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‚U���ô« »d� s� ¨e�eF�« b�� s� ÊULK� ÍœuF��«
r�— ¨W�œuF��« tHM� r�Ë lO�D��« V�d� ÍœuF��«
Ê√ b??O?�_«Ë ¨lO�u��« qH� w??� t�ö� bO�Q� œU??�√ t??�√
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s� Y??�b??�?�« ¡U??�œU??� ¡«u??� ¨‚“Q??L? �U??� U??�—u??F?� s??�
r{ «¡«d??�≈ ¡UG�S� qB�� lO�D�K� WK�UI� V�UJ�
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»U� `�H� w�OK��« W�d�_« —U�� s� Z�UM�« ‚UO��«
‰Ë√ …b�u�« X�U� WOMOD�K� WO�UO�Ë WOM�√ WOJO�UM�œ
w��« WK�UA�« W{UH��ô« W�œUF� u�� t���Ë ¨UNM�ËUM�
w�dF�« bNAL�« W�UO bOF� U�b�Ë UN�≈ »—U���« X�U�
Í“«u��U�Ë ¨ U�uJ��« n�√ r�— ¨w�UO��«Ë w�FA�«
V�� U�“d�√ w�OK��« s�_« w� «dOG�� »U� `�H�
s� «—U�ù« bOO��� tK�« —UB�√ l� WO�«d�ù« W�U�u�«
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VFA�« s� l�Ë_« W��dA�« Èb� W�œUO��«Ë WO�«bBL�« l�U� U�bI�« U� «c�Ë
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ÆWO�UM�K�« W�Ëb�« WN�«u� w� …b�b� «—U��Ë ‚d�Ë
…dOG Ë√ X�U� …dO�� À«b�_« ‰öG��« v�« d{U�L�« ’uB� dOA�Ë
Æ©ÍËÒ bL�« —UON�ô«® Ë√ ©dO�J�« ◊uI��«® «—U�� Â«b���« d�� UNLO�C�Ë
l�Ë Íc�« —U�H�ôU� À«b�_U� W�U�ù« WOHO� vK� d{U�L�« œuM� XB� UL�
U��dB� sO� j�d�«Ë ÁbF� U�Ë —U�H�ô« q�� U� vK� eO�d��«Ë ËdO� Q�d� w�
l�U�L�« ‚dG� YO�� …e�d�Ë WHO�� WI�dD� Àb��« sO�Ë WO�UO� UN��
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ULNFO�u� r� s�cK�« lO�D��« w�UH�ô Î UC�—Ë
W�Ëœ l� s�d���«Ë «—U??�ù« sO� f�√ ¡U��
ÆWO�dO�√ W�U�d� ‰ö��ô«
w� ÃU���ô« WH�Ë ‰ö� lO�D��« nËË
Ò ?� t�Q�ò UE�U�L�«
WOCI�U� œdH���Ë ¨‰c?
vK� s�œbA� ¨UN�e� vK� qLF�Ë ¨WOMOD�KH�«
nI�Ë ¨WOCI�« q�√ u� wMOD�KH�« UM�F� Ê√
¨t�U�bI�Ë ¨t??{—√ vK� ÿUH�K� W�d� ”√—
ÆåWO�dF�« W�«dJ�«Ë
WKL� w??� WO�FA�« ÊU�K�« o�M� b??�√Ë
t�√ ¨ÊULK��« qON� WHC�« w� —«b��« W�ËUI�
sOF�DLK� W�U�— qu� WH�u�« Ác� ‰ö� s�
X�U� UL�U� w��« ‰Ëb�« »uF�Ë UM�F� ÊQ�
UO�UH�ô« Ác??� i�d� ¨UM�OCI� …b�U��
UH�u�« Ác� w� ÊËdL��� s��Ë ¨WO�UO��«
«c� WN�«uL� ¨UM�F� qzUB�Ë U�uJ� qJ�
ÆÍuHB��« ŸËdAL�«
…b�uL�«
WOM�u�« …œUOI�« X�œ b�Ë ¨«c??�
Ò
W�dO�UL��«Ë WOK�_« U��RL�«Ë WO��« ÈuI�«
w�dF�« r�UF�« œ«b��« vK� W�u�M�«Ë WO��UD�«Ë
«cN� Î UC�—Ë Î «—UJM��« ¨sOD�K� rK� l�d� Ê_
Æ‚UH�ô«
UMz«bN� d�√Ë s�—d�L�« U�«d�√ X�œ UL�
rNMO�U�� …e���L�« ¡«bNA�« özU�Ë ‰UD�_«
UH�Ë rOEM�� WOL�d�« ‰ö??�??�ô« d�UI� w�

‰uK�√Ë ‰uK�√ 1≠
u�UOM�� t??F? �Ë V??�«d??� —U??�?�?� Ê√ W??�b?? X??�U??� q??�
lO�u�� U�u� ≤∞≤∞ d�L��� Ø‰uK�« s� dA� f�U��«
w�� u??�√ r�U�Ë w�uONB�« ÊUOJ�« sO� lO�D��« ‚UH�«
Î U�U� ≥∏ q�� bN� Íc??�« ÂuO�« u�Ë s�d���« W�uJ�Ë
Âu�Ë ¨”bI�« bF� WO�d� WLU� w�U� ¨ ËdO� ‰ö��«
w� WO�uONB�« —“U�L�« lA�«Ë d��√ s� …b�«Ë »UJ�—«
ÂUJ��« ÒÊ≈ ‰uI�« Ê«b�d� UL�Q�Ë ÆÆÆöO�U�Ë «d� wLO��
ÆÆÆÎUC�√ W�«dJ�« q� jI� …d�«c�« ÊËbI�H� ô »dF�«
«u�UM� Ë√ «u�� lO�D��« ÂUJ�Ë u�UOM��Ë V�«d� sJ�
ÂU� bN� b??� W�d�L����« ØWO�uK�_« ÂU?? �_« Ác??� Ê√
w��« dBF�« U�ËUI� rE�√ s� …b??�«Ë ‚öD�« ±π∏≤
XL�—Ë ÆÆÆ◊d� Ë√ bO� ÊËœ ÊUM�� w� ÷—_« —dÒ �
vB�√ s� ÊUM�� `O���� Ê√ œU��« Ëb� l� Ÿœ— W�œUF�
s� Î «e??�U??� U�� ÆÆÆŸœ«— ÊËœ WLUF�« v�� t�uM�
ÆÆÊUM�� ÷—√ w� Î «b�«Ë Î «d�� «uM� cM� q�u��«
≤∏ w??� ÒÊ√ UO�UM� Ë√ UO�� u�UOM��Ë V??�«d??� Ê« q??�
sOD�K� ÷—« vK� XIKD�« b� ≤∞∞∞ ÂU� t??�«– ‰uK�√
U{UH��« ŸË—√ s� …b�«Ë «c�U� w�bI�« Âd��« s�Ë
W�ËUI� w� ÂuO�« œb��� Ê√ W��d� w�Ë sOD�K� VF�
‰ö��ô« d�œ vK� …—œUI�« U�b�Ë w� …b�u� WO�F�
W�uHB��« U??N?�U??�d??�?� qÒ ? ?�Ë Êd??I? �« W??I?H? ◊U??I??�≈Ë
ÆÆÆWOFO�D��«Ë

øjôëÑdG ¢û«L
!¢Só≤∏d √ôjôëJ ø∏©j

...z¿hôcÉe{ `d á«cƒµªdG ä’ƒédG
áehÉ≤ªdG QÉ°üàfG ó«cCÉJh …QÉª©à°S’G AÉYóà°S’G ø«H

IójóédG äÉª«∏©àdG ô°VÉëe øe
..»fóªdG ∑GôëdG äÉ«q ©ªéd â∏°Uh »àdG
…œUL� ‰UC� – f�—U�

äÉ«dƒ∏jCG
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bL�√ bO� bL�� Æœ

*Ê«d�“ ‰UL� Æœ

—U��� …dO�� À«b�√Ë —U��√ Ÿu��_« —«b� vK� UML�«b�
«c�Ë ¨w�u��_« UM�UI� Ÿu{u� ÊuJO� “d�_« UNMO� s�
u�Ë b??�«Ë Ê¬ w� VO��Ë V�d� d�� UML�«œ Ÿu??�?�_«
dE�M� uN� qFH�« YO� s� Î U�O�� ôË Î U��d� fO� l�D�U�
W�UO WI�d� s� ¡U� V�F�«Ë W�«dG�« sJ�Ë ¨l�u��Ë
¨W��b��« Ë√ W�bOKI��« ¡«u??� Âö??�ù« q??zU??�Ë d�� d���«
©w��—U� “U��≈® Ê«uM� X��Ë sDM�«Ë s� ¡U� d���«Ë
∫‰uI�
bI� w� V�«d� b�U�Ëœ w�dO�_« fOzd�« …—«œ≈ X���ò
sLÒ C�� åqOz«d�≈åË s�d���« WJKL� sO� b�b� Âö� ‚UH�«
w� sO�—UH� `??�?�Ë W??F?�«Ë WO�U�uK�œ U??�ö??� W??�U??�≈
vK� …b��L�« U�ôu�« …—b� s� “eF� …uD� w� ¨s�bK��«
W�Ëb�«Ë WO�dF�« ‰Ëb�« sO� »—UI��« oOI��� UN��ƒ— e�eF�
ÆåW�d�F�«
∫‰uI� d��u� vK� …b�dG� dAM� t�œUF� V�«d� ÂU� r�
s�d���« WJKL� ‚UH�U� Âu??O?�« oI�� w��—U� “U??�?�≈ò
sO� Âö� ‚UH�« w�U� ÆÆÂö� ‚UH�« Â«d�≈ vK� qOz«d�≈Ë
ÆåÎU�u� 30 s� qÒ �√ w� WO�d� W�ËœË qOz«d�≈
∫‰uI�� U��dB��« v�«u��Ë
s�d���« t�ö� s� XK�� „d�A� ÊUO� —b?? b� t??�«ò
r�«d� w� «—U�ù«Ë qOz«d�≈ v�≈ ÂULC�ö� V�«d� …u�œ
‰uK�√ Ød�L��� 15 ¡U�ö��« Âu??� ULNMO� ‚UH�ô« lO�u�

WO�U� …d� ÊUM�� v�≈ ¨©ÊËd�U�® w��dH�« fOzd�« œU�
‰UAO� w�UM�K�« fOzd�U� wI�KO� ¨d�L��� s� ‰Ë_« w�
t�—U�“ √b� b�Ë ÆÊUM�� w� WO�UO��« WI�D�« “u�—Ë ¨Êu�
¨wL�— l�U� ¡UIK� ÊU�Ë ¨“ËdO� W�UMH�« …—U�e� ¨WOL�d�«
wMH�« U�—«uAL� Î «d??�b??I?� ¨U��d� W??L?�Ë√ l??�—√ UN� ÂÒb? �
¨“ËdO� …bO��« W��UD� sLÒ C� b� ¡UIK�« ÒÊ√ œÒœd�Ë Æq�uD�«
Ã—u� U��d� w� w�UM�K�« qI�FL�« s� Ã«d�ùU� ¨ÊËd�UL�
vK� vC�Ë ¨WOL�d�« tM�� …d�� vN�√ Íc??�« ¨tK�«b��
dO� ÎôUI��« bÒ F�Ô UL� ¨wzUC� rJ� ÊËb� tM�� —«dL��«
Âö�ù« qzU�Ë dA� r??�Ë °Â«u??�√ W�L� s� d��√ ¨—dÒ ��
dO�√ b� ¨—u�cL�« qI�FL�« s� Ã«d�û� VKDL�« «c� ÊU� Ê√
°ÊËd�U� fOzd�« l� WO�UM�K�« WO�UO��« WI�D�« «¡UI� w�
U��dB�� ‰Ë_« ¡UIK�« r��« ULMO�Ë °rNOMF� ô d�_« ÒÊQ�Ë
w�U��« ¡UIK�« ÒÊ√ ô≈ ¨ÊËd??�U??� V�U� s� WEH���Ë WzœU�
° «b�bN��« bÒ � v�≈ ¨…b��«Ë W�«dB�U� r��«
U��dB��« X�U� ¨w�U��« ¡UIK�«Ë ‰Ë_« ¡UIK�« sO��
WI�D�« “u?? ?�—Ë w??�U??M?�?K?�« fOzdK� W??N?�u??L?�« W??O?�?�d??H?�«
fOz— —U??O?�?�« r�� …—Ëd?? { ‰u??� e�d�� ¨WO�UO��«
rÒ � YO� ÆÎöF� Àb� U� u�Ë ¨tOK� o�«u��«Ë b�b��« ¡«—“u�«
vHDB� —u��b�« —UO��« vK� ¨wL�d�« nOKJ��«Ë o�«u��«
W�Uzd� Î UHKJ� ¨©w??F? �U??� –U??�? �√Ë o??�U??� d??O?H?�® V?? �œ√
œ«“ Íc�« d�_« ¨ÎöF� Àb� U� u�Ë ÆUNKOJA�Ë W�uJ��«
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الوطن � /سيا�سة

يح�صنون �أحاديتهم
الأميركيون
ّ
القطبية ..لكن لل�صين �آراء �أخرى!
} د.وفيق إبراهيم
الصراع على النظام العالمي الجديد متواصل بعنف
إنما من دون نزاعات مباشرة.
ً
ما هو واضح أن األميركيين يبذلون جهودا إلعادة
ضبط اوروبا ضمن خطوط تصعيدهم ضد الفريقين
ال��روس��ي والصيني ،محاولين استعمالها في كل ما
يقررونه من عقوبات وسياسات.
على المستوى ال��روس��ي ،يضغط البيت االبيض
على األلمان لالستثمار في قضية المعارض الروسي
اليكسي نافالين ال��ذي سمحت له السلطات الروسية
منذ شهر تقريبا ً بالمعالجة في المانيا.
وفجأة بدأ االعالم االلماني اوالً واالوروب��ي الحقا ً
واالميركي – الخليجي في ما بعد بترداد مقولة واحدة
تزعم ان نافالين مصاب بتسمم بغاز االع�ص��اب من
ع�ق��ار س��ام ه��و «ن��وف�ي�ت�ش��وك» ال تنتجه إال المصانع
الحربية الروسية.
ول��وال بقية ح �ي��اء ،الع�ل��ن االت �ه��ام االل�م��ان��ي اسماء
العاملين ال��روس في هذه المصانع المنتجة للسموم
واماكن اقامتهم وعديد ابنائهم.
ال ب��د ه �ن��ا م��ن اإلش � ��ارة ال ��ى ان اإلع �ل��ام الغربي
وتحالفاته نجحوا في إثارة موضوع نافالني عالمياً،
على ال��رغ��م م��ن ان االع�ل�ام ال��روس��ي تمكن م��ن اثارة
شكوك قوية في مدى صدقية االتهامات.
فهل يمكن لروسيا ان تسمح بنقل معارض روسي
الى اوروبا قامت أجهزة مخابراتها بتسميمه؟
أال يمكن للمخابرات االوروب �ي��ة واالميركية ضخ
كميات معتدلة م��ن ه��ذا ال�ن��وع م��ن السموم ف��ي جسد
المعارض نافالني وهو راقد في مستشفيات المانيا؟
ه �ن��اك م ��ؤش ��رات ع �ل��ى ه���ذه ال �ل �ع �ب��ة ف ��ي الحرص
االم �ي��رك��ي – االل �م��ان��ي ع �ل��ى اإلص � ��رار ع �ل��ى ان غاز
فيتشوك هو روسي اإلنتاج بشكل حصري.
فيتبين ان االميركيين وهم يذهبون الى انتخاباتهم
الرئاسية في تشرين الثاني المقبل ،ي��ري��دون إعادة
تأجيج العالقات الروسية األلمانية لعلها تنسف خط
الغاز المشترك بين البلدين – ن��ورد ستريم ،وتدفع
العالقات الفرنسية – الروسية المتحسنة منذ 2019
الى مرحلة االنهيار ،كما تسهم بازدياد سوء عالقاتها
م��ع بريطانيا المتدهورة منذ ح��ادث��ة ات�ه��ام اإلنجليز
للروس بتسميم المعارض الروسي سيرغي سكريبال
في .2018
ه��ذا م��ن دون ن�س�ي��ان ال ��دور االم�ي��رك��ي االوروب ��ي
في ضرب النفوذ الروسي في بيالروسيا وفنزويال
وس��وري��ة والمطالبة ب�ف��رض ع�ق��وب��ات اوروب �ي��ة على
موسكو.
ب��ذل��ك ي��أم��ن ال �ن �ظ��ام األح� ��ادي األم �ي��رك��ي خطورة
الصعود ال��روس��ي ويج ّمدونه في ثالجة الصراعات
حتى وق��ت آخ��ر مصرين أيضا ً على مصالحة منظمة
ال�ق��اع��دة االره��اب�ي��ة وإي�لائ�ه��ا السلطة ف��ي افغانستان
الستعمالها الح �ق �ا ً ف��ي وج��ه روس �ي��ا ورب �م��ا الصين
والهند ،ماذا عن الصين؟
ال�ص�ي��ن ه��ي ال�م��رك��ز ال�م��ؤه��ل ل�لاس�ت�ق��رار ف��ي قلب
ال�ن�ظ��ام العالمي المرتقب ورب �م��ا ف��ي موقعه االول،
او ال��وح �ي��د وذل ��ك ألن �ه��ا ال ت�ن�ف��ق ك �ث �ي��را ً ع�ل��ى النفوذ
السياسي وتراكم رؤوس أموال ضخمة من نجاحاتها
االقتصادية وه��ي تستثمرها في افريقيا واالس��واق
االوروبية واالميركية.
للداللة ،ف��إن التنين األصفر هو أكبر مستثمر في
إثيوبيا الخاضعة للنفوذ االميركي.
ب��ذل��ك ت �ع��رف ال �ص �ي��ن أن دون ارت �ق��ائ �ه��ا الموقع
االساسي في النظام العالمي الجديد هو اقل من عقد،
اي لمحة بصر في لغة الصراعات الدولية ،لكنها تدرك
اي �ض �ا ً أن م��ا ينقصها ه��و ال�ن�ف��وذ ال�س�ي��اس��ي الدولي
وتحسين ترسانتها النووية لتحميها في إطار نظرية
الردع النووي المتقابل.
لجهة النفوذ السياسي ،فإن التنين األصفر يفضل
م��راك�م�ت��ه ب��اخ �ت��راق االس� ��واق االق �ت �ص��ادي��ة م��ن دون
التورط في إسنادات عسكرية لحروب تسيء لدورها
اكثر مما تفيد وقد تؤذي اجتياحها االقتصادي للعالم.
ل��ذل��ك اخ��ت��ارت ال�ص�ي��ن ط��ري��ق تحسين أسلحتها
التقليدية لتصبح أكثر فعالية ،ووضعت خطة لتطوير
ت��رس��ان�ت�ه��ا ال �ن��ووي��ة ب�ش�ك��ل ت�ص�ب��ح ق ��وة ردع تمنع
أي مغامرة اميركية من استهدافها ن��ووي�اً ،كما فعل
الرئيس االميركي السابق ترومان الذي قصف اليابان
في الحرب العالمية الثانية بقنبلتين نوويتين ،وتبين
في ما بعد أن ه��ذا القصف لم يكن أله��داف عسكرية
الن اليابان كانت على وش��ك االستسالم بل لتجربة
السالح النووي بالبشر.
هناك ما يزيد من قلق الصينيين ،ويتعلق بتصريح
للرئيس األميركي ترامب اعلن فيه ان ب�لاده صنعت
اسلحة نووية جديدة شديدة التطور وال يمتلك احد
مثيالتها ،خصوصا ً لناحية قدرتها على الفتك.هذا ما
استعجل خطة صينية لتطوير ترسانة نووية هامة
تحتاج ال��ى عنصرين موجودين ب�غ��زارة ل��دى التنين
األصفر وهما العقل العلمي ،واالمكانات المادية.
لكن ل��دى الصين ال �ح��رص على ع��دم ال��دخ��ول في
سباق تسلح او ال��ذه��اب نحو االن �خ��راط ف��ي نزاعات
عسكرية في القارات والدول.
وهذا يؤدي الى اكتمال حلقات انخراط الصين في
نظام عالمي لتمكنها من جمع شرطين مطلوبين وهما
النووي واالقتصاد ،الذي يحل مكان القواعد العسكرية
األميركية الشديدة الكلفة والمنتشرة في ارباع اصقاع
االرض.

خفايا
قالت مصادر فرنسية إن القرار النهائي
حول المبادرة نحو لبنان متخذ سلفا ً وهو
عدم الفشل ،وإن مساعي تصحيح المسار
واستيعاب التشنجات أمامها وقت إضافي
وإن دورا ً مباشرا ً لإلليزيه سيظهر في منع
سقوط فرصة حكومة الرئيس مصطفى
أديب.
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حكومة طبخة بح�ص لن تن�ضج �إال بمعجزة وقد ولى ع�صر المعجزات
} علي بدر الدين
ربما بالغ اللبنانيون في إب��داء التفاؤل بتشكيل حكومة نوعية
مختلفة بالطريقة والشكل والمضمون والفاعلية عن كل الحكومات
اي منذ  ٣٠سنة.
السابقة التي تشكلت في لبنان منذ إتفاق الطائف ّ
س � ّر ه��ذا ال�ت�ف��اؤل وم�ص��دره تمثل ف��ي زي��ارت��ي الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون إلى لبنان بعد انفجار المرفأ الكارثي والفاجعي
في الرابع من آب الماضي ،والمواقف التي أطلقها أمام ممثلي القوى
السياسية والسلطة الحاكمة ،حيث اعتبرها البعض ،بمثابة برنامج
عمل إلنقاذ لبنان من أزماته ومشكالته وديونه وإفالسه ،بتفاهم
وتوافق مع الطبقة السياسية بك ّل مك ّوناتها.
الخطوة األول��ى في رحلة اإلنقاذ تبدأ باستقالة حكومة حسان
دي��اب ،وتشكيل حكومة جديدة ،وتكليف سفير لبنان في ألمانيا
ال��دك�ت��ور مصطفى أدي��ب بتشكيلها .وه��ذا م��ا تحقق بسرعة غير
معهودة في لبنان ،وكأنه كان مهيئا ً والعين عليه لتولي هذه المهمة
في ظروف صعبة ومعقدة .غير أنّ السحر الفرنسي سرعان ما فعل
فعله ،واستبشر اللبنانيون خيراً ،بأنّ المبادرة الفرنسية ستكون
ب��ردا ً وس�لام�ا ً عليهم ،وأنّ العراقيل والتعقيدات والخالفات على
الحصص ونوعية الحقائب ،وخاصة ما يس ّمى منها بالسيادية
التي ستلغى من قاموس الطبقة السياسية ،الطائفية والمذهبية
والزعائمية .وأنها ستلتزم بما ت ّم االتفاق عليه مع الرئيس الفرنسي
لجهة اإلس��راع بعملية التشكيل ،ولو اقتضى األمر عدم المشاركة
في الحكومة ،وهذا ما أعلنته قوى سياسية وازنة وفاعلة.
مما زاد من منسوب التفاؤل وإضافة جرعات أم��ل ،ب��أنّ اآلتي
من الزمن قد يكون أفضل وينقل لبنان إلى ضفة أخرى تكون أكثر
أمانا ً واستقرارا ً ومعالجات جدية ،وإنتاج حلول ،علها تخرجه من
معاناته ومآسيه وفقره والبطالة التي تقيّده وجعلت من ك ّل فرد منه

عالة على أسرته والمجتمع.
ظ ّن اللبنانيون عن خطأ أو سوء تقدير أو عن رغبة جامحة باإلنقاذ
قبل فوات األوان ،أنهم في ظ ّل المبادرة الفرنسية أمام معادلة جديدة
لم يعهدوها من قبل ،هي أنّ السرعة في التكليف تعني السرعة في
التأليف ،وأنّ مهلة األسبوعين كافية ألن تبصر الحكومة النور ،وهي
جاهزة ومعلبة ،وال تحتاج إال إلى توقيع من رئيس الجمهورية.
غير أنّ رياح بعض القوى السياسية والرسمية لم تجر كما يشتهي
ع��راب التكليف والتأليف ،ويبدو أن��ه غير مطلع على المثل القائل:
«في السرعة الندامة وفي التأني السالمة» ،أو أنه يجهل التعقيدات
اللبنانية ،السياسية والطائفية والمذهبية ،والمصلحية .أو أنّ الرئيس
م��اك��رون اعتبر أنّ صمت بعض القوى السياسية والرسمية على
ما قاله أو طلبه أو تمنّاه وأمله« ،عالمة الرضا» والقبول وااللتزام
«على العمياني» .ولكن «راحت السكرة وإجت الفكرة» بأنّ المبادرة
الفرنسية ،وخاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب لم
تكتمل عناصرها الميثاقية ،وهذا يعني انقالبا ً بالموازين الطائفية
والمذهبية التي يحكم من خاللها لبنان أقله منذ الطائف.
زاد الطين بلة الطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلف في مقاربته
لعملية التشكيل واختيار األسماء وتوزيع الحقائب ،حيث برأي بعض
القوى السياسية تجاوز الكثير من األس��س والقواعد والشكليات
واألع��راف التي تسبق التأليف أو تواكبه ،وكأنه ق��ادم من كوكب
آخر وال يعرف الرمال السياسية والطائفية والمذهبية المتحركة
في لبنان ،وإل��ى أي��ن ت��ؤدي إذا ت� ّم الخروج عن سكتها ومسارها،
مع أنها غير ملزمة ويجب اجتثاثها من جذورها .ويبدو أنه لم يحن
أوانها بعد ،وال ب ّد من االعتراف بهذا الواقع المر والخطير ،الذي
نجح النظام السياسي الطائفي والمذهبي والمصلحي في ترسيخه
سياسيا ً وشعبيا ً بانتظار زواله.
حاول الرئيس المكلف إسقاط حكومته التي شكلها من عندياته أو

من خالل تنسيقه فقط مع رؤساء حكومات سابقين ،معتمدا على
السوط الفرنسي وتلويحاته بكشف أوراق مستورة تفضح الطبقة
السياسية ،وه��ي باتت كسيف مصلت على ال��رق��اب ،إذا ل��م تنفذ
ما ت ّم االتفاق عليه ،وخاصة ما يتعلق منه بتشكيل الحكومة الذي
سيحصل عاجالً أم آجالً ،بوالدة طبيعية أو قيصرية ،وعلى يد قابلة
فرنسية.
لم يكن مفاجئا ً انتهاء المهلة المحدّدة من دون هذه الوالدة ،ألنّ
الرئيس المكلف اص�ط��دم بأكثر م��ن عقبة ك��ان يمكن أن يتفاداها
او بعضها على األق � ّل ،ويس ّهل عليه مهمة التأليف ،ولكنه لم يجد
خيارا ً سوى األخذ بالتوجيهات الفرنسية وتمديد المهلة ،وإعطاء
فرصة قصيرة جدا ً تمت ّد الى غد الخميس .على أمل النجاح بفكفكة
العقد التي تعيق من وجهة نظر البعض تشكيل الحكومة ،والخروج
بتسوية تقلل من الخسائر والتداعيات ،وترضي األطراف التي تعتبر
أنّ التشكيلة أو الخلطة الحكومية السرية والمقفل عليها بإحكام
تخالف الميثاقية ،بعد أن كانت على قاب قوسين أو أدنى من الوالدة،
يعني أنها وقعت بعد أن «وصلت لقمة الحكومة إلى الحلق».
م��اذا لو عبر يوم غد الخميس من دون إص��دار مراسيم تشكيل
الحكومة؟
هل ستمدّد المهلة مرة ثانية وربما ثالثة ويطول حبل التشكيل؟
وفي حال فشل الرئيس المكلف ،هل يستقيل أم يمدّد لنفسه أيضاً؟
وماذا عن الموقف الفرنسي ،هل يبقى متف ّرجاً ،أو يعتذر عن عدم
استكمال مبادرته ،أو أنه يلجأ إلى ه ّز عصاه والتلويح بفضح ما
يختزنه من أسرار ومعلومات؟
وهل سيبقى لبنان وشعبه في قبضة حكومة تصريف األعمال
إلى حين تشاء الطبقة السياسية؟
إنها حكومة «طبخة بحص» لن تنضج إال بمعجزة وقد ولى عصر
المعجزات.

عون وا�صل م�شاوراته مع ر�ؤ�ساء الكتل� :أحد �أهدافها ت�أليف حكومة �إنقاذ

عون مستقبالً رعد في بعبدا أمس

 ...وخليل وخواجة

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا
مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية حول الوضع الحكومي في ضوء
التطورات األخيرة ،فاستقبل تباعاً ،رئيس كتلة «الوسط المستقل»
الرئيس نجيب ميقاتي ،رئيس كتلة َ«ضمانة الجبل» النائب طالل
أرسالن ،رئيس كتلة «نواب األرمن» النائب آغوب بقرادونيان ،رئيس
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد والنائبين علي حسن خليل
ومحمد خواجه من كتلة «التنمية والتحرير».

ر ّد على «اللقاء الديمقراطي»

إلى ذل��ك ،ر ّد مكتب اإلع�لام في رئاسة الجمهورية على اعتذار
«اللقاء الديمقراطي» عن ع��دم المشاركة في االستشارات وقال
المكتب في بيان «لم يكن البيان الذي صدر (أول من) أمس عن «اللقاء
الديمقراطي» يستحق الر ّد لوال أنه تضمن جملة مغالطات مقصودة
هدفها اإلساءة إلى خطوة إنقاذية يقوم بها رئيس الجمهورية ،بدليل
أنّ «اللقاء» اعتذر عن عدم المشاركة في المشاورات قبل أن يعرف
هدفها ،فص ّنفها «مخالفة لألصول وتخطيا ً للطائف» .والصحيح أنّ
رئيس الجمهورية ما كان ليدعو رؤساء الكتل النيابية إلى مشاورات

لوال إدراكه لألزمة التي يمكن أن تنتج إذا استم ّر الخالف حول عدد
من النقاط المتصلة بتشكيل الحكومة ،فيتع ّذر عندذاك التأليف وتقع
البالد في المحظور».
أضاف «أما القول بـ «مخالفة األصول» ،فعن أيّ أصول يتحدث بيان
«اللقاء» الذي كان يجدر به هو أن يعرف األصول قبل اتخاذ قرار عدم
المشاركة .أما الحديث عن تخطي الطائف ،فليدلنا نواب «اللقاء» أين
النص الذي يمنع رئيس البالد من التشاور مع الكتل النيابية عندما تكون
األوضاع في البالد تستوجب ذلك؟»
وتابع «لقد كان سعي رئيس الجمهورية دائما ً إلى حماية وحدة البالد
والمحافظة على االستقرار السياسي .وتأليف حكومة إنقاذ هو واحد من
األهداف التي رمى إليها من خالل لقاءاته مع رؤساء الكتل ،فلو كان نواب
«اللقاء الديمقراطي» غيورين على مصلحة البالد العليا ،لكانوا شاركوا
وحدّدوا موقفهم عوض اللجوء دائما ً إلى استعمال عبارات يردّدها أعضاء
«اللقاء» بالجملة أو بالمف ّرق ،بهدف اإلساءة إلى رئيس الجمهورية وإلى
يترسخ يوما ً بعد يوم ،وهذا ربما ما يزعجهم مع
دوره الجامع الذي
ّ
غيرهم ممن لم يروا في خطوة رئيس البالد أيّ إيجابيات فاخترعوا
سلبيات غير موجودة أصالً ،ليقصوا أنفسهم عن مسؤولية التشاور الذي

الفرزلي من عين التينة :هناك �إ�صرار
على التعاطي بم�س�ألة الت�أليف �إيجابي ًا

بري مجتمعا ً إلى الفرزلي في عين التينة أمس
أكد نائب رئيس مجلس الن ّواب إيلي الفرزلي،
أن رئيس المجلس نبيه ب ّري ال يمكن إالّ أن يستلهم
المصلحة الوطنية العليا في أي قرار يتخذه ،مشيرا ً
إلى أنّ موضوع تأليف الحكومة ما زال قيد البحث،
مؤكدا ً «أنّ هناك إصرارا ً على التعاطي بهذه المسألة
إيجابياً.
وقال الفرزلي بعد لقائه الرئيس ب ّري عين التينة
بحضور النائب علي حسن خليل «كالعادة كانت
مناسبة للوقوف على كامل التطورات التي تدور
على الواقع اللبناني والساحة اللبنانية وانعكاس
ذل��ك ،وم��ا قد يترتب من انعكاسات على الساحة
البرلمانية .كما دائما ً تأكدت أكثر من أي وقت مضى
أن الرئيس ب�� ّري ال يمكن إالّ أن يستلهم المصلحة
الوطنية العليا في أي قرار يتخذه بأي شأن يتعلق
بتطور مسار األمور».
وأك���د أن «ال��غ��اي��ة الرئيسية ال ت���زال التمسك
بكيفية إعادة تفعيل عمل المؤسسات ،والمؤسسات
الدستورية خصوصاً ،ومن هنا يأتي الدور البرلماني
والمجلسي والذي تدارسنا أيضا ً البدء بتفعيل دراسة
ك ّل القوانين المتعلقة الموجودة والتي ستأتي قريباً،
خصوصا ً تلك المتعلقة بإعادة إعمار بيروت ج ّراء
ما خلفه االنفجار الذي حصل في المرفأ ومشاريع
القوانين اإلصالحية الموجودة في المجلس وأيضا ً
إع��ادة تفعيل ما هو مطلب مركزي للبنانيين وهو

(حسن ابراهيم)
قانون االنتخابات النيابية وهناك مشاريع قوانين
في اللجان المشتركة وسيصار إلى إع��ادة تفعيل
هذا القانون بشكل واضح وتفعيل العمل في سبيل
إصدار قانون انتخابات نيابية وهذا مطلب كان وما
يزال مطلبا ً أساسيا ً عند الفئات اللبنانية كافة».
وع��ن الشأن الحكومي ومسار التأليف أجاب
الفرزلي «ال ت��زال األم��ور قيد ال��درس ،هناك إصرار
على التعاطي بهذه المسألة بشكل إيجابي» ،معربا ً
عن اعتقاده «أن هناك إيجابية من أجل بلوغ الهدف
المنشود وإذا ما كان هناك من تفكير يريد المحافظة
على استقرار البلد فالرئيس ب ّري لن يكون إالّ بموقع
المتلقف إيجابيا ً لهذا التفكير».
وع���ن ال��م��ش��اورات ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي القصر
الجمهوري ،أشار الفرزلي إلى أنّ «رئيس الجمهورية
هو رئيس لك ّل اللبنانيين أراد أن ّ
يطلع من السادة
النواب على آرائهم فال مانع من ذلك».
وكان بري استقبل المدير العام للدفاع المدني
ّ
خ��ط��ار حيث ج��رى ع��رض لملف
العميد ري��م��ون
المتطوعين في الدفاع المدني ،ون ّوه ب ّري «بالجهود
التي بذلها ويبذلها عناصر ومتطوعو هذه المؤسسة
الوطنية في مختلف المجاالت واألوقات».
والتقى ب ّري المنسق الخاص لألمين العام لألمم
المتحدة في لبنان يان كوبيتش وجرى خالل اللقاء
عرض لألوضاع العامة وآخر المستجدات.

ال مناص منه ،عندما تكون الظروف كتلك التي نعيش وذلك بهدف اتخاذ
القرار المناسب».
وختم المكتب «في النهاية ،كان األجدى بـ»اللقاء الديمقراطي» أن
يعتذر عن اتهاماته الباطلة عوضا ً عن االعتذار عن عدم الحضور إلى
قصر بعبدا».

نشاط

وفي نشاطه ،استقبل الرئيس عون السفير المصري في لبنان الدكتور
ياسر علوي ،يرافقه المستشار في السفارة محمد مصلح .وجرى خالل
اللقاء عرض األوضاع العامة في البالد والعالقات اللبنانية -المصرية
وسبل تطويرها.
كما عرض عون مع الوزير السابق يعقوب الصراف التطورات الراهنة
واألوضاع في منطقة عكار وحاجاتها ،إضافة الى حادثة التفجير في مرفأ
بيروت وتداعياته
ولمناسبة «اليوم العالمي للديمقراطية» ،غ ّرد عون عبر «تويتر» ،قائالً
«فلنتذكر جميعا ً أن حلول المشاكل ال تكون إالّ بالتفاهم وليس بالعناد
والتصلب ،وما خال ذلك الفشل الذريع والخسارة للجميع».

«اللقاء الت�شاوري» من بقاع�صفرين:
ل�ضغط جدي لتنفيذ الطائف فور ًا

اللقاء التشاوري مجتمعا ً في بقاعصفرين
أعلن «اللقاء التشاوري» أنه سيتعامل مع الحكومة
العتيدة كأمر واقع «حاللها حالل وحرامها حرام» ،مؤكدا ً
أن��ه لن يقف ضد أي إصالحات أو إنجازات في حال
ُوجدت عبر هذه الحكومة .وناشد المجتمع السياسي إلى
«الضغط الجدي والصادق لوضع الدستور وتعديالت
الطائف موضع التنفيذ الفوري ،معتبرا ً أن «هذا هو الرد
الوحيد على المشهد اإلنقالبي».
وقال اللقاء في بيان إثر اجتماعه الدوري أمس ،في
منزل الرئيس عمر كرامي في بقاعصفرين «ليس المشهد
الحكومي الحالي سوى النتيجة الطبيعية لإلخفاق
السياسي واإلداري واالقتصادي منذ  30عاماً ،كان
العنوان األب��رز فيها ،تجاوز الدستور واالستنسابية
في تطبيق الطائف واتباع سياسات اقتصادية مدمرة
غب الطلب لمفاهيم الديمقراطية
وابتداع أعراف وتفاسير ّ
والتوافق والوحدة الوطنية».
وأش��ار إلى «اننا نحصد اليوم ما زرعناه على مدى
السنوات المنصرمة ،وال غضاضة في اإلقرار بأن لبنان
ُوضع وفق ما يسمى بالمبادرة الفرنسية أمام خيارين،
األول التفليسة المالية وهي حاصلة فعليا ً ومؤداها انهيار
لبنان ،والخيار الثاني التفليسة السياسية ومؤداها انتهاء
النظام السياسي الحالي في لبنان والذهاب إلى نظام
جديد مبهم ومحدود ومفتوح على كل االحتماالت».
وإذ لفت إل��ى أن «اللقاء ال��ت��ش��اوري ال��ذي جرى
إقصاؤه عن المبادرة الفرنسية وعن سيناريو التكليف،

لن يدخل في المتاهات الشكلية المتصلة بالحكومة
العتيدة ال��ت��ي ج��رى وي��ج��ري تشكيلها ف��ي أعالي
البحار» ،أكد موقف اللقاء «المعترض شكالً ومضمونا ً
على الطريقة التي جرى اتباعها في التكليف وتاليا ً
يجري استكمالها في التأليف».
وجدد تأكيد «القاعدة الجوهرية التي تقول :حين
يغيب الدستور تحضر الهرطقة ،ولألسف فإن الدستور
هو الغائب األكبر في هذا المفترق المصيري في تاريخ
لبنان .وانسجاما ً مع الذات ومع المبادئ التي ننادي
بها ،فإن اللقاء سيتعامل مع الحكومة العتيدة كأمر واقع،
حاللها حالل ،وحرامها حرام ،فالحالل بين والحرام بين.
وعليه ،لن يقف اللقاء ضد أي إصالحات أو إنجازات في
حال وجدت عبر هذه الحكومة ،لكنه وبوضوح شديد لن
يسير وفق إمالءات ال من الداخل وال من الخارج ولن يدعم
إجراءات ترهق الشعب اللبناني معيشيا ً واجتماعياً ،ولن
يشارك في تمرير المخالفات الدستورية أو تغطية الفشل
السياسي الفادح الذي أوصل لبنان إلى هذا المنزلق».
وختم «إذا ك��ان ثمة أم��ل أخير ،ونحن محكومون
باألمل ،فإن اللقاء يناشد ويدعو المجتمع السياسي في
لبنان بكل قواه وأحزابه الفاعلة إلى الضغط الجدي
والصادق لوضع الدستور وتعديالت الطائف موضع
التنفيذ ال��ف��وري ،فهذا هو ال��رد الوحيد على المشهد
اإلنقالبي ،وه��ذه هي االنتفاضة المباركة الوحيدة
السترجاع الكرامة الوطنية».
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ت�شييع العريف ال�شهيد تقال في عندقت
ّ
للمخططات ّ
الهدامة
ممثل عكر وقائد الجي�ش :الع�سكريون بالمر�صاد

«الأحزاب العربية» :اتفاق البحرين والإمارات
مع الكيان الغا�صب خيانة توازي النكبة!

شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة عندقت
 ع��ك��ار ،ف��ي ح��ض��ور حشد م��ن المواطنينوالعسكريين ،ال��ع��ري��ف الشهيد أنطوني
تقال ،الذي استشهد أثناء مداهمة منزل أحد
اإلرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي-
المنية.
وأل��ق��ى العقيد ال��رك��ن ك��اب��ي ك��ت��ور ممثالً
كال من نائبة رئيس مجلس ال���وزراء وزي��رة
الدفاع الوطني في حكومة تصريف األعمال
زي��ن��ة عكر وق��ائ��د الجيش ال��ع��م��اد ج��وزاف
ع��ون كلمة بالمناسبة ،ن � ّوه فيها بمناقبية
الشهيد وتضحياته ،ومما قاله «إن التحديات
المصيرية التي يواجهها وطننا ،والتي تشمل
وتمس مختلف أوجه الحياة،
جميع القطاعات
ّ
تجعل الجيش أكثر تمسكا ً بثوابتنا الوطنية،
فال مجال للتراجع ،وال مكان للتردّد ،إذ ندرك
أن المؤسسة العسكرية هي الضامن األول
لألمن واالستقرار ،ونقطة التقاء اللبنانيين
على اختالف انتماءاتهم .فأعداؤنا يتربصون
بنا شرا ً ويتحينون الفرص لالنقضاض على
سلمنا األهلي ،وسيبقى العسكريون بالمرصاد
إلفشال مخططاتهم الهدامة».

تعازي وتنويه بإنجاز الجيش

ف��ي غضون ذل��ك ،تواصلت ردود الفعل
المستنكرة الع��ت��داءات الجماعات اإلرهابية
ضد الجيش .وفي هذا األط��ار ،تقدم «اللقاء
التشاوري» بأحر التعازي لشهداء الجيش
اللبناني وقائد الجيش العماد ج��وزاف عون
والهالي الشهداء األبطال ،مؤكدا ً «أن الجيش
هو صمام االمان في هذه الظروف ،في مواجهة
االرهاب بكل أشكاله ،وبأن االرهاب الجبان لن
ينال من عزيمة العسكريين االبطال ضباطا ً
وجنوداً».
بدوره ،أكد األمين العام لـ»التيار األسعدي»
المحامي معن األسعد «أن الخطر االرهابي
على لبنان ،ال يزال جاثما ً وال يمكن االطمئنان
له أو االعتقاد بأنه انتهى ،بل هو خاليا إرهابية
نائمة يجب اجتثاثها» ،منوها ً بـ»اإلنجاز
األمني الكبير ال��ذي سطره الجيش بالقضاء
على الخلية اإلرهابية التي كانت تخطط العادة
لبنان إلى زمن اإلج��رام والقتل والتفجيرات
والعمليات االرهابية ،وقد دفع الجيش ثمنا ً من
دماء وأرواح عناصره لحماية الوطن».
وق��ال «إن الجيش هو المؤسسة الوطنية
األخ��ي��رة ال��ت��ي ل��م تتلوث بلوثة الطائفية
والمذهبية والغرق بمصالح الطبقة السياسية
وهي ضمان لبنان ووحدته».
وإذ ت��ق�دّم األس��ع��د بالتعازي للمؤسسة
العسكرية ول��ع��وائ��ل ال��ش��ه��داء ،ش���دّد على
«ض��رورة مواصلة التحقيقات في موضوع
ال��ش��ب��ك��ات اإلره��اب��ي��ة وك��ش��ف مخططاتها
وأج��ن��دات��ه��ا الخطيرة ومعرفة م��ن يدعمها
ويمولها» ،مؤكدا ً «أن اللعب بالسلم األهلي غير
مقبول على اإلطالق ويحتاج للدفاع عنه مهما
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بلغت التضحيات».
واستنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية
جوزف القصيفي ،في بيان «الجريمة النكراء
التي أدت إل��ى استشهاد أرب��ع��ة جنود من
الجيش في جبل البداوي ،بينما كانوا يؤدون
واجبهم في مكافحة إرهابيين مالحقين بجرائم
تمس بأمن الدولة».
وأك��د النقيب القصيفي «أن الجيش هو
ضمانة االستقرار والسلم األهلي ويتمتع بثقة
الشعب اللبناني ،وأن الوقوف إلى جانبه هو
واجب وطني نظرا ً للدور الكبير الذي يضطلع
به لتوفير هذا السلم الذي يتمسك به اللبنانيون
ويحرصون عليه حرصا ً شديداً».
وت��ق��دم النقيب القصيفي ب��اس��م نقابة
المحررين بـ»التعزية من قائد الجيش العماد
جوزاف عون ،والمؤسسة العسكرية قياد ًة،
ضباطاً ،رتباء وأف��راداً ،سائالً الله أن يتغمد
الشهداء األربعة بواسع رحمته ،ويسكنهم
فسيح جناته ،مشددا ً على وج��وب مالحقة
اإلرهابيين وخالياهم ،وك ّل العابثين باألمن»،
معتبرا ً أنّ دم الشهداء هو دعامة للبنان في
وجه من يتربّص به النوائب».
كما استنكر نقباء المهن الحرة في الشمال:
نقيب المحامين محمد المراد ،نقيب المهندسين
بسام زي��ادة ،نقيب األطباء سليم أبي صالح

(مديرية التوجيه)
ونقيب أطباء األسنان رلى ديب خلف ،حادثة
إس��ت��ش��ه��اد أرب��ع��ة عسكريين ف��ي الجيش
اللبناني.
واعتبر النقباء في بيان ،أنه «مرة جديدة
ت��ق��دم المؤسسة العسكرية ال��ش��ه��داء ،في
سبيل حماية لبنان وإستقراره ،وإن رسالتنا
لجيشنا اللبناني ،هي رسالة تقدير وإعتراف
بالمهام الجسام التي يقوم بها على مستوى
الوطن ،كل الوطن» ،مؤكدين «الوقوف إلى
جانب المؤسسة العسكرية التي تمثل وحدة
لبنان واللبنانيين ،وتقدم الغالي والنفيس في
سبيل حماية استقرار لبنان ووحدته وعيشه
المشترك ،وه��ي الضامن والجامع لجميع
اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم».
واعتبروا ان «اإلع��ت��داء ال��ذي حصل على
الجيش اللبناني في البداوي ،هو عمل إجرامي
بالغ الخطورة ،وهو إعتداء سافر على أبناء
مؤسسة الجيش الوطني ،التي ترعى أمن
جميع اللبنانيين».
وتقدمت «جبهة العمل اإلسالمي» في بيان،
بـ»التعازي الحارة من قائد الجيش العماد
جوزاف عون ومن المؤسسة العسكرية وأهالي
وعوائل الجنود األربعة الذين روت دماؤهم
الزكية أرض ال��وط��ن ف��ي مواجهة اإلره��اب
التكفيري» ،الفت ًة إلى «أن قدر جيشنا الغالي

�شجب ممار�سات «القوات» الميل�شيوية

«لبنان القوي» :لت�شكيلة قادرة
على تنفيذ البرنامج الإ�صالحي
شجب تكتل «لبنان القوي» بقوة الممارسات الميلشيوية
واالستفزازية التي شهدها محيط المقر العام للتيار الوطني
الح ّر في ميرنا الشالوحي في سن الفيل ،معتبرا ً أنها «ال
تنفصل عن مسار االغتيال السياسي واإلعالمي الذي اتبعته
القوات اللبنانية بحق التيار منذ سنتين».
وإذ أكد في بيان ،إثر اجتماعه الدوري الكترونيا ً برئاسة
رئيسه النائب جبران باسيل« ،ضرورة الخروج من مسار
الفعل وردات الفعل» ،دعا إلى «االلتزام بأحقية االختالف
والتنافس السياسي تحت سقف الديمقراطية واحترام الرأي
اآلخر» ،وح ّمل «القوات اللبنانية مسؤولية الخروج عن هذه
المبادىء ونتائجها» ،مشددا ً على تمسكه بـ»العودة فورا ً إلى
هذه المبادىء كحق من حقوق مجتمعنا وشعبنا علينا».
كما أكد التكتل تمسكه بـ»المبادرة الفرنسية ودعمها
وحرصه على نجاحها وإبعادها عن أي تجاذبات خارجية
أو داخلية لمنع إفشالها وحماية للغاية التي وضعت من
أجلها وهي تحقيق اإلصالحات الضرورية والعاجلة لتأمين
خروج آمن ومتدرج للبنان من األزمة المالية واالقتصادية

الضاغطة».
وإذ شدد على «تسهيل عملية التشكيل» ،ث ّمن «تحرك
رئيس الجمهورية لتنشيط عملية تشكيل الحكومة بما
يؤمن الدعم السياسي والبرلماني الضروري ويؤمن حصول
الحكومة على الثقة المطلوبة من المجلس النيابي ،وهو ما
يمكنه أن يسهّل على الرئيس المكلف مصطفى أديب إجراء
التشاور ال�لازم والضروري مع الكتل البرلمانية لتشكيل
حكومة قادرة على تنفيذ المهمات اإلصالحية».
ورف��ض التكتل «تكريس أي وزارة ألي طائفة أو طرف
سياسي ،كما أي استقواء بالخارج على أي مكون داخلي
بهدف تشكيل الحكومة بطريقة منافية لألعراف واألصول».
وأبدى تخوفه من «االستمرار في إضاعة الوقت تهربا ً من
اتباع األصول الالزمة لتأمين تشكيل الحكومة» ،محذرا ً من
أن هذا األمر «يع ّرض البالد إلى المزيد من االنقسام السياسي
والتدهور االقتصادي في الوقت الذي يمكن اعتماد التفاهم
الداخلي المتوافرة شروطه إلخ��راج التشكيلة الحكومية
القادرة على تنفيذ البرنامج اإلصالحي المتفق عليه».

«لقاء الأحزاب» :اعتداء «القوات»
على «الوطني الح ّر» م�ؤ�شر خطير
دان ل��ق��اء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانية في بيان «اإلعتداء الذي قامت به مجموعات من
حزب القوات اللبنانية ،استهدفت مقر التيار الوطني الح ّر
في سنتر ميرنا الشالوحي في سن الفيل».
واعتبر أن «ه��ذا االعتداء المستنكر وال��م��دان ،مؤشرا ً
خطيرا ً للعقلية الميلشيوية التي ما زالت تتحكم بحزب
القوات اللبنانية ،والذي حاول جاهدا ً في السنوات السابقة
أن يج ّمل من صورته ليظهر على غير حقيقته ،إالّ أن الطبع

ّ
التطبع ،وانكشف زي��ف ادع��اءات��ه أم��ام اللبنانيين
غلب
جميعا ً».
وح ّذر من «التمادي في سياسة التحريض واإلعتداء التي
ينتهجها حزب القوات ،ألنها تشكل خطرا ً على اإلستقرار
والسلم األهلي ،وتعيدنا إلى حقبة الحرب األهلية التي
ذاق اللبنانيون ويالتها ومآسيها» ،داعيا ً «األجهزة األمنية
والقضائية لعدم التهاون مع هذه التصرفات الميلشياوية،
والتشدد في منعها ومعاقبة فاعليها».

الخليل :المطلوب ال�سرعة
ال الت�س ّرع في الت�أليف
رأى النائب أنور الخليل أن «المطلوب اليوم السرعة في
التأليف ،ليس التس ّرع ،وما حدث حتى اآلن في ما يتعلق
بالتأليف يشي بأن الجو العام يميل إلى التشاؤم» ،الفتا ً إلى
أن «عدم والدة الحكومة وضمان حصولها على الثقة سيعني
حتما ً الدخول في المجهول».
ّ
وأض��اف «حسنا ً فعل الرئيس المكلف اليوم بالتريث
إلج���راء مزيد م��ن ال��م��ش��اورات ،ليؤمن أوس��ع احتضان
لحكومته المنتظرة ،وح��ت��ى ال ت��ك��ون حكومة ت��ح� ّد أو

مواجهة» ،مشيرا ً إلى أنه «بانتظار أن يقدم الرئيس المكلف
تشكيلته الحكومية خالل  48ساعة إلى رئيس الجمهورية،
المطلوب منه أن يعير اهتماما ً كامالً للتشاور في العمق مع
رؤس��اء الكتل النيابية ب��دءا ً بدولة رئيس مجلس النواب
الذي ال بد وأن يكون له رأي وازن في هذا األم��ر ،وم��رورا ً
بغيره من المسؤولين لتأتي الحكومة ضامنة إجتيازها
إلمتحان الثقة في مجلس النواب ،المؤسسة الدستورية
األساس التي تمنح شرعية الثقة».
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هو دفع ضريبة الدم والتضحية والفداء دفاعا ً
عن الوطن وأمنه واستقراره ووح��دة أرضه
وشعبه».
ودع��ت اللبنانيين جميعا ً إل��ى «االلتفات
وال��ت��ض��ام��ن ودع���م ال��م��ؤس��س��ة العسكرية
بالوسائل كافة ليبقى الجيش حاضراً ،وعلى
أتم االستعداد والجهوزية للتصدي ألي مؤامرة
داخلية ،ولمواجهة اإلرهاب التكفيري المتجدد،
ولصد أي عدوان صهيوني غادر محتمل».
وص��در ع��ن عائلة ال��ت�لاوي بيان باسم
محمد ال��ت�لاوي ،لفت إل��ى أن��ه «عطفا ً على
البيان السابق للعائلة وال��ذي ن �دّدت فيه
ب��اإلره��اب وت��ب��رأت من فاعليه ،أك��د محمد
التالوي ،والد خالد تالوي المتهم بجريمة
قتل العسكريين األربعة وجريمة كفتون،
أن العائلة تقف مع الجيش والشرعية وأن ال
مكان لإلرهاب بيننا .لذلك فإن العائلة تندّد
بأي عمل إرهابي كائنا ً من كان فاعله وهي
تتبرأ منه بالكامل».
وتوجهت العائلة بالتعازي إلى المؤسسة
العسكرية وذوي الشهداء األرب��ع��ة ،مؤكد ًة
«أن المصاب مشترك وال��ج��رح واح���د ،وقد
رفضت العائلة تسلم جثة خالد التالوي على
رغم إصرار قيادة الجيش على وجود أحد من
أقربائه لتسلمها».

مراد مك ّرم ًا زا�سيبكين:
مواقف رو�سيا م�ش ّرفة
ك ّرم رئيس حزب «االتحاد» النائب عبد الرحيم مراد السفير
الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين ،لمناسبة انتهاء مهامه ،في
حضور الوزير السابق حسن مراد وأعضاء وكوادر الحزب.
وألقى النائب مراد كلمة أشار فيها إلى أهمية العالقات مع روسيا
االتحادية ،واستعرض تاريخ هذه العالقة وتطورها مع االتحاد
السوفياتي ،كما الصداقة العربية الروسية «التي أرسى دعائمها
الرئيس جمال عبد الناصر والقادة الروس ،والتي حققت توازنا ً
في السياسات الدولية تجاه مجرى الصراع العربي الصهيوني.
واليوم ،تقف روسيا االتحادية موقفا ً مش ّرفا ً تجاه القضايا العربية،
ومنها القضية الفلسطينية ،وكذلك وقوفها في وجه اإلرهاب الذي
يحاول تهديد أمن ووحدة سورية».
وأش��ار إل��ى ال��دور ال��ذي لعبه السفير زاسيبكين في «تدعيم
العالقات الروسية اللبنانية ،والذي ترك بصمات إيجابية على تلك
العالقات» ،متمنيا ً عليه «أن يبقى التواصل قائماً ،وهو يغادر لبنان
الذي ربطته به عالقات الود والتقدير واالحترام مع حزب االتحاد
والقوى الوطنية اللبنانية».
ور ّد السفير زاسيبكين بكلمة موجزة ،أشار فيها إلى تعقيدات
الساحة اللبنانية ،وإلى أن الفترة التي قضاها في لبنان جعلته
يطلع على دقائق األمور في الوضع اللبناني ،وأسف «لهذا االنقسام
الذي كان يسبب تعقيدا ً في المسارات السياسية والحلول المقترحة
في الشأن الوطني اللبناني».
ولفت إلى أن لبنان سيبقى في عقله ،مؤكدا ً أنه سيبقى على
تواصل «مع األصدقاء اللبنانيين وسيهتم بالجوانب الفكرية
واالستراتيجية في الفترة المقبلة».
وشكر زاسيبكين رئيس حزب «االتحاد» على هذا اللقاء.
ثم كان ح��وار تركز على «أهمية تطوير العالقات الروسية-
العربية واللبنانية لما يربط الشعب العربي واللبناني بروسيا
االتحادية من وشائج الصداقة».
وفي الختام قدم رئيس حزب «االتحاد» للسفير الروسي درعا ً
تقديرية «لدوره المميّز في تعزيز العالقات الروسية  -اللبنانية».

الأ�سعد :ما ينتظر لبنان خطير ً
جدا
ّ
والحل الأ�سهل �إقرار قوانين �إ�صالحية
أكد األمين العام لـ «التيار األسعدي» المحامي معن األسعد
«أنّ لبنان فقد سيادته واستقالله وأص��ب��ح تحت الوصاية
األجنية التي تتحكم بأدق تفاصيل الداخل اللبناني االقتصادي
والسياسي والدستوري» ،محمالً الطبقة السياسية مسؤولية ما
وصل إليه لبنان من خضوع واستسالم لألجنبي ،ألنها مص ّرة
على مواصلة نهجها في الفساد والمحاصصة والنهب ،ولم يكفها
 30سنة من التحكم والتسلط وتحويلها الدولة إلى مزارع خاصة
بها ،بعد السطو على المال العام والخاص».
وأكد في تصريح أمس»انكشاف الوجوه على حقيقتها بعد
سقوط األقنعة وإظهار الواقع االقتصادي والمالي والمعيشي
واالجتماعي» ،معتبرا ً «أن ما ينتظر لبنان واللبنانيين خطير جدا ً
والمجتمع الدولي لن يعيره أي اهتمام بفضل طبقته السياسية
التي ال يهمها سوى مصالحها».
ورأى «أن السيناريو اآلن يتمثل باحتمالين :إ ّم��ا الخضوع
للخارج وتشكيل الحكومة التي تريدها أو أخ��ذ لبنان إلى
الفوضى» ،معتبرا ً «أن الحل األسهل واألسرع هو بإقرار قوانين
إصالحية حقيقية والمباشرة بتطبيقها ومنها اإلثراء غير المشروع
ورفع السرية المصرفية واسترجاع األموال المنهوبة».

دانت األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية «ه��ذا اليوم المشؤوم الخامس عشر
من أيلول لعام  ،2020يوم توقيع اتفاق العار
واالس��ت��س�لام لمشيخات البحرين واإلم���ارات
العربية المتحدة ممثلة ب��وزي��ري الخارجية
وبحضور رئيس وزراء العدو نتنياهو ورعاية
الرئيس األميركي دونالد ترامب في البيت األبيض
لمنحه إنجازا ً وهو على أبواب إجراء االنتخابات
الرئاسية ،وكذلك لخدمة نتنياهو وإنقاذه من
األزم��ة السياسية وملفات الفساد التي تالحقه،
والتظاهرات التي تدعو إلى إسقاطه ورحيله».
ورأى األمين العام لـ»المؤتمر العام لالحزاب
العربية» قاسم صالح في بيان انّ هذه «الخيانة
الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق
األمة توازي جريمة النكبة ،وهي حلقة من حلقات
صفقة القرن التي تهدف إل��ى تصفية القضية
الفلسطينية».
ورأى صالح انها «تهدف إل��ى خلق أحالف
لمواجهة إيران ومحور المقاومة وإسقاط ثابتة
ال��ص��راع العربي الصهيوني لتأمين الحماية
والشرعية للعدو ،وح��رف بوصلة الصراع عن
اتجاهها األساسي ،والتخلي الكامل عن فلسطين
واالعتراف بالمحتل وشرعنة وجوده ،فلم تمض
أيام على إعالن مشيخة اإلمارات عن قرارها توقيع
اتفاق االستسالم حتى هرولت مشيخة البحرين
في تناغم واضح وسباق محموم نحو الخيانة،
ما ينبئ بأنّ العالقات الصهيونية مع هذه األنظمة
العربية وغيرها والتي نمت في الظ ّل منذ عشرات
السنوات خرجت إل��ى العلن تلبية لإلمالءات
األميركية في محاولة يائسة وبائسة لتثبيت
وجود هذه األنظمة التي بدأت تتآكل من الداخل».
وأكد صالح أننا «في المؤتمر العام لألحزاب
العربية نعتبر ما يجري استسالما ً للمشروع
الصهيوني ،وتنفيذا ً لسياسات الواليات المتحدة

في المنطقة ولمشروع الشرق األوس��ط الكبير،
وعدوانا ً سافرا ً على القضية الفلسطينية وحقوق
الشعبالفلسطيني».
وش��دّد على انّ «ه��ذه الخطوات التطبيعية
المذلة تعتبر عدوانا ً من األنظمة الخائنة على
شعوبها وثرواتها ومصيرها ،وهو ع��دوان على
حاضر ومستقبل األمة جمعاء ،عدوان قائم على
مبدأ (السالم مقابل االستسالم) بما يجعل من
اح��ت�لال فلسطين وال��ج��والن وبعض األراض��ي
اللبنانية «حقا ً مشروعاً» للصهاينة ،ما يشكل
سابقة خطيرة موجهة ض ّد إرادة للبحرينيين
واإلماراتيين وجميع أبناء األمة الشرفاء».
واكد انّ «موقفنا الواضح والذي عبّرنا عنه في
بيان سابق وهو إدانتنا لهذا القرار الذي اتخذه
النظامان البحريني واإلماراتي إدانة تامة ،ونحيي
الرفض الواسع والمباشر الذي عبّر عنه شعب
البحرين وأبناء األمة كافة ،وثقتنا بشعوبنا ثقة
عبّرت عنها مواقف وتضحيات كبيرة قدّمتها
لدعم محور المقاومة والحقوق المشروعة للشعب
الفلسطيني .وإنّ شعب البحرين وشعوب المنطقة
الذين يواجهون الظلم منذ سنوات عديدة قادرون
على إحباط مخططات هذه األنظمة الحاكمة التي
باعت نفسها للشيطان لتثبيت وجودها ،أما الحق
فال يستطيع كائن من كان أن ينال منه أو يخفيه
طالما أنّ هناك من يحمل راية المقاومة المنتصرة
حتماً».
وختم صالح انّ «األم��ان��ة العامة إذ تعلن
عن إدانتها هذه األنظمة المهرولة والمستسلمة
والخائنة لشعوبها وأمتها .فإنها تدعو إلى عقد
مؤتمر عربي دول��ي جامع يض ّم جميع هيئات
ولجان مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني
ولجان المقاطعة لوضع استراتيجية مواجهة
تساهم في وقف هذا المسار الخياني والتصدي
له إلسقاطه».

مواقف ّ
منددة بتوقيع اتفاقات تطبيع مع العدو:
هدفها خلق �أحالف لمواجهة �إيران والمقاومة
ن�دّدت أح��زاب وقوى قومية ووطنية بتوقيع
البحرين واإلم���ارات اتفاقات تطبيع مع العدو
«اإلسرائيلي» الغاصب ،وأكدت أن «هذه الخيانة
الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق
األم��ة ت��وازي جريمة النكبة» ،ورأت أنها تهدف
إلى خلق أحالف لمواجهة إيران ومحور المقاومة
وإسقاط ثابتة الصراع العربي الصهيوني لتأمين
الحماية والشرعية للعدو.
وفي هذا السياق ،دان لقاء األح��زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان «القرار
الذي اتخذته مملكة البحرين بالتطبيع مع العدو
الصهيوني ،بعد أن سبقتها إلى ذلك دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ضاربة بعرض الحائط الحقوق
الشرعية للشعب العربي الفلسطيني ،وكل القيم
اإلنسانية واألخالقية».
ورأى أن «التطبيع مع العدو الصهيوني هو
خيانة لألمة وشعوبها» ،معتبرا ً أن��ه «يتنكر
ألبسط الحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني
المهجر من أرضه ،ويشجع العدو على اإلستمرار
في عدوانه وظلمه وجرائمه».
وأشار إلى أن «قرار التطبيع لم يكن وليد اليوم،
وإنما هو إظهار إلى العلن للعالقات السرية القديمة
مع الكيان الصهيوني ،ويكشف حجم التآمر الذي
تعرض له الشعب الفلسطيني على مدى العقود
الماضية» ،معتبرا ً أن «رهان الشعب الفلسطيني
لم يكن في يوم من األيام على األنظمة الرجعية
العربية ،وإنما كان رهانه على نفسه وحلفائه
الصادقين ،من حركات المقاومة في المنطقة
والعالم ،إضافة إلى الدعم الكبير الذي قدمته له
الجمهورية اإلسالمية في إيران وسورية األسد».
وش��دد على ث��واب��ت ح��رك��ات المقاومة على
ام��ت��داد مساحة العالمين العربي واإلس�لام��ي
«وال��ت��ي حسمت ق��راره��ا وخيارها في مواجهة
المحتل الصهيوني حتى القضاء عليه وإزالته
من الوجود» ،مؤكدا ً وقوفه «إلى جانب الشعب
الفلسطيني وفصائله المقا ِومة حتى تحرير
كل شبر من فلسطين ،وهذا عهد اإلب��اء والوفاء،
عهد المقاومة بأشكالها كافة ،المقاومة المؤمنة
بأن دماء الشهداء هي التي تصنع اإلنتصارات
واإلحتالل حتما ً إلى زوال».
من جهتها ،أطلقت حركة «فتح» في لبنان
برنامج فعالياتها ،أمس في مخيم عين الحلوة،
التي نظمتها قيادة الحركة في منطقة صيدا وإعالم
الحركة في المنطقة بالتعاون مع شعبة عين
الحلوة ،رافضا ً لمشاريع التآمر».
وألقى أمين سر الحركة وفصائل «م.ت.ف»

في لبنان اللواء فتحي أبو العردات ،كلمة قال
فيها «اليوم باسم فصائل الثورة الفلسطينية في
لبنان والقوى الوطنية واإلسالمية ،أعلن انطالق
فعاليات يوم الغضب ،اليوم األسود الذي توقع
فيه بعض الدول العربية والتي تتكلم العبرية،
البحرين واإلم��ارات توجه خنجرا ً إلى خاصرة
الشعب الفلسطيني ،وهذا الخنجر سيرتد على
االحتالل ألن أهلنا في فلسطين سيردون على هذا
االحتالل واالجرام والضم وتهويد القدس وعلى كل
المتآمرين».
وختم بالقول «أيها اإلخ��وة في مخيم عين
الحلوة وفي كل المخيمات ،اليوم وبعد غد نحيي
ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال في بيروت لبنانيين
وفلسطينيين ،سيستمر برنامجنا طالما أن هذا
االحتالل وهؤالء العمالء الذين يوقعون اليوم في
واشنطن نقول لهم إن شعوبكم هي مع فلسطين
وإن التطبيع واالع��ت��راف لن يجدي نفعاً ،ألن
فلسطين هي في قلب كل عربي وحر وشريف في
هذا العالم».
وشهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية
في لبنان ،تلبية لفصائل الثورة الفلسطينية،
اعتصامات وفعاليات حاشدة رفضا ً لصفقة القرن
ومشروع الضم والتطبيع مع االحتالل ،وتزامنا ً
مع اعتصامات ووقفات مماثلة داخ��ل فلسطين
وخ��ارج��ه��ا .وع� ّم��ت المسيرات واالعتصامات
مخيمات جنوب لبنان ،كما كانت مخيمات الشمال
والبقاع على موعد مع فعاليات مماثلة.
وشهد مخيم برج البراجنة في العاصمة بيروت
اعتصاما ً حاشدا ً تحدث خالله معاون العالقات
الفلسطينية في حزب الله عطا الله حمود ،فاعتبر
أن ما جرى من صورة وحدوية في بيروت ورام
الله تأكيد على أن الوحدة الفلسطينية خيار
أساسي في مواجهة كل مشاريع المتآمرين.
وشدد على أن المقاومة هي الطريق الوحيد
لتحرير األرض والمقدسات.
من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أن الراية
المقاومة س ُتسقط كل محاوالت استعادة مفاعيل
النكبة األول���ى ،أض��اف «إن إسرائيل لن تكون
في يوم من األيام صديقاً ،ولن نسمح للتحالف
اإلقليمي األمني بأن يرتكب مجازر جديدة .ولن
يمر مثل هذا تحالف على حساب شعبنا وأمتنا».
من جهته ،أشار ممثل حركة «حماس» في لبنان
الدكتور أحمد عبد الهادي إلى رفض الفلسطينيين
جميعاً ،وأحرار األمة والعالم ،لالتفاق اإلماراتي
البحريني مع االحتالل.

مدّ دت مهلة تقديم الم�ستندات �إلى الجمعة

نقابة المحررين :تقديم الم�ساعدات
للإعالميين المت�ضررين من انفجار المرف�أ
عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية
اجتماعا ً برئاسة النقيب جوزف القصيفي ،ناقش
خالله تقرير اللجنة المكلفة إحصاء األض��رار
الالحقةبالصحافيينواإلعالمييننتيجةاإلنفجار
في مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب الماضي.
وأع��ل��ن��ت ال��ن��ق��اب��ة ف��ي ب��ي��ان ،أن المجلس
«اطلع على حجم المساعدة المح ّولة من اتحاد
الصحافيين العرب ،وعلى االتصاالت الجارية
مع االتحاد الدولي للصحافيين وبعض الجهات
المانحة ،على أمل تلقي المزيد من المساعدات».
وفي ضوء المبالغ المتوافرة ،ق� ّرر المجلس
«اعتماد معايير للمساعدة بحسب حجم األضرار،
مع العلم أن هذه المساعدات ال تعتبر تعويضا ً
عنها ،بل هي مساهمة متواضعة من النقابة
للمتضررين».
وعلى ه��ذا االس���اس ق��� ّرر المجلس «تقديم
المساعدات بناء على المستندات المقدمة للنقابة
وفق االستمارة التي وزعت سابقاً .ولما كان بعض
الزمالء المتضررين لم يتمكن حتى اآلن من تقديم
المستندات ،تقرر تمديد مدة التقديم حتى نهاية
دوام يوم الجمعة في  18أيلول  ،2020في مركز
النقابة ،إما مباشرة او بواسطة البريد االلكتروني
األتيinfo@orlb.org :
وأشار مجلس النقابة إلى أن هذه «المساعدات
هي مرحلة أولى في ضوء ما هو متوفر من مبالغ،

وفي حال توافرت مبالغ أخرى سوف تقوم النقابة
بما يجب في هذا المجال وفق القواعد والمعايير
السالفة الذكر».
وقد شكر المجلس اللجنة النقابية على عملها،
وتوجه إل��ى الزمالء الصحافيين واإلعالميين
بالتحية ،آم�لاً في «انفراج األوض��اع بما يعزز
أوضاع القطاع اإلعالمي والصحافي عموماً».
وأعلن أنه «يمكن طلب الحصول على االستمارة
من النقابة».
على صعيد آخر ،شارك النقيب القصيفي في
تكريم المعمر طاطيوس هاغوب طوباليان والد
اإلعالمي الزميل هاغوب طوباليان صاحب راديو
«جوا» ،في دارته في جبيل ،ومنحه درعا تكريمية
كتب عليها 108« :سنوات وشعلة الحياة ال يخبو
نورها».
وأوضح القصيفي في كلمة ألقاها ،أن طوباليان
«غادر أرمينيا منذ طفولته ،وكغيره من األرمن
الذين لم يقبلوا اإلعاشات ،إنما ساهموا في نهضة
لبنان وشاركوا في ازده��اره ،وهو شهد حروبا ً
عالمية ،وكافح لتأسيس عائلة كريمة ،الزميل
اإلعالمي هاغوب أحد أبنائها».
وقد شاركت مجلة «العالمية» وموقع «جبيل
ديستريكت» وإعالميون في التكريم.
إلى ذلك ،نعت نقابة محرري الصحافة العميد
الدكتور أنيس مسلم.
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الوطن

كورونا� 592 ..إ�صابة و 6حاالت وفاة ..والم�ست�شفيات ترفع وتيرة جهوزيّتها

يبقي فيروس «كورونا» وارتفاع اإلصابات
اليومية البلديات على حالها من االستنفار
لمواجهة أي تط ّورات محتملة والسعي الحتواء
التفشي في حال تسجيل أي حالة إيجابية
في صفوف أبنائها أو سكانها .وأعلنت وزارة
الصحة العامة تسجيل  592إصابة كورونا
التراكمي منذ  21شباط
جديدة رفعت العدد
ّ
الماضي إلى  25449حالة.
اليومي
وف��ي ه��ذا السياق ،صدر التقرير
ّ
لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر
المستجدات حول فيروس كورونا Covid-
 ،19ويبين باألرقام الحاالت المتواجدة في
مناطق العزل والحجر داخل المستشفى .وجاء
في التقرير:
« -ع��دد الفحوصات التي أجريت داخل
مختبرات المستشفى خ�لال الـ 24ساعة
المنصرمة 725 :فحصاً.
 عدد المرضى المصابين بفيروس كوروناالموجودين داخل المستشفى للمتابعة.83 :
 عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروسكورونا خالل الـ 24ساعة المنصرمة.20 :
 عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدينداخل المستشفى خالل الـ 24ساعة المنصرمة:
.8
 مجموع ح��االت شفاء مرضى من داخلالمستشفى منذ البداية حتى تاريخه412 :
حالة شفاء.
 عدد الحاالت التي ت ّم نقلها من العنايةتحسن حالتها:
المركزة الى وحدة العزل بعد
ّ
.2
 عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى:.28
 حاالت وفاة.»0 :وف��ي اإلط���ار ،أعلنت خلية متابعة ازم��ة
«ك���ورون���ا» ف��ي ق��ض��اء زغ��رت��ا ،ف��ي نشرتها
اليومية ،تسجيل اربع حاالت ايجابية جديدة
خ�لال الـ 24ساعة الماضية ،م��وزع��ة على
الشكل اآلتي:
 زغرتا. 2 : ايعال. 2 :وش���ددت الخلية على «وج���وب تطبيق
اإلج����راءات الوقائية» ،مناشدة المصابين
المنزلي تحت طائلة
«وج��وب التزام الحجر
ّ
المسؤولية».
وأعلنت خلية األزم��ة في بلدية البرج في
منطقة الجومة  -عكار إصابة (خ.ح.ي).
بكورونا ،ودع��ت كل من خالطه إل��ى «حجر
نفسه ومراجعة البلدية إلدراج اسمه ضمن
الئحة إلج���راء الفحوص ال�لازم��ة» ،وذك��رت
«بعدم االستهتار بالموضوع واتباع التعليمات
المعطاة بهذا الشأن» ،مؤكدة أن «الفحوص
ستجري على نفقة وزارة الصحة».
كذلك ،أعلنت بلدية القبيات أنه تمت إفادتها
بأن «أربعة تالمذة ضباط من القبيات أجروا
فحص الـ pcr وتبين أن نتيجة اثنين منهم
إيجابية».
وأوضحت في بيان أنه وفق ما أفيدت «ال
يوجد مخالطون مباشرون لهما في القبيات،
حتى من أهلهما ،لكونهما لم يزورا البلدة مؤخرا ً
بحكم مهامهما العسكرية ،وبالتالي ال ضرورة

للحجر االحتياطي ألي أحد سواهما».
توازياً ،أعلنت لجنة إدارة األزمات في قضاء
ال��ك��ورة ،في نشرتها اليومية« ،تسجيل 14
حالة إيجابية جديدة في الكورة خ�لال 24
ساعة الماضية ،موزعة على الشكل اآلت��ي:
أنفه ،6 :النخلة ،3 :راسمسقا ،2 :بتوراتيج،2 :
قيد التحقق. 1 :
ودع��ت اللجنة ال��ى «التشدد ف��ي تطبيق
اإلج����راءات الوقائية» ،مناشد ًة المصابين
«وج��وب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة
المسؤولية».
إل��ى ذل��ك ،أعلنت خلية األزم���ة ف��ي بلدية
الناعمة  -حارة الناعمة في بيان «تسجيل 5
حاالت ايجابية جديدة بفيروس كورونا في
البلدة ،وان عدد الحاالت اإليجابية المتبقية
 .»22وأوصت المخالطين بـ»ضرورة إجراء
ف��ح��ص الـ ،PCR وح��ج��ر ان��ف��س��ه��م ،واخ��ذ
االحتياطات الوقائية».
وأعلنت خلية األزمة في إتحاد بلديات جبل
عامل  -قضاء مرجعيون في تقريرها اليومي
عن مستجدات كورونا أنه «بناء على تقرير
طبيب القضاء والبلديات ،سجلت امس حالتان
واحدة في الصوانة وثانية في الخيام ،وبناء
عليه ،فان عدد المصابين في قرى االتحاد منذ
بداية األزم��ة حتى تاريخه بلغ  146إصابة
و 97حالة شفاء و 5حاالت وفاة ،وحاليا ً 40
حالة مصابة مؤكدة مخبريا ً قيد المتابعة،
منها  36حالة قيد الحجر المنزلي و 4حاالت
داخل «مستشفى بنت جبيل الحكومي».
وأعلنت بلدية داربعشتار  -الكورة في بيان
شفاء السيدة (ف.ع .).من فيروس كورونا،
حيث خضعت لفحص  pcrبعد إنهائها فترة
الحجر ،وج���اءت النتيجة سلبية ،وعليه
ستعود الى حياتها الطبيعية.
أما رئيس بلدية بقسطا إبراهيم مزهر فدق
«ناقوس الخطر بعدما وصل عدد المصابين
بفيروس كورونا في منطقة الشرحبيل الى
 ،»19مؤكدا ً انه سيتخذ قرارا ً بـ»عزل البلدة
ومنطقة الشرحبيل في حال استمر ارتفاع عدد
المصابين على هذه الوتيرة».
واشار في بيان إلى أن «البلدية تتابع جميع
الحاالت حيث يجري التأكد من التزامها الحجر
المنزلي ،وإجراء للمخالطين فحوص،PCR  
باالضافة الى تقديم المساعدة لمن يحتاجها».
واصدر المكتب اإلعالمي لبلدية الشويفات
بيانا ً أش��ار فيه ال��ى أن «ال تفشي لفيروس
«كورونا» في صفوف الموظفين في البلدية كما
يشاع ويتم التداول به ،إنما اجراءات روتينية
تقوم بها البلدية لتعقيم المبنى على أن تعاود
العمل غداً ،وعدد اإلصابات ال يتخطى الواحدة
لغاية اآلن».
وأعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء
طرابلس ،في نشرتها اليومية ،عن تسجيل
 42حالة ايجابية جديدة خالل الـ  24ساعة
الماضية ،موزعة على الشكل اآلتي:
 طرابلس33 : الميناء7 : البداوي2 :ويذكر ان  رئيس لجنة إدارة الكوارث في
مجلس بلدية طرابلس جميل جبالوي دعا

الجهات المعنية في الدولة ،إلى «تأجيل فتح
أبواب المدارس الى االول من كانون أول المقبل،
بعد ان اصبحت نسبة اإلصابة بكورونا بناء
على فحوصات الـ PCR للمقيمين 12.86%
في لبنان ،و 20%في طرابلس».
وقال في لقاء عقده في غرفة عمليات خلية
األزم���ة ف��ي حديقة الملك فهد ف��ي طرابلس
«ال��وض��ع ف��ي طرابلس ج��د خطير ،وعلينا
تحكيم الضمير رأف��ة بالعباد وحفاظا ً على
األرواح ،فبحسب التقرير اليومي أمس الصادر
عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث -
السرايا الحكومي نسبة اإلصابة بالكورونا
ب��ن��اء على ف��ح��وص��ات الـ PCR للمقيمين
أصبحت  ،12.86%وكانت منذ حوالى شهرين
بالمتوسط حوالى  ،6.5%وكانت في بداية
أزم��ة الكورونا حوالي  ،0.5%وه��ذه النسب
على المستوى الوطني .أما في طرابلس فهي
حوالى .»% 20
على ّ
خط آخر ،أعلن مدير «مستشفى صيدا
الحكومي» أحمد الصمدي أن «العدد التراكمي
للحاالت االيجابية منذ أن ب��دأن��ا المرحلة
األول���ى ف��ي آب الماضي باستقبال مرضى
الكورونا وحتى يومنا ه��ذا ،بلغ  55مريضا ً
سجل شفاء  43منهم و 6وفيات بسبب وجود
أم���راض م��رادف��ة لبعض المرضى أدت الى
تدهور وضعهم الصحي ،أما حاليا ً فلدينا 12
حالة إيجابية بينهم  5يخضعون للعالج في
العناية الفائقة».
ولفت في تصريح إلى أن «المرحلة الثانية
شكلت األرضية الخصبة النطالق استراتيجية
العمل الطبي في االتجاهات كافة ،حيث رفعنا
وتيرة جهوزيتنا عبر توسعة أقسام الكورونا
بزيادة القدرة االستيعابية في الطوارئ من
سريرين إلى  6لتأمين أمكنة للمرضى الذين
ينتظرون نتائج فحوصات الـ ،PCRكذلك
العناية التي باتت تتسع لـ 7مرضى ،وإمكانية
الطابق بأقسامه كافة التي سترتفع خالل
أسبوع الستقبال  16مريضاً ،بسبب تزايد عدد
الحاالت االيجابية على صعيد الجنوب عموما ً
وصيدا والجوار خصوصاً».
وبشر الصمدي «الصيداويين بأن آلة الـ
   PCRالتي تسلّمها المستشفى من وزارة
الصحة منذ شهر ونصف ،وتعذر وجود مكان
لها في مختبر المبنى الجديد لضيق المساحة،
تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تأمين
وإنجاز الخرائط لتجهيز المختبر الخاص آللة
فحص الكورونا في مبنى المستشفى القديم،
تبعا ً لمعايير وشروط منظمة الصحة العالمية
وبدأت عملية تنفيذ تجهيزه اليوم بتمويل من
مفوضية الالجئين  UNHCRالتي تستلزم
ثالثة أسابيع إلنجازه والبدء بتشغيله».
هذا ودش��ن رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا درويش مختبر فحوص كورونا
في مستشفى تلشيحا الذي جهّزته مؤسسة
«عون الكنيسة» بأحدث المعدات والتجهيزات
بدعم من المتب ّرعين في المانيا والعالم.
وأعلنت بلدية مشحا في بيان ،عن «إجراء
فحوصات الـ  pcrخالل  72ساعة الماضية لـ
 11شخصاً ،وبنتيجة الفحص تبين وجود 5

اصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة».
وأش��ارت الى ان «جميع المصابين الجدد
هم في الحجر المنزلي ول��م يخالطوا اح��داً،
وعليه تتابع البلدية بالتعاون مع طبيب
القضاء الدكتور حسن شديد في وزارة الصحة
المستجدات والتطورات الراهنة والحاالت
الحرجة».
وأفادت خلية االزمة في بلدية شكا في بيان،
عن «ثبوت إصابة جديدة بفيروس كورونا،
وهي تخضع اآلن للعزل المنزلي وبمتابعة
من الخلية» .وأك��دت «شفاء ثالث حاالت من
الفيروس».
وكما أعلنت خلية األزم��ة وال��ط��وارئ في
اتحاد بلديات الضنية ببيان ،عن «تسجيل 16
إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة،
م��وزع��ة بين ب��ل��دات :بخعون  12إص��اب��ة،
بيت الفقس إصابتان ،سير إصابة واح��دة
وبقرصونا إصابة واحدة».
وأوض���ح���ت أن «ث��ل�اث ح����االت مشتبه
بإصابتها ستتم إعادة فحوصها ،إثنتان في
بخعون وواح��دة في بيت الفقس» ،مناشدة
«المواطنين التقيد ب��اإلرش��ادات والتدابير
الوقائية الصحية ،وخصوصا ً وضع الكمامة
والحفاظ على النظافة والتعقيم والتباعد
االجتماعي وعدم الخروج من المنازل ،إال عند
ال��ض��رورة القصوى ،حرصا ً على سالمتهم
وسالمة عائالتهم ومجتمعهم».

وال��ى ذلك ،أعلنت وزارة الصحة العامة
ف��ي ب��ي��ان« ،نتائج الدفعتين األول��ي��ي��ن من
فحوص  PCRلرحالت وصلت إل��ى بيروت
وأجريت في المطار بتاريخ 2020/9/13
و2020/9/14؛ وأظهرت النتائج وجود ست
( .)6حاالت إيجابية.
وجاءت نتائج  2020/9/13كالتالي:
رحلة اسطنبول :شركة  MEAرقم 266
(حالتين إيجابيتين).
رحلة أب��و ظبي :شركة  MEAرق��م 419
(جميعها سلبية).
رحلة دب��ي :الشركة اإلماراتية رق��م 957
(جميعها سلبية).
رحلة ال��ق��اه��رة :شركة  MEAرق��م 305
(جميعها سلبية).
رحلة أديس أبابا :الشركة األثيوبية رقم
( 406جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول :شركة  Pegasusرقم 756
(جميعها سلبية).
رحلة الغ���وس :شركة  MEAرق��م 572
(جميعها سلبية).
رحلة الدوحة :الشركة القطرية رقم 418
(جميعها سلبية).
رحلة بغداد :الشركة العراقية رقم 131
(أربع حاالت إيجابية).
رحلة باريس :شركة  Air Franceرقم
( 566جميعها سلبية).

وجاءت نتائج  2020/9/14كالتالي:
رحلة القاهرة :الشركة المصرية رقم 711
(جميعها سلبية).
رحلة دب��ي :الشركة اإلماراتية رق��م 953
(جميعها سلبية).
رحلة ب��اري��س :شركة  MEAرق��م 212
(جميعها سلبية).
رحلة برلين :شركة  SRرقم ( 1510جميعها
سلبية).
رح��ل��ة أب���و ظ��ب��ي :ش��رك��ة  EYرق���م 535
(جميعها سلبية).
رحلة ال��دوح��ة :شركة  MEAرق��م 437
(جميعها سلبية).
رحلة جينيف :شركة  MEAرق��م 214
(جميعها سلبية).
رح��ل��ة م��ي�لان��و :ش��رك��ة  MEAرق��م 236
(جميعها سلبية).
رحلة النجف :الشركة العراقية رقم 139
(جميعها سلبية).
رح��ل��ة ب��اري��س :ش��رك��ة  TOرق��م 3980
(جميعها سلبية).
رحلة دب��ي :الشركة اإلماراتية رق��م 957
(جميعها سلبية).
رحلة الدوحة :الشركة القطرية رقم 416
(جميعها سلبية).
رحلة أضنا :شركة  Pegasusرقم 6700
(جميعها سلبية)».

وزير ال�صحة بحث في �ش�ؤون الدواء وكورونا:
يتم العمل لت�أمين اللقاح على �أكثر من ّ
خط
ّ
ت��رأس وزي��ر الصحة العامة ف��ي حكومة
تصريف األعمال حمد حسن اجتماعا ً موسعا ً
ف��ي وزارة الصحة ال��ع��ام��ة حيث بحث في
الشؤون المتصلة بالدواء وتأمين لقاح ضد
كورونا ،وذلك بحضور نقيب الصيادلة الدكتور
غسان األمين والمدير العام ل��وزارة الصحة
العامة بالوكالة ف��ادي سنان وأعضاء فريق
العمل المعني بمتابعة موضوع الدواء.
وأوض��ح الوزير حسن في ختام االجتماع
أنه «يتم العمل لتأمين اللقاح ال��ذي هو حق
بديهي للدولة اللبنانية ومواطنيها على أكثر
من خط ،بدءا ً من التواصل مع كوفاكس (التي
تضم منظمة الصحة العالمية والتحالف
العالمي للقاحات) لتأمين اللقاح بسعر يأخذ
في االعتبار المعطيات االقتصادية والمالية
الحالية التي تعصف بلبنان كما تم الطلب من
حاكم مصرف لبنان إعطاء األولوية لتأمين
المبالغ المالية الضرورية لتأمين اللقاح،
إضافة إل��ى التواصل مباشرة عبر السفارة
الروسية لمتابعة المعطيات وتأمين ما يلزم
من دراس��ات تساعد على تقييم أهمية اللقاح
الروسي في الفترة القريبة».
وفي موضوع ال��دواء أوضح وزير الصحة
العامة النقاط التالية:
أوالً :يعود فقدان بعض األصناف في سوق

ال��دواء ،ألسباب عدة أبرزها تأخير الفواتير
واالعتمادات الضرورية في مصرف لبنان فترة
تراوح بين عشرين يوما ً وشهرين ما يؤثر على
الكمية الموجودة في السوق ويؤدي إلى انقطاع
أصناف وفقا ً لذلك.
ثانياً :إن التعاميم والقرارات الصادرة عن
وزارة الصحة العامة واضحة لناحية حماية
سوق الدواء سواء من ناحية ترشيد وتنظيم
االستعمال وعدم السماح بتصدير الدواء حتى
لالستعمال الشخصي إال وفق ضوابط معينة
وبالتعاون مع مديرية الجمارك واألمن العام
وغيرها من األجهزة األمنية الموجودة على
المرافق .وشدّد الوزير حسن على أن تصدير
ال��دواء ممنوع إال إذا كان صناعة محلية وفق
الضوابط المطلوبة من وزارة المالية وإدارة
الجمارك وحاكمية المصرف المركزي.
ث��ال��ث��ا :ال يمكن ال��ح��دي��ث ع��ن رف��ع الدعم
ع��ن ال���دواء قبل وض��ع خطة م��دروس��ة لدعم
الصناعة الوطنية بكافة جوانبها وتأمين
األدوية الضرورية للسوق المحلية بصناعات
دوائية وطنية .عندها يمكن التفكير برفع الدعم
بشكل تدريجي بدءا ً من الـ( OTCأي األدوية
التي ال تحتاج إلى وصفة طبية) التي ال تؤثر
على األمن الصحي والدوائي للمواطن ،علما ً أن
الخطة المطلوب وضعها يجب أن تستند إلى

أرقام يعرضها مصرف لبنان حول قيمة الدعم
ومدة الدعم ليبنى على الشيء مقتضاه».
وق���ال ال��وزي��ر ح��س��ن« :ك��م��ا أن��ن��ا معنيون
بحماية المواطن استشفائياً ،فنحن معنيون
بحماية المواطن دوائياً .ل��ذا ،نعمل جميعنا
على تأمين ال��دواء وعدم انقطاعه في السوق
ومنع تصديره أو تهريبه».
ثم تحدث النقيب األمين فرأى أن «سبب أزمة
فقدان عدد من أدوية األمراض المزمنة وأمراض
األع��ص��اب يعود إل��ى اآللية المعتمدة حاليا ً
والتأخير في الموافقة على فواتير المستوردين،
حيث يتصرف المص ّنع في الخارج بما لديه من
أدوية عندما ال يصله االعتماد في الوقت المتفق
عليه مسبقاً ،ما يجعله مضطرا ً لتصنيع أدوية
جديدة عندما يصل االعتماد .وهذا األمر يؤخر
وصول الدواء إلى لبنان».
وق���ال« :إن م��ص��رف لبنان ي��دع��م ال���دواء
وبالتالي يتحكم بسعره والكالم عن رفع الدعم
يؤدي إلى كارثة وطنية وإفالس كل المؤسسات
الضامنة وعدم حصول غالبية الشعب اللبناني
على أدويته التي قد ترتفع أسعارها خمسة
أضعاف» .ودعا إلى «عقد اجتماعات صريحة
وشفافة بين المعنيين ب��ال��دواء وال سيما
وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان لتحديد
اإلجراءات الضرورية لحماية السوق».

حسن مترئسا اجتماعا موسعا في وزارة الصحة

�شقير يُطلق غرفة عمل ّيات لتمكين
�أ�صحاب الم�ؤ�س�سات المت�ضررة من الح�صول على حقوقها
أطلق رئيس غرفة ب��ي��روت وجبل لبنان الوزير
السابق محمد شقير مبادرة جديدة تقضي بإنشاء غرفة
متخصصة للوقوف الى جانب المؤسسات
عمليات
ّ
المتضررة والتي لديها بوالص تأمين ،ومساعدتها
على تحديد قيمة الخسائر الفعلية ،وضمان حصولها
على التعويضات كاملة ،بحسب ما توجبه بوالصها
مع شركات التأمين .وأعلن ان غرفة العمليات ستبدأ
اعتبارا ً من اليوم تلقي االتصاالت لتوفير خدماتها،
على األرقام التالية01/744167 - 76/122566 :
  ،01/743377داعيا ً كل المؤسسات المتضررة التيلديها بوالص تأمين والراغبة في الحصول على خدمات
غرفة العمليات ،إلى االتصال ف��ورا ً على هذه األرقام
للمباشرة بتحضير الملفات الالزمة .وطالب باإلسراع
في إنجاز التحقيق الرسمي حول انفجار المرفأ وإعالنه،
كي تتمكن شركات التأمين من مباشرة دفع المتوجبات
للمؤسسات المتضررة.
كالم شقير جاء في مؤتمر صحافي عقده في مقر
الغرفة ،بمشاركة رئيس شركةE. TECHNICAL
 CONSULTINGالعالمية م��اري��و فيشونيه
والمحامي محمد عالم ،الفتا ً ال��ى أن��ه وال��ت��زام�ا ً من

متخصصة
شقير ُيطلق وفيشونيه وعالم غرفة عمليات
ّ
الغرفة بالشفافية المطلقة ،فإن كل التفاصيل المتعلقة
بهذه المبادرات ال سيما الهبات المقدمة وتوزيعها
وإنفاقها واألعمال التي تنفذ ،يتم نشرها على الصفحة
االلكترونية للغرفة.
وأوض����ح أن م��ه��ام غ��رف��ة العمليات وعملها
يستهدفان توفير الخدمات ألي صاحب مؤسسة
متضررة مؤ َّمنة ،وهي ترتكز بشكل أساسي على
االتفاق بين صاحب المؤسسات المتضررة وشركة

 E. TECHNICAL CONSULTINGالتي
تقوم بتكوين ملف كامل عن الموضوع ،وم��ن ثم
التفاوض مع شركة التأمين ،بهدف الحصول على
حقوق المؤسسة كاملة ،بحسب ما تقتضيه بوليصة
التأمين ،ال زيادة وال نقصاناً.
ً
وتحدث عالم من جهته فقال «انسجاما مع توجهات
غرفة بيروت وجبل لبنان ،ارتكز العمل على تشكيل
فريق متخصص من الخبراء والفنيين والقانونيين

الوطني لمزارع الأ�سماك:
مرت�ضى �أطلق الم�سح
ّ
لبنان ب� ّ
المحلي
أم�س الحاجة لتطوير الإنتاج ّ
للوقوف إل��ى جانب المتضررين ومساعدتهم على
توضيح مفاهيم التأمين بشكل عام وفهم كل بوليصة
تأمين على حدة ،ومن ثم اقتراح آليات وطرق لتجهيز
ملفات المطالبات بشكل احترافي وواضح وتدعيم ذلك
بالمستندات والوثائق والتقارير والصور بما يُسهل
عملية المطالبة من جهة ،وعمل شركات التأمين من
جهة أخرى ،لما في ذلك من شفافية للمطالبة وسرعة
في إجابة الطلبات وحصر نطاق تباين وجهات النظر
إلى أقصى الحدود».
وعرض فيشونيه الخبرات التي تتمتع بها شركته
واألعمال التي مارستها حول العالم والتي تركزت
على ترتيب وإدارة المطالبات المعقدة لصالح حاملي
بوالص التأمين ،وكذلك التعويض عن سياسات جميع
المخاطر في بناء البنى التحتية الكبيرة ،مشيرا ً الى ان
للشركة مكاتب في إيطاليا (المكتب الرئيسي في روما)،
واإلمارات وأوستراليا ونيوزيلندا والواليات المتحدة
وباريس.
وأك��د أن الشركة ستضع كل خبراتها في مجال
مطالبات التأمين ،في خدمة المتضررين للحصول على
حقوقهم كاملة.

أك��د وزي��ر الزراعــة في حكومة تصريف األع��م��ال عباس مرتضى
«ض��رورة المثابرة في العمل لتحسين أوض��اع الصيادين ،من خالل
تطوير القطاع والتشريعات الالزمــة والعمل للبحث عن مخزونات
سمكيّة ج��دي��دة وأف��ق جديد للصــيد البحري المستدام ،وكذلــك
تطــوير قطاع تربيــة األسماك من خــالل تقنــيات حديثة والعمل علي
تحسين األعالف المحليّة وتطويــر قـدرات التربـية ومكافحـة أمــراض
األسماك».
وأشار مرتضى خالل إطالق مشروع المسح الوطني الشامل لمزارع
تربية األسماك في لبنان إلى ان «الدوائر المختصة في وزارة الزراعة
تعمل على إعادة دمج الشباب اللبناني في قطــاع الصــيد البحــري
وتربية األحياء المائية ،حيث ان لبنان بأمس الحاجة الى تطويــر إنتاج
محلي لتــأمين التوازن باألمن الغذائي من خالل جذب هذه الشــريحة
من خالل تطوير أعمال موازية لهم».
وتال إط�لاق المشروع توقيع بروتوكول تنفيذ المسح التجريبي
السمكي في المياه اللبنانيّة ،وشكر مرتضى «الهيئة العامة
للمخزون
ّ
لمصائد األس��م��اك في البحر المتوسط والبحر األحمر ال��ـ GFCM
ومنظمة الفاو على الجهود التي كانت وال تزال تبذلها والمبادرات التي
يتم تقديمها اليوم من أجل لبنان ،انطالقا ً من حاجته الماسة ليد العون
والدعم إلعطاء األمل ،مما قد يفتح الباب أمام مستقبل جديد تتجه فيه
الثروة السمكية والتربية المائية نحو االستدامة وتؤمن حالة اقتصادية
 -اجتماعية مستقرة».
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الوطن � /سيا�سة

أميركي
«�سانا» تفيد ب�سقوط مروحية ع�سكرية اأميركية �سمال �سرقي البالد والتحالف ينفي ..ومقتل عنا�سر من «ق�سد» الموالية لالحتالل ال
ّ

ّ
ال�سوري مع ماتي�ض الذي رف�ض الفكرة
ترامب يعترف :ناق�ست ت�سفية الرئي�ض
أعترف الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمس
في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» ،أنه ناقش
تصفية الرئيس السوري بشار األسد مع وزير
دفاعه السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك.
وق��ال ترامب أيضا ً إن��ه «كانت لديه فرصة
الغتيال الرئيس السوري بشار األسد ،لكن وزير
الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك».
ولفتت القناة عبر موقعها إل��ى أن الرئيس
األميركي كان يشير على األرجح إلى المناقشات
التي تم الحديث عنها سابقا ً ح��ول ال��رد على
هجوم كيميائي مزعوم في عام .2017
على صعيد آخ���ر ،بحث وزي���ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف خالل اتصال هاتفي
مع نظيره المصري سامح شكري األوض��اع
في منطقة الشرق األوسط وخاصة في سورية
وليبيا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان،
إن الفروف وشكري جدّدا خالل االتصال التأكيد
على ضرورة دعم المسار السياسي لحل األزمة
في سورية بما يضمن وحدة أراضيها واحترام
سيادتها بشكل صارم.
إل���ى ذل����ك ،اع��ت��م��د ال��م��ج��ل��س االق��ت��ص��ادي
واالجتماعي «إيكوسوك» التابع لألمم المتحدة
اليوم مشروع قرار باألغلبية يوثق الممارسات
ال��ع��دوان��ي��ة ل��الح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي واآلث���ار
واألضرار البالغة التي خلفها تنمويا ً واجتماعيا ً
واقتصاديا ً على أهالي الجوالن السوري المحتل
والفلسطينيين ف��ي األراض����ي الفلسطينية
المحتلة.
وجاء اعتماد القرار المعنون «االنعكاسات
االقتصادية واالجتماعية لالحتالل الصهيوني
على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في
األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس
الشرقية وللسوريين ف��ي ال��ج��والن السوري
المحتل» ،بعد إجراء تصويت مسجل وحصوله
على تأييد  47دولة فيما عارضته ثالث دول هي
«الواليات المتحدة وكندا وأستراليا» ،وامتنعت
 4دول عن التصويت.
وأعرب ممثل الوفد الدائم للجمهورية العربية
السورية في االجتماع الملحق مجد نيال من
خالل مداخلة له عن تقدير حكومة الجمهورية

العربية السورية لتقرير لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا «اسكوا»
الذي ارتكز مشروع القرار عليه وخاصة توثيقه
انعكاسات االحتالل اإلسرائيلي طويل األمد على
األراضي الفلسطينية والجوالن السوري المحتل
واآلثار بالغة الضرر التي يخلّفها هذا االحتالل
على األح��وال المعيشية للفلسطينيين وأبناء
الجوالن السوري وعلى التنمية االجتماعية
واالقتصادية في األراضي المحتلة.
وأك��د ال��وف��د ال��دائ��م رف��ض س��وري��ة الشديد
للتقارير والتصريحات التي تشير إلى وجود
مخطط لسلطات االحتالل الصهيوني يهدف
إلى توسيع المستوطنات في الجوالن السوري
المحتل وزيادة عدد المستوطنين.
واس��ت��ع��رض ال��وف��د ال���دائ���م ال��م��م��ارس��ات
العدوانية التي يقوم بها االحتالل الصهيوني في
الجوالن السوري المحتل والتي لها انعكاسات
خطيرة على المواطنين السوريين كالتغييرات
في المناهج الدراسية التي ت��درس حاليا ً في
المدارس والتي تهدف إلى التأثير على الطالب
ال��ش��ب��اب ف��ي م��ح��اول��ة لفصلهم ع��ن هويتهم
السورية.
ولفت الوفد إلى ما تقوم به سلطات االحتالل
لجهة فرض إجراءات تعسفية لتسجيل األراضي
ب��ه��دف مصادرتها وتنفيذ مخطط ال��م��راوح

العمالقة على أراض��ي أبناء الجوالن السوري
المحتل.
يُذكر أن القرار ك��ان حصل في دورة العام
الماضي على تأييد  45دول��ة مقابل اعتراض
دولتين «ال��والي��ات المتحدة وكندا» وامتناع
دولتين عن التصويت.
ميدانياً ،أف���ادت وك��ال��ة «س��ان��ا» الرسميّة
ال��س��ور ّي��ة ن��ق�الً ع��ن م��ص��ادر محلية بسقوط
مروحية للجيش األميركي في قرية تل حداد
بريف اليعربية في محافظة الحسكة .وأضافت
الوكالة أن م��درع��ات أميركية قامت بتطويق
موقع الحادث.
م��ن جهته ،نفى التحالف ال��دول��ي بقيادة
واشنطن في وقت الحق نبأ سقوط المروحية،
وذكر على لسان متحدث باسمه لقناة «الحدث»
أن مروحيّة تابعة للتحالف «قامت بهبوط
اض���ط���راري» ،وذل���ك «ل��ي��س نتيجة تعرضها
لهجوم» ،مؤكدا ً أن «المروحية وطاقمها بخير
وقد تم تأمينهم».
إلى ذل��ك ،قتل عدد من المسلحين الموالين
للجيش األميركي وأصيب آخرون في المناطق
التي يحتلها شرقي سورية ،وذلك عبر  6عمليات
استهدفتهم أمس ،في سياق منحنى تصاعدي
واضح للعمليات التي تستهدفهم.
وأف��ادت مصادر أهلية بريف دير أن دراجة

نارية مفخخة انفجرت صباح االثنين ،أثناء مرور
عربة لمسلحي «قوات األسايش» ،الذراع األمني
لتنظيم «قسد» الموالي لالحتالل األميركي،
وكانت مركونة بالقرب من أحد المحال على
الطريق العام في سوق بلدة ذيبان شرقي مدينة
دير الزور.
وتعتبر بلدة ذيبان المعقل الرئيسي ألبناء
قبيلة العكيدات العربية في الجزيرة السورية
شرقي البالد ،وهي تحاذي (حقل العمر النفطي)
ومعمل (كونيكو للغاز) اللذين يعدان أبرز
منشآت النفط والغاز في سورية ،وفيهما حاليا
قاعدة ضخمة للجيش األميركي.
وكشفت المصادر ب��أن ال��دراج��ة المفخخة
استهدفت سيارة قيادي في تنظيم «قسد»،
يدعى حسين العماش ،والذي لم يعرف مصيره
نظرا ً لقيام التنظيم بتطويق المكان بطوق أمني
مشدد ،ما أدى أيضا ً الستشهاد مدنيين اثنين
تصادف وج��وده��م في المكان أثناء االنفجار
وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وعلى التوازي ،قتل مسلحان اثنان من عناصر
التنظيم الخاضع للجيش األميركي ،بانفجار
عبوة ناسفة زرعها مجهولون أثناء مرور سيارة
عسكرية تابعة له قرب بلدة الكشكية شرقي دير
الزور ،في وقت مبكر من صباح االثنين.
وتشهد مناطق سيطرة تنظيم»قسد» الموالي

للجيش األميركي في محافظات الحسكة ودير
الزور و الرقة ،توسعا ً كبيرا ً في عمليات استهداف
مواقع وعناصر التنظيم.
وفي السياق نفسه ،قالت مصادر أهلية في
ريف الحسكة إن هجوما ً نفذه مجهولون فجر
االثنين ،بأسلحة متنوعة على مقر للتنظيم
في قرية الفج بريف ناحية الهول شرق مدينة
الحسكة تسبب بمقتل اثنين منهم على األقل
وإصابة آخرين بجروح.
وتابعت المصادر «كما قتل مسلح من
تنظيم «قسد» الموالي لالحتالل األميركي
برصاص مجهولين على طريق الغاز بالقرب
م��ن آب��ار حقول الجبسة جنوبي محافظة
الحسكة».
وف���ي ال��رق��ة ه��اج��م م��ج��ه��ول��ون باألسلحة
الرشاشة أحد مقار «قسد» قرب منطقة السكن
الشبابي في المدينة ما أسفر عن إصابة أحد
مسلحيها ،ف��ي حين قتل أح��ده��م برصاص
مجهولين في منطقة الكرامة بريف الرقة.
وتتخذ الهجمات على مقار ومحاور تحرك
المسلحين الموالين لالحتالل األميركي في
منطقة الجزيرة وال��ف��رات منحنى تصاعديا ً
واضحا ً في اآلونة األخيرة وأسفرت عن سقوط
العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم
وتدمير العديد من آلياتهم.

الكاظمي ير ّد على كتل �صيا�صية اتهمته بـ«المحا�ص�صة» :اعتمدنا االخت�صا�ص والنزاهة والخبرة والتوازن الوطني
ر ّد رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة مصطفى
وجهت له من قبل
الكاظمي ،أمس ،على اتهامات ّ
كتل سياسية بشأن التغييرات اإلدارية األخيرة
التي أجراها في بعض المناصب.
«وجهنا يوم
وق��ال الكاظمي ،في بيان ل��ه:
ّ
االثنين ،بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية
في بعض المواقع اإلدارية الهامة في مؤسسات
الدولة» ،مبينا ً أن «هذه الخطوة واجهت ردود
فعل مختلفة ،بعضها من القوى السياسية التي
أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها ،والتي
تمثل بال شك انعكاسا ً لموقف شعبي ثابت من
بناء الدولة» ،وذلك حسب وكالة األنباء العراقية
«واع».
وأض���اف أن «ه��ذه التغييرات الضرورية
ج��اءت منسجمة م��ع سياق إداري وقانوني
فرضته نهاية المدد القانونية الرسميّة لبعض
المسؤولين ،بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها
لفترات طويلة» ،الفتا ً إلى أن «اإلج��راء لم يأت
إلحداث تغييرات كيفية في المؤسسات».
وأردف قائالً« :وعلى هذا األساس تم اختيار
معظم األسماء المطروحة من داخل المؤسسات
نفسها ،أو من المختصين في مجاالت معيّنة،
مع األخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة،
وضمان التوازن الوطني».
وتابع رئيس ال��وزراء العراقي أن «مواقف
بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة
يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه
المحاصصة المزعومة وس��وف نتعامل مع
ه��ذه المعلومات بجدّية ونتحقق منها ضمن
السياقات المعمول بها».

وتساءل بالقول« :فإذا كانت القوى السياسية
قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعالً
لم تتدخل فيها ول��م تؤثر عليها ،فكيف تتهم
ب��أن التغييرات اعتمدت على المحاصصة
الحزبية؟» ،داعيا ً إلى «التعاطي مع الحقائق
وسياقات الدولة ،وأهم مصاديقها أن المتغيرات
المشار اليها ت ّمت من خالل المسار الطبيعي
والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها
لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه ،ولم
تخضع آلليات المحاصصة الحزبية».
وأج��رى رئيس ال���وزراء العراقي ،مصطفى
الكاظمي ،االثنين ،تغييرات كبيرة ف��ي عدد
من المناصب القيادية الحكومية ،تركزت في
مجالي االقتصاد واألمن .وقال إن تلك التغييرات
تضمنت تعيين محافظ جديد للبنك المركزي،
كما تم تعيين سهى داوود إلياس النجار ،رئيسة
جديدة للهيئة الوطنية لالستثمار ،والمهندس
منهل عزيز رؤوف الحبوبي ،أمينا ً للعاصمة
العراقية ،بغداد.
ميدانياً ،قالت السفارة البريطانية في بغداد
إن هجوما ً بعبوة ناسفة بدائيّة الصنع استهدف
سيارات دبلوماسية بريطانية في العاصمة
العراقية أمس.
وأش��ارت السفارة إلى أن الحادث لم يسفر
عن إصابات ،وأكدت وسائل إعالم عراقية ،ليل
(االثنين  -الثالثاء) ،سقوط صواريخ كاتيوشا
على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
ونقل موقع «بغداد اليوم» عن مصدر أمني،
ق��ول��ه« :القصف ال��ص��اروخ��ي استهدف وفق
المعلومات األولية ،السفارة األميركية داخل

دعت حركة «مقاطعة «إسرائيل» وسحب
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها»
( ،)BDSلمقاطعة برنامج «ن��اس ديلي
ال��ق��ادم» ،موضحة أن��ه «ي��ه��دف لتوريط»
متابعيه في التطبيع مع العدو الصهيوني
والتغطية على جرائمه ،كما طالبت بانسحاب
المنضمين ل�»أكاديمية ن��اس» التي تض ّم
صهاينة والمم ّولة إمارات ًيّا.
وأوضحت الحركة في بيان نشرته عبر
اإللكتروني ،اإلثنين ،أن البرنامج
موقعها
ّ
«يهدف إلى تدريب ثمانين صانع/ة محتوى
عربي/ة من خالل «أكاديمية ن��اس» التي
ت��ض� ّم صهاينة م��ن ضمن ط��اق��م اإلش���راف
والتدريب الذي يرأسه الصهيوني جوناثان

بيليك ،وبتموي ٍل من أكاديمية «نيو ميديا»
اإلم��ارات��ي��ة التي أنشأها (رئ��ي��س ال���وزراء
اإلماراتي وحاكم دبي) ،محمد بن راشد (آل
مكتوم) قبل شهرين» ،وفق الحركة.
وذك��رت الحركة أن «ه��ذا الدعم من قبل
النظام اإلماراتي االستبدادي يش ّكل تواطؤا
صريحا ً في الجهود الصهيونية لغزو عقول
شعوبنا وتلميع ج��رائ��م نظام االستعمار
االستيطاني واألبارتهايد الصهيوني ،فضالً
عن تسويق اتفاقية العار (اتفاقية السالم
بين أبو ظبي وتل أبيب) التي أبرمها النظام
(اإلماراتي) مع االحتالل».
وقالت الحركة :تدعو اللجنة الوطنية
الفلسطينية لمقاطعة الكيان الصهيوني

موؤتمر «�صباب المقاومة» في ُ
«قم»:
رف�ص التطبيع وتهمي�ص الق�صية الفل�صطين ّية
دان المشاركون في «المؤتمر ال� 7لشباب المقاومة» في مدينة قم اإليرانيّة ،التطبيع مع «إسرائيل»،
وأكدوا أن الطريق الوحيد الستعادة القدس هو المقاومة المسلحة.
واستضافت مدينة قم «الملتقى الدولي لشباب المقاومة» ،بحضور ممثلين عن فصائل المقاومة،
للتنديد بمحاوالت تهميش القضية الفلسطينية وخطوات التطبيع مع العدو الصهيوني.
وقال نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،في كلمة متلفزة ،أن من الواجب «أن نعرف
مَن مع فلسطين حقيقة ومن ضد فلسطين حقيقة .إن محور المقاومة هو المحور الذي يعمل لمصلحة
فلسطين ويؤسس للمستقبل ،ولذا الخزي والعار لإلمارات بتطبيعها ولكل من يطبع ،وليعلموا أنهم
لن يقدموا شيئا ً ضد القضية الفلسطينية ولن ينجحوا».
وقال الشيخ البحريني عبدالله الدقاق إن «اتفاقية التطبيع مع «إسرائيل» ،اتفاقية مرفوضة
ويرفضها جميع المسلمين واألحرار في العالم ،ال معنى السترجاع فلسطين إال بالمقاومة».
من جهته ،أكد ممثل حركة «الجهاد اإلسالمي» ناصر أبوشريف ،أن «من يريد أن يطبّع يجب أن
يعرف أنه اآلن في صف األعداء ،وليس في صف هذه األمة ،وهو غادر للشعب الفلسطيني ولشعوب
المنطقة».

{ استقبل رئ��ي��س ال����وزراء محمد
اشتية ،أمس في مكتبه بمدينة رام الله،
منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
في الشرق األوسط جيمي ماكغولدريك،
لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في
فلسطين.
وث� ّم��ن اشتية جهود ماكغولدريك
خالل فترة عمله في حشد الدعم والعمل
اإلنساني م��ن أج��ل تخفيف المعاناة
اإلنسانية ألهلنا في القدس والضفة
الغربية وقطاع غزة ،متمنيا ً له التوفيق
في حياته العملية والشخصية.
{ أطلع وزي��ر التنمية االجتماعية
أح��م��د م��ج��دالن��ي ،م��ن��س��ق ال��ش��ؤون
اإلنسانية لمؤسسات األم��م المتحدة
ف��ي األراض���ي الفلسطينية «أوت��ش��ا»
جيمي مجولدريك ،على صورة الوضع
اإلنساني واالجتماعي في فلسطين جراء
تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
واستعرض مجدالني لدى استقباله
مجولدريك ،في مدينة رام الله ،أمس،
الذي يغادر فلسطين بعد انتهاء فترة
عمله ،الجهود التي تبذلها ال���وزارة
لمواجهة اآلث��ار المترتبة على انتشار
الفيروس ،لتعزيز صمود المواطنين
وم��ن��ع��ت��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة ،وت��وف��ي��ر
االح��ت��ي��اج��ات ال��الزم��ة خ��اص��ة لألسر
الفقيرة والمه ّمشة ،وال��ف��ئ��ات األكثر
تضرراً.
وقال إن الوزارة فتحت باب الشراكات
م��ع مختلف ال��م��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة
والمحلية والقطاع الخاص ،للمساهمة
ف��ي التخفيف م��ن اآلث���ار االجتماعية
واالقتصادية للفيروس ،وفقا ً للخطة
التي أعدّتها لذلك.
{ ق���دم االت���ح���اد األوروب�����ي مبلغ
 500,000يورو بشكل معونة إنسانية
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الج��ئ��ي فلسطين ف��ي ال��ش��رق األدن��ى
(األون������روا) ،م��ن أج���ل رف���ع مستوى
اإلج��راءات المتعلقة بالنظافة وصحة
البيئة.
ووف��ق �ا ً لبيان ص��ادر ع��ن األون���روا،
«ستساهم هذه المنحة الحيوية في دعم
جهود الوكالة الحتواء جائحة كورونا
في الضفة الغربية ،بما في ذلك القدس
الشرقية ،وستتم ّكن األونروا من توفير
لوازم النظافة التي تشتد الحاجة إليها
لعائالت الجئي فلسطين التي تخضع
للحجر الصحي ،بهدف السيطرة على
انتشار الفيروس».

ال�سام

المتعاقدة معها العتداءات بعبوات ناسفة طيلة
الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط
وجنوب العراق ،من دون أن تكشف الجهات
الحكومية أو األمنية عن منفذي هذه الهجمات أو
نتائج التحقيقات بها.
إلى ذلك ،ألقى جهاز األمن الوطني العراقي،
أمس ،القبض على عنصرين من تنظيم «داعش»
أشرفا على مجزرة «البو نمر» في محافظة األنبار
غربي البالد.
وذك��ر بيان للجهاز« :بناء على معلومات
استخبارية ومتابعة ميدانيّة تم ّكنت مفرزة من

جهاز األمن الوطني في األنبار من إلقاء القبض
وفق مذكرة قضائية على اثنين من عناصر داعش
االرهابية المنتمين لوالية الفلوجة ويعمالن بما
يس ّمى ديوان الجند بصفة أمنيين».
وأض��اف« :ج��رى تدوين اقوالهما أصولياً،
واعترفا باإلشراف على مجزرة البو نمر التي
استشهد فيها قرابة الخمسين مواطنا ً عالوة على
اإلبالغ عن الكثير من منتسبي األجهزة األمنية
لغرض تصفيتهم».
وأشار البيان إلى إحالتهما للجهات القانونية
المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهما.

ال�صهيوني
إماراتي وتوريط متابعيه في التطبيع مع الكيان
« »BDSتدعو لمقاطعة «نا�ص ديلي» :تمويل ا
ّ
ّ
وسحب االستثمارات منه وفرض العقوبات
عليه ( )BDSألوسع تحالف في المجتمع
الفلسطيني في الوطن والشتات – صانعي
المحتوى والمؤث ّرين/ات في المنطقة العربية
لمقاطعة برنامج «ناس ديلي القادم» ،والذي
يهدف لتوريطهم/ن في التطبيع مع العدو
الصهيوني والتغطية على جرائمه.
وأض���اف���ت« :ت��ه��دف م��ش��اري��ع التطبيع
المماثلة إل��ى استعمار العقول العربية
وت��روي��ج القبول باالستعمار الصهيوني
ل��ألرض العربية كقدر ،ضمن خطوات عدّة
لتصفية القضية الفلسطينية وتبييض جرائم
االحتالل واألبارتهايد».
وتابعت« :ففي الوقت ال��ذي تهرول فيه
األنظمة العربية االستبدادية ،مثل اإلمارات
والبحرين ،لعقد اتفاقيات التطبيع الخيانية
مع العد ّو الصهيوني ،يحاول األخير اختراق
وعي الشعوب العربية المؤمنة بأن تح ّررها
وتقدّمها ونضاالتها من أجل العدالة مرتبط
بحرية الشعب الفلسطيني وع��ودة الجئيه
إلى ديارهم .فالكيان الصهيوني ينفق مبالغ
هائلة على حمالت إعالمية تطبيعية مضلّلة
من خالل نشر محتوى «غير سياسي» يُظهر
الكيان الصهيوني وك��أن��ه دول��ة طبيعيّة
متط ّورة يمكنه مساعدة «جيرانه» العرب
بعيدا ً عن كل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني
والعالم العربي وال��ع��داء التاريخي معه
كنظام استعماري وعنصري».
وق��ال��ت ال��ح��رك��ة« :ي��ق��ود ب��رن��ام��ج ناس
ديلي القادم صانع المحتوى المدعو نصير
ياسين ،الغارق في التطبيع وال��ذي ينتج
ويبث محتوى تطبيعيا ً ناعما ً ينتزع الكيان
الصهيوني من سياقه الحقيقي وطبيعته
القائمة على اإلجرام والتطهير العرقي .وبذلك
يخدم مساعي الكيان الصهيوني لفرض
نفسه ككيانٍ طبيعي في المنطقة من خالل

اأخبار الوطن
فل�سطينالمحتلة

�سفارة بريطانيا في بغداد تك�سف عن هجوم بعبوة نا�سفة ا�ستهدف �سياراتها الدبلوما�سيّة

المنطقة الخضراء».
وأض����اف ال��م��ص��در األم��ن��ي أن «ص��واري��خ
كاتيوشا سقطت قبل قليل في محيط القاعدة
العسكرية األميركية في السفارة األميركية في
المنطقة الخضراء».
وأش���ار إل��ى أن «منظومة ال��دف��اع الجوي
األميركية (سي  -رام) ،والتي نصبتها الواليات
المتحدة قبل أشهر للدفاع عن السفارة ،أسقطت
صاروخين اثنين».
وكان قد د ّوى انفجار قرب جامع أم الطبول
غربي العاصمة بغداد ،وتبين أنه استهداف
ل�موكب لدبلوماسيين أجانب.
وحسب المعلومات التي لم تنفها أو تؤكدها
الجهات األمنية الرسمية ،أن تفجيرا ً لم يحدد
نوعه عبوة أو سيارة مفخخة ،استهدف موكبا ً
دبلوماسيا ً بريطانيا ً قرب جامع «أم الطبول»
الواقع بين منطقتي اليرموك والبياع ،غربي
العاصمة بغداد.
وأعلنت خلية اإلع��الم األمني العراقي ،في
ب��ي��ان ،ت��ع��رض أرت���ال نقل م��ع��دات التحالف
الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات
نقل عراقية وسائقي العجالت من المواطنين
العراقيين ،إلى انفجار عبوتين ناسفتين.
وأوض��ح��ت الخلية أن العبوة األول��ى على
الطريق السريع ق��رب حقول ال��دواج��ن ضمن
مسؤولية شرطة الديوانية ،والثانية كانت أيضا ً
على الطريق السريع ضمن ح��دود مسؤولية
ش��رط��ة ب��اب��ل وس���ط ال��ب��الد ،م��ن� ّوه��ة إل���ى أن
االنفجارين لم يتسبّبا بخسائر.
وتع ّرضت أرتال التحالف الدولي والشركات
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{ أعلن المصرف التجاري السوري
استئناف منح قروض التجزئة «القرض
الشخصي وق���رض السلع المعمرة
وق��رض جريح الوطن» والبدء بتسلّم
الوثائق واألوراق المطلوبة للقروض
اعتبارا ً من أمس.
وطلب المصرف في تعميم له من
جميع فروعه استئناف منح التسهيالت
االئتمانية غير المباشرة والمباشرة
ح���ص���را ً ل��ت��م��وي��ل ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي
وال��م��ش��اري��ع الصغيرة والمتوسطة
والقروض العقارية ،داعيا ًإلى التريث في
منح قرض المهن لحين صدور تعليمات
الحقة ،وكذلك إلى االلتزام بعدم منح
تسهيالت ائتمانية دوارة «جاري مدين
وحسم سندات وغيره» لحين صدور
تعليمات الحقة بهذا الخصوص.
وكان مصرف سورية المركزي أعلن
منذ نحو أسبوع موافقته على السماح
للمصارف العاملة باستئناف منح
التسهيالت االئتمانية والقروض.

العراق
{ اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون
االنتخابات عبد الحسين الهنداوي ،أن
مجلس النواب يتح ّمل مسؤولية التأخير
في إقرار قانون االنتخابات الجديد.
ونقلت وكالة االنباء العراقية عن
الهنداوي قوله ،ان «الكاظمي أصدر
أم���را ً بتوفير التخصيصات المالية
الالزمة وجميع احتياجات مفوضية
االنتخابات».
واشاد ب� «دعوة المرجعية العليا إلى
إجراء االنتخابات المبكرة في موعدها
المق ّرر» ،مؤكدا ً أن «تأكيد المرجعية
الدينية يعزز ثقة الشعب والمجتمع
الدولي بالعملية السياسية».
واضاف ان «مجلس النواب يتحمل
مسؤولية التأخير ف��ي إق���رار قانون
االنتخابات الجديد».

الأردن

م ّد جسور التطب�يع الرس�مي وغ�ير الرس�مي،
بما يشمل اإلعالم�ي والتأث�ير على ال��رأي
العام .يحاول ناس ديلي من خ�الل مح�تواه
تصوير الصراع م�ع الع�د ّو الصهيوني وكأ ّنه
صراعٌ بين طرفين متكافئ� َ ْي الق�وة ،متعمدا ً
تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ،وعلى
رأس�ها حق العودة .بل وصل تطبي�عه إل�ى
ح� ّد تحميل الفلس�طيني مس�ؤولية الصراع
لع�دم قب�وله بالسالم الصهيوني  -األميركي
المزعوم».
وأض��اف��ت« :وإذ تحيّي اللجنة الوطنية
الفلسطينية لمقاطعة «إس��رائ��ي��ل» صناع
المحتوى الذين رفضوا االن��خ��راط في هذا
المشروع التطبيعي ،فإ ّنها تطالب كافة

المشاركين/ات باالنسحاب فورا ً واالمتناع
عن توفير أوراق التوت للتغطية على جرائم
االحتالل ،وذلك التزاما ً بمسؤوليتهم الوطنيّة
واألخالقيّة أوالً ،وانطالقا ً من مسؤوليتهم
كمؤ ّثرين وص ّناع محتوى ثانياً».
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان« :إن ك��ان��ت مقاومة
التطبيع ها ّمة في كل زم��ان ،لكونه يش ّكل
سالحا ً إسرائيليا ً فعّ اال ً يستخدم لتقويض
نضالنا من أجل حقوق شعبنا غير القابلة
للتص ّرف ،وأهمها العودة وتقرير المصير
والتحرر الوطني ،ف��إن مناهضة التطبيع
ملحة
في هذا الزمن ُتع ّد ض��رورة نضاليّة
ّ
لمنع تصفية القضية الفلسطينية ،القضية
المركزية للشعوب العربية».

{ أكد رئيس ال��وزراء الدكتور عمر
الرزاز خالل ترأسه جانبا ً من اجتماع
المجلس األعلى للدفاع المدني الذي
عقد أمس في وزارة الداخلية ،أهمية
االجتماع الذي يأتي في فصل الخريف
وم��ا تمر به المملكة أحيانا ً بظروف
جوية مفاجئة ،م��ش��ددا ً على أهمية
الخروج ببرنامج ملموس لالستعداد
لفصل ال��ش��ت��اء تطلع عليه جميع
الوزارات واألجهزة المعنية.
وأش��ار ال��رزاز إلى أهمية التعلم من
التجارب السابقة وتصحيح األخطاء،
قائالً« :نحن دولة مؤسسات نتعلم من
ونصحح األخطاء ونرفع من
التجارب
ّ
مستوى األداء باستمرار».

الكويت
{ استقبل نائب األمير ول��ي العهد
الشيخ ن���واف األح��م��د رئ��ي��س الهيئة
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد
العزيز اإلبراهيم؛ حيث أعرب عن شكره
لرئيس وأعضاء الهيئة على جهودهم
ف��ي المتابعة م��ع ال��ج��ه��ات المعنية
لترجمة ميثاق النزاهة في استئصال
الفساد بصوره وأشكاله كافة.
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دول غرب ّية تطالب ال�سعوديّة ب�إطالق �سراح نا�شطات
..و�إيران قلقة �إزاء �أن�شطتها النوويّة غير ال�شفافة

أبدت عشرات الدول الغربية قلقها أمس ،من «استمرار
احتجاز ناشطات في السعودية» ،ودع��ت إل��ى «تقديم
المسؤولين ع��ن قتل الصحافي ج��م��ال خاشقجي إلى
العدالة».
وألقي القبض على ما ال يقل عن عشر حقوقيات بارزات
في السعودية في  2018مع رفعها حظرا ً على قيادة النساء
للسيارات ،وهي خطوة نادت بها العديد من المحتجزات.
وت��م القبض على النساء ف��ي إط��ار حملة قمع موسعة
للمعارضين.
وأثارت ألمانيا ،متحدثة بالنيابة عن االتحاد األوروبي في
مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة ،احتجاز السعودية
«الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق» من بينهن لجين
الهذلول.
وتقول نساء عديدات من المعتقالت إنهن «تعرضن
للتعذيب واالع��ت��داء الجنسي أثناء احتجازهن» ،وهي
اتهامات رفضها مسؤولون سعوديون.
وقال سفير ألمانيا في األمم المتحدة مايكل فون أونجيرن
 شتيرنبيرج «نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملةوالمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي».
كما انتقدت الدول الغربية تعامل السعودية مع قضية
خاشقجي.
وأصدرت محكمة سعودية هذا الشهر أحكاما ً بالسجن
تتراوح بين سبعة أع��وام و 20عاما ً على ثمانية مدانين
بقتل خاشقجي في  2018في القنصلية السعودية في
اسطنبول .وأث��ارت المحاكمة انتقادات محققة من األمم
المتحدة ومدافعين عن حقوق اإلنسان يقولون إن «العقول

المدبرة للجريمة ال تزال طليقة».
وقرأ سفير الدنمارك في األمم المتحدة في جنيف مورتن
جيسبرسن بيانا ً مشتركا ً منفصالً نيابة عن نحو  29دولة،
من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا ،حث فيه المملكة على
«إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين» ،وأبدت قلقها
على «مصير ما ال يقل عن خمس ناشطات».
وقالت الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ،وهي منظمة
مستقلة غير ربحية ،في بيان إن «من بين المحتجزين
الهذلول ونوف عبد العزيز وسمر بدوي ونسيمة السادة
ومحمد البجادي ومياء الزهراني».
وقالت سالمة الحسيني من الخدمة الدولية لحقوق
اإلنسان «إطالق السراح الفوري وغير المشروط للناشطات
الحقوقيات والمدافعين عن حقوق اإلنسان سيكون اختبارا ً
لإلرادة السياسية للحكومة السعودية على تحسين وضع
حقوق اإلنسان».
على صعيد آخر ،أعرب مساعد وزير الخارجية اإليراني
للشؤون القانونية محسن بهاروند عن قلق ب�لاده إزاء
«أنشطة السعودية النووية غير الشفافة» ،وامتناعها عن
استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأش��ار بهاروند خ�لال محادثاته أم��س ،مع مدير عام
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة راف��ائ��ي��ل غ��روس��ي في
العاصمة النمساوية فيينا ،إلى «التعاون الواسع بين إيران
والوكالة» ،مؤكدا ً «ضرورة عدم تأثر الوكالة بالضغوط
السياسية التي تمارسها بعض الدول بهدف إيجاد انحراف
في التعامل بين الجانبين».
وش�دّد على «حق جميع ال��دول األعضاء في الوكالة

كوالي�س
قال مصدر خليجي إن
امتناع رأس السلطة
في كل من البحرين
واإلمارات عن المشاركة
في حفل البيت األبيض
لتوقيع االتفاق مع
«إسرائيل» يدل على
حجم الشعور بالضعف
عن تغطية االتفاق
ويطرح تساؤالت حول

الذرية باستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية»،
مشيرا ً إل��ى أن «األنشطة النوویة غير الشفافة جدا ً
للمملكة العربية السعودية وامتناعها عن استقبال
مفتشي الوكالة ،أمر يبعث على القلق ،لذا ينبغي أن
تتم ّكن الوكالة من إنجاز أنشطتها في مجال التحقق من

الصدقية في مثل هذه الدول».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أعلنت أول أمس
أنها «تجري محادثات مكثفة مع السعودية حول تشديد
الرقابة على أنشطتها النووية ،في إطار مسعى للقضاء
على ضعف نظام ضمانات الوكالة».

بوريل يدعو لتبني نظام عقوبات با�سم نافالني على غرار «قانون ماغنيت�سكي»
ّ
النم�ساوي ال يرى عالقة بين «التيار ال�شمالي  »2وق�ضية نافالني
والرئي�س
دعا رئيس دبلوماسية االتحاد األوروب��ي،
ج��وزي��ب ب��وري��ل ،إل��ى «تبني آل��ي��ة عقوبات
أوروبية تحمل اسم الناشط الروسي ،أليكسي
نافالني ،على غرار (قانون ماغنيتسكي) في
الواليات المتحدة».
وف��ي كلمة أل��ق��اه��ا أم���ام ن���واب البرلمان
األوروب����ي ،أم��س ،ق��ال ب��وري��ل« :منذ شغلت
منصب الممثل األع��ل��ى ل�لات��ح��اد األوروب���ي
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية ،قدمت
نظام العقوبات األوروبي على انتهاكات حقوق
اإلنسان (والذي بدأ العمل على وضعه في العام
 .)2019يجب على مجلس االتحاد األوروبي
تبني نظام العقوبات العام على انتهاكات
حقوق اإلنسان وتسميته باسم نافالني .ما
ح��دث لنافالني يجب أن يدفع دول االتحاد
األوروب���ي إل��ى ت��رك المناقشات والمصادقة
على هذه اآللية التي ستكون مشابهة لقانون
ماغنيتسكي في الواليات المتحدة .بالتالي
سيكون اسم نافالني في المستقبل مرتبطا ً
بعقوبات االتحاد األوروب��ي ضد أولئك الذين
ينتهكون حقوق اإلنسان».
وأضاف المسؤول« :بالطبع سيكون لتسميم
نافالني أث��ر بالنسبة للعالقات بين روسيا
واالتحاد األوروب��ي ،وسنناقش هذا الموضوع
خالل لقاء وزراء الخارجية» ،المزمع عقده في
بروكسل في  21أيلول.

وفي ردّه على دعوات بعض نواب البرلمان
إلى وقف مشروع «السيل الشمالي  »2لنقل
ال��غ��از الطبيعي ال��روس��ي إل��ى أوروب����ا ،ذكر
بوريل أن «أعضاء البرلمان األوروبي ال يملكون
ص�لاح��ي��ات لفعل ذل���ك» ،مضيفا ً أن «ه��ذه
الخطوة تنبغي مناقشتها مع الدول التي تدعم
هذا المشروع».
فيما أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان
دير بيلين ،أنه «ال يرى أي عالقة بين المشروع
التجاري (التيار الشمالي  )2وقضية المعارض
الروسي أليكسي نافالني».
وقال الرئيس النمساوي ،ردا ً على سؤال عما
إذا كانت النمسا ستدعم إغالق المشروع بسبب
الوضع مع نافالني ،أول أمس« :أنا شخصيا ً
ال أرى أيّ صلة بين الوضع ح��ول نافالني
ومشروع التيار الشمالي ...2بالنسبة لي ،هذا
مشروع تجاري».
وع��ادت النقاشات حول مستقبل مشروع
«التيار الشمالي  »2بقوة ،بعد حادثة المعارض
الروسي أليكسي نافالني ،حيث تعتقد برلين
أنه «ربما يكون قد تع ّرض للتسمم» ،بينما
تطلب السلطات الروسية شرح الموقف.
وطالب عدد من السياسيين األلمان في هذا
الصدد بوقف بناء المشروع ،إال أن المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل قالت إنه «يجب النظر
في هاتين المسألتين بشكل منفصل» ،كما

أكد المتحدث باسم الحكومة األلمانية ستيفن
زايبرت على «وجود جميع األسس القانونية
لتنفيذ المشروع».
وي��ش��ار ف��ي ه��ذا ال��ص��دد إل��ى أن مشروع
بناء خط أنابيب الغاز «التيار الشمالي »2
يضم ائتالف شركات متخصصة في مختلف
المجاالت ،يدخل فيه شركة الغاز الروسية

�أنباء عن التقاء خ�صوم ليبيا الثالثة في فرن�سا �سر ًا!
علّق الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي ،غالب الزقلعي،
على أنباء اإلع��داد للقاء يجمع بين رئيس المجلس فائز السراج،
وخصميه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة
حفتر في فرنسا.
وق��ال الزقلعي في تصريح لموقع «ليبيا األح��رار» إن «رئيس
المجلس الرئاسي فائز السراج يؤكد أنه لن يلتقي بحفتر ال في
المستقبل القريب وال البعيد مهما كان حجم الوساطات الدولية»،
حسب تعبيره.
وك��ان موقع «إنتليجنس أون�لاي��ن» الفرنسي ق��ال إن «باريس
ستحتضن يوم غد الخميس قمة ليبية تجمع بين فائز السراج وعقيلة
صالح وخليفة حفتر».
وأوضح الموقع أن «القمة تستهدف تعميق النقاشات التي بدأت
في بوزنيقة المغربية» ،وقال إن «فرنسا تأمل حضور ممثلين عن
الدبلوماسية األلمانية واإليطالية لدعم هذه المحادثات».
وأشار تقرير الموقع إلى أن «االجتماع المرتقب يع ّد تمهيدا ً للجهود
التي يقودها فريق صغير من مستشاري اإلليزيه مؤلف من إيمانويل
بون وباتريك سولير لحل األزمة الليبية ،حيث تسعى باريس للح ّد
من توسع أنقرة» ،وفق تعبيره.
وأعلن طرفا الحوار الليبي في ختام مفاوضاتهما الخميس الماضي
في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط ،التوصل إلى
اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.
وأك��د وف��دا المجلس األعلى للدولة ومجلس ال��ن��واب ،في بيان
مشترك أنهما توصال في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي ،إلى
«اتفاق شامل حول المعايير واآلليات الشفافة والموضوعية لتولي

المناصب السيادية» في هذا البلد المغاربي.
وأضاف البيان الذي تاله ادريس عمران عن مجلس النواب الليبي،
أن الطرفين اتفقا أيضا ً على «استرسال هذا الحوار واستئناف هذه
اللقاءات في األسبوع األخير من الشهر الحالي من أجل استكمال
اإلجراءات الالزمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا االتفاق».
ّ
وحث الطرفان األمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم جهود
المغرب الرامية إلى توفير الظروف المالئمة ،وخلق المناخ المناسب
للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا ،تحقيقا لـ»آمال
الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها
بالسالم واألمن واالستقرار».
وأكد الطرفان أن لقاءاتهما ،التي جرت في «أجواء ودية وأخوية
يسودها التفاهم والتوافق» ،تأتي إدراك��ا ً منهما لما وصلت إليه
األوض��اع في البالد ،على مختلف المستويات والصعد ،من حالة
ش��دي��دة ال��خ��ط��ورة ،باتت تهدد سالمة ال��دول��ة ووح���دة أراضيها
وسيادتها« ،نتيجة التدخالت الخارجية السلبية التي تؤجج
الحروب واالصطفافات المناطق ّية والجهوية واإليديولوجية».
وتابعا أن «لقاءاتهما جاءت تطبيقا ً لنص المادة  15من االتفاق
السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في المغرب ،وتأكيدا ً على
مخرجات مؤتمر برلين ،التي تدعم الحل السياسي ،وبناء على
قرارات مجلس األمن ذات الصلة».
كما اعتبرا أن لقاءاتهما نابعة من استشعارهما خطورة التداعيات
الناجمة عن االنقسام السياسي والمؤسسي ،التي نتج عنها فقدان
ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية،
لسوء األوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.

مدى صمود االتفاقات
إذا تصاعد الوضع في
فلسطين .

توجه طرفا الأزمة اليمنية �إلى �سوي�سرا
لبحث ملف الإفراج عن الأ�سرى
أكد متحدث باسم جماعة الحوثي ومصدر في األمم المتحدة ،أمس ،أن «وفدين يمثالن طرفي
األزمة في اليمن سيجتمعان غدا ً الخميس في سويسرا لبحث اتفاق تدعمه األمم المتحدة بشأن
اإلفراج عن األسرى».
وقال المصدر األممي ،إن «الوفدين ،اللذين كانا يلتقيان في األردن ،سيتوجهان اليوم إلى
سويسرا إلجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات األخيرة على االتفاق».
من جهته ،أعلن كبير مفاوضي جماعة «أنصار الله» ،محمد عبد السالم ،أن «اللجنة المنبثقة عن
حركته ستغادر صنعاء على متن طائرة تابعة لألمم المتحدة».
ويحاول أنصار الله والحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي ،التوصل إلى اتفاق إلنهاء
القتال الدائر منذ سنوات وتخفيف األزمة اإلنسانية في أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية.

«غازبروم» التي تستحوذ على حصة ،51%
وشركة «أي-أون» األلمانية بنسبة تبلغ ،10%
وشركة «روي��ال شيل» الهولندية البريطانية
بنسبة  ،10%وشركة «أو .أم .في» النمساوية
بنسبة  ،10%ومجموعة «باسف» األلمانية
بنسبة  ،10%وشركة «إينجي» الفرنسية
بنسبة .9%

ال�شمالي ي�شهد �سباق ًا للت�س ّلح
القطب
ّ
أعلن السيناتور الجمهوري دان سوليفان،
أنّ «والية أالسكا ستتح ّول إلى قاعدة تضم أكبر
عدد من طائرات الجيل الخامس في العالم».
ويأتي ذلك ،بعد نشر مقاتالت إضافية من طراز
«أف  »35هناك.
وأض���اف سوليفان أن��ه «سيجري تعزيز
القدرات المتعلقة بمقاتالت الـ(أف  )35وأن ُه
سيكون في أالسكا أكثر من  100مقاتلة من
الجيل الخامس» ،مشددا ً على أنه «ما من مكان
آخر في العالم يض ّم مثل هذا العدد من هذه
المقاتالت».
وكان البنتاغون أعلن في العام  ،2016عن
«نقل مقاتالت إضافية من أالسكا وإلىها».
ولكن الظروف المناخية القاسية في أالسكا
ح��ال��ت دون ذل���ك ،وف��رض��ت ع��ل��ى ال��ط��ائ��رة
وال��ط��ي��اري��ن اس��ت��ع��دادات خ��اص��ة للطيران
والهبوط في ظروف جليدية قبل أن يتم نشرها
في تلك الوالية.
وكانت صحيفة  DefenseExpressنشرت
أن «تعزيز الوجود العسكري الجوي سيكون ذا
أهمية استراتيجية كبيرة للواليات المتحدة في
نضالها من أجل تمركزها العسكري في القطب
الشمالي ،الذي بدأته روسيا منذ سنوات».
وأشارت الصحيفة إلى أن «القواعد الجوية

في أالسكا تسمح بالتحكم في مناطق إطالق
الغواصات االستراتيجية للبحرية الروسية
وط����رق دوري�����ات ال��ط��ي��ران االس��ت��رات��ي��ج��ي
الروسي».
وف��ي وق��ت سابق ،و ّق��ع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،مرسوما ً بالموافقة على

«أسس السياسة الحكومية الروسية في القطب
الشمالي ،حتى العام .»2035
وكان أكد خالله على «قيام روسيا بزيادة
القدرات القتالية للقوات في القطب الشمالي
وتحسين سيطرتها على األوض���اع الجوية
والسطحية وتحت سطح الماء».

ّ
إخباري
تقرير �
خالفات حادّة حول «م�شروع قانون» جون�سون
اتهمت المعارضة البريطانية رئيس الوزراء بوريس
جونسون ،بـ»تشويه سمعة البالد» ،بطرحه مشروع
ق��ان��ون تشريعي ينتهك ات��ف��اق خ���روج بريطانيا من
االتحاد األوروبي الذي وقعه العام الحالي.
وقال مسؤول شؤون سياسات الشركات في حزب
العمال المعارض إد ميليباند« :لم يخطر على بالي قط
أن يصبح احترام القانون الدولي مسألة خالف في
البرلمان ..لم أتخيل أب��دا ً أن يأتي وي��ق��ول :سنشرع
لخرق القانون الدولي بشأن اتفاقية وقعناها قبل أقل
من عام».
وحد أسالفه الخمسة األحياء
«جونسون
وأضاف:
ّ
س��واء من ح��زب العمال أو المحافظين في معارضة
مشروع قانونه ال��ذي يخالف القانون» .وتابع« :إنه
يش ّوه سمعة هذا البلد ويسيء لمنصبه».
ف��ي��م��ا أع��ل��ن رئ��ي��س ال������وزراء ال��ب��ري��ط��ان��ي بوريس
ج��ون��س��ون ،أول أم���س ،أن��ه ي��ري��د م��ن خ�لال مشروع
القانون (الذي يتراجع عن بعض التزامات بريطانيا في
إطار اتفاقية بريكست مع األوروبيين) صون سالمة
ووحدة أراضي المملكة المتحدة».
وأم����ام مجلس ال��ع��م��وم ال��ب��ري��ط��ان��ي ال���ذي ع���اد إلى

المناقشات الساخنة حول خ��روج البالد من االتحاد
األوروب����ي ،ق��ال ج��ون��س��ون إن م��ش��روع��ه «ض���روري
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى س�لام��ة ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة سياسيا ً
واقتصادياً».
وات���ه���م ب���وري���س ج��ون��س��ون االت���ح���اد األوروب�����ي
بـ»التهديد ب��إق��ام��ة ح���دود جمركية داخ���ل ب�ل�اده بين
بريطانيا ومقاطعة أيرلندا الشمالية» ،قائالً إن «مشروع
ال��ق��ان��ون ال���ذي ت��ق��دم ب��ه يمثل شبكة أم���ان وبوليصة
تأمين» ،يأمل أال «تضطر البالد إلى استخدامها».
ألي رئ��ي��س وزراء
ك��م��ا أش����ار إل���ى أن���ه «ال ي��م��ك��ن ّ
وألي برلمان أن يقبل بمثل
وألي حكومة
بريطاني
ّ
ّ
ً
هذه الشروط» ،ردا بشكل خاص على االنتقادات التي
وجهها أسالفه الـ 5الذين ما زالوا على قيد الحياة.
ّ
وباعتراف الحكومة البريطانية ،ينتهك المشروع
القانون ال��دول��ي بطريقة «م��ح��ددة وم��ح��دودة» ،األمر
ال��ذي يتعارض مع بعض بنود االتفاق ال��ذي التزمت
ل��ن��دن بتنفيذه قبل أق��ل م��ن س��ن��ة ،وال سيما التدابير
الجمركية المتعلقة بإيرلندا الشمالية.
وهدّدت بروكسل التي طالبت بسحب البنود المثيرة
للجدل بنهاية الشهر على أبعد تقدير ،باتخاذ إجراءات

إلحالة األمر على القضاء ،معتبر ًة أن مشروع القانون
بمثابة ضربة ل��ـ «ال��ث��ق��ة» المتبادلة ف��ي حين ل��م يتبق
للجانبين س��وى بضعة أسابيع للتوصل إل��ى اتفاقية
ال��ت��ج��ارة ال��ح��رة وتجنب القطيعة المفاجئة وفرض
تعريفات جمركية في  1كانون الثاني.
وف��ي حين يعتمد بوريس جونسون ،على أغلبية
كبيرة تجعل من غير المرجح رفض النص في القراءة
األولى مساء أول أمس ،يمكن لنواب حزبه المتمردين
تقديم دعم حاسم في األيام المقبلة لتعديل قدمه النائب
المحافظ روب��رت نيل ،يحد من صالحيات الحكومة
بشأن أي خرق التفاق بريكست.
وتصاعد التم ّرد داخل حزب المحافظين ،أول أمس،
مع صدور انتقادات عن جيفري كوكس ،المدعي العام
السابق المحافظ والمؤيد لبريكست (وهو مستشار
قانوني للحكومة) ،ووزير المالية السابق ساجد جافيد
الذي استقال من حكومة جونسون في شباط.
يشار إلى أن هذا المشروع تسبب بـ»أزمة سياسية
دبلوماسية جديدة» في مسلسل خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي والتي بدأت قبل أكثر من  4سنوات
بانتصار خيار بريكست في االستفتاء.

فيما ،تنص االتفاقية المبرمة في العام الماضي بين
لندن وبروكسل على ترتيبات جمركية خاصة إليرلندا
الشمالية تهدف على وجه الخصوص إلى تجنب إعادة
إن��ش��اء ح��دود م��ادي��ة بين جمهورية أي��رل��ن��دا ،العضو
في االتحاد األوروب���ي ،والمقاطعة البريطانية ،وفقا ً
التفاقية السالم التي أنهت في  1998ثالثة عقود من
العنف.
ويجب أن تظل إيرلندا الشمالية خاضعة لبعض
األحكام األوروبية لمدة أربع سنوات ،وال سيما في ما
يتعلق بتبادل السلع.
لكن بالنسبة إل��ى ل��ن��دن ،يهدد االت��ح��اد األوروب���ي
ب��رف��ض وض��ع المملكة المتحدة على قائمة البلدان
المسموح لها بتصدير المنتجات الغذائية إل��ى هذه
المنطقة ال��ت��ي ه��ي ج���زء م��ن��ه��ا ،م��م��ا سيمنع إيرلندا
الشمالية من االستيراد من باقي البالد.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون ،فستكون
الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات تجارية من جانب
واح��د في إيرلندا الشمالية ،على عكس ما تم االتفاق
عليه في األصل.
وعلى الرغم من األزمة التي أثارها هذا المشروع،

فإن المناقشات مستمرة بين المفاوضين البريطانيين
واألوروبيين حول اتفاقية التجارة الحرة.
ومن المقرر أن تستأنف المناقشات هذا األسبوع
في بروكسل ،لكن الجلسة الثامنة األسبوع الماضي
لم تتوصل إلى حل بعض الخالفات الرئيسية ،منها
ام��ت��ث��ال ل��ن��دن ل��ق��واع��د تجنب ح��ص��ول م��ن��اف��س��ة غير
عادلة عند حدود االتحاد األوروب��ي وشروط وصول
الصيادين األوروبيين إلى المياه البريطانية.
وأكد الطرفان «ضرورة االتفاق» في تشرين األول
لـ»تجنّب أن تنتهي المرحلة االنتقاليّة من دون إبرام
ات��ف��اق» ،م��ا س��ي��ؤدي إل��ى ف��رض رس��وم جمركية بين
المملكة المتحدة والكتلة األوروب��ي��ة ،وي��ه��دد بتفاقم
األزمة االقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن فيروس
كورونا المستج ّد في بريطانيا.
وخرجت المملكة المتّحدة رسميّا ً من اال ّتحاد في
 31كانون الثاني ،بعد نحو  4سنوات من استفتاء
تاريخي طبع نهاية حوالى خمسين عاما ً من العضوية
ف��ي التكتل ،ل��ك�� ّن ال��ق��واع��د األوروب���ي���ة ال ت���زال ُتطبّق
في المملكة حتّى  31كانون األول ،في وقت يحاول
التوصل إلى ا ّتفاق للتجارة الح ّرة.
الطرفان
ّ
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الموحد الجامع القوى الإن�سانية ا�ستعادت �أمتنا ريادتها الح�ضار ّية معلمة للأمم
بفل�سفة التفاعل
ّ
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�أنطون �سعاده معلم وقائد نه�ضة عمل ّية
} يوسف المسمار

سورية مهد الحضارة اإلنسان ّية

لقد أصبح واضحا ً في هذا العصر ان الهالل السوري
الخصيب الممت ّد م��ن ج��ب��ال ط���وروس ف��ي الشمال
الفاصلة بيننا وبين تركيا الى قناة السويس والبحر
األحمر والخليج في الجنوب ،ومن جبال البختياري
وزغ��روس في الشرق الفاصلة بين بالدنا وبين بالد
فارس في الشرق الى البحر المتوسط وجزيرة قبرص
في الغرب هو مهد الحضارة اإلنسانية التي تعود الى
ما قبل بدء التاريخ الجلي والتي ُول��دت فيها حروف
أبجدية الكتابة ،وابجدية القوانين اإلنسانية ،وابجدية
رساالت الحكمة اإلنسانية ومختلف المعارف األساسية
والعلوم والفنون مما جعل أديبنا الفيلسوف جبران
خليل جبران يقول في رده على سؤال ُو ّجه اليه« :هل
تعتقدون أن نهضة األقطار العربية قائمة على أساس
وطيد يضمن لها البقاء ام هي فوران وقتي ال يلبث أن
يخمد؟» فقال« :في عقيدتي أن ما نحسبه نهضة في
االقطار العربية ليس بأكثر من صدى ضئيل للمدنية
الغربية الحديثة )...( ،لم تختلق شيئا ً من عندها ،ولم
يبن منها ما كان موسوما ً بطابعها الخاص ،أو مل ّونا ً
بصبغتها الذاتية .واالسفنجة التي تمتص الماء من
حي.
خارجها وتنتفخ قليالً ال تتحول الى ينبوع ما ٍء ّ
أما ذاك الذي يرى في األسفنجة نبعة فهو أحوج إلى
الرمدي وعقاقيره منه الى صاحب هذا المقال ونظرياته
في االجتماع» .كما ورد في الكتاب الذي صدر عن دار
الهالل في مصر سنة  1923تحت عنوان «فتاوي كبار
الكتاب واألدباء» في موضوعين :الموضوع األول حول
مستقبل اللغة العربية ،والموضوع الثاني حول نهضة
الشرق العربي وموقفه إزاء المدنية الغربية.
نفهم من كالم جبران أن النهضة الحقيقية هي التي
تخلق وتختلق شيئا ً جديدا ً من عندها يتسم بطابعها
الخاص وطبيعتها المميزة ،وأن اإلنسان الناهض هو
الذي ُي َو ّلد شيئا ً جديدا ً ينبع من ذاته وال يُستعار من
خارج ذاته .فاذا استعاره من خارجه بطل أن يكون
من ابتكاره وتوليده وإبداعه.

رأي جبران خليل جبران في النهضة

أع��ود ال��ى جبران خليل جبران في المقال نفسه
حيث قال« :لو أتيح لنا الوقوف هنيه ًة على قمة من
قمم التجريد مستعرضين مآتي العصور الغابرة
لرأينا أن نهضات األمم ووثباتها لم تكن بما أوجدته
لمنفعة خ��اص��ة ب��ه��ا ،أو لمجد م��ح��دود بحدودها
وتخومها ،بل كان بما تركته إرثا ً لألمم التي جاءت
بعدها ،وعلمنا أن زبدة العهد الذي كان فجره في بابل
ومساؤه في نيويورك هي بالحقائق العامة الشاملة
التي اكتشفها اإلنسان وأثبتها ،وهي بالجمال المطلق
الذي رآه في الكيان فوضعه بقوالب خالدة وأوقفه
أبراجا ً ذهبيّة أمام وجه الشمس» .الى أن يقول« :كان
يسوع الناصري نهضة من ليس لهم نهضة وال وطن،
ويسوع الناصري لم يزل ناهضاً .وكان محمد نهضة
العرب ومحمد لم يزل ناهضاً».
ويكمل جبران خليل جبران رأيه في النهضة فيقول:
«إن النهضات بالمصادر ال بالفروع ،وبالجوهر الثابت

ألن يكون رجل نهضة أمة من بين طبقات ركام أزمنة
الويل الذي حجب كنوزنا وذخائرنا ومآثرنا وجعلنا
نتدحرج من هاوية عميقة الى هاوية أعمق ونتقهقر
من لي ٍل حالك الى ليل أشد ظلمة وحلكا ً وعفناً ،ولم
يعد باإلمكان الخالص والخروج اال بحركة نهضة
حياتية عظيمة تتناول الحياة بكليتها مادة وروحا ً
بنظرة كلية بديعة شاملة مبتكرة ،ونظام بديع ال يقوم
على التضخم والتراكم واالنتفاخ بل يقوم على قواعد
حيوية ويعتمد على القوة الحقيقية التي هي« :قوة
السواعد والقلوب واألدمغة ...نظام قومي اجتماعي
بحت ،ال يقوم على التقليد ال��ذي ال يفيد شيئاً ،بل
على االبتكار األصلي ال��ذي هو من مزايا شعبنا».
فكان أنطون سعاده بهذا األمر رجل نهضة أمة ورجل
فكر متح ّرك يتح ّرك وينمو ويتقدم في الحياة بوعي
وبطولة ،وكان قائد حركة نظامية واعية مفكرة قومية
اجتماعية تعمل بإصرار وايمان وإخ�لاص لصيانة
تب ُتوضع
مصالح المجتمع كله وليس رجل كتابة ُك ٍ
على رفوف المكتبات ،ويتسامر بدراسة مواضيعها
أساتذة الجامعات وطالب المدارس والهواة من الذين
يحبون ق��راءة ال��رواي��ات والقصص وأشعار الغرام
والمقاالت في شتى المواضيع.
صحيح أن أنطون سعاده ك��ان عالما ً اجتماعيا ً
وفيلسوفا ً ومفكرا ً في الوقت نفسه بنى عمارته الفكرية
والفلسفية على العلم وليس كغيره من الفالسفة
السابقين الذين أشادوا بناياتهم الفلسفية على التأمل
والتص ّور واالف��ت��راض ،ولكن فكر أنطون سعاده لم
يكن من أجل الفكر ،وال فلسفته من أجل الفلسفة ،وال
علمه من أجل العلم ،وال كتاباته من اجل الكتابة،
وال جهاده وتضحيته من أجل الجهاد والتضحية،
بل ان فكره وفلسفته وعلمه وفنه وكتاباته وجهاده
وتضحيته واستشهاده كانت كلها من أجل تحقيق
نهضة مجتمعه.
واذا كان من تأثير ألحد عليه فقد قالها صراحة:
«أنا مدين بكل ما أملك ألمتي» وجعل هذا الدين على
كل من انتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي
حين قال« :كل ما فينا هو من األمة وكل ما فينا هو
لألمة .الدماء عينها التي تجري في عروقنا هي وديعة
األمة فينا متى طلبتها وجدتها» وقد كان صادقا ً في
قوله« :لقد أتممتُ رسالتي وأختمها بدمي» عندما
واجه حكم اإلعدام بأوامر خارجية من دون محاكمة
ون ّفذ فيه حكم االع��دام في الثامن من تموز 1949
قبل أن يُو ّقع مرسوم اإلع��دام الذي و ّقع في التاسع
من تموز بعد تنفيذ اإلعدام بيوم .وهذا ما دفع أستاذ
ال��دراس��ات العليا الدكتور لويس فرناندو لوبس
بيريرا في الجامعة الفدرالية  -كلية الحقوق في
والية بارانا في البرازيل الى القول في دراسة له عن
كتاب سعاده «نشوء األمم»« :في الزمن الذي كانت
فيه الخطابات القومية في الغرب والشرق تلجأ الى
العناصر األصولية المتزمتة المتصلبة وغير المرنة،
في تلك األزمنة التي سيطر فيها التعصب والتفرقة
والتمييز العنصري ،طلع علينا سعاده بهذه الدروس
القيِّمة التي ال تقدَّر بثمن ،والتي تبيّن لنا كيف أن
التح ّوالت االجتماعية والتاريخية يجب أن يكون لها
معنى مختلف عن المعاني التي ارتفعت على جدران
االستعمار ،وأسوار المدنية المنغلقة ،وأحقاد الكراهية
العرقية .لقد حلم أنطون سعاده ،نبويا ً كما األنبياء،

«المدرحية» تعني حقيقة الإن�سان في الوجود �أو الوجود
الإن�ساني الذي ي�ستحيل وجوده روح ًا فقط بدون مادة،
موحد ن�شوءاً
�أو مادة فقط بدون روح لأنه وجود تفاعل ّ
ونمواً
وبقاء
وارتقاء
ً
ً
ال باألعراض المتقلّبة ،وبما ينشره الوحي من غوامض
الحياة ال بما يحوكه الفكر من الرغائب الوقتية،
وبالروح المبدع ال بالمهارة المقلدة ،فالروح خالد وما
يبيّنه الروح خالد ،أما المهارة فقشور مصقولة تزول،
وما تعكسها على أديمها المصقول فأخيلة تضمحل».

النهضة بالتوليد ال بالتقليد

أعود الى مقطع من جواب جبران خليل جبران الذي
يقول فيه« :لقد طرحت الكثير من أفكاري بين ملتويات
األعوام الثالثة األخيرة ،أما هذه الفكرة فلم تزل تالزمني،
فما خشيته وتبرمت منه اذ ذاك أخشاه وأتبرم منه اآلن.
بل هناك أمر أدعى الى الوجل والقنوط ،وهو أن أوروبا
في أيامنا هذه ُتقلّد أميركا وتتبع خطواتها بينما الشرق
العربي ُي َقلّد أوروب��ا وينحو نحوها .أعني أن الشرق

بعالم ليس فيه حواجز وال عوائق وعقبات ،بعالم ٍ من
العولمة اإلنسانية الحقيقية ،وليس بعولمة تقدّمها
لنا االمبريالية االستعبادية تحت قناع ٍمن التبادل
الثقافي».

تفكير سعاده الفلسفي تفكير جديد

أما العالمة الدكتور يوسف مروة خالل مشاركته
في ندوة فلسفية في أوروبا ،فقد قال «كشف أنطون
سعاده منذ بداية تفكيره الفلسفي على أن الوجود
اإلنساني ينطوي على ثالثة ظواهر أساسية ُمتتامة
وموحدة في كيانه وهي:
 الظاهرة الحسية التي تتعامل م��ع التجربةومجالها العلم.
 الظاهرة العقلية التي تتعامل مع الفكر ومجالهاالفلسفة.

فل�سفة �سعاده فل�سفة علمية عملية وعلميتها وعمليتها
�أ�سا�س ت�أمليتها ولي�ست ت�أمليتها �أ�سا�س علميتها وعمليتها.
موحد ولي�ست فل�سفة جدل ديالكتيكي
انها فل�سفة تفاعل ّ
الموحد الإن�ساني
فتدمر الواحد
ونزاع �أ�ضداد تت�صادم
ّ
ّ
العربي صار مقلدا ً للمقلّدين وظ�لاً لألظالل .أعني أن
األسفنجة قد أصبحت ال تمتص من الماء إال ما يتس ّرب
اليها من االسفنجة األخرى ،وهذا منتهى الضعف واالتكال
على الغير .بل هذه منتهى الغباوة والعماية ألننا في
غنى عن االستعطاء فضالً عن استعطاء المستعطي»،
الى أن يقول« :في منزلنا القديم ،كنوز وذخائر وطرائف
ال عداد لها ولكنها مش ّوشة متراكمة محجوبة بغشاء من
الغبار .ومن المعلوم أن الغربيين قد أتقنوا فنّ الترتيب
حتى بلغوا أقصى درجاته ،فهم إن ر ّتبوا عيوبهم ظهرت
كأنها حسنات جليلة ،وإن ر ّتبوا حسناتهم بدت كأنها
معجزات رائعة .فاذا كان ال ب ّد من االقتباس فلنقتبس
هذا الفن عن الغربيين بشرط أالّ نقتبس سواه».
يفيدنا كالم جبران ان «العهد الذي كان فجره في
بابل أصبح مساؤه في نيويورك» وأن شعوب العالم
ال��ي��وم تسير باتجاه المساء وح��ل��ول الليل وليس
باتجاه الفجر .فالكنوز والذخائر النهضوية منسيّة
ومهملة ومهجورة منذ زمن طويل ومتراكمة ومغمورة
تحت طبقات تاريخية م��ن غ��ب��ار رداءة األع���راف
والعادات والتقاليد والخرافات واالوه��ام واألحقاد
والضغائن والعنجهيات ،حتى أصبحت الشعوب
مقطورة بالقاطرة األميركية  -الصهيونية المسائية
التي تج ّر العالم ال��ى لي ٍل أب��دي ليس بعده فجر
كاسفنجنة تمتص ما يتبقى من االسفنجة األوروبية
التي تمتص بدورها روحها مما يتسرب من أطراف
مستنقع البحيرة الصهيوأميركية المحظور االقتراب
منها حتى على الشعب األميركي نفسه.

أنطون سعاده
تأثر بالويل فأبدع نهضة

هذه الحالة المظلمة هي التي دفعت انطون سعاده

 ال��ظ��اه��رة النفسية ال��ت��ي تتعامل م��ع اإلل��ه��امواإلش���راق والتبصر وال��ح��دس ومجالها ال��دي��ن أو
العرفان أو الروحانيات ،ومن يحاول ان يفصل بين
هذه الظواهر ويتعامل معها كوحدات مستقلة ضمن
الكيان اإلنساني ،يكون كمن يش ّوه الوجود اإلنساني
ويدمِّره...
استطاع في فلسفته المدرحية أن يلغي مفهوم
المادة المطلقة والروح المطلق ،واستطاع أن يحقق
التوحيد واالرتباط بين المادة والروح ،وبين النفس
والذات ،وبين الوعي والحياة ،وبين العقل واإلدراك
الحسي ،وبين الله والطبيعة ف��ي عالقة منطقية
ّ

جاء سعاده ،وكانت األمة كلها ترتقب تلك الساعة
الرائعة .عرفناها يوم نظر سعاده ،وشمل ،وعقد،
فكانت النظرة الشاملة ...كانت العقيدة .يومها كانت
غاية عُ ظمى ،فعلت ،فغيّرت وجه التاريخ .يومها
ولجنا أبواب عصر جديد ،فكان عالم النور.»...
«أجل عرفنا الفلسفة يوم قال سعاده في حركتنا
قضية عظيمة مقدّسة .ونحن نثبت في هذه القضية
العظيمة المقدسة .ونحن ننمو من أجل هذه القضية
العظيمة المقدسة .ون��ح��ن ،م��ن أج��ل ه��ذه القضية
العظيمة المقدسة نحارب بالفكر ...نحارب بالعمل...
نحارب بكل وسيلة .وهل للحياة قيمة بدون قضية
عظيمة مقدسة؟ بدون مبدأ؟ وبدون عقيدة؟ هل للحياة
قيمة بدون مثل منشود؟ يومها عرفنا الفلسفة .يومها
قال سعاده ما قصدت كره األجنبي .اذ ليس من هنا
يجب أن نبدأ .البداية الكبرى ليست بغضاً .البداية
الكبرى هي في صهر العقائد المتنافرة ...في سبكها
نظرة واحدة تشمل كل فكرة ...في صبها ،ثم امتشاقها
رؤية جامعة تغمر الوجود ر ّمة .البداية الكبرى هي
في الحرية البيضاء .تلك هي المحبة .يومها وجدت
الفلسفة عندنا .يومها ولدت ،تحت سمائنا ،وعاشت
واستشهدت ،يومذاك استخلدت .منذ تلك الساعة
الرائعة ،لم تعد المطامع األجنبية قادرة على تفسيخ
وحدتنا ،وإضعاف قوانا .يومها قلنا لألغيار ،بهدوء
وشمم ،إن فينا سرا ً عظيماً .يومها تأنسنت قوميتنا.
هذا هو سعاده الفيلسوف .بفضله عرفنا الفلسفة...
أال يجوز لنا القول بأن سعاده قد خلّف لقومه تركة
فلسفية خالدة؟».

الحكمة قبل الفلسفة
وحيث ال حكمة ال فلسفة

لقد ع��رف العالم الفلسفة مع سقراط وافالطون
وأرسطو التالمذة اإلغريق الذين تعلموا الحكمة في
بالدنا في مدينة صيدا وعاشوا ردحا ً من الزمن فيها
فأطلق عليهم اسم فالسفة أي محبي الحكمة ولكن
بين الحكمة ومحبة الحكمة فرق كبير ،وبين الحكيم
ومحب الحكمة فرق كبير أيضاً .فليس كل من يحب
العلم عالم وليس كل من يحب األدب أديب وال كل من
يحب الحكمة حكيم ،بل الحكيم هو الذي يحيا الحكمة
فيتطهر بها ضميره ،ويتأ ّلق بها منطقه ويسطع بها
تصرفه ومعاملته للناس جميعا ً وال يخاطب بها اال من
يحترمها ويستحق سماعها فيتغذى بها ويغذي من
يحبها ليترسخ وهج الحكمة ونورها بين الناس محبة
وسالماً .وبهذا نفهم أهمية قول السيد المسيح عندما
ق��ال« :ال تتكلموا بالحكمة أم��ام الجهّال فتظلموها،
وال تمنعوها عن أهلها فتظلموهم ،وال تكافئوا ظالما
فيبطل فضلكم».
بالدنا امتازت بالحكماء .والحكماء هم أصحاب
الرساالت الكبرى والتعاليم األرق��ى التي باتباعها
وتحقيق مبادئها تتحقق نهضات األمم .وألن رساالت
الحكمة تنبع من داخل الحكماء وال يستوردونها من
خارج نفوسهم فهم هم النهضة والناهضون .وهذا ما
يفسر قول جبران خليل جبران« :كان يسوع الناصري
نهضة من ليس لهم نهضة وال وطن ،ويسوع الناصري
لم يزل ناهضاً .وكان محمد نهضة العرب ومحمد لم
يزل ناهضاً» رغم تح ّول من ليس لهم نهضة وال وطن
بدون نهضة وبدون وطن ،ورغم انهيار نهضة العرب
وتخلّفهم عن أية نهضة حقيقية.

ه ُّم أنطون سعاده
تحقيق نهضة ألمته وللعالم

لم يكن ه� ّم أنطون سعاده الفكر من أج��ل الفكر
والفلسفة من أج��ل الفلسفة والعلم من أج��ل العلم
كغيره ممن يُطلَ ُق عليهم مفكرون وفالسفة وعلماء بل
كان ه ّمه تحقيق نهضة أمته لتكون مثاال ً ونموذجا ً
في النهوض لغيرها من األمم .لذلك لم يكتف بنهضة
أمته بل أراد أن ينتقل مشروعها الى األمم جميعها.
ومن هذه الناحية اهتم بالفكر الذي يخدم العالم كله
كما يخدم قضية امته ألن من ال يقوم بخدمة قضية
أمته ال يمكن أن يخدم أية قضية .وقد سبقه الى ذلك
رسل كبار من أمته دنيويون ودينيون في المعرفة
والفضيلة والقانون والعلوم والفنون واألخالقيات
والروحانيات الدينية حيث ب��دأوا أوال ً في ترسيخ
مفهوم رساالتهم في بالدنا من دون انغالق ثم انطلقت
تعاليمهم الى جميع األمم والشعوب ليأخذ منها كل
شعب حاجته ،وما يستطيع استيعابه ،وما ينسجم
ويتالءم مع عقليته ونفسيته من تعاليمها وأفكارها
وخواطرها وحكمتها.
وه���ذا م��ا ح��ص��ل أي��ض �ا ً م��ع س��ع��اده ح��ي��ن اب��ت��دأ
بتأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي على
أساس العقيدة القومية االجتماعية والنظام القومي
االجتماعي على أساس الفلسفة المدرحيّة والنظرة
الشاملة الى الحياة والكون والفن .بعد مالحظته
الدقيقة للفلسفات الجزئية التي قسمت العالم الى
محورين متناقضين متحاربين مك ّفرين بعضهما
البعض ،ومتمترس كل منهما بفلسفة جزئية فردية
مادية وأخرى فلسفة جزئية فردية روحية سببتا دمارا ً
هائالً للبشرية وال تزاالن حتى وقتنا هذا متعنتتين
بسبب تعنتهما ومبتعدتين ع��ن حقيقة الحياة
اإلنساني الذي ال
اإلنسانيّة وحقيقة النمو واالرتقاء
ّ
يمكن أن يكون ماديا ً بالمطلق وال روحيا ً بالمطلق،
بل يقوم على أساس واحد واضح مادي  -روحي أو
روح��ي -م��ادي دون تجزئة بين المادة وال��روح ،بل
بضرورة الوحدة المادية الروحية أو باصطالح واحد
هو «المدرحية» التي تعني حقيقة اإلنسان في الوجود
أو الوجود اإلنساني الذي يستحيل وجوده روحا ً فقط
بدون مادة ،أو مادة فقط بدون روح ألنه وجود تفاعل
موحد نشوءا ً ونموا ً وارتقا ًء وبقاءً.
ّ
وه��ذا ما قاله سعاده في هذا الشأن عن المذهب
الفلسفي القومي االجتماعي في خطابه في االجتماع
القومي االجتماعي ف��ي ن��ادي «ش��رف ووط���ن» في
بوانس ايريس األرجنتين في شهر كانون األول سنة
 1939ونشر في صحيفة الزوبعة في العدد :88
«ان في سورية اليوم نهضة عظيمة تعيد الى األمة

هم �أنطون �سعاده الفكر من �أجل الفكر والفل�سفة من
لم يكن ّ
�أجل الفل�سفة والعلم من �أجل العلم كغيره ممن يُط َل ُق عليهم
همه تحقيق نه�ضة �أمته
مفكرون وفال�سفة وعلماء بل كان ّ
ً
مثاال ونموذج ًا في النهو�ض لغيرها من الأمم
لتكون
المادية ،ونظرية الفاشيين واالشتراكيين القوميين
القائمة على األس���اس المزنياني والنشوي ال��ذي
ُفسر الحياة ويريد إقامة نظام جديد في العالم كله
ي ّ
بالمبادئ الروحية.
إن سورية ال تقف تجاه هذا الصراع الهائل واجمة
واجفة.
إن النهضة السورية القومية االجتماعية تعلن أن
ليس بالمبدأ المادي وحده ي َُف ّسر التاريخ والحياة
تفسيرا ً صحيحا ً و ُيشاد نظام عام ثابت في العالم،
وانه ليس بالمبدأ الروحي وحده يحدث ذاك.
ُفسران تفسيرا ً
إننا نقول بأن التاريخ والحياة ي ّ

ابتد�أ �سعاده بت�أ�سي�س الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
على �أ�سا�س العقيدة القومية االجتماعية والنظام القومي
االجتماعي على �أ�سا�س الفل�سفة المدرح ّية والنظرة
ال�شاملة الى الحياة والكون والفن
صحيحا ً بمبدأ جامع  -بفلسفة جديدة تقول إن المادة
والروح هما ضروريان كالهما للعالم.
إني أقول إن النظام الجديد للعالم ال يمكن ان يقوم
على قاعدة الحرب الدائمة بين الروح والمادة  -بين
المبدأ الروحي والمبدأ المادي  -بين نفي الروح المادة
ونفي المادة الروح ،بل على قاعدة التفاعل الروحي
 المادي تفاعالً متجانسا ً على ضرورة المادة للروحوضرورة الروح للمادة  -على أساس مادي  -روحي
يجمع بين ناحيتي الحياة اإلنسانية.
بهذا المبدأ  -بهذه الفلسفة  -فلسفة القومية
االجتماعية  -تتقدم النهضة ال��س��وري��ة القومية
االجتماعية ال��ى العالم واثقة ان��ه يجد فيها الحل
الصحيح لمشاكل حياته الجديدة ال ُمع ّقدة ،واألساس
الوحيد إلنشاء نظام جديد تطمئن اليه الجماعات
اإلنسانية كلها وترى فيه امكانيات االستقرار السلمي

فلسفية واحدة في الوقت الذي ال تزال فيه الفلسفات
الجزئية األخ��رى تنظر ال��ى كل ظاهرة من الظواهر
كأنها مستقلة ومطلقة».
وفي لقاء مع أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية
الدكتور كمال يوسف الحاج في ستينيات القرن
الماضي عندما كنت طالبا ً في كلية الحقوق وأكتب
علي بقراءة
بعض الدراسات عن فلسفة سعاده أشار ّ
مقالين كتبهما عن فلسفة أنطون سعاده :المقال األول
عنوانه «س��ع��اده ذل��ك المجهول» ،والمقال الثاني
«سعاده الفيلسوف» حيث ورد في مقال الدكتور كمال
يوسف الحاج ما يلي« :لقد عرفنا الفلسفة ،نحن ،في
هذه الرقعة من األرض ،عرفناها تحت سمائنا ،يوم

الفلسفي حيث ق���ال« :تعاليم العقيدة القومية
االجتماعية تدعو األمم الى ترك عقيدة تفسير التطور
اإلنساني بالمبدأ الروحي وح��ده ،وعقيدة تفسيره
من الجهة األخرى ،بالمبدأ المادي وحده واإلقالع عن
اعتبار العالم ض��رورة ،عالم حرب مهلكة بين القوة
الروحية والقوة المادية ،وال��ى التسليم معنا بأن
أساس االرتقاء اإلنساني هو أساس روحي  -مادي
(مدرحي) ،وان اإلنسانية المتفوقة هي التي تدرك
ه��ذا األس��اس وتشيد ص��رح مستقبلها عليه .ليس
المكابرون بالفلسفة المادية بمستغنين عن الروح
وفلسفته وال المكابرون بالفلسفة الروحية بمستغنين
عن المادة وفلسفتها».
على ضوء ما تقدم يتضح أن أنطون سعاده هو
حكيم ومعلم وقائد وإنسان نهضة .وهذا يعني في
الوقت نفسه انه مفكر وعالم وفيلسوف وضع لشعبه

�أنطون �سعاده هو حكيم ومعلم وقائد و�إن�سان نه�ضة.
وهذا يعني في الوقت نف�سه انه مفكر وعالم وفيل�سوف
و�ضع ل�شعبه قواعد عهد جديد للنهو�ض ولم يخ�ش
مواجهة الموت
واطراد االرتقاء في سلّم الحياة الجديدة».
لقد انقسم الفالسفة أو أألص��ح أن نقول محبي
الحكمة وليس الحكماء بين مذهبين ،ألن الحكماء
ال يتعاملون مع بعضهم بالعداء :المذهب الروحي
والمذهب ال��م��ادي .وأخ��ذ ك��ل فريق ي��راك��م ذرائعه
وحججه على صحة مذهبه الفلسفي المطلقة ناكرا ً
على الفريق اآلخر اي شيء من الصحة والصواب مما
جعلهما يخرجان عن جوهر الحياة اإلنسانية ومسار
نم ّوها وتطورها وارتقائها ونظام صعودها من األرض
الى السماء فتكسرت الجوانح باستئثار كل جانح
بادعاء صوابيته المطلقة ،ولم تحصد اإلنسانية اال
خراب العمران بشيوع األحقاد التي ليس لها نتيجة

اهتم بالفكر الذي يخدم العالم كله كما يخدم ق�ضية �أمته لأنّ من ال يقوم بخدمة ق�ضية
ّ
�أمته ال يمكن �أن يخدم �أية ق�ضية
حيويتها لتعود الى اإلنتاج والعطاء كما كانت تنتج
وتعطي في الماضي .إن سورية تحمل اليوم الى
العالم بنهضتها القومية االجتماعية رسالة جديدة.
هو ذا ص��راع عنيف هائل يستولي على العالم كله
تقريبا ً ش��اط��را ً إي��اه ال��ى شطرين لكل شطر منهما
مصالحه العميقة في ه��ذا ال��ص��راع ولكل جهة من
المصالح نظريات ومبادئ تتستر وراءها وتعلن أنها
تحارب من أجلها.
اننا نشهد اآلن صراعا ً عنيفا ً في حرب عالمية هائلة
لم يسبق لها نظير بين نظرية الشيوعية واالشتراكية
يفسر الحياة
القائمة على األساس الماركسي الذي
ّ
ويريد إقامة نظام جديد في العالم كله بالمبادئ

تكون وترتقي وتستمر بتفاعل العناصر الروحية
والمادية.
وهذا ما توصل اليه عقل أنطون سعاده المنفتح
على مظاهر الكون والحياة والفن فقال بضرورة موقف
اإلنسان السلبي من الكون الماثل أمامنا والسعي
الى اكتشاف قوانينه وخفاياه المحجوبة عنا ،وقال
بضرورة التعمق في فهم الحياة اإلنسانية وعمارها
حق وعدلٍ وات��زان ،وقال أيضا ً بالخلق
وبنائها بناء ٍ
فن جميل يجعل حياة البشر
اإلنساني وابتداع ك ّل ٍّ
أجمل وأجود وأرقى.
وه��ذا هو مذهب أنطون سعاده الحكمي الفكري

اال دمار الكوكب الذي نعيش عليه.
الموحد
فلسفة سعادة فلسفة التفاعل
ّ
الحكمة تقول بلسان يسوع« :ليس بالخبز وحده
يحيا اإلنسان» .وهذه الحكمة تعني أن اإلنسان يحيا
بالخبز والروح .والخبز والروح يعنيان وحدة الحياة
اإلنسانية الروحية المادية .والحكمة تقول بلسان
محمد« :إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان
قبلكم بالغلو في الدين» .وهذه الحكمة تعني أيضا ً
وحدة الحياة اإلنسانية المادية الروحية .فالحياة
اإلنسانية ال يمكن أن تكون أو توجد وترتقي بنفي
واستبعاد عنصر اساسي من عناصر الحياة ،بل

قواعد عهد جديد للنهوض ولم يخش مواجهة الموت
عندما وجد ان في موته انتصارا ً لرسالته العظمى
وليس ّ
منظر فك ٍر وفيلسوف كالم.
إن فلسفته فلسفة علمية عملية وعلميتها وعمليتها
أس��اس تأمليتها وليست تأمليتها أس��اس علميتها
موحد وليست فلسفة
وعمليتها .انها فلسفة تفاعل
ّ
جدل ديالكتيكي ونزاع أضداد تتصادم فتد ّمر الواحد
الموحد اإلنساني.
ّ
انها فلسفة كلية شاملة متولدة من التفكير القومي
االجتماعي المنبثق من الجماعة الواعية  -من المتحد
االجتماعي الحاضن اإلنسان  -الفرد الذي ال ينتج
حضارة في وحدة اإلنسان  -المجتمع المنتج الحضارة
التي بها ترتقي الحياة اإلنسانية باألفعال قبل األقوال،
وباإلنجازات ال بتضارب الجدال ،وبالتوليد والتحسين
ال بالتقليد واجترار ما لم يعد صالحا ً للحياة من أقوال
فالسفة الفلسفات الجزئية المك ّفرة بعضها بعضا ً التي
تخطاها وتجاوزها «التفكير القومي االجتماعي الذي
يقدم النظرة الجامعة للمذاهب اإلنسانية الجديدة
المتنافرة» بحسب تعبير مولد ومبدع التفكير القومي
االجتماعي وقائد نهضة األمة العلمية العملية المعلم
أنطون سعاده الذي لم يكن ّ
منظر فكر ،وال فيلسوف
كالم بدليل أن تالمذته مستمرون بعده في نهضتهم،
نهضة عملية في فلسفتهم وتعبيرا ً صادقا ً عن فلسفة
الموحد الجامع القوى اإلنسانية التي فلسفتها
التفاعل
ّ
نهضة ونهضتها فلسفة.
وهذه هي الحكمة السورية الحضارية التي أحبها
هواة الحكمة واكتسبوا بعد ذلك لقب ُمحبّي الحكمة
أي فالسفة.

*ر ّد الكاتب على رسالة طالبة تع ّد دراسة تحليلية
عن فكر أنطون سعاده تتض ّمن مقاربة بين فكره
وأفكار بعض المفكرين والفالسفة.
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nKJL�« r�«

RR192518600LB

1053307

W�dOBK� WFKI�« W��R�

RR192518613LB

3677967

Íd�u��« —bO� bL��

ÆmOK���« a�—U�� w�U��« ÂuO�« s� s�dNA� …œb�L�« ÷«d��ô« WKN� √b��
p�KF� WE�U�� w� WOLOK�ù« WO�UL�« W�KBL�« fOz
—bL� rO�«d�≈
896 ∫ nOKJ��«
mOK�� Âö�≈
p�KF� WE�U�� w� WOLOK�ô« WO�UL�« W�KBL�« ≠ W�UF�« WO�UL�« W�d�b� ? WO�UL�« …—«“Ë u�b�
v�≈ —uC�K� ÁU�œ√ ‰Ëb��« w� r�¡UL�√ …œ—«u�« sOHKJL�« ÆsOHKJL�« U�b� …dz«œ ≠ q�dN�«
—u�cL�« b�d��« mK��� ¨ÎUI�U� q�_« —«œ vHA��� vM�� ”—Ëœ ≠ p�KF� w� szUJ�« …dz«b�« e�d�
mOK���« d��F� ô≈Ë ¨Âö�ù« «c� dA� a�—U� s� Î U�u� sO�ö� WKN� ‰ö� rNM� q� r�≈ ÁU��
dA� r�O� t�√ Î ULK� ¨Áö�√ UNO�≈ —UAL�« WF�«dL�« WKN� ¡UN��≈ bF� W�O� …—uB� ÎöU�
∫ WO�UL�« …—«“u� ’U��« w�Ëd�J�ù« l�uL�« vK� Âö�ù« «c�
ÊuLCL�« b�d��« r�—

nKJL�« r�—

nKJL�« r�«

RR192518644LB

242607

RR192518658LB

1307521

vC�d� wK� s��

RR192518661LB

1371217

vC�d� wK� sO��

·«d� bL�� —uNA�

ÆmOK���« a�—U�� w�U��« ÂuO�« s� s�dNA� …œb�L�« ÷«d��ô« WKN� √b��
p�KF� WE�U�� w� WOLOK�ù« WO�UL�« W�KBL�« fOz—
—bL� rO�«d�≈
896 ∫ nOKJ��«
mOK�� Âö�≈
p�KF� WE�U�� w� WOLOK�ô« WO�UL�« W�KBL�« ≠ W�UF�« WO�UL�« W�d�b� ? WO�UL�« …—«“Ë u�b�
v�≈ —uC�K� ÁU�œ√ ‰Ëb��« w� r�¡UL�√ …œ—«u�« sOHKJL�« ÆsOHKJL�« U�b� …dz«œ ≠ q�dN�«
—u�cL�« b�d��« mK��� ¨ÎUI�U� q�_« —«œ vHA��� vM�� ”—Ëœ ≠ p�KF� w� szUJ�« …dz«b�« e�d�
mOK���« d��F� ô≈Ë ¨Âö�ù« «c� dA� a�—U� s� Î U�u� sO�ö� WKN� ‰ö� rNM� q� r�≈ ÁU��
dA� r�O� t�√ Î ULK� ¨Áö�√ UNO�≈ —UAL�« WF�«dL�« WKN� ¡UN��≈ bF� W�O� …—uB� ÎöU�
∫ WO�UL�« …—«“u� ’U��« w�Ëd�J�ù« l�uL�« vK� Âö�ù« «c�
ÊuLCL�« b�d��« r�—

nKJL�« r�—

RR192518627LB

nKJL�« r�«
879530

W�uF�« wK� bL�� p�U�

ÆmOK���« a�—U�� w�U��« ÂuO�« s� s�dNA� …œb�L�« ÷«d��ô« WKN� √b��
p�KF� WE�U�� w� WOLOK�ù« WO�UL�« W�KBL�« fOz—
—bL� rO�«d�≈
896 ∫ nOKJ��«
15 ‰ö??� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�
Î U�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—
Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w�
bM� q�«d�� oO�u� sOK�U� X�K�
1439 r�— —UIF�« w� lzU{ s� ‰b� pOKL�
W�—UIF�« `�B� ‚Ë– WIDM� s� 8 r�I�«
ÆÊ«Ëd�� ¡UC�
15 ‰ö??� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�
Î U�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—
Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w�
Í—UJL�« rO�«d�« bOL� w�U�L�« VK�
Í—UJL�« e�U� —UO� p??�—œË— qO�Ë t�HB�
r�— —UIF�« w� lzU{ s� ‰b� pOKL� bM�
W�—UIF�« d�e� WIDM� s� 14 r�I�« 3409
ÆÊ«Ëd�� ¡UC�
15 ‰ö??� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�
Î U�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—
Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w�
qO�Ë t�HB� ◊U�� n�u� wK�« VK�
s� ‰b� pOKL� bM� ◊U�� rOK� n�u�
WIDM� s??� 102 r??�— —UIF�« w??� l??zU??{
ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�« d�UGL�«
15 ‰ö??� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�
Î U�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—
Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w�
t�HB� q??�U??�Ë— —uBM� ”dD� VK�
‰b� bO� …œUN� ‰ÆÂÆ‘ pM���d� qO�Ë
—UIF�« vK� q��L�« sO�Q�K� lzU{ s�
¡UC� W�—UIF�« U�—U� WIDM� s� 795 r�—
ÆÊ«Ëd��
15 ‰ö??� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�
Î U�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—
WO�eML�« W??�b??�??�« w??� WK�UF�« dÒ ???�
WO�M��« WO�UG�« DORA ASARG
Î U�O� UNM� ·dF� sL� UN�Ëb�� ‰eM� s�
386444Ø03 r�d�« vK� ‰UB�ù«
BASIRAT W�dO�OM�« WK�UF�« X�d�
‰eM� s� DAMILOLA ADEBAYO
sL� Æj���« sL�d�« b�� bO��« UN�b����
71Ø224392 ∫‰UB�ô« U�b��

äÉfÓYEG / äÉªàJ

Êö�≈
—u w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
t��U�u� Í“U�� vHDB� ÍbN� VK�
n�d� U{— tK�uL� qOK� vC�d� wK� s�
—UIFK� lzU{ s� ‰b??� pOKL� bM� qOK�
W�—UIF�« W�dF� WIDM� s� 469
ÆWF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�
Êö�≈
«bO w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
UN�K�uL� t�UH� vHDB� Âu�U� X�K�
—UIFK� lzU{ ‰b� bM� ÍËU�d�« bL�√ qO�√
W�“UG�« 5Ø1985
ÆWF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�
Êö�≈
ŸUI��« w� Í—U���« q���« W�U�√
Í—U�� q�� r�« q�bF�
—dI� 2020Ø9Ø10 a�—U� VKDK� ¡Î UM�
W�ËdFL�« q�LK� Í—U���« r??�ù« q�bF�
∫r�U�
X�� WK��L�« A OR B MARKET
TOP ∫ `�BO� 2014Ø4004896 r�—
TIER
…dA� ‰ö� ÷«d��ô« W�KB� Í– qJ�
ÆdAM�« a�—U� s� ÂU�√
ŸUI��« w� Í—U���« q���« sO�√
d�U� bL��
Êö�≈
w�dG�« ŸUI��« w� Í—UIF�« q���« W�U�«
pOKL� bM� tJ� sO�� tK�« œU� VK�
1723 —UIF�« w??� t�B�� lzU{ ‰b??�
U�U��
Î U�u� 15 WKN� w� WF�«dL�« ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
ÍbO�b�« s�� v�—
Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w�
t�HB� m??�U?? ÊULOK� b???�«— VK�
‰b� pOKL� bM� tF�b�« q�U�� rOF� qO�Ë
18 r�I�« 526 r�— —UIF�« w� lzU{ s�
¡UC� W�—UIF�« d� …—U??� WIDM� s??�
ÆÊ«Ëd��
15 ‰ö??� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�
Î U�u�
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—
Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
Ê«Ëd�� w�
qO�Ë t�HB� ÂuK� tO�� q�d� VK�
s� ‰b??� pOKL� bM� ÂuK� UM�u� tO��
WIDM� s� 1344 r??�— —UIF�« w� lzU{
ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�« q�«d�

Æ·ËdE�«Ë UODFL�« o�Ë ‰b��� w��« WO�UO��« ÈuI�«
Î U�ƒUA� ¡UM��« XLK� U� V��� ¨j�u�« XO� ¡«u�√ X�J�Ë
XH�Ë Æ…dO�ô« «bOIF��« V��� W�uJ��« nO�Q� WO�UJ�≈ ‰UO�
Íd�d��« bF� fOzd�« ÊuJ� Ê« å¡UM��«ò?� q�I��L�« —UO� —œUB�
ÆnKJL�« fOzd�« qLF� rJ��� Ë« W�uJ��« qJA� s� u�

uO��u�

¡U�ƒ— ÍœU??� tHK� s�Ë nKJL�« fOzd�« VKB� Ê√ Ëb��Ë
j� vK� Î UOKODF� Î UO�dO�« Î ôu�œ fJF� sOI�U��« U�uJ��«
p�U� WO�dO�ô« WO�—U��« d�“u� X�ô `�dB�� dNE�Ë ¨nO�Q��«
b�Ëe� s� Ê«d�≈ lML�� …b��L�« U�ôu�«ò Ê√ tO� b�√ ¨uO��u�
WO�Ë— W�K�« vK� ‰uB��«Ë Õö��U� tK�« »e??� UNHOK�
q�u�UL�« w��dH�« fOzd�« œuN� n�� v�« ÍœR� b� U� WOMOË
ÆåÊUM�� w� ÊËd�U�
X�U{ Íc�« W�—uNL��« fOz— VFK� w� …dJ�« X�U� ULO�Ë
WI�«u� ÊËœ s� W�uJ��« nO�Q� Âu�d� lO�u� sO� t�«—UO�
nK� ULNF�Ë Íd� fOzd�« nOK��« nOK�Ë tK�« »e� tHOK�
fOzd�« s� VKD�«Ë lO�u��« i�— sO�Ë ¨—«–¬ 8 Èu� lL��
b� U� UNzU{—ù WO�UOM�« q�J�« l� b�b� s� —ËUA��« nKJL�«
…—œU�L�« WK�d� w�U��U�Ë ¨·UJ��ô« Ë« —«c��ô« v�« V�œQ� l�b�
‰ËR�L�« œUH�≈ d�� UN�UF�ù U��d� X�d�√ w��« WO��dH�«
Æ U�uKFL�« V��� ÂU�√ ‰ö� ËdO� v�« tOL�« —U�d� w��dH�«
bF� r��� r� tOL�« …—U�“ Ê« å¡UM��«ò?� b�« WO�UO� —œUB� sJ�
d��√Ë ÊËd�U� fOzd�« sO� WH�J�Ë …dL��� ôUB�« s� W�b���
ÆWO�UO�Ë WO�Uz—Ë WOF�d� s�
b� w��« W�b��« «—UO��« b�√ —«c��ô« Ê√ U�uKF� œU�√Ë
◊U�Ë« sJ� Æq��« »«u�√ b��« «–≈ nKJL�« fOzd�« UNO�« Q�K�
jzU� v�« bF� qB� r� —u�ô« Ê« v�« å¡UM��«ò?� dOA� WO�UO�
Âb� ÊUJ� —«c��ô« u�� t��� nKJL�« fOzd�« ÊU� u�Ë œËb��
Wd� `M� wMF� U� …dO�_« t�—U�“ ‰ö� Êu� v�« t�KOJA�
Æq�IL�« sOM�ô« v�� b�L� q�K� …b�b�

åÍuI�« ÊUM��ò

Í—Ëb??�« t�UL��« ‰ö� åÍuI�« ÊUM��ò q�J� œb� ¨Á—Ëb??�
…—œU�L�U� tJ�L�
Ò qO�U� Ê«d�� VzUM�« t�Oz— W�Uzd� Î UO�Ëd�J�«
Í« s� U�œUF�≈Ë UN�U�� vK� td�Ë UNL�œË WO��dH�«
w��« W�UGK� WÎ �UL�Ë UN�UA�« lML� WOK�«œ Ë« WO�—U� U�–U��
Ó ËÔ
WK�UF�«Ë W�—ËdC�« U�öù« oOI�� w�Ë UNK�√ s� XF{
W�œUB��ô«Ë WO�UL�« W�“_« s� ÊUM�K� Ã—Ò b��Ë s�¬ ÃËd� sO�Q��
·d� Ë« WHzU� Í_ …—«“Ë Í« f�dJ� tC�— œb� –«Ë ÆWD�UC�«
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nKJL�« fOzd�« WO�ö s� Î UUI��« fO� WO�UL�U� p�L��« s�
l�Ë√ UN�M� d�� W�uJ��« qL� qON��� q� tO�« Î UN�u� fO�Ë
ÊUL{Ë WO�U��ù«Ë …uI� ‚öD�ô« s� UNMJL� WO�UO� WM{U�
ÆåUNF� w�UOM�« fK�L�« ÊËUF�
‰Q� W�—uNL��« fOz— Ê√ v�« å¡UM��«ò U�uKF� —U??�√Ë
w� VzUI��« w� …—Ë«bL�« √b�� s� d�d���«Ë WOLM��« WK�� b�Ë
q� w� …—Ë«bL�« l� t�Q� t�U�Q� ¨p�– vK� q�J�« VK�√ WI�«u� q�
VzUI��« w� Y���« s� t�b� l�U� ôË WO�UL�« ¡UM���U� VzUI��«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

(1¢U áªàJ) ... ÜÉ°ùM ∞°ûc

w� XÒ�� b� WÒOFOA�« WHzUD�« s� d�“u� ‰UL�« …—«“Ë hOB�� ÊU� «–≈ U� ‰u� ‘UIM�« —Ëb�
VzUM�« ‰uI� UL� ¨r��
Ó �Ô r�Ë g�u� t�√ Â√ wMO���« sO�� fOzd�« ‰uI� UL� ¨nzUD�« ‚UH�«
d�“u� ‰UL�« …—«“Ë œUM�≈ Ê« u� X�U��« sJ� ª…—uOM��« œ«R??� fOzd�«Ë »d� ”dD� o�U��«
s� dO�� w� Î U�–U��Ë ÎôU�� bN�Ë nzUD�« X�I�√ w��« v�Ë_« U�uJ��« w� —dÒ J� b� wFO�
w�Oz— wÚ FÓ O�u� q�UI� Y�U� lO�u�� t� rOK���« vK� «uM� dA� s� d��√ cM� dI��«Ë ôU��«
Èd�J�« Àö��« nz«uD�« sO� Ê“«u��« W�œUF� sL{ s� ULNO�HzUD� sOK�LL�« W�uJ��«Ë W�—uNL��«
…b�U� vK� W�—«“u�«Ë WO�UOM�« b�UIL�« l�“u� wMF� w��« W��U�L�« œUF���U� p�L��« vK� Î «bO�Q�Ë
ÆUN� rLÒ �L� Y�U��« lO�u��« œd� w��« WHUMLK� WK�b� WGO w�Ë ¨sOLK�LK� sO�K�Ë w�O�� YK�
ÂUO� bF� UL� ·ö��« U�UC� œUF���« ‰Ë_« ¨sOO�Oz— sO�«uM� XKL� WO��dH�« …—œU�L�«
—«u� `�� w�U��«Ë ¨w�UL�«Ë w�dBL�« ÂUEM�« q�uL�� »U��« `��Ë WO�öù« UN�LNL� W�uJ��«
W�Ëb�« u�� »U�c�« WO{d� tML{ s�Ë w�UO��« Õö??ù« t�«uM� WLNL�« ÁcN� o�ô wM�Ë
w�UO� fK�� WGO vK� ÂuI� »U���« w�u�U� —«d�S� ¡«u� U�u�� o�dD�« W�—U�Ë ¨WÒO�bL�«
nzU�Ë w� …—Ë«bL�« WGOB� ¡b��U� Ë√ ¨nz«uD�« tO� q�L�� ŒuOAK� fK��Ë wHzUD�« bOI�« Ã—U�
s�Ë ¨ «—«“u�« w� …—Ë«bL�«Ë ÆWHzUD� WHO�Ë hOB�� bF� 95 …œUL�« hM� Î UIO�D� v�Ë_« W�H�«
W�uKDL�« W�d��« jG{ s� Î «bOF� ∆œU??� ‘UIM� wFO�D�« UN�UJ� b�� ¨WO�UL�« …—«“Ë UNML{
W��UML� W�uJ��« qOJA� dONE� s� Î «bOF�Ë ¨ U�ö��« s� UN�e�Ë Õö??ù« W�uJ� qOJA��
WOL��� p�L� d�¬ w�UO�Ë wHzU� ÊuJ� q�� s� w�UO�Ë wHzU� ÊuJ� vK� ¡«uI��ö�
qO�L� Âb� Ê«uM� X�� UNz«—“Ë ¡UL�√Ë UNKOJA� ◊Ëd� l{Ë w� tHK� nI�Ë W�uJ��« fOz—
¨b�«Ë Êu� W�uJ� W�uJ��« dOB�� ¨WOL���U� ÂuI� Íc�« ·dD�« ¡UM���U� ¨w�UO� ·d� Í√
l�L�� r� UO�ö nKJL�« fOzd�« `ML� U�uJ��« nO�Q� w� ‚u��� dO� b�b� ·d� ÷dH�Ô Ë
ÆnzUD�« q�� U� WGO w� W�—uNL��« fOz— UN�
Î «bM��� W�uJ��« W�Uz— l�u� pKL� ô o�d� Î U�d� Ád��F� U� l� …dL� q�U���« ¨WLNL�« bIF� ULN�Ò √
‰u� —«u��« o�d� UL�U� ·dF� t� rOK���« ÊËœË ¨…—dJ�� WI�U� t�Q� t�uB� t� ·d�F� U� v�≈
fOzd�« UO�öB� qB�� b�b� ·d� ÷d� W�ËU�� Â√ ¨Î«bOF� ÊuJ� s� b�b��« w�UO��« bIF�«
‰öG��« …uI� W�—uNL��« fOz— UO�öË W�«dA�« ÂuNH�Ë nzUD�« ‚UH�« n�M� nKJL�«
WOHzU� V�UJ� oOI��� W�uJ��« fOz— WHzU� ‰öG��«Ë ¨W�uJ��« qOJA� o�«d� W�F ·Ëd�
qON��� ·«d�_« W��—Ë WO��dH�« …—œU�L�U� ¡«uI��ô«Ë ¨WHK��� ·Ëd� w� Î U�d� d�H� WO�UO�
øUN�U�√ o�dD�«

…uI�« —UOF� Ê≈ WO��—U��« »—U���« ‰uI� ¨WIDMLK� WL�U��« U�“«u��« w� ≠
¨»Ëd��« s� vK� …—bI�« u� ‰Ë_« ¨sO��U� sO�«uMF� œb��� WOKOz«d�ù«Ë WO�dO�_«
«—U�ù«Ë s�d���« r{ UNK�L� ÈuI�« s�“«uL� W�U{≈ r�u�� Î «b�√ Ê√ Ëb�� ôË
UO�d� tML{Ë u�UM�«Ë ZOK��« W�«dA� UN�Ë—– w� WOKFH�« U�«u� d���« WN���
pJH�Ë qAH�« t��O�� X�U�Ë ¨W�—u� vK� »d��« w� åqOz«d�≈åË U�dO�√ ULNF�Ë
W�ËUIL�« —UO� s� WIDML�« w� »uFA�« ‰e� vK� …—bI�« u� w�U��«Ë ¨»d��« nK�
¨WOMOD�KH�« W�«u��« s� Î U�öD�« UNd�Ë ¨ U�u���«Ë ÷ËUH��« ÂU�Ë√ e�eF� d��
w� »uFA�« l{Ë ÊQ� sDM�«Ë w� —«dI�« ŸUMB� w��—U� „«—œ≈ s� Î U�öD�«
W�b� d��√ u� W�u���«Ë ÷ËUH��« r�Ë WKE� X�� wMOD�KH�« VFA�«Ë WIDML�«
b�Ë ÷ËUH��« ’d� ◊UI�≈ v�≈ l�dL�« «c� s� ‰UI��ô« Ê√Ë ¨‰ö��ô« ÊUOJ� ÂbI�
o�d� w� sOD�K� VF� UN��ÒbI� w�Ë WIDML�« »uF� lC� ¨ U�u���« »«u�√
¨‰ö��ô« ÊUO� vK� W�uF b�√ Î UF{Ë Ã—b���Ë ¨W�ËUIL�« —UO� ¡«—Ë b�u��«
Ò
¨„d���« …—b� bI� ‰ö��ô« ÊUO� Ê√ bI�F� U�bM� ô≈ t�uK� sDM�«u� sJL� ô
V�� ÊUOJ�« ‰u� Ê«—b��« W�U�≈ Ê√Ë ¨WO�dO�√ …bN� X�U� t��UL� WO�ËR�� Ê√Ë
—«b�� …u�√ ¨W�ËUIL�« —u�� t�u� ¨wKOz«d�ù« s�_« ÊUL{ œËb�� l�u��
Ê√
Ò
WN�«u� w� UNO�≈ wF��« r�� w��« W�UL��« Ê«—b�Ë sOD�K� w� ÍdBMF�« qBH�«
ŸU�œ j�� tK�u�� r�� Íc�« ZOK��« Ê«—b�� ÎôuË ¨Êôu��«Ë …e�Ë ÊUM�� »uM�
ÆÊUOJ�« s�√ œÒbN� WK�I� WN�«u� Í√ w� w�U�√
‚U�� w��« Z���« nF{ Õu{u� nAJ� WO�OK��« `�UBL�« w� oO�b��« ≠
s�_U� ¨WO�KB� W��u� »U��√ Ÿ«b��« ôËU��Ë ¨lO�D��« U�UH�« s� ŸU�bK�
W�œUB��ô« `�UBL�«Ë ¨W�UL��« s� Îôb� b�bN�K� W{d� b�√ dOBO� w�OK��«
U�dA�«Ë ·—UBL�« UNJKL� w��« «—bIL�«Ë ŸUL�_«Ë U�uLD�U� …œbN� ÊuJ��
‰ö��ô« ÊUO� –U��U� œœd�� X�U� w��«Ë r�UF�« w� W�œuNO�« UO�uK�« UNJKL� w��«
¨Î«dI� W�UML�«Ë w�œ s� c��� X�U� w��« pK� UNO� UL� dIL� Áu�� t���� ¨UN� Î «dI�
ö�— ‰Ë«b??� s� ZOK��« u�� w??�Ë—Ë_« t�u��« ’d� VDAO� UHO� Q�d�Ë
l{uL��« √b�� U�bM� “«e��ö� ÷dF�O� wK�«b�« p�UL��«Ë ¨wK� q�� u�� sH��«
ZOK��« W�d�√ q�� ·dB�� Ê«d??�≈ X�U� «–≈Ë ¨Y�F�« s� tI�«d� U�Ë wKOz«d�ù«
v�d� vK� ”UL� j� Ê«d�≈ `ML� W�d�_« bF� U� ÊS� ¨WzbN��« vK� ’d��« oDML�
w�OK��« ÂöJ�« q� w� WOKOz«d�ù« WO�dO�_« `�UBL�« l� WK�U� WO�ËdAL� d��
ÆÊ«d�≈ t�u� ÍdJ�� wM�√ nK� s� wKOz«d�ù« w�dO�_«
Æ dH� UN�«— vK� dH� W�U�œ ≠
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�آراء  /تتمات

تحالف الحرب «الإ�سرائيلي» من تفا�صيل ر�ؤية بيريز...
} د .ميادة ابراهيم رزوق
تأسست جامعة ال��دول العربية أعقاب ان��دالع الحرب العالمية
ّ
وبغض النظر عن كونها صنيعة بريطانية وفقا ً لتصريحات
الثانية،
أنتوني ايدن وزير خارجية بريطانيا عام  1943بأن بريطانيا ال تمانع
في قيام أي اتحاد عربي بين الدول العربية ،أو وفقا ً لما قدمه وحيد
الدالي (مدير مكتب أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام)
في كتابه «أسرار الجامعة العربية» بأن ذلك غير صحيح ،وحقيقة األمر
أنه أصدر هذا التصريح ليطمئن العرب على مستقبلهم بعد الحرب
العالمية الثانية ،وفي الوقت نفسه كان عبارة عن مزايدة سياسية
اقتضتها ظروف الحرب بين ألمانيا وبريطانيا ،وقد أعلنت الحكومة
األلمانية على لسان هتلر ،أنه في حالة كسب المانيا الحرب ،فإنها
تضمن سالمة الدول العربية ،وتؤكد وتؤيد استقاللها ،وتعمل على
إيجاد اتحاد في ما بينها ،فقد أدرك العرب بعد انتهاء الحرب العالمية
الثانية ،أنّ االستمرار بتكريس التجزئة ،وفرض سياسة األمر الواقع،
سيجعل الشعوب العربية ترزح تحت االحتالل األجنبي ،ويصبح
الحصول على االستقالل صعباً ،لذلك بدأ التحرك والمشاورات للبحث
عن صيغة مناسبة لتوحيد الجهود العربية ،وقد ت ّم االتفاق على
توجيه مصر الدعوة إلى العراق وشرق األردن والسعودية وسورية
ولبنان واليمن ،وهي الدول التي كانت قد حصلت على استقاللها،
ولو أنّ ذلك االستقالل لم يكن كامال ،وكانت الدعوة بقصد عقد اجتماع
لممثلي تلك الدول ،لتبادل الرأي في موضوع الوحدة.
صادقت على هذا البروتوكول خمس دول عربية في  7تشرين األول
عام  ،1944ويعد هذا البروتوكول األرضية التي بني عليها ميثاق
إنشاء الجامعة ،وفي  22آذار عام  1945ت ّم التوقيع على الصيغة
النهائية لنص الميثاق.
ولكن هل التزمت جامعة الدول العربية بقضايا العرب؟
بقيت القضية الفلسطينية حاضرة دوما على جدول أعمال معظم
القمم العربية ،منذ القمة العربية األولى عام  1946التي أكدت عروبة
فلسطين ،بوضعها «القلب في المجموعة العربية» ،وأنّ مصيرها
مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كاف ًة ،معتبرة أنّ الوقوف أمام
خطر الصهيونية واجب على ال��دول العربية والشعوب اإلسالمية
جميعا ،وظلت مؤتمرات القمة العربية تؤكد خالل العقود الفائتة
مركزية هذه القضية بوصفها قضية العرب جميعا ،معتبرة أن النضال
من أجل استعادة الحقوق العربية في فلسطين مسؤولية قومية عامة،
وعلى جميع العرب المشاركة فيها.
إال أنه في حقيقة األمر وبتنفيذ األنظمة الرجعية العربية دورها في
األجندة الصهيوأميركية ،لم تعد فلسطين قضية العرب المركزية،
ومسؤولية قومية عامة ،بل طغت عليها وخصوصا ً في السنوات
األخيرة قضايا أخرى راحت تحتل موقع األولوية ،ولم يعد الخطر
الصهيوني يمثل تهديدا ً لألمن القومي العربي بل تم حرف البوصلة
نحو مزاعم (الخطر اإلي��ران��ي) ...وب��دأت ب��وادر ذل��ك في قمة فاس
العربية في المغرب عام  ،1982بمبادرة األمير فهد بن عبد العزيز التي
تض ّمنت اعترافا ً ضمنيا ً بالكيان الصهيوني كدولة ،ومن بعدها قمة
بيروت عام  2002التي تب ّنت «مبادرة السالم العربية» التي طرحها
الملك عبد الله بن عبد العزيز التي اعتبرت أنّ انسحاب «إسرائيل»
الكامل من األراضي العربية المحتلة عام  ،1967والتوصل إلى ح ّل
عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليها وفقا ً لقرار الجمعية

متى يُ�سدل ال�ستار على جريمة �أو�سلو
ويقطع ج�سر االنفتاح مع «�إ�سرائيل»؟

العامة لألمم المتحدة رقم  ،194وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة
ذات سيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران
عام  1967تكون عاصمتها القدس الشرقية ،هو شرط ومدخل اعتبار
الصراع العربي الصهيوني منتهياً ،ودخول الدول العربية في اتفاقية
سالم بينها وبين الكيان الصهيوني ،وإنشاء عالقات طبيعية معه في
إطار هذا السالم الشامل.
وباإلمعان ببقية التفاصيل التي سنأتي على ذكرها الحقا ً عن كتاب
شمعون بيريز «الشرق األوسط الجديد» الذي صدر عام  ،1993أو
المؤتمرات االقتصادية التي تلت ذلك في الدار البيضاء في المغرب
عام  ،1994وفي عمان  ،1995وفي مصر  ،1996إلى ورشة المنامة
االقتصادية ،ومشروع نيوم ،إلى محاوالت تطويع الدراما ووسائل
التواصل االجتماعي وتفاصيل أخرى في تطبيع مشيخات الخليج
مع الكيان الصهيوني بمجال الرياضة والسياحة والثقافة لتكون
عونا ً في غسل أدمغة الجماهير نحو تصفية القضية الفلسطينية ،نجد
أنها ليست إال خطوات وتكتيكات مدروسة وممنهجة في إطار مشروع
بيريز الذي دعا إلى قيام نظام إقليمي شرق أوسطي يقوم على أساس
التعاون والتكامل بين العرب والكيان الصهيوني في شتى المجاالت
السياسية واالقتصادية والعلمية ،وفي ما يلي التفاصيل:
 1ـ اعتمد بيريز في مشروعه على تحليل واقعي مفاده سقوط
مضمون نظريات العمق االستراتيجي ،واالستراتيجية التقليدية
القائمة على «الوقت والفراغ والكم» مع التطور التكنولوجي وتطور
الصواريخ الباليستية لالنتقال بأن االقتصاد هو العقيدة البديلة،
وبناء على ذلك كتب بيريز في كتابه« :يمكن لنا أن نبدأ في نقطة
البحر األحمر ،فقد تغيرت شطآن البحر األحمر مع الزمن ،وأصبحت
مصر والسودان واريتريا تقع على أحد الجوانب فيما تقع (إسرائيل)
واألردن والسعودية على الجانب اآلخر ،وهذه البلدان تجمعها مصلحة
مشتركة ،ويمكن القول أنه لم يعد هناك أسباب للنزاع ،فاثيوبيا من
بعد نظام منجستو واريتريا المستقلة حديثا ً تريدان إقامة عالقات
سليمة مع جاراتها بما في ذلك (إسرائيل) ،في حين أن مصر وقعت
بالفعل اتفاقية سالم مع (إسرائيل) ،أما األردن والسعودية واليمن
فتريد تأمين حرية المالحة والصيد وحقوق الطيران» ،كما كشف في
كتابه كيف سيبدأ التطبيع الكبير عندما قال» ويمكننا كخطوة أولى
التركيز على القضايا اإلنسانية مثل التعاون في عمليات اإلنقاذ
البحري والجوي وإقامة شبكة اتصاالت لإلنذار المبكر من المناورات
البرية والبحرية ،كما ويمكن الحفاظ على النظام اإلقليمي من خالل
المشاريع واألبحاث المشتركة ،تطوير مصادر الغذاء من البحر،
وكذلك السياحة ،أما إقامة حلف استراتيجي فستكون خطوة ممكنة
في مرحلة متقدمة» ،وح�دّد مالمح الشرق االوس��ط الجديد بقوله»
بالنسبة للشرق األوسط فإنّ االنتقال من اقتصاد صراع إلى اقتصاد
السالم سوف يعني حصر المصادر لتطوير بنية تحتية تالئم هذا
العصر الجديد من السالم ،وإنّ بناء الطرق وتمديد خطوط السكك
الحديدية وتحديد المسارات الجوية وربط شركات النقل وتحديث
وسائل االتصاالت ،وتوفير النفط والماء في كل مكان ،وانتاج البضائع
والخدمات عن طريق الكمبيوتر ،سوف يفتح حياة جديدة في الشرق
األوسط».
 2ـ إذا ما دققنا النظر في سطور كتاب بيريز سنجد أن ما ذكره وضع
تص ّورا ً دقيقا ً لما يدور في منطقتنا في وقتنا الحالي ،بإعالن ولي العهد
السعودي عن إقامته (مدينة نيوم) التي ستقع في الشمال الغربي

�أيلوليات (تتمة �ص)1
واذا كان البيت االبيض شهد أمس توقيعات بحبر
الخزي وال��ع��ار ،ف��إنّ أرض فلسطين المقدسة ومعها
شرفاء األمة واح��رار العالم سيشهدون أيضا ً انتفاضة
ترسم بالعزيمة والتصميم مالمح مرحلة جديدة شعارها
«نعم للتحرير ..ال للتطبيع» وعنوانها «نعم للمقاومة ..ال
لالستسالم».
 2احتالل بيروت ...حدث وعبرلست أدري لماذا كلما حلّت ببيروت كارثة من انفجار
أو حريق أو اشتباك داخلي أو محاولة إشعال فتنة تقفز
بي الذاكرة إلى صباح ذلك اليوم في الخامس عشر من
أيلول  ،1982حين بدأت القوات الصهيونية بالتوغل في
شوارع العاصمة اللبنانية ،بعد خروج قوات المقاومة
الفلسطينية والجيش العربي السوري والمتط ّوعين
العرب في ظل اتفاق فيليب حبيب المشؤوم الذي تعهّد
بعدم دخول قوات تل أبيب مدينة بيروت ،وبعدم اقتحام
مخيّماتها ..ليتبيّن أنّ ذلك االتفاق لم يكن سوى خديعة
أميركية – أوروب��ي��ة – إسرائيلية بشعة كلفتنا آالف
الشهداء..
كان الصهاينة يريدون في ذلك اليوم احتالل بيروت،
فتح ّول ذل��ك ال��ي��وم على ي��د أب��ن��اء ب��ي��روت وروابطها
ومرابطيها وأحزابها وقواها إلى إذالل للجيش الذي ال
يُقهر ،فباتت قواته تستغيث وهي منسحبة من العاصمة
«يا أهل بيروت ..اننا منسحبون فال تطلقوا النار علينا»..
ظنّ الصهاينة يومها أنّ بيروت قد تعبت بعد حصار
استم ّر ثالثة أشهر ،وبعد خروج القوات المقاتلة منها ،أنها
باتت لقمة سائغة بيدها ،فإذا بها تتفاجأ بمقاومة تلهب
شوارع بيروت وأزقتها وتخبرها أن الشعوب ال تتعب ،بل
أن ه ّمتها تتجدّد بالمقاومة مهما أحيط بها من كوارث...
لم يكن تحرير بيروت بالمقاومة مجرد حدث تاريخي
هام في حياة الصراع ،فقد كان كإسقاط اتفاق  17أيار
عام  ،1983وكاستعادة بناء الدولة والجيش عام ،1990
وكنشوب ح��روب  1993و  ،1996وكتحرير الجنوب
والبقاع الغربي ع��ام  ،2006تعبيرا ً عن أنّ للشعب
اللبناني إرادة قادرة على تغيير معادالت كبيرة...
لهذه االنتصارات كلها ،التي حققتها العاصمة بوحدتها
ومقاومتها ،والمقاومة بعاصمتها الحرة ،أشعر أنه مع ك ّل
كارثة تشهدها بيروت ،أيا ً كان مصدرها ،إن وراء هذه
الكوارث حقدا ً دفينا ً على مدينة لم تعرف سوى الحب
والسالم واالنفتاح ،وعلى مقاومة ،تعددت راياتها ،وتكاثر
شهداؤها ،سيذكرها التاريخ كواحدة من أعظم مقاومات
العصر جنبا ً إلى جنب مع ربيبتها المقاومة الفلسطينية
وإرادة الحرية والكرامة في أ ّمة يحاولون كسرها تارة
بالحروب ،وط��ورا ً باتفاقات خيانية اختاروا لها يوم
احتالل بيروت ومجازر صبرا وشاتيال يوما ً إلعالنها..
انتصار بيروت على االح��ت�لال واالتفاقيات المذلة
واألوضاع الملحقة بها لم يكن مجرد حدث ،بل هو أيضا ً
درس وعبرة لك ّل من يعتبر أنه يستطيع أن يستخدم تعب
الناس وجوههم وجوعهم وفساد النظام وج��وره ممرا ً
لتنفيذ مخططاته .وهم كثر هذه األيام.
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حين حاولوا استباحة المقاومة
قلة من اللبنانيين تتذكر انه فيما كان يجري التوقيع
على اتفاقية أوسلو المشؤومة في حدائق البيت األبيض،
بحضور ممثلين لألنظمة العربية كافة ،كان يجري في
كواليس السلطة اللبنانية يومذاك توقيع من نوع آخر
على تلك االتفاقية ،وهو توقيع مع ّمد بدم الشهداء الذين
سقطوا «برصاص لبناني» تحت جسر المطار .ك ّل ذنبهم
أنهم أرادوا التعبير عن رفضهم التفاق أوسلو ومخاطره
ليس على مستقبل فلسطين فحسب ،بل على مستقبل
االمة جمعاء ولبنان في المقدمة...
كان في السلطة اللبنانية آنذاك من يحاول أن يقدّم من
خالل هذه الجريمة أوراق اعتماد لإلدارة االميركية ،مدركا ً
ان الضغوط الدولية على سورية تسمح له بالتفلت من
«حسابات» تراعي فيها دمشق وثوابتها ومواقفها ،وكان
هناك في السلطة من يعتقد انها فرصة إلجبار حزب الله
إما على التراجع عن قرار التظاهر ،ولو لبضعة أمتار،
من ساحة الغبيري الى مدافن الشهداء ،او الى مواجهة
داخلية مع الجيش والقوى األمنية تؤدي الى استنزافه
في حرب داخلية كانت قيادة الحزب تعتبرها منذ نشأته
خطا ً أحمر ال يمكن االنزالق اليه...
يومها انكشف المخطط ،غ��ادر قائد الجيش يومها
العماد اميل لحود ،معترضاً ،مقر القيادة في اليرزه ،فيما
أخذ وزير الداخلية يومها بشارة مرهج قرارا ً باالعتراض
ال��م��دوي على ق��رار منع التظاهر وعلّق مشاركته في
الحكومة ال��ى حين فتح التحقيق لمحاسبة مرتكبي
المجزرة ،وهو قرار كلفه اإلبعاد عن وزارة الداخلية ،في
ما بعد ،حسب اعتراف الرئيس الراحل الياس الهراوي
ّ
فعض على جرحه ،كما في
في مذكراته .أما حزب الله
مرات سابقة ،ومرات الحقة ،متوجها الى الجنوب ساحة
المواجهة الرئيسية للمقاومة ض ّد االحتالل...
لم يكن انكفاء حزب الله يومها ضعفا ً بل ازداد قوة
وأصبح رقما ً ال يُستهان به ليس في المعادلة اللبنانية
فحسب ،بل في المعادلة العربية واإلقليمية األوس��ع
أيضاً ...وأصبح العماد لحود بعد سنوات رئيسا ً للبالد،
فيما بقي مرهج واح��دا ً من أب��رز الرموز الوطنية داخل
لبنان وعلى المستوى القومي لينتخب ثانية نائبا ً عن
بيروت فوزيرا ً للتنمية االدارية...
لع ّل استعادة مثل هذه المحطات التاريخية بأحداثها
ودروسها ضروري اليوم في لبنان ،حيث يسعى البعض
الى ان تكون أيام توقيع اتفاقات التطبيع مع العدو في
واشنطن ،أياما ً لتوقيع من نوع آخر في لبنان مستغالً تعب
الناس وجوعها ورفضهم لنظام منخور بالفساد والجشع
واالحتكار والعصبيات الطائفية والمذهبية ،غير مدرك ان
الشعوب ال تتعب ،وأن الوطنيين اللبنانيين يعرفون ان
مقاومة الفساد هي الوجه اآلخر لمقاومة االحتالل ،وان
منظومة الفساد وإثارة العصبيات المذهبية والطائفية
هي جزء ال يتجزأ من المشروع الصهيو – استعماري
مهما حاول أصحاب هذا المشروع «تلوينه وتزويقه»
و«خداعنا» به...

المنسق العام لتج ّمع اللجان والروابط الشعبية

ّ

للمملكة ،وستضم اراضي مصرية وأراضي اردنية على مساحة 26
ألف كلم ،2يخدم فقط مشروع شمعون بيريز وكل أحالمه الواردة في
كتابه آنف الذكر ،حيث ووفق ما تم إعالنه فإن مدينة نيوم ستعمل على
مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التقنيات الجوية ،ومستقبل العلوم
التقنية ،ومستقبل الترفيه ،وهذه القطاعات ذكرها كلها بيريز في
كتابه ،والننسى أنه في عام  2015فازت مجموعة شنغهاي للموانئ
بمناقصة دولية لتطوير ميناء حيفا لينتهي العمل به في عام ،2021
ليكون جاهزا لمد خطوط السكك الحديدية من الكويت والرياض ،و
جدير بالذكر أن  90٪من مشروع السكك الحديدية موجود مسبقا ً منذ
أيام الدولة العثمانية ،واستكماله لن يحتاج كثيرا من الجهود.
 3ـ إنّ عقد مؤتمرات القمم االقتصادية التي ضمت وفودا ً من الكيان
الصهيوني والواليات المتحدة األميركية والدول األوروبية واآلسيوية
والدول العربية على مستوى رؤساء دول وحكومات باستثناء سورية
ولبنان في الدار البيضاء عام  ،1994وفي عمان  ،1995وفي القاهرة
 ،1996وفي الدوحة  1997تحت عنوان عريض «التعاون اإلقليمي
والتنمية االقتصادية» ،وكذلك ورشة المنامة في البحرين عام 2019
التي دعا إليها جاريد كوشنر كجزء من مبادرة ترامب للسالم في
الشرق األوسط والمعروفة باسم «صفقة القرن» ،ليست إال تكريسا
لمشروع بيريز الذي قال في كتابه «يجب إجبار العرب على سالم
مقابل المساهمة في تطوير القطاعات االقتصادية والتكنولوجية
كمحفزات لقبول (إسرائيل) ،هدفها النهائي هو خلق أسرة إقليمية من
األمم ذات سوق مشتركة وهيئات مركزية مختارة على غرار الجماعة
األوروبية.
 4ـ خطوات التطبيع العلنية األخيرة التي بدأت باإلمارات والبحرين
إل��ى أنظمة أخ��رى تقف في الطابور ليست إال تنفيذا لرؤية بيريز
الصهيونية الممتدة عبر الزمن على مراحل ،والتي ترى بالنتيجة
عدم جدوى المفهوم العسكري لضمان أمن الكيان الصهيوني ويجب
اعتماد طريق التكامل واالندماج في محيطها تحقيقا ألهدافها وبقائها
كقوة عظمى تسيطر وتتسيّد أمنيا ً واقتصادياً.
 5ـ في إطار هذه الرؤية تندرج استدامة الصراع الداخلي في ليبيا
بين قوى مدعومة من أطراف دولية وفقا ً لضابط اإليقاع األميركي،
وحرب اليمن ،واستمرار استنزاف سورية ،ومزيدا ً من تعقيد الوضع
الداخلي اللبناني بعد حادثتي تفجير وحريق مرفأ بيروت ،وسد
النهضة اإلثيوبي ،وقالقل العديد من الدول العربية ...لتهيئة البيئة
الالزمة إلتمام مشروع بيريز بانصياع ملوك وامراء ورؤساء األنظمة
الرجعية لألوامر األميركية التي يصدرها ترامب على اإلع�لام أوال
فيهرولون منفذين.
 6ـ في المقلب اآلخر وأمام حلف الحرب األميركي (اإلسرائيلي)
الخليجي هناك حلف إقليمي نواته إيران وسورية وقوى المقاومة
في العراق ولبنان واليمن وفلسطين المحتلة بات أكثر قوة وتماسكا ً
بإمكانيات تقنية ،عسكرية ،استخبارية وعقيدة وإرادة قتالية يهدد
وجود الكيان الصهيوني الذي ال زال يقف على اجر ونص منذ قرابة
شهرين ،وعروش األنظمة الرجعية التي أصبحت ضمن بنك أهداف
حلف المقاومة إذا وقعت الواقعة وكانت الحرب الكبرى.
وأخيرا ً تتحدث الوقائع عن انهيار منظومة القطب الواحد ،وبداية
تبلور عالم جديد بتحالفات إقليمية ودولية سياسية اقتصادية
عسكرية من نوع جديد لن يكون جيش واشنطن الجديد المتقدّم عثرة
في إرساء روائزها.

الجوالت المكوكية ( ...تتمة �ص)1
معه التصريحات الشديدة من ماكرون ،بضرورة تشكيل الحكومة خالل أسبوعين ،وأنه
سيعود في األول كانون األول  /ديسمبر في زيارة ثالثة ،تكون األمور كلها قد استتبّت
واستق ّرت وأنه سيبحث السياسات الواجب إتباعها من جانب الحكومة ،وهو األمر الذي
يعني فرنسا وأوروبا وأميركا بطبيعة الحال!
وقد تردّد أنّ ماكرون ،كان يحمل في يديه «العصا والجزرة» ،في مواجهة من التقاه من
رموز الطبقة السياسية .فقد هدّد بأنه في حال عدم تنفيذ ما يقوله ،فإنّ قرار توقيع العقوبات
على هذه الرموز سيصدر فوراً ،بتجميد ك ّل حساباتهم في الخارج خاصة أوروبا وأميركا،
وأ ّنه يحمل تفويضا ً من أميركا بذلك!! األمر الذي ساعد في خضوع هذه الرموز لتهديداته
واإلسراع بالموافقة على تسمية رئيس الوزراء ،واالستعداد بالتعاون معه لتشكيل الحكومة
بأسرع ما يمكن حرصا ً على استقرار لبنان وفقا ً لما هو مطلوب فرنسيا ً وأميركياً!
وقد كان لماكرون ما أراد ،دون أية اعتراضات أو حتى مناقشات بينه وبين رموز الطبقة
السياسية .وقد أصبح واضحا ً أنه جاء لكي يعطي التعليمات لمن التقاهم دون مناقشة،
وهو ما ظهر ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده في نهاية الزيارة بحضور وسائل اإلعالم
اللبنانية والعالمية ،وأكد فيه أنه قادم مرة ثالثة لمتابعة ما ت ّم االتفاق عليه .وقد سخر
منه بعض من اإلعالم اللبناني ،بأنّ ماكرون أصبح مهتما ً بالشأن اللبناني أكثر من اهتمامه
بفرنسا ،واصفا ً إياه ،أنه يهت ّم بلبنان ،ويتج ّول فيه ،وكأنه قد أصبح الحاكم الفعلي للبنان!
يذكرنا بفترة االنتداب واحتالل الفرنسي للبنان .خاصة أنه قد أعلن أنه حضر االحتفال
الرمزي بمرور ( )100عام على استقالل ،وإنشاء الدولة اللبنانية!
والسؤال هنا :أيّ استقالل ذلك الذي يتحدثون عنه؟! أين االستقالل اللبناني مع هذا الحضور
الفرنسي خاصة والعالمي واإلقليمي وبشكل سافر في الشأن الداخلي بال حياء أو مراعاة
استقالل الدولة اللبنانية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للبنان بعد استقاللها الكامل!
والغريب أن الغالبية العظمى من الرموز السياسية تسابقت لمرضاة الوكيل االستعماري
الجديد (ماكرون) ،الذي استحضر االستعمار الفرنسي وحقبته السوداء .ولع ّل السبب
الرئيسي في صمت هؤالء هو أنهم أطراف أساسية في مؤسسة الفساد اللبنانية ،مثلما
هو حادث في النظم العربية الديكتاتورية األخرى .كما أنهم سيطروا على أموال الشعب
بالمليارات لدرجة أنهم يعيشون في ترف من العيش ،وبحماية مالية ضخمة ،وبغطاء
حمائي إقليمي ودولي ،وفي المقابل يعيش الشعب اللبناني في فقر وسوء أحوال معيشية،
مع تدهور الليرة وهيمنة حكم المصرف ،وقامت ثورة شعبية كان مآلها عدم النجاح
إلصرار الطبقة السياسية على عدم االستجابة للمطالب الشعبية وسماع صوت الشعب.
فقد استأسدوا على الشعب ،وانبطحوا أمام المستعمر الفرنسي (ماكرون) ،وفقا ً للمثل
(أسود على الشعب ،نعامة في مواجهة األجنبي المستعمر)! ووفقا ً لمقولة المفكر جمال
حمدان ،أنّ الحكام يقهرون شعوبهم ،بالمقابل قهر االستعماريين األجانب لهم! ولألسف!
والمه ّم أن «ماكرون» ،قد جاء ،ولمرتين والثالثة في الطريق ،باألصالة عن نفسه ،ولملء
الفراغ األميركي إلى حين االنتهاء من االنتخابات األميركية في تشرين الثاني /نوفمبر
المقبل ،لتعود أميركا تمارس نفوذها على النظم العربية لصالح العدو الصهيوني .ومن
رأى «ماكرون» الفاشل داخليا ً في فرنسا ،في المؤتمر الصحافي في ختام زيارته الثانية،
يتأكد االستدعاء االستعماري بإرادة الطبقة السياسية المهيمنة على الشأن اللبناني ،وذلك
ّ
بغض النظر
من خالل الغرور والغطرسة وهو يعطي األوامر لبعض األطراف اللبنانيين،
عن مراضاتهم .إال أنه لوحظ على ماكرون عدم استعداء حزب الله ،باعترافه المباشر بأنه
جزء من الحياة السياسية الرسمية في لبنان .وهو األمر الذي أغضب أطرافا ً لبنانية أخرى
ال ترتضي ذلك! وتأكد معه استمرار انتصار المقاومة بقيادة حزب الله.
وختاماً :أناشد الطبقة السياسية ،بإعادة ترتيب الشأن اللبناني بإرادتهم ،بدال ً من خيار
االستدعاء االستعماري مرة أخرى ،فنخسر استقالل دولة نعتز بها ،ونعتبرها واحة الحرية
في الوطن العربي ،رغم ك ّل األمراض السياسية والتمايزات الطبقية وال��والءات للخارج
بصورة سافرة .كما أنّ المقاومة التي تأكد استمرار انتصارها ،أصبح عليها مسؤولية كبيرة
ورائدة حاضرا ً ومستقبالً.

*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار المقاومة،
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

جي�ش البحرين ( ...تتمة �ص)1
في البيت األبيض ..وأنّ البحرين وإسرائيل سيواصالن جهودهما
للتوصل إلى ح ّل عادل وشامل ودائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني».
وقبل أن أذه��ب للحديث عن الغرابة والعجب نتحدث أوال ً عن
المتوقع والمنتظر فتطبيع دويلة البحرين مع العدو الصهيوني ليس
بجديد وله مقدمات منذ عام  1994في أعقاب توقيع الفلسطينيين
واألردنيين التفاقيتي أوسلو ووادي عربة ،حيث زار وزير بيئة االحتالل
يوسي سريد المنامة ،وهو ما فتح بوابة العالقات الثنائية ،واستمرت
تلك العالقة سرا ً حتى العام  2005عندما ألغت البحرين مشاركاتها
في لجنة المقاطعة العربية لالحتالل بشكل رسمي.
وتجلت ذروة العالقات السرية في لقاء جمع الرئيس الصهيوني
السابق شمعون بيريز وملك البحرين عام  ،2009واستمر تبادل
الوفود الرسمية وغير الرسمية بشكل سري حتى شاركت المنامة بوفد
لها في عزاء بيريز.
وفي عام  2011كشف موقع «ويكيليكس» عن أنّ وفدا ً من الموساد
يتخذ من المنامة مقرا ً دائما ً له منذ سنوات عدة ،ويتحرك الوفد بسرية
وحرية مطلقة لتكوين عالقات مع شخصيات بحرينية وخليجية
بارزة.
وبعد ذلك أدان ملك البحرين مقاطعة االحتالل ،وأعلن رفع الحظر
عن اإلسرائيليين في زيارة بالده ،ولم تكتف البحرين بذلك بل أنها لم
تر مشكلة في قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس ،وامتنعت ألول
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مرة عن التصويت إلدانة جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين في مجلس
حقوق اإلنسان الدولي.
لذلك لم يكن هناك غرابة أو عجب من إع�لان البحرين التطبيع
الرسمي مع العدو الصهيوني ،لكن الغريب والعجيب وصف الخطوة
من قبل واشنطن وعلى لسان رئيسها ترامب باإلنجاز التاريخي في
محاولة منه لكسب نقاط لدى ال��رأي العام األميركي الغاضب على
سياساته قبل االنتخابات الرئاسية المقبلة بعد شهرين وهو يعلم أن
إجبار الدويالت العربية الخليجية على التطبيع مع العدو الصهيوني
يضمن له دعم اللوبي الصهيوني بالداخل ،لكن حقيقة األمر الخطوة
ال تمثل أيّ إنجاز تاريخي ،فهذه الدويالت الخليجية ال وزن لها في
الصراع العربي – اإلسرائيلي.
فالبحرين ومن قبلها اإلمارات  -ومن سيأتي بعدهما  -بهذه الخطوة
التطبيعية لم تتوقف معاركهما مع العدو الصهيوني ،ولم تصدر
التعليمات من القيادة السياسية في كال البلدين بانسحاب جيشيهما
الزاحف نحو القدس لتحريرها ،وبهذه الخطوة لن يعود األمن واألمان
للمستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة الذين عاشوا لسنوات
طويلة في الخنادق وتحت األرض خوفا ً ورعبا ً من الصواريخ بعيدة
المدى القادمة من المنامة وأبو ظبي والتي حصدت أرواح الكثيرين
من الصهاينة الذين يفكرون مرارا ً وتكرارا ً في ترك األراضي المحتلة
والبحث عن مكان آخر للعيش خوفا ً ورعبا ً من القذائف اليومية التي

تسقط على رؤوسهم.
وم��ا يثير السخرية وليس الغرابة والعجب فقط أنّ البحرين
و»إسرائيل» سيواصالن جهودهما للتوصل إلى ح ّل عادل وشامل ودائم
للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،ما عجز عنه العالم أجمع وعلى مدار ما
يزيد عن السبعة عقود ستحله دويلة البحرين مع العدو الصهيوني،
وسوف يعود الشعب العربي الفلسطيني لينعم بالعيش في وطنه
بعد إنهاء البحرين لك ّل معاناته التي لم تنته رغم الحروب والنضال
والتضحيات التي قاموا بتقديمها.
من المؤكد أنّ هذه الخطوة التطبيعية المعلنة مع البحرين اليوم
ومن قبلها خطوة اإلم��ارات وما سيأتي بعدها هي انتصارات للعدو
الصهيوني ،لكن عليه أن يدرك أنّ التطبيع مع الحكومات ال يتبعه
بالضرورة تطبيعا ً مع الشعوب فاتفاقية كامب ديفيد التي تجاوزت
العقود األربعة اليوم لم تزد الشعب المصري إال صمودا ً في مواجهة
العدو الصهيوني ،ونفس األمر بالنسبة للشعب الفلسطيني واألردني
بعد توقيع اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة ،وهو حتما ً سيكون موقف
شعبي البحرين واإلم���ارات ،وعلى العدو الصهيوني أن ي��درك أنّ
معركته الحقيقية مع المقاومة العربية الممثل الشرعي الوحيد للشعب
العربي ،تلك المقاومة التي ال يمكن أن تقبل إال بزوال العدو الصهيوني
وعودة الشعب الفلسطيني ألرضه كاملة من النهر إلى البحر ،اللهم
بلغت اللهم فاشهد.

} حسن حردان
أدركت «إسرائيل» ومعها الواليات المتحدة انّ توقيع اتفاق كامب ديفيد عام
 ١٩٧٨مع مصر ،والذي أسهم في إخراجها من دائرة الصراع العربي الصهيوني،
لم يحقق الهدف المطلوب وهو كسر جدار العزلة العربية واألفريقية واآلسيوية
واألميركية الالتينية ،من حول «إسرائيل» ،ولن يمنحها «الشرعية» التي تريدها،
واكتشفت أنّ السبيل لكسر هذه العزلة إنما يكمن في إحداث خرق في جدار الموقف
الفلسطيني الذي يشكل األس��اس في إبقاء وإدام��ة هذه العزلة ،فطالما ظ ّل هذا
الموقف رافضا ً االعتراف بوجود «إسرائيل» ويستم ّر في الرهان على مواصلة خيار
المقاومة الشعبية المسلحة سبيالً لتحرير فلسطين لن تحصل «إسرائيل» على
االعتراف بوجودها وتكسر المقاطعة من حولها ،ال سيما في العالم العربي ،الذي
يشكل األساس كي تصبح «إسرائيل» دولة طبيعية مندمجة في المنطقة ،ال تعيش
فقط على المصل األميركي الغربي ،وإنما تتح ّول إلى مشروع يعيش بإمكانياته
الذاتية من خالل تح ّول «إسرائيل» إلى المرتكز والمحور األول في المنطقة الذي
يستقطب رؤوس األموال العربية ويستغ ّل اليد العاملة العربية الرخيصة والنفط
وتوسطها الوطن العربي بين
العربي وموقع فلسطين على البحر المتوسط
ّ
المشرق والمغرب ،وبالتالي تصبح «إسرائيل» هي قلب المنطقة والقوة الهيمنة
عليها ،والمحطة التي ك ّل دول المنطقة بالمركز الرأسمالي الغربي ...عندها فقط
يتحقق الحلم الصهيوني في السيطرة على المنطقة وتغيير هويتها ،والتربّع على
عرشها كمشروع استعماري استيطاني يخدم المشروع االستعماري الغربي الذي
كان وراء إنشاء «إسرائيل» للعب هذا الدور وهذه الوظيفة...
اتفاق أوسلو ،الذي وقع في  ١٣أيلول من عام  ١٩٩٣بين قيادة منظمة التحرير
الفلسطينية وحكومة العدو الصهيوني ،سهل تحقيق هذا الحلم الصهيوني عندما
دشن رأس جسر االنفتاح على الكيان الصهيوني واالعتراف فيه ..فهو وفر المناخ
المواتي بداية بإقدام المملكة األردنية على توقيع اتفاق «وادي عربة» ،ووفر
الفرصة للعديد من االنظمة العربية التابعة للغرب لالتصال واالجتماع علنا ً مع
مسؤولين صهاينة ،بعد أن كانت مثل هذه اللقاءات مح ّرمة وتجري في السابق
بشكل غير معلن ،كما أنّ توقيع اوسلو أسقط مب ّررات استمرار مقاطعة دول عدم
االنحياز في أفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية للكيان الصهيوني ...هكذا فقد نجح
أوسلو في أن يحقق لـ «إسرائيل» مكاسب لم تكن لتحلم بتحقيقها...
لقد كانت األولوية األساسية للقيادة الصهيونية تكمن في العمل على انتزاع
االعتراف بوجود الكيان الصهيوني ودمجه في المنطقة ،وتحويله من كيان غاصب
غير شرعي ال يحظى باالعتراف بوجوده ،الى كيان يحظى بمثل هذا االعتراف بداية
من قيادة منظمة التحرير ،ومن قبل الدول العربية واألفريقية واآلسيوية واألميركية
الالتينية ،وكانت هذه األولوية تتصدّر قائمة جدول أعمال الحكومات الصهيونية
التي كانت ترى أنّ الكيان الصهيوني ال يمكن أن يعيش ويستم ّر إذا ما بقي معزوال ً
في محيطه المباشر وثم في المحيط األقرب للمحيط العربي ،وأنّ الحلقة األساسية
التي تحول دون كسر جدار العزلة والمقاطعة المفروض على «إسرائيل» إنما تكمن
في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ،المعترف
به عربيا ً ودولياً ،والتي إذا ما جرى استمالتها واغرائها وخداعها بتوقيع اتفاق
يعترف بـ «إسرائيل» مع وعد بتحقيق السالم وإقامة دولة فلسطينية ،فإنه سيفتح
الطريق أمام «إسرائيل «لكسر جدار العزلة من حولها تحت عنوان« ..لماذا يا عرب
أنتم ملكيين أكثر من الملك» ..طالما أنّ منظمة التحرير اعترفت بوجود «إسرائيل»
بموجب اتفاق أوسلو ونجري معها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي لتحقيق
السالم ،فلماذا تستمرون في عدم إقامة العالقات معنا وتستفيدون من ثمار هذه
العالقات بدعم اسرائيلي في مجاالت عدة...؟»
إنّ جريمة أوسلو تكمن في أنها كسرت المحرمات في الصراع مع عدو األمة
العربية ..فك ّرست االعتراف بوجود «إسرائيل» من قبل منظمة التحرير ،وفتحت
باب إقامة العالقات عربيا ً واسالميا ً مع الكيان الصهيوني ،وإشاعة الوهم حول
تحقيق السالم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام  ١٩٦٧وعاصمتها
القدس الشرقية...
هذه هي جريمة أوسلو التي نحصد نتائجها هذه األيام انفتاحا ً عربيا ً على كيان
العدو الغاصب ،وتشجيعا ً له على تنفيذ خطة القرن لتصفية القضية الفلسطينية،
وشطب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني...
لهذا ف��إنّ ما هو مطلوب اليوم قبل الغد ،إق��ران االتفاق على تشكيل قيادة
فلسطينية للمقاومة الشعبية الموحدة ض ّد االحتالل ،بالتخلص من نهائيا ً من
اتفاق أوسلو المشؤوم الذي لم يعد له من وظيفة سوى توفير المب ّررات إلضفاء
الشرعية على إقامة العالقات مع كيان العدو الصهيوني ..فكيف تستطيع السلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير مطالبة الدول العربية مقاطعة «إسرائيل» وهي تقيم
مثل هذه العالقات وتستم ّر باتفاق أوسلو ،ولم تعلن الخروج منه وسحب اعترافها
بـ «إسرائيل» بعد أن انقلبت األخيرة على ك ّل التزماتها فيه ،وأعلنت موت االتفاق
وجعلت من السلطة رهينة لديها وأداة أمنية لحماية األمن الصهيوني ليس إال...
قد يقول البعض إنك تغالي عندما تصف اتفاق أوسلو بالجريمة ،ولكن هل
هناك جريمة أكبر وأفظع من جريمة االعتراف بوجود كيان غاصب احت ّل األرض
وش ّرد الشعب وارتكب المجازر وانتهك الحرمات والمقدسات وال يزال ...إنّ وضع
ح ّد لهذه الجريمة والتمادي بها ،هو السبيل لوقف استغالل أوسلو من قبل العدو
الصهيوني وبعض األنظمة التي تدور في الفلك األميركي ..كما أنّ وضع نهاية لهذه
الجريمة بإعالن الخروج نهائيا ً من اتفاق أوسلو وحل السلطة الفلسطينية وعودة
منظمة التحرير إلى دورها التحرري الحقيقي ،هو السبيل الذي يعزز المقاومة
الشعبية والمسلحة ،ويضع حدا ً ما يجري من استباحة للحق العربي في فلسطين،
وتسابق األنظمة التابعة لألميركي على إقامة العالقات مع كيان العدو واالعتراف
به ،تحت شعار «لسنا ملكيين أكثر من الملك» ...فمتى يسدل الستار على جريمة
أوسلو وتنتهي هذه المسرحية ...التي رسمت أوه��ام السالم مع عدو غاصب
لألرض والحقوق ،وأقامت جسر االنفتاح على «إسرائيل» ..التي طالما جاهر وأعلن
قادتها الصهاينة انهم لن يقبلوا إال بمعادلة «السالم مقابل السالم» ،وهو أمر عاد
وأكد عليه أمس رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو .أيّ أنه يقول للحكام العرب
بأنّ عليكم أن ترفعوا راية االستسالم لكيان العدو الذي اغتصب األرض والحقوق،
والتسليم واالعتراف بشرعيته والتخلي مطلقا ً عن المطالبة بأيّ حقوق عربية في
فلسطين ،مقابل منحكم «السالم الصهيوني».
إنّ أقصر الطرق لوقف هذا االنحدار والتخاذل الرسمي العربي ووضع ح ّد
لتج ّرؤ بعض الحكام العرب على تجاوز الحقوق العربية الفلسطينية والسير
في ركب الحكومات التي وقعت اتفاقيات صلح مع العدو الصهيوني واالعتراف
باغتصابه أرض فلسطين المحتلة ،إنّ أقصر الطرق ،لوقف هذا االنحدار ،إنما يكون
الموحد لك ّل
بإعالن فلسطيني موحد استعادة منظمة التحرير دورها التح ّرري
ّ
القوى والحركات الوطنية واإلسالمية المقاومة والفاعليات الفلسطينية ،والذي
يرسم سقف الموقف الوطني الفلسطيني المتمسك بالحق العربي الفلسطيني
كامالً دون نقصان ،ويعتبر أيّ اعتراف بكيان االحتالل خيانة للقضية المركزية
لألمة جمعاء ،واستسالما ً للعدو ..لكن استعادة هذا الموقف الفلسطيني الموحد
مرهون بالتخلص من اتفاق أوسلو وح ّل السلطة الفلسطينية ..والتأكيد أنّ الحليف
الحقيقي للشعب الفلسطيني ومقاومته إنما هو محور المقاومة الذي يبذل الدماء
دفاعا ً عن فلسطين ورفضا ً أليّ تفريط بالحقوق العربية فيها ..فما يحصل يجب أن
يكون درسا ً لتحديد الصديق من العدو...

�شم�س م�شرقة ال تغيب

� 16أيلول  1931يوم ا�ست�شهاد
البطل المجاهد عمر المختار
} يحيى المعلم*
في الذكرى  ٨٩الستشهاد البطل المجاهد عمر المختار ما زالت كلماته خالدة،
سجانيه في يوم الحكم عليه باإلعدام شنقاً...
خاصة تلك التي قالها أمام ّ
نحن لن نستسلم ...ننتصر أو نموت.
وسيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم واألجيال التي تليه أما أنا فإنّ
حياتى ستكون أطول من حيا ِة شانقي.
هذا المجاهد ورفاقه سجلوا في التاريخ أروع البطوالت بحروف من نور
نضالهم ض ّد المحت ّل والمستعمر اإليطالي.
حارب عُ مر ال ُمختار الطليان «اإليطاليين» مذ كان عمره  53عاما ً ألكثر من
عشرين عاما ً في عدد كبير من المعارك ،إلى أن ُقبض عليه من قِبل الجنود
الطليان ،وأُجريت له محاكمة صوريّة انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقاً،
ف ُنفذت فيه العقوبة على الرغم من أنه كان كبيرا ً في السن ومريضاً ،فقد بلغ في
حينها  73عاما ً وعانى من الح ّمى .وكان الهدف من إعدام عمر ال ُمختار إضعاف
للحكم
الروح المعنو َيّة للمقاومين الليبيين والقضاء على الحركات المناهضة ُ
اإليطالي ،لكن النتيجة جاءت عكس َيّة ،فقد ارتفعت ح َدّة الثورات ،وانتهى األمر
بأن ُطردت القوات اإليطالية من البالد...
لقد أصبح عمر المختار ورفاقه أيقونة نضال خالدة في العالم العربي
واإلسالمي ،واث��ر استشهاد ع ّمت التظاهرات في العديد من المدن العربية
وبصورة خاصة فلسطين وأطلق اسمه على أحد أه ّم الشوارع في غزه...
نعم تتالت األجيال وقاومت المحت ّل كما قال أسد الصحراء عمر كما كان
يلقبونه آنذاك ،لقد أصبح نضال وجهاد عمر المختار شمسا ً مشرقة في دنيا
العرب واإلس�لام نغرف منه كلما دعت الحاجة .وانّ هؤالء المطبّعين اليوم
مع المحت ّل ال مكان لهم تحت هذه الشمس المشرقة المكللة بالعزة والكرامة
العربية ،بل شمسهم المكللة بالخزي الى كسوف والى الزوال حتماً...

*منسق خميس األسرى
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ثقافة وفنون
�إ�ضاءة

زمن النقد!

الر�ضائي� ...أ�سلوبٌ منفر ٌد بمنظور مختلف
معر�ض «زوايا و ر�ؤى» لتولين
ّ
} لورا محمود

} تمارا أمين الذيب*

في زمن المعلومة الرقمية ،والحركة السريعة ،والدائمة ،وفي
ظ ّل ما يس ّمى عصر العولمة ،بات اإلنسان عاج ًزا عن تحديد
ماهية المفاهيم والمبادئ التي تحكم عالقته مع عالمه الداخلي
وعالمه الخارجي ،فأصبح يتخبّط في دائرة مستديرة عقيمة
الجدوى.
من هنا ،وجدنا أنه ال ب ّد من طرح سؤال عن ماهية المبادئ
والمفاهيم النقدية التي ترعى اليوم األدب العربي ،وتحديد دور
األدب الوجيز في إرساء مفهوم النقد القائم على مرتكزات صلبة
قوامها الفكر العربي البحت ،أي مرتكزات مستمدّة من قيمنا،
وحضارتنا وتراثنا ودورن��ا في رسم عالم يشبهنا ،ويعكس
نظرتنا إلى الحياة والحب والمرأة والطبيعة والفن واألدب
والحق والخير والجمال.
واذا غصنا في طاقة مفردة «األدب» سنجد أنها شاملة،
ويصعب حدّها بح ّد واحِ د.
واستنادًا الى أقوال أهل العلم فإنّ األدب يرتكز على اللفظ
والمعنى .وهنا يطرح السؤال الكبير :ما قيمة اللفظ إذا كان يفتقر
إلى المعنى؟
أما اذا عدنا إلى أصل كلمة األدب فنراها متأتية من كلمة مأدبة،
فقد كان العرب في الجاهلية يُطلقون على الطعام الذي يدعون
إليه الناس مأدبة ،وبعد دعوة الرسول محمد إلى اإلسالم تح ّول
المقصود بكلمة األدب إلى مكارم األخالق ،حيث جاء في الحديث
النبوي« :أدَّبني ربّي فأحسن تأديبي» ،وبعد ذلك تط ّور مفهوم
األدب في العصر األموي إلى التعليم ،فكان ال ُمؤ ِدّب يقوم بتعليم
ّ
الشعر والخطب وأخبار العرب وأنسابهم ،وفي العصر العباسي
سطع اسم ابن المقفع في رسالتي األدب الكبير واألدب الصغير
القائمتين على الحكم والنصائح ،وبهذا فإنّ مفهوم األدب أصبح
شاملاً .
وكما قيل :اآلدب يدعوك لطعامه ،واألديب يدعوك إلى أفكاره
وعواطفه.
وهنا ال ب ّد من تسليط الضوء على المدارس النقدية في وطننا
العربي ،ومدى أهميتها في ارساء الفكر واإلبداع الذي يحاكي
العقل والقلب والروح .ومعرفة ما إذا كانت هذه المدارس تحاكي
األدب واألدباء في أزمانهم وعصورهم كافة؟
ولدى التمعن في الدراسات واالتجاهات النقدية السائدة في
الوسط العربي نجد أربعة اتجاهات سائدة:
أولاً  :االتجاه الذي يعتمد الثقافة العربيّة النقيّة ،التي تأثرت
وما زالت تتأ ّثر بالقرآن الكريم والحديث النبويّ .
ثانيا :االتجاه الذي يربط بين الثقافة العربيّة اإلسالميّة
والثقافة الغربيّة ،وف��ي الوقت نفسه يحافظ على األصالة
العربيّة.
ثالثا :االتجاه الذي تبرز فيه الثقافة الغربيّة؛ فيُطبَّق
منهج
ُ
ن ّقاده ،ويُعمَل بمبادئها ومقاييسها.
اإلسالمي ،الذي يهتم بجوهر العمل
رابعا :االتجاه النقديّ
ّ
الفني وقيمه ،ويسلّط الضوء على الشخصيّة اإلسالميّة وتراثها
ّ
العريق.
وفي عصر سريع الحركة ،ارتأينا في ملتقى األدب الوجيز
لزوم تحديد مفاهيم نقدية واضحة األسس تحاكي ذوقنا وحسنا
وثقافتنا العربية والمستمدة من رؤيتنا إلى الحياة والكون كي ال
نتماهى مع السائد.
وانطال ًقا من المبدأ القائل بأنّ من ال يحدد أسس عمله سوف
يعمل على أسس تم ّثل فكر غيره ،مع العِ لم أنّ ذلك الفكر قد
يتقاطع معه في نقاط محصورة ومحددة ،آثرنا تحديد منطلقاتنا
الفكريّة والنقديّة.
السمع إلى المستشرقين الذين يك ّرسون
غالبًا ما ك ّنا نسترق ّ
وقتهم لدراسة الفكر الشرقي والحضارات الغابرة واألدي��ان
الثالثة التي انبثقت من أرضنا .أما اليوم لقد أصبحنا نتباهى
بأننا «مستغربون» .وهذا المصطلح جدير بال ّتو ّقف عنده نظ ًرا
لما يتضمن من تضاد.
فبالد الشرق الزاخرة بالفكر والفلسفة التي وضعت أسس
الحياة المستمدة من األدي���ان وال��ح��ض��ارات المختلفة التي
تعاقبت على هذه األرض ،وصولاً إلى اإلسالم ،أصبحت اليوم
تقع في عتمة مدقعة ،وكأن الشمس أشرقت عليها في أوج الزمن
فحاصرتها في قمقم زجاجة .أما األمم البعيدة فقد ابتدعت مئات
الشموس التي تقيهم شر غيومهم.
وهنا ال بد من االستشهاد بخطابات أدونيس وإنتاجه الفكري
واستشهاداته بأقوال كبار المفكرين والن ّقاد .فمن المعلوم أنّ
أدونيس مف ّكر حداثي ،وتقدُّمي ،ينفر مما هو سلفي وماضوي،
أو ما يسميه عبد الله الغذامي «شهوة األصل» .فالحداثة التي
ينادي بها أدونيس حداثة تمتد جذورها إلى أعماق التراث
العربي ،ذلك أنّ جذور الحداثة الشعرية بال ّنسبة إليه ،تكمن في
النص القرآني.
وهنا ال ب ّد من التركيز على أنّ التطور هو ميزة اإلنسان،
واإلنسان الذي ال يقف على أرضية صلبة من علم وفكر وأسس
واضحة ال يمكنه ان ينتج فك ًرا جديدًا جدي ًرا بالتو ّقف عنده.
فاألصول موجودة لتنير عقولنا ،وعقولنا موجودة لتبدع
وتتطور .بهذا المعنى ،الحداثة ليست انقالبًا على األصول ،بل
هي تغيير في العادات والتقاليد القديمة التي أبى من أبى لم تعد
تحاكي عصرنا ،أي عصر اإلبداع الشامل وغير المحكوم بقيود.
لذلك ال بد أن يكون عقل الناقد مستندًا إلى جذور صلبة وذوات
رؤية واضحة نحو مستقبل يحاكي األجيال القادمة.
تجدر اإلشارة إلى أننا ال ننتقد ،وال نرفض شعر التفعيلة أو
الشعر الموزون بل نقول بأنّ لك ّل عصر أسلوبًا ،ولكل زمن
أدبي
ّ
هواجسه وهمومه وتطلعاته .ومن يسعى إلى الكمال يجب ألاّ
يعد السطور وألاّ يقف على البحور.
والواقع أنّ
مؤسس األدب الوجيز ال ّراحل األستاذ أمين ال ّذيب
ّ
قد أوجز ك ّل ما قيل أعاله ،وما فاض ويفيض عنها في ومضة
واحدة ّ
خطها قبل رحيله:
«الليلة تطابق السائد بين الشاعر والمتلقي».
نعم ،تركنا ّ
الشاعر في دهشة ،أي في لحظة تطابق ما بين
شعاع الشمس والقمر .اكتمل البدر فاندثر نوره في الفضاء ،وما
أروع نشوة التطابق واالكتمال ،إذ تتحول الومضة الى شذرات
تنتشر في الفضاء وتو ِّلد مئات الومضات ،أي لحظة انبعاث
الحياة من جديد.
*عضو في ملتقى األدب الوجيز.

فنانة تقدّم بلوحاتها نمطا ً غير تقليديّ
يتجلّى واض��ح �ا ً ف��ي لوحاتها الزاخمة
ب��األل��وان القوية التي تعبّرعن فنانة
جريئة تستم ّد موضوعاتها من الواقع
فهي اخ��ت��ارت أسلوبا ً مميزا ً ومختلفا ً
جسدته بمنظور «عين النملة» الذي يتميّز
ّ
بتضخيم األج��زاء السفليّة في التكوين.
وه��ذا األس��ل��وب يميّزها كفنانة تعكس
مشاعرها وانفعاالتها على اللوحة لتنتج
محتويا ً بصريا ً مهما ً فهي تعمل جاهدة
ل ُتكون لوحات فريدة في الرؤية والطرح
فتفانيها في العمل وشغفها بالفنّ هو
سبب نجاحها ،بالرغم من صغر سنها
هي الفنانة تولين الرضائي التي قدّمت
معرضها األول «زوايا ورؤى» في المركز
الثقافي العربي في أبو رمانة والذي عبّرت
فيه عن شغفها الواضح بالتصوير الزيتي
الذي تراه أحد أكثر أنواع التخصص الذي
يجسد الفنّ بأبهى صوره.
ّ
والتقت «البناء» مع الفنانة تولين
الرضائي التي اختارت التصوير الزيتي
ألن��ه��ا تستطيع أن تعبّر ع��ن موضوع
اللوحة بشكل أكبر ،وذلك من خالل األلوان
التي اختارتها لتكون قوية في كل اللوحات
التي بلغ عددها عشرين لوحة تقريباً.
وأضافت الرضائي اللوحات الموجودة
اليوم في المعرض بعضها لوحات من
مشروع تخ ّرجي وبعضها لوحات جديدة.
وق���د ش��ارك��ت ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ع��ارض
الجماعيّة .وهذا المعرض الفردي األول
الذي كان من المقرر أن يقام في شهر آذار
الفائت لكن بسبب الظروف الصحية تم
تأجيله.
أم��ا ع��ن التقنيات المستخدمة في
اللوحات لفتت الرضائي لقد كانت فكرتي
في البداية ان استخدم ما يس ّمى «منظور
عين النملة» ،وه��و المبالغة بالمنظور
حيث تكون عين الناظر في أدن��ى نقطة
باتجاه األعلى ،لذلك في اللوحات نرى
تضخيما ً لألقدام واألحذية التي ترتديها
الشخصيات .وهذا مقصود ،ألنني أردت
أن أقول إننا اصبحنا بعصر المادة والمال
ال��ذي أصبح يحكمنا كبشر .فاإلنسان
أصبح يصغر وأهميته أصبحت تتالشى
وقيمته تقاس بما يملك لذلك ن��رى في
اللوحات ال��ح��ذاء كبير وحجم اإلنسان
صغير.

وع��ن أحجام اللوحات الكبيرة قالت
الرضائي :لقد اخترت ذلك كي أعبّر عن
ضخامة ال��ش��يء ال��ذي أري��د أن أتحدث
عنه ولقد اخترت أن يكون أول معرض
لي في المركز الثقافي العربي ،وقد كان
هناك تشجيع كبير من مديرة المركز رباب
األحمد التي تدعم الفن والفنانين لذلك
ق � ّررت أن تكون خطوتي األول��ى هنا في
المركز.
وفي حديث مع «البناء» قال المهندس
المعماريّ ط�لال الرضائي ع��ن تجربة
الفنانة تولين :ن��رى ت��ط��ورا ً ط��رأ على
اللوحات فهي انتقلت ال��ى مراحل اكثر
عمقا ً وأسلوبا ً أكثر تجريداً ،فنرى بعض
اللوحات يطغى عليها األسلوب التجريديّ
وف��ي فترة زمنية قصيرة استطاعت أن
تضع على اللوحة أكثر من تقنية وأكثر
من أسلوب ،فهي لديها طموح كبير منذ
دخولها كلية الفنون الجميلة فقد كانت
ميولها األكبر أن تكون فنانة تشكيلية من
دون أي اختصاص آخر .وهذا معرضها
األول واعتقد انه يبشر بوالدة فنانة لها

أسلوبها المميز بعيدا ً عن كونها ابنتي
فأنا أرقبها كفنان ومتطلع على الكثير من
الفنون.
أم��ا سيلين وره��ام العطار وهما من
المهتمات بالفنّ التشكيلي ومن أصدقاء
الفنانة قالتا إن تولين منذ صغرها
ترسم بطريقة جميلة جدا ً وق��ادرة على
التعبير بأسلوب خ��اص بها ال يشبه
أح���داً .واخ��ت��ارت اختصاص التصوير
ال��زي��ت��ي ألن��ه��ا تعشق ال��ف��نّ وت��ح��ب أن
ترسم البورتريهات ولديها نظرة خاصة
في نقل ال��وج��وه واالش��خ��اص ليكونوا
موضوعا ً للوحاتها وهي أضافت الكثير
من التفاصيل على اللوحة فهي تطورت
وصقلت موهبتها ليكون هذا معرضها
األول لها بعد تخرجها مباشرة.
يذكر أن تولين الرضائي من مواليد
 1996خريجة فنون جميلة قسم التصوير
الزيتي لها العديد من المشاركات في
م��ع��ارض جماعيّة كمعرض الخريف
ال��س��ن��وي بدمشق وش��ارك��ت بمعرض
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة.

ُ
اجتماع الأديان ..في رحيل رجل!
} مريم ميرزاده
لم أسمع عنه الكثير .أقصد لم أع��رف الكثير عن
ُ
تعرضه القنواتُ
حياته وشخصيته إال ما كانت
اإليرانية خالل مكوثي في إيران بين الحين واآلخر،
ومراتٍ عد َة رأيتُ وجهَه في الشاشات العربية رغم
قلة متابعتي ألخبار العالم.
ُ
تحيط به
نوع خاص كانت
ال أنك ُر أنّ كاريزما من ٍ
حين رأي ُته للمرة األولى ،ال سيما بعدما عرفتُ موقعَه
في البالد والعالم اإلسالمي ودو َره الصعب جدا ً منذ
فجر التاريخ ،فكيف بزماننا الراهن؛ «التقريب»!
ُ
أعترف بأنّ معرفتي العميقة بشخصيتِه وصفاته
المعنوية واألخالقية كانت بعد رحيله عن هذا العالم،
أي أنها لم تتجاوز األيام ربما .قرأتُ الكثير عنه خالل
األيام واألسابيع األخيرة .تابعتُ الندوات التي أقيمت
لتكريمه وتعظيم الدور البارز الذي كان يلعبه بين
األديان والمذاهب ومناهضته للفكر التكفيريّ وسعيه
ال���دؤوب الجتثاث ج��ذوة ه��ذا المرض ال��ذي دفعت
المنطقة اإلسالمية ج ّراء ُه عظي َم الثمن.
يرو ُقني أن أس ّميَه «الشيخ محمد علي» .ربما ألنّ
ُ
يليق بعظمة هذا الحِ مل
االس َم وحده مقرونا ً بالشيخ
الثقيل  -رغم ما يحملُه من ُم ُث ٍل عليا وتسامح  -الذي
تع ّه َد به ه��ذا الرجل وح��ده من دون أن ُي��ل� ِز َم أح��دا ً
َ
فكان الزه ُد يربو في نفسِ ه ويتجلّى في
على إعانتِه،
سماح ِة محيّاه.
ليس سهالً
تقريب المذاهب .لم يكن سهالً يوماً.
ُ
والعصبياتِ
واألواصر التاريخية
كذلك تذلي ُل النعرات
المتحدّرة من التقليد والموروث واأليديولوجيات
المتعددة تعدد االنتماءات على أنواعها ،والتي كثيرا ً
َ
ما ته ّم ُ
الحقائق ل ُتب ِر َز المصالح .عرفتُ عن هذا
ش
َ
الرجل مه ّمته الكبرى في ل ّم شمل المسلمين حول
طاوالت الحوار والتالقي والتالقح الفكري .وقرأتُ له
وتبح َره في
في مجال الفقه والفكر والعلم والمعرفة
ّ

الفلسفة المعاصرة ومكامن الضعف والقوة في الفكر
اإلسالمي المعاصر .ولعلّها كانت صدف ًة أن صادفتني
أوراق أطالعُ ها ضمن دراستي الفلسفية،
باألمس بين
ٍ
مقال ٌة لهذا الرجل حول «العولمة في الفكر العربي».
ُ
أق��ول رغ � َم ذل��ك ،إنّ ك� َّل ما عرف ُته حتى الساعة
عنه ك��ان في ك ّف ٍة ،وف��ي الك ّف ِة األخ��رى ه��ذا الحدث
ٌ
ِ
صحف
الصحف أمس ،وتناقلته
الذي تصدّر بعض
ووك��االتُ أنباء أخ��رى في إي��ران والمنطقة؛ «لبنان
يؤ ّبنُ رائ َد التقريب».
لبنان المتعدد المتل ّون يؤ ّبنُ رائ َد التقريب ..كم مر ًة
شهِدنا حدثا ً من هذا النوع في لبنان والمنطقة؟!
لبنان الذي لم يخرج بعد من قلب أزماته الصحية
والمالية واالقتصادية والسياسية ،لبنان بشخصياته
المتن ّوعة في انتماءاتها والتي قلّما اجتمعت ربما عند
موحدة .لبنان ببطرك ّيتِه
طاول ٍة واحدة وفي شاش ٍة
ّ
ودار فتواه ومجلسه الشيعي األعلى وجمعياته
اإلسالمية والمسيحية والسنية والشيعية والدرزية،
بلجانه األسقفية وحركاته التوحيدية العرفانية
وحركاته اإلسالمية ومؤسساته اإلعالمية المتباينة
في انتماءاتها السياسية ،الك ّل في ملتقى تأبين الشيخ
المنصة االفتراضية،
«محمد علي» – لبنانيا ً  -على
ّ
ُ
يعيشه لبنان اليوم!
رغم كل ما
ال أعتق ُد أنّ هذه الصور َة تك ّررت كثيرا ً وبهذا الشك ِل
فأي
في حدثٍ من هذا النوع على مدى القرنِ األخيرُّ .
ُثلم ٍة قد تر َكها رحي ُل هذا الجليل في جس ِد اإلسالم
حتى سارعت كل األدي��ان والطوائف إل��ى مشاركة
أصحاب العزا ِء رثاءَه ونع َي ُه حتى صاروا أًصحابَ
ِ
العزا ِء جميعاً .أيا ً يكن ،فال ّ
شك بأ ّنها كانت ثلم ًة تشب ُه
في تأُثيرها انفجا َر بيروت األخير ..تزلز َل بها البح ُر
َ
فبلغ وقعُ ها ك َّل شرفاتِ المنازل،
وارتجت اليابسة،
ّ
دون تميي ٍز بين األلوان واألطياف.
أسباب هذا المجد؟ فال ب ّد أنها العل ُم
أما ما هي
ُ
والمنطق واالس���ت���دالل ال��ق��ويّ م��ق��رون �ا ً باإليمان

والشخصية المعنوية الزاهدة عن الدنيا الرامية
إلى اآلخ��رة ،ال ب ّد أنه هذا التعالي والترفع الذي ال
ُ
تخطف بص َره
َتشوبُه كثر ُة المهماتِ والواجبات وال
األضواء.
وحدَها الكلمة الطيبة في سير ِة الشيخ التسخيري،
ه��ي م��ا كانت مشترك ًة بين القادمين م��ن األدي���ر ِة
والكنائس ،وشيوخ المساجد والجوامع ،ور ّواد الفكر
والفلسفة والمنطق وسائر من َ
عرفه عن قرب .لع َّل لغ َز
�روح وإيمان القلب ،وتوقدّ
هذا الرجل ،كان صفا َء ال� ِ
َ
أمسك
العق ِل وبالغة اللسان .فبتلك ال ِهباتِ الربّانية،

عر�ض م�سل�سل «�أ�سود فاتح» لهيفاء وهبي ً
قريبا

عر�ض فيلم «»on the waterfront
الأ�سبوع المقبل

يعرض قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي والتابع
للهيئة العامة لقصور الثقافة في تمام الثامنة من مساء
االثنين المقبل الموافق  22أي��ل��ول ال��ج��اري فيلم «on
 »the waterfrontوذلك ضمن برنامج نادي الفيلم
الكالسيكي األجنبي بالقصر.
« »On the Waterfrontفيلم دراما وجريمة أميركي
من إخراج إيليا كازان وتأليف بود شولبيرج ،ومن بطولة
مارلون براندو وكارل مالدن وليو جي ،كوب ورود ستايجر،
وإيفا م��اري سانت ،موسيقى الفيلم من تلحين ليونارد
برنستاين ،الفيلم
مبني على سلسلة مقاالت نشرت في
ّ
صحيفة نيويورك صن تحت عنوان جرائم على الواجهة
البحرية ،بقلم مالكولم جونسون.

تستع ّد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ،لعرض مسلسلها
الجديد «أس��ود فاتح» على القنوات الفضائية في شهر
تشرين الثاني المقبل ،بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات
المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة،
حيث من المق ّرر االنتهاء من مراحل ما بعد اإلنتاج أواخر
الشهر الحالي.
وتدور أحداث مسلسل «أسود فاتح» في إطار اجتماعي

مش ّوق حول إحدى سيدات األعمال التي تتع ّرض للخيانة
من أقرب صديقاتها ،وتبدأ رحلة الصراعات خالل العمل.
ويشارك في بطولته أحمد فتحي وروجينا وصبري فواز
ومعتصم النهار ،وعمر السعيد وحنان سليمان وآخرون.
يشار إلى أن المسلسل كان مقررا ً أن ينافس به صناعه
خالل الماراثون الرمضاني المنقضي إال أنه خرج من السباق
بسبب أزمة كورونا وتوقف حركة الطيران.

فكان نموذجا ً الزمنيا ً المكانيا ً
َ
القلوب في قبضتِه،
ك َّل
ِ
لإلنسان الباحثِ عن الكمال ،للعارف الذي يجري
ّ
الحق على لسانِه.
كال ُم
أمس ،بدا الجمعُ بذاتِه أثرا ً من مه ّمة هذا اإلنسان
في التقريب .ق ّربَهم في حياتِه ،فالتحموا بعد مماتِه
َ
َ
فكان المشه ُد
ناظمين أجم َل أبياتِ العرفانِ والرثاء،
ناسوتيا ً في تجلّيه ملكوتيا ً في معانيه ،يتجلّى
َ
الكون في ذاتِها ،فالكونُ هي
اإلنسانُ فيه ُنقط ًة تحوي
تجسد!
وأي
فأي حلو ٍل ذاك ُّ
وهي الكونُّ ..
ّ
لروحه السالم...

وزارة الثقافة الم�صرية
تعلن ا�ستئناف ن�شاط معار�ض الكتاب

اعلنت وزي��رة الثقافة المصرية إيناس
عبد الدايم استئناف نشاط معارض الكتاب
في جميع المحافظات المصرية.
وت��ب��دأ دورة ال��م��ع��ارض ال��ج��دي��دة بــ
"معرض االسكندرية للكتاب" في الفترة
الممتدة من  1إلى  10تشرين األول.
وي��أت��ي ق��رار وزارة الثقافة المصرية
في سياق جهود إع��ادة الحياة الثقافية
إلى شكلها الطبيعي ،لكن مع االلتزام بما

تقتضيه إج���راءات الحماية م��ن فيروس
"ك��ورون��ا" ،إذ لن يتخطى الحضور في
المعارض نسبة .50%
وقالت الهيئة المصرية العامة للكتاب"
إن الدورة الجديدة من معرض االسكندرية
س��ت��ق��ام ع��ل��ى م��س��اح��ة  3000م��ت��ر مربع
بمشاركة  134دار نشر ،باالضافة الى
إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات
وزارة الثقافة.
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ب�ضم ديباي مهاجم ليون
بر�شلونة ينجح ّ
ّ
ويقدم العبه بيانيت�ش القادم من اليوفي
ينتظر أن يعلن ن��ادي برشلونة ،وصيف
بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم ،خالل األيام
القليلة المقبلة ،عن تعاقده رسمياً ،مع مهاجم
نادي ليون ،الدولي الهولندي ممفيس ديباي.
وذكرت تقارير صحفية هولندية ،أن نادي
توصل إلى اتفاق مع ليون ،بشأن
برشلونة
ّ
إتمام صفقة التعاقد مع ديباي خ�لال فترة
االنتقاالت الصيفية الحالية.
كما أشار الصحفي الموثوق ،فابريتسيو
رومانو ،عبر حسابه في «تويتر» ،إلى أن قيمة
الصفقة ستبلغ نحو  30مليون يورو.
وأك��د رومانو ،أن م��درب برشلونة رونالد
ك��وم��ان ،ت��واص��ل ف��ي األس��ب��وع الماضي مع
ديباي ،وأبدى األخير موافقته على الشروط
الشخصية في عقده مع «البارسا».
وتجمع غالبية وسائل اإلع�لام األوروبية
على أن اإلع�لان الرسمي عن صفقة انضمام
ديباي إلى برشلونة ،سيكون نهاية األسبوع
الحالي .وكان ديباي البالغ عمره  26عاماً،
انضم إ
ل��ى ل��ي��ون ف��ي ال��ع��ام  ،2017بعقد يمتد
ح��ت��ى ص��ي��ف ال��ع��ام  .2021وي��ق��در موقع

« ،»Transfermarktالمختص في تحديد
أس��ع��ار العبي ك��رة ال��ق��دم ،القيمة السوقية
لديباي حالياً ،بنحو  44مليون يورو .وخاض
الدولي الهولندي في الموسم الحالي ،مباراتين

التعادل ال�سلبي يح�سم لقاء البرج والغازية

سجل
مع ليون في مسابقة الدوري الفرنسيّ ،
خاللهما ثالثة أهداف.
م��ن جهة ثانية ،ق��دّم برشلونة لوسائل
االع�ل�ام الع��ب��ه ال��ج��دي��د البوسني ميراليم

بيانيتش ،القادم من يوفنتوس اإليطالي ،بعد
أيام من انضمامه لتدريبات الفريق.
وقال ميراليم بيانيتش« :إنه لشرف كبير
لي ولعائلتي أن أكون في برشلونة ،أنا اآلن في
أفضل ناد بالعالم ..مغادرة يوفنتوس كانت
صعبة ،كنت ألعب مع فريق عظيم ،لكنك دائما ً
تحتاج لتحديات جديدة في كرة القدم».
وع��ل��ق بيانيتش على هزيمة برشلونة
التاريخية أمام بايرن ميونخ األلماني ()8-2
في ربع نهائي دوري األبطال ،قائالً« :هزائم
مثل  8-2تحدث في كرة القدم ،لقد عشت ليالي
مماثلة ،لكني هنا من أجل الفوز فقط ،نريد أن
نسعد الجماهير باأللقاب».
وفي حديثه عن ميسي زميله في الفريق،
ق��ال« :ميسي أفضل الع��ب في التاريخ ،من
الصعب تخيله خارج برشلونة ،لقد ترعرع
هنا وصنع مسيرة عظيمة ،ببساطة إنه بيت
ميسي».
وعن المركز الذي سيلعب فيه ،قال« :تحدثت
مع كومان عدة مرات ،ال أعرف أين سأشارك في
أرض الملعب ،سأكون متاحا ً في أي مكان ،لقد
لعبت في كل مراكز الوسط مع اليوفي».

فوز ولفرهابتون وت�شيل�سي على �شيفيلد وبرايتون
والمبارد ي�أمل معافاة فيرنر لمواجهة ليفربول
استكملت المرحلة األول����ى م��ن ال���دوري
االنكليزي لكرة القدم مساء األثنين بمباراتين،
األول���ى جمعت بين ولفرهابتون وشيفيلد،
واستطاع فيها ولفرهابتون القوي من حسم
نتيجتها باكرا عندما سجل له كل من خيمينيز
ف��ي الدقيقة الثالثة و ساييس ف��ي الدقيقة
السادسة هدفي المباراة بهذا الفوز ( 2ـ )0
أكمل ولفرهابتون سلسلة مبارياته المميزة من
الموسم الماضي وأكد قوته في الموسم الحالي.

وف��ي المباراة الثانية الكل ك��ان بانتظار
تشيلسي المتجدد بقيادة فرانك المبارد ونجم
البلوز الجديد االلماني فيرنر الذي كان سبب
ال��ه��دف األول لتشيلسي بعد استحصاله
على بنالتي سجل منها جورجينيو هدف
البلوز األول ليعود برايتون ويعادل بواسطة
تروسار بعد  10دق��ائ��ق م��ن ب��داي��ة الشوط
الثاني لكن تشيلسي ع��اد ليتقدّم ويسجل
هدفين بواسطة كل من رييس جايمس وكورت
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زوما ،ليفوز بنتيجة .1-3
من جهة ثانية ،قال فرانك المبارد مدرب
تشيلسي إنه يأمل أن يتعافى مهاجمه الجديد
تيمو فيرنر من كدمة في الساق في الوقت
المناسب قبل مواجهة ليفربول حامل اللقب
يوم األحد المقبل .وأصيب فيرنر الذي انضم من
رازن بال شبورت اليبزيغ األلماني قبل بداية
الموسم ،بعد عرقلة من حارس برايتون.
وقال فيرنر خالل مؤتمر صحفي بأنه كان

يشعر بألم خ�لال مشاركته في بقية وقت
المباراة لكن ال يساوره أي شك في قدرته على
مواجهة ليفربول.
وأبلغ فيرنر سكاي سبورتس« :كانت ساقي
تؤلمني كثيرا في بقية المباراة ولم أتمكن من
القيام ببعض الحركات ألن العضلة كانت
مصابة لكن في النهاية أنا سعيد بالفوز  ...في
مباريات مثل هذه (أمام ليفربول) ،يكون المرء
جاهزا ً دائماً».

الخليفي يواجه حكم ًا بال�سجن لخم�س �سنوات
والق�ضاء ال�سوي�سري يرف�ض دفوع القطري
وبدأ القضاء بالتالي االستماع إلى األمين
العام السابق لـ»الفيفا» ،اليد اليمنى حتى
العام  2015للرئيس المخلوع سيب بالتر.
وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول
م��ن الخليفي على االس��ت��خ��دام الحصري
لفيال فاخرة في سردينيا ،مقابل دعمه في
حصول شبكة «بي إن» على حقوق البث
التلفزيوني لمونديالي  2026و.2030
وأوضح فالك ( 59عاماً) ،وهو صحفي
سابق ،وأصبح متخصصا ً في سوق حقوق
النقل التلفزيوني ،أنه «لم يعد لديه دخل
منذ تع ّرضه لإلقالة ف��ي ال��ع��ام ،2015
وإيقافه بعد ذلك لمدة  10سنوات من قبل
القضاء الداخلي في االتحاد الدولي لكرة
القدم».
ول� ّ
�خ��ص ف��ال��ك ح��دي��ث��ه ق��ائ�لاً« :ب��دون
عمل ،مع عائلة ،أؤكد لكم أن المال يحترق
بسرعة كبيرة» ،مشيرا ً إلى أنه باع يختا
ومجوهرات ،وأنه «منذ العام  2017غير
قادر على فتح حساب مصرفي في أوروبا»،
إلى درجة أنه قام في العام التالي بتطليق
زوج��ت��ه ح��ت��ى تتمكن م��ن ف��ت��ح حساب
باسمها.
وتابع «لقد بدأت مشروعا ً زراعيا في بلد
ما وآمل أن توفر المحاصيل دخالً في األشهر
المقبلة».

استؤنفت أم��س الثالثاء في سويسرا،
محاكمة القطري ناصر الخليفي ،رئيس
ن��ادي ب��اري��س س��ان جيرمان ومجموعة
«بي إن» اإلعالمية ،واألمين العام السابق
لـ»الفيفا» ،الفرنسي جيروم فالك.
ويحاكم الخليفي وفالك في قضية فساد
تتعلق بمنح ح��ق��وق ال��ب��ث التلفزيوني
لنهائيات ك��أس العالم  2026و،2030
وذل��ك بعد رف��ض المحكمة لمطالب دفاع
المتهمين.
وبدأت المحكمة الجنائية الفدرالية في
بيلينزونا نهار أمس ،جلسة استماع لفالك،
ال��ذي يواجه حكما بالسجن لمدة خمس
سنوات مثل الخليفي ،من خ�لال التطرق
إل��ى ج��وه��ر القضــية بعد اليــوم األول
ال��ذي خصص العتراضـات دفاعهما على
الدعوى.
ورف��ض القضاة السويسريون الثالثة
الدفوع التي اعتبرت هذه القضية «ملطخة»
و»ملوثة» بشبهة التواطؤ بين النيابة
العامة السويسرية و»الفيفا» ،والتي هي
موضوع تحقيق ُفتح هذا الصيف.
واعتبرت المحكمة أن��ه ليس هناك ما
يثبت «أن وسائل اإلثبات في اإلج��راءات
الحالية ستفسد بهذه القضية التي هي
بالتأكيد مدوية ولكنها منفصلة تماماً».

تعادل فريق البرج مع الشباب الغازية ،بدون أهداف ،في المباراة التي جمعتهما عصر أمس على
ملعب العهد ،ضمن الدور الثاني لبطولة الكابتن التنشيطية ،وذلك لحساب المجموعة الثانية.
وبذلك ،رفع البرج رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث ،في حين استمر الغازية في ذيل
الترتيب بنقطة وحيدة ،في انتظار المرحلة الثالثة واألخيرة ،التي ستشهد إثارة كبيرة ،حيث
يتصدر النجمة ( 4نقاط) وشباب الساحل ثانيا ً برصيد  3نقاط.
جاءت المباراة ،متوسطة المستوى ،حيث تصدى علي الحاج حسن ،لفرصتين خطرتين للنادي
البرجاوي ،في حين ظل الشباب الغازية في وضعية دفاعية.
وسيلتقي النجمة ،نظيره الشباب الغازية ،في حين يضرب البرج موعدا ً مع شباب الساحل ،في
قمة مباريات البطولة «ديربي الضاحية»  .

�أخبار الالعبين والأندية
ـ أعلن نادي األنصار اللبناني ،أمس الثالثاء ،عن توقيع عقد احترافي لمدة خمس مواسم مع
الموهبة الفلسطينية في صفوفه محمد حبوس.
وكان حبوس قد لفت االنظار بشكل كبير ،بعد تألقه في مباريات بطولة الكابتن التنشيطية .وطلب
المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل ،بتصعيد الالعب من فئة الشباب إلى الفريق األول ،وذلك بعد
إعجابه بموهبته .وأصبح األنصار يمتلك عدة العبين شباب مميزين في صفوفه ،بعد قرار االتحاد
إلزام األندية باشراك ثالثة العبين شباب ضمن بطولة الدوري .هذا ،وأعلن عباس حسن عضو الهيئة
اإلدارية في النادي أن المفاوضات مع النجم السنغالي الحاج مالك تال توقفت بعد إعالن االتحاد
اآلسيوي إلغاء بطولة كأس االتحاد اآلسيوي  .2020ويعتبر الحاج مالك تال أحد افضل الالعبين
األجانب في لبنان حيث تصدر هدافي الدوري اللبناني في المواسم الثالثة األخيرة.
ـ عُ لم أن مهاجم الراسينغ روني عازار ،أبلغ إدارة ناديه بأنه خضع إلى فحوصات  pcrوجاءت
نتيجته إيجابية ،ما يعني تأكده من االصابة بفيروس كورونا.
فسارعت إدارة الراسينغ لالتصال باتحاد كرة القدم لمعرفة اإلجراءات االحترازية حيث طالب
االتحاد بعزل كل الالعبين في منازلهم وإجراء فحوصات لهم إلى جانب الجهاز الفني.
كما ألغيت المباراة الودية التي كانت مقررة للفريق مع النجمة مطلع األسبوع الجاري.
ـ أكد مصدر مسؤول في نادي النجمة أن العب الفريق الدولي حسن كوراني ،قد تعافى إلى
حد كبير من اإلصابة التي لحقت به خالل المباراة مع البرج األسبوع الماضي ،وانه سيعود إلى
التمارين غدا ً اليوم األربعاء ،ومشاركته قد ال تكون مضمونة في المباراة األخيرة مع فريق الشباب
الغازية ،لكنه سيشارك بالتأكيد في الدور نصف النهائي الذي أصبح فريق النجمة على مشارفه
بعد فوزه على شباب الساحل بنتيجة (.)2-4

بعد لعبه لمو�سم واحد في ال�صين
جيريمي لين :القرار الأ�صعب في م�سيرتي
قال جيريمي لين إن رحيله عن فريقه الصيني بكين دكس من أصعب القرارات في حياته لكنه
كان ضروريا على أمل إحياء مسيرته في دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين.
والتحق العب نيويورك نيكس بفريق دكس الصيني العام الماضي وقاده إلى الدور قبل النهائي
للمسابقة وقبل أن يخسر أمام غواندونغ ساوثرن تايغرز الذي ت ّوج باللقب بعد ذلك.
وبلغ متوسط لين في المباراة الواحدة على مدار الموسم تسجيل  22.3نقطة واالستحواذ على
 5.7كرة مرتدة وتمرير  5.6كرة حاسمة.
وقال الالعب البالغ عمره  32عاما في رسالة فيديو عبر موقع ويبو« :هذا القرار هو األصعب
في حياتي ،لم يكن بوسعي النوم في آخر أسبوعين .ففي كل صباح أستيقظ الساعة الرابعة أو
الخامسة وال أتوقف عن التفكير».
وأضاف« :ال أزال أملك حلما في دوري السلة األمريكي .وال يزال لدي الوقت لمواصلة اللعب».
وبدأ لين مسيرته في الواليات المتحدة مع غولدن ستيت وريورز في العام  2010قبل أن ينتقل
إلى نيويورك نيكس حيث خطف األضواء هناك وتألق بشكل ملفت خالل موسم  2011ـ 2012
 ،وقضى لين فترات أيضا في هيوستون روكتس ولوس أنجيليس ليكرز وتشارلوت هورنتس
وبروكلين نتس وأتالنتا هوكس قبل أن يصبح في العام الماضي أول العب آسيوي-أمريكي يت ّوج
بلقب الدوري مع تورونتو رابتورز.

إعداد :زينة حمزة عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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حلول العدد ال�سابق
حل :Sudoku
،168952734 ،725438916 ،394716285
،576193842 ،841275693 ،239864157
683521479 ،912347568 ،457689321
حل الكلمات المتقاطعة:

1 .1رئ��ي��س جمهورية لبناني راح���ل ،نتناول
الطعام
2 .2مدينة سويسرية ،مدينة سورية
3 .3ضعف ،قانون يحكم البالد ،فني وهلك
4 .4مدينة في مقدونيا ،طبيب يوناني إشتهر
بإكتشافاته في التشريح
5 .5ألبس اإلكليل ،تضربها بقوة
6 .6مدينة أميركية ،جيد (باألجنبية) ،دخل فجأة
7 .7نفتله (للحبل) ،صوت المياه
8 .8أطول أنهر فرنسا ،أطلب فعل االمر ،للتأوه
9 .9سكب الماء ،يهز بقوة ،أقصد المكان
1010م ّرنا ،مدينة أميركية عاصمة مشيغان
1111دولة أوروبية ،غير مطبوخ
1212باس ،فتاة ،شريف
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8

أفقيا:
 ) 1جديدة مرجعيون  ) 2وعدك ،عد ،يم  ) 3هماليا،
انتقم  ) 4نت ،كادونا  ) 5مين ،جيبوتي  ) 6بادن بادن ،امر
 ) 7وبر ،التهمت  ) 8يانس ،ميراج  ) 9غردت ،بدأ ،لس 10
) ربته ،اودع  ) 11النار ،انا ،لن  ) 12يبعدنا ،باب.

عموديا:
 ) 1جوهنسبورغ ،اس  ) 2دعمت ،اب ،ريل  ) 3يدل ،مدريد،
ني  ) 4دكاكين ،اتراب  ) 5يانبان ،برع  ) 6معاد ،السبت ) 7
رد ،وجدت ،دهان  ) 8انينهما ،نا  ) 9عيناب ،مي ،اا  ) 10يمت،
واترلو  ) 11قاتم ،اسدال  ) 12نام ،يروج ،عنب.

عمودياً:

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق��ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
تكرار الرقم عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3

1 .1أول الخلفاء الراشدين
2 .2عاصمة آسيوية ،يكسو جلد بعض الحيوانات
3 .3من األطراف ،غنجنا ،مدينة سويسرية
4 .4عاصمة أوروبية ،فرعون عزله أماسيس
5 .5شياطين ال��ري��ف وال��غ��اب��ات ف��ي الميثولوجيا
اليونانية ،طريقة
6 .6أرشدت ،بحار برتغالي أول من دار حول العالم
7 .7عثروا عليها ،ضمير منفصل
8 .8فاقدات األزواج ،مؤسس مذهب المانوية القائل
بالخير والشر
9 .9مثيل ،خاصته ،إقليم في شرق إيران
1010حقول القمح ،حرف جر
1111قيّدن (هن) ،هلم ،خالف فقير
1212يحادثها ليالً ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
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ّ
الورمي محل ّي ًا
�صوري ينال براءة اختراع لت�صنيع مف�صل الكتف
طبيب
ّ

درد�صة �صباحية
عالمة فارقة في التئام المجل�س القومي
} يكتبها الياس ّ
عشي

} إيناس سفان
براءة اختراع جديدة في المجال الطبي تضاف
إلى إنجازات الكوادر الوطنية سجلها الطبيب
الــســوري علي ابراهيم محمود اختصاصي
أورام العظام واألنسجة الرخوة في (تصنيع
مفصل الكتف الورمي) هي األولى من نوعها على
مستوى سورية.
ويتميز هــذا اإلنــجــاز بتكاليفه المنخفضة
مقارنة مع األنواع المصنعة في الخارج ،حيث
ال تتجاوز تكلفة المواد المستخدمة في تصنيع
المفصل المحلي  500ألف ليرة سورية .وهو
ما يتيح معالجة الكثير من المرضى الذين هم
بحاجة إلى تركيب مفصل نتيجة إصابة حربية
أو حـــوادث أو اإلصــابــة بـــاألورام وغيرها من
الحاالت المرضيّة ،ويسهم بالتالي في تحسن
حياتهم واستمرارها بشكل طبيعي.
وبــعــد أن طبق الــدكــتــور محمود عمليات
تبديل مفصل الكتف بالتقنية المحلية الجديدة
بنجاح واستفاد منها أكثر من  15مريضا ً بعدد
من مشافي المحافظات ،معظمها ت ّم في مشفى
البيروني الجامعي في دمشق حصل على وثيقة
تسجيل براءة اختراع باسمه من مديرية حماية
الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة
الداخلية وحماية المستهلك.
وفــي تصريح لمندوبة سانا قــال الدكتور
محمود :إن فكرة التصنيع المحلي لمفصل الكتف

خالل الجراحة تقوم على تقنية وضع (سيخ
معدني) مناسب بالطول والقطر مع براغ سفلية
وعلوية وفق الحاجة مع صناعة رأس عضد من
السمنت الطبي بحسب الضياع الحاصل سواء
في اآلذيــات الورمية أم االلتهابية أم الرضية
مندغم داخل نقي العظم ويمأل الفراغ الحاصل
وبشكل شبه طبيعي مــقــارنــة مــع المفصل
الطبيعي من حيث التوضع والحجم ويحقق
الثبات المطلوب لكل العضالت المحيطة من
خالل صناعة أنفاق خاصة بهذه العضالت.
وأضاف أن عملية اإلعاضة عن مفصل الكتف
بعد استئصاله بسبب أذية حربية أو حادث أو
ورم باتت تشكل صعوبة بسبب ظروف الحرب
اإلرهابية على سورية والعقوبات االقتصادية
الــتــي تسببت بصعوبة تــأمــيــن المفاصل
الصناعية األجنبية وطول فترة انتظار وصولها
وارتــفــاع تكاليفها المادية األمــر الــذي تطلب
التفكير بإيجاد بديل محلي وال سيما أن تركيب
مفصل الكتف ال يحتاج إلى تقنيات عالية كما
هو الحال في المفاصل الحاملة للوزن كالورك
والركبة والكاحل.
وأشار إلى أن المفاصل المصنعة في الخارج
ورغم أنها تتميّز بالمرونة والمالسة والمتانة إال
أن تقنية المفصل المحلي تتميز أيضا ً بأنها أقل
وزنا ً حيث يمنع ذلك حدوث تخلخل في مكان
اإلعاضة كما أنه يتيح سعة في خيارات التثبيت
وإعادة كل عضلة إلى مكانها المناسب فضالً عن

حيلة ذكية لإنقاذ ال�صيارات من حفرة طريق

إلـتــأم المجلس الـقــومــي للحزب ال ـســوري الـقــومــي االجتماعي،
وانتخب أعضاء المجلس األعلى ،وأعضاء هيئة منح رتبة األمانة .
وهو حدث يستحق الوقوف عنده في ظ ّل الفوضى العارمة التي
تمزق العالم العربي ،وعلى األخص لبنان .
وال بأس أن أشير إلى أهمية هذا الحدث بمقطع من محاضرة ألقاها
غسان تويني بمناسبة مئوية سعاده بتاريخ  23/5/2004بدعوة
من مؤسسة سعاده الثقافية:
« ...إذاً :حتى يبقى الحزب ،وتستم ّر النهضة ،وتتحقق المبادئ،
يجب التخطيط لكيفية تطبيق دستور الحزب الذي وضعه سعاده
وأقسمنا على احترامه ،وهــو ال يفرض وال يفترض تزعيم زعيم
يخلف الزعيم ،بل قيام المؤسسات الحزبية (…) ،وتمكينها من
القيام بــدورهــا الــريــادي ،غير متسربلة بنفسية الفاجعة وعقدها
النفسية ،إنما مستلهمة باستمرار المبادئ األساسية ،والمبادئ
اإلصالحية ،واإلرث القومي».

اآخر الكالم
فعاليته الوظيفية المناسبة إضافة إلى الفارق
المادي الكبير الذي وفرته.
ويحمل محمود شهادة دكتوراه في جراحة
أورام العظام واألنسجة الرخوة من جامعة
دمشق عــام  2013ونــال شهادة متخصصة
بجراحة األورام العظمية من معهد ريتسولي
في إيطاليا عام  2010وشهادتين في الجراحة

المجهرية من مصر عام  2009-2008كما عمل
على نقل خبرات جراحة أورام العظام واألنسجة
الرخوة المطبقة في الدول المتقدمة إلى سورية
كجراحة نقل الشظية الموعاة والبتر الربعي
للجسم واستئصال نصف الــحــوض وزرع
عظام كاملة من بنوك العظام العالمية وتبديل
المفاصل الورمية.

حوا�س :اكت�صاف كنز ا ّ
أثري كبير

ابتدع شاب حيلة ذكية إلنقاذ السيارات من السقوط في حفرة بأحد الطرق في الصين.
وعرضت قناة « »CGTN Arabicعلى يوتيوب ،مقطع فيديو يظهر ذكاء الشاب في إنقاذ
السيارات فور مالحظته وجود الحفر في منتصف الطريق أثناء مروره راكبا ً دراجته البخارية.
ويظهر في الفيديو ،الشاب وهو ينزل من على دراجته البخارية ليضعها أمام الحفرة حتى
يتفاداها السائقون ،ثم يذهب ليحضر دراجة هوائية ليضعها مكان دراجته البخارية.
وما لبثت أن حضرت الشرطة إلزالة الدراجة الهوائية ولوضع أقماع حول الحفرة لتحذير
السائقين من السقوط فيها.
للمشاهدة:
https://youtu.be/UKNwRSWbU3U

معـــ ًا �ســد الوبــاء
دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي االجتماعي إلى دعم حملة
«معا ً ض ّد الوباء« التي أطلقتها مع عدد من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية والشبابية،
وتهدف إلى جمع تب ّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.
وع ّممت 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

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

المدير العام
وليد زيتوني

أعلن الدكتور زاهي حواس وزير اآلثار المصري األسبق ،تأجيل المؤتمر الصحافي العالمي
لإلعالن عن الكشف األثري في منطقة في سقارة عقب اكتشاف سرداب يحتوي على كمية ضخمة
من توابيت المومياوات الملونة مكدسة فوق بعضها عمرها  2500عام.
وبحسب تصريحات حواس للتلفزيون المصري ،سيهز الكشف األثري العالم بفضل الكنوز
األثرية الضخمة التي يحتويها في منطقة الهرم المدرج.
وأوضح زاهي حواس أن السرداب يقع على عمق  13مترا ً تحت سطح األرض.
وأشار الخبير األثري إلى أن هيئة المومياوات تدل على ثراء أسرها ،الفتا ً إلى أن مصر تضم
الكثير من الكنوز األثرية وكل ما اكتشف منها حتى اآلن  30%فقط.

المدير اإلداري
نبيل بونكد

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923

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

ك�سيل النهر الهادر...
} لواء العريضي
وصلنا اليوم إلى حالة اجتماعية عاتية ،والمقصود بالحالة االجتماعية ال
المجتمع الكلّي ومشاكله ،بل أفراد المجتمع الذين نجالسهم ونلتزم صحبتهم
برابط الصداقة أو قرابة الدم .الكل يريد حلوالً وراح ًة والك ّل يطمح لغ ٍد أفضل.
الهدف واحد ولكن الطريق لهذا الهدف هو موضع الخالف .فبعد ك ّل ما مررنا
به بقي طريقان علينا اختيار أحدهما ،طريق االرتهان والتطبيع وهو الطريق
السريع ،علما ً أنّ في آخره ظالما ً ال يستشرفه أصحاب هذا الخيار ألنهم يأبهون
للحلول اآلنية فقط ،والطريق اآلخــر طويل وصعب عنوانه المقاومة وإحقاق
األرض وتقرير المصير وآخره راحة وازدهار مؤ ّكد.
بات اليوم ك ّل نصي ٍر لفكرة المقاومة موضع هجوم لواب ِل صواريخ استجوابية
عن صحة فكره ومقاربته األمور .وعند ك ّل جلسة ،االتهامات نفسها والحديث
ذاته يدور وبإصرا ٍر كبير لضرب أفكاره بالحائط وتحقيق موقف شفهي قيمته
قيمة ثاني أكسيد الكاربون في زفير قطة عند التثاؤب.
تبدّل خطير على صعيد محيطنا الضيّق ،تبديل قناعات راسخة بأخرى طالحة،
والسبب الرئيسي هو إنهاكنا بمشاكلنا السياسية الداخلية والفساد والطائفية
آني يناسب الفرد
والوضع االقتصادي المزري نتيجة عقو ٍد من الرضى بوض ٍع ّ
وينقض المصلحة العامة .وال زال هذا النهج هو الطرح األكثر شعبية لمواجهة
مخاطر اليوم!
ك ّل فكرة ض ّد المقاومة والحرية باتت سهلة التسويق ،وك ّل فكرة مع المقاومة
والحياة أصبحت معقدة .هذا أمر طبيعي حيث إنّ الخنوع ال يتطلّب جهدا ً بالمجمل
أل ّنه نتيجة الخمول والولولة الال متناهية ،على نقيض تحرير األرض وتقرير
المصير الذي يتطلّب جهدا ً جبّارا ً وطريقا ً طويلة ال يختصرها عمر اإلنسان ،فهو
ورشة عمل تتابعها األجيال.
ك ّل خي ٍر عام بحاجة إلرادة ومثابرة وتصميم ،ففي الدِين مثالً الفكرة بسيطة؛
من يعمل لمالقاة الراحة األبدية في آخرته يشقى معظم عمره وأحيانا ً يف ّوت
فرصا ً ثمين ًة ألنه يأبى أن يسلك الطريق المختصر المعبّد بالرذيلة .وفي تربية
األوالد كذلك األمر ،فسهر وتعب وإرهاق األهل إلرساء مبادئ األخالق وإقناع
الولد أنّ طريق حسن األخالق بحاجة لتصميم ومثابرة ،تقابلها طريق مظلمة
مغرية تكمن بصحبة السوء فتوصل ألتعس النتائج .فالولد ال يعلم ما ستؤول
هذه الطريق إليه فال يرضخ لكالم األهل بسهولة ّإال بعد الوقوع في المحظور.
فكما تغري الرذيلة أصـحــاب النفوس الضعيفة ،تغري العبودية وتسخيف
القضايا الوطنية ّ
طالب العيش اآلني المتقاعسين.
الخير العام نبيل .والمحافظة على النبل هو األصعب .فال تيأسوا ،بل «كونوا
كسيل النهر الهادر ،ال يعيقه نقيق الضفادع» فنحن نعمل بجِ ٍّد وال نكتفي بالقول
ومصيرنا هو النصر .فمن ينقضنا ويعمل إلفشالنا ،يعمل إلفشالنا فقط! ال
لنصرة وجهته حيث إنه باألصل خانع ال ينوي العمل.
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