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- لم يكن ممكناً أن يمّر كالم الرئيس الفرنسي أمانويل 
تأليف  مفاوضات  لوقائع  رواي���ة  م��ن  فيه  بما  م��اك��رون، 
مصطفى  المكلّف  ال��رئ��ي��س  علناً  ت��واله��ا  ال��ت��ي  الحكومة 
السابقين  الحكومات  رؤس��اء  ن��ادي  فعلياً  وقادها  أدي��ب، 
وحزب  المقاومة  تقّدم  أن  دون  من  جديد،  حاكم  كحزب 
صناعة  في  الكامل  الشريك  موقع  من  موازية  رواي��ة  الله 
ومن  ال��وق��ائ��ع،  لهذه  وق��رب  كثب  ع��ن  والشاهد  ال��وق��ائ��ع، 
يكن  لم  كما  م��اك��رون.  ل��رواي��ة  وفقاً  االت��ه��ام  سهام  طالته 
وتفنيداً وتحليالً من  يلقى تعليقاً  أال  ممكناً كالم ماكرون 
الله، طالما أن المعلوم للقاصي والداني، أنه  جانب حزب 
رئيسّي  شق  في  بلبنان  تعصف  التي  األزم��ة  كانت  كما 
يسقط  بأن  أم��الً  لبنان  بإسقاط  أميركي  ق��رار  ثمرة  منها 
حزب الله، وفقاً لكالم حرفي قاله ماكرون، فإن المبادرة 
منها  كبيرة  بنسبة  تترّكز  ماكرون  قادها  التي  الفرنسية 
الله،  للعالقة مع حزب  الطريق لمقاربة مختلفة  على فتح 
ماكرون  لموقع  موازياً  موقعاً  الله  حزب  يحتل  وبالتالي 
المشهد،  بخيوط  تمسك  ثنائية  طرفي  على  الوقوف  في 
الله  الفرنسية بحزب  للعالقة  المقاربة  أن مسار  ما يعني 
وبعد  الفرنسيّة.  المبادرة  لمسار  الحاكم  المحور  يشكل 
سماع كالم ماكرون، ال بد من أن يخرج صوت حزب الله، 

لتكتمل صورة الثنائية وتتركز عناصر المعادلة.
بقوة  يحضر  السياسي  االعتبار  ه��ذا  مع  بالتوازي   -
عن  قيمته  تزيد  ربما  وقيمي،  ومعنوي  أخالقي  اعتبار 
المقاومة  يمثل  ال��ذي  فالحزب  السياسي،  االعتبار  قيمة 
وقد  يصمت  لن  تمثلها،  التي  التضحية  وروح  قيمها  بكل 
أحزاب  من  واح���داً  بصفته  م��اك��رون  سهام  عليه  تركزت 
والمتعيّشين  العام،  المال  من  المترّبحين  ومن  السلطة، 
مصالحهم  يفضلون  وال��ذي��ن  الطائفية،  المصالح  على 
بحزب  ل��ل��دف��ع  وص����والً  شعبهم،  م��ص��ال��ح  ح��س��اب  ع��ل��ى 
ومكاسبها  ومغانمها  السلطة  عن  أقرانه  بين  األبعد  الله 
السوداء،  بالتهم  المستهدفين  واجهة  لتصدُّر  وفسادها، 
وهذا  الرعناء،  اللغة  بهذه  االتهام  يكون  عندما  خصوصاً 
التعالي المفعم بروح المستعمر، وعقل الوصاية، وما بين 
السطور من أستذة تدعو المقاومة لالختيار بين ما أسماه 
لمقاومة  الديمقراطية،  وبين  األس���وأ،  بالخيار  م��اك��رون 
أعلى نسبة تصويت بين  الرئيسي ديمقراطياً  نال حزبها 

األحزاب اللبنانية.
- إطاللة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
الواجب،  وهذا  الحق  هذا  ممارسة  سياق  في  جاءت  التي 
حيث  ماكرون،  لكالم  تحجيماً  الشكل  حيث  من  تضمنت 
تعزية  من  ع��دة،  ملفات  على  نصرالله  السيد  كالم  ت��وزع 
ال��ك��وي��ت ب��رح��ي��ل أم��ي��ره��ا، إل���ى ت��ن��ام��ي خ��ط��ر داع���ش منذ 
جريمة داعش اإلرهابية في بلدة كفتون، وصوالً للتوقف 
بلغة التحدي أمام مزاعم رئيس حكومة االحتالل بنيامين 
منطقة  في  ص��واري��خ  مستودعات  وج��ود  ح��ول  نتنياهو 
لوسائل  فورية  دعوة  فكانت  الغاز،  منشآت  قرب  الجناح 
تشويش  لمشروع  إسقاطاً  المكان،  في  للمالقاة  اإلع��الم 
على اإلطاللة أراده نتنياهو قبل دقائق من موعدها، ليأتي 
البحر  في  إنها  إليها  انظروا  ساعر،  يوم  طريق  على  ال��رّد 
قلبه  وف��ي  الحكومي  الملف  إل��ى  ب��ه��دوء  ليصل  تحترق، 
أن��ه يتعّمد ع��دم منح ك��الم ماكرون  ك��الم م��اك��رون، وب��دا 
الى كالمه من سردية  الدخول  الصدارة من خالل  مكانة 
تفصيلية لمسار العملية الحكومية والتعامل مع المبادرة 
الله،  ح��زب  ضمنها  وم��ن  األط���راف  جميع  من  الفرنسية 
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�سّيد الكرامة وروح الم�سوؤولّية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

ُتطوى  الصباح،  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  رحيل  مع 
وتغيب  االح��ت��الل،  كيان  مع  التطبيع  يلوثها  لم  سياسية  صفحة 
في  ال��ت��س��وي��ات  ل��م��ب��ادرات  ع��ن��وان��اً  شكلت  مخضرمة  شخصية 
المنطقة، ويحفظ لها اللبنانيون وقفاتها معهم، كما فلسطين، وكل 
األحرار في المنطقة لرفض التطبيع، كما قال رئيس الكتلة القومية 

االجتماعية النائب أسعد حردان.
نتنياهو  بنيامين  األبرز حاول رئيس حكومة االحتالل  الحدث 
مسبقاً  المقّررة  اإلطاللة  عن  األض��واء  بخطف  محوره  يكون  أن 
نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  لألمين  ذات��ه  بالتوقيت 
عبر ادعائه من منبر األمم المتحدة، أنه يملك خرائط مستودعات 
الرد  ليأتي  المأل،  على  يكشفها  الله،  ح��زب  ص��واري��خ  ومصانع 
س��ري��ع��اً ب��ع��د دق��ائ��ق م��ن ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه ع��ل��ى ط��ري��ق م��ا فعلته 
المقاومة في رد عدوان عام 2006 عندما جمعت البعد العملياتي 
بالبعد اإلعالمي بتدمير البارجة ساعر، وكلمات نصرالله، انظروا 
إليها إنها في البحر تحترق، فجاء الرّد بأن يتوجه السيد نصرالله 
خالل دقائق من كالم نتنياهو، بالقول لإلعالميين وعبرهم للعالم، 

اذهبوا إلى المكان سنالقيكم هناك، أنظروا إليه إنه كاذب.
الحدث  هو  كالمه  وبقي  المبادرة  زمام  نصرالله  السيد  استرّد 

داعش،  تنظيم  ع���ودة  تمثلها  ك��ب��رى  أمنية  مخاطر  على  مضيئاً 
داخالً بالتفصيل في سرد المسار الحكومي الذي انتهى باعتذار 
الرئيس المكلف مصطفى أديب، بسبب قيام نادي رباعي رؤساء 
الحكومات السابقين بتفخيخ المبادرة الفرنسية بمشروع انقالب 
على الدستور بتهميش رئيس الجمهورية، وإلغاء نتائج االنتخابات 
النيابية وإقصاء الغالبية النيابية، وتحويل الحكومة التي يفترض 
من  النيابي،  تمثيلها  عبر  عادلة  بصورة  فيها  الطوائف  تتمثل  أن 
الطائفية والنيابية والسياسية  المكّونات  سلطة جماعيّة تعبر عن 
فريقاً  الجميع  عن  بالنيابة  يختاره  عمل  فريق  مجرد  إل��ى  كافة، 
النيابية،  األقلية  من  بعضاً  يمثل  واح��د،  وسياسي  طائفي  بلون 
لتصير الحكومة مشروعاً صالحاً الستعادة التجربة السيئة التي 
هّددت االستقرار الوطني عام 2008 بقرارات 5 أيار، بعدما حدد 
الملك سلمان لها المهمة هذه المرة، وهي المواجهة مع حزب الله 
بالتلطي وراء المهمة المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية وهي 

اإلنقاذ االقتصادي.
في  مناقشاً  بهدوء،  الفرنسي  الرئيس  نصرالله  السيد  خاطب 
لما  س��واء  الصحافي،  مؤتمره  ف��ي  ورد  م��ا  والمضمون  الشكل 
تضمنه من تحميل الجميع المسؤولية عن فشل مبادرته، بينما هو 
يعلم أن َمن أفشلها هو تسليمها لفريق الرباعي، ليتخذها منصة 
السيد نصرالله متحدثاً عبر الشاشة مساء أمس)التتمة ص8(

مسؤول العالقات اإلعالمية في حزب الله محمد عفيف متحدثاً للصحافيين خالل الجولة  )عباس سلمان(الجولة اإلعالمية في مصنع الحديد في منطقة الجناح تكشف أكاذيب وأضاليل نتنياهو

نتنياهو يتباهى بك�سف مواقع ال�سواريخ... والمقاومة تتحّداه بال�سورة على طريقة �ساعر

ن�سراهلل: نمّد يدنا رغم خطاأ ماكرون... الرباعّي فخخ المبادرة... ال لحكومة تكّرر 5 اأيار 

رحيل اأمير الكويت... وحردان: نحفظ له وقفته مع لبنان وفل�ضطين ورف�ضه التطبيع

 ن�ضف قرن على رحيل

زعيم الفقراء!

 ناغورني قرة باخ: االحتواء

اأو حرب ت�ضعل القوقاز!

 ماذا يعني »التطبيع«

للكيان ال�ضهيوني؟

عام  كّل  من  أيلول  سبتمبر/  من  والعشرين  الثامن  في 
تتجّدد ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذي يكمل 
هذا العام خمسين عاماً على الرحيل، ففي هذا اليوم نفسه 
زعيم  رحل  والمعراج  اإلس��راء  ليلة  وفي   1970 العام  من 
الشعب  جموع  خرجت  ال��ذي  الماليين،  وحبيب  الفقراء 
في  ل��وداع��ه  العالم  ف��ي  األح���رار  وك��ّل  والعربي  المصري 
أو بعده، وأثناء  التاريخ من قبله  جنازة مهيبة لم يشهدها 
الجنازة خرجت الكلمات من القلب ودون تجهيز »يا جمال 
إال  إله  »ال  لمين«،  وسايبنا  فين  »رايح  الماليين«،  حبيب  يا 
أّيدناك ليلة اإلسراء  الله«، »9 و10  الناصر حبيب  الله عبد 
الذّل«.  هنشوف  بعدك  من  الفّل  عود  يا  »ناصر  وّدعناك«، 
وبالطبع قد يتعّجب البعض اليوم على هذه الحالة النادرة 
في التاريخ، فيومياً يرحل رؤساء دول من دون أن يتحّرك 

ساكن لشعوبهم. 
 لكن قد يزول العجب عند معرفة أحوال الشعب المصري 
يوليو،   23 ب��ث��ورة  ورف��اق��ه  الناصر  عبد  جمال  قيام  قبل 
في  المصريين  أحوال  نفسه  جمال  ويلخص   1952 تموز 
 700 م��ع  جنيه  مليون   500« ي��ق��ول:  حيث  خطبه  إح���دى 
اللي  الوضع  ده  أي��ه..  27 مليون عندهم  وال���  واح��د.. طب 
اجتماعية...  ع��دال��ة  فيه  يبقى  لما  االشتراكية  ورث��ن��اه... 
فيه  نعيش  اللي  المجتمع  وال  االجتماعية  العدالة  مش  لكن 
وبعدين  السنة..  ف��ي  جنيه  مليون  نصف  بيكسب  واح��د 
طب  جنيه..  مليون  نصف  واح��د  كّل  أسهم  ألوالده  كاتب 
والباقيين.. الناس اللي ليهم حق في هذه البلد.. أيه نصيبهم 
في هذه البلد.. يورثوا إيه في هذه البلد.. ال يمكن بأّي حال 
من األحوال أن يكون الغنى إرث والفقر إرث والنفوذ إرث 
)التتمة ص9(

رغ���م أّن ك���اًل م��ن أذرب��ي��ج��ان وأرم��ي��ن��ي��ا ك��ان��ت��ا م��ن بين 
صراعاً  أًن  إال  السابق،  السوفياتي  االت��ح��اد  جمهوريات 
مسلحاً نشب عام 1988، وقبل تفكك االتحاد السوفياتي، 
في مرتفعات منطقة إقليم ناغورني قرة باخ، الواقع جنوب 
حدود  ع��ن  بعيدة  ليست  مسافة  على  أذرب��ي��ج��ان،  غربي 
أرمينيا. هذا الصراع امتّد إلى عام 1994. ففي 20 شباط 
سكانه  غالبية  حيث  اإلق��ل��ي��م،  برلمان  طلب   ،1988 ع��ام 
من األرمن، االنضمام إلى أرمينيا، وقد تّم التصويت على 

االنفصال عن أذربيجان واالنضمام إلى أرمينيا. 
السلطات  اّن  ب��اخ،  قرة  ناغورني  برلمان  ذريعة  كانت 
السوفياتية األذرية، تمنع األرمن في اإلقليم من ممارسة 
والدينية،  الفكرية  حرياتهم  وتقيّد  وشعائرهم،  عقائدهم 
واأله�����ّم م���ن ك���ّل ذل���ك ح���ّق األرم�����ن ف���ي س��ي��ادت��ه��م على 

أرضهم.
أذربيجان  أعلنت  السوفياتي،  االتحاد  دول  تفكك  أثناء 
االنفصال عن موسكو، ونقلت السلطة إليها، إال أّن الغالبية 
األرمنية صّوتت على االنفصال عن أذربيجان، وانضمام 

ناغورني قرة باخ الى أرمينيا.
شتاء  واألذري  األرميني  الجانبين  بين  الحرب  اندلعت 
على  األرمينيّة  القوات  سيطرة  عن  وأسفرت   ،1992 عام 
اإلقليم وعلى أجزاء أخرى، وتشريد أكثر من مئة ألف من 

مواطني الجانبين.
بذلت روسيا والواليات المتحدة وفرنسا مساعيها إلنهاء 
الصراع، حيث أسفرت هذه المساعي عن اتفاق لوقف إطالق 
مجموعة  قبل  من   ،1994 أي��ار  في  عليه  التوقيع  ت��ّم  النار 

مينسك )مؤتمر األسس األمنية والتعاونية األوروبية(.
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على  المبنية  ال��ق��رن«  »صفقة  ل���  موضوعية  ق���راءة  أّي 
ال��وث��ي��ق��ة صيغت  ه���ذه  أّن  ال���ى  ت��خ��ل��ص  ت���رام���ب«  »رؤي����ة 
الحّق  ولتصفية  جهة  من  اإلسرائيلية  ال��رواي��ة  لمصلحة 
التي  الخطوات  أه��ّم  ول��ع��ّل  أخ��رى.  جهة  م��ن  الفلسطيني 
ورسم  ال��واق��ع  األم���ر  لتكريس  وإدارت����ه  ت��رام��ب  ات��خ��ذه��ا 
خ���ارط���ة ج���دي���دة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ه���ي خ���ط���وة ن��ق��ل ال��س��ف��ارة 
األميركية من تل أبيب الى القدس واعتبار القدس عاصمة 
القانونية  المعطيات  لكّل  خالفاً  الصهيوني  للكيان  أبدية 
على  الكاملة  الشرعية  إسباغ  وثانياً  الدولية،  والقرارات 
الكيان الصهيوني واعتباره كياناً مميزاً ال يخطئ ، ويحق 

له ما ال يحق لغيره.
أما الجانب »اإلسرائيلي« الذي حّرض ترامب وبومبيو 
التراب  هالت  التي  المتطرفة  المواقف  ه��ذه  ات��خ��اذ  على 
فوراً  انتقل  فقد  المزعومة،  األميركي  الوسيط  صفة  على 
خطته  لفرض  الحاسمة  األميركية  النقلة  من  لالستفادة 
الرامية الى إفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها ودفع 
الشعب الفلسطيني الى االستسالم الكامل إلرادته  وسط 

احتفاالت متتالية للتطبيع بينه وبين البالد العربية.
من  أبيب  ت��ل  حققتها  التي  المكاسب  م��ن  ال��رغ��م  فعلى 
تغطي  واحدة  بادرة  على  تقدم  لم  فإنها  التطبيع  عمليات 
م��ع��ت��م��دة على  وإن��م��ا س��ارع��ت،  ال��ع��رب��ي��ة،  األن��ظ��م��ة  فيها 
الفلسطيني  الطرف  مع  التشّدد  الى  األميركي،  الموقف 

من كّل النواحي دونما اعتبار ألحد.
المكّرس  العودة  لحق  رفضها  »إسرائيل«  جّددت  أوالً: 
الغاصبة  دولتها  قيام  ش��ّرع  ال��ذي  ال��دول��ي  ال��ق��رار  ب��ذات 
هذا  إنكار  العربية  األط���راف  مطالبة  الفلسطيني،  للحق 
)التتمة ص9(

 بشارة مرهج* د. عدنان منصور* د. محمد سيد أحمد

نحن  لذلك  ص��راع  حركة  نحن 
حركة  نكن  لم  لو  قتال...  حركة 
ل��م��ا ك��ن��ا ح��رك��ة على  ص����راع 

اإلطالق.
سعاده
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حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  دح��ض 
الصهيوني  العدو  وزراء  رئيس  اّدعاءات  نصرالله 
للمقاومة  ص��واري��خ  ب��وج��ود  نتنياهو  بنيامين 
في  للغاز  منشآت  وق��رب  السكنية  المباني  بين 
في  للذهاب  اإلعالم  وسائل  داعياً  الجناح،  منطقة 
نتنياهو  عنها  تحدث  التي  المناطق  إل��ى  جولة 
مشاركة  ض��رورة  على  وش��ّدد  كذبه.  من  ليتأكدوا 
من  المقاومة  ظهر  لحماية  الحكومة،  في  الله  حزب 
 ،2008 أيار   5 حكومة  نتموذج  يتكرر  ال  كي  جهة 
البلد  من  تبقى  بما  التفريط  عدم  على  وللحرص 
أن  إلى  وأشار  الصعد.  كل  وعلى  ومالياً  اقتصادياً 
»ما كان معروضاً هو حكومة يسميها نادي رؤساء 
بالمطلق  السياسي  وقرارها  السابقين  الحكومات 
األقلية  من  جزء  هو  واحد  سياسي  طرف  عند  هو 

النيابية«.
مساء  نصرالله  للسيد  متلفزة  كلمة  في  ذلك  جاء 
بأميرها  للكويت  العزاء  بتقديم  استهلها  أم��س، 
األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  بوفاة  وشعبها 
دور  ينسون  ال  اللبنانيين  أن  إلى  الفتاً  الصباح، 
إنهاء الحرب األهلية  الراحل الشخصي والكبير في 
اللبنانية، إضافًة لموقفه خالل عدوان تموز ودوره 
ُنسجل  »كما  وقال  العدو.  دّمره  ما  إعمار  إعادة  في 
للكويت في ظل أميرها الراحل موقفها المتماسك مع 
والقضية  القدس  تجاه  واإلسالمي  العربي  التزامها 
مع  التطبيع  باتجاه  الذهاب  وع��دم  الفلسطينية 

الصهاينة«.

أميركا تحيي »داعش«
التي  األمنية  األح��داث  الله  نصر  السيد  وتناول 
حصل  أمام  »التوقف  إلى  اللبنانيين  داعيا  جرت، 
وص��والً  كفتون  بلدة  في  الماضية  األسابيع  في 
ومجموعات  اللبناني  الجيش  بين  المواجهات  إلى 
إلى  بالتعزية  وتقدم  الشمال«،  منطقة  في  مسلحة 
صبرهم  لهم  مقدراً  شهدائه،  وعوائل  الجيش  قيادة 
وّجه  كما  لبنان،  عن  دفاعاً  وتضحياتهم  وثباتهم 
التحية للموقف الشعبي في الشمال الذي تبع هذه 

األحداث.
الجماعات  أن  »إل��ى  نصرالله  السيد  وأش���ار 
التي ظهرت في شمال لبنان، والمتنوعة  التكفيرية 
عسكري  لعمل  تحّضر  كانت  والتسليح  التشكيل 
المجموعات  هذه  مع  أسلحة  من  ُضبط  وما  كبير، 

هو أمر خطير«.
ال��ذي  العصر«  »اغتيال  »بعد  أن��ه  إل��ى  ولفت 
الحاج  الشهيدين  واستهدفت  أميركا  ب��ه  قامت 
ومطالبة  المهندس،  مهدي  وأب��و  سليماني  قاسم 
العراق،  من  األميركيين  بخروج  العراقي  الشعب 

بدأت أميركا من جديد بإحياء »داعش« في العراق 
وسورية ولبنان،« مشيرا إلى »أن واشنطن تسعى 
عنوان  تحت  المنطقة  ف��ي  قواتها  ب��ق��اء  لتبرير 

التحالف الدولي لمواجهة »داعش«.
وأضاف »المجموعات التكفيرية التي ُكشفت في 
تعليمات  وجاءتها  »داع��ش«،  إلى  تنتمي  الشمال 
الساعة  بانتظار  والتجهيز  والتنظيم  باالستقطاب 
إلى الحذر واالنتباه إلى ما يحّضره  الصفر«، داعياً 

األميركيون للمنطقة من جديد.

قرارنا بالرّد باق
الفتاً  »اإلسرائيلي«،  العدو  وضع  إلى  وتطرق 
الصهاينة  الجنود  يجرؤ  ال  م��رة  »ألول  أن��ه  إل��ى 
وفلسطين  لبنان  بين  الحدود  على  التحرك  على 
أعلى  في  زال  ما  االحتالل  »جيش  وقال  المحتلة«، 
فترة  أطول  وهذه  واالختباء  االستنفار  من  درجة 
يتحرك  وأالّ  الطريقة  بهذه  االحتالل  جيش  يعيشها 

جنوده،  وقرارنا بالرّد باق«.

العدو  وزراء  رئيس  ادع����اءات  على  وتعليقا 
المتحدة  األم��م  أم��ام  كلمته  في  نتنياهو  بنيامين 
وزعمه وجود صواريخ للمقاومة قرب محطة للعاز 
نصر  السيد  دعا  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في 
تحدث  التي  المنشأة  لزيارة  اإلع��الم  وسائل  الله 
عنها نتنياهو وادعى وجود صواريخ فيها، ليشاهد 

العالم كذب نتنياهو على الهواء مباشرة.
الله  حزب  في  اإلعالمية  العالقات  أّن  إلى  وأشار 
التي  المنشأة  إلى  للدخول  االعالم  وسائل  ستدعو 
لوسائل  »سنسمح  مضيفاً  نتنياهو،  عنها  تحدث 
المنشأة  إلى  مساء  العاشرة  عند  بالدخول  اإلعالم 
كذبه«،  العالم  ليكتشف  نتنياهو  عنها  تحدث  التي 
اللبنانيون  يكون  أن  أجل  من  هو  »إجراؤنا  وأردف 
نضع  ال  وب��أن��ن��ا  ال��وع��ي  معركة  ف��ي  بينة  على 

صواريخنا بين البيوت«.

  الملف الحكومي
الفرنسية والمبادرة 

وفي الملف الحكومي، أشار السيد نصرالله  إلى 
هذه  أيدنا  وكلنا  ُنشرت  الفرنسية  »المبادرة  أن 
كانت  األولى  والخطوة  ندعمها  أننا  وقلنا  المبادرة 
وب��دأت  العمل  وانطلق  للحكومة،  رئيس  تسمية 
سعد  تسمية  على  لتتفق  تتشاور  النيابية  الكتل 
تشكل  األثناء  ه��ذه  وف��ي  يسميه  من  أو  الحريري 

نادي رؤساء الحكومة السابقين األربعة«.
السيد  تسمية  على  واف��ق��ن��ا  »ن��ح��ن  وأض���اف 
أساس  على  تعقيدات  أي  دون  من  أديب  مصطفى 
بين  ت��واف��ق  ع��ل��ى  ستحصل  ال��ح��ك��وم��ة  ه��ذه  أن 
الجميع، وهناك من قال للرئيس المكلّف أنه سيقوم 
بالمفاوضات ولكن لم يتم االتصال بالكتل النيابية 

وكذلك مع رئيس الجمهورية«.
لم  أدي��ب  مصطفى  المكلّف  »الرئيس  وت��اب��ع  
ملف  تقديم  وت��م  الجمهورية  رئيس  مع  يتشاور 
هي  الجمهورية  لرئيس  صالحية  وأه��م  له  جاهز 
المشاركة بتشكيل الحكومة كانت ستسقط«. ودعا 
لرئيس  صالحية  أهّم  »ألّن  اإلنتباه  إلى  الفرنسيين 

الجمهورية كانت سُتصادر«.
أّن »من كان يفاوضنا حول الحكومة  وأشار إلى 
لم يكن أديب بل الرئيس سعد الحريري، وأن نادي 
الحقائب  ي��وزع  أن  يريد  ك��ان  الحكومات  رؤس��اء 
ويسّمي الوزراء وحده. ونحن كنا سنأخذ علماً فقط 
الطوائف،  على  التوزيع  وطريقة  ال��وزراء  بتسمية 
كل  تسمية  خالل  من  التعامل  طريقة  رفضنا  ونحن 
رفضنا  النيابية.  الكتل  رأي  أخذ  دون  من  ال��وزراء 
قابل  وغير  البلد  على  خطر  ألن��ه  علينا  ط��رح  ما 

للنقاش«.
وأضاف »نحن قلنا أنه يمكن لرئيس الحكومة أن 
يناقش في أسماء الوزراء وأن يرفض وهذا يزيد من 
»منذ  أنه  إلى  مشيراً  الحكومة«،  رئيس  صالحيات 
االتفاق  هو  القائم  العرف  اليوم  حتى   2005 عام 
الحقائب  النيابية على  الحكومة والكتل  بين رئيس 

والتسمية للوزراء تكون عند الكتل«.
حول  المفاوضات  في  أّن  إل��ى  سماحته  ولفت 
حزبية  عدم  حول  النقاش  على  »وافقنا  الحكومة 
التشكيل«،  عملية  لتسهيل  أخرى  وأم��ور  ال��وزراء 
مشيراً إلى أنه كان ُيراد فرض أعراف جديدة علينا 
أكثرية«،  تمثل  ال  أطراف  لصالح  الدستور  تخالف 
الحكومة  موضوع  في  علينا  طرحه  تم  »م��ا  وأن 

يخالف األعراف القائمة منذ سنوات في لبنان«.
ولفت إلى أنه »حين سألنا عما إذا كانت المبادرة 
الفرنسية تتضمن ما طرحه نادي الرؤساء السابقين 
»المبادرة  أن  مضيفاً  كذلك«،  ليست  إنها  لنا  قيل 
الفرنسية ال تتضمن عدد الوزراء والمداورة والجهة 

التي توزع الحقائب وتسمي الوزراء«.

فرض حكومة أمر واقع
مسألة  في  حصل  »ما  أن  نصرالله،  السيد  وأكد 
حكومة  بفرض  أشبه  ك��ان  اللبنانية  الحكومة 
يقبلها  أن  إّم��ا  الجمهورية  رئيس  على  واق��ع  أم��ر 
الشهر  خ��الل  معروضاً  ك��ان  ما  وأن  يرفضها،  أو 
أو  واق��ع،  أم��ر  بحكومة  نقبل  أن  إّم��ا  هو  الماضي 
هو  معروضاً  ك��ان  ما  وأن  والحصار،  العقوبات 
السابقين  الحكومات  رؤساء  نادي  يسميها  حكومة 

وقرارها السياسي بالمطلق هو عند طرف سياسي 
واحد هو جزء من األقلية النيابية«.

فيها  حصلت  ال��ت��ي  الطريقة  أّن  على  وش���ّدد 
مقاربة الملف الحكومي غير مقبولة في لبنان وهي 
األمور  فيها  جرت  التي  الطريقة  وأن  وقت،  مضيعة 
أيا  لبنان  في  مقبولة  غير  بالحكومة  يتعلق  ما  في 

كان راعيها أو داعمها.
في  وجودنا  سبب  إّن  قلنا  »لطالما  أن��ه  وذّك��ر 
الحكومات هو لحماية ظهر المقاومة«، وقال »نحن 
نحمي  لكي  الحكومة  في  ممثلين  نكون  أن  يجب 
المقاومة وحتى ال تكون هناك حكومة شبيهة  ظهر 
السبب  هذا  إلى  مضيفاً   ،»2008 أيار   5 بحكومة 
لبنان  من  تبقى  ما  على  الخوف  هو  جديداً  سبباً 
اقتصادياً ومالياً وعلى مختلف الصعد وخوفاً على 
لبنان وعلى الشعب اللبناني وعلى مستقبله، الفتاً 
على  توّقع  قد  حكومة  تشكلت  حال  »في  أنه  إلى 
متسائالً  الدولي«،  النقد  صندوق  لشروط  بياض 
تحت  حكومة  حول  نتساءل  أن  حقنا  من  »أليس 
الدولة،  أمالك  تبيع  أن  المال  على  الحصول  عنوان 

وتلجأ للخصخصة والضرائب لسد العجز؟«.
كان  كما  حكومة  تشكلت  ح��ال  »ف��ي  وأض���اف 
زيادة  هو  به  ستقوم  ما  أول  تتشكل  أن  لها  ُيخطط 
الضريبة على القيمة المضافة«، وقال »أال يحق لنا 
تجاه  ستقوم  بماذا  نعرف  ال  حكومة  عن  التساؤل 

أموال المودعين في المصارف؟«
كان  ألي  السماح  على  قادرين  نعد  »لم  أنه  وأكد 
الوضع  وحساسية  لدقة  نظراً  الحكومة  يشكل  بأن 

االقتصادي في لبنان«.
الفرنسي  الرئيس  إلى  نصرالله  السيد  وتوّجه   
المبادرة  كانت  »هل  متسائالً  لماكرون  إيمانويل 
الحكومات  رؤس���اء  ي��ق��وم  أن  ت��ق��ول  الفرنسية 
ال��وزراء؟«.  وتسمية  الحكومة  بتشكيل  السابقون 
وأضاف »أقول للرئيس الفرنسي أن يذهب ويبحث 
وتابع  مبادرته«،  من  األولى  المرحلة  أفشل  عمن 
الطرف  الفرنسي »إبحث عن  القول للرئيس  موجهاً 
القوى  وإلغاء  البلد  على  يسيطر  أن  يريد  كان  الذي 

السياسية بغطاء منكم«.
األسوأ   إلى  البلد  يذهب  أن  منعنا  »نحن  وتابع 
البلد  يذهب  ال  لكي  اللبنانيون  يتعاون  أن  ونتمنى 
أّن »الحاج محمد رعد قال  إلى  إلى األسوأ«، مشيراً 
لماكرون إننا نوافق على %90 من الورقة الفرنسية 

وهنا نسأل ما هو الذي اتفقنا عليه ولم نحترمه؟«
الفرنسي  الرئيس  فخامة  ي��ا  »نحن  وأض���اف 
وعندما  والتزاماتنا،  بوعودنا  نفي  أننا  معروفون 
بوعودنا  لنلتزم  ونضحي  بوعودنا  نلتزم  نعد 

تنحني  وبأن  الديمقراطية  مع  يتنافى  تطلبه  وما 
األغلبية النيابية وتسلم رقابها لجزء من األقلية«.

بهذه  أح��د  معنا  يتحدث  أن  نقبل  »ال  وأض��اف 
الرئيس  منا  يطلبه  »م��ا  أن  إل��ى  مشيراً  اللغة«، 
وديمقراطية  الديمقراطية،  مع  يتنافى  الفرنسي 
منها  ي��ري��د  نيابية  ان��ت��خ��اب��ات  أف���رزت   2018
األقلية  من  لجزء  البالد  وتسلم  تنحني  أن  ماكرون 
سورية  إل��ى  نذهب  لم  »نحن  وأردف  النيابية«، 
السورية  الحكومة  بموافقة  ذهبنا  المدنيين،  لقتال 
لمواجهة الجماعات التي تقولون عنها أنها إرهابية 
وتكفيرية وأنتم موجودون في سورية بهذه الحجة 

وبشكل غير شرعي«.
»ليس  نصرالله   السيد  قال  ماكرون،  على  ورداً 
أن  نقبل  وال  لنحميها،  مالية  وعائدات  أموال  لدينا 
مصطفى  بتسمية  قبلنا  اللغة.  بهذه  أحد  يخاطبنا 
لكن  للتسهيل،  نية  وبحسن  ش��روط  ب��دون  أدي��ب 

االستسالم وتسليم البلد هو أمر آخر«.
عّمن  يبحث  أن  الفرنسي  الرئيس  من  وطلب 

والملك  األميركيين  عن  يفتش  وأن  مبادرته  أفشل 
أن  إلى  الفتاً  األخير،  وخطابه  سلمان  السعودي 
أحد  فيها  يتجرأ  ال  أنت  تحميها  عربية  دوالً  »هناك 
أن يكتب تغريدة ينتقد فيها الملك أو األمير«، وتابع  
»نحن أصحاب القرار في الشأن اللبناني وإيران ال 
الجميع  تحيل  كانت  ما  دائماً  بل  تملي  وال  تتدخل 

إلينا«.
نقبل  ال  الفرنسي«نحن  للرئيس  متوجهاً  وقال 
وندين  نرفض  بل  خيانة،  ارتكبنا  أننا  لنا  تقول  أن 
أحد  يتهمنا  أن  نقبل  ال  االستعالئي.  السلوك  هذا 
هذا  على  أدلة  الفرنسيين  لدى  كان  وإن  بالفساد، 

األمر فليحضروا أدلتهم«.
لكن  ومبادرته،  ماكرون  بزيارة  »رحبنا  وتابع   
ومحققاً  عاماً  مدعياً  يكون  أن  على  به  نرحب  لم 
على  وحاكماً  ووصياً  لألحكام  ومصدراً  وقاضياً 
الفرنسي  للرئيس  ال  تفويض  يوجد  ال  وأنه  لبنان، 
على  حاكماً  أو  ولياً  أو  وصياً  يكون  كي  لغيره  وال 
التعامل  تم  التي  »الطريقة  أن  إلى  الفتاً  لبنان«، 
يمكن  ال  والوقائع  الحقائق  وتجاوز  واالستقواء  بها 

االستمرار به ألنها لن تصل إلى نتيجة«.
الناس هو أهم  إلى أن »االحترام وكرامات  ولفت 
الوطنية غير  بالكرامة  التفاوض، والمّس  شيء في 
مصلحة  أجل  من  منفتحون  »نحن  مضيفاً  مقبول«، 
ولكن  الفرنسية،  بالمبادرة  نرحب  زلنا  وما  لبنان، 
يجب إعادة النظر بالخطاب ألن ما ُمّس قبل يومين 

هو الكرامة الوطنية«.

مواقف مشّرفة ضد التطبيع
النظام  انضمام  إل��ى  نصرالله  السيد  وتطرق 
منوهاً  الصهاينة،  مع  التطبيع  قطار  إلى  البحريني 
والمخاطر  القمع  رغم  البحريني  الشعب  بموقف 
العدو  مع  للتطبيع  البحرينيين  العلماء  وبرفض 

»اإلسرائيلي«.
وأشار إلى »أن موقف الشعب البحريني مشّرف، 
البحرين  في  والسلطة  وأهلها،  البحرين  ويمثل 
تابعة  والي��ة  أنها  على  تعمل  بل  ق��راره��ا  تملك  ال 
رغم  البحرين  شعب  »أن  إلى  الفتا  للسعودية«، 
في  ورموزه  قادته  من  كبيرة  أعداد  ووجود  جراحه 
السجون قالوا كلمة الحق المدوية في زمن الصمت 

والخنوع والخضوع«.
رسمياً  والجزائري  التونسي  بالموقف  وأش��اد 
الشعب  ون��اش��د  التطبيع،  رف��ض  ف��ي  وشعبياً 
الرفع  عنوان  تحت  بتطويعه  يسمح  أالّ  السوداني 

عن »الئحة اإلرهاب« لكي يذهب إلى التطبيع.

الوطن / �سيا�سة

انفجار ال�سراع الرو�سّي – التركّي 

اأ�صبَح في الأفق القريب!

{ د. وفيق إبراهيم 
بمفاوضات  محكومة  – التركية  الروسية  العالقات  تبدو 
نحو  ان��دف��اع��اً  عمقها  ف��ي  تختزن  لكنها  ال��ع��ل��ن،  ف��ي  ه��ادئ��ة 
المفاوضات  من  الناتج  لالنسداد  نتيجة  عسكرية  صدامات 
من  تمتّد  التي  ال��ن��زاع  مناطق  ت��ع��ّدد  م��ع  بينهما،  المفتوحة 
سورية الى ليبيا والبحر المتوسط وإقليم ناغورني قراباخ. 
منذ  المتشكل  الحلف  عبر  التركي  التمدد  ج��ان��ب  ال��ى  ه��ذا 
2006 الذي يضم البلدان الناطقة بالتركية في اوزباكستان 
تركيا وبلوشتان وأذربيجان وكلها  الى جانب  وقيرغستان 

مناطق تجاور الحدود الروسية في آسيا الوسطى.
عبر  الغاز  لنقل  بخط  تتعلّق  عميقة  أخ��رى  أسباب  هناك 
أنابيب تعبر أذربيجان وجورجيا وتركيا نحو أوروبا كما هو 
مرسوم لها. هذا أمر يدخل في إطار العداء السافر للمصالح 
الروسية التي تعكس بلداً هو األول في إنتاج الغاز في العالم 
ولديه ثالثة خطوط لنقل الغاز إلى أوروبا عبر بحر البلطيق 

الى المانيا وعبر كل من أوكرانيا وتركيا الى اوروبا ايضاً.
على  ج��داً،  عميقة  البلدين  بين  الصراع  دواف��ع  فإن  لذلك، 
التفاوض المستمر  اللجوء الى فنون  الرغم من محاوالتهما 
لالتكاء على حد ولو أدنى يتيح لموسكو وانقرة االستمرار 
في العالقات بينهما، من دون أي لجوء الى حسم عسكري 

يبدو شديد الصعوبة في األوضاع الحالية.
أين هي مواطن االختالف بين البلدين؟

افترض الروس أن التموضع االحتاللي التركي في غربي 
إطار  في  يدخل  الجنوب،  في  الحدودية  ومناطقها  سورية 
فحاولوا  س��وري��ة،  ف��ي  األميركية  للمصالح  تركي  ت��ج��اوز 
الرئيس  أن  معتقدين  البلدين  بين  التناقضات  على  اللعب 
القوات االميركية  التركي أردوغان لن يقبل بأي تسوية مع 
الكردية  القوات  التي تحتل شرق سورية ألنها تتحالف مع 
في »قسد«، وهذا يشكل استفزازاً ال تقبله تركيا التي تخاف 
الكردية  مناطقها  بعض  ينتزع  إقليمي  ك��ردي  مشروع  من 
كردستان  الى  وربما  »قسد«،  مناطق  الى  ليضّمها  الواسعة 

العراقية ايضاً.
النفوذ  ت��ج��ّذر  بعد  اكتشف  ال��خ��اص  ال��روس��ي  الفهم  ه��ذا 
التركي في إدلب أن هناك تقسيم أدوار بين األميركيين في 
خطوط دير الزور والحدود في الشرق السوري وبين تركيا 
في إدلب والحدود، وافتعال مناوشات بينهما هو في صميم 
لعبة إيهام الروس بإمكانية نشوب صراع تركي – أميركي 

فعلي.
ال��دخ��ول كطرف كبير ووازن في  ل��أت��راك  أت��اح  وه��ذا ما 
اليونان  وج��ه  في  المتوسط  البحر  في  الغاز  على  المعركة 

وقبرص واستتباعاً فرنسا.
الموقف  يجافون  ال  األميركيين  أن  تبين  م��ا  وس��رع��ان 
التركّي مستعملين لغة المراقبة واإلرشاد استناداً الى خطة 
حتى  يتقاتلون  الحلفاء  ترك  وهي  تقليدية  اصبحت  أميركية 
تعبئتهم  وإع��ادة  جميعاً  بهم  اإلمساك  من  واشنطن  تتمكن 

على هوى مصالحها.
الصراع  ه��ذا  خ��ط  على  الخط  دخولها  ف��ي  واض��ح  وه��ذا 
بالتنقيب  الخاصة  سفينته  سحب  على  التركي  وإرغ��ام��ه��ا 
عن الغاز في مدى بحري يوناني. فاستكان الوضع بسحر 
ساحر منقلباً من مرحلة ما قبل الحرب الى مستوى العودة 

الى المفاوضات.
هنا أيضاً انتبه الروس متأخرين إلى أنهم مستهدفون من 
الغاز  حول  المصري  اإلسرائيلي  التركي  األميركي  االتفاق 

في شرقي المتوسط ومياه البحر.
التركي  وال��دور  ليبيا  على  الصراع  أبعاد  أدرك��وا  وألنهم 
ال��ى منافسه  إدخ���ال أسلحة  ال��س��راج غ��ط��وا  ل��دول��ة  ال��داع��م 
للمقاوالت  الخاصة  »فاغنر«  لشركة  المدى  فاسحين  حفتر 
السراج  ق���وات  لمجابهة  ليبيا  ال���ى  ب��ال��دخ��ول  ال��ع��س��ك��ري��ة 

المدعومة من تركيا علناً وأميركا سراً.
أما الموقع الرابع للصراع التركي الروسي فهو في إقليم 
ناغورني كاراباخ المحاذي لكل من أرمينيا واذربيجان ويقع 
اوروبا  الى  األذربيجاني  الغاز  لنقل  المرتقبة  الخطوط  عند 

عبر تركيا.
ألنه  ملتهباً  التركي   – الروسي  الصراع  يبدو  ايضاً  هنا 
هناك  أن  وال��دل��ي��ل  م��ع��اً.  آن  ف��ي  وجيوبوليتيكي  اق��ت��ص��ادي 
اتحاداً ضمت إليه روسيا كالً من أرمينيا وبعض دول الجوار 
مقابل منظمة الناطقين بالتركية التي تقودها تركيا مع دول 

قوقازية ناطقة بلهجات عثمانيّة.
لذلك فإن احتدام المعارك بين قوات أذربيجانية مهاجمة 
حرباً  ليست  كاراباخ  ناغورني  من  مدافعة  أرمينية  وق��وات 
نفوذ  بين  اقليمية  صراعات  ضمن  تموضعها  بقدر  محلية 
مقابل  اوروبية  دول  بعض  مع  اميركياً  تأييداً  يخفي  تركي 
نفوذ تاريخي روسي قد يصل قريباً الى حدود االعتقاد أن 
تركيا ال تعبر عن طموحاتها العثمانية فقط بل قد تصل الى 

مرحلة تأمين مبررات لمصالح الناتو األميركي ايضاً.
ن��اغ��ورن��ي ك���اراب���اخ من  ال���ذي يكشف أن م��ع��ارك  األم���ر 
الخطورة، بحيث إن أي تقدم فعلي لقوات اذربيجان في هذا 
اإلقليم لن تكون فقط مجرد مبرر لتدخل أرميني هو موجود 
حالياً، بل تدفع نحو دور روسي عسكري مباشر في وجه 
قوات أذرية – تركيّة مدعومة من منظمات إرهابية كانت في 

سورية.
بذلك تصبح المنافسات التركية الروسية مفتوحة على كل 
االحتماالت في سورية وليبيا والبحر المتوسط وصوالً الى 
القوقاز، ألن الدور التركي يتصاعد ألداء دور أميركي فقط 

لالنكفاء ألسباب اميركية اقتصادية وأخرى انتخابية.
استدراج  م��ح��اوالت  التركية  القيادة  على  يفرض  وه��ذا 
الروس  مع  تسويات  عن  البحث  او  المناطق  هذه  الى  الناتو 

تحفظ لهم شيئاً من مطامعهم.
بإطالق  ع���ادة  ت��ب��دأ  ال��ت��ي  األردوغ��ان��ي��ة  البراغماتية  لكن 
الى  تتجه  تسويات،  ال��ى  تصل  ان  ال��ى  تاريخيّة  عنجهيّات 
لعلها  ال��ص��راع  مواقع  كل  في  روسيا  مع  نفسه  األم��ر  فعل 
األميركيين  حساب  على  المكاسب  م��ن  قليالً  تحفظ  بذلك 

المتراجعين.

خفاياخفايا

لفتت مصادر إعالمية الى تقارير تلفزيونية 
تناولت األموال التي أنفقها األميركيّون على 
منظمات المجتمع المدنّي بصورة أقرب الى 

إعالن مدفوع يصّور األميركيين كدعاة تنمية 
محايدين بال أهداف سياسية ويسخر من ربط 

اإلنفاق األميركي بالسعي للتأثير على موقف 
الرأي العام اللبناني من المقاومة خالفاً لما هو 

معلن أميركياً بصورة رسميّة.

السيد نصرالله متحدثاً عبر الشاشة مساء أمس

)عباس سلمان( مصنع الحديد في الجناح الذي ادعى نتنياهو بأنه مخزن لصواريخ المقاومة  
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 »ن�صاأل ماكرون ما هو الذي اتفقنا عليه ولم نحترمه؟ وما تطلبه منا يتنافى مع الديمقراطية!«

ن�سر اهلل: كان معرو�سًة حكومة اأمر واقع ي�سّميها

نادي روؤ�ساء الحكومات ال�سابقين وقرارها عند طرف واحد

»الحركة  أن  أم��ل،  لحركة  السياسي  المكتب  أكد 
كانت السّباقة في إعداد ورقة إصالحات، إنطالقاً من 
في  وقدمتها  واإلدارية،  والمالية  االقتصادية  الوقائع 
الفرنسية  المبادرة  تبنت  ولهذا  الصنوبر،  قصر  لقاء 
ودعمت في نصها الواضح المتضمن خطوات وافكاراً 
والتزم  البلد،  إلنقاذ  ضرورية  إصالحية  ل��ق��رارات 
الرئيس نبيه بّري تسهيل إقرار القوانين الالزمة لهذه 

اإلجراءات في المجلس النيابي«.
وأعلن المكتب السياسي، في بيان، أن »الحركة ما 
الذي  النص  لهذا  والداعم  الملتزم  موقفها  على  زالت 
الرعاية  أهمية  مع  بالموازاة  وطنية  حاجة  عن  يعّبر 

والدعم الخارجي له«.
وشّددت الحركة على أن »موقف الحركة في تكليف 
الحكومة كان واضحاً  أديب تأليف  الدكتور مصطفى 
أفضل  تضم  وق��وي��ة  ق���ادرة  حكومة  قيام  دع��م  ف��ي 
الكفايات واالختصاصيين، وتلتزم برنامج اإلصالح، 
منسجماً  كان  التشكيل  مفاوضات  خالل  وموقفها 
الكتل  مواقف  تحترم  التي  الديمقراطية  األصول  مع 
البرلمانية،  االنتخابات  لنتائج  السياسية، وال تتنكر 
الرئيس  التأليف من  وهذا ما حاول من صادر عملية 
تتعلق  وق��واع��د  ش��روط��اً  ووض��ع  ت��ج��اوزه  المكلّف 
لمصالحه،  والتسميات  الحقائب  وتوزيع  بالمداورة 

لها  ومسخراً  الفرنسية  المبادرة  حقيقة  متجاوزاً 
إلرساء اسلوب جديد في تأليف الحكومات«.

الذي  للدور  احترامها  مع  الحركة،  »إن  وأضافت 
أّداه الرئيس الفرنسي )إيمانويل( ماكرون، تستغرب 
ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات 
خصوصا »للثنائي الوطني« - حركة »أمل« و«حزب 
مع  النقاشات  ووقائع  الحقائق  من  بعيداً   - الله« 
الرئيس المكلّف«، مذكرًة بأّن رئيسها »دولة الرئيس 
على  الحريصين  طليعة  في  زال  وما  كان  بّري  نبيه 
وانتظام  أبنائه،  ووحدة  لبنان  إستقرار  على  الحفاظ 
والسباق  والدستورية،  السياسية  مؤسساته  عمل 

وفي  القوى  مختلف  بين  الداخلي  الحوار  إدارة  إلى 
الدولة  قيام  إلى  والداعي  معقدة،  سياسية  ظروف 

المدنية«.
ورفضت »بأي شكل ما جاء من كالم اتهامي معّمم 
على األطراف كافة لجهة اإلفادة وقبض األموال، وهو 
كالم يجافي حقيقة ان الحركة في طليعة من ينادي 
المتعلقة  القوانين  وإق��رار  والتدقيق،  بالمحاسبة 
بذلك«، واعتبرت »هذا الكالم سقطة سياسية لمطلقه 
التي نحرص على أن  المبادرة  ال تساعد على إنجاح 
مساعدة  في  منها  المطلوبة  الغايات  وتحقق  تستمر 

لبنان«.

ا�صتغربت كالم ماكرون التهامي للثنائي الوطني 

»اأمل«:  �سقطة لمطلقه ال ت�ساعد على اإنجاح المبادرة

الفرن�صيون كانوا يغطون �صطب اأهّم �صالحية

 

لرئي�س الجمهورية بعد الطائف

  تجب اإعادة م�صاركة

حزب اهلل بالحكومة كي ل 

تتكّرر حكومة 5 اأيار 2008

ما زلنا نرحب بالمبادرة 

الفرن�صية لكن يجب 

اإعادة النظر بالخطاب
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  لرف�ض الو�ساية ال�ستعمارية الأميركية الفرن�سية...

و�سرورة النتقال من الدفاع ال�سلبي اإلى الدفاع الإيجابي 

{ حسن حردان
شكل المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دليالً واضحاً على العقلية االستعمارية 
العقلية  هذه  األميركية...  نظيرتها  مع  تتماهى  والتي  لبنان  مع  ماكرون  تعامل  في  تتحّكم  التي 

االستعمارية تجّسدت بوضوح من خالل األمور التالية... 
في  تعيش  تزال  ال  فرنسا  وك��أّن  لبنان،  على  وصّي  ماكرون  أّن  منطلق  من  التصرف  األول،  األمر 
العشرينات من القرن الماضي عندما كانت تحتّل وتستعمر لبنان وتفرض عليه ما تشاء، وبنت له نظاماً 
طائفياً مفخخاً لتترك لبنان، بعد رحيل جيوشها عام ١٩٤٣، قابعاً فيه عرضة لعدم االستقرار إلبقائه 
ساحة للتدخل الغربي في شؤونه الداخلية...ؤولقد كشف ماكرون أّن جوهر مبادرته لم يكن لمساعدة 
لبنان على الخروج من أزماته ولعب دور الوسيط والراعي، وإنما ألجل محاولة استغالل هذه األزمات، 
وانفجار، أو تفجير مرفأ بيروت، إلنعاش نفوذ فرنسا االستعماري في لبنان الذي انحسر وتراجع، وقطع 
الطريق على إمكانية تجاه لبنان لتنويع خياراته االقتصادية مع دول الشرق.. وظهر ذلك بوضوح من 
خالل انتقال ماكرون من دور الوسيط المساعد، الذي قّدم نفسه فيه عندما زار بيروت مؤخراً، الى دور 
المتدخل في الشأن الداخلي يقف إلى جانب طرف ضّد طرف أخر، محّمالً المسؤولية األساسية في عدم 
تشكيل حكومة الدكتور مصطفى أديب إلى تحالف أمل � حزب الله، ورئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون.. وأرفق ذلك بتهديدهم باألسوأ إذا لم يتراجعوا عن التمسك بتسمية وزرائهم في حكومة يسّميها 

رباعي نادي رؤساء الحكومات السابقين... 
ثانياً، انتقال ماكرون من موقف التمايز عن الموقف األميركي، بما خّص الموقف من حزب الله، الى 
التراصف خلف السياسة األميركية، بتوصيف حزب الله بأنه يرِهب اللبنانيين بسالحه، وانه ميليشيا 
في سورية، وجيش ضّد »إسرائيل« في لبنان، وأّن عليه أن يتخلى عن ذلك اذا كان يريد أن يكون حزباً 
سياسياً في الداخل اللبناني، أّي أن يقبل بعدم مشاركته وحلفائه في الحكومة.. وهو ما يشكل خروجاً 
على مضمون المبادرة الفرنسية، التي كما أكد سماحة السيد حسن نصرالله أمس بأّن المبادرة ال يوجد 
فيها نّص يحّدد من يسّمي الوزراء وال المداورة في الحقائب وال من يوزع الحقائب على الطوائف وال ما إذا 

كانت الحكومة ستؤلف من 14 أو 18 وزيراً... وهذا ما أقّر به الفرنسي في اللقاءات معه... 
ثالثاً، التدخل السافر بشؤون لبنان الداخلية عبر ممارسة التحريض ضّد الدور المشّرف للمقاومة 
التي حّررت األرض من االحتالل ودرأت خطر اإلرهابيين التكفيريين، الذين دعمتهم فرنسا وأميركا، من 
خالل مشاركة المقاومة في محاربتهم في سورية إلى جانب الجيش السوري، وفي الجرود اللبنانية إلى 

جانب الجيش اللبناني... 
ثالثاً، تخلي ماكرون عن الواقعية السياسية في اإلقرار بموازين القوى في لبنان، وانتقاله إلى دعم 
الخطة األميركية لتنفيذ انقالب على المعادلة السياسية التي أنتجتها االنتخابات النيابية، عبر السعي 
ورائه  ومن  أديب  مصطفى  وزراءها  يسّمي  المستقلين«  االختصاصيين  من  مهمة  »حكومة  لفرض  علناً 
هذه  في  النيابية  األغلبية  كتل  من  مشاركة  أّي  دون  من  األربعة،  السابقين  الحكومات  رؤساء  نادي 
التسمية... في حين أّن أّي إنسان يعرف أنه ليس هناك مستقلون في لبنان، وأّن أديب هو نفسه ينتمي 
إلى فريق سياسي يرأسه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وأّن أديب كان يقف على رأي رؤساء 
الحكومات السابقين في تشكيل الحكومة واختيار اسمائها بعيداً عن مشاركة قوى األغلبية النيابية... 
وعندما سّمته األخيرة إنما كانت تقّدم تنازالً سياسياً عن حقها الديمقراطي التمثيلي في تسمية رئيس 
ليقبل  آذار   14 فريق  يكن  لم  ما  وهو  واالقتصادية...  السياسية  توجهاتها  على  المحسوبين  من  مكلف 

التخلي عنه لو كان هو من يملك األغلبية في البرلمان... 
هذا المنطق الفرنسي االستعماري واضح إذا في إعالن انحيازه ودعمه لخطة اإلنقالب األميركية التي 

تستهدف... 
الله وحلفائه عن السلطة..  1 - إقصاء حزب 

2 - فرض تشكيل حكومة موالية للغرب لتمرير الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي، والتنازل 
عن جزء من حقوق لبنان في مياهه اإلقليمية لمصلحة كيان العدو الصهيوني من ضمن اتفاق لترسيم 

الحدود البحرية والبرية..
-3 العمل على محاصرة المقاومة ونزع سالحها الذي يرعب االحتالل اإلسرائيلي، وليس اللبنانيين، 
كما زعم ماكرون في سياق تحريضه وهجومه على المقاومة، تماماً على غرار ما تفعل واشنطن انسجاماً 

مع الهدف الصهيوني... 
ونزع  اإلستعمارية  للهيمنة  لبنان  إخضاع  إعادة  إلى  الهادفة  الفرنسية  األميركية  الخطة  هذه  أمام 
سالح قّوته الذي يحمي اللبنانيين وثرواتهم من اعتداءات العدو الصهيوني وأطماعه... ليس هناك من 

خيارات وسطية، فإما الخضوع واالستسالم، أو الرفض والعمل على إحباط هذه الخطة االنقالبية... 
الخضوع  رفض  هو  إنما  الوطنية  القوى  من  وحلفائه  المقاوم  الله  لحزب  الطبيعي  الخيار  أّن  على 
للهيمنة االستعمارية وشروط واشنطن وباريس، والتمسك بحقوق لبنان وسالح قّوته المتمثل بسالح 

المقاومة، والمعادلة الردعية الذهبية »جيش وشعب ومقاومة«...
لكن هذا الخيار الطبيعي يتطلب أيضاً االنتقال في هذه المجابهة للخطة االنقالبية األميركية الفرنسية 

إلى...
خطة  ووضع  األغلبية،  فريق  رؤى  توحيد  إلى  المسارعة  عبر  عليها  بالرّد  المبادرة  زمام  أخذ   {
مشتركة إلحباطها، تبدأ بتشكيل حكومة من األغلبية تعمل على تنفيذها إلخراج لبنان من أزماته وعدم 
تركه في حالة من الضياع والتخّبط والتأّزم كما يسعى الفريق األميركي وأدواته ألجل خلق المناخات 

التي تساعده على تحقيق انقالبه...
} االنتقال من الدفاع السلبي إلى الدفاع االيجابي يجب أن يشكل األساس في مواجهة خطة االنقالب، 
ومنعها من بلوغ أهدافها... فاألغلبية النيابية مطالبة شعبياً ووطنياً بالعمل على إيجاد الحلول والبدائل 
والخطوات العملية إلخراج لبنان من خضم األزمات الغارق فيها، وعدم البقاء في حالة من السلبية في 
يحّرر  وشجاع  جريء  وقرار  إرادة  إلى  سوى  تحتاج  وال  متوافرة،  والبدائل  الحلول  وهذه  المواجهة... 
االقتصادية مع كّل  االقتصادية األحادية للغرب ويضعه على سكة تنويع خياراته  التبعية  لبنان من 
الدول بعيداً عن هذه التبعية التي تجعل لبنان خاضعاً البتزاز الغرب، الذي ال يهّمه مصالح اللبنانيين، 
للشروط  لبنان  إخضاع  إلعادة  استغاللها  بهدف  األزم��ات  في  إغراقهم  على  العمل  هو  يهّمه  ما  وإنما 

الغربية والصهيونية...

المحامي  األسعدي«  »التيار  ل�  العام  األمين  رأى 
الرئيس  أطلقها  التي  المواقف  أن  األس��ع��د،  معن 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في غير اتجاه في مؤتمره 

الصحافي األخير، تعّبر عن فشل المبادرة الفرنسية.
اعتراف  »أن  أم��س  تصريح  في  األسعد  واعتبر 
األميركية،  العقوبات  ضبط  عن  عجزه  عن  ماكرون 
يلغي أي دور لفرنسا فاعل ومؤّثر وعدم القدرة على 
األميركي،  القرار  دون  من  والربط  الحل  قرار  اتخاذ 
أنه  يعني  المقبلة  األسابيع  مهلة  إعالن  تحديد  وأن 
الصراعات  في  المنغمسة  العالم  دول  كباقي  ينتظر 
ونتائجها  اإلميركية  االنتخابات  والدولية،  اإلقليمية 
اإلدارة  األميركي وتوجه  السياسي  المشهد  لوضوح 
االميركية إن نجح الرئيس الحالي دونالد ترامب أو 

خسر«.
ستكون  االنتخابات  هذه  موعد  قبل  ما  »أن  وأكد 
حيث  كبيرة  حصة  لألسف  وللبنان  صعبة،  مرحلة 
ما  وأمنياً،  واقتصادياً  سياسياً  األوض��اع  ستتفاقم 
يؤّشر إلى حجم األخطار المتربصة، إذا لم يتم تداركها 
وفعل أي شيء لتخفيف تداعياتها المدّمرة«، معتبراً 
سيتصاعد  الدولي  اإلقليمي  الكباش  »منسوب  أن 
ميدانياً بانتظار، إّما أن ُتحدث أميركا ومحورها خرقاً 

معيناً أو أن محور الصمود سيواجه بفشل االستهداف 
األميركي له«.

هذه  ك��ل  تحّمل  على  للبنان  ق��درة  »ال  أن  ورأى 
التداعيات والصراعات، وقد تحّول إلى ساحة لصراع 
الدولة  منظومة  انهيار  ظل  في  خصوصاً  المحاور، 
باهظة  أثماناً  اللبناني  الشعب  وتحميل  وإفالسها 
تجلّت بوضوح تام في الغالء الفاحش وانهيار العملة 
في  اللبنانيين  ودائع  على  السطو  ونتائج  الوطنية، 

المصارف«.
وأك��د أن��ه »ف��ي ح��ال ت��م رف��ع ال��دع��م ع��ن السلع 
ستحرق  الشعبي  الغضب  ش��رارة  فإن  الضرورية 
واإلهمال  واالستبداد  الظلم  ق��رارات  عن  المسؤولين 
شريعة  إلى  للعودة  وستؤّشر  والفساد  والحرمان 
الغاب والفلتان«. وسأل »لماذا استمرار السكوت على 

حاكم المركزي وعدم محاسبته؟«.
الجيش  على  اإلرهابية  »االع��ت��داءات  أن  واعتبر 
في  مشبوهة  وهي  المتوقع  التصعيد  إطار  في  تأتي 
ضغط  ورقة  استعمالها  وفي  واستهدافها  توقيتها 
إقليمية ودولية ولتوظيفها في أجندات مرسومة على 
العسكرية  »المؤسسة  أن  مؤكداً  اللبنانية«،  الساحة 

هي الضامن الوحيد لوحدة لبنان«.

الأ�سعد: العتداءات الإرهابية على الجي�ش 

ورقة �سغط اإقليمية ودولية

 تحية للجي�ش والقوة ال�ساربة

في فرع المعلومات

{ العميد الركن المتقاعد طالل الالدقي*
التكفيرية  الظالمية  القوى  تحّركت  كورونا  وتفّشي  والمعيشي  االقتصادي  التدهور  عتمة  في 
لهم  فتصّدت  واستقرارهم،  الناس  أمن  مهّددة  خالد  وادي  إلى  وانتقلت  كفتون،  مجزرة  وارتكبت 
العمليات  مسرح  في  وتحديداً  الشمال  في  المعلومات  فــرع  في  الضاربة  والقوة  الجيش  وحــدات 
القضاء عليها وارتقى بطالن شهيدان  المجاميع اإلرهابية وتّم  التصّدي لهذه  في عكار، حيث كان 

للجيش.
المعلومات  فرع  في  الضاربة  القوة  أثبتت  والشهادة،  والــدم  بالنار  حضوره  الجيش  أثبت  وكما 
التطييف  خــارج  أنها  مؤكدة  عالية،  واحترافية  بشجاعة  ومباغتتهم  اإلرهابيين  تتبّع  في  جدارتها 
واالنتماء السياسي، وأنها إلى جانب الجيش والقوى األمنية واللبنانيين كافة العين الساهرة والملجأ 

اآلمن عند استشعار الخطر واالرهاب.
لشهداء الجيش األبرار ولذويهم كّل التقدير واالحترام، وألرواحهم التحية والعرفان بالجميل.

*نائب رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

أعرب رئيس الكتلة القومية االجتماعية النائب أسعد حردان عن أعمق مشاعر العزاء 
الدقيق  الظرف  هذا  في  الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  دولة  أمير  بوفاة 

الذي تمّر به بالدنا.
الكويت  دولة  أمير  وفاة  نبأ  تلقينا  شديد  بألم  أمس:  أصدره  بيان  في  حردان  وقال 
تمّيزت  فذة  وشخصية  كبيرة  قامة  فالراحل،  الصباح.  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 
من  عقود  مدى  على  مسيرته  طبعت  صفات  وهي  الموقف،  وصالبة  والحنكة  بالحكمة 
الزمن في الكثير من المواقع والمسؤوليات، ومن موقعه أميراً لدولة الكويت منذ العام 

.2006
في  رحيله  فإّن  الكويت،  دولة  أمير  بوفاة  العزاء  مشاعر  أعمق  عن  نعرب  اذ  إننا 
كبيرة،  خسارة  يشكل  تواجهها،  كبيرة  تحديات  ظّل  وفي  بالدنا،  به  تمّر  دقيق  ظرف 
الذي  الكبير  فالراحل  العربي.  والعالم  األمة  لكّل  بل  وحسب،  وشعبها  للكويت  ليس 

الموقف العربي وكان مبادراً  أعّز شعبه وشعبه يعّزه، كان شديد الحرص على وحدة 
للمسألة  العربية، كما كان داعماً  الدول  المساهمة والمساعدة في رأب الصدع بين  الى 
أجل  من  للبنان  وداعماً  صديقاً  أيضاً  وكان  التطبيع،  أشكال  لكّل  ورافضاً  الفلسطينية 
اللبنانيين وإلى جانب مقاومتهم ضّد  إلى جانب  الذي وقف بحزم  أزماته، وهو  تجاوز 

الصهيوني. العدو 
الصباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت،  دولة  أمير  الكبير،  للراحل  نحفظ 
مواقفه الى جانب لبنان والشام وفلسطين، ووقوفه الدائم الى جانب القضايا العادلة، 
لالحتالل  رفضاً  الحق،  كلمة  وإعالء  االنسانية،  والقيم  المبادئ  احترام  على  وحرصه 

والعدوان واالرهاب.
ودولة  قيادة  للكويت  والعزاء  جنانه،  فسيح  وأسكنه  الكبير  الراحل  الله  رحم 

وشعباً.

قّدم اأعمق م�ساعر العزاء بوفاة اأمير الكويت

حردان: نحفظ للراحل الكبير مواقفه اإلى جانب لبنان وال�سام وفل�سطين

توالت بيانات النعي في لبنان ألمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، بعد أن 
أعلن الديوان األميري الكويتي وفاته أمس. 

لغياب  الشديد  ألمه  عن  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أعرب  السياق،  هذا  وفي 
الصباح »عن عمر قضاه في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها، وكان 
مثاالً للمروءة واالعتدال والحكمة«. وقال »يفقد لبنان بغياب الشيخ صباح شقيقاً كبيراً وقف 
إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها خالل األعوام الماضية. ولم يوفر 
إلى دعم  إالّ وبذله في سبيل استقرار لبنان ووحدته وسيادته كما كان يسارع دائماً  جهداً 
الشعب اللبناني الذي لن ينسى ما قّدمه الراحل الكبير في المحن التي توالت على الوطن 
الصغير، فأعاد اعمار الكثير من مدنه وقراه التي تهّدمت، وساهم في إطالق مشاريع عمرانية 
اإلقليمية  المحافل  في  الصارخ  الصوت  الكبير  الراحل  كان  ذلك،  كّل  وقبل  كثيرة.  وإنمائية 
والدولية دفاعاً عن الحق العربي عموماً وعن القضايا العادلة وفي مقدمها قضية فلسطين. 
وعندما اعتدي على الكويت، قاد الراحل الكبير مسيرة تكللت بتحرير أراضي الكويت وعودة 

السيادة كاملة من دون نقصان.«
وختم الرئيس عون »إني إذ أنعي إلى اللبنانيين الشيخ صباح، الشقيق المحب والغالي 
نواف  الشيخ  العهد  وولي  الكويت  أمير  نائب  من  أتقدم  كبيرة،  خسارة  غيابه  يشكل  الذي 

األحمد الجابر الصباح واألشقاء الكويتيين بأحر التعازي«.
بدوره نعى رئيس مجلس النواب نبيه بّري الصباح في برقية لولي العهد الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح وقال فيها »تبلغنا نبأ رحيل صاحب السمو أمير دولة الكويت المغفور 
له الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح الذي برحيله يفتقده لبنان كما الكويت والعالمين 
العربي واإلسالمي واإلنسانية جمعاء صوتاً ما نطق اال بالحق. ويداً بيضاء تبلسم الجراح 

وترأُب الصدع في جسد األمة«.
أضاف »إنني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أتقدم 
من سموكم ومن أسرة آل الصباح ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي سائالً العزيز 
الراحل  ويسكن   ، والسلوان  الصبر  عظيم  الجلل  المصاب  هذا  في  وإياكم  يلهمنا  أن  القدير 

الكبير الفسيح من جنانه ويحفظكم والكويت بعين رعايته«.
كما نعى رئيس حكومة تصريف األعمال  حسان دياب الصباح، واصفاً إياه ب�«رجل حكمة 

وحوار وتواصل وعنوان توافق جمع العالم العربي«.
الكويت،  أمير  أيام على رحيل  لمدة ثالثة  العام  الحداد  فيها  أعلن  وأصدر مذكرة رسمية 

وتنكيس األعالم وتعديل برامج محطات اإلذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع حالة الحداد.
التاريخ  من  صفحة  »تنطوي  الصباح  بغياب  أّن  الحريري،  سعد  الرئيس  اعتبر  بدوره 
الحكم والمسؤولية على مدى  العربي كتبها بحروف من ذهب رجل عظيم تنقل في مقاليد 
شعبه  وجدان  في  راسخة  ستبقى  التي  والمبادرات  والنجاحات  باإلنجازات  زخرت  عقود 

والشعوب الشقيقة«.
من جانبها وجهت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف األعمال 

زينة عكر، رسالة تعزية إلى دولة الكويت حكومًة وشعباً بوفاة الصباح.
ونعى رئيس »تيار الكرامة« النائب فيصل كرامي في بيان  الصباح، معتبراً أن برحيله 
دعم  لطالما  كبيراً  صديقاً  لبنان  ويفقد  واالعتدال،  بالحكمة  تميز  فذاً  »قائداً  األم��ة   تفقد 

وحدته«.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم »يفتقد لبنان اليوم كبيراً 
وأكد حرصه على مصالح وطنه وأمته.  إالّ  الذي لم يترك مناسبة  األمة )...( وهو  من هذه 
ولنا في لبنان المثل والمثال على الخطوات واإلنجازات التي رعاها والكويت الشقيق حكومة 
ومجلساً وشعباً، من أجل حماية وطننا ورعاية أبنائه في الكويت ولبنان«. وتقّدم بالعزاء 

لدولة الكويت قيادة وحكومة ومجلساً وشعباً.
بدوره كتب رئيس الحزب التقدمي اإلشتراكي النائب السابق وليد جنبالط عبر »تويتر«: 
العاقلة  للسياسة  وداعاً  المحبة،  الدائمة  للبسمة  وداعاً  البهية،  الشامخة  للطلة  »وداع��اً 
لشعب  لمحب  وداعاً  كبير،  شامخ  لجبل  وداعاً  الحكيم،  العربي  للقائد  وداعاً  المدروسة، 
لبنان، وداعاً ألب األمة الكويتية وحاميها، وداعاً لصديق العمر وصديق المختارة على مدى 

عقود، وداعاً يا شيخ صباح«.
وتوجه رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن في بيان، إلى 
األمة والشعب الكويتي بالتعزية بوفاة الصباح »الذي خسرنا برحيله رئيساً محباً لشعبه 

وامته أسهم في نهضة دولة الكويت الشقيقة وتقدمها وازدهارها«.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الكويتية في بيان فتح سجل التعازي بوفاة أمير دولة الكويت 
بعد  الثانية  حتى  الظهر  قبل  عشرة  الحادية  من  أيام،  ثالثة  ولمدة  األربعاء  اليوم  من  بدءاً 
اإلجراءات  التزام  »ضرورة  متمنيًة  البيضاء،  الرملة   - الكويتية  السفارة  مبنى  في  الظهر، 

الوقائية من وضع الكّمامة والتباعد«.

لبنان ينعى اأمير الكويت ومواقف ت�سيد بمواقفه

أمير الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد الصباح

الأحزاب بقاعًا: الثالثية �سمانة

 

 ل�ستقرار لبنان وقوته ومنعته

إقليم  قيادة  مكتب  في  ال��دوري  اجتماعها  اللبنانية  األح��زاب  عقدت 
السياسية  المستجدات  مختلف  عند  وتوقفت   ، البقاع  في  »أمل«  حركة 
الفرنسي  الرئيس  تصريحات  عند  المجتمعون  توقف  كما  واإلنمائية، 
إيمانويل ماكرون »التي قلبت الموقف الفرنسي من دور الراعي والوسيط 
الفرنسي  السامي  المندوب  بدور  يذّكر  ما  والوصاية،  الوصي  دور  إلى 
قديما في لبنان، وما يشير إلى شوق الفرنسي لذلك الدور اإلستعماري 

البغيض والمقبور«.
واستغربوا في بيان »سلسلة التناقضات التي حفل بها كالم الرئيس 
ماكرون والتي أظهرت إنحيازاً سافراً ومجاراًة ألعداء لبنان عبر ممارسة 
للفساد  الرافضة  اللبنانية  الوطنية  القوى  على  وضغوطات  تهديدات 
لحركات  والداعمة  المقربين،  فرنسا  أصدقاء  ومعظمهم  والفاسدين، 
التحّرر والمقاومة التي تأبى الخضوع لإلحتالل الصهيوني وسياسات 
قضية  العادلة،  األمة  قضية  إلسقاط  الهادفة  معه  المشبوهة  التطبيع 

فلسطين وتحريرها من كل احتالل وتسلط«.
وأكد المجتمعون »ثباتهم على النهج الوطني األصيل الحافظ للبنان 
وسيادته، والرافض إلخضاعه لسياسات محور الشّر والتطبيع مع أعداء 

األمة المحتلين والناهبين لثروات شعوبنا العربية واإلسالمية«.
واإلرهابيين  اإلرهاب  بؤر  لكل  اللبناني  الجيش  ب�«تصدي  وأشادوا 
التي تسعى الستهداف اإلستقرار الداخلي اللبناني«، مؤكدين »مواجهة 
كل ما يمس السلم األهلي حفاظاً على إستقرار وثبات الداخل اللبناني«، 
كضمانة  والمقاومة  والشعب  الجيش  ب�«ثالثية  إلتزامهم  وج���ّددوا 

الستقرار لبنان وقوته ومنعته«.
الالزم  االهتمام  إيالء كل  األعمال ب�«ضرورة  وطالب حكومة تصريف 
العفو  قانون  بإقرار  واإلسراع  للبنانيين،  والمعيشية  الحياتية  للقضايا 
مع  اإليجابي  واإلنسجام  األم��ان  لبنانية  لشريحة  يعيد  ال��ذي  العام 

المجتمع الذي تعيش فيه«.

 ها�سم من دار الفتوى:

لإنقاذ لبنان بحكومة جامعة

االستقرار  أن  هاشم  قاسم  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  أكد 
عبر  لبنان  وإنقاذ  جذرية  حلول  عن  التفتيش  أجل  من  مطلوب  السياسي 

حكومة جامعة. 
وقال هاشم إثر زيارته أمس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، 
في دار الفتوى »لقاؤنا دائماً في هذه الدار من أجل الكلمة الطيبة ومن أجل 
البحث في كل ما يعني اللبنانيين في كل المراحل وكل المستويات خصوصاً 

في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان«.
الطيبة  والكلمة  الوحدة  دع��اة  من  دائماً  السماحة  »صاحب  أض��اف 
الوطن،  هذا  عن  األخطار  درء  أجل  من  المشتركة  المساحة  عن  والتفتيش 
واليوم اللبنانيون في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يعانيها الجميع 
هم بحاجة إلى ما يجمع ويوّحد بين مكوناتهم وإلى االبتعاد عن كل ما يفّرق، 
واعتماد لغة العقل والحكمة والروية من أجل أن نحفظ وطننا ونحّصنه في 
ظل ما يجري وفي ظل التحديات على كل المستويات السياسية واألمنية 
واالقتصادية والمالية واالجتماعية، خصوصاً أن ما يهم اللبناني اليوم هو 

لقمة عيشه في ظل غالء األسعار وفي ظل ما نشهده من تفش وتفلّت«.
المساحة  ه��ذه  عن  التفتيش  إل��ى  اليوم  م��دع��وون  »الجميع  أن  وأك��د 
المشتركة من أجل أن نحفظ وطننا ونصونه، خصوصاً أننا ما زلنا في عين 
العاصفة وفي دائرة األخطار التي تتهددنا سواء من عدو إسرائيلي طامع في 
وطننا وتركيبته وثرواته وحدوده، ومن إرهاب يحاول أن يمتد إلى بعض 
مساحات هذا الوطن وأن يفتش عن ثغرات خصوصاً في ظل التوترات ألن 
األمن ال يمكن أن يكون أداة عسكرية فقط، بل هو استقرار سياسي. فاالستقرار 
السياسي مطلوب من أجل التفتيش عن حلول جذرية وإنقاذ هذا الوطن عبر 
حكومة جامعة نحن بحاجة إليها اليوم، لتبدأ بخطوات إنقاذية وإصالح 

مطلوب لنحفظ وطننا ونخرجه من أزماته التي يتخبط بها«.
الماروني  البطريرك  من  بكل  اتصاالً  دري��ان  أج��رى  آخ��ر،  صعيد  على 
الكاردينال بشارة الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس 
ما  خصوصاً  العامة   األوض��اع  في  التشاور  وتم   ، عوده  الياس  المطران 

تشهده الساحة اللبنانية.

وجهت وزيرة اإلعالم في حكومة تصريف األعمال 
الدكتورة منال عبد الصمد نجد أمس، كتابين إلى كل 
ماري  األعمال  تصريف  حكومة  في  العدل  وزيرة  من 
كلود نجم ورئيس لجنة اإلدارة والعدل النائب جورج 
تراجعاً  لبنان  »تسجيل  فيهما  أوضحت  ع���دوان، 
الحاالت  تتمحور  حيث  التعبير،  حرية  مستوى  على 
بنقد  مرتبطة  لصحافيين  قضايا  حول  منها  المشكو 

الشخصيات العامة«.
»سجلت  أنه  كتابيها،  في  الصمد  عبد  وشرحت 
أمام  لصحافيين  استدعاء  حاالت  األخيرة  اآلونة  في 
المحكمة العسكرية والنيابات العامة المختلفة، وتم 
أمام األجهزة األمنية«، معتبرًة  التحقيق مع بعضهم 
أن »محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الصالحة 

لمحاكمة الصحافيين على األفعال اإلعالمية«.
وتمّنت وزيرة اإلعالم على وزيرة العدل »اتخاذ ما 
تراه مناسباً، لمنع انتهاك حرية اإلعالم، وصون حرية 
التعبير المكرسة في الدستور وسائر القوانين«. كما 
في  اإلع��الم  قانون  اقتراح  »إق��رار  ع��دوان  على  تمنت 
أسرع وقت ممكن وفق الصيغة النهائية التي عّدلتها 
تحاكي  كونها  اإلع��الم،  وزارة  من  المنبثقة  اللجنة 
المعايير العالمية للحريات اإلعالمية وتحترم حقوق 
في  الناظرة  االستئناف  محكمة  وتحّدد  اإلن��س��ان، 

قضايا اإلعالم مرجعاً وحيداً للنظر بأفعال اإلعالم«.
ظهر  هاتفياً  اتصاالً  أجرت  قد  الصمد  عبد  وكانت 
أبدى  وقد  كتابها،  مضمون  لتأكيد  بعدوان  أم��س، 

عدوان تجاوباً كبيراً مع مطلبها، ووعد بإقرار اقتراح 
القانون بالسرعة الممكنة وفق الصيغة النهائية التي 

عّدلتها وزارة اإلعالم.
اللبنانية  الصحافة  محرري  نقيب  أعلن  ب��دوره، 
جرائم  »مكتب  أن  ب��ي��ان،  ف��ي  القصيفي  ج���وزف 
على  المسجلين  الزميلين  استدعى  المعلوماتية 
دون  من  ضو  ونوفل  بشاره  أسعد  النقابي  الجدول 

إعالمهما سبب اإلستدعاء«.
وكّرر »رفض النقابة القاطع لمثل هذه اإلستدعاءات 
من قبل هذا المكتب«، داعياً »الزمالء إلى عدم المثول 
وفقاً  وذلك  قاض،  أمام  إال  يمثل  ال  فالصحافي  أمامه. 
المادتين  في  نص  الذي  المطبوعات  قانون  ألحكام 
28 و29 منه، أن محكمة المطبوعات وحدها تنظر في 
الدعوى تحقيقاً  اقتضت  المطبوعات. وإذا  كل قضايا 

فيقوم به قاضي التحقيق«. 
جرائم  كلمة  إل��غ��اء  »وج���وب  ك��ّرر  وبالمناسبة 
ليسوا  واإلعالميين  الصحافيين  ألن  المطبوعات، 
قانون  سقفها  فإن  مخالفة،  ثمة  كانت  وإذا  مجرمين. 

المطبوعات«.
العدلية  ال��م��راج��ع  اس��ت��ج��اب��ة  »ل��ع��دم  وأس���ف 
هذا  إلى  تلجأ  أالّ  المحررين،  نقابة  لطلب  والقضائية 
طالب  أن  سبق  ما  مؤكداً  اإلستدعاء«،  في  األسلوب 
به »بوجوب إخطار النقابة قبل لجوئها إلى مثل هذا 
إتصاالتها  المحررين  نقابة  تواصل  وسوف  التدبير. 

لبلوغ هذا الهدف«.

أكد »تجّمع العلماء المسلمين« أّن الوحش األميركي 
وإث��ارة  الجوع  عنوان  تحت  المقاومة  إرك��اع  يحاول 
الفتن الطائفية، مشيراً إلى أننا على استعداد أن نقبل 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي شيء إالّ أن 

يصف مقاومتنا باإلرهاب.
الشيخ  التجّمع  في  اإلداري��ة  الهيئة  رئيس  وق��ال 
الدكتور حسان عبد الله خالل تكريم السيد أبا الفضل 
ممثلية  في  مهامه  انتهاء  لمناسبة  بحفل  الطبطبائي 
في  نحن  »اليوم  سورية  في  الخامنئي  علي  السيد 
»محور  أن  إلى  مشيراً  أعدائنا«،  مع  فاصلة  معركة 
ما  أقصى  طاقاته  كل  حشد  الصهيوأميركي  الشر 
يمكن أن يقوم به، وصل إلى حد تجاوز حدود األخالق 
في  يحشر  أن  حد  إل��ى  ذل��ك  من  وأكثر  واإلنسانية 
التي يمكن أن تتسم بالتوحش،  مواجهتنا كل األمور 
لكن هذا الوحش األميركي اليوم يقوم بمحاولة إركاع 
الفتن  وإث��ارة  الجوع  عنوان  تحت  المقاومة،  نهج 

الطائفية«.
وتطرق إلى المبادرة الفرنسية قائالً »هناك إيجابية 
إنقاذ  حكومة  تشكيل  الى  تسعى  أنها  المبادرة  في 
على  تكون  أن  أبداً  نوافق  لم  ولكننا  مهمة،  وحكومة 
لقد  أو طرف وتهميشه وإلغائه.  إقصاء فريق  أساس 
أحسسنا في النهايات أن هناك مؤامرة تستهدف خط 
المقاومة ونهجها وهذا لم يمّر ولن يمّر، وليعلم السيد 

ماكرون أنه إذا أراد أن يعطي لهذا البلد حكومة إنقاذية 
الدستور  كل  تعديل  نحو  يذهب  أن  يجب  حقيقية 

وميثاق وطني جديد يبتني على نظام ال طائفي«.
وأشار إلى »أننا على استعداد أن نقبل من ماكرون 
وقال  ب��اإلره��اب«،  مقاومتنا  يصف  أن  إالّ  ش��يء  أي 
»مقاومتنا هي أشرف ظاهرة وجدت على وجه الكرة 
األرضية، هي أشرف من كل المقاومات في العالم ألن 
مقاومتك في فرنسا ذبحت كل العمالء ومقاومتنا في 
الوطن،  أبناء  من  ألنهم  العمالء  على  حافظت  لبنان 
مقاومتنا سمحاء والمقاومات األخرى حاسبت، هذا أمر 
توافقت عليه الفئات السياسية منذ العام 1990 حتى 
اليوم ولن نسمح بتغييره تحت أي ظرف من الظروف 
وتحت عنوان نرسل لكم األموال ونؤمن لكم الطعام، 

مستعدون أن نجوع وال نخسر عزتنا وكرامتنا«.
أما الطبطبائي فقال »نحن نعيش قضية التطبيع، 
الشيطان«،  من  مؤامرة  وربما  العدو  من  مؤامرة  وهو 
في  اآلن  هو  أو  التطبيع  على  وّق��ع  »م��ن  أن   معتبراً 
صف التطبيع وإما لم يعرف العدو من الصديق وإما 
إرضاء  لألميركان،  إرضاء  هؤالء  نعم  وتجاهل،  عرف 

للصهاينة«.
كما كانت كلمة لرئيس مجلس أمناء التجّمع الشيخ 

أحمد الزين.

عبد ال�سمد والق�سيفي: محكمة المطبوعات

الجهة الوحيدة ال�سالحة لمحاكمة ال�سحافيين

»تجّمع العلماء«: الوح�ش الأميركي يحاول

 اإركاع المقاومة تحت عنوان الجوع 
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 œbF�« lH�dO� ¨WO{UL�« 24?�«  U�U��« ‰ö� …b�b� …U�Ë  ôU� 10 qO���
 24?�« ‰ö� ¡UHA��ô«  ôU� œb�ò ÒÊ√  d�–Ë Æå361 v�≈  UO�uK� w�UL�ù«

Æå…e Ò�dL�« W�UMF�« w� 170 UNMO� s� ¨541 u� WO{UL�« W�U�

 UOHA��L�« W�“√
 iO�_« ”«d� w�uJ��« Íd�d��« oO�— vHA��� d�b� œÒd� ¨‚UO��« w�Ë
 ‰ö�  ”U�  —U���ô  ÊUM��  w�   UOHA��L�«  XFC�ò  ÎözU�  ¨åd��u�ò  vK�
 w�  œU��«  ŸUH�—ô«  qJA�  ¨Êü«  ÆÎ «d�U�  ÎU�U��  tO�  X���Ë  ¨ ËdO�  —U�H�«
 ‰u�œ v�≈ Êu�U��� s�c�« v{dL�« œb� w� W��UM�« …œU�e�«Ë U�Ë—u�  ôU�
 «c�  W�O��  bL�F��Ë  ¨dL���Ë  w�u�  b��  u�Ë  ¨d��√  ÎU�b��  vHA��L�«

 ∫WO�ü« U�UCI�« vK� ÊU���ô«
 d�F�  V���  WKzU�  ◊uGC�   UOHA��L�«  w�  ÊuK�UF�«  ÷dF��  ≠  1
 ÊuKLF� r�Ë ¨rN��«Ëd� WOKFH�« WLOI�« XCH��« bI� ¨¡U�u�« —UA��«Ë œUB��ô«
 ‰«u� W��d� dO�  «bF� ÊËb�d� ULO� ÈËbF�« dD� ÊuN�«u�Ë ¨rN��U� ‚u�
 W�U�— s�� ÊS� ¨ UOHA��L�« v�≈ W��M�U� Æ‚U�—ù« dOH� vK� rN�≈ ÆX�u�«

Ær�_« Íb���« u� UNOK�U�
 WO�D�«  U�eK��L�« d�«u� vK� s�e�« «c� w� WO�B�« W�U�d�« bL�F� ≠ 2
  UOHA��L�« qLF� ¨ÍœUL�« l{u�« V��� ÆUNM� 80• œ—u��� w��«Ë W�Ëœ_«Ë
 Ë√ ¨W�Ëœ_«Ë WO�D�«  U�eK��L�« s� r�b�« l�— «–≈ ÆÊËe�L�« s� v�œ_« b��U�
 —«dL��ô«   UOHA��L�«  lOD��� ô b�  ¨œU� qJA� U�Ë—u�  ôU�  œ«“ «–≈

ÆqLF�U�
 bL�F�  ¨ÍœUB��ô«  ‘ULJ�ô«  s�“  w�  W�—U���«  WDA�_«  q�  q��  ≠  3
  UOHA��L�«  b��  Î̈UO�U�  ÆUN�b�  W�uO��«  l{Ë  vK�   UOHA��L�«  dOB�
 qLF�Ë  ¨ U�u�bL�«  d�Q��  YO�  W�bI�  WIzU{  s�  w�UF�  w??�Ë  UN�H�
 W�OB� ÎU�U�Ë√  UOHA��L�« t�«u�� ÆjI� ÍbI� ”U�√ vK� ÎU��U� ÊËœ—uL�«

ÆUN�UI���� ·u��� r� «–«
 ¨…d�ú� v{dL�« s� b�eL�« ÃUO��«Ë ¨U�Ë—u� ”ËdO� œ«b�√ ŸUH�—« l� ≠ 4
 ¨b�eL�« ÂbI� Ê√ WO�U��ù« UN�LN� VKD�� Æ‚“Q� w� UN�H�  UOHA��L�« b��
  UOHA��L�« „d� wG�M� ô ÆUN��—«dL��U� d�U�� UN�S� ¨p�c� X�U� «–≈ sJ�Ë

åÆt��b� U� q� bF� fO� ¨»uKDL�« r�b�« r�bI� dO� s� q�UI�

 U��R� ‰UH�≈
 ÂU�« W�ö�� ¨WOD�M�« …dz«œ ≠ ÊUM�� ¡U�dN� W��R� XKH�√ ¨d�¬ Òj� vK�
  c��«Ë ¨U�Ë—u� ”ËdOH� sOH�uL�« b�« W�U�≈ bF� vM�L�« ÂU��√ q� w�
 XKL�Ë ¨sOD�U�LK�  åPCRò  ?�«  ’u�� ¡«d�� WN�� W�“ö�«   «¡«d??�ù«
 sO��  ÎUI�ô  UN���  …œU�ù  V�UJL�«  rOIF�  vK�  w�bL�«  ŸU�b�«  s�  d�UM�

ÆZzU�M�« —Ëb�
 t�« ¨ÊUO� w� —u� ¡UC�  U�bK� œU��« w� À—«uJ�« …—«œ≈ …b�Ë XMK�√Ë
 W�U�≈ 20 qO��� r� ¨‰«e� ÂU�Ë —u��b�« ¡UCI�« W�U�� fOz— d�dI�� ¡UM�ò
 sOD�U�� sOLOIL�  U�U�ù« lOL�Ë Î̈U�d��� …b�R�Ë W���� covid ≠ 19?�

Æò
∫ w�U��« u�M�« vK� f�«  U�U�ù« X�“u�Ë

 Æ© ËdO�  sJ�®1  ∫WO�UNA�«  Æ2  ∫w�ULA�«  Ãd��«2  ∫h��«  Æ7  ∫—u??�
 bO�  Æ1  ∫W�bO�d�«  Æ1  ∫‘u��«  Æ1  ∫s�U�L�«  Æ1  ∫‰UF�  sO�  Æ1  ∫WO�uK��«

Æ3 oI���«
 vK� «u�“u� ÎU�UB� 881 v�≈ lH�—≈ ¡UCI�« w� sO�UBL�« œb� ÊS� tOK�Ë

∫w�U��« qJA�«
Æ©…U�Ë  ôU�3 ® …b�«Ë W�U� 200

 W�U�  110  UNMO�  ©  sOD�U�L�«  s�  W�U�  677®  WOK��  W�U�   681
 ÊU�ôU�Ë W�—u��« WOF�U��« s� W�U� 19Ë WOMOD�KH�« WOF�U��« s� sOM�«uL�

ÆWO�«dF�« WOF�U��« s�
Æ©qOHO�u�® WO�Ëb�« ∆—«uD�«  «u� s�  ôU�  110

ÆWOK�� …U�Ë W�U�  13  
Æ ÂU��« ¡UHA�« v�≈ rNM� 320 q�UL� b�Ë

 ÂU�√  UN�«u�√  ‰UH�U�  «bO�  w�  ‰bF�«  dB�  cOHM�  …dz«œ  dL���  ¨p�–  v�≈
 WO�UL��«  sOH�uL�«  sO�  s�  sO�b�b�  sO��U�≈   u��  bF�  ¨sOM�«uL�«
 v�≈  …dz«b�«  w�  WO�U��ù«   ôU��«  œb�  lH�d�  p�c�Ë  Æ»UBLK�  sOD�U�L�«

 ÆW�ö�
 r��e� b�U� w{UI�«  nOKJ��U� »uM��« r�U�� w� ‰Ë_« fOzd�«  ÊU�Ë
 UNLOIF� r�� Ê√ vK� ¨w{UL�« WFL��« Âu� …dz«b�« ‰UH�U� vC� Î«—«d� —b�√

Æp�– ÊËœ ‰U� sO�b�b� sO��U�≈ —uN� Ê√ Òô≈ ¨f�√ ÕU�� UNKL� œËUF��
 ¨WO�uO�« UN�dA� w� ¨U�d�“ ¡UC� w� U�Ë—u� W�“√ WF�U�� WOK� XMK�√Ë
 vK� W�“u� ¨WO{UL�« W�U� 24?�« ‰ö� …b�b� WO�U��≈ W�U� 18 qO���
 ¨1 sOF�— ¨1 qF�� ¨1 —«uH�« ¨1 UO�b�� ¨1 W�U�d� ¨8 U�d�“ ∫w�ü« qJA�«

Æ1 »UG�dH�Ë 2 Áœ—« ¨1 U�U�dH� ¨1 XO�uK��
 ¨åWOzU�u�«   «¡«d??�ù«  oO�D�  w�  œbA��«  »u�Ëò  vK�  bO�Q��«   œb�Ë

 ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X�� w�eML�« d���« Â«e��« »u�Ëò sO�UBL�« Î…b�UM�

 …—Ëd{å?� ÊUO� w� fK�«d� ¡UC� w� U�Ë—u� W�“√ WF�U�� WOK�  d�–Ë
  «bK�  w�  WO�U��ù«   ôU��«  œb�  ŸUH�—«  q�  w�  ¨W�ULJ�«  ¡«b�—«  WO�«e�«Ë
 Ë√  ‰u���«  Ë√  ‰eML�«  s� ÃËd��«  ÂbF� sOM�«uL�«  dO�c� …—Ëd{Ë ¨¡UCI�«

 ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X�� W�UL� ¡«b�—« ÊËœ s� ◊ö��ô«
 ‰ö�  …b�b�  WO�U��≈   ôU�  108  qO���  r�ò  t�√  v�≈  W�bK��«  X��H�Ë
 ¨10 ∫¡UMOL�« ¨89∫fK�«d� ∫w�ü« qJA�« vK� W�“u� ¨WO{UL�« W�U� 24?�«

 Æå9 ∫ÍË«b��«
 ”ËdOH� sO�b�b� sO��U�≈ qO��� ÊUO� w� UI�dH� W�bK� XMK�√ Î̈U�“«u�
 b�U���« Â«e��«ò sOM�«uL�« s� ÎW��U� ¨å…bK��« ¡UM�√ s� W�U�Ë »UA� åU�Ë—u�ò
  U�ULJ�«  l{Ë  ¨WO�UL��ô«   «—U�e�«Ë  ◊ö��ô«  s�  n�u��«  ¨w�UL��ô«

Æås�bO�« q��Ë ‰eML�« Ã—U�
 ”ËdOH� …b�b� W�U�≈ qO���ò ÊUO� w� …—uJ�« ≠ «e�e� W�bK� XMK�√ ¨p�c�
 ¨åw�eML�« d���« Âe�K� w�Ë UNF{Ë l�U��ò UN�√ Î…b�R� ¨å…bK��« w� U�Ë—u�

 Æåw�B�« rNF{u� UN�ö�≈Ë rN�H�√ d�� sOD�U�L�«ò vK� ÎWOML��
 qO���ò WO�uO�« UN�dA� w� …—uJ�« ¡UC� w�  U�“_« …—«œ≈ WM�� XMK�√Ë
 W�“u�  ¨WO{UL�«  W�U�  24?�«  ‰ö�  …—uJ�«  w�  …b�b�  WO�U��≈  W�U�  12
 ¨3  ∫UI�dH�  ¨1 ∫ U�K� ¨1 ∫U��u� ¨1 ∫tH�√ ¨1 ∫UI�L�«— ∫w�ü« qJA�« vK�

 Æå1 ∫«e�e� ¨1 ∫s�dJ� sO� ¨1 ∫‘u��� ¨1 ∫U�dB� ¨1 ∫o�bBH�
 Î…b�UM�  ¨åWOzU�u�«   «¡«d??�ù«  oO�D�  w�  œbA��«ò  v�«  WM�K�«  X�œË

ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X�� w�eML�« d���« Â«e��« »u�Ëò sO�UBL�«
 åU�Ë—u�ò ”ËdOH�  U�U�ù« lOL�ò Ê√ ÊUO� w� ÊuO�b�� W�bK� XMK�√Ë
 s� W�bK��«  œU�√ p�c� ¨ÂU��« ¡UHAK� XK�UL� 2020Ø9Ø10 W�UG� WK��L�«
 W��«dL�« X�� r�Ë 202Ø9Ø28 a�—U� v�� …b�b�  U�U�≈ fL� qO���
 »u�Ëå?� lOL��« UN���UD� Î…œb�� ¨årNMJ� s�U�√ rOIF� r�Ë ÆWF�U�L�«Ë

 ÆåW�UF�« W�B�« …—«“Ë  UNO�u� oO�D�� œbA��«
 œu�Ë  ÊUO�  w�  X�{ËQ�  W�Ëb�«  wH�u�  WO�ËUF��  W�UF�«  W�d�bL�«  U�√

ÆbF� UN��O�� —bB� r� W��U��« W�U��«Ë ¨f�√ ULN��O��  —b� sO��U�
 vC�  «—«d�  Áœu�  u�√  ‰UL�  w{UI�«  ŸUI��«  k�U��  —b�√  ¨t�O�U�  s�

 v��Ë ÂuO�« s� Î «¡b� ¨WK�“ Í«d� w� szUJ�« ŸUI��« WE�U�� e�d� ‰UH�≈å?�
 WE�U�L�« e�d� s� n�uL� WO�U��« W�U�≈  u�� bF� ¨q�IL�« sOM�ô« ÕU��

ÆåU�Ë—u� ”ËdOH�
 j�ô“  ÊU��  ŸUI��«  w�  W�B�«  W�KB�  fOz—  v�≈  Áœu??�  u�√  e??�Ë√Ë
 WE�U�L�« e�d� wH�u� lOL��  PCR?�« ’u�� ¡«d�≈ Ÿu{u� WF�U��å?�
 W�B�« …—«“ËË WOL�UF�« W�B�« WLEM�  UO�u� o�Ë ¨sOD�U�L�« lOL�Ë
 ZzU��  ¡u??{  w�  W��UML�«   «¡«d???�ù«  –U��«  ÎUI�ô  r��  Ê√  vK�  ¨W�UF�«

Æå’u�H�«
 w� WO�UL��ô« ÂuKF�«  bNFL� f�U��«  ŸdH�«  …—«œ≈  XMK�√  d�¬ j� vK�
 vK�Ë  ¨‰UG�√  WK�U�Ë  n�u�  v�≈  œuF�  U�Ë—uJ�  sO��U�≈  œu�Ëò  «bO�
  U�U���ô«  qO�Q�  r�Ë  Î̈U�u�  14  …bL�Ë  WFL��«  cM�  bNFL�«  oK�√  ¨—uH�«
 ’u��  X�d�Ô√  ULO�  W�“ö�«  rOIF��«   «¡«d??�≈   c��«Ë  ¨o�ô  b�u�  v�≈

ÆåWO�K� UNFOL�  ¡U� sOD�U�LK�
 WO�U��ô« ÂuKF�«Ë »«œü« WOKJ� f�U��« ŸdH�« d�b� vH� ¨Èd�√ WN� s�
 Ë√ »öD�« ·uH� w�  U�U�≈ Í√ „UM� ÊuJ�ò Ê√ ¨WLF� nO�U� «bO� ≠
 »öD�« W�œQ� ‰ö� f�√ qB� U� ÎU�{u� ¨åWOKJ�« w� sOK�UF�«Ë …c�U�_«
 fHM� oOC�  dF�  U��UD�« Èb�≈ Ê√ò u�Ë ¨å»ò vM�L�« w� rN�U�U���ô
 dL�_« VOKB�« d�UM� w�b��« ¨—uH�« vK�Ë ¨w�u�« s� ÎöOK� X�U�Ë ¡UO�≈Ë
 u�— q�UA� w�UF� UN�√ sO��Ë ¨UN�M�UFL� WOKJ�« w� VO�D�« p�c�Ë w�UM�K�«
 Èb�S�  UNKIM�  W�O��  WOKJ�«  v�≈  UN�u�œ  q��   Ë“UL�«  …œU�  XIAM�  UN�√Ë
 X�U� UN�—«d� Ê√Ë fHM� oOC� U�—uF� v�≈ Èœ√ Íc�« d�_« qIM�« qzU�Ë
 ¨U�Ë—u�  ÷«d??�√  Í√  w�UF�  ô  UN�√  dL�ô«  VOKB�«  UM�  b�√  YO��  WOFO��

ÆåwFO�� u� w�  U�U���ô« XKL�√ r� W�“ö�«  U�UF�ù« XIK�Ë

s�b�«u�« ’u�� 
 PCR  ’u��  ‰ULJ��«  W�UF�«  W�B�«  …—«“Ë  XMK�√  ¨p�–  ÊuC�  w�
 2020Ø9Ø26  a�—U��  —UDL�«  w�  X�d�Ô√Ë  ¨ ËdO�  v�≈  XK�Ë   ö�d�
 ¨2020Ø9Ø27 a�—U�� XK�Ë  ö�— ’u�H� v�Ë_« WF�b�« v�≈ W�U{ùU�

 ÆWO�U��≈  ôU� Àö� œu�Ë ZzU�M�«  dN�√Ë
 ∫w�üU� 2020Ø9Ø26 ZzU��  ¡U�Ë

Æ ©WO�K� UNFOL�® 566 r�— Air France W�d� ∫f�—U� WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 957 r�— WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 953 r�— WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�—

Æ©WO�K� UNFOL�® 212 r�— MEA W�d� ∫f�—U� WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 159 r�— FZ W�d� ∫w�œ WK�—

 Æ©WO�K� UNFOL�® 268 r�— MEA W�d� ∫‰u�MD�« WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 266 r�— MEA W�d� ∫‰u�MD�« WK�—

Æ ©WO�K� UNFOL�® 711 r�— W�dBL�« W�dA�« ∫…d�UI�« WK�—
 ∫w�üU�  ¡U�� 2020Ø9Ø27 ZzU�� U�√

Æ ©WO�U��≈ …b�«Ë W�U�® 323 r�— MEA W�d� ∫œ«bG� WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 406 r�— WO�uO�_« W�dA�« ∫U�U�√ f�œ√ WK�—

Æ ©WO�K� UNFOL�® 828 r�— WO�d��« W�dA�« ∫‰u�MD�« WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 212 r�— MEA W�d� ∫f�—U� WK�—

Æ ©WO�K� UNFOL�® 262 r�— MEA W�d� ∫UJ�—ô WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 202 r�— MEA W�d� ∫ÊbM� WK�—

 Æ©WO�K� UNFOL�® 218 r�— MEA W�d� ∫ —uHJ�«d� WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 416 r�— W�dDI�« W�dA�« ∫W�Ëb�« WK�—

Æ ©WO�K� UNFOL�® 566 r�— Air France W�d� ∫f�—U� WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 711 r�— W�dBL�« W�dA�« ∫…d�UI�« WK�—

Æ ©WO�K� UNFOL�® 953 r�— WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 957 r�— WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 305 r�— MEA W�d� ∫…d�UI�« WK�—

Æ ©ÊU�O�U��≈ ÊU��U�® 131 r�— WO�«dF�« W�dA�« ∫œ«bG� WK�—
 Æ©WO�K� UNFOL�® 756 r�— Pegasus W�d� ∫‰u�MD�« WK�—

 IójóL äÉHÉ°UEG 1105h äÉ«ah 10 π«é°ùJ ...ôãcCÉa ôãcCG ≈°ûØàj ÉfhQƒc

¥RCÉe »a äÉ«Ø°ûà°ùªdG :á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG øY ºYódG ™aQ øe Q qòëj ¢†«HC’G

»dhódG ∂æÑdG

…OÉ°üàbG ƒªf CGƒ°SCG ™bƒàj
kÉeÉY 50 òæe É«°SBG »a 

 qF��� U�Ë—u� ”ËdO� W�zU� Ê√ w�Ëb�« pM��« l�u�
 UO�¬ ‚d� WIDM� w� ÎU�U� 50 cM� Èu��� v�œ√ bM� uLM�«

ÆsOB�« vK� …Ëö� ÍœUN�« jO�L�«Ë
 w�  V���  0.9%  Î «uL�  WIDML�«  oI��  Ê√  l�u�  UL�

Æ1967  ÂU� cM� Èu��� v�œ√ u�Ë ¨2020
 2.0% v�≈ sOB�« w� uLM�« qB� Ê√ l�u�L�« s� ÊU�Ë
 W�uI�«   «—œUB�«Ë  w�uJ��«  ‚UH�ùU�  ÎU�u�b�  ¨ÂUF�«  «c�
 cM� U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b��«  U�U�ù« ‰bF� ÷UH��«Ë
 „öN��ô«  ¡j�  V���  l�«d�  tMJ�  ¨w{UL�«  —«–¬  dN�

ÆwK�L�«
 UO�Ë—  œUB��«  Ê≈  ¨w??�Ëd??�«  Íe�dL�«  pM��«  ‰U??�Ë
 tF�u� Íc�« ‚UDM�« u�Ë ¨5.5%≠4.5 s� q�Q� gLJMO�

Æw{UL�« “uL� w�
 WO�Ë_«  lK��«  vK�  bL�FL�«  w�Ëd�«  œUB��ô«  o�e�«Ë
 w�  ◊u��  s�  …bA�  Á—dC�  l�  ÂUF�«  «c�  ‘ULJ�ô«  v�≈
  «¡«d�≈Ë ¨œö�K� WO�Ozd�« d�bB��« WFK� ¨jHM�« —UF�√

ÆU�Ë—u� ”ËdO� W�zU�� WD��dL�« ÂUF�« ‰eF�«
 gLJ�«  w�Ëd�«  œUB��ô«  Ê√  W��b�   U�UO�   dN�√Ë
 bF�  p�–Ë  ¨ÍuM�  ”U�√  vK�  —U�√  w�  10.9%  W��M�

Æ12% mK� …b� d��√ ◊u��
 ŸUDI�«  ÕU�—√  Ê≈  w�Ëd�«  Íe�dL�«  pM��«  ‰U�  ¨p�–  v�≈
 2.26® q�Ë— —UOK� 172 v�≈ XFH�—« UO�Ë— w� w�dBL�«
 “uL� w� q�Ë— —UOK� 131 s� ¨w{UL�« »¬ w� ©—ôËœ —UOK�

ÆU�Ë—u� ”ËdO� W�“√ s� œUB��ô« w�UF� —«dL��« l�
 UO�¬  ‚d�  WIDM�  WOI�  bNA�  Ê√  w�Ëb�«  pM��«  l�u�Ë

Æ3.5% W��M� ÎU�ULJ�« ÍœUN�« jO�L�«Ë
 pM��« w� œUB��ô« ¡«d�� …dO��  √— ¨qB�� ‚UO� w�Ë
 s� wL�UF�«  œUB��ô« w�UF� Ê≈ ¨ —UNM�«— s�—U� w�Ëb�«

ÆÂ«u�√ 5 ‚dG��� b� U�Ë—u� W�zU� s� WL�UM�« W�“_«
 b�—b� w� bI Ô� dL�R� ‰ö� bF� s� WK�«b� w�  œU�√Ë
 q�  l�d�  Î «dE�  l�d�  Ì·UF�  `�—_«  vK�  „UM�  ÊuJO�ò
 w�UF��«  sJ�  ¨ÂUF�«  ‰eF�«   «¡«d�S�  WD��dL�«  œuOI�«

ÆåÂ«u�√ 5 v�≈ qB� U� ‚dG��O� q�UJ�«
 …d�H� ÂËbO� W�zU��« s� Z�UM�« œu�d�« Ê≈ò X�U{√Ë
 …«ËU�L�« w� qK� s� dH�O�Ë ¨U�dO� s� Ê«bK� w� ‰u�√

ÆåWOMG�« s� d��√ —dC��� Î«dI� b�_« ‰Ëb�« Ê_ Î «dE�
 b�e�� Î̈U�U� 20 ÊuC� w� …d� ‰Ë_ò  t�√ v�≈  —U�√Ë

ÆåW�“_« bF� WOL�UF�« dIH�«  ôbF�

%4.7 ¢ûªµæ«°S »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG

¥ÉØfE’G ™aôd ƒYój ó≤ædG ¥hóæ°U
≈£°SƒdG É«°SBGh z§°ShC’G ¥ô°ûdG{ »a

 ‚dA�«  U�uJ� ‚UH�≈ …œU�e� W�U� WL�ò Ê√ w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� È√—
 W�B�«Ë rOKF��«Ë WO�UL��ô« W�UL��«  ôU�� w� vD�u�« UO�¬Ë j�Ë_«

ÆånF{ ◊UI� s� U�Ë—u� ”ËdO� W�zU� XHA� YO� ¨W�UF�«
 WIDML�« Ê√ ¨f�√ ¨ dAÔ� W�«—œ w� sDM�«Ë ÁdI� Íc�« ¨‚ËbMB�« œ—Ë√Ë
 WHK��� X�«“U� ÊU���«“U� v�≈ UO�U��—u� s� b�L�Ë W�Ëœ 30  qLA� w��«
  U�d�L�«åË  w�UL��ô«  ‚UH�ù«  YO�  s�  r�UF�«  ¡U��√  w�  UNz«dE�  s�

ÆåW�œUB��ô«Ë WO�UL��ô«
 …œU�e� W�KL�«  W�U��«  “d�√Ë  U�b���«  Ác� W�zU��«  XL Ò�{ò ‰U�Ë
 Õ«Ë—_«  –UI�ù  ¨WO�UL��ô«  W�UL��«Ë  W�B�«  vK�  w�UL��ô«  ‚UH�ù«

Æåd�U�L�« vK� ÎU�UAJ�« d��_« W�UL�Ë
 ”ËdO� W�“√ Ê≈ v�≈ ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� ÂU� d�bL� ‰Ë_« VzUM�« —U�√Ë

Æl�u�L�« s� d��√ X�U� U�Ë—u�
 4.7% gLJMO� WIDMLK� w�UL�ù« wK�L�« Z�UM�« Ê√ bIM�« ‚ËbM� —Òb�Ë

ÆW�zU��« s� …—U���«Ë W�UO��« q��  U�UD� —dC� l� ÂUF�« «c�
 ÂU��«  ÃU��≈   UCOH��Ë jHM�«  —UF�√ ÷UH��«  ÊS�  ¨p�– ÊuC� w�Ë

Æ ö�u���« hKI�Ë WIDML�« w� t�—bBL� WO�UL�« ŸU{Ë_« vK� jGC�
 WL�b� nF{ ◊UI� s� WO�B�« W�“_« XHA� ¨‰Ëb�« s� dO�J� W��M�U�Ë
 UN�—b� sJ� ¨w�UL��ô« ÊU�_«  UJ��Ë WO�B�« W�U�dK� WO����« WOM��« w�

Æw�U��« X�u�« w� WO�U� Î «œuO� t�«u� q�UAL�« Ác� Ãö� vK�
 WKzU�  ◊uGC�  W�UF�«  WO�UL�«  ŸU??{Ë_«  ÷dF��ò  ‚ËbMB�«  ‰U??�Ë
 W�zU�K�  W�dA��«  WHKJ��«  s�  ÎöC�  ¨WLzUI�«   U�UO��ô«  l�  q�UF�K�
 Òb��  ¨‰Ëb�«  s�  dO��  w�ò  t�√  v�≈  ÎU��ô  ¨åW�œUB��ô«   UO�«b��«  ¡«u��«Ë

ÆåWO�«eOLK� œ—«uL�« d�«u� s� q�uL��« œuO�
 w�  Èd�√  ¡«e�√  s�  W�U�  WHB�  q�√  WIDML�«  w�  w�UL��ô«  ‚UH�ù«Ë
 w�  w�UL�ù«  wK�L�«  Z�UM�«  s�  10.4%  u��   U�uJ��«  oHM�  –≈  ¨r�UF�«

ÆW��UM�« ‚«u�_« w� 14.2% l� W�—UI� j�u�L�«
 s� j�u�L�« w� 4.9%  WO�UL��ô« W�UL��« vK� ‚UH�ù« W��� XGK�Ë

ÆW��UM�« ‚«u�_« w� 6.6% l� W�—UI� WIDML�U� w�UL�ù« wK�L�« Z�UM�«
 bI� ¨W�zU��« WN�«u� w� w�UL��ô« ‚UH�ù« ‰Ëb�« rEF�  œ«“ sO� w�Ë
 …¡UH� sO���Ë …b�b�  «œ«d�≈ œU��≈ ÊËœ p�– —«dL��« VFB�« s� ÊuJ�

Æœ—«uL�« ‰öG��«
 W�—b�  …¡UHJ�«  e�eF�  rN��  ¨‚UH�ù«  …œU�“  ÊËœ  v��ò  ‚ËbMB�«  ‰U�Ë

ÆW�œUB��ô«Ë WO�UL��ô«  U�d�L�« sO��� w� …dO��
 W�ö�  X�uJ�«  w�  dLF�«  j�u��  lH�d�  Ê√  sJL�  ¨‰U�L�«  qO��  vK�Ëò
  «œUB��ô«  w�  …¡UHJ�«  Èu���  fHM�  WO�U��«  œ—«uL�«  XIH�Ô√  «–≈  Â«u�√

ÆåW�bI�L�«

%4.7 ¢ûªµæ«°S »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG

¥ÉØfE’G ™aôd ƒYój ó≤ædG ¥hóæ°U
≈£°SƒdG É«°SBGh z§°ShC’G ¥ô°ûdG{ »a

ájOÉ°üàbG QÉÑNCG

„—UL�K� WOL�UF�« WLEML�« ‰ËR��Ë w�“Ë
 ÂU� sO�√ w�“Ë Í“U� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� ‰UL�« d�“Ë vI��«
 j�Ë_« ‚dA�« rOK�≈ d�b�Ë U�—uJO� uO�u� „—UL�K� WOL�UF�« WLEML�«

 „—UL�K� vK�_« fK�L�« fOz—Ë ÍËU�dF�« œ«d� WLEML�« w� UOI�d�≈ ‰UL�Ë
 WOL�√ ULO�ôË WO�dL��« ÊËRA�« w� Y���« r�Ë ¨wKOH� bF�√ bOLF�«
 dO�UFLK� ÎUI�Ë ÁcOHM� vK� ’d��«Ë „—UL�K� Y�b��« Êu�UI�« ŸËdA�

ÆœUB��ô« eOH��Ë qLF�« W�O� qON��� WO�Ëb�«
 X�O� „—UL��«ò Ê√ b Ò�√ w�“Ë Ê√ v�≈ U�—uJO� —U�« ŸUL��ô« bF�Ë

 ‰UL�_« W�O� sO��� ÎUC�√ rNL�« s� «c� ¨ «œ«d�ù« qOB��� bO�u�« —bBL�«
 WOL�√ vK� ¡uC�« jÒK� t�√ UL� ÆW��b�Ë WD���  «¡«d�≈ l� W�—U���«
 WO�dL��«  U�ö�ù« vK� Î«œbA� lL��L�«Ë sOM�«uL�« `�UB� W�UL�

 rOEM��«Ë WO�O�«d��ô« WD��«Ë w�dL��« Êu�UI�« s� qJ� q�UJ�« tL�œË
Æå„—UL�K� q�UA�«

 Êu�UI�« Ê√ s� b�Q�M� ¨„—UL�K� WOL�U� WLEML� ò U�—uJO� ·U{√Ë
 wKFH�« ÁcOHM� r�b� ÂuIM�Ë WO�Ëb�« dO�UFL�« Âd��� b�b��« w�dL��«
 W�dA��« œ—«uL�« …—«œ≈ bOF� vK� U Ò�√ Æ…d���«Ë W�«—b�« r�bI� ‰ö� s�

 ÎUC�√ ‰U�L�« «c� w� r�b�« r�bI�� ÂuIM�Ë ’U��√ q�� s� r�� oO�D��U�
ÆåWO�UM�K�« „—UL��« …—«œ≈ l� oO�M��«Ë ÊËUF��« ‰ö� s�

 Ê«d�ú� sO�D�« rOK�� WOKL� rOEM�
 ‰ËË«— ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� …—U���«Ë œUB��ô« d�“Ë —b�√

 W��ML�«Ë WK�UF�« Ê«d�_« rOK�� WOKL� rOEM�ò v�≈ ·bN� ÎULOLF� WLF�
 »u��K� W�UF�« W�d�bL�« Ÿ«b�S� p�–Ë ¨sO�D�« …œU� ¨w�dF�« e��K� ÎUOKF�

Æå «bM���Ë ÎU��dB� ÍdJ��« —bMLA�«Ë
 `�dB� r�bI� w�dF�« e��K� Z�M�Ë q�U� Êd� q�ò s� rOLF��« VK�Ë

 sÒLC�� ÍdJ��« —bMLA�«Ë »u��K� W�UF�« W�d�bL�« Èb� q��� wD�
 Ë√ p�UL�« r�≈Ë ¨U�œu�Ë ‰U� w� t� WF�U��« ŸËdH�«Ë Íe�dL�« ÊdH�« Ê«uM�
 `�dB��« j�— o�d�Ë ¨ÍuOK��«Ë ÍœUF�« n�UN�« ÂU�—√Ë lO�u��U� ÷ÒuHL�«

∫WO�U��«  «bM��L�«
ÆlO�u��U� ÷uHL�« Ë√ p�UL�« W�u� s� …—u� ≠

 vK� vCI�« b� ÊuJ� Òô√Ë ‰u�ô« V��� …—œU� W�—U�� W�«–≈ ≠
ÆdN�√ W�� s� d��√ UNI�bB�

ÆWO�UL�« …—«“Ë Èb� W�dA�« Ë√ W��RL�« qO��� …œUN� ≠
Æw�dF�« e���« ÃU��≈ X��� W�UMB�« …—«“Ë s� …—œU� WO�UM� …œUN� ≠

Æ b�Ë Ê≈ W�UCL�« WLOI�« vK� W��dC�« w� qO��� …œUN� ≠
Æw�UL��ô« ÊULCK� wM�u�« ‚ËbMB�« s� …—œU� W�– …¡«d� ≠

Æå b�Ë Ê≈ LOGO W�—U���« W�öF�« s� W��� ≠
 cOHM�� 2020Ø10Ø15 W�UG� WKN� vDF� Ê«d�_«ò Ê√ v�« —U�√Ë

 »u��K� W�UF�« W�d�bL�« —bB� WKNL�« ¡UCI�« bF�Ë ¨rOLF��« «c� ÊuLC�
 ÊuLC� o�Ë UN�«bM��� WKL�JL�« Ê«d�ô« ¡UL�Q� W�zô ÍdJ��« —bMLA�«Ë

 b Ò�uL�« sO�D�« rOK�� U�bF� s� dB��Ë ¨s�UDL�« v�≈ mÒK� Ô� ¨rOLF��« «c�
 Ë√ s�UDL�« vK� d ÒE��Ë ¨Ê«d�ô« ÁcN� w�dF�« e���« ÃU��ù b ÓFÔL�« 85 W��

 vK� tL�« œd� r� Êd� Í_ sO�D�« s� WOL� Í√ rOK�� Èd�√ WFzU� WN� Í√
ÆåW�zö�«

 d�U�L�« r�b�U�  q��«
 r�b�« ‰UJ�√ q� n�Ë w� sLJ� q��« Ê√ ¨pKN��L�« W�UL� WOFL�   b�√

 ÊËœ s� Ÿ—«eLK� d�U�L�« r�b�« —«d�≈Ë ¨ U�Ëd��Ë ¡«ËœË ¡«c� s� WO�U��«
 …dOIH�«  özUFK� d�U�L�« r�b�« w�Ë ¨t�U� U�Ë ·ö�√ d�U� ôË jO�Ë

ÆåÎôU�Ë W�u�ËQ�
 »U�� vK� ¨v{uH�«Ë  «—UJ��ô«  “Òe� œUB��ô« …—«“Ëò Ê√ XE�ôË 

Æåø”UM�« q�UA� q�� «cJ�√ò X�Q�Ë ¨å‚u��« w� ¨sOM�«uL�«
 Êü«Ë sOJKN��L�« »U�� vK�  U�“_« w� vM��  «Ëd��« Ê_ò XH�√Ë

ÆåWM�e��« ·«eM��« d�� rN�uO� s�
 WO�ü« Ác� t����√ w��« ÂUF�« ‰UL�« —b� w� oOI���«ò v�≈ ¡UCI�« X�œË

 WO�ü« «c� ÷dH� …b�b� WO�uJ� WGO� —«d�≈å?� X��U�Ë ÆåW�uGKL�«
 »«Òd� v�≈ X�Òu�� œUB��ô« …—«“Ë Ê_ ¨gO��« l� ÊËUF��U� ¨U�d�b�Ë

ÆåjI� —U���« iF��

 U�Ëd�LK�  «œUL��ô« sO�Q� Âb�
 w� «dI� u�√ ÍœU� ÊUM�� w�  U�Ëd�LK� W�Ò“uL�«  U�dA�« q�L� `{Ë√

 ôË ¨‚«u�_« UNLK��� w��« WKOKI�«  UOLJ�« v�≈ œuF� s�eM��« W�“√ V��ò Ê√
  «œUL��ô« ÊUM�� ·dB� sO�Q� Âb� v�≈ œuF� «c�Ë Æ‚u��«  U�U� wHJ�

 WKJA� VÒ��Ë d�«u��« ‰u�Ë w� dO�Q� qB� p�c� ¨…œ—u��L�«  U�dAK�
 Òô√ò ÎUOML�� ¨ÂuO�« d�«u��« ‰u�Ë ¡b� sK�√Ë Æå‚«u�_« w� s�eM��« Ò̀ �

ÆåWKJAL�« ‰uD�

UF�� Í— …dz«œ w� ÂUNL�« l�“u�
 —U�≈ w�Ë UN�√ ¨UF�� Í— …dz«œ w�UDOK�« dNM� WOM�u�« W�KBL�« XMK�√

  ¨s�e� ≠ «bO� Í— ŸËdA� w�  sO�d�AL�« W�b�� WO�«d�« œuN��« e�eF�
  v�u� YO�� ÂUNL�« l�“u� w�  «dOOG�  d�√ b� ¨qLF�« VO�U�√ sO���Ë
 ôuI�  v�≈ W�U���« ÂUN�  bM�√Ë Î «œdHM� sO�d�AL�« r�� ÂUN� s�� s��

 Ã—u� ”bMNL�« …dz«b�« fOz— ·«d�≈ X�� UN�UNL� U�uIO� Î̈ «dB� tK�« b��
 Æp�U�

 l� rN� …bzUF�«  ö�UFL�« dzU� WF�U�� sO�d�AL�« s� X�K�Ë
 Ë√ …b�U�� Í_ …dz«b�« fOz— WF�«d� Ë√ jI� s�—u�cL�« ’U��_«

ÆWKJA� Í√ W��UF�



5 øWƒdG

WK��L�« sOD�K�
 bL�� ¡«—“u??�«  fOz— V�J� w� XF�Ë ˚
  UO�UH�«  ¨f??�√  ¨tK�«  Â«—  WM�b�  w�  ¨tO��«
 36.1  WLOI�  bMN�«  W�—uNL�  s�  `M�  b�b��
 ¨W�B�«Ë  ¨rOKF��«  `�UB�  ¨—ôËœ  ÊuOK�
 WO�—U��« d�“Ë rK� ULO� ¨WOM�u�« WF�DL�«Ë
 ¨—U�u�  qO�u�  bMN�«  q�L�  ¨wJ�UL�«  ÷U�—
 ÷—√  WOJK�  bM�  ¨ U??O??�U??H??�ô«  lO�u�  qO��
 ÒdI�  ¡UM�  `�UB�  ¨sOD�K�  W??�Ëœ  s�  W�bI�
 W�Ëb�«  W�U�≈  sO��  W�bMN�«  …—UH�K�  X�R�
 dI�  ÊuJ�Ë  ”bI�«  UN�L�U�Ë  WOMOD�KH�«

ÆUNO� …—UH��«
 WO�d��«  d???�“Ë  ¨v????�Ë_«  W??O??�U??H??�ô«  l???�ËË
 bMN�«  q�L�  l�  ¨w�U�—u�  Ê«Ëd??�  rOKF��«Ë
 YK�� W�d� w� W�—b� ¡UM��  ¨—U�u� qO�u�
 ÊuOK�  WLOI�  sOM�  WE�U��  w??�  ¡«b??N??A??�«
 ÊuL� W�d� w�  UM�K� W�—b� ¡UM�Ë ¨—ôËœ
 ÊuOK�  1.1  W??L??O??I??�  ”U???�u???�  W??E??�U??�??�  w???�

Æ—ôËœ
 W�B�« …d????�“Ë W??O??�U??�??�« W??O??�U??H??�ô« l???�ËË
 vHA��� ¡UA�ù ¨bMN�«  q�L� l� WKOJ�«  w�
 W�«d��  ¨hB���«  ozU�  wMOD�K�  ÍbM�
 VD�«Ë ¡U�M�« ÷«d�√Ë ‰UH�_« V�Ë ÂUEF�«
 lOL� WO�K��  tLOLB� Òr�O� Íc�«Ë ¨wM�U��«
 w�  ¨b??�«Ë  nI�  X��  v{dL�«   U�UO��«
 29  WLOI�  ¨r��  XO�  WE�U�L�  —u�U�  XO�

Æ—ôËœ ÊuOK�
 vK� ÂUF�« ·dAL�« W��U��« WO�UH�ô« l�ËË
 l�  ¨·U��  bL�√  d??�“u??�«  wL�d�«  Âö??�ù«
 WF�DLK�   ô¬Ë   «b??F??�  ¡«d??A??�  ¨bMN�«  q�L�

Æ—ôËœ sO�ö� 5 WLOI� ¨…b�b��« WOM�u�«
 WLEML�  W�cOHM��«  sO�M�K�«  uC�  lK�√  ™
 ¨bL�_« Â«e� `�� W�d�� W�e�dL�«Ë d�d���«
 sOH� sOD�K� w� w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  q�L�
  «—uD��« d�¬ vK� ¨·—Ëb��—u� Êu� Êu�
 q� w???� W??O??M??O??D??�??K??H??�« W??O??C??I??�U??� W??�U??�??�«
 ¨w�uONB�«  w�UDO��ô«  ◊UAM�«  —«dL��«
 w�  W??O??�U??D??O??�??�ô«   «b????�u????�«  ·ô¬  ¡U???M???�Ë
 w�  W�U�Ë  ¨WO�dG�«  WHC�«  o�UM�  nK���
 Âb�Ë w{«—_« …—œUB�Ë ¨—«u�_«Ë ”bI�«
 W�U��«  —U??�??�_«  ‚d??�Ë  Ÿö??�??�«Ë  ‰“UML�«
 u�UOM��  W�uJ�  Ê√  b??�R??�  U??�  ¨s??O??�—«e??L??�U??�
 WLE�√  s�  «uL�u�  s�  vK�  Ÿ«b??�??�«  ”—UL�

ÆrC�« «uH�Ë√ rN�Q� w�dF�« lO�D��«

ÂUA�«
 sO�UBL�«   «d??A??�  vK�  tIO�D�  bF�  ˚
 vHA� w??F??�«d??� s???� U??O??�U??L??�ö??�« ÷d??L??�
 oA�œ W??F??�U??�??� l??�U??�??�« W??�b??K??�??�« ÷«d?????�_«
  UOKOHD�«  q��  w??�  WO�U��≈  ZzU��  oOI��Ë
 W�UL� W??�d??�b??� X??�??M??� ÷d??L??K??�  W??�??�??�??L??�«
 …—«“Ë  w??�  W??O??�U??M??B??�«Ë  W??�—U??�??�??�«  WOJKL�«
 s�  Îö�  pKN��L�«  W�UL�Ë  WOK�«b�«  …—U���«
 …—u��b�« oA�œ WF�U�� W�bOB�« WOK� …bOL�
 WOKJ�U�  Á«—u??�??�b??�«  W??�??�U??�Ë  ÊUO��  WKOL�
 w� Ÿ«d???�???�« …¡«d????� —U??A??� œu??K??� …—u??�??�b??�«
 ÊU��–U��« ŸUL�√ s� WO�U�� W�ö� dOC��ò

ÆåUO�UL�ö�«  UOKOHD� q�U� d�√  «–
 ÊUD�ú�  W???�U???F???�«  W??�??�R??L??�«   √b?????�  ˚
 e�d�  eON��  WJ���«  WE�U��  l�  ÊËUF��U�
 ÊUD�_« lOL��Ë rK��� wKA�UI�« WM�b� w�
 w�  rK���«  n�u�  bF�  p??�–Ë  sO�öH�«  s??�
 WO{UL�«  W�L��«  Â«u???�_«  ‰ö??�  WE�U�L�«
  U�uL�L�«   «¡«b????�????�«Ë  ·Ëd???E???�«  W�O��

ÆWO�U�—ù«

‚«dF�«
 ¨o��_« ¡«—“u�« fOz— —UA��� `�— ˚
 Íe�dL�« pM��« Q�K� Ê√ ¨ÊUD�� sO���« b��
 ÂU??�«  w??�«d??F??�«  —U??M??�b??�«  d??F??� iOH�� v???�«

Æw�dO�_« —ôËb�«
 ¨åd��u�ò  vK�  …b??�d??G??�  w??�  ÊUD��  ‰U???�Ë
 Íe�dL�« pM��« Î «d��� Q�KO� n�ú� l�u�√ò
 dF�  iOH��  v??�≈  Îö??�√  Ë√  Îö??�U??�  w�«dF�«

Æå—ôËb�« ÂU�√ w�«dF�« —UM�b�« ·d�
 u�  Êu???J???O???�  s????�«u????L????�«ò  Ê√  `???????{Ë«Ë  

Æå‰Ë_« —dC�L�«
 W�d�b�  ¨f�√  ¨WOK�«b�«  …—«“Ë  XN�Ë  ˚
 e���«  ¡UG�S�   «“«u??�??�«Ë  WO�bL�«  ‰«u???�_«

ÆÎ UO�u�√  ö�UFL�« Z�Ëd�Ë Òw�Ëd�J�ô«

Êœ—_«
 „—UL�  bOI�  W�IF�«  „dL�  d�b�  ‰U??�  ˚
 w�  WKB�L�«   «œ«d??????�ô«  Ê«  W??�U??�??�  d??�U??�
 v�Ëô« —uN� 9  ‰ö� W�IF�« „dL� W�d�b�
 366.178.936  XGK�  w??�U??�??�«  ÂU??F??�«  s??�
 n�« 131.130 “U��≈ ‰ö� s� —UM�œ ÊuOK�
 U�UC� œb� mK� Íc�« X�u�« w� ¨w�dL� ÊUO�
  U�«d�  UNOK�  X��d�  WOC�  768  V�dN��«

Æ—UM�œ  ÊuOK�  1.607.471
 …—U??�??�??�«Ë  W??�U??M??B??�«  …—«“Ë  X??M??K??�√  ˚
 rOEM�Ë  …—«œ≈  ¡U??D??�  Õd???�  s??�  s??�u??L??�??�«Ë
 qIM�  …—«“u??�«  l�  …b�UF�L�«   UM�UA�«  qL�
 W�U� v�« W�IF�« WIDM� s� lzUC��«Ë »u���«
 q�«œ  s�UDL�«Ë  l�«uB�«Ë   U�œu��L�«

ÆWJKLL�«

X�uJ�«
 Ê≈  W??�U??M??B??�«Ë  …—U??�??�??�«  …—«“Ë  X??�U??�  ˚
 fK�� Ád???�√ Íc???�« b??�b??�??�« ”ö???�ù« Êu??�U??�
 …b�b� t??�??H??�??K??�Ë —u??D??�??�Ë Y??�b??� W????�_«
 t�√  WMO��  ¨W??�œU??B??�??�ô«  W??K??�d??L??�«  Âb??�??�Ë
 dOOG� v�« ·bN�Ë …œU� 300 s� d��√ sLC�
 w� X�uJ�« lC�Ë ”ö�û� wLOEM��« qJON�«

 ÆW�bI�L�« ‰Ëb�« ·UB�

WK��L�« sOD�K�
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 ¨…b��L�« r�_« Èb� rz«b�« W�—u� »ËbM� b�√
 ‰Ëb�« iF� wK�L� Ê√ ¨ÍdHF��« —UA� —u��b�«
 W�ËU�L�  ÊËbLF�  s??�_«  fK��  w�  WO�dG�«
 ÊQA� V�–U�_« W�d��Ë WOLKF�« ozUI��« t�uA�
 …—Ëd{ vK� Î«œbA� ¨W�—u� w� wzUOLOJ�« nK�

ÆÎUOzUN� nKL�« «c� ‚ö�≈
 ¨¡U��ú�  W�—u��«  åU??�U??�ò  W??�U??�Ë  XKI�Ë
 bI�  s??�_«  fK�L�  wL�—  dO�  ŸUL��«  ‰ö??�
 U�—«®  WGO�  o�Ë  u�bOH�«  d��  WO{UL�«  WKOK�«
 ‰u� sOB�«Ë UO�Ë— Íb�Ë s� …u�b� ©ôu�—u�
 v�≈ ÍdHF��« t�uM� ¨W�—u� w� wzUOLOJ�« nK�
 w��«  WLO���«  »uOF�«Ë  …dOD��«   UH�U�L�«ò
 Ÿe� ÊËRA� …b��L�« r�_« V�J� qL� vK� XG�

ÆåWOzUOLOJ�« W�K�_« dE� WLEM�Ë Õö��«
 r�_«  l�  X�ËUF�  W�—u�ò  Ê√  vK�  œb??�Ë
 UN��K�√ s� hK��K�  dE��«  WLEM�Ë …b��L�«
 VKD�� U� ¨WI�UF�« qzU�L�« W�u��Ë WOzUOLOJ�«
 »d�√  w�  t??�ö??�≈Ë  nKL�«  «cN�  V�ö��«  n??�Ë
 V�uL�  UN�U�«e��U�  X�Ë√  W�—u�  ÊuJ�  X�Ë
 w� WOzUOLOJ�« W�K�_« dE� WO�UH�ô UN�ULC�«
 Ê«d�e� cM� UN�Ëe�� q�U�  d�œË 2013  ÂU�

Æå2014 ÂU�
 ◊uGCK�  W�—u�  W??�«œ≈ò  ÍdHF��«  œÒb??�Ë
 UN� W�œUF� WO�d� ‰Ëœ  U�uJ� UN�—UL� w��«
 W�K�_« dE� WLEM�Ë …b��L�« r�_« wK�L� vK�
 w�  wzUOLOJ�«  nK�  fOO��  ·bN�  WOzUOLOJ�«
 ozUI��«  vK�  WK�U��«  r�«eL�«  VOKG�Ë  œö��«

ÆåWOMH�« U�UCI�«Ë
 WO�dG�«  ‰Ëb�«  iF�  wK�L�ò  Ê√  v�≈  XH�Ë
 v�≈ ÊËbLF�Ë »cJ�« Êu�N�M� s�_« fK�� w�
 nK�  ÊQA�  WÒOLKF�«  ozUI��«  t�uA�  W�ËU��
 W�—bL�  d Ò�c�  U�  u�Ë  åW�—u�  w�  ÒwzUOLOJ�«
 eK�u� n�“u� W�“UM�« UO�UL�√ w� W�U�b�« d�“Ë
 ¨å„u�bB� v�� »c�« »c�«ò …dJ� vK� WLzUI�«
 w��«  `zUCH�U�  q�U�  a�—U��«ò  Ê√  v�≈  ÎU�uM�
 ‚«dF�«  ËeG�  WO�d�  ‰Ëœ   U�uJ�  UN��d��
 U�u�Ë  ö�ËeM�  Ëe�  W�ËU��Ë  ÂUM�O�Ë  UO�O�Ë

ÆåŸ«b�Ë V�–U�√ vK� ¡UM�
 w�  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  …—«“Ë   b??�√Ë
 wO�U�—≈ Ê√ w�U��« dNA�« s� s�dAF�«Ë Y�U��«
 W�UL�  l�  ÊËUF��U�  å…dBM�«  WN��ò  rOEM�
 ÊuDD�� rNOKGA� s� r�b�Ë å¡UCO��« –u��«ò
 Â«b���«  UNO�  r��  WO�d��  W�d�H�  ÂUOIK�
 Ê√ bF� V�œ≈ w� sOO�bL�« b{ WOzUOLO� W�K�√

ÆÎ«d�R� UNO� WOzUOLO� œ«u� s�e��� «u�U�

 Ÿ«d�ù« sOB�«Ë UO�Ë— X�K� ¨‚UO��« w�Ë
 WLEM�  q�«œ  W��U��«   U�—ULL�«  W��UF�  w�
 W�UF�«  W�U�_«  w�Ë  WOzUOLOJ�«  W�K�_«  dE�

Æ…b��L�« r�ú�
 fK�L�  Òw??L??�d??�«  dO�  ŸU??L??�??�ô«  ‰ö???�Ë
  UIOI��  WÒO�b�  ¡UC�_«  g�U�  Òw�Ëb�«  s�_«

 ÆW�—u� w� UN�d�√ w��« WLEML�«
 bNF� w??� —u??�??�Ëd??�??�« i???�œ ¨p???�– v???�≈
 oOI��  ¨å‰u��u�  —ËœuO�ò  f��uA�U�U�
 s� t�C� s� ÎU�dF� Êu�O� ÊU� w� WLEML�«

ÆozUI�K� ÒwL�_«Ë Òw�dG�« fOO���«
 ‚U��≈  …b��L�«  r??�_«  Èb??�  Ê«d??�≈  »ËbM�
 WO�dG�«  ‰Ëb???�«  V�ö�  …bA�  bI��«  VO���«
 WOzUOLOJ�«  W�K�_«  dE�  WLEM�  qLF�  …c�UM�«

ÆUN�uHFC� p�c� rN�≈ ‰U�Ë
 dO�� u�Ë Êu�—bM� ÊU� nA� ¨t�N� s�Ë
 oOI���«  ‚d�  l�  qL�  ¨WOzUOLOJ�«  W�K�_«  w�
 W�U�_«  w??�  ÎU�U��√  Ê√  W??�—u??�  w??�  Àö??�??�«
 qL�  W�U�≈  rNL�  ÊU??�  …b��L�«  r�ú�  W�UF�«

ÆW�—u� vK� ◊uGC�«Ë oOI���«
 wO�U�—≈  Ê√  ¨WO�Ëd�«  ŸU�b�«  …—«“Ë   b�√Ë
 WO�d�� W�d�H� ÊËdC�� …dBM�« WN�� rOEM�
 b{ WOzUOLO� W�K�√ Â«b���« UNO� r�� ¨…b�b�
 gO��«  ÂUN�ô  w�uM��«  V�œ≈  n�d�  sOO�bL�«

ÆÍ—u��«
 e�d�  fOz—  VzU�  s�  XKI�  å”U??�ò  W�U�Ë
 ¨…—«“uK�  l�U��«  ¨rOLOL�  w�  w�Ëd�«  oO�M��«
 Ê≈  t??�u??�  g�OHOJM�d�  —b??M??�??J??�√  ‰«d??M??�??�«
 Âu��  sA�  ÊuDD��  V??�œ≈  w�  sOO�U�—ù«ò

 WIDM� w� sOO�bL�« ÊUJ��« vK� wL�Ë wzUOLO�
  «uI�« b{ “«eH��U� ¨V�œ≈ w� bOFB��« iH�
 Í—u��«  w�dF�«  gO��«  ÂU??N??�«Ë  WO�uJ��«

ÆåÁcOHM��
 w�dG�«  —«dI�«  Ê√   d���«  W�—u�  X�U�Ë
 WLEML�  ÍcOHM��«  fK�L�«  …—Ëœ  ‰ö�  c��L�«
 ÎU�{«Ë ÎU�OO�� qÒ�L� WOzUOLOJ�« W�K�_« dE�

ÆWLEML�« ‰UL�_
 ¨UN�  ÌÊUO�  w�Ë  ¨W�—u��«  WO�—U��«  …—«“Ë
 “«e��ô«  VO�U�√  ¡«“≈  oA�œ  oK�  s�  X�d�√
 s� W�uL�� UN�bL��« w��« ◊uGC�«Ë b�bN��«Ë

Æ—«dI�« d�dL�� WO�dG�« ‰Ëb�«
 åiO��« –u��«ò WLEML� vL�Ô� U� Ê≈ X�U�Ë
 Àœ«u�  oOHK�  v�≈  UNOK ÒGA�  s�  d�«ËQ�  ÔQ�K�
 Ì—UB��«  q�  l�  ¨WOzUOLOJ�«  W�K�ú�  Â«b���«

ÆÍ—u��« gO�K�
 X�Ë  w�  XMK�√  X�U�  WO�Ëd�«  ŸU�b�«  …—«“Ë
 ÊuDD�� ÂUA�« d�d�� W�O� w�ÒK�� Ê√ ¨o�U�
  —U�√Ë  ¨W�—u�  w�UL�  V�œ≈  w�   «“«eH��ô
 oA�œ  ÂU??N??�«  u??�  sO�ÒK�L�«  ·b??�  Ê√  v??�≈

ÆWOzUOLO� W�K�√ Â«b���U�
 WLEML�  l�U��«  b�b��«  oOI���«  o�d�  ÊU�Ë
ØÊU�O�  8  w�  rN�«  WOzUOLOJ�«  W�K�_«  dE�
 sA�  W�—u��«  W�uJ��«   «u�  w{UL�«  q�d�¬
Ø—«–¬ w� …UL� WE�U�� w� WOzUOLO�  UL�� 3

Æ2017 ”—U�
 s�  d��√  W�—u�  …b��L�«   U�ôu�«  XLN�«Ë
 —UA���  ÆWOzUOLO�  W�K�√  Â«b���U�  …d??�
 W�K�√  —UA��«  Âb�  ÊËRA�  w�dO�_«  fOzd�«

 w�  w�uI�«  s??�_«  fK��  w�  q�UA�«  —U??�b??�«
 ÂUF�«  w�  ‰U�  ¨œ—u�  d�u���d�  ¨iO�_«  XO��«
 s�  …dO��   UOLJ�ò  XEH��«  oA�œ  Ê≈  2017
 ÆUN�«b���U�  ÂuI�Ë  ¨åWOzUOLOJ�«  W�K�_«
 Â«b���U�  oA�œ  ¨qO�œ  ÊËœ  s�  ¨œ—u�  rN�«Ë
 4  w�  Êu�O�  ÊU??�  w�  WOzUOLOJ�«  W�K�_«
 ÎUC�√ q�«u� oA�œò Ê√ ÎUHOC� ¨q�d�√ØÊU�O�

Æå—uKJ�« Â«b���«
 vK�  ÊU�K��  q��  ¨w�«bOL�«  bOFB�«  vK�
 åb��ò  UOAOKO�  s??�  ÊËd???�¬  V??O??�√Ë  q???�_«
  UL�N� w�dO�_« ‰ö��ô«  «u� s� W�u�bL�«

Æ—Ëe�« d�œË WJ���« w� rN�UO�¬Ë rN�UI� vK�
 s�  `K��  q�IL�  WOK�√  —œU??B??�   œU???�√Ë
 vK�  Êu�uN��  tM�  Âu�N�  åb��ò  UOAOKO�
 WJ���« n�d� ‰uN�« …bK� w� UOAOKOLK� e�U�

Æw�dA�«
 b�UB�� YO� —Ëe�« d�b� w�dA�« n�d�« w�Ë
 UOAOKO�  U�—ËœË d�UM� b{  UL�N�« …dO�Ë
 w�dO�_«  ‰ö��ô«   «u�  s�  W�u�bL�«  åb��ò
 UOAOKOL�«  s�  ÎU�K��  Ê√  WOK��  —œUB�   b�√

ÆÊ«b�u� …bK� w� szUJ�« t�eM� w� Îôu�I� b�Ë
 åb��ò UOAOKO� w�K�� s� 6 f�√ ‰Ë√ q��Ë
 w�  rN�U�d��  —ËU��  vK�  W�dH��   UL��  w�
 sL��«  q�  …bK�  »d�Ë  v�O�  sO�  …bK�  jO��
 ‚d� ‰UL� W�eF�« …bK�Ë w�ULA�« W�d�« n�d�
 vK�  Êu�uN��  tM�  Âu��  w??�Ë  —Ëe???�«  d??�œ
 »uM�  w�«d��«  o�dD�«  vK�  W�dJ��  …—UO�

ÆWJ���«
 n�—  w�  d�u��«  …b??�   b�UB�  b�  X�U�Ë

 W�—u�  «u�Ë dzUAF�« ¡UM�√ sO� w�ULA�« W�d�«
  «e�eF�  X�bI��«  w��«  ¨åb��ò  WO�«dIL�b�«
 w� sO�U� q�I� X�I�√  UN�«u� bF� W�dJ��

ÆW�“«Ëd��« W�d�
 dzUA�  Ê√  WOK��  Âö???�≈  q??zU??�Ë   d???�–Ë
 ÊU�bH�«  …dOA�  s??�   «¡«b???�  XIK�  WIDML�«
  UN�«u�  bF�  ¨åW�œU�  WN�«u�  Í_ò  ÎU����
 Ã«d�≈ v�≈  œ√Ë ¨UNzUM�√ s� sO�U� q�I� X�I�√

ÆW�d�« ‰UL� W�“«Ëd��« W�d� s� åb��ò œ«d�√
 W�dJ��  «e�eF� åb��ò X�bI��« p�– d�≈Ë
 ¨W�dA�«Ë  ÍdDMJ�«  w��d�  v�≈  WKOI�  W�K�√Ë
 Ê√  WOK��  W�—U��≈  l�«u�Ë   U�H�   d??�–Ë
 årN�u�≈ r�b�ò  «e�eF� ÎUC�√ XK�—√ dzUAF�«
  œ— dzUAF�« Ê√ WOK�L�« l�«uL�« iF�  d�–Ë

Æåb��ò œ«d�√ b�√ XK��Ë
 WO�U�—≈  U�uL��  b��« ¨qB�� ‚UO� w�Ë
 nz«cI�U�  w�d��«  ‰ö��ô«   «u??�  s�  W�u�b�

ÆW�d�U� iO�√ q� WIDM� w� wK�e� W�d� vK�
 Ê√  WIDML�«  s??�  W??O??K??�√  —œU??B??�   d????�–Ë
 ‰ö��ô«   «u�  …d�S�  qLF�  WO�U�—≈   U�uL��
 wK�e� W�d� WOF�bL�« nz«cI� X�bN��« w�d��«
 w�ULA�«  n�d�«  vB�√  iO�√  q�  WM�b�  »d�

ÆW�œU� —«d{√ Ÿu�u� V��� U� W�dK�
 s� UN��e�d�Ë w�d��« ‰ö��ô«  «u�  b��«Ë
 s� œbF� w�U��« dNA�« s� 14 ?�« w� sOO�U�—ù«
 W�d� w� sOM�«uL�« ‰“UM� vK� WOF�bL�« nz«c�
 —«d{√ Ÿu�Ë v�≈ Èœ√ U� iO�√ q� »d� p�d�u�

Æ UJK�LL�«Ë ‰“UML�« w� W�œU�

q»dÉª°ûdG ábôdG ∞jQ ≈∏Y …óà©j q»côàdG ∫ÓàM’Gh ..QhõdG ôjOh áµ°ùëdG »a zó°ùb{ É«°û«∏«e øe øjôNBG áHÉ°UEGh ø«æKG ø«ë∏°ùe πà≤e

 ájQƒ°S »a q»FÉ«ª«µdG ¿CÉ°ûH ácôÑØ∏d óª©j Üô¨dG :…ôØ©édG

ôjô≤J

..á q«fƒ«¡°U äGôjòëJ

 ø« q«æ«£°ù∏ØdG  ™«Ñ£àdG ó«©«°S πg

?áë∏°ùªdG áehÉ≤ªdG ≈dEG

  U�ö� lO�D� —U�� Ê√  s� w�uON� V�U� —Òc�
 …œu??�  v??�≈  œuI�  b??�  ¨åV??O??�√  q??�ò  l??�  WO�d�  ‰Ëœ

Æ`K�L�« qLFK� sOOMOD�KH�«
 bNFL�  Y�U��«  n�—u��  ÊU??�U??�u??�  `??{u??�Ë
 t�UIL�  ¨VO�√  q�  WF�U��  w�uI�«  s??�_«   U??�«—œ
  «—U??�ù«  l�  ‚UH�ô«  Ê√  ¨wLOK�ù«  dOJH��«  Èb�ML�
 r�d���Ë  ¨sOOMOD�KH�«  t�«u�  Íc�«  Íb���«  r�UH�

ÆÈd�√ …d� WOK�«b�« W��UBL�« oO�D� W�ËU�� vK�
 W�FAK�  o??�??�_«  f??O??zd??�«  ¨n??�—u??�??�  ‰u??I??�Ë
 w� WO�dF�« ÊËRA�« —UA���Ë WO�dF�« WOMOD�KH�«
 —U�√  lO�D��«  ‚UH�«  Ê≈  ¨…e�  ŸUDI�  WO�bL�«  …—«œù«
 ‚UH�ô«  ÊuJ�  ¨sOOMOD�KH�«  s�  oK�Ë  VC�  œËœ—
 ◊d��« Íc�« ¨jI� rNF� w�dF�« s�UC��« d�J� r�ò
 Ê≈  q�  ¨lO�D��«  q�√  s�  WOMOD�KH�«  WKJAL�«  q�
 ‰UL�_« ‰Ëb� s� jI�� r� WO�dG�« WHC�« r{ dD�

Æåœœd�� UL� U�ö� ¨wKOz«d�ù«
 q��  Èd??�_«  WO�dF�«  ‰Ëb??�«  r??�œò  Ê√  ·U??{√Ë
  UMNJ��«Ë  ¨ «—U�ù«  ‚UH�ô  s�d���«Ë  ÊUL�Ë  dB�
 l� q�UL� ‚UH�ô q�u�K� Èd�√ ‰Ëœ œ«bF��« ‰u�
 ¨sOOMOD�KH�« Èb� W�eF�U� —uFA�« r�UH� ¨åqOz«d�≈ò
 åqOz«d�≈ò lML� s� b�u� ô t�Q� d�bI� rN�b�  U�Ë
 bF�  v��  ¨WO�dG�«  WHC�«  w�  UN�  uK��  U�  qF�  s�

Æå‚UH�ô« «c�
 —U��  l�œ  åqOz«d�≈åË   «—U??�ù«  ‚UH�«ò  ∫l�U�Ë
 W�UO��U�   «—U�ù«  ÂUN�ô  sOOMOD�KH�«  sO�ËR�L�«
 s�UC��«  Ê«bI�  vK�  n�Q��«Ë  dNE�«  w�  sFD�«Ë
 `��Ë  ”UL�  sO�  ÈuI�«  bO�u��  …u�b�«Ë  ¨w�dF�«

ÆårNOK� ÕËdDL�« Íb���« WN�«uL�
 ¨‚UH�ô«  «cN�  sOOMOD�KH�«  œUI��«ò  Ê√  v�≈  —U�√Ë
 ¨ «—U�ù«  ÁU��  UN�u�b����  w��«  WO�UI�«  WGK�«Ë
 ¨WO�«—U�ù«  …uD��«  œuI�  Ê√  s�  ·ËU��  v�≈  œuF�
 WK�u�   ôUB�«  WJ��  vK�   bL��«  UN�√  —U���U�
 åqOz«d�≈ò  sO�  ‚UDM�«  WF�«Ë   U�ö�  v�≈  ¨b??�_«

ÆåZOK��« ‰ËœË
  “e�  uK�Ë√   UO�UH�«ò  ÊQ�  ‰uI�U�  „—b��«Ë
 s�  Íd��«  »U���«  W??�«“S??�  ZOK��«  ‰Ëb??�  ‰U??�ü«
 l�   U{ËUHL�«  qA�  Èœ√Ë  ¨åqOz«d�≈ò  ?�  UN�U�ö�
 ¨ dL�Ë√  œuN�≈  ¡«—“u??�«  fOz—  ÂU??�√  sOOMOD�KH�«
 v�≈  ¨w{UL�«  bIF�«  Èb�  vK�  WO�dF�«   «—u??�??�«Ë
 ZOK�K� w�UL�« r�b�« vK� WO�dF�« ‰Ëb�« œUL��« …œU�“
 ZOK��« ‰Ëœ XMK�√ ¨sO��« p�– cM�Ë ÆU�–uH� …œU�“Ë
 ¨åqOz«d�≈ò l�  U�öF�« e�eF�� UN���— s� Õu{u�

ÆåsKFK� U�—UN�≈Ë
 WK�u� …d�� cM� «ËdF� sOOMOD�KH�«ò Ê√ ·U{√Ë
 r�UF�«  w�  UN�OL�√  bIH�  WOMOD�KH�«  WOCI�«  Ê√
 ¡U�ƒ— sO� oOC� …u�H�« Ê√ s� ÊË—c��Ë ¨w�dF�«
 b�Ë  ¨rN�OCI�  WL�«b�«  rN�uF�Ë  WO�dF�«  ‰Ëb??�«
 W{—UF� XOI� w��« ¨UN�uD��  «—U�ù« dO�H� «uC�—

ÆåwKOz«d�ù« —uNL��« `z«d� s� b�bF�« s�
 …uD��«  uK��  Ê√  sOOMOD�KH�«  WOA�ò  Ê√  b�√Ë
 ‰Ëb�«  iF�  oOI��  ¨«b�UB�  Êü«  s�Ë  ¨WO�«—U�ù«
 —ËUA��«  ÊËœ  s�  åqOz«d�≈ò  l�   U�«d��ô  WO�dF�«
 «uKL�  Íc�«  ‰öI��ô«  s�  rN�U�d�  r�  s�Ë  ¨rNF�
 ÂU�  WOMOD�KH�«  d�d���«  WLEM�  w�u�  cM�  tOK�
 WO{ËUH��«  …—bI�«  ·UF{ù  «c�  ÍœRO�  ¨1968
  U??{ËU??H??�  Í√  w??�  dO��  qJA�  sOOMOD�KHK�

ÆååqOz«d�≈ò vK� vIKÔ� >b�� «c�Ë ¨WOK�I���
 d���  b�   «—uD��«  Ác�  q�ò  ÊQ�  ‰uI�U�  r��Ë
 ÂU�√  ¨`K�L�«  qLF�«  dBF�  …œuFK�  sOOMOD�KH�«
 rN�O�ËR��  s�  WO�dF�«  ‰ËbK�  w��—b��«  wK���«
 WOKOz«d�≈  WOK�«œ  W�Q��  `�B��  ¨rN�OC�  ÁU��
 d���«  sO�  …b�«u�«  W�Ëb�«  l??�«Ë  v�≈  Îôu??�Ë  ¨jI�
 ¡UD�√  s�  —c��«  qOz«d�≈  s�  VKD��  UL�  ¨dNM�«Ë
 ¨sOOMOD�KH�« l� lO�D��« w� dJH�Ë ¨lO�D��« …uA�
  ôU�L�«  w�  rNF�  oO�M��«  b�b���  WI�d�  b��Ë
ÆårNF� —«u��«  «uM� b�b�� t�H� X�u�« w�Ë ¨W�U�

 Ê≈  ¨`�U�  r�d�  ¨w�«dF�«  fOzd�«  ‰U�
 bO�  Õö��«  dB�  vK�  qLF�  Áœö�  W�uJ�

ÆW�Ëb�«
 b�√ ¨W??�—u??N??L??�??�« W??�U??zd??� ÊU??O??� w??�Ë
 d�«Ë√ e�eF� v�≈ ‚«dF�« wF� vK� `�U�
 ‰ö�  p�–Ë  ¨UO�UD�≈  l�  WOzUM��«   U�öF�«
 ËeM�—u�  w�UD�ù«  ŸU�b�«  d�“Ë  l�  t�  ¡UI�

Æt� o�«dL�« b�u�«Ë wM�d�u�
 v�≈  ¨fOzd�«  V��  ¨‚«d??F??�«  vF��Ë
 WIDML�«  w�  WHK��L�«   U�b���«  WN�«u�

Æ»U�—ù« UNL�√Ë r�UF�«Ë
 W�uJ��«ò  Ê√  w�«dF�«  fOzd�«  ·U{√Ë
 ¨…œUO�  «– …—b�I� W�Ëœ aO�d� vK� qLF�
 ‰UL�_«  lM�Ë  W�Ëb�«  bO�  Õö��«  dB�Ë
  U�F��«  W�UL�Ë  ¨Êu�UI�«  s�  W�—U��«
 ‚«dF�«ò  Ê√  vK�  Î «œb??A??�  ¨åWO�U�uK�b�«
  U�U��  WOHB��  W�U�  ÊuJ�  Ê«  i�d�

Æåt{—√ vK� s�d�ü«
 Î «—Ëœ WO�UD�ù«  «uIK� Ê√ `�U� `{Ë√Ë

Æu�UM�« nK�Ë w�Ëb�« n�U���« w� ÎULN�
 ŸUD��«  ‚«d??F??�«  Ê√  `??�U??�  d??�??�??�«Ë
 w�U�—ù«  åg???�«œò  rOEM�  vK�  —UB��ô«

Æ¡U�b�_«Ë w�Ëb�« n�U���« s� r�b�
 —«dL��«Ë ¨t�I�ö� w� ÊËUN��«ò  ∫l�U�Ë
 W�d�  ¡UD�≈  t�Q�  s�  ¨WIDML�«   U??�“√
 ¨UN�UH�√  ◊UI��«  w�  W�dD�L�«   U�UL�K�
 sOM�«uL�«Ë  Êb??L??�«  vK�   UL��  s??�Ë

ÆåsOM�ü«
 W�K�L�«   «uIK�  ÂU??F??�«  bzUI�«  ÊU???�Ë
 ¨sOM�ô«  t�Ë  ¨wL�UJ�«  vHDB�  WO�«dF�«
 WIDM�  s�  W�ËR�L�«  WOM�_«  …uI�«  nO�u��
 ‰eM�  vK�  jI�  Íc??�«  ŒË—U??B??�«  ‚öD�«

Æf�√ ‰Ë√ ¡U��
 w�  W�d�AL�«   UOKLF�«  …œUO�  X�U�Ë
 tO�  ‰c��  Íc�«  X�u�«  w�ò  ∫w�U��  ÊUO�
 w� U�bN� È—UB� WOM�_«  «uI�«Ë W�uJ��«
 rN��UL�Ë  sOM�«uL�«  `�UB�  W�U�—  qO��
 Íd�M�  ¨—«d??I??�??�ô«  r??�œË  Êu�UI�«  j��Ë

 s� W�—U��«  lO�U�L�«Ë WL�d��«   U�UB�
 VJ�d�Ë WOA�u�« UN�UL�√ W�—ULL� Êu�UI�«
 ·bN�  ¨sOM�ü«  sOM�«uL�«  o��  rz«d��«

Æå”UM�« l�Ëd�Ë v{uH�« oK�
 dB�   U�UBF�«  Ác�  X�b�√ò  ∫X�U{√Ë
 WIDM� w� W�U�� WL�d� »UJ�—« vK� ÂuO�«
 WO�«u{d�«  ¡UC�  ©d�U�u��«®  ÊU�F�u��«
 w�Ë—UB�  X�bN��«  U�bM�  ¨œ«b??G??�  w??�
 t�d�œË  WM�ü«  qz«uF�«  b�√  ‰eM�  U�uO�U�
 W�L�  œU??N??A??�??�U??�  X??�??�??�??�Ë  q??�U??J??�U??�
  Õd�Ë  ©sO�√d�√Ë  ‰UH�√  W�ö�®  ¨’U��√
 s�  ‚öD�ô«  ÊUJ�  b�b��  r�  b�Ë  ¨sOKH�

ÆåœUN��« w� WIDM�
 …uI�«  Ÿ«b�S�  wL�UJ�«  t??�Ëò  ∫XF�U�Ë
 WOM�_«   UN��«  q??�Ë  ¨WJ�UL�«  WOM�_«
 ¡«œ√  s�  UN��UI��  ¨nO�u��«  w�  WOMFL�«
 f�UI�� …u� q� V�UF��Ë ¨WOM�_«  UN�UN�
 UL�  ¨WOM�_«   U�Ëd��«  Ác�  q�L�  `L��Ë
 WI�ö�Ë  ÀœU��U�  Í—u�  oOI��  `�H�  d�√

 rN�U�U��—«Ë  rN�«¡UL��«  X�U�  ULN�  …UM��«
Æå U�uIF�« b�√ «u�UMO�

 ÊU��œd�  rOK�≈  fOz—  b�√  ¨‚UO��«  w�Ë
 rOK�ù« Ê√ ¨f�√ ¨w�«“d��« ÊU�dO�O� ¨‚«dF�«
 ¨œö��«  w�  WOM�_«   «—uD�K�  oKI�  dEM�
 vHDB�  W�uJ��«  fOz—   «uD�  r�b�Ë

Æ «b�bN��« WN�«u� w� wL�UJ�«
 d�“Ë  l�  t�UL��«  ‰ö�  w�«“d��«  ‰U�Ë
 ¨qO�—√ w� wM�d�u� ËeM�—u� ¨w�UD�ù« ŸU�b�«
  «—uD�K�  oKI�  dEM�  ÊU��œd�  rOK�≈ò  Ê≈
 lO�U�L�«   U??L??�??�Ë  œö??�??�«  w??�  W??O??M??�_«

ÆåWO�U�uK�b�«  U�F��« vK� W�K�L�«
 WO�U�uK�b�«  U�F��« ÂUN�ò t�√ ¨·U{√Ë
 WLN�  ‚«d???F???�«  w??�  w???�Ëb???�«  n??�U??�??�??�«Ë
 W�UL�  s�  Òb�  ôË  ¨‚«dF�«  r�b�  W�—Ëd{Ë

ÆårN��ö�Ë rNM�√
 ÊU��œd�  rOK�≈ò  Ê√  v�≈  w�«“d��«  —U�√Ë
 wL�UJ�«   «¡«d??�≈Ë   «uD�  q�UJ�U�  r�b�

Æå «b�bN��« pK� WN�«uL�

 w�  s�—d�L�«Ë  Èd??�_«  ÊËR??�  W�O�   b??�√
 U�Ë—u� ’u�� ZzU�� Ê√  ¨f�√ ¨t�—b�√ d�dI�
 w�U�√Ë ¨W??M??�«u??� ÂU??�??�√®  l???�—_«   «d??O??�ú??�
 Í√ ¨WO�K� © U�Ëœ ‚Ëd�Ë ¨b�U� ÊUO�Ë ¨rOA��«

Æ U�UB� dO�
  «dO�_« X�e� åÊu�«b�«ò qI�F� …—«œ≈ X�U�Ë
 sO{dLL�« b�_ sN�D�U�� bF� ¨w{UL�« ¡UF�—_«
 19  bO�u�  ”ËdOH�  t��U�≈  ÎUI�ô  sO��  Íc??�«
 X�H�Ë Æb�_« Âu� sNM�  UMO� c�√ r�Ë ¨Òb���L�«
 W�√ sNOK� dNE� r�Ë dO��  «dO�_« Ê√ v�≈ W�ON�«
Æd���« s� w�U{≈ Ÿu��_ sFC�O�Ë ¨÷«d�√

 W�uJ��  WM�«u�  ÂU��√  …dO�_«  ÊQ�  d�cÔ�
 W�uJ�� rOA��« w�U�√Ë ¨Â«u�√ 5 …bL� s���U�
  U??�Ëœ  ‚Ëd??�Ë  ¨Â«u???�√  …dA�  …bL�  s���U�
 ‰«e� ô sO� w� Î̈U�U� ©16®?� s� Ò��U� W�uJ��

 ÆW�u�u� fK�U� s� b�U� ÊUO� …dO�_«
 u�√  bL��  dO�_«  Ÿd??�  ¨qB��  ‚UO�  w??�Ë
 Õu�H�  »«d{S�  ¨U��—√  s�  ©ÎU�U�  33®  q�F�«
 ÎUC�— wKOz«d�ù« ‰ö��ô« Êu�� w� ÂUFD�« s�

 ÆdO�_« ÍœU� tM�√ UL� ÎUI�Ë ¨Í—«œù« t�UI��ô
 cM� qI�F� q�F�« u�√ dO�_« Ê≈ ÍœUM�«  ‰U�Ë
 ¨2019  d�u��√  Ø‰Ë_«  s�dA�  s�  Y�U��«  a�—U�
 r��Ë  tLJ�  …b??�  wNM�  Ê√  ÷Ód�HL�«  s�  ÊU??�Ë
 Ê√  ô≈  ¨w�U��«  d�L���Ø‰uK�√  w�  tM�  Ã«d??�ù«
 …bL� Í—«œù« ‰UI��ô« v�≈ t�� Òu� ‰ö��ô«  UDK�

Æ—uN� W�ö�
  «d� q�F�« u�√ qI��« ‰ö��ô« Ê√ v�≈ —UAÔ�
 l�I�Ë ¨‰UH�√ W�ö�� »√Ë ÃÒËe�� u�Ë Î̈UI�U� …b�

ÆåÊuL�—ò s�� w� ÂuO�«
 ‰UL� dO�_« Ê≈ Èd�_« W�O� X�U� ¨UN�N� s�
 ÎU�U{Ë√ t�«u� ¨qOK��« WM�b� s� ©ÎU�U� 48® ËdL�

ÆW�UGK� W�F� WÒO��
 Â«—Ë√ s� 2018 ÂU� cM� ËdL� dO�_« w�UF�Ë
 w�  WKJA�  s??�  wJ�A�Ë  UL�  ¨vKJ�«Ë  b�J�U�
 WF�U�L�  W�U�  W�U��  u�Ë  ¨w�BF�«  Êu�uI�«
 tF{Ë  ‰UL�≈  b ÒLF��  qI�FL�«  …—«œ≈  sJ�  ¨WO��

  ÆœuBI� qJA� Òw�B�«
 sO�u��√  v�«u�  q��  t�√  v�≈  W�ON�«  X�H�Ë
 ÂUFD�«  s�  Õu�H�  »«d{S�  ËdL�  dO�_«  q�œ
 w� åW�H�ò qI�F� …œUO� WK�UL� vK� ÎU�U���«

 ¨t��U� hO�A�Ë t� WO�D�«   U�u�H�«  ¡«d�≈
 …—«œ≈ t�b�Ë Ê√ bF� t�«d{≈ dO�_« oK� r� s�Ë
 W�UG�  sJ�  ¨t??�  Â“ö??�«  ÃöF�«  r�bI��  qI�FL�«
 ôË  ¨ U�u�H�«  ¡«d�ù  tK�u��  Òr��  r�  WE�K�«

Æt�ö� d�Q� ·Òu�Ô� åW�H�ò …—«œ≈ X�«“
 ¨2004 ÂU� cM� qI�F� ËdL� dO�_« ÊQ� d�c�
 qI�F� w� l�I�Ë b�RL�« s���U� ÎULJ� wCI�Ë

ÆÍË«d�B�« åW�H�ò
  UDK� Ê≈ …b��L�« r�_« X�U� ¨WO�U� WN� s�
 WOMOD�K� ÌÊU�� 506 X�b� w�uONB�« ‰ö��ô«
 WM�b�  UNO�  UL�  WK��L�«  WO�dG�«  WHC�«  w??�
 dO� ¡UM��« W��� ¨w�U��« ÂUF�« W�«b� cM� ¨”bI�«

Æh�dL�«
 ÊËRA�« oO�M� V�J� Á—b�√ d�dI� `{Ë√Ë
 s�  Ê√  åUA�Ë√ò  …b��L�«  r�ú�  l�U��«  WO�U��ù«
 w�  vM��  134  Âb�  r�  ¨©506®?�«  w�U�L�«  sO�

Æ”bI�«
 vM�� 22 X�b� ‰ö��ô«  UDK� Ê√ v�≈ XH�Ë
 ¨sOO{UL�«  sO�u��_«  ‰ö�  ÊuOMOD�K�  tJKL�
 v�≈  Èœ√  UL�  ¨¡UM��«  h�—  v�≈  —UI��ô«  W���
 200 u�M� —«d{_« ‚U��≈Ë UÎOMOD�K� 50 dO�N�

Æs�d�¬
  cHÔ� w��«Ë ¨Âb� WOKL� 12 XK� Ô�ò ·U{√Ë
 ¨rN�H�√ w�U�L�« »U��√ Íb�√ vK� UNM� WO�UL�
  U�«dG�« s� b�eL�« VM��� ¨WO�dA�« ”bI�« w�

ÆåÂu�d�«Ë
 w�  lI�  ¨Èd??�_«  …dAF�«  w�U�L�«  Ê√  d??�–Ë
 W�U�� s� 60%  u�� mK�� w��«  ¨©Ã® WIDML�«
 WO�uONB�« …dDO��« X�� lI�Ë WO�dG�« WHC�«

ÆWK�UJ�«
 sOM�u��L�«  ÊS�  ¨wL�_«  d�dI��«  V���Ë
 UNJKL�  …d��  500  u��  «uFK��«  WM�UNB�«
 WHC�U� Àœ«u� Àö� w� U�uHK�√ Ë√ ÊuOMOD�KH�«
 w�  Àœ«u??�??�«  Ác??�  d��√  XF�Ë  YO�  ¨WO�dG�«
 WE�U�� w� U�b� W�d� s� d�Ô√ Àö� UN�KH� Ì÷«—√

ÆXOHK�
 w{«—_«  w�  wL�_«  w�U��ù«  o�ML�«  ÊU�Ë
 —c�  p�—b�uG�U�  wLO�  WK��L�«  WOMOD�KH�«
 bNA� W�ËdAL�« dO� ÂbN�«  UOKL� Ê√ s� «Îd�R�

ÆåU�Ë—u�ò ”ËdO� W�zU� ‰ö� «ÎœU� U Î�UH�—«

¿Éà°SOôc º«∏bEG ¢ù«FQ øe É kªYO ≈≤∏àjh ñhQÉ°üdG ¥Ó£fG á≤£æe øY ádhDƒ°ùªdG á q«æeC’G Iƒ≤dG ∞«bƒàH ¬ qLƒj »ªXÉµdG

ádhódG ó«H ìÓ°ùdG ô°üM ≈∏Y πª©f :»bGô©dG ¢ù«FôdG

ΩÉ©dG ájGóH òæe m¿ÉÑe 506 Ωóg ∫ÓàM’G ¿CG ∞°ûµJ zÉ°ûJhCGzh ..ΩÉ©£dG øY ìƒàØe ÜGô°VEÉH ´ô°ûj π°ù©dG ƒHCG ô«°SC’G

á«Ñ∏°S z¿ƒeGódG{ »a äGô«°SCÓd ÉfhQƒc ¢Uƒëa èFÉàf :iô°SC’G áÄ«g

 ï«°ûdG âjƒµdG ô«eCG IÉah

ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U

 s� ¨f�√ ¨w�uJ��« Êu�eHK��« t�� ÊUO� w� w��uJ�« ÍdO�_« Ê«u�b�« sK�√
 ÃöFK� lC�� ÊU� Íc�« ¨ÕU�B�« d�U��« bL�_« ÕU�� aOA�« œö��« dO�√ …U�Ë

Æw{UL�« uO�u� cM� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« w�  UOHA��L�« b�Q�
 m�U��ò ∫ÎUC�√ WO��uJ�« ¡U��_« W�U�Ë t�KI� ÊUO� w� ÍdO�_« Ê«u�b�« ‰U�Ë
 r�UF�« »uF�Ë w�ö�ù«Ë w�dF�«Ë w��uJ�« VFA�« v�≈ vFM� v�_«Ë Êe��«
 ÕU�B�« d�U��« bL�_« ÕU�� aOA�« uL��« V�U� t� —uHGL�« …U�Ë WI�bB�«

ÆåX�uJ�« W�Ëœ dO�√
 w� √b�Ë ¨o�U� X�Ë w� œU�FL�« t�� w�uJ��« w��uJ�« Êu�eHK��« lD�Ë

Ær�dJ�« Ê¬dI�« s�  U�¬ W�«–≈
 ÕU�� aOA�« Ê√ ¨w{UL�« uO�u� w�  d�– b� WO��uJ�« ¡U��_« W�U�Ë X�U�Ë
 bF�  ÃöF�«  ‰ULJ��ô  ¨…b��L�«   U�ôu�«  v�≈  q�Ë  ÕU�B�«  d�U��«  bL�_«
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رفع �شقف �لتهديد �لع�شكرّي بين �أذربيجان و�أرمينيا.. وتوّرط تركّي مبا�شر
تواصلت المعارك العنيفة في إقليم ناغورنو كاراباخ لليوم الثالث، واتهمت 
وزارة الدفاع األرمنية أمس، تركيا بـ«تنفيذ عدوان مباشر على أرمينيا«. وكتب 
ممثل وزارة الدفاع األرمنية آرتسرون هوفانيسان عبر »فيسبوك«: »تركيا تنفذ 

عدواناً مباشراً على أرمينيا«.
ستيبانيان،  شوشان  األرمينية  الدفاع  لوزارة  الصحافي  السكرتير  وأكدت 
16( أسقطت مقاتلة أرمينية من طراز  أمس، إن »مقاتلة تركية من طراز )إف- 

)سوخوي25-( في المجال الجوي ألرمينيا«.
أثناء  قتالية  بمهمة  قيامها  »أثناء  أمس:  الفيسبوك  على  الناطقة  وكتبت 
متعددة  مقاتلة  أسقطت  الجوية،  والمعارك  للطائرات  المضادة  المعارك 
16( تابعة لسالح الجو التركي طائرة هجومية من  الوظائف من طراز )إف- 
أدى  ما  أرمينيا،  أجواء  في  األرمني  الجو  لسالح  تابعة  )سوخوي25-(  طراز 

إلى مقتل الطيار«.
بدورها نفت أنقرة خبر إسقاط الطائرة األرمينية، حيث نفى مسؤوالن تركيان 

خبر إسقاط طائرة إف- 16 تركية لطائرة حربية أرمينية.
»إف  طائرة  إسقاط  أذربيجان،  في  الدفاع  وزارة  نفت  كما   ثانية،  جهة  ومن 

أرمينية من طراز »سوخوي 25«. 16« تركية لطائرة 
لـ»صاروخ  إنه  قالت  فيديو  أمس،  نشرت  األرمينية  الدفاع  وزارة  وكانت 

دفاعي وهو يسقط مروحية عسكرية تابعة للجيش األذربيجاني«.
إن  األرمينية،  الدفاع  وزارة  ممثل  هوفهانيسيان،  آرتسرون  قال  ــدوره  ب
»الجيش األرميني أسقط طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة األذربيجانّية 

في منطقة الصراع في كاراباخ«.
وكتب هوفهانيسيان على صفحته على فيسبوك: »تم إسقاط مروحية للتو 

من جانبنا. ربما مروحيات«.
جوية  لهجمات  تعّرضت  باغ  »قره  فإن  األرمينّية،  الدفاع  وزارة  وبحسب 

وصاروخية«.
الدفاع األذربيجانية، أمس، بـ«تدمير منظومات صواريخ  فيما هّددت وزارة 

إس300- األرمينية التي يتم نقلها باتجاه قره باغ«.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع األذربيجانية واقف دركاهلي، في مؤتمر 
صحافي: »وفقاً لمعلوماتنا، فإن أنظمة صواريخ إس300- المضادة للطائرات 
والتي تحمي أجواء يريفان، قد أزيلت من الخدمة القتالية وتتجه نحو األراضي 

المحتلة«.
وأضاف: »نعلن أنها ستواجه مصير معدات الجيش األرمني العسكرية التي 
تم تدميرها في قره باغ... المعارك األخيرة تظهر مرة أخرى أن أسطورة الجيش 

األرمني الذي ال يقهر ال تقوم على أي أساس«.
وكانت وزارة الدفاع األرمنّية ذكرت، في وقت سابق أمس، أن »قواتها مضطرة 

الستخدام أسلحة ذات تدمير واسع النطاق في الحرب الدائرة في قره باغ«.
الدفاع  »وزارة  للوزارة:  الصحافية  السكرتيرة  ستيبيان،  شومان  وقالت 
تدمير  وسائل  الستخدام  مضطرة  األرمنية  المسلحة  القوات  أن  من  تحذر 
ومعدات عسكرية ذات تأثير ناري واسع النطاق للقضاء على القوات والمعدات 

العسكرية على مساحات شاسعة«.
وأوضحت المسؤولة أن »هذا األمر يرجع إلى حقيقة أن القوات األذربيجانية 
وقاذفات  الثقيل  العيار  من  ومدفعية  ثقيلة  صواريخ  راجمات  أنظمة  تستخدم 
إلى  ويأخذها  القتالية  األعمال  وحجم  منطق  يغّير  مما  سميرتش،  صواريخ 

مستوى جديد«.
أيلول،   27 في  وأذربيجان،  أرمينيا  بين  العسكرية  االشتباكات  وتجددت 
إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن  الرئيس األذربيجاني،  وأقّر 
أعلن  بينما  جزئية،  تعبئة  عن  أعلن  كما  التجول،  وحظر  الجمهورية  ومناطق 
مجلس الوزراء األرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البالد بسبب األحداث 

في قره باغ.
وعلى ما يبدو فإّن المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان ليست على األرض فقط، 
وكان  االنترنت،  مألت  التي  والتصريحات  اإلعالمي  المستوى  إلى  امتدت  بل 

أغلبها متناقضاً مع بعضه البعض، ولم تخل من األخبار الكاذبة.
إذ كتبت صحيفة »AntiAzer RUnion« أنه »تم اختراق موقع الرئيس 
األذربيجاني، وتم نشر الخبر من قبل وسائل اإلعالم األرمينية«. وتبّين في وقت 
تجنباً  أذربيجان  أراضي  على  فقط  يعمل  األذربيجاني  الرئيس  موقع  أن  الحق 

للهجمات السيبرانية.
كما نفت وزارة الدفاع األرمينية »وقوع اللواء ميس بارخوداروف في األسر«، 
بعد تداول الخبر في شبكات التواصل االجتماعية، وبعدها أدلى اللواء بنفسه 

ببيان حول ذلك.

وكثيراً ما دحضت كل من أرمينيا وأذربيجان تصريحات بعضهما البعض، 
سوريين  مرتزقة  وجــود  خبر  »انتشر  التصريحات.  هذه  من  بعضاً  وإليكم 
متورطين في الصراع، األمر الذي نفاه الجيش األذربيجاني،« مؤكداً أن جيش 
جندي   200 »مقتل  حول  خبر  تداول  تم  كما  مرتزقة«.  أي  إلى  يحتاج  ال  البالد 

أذربيجاني، بينما لم تقدم باكو أي بيانات رسمية عن عدد الوفيات«.
الكتيبة  وقائد  أرمينياً  جندياً   550 مقتل  حول  خبر  »انتشر  المقابل،  وفي 
ليرنيك بابايان، حيث تم نفيه من قبل السلطات، وأعلنت عن مقتل 84 جندياً، 
بينما بابايان على قيد الحياة«. ونفت وزارة الدفاع األرمينية »تدمير فوج مؤلل 
في قره باغ«، وأشارت إلى أن »الخبر يدل على تدني مستوى المعرفة العسكرية 

لدى العدو«.
هذا وتدهورت العالقات بين أذربيجان وأرمينيا بنهاية الحقبة السوفياتية 
في  الجبلي،  باغ  قره  إقليم  حول  األزمة  واندالع  سومغايث  أحداث  خلفية  على 
1988، بعد أن قّرر اإلقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من  شباط عام 
قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية االشتراكية، ومن ثم إعالنه في عام 1991، 
االستقالل كجمهورية قره باغ الجبلية. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى 

فقدان أذربيجان لسيطرتها على اإلقليم.

دعت دول عدة، من بينها روسيا االتحادية وفرنسا، طرفي الصراع في جنوب 
ورئيس  بوتين  فالديمير  الروسي،  الرئيس  وأجرى  النفس.  ضبط  إلى  القوقاز 
الماضي، أشارا  األحد  األرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم  الوزراء 
فيما  باغ.  قره  في  التصعيد  لمنع  ممكن  جهد  كل  بذل  المهم  من  أنه  إلى  خاللها 
أعلنت تركيا أنها ستقدم ألذربيجان كل الدعم الذي تحتاجه في ظل تفاقم الوضع 

مرة أخرى في ناغورني قره باغ.
بدوره، قال الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا فرانك ريستر، إن »موسكو وباريس 
واستئناف  باغ  قره  في  النار  إطــالق  وقف  لتحقيق  جهودها  تبذل  وواشنطن 

المفاوضات«.
األزمة  من  مخرج  إيجاد  إلى  المباحثات  هذه  تفضي  أن  »ينبغي  ــاف:  وأض
عشرات  صعب،  النزاع  منطقة  في  »الوضع  وتابع:  الدولي«.  القانون  إطار  في 

الضحايا ومئات الجرحى«.
وأكد أن »فرنسا تبذل كل ما في وسعها إليجاد مخرج من هذه األزمة الخطيرة 

بالنسبة ألرمينيا وأذربيجان، ولالستقرار في المنطقة«.
التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات  الخارجية  أكد وزير  من جهته، 
أدلى بها، أمس، وقوف بالده إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة 

المفاوضات.
وقال وزير الخارجية التركي: »نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو 

على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها«.
ناغورنو  حول  البلدين  بين  لألزمة  الوحيد  »الحل  أن  أوغلو  جاويش  واعتبر 
»عدم  على  مشدداً  األذربيجانية«،  األراضي  من  أرمينيا  بانسحاب  هو  كاراباخ 

إمكانية التسوية من دون ذلك«.
أول  بها،  أدلى  تصريحات  في  أكد  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وكان 

أمس االثنين، أن »أذربيجان باتت مضطرة لحل مشاكلها بنفسها«.
وشدد الرئيس التركي على »ضرورة وضع حد لألزمة التي بدأت في المنطقة 

بسبب احتالل أرمينيا إلقليم ناغورنو كاراباخ األذربيجاني«.
بين  لألزمة  سلمية  تسوية  في  لـ»المساعدة  تركيا  الكرملين  دعا  المقابل،  في 
ألطراف  العسكري  الدعم  »تصريحات  أن  على  مشدداً  وأذربيجان«،  أرمينيا 

الصراع حول ناغورنو كاراباخ من شأنها أن تصب الزيت على النار«.
األطراف  فيه  حث  بياناً  أمس،  النواب(،  )مجلس  الروسي  الدوما  أصدر  كما 

المتصارعة على »العودة إلى المفاوضات«.
وجاء في البيان: »الدوما يعلن ضرورة وقف فوري إلطالق النار، ومنع تصعيد 
المواجهة في المنطقة، وأنه ال بديل عن التسوية السلمية للوضع. ويدعو نواب 
ومستعدون  ممكن،  وقت  أقرب  في  المفاوضات  إلى  العودة  إلى  األطراف  الدوما 

لتقديم المساعدة في الوساطة من أجل استقرار الوضع«.
في  الوضع  تدهور  إزاء  البالغ  قلقهم  عن  النواب  يعرب  »كما  البيان:  وأضاف 

منطقة النزاع في ناغورنو كاراباخ، حيث أدى إلى وقوع العديد من الضحايا«.
إقليم  في  األزمة  لبحث  طارئاً،  اجتماعاً  الدولّي  األمن  مجلس  يعقد  حين  في 
ناغورنو كاراباخ، في وقت دعت فيه روسيا والواليات المتحدة وإيران واالتحاد 

األوروبي، إلى وقف فوري إلطالق النار.
»إيران  أن  زادة،  خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  أكد  فيما 
الدول  إلى  البضائع  الترانزيت وعبور  تراقب وتسيطر بشكل دقيق على عمليات 

االخرى، وأنها لن تسمح بأي حال من األحوال باستخدام أراضيها لنقل األسلحة 
والذخيرة«.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على »مزاعم إرسال مقاتلين من سورية إلى 
أذربيجان للقتال في إقليم ناغورنو كاراباخ«.

األرمنية  القوات  قتلى  بين  »من  إن  قالت  األذربيجانية  الدفاع  وزارة  وكانت 
مرتزقة من أصول أرمنية استقدموا من سورية ودول شرق أوسطية أخرى«.

عبور  زعمت  اإلعالم  وسائل  بعض  لها  روّجت  أخبار  على  رداً  جاء  زادة  كالم 
أسلحة وتجهيزات عسكرية إلى أرمينيا عبر األراضي اإليرانية. وأشار إلى أن »ما 
يجري هو تبادل السلع المتعارفة بين إيران ودول المنطقة، وهذا األمر متواصل 

وليس جديداً«.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اإليرانية علي ربيعي إن »إيران تعتقد 
وتحقيق  كاراباخ  في  سياسي  حل  إلى  التوصل  يمكنها  وأذربيجان  أرمينيا  أن 

التفاهم سلمياً«.
ما  كل  ستقدم  »إيــران  أن  ربيعي  أضــاف  أمــس،  عقده،  صحافي  مؤتمر  وفي 
بوسعها لتعزيز األمن والسالم في المنطقة«، مؤّكداً أن »موقف إيران ثابت حيال 

ضرورة احترام سيادة جميع الدول وفقاً للقوانين والمقررات الدولية«.
اإليرانية  الشرقية  أذربيجان  محافظة  في  المحلية  السلطات  نفت  بدورها، 
مزاعم نقل تجهيزات عسكرية روسية إلى أرمينيا عبر محافظة أذربيجان الشرقية 
اإليرانية، وقال مساعد الشؤون السياسية واألمنية في المحافظة عليار راستكو، 
إن »ال صحة لهذا األمر على اإلطالق«، مؤكداً أن الشاحنات التي تدخل أرمينيا عبر 

المحافظة تحمل سلعاً عادية غير عسكرية.

باري�س تعلن عن جهود دولّية لوقف �لقتال في قره باغ.. 
وتركيا تعلن دعمها �لع�شكرّي لأذربيجان.. 

ال�سين على ا�ستعداد 

لتو�سيع التعاون مع كوبا

وانــغ  الصيني  الخارجية  وزيــر  أعلن 
أهبة  على  تقف  »الصين  أن  أمس،  أول  يي 
الثقة  لتعميق  كوبا  مع  للعمل  االستعداد 
التعاون  وتوسيع  المتبادلة،  السياسية 
من حيث النطاق والعمق، وتعزيز الصداقة 
التقليدية بين البلدين بهدف تحقيق نتائج 

جديدة«.
ــاء حــضــوره  ــن ــك أث ــذل وصــــرح وانــــغ ب
الكوبية  السفارة  أقامته  استقبال  حفل 
لالحتفال بالذكرى الستين إلقامة العالقات 

الدبلوماسية بين الصين وكوبا.
»الصين  إن  الصيني:  الدبلوماسي  وقال 
ورفيقتين  شقيقتين  أصــبــحــتــا  ــا  ــوب وك
العالقات  إقامة  منذ  جيدتين  وصديقتين 
أنهما  كما  عاماً،  ستين  قبل  الدبلوماسّية 
جــديــدة«،  تاريخية  انــطــالق  نقطة  عند 
مع  للعمل  مستعّدة  »الصين  أن  موضحاً 
كوبا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه 
السياسية  الثقة  وتعميق  البلدين،  رئيسا 
حيث  مــن  التعاون  وتوسيع  المتبادلة، 
النطاق والعمق، وتعزيز الصداقة التقليدية 

بينهما لتحقيق نتائج جديدة«.
وعلى هامش الحفل، ألقى وزير الشؤون 
الخارجية الكوبي برونو رودريجيز والسفير 
الكوبي لدى الصين كارلوس ميجيل بيريرا 

كلمة خالل الحفل.
الــكــوبــي عــن تمسكه  الــجــانــب  ـــرب  وأع
ــة صــيــن واحـــــدة«،  ــاس ــي ـــ«س الـــصـــارم ب
لتوسيع  الصين  مع  لـ«العمل  واستعداده 
جميع  في  باستمرار  البراجماتي  التعاون 
الهيمنة  معارضة  رايــة  ورفــع  المجاالت، 
واألحادية والحمائية، والتعاون الوثيق في 
الشؤون الدولية، ودفع العالقات الكوبية - 

الصينية إلى مستوى جديد«.

أن  سالمي،  حسين  اللواء  اإليراني،  الثوري  للحرس  العام  القائد  أكد 
لتحقيق  السياسية  أميركا  أحالم  قبرت  اإليرانية  اإلسالمية  »الجمهورية 
مشروع الشرق األوسط الجديد«، معتبراً أن »أميركا تتراجع اليوم وهي 

تشعر باإلرهاق والتهالك والعجز«.
وقال اللواء سالمي، في كلمته خالل اجتماع مجلس الشورى اإلسالمي 
التي  الحرب  بأن  الشك  يساورنا  »ال  المقدس:  الدفاع  أسبوع  بمناسبة 
العالمية  القوى  »كــل  أن  مؤكداً  عالمية«،  حرباً  كانت  علينا  فرضت 
اإلقليميين شكلوا معاً مستوى عالمياً من تحالف عملي وغير  وشركائها 

معروف ضّد إيران«.
من  تخرج  ولم  القدرة  الستنزاف  أميركا  تتعرض  لم  »لو  ــح:  وأوض
ملجأها االستراتيجي وُترَغم على توسيع عملياتها في الساحة لكانت قد 
ابتعلت العالم كله، إال أن الثورة اإلسالمية وبفضل قائدها وشعبها عملت 
النفقات  القدرة واالضطرار لتوظيف  بحيث أرغمت أميركا على استنزاف 

إال أنها لم تحقق مكسباً«.
لعزل  ضغطت  التي  »أميركا  أن  الثوري  للحرس  العام  القائد  وأضاف 
في  السياسي  نفوذها  تدريجياً  وفقدت  المعزولة  هي  أصبحت  إيــران 
المنطقة والعالم وأصبحت على هامش التطورات السياسية ولم تستطع 

صنع أي انتصار ميداني لنفسها«.
وقال إن »إنشاء الواليات المتحدة تنظيم داعش اإلرهابي في المنطقة 
هزمت  »طهران  أن  إلى  مشيراً  فيها«،  إيــران  نفوذ  لزيادة  فرصة  كان 

األميركيين من دون دفع ثمن كبير«.
وأكد اللواء حسن سالمي أن »الطرق العسكرية مغلقة أمام العدو وأن 
زاوية  )األعــداء(  فتحوا  »لقد  قائالً:  أساساً«،  منتفية  العسكرية  الحرب 

التغلغل السياسي والحرب النفسية«.
إلى  مشيراً  )انهيارها(«،  تشرنوبيلها  من  تقترب  »أميركا  أن  واعتبر 
في  جائع  شخص  مليون   30 ووجود  كورونا  مرض  إدارة  في  »عجزها 
أميركا يعتاشون على المنظمات الخيرية«، وأضاف: إن »هذه القوة األكبر 
تقوم  العزلة  من  نفسها  وإنقاذ  السياسي  االستعراض  وبغية  العالم  في 
ُتظِهر  الصهيوني كي  الكيان  أنظمة صغيرة وبين  العالقات بين  بتطبيع 
نفسها بأنها مازالت موجودة. وهذه هي كل هيبتها التي كانت تريد بها 

الهيمنة السياسية على العالم كله«.
واعتبر أوضاع الفارض للحظر بأنها »اليوم أسوأ من المفروض عليه«، 

أحد  يفخر  وال  أميركياً  مواطناً  يكون  بأن  يتمنى  اليوم  أحد  »ال  إنه  وقال: 
بكونه أميركياً ألن الشعب األميركي يطلق شعار الموت ألميركا الذي امتد 
إلى أميركا ذاتها وهو ما يعّبر عن نفوذ الخطاب السياسي للثورة اإليرانية 

إلى قلب األراضي المسماة أميركا«.
العسكرية  والحرب  العدوان  أمام  مغلقة  العسكرية  »الطرق  بأن  وأكد 
منتفية أساساً«، واضاف: »لقد فتحوا )األعداء( زاوية التغلغل السياسي 

والحرب النفسية«.
الحرب  في  العدو  لدحر  هائلة  البالد  »طاقات  بأن  سالمي  وصــّرح 
العدو  مع  التعاطي  عبر  يمر  ال  سعادتنا  »طريق  إن  وقال:  االقتصادية«، 
فغيض أميركا دائم وهذه هي طبيعة هذا النظام االستكباري ولو تصالحنا 

معه سنتضرر وسيوجه الضربة لنا ويكسرنا ويقضي على إرادتنا«.
»خدعة  المساومة  اإليــرانــي  الثوري  للحرس  العام  القائد  واعتبر 
إرادة  لزعزعة  الشيطانية  القوى  قبل  من  الــدوام  على  تطرح  سياسية« 
الشعوب، مؤكداً بأنه »ال ينبغي للشعب اإليراني العمل في جغرافيا خدع 
لكننا نتحمل  لدينا  بأنه ال توجد مشاكل  »إننا ال نقول  العدو«، وأضاف: 
الصعاب، والمشاكل قابلة للحل وسنكسر إرادة العدو إلن هذا هو طريقنا 

وال طريق غير ذلك«.

��شتبعاد �لحرب �لع�شكرّية مع �أميركا

و�إير�ن قبرت �أحالم و��شنطن �ل�شيا�شّية 

غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  األمــم  لمنظمة  العام  األمين  أعلن 
اإلجراءات  اتخاذ  يتم  لم  إذا  عالمياً  ركوداً  يواجه  قد  »العالم  أن  أمس، 

الالزمة«.
التنمية  تمويل  عن  المستوى  الرفيع  االجتماع  في  غوتيريس،  وقال 
في عصر فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( وما بعده: »إذا لم نتخذ 
من  عقود  على  يقضي  أن  يمكن  عالمياً  ركوداً  فسنواجه  اآلن،  إجراء  أي 

التنمية«.
كما دعا إلى »التخفيف من آثار أزمة الديون«.

وقال: »ال يمكن أن يقتصر تخفيف عبء الديون على البلدان األقل نمواً، 

بل يجب أن يمتد ليشمل جميع البلدان النامية والمتوسطة الدخل التي 
تحتاج إليه«.

الوقت لتسديد  المزيد من  الدول  أن يكون لدى هذه  له، »يجب  ووفقاً 
المدفوعات«.

مع  التفاعل  على  ينطوي  أن  ينبغي  شامل  حل  »أّي  غوتيريس:  وقال 
الدائنين من القطاع الخاص ووكاالت التصنيف«.

يكون  أن  يجب  الدولية  المالية  »المؤسسات  إن  القول  إلى  وخلص 
الدخل  ومتوسطة  النامية  للبلدان  التمويل  لزيادة  الالزمة  الموارد  لديها 

المعرضة بشدة للخطر والتي تمر بأزمة ديون«.

انتهاكات  حول  الخبراء  فريق  تقرير  اإلنسان  حقوق  مجلس  ناقش 
حقوق اإلنسان في اليمن.

وأكد فريق الخبراء األمميين في اليمن، أن »االنتهاكات شملت الغارات 
الجوية التي أخفقت بااللتزام بمبادئ التمييز والتناسب«.

فريق الخبراء دعا مجلس األمن لـ»إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة 
الجنائية الدولية وإلى توسيع قائمة األفراد المشمولين بعقوبات مجلس 

األمن«. كما أكد الفريق دعمه لـ»إنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، 
متخصصة  محكمة  إنشاء  إمكانّية  حول  المناقشات  من  المزيد  وإلجراء 

للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن«.
األسلحة  نقل  عن  لـ»الكف  الثالثة  الدول  الخبراء  فريق  دعا  ذلك،  إلى 
تأجيج  في  األسلحة  هذه  تلعبه  الذي  للدور  نظراً  النزاع«،  أطراف  إلى 

النزاع واحتمالية المشاركة في ارتكاب االنتهاكات. 

غوتيري�س يرّجح مو�جهة ركود عالمّي �إذ� لم تتخذ �لإجر�ء�ت �لالزمة

دعوة �أممّية لإحالة �لو�شع في �ليمن �إلى �لمحكمة �لجنائّية

أكدت االستخبارات الروسّية أّن »واشنطن تتدخل في الوضع الديني 
في بيالروسيا وتسعى لوقوع مواجهة بين األرثوذكس والكاثوليك«. 

وشددت االستخبارات الروسّية في بيان لها أمس، على أّن »الواليات 
المتحدة تستخدم أكثر األساليب قذارة لزعزعة الوضع في بيالروسيا«. 
»بيالروسيا  إن  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  قال  جهته،  من 

تتعّرض إلى ضغوط خارجّية غير مسبوقة«. 
منتدى  في  المشاركين  إلى  وّجهها  بالفيديو  رسالة  في  بوتين،  وقال 
أقاليم روسيا وبيالروسيا أمس: »مع األخذ في االعتبار، الوضع الصعب 
الذي توجد فيه بيالروسيا، بما في ذلك في ظروف الضغط الخارجي غير 
المسبوق بعد االنتخابات الرئاسّية، أوّد أن أكرر مرة أخرى: العالقات بين 
بأساس  تتمتع  فهي  للظروف،  وال  للوقت  تخضع  ال  وبيالروسيا  روسيا 

متين. وتوّحد الدولتين روابط ثقافّية وروحّية قوّية متجذرة منذ قرون«. 
رئيس  مع  لقاء  في  التعاون  أهمية  عن  »تحدث  بأنه  بوتين  وذكــر 
سوتشي«،  في  الحالي  أيلول   14 في  لوكاشينكو،  ألكسندر  بيالروسيا 
المتبادلة  المنفعة  ذات  المشاريع  تنفيذ  »تحفيز  على  اتفقا  أنهما  مبرزاً 
جمهورية  ومــنــاطــق  الــروســّيــة  الكيانات  بين  نــشــاطــاً  أكــثــر  بشكل 

بيالروسيا«. 
كما شّدد الرئيس الروسي على »ضرورة إعطاء دفعة إضافّية لتنمية 
العالقات  مكّونات  أهم  من  واحــدة  تعد  التي  األقاليم،  بين  العالقات 
روسيا  بين  الحقيقي  والتحالف  الجوار،  حسن  على  القائمة  األخوّية، 

وبيالروسيا«.
وأكد بوتين على »تعاون الجانبين في مجال البناء الدفاعي، ومواجهة 
منظمة  إطار  في  ذلك  في  بما  الحادة،  المعاصرة  والتهديدات  التحديات 

معاهدة األمن الجماعي«. 
فرضتا  وكندا،  إنها  البريطانية،  الخارجية  وزارة  قالت  جهتها،  من 
عقوبات على رئيس بيالروس ألكسندر لوكاشينكو، وابنه وكبار أعضاء 

الحكومة البيالروسية.
وأضافت الوزارة: »فرضت بريطانيا العظمى، عقوبات تاريخية على 
الحكومة  المستوى في  ألكسندر لوكاشينكو ونجله وشخصيات رفيعة 
البيالروسية تماشياً مع نظام العقوبات البريطاني الجديد على انتهاكات 

حقوق اإلنسان«. وذكر البيان أن »كندا فرضت العقوبات نفسها«.
»الرئيس  إن  ــاس،  م هايكو  األلــمــانــي،  الخارجية  ــر  وزي قــال  فيما 
مع  الحوار  عروض  جميع  رفض  لوكاشينكو،  ألكسندر  البيالروسي، 

المعارضة، ويراهن على العنف«.
وأضاف الوزير في رسالة متلفزة، أمس: »يمكننا أن نشاهد كيف تداس 

حقوق اإلنسان وجميعنا متمسكون بها. أو يمكننا أن ندعم أولئك الذين 
يتعرضون للقمع وسوء المعاملة واالضطهاد، كالمتظاهرين المسالمين 
لوكاشينكو  مع  عام  وطني  حوار  إلى  تكراراً  دعونا  لقد  بيالروس.  في 
بوساطة منظمة األمن والتعاون في أوروبا. لكنه رفض كل العروض وما 
زال يلجأ إلى العنف واالضطهاد. وهذا أيضاً يجب أال يبقى بال عواقب إن 
في  ذلك  نبحث  إننا  الدولية.  ومعاهداتنا  بقيمنا  تمسكنا  في  جادين  كنا 

االتحاد األوروبي«.
البالد  أنحاء  في  البيالروسية  المعارضة  أنصار  احتجاجات  وبدأت 
ألكسندر  الحالي،  الرئيس  فوز  السلطات  إعالن  فور  الماضي،  آب   9 في 
%80 من  لوكاشينكو، باالنتخابات الرئاسية مع حصوله على أكثر من 

األصوات.
يذكر أّن الرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشنكو، الذي يواجه حركة 
احتجاجّية غير مسبوقة منذ إجراء االنتخابات الرئاسّية، أدى منذ أيام 

اليمين لوالية رئاسّية سادسة.
بتنفيذ  االحتجاجات،  بتدبير  الغرب  يّتهم  الــذي  لوكاشنكو  ووعــد 
إصالحات دستورية للرّد على األزمة السياسّية، لكنه رفض إجراء حوار 

مع معارضي النظام الذي يقوده منذ 1994.
االنتخابات  بشرعية  أقــّر  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وكــان 
الواليات  أعلنت  فيما  الماضي،  آب  نهاية  في  بيالروسيا  في  الرئاسّية 

المتحدة أن واشنطن ال تعترف بلوكاشنكو رئيساً »انتخب شرعياً«.

�س بيالرو�شيا �إلى �شغوط خارجّية غير م�شبوقة..  بوتين يوؤكد تعرُّ

وعقوبات بريطانّية وكندّية �شّدها.. وبرلين تعّلق
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فال�سفة الإغريق المعتَبرين اآباء الحكمة والفل�سفة لم يكونوا �سوى طلبة علم لأ�ساتذة �سوريين

الفكر ُال�سورّي اأبدع رفعة القيادة الإن�سانّية المعبرة عن عظمة الإن�سان المجتمع..

والديمقراطّية التعبيرّية الواعية هي الأ�سا�س

المسمار* يوسف 
الناس.  عند  ورائجتان  شائعتان  كلمتان  والدكتاتورية  الديمقراطية 
وعند  الدكتاتورية.  وترفض  الديمقراطية  إلى  تدعو  الغالبة  والسمة 
األجوبة  وتتعدد  األلسنة،  تتلعثم  الديمقراطية  ميزات  عن  السؤال 
والطائفية  والفئوية  واألنانية  والثقافية  العمرية  المستويات  بحسب 

والقبلية والعشائرية والغرائزية والنزواتية واالنتفاعية. 
عهد  الى  يعودان  قديمان  اصطالحان  والدكتاتورية  الديمقراطية 
سقراط  أمثال  من  اليونانيون  العلم  طلبة  اقتبسهما  وقد  اليونان 
سورية  ال��ى  أت��وا  عندما  السورية  الثقافة  عن  وأرسطو  وأف��الط��ون 
والتحقوا بمدارس المعرفة والحكمة والعلم في مدنها، وتعلموا وتدّربوا 
السوريين  المستنيرين  المتنورين  ومدّربيهم  معلّميهم  أيدي  على 
أن  بعد  والتمدن  الرقّي  ميادين  في  عظيماً  شأناً  بلغوا  قد  كانوا  الذين 
ورموز  واألعداد،  الحساب  وأرقام  والقراءة،  الكتابة  حروف  اخترعوا 
وبعد  الفلكية،  والمقاييس  الموسيقّية،  والنوتات  والبناء،  الهندسة 
وتخزين  تدوين  من  الهجاء  لحروف  العظيم  االختراع  ذلك  مّكنهم  أن 
المعارف والعلوم والفنون وتطويرها بما يتالءم مع حاجة الحياة في 
سوري  مثقف  به  نطق  الذي  القول  اشتهر  حتى  الزمن  من  الحقبة  تلك 
أكتب  »أنا  المكتشفات:  أحد  اللثام  عنه  أماط  الغابرة  العهود  تلك  في 

وأقرأ ألنني سورّي«.

ليس كل َمْن تعلّم لغة أحّس بها مثل أهلها
يذهب  عندما  األجنبي  الطالب  أن  والعقلي  والمنطقي  البديهي  ومن 
الى بلد آخر طلباً للعلم ولم يكن متمكناً بشكل جّيد من اللغة الجديدة، 
فإن أول ما يحتاج اليه هو دراسة وتعلّم اللغة التي هي المفتاح الذي ال 
غنى عنه وال بد منه للدخول الى عالم اللغة الجديدة واالطالع على ما 

تحتويه من معلومات ومفاهيم.
حتى أن الذين يتكلمون اللغة من أبناء المجتمع ويفهمون بشكل سهل 
ومعانيها  مغازيها  استعياب  يستطيعون  ال  كلماتها  تعنيه  ما  ومباشر 
العميقة الحقيقية إن لم يكونوا على مستوى معّين من النضوج والفهم. 
وال تزال هذه الحقيقة ثابتة حتى أيامنا هذه، ويستحيل على أي طالب 
علم أن يقف على حقيقة ثقافة من الثقافات اال اذا تعلم لغتها أو ترجمت 

بشكل جّيد علومها وآدابها الى اللغة التي يحسنها ويجيدها. 

طلبة اليونان لم يفهموا روَح مصطلحاتنا
وهكذا يجب ان نفهم حال جميع طالب العلم الذين قصدوا بالد الهالل 
الطلبة  وبخاصة  والعلوم،  المعارف  على  الحصول  لهدف  الخصيب 
اإلغريق المذكورين أعاله والمعتبرين عالمياً اليوم آباء للفكر والفلسفة 
وأفكارهم  وفلسفاتهم  ومعرفة،  علم  طالب  من  أكثر  يكونوا  لم  وهم 
في  السوريين  أساتذتهم  عن  مفكراتهم  دفاتر  في  دّونوه  ما  اال  تكن  لم 
صيدا وصور وجبيل وبيروت وأوغاريت وسومر وبابل ونينوى وتدمر 
من  بعد  فيما  الخصوصية  أوراقهم  على  دّونوه  ما  ليراجعوا  وبعلبك، 
وأفكار وعلوم، ومن ثم ليصيغوها بلغتهم وبالشكل  نظريات ومفاهيم 
زمالؤهم  يكن  لم  بينما  يفهموها  وأن  يستوعبوها  أن  لهم  ق��ّدر  ال��ذي 
لهم  تشرح  كانت  التي  العلوم  تلك  مثل  تدوين  الى  بحاجة  السورّيون 
بحروف  ُتكتب  الحضارية  للمعرفة  لغة  أول  كانت  التي  األم  بلغتهم 

راقية، وُتقرأ وُتخّزن فيها المعارف والعلوم والفنون. 
وال ُيخفى على اللبيب البصير أن لكل أمة نفسيتها الخاصة وعقليتها 
ما  في  أبنائها  وتفاعل  بيئتها،  مع  تفاعلها  عن  الناتجة  المتميزة 
بجيرانها،  عالقاتها  وظروف  اكتمالها،  عدم  أو  أهليتها  واكتمال  بينهم، 
والحوادث الطبعية التي تعّرضت لها، واألحداث التاريخّية التي مّرت 
عليها بحيث أصبحت تتمّيز بخصائص وصفات تنفرد بها عن غيرها. 
ملّماً  كان  مهما  للمترجم  يمكن  ال  أنه  مالحظة  يمكننا  هذا  يومنا  وحتى 
وعقلية  ونفسية  روحية  مطلقة  كلية  بأمانة  ينقل  أن  اللغات  بأصول 
أمة من األمم الى لغة أمة أخرى، والى أبناء تلك األمة. وحتى في األمة 
الواحدة واللغة الواحدة توجد هناك صعوبات في تفسير أفكار مفكر أو 
هدف  التي  والبعيدة  العميقة  المغازي  على  الوقوف  أو  أديب  أو  شاعر 

اليها المفكر او الشاعر او األديب. 

طلبة اليونان قّصروا في فهم مبادئنا 
أن  يستطيعوا  لم  بابل  في  الحساب  تعلموا  الذين  مثالً  فاليونانّيون 
يفهموا علم الحساب والعدد اال من درجة العدد أو الرقم واحد )1( بينما 
علم الحساب الحقيقي عند البابليين كان يعتبر الصفر )0( هو النقطة 
قيمة  وله  قيمة  الحقيقة  في  فهو  ولذلك  واألكثر،  األقل  بين  ما  تقع  التي 
الى  وآخر  والكثرة  الزيادة  الى  اتجاه  اتجاهين:  بين  ما  تقع  حقيقية 

والقلة.  التناقص 
وبناء على ما قّدمناه يمكننا استخالص نتيجة أن الكثير من الكلمات 
المقصود  الحقيقي  المعنى  ترجمتها  تعط  لم  ترجمت  عندما  األفكار  او 
الممكن  الحّد  الى  المفهوم  تقريب  محاولة  كانت  وانما  األصل،  لغة  في 
الديمقراطية  وكلمة  الدكتاتورية  كلمة  الكلمات  هذه  ومن  المعقول. 
اليونانيتان بحيث يتوجب علينا العودة الى األصل السوري والمعنى 

الحقيقي الذي رمزت اليه هذه الكلمات. 

مراجعة التاريخ وفهم تاريخنا واجبان 
الحقيقي يساعد كثيراً على فهم  التاريخ  الى األصل ومعرفة  العودة 
انطون  السوري  االجتماعي  العالم  يقول  هذا  وفي  سليماً  فهماً  األشياء 
عرفت  ولو  تاريخها.  تجهل  أنها  األمة  هذه  حاالت  أتعس  »من  سعاده: 
تاريخها معرفة جّيدة صحيحة الكتشفت فيه نفساً متفّوقة قادرة على 

التغلّب على كل ما يعترض طريقها الى الفالح«.
ولمعرفة التاريخ معرفة صحيحة ال بّد من رقّي ثقافي، وغنى فكري، 
التي  والتخلّف  الجهالة  عهود  من  نهائياً  والتخلص  عقلي،  وانفتاح 
من  أيضاً  بد  وال  صحيحة،  جيِّدة  معرفة  تاريخنا  معرفة  عدم  الى  أدت 
والعلمي  والمعرفي  الفكري  الفقر  من  لنتخلص  وإرادتنا  فكرنا  استقالل 

الرهيب الذي يكاد يودي بكل أمل بالنهوض والسير الى األمام. 

الفقر العقلي قمة الفقر 
على  كأمة  ويجعلنا  بحياتنا  يعصف  الذي  الحقيقي  الفقر  هو  وهذا 
حين  طالب  أبي  بن  علي  األمام  وبليغاً  حكيماً  كان  وكم  الهالك.  حافة 
الحقيقي هو في  الغنى  ان  قال: »ال غنى كالعقل وال فقر كالجهل«. نعم 
العقل الحر المحرِّر، وإن الفقر الحقيقي هو في الجهل الطاغي المسَتعبد 
كل  يصبح  الجهل،  اندحر  واذا  الفكر.  تعطل  العقل،  سقم  فاذا  المدّمر. 
ازداد  والكون،  والحياة  الوجود  على  العقل  انفتح  وكلما  ضياء.  فعل 
وازداد  صدئ  وانقبض  العقل  انغلق  وكلما  وإب��داع��اً،  وث��راًء  خصباً 
سورية،  في  تفتح  ما  أول  تفتح  االنساني  العقل  وألن  وعفونة.  رداءة 
العقل  وطن  أي  والمعرفة  النور  بالد  أي  االسم  بهذا  سورية  سميت  فقد 

الخصيب.  الناضج 
عن  تعبر  التي  وإبداعاته  مفاهيمه  الناضج  للعقل  أن  وطبيعي 
عالمات  وأول��ى  الثقافي.  والرقي  التقدم  على  وتدل  الفكري  النضوج 
النضوج والرقّي البارزة بروزاً ساطعاً من دون ريبة أو شك كانت تلك 
لحاجة  استجابة  سورية  في  الشرائع  نشوء  على  تدل  التي  العالمات 
السوري  الهالل  مجتمع  أبناء  بين  العالقات  لتنظيم  المتطورة  الحياة 
الخصيب والعالقة بين اإلنسان السوري وبيئته، وبينه وبين ما عليها 
من حيوان ونبات وجماد، وعالقة هذا المجتمع بغيره من المجتمعات 

العالقة بين اإلنسان  التي اهتمت بتنظيم  الروحية  الى جانب الشرائع 
الخالق  اإلله  أي  الخلق،  أوجدت  أنها  االنسان  يرى  التي  القدرة  وبين 

ورسله من اآللهة - المالئكة. 

المجتمعات نتاج  المفاهيم 
واألفكار  الراقية،  المجتمعات  بنت  هي  الراقية  والمفاهيم  األفكار 
تتبنى  وحين  المتخلفة.  الجماعات  نتاج  هي  المتخلفة  والمفاهيم 
المجتمعات الراقية مفاهيم وأفكاراً متخلفة وتعمل بها تنحط وتتخلف. 
فال  واألفكار،  المفاهيم  بأرقى  المتخلفة  الجماعات  تعبث  عندما  وكذلك 

يزيدها ذلك اال بعداً عن التقّدم ومزيداً من االنحطاط والتقهقر. 
المجتمعات الحضارية الراقية هي المجتمعات التي اكتملت أهليتها 
وفوضى  الغاب  شرائع  عهود  من  وخرجت  فتطورت  نضوجها  وحصل 
شرائع الغاب الى فجر قانون الحقوق والواجبات، وتوصلت إلى نظام 
أفراداً  الناس  بين  الرحمة  وتعّمم  تنشر  التي  والعدالة  المحبة  أحكام 
وشعوباً رساالت وتعاليم ًيكتسب بها رضى األفراد والشعوب، فتنتقل 

بها اإلنسانية من مجد الى مجد، ومن َحَسٍن الى أحسن.

الفهم الخاطئ للمصطلحات يقود إلى الخطأ 
ترجمة  هما  اليونانيين  والديمقراطية  الدكتاتورية  مصطلَحي  ان 
السورية  الحضارة  تألق  الى ضحى  لمبدأين سوريين يعودان  خاطئة 
وظلماته  الطويل  الجاهلية  ليل  عن  كثيراً  ابتعد  ال��ذي  التاريخ  في 
والديمقراطية  فالدكتاتورية  األرستقراطية.  مصطلح  وكذلك  الخانقة، 
شيئاً  تعني  ال  حروف  من  مركبة  كلمات  هي  حيث  من  واألرستقراطية 
فتفهم  والتحديد،  والتعيين  بالتعريف  معناها  توضح  اذا  اال  مفيداً 
»الدكتاتورية«  كلمة  اصطالح  ان  تفهم.  أن  ينبغي  كما  منها  كلمة  كل 
كلمة  واصطالح  المطلق،  الفرد  حكم  هو  اليوم  سائد  هو  كما  اليوناني 
حكم  واص��ط��الح  العامة،  حكم  أو  الشعب  حكم  هو  »الديمقراطية« 
األرستقراطية هو حكم النخبة أو األقلية، والحكم السليم في الحضارة 
السورية ليس حكم الفرد وال حكم األقلية وال حكم العامة، بل حكم األمة 
وصراعها  ومصيرها  وحياتها  وجودها  في  العظمى  قضيتها  لتحقيق 
من  االغريق  الطلبة  استوعبه  ما  وليس  العليا،  مثلها  أسمى  سبيل  في 
والديمقراطية  األقلية  واالرستقراطية  الفردية  الديكتاتورية  كلمات 
ومفاهيمهم،  أفكارهم  المبهمة  االصطالحات  هذه  على  وبنوا  الفوضوية 
الراقي  السوري  المجتمع  مفهوم  في  الكلمات  هذه  مصطلحات  أن  مع 
نظام  على  تدالن  إنهما  القول  يمكن  أو  نظاميتين  حالتين  الى  تشير 
باطراد  المجتمع  حياة  تستقيم  ال  درجتين  أو  بنيتين  ذي  واحد  حياتي 

الرقّي اال باعتماد هاتين البنيتين أو الدرجتين. 

نظام التربية الحياتّية السليمة على درجتين 
يمكن  ما  أو  اإلرش��اد  في  العادل  التشدد  هي  التي  األول��ى  الدرجة 
والتدريب  والتربية  والرعاية  والعناية  التوعية  بدكتاتورية  تسميته 
حتى التمكن من الوصول إلى الدرجة الثانية التي هي النضوج المعبِّر 
بين  للتمييز  ذاتياً  المؤهلة  الفرد  في  العاقلة  الشخصية  اكتمال  عن 
العامة  والمصلحة  الجزء،  على  تقتصر  التي  اآلنية  الخاصة  المنفعة 
الزمان  في  وتمتد  جيله،  أبناء  جميع  على  والنفع  بالفائدة  تعود  التي 
ويمارس  المجتمع  في  باستمراره  فيحس  تلي،  التي  األجيال  لتطال 
إكراه. ال خوفاً من سلطان جائر، وال طمعاً بمغنم  خياره بحرّية ودون 
وطاقاته  قواه  كل  ويستخدم  جهاده  ويكّثف  خياره  يمارس  بل  عابر، 
اكتمال  على  واعتماداً  التقّدم،  في  الكبرى  الحياة  لمطالب  استجابة 
للنهوض  ضروريين  وعمل  خيار  كل  لممارسة  واستعداده  أهليته 

بالحياة ورفع مستواها الى أبعد حد ممكن. 
وهذا النضوج هو الذي يمكن األفراد في المجتمع الراقي من ممارسة 
حقوقهم على أفضل وجه ممكن في اختيار النظام األمثل لحياتهم العامة 
عن  المعّبرة  التعبيرية  »بالديمقراطية  تسميته  يمكن  ما  وهذا  ورقيِّها. 
الحاضر  جيله  في  بأكمله  المجتمع  حياة  تتناول  التي  العامة«  اإلرادة 
ممتّدة ومستمرة في الزمان، وواضعة أفضل األسس والخطط لتحسين 

حياة األجيال اآلتية.

النضوج العقلي أساس مبادئ الحكم السليم 
المدركة  العامة  الذات  إرادة  عن  تعبير  هي  التعبيرية  الديمقراطية 
الفاهمة المستوعبة مبادئ النهوض، ووسائل تحقيق الرقّي، ومطامح 
الذي  السوري  الفكر  ابداع  من  هي  الديمقراطية  وهذه  المثلى.  اإلنسان 
أنطون  الفيلسوف  العالم  يقول  كما  سورية  في  السنين  آالف  منذ  ظهر 
بواسطة  التاريخ  في  م��رة  ألول  الديمقراطية  ظهرت  »لقد  سعاده: 
المبادئ  الماضي  الناس في  الدول السورية، وأخذ  الملوك في  انتخاب 
المتقدم  القول  على  ويضيف  وحضارتهم«.  السوريين  عن  الصالحة 
سورّي  صنع  من  فهي  اآلن  العالم  بها  يفتخر  التي  الديمقراطية  :«أما 
الرأي  اب��داء  في  حقه  الشعب  تعطي  ديمقراطية  فكرة  أول  ألن  أيضاً 
في  األولى  الغرسة  هي  شك  وبال  سورية.  في  ظهرت  شؤونه  سائر  في 
اآلن  الى  البشر  يزال  وال  كله  للعالم  الكثير  الثمر  أعطت  التي  الباب  هذا 

يجاهدون في إيصال هذه الفكرة »حقوق االنسان« الى حد الكمال«.
المضمون  واستيعاب  فهم  عن  والعاجزة  المريضة  النفسيات  لكن 
وتشويهه  الديمقراطية  بمفهوم  األي��ام  ه��ذه  تعبث  التي  الحقيقي 
ومسخه ليصبح سفسطة فردية أنانية فوضوية قد أساء كثيراً لمعنى 
واإلرادة  العام،  الصالح  األساسية  وجهتها  كانت  التي  الديمقراطية 
حقوق  لتصون  وترقيتها  وتطويرها  المجتمع   - دولة  وبناء  العامة، 
أبنائه من دون استثناء أحد، وتعمل على وصل ماضي الشعب  جميع 
لمستقبل  صالحاً  أساساً  يكون  أن  يمكن  الذي  األمجد  بحاضره  المجيد 
تتمركز  ُتحصى  ال  اتجاهات  الى  فتحّولت  صالحاً،  وأكثر  جودة  أكثر 
التجارية  أو  الفئوية  او  األنانية  المنافع  على  الحصول  في  مطامعها 
للذين  الشهواتّية  النزوات  وتحقيق  الحقيرة  الضّيقة  الخصوصية 
يغشون ويخدعون العامة بديمقراطية تمثيلية شكلية غشاشة. ولذلك 

يضيف سعاده ما يلي: 
»إن الديمقراطية الحالية قد استغنت بالشكل عن األساس، فتحولت 
الى نوع من الفوضى لدرجة أن الشعب ذاته أخذ يئن من شلل األشكال 
انقالباً  ينتظر  وصار  العامة،  االرادة  »تمثيل«  نفسها  على  أخذت  التي 
جديداً. وهذا االنقالب الجديد هو ما تجيء به الفلسفة السورية القومية 
الى األساس، والتعويل على »التعبير عن  القائلة بالعودة  االجتماعية 
الذي هو شكل ظاهرّي  العامة«  االرادة  العامة« بدالً من »تمثيل  االرادة 

جامد«.
وهذا ال يمكن حصوله اال بيقظة روحية لألمة، ونهضة عقلية رشيدة 
تشمل جميع نواحي حياتها، وفلسفة قومية اجتماعية جامعة، وعقيدة 
تعيشها  التي  الزرية  والحالة  المأساوي،  الواقع  تغيِّر  واعية  بطولية 

أمتنا. 
بلغوا  الذين  األفراد  وعي  من  تنبع  الواعية  التعبيرية  الديمقراطية 
النضج والرشد، ويتمتعون بمناقبية عالية، واحساس قومي مجتمعي 
وبهذا  الصالحة.  الممارسة  على  وقادرين  مؤهلين  وأصبحوا  راقيين 
وتنتج  الواعية  الجماعة  شخصية  مع  الواعي  الفرد  شخصية  تتناغم 
األمة  أي ظاهرة شخصية  االجتماعي  القومي  الوجدان  عن ذلك ظاهرة 

االجتماعية.  القومية 
ويمكن  والرعاية،  العناية  في  التشدد  على  تركز  األول��ى  الدرجة 
بالمريض  الفائقة  العناية  أن  المعلوم  ومن  الفائقة.  بالعناية  وصفها 
الطفلة  أو  الطفل  بتربية  الفائقة  العناية  وكذلك  السالمة،  الى  به  تصل 

وفناً  وعلماً  ومعرفة  وروحاً  جسداً  وتمرينهما  وتدريبهما  ورعايتهما 
صالحاً  ومواطناً  المجتمع  في  فاعالً  سليماً  عضواً  منهما  كل  من  تخلق 
الحياة  نظام  في  أعلى  درج��ة  الى  بنجاح  يصل  أن  يستطيع  منتجاً 

المندفعة نحو األفضل.
الفائقة  العناية  أو  العادل  االستبداد  مرحلة  أن  نالحظ  هذا  وفي 
الحرية  مرحلة  بينما  الديمومة  صفة  لها  وليست  مؤقتة  مرحلة  هي 
نفسها  بتطوير  وتتكفل  دائمة  مرحلة  هي  الديمقراطية  أو  الناضجة 

بنفسها وترتقي من حالة سليمة الى حالة أسلم. 

الديمقراطية والبرلمانية  الخلط بين 
والطغيان  واالستبداد 

الديموقراطية  بين  كثيراً  الناس  »يخلط  سعاده:  أنطون  يقول 
والبرلمانية، ثم بين االستبداد )الدكتاتورية( والطغيان، حتى ليجعلوا 
لالستبداد  مرادفاً  والطغيان  للديموقراطية،  مرادفاً  البرلماني  النظام 
استبداد  هو  ما  بين  جيداً  نميز  ان  »يمكننا  ويضيف:  الديموقراطي«. 

عادل وما هو طغيان، وبين ما هو ديموقراطي وما هو برلماني«. 

العادلون كثر
يلعب  أن  لطفلهما  يسمحان  ال  ألنهما  ع��ادالن  مستبّدان  ال��وال��دان 
ل مريضه الى  بالنار لكي ال يحترق. والطبيب مستبد عادل عندما يحوِّ
والقاضي  والشفاء.  التعافي  على  يساعده  لكي  الفائقة  العناية  غرفة 
مستبد عادل عندما يحكم على المجرم بالسجن لكي ال تنتشر الجرائم 
السيارة  سائق  يمنع  عندما  عادل  مستبد  السير  وشرطي  الناس.  بين 
والحكومة  القاتلة.  الحوادث  تجّنب  أجل  من  السير  عكس  المرور  من 
وفرض  النظام  احترام  بفرض  الفوضى  تحارب  عندما  عادلة  مستبدة 
االحترام المتبادل بين الناس تجنباً للفوضى وأعمال الشغب وشريعة 

الغاب. 

نظام المجتمع الراقي رقّي 

 

ونظام المجتمع المتخلف تخلّف 
ارتقى  المجتمع  وبرقي  ورقّيه،  المجتمع  تطور  حصل  سبق  ما  على 
رقّي  الحرية  ألن  التخلف  من  تحرروا  المجتمع  ابناء  وبرقّي  أبناؤه، 

عبودية.  والتخلف 
يمارسوا  أن  االح���رار  ال��راق��ي  المجتمع  أب��ن��اء  بإمكان  ك��ان  وإذا 
العبيد  المتخلف  المجتمع  ابناء  ف��إن  والحرية،  الرقّي  ديمقراطية 
والعبودية  التخلف  ديمقرطية  اال  يمارسوا  أن  يستطيعون  ال  للتخلف 

والطغيان.  والفوضى 
المجتمع  أن  هو  متخلف  ومجتمع  راٍق  مجتمع  بين  الفرق  أن  وبما 
على  العدوان  وممارسة  والباطل  الغاب  شريعة  على  يقوم  المتخلف 
والعدل  القانون  شريعة  على  يقوم  الراقي  والمجتمع  اآلخرين،  حقوق 
واحترام حقوق اآلخرين، فان معنى الديمقراطية التعبيرية ومضمونها 
والرقّي  والعدل  الحق  ديمقرطية  بين  وجوهرياً  كبيراً  اختالفاً  يختلف 

وديمقراطية العدوان والطغيان والتخلف.
الفرق واضٌح بين سلطان الفضيلة وطغيان لرذيلة. وكذلك االختيار 
أو  عقله  تعطل  من  اال  الفرق  هذا  ينكر  وال  والجاهل.  العاقل  بين  بيٌِّن 

أصيب بعمى البصيرة.

المجتمع السوري أول من انتخب المرأة ملكة
تكون  أن  قبل  السنين  آالف  منذ  سورية  في  الديمقراطية  ُولدت  لقد 
ملكاتهم  السوريون  انتخب  عندما  ذل��ك  وك��ان  ُوج��دت،  قد  اليونان 
اللواتي  العالم  نساء  أولى  سورية  ملكات  فكانت  انتخاباً،  وملوكهم 
المجتمع  قيادة  وتبعات  ال��دول��ة،  ش��ؤون  ادارة  مسؤولية  تحّملن 
ونبوغ.  وأمانة،  نظر،  وبعد  حكمٍة،  من  بها  يتمتعن  كّن  التي  للكفاءات 
في  تجلى  عبقري  بشكل  العامة  اإلرادة  عن  معبِّرات  كنَّ  أنهن  وأثبتن 
المثال  وإعطائها  قرطاجة  إمبراطورية  بناء  في  أليسار  الملكة  قيادة 

القدوة في بناء الدولة ورسم مسار نمّوها وتطورها. 
قيادة  في  والنبوغ  العبقرية  مثال  كانت  التي  زنوبيا  الملكة  وكذلك 
المجتمع في حالتي السلم والحرب ومواجهة أعتى اإلمبراطوريات في 
على  بالعز  الموت  ومفضلة  مختارة  وقفتها  التي  العز  ووقفة  عهدها، 

الحياة بالذل. 

المبدأ الديمقراطي نتاج سوري 
الى  ظهرت  عندما  والشام  الرافدين  بالد  في  الديمقراطية  ُولدت  لقد 
سورية  فكانت  والكنعانية،  والبابلية  السومرية  الشرائع  الوجود 
أمَّ  الروحية،  ورساالتها  االنسانية،  وتعاليمها  القانونية،  بشرائعها 
تمتد  راقية  نفسية  عن  تعبِّر  التي  التعبيرية  الحقيقية  الديمقراطية 

مطامحها الى أبعد ما يكون الطموح، وأرقى ما يصل اليه الرقي. 
اال  اليها  وصلت  التي  الوباء  حالة  من  الديمقراطية  ينقذ  لن  ولهذا 
شبيهة  بمزايا  يتمتع  آخر  فضائلي  عقٌل  أو  الفضائلي  السوري  العقُل 
والفضيلة  والحكمة  للمعرفة  وأباً  أُماً  كان  الذي  السوري  العقل  بمزايا 

في عالم الحضارة. 
ولم  كثيراً  مفهومها  وتشّوه  العالم  في  الديمقراطية  معنى  ابُتذل  لقد 
يبق منها سوى االسم الذي تجتره الجماهير، أو تسّوقه أنظمة العدوان 

والطغيان، أو تعمّمه وتنشره وكاالت الدعاية والخداع.
األمم  »إن  سعاده:  أنطون  قول  وتدبر  لفهم  اليوم  بحاجة  نحن  وكم 
الصالح  التعبير  إيجاد  في  هو  المشكل  ولكن  والفالح،  الخير  تريد  كلها 
إذا لم تجد التعبير الصحيح في فكرة  عن هذه اإلرادة. فاإلرادة العامة 
للمطامع  فريسة  تقع  ألن  عرضة  تصبح  صالحة  وقيادة  واضحة 

التمثيلية«. والمآرب 
هما  وإخالصها  القيادة  وصالح  ووضوحها،  الفكرة  صحة  إن  نعم 
التي  العادلة  الدكتاتورية  لمبدأ  الضروريان  األساسيان  الشرطان 
التي  العاقلة  التعبيرية  الديمقراطية  ومبدأ  الفالح،  الى  األمة  تقود 
المطلقة  الواضحة، والثقة  الفكرة  المجتمع قادراً على استيعاب  تجعل 
الفالح  وكل  الخير  كل  المبدأين  بهذين  فيتحقق  الصالحة،  بالقيادة 
المعرفة والحكمة والعلم  السوري بمزايا  النبوغ  لقد تألق  التقدم.  وكل 

والفضيلة والصالح واإلبداع.
بادت  وكلها  كثيرة  عدوانية  دكتاتوريات  البشري  التاريخ  شهد  لقد 
وانقرضت ولم يبق منها لإلنسانية اال العَبر لمن يعتبر ألنها قامت على 
مبادئ التوحش والهمجية وتدمير الحضارات، وفي العالم اليوم الكثير 
واالقتصادية  واالجتماعية  والدينية  السياسية  والحركات  األنظمة  من 
نفسها  وتمّوه  االنسان  حقوق  عن  الدفاع  تّدعي  والطائفية  والفكرية 
بكلمة الحرية والديمقراطية وهي في الحقيقة ميكروب عدوان وطغيان 

وجور ال خير فيها وال خير في هيمنتها وتعليمها وممارساتها. 

مبادئ الحكم الحضارية السورية 
الحياة  في  الشعوب  حقوق  احترام  دون  من  اإلنساني  الوجود 
الذي  باالنسان  يليق  ال  وجود  هو  والرقي  والتقدم  والحرية  والصراع 
حقاً  كلها  البشر  بني  ولجميع  لنفسه  الحياة  يجعل  أن  عقله  قوة  أهلته 

وعدالً وخيراً وسالماً.
مبادئ  على  القائم  السوري  الحضاري  السليم  الحكم  نظام  ان   
أبدعته سورية وقدمته  الذي  الواعي،  الشعب  أي  الواعية  الديمقراطية 
فأسيء  وأمان  بأمن  وليعيش  النور  الى  الظلمات  من  ليخرج  للعالم 
مقّدمة  في  البعض  ويعتبرهم  أنفسهم  يعتبرون  الذين  من  حتى  فهمها 
أنطون  المعلم  استخلصه  الذي  هو  للحكم  النظام  وهذا  المتنورين. 
السوري  الحزب  نظام  واب��دع  السورية،  األم��ة  حضارة  من  سعاده 
والكون  الحياة  الى  شاملة  ونظرة  جديدة،  برؤية  االجتماعي  القومي 
االجتماعية  القومية  المدرحية  الموّحد  التفاعل  فلسفة  ووضع  والفن، 
كدولة  االجتماعية  القومي  السوري  الحزب  وأسس  االنسانية،  للقوى 

مصّغرة عن دولة األمة السورية لتكون قدوة لدول األمم. 
يشترك  ولم  والفن  والكون  الحياة  الى  النظرة  سعاده  وضع  لقد 
حياة  تتناوالن  وحركة  فكرة  العقيدة  ووضع  وضعها،  في  أحد  معه 
اجتماعياً،  قومياً  ونظاماً  روحية،  مادية  فلسفة  ووضع  بأسرها،  األمة 
يقول  أن  قبل  اجتماعية  قومية  جديدة  أخالقية  مناقبية  عقلية  ومارس 
بها، ورّسخ في قوله وكتاباته ومحاضراته وكل ما صدر عنه من سلوك 
وتضحية وفداء تفكيراً قومياً اجتماعياً دائم الحداثة منفتحاً ومتوسعاً 

باستمرار.  ومتسامياً 
الجور  بقبول  العدالة  عن  يتخلون  ال  واألبطال  والنوابغ  العباقرة 
والظلم، وال يتنازلون عن دورهم في التعليم والهداية وال يلجؤون الى 
ومظاهرات  الجماهير  هلوسات  وراء  ينجرون  وال  واإلهمال،  التكاسل 

الغوغاء بركوب موجات الفوضى والتخريب.
 فيا أيها الواعون األحرار األعزاء من أبناء الهالل الخصيب المقيمون 
والعراق  والشام  ولبنان  فلسطين  أبناء  من  والمهّجرون  والمهاجرون 
تمكنكم  التي  الواعية  حقيقتكم  عن  تتنازلوا  أن  إياكم  والكويت  واألردن 
مستنقعات  تجفيف  على  وتساعدكم  واألش���رار،  الشر  مواجهة  من 
الجهل، وتطهير بالدكم من العدوان والمعتدين. واياكم أيضاً أن تتخلوا 
عن ديمقراطيتكم في ثباتكم على الثقة بأنفسكم وااليمان بعدالة قضية 
ارادتكم  وجعل  الواعية،  بطولتكم  ممارسة  على  والمثابرة  نهضتكم، 
الفكر  ليستمر  ووطنكم،  أنفسكم  على  سيادتكم  تقرير  في  الحاسمة  هي 
السوري القومي االجتماعي فاعالً ومتألقاً بمبدأ سلطان العدل المستبد، 
الديمقراطي  الحر  الوعي  سيادة  ومبدأ  الهادية،  الحكمة  سيادة  ومبدأ 

الرشيد الذي ال يتجه إال الى تحقيق أفضل الغايات والمقاصد.
العباقرة  حكم  بها  ينتصر  التي  الحضاري  الحكم  مبادئ  هي  هذه 
بداية  لتكون  أمتهم  إرادة  فتنتصر  بهم  وتنتصر  واألبطال  والنوابغ 
كتابة التاريخ الحضاري األجد واألحدث واألخير الذي ُحفرت على بابه 
دائمة  بأحرف  السالم  واألمان  واألمن  والجمال  والخير  الحق  آيات  آية 
أما  الفاتحين ومشوا على خطاهم،  وآباؤنا  أجدادنا  الضياء: »لقد شهد 

نحن فسنضع حداً للفتوحات«. 
واذا كان ال بد من فتوحات أجد وأجود ففتوحاتنا ال تكون اال المزيد 
العادل  والسالم  الوفير،  والخير  النافع،  والعلم  الفاضلة،  المعرفة  من 

وكل ما يرفع البشرية جمعاء الى سماء الخلود الجميل األجود.
*مفكر وشاعر قومي مقيم في البرازيل.
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المجتمع تحرروا من  ابناء  أبناؤه، وبرقّي  ارتقى  المجتمع  بالمجتمع وطّوره، وبرقي  ارتقى  السروي  العقل   *
أن يمارسوا ديمقراطية  الراقي االحرار  المجتمع  أبناء  الحرية رقّي والتخلف عبودية. وإذا كان بإمكان  التخلف ألن 

والعبودية  التخلف  ديمقرطية  اال  يمارسوا  أن  يستطيعون  ال  للتخلف  العبيد  المتخلف  المجتمع  ابناء  فإن  والحرية،  الرقّي 
والطغيان. والفوضى 

ُولدت الديمقراطية في سورية منذ آالف السنين قبل أن تكون اليونان قد ُوجدت، وكان ذلك عندما انتخب   *
شؤون  ادارة  مسؤولية  تحّملن  اللواتي  العالم  نساء  أولى  سورية  ملكات  فكانت  انتخاباً،  وملوكهم  ملكاتهم  السوريون 

أنهن  وأثبتن  بها من حكمٍة، وبعد نظر، وأمانة، ونبوغ.  يتمتعن  كّن  التي  للكفاءات  المجتمع  قيادة  الدولة، وتبعات 
إمبراطورية قرطاجة وإعطائها  بناء  أليسار في  الملكة  قيادة  العامة بشكل عبقري تجلى في  اإلرادة  كنَّ معبِّرات عن 
العبقرية والنبوغ في  التي كانت مثال  الدولة ورسم مسار نمّوها وتطورها. والملكة زنوبيا  بناء  القدوة في  المثال 

مختارة  وقفتها  التي  العز  ووقفة  عهدها،  في  اإلمبراطوريات  أعتى  ومواجهة  والحرب  السلم  حالتي  في  المجتمع  قيادة 
بالذل.  الحياة  على  بالعز  الموت  ومفضلة 
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لحكم اللون الواحد، أو لما اعترضها من بوابة التعطيل األميركي 
السعودي، عبر العقوبات األميركية وكلمة الملك السعودي، وفيما 
أبقى السيد نصرالله الباب مفتوحاً للتعامل اإليجابي مع المبادرة 
لغة  أمــام  توقف  وتبويبها،  وتصويبها  تنقيحها  بعد  الفرنسية، 
المّس  أن  معتبراً  ماكرون،  كلمة  تضمنتها  التي  والتهديد  التعالي 
االتهامات  إطالق  أحمر وغير مقبول، وأن  الوطنية خط  بالكرامة 
لتشويه المقاومة واتهامها بالفساد وتغليب المصالح المالية على 
المصلحة الوطنية، وممارسة الترهيب، أمر مرفوض من دون أي 
اساس، ويعبر عن ال مسؤولية صاحب االتهامات، الذي يجب أن 
ينتبه إلى أن التعامل اإليجابي وتنفيذ الوعود، من جانب المقاومة 
السيد  لكالم  الرئيس ماكرون وفقاً  المطلوب من  كان كامالً، لكن 
التعامل  شروط  من  رئيسياً  جــزءاً  التخاطب  لغة  اعتبار  نصرالله 

اإليجابي.
نصر الله

حّذر األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، من عمل عسكري 
كبير كانت تعّد له الجماعات التكفيرية في لبنان، داعياً إلى الحذر واالنتباه 
إلى ما يحّضره األميركيون للمنطقة من جديد، وأن واشنطن تسعى لتبرير 

بقاء قواتها في المنطقة تحت عنوان التحالف الدولي لمواجهة »داعش«.
الشأن  تناول  أمس،  مساء  المنار  قناة  شاشة  عبر  متلفزة  كلمة  وفي 
الحكومي وما جرى من تفاصيل حول المفاوضات لتشكيل حكومة برئاسة 

الرئيس المكلف مصطفى أديب.
بوجود  ادعاءاته  ودحض  الصهيوني  العدو  وزراء  رئيس  تحّدى  كما   
صواريخ للمقاومة بين المباني السكنية وقرب منشآت للغاز في الضاحية 
الجنوبية، داعياً وسائل اإلعالم للذهاب في جولة إلى المناطق التي تحّدث 

عنها نتنياهو مباشرة بعد انتهاء كلمته.
حزب  في  اإلعالمية  العالقات  نظمت  نصرالله  السيد  كلمة  نهاية  وبعد 
منطقة  على  والمكتوبة  والمسموعة  المرئية  اإلعالم  لوسائل  جولًة  الله 
االدعاءات  الوضع هناك وكشف  األوزاعي لالطالع على حقيقة  الجناح - 

الكاذبة لنتنياهو.
وكان نتنياهو ادعى خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن 
السكنية  األحياء  من  عدد  في  االسلحة  لصناعة  مصنعاً  يملك  الله  حزب 
وربط  الجناح.   - االوزاع��ي  ومنطقة  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في 
نتنياهو بين هذه المنشأة وبين تفجير 4 آب في مرفأ بيروت. وحذر خبراء 
أو  عسكرية  أعمال  لشن  إسرائيلي  سياسي  إعالمي  تمهيد  من  عسكريون 
بذريعة  والسياحية  والتجارية  الحيوية  مرافقه  لضرب  لبنان  ضد  أمنية 

وجود مصانع للصواريخ.
ض��رورة  على  الله  لحزب  العام  األمين  ش��ّدد  الحكومي  الشأن  وف��ي 
مشاركة الحزب في الحكومة، لحماية ظهر المقاومة من جهة كي ال يتكّرر 
من  تبقى  بما  التفريط  عدم  على  2008، وللحرص  أيار   5 حكومة  نموذج 

البلد اقتصادياً ومالياً وعلى كل الصعد..
رئيس  مع  يتشاور  لم  أديب  مصطفى  المكلف  الرئيس  أن  على  وشّدد 
الجمهورية وتم تقديم ملف جاهز له. وتوجه للفرنسيين بأن ينتبهوا ألن 

أهم صالحية لرئيس الجمهورية كانت سُتصاَدر.
وأشار إلى أن »من كان يفاوضنا حول الحكومة لم يكن أديب بل الرئيس 
سعد الحريري، وأن نادي رؤساء الحكومات كان يريد أن يوزع الحقائب 

ويسّمي الوزراء وحده«.
التوزيع  وطريقة  الوزراء  بتسمية  فقط  علماً  سنأخذ  كنا  »نحن  وتابع 
على الطوائف، ونحن رفضنا طريقة التعامل من خالل تسمية كل الوزراء 
من دون أخذ رأي الكتل النيابية.. رفضنا ما طرح علينا ألنه خطر على البلد 

وغير قابل للنقاش«.
أسماء  في  يناقش  أن  الحكومة  لرئيس  يمكن  إنه  قلنا  »نحن  وأضاف 
الوزراء وأن يرفض وهذا يزيد من صالحيات رئيس الحكومة«، مشيراً إلى 
أنه منذ عام 2005 حتى اليوم العرف القائم هو االتفاق بين رئيس الحكومة 

والكتل النيابية على الحقائب والتسمية للوزراء تكون عند الكتل.
وأكد السيد نصرالله أن ما حصل في مسألة الحكومة اللبنانية كان أشبه 
بفرض حكومة أمر واقع على رئيس الجمهورية، إما أن يقبلها أو يرفضها، 
أمر  بحكومة  نقبل  أن  إما  هو  الماضي  الشهر  خالل  معروضاً  كان  ما  وأن 
يسّميها  حكومة  هو  معروضاً  كان  ما  وأن  والحصار،  العقوبات  أو  واقع، 
عند  هو  بالمطلق  السياسي  وقرارها  السابقين  الحكومات  رؤساء  نادي 

طرف سياسي واحد هو جزء من األقلية النيابية.
وشّدد على أن الطريقة التي حصلت فيها مقاربة الملف الحكومي غير 
مقبولة في لبنان وهي مضيعة وقت، وأن الطريقة التي جرت فيها األمور 

في ما يتعلق بالحكومة غير مقبولة في لبنان أياً كان راعيها أو داعمها.
وذّكر أنه »لطالما قلنا إن سبب وجودنا في الحكومات هو لحماية ظهر 
في  ممثلين  نكون  أن  يجب  »نحن  أنه  الله  حزب  موقف  وجدد  المقاومة«، 
شبيهة  حكومة  هناك  تكون  ال  وحتى  المقاومة  ظهر  نحمي  لكي  الحكومة 
الخوف  هو  السبب سبباً جديداً  إلى هذا  2008«، مضيفاً  أيار   5 بحكومة 
على ما تبقى من لبنان اقتصادياً ومالياً وعلى مختلف الصعد وخوفا على 
لبنان وعلى الشعب اللبناني وعلى مستقبله، الفتاً إلى أنه في حال تشّكلت 
حكومة قد توقع على بياض لشروط صندوق النقد الدولي، متسائالً أليس 
أن  المال  على  الحصول  عنوان  تحت  حكومة  حول  نتساءل  أن  حقنا  من 

تبيع أمالك الدولة، وتلجأ للخصخصة والضرائب لسد العجز؟
وأضاف أنه في حال تشكلت حكومة كما كان ُيخطط لها أن تتشكل أول 
يحق  أال  وأضاف  المضافة،  القيمة  على  الضريبة  زيادة  هو  به  ستقوم  ما 
لنا التساؤل عن حكومة ال نعرف بماذا ستقوم تجاه أموال المودعين في 

المصارف؟
وشّدد قائالً »لم نعد قادرين على السماح ألي كان بأن يشكل الحكومة 

نظراً لدقة وحساسية الوضع االقتصادي في لبنان«.
كانت  هل  متسائالً:  لماكرون  إيمانويل  الفرنسي  للرئيس   وتوّجه 
السابقون بتشكيل  الحكومات  رؤساء  يقوم  أن  تقول  الفرنسية  المبادرة 
يذهب  أن  الفرنسي  للرئيس  »أقول  وأضاف  ال��وزراء؟  وتسمية  الحكومة 
ويبحث عمن أفشل المرحلة األولى من مبادرته«، وتابع »اِبحث عن الطرف 

الذي يريد ان يسيطر على البلد وإلغاء القوى السياسية بغطاء منكم«.
أننا  معروفون  نحن  الفرنسي  الرئيس  فخامة  يا  »نحن  وأض��اف 
ونضّحي  بوعودنا  نلتزم  نعد  وعندما  والتزاماتنا،  بوعودنا  نفي 
تنحني  وبأن  الديمقراطية  مع  يتنافى  تطلبه  وما  لنلتزم بوعودنا«... 

األغلبية النيابية وتسلّم رقابها لجزء من األقلية«.
وأضاف »ال نقبل أن يتحّدث معنا أحد بهذه اللغة«.

الديمقراطية،  مع  يتنافى  الفرنسي  الرئيس  منا  يطلبه  »م��ا  وتابع 
وديمقراطية 2018 أفرزت انتخابات نيابية يريد منها ماكرون أن تنحني 

وتسلم البالد لجزء من األقلية النيابية«.
أن  نقبل  وال  لنحميها،  مالية  وعائدات  أم��وال  لدينا  »ليس  وأض��اف 

يخاطبنا أحد بهذه اللغة«.
ولوحظ ان كالم السيد نصرالله جاء مخففاً بالمصطلحات واللهجة التي 
كانت متوقعة أن تكون أشد. وعلم أن الرئيس نبيه بري أجرى اتصاالت 
عدة بالسيد نصرالله وتمنى عليه تخفيف حدة الخطاب ضد الفرنسيين 
الذهاب  وعدم  الفرنسية  المبادرة  إلنجاح  للحوار  مفتوحاً  الباب  وترك 
للمواجهة مع الفرنسيين. وكانت »البناء« أشارت أمس األول الى اتصاالت 
لتخفيف  الله  حزب  مع  وسياسية  دبلوماسية  قنوات  من  ووساطات 
أن  »البناء«  وعلمت  الفرنسي.  الرئيس  ضد  نصرالله  السيد  خطاب  حّدة 
اتصاالت جرت خالل الساعات الماضية لعقد لقاء بين الفرنسيين وحزب 

الله، مشّددة على أن اللقاء سُيعقد خالل ايام قليلة. 

»أمل«
إلى ذلك ردت حركة أمل على كالم ماكرون، في بيان لمكتبها السياسي، 
مشيرة إلى أن »الحركة تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل 
بعيداً  الله(،  وحزب  أمل  )حركة  الوطني  للثنائي  خاصة  المسؤوليات 
بأن رئيسها  المكلف«، مذكرة  الرئيس  النقاشات مع  الحقائق ووقائع  عن 
الحفاظ  على  الحريصين  طليعة  في  زال  وم��ا  ك��ان  ب��ري  نبيه  الرئيس 
السياسية  مؤسساته  عمل  وانتظام  أبنائه،  ووحدة  لبنان  استقرار  على 
القوى  مختلف  بين  الداخلي  الحوار  إدارة  إلى  والسّباق  والدستورية، 
وفي ظروف سياسية معقدة، والداعي إلى قيام الدولة المدنية«. ورفضت 
الحركة »بأي شكل ما جاء من كالم اتهامي معّمم على األطراف كافة لجهة 
االستفادة وقبض األموال« معتبرًة أنه »كالم ُيجافي حقيقة أن الحركة في 
المتعلقة بذلك،  القوانين  وإقرار  والتدقيق،  بالمحاسبة  ينادي  طليعة من 
وتعتبر هذا الكالم سقطة سياسية لمطلقه ال تساعد على إنجاح المبادرة 
التي نحرص على أن تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في مساعدة 

لبنان«.

باسيل
بدوره، رّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على ماكرون 
االدارة  من  يعرف  ماكرون  الرئيس  »الزم  قائالً:  »تويتر«  على  بتصريح 
الطائف تحديداً، في  ايام  انو بلبنان، من زمان، ومن  الفرنسية وارشيفها 
التحدي نحنا بعدنا رافعينو بوجه  ناس بتقبض وفي ناس ما بتقبض، 
الجميع وبوجه اجهزة المخابرات الدولية والنظام المصرفي العالمي. عم 

نحكي من حرصنا على استمرار المبادرة الفرنسية ونجاحها«.

مواقف تعزية بأمير الكويت 
الجابر  االحمد  صباح  الشيخ  الكويت  بأمير  التعزية  مواقف  وتوالت 
من  ابرزها  األم��ة.  وقضايا  لبنان  مع  المشرفة  بمواقفه  مشيدة  الصباح 
بري  نبيه  النيابي  والمجلس  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيسي 
ورئيس الكتلة القومية االجتماعية النائب أسعد حردان الذي نعى األمير 
الكويت  دولة  أمير  وفاة  نبأ  تلقينا  شديد  »بألم  وقال:  بيان،  في  الراحل 
وشخصية  كبيرة  قامة  فالراحل،  الصباح.  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 
طبعت  صفات  وهي  الموقف،  وصالبة  والحنكة  بالحكمة  تمّيزت  فذة 
المواقع والمسؤوليات،  الكثير من  الزمن في  مسيرته على مدى عقود من 

ومن موقعه أميراً لدولة الكويت منذ العام 2006«.
فإن  الكويت،  دولة  أمير  بوفاة  العزاء  مشاعر  عمق  عن  حردان  وأعرب 
تواجهها،  كبيرة  تحديات  ظل  وفي  بالدنا،  به  تمر  دقيق  ظرف  في  رحيله 
يشكل خسارة كبيرة، ليس للكويت وشعبها وحسب، بل لكل األمة والعالم 
العربي. فالراحل الكبير الذي أعز شعبه وشعبه يعزه، كان شديد الحرص 
على وحدة الموقف العربي وكان مبادراً الى المساهمة والمساعدة في رأب 
ورافضا  الفلسطينية  للمسألة  داعما  كان  كما  العربية،  الدول  بين  الصدع 

لكل أشكال التطبيع.
وقال حردان: »نحفظ للراحل الكبير، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، مواقفه الى جانب لبنان والشام وفلسطين، ووقوفه 
والقيم  المبادئ  احترام  على  وحرصه  العادلة،  القضايا  جانب  الى  الدائم 

االنسانية، وإعالء كلمة الحق، رفضا لالحتالل والعدوان واالرهاب«.

جمود الملف الحكومّي
في غضون ذلك، سيطر الجمود على الملف الحكومي الذي وضع على 
رف االنتظار حتى إشعار آخر، إذ لم يسجل يوم أمس، كما األيام التي تلت 
اعتذار مصطفى أديب أية اتصاالت بين القوى السياسية المعنية بتأليف 
الحكومة، وقد خيم الترقب والتقييم على المقار الرئاسية ريثما تبدأ حركة 

مشاورات جديدة بداية األسبوع المقبل، بحسب مصادر ل�»البناء«.
تقييم  عملية  يجري  الجمهورية  »رئيس  أن  إلى  المعلومات  ولفتت 
للمرحلة السابقة على أن يبدأ التواصل مع رئيس المجلس النيابي والقوى 
الشيء  على  ليبنى  المقبلة  للمرحلة  ورؤيتهم  نبضهم  لجس  السياسية 
الجمهورية  رئيس  لدى  واضحة  طريق  خارطة  ال  بأن  مؤكدة  مقتضاه«، 
للتعامل مع الملف الحكومي بانتظار إجراء مروحة االتصاالت«، مشددة 
منها  لالستفادة  فرصة  تشكل  أن  يجب  أديب  مصطفى  »تجربة  أن  على 

لتحديد معايير وأسس جديدة لعملية التكليف والتأليف«. 
ان  الى  ل�»البناء«  الحر  الوطني  التيار  في  نيابية  أوس��اط  وأش��ارت 
او  حلوالً  هناك  ان  يبدو  وال  الساعة  حتى  ضبابّي  الحكومي  المشهد 
والعقد  والمعطيات  الحكومة  والدة  تسهيل  الى  تؤدي  قريبة  تسويات 
لن  الجمهورية  »رئيس  بأن  وأكدت  المواقف«.  تتغير  ولم  نفسها  زالت  ال 
يدعو الى االستشارات النيابية المقبلة قبيل تبلور رؤية واضحة للمرحلة 
فخاخ  في  مجدداً  نقع  ال  لكي  التكليف  قبل  التأليف  مسار  وعلى  المقبلة 

التأليف«.

ُنُذر أزمات بالجملة
ال  بأن  العلن  إلى  بالخروج  السياسية  الكواليس  في  الهمس  بدأ  وإذ 
وربما  األميركية  االنتخابات  قبل  أقله  المنظور  المدى  في  جديدة  حكومة 
للعام الجديد مع اتجاه رسمي للطلب من حكومة تصريف األعمال تفعيل 
عملها إلى حد تستطيع اتخاذ قرارات لمواجهة تداعيات الفراغ الحكومي 
واالنقسام السياسي والحصار الخارجي وسط نذر أزمات بالجملة تنتظر 
والمعيشية  واالقتصادية  والمالية  النقدية  المستويات  على  اللبنانيين 

والصحية والبيئية والتربوية.
أدي��ب  اع��الن  منذ  األس���واق  ف��ي  بالظهور  األزم���ات  ه��ذه  ب��دأت  وق��د 
محروقات  أزم��ة  لتعقبه  ال��دوالر  ص��رف  سعر  ارتفع  حيث  اع��ت��ذاره، 
في  نقص  بسبب  أبوابها  الوقود  محطات  من  كبير  عدد  إقفال  وسط 
السيارات  طوابير  شوهدت  حيث  البنزين،  خصوصاً  المحروقات،  مواد 
المحطات  عمدت  فيما  المادة  انقطاع  قبل  بالوقود  للتزود  المحطات  في 
أسباب  أن  »البناء«  معلومات  أفادت  وقد  لزبائنها.  المادة  تقنين  إلى 
االعتمادات  بمنح  لبنان  مصرف  تأخر  أسباب:  ثالثة  الى  تعود  األزمة 
الالزمة لشركات االستيراد - تخزين بعض شركات االستيراد والتوزيع 
والمصانع والتجار وعدد من المواطنين للمحروقات خوفاً من انقطاعها 

وتحسباً لرفع الدعم عنها«.
لبنان  مصرف  »حاكم  أن  الى  ل�»البناء«  حكومية  مصادر  وأش��ارت 
رياض سالمة أبلغ المعنيين في الدولة بأن المصرف لم يعد قادراً على 
والقمح  والمحروقات  األدوية  من  حالياً  القائم  الدعم  بمنظومة  االستمرار 
مصرف  من  المدعومة  السلع  من  وغيرها  والقروض  الغذائية  والسلة 
ورفع  محددة  آليات  وفق  لكن  قريباً  بات  الدعم  رفع  أن  كاشفة  لبنان«، 
مع  الدعم  رفع  فسيترافق  للمحروقات  فبالنسبة  عشوائي،  ال  تدريجي 
أن  موضحة  للمواطن«،  االجتماعي  الوضع  بحسب  دعم  نظام  اعتماد 
خّص  فيما  للمواطنين  االئتمانية  البطاقة  آلية  سيصدر  لبنان  »مصرف 
بكمية  المحروقات  دعم  إلى  فيصار  رواتبهم،  لقيمة  وفقاً  المحروقات 
معينة ولذوي المداخيل المحددة«، لكن وفق المصادر فإن ذلك سيواجه 
الشرائية  القيمة  انخفاض  بعد  العام  القطاع  موظفي  تجاه  إشكالية 
لرواتب الموظفين بعد االنهيار المتالحق للعملة الوطنية أمام الدوالر، ما 
يستوجب شمول معظم الموظفين بنظام البطاقة االئتمانية«، واقترحت 
معينة  بنسبة  الموظفين  رواتب  زيادة  الى  يصار  أن  الحكومية  المصادر 

عوضاً عن نظام الدعم«. 
البراكس،  جورج  المحروقات  محطات  أصحاب  نقابة  عضو  وأوضح 
ألفاً   37 ال�  ما بين  إلى  البنزين  الجزئي سيرفع سعر صفيحة  »الرفع  أن 
أو   65 وال�40 ألف ليرة لبنانية، أما مع الرفع الكلي فسيصل إلى ما بين 
ارتفاع سعر صرف الدوالر  المتوقع  من  الحالة  هذه  وفي  ليرة،  ألف   70

لتصل الصفيحة إلى 85 ألف ليرة«.
في  ستصل  بنزين  شحن  »باخرة  أن  إلى  تصريح  في  البراكس  ولفت 
االيام المقبلة، بالتالي لن ينقطع كلياً هناك شح وانخفاض في الكميات 
مشارفة  بسبب   ،35% ال���  تفوق  بنسبة  تراجعت  حيث  المستوردة 
احتياطي مصرف لبنان على االنتهاء فيما االعتمادات التي تفتح الستيراد 
فأوضح  المازوت،  إلى  بالنسبة  أما  وانخفضت«.  تتأّخر  المحروقات 
البراكس أنه »أفرغ في منشآت النفط في الزهراني وطرابلس بواخر من 
توزع  أن  المفترض  فمن  البنزين  مادة  أما  للسوق  تسليمه  وتم  المازوت 

اليوم.
إلى رفع  لبنان  أن توّجه مصرف  ل�»البناء«  اقتصاديون  ويرى خبراء 
الدعم خالل األشهر المقبلة بات محسوماً بسبب نقص االحتياطات المالية 
لديه بالدوالر، وبالتالي ستتفاقم األزمات االجتماعية والمعيشية القائمة 
والفساد  الخارجي  والحصار  السياسي  »التأزم  أن  موضحين  أص��الً، 
وق��رارات  حكومية  خطة  وغياب  واالحتكارات  والمضاربات  الداخلي 
الى  سيؤدي  ضيق،  أعمال  تصريف  الى  الحكومة  تحّول  بسبب  حاسمة 
فوضى وتفلت في األسواق على مستوى مختلف السلع الغذائية والمواد 
األزمات  هذه  مواجهة  أن  الى  مشيرة  واألدوية«،  كالمحروقات  األساسية 
واتخاذ القرارات بشأنها من مهمة الحكومة وليس مصرف لبنان ما يجعل 
إعادة تفعيل حكومة الرئيس حسان دياب حاجة ملّحة ووحيدة متوفرة 
الحلول  انسداد  بسبب  الراهن  الوقت  في  السياسية  القوى  أيدي  بين 
»كيف  الخبراء  واستغرب  جديدة«.  حكومة  تأليف  وفشل  السياسية 
الدوالر  في  المضاربة  عمليات  إزاء  األيدي  مكتوف  لبنان  مصرف  يقف 
األجهزة  مع  بالتعاون  لديه  اإلمكانات  توفر  ظل  في  السوداء  السوق  في 
للسلع  االحتكارات  عمليات  وضبط  ومراقبة  لضبطه  واألمنية  القضائية 
األساسية والتالعب بأسعارها«. وأكد الخبراء أن الحكومة والمؤسسات 
المالية واألمنية والقضائية اللبنانية يمكنها اتخاذ قرارات عدة للتخفيف 
من حدة األزمات والحفاظ على االمن االجتماعي مؤقتاً حتى تمر المرحلة 

الصعبة«. 

قانون العفو متعثر
التشظي السياسي الذي يعيشه لبنان انعكس على الجلسة التشريعية 
التي يقعدها المجلس النيابي اليوم وغداً، ال سيما قانون العفو الذي يبدو 
أنه متعثر ولن يسلك طريقه الى اإلقرار بصيغته الحالية، مع اعالن تكتل 
الجمهورية القوية مقاطعة الجلسة وإعالن كتلة المستقبل رفضها للقانون 
من دون تعديالت عليه. ما يطرح عقدة امام تمرير القانون هي الميثاقية 

وفقدان نصاب الجلسة.
وأكدت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري أن »الكتلة 
في  والمطروحة  فيها  ورد  التي  بالصيغة  العفو  قانون  بمسودة  تسير  لن 
برفع  األهالي  ومطلب  مطلبنا  تحقق  ال  المقدمة  الصيغة  لكون  الجلسة، 
وبالتالي  الموقوفين،  من  كبير  بعدد  لحق  الذي  واإلجحاف  المظلومية 
فإن الكتلة تصّر وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات 

بالصيغة التي تقدمنا بها«.
»الطاقة  أن  إلى  ل�»البناء«  رسمية  مصادر  أش��ارت  آخر،  صعيد  على 
الى  وصلت  المرضى  الستقبال  الخاصة  للمستشفيات  االستيعابية 
قاٍس  وتقنين  كورونا  وباء  مرضى  استقبال  عن  توقفت  وبالتالي  ذروتها 

في استقبال حاالت األمراض االخرى«.

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

القيمة  على  الضريبة  مديرية    - العامة  المالية  مديرية  المالية-  وزارة  تدعو 
المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين، المكلفين الواردة أسمائهم 
القيمة  على  الضريبة  مديرية  في   التحصيل  دائرة  إلى  للحضور  أدناه  الجدول  في 
بيروت،  النهر-  كورنيش  شارع   - العدل  قصر  قرب  المالية،   وزارة  مبنى  المضافة، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار 
بوزارة  الخاص  اإللكتروني  الموقع  على  اإلعالم  هذا  نشر  سيتم  أنه  علماً  أعاله،  إليها 
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LIPANPOST

الصناعية  م���رج  ش��رك��ة 
ش.م.ل

1246RR212770505LB2020/07/292020/08/26

اللبنانية  اي���وب  ش��رك��ة 
للصناعة ش.م.ل )اليكو(

2667RR212770514LB2020/07/272020/08/26

سكابس  الن���د  فرنسيس 
ش.م.م

8300RR212770655LB2020/07/272020/08/26

سكرين  كحالة  مؤسسة 
بريتنغ

66959RR212770925LB2020/07/272020/08/26

مؤسسة جهاد واكيم للبناء 
والتجارة

222765RR212771157LB2020/07/272020/08/26

 ( ال��ك��ب��رى  دام���ور  محطة 
بولس الياس ابو فيصل (

275109RR212771316LB2020/07/292020/08/28

اللبنانية  التغليف  معدات 
) انطوان سمير مغبغب (

307928RR212771510LB2020/07/272020/08/26

445406RR212771700LB2020/07/272020/08/27ادوار اميل متى

574774RR212771775LB2020/07/272020/08/28باتيسري فاضل ش.م.م

ش.م.ل   ك��ل��ي��ك  راي������ت 
 RIGHT CLICK

SAL

1093181RR212772055LB2020/07/272020/08/26

1240298RR212772081LB2020/07/272020/08/26ميديا اليبل ش.م.ل

2010137RR212772325LB2020/07/272020/08/26تابلز اند شيرز ش م م

كونتراكت  ان��ت��ردي��زاي��ن 
ش.م.ل.

2259136RR212772373LB2020/07/272020/08/27

2464724RR212772458LB2020/07/272020/08/26شركة ماوث ماتر ش م ل

 Bsaibes Builders
s.a.r.l

2618211RR212772529LB2020/07/272020/08/26

2708861RR212772550LB2020/07/282020/08/27هيلسا ش.م.م

2902179RR212772625LB2020/07/292020/08/26مدالي ش.م.م.

هوسبيتاليتي  ب��رم��ي��ي��ر 
ش.م.م.

3062050RR212772767LB2020/07/272020/08/26

3071730RR212772784LB2020/07/272020/08/26شركة فالورس ش م ل

3130646RR212772869LB2020/07/272020/08/26شركة بيسكو ش م ل

ف���رت���ي���ل ك���ورب���وري���ش���ن 
ش.م.ل.

3151401RR212772912LB2020/07/272020/08/26

3417070RR212773100LB2020/07/272020/08/26فريال اسطفان فاخوري

العقارية  بيشوب  شركة 
ش.م.ل

650010RR212773405LB2020/07/272020/08/27

2541812RR212773436LB2020/07/272020/08/26شركة mv3 ش.م.ل

11672RR212773484LB2020/07/272020/08/27شركة فيلم وركس ش.م.م

م���ؤس���س���ة ال���ه���ارون���ي 
للتجارة

37371RR212773507LB2020/07/272020/08/26

-داود  اوت  زوم   - ان  زوم 
غروب ش.م.م

1130213RR212773612LB2020/07/272020/08/26

2129283RR212773691LB2020/07/272020/08/27اد-مايت ش.م.م

ك��ام��ي��و ب��ي��وت��ي اب��راه��ي��م 
وشركاءه ) شركة توصية 

بسيطة (

2416049RR212773745LB2020/07/292020/08/26

ش���رك���ة ب���ي���ون���د ب���رن���دز 
ش.م.م.

2490734RR212773759LB2020/07/272020/08/27

2939445RR212773820LB2020/07/242020/08/26طوني منصور الخويري

2944402RR212773878LB2020/07/282020/08/26ام.ان مناجمنت ش.م.م.

3046403RR212773881LB2020/08/042020/08/27جورج ادوار زرد ابو جودة

2708861RR212773918LB2020/07/282020/08/27هيلسا ش.م.م

غريل  آند  بروستد  فخري 
ش.م.م

2840197RR212773921LB2020/07/272020/08/28

الكترونيكس  سي  تي  سي 
ش م ل

2901817RR212773952LB2020/07/272020/08/26

2982746RR212774025LB2020/07/272020/08/26سوشي ستايشن ش.م.م.

2937570RR212774048LB2020/07/272020/08/26اميدكو ش.م.ل

2852490RR212774082LB2020/07/292020/08/26ايفوميتال ش.م.ل

2870944RR212774119LB2020/07/282020/08/26حبر ش.م.م

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

تاريخ لصق 
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3019990RR212774136LB2020/07/272020/08/26اطيب فروج ش.م.م

3091546RR212774255LB2020/07/272020/08/26ماريو سامي معلوف

3130646RR212774272LB2020/07/272020/08/27شركة بيسكو ش م ل

3136946RR212774286LB2020/07/272020/08/26 طوني ابراهيم القاصوف

ف���رت���ي���ل ك���ورب���وري���ش���ن 
ش.م.ل.

3151401RR212774290LB2020/08/042020/08/26

3185083RR212774312LB2020/08/042020/08/26اليف سبيرتس ش.م.ل.

ش.م.ل.  ك��اب��ي��ت��ال  ف��ي��دا 
VIDA CAPITAL S.A.L

3187304RR212774343LB2020/07/272020/08/26

3217695RR212774374LB2020/07/272020/08/27أبتاون أفينيو ش.م.ل.

3248638RR212774405LB2020/07/282020/08/28أيلول ش.م.ل

 Maintenance &
Service.co

3250664RR212774414LB2020/08/042020/08/26

 Sweep N Shine
S.A.R.L

3255275RR212774431LB2020/07/272020/08/27

فكس  ان��د  ف��ت  فاسيليتي 
ش.م.ل

3323179RR212774476LB2020/07/272020/08/26

3322470RR212774480LB2020/07/272020/08/26لينغوا كافيه - بار ش.م.م

ESM 3400782محل بتروليومRR212774581LB2020/07/272020/08/26

3492892RR212774618LB2020/07/282020/08/26بروذرس ش.م.م.

R.S.Wood Work3277937RR212774649LB2020/07/282020/08/26

3283701RR212774666LB2020/07/292020/08/27تيمبر - برو ش م م

1620180RR212774710LB2020/07/272020/08/26شارفت ش.م.م

1650531RR212774842LB2020/07/292020/08/26خالد محمود قدور سعدية

ش��������������������رك��������������������ة 
PRINTPACK)لينا 

الزعتري وشركاه(

3420648RR212774992LB2020/07/282020/08/26

ش���رك���ة م��ي��م��ي ل��ت��أج��ي��ر 
السيارات ش.م.م.

2047934RR212775281LB2020/07/292020/08/26

صيدلية ايليو نبيو )ماري 
كلود وليم ضاهر(

1273370RR212775295LB2020/08/042020/08/26

س���اف���ت���ي ك�����ار ل��ت��أج��ي��ر 
السيارات السياحية

273933RR212775318LB2020/07/292020/08/27

ش���رك���ة راي�����د س��اي��ف��ل��ي 
ش.م.م.

1871856RR212775406LB2020/08/042020/08/26

1156027RR212776239LB2020/08/172020/09/02شركة كي ال كي ش.م.م

مصطفى  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
خردة  تجارة   - عبدالكريم 

و سكراب

1261860RR212776260LB2020/08/172020/09/02

م��ؤس��س��ة ج���ورج دك��اش 
للتجارة العامة

1469409RR212776389LB2020/08/182020/09/02

ج����ورج ق��زح��ي��ا ج��ن��ي��ور 
جورج موسى

2245443RR212776392LB2020/08/192020/09/02

اوري�����ن�����ت�����ال م�������ودرن 
تكنولوجي ش.م.م.

190005RR212776450LB2020/08/212020/09/02

TITANIUM2096364RR212776463LB2020/08/212020/09/02

3475933RR212776548LB2020/08/212020/09/02ليبانون باي بايك ش.م.م

Energie gaddar sarl2441523RR212776582LB2020/08/212020/09/02

ع���ب���د ال����رح����م����ن ول��ي��د 
الجعيدي

2154875RR212776596LB2020/08/212020/09/02

ان��د  ت��راي��د  تفنكجي  ش��رك��ة 
ش.م.م تكستيل 

10671RR212775922LB2020/08/132020/08/26

628149RR212776225LB2020/08/142020/08/26ايدج غروب ش.م.م

3341327RR212776327LB2020/08/142020/08/26غرغور بتروليوم ش.م.ل

2902179RR212774079LB2020/08/042020/08/26مدالي ش.م.م.

هوسبيتاليتي  ب��رم��ي��ي��ر 
ش.م.م.

3062050RR212774215LB2020/08/112020/08/26

3083927RR212774238LB2020/07/292020/08/27سارجي موندو ش.م.م.

648320RR212775423LB2020/08/102020/08/27شركة كار دو ميل ش.م.م

388675RR212775785LB2020/08/102020/08/26محطة الملولة للمحروقات
2540164RR212775834LB2020/08/112020/08/26انطوان تيمور سامي صفير

التكليف : 930

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

ضائع  بدل  سندات  فنيش  المجيد  عبد  سميرة  لموكلته  فنيش  علي  أمين  طلب 
للعقارات 210-224-312-492-392 و800 معروب. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

�إعالنات

�سّيد الكرامة ... )تتمة �ص1( 

تحّولت  كيف  بالتفاصيل  كاشفاً  أمــل،  وحــركــة  الله  حــزب  وثنائي 
قضايا  خارج  الجميع  تشارك  على  قائم  إنقاذ  مشروع  من  الحكومة 
الدستور  خراج  من  بالحكم  واستفراد  انقالب  مشروع  الى  الخالف 
واألعراف لصالح جهة ذات لون واحد سياسي وطائفي، بقوة التهديد 
بالعقوبات والعصا الفرنسية، وبتغطية فرنسيّة تحت شعار السعي 
لحكومة  وصوالً  الوخيمة،  بالعواقب  التهديد  بلغة  المبادرة،  إلنجاح 
2008، والتآمر على المقاومة، لتصير  تستعيد مسار حكومة 5 أيار 
حزب  ســالح  بــنــزع  سلمان  الملك  حــّددهــا  مهمة  حكومة  الحكومة 
التي تحّدث عنها ماكرون ووافق عليها  المهمة  الله، وليست حكومة 
الجميع. وهذا ما ال يمكن التساهل مع تكراره مرة أخرى، فلن تقبل 
حكومة االنقالب ولن تقبل حكومة توقِّع من دون نقاش على شروط 
الدولة،  اصـــول  تبيع  حكومة  أو  الــدولــي،  النقد  لصندوق  مجحفة 
وحكومة تفرض ضرائب مرهقة على اللبنانيين، وكل ذلك كان يجري 
لجأ  الذي  من  هنا  متسائالً  تهديداتها،  عباءة  وتحت  فرنسا  بشراكة 

للتهديد والترويع، فرنسا ماكرون أم حزب الله؟
الفرنسي،  الرئيس  كــالم  مناقشة  إلــى  السيد  انتقل  هــدوء،  بكل   -
طارحاً السؤال المفتاح، هل القضايا التي سقطت عندها الحكومة كانت 
نادي  ابتدعها  وعناوين  قضايا  هي  أم  الفرنسية،  المبادرة  ضمن  من 
فرنسياً  رسمياً  جواباً  مــورداً  وحدهم،  السابقين  الحكومات  رؤســاء 
إذا  ليسأل  المبادرة،  خارج  من  جاء  الرباعي  نادي  طرحه  ما  أن  يؤكد 
المقاومة  األهم، ما هي عهود  الجميع مسؤوالً؟ والسؤال  كيف يكون 
التي تنّكرْت لها، أليس ما قام به حزب الله وحلفاؤه ورئيس الجمهورية 
والعهود،  بــالــوعــود  الــوفــاء  عين  وهــو  المطلوب،  التسهيل  عين  هــو 

أما  والــعــهــود؟  بــالــوعــود  الــوفــاء  بمصداقية  حــافــل  سجل  وللمقاومة 
الدعوة لالختيار بين ما أسماه ماكرون بالخيار األسوأ والديمقراطية، 
فجوابها واضح بالتمسك بحقوق الغالبية النيابية بمنع انقالب بعض 
األقلية النيابية لوضع اليد على البلد في ظالل المبادرة الفرنسية عكس 
المسار الديمقراطي، والمقاومة عنوان خاطئ لكل توصيفات ماكرون 
في  وتوظيفه  السالح  حول  خاطئ  وعنوان  والمصالح،  الفساد  حول 
مواجهة  أو  لعدوان  رداً  إال  سالحها  تشهر  لم  والمقاومة  السياسة، 

الحتالل، أو تصدياً إلرهاب.
- تفوق السيد نصرالله على ماكرون بالقيمة المضافة ال بفائض 
القوة، بقوة الحق ال بحق القوة، بالوقائع والحقائق ودقة التدقيق ال 
بالمزاعم والتوّهمات والتلفيق. تفّوق السيد نصرالله بحفظ الكرامة 
فقد فيها كــرامــتــه، فرض  مــن دون حـــرب، وخـــاض مــاكــرون حــربــاً 
إلنقاذها  آلية  ووضع  صاحبها،  خانها  لمبادرة  تفسيرياً  نصاً  السيد 
من تخاذل كان يصاحبها. ورسم السيد سياق الصداقة خارج نفاق 
فرصة  مــاكــرون  وخسر  لترغيب،  طلباً  أو  ترهيب  خشية  المواربة 
لكن  آخــر،  حليف  مغانم  وترغيب  حليف  ترهيب  تحت  ألنــه  صداقة 
رغم كل ذلك مد السيد يده لكلمة سواء، وأغلق باب الهدم وفتح مجدداً 
المسؤولية  قمة  في  بكالم  السيد  فانتصر  البناء،  لخيار  واسعاً  باباً 
من موقع خارج المسؤولية الرسمية على كالم بعيد عن المسؤولية 
من أعلى مواقع المسؤولية الرسمية، ورمى الكرة في ملعب ماكرون 
قائالً، لمن قالوا إن كلمة ماكرون تعادل كش ملك لحزب الله، إن اللعبة 
مفتوحة ولم تنته، والرمية التالية لرئيس فرنسا فإن أحسن القيناه 

وإن أساء فليالقينا.

لقانون  النظر  حول  خالفات  هناك  تكون  أن  اللبنانيون  يتقّبل 
أن  رغم  طائفية،  وخصوصيات  لحسابات  وفقاً  العام  العفو 
يخص  م��ا  س��واء  الوطنية،  ال���روح  وت��ع��وزه  مخجل  بعضها 
أو  للعدو  العمالة  بتهم  للمالحقين  العفو  بشمول  المطالبات 
تتصل  بتهم  المالحقين  العفو  ليشمل  الموازية  المطالبات 
بصيغ  مواقفهم  المطالب  أصحاب  غلف  لو  حتى  ب��اإلره��اب، 
أال  يجب  من  فيستفيد  تطبيقها  يصعب  واستثناءات  ملتوية 

العفو. من  يستفيد 
حياة  على  الشديد  الخطر  مدى  كورونا  وباء  تفشي  بلوغ  مع 
الذي  التصور في عدد السجناء  اكتظاظ يفوق  السجناء، في ظل 
يعادل أربعة أضعاف العدد الذي يمكن أن تتسع له السجون في 
ظروف عادية والى قرابة عشرة أضعاف إذا أريد اعتماد معايير 
القضية  باتت  كورونا،  تفشي  مخاطر  مع  تتناسب  التي  العزل 
المالحقات  بحقه  تتوقف  أن  يجب  من  يشمل  عفو  عن  مختلفة 

حوله. التفاهم  يصعب 
مقنع  جواب  سماع  اللبنانيين  حق  من  الذي  المشروع  السؤال 

عليه، كما من حق السجناء وأهاليهم أن يتلقوا جواباً فورياً عليه 
نسخة  حصر  هنا  والمقصود  وغداً،  اليوم  النيابية  الجلسة  من 
أولى من قانون العفو ال تنهي البحث بنسخة ثانية أوسع، لكنها 
الوفيات  مئات  وربما  عشرات  سقوط  مخاطر  تنهي  أولى  نسخة 
المسؤولية  روح  وغياب  كورونا  تفشي  بتأثير  السجون  في 

التشريعية. المهمة  هذه  مع  التعامل  في  والدستورية  الوطنية 
يتعارض  ال  من  عقوبة  ينهي  وفوري  عاجل  قانون  المطلوب 
محددة،  لضوابط  وفقاً  عنه،  اإلف��راج  الوطني  األمن  مفهوم  مع 
توقيفهم  مهل  تخطت  الذين  الموقوفين  عن  اإلفراج  وبالتوازي 
لتوجيه  الشهر  تتعدى  ال  إسقاط  مهلة  بتحديد  المعقول  حدود 
وتطلق  عنهم،  فاإلفراج  وإال  محاكماتهم  وب��دء  لهم  االتهامات 
تعادل  التي  العقوبة  مدة  توقيفهم  مدة  في  تخطوا  من  سراح 

لهم. الموجهة  التهم 
أن  قبل  السجون  من  يخرجوا  أن  يجب  سجين  آالف  ثالثة 
تخرج جثث المئات، ويمكن لثالثين ألف مالحقة أو ثالثمئة ألف 

المقيت. الطائفي  التوافق  تنتظر  أن 

التعليق ال�سيا�سي

قانون العفو



9 اآراء / تتمات

ناغورني قرة باخ ... )تتمة �ص1( 

ن�صف قرن ... )تتمة �ص1(  ماذا يعني ... )تتمة �ص1( 

Twelfth year /Wednesday / 30  September 2020 / Issue No. 3342
3342 العــدد   /  2020 أيلول   30  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 

ال بّد من اإلشارة هنا، إلى حقيقة وهي أّن النزاع ليس نزاعاً دينياً 
كما يتصّور البعض، اذ إّن المسيحّيين األرمن والمسلمين يتعايشون 
معاً في أذربيجان منذ قرون طويلة، إال أّن النزاع المحتدم منذ ثالثة 
المطالب  عن  ينفصل  ال  المسلح،  العنف  طابع  أخذ  وال��ذي  عقود، 
القومّية لألرمينّيين، وال عن التجاذبات والمصالح والسياسات للدول 
في منطقة القوقاز، كروسيا، تركيا أذربيجان، أرمينيا وإيران، وكذلك 
وأهداف  مصالح  المتحدة  والواليات  ألوروب��ا  حيث  المنطقة  خارج 

استراتيجية فيها. 
حول  تفترق  قد  لكنها  معينة،  أم��ور  على  تلتقي  قد  القوقاز  دول 
أخرى، مما يجعل الحرب في إقليم ناغورني قرة باخ، حرباً بالوكالة 
عن الدول الفاعلة المؤثرة، التي تريد أن تحقق مكاسب عديدة تعزز 

من نفوذها، وتصّب في صالح أمنها القومي.
شبكة العالقات بين دول القوقاز متشّعبة. فروسيا تربطها عالقات 
أرمينيا  تدعم  ذاته  الوقت  في  أنها  اال  أذربيجان،  مع  قوية  تاريخية 
الى  للسالح  الرئيس  المزّود  هي  روسيا  قوة.  بكّل  جانبها  الى  وتقف 
على  إحداهما  عسكريتان،  قاعدتان  أراضيها  على  ولديها  أرمينيا، 
بمعاهدة  بروسيا  ترتبط  أرمينيا  اّن  كما  التركية.  الحدود  من  مقربة 
تعّرضها  حال  في  وحمايتها  ألرمينيا  موسكو  دعم  على  تنّص  دفاع، 

لحرب تشّن عليها.
وعلى الرغم من العالقات الروسية األرمينية المتينة، فإّن لروسيا 
العسكرية  سيما  ال  أذربيجان،  مع  متنّوعة  اقتصادية  مصالح  أيضاً 
ما  باكو،  الى  الروسية  لألسلحة  الرئيس  المورد  تعتبر  حيث  منها، 
تحكمها  التي  تركيا  أما  الروسية.  المالية  الخزينة  ويغذي  يخدم 
قبرص،  اليونان.  بها:  المحيطة  ال��دول  معظم  مع  سيئة  عالقات 
العالقات  تتأرجح  حيث  روسيا  باستثناء  أرمينيا،  العراق،  سورية، 
أما  بين مّد وجزر، تلتقي على مسائل وتختلف حيال غيرها.  أحياناً 
جيدة،  اإليرانية   � التركية  الثنائّية  العالقات  فإّن  إلي��ران  بالنسبة 
االقتصادي  المجال  في  البلدين،  بين  فأكثر  أكثر  وتتطّور  وتتنامى 

والتجاري والسياحي، وإْن اختلفتا حول أوضاع وأمور تتعلق بدول 
المنطقة المشرقّية، ال سيما سورية والعراق.

أرمينيا  من  ك��ّل  مع  متينة  عالقات  أيضاً  فلديها  ط��ه��ران،  ام��ا   
تعتبر  حيث  مشتركة،  حدود  بإيران  تربطهما  اللتين  وأذربيجان، 
أما  وغيرها.  بالطاقة  لها  والمزّود  ألرمينيا،  الحيوي  المتنفس  إيران 
أذربيجان،  بجانب  قوة  بكّل  تقف  تركيا  فإّن  ألذربيجان،  بالنسبة 
بين  ومتنامية  قوية  االقتصادية  فالعالقات  الدعم.  كامل  لها  وتوفر 
البلدين، ال سيما أّن أذربيجان دولة نفطية تعّول أنقرة أهمية كبيرة 
عليها، على اعتبار اّن لتركيا رغبة وشهية كبيرة للسيطرة والتحكم 
ذلك،  الى  باإلضافة  أراضيها.  عبر  تمّر  التي  الطاقة  إمدادات  بطرق 
المجتمعات  دع��م  ال��ى  وحزبه،  أردوغ���ان  التركي  الرئيس  تطلع 

واألقليات التركية الموجودة في أنحاء العالم.
قابل  بركان  فوهة  على  القوقاز  يبقى  الواقع،  هذا  ضوء  في 
أّن  طالما  اكثر،  أو  طرف  من  تحريكه  وعند  وقت،  أّي  في  للفوران 
بموافقة  بعد  يحظ  لم  األذري،   � األرميني  للنزاع  النهائي  الحّل 
شبيهاً  النزاع  هذا  يجعل  ما  وه��ذا  بالصراع،  المعنية  األط��راف 
إيجاد  الى  منها  الحرب  إلى  أقرب  دائماً  هي  التي  كشمير،  بأزمة 

السالم. الحّل وتوفير فرص 
القتال العنيف الذي اندلع منذ أيام قليلة، هو األشّد منذ عام 2016، 
ويأتي ضمن سلسلة من أحداث العنف التي يشهدها إقليم ناغورني 

قرة باخ منذ اثنين وثالثين عاماً وحتى اليوم.
نطاق  على  وأذربيجان  أرمينيا  بين  الحرب  اندلعت  ما  اذا  يكفي 
جانب  إلى  ووقفت  الصراع  في  القوقاز  دول  إحدى  وتدخلت  واسع، 
دولة من الدولتين المتصارعتين سيزيد من لهيبها، إذ ال يمكن لدول 
المنطقة أن تقف مكتوفة األيدي حيال ما يجري، خاصة أنها معنية 

مباشرة، بمصالحها وأمنها القومي، مما 
 سيشرع أبواب المنطقة كلها، أمام حرب شرسة، قد تتجاوز حدود 
القوقاز، وصوالً الى أوروبا. خاصة أّن أوروبا، ودوالً عديدة في القوقاز 

وعدم  الريبة  بعين  تنظر  وخارجها،  آسيا  غربي  دول  من  والعديد 
البعيد، حيث بدأت تتمادى وتندفع  لدور تركيا وطموحها  االرتياح، 
في سياساتها خالل العقد الثاني من القرن الحالي من دون ضوابط، 
من  الجديدة،  »السلطنة«  حدود  وإجراءاتها  ممارستها  في  وتتجاوز 
المنطقة،  دول  تجتاح  خطيرة  أحداث  في  وتوّرطها،  انغماسها  خالل 
ودعمها المكشوف للفصائل المسلحة اإلرهابية في العراق، وسورية، 
وصوالً إلى ليبيا، ومّد خطوط نفوذها الى قطر، مستفزة دول الجزيرة 
أهمية  من  تمثله  وما  السعودية،  العربية  المملكة  سيما  ال  العربية، 
تطرح  عالقات  بنسج  قيامها  وكذلك  المنطقة،  في  مؤثر  ودور  كبيرة 
عالمات استفهام، وتثير الشكوك في أهدافها ودوافعها، مع مجموعات 
ذلك  أكان  البعيدة،  وأهدافها  مصالحها،  خدمة  في  تصّب  شعبية، 
في  أو  الوسطى  آسيا  دول  في  أو  الصومال  أو  السودان  أو  لبنان  في 

غيرها.
هذا  ولماذا  وراءه؟!  هو  َمن  القوقاز  في  الحالي  الوضع  تفجير 
الحساس؟!  الظرف  هذا  في  يصّب  من  ولمصلحة  بالذات؟!  التوقيت 
إيران،  أرمينيا، وال  الوقت الحاضر، وال  ليس من مصلحة روسيا في 
وال جورجيا أن تشتعل الحرب. فهل لتركيا مصلحة بإشعالها، وهي 
يمتّد  قد  وإنما  المتحاربين،  الطرفين  على  تقتصر  لن  نارها  أّن  تعلم 
ميدان  الى  لتجّر  وأذربيجان،  وأرمينيا  باخ،  قرة  وراء  ما  الى  نارها 

القتال دوالً هي بغنى عنها.
داخلية  حسابات  ألردوغ��ان  أّن  أم  األم��ر،  حقيقة  تركيا  تعي  هل 

تدفعه للذهاب بمغامرته بعيداً!
الواقع  األمر  وفرض  واستخدمها،  القوة  أردوغان  امتلك  لو  حتى   
ناغورني  ستظّل  بل  السالم،  يحصد  لن  تأكيد  بكّل  فإنه  »التركي« 
قرة باخ، فتيل حرب قابل لالشتعال في أّي وقت، تغيب عنها فرص 

السالم العادل المفقود.
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق.

والعدل..  الكفاية  نريد  االجتماعية..  العدالة  نريد  ولكن  إرث..  والذّل 
حسب  فرد  ولكّل  الطبقات..  بين  الفوارق  بإذابة  إال  بهذا  لنا  سبيل  وال 
ناتج  واحد  لكّل  ثم  الفرصة..  واحد  لكّل  يعمل..  واحد  لكّل  عمله.. 

عمله«.
وبتأّمل كلمات الزعيم تكتشف كيف كانت أحوال المصرّيين؟ وكيف 
كانت الخريطة الطبقية؟ وتكتشف أيضاً رؤيته الثاقبة وقراءته النافذة 
المجتمع  جسد  في  العميق  الجرح  على  يده  وضع  من  مّكنته  التي 
روشتة  ووض��ع  السليم  التشخيص  على  الفائقة  وقدرته  المصري، 
العدالة  من  جعلت  التي  األولويات  تحديد  في  تمثل  وال��ذي  العالج، 
الفوارق  بتذويب  إال  تتحقق  أن  يمكن  ال  التي  األمثل  الحّل  االجتماعية 
األولى  اللحظة  منذ  للفقراء  المنحاز  مشروعه  جاء  لذلك  الطبقات،  بين 
ليوجه ضربات قاسمة إلى اإلقطاعيين والرأسماليين األجانب الذين لم 
700 شخص كانوا يحوزون الثروة والسلطة والنفوذ،  يتجاوز عددهم 
القرارات  ال�تأميم والتمصير ثم  الزراعي وقرارات  فكان قانون اإلصالح 
الطبقات،  بين  الفوارق  لتذويب  الفرصة  أت��اح  ما  وهو  االشتراكّية، 
مجتمع  حقق  ما  وه��و  الجميع  أم��ام  والعمل  التعليم  ف��رص  وإتاحة 
الكفاية والعدل إلى حّد كبير، حيث تغّيرت الخريطة الطبقية للمجتمع 
المصري ونمت الطبقة الوسطى بشكل غير مسبوق في تاريخ المجتمع 

المصري.
فهم  على  وقادراً  للفقراء  االستجابة  سريع  الناصر  عبد  جمال  وكان 
احتياجاتهم من دون تصريح، ففي إحدى زياراته لصعيد مصر توقف 
القطار في إحدى المحطات ففوجئ عبد الناصر ومرافقوه برجل بسيط 
الديوان  داخل  بصّرة  ويلقي  ريس«  يا  السوهاجي  جابر  »أنا  يصيح 
الناصر ورفاقه وقعت بين أرجلهم وتملك الحضور  الذي يقف فيه عبد 
الخاصة  الحراسة  ضباط  أحد  وسارع  والمفاجأة،  االرتباك  من  شيء 

ال  الصرة  أّن  المفاجأة  كانت  فتحها  وبعد  بحذر،  الصرة  هذه  بالتقاط 
تحوي إال رغيفاً من الخبز الناشف )بتاو( وبصلة في منديل محالوي، 
ولم يفهم أحد من الحضور لماذا رمى الرجل بهذه الصرة؟! إال أّن زعيم 
الفقراء كان الوحيد الذي فهم معنى الرسالة، وأطّل برأسه بسرعة من 
القطار وأخذ يرفع صوته في اتجاه الرجل الذي ألقى بالصرة قائالً له: 
»الرسالة وصلت يا أبويا، الرسالة وصلت«، وفور الوصول إلى أسوان 
وأحوالهم  التراحيل  عمال  عن  عاجالً  تقريراً  الناصر  عبد  جمال  طلب 
المعيشية، وفي خطابه مساء اليوم نفسه في جماهير أسوان قال: »يا 
أجر عامل  وإننا قررنا زيادة  الرسالة وصلت،  إن  أقولك  عم جابر أحب 
التراحيل إلى 25 قرشاً في اليوم بدالً من 12 قرشاً فقط، كما قّرر تطبيق 
في  مرة  ألول  التراحيل  عمال  على  والصحي  االجتماعي  التأمين  نظام 

مصر«.    
الناصر  عبد  جمال  قائدهم  على  الفقراء  يطلق  أن  عجب  ال  لذلك 
أجلهم  من  واتخذ  وفعالً،  ق��والً  لهم  انحاز  فقد  الفقراء،  زعيم  لقب 
المعارك  من  العديد  في  ودخ��ل  الحاسمة،  اإلج���راءات  من  العديد 
المحلية  الضغوط  من  البشر  طاقة  يفوق  ما  وتحمل  إلنصافهم، 
واإلقليمية والدولية لكي يتراجع عن مواقفه وسياساته االقتصادية 
والعالم  العربي  والوطن  مصر  في  للفقراء  الداعمة  واالجتماعية 
مصر  في  الفقراء  جموع  خرجت  المنية  وافته  حين  لذلك  الثالث، 
كّل  في  ص��وره  الجماهير  ه��ذه  ترفع  زال��ت  وم��ا  ل��وداع��ه،  والعالم 
ذكرى  وفي  االجتماعية،  للعدالة  كرمز  األرض  بقاع  كّل  وفي  مناسبة 
العربي  والوطن  مصر  في  الفقراء  أحوج  ما  نقول  الخمسين  رحيله 
في  ببؤسهم  يشعر  َمن  يجدون  ال  الذين  للفقراء  جديد  لزعيم  والعالم 
دون  من  تطحنهم  ودولية  وإقليمية  محلية  رأسمالية  سياسات  ظّل 

فاشهد. اللهم  بلغت  اللهم  رحمة. 

الفلسطينيين  الالجئين  دم��ج  على  ذل��ك،  ف��وق  والعمل،  الحق 
واستيعابهم.

عاصمة  واعتبارها  بالقدس  للفلسطينيين  حق  أّي  إنكار  ثانياً: 
ديني  صرح  أّي  وجود  عدم  من  الرغم  على  »إسرائيل«،  ل�  أبدية 
يهودي قديم فيها، مما يعني وضع مائة صرح إسالمي ومسيحي، 
المقدسة،  القيامة  وكنيسة  المبارك  األقصى  المسجد  مقدمها  في 

الصهيونية. السيادة  تحت 
بجوهر  تتعلق  مشروعة  حركة  االستيطان  حركة  اعتبار  ثالثاً: 
ظرف  أي  تحت  تجميدها  أو  إيقافها  ورفض  الصهيونية  العقيدة 
وباتت  األمر  لهذا  رضخت  ترامب  إدارة  واّن  خاصة  الظروف  من 
بوجودها  يتعلق  االحتالل  لدولة  شرعياً  حقاً  االستيطان  تعتبر 
إعطاء  يعني  مما  الدولية  القرارات  أو  الدولي  القانون  ينتهك  وال 
مصادرة  في  قدماً  بالمضّي  »االبارتايد«  لدولة  األخضر  الضوء 
على  إلرغامه  عليه  الشامل  والتضييق  الفلسطيني  الشعب  أراضي 

الهجرة من بالده.
الصهيوني  الكيان  وزراء  رئيس  بين  االت��ف��اق  إع��الن  راب��ع��اً: 
على  غانتز  بني  أزرق  أبيض  ح��زب  ورئيس  نتنياهو  بنيامين 
هذا  واعتبار  الغربية  الضفة  على  الصهيونية  السيادة  ف��رض 
التطبيع  عمليات  بأّن  األطراف  جميع  الى  رسالة  بمثابة  اإلعالن 
الى تهويد فلسطين بكاملها  الرامية  الكيان  لن تؤثر على سياسات 
القرارات  أو  العربية  اإلرادة  أو  الفلسطينية  للحقوق  اعتبار  دونما 

الدولية.
خامساً: إسقاط مبادرة السالم العربية نهائياً ورفض أّي مطلب 
على   1967 حزيران   4 حدود  على  فلسطينية  دولة  إلقامة  عربي 
للسيادة  التهجير،  أو  للطرد  المرشحون  الفلسطينيون،  يخضع  أن 

بالمناهج  ويسلّموا  الصهيوني  األم��ن  ومقتضيات  الصهيونية 
بحسب  إال  والقدس  فلسطين  عن  الحديث  تحّرم  التي  التربوية 

الصهيونية. النظر  وجهة 
تصديقه  عن  التطبيع،  احتفاالت  وسط  نتنياهو،  إعالن  سادساً: 
وحولها  القدس  في  سكنية  وحدة  آالف  خمسة  بناء  على  شخصياً 
بوجهها  يقف  ولن  مستمرة  االستيط�ان  حركة  بأّن  الجميع  إلبالغ 
مساعي  بإفشاله  يّذكر  وكأن�ه  ق��رار  أو  مناش�دة  او  تطبي�ع  أّي 
الواليات  األوروب��ي،  االتح�اد  المتح�دة،  )األمم  الرباعي��ة  اللجنة 
القرن  بداية  في   االستيطان  بتجميد  الروسي(  االتحاد  المتحدة، 

الحالي.
يتبّين من كّل ذلك أّن عملية التطبيع الجارية بين أطراف عربية 
والكيان الصهيوني لن تؤثر على سياسة هذا األخير وإنما ستزيده 
كما  تماماً  العنصرية  القهرية  بسياساته  واقتناعاً  وتطرفاً  تصلباً 
الى  معها  التطبيع  يؤّد  لم  التي  واألردن  مصر  مع  سابقاً  حصل 
كما  عادالً  حالً  الفلسطينية  القضية  وحّل  الشامل  السالم  تحقيق 

رّوج لذلك الرئيس أنور السادات.
االحتالل  دولة  تعقدها  التي  التطبيع  اتفاقات  إّن  القول  خالصة 
تؤثر  ولن  آخر،  أمر  أّي  عن  لها  بالنسبة  مفصولة  عربية  أنظمة  مع 
والتهويد  والضّم  االستيطان  في  إجراءاتها  أو  سياساتها  على 
أن  يمكن   – فلسطين  أطفال  درة   – الدرة  محمد  مع  فعلته  ما  وان 
أو من قانا الجنوب  أّي طفل عربي سواء كان من الضفة  تفعله مع 
أمهاتهم  مع  اللبنانيين  أطفال  من  العشرات  سقط  حيث  اللبناني 
وآبائهم دون أن يحاسب جندي إسرائيلي واحد على تلك الجريمة 

النكراء...!
*وزير ونائب سابق 

مات الملك عا�صت الأمة...

{ د. سمير صباغ
في مثل هذا اليوم منذ خمسين سنة مات جمال عبد الناصر ملك 

العروبة وباعث التيار القومي العربي.  
عاشت األمة هنيهات من الزمن على هدي أفكاره ونهجه بتحديد 
العربية  والرجعية  والصهيونية  اإلستعمار  ثالثة:  األمة  أعداء 
مع  للمفاوضات  ال  ثالثة  الءات  في  مسارها  تحّدد  التي  واألحكام 
خلفاءه  ولكن  معها.  للصلح  وال  بها  لإلعتراف  وال  »إسرائيل« 
إلى  أوصلهم  عنها  بعيد  نهج  في  وس��اروا  وخالفوها  تجاهلوها 
كامب دافيد ووادي عربة واليوم إلى مسيرة التطبيع التي بلغت 

حّد ابتالع »إسرائيل« األرض والحقوق الفلسطينية.
منذ أن وعى جمال عبد الناصر الدنيا وجد أّن بالده تعاني من 
الظلم كثيراً بسبب تخلف المجتمع جراء حكام فاسدين، فأيقن أّن 
من واجب الشباب النضال من أجل التقّدم ومن أجل كرامة شعبه. 
وفي ريعان شبابه أدرك أّن مصائب البالد تعود إلى مستعمر ظالم 

وحكم رجعي وال يمكن لها أن تستمّر في هذا الواقع.
دخل فلسطين مع الجيش المصري والجيوش العربية وتعّجب 
يعاني  فيما  إنكليزي  قائد  العربية  القوات  هذه  قائد  أّن  رأى  لما 

شعب فلسطين من تآمر اإلنكليز مع العصابات الصهيونية.
في الفالوجة حوصر جمال وفهم أّن في القاهرة نظام مسؤول 
سالح  به  يواجه  ال  عادياً  سالحاً  إال  له  يرسل  لم  إذ  هزيمته  عن 
العدو اليهودي، وأّن فلسطين يجب أن تكون هي بوصلة العرب، 
وأّن الخالص من هذا النهج الذي تسير عليه بالده مصر هو النهج 
إلى هزيمة الجيش المصري، وصّمم على تفجير ثورة  الذي أدى 

تقلب األوضاع رأسا على عقب.
منذ عام 1952 حّددت الثورة أعداءها وسارت قدماً في النضال 
والفقر  الجوع  على  فقضى  أعدائها.   مخططات  مواجهة  أجل  من 
السويس  قناة  تأميم  عبر  المنهوبة  المصرية  األم��وال  واستعاد 
وحدتها،  وتحقيق  أمته  لتحرير  وتوجه  العالي  السد  بناء  وعبر 
من  المستعمرة  العربية  الدول  معظم  تحّررت  إذ  حصل  ما  وهذا 
وحدة  أول  في  وسورية  مصر  وتوحدت  والفرنسيين  اإلنكليز 
وثار  العراق  في  األوض��اع  وقلبت  الحديث  العصر  في  عربية 
الخليج وحجم دور السعودية وساد التيار القومي العربي في كّل 

الوطن من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر.  
وفي مثل هذا اليوم من عام 1961 وقع االنفصال المجرم الذي 
هز وجدان األمة التي تتطلع إلى وحدة عربية شاملة وأنزل جرح 
تكالبت   1967 عام  وفي  الناصر.   عبد  جمال  نفسية  في  كبير 
الجيوش  بمعظم  وأنزلت  أميركياً  مدعومة  إسرائيلية  قوى  عليه 
فيها  قال  بحيث  وجدانه  في  كثيراً  أثرت  نكراء  هزيمة  العربية 
وفاته  وأعلنت   1967 عام  مات  الناصر  عبد  إّن  الشافعي  حسين 

عام 1970.
وبحجة وبستار »الربيع العربي« تمكنت أميركا من اللجوء إلى 
تيارات إسالموية لدحر التيار القومي العربي وتفرض على األمة 
»إسرائيل«  من  ويجعل  العربية  البالد  يقّسم  مشبوهاً  مشروعاً 
عروبتهم  عن  ليتخلوا  دوله  معظم  على  إمالءاته  ويملي  له  قائدة 
العدو  م��ع  التطبيع  مسيرة  ف��ي  دول��ه��م  بعض  على  ويضغط 
إمبريالية  سياسة  هي  األميركية  السياسة  هذه  إّن  الصهيوني. 
بكّل معنى الكلمة سياسة إستعمارية وعلى رأسها قيادة تستبيح 

كّل شيء في سبيل دعم »إسرائيل« لتحقيق أهدافه.
ثم  القدس  تهويد  إلى  أّدى  حداً  أميركا  إدارة  في  األمر  بلغ  وقد 
والفلسطينيين  العرب  على  يفرضها  القرن  بصفقة  سّمي  ما  إلى 
ولكن األمة رفضت هذه الصفقة وانبرت الدول العربية المناضلة 
وبرفض  الصفقة  هذه  برفض  الفلسطيني  والشعب  والمكافحة 
المخطط  هذا  كّل  إّن  الصدور.  فوق  الجاثم  »إسرائيل«  احتالل 
اإلسرائيلي األميركي سوف يسقط كما سقط غيره من المخططات 
بفضل مقاومة فليسطينية شرسة ومقاومة عربية في دول الجوار 

من لبنان إلى سورية ثم إلى العراق ترفض هذا المخطط.
جيش  قاهراً  مقاتالً  جيشاً  األمة  أعطى  أن  بعد  العمالق  رحل 
العدو  ومحرراً األرض ومعلناً إنتصاراً عليه أجهضه خلفه. وبقيت 
بعض  في  واإلنحرافات  الصعوبات  بلغت  ومهما  تناضل  األمة 
دولها التي تسير وفق اإلمالءات األميركية والصهيونية كالعراق 
تركع  لن  فإنها  واليمن،  والجزائر  وتونس  ولبنان  وس��وري��ة 
وستبقى شامخة مناضلة تنفض الغبار عنها وتشكل مقاومة مع 

المقاومة الفلسطينية التي تبقى دائماً بوصلتها األساسية.
رحم الله جمال واألمل دائماً في األمة.

{ علي بدر الدين

مواقفه  منسوب  مــن  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي  الــرئــيــس  ــع  رف
في  لبنان،  في  السياسية  الطبقة  على  غضبه  فائض  وصّب  السياسية، 
أفراد،  مستوى  على  كان  مثلها  حدث  وإْن  قبل،  من  تحصل  لم  سابقة 
وربما تكّررت أكثر من مرة، لكن أن يقدم رئيس دولة عظمى ومؤثرة 
في العالم كفرنسا على إهانة طبقة سياسية في دولة أخرى على المأل، 
وعلى مرأى ومسمع من العالم، فهذا تصّرف غريب وغير مسبوق في 
على  ماكرون  الرئيس  »مونة«  حجم  على  يدّل  ربما  الدولية.  العالقات 
واألهمية  لبنان،  على  »حرصه«  ومدى  اللبنانيين،  السياسيين  بعض 
تبدأ  الــتــي  الفرنسية  الــمــبــادرة  نــجــاح  على  يعلّقها  كــان  الــتــي  الكبيرة 
لبنان  في  فرنسا  مصالح  على  بمردودها  وتنتهي  الحكومة  بتشكيل 

والمنطقة.
الحارقة والالذعة  النارية،  إّن ما شجع ماكرون على إطالق مواقفه 
»بروفة«  في  نجاحه  بالوعد،  الوفاء  وعدم  خونة  بأنهم  البعض  واتهام 
لقاء قصر الصنوبر مع هؤالء السياسيين، والتعامل معهم على طريقة 
أن يقابل برّد  األستاذ والتلميذ وإعطاء األوامر والتوجيهات، من دون 
فعل معظمهم كأّن على رؤوسهم الطير، ألنهم ال يتجرأون سوى على 

الشعب المسكين، وألّن سجلهم السياسي ال يشّرف.
مقال«،  مقام  »لكّل  قاعدة  على  أغلبهم  مع  تعامل  ماكرون  اّن  يبدو 
خاصة أنه كان متيقنا أّن مسار األمور سيسلك وفق ماهو مرسوم له 
دفع  ما  الحكومة،  تشكيل  واجهت  التي  بالتعقيدات  فوجئ  كنه  بدقة، 
الذي  األمــر  واالعــتــذار،  المهمة  من  االنسحاب  إلــى  المكلف  بالرئيس 
أّن  خاصة  متوقعة،  غير  كبيرة  أمل  خيبة  ورئيسها  لفرنسا  شكل  ما 
تشكيل  بنجاح  لالحتفال  ربما  بثالثة  ووعد  مرتين  لبنان  زار  ماكرون 
مقّدمها  وفــي  الفرنسية  المبادرة  بنود  بتنفيذ  والمباشرة  الحكومة 
وغيره  الدولي  النقد  صندوق  مع  المفاوضات  إلى  والعودة  اإلصــالح 
ذلك، لكن هذه اآلمال والوعود تبخرت، وطارت معها األحالم اللبنانية 

والفرنسية وكأّن عيناً أصابتها وقلبت المشهد رأسا على عقب.
الرئيس  ومــن  والـــالذع  الساطع  الفرنسي  للغضب  كافياً  كــان  هــذا 
الواثق  ومهابة  بثقة  صــدره  على  »خــبــط«  باعتباره  بــالــذات  مــاكــرون 

اللبنانية. السياسية  وبالطبقة  بنفسه 
ويبدو أنه عندما قّرر زيارة لبنان، بعد إنفجار مرفأ بيروت في الرابع 
التاريخية  الحقبة  إلى  والذكريات  الذاكرة  به  عــادت  الماضي،  آب  من 
وهو  وُيطاع  يأمر  فرنسياً،  سامياً  مفوضاً  لبنان  حاكم  فيها  كان  التي 
صاحب السلطة المطلقة والقرار، يفعل ما يشاء من دون اعتراض من 
أحد، وهكذا اعتقد، وراهن على أّن النظام السياسي الطائفي والمذهبي 
التي كانت فرنسا شريكة في صناعته وفرضه على اللبنانيين، وإبداء 

»حرصها« الدائم على لبنان الذي تّوج بوصفها »األّم الحنون« له.
الموالية  السياسية  المكونات  كّل  الواقع نجح ماكرون في جمع  في 
سياسي  تباعد  بعد  الصنوبر،  قصر  في  الوسطية  والقلة  والمعارضة 
جاءت  ثم  واالرتــهــانــات،  واألجــنــدات  والتحاصص  المصالح  فرضته 
على  سلباً  تؤثر  أن  دون  من  للتباعد،  إضافية  كذريعة  كورونا  جائحة 
تقاسم  فــي  المفضلة  المشتركة  هوايتهم  ممارسة  فــي  استمرارهم 
والحرمان  اإلهــمــال  سياسة  وانــتــهــاج  األمــــوال  وتــكــديــس  الحصص 
الجميع  شمل  لّم  استطاع  وحده  وتجويعهم.  الناس  وإفقار  والفساد 
الفرص  الفرنسية، وهي من  الدعوة  من دون أن يتخلف أحد عن تلبية 
يلتقي فيها هؤالء في غرفة واحدة، وعلى طاولة واحدة،  التي  النادرة 
صحافي،  مؤتمر  في  وكأنه  ماكرون  يلقيها  كلمة  كّل  إلى  يصغوا  وأن 
إال  األسئلة  توجيه  لهم  يحّق  ال  صحافيين،  إلى  تحولوا  والسياسيون 

في آخر المؤتمر.
ماكرون  شجع  بل  حفز  الذي  هو  جداً  الهادئ  السياسي  المناخ  هذا 
من  الحاضرين  بأّن  العتقاده  الثانية،  زيارته  في  مواقفه  إطالق  على 
أنفسهم  على  انقلبوا  قد  عينه  تحت  وهم  تجّل،  لحظة  وفي  السياسيين 
وحضوره  لبنان  خراب  سبب  وكانت  اعتمدوها  التي  سياستهم  وعلى 
تبدأ  سياسية  وشروط  مطالب  بصنارة  الطعم  لهم  ورمى  فتجرأ  اليه، 

بسرعة التكليف وهذا ما حصل. واالستفادة من هذا المؤشر اإليجابي 
لسرعة تأليف الحكومة ضمن مهلة األسبوعين، ولكن هذا لم يحصل، 
رغم تمديد المهلة لمرتين متتاليتين، ولم يصّدق الرئيس الفرنسي أنه 
خسر الرهان على الطبقة السياسية، ولم يفده توسيع مروحة اتصاالته 
والدولية،  واإلقليمية  المحلية  والــمــؤازرة  الدعم  وطلب  ومشاوراته 

إلزالة العراقيل والعقد والشروط التي تعيق تشكيل الحكومة.
على العكس تماماً فكلما ضعفت المبادرة الفرنسية، كثر السالخون 
ذلك،  مــن  أكــثــر  التشكيل.  وجــه  فــي  المشاكل  وتفاقمت  والــشــمــاتــون 
عجلت بهبوط معنويات الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب ويأسه 
الخاتمة  إلــى  الــوصــول  عــن  الــمــبــادرة ومــن خلفها  وإحــبــاطــه، وعــجــز 
اقتضى  ولو  العقد،  فكفكة  مقومات  توفر  وانعدام  المطلوبة،  اإليجابية 

األمر تمديد المهلة.
قرار  وكـــان  الــنــفــس،  الــمــبــادرة حتى قطع  الــخــنــاق على  وقــد ضــاق 
المغادرة  ثم  واالعتذار،  الشاقة  مهمته  استكمال  من  المكلف  انسحاب 

على عجل إلى مقّر عمله الديبلوماسي كسفير للبنان في ألمانيا.
بالمبادرة  وتّوجت  الثانية  ماكرون  زيارة  واكبت  التي  الوقائع  هذه 
التي كان يعّول على نتائجها كثيراً، والتي ستساهم في إعادة تموضع 
التأثيرية  قدرتها  مدى  ويظهر  والمحيط،  لبنان  في  فرنسي  سياسي 
إال  اتفاق،  أو  حــوار  أو  تفاهم  أّي  على  العصية  السياسية  الطبقة  على 
السلطة وتخليها عن  لمغادرة  ما يخدم مصالحها وخاصة عدم دفعها 
وال  والمالية.  اإلقتصادية  الدولة  مقدرات  على  والسيطرة  اإلمساك 
عن  إبعادها  تريد  التي  الفرنسية  المبادرة  بنود  تنفيذ  تلتزم  أن  يمكن 
بنودها وأساسها  أهّم  أمامها سوى عرقلة  والنفوذ، وال خيار  السلطة 
بكّل  الــمــبــادرة  إفــشــال  إلــى  تلقائياً  يـــؤدي  مــا  الــحــكــومــة،  تشكيل  هــو 

تفاصيلها.
لم  ورئيسها  لفرنسا  ثقيل  عيار  من  سلبية  صدمة  شكل  ما  وهــذا 
الصدمة،  بحجم  للجميع، وأنتج غضباً  بالنسبة  أو متوقعة  تكن واردة 
الفاسدين من  وإطالق مواقف سياسية حادة، وتهديداً بكشف أسرار 
السياسيين، أقله عن األموال المنهوبة والمهربة المخبّأة في المصارف 

الفرنسية والقريبة منها.
المبادرة  فشل  بعد  الصحافي  مؤتمره  في  قاله  ما  قصد  أو  أخطأ 
الجميع  لتشمل  واتهاماته  مواقفه  »بيكار«  وسع  حيث  أديب،  واعتذار 
وقّدم  وسيادته،  وشعبه  لبنان  عن  دافــع  الــذي  بين  يفّرق  أن  دون  من 
اإلرهابية  الهجمة  مــن  وصــانــه  لبنان  وحــمــى  الــجــســام،  التضحيات 
ومستبّدة  فــاســدة  سياسية  قــوى  وبــيــن  لــهــا،  تــعــّرض  الــتــي  الــشــرســة 
حكومة  تريد  وال  بالمفاسد،  البلد  تغرق  زالت  ما  التي  وهي  ومتسلطة 

وال إصالحا وال وطناً وال دولة وال مؤسسات فاعلة وعادلة.
أخطأ ماكرون عندما راهن على الطبقة السياسية، واعتقد أنها بوابة 
وإدارته  يعلم  أنــه  مع  فرنسا،  مصالح  على  والمؤتمنة  لبنان  خــالص 
الحقائب  على  تتناتش  لتاريخه  تــزال  ال  التي  الطبقة  هــذه  عن  الكثير 
على  وهي  وكبيرة،  صغيرة  كّل  في  والتحاصص  والمصالح  الوزارية 
امتيازاتها  نزع  على  تجرأ  أو  أحد  حاول  ما  إذا  البلد  إلشعال  استعداد 
من  كانوا  لو  حتى  بآخرين  استبدالها  أو  منها  والسلطة  ومكتسباتها 
إليها، ان كان يدري الرئيس ماكرون  »لحمها ودمها« وأقرب المقّربين 
أو ال يدري فإنه »زرع العاصفة وحصد الريح«، وال أعتقد انه سيصّدق 
وأنها  فرنسا،  حب  في  باّدعائها  السياسية  والــقــوى  السلطة  إصــرار 
األولى،  الجولة  من  القاضية  بالضربة  وإسقاطها  المبادرة  فشل  رغم 
مازالت تصدح بأعلى اصواتها انها مع المبادرة التي أفشلتها وموتتها 

وشاركت في دفنها.
ماضيا  فعال  أصبحت  ألنها  للمبادرة،  والتسويق  الترويج  كفى   
توقيت  مع  تتزامن  ماكرون  عنها  أعلن  التي  والمهلة  كــان،  خبر  وفــي 
أو  له  المجّدد  الرئيس  إسم  كان  وأيــًا  االميركية،  الرئاسية  االنتخابات 
االقتصادي  الحصار  استمرار  ســوى  للبنان  سيقّدم  مــاذا  المنتخب، 
المحاوالت  فــي ســيــاق  والــســيــاســي والــعــقــوبــات والــضــغــوط، وكــلــه 
المستمرة من أجل تركيع لبنان وجّره إلى المحور االميركي وإمالءاته 

ومصالحه التي تخدم الكيان الصهيوني...!

مخّطط جديد ا�صمه »الإبراهيمية«ماكرون زرع �لعا�ضفة وح�ضد �لريح... و�لمبادرة �أ�ضبحت فعاًل ما�ضيًا

{ لواء العريضي 
1900 عن مخطط الصهيونية وبناء بلد »قومي«  لو كتب أحد عام 
لليهود لكان اّتهم بالهرطقة والتآمر. ولو قال أحد إّن العالم يتجه نحو 
بمصير  تتحّكم  واحدة  عالمية  لحكومة  يخطط  البعض  وإّن  العولمة 
ما  تفاصيل  نعرف  دائماً  المجانين.  مستشفى  مصيره  لكان  الشعوب 
لم  ُيحاك لنا عند فوات األوان وبدء التنفيذ الفعلي على األرض. فمثالً 
نصّدق المؤامرة على فلسطين إاّل بعد عقوٍد من تاريخ وضع المخطط 
وبدء الهجرة اليهودية إليها. فنحن نعيش تخبطاً يضمن تآمر الخارج 

علينا دون أن ندرك، فال نرى ما اآلتي إاّل بعد فوات األوان.
في  المتزايد  االهتمام  تالقي  جديدة«  »ديانة  فكرة  عن  سنتحّدث 
دائٍم  كحلٍّ  لفرضها  تسعى  التي  األميركية  المتحدة  الواليات  مطبخ 
مشارف  على  أصبح  الذي  الجديد«  األوسط  »الشرق  في  »السالم«  ل� 

االنتهاء بالنسبة لطّباخيه.
أب  »ابراهيم  للنبي  بنسلها  تعود  السماوية  الديانات  أّن  نعلم 
على  يقع  منها  قليٌل  األدي��ان  بين  األساسية  والخالفات  األنبياء«، 
األحداث التاريخية التي تلت سفر هذا النبي وأغلبها يتبلور بعد والدة 
فكرة  أتت  األنبياء«  »أب  من  لذلك  المحمدية.  والدعوة  المسيح  السيد 

»اإلبراهيمية«.
في  عاماً  ثالثين  حوالي  منذ  »اإلبراهيمية«  فكرة  تتبلور  ب��دأت 
ِخَذت على محمل الجّد في العام  الواليات المتحدة األميركية، ولكّنها اتُّ
2013. لإلبراهيمية مفهوم سياسي ينطلق من منطق ديني، تستخدم 
الخالفات  حّل  في  الشائع  كالجذر  األنبياء«   »أب  كونه  ابراهيم  النبي 
فيه  تذوب  والذي  األديان  بين  المشتركة  الخّيرة  الروحية  القَيم  عبر 
العداوات وتنصهر. إذا توقفنا عند هذا الحّد تبدو الفكرة جميلة تطرح 

سالماً أراق الكثير من الدماء، منّمقة بمفردات رّنانة تشّد القارئ. 
المشروع.  ه��ذا  أه���داف  لفهم  بالتفاصيل  ال��غ��وص  علينا  لكن 
الثالثة  األديان  بين  مشترك  هو  ما  لكّل  القدسّية  تعطي  فاإلبراهيمية 
النبي  لنسل  المقدسة  الحقوق  بإعطاء  األرض  على  فُيَترَجم  فقط. 

ابراهيم كما ُيّتفق عليه بين المجتمعين من علماء الدين والسياسيين.
بمعنى آخر، إعادة تأويل النص الديني المكتوب الستشفاف ما هو 
مشترك بين األديان! وكما نعلم أّن المسيحية تحتضن التوراة بتسمية 
القرآن الكريم،  القديم« واإلسالم المحمدي يعترف بكليهما في  »العهد 
المقّدسين  بالكتابين  يعترف  ال  التوراة  أّن  نرى  التسلسل  عكسنا  فإذا 
القديم«  »العهد  هو  نسبة  بأعلى  بينهم  مشترك  هو  ما  لذلك  اآلخرين. 
أو »التوراة«.  وكّل ما هو مشترك سيحظى بالقدسية في كتاب ديني 
الجديد  للعهد  قدسية  ال  أنه  أّي  السابقة.  الكتب  قدسية  يسِقط  جديد 
أّي اإلنجيل المقّدس وال قدسية للقرآن الكريم، بل كتاب جديد بطبعة 
جديدة يحمل التعاليم الدينية والسيرة النبوية لنسل ابراهيم يحظى 
لن  الجديد  بالكتاب  يعترف  ال  من  وكّل  المنفردة.  التامة  بالقدسية 
يعيش في الدولة اإلبراهيمية التي يطمحون إلى إنشائها. طبعاً هناك 
آلية لالتفاق على كّل ما هو مشترك يتحدثون عنها بالتفاصيل، لكننا 

لن نغوص فيها كي ال نطيل المقال أكثر.
بين  المشتركة  القواسم  تجميع  عند  »اإلبراهيمية«  هدف  يتوقف  ال 
السياسية  الخريطة  على  لترجمتها  يتعداها  بل  السماوية،  األدي��ان 
بحّجة »السالم الشامل« في الشرق األوسط. وظهرت دراسات لجامعات 
أميركية تحّدد حدود الدولة اإلبراهيمية بمسار رحالت »أبي األنبياء« أّي 
أّن المسار االبراهيمي هو حدود الدولة المزعومة التي شاء القدر أن تكون 

هي ذاتها حدود »إسرائيل التاريخية« التي تتجّسد بَعلَمها! 
اإلم��ارات  بين  التطبيع  اتفاق  ترامب  دونالد  وصف  »للمصادفة« 
والمعاهدات  االتفاقيات  أّن  علماً  »اإلبراهيمي«  باالتفاق  و«اسرائيل« 
بها  ُيعَقُد  التي  المدينة  أو  المنطقة  باسم  اسمها  يرتبط  السياسية 
انما ترامب  االجتماع  مثل لوزان، سان ريمون، كامب دايفيد، فيينا... 
وَمن خلفه أصّروا على كلمة »اإلبراهيمي«. إّن هذا التطبيع فيه أهداف 
البضائع  االقتصادي المتجّسد بتسويق  الخطر  خفّية ال تقّل شأناً عن 
األراض��ي  في  السياحة  وتقوية  الخليجية  السوق  في  اإلسرائيلية 
القضية  خيانة  عن  ناهيك  أوروب��ا،  إلى  النفط  أنابيب  ومّد  المحتلة 
الجميع  أغفله  الذي  الخفّي  فالهدف  تصفيتها.  ومحاولة  الفلسطينية 
هو في عنوان االتفاقية أّي »السالم«، فلم يكن هناك حرب بين الطرفين 
الشامل«  أّن معناه في نظرهم »السالم  أصالً إلدراج كلمة السالم لوال 
سترضي  أنها  يظّنون  التي  لإلبراهيمية  التسويق  عبر  يكون  ال��ذي 

شعوب المنطقة رغم بئسها.
لعلماء  اإلمارات  استدعاء  سبب  يستنتج  أن  للمتابع  يمكن  هنا  من 
العربية.  الدول  مختلف  من  أراضيها  إلى  حين  كّل  في  مسلمين  دين 
العائلة  »بيت  اسمه  عمالق  عمراني  صرح  لتشييد  مبادرتها  كذلك 
مجمع  في  الثالثة  األديان  جمع  إلى  يهدف  ظبي  أبو  في  اإلبراهيمية« 

مشترك ليكون عنواناً »للتسامح الديني« كما يزعمون.
ال نقف عند هذا الحّد، فمنظمة األونروا عمدت تسمية القدس »بالمدينة 
الفلسطينية«  الدولة  عاصمة  »القدس  عبارة  واستبدال  االبراهيمية« 
بعبارة »القدس هي مدينة مقدسة لكّل الديانات اإلبراهيمية« في منهج 
تصّد  واجهها  والتي   2017 عام  فلسطين  في  ترعاها  التي  المدارس 
بهذا  ُتعنى  وجمعيات  منظمات  إنشاء  تّم  كما  إلسقاطها.  كبير  شعبي 
الشمل  لّم  تعاون  »دائرة  أبرزها  غيرها  أو   NGO كانت  إْن  الموضوع 
2006 وما زالت تقوم  أيلول/ سبتمبر  التي تأّسست في  االبراهيمي« 
بنشاطاتها في مختلف البلدان. آخرها كان صالة جماعية إلبعاد شر 

وباء كورونا عن البشرية. 
إّن ضمان استمرار وجود الكيان الغاصب ال يقضى بإبرام معاهدات 
بل  فقط،  االقتصادي  االكتفاء  وال  المطّبعة  الحكومات  مع  س��الم 
أو  الديني  المنحى  من  كان  إْن  المنطقة  شعب  ثقافة  لتغيير  يتعّداهما 
وتفّكك  الوطنية  الهوية  تنبذ  استراتيجية  سياسات  رسم  عبر  القومي 
أنفسهم وبينهم وبين األرض. فستأتي  السّكان  التاريخي بين  الرابط 
وسياسية  اقتصادية  كثيرة  ومغريات  دينية  بدسائس  االبراهيمية 

تقنع الجميع أنها الخالص الوحيد. 
يبدو  األمد  طويل  استراتيجي  مخطط  أمام  كالعادة  نحن  أخيراً، 
للوهلة األولى أنه ذو أهداف إنسانية سامية، إال أنه يحمل فى طياته 
استمرارية  وضمان  تثبيت  لمرحلة  »تقّدمية«  صهيونية  أه��داف 
اقتصادّياً  تفّوقها  فيضمنون  ممكن.  وقت  ألطول  وأمنها  »اسرائيل« 
وتكنولوجياً على دول المنطقة مّتكئين على »الحّجة التاريخية« التي 
يضمرونها منذ قرون. وما زالوا يزّورون ويكذبون ويخدعون ولن يكلّوا 

حتى يصبح ما اخترعوه حقيقة.
سمة  كان  االستخفاف  ألّن  غربي  مخطط  بأّي  لالستخفاف  داعي  ال 
أّن رهان الغرب على طاعة بعض  أجدادنا يوم خسرنا فلسطين. كما 
أعضاء المؤّسسات الدينية لزرع الفكرة اشتّد عصبه اليوم أكثر حيث 
نرى مكر بعض رجال الدين، وتمايلهم المثير مع السياسيين الفاسدين 
واحد  دين  رجل  يتطلّب  والفتن  الفتاوى  فإطالق  عادة.  أصبح  الذي 
»متهّور«، وإخمادها يستلزم مئة عاقل. ويا ويلنا من الدين والسياسة 

عندما يصبحان وجهان لعملة واحدة...!



ثقافة وفنون10

 ديوان »وم�صة«.. اقت�صاد

في اللغة �ات�ساع في الر�ؤى

{ د.عبدالله الشاهر*
تشّكل اللغة في ديوان »ومضة« للشاعر المرحوم أمين 
الديب مؤسس األدب الوجيز المرتكز األساس الذي يكتسب 
ديوانه  في  اللغة  تبدو  إذ  واقعياً  وجوداً  ومضته  بناء  فيه 
ليست أداة اتصال وإنما أداة إنتاج تمتلك خطورتها بذاتها 
لتسمو بشعرّيتها التي تكون تأشيرة دخول لها إلى دائرة 

اإلدهاش؛ واإلدهاش أحد أهم خصائص الومضة...
الشاعر  إليها  استند  التي  اللغوية  المرتكزات  هي  فما 
في بناء معماره »ومضة« والتي أتاحت له أن يحقق عمقاً 

واتساعاً في آن معاً؟...
على  أعتمد  الشاعر  أن  المرتكزات  هذه  أّول  أن  والحقيقة 
من  أو  الصوغ  خالل  من  سواء  والتكثيف  اإليجاز  شعرية 
خالل التركيز واستخدم آليات التكثيف والتحويل والترميز 

وانتهك بهذه اللغة الحدود بين الواقع والمتخيل.
يقول الشاعر في الصفحة 47 من ديوانه ومضة:

في المقلب اآلخر
لغة تنسج كينونتها

الصمت
ستارة الكالم الحميم

الزمن انزياح
استعمال مغاير للغة

أكثر  للغة  اإليحائي  البعد  يتجلى  الومضة  ه��ذه  في 
االستعاري  البعد  بتغليب  وذل��ك  التواصلي  البعد  من 

واالنزياحي على البعد الكنائي في اللغة...
المرتكز الثاني الذي يتمثل في شعرية التكثيف من خالل 
المعتاد  عن  االنتباه  تحول  ورموز  واستعارات  تشبيهات 
ما  والرموز  بالصورة  االنشغال  إلى  يدعو  انزياحاً  وتخلق 
يحيل هذه الومضة إلى قراءة ال تتسم بالسهولة المألوفة... 

يقول الشاعر في الصفحة )9( من الديوان:
اِخلع وجوهك

تحرر
عسس اللغة تخذلك

ال يرتشد المعنى لتقواك
على ضفاف مقتولة

في هذه الومضة نجد الشاعر يحّول االنتباه عن السائد 
المعتاد ليلفت المتلقي إلى قراءة غير متوقعة،

المقدس  بالوادي  فإنك  نعليك  خلع   - وجوهك  اخلع 
طوى

عسس اللغة تخذلك - عسس السلطة تخذلك
ال يرتشد المعنى لتقواك - ما يرشد إليه الحديث

الحذف  ممكنات  الشاعر  ومضة  في  الثالث  المرتكز 
واإلضمار والقدرة على توظيفها كبعد تأويلي يشكل طبقة 
أخرى لمعنى الحذف كآلية مهيمنة لتشكيل حكائية للنص 

داخل النص عوضاً عن الشكل الخارجي...
يقول الشاعر في الصفحة )63( من ديوانه ومضة:

المسافة بين عشقين
زمن يتكاثف

يكتمل الكون بقبلة
اآلخرون لغة عمياء

وفي هذا اعتمد الشاعر على رمزية اللغة في إحداث حالة 
قراءات  إلى  المتلقي  إلحالة  النص  لغة  في  الالتوازن  من 

تأويلّية عدة...
المرتكز الرابع امتالك القدرة اللغوية على انفتاح الرؤى، 
واختالف طرائق التعبير إذ إنه كان يبحث في الكشف عن 
التجدد  إلى  الدائم  نزوعه  خالل  من  المتغير  أو  المختلف 
ديوانه  من   )8( الصفحة  في  الشاعر  يقول  وال��ت��ف��رد... 

ومضة:
الماء نقي

ال ملح في الغيم
النهر قطيع عائد

امرأة التبس حيضها
هذه الومضة مكّونة من عشر كلمات، لكنها أعطتنا عمقاً 

وسعة وارتدادات وتشّظيات واسعة الطيف نلحظ فيها:
الماء  من  »وجعلنا  الروح  وأصل  النقاء  أصل  الماء  • أن 

كل شيء حّي«  الماء نقي.
فالملوحة  أصلنا،  في  وليس  ببشريتنا  ملوثون  • نحن 

باألرض »ال ملح في الغيم«.
كالنهر  هو  ال��ذي  القطيع  بعقلية  محكومون  نحن   •

الجارف لكل الخطايا  »النهر قطيع عائد«.
والدات  الرؤيا  وضبابية  اليقين،  وعدم  الريبة  • هاجس 

واعدة. فالمستقبل عندنا ملتبس  »امرأة التبس حيضها«.
المرتكز الخامس القدرة على تجاوز التقليدية دون إلغاء 
لثوابت اللغة، فهو شاعر يستغرق في الحالة النفسية من 
خالل تناٍم موظف يلتقط فيه اللحظة والدهشة والقفلة من 

خالل مصالحة بين لغته وأفكاره...
يقول الشاعر في الصفحة )40( من ديوانه ومضة:

المشاعر تسكن الرياح
لوال المواسم المزاجية
الستكانت كقصيدة في

بحورها الراكدة
فاللغة هنا لم تأت عن مجرد التفكير في المعنى ولكنها 
حتى  وذهنه  ومشاعره  الشاعر  عواطف  على  استحوذت 

وصل إلى هذه التركيبة...
الديب كان مسكوناً  أمين  المرحوم  الشاعر  أن  والحقيقة 
الشعرية  الجملة  أن  نجد  لذلك  تنتهي،  ال  عوالم  بهواجس 
والالوعي.  الوعي  بين  والالواقع،  الواقع  بين  تهيم  لديه 
من  فيها  للمتلقي،  مفاجئة  الوامضة  لغته  جعل  ما  وهذا 
بقدر  الحب  من  وفيها  المغامرة،  من  فيها  ما  بقدر  اإلدهاش 
ما فيها من المأساة، وفيها من الحلم بقدر ما فيها من الوهم، 

وفيها من التكثيف بقدر ما فيها من االتساع...
يقول الشاعر في الصفحة )42( من الديوان:

الشتاء
 امرأة تستحم

جعل  ما  وهذا  بالمولدات  يزخر  الذي  التضاد  عالم  إنه 
دالالت  حمل  على  لقدرته  بالحياة  ينبض  ومضاته  نص 

كثيرة يمكن قراءتها بأوجه متعددة...
أمين الديب إذا أردت أن تدخل عالمه فإن عليك أن تستعّد 

للدخول في متاهة من الصور واألشكال واألفكار...
الذي  الوامض  النص  عجائب  في  للدخول  تستعّد  أن 
الطبيعة  م��ن  مساحات  نحو  يمتد  خيال  أسير  يجعلك 
والحنين  والمأساة  واألن��وث��ة،  والفكر  والحب  والجمال 

والرغبة واإلشباع...
يقول الشاعر في الصفحة )66( من ديوانه:

تعّري
كي يدخل الضوء

إلى روحي المظلمة
قالت الستائر

ديوانه  ف��ي  الشاعر  طرحها  التي  األف��ك��ار  ه��ي  كثيرة 
هذا  بها  ص��اغ  التي  اللغة  هي  جريئة  وكثيفة  »ومضة« 
العمق  شاهقة  بومضة  سأختم  أطيل  ال  ولكي  ال��دي��وان 

سحيقة االتساع...
يقول الشاعر في الصفحة )100( من ديوانه:

كأيٍة محدودٍة
تحتملين االنبعاث

كلّما راودتك حروفي.
*ناقد سورّي
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ب�سام رجا: وفي البدء كان المخيم!*�إ�ضاءة

{ مروان عبد العال** 
في البدء كان المخيم. وذات سفر إلى تونس، كان اللقاء األول بيننا. 
السحاب.  وبين  الهواء  في  الفضاء،  رحاب  في  يلتقيان  فلسطينيان 
ودكتاتورية  الجغرافيا  واستبداد  القاسية  المسافات  بيننا  حالت 
المألوفة، فوجدنا نفسينا في طائرة تحملنا على ذراعيها  الحياة غير 
الموحش.  جوفها  في  الوجوه  ازدح��ام  وسط  المتقطعة  الغيوم  بين 
ورّب صدفٍة خيٌر من ألف ميعاد. كنت قد قابلته عبر الهواء أيضاً، عبر 
األثير في ذاك البث اإلذاعي أو تلك المحطة التلفزيونّية. التقينا صورة 
وصوتاً وفكرة ولكن قلّما جسداً. تابعته بشغف واقتفيت قلمه وغضبه 
رأيت  النافذة،  ونحو  المسافرين  وجوه  في  نظرت  وعندما  ونظرته. 
نتبادل  كأننا  بابتسامة،  نفسه  على  دّلني  وجهي،  كما  مألوفاً  شخصاً 

التحية بكلمة واحدة »وجدتك«!
المضيفات  المتبع وأوامر  النظام  بعد تنسيق ذاتي سريع، وخارج 

تجاورنا بالمقعد، وانفجر فينا جنون المخيم.
قلت: »اليرموك« يا رفيق بسام. 

قال: »نهر البارد« يا رفيق. 
»مؤتمر  لحضور  معاً  جمعتنا  التي  الرحلة  ساعات  م��دار  وعلى 
أنين  في  الكالم  أوغلنا  فلسطين«،  أجل  من  للعدالة  الدولي  المنتدى 
المخيم معلقاً  تصورنا  المتجددة.  النكبات  سمفونية  وعزفنا  الجرح 
في قفٍص طائر، وتساءلنا من يختطف اآلخر؟ المخيم اختطفنا، صرنا 
اليرموك  وجع  بطعم  يقيدنا.  الذي  المنفى  هو  وطواعية.  حباً  رهينته 
قضية  لتصفية  الجديدة  االستراتيجيات  خبث  عن  تحدثنا  الطازج، 
الالجئين بأدوات إرهابية مشبوهة، ولكن بسياسات واعية من جهات 
متعددة، تخدم العدو وتسعى إلى تدمير الحق عبر تمزيق روح المكان 
مكرر،  ولجوء  وفردية واندماجية،  قسرية  حلول  أمام  الالجئ  ووضع 

وغربة ُتَغّرب فلسطين عن أحبابها. 
مكوناتها،  بكل  األمة  ألنسجة  الغزاة  تفكيك  في  هو  الفخ  كان  ولما 
بصيغة  مكان  لنا  يبقى  كيف  في  تناظرنا  سورية،  في  يجري  كما 
متموجاً  الحديث  جامعة. بدأنا  وثقافة  واحدة  بروح  تّتصل  موحدة 
»الالمتوقَّع«،  سؤال  إلى  لنصل  وساعتها،  الحرب  عن  متجانساً،  ثم 
عّدة  مخّيمات  اجتثاث  من  الرغم  وعلى  الالمتوقَّع؟  هذا  يحدث  وكيف 

أتوقع«  أكن  »لم  عبارة  كثيراً  رددت  اللبنانية،  األهلية  الحرب  أثناء 
عن تدمير مخيم نهر البارد وذلك بمحض ميزات وأسباب عدة تخص 
تدمير مخيم  بسام  يتوقع  ولم  وغيرها.  والمحيط  والمسافة  المكانة 
ذات  والشام  الدافئ  دمشق  حضن  في  الالجئين  عاصمة  اليرموك، 

السيف الذي لم يِهن. وهكذا جمعنا حدوث وحديث الالمتوقع.
للزوم  المحبسين«  »رهين  نفسه  المعري  العالء  أبو  سمَّى  وكما 
منزله، صرنا »رهين المخيمين«، نلزم المخيم ونلزمه باألمل. األمل هو 
المكان ال يختلف  إن اختلف  المخيم، حتى  في نسخة طبق األصل عن 
االتجاه. سقط المخيمان باليد السوداء الشيطانية ذاتها، رغبة في قتل 
هويته المفترضة كحاضنة لنسيج اجتماعي فلسطيني ومكان لمجتمع 
افتقد المكان األصلي وحّول المكان من ركيزة اضطرارية إلى وعاء يعيد 
متجّددة.  بأشكال  ومكانته  الفلسطيني  الالجئ  وهوية  صورة  تشكيل 
عبر سنوات النكبة، حمل كل منا فيه نسخة مفترضة عن بلدته لننسج 

فيه ومنه شبكة عالقات وتقاليد وعادات وذكريات وأحالم مشتركة.
الرواية  في  واألدب،  واإلع��الم  الثقافة  سالح  عن  للحديث  انتقلنا 
بيننا  فحضر  المخيم،  هي  أيضاً  بدايته  كانت  والتي  والشعر،  والقصة 
الكبيرة«.  المدن  تعبس  المخَيُم  يبتسم  »حين  ليقول:  درويش  محمود 
وشاتيال  بصبرا  مروراً  الحلوة  عين  إلى  البارد  نهر  إلى  اليرموك  ومن 
وتل الزعتر، هو ذا المخيم الشاهد الحي على النكبة؛ نالت منه عمليات 
القتل المتسلسل لتجّرده من هويته وناسه وروحه، كي تصبح العودة 
لن  مستحيلة وفلسطين منسّية. وألن الذاكرة مقاومة والحلم مقاومة، 

يخنق الحق كل المسميات المخترعة التي تشّكلت عبر سنوات النكبة.
هو ذا بسام العاشق الذي ترك نبضه في المخيم. بسام المبدع جداً، 
جداً، والمقاوم  واإلنسان  جداً،  والحالم  جداً،  والغريب  جداً،  والالجئ 
حارقة  رملية  طرق  على  وسابقه  الغريب  ظل  طارد  الذي  بسام  جداً. 
الغربة  ابن  بسام  التكوين.  ومعالم  الروح  تضاريس  عبر  ومتعرجة 
المتكّررة، الذي ال يبدو لي غريباً. يشبه حكايات المخيم. يدهشني لفرط 
ما يشبه فلسطينه وسوريته وعروبته. صرت أكثر مقدرة على تفسير 
نظراته الموغلة بالوجع وعلى سبر سر ابتسامته األقوى من تفاصيل 
والتصريح.  والمقابلة  والخبر  والكلمة  الروح  صلة  استمرت  الغربة. 
وظللنا  عجل  على  ونتصادف  دمشق  إلى  بيروت  إلى  تونس  ندور من 

معاً رهينة المخيم في دائرة الوعد إلى لقاء قريب منتظر علّه يأتي. 

قدرنا أن نودعك لنعرفك أكثر، لنسمع دوي صرختك في وجه المنفى 
الذاكرة األصيلة  كما  نحتاجك  أكثر..  نحتاجك  ونحن  نودعك  القهري. 
العربي  التيه  الحق في زمن  التزوير. تردد فينا كصوت  العصّية على 
إليك  أحوجنا  ما  الصهينة.  نحو  والحجيج  التطبيع  وموسم  الكبير 
لإللغاء.  القابلة  غير  فلسطين  وفكرة  التدليس  من  الرواية  لتحمي 

ونشتاقك لتلقي علينا تحية »صباح بال غزاة ولو كره الُغزاة«. 
عوٌد على بدء. أرسل لي بسام مؤخراً مقابلة أجريت معه على شاشة 
»في  حرفياً:  وذيلها  الحدث  استوديو  برنامج  في  السوري  التلفزيون 
الدقيقة ٤٥ و٤٠ ثانية، اسمع ما قلته عن مخيم اليرموك!«. نعم، كان 
المدنّي  المخطط  في  من الثغرات  حّذر  الذي  األول  الصوت  رجا  بسام 

إلعادة إعمار المخيم.
أحالمك  ولكن  فأوجعت،  فاستعجلت  ترّجلت  بسام،  صديقي  فيا 

باقية تتجذر في القلب.
*مقال في تأبين القيادي الفلسطيني المقاوم
 الدكتور بسام رجا الذي ترّجل بالوفاة صباح أول أمس في دمشق
**روائي وقيادي فلسطيني

بسام رجا

أعلنت »جمعية تيرو للفنون« و»المسرح الوطني اللبناني« و»مسرح 
المسرحي  لبنان  »مهرجان  من  الثانية  ال��دورة  إقامة  عن  إسطنبولي«، 
في  سُيقام  بيروت«والذي  الى  »تحية  شعار  تحت  للحكواتي«  الدولي 
»المسرح  في  األول  أكتوبر/تشرين   12 ولغاية   10 من  الممتدة  الفترة 
لبنان  من  حكائين  بمشاركة  وذلك  صور،  مدينة  في  اللبناني«  الوطني 
عبر  الين  اون  للعروض  الخارج  من  وحكواتيين  المباشرة  للعروض 
والفن  والهوية  التراث  على  المحافظة  الى  المهرجان  ويهدف  اإلنترنت، 
إقامة تظاهرة فنية لتبادل  الحكواتي والعمل على تمريره لألجيال، عبر 
تجارب وممارسات تراثية مختلفة بين بلدان متعّددة، تسلط الضوء على 
أهمية اللغة العربية الفصحى والحفاظ عليها وإعادة تأهيل فّن الحكاية 
المهرجان  عروض  مع  بالتوازي  وسيقام  الشعبي،  والتراث  الشعبية 
الشفهي،  ال��م��وروث  أهمية  ح��ول  المسرحي«  لبنان  »مؤتمر  فعاليات 
لتبادل  الحكواتيين  يجمع  فضاء  عن  عبارة  وهو  للحكائي«،  و»مقهى 
قصصهم  تسجيل  ضرورة  على  ال��رواة  وحّث  المعارف،  ونقل  التجارب 
اليونسكو كتراث شفوّي، وستقام عروض موازية  الشعبية لدى منظمة 
إلى  باإلضافة  العامة،  السالمة  على  حفاظاً  وذلك  العامة  الساحات  في 
إنتاجهم  من  حكايات  تأليف  حول  اإلنترنت  عبر  لألطفال  ورش  إقامة 

الخاص، وتدريبهم األداء والقراءة وسرد القصص التقليدية.
والتطوع  بيروت  أجل  من  التضامن  حملة  ضمن  المهرجان  ويندرج 
في إعادة تأهيل المراكز الثقافية المتضررة من انفجار المرفأ، وذلك عبر 
خالل  تأسست  مفتوحة  منصة  وهي  العربية«  والفنون  الثقافة  »شبكة 
أزمة جائحة كورونا بمبادرة من ناشطين ثقافيين بهدف تشبيك األفراد 
والمؤسسات الثقافية والفنية، ومن أجل فتح صلة وصل وقنوات لتبادل 

األحداث والتضامن الثقافي في ظل األزمات الحالية. 
قاسم  والمخرج  الممثل  اللبناني«  الوطني  »المسرح  مؤسس  وأكد 
الثقافية  الحركة  التي تعانيها  الصعبة  الظروف  أنه »وبرغم  إسطنبولي 
التضامن  أجل  من  الجديدة  التحّوالت  كل  مع  والتأقلم  االستمرار  علينا 
وجع  تعكس  أن  عليها  التي  الفنية  والثورة  الثقافية  والمقاومة  الثقافي 

الناس وتكون مرآة المجتمع«.
  وتعمل جمعية تيرو للفنون على فتح منّصات ثقافية في لبنان، من 
النبطية  مدينة  في  ستارز«  و»سينما  صور  مدينة  في  الحمرا«  »سينما 
و»سينما ريفولي« التي تحّولت إلى المسرح الوطني اللبناني، أّول مسرح 
وسينما مجانية في لبنان، منّصة ثقافية حّرة ومستقلة ومجانية شهدت 
والموسيقية،  والسينمائية  المسرحية  والمهرجانات  الورش  إقامة  على 
لألطفال  والتعليمية  الفنية  السينمائية  العروض  برمجة  على  وتقوم 
والشباب، وتقديم السينما ألي أحد يريد تقديم عمله الفني، وتهدف الى 
نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات في الخارج وفتح فرصة للمخرجين 

المحلية  السينما  بتاريخ  الجمهور  وتعريف  أفالمهم،  لعرض  الشباب 
السالم«  الفن  »ب��اص  عبر  العروض  في  الالمركزية  وال��ى  والعالمية، 
للعروض الجوالة في القرى والبلدات اللبنانية من خالل مهرجان صور 
الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي والرقص 
مهرجان  القصيرة،  لألفالم  الدولي  السينمائي  صور  مهرجان  المعاصر، 
صور  ومهرجان  الدولي،  الفني  تيرو  ومهرجان  الثقافية،  فلسطين  أيام 

الجوالة،  بالسينما  لبنان  شوف  ومهرجان  التشكيلية،  للفنون  الدولي 
لمونودراما  المسرحي  لبنان  ومهرجان  الثقافية،  صور  أيام  ومهرجان 

المرأة.
 لزيارة صفحة مهرجان لبنان المسرحّي الدولّي للحكواتي:

https://www.facebook.com/627617580973597/
videos/335278617917266

الم�سرح الوطنّي اللبنانّي ُيطلق مهرجان لبنان الم�سرحّي الدولّي للحكواتي

عروض األطفال في المسرح الوطني اللبنانيمن افتتاح الدورة االولى 

اأيـــال*
{ زياد كاج**

أي غد لك إيال، أي طريق؟
واألطراف مقّطعة بجهل أطباء وطبيب؟

أي شمس تشرق لك غداً؟
أي مغيب؟

ال شرف لمطرقة تحدث صدًى وضجيْج،
 يتالشى مع األيام ويغيب،

وتبقين أنت غدير دموع حسرة
 كل قريب.

إيال.. يا ضحكة مالك وخطاً من نور
يا أفقاً بعيداً يعد بالعيد

يا جرحاً يحفر عميقاً في الوجدان..
عابراً للدهور والزمان.

لو كان األمر لي.. إيال
لمزقت شهاداتهم
وأغلقت عياداتهم
بشمع دم أطرافك

وأسكنتهم خلف القضبان الصدأة
ليأكلهم دود الندم.

آه إيال...
ذنبنا أننا ولدنا في غابة

ضاع عدلها في العدم.

الثوب األبيض “يا البس 
في مكتبك الجلدي األسود،

كم أنت فخور؟«
أرى زوجتك تعّد لك ترويقة الصباح،

أرى أنك تلتهمها بشهية كلب 
خلف المكتب،

شهاداتك تزّين الحائط،
ألست أنت بحائط!

والسكرتيرة تقلّم أظافرها،
تضع أحمر الشفاه،

وكحل العين... يا نور العين
استعداداً

لضحية جديدة.
“أصبع.. يد.. قدم...

ألف صحة يا أكلة لحم البشر
يا أصحاب قلوب من حجر!

قرأت في الصحيفة
قرار الحكم “الشرعي«

الذي استهلك الكثير من الورق
والحبر واالتصاالت الهاتفية

وقلّل حسابات مصرفية،

لكن ما ذبحني،
صورتك يا إيال:

طفلة صغيرة بثوب العرس األبيض
تضحكين لما ُترك لك من حياة

تتطلعين الى الغد
تجلسين على طاولة

بال يدين
بال قدمين،

قلت معزياً نفسي:
“غداً... عندما تكبر إيال

 سيكون لها ألف حبيب وحبيب
وألف طبيب وطبيب...«.

ضحية  كانت  التي  طنوس  إيال  للطفلة  مهداة  القصيدة   *
في  األربعة؛  أطرفها  أثرها  على  فقدت  طبية  أخطاء  لمجموعة 
المعنيون  األطباء  يزال  وال  تخفيفياً  المحكمة  قرار  جاء  حين 

يمارسون مهنتهم في عياداتهم حتى اليوم.
**روائي وشاعر لبناني.
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أفقياً:
إحدى مجموعات جزر أوقيانيا، أحد الوالدين 1 .

مدينة بلجيكية، مصيف لبناني 2 .
أبجدي  ح��رف  نخّصصه،  خ��اف  ج���واب،  3 .

مخفف
بلدة لبنانية، أصاهره 4 .

يسقط، أعلى قمم العالم وأضخمها 5 .
يتحدث كثيراً عن القوم، نسرقك 6 .

بحيرة في السويد، لحس الطعام 7 .
أبجدي  ح��رف  م��ن،  إقترب  فرنسية،  مدينة  8 .

مخفف
حرف نصب، هدم البناء، دولة إسامية 9 .

مدينة إيرانية، غزال، فتاة 10 .
حب، مدينة في المارتينيك 11 .

محارم، يفتل الحبل 12 .

عمودياً: 
دولة أفريقية 1 .

مدينة مغربية، أجالس على الشراب 2 .
دّق وفّت، من المأكوالت اللبنانية الشعبية 3 .

يطيل النظر إلى، مدينة إسبانية 4 .
نشتمه، نقفل، أمر عظيم 5 .

ليل ونهار، إبن الفرس، دّربي 6 .
فلوس، مثيل، يرطب بالماء 7 .

يضعان شيئاً مقابل المال، أرقدي 8 .
أسكتلندا،  تجاه  بريطانية  جزيرة  يابس،  خبز  9 .

للتفسير
العهد  ف��ي  المغنين  مشاهير  م��ن  إي��ط��ال��ي،  م��رف��أ  10 .

العباسي
عودة، حقل 11 .

إسم موصول، فني، أخذ بالثأر 12 .

Su
do

ku

974

63451

493

617

2894

435

837

95482

291

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

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:Sudoku حل
 ،437521698  ،216798435  ،859634217
 ،675983124  ،921475386  ،348162579

163859742  ،794216853  ،582347961
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
بدأن،   )  3 دميم  تمأل،  اا،   )  2 سويفت  جوناثان   )  1
نساعد 4 ( رمحاال، نتحمس 5 ( بدل، ايدا، اله 6 ( ننافس، 
نمانع 7 ( ايمانها، بب 8 ( يلتم، ومأ 9 ( لي، سملوط، مين 
10 ( حملت، اردبيل 11 ( الربيع، دوما 12 ( امل، نايلون. 

عموديا:
احامي، ل   )  3 يمام  مدني،  واد   )  2 افلح  بن  جابر   )  1
ل ل 4 ( اتنا، فالستر 5 ( ثم، السنتم، بن 6 ( الناي، همايا 7 
( ناس، دنا، ورعي 8 ( انام، وطد 9 ( ودعت، ادم، بدو 10 ( 

يمدحان، اميون 11 ( في، ملعب، يلم 12 ( تماسه، بان، اي.

حلول العدد ال�سابق

اأخبار الالعبين والأندية

� إنضم أمس مساعد الدفاع السابق لنادي النجمة نادر مطر رسمياً إلى االنصار، بعد تذليل 
األمر الخاص بتوقيعه على كشوفات الفريق األخضر لدى االتحاد اللبناني لكرة القدم. وتوّصل 
مطر الذي عرفه الجمهور اللبناني من خال مشاركته مع النجمة، إلى تسوية مع النادي 
 النبيذي تضمنت سحب الشكوى التي كان قد تقدم بها الى محكمة التحكيم الرياضية »كاس«.
وسيلتحق مطر بزميله السابق في النجمة المهاجم حسن معتوق، الذي إنضم إلى األنصار 
الدوري  بمسابقة  الجديد  الرسمي  الموسم  وسينطلق  هذا،  الماضي.  الموسم  انطاق  قبل 
ال�  للفرق  واحدة  ذهاب  مرحلة  ويتضمن  المقبل،  األول  تشرين   3 في  السبت   60 ال�  العام 
من  الثاني  والنصف  المقدمة  في  األولى  الستة  للفرق  تصفية  مرحلتي  ثم  المشاركة،   12
الائحة. وتقتصر المشاركة على الاعبين اللبنانيين. واليوم سيقفل باب التواقيع لتسجيل 

الاعبين.
� وّقع الحارس الدولي علي حال، على كشوفات نادي النجمة، قادماً من شباب الساحل، 
الفريق  مع  األلقاب  لحصد  »أطمح  حال  وقال  القدم.  لكرة  اللبناني  االتحاد  مقر  في  وذلك 
البيروتي«. ثّم أضاف: »أشكر إدارة وجماهير شباب الساحل، على السنوات الماضية التي 
سيكون  أنه  إلى  الفتاً  الكروية«.  مسيرتي  في  جديدة  صفحة  أفتح  اليوم  معهم.  أمضيتها 
الموسم  في  النجمة  عرين  حماية  أجل  من  تكتوك،  وأحمد  السبع  علي  زمائه  مع  متعاوناً 
الجديد 2020-2021. وسيفتتح نادي النجمة، منافسات الدوري اللبناني، عصر السبت 

المقبل، بمواجهة مرتقبة مع الصفاء، على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية.
� نشر رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق صورة المدافع حسين الدر على حسابه 
الساحل  وشباب  األنصار  وكان   . »فيسبوك«   االجتماعي  التواصل  منصة  على  الرسمي 
حسين  جانب  إلى  بركات  ويوسف  األنصار  إلى  الدر  بانتقال  يقضي  الذي  االتفاق  أتما  قد 
التفاصيل  شيطان  تبادلية. لكن  صفقة  في  الساحل  شباب  إلى  صالح  أبو  وأنس  عواضة 
ظهر في هذه الصفقة حيث كتب مدير شباب الساحل: »ما بيشيل النادي إال أبنائه« . هذا، 
أن  المقرر  من  حيث  األربعاء  اليوم  عصر  األولى  الدرجة  لدوري  االنتقاالت  باب  وسيغلق 

تشهد الساعات األخيرة صفقات عّدة، فهل تكتمل صورة الصفقة المعقودة بين الناديين.
� ُفجع الزميل طال نصرالله بوفاة زوجته الحاجة رباب حمادة، وأمس ووري جثمان 
الفقيدة الثرى في جّبانة بلدتها القماطية، نسأل الله أن يمّن على زميلنا الخلوق بالصبر 

والسلوان ويتغّمد الراحلة بالرحمة والغفران. 

 اإختتام بطولة »نحن الأمل«

بالكرة ال�شاطئية 

أختتمت جمعية »نحن األمل« دورتها الصيفية في الكرة الطائرة الشاطئية على شاطىء 
العقيبة في كسروان. وهنا النتائج النهائية لجميع الفئات:

� فئة تحت 15 سنة، أحرز المركز عمر حداد وكريم بازربتشي، أمام مارفين نجار وكريم 
تابت.

� فئة تحت 17 سنة، فاز أحمد مقدم ومحمد حداد، أمام ايلي جحا وجوي شاهين.
� فئة تحت 19 سنة، فاز علي درنيقة وعامر حفار، أمام جايسن نجار وجوي شاهين.
� فئة تحت 21 سنة، فاز جايسن نجار وناثان دكاش، أمام علي درنيقة وعامر حفار.

وعند السيدات، فازت ميرا عدرا وآيا - ماريا مطر، أمام ماريا فيعاني وناي شكور. وفي 
وشربل  زينون  رودولف  أمام  جايسن،  ونجله  النجار  ايلي  فاز  الذكور،  عند  النخبة  فئة 
وشفيق  قزي  جو  أمام  خويري،  وشربل  شديد  أبي  جان  فاز  الرجال،  فئة  وفي  خويري. 

صليبا.
وواعداً  الفائزين  فيها  هّنأ  عبدو  بو  ميشال  الجمعية  لرئيس  كلمة  كانت  الختام  وفي 

بالمزيد من االهتمام والدعم لمحّبي هذه الرياضة.

تاألق الم�شرية مّيار �شريف

 

في رولن غارو�س

شريف  ميار  الاعبة  انتزعت 
نجوم  إش����ادة  ال��ت��ن��س،  نجمة 
اإلنجاز  بعد  المصرية،  الرياضة 
روالن  بطولة  ف��ي  حققته  ال��ذي 
غاروس، وبلوغها الدور الرئيسي 
قبل  م���ص���ري���ة،  الع���ب���ة  ك�����أول 
كارولين  أمام  المشرف  خروجها 
ب��ل��ي��س��ك��وف��ا، أم���س ال��ث��اث��اء. 
وح����رص ال��ع��دي��د م���ن ن��ج��وم 
والمجتمع  المصرية  الرياضة 
بشكل عام، على اإلشادة بتجربة 
الرائع في  ميار شريف وإنجازها 
للتنس،  المفتوحة  فرنسا  بطولة 
العبة  ك��أول  التاريخ  ودخولها 
الرئيسي.  للدور  تصل  مصرية 
وكان قد حرص محمد صاح نجم 
ليفربول اإلنكليزي ومنتخب مصر 
لكرة القدم، على دعم ميار شريف 
 قبل مواجهتها في روالن غاروس.

فبما قال مجدي عبد العاطي، مدرب أسوان: »حلمي أن أرى مصري أو مصرية في بطوله 
من بطوالت الغراند سام، ميار شريف نحن فخورون بك«. من جانبه، كتب محمد فاروق 
إنجازاً  وحققت  عالية  مباراة  أدت  شريف،  ميار  للنجمة  لك  »هارد  السابق:  األهلي  مهاجم 
كبيراً«. يشار إلى أن التشيكية كارولينا بليسكوفا، تأهلت إلى الدور الثاني من بطولة روالن 
مجموعة  مقابل  بمجموعتين  شريف  ميار  على  األنفس  بشق  تغلّبها  بعد  وذلك  غاروس، 
واحدة بواقع )6-7( و)6-2( و)6-4(. وأظهرت المصرية المصنفة 172 عالمياً، مقاومة 
البطولة، في مشاركتها األولى  والثانية على  كبيرة أمام التشيكية المصنفة رابعة عالمياً 

بالجدول الرئيسي إلحدى بطوالت الغراند سام األربع الكبرى.
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بعد أن حقق فريق ميامي هيت سلسلة من 
الصعبة  للمهمة  الفريق  يتأهب  المفاجآت، 
في  ليكرز  أنجليس  لوس  أمام  تنتظره  التي 
نهائي دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين، 
الخميس(  )فجر  اليوم  مساء  سينطلق  الذي 
المواجهة  في  الفريقين  بين  مباراة  أول  في 
أقصى،  كحد  مباريات  لسبع  تستمر  قد  التي 

لحسم اللقب.
للمرة  النهائي  إل��ى  هيت  ميامي  وصعد 
النجم  كان  حينما   ،2014 العام  منذ  األول��ى 
الوضع  لكن  بالفريق،  العبا  جيمس  ليبرون 
الحالي  الاعب  جيمس  وب��ات  اآلن  انعكس 
األكبر  التهديد  يشكل  ليكرز  أنجليس  للوس 
أن  ورغ��م  التتويج.  في  هيت  ميامي  لطموح 
جيمي بتلر العب ميامي هيت يخوض النهائي 
للمرة األولى، فقد أبدى دراية باألمور ومامح 
منذ  الوضع  هو  »هكذا  قال:  حيث  المنافسة. 
فترة طويلة للغاية، إذا أردت التتويج، فيجب 
جيمس..  ليبرون  يقوده  فريق  تخّطي  عليك 
ويخوض  العادة.«  جرت  هكذا  النهاية،  في 
النهائي للمرة التاسعة خال  ليبرون جيمس 
لوس  فريق  العام  هذا  وسيقود  أعوام،  عشرة 

أنجليس ليكرز الذي يتطلع إلى اللقب السابع 
عشر له واألول منذ العام 2010 . وربما يظهر 
خال  م��ن  ب��وض��وح  جيمس  ليبرون  تأثير 
ال��دور  إل��ى  يصل  لم  هيت  ميامي  أن  حقيقة 
النهائي منذ أن كان جيمس العبا بالفريق في 

العام 2014 .
وكان ليبرون جيمس قد وصل إلى النهائي 
 2011 أربع مرات بين عامي  مع ميامي هيت 
 2012 باللقب مرتين في  و2014 وتوج معه 
كافاليرز  كليفاند  إلى  عاد  وبعدها   ، و2013 
وتوج  م��رات  أرب��ع  النهائي  إلى  معه  ووص��ل 
الماضي  الموسم  وكان  واح��دة.  مرة  باللقب 
لوس  م��ع  ل��ه  األول  وه��و  جيمس،  لليبرون 
أنجليس ليكرز، قد شهد نهاية مخيبة لألمال 

بسبب إصابته.
المركز  ص��اح��ب  ه��ي��ت،  م��ي��ام��ي  وأط����اح 
الخامس في مجموعة الشرق، بفريق بوسطن 
فريق  ثالث  ليصبح  األح��د  مساء  سلتيكس 
في  ينجح  ال��راب��ع،  المركز  بعد  مركزا  احتل 

الوصول إلى النهائي، منذ العام 1984.
تصدر  ال��ذي  ليكرز،  أنجليس  لوس  ويعد 
للفوز  حظا  األوفر  المرشح  الغرب،  مجموعة 

الفريق من نجوم  النهائي نظرا لما يضمه  في 
العب  بتلر  وقال  الخبرة.  عناصر  جانب  إلى 
ميامي هيت: »لن نتراجع رغم ذلك. سننشغل 
أنها  وأعتقد  للمنافسة  سنستعد  بأنفسنا. 
التلفاز.«  شاشات  عبر  المشاهدة  ستستحق 
خمسة  ليكرز  يضم  جيمس،  ج��ان��ب  وإل���ى 
الدور  في  المشاركة  لهم  سبق  أخرين  العبين 
النهائي، من بينهم داني غرين وراخون روندو 

ودوايت هوارد. بينما يضم ميامي هيت أندري 
للموسم  النهائي  في  يشارك  الذي  ايغيوداال، 
»في  أديبايو:  وقال  التوالي.  على  السادس 
يتأهلوا  لم  الذين  الاعبين  من  العديد  فريقنا 
)إلى النهائي( من قبل، وقد حققنا ذلك أخيرا. 
طوال  حظاً  األقّل  المرشح  عقلية  لدينا  كانت 
الموسم، ولكن بعدما وصلنا إلى هذا النهائي، 

فإن كل شيء أصبح وارداً«.

ميامي هيت في مهّمة �شعبة بمواجهة الليكرز

ليبرون جيم�س في 9 نهائيات من �أ�صل 10

من  حالة  في  سيريزو،  إنريكي  مدريد  أتلتيكو  رئيس  تسبب 
انتقال األرجنتيني ليونيل ميسي،  أمام  الباب  الجدل بعدما فتح 
وقال  المقبل.  الصيف  بانكوس«  »الروخي  إلى  برشلونة،  قائد 
التعاقد مع ميسي ليجتمع مجدداً  إمكانية  سيريزو، تعليقا على 
ضمه  الذي  سواريز  لويس  األوروغوياني  المقرب  صديقه  مع 
برشلونة:  من  قادماً  صفوفه  إلى  بانكوس«  »الروخي  بالفعل 
»في الحياة، إذا كنت تريد فأفعل.. إذا كان ميسي يريد اللعب مع 
لويس، فسأقول هذا بحماس، كل شيء ممكن«. وأتّم قائاً: »مع 

اإلصرار، يبقى كل شيء ممكناً«.
مع  بها  يتمتع  التي  الجيدة  العاقة  إل��ى  سيريزو  وتطرق 

»سارت  قال:  حيث  بارتوميو،  جوسيب  بقيادة  برشلونة  إدارة 
المفاوضات بشأن انتقال سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد 
بشكل جيد. بارتوميو صديق جيد وشخص رائع. األمور ال تسير 
على ما يرام في برشلونة في الوقت الحالي، لكنه تصرف كما كان 
ينبغي أن يفعل«. وأتّم: »لم يكن التوقيع مع سواريز معقداً، فقد 
لعب المهاجم األوروغوياني حيث أراد أن يلعب«. وعن مستقبل 
نجم أتلتيكو مدريد، الدولي اإلسباني دييغو كوستا، علّق سيريزو 
قائا: »األتلتيكو يحتاج كوستا، الموسم طويل جداً. ال أعتقد أنه 

ستكون هناك تغييرات كبيرة في النادي«.
وعن األوروغوياني اآلخر إدينسون كافاني الذي ربطته تقارير 

على  »كافاني؟  قائا:  علق سيريزو  ألتلتيكو،  باالنضمام  إعامية 
عكس سواريز، الوضع مختلف معه. إنه العب رائع، لكن األمور 

سارت بشكل مختلف«.
الثنائي ميسي وسواريز بعاقة صداقة وثيقة داخل  ويرتبط 
سنوات  من ست  أكثر  منذ  أيضاً،  عائلتهم  ومع  الملعب  وخارج 
حققا خالها أكثر من 13 لقبا مع نادي برشلونة. وعّبر ميسي عن 
حزنه للطريقة التي غادر بها سواريز »البارسا«، مهاجماً تصرف 
اإلدارة الكتالونية مع أحد أفضل الاعبين في تاريخ النادي حسب 
قوله. يذكر أنه سيكون بمقدور ميسي الرحيل مجانا عن برشلونة 

مع نهاية الموسم الحالي إن لم يمدد عقده مع الفريق

بعدما  الحالي،  الموسم  اإلنكليزي  الدوري  في  التوالي  على  الثالث  نادي ليفربول فوزه  حقق 
قلب تأّخره بنتيجة 0 � 1 إلى فوز بنتيجة 3 � 1، على آرسنال، فعلى ملعب أنفيلد وضع المهاجم 
الفرنسي ألكسندر الكازيت آرسنال في المقدمة بهدف في الدقيقة ال� 25، بتسديدة من داخل منطقة 
ماني  ساديو  السنغالي  المهاجم  وأدرك  هندرسون.  جوردان  ارتكبه  فادحاً  خطأ  مستغاً  الجزاء، 
التعادل لليفربول بتسديدة من داخل المنطقة، في الدقيقة ال� 28، بعد فاصل رائع من زميله النجم 
المصري محمد صاح. ونجح أندرو روبرتسون في تسجيل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة ال� 
34، بمساعدة ترينت ألكسندر أرنولد. وسجل الوافد الجديد دييغو غوتا ثالث أهداف ليفربول في 
الدوري  صدارة  في  نقاط،   9 إلى  رصيده  ليفربول  رفع  وبذلك،  أرضية.  بتسديدة   88 ال�  الدقيقة 
رصيده  ليتجمد  خسارة،  أول  آرسنال  تلقى  المقابل  في  وإيفرتون.  سيتي  ليستر  مع  اإلنكليزي 
ليفربول  الثاني مع أستون فيا، وكريستال باالس، وليدز يونايتد. وثأر  المركز  6 نقاط في  عند 
بركات  ليفربول  على  بالفوز  أسابيع،  قبل  اإلنكليزية  الخيرية  الدرع  كأس  نال  الذي  آرسنال  من 
1 على ليفربول في تموز الماضي في   �  2 1، كما فاز آرسنال   �  1 الترجيح )4/5(، بعد تعادلهما 
ال�16 بكأس  الدوري اإلنكليزي. وسيلتقي ليفربول وآرسنال مجددا يوم الخميس المقبل في دور 
رابطة المحترفين اإلنكليزية، ثم يلعب ليفربول مع أستون فيا، وآرسنال مع شيفيلد يونايتد في 

الدوري اإلنكليزي.
وحالياً، يتصّدر جيمي فاردي العب ليستر سيتي ترتيب هدافي الدوري اإلنكليزي مع دومينيك 
الكوري الجنوبي هيونغ مين سون  5 أهداف. ويأتي  إيفرتون، ولكل منهما  كالفيرت ليوين العب 
6 العبين، هم:  الثالث يأتي  المركز  4 أهداف. وفي  الثاني، وفي جعبته  المركز  العب توتنهام في 
نيال موباي من برايتون، ومحمد صاح من ليفربول، وداني أنغز من ساوثهامبتون، وويلفريد زاها 

من كريستال باالس، وباتريك بامفورد من ليدز يونايتد، والكازيت من آرسنال.

أعلن نادي ليفربول، حامل لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، انتقال حارسه البديل األلماني لوريس كاريوس 
نهاية  حتى  اإلعارة  سبيل  على  األلماني،  برلين  أونيون  إلى 
مشواره  بدأ  ال��ذي  كاريوس،  وق��ال   .2020/2021 موسم 
لفرصتي  »أتطلع  اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  أكاديمية  في 
ال��دوري  في  مجدداً  للعب  سعيد  وأن��ا  برلين،  في  الجديدة 

األلماني«. بدوره، قال مدير الكرة في برلين أوليفر رونهرت: 
يملك  حارس  ضمان  يعني  كاريوس  لوريس  مع  »التوقيع 
ألوان  عاماً(،   27( كاريوس  وحمل  ودولية«.  محلية  خبرة 
انتقاله  بعد  المسابقات،  مختلف  في  مباراة   49 في  ليفربول 
مع  ي��ت��درب  وك��ان   ،2016 ال��ع��ام  صيف  ف��ي  ماينتس  م��ن 
الحالي.  الموسم  مطلع  في  كلوب  يورغن  المدرب  تشكيلة 

دوري  نهائي  في  كبيرة  »سلبية«  شهرة  كاريوس  وحصد 
فادحة  أخطاء  سلسلة  ارتكب  عندما   ،2018 أوروب��ا  أبطال 
أدت إلى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد اإلسباني 1-3 في 
ليفربول  فيها  يعير  التي  الثانية  المرة  هي  وهذه  إسطنبول. 
صفوف  إل��ى  و2020   2018 بين  انتقاله  بعد  ك��اري��وس، 

التركي. بشيكتاش 

رئي�س �تلتيكو يثير زوبعة في �لبر�صا.. هل �صيلتحق مي�صي ب�صو�ريز قريبًا ؟

ليفربول يقلب �لطاولة على �آر�صنال ويت�صّدر وجيمي فاردي يحّلق في �صد�رة �لهّد�فين

ليفربول يعير حار�صه كاريو�س �إلى �أونيون برلين
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ÆU�¬— s� qJ� ÎöOL� ÎU�U�D�« X�d� W�dB� W�ƒ—
 sO�UC�  WK�U��«  —UJ�_«  s�  ÊUB��«  …dJ�  vI��
 —U�√ U� «c� ÆUM�—UC� w� qO�_« e�d�« u�Ë a�—U��«
 Ê√  ÎU�{u�  WÒO�UI��«  U�U�  l�  Y�b�  w�  œuM�  tO�≈
 vK�  ‰b�Ë  UM��u�Ë  UM��—U��  e�d�  ‰«e�  U�  ÊUB��«

Æ¡U�d�J�«Ë œuLB�«
 w�M�√  qLF�  bOKI�  t�Q�  qLF�«  s�  dO�√  U�  ‰u�Ë
 »dA�  Íc??�«  ÊUB��«  W�u�M�  ÊQ??�  ¨œuM�  `{u�
 Ê√  Î «d��F�  ¨r�UF�«  ‰Ëœ  s�  b�bF�«  w�  …œu�u�  ¡UL�«
 o�ô ÊUM� ÂuIO� U� WI�dD� ÊUM� UN�bI� U�bM� …dJH�«
 t�—UC�Ë  t��—U�Ë  ÁbK�  l�  V�UM��  UL�  U�d�uD��
 s� t�√— o�Ë b�b� »uK�Q� …dJH�« Õd� …œU�≈ WOKL�Ë

ÆÊuMH�« —uD� ”U�√
 vK�  Í—u��«  l�UD�«  ¡UH{ù  vF�  t�√  v�≈  dOA�Ë
 wKOJA��«  sH�U�  sOB��L�«  iF�  l�œ  U�  W�u�ML�«
 bF��«Ë ‚dAL�«  ÕË— qLF�«  «c� w� «Ëb�� Ê_ œUIM�«Ë

ÆÈd�√ a�� w� tE�K� Íc�« œuL��« s�

dOG� ·d��� s�
…dO�� W�u�M� XIKD�« 

 ‰ö� t�{d��« w��«  U�uFB�« œuM� Z�UF� v��Ë
 tL�d� Ê_ ¨…b� q�«d� v�≈ qLF�« rO�I�� ÂU� cOHM��«
 UL�  r���«  «cN�  W�u�M�  “U��ù  Îö�R�  fO�  dOGB�«
 Î «bL�F�  UNO�  t��u�M�  lCO�  ÷—_«  w�  …dH�  lM�
 qLFK�  W�dB��«  W�ƒd�«  oOI��  w�  ÊUMH�  t�UO�  vK�
 …b�UA�  WO�UJ�≈  Âb�Ë  ÊUJL�«  r��  dG�  Î«“ËU���

ÆbFÔ� s� qLF�«

U�Ë—u� ôu� —«–P� tF�— Î «—dI� ÊU�
 ‚dG��«  ÂUF�«  lKD�  ÁcOHM�  œuM�  √b�  Íc�«  qLF�«
 tFM�  dOG�  r Ò���  s�  oKD�«Ë  dN�√  W�ö�  Á“U��≈
 ·Ëd�  Ê√  ÎUMO��  ¨dO�J��«  WOKLF�  ÂU�  t�U�√  vK�Ë
 U�Ë—u�  ”ËdOH�  ÍbB��«   «¡«d??�≈Ë  w�B�«  d���«

Æw{UL�« —«–¬ dN� w� qLF�« rOK�� ÊËœ X�U�
 s�  w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�  vK�  dO�√  U�  ‰u�Ë
 Î«œb�� UN�O��� r� UNF{Ë bF� ÊUB��«  W�u�M� Ÿe�
 q�√ s� ÎU��R� ÊU� w�Ë_« XO����«  Ê√ v�≈  œuM� XHK�
 bNALK� W�dB��« W�ƒd�« W�«—œË wzUL�« `D�L�« W��F�
 q�UA� XHA��« YO� qOK�«Ë —UNM�«  U�U� ‰ö� Îö�U�
 s�  UNK�bF�  Í—ËdC�«  s�  ÊU�Ë  …—U�ùU�  WIKF��  WOM�
 24 ‰ö�  ö�bF��« ¡«d�≈ bF�Ë W�u�ML�« œu�Ë ÊËœ

ÆwK�_« UN�UJ� v�≈  bO�√ W�U�

WK�I� ‰UL�_ e�U�
 w�  t��u�M�  È√—  w��«  WE�K�«  œuM�  bOF���Ë
 VF��« q� t���√ d�UA� s� t�U��« U�Ë wzUNM�« UN�UJ�
 W�«b�  WDI�  qLF�«  «c??�  ÊuJO�  Î «e�U�  ÁbM�  XIK�Ë
 t�«—UO��«  w�  d��√  w�Q�K�  tF�bO�Ë  t�  W��M�U�

ÆWK�IL�«

d��O�u��« …œU� s�
 d�c�  W�u�ML�«  w�  UN�b���«  w��«  W�U��«  ‰u�Ë
 WE�U��«  t�HKJ�  Î «dE�  e�Ëd��«  s�  ÷UF��«  t�√  œuM�
 UL�  tM�uK�Ë  e�Ëd��«  Ê«u�Q�  o�FL�«  d��O�u��«  …œUL�

Æ…¡U{ù«Ë qOK�«Ë —UNM�« l� V�UM��
 w��M�« qLF�« «c� È—√ wKOJA� ÊUMH�” œuM� ‰uI�Ë
 t� dL� U� WN�«u� w� XO�u�Ë Ÿu{u�Ë e�d� ÎU��UM�
 ÎU��ô ¨åUN�N�«uL� UM�—b� vK� ‰b�Ë W�F� ·Ëd� s�
 ”UM�«  sO�  Î «—«u??�  XIK�  w��«  W�d���«  Ác�  Ê√  v�≈
 —UO��«  Èb�  …b�b�  WO�UL��«Ë  WOM�  dO�UFL�  t�b�—Ë

ÆWK�IL�« t�UL�√

qD��« ÍbM�K� W�u�M�
 w�  œuM�  ‰UL�√  v�Ë√  ÊUB��«  W�u�M�  sJ�  r�Ë
 ÎöL� “u�d� …b�b� w� ÎUI�U� cH� q� Ÿ—UA�« s� —U�≈

 U�  vK�Q�  v�{  Íc�«  qD��«  Í—u��«  ÍbM�K�  ÎUO���
ÆtM�Ë s� ÎU�U�œ pKL�

‚bB�«Ë W��LK� sH�« ÃUO��«
 W�U�Ë  X�M�«  sO�  W�öF�U�  ÷uNM�«  q��  ‰u�Ë
 ‚bB�«Ë W��L�« ÃU��� sH�« «c� Ê√ œuM� Èd� ”UM�«
 pK�L�  UM�√  ULO�  ôË  W�dO�UL�  d��√  ÊuJO�  W�U�_«Ë
 s�Ë  WKOL��«  WOMH�«  V�«uL�«Ë   U�uIL�«  s�  dO�J�«
 l{Ë  v�≈  ÎUO�«œ  W�œdHK�  …dO�√  vI��  ô√  Í—ËdC�«
  UOL�œU�_« w� sJL�� —œU� hOB��Ë wIOI� ÃUNM�
 qJ� Ÿb�L�« UM�U��S� oOK� …dN�� ZzU�M� Ãd�M� WOMH�«

Æ U�UB��ô«Ë fO�UIL�«

∫q�IL�« tKL�
ÎöH� sC��� W�—u� …√d�

 s�  Àb���  w���  qL�  “U��ù  ÎUO�U�  œuM�  qLF�Ë
 U�—ËœË  W�—u��«  …√dL�«  œuL�Ë  W�—u�  vK�  »d��«
 dLF�  Î «dOG�  ÎöH�  sC���  YO�  ÊU��ù«  ¡UM�  w�
 e�d� W�d�� …b�U� sL{ ÂU�ú� tF�b�Ë Â«u�√ …dA�
  U���« vK� U�—«d�≈ l� tAOF� Íc�« VFB�« l�«uK�

ÆœuLB�«Ë
∫¡UIK� ŸUL��ö�
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