
كتب المحّرر السياسّي

في  ح���اد  ه��ب��وط  ع��ل��ى  الحكومية  أم���س  ليلة  ب��ورص��ة  أق��ف��ل��ت 
اختراق يحول  إحداث  بإمكانية  التشاؤم  المؤشرات، حتى ساد 
مع  لقائه  خ��ال  أدي��ب،  مصطفى  المكلف  الرئيس  اع��ت��ذار  دون 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر 
اليوم، حيث كان االجتماع المؤجل من صباح أمس إلى بعد الظهر 
الذي شهده قصر بعبدا بين عون وأديب، با تحقيق أي تقدم، بل 
با ما يبرر عقد هذا االجتماع، كما قالت مصادر متابعة، بحيث 
وموعد  المؤجل  الصباح  موعد  بين  الفاصل  ال��وق��ت  يشهد  ل��م 
الرئيس  ج��ان��ب  م��ن  خ��ط��وة  أي  م��ن  خالياً  الظهر  بعد  الخامسة 
المكلف، كما جاء االجتماع مع المعاون السياسي لرئيس مجلس 
لألمين  السياسّي  وال��م��ع��اون  خليل  حسن  علي  النائب  ال��ن��واب 
العام لحزب الله الحاج حسين الخليل تكراراً الجتماع أول أمس. 
وقالت المصادر المتابعة إنه من حيث المضمون والنتيجة يمكن 
القول إن الرئيس المكلف عقد لقاء واحداً مع الخليلين كّرره ثاث 
مرات، وعقد اجتماعاً واحداً مع رئيس الجمهورية كّرره خمس 

مرات.
الحقائب  ت��وزي��ع  حيث  م��ن  الحكومية،  الصيغة  ع��ن  الحديث 
على الطوائف، ال زالت سراً من أسرار مصطفى أديب، واللوائح 

بعبدا  إلى  اصطحبه  ال��ذي  األس��ود  ملفه  في  الموجودة  االسميّة 
وعاد من دون أن يفتحه أمام رئيس الجمهورية، يتضّمن كتاب 
االعتذار الذي لم يقّدمه أيضاً، والوقت الذي ينفقه الرئيس المكلف 
في االجتماعات ال زال من دون تفسير طالما أنه ال يطرح خاله 
أي أفكار وال يناقش أية مقترحات، وال يتقدم بأية مبادرات، كأن 
المطلوب هو تسجيل رقم جديد الجتماع جديد، يمكن ذكرهما 

مع نهاية المهمة وإعان االعتذار.
الطريق،  منتصف  في  عالقتان  الحكومة  كما  المالية  حقيبة 
باريس  ب��ي��ن  واق���ع  ال��ط��ري��ق  ال��ح��ك��وم��ة، ومنتصف  رئ��ي��س  ك��م��ا 
منسوب  برفع  فقط  المهتمة  واشنطن  خلفها  وم��ن  وال��ري��اض، 
في  التنازالت  انتزاع  لتسهيل  المقاومة  على  والضغط  الحصار 
ملف ترسيم الحدود من جهة، وتغطية وحماية خطوات التطبيع 
المتاحقة والمتسارعة التي ترعاها واشنطن بين الدول العربية 
اإلعام  لوسائل  وفقاً  إليها  ستُضاف  والتي  االحتال،  وكيان 

العبرية، السودان وسلطنة عمان بعد اإلمارات والبحرين.
الموقف السعودّي الذي عبّر عنه الملك سلمان بن عبد العزيز 
بلغة شديدة التصعيد ضد حزب الله بالتزامن مع خطوة الرئيس 
وحزب أمل  حركة  ثنائي  نحو  الحريري  سعد  للحكومة  السابق 
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نحن أمة مؤمنة بحقيقتها وطبيعتها 
وأساس��ها... مؤمن��ة بأن��ه ال يمكن أن 
يك��ون في حقيقته��ا إال الح��ق والخير 

والجمال.

سعاده

األميركية  الخارجية  وزير  نائب  قاله  الذي  الكام   -
ديفيد هيل أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس 
ضمن  مدّونة  مناسبة  في  ُيقال  موّثق  رسمّي  كام  هو 
يحتمل  فا  والكونغرس،  اإلدارة  بين  دستورية  عاقة 
عن  الكشف  لجهة  هيل  ك��ام  ف��إن  ول��ذل��ك  االرت��ج��ال، 
السنوات  خ��ال  دوالر  م��ل��ي��ارات  ع��ش��رة  مبلغ  إن��ف��اق 
المجتمع  ومنظمات  المسلحة،  القوى  لدعم  الماضيّة 
هذا  إنفاق  وجهة  عن  التساؤل  وحده  يستحّق  المدني، 

المبلغ الضخم، واألهداف من إنفاقه.
- تقّدم واشنطن مساعدات للجيش اللبناني، وغالب 
امتاك  للجيش  يتيُح  ال  بما  مسقوف  المساعدات  هذه 
ما يتيح مواجهة االعتداءات »اإلسرائيلية«، ُيقّدر سنوياً 
األميركيين،  المسؤولين  ألسنة  على  ُينَشر  لما  وفقاً 
األميركيّة  العسكرية  المساعدات  تقارير  تتضّمنه  وما 
بمئة  أم��ي��رك��يّ��ة،  عسكرية  م��واق��ع  ع��ل��ى  ال��ع��ال��م  ل��ب��ل��دان 
بكثير  ذلك  من  وأق��ّل   ،2005 العام  منذ  دوالر،  مليون 
الى  المساعدات ال يصُل  أن سقف هذه  قبلها، ما يعني 
ذهبت  فأين  عاماً،  ثاثين  خال  دوالر  مليارات  ثاثة 

السبعة مليارات دوالر األخرى؟
- أن تكون اإلدارة األميركيّة قد أنفقت سبعة مليارات 
مليار  نصف  يعني  ع��ام��اً،  عشر  أرب��ع��ة  خ��ال  دوالر 
المجتمع  بمنظمات  هيل  أسماه  ما  على  سنوياً،  دوالر 
المدني، وهي وفقاً لما يمكن للمتابع أن يعرفه، موزعة 
لمنظمات  ومشاريع  مساهمات  مستويات،  ثاثة  بين 
والمؤسسات  ال���وزارات  م��ع  أميركي  بتمويل  تتعاقد 
الفساد  مصادر  أكبر  أنها  معلوماً  بات  وقد  الحكومية، 
طائلة  مبالغ  مستشارون  يتقاضى  حيث  ال��دول��ة،  في 
خارج أي إطار رسمي وأية رقابة رسمية، وأغلبهم ال 
يقدم شيئاً يذكر، واألهم أنهم با استثناء محسوبيات 
المشاركة  مفهوم  توظيفهم  على  ينطبق  ل��زع��ام��ات، 
نظام  إنتاج  إلعادة  المالي  االحتياط  بتوفير  األميركيّة 
ال��ف��س��اد ال��س��ي��اس��ي وال��م��ال��ي م��ن خ����ارج ال��م��وازن��ات 

الرسميّة.
- المستوى الثاني هو مساهمات تقّدمها المؤسسات 
يسّميها  خاصة  لبنانيّة  لمؤسسات  الماليّة  األميركيّة 
جمعيات  وه���ي  ال��م��دن��ي،  ال��م��ج��ت��م��ع  ب��م��ن��ظ��م��ات  ه��ي��ل 
هذه  تساعد  وطائفية  مناطقية  لزعامات  تابعة  سياسية 
الزعامات بإعادة إنتاج زعامتها بصورة منافية ألبسط 
تقديم  عبر  الديمقراطية،  والمنافسة  التكافؤ  ش��روط 
الدولة  حرمتهم  لمواطنين  الخارج  من  ممّولة  خدمات 
من حقوقهم، ووّفرها لهم الزعيم المدعوم من التمويل 

األميركي.
منها  تستفيد  م��س��اه��م��ات  ه��و  ال��ث��ال��ث  ال��م��س��ت��وى   -
مؤسسات ناشطة سياسياً وإعامياً، عبّر عنها التحالف 
يُعد  لم  وال��ذي  تشرين،  انتفاضة  لقيادة  تصّدى  ال��ذي 
خافياً انضباط أغلبه اإلعامّي والسياسي، بما في ذلك 
وسياسية  إنسانية  بعناوين  ومنظمات  ناشئة،  أحزاب 
ولدت تحت عنوان تعزيز الديمقراطية أو حماية حقوق 
ما  وبمثل  السوريين،  بالنازحين  االهتمام  أو  اإلنسان 
فإن  بالفساد،  المؤسسات  ه��ذه  أغ��ل��ب  سجل  ينضح 
السياسي كأدة للسياسة األميركيّة ليس خافياً  دورها 

وال مخفياً.
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 لماذا اأنفق الأميركيون

10 مليار دولر في لبنان؟ 
 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

اجتماع حا�شم في بعبدا اليوم: الحكومة بين بدء الم�شاورات الجدّية للتاأليف اأو الف�شل 

الرئي�س المكّلف لم يقّدم �سيغة اأو ا�سمًا مع عون... ولم يفتح الباب للحلحلة مع »الخليَلْين« 

الحريرّي اأمام مفترق في ظل الت�سعيد ال�سعودّي... واأديب عالق في منت�سف الطريق 

يَن...! في عاِم َرِحيٍلَك اَْلَخْم�شِ

ِفي َيْوِم َرِحيلَِك، 
َماَذا َعَساَنا َنُقوْل...
ُمنُْذ َخْمِسيَن َعاماً، 

َكاَن ِغيَاُبَك َعنَّا،
اِطْع   َوُكنَْت اَلنَّْجَم اَلسَّ

ِفي َعتََمِة اَللَّيِْل، 
َقبْل اأَْلُُفوْل...

لََت َعْن َصْهَوِة ِحَصاِنَك، َبِعيداً،  َتَرجَّ
َوَبِقيَْت َتبَْحُث 

َعْن َفَواِرسَها اَلُْخيُوْل... 
لَم اَل!؟ 

اَحاِت،  َوِبَك َوَمَعَك، ِفي َميَاِديِن اَلسَّ
ْل...  َكاَنْت َتُصوُل َوَتَجوَّ

ُقْم َعبَْد اَلنَّاِصْر، 
َواْنِزْع َعنَْك، لَوَح َضِريِحَك، 

َوتَحّرْر... 
تَِك َواْحُكْم،  ُقْم َواْنُظْر إِلَى أُمَّ

َعلَى َمْشَهٍد ُمْؤلٍِم، 
َقِديم َجِديٍد، 

ْر...  َيتََكرَّ
اٍم،  َوَسّجْل ِسيَرَة ُحثَالَِة ُحكَّ

َتتََغلَْغُل اَلِْخيَاَنُة َوالْعَمالَُة ِفي َشَراِيينِِهْم، 
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 د. عدنان منصور �

 ن�شف قرن على رحيله

وي�شاألونك عن عبد النا�شر؟

جمال  الذكر  الخالد  القائد  رحيل  منذ  إصرارنا  مع 
المناسبات  ك���اف���ة  ذك�����رى  ن��ح��ي��ي  ان  ال��ن��اص��ر  ع��ب��د 
الرحيل،  الكبير )ثورة يوليو،  القائد  المتصلة بمسيرة 
في  العيش  يكفيكم  أال  بسؤال  نواجه  كنا  االنفصال( 

الماضي...
ل��م ن��ك��ن ن��ح��ت��اج ال���ى أس��ب��اب ت��ب��ّرر ح��رص��ن��ا على 
أمتنا  عرفتها  التي  التاريخية  القامة  تلك  مثل  ت��ّذك��ر 
ال��م��اض��ي أك��ث��ر من  ال��ق��رن  ال��ث��ان��ي م��ن  خ��ال النصف 
تجربته  وضّد  رحيله،  منذ  الرجل  ضّد  الحمات  تلك 
ونهجه ومبادئه، والتي لم تتوقف، وهي حمات تؤكد 
الوطني  دوره  وفعالية  وت��أث��ي��ره  ال��رج��ل  أهمية  على 

والقومي...
ولكن من األسباب الموجبة أيضاً ان ما شهدته أمتنا 
منذ نصف قرن حتى اليوم )أّي منذ رحيل جمال عبد 
األحداث  من  اآلن(  حتى   1970/9/28 في  الناصر  
استحضار  يفرض  كان  مما  والمواجهات  والتطورات 

الرجل ونهجه ومدرسته في مواجهة التحديات..
فعبد الناصر لم يكن نظاماً، رغم اإلنجازات الكبرى 
وطنياً وقومياً التي حققتها الثورة الناصرية ونظامها، 
بقدر ما كان نهجاً وخيارات ونموذجاً يجري االقتداء 

به من شرفاء األمة وأحرار العالم.
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 معن بشور

الخارجية الأميركّية

 

وال�شرق الأو�شط

في جلسة استماع للجنة العاقات الخارجية في مجلس 
سبتمبر  أي��ل��ول/   24 الخميس  ي��وم  األم��ي��رك��ي  ال��ش��ي��وخ 
الخارجية  وزارة  وكيل  هيل  دافيد  من  كل  ق��ّدم   2020
واليوت أبرامز المسؤول عن الملف اإليراني والفنزويلي 
اإلدارة  موقف  ح��ول  مداخلة  األميركية،  الخارجية  ف��ي 
األميركية من الملّفات التي تشّكل متن السياسة األميركية 
التي  واألسئلة  الجلسة  تلك  إلى  استمع  من  المنطقة.  في 
طرحها الشيوخ من الحزبين الحاكمين يؤّكد مدى تازم 
عالم  األميركية:  الحاكمة  النخب  عند  متوازيين  عالمين 

سوريالي يتصادم مع عالم الواقع.
ال��م��اح��ظ��ات ح��ول م��ا ج��اء ف��ي جلسة  إب���داء  لكن قبل 
التفاصيل  بعض  إالّ  ج��دي��د  ال  معظمه  وف��ي  االس��ت��م��اع، 
التي تؤّكد قراءتنا السابقة ليقين الواقع األميركي وإقدام 
بّد من تلخيص  إدارت��ه على تخريب الشعوب وال��دول، ال 
أهّم النقاط التي أثيرت في الكلمات المقّدمة كما في مرحلة 

األسئلة التي تلتها. 
قضايا  فيها  أث��ار  هيل  لدافيد  كانت  األساسية  الكلمة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي م���ع الكيان  ال��ت��ط��ب��ي��ع  ب��ات��ف��اق  م��ت��ع��ّددة ب�����دءاً 
ثم  اإليراني،  الملّف  ثم  اللبناني،  المشهد  ثم  الصهيوني، 
اليمن  وأخيراً  الحرمين،  باد  مع  المحادثات  عن  مقاربة 
والعراق وسورية. ما لفت النظر هو المساحة التي أعطيت
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 زياد حافظ �

الرئيس عون مجتمعاً إلى الرئيس المكلف في بعبدا أمس  )عباس سلمان(

محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  أكد 
عباس في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم 
و«إسرائيل«  االميركية  االدارة  إن  المتحدة 
القرن  بصفقة  الدولية  الشرعية  استبدلتا 
وخطط الضم، معتبراً أن ال امن وال سالم في 

المنطقة في ظل االحتالل.
المتحده  لألمم  العام  األمين  عباس  ودعا 
مؤتمر  لعقد  ترتيبات  وضع  في  البدء  إلى 
االنخراط  بهدف  الصالحيات  كامل  دول��ي 
في عملية سالم على أساس القانون الدولي 
أن  على  م��ش��دداً  ال��دول��ي��ة،  والمرجعيات 
الفلسطينية لم تفّوض أحداً  التحرير  منظمة 

الفلسطيني. للتحدث باسم الشعب 
الفلسطيني  »شعبنا  إن  ع��ب��اس  وق��ال 
أرض  فلسطين،  وطنه  أرض  على  موجود 
آبائه وأجداده، منذ أكثر من ستة آالف سنة، 
هذه  في  والحياة  البقاء  يواصل  وس��وف 
وجه  في  الصمود  يواصل  وسوف  األرض، 
ينال  حتى  وال��خ��ذالن  وال��ع��دوان  االحتالل 

حقوقه.
وب��رغ��م ك��ل م��ا ت��ع��ّرض وي��ت��ع��ّرض له، 
وبرغم الحصار الظالم الذي يستهدف قرارنا 
نحيد  ولن  نستسلم،  ولن  نركع  لن  الوطني، 

عن ثوابتنا، وسوف ننتصر بإذن الله.
تظل  س��وف  متى  إل��ى  ع��ب��اس،  وت��س��اءل 
تضمنه  عادل  حل  بال  الفلسطينية  القضية 
سوف  متى  إلى  وتحميه؟  الدولية  الشرعية 

تحت  ي���رزح  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  يبقى 
ماليين  قضية  وتبقى  الصهيوني  االحتالل 
وفق  عادل  حل  بال  الفلسطينيين،  الالجئين 
ما أقّرته األمم المتحدة منذ أكثر من سبعين 

عاًما؟
ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  أن  ع���ب���اس  وأك�����د 

أو  للحديث  أح��داً  تفّوض  لم  الفلسطينية 
الفلسطيني.  ال��ش��ع��ب  ب��اس��م  ال��ت��ف��اوض 
والشامل  الدائم  للسالم  الوحيد  والطريق 
االحتالل  بإنهاء  والعادل في منطقتنا يتمثل 
وتجسيد استقالل دولة فلسطين على حدود 

الشرقية. القدس  بعاصمتها   1967

عبا�س اأمام الأمم المتحدة: ال�سعب الفل�سطينّي 

على اأر�سه منذ اأكثر من �ستة اآلف �سنة

 حما�س: بناء المزيد من الم�شتوطنات

في ال�شفة يك�شف اأكاذيب اأطراف التطبيع

أكدت وسائل إعالم صهيونية أن رئيس الحكومة االحتالل بنيامين 
نتنياهو أمر مساء أمس، بعقد اجتماع فوري بعد عيد »فرحة التوراة« 
لمجلس التخطيط األعلى لإلدارة المدنّية، بهدف تصديق بناء واسع 

في الضفة الغربية.
بناء  دفع  صّدق  »نتنياهو  أن  الصهيونية  السابعة  القناة  وعلمت 
5000 وحدة سكنية في عشرات المستوطنات، بعد أن جمد  أكثر من 
البناء ذلك في شباط/فبراير األخير في الضفة الغربية حتى ال يمس 

باتفاقات السالم مع اإلمارات والبحرين«.
في  المجالس  رؤس��اء  بين  اتصاالت  أجريت  األخيرة  األي��ام  وفي 

الضفة الغربية وبين رئيس الحكومة، وفقاً لوسائل اإلعالم.
فيما طالب المستوطنون بوقف التجميد، بل وهددوا باحتجاجات 
واسعة ضد نتنياهو، والذي من شأنه أن يضعه أمام مشكلة سياسية 

خطيرة، حيث ستنظم التظاهرات ضده من اليمين ومن اليسار.
سابق،  وقت  في  بينيت  نفتالي  الصهيوني  األم��ن  وزي��ر  وف��ّوض 
7 آالف  لبناء  التخطيط  إذن  مفوض حكومة االحتالل في الضفة منح 
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك من أجل 

توسيع مستوطنة »كفار عتصيون الكبرى«.
ووفق االتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس 
وطنية،  طوارئ  حكومة  لتشكيل  غانتس  بيني  أبيض«  »أزرق  حزب 

فإن الحكومة ستفرض سيادتها على الضفة. 
وفي أول رد على توّجه االحتالل، اعتبرت حركة »حماس«، أمس، 
أن مواصلة كيان االحتالل الصهيوني لمشاريعه االستيطانية تكشف 

أكاذيب المطبعين معه.
االحتالل  »مصادقة  إن  قاسم،  حازم  »حماس«  باسم  الناطق  وقال 
على بناء آالف الوحدات االستيطانّية بالضفة، يعكس األكاذيب التي 
رّوجتها األطراف الموقعة على اتفاقيات التطبيع، في ما يتعلّق بوقف 

مخطط الضّم مقابل التطبيع«.
شباط/ في  المحتلة  األراض��ي  إلى  وصل  أميركياً  وف��داً  أن  يذكر 
لتنفيذ  تمهيداً  الغربّية،  للضفة  خرائط  لوضع  الماضي،  فبراير 
»صفقة القرن« التي أعلن عنها الرئيس األميركي في الشهر األول من 

هذا العام.
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 كيف تحمي

»فل�ضطين« ق�ضيتها؟

{ د.وفيق إبراهيم

أكبر  حماس  وحركة  فتح  منظمة  بين  الفلسطيني  االتفاق 
في  شراكتيهما  لتعزيز  نيابية  انتخابات  تنظيم  مجرد  من 

السياسية.  السلطة 
نتائجها،  ع��ل��ى  مسبقاً  »ال��م��ت��ف��ق«  االن��ت��خ��اب��ات  ت��ك��ون  ق��د 
الطريقة  على  الكعك  لتقاسم  ليس  إنما  والزم���ة،  ض���رورة 

العربية.
إنتاج شراكة شعبية  هناك سعي من فتح وحماس إلعادة 
القضية  بها  تمّر  مرحلة  أعنف  لمجابهة  االندماج  حدود  الى 
بتطبيع  ب��دأ  م��ت��دّرج  خليجي  بانهيار  وتتعلق  الفلسطينية، 
نفوذه  ممارساً  المحتل  الكيان  م��ع  الدبلوماسيّة  عالقاته 
القمر  وجزر  السودان  كحال  أخرى  عربية  بلدان  جذب  في 
االنهيار  لتعميم  مماثل  تطبيع  الى  والمغرب  وقطر  وعمان 
وحصرها  الفلسطينية  القضية  إلغاء  إلى  وص��والً  العربي، 

بجزء من الضفة وقطاع غزة.
قضية  إن���ه���اء  ع��ل��ى  ال��م��ص��ري��ن  األم��ي��رك��ي��ي��ن  أن  ي��ك��ف��ي 
إيران  وجه  في  االسرائيلي  العربي  الحلف  لتجذير  فلسطين 
سحب  اي��ض��اً  ع��رض��وا  وال���روس���ي،  الصيني  وال��ص��ع��ودي��ن 
مع  تطبيعه  مقابل  كردستان،  باستثناء  العراق  من  قواتهم 
العقوبات  إللغاء  استعداد  عن  معلنين  االسرائيلي.  العدو 

األميركية والدولية على السودان مقابل تطبيعه أيضاً.
الداخلي  النفوذ  على  صراعم  الفلسطينيون  أوق��ف  لذلك 
بين غزة والضفة، مستشعرين ضراوة المشروع االميركي 

الخليجي االسرائيلي أكثر من اي مرحلة سابقة.
ال���ذي استسلم  ال���س���ادات  ال��س��اب��ق  ال��م��ص��ري  ف��ال��رئ��ي��س 
يدرك  لم   ،1979 في  ديفيد  كامب  معاهدة  في  ل�«اسرائيل« 

بخطورة ما فعله خطورة ما تفعله السعودية وحلفاؤها.
وبالتالي  وفتح  بحماس  المتمثل  الفلسطيني  للداخل  لكن 
والديموقراطية  والشعبية  الجهاد  من  االخرى  الحركات  كل 
الذي  عباس  محمود  رئيسها  ومعها  الفلسطينية  والسلطة 

عاد إلى رشده..
الصهيوني  المشروع  لمجابهة  اتجهوا  مجتمعين  ه��ؤالء 
تحالفات  بناء  وإع���ادة  الداخلي  باالتفاق  الجديد  الخليجي 

عربية ودولية تتالءم مع المرحلة الجديدة.
وسيلة  أشهر  ستة  بعد  المرتقبة  االنتخابات  تظهر  بذلك 
القوى  كل  فيها  تكون  بشكل  نهائياً  الداخلي  التبابين  إللغاء 
عبر  أح��ج��ام��ه��ا،  ح��س��ب  م��وج��ودة  الفلسطينية  ال��س��ي��اس��ي��ة 
تمثيل  أي  بهدر  تسمح  ال  التي  لالنتخابات  النسبية  الطريقة 

مهما كان متواضعاً.
من  ع��ق��داً  تلغي  أن��ه��ا  االنتخابية  ال��ع��الق��ات  ه��ذا  أهمية  إن 
ال��ص��راع��ات ب��ي��ن ح��م��اس وف��ت��ح وج��م��ه��وري��ه��م��ا ك��م��ا ُتعيد 
الوصل رغم االنفصال الجغرافي بين غزة والضفة بالخطة 
وإلغاء  الخارجية  التحالفات  وتوحيد  والسياسة  المشتركة 

الفلسطينية ومستقبلها. القضية  لتاريخية  ما أصبح مسيئاً 
السلطة  ل��رئ��ي��س  أس��س��ت  الفلسطينية  اإلش���ك���االت  ه���ذه 
محمود عباس عالقات جيدة بالثنائي السعودي � األميركي، 
بذريعة  االسرائيلي  ال��ع��دو  م��ع  ج��ي��داً  تنسيقاً  إليها  مضيفاً 
استتبع  ما  الغربية.  للضفة  اقتصادي  تأمين حماية وتمويل 
السلطة من جهة وحركة حماس في غزة  بين  صراعاً عميقاً 
باالخوان  المشترك  الرتباطهما  تركيا  م��ع  تحالفت  ال��ت��ي 

وأمنت دعماً لها من قطر وإيران.
الخالفات  ه���ذه  ينهي  ح��م��اس   � ف��ت��ح  ات��ف��اق  أن  إذاً  ي��ب��دو 
إلغاء  تمنع  شعبية  فلسطينية  جهادية  نحو  دافعاً  الداخلية 
من  »اس��رائ��ي��ل«  م��ع  المطبّعون  ي��ري��د  كما  فلسطين،  قضية 

العرب لألميركيين. الحلفاء 
وازن  عربي  غطاء  ال��ى  يحتاج  الداخلي  االت��ف��اق  ه��ذا  لكن 

وعالقات دولية وإقليمية راسخة.
على المستوى العربي، هناك اعتراف بأن قضية فلسطين 
هي منذ 1990 تقريباً، غزة والضفة الغربية وسورية وحزب 
اإلسالمية،  والدول  العرب  معظم  وصمت  إيراني  بدعم  الله 
السياسي  الموقف  من  حتى  تركي  فرار  حدود  إلى  وصوالً 

المؤيد لقضية فلسطين إال عند الضرورات الكبرى.
تأمين  عملية  في  الفلسطيني  الحلف  هذا  يذهب  أين  فإلى 

الخارجية؟ عالقاته 
من  عانت  التي  السورية  ال��دول��ة  م��ع  ضخم  إش��ك��ال  لديه 
الدور  تأييد  الى  فتح  ومنظمة  كسلطة  عباس  محمود  انحياز 
السعودي � الخليجي المعادي لسورية الى درجة دعم تحّرك 
دمشق  مناطق  بعض  ف��ي  االس��د  للرئيس  م��ع��اٍد  فلسطيني 

وضواحيها حيث ينتشر فلسطينيون.
الى  ب��ان��ح��ي��ازه��ا  خ��ط��ورة  أك��ث��ر  دوراً  فلعبت  ح��م��اس  أم��ا 
م���ش���روع االخ������وان ال��م��س��ل��م��ي��ن وم��ن��ظ��م��ات��ه��م اإلره���اب���ي���ة 
إلى  وص��والً  وداع���ش،  القاعدة  مع  البداية  في  وتحالفاتهم 

هيئة تحرير الشام.
ه���ذا ع��س��ك��ري��اً، وي��رت��ب��ط ب��ت��أي��ي��د س��ي��اس��ي ك��ب��ي��ر وعلني 
من  ت��ارة  مفرطة  بحماسة  »ح��م��اس«  تعلنه  كانت  ومستمر 
وحتى  فيه  ب��دت  بشكل  قطر  م��ن  ال��م��ّرات  وأك��ث��ر  غ��زة  قطاع 
اآلن جزءاً من المشروع التركي � القطري المستهدف للدولة 
ف��ي غربي  أراض��ي��ه��ا  م��ن  ق��س��م��اً  ي���زال يحتل  ال��س��وري��ة وال 

سورية ومناطق خطوطها الحدودية معها.
 � التركي  ال��م��ش��روع  م��ع  ح��م��اس  تقطع  أن  إذاً،  المطلوب 
قلب  س��وري��ة  ال��ى  عودتها  فتصبح  س��وري��ة،  ف��ي  االخ��وان��ي 
باً بها، في  الشرق وعنوان صمود القضية الفلسطينية، مرحَّ

إطار الدعم الدائم للقضية الفلسطينية.
فهل تذهب حماس نحو هذه الوجهة؟

ال أح����د ي��ط��ال��ب��ه��ا ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن »اخ���وان���ي���ت���ه���ا« ل��ك��ل كل 
تدمير  مشاريع  دعم  عن  تراجعها  أن  يعتقدون  المخلصين 
الفلسطينية  القضية  صون  الى  المدخل  هو  السورية  الدولة 
في إطارها التاريخي السوري � العربي بدعم من إيران وكل 

الدول التي تستطيع المجاهرة بعداء »إسرائيل« وداعميها.

اأن�شطة ومواقف

} بحث رئيس مجلس النواب نبيه بّري في مقر الرئاسة الثانية 
في عين التينة، مع سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، في األوضاع 
العامة والعالقات الثنائية بين البلدين. وغادر علوي من دون اإلدالء 

بأي تصريح.

} رأى رئيس الحزب »الديمقراطي اللبناني« النائب طالل أرسالن 
الحكومة  ستواجه  مشكلة  من  »أكثر  أن  »تويتر«،  على  تغريدة  في 

ورئيسها إذا لم يتم احترام الكتل النيابية بالمواصفات المطلوبة«.
في  مكتبه  في  ع��ون  ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  استقبل   {

في  العامة  األوضاع  البحث  وتناول  عقيص،  جورج  النائب  اليرزة، 
البالد. كما التقى عون  الملحق العسكري اإليطالي في لبنان العقيد 
خلفه  خاللها  قدَّم  وداعية  زيارة  في   ،Massimiliano Sforza

العقيد ماركو زونا.

خفاياخفايا

توقفت مصادر سياسية أمام الحملة التي تتوالها 
قناة العربية وصحيفة الشرق األوسط اللتان تعبّران 

مباشرة عن توجهات ولي العهد السعودي في 
استهداف بسقف عاٍل الرئيس سعد الحريري على 
خلفية موقفه األخير من تشكيل الحكومة وصوالً 

التهامه بالتعاون مع حزب الله.

{ حسن حردان 
الحكومة  لتشكيل  المكلف  الرئيس  مع  الخليلين  جمع  الذي  اللقاء 
مصطفى أديب، لم يفض إلى نتيجة إيجابية، لكون أديب امتنع عن 
تسلّم الئحة بعشرة أسماء ليختار منها وزيراً للمالية... ما يعني أّن 
اقتراح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إنما يقتصر فقط على 
أن يكون الوزير من الطائفة الشيعية، لكن من يختاره ويسّميه حصراً 
الرئيس المكلف، وطبعاً من خلفه نادي رؤساء الحكومات السابقين، 
أنهم  مع  الحكومة،  في  شراكة  أّي  يريدون  ال  القصيد،  بيت  هو  هذا 
والوفاء  والتحرير  التنمية  كتلتا  تسّمي  أن  ويرفضون  نيابية،  أقلية 
للمقاومة وزراءهما! ليس فقط ألّن ذلك سيؤدي إلى فتح الباب أمام 
الكتل النيابية األخرى لتسمية وزرائها أيضاً، وإنما ألّن المطلوب هو 
فرض حكومة ال يشارك فيها أحد محسوب على حزب الله وحلفائه، 
الذي  الشرط هو  ولو كان من ذوي االختصاص، وغير حزبي. وهذا 
وضعه األميركي، ويلتزم بالعمل على محاولة تنفيذه نادي رؤساء 

الحكومات السابقين، بدعم سعودي مباشر للموقف األميركي... 
الرئيس  برئاسة  المستقبل  فريق  اختبار  يجري  جديدة  م��رة 
الحريري وتقديم المغريات له للعودة إلى المشاركة بتشكيل حكومة 
تمّر،  دقيقة  وكّل  ساعة  وكّل  يوم  كّل  تؤكد  التجربة  لكن  مساكنة... 
ولبنان يغرق أكثر في أزماته، أّن الرئيس الحريري وبقية قوى 14 آذار 
ال يملكون حرية اتخاذ القرار.. فهم أسرى القرار األميركي السعودي، 
قليالً  ولو  التمايز  أو  محدودة،  ولو  مسافة  أخذ  حتى  يستطيعون  ال 
الغربي  بالتحالف  العضوي  ارتباطهم  وهو  معروف،  والسبب  عنه، 
االستعماري الذي تقوده الواليات المتحدة األميركية.. وهذا االرتباط 
، القائم على االرتهان والتبعية االقتصادية والمادية، هو الذي يوفر 

للغرب القدرة على التدخل في كّل شأن من شؤون لبنان الداخلية.. 
ينتمي  الحكومة،  لتشكيل  مكلف  رئيس  تسمية  من  جعل  الذي  األمر 
أميركية للتحكم في عملية  إلى هذه القوى، وسيلة غربية، وتحديداً 
تأليف الحكومة، ومحاولة الضغط لفرض تشكيلة يقصى عنها حزب 
الله وحلفاؤه.. هذا هو سر رفض الرئيس المكلف تسلّم قائمة األسماء 
المرشحة من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة الختيار اسم 

منها وزيراً للمالية...
على  رهان  ضمن  من  الحكومة،  لتشكيل  أديب  تسمية  تكون  قد 
باإلقرار  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  عنه  عّبر  الذي  الفرنسي  الموقف 
على  القدرة  وعدم  الله  حزب  بتمثيل  واالعتراف  القائمة  بالتوازنات 

تجاوزه...
سيما  ال  آذار،   14 فريق  أّن  باالعتبار  يأخذ  لم  الرهان  هذا  لكن 
المستقبل والقوات، محكوم بالتبعية أكثر للقرار األميركي السعودي، 
وأّن واشنطن والرياض لم تجريا بعد أّي مراجعة لموقفهما من حزب 
الله، بل أنهما تذكران به في كّل يوم عبر اتهامه باإلرهاب، )الذي هو 
صناعة أميركية سعودية، باعتراف الرئيس دونالد ترامب، ووزيرة 
واشنطن  أي  وتضعان،  كلينتون(،  هيالري  السابقة  الخارجية 
الحكومة..  في  الله  حزب  مع  مشاركة  أّي  على  الفيتو  والرياض، 
وموقف المسؤول في الخارجية األميركية ديفيد هيل في هذا الصدد، 
بالتزامن مع موقف الملك السعودي، جاء ليؤكد هذا الفيتو، وبالتالي 
حزب  من  الموقف  إزاء  اإليجابية  ماكرون  خطوة  على  الموافقة  عدم 

الله...
لهذا شكل التفريط بحكومة الرئيس حسان دياب خطأ كبيراً، ليس 
أو  شراكة،  حكومة  تشكيل  وضمان  مقابل  دون  من  جرى  ألنه  فقط 
باألحرى مساكنة مع الفريق األميركي، وإنما ألّن التخلي عن حكومة 

السياسات  في  حقيقي  تغيير  إلح��داث  ثمينة  فرصة  أض��اع  دي��اب 
بانفجار  األميركي،  الحصار  مع  تسّببت،  التي  والمالية  االقتصادية 
األزمة.. تغيير يرسي توازن في عالقات لبنان االقتصادية بين الغرب 
والشرق، ويقود إلى كسر الحصار األميركي الغربي.. وذلك من خالل 
قبول عروض المساعدات والمشاريع الصينية واإليرانية والعراقية 
الغرب  على  ضغطاً  سيشكل  كان  ما  المشروطة،  غير  والروسية، 
القيام بتقديم عروض مشاريع ومساعدات مماثلة، وإال  يجبره على 
تراجع نفوذه في لبنان لمصلحة تعزيز نفوذ دول الشرق، وهو ما كان 
قد حذر منه جيفري فيلتمان الذي رسم خطته على أساس منع ذلك، 
في حين أّن ماكرون سارع إلى تحذير ترامب من توجه لبنان شرقاً 
إذا لم يسارع إلى تخفيف الضغوط االقتصادية وتقديم المساعدات 

بعد كارثة انفجار المرفأ.. 
في كّل األحوال، اليوم يتبّين بوضوح أّن األميركي هو الذي انقلب 
وأن  الحريري،  بحكومة  أطاح  عندما  الحكومة  في  المساكنة  على 
هناك  ليس  ولهذا  انقالبية...  أميركية  خطة  سياق  في  يندرج  ذلك 
المرحلة  أقله في هذه  إمكانية للعودة لتشكيل حكومة مساكنة،  من 

االنتقالية التي تجري خاللها اإلنتخابات األميركية.. 
على  وخططه  حساباته  يبني  أن  الوطني  الفريق  على  هنا  من 
جديدة  فرصة  ذلك  يشكل  قد  فإنه  أديب  اعتذر  فإذا  األس��اس..  هذا 
أو اإلسراع  لفريق األكثرية لالتفاق على إعادة تفعيل حكومة دياب، 
القرارات  اتخاذ  على  قادرة  وتماسكاً  انسجاماً  أكثر  حكومة  بتشكيل 
شرقاً  التوجه  حسم  خالل  من  والمالي  االقتصادي  لإلنقاذ  الجريئة 
من  يمكنه  الخارجية  لبنان  عالقات  في  اقتصادي  ت��وازن  لفرض 
تحقيق مصالحه االقتصادية والخروج من قيود العالقة األحادية مع 

الغرب...

الق�سية لي�ست فقط ِلمن تعطى المالية طائفيًا... واإنما من ي�سّمي الوزراء في الحكومة!
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عون اطّلع من اأديب على ات�ساالت التاأليف
ولقاء �ساد�س بينهما اليوم 

عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  اتفق 
والرئيس المكلّف تأليف الحكومة الدكتور مصطفي 
في  بعبدا  قصر  في  اليوم  سادس  لقاء  على  أديب، 

إطار المشاورات بشأن تأليف الحكومة العتيدة.
من  الخامسة  ف��ي  أدي��ب  استقبل  ع��ون  وك��ان 
منه  واطلع  الجمهوري،  القصر  في  أم��س  مساء 
الحكومة  لتشكيل  أجراها  التي  االتصاالت  على 

الجديدة.
عون  الرئيسين  بين  ال��خ��ام��س  ال��ل��ق��اء  وف��ي 
وفي  الجارية.  االتصاالت  نتائج  تقييم  تم  وأديب، 

للرئيس  يقّدم  لم  المكلّف  الرئيس  أن  المعلومات 
لم  كما  يقترحها،  التي  للحكومة  صيغة  أي  عون 

يقّدم أي تصّور لتركيبتها.
وتقّرر استكمال البحث في الموضوع الحكومي 

خالل لقاء بينهما قبل ظهر اليوم السبت.
»وضعت  للصحافيين  أدي��ب  قال  اللقاء  وبعد 
فخامة الرئيس في أجواء المشاورات التي أجريتها 
موعد  على  واتفقنا  الحكومة  تشكيل  أج��ل  م��ن 
صباح  من  عشرة  الحادية  الساعة  عند  آخر  للقاء 

غد)اليوم(«.

دياب التقى ديل كول و»لجنة كورونا«
ووّقع مر�سوم ترفيع مراقبين في الجمارك

حسان  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  بحث 
دياب مع قائد قوات »يونيفيل« في لبنان الجنرال 
كريستوفيدس،  جاك  ونائبه  كول  ديل  ستيفانو 
في التعاون القائم بين قوات »يونيفيل« والجيش 
الجنوب،  في  االستقرار  على  للمحافظة  اللبناني 
رئيس  نائبة  حضور  في   ،1701 القرار  وتطبيق 
عكر  زينة  الوطني  الدفاع  وزي��رة  ال��وزراء  مجلس 
وهبة،  ش��رب��ل  والمغتربين  الخارجية  ووزي���ر 

والمستشار جبران صوفان.
ثم ترأس دياب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة 
ملف وباء »كورونا« في حضور عكر ووهبة ووزراء 
العامة  األشغال  فهمي،  محمد  والبلديات  الداخلية 

المشرفية،  رمزي  السياحة  نجار،  ميشال  والنقل 
الصحة العامة حمد حسن، األمين العام للمجلس 
األعلى للدفاع اللواء محمود األسمر، والمستشارين 

خضر طالب وبترا خوري.
تفشي  لمواجهة  الالزمة  للتدابير  عرض  وجرى 
أعلى  سّجلت  التي  المناطق  في  سيما  وال  الوباء، 

نسب من اإلصابات.
ترفيع  مرسوم  دي��اب  وّق��ع  آخ��ر،  صعيد  على 
مالك  في  الرابعة  الفئة  في  المساعدين  المراقبين 
في  الناجحين  المالية،  وزارة  في  الجمارك  إدارة 
جرت  التي  مراقب  لوظيفة  المحصورة  المباراة 

اعتباراً من تاريخ 8 كانون األول 2018.

عون وأديب خالل لقائهما في بعبدا أمس  )عباس سلمان(

)داالتي ونهرا( دياب مترئساً اجتماع لجنة كورونا في السراي أمس  

الحّر«  الوطني  »التيار  رئيس  نائب  زار 
طارق  السابق  الوزير  الوطني  العمل  لشؤون 
النائب  »التيار«  رئيس  من  بتكليف  الخطيب، 
السفارة  مقر  وفد،  رأس  على  باسيل،  جبران 
السفير  التقى  حيث  ال��ي��رزة،  ف��ي  ال��س��وري��ة 

السوري علي عبد الكريم علي.
بحسب  علي،  أك��د  بالوفد،  الترحيب  بعد 
»الوطني  في  لإلعالم  المركزية  للجنة  بيان 
بين  االستراتيجية  العالقة  »ثبات  ال��ح��ّر«، 
وفي  ومنعتها،  ومتانتها،  و«التيار«،  دمشق 
مقدمها، الحفاظ على وحدة األرض، ومكافحة 
التنسيق  من  مزيداً  يستدعي  الذي  اإلره��اب، 
والتعاون بين الجيشين اللبناني والسوري«، 
سلسلة  جرود  تطهير  تجربة  ب�«نجاح  مذكراً 
الذي  اإلره���اب،  رج��س  من  الشرقية  الجبال 
الجيشين  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اون  ب��ف��ض��ل  ت��ح��ّق��ق، 

والمقاومة«.
بالحقوق  »التمسك  سورية  تأكيد  وج��ّدد 
العربية كافة، خصوصاً إقامة أفضل العالقات 
أرض  س��وري��ة،  مع  تربطه  ال��ذي  لبنان،  مع 
ولو  قربى  وأواص��ر  مشترك،  ومصير  واح��دة، 
سياسي  ونظام  دستور  البلدين،  من  لكل  كان 

خاص به«.

وشّدد الخطيب بدروه، على »ضرورة تفعيل 
العالقات اللبنانية - السورية، لما فيه ضمان 
الثابتة  »التيار«  رؤية  وفق  البلدين،  مصلحة 
وباسيل،  التيار  »تمسك  وأكد  العالقات«  لهذه 
السورية،  القيادة  مع  المتبادل  باالحترام 

من  الخروج  السوري  وللشعب  »لها  متمنياً 
أزمته الراهنة«.

ال��ط��رف��ان ح��رص��ه��م��ا على  أب����دى  ك��ذل��ك 
في  خصوصاً  التنسيق،  وتعميق  »التواصل 
هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها المنطقة«.

 الخازن: النت�ضال

الو�ضع المتخّبط

 

من المطّبات الخارجية

الوزير  الماروني  العام  المجلس  رئيس  ح��ّذر 
في  الحاصل  التلكؤ  »م��ن  الخازن  ودي��ع  السابق 
أمس«مع  تصريح  في  وق��ال  الحكومة«،  تشكيل 
التفاصيل  وخبايا  الشائكة  األسالك  إلى  الوصول 
تأليف  إل��ى  ال��وص��ول  ف��ي  األم��ل  يستمر  المملّة، 
وصلت  التي  الناس  بأوضاع  تهتم  إنقاذية  حكومة 
سهالً  ليس  إذ  والكفر.  اليأس  درج��ات  أقصى  إلى 
المتفائلة  اإليحاءات  كثرة  من  السلبية  الصدمات 
الحصص«،  حجم  على  القائم  والتعّثر  بالتأليف 
سيدر  مؤتمر  قّررها  التي  »المساعدات  أن  إلى  الفتاً 

باتت على شفير الهاوية«.
عن  الحديث  بقشور  التلهي  »لمنتهى  أنه  واعتبر 
حقائب، ألن الحالة اإلقتصادية ذاهبة إلى التدهور 
المكلف هذه المرة، الذي ال يمكن مّد اليد إلى إنقاذه 
إلى أن »كل  وسط إنشغال العالم بهمومه«، مشيراً 
المحفوفة بالمخاطر تهيب بالمعنيين  هذه األجواء 
أن يقرعوا نفير الخطر النتشال هذا الوضع المتخّبط 
من المطبات الخارجية التي ما كانت يوماً إالّ شراكاً 

لدك إسفين في وحدة البالد«.
وختم »فهل من يقظة ضميرية ترحم المواطنين 
أن  قبل  بالخالص  واألوه��ام  الوعود  سئموا  الذين 
بأي  بعده  أمل  ال  مستمر  تفاقم  في  البطالة  تصبح 

إيمان بقدرة البلد على النهوض؟«.

»الوطني الحّر« زار ال�سفارة ال�سورية:

 لتفعيل العالقة مع دم�سق 

سفير سورية مع الخطيب ووفد التيار اوطني الحر

)حسن ابراهيم( )مديرية التوجيه(بري وسفير مصر في عين التينة أمس   قائد الجيش مستقبالً الملحق العسكري اإليطالي في اليرزة أمس  
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الجي�ش ُيوقف ال�شامي اأحد الم�شاركين في جريمة كفتون

العرم: العمل الإرهابي في جبل البداوي �شيزيدنا �شالبة ويقظة وت�شميمًا

»ملتقى حوار وعطاء« بحث واأبو �شرف

اإن�شاء جبهة اإنقاذ وطنية

»منتدى العدالة لفل�شطين«: منع »الزوم«

لندوة في اأميركا ب�شبب م�شاركة خالد

النابل�شي: من يخترع �شنيورة اآخر

�شيجد في مواجهته لّحود اآخر

متقاعدو قوى الأمن: ا�شتهتار الم�شت�شفيات

بحياتنا خذلن لر�شالتهم الإن�شانية

قبالن: النظام الطائفي فا�شد 

ول ي�شُلح لإدارة بلد واإقامة دولة

ف�شل اهلل: لحكومة اإنقاذية تنتجها الإرادة الوطنية الموحدة 

وتحّرر لبنان من منظومة الف�شاد ال�شيا�شي والقت�شادي

متقاعدو قوى األمن خالل االعتصام

مبادرة الحريري »دع�صة ناق�صة«

{ حسن الّدر
من دون الغوص في النوايا، ومن دون تحليل حيثيات مبادرة رئيس الحكومة السابق 
األزمة  جدار  في  كّوة  فتحت  صياغتها،  عن  الّنظر  بغّض  مبادرته،  فإّن  الحريري،  سعد 

المستعصية لتمرير المبادرة الفرنسّية.
الحكومي،  القرار  صاحب  أنا  عنوانها:  واضحة،  بطريقة  مبادرته  الحريري  صاغ 
على  اعتراضاً  كان  الّثنائي  من  األّولي  الّرّد  توجيهاتي،  حسب  يسير  المكلّف  والّرئيس 
على  ويمنع  يمنح  بأن  وغيره  للحريري  يحّق  فال  »المنار«،  قناة  مصادر  حسب  الّشكل، 
طريقة »األمر لي«، أّما في المضمون فقد نقلت قناة »الجديد« انطباعاً إيجابياً عن الّثنائي، 

وأّن مبادرته تصّب في إطار تسهيل والدة الحكومة.
لم يمّر وقت طويل على مبادرة الحريري قبل أن يطلق الملك الّسعودي سلمان بن عبد 
العزيز موقفاً سلبياً من حزب الله ودوره في لبنان، تبعه موقف آخر مماثل لمساعد وزير 

الخارجّية األميركّية ديفيد هيل.
التقى الخليالن بالّرئيس المكلّف بعد المبادرة، وتفاجآ بموقفه الّرافض الختيار وزير 
المالّية من ضمن الئحة مقّدمة من الّثنائي، واعتباره الّتسمية حّقاً له، على عكس ما فهمه 
الّثنائي من مبادرة الحريري، والمنطق يقول بأّن أساس المشكلة هو في محاولة الحؤول 
وموضوع  أدنى،  كحّد  الّتسمية  في  المشاركة  أو  وزرائه،  اختيار  من  الّثنائي  تمّكن  دون 
المالّية محسوم بالّنسبة إليهما وال مكان للّتفاوض عليه، وهذا ما أَكده المفتي الجعفري 
الممتاز الّشيخ أحمد قبالن في خطبة الجمعة أول أمس، فما قيمة المبادرة إذن، إذا كانت 

ستمنع الّثنائي من المشاركة في الّتسمية؟!
الحريري؟  مبادرة  وهيل  سلمان  تصريحات  فرملت  هل  نفسها:  تطرح  كثيرة  أسئلة 
وهل تسّرع الحريري بإعالن مبادرته من دون الّتنسيق مع المملكة العربّية الّسعودّية 
ا ُنصب له ليتجّرع سّم إبعاده أكثر عن دائرة المقّربين من  والواليات المّتحدة؟ أم أن فّخً

المملكة؟!
المساهمة في  المشكلة بدل  الحريري »دعسة ناقصة« زادت في تعقيد  تبدو مبادرة 
فرض  وعلى  اللّبنانّية،  األزمة  حول  وأميركا  لفرنسا  متباينتين  رؤيتين  ظّل  في  حلّها، 
تشّكلت الحكومة، وجاءت الّتشكيلة حالً وسطاً بين رؤيتين مختلفتين، فكيف سُيصاغ 
تجاذب  محور  كانت  اّلتي  مقاومة«  شعب  »جيش  عبارة  عن  وم��اذا  ال��وزارّي؟  البيان 
القوى الّداخلّية في الحكومات الّسابقة؟ وإذا أعطيت فرنسا فرصة تمرير مرحلة ما قبل 

االنتخابات األميركّية، فهل لها حّرّية الّتحّرك ضمن هامش متعلّقات المقاومة؟
فاألزمة  تعقيداً،  تزداد  بلبنان  العاصفة  واألزمات  بالخير،  تبّشر  ال  األحداث  سياقات 
اللّبنانّية،  الّطريقة  على  اللّفلفة  معها  تنفع  تعد  لم  نظام،  أزمة  إلى  انتقلت  الّسياسّية 
وأزمة كورونا تزداد تفاقماً مع أعداد تفوق األلف يومياً، هذا عدا عن أزمة العام الّدراسّي، 
المتزامنة مع األزمة االقتصادّية وما يرافقها من أحداث أمنّية واجتماعّية متزايدة، فأّي 

مستقبل ينتظرنا؟!

أجل  م��ن  ال��دول��ي  العربي  المنتدى  أش��ار 
األميركية  الشركة  إلى منع  لفلسطين،  العدالة 
جامعة   ZOOM ال���   تطبيق  على  المشرفة 
التطبيق  »ساوث سان فرنسيسكو« استخدام 
طيلة يوم األربعاء الماضي »بسبب استقبالها 
للجاليات  األك��ادي��م��ي  المركز  نظمها  ل��ن��دوة 
المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  والمسلمة  العربية 
األميركية وتشارك فيها المناضلة الفلسطينية 
السياسي  المكتب  عضو  خالد  ليلى  الكبيرة 
عضو  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
المؤتمر  عضو  الفلسطيني،  الوطني  المجلس 
القومي العربي، وعنوان المحاضرة »سرديات 

الهوية والعدالة والمقاومة«.
هذا  ترافق  »وقد  بيان  في  المنتدى  أضاف 
اإلجراء التعسفي أيضاً مع حظر إدارة فايسبوك 
في  المذكورة  الجامعة  لصفحة  ويوتيوب 
إرهاباً  تشكل  أنها  فيها  يقال  ما  أقل  ممارسة 
فكرياً وإعالمياً وقمعاً للحريات العامة، ونقضاً 
لكل دعاوى حقوق اإلنسان والديمقراطية التي 
تشن  بل  األميركية،  السياسات  بها  تتشدق 

حروباً بذريعة الدفاع عنها«.
القمعية  اإلج��راءات  هذه  كانت  »وإذا  وتابع 
تأتي لتتوج العديد من إجراءات الحظر المماثلة 
النشر  حرية  ضد  اإلدارات  هذه  تتخذها  التي 
فإنها  العالم،  في  األح���رار  المواطنين  آلالف 
الصهيوني  النفوذ  تأثير  م��دى  أيضاً  تكشف 
صهاينة  ذعر  مدى  كما  اإلفتراضي،  العالم  في 
العالم من هذا التحول المتسارع في الرأي العام 

العالمي باتجاه االنتصار »للعدالة لفلسطين« 
والتي باتت هذه العدالة اسماً لجمعيات طالبية 

عديدة في الجامعات األميركية«.
الذي  الواسع  االستنكار  في  »ولعل  وق��ال 
القاه اإلجراء التعسفي بحق مؤسسة أكاديمية 
التواصل  مواقع  من  العديد  في  كبيرة  أميركية 
داخ��ل  اإلن��س��ان  حقوق  وهيئات  االجتماعي 
عدم  عن  تعويض  أكبر  هو  األميركي  المجتمع 
بل  الندوة،  في  خالد  ليلى  بمشاركة  السماح 
القضية  لصالح  اإليجابية  بنتائجه  فاق  إنه 
منع  عن  الناجمة  الخسائر  كل  الفلسطينية 

الندوة«.
ودعا المنتدى الذي يضم المئات من ممثلي 
الهيئات والشخصيات العربية والدولية، »إلى 
والدولي  العربي  المستوى  على  واسع  تحرك 
والقمع  »المتطور«  اإلره���اب  ه��ذا  لمواجهة 
االفتراضي  بالعالم  يسمى  ما  داخل  المتمادي 
والعمل على إيجاد الوسائل البديلة التي تمكن 

أحرار العالم من التواصل فيما بينهم«.
وختم »فكما أن اإلدارة األميركية تحاول منذ 
بسيطرتها  العالمي  االقتصاد  إخضاع  عقود 
للسيطرة  اليوم  تسعى  فإنها  ال���دوالر،  على 
إحكام  عبر  )االفتراضي(  البديل  اإلعالم  على 
سياساتها على الشركات التي تؤمن التواصل 
يسيطر  عالماً  ندخل  أننا  يؤّكد  ما  الناس،  بين 
عليه باسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان نظام 
اآلخر وال  بالرأي  شمولي استعماري ال يسمح 

يطيق االنتصار لحقوق الشعوب«.

النابلسي في  الدكتور صادق  الشيخ  اعتبر 
تشكيل  في  المراوحة  »أن  األسبوعي  موقفه 
ليلّبي  لبنان  ُتخضع  أن  لها  ُيمكن  ال  الحكومة 
»ه��ذا  أن  م��ؤك��داً  األم��ي��رك��ي«،  ال��ش��روط  دفتر 
قوة  إلنهاك  حتى  يصلح  ال  السياسي  الضغط 
ومّرغت  وأذّلته  اإلسرائيلي  العدو  هي  أنهكت 
قوى  إتعاب  على  يراهن  فمن  بالتراب.  أنفه 
المزيد  يستدعي  وَم��ْن   ، واه��م  فهو  المقاومة 
»الملكية«  والمواقف  الخارجية  العقوبات  من 
اللبناني  النظام  داخل  جديدة  قواعد  ليفرض 

إنما يوّسع على نفسه منافذ الخيبة«.
للمبادرة  المعرقل  الفريق   »على  أض��اف 
الحكومات  رؤساء  نادي  وتحديداً  الفرنسية 
السابقين، أن يتراجع فوراً ألن إطالة أمد األزمة 
السابق  الزمن  كان  وإذا   . له  إضافية  مشّقة 

فالزمن  تسويات  زمن  هو  والمنطقة  لبنان  في 
َمن  هو  والحريص  تحوالت.  زمن  هو  القادم 
يدخل  أن  الحقيقي  اإلص���الح  ل��ه��واء  يسمح 
والحوار  التنوع  على  القائمة  لبنان  ولرسالة 
تتعمق  أن  الدينية  المكّونات  بين  والتفاعل 
ولكيان لبنان أن يقوى ولشعبه حرية المعتقد 
والمواطنية  والمساواة  بالعدالة  البقاء  وقوة 

الصادقة«.
 وختم مؤكداً أن »كل هذا التهويل على قوى 
هذا  وكل  نفعاً.  يجدي  لن  والمقاومة  اإلصالح 
النفاق من نادي رؤساء  الحكومات السابقين لن 
يحّقق مبتغاه. َمْن يجر وراء الوقت فسيكتشف 
أنه محدود، وَمْن يريد أن يخترع لنا » سنيورة« 
آخر.  لّحود«  »إميل  مواجهته  في  سيجد  آخر 

ولبنان آخر يستحق أن ُيعاش بحب«.

أنه  أمس  بيان  في  التوجيه  مديرية   - الجيش  قيادة  أعلنت 
وحدات  مع  بالتنسيق  المخابرات  مديرية  أوقفت  »بتاريخه، 
أحمد  اإلرهابي  زغرتا،   - حيالن  منطقة  في  المنتشرة  الجيش 
سمير الشامي المنتمي إلى خلية اإلرهابي القتيل خالد التالّوي، 

أحد المشاركين في جريمة كفتون بتاريخ 2020/8/21«.
العسكريين  قتل  بجريمة  متوّرط  الشامي  أّن  إلى  وأش��ارت 
األربعة أثناء تفتيش شقة الموقوف عبد الرّزاق الرّز في منطقة 
إلى  الموقوف  تسليم  وتّم  الحالي.  أيلول   13 في  البداوي  جبل 

المرجع المختص.
العرم  أمين  الركن  اللواء  األرك��ان  رئيس  تفقد  جهته،  من 
من  كل  قيادة  زار  حيث  الشمال،  منطقة  في  المنتشرة  الوحدات 
وفوج  عشر،  والثاني  العاشر  المشاة  ولواءي  الشمال،  منطقة 
األمنية  اإلج���راءات  ح��ول  إيجاز  إل��ى  واستمع  األول،  التدخل 
المتخذة لحفظ األمن، ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم 

بالتوجيهات الالزمة.
وأشار اللواء العرم إلى أن »العمل اإلرهابي في جبل البداوي، 
المؤسسة  سيزيد  عسكريين،  أربعة  استشهاد  إلى  أدى  الذي 
العسكرية صالبة ويقظة وتصميماً«، معتبراً أن »دماء الشهداء 
تزداد  األرزة  جذور  وأن  ه��دراً،  تذهب  لن  الغالية  وتضحياتهم 

تشبثاً باألرض كلما ارتوت من دمائهم التي ال تقّدر بثمن«.
وختم داعيا العسكريين إلى »التحلّي بالمسؤولية والحفاظ 

على الجهوزية التامة في هذه المرحلة الدقيقة«.

زار وفد »ملتقى حوار وعطاء بال حدود« 
شرف  أبو  شرف  البروفسور  األطباء  نقيب 
زي��ارات��ه  إط���ار  ضمن  الطبيب،  بيت  ف��ي 
ضم  واالت���ح���ادات،  ال��ح��ّرة  المهن  لنقباء 
عايدة  والدكاترة  زين  عمر  المحامي  الوفد 
الخطيب، دال حتي ورياض صوما والعميد 

المتقاعد جورج جاسر وأميرة سكر.
الوطني  الوضع  المجتمعون  وع��رض 
والصحي والمعيشي، وشددوا على »أهمية 
ديمقراطياً  المنتخبة  واالتحادات  النقابات 
واسعة  شريحة  تمثل  التي  هي  وفعاليتها، 
من الشعب اللبناني لتأخذ المبادرة الفعلية 
وطنية  إنقاذ  جبهة  إنشاء  في  والسريعة 
تفتيت  إلى  الرامية  المحاوالت  بوجه  لتقف 
الطبيعي  دوره  ليأخذ  به  والنهوض  الوطن 
والفاعل إقليمياً ودولياً«، معتبرين أن »هذا 
مصالح  وبالتزام  بالمواطنة  إالّ  يتحّقق  ال 
المحاصصة  عن  بعيداً  والمواطن  الوطن 

والطائفية«. والمذهبية  والعصبية 
»ض��رورة  على  النقيب  مع  االتفاق  وتم 

خطة  تتضمن  للوطن  مستقبلية  رؤية  طرح 
عمل متكاملة تتضافر جهود القوى الوطنية 
الحّرة  للمهن  النقابية  والفاعليات  الصادقة 
واالتحاد العمالي العام على تطبيقها، على 
من  للخروج  عمل  برنامج  ذل��ك  يوافق  أن 

األزمة التي يمّر فيها الوطن«.
واالتحاد  النقابات  »لقاء  أن  واعتبروا 
المح��ّررين،  نق��ابة  مقر  في  العام  العمالي 
من  بّد  وال  الس���بيل  هذا  في  أول��ى  خطوة 
جمي��ع  تش��مل  اتص��االت  يتبع��ها  أن 
لإلنط��الق  تعزيزاً  المهن��ية  النق��ابات 
واإلنقاذ  للخالص  المنشود  الهدف  نحو 

والنهوض«.
تحيات  ش��رف  أب��و  للنقيب  الوفد  ونقل 
حمود  ط���الل  ال��دك��ت��ور  الملتقى  منسق 
له  وأك��د  لبنان،  خ��ارج  حالياً  ال��م��وج��ود 
أن��واع  ك��ل  تنشيط  ف��ي  الملتقى  »رغ��ب��ة 
التعاون والتنسيق مع نقابات المهن الحّرة 
بهدف  بيروت،  في  األطباء  نقابة  خصوصاً 

العبور بلبنان إلى بّر األمان سريعاً«.

اعتصم أمس، المتقاعدون في قوى األمن الداخلي أمام سرايا 
شفيع  المتقاعد  األول  المؤهل  زميلهم  مع  تضامناً  طرابلس، 
طرابلس  في  المستشفيات  تقاعس  على  احتجاجاً  األي��وب��ي 
وزغرتا عن استقبال ابنته القاصر آية األيوبي رغم خطورة حالها 
األمن  قوى  عناصر  مرضى  استقبال  ضمناً  ورفضهم  الصحية، 

الداخلي.
وكانت كلمة لأليوبي قال فيها »إننا كمتقاعدين يتم حسم مبالغ 
معينة من رواتبنا الشهرية بدل تأمين اإلستشفاء لنا ولعائالتنا، 
المدينة  مستشفيات  في  سرير  لتأمين  األمّرين  نعاني  ذلك  ومع 
ذلك  من  نتمكن  أن  دون  من  ابنائنا  لمعالجة  الشمال  ومحافظة 
بالرغم من الوضع الصحي الصعب الذي كانت تعانيه إبنتي. وقد 
تدخل مشكوراً العميد بسام األيوبي وحضر شخصياً إلى مستشفى 

البترون لإلشراف على تأمين دخول إبنتي لتلقي العالج«.
الجيش  متعاقدي  »إن  األيوبي  بسام  العميد  قال  جهته،  من 
واألمن الداخلي واألمن العام والجمارك ليسوا مكسر عصا«، مؤكداً 
»حقنا بالطبابة في كل المستشفيات بالحسنى أو غيرها، وأنتم 

تعرفوننا فال تجربونا«.

عالقتنا  ولكن  للمستشفيات  نتعرض  ول��ن  »ل��م  أن��ه  أك��د  كما 
ستكون محصورة مع أصحابها ومدرائها«، مشيراً إلى »أننا وسائر 
وإحتيال،  ونصب  سرقة  عملية  ألكبر  تعرضنا  اللبناني  الشعب 
والقضاء مكّبل اليدين ال يتحرك، كما أن وزراء الفساد أقدموا على 
5000 و30000 شخص، وقد  توظيف اآلالف من أزالمهم ما بين 
ما  العتبار  الدستوري  المجلس  التلفزيون  عبر  حينها  ناشدت 
حصل رشوة إنتخابية بامتياز، وفرض الذين وظفوا بصورة غير 
شرعية ومحاكمة الوزراء الذين وظفوهم بهدر المال العام، ولكن 
ال حياة لمن تنادي. وبدل ذلك حاولوا اقتطاع جزء من معاشاتنا 
من خالل التدبير رقم 3 وما شابه ليتمكن أزالمهم الذين وظفوهم 

من القبض«.
لم  إذا  قضائي  انقالب  إلى  أو  قضائية  »ثورة  إلى  القضاة  ودعا 
يصدر مجلس النواب قانون استقاللية القضاء. فبلد ال قضاء عادالً 

ونزيهاً فيه هو مزرعة«.
المتقاعدون في قوى األمن أصدروا بياناً، استنكروا فيه  وكان 
»هذا التصرف المشين من إدارات المستشفيات ما يعد استهتاراً 

بحياة المتقاعدين وعائالتهم وخذالناً لرسالتهم اإلنسانية«.

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن »أن ما 
وإفساد،  فساد  من  نعاني  ما  منه  ونعاني  بلدنا  في  نشهده 
عند  وأم��ل  طموح  كل  يدّمر  ويكاد  ش��يء،  كل  على  أت��ى  قد 
على  مقبولة  تعد  لم  وأوضاع  بواقع  المفجوعين  اللبنانيين 

اإلطالق«.
وال  وُمفسد،  فاسد  طائفي  نظام  السياسي  النظام  »هذا  وقال 
غير  من  وبالتالي  دول��ة،  إلقامة  وال  بلد  إلدارة  يصلح  أن  يمكن 
ومناشداً  الجميع  ناصحاً  النحو«،  هذا  على  به  القبول  الممكن 
العقالء »عدم التأويل واالجتهاد في التفسير وكيل االتهامات غير 
المبّررة«، منبهاً إلى أن »هذا البلد بخطر، وطريقه إلى جهنم فعالً 
ثقتهم  وعدم  وشكوكهم  مكابرتهم  على  المعنيون  استمر  ما  إذا 
ببعضهم، وعلى عدم اقتناعهم: بأن هذا النظام غير مؤهل لبناء 
للوقت،  مضيعة  وحوله  فيه  المجادلة  وأن  الدولة،  وقيام  وطن 

وهدرا لما تبقى من أمل بعيش كريم«.
بينما  نتحدث،  حياد  أي  عن  الحياد  أهل  محبة  »بكل  وسأل 
يجري تشكيل حكومة في كواليس ومطابخ ما وراء البحار! وهذا 
ما نرفضه ونمانعه بموقفنا الواضح والحازم الذي يقول ال لرهن 
البلد، وال لتطويبه للخارج. ولهذا نحن نصر على تسمية وزرائنا، 
ونرفض تسميتهم من قبل أي كان، وذلك على قاعدة إّما نظام ال 

طائفي وخارج كل المحاصصات، وإال فلتسّم كل طائفة من يمثلها 
في الحكومة«.

الطائف  دولة  في  نحن  طالما  موقفنا،  هو  هذا  »نعم  أضاف   
إلى  ويأتوا  المدنية،  بالدولة  الجميع  يقتنع  أن  إلى  والطوائف، 
نظام جديد، يخرجنا من الطائفية والعصبية ويدخلنا في دولة 
األهلية  قاعدة  على  والواجبات  والحقوق  والمؤسسات  القانون 

والكفاءات«.
القلبية  دعوتنا  هي  وه��ذه  موقفنا،  هو  »ه��ذا  ان  على  وش��ّدد 
الصادقة، والتي لن نتراجع عنها ال بتهديد وال بوعيد وال بتجويع، 
أيار، رافضين   5 وهذا لن يمّر«، محّذراً بشدة »من تكرار حكومة 
ألي محاولة اختراق سياسي من شأنها أخذ البلد من جديد إلى 

سواتر داخلية وحروب أهلية«.
ودان »كل الدعوات التي تصدر من هنا وهناك بحق المقاومة«، 
التي  المقاومة  »ه��ذه  بالقول  والبعيد«  »القريب  إلى  متوجهاً 
المغرضة  والنعوتات  باالفتراءات  صورتها  تشويه  تحاولون 
والمفبركة والظالمة تشكل جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني، فهي 
البلد وحماه وال تزال، وستبقى السد المنيع والحصين  من حّرر 
في وجه كل مؤامرات التطبيع والتقسيم والتوطين وصفقات بيع 

فلسطين، ولن تتراجع عن دورها الوطني والقومي«.

دعا رئيس »لقاء الفكر العاملي« السيد علي عبد اللطيف فضل 
الله إلى »تحرير لبنان من منظومة الفساد السياسي واالقتصادي 
االعتبارات  كّل  وتسقط  والمذهبي  الطائفي  المناخ  تؤّجج  التي 
الرخيصة«،  والخارجية  الفئوية  للمصالح  خدمة  الوطنية 
أنها »باتت تشكل خطراً على الدولة والشعب والكيان«،  معتبراً 
اإلرادة  تنتجها  إنقاذية  حكومة  بتشكيل  »اإلس��راع  إلى  داعياً 
االقتصادية  أمراضه  من  لبنان  تخلص  التي  الموحدة  الوطنية 
تمّس  التي  التدخالت  كّل  وتواجه  المستعصية  واالجتماعية 

بالسيادة الوطنية«.
إنما  البغيض  الطائفي  بالنظام  ليست  المشكلة  »أّن  وأك��د 
التي  الفاسدة  وزعاماته  أدواته  بكّل  المتخلف  السياسي  بالعقل 
ألّي  أداة  تكون  لن  والتي  والسقوط،  االنهيار  حالة  إلى  أوصلتنا 
حّل وطني«، محذراً من »استمرار السياسات التي تستثمر معاناة 

الناس سعياً وراء المكاسب الرخيصة.
وحذر السيد فضل الله من »التمادي في قهر المواطن من قبل 
اإلذالل  ح��االت  أقصى  من  يعاني  ال��ذي  وهو  الفاسدة،  السلطة 
واإلفقار نتيجة تفاقم األزمات المعيشية وفقدانه ألبسط مقّومات 
الحياة الكريمة«، منّبهاً من »ثورة شعبية تستلهم قول الصحابي 

يخرج  ال  كيف  يومه  قوت  يجد  ال  لمن  )عجبت  الغفاري  ذر  أبي 
شاهراً سيفه على الناس«(.

كما حذر من »السكوت المريب على جريمة سرقة أموال الناس 
وارتفاع  الوطنية  بالعملة  التالعب  واستمرار  المصارف  قبل  من 
االمنية  األجهزة  »تحريك  ب�  مطالباً  األس��واق«،  وفلتان  األسعار 
والقضائية لحماية لقمة عيش الناس من عبث المافيات المالية 

والمحميات السياسية الفاسدة«.
واعتبر السيد فضل الله اّن »استمرار التصويب على المقاومة 
حماية  عنوان  تحت  والطائفي  المذهبي  التحريض  أشكال  وكّل 
العيش  بموجبات  وإخ���الالً  وطنية  مهزلة  يشكل  ال��دس��ت��ور، 
المشترك واستعماالً غير مشروع للسلطة الدينية التي يجب ان 
مستوى  إلى  وترتقي  اآلسنة،  الداخلية  المستنقعات  عن  تترّفع 

الوعي الوطني الذي يدافع عن لبنان بكّل فئاته ومكوناته«.
اإلنسان  على  الحريصين  »م��واق��ف  أي��ن  الله  فضل  وس��أل 
الطائفية  الحمايات  كّل  وإسقاط  والسارقين  الفاسدين  لمواجهة 
األوبئة  من  ليس  الناس  »حماية  إلى  داعياً  عنهم«؟  والمذهبية 
الصحية فحسب، بل من أوبئة السياسيين الفاسدين الذين باتوا 

عبئاً ثقيالً على استقرار الوطن وحياة المواطن«.

غندور: ل دور لـ »ال�شابقين«

بغياب الرئي�ش الح�ش
اللقاء اإلسالمي الوحدوي عمر غندور »أّن  اعتبر رئيس 
الرئيس سعد الحريري يعرف أّن نادي الرؤساء السابقين 
سليم  الرئيس  دولة  لبنان  ضمير  بغياب  منقوصاً  يبقى 
يبحثون  سابقين  لمسؤولين  تجمع  »هو  مضيفاً  الحص«، 
بمبادرته  انفرد  جيداً  ذلك  يعرف  الحريري  وألّن  دور،  عن 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  عقبات  وتذليل  المراوحة  لكسر 
الرجوع  دون  أديب  مصطفى  المكلف  الرئيس  ومساعدة 
الى تجمع الرؤساء الثالثة السابقين، ما أثار حنق هؤالء، 
الحريري  سعد  قاله  ما  »إّن  السنيورة  فؤاد  بلسان  وقالوا 

مبادرة شخصية ال تعّبر عن موقفنا«.
وتابع غندور قائالً: »هذا لطف من الله تعالى، وما كان 
رجل  وهو  بالمبادرة  السنيورة  بمشاركة  ليستقيم  األمر 
الممارسات المريبة، ما كان سيثير الحذر والريبة فيما لو 
الطبيعي  ومن  الحريري،  سعد  الرئيس  بمبادرة  دور  كان 

ان ينحو السنيورة هذا المنحى االعتراضي .
الثالثة  للفرسان  دور  اّي  نرى  »ال  بالقول  غندور  وختم 
حّده  ع��رف  من  الله  ورح��م  والسنيورة،  وميقاتي  س��الم 

فوقف عنده«.

»تجّمع العلماء«: 

اأميركا وال�شعودية

ي�شعيان لحكومة جاهزة للتطبيع
دولية  مؤامرة  وج��ود  المسلمين«  العلماء  »تجّمع  أكد 
الصهيوني  والكيان  األميركية  المتحدة  الواليات  تقودها 
تستهدف  الشّر  محور  في  الداخلة  العربية  الدول  وبعض 
مشيراً  لبنان،  في  الله  حزب  خصوصاً  المقاومة،  محور 
إلى أن هذا الموقف  تجلّى أخيراً »بخطاب الملك السعودي 
المتحدة والذي طاول مكوناً أساسياً  الموّجه لألمم  سلمان 
العدو الصهيوني  في لبنان كان له الفضل في تحريره من 
بفرضه  اللبنانيين  سالمة  وتوفير  التكفيري  العدوان  ومن 
توازن رعب مع العدو الصهيوني بحيث بات غير قادر على 
النيل من ثرواتنا وسرقتها، كما كان يفعل ذلك قبل انطالقة 

المقاومة«.
في  السافر  التدّخل  »هذا  بيان  في  التجّمع،  استنكر  وإذ 
له  مقاوم  حزب  على  أوص��اف  وإط��الق  اللبنانية  الشؤون 
الفضل في توفير العّزة والكرامة للبنان وساهم في تحرير 
موقف  ب�«إعالن  الدولة  طالب  عنه«،  األخطار  ورفع  أرضه 

واضح من هذا الكالم«.
هو  الحكومة  تشكيل  أمام  العراقيل  »وضع  أن  واعتبر 
المتحدة  الواليات  من  بإيعاز  الفرنسية  للمبادرة  إفشال 
األميركية والمملكة العربية السعودية، وهما يسعيان عبر 
الضغوط التي يمارسانها إلى إخراج حكومة تكون جاهزة 
العربي  العالم  في  تسير  التي  التطبيع  مسيرة  لمواكبة 

اليوم«.
تنالوا  أن  تستطيعوا  لن  للمعرقلين،  »نقول  وأض��اف 
تستطع  لم  ما  منها  تأخذوا  ولن  فعلتم  مهما  المقاومة  من 
الواليات المتحدة األميركية والكيان الصهيوني والجماعات 
خالل  من  العسكرية،  بالقوة  أخ��ذه  التكفيرية  اإلرهابية 

المؤامرات السياسية«.
إلى إعالن موقفه من كل  المكلّف  التجّمع »الرئيس  ودعا 
ما يحدث«، وطالبه »في حال عدم استطاعته تأليف حكومة 
إنقاذ وطنية تشارك فيها القوى السياسية التي سّمته لتوّلي 
رئاسة الحكومة إلى أن يبادر إلى االعتذار ألنه يستحيل أن 
ُتشكل حكومة ال تحظى برضى هذه القوى وموافقتها، على 
أن يكون تمثيلها فيها انطالقاً مما تقدمه إلى رئيس الحكومة 

المكلف من أسماء«.

اعت�شام في عين الحلوة رف�شًا

لتقلي�ش »اأونروا« خدماتها 
بدعوة  الحلوة،  عين  مخيم  في  حاشد  اعتصام  أُقيم 
 – الصفصاف  احياء  تضم  التي  الخماسية  اللجنة  من 
طيطبا - حي النبعه - حي العرب - حي عكبرا، بعنوان 
لمطالبة  كورونا«،  أزمة  ظل  في  نفسها  تحجر  »أون��روا 
مسؤولياتها  وتحّمل  خدماتها  تقليص  »بوقف  الوكالة 

تجاه الالجئين في ظل األوضاع الصعبة الراهنة«.
شؤون  مركز  أمام  أقيم  الذي  االعتصام  في  وش��ارك 
واللجنة  وإسالمية  وطنية  قوى  عن  ممثلون  »أونروا«، 
أهلية  وجمعيات  والمؤسسات  األحياء  ولجان  الشعبية 
المشتركة،  الفلسطينية  األمنية  القوة  من  ومواكبة 
من  التهّرب  بعدم  »أونروا  طالبت  كلمات  خالله  وأُلقيت 
مسؤولياتها ووقف تقليص خدماتها على الصعد كافة، 
الشعب  ألبناء  والضرورية  الالزمة  االحتياجات  وتأمين 
الصمود  مقومات  خصوصاً  لبنان،  في  الفلسطيني 

لمواجهة جائحة كورونا«.
والجهات  اللبنانية  التربية  وزارة  المتحدثون  وناشد 
الطالب  لقضية  سريع  حل  »إيجاد  المختصة  اللبنانية 
الرسمية  ال��م��دارس  ف��ي  المسجلين  الفلسطينيين 
عدم  بحجة  مدارسهم  من  بنقلهم  المهددين  اللبنانية، 
تحركاتهم  »استمرار  معلنين  لهم«،  دراسية  مقاعد  توفر 

المطلبية«.
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أرقام إصابات »كورونا« في دول غربية   في وقت ترتفع 
اإلصابات  عدد  في  األل��ف  عتبة  تخّطي  لبنان  واص��ل  ع��دة، 
اقتراب  مع  الصحية  األزم��ة  عمق  من  يزيد  ما  وهو  اليومية 
بخروج  اإلن��ذار  مع  المدارس  فتح  وإع��ادة  االنفلونزا  موسم 

الوباء عن السيطرة محلياً. 
 1143 تسجيل  عن  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت  فقد 
األخيرة،   24 ال�  الساعات  خالل  ب�«كورونا«  جديدة  إصابة 
إصابة   11 أن  حين  في  لمقيمين،  تعود  منها  حالة   1132
نقلها وافدون، ليرتفع إجمالي الحاالت المصابة في البالد إلى 

33948، توازياً مع تسجيل 4 حاالت وفاة.
مستجدات  ح��ول  اليومي  تقريرها  في  ال���وزارة،  ولفتت 
للحاالت  التراكمي  العدد  ارتفاع  إل��ى  »ك��ورون��ا«،  فيروس 
المحلية المثبتة إلى 32322 إصابة، في حين أن عدد الحاالت 
اإلجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، 1626 حالة، منوهًة 
 333 بلغ  البالد  عموم  في  اإلجمالية  الوفاة  حاالت  عدد  بأن 

حالة.
الحريري  رف��ي��ق  لمستشفى  اليومي  التقرير  وك��ش��ف 
الجامعي، الحاالت المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل 

المستشفى، وفيه:
- عدد الفحوصات التي أُجريت داخل مختبرات المستشفى 

خالل ال�24 ساعة المنصرمة: 753 فحصاً.
- عدد المرضى المصابين بفيروس »كورونا« الموجودين 

داخل المستشفى للمتابعة: 82.
- عدد الحاالت المشتبه في إصابتها بفيروس »كورونا« 

خالل ال�24 ساعة المنصرمة: 22.
- عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى 

خالل ال�24 ساعة المنصرمة: 10.
- مجموع حاالت شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ 

البداية حتى تاريخه: 465 حالة شفاء.
- عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة 

العزل بعد تحسن حالتها: 2.
- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 25.

- حاالت وفاة: 0.  

االنتشار مناطقياً
المجلس  أعلن  مناطقياً،  الوباء  انتشار  مستجدات  وفي 
من  إعتباراً  العام  اإلقفال  بيان،  في  القبيات  لبلدية  البلدي 
األول  تشرين   4 فيه  ال��واق��ع  األح��د  ي��وم  وحتى  أم��س  ي��وم 
ضمناً، وذلك بالنظر إلى الحالة المستجدة بالنسبة لتفشي 
محطات  الصيدليات،  القرار  واستثنى  ك��ورون��ا«.  فيروس 
التوصيل  خدمة  الخضار،  محالت  السمانة،  محالت  الوقود، 
إلى المنازل )للسمانة والخضار فقط ألن المقاهي والمطاعم 
فترة  »خالل  أنه  البلدي  المجلس  وأكد  باإلقفال(«.  مشمولة 
اإلقفال، تمنع جميع أنواع التجّمعات واالحتفاالت والمناسبات 
حتى في المنازل، مع تأكيد ضرورة االلتزام بإجراءات الوقاية 

اإللزامية )خصوصاً الكّمامة( لألفراد والمؤسسات العاملة«.
القبيات في بيان،   بالتوازي أعلنت خلية األزمة في بلدة 
أتت  التي   PCRال فحصوصات  نتائج  من  »إنطالقاً  أنها 
نتائجها إيجابية للعديد من الذين شاركوا في السهرة التي 
أقيمت في »تيكال بار يوم السبت في 19 الحالي، نسأل كل من 
كانوا في هذه السهرة القيام بالحجر اإللزامي والتواصل عبر 
رسالة واتساب على أحد الخطين الساخنين: 703392/70 
الخلوي،  رقم  الثالثي،  اإلسم  وتتضمن:   ،743192/71 و 
العنوان الحالي، هل قام بفحص PCR أم ال وما هي النتيجة 

وأين تم الفحص«.
اإللتزام  إل��ى  إيجابية،  لحاالت  المخالطين  »ك��ل  ودع��ت 
أيضاً  والتواصل  المسؤولية،  طائلة  تحت  اإللزامي  بالحجر 

عبر رسالة واتساب على أحد الخطين الساخنين«.
وفي هذا اإلطار، أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد 
مكاوي قراراً قضى ب�«عزل بلدة عرمون- قضاء عاليه أسبوعاً 
كامالً، بسبب ارتفاع عدد اإلصابات بوباء كورونا وإقفالها إقفاالً 

تاماً باستثناء المحال ذات الصلة بقطاع الصحة واألدوية أما 
محال بيع المواد الغذائية على أنواعها والسوبرماركت فُتقفل 

من السابعة مساًء لغاية السادسة صباحاً«. 
شرطة  مع  بالتعاون  فنيدق  في  األزم��ة  خلية  واتخذت 
الباعة  ومنعت  البلدة  مداخل  »ك��ل  بإقفال  ق���راراً  البلدية 
بسبب  وذل��ك  إليها،  الدخول  من  والمتسولين  المتجولين 
قبل  من  والوقاية  االلتزام  عدم  بفعل  »كورونا«  وباء  انتشار 

غالبية المواطنين«. 
في غضون ذلك، أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث 
في محافظة عكار عن »تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس 
 23 9. وُسجلت  العدد ال‘جمالي للمتوفين  كورونا، ليصبح 
بدء  منذ  المسجلين  المصابين  عدد  رفع  ما  جديدة،  إصابة 

األزمة إلى 713«.
المعالجة  قيد  اإليجابية  »الحاالت  أن  إلى  التقرير  وأشار 
بلغت 303. اما العدد اإلجمالي لحاالت الشفاء فبلغ 401، إثر 
تسجيل 12 حالة شفاء جديدة. وعدد حاالت الحجر المنزلي 

قيد المراقبة والمتابعة ارتفع الى 529«.
قضاء  في  »كورونا«  ازمة  متابعة  خلية  أعلنت  بدورها، 
زغرتا، في نشرتها اليومية، عن »تسجيل 19 حالة إيجابية 
الماضية، موزعة كاآلتي: زغرتا:  24 ساعة  ال�  جديدة خالل 

11، ارده: 1، مرياطه: 2، مجدليا: 4، كفرصغاب: 1.
وأعلنت لجنة إدارة األزمات في قضاء الكورة، في نشرتها 
اليومية، »تسجيل 17 حالة إيجابية جديدة خالل ال� 24 ساعة 
أنفه:6،  راسمسقا:4،  اآلتي:  الشكل  على  موزعة  الماضية«، 
 ،1 داربعشتار:   ،2 دده:   ،1 بتوراتيج:   ،1 كوسبا:  بزيزا:1، 

قيد التحقق: 1«. 
ودعت اللجنة إلى »التشّدد في تطبيق اإلجراءات الوقائية«، 
مناشدًة المصابين »وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة 

المسؤولية«. 
من ناحيتها، أعلنت بلدية بزيزا »أنه بسبب انتشار أخبار 
ضمن  كورونا  بإصابات  يتعلق  ما  في  الصحة  عن  عارية 
الموجودة  اإلصابات  أن  للجميع  نوضح  أن  يهمنا  البلدة، 
من  البلدية  وطلبت  إصابات«.   3 فقط  هي  بزيزا  في  حالياً 
الجميع »التصرف بمسؤولية وعدم نشر أخبار غير موّثقة«، 
مؤكدًة أنه« في حال وجود أي إصابات جديدة سنعلمكم بها 

فوراً«.

إيجابية«،   pcr نتائج   4 »ص��دور  أنفه  بلدية  وأعلنت 
وأشارت إلى أنها على تواصل معهم ومع الجهات المختصة 

لمتابعة إجراءات الحجر.
جديدة  إصابة  تسجيل  داربعشتار  بلدية  أعلنت  كما 
بفيروس »كورونا«، مؤكدًة أن »المصاب يلتزم الحجر المنزلي 

ويتقيد بسائر التدابير المطلوبة وهو بحالة صحية جيدة«.
بيان  في  البترون  شكا-  بلدية  في  األزم��ة  خلية  وأعلنت 
»إصابة 12 شخصاً على مدى األيام السبعة األخيرة بفيروس 
التزام  ضرورة  على  وش��دّدت  إصابات.   3 وشفاء  كورونا«، 

اإلجراءات الوقائية حفاظاً على أمن البلدة الصحي. 
كذلك، أعلنت بلدية الزرارية في بيان أنه تم »رصد حالتين 
جميع  »من  طالبًة  كورونا«،  بفيروس  جديدتين  ايجابيتين 
 03204508 المخالطين حجر أنفسهم واالتصال على الرقم 

. pcrإلجراء فحوص
جديدة  إصابة  تسجيل  بيان،  في  كوسبا  بلدية  وأعلنت 
بفيروس كورونا في البلدة، طالبًة من مخالطيه التزام الحجر 

المنزلي.
في  الخرايب  بلدية  في  والبيئة  الصحة  لجنة  وأعلنت   
COVID-    بيان »رصد حالة إيجابية جديدة بفيروس

الصحي.  الحجر  التزامها  مؤكدًة  البلدة«،  سكان  من    19
يوماً   14 الحجر  إلتزام  لها  المخالطين  جميع  من  وطلبت 
والتواصل مع اللجنة على األرقام: 70 801 330 واتساب: 

.07360460
الضنية  العزيمة-  حقل  بلدية  في  األزم��ة  خلية  وأعلنت   
في بيان »تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك 
»جميع  على  متمنيًة  ثالثة«،  إلى  البلدة  في  المصابين  عدد 
خلية  وتبليغ  يوماً،   14 المنزلي  الحجر  التزام  المخالطين 

األزمة بغية متابعة حالتهم الصحية«. 
الجامعي  بري  نبيه  أصدر«مستشفى  ذل��ك،  غضون  في 
الحكومي« في النبطية تقريره األسبوعي عن آخر المستجدات 
حوCovid-19، وبّين باألرقام الحاالت الموجودة في مناطق 

العزل والحجر داخل المستشفى. 
وجاء في التقرير: 

- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 103 
حاالت، بينهم 9 أدخلوا العناية الفائقة، و11 حالة متابعة. 

- عدد الحاالت التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن 

حالتها: 13. 
- تسجيل 5 حاالت وفاة. 

- عدد الحاالت التي تعافت: 10.
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى 
حالة   48 بينها  فحص،   900 المنصرم:  األس��ب��وع  خ��الل 

أيجابية«. 
وأعلنت خلية األزمة في اتحاد بلديات الضنية، في بيان، 
بين  توزعت  كورونا،  بفيروس  جديدة  إصابات   8 »تسجيل 
في  واحدة  وإصابة   ،2 التينة  وعين  نمرين   ،3 إيزال  بلدات 
عاصون، باإلضافة إلى حالتين في المنطقة الرمادية في بلدة 

السفيرة سيعاد فحصهما للتأكد من إصابتهما أو عدمه«. 
بخعون  ب��ل��دة  ف��ي  وال���ط���وارىء  األزم���ة  خلية  وأعلنت 
-الضنية في بيان »تسجيل 8 إصابات في البلدة في اليومين 

الماضيين. 
الالزمة  التوجيهات  المصابين  إعطاء  »تم  أنه  وأوضحت 
بوجوب الحجر المنزلي 14 يوماً، وعدم مخالطة المصابين أو 
أفراد عائالتهم، على أن تتم متابعة وضعهم من قبل البلدية 

طيلة فترة الحجر«. 
تم  أنه  الزعرورية  بلدية  في  األزم��ة  خلية  أعلنت  كذلك، 
تأكيد إصابة جديدة في البلدة، طالبًة من كل من خالطها من 
تاريخ 2020/9/20 ضرورة التزام إجراءات السالمة وحجر 

أنفسهم 14 يوماً. 
البلدة  في  األزمة  خلية  رئيس  مجدال  بلدية  رئيس  وأعلن 
جديدة  ح��االت   5 »تسجيل  بيان  في  األسمر  سعيد  محمد 
مع  »االختالط  إلى  األسباب  عازياً  مخبرياً«،  مثبتة  بكورونا 
المصابة األولى في البلدة منذ حوالى األسبوع«، مشيراً إلى 
أن »عدد الحاالت في البلدة بلغ ستة أشخاص جميعهم من 
7 أشخاص آخرين سيخضعون  عائلة واحدة، وهناك زهاء 

لفحوصات PCR االسبوع المقبل«.
في  خضر،  بشير  الهرمل  بعلبك  محافظ  أعلن  جهته،  من 
في  »كورونا«  بفيروس  لالصابات  اإلجمالي  العدد  أن  بيان، 
أمس  يوم  حتى  الماضي  شباط  منذ  الهرمل  بعلبك  محافظة 
بلغ 623 إصابة منهم 11 وفية و256 حالة شفاء و356 حالة 

نشطة حتى اللحظة.
أما خلية األزمة في اتحاد بلديات جبل عامل- مرجعيون 
أنه  إلى  ولفتت  كورونا،  وباء  عن  اليومي  تقريرها  فأصدرت 

بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات لم ُتسجل 
أمس، إصابات جديدة مع وجود حالة شفاء واحدة في بلدة 
االتحاد،  قرى  في  المصابين  عدد  فإن  عليه  وبناء  الخيام. 
ومنذ بداية األزمة حتى تاريخه بلغ 194 و139 حالة شفاء، 
 43 المتابعة، منها  و6 حاالت وفاة، و46 إصابة مؤكدة قيد 
المنزلي و3 داخل »مستشفى بنت جبيل  الحجر  إصابة قيد 

الحكومي«.

عراجي
إلى ذلك أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم 
عراجي، أّن »فيروس كورونا خرج عن السيطرة في لبنان، 
بالطريقة  نسير  بقينا  إذا  عليه  السيطرة  جداً  الصعب  ومن 
نفسها«، موضحاً أّن »هناك إجراءات ُوضعت منذ بدء تفّشي 
الكّمامة  ارت��داء  ض��رورة  منها  الماضي،  شباط  في  الوباء 
كما  ُتطّبق  ال  لكّنها  والتعقيم،  االجتماعي  التباعد  والتزام 

يجب«.
وأّكد أّن »للحّد السريع من انتشار الفيروس، يجب االلتزام 
باإلجراءات الوقائّية، بغياب اللقاح في الوقت الحالي. هذا هو 
األمر األنجع لوقف االنتشار«، مشيراً إلى »أّننا إذا لم نقم بذلك، 
تكون  أن  والخوف  أكبر،  إصابات  عدد  إلى  مّتجهون  فنحن 
اإلصابات خطرة وتستلزم دخول العناية الفائقة، اّلتي أصبح 

80 بالمئة منها معبأ«.
ال��وزارات  لكن  اُتخذت،  إج��راءات  »هناك  أّن  على  وش��ّدد 
المعنّية لم تطبق اإلرشادات واإلجراءات الوقائّية، منها منع 

التجمعات دون كّمامة والغرامات على المخالفين وغيرها«.
وذكر أّن »الدولة لم تدفع أموال ومستحّقات المستشفيات 
هنا  وم��ن  ل��ي��رة،  مليار  أل��ف��ي  ح��وال��ى  ه��ي  اّل��ت��ي  الخاصة 
المستشفيات الخاصة لم تفتح أقساماً خاصة لكورونا، الفتاً 
لكورونا  المخّصصة  الغرف  عدد  برفع  نفّكر  بدأنا  »أّننا  إلى 
المستشفيات  على  والضغط  الحكومية،  المستشفيات  في 
الخاصة لفتح أقسام كورونا«. وأفاد بأّن »لدينا حالياً حوالى 
غرف  بين  بالفيروس،  للمصابين  مخّصص  سرير   900
عاديّة وغرف عناية مرّكزة، وتقريباً ما بين 75 إلى 80 منها 
لدفع  المالية  وزارة  على  نلّح  »أّننا  على  مشّدداً  مشغولة«، 
استقبال  من  لتتمّكن  الخاصة،  للمستشفيات  المستحقات 

المصابين«.

كورونا«  يخرج عن ال�شيطرة: 4 وفّيات و1143 اإ�شابة جديدة والعدد مر�ّشح للإرتفاع

اإقفال بلدات بالكامل ونق�ص في الم�صت�صفيات المخ�ص�صة للوباء 

الهيئات االقت�صادية تدق ناقو�ص الخطر:

لالإ�صراع بتاأليف الحكومة وال�صروع باالإ�صالحات

ترفيع مراقبين م�ساعدين 

مشروع  وزني  غازي  األعمال  تصريف  حكومة  في  المال  وزير  وّقع 
في  الرابعة  الفئة  من  مساعدين  مراقبين   104 بترفيع  يتعلّق  مرسوم 
مالك إدارة الجمارك في وزارة المالية، سبق أن نجحوا في مباراة مجلس 
المالك  في  مراقب  بوظيفة  وتعيينهم  الثالثة  الفئة  إلى  المدنية،  الخدمة 

المذكور. وتم إرسال مشروع المرسوم هذا إلى رئاسة مجلس الوزراء.

مرت�سى وم�ستوردو الأعالف المدعومة

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف األعمال عباس مرتضى اجتماعاً 
مع مستوردي األعالف المدعومة، في اطار مساعي الوزارة إلعادة تنظيم 

الدعم إليصاله إلى مستحقيه من مربي الماشية والدواجن.
تحديد  تتضمن  جديدة  آلية  وضع  على  االجتماع  خالل  التوافق  وتم 
تّجار األعالف في القرى والبلدات الذين سيزودون المستوردين بأسماء 
جديدة  تعريفية  بطاقات  عبر  الدعم  من  االستفادة  المستحقين  المربين 
سُتصدرها وزارة الزراعة لهذه الغاية، على أن تتم إحالة المخالفين إلى 

النيابة العامة المالية.

لتاأمين البي�ض بال�سعر المدعوم

إليه  وصلت  »ما  بيان  في  مرجعيون  قضاء  مخاتير  رابطة  استنكرت 
فيه  التجارية  المحالت  أن  حيث  وبلداته،  القضاء  قرى  في  البيض  أزمة 
خالية من البيض منذ أيام عدة«، وقالت »وصلتنا شكاوى من أصحاب 
المحالت أنها لم تعد قادرة على استالم البيض من الموزعين، إذ ُيسلّم 
لبنانية  ليرة   12،500 الدولة  حددته  ال��ذي  السعر  من  أعلى  بسعر 
الواحدة، وهذا ما كان تسّبب بتسجيل محاضر في حقهم من  للكرتونة 

قبل اللجان التابعة لوزارة االقتصاد«.

لتأمين  التدخل  حيدر  أبو  محمد  لالقتصاد  العام  »المدير  وناشدت 
توزيع  شركات  مع  الموضوع  هذا  ومتابعة  المدعوم  بالسعر  البيض 

البيض والمواد الغذائية األساسية المدعومة«. 

خ�سر زار تجّمع ال�سناعيين في البقاع
 

زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مجموعة »غاردينيا غران دور« 
في زحلة، وكان في استقباله رئيس تجّمع الصناعيين في البقاع ورئيس 

مجموعة »غاردينيا« نقوال أبو فيصل وعدد من الصناعيين.
وأشاد خضر ب�«المجموعة الصناعية غاردينيا التي تساهم في تطوير 
القطاعين الزراعي والصناعي، وتعّد خط تصريف أساسياً لكميات كبيرة 
من المنتجات الزراعية في البقاع، هذه المنطقة التي تحتاج إلى مزيد من 

االستثمارات الصناعية«.

ا�ستنكار التعّر�ض 

لم�ست�سفى دار الحكمة

له  تعرضت  »ما  لبنان  في  الخاصة  المستشفيات  نقابة  استنكرت 
الطبي والتمريضي  الكادر  إعتداء  سافر على  الحكمة من  دار  مستشفى 
الطبي  بواجبهم  قيامهم  أثناء  القانون  عن  الخارجين  بعض  قبل  من 

واإلنساني« في العشرين من أيول الحالي.
بمالحقة  المختصة  والقضائية  األمنية  الجهات  مطالبة  وج��ّددت   
فيها  والعاملين  المستشفيات  على  االعتداء  نفسه  له  تسّول  من  »كل 
هذا  وحماية  للعدالة،  وصوناً  للحق  إحقاقاً  وذلك  للقضاء  وتقديمه 
فيه  تكون  ما  أحوج  زمن   في  القانون  عن  الخارجين  عبث  من  القطاع 
المستشفيات للوقوف إلى جانبها من قبل الجهات الرسمية والشعبية 
بكل  الصحي  القطاع  بها  يمّر  التي  الكبرى  التحديات  أم��ام  للصمود 

مكّوناته وأطرافه«.

»في  الجميع  االقتصادية  الهيئات  حّضت 
التوحد  على  المسبوق،  غير  المأزق  هذا  ظل 
واإلسراع في االستجابة لكل متطلبات إنجاح 
الحكومة  تأليف  سيما  وال  ال��م��ب��ادرة  ه��ذه 

والشروع في تنفيذ االصالحات الشاملة«.
محذرة  الخطر«،  »ناقوس  الهيئات  ودّقت 
من »سقوط الهيكل، بعدما تفاقمت األوضاع 
دراماتيكي  بشكل  واالجتماعية  االقتصادية 
تخريب  إلى  أدى  الذي  المرفأ  إنفجار  بفعل 
المؤسسات  آالف  وخ��روج  العاصمة  ثلث 
االقتصاد  وبات  العمل  من  فيها  والعاملين 
التعطيل  ض��رب��ات  وط���أة  ت��ح��ت  ي��ت��رن��ح 

وكورونا والفشل في إدارة شؤون البالد«.
رئيسها  برئاسة  اجتماعها  خالل  وسألت 
مقرها  ف��ي  شقير،  محمد  السابق  ال��وزي��ر 
يشعر  »هل  لبنان  وجبل  بيروت  غرفة  في 
يعلمون  هل  المواطنين،  بوجع  المسؤولون 
م��ؤس��س��ات��ه��م،  خ��س��روا  اآلالف  ه��ن��اك  ان 
في  و55  عملهم،  ف��ق��دوا  اآلالف  وع��ش��رات 
خط  تحت  بات  اللبناني  الشعب  من  المئة 
اليومية  الناس  بمعاناة  يعلمون  هل  الفقر؟ 
مصرف  احتياط  وإضمحالل  السلع  وفقدان 
لبنان الذي يستعمل لدعم السلع األساسية، 
أن  يعلمون  هل  اجتماعي؟  بإنفجار  ينذر  ما 
بوطنهم،  ثقتهم  فقدوا  اللبنانيين  من  الكثير 

األدم��غ��ة  م��ن  واس��ع��ة  ه��ج��رة  ه��ن��اك  وأن 
األعمال،  ورج��ال  ال��ح��ّرة  المهن  وأص��ح��اب 
ميزاته  أب���رز  لبنان  ب��ف��ق��دان  ت��ه��دد  وال��ت��ي 

وأقواها؟«. التفاضلية 
تسهيل  السياسية  »ب��ال��ق��وى  وأه��اب��ت 
مصطفى  المكلّف  الحكومة  رئيس  مهمة 
لتطلعات  تستجيب  حكومة  تأليف  أدي��ب 
معلنًة  اإلن��ق��اذ«،  ولمتطلبات  المواطنين 
ما  لكل  »الشديدين  ورفضها  »استنكارها 
إلى  يعيد  وال���ذي  الملف،  ه��ذا  ف��ي  يحصل 
عند  يحصل  كان  الذي  الحبال  شّد  األذه��ان 

كل إستحقاق دستوري.«
العمل  م��ن  ال��ن��م��ط  »ه���ذا  واس��ت��غ��رب��ت 
الخاصة  المصالح  ُيعلي  الذي  السياسي، 
ع��ل��ى م��ص��ال��ح ل��ب��ن��ان ال��ع��ل��ي��ا«، م��ح��ذرًة 
اإلط��الق  على  تشبه  ال  المرة  ه��ذه  أن  »م��ن 
للبنان  بالنسبة  فالقضية  الماضية  المرات 

واللبنانيين قضية حياة أو موت«.
عاتق  على  الملقاة  المسؤولية  »ان  ورأت 
يكونوا  أن  عليهم  تحِتّم  السلطة،  في  من 
وحمايتهم  واللبنانيين  لبنان  على  مؤتمنين 
ومستقبلهم  مصالحهم  ع��ل��ى  وال��ح��ف��اظ 
أهميته،  بلغت  مهما  آخر  أمر  أي  على  وليس 

فاألولوية للوطن والمواطنين«.
المبادرة  أهمية  »تأكيد  الهيئات  وأعادت 

يجب  ال  ثمينة  فرصة  تشكل  التي  الفرنسية 
وإع��ادة  أزم��ات��ه  من  لبنان  إلنقاذ  تفويتها 

العاصمة«. إعمار 
غريب  عجيب  أم��ر  إن��ه  »ف��ع��الً،  وأض��اف��ت 
فكل  بشري،  عقل  أي  يتقبله  أن  يمكن  وال 
منازالت  من  السياسية  القوى  خاضته  ما 
وهمية في السابق وتحت تسميات مختلفة، 
اللبناني  المواطن  مصلحة  مّرة  وال  تحقق  لم 
بالعكس  إنما  إنتمى،  ومذهب  طائفة  أي  إلى 
من  س��وءاً  اللبنانيين  جميع  أوض��اع  زادت 

دون استثناء«.
غرفة  لمبادرة  ودعمها  »تبنيها  أعلنت  وإذ 
عمليات  غرفة  بإنشاء  لبنان  وجبل  بيروت 
المؤسسات  جانب  إلى  للوقوف  متخصصة 
تأمين،  ب��وال��ص  لديها  وال��ت��ي  المتضّررة 
الخسائر  قيمة  تحديد  على  ومساعدتها 
الفعلية، وضمان حصولها على التعويضات 
كاملة بحسب ما توجبه بوالصها مع شركات 
للتأخر  الشديد  »استغرابها  أبدت  التأمين«، 
المرفأ«،  إنفجار  ف��ي  التحقيق  إن��ج��از  ف��ي 
»بإنجاز  المختصة  الجهات  بإلحاح  مطالبًة 
خصوصاً  س��ري��ع��اً،  وإص����داره  التحقيق 
األش��خ��اص  آلالف  مصيرية  القضية  ان 
ومنازلهم  مؤسساتهم  ت��ض��ّررت  ال��ذي��ن 

وسياراتهم«.

اأخبار اقت�صادية

اجتماع الهيئات االقتصادية
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الدوالر �صينهار في 2021!

»ييل  جامعة  في  التدريس  هيئة  عضو  االقتصادي  الخبير  أطلق 
ستيفن روتش«، تحذيراً جديداً بشأن انهيار الدوالر، إذ قال إن العام 

المقبل  سيكون قاسياً على الدوالر.
وهو  المتحدة،  الواليات  في  الجاري  الحساب  »عجز  أن  إلى  وأشار 
من  عانى  العالم،  بقية  مع  الدولي  التوازن  الختالل  مقياس  أوسع 
تدهور قياسي في الربع الثاني. كما سجل ما يسمى معدل المدخرات 
والقطاع  والشركات  األفراد  مدخرات  مجموع  وهو  الصافية،  الوطنية 
المنطقة  إلى  عائداً  الثاني  الربع  في  قياسياً  انخفاضاً  الحكومي، 

السلبية للمرة األولى منذ األزمة المالية العالمية«.
وفي شهر حزيران الماضي، توقع الخبير االقتصادي حدوث انهيار 
للدوالر األمريكي في العام أو العامين المقبلين، لكنه اآلن يرى أن ذلك 

يحدث بحلول نهاية عام 2021.
»مورغان  االستثمار  لبنك  السابق  الرئيس  روت��ش،  رج��ح  كما 
الواليات  في  مزدوج  اقتصادي  ركود  حدوث  احتمال  آسيا«،  ستانلي 
موسم  م��ن  اقترابنا  »م��ع  وق��ال  ال��ع��ام،  ه��ذا   50% ف��وق  المتحدة 
فإن  الوفيات،  وصعود  الجديدة  اإلصابة  معدالت  وارتفاع  اإلنفلونزا 

خطر حدوث هزة )اقتصادية في الواليات المتحدة( ليس باألمر الذي 
تجاهله«. يمكنك 

قيمة  يقيس  الذي  ال��دوالر،  مؤشر  أن  »بلومبرغ«  موقع  من  ويظهر 
العملة األميركية أمام سلة من العمالت الرئيسية، كان في بداية العالم 

الجاري عند مستوى 97 نقطة، أما اآلن فيبلغ المؤشر 94 نقطة.
من جهة أخرى، رأى المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري 
رايس »أن التوقعات االقتصادية العالمية ليست قاتمة تماماً كما كان 

متوقعاً في حزيران الماضي«.
من  المتوقع  من  أفضل  ج��اءت  اقتصادية  بيانات  أن  إلى  وأش��ار 

الصين وغيرها من االقتصادات المتقدمة.
الدول  من  الكثير  في  مستقر«  »غير  يزال  ال  الموقف  إن  رايس  وقال 
النامية واألسواق الناشئة بخالف الصين، الفتاً إلى أن صندوق النقد 

قلق أيضاً حيال تنامي مستويات الدين.
»إن  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  قالت  سابق  وقت  وفي 
في  دوالر  تريليونات   7 سيخسر  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
نهاية عام 2021 جّراء أزمة كورونا«، واصفًة ذلك بالصدمة الكبيرة.



5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

}  بحث رئيس سلطة المياه مازن 
غنيم، مع ممثلة منظمة األمم المتحدة 
الجديدة  »اليونيسيف«  للطفولة 
تطّورات  إلمي،  لوتشيا  فلسطين  في 
والمستجدات  المياه  قطاع  في  العمل 
الحالية على االحتياجات الطارئة في 

ظل جائحة »كورونا«.
وأكد غنيم خالل اللقاء الذي في قد 
بمدينة رام لله، أمس، التعاون البناء 
خالل  من  تّم  الذي  »اليونيسيف«  مع 
ساهمت  إنسانية،  مجاالت  في  العمل 
في سّد احتياجات المواطنين بمجال 
المشاريع  من  وعدد  بالمياه،  التزّود 
في  خاصة  واضح،  أثر  لها  كان  التي 

المناطق المهّمشة وقطاع غزة.
تسعى  المياه  سلطة  أن  الى  ونّوه 
جوانب  ليشمل  التعاون،  تطوير  إلى 
تطوير  ف��ي  تسهم  مختلفة،  وأط���راً 
لالحتياجات  وتستجيب  ال��ع��م��ل، 

اآلنية.
وت����ح����دث ح������ول س���ب���ل دع���م 
في  ال��م��ي��اه  لقطاع  »اليونيسيف« 
مياه  شبكة  توسعة  أهمها  فلسطين، 
الغيار  قطع  ت��وري��د  ت��م  حيث  يطا، 
ل��ه��ا، واالن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ  ال��الزم��ة 
 222 بلغت  مالية  بقيمة  األول  الجزء 
الفعلي  البدء  وخطوات  دوالر،  ألف 

لمشروع يطا.
التنفيذية  اللجنة  عضو  رّحبت   {
حنان  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
التي  االيجابية  باألجواء  عشراوي 
فتح  حركتي  بين  الحوار  على  طغت 
انبثق  وم��ا  اسطنبول  في  وحماس، 
لبناء  ت��ه��دف  م��خ��رج��ات  م��ن  عنها 
وتقود  االنقسام  تنهي  وطنية  شراكة 
باعتبارها  االنتخابات  إج��راء  نحو 
الديمقراطية  الشرعية  لتجديد  سبيالً 
أساسي  وحق  السياسية،  للمنظومة 
كي يقوم الشعب الفلسطيني باختيار 

ممثليه والمساءلة والتشريع.
لها،  بيان  ف��ي  ع��ش��راوي  وأك���دت 
خطوة  اإلي��ج��اب��ي  ال��ت��ط��ور  ه���ذا  أن 
التشرذم،  حالة  إن��ه��اء  طريق  على 
وتحقيق  الوطنية  الوحدة  واستعادة 
شعبياً،  مطلباً  باعتبارها  المصالحة 
وطريقاً نحو توحيد العمل الفلسطيني 
المشترك في مواجهة الخطر المحدق 

الذي يهدد القضية الفلسطينية.

ال�سام

لدعم  الوطنية  الهيئة  تقيم   {
المقاومة العربّية ومناهضة التطبيع 
والصهيونّية في تونس بالتعاون مع 
سورية  لطلبة  الوطني  االتحاد  فرع 
في  سورية  مع  تضامنية  وقفة  غ��داً 
وسط  بورقيبة«  »الحبيب  ش���ارع 

العاصمة تونس.
التضامنّية  الوقفة  في  ويشارك 
يطالبون  »تونسيون  عنوان  تحت 
وكسر  سورية  مع  العالقات  بإعادة 
ال��ح��ص��ار« م��م��ث��ل��ون ع��ن ن��ق��اب��ات 
وجمعيات  وه��ي��ئ��ات  وات���ح���ادات 
تونسية ويتخللها عرض فلم وثائقي 
وبعدها  ال��ح��رب  قبل  س��وري��ة  ع��ن 
إضافة، إلى عروض موسيقّية ودبكة 
للمشاركين  مداخالت  وإلقاء  شامّية 

واألعضاء المنظمين.
المغاربي  المرصد  رئيس  وق��ال 
الكحالوي  أحمد  التطبيع  لمناهضة 
الوقفة  هذه  »إن  سانا  ل�  تصريح  في 
الشعبية  المساعي  إطار  في  تندرج 
ال��ح��ث��ي��ث��ة إلع�����ادة ال��ع��الق��ات مع 
انفّك  ما  مطلب  وهو  الشقيقة  سورية 
التونسيون المطالبة به.. وهي تحّية 
من الشعب التونسي لالنتصار الذي 
الدولي  اإلرهاب  على  سورية  حققته 

وداعميه«.

العراق

} أكد النائب عن تحالف سائرون 
رياض المسعودي، أمس، ان الحكومة 
 116 أن��ف��ق��ت ف��ي ال��ع��ام ال��م��اض��ي 
استحصالها  مقابل  دينار  تريليون 
أن  إلى  الفتاً  فقط،  تريليونات  ثالثة 
 50 للموظفين  سنوياً  تدفع  الحكومة 

مليار دوالر.
»الحكومة  إن  المسعودي،  وق��ال 
البرلمان  م��ع  أصبحت  وعالقاتها 
الفتاً  ال��ف��أر«،  مع  القط  بلعبة  أشبه 
السابقة  الموازنات  »جميع  ان  الى 
استهالكية  االت��ح��ادي��ة  للحكومة 
وليست للتخطيط واالستثمار المنتج 
العام  في  الحكومة  أنفقت  فقد  للبلد 
وما  دينار  تريليون   116 الماضي 
تريليونات  ثالثة  هو  استحصاله  تّم 

فقط«.

الأردن

االستئناف،  محكمة  صادقت   {
بإعفاء  يقضي  ق��رار  على  الخميس، 
المنشآت  إيجار  دفع  من  مستأجرين 
الشامل  الحظر  مدة  خالل  التجارية 
شهر  وحتى  آذار/م����ارس   19 بين 

أيار/مايو.
وحسب قرار المحكمة فإّن االلتزامات 
والمستأجر  المؤجر  بين  المتبادلة 
تتمثل  عام  كأصل  اإليجار  عقود  في 
بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء 
يقوم  وبالمقابل  المأجور  من  منفعة 

المستأجر بدفع األجرة.

الكويت

رفيع  اقتصادي  مسؤول  ح��ّذر   {
تخفيض  أن  من  ل�»الراي«  المستوى 
قبل  من  للكويت  السيادي  التصنيف 
درجتين  بواقع  أخيراً  موديز  وكالة 
تغيير  م��ع   »A1« إل��ى   »Aa2« م��ن 
إلى  سلبية  من  المستقبلية  النظرة 
الكويت على مشارف  مستقرة، يضع 

هاوية اقتصادية.

اأخبار الوطن
رف�سًا لالحتاللين التركّي والأميركّي وقفة احتجاجّية في القام�سلي.. واعتداء مرتزقة اأنقرة على منازل عفرين وخطفهم مدنيين في ريف الح�سكة

لفروف ـ ظريف: لـ »اأ�ستانا« دور رئي�سّي في ت�سكيل اللجنة الد�ستورّية وللق�ساء على بوؤر الإرهاب في �سورية

ال�سدر يدعو لت�سكيل لجنة م�ستركة للتحقيق با�ستهداف البعثات الدبلوما�سّية.. بغداد تطلق عملية �سد خاليا داع�ش النائمة

الكاظمي: هناك تحالف بين الف�ساد وال�سالح المنفلت 

جل�سات حوارّية �ستجمع كافة الف�سائل الفل�سطينّية 

الأ�سبوع المقبل لتحديد اآليات اإجراء النتخابات

 أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
مذكراً  السورية،  للتسوية  أستانا  منصة  أهمية 
لها  الضامنة  الدول  لعبته  الذي  البارز  بالدور 

في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وفي مؤتمر صحافي في أعقاب مباحثات في 
موسكو مع نظيره اإليراني محمد جواد ظريف، 
قال الفروف: »تم تشكيل منصة أستانا للخروج 
من الطريق المسدود الذي وصلت إليه محاوالت 
سوري  سوري  حوار  إلطالق  األممّيين  زمالئنا 
األمميين  المفاوضين  تأجيل  وبعد  جنيف.  في 
دون  من  والمعارضة  الحكومة  بين  اللقاءات 
روسيا  اتفقت  الوضع،  هذا  لحل  أفق  أي  بروز 
الفرص  م��ن  االس��ت��ف��ادة  على  وإي���ران  وتركيا 
المتوفرة وتسخير اتصاالتها مع مختلف القوى 

السياسية في سورية لتجاوز هذا المأزق«.
صاحبة  هي  أستانا  ثالثية  أن  إل��ى  ولفت 
في  السوري«  الوطني  »الحوار  مؤتمر  مبادرة 
مدينة سوتشي الذي ُتّوج ببيانات أعربت فيها 
بتشكيل  التزامهما  عن  والمعارضة  الحكومة 
في  دس��ت��وري  وإص���الح  الدستورية  اللجنة 

سورية.
كثب  وع��ن  باستمرار  »متابعتنا  وأض��اف: 
مع  الوثيق  بالتنسيق  الدستورية  اللجنة  لعمل 

غير  السيد  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبعوث 
ما  وهذا  القضية،  على  بالنفع  تعود  بيدرسن، 
أكدته اتصاالتنا مع األمم المتحدة في األسابيع 

األخيرة«.
من جانبه، أشار ظريف إلى أن أجندة أستانا 
تبحث قضايا مختلفة وال تمّثل بأي شكل بديالً 

عن اللجنة الدستورية السورية.
على  القضاء  ض��رورة  أك��دا  ال��وزي��ران  وك��ان 
والحفاظ  سورية  في  اإلرهاب  بؤر  من  تبقى  ما 
على سيادتها ووحدة أراضيها، مشيرين إلى أن 
الدولة  موافقة  دون  من  فيها  أجنبي  وجود  أي 
السورّية ُيعتبر خرقاً لقرار مجلس األمن 2254 

ومبادئ القانون الدولي.
وشّدد الوزيران خالل المؤتمر الصحافي على 
استمرار بلديهما في بذل الجهود لحل األزمة في 
سورية سياسياً ضمن صيغة أستانا وفي إطار 

لجنة مناقشة الدستور في جنيف.
موقف  واي��ران  روسيا  »ل��دى  الف��روف  وق��ال 
الخارجيين  لالعبين  محاوالت  أي  بأن  مشترك 
دون  م��ن  ال��س��وري��ة  األراض����ي  ف��ي  للتمركز 
المزاج  خلق  ومحاولة  السورية  الدولة  موافقة 
األمن  مجلس  لقرار  خرقاً  يعتبر  االنفصالي 

الدولي«. القانون  مبادئ  وباقي   2254
مع  أم���س،  الف���روف  بحث  ال��س��ي��اق،  وف��ي 
مستجّدات  السورية  المعارضة  عن  ممثلين 
في  السياسية  التسوية  تفعيل  وجهود  الوضع 

البالد.
الف��روف  أن  ال��روس��ي��ة  الخارجية  وأك���دت 
السالم  »جبهة  ب���  يسّمى  مما  وف��داً  استقبل 
أحمد  الغد«  »تيار  رئيس  برئاسة  والحرية« 
استعرضا  الطرفين  أن  إل��ى  مشيرة  الجربا، 

خالل االجتماع تطورات الوضع في سورية.
على صعيد آخر، نّظم أهالي قرية تل سطيح 
وقفة  سورية،  شرق  شمال  القامشلي  ريف  في 
االحتاللين  ق��وات  بطرد  للمطالبة  احتجاجية 

األميركي والتركي من األراضي السورية.

الحصار  ترفض  الفتاٍت  المشاركون  وحمل 
طالب  كما  ال��س��وري،  الشعب  على  األميركي 
التركي  االح��ت��الل��ي��ن  ب��م��ق��اوم��ة  ال��م��ش��ارك��ون 
والقمح  النفط  يسرقان  اللذين  واألم��ي��رك��ي 

السوري.
جانب  إل��ى  وق��وف��ه��م  المحتجون  أك��د  كما 
اإلره���اب  ع��ل��ى  للقضاء  ال���س���وري،  ال��ج��ي��ش 

ومواجهة داعميه. 
»سانا«  لوكالة  أشار  الحسو  غوار  الشيخ   
بشدة  »يرفضون  العشائر  أبناء  بأن  السورية، 
الشؤون  في  وتدخالته  التركي  المحتل  تمركز 
األهالي،  ضد  ممارساته  ويستنكرون  السورية، 
يسرق  الذي  األميركي  االحتالل  يستنكرون  كما 

جهد وخيرات المواطن السوري«.  
وت��ش��ه��د ال��ج��زي��رة ال��س��وري��ة، م��ظ��اه��رات 
لالحتاللين  راف��ض��ة  ووق��ف��ات  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
بممارساتهما  وم��ن��ددًة  وال��ت��رك��ي،  األم��ي��رك��ي 

وسرقة النفط والثروات السورية. 
االحتالل  قوات  واصلت  متصل،  سياق  وفي 
اإلرهابية  التنظيمات  من  ومرتزقتها  التركي 
وممتلكات  السكنية  المنازل  على  اعتداءاتهم 
األهالي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.
مدينة  داخ���ل  م��ن  محلية  م��ص��ادر  وق��ال��ت 
ومرتزقتها  التركي  االحتالل  »قوات  إن  عفرين، 
والرشاشات  بالقذائف  اعتدوا  اإلرهابيين  من 
في  السكنية  المنازل  من  عدد  على  المتوسطة 

قرية صوغانه جنوب مدينة عفرين«.
أن »االعتداءات تسببت  إلى  المصادر  ولفتت 
والمحاصيل  المنازل  من  عدد  في  دمار  بوقوع 

الزراعية دون وقوع إصابات بين المدنيين«.

مجموعات  ع��ف��ري��ن  منطقة  ف��ي  وتنتشر 
على  تعتدي  التركّي  لالحتالل  تابعة  إرهابية 
منها  محاولة  في  ممتلكاتهم  وتنهب  األهالي 
للضغط عليهم لترك قراهم وممتلكاتهم إلحداث 
إرهابية  مجموعات  وإسكان  ديمغرافي  تغيير 

مع عائالتهم في المنطقة.
التركي  االح��ت��الل  ق��وات  إل��ى ذل��ك واص��ل��ت 
ممارساتها  اإلرهابية  التنظيمات  من  ومرتزقتها 
انتشارها  مناطق  في  المدنيين  بحق  اإلجرامّية 
بريف الحسكة، حيث اقتحمت عدداً من المنازل 
في القرى التي تحتلها بريف الحسكة واختطفت 

عدداً من المدنيين وسرقت ممتلكاتهم.
إرهابية  مجموعات  أن  ذكرت  محلية  مصادر 
قرى  هاجمت  التركي  لالحتالل  بآليات  مدعومة 
األسدية واألسدية الشرقية والسفح وتل خنزير 
دهم  حمالت  وشنت  العين  رأس  بريف  ودهماء 

واختطاف بحق األهالي.
اإلرهابّية  المجموعات  بأن  المصادر  وأفادت 
عمن  البحث  بذريعة  المنازل  عشرات  اقتحمت 
المنازل  محتويات  ونهبت  »مطلوبين«  سمتهم 
من  شاحنات  عبر  ونقلها  بإخراجها  وقامت 
في  انتشارها  مناطق  إلى  دهمتها  التي  القرى 

مدينة رأس العين.
والبلدات  ال��ق��رى  ع��ش��رات  احتاللها  ومنذ 
الماضي  األول  تشرين  في  العين  رأس  بريف 
السطو  على  ال��ت��رك��ي  االح��ت��الل  ق���وات  تعمل 
إلى  إضافة  محتوياتها  وسرقة  المنازل  على 
في  وإسكانهم  المنطقة  إلى  المرتزقة  آالف  نقل 
سرقة  على  تعمل  كما  المهجرين  األهالي  منازل 

ممتلكاتهم.

أمس،  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  أكد 
مهما  عليه  الخارجين  يد  فوق  القانون  يد  أن 
والسالح  الفساد  تحالف  ان  كما  البعض،  ظّن 

المنفلت ال مكان له في العراق.
تويتر،  على  له  تغريدة  في  الكاظمي  وق��ال 
مقتدى  السيد  قّدمها  التي  المقترحات  »ندعم 
وعسكرية  أم��ن��ي��ة  ل��ج��ن��ة  بتشكيل  ال��ص��در 
وبرلمانية للتحقيق في الخروق التي تستهدف 
والتزاماته  وسمعته  وهيبته  ال��ع��راق  أم��ن 

الدولية«.
وأضاف الكاظمي، »نؤكد أن يد القانون فوق 
يد الخارجين عليه مهما ظّن البعض عكس ذلك 
وأن تحالف الفساد والسالح المنفلت ال مكان له 

في العراق«.
وفي السياق، دعا رجل الدين مقتدى الصدر، 
في  للتحقيق  مشتركة  لجنة  تشكيل  الى  أمس، 

الدبلوماسّية. البعثات  استهداف 

وكان الصدر، طالب األربعاء الماضي، فصائل 
الحشد الشعبي بوقف القصف واالغتياالت.

له على  الصدر تغريدة جديدة  ونشر مقتدى 
األربعاء،  مساء  »تويتر«،  في  الرسمي  حسابه 
ش��ؤون  ف��ي  التدّخل  بعدم  خاللها  م��ن  طالب 

العراق الداخلية من جميع األطراف.
أّيها  »اعلموا  تغريدته:  ف��ي  ال��ص��در  وق��ال 
ما  أن  الشعبي  الحشد  في  المجاهدون  األخوة 
العنوان  لهذا  المنتمية  الفصائل  تقوم به بعض 
ودولته،  وشعبه  للعراق  إضعاف  فيه  الكبير 
الخارجية  ال��ق��وى  تقوية  يعني  وإضعافهم 

وعلى رأسها كبيرة الشر أمريكا«.
الشعبي  ال��ح��ش��د  إل���ى  رس��ال��ت��ه  م��وج��ه��اً 
التصرف  »ح��اول��وا  ال��ص��در:  وتابع  العراقي. 
فأنتم  وشعبه،  بالعراق  حباً  والحنكة  بالحكمة 

مسؤولون أمام الله وأمام الشعب«.
ونادى الصدر بالحكمة والتروي، وعدم جعل 

بالسعي  منادياً  اآلخرين،  لصراع  ساحة  بالده 
المجاهدين  العراق، مناشداً  المشترك الستقالل 
حفظاً  المبتذلة  السياسة  عن  بالنفس  النأي 

وتاريخهم. لسمعتهم 
في  األم��ن��ي  اإلع��الم  خلية  أعلنت  ميدانياً، 
العراق انطالق عملية أمنية بين ثالث محافظات 
وتأمين  داعش  لتنظيم  النائمة  الخاليا  لمالحقة 
الحدود الفاصلة بين محافظات كركوك وصالح 

الدين وديالى.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، 
بها  انطلقت  نوعية  أمنية  عملية  نتائج  عن 
اإلرهابي  »داع��ش«  فلول  بقايا  لتدمير  القوات 
محافظات  ث��الث  بين  الفاصلة  ال��ح��دود  ف��ي 

شمالي وشرقي العراق.
وأف����اد ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م ق��ي��ادة 
العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح، 
بأن القوات األمنية عثرت على 13 مضافة ونفقاً 
اإلرهابي،  »داعش«  لتنظيم  تعود  خطراً  وحقالً 
التي  التفتيش  لعملية  األولية  النتائج  ضمن 
صالح  قيادتي  مع  الفاصلة  الحدود  تستهدف 

الدين وعمليات ديالى وكركوك.
عمليات  محور  في  أن��ه  الخفاجي  وأوض��ح 
القوات  عثرت  ال��ب��الد،  شمالي  ال��دي��ن،  ص��الح 
 24 على  يحتوي  الناسفة  للعبوات  حقل  على 
سعة  صفائح(  أو  )جلكانات  شكل  على  عبوة 
الهندسة  قبل  من  تدميرها  تم  لتراً   20 الواحد 
يعّد  الحقل  ه��ذا  تدمير  أن  مؤكداً  العسكرية، 

إنجازاً كبيراً جداً ومهماً.
المتحدث، في محور عمليات ديالى  وأضاف 
في  مضافتين  على  العثور  تم  البالد،  شرقي 
إداري��ة  م��واد  على  تحتويان  البوغنام،  قرية 

وغذائية ومالبس.
المقر  ق��ي��ادة  م��ح��ور  ف��ي  الخفاجي،  ول��ف��ت 
العثور  تم  العراق،  شمالي  بكركوك  المتقدم 
نارية  ودراج��ات  طبية  وم��واد  مضافتين  على 

العدو. يستخدمها 
وأكمل الخفاجي، كما عثرت القوات في محور 
مواد  على  تحتوي  أخرى  مضافة  على  كركوك 

تموينية وأسلحة ومواد متفجرة.
أن  ح��دي��ث��ه،  خ��ت��ام  ف��ي  المتحدث  وك��ش��ف 
كافة  في  ونفقاً  مضافة   13 على  عثرت  القوات 
حقل  هو  بينها  األخطر  أن  إلى  ملمحاً  المحاور، 
محافظة  في  تدميره  تّم  الذي  الناسفة  العبوات 

صالح الدين.
قد  العراقي،  األمني  اإلع��الم  خلية  وكانت 
المتقدم  المقر  قطعات  أن  ب��ي��ان،  ف��ي  أعلنت 
بإشراف  شرعت  بكركوك،  المشتركة  للعمليات 
تفتيش  بعملية  المشتركة،  العمليات  قيادة 
الفاصلة مع  الحدود  )على محورين( تستهدف 

قيادتي صالح الدين وعمليات ديالى.
عملية  من  األول  المحور  أن  الخلية  وبّينت 
المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون  تفتيش 

الرفيع وقالى،  وسلسلة جبال حمرين من قرية 
وقرية  عيون  جفار  قرية  وإلى  ركبه  أبو  وقرية 
بالشرطة  الخامسة  الفرقة  خالل  من  الحمضية 

االتحادية والقطعات الملحقة بها.
وتابعت، أما المحور الثاني فُيشرع بتفتيش 
الشاي  ق��وري  جسر  من  المحصورة  المنطقة 
ل��واء  قطعات  خ��الل  م��ن  س��رح��ه  جسر  وال���ى 
ولواء  السريع/3  التدخل  ول��واء   52 المشاة 

حشد شعبي /52.
أن  إلى  العراقي،  األمني  اإلعالم  خلية  ولفتت 
هذه العملية بإسناد من طيران الجيش ومفارز 

العسكرية. الهندسة 
األول  كانون  ديسمبر/  في  العراق،  وأعلن 
تنظيم  قبضة  من  أراضيه  كامل  تحرير   ،2017
من  السنة  ونصف  سنوات   3 داعش، بعد نحو 
احتل  الذي  اإلرهابي  التنظيم  مع  المواجهات 

نحو ثلث البالد.

حسام  »حماس«،  حركة  في  القيادّي  ذكر 
سيشهد  المقبل  األسبوع  أن  أم��س،  ب��دران، 
ج��ل��س��ات ح���واري���ة ب��ي��ن ك��اف��ة ال��ف��ص��ائ��ل 
الفلسطينية، لتحديد آليات إجراء االنتخابات 
رئيس  أفاد  أن  بعد  جاء  تصريح  في  العامة، 
هنية،  إسماعيل  للحركة،  السياسي  المكتب 
قيادياً  اجتماعاً  ستعقد  حركته  قيادة  أن 
التي  التفاهمات  نتائج  لبحث  خاصاً  داخلياً 

أجرتها مؤخراً مع حركة »فتح«.
ونقل عن بدران، القول إن جلسات حوارية 
تنعقد،  الفلس��طينية  الفصائل  ك��ل  بين 
األسبوع المقبل، للوصول الى نقاط مشتركة 
وتحديد  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��وح��دة  قضية  ح��ول 
األراضي  في  عامة  االنتخابات  إجراء  آليات 

الفلسطينية.
وقال بدران في تصريحاته التي تأتي بعد 
استمرت  اجتماعات  اختتام  من  واح��د  يوم 
في  و«فتح«،  »حماس«  حركتي  بين  أيام   3
مدينة  في  الفلسطينية  العامة  القنصلية  مقّر 
سبل  بحثتا  الحركتين  إن  التركية.  إسطنبول 
الوصول إلى شراكة فلسطينية وطنية، تضم 
مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وجميع 
المختلفة،  الفلسطينية  السلطة  مؤسسات 

وعلى رأسها منظمة التحرير.
الرئيسية  المالمح  إل��ى  ال��وص��ول  وأك��د 
المقبلة،  المرحلة  خالل  من  الطريق  لخريطة 
والتي كانت أبرز بنودها آليات تشكيل قيادة 
واالتفاق  الشعبية،  للمقاومة  موحدة  وطنية 
خاصة  بارزة  وفعاليات  استراتيجيات  على 

في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأضاف بدران: »هناك توافق بين حركتي 
فتح وحماس على أن تشكيل أي جسم قيادي 
فلسطيني يجب أن يتم عبر مسار االنتخابات 
وصناديق االقتراع، فهو حق حصري للشعب 

الفلسطيني«.
وق����ال: »ال���ح���وار م��ع ح��رك��ة ف��ت��ح ح��ول 
رئيس  من  وبدعم  واضًحا،  كان  االنتخابات 
والذي  عباس،  محمود  الفلسطينية،  السلطة 
بشأن  ال��ح��وار  تفاصيل  لكل  مساندته  أك��د 
الشعب  ح��ق  وإق����رار  االن��ت��خ��اب��ات  إج����راء 

الفلسطيني في اختيار قياداته«.
في  االنتخابات  »إج��راء  أن  ب��دران  وذك��ر 
مع  الحقيقية  ال��م��ع��رك��ة  س��ت��ك��ون  ال��ق��دس 
االحتالل الصهيوني. فالقدس هي لّب القضية 
الفلسطينية وأصل الصراع العربي ولن يكون 

محل نزاع فلسطيني فلسطيني أبداً«.

وع���ن ال��م��ل��ف��ات ال��خ��الف��ي��ة ب��ي��ن »ف��ت��ح« 
بما  البدء  »قررن��ا  ب��دران:  قال  و«حماس«، 
أجندة  لوض��ع  بش��أنه  والتف�اهم  االتفاق  تّم 
األرض،  على  تنف��يذها  يتّم  واضحة  عمل 
دون  من  الخالفّية  القضايا  تأجيل  يتّم  فيما 

تجاهلها«.
تقاسم  عن  حديث  هناك  يعد  »لم  وتابع: 
 )...( ذات��ي��ة  م��ص��ال��ح  أو  سياسية  كعكة 
ُتراد  الريح  مهب  في  قضية  عن  اآلن  نتحّدث 
الوصول  إل��ى  ونتطلع  بالكامل،  تصفيتها 
مواجهة  في  وصلبة  وقوية  مستقرة  لحالة 
التي  والدولية  اإلقليمية  والقوى  االحتالل 

تعمل ضد هذا المسار )لم يسّمها(«.
بين  اج��ت��م��اع��ات  اختتمت  وال��خ��م��ي��س، 
حركتي حماس وفتح، كانت قد بدأت الثالثاء 
الحركتان في بيان مشترك،  الماضي، وقالت 
لحوار  ستقدم  »رؤي���ة«،  على  اتفقتا  إنهما 
والفصائل  القوى  بمشاركة  شامل،  وطني 

الفلسطينية.
وترأس وفد حركة »فتح«، أمين سر اللجنة 
فيما  ال��رج��وب،  جبريل  للحركة،  المركزية 
مكتبها  رئيس  نائب  »حماس«،  وفد  ت��رأس 

السياسي، صالح العاروري.

تشهد   ،2007 يونيو  ح��زي��ران/  وم��ن��ذ 
سيطرة  عقب  انقساماً  الفلسطينية  الساحة 
تدير  حين  في  غ��زة،  قطاع  على  »ح��م��اس« 

من  العديد  تفلح  ولم  الغربية،  الضفة  »فتح« 
الوحدة  الوساطات واالتفاقيات في استعادة 

الداخلية.

نفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، تصريحات وزير المالية العراقي 
علي عالوي بشأن تورطها في تهريب النفط العراقي.

الحكومة  في  المالية  وزير  قبل  من  األخيرة  االدع��اءات  بشدة  »ننفي  صحافي:  بيان  في  وقالت 
االتحادية حول تهريب النفط، وهي ادعاءات ال أساس لها وتكهنات تفتقر إلى ما يثبتها«.

وأضافت أن »األرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره في اإلقليم، خاضعة للتدقيق والنشر بشكل 
الحسابات واالستشارات  مستقل من قبل مؤسسة ديلويت وهي شركة عالمية تقدم خدمات تدقيق 

المالية«.
األرقام  وأن  أوبك+،  اتفاقية  بعد  إنتاجها  من  خفضت  كردستان  إقليم  »حكومة  أن  إلى  وأشارت 

اإلجمالية إلنتاجها هي دون المستويات المتناسبة مع أحقيتها مقارنة مع بقية أجزاء العراق«.

اعتبر الرئيس المشترك لما ُيسّمى ب� »المجلس التنفيذي في مدينة منبج السورية وريفها« محمد 
خير شيخو أن تركيا تتبع سياسة التتريك وإجبار المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها على 

التعامل بالليرة التركية.
وقال إن »االحتالل التركي فرض التعامل بالليرة التركية بدالً من السورية في المناطق المحتلة، 
باإلضافة إلى رفع العلم التركي في أرجاء المنطقة«. وأضاف: »أدخلت تركيا مناهجها التعليمية إلى 

المدارس في تلك المناطق وفرضتها على األهالي«.
وتابع: »هذا كله يعيد إلى األذهان ما اتبعته الحكومة التركية في مناطق لواء إسكندرون سابقاً، 
أرض  أّنها  متجاهلة  المنطقة  على  استحوذت  حتى  فشيئاً،  شيئاً  التتريك  سياسة  فرضت  حيث 

سورية«.
وربط شيخو سياسة التتريك، التي تتبعها حكومة أنقرة في المناطق المحتلة باالنتداب الفرنسّي 
على سورية، حيث اتبع االحتالل الفرنسي السياسة نفسها من خالل تدريس اللغة ورفع العلم وفرض 

التعامل بالعملة الفرنسية.
األراضي  ألن  السوريين،  تجاه  التركية  والتصرفات  التدخالت  هذه  »رفض  على  شيخو،  وشدد 
التي تحتلها تركيا هي أراض سورية، ويجب الحفاظ على خصوصية هذه المناطق وثقافتها ولغتها 

وتعليمها وعملتها«.

حكومة »اإقليم كرد�ستان« تنفي 

اتهامات بغداد بـ»تهريب النفط«

�سيخو: تركيا تريد تحويل المناطق المحتلة 

من �سورية اإلى لواء اإ�سكندرون جديد
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لفتت مصادر دبلوماسية 

الى حوار أجرته قناة 
سي أن أن مع الكاتب في 

نيويورك تايمز توماس 
فريدمان وما تضمنه 

الحوار من معطيات 
تؤشر  الى مخاوف جدية 

من نشوب حرب أهلية 
أميركية وصفها بالثانية 

بعد الحرب التي انتهت 
بإعالن الواليات المتحدة 

متوقعاً أن تكون الثانية 
هي التمهيد لتفكيك 

الصيغة الفدرالية.

كوالي�سكوالي�س
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أعلن الحرس الثوري اإليراني عن احتجازه 
عدداً من السفن األجنبية في مياه الخليج، في 

إطار مكافحة تهريب الوقود.
القوات  قائد  تنكسيري،  رض��ا  علي  وق��ال 
برنامج  ف��ي  ال��ث��وري،  ال��ح��رس  ف��ي  البحرية 
حواري خاص مع التلفزيون اإليراني، إن »23 
سفينة أجنبية محتجزة لدينا«، ووصف سبب 
احتجاز هذه السفن األجنبية ب�»التهريب«، من 
ملكية  حول  التفاصيل  من  المزيد  تقديم  دون 
السفن وحمولتها، مكتفياً بالقول إن »مصادرة 

السفن كانت لمكافحة التهريب«.
وأض���اف أن »ال��ح��رس ال��ث��وري رص��د قبل 
نيمتز(  إس  إس  )يو  الطائرات  حاملة  أيام   5
األميركية والمجموعة القتالية التابعة لها قبل 

دخولها إلى مضيق هرمز والمياه الخليجية«.
رصد  على  قادر  الثوري  »الحرس  أن  وتابع 
كل التحركات البحرية في مضيق هرمز والمياه 
الخليجية وبحر عمان عبر طائراته المسّيرة«.

الثوري  الحرس  أعلن  متصل،  صعيد  على 
مسّيرة  ط��ائ��رة   188 »ان��ض��م��ام  اإلي���ران���ي 
القوات  أسطول  إلى  الصنع  محلية  ومروحية 

البحرية التابعة للحرس«.
الحرس  في  البحرية  القوات  قيادة  وقالت 
إمكانية  ستوفر  الطائرات  »ه��ذه  إن  الثوري 
وجود  منطقة  في  البحرية  التحركات  رص��د 
التي  العمليات  قوات الحرس واستخدامها في 

تنفذها بحرّية الحرس الثوري«.
 3 ع��ن  الستار  إزاح���ة  »تمت  أن��ه  وأض��اف��ت 
والهبوط  اإلق��اع  على  ق��ادرة  مسيرة  طائرات 
عمودياً، وطائرة مسيرة أخرى تسّمى )مهاجر( 
 200 تتخطى  مسافة  قطع  على  ق���ادرة  وه��ي 
كيلومتر وتنفيذ مهام في ظروف جوية صعبة«.

البحرية  القوة  قائد  أعلن  أخ��رى،  جهة  من 
خانزادي،  حسين  االدميرال  اإليراني  بالجيش 
بداية  منذ  األميركي  األس��ط��ول  »مراقبة  عن 

تحركه من قواعده البحرية«.
وقال االدميرال خانزادي في برنامج متلفز: 
اإلرهابي  األميركية  البحرية  أسطول  »نراقب 
فيها  يفصلون  التي  اللحظة  ومنذ  البداية،  منذ 
حبالهم عن الرصيف، تتم مراقبتهم على طول 
الجمهورية  الطريق، حيث تقوم بحرية جيش 
اإلسامية االيرانية اليوم بالوسائل التي جّهزت 
من  والمراقبة  الرصد  بعمليات  لاستمرار  بها 
المحيط  منطقة  دخول  حتى  أخرى  الى  نقطة 

الهندي«.
وأضاف: »في هذه المنطقة، تجري عمليات 
الرصد بمزيد من التركيز واالهتمام، ولم تدخل 
منذ  الخليج  منطقة  إل��ى  أميركية  وح��دة  أّي��ة 

قلقين  كانوا  ألنهم  الماضية،  العشرة  األشهر 
وكانوا  المنطقة،  من  االقتراب  بشأن  للغاية 
من  حاسم  برد  سلوكهم  يواجه  أن  من  قلقين 

قبل القوات المسلحة اإليرانية«.
ومضى خانزادي إلى القول: إن »األميركيين 
-600 بعد  على  ثابتة  نقطة  عند  يتواجدون 
البحرية  الحدود  من  تقريباً  كيلومتر   700
ويتخيلون  اإليرانية،  اإلسامية  للجمهورية 
مدركين  غير  أيدينا،  متناول  عن  بعيدون  أنهم 

أنهم تحت رصدنا لحظة؛ بلحظة«.
أن  اإليراني  الجيش  بحرية  قائد  وأوض��ح 
»الوجود األميركي في المنطقة هو لطمأنة الدول 
الخاضعة للسيادة  »المياه  العميلة«، مضيفاً: 
اإليرانية آمنة للغاية، ويتم استقبال كل إشارة 
من أّي سفينة، حتى اسم قائد السفينة والفترة 
التي مّرت بها وما هي خصائصها موجودة في 

قواعد بياناتنا وتتم مشاهدتها«.
للبحرية  المشتركة  ال��م��ن��اورات  وب��ش��أن 
اإلي��ران��ي��ة م��ع دول أخ���رى، ق��ال خ��ان��زادي: 
والتي   ،2020 القوقاز  مناورات  حالياً  »تجري 
ذلك  في  بما  العالم،  دول  من  عدد  فيها  تشارك 
إيران حيث توجد اثنتان من بوارجنا في بحر 
الحالي  اإليراني  العام  نهاية  وحتى  قزوين، 
إلجراء  نخطط   ،)2021 آذار   20 في  )ينتهي 

مناورات بحرية مشتركة مع دول أخرى«.
غدير،  غواصة  من  صواريخ  إطاق  وبشأن 
أطلق  ال��ذي  »ال��ص��اروخ  أن  خانزادي  أوض��ح 
ضعف  حالياً  م��داه  يبلغ  غدير  غواصة  من 
بتفقد  األربعاء  يوم  قمنا  وقال:  السابق«،  مداه 
تجري  حيث  و3،   2 فاتح  صاروَخي  تصنيع 
صاروخ  أّن  كما  الهياكل،  صنع  عملية  حالياً 

محركات  من  خاصاً  نوعاً  يستخدم   4 فاتح 
 )AIP( الهواء  عن  مستقل  بشكل  يعمل  الدفع 

ويبقى تحت الماء لفترة أطول«.
ساح  إل��ى  جديدة  م��ع��ّدات  إدخ��ال  وح��ول 
االم��ي��رال  ق��ال  اإلي���ران���ي،  للجيش  البحرية 
سيكون  المقبل  االول  كانون  »شهر  خانزادي: 
عن  الستار  إزاح��ة  ستتم  حيث  مثمراً،  شهراً 
)صبا(،  األل��غ��ام  وكاسحة  )دن���ا(،  المدمرة 
إزاحة  ستتم  كما  مدرعة،  صواريخ  وراجمة 
وهي  إيرانية  حربية  بارجة  أكبر  عن  الستار 
أطول من البارجة خارك ب� 24 متراً، وقادرة على 
مثل  كبيرة  بقدرات  وتتمّيز  مروحيات   7 حمل 
بصواريخ  ومزودة  األلكترونية  الحرب  قدرات 

ومسيرات والقيام بعمليات خاصة«.
منذ  وطهران  واشنطن  بين  التوتر  وتزايد 
عام  ترامب  دون��ال��د  األميركي  الرئيس  قيام 
االتفاق  من  أحادي  بشكل  باالنسحاب   2018
الكبرى وألمانيا مع  الدول الخمس  المبرم بين 

إيران بشأن البرنامج النووي لألخيرة.
وأعادت واشنطن حينها فرض عقوبات على 
طهران التي تراجعت بعد نحو عام من ذلك عن 
بعض التزاماتها بموجب االتفاق الذي وقع في 

فيينا عام 2015.
وارتفعت حّدة التوتر بشكل كبير بعد اغتيال 
الواليات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس 
سليماني  قاسم  الجنرال  اإلي��ران��ي  ال��ث��وري 
في  الدولي  بغداد  مطار  ق��رب  جوية  بضربة 

كانون الثاني الماضي.
العملية باستهداف  ورّدت طهران على هذه 
العراق،  غربي  األسد  عين  لقاعدة  صاروخي 

التي يوجد فيها جنود أميركيون.

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع وزارة الخارجية 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مسألة ترسيم الحدود البحرية 

مع اليونان ومالطا.
وجرى هذا االجتماع في مقّر مؤسسة النفط الليبية، بحضور 
الخارجية  ووزير  الله،  صنع  مصطفى  إدارتها،  مجلس  رئيس 

محمد سيالة.
في  »المشاركين  بأن  للنفط  الليبية  للمؤسسة  بيان  وأف��اد 
يخدم  بما  ودي��اً،  النزاع  هذا  حلحلة  كيفية  ناقشوا  االجتماع 
القوانين  وفق  وذلك  األط��راف،  وجميع  الليبية  الدولة  مصلحة 

المعترف بها دولياً«.
إن  قوله  سيالة  محمد  الخارجية  وزي��ر  عن  البيان  ونقل 
»الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة 
األمر والتوصل الى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، 

لترسيم الحدود بما ال يضّر بمصالح ليبيا«.
الليبية  الوطنية  المؤسسة  وكشف رئيس مجلس اإلدارة في 
شركات  »ستطالب  المؤسسة  أن  الله  صنع  مصطفى  للنفط، 
النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتها االستكشافية 
تسوية  الى  التوصل  يتم  أن  إلى  قائم،  ن��زاع  محل  باعتبارها 
قانونية تخدم مصالح جميع األطراف المعنية، وبما ال يفرط في 

حقوق وسيادة الدولة الليبية«.
يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني كانت وقعت مع تركيا في 
تشرين الثاني الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تحديد الصاحيات 

البحرية.
وأثار االتفاق بين أنقرة وطرابلس غضب أثينا، حيث وصفت 
»انتهاك للحقوق  بأنها  المذكرة  اليونانية تلك  الخارجية  وزارة 
ينتج  ولن  للبحار،  الدولي  وللقانون  أخرى،  لبلدان  السيادية 

منها أي أثر قانوني«.
على صعيد آخر، أفادت مصادر ليبية بأن »قوة مشتركة تابعة 
محاولتها  لدى  نار  إلطاق  تعّرضت  الليبية  الوفاق  لحكومة 
بين  اشتباكات  لفض  بتاجوراء  مياد  أسطى  بئر  منطقة  دخول 

كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء«.
بحل  النمروش  ص��اح  الدفاع  وزي��ر  أم��ر  أن  بعد  ذل��ك  ج��اء 
في  للتحقيق  العسكري  المدعي  إلى  قادتهما  وإحالة  الكتيبتين 

االشتباكات التي حدثت فجر أمس.
الوفاق،  لحكومة  الموالي  األح��رار«  »ليبيا  موقع  وبحسب 
تاجوراء«،  و«أسود  »الضمان«  كتيبتي  بحل  النمروش  أمر  فقد 

والتحقيق مع قادتهما في االشتباكات التي حدثت فجر أمس.
وأضاف النمروش أنه »تم إعطاء التعليمات باستخدام القوة 

ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فوراً إطاق النار«.

أسلحة  فيها  استخدمت  اشتباكات  شهدت  المنطقة  أن  يذكر 
وأسود  الضمان  كتيبتي  بين  أمس،  فجر  منذ  وثقيلة،  متوسطة 
مياد  األسطى  بئر  منطقتي  سكان  رواي��ة  حسب  ت��اج��وراء، 

و«البيفيو« المحاذية لتاجوراء.
تحمل  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحات  وتحّدثت 
تحديد  يتسن  لم  وجرحى،  قتلى  سقوط  عن  المنطقتين  اسمي 

عددهم حتى الساعة، بينهم آمر أحد الفصيلين.
وهذه هي االشتباكات األولى من نوعها بين فصائل مسلحة 

في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.

تقرير �إخبارّي

ا�ستطالعات انتخابات 2020
الرئا�شية الأميركّية:  بين الت�شكيك 
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سيقّرر الناخبون األميركيون في الثالث من تشرين الثاني المقبل ما إذا كان دونالد 
ترامب سيبقى في البيت األبيض ألربعة أعوام أخرى.

بايدن،  الديمقراطي جو  الحزب  الجمهوري تحدياً من جانب مرشح  ويواجه ترامب 
الذي سبق له أن تولى منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس باراك أوباما، والمنخرط 

في الحياة السياسية األميركية منذ سبعينيات القرن الماضي.
وباقتراب موعد االنتخابات، ستحاول شركات استطالع اآلراء قياس المزاج العام في 

البالد عن طريق سؤال الناخبين عن أي من المرشحين يفضلون.
المرشح  بها  يتمتع  التي  للشعبية  جيدة  مؤشرات  الوطنية  االستطالعات  تعّد  حيث 
على مستوى البالد بشكل عام، ولكنها ليست بالضرورة طريقة سليمة للتنبؤ بنتيجة 

االنتخابات.
في  متقدمة  كلينتون  هيالري  كانت  المثال،  سبيل  على   2016 عــام  انتخابات  ففي 
استطالعات اآلراء وتفوقت على ترامب بثالثة ماليين صوت تقريباً، ولكنها خسرت مع 
ذلك. سبب ذلك أن الواليات المتحدة تطبق نظام المجمع االنتخابي، ولذا فالفوز بعدد 

أكبر من األصوات ال يضمن للمرشح الفوز في االنتخابات.
وإذا تجاوزنا هذه المعلومة، فمن المفيد أن نعرف أن جو بايدن يتقدم على ترامب في 
استطالعات اآلراء الوطنية لمعظم السنة، وكانت شعبيته تحوم حول الـ 50 في المئة في 

األسابيع األخيرة وتقدم على منافسه بعشر نقاط في بعض األحيان.
مقارنة بذلك، كانت االستطالعات أقل وضوحاً بكثير في عام 2016، إذ لم تكن تفصل 

بين ترامب وكلينتون إال نقطتان في مناسبات عدة قبيل حلول موعد االنتخابات.
كما كان الحال مع هيالري كلينتون في عام 2016، فإّن عدد األصوات التي قد يفوز 

بها المرشح أقل أهمية من الوالية التي تفوز بها فيها.
وهو  تقريباً،  االنتخابات  كل  في  الحزب  لنفس  األميركية  الواليات  معظم  تصّوت  إذ 
األمر الذي يعني أنه في الحقيقة هناك حفنة من الواليات فقط التي يتمتع فيها المرشحان 
المعروفة  وهــي  االنتخابات  نتيجة  ستقرر  التي  الــواليــات  هي  وهــذه  للفوز.  بفرصة 

بالواليات غير المحسومة أو المتأرجحة.
رئيسها،  النتخاب  المتحدة  الواليات  تتبعه  الذي  االنتخابي  المجمع  نظام  وبموجب 
أصوات  مجموع  يبلغ  سكانها.  عــدد  مع  يتناسب  األصـــوات  من  عــدداً  واليــة  كل  تمنح 

المجمع االنتخابي 538، ولذا يتوجب أن يفوز المرشح بـ 270 صوتاً ليضمن الفوز.
وتتمتع بعض الواليات غير المحسومة )أو المتأرجحة( بعدد أكبر بكثير من أصوات 
المجمع االنتخابي من غيرها، ولذا يقضي المرشحان وقتاً أطول في هذه الواليات لحث 

الناخبين على التصويت لهما.
فيما تبدو استطالعات اآلراء في الواليات غير المحسومة جيدة بالنسبة لجو بايدن 
أن  الوقت ما زال مبكراً وقد تتغير األمور بسرعة، خصوصاً  الراهن، ولكن  الوقت  في 

لترامب عالقة بالموضوع.
ميتشيغان  واليـــات  فــي  كبير  بشكل  يتقدم  »بــايــدن  أن  إلــى  االستطالعات  وتشير 
وبنسلفانيا وويسكونسن«، وهي ثالث واليات صناعية كان منافسه الجمهوري قد فاز 

بها بفارق ضئيل يقل عن 1 في المئة ليضمن فوزه في انتخابات 2016.
ولكن القلق األكبر الذي يساور فريق ترامب يدور حول الواليات غير المحسومة التي 
فاز بها المرشح الجمهوري بفارق كبير في 2016. فقد فاز بفارق يتراوح بين 8 و10 
مع  يتساوى  ولكنه  االنتخابات،  تلك  في  وتكساس  وأوهايو  آيوا  واليــات  في  المئة  في 

بايدن في هذه الواليات اآلن.
وقد تساعد نتائج االستطالعات هذه في تفسير قرار ترامب باستبدال مدير حملته 

االنتخابية في تموز الماضي، وإشاراته المتواصلة إلى »االستطالعات الكاذبة«.
ولكن أسواق المراهنات ليست مستعدة بعد للتخلي عن ترامب، فالترجيحات األخيرة 

تمنحه فرصة واحدة من ثالث تقريباً للفوز في االنتخابات.
منذ  المتحدة  الواليات  في  الرئيسية  العناوين  على  كورونا  فيروس  وباء  هيمن  كما 
تبعاً  انقسمت  قد  الوباء  مع  ترامب  تعامل  أسلوب  حول  اآلراء  وكانت  العام،  هذا  بداية 

للحزبين كما هو متوقع.
ووصل التأييد لسياساته ذروته في أواسط آذار، بعد أن أعلن عن حالة طوارئ وطنية 
تلك  عند  الفيروس.  انتشار  وقف  في  لمساعدتها  للواليات  دوالر  مليار   50 وخصص 
النقطة، عبّر 55 في المئة من األميركيين عن رضاهم على أدائه حسب المعلومات التي 

نشرتها شركة إيبسوس البارزة لالستطالعات.
استمر  بينما  ذلــك،  بعد  تبخر  الديمقراطيين  جانب  من  به  حظي  الــذي  التأييد  ولكن 

الجمهوريون في تأييد رئيسهم.
إال أن األرقام األخيرة تشير إلى أنه حتى مؤيديه بدأوا بـ«التشكيك في جدوى سياساته 
بعد أن اضطرت واليات في جنوبي البالد وغربيها إلى التصدي النتشار جديد للوباء«.

وكان التأييد الذي يتمتع به ترامب وسياساته قد انخفض بنسبة 78 في المئة بحلول 
شهر تموز.

وقد يفّسر هذا سبب تراجع تفاؤله حول الفيروس في الفترة األخيرة، إذ حّذر من أن 
الموقف »سيسوء قبل أن يتحسن«.

كما ارتدى ترامب كمامة للمرة األولى مؤخراً، ودعا األميركيين إلى ارتداء الكمامات 
قائالً »إن لها تأثيراً« وإنها »تعبير عن الروح الوطنية«.

19 في  الوفيات بكوفيد  وتنبأت دراسة أعدها خبراء في جامعة واشنطن بأن »عدد 
الواليات المتحدة سيتجاوز 250 ألفاً بحلول موعد االنتخابات«.

تجدر اإلشارة إلى أنه من اليسير االستخفاف باستطالعات اآلراء بالقول إنها أخفقت 
االستطالعات  معظم  وكانت  الــدوام.  على  ترامب  يفعله  ما  وهذا   ،2016 انتخابات  في 
الوطنية قد بينت تقدم هيالري كلينتون ببضع نقاط مئوية، ولكن هذا ال يعني أنها كانت 

على خطأ ألن كلينتون فازت بثالثة ماليين صوت أكثر من منافسها.
سيما  وال   ،2016 في  المشاكل  بعض  االستطالعات  إجــراء  على  القائمون  وواجــه 
فشلهم في تمثيل الناخبين من غير الحاصلين على شهادات جامعية تمثيالً حقيقياً، مما 
أدى بدوره إلى اإلخفاق في رصد التقّدم الذي كان يتمتع به ترامب في بعض الواليات 
غير المحسومة حتى وقت متأخر. ولكن معظم شركات االستطالعات قد تداركت هذا 

الخلل اآلن.
كورونا  فيروس  وباء  النتشار  نظراً  السنة  هذه  الغموض  من  أكبر  قدراً  هناك  ولكن 
وتأثيره على الوضع االقتصادي وميول الناخبين، ولذا فيجب النظر إلى االستطالعات 

بشيء من التشكك، خصوصاً أن موعد االنتخابات ما زال بعيداً إلى حد ما.

الحر�س الثورّي ي�شادر 23 �شفينة اأجنبّية في مياه الخليج

والبحرّية الإيرانّية تراقب تحّركات الأ�شطول الأميركّي بدقة

اإجراء ليبّي مرتَقب ب�شاأن تر�شيم الحدود مع اليونان ومالطا

ا�شتباكات بين ف�شيلين م�شّلحين.. و»الوفاق« تتدّخل.. 

�ل�سعودّية تتر�أ�س

 

�جتماع وزر�ء �لطاقة 

لمجموعة �لع�سرين

ال��س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة  ت��ت��رأس 
وزراء  اجتماع  المنظمة،  الجهة  باعتبارها 
 28 و   27 يومي  العشرين،  لمجموعة  الطاقة 

أيلول لمناقشة استقرار سوق الطاقة.
وأعلنت الجهة المنظمة لمجموعة العشرين، 
العشرين  مجموعة  ف��ي  الطاقة  »وزراء  أن 
أيلول   28 و   27 ي��وم��ي  اجتماعاً  ي��ع��ق��دون 

لمناقشة استقرار سوق الطاقة«.
الطاقة  وزراء  »يعقد  أمس:  بيان،  في  وجاء 
في مجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً برئاسة 
مجموعة  ف��ي  السعودية  العربية  المملكة 
 2020 أي��ل��ول   28 و   27 ي��وم��ي  ال��ع��ش��ري��ن 
سوق  وأم��ن  استقرار  نحو  التعاون  لتعزيز 
الطاقة  الطاقة ومناقشة تعزيز وتطوير أنظمة 

المستدامة«.

اإرجاء قرار رفع العقوبات عن مالي
حتى تعيين رئي�س حكومة مدني

تعيين  حتى  مالي  عن  العقوبات  رفع  قراراً  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  أرجأت 
رئيس مدني للحكومة واإلفراج عن السياسيين والعسكريين المعتقلين منذ انقاب 18 آب.

في هذا الصدد، قال رئيس مفوضية المجموعة االقتصادية لدول غرب جان كلود برو، في مؤتمر 
صحافي عقب أداء الرئيس االنتقالي باه نداو اليمين الدستورية رئيساً للباد خال الفترة االنتقالية، 

إن »المجموعة سترفع العقوبات المفروضة على مالي بعد تعيين رئيس وزراء مدني«.
وأضاف أن »مجموعة غرب أفريقيا )إيكواس( أخذت علماً بتعيين باه نداو رئيساً انتقالياً، لكنها 
تفضل إرجاء قرار رفع العقوبات حتى تعيين رئيس وزراء مدني واإلفراج عن الشخصيات التي ما 

زالت محتجزة بمن فيهم الوزير السابق بوبو سيسي«.

 برلين ت�ؤكد على ثبات 

م�قف ميركل من م�شروع 

»التيار ال�شمالي2« 

الرسمي  المتحدث  ن��ائ��ب  فيتز،  مارتينا  أك���دت 
»تقييم  أن  الجمعة،  أمس  األلمانية،  الخارجية  باسم 
)التيار  لمشروع  ميركل  أنغيا  األلمانية  المستشارة 

الشمالي2-( لم يتغير«.
سؤال  على  رداً  صحافي،  إيجاز  خال  فيتز  وقالت 
الوضع  عن  اليوم  أخبركم  أن  يمكنني  »ال  الشأن:  بهذا 
عدة  مرات  هنا  أنفسنا  عن  عبرنا  لقد  لألمور.  الجديد 

وبشكل شامل عن هذا الموضوع«.
ميركل  بين  خ��اف  أّي  هناك  »ليس  أن��ه  وأضافت 
أوالف  المالية،  وزي��ر  سّيما  وال  حكومتها،  ووزراء 
موضوع  حول  ألتماير،  بيتر  االقتصاد،  ووزير  شولتز، 

التيار الشمالي2-«.
خط  وقف  ضّد  الوزيران  تحّدث  سابق،  وقت  وفي 
أنابيب الغاز »التيار الشمالي2-« بسبب الوضع حول 

المعارض الروسي أليكسي نافالني.
كما سبق وقالت المستشارة األلمانية أنغيا ميركل 
إنه »يجب النظر في قضيتي مشروع )التيار الشمالي 
2( وحادث نافالني بشكل منفصل«. إال أنه كانت هناك 
دعوات من عدد من السياسيين في ألمانيا ل�«تعليق أو 
، تبدو هناك مواقف  حتى إلنهاء المشروع«. ومع ذلك 

أكثر توازناً.
وقد دعا الكرملين في وقت سابق إلى التخلي عن ذكر 
تسييس،  أي  سياق  في   «  2 الشمالي  »التيار  مشروع 
ألنه مشروع تجاري بحت يفيد كاً من روسيا واالتحاد 

األوروبي، وألمانيا في المقام األول.

قالت كوريا الجنوبية إنها تلقت »اعتذاراً 
الشمالية  كوريا  رئيس  من  نادراً  شخصياً 

كيم جونغ أون«، عن مقتل أحد مسؤوليها.
وتفيد تقارير بأن كيم قال لنظيره الكوري 
إنه  الحادث  عن  إن،  جاي  مون  الجنوبي، 

"ما كان له أن يقع«.
»ال��رج��ل،  إن  الجنوبية  ك��وري��ا  وق��ال��ت 
البالغ من العمر 47 عاماً، ربما كان يحاول 
عثر  عندما  الشمالية،  كوريا  إلى  الهروب 
الشمالية«.  المياه  في  طافياً  الجنود  عليه 
النار  وأُضرمت  بعدها  »ُقتل  أنه  وأضافت 

في جثته«.
إلى  الكوريتين  بين  ال��ح��دود  وتخضع 
الشمالية  أن كوريا  مراقبة شديدة، ويعتقد 
تطبق سياسة »إطاق النار من أجل القتل« 
إلى  كورونا  فيروس  دخ��ول  منع  أجل  من 

الباد.
الكورية  االستخبارات  وكالة  ذكرت  فيما 
كوريا  ف��ي  ال��ن��ار  »إط���اق  أن  الجنوبية 
ك��وري  حكومي  م��س��ؤول  على  الشمالية 
جنوبي ربما كان بأمر من كبار المسؤولين 
جونغ  كيم  الرئيس  من  وليس  الشماليين، 

– أون«.
ونقل نواب برلمانيون شاركوا في اجتماع 
عن  البرلمانية  االستخبارات  للجنة  مغلق 
إنه  قوله  وون،   - جي  بارك  الوكالة  رئيس 

يعتقد بأن »كيم لم يأمر بالقتل«.
الشمال  تلقى  »بعدما  أن��ه  ب��ارك  وذك��ر 

لجنة  عبر  الجنوب  م��ن  مكتوبة  رس��ائ��ل 
األمم  لقيادة  التابعة  العسكرية  الهدنة 
اإلب��اغ  يتم  ل��م  رب��م��ا  أن��ه  ق��رر  المتحدة، 
ولكن  األق��ل،  على  كيم  للرئيس  القتل  عن 

المسؤولين أمروا به«.
وقال بارك إن »المعلومات االستخبارية 
الخاصة بكوريا الجنوبية التي تم جمعها، 
ال تظهر أّي عامات على تورط كيم في هذا 

الحادث«.
وأف���اد ب��أن »ه��ن��اك اح��ت��م��االً الن��ج��راف 
الحكومة  ستدعو  ولذلك  المياه،  في  الجثة 
الكورية الجنوبية الشمال إلى التعاون في 

البحث عن جثة المسؤول الكوري الجنوبي 
الحادث«،  الراحل، وأيضاً في تحديد سبب 
وأضاف أن »الحكومة ستكثف جهودها في 

عملية البحث عن الجثة«.
وكانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية 
قالت أول أمس إن »كوريا الشمالية أطلقت 
الرصاص على المسؤول بوزارة المحيطات، 
البالغ من العمر 47 عاماً، في البحر قبل أن 
تفتيش  ق��ارب  من  فقد  وقد  جثته«.  تحرق 
بواجبه  قيامه  أثناء  الماضي  االثنين  يوم 
في المياه قبالة جزيرة يونبيونغ الحدودية 

الغربية.

�شيول تتلقى اعتذارًا نادرًا من  كيم اأون عن مقتل الم�شوؤول الجنوبّي



7 مرويات قومية

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت، لتحتضَن محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي، 
التماعات  تراث حزبهم وتاريخه  إلى  الحزب، فأضافوا عبرها  اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار  صنعها قوميون 

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

أننا كأّمة، استمرار مادي  أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد، ذلك  المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب  وحتى يبقى 
روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة 

الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفكتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.
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بع�ض من تاريخنا في الكيان ال�شامي
بواسطة منفذ عام حماة األمين 
تسلّمت  الحكيم)1(  ي��اس��ر  د. 
ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��ال��ي م��ن ن��ام��وس 
رح��ال،  أك��رم  الرفيق  المنفذية 

المؤرخ في 2003/4/12. 
» بتاريخ 2003/1/23 غّيب 
 – عبدالله  فاطمة  الرفيقة  الموت 
أم ياسر – والدة منفذ عام منفذية 
عن  الحكيم  ياسر  الرفيق  حماة 
عمر ناهز 65 عاماً، إثر صراع مع 

المرض. 
سار موكب التشييع من مكان 
إلى  محردة  مدينة  في  إقامتها 
مثواها  حيث  مصياف  مدينة 

األخير. 
أع���داد  التشييع  ف��ي  ش���ارك 
والمواطنين  الرفقاء  من  كبيرة 
ف��ي ال��ك��ي��ان ال��ش��ام��ي، وت��ق��ّدم 
التشييع األمين حسن عز  موكب 
اإلذاعي في  والمفّوض  الدين)2( 
مفوضية الشام العامة وعدد من 

أعضاء هيئة المنفذية. 
وكانت أكاليل الورد الحاضرة 
بأسماء: رئيس الحزب – المجلس 
– رئيس وأعضاء المكتب  األعلى 
– مفّوضية  الشام  في  السياسي 
الداخلية،  عميد   – العاّمة  الشام 
األمناء  من  عدد  بأسماء  وأكاليل 
وفرع  األطباء  ونقابة  والرفقاء 
المحامين وعضو مجلس الشعب 

الشامي ومن مدارس أكاديمية. 
التعزية  مكاَني  أَّم  وقد  ه��ذا، 
محافظ  محردة،  و  مصياف  في 
وعدد  الحزب  فرع  وأمين  حماة 
م��ن أع��ض��اء ق��ي��ادة ف��رع الحزب 
محردة  في  الحزب  شعبة  وأمين 
ومصياف، وقائد الشرطة ومدير 
من  وأعداد  دين  ورجال  المنطقة 
المسؤولين في الشام، وفعاليات 
واجتماعية  وثقافية  حزبية 

واقتصادية. 
إلى  الراحلة  الرفيقة  انتمت 
الحزب في الخمسينيات، كافحت 

في الحياة لتعليم وتربية أوالدها 
ب��ع��د رح��ي��ل زوج���ه���ا ف���ي سن 
للكثيرين،  القدوة  فكانوا  مبكرة، 
وحازت الراحلة على محبة وثقة 

المجتمع، فكانت األم ». 
هوامش: 

الـــحـــكـــيـــم:  يــــاســــر    -  1
عاماً  مــنــفــذاً  جـــيـــداً  عــرفــتــه 
لــمــنــفــذيــة حــــمــــاة، وكــنــت 
مميزاً  كان  للداخلية.  عميداً 
العقائدية،  وسوّيته  بأدائه 
ومحط ارتياح ومودة لدّي. 

أن  يــاســر  األمــيــن  يستحق 
تاريخ  لمصلحة  عنه  ُيكتب 

العمل الحزبي في الشام. 
الـــديـــن:  عــــز  حـــســـن   -  2
العميد،  الــمــنــفــذ،  األمـــيـــن، 
المهني.  ــيــم  الــتــعــل وزيـــــر 
لالطالع على النبذة المعّممة 
موقع  ــــى  إل الــــدخــــول  ــه  عــن
السورية  المعلومات  شبكة 
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االمين ياسر الحكيم

أذكر أّن الرفيقة نازك صوايا)1( حدثتني عن االستقبال الذي أُقيم للبطريرك المعوشي في 
بلدة أميون، وكانت حاضرة في تلك المناسبة منضّمة إلى حشد من القوميين االجتماعيين 

الذين لّبوا دعوة رئيس الحزب في حينه األمين د. عبدلله سعادة. 
من محفوظاتي ما كانت نشرته »البناء« في صفحتها األولى من عددها تاريخ 22 تشرين 

الثاني 1961، قالت: 
» شهدت الكورة أمس مهرجاناً شعبياً ضخماً، فقد وصل غبطة البطريرك بولس المعوشي 
إلى أميون في الساعة التاسعة من صباح األحد في 20 تشرين الثاني، وهو في طريقه من 
الكورة كلّها محتشدة في  أميون حتى كانت  إلى  أن وصل غبطته  إلى بكركي. وما  الديمان 
العرين وملتفين حول رئيس الحزب القومي االجتماعي األمين الدكتور عبدالله سعادة. وقد 
جاء  بخطبة  سعادة  عبدالله  الدكتور  الرئيس  به  فرّحب  الماروني،  البطريرك  غبطة  ترّجل 

فيها: 
» يا صاحب الغبطة، 

القوميين  وِباسم  الكورانيين  المواطنين  ِباسم  أميون  في  بغبطتكم  أرّحب  أن  يسّرني 
االجتماعيين. فنحن في هذه الكورة المنيعة يد واحدة وإرادة واحدة للخير والكرامة. 

إّن لبنان كان ويجب أن يستمر نطاق ضمان للحرية والقيم. لم تقم قيمة لبنان على قّوته 
المادية وال على أساطيله، بل على أنه واحة الفكر الحّر وقيم الخير والحق والجمال في بيئة 
هي أحوج ما تكون إلى هذه الواحة. وهذه القيم ال يمكن أن تقوم إال على الشجاعة والكرامة 

والمحبة الواثقة المجابهة. 
الروحية  والقيم  واإليمان  والمناقب  لألخالق  ضماناً  الروحي  مركزكم  في  نرى  إّننا 
الواثقة  والمحبة  والكرامة  للحرية  سنداً  الغبطة  صاحب  يا  شخصياً  وفيكم  والمناقبية، 

المترفعة عن التجزئة. حفظكم الله وأبقاكم قوة للبنان وقدوة للمخلصين ». 
وقد أجاب غبطة البطريرك بكلمة قال فيها: 

قيم  وتدعيم  البلد،  هذا  لمصلحة  الصالحين  أسالفنا  بهداية  نعمل  وسنبقى  عملنا  إّنا   «
الخير والمحبة فيه. 

دائماً  لبنان  يبقى  لكي  جهدنا  وسنبذل  العقائد،  وأصحاب  العقيدة  رجال  نحترم  إننا 
موطناً للحريات وملجأً رحباً لكّل مضطهد مظلوم، واثقين بأنفسنا حريصين على قيمنا التي 

ال نتنازل عنها. 
إّن الله محبة، والدين أساسه المحبة، محبة الجميع دون تفرقة أو تجزئة، فالدين يبرأ 
من التفرقة والتجزئة، وعلى كل الفئات المؤمنة أن تتعاون لخدمة هذا البلد والحفاظ على 

كرامته ومناخ الحرية التي بها نفخر. 
أشكركم جميعاً على هذا االستقبال العظيم الذي تقيمونه لي، وإّنني أعتبره موّجهاً إلى 

المقام الذي أمّثل وليس لي شخصياً. بارككم الله وحفظكم جميعاً ولكم مني شكري ». 
واكبت  وقد  بكركي.  إلى  سيره  تابع  ثم  شاكراً،  الحزب  رئيس  حضرة  غبطته  قّبل  وقد 
الكورة غبطته برتل من السيارات يزيد على المئة إلى بكركي، تتقدمهم سيارة رئيس الحزب 

القومي االجتماعي. 
حضرة  ودخل  البطريرك.  ولغبطة  له  وتهتف  الرئيس  صورة  تحمل  السيارات  وكانت 
فوقف  بالسالمة  غبطته  هّنأ  حيث  االستقبال،  صالة  إلى  الوفد  من  قسم  يرافقه  الرئيس 
صاحب الغبطة وشكره على بادرته، وبعد أن سلّم حضرة الرئيس على أصحاب السيادة 
المطارين وفخامة الرئيس السابق شمعون والنواب الموجودين، وّدع غبطته، وما أن وصل 

الرئيس إلى باب الصالة حتى حملته الوفود المنتظرة على األكتاف بالرغم من إصراره على 
عدم القبول، تهتف بحياة غبطة البطريرك وحياة حضرة الرئيس. وقد انضّم إلى وفد الكورة 
الذي كان يواكب الرئيس عدد كبير من المواطنين الذين قدموا إلى الصرح البطريركي لتهنئة 
وحضرة  االجتماعي  القومي  الحزب  بحياة  يهتفون  الجميع  وكان  العودة.  بسالمة  غبطته 

الرئيس في موجة من العاطفة النبيلة والتأييد المخلص.
  هوامش: 

الرفيقة نازك بربر: من بلدة »بتعبورة« . عقيلة األمين شوقي صوايا. رفيقة عرفت 
الحزب التزاماً وتفانياً ونضاالً. 

�لبطريرك �لمعو�شي ز�ر �أميون في 22 ت�شرين الثاني 1961 

ولقاء مع رئي�س �لحزب �لأمين د. عبد�هلل �شعادة 

الرئيس د. عبدالله سعاده يرحب بالبطريرك المعوشي لدى وصوله إلى أميون

– سياسي  أقام حفل استقبال رسمي  الحزب،  األمين عبدالله محسن رئاسة  تولّى  أن  بعد 
في فندق الكارلتون، نشرت عنه جريدة »البناء« في حينه، موردًة أسماء وصور عدد كبير من 

رسميّين ونّواب وشخصيات سياسية واجتماعية)1(. 
سوف آتي على ذكر ذلك في مناسبة الحقة. 

الحين  ذلك  منذ  عــدرة.  جــواد  نديم  للرفيق  الالفت  الحضور  الصور،  تلك  من  أذكــر  زلت  ما 
وصورة الرفيق جواد مطبوعة في ذاكرتي، إنما مع األسف لم ألتِق به، ولم أتمّكن من زيارته 
لتدوين الكثير مّما يملك عن تاريخ الحزب)2( الى أن صدر كتابه الغني بالمعلومات، فتصفحته، 

ثّم قرأته، ثّم أعدت قراءته مرة جديدة، ومنه اخترت المقاطع التالية: 
ل. ن

* * *

النشأة والعائلة
شاء القدر أن أُبصر النور في قرية كفريا – الكورة في لبنان، وذلك في العام 1921. ُولدت في 
هذه المنطقة، وكنت مشاركاً وشاهداً وربما صانعاً ألحداث كثيرة. تعلّمت في مدرسة المقاصد في 

القرية مبادئ القراءة والكتابة، وحفظت القرآن على يد الشيخ أحمد ملحم من قرية أجد عبرين. 
كان رحمه الله ورعاً تقياً، هّمه أن يحفظ التالميذ القرآن واألحاديث الشريفة قبل أي شيء آخر، 
ومن ثم كان يرّكز على الصرف والنحو وحفظ أدوات الجّر والنصب. نادراً ما ينام في قريتنا بل كان 
يأتي يومياً من أجد عبرين إلى كفريا مروراً ب�بتعبورة ثّم كفرحاتا وبدنايل، قاطعاً أكثر من 5 كلم 

وراكباً داّبته التي كان علينا إطعامها ورعيها. 
تخّرج أخي محمود عام 1932 من كلية الحقوق في دمشق. كان من أوائل المحامين في الكورة، 
ولعلّه األول في منطقة القويطع. تدّرج محمود في مكتب إميل بيبان في البترون، ولكنه لم يمارس 
أبي  فتأثر  سريعاً،  ورحل  وظيفته  يتسلّم  أن  قبل  مرض  البترون.  في  قاضياً  ُعّين  ألنه  المحاماة، 

كثيراً ولم يلبث أن رحل بدوره. 
أما أخي شاكر فقد درس في مدرسة الفرير في البترون، ثم في مدرسة التجهيز في دمشق التي 
صارت ُتعرف بمدرسة ابن خلدون. وعندما توفي الوالد، اضطّر شاكر إلى العودة ليعمل مدّرساً في 
مدرسة المقاصد في عفصديق. ولعّل شاكر هو أول عضو من القوميين في الحزب السوري القومي 
في المنطقة )القويطع: تسمية لجزء من قضاء الكورة متاخماً لقضاء البترون يضّم القرى والبلدات 

التالية: كفريا، بدنايل، كفرحاتا، كلباتا، بتعبورة، أجد عبرين، كفر .... والمجدل(. 
كل  معه  وكان   ،1934 سنة  طرابلس  في  اإلسالمية  الكلية  في  كان  يوم  الحزب  إلى  انتمى  وقد 
من رفيق األيوبي من »عفصديق«، ومصطفى الحكم من »القلمون«، وعلي شلق من »كفريا« الذي 
انسحب من الحزب فيما بعد إبان الثورة التي أعلنها أنطون سعاده عام 1949، والتعّقبات التي 

قامت بها الدولة آنذاك. 
أما أخي بشير فقد أصبح شيخاً معمماً، وأخي أحمد مزارعاً يهتم باألرض وبتعليم أوالده. وسافر 
أخي عبد القادر إلى السنغال ولم نعد نسمع أخباره حتى اليوم، أما أخواتي مريم وبشيرة ونعيمة 

فقد تزّوجن من أقرباء لنا في القرية، ولم يبق على قيد الحياة إال مريم وأنا. 
عندما كان أخي شاكر يدّرس في عفصديق عام 1936، كنت أحمل له الزوادة سيراً على األقدام 
تستغرق  الرحلة  كانت  عفصديق،  إلى  وصوالً  كفرحزير  في  نقاش  وعين  الوديان  عبر  كفريا  من 

حوالى ست ساعات وكنت أحياناً أنام هناك. 
وخالل زياراتي القصيرة تلك، كنت أسمع منه ومن رفقائه كلمات على غرار »أنطون سعادة«، 
في  الرنانة  الكلمات  هذه  فحفرت  الدولة«،  عن  الدين  »فصل  العز«،  »وقفة  »سورية«،  »الحزب«، 

وجداني، وخاصة حينما علمت بأّن الحزب كان يقف ضّد االستعمار الفرنسي. 
بحمل  أنوء  وأخذت   ،1937 عام  فجأة  شاكر  أخي  رحل  فقد  الثالثة.  العائلية  النكبة  حلّت  ثّم 
المنزل على كتفّي، وكان »المنزل« يعني أشياء عديدة: أرض، وماعز، وبقر، وزيت وغيره، يعني 

أن تصحو عند الفجر وتنام باكراً لتعمل في اليوم التالي. 
في تلك الفترة وفي أوائل األربعينات مّرت المنطقة بضائقة معيشية، فقدمت بعثة من جمعية 
المقاصد اإلسالمية في بيروت، برئاسة عمر الداعوق، بهدف استقطاب أبناء العائالت اإلسالمية 
في الكورة، أسوة بسائر المؤسسات الطائفية، وتوّلت نقلي إلى دمشق كي أدرس العلوم اإلسالمية. 
رأس  من  حجازي  ومحمد  كفريا  من  مرعي)1(  فوزي  دمشق  في  اإلسالمي  المعهد  في  معي  وكان 
الجامع  عليها  اُقيم  التي  باألرض  تبّرع  قد  كان  الله،  رحمه  والدي،  ألن  وربما  وآخ��رون.  نحاش 

والمدرسة في كفريا، فقد رّشحني عمر الداعوق ألصبح شيخاً وهكذا حصل. 

االنتماء
انتميت إلى الحزب السوري القومي االجتماعي عام 1937، وكان عمري آنذاك 16 سنة وبضعة 
أشهر متأثراً ليس فقط بمبادئه، بل بوفاة أخي شاكر أيضاً. كانت لعائلتنا عالقة حميمة بالمرحوم 
الخوري جرجس من كفرحاتا، وكان للخوري قطعة أرض، وهي األغلى في كفريا، اسمها »الرامود«. 
وكان ابنه ميشال مسؤوالً حزبياً أوما ُيسّمى منّفذاً عاماً في الكورة، فبادرني يوماً بالقول: »وِلَم هذا 
التأخير؟ هيا انتسب«. وهكذا أقسمت اليمين في »مراح الرامود«. ولعّل أطرف ما في عملية القسم 
تلك، أنه بينما كانت يدي ترتفع زاوية قائمة ولساني يرّدد نّص القسم، كانت البراغيث تمعن في 

لدغي، وتسلّمت على الفور مسؤولية إدارة فرع األشبال في القويطع. 
وفي العام ذاته، قام أنطون سعاده بزيارة الكورة فكنت في عداد مرافقيه. واستمرت مرافقتي 
إّن   « قال:  حيث  القلمون  في  خطابه  أذكر  زلت  ما  الشام.  في  وجولته  لطرابلس  زيارته  خالل  له 
هذه البالد شهدت فتوحات كثيرة، أما نحن فقد جئنا لنضع حداً للفتوحات ». وقد ازداد إعجابي 
القويطع وطرابلس  ألقاها في  التي  أميون، والخطب  ألقاه في  الذي  الخطاب  له بعد  به وتقديري 
والالذقية والجمهورية الشامية عموماً. ليت أبناء الجيل الجديد، من القوميين والمسؤولين على 

حّد سواء، يتذكرون تلك الخطب. 
القويطع

كنا ال نزال في القويطع في النصف الثاني من الثالثينات، وقد أصبحت في سن الثامنة عشر، 

فعيُّنت مديراً لمديرية »كفريا« حيث بلغ عدد القوميين في القرية حدود األربعين. ولما علمنا أن 
عددهم في »كفرحاتا« قد بلغ الثمانين، وفي »بتعبورة« الستين، وفي »كفتون« الثالثين، تأكد لنا 

أن منطقة القويطع كانت معقالً للحزب في تلك الفترة. 
في أواخر الثالثينات انتقل مركز الحزب من بيروت إلى بتعبورة)3( في منطقة القويطع، وكان 
حمى  ما  وكثيراً  بيته.  لهم  ويفتح  ويساعدهم  بالقوميين  يهتم  الله،  رحمه  محمد،  الشيخ  عمي 
سليمان  بشارة  إبراهيم  تشمل  الرفقاء  شلة  وكانت  المسيح،  عبد  وجورج  قبرصي  عبدالله  وخّبأ 
ويعقوب جبور وجورج خوري وميشال خوري من كفرحاتا، وجرجي إلياس صعب وإلياس نصر 
وأسد نصار وحسيب بربر وأديب بربر من بتعبورة، وحليم عكر من كفرحزير، وشفيق غنطوس 
من  األيوبي)5(  وجيه  ثم  أنفة،  من  جبور  وعزيز  عودة)4(  ووهيب  أميون،  من  سعاده  وعبدالله 
الخطيب  حسين  ومحمد  كفتون،  من  سركيس  وجورج  سركيس  وجميل  شاهين  وجورج  النخلة، 
شلق  وحامد  الصديق  ومحمود  البترون،  من  حكيم)6(  وجورج  نحاش،  راس  من  شلق  واسكندر 

وعلي شلق)7( من كفريا)8(. 
في تلك الفترة بالذات حلّت كارثة جديدة علّي. فقد مرضت أمي حفيظة شلق، وقد عادها معظم 

الرفقاء، لكن المرض لم يمهلها كثيراً وتوفاها الله وأمسيت وحيداً. 
عاداتنا  وتتحّمل  وتخّبئهم،  الشباب  تستقبل  ج��داً،  والمحافظة  المحجبة  وهي  كانت،  لقد 
أين  »الله يهديهم بيشربوا مّنو«  أن تلفظ كلمة خمرة  بالتدخين والشراب متذّمرة ورافضة حتى 
هذا من صراخ الويل والثبور الذي تسمعه اليوم إذا ضاقت صدور الذين يحملون لواء الدين وهم 
عنه بعيدون. كان والدي وأعمامي مشايخ صلح )شيوخ زمنيون( وأخي وأقرباء آخرون شيوخاً 

معّممين. ومن مشيخة الزمن ومشيخة الدين إلى عالم االنتماء الحزبي، بدأت مسيرتي الطويلة.
أن  فاتني  وأّن رفقائي، مّمن ذكرت ومّمن  قد خّففت من وحدتي وألمي، خصوصاً  الحياة  لعدل 

أذكر، أصبحوا بمثابة أهلي. 
* * *

عبدالله قبرصي يعلن الحرب على فرنسا!
تحت  ولكن  للحزب  رئيساً  قبرصي  عبدالله  المحامي  كان  القويطع،  في  األربعينات  أوائل  في 
ونوّزع  دورياً  االجتماعات  معه  نعقد  كنا  حمدان«.  »معروف  وهو  آن  في  ومعروف  مستعار  اسم 
عقدنا   1941 العام  من  شباط  أواخر  وفي  طويالً،  وقتاً  معه  نمضي  وكنا  ألوامره.  بناًء  المناشير 
لقاًء عاماً في عين نقاش، في منطقة كفرحزير، أصبح فيما بعد عالمة فارقة في حياتي الحزبية. 
إّني  القوميون،  السوريون  أيها   « فيه:  قال  نارياً  خطاباً  الحشود  وسط  حمدان«  »معروف  وألقى 
أعلن النفير العام ». وأضاف: » إن الفرنسيين جاؤوا أوصياء على شعب يصلح أن يكون وصياً 
عليهم ». وكان يقف بجانبي رفيق خفيف الظل، شجاع وكريم ُيدعى جرجس الزامر من عفصديق، 
فسألني بصوت منخفض: »شو يعني النفير العام؟«، فأجبته موشوشاً: »الحرب«. قال: »الحرب 
ضّد من؟«. قلت: »ضّد فرنسا«. وفي الحال وضع يده على مسدس »األكرة« الذي لم تكن فيه أكثر 

من ثالث رصاصات وتساءل: »أبهذه الرصاصات الثالث وهذا المسدس، نحارب فرنسا؟«. 
الله قبرصي إلى كلباتا حيث كان لنا رفيق كريم األخالق،  انتهى الخطاب وهربنا. توّجه عبد 
شجاع ومضياف ُيدعى سركيس حرب. وكان يتوّلى بين الحين واآلخر إقامة حفالت تعارف بين 
قادة الحزب وزعماء آل حرب أمثال أنطوان الخوري حرب وجان حرب النائب السابق وعّم الوزير 
السابق والنائب الحالي بطرس حرب، والشيخان أنطوان وجان، شقيقا القاضي شارل حرب الذي 
به.  وتعلّقت  جّماً  حباً  النزيه،  الرجل  هذا  سركيس،  أحببت  متينة.  صداقة  بسعاده  تربطه  كانت 
وحين أصابه المرض بقيت أكثر الوقت إلى جانبه. وقد نصحني مراراً أن أصادق الحزب دون أن 

أنتمي إليه، ألّن أفكاره جاءت قبل أوانها. وأّكد لي أنه أّدى إلخوته النصيحة ذاتها. 
سكانها  فألّن  أخرى،  كورانية  بلدة  أو  قرية  أية  إلى  وليس  كلباتا  إلى  قبرصي  انتقل  لماذا  أما 
بعض  ستعطي  اآلتية  األيام  كانت  وإن  االتهامات،  موّزعي  بنظر  »أرثوذكسي«  والحزب  موارنة، 
المصداقية لهذه االنطباعات. ومع ذلك، فإّن مالحقة السنغاليين سرعان ما شملت كلباتا. ويعود 
تصّدقها.  أن  من  أذكى  كانت  واالتهامات  اإلشاعات  أطلقت  التي  المنتدبة  السلطة  أّن  إلى  ذلك  سّر 
وكان يوجد »مراح« لجماعة من تنورين يقع بين كلباتا وأجد عبرين، فارتأى الشيخ أنطوان حرب 
تهريب األمين قبرصي إلى ذلك المكان الذي ظّن أنه بعيد عن الشبهات. ولكن الجيش الفرنسي كان 
هناك بالمرصاد، ولوال مخاض زوجة صاحب المراح لكان أُلقي القبض عليه. فقد جرى توليدها 
»غرفة«  إلى  الجنود  دخل  وعندما  تحتهما.  مختفياً  قبرصي  الله  عبد  كان  خشبيين  لوحين  فوق 

الوالدة وسمعوا صراخ المرأة وصراخ وليدها، اندفعوا خارجاً معتذرين. 

تفجير نفق الهري
ذات يوم في العام 1942 قال لي عبد المسيح: »أنت بطل«. وقبل أن أشكره على هذا اللقب الذي ال 
أستحقه، طلب مني تفجير نفق شكا. استدعيت بعض البحارة من أبناء قريتي وأقربائي وجيراني 
وسألتهم إذا كان بإمكانهم القيام بالمهمة وأتحمل أنا كلفتها. فأبدوا استعدادهم على اعتبار أنهم 
معتادون تفجير الديناميت )أو التروبيل بلغة البحارة( في البحر. وقّدروا أّن الكلفة لن تتعدى 15 
النفق  التالي كان  اليوم  القليلة، وعندما استفقنا صباح  والليرات  الضوء األخضر  أعطيتهم  ليرة. 
بالمسامير  القويطع  إلى  المؤدية  الطريق  زرع  مني  طلب  أن  إال  المسيح  عبد  من  كان  فما  مفّجراً. 
للحيلولة دون وصول دورية السنغاليين بسهولة. قمنا بالمهمة خير قيام. وقد ساعدني بمراقبة 
الصديق  سلمان  وعبدالله  الصّديق،  سلمان  ومحمود  نصر،  إلياس  نصر،  يوسف  الرفقاء  الطرق 

وفوزي مرعي وغيرهم، وجميعهم أصدقاء وأقرباء من كفريا. 
* * *

األمين سليم سعادة 
عن الرفيق نديم جواد عدرة

صرخة وداع
قلب حاضن حاضر حالم، وعقل باهر ثائر ساخر وأمير وشيخ وكاهن في وجدان واحد. 

قائداً  الحزبي،  السياسي  ترحالي  في  قبلي  من  والدي  كما  واكبني  آسر.  ونديم  ساحر  جليس 
واأللفة  المحبة  من  المزيد  إال  شيئاً  يطلب  لم  مسانداً.  مساعداً  وحليفاً  معانداً  وشريكاً  محارباً 

والصدق والجرأة واألصالة، بعيداً عن رياء السياسة والساسة. 
أَحّب الحياة بشغف وحماس وحماوة وحفاوة، ولّما حجب العمر نورها عنه اعتكف في ثناياها 

واستراح استراحة المحارب دون تذّمر أو تأفف أو تعّفف. 
أعطى لمن حوله كل ما عنده، وقال كلمته ومشى رافعاً رأسه فوق سحب الصغائر. 

هوامش: 
والمناضل الفّذ. لإلطالع على النبذة المعّممة عنه الدخول إلى  األمين  مرعي:  فوزي   -  1

 .www.ssnp.info موقع شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية
2 - تحّدثت عن انتقال كّل من جبران جريج ومأمون إياس في المرحلة األولى، ثم عبدالله 
بدايات  مع  الحزبي  للعمل  مركزاً  واتخاذها  بتعبورة  إلى  المسيح  عبد  وجــورج  قبرصي 
الحرب العالمية الثانية، وذلك في النبذة بعنوان »مرحلة من العمل الحزبي في بداية الحرب 

العالمية الثانية«. لإلطالع عليها مراجعة الموقع المذكور آنفاً. 
من بلدة أنفة. كان شاعراً معروفاً في المهجر البرازيلي. لإلطالع على  عودة:  وهيب   -  3

النبذة المعّممة عنه مراجعة         الموقع المذكور آنفاً. 
آنفاً.  المذكور  الموقع  مراجعة  األيوبي:  وجيه   -  4

آنفاً.  كما  حكيّم:  جورج   -  5
شلق.  الفضل  السابق  الوزير  والد  معروفاً.  شاعراً  كان  شلق:  علي   -  6

األخص في  وعلى  القويطع،  منطقة  في  الحزبي  الحضور  عن  أولية  معلومات  لدّي   -  7
بلدة بتعبورة. وقد عرفت فيها كالً من الرفيق المدّرس إلياس نصر وأوالده الرفقاء نبيل، 
نبوغ ونجاح عقيلة الرفيق جمال األخرس، الرفيق الدكتور حسيب بربر وعرفت ابنه الرفيق 
يوسف، شقيقته الرفيقة ماري عقيلة األمين جبران جريج، وعرفت عن الرفيق أديب بربر 
من الرفيقة الراحلة نازك )عقيلة األمين الراحل شوقي صوايا( وأيضاً الرفيق جرجي إلياس 

صعب وأوالده، وباألخص الرفيقة محاسن عقيلة الرفيق الصديق نبوغ إلياس نصر. 
النبذة المفيدة عن انتقال العمل الحزبي في أوائل الحرب العالمية  آمل أن أتمّكن من إعداد 

الثانية إلى القويطع، وعن الحضور الحزبي فيها بما هو متوفر لدّي.   

�لرفيق نديم جو�د عدرة..�لح�شور �لحزبي �لالفت في �ل�شمال �للبناني

غالف كتاب بين المشيخة والعلمنة للرفيق نديم عدرة
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 (1¢U áªàJ) ... GóÑ©H »a º°SÉM ´ÉªàLG

 q ÒJ� ¨‰UL�« W�OI� W�“_ WK�K� nBM� tK�«
 ‚ö�≈  Òw�uJ��«  nKL�«  l�U��  —œUB�  dEM�
 ¡UD� l???�—Ë ¨Íd??�d??�??�« v??K??� Î «d??�U??�??� —U???�
 ¡U�ƒ—  n�uL�  bO�Q�  Êö??�≈Ë  ¨t�uD�  s�
 wJKL�« ÂöJ�« l�� U�Ë ¨sOI�U��«  U�uJ��«
 Âö�≈  qzU�Ë  d��  Íd�d��«  vK�  WKL�  s�
 ¨‚d�  ‚d�H�  vK�  Íd�d��«  qF�  W�œuF�

ÆWÒ�œuF��U� t��ö� q�I��� w�
 Î UFO�A�  vIK��  Íc????�«  n??K??J??L??�«  f??O??zd??�«
  UL�UH�� q�u��« w�U�� WK�«uL� Î UO��d�
 r�  ¨W�uJ�K�  WF�d�  …œôË  `O��  wzUM��«  l�
 ô UL� ◊ËdAL�« Íd�d��« r�œ w� b�� bF�
 ÍœuF��« jGC�« ÂU�√ wHJ� U� ¨wzUM��« tK�I�

ÆsOI�U��« W�uJ��« ¡U�ƒ— ◊uG{Ë
 bNAL�«  r????�—  w???�  r???�U???�  Âu????�  Âu???O???�«
 s�  d��_  d Ò�Q��  wKF�  ¡b??�  U�S�  ¨w�uJ��«
 q�J�«  l�  W�b��«   «—ËUALK�  ¨lO�U�√  W�ö�
 ¨lOL��«  UN�  v{d�  W�uJ�  nO�Q�  l�d���
 U�≈Ë  ¨WO��dH�«  …—œU??�??L??�«  ÊuLCL�  Î U??I??�Ë
 —«dJ�  —U??�  U�bF�  ¨nKJL�«  fOzd�«  —«c��«
 Î U�«d�≈  b�b� ÊuLC� ö� …œUFL�«  bO�«uL�«
 Íc??�« s??O??L??�??�« X??�u??�« b??�b??�??�??� Îö??L??�Ë Î U??�??O??�
 ‰uI� WK�d� w� ¨ÊuO�UM�K�«Ë ÊUM��  Ád���
 ·d�  UNO�  pKL�  ô  ÊUM��  Ê≈  nKJL�«  fOzd�«

ÆX�u�«

  ËdO�  sO�   ôUB�ô«  n�J��  Âu�  bF�  ÎU�u�
 Íd�F�  w��«  bIF�«  WK�K�  q??�√  s�  ¨f??�—U??�Ë
 `z«uK�  qB��  U�  w�  ULO�  ô  w�uJ��«  nO�Q��«
 ÊuÒO��dH�«  q Ò�b�   U�uKFL�«  V���Ë  ¨¡UL�_«
 sO�   U�U�L�«  V�dI��  rN�—œU��  –UI�≈Ë  …—“«RLK�
 W�uJ��«  …œôË  q�√  s�  WÒO�UO��«  ÈuI�«Ë  V�œ√

ÆsJL� X�Ë Ÿd�Q�
 Êu� ‰UAO� sO�Ozd�« sO� f�U��« ¡UIK�« w�Ë
 ZzU��  rOOI�  r�  ¨V�œ√  vHDB�  nÒKJL�«  fOzd�«Ë
 fOzd�«  Ê«   U�uKFL�«  w�Ë  ÆW�—U��«   ôUB�ô«
 W�uJ�K� WGO� Í√ Êu� fOzdK� ÂÒbI� r� nKJL�«

ÆUN��O�d�� — ÒuB� Í√ ÂÒbI� r� UL� ¨UN�d�I� w��«
 w�uJ��«  Ÿu{uL�«  w� Y���«  ‰ULJ��« —ÒdI�Ë

 dN� q�� V�œ√Ë Êu� fOzd�« sO� bÓIFÔ� ¡UI� ‰ö�
 ‰UO�  ÁUC�I�  ¡wA�«  vK�  vM�ÔO�  X���«  ÂuO�«
 W�ÒdI�  —œUB�  ` Ò�d�  w��«  WO�uJ��«  WKOJA��«
 Ÿu��_«  lKD�  w�  —uM�«  dB��  Ê√  WMO��«  sO�  s�

Æq�IL�«
 XF{Ëò Ê√ sOO�U�BK� nKJL�« fOzd�« sK�√Ë
 UN��d�√  w��«   «—ËUAL�«  ¡«u�√  w�  Êu�  fOzd�«
 ¡UIK�  b�u�  vK�  UMIH�«Ë  W�uJ��«  qOJA�  q�√  s�
ÆåÂuO�« ÕU�� s� …dA� W�œU��« W�U��« bM� d�¬

 tH�u�  œÒb??�  Êu??�  œULF�«  fOzd�«  Ê√  UL�U�Ë
 „«d�ù  nKJL�«  fOzd�«  U�œË  nO�Q��«  WOKL�  s�
 t�S� ¨W�uJ��« w� rNOK�L� WOL��� WO�UOM�« q�J�«
 l�  UM�  å¡UM��«å?�  WFKD�  —œUB�  V���  v�ö��
 bF�  fOzd�«  Ê√  UL�U�Ë  ¨wFOA�«  wzUM��«  n�u�
 WHzUDK�  WO�UL�«  `ML�  Ê√  vK�  o??�«Ë  Íd�d��«
 d�“Ë  wzUM��«  wÒL��  Ê√  ÎUOIDM�   U��  WOFOA�«
 q�J�«  WOL��  b�R�  Êu�  fOzd�«  ÎUL�U�  WO�UL�«

ÆnKJL�« fOzd�« l� ‚UH�ôU� UNOK�LL�
 p�L�K� «b�F� Èb� t Ò�u� s�  U�uKF� X�b��
 W�—uNL��«  fOzd�  ¨sOO�O�L�«  ¡«—“u�«  —UO��U�
 rNOÒL�O� rN�dF� ô ¡«—“Ë vK� o�«u� Ê√ sJL� ô

ÆW�uJ��« ÔfOz—
 d��«  wM�u�«  —UO��«  ◊U??�Ë√  XHK�  ¨UN�N�  s�
 Íc�«  tH�u�  vK�  ‰«“U??�  —UO��«  ÒÊ√  v�≈  å¡UM��«å?�
 WOKL� q ÒN�O� tÒ�Q� nÒKJL�« W�uJ��« fOzd� tGK�√
 fOz—  ÂöJ�  …d�c�  ¨¡w??�  Í√  b�d�  ôË  nO�Q��«
 b{ —UO��« ÒÊQ� dO�_« qO�U� Ê«d�� VzUM�« —UO��«
 ‰U�  w�  sJ�  ¨WHzUD�  WMOF�  W�OI�  hOB��
 ¨·ö��U� sOÒOMFL�« ‚UH�«Ë r�UH�� d�_« «c� wE�
 ÒwFOA�« ÒwzUM��« j� vK� U�√ Æ…dG� d�� nI� sK�
 ¨f�√  ¨åsOKOK��«åË  nÒKJL�«  fOzd�«  ŸUL��«  ÊS�
 wÒL�Ô�  s Ó�  …bIF�  Òq�  œU��≈  W�ËU��  v�«  vN��«
  U�uKFL�« X� Ò�—Ë ÆWFOA�« ¡«—“u�«Ë ‰UL�« d�“Ë
 åsOKOK��«ò W�zô Z�œ d�� qB� r�UH��« ÊuJ� Ê√
 —UO��ô ULNzUL�√ WK�d�Ë V�œ√ W�zô l� ¡UL�ú�

ÆULNMO� W�d�AL�« ¡UL�_«
 åw�UM�K�«  w�«dIL�b�«ò  »e��«  fOz—  œÒd??�Ë
 åd��u�ò  vK�  t�U��  d��  Êö??�—√  ‰ö�  VzUM�«
 UN�Oz—Ë W�uJ��« t�«u�� WKJA� s� d��√ò ¨f�√
  UH�«uL�U�  WO�UOM�«  q�J�«  Â«d��«  r��  r�  «–«
 ‰UO� Î«œbA� ‚UM�UD�« ◊U�Ë«  b�√Ë ÆåW�uKDL�«

Æ…bO�F�« W�uJ��« w� s�—ô« ¡«—“u�« —UO��«
 j�  vK�  ÍdB�  ‰u??�œ  s??�  vJ�Ô�  U??�  w??�Ë
 fOz—  Y��  ¨W�uJ��«  …œôË  qON���  ¨qOJA��«

 WO�U��«  W�Uzd�«  ÒdI�  w�  Íd�  tO��  »«uM�«  fK��
 d�U�  ÊUM��  Èb�  dB�  dOH�  l�  ¨WMO��«  sO�  w�
 WOzUM��«   U�öF�«Ë  W�UF�«  ŸU??{Ë_«  w�  ¨ÍuK�
 ¡ôœù«  ÊËœ  s�  ÍuK�  dOH��«  —œU�Ë  Æs�bK��«  sO�

 Æ`�dB� ÍQ�
 “U�LL�«  ÍdHF��« w�HL�«  —Òc� X�ô n�u� w�Ë
 ¨—U�√ 5 W�uJ� —«dJ� s� …bA� ¨Êö�� bL�√ aOA�«
 UN�Q�  s�  w�UO�  ‚«d��«  W�ËU��ò  Í√  ÎUC�«—
 »Ëd�Ë  WOK�«œ  d�«u�  v�≈  b�b�  s�  bK��«  c�√
 bK��«ò Ê√ Êö�� w�HL�« d���«Ë ÆåtK�« `L� ô WOK�√
 »uKDL�«Ë ¨W�dO� WOFL�� fO� Ã—U��«Ë ¨ÂË“Q�
 ¨lOL��«  l�  q�«u��«  nKJL�«  W�uJ��«  fOz—  s�
 XO����  WOM�u�«  Èu??I??�«  dzU�  vK�  ÕU??�??H??�ô«Ë
 fO�Ë ¨—UON�ô« lM�Ë œUB��ô« ‘UF�≈Ë —«dI��ô«
 `BM�Ë  ÆWOK�«b�«  W�“_«  q�Ëb�Ë  f�—U�L�«  l�d�
 q�  ¨V���  …d�A�«  s�  ‰ËeM�U�  fO�  lOL��«
 UM�b�u� ∫‰uI� Íc�« qIF�«  uB� Î«bO� ¡UG�ù«
 UM��d��  Ê_  ¨U�bK�  cIM�  UM�“UM�Ë  UM�ËUF�Ë

ÆåW�e�� Ã—U��« l� WO��—U��«
 WOF�dA��«  W�K��«  WÒOA�Ë  ¨d??�¬  ‰U��  w�
 ¨ÂUF�«  uHF�«  Êu�U�  UNO�  Ã—bL�«  q�IL�«  Ÿu��_«
 w�  jGCK�  r�bOFB�  sO�u�uL�«  w�U�√  q�«Ë
 ÂU�√  …b�   U�d�  lD�  v�«  «ËbLF�  ¨t�H�  ÁU��ô«
 l�UI�Ë  «bO�  w�  UOK�«  W�U�  ¨fK�«d�  Í«d??�
 q�√  s�   ËdO�  ÁU??�?? Ò�«  w�  WO{U�d�«  WM�bL�«

ÆuHF�« —«d�ù sO�ËR�L�« vK� jGC�«
 U�Ë—uJ�   U�U�ù«  …dz«œ  l Ò�u�  l�Ë  Î̈UO��  

 W�B�«  WM��  fOz—  —Òc??�  ¨Êu���«  t�U���«Ë
 åU�Ë—u�ò  ”ËdO�ò  ÒÊ√  s�  ¨w�«d�  r�U�  VzUM�«
 «ÎÒb�  VFB�«  s�Ë  ¨ÊUM��  w�  …dDO��«  s�  Ãd�
 ¨åUN�H�  WI�dD�U�  UM�dL��«  «–≈  tOK�  …dDO��«
 w ÒAH� ¡b� cM� XF{ÔË  «¡«d�≈ „UM�ò ÒÊ√ U Î�{u�
 ¡«b??�—«  …—Ëd??{  UNM�  ¨w{UL�«  ◊U��  w�  ¡U�u�«
 UNÒMJ� ¨rOIF��«Ë w�UL��ô« b�U���« Â«e��«Ë W�ULJ�«
 œb�  v�≈  ÊuN�Ò��  UM�√ò  b Ò�√Ë  ÆåV��  UL�  oÒ�DÔ�  ô
 …dD�  U�U�ù« ÊuJ� Ê√ ·u��«Ë ¨d��√  U�U�≈
 `��√  w��«  ¨WIzUH�«  W�UMF�«  ‰u??�œ  ÂeK���Ë
 ÒÊ√  vK�  w�«d�  œÒb??�Ë  ÆåQ�F�  UNM�  W�L�U�  80
 r� WÒOMFL�«  «—«“u�« sJ� ¨ c�Ô�«  «¡«d�≈ „UM�ò
 lM�  UNM�  ¨WÒOzU�u�«   «¡«d??�ù«Ë   «œU�—ù«  o�D�
 sOH�U�L�«  vK�   U�«dG�«Ë  W�UL�  ÊËœ   UFL���«
 d��Ë  ¨”UM�«  s�  «Î—U�N��«  „UM�  ÒÊ√  UL�  ¨U�dO�Ë
 s�  åU??�Ë—u??�ò  „UM�  ÒÊ√  sOFM�I�  dO�  n�ú�

 Æå”U�_«
 l�  oO�M��U�   «d�U�L�«  W�d�b�  XH�Ë√  Î̈UOM�√
 –  ÊöO�  WIDM�  w�  …dA�ML�«  gO��«   «b??�Ë
 v�≈  wL�ML�«  w�UA�«  dOL�  bL�√  w�U�—ù«  ¨U�d�“
 sO�—UAL�« b�√ ¨ÍËö��« b�U� qO�I�« w�U�—ù« WOK�

Æ2020Ø8Ø21 a�—U�� Êu�H� WL�d� w�
 q��  WL�d��  ◊—u??�??�  w�UA�«  Ê√  v??�≈  —UA�
 ·u�uL�«  WI�  gO�H�  ¡UM�√  WF�—_«  sO�dJ�F�«
 a�—U��  ÍË«b��«  q��  WIDM�  w�  “d�«  ‚«“d�«  b��
 l�dL�«  v�≈  ·u�uL�«  rOK�� r�Ë Æ2020Ø9Ø13

Æh��L�«

 ¨WÒO�«dIL�b�«  vK� lO�A��« UN�«uM� Z�«d� s� …bOH��L�« Âö�ù« qzU�Ë iF� ≠
 ÊUO�  sO�  t��U�d�  sDM�«Ë  X�U�  Íc�«  lO�D�K�  WÒO��Ëd�  d�—UI�  œ«b�≈  s�  d�Q��  r�
 sO�_«   U�UD�  Y�  lML�  WÒO�dO�√   «—«dI�  Âe��«Ë  ¨s�d���«Ë   «—U??�ù«Ë  ‰ö��ô«
 qIM� — Òd�� ö� Âe��« U� q�L� ¨WO�«Ë Z�� X�� ¨tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�«

Æw�dO�_« ŸËdAL�« Âb��Ë WÒO�dO�_« …¡U�F�« X�� W�uCM�  UOB��  U�UD�
 oM�  W�UO�  ÊËcHM�Ë  w�UM�K�«  VFA�«  s�  ‰«u�_«  Êu����  s�c�«  ÊuO�dO�_«  ≠
 fL�  ¡öL�  bOM��  »uKDL�«  ÊuJ�  U�bM�  …d�u�  ‰UL�«  ÊËb��  ¨l�u��Ë  —UB�Ë
 ÊuF�A�Ë  ÊuLOI�  œU�H�«  WI�ö�  s�ËUM�  X��   U�uIF�«  Êu{dH�  r�Ë  ¨Âu��

Æ U�UDI�« q�Ë o�UML�« q� w� …dA�ML�« œU�H�«  U�—u�«d��≈ ÂUO�

 (1¢U áªàJ) ... ¿ƒ«cô«eC’G ≥ØfCG GPÉªd

Twelfth year /Saturday / 26  September 2020 / Issue No. 3339
3339  œb??F�«  Ø  2020  ‰uK�√  26  Ø  X���«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

…hÓ©e π«eõdG
 á«æ¡d ¬HÉàc øe áî°ùf Ωób

 v�«  å—u�e�«  Ãd�  w�  —u��ò  t�U��  s�  W���  ÍËöF�  bOF�  qO�e�«  ÂÒb�
 v�≈ dO�_« …—U�“ ‰ö� WOM� qO�UL�« ”UL� W�d�� w�UO��« V�JL�« fOz—
 w{«—_« s� Î «bF�� 415 ÎU�U� 27 q�� UNDO�� sC��« w��« —u�e�« Ãd� WIDM�

ÆrNMO� s� WOM� ÊU� ¨WK��L�« WOMOD�KH�«
 235 Íu��Ë U�u�U� w��« WO�UI�« ·ËdE�«Ë s�bF�L�« …U�UF� o�u� »U�J�«

ÆUM�F� ¡UM�√ t� ÷ÒdF�� U� ‰u� W�U� WIO�Ë ÒbFÔ� u�Ë ¨…—u�
 …d��  WKO�  s�bF�LK�  t�Òb�  U�Ë  t�UH �Ë  ÍËöF�  qO�e�U�  WOM�  œU�√  b�Ë

¨œUF�ù«
 ÎU�u�  s�bFL��«  WOC�  l�U�Ë  œUF�ù«  WK�d�  V�«Ë  ÍËöF�  qO�e�«  ÒÊ√  d�cÔ�
 WOM�u�« W�U�u�«Ë å—u�u� ÊU�—Ë√åË å—UNM�«ò w�b�d�� ÎU�ËbM� ÊU� U�bM� ÂuO�

ÆÂö�û�

—u�e�« Ãd� w� —u�� t�U�� ÍËöF� s� rK��� WOM�

 WO�UM�K�«  W�“_«  s�  w�dO�_«  n�uL�«  W�—UIL�   «dI�  l�—√  h ÒB�  bI�  Æw�UM�K�«  nKLK�  qO�  WLK�  w�  
 ÒnKL�«  Æ «dI�  l�—√  jI�  «c�√  WOLO�«d�ù«   U�UH�ôU�  t�OIK�  Òr�  Íc�«  lO�D��«Ë  ‚UH�ô«  s�  ÂöJ�«  ULMO�
 l Ò�u��«Ë  –uHM�«  n�Ë  …—Ëd{  —«bIL�  ô≈  ¨e�«d�√  tKO�e�  d�_«  „d�  UL�—  ¨W�U�  …dIH�  k��  r�  w�«d�ù«

°w�U�d��« vMFL�U� YO���« Í√  malignant  u�  qLF��L�«  `KDBL�«  ÆÊ«d�ù “YO���«”
 œU�H�«  vK�  œÒb�  YO�  w�UM�K�«  ‚“QLK�  tH�Ë  w�  b�b��   Q�  r�  w�UM�K�«  nKL�U�  oÒKF��  U�  w�
 w�  n Ò�u�  w��«  W�K�_«  f�bJ��Ë  “w�UM�K�«  VFA�«  `�UB�”  »dC�  œU�HK�  tK�«  »e�  ‰öG��«Ë
  U�UAM�  r�b�«  ÂÒbI�  s�  Òq�  W��UF�  …b��L�«   U�ôu�«  Âe�  —Òd�  UL�  ÆWIDML�«  w�  —«dI��ô«  Âb�  dA�
 qLF�« œU��≈”  WLN� X�� sOI�U� s�d�“Ë vK� X{dÔ� w��«  U�uIF�« —U�√ ‚UO��« p�– w�Ë ÆtK�« »e�
 ?� ·«d��ö� “¡U�dA�«”  vK� jGC�« w� …—«œù« W�UO� —Òd� UL� °“tK�« »e�� W�b� w�UL�«Ë w�UO��«
 q�uL� —œUB� vK� WO�dO�_« ◊uGC�« ÒÊ√ d��F�Ë Æ“WO�U�—≈ WLEML� t�OL�� …—Ëd{Ë  tK�«  »e�  l�«Ë”
  U�UA�  q�uL�  w�  WL�U�L�«  …—ËdC�  »e�K�  ÂUF�«  sO�_«  ÂöJ�  ÁœUNA��«  w�  W��U�  X�U�  »e��«
 W�“«uL�  ÆÊ«d�≈  w�  WO�ö�ù«  W�—uNL��«  vK�  ◊uGC�«  V���  WO�«d�ù«  WL�U�L�«  hÒKI�  bF�  »e��«
 ÊuOK�  700  w�«u��  Ê«d�≈  w�  WO�ö�ù«  W�—uNL��«  UN� ÒuL�  X�U�  ÎU�uM�  —ôËœ  —UOKL�  …—ÒbIL�«  »e��«
 t�LK� w� bOF� s� ôË V�d� s� ô  Q� r� q�UIL�« w� ÆÈu��L�« b�b�� ÊËœ hÒKI� b� «c�Ë Î̈U�uM� —ôËœ
 w��dH�«  —ËbK�  q�U���«  «c�Ë  ÆŸu{uL�«  w�  U��d�  —ËœË  …—«“u�«  qOJA�  W�“√  vK�  WK��_«  —U�≈  w�Ë

ÆU�dE� w� W��ô WDI� X�U�
 s�  t�ö�  UM�U���«  Òb�  U�  W�—u�Ë  sLO�«Ë  ‚«dF�«Ë  sO�d��«  œö��  Èd�_«   UÒHKL�U�  oÒKF��  U�  w�
 Õö�  qO��  ¡ö�≈Ë  t�özU�Ë  w�O��  bO�Ë  —u��bK�  dH��«  s�  dE��«  l�—  …—Ëd??{Ë  ÊU��ù«  ‚uI�
 s�—U�  …b��L�«  r�_«  »ËbM�  œuN��  …—«œù«  bO�Q�  —Òd�  sLO�U�  oÒKF��  U�  w�  ÆrO�«d�ù«  —b�Ë  —bO��«
 vK� œÒb� UL� ÆsOO�u��«Ë WOMLO�« W�uJ��«  U{ËUHL�« W�ËU� vK� lL�� dO�_«  ôËU�� w� f�H�d�

ÆWO�U��ù«  «b�U�L�« vK� ÊËbL�F� sOOMLO�« s� W�L�U� 80  YO� WO�UL��ô« W�U��«
 W�—uNL��«  q�b�Ë  w�«d�ù«  —Ëb�«  s�  w�«dF�«  VFA�«  ¡UO��«  ÁU ÒL�  U�  qO�  —U�Q�  ‚«dF�«  w�  U�√
 ·UDL�«  d�¬  w�   Òœ√  w��«  WO�U���ô«   U�d��U�  bNA��«Ë  ¨WO�«dF�«  WOK�«b�«  ÊËRA�«  w�  WO�ö�ù«
 …œUO� ÷dH�  √b� w��« WO�«dF�« W�uJ��« œuN�� œU�√Ë Æ¡«—“uK� ÎU�Oz— wL�UJ�« vHDB� WOL�� v�≈
 qN� ÆÊ«dN� w� fO�Ë ÍœU�d�«Ë qO�—√Ë …dB��«Ë œ«bG� w� ÊuJ� w�«dF�« q�I��L�« —«d� YO� ¨‚«dF�«

øW�e�d�ö�« bL�F� WO�«—b� Ë√ ‚«dF�« rO�I� w� WÒO� s� d�R� p�–
 X�J�—« w��« “ U�UEH�«” WO�ËR�� W�—u��« W�Ëb�« qÒL�� w��« W�œd��« qO� —Òd� Í—u��« nKL�« w�
 b Ò�√  UL�  Æw�d��«  —Ëb�«Ë  g Ò�u��«Ë  uKG�«Ë  V ÒBF��«   U�UL��  d�–  Í√  ÊËœ  s�  Í—u��«  VFA�«  o��
 ÈuIK�  UN�K�—√  w��«   «b�U�L�«Ë  WO�ö�ù«  W�Ëb�«  W�—U�L�  n�U��K�  …b��L�«   U�ôu�«  “…œUO�”  ÒÊ√
 dBO� Êu�U� ‰u�œ vK� ÎUC�√ œÒb�Ë ÆWO�ö�ù« W�Ëb�« WL�e� s� UNMJL�� WO�ö�ù« W�ËbK� WC�UML�«
 w� ¡U� UL� ¨W�—u��« W�“ú� w�UO� Òq�Ë W�—u��« W�uJ��«Ë W�Ëb�« r�b� s� Òq� W��UFL� cOHM��« eO�

 Æ2254 r�— s�_« fK�� —«d�
 vK� œÒb� YO� W�—UIL�U� …dOB� X�UJ� e�«d�√ WK�«b� U�√ ÆqO� WLK� w�  ¡U� w��« ◊UIM�« “d�√ Ác�
 Æ «œ—«u�«  s� —ôËœ —UOK� 70  s� WO�ö�ù« W�—uNL��« ÊU�d� w� ÈuBI�«  ◊uGC�« W�UO� “ÕU��”
 W�U�Ë —UNM� U�œUB��« ÒÊ√Ë Ê«d�≈ l� ÍËuM�« ‚UH�ô« s� »U���ô« s� …—«œù« —«d� W Ò�� vK� b Ò�√ UL�

ÆUN��—U� w�  U�u��L�« qH�√ v�≈ t�u� Òb� vK� XK�Ë w��« WOM�u�« WKLF�«
 iF�  „UM�  ÒÊ√  Òô≈  ¨pK�  ŸUL��ô«  W�K�  WOL�√  “ËU��  sJL�  w�U��U�Ë  b�b��  ÊU�LKJ�«   Q�  r�
  U�—UHL�«Ë ŒuOA�« fK�� w�Ë …—«œù« ÊU�—√ sO�Ë …—«œù« w� ÂUF�« Ã«eL�« vK� ¡wC� w��«  UE�öL�«

ÆsOO�«dIL�b�« ŒuOA�«Ë sO�—uNL��« ŒuOA�« sO�
 ÎUL����Ë ÎU�U�d� «b� dO�_U� Æe�«d�«  uO�«Ë qO� bO�«œ sO� WHK��L�« b���« WG� w� v�Ë_« WE�öL�«
 W�C�I� X�U� W�ËdDL�« WK��_« vK� qO�  U�U�≈ Æ…b�«Ë …Òd� r Ò���� r� qO� bO�«œ ULMO� W�K��« WKO�
 ŒuOA�«  bM�  X�U�  UL�  WO�U�  sJ�  r�  lO�D��«   UO�UH�U�  …—«œù«   «“U��ù  ”UL��«  WG�  ÒÊ√  UL�  W�UGK�
 W�U�  s�  »d�I�  ÊU�  e�«d�√  ÕUO�—«  Æs�U�  rO�  q��  sOO�«dIL�b�«  iF�Ë  “Ëd�  b�  q��  sO�—uNL��«
 w�«dIL�b�«  »e��«  ŒuO�  q��  s�   «œUI��ö�  Á“ËU��Ë  Ê«d�≈  ‰e�  w�  …—«œù« “ U�U��”  w�  —U���ô«
 ÊuO�«dIL�b�« ŒuOA�« dC���« Æw�Ëb�« bOFB�« vK� Î «b� …dO�� W�e� v�≈  Òœ√ w��« …—«œù«  U�UO��
 e�«d�√  «b� Æ…b��L�«   U�ôu�«  V�U� v�≈  WH�«Ë w��U� W�Ëœ Òô≈  sJ� r� YO� ¨s�_« fK�� w� X�uB��«
  U�dA�«Ë  œ«d�_«  ÒÊ_  Ê«d�≈  vK�   U�uIF�«  ·UM���«  WÒO�UF�  b Ò�√  UL�  ¨‰U��«  p�c�  Î «dO��  Àd�J�  ô  t�√
 qO�  U�√  Æ U�dA�«Ë  œ«d�_«  v�d�  w��«  ‰Ëb�«  dE�  WN�Ë  s�  dEM�«  iG�  w�dO�_«  Êu�UIK�  lC���
 b���« WG� ÆW�UO��« pK�� ·d��� r�bI�� ÂU� ÚÊ≈Ë …—«œù«  U�UO�� ÎUOÒK� lM�I� dO� t�√ ŸU�D�ô« vD�Q�
 w� qGO� „U� „«c�¬ w�dO�_« ŸU�b�« d�“ËË w��L�œ W�d�AL�« ÊU�—_« W�O� fOzd� b���« WGK� UM�d Ò�–
 WF�«Ë  W�dJ��  WÒOKLF�  U�U�Ë√  „«—U�  w�dO�_«  fOzd�«  d ÒJ�  U�bM�  2013  nO�  w�  ŸUL��ô«   U�K�
 w�  w�dO�_«  e�dL�K�  W�dJ�F�«   U��öL�«  w�  ‰u�b�«  tC�—  u�  qO�  ÃU�e�«  qzôœ  s�Ë  ÆW�—u�  b{
 t�UB��« dO� s� Ÿu{uL�«  ÒÊ√  d���U�  ¨w�u� `OK���  «—U�ù«  W��UD� W�—UI� w�Ë W�—u�Ë ‚«dF�«

ÆÊu�U�M��« ’UB��« s� q�
 rO�  »d�√  ‰U�L�«  qO��  vKF�  ÆŒuOA�«  s�  œb�  UN�Òb�  w��«   ö�«bL�«  w�  X�U�  WO�U��«  WE�öL�«
 w�  W�uJ�  qOJA�  WO�UJ�≈  ‰u�  t�uJ�  s�  ¨Í—uNL�  u�Ë  WO�—U��«   U�öF�«  WM��  fOz—  ¨g�d�
 W�K��  t�U���«  w�  WE�öL�«  pK�   ¡U�  ÆWO�UO��«  WI�D�U�  ÎULJ���  œU�H�«  ÒdL��«  UL�U�  ÊUM��
 Æp�– qB�� r� t�√  dO� ÊUM�� w� W�“_«  ‰u� ÊuJ�� W�K��«  Èu�� ÒÊ√  ÎU�U�D�«  XD�√ w��«  ŸUL��ô«

 o�dH�«  WOHB�  w�  …—«œù«  —«d�  s�  X�ô  ŸU�b�  ÂU�  w�«d�ù«  nKL�«  WA�UM�  ‚UO�  w�Ë  Èd�√  WN�  s�
 WIDML�« w� w�«d�ù« l Ò�u��« Ÿœ— p�– ‰ö� s� Òr� XO� WOL�_« W�U� w� ÊU� —«dI�« ÒÊ√Ë w�ULOK� r�U�
 Æw�ULOK� –uH� t�UA� t� –uH� ô YO� °Î«b� Î«b� nOF{ w�ULOK� WHOK� ÒÊ√ ·U{√Ë Æt�u� V�� vK�
 w�b� ÒÍ√  q�� vK� Â«b�ù«  s� Ê«d�≈  w� WO�ö�ù« W�—uNL��«  —Òc� W�NK�«  b�b� b�bN� —«b�S� r���«Ë
 WO�ö�ù« W�—uNL�K� …—b� ô ÊQ�Ë °t�u� Òb� vK� Î«b� WLO�Ë ÊuJ�� V�«uF�« ÒÊS� w�dO�√ ÍdJ�� Ë√

° Òœd�« vK�
  «b�U�L�«”  X�ËUM�  WK��_«  b�√  ÆWK��_«  iF�  vK�  qO�  bO�«œ  W�U�≈  w�  X�U�  W��U��«  WE�öL�«
 WO�U��≈   «b�U��  s�  —ôËœ  ÊuOK�  19  Í“«u�  U�  XK�—√  WO�dO�_«  …—«œù«  ÒÊ√  œU�√  ÆÊUM�K�  “WO�dO�_«
 WK�«b�  w�Ë  Æ ËdO�  Q�d�  dO�H�  bF�  r�UF�«  UNK�—√  w��«   «b�U�L�«  r��  w�  WO�U��«  W��dL�U�  X�U�
 —ôËœ  «—UOK� 10  v�≈   «b�U�L�«  r�� q�Ë ©…ÒbL�«  œÒb�� r�® WO{UL�«   «uM��«  ‰ö� ÒÊ√  œU�√  Èd�√
 ¨wK�«b�«  s�_«  Èu�  Ë√ØË  gO��«  bBI�  ÊU�  «–≈  œÒb��  r�  Æw�bL�«  lL��L�«   UL ÒEM�Ë  WOM�_«  ÈuIK�
 X��–  s�Q�  ©wK�«b�«  s�_«Ë  gO��«®  WOM�_«  ÈuI�«  lOL�  t�IK�  UL�  nI�  „UM�  ÊU�  «–≈  ∫‰«R��«  UM�Ë
 ÍdHO��  `�dB��  U�d Ò�–  `�dB��«  p�–  øUNM�   œUH��«  w��«   ULEML�«  w�  U�Ë  Èd�_«   «b�U�L�«
  «—UOK� …dAF�« qN� ÆtK�« »e� WMDOA� —ôËœ ÊuOK� 500  Í“«u� U� XIH�√ …—«œù« ÒÊ≈ ‰U� U�bM� ÊUL�K�

øÊUL�KO� U�d�– w��« ÂU�—_« pK� qLA� qO� UNM� rÒKJ� w��«
 e�«d�√ ÕUO�—U� ÆŒuOA�« fK�� q�«œË WO�dO�_« WO�—U��« q�«œ ŒUML�« ·ö��« u� WF�«d�« WE�öL�«
 s Ó� „UM� ÒÊ√ Õu{Ë ÒqJ� Ò‰b� ¨ö�ËeM� ÒnKL� t�—«œ≈ w� qAH�« bF� w�«d�ù« nKL�« …—«œ≈ w�  U�UH�ù« r�—
 ‰u� X�d� w��« WK��_« s� qO� ÃU�e�« ÆWÒO�uONB�« W�KBLK� jI� q� WO�dO�_« W�KBLK� Àd�J� ô
 d��F� s Ó� ŒuOA�« fK�� w� „UM� ÒÊ√ vK� Ò‰b�Ë ÎU�{«Ë ÊU�  «—U�ù« W�Ëb� 35 ·«  «dzU� lO� ÈËb�
  U�öF�« WM�� w� sOO�«dIL�b�« dO�� “bMM� »u� ‰U��« Ác� w�Ë ¨—U���« ÒÍ√ ‚u� ÊUOJ�« s�√ W�KB� ÒÊ√
  «dzU� lO� Ê≈ Õu{u� ‰U� w�«dIL�b�« aOA�U� Æw�uONB�« ÊUOJ� sO�L��L�« —uIB�« s�Ë WO�—U��«
 s�dA�  Íc�«Ë  ÊU�e��«  tOK�  o�«Ë  w�dO�√  Êu�UI�  W��d�  WH�U��  qÒJA�   «—U�ù«  W�Ëb�  “35  ·√”

ÆÊu�U�M��« v�≈ t�U�√Ë qO�UH��« w� ‰u�b�« qO� i�— ÆÊUOJK� ÍdJ�F�« w�uM�« ‚ ÒuH��« W�uL�œ
 »e��U� ÆlO�D��«  U�UH�ô bO�Q��« w� ·ö��ô« ŒuOA�« fK�� w� ŒUML�« w� ‚dH�« sL{ s� ÎUC�√
  U�UH�ô«  ÒÊ√  «d���«  “Ëd�  bO�  ÊU�K�Ë  g�d�  rO�  WO�—U��«   U�öF�«  WM��  fOz—  ÊU�K�  Í—uNL��«
 t�II� “U��S� ‚UH�ô« p�– q Ò��� Ê√ lD��� r� sJ�Ë ‚UH�ô« b Ò�√ “bMM� »u� aOA�« ÆWO��—U�  «“U��≈
 b�d� ô Íc�« sLONL�« Âö�ô« w�  U�UH�ô« pK�� ”UL��« …œËd� X�JF�« ÆV�F�« l�— »U� s� Òô≈  …—«œù«

ÆV�«d� …—«œ≈ t�II� U� “U��S� ·d�F� Ê√
 Òb{  w�UO�  ŸUL�≈  vK�  bO�Q�K�  Òô≈  b�b��   Q�  r�  ŸUL��ô«  W�K�  ÒÊ≈  ‰uI�«  sJL�  W�ö��«  w�
 V�«d� …—«œ≈ ‰u� WL�U��« W�O��« w� ÂU�I�ô« vK�Ë rOK�ù« w� UNzUHK�Ë Ê«d�≈ w� WO�ö�ù« W�—uNL��«
 f�UN�«  u�  w�uONB�«  ÊUOJ�«  s�√  Æw�UF��«  »uK�√  w�  q�  ·«b??�_«Ë  w�U�_«  Ÿu{uL�«  w�  fO�

ÆWO�dO�_«  «œUOI�« „uK�� rÒJ��� Íc�« bO�u�« sJ� r� Ê≈ d��_«
w�dF�« w�uI�« dL�RLK� o�U��« ÂUF�« sO�_«Ë w�UO� ÍœUB��« Y�U�Ë V�U�*

 (1¢U áªàJ) ... á q«cô«eC’G á«LQÉîdG

 (1¢U áªàJ) ... ¬∏«MQ ≈∏Y ¿ôb ∞°üf

 iF�  W�Ëd�  s�“  w�  ©·«d��«  ô  ¨`K�  ô  ¨÷ËUH�  ô®  Àö��«  t�«¡ôË  d�UM�«  b��  ‰UL�  v�M�  qN�
ÆÆÆW�_« œ«b��« vK� `�U� w�F� i�— j�Ë ¨ËbF�« l� lO�D��« v�« sOÒOA�UN�« UM�UJ�

 …uI�U� c�Ô√ U�ò Ë ¨åvI���Ë vI���  b�Ëò w��« W�ËUIL�« ZNM� rz«b�« tOÒM��Ë d�UM�« b�� v�M� q�Ë
 UN��UI�Ë  W�ËUIL�«  …œ«—≈  W�bN���  »u�Ë  »b�  Òq�  s�   «d�«RL�«  UM�  jO��  ULO�  ¨å…uI�U�  ô≈  Òœd���  ô

ÆÆÆZOK��« v�« UNDO�� s� W�_« Ác� w� UN�ö�Ë
 23  …—u�  W�«b�  cM�  tF�—  Á—UF�  p�c�  Î «b���  UNH�Ë  w��«  W�«dJ�«   UH�ËË  d�UM�«  ‰UL�  v�M�  q�Ë

ÆÆÆÎUF� —ULF��ô«Ë œ«b���ô« wMF�  UM� œU�F��ô«Ë ¨åœU�F��ô« bN� v�Ë bI�  w�√ U� p�√— l�—≈ò uO�u�
 l�—UAL�«Ë  ·ö�_«  b{  UN�—UF�  ’U�Ë  ¨UN��«—  qL�  w��«  W�ËdF�«Ë  d�UM�«  b��  ‰UL�  v�M�  q�Ë
  UO�B� v�« U�—UD�√ XO�H�� q� w�dF�« UMM�u� Wze���« aO�d� v�« tO� ÊuF�� s�“ w� ¨W�—ULF��ô«

ÆÆÆWO�uI�« …b�uK� W�bIL�« w� WOM�u�« …b�u�« ÒÊ« ÎULz«œ b�R� ÊU� Íc�« u�Ë ¨WO�d�Ë WO��c�Ë WOHzU�
 VN�Ë œU�H�« `�B� s�“ w� ÎUHOE�Ë ÎUN�e�  U�Ë ÎUN�e�Ë ÎUHOE� ‘U� Íc�« d�UM�« b�� ‰UL� v�M� q�
 UM�UJ� vK� WMLONL�« WL��« w� t�UH�«Ë “uF�U� r�_« lO�d�Ë sOM�«uL�« l�u��  U�UO�Ë VFA�« ‰«u�√

ÆÆÆUM�UFL���Ë UM�ËœË
  U�KDB�  ÍœUB��ô«Ë  w�UO��«Ë  ÍdJH�«  UM�u�U�  v�«  q�œ√  Íc�«  d�UM�«  b��  ‰UL�  v�M�  q�
 jOD�� qJ� Î «dOD� ÎUAOLN�Ë ¨WOLM��« l�—UAL� ÒUF�d� Î «—U�J�« ÂU�_« Ác� gOF� ULO� ¨åjOD���«Ë WOLM��«ò

ÆÆÆgOF� w��« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« v{uH�« ‰U� s� UM�d��
 W�—Ëd{  W�U��  ÎUC�√  q�  ¨V���  w{UL�«  s�  WKOL�  Èd�c�  d�UM�«  b��  ‰UL�  s�  Àb���  ô  p�c�

Æq�I��L�« v�« t�«—UO�Ë Á—UJ�Q� d�F� Î «bO�Ë Î«d��Ë ¨d{U��«  U�b�� WN�«uL�

Æ‰ÆÂÆ‘ pM� —«œ«d�
ŸUL��≈ —uC�� …u�œ

sOL�U�LK� W�œUF�« dO� WO�uLF�« WOFL��«

 sOL�U�L�« …u�b� Æ‰ÆÂÆ‘ pM� —«œ«d� …—«œ≈ fK�� ·dA��
 ·u� Íc�« W�œUF�« dO� WO�uLF�« WOFL��« ŸUL��≈ —uC�� Â«dJ�«
 l�«u�«  WFL��«  Âu�  dN�  bF�  s�  dA�  WO�U��«  W�U��«  w�  bIFM�
  U�UL��ù« W�U� w� ¨2020 ‰Ë_« s�dA� dN� s� l�U��« tO�
 w�  ‰Ë«b�K�  p??�–Ë  ¨—«œ«d??�  W�UM�  s�  s�U��«  o�UD�«  w�  WMzUJ�«

  ∫w�U��« ‰UL�_« ‰Ëb�

 ¨30 ¨29 ¨28 ¨27 ¨25 ¨24 ¨23 ¨22 ¨15 r�— œ«uL�« ÂUJ�√ q�bF�  ≠ 1
 Êu�U�  ö�bF� l� U�U���« w�U�_« ÂUE� s� 50Ë 48  ¨46  ¨44  ¨36

Æ2019Ø126 r�— Êu�UI�« w� …œ—«u�« w�UM�K�« …—U���«

ÆWHK��� —u�√  ≠ 2

   —«œ«d� u�—U�  
ÍcOHM��« d�bL�« ?? …—«œô« fK�� fOz—

¥ôW ¥ôàØe ≈∏Y …ôjôëdG

 o�U��« fOzd�«  UNOK� Âb�√  w��«  …uD��« Ê√ s� r�d�U� ≠
 qOJA�  qON��  Ê«u??M??�  X??�??�  Íd??�d??�??�«  b??F??�  W??�u??J??�??K??�
 ’dH�«  `??M??�Ë  V???�œ√  vHDB�  n??K??J??L??�«  f??O??zd??�«  W??�u??J??�
 »d�√  w�Ë  ¨WO�U�  ôË  WIÒ�u�  sJ�  r�  ¨WO��dH�«  …—œU�LK�
 Íd�d��«  ÊU??�  w��«  W�bOFB��«  …uD�K�  `O�B�  nBM�
 »U�  s??�  t??K??�«  »e???�Ë  q??�√  W??�d??�  wzUM��  ‘Òd��K�  U???�¡«—Ë
 W�«u�  s�  W�uJ��«  vK�  bO�«  l{u�  Î «bONL�  ¨WO�UL�«  …—«“Ë
 WO�UOM�« WO�K�_« gOLN�Ë sOI�U��«  U�uJ��« ¡U�ƒ— ÍœU�
 vK�  WÒ�œuF�  »d�  `�ö�   √b�  Î̈ UF�  W�—uNL��«  fOz—Ë

ÆÍd�d��«
 r�_«  d�M�  s�  Êö�S�  »d��«  ÍœuF��«  pKL�«  `���«  ≠
 l{uK�  ÂbI�  Í√  j??�—  ‚UO��«  Ã—U??�  s??�  tML{  …b��L�«
 »e�  ÂUN�«  vK�  ÁbO�Q�Ë  ¨W�ËUIL�«  Õö�  ŸeM�  ÊUM��  w�
 s�«e��U� d�U�� —U� ‚ö�≈ Õu{u� rNÔ� UL� ¨»U�—ùU� tK�«
 Êö�≈Ë  ¨W�Ëu���«  sJ�Ë  ¨WB�UM�«  Íd�d��«  …uD�  l??�
 »U�K� Î U���Ë ¨…uD��« Ác� s� ¡UDG�« l�d� ÍœuF� wL�—
 …uD��« vK� sOI�U��«  U�uJ��« ¡U�ƒ— W{—UF� rO�e��

ÆŸËdA� dO� ‰“UM�� UNHO�u�Ë ¨WÒ�d�d��«
  ôUIL�  »d��«  WÒ�œuF��«  WÒO�ö�ù«  qzU�u�«  XF�U�  ≠
 ¨WO�dF�« …UM� UN��� d�—UI�Ë j�Ë_« ‚dA�« WHO�� UN�dA�
 W�d�d��« …uD��« bOL��� ·bN� ◊uGC�« Ê√ Õu{u� «b�Ë
 w� n�Ë Íc�« ¨nKJL�« fOzd�«  d�� ‰ULJ��ô« s� UNFM�Ë
 l�d���  w??�«b??�«  w��dH�«  n�uL�«  sO�  o�dD�«  nB�M�
 WÒ�d�d��«  …uD��«  nB�  s�  ‚öD�ô«Ë  W�uJ��«  qOJA�
 ¨W�uJ��« Z�M� W�u�� W�UMB� W�—Ëd{ WK�U� …uD� u��
 sOI�U��«  U�uJ��« ¡U�ƒ— ¡«—Ë nI� ÍœuF� n�u� sO�Ë
 W�u��K� W�UN� W�d�d��« …uD��« s� c��� n�u� vK� ¡UI�K�
 d�_« W�œUF� ÂU�√ Î «œb�� W�—uNL��« fOz—Ë wzUM��« l{ËË

ÆqAH�« WO�ËR�� qL̂�� Ë√ ‰u�I�« ¨l�«u�«
 ¨W�œuF��« WI��« bOF��� s� l�«d� «–≈ t�« rKF� Íd�d��« ≠
 t??�œ«—≈  d��  ÒÊ≈Ë  ¨W�œuF��«  w??�  Á“U���«  cM�  …œuIHL�«
 ¡UN�  tIOIA�  Ãe???�«  Ê√Ë  ¨c���  Íœu??F??�  —«d???�  t??�U??F??{≈Ë
 r� U� t�√ ·dF�Ë ¨W�œuF� WODG�� sO��« p�– cM� q�«u��
 qON��Ë  W�u��  W�UMB�  W��U�  UNKF��  UL�  t�uD�  qLJ�
 ÈuI�«  n�UF�Ë  w��dH�«  r�b�«  ÁbIHO�  ¨W�uJ��«  …œôË

ÆÍœuF��«  n�uL�U�  W�bN��L�«  WOK�L�«
 nK�  s??�  UNKOJA��  Íd??�d??�??�«  rN�Ô�  W�uJ�  …œôË  ≠
 ‚U���ô«  — Òd???�  «–≈  t??M??�  Îôb???�  U??N??H??�R??�  Ë√  n??K??J??L??�«  f??O??zd??�«
 ¨sOI�U��«   U�uJ��«  ¡U�ƒ—  n�u�Ë  ÍœuF��«  n�uL�U�
 ¨wK�«œË  w�—U�  r�b�  w�UO��«  tK�I���  wL�O�  Áb�Ë
 qI�M�  Íd�d��«  Ê√  wMFO�  o�dD�«  nB�M�  w??�  ÁƒU??I??�Ë
 Òr��«  Ÿd̂��  u�  «c??�Ë  ¨VF�√  l{Ë  v�«  VF�  l{Ë  s�

ÆqFH�U�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

z¢û©àæJ{ áq«°ùfôØdG áë∏°SC’G  äÉ©«Ñe ..É«côJ ÖÑ°ùH
 WN� s� WIDML�« w� Èd�√ ·«d�√Ë WN� s� UO�d� sO� ¨j�u�L�« d���« ‚d� W�“_ …b�b�  UO�«b�  √b�

ÆW�K�_«  UFO�� w� ULO� ô ¨U��d� vK� ÎUOK� dNE� ¨Èd�√
 l�  W�dJ�F�«   «—ËUML�«Ë   U��—b��«  s�  WK�K�  w�  ¨W�—U��«  WM��«  ‰ö�  w��dH�«  gO��«  „—U�  bI�

Æ…dI�√ l� WOLOK�ù« UN�U�«e� w� ‰Ëb�« ÁcN� f�—U� r�œ vK� bO�Q�K� ¨j�u�L�« ‚d� w� UO�d� ÂuB�
 w�  r�U��  UN�≈  q�  ¨w��dH�«  r�b�«  jI�  wMF�  ô  W�—UAL�«  Ác�  ÊS�  ¨åf�—u�ò  WK��   d�–  ULO�Ë  ¨sJ�

Æ…b�b��« WO��dH�« W�K�ú� Z�Ëd��«
 ô  ¨ÊU�Ëœ—√  VO�  V�—  …œUOI�  WO�—U��«  UO�d�  W�UO�  …bA�  ÊËd�U�  q�u�UL�≈  w��dH�«  fOzd�«  bI�M�Ë

Æj�u�L�« d���« ‚d� w� …dI�√  U�d��Ë ¨w�OK�« Ÿ«dB�U� oKF�� U� w� ULO�
  U�Ëd�L�« s� VOIM��« w� UN�OI�√ r�e�Ë ¨ÊU�uO�« l� W�d���« U�œËb� rO�d� ‰u� ÎU�«e� UO�d� ÷u��Ë

Æ‰Ëb�« s� œb� W{—UF� t�«u� Íc�« d�_« u�Ë ¨UN�öG��«Ë j�u�L�« d���« ‚d� WIDML�
 ‰U�«— …dzU� 18 ¡«dA� U��d� v�≈ XN��« YO� ¨W�dJ�F�« UN�—b� lO�u� ÊU�uO�« XMK�√ ¨…d�H�« Ác� ‰ö�Ë
 WO�Ë—Ë√ W�Ëœ ‰Ë√ ÊU�uO�« X���√ ¨p�c�Ë ¨©w��dH�« u��« Õö� w� X�b� Ê√ o�� WKLF��� 12Ë …b�b� 6®

Æ ö�UIL�« s� ŸuM�« «c� Íd�A�
 UN�uD�√ Y�b��� U��d� l� ©—ôËœ sO�ö� 305 w�«u�® Ë—u� ÊuOK� 260 WLOI� WIH� v�≈ UMO�√ XK Ò�u� UL�

 Æå5≠2000 Ã«dO� u�«œò  ö�UI� s� w�U��«
ÆUO�d�  U�d�� s� oK� d�¬ bK� l� …b�b� W�K�√  UIH� p�c� X�d�√ U��d� Ê√ åf�—u�ò XHA�Ë
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ْر... َوَتَتَفجَّ
ٌة ِبَمْلِء إَِراَدِتِهْم َتَعاَيُشوا َمَعَها،  ُعُبوِديَّ

ْر...  َوُذٌل َوَهَوان، َتْعَشَعَش ِفي ُنَخاِعِهْم َوتَجذُّ
 َفَل الَكَراَمُة َتْعِنيِهْم، 

َفْر...  َوَل اَْلُعْنُفَواُن، َوَل اَلظَّ
أَْشَباُه اَلرَِّجاِل، 

ِعْنَد َسْبِر َغْوِر َعاِرِهْم،
 َيُغوُص اَْلُمَؤرُِّخ ِفي ِصَفاِتِهْم 

ْر...  َوَيَتَبحَّ
َصْيَحُة إَِباٍء َوِعزٍَّة، 

أَْطلَْقَتَها، 
ُهِب، َسَرْت َكالشُّ

 ِفي ِرَحاِب اَْلِبَلْد... 
»اِْرَفْع َرأَْسَك َيا أَِخي،

 َفَقْد َمَضى َعْهُد اَِلْسِتْعَباْد«... 
ِفي ُكلِّ َساَحٍة َوَمْوِقٍع...

َكاَن َلَك 
َمْوِقٌف َوَصْيَحٌة َوَقَراٌر... 

ٍة، َولَبّيَت ِنَداَء اَْلَْحَراْر...  َدَت َضِميَر أُمَّ ِبِه، َجسَّ
ُيَهلِّلُوَن، َيْهِتُفوَن، 
َيْكّبُروَن، ُيَغنُّوَن، 

ِلُكلِّ إِْنَجاٍز 
َواْنِتَصاْر... 

َعلَى َمَداِر َخْمِسيَن َعاماً... 
َلْم نعُد َنْشَهُد 

إِلَّ اَْلَقلِيَل اَْلَقلِيَل 
ِمْن اَْلُفْرَساْن...

َفاْلخُروَن َسّخُروا ُظُهوَرُهْم َمِطيًَّة،
 ِعَوضاً َعْن اَْلِجَياْد... 
ُتْرَكب، ُتَساُق، ُتلَْجُم، 

ْد...  َيْمَتِطيَها اَْلَجلَّ
أََراَك َعْبَد اَلنَّاِصْر،

ُتَك إَِليَها...  َتْمُقُت اَْلَحاَل اَلَِّتي َوَصلَْت أُمَّ
َتُثوُر، َتْغَضُب، َتْنَتِفُض، 

َتْبِكي َمأَْساَتَها،
 وَتذُرُف اَلدَّْمَعَة َعلَْيَها...

َفْقْد َساَد ِفيَها َسَفلٌَة، َوأَْشَباُه اَلرَِّجاْل... 
ِفيِهم اَْلَعْبُد، َواْلَمأُْموُر، َواْلُمْرَتِزُق، 

َواْلَمأُْجوْر، 
اْل...  َواْلُمَناِفُق اَلدَّجَّ

ِفيِهْم اَْلُمَهرُِّج َوالتَّاِفُه، 
َواْلَجاِهُل، َواْلَْحَمُق، 

اٍت اَْلِحجاْل...  َوُعُقوُل َربَّ

َعْبُد اَلنَّاِصْر، 
َبْعَد َرِحيلَِك، 

 ، َغاَزَل اَْلَحاِكُم اَْلَعَرِبيُّ
»إِْسَراِئيل« َوَجْعلَها َجاَرًة... 

ِفي َبْيِتِه اِْخَتلَى ِبَها، َوَعانْقَها، َواْسُكْنَها 
َداَرْه...

َفلََقْد أََباَح َلَها اَلزَِّنا، 
َوَماَرَس َمَعَها اَلدََّعاَرْة... 

َوَبْعَد َذِلَك، َشّرَعُه، َوَرْفَع اَلتَّْمِثيَل َمَعَها، 
إَِلى ُمْسَتَوى َسَفاَرٍة... 

َصْبراً، َعْبُد اَلنَّاِصْر اَْلَيْوَم َتَرى اَْلُعَجاْب!! 
َيأِْتي أَْزَهِريٌّ إَِلى َساَحاِت َصْهُيوْن، 

َيَضُع اَْلِْكلِيَل َعلَى ُنْصِب اَْلُجْنِديِّ اَْلَمْجُهوْل... 
َوَيِجيُء َدْوُر اَْلَحاَخاِم، 

َفَيُجوُب أَْرَض اَْلِكَناَنِة ِبأَْقَداِمِه، 
َوَيلُفُّ اْلَحْبَل 

َعلَى ُعُنِق »أَُبو اَْلَهْوِل«...
َتَرى اَْلَيْوَم اَْلَمَهاِزَل، َواْلَمَصاِئًب، 

َتْنَتِعُش ِفيِه اْلِخَياَناُت... 
َتُسوُد ِفيِه اْلُمَحرََّماُت، 

ْيِف اْلَمْسلُوْل....  ، ِبالسَّ َوُيْسَحُق اَْلَحقٌّ
َل َفْرق َبْعَد الن،

 َبْيَن اْلُمْجِرِم اْلَقاِتِل، 
واْلَبِريِء اْلَمْسُحوْل... 

َبْيَن اْلُمَقاِوِم اْلُحرِّ 
ِلِلْحِتَلْل...

 َواْلُقْرَصاِن اْلَقاِدِم َمَع اْلُْسُطوْل...
َحَملُوا َدْيُر َياِسيْن، َوَبْيُروت، َوِدَمْشَق، َوَغزََّة، 

َل اْلِْجَراُم... سّجْ
ُبوا َشاُروْن ُوبْيِغيْن َوَراِبيْن،  َوَنصَّ

َوَداَياْن،
َلِم َرُسوْل...  ِللسَّ

ُقْم َعْبَد اَلنَّاِصْر َوأَْسَمْع! 
ِة َواْلُمْرَتدِّيَن،  ِفي َزَمِن اَلرِّدَّ

َر اَْلَْمُر،  ُدبِّ
، رُّ َي الشَّ َوُسوِّ

 َقاَيُضوا ِتْبَر اْلَْرِض، 
ِبَوْعِد َشاُووْل... 

أَْلقْوا اْلُمَغفََّل
َباِك،   ِفي الشِّ

ُكوِع َوالتَّْوِقيِع،  َوأَْرَغُموُه َعلَى الرُّ
َعلَى َصكِّ اْلَقُبوْل...

 أَْلَبُسوا ُعَراِبي َقلَْنُسَوًة، 
ْوا َرأَْس َصْهُيوَن  َوَغطَّ
ِبَطْرُبوِش ُزْغلُوْل.... 

َل َتْعْجُب إْن أََصاَب 
ُهوْل....  َنْفَسَك َقَرٌف، َواْنَتاَبَك الذُّ

َفلََقْد أَْصَبْحَنا 
ِفي َزَمٍن َتَساَوى ِفيِه، 

اَْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوْل.... 

ُعْذراً َعْبَد اَلنَّاِصْر!
، َواْلَهَواْن... لِّ  أََراُك َبْعَد َمْشَهِد اَلذُّ

َتْسَتْعِجُل اَْلَعْوَدَة،
 إَِلى َمْثَواَك، 

َقْبًل َفَواِت اَْلََواْن... 
ى ِبلَْوِح َضِريِحَك،  َتَتَغطَّ

َل أََسفاً َعلَى اَْلَحَياِة، أَْو َرْغَبًة ِفي ُرْؤَيِة 
اَْلُعْرَباْن...

َتَك، ِبأُمِّ َعْيَنْيَك،  َفلََقْد َرأَْيَت أُمَّ
َيْحُكُمَها َقَتلٌَة أَْوَطاْن، َوُعَمَلٌء، َوَفَجَرٌة، 

َوأَْسَراُب الُغْرَباْن...
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

في عاِم َرِحيٍلَك ... )تتمة �ص1( 

ثقافتا المقاومة والّتطبيع... 

 

من عملّية »الويمبي« اإلى تفجير المرفاأ 

{ ليليان حمزة 
والّنصر،  والتحّرر  الّظلم  رفض  هدفه  طويل  مسار  المقاومة  يلتقيان؛  ل  نهجان  والّتطبيع  المقاومة 
والّتطبيع غاية ممّهد لها وهدفها الستسلم والرتهان لعدو الرض. وإذا ما استعّنا بمعاجم اللّغة العربّية 
للستحصال على توصيف دقيق، لوجدنا أّن المقاومة مصدُرها »قاَوم« وهي عبارة عن صعوبٍة تواجهها 
قّوٌة معّينة مثل مقاومة الّرياح، وهي المعارضة ورفض الخضوع لرادة الغير، وإذا تأّطرت، تصبح منّظمة 
المقاومة  وهي  وخارجها،  المدن  في  عصابات  حرب  المحتّل  العدو  على  َتشنُّ  عسكرّية  شبه  أو  عسكرّية 
الّشعبّية. أّما مصطلح الّتطبيع فهو ُمشتق من طّبع، أي علَّم النقياد والمطاوعة كتطبيع المهر، وعّود على 

الشيء، أما على مستوى العلقات الدولية، جعلها طبيعّية وعادّية.
تمّر الّسنين وترافقها أحداث جيو-سياسية، تختار الّدول والّشعوب فيها إما المقاومة أو الّتطبيع. في 
مثل هذه اليام من العام 1982، نستذكر عملّية »الويمبي« التي أرست، بمفهوم المقاومة، معادلة جديدة 
في الصراع اللبناني - السرائيلي. بعد مرور أيام على احتلل العاصمة بيروت عقب حصاٍر دام 80 يوماً 
عليها، اعتقد الّصهاينة أّن شوارع بيروت باتت معّبدة لهم، ومقاهيها ستستقبلهم بالّترحاب، وأّن عصر 
المبراطورية السرائيلية قد بدأ؛ بيد أنه فيما كان جنود الحتلل يحتسون القهوة في مقهى »الويمبي« في 
شارع الحمرا، قّرر المقاوم خالد علوان مع اثنين من رفاقه أن ينتفضوا، فمشهد احتساء القهوة ليس عادّياً 

والّسكوت عليه خضوع وإذلل.
دخل خالد بخطًى ثابتة، حيث كان يجلس ضابط إسرائيلي وجنديان، وعند وصوله على بعد مترين، 
الحساب،  ليدفع  »الشيكل«  عملته  جعبته  من  ويسحب  المقهى  في  العامل  الفتى  من  يهزأ  الجندي  كان 
فاقترب منه هذا المقاوم وقال لهم »خلو عنكم... الحساب علينا«. فسحب مسّدسه من تحت قميصه وأفرغ 

طلقاته في أجساد جنود الحتلل، فكان »الحساب« مقتلهم. 
آنذاك، شّكلت عملية »الويمبي« باكورة عمليات جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضّد العدو السرائيلي 
لنسحاب  مقّدمة  كانت  كما  الحتلل،  مع  الّصراع  مسار  على  كبير  بشكٍل  وأّثرت  العاصمة،  احتلل  بعد 

جنوده من العاصمة بيروت.
التي  :الويمبي«  عملّية  هذه  على  عاماً   38 وبعد  والمفاجآت،  المآسي  حاملة   2020 سنة  إلى  انتقالً 
أّن  يبدو  المحتّل،  يمارسه  الذي  الذّل  ورفض  الكرامة  وفائض  للوطن  النتماء  صدَق  وجداننا  في  عصفت 
نسبة ل ُيستهان بها من الشعب اللبناني تحمل فكراً مختلفاً عن الّسابق، باستثناء شريحة كبيرة ما زالت 

تدافع عن حّقها بالمقاومة لسترجاع أرضها وسط النتهاكات اليومية لسيادة لبنان. 
لقد جاء تفجير مرفأ بيروت لكشف المستور من المخططات المرسومة على مدى عقود.. كان رّد فعل 
الّتهام  الّتالي بدأت أصابع  اليوم  أما في  اليوم الول،  التعاطف مع بعضه البعض في  اللبناني  الّشعب 
2006، ناهيك  2000 ورّد العدوان السرائيلي عام  المقاومة الذي حّرر الجنوب عام  تصّوب على سلح 
عن ذلك طالب بنزع سلح المقاومة معتبراً أنه يزعزع استقرار البلد، وزاعماً وجود الّصواريخ في المرفأ، 
العام  منذ  المرفأ  على  رست  التي  المونيوم  شحنات  بتغطية  الله  حزب  اتهام  إلى  انتقلوا  بعدها  ومن 
2013. ولكن تصريح العاهل الّسعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أّن »انفجار مرفأ بيروت حصل بسبب 
هيمنة حزب الله على القرار السياسي في لبنان«، فضح الّنوايا ودّل بصورة غير مباشرة على أّن أميركا 

و«إسرائيل« وراء هذه الّنكبة لمعاقبة حزب الله وشّن حملة شعواء ضّده.
فضلً عن ذلك، بعد أيام قليلة على الّتفجير، جاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، فما كان 
على الّشابات والشباب إل أن يستقبلوه بالحضان والقبلت ويناشدوه لتحريرهم من سلطتهم السياسية 
وإعادة النتداب، علماً أنه ما من شّك أن فساد الّنظام اللبناني أوصل البلد إلى المحنة التي يصعب عليه 
النهوض منها، لكن ل يمكن الحّل باستجداء الفرنسي أو الميركي لحتللنا أو عدم اعتبار »إسرائيل« عدّواً 

والّترويج لها على أّنها حمامة سلم. 
إلى  العربية كالمارات والبحرين  الدول  المرفأ حتى سارعت  يمّر أسبوعان على حادثة  لم  وبالّتالي، 
اللبناني وبدأت تقديم الحجج  ركوب قطار الّتطبيع مع العدو السرائيلي، وتفاعلت شريحة من الّشعب 
إل  يتّم  ل  العيش بهناء ورغيد  وأّن  الخليج  لما طّبعت دول  المنطقة  اليراني في  الخطر  لول  أنه  والعذار 

بالّسلم!
قبضة  من  فلسطين  تحرير  سبيل  في  منفعة  بتقديم  الّدول  هذه  قامت  ترى  يا  هل  هنا،  الّسؤال  ويكمن 
عقدت  التي  العربية  شقيقاتها  أّن  ال��دول  هذه  تدرك  ألم  الّساحة؟  عن  وتحذفها  إي��ران  لتأتي  الحتلل 
اتفاقيات سلم لم تنعم بالهدوء على غرار مصر والردن؟ كيف يمكن أن يطالب شعبنا بالّسلم وقد جاءت 
هذه التفاقيات بمنفعة حصرّية للحتلل والّدولة اليهودية المزعومة؟! وكيف يمكن لشعب عاقل أن يقبل 

بنزع سلح شّكل معادلة ردع بوجه أّي عدوان؟ 
في ظّل هذا الواقع الّصادم، كيف نعلّل أسباب تغّير مجتمعاتنا؟ لقد عملت الوليات المّتحدة الميركية 
حرب  وبعد  لبنان،  في  الميدانية  معادلتها  فرض  في  إخفاقها  بعد  الناعمة  القّوة  يسّمى  ما  على  جاهدة 
تطّور  مع  واليوم  المحتّل،  بوجه  الهائلة  الدفاعية  قدراتها  على  اللبنانية  المقاومة  أثبتت  التي  تمّوز 
ترسانتها وخاصة منظومة الّصواريخ الدقيقة، باتت أميركا تبحث عن أسلوب قتالي جديد تضرب فيه 
محور المقاومة، فاختارت الحرب الّناعمة التي ل تعترف بها كونها ترّتب عليها تبعات سياسّية. فعلّياً، 
هذه الحرب صامتة ل ُيسَمع فيها أزيز الّرصاص والقذائف والمدافع ول أصوات جنازير الّدبابات، فضلً 
عن أنها حرب حّرة يديرها الخبراء عن ُبعد وينّفذها العملء والّناشطون الميدانيون والّشرائح المضلّلة 
لإلطاحة بأنظمة أو منظمة. وماذا تكون نتيجتها؟ احتلل العقول والّسيطرة على العواطف وتدمير القيم 
العام  والرأي  الجمهور  وبرمجة  المقاومة،  محور  أي  الخصم،  أعمال  جدول  وتغيير  والّثقافية  الّسياسية 

على سلوكّية جديدة. 
تديرها  التي  الحكومية  غير  والمنظمات  ااإجتماعي  التواصل  ووسائل  بالعلم  أميركا  تسلّحت  لذلك، 
الكاذيب،  واختلقوا  هيبتها،  وكسر  الّرموز  إسقاط  تقنية  فاستخدموا  للتنمية،  الميركية  الوكالة  برامج 

وبّثوا الّشائعات، وزرعوا ثقافة الّشك في ذهنّية الّشعب.
من خلل ذلك، استنتجنا أّن البيئة باتت ُمساقة نحو الّتطبيع وأّن عدداً غير قليل من اللبنانيين يقبلون 
به وبالخضوع لسيطرة الحتلل و«شيكلة« القتصاد اللبناني، على غرار ما رأينا بأّم العين لدى احتلل 
بيروت، لكن لول ثقافة خالد علوان ومن يشبهه في الوطن، لكّنا في زمن تحكمنا فيه »إسرائيل« وتحتّل 

قرانا وتخنقنا وتقتلنا وتذّل شيبنا وشبابنا ونساءنا وأطفالنا.
واحسرتاه على زمن خالد علوان، ذاك الشاب ابن التسعة عشر عاماً الذي رفض الذّل والخضوع لرادة 
المقاومة، وعلى زمن بات معظم الشباب يعتبر العمالة وجهة نظر، وسار على  المحتّل وسار على نهج 
 NGOs �نهج الّتطبيع، ويخاف من العدو ويفضل عدم مواجهته ليستمّر ضخ الدولر إلى البلد ولتبقى ال

شغاّلة!

  ال�سيادة البحرية اللبنانية

وقانون البحار الدولي

{   نادر حسان صفا*
لم تكن العلقات اللبنانية مع العدو السرائيلي يوماً محّل تفاهم واتفاق. فالصراع الزلي ما زال قائماً بين 
مقاومة قّدمت آلف الشهداء وبين عدو غاصب يريد الهيمنة على لبنان عسكرياً من جهة واقتصادياً ومالياً من 
جهة أخرى بصورة مباشرة وغير مباشرة، وذلك عبر تحريك أذرعه في المنطقة لزعزعة الستقرار الداخلي. 
وتقسيم  البحرية  الحدود  لرسم  المتحدة  الوليات  عبر  لبنان  مع  التفاوض  السرائيلي  الكيان  يطلب  واليوم 
بلوكات الغاز الموجودة جنوباً متذّرعاً بالكاذيب لسرقة الغاز اللبناني وثروته وتأخير عمليات الستكشاف 
الرئيس  اللبنانية  الجهة  من  المفاوض  فكان  مراحل،  بعدة  المفاوضات  مّرت  وقد   .)10-9-8( البلوكات  في 
نبيه بري الذي حاول سفراء الوليات المتحدة ومندوبونها مراراً وتكراراً إخضاعه إل أنه بقي صامداً ولم يرض 
التخلي عن شبر واحد من حدود لبنان البحرية، فعمد هؤلء الى الضغط على الفرقاء السياسيين الخرين 

بهدف سحب ملف المفاوضات من بين يديه ال اّن هذه المحاولة باءت بالفشل.
857 كلم مربع في البحر البيض   يتمثل الصراع اليوم بين لبنان والعدو السرائيلي في منطقة مساحتها 
المتوسط. في 17 كانون الثاني من عام 2007 تّم توقيع اتفاقية بين لبنان وقبرص غير مصّدق عليها من قبل 
مجلس النواب اللبناني ولكن صادقت عليها الدولة القبرصية، وقد تّم بموجب هذه التفاقية تحديد الحدود 
البحرية بين لبنان وقبرص بموجب ست نقاط ُوضعت مع ترك هامش للنقطة 6 والنقطة 1 كونهما يشملن 
2010 و11 تشرين الول من نفس  14 تموز من عام  المحتلة. وفي  أل وهي الحدود مع فلسطين  ثالثاً  طرفاً 
23 التي  العام سلم لبنان إحداثيات المنطقة القتصادية الخالصة جنوباً والتي بموجبها تّم تحديد النقطة 
تبعد مسافة متساوية عن لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة، وذلك بعد ان عّين لبنان من قبله لجنة وزارية 
لتحديد المنطقة القتصادية الخالصة، فما كان من قبرص والعدو السرائيلي إل القيام بتوقيع اتفاقية في 17 
كانون الول لترسيم الحدود بينهما، وقد وضعت هذه التفاقية قيد التنفيذ بتاريخ 15 شباط من عام 2011. 
اعتمد الكنيست السرائيلي هذه التفاقية لتحديد المياه القليمية الخالصة الخاصة به مع قبرص ورفضت 
برقية لبنان لدى المم المتحدة في ما يخص مياهه القليمية الخالصة الخاصة به. فكان على رئيس وزراء 
الكيان بنيامين نتنياهو التصريح بأّن الحدود اللبنانية تتناقض مع التفاق الموقع بين »إسرائيل« وقبرص، 
واّن هذا الخط بحّد ذاته يتناقض مع الخط الذي وضعته الحكومة اللبنانية بنفسها من خلل التفاقية مع 
2007. وقال: »ل خيار أمامنا إل تحديد الحدود بأنفسناً. عندها قّدمت الدولة اللبنانية اعتراضا  قبرص عام 

أمام مجلس المن عام 2011 ولكن من دون جدوى كالعادة.
 وكان لبنان قد انضّم الى هيئة المم المتحدة لقانون البحار بموجب القانون رقم 259 بتاريخ شباط 1994 
ولخذ العلم اّن الكيان السرائيلي لم ينضّم لحّد الن الى هذه الهيئة. وبناء عليه قامت الدولة اللبنانية بموجب 
المنطقة  الدولي فحّددت  للقانون  البحرية وفقاً  2011 بتحديد حدودها  آب   11 تاريخ  163 في  القانون رقم 
القتصادية الخالصة ب� 200 ميل بحري بموجب مرسوم رقم 6422 بتاريخ 1 تشرين الول عام 2011. ووفقاً 
للقرار رقم ٥١ بتاريخ 21 أيار 2009 حّددت الحداثيات الجغرافية للمنطقة القتصادية الخالصة بناء على 

تقرير لجنة وزارية داخلية وتّم وضعه لدى أمين عام المم المتحدة وذلك بموجب
 قانون البحار.

التنقيب  تراخيص  من  الولى  الجولة  اللبنانية  الحكومة  أطلقت   2017 العام  من  الثاني  كانون  شهر  وفي 
 Eni و    Novatech و   Total الثلثي   الئتلف  مع   2018 شباط  في  التوقيع  تّم  لذلك  ونتيجة  البحرية، 
للتنقيب في بلوك 4 و9، شملت هذه التفاقية حفر بئر واحد خلل ثلث سنوات، ولكن الخلف اليوم يكمن في 
تحديد الموقع الدقيق لنهاية الحدود البحرية وهذه النقطة هي في العادة التي تشكل بداية الخط الذي يفصل 

المناطق البحرية للدول المجاورة.
قّدم لبنان اعتراضاً رسمياً في حزيران من العام 2011 ضّد التفاقية الموقعة بين قبرص و»إسرائيل« التي 
حّددت بموجبها الدولتان المناطق القتصادية الخالصة العائدة لهما كونه ليس شريكاً فيها. والى اليوم ما 

زال الصراع قائماً رغم وجود المفاوضات بين الجانب الميركي والجانب اللبناني مع الرئيس نبيه بري.
هذه  بأّن  للبنان  هذا  يؤكد  أل  9؟  رقم  بلوك  على  السرائيلي  الكيان  من  الصرار  هذا  لماذا  السؤال:  ويبقى 
المساحة المتنازع عليها هي منطقة غنية بالغاز؟ المر الذي قد يجّر العدو السرائيلي الى القيام بكّل أنواع 
حّق  بأنها  تؤكد  والدراسات  العراف  كّل  اّن  إذ  اللبنانية،  الثروات  من  جزء  على  الحصول  بهدف  الخروقات 

لبناني خالص.
يجعله  أن  يجب  الذي  المر  وخانقة،  صعبة  ومالية  اقتصادية  أزمة  من  لبنان  يعاني  الحالي  الوقت   في 
يتمسك أكثر فأكثر بكامل حقوقه، وفي المقابل سيعمد العدو السرائيلي إلى عرقلة أّي مفاوضات وتأخيرها 

بقدر المستطاع من ضمن محاولته المستمرة لتحقيق مكاسب أكثر.
*مهندس

باخرة التنقيب التي عملت في البلوك رقم 4

{ محمد شريف جيوسي 
م��رة،  لول  رب��م��ا  قناعتي  س��أخ��ال��ف 
والبحرين  المارات  اتفاقيتْي  مع  وأتعامل 
مع  تطبيع  اتفاقيتي  مجرد  أنهما  على 
اتفاقيتي  وليس  السرائيلية  المستعمرة 
احتمال  زاوي��ة  من  وأناقشهما  خيانة... 
كما  وليس  لهما،  حقيقية  حسنات  وجود 
وصفهما الرئيس التونسي سعّيد اتفاقيتين 
خيانيتين، فالتطبيع بحسبه إعادة المور 
ذه��اب  التفاقيتان  فيما  طبيعتها،  إل��ى 
هّجر  عدو  مع  طبيعتها  غير  إلى  بالمور 
بالقوة  الفلسطيني  الشعب  نصف  نحو 
وارتكب  عربية  أراضي  واحتّل  والره��اب، 
مؤّرخيه.  باعتراف  والمجازر  المذابح 
والبيوت  والمعالم  القرى  وهدم  واغتصب 
الراضي  وجرف  الثار  وسرق  والضرحة 
ال��زراع��ي��ة وح���رق ال��م��زروع��ات ودّن���س 
المقدسات وحّول ملكية بعضها له بطرق 
الفلسطينيين  المواطنين  وأفقر  ملتوية، 
التمييز  ومارس  أرضهم،  على  بقوا  الذين 
اللف  عشرات  وأسر  ضدهم،  العنصري 
واللبنانيين  والسوريين  الفلسطينيين  من 
فريسة  وتركهم  والمصريين  والردنيين 
الم��راض، بل وأم��رض أيضاً زراع��ات من 

ائتمنهم على زراعته كموريتانيا.
أنهما  على  التفاقيتين  مع  سأتعامل 
»إسرائيل«  مع  للعلقات  تطبيع  اتفاقيتا 
المور  إع��ادة  اليجابي:  المفردة  بمعنى 
إتفاقيات  ف��إّن  وبالتالي  طبيعتها،  إإل��ى 
مع  عربة  ووادي  مصر  مع  ديفيد  كامب 
التحرير  منظمة  م��ع  وأوس��ل��و  الردن 
لألمور  )إعادة  جميعها  كانت  الفلسطينية 

إلى طبيعتها(.
المفردة  اقتراب  أو  صحة  مدى  ما  ولكن 
التي  الترويجات  نستذكر  حقيقتها؟  من 
رافقت توقيع هذه التفاقيات وما سيترتب 
والتقدم  والمساعدات  الزده��ار  من  عليها 
وما  والستثمارات  والتقنية  التكنولوجي 
إلى  السلم«،  »حسنات  عليه  يطلق  كان 
في  تخّصصوا  وكتاّباً  منّظرين  أّن  ح��ّد 
ُضخ  ما  لكثرة  العامة  بعض  وخال  ذلك، 
أّن حسابات مصرفية  من إعلم ترويجي، 
ُضمنت  وقد  المصارف،  في  لهم  ستفتح 

أرصدة لحياة رغدة مستدامة!؟

ل��ك��ن م���اذا ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج ف��ي مصر 
والردن وفلسطين.. على كّل الصعدة، لقد 
أكبر  والبطالة  والفقر  المديونية  أصبحت 
أصبحت  وفلسطين  أضيق...  والحريات 
أسوأ بمرات عن السابق ما ل يجهله أحد.. 
أمنية  أوسلو؛  قبل  ما  ح��ال  أصبح  حتى 

فلسطينية ُترتجى. 
لفلسطين  م��ج��اورة  ب��ل��دان  ف��ي  ه���ذا 
يكون  أن  ُيفترض  )إس��رائ��ي��ل(  المحتلة 
تحقيق حسنات السلم معها أيسر حالً.. 
مع  والمنظمة  والردن  مصر  عقدته  فما 
وليس  س��لم،  معاهدات  كان  »إسرائيل« 
المستعمرة  مع  واتفاقيات  تطبيع  مجرد 
الس��رائ��ي��ل��ي��ة، ال��ت��ي ع��ل��ى م��ب��ع��دة آلف 
من  الكثير  يستدعي  ما  الكيلومترات.. 
إْن  التفاقيات  حسنات  لحصاد  الجهد 
والبحرين،  ل��إلم��ارات  بالنسبة  وج��دت 
لهما  حاجة  ل  الدولتين  هاتين  اّن  حيث 

بالمستعمرة.
وفي  فيهما  حاجات  ابيب  تل  ل�  فيما 
البترول...  أقلها  ليس  الخليج..  مجمل 
فيهما.  والستثمار  الستهلكية..  فالسوق 
حجر  مرمى  على  إي���ران  ك��ون  ع��ن  فضلً 
قوة  م��ن  تعزز  التي  إي���ران  الخليج،  م��ن 
المقاومات  ومن  السورية  الوطنية  الدولة 
وهي  والعراقية،  واللبنانية  الفلسطينية 
وجودياً  خطراً  تشكل  مجملها  في  أعمال 
هذه  ستصبح  فيما  المستعمرة،  على 
عين  ف��ي  التفاقيات  بنتيجة  الكيانات 
العاصفة، ذلك أنها جعلت من المستعمرة 

محادة لها مباشرة.
ل تشكل إيران الشيعية الفارسية خطراً 
على الخليج ول على سواه )على القّل قبل 
توقيع التفاقيات( صحيح أّن لها طموحات 
فتح  وفي  التقّدم  في  دولة  كأّي  مشروعة 
وفي  استثمارية  وعلقات  جديدة  أسواق 
العربية  بأبجديتها  الفارسية  اللغة  نشر 
كما فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال 
وكلها  وغيرها،  وألمانيا  وروسيا  والصين 

تعمل على نشر لغاتها وثقافاتها...
إّن الوجود اليراني  أقوله دائماً  أكّرر ما 
عن  العربي  التخلي  نتاج  هو  العراق  في 
العراق بعد احتلله سنة 2003 واعتراف 
السامي  ال��م��ن��دوب  بسلطة  ال��ج��ام��ع��ة 
الميركي بريمر عليه، والشرخ الذي حدث 

التحريض  نتاج  هو  والعراق  إي��ران  بين 
العربي  وال��رج��ع��ي  الم��ي��رك��ي  ال��غ��رب��ي 
على  للقتتال  وإي��ران،  العراق  للدولتين 
مدى 6 شهور، وهما يرفضان ذلك، إلى أن 

توّرطا ووقعت الحرب.
الحرب..  تنتهي  ل  ان  يأمل  الغرب  كان 
تنتهي  ل  اْن  أو  كليهما  على  تأتي  حتى 
قبل  الغربي  العلم  كان  أحدهما..  بتفّوق 
انتهاء الحرب يقف الى جانب العراق، فلما 
انتهت لصالحه تحّول ضّده دون أن يقف 
العراق  استدراج  فكان  إي��ران،  جانب  الى 
سنة  لحتلله  كمقدمة  الكويت،  بدخول 
بدعم  وبريطانيا  أميركا  قبل  من   2003
وبتسهيلت  التابعة،  ال��دول  عشرات  من 
أنها  ُي��ف��ت��رض  ك���ان  م���ط���ارات وأج�����واٍء 
أّن الحرب  )صديقة(، وحيث كان واضحاً 
د.  الرئيس  خاطب  العراق،  ضّد  وشيكة 
بشار السد )القادة العرب( قائلً: إن كنتم 
ل  القّل  فعلى  العراق  جانب  الى  تقفوا  لن 

تقفوا ضّده. 
السبق  الميركي  الرئيس  خاطب  لقد 
وهو  السعوديين  المسؤولين  أوب��ام��ا؛ 
المسؤولين  جميع  على  يصّح  خطاب 
خطراً  تشكل  ل  إي���ران  ب���أّن  الخليجة، 
في  الخطر  ع��ن  اب��ح��ث��وا  ول��ك��ن  عليكم.. 
ليس  أوب��ام��ا  ف��إّن  وبالتاكيد  أنظمتكم.. 
ول  لي��ران  عميلً  ول  فارسياً  ول  شيعياً 
الثقافة  ول  الفارسية  بالحضارة  متشّبعا 
استثمارية  مصالح  له  وليست  اليرانية 
إلى  أقرب  كان  لكنه  هناك،  تنميتها  يريد 
حّل  في  هي  الحقيقية،  ومصالحه  الخليج 
بتريلونات  القتصادية  أميركا  مشكلت 

المال الخليجي. 
ق��ولً  بالتشّيع،  معنية  ليست  إي���ران 
واح���داً، وم��ا ُي��ق��ال ع��ن ذل��ك ه��و ن��وع من 
وتنفيذاً  الم��ام،  الى  والهروب  التهجيس 
لجندات معادية علم أو لم يعلم، ولتخويف 
البسطاء  م��ن  المذهبّيين  المتعّصبين 
والخونيين  والوهابية  تيمية  ابن  وأتباع 
حرام  وبوكو  وداعش  والنصرة  والقاعدة 
من  وأضرابهم  ال��خ...  الصومال  وشباب 
التفريخات، ولو أّن إيران معنية بالتشّيع، 
لديها..  سني  إيراني  مليون   20 لشّيعت 

ذلك أْولى بها وأيسر حالً. 
عن  تبحث  ب��راغ��م��ات��ي��ة  دول���ة  إي����ران 

فلسطين،  تحرير  ومنها  أولً  مصالحها 
ذلك أّن تحريرها يفتح لها البواب المغلقة 
مكانتها  ويعّظم  كافة  السلمية  الدول  في 
التي  الفصائل  تدعم  هي  لذلك  دول��ي��اً... 
تقاتل المستعمرة السرائيلية بغّض النظر 
لها  كانت  إذا  وعما  المذهبية  مكوناتها  عن 
صفة عقدية أو عربية وقومية أو يسارية، 

مع  سيئة  علقتها  راب���ع؛  مؤشر  ثمة 
أذربيجان الشيعية التي تقع على جزء من 
الهضبة الفارسية، فيما هي علقات جيدة 

مع أرمينيا المسيحية قوية.
تركيا  مع  علقاتها  خامس،  مؤشر  ثمة 
وتنسق  الصعد،  كل  على  جيدة  السنية 
معها ومع روسيا المسيحية الرثوذكسية 

في الملف السوري. 
فالمسألة  الدل��ة  وه��ذه  المعاني  بهذه 
الفرس  وقوميات..  مذاهب  حرب  ليست 
الحضارات  ظ��ه��ور  منذ  للعرب  ج��ي��ران 
مّد  بين  معهم  العلقات  وكانت  والتاريخ 
معهم  والتناقضات  والخلفات  وج��زر.. 
خلفات  ليست  هي  بالحوار،  حلها  يمكن 
السرائيلية  المستعمرة  كما  وج��ودي��ة 
الغرب  زرعها  التي  المنطقة،  على  الطارئة 
المنطقة  لشغال  م��دروس  مخطط  وف��ق 
واس��ت��ن��زاف��ه��ا ب��ال��ص��راع��ات وال��ح��روب 
في  ال��ي��ه��ود  م��ن  للخلص  والح���ت���للت 
المنطقة  ثروات  ولسرقة  جهة،  من  أوروبا 
واس��ت��خ��دام  أس��واق��ه��ا  على  والس��ت��ي��لء 
ممراتها البرية والجوية والمائية وتزييف 
أحلم  ولتحقيق  وتشويهها،  حضارتها 
أميركية  وإنجليكانية  تلمودية  كهنوتية 

لحقة.

إي��ران  منافسة  يريد  من  أّن  والمنطق 
تجربتها،  استلهام  عليه  مكانتها،  وأخ��ذ 
وتعزيز قراره المستقّل وتنظيف نظامه من 
التبعية، واستمداد دعم نظامه من شعبه، 
السياسي  نهجه  بمجمل  النظر  وإع���ادة 
هناك  زال  فما  والجتماعي،  والقتصادي 
بقية من وقت، والعمل على تحرير فلسطين 
وليس  محاربتها  وليس  المقاومات  ودعم 
مصالحة المستعمرة المسماة »إسرائيل«. 
أقول إّن تجارب العالم مع اليهود غالباً 
ل تؤشر إلى حفظهم العقود والعهود، كما 
أنهم خرقوا اتفاقيات الهدنة الممية مراراً، 
وخرقوا القرارات الدولية، ومنها تلك التي 
التجّسس  ومارسوا  بموجبها،  كيانهم  قام 
على الدول التي عقدوا معها التفاقيات منذ 
توقيع معاهدة كامب ديفيد، كّل ذلك يؤكد 
أن نتائج اتفاقيتي المارات والبحرين وما 
قد يستجّد بعد، لن تكون أحسن حالً مما 
ابيب  تل  أّن  ذلك  س��وءاً،  أش��ّد  بل  سبقها، 
وتحٍد  وعنجهية  صلف  من  عليه  هي  بما 
ستستمرئ  وللعرب،  الدولية  للشرعية 

المزيد من التحدي والخروقات والتآمر.
أمام  الخيارات  سيضّيق  كله،  هذا  إّن 
المقاومة  الفلسطيني وأمام محور  الشعب 
ومسانديه عربياً ودولياً، ما سيشّد من أزر 
وحيد  كخيار  كافة،  بأشكالها  المقاومة، 
الحاصل  الخلط  وسينهي  عنه.  بديل  ل 
القتصادية  الزم���ات  ج��راء  الوراق  ف��ي 
وعالمياً،  إقليمياً  المتفاقمة  والسياسية 
الفرز  سيعّمق  ك��ورون��ا،  وب���اء  وج���راء 

القليمي، ويسّرع الحسم... 
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

اتفاقيات الخليج لن تنجح... �ستف�سل كما �سابقاتها... 
�ستنهي خلط الأوراق وت�سّيق الخيارات وتعّمق الفرز وت�سّرع الح�سم

لن تنجح اتفاقات التطبيع في وقف عدوانية اسرائيل ضد شعبنا وأرضنا...!
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هناء �صباح

{ أحمد عبداللطيف وهبي*
صباح النفوس الصافية...

لمرآِة ذاِت كلٍّ مّنا، إن نصدفها، نقع على اكتشاف ذواتنا، وقد 
علينا،  تسطو  أشكاُلنا  وهي  نهاية،  بال  تتناثرنا  صورها  شَرعْت 
تكاد،  الحقيقية  هيئاتنا  من  تجّرُدنا  ومشاعرنا،  أفكارنا  على 
أحجية ال يكسرها غير نكران الذات. نكراٌن... »وفي السعيِّ شيٌء 

من الكمال«...
صباح الخير...

***
هناء

الهناء، شآبيب رحمٍة تتنّزُل علينا ببركة الُمِحّبين، 
اسٌم على ُمسّمى َخلْقاً وُخلقاً،
هانئ القلب والروح والعقل، 

اإلنسان إإلنسان، تعيش جوهَرَك بتواضٍع وثقٍة وإيمان،
وهي هناءُة وجودنا معاً في جلجلة الحياة...

***
ذات انبعاٍث، انوجدُت ألجمل لقاء، وألّنني من لحٍم ودم، نوٌر 
يتبعُني، فأسري إلى عينين، وألن البسيطَة كٌر وفر، تتناثُر أنامل 
مموسقِة  كأٍس  باصطالء  تالثمُت  وقد  النذور،  بسعِف  الشغِف 
المشّجرة  الخواطر  وتلك  ال��م��ج��ّرات،  هدهدة  تماثُل  اآله���ات، 
أغالُبها،  المشاعر، في تالدها... نتماثل في نفٍس واحدة، نفسي 

وتغالُبني، كم أقسو عليها نفسي...!!

*شاعر وكاتب لبنانّي.

طرح البو�صتر الر�صمي 

لفيلم »الخطة العايمة« 

الجديد  لفيلمه  الرسمّي  البوستر  ربيع  علي  النجم  نشر 
تبادل  موقع  على  متابعوه  ش��ارك  حيث  العايمة«،  »الخطة 
للفيلم  الرسمي  األفيش  صورة  إنستغرام  والفيديوهات  الصور 
استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائي معلًقا عليه »فيلم 
الوهاب وكريم  تأليف عبد  التوني  العايمة إخراج معتز  الخطة 

كيمز«.
عبد  محمد  ربيع،  علي  بطولة  العايمة  الخطة  فيلم  أن  يذكر 
كريم  الوهاب،  عبد  أحمد  تأليف  الجليل.  عبد  عمرو  الرحمن، 

سامي، إخراج معتز التوني.

�سموقان... الفنان اللغز

{ نظام مارديني
ألغازها،  الكبير »سموقان«، وفكفكت  الفنان  أتابع أعمال  وأنا 
في الفكرة واللون والشخوص. أرى أن الفّن التشكيلي يعتبر لدى 
الفّن لديه إبداع..  الدوام.  اللغز« نشوءاً جديداً على  هذا »الفنان 
قبل  موجوداً  العلم  اكتشفه  الذي  البعيد  النجم  ضوء  كان  فإذا 
أبدعه  فقد  علينا،  »سموقان«  يلقيه  الذي  الضوء  فإن  اكتشافه. 
أن  هذه  اللوحة  لضوء  كان  ما  فلواله  عينها.  اللحظة  في  بنفسه 

يولد.
يقول الناقد الفني جيمس إلكنز: »اللوحات ألغاز نجد أنفَسنا 
ونستريح  أنفسنا  عن  نخفف  أن  أجل  من  حلّها  على  ُمجَبرين 
يعزز  أن  يجب  لهذا،  العالم«.  هذا  في  الحيرة  مظاهر  بعض  من 
غير  الخاصة  لإلبداعات  العارف  لها،  القارئ  تفّرد  التشكيل  
المتكّررة في العلم، فما يقرأه شخص في الغرب في مجال علمي، 
هو عينه الذي يعرفه اآلخر في الشرق. لكن الفن التشكيلي ذاتّي 
لما  لوحٍة،  قراءة  في  الكثيرون  تشارك  ولو  األثر.  ذاتّي  الخلق، 
مبحثاً  دراستهم  عند  لهم  يحصل  كما  نفسها  بالدالالت  خرجوا 
علمياً بالكفاءة نفسها. يقول هيرمان هسه: »الغريب مع الحب، 
وكذلك مع الفن، أنه قادر على القيام بما ال يمكن ألي تعليم، أي 
وُيجاور  أبعد،  هو  ما  بين  يربط  إنه  به.  يقوم  أن  نقد  وأي  فكر، 
بين األقدم واألحدث. يتغلّب على الزمن عن طريق ربط كل شيء 
حق؛  على  وحده  وهو  األمن،  يمنح  وحده  هو  الخاص.  بمركزه 

ألنه ال يريد أن يكون على حق«!
تجربة  أعماله  فتأمل  اإلنصات..  علم  »سموقان«  مع  تعلمنا 
صاخبة بالصمت. فاللوحة لحظة صمت طويل. إنها كالصورة، 
تجربة في الصمت. الرسامون أبناء الصمت، والمصّورون أبناء 
صامت،  القارئ  الصمت:  في  تجربة  اللوحة  وق��راءة  الصبر. 

والمتلقي صامت، والرسام صامت.
علمنا »سموقان« أن األثر لن يكون مستداماً إال إذا أخذت العين 
ترى  وهي  تتحرك،  عندما  عمياء  »العين  ألن  النظر،  من  حّقها 
مورتيمر  األميركي  والمؤلف  الفيلسوف  قال  كما  تقف«،  عندما 
أثراً عابراً.  إال  العابرة للوحة.. أي لوحة، ال تترك  أدلر، فالقراءة 
القراءة ما يوقف  النظر، ألن »في إعادة  إلى تكرار  وربما احتجنا 

الخيال ويخصب القارئ فيكتب بدوره ويبتكر«.
أخيراً، أود أن أختتم بما قاله جورج إليوت:  «إن لم يوّسع الفّن 

حدود التعاطف اإلنسانّي، فال نفع له من الناحية األخالقية«.
فهو  سموقان،  للفنان  بالشكر  أتوجه  أن  إاّل  يسعني  ال  وهنا 
حالة خاصة ال يشبهه فيها أحد في الوسط الفني، ويستحق أن 

ُيكرم في وطنه يوماً، ونرجو أاّل يكون بعيداً.

»اليا�شمين« لأ�شراء عبو�شي..

عوالم العاطفة المح�شو�شة بمجموعة ق�ش�شّية 

»بذرة الإجا�ض«... عر�ٌض م�سرحٌي موّجه للأ�سرة والطفل

»المتحف الفل�سطيني« 

يعيد فتح اأبوابه اأمام الزوار

{ قمر منى – فلسطين المحتلة
عن  الصادر  عبوشي،  إسراء  الفلسطينية  للكاتبة  الياسمين  كتاب 
من  صفحة   162 على  الكتاب  يحتوي  والتوزيع،  للنشر  الشامل  دار 
أما  القصيرة،  القصص  من  مجموعة  يتضّمن  حيث  المتوسط،  القطع 
الغالف فقد حمل لوحة للفّنان الفلسطيني: عماد ابو شتية وصّممته 

من مصر وفاء صالح.
تحمل  التي  القصصية  مجموعتها  الفلسطينية  الكاتبة  استهلت 
قّدم  ب��دوره  ال��ذي  السلحوت  جميل  بمقدمة  »الياسمين«  عنوان 
من  بالهدف  أشاد  كما  االحتالل،  ظل  تحت  حياتها  عن  بنبذة  الكاتبة 
شملنا،  »تفرق  وهي  أجزاء  أربعة  الى  تنقسم  التي  المجموعة  هذه 

المعزوفة األخيرة، أسطورة الحب، قيود الياسمين«. 
خلّفها  التي  والفوضى  الجرائم  لتلك  عيان  شاهدة  أّنها  يبدو 
عن  الدم،  عن  فتكتب  بالياسمين  حروفها  تعّطر  أن  تقّرر  لذا  االحتالل 

الياسميني الصاعد. الحلم 
أما اإلهداء فقد أسقتنا الكاتبة من خالله الحب لعائلتها وباألخّص 

والدتها التي بدأت بها وقد حّققت حلمها المنتظر.

»تفّرق شملنا«
 1967 حرب  عن  شملنا«  »تفرق  قصة  خالل  من  الكاتبة  تحدثت 
وغربية،  شرقية  إلى  الفلسطينية  لألراضي  تقسيم  من  جرى  وما 
مما أودى إلى بعثرة العائالت وشتاتها، حيث ضّمت اإلدارة األردنية 
أنها  كما  الغربية«،  »الضفة  عليه  ُيطلق  ما  لها  فلسطين  من  ج��زءاً 

منحت سكانه الجنسّية األردنية. 
وال شّك في أن الكاتبة تنقلنا من موضع إلى آخر فتراها تتحدث عن 
أسباب قوة الشعب الذي ال ُيقَهر والذي ينهض من جديد مهما اشتدت 
الفلسطينية  األم  جمال  عن  تتحدث  أنها  كما  والمحن،  الظروف  عليه 
وصمودها فتراها تقلع شوك الحياة بإرادة صلبة وعزيمة ال تموت، 
باإلضافة إلى أنها تعرض معاناة المرأة والتي ما زال التعامل معها 

يقتصر على أنها خادمة ليست لها حقوق. 
لحبه  ك��ان  ال��ذي  »سامر«  الشاب  قصة  الكاتبة  لنا  هنا  ت��روي 
»مرام«  عمه  البنة  حبه  خالل  من  وذلك  البعثرة  من  األكبر  النصيب 
التي تعتبر أردنّية والتي ال تمتلك الجنسية الفلسطينية. وهذا يعني 
االحتالل  أن  ويبدو  أجنبية،  وأنها  فلسطين  من  مواطنة  ليست  بأنها 
لم يقتصر على شطر البالد فقط وإنما شطر القلوب والعقول وغرس 

بها من األفكار ما يشتهي.
تقول  فتراها  الفراق،  أسباب  جميع  من  بكثير  أق��وى  الحب  لكن 
يسمعه  وال  يهمس  كأنه  عالمات  الوصال  سماء  في  يترك  »الُحب 
بين  تحول  التي  الرفض  خياالت  تبدأ  ثم  العهد«.  صدقا  حبيبان  إال 
سامر ومرام وتبدأ األفكار بالضغط عليهم، ومنها أن مرام اذا تخّطت 
الحدود ودخلت فلسطين، فلن تستطيع العودة إلى أهلها في األردن 

وبذلك تعود العائلة إلى الشتات واالغتراب مرة أخرى.
وبعد فترة وجيزة تتدّخل »وصال« أخت مرام، كي تقنع األهل بأن 
تسافر  حين  بأمها  العناية  ستتولى  وأنها  شيء  كل  من  أقوى  الحّب 
»األردن«  الغربية  الضفة  في  الفرح  يوم  جاء  ما  وسرعان  »م��رام« 

لترحل بعد ذلك إلى فلسطين الذي لم يعد وطنها. 

»المعزوفة االخيرة«
تتحدث هنا الكاتبة عن ألم السجن للسجين والعائلة والذي يعتبر 
السجين  له  يتعّرض  الذي  والتنكيل  العنف  عن  علقم،  مذاقها  غربة 
عن  به،  تلحق  التي  الخسارات  عن  نفسي،  جسدي،  لفظي،  سواء 
الرباط  عن  أيضاً  تحدثت  العجز،  إلى  ووصوله  أعضائه  أحد  فقدان 

في األراضي المقدسة والصمود رغم األساليب العنيفة والتهديد. 
من  تزوجت  ربيعاً،  عشرة  الثانية  بنت  »سعاد«  ُتدعى  فتاة  قصة 
ولم  الحب  على  ُبني  لكنه  تقليدياً  زواجهما  وكان  عمر،  يدعى  شاب 
فيها  مات  ليلة  وفي  أفعال  من  يريد  ما  يحيك  والظالم  إال  فترة  تمر 
ويقوم  الصغيرة،  األسرة  فتتفكك  محتال  لص  بيتهم  باب  طرق  القمر 
عمر  أن  ويبدو  عاماً  ب�30  عليه  حكم  وال��ذي  عمر  بسجن  االحتالل 
»إباء«،  طفلها  سعاد  فانجبت  األيام  توارت  أن  وما  الهوية،  فدائي 
عريساً  شهيداً،  فبات  األقصى  زي��ارة  على  وأص��ّر  ابنها  كبر  أن  وما 
جنتي(،  واآلخر  )بالجنان  أحدهم  »سعاد«  فتقول  فلسطين،  لمدينة 

بما  أتفاجأ  فلن  وكالعادة  السجن  من  زوجها  يخرج  ذلك  بعد  ثم 
انتظار  طول  فبعد  أحبذها،  ال  أنا  وتقاليد  عادات  من  الكاتبة  سردته 
هذه المرأة لخروج زوجها من السجن إال أن األهل يقررون أن يزّوجوا 
ابنهم عمر بدافع إنجاب أطفال ويبدو أن نظرتنا إلى المرأة لن تتغير 

بأنها خلقت فقط لإلنجاب! 

»أسطورة الحّب«
قضية  وتستحضر  واألح��الم،  الحب  عالم  إلى  الكاتبة  بنا  تنتقل 
زواج الفتيات من رجال العائلة فال يأخذهن غريب. تذكر هنا الكاتبة 

قوة اإلخالص للفتيات التي تفوق بكثير الرجال. 
الحُب  يجمعهما  »أمل«  وفتاة  »عمر«  ُيدعى  شاب  قصة  لنا  تروي 
وآخر  حين  بين  قريتها  تزور  الفتاة  كانت  حيث  المسافة،  ُبعد  رغم 
ذلك  بعد  وتبدأ  عليه  تطّل  أن  ينتظرها  كان  الذي  الحبيب  ذلك  وترى 
المجتمعات  في  الفتاة  وكعادة  الحب،  عن  لإلفصاح  بينهما  اللقاءات 
العربّية التي لطالما تحبذ بوح الرجل دائماً بحبه لها وتنتظر الفارس 

المغوار الذي ال يخجل إال أمام عينيها. 
للجهاد،  أبطاالً  رجاالً  معها  الثورة  فتسحب  تتأّزم  األحداث  أن  إال 

منهم عمر وما أن اشتدت الظروف وسجن عمر 3 سنوات. 
ابنه  خطوبة  خبر  عمر  أبو  يِزّف  فراق،  ولوعة  انتظار  طول  وبعد 
العائلة  في  احتضانها  من  بد  ال  التي  الشهيد  ابن  عمه  ابنة  على  عمر 
وأن ال يأخذها غريب، وما أن مّرت األيام وتزوج عمر ابنة عمه رغماً 
عنه. إال أن الحياة أقفلت أبوابها على أمل لذا تقرر الزواج هروباً من 
القدر يجمعها بعمر مرة أخرى فيحاول االقتراب من زوج  الحّب لكن 
أمل بحجة العمل، ويبدو أن أمل لم تنَسه فيعود قلبها ليخفق بحبه 
من جديد لذا تقّرر الطالق من زوجها فهي ال تستطيع أن تقّدم الحب 

لزوجها. الحقيقي 
أن  ويبدو  عنها  يخّفف  من  تجد  وال  السرطان  بمرض  أمل  تصاب 
لحبها أصالة امرأة شرقية ال يمكن أن تتالعب بمشاعر اآلخرين وإن 
أحّبت فتحب من القلب، ورغم ذلك األلم إال أن وهي على فراش الموت 
ال تتمنى إال أن ترى عمر »ذلك الحبيب الذي أدار ظهره لها ورحل!«. 
الموت  أن  ويبدو  بالنسيان  تفلح  لم  التي  األسطورة  تلك  ماتت  نعم 
لسنواته  فراقها  من  األكبر  النصيب  لعمر  وسيكون  أمل  حق  سيأخذ 

المتبقية من عمره.
بحبه  دراية  على  بأنها  زوجته  واعتراف  عمر  بندم  القصة  تختتم 
إلى  العودة  وقرر  الوفاء  من  حفنة  منه  تبقى  عمر  أن  يبدو  لكن  ألمل، 
الزمن  من  لفترة  عزلة  في  فيبقى  كزوج  وليس  كغريب  لكن  زوجته 

ويعترف بأن الحب الذي يولد ال يموت.

الياسمين«  »قيود 
تطرح الكاتبة قضّية المرأة الفلسطينّية التي ما زالت تنجب أبطاالً 
في  عمره  يفني  الذي  الشباب  عن  تتحّدث  شهداء.  من  فقدته  ما  رغم 
سبيل الحرية لألرض. طرحت قضية عمالء الوطن لكن ال شك في أن 
أنها  كما  تشملهم  ال  الصفة  وأن  به  لعائلته  عالقة  ال  الخائن  العميل 
بأنها مقبولة  أعتقد  ال  الوطن ولكنني  لبيع  األسباب  العديد من  تذّكر 
مكرهاً؛  كان  لو  حتى  الوسيلة  تبّرر  ال  فالغاية  كانت،  مهما  كافية  أو 
فال شك بأن كثيراً من الناس تبيع أوطانها رغم انها األساس. وهدف 

الخائن مادّي وآنّي. 
الفصائل  قضية  علينا  لتقّص  عبوشي  إس���راء  الكاتبة  تعود 

واألحزاب التي قّسمت الشعب الفلسطيني الى أجزاء. 
أهل  يعيشه  الذي  والجحيم  واألذى  الظلم  مدى  الى  عبوشي  تنّوه 
أنواعاً  عرضت  قسراً.  والتهجير  المنازل  هدم  مثل  الشهيد  أو  األسير 
ُتِعّد  كانت  التي  الفلسطينّية  األم  أن  في  شك  وال  الجهاد  من  كثيرة 

الطعام للمحاربين هو نوع من أنواع الجهاد.
جسراً  أجسادنا  تكون  بأن  بالتمّني  القصة  هذه  الكاتبة  تستهّل 
جعل  الذي  لألرض  الجديد  المولود  ذلك  فداء  بأبي  وتبدأ  للحرية 
لتاريخه بصمة لن ينساها أبناء شعبه، كان أبو فداء فدائّياً مطارداً 
من االحتالل وال يستطيع رؤية أهله إال حين تتاح له الفرصة لزيارتهم 
بين حين وآخر، وكأي رجل يحلم باالستقرار والزواج وبناء األسرة، 
وذلك  ياسمين  ُتدعى  فتاة  من  تزّوجه  أن  عائلته  تقّرر  ما  وسرعان 
أرواح  على  وحداداً  المأساوي  وضعه  بسبب  صامت  فرح  خالل  من 
الشهداء، يتفاجأ أبو فداء ذلك الوطني بأن ياسمين ابنة عميل فيترّدد 

بالزواج منها لكن النصيب أقوى بكثير مما نعتقد، ويبدو أن ياسمين 
ال  مجتمع  ظّل  في  رافقتها  والتي  السيئة  أبيها  سمعة  من  عانت  قد 
قهراً  والدتها  توفيت  أن  منذ  جحيماً  كانت  حياتها  أن  ويبدو  يرحم، 

على يد والدها لكن تم النصيب وتزّوجها أبي فداء. 
نعود إلى األفراح من جديد ويبدأ عرس أخته ألبي فداء وكالعادة 
فداء  أبي  وجود  خبر  شاع  أن  بعد  خصوصاً  ينتشرون  الجواسيس 
أن  بعد  فداء  بأبي  اإلمساك  من  تمّكن  حتى  كثيراً  العدو  يصبر  ولم 
كّون عائلة وأصبح لديه فداء، وبعد سنوات عديدة جاء قرار بتبادل 
ياسمين  كانت  حيث  فداء،  أبو  ضمنهم  من  وكان  لألسرى  صفقات 
من  به  حملت  ال��ذي  الجديد  مولودهم  معها  يستقبل  لكي  تنتظره 
أو يفوتها عمر اإلنجاب، هكذا هي  القضبان ولم تنتظر أن تهرم  وراء 
المصائب  جميع  في  تنجح  أن  دائماً  تحاول  التي  الفلسطينية  األم 

والمحن. 

مالحظات 
غلب على هذه القصص الطابع التراجيدي الحزين. 

ال شك في أنها مجموعة قصصية ثمينة المحتوى إال أن كان يفّضل 
قضية  ح��ول  ت��دور  القصص  جميع  ألن  واح��دة  رواي��ة  في  وضعها 

واحدة أال وهي القضية الفلسطينية. 
تحمل  أحياناً  تراها  الوطن،  عن  للدفاع  حماسي  الكاتبة  أسلوب 

مشاعر حزينة تخاطب الروح.
تقول:  حيث  والعاطفة  بالقوة  الممزوج  أسلوبها  أعجبني  كما 
التي  الشفقة  نظرات  تجرحها  ال  كي  لعيونها،  النظر  أتجنب  »كنت 

تسكن عيوني رغماً عني«.
ال شّك في أن الياسمين ورائحته العطرة أزهرت علينا بثوب الفت 
الذي  القلم  أن  في  شك  وال  معاً،  واألمل  القسوة  معاني  يحمل  مبدع 

يحمل الجمال ال بد بأن يصل إلى ما يريد.

{ فاطمة ناصر
في  للثقافة  األسد  دار  مسرح  خشبة  استضافت 
المسرحي  العمل  أيام  سبعة  مدى  على  الالذقية 
المسرح  لفرقة  اإلجاص«  »بذرة  باألطفال  الخاص 
القومي في المحافظة وسط حضور جمهور واسع 

من األطفال وذويهم.
هادف  كوميدي  قالب  في  ج��اء  ال��ذي  العرض 
فائز  وإخراج  موصللي  حمدي  الدكتور  تأليف  من 

بناء  خالل  من  الوطن  بناء  ضرورة  يؤكد  صبوح 
عن  بعيداً  والمبادئ،  بالقيم  يتحلّى  الذي  اإلنسان 
تصريح  في  صبوح  يرى  ما  وفق  والظلم  الفساد 
موّجهاً  ليس  العرض  أن  إلى  مشيراً  له،  صحافي 
فقط لألطفال بل لألسرة أيضاً ومن خاللها إلى كل 

المجتمع. شرائح 
العمل  واك��ب  ال��ذي  بالح��ضور  صبوح  ون��ّوه 
االستقطاب  على  اله��ادف  المسرح  قدرة  يؤكد  ما 
ضرورة  وي��برز  بها  نمر  الت��ي  الظروف  كل  برغم 

تقديم  على  ق��ادرة  أعم��ال  إلنتاج  المسرح  دع��م 
المجت��مع  ذائ��قة  تلبي  عالية  وبسوية  األفضل 

وتنهض به.
شخصية  يؤدي  الذي  مريش  نبيل  الفنان  ورأى 
مضاعفة  مسؤولية  الفنان  يحمل  العمل  أن  الملك 
لكونه موجهاً لألطفال واألسرة بشكل عام إليصال 
تحقق  صيغة  وضمن  الصحيح  بالشكل  مقولته 

المتعة والفائدة في الوقت ذاته.
بدور  العمل  بطالت  إحدى  نبيعة  ريم  الفنانة 

الوزيرة األولى اعتبرت أن مسرح األطفال يأتي في 
مضاعفاً  عبئاً  الفنان  ويحمل  الممتنع  السهل  إطار 
الطفل  إلق��ن��اع  إض��اف��ي  جهد  ب��ذل  عليه  وي��ف��رض 
من  والعمل  متكامل  فرجة  عرض  وتقديم  وإمتاعه 
طه  أبو  ومحمد  نبيعة  وري��م  مريش  نبيل  تمثيل 
كعيد  ومحمود  صبوح  وفائز  جانودي  ومصطفى 
إلى  إض��اف��ة  صبوح  وح��م��زة  وت��م  ع��م��ران  ومجد 
بلوحات  الراقص  للمسرح  رم��ال  فرقة  مشاركة 

فنية راقصة.

فتح  زيت  بير  في  الفلسطيني«  »المتحف  أع��اد 
نتيجة  أشهراً  دام  إغالق  بعد  الجمهور،  أمام  أبوابه 

تفشي جائحة »كورونا«.
معرضه  ل��زي��ارة  زّواره  المتحف  ويستقبل 
ُجُدد«،  ُمْسَتملون  القدس:  في  »ُطبع  حالياً  القائم 
للمعرض،  المرافقة  التفاعلية  التعليمية  والمساحة 

إضافة لالستمتاع بمرافقه األخرى وحدائقه.
»معرض  إن  عنه  صادر  بيان  في  المتحف  وقال 
ُنّظم  معرض  هو  ُجُدد،  ُمْسَتملون  القدس:  في  ُطِبع 
في  الفلسطيني«  ال��ت��راث  »متحف  مع  بالتعاون 
يبحث  القدس،  في  العربي(  الطفل  دار  )مؤسسة 

س��واء  المدينة،  وأه��ل  المطبوعات  بين  العالقة 
أم  ثقافياً،  أم  تعليمياً،  أم  سياسياً،  محتواها  كان 
مهنة  تحّري  خالل  من  وذلك  اقتصادياً،  أم  سياحياً، 

الُمستملي«.
برامجه  فعاليات  تقديم  في  المتحف  ويستمر 
للمعرض،  المرافقة  والتعليمية  والمعرفية  العامة 
فكرية،  وم��ح��اض��رات  ون���دوات  فنية،  ورٍش  م��ن 
استكشاف  وف��ي��دي��وات  إل��ك��ت��رون��ي��ة،  وج����والت 
صوتية  ومدونات  للمعرض،  الفنية  المجموعات 
تقام  التي  الفعاليات  بعض  مع  إلكترونياً،  وغيرها، 

المتحف. استثنائياً في 
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11ريا�سة / ت�سلية
ب�صام فرحات: ال�صدفة خدمتني والواقع �صدمني

عندما و�صلت اإلى الأ�صواء ... الحرب اأطفاأتها

ً بسام فرحات إبن الـ 68 عاما

{ ابراهيم وزنه
لهم  تسمح  فلم  الظروف  عاندتهم  الذين  المميزين  الالعبين  من  هو 
ووقف  أخوته  أمام  الكروي  الطريق  شّق  يتمّنون،  كما  مواهبهم  بابراز 
متابعاً ومرشداً لهم ولغيرهم، وبالرغم من زهده في الساحات الكروية 
والالعبين  المدربين  من  للكثيرين  ومرشداً  وخبيراً  مقصداً  يزل  ولم  بقي 
في منطقة برج البراجنة المتخمة بالمواهب والنجوم .. نتكلّم عن بسام 
فرحات )مواليد 1952( الذي لعب مع االرشاد والوفاء والبرج والراسينغ 
وهو اليوم رئيس اللجنة الرياضية في مجلس بلدية برج البراجنة. ماذا 

يخبرنا »أبو راشد« عن بداياته:

بدأت حارساً للمرمى والتلفزيون ملهمي
القدم كّنا  المولعين بكرة  الفتية  الستينيات وكغيري من  أوائل  »في 
األراضي  وعلى  الشوارع  في  الكرة،  لنلعب  المدرسية  العطل  نستغل 
زاد  ثّم  البرسيم«،  »ملعب  الرادوف  جبانة  من  بالقرب  المزروعة  غير 
البلدة  في  فريقين  على  وعينا  الرمل،  ملعب  وجود  بالكرة  تعلّقنا  في 
هما البرج واالرشاد، يضّمان عدداً كبيراً من الالعبين المميزين ومنهم 
بمتابعتها  نسعد  كّنا  وكبيرة  كثيرة  أسماء  األولى،  الدرجة  فرق  مع 
طالب  أبو  بقيادة  الجديدة  طريق  منتخب  استضافة  عند  وخصوصاً 
والكفاح الشياح الغني بالنجوم كحاطوم والتكي وعلي غندور وبسام 
البلدة  بحّراس  ومتأّثراً  مقلّداً  للمرمى  كحارس  بدأت  وغيرهم...  همدر 
المشهورين وهم كثر، وفي أول مباراة لي كنت السبب بخسارة فريقي، 
بعد  وطبعاً  الملعب،  وسط  إلى  أنتقل  أن  وقررت  باالحباط  فأصبت 
أنكر بأنني  الرمل، وال  المباريات على ملعب مدرسة  خوضي عدداً من 
الدوري  مباريات  تنقل  كانت  حيث  التلفزيون  ومن  كبارنا  من  تعلّمت 
الالعبين  أخبار  ومتابعة  التلفزيون  خالل  ومن  اسبوعياً،  األلماني 
بيليه  البرازيلي  بالنجم  تعلّقت  والمجالت  الصحف  في  والموندياالت 
وفي  ياشين،  السوفياتي  وبالحارس  بكنباور  األلماني  وبالقيصر 
في  اجتهدت  ولطالما  باكنباور  لعب  وطريقة  ب��اداء  تأثرت  الواقع 

تقليده«.

المدّرب األول لشقيقه حسين
بأربع  يصغره  ال��ذي  حسين  شقيقه  ول��ع  فرحات  بسام  لمس 
صالون  في  تدريبه  طريق  عن  موهبته  يصقل  فراح  بالكرة،  سنوات 
»كنت  يعلّق:  وهنا   ، حالياً(  البرج  في  العام  األمن  )مركز  المنزل 
وبالصدر  بالقدم  الكرة  امتصاص  في  ونتفنن  المهارات  على  أدّربه 
وفي تنطيطها بالقدمين وبالرأس باالضافة إلى التسديد من أوضاع 
مختلفة، وذات مّرة تسبب حسين بكسر خابية الزيت فمتآلت أرض 
التعّهد  بعد  مساًء  اال  نعد  ولم  معاً  فهربنا  الزيتون  بزيت  الصالون 

بعدم ضربنا«.
مدرسة  ملعب  من  كانت  الواقعية  »االنطالقة  فرحات:  ويكمل 
في  نقص  حصل   1967 العام  في  آب  شهر  من  يوم  وذات  الرمل، 
الالعبين الكبار الذين كّنا نستمتع بمتابعتهم، فدعوني للمشاركة في 
التقسيمة أللفت نظر رئيس نادي األرشاد حسن السباعي )الدرزي( 
والالعبين، عدت إلى البيت مسروراً بما قّدمته، وفي نهاية األسبوع 
والثاني(،  )األول  االخاء  فريق  ضد  عاليه  في  مباراة  لألرشاد  كان 
في  المتوّقفة  الفريق  ببوسطة  لاللتحاق  بطلبي  السباعي  فأرسل 
أفاعي  أربعة  تواجد  متجاوزاً  هدى  غير  على  أسرعت  السكة،  عين 
يتبردون بالماء في صحن الدار، فقفزت من فوقهم وأحضرت حذائي 
المحيط بحديقة  الصبير  إلى نبات  األفاعي  الكروي، والحظت تسلل 

منزلنا«.

المباراة األولى مع األرشاد والتوقيع مع الوفاء
عن مباراته األولى مع االرشاد يتذّكر فرحات: »لعبت المباراة األولى 
مع الفريق الثاني كجناح أيمن، كانت المّرة األولى التي ألعب فيها على 
فضل  الفريق  معالج  جعل  ما  يتكرر،  ال  رائعاً  هدفاً  سّجلت  كبير،  ملعب 
الراحل  وأحرز  حياتك«  طيلة  الهدف  هذا  مثل  تسّجل  »لن  يقول  رّحال 
هذه  وبعد   ،  2  �  2 بالتعادل  اللقاء  وانتهى  الثاني  الهدف  حايك  محمد 
االرشاد  يكن  ولم  البلدة،  في  الواعدين  الناشئين  من  أصبحت  المباراة 
الرسمي، ما جعلني أحذو حذو زمالئي بالتوقيع على  قد نال ترخيصه 
كشوفات نادي الوفاء الغبيري،  حيث أوالني عّرابه عفيف حمدان عناية 

خاصة على أكثر من صعيد«. 

بالصدفة شاركت مع منتخب البرج!
مع  باللعب  فرحات  لبسام  المجال  إفساح  في  دورها  الصدفة  ولعبت 
»ذهبت  يتذّكر:  وهنا  سنة(،   16( العمر  مقتبل  في  وهو  بلدته  منتخب 
الغبيري  منتخب  مع  البرج  منتخب  بين  ستجمع  التي  المباراة  لمتابعة 
على ملعب شباب الساحل الرملي في حارة حريك، وكان الساحل متخم 
فيما  الفتاح،  عبد  وجاد  وزنه  وهاني  سليم  وعادل  الرا  كفيليب  بالنجوم 
البرج مدجج بسهيل رحال وحافظ عّمار وفضل السباعي وفاروق الغالي 
وحسان ناصر وغيرهم، يومها حصل نقص في التشكيلة، فتوجهوا نحوي 
وأحضروا لي حذاء ولعبت كجناح أيسر وقّدمت مباراة كبيرة ومن يومها 
أصبحت من األساسيين في منتخب البرج«. وخالل تلك الفترة وبالرغم 
من توقيعه مع الوفاء راح فرحات يلعب مع أي فريق يطلبه كالترسانة 
الذي يرأسه أبو عدنان جلول وفريق البرج وفتيان البرج، كما شارك في 
وعلى  المّرات،  احدى  وفي  ضيوفه،  مع  البرج  منتخب  مباريات  معظم 
جنبات اللقاء بين البرج والراسينغ، وبينما كنت أجري التحمية جاءني 
عفيف حمدان طالباً مني عدم اللعب والتوّجه معه لخوض مباراة الوفاء 
بمواجهة النجمة، فرافقته ولعبت المباراة مع علمي بأن شقيقه وفيق العب 
الراسينغ في حينها، هو من أخبره بوجودي فجاء ومنعني من المشاركة، 
وبعد هذه المباراة خاض البرج مباراة وّدية ضد االنترانيك، وبينما كنت 
أتابعها من المدرج والبرج متأخر بنتيجة 0 � 1، طلب مني ابراهيم نّبوه أن 
أشارك في الشوط الثاني، وبالفعل نزلت ومررت كرة طويلة سّجل منها 

حسان ناصر هدف التعادل«.

ذكريات من الدرجة الثانية
شخصية  تمنيات  بعد  البطولة،  في  الوفاء  شاركت   1970 العام  في 
من عفيف حمدان، تمّرنت تمرينة واحدة ولعبت أول مباراة ضد هومنتمن 
0، وتكّفلت بتعطيل أحد أخطر العبي   �  4 برج حمود وفزنا فيها بنتيجة 
الخصم بطلب من حمدان، وكان يضّم الوفاء حينذاك نخبة من الالعبين 
رضا  وأسعد  غرابي  ومحمد  قماطي  ومحمود  بدران  وباسم  يموت  كعبد 
وحسين شعيب ماجد هيدوس وخضر ومصطفى حمدان وغيرهم، ومع 
نهاية هذه البطولة تقاسمنا المركز األول مع الروضة الدكوانة ، وكان نظام 
البطولة يقضي بترفيع ثالثة أندية، ولكن مع فوز االخاء على البرج أصبح 
البرج رابعاً، وبحكم نفوذ نادي البرج عبر سهيل رحال )كابتن الراسينغ( 
الذي  التعديل  أجري  االتحاد،  في  الفصل  الكلمة  صاحب  الراسينغ  وكان 
قضى بترفيع أربعة أندية بينهم البرج«. ويكمل فرحات: »قبل لقاء البرج 
والوفاء، سألني عفيف حمدان »بّدك تلعب ممباراتنا مع البرج؟«، ترددت 
باالجابة وقلت له ، األفضل أن ال أشارك، فقال دع األمر لي حتى يوم المباراة، 
وفي تمرينة الثالثاء � األولى في سياق االستعداد � وعن طريق الممازحة 
والصدفة سدد خضر حمدان »تنكة« ناحيتي فتسببت بجرحي، وأخذوني 
من الملعب إلى الطبيب حيث قام بتقطيب الجرح بعدما شّكني بأبرة كزاز 
... وهنا تدّخل القدر النقاذي من هذا الموقف، وخالل سير المباراة جلست 
على المدرجات، وبعد مضي ربع ساعة فوجئت بعفيف حمدان يطلب مني 
ارتداء ثيابي الشراكي فيما أنا لست قادراً على ثني ركبتي! وحين باشرت 
بالتحمية صرخ جمهور البرج مستهجناً »ابن البرج سيلعب ضد البرج« 

الوفاء  احتياط  مقاعد  ناحية  جابر  طارق  المرحوم  وتقّدم  ثائرته  فثارت 
إلى  أدراج��ي  عدت  أن  إال  مني  كان  فما  بالنابل  الحابل  فاختلط  شاتماً، 
المدرج، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. وبعد سنتين من هذه األحداث 
بالحصول  حمدان  عفيف  نجح  الذي  الوقت  وفي  البرج،  لنادي  وّقعت 
على رخصة التضامن، سارع عدد كبير من زمالئي لالنضمام الى صفوف 
التضامن باستثنائي، ويومها قال لي عفيف »لم أر أغبى منك ... تسنح لك 

فرصة اللعب في الدرجة األولى فتختار اللعب في الدرجة الثانية!«.

التألق ضد منتخب طريق الجديدة
كل  مع  مجلياً  الكروية  سنينه  من  طويلة  حقبة  فرحات  بسام  أمضى 
حيث  المدارسن  منتخب  بطولة  ضمن  وكذلك  معها،  لعب  التي  األندية 
المدرسية  لبنان  بطولة  على  ناصر  علي  حسين  ثانوية  بحصول  شارك 
)1971(، وعندما تسأله عن أجمل مباراة لعبها قبل اندالع الحرب األهلية 
وتوقيعه مع الراسينغ في العام 1974 يقول: »أفضل مباراة لعبتها كانت 
ضد منتخب طريق الجديدة في العام 1974، وكان يضّم: يوسف الغول، 
ابراهيم عزو، جمال الخطيب، محمد األسطه، عدنان الحاج، شبل هرموش، 
صبحي أبو فروة، نهاد ندا وحسن عاشور .. يومها فزنا عليه بنتيجة 3 � 2، 
سّجلت هدف الفوز بكرة ملعوبة من رياض عّمار الذي لوال متابعة تعليمه 
لكان من أبرز مهاجمي لبنان كابن عّمه حافظ، وكانت مجموعتنا تضّم: 
أحمد محبوب، سهيل رحال، فضل السباعي، حسين فرحات، محمد جلول، 
محمد عالم، محمد فالح، حافظ جلول، بسام فرحات، حسين ناصر، غسان 
الخازن ومحمد ناصر. وبعد هذه المباراة تمّنى األسطه أن أكون معهم في 
صفوف األنصار، علماً أنه في تلك الفترة كان نادي البرج على عالقة وطيدة 
مع الراسينغ بواسطة سهيل رحال وخاله يوسف بيك عّمار، وغير مسموح 

لالعبي البرج التوقيع لغير الراسينغ فيما لو أرادوا االنتقال إلى ناٍد آخر«.

وقف البرج عائقاً ... فسافرت وتعلّمت!
أندية  قبل  من  العروض  من  جملة  تلّقيه  ضوء  وفي  في العام 1975، 
فرحات  بسام  طلب  والراسينغ،  واألنصار  كالتضامن  األول��ى  الدرجة 
البرج، لكنه فوجىء بالرفض والمماطلة، علماً  ادارة  الحر من  االستغناء 
بأن عدداً من زمالئه سافر للخارج وبعضهم نجح بنيل االستغناء، وهنا 
ومحمد  انا  سوى  األول  الفريق  من  البرج  مع  يبق  »لم  متحسراً:  يروي 
فالح، في تلك األثناء حاول صديقي الدكتور رياض عّمار مساعدتي ألخذ 
االستغناء قبل سفره، من منطلق أن مقر النادي في منزل جّده لكنه لم يفلح 
في مسعاه،  وبقي محمد األسطه على تواصل معي متمنياً االسراع في إنهاء 
األمر، وشاءت الظروف أن يجد األنصاريون ضالتهم عبر استقدام شقيقي 
حسين )19سنة( من نادي االرشاد بتسهيل من محمد جلول، وكان حسين 
موهبة ممتازة وأثبت الحقاً بأنه من أفضل العبي خط الوسط في لبنان 
الكابتن  من  األمر  جاء  االستغناء  إعطائي  بعد  التعّنت  وحيال   ، المهم   ...
للراسينغ،  إال  استغناء  ال  بأن  يعمل،  حيث  السعودية  من  رحال  سهيل 
هو  الراسينغ  وأن  خصوصاً  الواقع  لألمر  فالح  محمد  مع  خضعت  وهنا 
الراسينغ لثالثة اشهر على ملعب  الحاكم وسندباد األندية، فتدربت مع 
مدرسة الجمهور وسافرت معه إلى رومانيا مدعوماً بجهود العب النجمة 
من  معدودة  أّيام  وبعد  الفتاح،  عبد  هاني  الصفاء  والعب  كمونه  حبيب 
عودتنا من رومانيا إندلعت الحرب األهلية، لم أعاود االتصال بالراسينغ 
بسبب األوضاع السّيئة السائدة، في ذلك الوقت سافرت إلى فرنسا برفقة 
اضطرني  ما  وهذا  الغربة،  على  يتأقلم  لم  احدهما  لكن  مقّربين  صديقين 
للعودة معه إلى لبنان بعد أربعة أشهر، تركت فرنسا وفي القلب غّصة، 
وفور رجوعي إلى لبنان تابعت مسيرتي الكروية مع نادي البرج، فخضت 
معه العديد من المباريات الوّدية والدورات الشعبية ... وخطر لي أن أتابع 
تعليمي لنيل الثانوية العامة )الفلسفة( فانتسبت إلى مدرسة حسين علي 
ناصر في البرج ونجحت في االمتحانات الرسمية، في تلك الفترة تعّرفت 
انتظرت  االستقالل(،  مرمى  )حارس  الرباب  سميح  الراحل  الصديق  إلى 
ذلك  بعد  عليها،  أحصل  فلم  سنوات  لثالث  روسيا  إلى  الموعودة  المنحة 
صرت أتنّقل من كلية إلى كلية في الجامعة اللبنانية، من العلوم السياسية 
الفرنسي فاألدب العربي حيث حصلت على االجازة في العام  إلى األدب 
متابعة  عن  توّقفت  وبعدها  االج��ازة  من  واح��دة  سنة  ودرس��ت   ،1984

تحصيلي العلمي بسبب ظروف العمل«.

التخطيط اليصال البرج إلى األضواء
وحالها  األول��ى،  الدرجة  ألندية  خّزاناً  البراجنة  برج  أن  منطلق  من 

العام  في  فرحات  بسام  تصّدى  الجديدة،  وطريق  والغبيري  كالشياح 
إلى مصاف  البلدة  لتنفيذ مهّمة إيصال نادي  الغيارى  بعض  مع   1988
أندية الدرجة األولى خصوصاً وأن جارهم شباب الساحل كان قد سبقهم 
إلى ذلك في العام 1985 بموجب قرار وزاري، وهنا يوّضح: »كوني عضواً 
إدارياً في النادي في تلك الفترة ترسخت في نفسي الفكرة فتعاونت مع 
المجتهد فهد عيسى الذي حافظ على ديمومة النادي في أحلك الظروف، 
ومع رئيس النادي حينها الدكتور عدنان الحسن، لم ننجح في محاولتنا 
المدّرب للفريق فرفض  األولى، والحقاً أصرينا على فهد عيسى أن يكون 
الفكرة، عندها سلّمنا المهمة الفنية البن البلدة عصام عّمار، وفي تلك األثناء 
عرض عفيف حمدان رخصة التضامن للبيع، وهذا ما شّجع الكابتن سهيل 
رحال على عرض فكرة شراء الرخصة معي ومع الدكتور عدنان الحسن، 
فعارضنا الفكرة وقلنا له، سنلعب في الدرجة األولى باسم البرج مع نهاية 
لنا ذلك بعد فوزنا في مباراتنا األخيرة  الله، وفعالً تحقق  البطولة باذن 
على األمل معركة بنتيجة 4 � 0،بعد ذلك تّم إنتخاب إدارة جديدة برئاسة 
الراحل أحمد رّحال، وتّم تعيين بسام همدر مدّرباً للفريق، وسريعاً حصلت 
أن  أراد  البعض  الفريق،  على  القّيمين  بين  اآلراء  في  والتباين  االشكاالت 
نلعب من دون أجانب، فيما البعض األخر أصّر على تدعيم الفريق بثالثة 
الصقر،  وأسامة  أشرفي  وجهاد  عفش  حسين  أحضرنا  وبالفعل  أجانب، 
وفي موسمنا األول تحت األضواء قّدمنا عروضاً طّيبة وحقنا نتائج جيدة 
وذات مّرة ُطرد مدربنا فعملت مع الكابتن سهيل على إدارة الفريق فنّياً، 
وأذكر بعدما تعادلنا مع األنصار 1 � 1 قال لنا الشرقي ، »فريقكم حلو كتير 
ديروا بالكم عليه«، تابعنا العمل والمواكبة للفريق الجامع للبلدة ونجحنا 
في موسم 1993 باحراز كأس لبنان تحت قيادة المدرب المصري جمال 

عبد العظيم«.

خبريات عالماشي
من دفتر ذكرياته، يروي بسام فرحات:

� في احدى البطوالت المدرسية، كنت ألعب باسم المدرسة األهلية على 
الملعب البلدي، وبعد إنتهاء المبارة تقّدم نحوي شخص عّرف عن نفسه 
بأنه إداري في نادي النجمة، وطلب مّني االنضمام لفريقه، قلت له، أتمّنى 
ذلك لكنني لست حّراً، سألني أين توقيعك، فقلت له مع الوفاء الغبيري، 

فأجابني مع عفيف حمدان ... ثّم أبدى استيائه وهرب! 
رياض  يضّم  كان  الذي  الشويفات  مدرسة  منتخب  على  فوزنا  بعد   �
� 2، أخبرنا الالعبون بانها المّرة األولى  عمار وسمير هرموش بنتيجة 3 
التي يخسرون فيها على ملعبهم وسبق لهم أن هزموا الصفاء واألنصار 

وغيرهم.
والتي  الجديدة،  طريق  ومنتخب  البرج  بين  المباراة  انتهاء  بعدما   �
شاتيال  سميح  العمالق  الحارس  نحوي  تقّدم  الفوز،  هدف  فيها  سّجلت 
أبو عدنان جلول، وقال لي  الراحل  أجالسه بفرح في دكان  والذي كنت 
بالحرف: »وليه أنت بهالمستوى وال تقول لي« ... شهادة بمثابة وسام 

على صدري. 
� في إفتتاح ملعب النجمة، شاركت مع فريق االرشاد بطلب من الصديق 
األستاذ محمد حاطوم، ومع نهاية المباراة التي خسرنا من أصحاب الرض 
بنتيجة 3 � 2، تقّدم نحوي كابتن النجمة، الملك محمد حاطوم وإلى جانبه 
حافظ جلول ومحمد فالح ، وقال لي: »لّعيب كبير يا بسام .. أدائك رائع« 

وهذه شهادة أعتز بها للتاريخ. 

بطاقة

بسام عادل فرحات
� تاريخ ومحل الوالدة: 1952 برج البراجنة.

� المركز في الملعب: خط وسط.
� الفرق التي لعب معها: البرج واالرشاد والوفاء والراسينغ.

� العمل الحالي: يملك مركز خدمات بالقرب من مركز أمن عام البرج.
وعضو مجلس بلدية برج البراجنة منذ العام 2016، ورئيس اللجنة 

الرياضية في البلدية.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
بدسيسة  إغتيل  البحريين  المماليك  سالطين  أول  1 .

من زوجته شجرة الدر، ضمير متصل
دولة عربية، الذين يضربون بالسوط 2 .

في  بإكتشافاته  إشتهر  يوناني  طبيب  ف��ق��رة،  3 .
التشريح

يهتما باألمر، سيدات 4 .
عاصمة جزر بليار، نناقش 5 .

أمر عظيم، خوف شديد، يخبرا القصة 6 .
عاصمة أميركية، أثمن وأغلى، حرف عطف 7 .

منصًفا، شاهدتي 8 .
ضمير منفصل، بشر، تعبئ 9 .

إقتربت من، يوافق الرأي 10 .
من األطراف، أجعله مستوي السطح، خالف بارد 11 .

مصيف لبناني، أعالم 12 .

عمودياً: 
لقب إشتهر به بالط السلطان العثماني 1 .
يصنع من الحليب، مذاهب، إترك باألمر 2 .

محرمة، حبر 3 .
حرف أبجدي مخفف، فلوس، حصل على 4 .

جزيرة مرجانية في المحيط الهندي، أنتسب 5 .
للتأوه، حرف أبجدي مخفف، خاصته 6 .

عشق  أس��ط��وري  ي��ون��ان��ي  فتى  ي��ح��ت��رم��ان،  7 .
صورته المنعكسة في الماء

فني وهلك، مرفأ في فلسطين، أمنح 8 .
مدينة أميركية 9 .

قانون يحكم البالد، تثنيا على 10 .
غير مطبوخ، مدينة إيرانية، مقياس مساحة 11 .

وّبخت، عائلة، أسلب 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
 ،147623589  ،528947613  ،936185742
 ،384269175  ،791354268  ،652718394

419572836  ،865431927  ،273896451
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( طور عابدين، ال 2 ( رج، يدربانكم 3 ( ادنبره، يناسب 
4 ( باس، ينجد، تكد 5 ( لندن، تواكب 6 ( الكمت، انين 7 ( 
الهند، لبنان 8 ( لب، سردنا، كاس 9 ( غالي، يدرس، ين 10 

( رسب، رن، يامرا 11 ( بنادق، اسرا 12 ( انادمه، ينال. 

عموديا:
1 ( طرابلس الغرب 2 ( وجدان، لباسنا 3 ( نسدله، لبان 
4 ( عيب، نانسي، دا 5 ( ادري، كدر، رقد 6 ( برهنتم، دين 7 ( 
دب، جوتلند، اه 8 ( يايدا، باريس 9 ( ن ن ن، كان، ساري 10 

( كاتبناك، مان 11 ( لمسك، يناير 12 ( بدين، سنابل.
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�ســد الوبــاء

الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
»معاً  حملة  دعــم  إلــى  االجتماعي  القومي  الــســوري 
المؤسسات  مــن  عــدد  مــع  أطلقتها  التي  الــوبــاء»  ضــّد 
إلى جمع  االجتماعية واإلنسانية والشبابية، وتهدف 
هم  لمن  غــذائــيــة  سلل  مــن  أمــكــن  مــا  لتأمين  تــبــّرعــات 

بحاجة إليها.

�أكيد م�ش رّمانة , قلوب مليانة

)تصوير سعيد معالوي(

اأيها ال�سادة... كفى تزويراً

{ يكتبها الياس عّشي

المقدمات  عن  الــســادة،  أيها  لنتوقف، 
المزّيفة، وعن خدر الكلمات، وعن التزوير 
ورؤساؤهم  العرب  ملوك  مارسه  الــذي 
مــنــذ ألـــف عـــام، ولـْــيـــبـــدأوا، عــلــى الفور، 
بتكريس واحترام حّق الوجود لإلنسان 
السوري أياً كان دينه، وعرقه، وانتماؤه 

الفكري والسياسي، وجغرافيته .
كياناته  فـــي  الـــســـوري  اإلنـــســـان  هـــذا 
المتعّدد ، هو الذي صنع حضارة ما بين 
وجبيل،  وأوغاريت،  ودمشق،  النهرين، 
هو  اإلنسان  وهذا  وقرطاجة.  وبيروت، 
الخارج  األســمــر  العربي  احتضن  الــذي 
الــعــرب، يحمل فــي يد  مــن شبه جــزيــرة 
كتاب الله، وفي يد سيفاً، وفي ذاكرته كّماً 
واألمثال  والقصائد  المعلقات  من  كبيراً 
السائرة، ومعاً قضيا على غطرسة روما، 

وعولمة روما.

درد�صة �صباحية

كم يومًا يبقى �لج�سم من دون ماء؟
منه  كافية  كمية  شرب  ويجب  للحياة،  ضروري  عنصر  الماء 
على مدار اليوم للحفاظ على الحالة الصحية للجسم. وانخفاض 
منسوبه عن الحد الطبيعي، قد ُيعيق قدرة الجسم على العمل كما 
يجب. ويشكل الماء %70 من وزن الجسم لدى الشخص البالغ، 

بينما يشكل ما يصل إلى %75 من وزن جسم الطفل.
من  العيش  الشخص  يستطيع  ال   ،»Eat this« ووفقاً لموقع
الوقت  مقدار  يختلف  ولكن  جداً،  طويلة  لفترة  الماء  تناول  دون 
آلخر،  شخص  من  دونه  من  خالله  العيش  يمكنك  الذي  المحدد 
الجسم  استخدام  في  المساهمة  العوامل  لبعض  تبعاً  وذلــك 
مستوى  الجنس،  الوزن،  العمر،  البيئية،  الظروف  مثل  للماء، 

النشاط، الحالة الصحية، واألطعمة التي يتم تناولها.
قيد  على  البقاء  للجسم  يمكن  »ال  أنه  إلى  دراســة  وأشــارت 

الحياة ألكثر من 8 إلى 21 يوماً من دون طعام وماء«.
الطعام،  من  للجسم  بكثير  أهم  »الماء  أن  الدراسة  أوضحت 
عن  اإلضـــراب  في  ينخرطون  الذين  لألشخاص  يمكن  حيث 

الطعام مع تناول المياه أن يعيشوا بضعة أشهر«.

من  كافية  كمية  على  الحصول  عدم  أن  الدراسات  وتوضح 
الماء، قد تسّبب أضراراً في أعضاء الجسم، مثل تلف األنسجة، 
الضارة  المركبات  من  التخلص  صعوبة  وبالتالي  التبول،  قلة 
في  خلل  باإلمساك،  اإلصابة  الكلى،  حصوات  ن  تكوُّ بالجسم، 

آلية عمل المفاصل، اضطراب ضغط الدم، وتلف الدماغ.
{ عالمات نقصان الماء:

ومن العالمات التي تدل على عدم شرب المياه بكمية مناسبة، 
الشعور بالعطش والجفاف الخفيف والصداع والشعور بالتعب 

وجفاف الفم والغثيان.
»مترو«  لصحيفة  غرايمز  كيث  البريطاني  الدكتور  ويقول 
ــوازن  ت على  للحفاظ  اآللــيــات  مــن  ــدد  ع »لدينا  اإلنجليزية: 
الموجودة  االستشعار  أجهزة  تساعد  كما  السوائل،  مستويات 
ما  الترطيب،  حالة  في  التغيرات  اكتشاف  على  أدمغتنا  في 

يؤدي إلى العطش وانخفاض التبول«.
منتجات  أو  الغازية  المشروبات  بتجنب  غرايمز  ونصح 

األلبان فور الشعور بالغثيان.

يعي�ش ور�سا�سة في ذر�عه رفيقته

رصدت وسائل اإلعالم المصرية مأساة تعيشها أسرة صاحب شركة بعد أن 
أصيب بطلق ناري في ذراعه أثناء حضوره أحد األندية الشهيرة.

وقالت إن محمد خيرت )38 سنة( صاحب شركة استيراد، وروى تفاصيل 
أنه كان في أحد األندية  ليلة إصابته بطلق ناري في ذراعه اليمنى، موضحاً 
ذراعه  في  بنزيف  الصغير  طفله  حمله  أثناء  وفوجئ  أطفاله،  مع  الشهيرة 
اليمنى، وتبين أنه كان على مقربة من 3 قاعات أفراح داخل النادي وكان هناك 

إطالق لأللعاب النارية والطلقات الحية.
وتابع: »أصبت بطلق ناري فظللت أنزف وهرولت إلى المستشفى إلسعافي، 
وتم تحويلي إلى معهد ناصر وقد أكدت األشعة أنني أصبت بطلق ناري يصعب 

إخراجه من ذراعي لقربه من وتر قد يؤدي ذلك إلى بتر في ذراعي«.
وأكد أن الطلقة ال تزال في ذراعه، وحسبما قّرر الطبيب فإن استخراج الطلقة 

قد يؤدي إلى عملية بتر الذراع.
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�سحب زوجته لعيادة وتوفى فجاأة 
مصر  في  لشاب  فيديو  االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت 
إلجراء  زوجته  اصطحب  حيث  الطبيب،  عيادة  في  فجأة  توفي 

فحص دوري.
جيدة  بصحة  يتمــتع  وهــو  الفــيديو  في  الــزوج  ويظــهر 
من  نزوله  خــالل  تعب  أي  من  يعاني  وال  قدميه  على  ويسير 

غرفة  في  وجلوسه  العيادة  دخوله  لحظة  حتى  توك«  »التوك 
االنتظار.

والعبرة: للمشاهدة 
b l o b : h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

273cd24df72a-47de-43fa-a405-c48a7cd6


	Binaa P01
	Binaa P02
	Binaa P03
	Binaa P04
	Binaa P05
	Binaa P06
	Binaa P07
	Binaa P08
	Binaa P09
	Binaa P10
	Binaa P11
	Binaa P12



