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أكد مجلس الوزراء الكويتي دعم خيارات 
مستقلة  دولة  بإقامة  الفلسطيني،  الشعب 
ال��ق��دس  ع��اص��م��ت��ه��ا   1967 ح����دود  ع��ل��ى 
تصريحات  من  أي��ام  بعد  وذل��ك  الشرقّية، 
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب حول 
مع  العالقات  تطبيع  من  الكويت  اق��ت��راب 

الصهيوني. الكيان 
وأكد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان له 
»مركزية  على  »تويتر«،  على  صفحته  عبر 
القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب 
وقوف  على  م��ش��دداً  األول���ى«،  والمسلمين 

الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني.
الكويت  »دعم  على  الوزراء  مجلس  وشّدد 
وتأييدها  الفلسطيني  الشعب  لخيارات 
للجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل 
بما  والفلسطينيين،  الصهاينة  بين  للصراع 
حدود  على  فلسطينية  دول��ة  إقامة  يضمن 
وفق  الشرقية  القدس  وعاصمتها   1967

مبادرة السالم العربية«.
الوزراء،  مجلس  أعلنه  ما  إلى  وباإلضافة 
كويتّيون  ن��واب  أك��د  االثنين،  جلسته  في 
مؤكدين  »إسرائيل«،  مع  تطبيع  أي  رفضهم 
دعايته  خدمة  ف��ي  يصب  ت��رام��ب  ك��الم  أن 

السياسية. 
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  وك��ان 
ستنضم  »الكويت  ب��أن  اعتقاده  عن  أع��رب 
»إسرائيل«،  مع  السالم  التفاقيات  سريعاً، 

هذا  والبحرين  اإلمارات  من  كل  وقعتها  التي 
صحافي،  مؤتمر  في  ترامب،  وقال  األسبوع. 
عقب لقائه وفداً كويتياً على رأسه نجل أمير 
الجابر  األحمد  صباح  ناصر  الشيخ  الكويت 
وعقدنا  مكتبي.  للتو  غادروا  »لقد  الصباح: 
أننا  اعتقد  األمير.  مع  للغاية  جيداً  اجتماعاً 
نفهم بعضنا بصورة جيدة، وهم متحّمسون 
في  تحدث  التي  األشياء  من  للكثير  للغاية 

الشرق األوسط«.
محمد  الكويتي  النائب  تقدم  جانبه،  من 
حول  الخارجية  وزي��ر  إل��ى  بسؤال  ال��دالل، 
الرئيس  بها  أدلى  التي  التصريحات  حقيقة 
األم��ي��رك��ي، دون��ال��د ت��رام��ب، م��ؤخ��راً بشأن 
الرغبة  أو  التفاهمات  م��ن  ن��وع  أي  وج��ود 
الكيان  لدى دولة الكويت بشأن التطبيع مع 

الصهيوني.

الكويت تح�سم الأمر وتكذب اإدعاءات ترامب:

فل�صطين ق�صيتنا الأولى والقد�س ال�صرقية عا�صمتها

تشرين   17 في  الغاضبة  الجموع  انطلقت  عندما   -
الى الشوارع لم تكن للشعب قيادة يؤمن بمرجعيتها، 
المشاركين  م���ن  ألح����د  ت��ت��ح  ول����م  ب��أه��ل��ي��ت��ه��ا،  وي��ث��ق 
الكبير  الشعبي  ال��ط��وف��ان  ش��ك��ل��وا  ال��ذي��ن  ال��م��ن��ف��ردي��ن 
في  وال  ال��ش��ع��ارات  ص��وغ  ف��ي  ال  يشترك  أن  ي��وم��ه��ا، 
ب��ل وض��ع��ت مجموعة  ال��س��ي��اس��ي��ة،  ال��س��ق��وف  ت��ح��دي��د 
ونالت  التحرك  على  يدها  اثنين  مصدرين  من  مكّونة 
ما  ع��ب��ر  ال��واس��ع،  ال��ج��م��ه��ور  ث��ق��ة  فرصتها الك��ت��س��اب 
الالحقة  المشاركة  اي  ب��األق��دام،  بالتصويت  يسّمى 
التظاهر، وكان شعار »كلن  والمستدامة بتلبية دعوات 
يعني كلن« هو عنوان المعركة التي قررت هذه القيادة 
خوض شرعيتها على أساسها، اما المصدران لتكوين 
القادرة  المنظمة  المجموعات  من  تشكال  فقد  القيادة 
الوافدة  الحشود  ادارة  او  مؤيديها  حشود  تنظيم  على 
بثها  منحت  ال��ت��ي  التلفزيونية  وال��ق��ن��وات  ج��ه��ة،  م��ن 
رموزاً  ومذيعوها  مراسلوها  وصار  للتحرك  المباشر 
صناعة  ف��ي  ق��ن��وات��ه��م  أث��ي��ر  ع��ب��ر  ي��ش��ت��رك��ون  للتحرك 
وتحديد  الخطوات  رس��م  وف��ي  وتظهيرها،  ال��ق��ي��ادات 
تعميمها،  ومحاولة  للشعارات  الترويج  وفي  وجهتها، 
ع���ام على  م��ن  أق���ل  ب��ع��د  الحصيلة  ف��ي  ال��ق��ول  وي��م��ك��ن 
صالح  غير  في  ج��اء  الشعبي  التصويت  إن  التحرك، 
مجموعاتها  إصرار  رغم  مهمتها  وأنهى  القيادة،  هذه 
أصحابها،  على  الثوب  فضفاضة  تسمية  احتكار  على 
الواسعة  المشاركة  م��وارد  جفاف  ظل  وفي  »ال��ث��وار«، 

في التحركات، رغم بقاء األسباب وتفاقم األزمات.
عملية  ف��ي  محورياً  دوراً  ال��م��ال  لعب  الغالب  ف��ي   -
القنوات  المال تتوقف  القيادة وشعاراتها، فبال  تظهير 
التلفزيونية عن البث في ظل شح موارد اإلعالن، وهي 
الجماعات  المال تصاب  للقيادة، ولوال  األقوى  الحامل 
المنظمة بالشلل، والمال ليس مجانياً ومصادره ليست 
دول  م��ن  أي��ض��اً  ال��غ��ال��ب  ف��ي  فهي  مبهمة،  وال  واف����رة، 
مقتدرة لها سياسات ومشاريع، وهي بالتحديد ثالث 
والسعودية  واإلم��ارات  قطر  هي  خليجية  إقليمية  دول 
رعت  ك��ب��رى  تلفزيونية  ق��ن��وات  ث��الث  تمويل  ت��ت��وّزع 
تباينات دولها،  الشعارات رغم  الحراك وتولت توحيد 
ما يجعل القيادة عند مرجعية أعلى هي المصدر الدولي 
للقرار والتمويل الذي تتوّزعه ثالثة مصادر واشنطن 
عناء  لكثير  نحتاج  ولن  األوروب��ي،  واالتحاد  وباريس 
وليس  القيادة،  يتولى  من  كانت  واشنطن  أن  لنكتشف 
األميركيين  عن  صدر  ال��ذي  الكالم  السياق  خ��ارج  من 
والفرنسيين بعد انفجار مرفأ بيروت عن التوّجه نحو 
بدالً  المساعدات  لتوزيع  المدني  المجتمع  منظمات 
تصاعدت  ال��ذي  للفساد،  تالفياً  الدولة  مؤسسات  من 
على  والمساعدات  ال��م��ال  تدفق  م��ع  بسرعة  فضائحه 
وزير  معاون  إص��رار  خافياً  ليس  كما  المنظمات،  هذه 
الخارجية األميركية ديفيد شينكر في زيارته األخيرة 
إل���ى ب��ي��روت ع��ل��ى تظهير م��ك��ان��ة ه���ذه ال��ج��م��اع��ات في 
سمعوه  ال��ذي  القاسي  الكالم  رغم  واشنطن،  سياسة 

منه داخل اللقاءات.
- الشعار »كان يعني كلن« لم يكن عبثياً، فقد كانت 
للجماعات  تورط  شبهة  أي  نفي  األولى  وظيفتان،  له 
السلطة  م��ك��ّون��ات  م��ن  أي  م��ع  ب��ال��ت��ح��ال��ف  ال��م��ن��ظ��م��ة 
بتالقي  علنية  وات��ه��ام��ات  شعبي  تشكيك  على  رداً 

التحرك مع سياسات  قيادة  الواقفة وراء  الجماعات 
)التتمة ص8(

كلن يعني كلن... ولكن

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

المستويات  على  فيها  ك��ام��ل  صمت  س��اد  يومين  خ��الل 
ماكرون  ام��ان��وي��ل  الفرنسي  الرئيس  ك��ان  ك��اف��ة،  الداخلية 
وزير  صقور  منها  فيستبعد  اللبنانية  خليته  ترتيب  يعيد 
وزارة  مع  الرؤية  المتطابقي  لودريان  إيف  جان  الخارجية 
استعمال  في  بومبيو،  مايك  ووزيرها  األميركية  الخارجية 
منصة المبادرة الفرنسية لفرض المزيد من التصعيد بوجه 
رؤساء  رباعي  قادها  التي  المعركة  بوابة  عبر  المقاومة، 
مصطفى  المكلف  الرئيس  خلف  من  السابقين  الحكومات 
فيها  وص���ارت  ال��ل��ه،  وح��زب  أم��ل  حركة  ثنائي  بوجه  أدي��ب 
واإلقليميّة  المحليّة  ال��ق��وى  ل��م��وازي��ن  رم���زاً  ال��م��ال  وزارة 
التي  المخاطر  الفرنسي  للرئيس  والدوليّة، وبعدما اتضحت 
ستنتج عن سقوط مبادرته، والتي سيكون أقلها دخول لبنان 
مراحل شديدة التأزم على األصعدة السياسية واالقتصادية 
أمام حكومة لون واحد تزيد  الباب  والمالية واألمنية، وفتح 
وربما  منافسة،  ودولية  إقليمية  خيارات  وتستدرج  التأزم 
الجنوبية  اللبنانية  الحدود  التأزم بتصعيد ال تبقى  يتّوج كل 
الرئيس  سعى  إقليمية  ح��رب  مخاطر  ظ��ل  ف��ي  ع��ن��ه،  بعيدة 
ملفات  لتحييد  مسعاه  ضمن  من  لتفاديها  ماكرون  امانويل 

وسالح  السياسي  النظام  قضايا  ومنها  السياسية  الخالف 
معالجة  تتولى  مهّمة  حكومة  تشكيل  ملف  عن  المقاومة، 
أعاد  َمن  فوجد  دولي،  ودعم  فرنسية  برعاية  المالي  الملف 

زرعها في قلب مبادرته وحّولها الى عنوان لها.
رت���ب ال��رئ��ي��س م��اك��رون ف��ري��ق��ه ال��م��ص��غ��ر، وف��ت��ح قنوات 
ثنائية  يشبه  من  هناك  حيث  والرياض،  بواشنطن  االتصال 
بالحصول  فنجح  الفرنسية،  الخلية  في  والتهدئة  التصعيد 
بقطار  م��ج��دداً  اإلق���الع  ل��ه  يتيح  فرنسي  أصفر  ض��وء  على 
الى أنه لم يبادر أصالً من دون الحصول  المبادرة، مستنداً 
للرئيس  األصداء  ووصلت  وسعودية،  أميركية  مباركة  على 
السابق للحكومة سعد الحريري مشفوعة بتمنيات فرنسية 
الحريري  الرئيس  تلقفها  إيجابية،  م��ب��ادرة  على  ب��اإلق��دام 
م��ن��ف��رداً ب��ع��دم��ا ف��ش��ل��ت م��ح��اوالت��ه ف��ي إق��ن��اع ش��رك��ائ��ه في 
ومشاركته  ب��م��ج��ارات��ه  السابقين  الحكومة  رؤس���اء  ن���ادي 
في  السنيورة  ف��ؤاد  السابق  الرئيس  وفشل  المبادرة.  في 
على  الفتوى  ودار  اإلس��الم��ي  الشرعي  المجلس  تحريض 
على  موافقته  فيه  أعلن  موقفاً  الحريري  فأصدر  الحريري، 
الرئيس  يتولى  أن  على  المالية،  لحقيبة  شيعي  وزير  تسمية 
الجمهورية،  رئيس  مع  والتعاون  التنسيق  بالمهمة،  المكلف 
)داالتي ونهرا()التتمة ص8( عون مترئساً االجتماع المالي بحضور دياب ووزني وسالمة ومستشارين في بعبدا أمس  

م�كرون ي�شّغل محّرك�ته ويمّهد الطريق مع وا�شنطن والري��ض النطالق قط�ر الت�أليف 

الحريري يبادر... وروؤ�صاء الحكومات يرف�صون: تلبية مطلب الثنائّي لمرة واحدة 

اأديب اإلى بعبدا... وموفد فرن�صّي اإلى بيروت... وحكومة من 18 وزيرًا على النار

الحراك المدنّي

 

واأوه�م التطّور خ�رج التحّرر

 جنون ترامب

يف�شح �شي��ش�ت االإدارة االأميركّية!

التي  مشبوهة،  ام  صادقة  والنيات،  الخلفية  كانت  أي��اً 
بالتنمية والتطور بعيداً  التي تطالب  الشعارات  تقف خلف 
ومنها  بتحييدها،  أو  الوطنية،  والقضايا  المعضالت  عن 
شعارات الحراك المدني في لبنان والعراق وغيرهما، فقد 
المقاربات  هذه  بؤس  العربية  الحالة  في  التجارب  أظهرت 

وعقمها.
التطور  بإمكانية  ت��وّه��م  م��ن  أول  ان  ال��ى  ه��ن��ا،  وي��ش��ار 
الرأسمالي، كان كارل ماركس  والتنمية جنوبا في اإلطار 
ق��ب��ل أن ي��غ��يّ��ر م��وق��ف��ه ت��م��ام��اً، فبعد ك��ت��اب��ات��ه ح���ول ال���دور 
عن  الناجمة  ال��راك��دة  المناطق  ف��ي  لالستعمار  التمديني 
في  وخ��اص��ة  العثماني،  اإلق��ط��اع  ومنه  الشرقي  اإلق��ط��اع 
المزدوج  ال���دور  ق��ال��ه ع��ن  ان��م��ا  ل��ه  تبيّن  ال��ج��زائ��ر وال��ه��ن��د 
لالستعمار االوروب��ي )التمدين من جهة والنهب من جهة 
هو  والتخلف  اإلف��ق��ار  مع  النهب  وان  دقيقاً،  ليس  ثانية( 

جوهر هذا االستعمار.
هذا على الصعيد النظري، اما على الصعيد العملي في ما 

يخصنا، فأمامنا التجارب التالية:
العالم  وشرق  جنوب  مّر  عشر،  التاسع  القرن  في   �  1
بتجربتين، االولى في النصف االول من هذا القرن، وهي 
تجارة  ازده��ار  من  مستفيداً  مصر  في  علي  محمد  تجربة 
كبير،  برجوازي  تحديثي  مشروع  في  انخرط  اذ  القطن، 
)التتمة ص9(

ترامب  جنون  عن  فيها  نكتب  التي  األول��ى  المرة  ليست 
إمبريالية،  سياسات  وتطبيق  األميركية،  اإلدارة  وبلطجة 
الدول  على  القوية  الكبرى  ال���دول  تتبعها  سياسة  وه��ي 
الصغيرة الضعيفة، بهدف توسيع السلطة والسيطرة عن 
طريق استخدام القوة والتي غالباً ما تكون قوة عسكرية، 
ويتّم من خاللها االستيالء على األراضي وفرض السيطرة 
مصطلح  واإلمبرياليّة  عليها،  واالق��ت��ص��ادّي��ة  السياسيّة 
الثورة الصناعيّة في  الفكر السياسي بعد  حديث ظهر في 
أوروبا، لكنه له جذور ضاربة في أعماق التاريخ، وتعتبر 
يستخدم  م��ا  وغ��ال��ب��اً  أخ��الق��ي��ة،  غير  سياسة  اإلمبريالية 

المصطلح إلدانة السياسة الخارجية للدول المعادية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ت��م��ارس هذه 
المتعاقبين  رؤسائها  عبر  عقود  منذ  اإلمبريالية  السياسة 
ل��ك��ن ب��ن��وع م��ن ال��خ��ج��ل وب��ط��رق س��ري��ة وخ��ل��ف األب���واب 
الذي يسعى لوالية  الحالي ترامب  أن رئيسها  إال  المغلقة، 
جديدة بعد أيام قليلة رجل فج وال يعرف الخجل وال يجيد 
لعب هذا الدور السياسي غير األخالقي بطريقة سرية أو 
خلف األبواب المغلقة أو من تحت الطاولة، حيث خرج علينا 
لم تكن  أكثر من مرة ليُفشي أس��راراً  خالل واليته األولى 
مواقفه  أشهر  من  ولعل  عالنية،  األميركية  اإلدارة  تفعلها 
المكالمة  تلك  العالمي  ال��ع��ام  ال���رأي  ص��دم��ت  ال��ت��ي  الفجة 
مسيسيبي بوالية  جماهيري  مؤتمر  في  عنها  أعلن  التي 
)التتمة ص9(

 د. موفق محادين

 د. محمد سيد أحمد

أن  يجب  ش��يء  إل��ى  نطمح  لكي 
تحقيق  هو  الشيء  هذا  بأّن  نعي 
وليس  نفوسنا  ف��ي  م��ا  لصميم 
سياسية  ل��م��س��اوم��ات  تحقيقاً 
في  لها  قيمة  ال  وقتية  ألم��ور  أو 

استمرار الحياة.
سعاده

أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس االتحاد الروسي قسطنطين 
كوساتشوف، أن »روسيا ستواصل التعاون مع طهران، على الرغم 
من البيان األميركي حول فرض عقوبات على الدول المنخرطة في 

التعاون العسكري التقني مع طهران«.
أمس،  أول  »فيسبوك«،  في  صفحته  على  كوساتشوف،  وكتب 
التجارة  حول  اإليرانية  الروسية  الحكومّية  اللجنة  »اجتماع  أن 
أن  مضيفاً  الخريف«،  في  ُيعَقد  أن  يجب  االقتصادي،  والتعاون 
»التعاون سيستمر على الرغم من الموجة النشطة المقبلة للعقوبات 
األميركية قبيل االنتخابات«، والتي تحولت بالفعل حسب قوله، إلى 
»ضجيج غير ممتع، لكنه مألوف، وأخذ الجميع بالتكيف مع العديد 

من اإلجراءات الدولية بطريقة أو بأخرى«.
أن  الروسي  االتحاد  مجلس  في  الدولية  اللجنة  رئيس  وأوضح 
»اإلجراءات المسؤولة« التي تحّدث عنها وزير الخارجية األميركي 

مايك بومبيو، هي »كالعادة القمع بدالً من الدبلوماسية«.
وكان بومبيو قد أعلن يوم األحد الماضي، أن العقوبات األممّية ضد 
إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة 

لهذا األمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات ب� »عواقب«.

قال عثمان الغرندي، وزير الخارجية والهجرة في تونس إن بالده تنوي إعادة 
في  الدبلوماسية  ممثلياتها  على  والتركيز  الخارج  في  سفاراتها  انتشار  هيكلة 

أفريقيا، وأيضاً في آسيا وأميركا الجنوبية.
السنوية  الندوة  أشغال  هامش  على  هذه  التونسي  الوزير  تصريحات  جاءت 
صباح  انطلقت  التي  والقنصلية  الدائمة  التونسية  الدبلوماسية  البعثات  لرؤساء 
الحكومة  رئيس  بحضور  تونس،  العاصمة  في  الخارجية  وزارة  مقر  في  االثنين 
المباشر  ومحيطها  »تونس  شعار  تحت  الندوة  أشغال  وتجري  المشيشي.  هشام 

من أجل شراكة لتعزيز األمن والسلم ودفع التنمية المتضامنة«.
ِقبل حكومته »تحّفزه  الدبلوماسي من  الخيار  أن هذا  التونسي  الوزير  وأضاف 
المصالح  هذه  ُوج��دت  حيثما  وحساسية  تونس  مصالح  على  الحفاظ  ض��رورة 
اإلفريقية  القارة  في  المناطق  من  العديد  في  الجارية  والتحّوالت  ول��أوض��اع 

والعالم«.
للبحث  الخارجية  عالقاتها  توفرها  التي  الفرص  اغتنام  على  تونس  وتعمل 
»آليات  إن  الغرندي  وأوضح  البالد.  في  التنمية  مسار  لتعزيز  جديدة  ُسبل  عن 
الدبلوماسية االقتصادية ترتكز على آليات قراءة مصالح تونس أينما توجد والعمل 
على تنمية عالقاتنا االقتصادية، في وضع دولي يتسم بشح الموارد المالية بسبب 

مخلفات جائحة كوفيد 19«، وفق ما نقلته عنه إذاعة »شمس أف آم«.

مو�شكو تعتبر االإجراءات االأميركّية 

 

�شّد اإيران قمعّية وتوا�شل التع�ون مع طهران

تون�ض تقّرر هيكلة انت�ش�ره� الدبلوم��شّي 
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 هل اقتربت الحرب النهائية

في �سورية؟

{ د. وفيق إبراهيم
معارك  فتح  دون  تحول  كانت  التي  الموانع  تتراجع 
الفرات واألتراك من  واسعة لطرد األميركيين من شرقي 

منطقة ادلب.
الفروف  خارجيتهم  وزير  أطلقه  روسي  استنتاج  هذا 
ولم  انتهت  التقليدية  السورية  المعارضة  أن  أعلن  ال��ذي 
في  ال��ق��اع��دة  منظمة  وري��ث��ة  ال��ش��ام  تحرير  هيئة  إال  يبق 
ادلب المدعومة من قوات تركية منتشرة فيها، مضيفاً ان 
بالتعاون  المنطقة  يحتلون  الفرات  شرق  في  االميركيين 
النفط  االميركية  شركاتهم  وتسرق  أكراد  انفصاليين  مع 

السوري.
هناك اذاً تحوٌل عميٌق في الموقف الروسي الذي يحدد 
الفرات  شرقي  تحرير  على  العمل  ض��رورة  األول��ى  للمرة 

وطرد الهيئات اإلرهابية من مناطق النفوذ التركي.
تضييق  على  يعملون  االت��راك  إن  قال  موقفه  ولتجميل 

الرقعة التي يسيطر عليها اإلرهاب في ادلب.
لماذا هذه االندفاعة الروسية المفاجئة؟

االميركية  التدخالت  على  فعل  ردة  أنها  البعض  يعتقد 
الروسي  النفوذ  تستهدف  التي  بيالروسيا  في  الخطيرة 
المانيا  ع��ل��ى  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ض��غ��وط  ال���ى  ب��اإلض��اف��ة  فيها 
واوكرانيا وتركيا إللغاء الخطوط التي تنقل الغاز الروسي 

الى اوروبا.
إلسقاط  العنيفة  االميركية  التحركات  إض��اف��ة  يمكن 

الرئيس الفنزويلي مادورو صديق الروس والصينيين.
الروسي،  العقل  ف��ي  راس��خ��ة  األس��ب��اب  ه��ذه  تكون  ق��د 

لكنها ليست عناصر وحيدة تحكم المعطيات الحقيقية.
ال���ى م��رك��زي��ة األس��ب��اب المتعلقة  ال��ع��ودة  ل��ذل��ك ت��ج��ب 
بأمرين: انهيار المعارضات الداخلية السورية واستمرار 

االحتاللين التركي واالميركي.
ال���ى ج��ان��ب ح��ص��ار اق��ت��ص��ادي ام��ي��رك��ي يقفل ح��دود 
سورية مع األردن والعراق ويعمل على إقفالها نهائياً من 
عن  كشفت  فرنسية  معلومات  أن  خصوصاً  لبنان،  جهة 
ودائع  لبنانية  بنوك  فيها  أخلت  مشبوهة  مصرفية  سرقة 
رجال  ك��ان  تقريباً  دوالر  مليار  أرب��ع��ون  قيمتها  سورية 
للزوم  بضائع  الستيراد  يستخدمونها  سوريون  أعمال 

األسواق السورية عبر حدود لبنان.
وسورية  للبنان  األميركي  الحصار  ه��ذا  أن  يعني  بما 

يريد خنق البلدين معاً.
وال يمكن ايقافه إال بإلغاء الدور االحتاللي األميركي في 
الكردي  المشروع االنفصالي  شرق سورية وذلك إللغاء 
تلبية  في  استخدامها  إلع��ادة  والغاز  النفط  آب��ار  وتحرير 
ألزمة  حالياً  يتعّرض  الذي  الداخلي  السوري  االستهالك 
وقود كبيرة هي جزء كبير من ازمة اقتصادية عامة تدفع 

بسورية الى مزيد من الفقر.
هذا الى جانب اقتراب موسم الشتاء الذي يستهلك فيه 

السوريون عادة كميات أكبر من الطاقة.
الدولة  ب��إص��رار  عالقة  فلها  عمقاً  األكثر  األس��ب��اب  أم��ا 
انسجاماً  المحتلة،  أراضيها  كامل  تحرير  على  السورية 
أي قوة  الذي يعتبر  الدولي  للقانون  مع وطنيّتها وتطبيقاً 
آخر غير دولتها ومن  بلد  أراضي  تتموضع في  عسكرية 
يمكن  اح��ت��الل،  ق��وة  ه��ي  السيادة  اص��ح��اب  موافقة  دون 

التعامل معها بالقوة المسلحة.
ينتهكها  دولية  قوانين  موضوع  ليس  اذاً  الموضوع 
األم���ي���رك���ي���ون ب��ش��ك��ل دائ�����م م��ن��ذ خ��روج��ه��م ال����ى ملعب 
العالمية  الحرب  في  انتصارهم  بعد  الدولية  المنافسات 

الثانية في 1945.
الى  عليها  يحوز  َم��ن  تدفع  ق��وى  م��وازي��ن  مسألة  إنها 
على  االعتداء  او  سورية،  حالة  في  هذا  حقوقه.  تحصيل 

اآلخرين وفق النموذج االميركي والتركي.
وفقاً لهذا المعطى المثبت باألسانيد التاريخية، تستشعر 
الدولة السورية والحليف الروسي والصديق االيراني ان 
الدقيق  التوقيت  الداخلية هو  المعارضات السورية  انتهاء 
تعرقل  ت��زال  ال  التي  المعوقات  آخ��ر  م��ع  بالتعامل  للبدء 
للموقع  واستعادتها  أراضيها  كامل  على  سورية  سيادة 

الداخلي واإلقليمي واالزدهار االقتصادي.
ان تصريح  ال���ق���راءة  ه���ذه  ب��ع��د  ال��ت��أك��ي��د عليه  ي��ج��ب  م��ا 
الفروف هو نتيجة مشاورات مع الرئيس األسد وقيادته 
لمصلحة  الداخلية  القوى  موازين  في  تغيير  الى  استناداً 

حلف الدولة السورية.
أبناء  م��ن  ت��م��رداً  هناك  أن  يكفي  ال��م��وازي��ن،  ه��ذه  لجهة 
يتطّور  ال��ك��ردي   – األميركي  الحلف  على  ال��ف��رات  ش��رق 
الرغم  على  ال��س��وري��ة  ال��دول��ة  م��ع  التحالف  نحو  بسرعة 
العشائر  جذب  إلع��ادة  – إماراتية  سعودية  محاوالت  من 
مع  وبالتعاون  األميركيين  لحضن  الشرق  في  السورية 

قوات قسد الكردية االنفصالية.
تركيا  مع  السورية  الحدود  وشريط  ادلب  أبناء  أن  كما 
الذي يصفونه بشبيه  التركي  الدور  يعلنون سخطهم من 

االحتالالت األميركية والتركية.
واألتراك  األميركيين  على  السورية  الحرب  تندلع  هل 

في وقت قريب؟
الروس  ان  الواضح  أن  إال  ناضجة  أصبحت  الظروف 
يعّولون على عالقاتهم باألتراك إلقناعهم باالنسحاب من 
السورية  الشعبية  المقاومة  انطالق  ان  ويعتقدون  ادل��ب 
في شرقي الفرات بالتنسيق مع الجيش العربي السوري 
من  أراضيه  الى  بالتراجع  التركي  إقناع  في  الفيصل  هو 
دون أي تسويات ال يزال يصّر عليها بين الدولة السورية 

واالخوان المسلمين.
تدخل  السورية  االزم���ة  أن  ال��ى  المعطيات  ه��ذه  تشير 
األخيرة من معارك تحرير سورية واستعادتها  الحروب 
مسلسل  كبح  في  اإلقليمي  ودوره���ا  جهة  من  لسيادتها 
واإلقليمية  العربية  وتحالفاتها  ثانية  جهة  م��ن  التطبيع 
القطبي  األحادي  النظام  إسقاط  على  تعمل  التي  والدولية 

االميركي لمصلحة عالم أكثر أماناً واستقراراً.

اأن�شطة ومواقف

اللبناني  الديمقراطي  الحزب  } رأى رئيس 
ال���ن���ائ���ب ط����الل أرس������الن ع��ب��ر ح��س��اب��ه على 
»ت��وي��ت��ر«، أن���ه »ب��ع��ي��داً ع��ن ك��ل م��ا يحصل من 
على  الثناء  من  ب��دّ  ال  منّظمة،  تشويه  حمالت 
العماد ميشال عون  الجمهورية  موقف رئيس 
سيادية«،  حقيبة  ع��دداً  األقل  الطوائف  بإعطاء 
أع��وام  منذ  ب��ه  طالبنا  م��ا  »ه���ذا  أن  إل��ى  مشيراً 
»ال  أن��ه  واعتبر  ي���وم«.  ك��ل  ب��ه  ونطالب  طويلة 
كطائفة  للبنان  مؤِسسة  طائفة  ُتحرم  أن  يمكن 
الموحدين الدروز من الحقائب السيادية تحت 

أي حجة«.
} اعتبر النائب فريد البستاني عبر حسابه 
العماد  الجمهورية  رئيس  أّن  »ت��وي��ت��ر«،  على 

ميشال عون، وضع أول من أمس »النقاط على 
مسؤولياتهم.  أمام  الجميع  ووضع  الحروف 
جميع  أراد  إذا  موجود  الحّل  بالمباشر،  قالها 
تبعات  ف��ل��ي��ت��ح��ّم��ل��وا  وإالّ  ال��ت��ع��اون  األف���رق���اء 

عرقلتهم وتفردهم واستئثارهم«.
ج���وزاف  ال��ع��م��اد  ال��ج��ي��ش  ق��ائ��د  استقبل   {
عون في مكتبه في اليرزة، وزير داخلية ألبانيا 
لبنان  في  العام  القنصل  يرافقه  ليشا،  ساندر 
العامة  األوضاع  البحث  وتناول  غريب،  مارك 
األلباني   الوزير  زار  كما  والمنطقة.  لبنان  في 
المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم 
العامة  األوض����اع  ف��ي  معه  وب��ح��ث  مكتبه  ف��ي 

ومواضيع ذات اهتمام مشترك.

)مديرية التوجيه( قائد الجيش مستقبالً وزير داخلية ألبانيا والوفد المرافق  
خفاياخفايا

قال مرجع معني بالملف الحكومي إن مصير الرئيس 
المكلف مصطفى أديب ال يبدو شبيها بالرئيس 

حسان دياب بل بكل من المرشحين لرئاسة الحكومة 
بعد انتفاضة 17 تشرين، بهيج طبارة ومحمد 

الصفدي وسمير الخطيب سواء طالت المشاورات 
قبل االعتذار أم قُصرت وإن مشروع الرئيس سعد 

الحريري ال يزال فتح الطريق لعودته للسراي بتغطية 
دولية وإقليمية.
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كيف نحبط اأحالم فيلتمان... ونف�شل محاولة فر�ض حكومة تخالف الطائف؟

تراأ�س اجتماعين لمتابعة عمل الإدارات  

عون لالأمم المتحدة: لم�شاعدة لبنان على تاأمين عودة النازحين ال�شوريين 

عون مترئساً االجتماعين المالي واإلداري بحضور دياب في بعبدا أمس )داالتي ونهرا(

{ حسن حردان
االقتصادية  الحرب  شّن  واشنطن  فيه  ق��ّررت  الذي  األول  اليوم  منذ 
المالية ضّد لبنان، كان هدفها القتل بواسطة سالح اإلرهاب االقتصادي 
المصحوب بالعقوبات ألجل قلب الواقع السياسي القائم لمصلحة حزب 
للمقاومة  يوفرون  الذين  السياسية  السلطة  في  وحلفائه  المقاوم  الله 
الغطاء الوطني ويعززون معادلة التحرير واالنتصار »الجيش والشعب 

والمقاومة«.
في  فيلتمان،  جيفري  لبنان  في  السابق  األميركي  السفير  ركز  لقد 
التابعة  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  الفرعية  اللجنة  أمام  توصياته 
ضرورة  على  األميركي،  النواب  مجلس  في  الخارجية  الشؤون  للجنة 
العمل لتحقيق هذا الهدف األميركي، من خالل قوله »اّن الواليات المتحدة 
أو  سورية  أو  إلي��ران  السماح  وع��دم  الطويلة  اللعبة  لعب  إلى  بحاجة 
لبنان  في  نفوذهم  لتعزيز  واشنطن«  غياب  الستغالل  روسيا  أو  الصين 

وموانئه...
المقاوم، من  الله  وركز فيلتمان على كيفية إضعاف ومحاصرة حزب 
األميركية  »المصالح  لحماية  واالقتراحات  التوصيات  من  جملة  ضمن 
خالل  من  كبيرة  بطرق  المصالح  هذه  على  كثيراً  يؤثر  الذي  لبنان  في 
لحزب  الناجح  دعمها(  )اي  وتصديرها،  اإلقليمي  لدورها  إيران  تكريس 
الواليات  التي تهّدد »إسرائيل« وغيرها من حلفاء  المتقدمة  الله بقدراته 

المتحدة...«
بين  الشراكة  »تقويض  أهمية  على  فيلتمان  شّدد  السياق  هذا  وفي 
حزب الله والتيار الوطني الحر، إذ ُيعتبر جبران باسيل المهندس األكثر 
متعددة  وطنية  حركة  بتمثيل  التظاهر  على  الحزب  قدرة  عن  مسؤولية 
الطوائف«... لقد فرض هذا التحالف ما أسماه فيلتمان »قشرة من الغطاء 
المسيحي على حزب الله وبالتالي أصبح، حسب زعمه، األداة الرئيسية 
يعد  لم  وبالتالي  الحكومية،  المؤسسات  داخل  المتوسع  الحزب  لنفوذ 
حزب الله مقّيداً ب� »الحصة الشيعية« في النسب الطائفية نظراً ألنه يمكن 
»أّن  فيلتمان  لهذا يرى  المسيحي كذلك«...  التيار  أن يعتمد على نصيب 

باسيل أصبح اآلن تجسيداً لكّل ما يثير غضب المتظاهرين« إلخ...
االنتباه  للفت  إنما  فيلتمان،  ل�  الواضح  الكالم  بهذا  التذكير  مناسبة 
إلى أن ما يجري اليوم من ترجمة فريق المستقبل والقوات لهذا التوجه 
الحر  الوطني  التيار  بين  التحالف  ضرب  على  جهدهم  بتركيز  األميركي 
وحزب الله، عبر اللعب على التناقضات بين حركة أمل برئاسة الرئيس 

نبيه بري، والتيار الوطني، وبالتالي محاولة وضع حزب الله في موقف 
حرج لالختيار بين حليفين مهّمين له في المعركة إلحباط خطة االنقالب 
عبر  التنفيذية  السلطة  عن  وحلفاءه  إقصاءه  تستهدف  التي  األميركية 
محاولة فرض تشكيل حكومة تكنوقراط غير سياسية تكون قادرة على 
القرار  تنفيذ األجندة اإلصالحية األميركية للعودة إلى اإلمساك بناصية 

اللبناني ومحاصرة حزب الله ونزع سالحه الذي يقلق »إسرائيل«.
إّن طرح فكرة المداورة في الوزارات كانت بمثابة »قشرة الموز« التي 
الدكتور  تسمية  بعد  السابقين،  الحكومات  رؤساء  نادي  بخبث  رماها 
المالية من حصة  مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، وذلك النتزاع وزارة 
هدفين  تحقيق  بهدف  بري  الرئيس  يرأسه  الذي  والتحرير  التنمية  تكتل 

أساسيين...
الوطني  التيار  ورئيس  بري  الرئيس  بين  صراع  إثارة  األول،  الهدف 
جبران باسيل، الذي يدعو بدوره إلى المداورة الشاملة في كّل الوزارات 
الخالف  تسعير  وبالتالي  لطائفة...  مكّرسة  وزارة  أّي  تكون  أن  ويرفض 

بين الجانبين وإحراج حزب الله...
نادي  اليه  يسعى  الذي  الحقيقي  الهدف  على  التعمية  الثاني،  الهدف 
النيابية  الكتل  أديب مع  السابقين وهو رفض تشاور  الحكومات  رؤساء 
ال سيما تلك التي تمثل تحالف القوى الوطنية والتيار الوطني، واإلصرار 
على فرض تشكيلة حكومية يختارها هو بالتنسيق مع فريق المستقبل 
تحت اسم حكومة اختصاصيين، ال يتمثل فيها أحد من التحالف المذكور، 
وتنسجم مع شروط فيلتمان إلنجاز االنقالب السياسي ومن ثم اإلطاحة 
من  آذار   14 قوى  تمكن  نيابية  انتخابات  إجراء  عبر  النيابية  باألكثرية 
انقالب  اثر  حصل  ما  غرار  على  السلطة  إنتاج  وإعادة  األكثرية  استعادة 

عام 2005 الذي نفذ في أعقاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري...
طبعاً يضع فريق المستقبل في الحسبان رفض حزب الله وحركة أمل 
التخلي عن حقيبة المالية، لكونها باتت وسيلة يريدها فريق المستقبل، 
ليس فقط لدّق إسفين في العالقة بين تحالف حزب الله، والتيار الوطني، 
وإنما لمحاولة فرض قواعد جديدة في تشكيل الحكومة مخالفة للدستور  
وفق  الطائف  بعد  ما  حكومات  في  النيابية  الكتل  تمثيل  يفرض  الذي 
على  الحفاظ  تضمن  التي   95 المادة  أساس  وعلى  النيابية  احجامها 
الميثاقية، ريثما يتّم إلغاء الطائفية وتطبيق اإلصالحات السياسية التي 

نّص عليها الطائف...
هذا التكتيك الذي يستخدمه فريق المستقبل من خالل التحكم بعملية 
إدراك  خالل  من  إال  الخبيثة،  أهدافه  إحباط  يمكن  ال  الحكومة،  تشكيل 

ورائه  ومن  المستقبل  فريق  اليه  يسعى  الذي  األساسي  الهدف  ووعي 
 8 سيده األميركي، وهو العمل على إضعاف وتفكيك التحالف بين قوى 
آذار والتيار الوطني الحر، الذي يشكل األساس في نجاح أو فشل خطة 

االنقالب األميركية التي وضعها السفير فيلتمان...
ولهذا فإّن المطلوب والواجب الوطني يتطلب ان يعمل تحالف القوى 

الوطنية والتيار على ما يلي:
الحكومة،  لتشكيل  الطائف  دستور  آليات  احترام  على  التركيز   �  1
هي  التي  المداورة،  على  الخالف  فخ  في  الوقوع  إلى  االنجرار  ورفض 
رفض  على  والتركيز  المستقبل..  فريق  رماها  التى  الموز  قشرة  بمثابة 
الجمهورية  رئيس  إليه  لفت  ما  وهو  الدستور،  تخالف  حكومة  تشكيل 
أديب  المكلف  للرئيس  انتقاده  توجيه  خالل  من  عون  ميشال  العماد 
واستطراداً  الحكومة...  تأليف  عملية  في  الدستورية  األصول  لمخالفته 
رفض تشكيل حكومة أمر واقع يختار أسماء وزرائها الرئيس أديب ومن 
خلفه فريق المستقبل تحت عنوان أنها حكومة تكنوقراط اختصاصيين 
قدم  أنه  من  الحريري  سعد  الرئيس  قاله  لما  التنّبه  وبالتالي  مستقلة، 
»تنازالً« باإلعالن عن الموافقة على قبول أن يسّمي أديب استثناء وزيراً 
اّن  حين  في  الحكومة،  تشكيل  لتسهيل  الشيعية  الطائفة  من  للمالية 
المكلف  الرئيس  أّن  على  اإلصرار  وهي  قائمة  تزال  ال  االساسية  المشكلة 
في  الثقة  ستمنحه  التي  النيابية  الكتل  وليس  ال��وزراء  يسّمي  الذي  هو 

البرلمان...
المرحلة،  هذه  في  جانباً  الخالفية  القضايا  وضع  على  العمل   �  2
مواجهة  على  التركيز  لمصلحة  بشأنها،  للتحاور  صيغة  وإي��ج��اد 
الله  حزب  تحالف  وتستهدف  لبنان  تتهّدد  التي  المشتركة  التحديات 
والتيار الوطني الحر، ومن خالله القوى الوطنية.. وهذا هو شرط نجاح 
أّي تحالف، وعندما يتّم إغفال ذلك ينشب الخالف، ولهذا فإّن تفاهم حزب 
الله والتيار الوطني، يجب أن يشمل أيضاً حركة أمل وكّل القوى الوطنية، 
ألّن المصلحة الوطنية المشتركة تقتضي ذلك، وهذا أمر ضروري إلحباط 
خطة االنقالب األميركية وأحالم فيلتمان، وإفشال محاولة فرض حكومة 
الوطنية  الثوابت  على  الحفاظ  واستطراداً  الطائف،  دستور  تخالف 
ما  وهو  أزماته،  من  لبنان  وإنقاذ  والمقاومة،  والشعب  الجيش  ومعادلة 
خيارات  تنويع  على  تركز  لإلنقاذ  برنامجية  رؤية  على  االتفاق  يتطلب 
بين  العالقة  في  التوازن  لتكريس  شرقاً  التوجه  عبر  االقتصادية  لبنان 
الشرق والغرب... ورفض الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي الهادفة 

إلى إخضاع لبنان بالكامل للهيمنة االستعمارية األميركية الغربية...

التي يعانيها  العماد ميشال عون أن الصعوبات  أكد رئيس الجمهورية 
لبنان لن تثنيه عن متابعة دوره اإليجابي على الصعيد الدولي، داعياً دول 

العالم إلى المساعدة في تأمين العودة اآلمنة للنازحين السوريين. 
وفي كلمة عبر الفيديو بمناسبة االحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين 
التي  ال�50  الدول  من  هو  »لبنان  أن  إلى  عون  أشار  المتحدة،  األمم  إلنشاء 
شاركت في تأسيس األمم المتحدة، ومن الذين ساهموا في وضع وصياغة 

شرعة حقوق اإلنسان«.
هذه  عن  يصدر  لكي  جميعاً  عليه  توافقنا  الذي  اإلعالن  »تطّرق  وأضاف 
األمل  خيبات  وبعض  وإنجازاتها،  المتحدة  األمم  طموحات  إلى  المناسبة، 
من أحالم وآمال لم تتحقق ما يستدعي العمل على إدخال اإلصالحات على 
طريقة عمل هذه المؤسسة الدولية وعلى مضاعفة السعي لمساعدة الدول 

المحتاجة«. 
األمم  في  وجد  به،  عصفت  التي  األزم��ات  وخالل  لبنان  »أن  إلى  وأشار 
عبر  التنمية  في  وشريكاً  »يونيفيل«  عبر  لالستقرار  دعم  عامل  المتحدة 
أجهزتها العاملة«، ُمشيداً »بما تقدمه المنظمة والدول من مساندة لمعالجة 
االقتصادية  األزم��ة  من  والتعافي  بيروت  إلنفجار  الضخمة  التداعيات 

والمالية«. 
اآلمنة  العودة  تأمين  في  »مساعدتنا  إلى  العالم  عون  الرئيس  ودع��ا 
للنازحين السوريين إلى ديارهم ألن لبنان الذي يئّن من وطأة األزمات غير 
المسبوقة التي ُتثقل كاهله، لن يستطيع االستمرار في استضافة أكبر عدد 

من الالجئين في العالم نسبة إلى عدد السكان«. 
في  ش��ارك  ال��ذي  لبنان  فإن  المعاناة،  كّل  من  »بالرغم  أن  على  وش��دد 
السالم  حفظ  قوات  في  يشارك  بأن  ق��راراً  واتخذ  المتحدة  األمم  تأسيس 
والذي أطلق مبادرة إلنشاء »أكاديمية االنسان للتالقي والحوار« وحظيت 
دوره  متابعة  عن  تثنيه  لن  الصعوبات  أن  يؤكد  المتحدة،  األم��م  بدعم 

اإليجابي على الصعيد الدولي«.
على صعيد آخر، واصل الرئيس عون االجتماعات التي يعقدها لمتابعة 
في  اجتماعين  الغاية  لهذه  فترأس  الرسمية،  والمؤسسات  اإلدارات  عمل 
قصر بعبدا في حضور رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب 

وعدد من الوزراء في حكومة تصريف األعمال والمختصين.
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  دياب،  الرئيس  إلى  األول  االجتماع  وحضر 
وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف االعمال زينة عكر، قائد الجيش 
العام  المدير  عبود،  مروان  القاضي  بيروت  محافظ  عون،  جوزاف  العماد 
الوزراء  لمجلس  العام  األمين  شقير،  أنطوان  الدكتور  الجمهورية  لرئاسة 
وسيم  الركن  العميد  الحويك،  سامي  الركن  العميد  مكية،  محمود  القاضي 

الحلبي، ومستشارو رئيس الجمهورية.
آثار  إزالة  عملية  قطعتها  التي  المراحل  في  للبحث  اإلجتماع  وُخّصص 
القائم  والتنسيق  الماضي،  آب   4 في  بيروت  مرفأ  في  وقع  الذي  االنفجار 
إنجاز  في  اإلس��راع  لجهة  بيروت  مدينة  ومحافظة  الجيش  قيادة  بين 
ترميم المنازل المتضررة قبل حلول فصل الشتاء، وآلية دفع التعويضات 

طلب  الذي  باإلعتماد  المتعلق  المرسوم  قريباً  يصدر  أن  على  للمتضررين، 
رئيس الجمهورية تخصيصه لهذه الغاية وقيمته 100 مليار ليرة.

األشغال  بعض  تنفيذ  تعترض  التي  الصعوبات  مناقشة  أيضاً  وتمت 
والممتلكات  المنازل  مسح  عمليات  انتهاء  بعد  سيما  وال  الضرورية، 
والسيارات واآلليات المتضررة، إضافًة إلى مرحلة ما بعد الكشف عن عدد 

من المستوعبات في مرفأ بيروت والتي تحتوي على مواد مشتعلة.
وقد تقّرر أن يدعو رئيس الحكومة إلى عقد اجتماعات دورية كلما دعت 
عن  ترتب  وما  االعمار  اعادة  عملية  في  المعنية  الجهات  لجميع  الحاجة 
الجمهوري  القصر  في  اجتماع  اسبوع  كل  يعقد  أن  على  االنفجار،  نتائج 
القرارات  تنفيذ  لمتابعة  دياب  الرئيس  وحضور  عون  الرئيس  برئاسة 

المتخذة.
اما االجتماع الثاني، فقد ترأسه الرئيس عون وحضره إلى الرئيس دياب 
وزير المالية في حكومة تصريف األعمال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان 
العام  األمين  شقير،  أنطوان  الدكتور  للرئاسة  العام  المدير  سالمة،  رياض 
لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون 

المالية الدكتور شربل قرداحي ومستشار رئيس الحكومة الياس عساف.
على  سيما  وال  الدعم،  بمواصلة  الكفيلة  السبل  في  المجتمعون  وبحث 
األدوية والقمح والمواد والسلع األساسية. كذلك تقّرر الطلب من الوزارات 
المعنية تكثيف اجتماعاتها مع مصرف لبنان بهدف تحقيق ما تقدم ضمن 

خطة متكاملة توضع لهذه الغاية.

تويني: »اإ�شرائيل« تبحث دائمًا
عن التفّوق الع�شكري في ال�شلم والحرب

العدو  أّن  إلى  تويني  نقوال  السابق  الوزير  لفت 
صفقة  األميركي  الطرف  مع  يبحث  »اإلسرائيلي« 
وضمان  ل��إلم��ارات   f35 مقاتالت  لبيع  محتملة 
لبنان  يحاول  بينما  المنطقة  في  العسكري  تفوقه 
جاهداً أن يوّلد حكومة، مؤكداً أن »إسرائيل« تعلم 
المعاهدات  جميع  وأن  االحتالل  دولة  أنها  تماماً 
عند  أوالً  ه��ي  تدوسها  لكي  ُوج���دت  ال��ع��رب  م��ع 

الضرورة.
خبر  اليوم  »لفتني  أمس  بيان  في  تويني  وقال 
سفر وزير دفاع العدو إلى واشنطن على رأس وفد 
واشنطن  إلى  المهمة  أمر  وعنوان  وعلمي  عسكري 
اإلسرائيلي  العسكري  النوعي  التفوق  ضمان 
الطرف  مع  سُيبحث  ملحق  وعنوان  المنطقة،  في 
 f35 مقاتالت  لبيع  محتملة  صفقة  األم��ي��رك��ي 
لإلمارات، هكذا بينما يحاول لبنان جاهداً أن يولد 

حكومة ويضمد جراحه«.
سالم  اتفاقية  وّقع  الذي  »العدو  أن  إلى  وأشار 
مع اإلمارات ال يغفو بل يريد ضمان تفوقه والتأكد 
وّقع  لدولة  ُيباع  سوف  ال��ذي  العتاد  نوعية  من 
تعمل  »هكذا  أضاف  للتو«.  سالم  معاهدة  معها 
الدائم  التفوق  عن  تبحث  حرباً،  أو  سلماً  إسرائيل 
دولة  أنها  تماماً  تعلم  ألنها  النوعي  العسكري 
االحتالل وأن جميع المعاهدات مع العرب ُوجدت 
التي تحّددها  الضرورة  عند  أوالً  لكي تدوسها هي 
حال  أن  أخرى  وحقيقة  تشاء،  حين  بمفردها  هي 
هي  قّررتها  هدنة  السالم  وح��االت  دائمة  الحرب 
قوة  لمعادلة  للتحضير  والجهد  بالوقت  لتمكينها 
المحيط  من  العرب  على  بها  تتفوق  أفضل  جديدة 

الى الخليج«.
اإلسرائيلية  االستراتيجية  عقل  هو  »هذا  وتابع 
والهدنة،  ال��ح��رب  جدلية  إنشائها  منذ  ال��دائ��م 
محركها اإلعتداء الدائم والمكاسب المتراكمة، حلم 

ال  وشعب  أرض  على  ملوكاً  يتّوجوا  أن  صهيون 
الخيال  نسج  من  خرافات  إالّ  به  أو  بها  لهم  عالقة 
الغرب في بناء دولة  والدجل. وقد نجحوا ونجح 
الكذب والدجل التاريخي وعملوا من أرض العرب 

ساحة للقتال الدائم«.
األول��ى  العالمية  الحرب  »منذ  أن��ه  إل��ى  ولفت 
الجغرافية  البقعة  ه��ذه  تستكن  لم  اليوم  حتى 
 50 تكنز  والتي  بحور   7 على  تمتّد  التي  العربية 
العالمية  والمعدنية  البترولية  الطاقة  من  بالمئة 
وسورية  لبنان  في  يحصل  فما  هذا،  يومنا  وحتى 
سيناء  إلى  ليبيا  من  مصر  ومحاصرة  والعراق 
عدم  ثمن  دفع  هو  أخرى،  عربية  وبقع  النيل  إلى 
االستقرار كل يوم، وجعل حياة الشعوب العربية 
والهجرة  األم��ل  ف��ق��دان  ومظلمة،  عسيرة  أي��ام��اً 

مصيرها«.
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»لبن�ن القوي«: موقفن� الم�سّهل للت�أليف

هدفه منع االنهي�ر 

»االتح�د«: ال حلول اإاّل بتوافق وطني

بعيدًا عن المح��س�سة والفدرالية واالنق�س�م�ت

االأ�سعد: االإدارة االأميركية 

تعرقل ت�سكيل الحكومة

لق�ء مو�ّسع في بعلبك ط�لب ب�إقرار العفو الع�م

وفد فل�سطيني زار ال�سف�رة الجزائرية 

�س�كرًا موقف تبون

هنية اختتم زي�رة ت�ريخية للبن�ن
من اللقاء الموسع في بعلبك

المسّهل  موقفه  أن  القوي«،  »لبنان  تكتل  أكد 
لتأليف الحكومة هدفه منع االنهيار وليس الخوف 
من ضغوطات قائمة أو عقوبات مفترضة، مشدداً 

على رفضه إقرار قانون عفو عام.
اجتماعه  بعد  أم��س،  بيان  في  التكتل  وأعلن 
الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، 
وما  الحكومة  تشكيل  مسار  باهتمام  »يتابع  أنه 
المسّهل،  موقفه  ويؤكد  عراقيل،  من  يعترضها 
الهادفة  الجمهورية  رئيس  لمواقف  دعمه  ويعلن 
الحكومة«،  والدة  أم��ام  من  العراقيل  إزال��ة  إل��ى 
محذراً من »أن تصلّب المواقف من شأنه أن ُيفشل 
المبادرة الفرنسية وُيدخل البالد في أزمة مفتوحة 
في وقت هي بأشد الحاجة إلى حكومة إصالحية 
صندوق  مع  االتفاق  باب  تفتح  وفاعلة  منتجة 
النقد الدولي ومع الدول المستعدة لدعم لبنان وإالّ 

ستذهب البالد فعالً إلى المجهول«.
رئيس  اق��ت��راح  باعتماد  وك��ّرر«ن��ص��ي��ح��ت��ه 
بالحقائب  ُيعرف  ما  تحرير  بشأن  الجمهورية 
فتائل  وسحب  الطائفي  التوزيع  من  السيادية 
وزارة  حول  المتصارعة  األط��راف  بين  المواجهة 
المال وحول مسألة الركون إلى رأي الكتل النيابية 

في عملية التشكيل«.
لتحييد  الممكنة  الجهود  “بذله  التكتل  وأعلن 
تجاذبات  من  حاصل  هو  عّما  الحكومة  موضوع 
محلية وكباش دولي إقليمي«، مؤكداً “أن التسهيل 
من جانب التكتل هدفه منع االنهيار، وليس الخوف 
فهذه  مفترضة.  عقوبات  أو  قائمة  ضغوطات  من 
الحجة التي يحاول البعض الترويج لها سببها أن 
المأزومين في مسألة الحكومة يبحثون عن كبش 

محرقة لكنهم لن يجدوه لدينا«.
القوانين  إق��رار  ض��رورة  على  “إصراره  وأك��د 
في  الموجودة  أو  عليها  اتفق  التي  اإلصالحية 
مجلس النواب وأبرزها ضبط التحويالت المالية 
القضاء  استقاللية  وقانون  العام  الشراء  وقانون 
القوانين  إلى  إضافًة  الفساد  مكافحة  وقوانين 
والتعويضات  بيروت  إعمار  بإعادة  المتعلقة 
التي طالب بها نواب  المرفأ  انفجار  الالزمة جراء 
جلسة  أول  على  بوضعها  التكتل  ف��ي  ب��ي��روت 

عامة«.
وشدد على “أهمية إثبات المجلس النيابي دوره 
الكامل بتنفيذ البرنامج اإلصالحي من خالل إقرار 
الحكومة  تأليف  عملية  عن  بمعزل  القوانين  هذه 
وبالسرعة القصوى ربحاً للوقت ومنعاً لالنهيار«، 
من  القوانين  لهذه  األولوية  إعطاء  “أهمية  مؤكداً 
قوانين  إلقرار  جديدة  محاوالت  في  الدخول  دون 
سياسية  انقسامات  في  والبالد  المجلس  ُتدخل 
للبنان  مؤذية  رسالة  وتعطي  عنها  بغنى  نحن 
اإلص��الح  نحو  متجهين  نكون  أن  ع��وض  بأننا 
وتشديد العقوبات على المرتكبين، فإننا ذاهبون 

باتجاه إعفائهم والتساهل معهم«.
“رفضه  على  المجال  ه��ذا  في  التكتل  وش��دد 
يشّكل  ال  ألن��ه  فقط  ليس  ع��ام  عفو  قانون  إق��رار 
والعقاب  العدالة  مبدأ  يضرب  ألن��ه  بل  أولوية 
التمادي.  على  والمجرمين  اإلرهابيين  ويشجع 
والدليل األكبر على ذلك ما حصل في بلدة كفتون 
في الكورة وما تالها من عمل إرهابي ضد الجيش 
أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وكان من بين 

المعتدين إرهابي سبق أن خرج من السجن«.

نّبهنا،  ق��د  »ك��ّن��ا  أننا  االت��ح��اد«  »ح��زب  أك��د 
التصعيد  خطابات  وراء  االنجرار  خطورة  إلى 
فئوية  عصبيات  استرضاء  ومحاولة  والتشنج 
من خالل الخطاب السياسي والديني، لما سيتركه 
ذلك من أثر بليغ على الوحدة الوطنية والتأثير 
السلبي على أزمات الوطن، فالخارج مهما حاول 
أن يقّدم مبادرات معنونة تحت عناوين اإلصالح 
السياسي والمالي فإن مصالحه تتقدم على أي 

مصلحة وطنية لبنانية«.
حلول  أن«ال  على  أم��س،  بيان  في  وش��ّدد 
وطني  توافق  خ��الل  من  إالّ  ال��وط��ن،  ألزم��ات 
لبناني داخلي يضع لبنان على سكة الخالص 
عن  بعيداً  اللبناني  الوطني  النسيج  ويعّزز 

مراهنات المحاصصة والفدرالية واالنقسامات، 
جماعية  معرفة  إل��ى  وصولنا  م��ن  ان��ط��الق��اً 
فالرعايات  محيطه.  في  ودوره  لبنان  لهوية 
الخارجية هي من كان يحرف مسارات الحلول 
الوطنية ويأخدها نحو عدم االستقرار، ويبعد 

اللبنانيين عن الوحدة والتماسك«.
حلول  عن  اللبنانيون  يبحث  “أن  وأس��ف 
والحل  خارجية«  رعايات  خالل  من  ألزماتهم 
دستورهم«،  من  أساسي  وج��زء  أيديهم  بين 
البنود  تطبيق  اعتماد  “إلى  الجميع  داع��ي��اً 
اإلصالحية من اتفاق الطائف الذي يلغي نظام 
لجميع  وطناً  ويبني  الموروث  المحاصصة 

أبنائه من دون تمييز أو تفرقة«.

اعتبر األمين العام ل� »التيار األسعدي« المحامي 
العماد  الجمهورية  رئيس  قول  »أن  األسعد  معن 
ميشال عون بأننا ذاهبون إلى جهنم إذا لم ُتشكل 
ينتظره  لما  دقيق  وصف  الحلول،  وتبدأ  الحكومة 
اللبنانيون الذين وحدهم سيدفعون الثمن، وليس 
الخارج  في  أموالها  المودعة  السياسية  الطبقة 

وعقاراتها محمية داخل لبنان وخارجه«.
وال  م��ؤش��رات  ال  “أن  أم��س  تصريح  في  وأك��د 
إن  بل  قريباً،  الحكومة  بتشكيل  توحي  معطيات 
األمور باتجاه التصعيد«، مشدداً على “أن الرئيس 
كلفه  من  يد  في  ألنه  اعتذاره  قرار  يملك  ال  المكلّف 
حال  في  حالياً  أنه  يعني  وهذا  وخارجياً  داخلياً 
اعتكاف غير معلنة بانتظار تبلور المشهد اإلقليمي 

والدولي سلباً أو إيجاباً«.
كل  ل��ح��ل  ال��ط��ائ��ف  إل���ى  ال��ع��ودة  “أن  ورأى 
النزاعات أمر غير مفيد وغير جّدي ألنه انتهى، وال 
إلى  بالعودة  إالّ  الصحيح  بالشكل  تفسيره  يمكن 

محاضره الرسمية«.
 وأسف الستمرار “السجال العقيم بين مكونات 

من   95 المادة  تفسير  لجهة  السياسية  الطبقة 
الدستور، والصراع على الحقائق وكأن البلد بألف 
خير، وتناست االرتفاع الجنوني لألسعار والهبوط 
غير المسبوق لقيمة الليرة اللبنانية وفقدان المواد 
الغذائية والمحروقات من األسواق وعملية السطو 

على أموال المودعين«.
تشكيل  تعرقل  األميركية  “اإلدارة  أن  وأك��د 
الحكومة وأي مبادرة في هذا االتجاه، إالّ إذا حققت 
سياسياً  الله  ح��زب  إخ��راج  ومنها  شروطها  لها 
الفلسطينيين  الالجئين  وتوطين  سالحه  ون��زع 
مباشرة  اتفاقيات  وتوقيع  السوريين  والنازحين 
الصهيوني  والكيان  لبنان  بين  مباشرة  وغير 
وتتضمن تفاهمات على بلوكات النفط والغاز ومد 
أنبوب مشترك إلى قبرص ثم إلى أوروبا من أجل 

تحكمها بمصادر الطاقة في المنطقة«.
تنفيذ  هي  األميركية  “الشروط  أن  وأوض��ح 
وهذه  المشبوهة  القرن  صفقة  لمضمون  حرفي 
بند  أي  تنفيذ  وبعدم  بالرفض  ستواجه  الشروط 

منها مهما كانت التضحيات«.

ُعقد في محلة الشراونة في بعلبك، لقاء موّسع 
لممثلي عائالت وعشائر وفاعليات وأهالي بعلبك 

الهرمل، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.
وتحدث في مستهل اللقاء أحمد صبحي جعفر 
باسم عشائر وعائالت المنطقة، الفتاً إلى أن “أبناء 
المحرومة  الهرمل  بعلبك  محافظة  وم��دن  ق��رى 
يطالبون  السجون،  في  المظلومين  وأبناءها 
العام، خصوصاً  العفو  إقرار قانون  باإلسراع في 
الجسم  هشاشة  والداني  للقاصي  تبين  أن  بعد 
الموقوفين  على  يمارسه  الذي  والظلم  القضائي 

البتزازهم«.
وأضاف “نرى واقع السجون المزري واإلهمال 
الطبي وانعدام الخدمات الطبية وانتشار األوبئة، 
وأوالد  ناعمة  بقفازات  المليارات  ُتصرف  بينما 
نطالب  هنا  من  الخارج،  في  بها  تنعم  اللصوص 
مجلس  ورئيس  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
النواب نبيه بّري والسيد حسن نصرالله والرئيس 
قانون  إقرار  النيابية  الكتل  كل  و  الحريري  سعد 

العفو العام«.
دندش  ط��ارق  العام  العفو  لجنة  عضو  وت��ال 
بياناً  باسم المجتمعين، جاء فيه “باسم المجتمع 
نناشد  البقاع،  وعائالت  عشائر  وباسم  المدني 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس 

والنيابية  السياسية  وال��ق��وى  ال���وزراء  مجلس 
أبنائنا  حياة  عن  تعفوا  أن  كافة،  والقضائية 
والموت  المرض  وهذا  الظلم  هذا  عنهم  وترفعوا 
عن  العفو  ألن  السجون،  من  إليهم  القادم  المحّتم 
بالعكس  بل  للناس،  حقاً  يضيع  لن  العام  الحق 
إلى  الجميع  لعودة  الصحيح  المدخل  سيكون 
كنف الدولة من الباب الواسع وسيطلق يدها من 

جديد«.
في  ف��ق��ط  ال��ح��اض��رة  ال��دول��ة  “هذه  وت��اب��ع 
السجون، والغائبة دائماً في اإلنماء، أدى إلى كل 
هذه المآسي التي تركت للرياح أن تتقاذف أبناءنا 
الفضائح  مسلسل  وبعد  والخطيئة.  الخطأ  إلى 
والسرقة والهدر المتلفزة على مدى سنوات، والتي 
ذهن  في  الدولة  صورة  بهدم  وساهمت  ساعدت 
على  الوطن  أبناء  من  الكثيرين  وحثت  المواطن 
االستهتار بالقوانين التي يجب أالّ نتخطاها تحت 

أي مسمى في المستقبل«.
“العفو العام الشامل  أن  وختم دندش معتبراً 
لولدها،  األم  بلسم  ألن��ه  ال��وط��ن،  كل  مطلب  هو 
ومنعة  وقوة  الضال،  االبن  بحضن  األب  ووصية 
للوطن كي يتشارك الجميع وتحت سقف القانون 
في تحصين المجتمع ونهضته نحو مستقبل يليق 

بأبنائنا ومجتمعنا«.

زار السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور على 
لبنان  في  الجزائر  سفير  أمس،  فلسطيني  وفد  رأس 

عبد الكريم ركايبي. 
ثّمن  “دبور  أن  الفلسطينية،  للسفارة  بيان  وأفاد 
للرئيس  والشجاعة  المشّرفة  المواقف  اللقاء،  خالل 
الثابت  الجزائر  ودعم  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري 
لحقوق  وشعباً  وبرلماناً  وحكومًة  رئيساً  والدائم 
الحرية  في  الوطني  ومشروعه  الفلسطيني  شعبنا 

والعودة واالستقالل«.
أيضاً،  بيتنا  إلى  “حضرنا  اللقاء  بعد  دبور  وقال 
هي  كما  الفلسطينيين  بيت  هي  الجزائرية  فالسفارة 
السفارة الفلسطينية بيت الفلسطينيين والجزائريين، 
كلمة  الحبيب  األخ  السفير  لسعادة  لنقول  حضرنا 
إلى  لبنان  في  الفلسطيني  الشعب  من  وتقدير  شكر 
الرئاسة والحكومة والبرلمان وإلى الشعب الجزائري 

الذي ساند فلسطين على مّر السنين«.
أضاف “تقدير من األعماق للرجال أصحاب الكلمة 
وأنتم  ودائماً،  معاً  وفلسطين  فأنتم  األمينة،  الحّرة 
تنل  لم  ما  الجزائر  استقالل  يستكمل  لن  قلتم  الذين 
فلسطين استقاللها. هذا هو الشعب الجزائري العظيم 
الذي لم ينس إخوانه الفلسطينيين وقضيتهم العادلة 

النصر على  إلى جانبهم حتى يتحقق  وسيبقى دائماً 
وبعودة  الدولة،  عاصمة  وبالقدس  فلسطين،  أرض 

الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم«.
وختم “باسم الشعب الفلسطيني نشّد على ايديكم 
والذي  الزمن  هذا  في  الشجاعة  الخطوة  هذه  ونثّمن 
وصدى  معان  لكالمهم  الرجال  فيه  يتحدث  عندما 

كبير«.
الجزائري  الرئيس  كلمة  ان  ركايبي   أكد  ب��دوره، 
إلى  الجزائري  الشعب  يكنه  عما  تعبير  إالّ  هي  “ما 
للقضية  وحكومًة،  شعباً  الجزائر  ونظرة  فلسطين 
فلسطين  تعتبر  الجزائر  أن  إلى  الفتاً  الفلسطينية«، 
قضية مركزية بالنسبة لألمة “ومواقف الجزائر ثابتة 
فالقضية  المستقبل،  في  وكما  الماضي  في  كانت  كما 
قضية  فهي  فقط  الفلسطينيين  تهم  ال  الفلسطينية 
هي  فلسطين  ألن  جميعاً  والمسلمين  للعرب  مركزية 
أولى القبلتين وثالث الحرمين. وموقف الجزائر حتى 
االستعمار،  نير  تحت  ونحن  الجزائرية  الثورة  قبل 
الفلسطينية،  بالقضية  مهتمين  الجزائريون  ك��ان 
فلسطين  تنال  حتى  الجزائرية  المواقف  وستستمر 
وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  وتقوم  استقاللها 

القدس الشريف«.

المكتب  رئ��ي��س  أن  »ح��م��اس«  ح��رك��ة  أعلنت 
من  أول  اختتم  هنية  إسماعيل  للحركة  السياسي 
من  وفد  رأس  على  للبنان  تاريخية  »زي��ارة  أمس 

قيادة الحركة، استمرت قرابة 3 أسابيع«.
من  العديد  “التقى  هنية  أن  بيان،  في  وأضافت 
والحزبية  والشعبية  الرسمية  اللبنانية  القيادات 
والفكرية، وقد عّبر رئيس الحركة خالل هذه اللقاءات 
عن دعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره، وعن عميق 
الشقيق  لبنان  م��ع  األخ��وي��ة  بالعالقة  االع��ت��زاز 
واالجتماعية«،  السياسية  مكوناته  بمختلف 
الشعب  إلى جانب  التاريخي  لبنان  ب�«دور  مشيداً 
الفلسطيني وقضيته العادلة، واحتضانه لالجئين 
العودة،  بحق  “التمسك  مؤكداً  الفلسطينيين«، 
والوطن  والتهجير  التوطين  مشاريع  كل  ورفض 
مكوناته  بكل  لبنان  مع  “العالقة  معتبراً  البديل«، 

عالقة استراتيجية«.
انتصر  الذي  المقاوم  لبنان  ب�«دور  هنية  وأشاد 
عن  االندحار  على  وأجبره  الصهيوني،  العدو  على 
في  وانتصر  صمد  ثم   ،2000 عام  الجنوب  معظم 

حرب تموز عام 2006«.
األمناء  اجتماع  “في  شارك  هنية  أن  إلى  ولفتت 
عقد  الذي  الفلسطينية  والفصائل  للقوى  العامين 
في بيروت ورام الله، وعقد لقاءات ثنائية مع قادة 
خارج  المقيمين  الفلسطينية  والقوى  الفصائل 
الفلسطيني  الموقف  “وحدة  أن  معتبراً  فلسطين«، 
هي حجر األساس في مواجهة التحديات الخطيرة 

إلى  ودع��ا  الفلسطينية«،  القضية  تواجه  التي 
وترتيب  الداخلية،  الفلسطينية  العالقة  “تطوير 
منظمة  بناء  إعادة  إلى  وصوالً  الفلسطيني،  البيت 
انتخاب  عبر  وتفعيلها  الفلسطينية  التحرير 
الداخل والخارج، ووضع  مجلس وطني جديد في 
االحتالل  لمواجهة  واح��دة  وطنية  استراتيجية 
خصوصاً  فلسطين،  قضية  تصفية  ومشاريع 
وجريمة  الضم  وخطة  القرن«  “صفقة  يسمى  ما 

التطبيع«.
وزار هنية مخيم عين الحلوة “عاصمة الشتات 
من  شعبية  وف��وداً  والتقى  لبنان،  في  الفلسطيني 
إلى  واستمع  وممثليهم،  الفلسطينيين  الالجئين 
المخيمات«،  في  ومعاناتهم  المعيشية  أوضاعهم 
وأكد “اللحمة بين قيادة الحركة وأبناء شعبنا في 
تفعيل  “ضرورة  على  مشدداً  وجوده«،  أماكن  كل 
وتوفير  الشتات،  في  الفلسطينيين  الالجئين  دور 
إلى  العودة  من  يتمكنوا  ريثما  لهم  الكريمة  الحياة 
العام  منذ  منها  أخرجوا  التي  وممتلكاتهم  ديارهم 
هي  الفلسطينية  “المخيمات  أن  مؤكداً   ،»1948
تكون  ولن  العودة،  طريق  على  نضالية  محطات 

بؤر توتير أو صندوق بريد ألحد«.
مؤسساتها  بكل  اللبنانية  “الدولة  وط��ال��ب 
لالجئين  واالجتماعية  اإلنسانية  الحقوق  بإقرار 
ظروف  وتحسين  صمودهم،  ودعم  الفلسطينيين، 
معّمق  بشكل  والبحث  معاناتهم،  وإنهاء  حياتهم، 

في اإلشكاالت كافة التي تواجههم وسبل حلها«.

ه��سم: خبر اعترا�ض اليون�ن

م�سرفيين بمث�بة اإخب�ر
 صّرح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، أمس، أن »أياماً مّرت على 
خبر إعالمي عن اعتراض السلطات البحرية اليونانية مصرفيين لبنانيين وغير لبنانيين على 
متن سفينة محّملة ب� 3.6 مليار دوالر، ولم يسمع أحد أي تعليق رسمي حول التحّقق مما ورد 

ومتابعته«.
إلى  للوصول  وسياسياً،  وأمنياً  قضائياً  المعنيين  لجميع  إخبار  “بمثابة  الخبر  واعتبر 
حقيقة ما حصل، وخصوصاً أن هناك تسريبات بأن تهريب األموال من بعض المصارف ما زال 
مستمراً، وهو ما نقلته بعض الصحف في أسرارها«، الفتاً إلى أن “كل ما يتم تداوله يستدعي 
تحركاً من الجهات المعنية لكشف حقيقة ما يجري، في وقت تزداد األزمة النقدية وتستمر 

مافيا المصارف بحجز أموال المودعين مع كل النفاق واألنفاق«.

الخبراء االأج�نب لم يقّدموا

التق�رير عن انفج�ر المرف�أ
تابع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تحقيقاته أمس، 
فاستمع إلى إفادات كل من وزير األشغال العامة والنقل األسبق غازي العريضي، أمين عام 
بصفتهم  القزي  غراسيا  المجلس  وعضو  الطفيلي  أسعد  العميد  للجمارك  األعلى  المجلس 

شهوداً.
ومن المقرر أن يستمع صوان اليوم األربعاء إلى إفادة وزير المالية في حكومة تصريف 

األعمال غازي وزني.
الذين  واألميركيين  الفرنسيين  األجانب  الخبراء  تقارير  صوان،  يتسلّم  لم  اآلن،  وحتى 
استعان بهم القضاء اللبناني وأنهوا المسح الميداني لموقع االنفجار ومحيطه والبحر، علماً 
أو بسبب  إرهابي متعمد  لناحية عمل  االنفجار وأسبابه  التقارير ستحدد طبيعة  أن نتائج 

اإلهمال والتقصير وقلة االحتراز.

دعا رجال الدين لالبتعاد عن الدن�س ال�سيا�سي 

ف�سل اهلل:لنحفظ قّوة لبن�ن بوحدته ومق�ومته
»القيادات  الله  فضل  اللطيف  عبد  علي  السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  دعا 
الداخلية،  بالتوازنات  يخّل  ال  الذي  الجامع  الوطني  الخطاب  اعتماد  إلى  الدينية 
ثقافة  وُيَنّمي  الجراح  ينكأ  زال  ما  الذي  السياسي  الدنس  مستنقعات  إلى  ينجّر  وال 
االنقسام واالحتراب والخوف، مما ُيسقط لبنان الرسالة بِسماته الحضارية القائمة 
المشاريع  الستباحة  عرضة  ويجعله  المشترك  والعيش  والحوار  التنّوع  على 

المشبوهة«. الخارجية 
وأكد فضل الله في بيان اليوم »أّن السقوط المريع الذي نعانيه هو نتيجة لعبث 
حقوق  ومصادرة  الوطن  مصير  على  التآمر  في  أمعنوا  الذين  السياسيين  من  الكثير 

المواطن بعد أن تحّولوا إلى وكالء محليين للخارج«.
السجاالت  عن  الدينية  القيادات  تترّفع  أن  »ضرورة  على  الله  فضل  السيد  وشّدد 
لبنان  قّوة  أّن  يؤكد  الذي  واالت��زان  الوحدة  صوت  تكون  وأن  الضّيقة،  الطائفية 
التداعي  المجتمع من  بوحدته ومقاومته وانفتاحه، وان تكون صّمام األمان لصون 
اإلنسان  لخدمة  تعمل  وأن  والمصادرة،  واإلفقار  التجويع  حرب  أمام  والسقوط 
المسيحية  المحبة  لثقافة  الحقيقي  التجلي  حيث  الوطنية  المشتركات  وبمقتضى 

وسماحة اإلسالم«.
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{ عقد »اللقاء التشاوري« اجتماعه الدوري عصر أمس، في 
دارة النائب عبد الرحيم مراد، وأفاد في بيان، أن »االجتماع ناقش 
كافة،  واالجتماعية  والصحية  والسياسية  االقتصادية  األمور 
إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة  اللقاء، على  االتفاق بين أعضاء  وتم 

لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب بشأنها في حينه«.
الراعي، في  الكاردينال بشارة  الماروني  البطريرك  { عرض 
يان  لبنان  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ممثل  مع  الديمان، 
في  التأخير  وتداعيات  لبنان  في  العامة  »لألوضاع  كوبيتش 
المدير  كوبيتش  زار  كما  العام«.  الوضع  على  الحكومة  تأليف 
بثكنة  مكتبه  في  عثمان  عماد  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام 

المقر العام وعرض الجانبان لألوضاع العامة في البالد.
{ كرر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، 
أمام  صحافي  أي  لمثول  “الرافض  النقابة  موقف  بيان،  في 
إذا  المباحث الجنائية في الدعاوى المتعلقة بالنشر، خصوصاً 
النقابي سواء كان في  الجدول  كان هذا الصحافي مسجالً على 
“كثرت  أنه  إلى  ولفت  المحررين«.  أو  الصحف  أصحاب  عداد 
حالة  في  كما  الصحافيين،  استدعاء  حاالت  األخيرة  اآلونة  في 
الزميل  كون  الحالة  هذه  “مثل  أّن  معتبراً  ضو«،  نوفل  الزميل 
ضو صحافياً، ينبغي أن تكون شأن محكمة المطبوعات صاحبة 

االختصاص والتي نحتكم إلى مرجعيتها«.
{  اعتبرت “حركة األمة«، في بيان، “أن السجال الذي أطلقته 
إحدى المراجع الدينية الرفيعة ال يخدم لبنان ووحدته واستقراره 
يكاد  بل  والحساسة،  الدقيقة  المرحلة  هذه  في  خصوصاً  بتاتاً، 
لصراعات  االحتماالت  ويفتح  النار،  على  البنزين  كصب  يكون 
بأفدح  وينذر  لبنان،  في  المجتمعية  الوحدة  فعالً  تهّدد  طائفية 
العواقب«. ونبهت من “استسهال هذه المرجعية كيل االتهامات«، 
مؤكدًة “ضرورة االعتراف بالخطأ، ألنه بذلك يصير فضيلة، بدل 
مقدمهم  وفي  لبنان،  أعداء  خدمة  في  تصب  مواقف  في  االن��زالق 
كل  تستوعب  أن  “ضرورة  على  شّددت  كما  الصهيوني«.  العدو 
الدروس،  التي مر بها لبنان، وأن نستفيد من  التجارب  األطراف 
يظنوه  عّما  يقلعوا  أن  عليهم  الذين  آذار،   14 “فلول  خصوصاً 
الحقيقة  في  هو  بينما  خليجي،  أو  غربي  أو  أميركي  أوكسيجين 

ليس إالّ توظيفاً لهم بما ال يخدم البلد من قريب أو بعيد«.
{  اعتبر المفتي الشيخ عباس زغيب أّن “انهيار البلد األمني 
ووصوله  واإلنساني،  واألخالقي  والمؤسساتي  واالقتصادي 
معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  االنحطاط  من  األسفل  الدرك  هذا  إلى 
الدينية  بواجباتهم  القيام  عن  الناس  تخلي  هو  الحقيقي  سببه 
الحاكم  بوجه  الوقوف  رأسها  على  التي  والوطنية  والقانونية 

عن  الشعب  تخلي  ألّن  ومحاسبته،  والظالم  والمفسد  الفاسد 
مصالحه  إال  يراعي  ال  متسلطاً  فرعوناً  الحاكم  من  يجعل  دوره 
الدين  رجال  بعض  من  ويجعل  الضيقة،  والحزبية  الشخصية 
الطامعين برضى الحاكم الناهب إلضفاء الشرعية اإللهية على 
وخيانة  الدين  من  خروجاً  يعتبر  انتقاده  أّن  ولبيان  أفعاله، 

للوطن«.
أضاف في تصريح أمس “اّن تخلي الشعب عن دوره يجعل 
مكاسبه،  لتحقيق  شيء  كّل  يستغّل  فاجراً  شخصاً  التاجر  من 
وخير مصداق على ذلك ما نشاهده ونعيشه بين الفينة والفينة 
من انقطاع لمادة البنزين في المحطات، وبدل ان ينتفض الناس 
المادة وإحراق محطاتهم تجد غالبية الشعب  بوجه تجار هذه 
واقفاً ينتظر دوره لشراء كمية قليلة من البنزين، إن تفضل عليه 
صاحب المحطة بذلك، وقد غفل الشعب عن أن السبب الحقيقي 
لهذه األزمة هو انتظار رفع قيمة صفيحة البنزين إلى أكثر من 60 

ألف ليرة دون اعتراض من أحد«.
وختم: “نقول لكّل اللبنانيين إْن استمّريتم بالخنوع والخضوع 
والسكوت عن محاسبة الفاسدين والمفسدين، فإّن الوصول إلى 
جهنم أمر حتمي كما بشر بذلك رئيس الجمهورية. وإّن التغيير 

لألفضل هو بيد الشعب«.

ال�سج�ل الط�ئفي ال�سي��سي ال ينقذ وطنً� وال يبني دولة 

وال يطعم ج�ئعً� ف�جتنبوه...
{ علي بدر الدين

األصلية  بنسخته  المستجّد  الطائفي  السياسي  السجال 
ألّن  مستغرباً،  ليس  المرة  هذه  الحكومة  تشكيل  بوابة  من 

جمره ال يزال تحت رماد مصالح الطوائف والمذاهب.
المستور،  لكشف  هناك،  أو  هنا  من  رياحها  هبوب  يكفي 
من  الكّم  وه��ذا  والنفاق،  الزيف  وفضح  األقنعة،  وسقوط 
والعيش  الوطنية  والوحدة  والتسامح  المحبة  شعارات 
الكثير من الصراعات  اللبنانيون منها  التي عانى  المشترك، 
يدفعون  زال��وا  وال  والهجرة٠  والتهجير  والفتن  والحروب 
سوى  تخدم  لم  التي  الخادعة،  مظلتها  تحت  باهظة  أثماناً 
وال  وكانت  عليها.  والمحّرضين  ورعاتها  مطلقيها  مصالح 

زالت وباالً وبالء على هذا البلد وشعبه المسكين.
الطائفية  المكّونات  بين  السجال  احتدام  مفاجئاً  ليس 
ألية  تفسير  أّي  في  أو  وطني،  استحقاق  أّي  عند  والمذهبية 
الطائفي،  والخطاب  التوتر  منسوب  وتفاقم  دستورية،  مادة 
إلى حّد االتهامات المباشرة، تارة بعرقلة تشكيل الحكومة، 
وتارة أخرى بفرض المثالثة، وطوراً بتغيير وجه لبنان نحو 
واالمتيازات  اإللغاء  مصطلحات  معزوفة  آخر  وإلى  الشرق، 
والفساد،  والنهب  والحقائب  الحصص  وتوزيع  والمداورات 
للمنازلة  متأّهب  الجميع  كأّن  والمذاهب،  الطوائف  ومصالح 
والمصافحة  اللحى  بتبويس  ع��ادة  تنتهي  التي  الكبرى، 
على  بالجملة  ولعنات  مضى،  عما  الله  وعفا  واإلع��ت��راف، 
الشيطان الرجيم الذي »فخت دف« العيش المشترك ونعمة 
الفريدة  اللبنانية  الصيغة  عشاق  شمل  وف��ّرق  الطوائف 
والحروب  والصراعات  الفتن  واّلدة  العالم،  في  نوعها  من 
المستمرة منذ ما قبل والدة ما سّمي ب� “دولة لبنان الكبير«، 
على  اختالف  أو  اجتهاد  لمجرد  فصولها  تنتهي  ولن  ولم 
المداورة  أو  وزاري��ة،  حقيبة  حول  دستورية  م��ادة  تفسير 
أو  بالسيادية.  زوراً  منها  ُسّمي  وما  الحقائب  توزيع  في 
بالنسبة  المهّم  ألّن  قضية.  أية  وحول  أخرى  مادة  أية  في 
للسياسيين والطائفيين والمذهبيين تواصل االختالف حتى 

التمايز، ليستمّروا في مواقع السلطتين السياسية والدينية، 
غرقه  والتابع  والمدّجن  والمعّبأ  الجاهل  الشعب  وليواصل 

في بحر الفتن والغرائز واالنقسام والتقاتل. 
فقره  واستغّل  وّرط��ه  من  مذبح  على  قرباناً  دمه  ويقّدم 

وجوعه ومرضه أو جهله.
ما يشهده اللبنانيون من مداورات ومناورات وأالعيب في 
والمذهبية،  والطائفية  السياسية  والمسرحيات  التجاذبات 
وإْن كان البعض ربما صادقاً ومحقاً، أو هادفاً لتمرير مشاريع 
التفاهمات  بانتظار  الوقت،  لتقطيع  أو  ودول��ي��ة،  إقليمية 
والتسويات، أو عدمها، لُيبني على الشيء مقتضاه، إْن لجهة 
المبادرة  بنود  تنفيذ  أوؤلجهة  الحكومة،  تشكيل  أمر  حسم 
مع  المفاوضات  وع��ودة  اإلص��الح  عملية  وول��وج  الفرنسية 

صندوق النقد الدولي.
وحكوماتها  السياسية  الطبقة  من  المجّربة  الطريقة  هذه 
أسقطت  ذلك،  من  أكثر  بل  وعقمها،  فشلها  أثبتت  المتعاقبة 
وجعلت  ق��راره  وأفقدته  القاتلة  القاضية  بالضربة  البلد 
استعادة  تحاول  وعبثاً  للخارج.  وارتهانه  ضعفه  في  قوته 
والجوع  الفقر  من  شعبه  وانتشال  ديونه  وتسديد  أنفاسه 
المنظمات  وال  المترامي  العالم  هذا  في  أحد  ال  ألّن  والبطالة، 
للضعفاء  أبوابها  تفتح  واالقتصادية  النقدية  الدولية 
والفاسدين والناهبين، وقد وصلت أخبارهم التي تفوح منها 
يطرق  التي  الدول  هذه  من  الكثيرون  يتجّنبها  كريهة  رائحة 
للمساعدة  طلباً  أياديهم  لها  ويمّدون  أبوابها  المسؤولون 
وركنوها  وخاصة  عامة  أموال  من  نهبوه  عما  بديل  وتأمين 

في خزائن المصارف الخارجية.
مقابل موافقة الدول وصندوق النقد الدولي على دعم لبنان ال 
بّد من شروط قاسية على مستويي الداخل والخارج، والتي من 
أولوياتها إجراء إصالحات حقيقية داخلية، وهذا ما ال يناسب 
الطبقة السياسية الحاكمة الغارقة في الفساد، والعائمة على 

المصالح والثروات. واألهّم أّن فاقد الشيء ال يعطيه.
والصخب  والعجن«،  و«اللت  وال��دوران«  “اللّف  هذا  كّل 
أو ذاك، لن  المكون الطائفي  اإلعالمي ورفع السقوف من هذا 

آخر،  على  لفريق  غلبة  يؤّمن  أو  فرقاً  يحدث  أو  بجديد  يأتي 
تستخدمه  واجترار  خاوية،  صحراء  في  صدى  مجرد  ألنه 
مواقعها  لتعزيز  الطائف  اتفاق  منذ  السياسية  الطبقة 
هذا  حساب  على  مصالحها،  وحماية  مكتسباتها  وتحصين 
الوطن  وهذا  وتعاسته.  وفقره  لحاله  ُيرثى  الذي  الشعب 
الذي أصبح في رأس قائمة الدول األكثر فساداً، واألقّل مكانة 

ودوراً...
ال جدوى من هذا التهييج الطائفي والمذهبي، ولبنان يعّد 
إذا لم يجد  أيامه األخيرة وهو بلغ حّد السقوط في المهوار، 
قبل  اإلنقاذ  حبل  له  ويرمي  ويسعفه،  صوته  يسمع  أح��داً 
انقالباً،  أو  تغييراً  أو  جديداً  يضيف  لن  وألنه  األوان،  فوات 
على العكس تماما، فإنه يعيد النفخ في أبواق الفتنة ويعّمق 
الشرخ ويحيي االصطفافات التي اعتقدنا أنها تبعثرت، ويشّد 
فقط  يخدم  وال  شيء،  ال  على  والمذهبي،  الطائفي  العصب 

سوى الطبقة السياسية والذين ينتعشون في الحروب،
بعيداً عن فرضية من يملك الحق والحقيقة من المتساجلين 
ولألسف  السياسية،  الطبقة  يقلدون  الذين  المختلفين، 
أن  عليهم  ومصالحها،  نهجها  عن  والدفاع  بلسانها  ينطقون 
عن  للدفاع  واإلنساني  والرسالي  الديني  بدورهم  يقوموا 
الديني،  والموقع  والجهد  الوقت  وتوظيف  والناس  الوطن 
فقرهم  من  وانتشالهم  والمعذبين  الفقراء  حقوق  السترجاع 
الكريمة والالئقة  المدقع والعمل على توفير مقومات الحياة 
“أّن أقربهم الى الله أنفعهم لعياله«  لهم. وهم يدركون جيداً 
وليس فقط لطائفته ومذهبه والطبقة السياسية المالية، وهم 
عن قصد أو من دونه يخدمونها ويحمون مصالحها ويغطون 

فسادها واألمثلة كثيرة ومعروفة.
الحجر،  تكبير  مذهب  أو  طائفة  أو  أحد  مصلحة  من  ليس 
واالنزالق إلى المجهول، وفتح أبواب جهنم وملحقاتها بئس 
مهما  أحد  منها  ينجو  ولن  تذر،  وال  تبقي  لن  ألنها  المصير، 
والطائفية  بالعصبية  أو  الزائلة،  بمواقعه  وتحّصن  اّدعى 

والمذهبية والقبيلة والعشيرة.
إرحموا من في األرض يرحمكم من في السماء.



الوطن 4

عتبة  اليومية  »كورونا«  فيروس  إصابات  تخّطي  بعد 
األلف، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 حاالت وفاة 
الـ24  الساعات  خالل  بالفيروس   جديدة  إصابة  و851 

المنصرمة.
الوقائية  واإلجـــراءات  التدابير  متابعة  لجنة  وكانت 
مع  القطاعات،  إغالق  بتنفيذ  بالتريث  أوصت  لـ«كورونا« 
االستمرار  بتقييم واقع االنتشار الوبائي وقدرات االستجابة 

الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه «. 

إقفال وزارة البيئة 
في هذا السياق، أعلن المكتب اإلعالمي في وزارة البيئة، 
أن بسبب إتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية من تفشي 
مبنى  في  أبوابها  البيئة  وزارة  ُتقفل  كــورونــا،  فيروس 
اللعازارية في بيروت لمدة ثالثة أيام بدءاً من صباح اليوم 
المقبل، على أن يتم استقبال  األربعاء ولغاية مساء األحد 
معامالت المواطنين ومراجعاتهم بدءاً من ظهر يوم االثنين 

المقبل.

إصابات وتحذيرات
أزمة  متابعة  خلية  أعلنت  باإلصابات،  يتعلق  ما  وفي 
 56 »تسجيل  بيان  في  طرابلس،  قضاء  في  »كــورونــا« 
حالة إيجابية جديدة خالل الـ 24 ساعة الماضية، موّزعة 
 .»3 والبداوي   2 القلمون   ،6 الميناء   ،45 طرابلس  كاآلتي: 
وذّكرت بـ«ضرورة وإلزامية وضع الكّمامة، في ظل ارتفاع 
الضمانة  ألنها  القضاء،  بلدات  في  اإليجابية  الحاالت  عدد 
الوحيدة واألكيدة للحماية من التقاط الفيروس، وبالتالي 
من  الخروج  عدم  »ضــرورة  على  مشددًة  انتشاره«،  منع 
المنزل أو التجّول أو االختالط من دون وضع كّمامة تحت 

طائلة المسؤولية«. 
قضاء  في  »كورونا«  ازمة  متابعة  خلية  أعلنت  كذلك، 
إيجابية  حالة   16 »تسجيل  اليومية،  نشرتها  في  زغرتا، 
جديدة خالل الـ24 ساعة الماضية موزعة كاآلتي:  زغرتا: 
6، ارده: 2، رشعين: 2، مجدليا: 2، مرياطة: 2، الفوار: 2«.
توازياً، أعلنت خلية األزمة والطوارىء في اتحاد بلديات 
كورونا،  بفيروس  إصابة   18 »تسجيل  بيان  في  الضنية 
من  عينة  على  أجريت  التي  المخبرية  الفحوصات  بعد 
الشؤون  مركز  في  لمصابين،  والمخالطين  فيهم،  المشتبه 

االجتماعية في بلدة سير«.
كاآلتي:  القضاء  وقرى  بلدات  على  اإلصابات  وتوزعت 
واحدة  وإصابة   ،2 بخعون   ،2 سير   ،3 نمرين   ،7 السفيرة 

في كل من المنية وقرصيتا وكفربنين وبقرصونا.
كما أعلنت خلية األزمة والطوارىء في بلدية بقرصونةـ 
حيث  كورونا،  فيروس  ملف  »متابعة  بيان  في  الضنية، 
البلدة«،  على  خطره  ويشتد  المصابين  عدد  يومياً  يتزايد 
بإقفال  الصحة  وزارة  بتوصيات  »عمالً  أنــه  موضحًة 
لجنة  فإن  للفيروس،  كبيراً  إنتشاراً  تشهد  التي  البلدات 
تسطير  في  بالتشدد  »ستوصي  األزمــة  وخلية  المتابعة 
محاضر ضبط بحق األفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامة 
والمؤسسات غير الملتزمة بالشروط الوقائية المفروضة«. 
التقيد  السوريين  والنازحين  »المواطنين  على  وتمنت 
بنظام الوقاية والحماية، وأبرزها عدم التجّمع في المقاهي 

واإلكتفاء  التجارية،  والمحال  العامة  واألماكن  والمطاعم 
بالتسوق عبر التباعد، وعدم إقامة التجمعات في األعراس 
بالنظافة  العام  واإللتزام  األخــرى،  والمناسبات  والعزاء 
الكمامة واستعمال معقمات ومواد تنظيف  العامة وارتداء 
تجنباً  والمساجد  الصلوات  في  والتباعد  ذلــك،  أمكن  ما 
بكورونا  بمصابين  يختلط  مواطن  »أي  ودعت  إلغالقها«. 
فحصه  إلــى  ليصار  األزمـــة،  خلية  أعضاء  مع  التواصل 
إصابته  تأكدت  من  وإلــزام  الصحية،  حالته  من  والتأكد 

بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً«.
بخعون  بلدية  في  والــطــوارىء  ــة  األزم خلية  وأعلنت 
جديدة  إصــابــات  خمس  »تسجيل  بيان  فــي  -الضنية 
أن  للمصابين  المخالطين  على  متمنيًة  كورونا«،  بفيروس 
»يحجروا أنفسهم وإبالغ البلدية أو خلية األزمة في البلدية 

في حال ظهور أية أعراض صحية عليهم«.
قضاء  في  الصحة  قسم  رئيسة  أخذت  ذلك،  غضون  في 
المنية- الضنية بسمة الشعراني بالتعاون مع رئيس قسم 
الصحة في اتحاد بلديات الضنية محمد سلمى و«جمعية 
أطباء بال حدود«، عّينات لمخالطي مصابين لمختلف قرى 
وتم  سير،  بلدة  في  االجتماعية  الشؤون  مركز  في  وبلدات 
نقل العّينات إلى مختبر الجامعة اللبنانيةـ مركز البحوث، 
إلجراء الفحوصات المخبرية الالزمة، على أن تظهر النتائج 
في األيام المقبلة، فيما سيعمل اتحاد بلديات الضنية على 

تعقيم المركز بعد االنتهاء من أخذ العّينات.
فيه  جاء  تعميماً  فقيه  حسن  النبطية  محافظ  وأصــدر 
على  وحفاظاً  الصعبة  االقتصادية  الظروف  إلى  »نظراً 
إلى تفشي فيروس كورونا بسبب  أرزاق المواطنين ونظراً 
القهوة  بيع  أماكن  في  الشباب  جيل  سيما  وال  التجمعات 
وفي  األرصفة  على  مقاه  إلــى  تحّولت  والتي  وتوابعها 
العامة، لذلك يطلب  التعبئة  لقرار  العامة خالفاً  الساحات 
من أصحاب الكيوسكات واألكواخ المخصصة لبيع القهوة 
وحولها  أمامها  كلياً  التجّمعات  منع  بها،  يتعلق  ما  وكل 
تحويلها  وعدم  الماّرة  للزبائن  البيع  على  عملهم  واقتصار 
المطلوبة  الصحية  الشروط  أصحابها  والتزام  مقاه  إلى 
البلدية  الشرطة  قبل  من  القانونية  المالحقة  طائلة  تحت 
المخالفين  بحق  ضبط  محاضر  وتسطير  األمنية  والقوى 

وصوالً الى اإلقفال وإلغاء التراخيص والتصاريح«. 
من جانبها، أعلنت مؤسسة »مياه لبنان الجنوبي« في 
بيان أنها استانفت عملها بشكل طبيعي بعد أن عمدت إلى 

اإلقفال أمس بعدما تبين وجود إصابتين بـ«كورونا«. 
»فرقاً  أن  ضاهر  وسيم  للمؤسسة  العام  المدير  وأعلن 
صيدا  في  الرئيسي  المبنى  عّقمت  المؤسسة  من  مختصة 
بشكل كامل، وشملت عملية التعقيم كل المكاتب والمصاعد 
واآلليات والنوافذ واألبواب واألشجار الموجودة في باحات 

المبنى األول والثاني«.
أهالي  فحّذرت  الكورة  بشمزين-  في  األزمــة  خلية  أما 
مع  التعاطي  في  االستلشاق  فخ  في  »الوقوع  من  البلدة 
الفوري  الحجر  »ضرورة  على  مشددًة  »كورونا«،  فيروس 
الحالتين:  من  ألي  األهالي  من  أحد  تعرض  عند  وإبالغها 
واالختالط  كــورونــا،  أعــراض  من  ــارض  ع بــأي  الشعور 

بشخص مصاب«. 
التعاون  إطار  »في  أنه  بيان،  في  حاالت  بلدية  وأعلنت 

بين البلدية و«مستشفى رزق الجامعي«، هناك حاجة إلى 
متطوعين ذكور وإناث ومن كل األعمار، إلجراء فحوصات 
 ،19 كوفيد  ضد  الجسم  مناعة  عن  للكشف  مجانية،  دم 
مار  كنيسة  صالة  في  المقبل،  اإلثنين  صباح  الثامنة  في 
عبر  أسمائهم  تسجيل  الراغبين«  على  متمنيًة  جرجس«، 
االتصال بالبلدية على األرقام 09477450 09478450- 

خالل الدوام الرسمي قبل 25 الحالي«. 
جديدة  إصــابــة   19 عــّكــار  محافظة  سجلت  ذلــك  إلــى 
بفيروس »كورونا«، ليرتفع عدد المصابين المسجلين منذ 

منتصف آذار الماضي إلى 636 إصابة.
في  ــوارث  ــك ال إدارة  لغرفة  اليومي  التقرير  ـــار  وأش
 266 المحافظة، إلى أن »الحاالت اإليجابية قيد المعالجة 
العدد  ليرتفع  جديدة،  شفاء  حــاالت   9 سجل  كما  حالة. 
اإلجمالي لحاالت الشفاء إلى 362 حالة. أما حاالت الحجر 
ولم  حالة«.   424 فبلغت  والمتابعة  المراقبة  قيد  المنزلي 
يسجل التقرير أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات 

منذ بدء أزمة »كورونا« على 8 حاالت.
التقرير  في  الصرفند  بلدية  في  األزمــة  خلية  وأعلنت 
الماضية  ساعة   24 الـ  خالل  »كورونا«  لفيروس  اليومي 
 ،4 الشفاء  حــاالت  بلغت  بينما  جديدة،  إصابات   4 عن 
والموضوعة تحت الحجر اإلحترازي 23. وجددت البلدية 

الدعوة للعمل بمقررات وزارة الصحة.
وأعلنت بلدية كفرحتى في بيان، أن »نتائج الفحوص 
البلدة،  في  الشوكوال  معمل  في  للعاملين  أجريت  التي 
»تقيدها  المعمل  إلدارًة  شاكرة  سلبية«،  جميعها  جاءت 
إلزامية  حيث  من  الصحة  وزارة  توصيات  بتنفيذ  التام 
التباعد  على  والمحافظة  للموظفين  الكّمامات  ــداء  ارت

االجتماعي«.
بلديات  اتحاد  في  الكوارث  إدارة  وحدة  أفادت  توازياً 
الدكتور  القضاء  طبابة  رئيس  لتقرير  وبناء  صور  قضاء 
covid-6 إصابات أمس بـ وسام غزال، بأنه تم تسجيل 
5 إصابات لمقيمين مخالطين  19 مثبتة ومؤكدة مخبرياً، 

وإصابة من التابعية السورية وافدة من سورية.
الحوش  التالي:  النحو  على  أمس  اإلصابات  وتوزعت 
1 )وافدة(، طيرحرفا 1، باريش 1،  1، الشهابية  1، صريفا 

قانا 1 )سكن بيروت(.
 783 إلى  إرتفع  القضاء  في  المصابين  عدد  فإن  وعليه 

مصاباً كاآلتي:
3 حاالت وفاة(،  ( 199 حالة وافدة 

بينها  المخالطين(  من  حالة   580( محلية  584حالة 
من  حالة  و19  الفلسطينية  التابعية  من  حالة   102
 108 العراقية    التابعية  من  حالة  و2  السورية  التابعية 

حاالت من قوات الطوارئ الدولية )يونيفيل(.
للشفاء  منهم   289 تماثل  وقد  محلية.  وفاة  حالة    12

بشكل تام.
أشخاص   6 »إصابة  بيان،  في  كوسبا  بلدية  وأعلنت 
ال  أن صدرت فحوصات  البلدة بفيروس كورونا، بعد  من 

PCR الخاصة بهم، وجاءت جميعها ايجابية«.
 PCR الـ  فحوصات  نتائج  أن  مشحا  بلدية  وأعلنت 
لشخصين من أبناء البلدة، أجريت أمس، جاءت إيجابية، 
المنزلي  بالحجر  ملتزمتان  »الحالتين  أن  إلى  وأشــارت 

لمدة 14 يوماً«. وأوضحت أنها »ستتابع األمور المستجدة 
واتخاذ التدابير الالزمة لتفادي أية مضاعفات«. 

في غضون ذلك، لفتت لجنة متابعة فيروس »كورونا« 
في عرمون إلى أنها »بادرت فور اكتشاف عدد من اإلصابات 
عبر  األزمــة  هذه  احتواء  إلى  البلدة  في  كورونا  بفيروس 
فحص  بحمالت  والمباشرة  للمخالطين  الميداني  المسح 
مجانية ألبناء البلدة«. وأعلنت اللجنة عن وجود 22 حالة 
مثبتة مخبرياً خالل األيام القليلة الماضية. وأجريت خالل 
معظم  شخصاً،  لـ80  فحوصات  الماضية  ساعة  الـ24 
فحوصات  اليوم  سُتجرى  كما  بعد.  تصدر  لم  نتائجها 
قرار  صدر  ذلك،  على  وبناء  مخالطين.  ألشخاص  جديدة 
عن محافظ جبل لبنان، تنفذه قوى األمن الداخلي و بلدية 
إقفالها  و  البلدة  في  األحياء  بعض  بعزل  يقضي  عرمون، 

إقفاالً تاماً لمدة أسبوع.
 وأكدت اللجنة أنها تقوم باإلجراءات الالزمة بالتنسيق 
قضاء  قائمقامية  و  القضاء  طبابة  عبر  الصحة  وزارة  مع 

عالية.
إلى ذلك، أكدت لجنة الصحة في بلدية برجا مساء أمس، 
أنه تم تسجيل 10 حاالت جديدة بفيروس »كورونا«، و 7 
للحاالت  التراكمي  العدد  أن  إلى  وأشــارت  شفاء،  حاالت 
التباعد  ضـــرورة  على  وشـــددت  حــالــة،   54 اإليجابية 
باإلجراءات  والتقيد  الكمامة  بلبس  واإللتزام  اإلجتماعي 

الوقائية لما فيه مصلحة الجميع.
في المقابل، أعلنت بلدية شحيم، أنه تم تسجيل حالتين 
من  كــّل  البلدية  وطلبت  »كــورونــا«،  بفيروس  جديدتين 

األرقــام  على  االتصال  الماضي  األسبوع  خالل  خالطهما 
التالية:

951266/03
989552/76

واكد بيان البلدية أن العدد التراكمي على الشكل التالي: 
مصابون ضمن بلدة شحيم: 20.

عدد  وان   ،9 خارجها  يسكنون  شحيم  من  مصابون 
حاالت الشفاء االجمالية 41 .

التي   PCR فحوصات  جميع  أفــادت  السياق،  وفــي 
للمخالطين  الحكومي  بــشــري  مستشفى  فــي  أجــريــت 

بتاريخ2020/9/21 أتت سلبية.
إصابتين  أول  تسجيل  عن  الزعروية،  بلدية  وأعلنت 
وخلية  البلدية  وطلبت  البلدة.  في  كورونا  بفيروس 
بإجراءات  اإللــتــزام  ــرورة  ض خالطهما  من  وكــل  ــة  األزم
السالمة وحجر أنفسهم واإلمتناع الكلي عن مخالطة احد 
إلجراء  عوارض  أي  عن  واإلبالغ  متتالية،  يوماً   14 مدة 

المقتضى. 
ودعت البلدية األهالي إلى التعاون في تطبيق اإلجراءات 
صحة  على  وحفاظاً  المرض  هذا  انتشار  لتفادي  الصحية 

المواطنين .
وأعلنت خلية األزمة في بلدة تكريت أن عدد المصابين 
بيان  في  وجاء  أشخاص،  ثمانية  إلى  وصل  بـ«كورونا« 
النتيجتين  من  واحــدة  أثبتت  أنه  »بما  الخلية  أصدرته 
ارتفع عدد  فقد  إيجابية واألخرى سلبية  أنها  المنتظرتين، 

اإلصابات في تكريت إلى 8 إصابات«.

عّداد كورونا يوا�صل ارتفاعه: 851 �إ�صابة جديدة و8 وفيات 

تدابير ردعية وتحذيرات من اإهمال الإجراءات الوقائية 

حلقة نقا�ش عن واقع الزراعة

و�صبل النهو�ش بالقطاع في طرابل�ش

البراك�ش: لت�صكيل لجنة لدرا�صة اآلية 

رفع الدعم في حال اإقراره نهائيًا

جل�صة خام�صة في وزارة العمل

لمتابعة ق�صية الم�صروفين من الأميركية 

مرت�سى و�أك�ساد

األعمال عباس مرتضى مدير عام  الزراعة في حكومة تصريف  استقبل وزير 
نصر  أكساد«  القاحلة-  واالراضــي  الجافة  المناطق  لدراسات  العربي  »المركز 
الدين العبيد. وتم االتفاق على أن »يقدم أكساد كمية من أغراس الزيتون إضافًة 
االصطناعي  للتلقيح  وقشات  والماعز  األغنام  من  وعدد  المثمرة،  األغراس  إلى 
ومستلزمات استخدامها وإجراء الدورات للكوادر الفنية في هذا المجال للتحسين 
من  كمية  أكساد  يقدم  أن  على  االتفاق  تم  كما  المحلي.  والماعز  لألغنام  الوراثي 

بذاره  المحسنة من القمح الطري إلكثاره تمهيداً لتوزيعه على المزارعين.

يحيى يكّرر مطالب �ل�سمان 

االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  إدارة  مجلس  رئيس  زيارة  على  عطفاً 
باإلنابة غازي يحيى لوزيرة العمل أمس إليداعها ملفاً كامالً، يعرض فيه الوضع 
وزارتي  فيها  الصندوق  طالب  أن  سبق  التي  والمراسالت  الصندوق  في  المالي 
ديونها  وسداد  اللبنانية  الدولة  ذمة  في  التي  المتوجبات  بدفع  والمال  العمل 

لمصلحة الصندوق، كّرر يحيي في بيان »مطالب الصندوق الحثيث وهي:
للضمان  للدولة  العامة  الموازنات  اعتمادات  في  مرصود  هو  ما  دفع   -  1

االجتماعي وخصوصاً الضمان االختياري.
للصندوق  جديد  إدارة  مجلس  وتعيين  بانتخابات  المستمرة  المطالبة   -  2

الوطني للضمان االجتماعي.
قسائم دعم للمزارعين والمالحم 

من  نعمه  راوول  األعمال  تصريف  حكومة  في  والتجارة  االقتصاد  وزير  طلب 
وزير الزراعة في حكومة تصريف األعمال عباس مرتضى »إصدار قسائم خاصة 
بهدف  إليهم،  المدعومة  المواد  وصول  لتأمين  والمالحم  بالمزارعين  )بونات( 
تحقيق الغاية المرجّوة من برنامج الدعم في ظل الظروف المالية الصعبة«. كما 
تمنى عليه »نشر الئحة بكل القسائم الموزعة سابقاً على مواد األعالف وسواها 
والقسائم التي سوف توزع الحقاً على سائر المواد الزراعية المستفيدة من عملية 
الدعم مع كامل المعلومات الخاصة بالمستفيدين من هذه القسائم على الموقع 

اإللكتروني لوزارة الزراعة«.

ت�سهيالت للم�سمونين و�أ�سحاب �لعمل

عن  كركي  محمد  االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  العام  المدير  أعلن 
تسوية  إلى  ودعاهم  العمل،  وأصحاب  للمضمونين  التسهيالت  من  مجموعة 

أوضاعهم. 
على  المتوجبة  الديون  عن  الفوري  بـ»اإلفراج  المالية  وزارة  كركي  وطالب 
 4 الـ  قاربت  التي  اإلختياري  بالضمان  منها  المتعلقة  والسيما  اللبنانية  الدولة 
للمضمونين  تقديماته  بتأدية  اإلستمرار  من  للصندوق  تمكيناً  ل.ل.  مليار  آالف 
والمستشفيات واألطباء، وإالّ ستضطر إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في 
فرع ضمان المرض واألمومة، ما يضع أكثر من مليون ونصف مليون مستفيد من 

دون عناية طبية وصحية وُينذر بكارثة إجتماعية كبرى في البالد«.

محا�سر �سبط لمخالفين 

محال  على  جوالتها  الجنوبي،  لبنان  محافظة  في  االقتصاد  مصلحة  تابعت 
اللحوم والفروج والسوبر ماركت بهدف التثبت من بيعهم السلع بحسب القرار 

الذي وضعته وزارتي االقتصاد الزراعة .
بلدية  شرطة  من  عناصر  بمؤازرة  المصلحة  مراقبو  اإلطــار،  هذا  في  وجال 
الفروج  4 مالحم و3 لبيع  8 محال منها  الزراعة، على  صيدا ومندوب من وزارة 
والبيض وسوبرماركت في أحياء الدالعة ونتاشا سعد والحج حافظ في صيدا، 
الصحية  الشروط  لمخالفتها  ملحمة  بحق  ضبط  محضر  تسطير  بنتيحتها  وتم 
لناحية لونها ورائحتها  اللحوم فيها،  من  14 كيلوغراماً  الكشف على كمية  بعد 
وقوامها التي عرضت على الطبيب البيطري في مسلخ صيدا، وأعلن بعد فحصها 
المراقبين  حضور  في  تلفها  األثر  على  وجرى  فسادها،  بسبب  صالحيتها  عدم 

ومندوب الزراعة وشرطة البلدية .
4 محاضر ضبط بحق ملحمتين ومحلين لبيع الفروج  كذلك سطر المراقبون 
لمخالفتهم الئحة أسعار البيع التي ُوضعت من قبل وزارتي االقتصاد والزراعة .

»واقــع  حــول  نــقــاش  حلقة  أقيمت 
وسبل  الــلــبــنــانــي  الـــزراعـــي  الــقــطــاع 
غرفة  رئيس  برعاية  ــه«،  ب النهوض 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة في 
دبوسي،  توفيق  والــشــمــال  طرابلس 
عضو  الزراعية  اللجنة  رئيس  ترأسها 
والشمال  طرابلس  غرفة  إدارة  مجلس 

جان السيد.
التي  العوائق  »في  الحلقة  وبحثت   
وبشكل  لــبــنــان  ــي  ف الـــزراعـــة  ــه  ــواج ت
الزراعية  ــادرات  ــص ال حركة  أســاســي 
بحركة  الزراعي  المصدر  إحاطة  وعدم 
بمتطلباتها،  وإخباره  وإعالمه  األسواق 
ألزمــة  السلبية  االنــعــكــاســات  ومـــدى 
السوق  حركة  على  الدوالر  صرف  سعر 
زراعية  روزنامة  وجود  وعدم  الزراعي، 
إعالم  معها  يتم  ال  وجدت  وإن  للتصدير 

بمواعيدها«. المزارع 
إتباع  »كيفية  إلى  التطرق  تم  كما   
الــمــبــيــدات  رّش  ــدام  ــخ ــت وإس طـــرق 
دفتر  وإعــتــمــاد  الــمــزارعــيــن  قبل  مــن 
الخطوات  كل  ويفّسر  يوضح  زراعــي 
منذ  المزارع  بها  يقوم  التي  الزراعية، 
اليوم األول لمشروعه الزراعي، واألهم 
المستخدمة  األسـمدة  نوعية  تحديد 
وفتراتها، األمر الذي يمّكن الوزارة من 
نوعية  وتحديد  المخالفات  متابعة 

اإلنتاج«.
»تأكيد  ــى  إل المجتمعون  وخــلُــص 
الزراعة  وزارة  ميزانية  ــادة  زي أهمية 

الــلــبــنــانــيــة لــتــســاعــدهــا عــلــى الــقــيــام 
إحتياجات  تلبية  ــي  ف ـــع  أوس ـــدور  ب
إلى  والنظر  والمزارعين،  المصدرين 
الضابط  باعتبارها  االقتصادية  الدورة 
السوق  بين  يجمع  ــذي  ال التوجيهي 
األزمة  بتداعيات  واإلهتمام  والمستهلك 
القطاع  يشهدها  الــتــي  اإلقــتــصــاديــة 
األساسي  الموضوع  وهــي  ــي،  ــزراع ال
الدعم  وتوفير  الــغــذاء  وسالمة  لألمن 
في  خصوصاً  اللبناني  للمزارع  الكامل 
للمعاناة  ــك  وذل الشمالية،  المناطق 
الــتــي يــواجــهــهــا عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
العناية  في  إنــه  معها  القول  يحق  ما 
التهريب  عمليتي  ومــواجــهــة  الفائقة 
لتمويل  المتاحة  والــفــرص  ـــراق  واإلغ
غرفة  واعتبار  الزراعي  اإلنماء  حركة 
الحقيقي  الضامن  والشمال  طرابلس 

بكل  الزراعي  القطاع  تطلعات  لرعاية 
مكوناته واإلعتماد على الدور اإلرشادي 
مختبرات  تلعبه  الـــذي  والتوجيهي 
مراقبة الجودة في غرفة طرابلس لجهة 
التشّدد في تطبيق المعايير والمقاييس 
حركة  تــعــزيــز  بــهــدف  والــمــواصــفــات 
ــواق  األس لمتطلبات  وفقا  ــادرات  ــص ال
المنتج  ونوعية  الجودة  في  العالمية 

الغذائية«. الممتازة والسالمة 
»متابعة  على  المجتمعون  واتفق 
المواضيع  كــل  تنفيذ  بآلية  البحث 
الزراعية التي تمت مناقشتها واعتبارها 
غرفة  ــس  ــي رئ إلـــى  ُتــرفــع  تــوصــيــات 
طرابلس والشمال الذي يرعى مشكوراً، 
الزراعي  القطاع  وشجون  شــؤون  كل 
بمنتجاتنا  الثقة  لتعزيز  مكوناته  بكل 

الزراعية«. وصادراتنا 

طالب رئيس نقابة أصحاب محطات 
البراكس  سامي  لبنان  في  المحروقات 
رفــع  آلــيــة  لــدراســة  لجنة  بتشكيل 
تضم  نهائياً،  إقراره  تم  حال  في  الدعم 
والمصرف  واالقتصاد  الطاقة  وزارتي 
المستوردة  الشركات  وتجّمع  المركزي 
المحروقات  محطات  أصحاب  ونقابة 
ألن  ذلـــك،  على  المجتمع  »لتحضير 

األمور ستتغير جذرياً«. 
على  اللجنة،  هــذه  »على  أن  ورأى 
تــدرس  أن  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
الشركات  بين  التعامل  كيفية  اآلن  منذ 
بخصوص  والــمــصــارف  المستوردة 
طريقة  كما  لالعتمادات  الدوالر  تأمين 
التعامل بين المحطات والشركات ومع 
الوزارتين المعنيتين، من جدول تركيب 
ــى الــجــعــالت والــعــمــوالت  ــار إل ــع األس
وضعها  سيتغير  أخرى  كثيرة  وأمــور 

بالكامل«.

ــان، إلــى  ــي ــي ب وأشــــار الــبــراكــس ف
فترة  منذ  يمر  المحروقات  »قطاع  أن 
البنزين  مــادة  في  بشّح  قصيرة  غير 
عدة  عــوامــل  عــن  ناتجة  والـــمـــازوت 
المستوردة  الكميات  انخفاض  أهمها 
مصرف  قبل  من  المشددة  القيود  جّراء 
المصرفية  االعتمادات  فتح  في  لبنان 
المركزي  البنك  احتياطي  نفاذ  نتيجة 
كامل  على  وتأثيره  األميركي  بالدوالر 
محطات  تعانيه  وما  لبنان.  استيراد 
نتاج  هو  اليوم  لبنان  في  المحروقات 

هذه األمور«. 
وطالب »مصرف لبنان والمسؤولين 
ذلك  يتم  أن  الدعم،  رفع  إقرار  حال  في 
تدريجاً لكي يستوعبه جميع العاملين 
في القطاع وأن يتأقلم على هذا الوضع 

اللبناني«. المستهلك 
وأضاف »أّما اليوم وبعد االتصاالت 
المسؤولين  مع  النقابة  بها  قامت  التي 

ويبدأ  الوعود  تتحقق  أن  نتمنى  كافة، 
المقبلة  الساعات  البنزين خالل  تسليم 
تفريغ  تم  حيث  الزهراني،  منشآت  من 
باخرة تحمل ما يقارب 40 مليون ليتر، 
في  إضافية  كميات  بضخ  سيساهم  ما 
البنزين  تسليم  وإعادة  المحلي  السوق 
أقفلت  التي  المحطات  في عدد كبير من 

أبوابها«. 
والعسكرية  األمنية  األجهزة  وطالب 
المتوجبة  اإلجـــراءات  جميع  باتخاذ 
لمنع خروج هذه المادة خارج االراضي 
المستهلك  ألحقية  حمايًة  اللبنانية 
من  تبقى  ما  على  وحفاظاً  بها  اللبناني 
وحّيا  المركزي.  المصرف  مع  دوالرات 
ريمون  والمياه  الطاقة  ــر  وزي جهود 
الحلول  إيجاد  على  عمل  »الــذي  غجر 
لهذا الوضع من خارج لبنان بالتنسيق 
أورور  السيدة  للنفط  العام  المدير  مع 

فغالي«.

الجامعة  من  المصروفين  الموظفين  تجّمع  دعا 
تقديم  الجامعة  الــزام  إلى   العمل  وزارة  األميركية، 
السنوات  عــن  المالية  بحساباتها  مفّصل  كشف 
السابقة وقيام وزارة العمل بالتفتيش المالي الشامل 
المالية  الحسابات  في  والتدقيق  المؤسسة  على 

العائدة لها عن السنوات السابقة.
الجلسة  العمل،  وزارة  في  أمــس  عقدت  وكانت 
المصروفين  الموظفين  قضية  لمتابعة  الخامسة 
الطبي. ومركزها  األميركية  الجامعة  من  تعسفياً 

 

وأشار االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين 
المصروفين  الموظفين  وتجّمع   Fenasol لبنان  في 

من الجامعة األميركية في بيروت ومركزها الطبي في 
بيان على األثر، إلى أنه »بعد محاوالت عديدة قامت 
القضية  الوساطة في هذه  العمل من أجل  بها وزارة 
المحقة بهدف إنصاف الموظفين المصروفين، استمر 
والتعسف  بالتعنت  خوري  فضلو  الجامعة  رئيس 
للمصروفين  المحقة  المطالب  جميع  بتجاهل  وقام 
له  المستمرة  بالدعوات  اكتراثه  عدم  إلى  باإلضافة 
أمام وزارة العمل من أجل اإلدالء بشهادته،  بالمثول 
تماشياً مع اسلوبه التعسفي الكيدي وبالتوازي مع 
قام  العمل،  وزارة  بها  تقوم  التي  الوساطة  جلسات 
بطريقة غير أخالقية بزيادات على الرواتب باإلضافة 

للمحظيين:  بــالــدوالر  الــرواتــب  من  جــزء  منح  إلــى 
»الجناح الملكي« في الطابق الخامس. وقد عمد أيضاً 
بالدليل  يؤكد  هذا  كل  جــدد،  أشخاص  توظيف  إلى 

القاطع أن الجامعة ال تعاني من أي عجز مالي«.
وقال تجّمع المصروفين في بيانهم »فليعلم فضلو 
خوري بأن الجريمة التي ارتكبها بحق مواطني هذا 
سيطاله  القانون  وبأن  الكرام،  مرور  تمّر  لن  الوطن 
وإدارته من المتواطئين المتآمرين. ما ضاع حق وراه 

مطالب – مستمرون«.
الفترة  فــي  جــديــدة  جلسة  ـــوزارة  ال ــددت  ح وقــد 

المقبلة.

اأخبار اقت�صادية

جانب من حلقة نقاش عن واقع القطاع الزراعي

تسطير محاضر ضبط بحق مالحم ومحلين لبيع الفروج
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فل�سطين المحتلة

محمد  ال����وزراء  رئ��ي��س  أش���اد   {
الرئيس  بتصريحات  أمس،  اشتية، 
الجزائري عبد المجيد تبون، التي أكد 
تشارك  ولن  تبارك  لن  بالده  أن  فيها 
الكيان  مع  التطبيع  نحو  الهرولة  في 

الصهيوني.
»الجزائر  ال����وزراء:  رئيس  وق��ال 
جانب  إلى  التاريخ  مدار  على  كانت 
المستوى  على  وقضيتنا،  شعبنا 

الشعبي والرسمي«.
تهرول  ال��ذي  الوقت  »في  وتابع: 
للتطبيع  العربية  ال��دول  بعض  فيه 
تحتل  التي  الصهيوني،  الكيان  مع 
وتسيطر  بشعبنا  وتنكل  أرض��ن��ا 
اإلسالمية،  العربية  مقدساتنا  على 
ثبات  نرى  ضيقة،  مصالح  لتحقيق 
تحقيق  على  وإص���راره���ا  ال��ج��زائ��ر 
العدالة لشعبنا ورفضها أن تقف على 
الذي  التاريخي  الظلم  أم��ام  الحياد 

تعرض له الشعب الفلسطيني«.
بوزراء  ممثلة  الحكومة  وقعت   {
وال��زراع��ة  ب��ش��ارة،  شكري  المالية 
ال��ع��ط��اري، ورئ��ي��س سلطة  ري���اض 
المياه مازن غنيم، وبرعاية وحضور 
رئيس الوزراء محمد اشتية، والوكالة 
الفرنسية للتنمية ممثلة بمديرتها في 
فلسطين كاثرين بونو اتفاقية مشروع 
ممّول  غزة  قطاع  في  والزراعة  للمياه 
بقيمة  األخضر،  المناخ  صندوق  من 

بلغت 24 مليون يورو.
رئيس  مكتب  في  أم��س،  ذلك  جاء 
بحضور  الله،  رام  مدينة  في  الوزراء 
القدس  في  العام  الفرنسي  القنصل 
جودة  سلطة  ورئيس  تروكاز،  رينيه 
منظمة  وممثل  مطّور،  جميل  البيئة 
شيرو  »ف����او«  وال���زراع���ة  األغ���ذي���ة 

فيوريللو.
من  الحّد  إل��ى  المشروع  ويهدف 
ت��أث��ي��رات ارت��ف��اع درج���ات ال��ح��رارة 
وارتفاع  األمطار  معدالت  وانخفاض 
التغييرات  بسبب  الجفاف  مستوى 
من  ب��االس��ت��ف��ادة  وذل���ك  المناخية، 
كميات إضافية من مصادر مياه بديلة 
يمكن استخدامها للزراعة المستدامة، 
لدى السكان األكثر عرضة للخطر في 

قطاع غزة.
إن »المشروع  الوزراء  وقال رئيس 
األولى  المرة  وهي  لنا  بالنسبة  مهم 
هذا  من  فلسطين  فيه  تستفيد  التي 
توقيت  ف��ي  ج���اء  وق���د  ال��ص��ن��دوق، 
الطواقم  كافة  وأشكر  ومهم،  مناسب 

القائمة عليه«.

ال�سام

صناعية  شركة   40 بمشاركة   {
وطنية انطلقت في التكية السليمانية 
فعاليات  اإلثنين  مساء  دمشق  في 
مهرجان التسوق العائلي »الخير من 
األوقاف  الذي تقيمه وزارة  أوفر«  عنا 
االقتصادية  المجموعة  مع  بالتعاون 

السورية.
يهدف  ال��ذي  المهرجان  ويستمّر 
إلى تقديم المنتجات األساسية لألسر 
حتى  مخفضة  ب��أس��ع��ار  ال��س��وري��ة 
ويتضمن  الحالي  أيلول  من   30 ال��� 
والسلع  المواد  من  واسعة  تشكيلة 
الغذائية واالستهالكية والمستلزمات 
المدرسية واأللبسة واألحذية والمواد 

الطبية والمعقمات.
ع����دد م���ن أص���ح���اب ال��ش��رك��ات 
أهمية  أك��دوا  بالمهرجان  المشاركة 
التعريف  بهدف  المهرجان  إق��ام��ة 
بمنتجاتهم وجذب زبائن جدد الفتين 
إلى أنهم لمسوا منذ اليوم األول إقباالً 

جيداً على المهرجان.

العراق

برهم  الجمهورية  رئيسا  أك��د   {
األعلى  ال��ق��ض��اء  ومجلس  ص��ال��ح، 
توفير  ض��رورة  أم��س،  زي��دان،  فائق 
ب��إج��راء  الخاصة  »المستلزمات« 
مبدأ  وف���ق  ال��م��ق��ب��ل��ة،  االن��ت��خ��اب��ات 
»التزوير  ومنع  والشفافية  النزاهة 

والتالعب«.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، 
السالم  قصر  في  »استقبل  صالح  إن 
ببغداد، رئيس مجلس القضاء األعلى 
أنه  مبّينة  زي���دان«،  فائق  القاضي 
القضاء  دور  بحث  اللقاء،  خالل  »تم 
ترسيخ  في  واستقالليته،  العراقي 
وحسم  ال��ق��ان��ون  وتطبيق  ال��ع��دال��ة 
المتجاوزين  ومعاقبة  الفساد  ملفات 
من  واالقتصاص  العام،  المال  على 

مرتكبي الجرائم المختلفة«.

الأردن

باسم  ال��رس��م��ي  ال��ن��اط��ق  أك��د   {
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
أن  الفايز  علي  الله  ضيف  السفير 
اش��ارت  التي   med wave شركة 
األوروبي  االتحاد  فرض  إلى  تقارير 
خرق  في  لمساهمتها  عليها  عقوبات 
ليبيا  على  المفروض  السالح  حظر 
مسجلة  وغير  أردنية  شركة  ليست 
على  ل��ه��ا  وج����ود  وال  األردن  ف���ي 

األراضي األردنية.
وقال الفايز إّنه تم الكشف من قبل 
الجهات المعنية على المكان المزعوم 
حسب  ع��م��ان  ف��ي  الشركة  مقر  أن��ه 
األممية  الوثائق  في  ال��وارد  العنوان 

وتبين أن ال وجود لهذه الشركة فيه.

الكويت

للغذاء  العامة  الهيئة  ُتشارك   {
والتغذية بورشة عمل يومي 28 و29 
الدولية  الشبكة  تنظمها  سبتمبر، 
الغذاء  بسالمة  المعنية  للسلطات 
االطالع  بهدف  ُبعد،  عن  »إنفوسان« 
على االلتزامات الُمثلى عند حدوث أي 

طارئ يتعلّق بسالمة الغذاء.
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سيرغي  ال��روس��ي،  الخارجية  وزي��ر  اعتبر 
الحكومة  بين  العسكرية  المواجهة  أن  الف��روف، 
السورية والمعارضة في البالد انتهت، مشيراً إلى 
أن هناك نقطتين ساخنتين فقط في سورية وهما 

إدلب وشرق الفرات.
»العربية«  قناة  مع  مقابلة  في  الفروف،  وقال 
نشر نصها على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 
الروسية، االثنين: »عدت مؤخراً من دمشق التي 
زرتها مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري 
آفاق  حول  محادثات  أج��رى  ال��ذي  بوريسوف، 
التعاون االقتصادي، بينما بحثت أنا مع الزمالء 

األوضاع السياسية«.
الذي تحدثوا مع  وأضاف: »ال أعتقد أن هؤالء 
الرئيس السوري، بشار األسد، ومسؤولين آخرين 
الجمهورية  إن حكومة  القول  الدولة، يمكنهم  في 
عسكري  حل  على  فقط  تعّول  السورية  العربية 
للنزاع. هذا ليس حقيقة. المواجهة العسكرية بين 

حكومة البالد والمعارضة انتهت«.
وشّدد وزير الخارجية الروسي على أن سورية 
منطقة  وهما  فقط،  ساخنتان  نقطتان  فيها  بقيت 

إدلب وأراضي شرق الفرات.
لسيطرة  إدل��ب  أراض���ي  »تخضع  وأوض���ح: 
الجديدة  )الواجهة  الشام  تحرير  هيئة  تنظيم 
يجري  المنطقة  ه��ذا  لكن  ال��ن��ص��رة(،  لجبهة 
على  بناء  األت���راك،  زمالؤنا  يواصل  تضييقها. 
اإلرهابيين  محاربة  التركية،  الروسية  المذكرة 
وفصل المعارضة المعتدلة عنهم. ونحن نؤيدهم 
في هذا الشأن، وال تجري هناك أعمال قتالية بين 

الحكومة السورية والمعارضة«.
منطقة  هي  الثانية  الساخنة  »النقطة  وتابع: 
هناك  يوجد  حيث  الفرات،  لنهر  الشرقي  الجانب 
المنطقة  في  الناشطون  األميركيون  العسكريون 
االنفصالية،  ال��ق��وات  م��ع  قانونية  غير  بصور 

ويلعبون مع األكراد بطريقة غير مسؤولة«.
وشدد الفروف على أن العسكريين األميركيين 
أميركية  نفطية  شركات  المنطقة  إلى  »استقدموا 
وبدأوا بضخ النفط ألغراضهم الخاصة بهم دون 
ما  وهو  أراضيها،  ووحدة  سورية  سيادة  احترام 
ينص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة«.  
إلى ذلك، جّدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة 
اإلن��س��ان رفضه اإلج���راءات  ال��ع��ادل��ة وح��ق��وق 
المفروضة  الجانب  أحادية  القسرية  االقتصادية 
المتحدة واالتحاد  الواليات  على سورية من قبل 
األوروبي، مؤكداً أن هذه اإلجراءات انتهاك فاضح 
لكل المواثيق الدولية وهي جريمة إنسانية ترتكب 

بحق الشعب السوري.
ال�  ال��دورة  خ��الل  له  بيان  في  المجلس  وأك��د 
تلك  أن  جنيف  في  اإلنسان  حقوق  لمجلس   45
لها  كان  الغربية  القسرية  االقتصادية  العقوبات 
أثر كبير على معيشة الشعب السوري واقتصاده، 
كما أثرت على القطاع الصحي في سورية في ظل 
انتشار فيروس كورونا وأثرت على قطاع صناعة 
موادها  ومصادر  المنتجة  واألص��ن��اف  األدوي��ة 

األولية وأسعارها.
 43 ال�  ال��دورة  أعمال  ضمن  إنه  البيان  وق��ال 
ش��ّدد  ق��رار  تبني  ت��ّم  اإلن��س��ان  حقوق  لمجلس 
أحادية  القسرية  والتشريعات  التدابير  أن  على 
والقانون  الدولي  القانون  مع  تتعارض  الجانب 
الدولي اإلنساني وميثاق األمم المتحدة والقواعد 
والمبادئ المنظمة للعالقات السلمية بين الدول، 
السلبية  آثارها  إزاء  الشديد  قلقه  عن  أعرب  كما 
على حقوق اإلنسان والحق في التنمية والعالقات 

الدولية والتجارة واالستثمار والتعاون.
مجلس  من  يأمل  أنه  الدولي  المجلس  أكد  كما 
والهيئات   45 ال���  دورت���ه  ف��ي  اإلن��س��ان  حقوق 
المعنية في األمم المتحدة كافة القيام بإجراءات 
القسرية  العقوبات  هذه  إلنهاء  وفعالة  عملية 
لتجنب  السوري  الشعب  على  الجانب  أحادية 

آثارها الكارثية.
الخارجية  وزير  نائب  أعلن  آخر،  صعيد  على 
الروسية سيرغي فيرشينين أول أمس أن اجتماع 
سورية  ح��ول  أستانا  لعملية  الضامنة  ال��دول 
الظروف  تسمح  أن  »بمجرد«  إي��ران  في  سيعقد 

الصحية بذلك بسبب انتشار وباء كورونا.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن فيرشينين 
قوله في تصريح: »لدينا اتفاق على أن ُتعقد القمة 
توافر  بمجرد  إي��ران  في  الضامنة  للدول  المقبلة 

الشروط الوبائية لذلك«، الفتاً إلى أن االستعدادات 
لذلك بدأت في وقت سابق.

إلى  ال��روس��ي  الخارجية  وزي��ر  نائب  وأش��ار 
المحددة  المواعيد  مناقشة  اآلن  حتى  تتم  لم  أنه 
لالجتماع ولكن هناك عزم سياسي وتركيز على 
حل  في  أستانا  مسار  فعالية  على  مؤكداً  عقده 

األزمة في سورية.
أستانا  لعملية  الضامنة  الدول  رؤساء  وكان 
عبر  لهم  اجتماع  عقب  مشترك  بيان  في  ج��ددوا 
الفيديو مطلع تموز الماضي التأكيد على التزامهم 
وسالمة  ووح��دة  واستقاللها  سورية  بسيادة 
نهائياً  القضاء  حتى  التعاون  واستمرار  أراضيها 
أي  رفضهم  على  مشددين  فيها،  اإلره��اب  على 
مخططات انفصالية تنتهك سيادة سورية ووحدة 

أراضيها.
مسلحين  خمسة  قتل  األمني،  الصعيد  على 
من ميليشيا )قسد( المدعومة من قوات االحتالل 
ومحاور  نقاطهم  على  هجمات  ف��ي  األميركي 

تحركهم في ريفي دير الزور والحسكة.
مصادر أهلية ذكرت أن هجوماً نفذه مجهولون 
على سيارة عسكرية تابعة لميليشيا )قسد( قرب 
أدى  ما  الشرقي  ال��زور  دير  بريف  معيزيلة  بلدة 
إلى مقتل أحد مسلحيها بالتوازي مع هجوم على 
إحدى نقاط الميليشيا في مدينة البصيرة بالريف 

ذاته ما تسبب بمقتل أحد المسلحين.
أبو راسين في منطقة رأس  وعلى محور بلدة 
مصادر  أف��ادت  الشمالي  الحسكة  بريف  العين 
)قسد(  ميليشيا  من  مسلحين  ثالثة  بأن  أهلية 

باألسلحة  مجهولون  شنه  ه��ج��وم  ف��ي  قتلوا 
بإصابة  وتسبب  حواجزهم  أحد  على  الرشاشة 

عدد آخر منهم.
مسلحي  تستهدف  التي  العمليات  وتتواصل 
االحتالل  ق��وات  من  المدعومة  )قسد(  ميليشيا 
مختلف  في  مجهولون  ينفذها  والتي  األميركي 
المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية، 
الهول  بلدة  قرب  أمس   مسلحيها  أحد  قتل  حيث 

بريف الحسكة الشرقي.
تحرك  ومحاور  مقار  على  الهجمات  وتتخذ 
والتركي في منطقة  األميركي  االحتاللين  مرتزقة 
االخيرة  اآلون��ة  في  تصاعدياً  منحى  الجزيرة 
وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين 

في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.

رياض  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  أعلن   
حقها  عن  التخلي  قّررت  فلسطين،  أن  المالكي، 
في  العربية  ال��دول  جامعة  مجلس  ت��رؤس  في 

دورته الحالية.
آخر  حول  صحافي  مؤتمر  في  المالكي  وأكد 
عضو  فلسطين  أن  أمس،  السياسية،  التطورات 
تعزيز  أجل  من  وعملت  العربية  الجامعة  في 
دورها ومكانتها، وأنها لن تتنازل عن مقعدها في 
يولد  ان  يمكن  فراغاً  سيخلق  ذلك  الن  الجامعة، 
سيناريوات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه 

المرحلة الحساسة.
وأكد أن فلسطين ال يشرفها رؤية دول عربية 
للدورة  رئاستها  خ��الل  التطبيع  نحو  تهرول 
في  حقها  عن  التخلي  قررت  فقد  لذك  الحالية، 

ترؤس مجلس الجامعة.
وقال المالكي إن بعض الدول العربية المتنفذة 
رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السالم العربية 
الوقت  في  ق��راراً  الجامعة  تأخذ  لن  وبالتالي 

المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها.
ك��ان هناك  األخ��ي��ر  أن »االج��ت��م��اع  وأض���اف 
بسهولة  اإلم��ارات��ي  التطبيع  لتمرير  محاوله 
دعم  على  الثبات  بين  ما  تمايز  حالة  وخلق 
الشعب  بحقوق  وااللتزام  الفلسطينية،  القضية 
بينهما  ليست  القضيتين  وك��أن  الفلسطيني، 

عالقة وهذه الطريقة غير مقبولة«.
بقدر  الجامعة  عمل  إرب��اك  نريد  »ال  وتابع: 
أن  مضيفا  لعملنا«،  الجامعة  إرب���اك  رفضنا 
»الدعاية المجانية ل�)الرئيس األميركي دونالد( 

ترامب ليست من خططنا«.
وزير  لمقابلة  استعمنا  لقد  المالكي  وق��ال 

ال��خ��ارج��ي��ة ال���روس���ي )س��ي��رغ��ي الف����روف( 
صحيح.  موقف  »ه��ذا  مضيفاً:  وتصريحاته، 

القضية ليست في وقف الضم وتأجيله«.
وأكد أن فلسطين تراهن على الموقف الروسي 
وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون 

على أساس الشرعية الدولية.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، أع��ل��ن��ت م��ن��ّص��ة »آي 
عن  لفلسطين،  الداعمة  الدولية،  بالستاين« 
في  اعتمادها،  أوراق  وسحب  أبوابها،  إغ��الق 
مالحقات  ج��ّراء  لندن،  البريطانية  العاصمة 
فصيل  لصالح  بعملها  صهيونية  واتهامات 

فلسطيني مصنف لديها على قوائم »اإلرهاب«.
المنّصة،  مؤسسة  مديرة  نعيم،  نور  وقالت 
العاملة  المدني  المجتمع  لمنظمات  المخصصة 
أب��واب  إغ���الق  إن  ال��ث��الث��اء،  فلسطين،   ألج��ل 
المنصة، تم االثنين، جاء بعد تعّرضها لضغوط 
المطاف  نهاية  ف��ي  أدت  ك��ب��ي��رة،  صهيونية 

إلغالقها.
وأضافت: أن المضايقات الصهيونية للمنّصة 
حيث  شهور،   6 نحو  منذ  بدأت  بها،  والعاملين 
للعمل  تتبع  ك�«منّظمة  إدراجها  محاولة  تمت 

اإلرهابي، أو لفصيل معين«.
لدحض  آن��ذاك  »توّجهت  أنها  إل��ى  وأش��ارت 
عمل  لتقويض  هدفت  التي  الصهيونية،  الرواية 

المنّصة، باإلجراءات القانونية«.
االتهامات،  هذه  توجيه  أعاد  االحتالل،  لكن 
ممارسة  مع  الحالي،  أيلول  سبتمبر/  مطلع 

ضغوط أكبر.
الضغوط  قوة  بسبب  المرة،  »هذه  وتابعت 
الحرب  وزير  عن  صادرة  لكونها  والتصنيفات، 

إل��ى  أدت  ف��ق��د  غ��ان��ت��س،  بيني  ال��ص��ه��ي��ون��ي، 
اإلغالق«.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الحالي، وّقع غانتس، 
تعود  وممتلكات  أم���وال  بمصادرة  أوام���ر،   4
خ��ارج  ُيقيم  بعضهم  وأش��خ��اص  لمؤسسات 
»إسرائيل«  وتتهمهم  الفلسطينية،  األراض���ي 
اإلسالمية  المقاومة  حركة  لصالح  بالعمل 

»حماس«.
»فصيل  ب��أي  المنّصة  ارت��ب��اط  نعيم  ونفت 

فلسطيني«، أو عملها لصالحه.
تندرج  الصهيونية  االتهامات  أن  واعتبرت 
أي  لتقويض  الصهيونية  »المساعي  إط��ار  في 
المجتمع  تقوية  على  ويعمل  القضية  يدعم  عمل 

المدني«.
من  عدد  نعيم،  وفق  القرار،  هذا  من  وتضرر 
تمت  حيث  المنّصة،  في  السابقين  العاملين 
ومصادرة  عليهم  التضييق  ومحاولة  مالحقتهم 

أموالهم.
القرار شخصيات عاملة وغير  وتابعت »مّس 
االحتالل  يتعامل  حيث  المؤسسة،  في  عاملة 
وكأنه فوق القانون، ويتم تنفيذ قراراته من دون 
االستناد للقانون«، من دون مزيد من التوضيح.

إغالقها،  ارت��أت  المنّصة  إدارة  أن  وأضافت 
لحماية  وذل��ك  الصهيونية،  الضغوط  ظل  في 
حيث  المالحقات،  هذه  تطالهم  أن  من  شركائها 
مع  تتعامل  التي  المنّظمات  »إسرائيل«  »تالحق 

نظيراتها المحظورة لديها«.
الشركاء  مصالح  على  »ح��رص��اً  وتابعت 
الباب،  إلغالق  آسفين  ارتأينا  معنا،  والعاملين 
وهذا يعتبر إرهاباً صهيونياً؛ فكما ُيجَبر المواطن 

في الضفة الغربية على هدم بيته بيده، أجبرنا 
نحن تحت الضغوط على إغالق هذه المنّصة«.

التي  نعيم،  بحسب  بالستاين«،  »آي  وتعمل 
ربط  على  لندن،  في   2017 عام  نهاية  تأسست 
العاملة  الفلسطيني  المدني  المجتمع  مؤسسات 
بالمؤسسات  و«إسرائيل««،  والضفة  »غزة  في 
العاملة في الخارج، والدولية؛ وفتح نافذة على 

المجتمع الدولي لها.
جمْعنا  كشبكة،  »ب��دأن��ا  قائلة  واستكملت 
األمناء  مجلس  وكان  النشطاء،  من  عدداً  ضمنها 
مكّون من شخصيات وازنة، ولها باع في العمل 

الفلسطيني، وهم من دول متنوعة«.
على  رّك���ز  المنصة  عمل  أن  إل��ى  وأش����ارت 

لدعم  دولية  وشبكات  منصات  »مع  التشبيك 
منّظمات المجتمع المدني الفلسطينية في جميع 

أماكن تواجدها«.
ولفتت إلى أن المنصة أصدرت سابقاً »الدليل 
مدني،  مجتمع  منّظمة   4500 جمع  الذي  األول 
تعمل في 9 قطاعات، وأتاحت لها فرصة التشبيك 
مع بعضها، كما توّجهت للشراكة مع مؤسسات 

دولية كبيرة كاالتحاد األوروبي«.
المنّصة  إن  نعيم  قالت  ذل��ك،  جانب  وإل��ى 
»ساهمت أيضاً في مخاطبة مؤسسات المجتمع 
الصهيونية  باالنتهاكات  يتعلق  ما  في  الدولية 
التي تتعرض لها المنّظمات األهلية في األراضي 

المحّتلة«.

اجتماع  الحكومي في بغداد،  القصر  عقد في 
الحكومة،  ورئيس  الجمهورية،  رئيس  حضره 
ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء 
الممثلة  السياسية  الكتل  قادة  ومعظم  األعلى، 

في البرلمان.
وجرى خالل االجتماع بحسب بيان حكومي، 
التطورات  آخ��ر  ح��ول  وشامل  صريح  نقاش 
الوطنية  الصعد  على  والسياسية  األمنية 
واإلقليمية والدولية، وكذلك الموازنة االتحادية، 

فيما ركز االجتماع على أهمية إجراء االنتخابات 
النيابية المبكرة المقبلة وضمان أن تكون حرة 

ونزيهة تراعي المعايير الدولية.
ض���رورة  ع��ل��ى  أي��ض��اً  المجتمعون  وأك���د 
قانون  على  بالتصويت  النواب  مجلس  إسراع 
الكاملة  النهائّية  بصيغته  الجديد  االنتخابات 
تشريع  في  اإلس��راع  وض��رورة  وقت،  أقرب  في 

قانون تعديل قانون المحكمة االتحادية.
وش������ّددوا ع��ل��ى ل����زوم اع��ت��م��اد ال��ب��ط��اق��ة 

االنتخابات  في  للتصويت  حصراً  البايومترية 
المستقلة  العليا  المفوضية  دعوا  كما  المقبلة، 
الالزمة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  الى  لالنتخابات 
ال��ع��راق  ان��ح��اء  ك��اف��ة  ف��ي  الناخبين  لتمكين 
في  االنتخابية  بطاقاتهم  على  الحصول  من 
النازحين  استثناء  دون  م��ن  مناسب،  وق��ت 

والمهجرين.
االنتخابات  مفوضية  المجتمعون  وطالب 
بمضاعفة جهودها استعداداً إلجراء االنتخابات 
األمم  دور  تكثيف  أهمية  على  وشددوا  المقبلة، 
قدراتها  وتعزيز  المفوضية  دعم  في  المتحدة 
بما  مراقبتها،  عن  فضالً  االنتخابات،  إجراء  في 

يضمن نزاهتها وشفافيتها.
كافة  ودان��وا  بشّدة  المجتمعون  واستنكر 
واألجنبية  العراقية  المنشآت  على  االعتداءات 
إطالق  فيها  بما  مؤخراً،  البالد  شهدتها  التي 
رسمية  دبلوماسية  مرافق  استهدفت  صواريخ 
هذه  أن  معتبرين  أب��ري��اء.  مواطنين  ومنازل 
اعتداءات  تمثل  مصدرها  كان  مهما  االعتداءات 
الشعب  ومصالح  الوطنية  السيادة  على  آثمة 

العراقي.
في  األمني  اإلع��الم  خلية  أعلنت  ميدانياً، 
العراق، استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف 
محافظة  في  المتحدة،  الواليات  بقيادة  الدولي 

صالح الدين شمالي العاصمة بغداد.
كان ينقل  الخلية، في بيان، إن »رتالً  وقالت 
العراق  من  المنسحبة  التحالف  لقوات  معدات 
تعّرض، مساء اإلثنين، النفجار عبوة ناسفة ما 
صالح  محافظة  في  والدجيل  بلد  قضاءي  بين 

الدين«.
تابع  برتل  ناسفة  عبوة  انفجرت  قد  وكانت 
الماضي،  الجمعة  واشنطن،  بقيادة  للتحالف 

المسيب  منطقة  ف��ي  ال��س��ري��ع  ال��ط��ري��ق  على 
بمحافظة بابل.

كما انفجرت عبوة ناسفة في المعهد األميركي 
جنوب  النجف  مدينة  وس��ط  الغدير  حي  في 

البالد، فيما اقتصرت األضرار على الماديات.
ت��رام��ب،  دون��ال��د  األم��ي��رك��ي  الرئيس  وأك���د 
مصطفى  العراقي  ال��وزراء  رئيس  لقائه  خالل 
الكاظمي، في البيت األبيض في آب/أغسطس، 
سريع«  »بخروج  ملتزمة  المتحدة  الواليات  أن 
 3 خ��الل  العراق  من  الدولي  التحالف  لقوات 

سنوات.
األمني  اإلعالم  خلية  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
عملية  انطالق  أم��س،  ال��ع��راق،  في  الحكومية 
البحث عن الناشط المختطف، سجاد العراقي، 

في محافظة ذي قار جنوبي البالد.
وحدات  اليوم  »انطلقت  للخلية:  بيان  وذكر 
من  وف��وج  اإلره���اب  مكافحة  جهاز  من  أف��واج 
قيادة  مغاوير  ل��واء  من  وف��وج  قار  ذي  شرطة 
عمليات سومر، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش 
والبحث عن المخطوف )سجاد العراقي( وإلقاء 

القبض على الخاطفين«.
)أم  مناطق  يشمل  »ال��واج��ب  أن  وأض���اف، 
والعبيد  الشديد  ال��دواي��ة  وناحية  ال��غ��زالن 

والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل(«.
بإسناد  ستكون  »العملية  أن  إل��ى  وأش��ار 
اللواء  خ��روج  مع  وبالتزامن  الجيش،  طيران 
مع  الفاصلة  الحدود  على  السريع  بالرد  الرابع 

محافظة ميسان«.

بحث رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان البرزاني، أمس، مع المبعوث األميركي الخاص إلى 
سورية، جيمس جيفري، الحوار بين األطراف الكردية في سورية.

وذكر بيان لرئاسة اإلقليم بعد استقبال البرزاني لجيفري، أن »الجانبين بحثا آخر تطورات األوضاع 
في سورية ومهام التحالف الدولي ضد داعش ومكافحة أنشطة ومخاطر اإلرهاب في سورية والعراق، 

وأحوال الكرد وحوار األطراف الكردية في سورية لحل المشاكل وتوحيد الصف بينها«.
وأضاف، أن »جيفري أكد خالل االجتماع على استمرار أميركا والتحالف الدولي في مساندة الكرد 
والعراق،  كردستان  وإقليم  سورية  في  داعش  على  النهائي  والقضاء  اإلرهاب  لمواجهة  وشركائهم 

وتقديم كل المساعدات الالزمة للبيشمركة والقوات العراقية بهذا الغرض«.
المتحدة لحل الخالفات بين األطراف  الواليات  البيان، عن دعم  المبعوث األميركي، بحسب  وعبر 
الكردية في سورية وللدور اإليجابي لنيجيرفان البرزاني وإقليم كردستان في الحوار بين تلك األطراف 

والتقريب بينها وحثها على حل مشاكلها.
من جهته قّدم رئيس إقليم كردستان شكره للواليات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش، على 

الدعم والمساعدة المتواصلَين.
والعراق  كردستان  إلقليم  بالنسبة  الدولي  التحالف  مهام  استمرار  وحاجة  أهمية  البرزاني  وأكد 

وشركائهما في المنطقة، حتى ضمان القضاء التام على »داعش«.

البرزاني وجيفري يبحثان الح�ار 

بين الأطراف الكردّية في �س�رية
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اعتبر دبلوماسي أوروبي 
أنه خالفاً للحديث عن 

أن المواجهة األميركية 
اإليرانية تتصدر المشهد 
الدولي وسترسم مصير 

سواها من المواجهات، 
فإن التجاذب األميركي 

األوروبي والصراع 
الفرنسي التركي 

سيرسمان مصير المواجهة 
األميركية اإليرانية 

والمواجهة األميركية مع 
روسيا والصين من ورائها 

وأن سورية هي بيضة 
القبان وليس لبنان.

كوالي�سكوالي�س

Twelfth year /Wednesday / 23  September 2020 / Issue No. 3336
3336 العــدد   /  2020 أيلول   23  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 

بداأت المناق�شة العامة للدورة الـ75 للجمعّية العامة للأمم المتحدة.. 

بينغ: على العالم اأن يقول ال للأحادّية والحمائّية.. وترامب يدعو 

اإلى محا�صبة ال�صين.. واأردوغان يطالب بالحوار حول الملف النووّي االإيرانّي 

للمرة االأولى الجي�ش االإيرانّي

 

يعلن نقل تكنولوجيا ع�صكرّية اإلى اليمن

ن�صر اأول دفعة من قوات الف�صاء االأميركّية 

في قاعدة »العديد« القطرّية! 

كراكا�ش ترف�ش وتدين اأمام المجتمع الدولّي 

العدوان االأميركّي الجديد �صّدها  
تحويل منتدى غاز �صرق المتو�صط 

لمنظمة حكومّية دولّية مقّرها القاهرة

ا�صتمرار تدريبات »قوقاز - 2020«.. 

واال�صتعدادات للمرحلة التالية تنطلق

أمس،  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  الـ75  للدورة  العامة  المناقشة  بدأت 
تحت عنوان »المستقبل الذي نريده، األمم المتحدة التي نحتاجها: إعادة التأكيد 
الجديد  كورونا  فيروس  مرض  مواجهة   - بالتعددية  الجماعّي  التزامنا  على 

)كوفيد19-( من خالل عمل فعال متعدد األطراف«. 
المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  الـ75  الدورة  رئيس  بوزكر  فولكان  وترأس 

الجلسة االفتتاحية للمناقشة.
وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، أن بالده »ال تنوي الدخول في 

حروب مع دول أخرى«، مؤكداً تمسك بكين بحل الخالفات بـ«طرق سلمية«.
لألمم  العامة  للجمعية   75 الـ  الــدورة  إلى  الفيديو،  عبر  مسجل  خطاب  وفي 
أية  ضد  ساخنة  أو  باردة  حرب  خوض  تنوي  »ال  الصين  إن  بينغ  قال  المتحدة، 

دولة«.
مع  النزاعات  وحل  الخالفات  تسوية  »سنواصل  الصيني:  الرئيس  وتابع 
اآلخرين عبر حوار ومناقشة، ولن نسعى إلى التوّرط في لعبة محصلتها صفر«.

ال  يقول  أن  العالم  »على  إن  بينغ  قال  االقتصادية،  القضايا  إلى  تطّرقه  وفي 
لألحادية والحمائية«، مضيفاً أن »منظمة التجارة العالمية يجب أن تبقى الحجر 

األساس للتجارة العالمية«.
فيما دعا الرئيس األميركي، دونالد ترامب، الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى 

»معاقبة الصين بسبب مسؤوليتها عن انتشار فيروس كورونا المستجد«.
لألمم  العامة  للجمعية  الـ75  الدورة  أمام  مرتقبة  كلمة  نص  في  ترامب،  وقال 
»أوقفت  منها:  مقتطفات  األبيض  البيت  صحفيي  من  مجموعة  نشرت  المتحدة 
الصين في أولى أيام انتشار المرض، حركة النقل داخل البالد، لكنها سمحت مع 

ذلك للطائرات بمغادرة أراضيها ونشر اإلصابات في باقي أنحاء العالم«.
ووصف الرئيس األميركي مرات عدة في كلمته المرض بـ«الفيروس الصيني«، 

معتبراً أنه »يجب على األمم المتحدة تحميل الصين المسؤولية عن إجراءاتها«.
وأكد ترامب مراراً في وقت سابق أن إدارته »تحمل الصين كامل المسؤولية عن 

البالد بـ«إخفاء المعلومات  انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم«، متهماً 
عن تفشيه«، وقائالً إنه »كان بإمكان السلطات الصينية وقف الوباء«.

مع  إدارته  تعامل  أسلوب  بسبب  واسعة  انتقادات  األميركي  الرئيس  ويواجه 
ووهان  مدينة  من   2019 أواخر  في  انتشاره  بدأ  الذي  كورونا،  فيروس  جائحة 
عدد  حيث  من  عالمياً  األولــى  الدولة  المتحدة  الواليات  تعتبر  حيث  الصينية، 
األمر  الجائحة،  جراء  ألف(   200 )حوالي  والوفيات  ماليين(   7 )نحو  اإلصابات 
الذي يزيد من الشكوك بشأن حظوظه في كسب انتخابات الرئاسة المقبلة في 3 

تشرين الثاني 2020.
من جهته، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام الجمعية 
عبر  النووي،  إيران  برنامج  قضية  حل  »يجب  أنه  أمس،  المتحدة،  لألمم  العامة 

الحوار ووفقاً للقانون الدولي«.
لألمم  العامة  للجمعية  الـ75  للدورة  الفيديو  عبر  رسالة  في  أردوغان،  وقال 
من  اإليراني  النووي  بالبرنامج  المتعلقة  القضايا  حل  ضرورة  »نؤيد  المتحدة: 

خالل مراعاة القانون الدولي وعن طريق الحوار والدبلوماسية«.
االلــتــزام  إلــى  ـــراف  األط لجميع  دعوتنا  ـــّرر  »أك التركي:  الرئيس  وأضـــاف 
باالتفاق  )الخاصة  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  بموجب  بمسؤولياتها 

النووي(، والتي تقّدم إسهامات جادة لألمن اإلقليمي والعالمي«.
في  ومصالحها  حقوقها  من  بالده  لحرمان  محاوالت  »أي  إن  أردوغــان،  وأكد 
إلى إقامة حوار بين  شرق البحر األبيض المتوسط ستكون غير مجدية«، داعياً 

دول المنطقة لحل الخالفات.
اليونان وقبرص  التي تتخذها  الجانب  أن »الخطوات أحادية  أردوغان  ورأى 

الرومية منذ عام 2003 هي سبب المشاكل في المنطقة«.
وشّدد على »ضرورة إقامة حوار وتعاون بين دول منطقة المتوسط«، مقترحاً 

»عقد مؤتمر حوار بينها بمشاركة جمهورية شمال قبرص التركية«.
وقال الرئيس التركي: »ندعم أي حل يضمن أمن شعب قبرص التركية وحقوقه 

التاريخية والسياسية في الجزيرة«.
وأشار إلى أن »العائق الوحيد أمام الحل في قبرص هو موقف الجانب الرومي 

المتعنت والمتعجرف والمتجاهل للحقوق«.
خلفية  على  بالغاً  توتراً  الماضية  األشهر  في  المتوسط  شرق  منطقة  وتشهد 
تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان 
منتقداً  لموقفهما،  دعمه  عن  مــراراً  ــي  األوروب االتحاد  أعرب  بينما  لهما،  تابعة 

اإلجراءات التركية »غير القانونية«.

أعلنت القوات المسلحة اإليرانية، أمس، عن »نقل تكنولوجيا عسكرية 
جديدة إلى اليمن لصناعة الصواريخ والطائرات المسّيرة«.

وقال المتحدث باسم القوات اإليرانية، أبو الفضل شكارجي، إن »إيران 
ليتمكن  اليمن  إلى  الدفاعي  المجال  في  التكنولوجية  تجربتها  نقلت 
اليمنّيون من صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة بأنفسهم«، مؤكداً: 
بأنفسهم  يصنعونها  باتوا  لكنهم  اليمن،  إلى  الصواريخ  نرسل  ال  »نحن 

ليطلقوها على رؤوس أعدائهم«.
وأضاف شكارجي أن »إيران تدعم الشعب اليمني والشعب الفلسطيني 

وكل من يصطف في مواجهة أميركا وإسرائيل«.
وأوضح أن »األوضاع االقتصادية ال تسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا 

مجاناً وهم يشترون منا بعض األشياء أحياناً«، مشيراً إلى أن »الشعب 
مسيرة  طائرات  صناعة  من  تمكنوا  كباراً  خبراء  ويمتلك  ذكّي  اليمني 

متطورة في زمن قياسي ولم تتمكن جبهة االستكبار من إخماد صوته«.
وكان نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري اإليراني األدميرال علي 
فدوي قال، منذ يومين، إن »جميع المعلومات تشير إلى أن اليمن هو البلد 
تقريباً  الممكن  غير  ومن  خانق  لحصار  اآلن  ويتعرض  العالم  في  األفقر 
الدخول إليه والخروج منه، لكن اليمنيين يحققون كل يوم إنجازاً جديداً، 
ورغم أن العالم كله تعب في جبهة الباطل ضدهم، لكنهم لم يتمكنوا من 
دحرهم، وهو األمر الذي حدا بشيوخ السعودية للشعور بالغضب، وهذا 

هو تحقق الوعد اإللهي«.

المنشأ  العسكري  فرعه  قوات  من  دفعة  أول  األميركي،  الجيش  نشر 
شبه  في  وتحديداً  المتحدة،  الواليات  خارج  الفضاء«،  »قوة  حديثاً، 

الجزيرة العربية، ومن المتوقع زيادة عدد أفراد هذه القوة مستقبالً.
جريتا  قطر،  في  المتحدة  الواليات  سفارة  في  باألعمال  القائمة  قالت 
سي هولتز، عبر حسابها على »تويتر«، أمس، إن »واشنطن نشرت أول 

مجموعة من قوة الفضاء في قاعدة العديد الجوية بقطر«.
وأضافت: »يمثل نشر أول مجموعة من أعضاء قوة الفضاء األميركية 
وقطر  المتحدة  الواليات  التزام  قطر،  في  الجوية  العديد  قاعدة  في 

مجال  وفــي  المستقبل  في  االستراتيجية  شراكتهما  بناء  بمواصلة 
الفضاء«.

الرئيس األميركي دونالد ترامب في  وتأسست قوة الفضاء بقرار من 
يتم إنشاؤها في البالد منذ  التي  األولى  وتعد  األول  2019،  كانون   21

أكثر من 70 عاماً، وتمثل الفرع السادس للجيش األميركي.
بتمّيز،  العسكري  المجال  في  القطرّية  األميركّية  العالقات  وتحظى 
13 ألف جندي أميركي، أغلبهم من سالح الجو، في  حيث يتمركز نحو 

قاعدة »العديد« على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة الدوحة.

أن  الفنزويلية  الخارجية  وزارة  ـــدت  أّك
الرئيس  على  الجديدة  األميركية  »العقوبات 

نيكوالس مادورو عدوان جديد على فنزويال«.
وقالت الخارجية في بيان لها إن »كراكاس 
العدوان  الدولي  المجتمع  أمام  وتدين  ترفض 
أحادية  عقوبات  ــالن  وإع الجديد،  األميركي 
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  ضد  الجانب 
حملة  من  كجزء  سبب  أي  دون  من  مـــادورو، 
وفنزويال  ـــران  إي ــّد  ض المستمّرة  ــدوان  ــع ال
األطراف«.  المتعّددة  المتحدة  األمم  ومنظومة 
منع  تستطيع  ال  »واشنطن  أن  البيان  ــد  وأّك

كراكاس من بناء عالقات مع إيران«.
وأشار البيان إلى أن »فنزويال تؤّكد من جديد 
التزامها المستمر تجاه األمم المتحدة والتزامها 
وجماعي  قانوني  بشكل  المتخذة  بالقرارات 
فنزويال،  تؤكد  كما  المنظمة.  هــذه  ــار  إط في 
من  متعجرفة  أعمال  أي  أن  مستقلة،  كدولة 
تمنعها  لن  المتحدة  الواليات  حكومة  جانب 
عالقات  إقامة  في  السيادي  حقها  ممارسة  من 
ومع  ــران  إي مع  بحرية  وتجارية  اقتصادية 
للتجارة  المنظمة  األحكام  إطــار  في  دولــة  أي 

الدولية«.
أمس  أول  الــمــتــحــدة،  الــواليــات  وأعــلــنــت 
تستهدف  عقوبات  سلسلة  فــرض  االثنين،  
والرئيس  اإليرانية  الدفاع  وزارة  خصوصاً 
إطار  »في  وذلك  مادورو،  نيكوالس  الفنزويلي 
داعية  المتحدة،  األمم  بعقوبات  مجدداً  العمل 

الدول األوروبية إلى االقتداء بها«.
اإليرانية  الدفاع  وزارة  العقوبات  وشملت 
بالقوات  المرتبطة  اللوجيستية  والخدمات 
المسلّحة، فضالً عن هيئة الصناعات الدفاعية 
ـــراد وشــخــصــيــات، أمــا وزيــر  إضــافــة إلــى أف
فرض  إلــى  فأشار  بومبيو،  مايك  الخارجية 
الفنزويلّي  الرئيس  على  جــديــدة  عقوبات 
مع  الوثيقة  عالقاته  بسبب  مادورو  نيكوالس 

طهران.
اإليراني،  الخارجية  وزيــر  أّكــد  جهته،  من 
محمد جواد ظريف، أن بالده لن تعيد التفاوض 
حول النقاط التي تّم سابقاً االتفاق عليها ضمن 
به  أدلى  تصريح  في  مؤكداً  النووية،  الصفقة 
الخارجية في نيويورك  العالقات  أمام مجلس 
القانون  تحترم  ـــران  »إي أن  اإلنــتــرنــت،  عبر 

الدولي، فيما واشنطن لم تفعل«.
مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  ودعا 
العالم لـ«مكافحة الهيمنة واألفكار اإلمبريالية«، 
بينما حّذر وزير الخارجية الكوبي من »الخطر 
وذلك  الدولي«،  للسلم  واشنطن  تشّكله  الذي 

العامة  للجمعية  اإلنترنت  عبر  اجتماع  خالل 
التابعة لألمم المتحدة أول أمس.

مـــادورو،  نــدد  مسبقاً  سّجل  خطاب  وفــي 
بـ«عالم الهيمنة، عالم اإلمبريالية« وأصّر على 
مواجهة  في  ــداً«  واح صفاً  »الوقوف  ضــرورة 

فيروس كورونا.
متعدد  عالماً  فنزويال  »تدعم  مــادورو  وقال 
األقطاب، ونظاماً متجدداً لألمم المتحدة يعرف 
سكان  ويحمي  الدولي  القانون  يطّبق  كيف 
المتحدة  الواليات  »انتقادات  مديناً  العالم«، 
المتكررة لمنظمة الصحة العالمية لكن من دون 
وأضاف  واضــح«.  بشكل  واشنطن  يسّمي  أن 
وتهديد  إلهانة  المناسب  الوقت  ليس  »هــذا 
منظمة الصحة العالمية، بل اآلن وقت الوقوف 

صفاً واحداً إلى جانبها«.
العالم  سينتصر  »العالم  أن  مــادورو  وأّكــد 
واألفكار  للهيمنة  الساعين  أولئك  أمام  مجدداً 
هزيمة  على  قـــادراً  وسيكون  اإلمــبــريــالــيــة، 

الفاشية الجديدة«.
يذكر أن وزارة الخارجية الفنزويلّية وصفت 
محققون  أصدره  الذي  التقرير  سابق  وقت  في 
أممّيون حول حالة حقوق اإلنسان في فنزويال، 

بـ«المضلل« و«المليء باألكاذيب«.

بعد  أتى  الفنزويلية  الخارجية  وزير  موقف 
لألمم  المستقلة  الدولية  البعثة  عضو  إعالن 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لتقصي  المتحدة 
الماضي،  األربــعــاء  سايلز،  بــول  في  فنزويال  
اإلنسان  حقوق  انتهاك  بشأن  »التحقيق   بأن 
الجنائية  إلى  المحكمة  ُيحال  قد  فنزويال  في 
إجراء  من  البلد  سلطات  تتمكن  لم  إذا  الدولية  

تحقيق مستقل وشامل«.
كلمة  اليوم  مــادورو  يلقي  أن  المقرر  ومــن 
خالل  المتحدة  األمم  أمام  اإلنترنت  عبر  أخرى 
يشارك  لــم  التي  الــعــامــة،  الجمعية  انعقاد 

شخصياً في نشاطاتها منذ العام 2018.
بدوره، انتقد وزير الخارجية الكوبي برونو 
»في  قائالً  المتحدة  الواليات  باريا  رودريغيز 
تهّدد  المتحدة،  األمم  لتأسيس   75 الـ  الذكرى 

أكبر قوة عالمية التعددية والقانون الدولي«.
وأضـــاف أن »الــســلــوك الــالمــســؤول الــذي 
خطر  أكبر  هــو  المتحدة  ــات  ــوالي ال تنتهجه 
وتابع  الــدولــيــيــن«.  ـــن  واألم السلم  يــواجــه 
حرب  في  تنخرط  المتحدة  الواليات  أن  »يبدو 
»الحصار  مديناً  وسكانه«،  الــكــوكــب...  مع 
فرضته  الذي  والمالي«  والتجاري  االقتصادي 

واشنطن على بالده.

وقعت مصر وكيان االحتالل وقبرص واليونان وإيطاليا واألردن، في 
القاهرة أمس، ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس 
العام الماضي، إلى منظمة دولّية حكومّية تتخذ من العاصمة المصرية 

مقراً لها، بهدف التعاون في مجال الغاز.
»شهدت  فقد  المصرّية،  البترول  وزارة  عن  صــادر  بيان  وبحسب 
شرق  غــاز  لمنتدى  المؤسسة  ــدول  ال توقيع  الثالثاء  أمــس  القاهرة 
يصبح  بمقتضاه  والــذي  بالمنتدى  الخاص  الميثاق  على  المتوسط 
منظمة دولّية حكومّية في منطقة المتوسط، تسهم في تطوير التعاون 

في مجال الغاز الطبيعي وتحقق استغالالً أمثل لموارده«.
شارك في مراسم توقيع الميثاق، التي تّمت من خالل لقاء افتراضي، 
وزراء البترول والطاقة والسفراء في الدول األعضاء، وهي مصر وقبرص 
واليونان وإيطاليا واألردن وكيان االحتالل، باإلضافة إلى مستشار أّول 
مفوض  عن  نيابة  مفّوضاً  الطاقة  إدارة  ومدير  األميركي،  الطاقة  لوزير 

الطاقة باالتحاد األوروبي بصفة مراقبة.
رسمياً  »أصبح  المنتدى  أن  أكد  المال،  طارق  المصري  البترول  وزير 
القاهرة«،  مقّرها  المتوسط  منطقة  في  كبيرة  حكومّية  دولّية  منظمة 
معتبراً أّن ذلك »ُيمّثل انطالقة كبيرة في رحلة تأسيس هذا الكيان الذي 

تطّور تدريجياً ليصل إلى هذه المكانة«.

وتنمية  التعاون  بتعزيز  تهتم  المنظمة  »هذه  أن  المال  وأوضــح 
في  إسهاماً  الطبيعي  الغاز  بشأن  ومنهجي  منظم  سياسي  حــوار 
المورد  هذا  من  الــدول  الحتياطيات  األمثل  االقتصادي  االستغالل 
بنية  إقامة  على  عالوة  الحالية،  التحتية  البنية  باستخدام  الحيوي 
ورفاهية  المشتركة  المنفعة  أجل  من  الحاجة  عند  جديدة  تحتية 

الشعوب«.
أن  فيه  أوضحوا  مشتركاً  إعالناً  المنتدى  في  المشاركون  أصدر  كما 
الغاز  منتجي  تجمع  كمنصة  »سيعمل  المتوسط  شرق  غاز  منتدى 
والمستهلكين ودول المرور لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي 
سوق  لتطوير  ستؤدي  والتي  الطبيعي،  الغاز  سياسات  حول  منظم 
إقليمية مستدامة للغاز، لالستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح 

ورفاهية شعوبها«.
وأشار البيان إلى أن المنتدى سُيسهم في »تعزيز االستقرار واالزدهار 
اإلقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعالقات حسن الجوار من خالل التعاون 

اإلقليمي في مجال الطاقة«.
واألردن  وفلسطين  واليونان  وقبرص  وإيطاليا  مصر  أن  ُيذكر 
و»إسرائيل«، أعلنت في كانون الثاني 2019، إنشاء »منتدى غاز شرق 

األوسط«.

النطاق  الواسعة  االستراتيجية  واألركان  القيادة  تدريبات  تستمر 
»قوقاز2020-« التي تحصل في ساحات التدريب الروسية الجوية 

واألرضية والبحرية.
تمت  حيث  المناورات  من  التالية  للمرحلة  االستعدادات  وتجري 
والصين  وبيالروسيا  أرمينيا  من  العسكرية  التشكيالت  ــوة  دع
تجّمعات  من  كجزء  مشتركة  بإجراءات  للقيام  وباكستان  وميانمار 

القوات.
وكازاخستان  وإيــران  وإندونيسيا  أذربيجان  ممثلو  يخطط  كما 
وطاجيكستان وسريالنكا للمشاركة كمراقبين ومن المخطط ان تصل 

المشاركة في المجموع إلى نحو ثمانين ألف شخص في التدريبات.
في  االستراتيجية   »2020  - »قوقاز  تدريبات  انطلقت  أيام،  ومنذ 
والصين  روسيا  من  كل  بمشاركة  الروسية،  »أستراخان«  منطقة 

وأرمينيا وبيالروسيا وميانمار وباكستان.
الجنوبية،  العسكرية  المنطقة  قدرة  تقييم  إلى  التدريبات  وتهدف 

ولضمان األمن العسكري في جنوب غرب روسيا االتحادية.
من  أكثر  إلى  تعدادها  يصل  التي  المشاركة  القوات  تنقسم  كما 
وتنّفذ  كما  وبحرية،  وجوية  برية  مجموعات  إلى  جندي،  ألف   80

التدريبات في ميادين عدة وفي مياه البحرين األسود وقزوين.
على  مراقبة  عمليات  الماضي،  تموز  في  روسيا،  أجرت  أن  وسبق 
القوقاز،  منطقة  وفي  البالد،  جنوب  العسكرية  واألساطيل  الوحدات 

بأوامر من الرئيس فالديمير بوتين.
بيك  يونس  الــروســي،  الــدفــاع  وزيــر  نائب  أعلن  أيــار  شهر  وفــي 
الخاصة  االستراتيجية  »القوقاز2020-«  تدريبات  أن  يفكوروف، 
خالل  روسيا  في  نوعها  من  األكبر  ستكون  واألركان،  القيادة  بضباط 

العام.
أنواع  التدريبات الخاصة في  الوزير أن سلسلة من  كما ذكر نائب 
لها  التخطيط  تم  الروسية  المساحة  القوات  من  مختلفة  وصنوف 

تمهيداً إلجراء التدريبات االستراتيجية لضباط القيادة.



7 الوطن

لقاء في منفذية عكار في »القومي« احتفاء باالنتماءات الجديدة للحزب

يو�صف: نعتّز بتاريخنا ال�صراعي المقاوم وحا�صرنا الممتلئ عزًا و�صمودًا

واأنتم حملة الراية وم�صعل النه�صة ونرى فيكم الم�صتقبل الم�صرق
االجتماعي  القومي  ال��س��وري  الحزب  في  عكار  منفذية  أقامت 
مجموعة  بانتماء  احتفاء  حلبا،  في  المنفذية  مكتب  باحة  في  لقاء 
من المواطنين الى الحزب، وذلك بحضور منفذ عام عكار ساسين 
يوسف وأعضاء الهيئة ناظر العمل والشؤون االجتماعية زياد عز 
الدين وناظر التربية والشباب رؤوف نافع ومفوض عام األشبال 

في المنفذية محمود العبد.
السوري  للحزب  االنتماء  قسم  ح��دة  على  رفيق  ك��ّل  أداء  وبعد 
عكار  عام  منفذ  ألقى  الجدد،  المنتمين  وتهنئة  االجتماعي،  القومي 

ساسين يوسف كلمة قال فيها:
الحزب  إل��ى  انتمائنا  وع��ن��د  وع��ق��ي��دة،  وف��ك��ر  نهضة  ح��زب  نحن 
ننصهر في الجماعة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة، وننذر حياتنا 
التي تتهّدده، ومن أجل  في سبيل خالص مجتمعنا من كّل اآلفات 

وحدة بالدنا والدفاع عنها في مواجهة كّل التحديات.
 أضاف: نحن نعتّز بشهدائنا األبرار فهم الشعلة التي تنير دربنا 
الذين  وقادتنا  بقيادتنا  نعتز  كما  الكبرى،  انتصاراتنا  طليعة  وهم 
خاضوا الصراع دفاعاً عن الحزب واألمة في أصعب المراحل، في 
الميادين وعلى الجبهات وحملوا الحزب على أكتافهم عبر مواقفهم 
المقاوم  الصراعي  بماضينا  نعتّز  المشرفة.  وتضحياتهم  المتينة 

أيها  المشرق، فأنتم  الممتلئ عزاً وصموداً، ومستقبلنا  وحاضرنا 
الرفقاء الجدد المستقبل وأنتم حملة الراية ومشعل النهضة.

وأبناء  والمقاومة،  والصراع  النهضة  حزب  نحن  قائالً:  وتابع 
هم  فالقوميون  والقبلية،  والمذهبية  الطائفية  تحّدوا  الحزب  ه��ذا 
أب��ن��اء ال��ن��ور وال��ح��ي��اة، وه��م م��ع أب��ن��اء شعبنا ي���داً بيد م��ن أج��ل عّز 
اليهود.  سوى  يقاتلنا  عدو  من  لنا  وليس  ومجدها،  السورية  األمة 
وجود  ص��راع  بالنار،  الحديد  ص��راع  هو  اليهود  مع  صراعنا  إّن 
ومتواصل  مستمّر  الصراع  هذا  فإّن  ولذلك  ح��دود.  صراع  وليس 
التفتيت  ومشاريع  اإلرهاب  مواجهة  وفي  األمة،  عدو  مواجهة  في 

والتقسيم. 
وختم متوّجهاً الى المنتمين الجدد بالقول: نفتخر ونعتز بكم فأنتم 
ُتعقد  وعليكم  بكم  نثق  بالحياة،  المفعم  الجديد  الجيل  الحياة،  أبناء 

اآلمال لتحّمل مسؤولياتكم والقيام بالمهام التي ستوكل إليكم.
أكتافكم  أّن  ندرك  أيضاً  ولكننا  وصعب  شاق  طريقكم  أّن  ندرك 
أك��ت��اف ج��ب��اب��رة، ف��م��ب��روك لكم ه��ذا االن��ت��م��اء ال��ى م��درس��ة الحياة 
تبدأ  اللخظة  ه��ذه  وم��ن  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  ال��ى 
سورية  ولتحي  النبيلة،  حزبكم  غاية  لبلوغ  النهضوية  مسيرتكم 

وليحي سعاده.
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إعالن نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية في 
البقاع / زحلة برئاسة القاضية نوال صليبا 
وهديه  وأحمد  خيرة  ضدهم  المستدعى 
سابقاً  المقيمين  طعمه  الدين  محي  وبدريه 
– قضاء راشيا والمجهولي محل  في البيرة 
اإلقامة حالياً للحضور شخصياً أو بواسطة 
من ينوب عنهم قانوناً الى قلم المحكمة في 
المحكمة  عن  الصادر  الحكم  لتبلغ  زحلة 
 2020/84 برقم   2020/9/10 بتاريخ 
حسين  المستدعي  من  المقدم  باالستدعاء 
شرانق  سعيد  المحامي  بوكالة  حمزة  عمر 
 2018/562 أساس  برقم  لدينا  المسجل 

تاريخ الورود 2018/2/18.
مضمون الحكم:

العقار رقم /1058/  قابلية  أوالً: إعالن 
الشركاء  بين  العينية  للقسمة  األحمر  ضهر 

وتوزيع األقسام بين الشركاء.
 )1( رق��م  القسم  )أ(  باعتبار  ث��ان��ي��اً: 
بنصيب  يخرج   /  2 م   4098  / ومساحته 
وبدرية  وخيرة  أحمد  ضدهم  المستدعى 

وهدية  محي الدين طعمه.
)ب( – القسم رقم )2( مساحته /1789 
م 2/ يخرج بنصيب المستدعى ضده حمزة 

عمر حمزة.
)ج( - القسم رقم )3( مساحته /2309 
حسين  المستدعي  بنصيب  يخرج    /2 م 

عمر حمزة.
مراد  ناتالي  الخبيرة  تقرير  واعتبار 
القرار وفقاً  ال يتجزأ من هذا  المعلوف جزءاً 
سائر  وفي  القسمة  مشروع  في  لحظه  لما 

بنوده.
ث��ال��ث��اً: ش��ط��ب اش����ارة ال���دع���وى عن 
 /1058/ رقم  للعقار  العينية  الصحيفة 
ضهر األحمر العقارية بالتزامن بالتزامن مع 

انفاذ البند ثانياً من هذه الفقرة الحكمية.
رابعاً: رد ما زاد أو خالف من أسباب

النفقات  المستدعي  تضمين  خامساً: 
كافة.

يوماً  ثالثين  مهلة  ضدهم  وللمستدعى 
لالستئناف اعتباراً من تاريخ التبليغ الذي 
التعليق  على  يوماً  عشرين  بانقضاء  يتم 

ونشر آخر اعالن.
رئيس القلم
راغب شحادي

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع

انتقال حصة باإلرث وتحويل شكل شركة
غير  عمومية  جمعية  محضر  بموجب 
إرث  وحصر    2019/3/19 تاريخ  عادية 
تاريخ 2015/2/5 انتقلت حصة المتوفي: 
ورثته:  من  كل  الى  توما  طانيوس  الياس 
زوجته روز حنوش وأوالده: درغام وحسام 
الياس  وحسام  وك��ارول  وجويس  ووس��ام 
رشيد  طانوس  من  كل  تعيين  وتقرر  توما 
توما  أسعد  وجو  توما  الياس  ودرغام  توما 
لدى  وتمثيلها  اليومية  الشركة  امور  بادارة 
المتخذة  الجمعية  قرار  وتنفيذ  المصارف 
بجداول  المتعلقة  تلك  فيها  بما  باإلجماع 
المدفوعات والمقبوضات دون أن يكون لهم 
حق اتخاذ أي قرار بيع اصول الشركة أو أي 

أو  مادية  أعباء  أية  الشركة  يحمل  قد  قرار 
معنوية كاالستدانة، كما تقرر تحويل شكل 
الشركة الى شركة مساهمة لبنانية للشركة 
طانوس  رشيد  شركة   « باسم  المعروفة 
تحت  المسجلة  تضامن«   - واخوانه  توما 

رقم 1963/43 البقاع. 
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة 

أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
محمد عامر

دعوة الى حسن هشام فايز عوض
مجهول محل االقامة

بناء على استحضار الدعوى المقام ضدك 
من زوجتك اسماء ديب جاسم الوحش بمادة 
تفريق قررت محكمة صيدا الشرعية السنية 
اوراق  واب��الغ��ك  المقام  مجهول  اعتبارك 
فعليك  والنشر  اللصق  بواسطة  الدعوى 
عشرين  خالل  المحكمة  هذه  الى  الحضور 
يوما الستالم اوراق الدعوى والجواب  وعند 
القانونية  االج��راءات  بحقك  تتخذ  تخلفك 

وكتب في 2019/10/28.
رئيس قلم محكمة صيدا الشرعية السنية

الشيخ عاطف قشوع 

سات  ت��راي  شرك�ة  اإلدارة  مجلس  إن 
ش.م.ل  ليمتد  كومبني  كومونيكيشنز 
الى  المساهمين  ي��دع��و   ،/2054565/
العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع 
عند   2020/10/19 بتاريخ  للشركة 
الشركة،  مركز  في  ق.ظ   10:00 الساعة 
و14   13  ،9 ال��م��ادة  تعديل  ف��ي  ل��ل��ت��داول 
الجمعية  يدعو  كما  االساسي،  النظام  من 
 2020/10/20 بتاريخ  لالنعقاد  العادية 
إلى  لالستماع  ق.ظ  ال��ع��اش��رة  ال��س��اع��ة 
عن  والخاص  العام  اإلدارة  مجلس  تقريري 
 ،2019-2018 المالية  السنة  حسابات 
المراقب��ة  إلى تقري�ري مفوض�ي  واالستماع 
الع�ام والخ�اص عن حسابات السنة المالية 
مجلس  أعضاء  ذمة  وإبراء   ،2018-2019
اإلدارة  والموافق�ة عل�ى االتف�اقات المعق�ودة 
خالل  والشركة  اإلدارة  مجلس  أعض�اء  بين 
وإعطاء   ،2019-2018 المالية  السنة 
اإلدارة  مجل�س  أعض�اء  لبعض  الترخيص 
قانون  احكام  بموجب  الشركة  مع  للتعاقد 
أساسي،  مراقبة  مفوض  التجارة،وتعيين 
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة، وما يطرحه 

المساهمين من أمور أخرى طارئة .

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

فؤاد  لموكله  طالب  ابراهيم  فاروق  طلب 
إبراهيم طالب سند تمليك بدل ضائع للعقار 

437 زرارية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

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

اإلتصال على الرقم 386444/03

موقفها  بخلفية  الــســلــطــة  نــصــف  تــســتــهــدف  خــارجــيــة 
فيحقق  اآلخر،  نصفها  بالمقابل  وتدعم  المقاومة،  من 
االتهام  لهذا  المطلوب  النفي  كلن  يعني  كلن  الشعار 
الفريق  شيطنة  فهي  الثانية  الوظيفة  أمــا  والتشكيك. 
الذي  الحكم والسلطة،  الموجود خارج منظومة  الواحد 
لالستهداف  وضمه  للمقاومة،  ويرمز  الله  حزب  يمثله 
كما  تــالــيــاً،  المستهدف  األول  الــعــنــوان  لجعله  تمهيداً 
يعني  »كــلــن  شــعــار  بــقــي  بحيث  بــالــفــعــل،  الحــقــاً  حــدث 
للمقاومة  االتهام  توجيه  عن  العجز  أسير  بداية  كلن« 
باتهامها  نــاعــمــاً  االتـــهـــام  فــكــان  الــفــســاد  فــي  كــشــريــك 
الشديد  االتهام  إلى  وصــوالً  الفساد،  تحارب  لم  بأنها 
تحت   6-6 تظاهرة  في  نحوها  والحصري  الخشونة 

.1559 القرار  شعار تطبيق 
»كان  الشعار  نستعير  أن  لنا  سيحّق  هذا  كل  بعد   -
المجتمع  منظمات  انضمام  ضوء  في  مرة  كلن«  يعني 
رسمية  بصورة  والطائفيّة  الفساد  نظام  إلى  المدني 
تحت  فــيــطــال  أوســـع  الــشــعــار  مــدى  ليصير  مــكــّرســة، 
األزمة  ضــوء  في  ثانية  ومــرة  المنظمات،  هــذه  مظلته 
الباب  وانسداد  ثقلها،  تحت  البالد  تنوء  التي  الراهنة 
أمام الحلول ولو المؤقتة، والتقاء كل القوى السياسية 
الحل  ــأن  ب للتبشير  ومــؤســســاتــهــا  للسلطة  الــمــكــّونــة 
وليس  سقط،  قد  الطائفي  النظام  وبــأن  مدنية  بدولة 
المجتمع  منظمات  معها  تلتقي  أن  الــصــدفــة  بــاب  مــن 
يعني  »كــلــن  أيــضــاً  لنقول  ذاتـــه،  التبشير  فــي  الــمــدنــي 
بل  دعــوات،  من  منهم  نسمع  ما  بمضمون  ليس  كلن« 
الدولة  نحو  البلد  لقيادة  مؤهلين  غير  كلن  يعني  كلن 
بالمضمون  للتالعب  باباً  يأتي  الطرح  أن  ذلك  المدنيّة، 
أن  يعرفون  جدية  أزمة  مواجهة  من  وهروباً  والشكل، 
لحلم  أقرب  أيديهم  على  مدنية  دولة  بقيام  حلها  ربط 

صيف. ليلة 
عن  الدفاع  مع  المدنية  للدولة  الدعوة  تستقيم  ال   -
اختلفت  مهما  الجميع  يشمل  وهــذا  طائفية،  مصالح 
النظام  قــلــب  مــن  الــمــســتــوحــاة  الــتــبــريــرات  مــشــروعــيــة 
وتشكل  الصراع  أرض  يشكل  يزال  ال  الذي  الطائفي، 
بين  متبادلة  تعجيزية  دعــوة  المدنية  الــدولــة  وصفة 
التسليم  على  ينطوي  جدياً  مشروعاً  وليست  أركانه 
حقيبة  فــحــصــريــة  الــطــائــفــي.  الــنــظــام  مـــن  ــخــروج  ــال ب
الــثــنــائــي مــطــلــب طــائــفــي، بغض  ــتــي يــطــلــبــهــا  ال الــمــال 
مشروع  كــمــطــلــب  أو  كــعــرف  مــنــدرجــاتــه  عـــن  الــنــظــر 
تولي  وتــاريــخ  الطوائف،  نظام  في  الطائفي  للتوازن 
مغايراً  سجالً  يــقــّدم  ال  الــمــال  لحقيبة  الثنائي  وزراء 
الى  بــلــبــنــان  أودت  الــتــي  الــمــالــيــة  الــســيــاســات  لــمــســار 
عنواناً  المطلب  تجعل  الراهن  بشكلها  الخانقة  األزمة 
الوطني  والتيار  الجمهورية  رئيس  ودعوة  إصالحياً، 
تجعلهما  ال  الــســيــاديــة  الحقائب  طائفية  إللــغــاء  الــحــر 
في  الفائزين  مراسيم  احتجاز  ظــل  فــي  مدنية،  أكــثــر 
حقوق  ذرائــع  تحت  المدنيّة  الخدمة  مجلس  مباريات 
طائفية  بإلغاء  الدستور  نص  خالفت  ولــو  الطوائف، 
الــوزارات  ومــداورة  األولــى،  الفئة  دون  بما  الوظيفة 
تخصيص  على  نّص  ال  أن  من  المنطلقة  الطوائف  بين 
لنص  الظهر  إدارة  صدقيتها  تدحض  بطائفة،  وزارة 
وظيفة  تــخــصــيــص  رفــــض  ــى  عــل واضـــــح  دســـتـــوري 
بــطــائــفــة، والــتــمــســك بهذا  الــفــئــة األولــــى  مــن وظــائــف 
لقبول  بنص  المطالبة  مقابل  للنص  خالفاً  التخصيص 

تبرير تخصيص وزارة حيث ال نّص يمنعه بمثل أن ال 
إليه. اما نادي رؤساء الحكومات السابقين  نص يدعو 
إلدارة  الحكومة  رئاسة  مسؤولية  رموزه  تحمل  الذي 
مصداقية  فال  عقود،  ثالثة  خــالل  الهاوية  نحو  البلد 
وضع  بعدما  الحصص  من  الحكومة  لتحرير  لدعوته 
تسمية  احــتــكــار  خــالل  مــن  كــامــلــة  كحصة  عليها  يــده 
والطعن  الــنــابــيــة،  األغلبية  امــتــالك  دون  مــن  رئيسها 
بــالــمــصــداقــيــة مــكــّرر عــنــدمــا يــكــون مــبــرر نــيــلــه »حق« 
معاملة  يرفض  طائفية  ميثاقية  بقوة  جاء  قد  التسمية 
القول  ومشروعاً  شرعياً  يصير  ولذلك  بمثلها،  الغير 
ألخذنا  صالحة  قــيــادة  يشكلون  ال  كــلــن«  يعني  »كــلــن 

المدنية. الدولة  نحو 
المجتمع  منظمات  هنا  أيضاً  تطال  كلن،  يعني  كلن   -
الطائفية  بلغة  تتحدث  التي  النخب  من  والكثير  المدني 
طائفية  بلغة  تدافع  ثم  بالطائفيين،  تتهمهم  من  إلدانة 
تكون  فكيف  الطائفية،  بجماعتها  األمر  يتصل  عندما 
جمعية أو يكون مثقف من الطراز المدني، ويصّرحون 
اطالق  فــي  خــصــوصــاً  طــائــفــيــة،  لــمــرجــعــيــة  بالتمجيد 
الطائفيين،  والــتــحــريــض  بــالــشــحــن  تــنــضــح  مــواقــف 
طائفة  يــصــف  مـــن  ومـــدنـــيـــاً  ــاً  ــفــي الطــائ يــكــون  وكــيــف 
بالمقابل،  أخــرى  طائفة  أمجاد  عن  ويتحدث  بالسوء 
الميليشياوي  الــعــقــل  عــن  الــعــقــل  هــذا  يختلف  وبــمــاذا 
اعـــرف عدوك  يــحــمــل شــعــاَر  او  لــطــائــفــتــه  الـــذي هــتــف 

اخرى؟ طوائف  لتوصيف 
ــن على  لــنــفــتــح قــوســي لـــكـــن،  نـــقـــول  لـــكـــن، وهـــنـــا   -
ونخبه  السياسية  بــقــواه  لبنان  أن  األولــى  معادلتين، 
المدنية  الدولة  نحو  لالنتقال  ينضج  كي  للكثير  يحتاج 
الطائفي  النظام  ظل  في  المضي  عن  ذاتها  بالقوة  عاجز 
التذاكي  عــدم  هــو  فالمطلوب  لــذلــك  الــهــاويــة،  غير  الــى 
لتطبيق  والـــذهـــاب  الــمــدنــيــة  لــلــدولــة  تــعــجــيــزي  بــطــرح 
رسم  في  الطائفي  التذاكي  على  تفّوق  الــذي  الدستور 
المادتين  خصوصاً  والتدريجية،  الواقعية  المخارج 
الطائفي  القيد  خارج  انتخاب  قانون  بإقرار  و95،   22
الهيئة  بتشكيل  واإلســراع  للشيوخ،  مجلس  وتشكيل 
مع  تشكيلها  كان  يفترض  التي  الطائفية  إللغاء  الوطنية 
قبل  المناصفة  أساس  على  منتخب  نيابي  مجلس  أول 
فوراً  األولى  الفئة  وظائف  وتحرير  عقود،  ثالثة  قرابة 
يقبل  ال  دستوري  لنص  وفقاً  الطائفي  التخصيص  من 
معيار  كــل  مــن  دونــهــا  مــا  وتحرير  والتأجيل،  التأويل 
والتملص  بالتأجيل  ألحــد  حــق  وال  طــائــفــي،  وحــســاب 
الدولة  عن  يتحدث  الكل  طالما  االستحقاقات  هذه  من 
على  الــقــدرة  يــدعــي  فمن  لــلــدســتــور.  ويحتكم  المدنية 
باألقل،  للسير  بإثبات االستعداد  باألكثر مطالب  السير 
والمعادلة  بتطبيقه،  مطالب  الدستور  عن  يتحدث  ومن 
العجز  في  كلن  يعني  كلن  رغم  أننا  هي  »لكن«  لـ  الثانية 
نفصل  أن  نستطيع  ال  الــمــدنــيــة،  بــالــدولــة  الــســيــر  عــن 
الرئيسية  قوتها  المنتمية  المقاومة  على  الحملة  بين 
على  المعركة  وبين  الثنائي،  يمثله  طائفي  مكّون  الــى 
وتحويلها  الــحــكــومــة  بــتــشــكــيــل  الــمــتــصــلــة  الــعــنــاويــن 
للمقاومة.  الثنائي وصوالً الستهداف معلن  الستهداف 
الحال مع  الشأن »لكن« كبيرة، تماماً كما كان  وفي هذا 
من  اليه  انتهى  وما  انطالقه،  يوم  كلن  يعني  كلن  شعار 
أوزار  زوراً  بتحميلها  للمقاومة،  استهداف  مشروع 

كلها. األزمات  ومسؤولية 
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بحلول ت�شرين �لثاني

األوبئة  علم  لبحوث  غامالي  مركز  مدير  أعلن 
الروسية،  الصحة  وزارة  في  الدقيقة  واألحــيــاء 
ألكسندر غينتسبورغ، أمس، أنه »بحلول تشرين 
5-6 ماليين جرعة من  إنتاج  المقّرر  الثاني، من 
اللقاح من فيروس كورونا المستجّد، في غضون 
معظم  تطعيم  الممكن  من  سيكون  شهراً   12-9

سكان روسيا«.
مستديرة  مــائــدة  خـــالل  غينتسبورغ،  وقـــال 
»روسيا  اإلعالمية  المجموعة  مبنى  فــي  عقدت 
المستجد  كورونا  »فيروس  بعنوان  سيفودنيا« 
»المهمة  إن  المهنيين«،  نظر  وجهة  روســيــا،  في 
التنظيمية الرئيسية في الوقت الحالي هي بالطبع 
الواقعة  المؤسسة  وتعمل  اإلنتاج،  نطاق  توسيع 
في معهد غامالي بالطبع في ثالث نوبات، ولكن 
الالزمة  الــضــروريــة  الكميات  توفير  يمكنها  ال 

لتلقيح الجزء األكبر من سكان بلدنا«.
لسكاننا  هــذا  سيسمح  نفهم  »كــمــا  وأضــــاف: 
أجل  مــن  شــهــًرا   12-9 غــضــون  فــي  بالتطعيم 
تحقيق مستوى تطعيم يبلغ نحو 70-%80، مما 
على  الممرض  العامل  هذا  دورة  بوقف  سيسمح 

مستوى السكان«.
وأوضح أنه اآلن يجري نقل التقنيات إلى ثالثة 
الثاني من هذا  أربعة مواقع، وبحلول تشرين  أو 
جرعة  ماليين   6-5 إنتاج  المخطط  و«من  العام، 

من اللقاح«.
لقاح  أول  الــروســيــة  الصحة  وزارة  وسجلت 
في العالم للوقاية من الفيروس »كوفيد19-«، تم 
تطويره في مركز غامالي وتم إنتاجه في المركز 
المباشر  االستثمار  باالشتراك مع صندوق  ذاته 

.»V الروسي تحت اسم »سبوتنيك
وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في 
على  تطويره  تم   ،»19 »كوفيد  من  للوقاية  العالم 
يد خبراء مركز غامالي ألبحاث األوبئة واألحياء 
الصندوق  مــع  بــاالشــتــراك  إنتاجه  وتــم  الدقيقة 

الروسي لالستثمارات المباشرة.
وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في 
أكثر  من  طلبات  تلقى  الصندوق  أن  سابق،  وقت 
مليار جرعة  العالم لشراء  20 دولة من دول  من 
مــن الــلــقــاح الــوطــنــي الــصــنــع ضــد »كــوفــيــد 19«. 
أن روســيــا وافقت  إلــى  الــوقــت نفسه، أشــار  فــي 
والطاقات  دول،  خمس  في  اللقاح  هذا  إنتاج  على 
المتاحة تغطي الفرصة إلنتاج 500 مليون جرعة 

في السنة.

بعينها  لــشــؤون  تهتم  نخبوّية  منظمات  تتخطى  عندما 
وتتخصص بتقديم الخدمات ورفع الصوت بشأنها، حدود 
سياسياً  مشروعاً  لتصير  وتتقدم  واختصاصها  مهمتها 
متكامالً، يصير السؤال مشروعاً عن السبب، خصوصاً ان 
والتقدم  وأهلها  السياسة  شيطنة  شعار  تحت  يحصل  ذلك 
تغييب  هو  لذلك  األول  الحاصل  ويصير  عنها،  ممّوه  كبديل 
الــقــضــايــا الــمــحــوريــة فــي حــيــاة الــشــعــوب وصــراعــاتــهــا عن 
مسؤولية  واهلها  القضايا  هــذه  تحميل  وغــالــبــاً  الــواجــهــة، 
االحتالل  فيصير  نعيش«؛  »تــركــونــا  شعار  تحت  األزمـــات 
وتصير  ثانوية،  أمــوراً  الوطنية  السيادة  وانتهاك  والعدوان 

المقاومة عبثاً يخّرب طريقة العيش.
تبغي  ال  مؤسسات  هي  المدني  المجتمع  منظمات  نظرياً 
الربح يريد أصحابها بعيداً عن التورط في السياسة االهتمام 
بقضايا مثل السجون والمخدرات والبيئة والفساد والحريات 
بقياس  السياسيين  من  واحدة  مسافة  على  تقف  اإلعالمية، 
القضية التي تشكل عنوان تحركها، ولكنها عملياً وفي زمن 
بفشل  وتسببت  الغربية  السياسات  أصابت  التي  التحّوالت 
مشاريعها صارت صيداً ثميناً وضالة منشودة لتحقيق هذه 
السياسات، فأغدقت عليها أمواالً غير خاضعة لرقابة الدول 
والمجتمعات، وأنيطت بها مهام تتخطى أحجامها وأدوارها، 
خصوصاً ان الغرب ال يمانع ان تتولى اإلدارة السياسية في 
بالد المستعمرات والمحميات نخب تقول إنها ال تتدخل في 
السياسة وتهتم لشؤون العيش، وترى في تدفق مساعدات 

الغرب سبباً للحياة ولو كان ذلك باسترهان البلد وثرواته.
خالل عقود مضت صعدت هذه المنظمات الى الواجهة في 
الكثير من بلدان العالم وليس الحال في البالد العربية أولى 
نتاج  كــان  العربي  بالربيع  سمي  ما  ان  ولنتذكر  التجارب. 
ادارة غربية بواسطة هذه المنظمات، التي قال األميركيون إن 

تسميتها تغيرت وصارت تسّمى بالفاعلين غير الحكوميين، 
قائمة  تتصدر  اطــراف  ثالثة  إن  السياق  هذا  في  قالوا  لكنهم 
القاعدة  وتنظيم  المقاومة  الحكوميين،  غير  الفاعلين  هؤالء 
مقدمتها  وفــي  الليبرالية  العربية  والفضائيات  ومشتقاته، 
كانت قناة الجزيرة يومها، وإن المشروع األميركي يستهدف 
تنشيط بعضها إللغاء بعضها اآلخر. والمطلوب إلغاؤه طبعاً 
كومبارس  فهي  نعرفها  التي  المنظمات  أمــا  المقاومة.  هو 
العربي  الربيع  في  لذلك  العملية،  هــذه  في  الخلفي  الصف 
المنظمات  ناشطو  بــدأه  لما  شرعياً  وريــثــاً  القاعدة  ظهرت 
العربية،  قناة  بعدها  ومــن  الجزيرة  قناة  وواكبته  المدنية، 

وليبيا وسورية مثال حّي.
الفساد المالي مرادف دائم لحال هذه المنظمات التي جّربها 
إلفساد  والعراق  فلسطين  من  كل  داخــل  مرحلة  في  الغرب 
شعبي  اتــهــام  ومــصــدر  ظــاهــرة  فــصــارت  الشعبين.  نــخــب 
تونس  في  اختبارها  تّم  ثم  ومن  صفوفها،  في  للمنضوين 
والجزائر والسودان واليمن، تحت شعارات سقوط القضايا 
الكبرى و»بدنا نعيش«، وفي لبنان لهذه المنظمات سيرة من 
السرقات والفساد وروائحه الكريهة مع المساعدات الخاصة 
بالنازحين السوريين، وفي سورية دّرة تاج هذه المنظمات 
بقضية  للتالعب  الــمــالزم  الــتــاريــخ  ذات  البيضاء«  »الــخــوذ 
الدبلوماسية  الــتــقــاريــر  فضحتها  كما  الكيميائي  الــســالح 
الوازنة.  الغربية  الصحف  وبعض  الروسية  والمخابراتية 
سيكتشف  مختلفة  مجاالت  في  العالمية  للجوائز  والمتتبع 
لألدوار  يعدها  التي  الرموز  نجومية  يصنع  الــذي  »المعلم« 

المقبلة.
منظمات المجتمع المدني فضيحة متنقلة ما عدا قلة قليلة 
منها تواكب قضايا شعوبها بصدق، لكن صوتها في العالم 

ال يسمع كحال المنظمات الحقوقية في البحرين.

من دون تثبيت ذلك عرفاً أو حقاً مكتسباً، وبدت مبادرة الحريري 
الجمود،  جليد  كسر  نوعّي  اخــتــراق  بداية  فرنسياً،  المدعومة 
يتلقف  أن  الحكومي،  بالملف  صلة  على  مصادر  توقعت  حيث 
عن  الــنــزول  على  تساعده  بإيجابية  الحريري  مــبــادرة  الثنائي 
الفرنسية،  بالمبادرة  المداورة  بإلصاق  صعدها،  التي  الشجرة 
بهدف حشر الثنائي واالعتقاد بفرصة انتزاع تنازل منه يصّور 
إن  الــمــصــادر  وقــالــت  األمــيــركــيــة.  الــعــقــوبــات  أنتجتها  كهزيمة 
مدير  يكون  أن  يرّجح  رفيعاً  مندوباً  سيوفد  الفرنسي  الرئيس 
المخابرات الفرنسية برنار ايميه إلى بيروت لمواكبة االتصاالت 
الحثيثة لتشكيل الحكومة عن قرب. كما توقعت أن يزور الرئيس 
المكلف مصطفى اديب بعبدا للبدء بخطوات ملموسة بالتشاور 
مع رئيس الجمهورية حول حكومة جديدة يرّجح أن تكون من 
ثمانية عشر وزيراً، يتشارك أديب مع الرئيس ميشال عون في 
وصوالً  فرنسية،  بمعونة  وحقائبهم،  وزرائها  بأسماء  التداول 
لوالدة قريبة ال تتعدى مهلتها نهاية األسبوع للحكومة الجديدة.

الحريري: قّررت مساعدة أديب
وفيما كان الملف الحكومي في دائرة الجمود الكلي ويقترب من وضعه 
على رف انتظار التطورات االقليمية والدولية، حركت مواقف الرئيس سعد 
الحريري المياه الحكومية الراكدة بالتزامن مع الجهود الفرنسية المكثفة 

على الخطوط الداخلية والخارجية لدفع المبادرة الفرنسية إلى األمام. 
بعد  أمس،  مساء  اإلعالمي  مكتبه  من  صدر  بيان  في  الحريري  وأعلن 
»مساعدة  قّرر  أنه  الوسط،  بيت  في  النيابية  المستقبل  لكتلة  اجتماع 
مستقل  مالية  وزير  بتسمية  مخرج  إيجاد  على  أديب  مصطفى  الرئيس 
من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة 
الكفاءة والنزاهة وعدم االنتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في 
أي حال من األحوال اعترافاً بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعّية أو 

بأي طائفة من الطوائف«.
لمرة  هو  القرار  هذا  أن  واضحاً  يكون  أن  »يجب  الحريري:  وأضاف 
واحدة وال يشكل عرفاً ُيبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو 
مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، 
وإنقاذ  إنقاذه  ثم  لبنان  انهيار  كبح  أجل  من  اإلصالحي،  عملها  وتسهيل 

اللبنانيين«.
ولفت إلى أنه »بهذه الخطوة، تصبح المسؤولية على عاتق الممانعين 
لتشكيل الحكومة. فإذا استجابوا وسهلوا ربحنا لبنان وربح اللبنانيون، 
لوقف  لبنان  فرصة  ضياع  مسؤولية  يتحملون  عرقلتهم  تابعوا  واذا 
ال  للتزايد،  والمرشحة  الحالية  مآسيهم  من  اللبنانيين  وإنقاذ  االنهيار 

سمح الله«.
قرار  وهو  السم،  بتجّرع  ق��راراً  أتخذ  جديدة،  »مرة  الحريري:  وقال 
اتخذه منفرداً بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي 
سياسي،  انتحار  بمثابة  بأنه  البعض  يصفه  قد  القرار  هذا  بأن  المسبق 
عنه  بديل  ال  قراراً  يمثل  أنه  من  واثقاً  اللبنانيين،  أجل  من  اتخذه  لكنني 
لمحاولة إنقاذ آخر فرصة لوقف االنهيار المريع ومنع سقوط لبنان في 

المجهول«.
وعلّقت مصادر ثنائي أمل وحزب الله على مبادرة الحريري باعتبارها 
خطوة لإلمام على أمل أن يتم التواصل باتجاه رئيس الجمهورية الذي 
هو شريك في عملية التأليف. فيما لفتت مصادر التيار الوطني الحر لل�«او 
تي في« أنه »في حال كانت مبادرة الحريري ستسهم بالحل فال مشكلة 

لدينا معها، وما يهمنا تشكيل حكومة مهمة منتجة تنفذ اإلصالحات«.
بحسب  الحريري  مبادرة  من  السابقون  الحكومات  رؤساء  موقف  أما 
الفرنسية.  للمبادرة  التعطيلية  نياتهم  فكشف  للبناء  سياسية  مصادر 
إذ اعتبروا في بيان لهم تعقيباً على بيان الحريري أن »مبادرة الحريري 
حصرياً  حقاً  تكون  أن  يمكن  وزاري��ة  حقيبة  من  هناك  وليس  شخصية 
لوزراء ممن ينتمون إلى طائفة أو مذهب معين«. فيما نقلت مصادر إعالمية 
ان الرئيس المكلف مصطفى أديب سيزور بعبدا اليوم إذا لم يطرأ طارئ، 
أن حركة اتصاالت  إلى  الحكومة ستولد سريعاً. ولفتت  أن  إلى  وأشارت 
ناشطة ليالً الختيار اسماء الوزراء ومحاولة تقديم مسودة تشكيلة اليوم. 

كما قالت اوساط الرئيس المكلف أن مبادرة الحريري قيد الدرس.

السنيورة 
وكان الفتاً زيارة الرئيس فؤاد السنيورة الى دار الفتوى ولقائه مفتي 
المجلس اإلسالمي  اللطيف دريان قبيل اجتماع  الشيخ عبد  الجمهورية 

الشرعي األعلى!
لحكومة  ماسة  حاجة  هناك  أن  ال��ى  اللقاء  بعد  السنيورة  ولفت 
اوصلت  التي  الكبرى  لألزمات  والتصدي  االنهيار  إليقاف  وفاعلة  قادرة 
في  المعنيين  جميع  على  متمنياً  والبحر،  البر  في  الهالك  الى  اللبنانيين 
لبنان التمسك بوثيقة الوفاق الوطني والدستور نصاً وروحاً والكف عن 
العبث بهذا النص المرجعي الجامع وذلك بفرض أعراف تخّل بنصه او 
تشكيل  الى  السنيورة  دعا  كما  عليه.  التفاوض  يراد  جديد  لنظام  تدعو 
حكومة إنقاذ مصغرة تتألف من عدد من المتخصصين األكفاء ال يكونون 
أسرى للعصبيات او االلتزامات الطائفية. وقال »ما عادت البالد تتحمل 
التشبث  عن  اإلق��الع  من  بد  وال  مسؤولة  وغير  وطنية  غير  ممارسات 

بالحصص«.

بعبدا
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  كثف  الحريري  بيان  وقبيل 
مواكبة  مصادر  وأش��ارت  الحكومة،  والدة  أم��ام  العقد  لتذليل  جهوده 
عون  الرئيس  دعوة  على  الفعل  ردود  رصد  اآلن  »يتم  أنه  بعبدا  لجهود 
على  لُيبنى  المقبلة   24 ال�  الساعات  في  تتبلور  أن  المفترض  من  التي 
باتصاالته  يقوم  أيضاً  المكلف  الرئيس  أن  وكشفت  مقتضاه«.  الشيء 
ومشاوراته في هذا اإلطار مع العلم أن حتى الساعة لم يسجل أي اتصال 
بين الرئيس عون والرئيس المكلف بعد مبادرة رئيس الجمهورية أمس 

األول.

الرئيس  به  قام  ما  »ان  المصادر  فأكدت  للمبادرة عينها،  بالنسبة  اما 
قام  وبعدما  مقفل،  وضع  أم��ام  كنا  بعدما  الباب  فتح  هو  أم��س،  عون 
المباشرة  االت��ص��االت  خ��الل  من  وح��اول  العقبات  لتذليل  بخطوات 
التي  الحلول  سلسلة  اصطدمت  وبعدما  مخرج،  إيجاد  والمشاورات 
تقّدم بها الرئيس بحائط مسدود أراد التقدم بهذه المبادرة. من هنا قدم 
يفتح  وهو  الحكومة  تشكيل  على  حرصه  باب  من  قدمه  الذي  االقتراح 
تتبين  لم  اآلن  »حتى  واضافت:  حالً«.  يريدون  كانوا  ان  الحل  أمام  باباً 
ردود الفعل الرسمية ولم تعلن الكتل موقفها الرسمي من مبادرة الرئيس 

باستثناء بعض التسريبات التي ال يمكن أن يبنى عليها«.
كلمة  تناول  من  »هناك  إن  بعبدا  أجواء  على  مطلعة  مصادر  وقالت 
يهدف  التعبير  كان  أمس  تحّدث  عندما  عون  الرئيس  بسخرية،  جهنم 
الى التحذير من الذهاب نحو األسوأ. وتناول هذه العبارة بغير إطارها 
يهدف الى حرف النظر عن جوهر المبادرة والهروب من تحديد الموقف 
ما  ان  ال��ى  اإلش��ارة  مع  الجمهورية،  رئيس  مبادرة  وه��و  األس��اس  من 
إنما  للكلمة  الروحي  بالمعنى  يكن  لم  جهّنم  بكلمة  عون  الرئيس  قصده 
التعتيم  فهدفه  الشكلية  األمور  على  ركز  ومن  الخطير،  التدهور  بمعنى 
وحرف النظر عن أهمية المبادرة واإلضاءة على تشبيه ثانوي ليس هو 

األساس«.
عون  الرئيس  مبادرة  التقاء  عن  أشير  »ما  أن  الى  المصادر  ولفتت 
الجمهورية  رئيس  موقف  هذا  أن  بالتأكيد  الحر  الوطني  التيار  طرح  مع 
وهو طرح يراوده منذ بدء أزمة التأليف وتقدم فيه من باب حرصه على 
تشكيل الحكومة وال شيء يمنع من أن يلتقي معه طرف بطرح مشابه. 
أما بالنسبة لالتصال مع الرئيس المكلف مصطفى أديب فأكدت المصادر 
مرتقبة  زيارة  حول  الكالم  وعن  يومين«.  منذ  اتصال  أي  يسجل  لم  أنه 
لموفد فرنسي، قالت المصادر: سمعنا كالماً كهذا ولكن الدوائر الرسمية 

لم تتبلغ شيئاً في هذا اإلطار«.

اجتماع مالّي 
عمل  لمتابعة  يعقدها  التي  االجتماعات  الجمهورية  رئيس  وواصل 
اإلدارات والمؤسسات الرسمية، فرأس للغاية اجتماعين في قصر بعبدا، 
بحضور رئيس حكومة تصريف االعمال حسان دياب وعدد من الوزراء 
الرئيس  الى  حضره  األول  والمختصين.  األعمال  تصريف  حكومة  في 
حاكم  وزن��ي،  غ��ازي  االعمال  تصريف  حكومة  في  المالية  وزي��ر  دي��اب 
الكفيلة  السبل  في  المجتمعون  وبحث  سالمة.  رياض  لبنان  مصرف 
بمواصلة الدعم، ال سيما على األدوية والقمح والمواد والسلع األساسية. 
مصرف  مع  اجتماعاتها  تكثيف  المعنية  الوزارات  من  الطلب  تقرر  كذلك 

لبنان بهدف تحقيق ما تقدم ضمن خطة متكاملة توضع لهذه الغاية.
المصرف  باحتياطات  البحث  »تم  أنه  الى  االجتماع  مصادر  وأشارت 
19 مليار دوالر. وتم االتفاق على استمرار الدعم للمواد  المركزي وتبلغ 
على  المحافظة  مع  ممكنة  فترة  ألط��ول  وتوجيهه  األساسية  والسلع 

الودائع بالعملة الصعبة«.
نسيب  المالي  الخبير  بيبلوس  بنك  في  المستشارين  كبير  وأش��ار 
المشتقات  استيراد  هدفه  كان  إن  الدعم  »نظام  أن  الى  ل�»البناء«  غبريل 
النفطية او القمح او الدواء او المعدات الطبية او السلة الغذائية او المواد 
األولية للصناعة والزراعة، فهو من اختصاص االقتصاد الموّجه وطريقة 
طبقته  التي  البلدان  معظم  في  فعاليتها  وعدم  كلفتها  أثبتت  هذه  الدعم 
قبل أن يثبت ذلك مرة إضافية في لبنان«. وأضاف غبريل: أن »احتياطي 
مصرف لبنان بالعمالت األجنبية هبط 8،43 مليار دوالر منذ اول السنة، 
اليوروبوند  سندات  احتساب  دون  من  تقريباً،  المئة  في   27 بنسبة  اي 
تسديد  عن  االمتناع  الحكومة  ق��رار  وبعد  محفظته،  في  يحملها  التي 
سندات اليوروبوند في 7 آذار الماضي، جّفت بشبه كامل تدفقات رؤوس 
األموال بالعمالت األجنبية الى لبنان وهذان العامالن أّديا الى استنزاف 
الدعم  أن  علماً  شهرياً،  األجنبية  بالعمالت  لبنان  مصرف  احتياطي 
بحسب غبريل عادة يكون من الخزينة وليس من المصرف المركزي. إال 
أن قرارات الدعم، وخصوصاً آخر قرار، جاءت من دون تحديد مهلة زمنية 

لها وتقدير كلفتها بشكل دقيق«.
السوق  في  االجنبية  بالعمالت  سيولة  »ضخ  فإن  غبريل  وبحسب 
المحلّي يمر من خالل اتفاق تمويلي إصالحي مع صندوق النقد الدولي، 
السلطات  ستضطر  آجالً  ام  فعاجالً  عموماً  الدعم  يحّبذ  ال  بدوره  الذي 
ولكن  المواد،  هذه  كل  او  بعض  عن  للدعم  التدريجي  للرفع  اللبنانية 
قبل ذلك، من األجدى رفع الدعم عن قطاع الكهرباء الذي أرهق الخزينة 
وتسّبب بنصف عجز الموازنات العامة وبارتفاع الدين العام والمعروف 
أن هناك هدراً مقونناً في قطاع الكهرباء، حيث الخسائر غير التقنية، كما 
للشبكة،  الشرعي  غير  واالستخدام  السرقة  أي  الدولي،  البنك  يسّميها 
تشكل أبرز تحديات القطاع«. وأوضح أن »رفع الدعم عن تعرفة الكهرباء 
المستهلكين  كبار  ويجبر  األخرى  والسلع  المواد  عن  الدعم  رفع  يجنب 
احتياطي  استنزاف  من  ويحّد  السوق،  سعر  حسب  فواتيرهم  دفع  على 
للمواطن  مقبول  حّل  إليجاد  للسلطات  الوقت  يعطي  كما  لبنان،  مصرف 

الفقير من خالل الباقة التموينية«.
إن  ل�»البناء«  سليمان  اب��و  وليد  المالي  الخبير  يقول  المقابل  في 
األخيرة  السنوات  مدى  على  تراجعت  واالحتياطات  جداً  سيئ  »الوضع 
الى أن  بسبب تدخل مصرف لبنان الدائم لتغطية عجز الدولة«، مشيراً 
»الخيار الوحيد أمام الدولة هو االستمرار بالدعم من خالل االستدانة من 

الخارج مقابل رهن جزء من الذهب وفقط لدعم السلع األساسية«.

انفجار عين قانا
انفجار  إلى  أدى  الذي  الحقيقي  السبب  ُيعَرف  لم  آخر،  صعيد  على 
الجيش  ضرب  وفيما  الساعة،  حتى  التفاح  إقليم  في  قانا  عين  بلدة  في 
اقتصر  االنفجار،  مكان  في  أمنياً  طوقاً  الله  حزب  من  وعناصر  اللبناني 
بيان الجيش على أن االنفجار وقع في أحد المباني في بلدة عين قانا وأن 

قوة من الجيش حضرت إلى المكان وباشرت التحقيقات.
واشارت قناة المنار الى أنه: »حوالي الساعة الثانية بعد الظهر سمع 
الرسمية  المدرسة  قرب  النبطية  قضاء  قانا  عين  قرية  في  انفجار  دوي 
)الجبانة( والمبنى يعود لمؤسسة تعمل في مجال نزع األلغام ومخلفات 

الحرب واالنفجار جاء نتيجة تخزين المخلفات التي تم نزعها«.

التعليق ال�سيا�سي

ف�شيحة منظمات �لمجتمع �لمدنّي
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الجيش  تحديث  استدعى  كما  الشامي،  المصري  القوس  استكمال  موضوعياً  استدعى 
للتخلص من المماليك وبناء جيش جديد من أبناء الريف والفالحين.

اإلداري،  اإلقطاعية على بواكير اإلصالح  العثمانية  الدولة  وعندما استشعر استعصاء 
الدستوري الحقاً، قّدم نفسه ألوروبا كحليف وموديل لبناء شرق رأسمالي على غرار أوروبا 
الرأسمالية نفسها، لكن المتروبوالت والمراكز األوروبية، وجدت فيه خطراً على مصالحها 
في  العثمانية  الدولة  اسوار  عن  بالقوة  وردته  له  حداً  فوضعت  شريكاّ،  او  حليفاً  وليس 
إسطنبول وأخرجته من سورية، وحشرته في مصر تحت وصايتها، من دون أن تسمح له 

باستكمال مشاريع التطوير الرأسمالية.
تجربة  فهي  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  شهدها  التي  الثانية،  التجربة  اما 
اليابان، حيث اخذت أوروبا والواليات المتحدة قراراً بدعم تحّول اليابان نحو الرأسمالية 
وبناء موديل رأسمالي فيها على غرار الشمال الصناعي، كما ساعدت العائلة الحاكمة على 
التخلص من الساموراي باعتبارهم رمزاً لليابان القديمة، وهو ما أظهرته السينما في أكثر 

من فيلم، مثل الساموراي األخير لتوم كروز.
هكذا منعت الرأسمالية العرب بزعامة محمد علي من بناء قوس مصري – شامي رأسمالي، 
فيما دعمت اليابان وغيرها، والسبب يعود الى ميراث الصراع على الشرق والجيوبوليتيك 

الذي يحيط بالهالل المتوسط الذي يجب ان يخضع مباشرة ألوروبا الرأسمالية.
الصهيونية،  للحركة  االمبريالية  دعم  وراء  وقف  الذي  هو  المذكور  التطور  حجز  إن  بل 
وبناء كيان عازل بين مصر والشام، حسب مذكرة لرئيس وزراء بريطانيا األسبق، كامبل 

بنرمان.
الحالة السابقة مع العرب، تكررت أكثر من مرة في النصف األول من القرن العشرين كما 

في النصف الثاني منه.
في المرة األولى، عندما توّهمت إرهاصات او بواكير البرجوازية الشامية، ان بإمكانها 
االستعماريتين،  القوتين  مع  بالتحالف  العربي،  الشرق  عموم  في  برجوازية  دولة  إقامة 
لهذه  وقامت  هابطة،  كقوة  االقطاعي  العثماني  االستعمار  إلزاح��ة  وفرنسا،  بريطانيا 
الغاية بالتواصل مع شريف مكة لتأمين غطاء ديني عربي لمشروعها ضّد الغطاء الديني 

العثماني.
فاكتشفت هذه البرجوازية بعد فترة قصيرة، ان االستعمار البريطاني – الفرنسي ضد 
إقامة مثل هذه الدولة، وانتهت أوهامها مع تقطيع أوصال سورية الطبيعية الى كيانات لم 

تنجز حتى اآلن اللحظة الحضارية المواكبة لفكرة الدولة القومّية الحديثة.
أما المرة الثانية، فكانت بعد ثورة 23 تموز/ يوليو المصرية بزعامة جمال عبد الناصر، 
الذي استفاد من التجارب السابقة من زاوية إخفاق الرؤية البرجوازية الليبرالية، ولكن مع 

الوقوع في خطأ آخر.
وذلك حين توّهم اّن بإمكانه بناء مشروع دولة ناهضة حديثة بتحييد االشتباك الدائم 
حديثة  قوة  الى  التحّول  من  مصر  لمنع  أصالً  تأسيسه  تّم  الذي  الصهيوني،  العدو  مع 

تجد نفسها موضوعياً في قلب مشروع األمة ووحدتها، التي تهّدد المصالح االستعمارية 
بالضرورة.

فما هي إال سنوات قليلة حتى اكتشف اّن )الحرب في بّر مصر( )عنوان رواية ليوسف 
أي  واال  القناة،  ضفاف  على  أخرى  بحرب  الناصر  عبد  مباغتة  من  العدو  تمنع  لم  القعيد( 
معنى للمشروع الصهيوني ووظيفته غير حجز التطور، ومنع مصر من ان تتشكل كرافعة 

وكرة ثلج لألمة كلها.
بهذا المعنى، فإّن العرب عموماً والمشرق، خصوصاً، مصر والهالل الخصيب )سورية 
)ديكتاتورية  ب�  تسميته  يمكن  ما  خارج  واح��داً  شبراً  التقّدم  يستطيعون  ال  الطبيعية( 
الجغرافيا العالمية( وما تفرضه من اشتباك استراتيجي يساهم في كّل مرة بتقرير مصير 
العالم وخرائطه، فكيف إذا تعّززت هذه الديكتاتورية بتداعيات الثورة المعلوماتية الرابعة 

وعودة البحار الى لعبة الصراعات الدولية.
بالقدر  تكون  ما  أشبه  المشرق،  هذا  كّل  في  وتعميمها  واالشتباك  المقاومة  ثقافة  اّن 
االغريقي، الذي ال مهرب منه وال يؤدي الى البقاء في التاريخ وحسب بل وكشريك اساسي 

في تقرير مصائره.
وبهذا المعنى ثانياً، اذا كانت مشاريع التنمية والتطور الكبرى من محمد علي الى عبد 
وكان  المتوسطي،  الهالل  منطقة  في  الدولي  الصراع  باستحقاقات  اصطدمت  قد  الناصر، 
بعضها يدعو لبناء موديل عربي على غرار الرأسمالية األوروبية، كيف بإمكان اقتصادات 
تابعة ومشّوهة وبنى اجتماعية متشظية، لم تقطع اي شرط حقيقي بين الحالة الطبيعية 
المذكورة،  االستحقاقات  تداعيات  كّل  جانباً  تطرح  ان  المدنية،  الحضارية  الحالة  وبين 
وتغرق بالحديث عن االلتحاق بركاب العصر عبر دعوات كوميدية عن حكومة التكنوقراط، 
للحالة  الموضوعية  الشروط  من  األدنى  الحّد  الى  تفتقر  سياسية  غير  مدنية  ومطالبات 

المدنية نفسها.
فالدستور الحديث، والمواطنة والمدنية، وغيرها ليست نصوصاً وسجاالت حقوقّية، بل 
القومية،  الثورة الصناعية ودولة وستفاليا  وقائع اجتماعية أنجزها األوروبيون في قلب 

حيث مفهوم الشعب والوطن والمواطنة نتاج هذه الثورة وتحّوالتها المادية.
تحّرر وطنّي ال حراك مدنّي:

ما نخلص إليه هو أّن المشهد العربي وظروفه وأهمية الجغرافيا السياسية االقتصادية 
من حوله، ومفاتيحها االستراتيجية، يحتاج الى إعادة إنتاج مشروع التحرر الذي يربط 
والرجعيين،  والصهاينة  االمبرياليين  تحالف  ضّد  الوطني  بالصراع  الطبقي  الصراع 
ويحترم الوزن النسبي للقوى الفاعلة في هذه المرحلة وخاصة قوى المقاومة والممانعة 

وحضورها على مستوى اإلقليم كله.
ولعّل ما كتبه غرامشي عن الكتلة التاريخية والمثقف العضوي المشتبك وليس المثقف 
التوحيد،  )التحرير،  الفيتنامية  التجربة  عن  الحافظ  ياسين  كتبه  ما  وكذلك  المدني، 

والتقّدم( دليل عمل راهن يمكن التأسيس عليه وال بديل عنه.

وبين  بينه  وتمت   2018 األول  تشرين  أكتوبر/  في 
هّدده  إنه  وقال  سعود،  بن  سلمان  السعودي  الملك 
الحكم  الدفع وإال لن يبقى على كرسي  فيها بضرورة 

أكثر من أسبوعين.
وكاالت  تناقلت  الفجه  لتهديداته  إعالنه  وعقب 
فقط  توّجه  لم  والتي  تصريحاته  العالمية  األنباء 
وق��ام  الجنوبية  وك��وري��ا  لليابان  ب��ل  للسعودية 
لخطاب  ملخص  بتقديم  تايلور  جيفري  الصحافي 
يقول:  يوتيوب  موقع  على  نشره  تم  المطول  ترامب 
مع  اليوم  صباح  تحدثت  وقد  السعودية،  أحب  »أنا 
فخامة الملك سلمان مطوالً، وقلت له أيها الملك لديك 
يعرف  أح��د  ال  وبدوننا  ال���دوالرات،  من  تريليونات 
االحتفاظ  على  ق��ادراً  تكون  ال  قد  ربما  حدث  قد  ماذا 
هي  معنا  لكن  للهجوم،  ستتعّرض  ألنها  بطائراتك، 
أن  يجب  ما  المقابل  في  نأخذ  ال  لكننا  ت��اّم،  أمان  في 
نحصل عليه، نحن ندعم جيشكم، لذلك دعوني أسأل: 
لماذا ندعم جيوش هذه الدول الغنية؟ أمر مختلف أن 
مع  وخطيراً،  صعباً  وضعاً  تعيش  لدول  الدعم  نقدم 
فظائع يمكن أن تحدث، ويمكن أن تكون قبيحة، مئات 
يكون  أن  لكن  يقتلون،  ربما  البشر  ماليين  اآلالف.. 
وكوريا  اليابان  مثل  السعودية  مثل  غنية  دول  لديك 
الجنوبية لماذا إذن ندعم جيوشها؟ ألنهم سيدفعون 

لنا، المشكلة أنه ال أحد طالب بذلك من قبل«.
ثوابت  من  هي  اإلمبريالية  السياسة  هذه  بالطبع 
بهذا  تعلن  تكن  لم  لكنها  تاريخياً،  األميركية  اإلدارة 
الشكل الفّج الذي يقوم به المجنون ترامب الذي خرج 
الثقيل.  العيار  من  بمفاجأة  األسبوع  هذا  العالم  على 
األميركّية  اإلدارة  ع��داء  مدى  يعرف  أجمع  فالعالم 
وجه  في  ص��ام��داً  وق��ف  ال��ذي  األس��د  بشار  للرئيس 
مشروع الشرق األوسط الجديد ولم يخضع للضغوط 
بالده  على  الشرسة  الكونية  الحرب  رغم  األميركية 
لم  لكن  سنوات،  عشر  من  يقرب  لما  استمّرت  والتي 
يكن أحد يتوقع أن يخرج ترامب ليتباهى في مقابلة 
الرئيس  تصفية  حاول  أنه  نيوز«  »فوكس  قناة  مع 

2017 لكن وزير دفاعه  السوري بشار األسد في عام 
القرار،  تنفيذ  على  اعترض  ماتيس  جيمس  السابق 
هذا  لمثل  الخطيرة  التداعيات  من  مخاوفه  وأب��دى 
العسكري والسياسي، وأبدى  الصعيدين  القرار على 
ترامب امتعاضه من اعتراض ماتيس معتبره جنراالً 

فظيعاً وقائداً سيئاً.
حول  الدولية  األف��ع��ال  ردود  هو  حقاً  والغريب 
دمشق  اعتبرت  ال��ذي  ال��وق��ت  ففي  التصريح  ه��ذا 
تصريحات الرئيس األميركي حول استهداف الرئيس 
أّن اإلدارة األميركية تعمل وفق  بشار األسد تدل على 
إلى  للوصول  الجريمة  يمتهنون  طرق  قطاع  »نظام 
مآربهم«، وباستثناء إدانة مندوب روسيا الدائم لدى 
تعليق  يصدر  لم  نيبينزيا،  فاسيلي  المتحدة  األم��م 
ألي  مسؤول  أي  قبل  من  ترامب  لتصريح  إدان��ة  أو 
بتأييد  يومياً  علينا  يخرجون  ممن  العالم  في  دولة 
تصريحات  وكأن  األميركية،  اإلدارة  سياسات  ودعم 

المجنون ترامب مقبولة وغير قابلة لإلدانة.
على  الماضي  في  خرسوا  من  الشديد  ولألسف 
حق  وفي  بالدنا  حق  في  األميركية  اإلدارة  جرائم  كّل 
اإلمبريالية  السياسات  رفضت  التي  الوطنية  الرموز 
وال  ألسنتهم  يبلعون  زال��وا  ما  األميركية،  ل���إلدارة 
يتحرك لهم ساكن في الوقت الذي يعلن فيه المجنون 
ترامب عن محاولته اغتيال رئيس عربي بطل وشجاع 
في  العربية  وأمته  ب��الده  ش��رف  عن  مدافعاً  وق��ف 
مواجهة البلطجة األميركية، بل إن بعضهم يهرولون 
المجنون  من  بأوامر  الصهيوني  العدو  مع  للتطبيع 
والية  على  الحصول  أج��ل  من  ويدعمونه  ت��رام��ب، 
رئاسية جديدة، وبالطبع لم يتحّرك ساكناً للمنظمات 
بحقوق  نهار  ليل  رؤوس��ن��ا  تصدع  التي  ال��دول��ي��ة 
جميعها  ألّن  الحروب،  مجرمي  ومحاكمة  اإلنسان 
وليعلم  األميركية،  اإلدارة  وهيمنة  لسيطرة  يخضع 
لها  ليس  األميركية  اإلدارة  أن  ألسنتهم  البالعين  كّل 
صديق أو حبيب، وأن الدور أٍت عليهم ال محالة، اللهم 

بلغت اللهم فاشهد.

{ اياد موصللي
قال سعاده: لم يتسلط اليهود على جنوبي بالدنا ويستولوا على مدن وقرى لنا إال بفضل يهودنا 

الحقيرين في ماديتهم، الحقيرين في عيشهم الذليلين في عظمة الباطل.
اليهود ال يمكن أن يكون فقط في فلسطين بل في كّل مكان حيث يوجد  اّن الصراع بيننا وبين 
يهود قد باعوا هذا الوطن وهذه األمة بفضة من اليهود، اّن مصيبتنا بيهودنا الداخليين أعظم من 

بالئنا باليهود األجانب...«
ان ما تّم تنفيذه في االمارات والبحرين ما هو اال ترجمة لما قاله بن غوريون قبل قيام »إسرائيل«، 

اذ حدد ثالثة عناصر لضمان سالمة وديمومة وامن هذه الدولة وهذه العناصر هي:
تضمن  أن  مقابل  إلسرائيل  الدائمة  الحماية  تؤّمن  التي  القوية  الدول  مع  متينة  عالقات   �  1«

إسرائيل مصالح هذه الدول.
الحماية لدولة إسرائيل من اي خطر يتهّددها. � تكوين جيش قوي يضمن   2

ما  وإذا  إسرائيل.  حول  صغيرة  طائفية  دويالت  وخلق  المجاورة  الدول  تفتيت  على  العمل   �  3
حققنا ذلك نضمن أمننا وسالمنا الى األبد«.

واذا تأّملنا الواقع الذي يجري وتأّملنا في األحداث التي شهدها العراق وما يجري اآلن في سورية 
وبعض الدول العربية اتضح لنا اّن هذا الذي جرى ويجري هو وفق النوايا والمخططات والمنهج 
الذي ذكره بن غوريون. اّن معظم قادة الكيانات العربية امارات وممالك ومشيخات ضالعون في 
تنفيذ هذا المخطط وتعتبر السعودية مفتاح األذى والنكبات ألمتنا منذ عهد أشراف مكة الى عهد 

حماة الحرمين.
وفي  وغيرها  طرابلس  وفي  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  تفجيرات  من  لبنان  في  جرى  ما 
توقظ  والفتن  تدّمر  وبناها  تسفح  األمة  أبناء  دماء  اإلسرائيلي.  اإلصبع  الى  يشير  كله  العراق 
و«إسرائيل« تتوسع تبني المستعمرات وتقّدم لها أميركا الدعم، االموال سعودية والسالح اميركي. 
فلسطين  في  بقي  لما  إضافة  واألردنية،  واللبنانية  السورية  المناطق  »إسرائيل«  ل�  اميركا  تمنح 
وأهلها. وتصبح القدس عاصمتها. كّل هذا جرى ويجري بعلم وتواطؤ ومباركة من األعراب الذين 
أعلنوا وأشهروا مؤخراً عالقات رسمية وتطبيع كامل مع »إسرائيل« تتقّدمهم اإلمارات والبحرين، 
وهو أمر نفذ اآلن ولكنه كان مهيأً منذ تأّسست هاتان الحكومتان. وجاء في القرآن الكريم »واألعراب 

أشّد كفراً ونفاقاً...«
الشيخ  قطر  وأمير  السعودية  المملكة  ملك  فهد  الملك  بين  جرت  التي  الهاتفية  المكالمة  ونذكر 
وأجهزة  المخابرات  كشفتها  التي  المكالمة  هذه  في   1990 عام  ابنه  به  يطيح  أن  قبل  خليفة 

االتصاالت العراقية جرى ما يلي:
يقول الشيخ خليفة للملك فهد: »نريد أن نضع حداً وننتهي من هذه القضية، قضية فلسطين... 
كفى«. ولن ننسى ما قاله الملك عبدالله ملك السعودية أثناء العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام 
حيث غضب الملك من المقاومة اللبنانية وما قامت به فقال: »هذه مغامرة غير محسوبة!«   2006
العالقات  فأقام  ابنه  جاء  حمد  الشيخ  وبعد  الرجال«.  اشباه  »يا  األسد  بشار  الرئيس  عليه  ورّد 

الدبلوماسية وفتح سفارة ل� »إسرائيل« في بالده.
القائمة  الفردية  إيمانهم بالمصالح  األعراب يؤمنون بقضية فلسطين بقدر  لم يكن  البداية  منذ 

على نهب األرض واألوطان كما تنهب النعجة او الجمل..
خسئ األعراب بأحالمهم ونواياهم التي تكشفت تدريجياً لتنبئ عما أضمروه من شّر للمسألة 

الفلسطينية وكما قال سعاده:
اننا نواجه اآلن أعظم الحاالت خطراً على وطننا ومجموعنا فنحن أمام الطامعين المعتدين في 
موقف يترتب عليه إحدى نتيجيتين اساسيتين هما الحياة او الموت. واية نتيجة حصلت كنا نحن 

المسؤولين عن تبعتها...
اننا نأبى ان نكون طعاماً ألمم أخرى. اننا نريد حقوقنا كاملة ونريد مساواتنا مع المتصارعين 
والعراقيين  والشاميين  اللبنانيين  ادع��و  وانني  به،  نرضى  ال��ذي  السالم  اقامة  في  لنشترك 
والفلسطينيين واالردنيين الى مؤتمر مستعجل تقرر فيه االمة ارادتها وخطتها في صدد فلسطين 
وتجاه االخطار الخارجية جميعها. وكّل أمة او دولة اذا لم يكن لها ضمان من نفسها من قّوتها هي 
فال ضمان لها بالحياة على االطالق.. يجب ان تعارك ان تصارع يجب ان تحارب ليثبت حقنا واذا 
تنازلنا عن حق العراك والصراع تنازلنا عن الحق وذهب حقنا باطالً. عوا مهمتكم بكامل خطورتها 

وال تخافوا الحرب بل خافوا الفشل...«
األمة التي تسلّم نفسها للسلم تسلّم نفسها للعبودية. إيماننا بالسلم هو ان يسلّم أعداء أمتنا 
السلم  انهم يصنعون  الذين باعوا االسكندرون بكّل أقضيته وظنوا  اّن  بحقنا في أرضنا ووطننا. 
بتسليمهم لحقوق أمتهم قد سلّموا انفسهم للعبودية والخضوع لسيطرة األتراك. واليوم التاريخ 

يعيد نفسه على يد زمرة من العمالء باعوا فلسطين لليهود.
في  كتاباً  ترى  ال  بإصرار.  وجودها  ويبّدل  بهدوء  هويتها  تزال  منهوبة  مسلوبة  ممزقة  أرض 
ليبقى  أطفالهن  ليل  األمهات.  بها  تهدهد  حكاية  او  قصة  وال  جرى  ما  البالد  ألبناء  يروي  مدرسة 
بصيص نور تختزنه ذاكرة طفل ينمو تدريجياً ويحدث في يوم من األيام زلزال الكرامة الذي تخلى 

عنها أجداده ويضرب بسيف العز الذي كسر آباؤه نصله.
أَوليست هذه واحدة من شروط السالم غير العادل الذي يساق شعبنا اليه، فهم يريدون ان نلقن 
أبناءنا غداً في المدارس »اّن فلسطين بلد في الشرق االوسط يسكنه شعبان توأمان أبوهما ابراهيم 
هما الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني، ويتقاسمان العيش بمحبة وإخاء في ارض مشتركّة!« 

في حين يمارسون هم شتى أنواع القتل واإلرهاب وتدمير البنية االجتماعية والقومية لشعبنا.
الغطرسة  روح  اليهودي  يشرب  ومنها  والتوراة  التلمود  ق��راءة  تبدأ  والبيوت  المعابد  وفي 
شعوب  على  وتختال  شعب  أنها  تّدعي  التي  الدينية  المجموعة  هذه  الطوية.  وخبث  والعنجهية 

االرض بمالها وامالكها قائلين: 
من  الرب  علينا  أنزل  من  نحن  علينا،  السهر  عن  الرب  يتوقف  ولن  المختار  الله  شعب  »نحن 
وهذه  نمنع  ونحن  نمنح  نحن  لنسير...  البحر  الرب  لنا  شق  من  نحن  والسلوى،  المّن  السماء 
ارضنا، وهؤالء عبيدنا.... وما هم االّ شراذم تجمعها االوهام والمطامع والمصالح الشخصية وقد 
ضخم الحاخامات ما جاء في التلمود الى درجة كبيرة، إذ نجده يؤكد على قرابة بين الله وشعبه 
المختار، اذ يقول اّن الرب قال لشعب إسرائيل »أنا إله كل من يأتي للعالم غير أني إليك وحدك اضّم 
اسمي فأنا إله إسرائيل« ويضيف اّن الرب الممجد يقول لو انني تركت اإلسرائيلين كما هم سوف 
تبتلعهم الوثنية، أريد ربط اسمي الكبير بهم وسيعيشون به. ومن الجدير بالذكر اّن التلمود يعتبر 

كّل االمم غير إسرائيل هي وثنية، فيقول سفر التثنية )29،33(.
طوبى لك إسرائيل من مثلك شعب منصور بالرب. هو ترس عونك وسيف عظمتك. لك ُتخِضع 
أعداءك وانت تطأ مشارفهم( وتصل بهم المغاالة ان الرب يقول )انت عبدي يا إسرائيل فاني بك 
الممجد(. سفر اشعيا )49،3( ويضيف كل من يتمرد او يقف ضد إسرائيل فانه يتصرف كما لو انه 
يتمّرد على الرب وكل من يكره إسرائيل يشبه من يبغض الله سفر االعداد )48،22(. وهكذا يستمر 
الحاخامات في زرع الخزعبالت في اذهان اليهود اذ ان سفر التكوين يقول: » كانت إسرائيل فكر 

الله قبل خلق الكون، لم تخلق السموات واالرض اال مراعاة إلسرائيل«.
للسلوك  العداء  غاية  في  وقيادية  اخالقية  قواعد  انشاء  على  المتشرذمون  هؤالء  عمل  لقد 
بحسن  وتظاهر  فاطعنه،  عدوك  يأمنك  الحديث  بصدق  »تسّتر  يقولون:  فهم  القويم.  االنساني 
المعاملة حّتى تستحوذ على كل ما يملك وال تقبل بأنصاف الحلول فما أعطاه الرب هو حق لبني 

إسرائيل وحدهم«. 
 بين عقيدتهم وبين ايماننا هّوة يريدون ان يدفعوا هذه االمة بكّل قيمها واخالقياتها وامجادها 

فيها لدفنها ببساطة وهدوء، تحت شعار السالم والسلم... هذا الحلم االهوج لن يتحقق ابداً.

فنحن نؤمن اّن السلم هو ان يسلّم أعداء أمتنا بحقنا في ارضنا... اّن الذين باعوا اللواء السليب 
اسكندرون بكل اقضيته والمحمرة وبساتين نخيلها وغيرها من األراضي. سلموا انفسهم للعبودية 
يوم ظنوا انهم يصنعون السلم بتسليمهم لحقوق امتهم، واليوم يكاد التاريخ يعيد نفسه على يد 

زمرة عمالء...
ليس بيننا وبين اليهود خالف حدود، إّن ما بيننا وبينهم صراع وجود فهم يريدون ان ينتصروا 
علينا ويذلونا ثم يبدأون بطمسنا فكرياً وعقلياً وانسانياً لنتحّول الى مجموعة تابعة مستعبدة، 

أَوليس هذا ما حصل مع الهنود الحمر في أميركا؟ 
جوهر هذه المسألة المعروفة بقضية فلسطين هو رفض أهلها قبول مبدأ المشاركة في االنتساب 
لهذه األرض المقدسة اال ألبنائها الذي آمنوا أّن الدماء التي تجري في عروقهم هي ملك أمتهم متى 

طلبتها وجدتها، ولن يدنس هذه الدماء دخيل او مغتصب متسلل.
1917 وثبت هذا الوعد في مؤتمر سان ريمو عام  الثاني  2 تشرين  عندما أعلن وعد بلفور في 
ووافقت عليه عصبة االمم في 6 ايلول عام 1922، منذ ذلك التاريخ التهبت ارض فلسطين   1920
واشتعلت بالغضب واالحتجاج واندلعت الثورات في االعوام 1928، 1929، 1933، 1936 ولم 
مختلف  من  كلها  االمة  فيها  اشتركت  قومية  ثورات  كانت  بل  فقط،  فلسطينية  المقاومة  كل  تكن 
اقطارها وِقطاعاتها وباألخّص من الشام ولبنان والعراق. فالمسألة الفلسطينية منذ نشأتها الى 

يومنا هذا هي قضية قومية ولن يعزلها فرد او مجموعة عن شأنها القومي االصيل.
رفضت االمة كلها تقرير لجنة اللورد بيل الذي صدر في تموز 1936 الذي اقترح تقسيم فلسطين 
الى دولتين، فلسطينية، ويهودية. ورفضت ايضاً ما ُدعي باسم »الكتاب األبيض« الشهير ثم جاء 
قرار االمم المتحدة في 29 تشرين الثاني 1947 ويقضي بتقسيم فلسطين، واعطاء اليهود 55٪ من 
أرضها وتدويل القدس والشعب الذي يرفض ان يتنازل عن شبر من وطنه لن يرضى بان يختزل 
وطنه كله في قسم من االرض... يومها لم نسمع صوتاً واحداً ألحد من ابناء الخليج يعارض او 

يحتّج.
يجري  السلم  للحرب،  لمحبتنا  وال  السلم  من  خوفاً  ليس  السالم،  باتفاقيات  ُيدعى  ما  رفضنا 
بين جماعتين خالفهما مادي، على مفهوم سيادة او رسم حدود او سياسي على نفوذ او اقتصادي 
لتأمين موارد او منافع، اما نحن واليهود فليس بيننا وبينهم أّي من هذه الخالفات، والصراع في 
جوهره يبقى دائما صراع بقاء او فناء، نحن نعرف أنهم ابتلعوا االرض، وهم اليوم بحاجة لفترة 
آمن  مناخ  لتوفير  االقتصادية  اوضاعهم  وتنظيم  ابتلعوه  ما  هضم  لهم  تتيح  االمد  طويلة  هدوء 
عسكرية  تجمعات  في  وتتكاثر  مواردها  وتنمي  وجودها  وترسخ  اقدامها  توطد  كي  لمجموعاتهم 
في جوهرها، زراعية واقتصادية في شكلها، ومتى تّم استكمال كّل هذا على حساب خيرات أرضنا 
في امتدادها كله والتغلغل في حياتها وطمس تاريخها وتخريب قدراتها، تبدأ المرحلة االخيرة من 
المخطط الصهيوني بالسيطرة الكاملة عندما تسنح الفرصة التي خطط لها. وعندها ستجد حالة 
استسالم وانحالل وإحباط تؤّمن لها الغلبة، فأمامها شعب ال يعرف عن التاريخ الحقيقي ألمته 

شيئاً وال يفقه نوايا عدّوه الذي عاش طويالً وهو يحسبه شعب أخ وقريب...
انها تحتاج  اليوم ال تحتاج للجيوش لتحقق بواسطتها مشروعها وتنفذ نواياها.  اّن إسرائيل 
للهدوء، للسلم، للطمأنينة، انها ليست مسألة زم�ن إنها عقيدة اساسية ُيبنى عليها الفكر والوجود 
بالمساومة  ثم  والتدمير،  والقتل  بالحرب  ثم  واالع��الم،  بالمال  يسيطر  وجود  كله...  اليهودي 
والمالينة أحياناً ثم اخذ الباقي بالمفاوضات، او خلق الفتن واالضطربات وتدمير الوحدة الوطنية 
فتحقق  وشعوبنا  بالدنا  لتقسيم  والوطنية  القومية  المناعة  وتفتيت  والمؤامرات  بالدسائس 

السيطرة واألمان. 
كما يجري اآلن من فتن وأحداث سّموها »الربيع العربي«.

اآلن وبعد ان استكملت الصهيونية مرحلة بنائها باالستيالء على فلسطين كلها وأقامت ما أقامت 
من منشآت وصناعات واستقر المهاجرون ووفرت لهم أماكن اإلقامة، وبعد ان اخذت من الواليات 
خطتها  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  في  تبحث  بدأت  الميّسرة،  والقروض  المالية  الهبات  المتحدة 
لفرض سالم على أعدائها ونشر فترة من االسترخاء والهدوء ومحاولة الدخول في حرب جديدة 
االسواق  الى  بالدخول  التجارية  الصناعية  والسيطرة  االقتصادية  الحرب  هي  بيضاء  برايات 
ماليين  أربعة  يتبعون  الماليين  عشرات  من  مؤلف  شعب  ليصبح  المياه،  واقتسام  المجاورة 

يهودي! 
اّن كّل اإلنتاج اليهودي والشطارة اليهودية ستصّب في بحر هذا المّد الكبير لتغرف من خيراته 
وثرواته وبذلك تؤّمن اليهودية لنفسها الديمومة والبحبوحة واالستمرار وألجيالها المقبلة النمو 
كسولة  متواكلة  تنمو  لنا  أجيال  مقابل  واقتدار  بقوة  مشاريعهم  الستكمال  مؤّهلين  وسعة  بهدوء 
جاهلة ما يجري حولها بفعل التعتيم المتعّمد في تاريخها وصحافتها وإذاعتها وبفعل االختالط 

الهادىء بين السكان وبفعل السيطرة المتنامية للعدو الخفي...
أّن هذه األرض وعده بها الرب في التوراة... ويترّبى العربي  يترّبى اليهودي منذ والدته على 
عيال  كلهم  والخلق  بالتقوى...  اال  أعجمي  على  لعربي  فضل  ال  آدم  أوالد  اخوة  جميعاً  أننا  على 
الله احبهم اليه أنفعهم لعيالة.. نبيعهم التمر ويبيعوننا التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بأحدث 
صرعات الموضة، واإلدمان، والجنس، واإلباحية، لكّل هذا يخططون ويحضرون... ونحن نسير 

نحوهم نضّمهم ونقّبلهم رافعين اشارات النصر... انه زمن الذل األسود... 
»ليس عاراً ان ُننَكب ولكن العار ان تحّولنا النكبات من أمة قوية الى أمة ضعيفة«.

لن يتحقق االنتصار اال متى آمن كّل منا على هذه األرض بأن »ليس لنا من عدو يحاربنا في ديننا 
ووطننا اال اليهود«. وليس من حركة تضمر لنا السوء والعداء وتسعى لتخريب مجتمعنا واخالقنا 

وقيمنا اال الحركة الصهيونية.
هل صحيح ان اليهود الذين »لعنوا حيثما جاؤوا« هم سادة منطقتنا، ونحن الذين وصفنا القول 
الكريم »وكنتم خير امة أخرجت للناس« نعيش في ديارنا اذلة مستعبدين، في كل قطر من أقطارنا 
بوحي  أميركي  »مايسترو«  طريقها  رسم  خارطة  وفق  تسير  قيادات  واستسالم،  وعمالة  فتنة 

صهيوني.
وجاءنا اليوم الرئيس األميركي الحالي ترامب لنعيد توزيع فلسطين بشكٍل تعّسفي على اليهود 
ويمنحهم القدس بمقدساتها عاصمة لهم وينتزع ما هو باٍق للفلسطينيين من مقدساٍت مسيحية 

ومحمدية. ويأخذ من السعودية األموال ويمنحها ل� »إسرائيل«.
يخالف  ومن  تعليماته  ويوزع  عصاه  يحمل  مدرسة  في  مدّرس  مثل  يجلس  األميركي  الرئيس 
تصدر  تجارتنا  تمنع  أموالنا،  تجّمد  دولنا،  بحق  تتخذ  وقرارات  عقوبات  العقوبات،  عليه  تنهال 
القرارات بحق دولنا وقياداتنا اذا تجّرأت واتخذت قراراً فيه بعض الكرامة الوطنية ويتعارض مع 

مخططات »إسرائيل« وأهدافها البعيدة.
كما  والموقف  القرار  ليصدر  االميركية  الخارجية  وزير  من  إشارة  تكفي  أميركية  والية  الخليج 
وتبقى  الجرار.  على  والحبل  والبحرين  االمارات  بها  تقوم  التي  التطبيع  عمليات  من  اآلن  يجري 

الكويت في عنفوانها القومي وتقف وقفة العز رافضة إطاعة قرارات الذّل.
منذ الثورة العربية الكبرى الى يومنا هذا وقياداتنا عمالة وتبعية ومن تمرد سحق، شارك أبناء 
احراراً  لم تكونوا  »إْن  إيمانها  ان ينشئ دولة كان  للعراق يوم تمكن  جلدته في سحقه كما حدث 
من امة حرة فحريات االمم عار عليكم«، وما جرى للعراق يحاولون تطبيقه على سورية... نعاَقُب 
صورة  وأصبحنا  عندنا؟  المعادلة  تغّيرت  لماذا  القوة...  ملك  المال  ملك  ومن  المال  نملك  ونحن 
أميركا  أفريقيا تتمرد، وتتمرد  العالم نتفنن بشكل ال مثيل له في الخضوع،  الوحيدة في  الضعف 

الجنوبية ونحن نركض لنيل البركة والمباهاة والظهور بالصور...
دفن  لقد  وق��در.  قضاء  فعل  هي  إرادتنا  اّن  التاريخ«.  مجرى  لغّيرت  فعلت  لو  قّوة  فينا  »اّن 
األمة  لهذه  يبقى  ال  لكي  وأفكاره  مبادئه  تمييع  وحاولوا  سعاده  واغتالوا  القوة  تلك  المتخاذلون 

صوت ناطق وحق ساطع. 

الدور  اّن إظهار  القرار.  القوم على مصادر  القادة وسيطرة حثالة  ضاعت فلسطين بفعل هؤالء 
الخياني لبعض القادة وأصحاب القرار هو واجب ينبغي عليه ان يضطلع عليه اهلنا ومواطنونا. 
كّل عمل مهما كان دافعه ال يصب في مصلحة االمة التي هي فوق كّل مصلحة ُيعتبر خيانة. لقد مر 
على هذه البالد غزاة وفاتحون اال انهم ذهبوا وبقي الوطن واهله وهذا هو حال الكيان الصهيوني 

مستقبالً. فإنه زائل وامتنا باقية. 
على  يجري  وما  ظهرانينا  بين  قابعاً  اصبح  الذي  العدو  هذا  لمفاهيم  متحّرراً،  واعياً  تأّمال  اّن 
ساحتنا وفي كواليس ودهاليز الحكم والسياسة من فوضى وتخلف يجعلنا نربط بين ذلك كله 
تلك  منها  سواء  وقعت  التي  الحوادث  كّل  عن  أبداً  نبعده  وال  العدو.  لهذا  الخفية  االصابع  وبين 
االغتياالت والتي طالت جهات عديدة في لبنان بالذات والتفجيرات واالضطرابات واالنتفاضات 
اذا  تكفي  ال  العدو  وتوجهات  اهداف  معرفة  اّن  العرب،  بالد  في  وتحدث  حدثت  التي  الفوضوية 
أُخذت بشكل معلومات ثقافية تزيد معرفتنا بل علينا تربية اجيالنا على تحديد وسائل مجابهة 

هذه المخططات واالفكار والتوجهات ال ان نقع تحت براثنها بشكل او بآخر.
واضح منذ البداية اّن مشروعاً بهذه األسس التي ُبني عليها واألهداف التي يسعى لتحقيقها فإنه 
يرمي بال شّك الى قلع جذور العرب وهدم كيانهم في فلسطين أوالً وفي امتداد الحدود وقطع الصالت 
واالقتصاد  السياسة  في  عربي  تقدم  أي  ودون  قوي  عربي  كيان  قيام  دون  والحيلولة  بينهم  فيما 
والصناعة وتوحيد صفوفهم وتضامنهم لكي ال يشكلوا عائقاً أمام تحقيق ذلك المشروع واألهداف 
التي يرمي اليها في صراع الحضارات ولذلك نجد أّن كّل ِقطر من األقطار العربية يعاني مشكلة، 
نبدأ من العراق حيث المسألة الكردية التي استنزفت قواه ثم العدوان األميركي - اإلسرائيلي الذي 
فتت وحدته وفكك تماسكه، وكذلك لبنان وما ُيحاك فيه وحوله من دسائس ومؤامرات وهو مشروع 
دائم للفتن، وسورية تواجه المؤامرات التي تحاك ضّدها. اّن معظم ما يجري من انقسامات وفتن 
وانتفاضات يقف اليهود وراءها وهم الذين حركوها في اتجاه مرسوم ليقطفوا نتائجها، وهذا منهج 

من مناهج سياستهم العليا. 
ان ما يبشرنا بالخير هو تلك الروح المقاومة الرافضة لكّل أنواع المؤامرات التي تحاك بإرادة 
داخلية امتداداً لإلرادة الخارجية، هذه المقاومة استطاعت أن تثبت إرادة الحياة وإجهاض والدة 

المؤامرات... أعطت المقاومة األمل وكّونت بذور جيل يتقن صنع البطولة ويفتح طريق الحياة.
وتمضي »إسرائيل« في طريقها معتمدة قواعد فكرية وروحّية منهجاً لها في مسيرتها تبني ذاتها 
إلى سيطرتها  يتالءم ومصالحها بحيث يؤدي  مدروساً  أمٍم وشعوب تدميراً  وتدّمر ما حولها من 
وفق منظورها على كامل أساليب الحياة عند اآلخرين أينما وجدوا ووضعت لتحقيق ذلك قواعد 

أهمها، إمتالك المال، السيطرة على اإلعالم، والسيطرة على التعليم.
ويتضح لنا هذا المنهج بشكل سافر عندما نقرأ ما قاله الصهيوني هنري كيسنجر وزير خارجية 

اميركا االسبق.
»إذا سارت األمور كما ينبغي فسيكون نصف الشرق األوسط إلسرائيل«.

وفي حديث أجراه مع صحيفة »ديلي سكويب« بتاريخ 2011/11/27 األميركية وأعاد نشره 
موقع »ريالتي زونيزم« قال كسينجر: أن إيران هي ضربة البداية في الحرب العالمية الثالثة. 

أضاف: لقد أبلغنا الجيش األميركي أننا مضطرون الحتالل سبع دول في الشرق األوسط نظراً 
ألهميتها االستراتيجية لنا خصوصا أنها تحتوي على البترول وموارد اقتصادية أخرى ولم يبق إال 
خطوة واحدة، وهي ضرب إيران، وعندما تتحرك الصين وروسيا من غفوتيهما سيكون »االنفجار 
الكبير« والحرب الكبرى التي لن تنتصر فيها سوى قوة واحدة هي »إسرائيل« وأميركا، وسيكون 
على »إسرائيل« القتال بكل ما أوتيت من قوة وسالح لقتل أكبر عدد ممكن من العرب واحتالل نصف 

الشرق األوسط.
تأكيد  بكّل  فهو  يسمعها  ال  ومن  وبقوة  األوسط  الشرق  في  اآلن  تدق  الحرب  طبول  اّن  وتابع: 

أصّم«.
وقال »لقد تلقى شبابنا في أميركا والغرب تدريبا جيداً في القتال خالل العقد الماضي وعندما 
األوامر  المجنونة« فسوف يطيعون  »الذقون  تلك  الشوارع ومحاربة  إلى  للخروج  األوامر  يتلقون 

ويحولونهم إلى رماد.
وأوضح كيسنجر أن إيران ستكون المسمار األخير في النعش الذي تجّهزه أميركا و«إسرائيل« 
وبعدها  بالقوة  الزائف  واإلحساس  للتعافي  الفرصة  منحهما  تم  أن  بعد  وروسيا  إيران  من  لكل 
هي  واح��دة  وحكومة  واح��دة  لقوة  إال  يكون  لن  جديدا  عالميا  مجتمعا  لنبني  ولألبد  سيسقطان 

الحكومة العالمية »السوبر باور« وقد حلمت كثيرا بهذه اللحظة التاريخية.
وكما يقول الزعيم أنطون سعاده: »إننا نواجه اآلن أعظم الحاالت خطراً على وطننا ومجموعنا 
الحياة  هما  أساسيتين  نتيجتين  إحدى  عليه  يترتب  موقف  في  المعتدين  الطامعين  امام  فنحن 

والموت واية نتيجة حصلت كنا نحن المسؤولين عن تبعتها«.

الأمة التي ت�سّلم نف�سها لل�سلم ت�سّلم نف�سها للعبودية

بوا لكي يبيعوا فل�سطين بالتطبيع... وفل�سطين وطننا ولن ن�سمح للعمالء ببيعها حكام الخليج ن�سّ
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{ إلهام بوصفارة مسيوغة
هذا الديوان المتكّون من 272 ومضة غير معنونة عنونة صريحة 
وموّزعة بمعّدل ومضتين في كّل صفحة، هو مشروع إبداعّي اختّطه 
جاز  إن  الوجودية  الرومانسية  ضمن  إدراجه  ويمكن  الراحل  الشاعر 
التعبير إذ يبتعد في الداللة، ويغوص في األعماق الكتناه الحقيقة، مّما 
جعله متمّرداً، يستدرج األشياء واألحياء ليخضعها لرؤيته، ويقتنص 
مثلما  الكون  حقيقة  عن  والكشف  الوجود  لمعانقة  المناسبة  اللحظة 
نتسّول  الكون  ذروة  “في  ديوانه:  آخر  في  الذيب  أمين  ذلك  إلى  أشار 

المعرفة لذاتها« )ص. 137(.
سأثير ثالث نقاط في هذه المقاربة: 

العنوان;
لصيقاً  عنواناً  له  يتخّير  لم  لماذا  ومضات؟  وليست  ومضة  لماذا 
بمضمون الديوان أو لنقل جامعاً شامالً لمعانيه كما هو مألوف؟ وهل 

يصلح أن يكون الشكل الشعري »ومضة« عنواناً؟ 
ثم ما الكون الشعري عند أمين الذيب وما هي أهّم عناصره في هذا 
الديوان؟ وهل توّفرت فيه شروط الوميض كشرط االقتصاد اللّغوّي 
)ال تقّل الومضة عن ثالث كلمات وال تزيد عن إحدى وعشرين كلمة( 
بفضل  الشعرية  الصورة  وق��ّوة  للغموض  الموّلد  التكثيف  وش��رط 
االّتساع الّداخلي للّغة وطاقة المفردة وشرط اإليقاع الداخلي وشرط 
اإلدهاش الناتج عن المفارقة أم توجد نصوص ال تستجيب لخاّصيات 

الومضة؟
معضلة التجديد التي ذكرها الذيب في مقّدمة ديوانه. يقول: فمعضلة 
التجديد في أدبنا ما زالت قائمة، فما هي رؤية أمين الذيب التجديدية 
وإلى أّي مدى كان الذيب مجّدداً في هذا الديوان؟ هل التجديد إحياء 
للتراث األدبي العربي أم قطع تاّم معه واقتباس من الغرب أم هو بين 

هذا وذاك يؤّسس لهوّية تجاوزّية لالثنين؟ 
كما أن عتبة العنوان هي عالمة أو إشارة سيمولوجية تؤدي وظائف 
معّينة رّبما أبرزها تزويد المتلقي بعناصر داللية تدفعه إلى القراءة أوالً 
وتعينه في الكشف عن الدالالت العميقة للملفوظ اإلبداعي، إضافة الى 
وظيفته كعنصر إثارة يقود القارئ أو المتلقي لعبور أسوار النص وسبر 
الديوان بدا في الظاهر من دون عناوين ال كبرى وال  أغواره. لكّن هذا 
صغرى، ال خارجية وال داخلية. فهل يصلح أن يكون »ومضة« عنواناً 
الومضة هي شكل شعري جديد وحديث  أّن  للديوان؟ نعرف جميعاً 
يحاول مجاراة العصر الحديث، فهي أشبه باسم الجنس الذي تنضوي 
تحته كّل األنواع. والومضة مصطلح شامل عاّم يجمع تحته دواوين 
كثيرة في هذا النوع من الكتابة الشعرّية. وهذه الدواوين تجتمع في 
ليس  »ومضة«  إذن  الومضة.  جنس  من  جميعاً  كونها  واحدة  حقيقة 
الشعرية  الدواوين  لكّل  يصلح  بل  الذيب  أمين  لديوان  واسماً  عنواناً 
في هذا النوع من الكتابة. تساؤل ملّح لماذا هذا العنوان العاّم العائم؟ 
هل ضاقت بالشاعر العناوين ومشاريع التسمية؟ ال أظّن ذلك عجزاً أو 

ضيقاً أو تعّجالً بل قصداً. فما قصده؟ 
لو ِحدنا عن معنى هذه الكلمة في سياقها األدبي األجناسي ونظرنا 
من  مّرة  اسم  ومضة  يرضينا.  ما  على  نعثر  قد  المعجمي  معناها  في 
ومض. نقول ومض البرق أي لمع لمعاً خفّياً وأومض له بعينه أي أومأ. 
وومضة النبوغ أي التماعته وظهوره المفاجئ والعابر وقد يصادف هذا 

معنى الخاطر وكيفية حصول اإللهام والوحي في العملية اإلبداعّية. 
هذا من جانب ومن جانب آخر في قاموس المعاني واألسماء ومضة 
اسم علم مؤنث عربي األصل في معنى اللّمعة الخفيفة الواحدة، الغمزة، 
البسمة واإلشارة الخفّية. يا الله إن كان هذا ما يقصده الشاعر بعنوان 
ديوانه. هل تكون ومضة تلك المرأة الغجرّية المرتسمة في غضون هذا 

الديوان؟ 
وفي مجال الطبيعة والفيزياء هي وهج من الضوء منَتج في ماّدة 
)أي   ionizé متأّينة  ذّرة  أو  فوتون  امتصاص  طريق  عن  فسفورية 
امتصاص  عن  ينشأ  تأّلق  هي  ومضة  يعني  كهربائّياً(  مشحونة 
ومضة  تكون  أن  يمكن  فهل  انقطاعها.  بعد  مّدة  ويستمّر  اإلشعاعات 
الناشئ من امتصاص شعاع كّل ومضة من ومضات  التأّلق  هي ذاك 
الديوان وقد أشار الشاعر إلى هذا المنحى في آخر ديوانه فيقول: »غير 
مستقر كإشعاع كلّما ارتبك خطوي يبتكر الضوء مساراً لسُت ُمحايداً 

رغم سكوني«.
ثّم لماذا عنونه بومضة في صيغة المفرد والحال أّن الديوان يجمع 
إن تأّولنا ذلك فقد تكون كّل ومضة هي هباءة أو شعاع  ومضة؟   272
إذا  أو األرض. لكّنها  الماء  أو  الجّو  أو ذّرة صغيرة متأّينة مبعثرة في 
اجتمعت والتحمت شّكلت ألقاً واحداً وومضة شعرية مكّثفة أو وهجاً 
وبريقاً خفيفاً المعاً على نحو مكّونات الذرة: نواة موجبة والكترونات 
تمتّص  التي  هي  النواة  وهذه  إليها  منجذبة  حولها  سابحة  سالبة 
اإلشعاعات الصغرى لتنشئ وهجاً من الضوء. قد يكون هذا هو حال 
مبعثرة  البياض،  في  سابحة  تبدو  ومضات  الذيب.  أمين  ومضات 
معاً  تشّكل  البعض  بعضها  إلى  منشّدة  جلّها  لكن  مشّعة  ومتناثرة 

ومضة واحدة مكّثفة تختزل الكون الشعرّي ألمين الذيب.
وقد ذكرت كلمة ومضة في الديوان في الصفحتين: ص 15 »أبصرتِك 
هناك أبعد من رؤاي بومضة« وص16 »هناك.. بعد األفق مسافة بين 
وعيين وومضة« ففي السياق األول هي وحدة قيس نحّدد بها المدى 
المرأة  بين  قليل  أو  ضئيل  ُبعٌد  وهو  نقطتين  بين  والزماني  المكاني 
إذ تشّكل وعياً  الثاني فمعناها طريف  السياق  أّما في  الشاعر.  ورؤيا 
ثالثاً مختلفاً عن الوعيين المألوفين قد يكونان العربي والغربي، بل 

هي معيار التجديد نقيس بها درجة الوعي وبلوغ النضج.  
حّقاً البحث في العنوان وحده متاهة لذيذة يخلقها القارئ قبل أن 
يقصدها الكاتب. وليست اللّذة في الوقوف عند اليقين ومقصد الشاعر 
التأويل  بوابة  لولوج  تعلّة  مجّرد  هي  وإّنما  المتلّقي  هّم  آخر  هذا  بل 

وتحقيق لّذة النّص » le plaisir du texte« عند روالن بارت. 
المكّون الشعرّي: ليس عسيراً على قارئ الديوان أن يالحظ هيمنة 
أساسّية  عناصر  وبدت  حضورها  تكّرر  الديوان  على  عناصر  أربعة 
شّكلت الكون الشعرّي للذيب. وهي الماء والمرأة والشاعر والله: واللغة 
جهراً وصمتاً بساط يحتضن هذه العناصر األربعة بل هي رؤى حبلى 
بالرغبات ودروب لبلوغ المعنى. فلنتبّين وجوه حضور هذه العناصر 

وخاصّياتها المبعثرة في العالم الشعري ألمين الذيب، سنجمع تلك 
الشظايا المشّعة لبلورة رؤية الشاعر الكونّية.

عنصر الماء: للماء وجوه عديدة يحضر صراحة أو كناية بمنابعه: 
وسماته  غيمة...  دمع،  رذاذ،  أودي��ة،  بحيرة،  نهر،  موج،  بحر،  مطر، 
مختلفة من ومضة إلى أخرى: فهو نقّي، كسيح، الماء امرأة مبعثرة، 

عصّي، الماء خطيئة الجسد، الماء كراقصة مبتدنة..  
البحر: عاقر، يرقد، شطآنه أذرع منتظرة، يتهافت كامرأة، شاهد على 
رؤى االنزياح، ال ملح في البحر، له هدب، كّفا امرأة، البحر امرأة نسيت 
بوحها، صار خابية نبيذ، ساكن، ماؤه حصين، مهدور، منشغل، ماجن، 
يحاذي سماء ضاّلة، حيناً هو مدى ال ينتهي، حيناً هو ساقية ضحلة..

الغيوم: ال ملح فيها، تلّمح باالرتحال، تحتشد في الثرثرة واالنزياح، 
سّر الماء، مياه مهاجرة، خاطرة ماء، هاربة من سطوة السماء، بعثرتها 

الريح، 
الماء  حيث  واالنسياب  الخصوبة  شديد  دي��وان  اللّفظ  قلّة  فرغم 
يتحّيفه من كّل جهة. وقد كسر الشاعر صورة الماء المألوفة في الشعر 
العربي إذ بات الماء يشبه المرأة ال العكس. والماء خطيئة أي رذيلة فلم 

يعد رمز الخير والبركة.
غياباً  وم��وج��ودة  ال��دي��وان  ه��ذا  في  مخصوصة  ال��م��رأة:  عنصر   -
المرأة  ليست  لكّنها  بها،  ومشّبهاً  مشّبهاً  ونكرة،  معرفة  وحضوراً، 
ولحماً  دماً  ليست  فهي  أوالغربّي.  العربي  الشعر  في  المثال  النمطية 
وليست رمزاً مؤّلها وليست آلهة الخصوبة وال الشمس بل وردت امرأة 
غريبة ملغزة بل امرأة أحجية. ألحّدثكم قليالً عن امرأة الذيب وهي في 
بداية الديوان امرأة نكرة عجوز تحّولت إلى أميرة آشورية محبوسة، 
ترسم قمحاً، يشتهيها بيكاسو، تنتظر الشاعر، ترسم وحيها، حافية، 
تراقص الشاعر، تبتهل، تتأّنق كمرور شمس، هي نهر من دون ضفاف، 
عاشق،  وحي  تنتظر  أرض،  جسدها  جهات،  سّت  لها  حائرة،  عارية، 
حلم  في  حورية  نبوءة،  كأّنها  أنثى،  شهّي،  صمتها  الماء،  تستطلع 
األغبياء، ماؤها ال ينبت الشجر، ال تضطجع في السرائر، تغسل وحيها 
بالخمر، تستريح في خّمارات اللّيل، تلتحف مقاهي األرصفة في النهار، 
تدفع ثمن قهوتها، تمسك النهار وترمي به في البحر، حبلى باألساطير، 
امرأة قصّية تتزّين، تستعذب الشهوة، عارية القدمين، تزرع خطوها 
في الريح، تنقد رؤى الشاعر، ساكنة على غيمة، ترّتب مناديلها، امرأة 
شغف،  في  توّضيه  الكون،  تقطف  االنبعاث،  تحتمل  تتمايل،  شقّية، 
في  مندثر  معناها  طين،  من  أحجية  امرأة  الصمت،  في  نائمة  غجرية 
المياه العميقة.. فعالً أيها الشاعر العميق امرأتك هذه صنعْتها أعماقك 

وال تخّص غيرك. وهنا تكمن الهوّية التجاوزّية لألدب الوجيز.
وغالباً، ما يربط الشاعر بين المرأة والرؤيا وقد يذّكرنا هذا بامرأة 
جبران لكّن امرأة الذيب تتجاوزها يقول »كيف تستقيم الرؤيا في جسد 
شاعرنا:  لها  يقول  جديدة  أخرى  امرأة  منها  تنبعث  إذ  حائرة«  امرأة 
في  تستفيض  كي  روحي  بِك  رشوُت  العميقة  فضاءاتي  في  »خّبأُتِك 
موضع  عنده  ومنزلتها  ووحيه.  وروحه  قّوته  فهي  مرئّية«  ال  أمكنٍة 
حيرة وتساؤل حين يقول لها: »كأّنك قّوتي أسعى إليك كدهشة ناسك 
بالتجلّي« فهذه المرأة األحجية قد تكون وهماً أو طيفاً فهل يصادفها أن 

تسّمى ومضة؟ 
الخاّصيات  اإللهّية  الذات  تملك  ال  المرأة  غرار  على  اإلله:  عنصر   -
الغربي.  الوجودي  األدب  في  حّتى  أو  العربّي  األدب  في  المألوفة 
محايد،  اإلله  هارب،  لون  عن  يبحث  سائل،  إله  وعرة،  إليه  فالطريق 
الغيب،  إنشاد  التراويح  دائري،  الله  الخيال،  مدى  الله  تخوم  قصّي، 
تنام  تجوع،  اآللهة  سالالت،  لآللهة  وفاق،  على  والمالئكة  الشياطين 
على خديعة التكوين، كادت يد الشاعر تلمسه، ماتت اآللهة، لم يع الله 
أشجانه، خطيئة الله تغيب مع الشمس.. فهذه الذات لم ُيِحْطها الشاعر 
بهالة من التقديس ولم يعاملها بإلحاد. بل بدت كينونة منغلقة تعاني 
والخطيئة  والسؤال  والخديعة  الجوع  من  تعاني  البشر،  غرار  على 

والعجز والحيرة. فرفع عنها الحرج ولم يحّملها ذنب أشجانه.
- عنصر الشاعر: الذات الشاعرة هي بؤرة الديوان ولها تجلّياتها 
واألسماء.  واألفعال  الضمائر  خالل  من   déictiques ومعّيناتها 
وهذه الذات سعينا إلى رؤيتها وتتّبع حاالتها الشعرية. لذلك حظيت 
بمالحقتنا لها على امتداد الديوان. لكن سؤاالً عابراً يلّح علينا: هذا األنا 
ضمير محّير. هل فيه يعّين أمين الذيب ذاته أم أّن »األنا« شكل فارغ 
على قول بنفنيست ويمكن لكّل قارئ أن يمأل فيه ذاته؟ ومهما يكن من 
أمر فهذه الذات أيضاً غريبة األطوار تختلف عن كّل األنوات الشعرّية 
المألوفة. واالختالف يكمن في التفاصيل. لنتتّبع هذا الشاعر كيف بدأ 

وإلى أين انتهى وقد مّر في مسيرته الوجودّية بثالثة أطوار:
الطور 1:

الماء والعصافير  فهو تائه ال مصابيح ترشده، يرسم نهراً، ينتظر 
يصمت  الحروف،  يرسم  لتنبعث،  للمرأة  ينشد  الله،  يجذبه  وام��رأة، 
على  يرسمها  مؤّجلة  أحالمه  الوقت،  يجلد  العصافير،  ُيجفل  ال  كي 
كتف امرأة، نبضه هارب، قهوته باردة، يرسم شراعاً على ورق وعلى 
جذع شجرة، ينتظر الريح، ينتظر قصيدة، ال أصابع له، يراقص أفعى 
كبوذّي، ترهقه شهوة الصباح، يتفّقد ذاكرته، خرج كقافية مهزومة، 
الصالة،  يقيم  صفصاف،  كشجرة  يتعّرى  الخزامى،  م��ذاق  لحزنه 
ليستعيد  شمساً  ينتظر  الوقت،  يرصف  غجرّي  المسافات،  يحصي 
ظلّه، لم تكتمل دروعه، ينتظر البحر، يرسم جسد امرأة متهّيئة للعشق، 
حزين  بباله،  المرأة  مّرت  كلّما  يستفيض  الريح،  مناديل  على  يرسم 
يسأل الباعة والسكارى عن وعاء لحزنه، يرسم على جدار الوقت طيف 
امرأة، ماؤه بين كّفيها قتيل، يحمل غابة نبيذ خلف ظهره، يتلعثم أمام 
تعاليم اللّه، يريد أن يخرج من ثيابه ويصفع الكون، ُيعّد النجوم، أدمن 

العراء، ال أجنحة لجسده، له مدفأة ونبيذ.
الطور 2 :

األخير،  الكأس  شفا  على  االبتداء،  نقطة  عن  يبحث  أناه،  من  تعب 
الباب  اجتاز  نبّي،  بقّية  عن  يبحث  غجر،  كنزوة  هائم  تراتيله،  نسي 
األخير،  بالبقاء، نفد كأسه  بالموت، جسده مهووس  السابع، يرتشد 
دربه  قاصرتان،  يداه  وصلصال،  طين  دفاتره  اليقظة،  أحالم  تراوده 
متاهات مرصودة بالغيب، خبزه لم يعد شهّياً، ترّجل عن الّنبيذ، ذوى 

كفراشة، نضب الماء في دمه، آخر الطريق سؤال.
الطور 3:

أسطورة  كسر  اآلل��ه��ة،  س��الالت  ُيحصي  نائمة،  زال��ت  ما  ام��رأت��ه 
التراتيل، بنى كوخاً لحلمه، ما زال يسعى للهوى، شغفه غجرّي، قلبه 
سيبقى  كفراشة،  بالفرار  يلوذ  البارحة،  إلى  الحنين  غجرّي،  صغير 
متأّنقاً حّتى الموت األخير، يتحّرر، ينخطف كسنونوة، يخشى البحر، 
كأّنه أوراق خريف، مّد يديه ليقطف الشمس، هو ظّل الكون الهارب من 
اليقين، يستنبط لغة جديدة للكون، يقف على نبض اللّغة، يسترشد 
أنين رمل، ال رمل كافياً لقصيدة، ينتظر على حافة شمس مارقة، مات 
عارياً، السكينة، الصقيع، انعدام الدهشة، تدوين سخافاته كشاهدة 
السماء،  يستظّل  البحر،  طريق  ظّل  للموت،  كونّي  حلول  موته،  على 
بوابات العبور مقفلة، يتهافت في متاهات الكون، األفول، ثقيل معنى 

الموت، ثقيل عبور الكون من دون امتالء. 
إذن هذه المعاناة الوجودية الرومنسية انتهت بالشاعر إلى الموت 
مستبّدة  والخلود  البقاء  وحّب  الموت  فكرة  وتبدو  الثالث.  الطور  في 
بالشاعر وال سّيما في آخر الديوان إذ يقول »َبعدي ال ثوب ينتظر الريح 
تموت نكهة االمتالء لن يجدي انتظار صوتي القبيح على الهاتف« )كم 

أفتقد صوتك أّيها الراحل األنيق!(. 
الشعري  الكون  تشّكل  التي  الكبرى  األساسّية  العناصر  هي  فهذه 
للذيب. لكّن هذا ال ينفي وجود عناصر أخرى فرعية لها دالالت رمزّية 
هاّمة تؤّثث عالم الشاعر وتكشف عن رؤيته الخاصة لألشياء وللكون  

على نحو: 
الكون: حدقة مجذومة، له لغة، له رذاذ، نافذة الكون امرأة تعجن 
واسع  معناه،  متجّدد  هرم،  بقبلة،  يكتمل  أحالم،  قصاصات  الوقت، 

يشتهي وحياً، درب الكون قصّي.
اللغة: لها فوارق، لغة صامتة، لها عسس، تخذل، يبعثرها الغياب، 
وسيلة،  مجّرد  مساّم،  للّغة  الكالم،  ستارة  صمتها  كينونتها،  تنسج 

باغية تتعّرى، عاقر، بين ضّدين.
تنشد  سريالّياً،  نشيداً  تنشد  وتموت،  الماضي  تأكل  العصافير: 
الصباحات، تنقر شهوة الزيتون، تنقد الشجر في وليمة الصباح، تنقر 

طعام الشاعر وتطير.  
طيور،  فّزاعة  دون  كروم  افتراق،  يتبّدل،  ناقصاً،  يكن  لم  المعنى: 
أدهى من الكالم، حورية كلّما فضضت بكارتها تلتئم، رحب، ال يمتثل 

كامرأة معّرضة عن حبيبها، يتوه، ثقيل معنى الموت. 
األفكار: امرأة لعوب، ينقدها اليمام، سبايا الشاعر.

الوقت/ الزمن: وحده ينوء، الزمن انزياح، استعمال مغاير للّغة.  
األمكنة: قصّية، بئر حثيثة، قاعات عبور إلى الاّلشيء، تمتزج كأّنها 

حكايات مبعثرة، ال مرئّية. 
السماء/ الفضاء: عيون الفقراء، تمطر، تورق، بحر هارب من لهفة 

الشاعر، ال تمطر، ساحة لهو خلفّية. 
األرصفة: ال تكترث، لها مقاٍه، ال تّتسع للمتأّملين، جروح الذاكرة. 

امرأة تستحّم، ال محّطة قطار فيها،  أذرع،  العاصمة: لها  المدينة/ 
تتبرّج.

الريح: ال أوعية لها، لها معنى حميم، باحت بشغفها لماٍء، تعبث 
بجدائل الصحراء، جياد الريح جائعة، التباس في مساراتها. 

الشمس: ضوء باهت، تستدرجها غواية الفجر، ال رؤيا لها، قصّية، 
ترشو  غاربة  سارقة  الشاعر،  ظّل  تبتكر  متوّهجة،  امرأة  تراتيل،  لها 

للموت األنيق، تحضن قمراً، مارقة.
النجوم: توشك أن تتعّرى، لها غّمازات، تومض بالعشق، عالقة في 

شغف الشاعر. 
القمر: واقع في بحيرة، انتقاص للرؤيا.

الشجرة: التفاح، تميل نحو الشمس، ال تدرك معناها، تنمو، شجرة 
ليمون. 

الفراشات: ال تدرك احتراقها، مطمئّنة لورودها.
الضفة: عّكازة، موطأ قدم، مقتولة.

النبيذ: نضب.
الجياد والخيل: ماتت.

الشاعر  بثقافة  يشي  عميق  ثرّي  خصيب  إنسانّي  شعرّي  مكّون 
وفكره الفلسفي الوجودي. وفي هذا العالم ال بّد من الوقوف عند لعبة 

الضمائر:
ضمير »نحن«: يعود على الشاعر والمرأة. ونتبّين من خالل هذه األقوال 
رؤيته للحّب »كّنا نتقاسم اللّغة على عشب ناعم« »وحدها الشوارع تزيل 
قاصرة«.  قمرية  دورة  »الحّب  للخلود«.  وهمية  وصفة  والحّب  آثارنا« 
»بيني وبينِك كالم يستطلع معناه« »آخر الوجد ابتداء آخر الكالم امرأة 

باذخة آخر النبيذ بداية الكروم ارتعاشِك اتصال بالسرمدّية«.
»كأّنهم  لآلخر  الدونية  الشاعر  رؤية  منه  نستشّف  »هم«:  ضمير 
الّنساء«،  لهفة  من  سقطوا  »رج��ال  أو  فضيلة«  صالة  في  زن��اة  رتل 
المنابر  لهم  »اآلخ��رون  يعّريك«  لن  »خريفهم  عمياء«  لغة  »اآلخ��رون 

واألقاصيص«. 
الخبر  بين  الشاعر  أسلوب  ت��راوح  إذ  األه��ّم  وهو  »أن��َت«:  ضمير 
والمؤنث  المذكر  شمل  المباشر  والخطاب  ونداء.  ونهياً  أمراً  واإلنشاء 
الدعوة  أفادت معنى  التي  المباشرة  األفعال  تأّملوا معي هذه  المفرد. 
فأراً  يشبه  اختبار  حقل  بأّنه  والتوعية  واإلرش��اد  والنصح  والحّث 
أبيض. لذلك دعاه إلى الخروج من هذا الحقل: اخلع، تحّرر، ال ترسم 
طريقك، ثّبت جنونك، اندثر، مّد يديك، تقّدم، انزع أثقال الماّرة، تأّنق 
كمسافر شغوف، تهافت، ارتو، تزّود، ابتكر، اذهب قصّياً، فّض بكارة 
الكالم كعاشق غجرّي، اجعلي خطوِك وئيداً، ال تقتربي من البهو، ضع 
في حقيبتك، استعر ذيل لغة يقيك التأويل، ابتر قدميك، مّد روحك، مّد 
اقطع رأسك بيديك،  البلوغ، تبّدد،  أناشيد  رّدد  يدك، استطلع بقاياك، 
شّد  بذاتك،  تكاتف  المنهوب،  دمك  استعد  يديك،  كلتا  مّد  يديِك،  مّدي 
رؤاك إليك، انزع عنك األساطير وتقّدم، استعد هفواتك، ماؤك لك وحدك، 
استدر، أوهم ظلّك بالخلود، ال تعد أدراجك، بّدل قمصانك كي تنجز موتاً 
أنيقاً. فلم يغفل الشاعر رغم حزنه واقتراب موته عن وظيفته ورسالته 
المنوطة به. فهو يريد بهذا اآلخر خيراً ويدفعه دفعاً نحو دروب االمتالء 

والحّرية والكرامة والفعل الوجودّي الذاتي. 
معضلة التجديد: 

البليغة  الكتابة  القديمة:  الكتابة  بشروط  تذّكرنا  الومضة  كتابة 
البعض.  يّدعي  كما  التراث  عن  منبّتا  ليس  ومضة  وديوان  الموجزة. 

فليس التجديد قطعاً مع الماضي كما تعتبره األفهام البسيطة وليس 
معضلة  هي  وتلك  القديم.  إط��ار  في  وابتكارا  للماضي  إحياء  أيضاً 
رحم  من  يولد  تجديد  هو  بل  الفقيد  شاعرنا  إليها  أشار  التي  التجديد 
أمين  األستاذ  أثبتها  كما  تجاوزية  هوّية  ليؤّسس  ينعتق  ثم  التراث 
الذيب في مقّدمة ديوانه: »نحن نعتقد، أن اللحظة الحاسمة، والُمكتنزة 
واآلشورّية  واألك��ادّي��ة  السومرّية  العصور  منذ  امتدت  بحضارات 
والبابلّية الى يومنا هذا، ُتتيُح لنا بناء فكرنا النقدّي الفلسفّي، كمقّدمة 

لتأسيس مذهب أدبي ُيعّبر عن روحيتنا وشخصيتنا المجتمعّية«.
والنص التجاوزي بهذا المفهوم هو النص الذي يوّفر للقارئ نسيجاً 
من التناص. فبنى صوره الشعرية بذاكرة نّصّية معّوالً على ما يمتلكه 
قوله:  في  مثال  التناّص.  هذا  لتفكيك  الثقافة  ومن  الكفاءة  من  القارئ 
»جسد المرأة أرض« نعثر على أثر لشعر درويش »خديجة أنا األرض 
الذيب  أمين  التناصّي تتجلّى ذاكرة  السياق  أنت«. وفي هذا  واألرض 
مانغينو  ويسّمي   »mémoire textuelle d’écrivain« النّصّية 
صاحب  المثقف  والشاعر  الخيالية.  بالمكتبة  األجناسي  السياق 
الذاكرة النّصية تتجلّى ثقافته حسب مانغينيو وأروكيوني من خالل 
في  الكاتب  طرائق  عن  يكشف  الذي  األجناسي  أو  التناصي  السياق 
تصريف ذاكرته النصّية. وقد ال يعترف األثر األدبي بانتمائه إلى موقع 

أجناسّي سابق. 
فالذيب صّب جام إبداعه في هذا الديوان األخير وكأّن إلهاماً وجودياً 
أوحى له بأن رحلته توشك على االنتهاء وعليه أن يغتنم ما تبّقى له من 
الوقت ويضع عصارة إلهامه في هذا البياض. حّبر كلمات ذّرية كّل كلمة 
من الديوان تكاد تنفجر في رأس القارئ معاني متشّظية تسيل األقالم. 

واإلهداء أثار عجبي وإعجابي. فقد أهدى تجربته الشعرية الفلسفية 
الوجودّية إلى العالم العربي والعالم بأسره. أجل ما هذه اإلنسانية 
العظيمة أيها الشاعر الوجودي الفّذ؟ إهداء بمثابة رسالة أخيرة تؤّكد 
الحالة الشعورية للراحل أمين الذيب وهو ينشئ هذا الديوان. شعور 
رجل يوشك على الرحيل البعيد »أنا أُُفٌق من أرجوان على شفا الكأس 
الذي  العالم  وهذا  أّرقه  الذي  الكون  هذا  يغادر  مبدع  شعور  األخير«، 
العربي  العالم  إلى  التجديدية  ال يكاد يشعر به وبنا فأهدى تجربته 
بمشرقه ومغربه. فلو عرف قومه قدره لصّنفوه من عظماء اإلنسانية. 
هذا الذي يقول: »تعبُت من كوني أنا.. آخر الدروب كأّولها الله دائري 
وأنا أبحث عن نقطة االبتداء«. فأّي فرق بين فلسفة الذيب الوجودية 
وبين الفالسفة الوجودّيين الغربّيين الذين بحثوا عن فكر أو تّيار يعيد 
فقط  والشعر.  واألدب  المسرح  عبر  أفكارهم  فنشروا  قيمته  لإلنسان 

هؤالء وجدوا أقواماً عّظمتهم فاشتهروا. 
بذات  التحاماً  وأكثرها  ومضة  أطول  عند  الوقوف  حاولت  ختاماً، 

الشاعر وخصصتها ببعض التأويل: )ص. 62(
لم يُعد خبزي شهياً

العصافير تنقر خواء الوقت
أترّجل عن شهوة النبيذ وأذوي كفراشة قبل االحتراق. 

الشهية  وفقدان  والقنوط  اليأس  من  حالة  تصّور  ومضة  ه��ذه 
لتشكل  تتظافر  عناصر  كلّها  واالحتراق.  الوقت  خواء  مع  والشهوة 
حالة شعورية قاتمة عابرة قد تقصر وقد تطول تذّكرنا بأبناء الكآبة 
لدى جبران. والتشكيل الفني في هذه الومضة زاخر بالمجاز والتعبير 
االستعاري المصور ففقدان شهوة النبيذ كالترجل عن صهوة الجواد 
وبين النبيذ والجواد تتجلّى معالم الفروسية وقيم الفتى العربي من 
كرم وسماحة وتعّفف وشجاعة وإقدام وشرف ومجد. فأين نحن من 
هذه القيم اليوم؟ كلّها ذوت وخبت واحترقت في زمن الالقيم وانحالل 
األمم. وضع االحتراق ال يخلو من بعث وأمل فلعلّه تنتفض من الرماد 

كينونة أخرى تشاكل طائر الفينيق.
تجسيد  في  الغائب  الحاضر  الذيب  أمين  الشاعر  األستاذ  ُوّف��ق 
لشروط  جامعاً  ديوانه  فكان  الشعرية.  الومضات  هذه  في  الحداثة 
الومضة: قصر وتكثيف وإدهاش واّتساع فترتعش أوتار القارئ أمام 
مقصده  الشاعر  فيه  بلغ  الذي  البليغ  التجاوزي  اإلبداعي  النص  هذا 
يملّه  ال  حّتى  يطيل  أن  دون  من  غيره  استمالة  من  فتمّكن  الوجودي 
القارئون. رحل هذا الشاعر الوجودي منتصراً تاركاً خلفاً صالحاً يسير 
على خطوه وديواناً جامعاً شامالً مؤّسساً لنظرة جديدة للعالم »الذي 
يكاد ال يشعر بنا« لكّنه ضرب على قفاه بختمه وغرس وتداً قوّياً في 

خيمة التجديد.

�إ�ضاءة

رين بحّق وطنهم؟! َمن يحا�صب الفنانين المق�صّ
{ جهاد أيوب

ال نريد أن نقف عند تعليقات بعض نجوم الفن اللبناني 
التوازن  دون  من  المتطرفة  حزبّيتهم  وال  السياسة،  في 
مختلف  من  لمعجبيهم  االح��ت��رام  دون  وم��ن  الوطني، 
خطاب  في  بعضهم  عنصرية  على  نعلّق  ولن  األط��راف، 
طائفي مسّيس ال عالقة له بالوطن، بل يصب بعقد دفينة 
الفاسد  الزعيم  إلى شراكة  جراء تربية عنصرية جامحة 
وبعض رجال الدين األفسد في خلق التفرقة والتموضع 

المخيف في حق الوطن!
قد ُيَبرر ذلك بالمفهوم األعوج للحرية الفردية في وطن 
اتخم بالحرية الهوجاء، وبالمفهوم الوطني الهمجي من 
دون اكتراث لدوره، ولمساحة انتشاره حيث هو وردة كل 
المنازل من كل األطياف، لكنه ال يدرك، فالطائفية المقيتة 

أعمته عن دوره!
شأنه،  فهذا  يتحّزب  ال  أن  منه  نطلب  ال  هنا  نحن 
وأحزابنا  ج��داً،  طائفية  أحزابنا  غالبية  أن  خصوصاً 
في  ولكن  محظورة،  تكون  وتكاد  محاَربة  العلمانية 
العنصرية والطائفية  وطن كلبنان فاإلعالن عن حزبيته 
يكون  أن  عليه  ذلك  أراد  وإذا  متطرفاً،  طرفاً  منه  تجعل 
طرفاً حاسماً ومتطرفاً في حب لبنان ككل، ومع مصالحه 
يعني  وطنه  مناطق  من  منطقة  يصيب  وما  وقضاياه، 
إصابة لكل الوطن، دوره أن يجمع ما قام بتفرقته الزعيم 
الطائفي والفاسد الذي سرق الدولة وخطف رزق الناس. 
فالتقوقع يا فناناً مع هذه الفئة يعني أنت تعتبر حقوقك 

الشريك األخطر في بقاء هذا االعوجاج الوطني!
اللبنانيين  الفنانين  من  الغالبية  غالبية  نجد  وللحق 
ينتحرون وينتحبون إذا مرض هذا الملك، األمير، الرئيس، 
في أي دولة، وترتفع أصواتهم زحفاً وشوقاً وفجراً وليالً 
وحماسة للتعبير عن الحنين من دون أن ُيطلب منهم كما 
حال المتسّولين حينما تصادفهم في الشارع، بينما هؤالء 

أنفسهم يتعاملون في لبنان ومعه بفوقية، وبعنصرية، 
وبحزبية جامحة إلى طائفية مقيتة!

أما في قضايا صراعنا مع العدو الصهيوني فنجد القلة 
القليلة من الذين ترتفع أصواتهم، وتشارك مع الناس في 

الشارع الموجوع!
وإذا طلبت منهم إعطاء رأيهم في قضايا شاملة وطنياً 
تخالهم يعيشون في كوكب آخر، وكم صدمنا بهذا الفنان 
هنا  فريق،  حساب  على  فريق  مع  يعمل  حينما  الدجال 
بسموم  يبوح  خاصة  أكذب...وبجلسة  وهناك  يكذب، 

انتماء حقده على شريك الوطن!
حدثت  وحينما  لبنان،  لكل  وحبه  الفهم،  يّدعي  وآخر 
الفضائيات  في  اتخمنا  المقاومة  وانتصرت  تموز،  حرب 
أنه بصدد إنجاز أغنية وطنية، ومن على شاشة خليجية 

وليس لبنانية كانت النتيجة أغنية ساذجة عن بيروت!
ونحن  نشمل  أن  ومعيب  الجميع،  نشمل  ال  بالطبع 
نعرف من هم أهل الوطنية، والمواقف المشرفة، ولكنهم 
قلة، وبصراحة لم نعد نسمع من أكثر الفنانين اللبنانيين 
نثق  نعد  ولم  نعرفهم،  نعد  ولم  الشمل،  لم  إلى  الدعوة 
بأنهم من فئة المرهفين الحساسين، والمؤهلين للشراكة 

في كل الوطن!
أما إذا طلبت من بعض َمن يّدعي بأنه في الصف األول 
فيرفض  مثالً  اللبناني  الجيش  عن  حلقة  في  بالمشاركة 
الكبار،  مع  إال  ويشارك  يطّل  وال  كبير،  مقامه  أن  بحجة 
حّبه  عن  الساذج  بكالمها  غنائية  قصيدة  يقدم  وفجأة 
عبر  اسمه  لتلميع  أو  الصورة،  أجل  من  وللجيش  للوطن 

وسيلة إعالمّية مشبوهة وطنياً!
أتخمنا هذا الفنان اللبناني بالثرثرة الوطنية المتطرفة 
ضمن مجتمع طائفي عنصري لنجده يطّل في برامج أتفه 
 ،”MBC  “ خصوصاً  خليجية،  قنوات  في  التفاهة  من 

وهات يا مديحاً، وهات يا وطنية كاذبة!
ال احترام لفنان يتغنى بقاتل وبمجرم وبفاسد وبمحتل 

الدينار،  من أجل الدوالرات والرياالت والدراهم وشقيقها 
ويأتي إلينا منظراً بفوقية شرشوحة!

عاصمته  مرفأ  انفجار  بفاجعة  لبنان  وقع  باألمس 
األول،  الصف  نجوم  من  المخيف  الصمت  وكان  بيروت، 
قلة قليلة قليلة شاركت الناس المفجوعة بمصابها بكلمة 
غلب  ساذجة  أغنيات  يا  هات  وأيضاً  ميدانية،  بزيارة 
أين  من  نعرف  ال  مغنين  قبل  من  والنحيب  الموت  عليها 

أتوا!
فيها،  عمق  وال  مدروس،  غير  بمعضمها  غنائية  أعمال 
العلم  خارج  بسرعة  ومشغولة  أصالً،  للغناء  تصلح  وال 
احترام  من  بد  ال  ذلك  ومع  والموهبة،  المهنية  والمعرفة 

المبادرة!
الغناء  أن  خاصة  وطنية،  كل  وفي  كل  من  نشكرهم 
الوطني ال يطعم الخبز، ولم يعد يصنع شهرة، ولكن أين 
في  الحدث  من  الواسعة  الشهرة  أصحاب  لبنان  نجوم 
ومنتظرين  ومنتشرين  متناثرين  نراهم  أننا  مع  الوطن 
لسانهم  مع  الخليجية  القنوات  في  للظهور  بالصف 

المعسول!
المطلوبة  الخيرية  الحفالت  من  لبنان  نجوم  أي��ن 
مع  الساحات  وفي  واإلذاعات”،  الشاشات  “عبر  اآلن 
بصناديق  المشاركة  أجل  من  واإلعالميين  المراسلين 

تدعم المحتاجين؟
قد يعللون الغياب بسبب الكورونا، والكمامة، والتباعد 
المشاركة  من  يمنع  ال  ولكنه  صحيح،  وهذا  االجتماعي، 
الناس  من  بالطلب  الناس،  بمساعدة  تساهم  برامج  في 
للمشاركة  الناس  أرض  إلى  وبالنزول  الناس،  بمساعدة 

في لملمة وجع الناس!
أين الممثل، أين المغني، أين الملحن، أين الشاعر، وأين 
وهجرة  الرخاء،  في  ثرثرة  يتخموننا  ممن  وذاك  هذا   ...
مقيتة حينما يصاب الوطن بمصيبة، بينما نجدهم خارج 

حدود الوطن يتشدقون شوقاً لوطن غير وطنهم!

قد تسألني عن دور المثقف!
يا للعجب فهو مغّيب من كل الوسائل اللبنانية إال نادراً، 
وهو باألصل أصبح خارج دائرة اإلنسان في الوطن، لقد 

ساهمنا جميعاً في لجمه، وساهم هو في ذبح دوره!
مثقفين  من  تبقى  وما  الفنانين  غالبية  ولألسف  نعم، 
الفساد،  شعلة  في  الزعامات  شركاء  أصبحوا  لبنان  في 

وتحطيم صورة الوطن الذي نحلم!
التبريرات عن سبب هذا الغياب الوطني حينما يصرخ 
الوطن لم يعد مقنعاً، وإن كثرة الظلم الذي لحق بهم من 
المسؤولين، وعدم نيل حقوقهم قد تجعلهم ينجذبون إلى 
الوقوع،  خطأ  وهذا  الوطن،  شرايين  قطع  الذي  الطرف 

الدينار  ع��ن  يبحثون  جعلهم  ال��وط��ن  ف��ي  وال��ح��رم��ان 
أزيد، فما نعرفه  والدرهم، وهذا ابعدهم عن الوطن، ولن 

عنهم مخيف ومخجل!
أعاود اإلشارة إلى أن الغالبية تعيش هذا المرض، 
يبكي  بعضهم  نعرف  ونحن  به،  نقع  خطأ  والشمل 
وضيق  ومحاربته،  حرمانه  ومن  الوطن،  وجع  من 
ويحترم  وبالوطن،  باإلنسان  يؤمن  آلنه  فقط  رزقه 
حقه،  يأخذ  كي  الزعيم  أبواب  يطرق  وال  وفّنه،  اسمه 
لقمة  في  محاربون  وأيضاً  األقل،  من  أقل  هؤالء  لذلك 
كرامتهم  رغم  هؤالء  فحال  نزيد  لن  وأيضاً  عيشهم... 

العالية يوجع القلب والوطن!
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11ريا�سة / ت�سلية
الوزيرة اأوهانيان زارت حاروف

معّزية عائلة ال�شهيد محمد عطوي

جوردان يقتحم ميادين �شباق ال�شيارات

الدحيل القطري يت�شّدر مجموعته في اأبطال اآ�شيا

وفوز كبير لل�شارقة الإماراتي على التعاون ال�شعودي 

موراتا يعود اإلى اليوفي من جديد

نهائي  ثمن  في  قدماً  القطري  الدحيل  وضع 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه المهم 

على برسبوليس اإليراني. 
المعقدة  مواجهته  الدحيل  حسم  قد  وكان 
المرحلة  مع برسبوليس بهدف دون رد ضمن 

الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة. 
وتمكن الدحيل من اقتناص نقاط مباراته مع 
بطاقتي  إحدى  على  المباشرين  منافسيه  أحد 

التأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا بفضل هدف 
نجمه المعز علي في الدقيقة الستين من ركلة 

جزاء. 
الصدارة  في  نقاط   9 الدحيل  رصيد  وصار 
مؤقتاً متقدماً بفارق نقطتين على الخاسر وعلى 
الذي  منهما(  لكا  نقاط  اإلماراتي)7  الشارقة 
ـ  التعاون السعودي بسداسية )6  أتخم مرمى 
0( الشوط األول 1 ـ 0، ثّبته فيها رابعاً برصيد 

سواريز  ويلتون  األه���داف،  وسّجل  نقاط،   6
ولوكاس  عبدالله  ومحمد  ناصر  وسيف   )3(
فرنانديز،   ويدين الدحيل بفوزه إلى إدميلسون 
الذي كسب ركلة جزاء بذكاء كبير بعدما أجبر 
خطأ  ارتكاب  على  زاده  خليل  شجاعي  المدافع 
ضده داخل المنطقة، نفذها المعز علي بنجاح، 

مسجالً الهدف الوحيد في الدقيقة 60. 
وأهدر عيسى اليكاسير فرصة سهلة للتعديل 

عندما تهادت أمامه كرة سددها العراقي بشار 
أّن��ه  ال��ب��ك��ري، بيد  ال��ح��ارس  رس��ن وص��ده��ا 
بجوار  ولعبها  معها  التعامل  يحسن  ل��م 

القائم )64(. 
وكاد الدحيل أن يسجل هدفاً ثانياً في الوقت 
بدل الضائع بعد هجمة مرتدة قادها بن عطية 
ومرر لاليراني رامين رضائيان الذي سدد كرة 

قوية مرت بمحاذاة القائم.

ألفارو  اإلسباني،  الدولي  المهاجم  حّط 
إلى  لعودته  تمهيدا  تورينو  في  م��ورات��ا، 
من  اإلع��ارة  سبيل  على  وذل��ك  يوفنتوس، 

أتلتيكو مدريد اإلسباني. 
يوفن��توس  نشره  فيدي��و  مقطع  وأظهر 
في حساباته على مواق��ع التواص��ل وصول 
تورينو  في  كاس��يلي  م��طار  إل��ى  موراتا 

من  مجموعة  اس��تقباله  ف��ي  كانت  حيث 
إلجراء  تمه��يدا  وذلك  يوفنتوس،  مشج��عي 
على  والت��وقيع  الروتي��ني  الطبي  الفحص 
مع  واح��د،  لموس��م  مع��ارا  انتق��اله  عقد 
حزيران  في  نهائ��ياً  معه  التعاقد  خيار 
بحسب  يورو،  ملي��ون   45 مق��ابل   2021
س��بورت«  »س��ك��اي  ش��بكة  أف��������ادت  م��ا 

اإليطالية. 
أن  أي��ض��ا  س��ب��ورت«  »س��ك��اي  وكشفت 
له  يسمح  بندا  يتضمن  عاما  ال�27  ابن  عقد 
»بيانكونيري«  مع  المقبل  الموسم  باللعب 

على سبيل اإلعارة أيضاً.
أل���وان  ل��م��ورات��ا أن داف���ع ع��ن  وس��ب��ق 
 2016-2014 بين  لموسمين  يوفنتوس 

فعل  األخير  أن  إال  مدريد،  ري��ال  من  قادما 
المهاجم  باستعادة  له  يسمح  الذي  البند 
93 مباراة  27 هدفا في  الذي سجل  الدولي 
وأحرز  العجوز«  »السيدة  بقميص  خاضها 
المحليين  الدوري والكأس  معه لقب كل من 
السوبر  الكأس  في  لقب  الى  إضافة  مرتين، 

اإليطالية.

الأن�شار اإلى نهائي دورة ال�شهيد عطوي

بفوزه الم�شتحق على �شباب ال�شاحل

فارتينيه  والرياضة  الشباب  وزيرة  قامت   
الديوان  مصلحة  رئيس  يرافقها  اوهانيان، 
فاديا  ال��وزارة  في  الرياضة  مصلحة  ورئيس 
حاروف  بلدة  بزيارة  عويدات،  ومحمد  حالل 
إلى  ال��ع��زاء  واج��ب  قّدمت  حيث  الجنوبية، 
القدم  كرة  نجم  عطوي،  محمد  الشهيد  عائلة 

اللبنانية. 
محمد  »استشهاد  أوهانيان  الوزيرة  وقالت 
أثراً  تركت  حصلت  التي  الظالمة  بالطريقة 
حياته  أعطى  شاب  أنه  خصوصاً  كلنا،  فينا 
عن  تماماً  بعيداً  وكان  القدم،  وكرة  للرياضة 
طيباً  إنساناً  وك��ان  وصراعاتها،  السياسة 
ووال��ده،  لوالدته  ومرضياً  وعائلياً  ونظيفاً 

وكان حضن العائلة ودلوعها«. 
الصادقة  بالتعزية  لكم  »أتّوجه  وأضافت 
األمنية  ال��ق��وى  وأدع���و  محمد،  بإستشهاد 
حتى  متابعته  إلى  الملف،  هذا  عن  المسؤولة 
وتوقيف  الكاملة،  الحقيقة  وتبيان  خواتيمه، 
األمنية  ال��ق��وى  وأدع��و  ومحاسبته،  القاتل 

المعنية إلى تطبيق رادع للقانون في موضوع 
إطالق النار العشوائي في مناسبات، الفرح أو 

الحزن«. 
بدولة  اتصلت  الجمعة،  »ي��وم  وتابعت 
أن  عليه  واقترحت  دي��اب،  حسان  الرئيس 
ُيعامل محمد عطوي معاملة شهداء المؤسسة 
الرياضة،  في  حياته  أفنى  كونه  العسكرية، 
وهو شهيد الوطن، وكان دولة الرئيس مّرحباً 
وتبنى الفكرة من دون تردد، وأمس قام اللواء 
قرار  وأبلغكم  بإسمه  بالتعزية  خير  محمد 
دولة الرئيس، وهو ما سيترتب عليه مساعدة 
نكون  حتى  نقّدمه  أن  يمكن  ما  أقل  أي  مادية، 

إلى جانبكم«.
إلى  كالمها  أوهانيان  ال��وزي��رة  ووّج��ه��ت   
على  شاهدتك  علي،  »أم  فقالت  الشهيد  والدة 
وشجاعتك  بإيمانك  وان��ب��ه��رت  التلفزيون 
أقول  أن  إال  أستطيع  وال  الراقية،  وأمومتك 
لبنان  شهيد  ي��رح��م  ال��ل��ه  ع��ل��ي  وألب���و  ل���ِك 

ويصبّركما«.

مايكل  األمريكية،  السلة  كرة  أسطورة  قرر 
خالل  من  التجاري  نشاطه  توسيع  ج��وردان، 
شراء فريق في سلسلة »كأس ناسكار« لسباق 

السيارات. 
ذي  السائق  مع  بالتعاقد  ج���وردان  وق��ام 
البشرة السوداء، بوبا واالس، من أجل القيادة 
للفريق الجديد في البطولة، اعتبارا من الموسم 

المقبل. 
أفضل  يعتبر  ال���ذي  ج����وردان،  وسيكون 
األمريكي  السلة  كرة  دوري  تاريخ  في  العب 
الصافية  ث��روت��ه  ت��ق��ّدر  وال���ذي  للمحترفين، 
للفريق  األكبر  المالك  دوالر،  مليار   1،6 بقرابة 
الجديد، مع السائق المخضرم، ديني هاملين، 
كشريك بنسبة أقل من األسهم. وقال األسطورة 
بقميص  مرات  األمريكي 6  الدوري  بلقب  الفائز 
كارولينا  والي��ة  ف��ي  بولز:«نشأت  شيكاغو 
وإخوتي  يأخذانني  وال��داي  وكان  الشمالية، 
محبي  من  وكنت  السباقات،  إل��ى  وأخ��وات��ي 

ناسكار طوال حياتي«. 

امتالك  فرصة  »أن  عاماً:  ال�57  ابن  ورأى 
صديقي  مع  بالشراكة  بي  خاص  سباق  فريق 
ديني هاملين، وأن أجعل بوبا واالس يقود لنا، 

فهذا أمر مثير للغاية بالنسبة لي«. 
فريق  أي��ض��اً  يملك  ال��ذي  ج���وردان  وي��أم��ل 
كرة  دوري  في  المشارك  هورنتس  تشارلوت 
لفريق  ملكيته  تجلب  أن  للمحترفين،  السلة 
الرياضة  هذه  إلى  جديدة  جماهير  ناسكار  في 
مشاركة  تعزز  وأن  البيض،  عليها  يهيمن  التي 

األقليات. 
وت���اب���ع: »ت��اري��خ��ي��اً، ك��اف��ح��ت ن��اس��ك��ار 
المالك  م��ن  القليل  هناك  وك��ان  التنوع،  م��ع 
ناسكار  تطور  مع  مثاليا  التوقيت  بدا  السود، 
فأكثر،  أكثر  االجتماعي  للتغيير  وتشجعيها 
باإلضافة إلى االلتزام والتبرعات األخيرة التي 
قدمتها لمكافحة العنصرية النظامية، أرى هذا 
لتثقيف  كفرصة  ناسكار(  في  فريق  )امتالك 
للسود  الفرص  من  المزيد  وفتح  جديد  جمهور 

في عالم السباقات«.

رئي�س بر�شلونة يقف عائقًا اأمام اإنتقال �شواريز!

مهاجم  سواريز،  لويس  األوروغوياني،  انتقال  عملية  تعّقد  عن  الكتالونية   RAC1 إذاعة  كشفت 
برشلونة، إلى أتلتيكو مدريد، بعد أنباء فسخ عقده مع البرسا، ووفقاً لتقرير اإلذاعة، فإن برشلونة ال يقبل 

بانتقال المهاجم األوروغوياني للجار اإلسباني )اتلتيكو(، دون أن يدفع النادي المدريدي مقابالً مادياً. 
لن  التي  أوروبا  في  الفرق  بأهم  قائمة  توجد  وبرشلونة،  سواريز  بين  االتفاق  »في  وأضافت: 
يتمكن المهاجم من االنتقال إليها، ولكن أتلتيكو مدريد لم يكن من بين هذه الفرق«. وتابعت: »خرج 
يتّم  ولم  للقائمة،  مدريد  أتلتيكو  بضم  المأزق  هذا  من  بارتوميو  ماريا  جوسيب  برشلونة  رئيس 

توقيع اتفاقية فسخ العقد معه، بل تّمت صياغتها فقط«. 
وكانت اإلذاعة قد ذكرت، االثنين الماضي، أن برشلونة توّصل التفاق كامل مع سواريز البالغ 
33 عاما، من أجل فسخ عقده، بالتراضي لالنتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل إغالق سوق االنتقاالت 
عن  المالية  مستحقاته  عن  تنازل  سواريز  أن  إلى  الكتالونية  اإلذاعة  وأشارت  الجارية.  الصيفية 

الموسم المتبقي في عقده والتي تبلغ 14 مليون يورو لفسخ العقد مع برشلونة والرحيل مجاناً.

{ محمد حسن الخنسا
بفوزه المستحق على فريق شباب الساحل بنتيجة ����� الشوط األول )2 ـ 0( في أولى مباريات 
الدور نصف النهائي لدورة »الكابتن« التي ينّظمها نادي العهد على ملعبه، وأصبحت تحمل اسم 
ليقابل  النهائية  المباراة  إلى  األنصار  إنتقل فريق  الشهيد محمد عطوي وفاء لمسيرته وشهادته، 
السبت  عصر  وذلك  اليوم(،  عصر  )ستقام  والنجمة  العهد  بين  ستجمع  التي  المباراة  من  الفائز 
المقبل. أقيمت مباراة األمس وسط أجواء منضبطة لجهة االلتزام بالمعايير الصحية اآلمنة بناء 

لتوجيهات وزارة الداخلية، إن لجهة الحضور المقنن او الجلوس على قاعدة التباعد االجتماعي.
استهل األنصاريون التسجيل باكراًعن طريق مدافعهم المندفع أنس أبو صالح، الذي سدد كرة 
حسن  عزز  ثم  الشباك،  كرته  لتدخل  عرضية  رفعة  من  مستفيداً  المربع  مشارف  على  من  رأسية 
معتوق النتيجة قبل نهاية الشوط األول بعشر دقائق من هدف ملعوب، مستغالً سوء التموضع 

الدفاعي عند الساحليين . 
وفي الشوط الثاني، واصل االنصاريون ضغطهم وسط تبادل سريع للهجمات مع خطورة »خضراء« 
واضحة إلى أن نجح حسن شعيتو »موني« بتسجيل هدفاً ثالثاً لفريقه في الدقيقة 65، ومن ثم سارت 

المجريات بشكل متوازن وعلى إيقاع هجمة بهجمة ليطلق الحكم أحمد عالء الدين صافرة النهاية.

�شاكر يوؤّكد اإنتقال فّران للجهراء الكويتي
فريق  مدّرب  توقيع  السلة،  لكرة  بيروت  الرياضي  في  اإلدارية  الهيئة  عضو  شاكر،  جودت  أّكد 

السابق، أحمد فران، مع نادي الجهراء الكويتي. 
وأوضح شاكر:«لقد رّحبت إدارة  النادي بقرار المدرب، ولن تقف أمام مستقبله، في ظل مصير 

مجهول النطالق النشاط السلّوي بلبنان«. 
الرياضي  مع  فعل  كما  واألل��ق��اب،  اإلن��ج��ازات  يحقق  وأن  التوفيق،  له  »أتمنى  وأض���اف: 
بيروت«. ولفت شاكر، إلى أن تمارين فريقه لم تنطلق بعد، موضحاً: »معظم عقود الالعبين الجدد، 

اشترطت فيها تفعيلها مع انطالق البطولة«.
 وأكد أن إدارة النادي، ستبحث خالل اجتماعها المقبلة خليفة المدرب فران، مختتماً: »الرياضي 

فريق بطل، وسيبقى كذلك«. 

ال�شيتي يفتتح مو�شمه بثالثية و3 نقاط
حصد مانشستر سيتي أولى نقاطه هذا الموسم في البريميرليغ بعد فوزه على الولفز 3-1 في 
الفريقان األشواط، حيث سيطر السيتي على مجريات  الثانية و تقاسم  المرحلة  مباراة مهمة في 
على  استحصا  الذي  بروين  دي  البلجيكي  نجمه  تألق  بفضل   0-2 بنتيجة  وتقدم  االول  الشوط 
ضربة الجزاء بعدما اخترق دفاعات الخصم و سددها و سّجل وكان دي بروين أيضاً وراء تسجيل 
هدف التعزيز الذي بدأه بتمريرة قاتلة الى ستيرلينغ الذي عاد و مررها الى الشاب فودين الذي 

سجل الهدف الثاني . 
وفي الشوط الثاني انقلبت المقاييس وسيطر الولفز على الشوط،  وتمكن خيمينيز من تسجيل 
الضائع  الوقت  في  ويسجل  السيتي  ليعود  فرص  عدة  أهدروا  الولفز  لكن  الفارق،  تقليص  هدف 
بواسطة خيسوس بعد تمريرة لدي بروين مرة جديدة . وفي مباراة أخرى، تمكن استون فيال من 
الفوز على شيفيلد بنتيجة 1-0 و بذلك يكون استون فيال افتتح مشواره بفوز مهم و شيفيلد لقي 

خسارته الثانية في بداية الموسم.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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نعم )باألجنبية(، كثر شحمهما، كاتب 3 .

نّظما، يرطبان بالماء 4 .
يصنع، ينتسب 5 .

مرض صدري، خباز، من الحيوانات 6 .
إخفيا األمر، عاصمة بوليفيا في األندس 7 .

نجيع، أثق بالشخص، إله مصري 8 .
سد في لبنان بالبقاع على الليطاني، بيت 9 .
عاصمة أميركية، تكلمتم بصوت منخفض 10 .

عملة آسيوية، بحر، للتفسير، كفر 11 .
حيوان ضخم، دولة أوروبية  12 .

Su
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ku

548

749

613

7913

8936

3651

954

412

937

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

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2
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11

12

:Sudoku حل
 ،184756239  ،532984716  ،679312584
 ،867421395  ،243598671  ،915673842

328145967  ،496237158  ،751869423
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( هيالر شاردونه 2 ( يو، باكو، كدسا 3 ( رنمت، رسب، 
يال 4 ( واترلو، العب 5 ( دنس، يناير، قم 6 ( ودان، جاهل 
 ) تدلني، ديار 8 ( سم، راحيل، ندس 9 ( انا، يا، ابي 10   )  7

يوكله، نور، اب 11 ( انت، نبات، انس 12 ( يدبغان، روما. 

عموديا:
متسول،   )  3 دماوند  يونان،   )  2 ياي  هيرودوتس،   )  1
6 ( شكرونا، حي،  5 ( را، ليديا، هنا  4 ( ابتر، جنرال  نكتب 
بن 7 ( الوس، انديانا 8 ( بلي، يل، وتر 9 ( دك، ارجأ، ار 10 
( وديع، ارنب، ام 11 ( نسابقه، ديانا 12 ( هال، ملبس، بس.
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اإلدارة والتحرير 

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

ومن الماء روح كل حياة

)تصوير: سعيد معالوي(

اإنه الزمن الرديء

{ يكتبها الياس عّشي

أنسى  أن  فــي  رغــبــة  أحــيــانــاً،  تجتاحني، 
حــتــى الـــحـــروف األبــجــديــة، فــأقــيــم، بيني 
عالياً، وأخبّئ األوراق  الكتاب، سوراً  وبين 
واألقــــام فــي مــكــان ال أصـــل إلــيــه، وأفـــرغ 
ذاكــرتــي مــّمــا آمــنــت بــه، ومــّمــن آمــنــت بهم، 
أجلها  من  التي  العظيمة  المبادئ  كــّل  ومــن 
والتي  أعيش؛  زلت  وما  اليوم،  حتى  عشُت 
واثقاً  زلت  »ما  سقراط،  كما  أرّدد،  بسببها 

من جهلي«.
ــقــرف… واإلحـــبـــاط…  إنـــه الــشــعــور بــال

والتراجع …
إنه الزمن السيّئ والرديء والمنافق …

الـــذي يضغط عليك،  الــعــربــي  الــعــالــم  ــه  إن
ويجلدك،  عــيــنــيــك،  ويــفــقــأ  ويـــحـــاصـــرك، 
ويـــدّجـــنـــك، ويـــكـــذب عــلــيــك… وفـــي نهاية 
الشهر يدفع لك راتباً، ويقرأ عليك واجباتك، 
ــّم  َث اإلنـــســـان،  ويسمعك عــظــة عــن حــقــوق 
يرمي بك قطعًة من اللحم المهترئ على أحد 

مقاعد الدولة.

درد�صة �صباحية

انخفا�ض جديد للجليد في المحيط 

القطبي ال�سمالي اإلى ثاني اأدنى م�ستوى له
نا�سا تقّدم دلياًل على الجليد 

فوق قمر زحل ان�سيالدو�ض

تقلّص الجليد الذي يغطي المحيط 
أدنــى  ثــانــي  ــى  إل الشمالي  القطبي 
أربعة  مــن  أكــثــر  ــالل  خ لــه  مستوى 
المناخي  التغير  بآثار  ينذر  ما  عقود 
درجــات  ارتفاع  وتداعيات  المدمرة 

حرارة األرض.
ايــه  اس  ـــو  »ي صــحــيــفــة  ونــقــلــت 
توداي« عن المركز األميركي لبيانات 
الجليد  إن  قــولــه  والــثــلــوج  الجليد 
انخفض  الشمالي  القطب  في  البحري 
مربع  كيلومتر  ماليين   4 من  أقل  إلى 

التسجيل  ــدء  ب منذ  الثانية  للمرة 
باألقمار االصطناعية في عام 1979.

للقطب  البحري  الجليد  ويشهد 
االنكماش  نحو  اتــجــاهــاً  الشمالي 
بشكل عام فيما حّذر خبراء البيئة من 
ارتفاع  في  تسهم  الذوبان  زيــادة  أن 
المحيطات وما ينجم عنها من  حرارة 
كارثة بيئية تتمثل في موجات حاّرة 
بحرية بإمكانها أن تؤدي إلى خسارة 
وتتسّبب  البحرّية  الحياة  في  كبيرة 

في حدوث أعاصير.

من جهة ثانية اكتشف علماء في وكالة الفضاء 
الطازج  الجليد  وجود  على  دليالً  ناسا  األميركية 

على سطح قمر زحل انسيالدوس.
ونقل موقع روسيا اليوم عن ناسا قولها إنه تم 
تحديد قمر كوكب زحل انسيالدوس كواحد من أكثر 
من  بسيطة  أشكال  الستضافة  احتماالً  المرشحين 

الحياة الفضائّية في النظام الشمسّي.
الفضاء  مركبة  من  بيانات  العلماء  واستخدم 
عن  مهمتها  انتهت  التي  لناسا  التابعة  كاسيني 
الجوّي  الــغــالف  إلــى  بالدخول  االنتحار  طريق 
للقمر  مفصلة  ــور  ص إلنــشــاء   2017 ــام  ع لزحل 
الغامض، وهو ما كشف عن قدر مذهل من النشاط 

الجيولوجي.
ووفرت بيانات هذه الصور التي ُتعّد أكثر مشاهد 
للقمر  تفصيالً  العالمية  الحمراء  تحت  األشعة 
دامغاً على أن النصف الشمالّي  انسيالدوس دليالً 
يبشر  ما  نواته  من  بالجليد  تغطيته  أُعيدت  للقمر 

باحتمال استضافة الحياة على القمر الذي يعتبره 
العديد من العلماء أحد أكثر األماكن الواعدة للبحث 

عن الحياة في النظام الشمسي.
وقال الدكتور غابرييل توبي العالم في برنامج 
المشارك  والمؤلف  نانت  بجامعة  فيمس  نظام 
األشعة  لنا  »توضح  بيان..  في  الجديد  للبحث 

تحت الحمراء أن سطح القطب الجنوبي صغير. 
النفاثات  بشأن  علمنا  ألننا  مفاجئاً  ليس  وهذا 
بفضل  واآلن  هناك  الجليدية  المواد  تفّجر  التي 
كاميراً األشعة تحت الحمراء يمكننا العودة بالزمن 
نصف  في  الكبيرة  المنطقة  إن  والقول  الــوراء  إلى 
كانت  وربما  السن  حديثة  تبدو  الشمالي  الكرة 
الزمنية  الجداول  في  ببعيد  ليس  وقت  منذ  نشطة 

الجيولوجية«.
ومن المحتمل أن يتم تسخين محيط انسيالدوس 
وتحريكه بفعل فتحات حرارية ال تختلف عن تلك 

الموجودة في المحيطات على األرض.

عدوى فطرية تنت�سر 

في �سالونات الحالقة
حذرت مؤسسة طبية عربية من عدوى فطر »الكانديدا«، مبّينة أن هذا الفطر ينتشر بشكل كبير 

في صالونات الحالقة والتجميل.
فطر  عدوى  انتشار  من  الطبية  سعود  الملك  مدينة  حــّذرت  فقد  »تواصل«،  موقع  وبحسب   

»الكانديدا«، الفتة إلى أهم الطرق التي يجب اتباعها للوقاية من اإلصابة.
المؤسسة  أكــدت  تويتر،  في  صفحتها  على  الطبية«  »سعود  نشرتها  التي  التغريدة  ففي 
والمالبس  الجلد  نظافة  على  الحفاظ  طريق  عن  الفطر  هذه  من  الوقاية  أهمية  الطبية  السعودية 

وتبديلها بشكل دوري عند التعّرق أو البلل.
فيها  تتم  التي  األماكن  أكثر  أن  مؤكدة  بالصابون،  الغسيل  ضرورة  على  المؤسسة  وشّددت 
العدوى هي صالونات الحالقة والتجميل، وعلى ضرورة الحرص على اختيار الصالونات التي 

توافق معايير النظافة وتلتزم بها بدقة لمنع انتشار العدوى وانتقالها.
يعتبر فطر »الكانديدا«، من أنواع الخمائر التي تعيش في األغشية المخاطية للجسم عند الكثير 
من األشخاص، لكن وجود هذه الفطريات بكميات قليلة في بعض مناطق الجسم ال يعتبر ضاراً 

وغير مؤٍذ.
وخطيرة  حرجة  بأمراض  التسبب  شأنه  من  والمفرط  السريع  الفطريات  هذه  انتشار  ويعتبر 

ومستعصية في بعض الحاالت.

انفجار بالونات غاز في عيد ميالد 

رئي�ض الوزراء الهندّي
19 أيلول الحالي، حيث  احتفل أنصار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعيد ميالده في 

نظموا تجمعات وقاموا باحتفاالت في جميع أنحاء البالد.
ُنظم في منطقة تشيناي )والية تاميل نادو(، بانفجار  الذي  المواكب االحتفالية،  وانتهى أحد 

بالونات الغاز، مما أدى إلى إصابة 12 شخصاً بحروق، كانوا في مركز االنفجار.
البالونات  من  مجموعة  إطالق  وشك  على  الحدث  منظمو  كان  اإلعالم،  وسائل  لتقارير  ووفًقا 

المليئة بالهيدروجين في السماء، عندما تسببت شرارات من األلعاب النارية في انفجارها.
للمتابعة:

https ://rai77 .com /svjazka-napolnennyh-gazom -sharov-
html.2020-09-vzorvalas-na-prazdnovanii-v-indii-19
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