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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أعلن 
عملية  في  تشارك  لن  بللاده  أن  تبون، 
التطبيع ولن تباركها، مؤكداً أن القضية 
الفلسطينية هي مبدئية بالنسبة للجزائر 
للشعب  بالنسبة  مقدسة  »قضية  وهي 

الجزائري«.
لللقللاء مللع وسائل  تللبللون أضللللاف فللي 
من  نللوعللاً  الحللظللنللا  »لللقللد  محلية  إعلللام 
الهرولة للتطبيع مع »إسرائيل« مؤخراً«، 
للقضية  حللل  يللوجللد  »ال  مللشللدداً  وتللابللع 
الفلسطينية  بللالللدولللة  إال  الفلسطينية 
القدس  وعاصمتها   1967 حللدود  فللي 

الشريف«.
واعتبر الرئيس الجزائري أنه في حال 
»تم اإلعان عن قيام الدولة الفلسطينية 
األوسلللط«،  الللشللرق  مشكلة  حللل  سيتم 
الشرق  أزمللة  حل  »مفتاح  أن  إلللى  الفتاً 

األوسط هو القضية الفلسطينية«.
والللبللحللريللن وقعتا  اإلمللللارات  وكللانللت 
»التطبيع  اتفاق  األبيض، على  البيت  في 
فللي واشنطن،  أبلليللب  تللل  األسللرلللة« مللع 
دونالد  األملليللركللي  الللرئلليللس  بللحللضللور 

ترامب.

الفلسطينية  المقاومة  فصائل  وثّمنت 
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  موقف 

الرافض للتطبيع. تبون، 
يللعللبّللر عن  تللبللون  مللوقللف  إّن  وقللالللت 
»الموقف العربي األصيل الذي يحتضن 

الفلسطينية والداعم لها«. القضية 
كما دعت زعماء وحكام الدول العربية 
رفض  في  الجزائري  بالرئيس  لاقتداء 
»الصهيوأميركية«  للهيمنة  االرتللهللان 

التطبيع. ورفض 

الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع 

مع الكيان ال�سهيوني ولي�ست جزءًا منها

على  ومتموضع  طائفياً  متشّنج  سياسي  خطاب  ظل  في   -
خطوط التماس اإلقليمية والدولية، يدخل لبنان مرحلة االنتظار 
من دون حكومة، وتبقى المبادرة الفرنسية على الطاولة محاولة 
صمامات  من  كان  عنها  حجبه  أن  تدرك  اوكسجين  عن  البحث 
رؤس��اء  ن��ادي  ألن  هناك،  من  تتم  ضّخه  إع��ادة  وأن  واشنطن، 
ورمى  األميركية  العقوبات  مع  تناغم  الذي  السابقين  الحكومات 
إشارة  دون  من  يتراجع  لن  المداورة،  بحجر  الفرنسية  المبادرة 
أميركي  استقطاب  ظل  في  األفق،  في  تبدو  ال  معاكسة  أميركية 
أوروبي متصاعد حول الموقف من العقوبات األممية على إيران، 
والتهديد األميركي المعلن لكل من ال يلتزم بالعقوبات، بالتعّرض 
تعميم  من  خاص  وفرنسي  عام  أوروبي  قلق  مقابل  للعقوبات، 
تحديات  مع  للتعامل  صلبة  سياسية  أرضية  بغياب  الفوضى 
المتوسط، في ظل المباالة أميركية بالمخاطر التي تهّدد مصالح 
أوروبا وأمنها، بنتيجة الفراغ االستراتيجي، الناتج عن الالحرب 

والالسلم، ومواصلة التصعيد السياسي.
- ال شيء يقول إن هناك آفاقاً قريبة لتغير الصورة، والكثير من 
المراقبين في المنطقة وأوروبا يدعون للتأقلم مع مواصلة الفراغ 
االنتخابات  قبل  سيتغّير  شيء  ال  ألن  المتسارعة،  مخاطره  رغم 
وب��ي��روت،  ب��اري��س  ف��ي  البحث  ويتركز  األميركية،  الرئاسية 
في  الخسائر  تخفض  إدارة  كيفية  على  العواصم  من  وسواهما 
الكثيرون عن  مرحلة االنتظار لشهرين على األقل، حيث يتحّدث 
المنطقة،  في  جديداً  مناخاً  يوفر  إيراني  أميركي  تفاهم  أرجحية 
يشكل مظلة تسويات متعددة االتجاهات، أهمها فرص انتعاش 
أنه  هؤالء  ويعتقد  متجّددة،  بنسخة  الفرنسّية  للمبادرة  جديدة 
الفائز  فإن  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  كانت  مهما 
التصعيد  ألن  إيران،  مع  للتفاهم  الذهاب  هو  حتمّي  خيار  أمامه 
التفاوضّي ال أفق أمامه في تغيير موقف إيران وال إضعاف مصادر 
قوتها، وألن التوظيف االنتخابّي للخطاب التصعيدي سيكون قد 
انتهى، لكن هذا التحليل االفتراضي رغم سيطرته على التقديرات 
مستجدان  يمثلهما  كبيرين،  عاملين  باالعتبار  يأخذ  ال  المتداولة 
في  النوعي  التطور  جهة  من  هما  عبثاً،  المشهد  إلى  يحضرا  لم 
العالقات الصينية األميركية الذي بلغ وزير الخارجية األميركية 
مقابلة  جهة  وم��ن  الخطير،  االستراتيجي  بالتحول  بوصفه 
مستويات  كل  وصفته  الذي  »اإلسرائيلي«  الخليجي  التطبيع 

القيادة في إيران، بالتحول االستراتيجي الخطير.
بتقارير  والمعّززة  واشنطن،  من  الواردة  التحليالت  بعض   -
األميركي  الرئاسي  االستحقاق  إن  تقول  موثوقة  ومعلومات 
المقبل، لن يمر بُيسر وسالسة، وإن االنقسام االجتماعي والعرقي 
على  بظالله  يخيم  األم��ي��رك��ي،  المجتمع  صفوف  يشق  ال��ذي 
االستحقاق الرئاسي، المحاط بمزاج عنصري أبيض يقف خلف 
الرئيس دونالد ترامب، وبالمقابل فقدان الحزب الديمقراطي دعم 
لألميركيين  حزب  إلى  تحّوله  وربما  البيضاء،  الوسطى  الطبقة 
السود، في ظل ميليشيات بيضاء مسلحة تهّدد بالحرب األهلية 
ميليشيات  تسلح  يقابلها  ترامب،  فشل  حال  في  واليات  وتمّرد 
فوزه،  حال  في  بالمثل  تهّدد  الديمقراطيون  يدعمها  السود  من 
وفي ظل بطالة تتحّول الى جائحة تطال أربعين مليون أميركي 
يتحولون إلى وقود لهذه الميليشيات، وصعوبة إنجاز انتخابات 
مجمع عليها في ظل التعقيدات التي يفرضها وباء كورونا، بحيث 
يتوقع أن تفوق الطعون قدرة أي محاكم محلية وصوالً للمحكمة 
قوامها  في  نقص  تحديات  تواجه  التي  العليا،  الدستورية 
تتقدم  فرضية  مع  لكن  عليها،  للسيطرة  ترامب  من  ومحاوالت 
كل  ويعلن  االنتخابات  تنتهي  أن  أي  الرئاسي،  الفراغ  عنوانها 
لترامب  األولى  الوالية  نهاية  موعد  ومرور  فائزاً،  مرشحه  فريق 
القابلة لتحقيق اإلجماع قد  النتيجة الحاسمة  من دون أن تكون 
ظهرت، في ظل تمهيد إعالمي الستدراج المؤسسة العسكرية إلى 

الساحة السياسية لملء الفراغ المفترض.
- من وحي هذه المقّدمات هناك من يدعو للتأقلم مع هذا الفراغ 
المتوقع لفترة تتجاوز موعد االستحقاق الرئاسي، ولعدم التيقن 
او  للحروب  مظلة  تشكيل  على  قادراً  يزال  ال  الدولي  الوضع  بأن 
يستدعي  الفرضية  ومضمون  إعاقتها،  أو  وللتسويات  لمنعها، 
عدم هدر الوقت بانتظار ال سقف له، سيتدهور وضع بلدان كثيرة 
واألمنية،  والسياسية  المالية  األزم��ات  من  المزيد  نحو  خالله 

ولبنان في طليعتها.

 لبنان والمنطقة والعالم

وفر�سّية الفراغ الرئا�سّي الأميركّي!

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

تسجيله  عدم  من  بالرغم  السياسي،  األمس  مشهد  ساهم 
الجديدة،  الحكومة  بملف  المحيط  الجمود  فللي  اخللتللراق  اي 
فترة  في  السياسي  االستقطاب  عناصر  لرسم  التأسيس  في 
عبر  أديللب  مصطفى  المكلف  فالرئيس  الحكومي.  الجمود 
لتأليف  بالتكليف  تمسكه  عن  عنه  الصادر  البيان  خال  من 
الحكومة الجديدة بعيداً عن تهديدات االعتذار واالعتكاف التي 
كام  من  فبدا  السابقين،  الحكومات  رؤسللاء  نللادي  بها  بّشر 
إلبقاء  التمني،  من  أعلى  الفرنسّي  الموقف  جرعة  أن  أديللب 
رغم  تتوقف  لن  فرنسية  مساٍع  مواكبة  أمللام  مفتوحاً  الباب 
باريس  وقناعة  الحكومي،  بالملف  المحيطة  التعقيدات  إدراك 
فرنسا،  أمام  المهمة  تسهيل  يريد  ال  أميركي  موقف  بوجود 
الحكومات  رؤساء  مع  باريس  جمع  الذي  التفاهم  بدا  بحيث 
تقدم  إحراز  با  معلقة  المهمة  بقاء  على  أديب،  عبر  السابقين 
ومن دون إعان الفشل، في ظل آمال فرنسية بتغيير أميركي 
فرنسية  قناعة  ظل  في  تقدم،  تحقيق  على  مبادرتهم  يسعف 
ظل  فللي  خللصللوصللاً  مللوقللفلله،  عللن  الثنائي  زحللزحللة  بصعوبة 
العقوبات األميركية، وانكشاف دور نادي رؤساء الحكومات 
السابقين في السيطرة على الملف الحكومي من خلف الرئيس 

المكلف، كما ظهر في المفاوضات التي أدارها الرئيس السابق 
للحكومة سعد الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
وتلك التي أدارها الرئيس المكلف مع ممثلي الثنائي المعاون 
خليل  حسن  علي  النائب  الللنللواب  مجلس  لرئيس  السياسي 
حسين  الحاج  الله  لحزب  العام  لألمين  السياسي  والمعاون 
رؤساء  نادي  بمرجعية  تفاوضي  موقف  كل  وربط  الخليل، 

السابقين. الحكومات 
الللرئلليللس المكلف  اتللضللاح صلللورة مللوقللف  بللالللتللوازي مللع 
تبلورت صورة موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
بالتموضع في منطقة وسط من التجاذب الحاد حول الصيغة 
الحكوميّة. ففي بيان وّجهه رئيس الجمهورية، وصف األزمة 
الحكومي،  الفشل  مسؤوليّة  حملها  مواقف  لثاثة  كحصيلة 
الكتل  على  االنفتاح  بعدم  المكلّف  الرئيس  سلوك  هو  األول 
النيابيّة واحترام حقوقها بالتمثيل في الحكومة، والثاني أداء 
رؤساء الحكومات السابقين الذي تصّرف كمرجعيّة سياسية 
السياسي،  بللحلليللادهللا  التسليم  اآلخللريللن  مللن  أراد  لحكومة 
المال،  الله، بحقيبة  الثنائي حركة أمل وحزب  والثالث تمّسك 
حقاً  أو  ميثاقياً  طلباً  اعتبارها  الجمهورية  رئيس  رفض  التي 

مكتسباً، رافعاً عن المطلب تغطيته الرئاسية المتوقعة.
)داالتي ونهرا()التتمة ص8( الرئيس عون خال مؤتمره الصحافي في بعبدا أمس  

اأديب ي�سع االعتذار واالعتكاف جانبًا ويدعو للتعاون لحكومة تالقي المبادرة الفرن�سّية 

عون يقترح ل طائفّية »الحقائب ال�سيادّية« ويوّزع الم�سوؤولّيات بالت�ساوي بين الأطراف 

جنبالط يف�سل بالو�ساطة حريريًا... والثنائّي يدعو لتطبيق حرفّي للمادة 95 من الد�ستور

المواجهة بين االأوهام االأميركّية

 

والحقائق الميدانّية...

 حتى ال يكون العماد مي�سال عون

اآخر روؤ�ساء لبنان...!

»البلطجة« االأميركّية في المنطقة العربّية

 

اآن لها اأن تتوقف...؟!

العربي« عموماً، ومن  »الربيع  أسمته  أميركا مما  ابتغت 
الحرب الكونية على سورية ومحور المقاومة خصوصاً، 
استراتيجية  لخرائط  وفقاً  األوسللط  الشرق  صياغة  إعللادة 
أجلها  مللن  عملت  التي  القطبية  األحللاديللة  تحّصن  جللديللدة 
شجعها  الللسلليللاق،  هلللذا  فللي  أمللامللهللا  مللن  عقبة  أّي  وتللزيللل 
من  تخشى  التي  واللللدول  عللام  بشكل  العالم  أّن  ذلللك  على 
تملكه  تللابللع  بين  مللوزعللة  خللاص  بشكل  للمهمة  عرقلتها 
)دول الخليج( وحليف تملك قراره )أوروبا بشكل عام( أو 
مترّنح أزيح من الخطوط األمامية دولياً )روسيا( أو حذر 
بعد  أو  طبيعة  ذات  مواجهة  أّي  من  اقتصاده  على  يخشى 
العقوبات  وطأة  تحت  يئّن  محاصر  أو  )الصين(  عسكري 
العسكري  والتهديد  السياسي  والللحللصللار  االقللتللصللاديللة 

)إيران وسورية(.
فهي  إليها  الللوصللول  أميركا  تللوّخللت  التي  الخريطة  أمللا 
صورة لمنطقة تكون »إسرائيل« مديرتها اإلقليمية بعد أن 
وبعد  العربية،  البلدان  جميع  مع  »التطبيع«  عمليات  تكتمل 
واالستسام  التطبيع  أما  خيارين  بين  دولللة  أّي  تضع  أن 
الى  الحصار والعزل وصوالً  او  األميركية  للمشيئة  الكلي 
قيام  فكرة  تتقبّل  ال  فأميركا  الداخلي.  والتدمير  االنهيار 
ل ألّن  الللرأي  هللذا  كللان صاحب  أيللاً  لمشيئتها  رأي معارض 
اإللهي«  »الللحللق  لنظرية  وفللقللاً  ولللألسللف  تتصّرف  أميركا 
لحظة فللي  االبلللن  بلللوش  عنها  عللبّللر  والللتللي  تعتمدها  الللتللي 
)التتمة ص9(

لبنان على الصعد  التي يعيشها  المأساوية  الحالة  أمام   
شعباً  وضللعللت  والللتللي  الللمللجللاالت،  مختلف  وفلللي  كللافللة، 
واليأس،  والجوع،  واإلفللاس،  الفقر،  مستنقع  في  بأكمله 
واإلحلللبلللاط، وهلللو يللواجلله إهلللملللاالً، وشلللراسلللة، وال مباالة 
البلد  وثروات  مقّدرات  على  استولت  سياسية،  طبقة  أقذر 
على  ليست  السياسية  المنظومة  هللذه  اّن  نجد  والشعب، 
استعداد اليوم أو غداً، رغم فشلها الذريع، في إدارة البلد، 
وثرواتها،  امتيازاتها،  من  جداً  بسيط  جزء  عن  تتخلّى  أن 
عن  تنفّك  ال  والتي  و»حقوقها«،  ومواقعها،  ومكتسباتها، 
إقناع طوائفها بأنها تدافع عن مصالحها ورعاياها، وتحمي 

وجودهم، وتعزز من مكانتهم، وتحافظ على مستقبلهم.
والنقدية  والمالية  السياسية  األزمللة  خضّم  وفي  اليوم   
والنفوذ،  السلطة  علللللى  واللللصلللراع  الللقللاتلللللة،  والمعيشية 
السيادية،  بلللاللللوزارات  والتمسك  والللتللأللليللف،  والحكومة 
وتللوزيللع الللحللصللص، واللللملللداورة الللشللاملللللة، أو الللمللداورة 
الحصرية، والثلث المعطل، والفيتو على وزارات، وحجبها 
عن طوائف، والتمسك بالميثاقية، وتصعيد في السجاالت 
الطائفية بين زعماء روحيين، ومدنيين، وإطاق مبادرات، 
الطائفية  إلغاء  بين  تتوّزع  وهناك،  هنا  من  مطالب  وطللرح 
جديد،  تأسيسي  وطني  مؤتمر  الللى  والللدعللوة  السياسية، 
لللبللنللان، واإلصلللللرار عللللليلله، والمطالبة إعلللان حلليللاد  وبلليللن 
)التتمة ص9(

ال يزال الرئيس األميركي )ترامب(، يمارس أبشع أنواع 
وبصورة  فاجر  بشكل  العربية،  منطقتنا  في  »البلطجة«، 
وهي  )الكاوبوي(،  البقر  رعللاة  ثقافة  عن  تكشف  صادمة 
لكنه  قديمة،  عصور  في  البدائيّين  بالبشر  ترتبط  ثقافة 
التي  »الهمجية«  لتأكيد  حللديللث  عصر  فللي  يستحضرها 
ينتهجها هذا الرئيس الفاجر والمتغطرس، ويستحق معها 
يفعل  مثلما  وبا رحمة،  العمدي  والقتل  الدولية  المحاكمة 
العربية  المنطقة  في  والرموز  القادة  حق  في  وأمثاله  هو 
والعالم الثالث كله. حيث صّرح هذا الرئيس الهمجي، بأنه 
كان يخطط لقتل واغتيال الرئيس السوري الدكتور بشار 
األسد، بعد الهجوم الكيميائّي الذي شنّه ضّد »اإلرهابيين« 
رفض  آنذاك  دفاعه  وزير  أّن  إال  وتركيا،  ألميركا  التابعين 
الغتيال  خطط  مثلما  وذللللك  الللخلليللار،  هللذا  على  الللمللوافللقللة 
حادث  هو  مثلما  الاتينية،  أميركا  في  القيادات  من  الكثير 
واسع  نطاق  على  شعبياً  المدعوم  ورئيسها  فنزويا  في 

)نيكوالس مادورو(.
عن  يكشف  تللرامللب،  مللن  الللصللادر  التصريح  هللذا  ومثل 

حقيقتين هما:
األولى: أنه شخص مجرم، ألنه كشف عن إعداده الغتيال 
عربية  دولللة  رئيس  األسللد(،  )بشار  هي  رسمية  شخصية 
األميركية،  والسياسات  الصهيوني  الكيان  ضللّد  مقاومة 
وبللالللتللالللي فللللإّن الللتللصللريللح يللكللشللف علللن اشلللتلللراك فعلي
)التتمة ص9(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 د. عدنان منصور*

 د. جمال زهران*

إّن الترابط بين األمة والوطن هو 
المبدأ الوحيد الذي تتّم به وحدة 
تصّور  يمكن  ال  ولذلك  الحياة، 
تتّم  بيئة  غير  من  إنساني  متحد 

فيها وحدة الحياة.
سعاده

باريس – نضال حمادة
الذي  الدولي،  النقد  صندوق  في  السابق  المسؤول  مع  كامنا  نكمل 
على  السيطرة  عبر  ولبنان  سورية  على  الطوق  أطبقت  أميركا  إن  قللال 
المعابر الحدودية في البلدين، بداية في سورية حيث عملت أميركا على 
أصبح  الذي  العسكري  الوضع  من  االستفادة  من  السورية  الدولة  منع 
سورية  بين  المعابر  بكل  التحكم  او  السيطرة  عبر  وذلللك  لمصلحتها، 
األردن  يرفض  حيث  الجنوب  في  نصيب  معبر  من  بللدءاً  الجوار  ودول 
وُيعتبر  سبب،  دون  من  دوريللاً  إغاقه  فترة  ويمّدد  واهية  بحجج  فتحه 
معبر نصيب مع األردن طريقاً مهماً لنقل البضائع السورية الى الخليج 
العربي واستيراد البضائع من الخارج عبر البر، في المرتبة الثانية يأتي 
الخبير  العراق وهو يقع في شرق سورية. هنا يقول  المالكية مع  معبر 
ويسيطر  فيه  يتمركز  العراقية  الجهة  من  المعبر  إن  الدولي  االقتصادي 
سورية  من  بضائع  أية  نقل  يمنع  الذي  األميركي  الجيش  بالكامل  عليه 
القوات  لصالح  المعبر  عن  تخلّت  العراقية  الحكومة  إن  ويقول  وإليه. 

األميركية بعد تولي مصطفى الكاظمي منصب رئيس وزراء العراق.
السوري  الشرق  في  أيضاً  هناك  الللدولللي  االقتصادي  الخبير  يقول 
معبر التنف الذي تسيطر عليه القوات األميركية، كما تمنع أميركا إيران 
والعراق وسورية من فتح معبر البوكمال، حيث تنفذ الطائرات الحربية 
وعلى  المنطقة  فللي  التجارية  القوافل  على  متكررة  غلللارات  األميركية 

المواقع العسكرية المحيطة بالمعبر.
بللريلله مغلقة مع  أسللهللل بسبب وجلللود حلللدود  األملللر  يللبللدو  لبنان  فللي 
فلسطين المحتلة، وبالتالي تبقى الحدود السورية اللبنانية التي تضغط 
الذي  الشمالي  البقاع  في  منها خصوصاً  اميركا إلغاق ما تبقى سالكاً 
أولويات  سلم  ضمن  سورية  وبين  بينه  الحدود  بإغاق  المطالبة  تأتي 
أجندة صندوق النقد الدولي، يختم المسؤول السابق في صندوق النقد 

الدولي كامه.

حرب المعابر هكذا تحا�سر اأميركا 
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�صراع مفتوح بين »لبناَنين اثنين«

 

ولي�س بين طوائف

{ د. وفيق إبراهيم 
الطوائف اللبنانية مجرد آليات في خدمة القرار الخارجي، 
التاسع  القرن  منتصف  منذ  التاريخية  المعطيات  تؤكد  كما 

عشر وحتى اآلن.
ال��واض��ح��ة ت��ج��ب ق����راءة المشروع  ب��ه��ذه األدل����ة  رب��ط��اً 
حركة  وق��ف  يريد  ال��ذي  الفعلي  بعمقه  لبنان  في  االميركي 

التاريخ اللبناني، وإعادتها بالتالي الى »لبنان الكبير«.
نقل  ال��ذي  التغيير  في  وتتمركُز  فصارخة،  األسباب  أما 
الى  الغربي  للمشروع  االستتباع  حالة  م��ن  الكبير  لبنان 
مرحلة مقاومته وحصاره داخل لبنان وخارجه، فكاد لبناٌن 
واالقليمية  الداخلية  السياسية  الحياة  الى  يخرج  ان  جديٌد 
بلداً بإمكانه ممارسة استقاللية في  بإمكانات وازنة منتجاً 
اإلسرائيلي  الكيان  ردع  في  وق��وة  الداخلية  شؤونه  ادارة 
وم���وارد  واالرض  المياه  ف��ي  مطامعه  وإج��ه��اض  المحتل 

الطاقة.
هذه المقاومة التي تتصدى ل�»اسرائيل« تضرب اإلرهاب 
االميركي في سورية ولبنان معاً،  المشروع  أيضاً وتجابه 

ولها آثارها الثقافية في العراق واليمن وفلسطين.
كل  في  والصغير  باالسم  الكبير  لبنان  بين  الفارق  ه��ذا 
منذ  بتجذر  الموصوف  الجديد  لبنان  مشروع  وبين  شيء 
ال��ش��ه��داء من  ع��ش��رات آالف  ب��دم��اء  ع��ق��ود تدريجية  أرب��ع��ة 
فعلياً  ووطني  نوعي  ال��ف��ارق  ه��ذا  والمناطق.  الطوائف  كل 
 – االم��ي��رك��ي  ال��خ��ارج��ي  ب��ال��ق��رار  هزيمة  ال��ح��اق  ان  معتبراً 
االسرائيلي هو الوسيلة النتاج بلدان عربية جديدة، تتأسس 
والسياسية  الوطنية  للحريات  سعيها  في  شعوبها  لخدمة 

االقتصادية.
التغيير  حركة  جعلت  التي  المركزية  األس��ب��اب  م��ن  ه��ذا 
السياسية  الخالفات  اط��ار  من  تنتقل  لبنان  في  التدريجية 
تحرير  بمشروع  االلتزام  الى  الداخلي  اإلطار  في  والطبقية 
المهدد  اإلره���اب  وسحق  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  م��ن  لبنان 

لسورية وبالتالي لبنان. 
الخارجي  العدو  على  االنتصار  أن  تاريخياً  فالمعروف 
هذا  لكن  ج��دي��د،  سياسي  ن��ظ��ام  والدة  ال��ى  تلقائياً  ي���ؤدي 
العدو الخارجي يرتدي حيناً لبوساً اسرائيلياً وأحياناً أزياء 
أميركي  ط��اووس  دور  يلعب  األوق��ات  مجمل  وفي  إرهابية 

يختال في بقاع األرض لسرقة موارد شعوبها.
هذا ما يؤكد على ارتباط عملية التصدي لألميركيين من 
التغيير  فيحتاج  وسورية،  بالعراق  عبوراً  لبنان  الى  اليمن 

الفعلي في لبنان الى موازنات قوى اقليمية داخلية.
هناك تيار لبناني كبير اعتقد نتيجة النتصارات المقاومة 
على »اسرائيل« واإلرهاب بإمكانية احداث نقلة نوعية داخلية 
من درجة نظام طائفي متجّذر ومستتبع هو لبنان الكبير الى 
مرحلة لبنان مدني متحرر يستند الى خصوصيات وطنية 

للبناني متحّرر وليس النتماءاته الطائفية والمذهبية.
أميركياً  الذي أصبح  الخارجي  القرار  أثار غضب  ما  هذا 
متراجعة  فرنكوفونية  ال��ى  الحنين  بعض  مع  كامل  بشكل 

النفوذ أوروبياً ودولياً.
للبنان  الداخلي  الطائفي  النظام  مرتكزات  اغضب  كما 
تنادي  قليلة  اشهر  منذ  كانت  التي  وهي  فانكشفت  الكبير، 

بمدنية لبنان.
تطور  لوقف  كوسيلة  الطائفي  االح��ت��راب  للغة  ف��ع��ادت 
اي  ترفض  فهي  المدنية،  نحو  اللبناني  السياسي  النظام 

تحديث للنظام الطائفي المتخلف الذي انتجه لبنان الكبير.
وتتمسك في آن معاً بالوالء للخارج االميركي مع بعض 

الحنين الى فرنسا.
مستعجالً  السعودي  المستقبل  ح��زب  ب��دأ  عملي  بشكل 
سعد  قائده  أصبح  حتى  لبنان  ال��ى  االميركي  النفوذ  ع��ودة 
الحريري موزع الوالءات بين االميركيين والفرنسيين ساعياً 
التقدمي  ال��ح��زب  قائد  ف��ان  كذلك  السعوديين،  إرض���اء  ال��ى 
شهر  منذ  الدولة  مدنية  أّي��د  ال��ذي  جنبالط  وليد  االشتراكي 
جهوداً  ب��اذالً  الطائفي  جناحه  ضمن  التقوقع  الى  عاد  فقط، 

جبارة لمعالجة الخلل الذي يعيد إنعاش النظام الطائفي.
وهكذا بعث جنبالط عبر قنوات سرية نصائح فيها عبق 
طائفي تاريخي تقول لألميركيين والفرنسيين بأن ال امكانية 
الستمرار لبنان الكبير إال بإرضاء »الشيعة«، فيجري بذلك 
الكبير  لبنان  رح��اب  في  الطائفي  النظام  ضمن  استيعابهم 

لقرن جديد ينتهي في 3020 أو اقل بقليل.
إال ان مجمل هذه التحركات لم تشكل وقوداً كافياً للدفاع 
عن لبنان الكبير، فكان نيافة الكاردينال الراعي آخر األوراق 
المستهلكة إلنقاذ إنتاج صنعته كنيسته بالتعاون مع المحتل 

الفرنسي في 1920.
من  كانت  رسائله  الكاردينال  بها  وجه  التي  الطريقة  إن 
القسوة بحيث كان المفترض ان تستثير ردود فعل طائفية 
ولم  متوازنة  ج��اءت  عليها  ال��ردود  لكن  الشيعة،  من  عنيفة 

تتجه الى توتير الشارع الطائفي. 
الطائفي هي  للنظام  الداعمة  القوى  أن  لقد ظهر بوضوح 
واإلسالمي  المسيحي  الكهنوت  وفئات  الحزبية  السياسة 
المتوازن،  لبنان  الى  الكبير«  »لبنان  انتقال  جذرياً  ترفض 
بلبنان  مطالبات  مرة  من  ألكثر  سمعت  إذا  بجنون  وتصاب 

مدني.
عند  الكبير  للبنان  مؤيدة  طائفية  أح��زاب��اً  هناك  ان  وكما 
السنة والدروز والموارنة والكاثوليك، فهناك ايضاً مؤيدون 
المفقود  المذهبي  بالتوازن  يطالبون  لكنهم  الشيعة،  عند  له 

ضمن معادلة لبنان الكبير.
المشروع  هو  الفعلي  المدني  لبنان  ان  يظهر  الذي  األمر 
الذي تتبناه قوى لبنانية قاتلت »اسرائيل« والقوات المتعددة 
الجنسية وال تنتمي الى فئة القوى االقتصادية المهيمنة على 

الدولة والمجتمع.
بذلك يتبين ان هناك ثالثة مشاريع: األول هو تجديد لبنان 
جماعاتها  مع  اميركية  خارجية  هيمنة  اس��اس  على  الكبير 
النظام  تحديث  هو  والثاني  الداخلية،  الطائفية  األح��زاب  من 
الثالث  أم��ا  آلياته،  ف��ي  مذهبية  ت��وازن��ات  بتحقيق  الطائفي 
التصدي  على  القادرة  المدنية  الدولة  يريد  عام  لبناني  فهو 
اطار  في  اللبنانيين  على  االقتصادية  والهيمنة  ل�»اسرائيل« 

دولة منتمية الى إقليمها وتستطيع الدفاع عن نفسها.

خفاياخفايا

علّق مرجع نيابي على مقترح مرجع 
رئاسي حول إلغاء حصر التوزيع الطائفّي 

الكبرى،  السيادية بالطوائف  للحقائب 
بالقول كان األفضل ربما لو دعا الى 

الممثلتين رئاسياً في  الطائفتين  استثناء 
الحكومة من هذه الحقائب.
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه 
»ال يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف 
أو  الثقة  الكتل هي من سيمنح  الحكومة ألن هذه 
يحجبها في المجلس النيابي، كما أن الدستور ال 
من  طائفة  ألي  وزارة  أي  تخصيص  على  ينص 
يمكن  ال  كما  األفرقاء  من  فريق  ألي  أو  الطوائف 

منح أي وزير سلطة ال ينص عليها الدستور«.
بعبدا  قصر  في  عقده  صحافي  مؤتمر  وخالل 
موضوع  في  التطورات  آلخر  فيه  عرض  أم��س، 
»للقيام  ب��اق��ت��راح  ع��ون  ت��ق��ّدم  الحكومة،  تشكيل 
عبر  ال��دول��ة،  مدنية  ات��ج��اه  ف��ي  األول���ى  بالخطوة 
ُسّميت  التي  ل��ل��وزارات  الطائفي  التوزيع  إل��غ��اء 
بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محّددة بل 

جعلها متاحة لكل الطوائف«.
الحكومة  تأليف  المكلّف  الرئيس  أن  وكشف 
مصطفى أديب، زاره أربع مّرات »ولم يستطع أن 
يقّدم أي تصّور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو 
الكتل  األسماء، وهو ال يريد األخذ برأي رؤساء 
ويطرح  ال���وزراء  وتسمية  الحقائب  ت��وزي��ع  ف��ي 
والتحرير  التنمية  كتلتا  فيما  الشاملة،  المداورة 
بوزارة  التمسك  على  تصّران  للمقاومة  والوفاء 
وزراء  وس��ائ��ر  ال���وزي���ر  تسمية  وع��ل��ى  ال��م��ال��ي��ة 

الشيعية«. الطائفة 
بعضنا  ع��ل��ى  االس��ت��ق��واء  »ال  أن  ع��ل��ى  وش����ّدد 
سينفع، وال االستقواء بالخارج سيجدي، وحده 
ما  هو  وال��ت��وازن  الدستور  على  المبني  تفاهمنا 

سيأخذنا إلى االستقرار والنهوض«.
وحتى  البداية  منذ  طالب  »الجميع  أن  وأوضح 
»الحكومة  أن  إلى  الضامن«، مشيراً  بالثلث  اليوم 
وزي��راً  وأن  اإلج��رائ��ي��ة  السلطة  تشّكل  مجتمعة 
بل  السلطة  ه��ذه  في  المشاركة  يؤّمن  ال  منفرداً 

الوزراء مجتمعين«. جميع 
وعن األصوات المطالبة بفك تفاهم مار مخايل، 
أكد أن »هذا األمر لم يجر لكن ذلك ال يمنع من أن 
تفاهم  هناك  يكون  ال  عندما  رأيه  فريق  كل  يبدي 

حول موضوع ما«.
»نحن  فيها  جاء  بكلمة  المؤتمر  عون  واستهل 
اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً 
لبنان  تنتظر  التي  االستحقاقات  ألن  تحصل  أن 
المواقف  تصلّب  ومع  دقيقة.  أي  بهدر  تسمح  ال 
الحلول  كل  ألن  قريب  حل  أي  األف��ق  في  يبدو  ال 

المطروحة تشّكل غالباً ومغلوباً«.
ووسطية  منطقية  حلوالً  طرحنا  »لقد  أض��اف 
وتبقى  الفريقين،  م��ن  بها  القبول  يتم  ل��م  ولكن 
واحترامها،  الدستورية  النصوص  إل��ى  العودة 

هي الحّل الذي ليس فيه ال غالب وال مغلوب«.
وإذ لفت إلى أن »أربع زيارات للرئيس المكلّف 
ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو 
توزيع للحقائب أو األسماء، ولم تتحلحل العقد«، 

لّخص عون العقد باآلتي:
»-الرئيس المكلّف ال يريد األخذ برأي رؤساء 
ال��ك��ت��ل ف��ي ت��وزي��ع ال��ح��ق��ائ��ب وت��س��م��ي��ة ال����وزراء 
هذا  في  معه  ويلتقي  الشاملة،  المداورة  ويطرح 
له  ويسجل  سابقون.  حكومات  رؤساء  الموقف 
وطني  توافق  ثمة  يكن  لم  إن  التأليف  يرفض  أنه 

الحكومية. التشكيلة  على 

للمقاومة  وال��وف��اء  والتحرير  التنمية  كتلتا   -
تصّران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية 
الكريمة.  الشيعية  الطائفة  وزراء  وسائر  الوزير 

ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية«.
واستعصت  المشكلة  تفاقمت  »عندما  وتابع 
النيابية  الكتل  عن  ممثلين  مع  بمشاورات  قمت 
الستمزاج اآلراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة 
لتأليف  ورف���ض  التقيتهم،  م��ن  معظم  ق��ب��ل  م��ن 
من  موقفي  أما  برأيهم،  األخذ  دون  من  الحكومة 

كل ما يحصل فهو التالي:
عملية  عن  النيابية  الكتل  استبعاد  يجوز  ال   -
سيمنح  من  هي  الكتل  هذه  ألن  الحكومة  تأليف 
كان  وإن  النيابي،  المجلس  في  يحجبها  أو  الثقة 
الحكومة  رئيس  بين  بالتوقيع  محصوراً  التأليف 
المكلّف ورئيس الجمهورية. كما ال يجوز فرض 
وزراء وحقائب من فريق على اآلخرين خصوصا 

وأنه ال يملك األكثرية النيابية.
- ال ينص الدستور على تخصيص أي وزارة 
ألي طائفة من الطوائف أو ألي فريق من األفرقاء 
عليها  ينص  ال  سلطة  وزير  أي  منح  يمكن  ال  كما 

الدستور.
من  ه��ي  اإلج��رائ��ي��ة  السلطة  ف��ي  المشاركة  إن 
وفق  ال��وزراء  قبل  من  وتمارس  الحكومة  خالل 
المادتين 65 و 66 من الدستور، ما يجعل جميع 
ال��وزراء متساوين كل في ش��ؤون وزارت��ه ومن 
خ���الل ال��ع��ض��وي��ة ف��ي م��ج��ل��س ال������وزراء، وليس 
خارج  م��ن  اآلخ��ر  على  سلطته  ي��ف��رض  أن  ألح��د 

الدستورية. النصوص 
الدستور  ن��اط��ه��ا  ف��ق��د  اإلج��رائ��ي��ة  السلطة  أم��ا 
أو  ب��رئ��ي��س��ه  ول��ي��س  م��ج��ت��م��ع��اً  ال�����وزراء  بمجلس 
صناعة  في  المشاركة  فتتحقق  أعضائه  من  أي 
ورئيس  الدستور.  آليات  وف��ق  اإلج��رائ��ي  القرار 
الدولة،  رئاسة  وظيفة  يمارس  الذي  الجمهورية 
ويشارك  يحضر،  حين  ال���وزراء  مجلس  ي��رأس 
في المداوالت إال أنه ال يصّوت، ما يجعله الوحيد 
في مجلس الوزراء الذي ال مشاركة فعلية له في 

اإلجرائية«. السلطة 
يوصلنا  لن  الموقفين  في  »التصلّب  أن  واعتبر 
في  ال��ت��أزي��م،  م��ن  المزيد  س��وى  نتيجة،  أي  إل��ى 
حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته 
المتالحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن 

من النهوض ومواجهة مشاكله«.
اللبنانيين،  جميع  ال��ى  أت��وج��ه  هنا  »م��ن  وق��ال 
جميعاً  ن��ل��م��س  ب��ي��ن��م��ا  وم��س��ؤول��ي��ن،  م��واط��ن��ي��ن 
واألزمات  به  نتخبط  ال��ذي  الطائفي  النظام  عقم 
استشعرنا  وبينما  بها،  يتسبب  التي  المتالحقة 
في  ج��دي��د  لشكل  حديثة  رؤي���ة  وض��ع  ض���رورة 
القيام  اق��ت��رح  ال��دول��ة،  مدنية  على  ي��ق��وم  الحكم 
التوزيع  إلغاء  عبر  اإلتجاه  هذا  في  خطوة  ب��أول 
بالسيادية  ُس��ّم��ي��ت  ال��ت��ي  ل���ل���وزارات  ال��ط��ائ��ف��ي 
جعلها  بل  م��ح��ّددة،  لطوائف  تخصيصها  وع��دم 
اإلنجاز  على  القدرة  فتكون  الطوائف  لكل  متاحة 
اختيار  في  المعيار  هي  الطائفي  االنتماء  وليس 
عملية  ونبدأ  الخطوة  بهذه  نقوم  فهل  ال���وزراء. 
الطائفية  أم سنبقى رهائن  أمامنا  المتاحة  اإلنقاذ 

والمذهبية؟«.

وال  سينفع،  بعضنا  على  االستقواء  »ال  وختم 
تفاهمنا  وح���ده  س��ي��ج��دي،  ب��ال��خ��ارج  االس��ت��ق��واء 
سيأخذنا  ما  هو  والتوازن  الدستور  على  المبني 

إلى االستقرار والنهوض«.

حوار
بعدم  التشبث  س��ب��ب  ع���ن   س���ؤال  ع��ل��ى  ورداً 
الشيعية كما يطالب  للطائفة  المالية  إسناد وزارة 
كل من حركة »أمل« و«حزب الله« من أجل تأمين 
فريق  اي  أن  سيما  وال  ال��ق��رار،  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة 
الحكومة  تشكيل  أن  كما  لضمانات  يحتاج  وازن 
»التيار  كان يعّطل ألشهر من أجل مطالبة رئيس 
الضامن،  بالثلث  باسيل  جبران  الحّر«  الوطني 
األخيرة  المرحلة  عن  تتحدثوا  »ال  ع��ون  فأجاب 
اليوم  البداية وحتى  فحسب، فالجميع طالب منذ 

الضامن«. بالثلث 
للمقاومة«  الوفاء  »كتلة  رئيس  التقى  إذا  وعما 
النائب محمد رعد وطرح عليه أن يكون الضمانة 
كما  رعد  النائب  ورف��ض  للمالية  وزي��راً  ويسمي 
ج���اء ف��ي اإلع�����الم، ف��أج��اب »ف��ل��ن��ف��ت��رض أن هذا 

الشيء حصل بيني وبينه فهل قال هو شيئاً؟«.
قال  ال��م��رف��أ،  بتفجير  التحقيق  نتيجة  وع���ن 
»ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال��ت��ح��ق��ي��ق، ه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر من 
وأنتم  بالموضوع،  عالقة  لهم  الذين  األشخاص 
التحقيق  اس��ت��دع��اؤه.  يتم  م��ن  ك��ل  على  تطلعون 
على  ُيحكم  أن  نريد  ال  ونحن  وق��ت،  إل��ى  يحتاج 

أو  بالبراءة  يحكم  لكي  والقاضي  ب��ريء،  إنسان 
يتهم بارتكاب جريمة يحتاج إلى وقت«.

المكلّف  ال��رئ��ي��س  م��ن  سيطلب  ك��ان  إذا  وع��م��ا 
االع���ت���ذار ف��ي ح���ال وص��ل��ت األم����ور ال���ى حائط 
واعتذر،  االعتذار  منه  طلبت  »إذا  أجاب  مسدود، 
فما الذي سيحصل؟ الطريقة التي لجأنا إليها هي 
طلبنا  بل  تريده،  الذي  ما  األكثرية  نسأل  لم  أننا 
3 أسماء من الطائفة السنية لنختار  أن يتم تقديم 
في  نفسه  الموضوع  إل��ى  وسنعود  منها  واح��داً 

حال االعتذار«.

اجتماعان
وك���ان ع���ون ت���رأس اج��ت��م��اع��ي��ن، ف��ي حضور 
الدكتور حسان  األعمال  رئيس حكومة تصريف 
االجتماع  والمعنيين.  ال���وزراء  من  وع��دد  دي��اب 
المسائل  م��ن  ع���دد  ف��ي  للبحث  ُخ��ّص��ص  األول 
الرسمية  الجريدة  صدور  توقف  منها،  اإلدارية، 
التي تولت مواكبة إعادة هيكلة  وعقود الشركات 
مناسبة  حلول  إيجاد  المجتمعون  وقرر  الديون. 

للمسألتين. 
النفايات  أزمة  في  فبحث  الثاني  االجتماع  أّما 
وقت  اس��رع  ف��ي  بمعالجتها  الكفيلة  وال��وس��ائ��ل 
اإلنماء  مجلس  إل��ى  المجتمعون  وطلب  ممكن. 
لتفادي تفاقم  المناسب  التصّور  واإلعمار وضع 
هذا  في  المناسبة  الحلول  وإيجاد  النفايات  أزمة 

الشأن.

اقترح اإلغاء التوزيع الطائفي للوزارات ال�سيادّية

عون: اإذا لم ُت�سّكل الحكومة رايحين على جهّنم

مجلس  رئ��اس��ة  ف��ي  اإلع��الم��ي  المكتب  أع��ل��ن 
عناية  ي��ول��ي  ب����ّري،  نبيه  ال��رئ��ي��س  أن  ال���ن���واب، 
خاصة لموضوع تفشي وباء كورونا بين نزالء 
رومية،  سجن  في  وتحديداً  اللبنانية،  السجون 
مكتب  هيئة  المجلس  رئيس  دع��ا  الغاية  ولهذه 
مجلس النواب إلى االنعقاد  غداً األربعاء، وعلى 
بينها  وم��ن  ال��ق��وان��ي��ن  م��ن  ع��دد  أعمالها  ج���دول 

قانون العفو العام.
للجان:  مشتركة  جلسة  إل��ى  ب���ّري،  دع��ا  كما 
والعمل  ال���ع���ام���ة  ال��ص��ح��ة  وال����ع����دل،  اإلدارة 
عند  وال��ط��ف��ل،  وال��م��رأة  االجتماعية  وال��ش��ؤون 
العاشرة والنصف من قبل ظهر غد األربعاء في 
مجلس النواب، لدرس اقتراح القانون الرامي إلى 
تعديل القانون رقم 2014/293 )حماية النساء 

وسائر أفراد األسرة من العنف االسري(.

في  مكتبه  في  ليشاج  ساندر  األلباني  نظيره  فهمي،  محمد  األعمال  تصريف  حكومة  في  والبلديات  الداخلية  وزير  إستقبل 
الوزارة، حيث جرى عرض للعالقات الثنائية بين البلدين .

إلى »أهمية تفعيل التعاون بين  وخالل اللقاء عّبر ليشاج عن »تضامن بالده مع لبنان بعد انفجار الرابع من آب«، مشيراً 
البلدين، خصوصاً على الصعيد األمني ومكافحة اإلرهاب«، كما تمنى على لبنان »المساعدة في إنقاذ األطفال األلبان الموجودين 

في مخيمات الالجئين في سورية«.
في  باألطفال  المرتبطة  اإلنسانية  القضية  في  للمساعدة  اللبناني  الجانب  بها  سيقوم  التي  »المساعي  إلى  فهمي  وأشار 

سورية«، مؤكداً »أن لبنان يسعى للتعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة«.
طما التقى الوزير األلباني المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في ثكنة المقر العام وعرض معه لألوضاع 

العامة في البالد وسبل التعاون األمني.
وحضر االجتماع رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حّمود ورئيس ديوان المدير العام العقيد جهاد بو مراد.

الشمل  وجمع  والتوّحد  المزايدات  عن  الكّف  إلى  الغريب،  الدين  نصر  الشيخ  دعا 
بوجه المؤامرة الكبرى التي يتعرض لها العالم العربي »وها هي أركانه تتهدم الواحدة 

األخرى«. تلو 
المتفلت  والسالح  الحياد  عن  األي��ام  ه��ذه  في  الكالم  »كثُر  أم��س  تصريح  في  وق��ال 
بحق  المجحفة  التعابير  باستعمال  الكيل  وفاض  الدولة،  وزارات  ببعض  واالستئثار 
المقاومة ومن ينصرها ويقف إلى جانبها. والكالم في تصريح أخير يقول: بأي صفة 
وبالخروج  بذلك  يسمح  ال  فالدستور  الحق.  هذا  أعطاهم  ومن  باالمتيازات  يطالبون 
معلومات  من  أوتينا  وبما  تواضع  وبكل  ونحن  الكارثة.  تكون  الدستورية  المواد  عن 
الشهداء  ق��دم  وم��ن  لبنان؟  جنوب  ت��ح��ّرر  صفة  ب��أي  ون��ق��ول:  ب��دورن��ا  نسأل  أن  نريد 
في  اإلسرائيلي  العدوان  المقاومة  رّدت  صفة  وبأي  سبيله؟  في  الزكية  الدماء  وبذل 
هذا  بفضل  ركاماً  فأصبحت  الحجير  وادي  إلى  دباباتها  وصلت  عندما   2006 العام 
والتي  القاع  حدود  على  جحافله  وتحطمت  اإلرهاب  رّد  صفة  وبأي  المتّفلت؟  السالح 
وبأي  لبنان؟  في  مقدساتنا  مواقع  كل  إل��ى  ثم  وم��ن  أوالً  دارتكم  إل��ى  متوجهة  كانت 
العربي  الجيش  بفضل  أُعيدوا  أن  إلى  السبي  بعد  أبناؤها  وُهجر  معلوال  تحّررت  صفة 
اإلخوان  أيها  العراق  مسيحيي  من  تبقى  عمن  دافع  ومن  المقاومة؟  وأبطال  السوري 

الشعبي؟«. الحشد  أبطال  إال 
دفاعاً  وال  بأحد  شماتًة  وليس  حدث،  لما  ألم  وبكل  الوقائع  هذه  نسرد  »نحن  وتابع 
أيار،  من  السابع  عن  تتردد  التي  المقولة  وأّم��ا  لها.  يشهد  فتاريخها  المقاومة،  عن 
فلنرجع بالتاريخ إلى الخامس منه واالستدراج القاتل لما كان، وإن كانت المقاومة قد 
التي  التصاريح  في  والحكمة  التعّقل  إن  اإلخوان�  أيها  أحيانا.  األخطاء  ببعض  اعترفت 
المزيد  إلى  بل  حل  إلى  تؤدي  ال  التي  الحساسيات  إثارة  من  ألفضل  وهناك  هنا  ُتنشر 

التصعيد«. من 
العقوبات  لكن  الفرنسي،  الرئيس  يبذله  وما  الفرنسية  المبادرة  مع  »كلنا  أننا  وأكد 

للحل«. الفرنسية  الخطوات  يعثّر  من  هي  األميركية 
اليوم  هو  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  فخامة  ب��أّن  يقول  من  »أم��ا  وختم 
الرئيس  إلى جانب  المقاومة  بأّن  ُيقال  أن  المقاومة، فهو مخطئ، بل يجب  في منظومة 

البر والبحر«.  نفطنا وغازنا في  لبنان من ورطته، ولحماية  إلنقاذ 

)داالتي ونهرا( الرئيس عون متحدثاً في مؤتمره الصحافي في بعبدا أمس  

الشيخ نصر الدين الغريب

الرئيس نبيه بري

فهمي مستقبالً نظيره األلباني

بّري دعا هيئة مكتب المجل�س 
 لدر�س قانون العفو العام غدًا

دعا اإلى التوّحد والكّف عن المزايدات 

الغريب: المقاومة اإلى جانب عون لإنقاذ 
لبنان من ورطته وحماية نفطنا وغازنا 

وزير الداخلية الألباني
بحث مع فهمي وعثمان التعاون الأمني
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قائد الجي�ش ا�ستقبل

الكتلة القومية ورئي�ش بلدية كفتون

»اأمل«: ليكن منطق العدالة والم�ساواة

والإقالع عن �سيا�سات العزل الحاكم بين اللبنانيين

حمادة: �سنكون دائمًا اإلى جانب َمن قّدم 

كّل ما يملك في �سبيل ا�ستقالل و�سيادة البلد

تويني: قائد »يونيفيل« ف�سح اّدعاءات العدو

ديل كول: النتهاكات الجوية »الإ�سرائيلية«

تهّدد اتفاق وقف الأعمال العدائية

»ملتقى الحوار« زار الكعكي:

لت�سكيل قيادة ت�ستنه�ش البلد

هنية التقى وفودًا: العودة حق مقّد�ش

ول بديل عن فل�سطين

»تجّمع العلماء«: لمداورة في كّل المنا�سب

الوزارية والإدارية وقيادة جي�ش  

حردان وسعادة وفارس خالل زيارتهم قائد الجيش في اليرزة أمس  )مديرية التوجيه(

الكعكي مع وفد ملتقى الحوار

هنية مجتمعاً إلى الوفد أمس

ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  استقبل 
رئيس  الي���رزة،  ف��ي  مكت��به  ف��ي  ع��ون 
أسعد  الن��ائب  االجت��اعية  القومي��ة  الكتلة 
يرافقهما  سعادة  سليم  والنائب  ح��ردان 
الذين  ف��ارس،  نخلة  كفتون  بلدية  رئيس 
العسكرية  المؤسسة  جهود  على  أثن��وا 
الخاليا  الستئصال  شهدائها  وتضحيات 

اإلرهابية.
الجيش  بشهداء  التعازي  الوفد  وق��ّدم 
المجموعة  مالحقة  خ��الل  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن 

اإلرهابية التي ارتكبت جريمة كفتون.
امتزجت  القوميين  دماء  أّن  الوفد  وأكد 
لبنان  أمن  عن  دفاعاً  الجيش  جنود  بدماء 
مواجهة  وف��ي  األهلي  وسلمه  واستقراره 

مخطط إرهابي كبير يستهدف لبنان.
بها  يقوم  التي  الخطوات  الوفد  وثّمن 
الجيش، وشّدد على ضرورة تعزيز وتكثيف 
كما  والكورة  كفتون  في  والدوريات  النقاط 
اإلرهاب  على  الطريق  لقطع  المناطق  سائر 

وكّل عابث بأمن البلد والناس.

موته«،  ُيعلن  السياسية  الطائفية  »نظام  أن  أمل  حركة  رأت 
دول��ة  أج��ل  م��ن  المخلصين  جميع  م��ع  ستعمل  أنها  م��ؤك��دًة 
المواطنة)...( وإلى أن يبزغ فجر هذا األمل ليكن منطق العدالة 
الماضي  عقد  في  العيش  عن  واإلقالع  التمييز  وعدم  والمساواة 
شؤونهم  لتسيير  اللبنانيين  بين  الحاكم  هو  العزل  وسياسات 

الوطنية«.
داود  لقادتها  ال�32  الذكرى  في  للحركة  بيان  في  ذلك  جاء 
هذه  في  أنها  إلى  مشيرًة  سبيتي،  وحسن  فقيه  محمود  داود، 
الذكرى »تجد نفسها اليوم ومرة جديدة أمام إستحقاق التمسك 
التي  الثوابت  وهي  القادة  الشهداء  بها  التزم  التي  بالثوابت 
مسيرة  قاد  والتي  الصدر  موسى  السيد  مشروع«  صلب  شّكلت 
نبيه  الرئيس  وتحقيقها   وصونها  حفظها  باتجاه  أمل  حركة 
بّري والتي صارت أقانيم جهاد الحركيين في مختلف مواقعهم 

ومراتبهم.
واألب��دي  الكامل  اإللتزام  »أوالً،  وهي  األقانيم  هذه  وع��ّددت 
بفتوى اإلمام القائد أن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام 
الصهيوني  بالكيان  التطبيع واإلعتراف  فإن كل عمليات  وعليه 
أمل  حركة  يدفع  لن  الفلسطيني  الشعب  حقوق  على  والتآمر 
والمقاومين الشرفاء إالّ إلى المزيد من التصويب على هذا العدو 
الطامع بأرضنا ومقدساتنا ومصالحنا واقتصادنا على مستوى 

لبنان والعالم العربي برمته«.
وحدة  عن  الدفاع  موقع  في  سنبقى  العهد  ذات  على  ثانياً: 
الشرذمة  دعوات  مواجهة  في  ومؤسسات  وشعباً  أرضاً  لبنان 

والتفتيت التي تطل برؤوسها بين الفينة واألخرى.
األزمات  والّد  البغيض  السياسية  الطائفية  نظام  إن  ثالثاً: 
والنكبات المتتالية والذي أمضى الشهداء القادة سني جهادهم 
يعلن  اليوم  النظام  ه��ذا  وفشله،  عقمه  على  التصويب  في 
أمل وفاًء منها لشهدائها ومن  إفالسه بل موته وعليه إن حركة 
الدور  لبنان  الغد،  لبنان  أجل  ومن  اللبنانيين  كل  مستقبل  أجل 
والرسالة تدعو جميع الحرصاء وستعمل مع جميع المخلصين 
من أجل دولة المواطنة التي ال تمّيز بين مواطن وآخر بالواجبات 
العدالة  منطق  ليكن  األم��ل  هذا  فجر  يبزغ  أن  وإل��ى  والحقوق 
الماضي  عقد  في  العيش  عن  واإلقالع  التمييز  وعدم  والمساواة 
شؤونهم  لتسيير  اللبنانيين  بين  الحاكم  هو  العزل  وسياسات 

الوطنية في هذا الظرف الذي باتت المخاطر فيه جلية«.
ولفتت إلى أنه في هذه المناسبة »ستبقى شعلة إستشهادهم 
هي الهادي في هذا الدرب وصوتهم هو الحادي في هذا الطريق 
الصعب، طريق المقاومة والعدالة والوحدة ألنهم عنوان قيامة 
بيارق  وص��اروا  الفقراء  فيه  كبر  ال��ذي  والزمن  المستضعفين 

الوطن واألمة«.

»أننا  حمادة  إيهاب  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو  أعلن 
في  يملكون  ما  كل  قدموا  الذين  الناس  جانب  إلى  دائماً  سنكون 

سبيل عزة واستقالل وسيادة البلد«.
الرياضي،  التضامن«  »ن��ادي  إط��الق  رعايته  خ��الل  وق��ال   
حملة توزيع الحصص التموينية على الفقراء والمستحقين في 
الهرمل، في حضور مسؤول قطاع الهرمل في حزب الله وإداريي 
الخيرة  والجهات  الجمعيات  كّل  إلى  مفتوحة  »الدعوة  النادي 
وحتى األفراد وكّل من يملك القدرة أن يقف إلى جانب المستحق 
الذي ال يستطيع أن يؤمن معيشته ولو ضمن الحّد األدنى، تحت 

عنوان التكافل والتضامن«.
من  مجموعة  ضمن  من  هي  المبادرة  »ه��ذه  أّن  وأوض��ح 
المبادرات التي ُتنّظم في خطة زمنية محّددة ومدروسة برعاية 

وبّينت  أُُكلها  أتت  وقد  الله،  حزب  في  الهرمل  قطاع  وإش��راف 
بهذه  األزمة  هذه  سنعبر  ونحن  الناس،  وتكافل  تضامن  حجم 
والتضحية  العطاء  في  أهلنا  عند  الموجودة  المباركة  الروح 

والبذل«.
بالتعزية  الرياضية  العائلة  إلى  الختام  في  حمادة  وتوجه 
باستشهاد الالعب محمد عطوي، داعياً إلى »التحقيق ومتابعة 

هذه القضية لينال المذنب عقابه«.
أمام محطة  الحزب، فقال »إننا  الهرمل في  أما مسؤول قطاع 
التضامن  ن��ادي  بها  يقوم  التي  التوزيع  محطات  من  جديدة 
الرياضي، وهي تأتي ضمن مسار، لكن ميزتها أنها جاءت على 
أبواب شهر المونة والعام الدراسي الجديد وفي توقيت حّساس 

لناحية ارتفاع األسعار وغياب الدولة«.

القوات  قائد  »موقف  تويني  نقوال  السابق  ال��وزي��ر  حّيا 
كول  ديل  ستيفانو  اللواء  )يونيفيل(  لبنان  جنوب  في  الدولية 
االنتهاكات  من  اإلسرائليي  العدو  محذراً  األخير  تصريحه  في 
بما  اللبنانية  لألجواء  المتصاعدة  اليومية  اإلسرائلية  الجوية 
تصعيداً  ويشكل  التوتر،  ويزيد  النار  إطالق  وقف  حالة  يهّدد 
مجلس  ولقرار  اليومية  اللبنانية  للسيادة  وانتهاكاً  خطيراً 

األمن 1701«.
الدولية  القوات  قائد  أمس«موقف  تصريح  في  تويني  وقال 
الكاذبة ويبّين بوضوح من هو  العدو  تصريح يفضح ادعاءات 

والقرارات  واألع��راف  المواثيق  لجميع  الدائم  المنتهك  الطرف 
النموذج  هو  هذا  َمن.  يهّدد  وَمن  َمن  على  يعتدي  وَمن  الدولية، 
أرضهم  في  العرب  جميع  على  تطبيقه  إسرائيل  تريد  ال��ذي 
وأجوائهم وبحارهم، حق القوي على الضعيف والدوس المباشر 
على جميع االتفاقيات أو القرارات فال قانون وال دستور بإمكانه 

حماية العرب من المشيئة اإلسرائيلية العليا«.
األمم  قائد قوات  إلى  لم يفهم بعد عليه االستماع  وختم »من 
عرب  فيا  ص��ادق.  دليل  خير  فهو  لبنان،  جنوب  في  المتحدة 

اتعظوا«.

ستيفانو  اللواء  العام  وقائدها  »يونيفيل«  بعثة  رئيس  أعلن 
كبيراً  عدداً  األخيرة  األيام  في  سجلت  »يونيفيل  أن  كول،  ديل 
»الطلعات  أن  إلى  مشيراً  اإلسرائيلية«،  الجوية  االنتهاكات  من 
لقرار  انتهاكاً  تشكل  اللبنانية  األجواء  في  المتواصلة  الجوية 
اللبنانية، وقد  1701 )2006( وللسيادة  الدولي  األمن  مجلس 

أدانها سابقا مجلس األمن الدولي«.
اإلسرائيلي  الجيش  من  طلبت  »لقد  أمس  تصريح  في  وقال 
»مثل  أن  معتبراً  اللبنانية«،  األجواء  في  التحليق  عن  التوقف 
أن  ويمكن  التوّتر  تصعيد  إلى  تؤدي  المستمرة  االنتهاكات  هذه 
تؤدي إلى حوادث تهّدد اتفاق وقف األعمال العدائية بين لبنان 
وإسرائيل. كما أنها تتعارض مع أهدافنا وتقّوض جهودنا للحد 

من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان«.
أندريا  »يونيفيل«  باسم  المتحدث  قال  أخ��رى،  جهة  من 
تيننتي، تعليقاً على رسائل متداولة عن انسحاب »يونيفيل« 
لمجلس  األخير  القرار  في  ورد  »كما  بيروت  مرفأ  محيط  من 
األمن  مجلس  فإن  آخر،  عام  لمدة  يونيفيل  والية  بتمديد  األمن 
ليونيفيل  أذن  قد   2539 القرار  بموجب  المتحدة  لألمم  التابع 
وشعبه  للبنان  الدعم  لتقديم  خصوصاً  موقتة  تدابير  باتخاذ 
آب   4 في  بيروت  ميناء  في  وقعت  التي  التفجيرات  أعقاب  في 

.»2020
الوضع  باستطالع  البعثة  تقوم  الحالي،  الوقت  »في  أضاف 

في منطقة المرفأ بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية«.

التقى نقيب الصحافة عوني الكعكي في دار نقابة الصحافة، 
حدود«  بال  وعطاء  حوار  لملتقى  المركزية  »اللجنة  من  وفداً 
ضمت المحامي عمر زين، والدكاترة دال حّتي، جوزف شريم، 
وأميرة  جاسر  جورج  المتقاعد  الركن  العميد  الخطيب،  عايدة 

سكر.
جميع  بين  لقاء  هناك  يكون  أن  »ضرورة  عن  الزين  وتحدث 
ُيشكل  لكي  العام،  العمالي  واالتحاد  الحّرة  المهنية  النقابات 
وتلّبي  القانون،  دولة  وقيام  البلد  استنهاض  على  تعمل  قيادة 
جميع القضايا المطلبية الحالية، كما تعمل على إجراء انتخابات 
نيابية ديمقراطية بكل ما للكامة من معنى، والطلب إلى الناخب 

اللبناني أن يحّكم عقله وضميره«.
واعتبر أن »البالد ال ُتبنى إالّ بقيام مجلس نيابي يمّثل حقيقة 

الشعب اللبناني الحّرة، إذ ال يجوز أن يكون الشعب الذي حّقق 
إلى  المغتربين  من  عدد  وصل  حيث  العالم،  كل  في  إنجازات 
ال  واليات،  وحّكام  البرلمان  رئاسات  وإلى  الجمهورية  رئاسات 

يستطيع أن يأتي بمجلس نيابي يستحقه«.
واالتحادات  النقابات  »لدى  أن  للوفد  الكعكي  النقيب  واكد 
تكون  ألن  يؤهلها  ما  والتماسك،  والوحدة  القّوة  من  العمالية 
ضمير هذه األمة، وعليها واجبات تبدأ من محاربة الفساد وإلى 
اللبناني،  الشعب  يستحقها  ناجحة  عادلة  دولة  إلى  الوصول 
وأن يأتي إلى الحكم رجاالت يستطيعون أن يتحّملوا مسؤولية 
إنماء وإعمار البشر والحجر، وأن ُيعيدوا لبنان إلى سابق عهده 
من اإلزدهار، كما كان شأنه في ذلك في الخمسينات والستينات 

من القرن الماضي«.

بحث رئيس المكتب السياسي في حركة 
بيروت،  ف��ي  هنية،  إسماعيل  »ح��م��اس« 
الحركات  من  وفد  مع  الفلسطينية  األوضاع 
»جبهة  ضم  لبنان،  في  اإلسالمية  والقوى 
و«حركة  الفجر«  »تيار  اإلسالمي«،  العمل 

التوحيد اإلسالمي« و«حركة األمة«.
التوحيد  لحركة  العام  األمين  واعتبر 
مع  يجمعنا  ما  »أن  شعبان  ب��الل  الشيخ 
أخوة  عالقة  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب 
رئيس  أكد  فيما  عظيمة«.  مقاومة  وروابط 
»حرصنا  الترياقي  الله  عبد  الفجر«  »تيار 
على الحركة اإلسالمية في أن تعمم وتصبح 
عالمية لتكون دعماً للمقاومين بعيداً من أي 

حزبية أو فئوية«.
أّما األمين العام لحركة األمة الشيخ عبد 
في  واإلخ��وة  »أننا  أعلن  فقد  جبري،  الله 
واحد،  جهادي  مشروع  أصحاب  »حماس« 

هدفه تحرير فلسطين«.
بلبنان  »الفخر  عن  هنية  عّبر  جهته،  من 
وقال  بيروت«،  المقاومة  وبعاصمة  وأهله 
غزة  قطاع  على  المفروض  الحصار  »إّن 

تستجيب  أن  هدفها  م��ت��ع��ّددة  أب��ع��اد  ذو 
من  الدولية  الرباعية  لشروط  المقاومة 
خالل االعتراف بإسرائيل والتزام االتفاقات 
المقاومة«،  عن  والتخلي  معها  الموقعة 
داعياً إلى »االهتمام بالقدس وربط األجيال 
بها مجدداً، فهي ليست قضية الفلسطينيين 

وحدهم بل قضية األمة جمعاء«.
والشعب  مقدس،  حق  »العودة  أن  وأكد 
احتضانه  ل��ل��ب��ن��ان  م��م��ت��ن  الفلسطيني 
للفلسطينيين«، معتبراً أن »هناك محاوالت 
إع��ادة  ويجب  الالجئين  قضية  لتصفية 
عن  ب��دي��ل  ال  ألن��ه  ال��ع��ودة  لحق  االع��ت��ب��ار 

فلسطين«.
يعيشه  م��ا  ال���وف���ود  م��ع  واس��ت��ع��رض 
»مأساة  م��ن  المخيمات  ف��ي  الفلسطيني 
سّيئ«،  واجتماعي  اقتص��ادي  ووض��ع 
الحقوق  تأمين  في  ُينظر  »أن  إل��ى  داع��ي��اً 
وهذا  ل��ه،  المعيشية  المدنية  اإلنسانية 
مشدداً  اللبنانية«،  المرجعيات  مع  دوركم 
على »وحدة األمة والتئامها ووقف الصراع 

المذهبي«.

رأى »تجّمع العلماء المسلمين«، أن »من 
المفترض في أي مرجعية دينية أن تتحلى 
إلى  تنتبه  وأن  والموضوعية،  بالحكمة 
تأثير كالمها على العامة، خصوصاً إذا كان 
الكالم ذا طابع طائفي أتى بلغة تحريضية 

والمس حقوق طوائف أخرى«.
هذه  على  نتمنى  »كّنا  بيان  في  وأضاف 
حوارات  ضمن  كالمها  تبقي  أن  المرجعية 
المناسبات  إح��دى  تستغل  أن  ال  داخلية 
فعل  ردود  إل��ى  أدت  خالفية  أم��ور  لطرح 
ما  أخ��رى  جهة  من  ب��ردود  قوبلت  شعبية 
أدخلنا في أجواء ال يتحملها البلد خصوصاً 

في ظروف مأسوية وصعبة كهذه«.
ورأى أن »مسألة تأليف الحكومة تراوح 
مكانها بسبب سعي البعض إلى فرض أمر 
ليستقوي  الفرنسي  التدخ��ل  مستغالً  واقع 
إلى  ال��ع��ودة  وي��ح��اول  اآلخ��ري��ن،  على  ب��ه 
والذي  يه��واه  ال��ذي  المك��ان  في  السلطة 
والهدر  السرقات  من  لمزيد  سبباً  يكون 
االق��ت��ص��ادي  ال��واق��ع  إل��ى  ال��ت��ي أدت  ه��ي 

المتدهور«.
الطائفي  »الخطاب  التجّمع  استنكر  وإذ 
دينية  مرجعية  عن  صدر  الذي  التحريضي 
أعلن  طائفية«،  فتنة  في  البلد  ُيدخل  وكاد 
إن  زاهراً  يكون  لن  للبنان  مستقبل  أي  »أن 
عن  وإبعادها  ما،  طائفة  تهميش  على  بني 
القرار السياسي واإلداري للبلد، وإذا كان ال 
كل  في  مداورة  األمر  فليكن  المداورة  من  بد 
أو  إدارية  أو  وزارية  أكانت  سواء  المناصب 
الكيل  يجوز  ال  ألنه  غيرها  أو  جيش  قيادة 

بمكيالين«.

المكلّف  الرئيس  أورده  م��ا  على  ورداً 
»عن  أدي���ب  مصطفى  ال��ح��ك��وم��ة   تأليف 
المبادرة  إلنجاح  الجميع  يعمل  أن  ضرورة 
الفرنسية وتسهيل تأليف الحكومة«، اعتبر 
كما  األمر  فليستمر  سهل  األمر  »أن  التجّمع 
اتفاق  أنتج  من  عليه  تبانى  وكما  عليه  كان 
المستحيل  م��ن  ذل��ك  غير  وف��ي  ال��ط��ائ��ف، 
إعارة  أن يتوقف عن  تأليف حكومة، فعليه 
للعودة  محاولة  في  له  يوسوس  لمن  أذنه 
أموال  تحصيل  في  الموقع  من  اإلف��ادة  إلى 
يزيدها إلى ثروته التي أتت، في معظمها إن 
والفساد  العام  المال  نهب  من  كلها،  يكن  لم 

والهدر«.
يمكنه  أن���ه  ي��ظ��ن  أن«م����ن  إل���ى  وأش����ار 
عبر  عليها  ويطبق  المقاومة  يحاصر  أن 
أجندات  وتنفيذ  خارجية  بدول  االستعانة 
األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  تفرضها 
والتحايل  بالسياسة  إلضعافها  مقدمًة 
ولن  مخطئ  إن��ه  له  نقول  القوانين،  على 
في  المقاومة  من  يأخذ  أن  أح��د  يستطيع 
في  تحقيقه  في  فشل  ما  بالسياسة  لبنان 

الحرب«.
الواليات  اتخذته  الذي  القرار  واستنكر 
العقوبات  بتجديد  األميركية  المتحدة 
اإلسالمية  الجمهورية  على  االقتصادية 
»استطاعت  إي���ران   أن  م��ؤك��داً  اإلي��ران��ي��ة، 
في  ونجحت  فرصة  إلى  األزم��ة  تحّول  أن 
هذه  مصير  ويكون  وستنجح،  سابقا  ذلك 
المقاومة  محور  ومصير  الفشل  العقوبات 
الكيان  زوال  حتى  االنتصار  تلو  االنتصار 

الصهيوني«.

�سوان ا�ستمع اإلى اإفادة خليل

واليوم العري�سي والطفيلي
بيروت  مرفأ  انفجار  قضية  في  العدلي  المحقق  استمع 
النائب  السابق  المال  وزير  إفادة  إلى  صوان،  فادي  القاضي 
العام  األم��ن  في  المعلومات  فرع  ورئيس  خليل  حسن  علي 
دياب  حسان  الحكومة  رئيس  ومستشار  صوايا  منح  العميد 

الصحافي خضر طالب بصفة شهود.
األشغال  وزير  إفادة  إلى  اليوم  صوان  القاضي  ويستمع 
األعلى  المجلس  ورئيس  العريضي  غ��ازي  األسبق  العامة 
األعلى  المجلس  عضو  وإلى  الطفيلي  أسعد  العميد  للجمارك 

للجمارك غراسيا القزي كشهود أيضاً.
عدد  بها  تقدم  التي  السبيل  تخلية  طلبات  رّد  صّوان  وقّرر 

من الموقوفين وقّرر إبقاءهم قيد التوقيف.
من جهته، يباشر قاضي التحقيق األول في بيروت باإلنابة 
في  اإلستنطاقية  تحقيقاته  الثالثاء  اليوم  سمرا  بو  شربل 
الحرة  المنطقة  مستودعات  أح��د  في  اندلع  ال��ذي  الحريق 
احتراق  إلى  وأدى  الجاري،  أيلول   10 في  بيروت  مرفأ  في 
وزيوت  مطاطية  إط��ارات  من  بالكامل  المستودع  محتويات 
وبضائع، إضافًة إلى مساعدات غذائية تابعة للجنة الدولية 

للصليب األحمر.
العامة  النيابة  من  بإشارة  العسكرية،  الشرطة  وكانت 
على  شخصاً   21 مع  األولية  التحقيقات  أنهت  قد  العسكرية، 
المستودع  في  تجري  كانت  التي  الصيانة  بأعمال  عالقة 
المشار إليه والمجاور للمكان الذي وقع فيه انفجار الرابع من 

آب.
التحقيقات األولية حتى اآلن، وجود ترابط بين  ولم تؤكد 
الحريق واإلنفجار، لذلك تمت إحالة الملف على النيابة العامة 
بدالً من القاضي صوان، علماً أنه في حال توافر معطيات لدى 
ُيحال  عندها  بينهما،  ترابط  وج��ود  ُتثبت  التحقيق  قاضي 
الملف مجدداً إلى القاضي صوان تبعاً للصالحية، وُيضم إلى 

الملف األساسي.

اأبو �سعيد: للترفع عن الخطاب 

الطائفي الموؤذي لل�سلم 

المجتمعي في لبنان 
رأى مفوض الشرق األوسط للجنة الدولية لحقوق اإلنسان 
ابو  هيثم  الدكتور  السفير  لجنيف  الدولي  المجلس  ومبعوث 
سعيد أّن السجال الذي أطلقه أحد المراجع الدينية في لبنان 
كلها  االحتماالت  يضع  بل  ال  مطلقاً،  األهلي  السلم  يخدم  ال 
مفتوحة على صراعات طائفية اعتقدنا أننا خرجنا منها منذ 

زمن.
استحقاق  أّي  حول  يجوز  ال  االتهامات  كيل  »اّن  أض��اف 
اإلنزالقات  عن  والترفع  المسؤولية  تحّمل  الكّل  وعلى  وطني، 
المعروفة األهداف، والعمل على وحدة الصف والموقف وعدم 
الدينية  المراجع  كّل  أّن  سيما  ال  خارجية،  بأجندات  اإلتجار 

تؤكد على االنتماء الوطني.
اللبنانية  الجمهورية  رئيس  سعيد  أبو  السفير  وطالب 
التدخل فوراً لوقف هذا المنحى الحاصل اليوم، وهو الشخص 
الوحيد القادر على سحب فتيل الجدال القائم ضمن المعطيات 

الموجودة بين يديه.

الدكتور فريد البستاني رداً على  النائب  { غّرد 
النائب وائل أبو فاعور عبر حسابه على »تويتر«، 
أمر  المشترك  العيش  على  الحفاظ  كان  »إذا  قائالً 
يعاكس  اليوم  كالمك  فإّن  إليك،  بالنسبة  مقّدس 
مقدساتك، راجع ما قلته فتعرف فداحته«، مضيفاً 
مرسوم  على  يوّقع  الرئيس  الدستور  »حسب  أنه 
بتشكيلها.  شريكاً  يكون  وبذلك  الحكومة  تشكيل 
إنما  أحداً،  ليستهدف  يقّر  فلم  االنتخاب  قانون  أّما 

ليعكس صحة التمثيل في كّل الدوائر«.
في  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  التقى   }
للطاقة  الوطنية  اللجنة  رئيس  اليرزة،  في  مكتبه 
اإلم��ام  جمعية  رئيس  ثم  نصولي،  ب��الل  ال��ذري��ة 
رأس  على  الحاج  حسين  محمد  الشيخ  المهدي 

وفد، وتناول البحث شؤوناً مختلفة.
{ اع��ت��ب��ر رئ��ي��س ح��زب »ال��وف��اق ال��وط��ن��ي« 
كانت  »أي��اً  أن��ه  »تويتر«،  عبر  الدين  تقي  ب��الل 
في  الوضع  لمس��تقبل  المرتقبة  السيناريوات 
وعلى  واح�����د،  م��رك��ب  ف��ي  ل��ب��ن��ان...  فالجميع 

اللبن�انيين تدارك األسوأ«.
النائب  ضّد  بشكوى  »القوات«  حزب  تقّدم   }
»التيار  مناصري  من  ومجموعة  باسيل  جبران 
المحامية  وكيلته  ب��واس��ط��ة  ال��ح��ّر«،  ال��وط��ن��ي 
اإلشكال  »افت��عال  لهم  ناس��باً  فخري،  اليان 
ميرنا  منطقة  في  الماضي  األسبوع  حصل  ال��ذي 
أحد  الى  المتوجه  الموكب  مع  قصداً  الشالوحي 

المهرجانات«. 
بشكوى  تقدم  قد  الحّر«  الوطني  »التيار  وكان 
حزب  رئيس  ضد  التمييزية  العامة  النيابة  لدى 
مناصريه  من  ومجموعة  جعجع  سمير  »القوات« 
حضر  بحيث  اليه،  المشار  اإلشكال  خلفية  على 
المحامي ماجد بويز أمام المحامي العام التمييزي 
القاضي غسان الخوري، مؤكداً في إفادته »السير 
تخطيط  وجود  وعلى  باألدلة  المعززة  بالشكوى 

مسبق الفتعال اإلشكال«. 
القاضي  التمييزي  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ق���ّرر  وق��د 
الشكويين  في  بالتحقيقات  السير  عويدات  غسان 

للوصول إلى مالحقة المرتكبين.
تدور  عنيفة  اشتباكات  أم��س،  مساء  دارت   }
بين  ف��ردي  إشكال  خلفية  على  بريتال  بلدة  في 
القذائف  فيها  اسُتخدمت  »ط«،  عائلة  من  أف��راد 
أحد  داخل  اللهب  ألسنة  وشوهدت  الصاروخية، 
على  الجيش  من  قوة  وتعمل  البلدة.  في  المنازل 

تطويق االشتباك ومالحقة مطلقي النار.
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الوطن 4

نسبة  ملحوظاً  انخفاضاً  تسجيله  رغم   
األحد  يوم  سجله  الذي  الصادم  الرقم  إلى 
تحليقه  »كورونا«  عّداد  يواصل  الماضي، 
الصحة  وزارة  أعلنت  إذ  لبنان،  في  الكارثي 
العامة أمس تسجيل 10 حاالت وفاة و684 
منذ  التراكمي  العدد  رفعت  جديدة  إصابة 

حالة.  29986 إلى  الماضي  شباط    21
اليومي  التقرير  بّين  السياق،    هذا  وفي 
عن  الجامعي  الحريري  رفيق  لمستشفى 
كورونا  ف��ي��روس  ح��ول  المستجدات  آخ��ر 
المتواجدة  الحاالت  باألرقام   Covid-19
في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. 

وجاء في التقرير:
داخل  أجريت  التي  الفحوصات  »-ع��دد 
ساعة   24 ال�  خالل  المستشفى  مختبرات 

650 فحصاً. المنصرمة: 
بفيروس  المصابين  المرضى  ع��دد   -
المستشفى  داخ���ل  ال��م��وج��ودي��ن  ك��ورون��ا 

.82 للمتابعة: 
بإصابتها  المشتبه  ال��ح��االت  ع��دد   -
ساعة   24 ال����  خ���الل  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس 

.19 المنصرمة: 
- عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين 
ساعة   24 ال����  خ���الل  المستشفى  داخ���ل 

.5 المنصرمة: 
- مجموع حاالت شفاء مرضى من داخل 
 430 المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 

حالة شفاء.
- عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية 
تحسن  بعد  ال��ع��زل  وح���دة  إل��ى  ال��م��رّك��زة 

.0 حالتها: 
- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 

.25
- حاالت وفاة: 1«.

المتابعة توصيات لجنة 
وأص�����درت ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ال��ت��داب��ي��ر 
كورونا  لفيروس  الوقائية  واإلج����راءات 
ت��وص��ي��ات ع���ّدة خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا أم��س 
ال��ح��ك��وم��ي، وج����رى بحث  ال���س���راي  ف��ي 
العلمية  اللجنة  عن  الصادرة  التوصيات 
وتقييم  بتاريخه  العامة  الصحة  وزارة  في 
قبل  من  مسبقاً  المعتمدة   االستراتيجية 
ال��ل��ج��ن��ة ف��ي م��واج��ه��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا 
غير  وتلك  قبلها  من  المعّممة  واإلج���راءات 
عن  وص��در  الصدد،  ه��ذا  في  منها  المنّفذة 

التالية: التوصيات  االجتماع 
ال��ت��رص��د  ب��رن��ام��ج  ع��م��ل  تفعيل   -  1
في  العاملين  عدد  زيادة  خالل  من  الوبائي 
تتّبع الحاالت والبالغ عددهم حالياً حوالى 
ال�  57 على صعيد كل لبنان ليصبح بمعدل 
مقيم  شخص  أل��ف   100 لكل  ع��ام��الً   30
بالمنصة  العمل  تفعيل  وكذلك  لبنان  في 
وزارة  مع  بالتعاون  المعّدة   IMPACT
والحّد  الحاالت  لتتّبع  والبلديات  الداخلية 
وإحتواء  حصر  بهدف  البيانات  نقص  من 

المتفلّتة. الحاالت 
ال��م��ؤس��س��ات  ات��ب��اع  م��ن  ال��ت��أك��د   -  2
احتواء  لبروتوكول  والصحية  اإلستشفائية 
سابقاً  والمعّمم  عليه  المتفق  المخاطر 

وحسن تطبيقه من قبلها .
الخاصة،  المستشفيات  نقابات   -  3
الشمال،  في  األطباء  بيروت،  في  األطباء 
وضع  لبنان  في  والممرضين  الممرضات 
خط هاتف طارىء من قبل كل منهم بتصرف 

العاملين في القطاع الصحي لإلبالغ عن أي 
سوء  أو  بعدم  متعلقة  شكوى  أو  مشكلة 
داخل  المخاطر  احتواء  بروتوكول  تطبيق 
ليتم  اإلستشفائية  أو  الصحية  المؤسسات 
وزارة  مع  بالتنسيق  الموضوع  معالجة 

العامة. الصحة 
المستشفيات  أص��ح��اب  ن��ق��اب��ة   -  4
وتشغيل  فتح  على  والعمل  التأكد  الخاصة 
جميع  في  كورونا  بمرضى  خاصة  أقسام 
لبنان  في  »أ«  فئة  المصنفة  المستشفيات 
والممرضات  لألطباء  ح��واف��ز  تأمين  م��ع 

والممرضين والعاملين في هذه األقسام.
والبلديات  الداخلية  وزارت��ي  على   -  5
اإلج�����راءات  بتفعيل  ال��ب��دء  وال��س��ي��اح��ة 
إعادة  خطة  من  الثالثة  المرحلة  موضوع 
للتوصيات  سنداً  المعّممة  القطاعات  فتح 
لجهة   2020/8/26 بتاريخ  ال��ص��ادرة 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين 
ضبط  محاضر  تنظيم  إنذارات،  توجيه  من 
مع  األح��م��ر،  بالشمع  اإلغ��الق  إل��ى  وص��والً 
إداري��ة  ضبط  محاضر  بتسطير  التشّدد 
لجهة  الوقاية  إلج��راءات  المخالفين  بحق 

عدم ارتداء الكمامة / غطاء للفم واألنف.
6 - على وزارة الصحة العامة بالتنسيق 
على  العمل  ض��رورة  المانحة  الجهات  مع 
في  مرّكزة  عن���اية  وغرف  أسّرة  تخصيص 
مستشفى ض��هر الباش��ق الحكومي لصالح 
بفيروس  المصاب���ين  السج��ون  ن��زالء 

كورونا .
على  العمل  ال��ع��دل  وزارة  على   -  7
السجون  داخ��ل  اإلكتظاظ  م��ن  التخفيف 
اإلج���راءات  تنفيذ  تفعيل  خ��الل  من  وذل��ك 
مع  بالتنسيق  الشأن  ه��ذا  في  المقترحة 

المعنية. الجهات 
العامة  ال��ص��ح��ة  وزارت����ي  ع��ل��ى   -  8
وضع  على  العمل  اإلجتماعية  وال��ش��ؤون 
الحاالت  واح��ت��واء  لإلستجابة  عمل  خطة 
المصابة بكورونا في دور الرعاية الصحية 
الخاصة،  اإلحتياجات  ذوي  السن،  )كبار 
 )... وعقلية،  نفسية  بأمراض  المصابين 
المستشفيات  في  خاصة  أس��ّرة  وتجهيز 
لمرضى كورونا من ذوي األمراض النفسية 

والعقلية.
عن  الصادر  اليومي  التقرير  تضمين   -  9
غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث عن 
للبنان  تفاعلية  خريطة  كورونا  فيروس 
ألف  مئة  لكل  المصابة  الحاالت  عدد  ُتظهر 
قضاء  كل  في  خلَت  يوماً  عشر  ألربعة  مقيم 

ليصار إلى إتخاذ اإلجراء المناسب
ف��ي ك��ل ق��ض��اء م��ن إغ���الق وت��ش��دد في 

اإلجراءات وفقاً للمستجدات في حينه.
وتفعيل  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -  10
بتنفيذ  والتريث  أعاله  المذكورة  التوصيات 
بتقييم  االس��ت��م��رار  م��ع  القطاعات  إغ��الق 
اإلستجابة  وقدرات  الوبائي  اإلنتشار  واقع 

الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه.
قبل  من  عمل  مجموعة  تشكيل   -  11
مخاطر  م��ن  توعية  خطة  لوضع  اللجنة 
وسائل  م��ع  بالتنسيق  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
ورجال  األهلية  الجمعيات  المحلية،  اإلعالم 

الدين.
الصحة في حكومة تصريف   وكان وزير 
األعمال حمد حسن أعلن رفع توصية للجنة 
لمدة  ال��ت��ام  ب��اإلق��ف��ال  الحكومية  ك��ورون��ا 
الحاالت  عن  التقصي  من  للتمّكن  أسبوعين 

ولتتمكن المستشفيات من التقاط أنفاسها.
»على  أّن  ص��ح��اف��ي  م��ؤت��م��ر  ف��ي  وأّك����د 
أقساماً  تفتح  أن  الخاصة  المستشفيات 
يجوز  فال  كورونا  مرضى  الستقبال  خاصة 
هذه  ف��ي  وال��الم��س��ؤول  السلبي  التعاطي 
التجهيز  وجوب  »على  مشّدداً  المرحلة«، 
لموسم الخريف الذي ُينذر بموسم إنفلونزا 

مع كورونا«.
يعود  المدارس  »موضوع  أّن  إلى  وأشار 
لوزير التربية ولطالما كانت هناك توصيات 
أو  الدراسي  العام  بداية  بتأجيل  مرتبطة 
الوبائي  بالواقع  مشروطة  بدايته  تكون 
والتقييم المتجّدد للواقع لُيبنى على الشيء 

مقتضاه«.
متسرعة  ق�����رارات  ن��ّت��خ��ذ  »ل���م  وق����ال 
وما  الوطن  لحماية  كانت  إّنما  وإستفزازية 

أمكن من األمن الصحي للفرد والمجتمع«.

كورونا المناطق صادم
خلية  أعلنت  جديدة،  صادمة  أرقام  وفي 
طرابلس،  قضاء  في  كورونا  ازمة  متابعة 
 192 تسجيل  ع��ن  اليومية،  نشرتها  ف��ي 
ساعة   24 ال�  خالل  جديدة  إيجابية  حالة 
ال��م��اض��ي��ة، م��وزع��ة ع��ل��ى ال��ش��ك��ل اآلت���ي: 
 ،  4 القلمون:   ،25 الميناء:   ،153 طرابلس: 

البداوي: 10«.
ازمة  متابعة  خلية  أعلنت  السياق،  في 
نشرتها  ف��ي  زغ��رت��ا،  ق��ض��اء  ف��ي  ك��ورون��ا 
إيجابية جديدة  16 حالة  اليومية، تسجيل 
على  موزعة  الماضية،  ساعة  ال�24  خالل 
مزيارة:   .11 ارده:   .1 زغرتا:  اآلتي:  الشكل 

مجدليا:1. مرياطة: 1. الفوار: 1 .  .1
المفصلة  االسبوعية  نشرتها  في  وأعلنت 
ق��رى وب��ل��دات قضاء  أع��داد اإلص��اب��ات في 
يوم  إل��ى  ك��ورون��ا  أزم��ة  بداية  منذ  زغ��رت��ا، 
اآلت:  الشكل  على  ج���اءت  وال��ت��ي  أم���س، 
الشفاء:  حاالت   .480 االصابات:  إجمالي 
ع��دد   ،173 ال��ن��اش��ط��ة:  ال��ح��االت   .303

 .»4 الوفيات: 
قضاء  في  األزم��ات  إدارة  لجنة  أعلنت  و 
 17 »تسجيل  اليومية  نشرتها  في  الكورة، 
ساعة   24 ال�  خالل  جديدة  إيجابية  حالة 
دده  اآلتي:  الشكل  على  موزعة  الماضية«، 
7، بكفتين 1، أنفه 2، بتوراتيج  2، راسمسقا 

 .2 بترومين   ،3
بيان  في  كفرحتى  بلدية  أعلنت  كذلك، 
)ز.ع.ا.ح.(  و  )إ.ز.ح.(  »إص��اب��ة  ثبوت 
بعد  وذل��ك  ك��ورون��ا،  بوباء  و)ح.ع.ا.ح.( 
النتيجة  وات��ت   PCR ال���  فحوص  إج��راء 
إيجابية، والتزم إثنان منهم الحجر المنزلي 

فيما تم نقل الثالث إلى المستشفى«. 
المصابين  خ��ال��ط  م��ن  ك��ل  وط��ال��ب��ت 
البلدية  ف��ي  الصحة  بلجنة  ب���«االت��ص��ال 
ال��الزم��ة«،  ال��ف��ح��وص  إج���راء  إل��ى  ليصار 
التعليمات  التزام  »ض��رورة  على  مشددًة 
والداخلية  الصحة  وزارت��ي  عن  الصادرة 
خص  م��ا  ف��ي  الصحة  ت��وص��ي��ات  وتنفيذ 
كل  والتزام  االجتماعي  والتباعد  الكمامة 

معايير السالمة العامة«. 

البقاع إمتالء مستشفيات 
البقاع  مستشفيات  ح���ّذرت  ذل��ك،  إل��ى 

الحكومية من أن أقسام  كورونا امتألت. 
في  برقايل  في  األزمة  خلية  عّزت  توازياً، 

أنها  مؤكدًة  و.ع.ح،  كورونا  بفقيد  تقريرها 
توفير  في  مساعدتها  مسؤول  كل  »ناشدت 
عن  معربًة  ج���دوى«،  دون  من  له  العالج 
في  معها  المسؤولين  تجاوب  »لعدم  أسفها 
تأمين سرير في مستشفيات بيروت لمريض 
الصحي  وضعه  وك��ان  بكورونا،  مصاب 
حرجاً جداً، بحجة عدم وجود سرير بسبب 
الصحة  »وزارة  مناشدًة  اإلصابات«،  كثرة 
أقسام  توسيع  في  المساعدة  عكار  ونواب 
الحكومية  المستشفيات  وتحويل  العناية 

الستقبال مرضى كورونا فقط«. 
سرايا  ف��ي  المالية  مصلحة  وع���اودت 
أمام  أبوابها  فتح  صباحاً  الحكومية  صيدا 
الخميس  يومي  أقفلت  بعدما  المواطنين 
والجمعة إثر إصابة ثالثة موظفين بفيروس 
كورونا خالل أسبوعين متتاليين، وتم قرار 
معاودة العمل بعد صدور نتائج فحوص ال�

PCR   لموظفين في المصلحة، جاءت كلها 
سلبية. 

وي��س��ت��م��ر ق��ل��م ال��ن��ف��وس ف��ي ال��س��راي��ا 
بعدوى  موظف  إص��اب��ة  نتيجة  باإلقفال 
بعدما  ل��ه،  مخالطاً   12 وتحديد  ال��وب��اء 
قراراً  ضو  منصور  الجنوب  محافظ  أصدر 
بإغالق القلم ألسبوع بدأت من يوم الجمعة 
للمصاب  الصحية  األوض����اع  لمتابعة 
للفحوص  إخضاعهم  بعد  والمخالطين 

المطلوبة والتزامهم فترة الحجر المنزلي. 
تعقيم  بحملة  صيدا  بلدية  فرق  وقامت 
شملت مكاتب إدارة وموظفي دائرة النفوس 
الجنوبي  لبنان  محافظة  في  النفوس  وقلم 
إص��اب��ة  تسجيل  ج���راء  إق��ف��ال��ه  ظ��ل  ف��ي 
عملية  وشملت  مخالطاً.  و12  بالفيروس 

العاملة  العامة  اإلدارات  مداخل  التعقيم 
المحافظة  مبنى  من  األرض��ي  الطابق  في 
يومياً.  إليها  المواطنيين  توافد  تشهد  التي 
التعقيم  عملية  ال��ب��ل��دي��ة  ف���رق  وت��ج��ري 
أسبوعياً في سرايا صيدا الحكومية، بإيعاز 
وإشراف  ضو  منصور  الجنوب  محافظ  من 
األمن  لقوى  اإلقليمية  الجنوب  منطقة  قيادة 

الداخلي.
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ب��رج  بلدية  ون��ّف��ذت   
مساجد  تعقيم  حملة  عكار  في  تيار«العزم« 
البلدة،  ومطاعم  ومقاهي  تجارية  ومحال 
وكمامات  للمحال  عوازل  بتوزيع  قامت  كما 

وكتيب ارشادات للوقاية من كورونا. 
أن  بيان  في  المعيصرة،  بلدية  وأعلنت 
للمخالطين   PCR ال�   فحوصات  »نتيجة 
بفيروس  مصابة  بأنها  المشكوك  للحالة 
سلبية،  كلها  ج��اءت  القرية  ف��ي  ك��ورون��ا 
مجدداً  الفحص  ستعيد  االساسية  والحالة 

ألنه لدينا شكوك بنتيجة الفحص األول«.
وأعلنت خلية األزمة في بلدية اللوبية في 
بيان، »تسجيل ثالث حاالت إيجابية مؤكدة 
للمقيمين )ح. خ( و ) ن. خ( وشقيقتها )ع. 
كنا  التي  اإليجابية  للحالة  المخالطين  خ( 
جميعاً  وهم  خ(،  )ر.  سابقا  عنها  أعلنا  قد 
أفراد  جميع  مع  المنزلي  للحجر  يخضعون 
عائلتهم. وبذلك يكون مجموع عدد الحاالت 
إصابات  أرب��ع  البلدة  في  حاليا  المؤكدة 

فقط«.
في  الكوارث  إدارة  وحدة  أعلنت  ذلك  إلى 
لتقرير  بناء  أنه  اتحاد بلديات قضاء صور، 
رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال تم 
 �  covid- 19 ب�   إصابات   7 تسجيل  أمس 

لمقيمين مخالطين. مثبتة ومؤكدة مخبرياً 
النحو  على  أم��س  اإلص��اب��ات  وت��وزع��ت 
 ،1 جويا:   ،1 ب��اري��ش:   ،2 :ص��ور:  التالي 

المساكن: 1، الحوش: 1، البازورية: 1.
القضاء  في  المصابين  عدد  فإن  وعليه 
الشكل  على  توزعوا  مصابا   756 إلى  إرتفع 

التالي:
وفاة(. 3حاالت   ( وافدة  حالة    177

من  ح��ال��ة   575( محلية  ح��ال��ة    579
لمواطنين  حالة   102 بينها  المخالطين( 
حالة  و18  الفلسطينية  التابعية  م��ن 
التابعية  من  و2  السورية  التابعية  من 

العراقية.
الدولية  الطوارئ  قوات  من  حالة    108

)يونيفيل(.   12  حالة وفاة محلية.
تماماً  الشفاء  إلى  منهم   289 تماثل  وقد 

بعد تسجيل شفاء 11 حالة أمس.
المصابين  أعداد  تزايد  استمرار  وبسبب 
نصحت  العامة،  الصحة  وزارة  تقارير  وفق 
صور  قضاء  في  القاطنين  »جميع  الوحدة 
االختالط  بعدم  التام  بااللتزام  االستمرار 
عن  ال���ص���ادرة  التعليمات  ك��ل  وتطبيق 
وزارة  وإرش��ادات  ال��وزراء،  مجلس  رئاسة 
ضرر  أو  إصابة  أية  لتفادي  العامة  الصحة 

محتمل«.
 وأفادات وزارة الصحة العامة باستكمال 
وصلت  ل��رح��الت   PCR ف��ح��وص  نتائج 
بتاريخ  المطار  في  وأج��ري��ت  بيروت  إل��ى 
الدفعة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة   ،2020/9/18
أجريت  لرحالت  فحوص  نتائج  من  األولى 
النتائج  وأظهرت   ،2020/9/19 بتاريخ 

وجود 11 حالة إيجابية. 

»كوفيد ـ 19«: 10 وفيات و684 �إ�صابة جديدة

ووزير �ل�سحة �أو�سى لجنة كورونا بالإقفال �أ�سبوعين

�لأ�سمر: للحفاظ على تعوي�سات نهاية �لخدمة 

و�عتبار �أمو�ل �ل�سمان في �لم�سارف ديونًا ممتازة

نقابة �أ�سحاب �لمطاعم و�لمقاهي تعّمم

ن�سب �للتز�م باإجر�ء�ت »كورونا«

مرت�سى: لن�سر اأ�سماء الم�ستفيدين من الدعم

من  مرتضى  عباس  األعمال  تصريف  حكومة  في  الزراعة  وزير  طلب 
لوائح  نشر  نعمة،  راوول  األعمال  تصريف  حكومة  في  االقتصاد  وزير 
وال  الدعم،  من  المستفيدة  والمحالت  المستوردين  وعناوين  أسماء  بكل 
سّيما اللحوم الحّية والمبّردة )أبقار، أغنام(. وتمنى إصدار قرار يتعلق 
بتحديد أسعار مدخالت اإلنتاج الزراعي والحيواني المدعومة بالنسبة 

إلى المستهلك )أدوية، أسمدة وأعالف(. 

ا�ستكمال ملف الت�سدير

وزارة  كانت  »لّما  أنه  بيان،  في  والتجارة  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
تاريخ  1/66/أ.ت.  رق��م  القرار  أص��درت  قد  والتجارة  االقتصاد 
بالتعاون  الغذائية  السلة  دعم  عملية  تنظيم  حول   2020/5/28
تاريخ  1/87/أ.ت.  رق��م  ال��ق��رار  إل��ى  إض��اف��ًة  لبنان،  مصرف  مع 
السلع  بعض  دع��م  آلية  بموجبه  ح���ّددت  وال���ذي   2020/7/8
أولية  م��واد  إلى  إضافة  استهالكاً،  األكثر  األساسية  االستهالكية 
زراعية وصناعية تدخل في إنتاج وتصنيع منتجات محلية وألزمت 

دعم  يتم  التي  السلع  تصدير  إع��ادة  ع��دم  والتجار  المستوردين 
المنّوه  القرارين  في  المذكورة  السلع  بعض  كانت  ولما  استيرادها، 
صناعات  في  تدخل  أو  تصديرها  إع��ادة  الممكن  من  أع��اله  عنهما 
على  وحرصاً  الخارج،  إلى  تصديرها  يتم  التي  المنتجات  بعض 
تصدير  وعدم  الدعم  ألية  من  حصراً  لبنان  في  المستهلكين  استفادة 
منتجات قد استفادت من الدعم، تطلب وزارة االقتصاد والتجارة من 
المصّدرين كافة استكمال تحضير ملف التصدير لدى وزارة االقتصاد 
بقرارات  شمولها  عدم  من  للتأكد  المرفأ  إلى  إرسالها  قبل  والتجارة 
عن  الناتجة  اإلضافية  المالية  البدالت  تكبدهم  عدم  وبالتالي  الدعم 

التأخير في معامالت التصدير«.

جمعية تّجار جونية ترف�ض الإقفال

قرار  رفضها  الفتوح  وك��س��روان  جونية  تّجار  جمعية  أعلنت 
حسن.  حمد  الدكتور  العامة  الصحة  وزير  أوصى  كما  العام  اإلقفال 
اإلصابات  مؤشر  النخفاض   الحل  يكون  لن  »اإلقفال  أن  إلى  ولفتت 
ستكون  اإلقفال  عن  ستترتب  التي  الخسائر  بالتأكيد،  ل�«كورونا« 
والهزيلة  المتواضعة  بالنتائج  تقارن  لن  حيث  وجسيمة  كبيرة 

لذلك  السابقة.  للتجارب  الوضع الصحي وفقاً  التي ستنعكس على 
التدابير  تطبيق  في  التشّدد  نحو  الذهاب  ويجب  مرفوض  اإلقفال 

الصارمة في حق المخالفين مع إقفال أماكن التجّمعات«.

اتحاد موظفي الم�سارف يلتقي عبد اهلل
 

التقى عضو »اللقاء الديمقراطي« النائب بالل عبدالله، في المركز 
الرئيسي للحزب التقدمي اإلشتراكي، وفداً من اتحاد نقابات موظفي 
السر  أمين  اللقاء  المصارف في لبنان برئاسة جورج حاج، وحضر 
العمالي«  التحرر  »جبهة  عام  وأمين  ناصر  ظافر  الحزب  في  العام 
أسامة الزهيري. وناقش المجتمعون، بحسب بيان »حقوق موظفي 
من  كبيرة  أع��داداً  طال  الذي  الصرف  ظل  في  ومطالبهم  المصارف 

الموظفين، نتيجة األوضاع التي تمر بها البالد«.

محا�سر �سبط لمخالفي الأ�سعار

واصلت فرق مراقبي مصلحة االقتصاد في محافظة الجنوب جوالتها 

الدجاج  بيع  ومحال  والمالحم  الغذائية  المؤسسات  على  الميدانية 
أقرته  الذي  االقصى  بالسعر  البيع  أصحابها  إلتزام  من  للتحقق 
الحيوانية  المنتجات  من  السلع  لبعض  والزراعة  االقتصاد  وزارتا 
السلع  أس��ع��ار  ف��ي  االس��ت��ق��رار  لتثبيت  للمستهلكين  وال��زراع��ي��ة 

المدعومة من مصرف لبنان.
وسطر مراقبون 5 محاضر ضبط في حق محالت الفروج والسوبر 
البيع  أصحابها  التزام  عدم  بسبب  الجنوبية  جويا  بلدة  في  ماركت 
المالحم  سجلت  فيما  ال��وزارة،  قبل  من  المحّدد  األقصى  بالسعر 

إلتزامها البيع بالسعر المقّرر.
حق  في  ضبط  محضري  تسطير  تم  فقد  الشهابية  بلدة  في  أما 
بأسعار  الدجاج  الستالمهما  الدجاج  لبيع  ثالثة  أصل  من  محلين 

غالية وبيعه بسعر مرتفع للمستهلكين.
صيدا  في  مواطنين  شكاوى  من  المراقبين  من  فريق  تحّقق  كما 
والغازية لجهة عدم التزام أصحاب مؤسسات لبيع الترابة بالسعر 
الذي حّدده مجلس الوزراء في السوق اللبناني، إضافة إلى امتناع 
محطة بنزين في الغازية عن تزويد السيارات بالوقود، وبعداإلطالع 
صيدا  في  ترابة  مؤسسة  بحق  ضبط  محضر  تسطير  تم  ميدانياً 
بحق  األول  الغازية  في  ومحضرين  البيع،  قرار  شروط  لمخالفتها 
بيع  عن  امتنعت  وقود  لمحطة  والثاني  لإلسمنت  مؤسسة  صاحب 

المادة رغم توافرها لديها.

إلى  األسمر  بشارة  العام  العمالي  اإلتحاد  رئيس  دعا 
»ضرورة حماية األمن االجتماعي والحفاظ على تعويضات 
الضمان  أموال  واعتبار  الشرائية،  وقيمتها  الخدمة  نهاية 
الالزمة  التشريعات  وإصدار  ممتازة،  ديوناً  المصارف  في 

بالسرعة الالزمة«.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده األسمر في مقّر اإلتحاد 
موظفي  ونقيب  االتحاد،  مكتب  هيئة  أعضاء  حضور  في 
حوماني،  حسن  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
النقابيين  من  وحشد  للنقابة،  التنفيذي  المجلس  وأعضاء 

ورؤساء اإلتحادات العمالية .
ودعا إلى »اعتبار أموال الضمان المودعة في المصارف 
ديوناً ممتازة وتحويل التعويضات عند استحقاقها بداعي 
في   1515 سعر  أميركي  دوالر  إلى  يرغب  لمن  السن  بلوغ 
»البدء  إلى  دعا  كما  العمر«.  جنى  على  حفاظاً  المصارف 
 –  2019 األول  تشرين   17 تاريخ  من  االقتراح  هذا  بتنفيذ 
انهيار  وبدء  المصارف  مع  اللبنانيين  معاناة  بدء  تاريخ 

سعر صرف الليرة«.
وقال »الضمان اإلجتماعي سلّم عام 2019 نحو 28799 
شيكاً بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليار و 429 ألف ليرة. ومن 
بداية العام 2020 ولغاية نهاية شهر تموز 2020 بلغ عدد 

 13630 المنجزة  الخدمة  نهاية  لفرع  الصادرة  الشيكات 
قيمة  وارتفعت  ملياراً.   437 تفوق  إجمالية  وبقيمة  شيكاً، 
409 مليار  المدفوعة من حوالى  الخدمة  تعويضات نهاية 
ملياراً   899 و   2018 عام  ملياراً   745 إلى   2014 عام  ليرة 
عام 2019 و437 ملياراً لغاية نهاية شهر 2020/7، إضافًة 
معامالت  و  العائلية  التعويضات  من  المليارات  آالف  إلى 
الطبابة واالستشفاء البالغة تقريباً ألف مليار ليرة، وحيث 
أّن الضمان يسّدد ما قيمته التقريبية 60 مليار ليرة شهرياً، 
في الوقت الذي تمتنع الدولة عن تسديد ما يتوجب بذمتها، 
إضافًة إلى إحجام بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات 
أصحاب العمل مكتومة أو تصّرح عن أجرائها بالحد األدنى 
لدواعي  عمالها  صرف  الى  تعمد  أو  مفلسة  مؤسسات  أو 

اقتصادية مما أدى الى تراجع اإليرادات بنسبة 41.6% .«.
اتخاذ  بضرورة  الدولة  العام  العمالي  االتحاد  وطالب 
الوطني  الصندوق  لحماية  الشأن  هذا  في  الالزمة  القرارات 
للضمان اإلجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين 
ونصف  المليون  عن  يزيد  لما  االجتماعي  األمن  يحفظ  بما 

لبناني، وذلك عبر:
-دفع مستحقاتها كاملًة لتحقيق التوازن المالي وحيث 
الدولة  وديون  مليار  آالف  أربعة  يبلغ  التراكمي  العجز  أّن 

توازي هذا المبلغ أيضاً.
أداء  من  الصندوق  ليتمكن  الوظائف  في  الشغور  -ملء 

واجباته كاملًة علماً أنه لم يقّصر بهذا المجال.
إدارة  مجلس  في  الممثلة  الهيئات  دعوة  إلى  -المبادرة 
الضمان إلى إجراء انتخاباتها تمهيداً لتعيين مجلس إدارة 

جديد.
-ملء الشغور في اللجنة الفنية والمديريات المختصة.

مستحقاتهم  تسديد  إلى  العمل  أصحاب  األسمر  ودع��ا 
األساسية  السلع  عن  الدعم  رفع  ورفض  أجرائهم  لحماية 
الضمان  على  خطيرة  انعكاسات  من  لذلك  لما  ال��دواء  وعن 
وعلى الصناديق الضامنة والمستشفيات وشركات التأمين 
 ،1515 على  ال��دواء  بدعم  االستمرار  على  وشدد  الصحي. 
علماً بأّن توصية صندوق النقد »سعر موّحد للدوالر- سعر 
المنصة« 3900، فضالً عن تمكين من يرغب من المضمونين 
الذي يبلغون السن القانوني، ترك العمل أو الذين يطالبون 
بتعويضهم بداعي 20 سنة خدمة، من تحويل تعويضاتهم 
إلى العملة األجنبية مقابل سعر صرف 1515 حفاظاً على 
مع  اإلط��ار  بهذا  الالزمة  االت��ص��االت  وإج��راء  العمر،  جنى 

المسؤولين«.
وشدد »على ضرورة دعم نقابة الضمان في دفاعها عن 

مع  سعيها  في  المضمونين  حقوق  وعن  الموظفين  حقوق 
االتحاد لتمكين من يرغب من المضمونين في نهاية خدمتهم 
أميركي(  )دوالر  أجنبية  عملة  إلى  تعويضاتهم  تحويل  من 
النقابية  مطالبها  بكل  النقابة  ودعم   ،1515 صرف  بسعر 
بالموارد  الضمان  ورفد  أجرائها  أوضاع  تحسين  إلى  اآليلة 

البشرية الشابة ومكننة الضمان«.
يوم  الحّرة  المهن  لنقابات  سُيعقد   اجتماع  إلى  ولفت 
األربعاء في 23 أيلول الجاري عند الساعة الحادية عشرة في 
مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية والتحضير لمؤتمر عام 
يجمع كل نقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع المدني وكل 

الهيئات النقابية لرفع الصوت عالياً دفاعاً عن الضمان.
االتحاد  طرحه  لما  تأييده  فأعلن  حوماني  تحدث  ثم   
النقابة  وأن  والمضمونين  الضمان  لحماية  العام  العمالي 
تقف إلى جانب االتحاد وتدعو الدولة إلى تحّمل مسؤولياتها 

في هذا المجال .
وأعلن »تضامن النقابة مع االتحاد العمالي العام واتحاد 
النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة 
والمضمونين، وتطالب الدولة بحماية أموال المضمونين في 
المصارف وسداد الديون المترتبة في ذمتها، وإعادة القدرة 

الشرائية لتعويضات المضمونين ورواتب المستخدمين«.

والمالهي  والمقاهي  المطاعم  أصحاب  نقابة  دّققت 
والباتيسري خالل األيام العشرة الماضية بنسبة االلتزام 
بالمعايير الوقائية في المؤسسات المعنية، معممًة نتائج 

والتفشي. الكشف 
بالمعايير  االل��ت��زام  نسب  أن  ب��ي��ان  ف��ي  وأوض��ح��ت 
للتباعد  الكّمامة،87%  %81.5لوضع  هي:  األساسّية 
ألخذ   67.9% معّقمات،  لوجود   89.8% االجتماعي، 

الحرارة.
الكشف  عمليات  ستتابع  أنها  إلى  النقابة  وأش��ارت 
كافة  األراض��ي  لتغطية  المقبلة  األسابيع  في  والتدقيق 
أوضاع  تصحيح  ومتابعة  اللجنة  إلى  العالمات  وسترفع 
المؤسسات المخالفة للوصول إلى النتيجة المرجّوة وهي 

االلتزام الكامل بكل اإلجراءات الوقائية الالزمة.
تواصل  على  الرامي  طوني  النقيب  أن   إلى  وأش��ارت 
السياحية،  المؤسسات  التزام  لشؤون  اللجنة  مع  يومي 
محمد  الداخلية  وزير  مع  يومياً   القطاع  أمور  يتابع  كما 

فهمي ووزير السياحة رمزي المشرفية. 
 GWR وشركة  النقابة  »برهنت  أنها  النقابة  وأكدت 
بااللتزام  جّديتها  علمياً  أخ��رى  م��رة    Consulting
على  االط��الع  للجميع  يمكن  حيث  الوقائية  ب��اإلج��راءات 

المنشور على الموقع الرسمي إلدارة مخاطر الكوارث«. 

اأخبار اقت�صادية
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فل�سطين المحتلة

} نّدد 61 برلمانياً فرنسياً باتفاقيتي 
مع  والبحريني  اإلم��ارات��ي  التطبيع 

الكيان الصهيوني.
وقال البرلمانيون إن »االتفاق يتهّرب 
أي  ويعرقل  الفلسطينية  القضية  من 
»الوثيقة  وإن  شامل«.  لسالم  احتمال 
ليست  األب��ي��ض  البيت  ف��ي  الموقعة 
يعلنه  ما  عكس  على  س��الم  معاهدة 
اورده  ما  بحسب  بحماس«،  ترامب 

موقع عرب 48.
وأضافوا أنه »بخالف مصر واألردن 
الكيان  ضد  حرباً  اإلم���ارات  تشن  لم 
بالنسبة  ال��ح��ال  وه���و  الصهيوني 
»اتفاق  أن  على  وش���ّددوا  للبحرين« 
الواقع  األم��ر  بحكم  يعترف  التطبيع 
باحتالل المناطق وال يفرض أي تنازل 

لصالح الفلسطينيين«.
أبو  »نهج  أن  البرلمانيون  وأعتبر 
اإلجماع  بالفعل  يقطع  والمنامة  ظبي 
السالم  مبادرة  أرسته  ال��ذي  العربي 

العربية«.
المركزية  اللجنة  عضو  ث��ّم��ن   {
للعالقات  العام  المفوض  فتح  لحركة 
الرئيس  موقف  فتوح،  روحي  الدولية 
ومواقف  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري 
القضية  دع��م  في  الجزائري  الشعب 
الفلسطينية، ومعارضتها للتطبيع مع 

االحتالل الصهيوني.
وأش����اد ف��ت��وح ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ه، 
الجزائر  تلعبه  ال��ذي  الممّيز  ب��ال��دور 
القضية  دع���م  ف��ي  وش��ع��ب��اً  ح��ك��وم��ة 
المصير  تقرير  وح��ق  الفلسطينية، 
االيجابي  والدور  الفلسطيني،  للشعب 
الدولية  المحافل  ف��ي  تلعبه  ال���ذي 
والرافضة  الفلسطينية  القضية  لدعم 

لالحتالل الصهيوني.
} ش����ارك ال��ع��ش��رات م��ن أب��ن��اء 
والفلسطينية،  العربية  الجاليتين 
البرلمان  أم��ام  احتجاجية  وقفة  في 
التطبيع  التفاقية  رفضاً  النرويجي 
الدول  وبعض  الصهيوني  الكيان  بين 

العربية.
التي  الوقفة  في  المشاركون  ورفع 
شارك فيها نشطاء وأعضاء من حركة 
لدى  فلسطين  سفيرة  وبحضور  فتح، 
األع��الم  س��ي��دن،  انطوانيت  النرويج 
وأسرى  شهداء  وص��ور  الفلسطينية، 
م��ن��ّددة  وش���ع���ارات  فلسطينيين، 
االحتالل  دولة  مع  التطبيع  باتفاقيات 

الصهيوني.

ال�سام

أم��س،  ال��ش��ع��ب  مجلس  ت��اب��ع   {
العادية  ال���دورة  م��ن  األول���ى  جلسته 
األولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة 
برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس 
لمناقشة البيان الوزاري وذلك بحضور 
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين 

عرنوس وعدد من الوزراء.
المجلس  أعضاء  مداخالت  وخ��الل 
البيان  أن  بعضهم  رأى  البيان  ح��ول 
إلى  وبحاجة  وطموحاً  ش��ام��الً  ج��اء 
تطبيقه بشكل عاجل على أرض الواقع، 
البيان  لغة  أن  آخ���رون  اعتبر  فيما 
حلوالً  يقدم  ولم  مكرراً  وجاء  إنشائية 
عملية وسريعة لما يواجهه المواطنون 
عدم  إلى  إضافة  معيشية  أزم��ات  من 
برامج  أو  زمنية  ج����داول  تضمينه 

تنفيذية.
الحكومة  أعضاء  من  ع��دد  وطالب 
بقرارات عاجلة تسهم في توفير المواد 
األساسية والمشتقات النفطية وتطبيق 
العدالة في التوزيع. بينما دعا أعضاء 
العمال  تثبيت  إل��ى  مداخالتهم  ف��ي 
بعضهم  أن  علماً  الدولة،  في  المؤقتين 
دون  من  عاماً   15 تعيينه  على  مضى 

تثبيت.

العراق

عن  أم��س،  مطلع،  مصدر  كشف   {
القانون  دولة  ائتالف  رئيسي  مقاطعة 
هادي  الفتح  وتحالف  المالكي،  نوري 
السياسية  القوى  اجتماع  العامري، 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  إليه  دعا  الذي 

مصطفى الكاظمي مؤخراً.
ائتالف  »رئيس  إن  المصدر،  وق��ال 
ورئيس  المالكي،  نوري  القانون  دولة 
قررا  العامري،  ه��ادي  الفتح  تحالف 
السياسية  ال��ق��وى  اجتماع  مقاطعة 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  إليه  دعا  الذي 
اإلدالء  دون  من  الكاظمي«،  مصطفى 

بمزيد من التفاصيل.
وت��ش��ه��د ال��س��اح��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، 
ال  فيها،  الفاعلة  القوى  بين  تجاذبات 
موعد  عن  الكاظمي  إع��الن  بعد  سيما 
إلجراء انتخابات مبّكرة، وسط خالفات 
بالدوائر  المتعلقة  المادة  إزاء  محتدمة 

االنتخابية في قانون االنتخابات.

الأردن

لحقوق  الحكومي  المنسق  قال   {
االن��س��ان ف��ي رئ��اس��ة ال����وزراء، نذير 
إن الحكومة في ظل جائحة  العواملة، 
توازنات  تحقيق  على  عملت  كورونا 
االنسان،  حقوق  أولويات  تطبيق  في 
االول���وي���ات في   ت��راج��ع  أن  م��ع��ت��ب��راً 
كان  والمدنية،  السياسية  الحقوق  
أمراً ضرورياً »للمحافظة على الحقوق 

األساسية«.
األردن«  في  »صنع  حملة  عقدت   {
اجتماعاً لها، لبحث آليات عمل الحملة 
الدكتور  ترأسه  المقبلة،  الفترة  خالل 

اياد ابوحلتم رئيس الحملة.

الكويت

مرزوق  األمة  مجلس  رئيس  قال   {
ستعقد.  الثالثاء  جلسة  إن  الغانم 
فحصوا  ال��ن��واب  جميع  أن  وأض���اف 
بعدم  المصابون  وأُبلغ  المجلس  في 

إمكانية حضور الجلسة.

اأخبار الوطن
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اأ�ستية: اأميركا تحا�سر القيادة الفل�سطينية

أع��ل��ن م��رك��ز ال��م��ص��ال��ح��ة ب��ي��ن األط����راف 
الدفاع  ل��وزارة  التابع  سورية  في  المتحاربة 
تخطيط  حول  معلومات  تلقيه  عن  الروسية، 
كيميائية  استفزازات  لشن  إدلب  في  مسلحين 

إللقاء اللوم على القوات الحكومية.
المصالحة،  م��رك��ز  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  وص���ّرح 
صحافي  موجز  أثناء  غرينكيفيتش،  ألكسندر 
عن  تتحّدث  ال��واردة  المعلومات  بأن  عقده، 
الشام«  تحرير  »هيئة  تنظيم  مسلحي  تخطيط 
التي تشكل »جبهة النصرة« اإلرهابّية السابقة 
باستخدام  استفزازات  لتنفيذ  الفقري،  عمودها 
منطقة  من  الجنوبي  القطاع  في  ساّمة  م��واد 

خفض التصعيد في إدلب.
المسلحين  أن  ال��روس��ي  الضابط  وت��اب��ع 
مدينة  في  كيميائية  هجمات  فبركة  ينوون 
ق��وات  ات��ه��ام  بغية  بسامس  وب��ل��دة  أري��ح��ا 
أسلحة  باستخدام  الحقاً  السورية  الحكومة 

المدنيين. كيميائية ضد 
التحضيرات  أن  إلى  غرينكيفيتش  وأش��ار 
جارية، حسب المعلومات المتوفرة، في أماكن 
وذل��ك  لتصويرها،  المتوقعة  االس��ت��ف��زازات 

بمشاركة نشطاء »الخوذ البيضاء«.
ودعا مركز المصالحة الروسي قادة الفصائل 
االس��ت��ف��زازات  ع��ن  »االم��ت��ن��اع  إل��ى  المسلحة 
السياسّية  التسوية  مسلك  واتباع  العسكرية 

في المناطق الخاضعة لسيطرتهم«.
الخاص  الممثل  أك��د  متصل،  سياق  وف��ي 
األوس��ط  ال��ش��رق  ل��ش��ؤون  ال��روس��ي  للرئيس 
الخارجية ميخائيل  افريقيا نائب وزير  وبلدان 
منطقة  في  اإلرهابية  التهديدات  أن  بوغدانوف 
تزال  ال  إدل��ب  محافظة  في  التصعيد  خفض 

قائمة، مبيناً أن الوضع فيها مثير للقلق.
وكالة  مع  مقابلة  في  بوغدانوف  وأوض��ح 
على  ينبغي  أن��ه  أم��س،  الروسية  إنترفاكس 
عليه  االتفاق  تم  بما  االلتزام  التركي  النظام 
مشيراً  إدلب،  في  اإلرهاب  على  القضاء  لجهة 
إلى أنه ما زال مبكراً الحديث عن القضاء التام 

على التهديدات اإلرهابية فيها.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وكانت 
الخميس  أك��دت  زاخ��اروف��ا  م��اري��ا  ال��روس��ي��ة 
تنفيذ  في  يماطل  التركي  النظام  أن  الماضي 

القتالية  اتفاق وقف األعمال  التزاماته بموجب 
أنقرة  تنفيذ  أن  إلى  مشيرة  إدلب،  محافظة  في 
المذكرة  في  عليها  المنصوص  اللتزاماتها 
5 من آذار هذا  الروسّية التركية المبرمة في ال� 

العام تتم المماطلة فيه.
الدائم  روسيا  ممثل  ق��ال  أخ��رى،  جهة  من 
ميخائيل  فيينا،  في  الدولية  المنظمات  لدى 
الروسية  آتوم«  »روس  شركة  إن  أوليانوف، 
السورية  ال��ذري��ة  الطاقة  وهيئة  الحكومية 

وقعتا مذكرة تفاهم.
وغّرد أوليانوف، أمس، عبر موقع »تويتر«، 
»روس  لشركة  ال��ع��ام  المدير  »وق��ع  ق��ائ��الً: 
هيئة  ورئ��ي��س  ليخاتشيف  أليكسي  آت���وم« 
إبراهيم  الدكتور  السورية  ال��ذري��ة  الطاقة 
المؤتمر  هامش  على  تفاهم  مذكرة  عثمان، 
بشأن  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
الطاقية  غير  التطبيقات  مجال  في  التعاون 

السلمية«. النووية لألغراض  للتكنولوجيات 
غير  النووية  التقنيات  باستخدام  ُيقصد 
المولدة للطاقة لألغراض السلمية، االستخدام 
في الطب النووي لتشخيص األمراض الخطيرة 
الحشرات  مكافحة  إلى  باإلضافة  وعالجها، 
اآلفات  ومكافحة  خطيرة،  عدوى  تحمل  التي 
المنتجات  وتعقيم  الزراعية  المحاصيل  في 
من  والعديد  المعادن،  عن  والتنقيب  الغذائية 

األمور األخرى.
يذكر أن الدورة ال�64 للمؤتمر العام للوكالة 
الوكالة  مقر  في  تنعقد  الذرية  للطاقة  الدولية 
أيلول/ في فيينا خالل الفترة من 21 حتى 25 

سبتمبر.
ميليشيا  شّنت  الميداني،  الصعيد  على 
حملة  األميركي  االحتالل  من  المدعومة  »قسد« 
المدنيين  من  عدداً  واختطفت  جديدة  مداهمات 
منازل  م��ن  ع��دد  على  باالستيالء  قامت  كما 

األهالي بعد طردهم منها بريف الرقة.
وذكرت مصادر أهلية ل� سانا أن »مجموعات 
من  المدعومة  »قسد«  ميليشيا  من  مسلحة 
عدد  مداهمة  على  أقدمت  األميركي  االحتالل 
الرقة  غ��رب  الجرنية  مدينة  في  المنازل  من 
إلى  لسوقهم  الشبان  م��ن  ع���دداً  واختطفت 
الخدمة قسراً في صفوفها واقتادتهم الى جهة 

مجهولة«.
»قسد«  ميليشيا  أن  إل��ى  المصادر  ولفتت 
في  اإلن��ش��اء  قيد  منازل  على  أيضاً  استولت 
السكن الشبابي شمال الرقة وذلك بعد طردها 
المهجرة والتي كانت تقطن  العائالت  عدداً من 

داخل هذه المنازل.
ميليشيا  من  مسلحة  مجموعات  وأقدمت 
»قسد« أول أمس، على تطويق بلدة المنصورة 
الرقة  بريف  لها  التابعة  ال��ق��رى  م��ن  وع��دد 

واختطفت  فيها  ال��م��ن��ازل  وداه��م��ت  الغربي 
إلى  القتيادهم  أبنائها  من  الشبان  عشرات 
في  للقتال  عنوة  لزجهم  بها  خاصة  معسكرات 
بقوات  المرتبطة  أجنداتها  وخدمة  صفوفها 

االحتالل األميركي في المنطقة.
عن  كشفت  أجنبية  إع��الم  وسائل  وكانت 
قيام مجهولين بتعليق منشورات ورقية تدعو 
سيطرة  تحت  الواقع  ال��زور،  دير  ريف  سكان 
ضده  الشعبية  لالنتفاضة  األميركي،  الجيش 

هو وأعوانه في المنطقة.
إن  ال��زور،  دير  بريف  أهلية  مصادر  وقالت 
»حالة الرفض الشعبي ضد االحتالل األميركي 
شكالً  تأخذ  بدأت  »قسد«  تنظيم  من  وأعوانه 
 20 األح��د  صباح  السكان  عثر  حيث  جديداً، 
تدعو  ورقية  منشورات  على  أيلول،  سبتمبر/ 
مجهولون  رماها  األميركيين،  على  لالنتفاض 

في شوارع بلدة أبوحمام شرقي دير الزور«.
المنشورات  بعض  إن  ال��م��ص��ادر،  وق��ال��ت 
التي  حمام«  »أبو  بلدية  مبنى  أمام  عليها  ُعثر 
للجيش  الموالي  قسد  تنظيم  عليها  يسيطر 

األميركي.
دير  ريف  بلدات  إح��دى  هي  حمام«  و«أب��و 
عشيرة  أبناء  يسكنها  والتي  الشرقي  ال��زور 
»العكيدات«  قبيلة  عشائر  إحدى  الشعيطات، 
في  منهم  كبير  عدد  ينضوي  والتي  العربية، 

للجيش  ال��خ��اض��ع  »ق��س��د«  تنظيم  ص��ف��وف 
األميركي.

بصورة  المرفقة  المنشورات  أحد  في  وجاء 
سكان  ض��د  األم��ي��رك��ي  الجيش  ل��م��م��ارس��ات 
الصحيح،  ال��ق��رار  وات��خ��ذوا  »ف��ك��روا  ال��ع��راق: 
نحتاجه  ما  لنا  يقدموا  أن  لهؤالء  يمكن  هل 
يساعدون  ه��ؤالء  إنسانية،  م��س��اع��دات  م��ن 
أوالد  أسياد  نحن  فقط،  لهم  عبداً  يكون  من 
البغيض  األميركي  ضد  لننتفض  أس��ي��اد،... 

ومن يساعده«.
احتقان  حالة  هناك  بأن  المصادر  وتابعت 
ضد  كبير  بشكل  ت��ت��وس��ع  شعبي  وس��خ��ط 
ال��دول��ي«  التحالف   « يسمى  م��ا  م��م��ارس��ات 
وأهالي  سكان  من  األميركي  الجيش  بقيادة 
بلدات وقرى ريف محافظة دير الزور الشرقي.

األميركي  الجيش  سيطرة  مناطق  وتسود 
ريف  في  له  الخاضع  »قسد«  تنظيم  ومسلحي 
دير الزور الشرقي منذ أكثر من  شهر تظاهرات 
مطالبة  مسلحة  واشتباكات  وعمليات  شعبية 
التي  بطرد الجيش األميركي ومسلحي »قسد« 
من  عدد  وحصار  باألهالي  التنكيل  في  أمعنت 
الشباب  عشرات  واعتقال  والبلدات  القرى 
وسرقة  العشائر  وشيوخ  وجهاء  واستهدافها 
مقدرات وثروات منطقة الجزيرة من نفط وغاز 

وقمح.

حسين،  فؤاد  العراقي،  الخارجية  وزير  قال 
الكاظمي،  مصطفى  الحكومة،  رئيس  إن  أمس، 
سيطلب من فرنسا خالل زيارته المرتقبة إليها، 

شراء األسلحة منها.
فرنسية  رغبة  »ه��ن��اك  أن  ال��وزي��ر  وأض��اف 
رغبة  تقابلها  العراق،  مع  العالقات  تعزيز  في 

عراقية في تقوية العالقات معها«.
وأشار حسين إلى أن »ثمة مشاريع اقتصادية 
تقوم  بحيث  مبدئية،  بموافقة  وحظيت  طرحت 
من  المشاريع  هذه  بتنفيذ  الفرنسية  الشركات 
تتناول  مشاريع  وهي  العراق،  مساعدة  أجل 
البنى التحتية، وأخرى خدمية، وأخرى تتناول 
قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى بحث المسائل 

والعسكرية«. األمنية 
المشتركة  العمليات  قيادة  كشفت  ميدانياً، 
نوعية  أمنية  عملية  نتائج  مجمل  عن  العراقية، 
انطلقت لتدمير فلول »داعش« اإلرهابي وبقاياه 
للنازحين  التي تشهد عودة  في محافظة نينوى 
شمالي  التهجير،  م��ن  س��ن��وات   6 بعد  إليها 

العراق.
العمليات،  باسم  الرسمي  المتحدث  وأعلن 
خاص  تصريح  في  الخفاجي،  تحسين  اللواء 
األمنية تمكنت وفق جهد  القوات  أن  العراق،  في 
ونفقين  مضافات   3 تدمير  من  مهم،  استخباري 
لتنظيم »داعش« اإلرهابي، في جزيرة كنعوص 

الشمالية، جنوبي نينوى، شمالي البالد.
القوات صادرت خالل  أن  الخفاجي،  وأضاف 
عيار  منها  ل�«داعش«،  مختلفة  أسلحة  العملية، 
لألسلحة  تستخدم  ملم  و14.5  ملم،   7.62

المتوسطة. الرشاشة 
مطلوبين   8 على  القبض  إلقاء  عن  وكشف، 
صادرة بحقهم مذكرات قبض في مناطق متفرقة 

من نينوى.
وأفاد الخفاجي، أن عملية أمنية أخرى انطلقت 
15 والقطعات  71 وفرقة  بها قوات لواء المشاة 
فلول  ومالحقة  وتفتيش  لتطهير  بها،  الملحقة 
والياسة  المثلثلة  قرى:  في  اإلرهابي،  »داعش« 

والحرشانية بناحية ربيعة غربي نينوى.
المذكورة  القرى  في  عثرت  القوات  أن  وأكمل، 
الصنع  محلية  وعبوات  قاذفة  صواريخ  على 
مخلفات  من  ملم،   155 عيار  مدفعية  وقذائف 
بعد  تدميرها  ت��م  كلها  اإلره��اب��ي،  »داع���ش« 

عليها. السيطرة 
للقوات  األمني  الواجب  أن  الخفاجي،  وتابع 
تلول  مناطق  إل��ى  نينوى،  غربي  م��ن  استمّر 
حروش،  وسبايا  الصكار،  ومجمع  السلطان، 
الموصل،  الواقع »غربي  البعاج  التابعة لقضاء 
على  العثور  تم  حيث  سنجار«،  جبل  وجنوب 

قنابل هاون 120 ملم، و60 ملم.
وأل��م��ح ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م ق��ي��ادة 

القوات  أن  إلى  العراقية،  المشتركة  العمليات 
مخيمات  م��ن  ال��ع��ائ��دي��ن  استقبلت  األم��ن��ي��ة 
قضاء  إل��ى  ك��ردس��ت��ان  إقليم  ف��ي  ال��ن��ازح��ي��ن 
عدد  أن  إلى  منوهاً  الموصل،  غربي  سنجار، 
تّم   9 بلغ  سنجار،  إلى  ع��ادت  التي  العائالت 

أمنياً. تدقيقها 
في  العراقي،  األمني  اإلع��الم  خلية  وأعلنت 
العراق،  في  مراسلتنا  تلقتهما  متتالين  بيانين 
عمليات  ق��ي��ادة  ف��ي  مشتركة  ق���وات  ش���روع 
قرى«  وتطهير  تفتيش  بواجب  نينوى،  غ��رب 
إلى  التابعة  والياسة«  والمناعية  الحرشانية 
منابع  تجفيف  ب��ه��دف  وذل���ك  ربيعة  ناحية 

اإلرهاب وفرض األمن واالستقرار فيها.
من  تمّكنت  ال��ق��وات  أن  الخلية،  وأض��اف��ت 
ال��دروع  ضد  قاذفة  ص��واري��خ   3 على  العثور 
وقذيفة  الصنع  محلية  ناسفتين  وعبوتين 
مدفعية عيار 155 ملم و13 صاعقاً من مخلفات 
عصابات »داعش« اإلرهابي، حيث تّم تفجيرها 

موضعياً.
بواجب  خرجت  أخ��رى  ق��وة  أن  إل��ى  ولفتت 
تفتيش في مجمع الصكار وقرية تلول السلطان 
قضاء  إل��ى  التابعة  ح��روش  سبايا  ومنطقة 
البعاج، وعثرت على قنبرة هاون عيار 120 ملم 
التعامل مع  10 ملم، وقد تم  وقنبرة هاون عيار 

المواد المضبوطة أصولياً.

المشتركة  األمنية  القوات  أن  الخلية،  وذكرت 
تفتيش  خالل  تمكنت  نينوى،  عمليات  قيادة  في 
الموصل  جنوبي  كنعوص،  ج���زرة  وتطهير 
 3 على  العثور  من  البالد،  شمالي  نينوى،  مركز 
وسبطانة  كالشنكوف،  بنادق  و4  ونفقين  أوكار 
ألقت  كما  ملم،   4.5 عيار  متوسطة  رش��اش��ة 
القبض على 8 مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات 

إلقاء قبض في القرى القريبة من الجزرة.
األول  كانون  ديسمبر/  في  العراق،  وأعلن 
تنظيم  قبضة  من  أراضيه  كامل  تحرير   ،2017
وعدد  روسيا  في  المحظور  )اإلره��اب��ي  داع��ش 
ونصف  سنوات   3 نحو  بعد  ال��دول(،  من  كبير 
اإلرهابي  التنظيم  مع  المواجهات  من  السنة 

الذي احتّل نحو ثلث البالد.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية 
إن الواليات المتحدة األميركية، تحاصر القيادة 

الفلسطينّية، سياسياً واقتصادياً ومالياً.
اش��ت��ي��ة ل��ف��ت إل���ى أن ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي 
عن  المساعدات  قطع  على  أقدم  ترامب  دونالد 
من  العربية  الدول  بعض  ومنع  الفلسطينيين 
»الضغط  بهدف  تجاههم  بالتزاماتها  الوفاء 
وإجبارها  وابتزازها  الفلسطينية،  القيادة  على 

على مقايضة الحقوق بالمال«. 
التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  استهجن  كما 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، 
لرفضها  بالخيانة  الفلسطينية  القيادة  اتهام 

تطبيع الدول العربية مع »إسرائيل«.
تساءل  تويتر  على  تغريدات  سلسلة  وفي 
عريقات »هل أصبحت دعوة الدول العربية إلى 
التمّسك بمبادرة السالم العربّية جريمة تتطلب 
الصهاينة والوصول للقول إن فلسطين ليست 

قضيتي والكيان الصهيوني حليفتي«.
كما أّكد عريقات »تثمين موقف كل َمن يرفض 
إنهاء االحتالل وتجسيد استقالل  التطبيع قبل 
بعاصمتها   1967 حدود  على  فلسطين  دولة 

القدس الشرقية«.
الفلسطينّية  المقاومة  فصائل  ونظمت  هذا 
مع  للتطبيع  رفضاً  صحافياً  مؤتمراً  األح��د 

سلسلة  ِخالله  أطلقت  الصهيوني،  االحتالل 
االتفاق  لهذا  الرافضة  والوقفات  الفعاليات  من 

العربي الصهيوني.
أن  الفلسطينية،  المقاومة  فصائل  وأك��دت 
هو  فلسطين  أرض  على  المقاومة  م��ش��روع 
حقوقنا  ان��ت��زاع  إل��ى  »وص���والً  ممتّد  مشروع 

المشروعة كاملة«.
الفلسطينية موقف  المقاومة  وثّمنت فصائل 
الرافض  تبون،  عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس 

للتطبيع.
»الموقف  عن  يعّبر  تبون  موقف  إّن  وقالت 
القضية  يحتضن  ال���ذي  األص��ي��ل  ال��ع��رب��ي 

الفلسطينية والداعم لها«.
كما دعت زعماء وحكام الدول العربية لتحذو 
االرتهان  رف��ض  في  الجزائري  الرئيس  ح��ذو 

للهيمنة »الصهيوأميركية« ورفض التطبيع.
لن  بالده  أن  أعلن  الجزائري  الرئيس  وكان 
تشارك في عملية التطبيع ولن تباركها، مؤكداً 
بالنسبة  مبدئية  هي  الفلسطينية  القضية  أن 
للجزائر وهي »قضية مقدسة بالنسبة للشعب 

الجزائري«.
إع��الم  وس��ائ��ل  م��ع  لقاء  ف��ي  أض��اف  تبون 
للتطبيع  الهرولة  من  نوعاً  الحظنا  لقد  محلية 
»ال  أن��ه  على  مشدداً  م��ؤخ��راً،  »إسرائيل«  مع 
بالدولة  إال  الفلسطينية  للقضية  حل  يوجد 
وعاصمتها   1967 ح��دود  ف��ي  الفلسطينية 

القدس الشريف«.
االحتالل  ق��وات  اعتقلت  آخ��ر،  سياق  وف��ي 
الفلسطينيين  من  عدداً  أمس  فجر  الصهيوني 
بينهم  المحتلة،  والقدس  الغربية،  الضفة  من 
في  منزله  مداهمة  بعد  حنون،  خيري  الناشط 

طولكرم.
االحتالل  قوات  بأن  محلية  مصادر  وأفادت 
الله  وعبد  العتيق،  محمد  الشابين  اعتقلت 
ال��ج��والن��ي، ق��رب ب��اب األس��ب��اط ف��ي القدس 
من  إثنين  فلسطينيين  اعتقلت  كما  المحتلة. 
بعد  الخليل  محافظة  ف��ي  سامت  دي��ر  بلدة 

تفتيش منزليهما. 

هذا وكانت قوات االحتالل قد اعتدت في وقت 
سابق على الناشط خيري حنون خالل تظاهرة 

مناهضة للتطبيع، ولمشاريع الضم.
وُيعّد الناشط حنون من أبرز الناشطين في 
الضفة  في  الضم  ضد  المستمرة  التظاهرات 

الغربية المحتلة.
التواصل  م��واق��ع  على  ناشطون  وت���داول 
االجتماعي صوراً ومشاهد فيديو لقوات االحتالل 
الفلسطينيين،  المواطنين  باعتقال  تقوم  وهي 
أبو  حاجز  على  فلسطينياً  طفالً  اعتقلت  حيث 

الريش قرب المسجد اإلبراهيمي.
قد  ك��ان  حنون  خيري  الناشط  أن  ويذكر 
تعرض للضرب من قوات االحتالل في 1 أيلول/

للفلسطينيين  احتجاج  خالل  الحالي،  سبتمبر 
قبل  من  أراضيهم  مصادرة  ضد  طولكرم  في 

االحتالل.
باالختناق  الفلسطينيين  عشرات  وأصيب 
للضرب  ت��ع��ّرض��ه��م  ج����راء  وال����رض����وض، 

واستنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خالل قمع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي وقفة احتجاجية ضد 
االستيالء الصهيوني على أراضي قرى جبارة، 
طولكرم،  وش��رق  جنوب  وش��وف��ة،  وال���راس، 
استيطانّية  صناعّية  منطقة  إقامة  لغرض 

عليها.
المستوطنين  ع���ش���رات  واق��ت��ح��م  ه����ذا 
باب  من  المبارك  األقصى  المسجد  المتطرفين 
المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

الصهيوني.
بالقدس  اإلسالمية  األوق��اف  دائ��رة  وأف��ادت 
المسجد  اقتحموا  مستوطناً   32 بأن  المحتلة 
األقصى، وتجّولوا في باحاته، وسط محاوالت 

ألداء طقوس يهودية فيه.
الخاصة  ووحداتها  االحتالل  شرطة  وكانت 
األقصى  بالمسجد  اليوم  صباح  منذ  انتشرت 
الكاملة  الحماية  ووف���رت  ب��واب��ات��ه،  وع��ن��د 

القتحامات المستوطنين للمسجد.

كشف الجهادي، عضو تنظيم »القاعدة« السابق، أيمن دين، عن السبب الكامن وراء عدم استهداف 
»القاعدة« للكيان الصهيوني، على الرغم من انتشارها في المنطقة.

من  األخيرة  بموجبه  طلبت  و«حماس«،  »القاعدة«  بين  اتفاق  عن  السابق  الجهادي  وأفصح 
»القاعدة«  الطرفين، حيث دربت  كان بين  متبادالً  التدخل في فلسطين، وبأن تدريباً  »القاعدة« عدم 

عدداً من عناصر »حماس« على آخر تقنيات المتفجرات والسالح الكيميائي.
وذكر أيمن بأن التفجيرات التي جرت داخل الخط األخضر في فلسطين بين األعوام 2003-2000 
كانت نتيجة التعاون بين القاعدة وحماس، وبسبب استخدام حماس لنوعية متفجرات في األحزمة 

الناسفة طّورها تنظيم القاعدة، وكانت أقوى من »تي إن تي« بمرتين.
وأشار دين إلى أن هناك تبريراً آخر كان وراء عدم االستهداف، وهو انشغال القاعدة برأس األفعى 
وهو وفقاً لرؤية القاعدة الواليات المتحدة، باإلضافة إلى أن هناك محاوالت عدة الستهداف الصهاينة 

في الخارج بشكل مستمر.
اليهودي، وتفجيرات طابا  إلى أن تفجير جزيرة برقة في تونس والمعبد  وبين الجهادي السابق 
واستهداف ذهب وشرم الشيخ، ومحاولة استهداف الطائرة اإلسرائيلية التي أقلعت من مطار كينشاسا 
بصاروخين مضادين للطائرات، وأيضاً تفجير الكنيس اليهودي والقنصلية الصهيونية في اسطنبول 

حيث سقط 23 قتيالً، كان استهدافاً لصهاينة أو يهود خارج الكيان الصهيوني، بحسب تعبيره.
ويعتبر أيمن دين واحداً من أبرز الشخصيات التي خرجت من القاعدة بعد عمله مع االستخبارات 
من  العديد  منع  في  ساهمت  التنظيم،  عن  المعلومات  من  الكثير  إرسال  في  نجح  حيث  البريطانية، 

العمليات اإلرهابية.

»جهادّي« �سابق يك�سف عالقة حما�س 

بعدم ا�ستهداف القاعدة للكيان ال�سهيونّي
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عربيات / دوليات6

قال متابعون للمعركة 
الرئاسية في  االنتخابية 

أميركا إن االستقطاب 
الذي يفرض نفسه 

في الشارع األميركي 
يقوم على انقسام 
صار فيه الرئيس 

دونالد ترامب ممثالً 
للبيض والمرشح جو 

بايدن ممثالً لألفارقة. 
والواليات تنقسم على 
هذا األساس، ما يرّجح 

مكانة ترامب االنتخابية 
ويعزز فرص الفوضى 

في آن واحد.

كوالي�سكوالي�س
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ظريف �إلى مو�سكو قريبًا:

 

َمن يبد�أ �لحرب فلن يكون هو َمن ُينهيها

 �إير�ن تدعو �إلى �لرقابة

على �لأن�سطة �لنووّية �ل�سعودّية

�لتحاد �لأوروبي يوؤيد �نتخابات جديدة في بيالرو�س 

ويف�سل في �لتو�فق حول عقوبات �سّدها

�لحوثي: �لأميركّيون و�سعو� �أنظارهم على �ليمن لموقعه �ل�ستر�تيجّي..

 

وحفلة تر�مب لإعالن �لتطبيع ك�سفت �لحقيقة 

تقرير �إخبارّي

مبادر�ت �ل�سين تحّقق نتائج ملمو�سة في دعم �لتعاون متعّدد �لأطر�ف

وزارة  في  الثانية  آسيا  دائرة  مدير  أعلن 
أمس،  كابولوف،  زامير  الروسية  الخارجية 
جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  »وزي��ر  أن 
أيلول  من  ال�24  في  موسكو  ي��زور  ظريف 

الحالي«.
وأشار إلى أن »الموضوعات التي ستبحث 
وسورية  الثنائية  العالقات  وهي  تقليدية، 
وقضايا  المشتركة  الشاملة  العمل  وخطة 

إقليمية أخرى«.
وب��ح��س��ب ك��اب��ول��وف، ف���إن ال��وزي��ري��ن 
النظام  رفع  مسألة  بالطبع،  »سيناقشان 
وال��ذي  بالسالح،  إي���ران  بتزويد  ال��خ��اص 

ينتهي في 18 تشرين األول المقبل«.
وكان ظريف غّرد عبر التويتر في الذكرى 
الحرب  ن��ش��وب  على  األرب��ع��ي��ن  السنوية 
»المجتمع  أن  معتبراً  اإليرانية،  العراقية 
سيما  ال  حينها،  للمعتدي  دعمه  قّدم  الدولي 
راسخين  ن��زال  ما   – الكيماوية  باألسلحة 
األبطال«.  شهدائنا  ذكرى  ونحيي  وبشرف 
فلن  )ضدنا(  الحرب  يبدأ  »َمن  بأنه  مذكراً 
في  لرابح  وج��ود  وال  ينهيها،  من  هو  يكون 

الحرب«.

الثورة  مرشد  ق��ال  نفسه،  اإلط���ار   وف��ي 
الذكرى  في  خامنئي  علي  السيد  إي��ران  في 
إن  اإلثنين  أمس  المقدس  للدفاع  األربعين 
وحتى  اإلمكانات  أبسط  من  حرمنا  »الغرب 
أعطى  فيما  الخفيفة،  واألسلحة  المعدات 

الجانب المقابل كل شيء«.

حسن  اإليراني  الرئيس  تناول  جهته،  من 
إي��ران  حصار  مسألة  أم��س،  أول  روح��ان��ي 
»أميركا  أن  وأكد  عليها،  العقوبات  وفرض 
لم تفشل فقط في تحقيق إجماع عالمي ضد 
إيران بل حتى في إقناع حلفائها التقليديين 

بالوقوف إلى جانبها«.

منظمة  رئ���ي���س  دع����ا 
اإليرانية،  الذرية  الطاقة 
ع��ل��ي أك���ب���ر ص��ال��ح��ي، 
للطاقة  الدولية  الوكالة 
ال���ذري���ة، إل���ى »ال��رق��اب��ة 
النووية  األن��ش��ط��ة  على 
حيادي  بشكل  السعودية 

ال لبس فيه«.
كذلك دعا صالحي خالل 
العام  المجمع  اج��ت��م��اع 
للطاقة  الدولية  للوكالة 
إلى  الفيديو،  عبر  النووية 
الكيان  انضمام  »ضرورة 
معاهدة  إل��ى  اإلسرائيلي 
السالح  انتشار  من  الحد 

ومن  عاجل  بشكل  النووي 
دون شروط مسبقة«.

على  الحفاظ  أجل  من  المدمرة،  األميركية  لإلجراءات  التصّدي  »ينبغي  إنه  صالحي  وقال 
االتفاق النووي والتعددية الدولية«.

وأعربت إيران في وقت سابق عن قلقها من وجود »برنامج سعودي سري للتسلح النووي«، 
إلى  حوله  تقرير  ورفع  بشأنه،  توضيحات  »تقديم  إلى  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  داعية 

أعضاء الوكالة«.

أعلن رئيس الدبلوماسية األوروبية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي عقب 
»دول  أن  أمس،  بروكسل  في  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزراء  مجلس  اجتماع 
االتحاد األوروبي ال تعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لبيالروس، لكنها تدعم 
رغبة الشعب البيالروسي في إجراء انتخابات نزيهة تحت رعاية منظمة األمن 

والتعاون في أوروبا«.
الديمقراطية،  في  ورغبتهم  البيالروسي  الشعب  دعمنا  »لقد  بوريل  وقال 
وكذلك دعوتهم إلى انتخابات جديدة نزيهة تحت رعاية منظمة األمن والتعاون 

في أوروبا. هدف االتحاد األوروبي هو انتخابات حرة في بيالروس«.
وبدأت احتجاجات جماهيرّية في جميع أنحاء بيالروس في التاسع من آب، 
ألكسندر  الحالي،  الدولة  رئيس  بها  فاز  التي  الرئاسية  االنتخابات  عقب  وذلك 

لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.
في  جرت  التي  الرئاسية  االنتخابات  يعتبر  »ال  أنه  األوروبي  االتحاد  وأعلن 

بيالروس عادلة ونزيهة، ورفض االعتراف بنتائجها«. 
للتوصل  الجانب  أحادية  وساطة  فرض  المقبول  غير  من  أنه  موسكو  وترى 
الحوار  خالل  من  بهدوء  الوضع  تسوية  وتؤيد  كما  بيالروس،  في  تسوية  إلى 
البيالروسي الداخلي، من دون تدخل وإمالءات وبالطبع بدون ضغوط خارجية، 

وتحترم خيار شعب بيالروس، مبينة أن »هذا ينطبق على أولئك الذين صوتوا 
لصالح لوكاشينكو والمرشحين اآلخرين«.

كما أعلن بوريل، أن »دول التكتل لم تتوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات 
على سلطات بيالروس، لكنها دعت النتخابات جديدة في البالد«.

وقال بوريل، إنهم لم يتمكنوا من إقرار قائمة للمسؤولين البيالروسيين بسبب 
عدم التوصل إلى إجماع حولها.

وشدد بوريل مع ذلك على أن وزراء خارجية دول االتحاد أيدوا الدعوة إلى 
والتعاون  األمن  منظمة  برعاية  بيالروس  في  جديدة  رئاسية  انتخابات  إجراء 

في أوروبا.
التدخل  ينوي  ال  »التكتل  أن  على  األوروبي  االتحاد  دبلوماسيي  كبير  وشدد 
في شؤون بيالروس الداخلية«، لكنه يحث على »إقامة حوار وطني في البالد 

وإجراء انتخابات نزيهة«.
وأكد بوريل أنه »سيتم تناول مسألة العقوبات، خالل قمة االتحاد األوروبي 
هذه  حول  »المناقشات  أن  إلى  مشيراً  الخميس«،  يوم  عقدها  المقرر  من  التي 

القضية قد تكون طويلة«.
وكان االتحاد األوروبي قد أكد سابقاً أنه يعمل على تنسيق قائمة باألشخاص 

تعتبره  عما  مسؤوليتهم  بسبب  انفرادية  عقوبات  عليهم  سيفرض  الذين 
بروكسل تزويرا لنتائج االنتخابات الرئاسية في بيالروس واستخداما للعنف 

ضد المشاركين في المظاهرات المناهضة لسلطات البالد.
األمن  ق��وات  بين  عنف  يرافقها  واس��ع��ة،  احتجاجات  ب��ي��الروس  وتشهد 
جرت  التي  الرئاسية  لالنتخابات  الرسمية  النتائج  على  محتجين  ومتظاهرين 
يوم 9 أغسطس الماضي وأفضت إلى فوز الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، 
الحاكم في البالد منذ العام 1994، بحصوله على %80 من أصوات الناخبين، 
بينما حصدت المعارضة، سفيتالنا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه 
األساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين اآلخرين، حوالي %10 من 

األصوات.

اليمني لن يقبل  إن »الشعب  الحوثي  الملك  الله عبد  أنصار  قال رئيس حركة 
بمصادرة حريته واستقالله«.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ال� 21 من أيلول، لفت الحوثي 
وثروته  االستراتيجي  لموقعه  اليمن  على  أنظارهم  وضعوا  »األميركيين  أن  إلى 
األمة  في  له  مهماً  دوراً  تعني  اليمني  الشعب  حرية  أن  يدركون  كما  الوطنية، 

اإلسالمية«.
 11 أحداث  بعد  وتيرته  ازدادت  اليمن  في  األميركي  »التدخل  أن  إلى  وأشار  
أهداف استعمارية وال  إال لتحقيق  لم يكن  اليمن  أن »التدخل في  أيلول«، مضيفاً 

نتائج إيجابية له«.
كما قال إن »حرص األميركيين على سحب كل عناصر القوة لدى اليمن وتغذية 
كل عوامل االنقسام الداخلي«، مشدداً على أن »أميركا سعت إلى بعثرة الشعب 

اليمني تحت كل العناوين«.
وتابع الحوثي قائالً  »السفير األميركي سعى لبناء المزيد من القواعد العسكرية 

األميركية في محيط صنعاء وفي مناطق أخرى«.
ووفق الحوثي فإن »السفير األميركي في صنعاء كان بشكٍل رسمي وبقرار من 
في  السلطة  له  وسلّمت  شعبنا  على  الوصاية  في  األول  المسؤول  األمن  مجلس 
في  مثبت  هذا  مباشر  بشكٍل  والمسؤولين  الوزراء  يوجه  وكان  بهذا،  الحين  ذلك 

الصحف ووسائل اإلعالم في حينها«.
بقواعد  القبول  إلى  السابق  النظام  في  التفريط  »وص��ل  فقد  لكالمه  ووفقاً 
داخل  تواجد  لهم  وبات  صنعاء  إلى  المارينز  وأتى  اليمن  في  أميركية  عسكرية 
العاصمة«، مضيفاً أن »الدولة في صنعاء اليوم ال تسيطر على الثورة النفطية وال 
المنافذ البرية والجوية وسفن المشتقات يمنعها العدوان من الدخول إلى ميناء 

الحديدة«.
وتابع رئيس حركة أنصار الله قائالً »الضائقة المعيشية اليوم في اليمن هي 
َمن  هو  العدوان  »تحالف  أن  مضيفاً  خانق«،  ولحصار  التحالف  لعدوان  نتيجة 
الوطنية إلضعافها  العملة  اليمني وشن حرباً على  المركزي  المصرف  تآمر على 

مقابل الدوالر«.
 21 اليمنية قبل ثورة  وكشف الحوثي عن »وجود تنسيق سري بين السلطة 

أيلول مع اإلسرائيليين تمهيداً إلقامة عالقات تطبيع«.
للنظام  المنحرف  المسار  يظهر  ما  المقبلة  األيام  في  »سيكشف  إنه  قال  كما 
السابق في سعيه للتطبيع مع العدو اإلسرائيلي«، موضحاً أنه »وصل مسؤولون 
هناك  وكانت  السابقة  السلطة  قادة  مع  لقاءات  وعقدوا  صنعاء  إلى  صهاينة 

اتفاقيات وترتيبات لتعزيز العالقات بين النظام السابق وكيان العدو«.
البعض  واكتشف  اليمن  احتالل  هدفه  »العدوان  أن  الحوثي  أوض��ح  كذلك 
»مسار  أن  ومعتبراً  المهرة«،  على  للسيطرة  السعودية  اتجاه  بعد  الحقيقة  هذه 
تحالف  من  جزءاً  يكون  ألن  يسعى  وهو  توسعي  مسار  هو  اليمن  في  األميركي 

العدوان ألنه ال يريد تحمل الكلفة«.
يسعى  التي  الحلوب  البقرة  هو  السعودي  »النظام  فان  الحوثي  وبحسب 

األميركيون إلى تحميلها كلفة تمكينهم من السيطرة على اليمن«.
وخطوات  »إسرائيل«  مع  التطبيع  إلعالن  ترامب  »حفلة  إن  قال  التطبيع  وعن 
على  مشدداً  المنطقة«،  شعوب  لكل  الحقيقة  كشفت  االتجاه  هذا  في  السعودية 
لخدمة  هو  المنطقة  في  أتباعهما  وكل  واإلم��ارات  السعودية  به  تقوم  ما  »كل  أن 

الواليات المتحدة وإسرائيل«.
المؤامرات  بسبب  يستوحشوا  »أال  والفلسطيني  اليمني  الشعب  دعا  كما 

وانكشاف ما كان خافياً«.
اإلسالم  راية  كحاملي  أنفسهم  يقّدمون  كانوا  »من  إن  قال  كلمته،  سياق  وفي 
أن  مؤكداً  واألميركيين«،  باإلسرائيليين  الواضح  بارتباطهم  ب��رزوا  والعروبة 
أمام  يتذللون  فيما  األمة  شعوب  تجاه  مفرطة  بعدائية  يتسمون  »المطّبعين 

الواليات المتحدة وإسرائيل«.
وإذ شدد على أن »من واجبنا كأمة إسالمية هو التصدي لألميركي واإلسرائيلي 
الشعب  وحقوق  القدس  »تسليم  إن  قال  المقاومة«،  محور  عند  الحال  هو  كما 
عن  تعبيراً  وليس  لردع  نتاج  هو  الحقيقي  والسالم  سالماً  يسمى  ال  الفلسطيني 

الخضوع«، وفق ما تحدث.

من المقّرر أن تنطلق االجتماعات السنوية رفيعة المستوى لألمم المتحدة 
احتفاالً بالذكرى الـ75 لتأسيسها، حيث سيجتمع رؤساء العالم افتراضياً 

للتعبير عن دعمهم للجهود الجماعيّة لمواجهة التحديات العالمية.
ومن المتوقع أن يؤكد الرئيس الصيني شي جين بينغ مجدداً على التزام 
الصين بدعم عمل األمم المتحدة وتحسين نظام الحوكمة العالمي، ويوضح 
مفاهيم الصين بخصوص التنمية كما فعل قبل خمس سنوات، بهدف بناء 

مستقبل أفضل للمجتمع الدولي.
وقال بينغ في الدورة الـ70 للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 2015 
في  والمساهمة  العالمي،  السالم  بناء  في  المشاركة  ستواصل  »الصين  إن 

التنمية العالمية، ودعم النظام الدولي«.
المبادرات  مــن  مجموعة  تنفيذ  تــم  الماضية،  الخمس  الــســنــوات  وفــي 
على  المنظمة  لعمل  دعماً  الصيني  الزعيم  أعلنها  التي  الهامة  واإلجـــراءات 

أرض الواقع، مما أظهر تصميم الصين على تعزيز التعددية ودعمها.
وبعد انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم، استجابت الصين بنشاط 
خالل  من  الوباء،  ضد  العالمية  اإلنسانية  لالستجابة  المتحدة  األمم  لخطة 
دوالر  مليون   50 بإجمالي  العالمية  الصحة  لمنظمة  مرتين  المادي  التبرع 
دولية،  ومنظمة  دولــة   150 من  ألكثر  مادية  مساعدات  وتقديم  أميركي، 

وتصدير إمدادات الوقاية من الوباء إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة.
بكين  في  عقد  اجتماع  في  الشهر،  هــذا  من  سابق  وقــت  في  بينغ  وقــال 
»الصين  إن  الــبــالد  فــي  الفيروس  مكافحة  فــي  بها  يحتذى  نــمــاذج  لتكريم 
ستواصل دعم منظمة الصحة العالمية في لعب دورها القيادي في المعركة 

العالمية ضد جائحة كوفيد19-«.
تقديره  عــن  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن  وأعـــرب 
التي قدمتها الصين لمكافحة كوفيد19- خالل اتصال هاتفي  للمساعدات 

مع بينغ في آذار.
الوقاية  الصين لخبراتها في مجال  تبادل  تقدر  المتحدة  »األمم  إن  وقال 
النامية وكذا تقديمها مساعدات قيمة مثل  الدول  الوباء مع  والسيطرة على 

اإلمدادات الطبية واللقاحات واألدوية«.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء »شينخوا« يوم الجمعة، قال األمين العام لألمم 

المتحدة إن »الصين تعد إحدى ركائز التعددية«.
في  مــتــزايــد  بشكل  أكــبــر  دوراً  تلعب  »الــصــيــن  أن  غوتيريس  وأوضـــح 
والصين  المتحدة  »األمـــم  أن  إلــى  مشيراً  والعالمية«،  اإلقليمية  الــشــؤون 
تتمتعان بمستوى عاٍل من التعاون«، ورّحب بـ«موقف الصين الشامل بشأن 
عدد كبير من الموضوعات ذات االهتمام المشترك من تغير المناخ إلى حفظ 

السالم والتنمية المستدامة«.
ومنذ نشر بعثة حفظ السالم الصينية الـ18 في لبنان في أيار، قام الجنود 
الصينيّون بإزالة األلغام األرضيّة من مساحة تزيد عن 10 آالف متر مربع 
في المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وقد أشادت قوة األمم 
في  مهم  كمساهم  الصينية  السالم  حفظ  ببعثة  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة 

الدفاع عن السالم واالستقرار.
ومنذ قمة القادة بشأن عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم عام 2015، 
شرطة  وفرقة  جندي  آالف   8 قوامها  احتياطية  قوة  أيضاً  الصين  سجلت 
300 فرد في بعثات حفظ السالم األممية، كما تعهد الرئيس  دائمة قوامها 

الصيني.
نظام  في  الثالث  المستوى  إلى  االحتياطية  وحداتها  من  ست  رفع  وتــّم 
قوة  اآلن  الصين  تمتلك  وبــذلــك،  الــســالم.  لحفظ  المتحدة  ــم  األم جاهزية 
في  األعضاء  الدول  جميع  وحدات  بين  تنوعاً  واألكثر  األكبر  هي  احتياطية 

األمم المتحدة.
كما قدم صندوق الصين - األمم المتحدة للسالم والتنمية 67.7 مليون 
المتحدة في مجاالت مثل  لدعم جهود األمم  80 مشروعاً  دوالر ألكثر من 
حفظ السالم ومكافحة اإلرهاب والطاقة والزراعة والبنية التحتية والصحة 

والتعليم.
وقال غوتيريس إن »تعاون األمم المتحدة الوثيق مع الصين يمتد أيضاً 
إلى قضايا تشمل السالم واألمن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك آسيا 

وأفريقيا والشرق األوسط«.
وأضاف أن »األمم المتحدة دعمت وشهدت اإلنجازات التنموية الصينية 
الهامة خالل هذه الفترة، وتلتزم بدفع تعزيز شراكتنا في جميع ركائز عمل 

المنظمة، ومن بينها التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان«.

الصين ستواصل لعب دور هام في دعم  بأن  »يثق  إنه  وقال غوتيريس 
الجهود التعددية لبناء مجتمعات أكثر عدالة وشموالً، تكون أكثر مرونة في 

مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة«.
النامية  البلدان   2015 عام  منذ  الصين  ساعدت  بينغ،  مبادرات  ولتنفيذ 
زراعياً،  تعاونياً  مشروعاً  و118  الفقر،  من  للحد  مشروعاً  بـ180  األخرى 
و178 مشروع معونة من أجل التجارة، و103 مشاريع للحفاظ على البيئة 
وتدريبياً  تعليمياً  معهداً  و123  وعيادة،  مستشفى  و134  المناخ،  وتغير 

مهنياً.
وقّدم صندوق مساعدات التعاون فيما بين بلدان الجنوب الدعم ألكثر من 
التنمية  إلى دفع عجلة  أدى  نامية، مما  30 دولة  أكثر من  في  80 مشروعاً 

المستدامة العالميّة.
كما قّدمت الصين مساهمة مهمة في تنمية المرأة في العالم.

للمرأة، تعّد  المتحدة  بـ10 ماليين دوالر لهيئة األمم  ومن خالل تبّرعها 
الصين أكبر مساهم بين الدول النامية في كيان األمم المتحدة للمساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة. وقد أنجزت 133 مشروعاً صحياً للمرأة والطفل 
ودعت أكثر من 30 ألف امرأة من البلدان النامية األخرى إلى المشاركة في 

برامج تدريبية في الصين.
وتقوم الصين أيضاً بدور نشط في الحوكمة البيئية العالمية.

طريقها  الفطر،  لزراعة  العشب  تستخدم  التي  جونتساو،  تقنية  وشقت 
إلى أكثر من 100 دولة، بدءاً من الوس إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. كما 
التقنيات والخبرات الصينية في تخضير الصحراء مع دول  تمت مشاركة 

في أفريقيا وآسيا الوسطى.
للبيئة،  المتحدة  األمــم  لبرنامج  التنفيذي  المدير  أنــدرســن،  إنغر  وقــال 
السنوات  في  المناخية  الريادة  إظهار  في  هائالً  نجاحاً  »حققت  الصين  إن 
األخيرة« من خالل استثمارات كبيرة في الطاقة والتقنيات النظيفة، والتنقل 

الكهربائي، واستعادة األراضي على نطاق واسع.
فعالة  استجابة  لتشكيل  قوية«  تعددية  إلى  بحاجة  »نحن  أندرسن  وقال 
الصين  أرى  أن  و«يسعدني  جمعاء.  للبشرية  المشتركة  البيئية  للمشاكل 

تقوم بدور نشط في تعزيز هذا النهج«.

ت�صعيد جديد مع ال�صين... 

الجي�ش التايوانّي يتوّعد 

»قوات العدو«

قواتها  أن  أم���س،  ت���اي���وان،  أع��ل��ن��ت 
المسلحة لها الحق في الدفاع عن النفس 
»مضايقات  وسط  للهجمات  والتصدي 
يبدو  ما  على  تحذير  في  وت��ه��دي��دات«، 
التي أرسلت مؤخراً طائرات عدة  للصين 

عبر خط المنتصف بمضيق تايوان.
وج����اء ف���ي ب��ي��ان ل������وزارة ال��دف��اع 
ال��ت��اي��وان��ي��ة، أن��ه��ا »ح����ددت ب��وض��وح 
الجزيرة  ستتخذها  التي  الرد  إج��راءات 
وس���ط ت��ص��اع��د وت���ي���رة ال��م��ض��اي��ق��ات 
وال��ت��ه��دي��دات م��ن ط��ائ��رات وم��ق��ات��الت 

العدو«.
وقالت إن »تايوان من حقها الدفاع عن 
نفسها والتصدي للهجمات في ظل اتباع 
نهج عدم تصعيد الصراع أو التسبب في 
تقوم  »لن  أنها  مضيفة  وقائع«،  حدوث 
تخشى  ال  كذلك  لكنها  استفزازية  بأعمال 

العدو«.
المقاتلة  الطائرات  تراقب  ما  وع��ادة 
في  المنتصف  خط  والصينية  التايوانية 
عدم  رغم  تعبره  ال  لكنها  تايوان،  مضيق 

وجود اتفاق رسمي على ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، 
بكين  ف��ي  للصحافيين  بين،  ون  وان��غ 
األراضي  من  يتجزأ  ال  جزء  »تايوان  إن 
خط  يسمى  لما  وج���ود  وال  الصينية، 

المنتصف في المضيق«.
في  كبيرة  ب��درج��ة  التوتر  وتصاعد 
تايبه  بين  الماضية  القليلة  األش��ه��ر 
المتمتعة  ت��اي��وان،  تعتبر  التي  وبكين 
يمكن  لها  تابعاً  إقليماً  ديمقراطي،  بحكم 

استعادته بالقوة إذا تطلب األمر.
خط  الصينية  ال��ط��ائ��رات  وع��ب��رت 
الدفاعي  ال��م��ج��ال  ل��دخ��ول  المنتصف 
والسبت  الجمعة  يومي  للجزيرة  الجوي 
م��م��ا دف���ع ت��اي��وان إلرس����ال ط��ائ��رات��ه��ا 
إينج  تساي  الرئيسة،  ودفع  العتراضها 
تهديد  بأنها  الصين  ل��وص��ف  وي��ن،   -

للمنطقة.
وف����ي س���اع���ة م��ت��أخ��رة م���ن م��س��اء 
التايوانّية  الدفاع  وزارة  أف��ادت  أم��س، 
مضادتين  صينيتين  »ط��ائ��رت��ي��ن  أن 
ال��دف��اع  م��ج��ال  ف��ي  حلقتا  للغواصات 
الغربي  الجنوب  إلى  التايواني  الجوي 
م���ن ال���ج���زي���رة، ووج���ه���ت ال��م��ق��ات��الت 

التايوانية تحذيرات لهما«.
الصينية  ال��ج��وي��ة  ال��ق��وات  ن��ش��رت 
قاذفات  تشنه  لهجوم  محاكاة  »فيديو 
على  ال��ن��ووي��ة  ال��ق��درات  ذات   6 إت��ش- 
قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام 
األميركية في المحيط الهادي«، وذلك مع 

استمرار تصاعد حدة التوتر اإلقليمي.
إن  »بلومبيرغ«،  لوكالة  تقرير  وقال 
في  تتسبب  ربما  الصينية  »التصرفات 
مع  العسكرية  المواجهة  مخاطر  تصعيد 
تايوان،  مضيق  في  المتحدة  الواليات 
عن  تايبيه  ردع  إلى  بكين  سعي  ظل  في 

تعميق عالقتها المستقلة مع واشنطن«.

فر�ص �أميركا في حال 

 ن�شوب حرب برية

مع رو�صيا

قّيم الخبير العسكري األميركي كريس 
المصلحة  مجلة  في  مقال  في  أوسبورن 
في  المتحدة  ال��والي��ات  ف��رص  القومية، 

حال اندالع حرب برية مع روسيا.
»ال��ق��وات  أن  إل���ى  ال��ك��ات��ب  وأش����ار 
ألف   12 حوزتها  في  الروسية  المسلحة 
الواليات  تمتلكه  ما  ضعف  أي  دبابة، 
البيانات  هذه  إن  بقوله  معلقاً  المتحدة، 
حول  لالهتمام  مثيراً  سؤاالً  أمامنا  تضع 

احتماالت حرب برية واسعة«.
بالنتيجة  »التنبؤ  أن  الخبير  ورأى 
غياب  ي��ع��ق��ده،  ل��ل��ت��ص��ادم  المحتملة 
التقني  بالتحديث  المتعلقة  البيانات 

للدبابات تي – 72 بي«.
وشّدد أوسبورن أيضاً على أن »روسيا 
المتحدة  وال��والي��ات  عظمى،  برية  ق��وة 
ضخمة«،  وجوية  بحرية  »ق��وة  لديها 
»األميركيين  أن  ذلك،  مع  بالعالقة  ورأى 
على  روس��ي��ا  ه��زي��م��ة  م��ن  سيتمكنون 
في  ت��ف��ّوق  ع��ل��ى  ح��ص��ل��وا  إذا  األرض، 

السماء«.
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لي�س بينكم من ُيعفى من الجهاد ولي�س بينكم من ُيتاح له القعود في معركة الحياة والتفّرج في حرب �صتقرر م�صير الأمة!

�لقومّية �الجتماعّية جوهر �لفل�صفات �ل�صالحة �لقادرة على �لنهو�ض بنا �إلى حياة جديدة

{ يوسف المسمار*

فهم حقيقة الحياة
قال أنطون سعاده في مؤلفه »نشوء األمم«: »في الدرس تفّهم صحيح لحقائق الحياة االجتماعّية 
ومجاريها. وال تخلو أمة من الدروس االجتماعية العلمية إال وتقع في فوضى العقائد وبلبلة األفكار«. 
ووضع  المشهور  تاريخه  مقدمة  خلدون  ابن  أّلف  »منذ  أنه:  مقّدمته  في  المتقّدم  القول  على  وأضاف 
أساس علم االجتماع، لم يخرج في اللغة العربية مؤلف ثاٍن في هذا العلم فظلت أمم العالم العربي 

جامدة من الوجهة االجتماعية«.
الوجهة  من  جامدة  التاريخ  هذا  حتى  ظلت  التي  العربي  العالم  أمم  إحدى  هي  السورية  واألمة 
ُيبعدهم  االجتماعية وظلَّ مفكروها كسائر مفكري العالم العربي يتخّبطون في قضايا أمتهم تخبطاً 
كثيراً عن فهم حقائق االجتماع اإلنساني التي تساعد على جالء الغوامض في فهم واقع األمم وحقيقة 
ومعنى  السورية،  األمة  واقع  فهم  وبخاصة  القوميات  معنى  واستيعاب  رقّيها،  وعوامل  تطورها، 
القومية االجتماعية التي هي كما نفهمها فلسفة المستقبل لجميع  القومية السورية، وماهية مفهوم 

األمم في العالم الساعية الى طور انساني جديد متقدم.
المواطنين  العربية، فكيف يكون حال  فاذا كان هذا هو حال مفكري األمة السورية ومفكري األمم 
والملية  القبائلية  األنظمة  من  المستمدة  تقاليدهم  وتنافرت  نفسياتهم،  تضاربت  الذين  العاديين 
والمذهبية اآلتية من مخلفات عصور االنحطاط والمفروضة عليهم من اإلرادات الغريبة والتي حّولتهم 
الى فئات وطوائف وكيانات ومجموعات فئوية وجماعات تأتمر بأوامر دول المطامع المهيمنة على 
والذاتية  العامة  والنفسية  العامة  الروحّية  عن  البعد  كل  بعيدة  وجعلتها  الشعوب  وخيرات  موارد 

العامة والعقلية العامة؟

أنطون سعاده توّجه إلى النابهين في األمة
واالجتماعية  والقومية  الوطنية  المنظمات  وغياب  والفوضى،  والميعان  التخلّف  حالة  إن 
أنطون  والفيلسوف  االجتماعي  العالم  جعلت  األمة  في  الصالحة  والتعليمية  والتربوية  والسياسية 
بؤر  ومن  المظلم،  الجاهلية  عالم  من  وينقذهم  لينتشلهم  أوالً  النابهين  األفراد  إلى  يتوّجه  سعاده 
من  ويحّررهم  بعضاً،  بعضها  المكّفرة  التكفيرية  والملّية  الفئوية،  والمذهبية  األنانية،  الخصوصية 
أمراض التقليد والتقاليد البالية والخرافات المضللة ونفسّية الذل والخنوع لجهاالت القرون البائدة 

وإرادات األعداء الطامعين.
وهذا ما قاله في هذا الشأن: »بعد أن وضعت مبادئ القضية القومية التي هي مصدر جالء األفكار، 
الوجهة  من  القومية  المسائل  في  الدينية  السياسية  االختالطات  وأوقفت  واالتجاه  العقيدة  ووحدة 
النظرية شرعُت في إيجاد الوسائل العملية لتحقيق القضية القومية. ولم تكن المهمة هّينة في جو 
أساسية  قاعدة  وضعت  ولكني  إليها.  أشرت  التي  السيئة  واألخالقية  المناقبية  الحالة  كجو  موبوء 
أتمشى عليها وهي البحث عن العناصر الجديدة السليمة وتعليمها المبادئ الجديدة وإفهامها قضية 
األمة وتكوين حزب منها ينشأ بمعزل عن االختالطات المذكورة آنفاً نشأة صحيحة قوية بمعنوياتها، 
حميدة بمناقبها، سليمة بروحها، صالحة لحمل أعباء القضية وقد توّصلت بعد جهد إلى لمس قابلية 

ثالثة أشخاص من الشوير إثنان منهم كانا طالبين في الجامعة األميركانية«.

َهمُّ أنطون سعاده بعث نهضة األمة
وبتحرير وبتنوير وتعليم أبناء األمة النابهين، حميدي المناقب، سليمي الروح وتحريرهم من عقائد 
النفسية الفردية الجزئية الخصوصية ونقلهم ورفعهم الى رحاب النفسية العامة عبر مختبر حركة 
النهضة السورية القومية االجتماعية، حيث وصف النهضة بكالم واضح بليغ في كتاب المحاضرات 
الى الوضوح والجالء والثقة  التفّسخ والتضارب والشك  النهضة هي الخروج من  العشر قائالً: »إن 
واليقين واإليمان والعمل بإرادة واضحة وعزيمة صادقة. هذا هو معنى النهضة لنا«، معتبراً يقيناً 
أن حركة هذه النهضة هي وحدها الرحم الحقيقي لوالدة االنسان الجديد الذي يحضن مولود اإلنسان 
مجتمع   - كإنسان  جديداً  إنساناً  ويرتقي  فينمو  الجديد،  الصالح  اإلنسان  ويبني  الجديد،  الصالح 
وليس كإنسان - فرد. إنسان - أمة واعية سيدة على نفسها ووطنها وليس كإنسان - جيل آني ينتهي 
بمروره، بل إنسان - أمة تسعى الى الفوز بمحلها في سياق التطور وعالقتها باألمم األخرى وباالتجاه 
االنساني العام. فتكون والدة هذا اإلنسان الجديد والدة عامة ُتخرجه من شرنقة المحدودية األنانية 
في  ألنها  بها،  ُيحيط  ومما  نفسها  من  نفسها  على  الخائفة  المغلقة  والفئوية  ذاتها،  على  المنغلقة 
إنساني  عالم  خلق  الى  هادفة  إبداعية  اندفاعة  في  عامة  اجتماعّية  على  انفتاح  النهضوي  خروجها 

جديد مرّكب يشمل األمم جميعها التي يجمعها هذا الكوكب الذي تعيش عليه.

صعوبة توليد اإلنسان الجديد
السليم  البناء  وبنائه  به،  والعناية  الجديد،  االنسان  توليد  صعوبة  جيداً  يفهم  كان  سعاده  وألن 
األحياء  إال  عليها  يصمد  وال  وشاقة  طويلة  طريقنا  »إن  قال:  فقد  وروحاً  مادة  وتقويته  نمّوه  ورعاية 

وطالبو الحياة«.
واستيعابنا وفهمنا لهذا القول السديد واالستراتيجي بعيد النظر ندرك أن الطريقة الطويلة والشاقة 
هي الطريقة األقصر واألسلم واألصح والوحيدة لتوليد اإلنسان الجديد وإعداده وبنائه وإتمام نمّوه 
وترقيته لتولي مهمة تغيير وجهة التاريخ وتحقيق انتصار األمة الذي لو أرادت األمة أن تفّر منه بعد 

والدة االنسان الجديد فيها لما وجدت الى الفرار سبيالً.
اذا لم يتوضح معناه بشكل  الجديد« هي مصطلح مبهم  ان لفظة »االنسان  الى  التنبه  لكن يجب 
صريح، فإنه يقودنا الى بلبلة وتخبط يؤديان الى التيه والشكوك والتفاسير المتناقضة والتأويالت 

المتضاربة.

الوضوح قاعدة الحقيقة
ولتالفي التخّبط قال سعاده: »كل ال وضوح ال يمكن أن يكون أساساً إليمان صحيح، وكل ال وضوح 
ال يمكن أن يكون قاعدة ألي حقيقة من جمال أو حق أو خير، فالوضوح - معرفة األمور واألشياء معرفة 
صحيحة، هو قاعدة ال بد من اتباعها في أي قضية للفكر اإلنساني والحياة اإلنسانية«. وقال أيضاً: 
»نحن لنا نظرة الى الحياة والكون والفن«. وعلى ضوء الوضوح والجالء وعلى أساس هذه النظرة 

تكون والدة »اإلنسان الجديد«، ونمّو االنسان الجديد ورقّيه وانتصاره في سير الحياة .

ضرورة النظرة الى الحياة والكون والفن
النظرة الى الحياة والكون والفن ليست محصورة بنا وحدنا، بل إن لكل مجتمع نظرته الى الحياة 
المجتمعات  من  مجتمع  لكل  إن  بل  أيضاً،  وحدنا  علينا  وقفاً  ليس  الجديد  واإلنسان  والفن.  والكون 
إنسانه الجديد إذا وعى ذاته وأراد توليده يمكن أن يولد بحسب نظرته األساسية األصلية الخاصة. 
وليست كل النظرات الى الحياة والكون والفن هي واحدة لجميع الشعوب واألمم، كما أن ليس اإلنسان 
الجديد هو نفسه بالنسبة لجميع المتحّدات اإلنسانية. فالمتحدات اإلنسانّية متمايزة بدرجات رقيها 
على  تتالقى  أن  يمكنها  األخير  المطاف  في  ولكنها  ومواهبها،  وإمكانياتها  واستعداداتها  وثقافاتها 
الحدود الدنيا فتتناغم وتتعارف وتتفاهم وتتعاون على كل ما يؤمن مصالحها ويرضي طموحاتها 
ويهيئ ظروف وشروط تالقيها في مرّكب اإلنسانية العامة الذي يتوفر فيه الوفاق العام والنفع العام 
وحروب  والعداوة  والضرر  التنافر  على  يبعث  أن  شأنه  من  ما  كل  وينتفي  العام  اإلنساني  والوئام 

الدمار .
وعلى هذا االساس ينبغي أن نفهم جوهر نظرتنا الى الحياة والكون والفن لنتمّكن من فهم جوهر 
إنسان أمتنا الجديد أو االنسان السوري الحضاري التمدني الجديد الذي نسعى الى تكوينه وبنائه 
وبإنجازاته  األخالقي  المناقبي  وبرقيه  به  تتشبه  ومثاالً  به،  يحتذى  نموذجاً  ليكون  به  والعناية 

المادية - الروحية جميع األمم الطامحة بعالم ليس فيه أحقاد وكراهيات ومطامع وعداوات.

ليس كل جديٍد جّيداً وليس كل قديم رديئاً
ليس كل جديد جيِّداً، وليس كل حديث صالحاً، كما ليس كل قديم رديئاً وليس كل ماٍض طالحاً، 
بل إن الجيِّد يستمر جيِّداً مهما تغّيرت الظروف، والصالح يبقى صالحاً مهما مرَّ عليه الزمان. وكذلك 

الرديء يستمّر رديئاً مهما تجّدد، والطالح يبقى طالحاً مهما طرأ عليه من التحديث والعصرنة.
ونظرات األمم الى الحياة والكون والفن متعّددة ومختلفة، ومتشابهة ومتناقضة. منها الجيِّد ومنها 

الرديء. منها البدائي ومنها الراقي. ومنها المتخلف ومنها المتطور.
جديد  مجتمع   - وإنسان   ٌ جيِّد  جديد  مجتمع   - إنسان  المجتمعات:  عند  الجديد  االنسان  وكذلك 

رديء. إنسان - مجتمع حديث متخلف وإنسان - مجتمع حديث راٍق.
العصري،  الحديث  التقدم  غير  العصري  الحديث  والتخلف  الصالح.  جديد  غير  ال��رداءة  وجديد 

وهيهات أن تتساوى الرداءة مع الجودة مهما كانت الرداءة جديدة ومتجددة وحديثة وعصرية.
الجودة تستمر جودة مهما تراكم عليها من الغبار والنفايات، ومهما مّر عليها من االقرون والعصور،  
ّينت بالورود والزهور وبديع  ومهما ُشّوهت صورتها بالدعاية والتضليل . والرداءة تبقى رداءة مهما ُزّ
األلوان، ورائحتها تستمر رديئة عفنة مهما ُرّش عليها من العطور ومزجت بالروائح الطيبة. فالرائحة 
غير  أنها  لها  الدعاية  ُرّوجت  ومهما  الوقت  من  عليها  مّر  مهما  وكريهة  مؤذية  تبقى  المؤذية  الكريهة 

كريهة.

النظرة الجديدة الى الحياة
إن نظرتنا الى الحياة والكون والفن تعني بحسب المفهوم القومي االجتماعي الذي أرساه سعاده 
هو أن نفهم الحياة فهماً أعمق أي أن نتعّمق في فهم حقيقة الحياة لنزيل عن بصائرنا الضباب وعنها 
الشوائب، ولنجعلها أحسن، ولنرفع من مستواها وننشرها امام وجه الشمس فتصبح أبهى صورة، 

وأكمل وجوداً وجودة، وأكثر فرحاً وهناء، وأرقى معنى وقيمة.

النظرة الجديدة الى الكون
نكون  أن  االجتماعية  القومية  الفلسفة  بمفهوم  فتعني  الكون  الى  الواعية  المدرحّية  نظرتنا  أما 
الجانب السلبي من الكون الماثل أمامنا أي أن ال نكون الجهة المستسلمة الخانعة الخائفة المنفعلة 
الجهة  نكون  أن  علينا  بل  ومجاهيله،  وخفاياه  ونواميسه  وألغازه  وأس��راره  الكون  غوامض  أمام 
ومعرفة  وخفاياه،  وألغازه  الكون  أسرار  وكشف  البطولة  في  الرائدة  المصارعة  الشجاعة  الفاعلة 
وإيمان  وقناعة  وثبات  بثقة  مساراته  وريادة  مستجداته،  مع  والتفاعل  عوامله  وتطويع  نواميسه 
بأننا نحن أسياد أنفسنا وُقّراء كل ما نصادفه على صفحات الكون الظاهرة المنظورة وغير الظاهرة 
المنظورة. المعروفة المفهومة والمجهولة المحّيرة التي لم تتسّن لنا معرفتها والوقوف على فهمها 

وإدراك الغاية من وجودها.
وهذا ما ندعو غيرنا من أمم العالم أن يتشبه بنا في سلبيتنا وال يجبن أو يخاف من اكتشاف وكشف 

كل ما يمكن اكتشافه وكشف النقاب عنه مهما تراكمت الحجب واستعصى علينا كشفه .
وبتفعيل هذه السلبية نشق طريقاً جديداً أمام أبناء أمتنا وأمام األمم األخرى لم تكن موجودة قبالً 
الروحية  المادية  االجتماعية  القومية  المدرحية  بفلسفته  أمتنا  أمام  سعاده  وشق  افتتح  كما  تماماً 
طريق الحياة الجديدة الجّيدة الحديثة العصرية التي قاعدتها ونقطة انطالقها فلسفة التفاعل الموّحد 

للقوى اإلنسانّية.

النظرة الجديدة إلى الفن
وبعد تفّهمنا العميق للحياة ومعناها وتحسين مستواها كما يليق بنفوسنا الحسنة العظيمة أن 
بعقولنا  واكتشافه  معرفته  نستطيع  ما  معرفة  على  حيازتنا  وبعد  بها  وترتقي  وتفهمها  تستوعبها 
بافتتاح  تصوراتنا  وفعالية  بقدرة  مواهبنا  تقوم  ومخبآته  وقوانينه  الكون  غوامض  على  المنفتحة 
من  المأمول  وآفاق  الصالحات،  من  المألوف  أبعاد  تتخطى  التي  وإبداعاتنا  ابتكاراتنا  خطط  مسيرة 
اإلبداعات لما فيه خير اإلنسانية على كوكب األرض الذي نجهل مصيره وال نعرف اآلن لمن سيكون 

بعدنا في مستقبل العصور.
وهذه االبتكارات واإلبداعات ال تقتصر على ميدان واحد من ميادين الحياة ومجاريها ومراقيها بل 
تشمل كل ما يخطر في بال االنسان الجديد. إنسان - المجتمع من أفكار وخواطر وتصّورات، وكل ما 
يمكن أن يثيره ويتصوره خيال اإلنسان - المجتمع الجديد من رؤى لتطوير كل فن من الفنون مالحظًة 
وتصّرفاً،  وتمثيالً  وخطابًة،  ونطقاً  وحركًة،  وإصغاًء  وكتابًة،  وقراءًة  وانتظاراً،  وتوقعاً  ومراقبة، 
وتطويراً وتوليداً، واختراعاً وتحسيناً، ورسماً ونحتاً، وغناًء وأنغاماً، ورقصاً ورياضة، وكل ما يطلق 

قوانا الروحية والمادية، والعملية والتأملية الى األجّد واألحدث واألعلى واألسمى.
فالسماء في مفهوم نظرتنا الجديدة ليست وال يمكن أن تكون المطاف األخير والحد النهائي والسد 
لسماء  باب  سوى  ليست  أمامنا  الماثلة  السماء  إن  بل  التجاوز،  على  وطاقته  اإلنسان  لقدرة  القاهر 
أسمى، وسموات أبعد سمواً بحيث كلما أشرفنا على سماء استيقظت مواهبنا، وانطلقت عبقرّياتنا، 

وانتعشت عزائمنا، وازداد نشاطنا، واشتد صراعنا إلبداع ما لم يكن يخطر على بال بشر.

القومّية االجتماعّية فلسفة التسامي العظيم
من وحي النظرة الشاملة الجديدة الى الحياة والكون والفن، وفلسفتها القومية االجتماعية المادية 
بالصالح  االكتفاء  عدم  على  اإلنسان  يحث  شعراً  كتبُت  الخالد  الحياة  ألدب  ومفهومها  الروحية، 
بالبصيرة  ُيلمس  بالبصر بل  ُيرى  ال  ما  الى  الدائم  التطلع والسعي  الى  المألوف والمنظور، ويدعوه 

وُيحّس بالروح لتنطلق النفس االنسانية بال حدود، قلت فيه:
ال َت�ْنظ�رنَّ إلى الس�ماِء كأنَّه�ا   

كلُّ المطاِف ونْي�لُ�ها كلُّ الم�ُ�نى     
إنَّ السماَء لو افتكْرَت وج�دتها   

باباً يطلُّ مَن الوجوِد على السنا     
فانظ�ُْر بعينيِن البصيرِة تكَت�شْف   

بالعقِل تمتزُج اله�دايُة بال�غ�ِنى     
إنَّ السماَء إلى الُس�موِّ ب�دايٌة   

ومَع الُس�مّو ف�ال زواَل وال ف�نا     
فاللُه ما خلَق الحياَة لت�نتهي   

َخلََق الحياَة ليرتقي معنى الُدنى     
فإذا ارتقى اإلنساُن في تفكيِرِه   

�ن�ا من كلِّ أس��راِر ال�حياِة َتَم�كَّ     
يا أيها الناُس افهموا، لكُم األلوهُة   

ل�ْم تش�أْ إالَّ الس��عادَة والَه�ن�ا     
فاذا سم�وُت�ْم ُكْنُتُم الَخلْ�َق ال�ذي   

ُيرضي االلَه وال يحيُد عن السنا     
ك�لُّ الُسُم�وِّ ب�ُوسعنا ش�اَء اإلل�ُه   

نا ن�وراً لن�ا؟ ف�ه�ْل يكوُن ُسُمُوّ     

االنسان الجديد هو اإلنسان القومّي االجتماعّي
السوري  انساننا  يولد  سعاده  كشفها  التي  والفن  والكون  الحياة  الى  الشاملة  النظرة  هذه  وعن 
العصري.  الحديث  الجديد  االجتماعي  القومي  السوري  االنسان  الجيِّد.  الجديد  اإلنسان  الجديد. 
والفضيلة  العامة،  والحكمة  العامة،  والمعرفة  العام،  والجمال  العام،  والحق  العام،  الخير  إنسان 
العامة، واإلنسانية العاقلة العامة التي ال يأتيها الباطل ال من داخلها وال من خارجها. وال من تحتها 
وال من فوقها وال من جوانبها، ألن طريقها ال يكون إال الى فوق . الى األعلى . الى األسمى . الى حيث ال 

يوجد اال الصالح والرقّي والتسامي وسعادة االنسانية.
وبهذا المعنى فإن إنساننا السوري الجديد هو: »نحن« أي أنَت وأنِت وهَو وهَي وأنا، وغيرَك وغيرِك 
وغيره وغيرها وغيري. واإلنسان الجديد هو أيضاً نحن السوريين وسائر األمم. وحيث وجد االنسان 

على األرض في كل بيئة متخلفة او متقدمة.
هذه هي عقيدتنا السورية القومية االجتماعية التي وّحدت الواعين المؤمنين بها، وكفلت توحيد 
المادي الروحي الجديد توحيد عملنا وجهودنا في اتجاه خير  اتجاهنا في الحياة وقد تكّفل نظامنا 

أمتنا ورقينا واتجاه خير ورقّي األمم.
اتجاه تحقيق مصلحة أمتنا التي هي مصلحة جميع السوريين في جيلهم الحالي واألجيال اآلتية 
الينا من  والتي هي فوق كل مصلحة جزئّية في داخل مجتمعنا، وفوق كل مصلحة عدوانية زاحفة 
العالمي الجديد  خارج المجتمع، والتي هي أيضاً وأيضاً لمصلحة جميع األمم في توليد اإلنسان - 
راقية لن  أمة ناهضة قوية  لم نكن  فإذا  الراقية فيما بينها.  القوية  الناهضة  األمم  المرّكب من تفاعل 
يكون لنا شأن في توليد عالم ناهض راٍق، بل سيكون أي عالم يمكن أن ينشأ عرضة لالنهيار والتآكل 

ألنه يحوي بذور تآكله وانهياره في داخله.

إنسان العقيدة القومّية االجتماعّية
الروحية   - المادية  االجتماعية  القومية  العقيدة  إنسان  هو  الجديد  االجتماعي  القومي  واإلنسان 
)المدرحّية(. والعقيدة كما يفهمها ذوو العقول السليمة فكرة وإرادة. أي فكرة تّمت القناعة بصحتها، 

وإرادة تعمل على تحقيق تلك الفكرة الصحيحة.
وبهذا نفهم معنى قول سعاده »إن الحزب السورّي القومّي االجتماعّي فكرة وحركة ت�ت�ناوالن حياة 
األمة بأسرها«، أي فكرة متحركة وحركة مفكرة. وال معنى لفكرة جامدة، كما ال قيمة لحركة تخلو من 

الفكر.
والفكرة القومية االجتماعية هي تّصور اإلنسان السوري لخطة رقيِّه، وحالة سعادته، ورقّي سائر 

األمم وسعادتها فضالً عن رقّيه وسعادته.
وتنطوي  يتحّمله،  يعد  لم  واقِع  من  خالصه  فيها   ً عقيدة  بها  وآمن  بصوابها  قناعته  تّمت  ولذلك 
مصير  يهّدد  مزٍر  واقٍع  من  أيضاً  العالم  وخالص  يريده.  الذي  السعيد  المصير  على  ذاته  الوقت  في 

اإلنسانية بالدمار والفناء.
مواجهته،  وفي  الكون  هذا  في  ووجوده  حقيقته  الواعي  السوري  اإلنسان  إرادة  فهي  اإلرادة  أما 
على  والعامل  بالفكرة،  وقناعة  ومعرفة  وعي  عن  والمؤمن  الوجود،  في  ورسالته  دوره  والعارف 

تحقيقها بكل إمكانّياته مهما تتطلّب تحقيقها من جهود وتضحيات وصبر.

العقائد اإلنسانّية نوعان
العقائد نوعان؛ وبالتالي فان اإلرادة أيضاً نوعان ألن النظرة الى الحياة االنسانية نوعان. نظرة 
الى عقيدة  وإرادة جزئية فردية خصوصية. ونظرة شمولية تؤدي  الى عقيدة جزئية  جزئية تؤدي 
شاملة وإرادة عامة اجتماعية إنسانية. وفي كلتا الحالتين فإن الفكرة من حيث هي فكرة ليست إال 
 - اإلنسان  إرادة  في  بروزها  بعد  إال  فاعلة  ناطقة  متحركة  تصبح  وال  خرساء  صامتة  جامدة  عقيدة 

الفرد أو إرادة اإلنسان - المجتمع .
وفي هذا يقول سعاده: »كان ظهور شخصية الفرد حادثاً عظيماً في ارتقاء النفسّية البشرّية وتطور 
االجتماع اإلنساني. أما ظهور شخصية الجماعة فأعظم حوادث التطور البشري شأناً وأبعدها نتيجة 
وأكثرها دقة ولطافة وأشدها تعقداً، إذ إن هذه الشخصية مرّكب - اجتماعي - اقتصادي - نفساني 
يتطلب من الفرد أن يضيف الى شعوره بشخصيته شعوره بشخصية جماعته، أمته، وأن يزيد على 
مّتحده  نفسية  فهمه  نفسه  فهمه  الى  يجمع  وأن  مجتمعه،  بحاجات  إحساسه  بحاجاته  إحساسه 
االجتماعي، وأن يربط مصالحه بمصالح قومه، وأن يشعر مع ابن مجتمعه ويهتّم به ويود خيره، 

كما يوّد الخير لنفسه«.
إذا كانت نظرة  أما  بانتهائه.  الحياة ضيقة جزئية تقّزمت فيه وانتهت  الى  الفرد  فإذا كانت نظرة 

الفرد إلى الحياة منفتحة على اإلنسان - المجتمع فتشمل نظرته المجتمع بكامله وتستمّر باستمرار 
وتعاقب أجياله، وباستمرار النظرة الى الحياة بشمولها في األجيال، تتعولم النظرة بنسبة همجّيتها 
أو انغالقها، أو بقدر إنسانيتها وانفتاحها على االجتماع اإلنساني العام. وعند هذا الحد يبرز أمامنا 

نوعان من العقائد:
عقائد شريرة منغلقة تشد الناس وتجرجرهم الى بدائية رجعية غرائزية قاتلة لنفسها ولغيرها.

ُمحيية  عقلية  طريق  الى  وتدفعهم  وتهديهم  الناس  من  الغافلين  توقظ  منفتحة  خّيرة  وعقائد 
مرحلة  أو  جديد  طور  واإلنعاش  اإلحياء  هذا  من  ليتكّون  المجتمعات  من  ولغيرها  لنفسها  وُمنعشة 

جديدة من مراحل رقّي االنسانية.
ولكن هذا الطور الراقي من أطوار الرقّي اإلنساني يستحيل أن يحصل من دون المرور بطور رقّي 
على  السيدة  االجتماعية  القومية  الناهضة  األمة  وحدة  عقيدة  وبغير  األمة.   - مجتمع  أي  المجتمع. 
العقيدة  هذه  فتكون  العليا.  ُم�ث�ُلها  وأسمى  مطالبها  أرقى  أجل  من  والمصارعة  ووطنها،  نفسها 
المنعشة الخيِّرة قاعدة انطالق لنهضة أمة قوية حرة نظامية مسؤولة عن تحقيق رقيِّ وتوطيد معالم 

رقيِّ غيرها من األمم .

العقائد الجزئّية والعقائد الكلّية الشاملة
كل عقيدة سواء كانت جزئية أو شاملة هي »فكرة وحركة« ولكن ليست فائدة الفكرة الجزئية هي 
فائدة الفكرة الشاملة نفسها، وال نتاج الحركة الجزئية هو نتاج الحركة الشاملة نفسها. أي ان نفع 
العقيدة الجزئية ليس هو نفع العقيدة الشاملة نفسه. العقائد الجزئية في جزئيتها تكمن بذور تآكلها 
تتضح  المسؤولية  وبهذه  معدية  فهي  احتراقها،  وأكسجين  الخارجي،  تدميرها  ومبررات  الداخلي، 

رسالة األمم الراقية وتفترق عن فساد تخلف الشعوب الهمجية وشرورها.

عقيدة النهضة هي عقيدة اإلنسان الناهض
وهذه النهضة يستحيل حصولها بالضعف المنظم، أو الحرية الفوضوية، أو االستهتار بالواجب، 
أية  اإلهمال والتخلي عن  إن  الرديئة، بل  للعادات  العفنة والمخّزن  التقاليد  المحافظ على  النظام  أو 
بين  والخلط  عنها،  بالتنازل  والحرية  بالضعف،  القوة  كاستبدال  األمة  نهضة  قواعد  من  قاعدة 
النظام والتنظيم، وعدم التمييز بينهما والوقوع في الفوضى، واالستهتار بمسؤولية القيام بالواجب 

واستبداله بالتخاذل يجعل من أية نهضة مستحيلة التحقيق.
وإذا كانت العقيدة والنظام من الثوابت وقواعد البناء االجتماعي السليم، فإن الفكر والتنظيم ليسا 
النمّو، وقانون تألق اإلبداع، واال وقعنا في مهوار عقائد  كذلك، بل إنهما خاضعان لناموس دينامية 
لعقيدة  مطلق  بشكل  مناقض  وهذا  واالنقراض.  والتفكك  والجمود  الخمول  الى  تقود  التي  االنغالق 

النهضة القومية االجتماعية روحاً وفكراً وابداعاً ونمواً وتألقاً.
وعقيدة نهضة االنسان الجديد القومية االجتماعية بناء كامل من األساس الى الجدران الى السقف. 

فاذا فقدنا عنصراً من هذه العناصر فمن المحال أن يكتمل البناء.
األساس  غير  هو  البناء  سقف  أن  نفهم  أن  يجب  وكذلك  آخر.  شيء  وجدرانه  شيء،  البناء  أساس 
امكانية  فمجالها  الجدران  أما  المتينة.  والقواعد  الثابتة،  األرض  على  يرتكز  األساس  ألن  والجدران. 
التمدد واالرتفاع في الفضاء. وأما السقف فليست له حدود في مفهوم نهضة كنهضتنا، فهو اإلبداع 
إن  أبعد. ولهذا قال سعاده  الى سماوات  انطالق  الى بلوغ سماء تكون قاعدة  الذي يسعى  المتفّوق 

شعار مدرسة نهضتنا هو:
»كلما صعدنا قمة تراءات لنا قمم أخرى وعلينا أن نصعدها«. وأوضح لنا: »أن كل مبدأ صحيح 

يجب أن يكون لخدمة حياة األمة« وأرشدنا لكي ال نكون من:
التي تفعل برجاالتها ما يفعله األطفال بألعابهم ُيحطمونها ثم يبكون طالبين  الغبية  »الشعوب 
رجعّية  بعقلّية  الفئوّية  او  الخصوصّية  وشهواته  نزواته  إلرضاء  يعمل  َمن  بين  وميَّز  غيرها؟«. 
جاهلّية استئثارية تكفيرية وبين َمن يعمل ألمته بعقلية راقية ويريد الخير والرقي لجميع أبناء األمة 

وأجيالها وأيضاً الخير والرقي لسائر األمم.
السوري  المفكر  بقول  مذكراً  رسالتيه«  في  »اإلسالم  كتابه  في  سعاده  أنطون  تعليق  يستوقفنا 
الدنيا  حياتنا  ندّبر  »دعونا  األولى  بالدرجة  السوريين  الى  الموجه  الكواكبي  الرحمن  عبد  المحمدي 
ونجعل األديان تحكم في األخرى فقط. دعونا نجتمع على كلمة سواء أال وهي: فلتحي األمة. فليحي 

الوطن. فلنحي طلقاء أعزاء«، حيث قال في تقييمه لكالم الكواكبي:
»هذا كالم رجل من المحمديين عرف معنى اإلسالم الصحيح وقال قوالً جعله في طالئع العهد 
السورية  النهضة  ولكن  عليه.  بالتقدم  أحق  )الكواكبي(  هو  من  اتبعوا  الناس  كان  وإن  القومّي 
وقول  الحق  قول  بين  ليميزوا  الناس  أذهان  عن  األوهام  غبار  تنفض  جاءت  االجتماعية  القومية 
الباطل. فرحم الله السيد الفراتي الكواكبي بما قال وفيه زبدة تفكير راسخ وتأمل ناضج »دعونا 
السورية  الحركة  تتبناه  قول  فهذا  فقط«.  األخرى  في  تحكم  األديان  ونجعل  الدنيا  حياتنا  ندّبر 
القومية االجتماعية بحرفيته وتخلد ذكرى اإلمام الكواكبي الذي نظر في مقتضيات الدين والدنيا، 

فقال هذا القول الفصل«.
ال غبار على القول إن الدواء الشافي ألمراضنا ال يكون إال بالمبادئ السورية القومية االجتماعية، وال 
اعتراض على ذلك. فالمبادئ القومية االجتماعية تعني حياة األمة كلها. وحياة االمة هي حياة كاملة 
مادة ًوروحاً. وجوداً وجوهراً. باطناً وظاهراً. وكما يمكن أن يأتي خطر التآكل من الداخل، فيمكن أن 
يأتي أيضاً خطر الدمار من الخارج. واألمم المنكوبة بأخطار الداخل والخارج ال تحفظها من السقوط 
وتوّجهها  األمة  طاقات  جميع  وتحّرك  وتستنفر  الجبهات،  جميع  على  تقاتل  قومية  نهضة  حركة  إال 
في جميع االتجاهات التي يمكن أن يتسّرب منها الخطر، وال أحد من أبناء األمة يحق له أن يتقاعد أو 
يتقاعس أو يتذرع بأية حجة. كما ال يحق لقادة نهضة األمة أن يمنعوا أحداً من االشتراك في معركة 

مصير يترتب عليها فناء مجتمع بكامله.
ما قيمة المبادئ الجميلة المثالية اذا بقيت على رفوف المكتبات ومن دون تحقيق؟ وأية فائدة من 
علوم ال تنفع، وما الجدوى من فلسفات ال تدفع األمة الى النهوض، وماذا ينفع منطق ال يقود اال الى 

السفسطة، وأية قيمة لفنون ال تؤدي إال الى االسترخاء والتثاؤب؟
وأي نفع من أدب كان نثراً كان أو شعراً ال يفجر طاقات أبناء األمة ويحررهم من مخدرات االستسالم 
والعدوان  النفسي  للخراب  حداً  تضع  ببطوالت  المريض  واقعهم  على  فينتفضون  نفوسهم  ويوقظ 

الخارجي؟
وليس  السوريين  جميع  السوريين  به  ناشد  الذي  سعاده  قول  نهمل  أن  لنا  يحق  أو  يجوز  وهل 

الحزبيين فقط، حين قال:
الله.  يرحمكم  وذريتكم  وعيالكم  أنفسكم  ارحموا  والمهاجرون  المقيمون  السوريون  أيها  »فيا 
األخرى  قضايا  واتركوا  وفاقاً،  بكم  يريدون  الذين  حول  والتفوا  شقاقاً،  بكم  يريدون  الذين  انبذوا 
وحقوقنا  وكرامتنا  وعزنا  وأهلنا  وطننا  الينا  وتعيد  شملنا  تجمع  سواء  كلمة  الى  وتعالوا  لألخرى، 

ومصالحنا«. 
معركة  في  القعود  له  ُيتاح  من  بينكم  وليس  الجهاد!  من  ُيعفى  من  بينكم  ليس  السوريون،  أيها 

الحياة، والتفّرج في حرب ستقرر مصير األمة!
هذه بعض خصائص وسمات القومية االجتماعية التي هي فلسفة التفاعل الموّحد لقوى االنسانية 
الحاضنة والشاملة والمحيطة بجوهر جميع الحركات الصالحة والتي تطلق جميع القوى في حركة 
فلسفات  وجه  في  متسامية  عليا  وُمُثل  راقية،  انسانية  وحياة  جديد،  صالٍح   ٍ عالم  لخلق  الحضارة 

التنافر المفتت القوى التي تدفع االنسانية الى الخراب وعتم المقابر وسكونها الرهيب .
* مفكر وشاعر قومي مقيم في البرازيل.
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توّجه العالم االجتماعي والفيلسوف أنطون 
سعاده إلى األفراد النابهين أوالً لينتشلهم وينقذهم 

من عالم الجاهلية المظلم، ومن بؤر الخصوصية 
التكفيرية  الفئوية، والمليّة  األنانية، والمذهبية 
المكّفرة بعضها بعضاً، ويحّررهم من أمراض 

المضللة  البالية والخرافات  التقليد والتقاليد 
ونفسيّة الذل والخنوع لجهاالت القرون البائدة 

وإرادات األعداء الطامعين.
فينمو ويرتقي إنساناً جديداً كإنسان - مجتمع 

وليس كإنسان - فرد. إنسان - أمة واعية سيدة 
على نفسها ووطنها وليس كإنسان - جيل آني 

ينتهي بمروره، بل إنسان - أمة تسعى الى الفوز 
بمحلها في سياق التطور وعالقتها باألمم األخرى 

وباالتجاه االنساني العام.
النظرة الى الحياة والكون والفن ليست 

محصورة بنا وحدنا، بل إن لكل مجتمع نظرته 
الى الحياة والكون والفن. واإلنسان الجديد ليس 

وقفاً علينا وحدنا أيضاً، بل إن لكل مجتمع من 

المجتمعات إنسانه الجديد إذا وعى ذاته وأراد 
توليده يمكن أن يولد بحسب نظرته األساسية 

الخاصة. األصلية 
ليس كل جديد جيِّداً، وليس كل حديث صالحاً، 
كما ليس كل قديم رديئاً وليس كل ماٍض طالحاً، 
بل إن الجيِّد يستمر جيِّداً مهما تغيّرت الظروف، 

والصالح يبقى صالحاً مهما مرَّ عليه الزمان. 
وكذلك الرديء يستمّر رديئاً مهما تجّدد، والطالح 

يبقى طالحاً مهما طرأ عليه من التحديث والعصرنة.
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3335  œb??F�«  Ø  2020  ‰uK�√  22  Ø  ¡U�ö��«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

r�eK� Êö�≈
„—UL��« …—«œ≈ ÂËe� d�uB�  ô¬ ¡«d�

÷Ëd� Ã«—b��« WI�dD�
 Âu� s� …dA� WO�U��«  W�U��« ÂUL� w�
 dN� s� dA� f�U��« tO� l�«u�« fOL��«
 ¨s�dA�Ë  sOH�√  ÂUF�«  s�  ‰Ë_«  s�dA�
 w�  „—UL�K�  W??�U??F??�«  W�d�bL�«  Íd??�?? Ô�
 `KB�«  ÷U??�—  W�U�  w�  szUJ�«  U�e�d�
 ≠ l�U��«  o�UD�«  ≠ w�dF�«  pM��«  W�UM� ≠
 ¨WO�UL�« ÊËRA�« …dz«b� ‰Ë« V�«dL�« V�J�
 d�uB�  ô¬ ¡«d� r�eK�� ÷Ëd� Ã«—b��≈

Æ„—UL��« …—«œ≈ ÂËe�
 Ø2¨500¨000Ø  X�RL�«  sO�Q��«  WLO�
 …dO�  n�√  W�UL�L�Ë  ÊU�uOK�  jI�®  ‰Æ‰

Æ©WO�UM��
 d��œ ’u??B??� o??�Ë ÷Ëd??F??�« Âb??I?? Ô�
 Ÿö??�ô«  sJL�  Íc???�«  ’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 W�UF�«  W�d�bL�«  s??�  tOK�  ‰u??B??�??�«Ë

 ÆWO�UL�« ÊËRA�« …dz«œ ≠ „—UL�K�
 …dz«b�«  v??�«  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê√  V��
 Âu� s� …dA� WO�U��« W�U��« q�� …—u�cL�«
 dN�  s�  dA�  l�«d�«  tO�  l�«u�«  ¡UF�—_«

Æs�dA�Ë sOH�√ ÂUF�« s� ‰Ë_« s�dA�
2020  ‰uK�√ 17 w�  ËdO�
W�U�ùU� W�UF�« „—UL��« d�b�
Í—u��« ÊuL�—
914 ∫nOKJ��«

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s�  t��U�u�  q{U�  bL��  œUL�  VK�
 ÊU�b� tOK�uL� tKK�œ sO���« b�� ”U��
 lzU{  ‰b??�   «bM�  œuL�  ‰UL�  t�UF�Ë

 U�U� 1113 —UIFK�
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰b�  pOKL�  bM�  bF�  wK�  sL�√  VK�
W�dF� 261 —UIFK� lzU{

ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 tOM�  tO�K�uL�  Íœu???�  bL��  VK�
 vK�  ULNL�«  œ—«u�«  Ê«b�u�  bL��  tO�—Ë
 bL��  t??O??�—Ë  tOM�  W�—UIF�«  WHO�B�«
 —UIFK�  lzU{  ‰b�   «bM�  bL�√  vHDB�

 W�OMJ�«  8
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 lzU{  ‰b??�   «bM�  qOK�  œUN�  VK�
 58  —UIF�U�  —u??�  w�U�  dHF�  tOK�uL�
 327  —UIF�U�  —u??�  w�U�  ‚—U??�Ë  «—u??�

 «—u�
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 lzU{  ‰b�   «bM�  s���  q�U�  VK�
 VM�“  t�K�uL�  —u�  13Ø2220  —UIF�U�
 t�  œuL��  œUF�  s??�  t��U�u�Ë  œË—U???�
 qOK�Ë œuL��Ë s�� UNOK�uL�Ë W�U�_U�

œË—U� rO�«d�«
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 wK�  qO�Ë  Õ“U??�  ÊULK�  bL��  VK�
 bM� Õ“U� wK� Áb�� t�—uL� d�U� œuL��

 g�—U� 567 —UIFK� lzU{ ‰b�
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 œ«R� tK�uL� V�U� rO�«d�« ‚Ë—U� VK�
 437 —UIFK� lzU{ ‰b� pOKL� bM� rO�«d�≈

 W�—«—“
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 w�U�L�«  s�  t��U�u�  Êb�œ  wK�≈  VK�
 Êb�œ  ”UO�«  UM�  tK�uL�  ÊUFM�  ÊË—U??�
 «d�� 59Ë 57  «—UIFK� lzU{ ‰b�  «bM�
≠232≠231≠144≠133≠132≠130Ë

 WO��U� 284Ë 246
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 bL��  d��  qO�Ë  w�œd��«  t�e�  VK�
 bM� —UDO��« rO�«d�≈ bL�� UN�—uL� —UDO��«

 WO�Ëb� 55 —UIFK� lzU{ ‰b�
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 w{«—  tK�uL�  j�—“  bL�√  V�U�  VK�
 —UIFK�  lzU{  ‰b�  pOKL�  bM�  j�—“  bL�√

 W�—«—“ 1313
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
»uM��« w� Í—UIF�« w{UI�« s�

 vHDB� tK�uL� ·U�� qC� bL�√ VK�
 —UIFK� lzU{ ‰b� bO� …œUN� ·U�� qC�

Æv��dH� 551 r�—
WF�«dLK� Âu� 15 ÷d�FLK�

wK� ÃU��« bL�� Í—UIF�« w{UI�«

Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 dOL� qO�Ë w�uF� —UD� Ã—u� VK�
 ‰b��  ÊË—U�  —U�  d�œ  fOz—  ÍËUG�«  œ«R�
 —UIFK�  lzU{  ‰b??�  WOJK�  bM�  ‘uFL�«
 —U�  d�œ  n�Ë  r�S�  ‘uFL�«  ‰b��  301

sOM�dO� ÊË—U�
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

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

÷Ëd� Ã«—b��« s� Êö�≈
2020Ø5 ∫÷ËdF�« Ã«—b��« r�—

2020Ø09Ø17 ∫a�—U�
 vHA��� …—«œù W�UF�« W��RL�« sKF�
 Õd�  s??�  w�uJ��«  w??�«d??�«   tK�«b��Æœ

 ∫÷Ëd� Ã«—b��«
 Â“«u???�  b??�—u??�Ë  r�eK��  ∫Ÿu??{u??L??�«

ÆW�—«œ≈ WO�öN��«
 sO��«d�«  s??�œ—u??L??�«  v??K??�  V??�u??�??�
 ‰uB��« ÷ËdF�« Ã«—b��« w� „«d��ùU�
 Èb�  rN�U�K�  qO���   ◊ËdA�«  d��œ  vK�

…—«œù« d� W�U�√
w�� UO�«— ∫…bO��«

 tK�«b��Æœ  vHA���  vM��  ∫ÊU??J??L??�«
w�uJ��« w�«d�«

 sOM�ù«  ÷Ëd??F??�«  rOK���  WKN�  d??�¬
 a�—U�Ë  Î «dN�  12  W�U��«  2020Ø9Ø28

Æ2020Ø9Ø29 ¡U�ö��« ∫÷ËdF�« `��
÷Ëd� Ã«—b��« s� Êö�≈

2020Ø6 ∫÷ËdF�« Ã«—b��« r�—
2020Ø09Ø17 ∫a�—U�

 vHA��� …—«œù W�UF�« W��RL�« sKF�
 Õd�  s�  w�uJ��«  w??�«d??�«   tK�«b��Æœ

 ∫WB�UML�«
 d����  W�¬  b�—u�Ë  r�eK��  ∫Ÿu{uL�«

ÆW�U�_« WI�dD�
 sO��«d�«  s??�œ—u??L??�«  v??K??�  V??�u??�??�
 ‰uB��« ÷ËdF�« Ã«—b��« w� „«d��ùU�
 Èb� rN�U�K� qO���  ◊ËdA�« d�U�œ vK�

…—«œù« d� W�U�√
w�� UO�«— ∫…bO��«

 tK�«b��Æœ  vHA���  vM��  ∫ÊUJL�«
w�uJ��« w�«d�«

 sOM�ù«  ÷Ëd??F??�«  rOK���  WKN�  d??�¬
 a�—U�Ë  Î «dN�  12  W�U��«  2020Ø9Ø28

Æ2020Ø9Ø29 ¡U�ö��« ∫÷ËdF�« `��

÷Ëd� Ã«—b��« s� Êö�≈
2020Ø7 ∫÷ËdF�« Ã«—b��« r�—

2020Ø09Ø17 ∫a�—U�
 vHA��� …—«œù W�UF�« W��RL�« sKF�
 Õd�  s�  w�uJ��«  w??�«d??�«   tK�«b��Æœ

 ∫WB�UML�«
ÆWO�U�d� b�—u�Ë r�eK�� ∫Ÿu{uL�«

 sO��«d�«  s??�œ—u??L??�«  v??K??�  V??�u??�??�
 ‰uB��« ÷ËdF�« Ã«—b��« w� „«d��ùU�
 Èb� rN�U�K� qO���Ë  ◊ËdA�« d��œ vK�

…—«œù« d� W�U�√
w�� UO�«— ∫…bO��«

 tK�«b��Æœ  vHA���  vM��  ∫ÊUJL�«
w�uJ��« w�«d�«

 sOM�ù«  ÷Ëd??F??�«  rOK���  WKN�  d??�¬
 a�—U�Ë  Î «dN�  12  W�U��«  2020Ø9Ø28

Æ2020Ø9Ø29 ¡U�ö��« ∫÷ËdF�« `��

÷Ëd� Ã«—b��« s� Êö�≈
2020Ø8 ∫÷ËdF�« Ã«—b��« r�—

2020Ø09Ø17 ∫a�—U�
 vHA��� …—«œù W�UF�« W��RL�« sKF�
 Õd�  s�  w�uJ��«  w??�«d??�«   tK�«b��Æœ

 ∫WB�UML�«
 UHOJ� W�UO� r�eK�� ∫Ÿu{uL�«

 sO��«d�«  s??�œ—u??L??�«  v??K??�  V??�u??�??�
 ‰uB��« ÷ËdF�« Ã«—b��« w� „«d��ùU�
 Èb� rN�U�K� qO���  ◊ËdA�«  d��œ vK�

…—«œù« d� W�U�√
w�� UO�«— ∫…bO��«

 tK�«b��Æœ  vHA���  vM��  ∫ÊUJL�«
w�uJ��« w�«d�«

 sOM�ù«  ÷Ëd??F??�«  rOK���  WKN�  d??�¬
 a�—U�Ë  Î «dN�  12  W�U��«  2020Ø9Ø28

Æ2020Ø9Ø29 ¡U�ö��« ∫÷ËdF�« `��

÷Ëd� Ã«—b��« s� Êö�≈
2020Ø9 ∫÷ËdF�« Ã«—b��« r�—

2020Ø09Ø17 ∫a�—U�
 vHA��� …—«œù W�UF�« W��RL�« sKF�
 Õd�  s�  w�uJ��«  w??�«d??�«   tK�«b��Æœ

 ∫WO�U��« …dLK� WB�UML�«
 WAL�√  b??�—u??�Ë  r�eK��  ∫Ÿu??{u??L??�«

 U{UO�Ë
 sO��«d�«  s??�œ—u??L??�«  v??K??�  V??�u??�??�
 ‰uB��« ÷ËdF�« Ã«—b��« w� „«d��ùU�
 Èb�  rN�U�K� qO���  ◊ËdA�« d��œ vK�

…—«œù« d� W�U�√
w�� UO�«— ∫…bO��«

  tK�«b��Æœ  vHA���  vM��  ∫ÊUJL�«
 Æw�uJ��« w�«d�«

 sOM�ù«  ÷Ëd??F??�«  rOK���  WKN�  d??�¬
 a�—U�Ë  Î «dN�  12  W�U��«  2020Ø9Ø28

Æ2020Ø9Ø29 ¡U�ö��« ∫÷ËdF�« `��

÷Ëd� Ã«—b��« s� Êö�≈
2020Ø10 ∫÷ËdF�« Ã«—b��« r�—

2020Ø09Ø17 ∫a�—U�
 vHA��� …—«œù W�UF�« W��RL�« sKF�
 Õd�  s�  w�uJ��«  w??�«d??�«   tK�«b��Æœ

 ∫WO�U��« …dLK� WB�UML�«
 U�u�D� b�—u�Ë r�eK�� ∫Ÿu{uL�«

 sO��«d�«  s??�œ—u??L??�«  v??K??�  V??�u??�??�
 ‰uB��«  ÷ËdF�«  Ã«—b��«  „«d��ùU�
 Èb�  rN�U�K� qO���  ◊ËdA�« d��œ vK�

…—«œù« d� W�U�√
w�� UO�«— ∫…bO��«

 vHA��L�« vM�� ∫ÊUJL�«
 sOM�ù«  ÷Ëd??F??�«  rOK���  WKN�  d??�¬
 a�—U�Ë  Î «dN�  12  W�U��«  2020Ø9Ø28

Æ2020Ø9Ø29 ¡U�ö��« ∫÷ËdF�« `��

÷Ëd� Ã«—b��« s� Êö�≈
2020Ø11 ∫÷ËdF�« Ã«—b��« r�—

2020Ø09Ø17 ∫a�—U�
 vHA��� …—«œù W�UF�« W��RL�« sKF�
 Õd�  s�  w�uJ��«  w??�«d??�«   tK�«b��Æœ

 ∫WB�UML�«
  U�eK���  b�—u�Ë  r�eK��  ∫Ÿu{uL�«

W�d���
 sO��«d�«  s??�œ—u??L??�«  v??K??�  V??�u??�??�
 ‰uB��« ÷ËdF�« Ã«—b��« w� „«d��ùU�
 Èb� rN�U�K� qO���Ë ◊ËdA�« d�U�œ vK�

…—«œù« d� W�U�√
w�� UO�«— ∫…bO��«

  tK�«b��Æœ  vHA���  vM��  ∫ÊUJL�«
w�uJ��« w�«d�«

 sOM�ù«  ÷Ëd??F??�«  rOK���  WKN�  d??�¬
 a�—U�Ë  Î «dN�  12  W�U��«  2020Ø9Ø28

Æ2020Ø9Ø29 ¡U�ö��« ∫÷ËdF�« `��

÷Ëd� Ã«—b��« s� Êö�≈
2020Ø12 ∫÷ËdF�« Ã«—b��« r�—

2020Ø09Ø17 ∫a�—U�
 vHA��� …—«œù W�UF�« W��RL�« sKF�
 Õd�  s�  w�uJ��«  w??�«d??�«   tK�«b��Æœ

 ∫WB�UML�«
  U�eK���  b�—u�Ë  r�eK��  ∫Ÿu{uL�«

ÆWO��
 sO��«d�«  s??�œ—u??L??�«  v??K??�  V??�u??�??�
 ‰uB��« ÷ËdF�« Ã«—b��« w� „«d��ùU�
 Èb� rN�U�K� qO���  ◊ËdA�«  d��œ vK�

…—«œù« d� W�U�√
w�� UO�«— ∫…bO��«

 tK�«b��Æœ  vHA���  vM��  ∫ÊUJL�«
w�uJ��« w�«d�«

 sOM�ù«  ÷Ëd??F??�«  rOK���  WKN�  d??�¬
 a�—U�Ë  Î «dN�  12  W�U��«  2020Ø9Ø28

Æ2020Ø9Ø29 ¡U�ö��« ∫÷ËdF�« `��
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 dzU�Ë  d�“u�«  WOL��  vK�Ë  WO�UL�«  …—«“u??�  p�L��«  vK�  Ê«dB�
 …—œU�L�U�  p�L��«  ULN�  q Ò���Ë  ÆWL�dJ�«  WOFOA�«  WHzUD�«  ¡«—“Ë
  «—ËUAL�  XL�  XBF��«Ë  WKJAL�«  XL�UH�  U�bM�Ë  ¨WÒO��dH�«
 W��UD�  „UM�  X�UJ�  ¨¡«—ü«  Ã«eL��ô  WO�UOM�«  q�J�«  s�  sOK�L�  l�
 s�  W�uJ��«  nO�Q��  i�—Ë  ¨rN�OI��«  s�  rEF�  q��  s�  …—Ë«bL�U�

ÆårN�√d� c�_« ÊËœ
 d�d���«Ë  WOLM��«  WK��  w�  —œUB�  s�  åw�  w�  Ë√ò  …UM�  XKI�Ë
 Í_  Á—uB�Ë  t��ƒ—  ÕdD�  Ê«  Òo��«  W�—uNL��«  fOzd�ò  Ê≈  UN�u�
 o�Ë —u��b�« oO�D�� WOHzUD�« ¡UG�≈ l� s�� sJ�Ë W�ËdD� W�Q��
 »e� w� w�UO� —bB� s� d��√ò Ê√ v�≈ …UMI�«  —U�√Ë Æå95  …œUL�«
 „UM� ÊU� «–« t�« d���«Ë Êu� fOzd�« Õd� vK� oOKF��« i�— tK�«

ÆåÂö�ù« w� ô fOzd�«Ë »e��« sO� ÊuJO� oOKF� s�
 ‰U��  w�  ö�b�  s�  tK�«  »e�Ë  q�√  wzUM��«  Ê√  å¡UM��«ò  XLK�Ë
 UNIK�√  w��«  n�«uL�«  ‰u�  w�«d�«  …—UA�  w�Ë—UL�«  „d�dD��«  l�
 ¨vK�_«  wFOA�«  w�ö�ô«  fK�L�«  ÊUO��  ¡UH��ô«Ë  ¨w{UL�«  b�_«
 »e�Ë q�√  wzUM�  Ã«—b��« w�«d�«  Âö� nK� ·bN�«  Ê√  v�≈  …dOA�
 fOzd�«  Ã«d�≈  w�U��U�Ë  ¨wFO� –  w�O��  wHzU�  ‰U��  v�≈  tK�«
 —UO��«  sO�  W�öF�«  d�Ë  vK�  VFK�«Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«Ë  Êu�

ÆtK�« »e�Ë

◊ö�M�
 ôò  ∫◊ö�M�  bO�Ë  åw�«d��ô«  w�bI��«ò  »e��«  fOz—  —U??�√Ë
 W�u���« —UB�√ s� U�√Ë rÒMN� v�« Êu��«– UM�≈ ‰uI� Ê√ ÊuF� Òo��

ÆåqOL� Ê√ V�� WH�UF�« ÒVN� U�bM�Ë
 s�  Íd�d��U�  XKB�«ò  wM�√  v�≈  w�u�eHK�  Y�b�  w�  nA�Ë
 „UM�  ÒÊ≈  w�  ‰U�  Íd�  fOzd�«Ë  Î̈UÒO�U��≈  ‰UB�ô«  sJ�  r�Ë  f�—U�
 «–≈Ë ÆWÒOFOA�« WHzUD�« l� WÒO�UL�« …—«“Ë ¡UI�ù W��M�U� tOK� ÎUDG{
 tF{Ë  ÂUEM�«  «c�Ë  ¨b{  U�Q�  b�b�  ·d�  ¡U�—≈  b�d�  iF��«  ÊU�

Æå»d� XF�b�U� ÎUOLK� ÁdOOG�  ◊ö�M� ‰UL�  ‰ËU�Ë ÊuO�UL�F�«
 W�dH�«ò  UN�«  v??�«  …—U??�ùU??�  WÒO��dH�«  …—œU�L�«  s�  Àb��Ë
 V�œ√ vK�Ë W�uJ��« w� W�—UAL�« Òb{ Í“—b�« ÂUF�« Í√d�«Ë …dO�_«
 wJ��  U�ò  t�  ‰uI�  s�  „UM�  ÒÊ√  Ëb��  sJ�Ë  ¨¡U�dH�«  l�  q�«u��  Ê√

Æå«b� l�

WÒOKOz«d�≈  U�UN��«
 WO�UM�K�«  ¡«u�ú�  WOKOz«d�«   U�UN��«  XK��  ¨p�–  ÊuC�  w�
 WO�UM�K�«  o�UML�«  rEFL� WOKOz«d�≈ WO�d�  «dzU� 6  ‚d�� XK�L�

ÆiH�M� uK� vK�Ë W�U�J�Ë  ËdO� WL�UF�« UNO� UL�
 ‰u�  q??�œ  u�UHO��  ¡«u??K??�«  åqOHO�u�å?�«  W�F�  fOz—  s??K??�√Ë
 W�u��«   UFKD�«ò  Ê√  åÂö�û�  WOM�u�«  W�U�u�«ò?�  `�dB�  w�
 s�_«  fK��  —«dI�  ÎU�UN��«  qJA�  WO�UM�K�«  ¡«u�_«  w�  WK�«u�L�«
 fK�� ÎUI�U� UN�«œ√ b�Ë ¨WO�UM�K�« …œUO�K�Ë ©2006® 1701 w�Ëb�«

Æåw�Ëb�« s�_«
 oOK���«  s�  n�u��«  wKOz«d�ù«  gO��«  s�  X�K�  bI�ò  ∫·U{«
 …dL��L�«   U�UN��ô«  Ác�  q��ò  Ê√  È√—Ë  ¨åWO�UM�K�«  ¡«u??�_«  w�
 ‚UH�«  œbN�  Àœ«u�  v�≈  ÍœR�  Ê√  sJL�Ë  d�u��«  bOFB�  v�≈  ÍœR�
 ÷—UF��  UN�«  UL�  ÆåqOz«d�≈åË  ÊUM��  sO�  WOz«bF�«  ‰UL�_«  n�Ë
 WOM�√  W�O�  W�ON�Ë   «d�u��«  s�  b�K�  U�œuN�  ÷ÒuI�Ë  UM�«b�√  l�

ÆåÊUM�� »uM� w� …dI���

U�Ë—u�
 WM�K�«  Í«d??�??�«  w�   bIF�«  ¨U??�Ë—u??�  ¡U??�Ë  W??�“√  bOF�  vK�
 j�C�   UO�u�  WK�K�   c��«Ë  ¨U�Ë—uJ�  WB��L�«  W??�—«“u??�«

Æ U�U�ù« s� b�K� WOzU�Ë dO�«b�Ë wFL��L�« XKH��«
 t�√  s��  bL�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  W�B�«  d�“Ë  sK�√Ë
 …ÒbL�  ÂUF�«  ‰UH�ù«  WO�UJ�S�  WO�uJ��«  U�Ë—u�  WM�K�  WO�u�  l�—ò
 ‰ö�  ‰U�Ë  ÆåÎ«dO�√   U�U�ù«  œb�  ŸUH�—«  V���  p�–Ë  sO�u��√
 ‰ULA�« w� u�  UE�U�L�«Ë WOC�ô« w� Íb���« Ê« ¨w�U�� dL�R�
 WO��O�uK�«   UO�UJ�ù«  l�d�  ‰ULA�«  wH�  »uM��«Ë   Ëd??O??�Ë
 vHA��� v�«  WOML�«  vHA��� q�u�� r�O�Ë W�dA��«   UO�UJ�ô«Ë
  UOHA��L�«  vK�ò  ∫s��  ·U{√Ë  ÆjI�  U�Ë—u�   ôU�  q�I���
 V��Ë  U�Ë—u�  v{d�  ‰U�I��ô  W�U�  U Î�U��√  `�H�  Ê√  W�U��«
 ÆåU�Ë—u�  l�  «e�uKH�«  r�uL�  —cM�  Íc�«  n�d��«  r�uL�  eON���«
 ÊuJ�   «¡«d??�ô«  oO�D�  vK�  UM�b�U��  sJL�  U�  —bI�ò  ·U??{√Ë
 sJL�  ô  sJ�  ¨p�–  «u�uI�  Ê«  V��  s�—œU�  «u�uJ�  r�  «–«Ë  s�d�U�
 WO�d��«  d�“Ë  sK�√  qB��  ‚UO�  w�Ë  Æåw�U��«  l{u�U�  —«dL��ô«
 W�F� WK�d� UM�U�√ ÒÊ√ »Ëc�L�« ‚—U� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w�
 d�RL�« V��� wLOKF��« tKJ� —ÒdI�O� Íc�« w�«—b�« ÂUF�« WF�U�L�

ÆU�Ë—uJ� w�B�«

ÜôM ºFGôL ¬HÉµJQ’ á q«dhódG á q«FÉæédG áªµëª∏d z q»∏«FGô°SE’G{ ¢û«édG ™°†îj ¿CG Öéj

áq«fƒ«¡°üdG zÆGó∏°T{ IóMh óFÉb ∞°ûµJ zΩ’ƒY ¿ƒµ«J{

 w�Ë ¨å⁄«bK�ò …b�Ë bzU� r�« åÂôu� ÊuJO�ò W� ÒËb� XHA�
 …b�u�«  bzU�  v�b�Ë  Æåu��«  Õö�  w�  W��M�«  Ëb�U�u�  …b�Ëò

Æ·uO� »u�√
 w�d�ò ·uO� »u�√ ⁄«bK� …b�Ë bzU�ò Ê√ W� ÒËbL�« X�U{√Ë
 bzU� r�« s� nAJ�«ò Ê√ v�≈ …dOA� ¨åWOH�� …bK� s� åÍ“—œ
 gO��«  w�  W�dJ�F�«  W�U�dK�  „UN��«  w�U�  u�  ⁄«bK�  …b�Ë

Æåw�uONB�«
 sOOF� UNO� r�� w��« v�Ë_« …dL�«ò UN�≈ ¨åÂôu� ÊuJO�ò X�U�Ë
 Ê√  v�≈  ÎW��ô  ¨å⁄«bK�  …b�Ë  bzU�  VBM�  w�  åÍ“—œò  j�U{
 s� rN��UL� v�≈ ·bN� gO��« ◊U�{ —U��  U�u� vK� r�J��«ò
 ÎUC�√ ·bN� t�√ UL� ÆÆU�bF�Ë W�dJ�F�« W�b��« ¡UM�√ rN�L�UN�

ÆåWO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�L�« q�� s� WL�U�L�« s� rN��UL� v�≈
 w�uONB�«  gO��«  ÊuJ�ò  Ê√  s�  åÂôu�  ÊuJO�ò  X�b��Ë
 WOzUM��«  WLJ�LK�  lC��  Ê√  V��Ë  ¨»d??�  rz«d�  VJ�—«
 u� »d� rz«d� w�uONB�« gO��« »UJ�—«ò Ê√ …b�R� ¨åWO�Ëb�«

ÆåÁœ«d�√ `CH� UNKF�� w��« »U��_« b�√
 W�dBMF�« gO��«  U�—UL� s�ò Ê√ v�≈ W�ËbL�«  —U�√ UL�
 dO�  œuL��  ÂbIL�«  Î «dO�√  …e�  w�  WOKL�  ‰ö�  Á¡«—Ë  „d�  t�√

ÆåÍ“—œ t�_ s�b�«
 VKD� ÂÒbI� ¨…UO��« bO� vK� s�b�« dO� ÊU� ULMO�ò ∫X�U{√Ë

 …œÒbA� ¨åt�KzUF� ‰eM� ¡UM�� `�dB� vK� ‰uB�K� ÈËb� ÊËœ
 qJA�  i�d�  åqOz«d�≈ò  w�  ÍdBMF�«  qBH�«  ÂUE�ò  Ê√  vK�

 ÆåœuNO�« dOG�  U�K� wMO�Ë—
 åi24NEWS  l�u�ò  w�  tL�«  œ—Ë  Ê√  o��  ·uO�  »u�√
 dA�  sO�  ¨2019  d�u��√Ø‰Ë_«  s�dA�  20  w�  w�uONB�«
 w�uONB�«  ‰ö��ô«   «u�  sO�   UN�«u�  ‰u�  Î«d�dI�  l�uL�«
 s�  dH�√ ¨fK�U� »d� å—UN���ò WM�u��� w� sOM�u���Ë
 ÊU�Ë ¨WIDML�« w� ÎU��—b� Èd�√ gO��«ò Ê≈ ‰U�Ë ¨ÍbM� Õd�
 ¨åw�ôu�ò  W��M�«  ¡«u�  w�  …UAL�«  W�O��  bzU�  dL�  Ê√  ÷d�H�
 sO�—UO�  Ê√  ô≈  ¨WM�u��L�«  d��  t�—UO��  ¨·u??O??�  »u??�√
 ¨rNM�  b�bF�«  t�u�  lÒL��Ë  ¨tI�d�  U�{d��«  sOM�u��LK�

 ÆåtOK� «Ëb��«Ë tL�A� «Ë√b�Ë
 W�Ëb�  w�  ¨år�UF�«  Õö??�≈ò  wMF�Ë  ¨åÂôu???�  ÊuJO�åË
 U� Î…œU�Ë ¨…b��L�«   U�ôu�«  w� q�UO� w� U�dI� lI� WO�UO�
 2003  ÂUF�«  w� U�QA�√ b�Ë ÆWO�uON� WOM�√  U�UC� s� V�J�
 s�_«å?�  oKF��  U�  q�  wDG�  w??�Ë  ¨s�U��dHKO�  œ—UA��—

Æåw�uONB�« w�uI�«
 ÍdJ�F�« bzUI�« q�U� r�« s� ¨f�√ ‰Ë√ ¨nA� l�uL�« ÊU�Ë

Æ2008 ÂUF�« w� qO��« Íc�« WOMG� œUL� bONA�« W�ËUIL�« w�
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أمام  البلد  تضع  وكلها  والكونفدرالية،  والفدرالية،  الواسعة،  بالالمركزية 
الفعل ورد الفعل، في ظّل ظروفنا الراهنة، وأوضاعنا السيئة التي تهّدد أمن 
واستقرار ووحدة البلد ومصيره، في ظّل سخونة المناخ العام الضاغط، الذي 
كّل لحظة، دقته وخطورته، وما يحمله من نذر مخيفة  اللبنانيون في  يشهد 

تطيح بكيان الوطن بالكامل.
فأّي لبنان نريد؟!

الوطن  ه��ذا  علة  الفاشلين،  السياسيين  طغمة  به  تقوم  ما  فعالً  وه��ل 
ومصائبه، تجعلهم يدركون فعالً مدى الذي تخّبئه وتفرزه سياساتهم الرعناء، 
الكبرى،  الدول  وتدخالت  الخارجية،  والضغوط  التحديات  يواجهون  وهم 
وإمالءاتها، وتوجيهاتها، ومطالبها التي ال تخرج عن دائرة التهديد، والتهويل 

والترغيب والتخويف، في ما لو لم يذعن لبنان لرغباتها وتوجهاتها.
أهو لبنان السيد المستقل الذي نريده، بقرار وإرادة شعبه، أم لبنان الذي 
يريد البعض أن يرهنه للخارج، وإْن كان هذا الرهن يأتي، على حساب سيادة 

لبنان، ووحدة أرضه، وشعبه واستقراره وأمنه ومستقبله.
يشهد  لم  وأخطرها،  الظروف  بأحلك  الحاضر،  الوقت  في  يمّر  لبنان  إّن 
مثيالً لها من قبل، وإْن كان في الماضي القريب، قد شهد االحتالل الصهيوني 
أعوام  النطاق،  الواسعة  »إسرائيل«  واعتداءات  األهلية،  والحرب  ألرض��ه، 
1996، و 2006، حيث خرج منها بإرادة صلبة، وعزيمة  1978، و1982، و 
وتفككاً  الواحد،  الوطن  أبناء  بين  تباعداً  يشهد  ولألسف،  اليوم،  لكنه  أقوى. 
إطار  عن  خرج  شرساً،  فكرياً  واشتباكاً  حاداً،  عقائدياً  واختالفاً  اجتماعياً، 

الموضوعية، وااللتزام بالمصلحة الوطنية والقومية العليا للبلد ككّل.
إّن َمن يتحّمل المسؤولية كاملة، هم من أوصلوا لبنان وشعبه الى الكارثة 
أو  لّف  دون  من  المسؤول،  هو  ومنصبه  موقعه،  في  كان  من  يعيشها.  التي 
دوران، وال مجال لهم للدفاع عن أفعالهم، وتبرير فسادهم، وتظريف فشلهم. 
و»شطارتهم«،  واداءهم  وسلوكهم،  نشأتهم،  واحداً،  واحداً  يعرفهم  الشعب 

وصفقاتهم واختالساتهم.
يعرف كيف كانوا، وكيف أصبحوا، يعرف فقرهم أمس � وهذا ليس بعيب 
بلداً  وينهبوا  عمرهم،  جنى  ويسرقوا  بأكمله،  شعباً  يجّوعوا  أن  العيب  لكن   �

بأكمله.

اإلصالح،  بلباس  زوراً  تستروا  وإن  مطلقاً،  هؤالء  على  اإلصالح  نعّول  ال 
والوطنية، والغيرة على أبناء جلدتهم، وحرصوا على مصالح الوطن.

إّن استمرار زمرة الطبقة في نهجها، وتعّنتها، وفسادها، ووقوفها في وجه 
اّي إصالح حقيقي، وأّي محاسبة لها، ومحاكمتها، وكشف حقيقتها القبيحة، 
أو أّي انتزاع أو تقليص الحتكاراتها واستغاللها، وصفقاتها، انما تدفع بأبناء 
الداخلية،  الفوضى  الى  وج��ّره  واالنقسام،  التفرقة  من  المزيد  الى  الشعب 
في  شديد،  بخبث  تستغله  للجميع،  مدّمر  بغيض  طائفي  مناخ  من  مستفيدة 
أّي وقت، وأياً كانت النتائج، طالما يوجد هناك، من تحركه الكراهية، والغرائز 

المذهبية، والطائفية، والمناطقية الضيقة.
المسألة ال تقتصر  المقبلة، على مفترق طرق.  فلبنان وهو ينتظر حكومته 
على التأليف، وال على الوزارات، وال على الحقائب. المسألة الجوهرية تكمن 
في ما إذا كان لبنان سيخرج من المستنقع، ويتصّدى لكّل محاوالت التدويل، 
التي  الهيمنة  دول  قبل  من  واالح��ت��واء  والتطويق،  والتجويع،  والتحييد، 
تستهدف دول المنطقة، وترسم خريطتها السياسية المستقبلية، حيث ترمي 

الى جذب لبنان الى فلكها، ومن ثم جعله في دائرة نفوذها.
سياسات  انعكاسات  فإّن  التحديات،  هذه  مواجهة  لبنان  يستطع  لم  إذا 
بكّل  لتطيح  األرض،  على  فعلها  ستفعل  اللبناني،  الداخل  على  الخارج 
المعادالت، ولتؤسس لمرحلة جديدة، ونظام جديد مدعوم من الخارج، وإْن 

أّدى هذا النظام الجديد الى تفكيك الوطن اللبناني برمته. 
التي يعّول  المفاجآت،  التي تحمل في طياتها  األيام،  حذار حذار من مقبل 
الخارج والداخل، لتطيح بالجمهورية من أساسها، وتقيم على  عليها بعض 

أنقاضها، دويالت وإمارات طائفية هزيلة.
انه  ام  للبنان،  ُيخبَّأ  ما  تجاوز  عون،  ميشال  الرئيس  عهد  يستطيع  فهل 

سيكون آخر الرؤساء ل� »لبنان الكبير« الذي بدأ باالنتداب وينتهي به؟!
نرى  يوم،  يأتي  ال  حتى  لبنان،  تدير  التي  الحاكمة  الزمرة  مسؤولية  إنها 
أنفسنا ذاهبين باتجاه جهّنم، كما بشرنا العماد ميشال عون، وحتى ال يكون 

بعد ذلك آخر رئيس للجمهورية اللبنانية.
فهذا ما ال نتمّناه!

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق.

في ارتكاب جريمة والتحريض عليها، تستحق معها اإلعدام مع َمن كان سينفذ 
أوامره! أّي أنه شريك في جريمة لو كانت قد تّمت، ولكنه بهذا التصريح يقع 

في مربع »البلطجة والفجور«، ألّن االعتراف سيد األدلة.
األسد  بشار  نظام  استخدام  بواقعة  االغتيال  مخطط  يربط  أنه  والثانية: 
للسالح الكيماوي ضّد »اإلرهابيين«، وقد أثبتت التحقيقات والوقائع كذب هذا 
االّدعاء، مثلما كان حادثاً في وقائع مماثلة من قبل، في منطقتنا العربية ولنتذّكر 
الزعم بأّن الرئيس بشار األسد كان شريكاً في اغتيال رفيق الحريري )رئيس 
وزراء لبنان األسبق(، وذلك بهدف إرهاب سورية ورئيسها، وقد ثبت كذب ذلك 
بالدليل والبرهان! كما نتذّكر جميعاً ما حدث في العراق وإعدام صدام حسين 
واحتالل العراق، على خلفية امتالكه أسلحة دمار شامل وسالح نووي وكيماوي، 
وثبت كذب ذلك، حيث صّرح بلير المجرم )رئيس وزراء بريطانيا آنذاك(، بأنه 
صدام  الغتيال  آن��ذاك(  األميركي  )الرئيس  االبن  بوش  مع  الكذبة  تلك  اختلق 
حسين، وتدمير واحتالل العراق. وهذا ما فعلوه أيضاً مع معمر القذافي. وقد 
ثبت أّن حلف الناتو هو الذي اغتال القذافي وسحله انتقاماً منه! كما ثبت ضلوع 
أجهزة مخابرات أميركا والكيان الصهيوني في اغتيال رفيق الحريري، بهدف 
الفتنة وإجبار سورية على الخروج من لبنان. وال شك في أّن الوقائع اإلجرامية 
كثيرة وبال حصر في حقيبة االغتياالت )تخطيطاً وتنفيذاً( في المنطقة العربية. 
وحمداً لله أن المخابرات األميركية الصهيونية لم تنجح مع الرئيس المقاوم د. 
بشار األسد، وفشلت فشالً ذريعاً، ومن جراء هذا الفشل هو الزعم بأّن وزير دفاع 

ترامب، قد رفض المخطط والمحاولة! األمر الذي دعا وزارة الخارجية السورية، 
للتعليق على ذلك بإصدار بيان رسمي، جاء فيه »أن تصريحات ترامب حول 
كما  الجريمة.  يمتهنون  طرق«،  »قطاع  نظام  على  تدل  األسد،  بشار  استهداف 
تضمن البيان، أن إدارة ترامب األميركية، تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون، 
وتنتهج أساليب التنظيمات اإلرهابية نفسها بالقتل والتصفيات من دون اعتبار 
ألي ضوابط أو قواعد في سبيل تحقيق مصالحها. كما يتبّين بوضوح المستوى 
الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي األرعن لإلدارة األميركية في عهد 

ترامب، للوصول لمآربهم.
»إرهابي« حقيقي،  أنه  الفاجر، يؤكد  التصريح  أن ترامب بهذا  وال شك في 
السياسات  ضد  مقاوم،  حكم  ونظام  عربية،  دولة  رئيس  ترويع  استهدف 
يدعم  الذي  نفسه  الوقت  في  المنطقة،  في  والمزدوجة  اإلرهابية  األميركية 
النظم الحليفة وحكامها رغم ارتكابهم أبشع الجرائم في التاريخ. إنه »ترامب« 
بعد  مقربة  وعلى  قوسين  قاب  أصبح  الذي  الفاجر،  المتغطرس  اإلرهابي 
أسابيع عدة من السقوط المدوي في االنتخابات األميركية ويجر أذيال الهزيمة 

إلى غير رجعة، وليتأكد أن »الطغاة المجرمين« مكانهم »سلة القمامة«!
 *أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار 
المقاومة، ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

زهو في أوائل القرن الحالي، حيث قال »أرسلني الله ألنقذ البشرية« 
وإن »العناية اإللهية جعلت من أميركا قائدة للعالم«.

والقتل  وال��دم��ار  المآسي  وبعد  الزمن  من  وعقد  نّيف  وبعد 
المنطقة  في  األميركية  اإلرهابية  الحرب  أحدثته  الذي  والتشريد 
باليمن  مروراً  شرقاً  والعراق  سورية  الى  غرباً  وليبيا  تونس  من 
دّمرت  او  أنهكت  وأنها  تريد  ما  حققت  انها  أميركا  اعتبرت  طبعاً، 
النتائج  جني  الى  واالنطالق  االستثمار  على  قادرة  وباتت  عدّوها 
التقدير  وسوء  الخطيئة  تكمن  وهنا  اليها  للوصول  خططت  التي 
الى  سيقود  فإنه  األوان  ف��وات  قبل  يعالج  لم  إْن  ال��ذي  األميركي 
وشراستها  مستواها  في  تتقّدم  العالم  في  خطيرة  دموية  مرحلة 
سوءاً  أميركا  على  وتنقلب  الماضي  األخير  العقد  في  سبق  عما 

بدرجة ال تتصّورها.
حققت  العرب  على  حربها  باّن  تتصّور  او  تعتقد  أميركا  والّن 
الحالي  العام  مطلع  في  القرن«  »صفقة  أطلقت  فإنها  نتائجها، 
و»إسرائيل«،  العرب  بين  التطبيع  الى  الخطى  تسارع  وراح��ت 
لم  النووي  االتفاق  وكأّن  عليها  متجّددة  بعقوبات  إيران  وتتوّعد 
تمني  كانت  كما  العالم  بقرار  اإلمساك  من  تمّكنت  أنها  او  يحصل 
األحادية  على  القائم  العالمي  النظام  فكرة  أطلقت  يوم  النفس 

لقطبّية بقيادتها.
تريد أميركا وبكّل صلف وغرور أن تحّمل كّل الدول العربية على 
يرّوج  خليجيتين،  دولتين  من  تطبيع  لها  كان  أن  وبعد  التطبيع، 
ترّدده  يطول  لن  الباقي  واّن  االنتظار  قيد  أخرى  دول   6 اّن  ترامب 
في االلتحاق بالركب. اما الممانعون وبشكل خاص إيران وسورية 
ولبنان فقد أعّدت لكّل منهم نوعاً من الضغوط تقود بالظّن األميركي 
الخطيئة  بل  ال  األميركي  التقدير  سوء  يكمن  وهنا  الخضوع.  الى 

االستراتيجية الكبرى ايضاً.
تظّن أميركا اّن ضغوطاً على إيران وحزب الله، قد تحملهما على 
مواجهة عسكرية تبّرر ألميركا استعراض قوتها العسكرية ضّدهما 
ص��اروخ  ك��ّل  مع  يحصد  ترامب  يجعل  ما  دفاعي،  عنوان  تحت 
إضافية  أصواتاً  يحصد  »أعدائه«  على  األميركي  الجيش  يطلقه 
قد  الجمهوريين  صقور  ومعه  بومبيو  يكون  وقد  االنتخابات  في 
يتأرجح  التي  االنتخابات  لربح  األقصر  السبيل  اّن  ترامب  أقنعوا 
يقوم  الله  وحزب  إيران  مع  محدودة  حرب  هو  اآلن  فيها  المصير 
خاللها بضربة سريعة خاطفة ثم يتفّرغ لالنتخابات التي ستكون 

نتائجها حتماً في صالحه.
بيد أّن التقدير األميركي يبسط األمور الى حّد الخفة والسطحية 
 2020 عالم  من  جعلت  التي  الدولية  المتغّيرات  ويتناسى  تقريباً 
مختلفاً كلياً عن عالم 2010، وإذا كان المفهوم االستراتيجي للحلف 
األطلسي الذي وضع للعقد الماضي قد حقق شيئاً من أغراضه فإّن 
المنال.  بعيدة  بقيت  إليها  يرمي  كان  التي  االستراتيجية  النتائج 
استراتيجي  مفهوم  اعتماد  في  ُيخفق  األطلسي  الحلف  هو  وها 
اّن كيان الحلف بذاته  جديد يلتّف حوله الجميع من األعضاء كما 
واستمراره بات في األشهر األخيرة تحت عالمات استفهام ما يعني 

أّن الحلف لن يكون شريكاً ألميركا في خططها.
العسكري  وعملها  الماضي  العقد  بعد  وجدت  فإنها  أوروبا  اما 
في  أميركا  وبين  بينها  التباين  هو  كم  اإلقليمي،  نطاقها  خ��ارج 
األساسية  الدول  جعل  ما  األوسط،  الشرق  في  بخاصة  المصالح 
فيها تفكر بسياسة أوروبية مستقلة ال تغضب أميركا في بداياتها، 
ولكنها ستتمايز عنها في جوهرها ما يجعل أّي حرب تشّنها أميركا 
على أحد حرباً أميركية فقط ليس ألوروبا ضلع فيها. وما الموقف 
األوروبي في مجلس األمن في معرض الطلب األميركي الستئناف 

العقوبات على إيران ربطاً بالملف النووي إال أول الغيث.
المرارة  من  تعاني  أميركا  اّن  فنعتقد  الروسي،  االتجاه  وعلى 

الكبرى فقبل »الربيع العربي« والحرب الكونية كانت روسيا دولة 
داخلية بعيدة عن مسارح التأثير العالمي، أما اليوم فقد باتت ركناً 
الشرق  في  رئيسياً  التشكل وفاعالً  الدولي قيد  النظام  في  أساسياً 
األوسط ال يقتصر وجودها وتأثيرها على سورية فقط بل يتعّداها 
الى أفريقيا )ليبيا( وتستعّد ليكون لها كلمة في اليمن أيضاً. وبهذا 
يكون العدوان األميركي على المنطقة شّكل بطاقة دعوة او استدعاء 
ذهبياً لروسيا لتخرج من عزلتها وتحتّل مقعداً أمامياً ينافسها على 

الصعيد الدولي العام.
من  جعلت  فقد  عميق  بشكل  أميركا  ت��ؤرق  التي  الصين  ام��ا 
تدابير  كل  تنفع  ولم  األميركي  االقتصاد  على  متقدماً  اقتصادها 
أيضاً  الصين  فاجأتها  كبحه،  في  االقتصادي  والحصار  اإلرهاب 
االستعداد  ايحاؤها  هو  الصراع  مجال  في  جديداً  قدمت  حيث 
الستعمال القوة لحماية نفسها واقتصادها وتحضيرها مع حلفائها 

لالستغناء عن الدوالر أيضاً.
التي  الحقل  لتكون  عليها  اليوم  أميركا  تعّول  التي  إيران  وفي 
البيت  في  ترامب  تثبت  انتخابية  أصواتاً  تحصدها  قذائف  تزرعه 
األبيض ألربع سنوات أخرى، نرى أنها تتبع سياسة مركبة تهدف 
الى حرمان ترامب من األوراق التي يريدها من المواجهة، وحرمان 
ترامب من إحكام الحصار عليها، وصيانة عالقتها مع األوروبيين 
من دون تراٍخ أمامهم وتمتين عالقاتها مع روسيا والصين وتجنب 
تستمّر  فإنها  أُخرى  جهة  من  اما  جهة؛  من  هذا  تركيا،  مع  الصدام 
في تحشيد القوة العسكرية الدفاعية التي تفشل أّي عدوان عليها 
الى عوامل ميدانية  المرتكزة  النفسية  الحرب  وتستمر في خوض 
مؤكدة التأثير وما مناوراتها العسكرية األخيرة إال وجهاً من وجوه 

عرض القوة الدفاعية المستندة الى فكرة الهجوم بوجه أميركا.
حلمت  ما  كّل  اّن  يقيني  وبشكل  نجد  سورية،  الى  وبالعودة 
األشهر  في  ننتظر  وأننا  التاريخ،  غياهب  في  بات  هناك  أميركا  به 
الفرات(  )شرقي  والجزيرة  إدلب  لملفي  متدرجة  معالجة  المقبلة 
يعيق  الميدان  في  إثراً  التركي  أو  األميركي  للمحتّل  يبقي  ال  بشكل 
من  منطلقة  نراها  معالجة  أرضها،  كّل  على  سورية  سيادة  تثبيت 
عمل عسكري ال بّد منه أوالً وتستكمل بتفاهمات وتسويات يضطر 

اليها الفريق المعتدي وتحرم األميركي مما يتوخاه.
المقاومة  لعزل  األميركية  المؤامرة  أّن  ونجد  بلبنان  ونختم 
بضغط  »إسرائيل«  مع  مباشر  لتفاوض  ودفعه  لبنان  وحصار 
 13 وعددها  البر  في  المحتلة  المناطق  عن  للتنازل  يقود  أميركي 
بما  »إسرائيل«  ل�  والتسليم  شبعا،  ومزارع  الغجر  الى  باإلضافة 
تريد في المنطقة االقتصادية في البحر واقتطاع ما يناهز ال� 400 
ألن  يحصل  لن  ذلك  كّل  عليها،  متنازع  كلم2   862 أصل  من  كلم2 
المقاومة لن تتخلى عن حقها في التمثيل الحكومي وألن قرار لبنان 
وتعاظم  الحصار  اشتّد  ولو  حتى  أميركا  تشتهي  كما  يكون  لن 

االنهيار الذي تصنعه أميركا للبنان.
أميركا  ت��راه  كما  ليس  حقيقته  في  العالم  إّن  نقول  وعليه 
نجاح  يعني  ال  واهنتين  خليجيتين  دولتين  تطبيع  وإّن  بعينها، 
سورية  في  اآلن  أميركي  جندي   800 وجود  وإن  القرن،  صفقة 
األميركية،  القبضة  في  الدولتين  اّن  يعني  ال  العراق  في  و3000 
والقول  إي��ران  ض��ّد  األم��ن  مجلس  باسم  حق  بغير  النطق  وإن 
انصاع  العالم  اّن  يعني  ال  عليها  األممية  العقوبات  باستئناف 
بإمكانها  اّن  أو  تربح  أنها  نفسها  توِهم  فأميركا  األميركي.  للقرار 
بصخور  يصطدم  األميركي  الحلم  ولكن  العالم،  إرادة  اختزال 
فأميركا  يريدها،  لمن  صارخة  الحقيقة  وتبقى  فيتكّسر  الحقيقة 
الى  وّلى  العالم  لحكم  الطموح  وزمن   1990 أميركا  ليست  اليوم 
غير رجعة مع اشتداد بأس خصومها وأعدائها وتراخي وضعف 

أتباعها وابتعاد وتفكك حلفائها عنها.

{ عمر عبد القادر غندور*
الستدراج ايران الى حرب صريحة تنقذه من خسارة 

االنتخابات،
لم يكن منتظراً من جهود يبذلها  أن ننتظر ما  علينا 
واليته  م��ن  المتبقي  ال��وق��ت  ف��ي  األم��ي��رك��ي  الرئيس 
في  األميركية   CNN وكالة  كشفت  وق��د  الرئاسية، 
الساعات الماضية انه تّم اعتراض طرد بريدي موجه 
الى الرئيس األميركي دونالد ترامب يحتوي على مادة 
شديد  مرطب  والريسين  السّمّية،  شديدة  الريسين 

السمّية يتّم استخراجه من حيوي الخروع!
المسموم  الطرد  هذا  اكتشاف  إع��الن  من  والغاية 
الرئيس  على  العطف  استدرار  هي  التوقيت،  هذا  في 
المأزوم الذي فشل فشالً ذريعاً في قيادته للحملة على 
تفشي  من  األول��ى  الثالثة  األشهر  طول  كورونا  وب��اء 
غير  جهة  عن  ص��دوره  يصّح  ال  ما  واّدع���ى  ال��م��رض، 
فشل  بايدن  جو  الديمقراطي  منافسه  أكد  فيما  طبية، 
اإلدارة األميركية في التعامل مع الوباء وطالب بتنّحي 
المئة  المتحدة تجاوز  الواليات  اّن  ترامب. والمفروض 
العالم  في  الوفيات  عدد  في  األولى  لتصبح  وفاة  ألف 
مليون   1.69 الفيروس  في  المؤكدة  اإلصابات  وبلغت 

ما يمثل %30 من إجمالي اإلصابات في العالم.
قاٍض  تعيين  الى  ترامب  سارع  متصل  سياق  وفي 
جديد خلفاً للقاضية المتوفاة بادر غينسبورغ يستفيد 
مرشح  على  الحصول  بضرورة  إلدراك��ه  وج��وده  من 
مؤيد للجمهوريين سيمنحهم ميزة أفضل عندما تنظر 
كاالنتخابات  الكبرى  القضايا  في  العليا  المحكمة 
على  يصّر  بايدن  جو  المنافس  كان  بينما  ومثيلها، 

تأجيل التعيين الى ما بعد االنتخابات.
عنصرياً  تمييزاً  يعيشون  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  بينما 

حصولهم  رغ��م  المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  وك��راه��ي��ة 
مجموع  من   5% وعددهم  األميركية  الجنسية  على 
ان  يمكن  ال   ،2000 العام  بعد  وخصوصاً  األميركيين، 
يدلوا بأصواتهم لصالح ترامب الذي بالغ في إساءاته 
بعد  معتقداتهم  أعز  في  وأصابهم  والمسلمين  للعرب 
من  ويطلب  الشريف،  القدس  الى  ب��الده  سفارة  نقل 
عربانه مصالحة »إسرائيل« طمعاً في ثرواتهم وتثبيتاً 

للحكم الصهيوني.
وربما  جموحه  عن  سيتراجع  ترامب  اّن  نعتقد  وال 
يتحدث  التي  كتلك  صادمة  ق��رارات  اتخاذ  في  يتهّور 
العقوبات  أقصى  إن��زال  بشأن  خارجيته  وزي��ر  عنها 
الطلب  على  يوافق  لم  الذي  األمن  مجلس  لقرار  خالفاً 
تريد  التي  األوروب��ي��ة  ال��دول  ولمجموعة  األميركي، 

المحافظة على االتفاق النووي مع إيران.
تعمد  ان  مراقبة  أوس��اط  تتحّدث  آخر  مقلب  وفي 
يتمثل  إيران  على  شديد  ضغط  الى  األميركية  اإلدارة 
شحن  لسفن  الحربية  األميركية  السفن  باعتراض 
إيرانية في المياه الدولية وبالتالي استدراج إيران الى 
من  إيران  ضرب  اّن  ترامب  ويعتقد  صريحة،  مواجهة 

شأنه ان يرفع عدد مؤيديه في االنتخابات المقبلة.
العقوبات  فرض  إلعادة  المتحدة  الواليات  وتسعى 
االتفاق  بموجب  رفعها  تّم  والتي  إيران  على  الدولية 
15على  ال�  اعتراض األعضاء  2015 رغم  النووي عام 

المسعى األميركي.
في مثل هذه المغامرة األميركية بالتصادم مباشرة 
موقف  هو  فما  الخليج،  مياه  في  وخاصة  إي��ران  مع 
طور  في  والتي  طّبعت  التي  الخليجية  المشيخات 
التطبيع مع العدو الصهيوني والتي تتحدث عن الحّل 
صحيفة  تقول  كما  أو  بالتطبيع؟  المتمثل  السحري 
لندن  في  تصدر  التي  السعودية  األوس��ط«  »الشرق 

أنهى  الذي  السحري  الحّل  هو  إسرائيل  مع  »السالم 
سبعة عقود من الصراع العبثي!«

ترى كيف هي الساحة الخليجية واآلبار وناطحات 
السحاب واألرض المكشوفة في حال اندالع وشيك بين 
الواليات المتحدة وإيران، وهل قضايا الشرق األوسط 
الفلطسنية،  القضية  وهي  األولى  القضية  مقدمها  وفي 
وباقي الشؤون الشرق أوسطية تحتّل المقام األول في 
أولويات الناخب األميركي حتى تستحق هذه المجازفة 

الترامبية؟
قد  االميركي  الصلف  استمرار  حال  في  إي��ران  ربما 
تطفئ كاميرات المراقبة التي تنقل ما يجري في المواقع 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  الى  اإليرانية  النووية 
ان  فرضية  الى  رسمية  غير  إيرانية  مصادر  وتشير 

تغلق إيران الكاميرات وتتجه الى تخصيب اليورانيوم 
بنسبة 90 بالمئة بينما ال يزيد التخصيب الحالي عن 
20 بالمئة لكنها تترّيث الختبار الصمود األوروبي في 

وجه الضغط األميركي على دولها.
التي  للحكومات  األميركية  التهديدات  آخ��ر  وف��ي 
المتحدة  األمم  عقوبات  جميع  فرض  إع��ادة  تتجاهل 
على إيران والتي يرفضها مجلس األمن، ستلقى حساباً 

عسيراً.
للفوز  حظوظه  تتضاءل  التي  ترامب  أمام  يبق  ولم 
باالنتخابات سوى االنتقال الى مواجهة إيران ميدانياً، 
فيما  حوله،  األميركيين  استجماع  إلعادة  محاولة  في 

الجانب اإليراني ال يعير اهتماماً لتهديدات ترامب...
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

{ أمجد إسماعيل اآلغا
مشاهد  جملة  على  وانعكاساته  وتأثيراته  السوري  المشهد  عمق  في 
الشرق األوسط، يتضح لنا وبصورة جلية، أّن الصراع في سورية تحّول 
وفق أجندات بعض القوى، إلى صراع على سورية في المضمون واألهداف، 
حتى باتت هذه القوى تتقاسم المصالح في إطار البحث عن حّل سياسي، 
مع تشاركية تتفاوت بنسب مختلفة في رسم حدود الجغرافية السورية، 

إضافة إلى وضع محّددات ما ستؤول إليه التطورات.
كّل هذا ليس في سبيل الوصول إلى االتفاق على حّل القضية السورية 
فقط، بل أيضاً في تحديد الدور الذي سيقوم به كّل طرف في فترة ما بعد 
وفق  ترتكز  السورية  الجغرافية  شطرنج  رقعة  ذلك  ضمن  لتبدو  الحّل. 
المؤقتة، وكذا المصالح االستراتيجية بعيدة المدى،  مقتضيات المصالح 

بين مختلف القوى الفاعلة والمؤثرة في الشأن السوري.
لم  السوري،  الملف  تؤطر  التي  االتفاقات  جّل  بأّن  القول  البديهي  من 
التي  االستراتيجية  المعادالت  ووفق  إنما  دمشق،  توقيت  عن  تخرج  ولن 
تجمع سورية مع باقي حلفائها، من الضروري التمسك بجملة من القواعد 

األساسية، ووسمها بمفردات السيادة والحلول السياسية.
وطهران،  موسكو  سيما  ال  دمشق  حلفاء  بأّن  القول  أيضاً  البديهي  ومن 
التوصيف  وف��ي  ال��ح��ّل،  بعد  م��ا  مرحلة  ف��ي  األس��د  حصة  لهم  ستكون 
المصالح  ح��روف  على  السياسة  نقاط  وض��ع  من  ب��دّ  ال  االستراتيجي 
دمشق  بين  التشاركية  معادالت  إلى  بالنظر  منطقياً  يعّد  وهذا  واألهداف، 

وموسكو وطهران.
مؤطراً  كافة،  المستويات  في  السورية  الدولة  مع  التعامل  يبقى  لكن 
بأبجديات السيادة، وقوة الموقف السياسي ووضوح أهدافه ومضامينه في 
دمشق، مع التركيز على جزئية جوهرية تتعلق بالموقع الجيوستراتيجي 
للدولة السورية، وحاجة حلفاء دمشق الستثمار هذا الموقع وتوظيفه في 

خططهم تجاه عموم المنطقة.
من هنا يمكننا أن نقرأ الزيارة الروسية األخيرة إلى دمشق، من منظور 
المصالح وتقاسمها والتشاركية االستراتيجية بعيدة المدى، وهذا منطقي 

بالنظر إلى جملة من العوامل يمكن إيجازها وفق معطيين:
وفق  النهائي،  شكله  اتخذ  قد  السوري  الملف  بأّن  روسيا  تدرك  األول- 
أسس سياسية وعسكرية وحكماً اقتصادية، وعطفاً على منطق المصالح 

الحرب،  بعد  ما  لمرحلة  جديدة  هيكلية  ذات  أسس  بوضع  روسيا  ترغب 
وتحديداً في جزئيات االستثمار الروسي في سورية وإعادة اإلعمار.

النور  ليروا  طريقهم  في  هم  مشروعاً  أربعين  أّن  منطقيا  يبدو  هنا  من 
الحّل  لجهة  نهائياً،  بشكل  بالتبلور  بدأت  معادلة  إطار  ضمن  ذلك  قريباً، 

السياسي الكامل والشامل.
الثاني- الزيارة الروسية تعني بشكل أو بآخر بأّن قانون قيصر قد تّم 
فإّن  وبالتالي  االستراتيجي،  وبعده  مضمونه  من  وأفرغ  بنجاح،  اختراقه 
األميركية، وكذا جّل  القبضة  عصب االقتصاد السوري سيكون بمنأى عن 
االستثمارات القادمة ستكون بعيدة عن التأثيرات األميركية، إذ ال ُيعقل أن 
روسيا،  ل�  الضربات  توجيه  في  قادمة،  أميركية  إدارة  أّي  أو  ترامب  يفرط 

خاصة أّن القيصر الروسي أثبت بأنه ماركة عالمية ال يمكن قهرها.
القبضة  ذات  إي��ران  بأّن  أيضاً  يبدو  المصالح  مسار  وفي  ذلك،  ضمن 
الناعمة، تسعى ليكون لها نصيب في االستثمار االقتصادي لمرحلة ما بعد 

الحرب.
فالتوازنات ببعدها االقتصادي والنموذج اإليراني في تخطي العقوبات 
األميركية، وقلب الحصار إلى مزايا وامتيازات، فإّن هذه المعادلة ستنقل 
كما هي إلى سورية وتطّبق واقعاً، وبالتالي فإّن جوهر العالقات السورية 
دمشق  بين  فما  واستراتيجية،  اقتصادية  لمصالح  تؤّسس  اإليرانية 
وطهران عمق استراتيجي تّم تعزيزه عبر 23 اتفاقية اقتصادية، فضالً عن 

أسس التعاون العسكري ودعم دمشق في الحرب المفروضة عليها.
تركيا تمثل وفق أجندتها في سورية، بعداً لصراع إقليمي ودولي تتجلى 
معالمه في جغرافية شمال شرق سورية، وعليه فإّن هّم النظام التركي لم 
يعد مجرد تثبيت وجوده في بلد هو أكثر جيرانه حساسية، فهذا تجاوزه 
الماضية،  األرب��ع  السنوات  في  شنها  عسكرية  عمليات  ثالث  خالل  من 
وعزز بها وجوده العسكري والسياسي، ونقل أهدافه بصورة دراماتيكية 
الداخل  في  اإلره��اب  مجاميع  دعم  إلى  التركي،  القومي  األمن  حماية  من 
تحت  السورية،  الجغرافية  في  عسكرياً  التوغل  إلى  وص��والً  السوري، 

مرتكزات االتفاقيات السياسية.
تصادمي  نمط  اتباع  سورية،  حيال  سياساتها  في  تتجّنب  التي  تركيا 
مع فاعلين مختلفين ومؤثرين في األزمة السورية، ك� إيران حليفة الدولة 

السورية والحاضرة بقوة إلى جانبها مع روسيا.
وتركيا أيضاً حريصة كّل الحرص، رغم ما يظهر من تشنجات في العالقة 

مع الواليات المتحدة حول الموقف من سورية لجهة الكرد، على أن تحصل 
التركية هناك، واألخيرة ال تتأخر في  الخطوات  أميركية على  على موافقة 

ذلك، وقد حظيت عمليات تركيا الثالث في سورية بموافقة أميركية.
في  مباشر  غير  حضوراً  تسجل  أيضاً  »إسرائيل«  فإّن  اإلطار  ذات  في 
إيران ووجودها وحلفائها بالقرب من  إال في ما يتعلق بموضوع  سورية، 
مع  السياسة  في  لكنها  سورية،  مع  الجبهة  على  النار  إطالق  وقف  خط 
روسيا تبدي حرصاً مستمراً على التقارب والتفاهم، رغم ما بين الطرفين 

من تباعد في الموقف من القضية السورية وملفاتها.
في جانب مواٍز، فإنه ال يمكننا اإلنكار بأّن أهّم األطراف الفاعلة في تقاسم 
دوراً  تمارس  التي  المتحدة  الواليات  هي  والمصالح،  والسياسات  األدوار 

مزدوجاً.
من حيث المبدأ فإّن واشنطن شأنها شأن باقي األطراف في سورية، لها 
وجود  ذلك،  إلى  ُيضاف  السورية،  الجغرافية  في  وقواعد  عسكري  تمثيل 
ل� واشنطن في  الذراع العسكري  الديمقراطية، والتي تعتبر  قوات سورية 

شمال شرق سورية، والمستعدة إلى أن تسير مع واشنطن حتى النهاية.
عراب  مكانة  في  نفسها  تضع  أنها  واشنطن،  به  تقوم  ما  في  األه��ّم 
سياسات  في  تدقق  أنها  حيث  سورية،  في  المتدخلين  كّل  على  يشرف 
واستراتيجيات كّل القوى، ولتحقيق ذلك فإنها تبادر بطرق عسكرية غير 
مباشرة، لتعلن عن اعتراضها أو احتجاجها على سياسات بعض األطراف، 
وتحديداً أولئك الذين ترتبط معهم بمصالح حيوية واستراتيجية، بيد أّن 
ال  األط��راف،  بعض  ومواقف  سياسات  على  واحتجاجاتها  اعتراضاتها 
واستمرار  بقاء  في  ساهم  الذي  األمر  ضّدهم،  الحسم  إلى  تذهب  تجعلها 

سياساتهم في سورية.
اإلقليمية  وال��س��ي��اس��ات  األدوار  أّن  ال��واض��ح  م��ن  س��ب��ق،  م��ا  ص��ف��وة 
التوافق  من  محّددة  بمستويات  تتواصل  سورية،  في  المتداخلة  والدولية 
السياسات وفق  واالصطفاف، بغية تنفيذ استراتيجيتها، وقد تطّبق هذه 

آليات ناعمة، وفي أحيان أخرى بالقوة الفجة.
رعايتها  ذلك  إلى  تزيد  فإنها  األط��راف،  هذه  أحد  كانت  واشنطن  وألّن 
للحالة العامة والقيام بضبطها، وفق أسسها االستراتيجية التي تتشارك 
بها مع روسيا، كّل ذلك يبقى مستتراً تحت توصيفات المصالح والشراكات 
تجري  دولية،  بصبغة  صراع  هو  األمر  حقيقة  في  لكنه  االستراتيجية، 

أحداثه في سورية وفوق رقعة شطرنج المصالح. 

لبنان الحلقة االأ�ضعفترامب في ربع ال�ساعة الأخير... هل يقدم على اعترا�ض �سفن اإيرانية تجارية؟

{ لواء العريضي
العالم  اهتمام  مركز  دائماً  أنفسنا  نرى  لبنان  داخ��ل  من 
طريق  عن  إاّل  العالم  ألزمات  حّل  وال  الُعَقد  كّل  منتصف  وفي 
فيهب  فيه!  الطائفية  القوى  ومناصفة  اللبناني«  »الملف 
أّي  عند  الوطن  وحلم  شباباً  ونخسر  آخر  لمجابهة  طرف 
استحقاق سياسي. ثم نحتفظ بمعادلة هّشة تخدم الخارج 
وتتبّخر  الوقود  يشّح  والخارج  الداخل  وبين  الداخل.  وتفقر 
العملة ويبطل العمل ويزهد الغذاء، وما زلنا نتخّبط إلحقاق 

المعادلة الهّشة ذاتها. 
واليونان  تركيا  أزمة  اليوم  نرى  اللبنانية،  الفقاعة  خارج 
في  وتركيا  فرنسا  وأزم��ة  بها،  الشرس  الفرنسي  والتدخل 
ليبيا والدور الذي تلعبه مختلف الدول فيها. كذلك أزمة تركيا 
وأميركا وروسيا في الشمال السوري، واالستثمارات الصينية 
والعقوبات  الخليجية،  التطبيع  ومعاهدات  المنطقة،  في 
األميركية على إيران والمقاومة وكّل من يحاول الوقوف أمام 
وبحبوحة  سالم  جزيرة  لبنان  يكون  لن  األميركي.  المارد 
أنه  فيبدو  للغرب.  الرقبة  تسليم  بحال  السالم  رّواد  يظّن  كما 
سيكون نقطة انطالق نحو حسم الغرب لملف الشرق األوسط 
حيث يصّب هذا الحسم في مصلحة »أمن إسرائيل وازدهارها« 
للنيل  السوداء«  العلنية  »السرية  المنظمات  اّتكلت على  التي 
إيران  نحو  السريع  التوجه  ومنها  ونهجها،  المقاومة  من 

إلخضاعها بما يخدم مصالح  القّوتين العظيمتين اليوم.
معه  حامالً  الثاني  تشرين  سيطّل  قريب،  لناظره  الغد  إّن 
االنتخابات األميركية التي يترقبها العالم أجمع لما ستحمله 
بحال  األميركية  الخارجية  السياسة  في  تغّيرات  من  معها 
دولية  ملفات  هناك  الحين،  ذاك  وحتى  »ت��رام��ب«.  سقوط 
القرار  من  الله  حزب  استئصال  منها  إلرسائها  األخير  يسعى 
الرسمي اللبناني وعدم تمثيله بالحكومة، ومعاهدات تطبيع 
تشمل  قد  ثانيًة  بالفوز  حظوظه  لتقوية  كحافٍز  تأتي  شّتى 

المملكة العربية السعودية...
السنة  من  األول  الربع  في  األميركية  االنتخابات  يلي 
المقبلة االنتخابات الرئاسية السورية. والعّدة لمواجهة هذه 
ما  يتناسون  حيث  الغرب.  عند  جاهزة  ستكون  االنتخابات 
2014 في السفارة السورية في لبنان،  حصل في انتخابات 
ويعتقدون أّن مشاركة الالجئين السوريين في أصقاع العالم 
غير  والجمعيات  المنظمات  رحمة  تحت  »يرزحون«  الذين 
الحكومية NGO، تجعلهم قادرين على قلب النتيجة مسبقاً، 
البوارج  انطالق  كمنصة  ومرفأها  بيروت  على  عينهم  لتكون 

لعزل لبنان وتطويق سورية والحسم العسكري فيها.
في  لبناني  شرعي  ص��وت  أّي  وج��ود  ع��دم  يتطلّب  ه��ذا 
أراضينا  استباحة  لمنع  ال��ي��وم،  يبتغون  كما  الحكومة، 
وترسيم حدودنا البحرية على هواهم ومواجهة سرقة غازنا، 
واشتراط  الحياد  مفهوم  تحت  المقاومة  على  ق��درة  وأدن��ى 

النَفس اللبناني مقابل غذائه.
األنظار نحو روسيا  الحّد تتجه  إلى هذا  األمور  إذا وصلت 
آخذة  السوري  للنظام  بدعمها  قدماً  المضّي  على  وإصرارها 
وتظاهرات  األوكراني  بالملف  الداخلي  بيتها  االعتبار  بعين 

»مينسك« والمعارضة الروسية الداخلية.
وقد تلعب الواليات المتحشدة األميركية دوراً بارزاً في طرح 
الحلول في هذه الملفات مقابل تسهيل روسيا اقتسام سورية مع 

الغرب وتركيا وغّض النظر عن بعض الممارسات األميركية.
بالعودة إلى لبنان، لو نجحت فرنسا بإرساء أّي حكومة 
بأرنٍب  األميركي  أتى  بحال  معدومة  قيمتها  تصبح  قد  فيه 
من قبعته يعطيه للفرنسيين كحلٍّ رابٍح في ليبيا أو قبرص. 
فُيسلَّم لبنان على طبق من فضة للمصير المجهول والمؤامرة 
وعلى  »إسرائيل«  ل�  العداء  يكّن  من  كّل  محو  شأنها  من  التي 
األميركية.  األجندة  على  رسمياً  بات  الذي  الله  حزب  رأسهم 
ولألسف فإّن قسماً من اللبنانيين كما نراهم اليوم سيزرعون 
ألن  المقاومة  تدمير  يعتزم  مستعمر  أّي  أمام  وروداً  األرض 
درجة الحقد قد بلغت حّد االستغناء عن بعض أتراب الوطن 

بحجة العيش. 
في  االقتصادي  والنهوض  بالحياة  وآمالنا  أحالمنا  كّل  إّن 
لبنان ليس سوى ورقة لعب »شّدة« في جعبة الغرب ال تعلو 
عن »جويزة الديناري« التي قد يحرقها للمضّي في مخططاته. 
بسيطة  حلقة  غير  ليس  داخلي  وطني  صعيد  على  نراه  فما 
وتحقيق  أهدافها  إلى  للوصول  الكبرى  ال��دول  أجندات  في 
مخططاتها ومنفعتها. فأوقفوا التخّبط الطائفي المرير وكونوا 

يداً واحدة في مواجهة المخاطر علّنا ننجو بأعجوبة.

�سورية ورقعة �سطرنج الم�سالح... �سراعات ب�سبغة دولية
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�صفاء العقيدة والوجود...!

{ أحمد عبد اللطيف وهبي

ألّنُه الّزمُن الصعب بال حدود، ألّنُه الوجُع الهائُل 
للروح  للعقل،  تسعى  كلمٌة  والغرابات،  الغربِة 
والقلب، ألّنها اليقين الثابت في عتمتنا الوجودية، 

وال لليأس في هذا الجموح الوطني!!...
***

وذك��ري��ات؛  ذاك����راٍت  يقينيُّ  ت��راب��ٌط  ص��وُرن��ا 
اشتّد  ما  وإذا  وشفافية،  وصدٍق  ببريٍق  تتّشعُب 
بحنيٍن  بمالمحنا..  ُتقاربنا  المنافي،  وجُل  علينا 
وشوق، بابتساماٍت غير مفارقٍة أليامنا، ألحبائنا 
بامتزاج العبرات بالروح بالثرى بالحنايا... وكّل 
يوٍم معكم، هو عمٌر بأكمله؛ وال يكون غير تجسيد 
مهما  توِجُعنا  خالصة،  إنسانيٌة  شرُطُه  لخلوٍد... 

. أحَبْبنا وُنِحبُّ
لنهاٍر جديٍد معاً...

***
أرواٍح  أعماق  إلى  بنا  تأخذ  يٌد  نقرأ،  كلْما  نقرأ، 
هانئة، تتركنا في أبواٍن نتبع فيها مساراٍت تتداخل 
واآلخ��رة،  الّدنيا  بحكايِة  منها  نطلع  وتتشابك، 
َعْقلِنا  وأرواحنا،  عقولنا  إنسانيتنا،  فيها  نكتشف 
فيها  نصير  اآلخ��ري��ن،  أب��وان  في  التآلِف  لرحلة 

الشغف  بحضرة  كأّننا  والسماء،  األرض  عائلَة 
بذلك  للمعرفة،  النهمة  اإلصاخة  بتلك  األزل���ّي، 
بالشهادة  والذكريات،  بالحنين  يتغّذى  التوّجِد 

األبدّيِة النصر.
***

األصدقاء...
الروح،  عن  كنايٌة  هي  األصدقاء،  عن  الكتابُة 
نتعلّق بهم عبر مسيرٍة مخلّدِة الذكريات، تجمعنا 
الحافلة  فاللحظات  المشاعر،  هائلة  م��س��ّرٌة 

بالحياة، تسرد أعظم ما فينا...
الجمال  على  تؤّكد  بنفٍس  النفس،  إقناع  ولنا 

فيها،
جوهر  نتشارك  األصدقاء،  ونعمة  بركة  على 
نتحاملها  فريد،  بتطامٍن  بهمومنا  نبوح  الصداقة، 

صبراً وتواضعاً،
نعمَة  ُحبينا  وق��د  فتخبو،  إنسانياً...  َه��ْدي��اً 

الحّب،
ص��ف��اَء ال��ع��ق��ي��دة وال���وج���ود، ب��ه��اَء األف��ك��اِر 

المثالية...
أصدقائي، عنكم ما ينبض به القلب، والّدروب 
غدْوناها  أطفالها،  كّنا  والخطى،  الهوى،  المعلّقة 

نتهادى وصايا األهِل بأرواِح، بمرايا التصادق...
يتساوى  ال  يوم  والملتقى...  الحّب،  كّل  لُكم 
بأشواق، لَكْم نحتاُج من األعمار، وهي تلك الكلمة 

الطلية فوق ثغر الوداد...
***

2

التمّرد!

{ د.غصون زيتون
تنام الخاليا المتمردة..

ليستيقظ الوعي !
لسُت مجنونة ..

تقرأ كّفي العّرافة !
لتتثاءب بين الحروف !

وتبصق على الُصدف...
بكم تبيعين الحظ؟

.....
التمّرد فن سرّي...

يظهر في زمن الصمت !
ويختفي حين نستسلم !

لست مجنونة !...
تقرأ العّرافة أصابعي..
وتغمسها في الحليب !

عّل...
بياضه ُيجلي االنتظار!

....
لست متمردة...

والتمرد أنا ...
أبحث في تجاعيد العرافة..

أمال ما ...
صوتاً ما...
صمتاً ما...

فتبتسم... وكأنها قرأتني!...
هل تهربين؟

بل أعود...
و الهروب عودة !

لكنني غريبة..!
وستظلين الغريبة !

إذاً... ال مفر!
بلى... اقرإي روحك..

ال أستطيع...
حين نعجز عن قراءة أرواحنا .. 

سنعجز عن الحياة !
***

في البدء كانت ..
االفعى !...

دعيني أقرأك !..
في العينين العسليتين ..

يكمن النور !
ال تمّدي لسانك ..

بل عانقيني !
واغرزي أنيابك في دمي !

فالحياة أفعى !
وأنا شجرة بال جذور !

أرسلتني اآللهة !
ليتمّجد الخوف!

»ثنائية حلم؛ ورق ولون«... تقديم الأف�ضل من قلب الحرب

رباب الأحمد لـ»البناء«: الحّب والفّن يجتمعان في الإبداع رغم قبح الظروف

�ضدور »الخلود والعدم في معتقدات الأقدمين« عن هيئة الكتاب

مدن اإيرانّية على لئحة المدن العالمّية المبدعة رانيا فريد �ضوقي تن�ضّم 

لبطولة م�ضل�ضل »�ضربة معلم«

وفاة الفنان الجزائرّي حمدي بناني بكورونا 

هيفاء وهبي تك�ضف عن �ضخ�ضيتها في »اأ�ضود فاتح« 

{ لورا محمود
لم تمنعهم الحرب التي كانت تحيط بهم من كل 
االتجاهات من ممارسة ما يحّبون من فن وموسيقى 
وغناء لذا عملوا على زرع األمل والحّب في كّل مكان. 
الحرب مارقة وما يبقى هو إرادة الحياة فيهم؛ فهم 
الحياة،  األرض ما يستحق  أن على هذه  مدركون 
من  عزيمتهم  استمّدوا  الصعوبات  كل  ورغم  لذا 
بعضهم وأصّروا على سرقة لحظات الفرح البخيل 
في مكان كان يعّج بالموت وقذائف الرعب فزرعوا 
فسحة  ك��ان  مكان  في  معاً  العمل  وعزموا  االم��ل 
إلخراج افضل ما لديهم وهو مركز الفنون والخّط 
الوافدين  مخيم  منطقة  في  والموسيقى  والرسم 
في دمشق يبدعون فيه ويعّبرون أن ما يجول في 
القلب من شجون. قدموا حفالت موسيقّية عديدة 
واليوم  المركز  طالب  بمشاركة  مختلفة  بأماكن 
ُيقام معرض ثنائي لفنانتين تشكيليتين تعمالن 
كمدرسات في مركز الفنون هما الفنانة التشكيلية 
في  وذل��ك  السودي  وفاطمة  المصطفى  سوسن 

المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.
»البناء« التقت مع مديرة المركز الثقافي العربي 
الوافدين  مخيم  قائلة:  تحدثت  التي  األحمد  رباب 
التي  سورية  في  الكثيرة  المناطق  من  واح��د  هو 
لكونه  دائ��م  بشكل  القذائف  رع��ب  تحت  عاشت 
المسلحون  فيها  يتمركز  ك��ان  بمناطق  محاطاً 
المنطقة  هذه  ابناء  لكن  الشرقية  الغوطة  خاصة 
رغم كل ذلك استطاعوا ان يحولوا المعاناة الى أمل 
وهو  والجمال،  والفّن  الحب  بثقافة  واستبدلوها 
أقوى من أي قباحة وهذا كلّه تجّسد بمركز للفنون 
إلى  تعّرفت  وعندما  والموسيقى،  والرسم  والخط 
أحد أساتذة المركز عرض علي أن يقيموا هنا في 
على  رّحبت  وقد  موسيقياً  حفالً  العربي  المركز 
مباركة  انطالقة  الحفل  هذا  يكون  أن  عسى  الفور 
لهم وقد فوجئت بمجموعة من األطفال واليافعين 
أي  لديهم  ليس  لكن  جداً،  والموهوبين  المهذبين 
وبانتمائهم  بالمحبة  متكافلين  مادية  إمكانيات 
لبعضهم فهم يعزفون على أغلب اآلالت الموسيقّية 
الشرقية ويبدعون أجمل األلحان وقد أقاموا هنا في 
المركز حفالت عديدة موسيقية وغنائية وأصبح 

المركز هو الحاضن األساسي لهم، وأقيم معرض 
مخيم  في  الفنون  مركز  في  يدرسون  لمدرستين 
الوافدين وهّن سوسن مصطفى التي تقّدم لوحات 
التي  السودي  وفاطمة  الورق  لف  فيها  تستخدم 
تشارك بلوحات بورتريه وقد شاركت في السابق 
وط��ّورت  المركز  في  هنا  أقيم  جماعي  بمعرض 
التوفيق  للفنانتين  وأتمنى  كبير  بشكل  أدواتها 

والنجاح.
سوسن  الفنانة  مع  لقاٌء  ل�«البناء«  كان  كما 
عدة  أقسام  المركز  في  لدينا  قالت:  التي  مصطفى 
الموسيقية  والفرقة  وع��زف  وموسيقى  خط  من 
ندعم  ونحن  فعالية  أي  في  دائماً  موجودة  تكون 

بعضنا البعض دائماً.
لفن  حبها  عن  المصطفى  عبرت  لوحاتها  وعن 
الورقيات فهو فن جديد صحيح، وهو صعب، لكن 
استطعت أن أقّدم لوحات عدة بالورق وان أصنع 
انطالقتي  وه��ذه  تقريباً  سنة  خالل  عدة  لوحات 
األولى من المركز الثقافي العربي، وشاركت ب�25 

لوحة مختلفة األحجام كبيرة وصغيرة. 
أما عن عنوان المعرض فقالت: أردنا ان يكون 
أنا  ألننا  ول��ون«،  ورق   _ حلم  »ثنائية  العنوان 
والفنانة فاطمة السودي اجتزنا ظروفاً صعبة جداً 

ورغم ذلك استطعنا ان نحقق حلمنا معاً.
بدورها فاطمة السودي تحدثت ل�«البناء« عن 
وفي  دمشق  في  هنا  عديدة  بمعارض  مشاركتها 
وهذه  ولون  حرف  بمهرجان  شاركت  فقد  بيروت 

مشاركتها الرابعة في المركزالثقافي العربي.
في  أنثوية  وجوهاً  اخترت  السودي:  وأضافت 
لوحاتي ألنها تعّبر عن حاالت اجتماعية مختلفة 
 16 من  أكثر  وقدمت  الزيتية  االل��وان  واستخدمت 
الالزم  الدعم  كل  لنا  قّدم  الثقافي  والمركز  لوحة 
كفرقة  أو  كفنانين  س��واء  محبة  بكل  واستقبلنا 
كل  الفنانين  من  متكامل  فريق  ألننا  موسيقية، 

باختصاصه.
أما عن المعاناة التي عاشوها في المخيم فقالت: 
كنا نعمل بظروف صعبة جداً وامكانيات بسيطة 
ورغم القذائف التي كانت تسقط على المخيم، كنا 
نذهب للمركز لنتعلم قدر المستطاع وكنا مصّرين 

على االستمرار.

{ ميس العاني
محور  الموت  بعد  الحياة  إلى  القديمة  الشعوب  نظرة  تباين 
للباحث  للكتاب  السورية  العامة  الهيئة  عن  حديثاً  صدر  كتاب 

زبير سلطان قدوري.
في  وال��ع��دم  »الخلود  ع��ن��وان  حمل  ال��ذي  الكتاب  وي��رص��د 
وأفكار  ورؤى  ثقافة  القديمة«  والحضارات  الشعوب  معتقدات 
والعدم  الخلود  حول  القديمة  الحضارات  شعوب  وأساطير 
التاريخ واإلنثربولوجيا عبر  إليه علماء  اعتماداً على ما توصل 
السبر والتنقيب األثرّي لعشرات اآلالف من النصوص التاريخية 

المكتوبة والرقم واأللواح األثرية.
ويغوص الكتاب في القصص واألساطير والمالحم والتراتيل 
والصلوات والتعاويذ والتعاليم والشعائر والقرابين واالحتفاالت 

الدينية وعالم األرواح الخيرة والشريرة وما احتوته المعابد من 
األقدمين  وتصورات  ومذابح  وغرف  وأبنية  ورسوم  ورقم  كتب 
والعرافين  الكهنة  تفسيرات  عن  فضالً  اآللهة  سكن  أماكن  حول 

للموت.
ويقسم الكاتب مؤلفه إلى اثنين وعشرين فصالً يناقش فيها 
وبالد  الرافدين  وادي  حضارات  عند  والعدم  الخلود  مفهومي 
وشبه  القديمة  المصرية  المعتقدات  عن  فضالً  تدمر  من  الشام 
وفي  القديمة  األفريقية  والديانات  واإلغريق  العربية  الجزيرة 
القديمة  اآلسيوية  والديانات  الحمر  الهنود  وعند  أوروبا  شمال 
والصابئة  والسيخية  والكونفوشية  والبوذية  الهندوسية  من 

وسكان أستراليا األصليين.
ويجد مؤلف الكتاب قدوري من خالل بحثه أن قاسماً مشتركاً 
أو  الوثنية  س��واء  القديمة  الدينية  المعتقدات  بين  ما  يجمع 

الديانات السماوية في مجموعة من األمور منها إيمانها جميعاً 
بوجود إله خالق للكون والبشر وأن جميع البشر خلقوا من طين 
الروح وإن اختلفوا في طبيعتها بعد موت  إلى  والنظر بقدسية 

اإلنسان ومغادرته جسده.
بوجود  تؤمن  المشتركة  المعتقدات  أغلب  أن  المؤلف  ويجد 
لثواب  األرض  على  الحياة  انتهاء  بعد  أو  الموت  بعد  آخر  يوم 

وعقاب اإلنسان على أعماله الخيرة أو الشريرة.
البوكمال  مواليد  من  ق��دوري  سلطان  زبير  الكاتب  أن  يذكر 
لجنة  وعضو  ال��زور  دير  في  العرب  الكتاب  اتحاد  فرع  رئيس 
أبرزها:  من  الكتب  من  مجموعة  له  صدر  العربية  اللغة  تمكين 
من  الخاصة  األمنية  و«الشركات  والنفط«  والثورة  »حزيران 
النشوء إلى غزو العراق« و«أفغانستان اإلسالم والحادي عشر 

من أيلول« وغيرها.

اللجنة  رئ��ي��س  اي��وب��ي،  ال��ل��ه  حجت  أع��ل��ن 
أن  إي��ران،  في  ل�«اليونسكو«  التابعة  الوطنية 
ايرانية هي طهران واصفهان وبندر  ثالث مدن 
العالمية  ال��م��دن  شبكة  إل��ى  انضمت  خمير، 
المبدعة الموثقة لدى المنظمة الدولية للتربية 

والعلوم والثقافة. 
المدن  ه��ذه  وبانضمام  إن��ه  أي��وب��ي:  وق��ال 

االيرانية  المدن  ارتفع اجمالي عدد  فقد  الثالث، 
المسجلة ضمن شبكة المدن المبدعة إلى عشر 

مدن.
وقال أيوبي إن جهود اللجنة الوطنية »تكلّلت 
بالنجاح واتيحت الفرصة للبالد من أجل تبادل 
الخبرات الثقافية والفكرية في مجال الحضارة 

اإلسالمية – اإليرانية مع سائر دول العالم«.

انضمت الممثلة المصرية  رانيا فريد شوقي  
يقوم  ال��ذي  معلم«  »ضربة  مسلسل  لبطولة 
ببطولته الممثل المصري محمد رجب، و تجسد 
معمل  تمتلك  »تباهي«  تدعى  شخصية  فيه 
أبطال  مع  صراعات  في  تدخل  حيث  مالبس، 

المسلسل.
وانطلق يوم أمس، األحد تصوير أولى مشاهد 

المسلسل، داخل مدينة اإلنتاج اإلعالمي، حيث 
رجب،  محمد  من  ك��الً  األول��ى  المشاهد  تجمع 
ورياض الخولي، وأخرين. هو من تأليف أحمد 

عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق.
الممثلة  أعمال  آخ��ر  أن  ال��ى  اإلش��ارة  تجدر 
المصرية رانيا فريد شوقي هو الجزء الثاني من 

مسلسل »أبو العروسة«.

توفي فجر أمس، نجم أغنية المالوف في الجزائر 
الفنان حمدي بناني عن عمر ناهز 77 عاماً، متأثراً 
بمستشفى  المستجد  كورونا  بفيروس  بإصابته 

»ابن سينا« بوالية عنابة شرقي الجزائر. 
ولقب الفنان الراحل، الذي اشتهر بأدائه ألغنية 
الكمان  إلى  نسبة  األبيض«  »المالك  ب�  المالوف، 
طوال  ساهم  كما  دائماً،  يرافقه  كان  الذي  األبيض 
مسيرته الفنية في نشر الثقافة الجزائرية عموماً 
في  مشاركاته  خ��الل  من  خصوصاً  والمالوف 

المحافل الدولية.
أغنية  على  لمسته  وض��ع  في  بناني  ونجح 
»عدالة  أبرزها  أغنية   30 نحو  خالل  من  المالوف 
ليلي«،  يا  ليلي  و«ي��ا  و«محبوبتي«  عدالة«،  يا 

و«جاني ما جاني«.

واهتم بناني بالفن والغناء وعمره لم يتجاوز 
16 عاماً حتى اكتشف صوته خاله الفنان محمد 

الكورد.
وكانت  الجزائر،  استقالل  بعد  صيته،  ذاع 
باكورة أعماله أغنيته »يا باهي الجمال« التي نال 
عليها جائزة الغناء األولى، في إحدى المسابقات 
يا  »عدالة  مثل  بأغاني  النجاح  استمر  الفنية. 
عدالة« و»محبوبتي« و»يا ليلي يا ليلي« و»جاني 
خالل  من  بناني  واستطاع  وغيرها،  جاني«  ما 
نحو 30 أغنية ناجحة بوضع لمسته على أغنية 
المالوف  عميد  من  بدعم  ساهم،  كما  المالوف. 
بقسنطينة الحاج محمد الطاهر الفرقاني، في نشر 
الثقافة الجزائرية عموماً والمالوف خصوصاً من 

خالل مشاركاته في المحافل الدولية.

عبر  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  كشفت 
حسابها الرسمي على »إنستغرام« عن شخصيتها 
خالل مسلسلها الجديد »أسود فاتح« الذي انتهت 

من تصويره مؤخًرا وتنتظر عرضه 27 أيلول.
ونشرت هيفاء بوستراً جديداً من العمل وعلقت 
قائلة: »أنا رانيا خطاب كنت عايشة حياة سعيدة 
ولكن..  فاتح(  )أسود  مع  قصتي  أول  في  وناجحة 

اللي يقولك هعيش وأموت معاك قل له أنت كذاب«.
شريف  وهبي،  هيفاء  بطولة  من  فاتح«  »أسود 
النهار،  معتصم  فهمي،  أحمد  روجينا،  سالمة، 
حسام  منصور،  رانيا  سعيد،  فراس  السعيد،  عمر 
ناصر  ص��الح،  نانسي  سليمان،  حنان  الجندي، 
سيف، ونبيل نورالدين، تأليف أمين جمال، وإخراج 

كريم العدل.
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11ريا�سة / ت�سلية
الفيفا ي�سمح لمتعددي ومزدوجي الجن�سية

بتغيير المنتخبات الوطنية �شمن �شروط!

نهائي الدوري الأميركي بكرة ال�شّلة للمحترفين

الليكرز يتقّدم بفوزين على ناغت�ص و�شيلتيك�ص يقّل�ص الفارق 

بيروت ماراثون تنظم » �شباقًا افترا�شيًا«

لدعم ال�شليب الأحمر بعد تفجير المرفاأ
سباقاً   « م��اراث��ون  ب��ي��روت  جمعية  تنّظم 
وخارجياً  محلياً  ال��رك��ض  ف��ي   « إف��ت��راض��ي��اً 
بين  ما  الواقعة  الفترة  خالل  كلم   ٥ لمسافة 
وذلك  المقبل،  األول  تشرين  من  والثامن  األول 
اللبناني  األحمر  الصليب  جمعية  دعم  أجل  من 
أعمال  مجال  ف��ي  وجهودها  ل��دوره��ا  تقديراً 
المرّوع  اإلنفجار  وجرحى  لضحايا  اإلغ��اث��ة 

والمدمر لمرفأ بيروت .
بيروت  جمعية  في  السباقات  مدير  وكشف 
األول  هو  الحدث  هذا  أن  ت��ّرو  وس��ام  ماراثون 

من نوعه من قبل الجمعية، وجاء تنظيمه بعد 
اتصاالت واسعة مع العديد من اللجان المنّظمة 
اإلتحاد  وم��ع  العالم  ف��ي  ال��رك��ض  لسباقات 
تجاوباً  أب��دوا  الذين  القوى  أللعاب  ال��دول��ي 
وقد  اللبناني  الشعب  مع  وتعاطفاً  الفكرة  مع 
اللوجستية  الترتيبات  كل  على  اإلت��ف��اق  ت��ّم 
في  هاكو  شركة  مع  وكذلك  للسباق  والفنية 
كمنصة  تعمل  التي  األميركية  فلوريدا  والي��ة 
عبرموقعها اإللكتروني لتقديم خدمات تسجيل 
عبر  المشاركة  في  الراغبين  األجانب  العدائين 

حّدد  bit.ly/3c3nd0fوقد     : التالي  الرابط 
 30 بمبلغ  األجانب  للمشاركين  التسجيل  رسم 
كاملة  الرسوم  هذه  تعود  حيث  أميركياً  دوالراً 
اللبناني،  األحمر  الصليب  لحساب  ومباشرة 
لبنان  داخل  والعداءات  العدائين  أن  حين  في 
التّبرع  أرادوا  إن  لهم  ويمكن  مجاناً  يشاركون 
حساب  عبر  م��ب��اش��رة  وأي��ض��اً  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام 
أن  إلى  ت��ّرو  ولفت  اللبناني،  األحمر  الصليب 
ركض  يمكنهم  ومحلياً  خارجياً  المشاركين  كل 
الفترة  خ��الل  واح��دة  ولمرة  السباق  مسافة 

بتسجيل  ويقومون  أع��اله  المحددة  الزمنية 
الفني  الترتيب  أجل  من  بهم  الخاص  التوقيت 
أو  مالية  جوائز  ال  أن  علماً  للسباق  النهائي 

عينّية ألصحاب المراكز األولى .
في  محلّية  م��ش��ارك��ة  ألوس���ع  ت���ّرو  ودع���ى 
في  وال��ع��داءات  العدائين  قبل  م��ن  السباق 
تعبيراً  وأصدقائهم  أهاليهم  وكذلك  لبنان 
الضحايا  أهالي  مع  والتعاطف  التضامن  عن 
األحمر  الصليب  لعطاءات  وتقديراً  والجرحى 

اللبناني .

اللواء خير يقّدم التعازي لعائلة عطوي

ويعتبره �شهيدًا لكل لبنان

»فيفا«،  ال��ق��دم  لكرة  ال��دول��ي  االت��ح��اد  أق��ّر 
الجنسيات  أص��ح��اب  للالعبين  ال��س��م��اح 
المنتخبات  بتغيير  المتعددة،  أو  المزدوجة 
التي سبق ودافعوا عن ألوانها، ولكن بشروط. 
خالل  الجمعة  ال��دول��ي  االت��ح��اد  وص���ادق 
مؤتمره ال�70 عبر الفيديو على توصيات لجنة 
لتعديل   2019 أيلول  في  شّكلها  التي  العمل 
القوانين المنظمة لتمثيل الالعبين لمنتخباتهم 
من  العديد  طلب  على  بناء  وذل��ك  الوطنية 

االتحادات الوطنية.
تعديالته  ف��ي  ال��دول��ي  االت��ح��اد  واش��ت��رط 
الجديدة أال يكون الالعب قد شارك في أكثر من 
بدأ  الذي  المنتخب  أقصى مع  3 مباريات كحد 
مباريات  ذلك  في  بما  الدولية،  مسيرته  معه 
العالمية  المنافسات  إلى  المؤهلة  التصفيات 
الحادية  س��ن  بلوغه  قبل  وذل��ك  وال��ق��اري��ة، 
في  مشاركته  عدم  إلى  باإلضافة  والعشرين، 
أو  العالم  ك��أس  مثل  قارية  أو  دولية  بطولة 

كأس أوروبا.
ولم يكن االتحاد الدولي يسمح في لوائحه 

الوطني،  منتخبه  بتغيير  العب  ألي  السابقة، 
مباريات  في  األول  المنتخب  مّثل  ح��ال  في 
واح���دة  ل��م��ب��اراة  ح��ت��ى  ق��اري��ة،  لتصفيات 

رسمية.
لالتحاد  ال��ج��دي��دة  ال��ت��ع��دي��الت  وت��ش��ّك��ل   
الدولي بارقة أمل للعديد من المواهب الكروية 
من  استبعادها  عقب  باإلحباط  أصيبت  التي 
للمرة  تمثيلها  قررت  التي  المنتخبات  صفوف 
التي  وهي  العجوز،  القارة  من  وأغلبها  األولى 
اللعب  على  فقط  ليس  كبيرة  آماال  تعلق  كانت 
أجل  م��ن  ولكن  عمالق  أوروب���ي  منتخب  م��ع 
سوق  في  التسويقية  وقيمتها  أسهمها  رف��ع 

االنتقاالت.
ويعد العب برشلونة اإلسباني السابق منير 
الحدادي ذو الجذور المغربية، أبرز المستفيدين 
من التعديالت الجديدة إن لم يكن هو واالتحاد 
المطالبين  أب��رز  كانا  حيث  للعبة،  المغربي 
كافحوا  التي  القضية  بسبب  القوانين  بتغيير 
محكمة  ورفضتها   2018 العام  منذ  أجلها  من 

التحكيم الرياضي »كاس« مراراً.

اللحظة  في  ديفيز  أنطوني  ثالثية  قادت 
األخيرة لوس أنجليس ليكرز للفوز بنتيجة 
المباراة  على دنفر ناغتس، في   103-105
القسم  بنهائي  مواجهتهما  م��ن  الثانية 
األمريكي  السلة  ك��رة  دوري  م��ن  الغربي 

للمحترفين. 
ديفيز  تصويبة  عن  جيمس  ليبرون  وقال 
استثنائي.  لالعب  استثنائية  لحظة  »إنها 

أنا سعيد ألنني كنت جزءا منها«. 
نقاط   10 آخر  أحرز  الذي  ديفيز،  وسجل 
 31 من   22 المباراة،  في  ليكرز  لمصلحة 
نقطة له في اللقاء في الشوط الثاني ليتقدم 
على  تحسم  التي  السلسلة  في   0-2 ليكرز 
وأنهى  م��باريات،   7 في  األفضل  أس��اس 
كرات  تسع  على  مستحوذا  المباراة  ديفيز 

مرتدة. 
نقطة   26 بتسجيل  جيمس  وس��اه��م 
ليكرز  مع  مرتدة  ك��رة   11 على  واستحوذ 
في  نقطة   16 بفارق  تقدمه  في  فّرط  الذي 
كنتافيوس  من  كل  وأضاف  الثالث،  الربع 

كولدويل-بوب وداني جرين 11 نقطة. 
 9 30 نقطة ومرر  وأحرز نيكوال يوكيتش 
كرات حاسمة واستحوذ على 6 كرات مرتدة 
 25 مع ناجتس، بينما أضاف جمال موراي 

15 نقطة. نقطة ومايكل بورتور جونيور 
لكن  المباراة  »خسرنا  يوكيتش:  وقال   
فترات  أغلب  ف��ي  جيدا  لعبنا  أننا  أعتقد 

أخ��رى،  م��رة  وعدنا  متأخرين  كنا  اللقاء. 
المباراة  حتى  هدوئنا  على  سنحافظ  ولذلك 

القادمة«.
 26 ومن جهة اخرى، أحرز غايلن براون 
نقطة،   25 تيتوم  جيسون  وأض��اف  نقطة 
خسارتين  سيلتيكس  بوسطن  ليعّوض 
 106-117 هيت  ميامي  ويهزم  متتاليتين 
في المباراة الثالثة بنهائي القسم الشرقي. 

وماركوس  نقطة   21 ووكر  كيمبا  وسجل 
سيلتيكس  ليتجنب  نقطة،   20 س��م��ارت 

التأخر )3-0( في السلسلة. 
واستحوذ  نقطة   27 أديبايو  بام  وأحرز 
هيرو  تايلر  وسّجل  مرتدة  ك��رة   16 على 
نقطة،   17 باتلر  جيمي  وأضاف  نقطة   22
6 العبين من ميامي هيت سجلوا  ليتصدروا 

أكثر. أو  نقاط   10
في  فقط  الثانية  للمرة  ميامي  وخسر 
أعقاب  وفي  اإلقصائية.  باألدوار  مباراة   12
هزيمته  بعد  السلسلة  في   )0-2( تأخره 
تقارير  ذكرت  الماضي،  الخميس  مباراة  في 
في  إحباطهم  أظهروا  سيلتيكس  العبي  أن 

غرفة المالبس. 
دفعة  وتلقى  جيدا  الفريق  فعل  رد  وكان 
قوية بعودة جوردون هايوارد بعد تعافيه 
آب   17 منذ  أبعدته  الكاحل،  في  إصابة  من 
الماضي. وستقام المباراة الرابعة مساء غٍد 

األربعاء.

من  موفداً  الجنوبية  حاروف  بلدة  خير  محمد  الركن  اللواء  لالغاثة  العليا  الهيئة  عام  أمين  زار 
كرة  العب  لعائلة  بإسمه  التعازي  لتقديم  دياب  حسان  الدكتور  االعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
القدم الشهيد محمد عطوي الذي توفي يوم الجمعة الماضي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 21 

آب الماضي برصاصة طائشة اصابته في منطقة الكوال- بيروت.
وألتقى اللواء الركن خير بعائلة الشهيد عطوي بحضور فعاليات سياسية وحزبية واجتماعية، 
معلنا باسم رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب تقديم تعازيه الحارة ومواساته القلبية بفقدان 
اتقدم بالتعازي أيضا   ، الكبير  المصاب  التعبير بهذا  اللسان يعجز عن  ان   : الشهيد عطوي وقال 
باسم معالي وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، ونتمنى ان تكون هذه الحادثة خاتمة 
األحزان ، وعلينا ان نكون جميعاً في لبنان يداً واحدة والشهيد هو شهيد الوطن كله، ومن الماساة 
ان نرى شبابنا تستشهد باحداث مؤسفة والمسببين لها ال رادع لهم حتى االن، وعلى الوزارات ان 
تكون يد واحدة لقمع هذه المخالفات والضرب بيد من حديد لنوقف هذا النزيف المجاني ، اليوم 
الطائش  بالرصاص  فتاة  استشهدت  طرابلس  في  وباالمس  الجنوب  في  عطوي  محمد  استشهد 

وهذا أمر مؤسف جدا. 
وشكر عبد المنعم عطوي باسم العائلة للواء خير هذه االلتفاتة الطيبة ، معتبرا ان الشهيد محمد 

عطوي ليس شهيد بلدة حاروف فحسب وال شهيد الجنوب فقط ، انما هو شهيد كل لبنان. 
الى  بواسطته  ونسخة   ، الشريف  المصحف  من  نسخة  خير  اللواء  الى  الشهيد  عائلة  وقدمت 
والرياضة  الشباب  وزي��رة  الى  ونسخة  دياب  حسان  الدكتور  االعمال  تصريف  حكومة  رئيس 

فارتينيه اوهانيان.
 وأِعلن اللواء الركن خير بعد تقديم واجب العزاء، ان رئيس مجلس الوزراء اقترح تقديم مساعدة 

مادية لعائلة عطوي وكذلك اقترحت وزيرة الشباب والرياضة ونحن سننجز هذا الموضوع.

اأرتور فيدال جديد الإنتر للمو�شم المقبل
التمام  اإليطالية  ميالنو  مدينة  إلى  فيدال  أرتور  وبرشلونة  تشيلي  منتخب  وسط  العب  وصل 

صفقة انتقاله إلى صفوف إنتر بحسب شريط فيديو بّثه الموقع الرسمي لنادي »نيراتزوري«. 
كتب  حين  في  هنا!«،  أنا  إنتر،  مرحبا  ميالنو،  »مرحبا  المقتضب:  الفيديو  هذا  في  فيدال  وقال 

النادي على تويتر: »أرتور فيدال يحط في ميالنو«. 
وكانت الصحف اإليطالية تحدثت عن رغبة أنطونيو كونتي مدرب إنتر في الحصول عل خدمات 
فيدال الذي لعب بإشرافه عندما كان مدربا ليوفنتوس على مدى أربعة مواسم، تّوج فيها فريق 

السيدة العجوز بطال للدوري )من 2012 الى 2015(.
 وكشفت الصحف اإليطالية بأن فيدال البالغ 33 عاما، سيخضع للفحص الطبي الروتيني قبل 

التوقيع رسمياً عل عقده. 
وكان السكرتير الفني في برشلونة رامون بالنيس أوضح بأن المفاوضات من أجل رحيل العب 
مدرب  مخططات  ضمن  يدخل  ال  فيدال  بأن  سيما  ال  الماضي،  األسبوع  طوال  قائمة  كانت  الوسط 

الفريق الجديد الهولندي رونالد كومان. 
وقال بالنيسك: »أريد أن أستغل هذه المناسبة لكي أشكر أرتور على السنتين اللتين أمضاهما 

في صفوفنا، أنه شخص رائع يملك قلباً وحضوراً كبيرين وكان عنصراً هاما ضمن المجموعة«.

�شواريز يحّط في اأتلتيكو  بدًل من اليوفي!
المهاجم  مع  كامل  التفاق  توصل  برشلونة  أن  االثنين،  أمس  اإلسبانية،   »RAC1« إذاعة  ذكرت 
مع  عقده  فسخ  سواريز  وقالت أن  الصيف.  هذا  عقده،  فسخ  أجل  من  سواريز،  لويس  األوروغواياني 

برشلونة بالتراضي لالنتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل إغالق سوق االنتقاالت الصيفية الجاري. 
في  المتبقي  الموسم  عن  المالية  مستحقاته  عن  تنازل  سواريز  أن  إلى  الكتالونية  اإلذاع��ة  وأش��ارت 
عقده والتي تبلغ 14 مليون يورو لفسخ العقد مع برشلونة والرحيل مجاناً. فيما قالت صحيفة »موندو 
ديبورتيفو«، اإلسبانية، إن أتلتيكو مدريد، اتفق مع المهاجم البالغ 33 عاما، على إبرام عقد بين الطرفين 
لمدة موسمين. وتابعت الصحيفة أن الثنائي ميغيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي ألتلتيكو، والمدير 
الفني دييغو سيميوني، وراء موافقة سواريز على االنتقال للفريق. ونّوهت إلى أن »هناك عقبة لضمه، 

وتتمثل في أن أتلتيكو يحتاج للتخلص من دييغو كوستا، للتعاقد مع سواريز«. 
وكان سواريز قد خضع الختبار اللغة اإليطالية بهدف الحصول على الجنسية اإليطالية لالنتقال إلى 
يوفنتوس، ولكن حسب ما ورد في تقارير الصحف خالل الساعات األخيرة، فإن صفقة انتقاله لليوفي قد 
تعطلت. وأمضى سواريز سّتة مواسم في برشلونة منذ انتقاله من ليفربول صيف العام 2014، تمّكن 
خاللها من الفوز بعدة ألقاب، ودخول تاريخ الفريق كثاني أبرز هّداف في تاريخه، حيث سجل 198 هدفاً 

وال يتفّوق عليه سوى صديقه الهّداف التاريخي ليونيل ميسي برصيد 634 هدفاً.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
صناعي فرنسي راحل أول من حاك الحرير اإلصطناعي 1 .

أنت )باألجنبية(، عاصمة جمهورية أذربيجان، وضعا  2 .
الشيء فوق بعضه البعض

رتلت، سقط باإلمتحان، جامعة أميركية شهيرة 3 .
مدينة بلجيكية، داعب 4 .

لّطخ بالعار، شهر مصري، مدينة إيرانية 5 .
ضمير، خالف عالم باألمر 6 .

ترشدني، منازل 7 .
مادة قاتلة، زوجة يعقوب ووالدة يوسف، نضع خلسة 8 .

ضمير منفصل، للنداء، والدي 9 .
يفّوضه، ضياء، أحد الوالدين 10 .

ضمير منفصل، زرع، ألف 11 .
يزيالن ما في الجلد من رطوبة، عاصمة أوروبية 12 .

عمودياً: 
عن  للتعبير  تستعمل  عامية  لفظة  يوناني،  ورحالة  م��ؤرخ  1 .

اإلعجاب
من األنبياء، أعلى قمة في جبال البرز بإيران 2 .

شحاذ، ندّون 3 .
أقطع، رتبة عسكرية 4 .

ظرف  الوسطى،  أسيا  في  قديمة  مملكة  مخفف،  أبجدي  حرف  5 .
مكان

أثنوا علينا، عائش، من الحبوب 6 .
ذئب، والية أميركية 7 .

فني وهلك، من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة، في العود 8 .
هدم البناء، أّجل األمر، مقياس مساحة 9 .

أليف، من القوارض، احد الوالدين 10 .
نسارع إلى الشيء قبله، إلهة الصيد عند الرومان 11 .

من المطيبات، حلوى تصنع من السكر واللوز، سنور 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،578619234  ،694832715  ،312475986
 ،429358167  ،157926348  ،836147529

745261893  ،283794651  ،961583472
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( الدار البيضاء 2 ( ليالي، النهر 3 ( هم، ات، مرمر 4 
( شرم الشيخ، الي 5 ( يد، نا، نادل 6 ( بالي، بان، بدو 7 
( يانا، يني 8 ( دام، النوادر 9 ( باست، ينقرها 10 ( ناس، 

االسد، ار 11 ( وكلتم، ادنس 12 ( اكلم، ميت، لهب. 

عموديا:
1 ( الن شيبرد، نبأ 2 ( لي، ردا، ابا 3 ( داهم، ليماسول 
4 ( المانيا، كم 5 ( ري، ناتال 6 ( اش، بال، لتم 7 ( التينا، 
ضهر   )  10 ناقدا  ينم،   )  9 يونس  خان  بل،   )  8 نيامي 

البيدر، دل 11 ( ارمل، رهانه 12 ( ؤيفون، ارسب.

حلول العدد ال�سابق

Twelfth year /Tuesday / 22  September 2020 / Issue No. 3335
3335 العــدد   /  2020 أيلول   22  / الثالثاء   / عشرة  الثانية  السنة 



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

مخاطر تناول العنب.. هل تعرف عنها؟

دون  من  العنب  تناول  مخاطر  من  روس��ي  زراع��ي  مهندس  ح��ّذر 
عاٍل  مستوى  على  أنواعه  بعض  احتواء  إلى  باإلضافة  جيداً  تنظيفه 

من السكريات.
قال المهندس الزراعي فالديمير فيكولوف لوكالة »سبوتنيك«، إن 
أنواعه  أغلب  أن  الحاالت. وأضاف  العنب قد يكون خطيًرا في بعض 
الجلوكوز  شكل  على  السكريات،  من  كبيرة  كميات  على  تحتوي 

والفركتوز، التي يمتصها جسمنا بسرعة.
وتابع: »يحتوي عنقود العنب الذي يزن كغ واحد على 150 غ من 

الفركتوز وتناوله ُيعد ضربة قاسية للجسم«.

حشرية  بمبيدات  الكروم  رش  يتم  ما  غالًبا  ذل��ك،  إلى  باإلضافة 
هذه  تتكّون  العالم،  أنحاء  معظم  في  اآلف��ات.  من  لحمايتها  مختلفة 
بغسل  الخبير  ينصح  لهذا  والكبريت،  النحاس  من  المستحضرات 

العنب جيداً قبل تناوله.
على  ب��ذوره  تحتوي  ال��ذي  العنب  بفوائد  آخ��رون  خبراء  وأش��اد 
الطبيعية. تساعد هذه  الزيوت  »أ« و»إي« و»كي« وكذلك  فيتامينات 
المواد على تقوية الخاليا. باإلضافة إلى ذلك، فإن المركب الكيميائي 
الريسفيراترول الذي يحتويه يخفض مستويات الكوليسترول السيئ 

ويقّوي األوعية الدموية.

هكذا نبداأ حرب التطبيع*

{ يكتبها الياس عشي

هذه  في  أبيض  دخاناً  فيها  نرى  التي  هي  ن��ادرة  م��رات 
العتمة من ليل بالدي الطويل!

لقد دخلنا، جميعاً، في نفق طويل طويل، هو أطول من 
كّل الخطابات - المعلقات - التي قيلت منذ أن بدأت المسألة 

الفلسطينية إلى يومنا هذا.
وتفرح،  إليك،  األم��ل  يعود  مقّدمات،  وب��دون  وفجأة… 
المواجهة…  على  ق���ادراً  زل��َت  ما  بأنك  جديد  من  وتؤمن 

وعلى النصر،
وإليكم ما حدث…

ففي أثناء االحتفال »العالمي« بالمحرقة التي يريد اليهود 
أن يحّملوا العالم العربي وزرها، طلب أحد مدراء المدارس 
تقريراً  تقّدم  أن  التلميذات  إحدى  من  الشمال  في  الخاصة 
عن جرائم النازية في حّق اليهود، مدعوماً بالصور واألدلّة 
تعتمدها  التي  المنهجية  من  جزءاً  ذلك  معتبراً  والبراهين، 

المدرسة!
رأيها  داع��م��ة  التقرير،  ه��ذا  ت��ق��ّدم  أن  التلميذة  رف��ض��ت 

باألسباب التالية:
� ليس هناك، حتى اآلن، إثباٌت مادي على أّن النازيين هم 

الذين كانوا وراء المحرقة.
� إذا كان المطلوب حديثاً عن اإلرهاب والمجازر، فاألَْولى 
أن نكتب تقارير عن مجازر اليهود في »دير ياسين« و »كفر 
قاسم« و »مسجد الخليل« و »قانا« و »الجنوب اللبناني« و 

»صبرا وشاتيال« و »المعتقالت اإلسرائيلية« و… و…
من  ال��ي��ه��ود  »تهجير«  ع��ن  ح��دي��ث��اً  المطلوب  ك��ان  وإذا   �
ألّن  مرفوضة،  فالمقولة  الميعاد«،  »أرض  إل��ى  »أوروپ���ا« 
ومقروءة  مبرمجة  بخطة  فلسطين  إل��ى  ج���اؤوا  ال��ي��ه��ود 
أنحاء  شتى  ف��ي  بكامله  شعباً  ل��ي��ش��ّردوا  سلفاً،  وم��ه��يّ��أة 

المعمورة.
� من هنا، يا حضرة المدير، أرفض أن أكون بداية التطبيع، 
إننا  »المهرولين«… وصّدقني  لن أكون واحدة من  وحتماً 

من جيل يؤمن بوقفات العز.
وتراجع المدير عن قراره، وانتصرت التلميذة في أولى 

المواجهات لفرض التطبيع.

*نشر المقال في 2 شباط سنة 2000

درد�صة �صباحية
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ورقه الأ�شفر �شهر اأيلول.. �شذرات ذهبّية

)تصوير عباس سلمان(

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1064، وكانت النتيجة كاآلتي:

يومية ثالثة:  246

يومية أربعة: 7091

يومية خمسة: 50574

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

المدير العام
وليد زيتوني
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ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المدي�ر الفن�ي
رّم���ال محمد 

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

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

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
albinaa.News@gmail.com  البريد اإللكتروني

التوزيع  شركة األوائل 5 � 01-666314

اإلدارة والتحرير 

3335 ال��ع��������دد   2020 أي���ل���ول   22 ال���ث���الث���اء 
Tuesday 22 September 2020 Issue No. 3335

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية � واتس أب،
03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة
ITIHAD SHABAB AL NAHDA

 First National Bank FINK LBBE
بالليرة اللبنانية:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001
بالدوالر:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معـــًا �ســد الوبــاء

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

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