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محادثات  أجروا  صهاينة  مسؤولين  بأن  »غلوبس«  صحيفة  أفادت 
إلى  وصوالً  السعودية  عبر  يمتّد  نفط  أنابيب  خط  إلنشاء  اإلمارات  في 

ميناء ايالت عبر البحر األحمر، ومنه إلى ميناء أشكلون.
المشروع  هذا  فإن  االقتصادية،  الشؤون  في  المتخصصة  وبحسب 
مساري  على  التفافاً  ويعد  األوروبية  األسواق  إلى  الخام  لنقل  سيكون 

مضيق هرمز وسواحل الصومال.
وسيوجه المشروع ضربة لقناة السويس، حيث سيوفر تكاليف نقل 

الخام بواسطة ناقالت النفط عبر قناة السويس.
ورّجحت الصحيفة أن يجني الكيان الصهيوني مبالغ طائلة سنوياً 

من هذا المشروع.
 7« أن  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  كشف  متصل،  سياق  وفي 
اتفاق  على  الموقعين  بركب  لاللتحاق  تسعى  أخرى  عربية  دول   »8 أو 

السالم مع الكيان الصهيوني.

وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه الجمعة بالنجل األكبر ألمير 
عربية  دول   8 أو   7« الجابر:  األحمد  الصباح  ناصر  الشيخ  الكويت، 
أخرى تسعى إلبرام اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، ويمكن للكويت أن 

تنضم إليها في النهاية«.
دوالً  أن  الجمعة  أكد  ميدوز  مارك  األبيض  البيت  موظفي  كبير  وكان 
المستقبل  في  تحذو  قد  وخارجها  األوس��ط  الشرق  منطقة  في  أخ��رى 
الكيان  مع  عالقاتها  تطبيع  في  والبحرين  اإلم���ارات  ح��ذو  المنظور 

الصهيوني.
إلى  االنضمام  بجدية«  »تدرس  أخرى  دول  خمس  أن  ميدوز  وأعلن 
»اتفاق إبراهيم« الذي تم بموجبه إحالل السالم بين الكيان الصهيوني 

من جانب واإلمارات والبحرين من جانب آخر.
ولم يكشف المسؤول األميركي عن أسماء تلك الدول، واكتفى بالقول 

إن ثالثاً منها إقليمية واألخريان خارج الشرق األوسط.

ترامب يك�صف عن 7 اأو 8 دول عربية اأخرى ت�صعى لإبرام اتفاقّيات مع الكيان ال�صهيونّي 

 اإعالم العدو: خط اأنابيب نفط من الإمارات

اإلى »اإ�سرائيل« عبر ال�سعودّية
رعاية  في  شارك  سابق  فرنسي  دبلوماسي  يقول   -
عام  األميركيين  م��ع  آذار  م��ن  عشر  ال��راب��ع  ق��وى  نشوء 
المعتمدة  الثوابت  تغيّر عن  األميركي  الزمن  أن   ،2005
على  بالعناد  المضي  عنوانها  أوه���ام  لصالح  س��اب��ق��اً، 
مستعيداً  وال��ت��داع��ي��ات،  للتبعات  ح��س��اب  ب��ا  التصعيد 
ثابتتين رافقتا مرحلة 2005 يتم إسقاطهما من الحساب 
تركيز  على  الحرص  األول��ى،  وهما،  المرة،  ه��ذه  نهائياً 
شديد  وح��ذر  كامل  بوعي  سورية  على  يومها  الضغط 
للعام  ال��ل��ه، وص����والً  ب��اس��ت��ه��داف ح���زب  إي��ح��اء  م��ن أي 
ضد  التوّجه  بين  التمييز  تظهير  على  والحرص   2006
وتحميل  »إسرائيل«  شنتها  التي  الحرب  في  الله  ح��زب 
ثمنها،  تدفيعه  ومحاولة  وتبعاتها  مسؤوليّتها  الحزب 
وب��ي��ن ال��س��ع��ي ل��ت��ح��ي��ي��د ك���ل َم���ن ه���م ح���ول ال���ح���زب من 
ضدهم،  عدائية  نيات  أي  وجود  بعدم  وتطمينهم  حلفاء 
وخ��ص��وص��اً ث��ن��ائ��ي ح��رك��ة أم���ل وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي الحر 
نبيه بري، ورئيس  النواب  وبشكل أخص رئيس مجلس 
ميشال  العماد  للجمهورية  الحالي  الرئيس  آنذاك  التيار 
تنطلق  ال  للبنان  الغربية  الرؤية  أن  على  والتأكيد  عون، 
أخرى،  حساب  على  بطائفة  للعاقة  تفضيلية  رؤية  من 
الطائفية  ال��ت��وازن��ات  قواعد  م��راع��اة  على  تحرص  وانها 
التمسك  ه��ي  والثانية  وال��م��ع��ق��دة،  والدقيقة  الحساسة 
للتمايز  تسعى  المنطقة  في  سياسات  بالتزام  األميركي 
ما  تشجيع  على  والتركيز  اإلسرائيليّة  السياسات  عن 
السياسية  الواجهة  لتصدر  العربي  ب��االع��ت��دال  ُيسّمى 
الثابتتين  هاتين  وه��دف  الفلسطينية،  القضية  لمقاربة 
تواجه  معارك  عن  اللبنانية  الطائفية  الشوارع  تحييد  هو 
الرؤية الغربية وتحبطها، وتحييد الشارعين الفلسطيني 
المنطقة  الغربية في  والعربي عن مجال عمل السياسات 
فتوفر محيطاً مناسباً لنجاح المسعى الغربي في لبنان.

- يقول الدبلوماسي الذي يلعب حالياً دوراً في الملف 
النتائج  رغم  واشنطن،  في  تغير  شيء  كل  أن  اللبناني، 
على  فالحرب  العربي.  الربيع  على  ترتبت  التي  السلبية 
السياسي  للتغيير  م��ش��روع  دع���م  راي���ة  ت��ح��ت  س��وري��ة 
فقد  للغرب،  بالنسبة  مأساوية  بحصيلة  انتهت  السلمي، 
من  أكثر  سورية  في  حاضرتان  وإي��ران  روسيا  صارت 
الماضي بأضعاف مضاعفة، و«الثورة السلمية« صارت 
جماعات إرهابية ال يمكن التستر عليها وال على طبيعتها، 
والدولة السورية تخّطت المخاطر، وصارت حقيقة ثابتة 
حشدته  ال��ذي  والحلف  تجاهلها،  وال  إنكارها  يمكن  ال 
جانبية  ص��راع��ات  ف��ي  أط��راف��ه  ودخ��ل��ت  تفكك  واشنطن 
سواء  األحداث،  واجهة  واحتلت  المشتركات،  على  طغت 
القطري  ال��ص��راع  قلبه  وف��ي  الخليجي  التركي  ال��ص��راع 
ال��س��ع��ودي اإلم���ارات���ي، أو ال��ص��راع ال��ت��رك��ي األوروب���ي 
تفرضها  التي  القاسية  للتجاذبات  وص���والً  ليبيا،  ف��ي 
طرف  وف��رن��س��ا  ال��م��ت��وس��ط؛  ش��رق  التركية  ال��س��ي��اس��ات 
النتائج  مضمونة  ب��دت  ال��ت��ي  وال��ح��روب  فيها،  رئيسي 
تتعثر، من حرب سورية إلى حرب اليمن إلى حرب ليبيا، 
تنسحب  ذل��ك  ورغ��م  واض��ح��ة،  خ��روج  استراتيجية  با 
واش��ن��ط��ن م��ن االت��ف��اق ال���ن���ووي، وم���ن م��ش��روع سام 
عنوانه  أدن��ى  بحد  العربي،  ال��ش��ارع  يحاكي  تسوية  أو 
التمايز التقليدي عن »إسرائيل« بالموقف من االستيطان 

والقدس ومشروع الدولتين، واالنسحاب 
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الوهم الأميركّي

 

والرهانات القاتلة

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسّي

في ظل تزامن تسريب تفاصيل تتضّمن اسم المسؤول »اإلسرائيلي« عن ترتيب 
وتنفيذ اغتيال القائد في المقاومة عماد مغنية، مع التطبيع »اإلسرائيلي« اإلماراتي، 
للتطبيع،  »إسرائيلي« سابق  إماراتي  أمني  لتعاون  المنشورة تشير  الرواية  حيث 
التطبيع قبل  التبشير بحلقات جديدة من  الرئيس األميركي دونالد ترامب  واصل 
بالبلطجة  طهران  وصفته  ما  واشنطن  وواصلت  األميركية.  الرئاسية  االنتخابات 
متوّعدة بالرد الموجع، عبر اإلعان عن التفّرد أميركياً العتبار العقوبات األممية 
على إيران قد تجددت لمجرد أن واشنطن طلبت العمل بمضمون فقرة في االتفاق 
النووي مع إيران تحت عنوان طلب عودة العقوبات، ورفضت الطلب األميركي علناً 
الدولي وشركاء االتفاق وموقعيه، وجاءت  المتحدة وأعضاء مجلس األمن  األمم 
على  أميركية  عقوبات  فرض  يتضمن  الذي  األميركّي  لإلعان  الرافضة  المواقف 
لروسيا  إضافة  وأوروب��ا  المتحدة  األمم  لتشمل  المنفردة،  بقراءتها  يلتزم  ال  من 
التوتر  أن  على  عامة  أنه  أوروبية  دبلوماسية  مصادر  تعتقد  ما  وهذا  والصين. 
خافاً  الرئاسية  االنتخابات  قبل  لترامب  المتبقي  الوقت  سيحكمان  والتصعيد 
البيئة  سيشكان  والتصعيد  التوتر  هذا  وأن  بتهدئة،  أو  بتفاوض  التوقعات  لكل 
في  األوض���اع  تهدئة  م��ح��اوالت  ف��ي  األوروب��ي��ة  والمساعي  بالمواقف  المحيطة 
المنطقة، وسيفرض نفسه على المواقف الروسية والصينية تجاه استحقاقات ال 
اإليراني  الروسّي  التعاون  تجاه  خصوصاً  األميركية،  االنتخابات  انتظار  تحتمل 
في سورية، والتعاون الصيني اإليراني في المجال االقتصادي، وما قد يتضّمنه 

أوروبا، وفي طليعتها كل من  األميركي، ويضع  الموقف  الملفان من تصادم مع 
فرنسا وألمانيا، الشريك في االتفاق النووي أمام إحراج كبير.

فرنسا التي تستشعر القلق تجاه البيئة الضاغطة على أوضاع المنطقة، تخشى 
جعلتها  أميركية  سطو  لمحاولة  تعّرضت  بعدما  لبنان،  في  مبادرتها  سقوط  من 
كمرجعية  السابقين  الحكومات  رؤس��اء  نادي  بزج  الداخل،  من  للتفجير  عرضة 
لتشكيل حكومة الرئيس مصطفى أديب، ما يزيل عنها صفة التهدئة ويحولها الى 
فتيل متفّجر، ترجمه فتح ملفات خافية كان متفقاً على تأجيلها لما بعد الحكومة 
المال،  حقيبة  ح��ول  ي��دور  ما  ومنها  الجديد،  السياسي  العقد  إط��ار  في  وبحثها 
عنواناً  وجعلها  بها،  الفرنسية  المبادرة  خارج  من  جاءت  التي  المداورة  وإدم��اج 

لها، حتى ترّنحت المبادرة ودخل لبنان مجدداً في االنسداد السياسي.
حثيثة  مساعي  بذلها  الفرنسية،  القيادة  عن  تنقل  باريس  في  متابعة  مصادر 
حكومة  تشكيل  م��ن  أدي��ب  مصطفى  المكلف  الرئيس  لتمكين  الفرصة  لتعويم 
األول��ى  صيغتها  ت��ع��ّدل��ت  بعدما  ال��م��ب��ادرة   ن��ص  ك��ان  كما  الجميع،  بها  ي��رض��ى 
إليها  بالعودة  الفرنسيون  يمانع  ال  والتي  وطنية،  وح��دة  حكومة  على  القائمة 
سيقومون  الفرنسيين  إن  تقول  المصادر  لكن  بالفشل،  أديب  فرصة  انتهت  إذا 
فرص  على  اآلن  يعّولون  وأنهم  م��ج��دداً،  التحرك  قبل  مبادرتهم  تقييم  ب��إع��ادة 
منعاً  بسرعة  فرنسا  تتحّرك  لن  وبعدها  أدي��ب،  لفرصة  السقوط  ب��دل  التعويم، 
الذهاب  بين  تتراوح  المتاحة  والخيارات  رئيسها،  ص��ورة  تحتمله  ال  ث��اٍن  لفشل 
باريس  في  ح��وار  مؤتمر  إل��ى  الدعوة  أو  وطنية،  وح��دة  حكومة  لمشروع  ف��وراً 

وترجح  ال��وح��دة،  حكومة  أم��ام  الطريق  لتسهيل  ي��ؤدي  أوس��ع  تفاهم  عنه  ينتج 
المصادر تقدم الخيار الثاني، مع ترجيح موعد تقريبي له في أول الشهر المقبل، 
أديب. فرصة  سقوط  تكرس  إذا  بيروت  إلى  رئاسي  فرنسي  مبعوث  زيارة  بعد 
عناوينه  أب��رز  وك��ان  الداخلي،  السياسي  التوتر  تصاعد  االنسداد  خلفية  على 
الكام الذي قاله البطريرك بشارة الراعي عن رفض مطلب ثنائي حركة أمل وحزب 
 95 الله لوزارة المال، معتبراً ذلك تعدياً للنظام القائم على ما نصت عليه المادة 
من الدستور لجهة عدم تخصيص طائفة بوزارة، كما قال، مضيفاً دعوة الرئيس 
المكلف لتشكيل حكومته وليكن ما يكون، وفقاً لقواعد الديمقراطيّة البرلمانية. وقد 
بكركي،  عن  الصادر  للكام  استغرابها  الثنائي  أوساط  عن  متابعة  مصادر  نقلت 
المرجعيات  داعية  صحيحاً،  ليس   95 المادة  عن  المنقول  النص  أن  خصوصاً 
ووظائف  الحكومة  يخّص  ما  بين  والتمييز  النص،  لقراءة  والسياسية  الطائفية 
الفئة األولى، مضيفة أن المستغرب هو وقوع بكركي في ثاثة أخطاء في التعامل 
مع نص واضح، فالخطأ األول هو تجاهل أن النص فصل الحكومة ووزاراتها عن 
الدستور رفع  الوظائف وتقّصد  الرئاسات عن  األولى، مثلما فصل  الفئة  وظائف 
موقع الوزير الى مصاف المنصب السيادّي ورفض تماثله مع المواقع الوظيفية، 
خصوصاً مع نقل السلطة اإلجرائية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، تاركاً لنصوص 
كّرس  حيث  التخصيص،  وع��دم  المناصفة  مبدأ  عن  بعيداً  معها  التعامل  خاصة 
العرف ثاث رئاسات لثاث طوائف كبرى، وكّرس العرف نيابة رئاسة المجلس 
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ثّمة  األحوال  أحسن  وفي  األرثوذكسية،  للطائفة  الحكومة  رئاسة  ونيابة  النيابي 

م�صعى فرن�صّي لتعويم فر�صة اأديب بالتاأليف حتى الثالثاء... وبعدها تقييم فر�ص اأخرى 

الثنائّي لقراءة ن�ص المادة 95 من المرجعّيات الطائفّية وال�سيا�سّية قبل الحديث عنها 

رف�ص اأممّي واأوروبّي للخ�سوع لتفّرد وا�سنطن بفر�ص العقوبات الأممّية على طهران

 ال�صراع في لبنان وعليه

بين اأميركا وفرن�صا؟

ثالثي ال�صرق يتقّدم �صماًل

 

واأميركا تترّنح جنوبًا...!

مفترق.  على  اآلون���ة  ه��ذه  ف��ي  واللبنانيون  لبنان  يبدو 
مالي  بانهيار  م��ق��رون��ًة  ب��ات��ت  المزمنة  الكيانية  ف��أزم��ت��ه 
قوى  بين  وعليه  فيه  ب��ص��راٍع  كما  ك��ارث��ي،  واق��ت��ص��ادي 
و»إسرائيل«،  وفرنسا  المتحدة  ال��والي��ات  أب��رزه��ا  دول��ي��ة، 
التحّكم بحكومته في الحاضر والمستقبل ضماناً  محوره 
للتحكم بموارده الهائلة من الغاز والنفط الكامنة في مياهه 

اإلقليمية على طول ساحله من الشمال الى الجنوب.
المزمنة هذه تزداد حّدًة بخاصيٍة تاريخية هي  لبنان  أزمة 
واالقتصادية  السياسية  بنيته  في  بالداخل  ال��خ��ارج  تداخل 
والثقافية. ففي السياسة واالقتصاد، الخارج متداخل بالداخل 
لدرجة يبدو معها الخارج أحياناً أّن له اليد العليا. في الثقافة، 

الغرب بما هو عماد الخارج، كان دائماً في حال غزٍو للبنان.
سنة  من  فرنسياً  كان  تأثيراً.  أشدُّ  الغالب،  في  الخارج، 
إلى  الكبير«،  لبنان  »دول��ة  فرنسا  أقامت  عندما   ،1920
لبنان  استقال  إعان  بريطانيا  سّهلت  عندما   1943 سنة 

وشاركت فرنسا في إدارته لغاية 1958.
للواليات  اللواء  معقود  الخارج  أصبح   1958 سنة  منذ 
المتحدة األميركية، تشاركها في إدارته، بدرجات متفاوتة 
وأنصارهما  بنفوذهما  والسعودية  سورية  النفوذ،  من 
لغاية إقرار اتفاق الوفاق الوطني في الطائف سنة 1989. 
اغتيال  لغاية  سورية  وصاية  تحت  لبنان  ب��ات  ذل��ك،  بعد 

رئيس حكومته رفيق الحريري سنة 2005.
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العالم  ثقل  مركز  يتحّرك  الساعة  لعقارب  دورة  كّل  مع 
رويداً رويداً من الغرب الى الشرق...!

أقصى  ممارسة  خال  من  أنه  الغرب  ظّن  التي  وإي��ران 
الضغوط عليها قادر على تغيير سلوكها، قد تحّولت بقدرة 
النووّية  ال��دول  من  جيرانها  ت��وازي  عظمى  دولة  الى  قادر 

وإن من دون ساح نووي..
نفاياته  خال  من  بإمكانه  اّن  يوماً  الغرب  له  خطط  وما 
في  ليرتع  األس��د  س��وري��ة  يسقط  أن  التكفيرية  البشرية 
سواحل شرق المتوسط فإّن ما تبقى له هو حلم فرنسي 
الخائب  إن نجحت مبادرة  لبنان هذا  بقطعة كرواسان في 

ماكرون...
ذلك أّن حركة التحرر اللبنانية المتمثلة بثنائي المقاومة 
بشكل رئيسي قّررت أن تقلم أظافر األميركي الذي سقط 
ريشه على بوابات الشام وأن ياعب الفرنسي على بوابات 
في  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  بانتظار  الصنوبر  قصر 

واشنطن وسقوط مقولة نهاية التاريخ األميركية...
وإليكم التفاصيل الميدانية:

وأنتم تقرأون المقال تكون قد انطلقت مناورات القوقاز 
2020 الضخمة التي يقودها وزير الدفاع الروسي شويغو 
بنفسه في البحرين األسود وقزوين والتي تمتد بقطر يبلغ 
مداه 500 كلم من شبه جزيرة القرم في روسيا شماالً الى 
ستشارك  والتي  جنوباً  إيران  مع  الحدود  على  استراخان 
)التتمة ص9(

 د. عصام نعمان*

 محمد صادق الحسيني

نزال  وال  وطننا  أبناء  دعونا  لقد 
والوقوف  التضامن  إلى  ندعوهم 
كالبنيان  بعض  إل��ى  بعضهم 
من  نتمكن  ل��ك��ي  ال��م��رص��وص، 
الدفاع عن حقوقنا وصّد هجمات 

المعتدين علينا.
سعاده

باريس – نضال حمادة

مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي يقول: احتياط مصرف 
لبنان 2.5 مليار دوالر والباقي دوالرات رقمية...

نعود بك أيها القارئ الكريم إلى مقالة »البناء« في شهر تشرين 
الثاني الماضي بعنوان )مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي 
أربيل(.  إل��ى  لبنان  من  يومياً  تخرج  ال���دوالرات  مايين  عشرات 
أصل  من  وه��و  باريس  في  السابق  المسؤول  ه��ذا  والتقينا  ُعدنا 
عربي ليحّدثنا عن تشاؤمه بمستقبل الوضع في لبنان، اقتصادياً 
ترك  األميركي  أن  إلى  يشير  قوله،  حسب  أمنياً  وربما  وسياسياً 
الفرنسي يتحرك قلياً ثم وضع أمامه كل العراقيل التي يتصّورها 
ال  وحدها  فرنسا  أن  هي  النتيجة  وبالتالي  يتصّورها،  ال  والتي 

يمكن لها ان تنقذ الوضع في لبنان من دون رضا أميركا.
مليارين  يبلغ  لبنان  مصرف  احتياطي  إن  المالي  المسؤول  يقول 
ونصف مليار دوالر نقداً، بينما بقيت المليارات هي عبارة عن أرقام على 
الكمبيوتر ال أكثر، ومصرف لبنان أمام أكثر من معضلة فهو ال يمكن 
له أن يحّول هذه األرقام الى ليرة لبنانية ألنه رقمياً يكون قد خسر كل 
احتياطه الوهمّي من الدوالرات. وهذا ما سوف يسّرع االنهيار المالي، 
مضيفاً أن مبلغ »الكاش« الموجود يكفي الستيراد الحاجات األساسية 

من النفط والدواء والقمح حتى آخر السنة الحالية.
االقتصاد السوري تأثر باالنهيار اللبناني، حيث يقول المسؤول 

ت��ع��ود لرجال  م��ل��ي��ار دوالر   40 ه��ن��اك  ال��س��اب��ق،  ال��دول��ي  ال��م��ال��ي 
في  وضعوه  كانوا  يملكونه  ما  كل  وه��ذا  سوريين.  وتجار  أعمال 
له  تعّرضت  الذي  النهب  اكتشاف  بعد  واآلن  اللبنانية،  المصارف 
ودائعهم أصبحوا من دون إمكانيات لاستيراد وبالتالي انكشف 
تمويل  أزمات  على  اللبناني  كالوضع  اقتصادياً  السوري  الوضع 
عمليات االستيراد. وبالتالي شهدنا أزمات متزامنة من نقص في 
المحروقات في لبنان وسورية، وهذا كان عماً مقصوداً ومدروساً 
بعناية، فالنظام المصرفي اللبناني استُخدم معبراً لسحب كميات 
إلسقاط  تمهيداً  وس��وري��ة  لبنان  ف��ي  ال��م��وج��ودة  الصعبة  العملة 

البلدين في زمن الصراع على السيطرة على الشرق األوسط.
ما يريده صندوق النقد من لبنان هو تسليم كامل لكل المرافق 
المربحة للدولة اللبنانية وبأبخس األثمان. يقول المسؤول المالي 
من  لبنان  به  الموعود  ملياراً  عشر  االح��د  مبلغ  أن  معقباً  الدولي 
سيدر لن تسد رمق اللبنانيين إال لفترة محدودة طالما أن فاتورة 
االستيراد السنوي للبنان تعادل ستة عشَر مليار دوالر. وأضاف 
بإغاق  المطالبة  إغ��اق  خ��ال  م��ن  عملت  المتحدة  ال��والي��ات  ان 
االقتصادية  األزمة  تفاقم  لبنان وسورية على  بين  البرية  الحدود 

وجعلها تصل الى مشارف االنهيار.
سورية  أميركا  حاصرت  كيف  المعابر  لعبة  الثاني:  الجزء  غداً 

ولبنان؟
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{ السيد سامي خضرا 

والصبر  ال��ه��دوء  ع��ام  بشكل  اإلي��ران��ي��ة  الدبلوماسية  ع��ن  م��ع��روٌف 
والنََّفس الطويل وعدم االنفعال إلى درجة أنها ُتضَرب بها األمثال.

به  تشتهر  الذي  اد  السجَّ ِحياكة  بسياسة  الدبلوماسية  هذه  وُتسمَّى 
ادة واحدة. إيران والذي يتطلَّب من صاحبه سنوات عديدة إلنجاز سجَّ

َتساُرع  وم��ع  ال��ه��ادئ��ة  اإلي��ران��ي��ة  الدبلوماسية  ه��ذه  تستطيع  فهل 
أن َتستمر على  بعد يوم  الُمتزايدة على ضفافها يوماً  التطبيع  خطوات 

هذه الوتيرة؟ 
التعامل مع  في  الزوايا ويتكلَّفون كثيراً  رون  ُي��َدوِّ فاإليرانيون كانوا 
يماَرس  كان  الذي  الكبير  االستفزاز  أنواع  من  بالرغم  الخليجية  الدول 

دائماً معهم.
 لكن اآلن طبيعة األمور تتغيَّر وبشكل َحدِّي:

 فاإلسرائيليون باتوا على األبواب وهذا األمر لم َيعد مجرد نظرية أو 
تهويل أو تخمين...

وعلى الرغم من أّن الُكّل كان َيعلم أن التواجد اإلسرائيلي في الخليج 
هو حقيقة لكنها سريَّة فقد أصبح اليوم عالنياً، حيث تقوم بعض دول 

الخليج بخطواٍت فيها الكثير من جرعات التطبيع الكيديَّة.
فالوجود اإلسرائيلي َيمتّد ليس من اإلمارات والبحرين فقط بل حتى 
التي  سقطرى  واآلن  وجيبوتي  وأريتريا  األحمر  والبحر  المندب  باب 

احتلتها اإلمارات. 
وكما بات معلوماً فهذه المناطق إضافًة إلى حساسيَّتها اإلستراتيجية 
والجغرافية هي أماكن كان ُيَمرَّر منها السالح إلى فلسطين إضافًة إلى 

استفادات أخرى لصالح قضية فلسطين أيضاً.
والسؤال الذي ُيطرح اليوم:

ل� »إسرائيل« أن ُتقدِّمه »لحلفائها« في  ُيمكن  الذي  الجديد  هو  ما   �  1

محور التطبيع الُمعادي لمحور المقاومة وحلفائه؟ 
واإلماراتيين  السعوديين  على  يبخلوا  لم  األميركيين  أّن  العلم  مع 
الوحشية  الحرب  الناحية قبل وبعد خمس سنوات من  بشيء من هذه 

على اليمن حيث استُعِملَت كّل وسائل العدوان ! 
عمليات  غير  لإلسرائيليين،  ُيقدِّموا  أن  للُمَطبِّعين  يمكن  وم��اذا    -٢
منهم  الَمطلوب  أن  وخ��اص��ًة  المقاومة  محور  تستهدف  استخبارية 

التعاون ضّد إيران؟
ونحن نرى من خالل أعمالهم الُمتهّورة ماذا عملوا في اليمن خالل 
ألَفْي يوم من الحرب الُمتواصلة والتدمير الُمَمنَْهج والمجازر الُمستمرة 
مع إمداٍد عالمي بالسالح وسكوٍت ُمطبِق ولم ُيفلِحوا ولم ُيغيِّروا بل ها 

هم ينتقلون من مأزق إلى آخر ومن هزيمة إلى أخرى!
كّل هذا مع اليمن، فماذا يمكن أن يفعلوا مع الجمهورية اإلسالمية؟!

ومن الواضح هنا أنهم ُيعرِّضون ِكياناتهم ألخطار مباشرة من الصعب 
لوا عواقبها. ان ُيسَكت عنها كما من الصعب بل من الُمستحيل أن يتحمَّ

َمسٌّ  اإلسالمية  الجمهورية  بأمن  والَمسُّ  بسرعة  يتغيّر  شيٍء  فكّل 
بقلب المحور. 

ر دائماً بأّن صواريخ حزب الله يمكنها أن تضرب العمق  وعندما ُنذكِّ
أنصار  ص��واري��خ  ب��أّن  التذكير  من  ب��أس  فال  النََّقب  حتى  اإلسرائيلي 
الكيان  في  اإلستراتيجية  والمواقع  إيالت  تضرب  أن  باستطاعتها  الله 

الُمعادي.
فالنموذج اليمني هو نموذج للمقاومة بامتياز إضافة لنموذج حزب 
الله، في وقت نرى أن الُمتغيِّرات تتسارع وُينتََظر من محور المقاومة 

أن يأخذ خطوات جديدة. 
فماذا بعد؟ 

ُيغيِّر  أن  عليه  ُف��رض  ب��ل  منه  مطلوٌب  المقاوم  المحور  أّن  ش��ك  ال   
الخليجيين  ب��ع��ض  ي��ع��رف  أن  ع��س��ى  ال��س��ائ��دة  ال��ت��ع��ام��ل  استراتيجية 

المتهّورين حجمهم الطبيعي. 
وهذا أمر بات ضرورياً.

في  تجارية  محطة  م��ن  وض��ح��اه  عقد  بين  تحّولت  مثالً  ف��اإلم��ارات 
في  تنتهي  وال  ليبيا  من  تمتّد  عظمى  طموحات  لها  دول��ة  إل��ى  المنطقة 
سورية والعراق واليمن وطموحات قواعد في أريتريا بل تقوم بمناورة 

مشتركة مع الجيش اليوناني الخصم اللدود لعدوها التركي!
أو  المعادية،  للمخابرات  ق��دم  موطئ  تكون  أن  موقع  في  هي  فهل   
َمن  يتحدى  سياسياً  خصماً  أو  النار،  إلطالق  موّجهة  عسكرية  منّصة 

حوله خاصة إيران؟!
حرباً  تخوض  أن  األهلية  لديها  أو  المرتَهنة  اإلم��ارة  ق��درة  من  وهل 

ساخنة؟ 
جاد الهادئ والصبور إلى مرحلة قطع الخيط  عندما يصل حائك السَّ

األخير فهذا يعني أنه حزم أمره نهائياً ولم يُعْد يلتفت إلى الوراء.

الوطن / �سيا�سة

ال �شك اأّن المحور المقاوم 

مطلوٌب منه بل ُفر�ض عليه 

ر ا�شتراتيجية التعامل  اأن ُيغيِّ

ال�شائدة ع�شى اأن يعرف بع�ض 

الخليجّيين المتهّورين حجمهم 

الطبيعي

لماذا يهرب ترامب من انتخاباته 

الرئا�شية نحو بحر الخليج؟

{ د.وفيق إبراهيم
يبدو هذا االحتمال قليل المنطقية، ألن موعد االنتخابات 

الرئاسية األميركية يبعد أكثر من خمسة اسابيع فقط.
دخول  مشهد  عند  مصداقيته  تتصاعد  م��ا  وس��رع��ان 
الخليج  بحر  ال��ى  »نيميتز«  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ط��ائ��رات  حاملة 
بضائع  وخ���روج  دخ���ول  على  األم��ي��رك��ي  الحظر  لتطبيق 
لروسيا  م��ع��اٍد  موقف  وه��ذا  إي���ران،  ال��ى  وأسلحة  معينة 
وال��ص��ي��ن م��ت��ض��ارب��اً ب��ش��ك��ل إض��اف��ي م��ع م��ص��ال��ح دول 
مع  اقتصادية  ع��الق��ات  لبناء  تطمح  ل��ه  صديقة  اوروب��ي��ة 

إيران ال يمنعها مجلس األمن الدولي.
الى  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  حاجة  تظهر  هنا 
اختراع اسباب داخلية أميركية وخارجية دولية تؤدي الى 

واحد من أمرين:
الثاني  تشرين  في  االنتخابي  تفوقه  في  إسهامها  أم��ا 
اسهمه  ظ��ل��ت  إذا  االن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  ال��غ��اء  ال���ى  او  المقبل 
أمنياً  توتيراً  يتطلب  االحتمال  وهذا  متراجعة،  االنتخابية 

مرعباً، يحاول ترامب التأسيس له في بحر الخليج.
السياسية  م��ص��ال��ح��ه  ي��ع��ت��ب��ر  ت���رام���ب  ان  ي����دل  ب��م��ا 
واالقتصادية اكثر أهمية من مصالح بالد وشعبها والدليل 
أنه يمارس سياسات عنصرية لكسب االنجيليين واالغنياء 
أص��وات  لكسب  »اس��رائ��ي��ل«  تأييد  ف��ي  ُمبالغاً  وال��ب��ي��ض، 
اليهود األميركيين.. مستعدياً كل الطبقات البيضاء البشرة 

والغربية واوروبا الشرقية وباقي العالم.
العالم  ترويض  محاوالته  مع  الداخلية  السياسات  هذه 
الرأسمالية  الطبقة  رهين  األميركي  االقتصاد  لمصلحة 

األميركية.
ماذا كانت النتيجة؟

التي ال مثيل  األميركية  الخنق  إي��ران من سياسة  نجت 
بشراستها في التاريخ، ونجحت في بناء تحالفات عميقة 
واليمن  افغانستان  في  األميركي  للنفوذ  ومناهضة  ج��داً 
تقارب عميق مع  والعراق وسورية ولبنان وفنزويال مع 

باكستان.
ام���ا روس���ي���ا، ف��ل��م ت��أب��ه ل��م��ح��اوالت ت��ط��وي��ق��ه��ا، وبنت 
وفنزويال  وبيالروسيا  واوكرانيا  سورية  في  تحالفاتها 
بلدان  مع  األبعاد  اقتصادية  صداقات  رسمت  كما  ايضاً، 
المصالح  ت��راج��ع  حساب  على  وتركيا  واوروب���ا  الخليج 

األميركية.
للهيمنة  حقيقي  ب��رع��ب  تتسبب  ال��ت��ي  ال��ص��ي��ن،  ك��ذل��ك 
االقتصادية األميركية، ال تزال تمارس صعوداً اقتصادياً 
يرشحها لتقلد زعامة العالم القطبي بعد اقل من عقد وبدأت 
باالنخراط في صراعات سياسية متنوعة في بحر الصين 

وفنزويال وإيران.
مصالحها  بين  التناقض  مستوى  ف��إن  اوروب���ا،  لجهة 
وبين السياسات األميركية مرشح ألن يصبح عداء فعلياً، 
الوازنة،  الوتيرة  ذي  األميركي  التراجع  من  تيقنها  بعد 
الدولية  السياسات  في  اوروب��ا  وزن  انهيار  مع  المترافق 

واالقتصاد.
ترامب فرصة خارجية جديدة  االطار، يجد  ضمن هذا 
ليستثمر بها في الداخل األميركي، وتتعلق بانتهاء مفعول 
القرار االممي بحظر االسلحة على إيران في آب الماضي، 
رفضته  ال���ذي  االم���ر  بتجديده،  طالبوا  األميركيين  لكن 
حق  ال  ان  واعتبرت  والصين  وبريطانيا  والمانيا  فرنسا 
لألميركيين بالمطالبة بتجديده ألنهم انسحبوا في 2018 

من االتفاق النووي الموقع مع إيران منذ 2016.
هذا الرفض أصاب واشنطن بخيبة امل عبَّر عنه وزير 
الثالث  االوروب���ي���ة  ال���دول  إن  بقوله  بومبيو  خارجيتها 
اعادة  معلناً  اإليرانيين  الله  آي��ات  ال��ى  االنحياز  اخ��ت��ارت 
فرض أميركية لهذه العقوبات، ومتوعداً الدول التي تخرق 

هذا الحظر بمعاقبتها.
لكنه لم يكتِف بهذه التهديدات، بل ارسل حاملة الطائرات 
األميركية »نيميتز« الى بحر الخليج لمنع عسكري مباشر 

ألي اختراق للحظر األميركي.
تبدأ  عدة  احتماالت  امام  الخليج  بحر  يضع  الذي  االمر 
� أميركي مباشر في مياهه وقد تصل الى  بصراع إيراني 
وروسية،  صينية  ناقالت  على  أميركية  اع��ت��داءات  ح��دود 

ومصادرة سفن أوروبية.
فهل يذهب ترامب الى هذا المستوى من التدهور الذي 

يهدد بتفجير حروب مستويات مخيفة؟
ترامب  ش��ع��ب��ي��ة  ت���راج���ع  اس��ت��م��رار  أن  اع��ت��ق��اد  ه��ن��اك 
االن��ت��خ��اب��ي��ة، ق��د ت��ردع��ه ع��ن دف��ع ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة الى 
مستوى من التأزم يؤدي الى ازدياد في عيارات التضامن 

الوطني األميركي حول ترامب.
وكال  تأجيلها،  ال��ى  يدفع  او  االنتخابات  يربح  ان  فاما 
إلنقاذ  اختاره  الله  ان  يعتبر  لرئيس  مفيدان  االحتمالين 
في  ي��ق��ول  كما  العالمي،  األم��ي��رك��ي  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ف��وق 
العلن، أما في الحقيقة فإن ترامب رئيس نرجسي، مصاب 
بجنون كبير في الثقافة السياسة لمصلحة تفوق امكاناته 
ال��ط��رق لسرقة  اف��ض��ل  ال��ت��ي تتمحور ح��ول  االق��ت��ص��ادي��ة 
اآلخرين، فأن يوجد رئيس في العالم وعلى مدى التاريخ 
يفتخر بأنه كان بصدد اغتيال رئيس سورية بشار األسد 
بإلغاء  نصحه  ب��ن��س  دف��اع��ه  وزي���ر  ل��ك��ن  ج����وّي،  بقصف 

المشروع.
لذلك يذهب ترامب دوماً نحو غريب المواقف واألفعال 
ل��ك��س��ب ال��ن��اخ��ب األم���ي���رك���ي االب���ي���ض وت��ص��وي��ر نفسه 

»كسوبرمان« ناصع البياض بوسعه فعل كل شيء.
العالم  أميركي متفلت وبين  اذاً هو بين رئيس  الصراع 
بأسره على االستقرار بتطبيق رغبات أميركا على حساب 
مريعاً  دراماتيكياً  سقوطاً  يعني  العام،  الدولي  القانون 
أن  يكفي  ال��دول  بين  وال��ت��وازن��ات  المتحدة  األم��م  لمنظمة 
االمن  مجلس  ضد  عقوبات  ب��إص��دار  حالياً  يهدد  ترامب 
ل��م ت��رض��خ��ا للقوانين  ال��م��ت��ح��دة ألن��ه��م��ا  ال��دول��ي واالم����م 
األميركية باالستمرار بحصار إيران، وقد ال ينجو عمران 
مع  التطبيع  على  واعترض  تجرأ  ال��ذي  الباكستاني  خان 

»اسرائيل«..

مواقف

القوي«  »لبنان  تكتل  سر  أمين  غّرد   {
على«  حسابه  عبر  كنعان  إبراهيم  النائب 
تويتر«، قائالً  »مع العجز عن الوصول إلى 
المحاصصة  حسابات  من  بعيداً  حكومة 
وص���راع ال��ص��الح��ي��ات رغ��م ه��ذا الظرف 
نسأل  أن  لنا  بد  ال  والخطير،  االستثنائي 
إذا كنّا أمام أزمة حكم أم أزمة نظام، وفي 
هذه  ف��ي  االس��ت��م��رار  يمكننا  ال  الحالتين 

القاتلة«. الحالة 
} قال النائب الدكتور عدنان طرابلسي 
عبر حسابه على »تويتر«: »زيادة على ما 
يعانيه الشعب اللبناني من تخبط سياسي 

واقتصادية  م��ال��ي��ة  وأزم���ة  وغ���الء  وق��ه��ر 
شبابنا  يموت  عندما  قلوبنا  تنفطر  خانقة 
غرقاً  أو  ال��ط��ائ��ش  ب���ال���رص���اص  وأه��ل��ن��ا 
عن  يبحثون  وهم  البحر  مياه  في  وجوعاً 
االنهيار...  زم��ن  إن��ه  بلدهم.  من  الهجرة 
إضاعة  ع��ن  والتوقف  لالنقاذ  األوان  آن 

الوقت«.
النائب جان عبيد، »الدولة أو ما  } دعا 
تبقى من سلطتها ومسؤوليها وموظفيها 
البّر  ف��ي  ال��زح��ف  لهذا  ح��داً  تضع  أن  ال��ى 
الشمال، وأن توقف  والبحر، بخاصة في 
لبنان  شواطئ  من  المتصاعد  الغزو  ه��ذا 

ومناطقه نحو فناء أو إفناء الهاربين منه، 
لبنانيين وسوريين وفلسطينيين. فإذا لم 
تكن قادرة على أن تهبهم الحياة الكريمة، 
للموت األكيد  فعلى األقل فلتوقف وهبهم 
وال���ذل���ي���ل«. وت���اب���ع ف���ي ب��ي��ان »ل���م نشهد 
اإلفناء  لخطر  الغزو،  هذا  مثل  اليوم  قبل 
مسؤولية  وبال  والزوال،  والموت  والفناء 
من مسؤول أو حساب من محاسب. بالله 
قبل  اس��ت��ن��ف��روا  ق����رروا،  ب�����ادروا،  عليكم 
للحياة  أثر  من  تبقى  ما  على  األوان  فوات 
واإلنسان في لبنان. بعدها ال قيمة للحياة 

والحياء وال ألي قيمة أخرى«.

خفاياخفايا

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن فرنسا 
بشخص الرئيس امانويل ماكرون ملتزمة 

بالفصل بين عالقتها مع الثنائي ومصير التشكيلة 
الحكومية للرئيس مصطفى اديب وإنها ستدرس 
في حال فشل أديب حدود المسؤوليات أو اعتبار 

التعقيدات وسوء االدارة سبباً للفشل لتقرر تمديد 
المبادرة وتعديل بعض بنودها أو إعالن فشلها.
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ل...؟  اد هل تتبدَّ دبلوما�سية ِحياكة ال�سجَّ

لن يمّر االنقالب

 

�شّد المقاومة وحلفائها 

{ حسن حردان
بات من الواضح أّن كرة تشكيل الحكومة هي في ملعب 
المستقبل برئاسة  أديب وفريق  المكلف مصطفى  الرئيس 
الرئيس سعد الحريري... ألنهما خرقا القواعد الدستورية 
في عملية تأليف الحكومة، في حين أّن الفريق الوطني لن 

يقبل بذلك. ولهذا...
الساعي  موقفهما  ع��ن  وال��ح��ري��ري  أدي���ب  ي��ت��راج��ع  إم��ا 
للشروط  تستجيب  واقع  أمر  حكومة  فرض  محاولة  إلى 
هيمنته  استعادة  من  المستقبل  فريق  وتمكن  األميركية، 
وما  النيابية  االنتخابات  نتائج  فوق  والقفز  السلطة  على 

أرسته من موازين قوى جديدة في مجلس النواب...
على  قدرتهما  لعدم  المسدود  بالحائط  يصطدمان  وإما 
فرض حكومة انقالبية عبر االستقواء بالضغط األميركي 
ب��واس��ط��ة اس��ت��خ��دام إره���اب ال��ع��ق��وب��ات، واالس��ت��ف��ادة من 
يخدم  ال��ذي  االت��ج��اه  ف��ي  وتجييرها  الفرنسية  ال��م��ب��ادرة 
الوطني  الفريق  على  والتهويل  األميركية،  االنقالب  خطة 
لرفضه  ال��م��ب��ادرة   إف��ش��ال  مسؤولية  تحميله  وم��ح��اول��ة 
ومطبوخة  فيها،  له  رأي  ال  اختصاصيين  حكومة  تمرير 
مشاركة  أو  ت��ش��اور  أّي  خ���ارج  م��ن  المغلقة  ال��غ��رف  ف��ي 

النيابية... األطراف السياسية وكتلها 
ويبدو من خالل المعطيات المتوافرة.. أوالً، إّن الرئيس 
المكلف ومن ورائه فريق الحريري ليسا في وارد التراجع 
عن التمسك بموقفهما الرافض قيام الكتل النيابية بتسمية 
وزرائها في الحكومة، األمر الذي يشكل مخالفة صريحة 

الطائف. لدستور 
وخاضع  مرتهن  وال��ح��ري��ري  أدي���ب  م��وق��ف  إّن  ث��ان��ي��اً، 
مصلحياً وسياسياً لما تقّرره تحديداً واشنطن والرياض، 
اإلدارة  اّن  ال��ب��يّ��ن  وم��ن  ع��ل��ي��ه��م��ا...  ال��ت��م��ّرد  يستطيع  وال 
يشارك  وفاقية  حكومة  تشكيل  تسهيل  تريد  ال  األميركية 
الخارجية  وزي���ر  ل��ج��أ  ول��ه��ذا  وح��ل��ف��اؤه  ال��ل��ه  ح���زب  فيها 
المبادرة  لعرقلة  التصعيد  إل��ى  بومبيو  مايك  األم��ي��رك��ي 
االنقالب  خطة  لخدمة  استغاللها  وم��ح��اول��ة  الفرنسية 
الرئيس  لقاء  بومبيو  انتقاد  يفّسر  ما  وه��ذا  األميركية.. 
النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  مع  ماكرون  الفرنسي 
محمد رعد، ومن ثم مسارعة وزارة الخزانة األميركية إلى 
إصدار عقوبات على وزيرين حليفين لحزب الله هما علي 
حسن خليل ويوسف فنيانوس، وإتباع ذلك بعقوبات ضّد 

شركتين لبنانيتين بدعوى عالقاتهما مع حزب الله،
في سياق تشديد الضغط ومحاولة إرهاب حلفاء حزب 
أميركية  انقالبية  حكومة  تشكيل  يسّهلون  وجعلهما  الله 

الهوى...
باتت  تقّدم  ما  ض��وء  في  الفرنسية  المبادرة  إّن  ثالثاً، 
الرئيس  على  السعودي  األميركي  الضغط  نتيجة  تترنح 
على  الموافقة  لعدم  ال��ح��ري��ري،  والرئيس  أدي��ب  المكلف 
يشكالنها  حكومة  على  واإلصرار  وفاق،  حكومة  تشكيل 

من دون اي تشاور وُيقصى عنها حزب الله وحلفاؤه...
انطالقاً مما تقّدم يبدو أّن عملية تشكيل الحكومة عالقة 
بين إرهاب أميركا بواسطة العقوبات التي تستهدف تطويع 
التي  الفرنسية  المبادرة  الله، وبين  وإخضاع حلفاء حزب 
في  الوطني  الفريق  إلي��ق��اع  كشريك  تستخدم  أصبحت 
والدة  تسهيل  ع��دم  ف��ي  استمّر  إذا  ع��ن��وان:  تحت  شباكه 
حكومة كما يريدها الرئيس المكلف فإنه يتحّمل مسؤولية 

إحباط المبادرة وإضاعة فرصة اإلنقاذ...
لكن الفريق الوطني يرفض مثل هذا االبتزاز الموصوف، 
ولن يقبل الخضوع لإلرهاب األميركي بالعقوبات... وهو 
بوضوح  تستهدف  انقالبية  حكومة  بتشكبل  يسمح  لن 
لبنان  وإخضاع  والبر،  البحر  في  لبنان  وحقوق  المقاومة 
وراءه���ا  تقف  ش���روط  ال��دول��ي،  النقد  ص��ن��دوق  ل��ش��روط 
الوطني  الفريق  فإّن  ولذلك  األميركية..  المتحدة  الواليات 
بين  ويضعهما  والحريري  أدي��ب  ملعب  في  الكرة  يرمي 

ثالثة خيارات...
دستور  قواعد  احترام  إل��ى  وال��ع��ودة  التراجع  إم��ا   �  1
تسمية  وقبول  الكتل  جميع  مع  التشاور  وبالتالي  الطائف 

وزرائها في الحكومة.
وب��ال��ت��ال��ي يفسح  االع���ت���ذار،  إل���ى  أدي���ب  ي��ع��م��د  أو   �  2
رئيس  لتسمية  ج��دي��دة  اس��ت��ش��ارات  إج���راء  ف��ي  بالمجال 
الرئيس  أو لتفعيل حكومة  الحكومة،  جديد يكلف بتشكيل 
ح��س��ان دي���اب م��ن ج��دي��د واخ��ت��ص��ار ال��وق��ت ودف��ع��ه��ا إلى 
بها  باشرت  التي  المالية  اإلصالحية  الخطوات  استئناف 
قبل استقالتها، وإعطائها دفعاً قوياً للتوجه شرقاً والتحّرر 

من االرتهان اآلحادي االقتصادي للغرب...
تشكيلة  ي��ق��دم  وال  االع���ت���ذار،  ع��ن  أدي���ب  يمتنع  أو   �  3
القبول  تلقى  لن  أنها  يعرف  الجمهورية  لرئيس  حكومته 
كما  يبقى  وبالتالي   ...95 مادته  في  الدستور  لمخالفتها 
يقول المثل الشعبي »ال معلق وال مطلق«، وتستمّر حكومة 
الرئيس دياب في تصريف األعمال ويجري تفعيل دورها 
حاالت  ف��ي  ال��دس��ت��ور  عليه  ينص  بما  الصعيد  ه��ذا  على 
األزمات.. إلى أن تحصل تطّورات تقود إلى إيجاد تسوية 

الزمة تشكيل الحكومة.

»مجموعة الدعم الدولية«: لحكومة فّعالة ومبا�سرة الإ�سالحات

الفرزلي: التهويل الدولي �سّد حزب اهلل ولبنان لن ينفع

روؤ�شاء الحكومة ال�شابقون ا�شتعجلوا الحكومة  

ال�سّيد: منافقون تطالبون بعك�س ما فعلتم 

إل��ى »تشكيل  ل��ب��ن��ان«،  ال��دول��ي��ة م��ن أج��ل  ال��دع��م  دع��ت »مجموعة 
مباشرة  أجل  من  السرعة،  وجه  على  صدقية  وذات  فّعالة  حكومة 

اإلصالحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان«.
أنها أخذت  أول من أمس،  المجموعة في بيان مشترك  وأش��ارت 
الماضي  آب   31 في  ل��ل��وزراء  رئيساً  أدي��ب  مصطفى  بتكليف  علماً 
قبولها  على  اللبنانية،  السياسية  للقوى  العلني  »بالتأكيد  وكذلك 
تشكيل حكومة مهمة على نحو عاجل«، مضيفًة »وإدراك��اً بأن على 
تحث  العديدة،  لبنان  احتياجات  لتلبية  التحرك  اللبنانيين  ال��ق��ادة 
بشكل  العمل  على  السياسيين  القادة  كل  الدولية  الدعم  مجموعة 
حاسم، وبروح من المسؤولية ومن خالل إعطاء األولوية لمصلحة 
وجه  على  صدقية  وذات  فّعالة  حكومة  لتشكيل  الوطنية،  لبنان 
التحديات  بمعالجة  الكفيلة  اإلصالحات  مباشرة  أجل  من  السرعة، 
التي  المشروعة  واالحتياجات  التطلعات  وتلبية  لبنان،  تواجه  التي 

عبّر عنها الشعب اللبناني«.
وإذ استذكرت المجموعة بيانها الصادر في شهر أيار الماضي، 

أعادت تأكيد الحاجة لحماية حق التظاهر السلمي.
وفرنسا  الصين  وحكومات  المتحدة  األم��م  المجموعة  وت��ض��ّم 
والواليات  المتحدة  والمملكة  الروسي  واالتحاد  وإيطاليا  وألمانيا 
العربية،  ال��دول  وجامعة  األوروب��ي  االتحاد  مع  األميركية  المتحدة 

والمساعدة  الدعم  حشد  أج��ل  »م��ن   2013 أيلول  في  إطالقها  وت��م 
أجل  من  وتحديداَ  دول��ت��ه،  ومؤسسات  وسيادته  لبنان  الستقرار 
لبنان  في  السوريين  والالجئين  اللبناني  للجيش  الدعم  تشجيع 
والخدمات  الحكومية  والبرامج  المضيفة  اللبنانية  والمجتمعات 

العامة التي تأثرت باألزمة السورية«.
يان  لبنان  ف��ي  المتحدة  لألمم  ال��خ��اص  المنسق  أعلن  ذل��ك،  إل��ى 
مهمة  »م��ش��اورات  أج��رى  أن��ه  »تويتر«  عبر  تغريدة  ف��ي  كوبيتش، 
ومثمرة في الوقت المناسب في القاهرة، مع  وزير الخارجية سامح 

شكري واألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط«.
الخارجية  وزارة  باسم  للمتحدث  تغريدة  نشر  كوبيتش  وأع��اد 
المصرية، جاء فيها »وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع يان 
كوبيتش، المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان، آخر المستجدات 
لبنان  ومساندة  دعم  في  االستمرار  وسبل  اللبنانية،  الساحة  على 

الشقيق من أجل تجاوز أزمته الراهنة«.
على صعيد آخر، كتب كوبيتش تغريدة حيّا فيها »العمل واإلنجازات 
اللبناني  الجيش  يديرها  التي  األمامية  الطوارئ  غرفة  حققتها  التي 
والدفاع المدني والصليب األحمر اللبناني، بالشراكة مع المتطوعين 
إن  المتحدة.  واألم��م  الحكومية  غير  والمنظمات  المدني  والمجتمع 

االلتزام والمهنية والتفاني من قبل المساهمين جدير بالتقدير«.

»من  أن  ال��ف��رزل��ي،  إي��ل��ي  ال��ن��ّواب  مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  رأى 
سريعاً  حكومة  بتشكيل  ب��دءاً  ج��دي��د،  واق��ع  إن��ت��اج  ال��ض��روري 
إلى طاولة حوار برعاية دولية تبحث في النقاط  والتوجه فوراً 
التي من شأنها أخذ لبنان إلى الدولة الجديدة، وذلك بعد سقوط 
النظام الحالي واالتجاه في ظل االستهداف اإلقليمي القائم نحو 

الفوضى القاسية التي قد تتطور سلباً«.
التأليف  عن  أدي��ب  مصطفى  المكلّف  الرئيس  »اع��ت��ذار  وأّي��د 
والعودة إلى رئيس الحكومة األصيل أي الرئيس سعد الحريري 
الذي ال خيار أمامه كمسؤول بهذا الحجم سوى القبول، في ظل 
وضع متفاقم يعيشه البلد قد يؤدي إلى فوضى ال كبير فيها«. 
الدولي  والتهويل  أحد،  ذراع  لي  يمكنه  ال  »أحداً  أن  على  وشّدد 

ضد حزب الله ولبنان لن ينفع«.
»الدستور  أن  أوضح  الوزارية،  الحقائب  في  المداورة  وعن 
لم يذكر المداورة سوى في الفئة األولى، وتم تجاوزها مراعاًة 
الستنهاض  »خطة  عن  متحدثاً  الطائفية«،  والتركيبة  لألقليات 
»المدخل  أن  ورأى  الله«.  حزب  ومحاصرة  اللبناني  المجتمع 
مجلس  خالل  من  يكون  المدنية  الدولة  إلى  لالنتقال  الطبيعي 

شيوخ على قاعدة القانون األرثوذكسي«.
وليس  العالم  دول  كل  في  مستشر  »الفساد  أن  إل��ى  ولفت 
يترافق  الفساد  أن  لبنان  في  يحصل  ما  ولكن  لبنان،  في  فقط 
االقتصادي  النظام  إسقاط  نحو  وتوجه  خارجي  حصار  مع 
ال��ع��س��ك��ري��ة«. واع��ت��ب��ر أن »ك���الم رئيس  ال��ض��غ��وط  ب��ع��د ف��ش��ل 
لبنان  انهيار  عن  جنبالط  وليد  االشتراكي  التقدمي  الحزب 
بيروت،  م��رف��أ  م��ك��ان  اإلسرائيلية  ال��م��راف��ىء  وح��ل��ول  الكبير 
عنوان  تحت  المتتالية  والحرائق  الطبيعي،  موقعه  في  يأتي 
كان  ب��ي��روت  مرفأ  ألن  متعمدة  تخريبية  أع��م��ال  ه��ي  التلحيم 
الى  أقرب  باعتباره  حيفا  مرفأ  بركب  يلحق  لئال  السقوط  عليه 

العربية«. الدول 
وتعليقاً على الترويج للتواصل مع »إسرائيل« ومن يعتقد ان 

الخالص بهذه الخطوة، قال »هذا كالم واهن وواهم«.
والزيارة  ال��ح��دود  ترسيم  باتجاه  األم��ي��رك��ي  ال��ح��راك  وع��ن 
الشرق  لشؤون  األميركي  الخارجية  وزي��ر  لمساعد  المرتقبة 
»التي  بالحلول  تفاؤله  عن  أع��رب  لبنان،  شينكر  ديفيد  األدن��ى 

السليم«. المسار  ستسلك 

عقد رؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري، فؤاد السنيورة، 
»بيت  في  أمس  من  أول  مساء  اجتماعا  سالم  وتمام  ميقاتي  نجيب 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  »م��ب��ادرة  أن  خ��الل��ه  أك���دوا  ال��وس��ط«، 
تشكيل  في  باإلسراع  تثميرها  يجب  مهمة  فرصة  تشكل  ماكرون 

الحكومة، إلبعاد لبنان عن االنهيار والفتن والشرور المحدقة به«.
األخطار  حجم  رئيسها  استشعر  ال��ت��ي  »ف��رن��س��ا،  أن  واع��ت��ب��روا 
والمساعدة  ال��دع��م  تقديم  إل��ى  مشكورة  ب���ادرت  بلبنان،  المحدقة 
الدكتور  بتكليف  ُترجمت  للحّل  متكاملة  سياسية  مبادرة  وإط��الق 
بالشكل  م��ح��ّدد  ت��ف��وي��ض  وف���ق  ح��ك��وم��ة  ت��أل��ي��ف  أدي����ب  مصطفى 

والمضمون وينبغي العمل على إنجاحها«.

»التمسك بصالحياته كاملة لجهة  المكلّف على  الرئيس  وحّضوا 
تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن بالتشاور مع فخامة الرئيس 

وتحت سقف القواعد المنصوص عليها في الدستور«.
اللواء  النائب  قال  األربعة،  السابقين  الرؤساء  بيان  على  وتعليقاً 
ميقاتي،  السنيورة،  »بيان  »تويتر«:  على  حسابه  على  السيّد  جميل 
كاملة  بصالحياته  التمسك  أديب  مصطفى  على  الحريري:  سالم، 
بتأليف الحكومة بأسرع وقت بالتشاور مع الرئيس وفقاً للدستور. 
مع  وال��ف��س��اد  بالمحاصصة  واشتركتم  س��ن��ة،   14 حكمتم  أرب��ع��ة 
غيركم، دعستم الدستور، واستغرق تشكيل حكوماتكم أشهراً عّدة، 

وتطالبون أديب بعكس ما فعلتم منافقون...«
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الرئي�س بري ُي�سِقط االنقالب الثاني..

 

خديعة »الحكومة« لن تمّر

{ محمد حمّية
لم يكد يُمر أسبوعان على محاولة فريق 14 آذار إسقاط المجلس 
لنوابه  جماعية  استقاالت  عبر  النيابية  التوازنات  لتغيير  النيابي 
الهدف  تنفيذ  إلى  الفريق  هذا  عاد  حتى  بيروت،  مرفأ  تفجير  بعد 
نفسه لكن عبر السيطرة على الحكومة الجديدة بعد إسقاط حكومة 

الرئيس حسان دياب الشهر الماضي.
تطيير  خطة  أسقط  ال��ذي  بري  نبيه  النيابي  المجلس  فرئيس 
إقناعه  عبر  السياسي  باالنقالب  حينها  ووصفها  النيابي  المجلس 
المستقبل والحزب االشتراكي بعدم التوّرط بمشروع تعميم الفراغ 
باسم  اليوم  يخوض  حكومي،  لتغيير  والتوّجه  الدولة  في  الشامل 
أمل وحزب الله والفريق الوطني العريض معركة إسقاط االنقالب 
الثاني المتمثل بالسيطرة على القرار التنفيذي في الدولة الستكمال 

السيطرة األميركية على البلد.
كيف ذلك؟

إمانويل  الفرنسي  الرئيس  أن  الحكومة  بتأليف  المعنيون  ظّن   
المتتالية  التطمينات  عبر  صفه  إلى  الله  حزب  سيستميل  ماكرون 
قصر  في  المعسول  وكالمه  »الضاحية«  باتجاه  يرسلها  التي 
الصنوبر على مسامع النائب محمد رعد، األمر الذي سيدفع الحزب 
تتخفى  التي  تلك  أو  المرئية  ببنودها  ماكرون  مبادرة  تسهيل  إلى 
العقوبات وبالتالي  السطور إلرضاء فرنسا والتخفف من ثقل  بين 
الضغط على عين التينة أو عدم مجاراتها واالصطفاف على الحياد، 
يقف  وإما  المبادرة  تعطيل  مسؤولية  فيتحمل  الحزب  يرفض  فإما 
ضد بري وبالتالي توتر عالقة حليفي الثنائية. وهذا هدف أميركي 
الدفاع عن  - إسرائيلي قديم، فيبقى بري حينها وحيداً في معركة 
لوالدة  كمعطل  ويظهر  الشيعية  الطائفة  وحقوق  المالية  »قلعة« 
الحكومة »الفرنسية« ما سيدفعه للتنازل تحت ضغط »الحياء« من 
الوطني  التيار  وحسابات  ترامب  عقوبات  وخشية  الحنون«  »األم 
الرئيس  »غدر«  صدمة  وتحت  العقوبات  من  بدوره  الخائف  الحر 

سعد الحريري ومكر رؤساء الحكومات السابقين. 
والعاِلم  السياسي  العمل  في  المتمرس  أمل  حركة  رئيس  أن  إال 
وجرأة  فائقة  قدرة  أظهر  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  بالتوازنات 
كبيرة في الصمود على موقفه أمام شتى أنواع الضغوط السياسية 
الشيعية  القوى  مختلف  جمع  في  ونجح  والخارجية  الداخلية 
إلى  بالمالية  االحتفاظ  وحّول  عباءته  تحت  والدينية  السياسية 
معركة تعني الطائفة الشيعية برّمتها وليس حزباً أو حركة، رافعاً 
من  حقاً  لتنتزع  يدها  مدت  التي  األطراف  بوجه  األحمر  »الكارت« 
رئيس  كان  الذي  الطائف  اتفاق  عرفاً  كّرسها  التي  الشيعة  حقوق 
البرلمان شريكاً أساسياً في صناعته، واضعاً معادلة واضحة أمام 
الطائفي  بالنظام  النظر  إعادة  وإما  قدمه  على  القديم  فإما  الجميع: 
بطائفية  البحث  يمكن  وحينها  المدنية  الدولة  إلى  واالنتقال  برمته 
حكومة  »شكلوا  بالقول:  ماكرون  وخاطب  والمناصب،  المواقع 
لمبدأ  المنظرين  سياسية  مصادر  فتسأل  فيكن«.  إذا  الشيعة  بال 
الحصر  ال  المثال  سبيل  على  السنية  الطائفة  تقبل  هل  المداورة: 
التخلي عن وزارة الداخلية وإسنادها الى مسيحيين أو دروز وهل 
وعسكرية  وقضائية  إدارية  مواقع  عن  التنازل  المسيحيون  يقبل 
وأمنية من الفئة األولى للشيعة أو للسنة؟ علماً أن كل هذه المناصب 
هي أعراف لم تكّرس في الدستور ومنها تخصيص المالية للشيعة 
أول  في  شيعي  إلى  أُسِندت  لماذا  وإال  نصاً  ال  عرفياً  الطائف  في 
فلماذا  الخليل؟  علي  الراحل  للنائب  وتحديداً  الطائف  بعد  حكومة 
تنازل  بري  الرئيس  كان  وإذا  مثالً؟  سني  أو  مسيحي  إلى  تؤول  لم 
– محلية  عنها في بعض الحكومات لحسابات وضرورات إقليمية 
وفي إطار معادلة إقليمية شكلت دمشق ضمانة للمقاومة آنذاك، فال 
يعني أن االستثناء ُيسِقط العرف علماً أن المالية عادت إلى الشيعة 
منذ حكومة تمام سالم حتى حكومة الرئيس دياب، فأال تكفي سبُع 

سنوات لكي تصبح عرفاً؟ 
فالرئيس بري بحسب المطلعين على موقفه يؤكدون أنه توجس 
شراً جراء العقوبات األميركية على معاونه السياسي النائب علي 
حسن خليل ما دفعه للتشّدد وشّد األحزمة إيذاناً بانطالق مواجهة 
تبدأ  ومراميها  أسبابها  الرئيس  يعرف  الجديدة  الحرب  مع  شرسة 
بتطويعه وال تنتهي بضرب المقاومة عبر حكومة يراد لها أن تلعب 
الدور الذي لعبته حكومة فؤاد السنيورة عام 2005 لكن بأساليب 

ناعمة خشية استفزاز حزب الله إلى الشارع.
وبحسب معلومات »البناء« فقد بدأت مفاوضات من نوع جديد 
خليل  النائب  على  العقوبات  عن  اإلع��الن  فور  بري  الرئيس  مع 
فحواها المقايضة بين منح المالية لبري وتجميد العقوبات مقابل 
فكان  المقبل،  الحكومة  رئيس  إلى  الحدود  ترسيم  ملف  عن  تنازله 
رّد رئيس المجلس واضحاً لن نتنازل عن المالية وال عن قطرة نفط 

وذرة غاز مهما بلغت العقوبات. 
والواضح أن مسار العقوبات تهديداً وفرضاً لن يتوقف، فأصبح 
سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين للسياسة األميركية يشبه إلى 
حٍد كبير المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري 
التي  فاالستحقاقات  األميركي،  الطلب  غب  استحضارها  أعيد  التي 
تلي والدة الحكومة - البيان الوزاري والثقة النيابية وعمل المجلس 
العقوبات كما حصل في استحقاقي  النيابي ستواكبها »ِسلٌل« من 
التكليف والتأليف ثم يبدأ تنفيذ الخطة: إصالحات مالية اقتصادية 
المتبع  فالسياق  جاهزة،  فالعقوبات  وإال  سياسية  شروطاً  تحمل 
الذي  الله  حزب  أيقظ  »النبيه«  بري  وموقف  التأليف  عملية  في 
حسم موقفه بالوقوف خلف قصر الرئاسة الثانية، وبأنه لن يسمح 

بكشف ظهره في الحكومة التي قد تمتّد إلى نهاية العهد الرئاسي.
ستسقط  المرة  هذه  المالية  عن  تنازله  أن  يدرك  بري  فالرئيس 
لطوائف  وسُتكَرس  األب��د  إلى  ميثاقيتها  وعن  عنها  العرف  صفة 
موقعاً  الشيعة  ويخسر  كاملة  الطائفية  بمواقعها  ستحتفظ  أخرى 
الدولة  في  حضورهم  سيضعف  التنفيذية  السلطة  في  أساسياً 
وفي النظام السياسي الطائفي القائم، وحينها ستكسر إرادة أركان 
الطائف  اتفاق  قبل  ما  إلى  الزمن  بهم  ويعود  الشيعية  الطائفة 
»الماكرين«  لعاب  ويسيُل  باإلكراه  التنازالت  تقديم  ُسبحة  وتُكر 
لتجريد  الفرص  اقتناص  على  أكثرهم  وما  والخارجيين  الداخليين 
الظلماء«  »الليالي  إحدى  وفي  أخرى،  قوة  مواقع  المقاومة  فريق 
ليقول  واإلصالح«  والتكنوقراط  »الحياد  فريق  يأتي  فقد  المنتظرة 
ميثاقاً  وليست  شيعياً  منصباً  ليست  النيابي  المجلس  رئاسة  إن 
ودستوراً بل عرف أو ليس ضرورة أن يكون رئيس المجلس األقوى 
شيعياً بل صاحب اختصاص ومستقل ومحايد لضرورة االنسجام 
يستتبعه  وهذا  فقط  واحدة  ولمرة  »التكنوقراطية«  الحكومة  مع 
ضغط لمنح الحكومة العتيدة صالحيات استثنائية لتسهيل عملها 
اإلصالحي وما يخفيه من شروط دولية بالجملة تبدأ بالنفط وبيع 
أصول الدولة وال تنتهي بفتح ملف سالح المقاومة على مصراعيه 
ووضعه على المشرحة الدولية وال بالتوطين والتطبيع وليس على 
شاكلة التطبيع القائم بل »تطبيع تسوية« لملفات النزاع الحدودي 
إلى  ووص��والً  طبعاً  إسرائيل  لمصلحة  والنفطي  والبري  البحري 

بحث دور لبنان في الصرع العربي اإلسرائيلي.
شعور  وتولد  الطائفية  بالتوازنات  المّس  محاولة  هو  واألخطر 
قوي لدى الثنائي والطائفة الشيعية عموماً بأننا أمام انقالب على 
صراع  إلحداث  خارجياً  مشروعاً  يخفي  ما  الميثاق  وعلى  الطائف 
أو  لتقسيم  مقدمة  يكون  طائفي   - أمني  توتر  إلى  يؤدي  قد  طائفي 

فدرالية! 
المالية حلقة ضمن خطة  انتزاع  بأن  »الثنائي«  ثمة قناعة لدى 
الدولة  في  الشيعية  الطائفة  يمثل  كمكون  بري  الرئيس  إلضعاف 
فيجري  المجلس  ورئاسة  النيابية  االنتخابات  إلى  الوصول  حتى 
نيابي  بلوك  بتجميع  المجلس  رئاسة  من  إقصائه  على  العمل 
أما بقية  للمقاومة.  األول  الحليف  رافض النتخابه وبالتالي ضرب 
حلفاء المقاومة فمن سيتجرأ حينها على المطالبة بحقيبة إذا كان 
إقصاء  يتم  وهكذا  المالية!  عن  التنازل  على  أُجبر  المجلس  رئيس 
والمردة  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  من  المقاومة  حلفاء 
والديموقراطي واللقاء التشاوري للسنة المستقلين وبالتالي إسقاط 
اآلخرون  الوزراء  فيما  قاصمة.  حكومية  بخدعة  النيابية  األكثرية 
الذي اختارهم نادي رؤساء الحكومات ينتسبون إلى فريق الحياد 
وإن  االختصاص  و«قناع«  بصبغة  مموهين  واألميركيين  آذار  و14 

لم ينتسبوا إلى حزب سياسي.
كما تدرك عين التينة ومعها »حارة حريك« أن تجريد الثنائي من 
تمثيله الحكومي سيجعله خارج الحكم وبالتالي تمرير المشاريع 
ظلماء«  و«ليلة  صباح  إشراقة  فكل  علمهما،  دون  من  وال��ق��رارات 
سيستفيقان على »مؤامرة ناعمة« وقرارات جائرة على غرار قرارات 
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إلى الشارع المحفوف بالمخاطر.

الوطني  »المركز  رئيس  نّظم 
لقاًء  الخير،  كمال  الشمال«  في 
المنية،  ف��ي  ال��م��رك��ز  ق��اع��ة  ف��ي 
رفضاً  غضب  »وقفة  شعار  تحت 
الصهيوني  العدو  مع  للتطبيع 
الفلسطيني«،  للشعب  ونصرة 
للحزب  ممثلين  ح��ض��ور  ف���ي 
االجتماعي،  القومي  ال��س��وري 
ح���زب ال���ل���ه، ت��ح��ال��ف ال��ق��وى 
منظمة  وفصائل  الفلسطينية 
الشمال  في  الفلسطينية  التحرير 

وفاعليات من المدينة.
كلمة  ع��ط��ي��ة  ل��ط��ي��ف  وأل��ق��ى 
ال���ح���زب ال����س����وري ال��ق��وم��ي 
»دم���اء  أّن  ف��أك��د  االج��ت��م��اع��ي، 
النصر  تصنع  التي  هي  شهدائنا 
 - العربي  القناع  وسينكشف 
بالقوة«،  وسيزول  الصهيوني 
إلى  يده  يمّد  »من  أن  من  محذراً 
ستقطع  للمقاومة  س���الح  أّي 
تحالف  »إنشاء  إلى  ودعا  يده«. 
اق��ت��ص��ادي م��ش��رق��ي ي��م��ت��ّد من 
الشام  إلى  العراق  إلى  الكويت 

فلبنان«.
وألقى عضو المكتب السياسي 
في حزب الله محمد صالح، كلمة 
ال��م��ؤام��رات  »ك���ل  أن  فيها  أك���د 
الشعب  ضد  تحاك  التي  العربية 
أم��ام  ستسقط  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، 
لبنان  ف��ي  المقاومين  ض��رب��ات 
التطبيع  وم��ؤام��رة  وفلسطين، 
المركزية  قضيتنا  ضد  الخليجي 
في  طالما  لها  قيمة  ال  فلسطين، 

األمة نبض المقاومة«.
»الجبهة  مسؤول  تحدث  ثم 
 - فلسطين  لتحرير  الشعبية 
القيادة العامة« أبو عدنان عودة، 
فاستنكر »المؤامرة العربية التي 

الفلسطينية«،  القضية  تستهدف 
السبيل  هي  »المقاومة  أن  مؤكداً 
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ي��ن«، وت��وج��ه 
لدعمه  الله  ح��زب  إل��ى  بالشكر 
للفصائل  التأسيسي  المؤتمر 
الفلسطينية الذي عقد في بيروت 

أخيراً، ودعمه بكل اإلمكانات.
»سياسة  الخير  انتقد  ب��دوره 
»مسلسل  أن  معتبراً  التطبيع«، 
قبل  م���ن  م��س��ت��م��ر  ال���ت���خ���اذل 
الالهثين  ال��ع��رب  المنبطحين 
ولكن  وإس��رائ��ي��ل،  أميركا  وراء 
من  الطيب  أف���رز  التطبيع  ه��ذا 
اليوم  »نجتمع  وقال  الخبيث«. 
الفلسطيني  للشعب  ن��ص��رًة 
ال���م���ظ���ل���وم، ن���ص���رًة ل��ل��ق��دس 
واألق��ص��ى وك��ن��ي��س��ة ال��ق��ي��ام��ة، 
نصرًة لفلسطين كل فلسطين من 
النهر إلى البحر. وتلك المشاريع 
جميعاً،  بتحالفنا  ستنكسر 
الممتدة من  المقاومة  فنحن األمة 
حتى  وص��والً  سورية  إلى  إي��ران 
لبنان بقيادة األمين العام لحزب 
سينتصر  ال��م��ش��روع  ه��ذا  ال��ل��ه، 
من  ش��اء  القدس  في  وسنصلي 

شاء وأبى من أبى«.
باسم  م��وع��د  ب��س��ام  وت��ح��دث 
قائالً  اإلسالمي«  »الجهاد  حركة 
لن  العربية  والشعوب  »األم���ة 
ترضى باتفاقيات الذل وسُتسقط 
وال  ال��ج��دي��دة،  ال��ق��رن«  »صفقة 
فلسطين  ق��ض��ي��ة  ع��ل��ى  خ���وف 
الفلسطيني  شعبنا  أن  طالما 
متمسكون  األم��ة  ش��رف��اء  ومعه 

بالبندقية«.
حزب  كلمة  عون  جالل  وألقى 
فدعا  االشتراكي،  العربي  البعث 
الخليج  في  شعبية  مقاومة  إلى 

مع  التطبيع  م��ش��روع  إلس��ق��اط 
العدو.

سليم  أب���و  ت��ح��دث  ب�����دوره، 
وقال  »فتح«  حركة  باسم  غنيم 
الخليجي  ال���خ���الف  ه���و  »م����ا 
العدو  مع  والبحريني  اإلماراتي 
من  اليوم  أعلن  فما  اإلسرائيلي؟ 
بغريب،  ليس  وات��ف��اق  تطبيع 
ضد  ال��ع��دو  م��ع  وق��ف��وا  فلطالما 
على  وشّدد  وشعبها«،  فلسطين 
هو  مؤتمراتهم  على  »ال���رد  أن 
ستسقط  التي  والطلقة  الحجر 
الالهثين  المتخاذلين  ع��روش 

وراء العدو«.
كلمته  في  خالد  الله  عبد  وأكد 
باسم األحزاب الوطنية اللبنانية، 
مشروع  مشروعين  »ه��ن��اك  أن 
المطبعين  وم��ش��روع  المقاومة 
مع العدو، وفي النهاية سينتصر 
مشروع الحق وستنهزم مشاريع 
العدو«،  كيان  مع  المتحالفين 
الداعمة  »ال��ش��ع��وب  أن  ورأى 
سورية  إلى  اليمن  من  لفلسطين 
في  ستكون  ول��ب��ن��ان  وال��ع��راق 

المنتصرين«. طليعة 
حزب  مسؤول  أكد  جهته،  من 
وسيم  أبو  الفلسطيني  »الشعب« 
أن  جداً  المعيب  »من  أن  م��رزوق 
توقيع  على  الجائرة  األقالم  تلجأ 

االتفاق على بيع فلسطين.«
وختم جالل وهبة اللقاء بكلمة 
االنتفاضة«،  »فتح  حركة  باسم 
التطبيع  »س��ي��اس��ة  إن  ق��ائ��الً، 
مشؤومة،  العدو  مع  الخليجي 
ال��س��ع��ودي-  ال��ت��ح��ال��ف  وإن 
الصهيوني، قد تم منذ زمن ولكن 

لم ُيعلن عنه«.

وقفة غ�سب في المنية  رف�سًا للتطبيع

»القومي«: دماء �صهدائنا ت�صنع الن�صر

األح��زاب واليد التي تمتّد اإلى �صالح المقاومة �صُتقطع لقاء  منسق  اعتبر 
طرابلس  في  الوطنية  والقوى 
عبدالله خالد،  أن طرح موضوع 
بتشكيل  يتعلق  ما  في  المداورة 
للتعبير  البعض  »دفع  الحكومة 
الطرح  ه��ذا  أن  من  خشيته  عن 
المالية،  وزارة  على  والتركيز 
أحد  الستبعاد  تغطية  يشكل 
جديد  بأسلوب  الوطن،  مكونات 
تلبية للرغبة األميركية، وهذا ما 
عملية  أعاقت  حقيقية  أزمة  خلق 

الحكومة«. تشكيل 
وقال خالد، بعد إجتماع للقاء 
القومي  السوري  الحزب  مقر  في 
اإلج��ت��م��اع��ي، ف��ي ال��ج��م��ي��زات 
السفير  ُك��لّ��ف  »حين  طرابلس 
مصطفى أديب بتشكيل الحكومة 
ملزمة،  اس��ت��ش��ارات  ب��م��وج��ب 
سعد  الرئيس  رشحه  أن  بعد 
رؤساء  بدعم  وحظي  الحريري 
ومباركة  السابقين  الحكومة 
المفتي )مفتي الجمهورية الشيخ 
عبد اللطيف( دريان، واستجابة 
ت���ّم ف��ي قصر  ال����ذي  ل��ل��ت��واف��ق 
)الفرنسي  الرئيس  مع  الصنوبر 
تسهيل  على  ماكرون  إيمانويل( 
بحيث  المكلّف،  الرئيس  مهمة 
صعوبات،  يواجه  ال  أن  يفترض 
بعد  أكد  قد  أديب  الرئيس  وكان 
يفضل  أن��ه  الكتل  رؤس���اء  لقاء 
من  وم��ص��ّغ��رة  رشيقة  حكومة 
مسيرة  ت��ب��دأ  اإلختصاصيين 
على  سيعمل  واإلص��الح،  اإلنقاذ 
الكفاءة  أصحاب  من  انتقائهم 
الرئيس  أن  مضيفاً  والخبرة«، 
م��اك��رون ك��ان ق��د »أع��ط��ى مهلة 
الحكومة  لتشكيل  أسبوعين 
وإقرار  لوضع  أسابيع  وثمانية 
خطة  وب��ل��ورة  ال���وزاري  البيان 
مطلع  في  يعود  أن  على  عملها، 

تم  م���ا  ل��ي��ش��ه��د  األول  ك���ان���ون 
المجتمع  مطالب  م��ن  تحقيقه 
الدولي وبدء إعطاء المساعدات، 
ومعلناً أن العقوبات ستطال من 

سيعرقل مسيرة اإلصالح«.
الرئيس  أن  »ي��ب��دو  وت��اب��ع 
ذات��ه،  م��ع  وانسجاماً  المكلّف 
الكالم  ف��ي  م��ق��الًّ  ي��ك��ون  أن  آث��ر 
ومنهمكاً في العمل مقدماً أسلوباً 
أن  مفضالً  التعامل،  في  مختلفاً 
ي��ك��ون م��س��ؤوالً ع��ن ك��ل خطوة 
سبقه،  ل��م��ن  خ��الف��اً  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
يتراجع  ول��م  ال��وع��ود  ينثر  فلم 
صعوبة  وم��ق��ّدراً  له  خّطط  عّما 
الوضع  وحساسية  المرحلة 
فيه  تكاثرت  وقت  في  لبنان،  في 
والداخلية  الخارجية  التدخالت 
وتعدد  مساراتها  تناقض  على 
تضافرت  وه��ك��ذا  مصالحها، 
كرستها  التي  الداخلية  العوامل 
التدخالت الخارجية لُتبرز كياناً 
العصبية  عليه  تهيمن  ه��ش��اً 
تلغيها  وال  والمذهبية،  الطائفية 
إالّ المواطنة القائمة على العدالة 
التي  الفرص  وتكافؤ  والمساواة 
تعيق الشبكة الحاكمة تحقيقها، 
في  بالرغبة  يومياً  تشدقها  رغم 

إقامة الدولة المدنية«.
ورأى أنه »إنطالقاً من اهتمام 
أوالً  بمصالحها  الحاكمة  الشبكة 
المداورة  موضوع  ُطرح  وأخيراً، 
النفوذ  لمركزية  للسعي  كتغطية 
الكفاءات  وتكامل  لتنّوع  كبديل 
ال��ت��ي ت��ك��ّرس ن��ه��ض��ة ال��وط��ن 
وت��ق��دم��ه، ول��ع��ّل ه���ذا م��ا دف��ع 
للتعبير عن خشيته من  البعض 
الوقت  ه��ذا  وف��ي  الطرح  ه��ذا  أن 
وزارة  على  والتركيز  ب��ال��ذات 
المالية، يشكل تغطية الستبعاد 
بأسلوب  الوطن،  مكّونات  أحد 

األميركية،  للرغبة  تلبية  جديد 
)ح��زب  الثنائي  دف��ع  م��ا  وه���ذا 
ال��ل��ه وح��رك��ة أم���ل( إل��ى رفض 
ال��م��وض��وع م��ن أس��اس��ه، وه��ذا 
أعاقت  حقيقية  أزم��ة  خلق  م��ا 
عملية تشكيل الحكومة وفرضت 
مشاورات على أكثر من مستوى، 
تسريع  إل���ى  ل��ل��ح��اج��ة  ن���ظ���راً 
محاولة  مع  الحكومة،  تشكيل 
المستجد  الموقف  بأن  لإليحاء 
الفرنسية  ال��م��ب��ادرة  يستهدف 
دخول  البعض  يستبعد  لم  فيما 
لتشديد  الخط  على  واشنطن 

الحصار على المقاومة«.
القوى  غالبية  أن  إلى  وأش��ار 
كانت »قد تمترست وراء المبادرة 
من  بدورها  تتمكن  أن  أمل  على 
اإلستثناء  يشملها  بأن  المطالبة 
وجاء  عليها،  المداورة  فرض  من 
اللقاء الذي جمع الرئيس المكلّف 
الفرنسي  والتحرك  الخليلين  مع 
لألمن  العام  ومساعي)المدير 
إبراهيم،  عباس  اللواء  العام( 
ل��ت��ف��رض م���زي���داً م��ن ال��ت��رّي��ث 
الحكومة،  ت��أل��ي��ف  عملية  ف��ي 
أدي��ب  ال��رئ��ي��س  أن  خ��ص��وص��اً 
الثنائي  إشراك  في  رغبته  أعلن 
شرط  قبول  يستطيع  ال  ولكنه 
وزارة المالية، ألن هذا اإلستثناء 
س��ي��ن��س��ح��ب ع��ل��ى األط�����راف 
األخ����رى«، م��وض��ح��اً أن���ه »ف��ي 
الوقت الذي كان الرئيس المكلّف 
التي  المهمة  عن  باإلعتذار  يفكر 
ك��ل��ف ب��ه��ا، ن��ص��ح��ه أك��ث��ر من 
وصول  بإنتظار  بالتريث  طرف 
يرضي  ح���ّل  إل���ى  ال��م��ش��اورات 
الوضع  ف��إن  وه��ك��ذا  الجميع، 
في  اإلحتماالت  كل  على  مفتوح 
المزيد  البالد  فيها  تشهد  مرحلة 

من التدهور«.

اإلس��الم��ي  المجلس  استنكر 
عن  ص��در  »م��ا  األع��ل��ى  الشيعي 
م��رج��ع��ي��ة دي��ن��ي��ة ك��ب��ي��رة بحق 
ولما  الشيعية،  اإلسالمية  الطائفة 
تحريض  من  الخطاب  إليه  انحدر 
وي��ش��ّوه  ال��ن��ع��رات  يثير  طائفي 
طائفة  على  وي��ف��ت��ري  الحقائق 
قّدمت خيرة شبابها وطاقاتها في 
معركة تحرير الوطن، كل الوطن، 
الصهيوني  اإلره��اب��ي��ن  ودح���ر 
ومناطقه  ق���راه  ع��ن  والتكفيري 
المتنوعة طائفياً ومذهبياً، لتجعل 
للعرب واألحرار  لبنان مفخرة  من 
شعبه  ك��ل  وينعم  ال��ع��ال��م،  ف��ي 
والكرامة  والحرية  باالستقرار 
الوطنية، بيد أن من ارتهن للخارج 
ضد  مشبوهة  ل��م��آرب  وخ��دم��ًة 
يمعن  وشعبه،  الوطن  مصالح 
وتضليل  ال��وق��ائ��ع  تحريف  ف��ي 
تشكيل  موضوع  في  اللبنانيين 
اإلصالحية  اإلن��ق��اذي��ة  الحكومة 
بميثاقه  لبنان  وحدة  تحفظ  التي 
واقتصاده،  واستقراره  ودستوره 
باحتفاظ  نطالب  كنا  إذا  ونحن 
المالية  بوزارة  الشيعية  الطائفة 
فمن منطلق حرصنا على الشراكة 

اإلجرائية،  السلطة  في  الوطنية 
الكتل  بين  توافق  من  يجري  فما 
بين  يسري  أن  ينبغي  النيابية 
تشكيل  في  السياسية  المكونات 

الحكومة«.
بيان  في  المجلس  واستغرب 
منددة  أصوات  صدور  »عدم  أمس 
تشكلت  ي��وم  الميثاقية  ب��خ��رق 
فيها  ت��ش��ارك  ل��م  ب��ت��راء  حكومة 
دوماً  دعت  التي  الشيعية  الطائفة 
أما  الطائف،  ات��ف��اق  تطبيق  إل��ى 
في  ال��م��داورة  نطبق  أن  أردن��ا  إذا 
في  ال��م��داورة  فلتكن  ال����وزارات، 
الفئة األولى، وقد ورد في  وظائف 
اللبناني  الدستور  من   95 المادة 
األول��ى  الفئة  وظ��ائ��ف  تكون  أن 
الوزارات مناصفة بين  ومن بينها 
دون  من  والمسيحيين  المسلمين 
طائفة،  ألي  منها  أي  تخصيص 
االختصاص  بمبدأي  التقيد  مع 

والكفاءة«.
اإلق��ص��اء  »س��ي��اس��ة  أن  وأك���د 
والعزل والتهميش التي طالما حذر 
منها اإلمام السيد موسى الصدر ال 
إنما  دول��ة،  تنتج  وال  وطناً  تبني 
ُتسهم في ضرب نسيجنا الوطني 

وتزعزع وحدتنا الوطنية، في وقت 
تعاوننا  تعزيز  إل��ى  فيه  نحتاج 
وما  كنا  ونحن  وحدتنا،  وتمتين 
الطائفية  ب��إل��غ��اء  نطالب  زل��ن��ا 
المواطنة  واع��ت��م��اد  السياسية 
كمعيار في العمل السياسي ضمن 
على  تقوم  التي  العادلة  الدولة 
والواجبات  الحقوق  في  المساواة 
الطائفية،  االمتيازات  عن  بمنأى 
يحكمها  منصفة  دول��ة  نريد  ألننا 
تحتضن  و  والمؤسسات  القانون 

جميع أبنائها«.
تفرض  »أن  المجلس  وأس��ف 
ط��ب��ق��ة س��ي��اس��ي��ة ف��اس��دة خ��رج 
م��ن��ه��ا م���ن ي���راه���ن ع��ل��ى سحق 
عليها  الحرب  وتمديد  المقاومة 
الفئة  »ه��ذه  معتبراً  شروطها«، 
من  البلد  إليه  وصل  عّما  مسؤولة 
تحاول  وه��ي  اقتصادي،  انهيار 
م����رة أخ�����رى ف����رض ش��روط��ه��ا 
هي  فيما  الحكومة  تشكيل  على 
سياسة  نتيجة  باإلنهيار  تسببت 
الصفقات  وتمرير  المحاصصة 
وهدر المال العام وخرق الدستور، 
وتحاول اليوم فرض نفسها كمنقذ 

للوطن«.

اأحزاب طرابل�س: البالد ت�صهد المزيد من التدهور

والو�صع مفتوح على كل االحتماالت 

»المجل�س ال�صيعي«: من ارتهن للخارج 

يمعن في تحريف الوقائع والت�صليل
اإلنجرار  »من  أمس  بيان  في  شلق،  نعمان  لبنان  في  االشتراكي  العربي  البعث  لحزب  القطري  األمين  حّذر 
أن »ما حققته المقاومة من  في ركب المشروع األميركي- الصهيوني وأدواته الخليجية في المنطقة«، معتبراً 
سدة  تولوا  ممن  الفاسدين،  المرتزقة  الساسة  بعض  وأهواء  رغبات  تطيحه  لن  والمنطقة،  لبنان  في  إنجازات 

المسؤولية الحكومية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وعاثوا في البالد فساداً«.
وأكد أن »لبنان سيبقى عصياً على أحالمهم في االلتحاق بمسلسل الخيانة واالستسالم واالنهزام والتطبيع 

مع إسرائيل«.

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن »حال التخبط واإلرباك في البلد وما وصلت اليه 
أمور الناس، أثبتت عقم هذا النظام الطائفي المذهبي الذي أوصل الوضع إلى انهيار يهّدد الكيان بالزوال، إذا لم 

يتدارك الجميع خطورة الواقع وضرورة االنتقال إلى الدولة المدنية التي تعتمد مبدأ العدالة والكفاءة«.
ولفت في بيان أمس، إلى أن »الظروف والمصالح واالرتباطات غلبت مصلحة الكثيرين على مصلحة تطوير 
المعيشية  األزمة  حدة  »أمام  وقال  أسوأ«.  هو  بما  تنذر  التي  االرت��دادات  هذه  كل  فشهدنا  وتحصينه،  النظام 
وصرخة الناس من غالء األسعار وجشع التجار والحجم المتزايد للبطالة وغياب فرص العمل، لم تعد تجوز 
المماطلة وانتظار التطورات واإلشارات لنرى حكومة اإلنقاذ التي تقع عليها مهمات محددة ومصيرية، فما يطرح 

اليوم للشراكة الوطنية في القرار التنفيذي أمر بديهي، في ظل نظام المحاصصات الطائفية«.
وشدد على أن »هم المواطن اليوم رغيف الخبز ولقمة عيشه وكرامته«.

�صلق: ما حققته المقاومة

لن يطيحه المرتزقة الفا�صدون

ها�صم: ال�صراكة الوطنية 

في القرار التنفيذي بديهية

ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائبة  تفقدت 
تصريف  ح��ك��وم��ة  ف��ي  ال��دف��اع  وزي����رة 
ق��وات  ق��ي��ادة  مركز  عكر،  زينة  األع��م��ال 
جنوب  ف��ي  العاملة  الدولية  ال��ط��وارئ 
من  أول  الناقورة  في  »يونيفيل«  لبنان 
أمس، حيث كان في استقبالها قائد قوات 
كول  ديل  ستيفانو  الجنرال  »يونيفيل« 

وعدد من كبار الضباط.
إستقبال  مراسم  عكر  للوزيرة  وأقيمت 
من  ثلة  خاللها  إستعرضت  وتشريفات، 
جرى  إجتماع  عقد  ثم  ال��ش��رف.  ح��رس 
ظل  في  التطورات  آخر  في  البحث  خالله 
عديدها  وخفض  ل�«يونيفيل«  التجديد 
والخروقات  األزرق،  الخط  إلى  إضافة 
اليومية  »اإلسرائيلية«  واإلن��ت��ه��اك��ات 

للبنان.
مكتبها  من  بيان  بحسب  عكر  وأك��دت 
ال��ق��وات  اإلع��الم��ي »ض����رورة أن ت��ق��وم 
الدولية بإلزام العدو اإلسرائيلي اإلحترام 
الكامل لمندرجات القرار 1701«، مشيرًة 
الدولية،  القرارات  لبنان  »إلتزام  أن  إلى 
عن  بالدفاع  حقنا  عن  التخلي  يعني  ال 
وطننا وسيادتنا ضد أي إعتداء«، ولفتت 
القوات  إلى أنه »بالرغم من خفض عديد 
حفظ  مهمات  أن  واثقون  أننا  إالّ  الدولية، 
داع��ي��ًة  ح��ال��ه��ا«،  على  ستبقى  ال��س��الم 
بين  والتعاون  التنسيق  »ض��رورة  إلى 
لردع  يونيفيل  وقوات  اللبناني  الجيش 
حفظ  في  بدورهم  ونوهت  اإلع��ت��داءات« 

السالم واإلستقرار.
م��ن ج��ه��ت��ه، ع���رض دي���ل ك���ول ق��رار 
التجديد ل�«يونيفيل«، مشيراً إلى »أهمية 
على  اللبناني  الجيش  م��ع  ال��ت��ع��اون 
قوات  أن  إلى  ولفت  األزرق«،  الخط  طول 
عقب  المساعدات  بتقديم  بدأت  يونيفيل 
إلى مكافحة  إنفجار مرفأ بيروت، إضافًة 

وباء كورونا.
وف���ي ال��خ��ت��ام، ت��م ت��ب��ادل ال����دروع 
السجل  في  كلمة  عكر  ودونت  التذكارية، 
في  كول  وديل  جالت  ذلك،  بعد  الذهبي، 
االزرق،  الخط  فوق  العسكرية  الطوافة 
عن  مفصل  ش��رح  ال��ى  إستمعت  حيث 
المتحفظ  والنقاط  »يونيفيل«  مهمات 

عليها لبنانياً.
الفرنسية  الكتيبة  ق��ي��ادة  زارت  ث��م 
قائد  إل��ى  اجتمعت  حيث  كيفا،  دي��ر  في 
كولومباني  غريغوري  العقيد  الكتيبة 
كولومباني  وق��دم  الضباط.  من  وع��دد 
الفرنسية  القوات  عمل  عن  مفصالً  شرحاً 
تعزيز  لجهة  لبنان،  جنوب  في  ميدانياً 
المحلية،  البيئة  في  واالندماج  االستقرار 

والمساعدات المقدمة لألهالي.
الفرنسية  ل��ل��ق��وات  ع��ك��ر  وش��ك��رت 
والسالم«،  األم��ن  حفظ  في  »مساهمتها 
لبنان  دعم  في  الفرنسي  ب�«الدور  منوهًة 

داخلياً وفي المحافل الدولية«.
قيادة  الدفاع  وزيرة  تفقدت  ذلك،  بعد 
فوج التدخل الخامس في بلدة كفردونين، 
العميد  الفوج  قائد  إستقبالها  في  وكان 
الضباط  من  وع��دد  األمين  محمد  الركن 
مهمات  على  واطلعت  والعسكريين. 
الخط  نقاط  وعند  الجنوب،  في  الفوج 
العدو  لخروقات  تصديه  وكيفية  األزرق 
»اإلسرائيلي« وال سيما التصدي للطائرة 

المسّيرة من قبل العدو وإسقاطها.
»يشكل  األم��ر  ه��ذا  أن  عكر  واعتبرت 
الذي  اللبناني،  للجيش  جديداً  إنجازاً 
ويتمتع  االس��ت��ع��داد  أه��ب��ة  على  يبقى 
بجهوزية عالية، لمواجهة العدو وإحباط 
سيادة  من  النيل  إلى  الرامية  مخططاته 
دوماً  »سنبقى  وقالت  لبنان«.  ووح��دة 
أجل  م��ن  جانبكم  إل��ى  وشعباً  حكومة 

وأملت  وحمايته«.  لبنان  ع��ن  ال��دف��اع 
منهم التقيد بشروط السالمة من فيروس 

كورونا. 
تابعاً  ح��دودي��اً  مركزاً  عكر  زارت  ثم 
العميد  بقيادة  الخامس،  المشاة  للواء 
إدغار الوندس، واطلعت منه ومن  الركن 
في  الجيش  مهمات  سير  على  الضباط 
مفّصل  شرح  إلى  إضافة  المنطقة،  تلك 
اللبناني  للجيش  التامة  الجهوزية  عن 

وكيفية التنسيق مع قوات »يونيفيل«.
من  محصناً  م��رك��زاً  زارت  ذل��ك،  بعد 
حرب  في  »اإلسرائيلي«  العدو  مخلفات 
المشاة  ل���واء  بجهود  ون��ّوه��ت  ت��م��وز. 

ألن  كبيرة  بكم  »ثقتنا  وقالت  الخامس، 
واالستقرار  األم��ن  على  الحفاظ  مسيرة 
عزمكم  بفضل  ستتحقق  لكنها  طويلة، 
على  وشجاعتكم  وق��درات��ك��م  وإرادت��ك��م 
مواجهة العدو اإلسرائيلي والحفاظ على 

سيادة لبنان«.
قيادة  الدفاع  وزي��رة  زارت  ذل��ك،  بعد 
في  شمع،  بلدة  في  اإليطالية  الكتيبة 
حضور الجنرال ديل كول، حيث إجتمعت 
ستاسيو،  أندريا  العميد  الكتيبة  قائد  مع 
مهمة  عن  مفصالً  شرحاً  لها  ق��دم  ال��ذي 
تواجدها  مناطق  في  اإليطالية  القوات 
إلى  إض��اف��ًة  العسكري  الصعيد  على 

التي  والنشاطات  اإلنمائية  المشاريع 
البيئة  في  اإلن��دم��اج  لتعزيز  بها  تقوم 

المحلية.
وأكدت عكر »أهمية الدور الذي تضطلع 
إليطاليا  شاكرًة  اإليطالية«،  القوات  به 
حكومًة وشعباً جهودها لدعم لبنان، وال 
قدمتها  التي  المساعدات  خالل  من  سيما 
وباء  ومكافحة  بيروت  مرفأ  إنفجار  عقب 
االلتزام  »ضرورة  على  وشّددت  كورونا. 
الجيش  مع  والتنسيق   1701 بالقرار 
لإلعتداءات  التصدي  بشأن  اللبناني 

اإلسرائيلية المتكّررة على لبنان«.

عكر جالت جنوبًا: ا�صقاط الم�صّيرة »االإ�صرائيلية«

 اإنجاز جديد للجي�س اللبناني

)مديرية التوجيه( عكر خالل زيارتها الجنوبية  
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مسجالً  اليومي  ارتفاعه  »ك��ورون��ا«  ع��ّداد  يواصل 
ومهّدداً  اللبنانية  المناطق  مختلف  في  كبيراً  انتشاراً 
وال��ش��ت��اء  ال��خ��ري��ف  فصلي  م��ش��ارف  ع��ل��ى  ب��األس��وأ 

المقبلين.
فقد أعلنت  وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي 
بفيروس  ُمصابة  ج��دي��دة  ح��االت   1006 »تسجيل 
»كورونا« المستجد ) كوفيد19(، ليرتفع العدد التراكمي 
لإلصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 29303 حاالت«. 

ولفتت إلى تسجيل 11حالة وفاة.

تحذيرات بلدية
وفي هذا السياق، صدر عن بلدية الكفور- تول بيان 
لفت إلى أنه »بعدما عاد جميع المصابين والمخالطين 
السورية  البنغالية،  الجنسيات  م��ن  ال��ع��م��ال  م��ن 
والسودانية إلى ممارسة حياتهم الطبيعية مع مراعاة 
إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ثُبت لدينا أخيراً، 
في  المقيمين  اللبنانيين  من  إيجابية  حاالت   3 ظهور 
بلدة تول، إضافًة إلى عدد من المخالطين لهم من أفراد 
عائالتهم )زوجة، أبناء(، وقد أخضع جميع المصابين 
فحص  أج��ري  بعدما  الطوعي،  للحجر  والمخالطين 
المخالطين  معظم  وعلى  المصابين  جميع  على   PCR
تقارير  في  عليها  إلطالعكم  النتائج  ظهور  انتظار  في 

الحقة وإخضاع بقية المخالطين للفحص«.
وأكدت أن لجنة »كورونا« في البلدية تتابع الحاالت 
حاجاتهم  عند  للوقوف  يومياً  لها  والمخالطين  كافة 
في  األزمة  خلية  مع  بالتنسيق  مستلزماتهم،  وتأمين 
والمدنية  األهلية  والجمعيات  أمل  وحركة  الله  حزب 
التام  التنسيق  إلى  إضافًة  »كورونا«،  بوباء  المختصة 
فقيه  حسن  الدكتور  بالتكليف  النبطية  محافظ  مع 

لوضعه بصورة ما يجري وما تؤول إليه األمور«.
في  »كورونا«  أزمة  متابعة  خلية  أعلنت  وتزامناً،   
حاالت   10 تسجيل  اليومية،  نشرتها  في  زغرتا،  قضاء 
موزعة  الماضية،  ساعة  ال�24  خالل  جديدة  إيجابية 
كاآلتي: زغرتا 2، أرده 3، إهدن 2، كفرشخنا 1، مرياطة 

.1 العيرونية   ،1
»تسجيل  بيان  في  كوسبا  بلدية  أعلنت  ذلك،  إلى   
إصابة جديدة بالفيروس بعد صدور نتيجة فحص ال� 

PCR إلحدى السيدات«.
اإليجابية  للحاالت  »المخالطين  من  البلدية  وطلبت 
في البلدة الحجر المنزلي لمدة 10 أيام حتى ولو أجروا 
فحص ال�  PCR، تحت طائلة تسطير محضر ضبط في 

حق المخالفين«.
أول  أجري  أنه  بيان  في  السقي  إبل  بلدية  أعلنت  و 
البلدة  أبناء  من  شخصاً   23 ل�   pcr »فحص  أمس  من 
سلبية  النتيجة  وج��اءت  المخالطين،  من  غالبيتهم 
لذلك  جيد،  الصحي  وضعها  واح��دة  حالة  باستثناء 
المخالطين  المصابين  التزام  اآلتية:  التدابير  اتخذت 
الحجر الصحي 14 يوماً تنتهي بتاريخ 2020/10/2، 
عدم التجّمع، وضع الكّمامات، تكليف عناصر الشرطة 

البلدية مراقبة التنفيذ واإلفادة عن كل مخالفة«.
في  الحبتور  مستشفى  إدارة  من  بالغ  على  و«بناء 
يعودون  الذين  المواطنين  جميع  من  فيه  تطلب  حرار 
الفترة،  هذه  في  زيارتهم  عن  ف��وراً  التوقف  مرضاهم، 
المصابين  عدد  وازدياد  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 
التقيد  األهالي  من  العكارية  مشمش  بلدية  أملت  به«، 
المذكور  المستشفى  إدارة  أن  »علماً  المذكور  بالبالغ 

تعهدت برعاية جميع المرضى، واالهتمام بهم«.
 3 تسجيل  الناعمة،  حارة  الناعمة-  بلدية  وأعلنت 

إصابات جديدة في البلدة، بالفيروس.
ودعت البلدية المخالطين إلى حجر أنفسهم ريثما يتم 

إجراء الفحوص الالزمة، واتخاذ اإلجراءات الوقائية.
وكذلك، أعلنت بلدية برجا تسجيل 7 إصابات جديدة  
للحاالت  التراكمي  العدد  أن  إلى  مشيرًة  »كورونا«،  ب� 

اإليجابية 56 حالة، وأن حاالت الشفاء 7 .
ودعت البلدية األهالي إلى اتخاذ اإلجراءات الوقائية 

كافة، حفاظاً على السالمة العاّمة .
بلديات  اتحاد  في  والطوارىء  األزمة  خلية  أعلنت  و 
»ك��ورون��ا«  بفيروس  مصاب  شخص  وف��اة  الضنية 
المنطقة  في  التاسعة  الوفاة  هي  بقرصونا،  بلدة  في 
أول وفاة بسببه في بلدة سير  بالفيروس منذ تسجيل 

في 22 نيسان الماضي.
األولى  بالفيروس،  جديدتان  إصابتان  ُسجلت  كما 
في بلدة إيزال والثانية في بلدة مراح السراج. وناشدت 

الصحية  التدابير  »ال��ت��زام  المواطنين  األزم��ة  خلية 
والوقائية الضرورية حفاظاً على سالمتهم«.

الفيروس يحلّق شماالً
الفيروس تحليقه في عاصمة الشمال، حيث   وتابع 
أعلنت خلية متابعة أزمة »كورونا« في قضاء طرابلس، 
في نشرتها اليومية، تسجيل 82 حالة إيجابية جديدة 
المواطنين  وناشدت  الماضية.  ساعة   24 ال���  خ��الل 
وجوب »التقيد بإرشادات وزارة الصحة العاّمة، لناحية 
المستمر،  اليدين  غسيل  و  الكّمامات،  ارت��داء  إلزامية 

والتباعد االجتماعي«.
وأشارت الخلية في نشرتها إلى أنه حتى يوم أمس، 
 ،1332 الشفاء   ح��االت  إص��اب��ة،   2290 تسجيل  تم 

الحاالت اإليجابية الناشطة 926، حاالت الوفاة 32.
تعقيم العدلية 

وأفادت »الوكالة الوطنية لإلعالم«   أنه سيتم إقفال 
داخله،  في  الدوائر  كل  لتعقيم  فقط،  اليوم  العدل  قصر 
كإجراء صحي وقائي، بعد اتصاالت تّمت بين الرئيس 
األول لمحاكم اإلستئناف في الشمال القاضي رضا رعد 
عّبود  سهيل  القاضي  األعلى  القضاء  مجلس  ورئيس 

ووزيرة العدل ماري كلود نجم.
كما أعلنت لجنة إدارة األزمات في قضاء الكورة، في 
نشرتها اليومية، تسجيل 14 حالة إيجابية جديدة في 
كاآلتي  على  موزعة  الماضية،  ساعة   24 خالل  البلدة 

 ،2 2، بتوراتيج  3، أنفه  3، كفريا  1، راسمسقا  :النخلة 
كوسبا 3.

إلدارة  المصغرة  اللجنة  عن  ص��در  السياق،  وف��ي 
الكوارث واألزمات في قضاء الكورة بياناً جاء فيه »عطفاً 
في  أنفه  بلدية  أجرتها  التي  المخبرية  الفحوص  على 
مستشفى الشمال االستشفائي ومختبر جامعة البلمند 
واتحاد  االجتماعي  التعاون  جمعية  مع  بالتعاون 
بفيروس  اإلصابات  عدد  ارتفاع  تبين  الكورة،  بلديات 
محافظ  مع  التواصل  وبعد  ملحوظ.  بشكل  كورونا 
لبنان الشمالي وموافقته على ضرورة اتخاذ اإلجراءات 
التواصل  وبعد  الفيروس.  انتشار  من  للحّد  الالزمة 
والتنسيق مع الجهات األمنية في اللجنة وبلدية أنفه، 
لتطبيق  البلدية  للشرطة  الالزمة  المؤازرة  تأمين  تقّرر 
تاريخ   167 رقم  أنفه  بلدية  رئيس  عن  الصادر  القرار 

2020/9/19 والذي تضمن ما يلي:
حفالت  سيما  وال  أنواعها،  على  التجّمعات  حظر   -

األعراس ومجالس العزاء وما شابه.
الضرورية  األم��ور  لتأدية  فقط  الخروج  ُيسمح   -
الكّمامات  وضع  اإلجتماعي،  التباعد  على  الحفاظ  مع 

والتعقيم.
الثامنة مساًء لغاية السادسة  ُيمنع التجوال بعد   -

صباحاً )باستثناء خدمة الديليفري(.
- ُتقفل الشواطئ العاّمة أمام الزّوار والتجّمعات.

خدمة  على  اإلب��ق��اء  م��ع  المطاعم  ص��االت  ُتقفل   -
الديليفري.

- ُتشدد اإلجراءات الوقائية وُيلزم الموظفون والعمال 
والزبائن بوضع الكّمامة )تغطية األنف والفم(، الحفاظ 
أو  والتعقيم  مترين(  )مسافة  اإلجتماعي  التباعد  على 

وضع حاجز لمنع دخول الزبائن إلى داخل المحل.
 pcr - إلتزام المخالطين )حتى لو جاءت نتيجة ال� 
المخالطة  تاريخ  من  أيام  عشرة  مدة  الحجر  سلبية( 
وزارة  توصيات  حسب  بالحجر  المصابين  وال���زام 

الصحة(.
- إجراء أكبر عدد من الفحوص للمخالطين وفحوص 

عشوائية في 21-22-23 أيلول.
- ُتكلف خلية األزمة متابعة تطور الوضع الصحي، 
التوصيات  ورفع  مفتوحة  اجتماعاتها  تبقى  أن  على 

حسب النتيجة .
- ُتكلّف شرطة البلدية تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع 

القوى األمنية ومؤازرتها.
القرار ُتعّرض صاحبها للمالحقة  - كل مخالفة لهذا 
إقفال  إل��ى  إض��اف��ًة  حقه  ف��ي  ضبط  محضر  وتنظيم 

المؤسسة المخالفة فوراً.
 21 اإلثنين  صباح  من  ابتداًء  القرار  بهذا  ُيعمل   -
الحالي لغاية مساء األحد 27 منه، على أن ُيوقف العمل 

به أو ُيجّدد وفقا للنتائج.

إدارة مستشفى بشري الحكومي، في بيان،  وأعلنت 
في  بشري،  قضاء  في  ايجابيتين  حالتين  تسجيل 
فحوص يوم أمس، إضافة إلى حالة واحدة لمقيم خارج 

القضاء.

»كورونا« جنوباً
خلية  عن  الصادر  اليومي  التقرير  أعلن  وجنوباً، 
األزمة في إتحاد بلديات جبل عامل- مرجعيون، وبناًء 
3 إصابات جديدة:  على تقرير طبيب القضاء، تسجيل 
من  واف��دة  الخيام  في  وإصابة  الصوانة،   1 حوال،   1
فإن  عليه  وبناء  الخيام،  في  شفاء  حاالت  و5  بيروت، 
عدد المصابين في قرى االتحاد ومنذ بداية األزمة حتى 
وست   ،109 الشفاء  وحاالت  إصابة   168 هو  تاريخه 
حالة   51 المتابعة  قيد  حالياً  ويوجد  وف��اة.  ح��االت 
المنزلي،  الحجر  قيد  منها   46 مخبرياً،  مؤكدة  مصابة 

و5 حاالت داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي.
مدينة  في  الجنوبي  لبنان  مياه  مؤسسة  وأعلنت    
اإلثنين،  اليوم  أبوابها  سُتقفل  أنها  بيان،  في  صيدا، 
بسبب إصابة موظفين اثنين بالفيروس، وأنها ستعمد 
داخل  الموظفين  لجميع   pcr ال�  فحوص  إج��راء  إلى 
جهة  من  المبنى  كامل  وتعقيم  جهة  من  المصلحة 

أخرى.

كورونا في رقم  كارثي... 1000 �إ�سابة  و11 وفاة و�لموؤ�سر�ت تهّدد بالأ�سو�أ

دعوات كثيفة لاللتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التجّمع والتجوال لياًل 

زيادة ربطة الخبز 

100 غرام اليوم
أعلن نائب رئيس اتحاد 
المخابز  أصحاب  نقابات 
علي  لبنان  ف��ي  واألف���ران 
ستبدأ  األفران  أن  إبراهيم 
اليوم   صباح  من  اعتباراً 
االتفاق  بتطبيق  اإلثنين 
مع  إليه  التوصل  تم  الذي 
والتجارة  االقتصاد  وزارة 
الخبز  ربطة  وزن  وزي��ادة 
 1000 100 غرام لتصبح 

غرام بدالً من 900 غرام .
أن  إلى  إبراهيم  وأش��ار 
»سعر طن الطحين المسلّم 
أرض الفرن 487 ألف ليرة 
لبنانية، على أن يتم تأمين 
الخميرة والسّكر باألسعار 
ال��م��دع��وم��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 
هذه  في  أساسية  عناصر 

الكلفة وفقاً لالتفاق«.
وأكد أن »األفران ملتزمة 
بهذا االتفاق لمدة 62 يوماً 
 21 اإلثنين  يوم  من  ب��دءاً 

أيلول«.
ودعا جميع األفران إلى 
رغم  االتفاق  ه��ذا  »ال��ت��زام 
يواجهها  التي  الصعوبات 
األف���ران  أص��ح��اب  بعض 
في تأمين الخميرة والسّكر 
األم��ر  ال��م��دع��وم،  بالسعر 
خسائر  سيكّبدهم  ال��ذي 

مالية خالل هذه الفترة«.
على  إب��راه��ي��م  وش����ّدد 
والتجارة  االقتصاد  وزارة 
»العمل على دعم الخميرة 
كل  إل��ى  لتصل  وال��س��ّك��ر 
تطبيق  يسّهل  بما  األف��ران 

االتفاق«.

البور�صات الأوروبية  ُتغلق على تراجع

 أغلقت البورصات األوروبية على تراجع، إذ قادت أسهم شركات السفر والبنوك وشركات السيارات 
الخسائر إثر عودة حاالت اإلصابة بفيروس كورونا للزيادة في أنحاء القارة العجوز.

وتراجع المؤشر »ستوكس 600« األوروبي 0.7 بالمئة، إذ هبط المؤشر اإلسباني الذي تشكل أسهم 
البنوك ثقالً عليها 2.2 بالمئة، وفقدت بورصتا فرنسا وإيطاليا أكثر من واحد بالمئة.

وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.7 بالمئة بعد أن تراجعت أسهم كل من آي.سي. إيه. 
لتشغيل  و«كارنيفال«  جيت«  و«إيزي  إيروايز«  »بريتيش  البريطانية  الجوية  للخطوط  المالكة  جي، 
جديدة  جولة  عن  أحاديث  تداول  خلفية  على  بالمئة  و15  بالمئة  ثمانية  بين  بما  السياحية  البواخر 
من إجراءات اإلغالق في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن تضاعف تقريباً عدد حاالت اإلصابة الجديدة 

بكورنا ليبلغ 6 آالف في اليوم.
وكان قطاع السفر والترفيه األسوأ أداًء، إذ خسر 3.5 بالمئة.

طريقه  وفي  الماضي  أيار   26 منذ  مستوياته  أدنى  ليبلغ  بالمئة،   2.6 البنوك  مؤشر  وانخفض 
لمستويات متدنية غير مسبوقة، إذ تعهدت بنوك مركزية كبرى باإلبقاء على أسعار الفائدة منخفضة 
إذا  الصفر  من  أقل  إلى  االقتراض  تكاليف  تقليص  المركزي  إنجلترا  بنك  يدرس  حين  في  طويلة،  لمدة 

دعت الحاجة.
ومع ذلك، سجل ستوكس 600 مكسباً أسبوعياً 0.2 بالمئة، إذ أعلنت بعض شركات التجزئة الكبرى 

عن أرباح قوية في وقت سابق هذا األسبوع وأنعشت صفقات نشاط االندماج واالستحواذ العالمي.

البور�صة ال�صعودية ت�صعد
 وتعاون م�صرفي اإماراتي »اإ�صرائيلي«

الصناعي  لالستثمار  السعودية  المجموعة  مكاسب  بفضل  السعودية  األسهم  سوق  ارتفعت 
والشركة الوطنية للبتروكيمياويات )بتروكيم( بعدما أعلنت الشركتان عن محادثات اندماج بينهما.

وصعد مؤشر المملكة 0.3 بالمئة، حيث تقّدم سهم السعودية لالستثمار الصناعي 5.5 بالمئة، في 
حين قفز سهم بتروكيم 6.8 بالمئة.

بعد  السعودي،  البتروكيمياويات  بقطاع  االندماجات  مسار  على  جديدة  خطوة  الصفقة  وستكون 
السعودية للصناعات  الشركة  70 بالمئة في  السعودية  العمالقة »أرامكو«  النفط  أن اشترت شركة 

األساسية )سابك( في حزيران الماضي، وارتفع سهم أرامكو 0.8 بالمئة.
 0.9 الوطني  دبي  اإلم��ارات  بنك  ونزل  مستقراً.  ليغلق  المبكرة  خسائره  فعّوض  دبي  مؤشر  أما 

بالمئة، وهبط سهم بنك دبي اإلسالمي 0.7 بالمئة.
المكاسب من الجلسة السابقة.  3.4 بالمئة، مواصالً  لكن سهم شركة أرامكس للوجستيات ارتفع 
إنها  أبوظبي،  حكومة  من  المدعومة  اإلماراتية  القابضة  الشركة  أعلنت  الماضي،  الخميس  ويوم 

استحوذت على حصة بنحو 22 بالمئة في أرامكس التي مقرها دبي، لتصبح أكبر مساهم فيها.
الذي  الوطني،  أبوظبي  بنك  البالد،  بنوك  أكبر  بمكاسب  مدعوماً  بالمئة،   0.8 أبوظبي  مؤشر  وزاد 

ارتفع 2.2 بالمئة، وسهم مصرف أبوظبي اإلسالمي الذي صعد 1.7 بالمئة.
»اإلسرائيلي«  لئومي  مصرف  مع  تفاهم  مذكرة  اإلسالمي  أبوظبي  وّقع  الماضي،  األسبوع  وفي 

الستكشاف مجاالت التعاون في المستقبل في اإلمارات و«إسرائيل« وأسواق أخرى.
وفي قطر، هبط المؤشر 0.3 بالمئة، متضرراً من هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيمياويات 

1.7 بالمئة.

عن  الشفة  مياه  انقطاع  مشكلة  لبحث  البقاعية،  نبحا  بلدة  في  لقاء  ُعقد 
البلدة وقرى الجوار التي تتغذى من مياه نبع عيون أرغش، حضره النائب 

علي المقداد وفاعليات.
واعتبر المقداد أن »من يرتوي من مياه عيون أرغش، ليس بلدة أو طائفة 
وبتدعي  نبحا  منها  المياه،  عنها  المقطوعة  القرى  عشرات  هناك  بل  معينة، 
وكنا  السنين،  عشرات  عمرها  »المشكلة  وقال  وسواها«.  وشعت  والقدام 
سابقاً نتحدث ضمن الدوائر المغلقة، أما اليوم فنطرح المسألة عبر وسائل 
المواطنين،  تجاه  بواجبها  بالقيام  البقاع  مياه  مؤسسة  ونطالب  اإلعالم، 
الشفة  مياه  تأمين  على  قادرة  وغير  مهترئة  المؤسسة  هذه  أن  يبدو  ولكن 

لقرى المنطقة«.

ورأى أن »مسؤولية عدم تأمين مياه الشفة تقع أيضاً على عاتق الجيش 
والقوى األمنية، والمطلوب التصدي للمشكلة قبل أن تتفاقم«. وتابع »أعرف 
أي  بحصول  نسمح  وال  نرضى  ال  ألننا  األمور،  لتهدئة  وصبرنا  صبرتم  كم 
أشكال بين الجار وجاره، لكّن هناك حقاً ألبناء هذه القرى بالشرب من مياه 
عيون أرغش، وليس من حق أحد أن يستخدم تلك المياه للسباحة والسياحة 

وري الحشيشة، في حين هناك أناس يعانون من العطش في المنطقة«.
وطالب مؤسسة مياه البقاع والقوى األمنية ب�«تحّمل مسؤولياتهم تجاه 
المواطنين، فال يجوز أن يدفع كل رّب عائلة بين 200 و300 ألف ليرة شهرياً 
لشراء المياه، فيما تذهب مياه عيون أرغش هدراً هنا وهناك، ونطالب أهلنا 

بالجلوس إلى طاولة حوار واالستماع إلى بعضهم بعضاً«.

المقداد يطالب بتاأمين المياه

 من عيون اأرغ�ش لنبحا والجوار
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 fOz—  —uC��  WK�IL�«  WK�dLK�  UNKL�
 sO��  ”b??M??N??L??�«  ¡«—“u?????�«  fK��

Æ¡«—“u�«Ë ”u�d�
 fK�L�« ‰U�√ W�K��« ÒqN��� w�Ë
 ÊU�K�«  v�≈  sO�«uI�«  l�—UA�  s�  Î «œb�
 d�—UI��«  œ«b??�≈Ë  UN��«—b�  WB��L�«

ÆUN�QA� W�“ö�«
 ⁄U�� b�√ fK�L�« ÂU�√ t� WLK� w�Ë
 ÊöLFO� ¡«—“u�«Ë VFA�« w�K�� Ê√
 ÎUMO�� ¨s�u�«Ë VFA�« W�b� vK� ÎUF�
 WK�d�  ÕU�M�   “U??�??�«  W??�—u??�  Ê√
 dA�«  Èu�  WN�«u�  o�d�  vK�  WLN�
 Ÿ«u??�√  lOL�Ë  »U????�—ù«Ë  Ê«Ëb??F??�«Ë
 W??O??�ö??�ù«Ë W??�œU??B??�??�ô« »Ëd???�???�«
 w�  w�  w��«  WO�U�uK�b�«Ë  WO�HM�«Ë
  «—UB��ô« bF� W�U� dL��� b�UB�
 gO��«  UNII��Ë  UNII�  w��«  Èd�J�«

Æ»U�—ù« vK� qD��« Í—u��« w�dF�«

‚«dF�«
 r�d�  W�—uNL��«  fOz—  d���«  ˚
 o��  W�«bF�«  oO�D�  Ê√  ¨f�√  ¨`�U�
 ¡UM��  w�U�√  VKD�  rz«d��«  w�d�I�

ÆWM�«u� W�Ëœ
 ¨W�—uNL��« fOz— V�JLK� ÊUO� ‰U�Ë
 ¨œ«bG�  dB�  w�  q�I��«  `�U�ò  Ê«
 Íc�«  wM�_«  o�dH�«  ◊UÒ�{  s�  Î«œb??�
 w��« WL�d��« VJ�d� vK� i�I�« vI�√
 …d�√ o�� ¨å—uBML�« WL�d�å?� X�d Ô�

Æåœ«d�√ W�ö� s� WK�U�
 V���  W�—uNL��«  fOz—  s?? ÒL??�Ë
  «u??I??�« W??�U??�??�??�« W??�d??�ò ÊU??O??�??�«
 ÊU��œd�  rOK�≈  l�  oO�M��«Ë  WOM�_«
 WI�ö�Ë WL�d��«   UO�O� WF�U�� w�
 vK�  i�I�«  ¡UI�ù  Îôu??�Ë  UNO�J�d�

Æåw�U��«

Êœ—_«
 Î«b� ¨w�U��« tK�«b�� pKL�« „—UA� ˚
 W�UF�« WOFL��«  U�UL��« w� ¨¡U�ö��«
 W��U��«  UN�—Ëœ  w�  …b��L�«  r�ú�
 ÎU�UD�  t��ö�  wIK�  YO�  ¨sOF���«Ë
 w��«  ¨ U�UL��ö�  W�UF�«  W�K��«  w�

ÆwzdL�« ‰UB�ô« WOMI� d�� bIF�
 „—UA�  ¨ U�UL��ô«  g�U�  vK�Ë
 w��«  v??�Ë_«  ‰ËUM��  ¨sO�L�  w�  pKL�«
 wL�UF�«  ÍœUB��ô«  Èb�ML�«  U�bIF�
 ¨W�«b��L�« WOLM��« dO�Q� ¨sOM�ô« ÂuO�«
 r�_«  UNLEM�  w��«  ¨WO�U��«  e�d�  U�  w�

Æw�u�uO��« Ÿ ÒuM��« vK� ¨…b��L�«

X�uJ�«
 …—«“Ë w� ’U��« —UA��L�« —Òc� ˚
 uM�d�  uJ� —u��b�« WO�dO�_« ŸU�b�«
 ÊËœ s�  «dzUD�  UL�N�« d�U�� s�
 W�K�L�«  U�UL��« …—b� V��� ¨—UO�
 Î«b�R�  ¨UN�«b���«  vK�  WO�U�—ù«Ë
 ŸuM�«  «c�  s�  s ÒB��  bK�  b�u�  ô  t�√
 ÃU���ò  X�uJ�«  Ê√Ë  ¨ «b�bN��«  s�
 ¡UM��  åWF�d�Ë  WK�U�  rOOI�  WOKLF�
 W�UL��  WKOH�  WK�UJ��  W??�u??E??M??�

ÆUN�F�Ë UNO{«—√

WK��L�« sOD�K�

øWƒdG QÉÑNCG

Twelfth year /Monday / 21  September 2020 / Issue No. 3334
3334  œb??F�«  Ø  2020  ‰uK�√  21  Ø  5M�ô«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 r�bI�  UN�O�  «bM�u�  Êö??�≈  oA�œ  XH�Ë
 t�Q�  ÍU??�ô  WLJ��  w??�  W??�—u??�  b??{  Èu??�œ
 W�Ëb�  UN�U�«e��«Ë  UN�«bNF��  `{U�  „UN��«ò

ÆåUN�UE�Ë WO�Ëb�« WLEML�« ÁcN� ÒdIL�«
 dB� b�b� s�ò ∫W�—u��« WO�—U��« X�U�Ë
 —Ëœ  UN�HM�  XC�—«  w��«  ¨W�bM�uN�«  W�uJ��«
 ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôuK�  qO�c�«  l�U��«
 ÍU�ô w� WO�Ëb�« ‰bF�« WLJ�� Â«b���« vK�
 WO�UO��«  w�dO�_«  U�bO�   «bM�√  W�b��
 …b��L�«  r�_«  ‚u�  eHIK�  WBM�  UN�ULF��«Ë

Æåw�Ëb�« Êu�UI�«Ë
 wL�— —b??B??� s??� U??�U??� W??�U??�Ë X??K??I??�Ë
 W�uJ��«ò  Ê≈  t�u�  W�—u��«  WO�—U��«  w�
 Y�b��«  UN�  o��  s??�  d??�¬  w??�  W�bM�uN�«
 bF�  ¨sOO�bL�«  W�UL�Ë  ÊU��ù«  ‚uI�  s�
 ÍbM�uN�«  ÂUF�«  Í√d�«  ÂU�√  Èd�J�«  UN��OC�
 UN�UO�  W�O��  UN�F�  s�  Vz«dC�«  wF�«œË
 W�—u�  w�  W�K��   ULOEM�  q�uL�Ë  r�b�
  ULOEM�  W�bM�uN�«  W�UF�«  W�UOM�«  UNHMB�

ÆåWO�U�—≈
 W�—u��«  W�uJ��«  Ê√  —bBL�«  ·U???{√Ë
 qJ� WO�u�UI�«  WI�öL�«  o�� UN�HM� kH���ò
 s� qÒL�Ë ¨åW�—u� w� »U�—ù« r�b� ◊—u� s�
 Í—u��« Âb�« pH�� WJ�dA�« ‰Ëb�«å?� UNH�Ë
 ¡U�œ s� WK�UJ�« WO�ËR�L�« åÎ«œ«d�√Ë  U�uJ�
 WO����«  WOM��«Ë   PAML�«  dO�b�Ë  sOO�bL�«

ÆÍ—u��« VFA�«  «Ëd� W�d�Ë
 ÕU�� ¨V�œ≈ WE�U�� ¡«u�√  bN� Î̈UO�«bO�
 Í—u��«  w�d��«  Ê«dODK�  WH�J�  «—U� ¨b�_«
 rOEM�  w�K�L�  WF�U�  l??�«u??�Ë  —UI�  vK�
 rOEM��  ÎU�bzUI�  j��dL�«  ås??�b??�«  ”«d???�ò
 w�  …b�  —ËU��  w�  p�–Ë  ¨w�U�—ù«  å…b�UI�«ò

Æw�ULA�« UNH�—Ë V�œ≈ WM�b� jO��
 W�u��«   «—U??G??�«  Ê√  w�«bO�  —bB�  b??�√Ë
 p�–Ë  ¨ås�b�«  ”«d�å?�  WF�U�  —UI�  X�bN��«
 ÎU�UA� WO�Ëd�«  ŸöD��ô«   «dzU� b�— bF�
 Íc�« d�_« ¨—UIL�« q�«œ rOEM��« w�K�L� ÎUH�J�
 w�d��« Ê«dOD�« q�� s� ÎUF�d� Îö�b� v�b��«

Æl�«uL�« Ác� X�bN��« ¨W�u� …—U� 20 d��
  dH�√   «—UG�«  Ác�  Ê√  ¨—bBL�«  nA�Ë

 w�K�L� …b�  UO�¬Ë —UI� 9 s� d��√ dO�b� s�
 Ÿœu��� dO�b� v�≈ W�U{ùU� ¨ås�b�« ”«d�ò
  U�uL�L�«  X�ËU�  WO���u�   «bF�  Íu��
 V�œ≈  ‰UL�  U�M�U�  WIDM�  s�  tKI�  W�K�L�«

Æw�uM��« n�d�« ÁU��U�
 W�u��«  «—UG�« Ê√ ¨w�«bOL�« —bBL�« l�U�Ë
 ¨V�œ≈  WM�b�  »d�  bOF�  »d�  WIDM�  X�U�
 åÂUA�«  d�d��  W�O�ò  Î «d�R�  UN�LK�  w��«Ë
 v�≈  å…dBM�«  WN��ò  rOEM��  WO�U��«  WN�«u�«
  «—UG�« X�bN��« YO� ¨ås�b�« ”«d�ò rOEM�
 ¨sO�œUOI�«  b�√  l�  W�K��  W�uL�L�  ÎU�UL��«

ÆrN�uH� w� sO�UB�Ë vK�� s� dH�√ U�
 2018 ÂU� W�UN� ås�b�« ”«d�ò rOEM� ÂU�Ë
 o�UM� w� åbO�u��« —UB�√ò s� sOK�UI� Z�b�
 s??�√Ë  ¨V???�œ≈  »u??M??�Ë  …UL�  ‰UL�  t�dDO�
 WO�d�Ë WO�OK�  UO�M� s� rNM� s�—b�MLK�
 ¨rN�  W�U�  ÊUDO��«  o�UM�  WOI�d�√  ‰UL�Ë
 —UB�√ò  s??�  s??�d??�¬  sOOA�«œ  Z??�œ  r??�  ULO�
 ¨vD�u�«  UO�¬  s�  ÊË—b���  sL�  åbO�u��«
 »e��«ò  UNOK�  dDO��  w��«   UN���«  vK�
 w�  åÊU��_«  W�UL�åË  åw�U���d��«  w�ö�ù«
 ‰ULA�«  WO�–ö�«Ë  w�dG�«  »uM��«  V�œ≈  wH�—

ÆWO�d��« œËb�K� sOL�U�L�« ¨w�dA�«

 åU�U�ò  W�U�Ë   b??�√  ¨qB��  ‚UO�  w??�Ë
 X�d�√ WO�dO�_«  «uI�« ÊQ� WOL�d�« W�—u��«
 ÎöL�� ÎU��dN� 30 s� W�uJ� WK�U� W�—u� s�
 d�F�  d��  ‚«d??F??�«  ÁU��U�  Í—u??�??�«  jHM�U�

ÆbO�u�«
 WK�U�ò  Ê√  WOK�√  —œUB�  s�  W�U�u�«  XKI�Ë
 ‰ö��ö�  W??K??�U??�Ë  ÎU��dN�  30  s??�  WH�R�
 —U�¬  s�  ‚Ëd�L�«  jHM�U�  WKL��  w�dO�_«
  —œU� W�—u��« …d�e��« w� UNK��� w��« jHM�«
 d�F�  d��  WO�«dF�«  w??{«—_«  v�≈  f�√  ¡U��
 n�d�  WO�dFO�«  WIDM�  w�  w�dA�«  dO�  bO�u�«

Æåw�dA�« WJ���«
 UOAOKO�Ë  WO�dO�_«  ‰ö��ô«   «u�dDO��Ë
 UNF�  WH�U��L�«  åWO�«dIL�b�«  W�—u�   «u�ò
 …d�e��«  WIDM�  w�  jHM�«  ‰uI�  rEF�  vK�

Æ—Ëe�« d�œË WJ���« w�E�U�� w� W�—u��«
 …b��L�«   U�ôu�«  W�—u��«   UDK��«  rN��Ë
 w� tFO�Ë Í—u��« jHM�« V�dN�ò vK� qLF�U�
 `{U� „UN��« w� sO�—u��« tM� Âd��� Ã—U��«

Æåw�Ëb�« Êu�UIK�
 ¨V�«d�  b�U�Ëœ  ¨w�dO�_«  fOzd�«  ‚œU�Ë
  «u�  V���  WD�  vK�  2019  ÂUF�«  d??�«Ë√
 —d�  t�√  ô≈  ¨W�—u�  w�  ÎUI�U�  …dA�ML�«  Áœö�

 ¡UI�≈ t�—«œ≈ ¡UC�√ q�� s� jG{ W�O�� ÎUI�ô
 WO�dO�_« …dDO��« ÊULC� ÍdJ�� 1000 u��
 ‰UL� UNOK� ¡öO��ô« r� w��« jHM�« ‰uI� vK�

Æœö��« ‚d�
 e�eF��  ÂU??�  t??�√  w�dO�_«  ‰ö??�??�ô«  sK�√
 ‚d�  ‰U??L??�  w??�  W�dJ�F�«  t??�«u??�  —U??A??�??�«

 ÆW�—u�
  «uI�«  sO�  d�u��«  bF�  …uD��«  Ác�  w�Q�Ë

ÆWIDML�« w� WO�Ëd�«Ë WO�dO�_«
 W�e�dL�«  …œU??O??I??�«  r�U�  Àb��L�«  ‰U??�Ë
 …œUOI�«  Ê≈  ÊU??�—Ë√  qO�  åÂuJ�M�ò  WO�dO�_«
 W�u��«   UFKD�«  XH��Ë  Î̈ «—«œ«—   d??A??�ò
 dDO�� w��«  WIDML�«  ‚u� WO�dO�_«   ö�UILK�
 w�œ«d�  U�d�  dA�Ë ¨w�dO�_« gO��« UNOK�
 dDO�� w��« WIDML�« w�  «uI�« e�eF�� WÒO�U�I�«

ÆåœdJ�« tzUHK� l� UNOK�
 ·bN�   «e�eF��«  Ác�  Ê√  ÊU??�—Ë√  ·U??{√Ë
  «u�  s�√Ë  W�ö�  ÊUL{  w�  …b�U�L�«ò  v�≈
 …b��L�«   U�ôu�«ò  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨ån�U���«
 w�  Èd�√  W�Ëœ  Í√  l�  ÂœUB��«  v�≈  vF��  ô
 w�  n�U���«   «u�  s�  l�«b��  UNMJ�  ¨W�—u�

Æåp�– d�_« VKD� ‰U�
 nA�  Âb??�  VK�  w�dO�√  ‰ËR??�??�  œU???�√Ë

 UN�U�—«  Òr�  w��«  W�—bL�«   U�dF�«  ÊQ�  t��u�
 q�√ UNI�«d� ¨X��« U�œb� “ËU��� r�  «e�eF��

ÆÍbM� 100 s�
 …uD��«  Ác�  Ê√  w�dO�_«  ‰ËR�L�«  d���«Ë
  UOKLF�U� Â«e��ö� UO�Ë— v�≈ W�{«Ë …—U�≈ò
 ÎUC�√Ë  ¨ÂœU??B??�??�«  d�U��  lML�  W�d�AL�«
 dO�  «“«eH��ô« VM��� s�d�¬ ¡U�d�√Ë UO�Ëd�

ÆåW�—u� ‚d� ‰UL� w� WOMNL�« dO�Ë WM�ü«
 V�«d� b??�U??�Ëœ w??�d??O??�_«  f??O??zd??�«  ÊU???�Ë
 w�  W�—u�  s�  w�œ«d�   U�—b�  V���  d??�√
 —U�≈  w�  p�–Ë  ¨w{UL�«  d�u��√Ø‰Ë_«  s�dA�
 t�«u� lOL� V�� ¨2019 ÂU� qz«Ë√ ¨t��ËU��
  U�L�« „d� vK� o�«u�Ë œuF� Ê√ q�� ¨„UM� s�
 w�  jHM�«  —U�¬  W�UL��  sOO�dO�_«  œuM��«  s�

ÆÁdO�F� o�Ë ¨W�—u�
 WF��  fD��√Ø»¬  dN�  26  w�  VO�√Ë
 l�  ÂœUB�  ÀœU�  w�  ÕËd��  sOO�dO�√  œuM�

ÆWO�Ë— WO�U��  U�d�
 åd��u�ò  vK�   dA�  u�bO�  l�UI�   dN�√Ë
  U�d� lM� ‰ËU�� WO�Ë—  UO�Ëd�Ë  U�—b�
 ÃËd��« vK� U�—U��≈ r� s�Ë ÂbI��« s� WO�dO�√

ÆWIDML�« s�
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áq«cô«eCG äGóæLC’ áeóNh ™HÉàdG QhO É¡°ùØæd â°†JQG :…Ég’ »a Égó°V iƒYO ™aôH Góædƒg ≈∏Y qOôJ ≥°ûeO

 ÒbA�«ò  ¨wL�UJ�«  vHDB�  ¡«—“u??�«  fK��  fOz—  bI��«
 t��b�  Íc�«  Íd�_«  nMF�«  Êu�U�  ŸËdA�  ¡«“≈  å»c��«Ë
 fK��Ë ¨`�U� r�d� W�—uNL��« w�Oz— U�œ ULO� ¨t��uJ�
 Êu�U�  ‰ULJ��U�  Ÿ«d??�ù«  v�≈  ¨w�u�K��«  bL��  »«uM�«

Æ…dJ�L�«  U�U���ô« ¡«d�ù Î«bONL�  U�U���ô«
 w�U��« w�Ëb�« dL�RL�« ‰ö� U�UI�√ WLK� w� wL�UJ�« ‰U�Ë
 nMF�« Êu�U� ŸËdA�ò Ê≈ ¨…√dL�« b{ nMF�« WC�UML� dA�
 ¨å»c��«Ë bA�« —U�« w� ‰«e� ô W�uJ��« t��b� Íc�« Íd�_«
 ¨…√dL�«  ·UB�≈  l�u�  w�  ÊuJ�  ÊQ??�  ·dA��ò  ∫ÎUHOC�

Æå…√dLK� vK�_« fK�L�« jOAM� vK� qLFM�Ë
 W�—uNL��«  w�Oz—  ¨wL�UJ�«  U�œ  ¨qBHM�  ‚UO�  w�Ë
 Î «bONL�  U�U���ô« Êu�U� ‰ULJ��U� Ÿ«d�ù«ò v�≈ ¨ÊUL�d��«Ë

Æå…dJ�L�«  U�U���ô« ¡«d�ù
 fK��  fOz—  l�  ¨Y��  ¡«—“u???�«  fK��  fOz—  ÊU??�Ë
 Êu�U�  s??�  ¡U??N??�??�ô«  WOL�√  ¨w�u�K��«  bL��  »«u??M??�«

ÆÎUF�d�  U�U���ô«
 ¨q�I��« ¨¡«—“u�« fK�� fOz—ò Ê√ ¨wL�UJ�« V�J� d�–Ë
 ŸU{Ë_«   «Òb����  ¨Y��  ¡UIK�«  ‰ö�  Èd�Ë  w�u�K��«
 w��«   U�b���«Ë  Î̈U�œUB��«Ë  ÎUOM�√Ë  ÎUO�UO�  ¨œö��«  w�
 W�cOHM��«  sO�DK��«  sO�  qLF�«  q�UJ�  WOL�√Ë  ¨bK��«  t�«u�
 sO�«uI�«  l�dA�  w�  Ÿ«d�ù«  t�Q�  s�  Íc�«Ë  ¨WOF�dA��«Ë

ÆålL��L�« `z«d� nK��� Âb�� w��«
 WOL�√Ë   U�U���ô«  Êu�U�  U���  sO��U��«ò  Ê«  ·U{«Ë
 …dÒJ�L�«  U�U���ô« ¡«d�S� ÎU�b� wCLK� Î̈UF�d� tM� ¡UN��ô«
 ¨»«uM�« fK�L� w�U�d�« —Ëb�« oO�M�Ë ¨q�IL�« Ê«d�e� w�

ÆåœU�H�« W��UJ� w� WO�uJ��« œuN��« r�œË
 åw�«d��«ò s� ¨—Òc� `�U� r�d� W�—uNL��« fOz— ÊU�Ë
 ¨W�Ëb�« ¡UM�� sOK�dFL�«Ë s�b�UH�« sO�ËR�L�« W��U�� w�
 s� Î«bOF� åWN�e�Ë …Òd�ò …dÒJ� Ô�  U�U���« ¡«d�≈ v�≈ U�œ ULO�

ÆåÕö��« …uD�ò
 w�U��«  w�Ëb�«  dL�RL�«  ‰ö� U�UI�√  WLK� w� `�U� ‰U�Ë

 œu�√  ÎU��—U�  „UM�ò  Ê≈  ¨…√dL�«  b{  nMF�«  WC�UML�  dA�
 ÊUL{  V��Ë  ¨¡U�M�«  UN�UN�«Ë  w��«  …U�UFL�«  s�  ÎU�e��Ë
 Êu�U� ŸËdA� —«d�≈ò v�≈ t�«– X�u�« w� ÎUO�«œ ¨å…√dL�« ‚uI�

ÆåW�—uNL��« W�Uz— s� q�dÔL�«  U�b�e�ô«  UO�UM�«
  U�ö�ù«ò  Ê√  `�U�  d�–  ¨w�UO��«  bOFB�«  vK�Ë
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عربيات / دوليات6

استغربت مصادر أممية 
اإلصرار الكالمي لوزير 

األميركية  الخارجية 
على إعالن تمديد الحظر 

السالح  االممي على 
إليران الذي انتهى تلقائياً 

وفق االتفاق النووي 
وفشلت واشنطن في جر 

مجلس األمن لتمديده 
ووصفت انتحال واشنطن 
صفة األمم المتحدة تعبيراً 

عن البحث عن انتصار 
اللفظي يغطي  بالعناد 

فشالً عملياً ودبلوماسياً 
ذريعاً ونادر الحدوث.
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رو�سيا: العالقات التي 

تجمعنا مع بيالرو�س وثيقة 

 وت�ضمن عدم تدخلهما

في �ض�ؤون بع�ضهما البع�س

قالت روسيا، أمس، إن »العالقات التي 
بيالروس،  المجاورة،  بالدولة  تجمعها 
تتميز  وت��اري��خ��اً،  وثيقة  تعتبر  وال��ت��ي 
القضايا  مختلف  في  المشترك  بالتنسيق 
وال��م��ج��االت، ب��اإلض��اف��ة إل��ى االح��ت��رام 

المتبادل بين البلدين«.
وذكر المتحدث الرسمّي باسم الرئيس 
الروسي دميتري بيسكوف، أن »مستوى 
الموجودين  واالحترام  المتبادلة  الثقة 
دولة  إط��ار  في  وب��ي��الروس  روسيا  بين 
االتحاد، يضمن عدم تدخلهما في شؤون 
اآلراء  تبادل  ويتيح  البعض  بعضهما 

بحرية«.
دولة  »نحن  قائالً:  بيسكوف  وأضاف 
ومستوى  ال��ح��ل��ف��اء،  وأق����رب  االت��ح��اد 
من  يضمن،  المتبادلين  واالحترام  الثقة 
الشؤون  في  نهائياً  التدخل  عم  ناحية، 
وتكراراً  الداخلية، وهو ما عبر عنه مراراً 
ناحية  وم��ن  بوتين،  فالديمير  الرئيس 
وجهات  بتبادل  للرئيسين  يسمح  أخرى 
بشكل  الملحة  القضايا  أكثر  حول  النظر 

صريح«.
وب�����دأت اح��ت��ج��اج��ات ال��م��ع��ارض��ة 
الضخمة في جميع أنحاء بيالروس في 9 
فاز  التي  الرئاسية،  االنتخابات  بعد  آب، 
البيالروسي  الزعيم  السادسة  للمرة  بها 
وحصل،  لوكاشينكو،  ألكسندر  الحالي 
على  المركزية،  االنتخابات  للجنة  وفقاً 

األصوات. من  بالمئة   80.1

»المجل�س الأعلى« 

للدولة الليبّية يرف�س 

اتفاق فتح م�انئ النفط

في  ل��ل��دول��ة  األع��ل��ى  المجلس  أع��ل��ن 
النفط  موانئ  فتح  اتفاق  رفضه  ليبيا 
الوزراء  رئاسة  مجلس  رئيس  نائب  بين 
الوطني  الجيش  وقائد  معيتيق،  أحمد 
مطالباً  حفتر،  خليفة  المشير  الليبي 
تلك  في  تحقيق  ب�«فتح  الوفاق  حكومة 

الواقعة«.
الليبية  للدولة  األعلى  المجلس  وقال 
ف��ي ب��ي��ان، أم����س، إن���ه »ب��ال��ن��ظ��ر إل��ى 
في  المتداولة  والبيانات  المعلومات 
اتفاق  بشأن  المختلفة  اإلع��الم  وسائل 
نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء أحمد 
الشرعية  غير  الجهة  مع  معيتيق  عمر 
ال��م��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ح��ق��ول وال��م��وان��ئ 
نؤكد  فإننا  حفتر،  خليفة  بقيادة  النفطية 
للمبادئ  المخالف  االتفاق  لهذا  رفضنا 
والقوانين  السياسي  باالتفاق  الحاكمة 

المعمول بها«.
 وتابع: »وعليه، يطلب منكم )حكومة 
خلفيات  في  عاجل  تحقيق  فتح  الوفاق( 
أي  هناك  كانت  إذا  وم��ا  الحادثة،  ه��ذه 
اإلج���راء  ب��ه��ذا  ع��الق��ة  لها  أخ���رى  جهة 
إلينا  التحقيق  نتائج  من  صورة  وإحالة 

التخاذ اإلجراء المناسب حياله«.
وأصدر جهاز حرس المنشآت النفطية 
المسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  التابع 
الحالي،  أيلول   18 يوم  الليبية،  العربية 
النفط  ش��رك��ات  جميع  إل���ى  م��رس��وم��اً 
يأذن  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  التابعة 
من  والتصدير  اإلنتاج  باستئناف  لهم 
تاريخ  من  اعتباراً  والمواني  الحقول 

صدور القرار.
الوطني  للجيش  العام  القائد  وك��ان 
في  أعلن  قد  حفتر،  خليفة  المشير  الليبي 
»استئناف  ذات��ه،  اليوم  من  سابق  وقت 
النفطية،  والموانئ  الحقول  في  اإلنتاج 
م���ؤك���داً ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ك��ام��ل ال��ش��روط 
توزيع  تضمن  التي  الالزمة  والتدابير 

عادل إليرادات النفط«.
تبذل  ودولية  إقليمية  جهوداً  أن  يذكر 
تجاه األزمة الليبية من أجل تثبيت وقف 
السياسي  المسار  النار واستكمال  إطالق 

الليبي.
وتجميد  المبذولة  الجهود  ظل  وف��ي 
األوض��اع  ت��ده��ورت  الميداني  ال��وض��ع 
كبيرة  لدرجة  والمعيشية  االقتصادية 
دفعت الشارع للخروج للتظاهر، خاصة 

في ظل استمرار إغالق النفط.

التحاد الأوروبّي: فر�ُس وا�ضنطن عق�بات دولّية على اإيران اإجراء باطل.. 

غوتيري�ض يرف�ض الأخذ بالإجراءات الأميركّية.. وطهران تتوّعد بالّرد الحا�سم 

انطالق تدريبات »قوقاز - 2020« في رو�سيا

بم�ساركة ال�سين وغيرها..

قبر�ص تدعو بروك�ضل التخاذ �إجر�ء�ت حا�ضمة �ضّد �أنقرة

و�أثينا تك�ضف عن �ضروطها الإجر�ء �لمفاو�ضات معها

رئي�ص وزر�ء �ليابان �لجديد يوؤكد �التفاق مع تر�مب 

على تعزيز �لتحالف �ال�ضتر�تيجّي بين بلديهما

الروسية، بمشاركة كل من روسيا والصين  2020« االستراتيجية، في منطقة »أستراخان«   - انطلقت تدريبات »قوقاز 
وأرمينيا وبيالروسيا وميانمار وباكستان.

روسيا  غرب  جنوب  في  العسكري  األمن  ولضمان  الجنوبية،  العسكرية  المنطقة  قدرة  تقييم  إلى  التدريبات  وتهدف 
االتحادية.

وتنقسم القوات المشاركة التي يصل تعدادها إلى أكثر من 80 ألف جندي، إلى مجموعات برية وجوية وبحرية، كما وتنّفذ 
التدريبات في ميادين عدة وفي مياه البحرين األسود وقزوين.

وسبق أن أجرت روسيا، في تموز الماضي، عمليات مراقبة على الوحدات واألساطيل العسكرية جنوب البالد، وفي منطقة 
القوقاز، بأوامر من الرئيس فالديمير بوتين.

وسبق أن أعلنت الصين أن قواتها ستشارك مع روسيا في هذه التدريبات، حيث »سترسل القوات المسلحة الصينية وفقاً 
لالتفاقيات التي تم التوصل إليها بين روسيا والصين، وحدات إلى منطقة أستراخان في روسيا للمشاركة في المناورات«.

600 طائرة ومروحية  يذكر أن نحو 128 ألف جندي، وأكثر من 20 ألف وحدة من التقنيات العسكرية واألسلحة، ونحو 
وما يصل إلى 15 سفينة، شاركت في العام الماضي في مشروع مراكز القيادة االستراتيجي »سينتر – 2019«، في الفترة 
من 16 إلى 21 أيلول 2019، في 6 ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة وميداني تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات 

الدفاع الجوي في مياه بحر قزوين.

بيتريديس،  خاراالمبوس  القبرصي،  الدفاع  وزي��ر  دعا 
االتحاد األوروبّي إلى »اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا على 

خلفية تصرفاتها في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط«.
أدلى به أمس: »ال  وقال بيتريديس، في تصريح صحافي 
ينبغي بأي حال من األحوال التقليل من شأن الوضع الراهن 
التركي،  للعدوان  نتيجة  المتوسط  األبيض  البحر  شرق  في 
األوروبّي تحويل تعبيره  وفي هذا الصدد يجب على االتحاد 

عن التضامن إلى عمل حاسم«.
وشّدد بيتريديس على أنه ينبغي »إيالء االهتمام الواجب 
توجيه  أجل  من  فورية«،  حاسمة  إج��راءات  واتخاذ  للوضع 
يزال  ال  األوروبي  »االتحاد  أن  مفادها  تركيا  إلى  قوية  رسالة 

موّحداً في التعامل مع التصرفات التركية غير القانونية«.

توتراً  الماضية  األشهر  في  المتوسط  شرق  منطقة  وتشهد 
بالغاً على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة 
أعرب  بينما  لهما،  تابعة  واليونان  قبرص  تعتبرها  مياه  في 
االتحاد األوروبي مراراً عن دعمه لموقفهما، منتقداً اإلجراءات 

التركية »غير القانونية«.
الحكومة  باسم  الرسمي  المتحدث  قال  متصل،  سياق  في 
اليونانية ستيليوس بيتساس إنه »ال يمكن إجراء مفاوضات 
مع تركيا بظل التهديدات«، الفتاً إلى أن »الشرط األساسي هو 

خفض التصعيد عملياً وفي لغة الخطاب أيضاً«.
اليونانية  » ميجا«  قناة  إلى  وأضاف بيتساس في حديث 
في  نحن  الحظ،  »لحسن  أنه  التركية  اليونانية  األزمة  حول 
األيام القليلة الماضية نشهد مرحلة خفض التصعيد النسبي 

وعدم  التركّية  األبحاث  سفينة  مغادرة  بعد  األمر،  هذا  حيال 
تجديد أي إخطار مالحي، كما أن هناك اتصاالت بين اليونان 
اليوناني  ال��وزراء  رئيس  مستشاري  مستوى  على  وتركيا 

والرئيس التركي«.
عليها  وافق  التي  العقوبات  قائمة  تبني  »سيتم  إنه  وقال 
مجلس الشؤون الخارجية بالفعل في القمة األوروبية يومي 
الواقع  أرض  على  تركيا  تظهر  أن  ونريد  والجمعة،  الخميس 
فرض  تريد  ال  اليونان  فإن  الواقع  في  ألنه  التصعيد  إيقاف 

عقوبات وهي تريد وقف التصعيد وتفضله«.
قرار  اتخاذ  هو  ترجيحاً  األكثر  »السيناريو  أن  إلى  ولفت 
الحقاً،  فرضها  ليتم  األوروب��ي��ة،  القمة  في  العقوبات  بشأن 
الجيد  من  يكون  »لن  وأض��اف:  تركيا«،  سلوك  على  اعتماداً 

ألوروبا أال تتبنى قائمة العقوبات«.
لحل  هي  االستكشافية  »المفاوضات  أن  المتحدث  وأكد 
المناطق  الخالف الوحيد لدينا مع تركيا، وهو ترسيم حدود 

البحرية، والذي ظل معلقاً منذ سنوات طويلة«.

يوشيهيدي  الجديد،  الياباني  الوزراء  رئيس  ذكر 
دونالد  األميركي،  الرئيس  مع  »اتفق  أن��ه  سوغا، 
تعزيز  على  أم��س،  بينهما  اتصال  خ��الل  ت��رام��ب، 

التحالف األمني االستراتيجي بين بلديهما«.
به  أدل���ى  صحافي  تصريح  ف��ي  س��وغ��ا،  وق���ال 
التحالف  تعزيز  إلى  السعي  »أكدنا  المكالمة:  حول 
االستراتيجي بين اليابان والواليات المتحدة، الذي 

في  واالستقرار  السالم  لضمان  زاوي��ة  حجر  يمثل 
المنطقة«.

وأضاف سوغا: »كما اتفقنا على التعاون الوثيق 
التصدي  وبهدف  الشمالية  كوريا  قضية  إطار  في 

النتشار فيروس كورونا«.
ونقل رئيس الوزراء الياباني عن الرئيس األميركي 
وأنه  البلدين،  بين  التحالف  تعزيز  »يجب  إنه  قوله 

مستعّد لالتصال مع سوغا 24 ساعة يومياً«.
الحاكم  الديمقراطي«  الليبرالي  »الحزب  وانتخب 
يوم  للبالد  جديداً  وزراء  رئيس  سوغا  اليابان  في 
شينزو  السابق،  ال��وزراء  لرئيس  خلفاً  أيلول،   14
مدار  على  البالد  في  السلطة  زمام  تولى  الذي  آبي، 
اليابان، وأعلن  قياًسيا في  8 سنوات، ما يمثل رقماً 

استقالته بسبب تدهور حالته الصحية.

أكد األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في 
أي  يتخذ  »لن  أنه  الدولي،  األمن  مجلس  رئيس  إلى  رسالة 
إجراءات في ما يتعلق بطلب الواليات المتحدة إعادة فرض 

العقوبات ضد طهران بسبب نقص الوضوح«.
إلى مجلس األمن، أمس »لن  وقال غوتيريس في رسالة 
نتخذ أي إجراء بشأن ما طالبت به الواليات المتحدة إعادة 

فرض عقوبات على إيران بسبب النقص الواضح«.
من  الرغم  »على  أنه  إلى  غوتيريس  أشار  الرسالة،  في 
امتثال  عدم  بشأن  المتحدة  الواليات  قدمته  الذي  اإلخطار 
إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن مجلس األمن لم 

يتخذ أي إجراء، وال أي من أعضائه أو رئيسه«.
وأيلول  آب  لشهري  األم��ن  مجلس  »رؤس��اء  أن  ذكر  كما 
أي  باتخاذ  لهم  يسمح  وضع  في  ليسوا  أنهم  إلى  أش��اروا 

إجراء« في هذا الصدد.
واشنطن  بإمكان  »ليس  أنه  االوروب��ي  االتحاد  أكد  فيما 
»يجب  أنه  إلى  مشيراً  إي��ران«،  على  دولية  عقوبات  فرض 

الحفاظ على االتفاق النووي«.
»قبل  إنه  وألمانيا،  وبريطانيا  فرنسا  قالت  جهتها،  من 
ثالثين يوماً، سعت الواليات المتحدة األميركية إلى تفعيل 
آلية )snapback( التي تسمح ألحد المشاركين في خطة 
إعادة  إلى  بالسعي   )JCPoA( المشتركة  الشاملة  العمل 
إي��ران،  ضد  رفعها  تم  التي  األط��راف  المتعددة  العقوبات 
عام 2015 وفقاً للقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة«.
ومن خالل بيان صادر عن الدول الثالث، »الحظت فرنسا 
المتحدة  الواليات  أن   )»E3s«( المتحدة  والمملكة  وألمانيا 
الشاملة  العمل  خطة  في  المشاركة  عن  توقفت  األميركية 

المشتركة بعد انسحابها من االتفاقية في 8 أيار 2018«.
أنه يستند  ُيزعم  الذي  للبيان ذاته، »فإن اإلخطار  ووفقاً 
إلى الفقرة 11 من قرار مجلس األمن رقم 2231، والذي ورد 
في  األعضاء  الدول  إلى  إرساله  وتم  المتحدة  الواليات  من 

مجلس األمن، ليس له أي أثر قانوني«.
إنه »يترتب على ذلك أن  الثالث في بيانها  الدول  وقالت 
أو  اإلج��راء  هذا  أساس  على  اتخاذه  يتم  إج��راء  أو  قرار  أي 

نتائجه ليس له أي أثر قانوني«.

سلطة  على  الحفاظ  يبقى  »الهدف  أن  إلى  الدول  ولفتت 
أنه  مضيفًة  المتحدة«،  لألمم  التابع  األمن  مجلس  وسالمة 
لقرار  الكامل  بالتنفيذ  ملتزمة  ال�3  الدول  مجموعة  تزال  »ال 
العمل  خطة  على  ص��ادق  ال��ذي   ،2231 رقم  األم��ن  مجلس 

الشاملة المشتركة في عام 2015«.
على  للحفاظ  كلل  بال  عملنا  »لقد  أنه  إلى  البيان  وأشار 

االتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بمواصلة القيام بذلك«.
وأعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس، أن 
»العقوبات األممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، 
على الرغم من رفض المنظمة لهذا األمر«، مهدداً الدول التي 

لن تنفذ العقوبات ب� »عواقب«.
وزارة  باسم  المتحدث  قال  األميركي،  القرار  على  ورداً 
الخارجية اإليرانية، أمس، إن »رسالة طهران إلى واشنطن 

واضحة: عودوا إلى قرارات المجتمع الدولي«.
وأضاف أن »الواليات المتحدة معزولة جداً في قراراتها 
ضحية  »أول  أن  معتبراً  ضعفها«،  يعكس  وهذا  األخيرة. 
لسياسات ترامب وشركائه الدوليين هي الواليات المتحدة 

نفسها«.
الخارجية  قالت  طهران،  ضد  العقوبات  على  وتعليقاً 
الروسية إن »القرار 2231 حول إيران ال زال سارياً ومساعي 
»واشنطن  داعية  متواصلة«،  النووي  االتفاق  على  الحفاظ 

إلى عدم التكلم باسم مجلس األمن الدولي«.
االتفاق  على  الموقعة  األوروبية  األطراف  قالت  ذلك،  إلى 
عضواً،  دولة   15 من  المؤلف  للمجلس  رسالة  في  النووي 
المتحدة  األمم  عقوبات  فرض  إلعادة  إجراء  أو  قرار  »أي  إن 

سيكون بال أي أثر قانوني«.
كما وكان مجلس األمن الدولّي رفض في آب مشروع قراٍر 
أميركي لتمديد حظِر السالح المفروِض على إيران، وأخفقت 
بعد  القرار  مشروع  لتمرير  محاولتها  في  المتحدة  الواليات 
اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا 

و8 أعضاٍء آخرين عن التصويت.
اإليرانية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  أكد  بدوره، 
وقال  واضحة«،  واشنطن  إلى  طهران  »رسالة  أن  أم��س، 
»عودوا إلى قرارات المجتمع الدولي«، وذلك رداً على إعالن 
بشكٍل  المتحدة  األمم  عقوبات  فرضها  المتحدة  الواليات 

أحادي على إيران.
وأضاف المتحدث اإليراني في بيان أن »زمن قطاع الطرق 

انتهى وردنا سيكون حاسماً«.
قراراتها  في  جداً  معزولة  المتحدة  »الواليات  أن  أكد  وإذ 
باسم  المتحدث  اعتبر  ضعفها«،  يعكس  وه��ذا  األخ��ي��رة 
ترامب  لسياسات  ضحية  »أول  أن  اإليرانية  الخارجية 

وشركائه الدوليين هي الواليات المتحدة نفسها«.
من جهته، مندوب إيران لدى مجلس األمن الدولي مجيد 
إلعادة  األميركي  اإلج��راء  تأثير  من  قلل  روانتشي،  تخت 
فرض العقوبات على بالده خاصة أن المهلة التي حددتها 

واشنطن انتهت من دون أن يحدث شيء.
المتحدة  األمم  األمين  إلى  روانتشي  وجهها  رسالة  وفي 
ورئيس مجلس األمن، أوضح أن هذا اإلجراء غير قانوني وال 
أساس له من الصحة، مؤكداً أن »الوهم والحلم األميركيين 

لن يتحققا«.
أمس  قال  ظريف،  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير 
الضغوط  وتحمله  اإليراني  الشعب  »صمود  إن  السبت، 

األم��ن«،  مجلس  في  أميركا  هزيمة  سبب  كان  األميركية، 
مضيفاً أن »الترويكا األوروبية لم تستطع التصدي للبلطجة 

األميركية، وهذا يقلل من شأن أوروبا«.
رفضها  أعلنت  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  أن  إلى  يشار 
استخدام الواليات المتحدة »آلية الزناد« ضد إيران، مطالبًة 

بالحفاظ على االتفاق النووي.
لديها  ال�3  »مجموعة  إن  األلمانية،  الخارجية  وقالت 
والحفاظ  األميركية  الزناد(  )آلية  رفض  وهو  موّحد  موقف 
تعود  أن  أوالً  إي��ران  على  يجب  لكن  النووي  االتفاق  على 

لاللتزام بتعهداتها«.
كما أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب في وقت سابق، 
أن »واشنطن ستفعل آلية )سناباك( في مجلس األمن الدولي 

الرامية إلى إعادة فرض كل العقوبات األممية على طهران«.
عقوبات  فرض  إعادة  آلية  هي  »سناباك«  أن  إلى  يشار 
 2231 األمن  مجلس  لقرار  طبقاً  إيران  على  المتحدة  األمم 
الذي صدر تأييداً لالتفاق النووي مع إيران عام 2015، في 
حين أن الواليات المتحدة انسحبت من االتفاق عام 2018.

روحاني: �لواليات �لمتحدة و�ضلت �إلى نقطة �لهزيمة �الأخيرة 
األخيرة«  الهزيمة  نقطة  إلى  اليوم  وصلت  األميركية  المتحدة  »الواليات  أن  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  أكد 
معتبراً أن »األميركيين لم يفشلوا في تحقيق إجماع عالمي ضد إيران فحسب، بل حتى أنها لم تتمكن من إقناع حلفائها 

التقليديين بالوقوف إلى جانبها ضد إيران«. 
في  األخيرة«  األشهر  خالل  متعاقبة  مرات  ثالث  الدولي  األمن  مجلس  في  »ُهزمت  أميركا  أن  إلى  روحاني  وأشار 
مسعاها إلعادة فرض العقوبات على إيران )باستخدام آلية الزناد(، معتبراً »محاولة أميركا األخيرة الستغالل آليات 

فّض النزاع كانت محكومة بالهزيمة الحتمية«.
ورأى روحاني في اجتماع اللجنة الحكومية اإليرانية أن »عدم اهتمام مجلس األمن بطلب أميركا هو أفضل طريقة 
إيران، فالجمهورية  الحاسم من  الرد  الغطرسة فستتلقى  إلى سلوكيات  أميركا  أنه »إذا لجأت  لتعامله معها«، مؤكداً 

اإلسالمية لم ولن تخضع لالستكبار األميركي«.
كما توّجه روحاني بالشكر إلى »روسيا والصين والدول الصديقة وغيرها من الدول في مجلس األمن للوقوف في 

وجه الهيمنة األميركية«.
روحاني أبدى استعداد إيران ل�»العودة إلى التزاماتها في االتفاق النووي في حال عودة الدول الخمس األعضاء في 

االتفاق النووي إلى التزاماتهم بشكل كامل«.
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االعتراف القانوني الدولي، هو هدف تسعى �الأهّم �إقر�ر قانون �لتقاعد و�لحماية �الجتماعية لتاأمين حياة كريمة لكّل �للبنانيين
على  الناشئة  السياسية  الكيانات  معظم  اليه 
نفسها  تعتبر  وال��ت��ي  م��ح��ددة،  جغرافية  بقعة 
شعب  ذات  ال��واق��ع،  في  قائمة  سياسية  وح��دة 
الدولي  المجتمع  إلى  لتدخل  قومية،  أو  أمة  أو 

القانوني بكل تشكالته، كدولة قانونية فاعلة.
ال��س��ي��اس��ي��ة قديم  ب��ال��ك��ي��ان��ات  واالع����ت����راف 
عصر  في  شهدنا  فقد  اإلنساني.  التاريخ  في 
سفراء  تبادل  حركة  القديمة،  اإلمبراطوريات 
ب��ي��ن��ه��ا، ل���ل���دالل���ة ع��ل��ى االع����ت����راف ب��وج��وده��ا 

السياسي.
بالكيانات  االع����ت����راف  ن��ظ��ري��ة  وت����ط����ّورت 
السياسة، مع والدة الدولة القومية في أوروبا 
واقعي  اع��ت��راف  م��ن  »وستفاليا«،  مؤتمر  بعد 
دخول  مع  قانوني،  اع��ت��راف  إل��ى  سياسي،  أو 
العالقات  ف��ي  إي��ق��اع  كضابط  ال��دول��ي  القانون 

الدولية، في عالمنا المعاصر.
وأنواع االعترافات هي:

 أ - االعتراف الواقعي أو السياسي: 
هو تصرف ذو طبيعة قانونية غير محددة، 
وهو  م��ا،  أوض���اع  على  التحفظات  بعض  م��ع 

اعتراف يسبق عادة االعتراف القانوني.
ب - االعتراف القانوني: 

تحفظات،  أي  على  ينطوي  ال  اع��ت��راف  ه��و 
الشروط،  مكتمل  السياسي  الكيان  أّن  باعتبار 

التي حّددها القانون الدولي.
ج - االعتراف بالدولة:

دول،  ع���دة  أو  ل���دول���ة  إرادي  ت��ص��رف  ه���و 
كيان سياسي مستقّل على  باالعتراف بظهور 
ليس  وهو  الدولة،  وصف  له  الدولية،  الساحة 

شرطاً لوجود الدولة.
ح - االعتراف بالحكومة:

ما،  دولة  بموجبه  تعلن  إرادي،  تصرف  هو 
خارج  السلطة،  استلمت  التي  بالهيئة  اعترافها 
بعد  انقالب(،  أو  )ث��ورة،  الدستورية  األشكال 
السلطة بصورة فعلية،  أنها تمارس  التأكد من 

وقادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
إذن، لقد نظم القانون الدولي األلية القانونية، 
الناشئة،  ال��س��ي��اس��ي��ة  ب��ال��ك��ي��ان��ات  ل��الع��ت��راف 
ال  م��ح��ددة،  ب��ش��روط  وبالحكومات،  وب��ال��دول 
في  وتساهم  ال��دول��ي��ي��ن،  واألم���ن  السلم  ت��ه��ّدد 

تطور الحياة البشرية.
غير أّن نموذج الكيان الصهيوني، المغتصب 
فريداً  نموذجاً  ك��ان  العربية،  فلسطين  ألرض 
م��ن ن��وع��ه ف��ي ال��ع��ال��م، حيث ت��ّم ت��ج��اوز األلية 
القانونية، من حيث االعتراف الدولي به، بدعم 

من الدول االستعمارية الحامية له.
أوالً: 

االعتراف الدولي بكيان العدو الصهيوني:
 ،1947 عام  الثاني  تشرين   29 بتاريخ   - أ 
صدر القرار الدولي رقم 181 القاضي بتقسيم 
فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية، بناء على 
للقانون  مخالف  قرار  وهو  بريطانية،  توصية 

الدولي، ويمكن الطعن به لعدم شرعيته.
فالدولة المنتدبة، وبناء لما نص عليه القانون 
انتدابها،  فترة  انتهاء  بعد  البالد  تسلم  الدولي، 

حصراً إلى سكانه األصليين.
المتحدة، وكما نص  األمم  أّن صالحيات  ثم 
عليه ميثاقها، ال تسمح لها بتقسيم الدول، دون 
وتنحصر  األرض،  أص��ح��اب  وم��واف��ق��ة  إرادة 

صالحياتها في حفظ خرائط حدود الدول.
ب - وبتاريخ 14 أيار عام 1948، أعلن كيان 

العدو الصهيوني عن استقالله.
اعتراف  إلى  أوالً  لكن هذا االستقالل يحتاج 
دولي، كي تثبت شرعيته الدولية، وهي حاجة 

وجودية لكيان العدو.
غير أّن المشكلة التي واجهت هذا االعتراف، 
احتالل العدو الصهيوني ألراضي عربية خارج 
حدود التقسيم، وطرد فلسطينيين من ديارهم، 
وهو تجاوز ال تقبل به معظم دول األعضاء في 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.
قام  اإلش��ك��ال��ي��ة،  ه��ذه  على  االل��ت��ف��اف  وبغية 
بالتوقيع   ،1948 ع��ام  أي��ار   12 بتاريخ  العدو 
يقضي:  ال��ذي  البروتوكول  على  »ل���وزان«  في 
خارج  احتلوها  التي  األراضي  من  بانسحابهم 
فلسطين  أله���ل  وال��س��م��اح  ال��ت��ق��س��ي��م،  ح����دود 

بالعودة إلى ديارهم.
 وبالفعل، فقد اقتنعت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، بأّن العدو سيلتزم ببنود التسوية كما 
وردت في البروتوكول، وتّم قبول كيان العدو 
الصهيوني في عضوية األمم المتحدة، بتاريخ 

أيار عام 1949.  11
وف�����ي ن���ف���س ال�����ع�����ام، أع���ل���ن ك���ي���ان ال���ع���دو 
الصهيوني، عن عزمه عدم تنفيذ ما التزم به في 
التوفيق  للجنة  رسمية  بمذكرة  وتقدم  ل��وزان، 

الفلسطينية يقول فيها:
 »إّن الساعة ال يمكن أن ترجع إلى الوراء... 
األصلية  إقامته  مكان  إلى  الجئ  أي  عودة  واّن 

هو شيء مستحيل«.
وب��ذل��ك ي��ك��ون ك��ي��ان ال��ع��دو، ق��د استحصل 
على اعتراف دولي لوجوده، من خالل خديعة 
في  األول��ى  الخطوة  وه��ي  »ل���وزان«،  برتوكول 

طريق االعترافات الطويلة، والخدع المتعّددة.
ثانياً:

االعتراف العربي بكيان العدو:
لفلسطين  م��ح��ت��ّل  ال��ص��ه��ي��ون��ي  ال��ع��دو  ألّن 
العربية، فقد كان االعتراف العربي به ضرورة 
الجيوسياسي، وهي خطوة  الستقرار محيطه 

طويلة زمنياً، وتحتاج إلى خدع متعّددة.
الحروب  معظم  أّن  االع��ت��ب��ار،  يمكن  ل��ذل��ك 
التي خاضها العدو مع الدول العربية المحيطة 
انتزاع  إل���ى  ت��ه��دف  ال��غ��اص��ب، ك��ان��ت  ب��ك��ي��ان��ه 
اعتراف عربي به، بدعم غربي غير محدود، في 

االقتصاد والسياسة واألمن.
  وكانت حرب حزيران عام 1967، واحتالل 
العربية  ال���س���وري، وس��ي��ن��اء  ل��ل��ج��والن  ال��ع��دو 
ورقة  هي  فلسطين،  من  تبقى  وم��ا  المصرية، 
التفاوض الخديعة، لما عرف بمعادلة »األرض 

مقابل السالم«.
بتاريخ  ال���ص���ادر   242 رق���م  ال���ق���رار  وك���ان 
مع  تعامل  قد   ،1967 عام  الثاني  تشرين   22
الشعب الفلسطيني كالجئين، وهو مخالف لما 

نص عليه القرار الدولي رقم 181. 
وبعد حرب تشرين عام 1973، صدر القرار 
الدولي رقم 228، والذي أكد على مبادئ القرار 
الدولي رقم 242، كإطار لحّل الصراع العربي 

اإلسرائيلي.
 وكان شعار »األرض مقابل السالم »معادلة 
الخديعة  الشعار  السالم«،  »مدرسة  أو  مدريد، 
أنتج معاهدة »كامب ديفد«، والذي أخرج  الذي 
اإلسرائيلي،  العربي  الصراع  دائ��رة  من  مصر 
رسمي،  ع��رب��ي  اع��ت��راف  أول  ال��ع��دو  وأع��ط��ى 

بشرعية احتالله لفلسطين.
في الواقع، أّن معاهدة »كامب ديفد« قد أنهت 
إلى  نقلته  أو  »اإلس��رائ��ي��ل��ي«،  العربي  ال��ص��راع 
لزمن  ال��ق��وى  م��ي��زان  ف��ي  متكافئ  غير  ص���راع 
طويل، وأبعد عن كيان العدو الخطر العسكري 
واألمني ألجيال طويلة، مما أعطى للكيان صفة 

الدولة المستقرة.
للعدو،  إقليمية  ضرورة  هو  االعتراف  وهذا 

بعد نيله االعتراف الدولي. 
وكذلك، كانت معاهدة »كامب ديفيد«، المقدمة 
العترافات عربية متدحرجة، كان لكّل اعتراف 

منها، خاصيتها الوظيفية.
الشجعان«،  »س��الم  الخديعة  الشعار  وم��ع 
معاهدات  م���ع  ال��ث��ان��ي��ة  فلسطين  ن��ك��ب��ة  ك��ان��ت 
»أوسلو« عام 1989، التي أعطت للعدو اعتراف 
فلسطين  ألرض  اغتصابه  بشرعية  فلسطيني 
منظمة  فيه  فشلت  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ي  العربية، 
التحرير الفلسطينية، في طرح بند حق العودة 
للتنفيذ، وحسم وضع مدينة القدس القانوني، 
ذات  سابقة  دولية  ق��رارات  من  ورد  لما  تنفيذاً 

صلة.
وتأتي معاهدة »وادي عربة» مع األردن عام 
التنازلي،  االعترافي  النهج  لهذا  كتتمة   ،1993
ضمن شعارات خادعة غير واقعية، تلعب على 

العامل الزمني والمراحل.
و«أوسلو«،  ديفيد«،  »كامب  معاهدات  وم��ع 
و«وادي عربة«، تكون مرحلة االعتراف العربي 

بكيان العدو قد أّدت وظيفتها األولى في:
العدو  كيان  لوجود  عربية  شرعية  منح   – أ 
مستقّل  ككيان  المحتلة،  فلسطين  أرض  على 

ذات سيادة.
ال���ع���رب���ي  ال������ص������راع  ح����ال����ة  – إن�����ه�����اء  ب 
العسكري  خ��ط��ره  إب���ع���اد  أو  »اإلس���رائ���ي���ل���ي«، 

واألمني لزمن طويل.
– وض���ع ص��ف��ة االس��ت��ق��رار ل��دول��ة كيان  ج 
ال��ع��دو، وم��ا يتبعه م��ن ف��ت��رة ت��ط��ور وازده���ار 

اقتصادي.
بااللتحاق  ال���ع���ال���م،  ل��ي��ه��ود  ال���دع���اي���ة   – ح 
الحلم  الموعودة،  التوراتية  الدولة  بأسطورة 
الذي تحقق، في كيان قوي مستقّر، معترف به 

دولياً وإقليمياً.
ونظرية يهودية الدولة، هو هدف استراتيجي 
وضعه مؤّسسو المنظمة الصهيونية العالمية، 
أي إزال����ة ك���ّل م��ا ه��و غ��ي��ر ي��ه��ودي م��ن أرض 
فلسطين، وهي حالة فريدة في العالم في تاريخ 

االحتالالت القديمة والحديثة، متدّرجة من:
االحتالل، إلى اإلحالل، إلى التهويد. 

تعطي  تحققت،  ال��ت��ي  االع��ت��راف��ات  ه��ذه  ك��ّل 
التي  والشرعية  وال��ق��درة  ال��ق��وة  ال��ع��دو  لكيان 

يحتاجها، بفعل معادلة استعمارية دولية.
القدس،  ويأتي اإلعالن األميركي عن مدينة 
»مدرسة  مسار  في  اليهودية،  للدولة  كعاصمة 
على  معطوفة  األميركي،  المنظار  من  السالم« 
صفقة القرن« للسالم« بين قيام الدولتين، في 
بمفهوم  ارتباط  أّي  لها  ليس  خادعة  شعارات 
ألنها  الحقيقية،  التسوية  أو  الحقيقي،  السالم 
في الواقع أنهت القضية الفلسطينية، وأوضحت 
حدود،  صراع  ليس  جوهره،  في  الصراع  بأّن 

بل هو صراع وجود.
واإلمارات  الممالك  اعترافات  تأتي  وحاليا، 
إطار  ف��ي  ال��ع��دو،  بكيان  القانونية  الخليجية 
ستكون  ح��ي��ث  ل����ه،  االق���ت���ص���ادي���ة  ال���ح���اج���ة 
لنشاطه  مفتوحة  ال��ت��ج��اري��ة  الخليج  أس���واق 

االقتصادي.
االعتراف  في  حربه  أّن  العدو،  كيان  يعتبر   
بوجوده القانوني، وبتهديده الوجودي، أصبح 

من التاريخ، وحربه المقبلة هي في: 
االقتصاد، وتأمين مصادر المياه والطاقة. 

القادمة  انطالقاته  أحد  العربي، هو  والخليج 
ف���ي ع���ال���م االق���ت���ص���اد، ح��ي��ث ت���رك���ز األم�����وال 
إلى قدراته الصناعية  الثروات، إضافة  وتجمع 
االستيالء  على  القدرة  تعطيه  التي  المتطّورة، 
االقتصاد  ذات  ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة،  األس������واق  ع��ل��ى 

الريعي.
لقد تحّول معظم نظام الرجعية العربية، من 
حالة العداء لكيان العدو الصهيوني، إلى العداء 
السياسة  م��ن  بتوجيه  إي���ران،  ه��و  جديد  لعدو 
األميركية، الحامية والراعية للكيان.                                     

المقاومة في  العداء، لكّل حركات  ويمتد هذا 
سورية ولبنان وفلسطين، وكّل الوطن العربي، 
بكيان  لالعتراف  ال��راف��ض  المقاومة  وم��ح��ور 

العدو، ولكّل حركات التطبيع المفروضة.
األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات  صنفت  لقد   
لالعتراف  الرافضة  المقاومة،  الحركات  ه��ذه 
وال��ت��ط��ب��ي��ع، ب��� »اإلره���اب���ي���ة«، وف��رض��ت عليها 
عقوبات، ومارست بحقها االغتيال والتصفية، 
إم��ب��راط��وري��ة اإلره���اب  ب��ح��ق  وه���و م��ا جعلها 

الدولي.
 انه عهد االعترافات المتدحرجة بكيان العدو 

الصهيوني: 
تحت  الوظيفية،  الطبيعة  ذات  االع��ت��راف��ات 
شعارات مزيفة، وفي مقدمتها مفردة »السالم«، 
»سر  االس��ت��ع��م��اري،  المفهوم  ف��ي  تعتبر  التي 

االعتراف«.

»�أحقر �لنا�س من �زدهرت �أحو�لهم يوم جاعت �أوطانهم«

{ تحقيق عادل حاموش

نهاية  تعويضات  العمر«،  »شقاء  العمر«،  »جنى 
الدوالر  مقابل  شيئاً  تساوي  ال  أصبحت  الخدمة، 
على  دائم  بشكل  تسمعها  تكاد  عبارات  األميركي، 
خدماتهم  ان��ت��ه��اء  ع��ل��ى  ش��ارف��وا  موظفين  ل��س��ان 
سحبوا  كانوا  موظفين  أو  التقاعد،  على  وإحالتهم 
تعويضاتهم لقضاء »حوائج الحياة« وهم ما زالوا 

الوظيفية. الخدمة  في 
الواجهة،  في  الخدمة  نهاية  تعويضات  قضية 
لبنان  يعيشها  التي  االقتصادية  األزمة  تفاقم  مع 
اللبنانية،  لليرة  الشرائية  القدرة  وتراجع  عموماً 
اجتماعية  ومعضالت  مشاكل  من  ذلك  رافق  وما 

الذروة. بلغت  ومعيشية 

كركي بادر وطلب
مبادرة  م��ا،  ن��وع��اً  ب��ّددت��ه  ال��م��ت��زاي��د،  القلق  ه��ذا 
للضمان  الوطني  للصندوق  العام  المدير  بها  قام 
االج��ت��م��اع��ي ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ك��رك��ي م���ن خالل 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  إل��ى  كتاباً  توجيهه 
موضوع  لعرض   2020 آب   26 بتاريخ  سالمة 
نهاية  ل��ت��ع��وي��ض��ات  ال���ش���رائ���ي���ة  ال��ق��ي��م��ة  ح��م��اي��ة 

الخدمة.
الخدمة  نهاية  تعويضات  احتساب  يتّم  بحيث 
ف��ي ص��ن��دوق ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى أساس 

3900 ليرة . سعر صرف الدوالر ب� 
ً متفّهما كان  الحاكم  كركي: 

والمبادرة،  القضية  ه��ذه  ل��م��س��ار  وت��وض��ي��ح��اً 
للضمان  الوطني  للصندوق  العام  المدير  سألنا 
االج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ك��رك��ي ال���ذي ق��ال: 
2020 وقمنا بزيارة  24 آب  »نحن بادرنا بتاريخ 
ل��ب��ن��ان وش��رح��ن��ا فيها  ل��س��ع��ادة ح��اك��م م��ص��رف 
نهاية  لتعويضات  الشرائية  القيمة  تدني  موضوع 
قبل  إن��ه  واض��ح  بشكل  ل��ه  قلنا  وبالتالي  الخدمة 
سبيل  فعلى  اللبنانية  الليرة  صرف  سعر  تدهور 
لبنانية  ل��ي��رة  مليون   30 يقبض  ك��ان  م��ن  ال��م��ث��ال 
اليوم  أما  أميركي،  دوالر  ألف   20 تساوي  كانت 
وبالتالي  أم��ي��رك��ي،  دوالر  آالف   4 ت��س��اوي  ف��ال 
قد  ال��خ��دم��ة  نهاية  لتعويضات  ال��ش��رائ��ي��ة  القيمة 
وكان  الشرائية،  القدرة  من   %  75 حوالي  فقدت 
حاكم مصرف لبنان متفّهماً جداً بهذا الخصوص. 
وإنساني،  اجتماعي  بعد  للطرح  كركي:  أض��اف 
هناك  كان  إذا  عدة  خيارات  هناك  اّن  للحاكم  وقلنا 
أو  بالدوالر  الضمان  أموال  احتساب  من  إمكانية 

ثانية«. أّي حلول 
ً إيجابيا قراراً  نأمل 

»ما قمنا  الدكتور كركي:  قال  على سؤال،  ورداً 
في  لبنان  مصرف  لحاكم  ومبادرة  زي��ارة  هو  به 
االجتماع طلب منا توجيه  آب، على ضوء هذا   24

فيه  آب وش��رح��ن��ا   26 ف��ي  أرس��ل��ن��اه  ك��ت��اب، وق���د 
وانعكاساته  الموضوع  هذا  أهمية  مفّصل  بشكل 
العام  ان���ه ف��ي  ل��ه  ال��م��ض��م��ون��ي��ن، وش��رح��ن��ا  ع��ل��ى 
ومن  تعويض،  ألف   29 حوالي  صرفنا  الماضي 
تعويض،  أل��ف   14 ح��وال��ي  صرفنا   2020 ب��داي��ة 
درسنا  بل  م��ح��ّدداً  طلباً  نطلب  لم  نحن  وبالتالي 
لبنان،  مصرف  حاكم  مع  الممكنة  الخيارات  ك��ّل 
هذا  في  التداول  بدأ  قد  أنه  إلى  تشير  ومعلوماتنا 
لبنان  ل��م��ص��رف  ال��م��رك��زي  ال��م��ج��ل��س  ف��ي  ال��م��ل��ف 
إيجابي يساهم في تخفيف  ُيتخذ قرار  أن  ونتأّمل 

لها. الشرائية  القدرة  وتحسين  الناس  معاناة 

تجاوب  بمدى  مرهون  اآللية  تنفيذ 
»المركزي«

م��ن ه��م ال��م��س��ت��ف��ي��دون وم���ا ه��ي اآلل��ي��ة؟ أجاب 
الضمان  ك�����إدارة  ب���دورن���ا  ق��م��ن��ا  »ن��ح��ن  ك���رك���ي: 
بشيء.  علينا  ي��ؤث��ر  ال  وه���ذا  ال��م��ب��ادرة  وأخ��ذن��ا 
بالليرة  هي  كما  التعويضات  ندفع  سنبقى  نحن 
المصرف  الى  المضمون  يذهب  وبعدها  اللبنانية 
ويتّم  الدوالر  إلى  للشيك  التحويل  عملية  وتجري 
حال  في  ليرة   3900 سعر  أساس  على  احتسابه 
تّمت الموافقة على هذا القرار وعلى اآللية. وتنفيذ 
المركزي  المصرف  تجاوب  بمدى  مرهون  القرار 

لبنان«. مصرف  حاكم  وسعادة 
يتّم  ان  احتمال  الى  تشير  »المعطيات  أض��اف: 
كانون   1 ت��اري��خ  م��ن  رج��ع��ي  م��ف��ع��ول  اح��ت��س��اب 
لدينا  يوجد  ال  اآلن  حتى  ولكن   .2020 الثاني 
عرضنا  ن��ح��ن  ت��اري��خ��ه،  ح��ت��ى  رس��م��ي  ش���يء  أّي 

حاكم  م��ع  الممكنة  ال��ح��ل��ول  وع��رض��ن��ا  المشكلة 
لبنان«. مصرف 

كريم لعيش  التقاعد  قانون  إقرار 
الموظف  يعطي  اإلج����راء  ه��ذا  أّن  يعتقد  وه��ل 
يحفظ  كريم  عيش  في  حقه  التقاعد  على  المحال 
تخفف  المبادرة  »هذه  أجاب:  آخرته؟  ُيقال  كما  له 
المضمونون  لها  يتعّرض  التي  الخسائر  تخفف 
الذين  م��ن  أك��ان��وا  تعويضاتهم  يسحبون  ال��ذي��ن 
أو  الخدمة  نهاية  تعويض  ويسحبون  يتقاعدون 
من يسحب تعويضه قبل التقاعد ويريد ان يعيش، 
المحافظة نوعاً  المبادرة  الهدف من هذه  وبالتالي 
ما على القدرة الشرائية. ولكن األهّم بالنسبة إلينا 
الكريمة للمتقاعدين في لبنان هو  الحياة  أن نؤّمن 
والذي  االجتماعية  والحماية  التقاعد  قانون  إقرار 
تتابعه  والذي  النواب،  مجلس  في  الدرس  قيد  هو 
إدارة الضمان بشكل مستمر. وما نتمناه ان ينال 
مدى  تقاعدياً  معاشاً  لبنان  ف��ي  المتقاعدين  ك��ّل 
بالمعاش  الخدمة  نهاية  تعويض  ونستبدل  الحياة 

التقاعدي«.
العام  م��ن  أن��ن��ا  أن����ّوه  أن  »أري����د  ك��رك��ي:  وخ��ت��م 
للمتقاعدين  الصحي  الضمان  تأمين  بدأنا   2017
الذين لديهم مدة اشتراك  وبالتالي كّل األشخاص 
20 س��ن��ة وأص��ب��ح��وا في  ف��ي ال��ض��م��ان أك��ث��ر م��ن 
يجب  ونقول  صحي.  ضمان  لديهم  التقاعد  سن 
والحماية  ال��ت��ق��اع��د  ق��ان��ون  إق����رار  ف��ي  اإلس�����راع 
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ا ي��س��اه��م ف��ي ت��أم��ي��ن ح��ي��اة كريمة 

للمتقاعدين«.

{ علي بدر الدين

س��ئ��ل اإلم����ام ع��ل��ي، م��ن أح��ق��ر ال���ن���اس؟ ق����ال: »من 
ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانهم«.

هذا هو واقع حال الوطن، حيث يتفشى الفقر والجوع 
والبطالة والمرض بين أكثر من نصف اللبنانيين وفق 
دولية  وغذائية  واجتماعية  »إنسانية«  منظمات  تقارير 
والجائعين،  الفقراء  أع��داد  وتفاقم  األس��وأ  تتوقع  التي 
واالجتماعية  والمالية  االقتصادية  األوض��اع  ظلت  إذا 
ومن  المخيف،  االن��ح��دار  من  حالها  على  والسياسية 
استمرار الطبقة السياسية المالية المتغّولة في اعتماد 
سياسة الفساد والمحاصصة والنهب والهدر واإلهمال 
الوطن  مصلحة  إل��ى  االل��ت��ف��ات  دون  م��ن  وال��ح��رم��ان، 
العادلة والقادرة  الدولة  والناس، أو تغليب منطق بناء 
دولة المؤسسات وحكم القانون بدالً من تحويل لبنان 
إلى مناطق نفوذ ومزارع طائفية ومذهبية وكانتونات، 
والشبيحة  والمافيات  والسلم  الحرب  أم��راء  يحكمها 
والسماسرة، الذين يبنون القصور واألبراج المحّصنة 
من أموال ليست لهم وال من تعبهم وال من عرقهم أو 
من اغترابهم القاسي، بل من أموال الدولة التي أفرغت 
المقيمين  اللبنانيين  المودعين  أم��وال  ومن  خزينتها، 
إصرار  سابق  عن  عليها،  السطو  تّم  التي  والمغتربين 
والمصرف  السياسية  الطبقة  ث��الث��ي  م��ن  وتصميم 
المركزي وأصحاب المصارف. رغم محاوالت التنّصل 
المودعين  حقوق  ضياع  عن  والمسؤولية  االتهام  من 

الذين تحّولوا إلى فقراء مع أّن بعضهم أثرياء.
ما  إل��ى  تاريخه  يرجع  ال��ذي  علي  اإلم��ام  ج��واب  إّن 
الناس  أحقر  على  تماماً  ينطبق  سنة   ١٤٠٠ ي��ق��ارب 
هم  لينعموا  وش��ع��وب��ه��م،  أوط��ان��ه��م  ي��ج��ّوع��ون  ال��ذي��ن 
بالرفاهية وانتفاخ بطونهم من التخمة، في حين تنتفخ 
الجوع  أّن  من  الرغم  وعلى  الجوع.  من  الفقراء  بطون 
الفقراء  أجساد  في  لينهش  فيها  وأق��ام  البيوت  دخ��ل 
وطرده.  له  التصدي  عن  والعاجزة  والنحيلة،  المنهكة 
كّل  ومن  المناطق  كّل  في  األب��واب  يطرق  بدأ  أنه  ومن 
السياسية  الطبقة  فإّن  الشعبية.  والمكونات  األطياف 
الشعب  إف��ق��ار  ف��ي  هوايتها  ت��م��ارس  ت���زال  ال  المالية 
ارتكاباتها  من  التملص  وت��ح��اول  وإذالل���ه.  وتجويعه 
وم��م��ا اق��ت��رف��ت��ه م��ن ف��س��اد وت��ح��اص��ص ون��ه��ب للمال 
نفوس  في  غرسته  ما  منه  واألس���وأ  وال��خ��اص.  العام 
ومذهبية  طائفية  غ��رائ��ز  م��ن  اللبنانيين  م��ن  البسطاء 
ال��م��س��ؤول أو  ل��ه��ذا  ال���والء  وعنصرية وأح��ق��اد، وم��ن 
ذاك ليكونوا طوع أيديهم ويهللوا لهم، بدالً من الوالء 
الضغط  تحت  نجحت  وقد  والقانون.  والدولة  للوطن 
المواطنية  صفة  عنهم  تنزع  أن  والترغيب  والترهيب 
ومجرد  ومرتهنين  أتباع  إلى  وتحويلهم  الصحيحة، 
كتل بشرية ال حول لهم وال رأي، ويكفي أن تبقى على 

»دكة« االحتياط وغب الطلب.

على  تتناتش  لتاريخه  ت���زال  ال  ال��ت��ي  الطبقة  ه��ذه 
والتالعب  ال��ض��وء  إل��ى  وع���ادت  ال���وزاري���ة،  الحقائب 
عّومتها  أن  بعد  المواطن،  عيش  ولقمة  الوطن  بمصير 
واعتقدت  بشرعيتها،  واعترفت  الفرنسية،  المبادرة 
من  فأنقذتها  ال��ح��ك��وم��ة،  لتشكيل  عنها  ب��دي��ل  ال  أن 
انفجار  بعد  تحديداً  االنكفاء،  أقله  أو  المدّوي  السقوط 
م��رف��أ ب��ي��روت، وم��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة ع��ن حصوله 
وتداعياته قتالً وتدميراً ومصابين باآلالف ومعوقين 
والمحاصصة  ال��ف��س��اد  سياسة  نتيجة  وم��ف��ق��ودي��ن، 
مدى  على  والسارقين،  الفاسدين  وحماية  واإلهمال 
والهدر  والنهب  واالستبداد  التسلط  من  عقود  ثالثة 
الى  البلد  ال��ت��ي أوص��ل��ت  وال��س��م��س��رات،  وال��ص��ف��ق��ات 

االنهيار واإلفالس وسلوك طريق االحتضار.
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  زي��ارت��ي  إن 
والمبادرة التي اقترحها شكلت رافعة فعلية لهذه الطبقة 
عليها  والتعويل  األح��داث  واجهة  في  مجّدداً  وضعتها 
الفرصة  بمثابة  هي  التي  المهمات،  حكومة  لتشكيل 
بالرهان  كثيراً  م��اك��رون  أخطأ  وق��د  لإلنقاذ.  األخ��ي��رة 
التي رسبت في امتحان  الطبقة السياسية، وهي  على 
وكانت  وال��ع��ب��اد،  ال��ب��الد  ش���ؤون  وإدارة  المسؤولية 
الكلفة باهظة جداً عليهم، من دون ان يجد المواطن اية 
مأثرة إيجابية صغيرة أو كبيرة تشفع لها أو تشكل لها 

عالمة مضيئة في كّل تاريخها السياسي.
»أوكل  عندما  واختياره  خياره  في  م��اك��رون  أخطأ 
القط باللحمة« وهو اليوم يرقص على أطالل مبادرته، 
ويجهد  ال��م��اض��ي.  م��ن  وتصبح  تتالشى  ب���دأت  ال��ت��ي 
مع  اليومي  وال��ت��ش��اور  ب��االت��ص��االت  إلن��ق��اذه��ا  كثيراً 
المسؤولية  تناور وتتهّرب من  التي  السياسية  الطبقة 
الداخلية  وأجنداتها  مصالحها  في  كلياً  منغمسة  ألنها 
والمذهبي.  الطوائفي  وال��ش��راء  والبيع  والخارجية، 
دونه  من  أو  قصد  عن  الفرنسية  المبادرة  أتاحت  وقد 
فارغة  وشعارات  عناوين  تحت  الفساد  رموز  لبعض 
وقمقمها  عزلتها  من  الخروج  و«مبولنة«  وفضفاضة 
ويعاقب  وي��ه��ّدد  يضغط  ال���ذي  ب��ال��خ��ارج  مستقوية 
لتشكيل  وع��رق��ل��ة  تعقيداً  األم���ور  زاد  م��ا  وي��ح��اص��ر. 
الحكومة التي تحّولت إلى بازار في األسواق المحلية 
واإلقليمية والدولية، من دون أمل أو طائل مرتجى. في 
حين أّن الشعب يغرق في عبّارات الموت، ويزداد فقراً 
وجوعاً ومرضاً بوباء كورونا الذي يفتك فيه. والوطن 
ينهار تحت الضربات األميركية بالعقوبات والحصار 
والعربي،  ال��دول��ي  وال��ع��زل  والسياسي  االق��ت��ص��ادي 
»صفقة  ب�  يسّمى  وم��ا  المفخخة  الدولية  وب��ال��ق��رارات 
ال  السياسيين  بعض  فيما  قيصر«،  و«ق��ان��ون  القرن« 
أكثر مدة  بالسلطة  العودة لإلمساك  هّم عندهم سوى 

ممكنة.
تشكيل  أولوياتها  من  التي  الفرنسية  المبادرة  إّن 
الحكومة، بات واضحاً أنها تعثرت واصطدمت بجدار 

األميركية،  وبالضغوط  السياسية،  الطبقة  مصالح 
خطوة  أّي  تتقّدم  أن  دون  م��ن  مكانها،  ت���راوح  وه��ي 
أو  طريقها،  من  بحصة  أي��ة  زحزحة  أو  العقد  لفكفكة 
بأّي  المترّبص  البعض  وش��روط  مطالب  تليين  حتى 
في  فشله  من  للثأر  فرصته  وجد  وقد  ممكنة،  حلحلة 

غير محطة سياسية عامة وخاصة.
من  الكّم  وهذا  للبنان  الفرنسي  الرئيس  زيارتي  إّن 
مسؤولين  ومع  اللبنانيين،  المسؤولين  مع  اتصاالته 
إقليميين ودوليين فاعلين في القرار اللبناني لمؤازرته 
الحكومة  ووالدة  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ال��ع��ن��اد  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى 
وإخراجها من عنق زجاجة مصالح الطبقة السياسية، 
ولكنه لم يحصد منها سوى وعود، ألّن الجميع يبحث 
ع��ن م��ص��ال��ح��ه، وع���ن« م��رق��د ع��ن��زة« ل��ه ف��ي ه���ذا البلد 
الذي يختزن في باطن أرضه وفرة من النفط والغاز، 

ومصالح أخرى، ال تقّل أهمية عنها.
م��ا ي��ح��ص��ل م��ن م���ن���اورات وم��م��اح��ك��ات وش���روط 
وإقليمي  داخ��ل��ي  صعيد  غير  على  متبادلة  ومطالب 
وخارجي ال يؤشر على اإلطالق إلى أّن الحكومة باتت 
على قاب قوسين أو أدنى من الوالدة، وهي محاصرة 
بتمديد المهل أو التريث أو االعتذار، أو الويل والثبور 
وعظائم األمور من الراعية الحنونة فرنسا والتي تهّدد 
لتمرير  هو  يحصل  ما  تفعلها.  ولن  المبادرة  بسحب 
الوقت ربما إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية األميركية 
ليُبنى على نتائجها المقتضى، وال مشكلة إذا ظّل لبنان 
على  معتاد  وهو  ويجوع،  ويفقر  يقتل  وشعبه  ينزف 
السياسية  الطبقة  من  والذّل  والقهر  واالستبداد  الظلم 
األفعال  ه��ذه  م��ن  حكمها  طيلة  ي��وم��اً  تقّصر  ل��م  ال��ت��ي 

الشنيعة.
ذاكرتها  أّن  أو  تقرأ  ال  الطبقة،  ه��ذه  ف��إّن  وبالطبع 
في  فقط  اهتماماتها  أّن  أو  متحّجر،  عقلها  أو  مثقوبة، 
ثرواتها  ت��راك��م  وف��ي  ومكتسباتها  مصالحها  حماية 
الوطن  أم��ا  المفضلة،  هوايتها  وه��ي  أمالكها  وزي���ادة 
لها  بالنسبة  ه��ي  وال��م��ؤس��س��ات،  وال��دول��ة  وال��ش��ع��ب 

»بقرات حلوب« تدر عليها الخير.
ويحضرني، كالم لرئيس بعثة إيرفد األب لوبرييه، 
عندما زار لبنان سنة ١٩٦٢ توجه فيه إلى اللبنانيين 

قائالً:
جيرانكم،  عنه  يستغني  سوف  خدماتكم  نظام  »إّن 
أرقى وأحدث، وسيحّل محّل  ألنهم سيمتلكون نظاماً 
م��رف��أ ب���ي���روت، م��رف��أ ح��ي��ف��ا، وس��ت��خ��س��رون دورك���م 
ال��وس��ي��ط ب��ي��ن ال���ش���رق وال���غ���رب، وب��ال��ت��ال��ي ركيزة 

اقتصادكم.
علم  ق��واع��د  إل��ى  يستند  ال  رغ��د  ف��ي  تعيشون  إن��ك��م 
لها  ليس  متبادلة  كمبياالت  على  تعيشون  االقتصاد، 
أساس، وسيأتي زمن االستحقاق، فإذا لم تبادروا إلى 
إصالح أموركم، ستأتي على بالدكم حرب ال تبقي وال 

تذر... فماذا أنتم فاعلون...؟«
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إعالن 
من أمانه السجل العقاري في الشوف

نهره  وكيل  معوشي  خطار  جورج  طلب 
منصور  ح��ارس  ورث��ة  أح��د  صفير  ح��ارس 
ح��ارس  نفسه  ه��و  ال���ذي  صفير  غ��ط��اس 
الياس  ورث��ة  أح��د  وأي��ض��اً  صفير  منصور 
حارس صفير سندات ملكية بدل عن ضائع 
و761  و760   240 العقارات  في  للمورثين 
و1924  و1076  و1020  و608  و605 

و2047 و2066 و2094 مجدل المعوش 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعه  للمعترض 

يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

المنزلية  ال��خ��دم��ة  ف��ي  العاملة  ف���ّرت 
الجنسية  الغانية   DORA ASARE
شيئاً  عنها  يعرف  لمن  مخدومها  منزل  من 

اإلتصال على الرقم 03/386444

يوم  في  إصابة  األلف  كورونا  وباء  إصابات  رقم  تخطي  مع 
واحد وانتظام يومي لوقوع وفيات تزيد عن العشرة في بعض 
األيام ال يمكن تجاهل المرحلة الخطيرة التي تبلغها بغياب كامل 

للدولة. 
خالف  ظهر  وقــد  عدمه  مــن  كــقــرار  باإلقفال  القضيّة  ليست 
بين وزيري الصحة والداخلية حولها هذه المرة بل القضية في 
لملف  سياسية  كــإدارة  الدولة  وجــود  حــول  ســؤال  عن  اإلجابة 

كورونا؟
والمواظبة  بالجدية  لها  الجميع  يعترف  الصحيّة  اإلدارة 
التواجد  قــررت  ولما  غائبة  السياسية  اإلدارة  لكن  والحضور، 

بقرار اإلقفال لم تنجح بتطبيقه وبدا اإلقفال مهزلة.

التباعد  المتعارف عليها، خصوصاً بندي  الوقائيّة  اإلجراءات 
االجتماعي والكمامات غائبة كلياً عن أغلب وجوه حياة اللبنانيين 

وها هي النتائج أمامنا واألصعب يبدو على الطريق. 
الشأن المالي واالقتصادي خطر والشأن الصحي خطر جداً، 
والشأن السياسي ينذر بذروة الخطر ولبنان يبدو ملعباً مفتوحاً 
اقتصادية  فوضى  ومعهما  األمنيّة،  وربما  السياسيّة  للفوضى 

وفوضى صحيّة والخطاب السياسي.
إذا كان كل من الخطر السياسي والخطر االقتصادي أكبر من 
ليس  الصحّي  الخطر  فإن  والمجتمع،  الحكوميّة  اإلدارات  قدرة 
كذلك فهل تستيقظ اإلرادات النائمة في المجتمع وفي مؤسسات 

الدولة وتتعامل مع هذا الخطر بالجدية الالزمة؟

التعليق ال�سيا�سي

كورونا تكمل معالم الكارثة  

موقع  من  لبنان  في  األميركيّة  المقاربة  وتأتي   ،67 عام  المحتلة  األراضــي  من 
الطائفة الشيعية  إلى قلب صراع تحشد فيه  انتباه لمخاطر االنزالق  مشابه، فال 
الطائفتين  بين  المسيحيين  وتقسيم  مــكــان،  فــي  السنية  والطائفة  مــكــان،  فــي 
الكامل، وال حذر من  السياسي  لالنسداد  وإضعاف دورهم ومكانتهم، وصوالً 
إلغاء سياسات التحييد التقليدية، واللجوء إلى القصف العشوائي عبر العقوبات 

بدالً من االستهداف الضيق والمدروس خير مثال.
- يقول الدبلوماسي الفرنسي السابق إن سقوط فرص التسوية في المنطقة 
التوتر،  مــنــســوب  اإلســرائــيــلــي، رفــع  األمــيــركــي  والــتــمــاهــي  الــقــرن  بــعــد صفقة 
الذي  اإلسرائيلي،  الخليجي  التطبيع  أربـــاح  عــن  الحديث  خسائره  ُيغطي  وال 
في  التوتر  تخفيف  الخليج  دور  كان  وبعدما  الخليج،  الى  نفسه  التوتر  سينقل 
د  فلسطين والمشرق بمواقف وسطية سيتحّول هو الى ساحة توتر، بينما توحَّ
الفلسطينيون ويستعدون للعودة الى سياسة الثمانينيات واالنتفاضة والعمليات 
القائمة على مراوح  الفرنسية  الباب للمبادرة  المسلحة، وفي لبنان بدالً من فتح 
الله عن  المبادرة، تحييد حزب  التحييد، كما كان واضحاً في مندرجات  عدة من 
والخروج  والمسيحي،  الشيعي  حليفيه  وتحييد  النجاح،  فرص  تسقط  مواجهة 
من أي شبهة انزالق لمواجهات وتوترات طائفيّة، والتركيز على هدف المبادرة 
وهو منع المزيد من التدهور المالي والسياسي في لبنان، سوف يترتب عليه في 
حال حدوثه انزالق المنطقة نحو مواجهة اقتصادية مع منافسين استراتيجيين 
السقوط  خطر  يواجه  بلد  في  الغرب  تركه  الذي  الفراغ  ملء  يفرضون  للغرب، 
انزالق  وربــمــا  ومطلوبة،  مقبولة  إنــقــاذيــة  خــطــوات  أي  معه  ستصبح  الــكــامــل 
اندالعه  عند  سيفرض  الله،  وحــزب  »اسرائيل«  بين  اقليمي  توتر  الــى  المنطقة 
الله تفرض شرعية جديدة  تنازالت لحزب  بتقديم  التصعيد  لمنع  مقاربة عاجلة 
الى  األميركيون  فأصغى  السلطة،  معادالت  في  له  أقــوى  وحــضــوراً  لسالحه، 
دعمها  من  بدالً  لكنهم  والخطوات،  األهداف  مفصلة  لهم  عرضت  التي  المبادرة 
الصادق لعبوا معها بالتفاصيل، إلفراغها من مضمونها، فجاءت العقوبات تسدد 
التشجيع  التوتر، وجاء  المبادرة نفسها ورفعت منسوب  ضربة خاطئة أصابت 
لسياسات محلية توحي بتصويب المبادرة نحو إنتاج صيغة غالب ومغلوب بين 
بالتنسيق  البداية  تفاديها منذ  السنية والشيعية، حرصت فرنسا على  الطائفتين 
مهمة  سيجعل  خطير  طائفي  صــراع  مخاطر  في  لبنان  ودخــل  األميركيين،  مع 

باريس أشّد صعوبة وتعقيداً، وفرص الفوز بالنجاح تتراجع.
مبادرتها،  سحب  تقّرر  لم  باريس  إن  بالقول،  الفرنسي  الدبلوماسي  يختم   -
وهي حكماً لن تتحدث عن مسؤوليات محددة تسببت بإفشالها، وتسعى لتهدئة 
حول  يــدور  النقاش  لكن  المبادرة،  في  خــداع  أي  وجــود  بعدم  وطمأنته  الثنائي 
مدى وجود فرص لنسخة ثانية من المبادرة دون دعم أميركي، في ظل التجربة 
التي تكاد تنتهي الى الفشل، وفرنسا ال تملك ترف الخيار للمواصلة ألنها تدرك 
المتوسط  وساحل  أمنياً،  الفوضى  سيعني  الفراغ  أن  المبادرة  إطالق  عند  كما 
وجاهز  ومغامر  أرعــن  تركي  حكم  مــع  األوروبــيــة،  المتاعب  مــن  يكفي  مــا  فيه 
بديلة  خيارات  وسيفرض  داهــم  لبنان  في  المالي  والخطر  الفرص،  الستغالل 
السياسية  وقواهم  طوائفهم  بكل  اللبنانيين  رغبة  رغم  عنها،  التراجع  يصعب 
هما  والعرب  الغرب  بــأن  وقناعتهم  النجاح،  إمكانية  الفرنسية  الفرصة  بمنح 
فعلت  كما  لهم  النجاة  حبل  مد  بشرط  لكن  للبنان،  المفضل  االقتصادي  الخيار 
األميركي  التصرف  الفرنسي نموذجاً عن كيفية  الدبلوماسي  المبادرة. ويعطي 
على  الحظر  بتجديد  الفشل  بعد  األميركية  الخارجية  وزيــر  بكالم  الفشل،  مع 
السالح على إيران، وسقوط أكثر من محاولة أميركية في مجلس األمن، فيخرج 
وزير الخارجية مايك بومبيو ويقول إن الحظر األممي تجدد تلقائياً وهو يعلم أن 
هذا لم يحدث بل حدث عكسه، ويضيف أن حكومته ستتصرف على هذا األساس 
بدالً من المنظمات األممية إذا أخفقت بذلك، ورغم هذا اإلنكار وهذه المكابرة، ال 
على  الحصول  أمل  على  األميركيين  مع  للتحدث  العودة  عن  بديالً  فرنسا  تجد 

مزيد من فرص التحرك المشترك.

المتحدة  لألمم  المستوى  رفيعة  االجتماعات  قبل 
من  الــدولــي  المجتمع  يتوقع  الــيــوم،  عقدها  الــمــقــرر 
التحديات  لمواجهة  جماعية  جهود  بــذل  العالم  قــادة 

العالمية.
الـ75 إلنشاء  السنوية  الذكرى  العام  ويصادف هذا 
األمم المتحدة التي تجد نفسها تقف عند منعطف آخر 
في تاريخ البشرية في ظل تزايد األحادية والحمائية.

افتتاح  في  غوتيريس  أنطونيو  العام  األمين  وقــال 
العامة  للجمعية  الـ75  للدورة  األولــى  العامة  الجلسة 
لــألمــم الــمــتــحــدة إنـــه »فـــي الــوقــت الــــذي نــحــتــفــل فيه 
من  المتحدة،  األمــم  إلنشاء  الـ75  السنوية  بالذكرى 
بصفتنا  منا،  كبيرة  توقعات  لديه  العالم  أن  الواضح 
أساس  على  والــتــعــاون  للتعددية  الرئيسية  المنصة 

النظام الدولي القائم على القواعد«.
األمم  في  األعضاء  الــدول  تتبنّى  أن  المتوقع  ومــن 
التزاماتها  على  التأكيد  يعيد  إعــالنــاً  الــيــوم  المتحدة 

التعددية. بإعادة تنشيط 
العامة  الجمعية  اجتماع  في  االفتتاحية  كلمته  وفي 
الدورة  رئيس  بوزكير،  فولكان  قال  المتحدة،  لألمم 
الـ75 للجمعية العامة لألمم المتحدة، إن »السياق الذي 
األطراف  المتعدد  النظام  بضرورة  يذكرنا  فيه  نعمل 
المتحدة  األمــم  ميثاق  من  لالستفادة  جميعاً  ويلهمنا 
وباء  إلــى  إشــارة  في  الجماعية«،  تحدياتنا  لمواجهة 

.19 كوفيد- 
أنحاء  جميع  في  يتفشى  الــذي  المرض  أصــاب  وقد 
30 مليون شخص وقتل ما يقرب من  أكثر من  العالم 

مليون شخص.
عبر  رامافوسا  سيريل  أفريقيا  جنوب  رئيس  وأفاد 
»في  أنه  الخميس  يوم  المتحدة  لألمم  بالفيديو  مؤتمر 
فــرصــة غير مسبوقة  هــذه  فــإن  الــحــرج،  الــوقــت  هــذا 
وبالنسبة  عـــدالً.  وأكــثــر  أفــضــل  بشكل  البناء  إلعـــادة 
واضح.  نسلكه  أن  يجب  الــذي  المسار  فإن  ألفريقيا، 
لعام  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمــم  خطة  وتعد 

والشراكة العالميين«. للتعاون  نموذجاً   2030
األفريقي  االتحاد  رئيس  وهو  رامافوسا،  وأضاف 
حقاً  كوفيد19-  مــع  تجربتنا  أظــهــرت  »لــقــد  أيــضــاً، 
لمواجهة  معا  وعملنا  تصرفنا  إذا  تحقيقه  يمكن  مــا 

العالمية«. التحديات 
الذكرى  بمناسبة  قدمتها  التي  الموقف  ورقة  وفي 
الصين  أكــدت  المتحدة،  األمــم  إلنشاء  الـ75  السنوية 
العالمي  الحوكمة  نظام  بحماية  التزامها  على  مجدداً 
األساسية  والمعايير  المتحدة،  األمم  حول  المتمحور 
ومبادئ  مقاصد  على  ترتكز  التي  الدولية  للعالقات 
المتحدة،  األمم  ومكانة  وسلطة  المتحدة،  األمم  ميثاق 
والدور المركزي لألمم المتحدة في الشؤون الدولية.

وذكر برتراند باديي، وهو متخصص مخضرم في 
العالقات الدولية في جامعة ساينس بو الفرنسية، أنه 
»في مواجهة األحادية والهيمنة، يجب أن تلتزم جميع 
البلدان بالتعددية من خالل التمسك بمقاصد ومبادئ 
الدولي مع وجود األمم  المتحدة والنظام  ميثاق األمم 

المتحدة في جوهره«.
ودعا إلى »التخلي عن عقلية الحرب الباردة والهيمنة 

وبناء عالقة دولية أكثر عدالً ومساواة«.
االجتماعية  العلوم  كلية  في  األستاذ  دي،  ليو  وقال 
من  الرغم  »على  إنــه  طوكيو،  في  كيورين  جامعة  في 
أنها  إال  واإلصــالح،  التدعيم  إلى  المتحدة  األمم  حاجة 
األمن  ال غنى عنه في مجاالت مثل تعزيز  تلعب دوراً 
الصحة  فــي مجال  والــتــعــاون  االقــتــصــادي  والــتــعــاون 

العامة«.
وأفــــاد كــافــيــنــس أدهـــيـــري، وهـــو بــاحــث فــي مجال 
»العالم يواجه  إن  الدولية مقيم في نيروبي،  العالقات 
تحديات عابرة للحدود، من وباء كوفيد- 19 إلى تغير 
الدول  جميع  على  »ينبغي  أنــه  على  مــشــدداً  الــمــنــاخ«، 
القيام  مــن  بـــدالً  جــهــودهــا  لتنسيق  التضامن  تعزيز 

بتحركات أحادية الجانب«.
وأوضح إغناسيو مارتينيز كورتيس، أستاذ العلوم 
أن  المستقلة،  الوطنية  المكسيك  جامعة  في  السياسية 
البلدان  لمساعدة  الصين  خبرة  إلــى  يحتاج  »الــعــالــم 
العامة الحالية  األخرى على الخروج من أزمة الصحة 
األمم  أطــر  ضمن  التعددية  لتعزيز  الصين  ويحتاج 
المتحدة، مما يوضح مفهوم بناء مجتمع ذي مستقبل 

للبشرية«. مشترك 
السنوية  الــذكــرى  »فــي  أنــه  إلــى  غوتيريس  وأشـــار 
بنا«،  الخاصة   1945 عــام  لحظة  نــواجــه  هــذه،  الـ75 
لم  كما  الــوحــدة  إظــهــار  علينا  »يــجــب  أنــه  على  مــشــدداً 
التي  الـــطـــوارئ  حــالــة  عــلــى  للتغلب  قــبــل  مــن  يــحــدث 
نواجهها اليوم، وجعل العالم يتحرك وينشط ويزدهر 

مجدداً، والتمسك برؤية الميثاق«.

تقرير اإخبارّي

في الذكرى ال�شنوّية الـ75 لإن�شاء الأمم المتحدة..
توقعات بتبني اإعالن ُيعيد تاأكيد االلتزام باإعادة تن�شيط التعددّية

وهذا  اليوم،  تم  اختراعاً  وليس  الطائف،  منذ  الثالث،  التوقيع  عرف  حول  نقاش 
للحوار  إبــقــاؤه  كــان  بينما  فــاعــل،  بفعل  الواجهة  الــى  اســتــدراجــه  جــرى  النقاش 
المتفق عليه لقضايا الخالف هو المتوقع مع حكومة ُيراد لها إظهار حسن النيات 
بعدما حاز رؤساء الحكومات السابقون فرصة تسمية الرئيس المكلف، وجاءت 
لون  حكومة  تشكيل  مهمة  لتولي  معلوماً  بات  سعي  ضمن  المال  لحقيبة  إثارتهم 
واحد كان متوقعاً من بكركي أن تتمسك في موقفها منها بدعم صالحيات رئيس 
الجمهورية كشريك كامل في تأليف الحكومة، باعتبار رئاسة الجمهورية الموقع 
وفقاً  الثاني  الخطأ  أما  باسمها،  بكركي  تنطق  التي  المارونية  الطائفة  يمثل  الذي 
التمثيل الطائفي في تشكيل  الداعي لعدالة   95 المادة  للمصادر، فهو تجاهل نص 
عندما  التخصيص  وعدم  التخصيص  نص  عبثاً  يتجاهل  لم  فالدستور  الحكومة. 
القول كون الدستور لم  الرئاسات، فهل يصح  تناول الوزارات، بمثل ما فعل مع 
ينص على تخصيص رئاسة بطائفة اعتبار المداورة بينها حقاً مكتسباً، أما الخطأ 
الثالث كما تقول المصادر فهو تجاهل النص الصريح حول وظائف الفئة األولى، 
في  واضح  بطائفة  إحداها  تخصيص  ورفض  بكركي،  من  معلومة  وظائف  وهي 
به  يطالب  ولم  يحدث  لم  ما  وهو  بالمداورة،  الفعلي  المعنّي  اعتبارها  أي  النص، 
أحد مراعاة للطائفة المارونية التي يتولى منتمون إليها المناصب األهم في الدولة 
مصداقية  يكتسب  بكركي  قبل  من  للمداورة  والسعي  األولــى،  الفئة  وظائف  من 
عن  الدستور  به  قال  بما  فيبدأ  الواضحة،  وروحيته  الحرفّي  النص  يتبنّى  عندما 
وظائف الفئة األولى، ويمكن تفّهم دعوة بكركي بعد ذلك لتشمل المداورة مناصب 

سيادية تمثل شراكة الطوائف في السلطة كوزارة المال والرئاسات.
د طائفياً...  الراعي يصعِّ

ل عطلة نهاية األسبوع تقّدماً على صعيد تذليل العقد أمام والدة الحكومة،  وفيما لم تسجِّ
خرقت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي التصعيدية الجمود الحكومي والسياسي، 
المالية،  بوزارة  تمسكها  بوابة  من  الشيعّية  الطائفة  الى  الراعي  وجهها  انتقادات  خالل  من 
في  بكركي  سلوك  إزاء  الشديد  لالستغراب  والدينية  السياسية  الشيعية  بالمراجع  دفع  ما 

شكله وتوقيته ومضمونه.
وسأل الراعي في قداس احتفالي: »بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، 
سياسي،  بشلل  تتسبب  بذلك  وهي  مبتغاها،  على  الحصول  حتى  الحكومة،  تأليف  وتعطل 

وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟«.
صريحاً  نقرأ  الطائف،  اتفاق  عدله  الذي  الدستور  من   95 المادة  إلى  عدنا  »إذا  وأضاف: 
في الفقرة باء: تكون وظائف الفئة األولى - ومن بينها الوزارات - مناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين دون تخصيص أي منها ألي طائفة مع التقيد بمبدأي االختصاص والكفاءة. فهل 
عدلت هذه المادة في غفلة، أم تفرض فرضا بقوة ما أو استقواء؟ نحن نرفض التخصيص 
واالحتكار، رفضاً دستورياً، ال طائفياً، ورفضنا ليس موجهاً ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة 
ببعدها  الوطنية  بالشراكة  وتمس  الطوائف،  وبين  الوزارات،  بين  المساواة  مفهوم  تنقض 
الوطني  القرار  فاقدة  دولة  على  مستقوية  فئة  هيمنة  تثبيت  بهدف  والوحدوي  الميثاقي 

والسيادة«.
للسير  المكلف  الرئيس  وتجييش  تحريض  فهو  سياسية،  مصادر  بحسب  الالفت،  أما 
وتقصي  الحكم  في  والشراكة  المشترك  العيش  وميثاق  الوطني  التوافق  تخرق  بحكومة 
الساحة  على  توترات  من  ذلك  يسببه  قد  بما  الراعي  علم  رغم  الحكومة  من  برّمتها  طائفة 
الدقيقة  المفصلية  المحطات  رغم  طويلة  فترة  منذ  استقرارها  على  حافظت  التي  االسالمية 

التي مر بها لبنان! 
الشعب  ينتظرها  حكومة  وتأليف  بالدستور  »التقّيد  إلى  المكلف  الرئيس  الراعي  ودعا 
في  المسؤولية  تحمل  إن  لالعتذار.  وال  للتأخير  وال  لشروط  للخضوع  داعي  فال  والعالم. 
ال  حكومة  لتؤلف  ذلك  فعلوا  أّيدوك  فمن  الشجاع.  الوطني  الموقف  هو  المصيري  الظرف 
آليات  ويتضمن  برلمانياً،  ديمقراطياً  اللبناني  النظام  يزال  ال  الشوائب،  كل  ورغم  لتعتذر. 
مجراها.  تأخذ  البرلمانية  اللعبة  وَدع  فألِّف  منحها.  عدم  أو  الثقة  ومنح  والتشكيل  التكليف 

وأنت ولست وحدك«.
وفقاً  أم  الديموقراطية  األط��ر  وف��ق  التكليف  عملية  حصلت  هل  المصادر:  وتساءلت 
للميثاقية؟ أليس رؤساء الحكومات السابقون هم الذين اختزلوا الدستور وأصول التأليف 
بروتوكولي  إجراء  مجرد  كانت  التي  النيابية  االستشارات  قبل  الحكومة  رئيس  وسّموا 
بعد  حضوره  قبيل  بعبدا  قصر  من  قريب  مكان  في  ينتظر  أديب  مصطفى  كان  حيث  شكلي، 
إلى  المكلف  الرئيس  اختيار  في  الدستوري  حقه  النيابية  األغلبية  فريق  ُيجّير  ألم  تكليفه! 
المارونية  الطائفة  تتمسك  صفة  بأي  واستطراداً  الميثاقية؟  لصالح  الحكومة  رؤساء  نادي 
المخابرات  ومديرية  لبنان  مصرف  وحاكمية  الجيش  قيادة  وبمواقع  الجمهورية  برئاسة 
وغيرها  للمالية  العامة  والمديرية  الدستوري  والمجلس  األعلى  القضاء  مجلس  ورئاسة 
الداخلية  الدولة؟ ولماذا يتمسك السنة برئاسة الحكومة ووزارة  المواقع األساسّية في  من 
ومديرية قوى األمن الداخلي وغيرها؟ فلماذا انتقاء المالية من دون غيرها في هذا التوقيت 

المريب؟ السياسي 
ألم يعطل الزعماء الموارنة األربعة وعلى رأسهم الراعي انتخابات رئاسة الجمهورية ما 
أدى إلى فراغ في سدة الرئاسة األولى لمدة عامين ونصف حتى فرض المرشح األقوى في 
للهجوم  الشيعي  المفتي  خرج  هل  الميثاقية؟  تؤمن  لكي  عون  ميشال  العماد  وهو  طائفته 
على الطائفة المارونية واتهامها بتعطيل انتخابات الرئاسة األولى وشل البلد واقتصاده؟ 

المجلس اإلسالمّي 
استنكر  إذ  الدينية،  الشيعية  المراجع  من  مستنكرة  فعل  ردود  استدعى  بكركي  موقف 
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في بيان »ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة 
ويشّوه  النعرات  يثير  طائفي  تحريض  من  الخطاب  اليه  انحدر  ولما  الشيعية،  اإلسالمية 
كل  الوطن  تحرير  معركة  في  وطاقاتها  شبابها  خيرة  قدمت  طائفة  على  ويفتري  الحقائق 
الوطن ودحر اإلرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفياً ومذهبياً، 
لتجعل من لبنان مفخرة للعرب واألحرار في العالم، وينعم كل شعبه باالستقرار والحرية 
والكرامة الوطنية«، مضيفاً: »َبْيد أّن من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح 
الوطن وشعبه، ُيمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة 
واقتصاده،  واستقراره  ودستوره  بميثاقه  لبنان  وحدة  تحفظ  التي  اإلصالحية  اإلنقاذية 
على  حرصنا  منطلق  فمن  المالية  بوزارة  الشيعية  الطائفة  باحتفاظ  نطالب  كنا  اذا  ونحن 
الشراكة الوطنية في السلطة اإلجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان 

يسري بين المكّونات السياسية في تشكيل الحكومة«.
ملكاً  ليست  »الحكومة  أن  قبالن  أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري  المفتي  أشار  ب��دوره 
حتماً  والتطوير  فاشل،  حتماً  السياسي  والنظام  أحد،  على  حكراً  ليس  والبلد  لشخص 
لها  أسس  التي  الطائفية  صيغتكم  سببه  به  نطالب  وما  انتهى،  العشرين  وزمن  ضروري، 
َمن مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصّرين عليها، وأنتم بالخيار بين دولة مدنية 
للجميع أو دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس؛ والشجاع الشجاع َمن يمشي بخيار الدولة 
بيننا  نحكم  فإننا  الطائفة  على  الحصص  دامت  وما  الطوائف.  ال  المواطن  بصيغة  المدنية 
أميركية  عصا  بخلفية  وأبيها،  بأمها  طائفة  بإلغاء  نقبل  ولن  بالمثل،  المعاملة  مبدأ  وبينكم 

وجزرة فرنسية«.
تلعبوا  ال  ولذلك  الرماد،  تحت  جمر  والمنطقة  »البلد  المكلف:  الرئيس  إلى  كالمه  ووّجه 
العالم  حرب  سببه  لبنان  في  يجري  ما  ألن  لهيباً،  البلد  هذا  أزمات  تزيدوا  وال  بالتوازنات، 
تحارب  السياق  وبهذا  وتهويده،  لبنان  أمركة  حرب  تخوض  واشنطن  فيما  المنطقة،  في 
هو  وخيارنا  االستسالم.  مقابل  المال  قاعدة  على  الداخل  من  تفخيخه  على  وتعمل  لبنان 
مصلحة  صميم  على  يرتكز  موقفنا  دام  ما  حصارنا  على  العالم  اجتمع  لو  حتى  استسالم  ال 

لبنان بكل طوائفه ومناطقه ومفهوم سيادته الحر واآلمن«.

فرصة إضافّية 
على  السياسيين  الفرقاء  إصرار  ظل  في  الموقف  سيد  المراوحة  بقيت  التأليف  خط  على 
إضافية  مهلة  أعطى  عون  ميشال  الجمهورية  »رئيس  أن  بعبدا  مصادر  وأفادت  مواقفهم، 
بين  الحاصل  الكباش  هذا  في  نهاية  ال  ما  الى  ينتظر  ال  وقد  الحكومي  للملف  مخرج  إليجاد 
عون  »الرئيس  إن  المصادر  قالت   »2 كلو  »سان  الى  الفرنسيين  ذهاب  حال  وفي  األفرقاء«. 

سيكون محبذاً من باب اإلسراع في تشكيل الحكومة«.
وفي حين أفادت مصادر »البناء« أن الرئيس عون سيطلب من الرئيس المكلف في نهاية 
المطلف إن سّدت أبواب الحل تقديم تشكيلته الحكومية النهائّية لإلطالع عليها ومناقشتها 
البرلمانية  اللعبة  وت��رك  النيابي  المجلس  إلى  األفرقاء  بين  الخالف  ونقل  توقيعها  ثم 
الديموقراطية تأخذ مداها، فإما تنال الثقة وإما تسقط وتتحّول إلى تصريف أعمال ويصار 
مصادر  أكدت  حكومة.  لتأليف  جديد  رئيس  لتكليف  جديدة  نيابية  استشارات  إجراء  إلى 
أخرى أن الرئيس عون لن يوقع مرسوم تأليف الحكومة إال بعد تأكده من أمرين أساسيين: 

حصولها على الثقة النيابية وقدرتها على إقرار الخطة اإلصالحّية. 

للحل اقتراحات   3
تلَق  لم  »البناء«  علمت  ما  بحسب  المالية  عقدة  لحل  اقتراحات  بثالثة  التداول  وجرى 

موافقة رؤساء الحكومات السابقين وال الثنائي حتى الساعة.
نبيه  الرئيس  عليه  يوافق  المال  ل��وزارة  اسماً  الحريري  سعد  الرئيس  يقترح  أن  األول 

بري.
والخبرة  االختصاص  ذوي  من  شيعة  أسماء  بعشرة  المجلس  رئيس  يتقدم  أن  الثاني 

وغير الحزبيين يختار من بينها الرئيس المكلف.
الثالث يختار الرئيس عون والرئيس المكلف مرشحين ويعرضون األسماء على الرئيس 
بري، فإذا وافق فتحل العقدة وإذا لم يوافق يجري سحبها من التداول وطرح أسماء أخرى.

الثنائّي
»كرة   بأن  »المنار«  لقناة  الحكومي  التشكيل  مستجدات  على  مطلعة  مصادر  وأف��ادت 

الحكومي  التشكيل  »المتحكم بمسار  أنه  الوسط«، معتبرة  الحكومة  في ملعب بيت  تشكيل 
لناحية اختيار الحقائب واألسماء«. وأشارت المصادر إلى أّن »رئيس الجمهورية لن ينتظر 

إلى ما شاء الله«.
على  تزال  ال  »األمور  إّن  المصادر  قالت  أمل »،  و« حركة  الله »  » حزب  من  كل  موقف  وعن 
السير  خيارات:   3 أمام  ستكون  المقبلة  الساعات  في  التشكيل  »عملية  أّن  معتبرة  حالها«، 

المكلف   الحكومة  اعتذار رئيس  األمور معلقة،  إبقاء  الطبيعي كما كان متفقاً عليه،  بالمسار 
مصطفى أديب«.

أفكار  النواب نبيه بري من  أن »كّل ما تقدم به رئيس مجلس  إلى  الثنائي  ولفتت مصادر 
للرئيس المكلف مصطفى أديب اصطدم بموقف رؤساء الحكومات السابقين«.

التينة عين 
حلول  علينا  تطرح  لم  أنه  إلى  ل�»البناء«  التينة  عين  موقف  على  مطلعة  مصادر  ولفتت 
جدية حتى الساعة بعد سقوط اقتراح أن يسّمي الحريري االسم ونحن نوافق عليه، مؤكدة 

على النقاط التالية: 
المالية ومستعدون القتراح مجموعة أسماء  - موقفنا ثابت لجهة حقنا في تسمية وزير 

ويختار الرئيس المكلف من بينها.
- حقنا في تسمية الوزراء اآلخرين من حصة الطائفة الشيعية. 

وأسماء  وحجمها  الحكومة  تأليف  بطريقة  حياله  موقفنا  فيتعلق  الضامن  الُثلث  اما   -
الوزراء اآلخرين.

وأكدت المصادر أن أي حكومة ال تراعي الميثاقية هي خطوة في المجهول ولن تستطيع 
الحصول على الثقة وإن حصلت فلن تستطيع الحكم في ظل عزل طائفة كاملة أساسية في 
في  ألحجامهم  وفقاً  وزرائهم  تسمية  على  أيضاً  مصّرون  الثنائي  حلفاء  بأن  وتذكر  الوطن. 

النيابي.  المجلس 
بيت الوسط 

ما يستطيع وضحى  أقصى  »الحريري قدم  أن  إلى  ل�»البناء«  الوسط  أجواء بيت  وتشير 
بكل شيء حتى أقصى نفسه عن رئاسة الحكومة لصالح مرشح آخر، فماذا كانت النتيجة؟ 

ورغم ذلك يحاول إيجاد مخرج للعقد الحكومية بناء على رغبة الفرنسيين.
لكانت  الشيعية،  الطائفة  في  والربط  الحل  أهل  لدى  الحل  إرادة  توفرت  لو  أنه  وتعتبر 
حكومة  والدة  لتسهيل  بري  نبيه  الرئيس  قدمها  التي  بالتضحية  مذكرة  المالية،  عقد  حلت 
الحسابات  لصالح  الثنائي  يد  من  الحل  خرج  إذا  عما  متسائلة  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
الشيعية  باليد  المالية  تبقى  أن  على  الحريري  موافقة  األوساط  وتنفي  اإلقليمي؟  والصراع 

مع شرط أن يسميه الحريري واضعة ذلك في اطار اإلشاعات.
وعن محاولة الحريري وضع العصي في دواليب الرئيس المكلف لدفعه لالعتذار وإعادة 
يريد  ال  الحريري  أن  األوساط  أكدت  جديد،  اتفاق  وفق  الحكومة  تأليف  الحريري  تكليف 
العودة إلى رئاسة الحكومة في هذا الظرف في ظل عدم توافر الظروف الداخلية واإلقليمية 
طلبت  التي  الجهة  عن  متسائلة  بري  الرئيس  مع  تتوتر  لم  العالقة  أن  وتؤكد  العودة.  لهذه 

من بري التصلب في الموقف بعدما أعلن أنه سيسهل!
مؤشرات  ترى  ال  الوسط  بيت  مصادر  أن  إال  المفاوضات  يرافق  الذي  الغموض  ورغم   
فيما  آخر«.  إشعار  حتى  الحكومة  »تفرملت  بالقول:  وتختم  الحكومة،  والدة  بقرب  إيجابية 
نفت مصادر فريق المقاومة أي عروض فرنسية على إيران وأي ضغط روسي على طهران 
في  يراجعونها  لمن  تكّرر  وهي  بعيد.  من  وال  قريب  من  ال  التأليف  عملية  في  تتدخل  ال  التي 
الملف اللبناني بأن »اذهبوا وتحدثوا مع السيد حسن نصرالله وحلفائنا في لبنان«. وهذا 

ما قاله اإليرانيون للرئيس ماكرون منذ إعالن المبادرة الفرنسية.
سلبية  األج��واء  أن  ل�»البناء«  ميقاتي  نجيب  الرئيس  من  مقربة  مصادر  أش��ارت  فيما 
كان  اذا  متسائلة  المستويات،  كافة  على  صعبة  واألوضاع  ضئيلة  حل  الى  التوصل  وآمال 
المواد  دعم  عن  عجزه  لبنان  مصرف  إعالن  قبل  شهرين  مدة  خالل  الصمود  يستطيع  لبنان 

األساسية.

كورونا
على صعيد آخر، عاد ملف كورونا الى الواجهة بقوة مع تسجيل اإلصابات بالوباء أرقاماً 

قياسية، وسط اتجاه إلقفال البلد لمدة أسبوعين.
العدد  رفعت  جديدة  كورونا  إصابات   1006 تسجيل  العامة  الصحة  وزارة  وأعلنت 

التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 29303 حالة.
البلد  إقفال  إلى  حسن،  حمد  األعمال  تصريف  حكومة  في  العامة  الصحة  وزير  ودعا 
واألخير  األول  السبب  إن  تلفزيوني،  حديث  في  وقال  اإلصابات،  من  للحد  أسبوعين  لمدة 
بعض  قبل  من  المنضبط  غير  الوبائي  والسلوك  االستهتار  هو  اإلصابات  أعداد  ارتفاع  في 
المجتمعات. وأشار إلى أن قانون التعبئة العامة ال يزال قائماً، لكن نسبة االلتزام والتطبيق 
إلى أن على كل شخص من موقعه تحمل مسؤوليته، مشّدداً على أن »الرقم  متفاوتة، الفتاً 

اليوم صادم وعلى المسؤولين التعاطي بمسؤولية وحكمة وهدوء«.
وشّدد حسن على أن ليس لدى وزارة الصحة تخبطاً في اآلراء، بل هي كانت تطالب دائماً 
بأقصى درجات االلتزام بالضوابط واإلجراءات، موضحاً أن التوصيات التي تقدمها الوزارة 
العيش لكن ال مفاضلة  إلى  الناس  الطبي والصحي، قائالً: »نتفّهم حاجة  تنطلق من بعدها 

بين الصحة والعيش«، مضيفاً: »ال أحد يموت من الجوع لكن يموت من الكورونا«.
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 W�ËUIL�« ÕU�� ÒÊ« dO� ÆÊUM�� s� ÃËd��« v�≈ W�—u�  dD{« ¨»dF�« UNzUHK�Ë U�dO�√ s� jGC�
 w�  ÈuI�«  Ê«eO�  q�bF�  v�«  ÈÒœ«  2006  WM�  ÊUM��  vK�  åqOz«d�≈ò  »d�  d�œ  w�  tK�«  »e�  …œUOI�

ÆÂUF�« ÊQA�« w� d��√ dO�Q� U�dO�_ W�œUFL�« WOM�u�« ÈuIK� `��Q� ¨q�«b�«
 Âu�eL�« åw�dF�« lO�d�«ò s�“ ‰«u� œ«d ÒD{U� ÍœUB��ô« ◊UAM�« l�«d�Ë wM�_« l{u�« »dD{« –≈
 Èd�√Ë q�«b�« w� W��UM�� WO�UO� Èu� sO� tOK�Ë ÊUM�� w� Ÿ«dB�« Òb��« ¨2016  W�UG� 2011  s�
 —U�H�ô« W�—UJ� ÍœUB��ù«Ë w�UL�«  —UON�ù« q�UJ� ÒÊ«  v�≈  Ã—U��« s� WD�U� UL�≈  W��UM��Ë WH�U���

Æ2020 »¬ ØfD��√ 4 w�  ËdO� Q�d� w� qzUN�«
 —U�� v�« ŸUL��ô«Ë ÊUM�� …—U�“ v�≈ »¬ ØfD��√ 7  w� ÊËd�U� q�u�UL�« w��dH�«  fOzd�«  Ÿ—U�
 vK� r�U�≈Ë oH�O� lO�U�√ W�ö� bF� œU� r� ¨WO�UL�d��« t�ö�J�Ë t�«e�√ ¡U�ƒ—Ë sOOL�d�« tO�ËR��
 W�—«œ≈Ë  W�œUB��«   U�ö�≈  cOHM�  UN�ÒLN�  sOO�UO�  dO�  sOO�UB��«  s�  …b�b�  W�uJ�  nO�Q�
 ÊUM��  vK�   U�uI�  ÷d�  v�«  U��d�  —«dD{«  WKzU�  X��  2020  ‰uK�√  Ød�L���15  q��  WK�U�

ÆsOO�UO��«  tO�ËR��Ë
 b�U�Ëœ  w�dO�_«  fOzd�«  ÒÊ√  `O��  ÆÊUM��  w�  tKL�  V��  U�  vK�  WI�«u��  sJ�  r�  Ã—U��«  Èu�
 t�UL��« «ËdJM��« rN�√ Òô≈ ¨ÊUM�� …b�U�L� ÊËd�U� w�U�� s� Î«d�U� r�U{— «Ëb�√ t�b�U��Ë V�«d�
 »e��« œUF�≈  v�«  w�«b�«  rNH�uL� «uJ�L�Ë ¨b�— bL�� tK�«  »e�� WO�UL�d��«  WK�J�«  fOz— v�«  sO�d�
 vK�   U�uI�  ÷d�  sK�√  Ê√  w�dO�_«  W�«e��«  d�“Ë  Y��  U�  r�  ¨…b�b��«  W�uJ��«  w�  W�—UAL�«  s�
 n�u�  vK�Ë  ¨Íd�  tO��  »«uM�«  fK��  fOzd�  vMLO�«  bO�«Ë  o�U��«  WO�UL�«  d�“Ë  qOK�  s��  wK�
  UO�bL� p�–Ë WO��d� ÊULOK� w�ULA�« rO�eK� vMLO�«  bO�«Ë o�U��« W�UF�«  ‰UG�_« d�“Ë ”u�UOM�

ÆtK�« »e��  öON�� r�bI�� ULN�UO� U�—u��
 œËb� rO�d� ÊQA� åqOz«d�≈ò Òb{ VÒKB�L�« tH�u� s� l�«d��« WOG� t�U�—ù t�Q� d�_« d Ò�� Íd�
 l� w�UL�d��« tH�U�� pH� W�ËU�� t�Q� d�_« d Ò�� WO��d� ÆWK��L�« sOD�K� l� W�d���«Ë W�d��« ÊUM��

Æq�«b�« w� ©åqOz«d�≈åË® U�dO�√ ¡UHK�� ÎW�b� tK�« »e�
 »e�Ë  Íd�  l�«d�  w�  X�Ò���Ë  WO��dH�«  Õö�ù«Ë  oO�u��«  w�U��   b��√  WO�dO�_«   U�uIF�«

 nO�Q�  vK�  —«d??�ù«  v�≈  …œuF�«Ë  ¨WO�UO�  dO�  sOO�UB��«  W�uJ��  ‰u�I�«  s�  ULNzUHK�Ë  tK�«
ÆWO�UL�« …—«“u� W�“«Ë VzUI� rN�b�Q�Ë UNO� sOK]�L� Êu�uJ� WO�UO� W�uJ�

 b ÒF�  WE�U�L�«  q�«b�«  Èu�  iF�  ÆW��UM��  q�  WI�«u��  dO�  XÒK�  ¨Ã—U��«  ÈuI�  ¨q�«b�«  Èu�
 nO�Q��  nÒKJL�«  ÆWF�U�  W�dJ��  ÷ËdF�  p�–  “Òe�Ë  UN��«“≈  v�«  U�œË  WL�U��«  W�uEMLK�  t�{—UF�
 vK�  h�d�  tMJ�  ¨WO��dH�«  …—œU�LK�  b�R�  uN�  ÆÎU�d��  t�H�  b�Ë  V�œ«  vHDB�  …b�b��«  W�uJ��«
 rNzUHK�Ë tK�« »e�Ë Íd��Ë Êu� ‰UAO� W�—uNL��« fOzd� …b�RL�« WO�UL�d��«  ö�J��« …U�U�� Âb�

ÆWI��« t�ML� W�“ö�« WO�UL�d��« W�d��_« pK�L� UN�uJ�
 sO�—UB�L�« sOO�UO��« ·«d�_« sO� W�u�� v�« q�u��« w� Ã—U��«Ë q�«b�« w� ¡UD�u�« `�M� b�
 ô  ÊUM��  w�  Ÿ«dB�«  ÒÊ«  W�Q�L�«  w�  dOD��«Ë  ÒrNL�«  Æ«u��M�  ô  b�  Ë«  UN��O�d�Ë  W�uJ��«  nO�Q�  vK�
 ¨V�«d� ÒÊ« p�– ÆU��d�Ë …b��L�«  U�ôu�« sO� Î «b�b�� ¨Ã—U��« Èu� qLA� q� q�«b�« Èu� vK� dB�I�
 s�e���  Ád�UM�  ÂUO�  s�  UNO{UG�  W�—b�  t��UL�  UN�Q�  U��d�  rN�«  ¨tK�«  »e��  tz«b�  ‚UO�  w�
 …uI�  XH�  U��d�  ÆÈd�√  WO�Ë—Ë√  ‰ËœË  U��d�  w�   «d�H�L�«  lOMB��  ÂuO�u�_«   «d�O�  s�   UOL�

 ÆÂUN�ô« «c�
 «c� w� ¨u�Ë ÆsL��«  ÊU� ULN� iO�_« XO��«  w� ¡UI��«  vK� rÒLB� V�«d� ÒÊ«  ÎU�{«Ë  U� ¨p�– v�«
 ÊUM��  w�  tOG���  U�  “d�√  Æw�U���ô«  tF{Ë  “eF�   «—UB��«  Ád��F�  U�  oOI��  v�«  vF��  ¨qO���«
 tzUHK�Ë tK�« »e� s� ‰eFL� UNHO�Q� sJ�√ U� «–≈ ?? …b�b��« W�uJ��« qL�Ë WDK��« s� tK�« »e� ¡UB�≈
 p�–Ë åqOz«d�≈ò  ?� WO�«R� ÊuJ� ÊUM�K� W�d���«Ë W�d��« œËb��« rO�d�� WO�dO�√ WD�� Œu{d�« vK� ??

Æq�IL�« d�L�u� Øw�U��« s�dA� 3  w� WO�dO�_« WO�Uzd�«  U�U���ô« q��
 Î̈ «u�Ë Î«d�� ¨…d�N�«  UNF�Ë ÎUL�UH� ÊUM�� w� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ù«  W�“_«  œ«œe� ÌX�Ë w� p�– Òq�

Æœö��« ‰UL� w� ◊UAM�« v�« wA�«b�« »U�—ù« d�UM� …œu� UL� ¨Ã—U��« v�«
Ær�UH��Ë ÒdL��� tOK�Ë ÊUM�� w� Ÿ«dB�«

o�U� VzU�Ë d�“Ë ¿

 s�  œb�Ë  ÊU���U��«Ë  sOB�«Ë  UO�Ë—  w�  W�Ëu�  ‰Ëœ  Àö�  UNO�
 W�uO�¬Ë—Ëô«  WK�J�«  W�UL�  ·bN�  p�–Ë  ¨WOLOK�ù«  Èd�_«  ‰Ëb�«
 rOE�  nK��  f??�R??�   «—ËU??M??�  w??�Ë  ¨w�K�√  Âu??�??�  Í√  s??�
 Èd��   UO�UH�«  s�  t�  f Ò�R�  U�Ë  Ê«d�≈Ë  sOB�«Ë  UO�Ë—  t�«u�
 r�UF�«  t�Ë  dÒOG�  U�  q�IL�«  ÊdI�«  l�d�  Àö��«  ‰Ëb??�«  Ác�  sO�

 ÆÆÆw�UO�uO��«
 s�_«  fK��  w�  W��U��«  …dLK�  sDM�«Ë  XKA�  bI�  UN�N�  s�
 l�  o��  r�Ë  Ê«d�≈  q��  s�  …d Ó�U�L�«  w�  U�dO�√   b�Ë  w�Ëb�«
°ÆÆÆÎUOL�U� a�D� W�ËU� r��� UN��U�� …b�«Ë W�Ëœ ô«  sDM�«Ë

 l�  ÍËuM�«  ‚UH�ô«  ÊU�  sOB�«  UNF�Ë  sKF�  UO�Ë—  w�  U�Ë
 Ê√Ë  s�_«  fK��  r�U�  rKJ��  ô√  sDM�«Ë  vK�Ë  dL���  Ê«d??�≈
 ÎU�—U�  ‰«e�  ô  ÍËuM�«  ‚UH�ôU�  ’U��«  Ê«d�≈  ‰u�  2231  —«dI�«

ÆÁœuM�  qJ�
 s�_«  fK��  Ê√  w�  WIOI��«ò  Ê«  uJ�u�  X�{Ë√  Ê√  bF�Ë
 WI�U��«   U�uIF�«  bOF�  Ê√  t�Q�  s�  ¡«d�≈  Í√  c���  r�  w�Ëb�«
 ÎUO�d��  ¡«œ√  t�u�  ÈbF��  ô  sDM�«Ë  tKFH�  U�  q�Ë  Ê«d�≈  vK�
 W�—UL� vK� WLzUI�« UN��UO�� WF�U� s�_« fK�� W�UO� qF��
 …«œ_  —«dI�«   «–  W�ON�«  pK�  q�u��Ë  Ê«d�≈  vK�  ◊uGC�«  vB�√

ÆåUN�b�  Ÿu�
 WO�UJ�«  W�U�A�U�  wK���«ò  v??�≈  …b��L�«   U??�ôu??�«  X??�œ
 ¨åw�Ëb�«  s�_«  fK��  r�U�  Àb���«  n�ËË  WIOI��«  WN�«uL�
 p�c�  wG�M�Ë  ÁœuM�  qJ�  ÎU�—U�  ‰«e�  ô  2231  —«dI�«  Ê√  WHOC�

ÆåW�«b��«  w�  tOK�  oH�L�«  l{u�U�  ÁcOHM�
 f�UML�«  UN�ö�  lO��  bG�«  cM�  √b���  Ê«d??�≈  Ê«  wMF�  U�
 s�  r�UFK�  ¨WO�U�uKF�  WOMI�Ë  W�ö�Ë  WHK�  w�dO�_«  Õö�K�
 s� Î «—uD� d��« Õö� s� t�U��� U� q� Íd�A�� UL� ¨œËb� ÊËœ

°ÆÆUO�Ë—Ë sOB�« s� q�
 ÊQ�  bOH�  W�—U����ô«  d�—UI��«  q�  ÒÊS??�  b??�_«  W�—u�  w�
 r�  s�Ë  ÎôË√   «dH�«  ‚d�  w�  r��  W�dFL�  ÊËd ÒC��  ”Ëd??�«

 ÎUL�œ  Êu�ÒbIO�  rN�√Ë  ¨„«d�_«Ë  sOO�dO�_«  s�  q�  b{  V�œ≈  w�
 Íu�  ¡UD�  l�  Í—u��«  gO�K�  ÎUO�U�  ÎU�—U����«Ë  ÎUO���u�
 q�bO�  Î«—uD��  ÎU�ö�  dO�_«  «uLK�  Ê√  bF�  ¨Èu��L�«  w�U�
 w��«  a�—«uBK�  W�–UI�«  f�dO�  W�uEM�  w�Ë  …d�  ‰Ë_  W�dFL�«
 U�  ¨r�  100  bF�  vK�  ËbF�«   U�—b�Ë   U�U�œ  dO�b�  lOD���
 WO�dO�_«  sO�ËU�  w��uEM�  vK�  UNzUHK�Ë  oA�œ  ‚uH�  qF��

°ÆÆÎUL��� Î«d�√  rK� 25  ?�«  “ËU��� ô w��«  WOKOz«d�ù« dJ�U��Ë
  U{ËUHL�« v�« Ád�� Ê√ ÎU�zU� w�dO�_« ‰ËU�� Íc�« ÊUM�� U�«Ë
 W�œuF��«  WJKL�  l�  tKA�  bF�  w�uONB�«  ÊUOJ�«  l�  …d�U�L�«
 ÈuI�«  vK�  tDG{  w�  ÒdL��«  u�  ULO�  vIKO�  t�S�  ¨W�dDCL�«
 W�dJ�F�«  t�b�U�  q�I��� tHKJ� b�  ÎU�u��� dO� ÎU�KB� ¨W�ËUIL�«

  ÆWOMOD�KH�«  W��UO�«  vK�  W�Ë—eL�«  r�_«
  U�OA� w� wKOz«d�ù« wM�_« ‰«e�ù« sO� j�d�«  W�ËU�� U�√Ë
 ô≈  ÊUM��  w�  tK�«  »e??�  œu??�ËË  lO�D��«  ŸUM�  X��  WO�OK�

Æ‚ö�ù«  vK�  WI�u�  dO�Ë  W�zU�  W�ËU��
 ÆÎU�Ëd�  r���  r�  U�dL�  WOM�_«   UOKLF�U�

 v�«  ‰u�b�«  vK�  …—œU??�  W�d�   «u??�  pKL�  Áb??�Ë  tK�«  »e??�Ë
 d�u�� dO� «c� ULMO� ÆUNO� X����«Ë ÷—_« vK� …dDO��«Ë qOK��«
 U�d��—√  w�  Áb�«u�  iF�  r??�—  ÎU�U��  ZOK��«  w�  wKOz«d�û�

 ÆWOMLO�«  …dD�u�  w�  Áe�dL�  W�ËU��Ë  w�u�O�Ë
 W�ËUIL�«  u�Ë Î «b� ÎU�U� ÎUO�O�«d��« ÎU�UO��« tK�«  »e�� Ê√  UL�
 W�ËUIL�«  ÒÊ√  vMFL�  ¨U�dO�Ë  WHC�«Ë  …e??�  w??�  WOMOD�KH�«
 UN�UOKL�  Õd��Ë  UN�öOJA�   U� ÒuM��  WFL���  WOMOD�KH�«
 ◊UO��« w� UL�≈Ë nOK� W�U�L� jI� fO� ÊUJL� …—bI�«  s� X�U�

ÆÎ«b�  ÂU�Ë  dOD�  w�U{≈  w�O�«d��«
 w�  b�U��Ë  ÎU�dJ��  ËbF�«  l{Ë  r�UH�  ·u�  UNK�b�  Ê√  Í√
  «uI�  Ê√  p�–  v�«  ·UCÔ�  ÆW�ËUIL�«Î  nK��  l�d��«  dBM�«  oOI��
 ULMO�  ¨WK��L�«  sOD�K�  q??�«œ  Èd��  WO�F�  WM{U�  nK��«
 vK�  Ê«d??�≈  q??�«œ  w�  WM{U��«  Ác??�  q��  pK�L�  ô  wKOz«d�ù«

 Æ‚ö�ù«
 ‰uK�  iF�  Ë«  åo??K??�  Íb??�U??�??�ò  ???�  vÒL��  U??�  Ê√  W??�U??�
 WK�UA�  vK�  …—œU??�  W�dJ��  …u??�  «u�O�  W�zU��«  W{—UFL�«
 œËb��  w�—U�  q�b�  Ë√  »d�  Ÿu�Ë  ‰U�  w�  ¨WO�«d�ù«   «uI�«
 W�dJ��   öOJA�  X�O�Ë  jI�  WOM�√   U�uL��  UN�_  ¨Ê«d�≈  w�
 s�_«   «u??�  Ê«  p??�–  v??�«  ·UC�  Æœö��«  w�  WO���  WOM�  pK�L�
 vK�  …—œU�Ë  r�UF�«  w�  WO�U�I�«   «b�u�«  qC�√  s�  w�  WO�«d�ù«

ÆÎU�UL�  wK�«b�«  l{u�«  j�{
 ¡UC�  s�  tIK��  ÊuOMLO�«  ÒbF���  U�  p�–  v�«  UMH{√  u�  «–UL�
  U�OA� UNO� UL� UN� Ò�d� WO�dF�« …d�e�K� WOL�_« W�U� w� b�b�

°ÆÆq�U��«  WM�«d� s� wI� U�
 w�  Êü«  Êu{ËUH�  s??�c??�«  tK�«  —U??B??�√Ë  ÊU�K�«Ë  gO��U�
 v�«  ÎULK�  ‰u�bK�  …bF�«  ÊËÒbF�  WÒOMLO�«  œ«d??�  qzU��  ¡UFM�
 ÍœuF��« Òq��L�« «Ëœd� Ê√ bF� »—Q� w� wMLO�« wDHM�« ÷u��«
 „d�AL�«  WF�œu�«  cHM�  v�«  Wzd�NL�«  ÍœU??�   «u??�  s�  t�U�–√Ë
 wDH�  bK�  v�«  ‰ Òu��K�  dC���  ¡UFM�  Ê√  wMF�  U�  s�bK��«  sO�
 »dF�«  d��  vK�  WKDL�«  ÊU�K��«Ë  ozUCL�«  Òr??�√  vK�  ·dA�
 ÁUOL�«  Ác�  v�≈  ‰u�u�«  s�  w�U�u�«  ÂUEM�«  œ ÒbL�  s�  WF�UL�«Ë
 w�  ÎUOKL�  ÷U�d�«  ÂUE�  oM�  w�U��U�Ë  Î̈U�œUB��«  WO�O�«d��ô«

°ÆÆÆrOBI�«Ë  b��
 ‚UI���ô«  s�  UN�Ëd�  bF�  tKF�  s�  sDM�«Ë  sÒJL��  «–UL�
 UN�U�√Ë  ¨q�«b�«   U�“√Ë  Ã—U��«  »Ëd�  s�  WJNM�  w�Ë  w�Uzd�«
 fOzd�«  Ÿu�  V��  WÒOK�_«  »d��«  Ë√  ‰UBH�ô«Ë  Wze���«  «dD�

ø°ÆÆÆezUH�«
 rNOK� ÆÆÎUO�U� V�«d� v�U��Ë q�� s� U�U�Ë√ v�U�� r�d� ‰«R�
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s��L�« »UN� ‰UL� ˝
 WO�UO��«  WOHzUD�«  ¡UG�≈  vK�  «uKLF�  r�
 œ«u�  v??�«  ‰ Òu��  Íc??�«  nzUD�«  ‚UH�ô  ÎUI�Ë
 wK�_« rK��U� ÊËd�UGL�« qLF�Ë ÆÆÆW�—u��œ
 w�   U�öI�«  vK�  ÆÆÆs�Ë  s�Ë  s�  vÒI��  UL�Ë
 W�d�� WO�UO��« WOHzUD�«  UMFM�Ë ÊUFLF�
 ŸU??{Ë_«  r�“Q��  WO��d�  Ë√  WO�dO�√  Ìr??�œ

ÆÆÆd��Q� d��√ WO�UM�K�« WOK�«b�«
 q�d�«  l??�Ë  sOzuHJ�«Ë  …¡UHJ�«  l�  s��
 oO�D��  V??�U??M??L??�«  ÊU??J??L??�«  w??�  V??�U??M??L??�«
 l�  UM�√  v��  ÆÆÆ—u??�??�b??�«  œ«u???�Ë  Êu??�U??I??�«
 UNM�  w�UF�  w??�??�«  WHO�u�«  WOHzU�  ¡U??G??�≈
 ÓbOH��O�  sJ�  r�  w��«Ë  ÊuO�UM�K�«  ÊuM�«uL�«
 r�  ÚÊ≈  ∫W�uI�  vK�  b�ƒ√  UM�Ë  ÆÆÆWÒKI�«  ô≈  UNM�
 v�≈  Ãu�u�«  sJL�  ô  WO�UO��«  WOHzUD�«  ÓmKÔ�
 v�«Ë  œuAML�«  Í—«œù«Ë  w�UO��«  Õö??�ù«
 ÍdA��L�«  œU��ù«Ë  œU�H�«  «cN�  Òb�  l{Ë
 ŸU??�d??�??�«Ë t??M??� s??O??�ËR??�??L??�« W??�??�U??�??�Ë
  ËdO� —U�H�« —U�¬ W��UF�Ë W�uNML�« ‰«u�_«

ÆÆÆ W�uJML�«
 s�d�ü«  »U��  vK�  ÃUN��ô«  ÔbAM�  sÓL�Ë
 Ê√ tOK� bFB�« Òq� vK� VFA�« w�P� ÎöG���
 Y�b��« a�—U��« q�� d�UFL�« a�—U��« Ó̀ ÒHB��
 sÓL� Î…d� �Ë ÎU�—œ ÊuJO� `KB� «c�Ë ÆÆÆr�bI�«Ë
 W�uJ��« qOJA� W�Q�� w� d��F� ôË ·dF� ô

°ÆÆÆ…bO�F�« WO�UM�K�«
 ULÒO�  ô  UM� Òu�  d�UMF�  ÓsOMOM Ó{  ÚsJM�Ë
 WO�ö�Ë  wK�«b�«  —«dI��ô«Ë  wK�_«  rK��«
 W�U�  WN�«u�  w�  W�ËUIL�«Ë  VFA�«Ë  gO��«
 ÊUM�� t�«u� w��«  U�b���«Ë  «d�«RL�« Ÿ«u�√

ÆÆÆsOO�UM�K�«Ë

*W�N� bL�√ ˝
 18  w�  w�dJ�  s�  √d�  »U�œ  ÊU��  —u��b�«  W�uJ��«  fOz—  ÒÊQ�
 W�uJ��«  qOJA�  bOF�  vK�  ÂU�_«  Ác�  w�  qB��  U�  ¨w{UL�«  “uL�

ÆdOBL�« W�uN�� ‰«e� ô w��«Ë ¨W�I�dL�«
 qOI��√  s??�ò  ∫w�U��  ‰«R??�  vK�  Î«œ—  UN�u�  »U??�œ  fOzd�«  ‰U??�
 ÊUM��  o��  WL�d�  Ác�Ë  WK�u�  …d�H�  Î «œu�u�  ÊuJ�  s�  q�b��«  ÒÊ_
 WI��«  Õd�  t�UJ�S�Ë  t�H�  bO�  uN�  »«uM�«  fK��  U�√  ¨sOO�UM�K�«Ë

ÆåW�uJ��U�
  «dOOG� t��I�√ Íc�« ¨ ËdO� Q�d� w� w�—UJ�« —U�H�ô« q�� «c� ÊU�
 10 w� t��uJ� W�UI��« »U�œ fOzd�« Êö�≈ v�≈  Òœ√ …dO��  «—uD�Ë

Æw{UL�« »¬
 s�  Òb�  ô  ¨‰UL�_«  n�dB�  WK�d�  w�  W�uJ��«  X���√  b�Ë  Êü«
 ÊËdO��  Ê—U�  Íc�«  ¨åqOGA�«åË  w�œü«Ë  ‚uK��«  q�d�«  «c�  ·UB�≈
 fOzd�« ÒÊ√ W�U� ¨h��« rOK� —u��b�« fOzd�« ÊUM�� dOL{ sO�Ë tMO�
 ¨t�HM� ¡w� ÒÍ√ VK� Âb� w� o��_« fOzd�« vD� vK� —U� w�U��«

ÆÎULz«œ h��« fOzd�« œ Òœd� ÊU� UL� ÎU�u� ‰ËR�L�« wI�Ô� U� «c�Ë
 ‰Ë√ oI� »U�œ fOzd�« ÒÊ√ v�≈ …—U�ù« s� Òb� ô ·UB�ù« ‚UO� w�Ë
 ÊU� ULO� ¨W�uJ��« nO�Q� s� ÎU�u� 33 ÊuC� w� sÒJL� sO� t�«“U��≈
 “U��ù«Ë ÆÎ «dN� 11 u�� v�≈ …d�  «– XK�Ë WK�u� Î«dN�√ c�Q� nO�Q��«
 XÒL{  YO�  U�  Òb�  v�≈  …d ÒGB�  X�√  WO�uJ��«  WKOJA��«  ÒÊ√  u�  ÎUC�√
 ◊«d�uMJ��« W�uJ� v�≈ ÊuJ� U� »d�√ w�Ë ¨œb� d�“ËË …d�“Ë s�dA�
 r�Ë ¨WO�UO�  U�«b�Ë ¡«—¬ rN� X�U� ÚÊ≈Ë sOKI��� UNzUC�√ Òq� ÒÊ_
 ÆrN�ôU�� w� WO�UF�« …¡UHJ�«Ë …d���«Ë ’UB��ô« »U��√ s� ÎUFOL�
 W�zU� ÎUC�√ v�Ë_« …dLK� ÒsNMO� ¡U�� ÒX� v�Ë_« …dLK� WKOJA��« XÒL{Ë

ÆWOM�—√Ë WOJO�u�U�Ë W�“—œ  «d�“Ë Àö�Ë fOzdK�
 `O��  ÆÎöF�  sOÒKI��L�«  s�  ÒbFÔ�  »U�œ  fOzd�«  ÒÊS�  ÊuLCL�«  w�
 W�U��  vK�  ÎUB�d�  wI�  t�√  ô≈  WMÒOF�  WO�UO�  q��  s�  r�b�  v�√  t�√
 W�bOKI��«  WO�UO��«  vÒL�Ô�  U�  w�  ◊UF��  r�Ë  ¨t�O�öI��«  t�  kH��
 ’d� UL�≈ ¨©p�– v�≈ U�Ë  UB�U��Ë  U�b�Ë  UHO�u�® ÊUM�� w�
 »«uM�«Ë q�J�« l� ÎUC�√Ë q�J�« Ác� l� sJL� Òb� bF�√ v�≈ ÊËUF��« vK�
 t{dH�  UL�  ÂUOIK�  p�–Ë  ¨WI��«  W�uJ��«  «u�ML�  r�Ë  ÁuÒL��  r�  s�c�«

Æ»«uM�« fK��Ë W�—uNL��« w�Oz— l� ÊËUF��U� tF�u� tOK�
 UL� d��√ W�U��« t�dzU� w� gOF� W�uJ��« fOz— Èd� UM� U�bF�Ë
 w� —UNM�U� qOK�«  qB� »U�œ fOzd�«  ÒÊ√  nO� UM�√— ¨÷—_« vK� vI��
 qB�� r�Ë ÆdO�J�« Í«d��« v�≈ t�KzU�Ë tMJ� ÒdI� qI� t�√ v�� ¨qLF�«
 X�U�Ë ¨Ÿu��_« w� sO�d� ¡«—“u�« fK�� lL��« Ê√ ÊUM�� a�—U� w�
 q�b� sJ� r�Ë ¨WO�UO��«  UH�UML�«  s� bF��«  Òq� …bOF�  U�UL��ô«
 u�b�  sO�  i�dF�«  wM�u�«  »U��«  s�  ô≈   U�UL��ô«  v�≈  W�UO��«
  U�Ëd��«  WN�«u�  w�  W��d�Ë  W�{«Ë   «—«d�Ë  n�«u�  v�≈  W�U��«
 ÆsO�—u��« sO�“UM�«  …œuF� oKF�� U� w� Ë√ ¨WOKOz«d�ù«  «¡«b��ô«Ë
 wLKF�« ‘UIMK�Ë qLFK� WBB�� VK�_« Òr�_« w�  U�UL��ô« X�U�Ë

Æ UN Ò�u��«Ë  «—«dI�« qC�√ v�≈ q�u�K� wMI��«Ë
  U�UL��ô«  w�  X�d�  W�uJ��«  ÒÊ≈  ‰uI�Ë  bI�M�  s�  „UM�  ÊU�  «–≈Ë
 UNLJ��  WK Ò�d��  W??�Ëb??�«  ÒÊ√  u??�Ë  wK�Ë  `??{«Ë  V���U�  ¨ÊU�K�«Ë
 sO�«uI�«  Y�b���  Î «¡b�  ¨¡w�  Òq�  b�b��  v�≈  W�U��  s��Ë  ¨v{uH�«
 ÎUC�√Ë ¨…d�UFL�« UO�u�uMJ��« l� V�UM�� UL� qLF�« VO�U�√ d�uD�Ë
 vK� ÊUM�� lC� WO�U�Ë WO�UL��«Ë W�œUB��« Z�«d�Ë jD� v�≈ ÃU���
 WL�«d�L�«  U�“_« Ác� s� t�«d�≈ UN�Q� s� W�O��Ë W�{«Ë WJ�
 w�«d��«Ë  ‰UL�ù«  ôu�  ÂuO�«  q��  UNK�  sJL�  ÊU�  w��«Ë  ¨…bIFL�«Ë
 X�U� w��« WO�UF�« bz«uH�«Ë W�«b��ô«Ë l�d�«  U�UO� v�≈ œUM��ô«Ë
 qLF�« ’d� d�u� W�b�� W�U�  «—UL���« ÂUO� ÊËœ ‰u�� ‰«e� ôË

ÆœuAML�« uLM�« oOI�� w� rN��Ë
 W�U�   «“U��≈  »Ëƒb??�«  qLF�«Ë  ÊU�K�«Ë   U�UL��ô«   dL�√  b�Ë
 t�u��«Ë  ¨“b�u�Ë—uO�«   «bM�  œ«b�  s�  n�u��«  —«d�  UNK�√  fO�  Î «b�
 ÊUJ�≈  vK�  jI�  fO�  ¨s�b�«  «c�  WKJO�  …œU�ù  UNOK�U�  W{ËUH�  v�≈
 s�  Îö�√  w�Q�L�«  s�b�«  ”U�√  vK�  ÎUC�√  q�  WO�UF�«  bz«uH�«  iOH��

ÆWI�U�  «bM� vK� WO�U� bz«u�
 WK�«u�L�«   U�UL��ô«Ë  ÊU�K�«  t����√  Íc�«  Òr�_«  “U��ù«  ÒqF�Ë
 w��«Ë  ¨WOK�I��L�«Ë  WOLKF�«  W�ƒd�«   «–  W�œUB��ô«  WD��U�  q�L��
 W�uLM��«  UM�F�   U�U�  l�Ë  w�UM�K�«  œUB��ô«   «—b�  l�  V�UM��
 v�≈ wF�d�« œUB��ô« WI�d� s� ¡w� Òq� q�� ÃËd��«Ë ¨WO�UL��ô«Ë
 ÒqJ�  WOKLF�«  ‰uK��«  d�u��  t�ö�  s�  Íc�«  w�U��ù«  œUB��ô«  »U�—

ÆWM�«d�«Ë W�Ë—uL�« UM�U�“√
 ‚ËbM�  s�  »U��ù«Ë  bO�Q��«  WD��«  Ác�  vIK�  Ê√  ÎöOBH�  fO�Ë
  UN��«Ë   U��RL�«  s�  b�bF�«Ë  w??�Ë—Ë_«  œU��ô«Ë  w�Ëb�«  bIM�«

¨r�UF�« Èu��� vK� WO�UL�«Ë W�œUB��ô«
 oKF�L�« Êu�UI�« ŸËdA� W�uJ��«  Òb�√ WD��« Ác� l� Í“«u��U�Ë
 —UOK� 1200 WLOI�  «œUL��« hOB��Ë Î«dI� d��_«  özUF�« …b�U�L�
 b�Ë ¨W�«—e�«Ë W�UMB�« ULO� ô wIOI��« œUB��ô«  U�UD� r�b� …dO�
 »U��_  w�UOM�«  fK�L�«  w�  dO�Q��«  iF��  ŸËdAL�«  «c�  ÷ÒdF�
 XÒL�  YO�  ¨—uH�«  vK�  t�  qLF�«  √b�Ë  Á—«d�≈  Òr�  r�  ¨W�ËdF�  WO�UO�
 ÊU�  r�œ  u�Ë  ¨…dO�  n�√  400  mK�L�   özUF�«  s�  dO��  œb�  …b�U��
 r�b� ÊUM�� ·dB� UNF{Ë w��« W���KL�« WO�ü« s� Îôb� ÒdL��� Ê√ V��
 ¨sOM�«uL�« s� d��√ —U�J�«  —U���« UNM� œUH��« w��«Ë WO�U�_« lK��«
 fO�  »uKDL�«  ULMO�  ¨Èu��L�«  fHM�  dOIH�«Ë  wMG�«  UNM�  œUH��«  UL�
 W�O�� rNKO�«b� «ËbI�Ë rN�UL�√  d�Q� s�c�«Ë ¡«dIH�« q� ¡UOM�_« r�œ
 Îôu�Ë U�Ë—u� W�“√ v�≈ ·—UBL�«Ë —ôËb�« W�“√ s� ¨…b���L�«  U�“_«

    ÆÆÆ ËdO� Q�d� w� w�—UJ�« —U�H�ô« v�≈
 b�b���  X�U�  UL�≈  ¨·bN�«  w�   U�UL��ô«Ë  ÊU�K�«  sJ�  r�  ÆÆÆÊ–≈
 p�–Ë  ¨·«b??�_«  Ác�  v�≈  ‰u�u�U�  WKOHJ�«  q���«  W??�«—œË  ·«b??�_«
  UMOOF��«   ¡U�  UM�  s�Ë  ¨WOLKF�«Ë  W??�—«œù«  q���«  qC�√  œUL��U�
 r�U� »«u� UNÒL�√Ë ¨w�UO� s�“ w� U�“U��≈ s� W�uJ��« XMÒJL� w��«

ÆWO�UL�« ‚«u�_« W�O�Ë ·—UBL�« vK� W�U�d�« WM��Ë ÊUM�� ·dB�
 w�  w�U�L�«  Ã–uLM�«  »U�œ  fOzd�«  vD�√  ÂÒbI�  U�  Òq�  v�≈  W�U{≈
 ôË X�UJ� ¨ U��RL�« sO�Ë ¡U�ƒd�« sO� œu�� Ê√ V�� w��« W�öF�«
 ”U�√ vK� WLzU� Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOzd� t��ö� ‰«e�
 UM�  Íc�«  ·UJ��ô«Ë  œÓd Ó��«Ë   UH�UML�«  s�  Î«bOF�  ¨‰œU��L�«  Â«d��ô«
 »«uM�«  fK��  fOz—  l�  t��ö�  w�  p�c�Ë  ¨WI�U�  q�«d�  w�  Á«d�
 Òh�  U�  l�  ÎU�U���«  w�UOM�«  fK�L�«  W��R�  l�  ÎUC�√Ë  ¨Íd�  tO��
 oOI���  UNMO�  U�  w�  UN�ËUF�Ë   UDK��«  Ê“«u�  WN��  —u��b�«  tOK�

ÆUOKF�« WOM�u�« W�KBL�«
 WK�d�  UN�  l��Ë  ¨»U�œ  ÊU��  fOzd�«  UN{U�  …bz«—  W�d��  w�
 WOK�Ë  W�{«Ë  t�ULB�  vI��  ·u�Ë  ¨ÊUM��  a�—U�  w�  Î «b�  W�U��
 œuN� ‰c� v�≈ ÃU��� ÁbF� w�QO� s� Òq� qF�� WO�uJ��« Í«d��« w�
 qL��«  «cN�  ÂuI�  wJ�Ë  Èd�J�«  WO�ËR�L�«  Ác�  qÒL���  wJ�  …—U��

ÆÆÆdO�J�«
 w�U�Ë ÍœUB��« dO��*

Z�d� s�� Æœ ˝
 rO�UHL�« Òq� vD�� sOOMLO�«Ë sLO�« vK� Ê«ËbF�« ÒÊ√ ULO� ô ¨sLO�« »d� w� WO���
 Ác�  vK�  Âu�  2000  s�  b�e�  U�  —Ëd�  bF�  ?�  ¨W�dJ�F�«Ë  WO�UO��«Ë  WO�U��ù«
 w� ÍœuF��«Ë w�dO�_« —Ëb�«Ë ¨»d��« Ác� l�«Ëb� oKF�� WÒL�  ôƒU�� WL� ¨»d��«
 ¨»d��«  «uM� —Ëd� r�—Ë ÒÊ√ bO� ¨w�U�_« ÁeJ�d� sLO�« ÊuJ� b�b� l�«Ë W�bM�
 b�R�  UODFL�«Ë lzU�u�« Òq� ÒÊ√ ô≈ ¨wMLO�« VFA�«Ë sLO�« Òb{ Ê«ËbF�« WOA�Ë r�—Ë
 ÊU�K�«Ë wMLO�« gO�K� …œËb�L�« W�dJ�F�«  UO�UJ�ù« ÒÊQ� ¨pAK� ÎôU�� Ÿb� ô UL�
 oI�Ô� r�Ë ¨w�dO�_« ÍœuF��« Ê«ËbF�« W�¬  WN�Ë w� nI� Ê√ X�UD��« ¨WO�FA�«
 ¨q�UA�« ÂuNHL�U� WO�UO�uO�  «dÒOG� ÒÍ√ Àb�Ô� r�Ë ¨UN�zU�� s� ÒÍ√ »d��« Ác�
 ÍœuF��« gO��« bO�J�Ë ¨WO�O�«d��«  «“U��≈ oOI�� s� WOMLO�«  «uI�« XMÒJL� q�
 WO�«dG��«  oL� w� o�UM� vK� W�u��«  …dDO��«  s� ÎöC� ¨vK�I�«  ·ô¬  t��e�d�Ë
 «c�Ë ¨Ÿœd�« …u� W�œuF��« Ê«bI� wMF� U� ¨…dÒO�L�«  «dzUD�« d�� p�–Ë ¨W�œuF��«
  «dÒO�L�«Ë  a�—«uBK�  ÍbB��«  s�  …d�  s�  d��√  w�  sÒJL��  r�  w�dO�_«   u�d�U��«

ÆÍœuF��« oLF�« w� WOL�_« w� W�U� o�UM� ‰«e� ôË X Ò�œ w��« ¨WOMLO�«
 ¨sLO�« »d� w� WOKOz«d�ù« `�UBL�« ÎUC�√ dJM� Ê√ b�_ sJLÔ� ô ¨o�� U� …dL� w�
 ¨WO�Ëb�«  WOzUL�«   «dLL�«  W��«d�  WOKL�  w�  W�U�  W�UJ�  t�  sLO�«  l�u�  ÒÊ√  W�U�
 vK� sLO�« w� »d��« XHA� bI�Ë ÆdOIH�« bK��« «c� Òb{ »d� Òs� v�≈ ÈÒœ√ d�_« «c�Ë
 p�–Ë  ¨WIDML�«  vK�  “qOz«d�≈”  …dDO�  ·«b�√  s�  WO{UL�«  X��«   «uM��«  Èb�
 WDA�_« s� b�bF�U� ÂuI� “qOz«d�≈”  ÒÊ√ bOH� w��« d�—UI��« s� b�bF�« —UA��« VI�

ÆWO�«—U�ù«  «uI�« UNK��� w��« ÈdDI� …d�e� w�
 ¡UFM�  ÒÊ√  ô≈  ¨sLO�«  Òb{  »d��«  w�  W�—UAÔL�«  ÈuI�«Ë   UODFL�«  œÒbF�  r�—Ë
 lO�D��«   UOKL� bF� b�_ sJLÔ�  ôË ¨WOLOK�ù«  ôœUFL�«  WKL Ô� w� ÎöOI� ÎU��ô X�U�
 vK� »d��« ·«d�√ b�Q� ÎUMK� —uNE�« s� “qOz«d�≈” lML� Ê√ ¨w�«—U�ù« wKOz«d�ô«

¨sLO�«
 ¨t�U�UD� b�√ w� WOMLO�« …—u��« bzU� w�u��« pKL�« b�� bO��« ‰U� —U�ù« «c� w�
 œÒb� ¨Èd�√ WN� s�Ë Æ“WO�dO�_«  «d�«RL�« cOHM��  «Ëœ√  «—U�ù«Ë W�œuF��«” ÒÊ≈
 VO�√  q�   «d�«R�  cOHM�  u�  sLO�«  vK�  Ê«ËbF�«  W�u�Ë√  ÒÊ√  vK�  “w�u��«”  bO��«
 s�d���«Ë  «—U�ù«Ë W�œuF��« vF�� WK�u� …d�� cM�” ‰U�Ë ÆWIDML�« w� sDM�«ËË

Æ“WIDML�« w� qOz«d�≈ l� …b�u� WN�� qOJA��
 ¨iO�_« XO��« W�Ë—√ w� t��bM� XÒL� sLO�« »d� XO�u� ÒÊ√ ÎU�{«Ë  U� ¨tOK�Ë
 Ê«ËbF�«  n�U��  XL�œË  »d��«  qO�UH�  Òq�  w�  XK�b�  …b��L�«   U�ôu�«  ÒÊ√Ë
 W�œuF��« ÒÊS� p�– r�—Ë ÆW�—U����ô« …b�U�L�«Ë Õö��« dO�u� ‰ö� s� ÍœuF��«

 W�œuF��«Ë  ¨¡UFM�  W�dF�  r��  lD���  r�Ë  ÎU�u�Ë  ÎU�d�  ÎU�dJ��  ÎöA�   bB�
ÆWOLOK�≈ ·«d�√ UNM� bOH���Ë UN�eM��� w�Ë sLO�« vK� »d��« w� X�Ò—u�

 t�eMÔ� WKO�Ë s� Y��� ÊULK� s� bL�� ÍœuF��« bNF�« w�Ë ÒÊS� ¨—U�ù«  «– w�
 ô XO�u��«  «c�Ë ¨WKOI��« WOMLO�« »d��« W�d� s� hK���« b�d�Ë ¨…d�A�« vK�√ s�
 Áb�dÔ� Íc�« ¨w�dO�_« r�b�« …—U�� s� ÎU�u� ¨d�U��« dNEL� —uNE�« ÊULK� s�« b�d�
 s� ÂœUI�U� oKF�� ¨WOL�_« w� W�U� WO�� ÂU�√ UMFC� «c� q� ¨‘dF�« v�≈ ‰u�uK�
 s�« VOBM� Òr�� UL��— UNIOKF� Ë√ ¨sLO�« »d� ¡UN�≈ WF�u�L�«  «u�—UMO��« WN�� ÂU�_«
 sJ� ¨WzbN�K� WOL�√Ë W�œuF�  ôËU�� bNA� b� w�U��U�Ë ¨W�œuF��« vK� ÎUJK� ÊULK�
 w� W�œuF��« —“U�L�« vK� XLB�« ÎUMJL� bF� r� –≈ ¨ÊuOMLO�« Î «bO� t�—bÔ� ‰U��« l�«Ë

Æ»UI� Ë√ Òœ— ÊËœ »d��« rz«d� Èu��� ?� v�d� w��« rz«d��« Ác� vI�� s�Ë ¨sLO�«
 WOA� ¨l�d� vO�� WOMLO�« W�K�L�«  «uI�« r�U� Àb��L�« ‰U� ¨d�¬ ‚UO� w�
 ÊU�K�«Ë gO��«  «“U��≈ s� w�U�� dL�R� w� ¨WOMLO�« »d�K� W�œU��« Èd�c�«
 l�d� nM�Ë ÆsLO�« vK� ÍœuF��« n�U���« Ê«Ëb�  «uM� ‰ö� WOMLO�« WO�FA�«

∫w�U��« u�M�« vK�  «“U��ù« Ác�
 d��√ WOMLO�« WO�FA�« ÊU�K�«Ë gO��«  «uI� WF�U��« W�u��«  U�U�b�«  cH� ≠ÎôË√
 s� XMJL� p�c�Ë ¨ËbF�«  «dzU� œdD� Ë√ ◊UI�ù Ê«ËbF�« W�«b� cM� WOKL� 721 s�

ÆW�œUF� W�œuL�  «dzU�Ë WK�UI�Ë …dzU� 371 s� d��√ ◊UI�≈
 W�d�Ë W�U�œ 8887 s� d��√ WO�FA�« ÊU�K�«Ë wMLO�« gO��«  «u�  d�œ ≠ÎUO�U�

ÆÍœuF��« Ê«ËbF�« W�«b� cM� ËbFK�  U�«d�Ë  U�—b�Ë bM�  ö�U�Ë W�dJ��
 j�U{  ·ô¬  10  s�  d��√  q�I�  s�  2015  ÂU�  cM�   U�U���ô«   dH�√  ≠ÎU��U�

Æw�«—U�≈Ë ÍœuF� ÍbM�Ë
 ‰ö�  ËbF�«   PAM�Ë  b�«u�  WOMLO�«  WO��O�U��«  a�—«uB�«  ·ô¬  X�d{  ≠ÎUF�«—
 dOB� X�Ë w� d��√ q� œbF�« fH� dE�M� Ê√ ËbF�« vK�Ë ¨‰U�I�« s�  «uM� fL�
 WOMLO�« WO�FA�« ÊU�K�«Ë gO�K� WF�U��« —UO� ÊËœ  «dzUD�« …b�Ë  cH� UL� ÆÎ «b�
  «uI�«  r�U�  Àb��L�«  d�–  UL�  ÆÍœuF��«  ËeG�«  W�«b�  cM�  W�dJ��  WOKL�  4116
 l�L��  …b�b��«  WO�Ë—UB�«  “tK�«  —UB�√”   «u�   U�uEM�  Ê√  WOMLO�«  W�K�L�«
 VFA�« s� …b�d�Ë d��√  U�d{ —UE��« ËbF�« vK� Ê√Ë W�UGK� WO�U� W�dO�b� …uI�

ÆwMLO�«
 W�U��« l�— q�œ b� sLO�« vK� UN�«Ëb�Ë W�œuF��« Ê√ ÎU�{«Ë  U� ¨WKB�L�« w�
 «cN�  oKF��  ÍœuF��«  gO��«  w�  X�b�  w��«  W�dJ�F�«   ö�bF��«  qF�Ë  ¨dO�_«
 vK� wIOI� e�M� Í√ oOI�� ÊËœ ¨W�œuF��«   «—U�J�ô«Ë sLO�«  »d� ‰UO� d�_«
 f�R� WOMLO�«  «uI�«  «e�M�Ë ¨Ê«ËbF�« n�U�� ‚d�√ wMLO�« lIM��L�U� ¨÷—_«

ÆrOK�ù« Èu��� vK� ¨…b�b� WO�O�«d��«  ôœUFL�

á«é«JGôà°SG ä’OÉ©eh äÉfRGƒJ ...äGƒæ°S ¢ùªN ó©H øª«dG ÜôMáë°VGh äÉª°üH ...ÜÉjO ¿É°ùM

¿ÉæÑd ïjQÉJ »a IóFGQ áHôéJh
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طالل مرتضى*
الوصول  أجِل  من  أدبي  عمٍل  ألي  النقدي  التفكيك  تقنية  إن 
إلى دواله المخبوءة ومضمراته، تتطلّب محاكاة األصوات التي 
هذا  وإخضاع  بتطويع  شيء  كل  وقبل  تسهم  لكونها  تؤّطره، 

المنجز اإلبداعي للتشخيص والتمحيص على طاولة التشريح.
من المفترض أن أي عمل روائي منجز يكون محاطاً بمجموعة 
فالصوت  فقط؛  داخلية  ومنها  وخارجية  داخلية  األصوات،  من 
الراوي  صوت  فهو  الداخلي  وأما  الكاتب  صوت  هو  الخارجي 

الذي يقّص الحكاية من داخل العمل..
ففي األصوات الداخلية ينحصر دور الكاتب على تلقين كل ما 
الشخصية  هذه  على  يطلق  ما  وغالباً  للشخصيات،  قوله  يريد 
الحدث  دفة  إدارة  على  كافية  قدرة  ذو  وهو  العليم«  بــ«الراوي 
الكاتب، لكونه يحمل سلطة األخير،  إفشاء كل ما يدور في خلد 
أو  المحورية  هي  الشخصية،  تلك  تكون  األعــم  الغالب  وفــي 

الداعمة أو الشخصية المساندة.
وهذا ينطبق على الشخصية التي أسند لها »الحسن البكري« 
إدارة دفة حكايته، إذ نجده ومنذ اللحظة األولى، بل منذ الجملة 
األولى قد تخّفف من سلطته المطلقة على نصه وسلم كل أوراقه 
وعلى دفعة واحدة لرواية العليم والذي فتح بدوره مزاد الحكي 

بقوله:
الشيخ  خفر  مقدم  والــدي  اللحوي  منصور  ود  خليفة  »أنــا 
النقرابية  زين  أم  حاجة  وأمي  اللحويين  أعراب  وشيخ  مساعد 

التقالبية سليلة بيت عز وشرف«.
وهذا يفضي إلى نتيجة تدلي بأن »خليفة« هو الراوي العليم 
لكن  كلها،  الحكاية  وخيوط  بزمام  يمسك  الذي  القدرة  والكلّي 
أراد  هل  اآلن،  طرحه  الواجب  من  صــار  ــذي  وال األهــم  السؤال 
الحسن البكري من هذا، الوقوف على الحياد وهو ما جعله يرمي 
بمفاتيحه كلها بيد خليفة أم أنه رضي بدور شاهد عيان ال أكثر 

وال أقل؟
قياد  سلم  قد  أعــاله،  بالقول  أسلفت  وكما  البكري  أن  وبما 
كلمة  ثمة  لبطله،  نهايتها  نون  إلى  بدايتها  ألف  من  حكايته 
القراءة،  هذه  رأس  على  تدوينها  كقارئ  علَيّ  لزاماً  بات  موجزة 
فهو استطاع ومن خالل حبكة »أحوال المحارب القديم« أن يدمغ 
خالل  من  وذلك  الفارقة«  العالمة  بـ«  نسميه  بما  روايته  جبين 
خيوط أو خطوط الحبكة، والتي فردها وعلى دفعة واحدة داخل 
نّصه، وهو ما جعلني أكمن قرائياً في هذا المنحى، ظناً مني بأن 
يديه،  بين  من  غفلة  حين  على  ينسل  سوف  الخيوط  تلك  أحد 
جدارة  وبكل  ولكنني  نقدياً،  مقاصصته  من  سيمكنني  ما  وهذا 

اعترف بأنني منيت بفشل ذريع حد وصولي قفلة النهاية..
حبكته  نسيج  يتشّكل  ما،  روائياً  عمالً  نتناول  المعتاد  ففي 
من مسار وحيد أو أكثر وغالباً ما يقع الكاتب في هفوة، وهذا ما 
لم أستطع اإلمساك به في رواية »أحوال المحارب القديم« ذات 

المسارات العديدة والمتداخلة ببعضها البعض..
وسلس  مكتمل  الحبكة  نسيج  بأن  للقارئ  عالنية  ــرار  اإلق
بعينها  هي  الخيوط  تلك  أن  إلى  الواقعية  وبالمقاربة  يقودنا 
األساس التشكيلي للمبنى الروائي والذي يقوم بذاته على قوائم 

عدة منها، الزمان والمكان والحدث.
الراوي  أن  لوجدنا  القوائم،  هذه  من  كل  دور  تفنيد  أردنا  اذ 
لحدثه،  مفتوحة  توقيتات  اتخذ  )خليفة(  القدرة  والكلي  العليم 
ومنها على سبيل المثال ال الحصر، قيام حرب التحرير، بدايتها 
واألمثلة  لالستشفاء  هارون«  »فكي  إلى  ذهابه  وفترة  ونهايتها 

كثيرة.. الخ.
لعّل قارئاً ما يقول: بأن الراوي وفي مكان ما قد كسر المقاربة 
الزمنية، لعّل هذا االعتقاد صحيح. فالكاتب كثيراً ما لعب على 
هذا الوتر، لكن كل هذا كان مبرراً، لكون الراوي لم يسلك طريقاً 
واحدة وهو سائر لتثبيت حدثه على أرض الرواية، بل كان ينتقل 
في اللحظة الواحدة إلى ضفة مغايرة التي كان يقف عليه، القفز 
وهي  والمتخيل(  )الواقع  متخيل،  زمن  إلى  الحالي  الزمن  من 
من  نوعاً  شكل  ما  وهذا  مرئية،  وغير  ورشيقة  خاطفة  انتقاالت 

االلتباس في بعض األحيان.
على  ومتنامياً  كثيفاً  حدثاً  شّكلت  السريعة  االنتقاالت  هذه 
على  للوقوف  لعناء  يحتاج  ال  والــذي  »المكان«  الرواية  أرض 
مكاناً  يجسد  الرواية  مفاصل  من  مفصل  أو  سطر  فكل  مالمحه، 
ما، جنوب السودان، شمال السودان، جبال موية، كروم العنب، 
مشارف حلفا، دار حامد، تخوم التوج، بطاحين وغيرها وهذا ما 

جعل من الرواية خريطة غطت كل مساحة السودان.
في  ذكــره  سبق  ما  كل  عالمة  تبقى  القول،  صح  وإن  ولكن 
فالزمان والمكان والحدث ليسا  الكتابة صفر،  النقدي  المقياس 
ألبابنا  يخلب  صامت  فيلم  في  نطالعها  ثابتة  لقطات  من  أكثر 
برؤية مناظره الجميلة والتي سرعان ما ننساها بعد أن نتوقف 
حياة  إلى  والمناظر  الصور  هذه  تتحّول  ولكي  متابعتها،  عن 
يمكن مقاربتها، وفي أضعف األوزان على الورق، ال بد من بّثها 

بشخصيات فاعلة لتقوم بتحريرها من صمتها..
فالكاتب وكما قلت أعاله، منذ لحظة الروي األولى دفع ببطله 
الكاتب(  )أي  بعناية  واشتغل  الحكاية  مركب  ليقود  خليفة 
ليجعل منه الشخصية المحورية الفاعلة وكاد ينجح في مسعاه 
التي دخلت إلى  التواطؤ لصالح »الرضية«  لوال وقوعه في فخ 
بل  مطلق،  كبطل  خليفة  دور  من  حينه   - لتحدٍّ  الحدث،  ميدان 

وأكثر من ذلك فقد نافسته المكانة في مطارح متعددة، هذا على 
عكس الشخصيات األخرى التي بقيت ضمن السياق الذي أعطي 

لها، مثل بنات فكي هارون، من أدوار داعمة أو سنيدة.
بعيداً عن المعاناة التي واجهتها أثناء قراءتي رواية »أحوال 
المحارب القديم«، حيث شعرت في البداية بأنني دلفت إلى فخ 
السودان«  بــ«سماء  مرويته  فضاء  أطر  فالكاتب  ضيق،  قرائي 
وهذا ما يدفعني لسؤاله في هذه العجالة ألم يقص قلمه جزءاً 

ما من فضاء السودان الفسيح؟
وهذا السؤال لم يأت جزافاً بل ولد بعد إغراق الرواية باللهجة 
يطلق  التي  اللغة  أو  الشام  أبناء  نحن  نسّميها  التي  المحكّية 
عليها أهل السودان بالدارجي، فأنا أعرف أن اللغة الدارجية في 
ال  مناطق  هناك  ولكن  ومناطقه،  نواحيه  بكل  حاضرة  السودان 

تفهم دارجية منطقة أخرى، فكيف لي أنا ابن الفضاء األبعد؟
وتلك  وأماكن،  شخصيات  أسماء  الكاتب  مرر  ما  فقرة  في 
األسماء محّط حدث في واقعنا اليومي، هذا التمرير لم يقدم أي 
قيمة إضافية للرواية، بل جاء كلزوم ما ال يلزم، اللهم إال إذا كان 

الكاتب يريد أن يقول للقراء: أنا أعني الواقع المعاش.
على الرغم من أن الكاتب أّطَر حدث الرواية وزمانها ومكانها 
جّره  الذي  المغزى  مواراة  يستطع  لم  أنه  إال  جداً  ضيقة  بسماء 
الحكاية  زبدة  النهاية،  نقطة  عند  ترك  لقد  كهذا،  موضوع  إلى 
والذي نتشارك وإياه كعرب أو شعوب مغلوبة على أمرها على 
امتداد هذه األرض، تقول: نحن كشعوب ومهما تطاولت قاماتنا 
جسوراً  إال  نكون  لن  النهاية  في  حراكنا،  ازداد  حضورنا  وكثف 
ومشاريع عبور لوالة أمورنا »حسين الطاهر« وقادتنا الروحيين 

»فكي هارون«.
*كاتب عربي/ فيينا

ريتا حايك ت�شّوق الجمهور

 

ل�شخ�شيتها في م�شل�شل »من الآخر«

في  تشارك  الذي  اآلخر«  »من  لمسلسل  المتابعين  حايك   اللبنانية  ريتا  الممثلة  شّوقت 
صورة  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  أحد  على  الخاصة  صفحتها  عبر  نشرت  إذ  بطولته، 
لها من كواليس أول يوم تصوير، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: »26 شباط. هيدي الصورة 
أخدتها بأّول نهار تصوير اللي بـ »من اآلخر« قبل أّول مشهد. ما كان عندي فكرة شو كانت 
نزالت  و  طلعات  كتير  عشنا  ناطرنا..  كان  وشو  كورونا  وغير  كورونا  من  األيام  مخّبيتلنا 
بس قطع كل شي عخير وعِملت أصحاب جداد وتعّرفت عناس حلوين وتعلّقت بشخصّية 
وتستمتعوا  تحّبوها  انشالله  »ياسمين«  ع  تتعّرفوا  رح  بكرا  »ياسمين«.  ااسمها  جديدة 

بالقصة وتغّيروا شوي أفكاركن بهاألّيام الّسودا اللي عم نعيشها«.
وختمت بالقول: »كّل الحّب و االحترام لكل فريق العمل ولكّل ممثل ولشركة الّصباح اللي 

بِسرعة خيالّية حّسيت أنها عيلتي الجديدة والله يوّفقنا كلّنا«.
يشار إلى أن العمل يشارك في بطولته الممثلون  معتصم النهار ،  سينتيا سامويل ،  هيام 

أبو شديد ،  بديع أبو شقرا ،  مازن معضم ، الياس الزايك وغيرهم.

رحيل ال�شاعر العراقي عادل مح�شن

غّيب الموت الشاعر العراقي عادل محسن )1960 - 2020( في العاصمة بغداد، وذلك 
بعد عودته من رحلة عالجية في بيروت األربعاء.

بسبب  وليس  عضال  مرض  من  معاناته  بعد  توفي  محسن  فإن  الشائعات  وبخالف 
إصابته بفيروس »كورونا«.

ويعتبر الشاعر الراحل من أبرز شعراء األغنية والقصيدة في العراق، كما خاص العمل 
اإلعالمي مقدماً للبرامج في قنوات عراقية عدة، علماً أن متخرج من كلية التربية في جامعة 

بغداد.

وداًعا محمد عطوي..

رانية مرعي

سّدد الغدُر ضربًة قاضية، فسرق من مالعب البطولة زهَو انتصاراتها ..
من دون بطاقٍة صفراَء .. وال حمراَء .. أعلن الموُت نهاية »الشوط األخير »..

» كابتن الكرة وعبقرّي التهديف ..«
خطفه لحٌد بعدما كان الملعب يهتّز تحت وقع تسديداته التي كانت تصيب المرمى في 

مقتل..
تراقُب   .. االحتياط  مقاعد  إلى  أُحيلت  عطوي،  محمد  اسم  تحمل  أن  تتمنى  كانت  ألقاب 

الغياب !
نعًشا  يتوّسُد  المسافات..  ويسابُق   .. الذهبّي  كأسه  مع  األكتاف  على  ُيحَمُل  كان  بطٌل 

يحبس الجسَد الذي أنهَك الوقت ولم يتعب ..
أهكذا يرحلون؟ أولئك الذين رّصعوا بالعّز اسم لبنان ورفعوا بيرق المجد عالًيا ..؟

تّبت يٌد حاقدة كتبت نهاية األسطورة!

هذه �شخ�شّية محمد نجاتي

 

في م�شل�شل »�شربة معلم«

يجسد الممثل المصري  محمد نجاتي  دور الصديق المقّرب للممثل المصري  محمد رجب  
في مسلسل »ضربة معلم«، ويحاول معه البحث عن وظيفة بعد تخّرجه وتتوالى األحداث 
بينهما في مواجهة الكثير من المواقف تكشفها حلقات المسلسل، الذي هو من تأليف أحمد 

عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.
عرض  ومقرر  حلقة،   45 من  ويتكّون  االجتماعية  األعمال  نوعية  إلى  ينتمي  والمسلسل 
العمل في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مي سليم، رياض الخولي، 

أنعام سالوسة، محسن منصور ومحمد عز.
للشركة  وسلمها  المسلسل،  من  حلقة   25 كتابة  من  الفتاح  عبد  أحمد  المؤلف  وانتهى 

المنتجة باالتفاق مع المخرج إسماعيل فاروق الذي يباشر كتابة الحلقات مع المؤلف.

»اأحوال المحارب القديم«... بطٌل كلّي القدرة والف�ضاء �ضّيق

{ محمد سمير طحان
الثنائي بعنوان »ثنائية حلم« في  التشكيلي  المعرض  شّكل 
الثقافي بأبو رمانة حالة ثقافية اجتماعية مهمة تمّثلت  المركز 
في  والموسيقى  والرسم  الخّط  فنون  مركز  وطالب  كادر  بدعم 
فاطمة  الفنانتين  المعرض  لصاحبتي  الوافدين  مخيم  منطقة 
لفرقة  موسيقي  عزف  خالل  من  المصطفى  وسوسن  السودي 

األطفال في المركز والوجود األهلي الكثيف.
المعرض تضّمن 17 لوحة بتقنية الزيتي وبأسلوب تعبيري 
بأحجام مختلفة للفنانة فاطمة جّسدت من خاللها وجوهاً أنثوية 
الوريقات  بتقنية  لوحة  و25  غرائبية  والــوان  واسعة  بعيون 
للفنانة سوسن تضّمنت مواضيع متنوعة حول الطبيعة والورد 

والبورتريه والحيوانات بأحجام مختلفة وألوان قوية.
مركز  في  الرسم  درست  فاطمة:  الفنانة  قالت  المعرض  وعن 
الوافدين  مخيم  منطقة  في  خليل  حسن  الفنان  يد  على  فنون 
باإلضافة إلى دراستي في معهد الثقافة الشعبية في الصالحّية 

كما شاركت بمعارض عديدة في سورية ولبنان«.
لي  األولى  المشاركة  هذه  سوسن:  الفنانة  قالت  جهتها  من 
حيث  لخصوصيته،  الورقيات  فن  واخترت  فني  معرض  في 
قدمت لوحات جاءت نتيجة عمل وتجريب لمدة عام وعبرت من 
خالل ألوان الفرح واألهازيج عما كنا نبحث عنه خالل السنوات 
التي  المواضيع  أن  إلــى  الفتة  معاناتنا،  لنتجاوز  الماضية 
اختارتها ترمز لمتانة األسرة المبنية على المحبة وهي أساس 

المجتمع المتماسك والوطن القوي.

جئنا  فنون:  مركز  مدير  خليل  حسن  الموسيقي  قال  بدوره 
تولي  مهم  ثقافي  صرح  وفي  المركز  طالب  من  فنانتين  لدعم 
إدارته كل الدعم واالهتمام للتجارب الفنية الناشئة من مختلف 

االختصاصات.
أبو  في  الثقافي  المركز  مديرة  أحمد  رباب  التشكيلية  الفنانة 
االجتماعي  والتكافل  المحبة  عن  تعّبر  الفعالية  قالت:  رمانة 
وتحّدي الواقع والظروف الصعبة وتداعيات الحرب على أهالي 
خالل  اإلرهــاب  وجه  في  صمدوا  الذين  الوافدين  مخيم  منطقة 
الثقافة  نشر  على  عمل  فنون  مركز  كادر  ومنهم  الماضية  الفترة 
والخلق  بالثقافة  يتمتع  موهوب  جيل  بإنشاء  واهتم  والفّن 
متنوعة  فعاليات  احتضن  رمانة  أبو  مركز  أن  مبينة  والمحبة، 

عدة لطالب ومتخرجي مركز الفنون.

»ثنائية حلم«... تحقيٌق فّني في اندماج المو�ضيقى والر�ضم

الشباب  »مهرجان  تحكيم  لجنة  أعلنت 
العربي الثالث للفّن التشكيلي« أسماء الفائزين 

بجوائز المهرجان.
الفقي،  مصطفى  التحكيم  لجنة  وتـــرأس 
وضّمت في عضويتها الناقد التشكيلي اللبناني 
الله  عبد  السعودي  والفنان  القيسي،  عمران 
القرنفلي  وشمس  صقر،  رجب  وأحمد  حماس، 

ومصطفى عيسى وأمل نصر.
وتنافس على جوائز المهرجان 200 متسابق 
من 14 دولة عربية، هي مصر وسورية ولبنان 
والسعودية  والبحرين  وعــمــان  ــودان  ــس وال
والكويت  واإلمـــارات  وليبيا  واليمن  والعراق 

وتونس والمغرب.
في  الجمعة  المهرجان  فعاليات  وافتتحت 

)أتيليه العرب للثقافة والفنون( في القاهرة. 
عبد  بين  مناصفة  األولــى  الجائزة  وذهبت 
فاز  فيما  عيد،  ومحمد  العجوز  عالء  الرحمن 
الواحد  عبد  دعــاء  مناصفة  الثانية  بالجائزة 
فتوزعت  الثالثة  الجائزة  أما  رشدي.  ورحاب 

بين إسراء عقيل ونورهان ماهر .
للفنانين  جائزة   11 التحكيم  لجنة  ومنحت 
مجيد  وعلي  إبراهيم  صبري  ومي  سنادة  عمر 
وأحمد سعيد جالل وبالل حمدي قاسم وسارة 
العقيلي وزينب صبحي وأسماء بخيت وهدير 

جمال وأحمد طه جودة ووأروى دويدار.
فهد  »جــائــزة  وهــي  الخاصة  الجائزة  أمــا 

الحجيالن« فذهبت لمحمد زيادة.
وقال رئيس لجنة تحكيم مصطفى الفقي؛ إن 
»حالة من الدهشة سيطرت على أعضاء اللجنة 
العربي  للشباب  الفنية  األعمال  وبراعة  لقوة 
جعلت  والتي  الثالثة،  الدورة  في  المتنافسين 

اللجنة تضاعف عدد الجوائز إلى 18 جائزة«.
لمدة  بالقاهرة  المهرجان  فعاليات  وتستمر 
شهر، ويترأس المهرجان الفنان الكبير الدكتور 
الكومى  ــارق  ط الفنان  ويتولى  نـــوار،  أحمد 
بمشاركة  المقام  للمهرجان،  العام  القومسير 

ورعاية الشيخ طالل زاهد، ومؤسسة الزاهدية 
للثقافة واإلبداع، وتضم اللجنة العليا للمعرض 
وطــارق  المليجي  صــالح  الدكتور  الفنانين 
الكومي والدكتور أيمن السمري والدكتور محمد 

هشام.

اإعالن اأ�ضماء الفائزين بجوائز مهرجان ال�ضباب للفّن الت�ضكيلي في القاهرة
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق

ة
ع
ط
قا
مت
ال

ت 
ما
كل
ال

أفقياً:
مرفأ في المغرب 1 .

أمسيات، ماء جارية 2 .
ضمير منفصل، قادم، من أنواع الرخام 3 .

مدينة في أقصى جنوب سيناء على البحر األحمر،  4 .
أوتوماتيكي

من األطراف، ضمير متصل، خادم 5 .
جزيرة أندونيسية، ظهر من بعيد، سكان البادية 6 .

مدينة ألمانية، عائلة أديب لبناني راحل 7 .
إستمر األمر، الطرائف 8 .

قّبلت، يحفرها 9 .
بشر، من األبراج، مقياس مساحة 10 .

فّوضتم، ألّطخ بالعار 11 .
أحّدث، فاني وهالك، لسان النار 12 .

عمودياً: 
أول رائد فضاء أميركي، خبر 1 .

خاصتي، جاوبا، مدينة نيجيرية 2 .
دخل فجأة، مرفأ في قبرص 3 .

دولة أوروبية، لإلستفهام عن العدد 4 .
سقي، للنفي، مرفأ في البرازيل 5 .

خبز يابس، مدينة سويسرية، ضرب باليد 6 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
3 ( يفرح،  اليا  اليت،  دس،   )  2 سنترال  ماسيف   )  1
راسل، مل 4 ( نيفادا، ايران 5 ( ينالون 6 ( ارق، هيراكليس 
7 ( ال، دموع، اتم 8 ( شمتا، نكتب، اب 9 ( مالمو، مالين 10 
( سلب، دالل، دعم 11 ( لساني، فرن 12 ( له، يا، نابولي. 

عموديا:
1 ( مدينة الشمس 2 ( اسفي، رام الله 3 ( رفيق، تلبس 
4 ( تلحان، دام، اي 5 ( فا، داهم، ودنا 6 ( سيراليون، لي 
7 ( نتأ، ورعكما 8 ( سانا، تألفا 9 ( رالي، كابل، رب 10 ( 

ال، رحلت، يدنو 11 ( ليما، يمانع 12 ( الناس، ماي.
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رياضي متعدد المواهب، لعبت الصدف دوراً الفتاً في تحديد مسارات رحلته 
قدراته  تطوير  إلى  جاهداً  سعى  شبابه  مطلع  ففي  الساحرة،  المستديرة  مع 
والتقليد  واالختصاص  العلم  إلى  مستنداً  للمرمى  كحارس  مركزه  في  الفنّية 
ومتابعة كل مفيد، مثّقف في مجال التربية الرياضية بدرجة ماجستير، في 
التي حرس »خشباتها«  الفرق  سجلّه بصمات ساطعة وانجازات المعة مع 
في الستينيات والسبعينيات، يضاف اليها محّطات تدريبية مع عدد من الفرق 
اللبنانية، وللنجمة حّصة األسد من هذا العطاء »العيتاني«، تعالوا لنعرف 

أكثر عن الحارس والمدّرب والرّسام ابراهيم عيتاني، والبداية على لسانه:

 البداية من حّي العرب والمدرسة
»من حي العرب بالقرب من حرج بيروت كانت نقطة االنطالق، لعبت مع 
الفضل  مروش  خليل  الخلوق  للمدّرس  وكان  والمدرسة،  الحّي  في  أترابي 
الكبير في امتالكي مخزون حركي، وبفضل دروسه تعّرفت على معظم األلعاب 
الرياضية، كرة السلة والطائرة، ألعاب القوى، والجمباز وصوالً إلى المصارعة 
الرومانية، وعن طريق الصدفة مارست كرة القدم، حينها قمت بحراسة مرمى 
فريق الحي، فبرزت في صّد الكرات االنفرادية. وفي الثانية عشرة من عمري، 
انضممت إلى فريق ناشئي النجوم تحت إشراف الراحل عاطف العرب، ومنه 
دعاني الصديق الراحل يوسف الغول المعروف ب� »الدّبو« لالنضمام إلى فريق 
طالب(  )أبو  برجاوي  محمود  عليه  يشرف  كان  والذي  المرّخص  غير  الفتّوة 
والذي توّفق باالستحصال على رخصة نادي التضامن بيروت من الصحافي 
ابراهيم ادلبي، فضّم جميع العبي الفتّوة إليه ... في الفتّوة والحقاً في التضامن 
بيروت، لقيت االهتمام واالحتضان والحّب والرعاية من الجميع، وخصوصاً 
مقصداً  الفتّوة  ملعب  كان  األي��ام  تلك  في  برجاوي،  الدين  وسعد  الغول  من 
للكثيرين من كبار العبي لبنان للمشاركة في الدورات الشعبية. أما ميدانياً، 
فقد استفدت كثيراً من يوسف الغول ومن تدريبات أبو طالب للحراس، وتكّفل 
أخوه علي برجاوي بتدريبي ولن أنسى أفضال ذلك الرجل... في تلك الفترة 
لقيت معارضة من قبل األهل، إذ طالما ردعني والدي عن االمعان في اللعب 
خوفاً على مستقبلي العلمي ... فكنت ألعب بالسر ومن دون علمه، ومن باب 
التمويه كنت أغسل مالبسي في غرفة االستحمام المالصقة للملعب وأنتظرها 

حتى تجف قبل أن ألبسها وأعود إلى المنزل«.
تأّثر بالغول ... ثم إختار أسلوبه

مميزة  إمكانات  يملك  يوسف  المرحوم  كان  »لقد  يقول:  بالغول  تأثره  عن 
خاصة  مدرسة  الغول  لكن  به،  أتأّثر  أن  الطبيعي  فمن  لعمره،  بالنسبة  جداً 
يصعب تكرارها، كان علّي أن أتحرر من هذا التأثر، وبالفعل نجحت بذلك من 
المبسط«  »البيوميكانيك  علم   من  استقيته  خاص  السلوب  إعتمادي  خالل 
1968، والكثيرون من متابعي مباريات تلك المرحلة  الذي اتممته في العام 
يتذّكرون كيف كنت أستعد بطريقة غير معتادة، فال إنحناء لألمام وال تباعد 
بين القدمين أو ثني للركبتين، مع ميل الجسم كله لألمام وتحّفزي كان داخلياً 
نوايا  الستباق  اللعب  توّجهات  قراءة  على  اعتمادي  جانب  إلى  مرئياً،  غير 
المنافس. لقد كنت دائم البحث عن أخطائي بغية تصحيحها وكنت لذلك دائم 
كنت  بأنني  الصحف  تكتب  عندما  أتفاجأ  كنت  األداء،  سيء  بأني  االحساس 
جيداً أو نجماً للمباراة ».  وتأّثر عيتاني بعدد كبير من الحّراس العالميين، وهنا 
يقول: »أول من أبهرني هو انزور كافازاشفيلي الحارس الذي تناوب مع ليف 
ياشين على حراسة مرمى االتحاد السوفياتي خالل كأس العالم في انكلترا 
العام 1966، كما أعجبت بطريقة لعب غوردن بانكس حارس انكلترا. فاألثنان 
يلعبان باألسلوب الذي كنت أجمع تفاصيله الحركية في ادائي، ولحسن حّظي 
شاهدت تمارين صّد الكرات المتنوعة  النزور في ملعب الصفاء حين حضر مع 
سبارتاك موسكو بطل االتحاد السوفياتي، يومها راقبت تحّركاته لمدة ساعة 
كاملة وأنا واقفاً خلفه. وأعجبني حارس هولندا هيلستروم الذي كان أفضلهم 

في تقديم األداء نفسه«.

إلى الصفاء بالصدفة!
عن إنتقاله للصفاء، يقول عيتاني: »في تلك األيام، لم يكن هناك أي وسيط 
تقريباً،  مقابل  دون  من  كهواية  نلعب  كّنا  آخر،  إلى  فريق  من  الالعب  النتقال 
وعن طرق الصدفة رافقت جاري الالعب الموهوب فاروق ابو دراع للمشاركة 
المصري محمد شّتا  المدرب  الصفاء، وهناك أعجب بادائي  في تمرين فريقه 
فطلب من الرئيس أمين حيدر العمل على ضّمي للفريق، فتكّفل حارس الصفاء 

المرحوم صبحي أبو فروة بالتفاصيل ووّقعت مع النادي في العام 1965«. 
ثم يستدرك عيتاني ويتذّكر المجريات التي رافقت عملية إلتحاقه بالصفاء: 
»كان كتاب االستغناء الحّر الذي حصلت عليه من التضامن بحوزة جوزيف 
أبو مراد بغية إتمام عملية إنتقال العبين من الراسينغ إلى التضامن بيروت، 
وكنت قد بدأت أتمّرن مع الراسينغ على ملعب الشرق الرملي في فرن الشباك. 
الستعادة  مناورة  دعوتي  كانت  لربما  رسمياً،  إليه  بضّمي  الراسينغ  تأّخر 
الخاصة، وبعد مشاركتي  المعتكف ألسبابه  الكبير سميح شاتيال  حارسهم 
في عدد من التمرينات عاد سميح إلى قواعده ... وهذا ما أشعرني باألهمال 

وإمتهان لكرامتي الفّنية، فجاء الرد بانتقالي إلى الصفاء«. 
إعتراف وإعتذار ... ولو متأّخراً

يعترف عيتاني بعد 55 عاماً بخيانته ألبي طالب، مستذكراً ما حصل معه 
الفتّوة إلى التضامن بالجملة، فيقول: »انضمامي  على جنبات إنتقال العبي 
اللعب  بفكرة  ورغبتي  قبولي  مع  الشخصي  بتوقيعي  يحصل  لم  للتضامن 
معه، ففي اليوم المحدد للتواقيع تأخرت عن الحضور إلى مقر نادي الفتّوة، 
حيث كان يتواجد موّظف االتحاد، وذلك بسبب إنشغالي بإقناع أحد األصدقاء 
لالنتقال إلى التضامن، ما اضطر أحدهم للتوقيع نيابة عني ... وكان ذلك األمر 
أن  بعد  حر  كالعب  الصفاء  إلى  إنتقالي  عملية  لتسهيل  دامغة  حّجة  بمثابة 
استأثر الراسينغ بكتاب استغنائي ... أعترف بأنني خنت النادي الذي رعاني 
كما أحرجت أبي الروحي أبوطالب الذي جعل مني حارسا ... وكل ذلك بسبب 

أنانيتي« .

اإلنضمام لألنصار دونه اإلعصار
بعد تسعة مواسم له مع الصفاء، خاض خاللها العديد من المباريات المحلية 
والخارجية كان فيها من المجلّين، إنتقل عيتاني إلى فريق األنصار بعدما انتظر 

خمس سنوات لتحقيق رغبته، فكيف حصل ذلك؟ يوضح بعد طول سنين: 
»أمضيت العام 1974 بدون لعب أو مران إثر مشاكل حصلت مع إدارة الصفاء. 
واعتقدت حينها بأني انتهيت كالعب، فتفّرغت للعمل كصحافي مساعد للسيد 
فريد خوري في صحيفة األنوار إلى جانب كوني رّساماً للكاريكاتير، وتزامنت 
مشاكلي مع الصفاء مع تزّعمي لحملة العبي لبنان ضد قانون التوقيع مدى 
الحياة، وإلغاء مبدأ حّل التواقيع الذي كان معموالً به كل سنتين، يومها إنضم 
إلى حملتي معظم العبي الدرجة األولى  ووقعوا على العريضة، إال أنهم خذلوني 
وانسحبوا وتركوني وحيدا، وكذلك فعل أحد القضاة الكبار الذي كان قد توّلى 
القضية وكان رئيساً ألحد أندية الدرجة األولى،  كنت بحاجة ماسة للتحرر من 
القانون المجحف الذي كان يضم أمراً مستترا يخلط بين الالعب الممتاز الموقع 
على عقد نصف االحتراف والعب الدرجة األولى غير الموقع على ذلك العقد. 
وقّسمت األندية الى أندية ممتازة )أندية الدرجة األولى( وأندية درجة أولى 
)أندية الدرجة الثانية(، وكوني العب درجة أولى في نادي ممتاز لم أوّقع عقد 
نصف االحتراف قارعت إدارة االتحاد بهذا الرأي وكنت محّقاً باعتراف ضمني 
من وكيل االتحاد القانوني . إال أنهم تأّخروا في تحريري إلى ساعة متأّخرة من 
مساء آخر يوم من فترة االنتقاالت المخصصة لالعبي الدرجة األولى، ليس هذا 
فحسب، فقد كان انتقالي ضمن صفقة تبادل جرت بين األنصار والصفاء، وليد 

زين الدين مقابل شبل هرموش وابراهيم عيتاني«.
عيتاني  أنهى  الفترة،  تلك  الصفاء  مع  وجوده  وخالل  أنه  إلى  االشارة  مع 
إبتداء  المدارس  في  العمل  وبدأ  الرياضية  للتربية  المعلمين  دار  في  دراسته 
كرّسام  مواهبه  فّجر  آخ��ر،  خط  وعلى  الوقت  نفس  وفي   ،1971 العام  من 
األستاذ  ودعم  بتشجيع  األنوار  لجريدة  الرياضية  الصفحة  في  كاريكاتيري 
فريد خوري، وتحقق له ذلك بعد مشاهدة األخير لعّدة رسومات كاريكاتيرية 
يوسف  األستاذ  طفولته  صديق  بتشجيع  العربي  العالم  مجلة  في  نشرها 
مطلقاً  »الكاريكاتير«  ميدان  إلى  مجدداً  عاد  الثمانينيات،  وفي   ... برجاوي 

لريشته العنان على صفحات مجلة سحر التابعة لدار الصياد. 
عن آلية انتقاله إلى األنصار يقول: »انتقلت إلى األنصار في العام 1975 
بعد عام ابتعدت فيه عن اللعب تماماً، وعلى الملعب البلدي تلّقيت من الشرقي 
تدريبات خاصة قبل أن أعود إلى عريني في حراسة المرمى، ولألسف تزامن 
إنضمامي إلى األنصار مع بداية األحداث اللبنانية. فكانت أكثر مبارياتنا وّدية 
في  الصفاء  على  الفوز  بعد  المصّغر  بالدوري  خاللها  وفزنا  لبنان،  خارج  أو 

النهائي«.

الدراسة والتدريب
التعلّمية،  لياقته  استعادة  على  عيتاني  عمل  التعليمي،  طموحه  بدافع 
وهنا يخبر: »في خّضم األجواء الصاخبة والظروف السّيئة التي رافقت إندالع 
الحرب األهلية وارتداداتها القاسية، إرتأيت أن أكمل دراستي في مجال جامعي 
� تخصصي، وكان لي ذلك من خالل منحة دراسية ُقّدمت لي من المركز الثقافي 
بأن  تفاجأت  الروسية،  اللغة  بمسابقة  فوزي  بعد  بيروت  في  السوفياتي 
المنحة مخصصة لدراسة األدب الروسي، حاولت استبدالها بالتخصص في 
مجال الرسم الذي أحّبه وأجيده، ثم عدلت عن ذلك وانضممت إلى معهد كييف 
حامالً   1982 العام  صيف  في  منه  وتخّرجت  الرياضي،  والتدريب  للتربية 
الرياضة«  »فيزيولوجيا  مادة  على  تعّرفت  المعهد  وفي  الماجستير.  شهادة 
وهي األهم في تطوير القدرات الرياضية إلى جانب أصول تقييم العمل التربوي 

التدريبي«. 

مسيرة تدريب طويلة ومؤلمة في النجمة!
ويكمل عيتاني مستذكراً مهامه الجديدة في لبنان، كمدّرب: »لما عدت إلى 
الحرش،  ملعب  على  النجوم  صغار  بتدريب  بدأت   1983 العام  في  بيروت 
وعملت في الموسم نفسه مدّرباً لفريق الشبيبة المزرعة عندما كان في مصاف 
الدرجة األولى لمدة ثالث سنوات تقريباً. ومنه إنتقلت إلى فريق بيروت تسعين 
من الدرجة الرابعة. قبل أن أنتقل إلى فريق حارة الناعمة من الدرجة الثانية 
وكان يملك مجموعة جيدة من الالعبين، ثم تلّقيت دعوة للعمل كمساعد لمدرب 
فريق النجمة الهولندي يان ماك، إال أن عدم إتقاني لالنكليزية جعلني أتحّول 
إلى تدريب فريق شباب النجمة، فأمضيت موسماً مثالياً لكن ظروف خسارتنا 
للقب بطريقة دراماتيكية بفارق ربع هدف وما أحاطها من لغط جعلني أقبل 

عرضاً من اإلخاء عاليه لموسم واحد عملت فيه مساعداً ومدّربا للحراس، 
ثّم عدت إلى النجمة مجدداً وبقيت معه متنقالً في عدد من مواقع المنارة 

التدريبية واإلشرافية واإلرشادية قرابة 20 عاماً، أنهيتها كمستشار 
فّني. ولألسف مع بداية موسمي األخير في المنارة فوجئت بخبر 

أناشد  ذلك  قبل  وكنت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  إقالتي 
المتأّخرة،  رواتبي  بدفع  والتكّرم  العمل  من  بإعفائي  اإلدارة 
وغالباً ما كانوا يرفضون طلبي، أمضيت الموسم بدون عمل في 

ظّل نزاع حقوقي في المحاكم ... وما زلت أنتظر الحكم«.

مدّرباً من جديد!
البّت بخالفه الحقوقي مع  لما أراد عيتاني أن يستريح منتظراً 

بدّفة  االمساك  منه  صيدا  األهلي  إدارة  طلبت  الجماهيري،  النادي 
الفريق لقيادته موسم 2018 � 2019، فلّبى النداء وكاد أن يحمل الفريق 

الصاعد  البرج  شباب  فريق  إلى  إنتقل   2019 العام  وفي  األض��واء،  إلى 
إلى الدرجة األولى، لكن األمر لم يدم طويالً، وهنا يعلّق: »تّمت إقالتي بعد 

شهرين من العمل إثر فوز واحد على التضامن صور وخسارتين أمام البرج 
والسالم زغرتا في أولى مباريات الدوري، قبل أن يتوّقف النشاط الرياضي في 

لبنان أثر أحداث 17 تشرين«.

إستراتيجية كرة القدم! 
يخبر  عاماً،   55 من  ألكثر  امتدت  والتي  المالعب،  في  مسيرته  على  بناء 
الفئات  كل  مع  الكروية  وتجاربي  علومي  خالصة  أدون  أن  »أردت  عيتاني: 
الغنية  التجربة  تذهب  ال  كي  القدم«  كرة  »استراتيجية  كتاب  في  والدرجات 
أدراج الرياح... طبعته في العام 2016 بمساعدة كريمة من االتحاد اللبناني 
لكرة القدم، إال أنني لم أنجح في تسويقه بالشكل المناسب، ال زالت مئات النسخ 

مرصوفة على رفوف المنزل«. وللعيتاني محطات أخرى مرتبطة بالعمل في 
دور معلمي المقاصد والمشاركة في ورش النهوض التربوي بإشراف المركز 
التربوي للبحوث واإلنماء المدعوم من األمم المتحدة، وذلك من خالل كتابة 

وإعداد مناهج دور المعلمين وكتب التدريس فيها ومناهج التعليم المدرسي.

مبادئ وفلسفة عيتاني التدريبية
ماذا نقرأ في األسس التي اتبعتها في عملك التدريبي: »الهّم األساسي لدّي 
هو بناء شخصية الالعبين ألّنهم هم من سيواجه المواقف على أرض الملعب، 
وما يستوجب ذلك من طريقة التعامل معهم، مع تزويدهم بالثقافة التكتيكية 
الدفاعية والهجومية. وأعتبر نفسي مسؤوالً عن فشل الفريق وليس الالعبين، 
فثّمة أخطاء إرتكبتها في خياراتي يتوّجب علّي كشفها وتصحيحها. علومي 

وخبرتي المتواضعة جعلتني أكثر موضوعياً في الحكم على أداء الفريق، فال 
أحّمل الفريق ما ال طاقة له وإهتمامي ينصّب على مراقبة مدى تحّسن األداء 

دون النظر إلى النتيجة، لذلك أعتبر الفريق في حالة إعداد دائمة«.
تدفعني  »موضوعيتي  الكروية:  فلسفته  ش��رح  في  يضيف  ثم 

أما  الكرة،  حامل  لالعب  التكتيكية  أو  الفنية  األخطاء  عن  للتغاضي 
البعيد عن الكرة فال أرحم تحّركاته المتلكئة. فاللعب بدون كرة هو 
أساس كل تقّدم في عالم كرة القدم.  وأكثر ما أمقت في الالعب اتكاله 
العام،  الفريق  الذي بأنانيته يؤثر سلباً على مزاج  أو  على زمالئه 
البرنامج  وفي  لي.  بالنسبة  أحمر  خط  للفريق  الداخلي  فالمناخ 
التدريبي أحرص على أن يمتزج اإلعداد البدني مع الفني والتكتيكي، 

باعتماد األلعاب الموّجهة لهذا الغرض أو ذاك، خصوصاً مع الكبار. 
ال أعتمد على أي برنامج تدريبي محدد، فالفرق ال تتشابه من حيث 

حاجاتها ومشاكلها، حتى الفريق الواحد يختلف عن نفسه من موسم 
آلخر. حالة الفريق هي التي تفرض علّي وضع برنامج خاص لتدريبه«.

أنا وإخوتي وكرة القدم
عن عائلته الكروية التي خّرجت نخبة من الالعبين، يخبر عيتاني: »كنا 

ستة أخوة ذكور مقابل سبع إناث في العائلة، لم يكن األخ األكبر محيي الدين 
المعطيات  يملك  فكان  خليل  أما  يحيى،  أخي  وكذلك  بتاتاً  بالرياضة  مولعاً 
األولّية للعب لكنه لم يستمر، بينما كان ألخي المرحوم عصام )مواليد 1960( 
موهبة كبيرة حال الموت دون بروزها، أما عدنان الذي تشّبع بطريقة اللعب 

إياها منذ نعومة أظافره فقد كان ينتظره مستقبالً في عالم حراسة المرمى، 
لكن إصابته أبعدته عن المالعب لسبعة أعوام، ثم عاد بأعجوبة ولعب 

عّدة مباريات كبيرة مع حركة الشباب والحكمة ... بصراحة لقد كنت 
أقلّهم موهبة ولكني أكثرهم حظاً في مشوار اللعب«. 

العروض وآخر مباراة 
له  أّمنه  قطر  في  لالحتراف  عرضاً  عيتاني  ابراهيم  تلّقى 

1974، الذي  صديقه الحارس محمد وفاء عرقجي في العام 
إدارة  لكن  الدوحة،  إلى  الالعبين  من  العديد  إنتقال  سّهل 

الصفاء لم توافق له على االحتراف الخارجي. وفي الحديث 
عن آخر مباراة لعبها يقول: »آخر مباراة لعبتها كانت مع 

األنصار في المغرب بمواجهة فريق المحمدية في العام 
االتحاد  من  الشرقي  استدعاني  بعدما  وذلك   ،1979

السوفياتي. والحقاً سافرت مع األنصار إلى رومانيا 
كحارس احتياطي للكبير عبد الرحمن شبارو من 

دون أن ألعب«.
بطاقة شخصية

 ابراهيم محمد عيتاني
 �  1950 شباط   12 ال��والدة:  ومحل  تاريخ   �

المصيطبة. 
العائلي: متأهل من ريما الوند في  الوضع   �
العام 1991 ، وله منها: عصام )1992(، التوأم 

عالء وعمر )1996( ومحمد علي )1998(.
� المركز: حارس مرمى

األندية التي لعب معها: النجوم بدون توقيع لمدة 3 أشهر في العام 1962 
إلى  انتقل  ثّم   .1964 العام  التضامن بيروت لغاية  الى  الذي تحّول  والفتّوة 

الصفاء في العام 1965 فاالنصار في العام 1975.
 رقم القميص : »في أيامنا كان الرقم واحد يزين قميص الحّراس، وأحياناً 
كّنا نلعب بدون رقم من دون إعتراض الحّكام ... قديماً كان الرقم يختار الالعب 
أما اليوم فالالعب يختار الرقم، واألرقام المعتمدة على أرض الملعب كانت دون 
الرقم 11 ، باعتبار أن الرقم 12 وما فوق 
يعني أنك من االحتياط. وأّول 
من كسر هذه القاعدة هو 
البرتغال  ايزبيو نجم 
ف����ي س��ت��ي��ن��ي��ات 
الماضي  ال��ق��رن 
ح��ي��ت ارت����دى 
ثم   13 ال��رق��م 
الهولندي  تاله 
يوهان كرويف 
رقم  بالقميص 
ك���ّرت  ث����ّم   14

السبحة«.

الحار�س اإبراهيم عيتاني: عذرًا »اأبو طالب«!.. مدر�سة في الحرا�سة ومثااًل في الكيا�سة
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 r� jI� …dH� 22 ÊS� p�– l� Æw�U��« ”ËdOHK�  «dH� ·ô¬ WFC� —uN� Êü« v�� r�UF�« bN�
ÆW�«—u�U� d�¬ v�≈ ”ËdO� s� —«dL��U� qI�M� W��U�  «— Òu��� UNKO���

 v�œ√ Y�b� w� ©„öN��ô« vK� W�U�d�«® å—Ë“œU� V�d�u� ”Ë—ò W�O� r�U� o�U� p�c� ÕÒd�
ÆWO�Ëd�« åw��u�u�ò W�U�u� t�

 ·ôP�  —ÒbI�  SARS≠CoV≠2  ”ËdO�   ôö�  w�  dNE�   «dHD�  w�UL�ù«  œbF�«  Ê√  `{Ë√Ë
ÆdL��� qJA� d�¬ v�≈ ”ËdO� s� qI�M� —U�Ë dI��« jI� UNCF� Ê√ ô≈ Æ «dHD�«

 d�UM� sO� U� …d�H�« w� —u��� √b� ”ËdOH�« Ê≈ „öN��ô« vK� W�U�d�« W�O� w� ¡«d���« ‰U�Ë
 ”ËdO� s� qI�M� W��U�  «—u��  U�ËdOH�« ÂuMO� w� ¡ULKF�« nA�J� r� r� ÆsOO{UL�« ”—U�Ë

ÆW�«—u�U� d�¬ v�≈
 w� XHA��« w��« P314L ORF1b и D614 U�dH� w� U�U��  «— Òu���« d��√ Ê≈ ¡ULKF�« ‰U�Ë

ÆW�«—bK� XFC� w��«   UMOF�«  s� 93%
 d�UM�  w�  p�–  q��  ULN�UA��«  r�Ë  Æv{dL�«  s�  99%  Èb�  ¡U��_«  ULNHA��U�  UO�Ë—  w�  U�√
 …b��L�«  U�ôu�«Ë WO�dG�« U�Ë—Ë√ Ê«bK� WO��U� w� p�– bF�Ë ÆUO�«d��√ w� r� ¨sOB�« w� w{UL�«

ÆUO�Ë— v�≈ ULNKI� Òr� r� ¨»dGL�«Ë W�œuF��«Ë q�“«d��«Ë pO�JL�«Ë «bM�Ë
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