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بأن  الصهيونّي،  العدو  مصادر  أفادت 
جيش االحتالل أغلق أمس، الطرق المؤدية 
غالف  في  الحدودي  السياج  منطقة  إلى 
في  المستوطنين  تحرك  منع  وقّرر  غزة، 
قناصة  نيران  إطالق  من  خوفاً  المنطقة، 

من غزة على المنطقة.
 « لصحيفة  اإللكتروني  الموقع  وذك��ر 
الجيش  أن  العبرية،  أحرونوت«  يديعوت 
نشر تعزيزات في المنطقة، كما تم توقيف 
العازل على حدود  الجدار  بناء  العمل في 
قطاع غزة صباح أمس بشكل مؤقت، في 
عمليات  لوقوع  إن���ذارات  وص��ول  أعقاب 
ال���ح���دودي، فيما  ال��س��ي��اج  ق��ن��ص، ق���رب 
طلب جيش االحتالل من مزارعي غالف 
غزة، عدم االقتراب من السياج الحدودي 

الفاصل مع القطاع.
الصهيونية  القناة  أش��ارت  جهتها  من 
التوترات في قطاع غزة  إلى أن  السابعة، 
الرغم  على  األخيرة،  األيام  في  استمرت 
 100 م���ن ال��م��ف��اوض��ات ب��ش��أن ت��ح��وي��ل 

مليون دوالر من قطر إلى قطاع غزة.
احرنوت«  »يديعوت  صحيفة  وتحدثت 
اآلن،  غ��زة  ح��دود  على  التأهب  حالة  عن 
في  العمل  الهندسة  ق��وات  تواصل  حيث 
أليام  ستستمر  وال��ت��ي  أش��ك��ول  منطقة 

عدة.
وقالت الصحيفة إن جيش االحتالل ال 
ويمنع  المنطقة  من  االقتراب  يمنع  يزال  

من  خوفاً  للمستوطنين  الزراعية  األعمال 
نيران القناصة )..( مشيرة الى ان الجيش 
يفحص إمكانية السماح للمزارعين بعمل 

سريع خالل ساعات الليل.
حواجز  الصهيوني،  الجيش  ونصب 
السكان  من  وطلب  غّزة  قطاع  محيط  في 
ع���دم االق���ت���راب م��ن ال���ج���دار األم��ن��ي مع 

القطاع.
وق����ال ج��ي��ش االح���ت���الل ف��ي ب��ي��ان إنه 
الجدار  ق��رب  هندسيّة«  عمليّات  »يجري 

األمني وإنه »ال خطر على السكان«.
االح��ت��الل من  وف��ي وق��ت سابق، طلب 
إل��ى الحقول  ال��وص��ول  ال��م��زارع��ي��ن ع��دم 

المحاذية للجدار األمني.
أولوّيات  ال��ع��دو  جيش  غيّر  وم��ؤخ��ًرا، 
صورة  ضوء  على  التهديدات  مع  تعامله 
الوضع اإلقليمي الحالية وانخفاض شّدة 
بحسب  الجبهات،  من  عدد  في  االحتكاك 
ما ذكر المحلل العسكري لموقع »واينت«، 

رون بن يشاي، السبت الماضي.

منع تحّرك الم�صتوطنين في غالف غزة لحمايتهم من قنا�صة المقاومة

حواجز لالحتالل خوفًا من قّنا�صة المقاومة

قرر  أن��ه  الحريري  سعد  السابق  الرئيس  يعرف   -
فيه  سيسّمى  ال��ذي  ال��ي��وم  مثل  ف��ي  الحكومة  م��غ��ادرة 
ليس  الجديدة،  الحكومة  لتشكيل  مكلفاً  رئيساً  مجدداً 
بفعل ما قاله من إصغاء لصوت الشارع الغاضب وهو 
يعرف أكثر من غيره من هم قادة هذا الشارع وَمن يقف 
ومعطيات  تأكيدات  من  لديه  كان  ما  بفعل  بل  خلفهم، 
بأن لبنان سيخضع ألشد انواع الضغط المالي قسوة 
أمالً بتطويق المقاومة وصوالً للرهان على إخضاعها، 
وان ال أموال يرتجى دخولها الى األسواق حتى تنتهي 
يعود  وأنه  فشالً،  أو  نجاحاً  الضغوط  من  الموجة  هذه 
اليوم ألن المرحلة تغيرت سواء لجهة الحجم السياسي 
االقتصادي  الوضع  اشتداد  رغم  ومحركاته  للشارع 
على  الضغوط  فشل  لجهة  أو  االجتماعية،  وضغوطه 
البحرية  ال��ح��دود  ترسيم  مشهد  تبلور  مع  الله  ح��زب 
المقاومة  سالح  بقاء  ظل  في  فيه  األميركية  والوساطة 

الذي كان مطلوباً تحييده عن التفاوض.
التي  ال��ف��رن��س��ي��ة  ال��م��ب��ادرة  أن  ال��ح��ري��ري  ي��ع��رف   -
بوجه  حيناً،  والحمراء  حيناً  الصفراء  بطاقتها  يرفع 
اآلخرين، ترّنحت ألنه ارتضى تحويل مناسبة تشكيل 
الضغوط  لحساب  مدخل  إلى  ظاللها  في  حكومة  اول 
األميركية على حزب الله من بوابة أزمة مفتعلة عنوانها 
أعمال  ج���دول  على  أب���داً  تكن  ل��م  ال��م��ال  وزارة  حقيبة 
الفرنسية، وأن فرص انطالق حكومة جديدة  المبادرة 
برضا أميركي توافرت مع وصول الضغوط األميركية 
ملفي  م��ن  وت��ح��ي��ي��ده  ال��س��الح  لتقييد  ال��ل��ه  ح���زب  ع��ل��ى 
للسياسات  حاكمين  كملفين   « »إسرائيل  وأم��ن  الطاقة 
األميركية، إلى طريق مسدود، فطالما قرر األميركيون 
الغاز  ثروات  ترسيم  في  كشريك  السالح  مع  التساكن 
الدوالرات، ال يعود  المقدرة بتريليونات  المتوسط  في 
الدوالرات  مليارات  بضعة  ضخ  لتجفيف  وظيفة  ثمة 
عن االقتصاد اللبناني، وطالما يتم التعامل مع السالح 
لتحييده  ف��رص��ة  ال  اإلق��ل��ي��م  ف��ي  استراتيجي  كشريك 
اسمها  صغيرة  للعبة  وظيفة  ثمة  ت��ع��ود  ال  وتقييده، 

اللبنانية إلقصائه. الحكومة 
لتحقيق  فرصة  لبنان  أمام  تنفتح   2000 عام  كما   -
وصمودها،  المقاومة  قوة  بفضل  كبير  سيادّي  إنجاز 
اللذين لوالهما ربما ما كان المفاوض اللبناني سيسلم 
بالطلبات اإلسرائيلية، لكن ما كان ليكون ثمة اضطرار 
»اإلسرائيلي«  وك���ان  أص���اًل،  ل��ل��ت��ف��اوض  »إس��رائ��ي��ل��ي« 
اللبناني  بالترسيم  مستقوياً  ال��واق��ع  األم��ر  سيفرض 
رئيس  ح���ك���وم���ة  اي�����ام  ف���ي   2007 ع����ام  ال���ق���ب���رص���ي 
أن  ال��س��ن��ي��ورة، ول��ي��س خ��اف��ي��اً  ف���ؤاد  ال��س��اب��ق  الحكومة 
ظل  في  بالوساطة  األميركي  وقبول  التفاوض  إلزامية 
السالح، يعنيان السير بالتفاوض وفقاً لخطوط حمراء 
فال  وإال  الترسيم،  لخطوط  اللبناني  للمفهوم  معلومة 
إطالق  فقرار  ولذلك  للوساطة،  وال  للتفاوض،  جدوى 
التفاوض هو قرار السير بها نحو النجاح وما يعنيه من 
فوز لبناني بثروات سيادية تفوق حجم أزماته المالية 
أن فرصة تشكيل  وأعبائها أضعافاً مضاعفة، ما يعني 
حدث  مجرد  ليس  الحريري  برئاسة  ج��دي��دة  حكومة 
تفصيلي لتقطيع الوقت، بل هو قابل لتحّول الى فرصة 
النطالق عجلة سياسية مالية تدور بعكس ما هو عليه 

الحال منذ أكثر من سنة.
)التتمة ص8(

الحريرّي وخطر اإ�صاعة الفر�ص

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

العماد  الجمهورية  برئيس  بومبيو  مايك  األميركية  الخارجية  وزير  اتصال  بين 
على  وحرصها  الحدود  ترسيم  لمفاوضات  حكومته  رعاية  مؤكداً  عون،  ميشال 
إنجاحها، وإرجاء المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم عودته إلى بيروت 
الهادفة  االتصاالت  لتزخيم  باريس  نحو  األنظار  عادت  بكورونا،  إصابته  بسبب 
بتشكيل  مكلف  رئيس  لتسمية  الملزمة  النيابية  االستشارات  بين  االشتباك  لفك 
وهو  ش��روط.  أي  وضمن  فيها  والمشاركة  الجديدة  الحكومة  وطبيعة  الحكومة، 
في  م��روره  عبر  س��واء  إصابته،  لوال  سيتواله  إبراهيم  اللواء  كان  ال��ذي  المسعى 
ولقاءاته  بيروت  إل��ى  عودته  ل��دى  أو  الفرنسيين  بالمسؤولين  ولقاءاته  باريس 
أن  الحكومي  الملف  تتابع  مصادر  تقول  ولذلك  المختلفة،  اللبنانية  بالقيادات 
من  س��واء  والتأليف  التكليف  بين  النزاع  رب��ط  لتثبيت  تشغيلها  سيتم  محركات 
سعد  للحكومة  السابق  الرئيس  تسمية  تحويل  لمنع  باريس،  من  أو  التينة  عين 
الحريري إلى إعالن انتصار لفريق وهزيمة لفريق آخر، أو تحويله حسماً لوجهة 
تأليفها وتوصيفها،  الجديدة وتوازناتها وشكل  الحكومة  الحريري لشكل  يتبناها 
فالتسمية التي باتت شبه محسومة أن ينالها الحريري بغالبية نسبية، هي تسمية 
تسمية  وليست  الحكومة،  رئيس  اليها  ينتمي  التي  طائفته  ف��ي  األق��وى  للزعيم 
المكلف بتشكيل  الرئيس  الذين يختارهم  لصاحب وصفة حكومة االختصاصيين 
مشهد  تحول  لمنع  بالتوازي  والسعي  النيابية،  الكتل  رأي  عن  بمعزل  الحكومة 
الحكومة، فنظرية حصر  المشاركين في  التأليف لجهة  التكليف نسخة عن مشهد 

المسؤولية  يحول  المكلف  الرئيس  بتسمية  يقومون  بمن  بالحكومة  المشاركة 
عن  يمتنعون  الذين  فال  بالتسمية،  المشاركون  يتقاسمها  جوائز  الى  الحكومية 
هذه  يمنع  أن  يجب  بالتسمية  الفائز  وال  المشاركة  عن  يمتنعوا  أن  يجب  التسمية 

المشاركة.
ال��ج��دي��دة حكومة  ال��ح��ك��وم��ة  ال��س��ع��ي ألن ت��ك��ون  ي��ت��ق��دم  ال��وج��ه��ة  ل��ه��ذه  وف��ق��اً 
من  سواء  بالمشاركة،  الراغبة  النيابية  الكتل  لجميع  أبوابها  تفتح  تكنوسياسيّة، 
لوائح اسمية  تقديم  أو من خالل  الكبرى  للكتل  خالل تسمية وزير دولة سياسي 
هوامش  يوسع  بما  الكتل  من  كل  وبمؤهالتهم،  بهم  تثق  الذين  باالختصاصيين 
سيفاتح  الجمهورية  رئيس  فإن  للمصادر  ووفقاً  المكلف،  الرئيس  أمام  االختيار 
النيابي  المجلس  رئيس  مع  بالتشارك  االستشارات  نهاية  بعد  المكلف  الرئيس 
قالت  الذي  الخيار  بهذا  للتفكير بعمق  بتأييدهما لحكومة تكنوسياسية، ويدعوانه 
ميقاتي  نجيب  السابق  الرئيس  أعلنه  منذ  عنه  بعيدة  تكن  لم  باريس  إن  المصادر 

الفرنسيين. المسؤولين  بالتنسيق مع 
المشاركة  على  انفتاحه  أك��د  الحر  الوطني  التيار  إن  قالت  المتابعة  المصادر 
سيبلغ  الجمهورية  رئيس  إن  وقالت  الحريري،  برئاسة  تكنوسياسية  بحكومة 
العادل  التمثيل  درجة  تفحص  في  الدستورية  مسؤوليته  سيمارس  أنه  الحريري 
من  اختيار  كيفية  على  موّحد  معيار  لتطبيق  خصوصاً  الحكومة،  في  للطوائف 
إن  المصادر  وقالت  ال��ع��ادل.  التمثيل  معيار  عن  الجهة  ه��ذه  تعبير  وم��دى  يمثلها 
الحريري الذي يريد النجاح في تشكيل الحكومة بعدما سلم بمراعاة خصوصيتين 

طائفيتين في حكومته الجديدة هما الخصوصيّة الشيعية والخصوصيّة الدرزية، 
تجاهل  يستطيع  ال  السنية،  الخصوصية  هي  ثالثة  لخصوصية  تمثيله  ظل  وفي 

المسيحية، وتطبيق معايير مختلفة عليها. الخصوصية 

استشارات الخميس في موعدها
لم يشهد الملف الحكومّي أي تطّوٍر من األسبوع الماضي حتى مساء أمس، فالمواقف على 
الهوة  تجسير  في  الشالوحي  ميرنا   - الوسط  بيت  خط  على  الوساطات  تنجح  ولم  حالها 
الوطني  التيار  مع  سياسية  مسافة  على  اإلبقاء  على  مصٌر  الحريري  سعد  فالرئيس  بينهما، 
استشارات  في  المستقبل  رئيس  تسمية  بعدم  موقفه  حسم  باسيل  جبران  النائب  فيما  الحر 
الساعة  حتى  موعدها  في  قائمة  بأنها  لـ»البناء«  بعبدا  مصادر  أّكدت  التي  المقبل  الخميس 
على  أوسع  سياسي  تفاهم  لتحقيق  الوقت  من  المزيد  تتطلب  للحل  مبادرة  أية  تطرأ  لم  ما 

التأليف.  لتسهيل  التكليف 
أّن الرئيس عون أعطى فرصة أسبوع لتحقيق تفاهم سياسي أوسع  وأضافت مصادر بعبدا: 
على تكليف الحريري وتذليل بعض المكّونات السياسية، أما وقد بقيت األطراف على مواقفها، فلم 
الحكومة تكنوسياسية  الجمهورية يؤيد تأليف  أن رئيس  المصادر  التأجيل. وشّددت  يعد ينفع 
اختصاصي،  ال  سياسية  شخصية  هو  الحريري  لكون  اختصاصيين  حكومة  ال  وزيراً،   20 من 
التأليف  مرحلة  في  الدستورية  صالحياته  كامل  سيستخدم  الجمهورية  رئيس  أّن  إلى  مشيرة 

ولن يوّقع على مرسوم حكومة ال تراعي التوازنات السياسية والنيابية والطائفية.
وبحسب المعلومات، فإّن الحريري سُيكلّف الخميس المقبل بمجموع أصوات يتراوح بين 
65 و70 صوتاً يتضمن مسيحيي كتل »المردة« و»القومي«، و»الطاشناق« والمستقلين؛ فيما 
الحريري  تسمي  لن  لكّنها  االستشارات،  في  ستشارك  أّنها  اللبنانّية  القوات  مصادر  أشارت 
)التتمة ص8(

بومبيو يت�صل بعون موؤكداً ال�صعي لإنجاح التفاو�ص... واإبراهيم يرجئ العودة ب�صبب كورونا

ربط نزاع بين التكليف والتاأليف يفتح طريق اال�صت�صارات الخمي�س للحريري 

م�صاٍع داخلّية وخارجّية نحو حكومة تكنو�صيا�صّية ي�صارك فيها التيار الحر

 اأهمية رفع الحظر الدولي

على تجارة الأ�صلحة مع اإيران والتداعيات

وا�صنطن ت�صتعّد ل�صّن حرب نووّية 

 

�صّد مو�صكو وبكين...!

الدولية  والضغوط  القيود  معرض  وف��ي  عاماً   13 منذ 
المتحدة  األمم  فرضت  النووي،  ملفها  باب  من  إيران  على 
كان  إي��ران  على  العقوبات  من  سلسلة  األم��ن  مجلس  عبر 
أهّمها من الوجهة االستراتيجية والعسكرية فرض الحظر 
على تجارة األسلحة مع إيران بيعاً وشراء وحرمانها من 
الحديثة  التكنولوجيا  من  العالمي  السوق  من  الحصول 
من  حرمانها  عن  فضال  للتصنيع  الالزمة  األولية  والمواد 
والذخائر  األسلحة  أن��واع  من  ن��وع  أّي  وتصدير  استيراد 

والمواد التي تستعمل في تصنيعها.
فرصة  إل��ى  ال��ت��ح��ّدي  تحويل  م��ن  تمّكنت  إي���ران  أّن  بيد 
واعتمدت على نفسها وقدراتها وسّدت الكثير من الثغرات 
في  الحظر  ق���رارات  أحدثتها  التي  وال��ن��واق��ص  وال��ح��اج��ات 
بنيتها التسليحية، لكن اإلبداع اإليراني في مجال التصنيع 
العسكري ورغم تحقيقه الكثير من اإلنجازات خاصة على 
الصاروخية  القدرات  وتطوير  الصواريخ  صناعة  صعيد 
بشكل م��ذه��ل ل��م ي��ص��ل ال���ى م��س��ت��وى ال��ت��ف��ل��ت ال��ك��ل��ي من 
التداعيات واآلثار السلبية لقرارات الحظر الدولي على حركة 
التدابير  تلك  واستمرت  واليها  إيران  من  والذخائر  السالح 
الى جانب سواهما من العقوبات في مجاالت أخرى نفطية 
واقتصادية ومصرفية تؤلم االقتصاد اإليراني وتدفعه إلى 

الخلف وتتسبّب بإيالم شديد للشعب اإليراني.
)التتمة ص9(

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ينشغل ف��ي��ه ال����رأي ال��ع��ام واإلع���الم 
األميركية  الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات  بمهرجان  األميركيين 
واشنطن  في  العسكريين  االستراتيجيين  المخططين  فإن 
موسكو  من  كل  ضّد  نووية  لحرب  بالتخطيط  منشغلون 

وبكين.
الحشد  مرحلة  ت��ج��اوزت  ق��د  المتحدة  ال��والي��ات  اّن  اي 
الصين  العظميين،  القوتين  هاتين  ض��ّد  االس��ت��رات��ي��ج��ي 
الشعبية وروسيا االتحادية، وانتقلت الى مرحلة االستعداد 
العملياتي لتنفيذ ضربات نووية ضدهما، وذلك بعد فشل 
وجنوب  آسيا  غرب  من  كل  في  األميركية،  المشاريع  كل 
)فنزويال(،  الجنوبية  وأميركا  الصين(  )بحار  آسيا  شرق 
المطلقة  األميركية  الهيمنة  استعادة  الى  تهدف  كانت  التي 
القوى  ب��ال��ذوب��ان، بعد ص��ع��ود  ب���دأت  وال��ت��ي  ال��ع��ال��م  على 
الدولية،  االقليمية  وال��ق��وى  وال��ص��ي��ن،  روس��ي��ا  ال��دول��يّ��ة، 
الصيني  االقتصاد  ب��دأ  ان  وبعد  االسالمية،  الجمهورية 
يقترب بتوأدة / بثبات من التربع على الكرسي االقتصادي 

االول في العالم.
كوم  دوت   / بوليس  فورين  جيرمان  موقع  نشر  فقد 
  )German Foreign policy.com( األل��م��ان��ي   /
جوية،  تدريبات  حول   ،2020/10/14 بتاريخ  تقريراً، 
الجو  س��الح  مع  بالتعاون  األلماني  الجو  س��الح  يجريها 
األميركي وأسلحة الجو، لكل من بلجيكا وهولندا وايطاليا،
)التتمة ص9(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 محمد صادق الحسيني

حمل  إلــى  التقّدم  من  لنا  مفّر  ال 
البقاء.  نريد  كنا  إذا  الحياة  أعباء 
الفكر  عطلنا  البقاء  رفضنا  فــإذا 
عطلنا  اإلرادة،  عطلنا  والفعل، 

التمييز، وأنزلنا قيمة اإلنسان.
سعاده

{ باريس – نضال حمادة

الذي  الفرنسي  الرئيس  خطاب  على  أي��ام  عشرة  يمض  لم 
شّن فيه حملة غير مسبوقة على ما أسماه اإلسالم السياسي 
بعنوان:  الحالي  الشهر   6 يوم  البناء  مقالة  )انظر  االنعزالي 
ما  ح��ّذر  م��ا  وق��ع  حتى  انتخابياً(  اإلس���الم  ي��ح��ارب  م��اك��رون 
الجغرافيا  أس��ت��اذ  ذب��ح  جريمة  وحصلت  نخشاه،  وكنا  منه 
وال��ت��اري��خ ف��ي م��درس��ة ف��ي إح��دى ض��واح��ي ب��اري��س على يد 
للمعلم  الطالب  أهالي  بعض  اتهام  بسبب  شيشاني  مهاجر 
الرسوم  حول  حصة  تخصيص  عبر  محمد  للنبي  باإلساءة 
قبل  أب���دو  ش��ارل��ي  صحيفة  نشرتها  ال��ت��ي  ال��ك��اري��ك��ات��ورّي��ة 

أعوام.
هذه الجريمة البشعة والتي ال يمكن سوى إدانتها وشجبها، 
لم تأت من فراغ ولم تحصل صدفة أو ألن هناك أشخاصاً أو 
شخصاً قّرر ارتكابها، كما أنها ليست حالة منفردة ونخشى 
بين  ب��دأ  ال��ذي  ال��ص��دام  مسلسل  ف��ي  األخ��ي��رة  تكون  ل��ن  أنها 
وسّهلت  ورّبتهم  احتضنتهم  طالما  الذين  وسلفيّيها  فرنسا 
التي  والسعودية  القطرية  باألموال  طمعاً  القوة  سبل  كل  لهم 
األجهزة  أع��ي��ن  تحت  السلفيين  ه���ؤالء  إم���داد  ع��ن  تتوقف  ال 
سعي  ع��ن  ف��ض��الً  ف��رن��س��ا،  ف��ي  ال��س��اس��ة  وم��ع��رف��ة  الفرنسية 
عبر  العربي  العالم  في  وعسكري  سياسي  دور  للعب  فرنسا 
استخدام مجاميعها من السلفيين في ليبيا ومن ثم على نطاق 

أوسع في سورية.

لها،  إدانتنا  ن��ك��ّرر  التي  الجريمة  ه��ذه  حصول  وبعد  اآلن 
الفرنسي  والرئيس  الفرنسية  الحكومة  تعمل  أن  من  وب��دالً 
على إعادة النظر في الحملة التي بدأها ماكرون على اإلسالم 
إياهم  م��ح��م��الً  واه��ي��ة  بحجج  ف��رن��س��ا  مسلمي  وع��ل��ى  ك��دي��ن 
متناسياً  أوساطهم  في  سلفية  مجموعات  وج��ود  مسؤولية 
الفرنسية  للحكومات  المدللة  الجهة  كانوا  السلفيين  هؤالء  أن 
وهذا  الحكومة  هذه  اليوم.  حتى  شيراك  عهد  منذ  المتعاقبة 
الرئيس  وعقد  اإلس��الم  على  هجومهم  من  ص��ّع��دوا  الرئيس 
وامني  عسكري  شبه  اجتماعاً  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
الداخلية  وزي��ر  من  كل  حضره  األح��د  أم��س  أول  ي��وم  ط��ارئ 
الجيش  أرك���ان  وق��ائ��د  والتربية  والخارجية  ال��دف��اع  ووزي���ر 
عنه  نتج  اإلره��اب  بقضايا  الخاص  الجمهورية  عام  ومدعي 
التي اتخذها  الرئيس بتسريع اإلجراءات والقرارات  قرار من 
قبل عشرة أيام؛ وهي في خالصتها تضع اإلسالم كدين في 
المستمر  االتهام  خانة  في  كبشر  والمسلمين  التجريم  خانة 
انتخابي  مسعى  ف��ي  ط���وارئ،  ح��ال��ة  ن��ظ��ام  تحت  ووض��ع��ه��م 
االستغالل  أسباب  الماضية  الجمعة  جريمة  له  وفرت  واضح 

الرخيص والخطر.
الماضية ليست  الجمعة  أخشى ما أخشاه أن تكون جريمة 
سوى بداية الصدام بين متطرفي الحكم في فرنسا ومتطرفين 
وليبيا،  سورية  في  حلفاء  وكانوا  سوياً  عملوا  طالما  سلفيين 
وأمنية  انتخابية  ألسباب  القديمة  عالقتهم  على  انقلبوا  واآلن 

وسياسية سوف نشرحها في مقاالت مقبلة..

فرن�صا و�صلفّيوها.. هل بداأت الحرب؟
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هل �أ�صبحت �أوروبا جاهزة؟

{ د. وفيق إبراهيم 
في  وبريطانيا  والمانيا  فرنسا  األوروب��ي  الثالثي 
نحوها،  التدحرج  خ��الل  من  بوسعه  دقيقة  وضعية 

متقدمة. دولية  وضعية  في  التمركز 
االقتصادية  العقوبات  مدة  نفاد  هي  الوضعية  هذه 

إيران وحقها في بيع السالح وشرائه. على 
الحالي  الشهر  م��ن  تبتدئ  القاسية  المرحلة  ه��ذه 
أميركية  ابتدأت  عقوبات  من  عاماً   13 بعد   2020 من 
مجلس  عن  صادرة  واصبحت   2007 في  وأوروبية 
االمن الدولي منذ 2015 بعد التحاق روسيا والصين 

المجلس. اعضاء هذا  والمانيا من خارج  اليها، 
بنجاح  أنهت  اإلسالمية  الجمهورية  تكون  بذلك 
لالنطالق  يؤهلها  بما  عليها  المفروضة  العقوبات 
بتنفيذه  نيتها  عن  أعلنت  ما  وه��ذا  وعالمياً.  اقليمياً 
الحديث  وش��راء  السالح  بيع  لجهة  خصوصاً  ف��وراً 
أكثر  بنماذج  داخلياً  المصنعة  ترسانتها  لتزويد  منه 

تقدماً.
معلنتين  وال��ص��ي��ن  روس��ي��ا  عليه  واف��ق��ت  م��ا  وه���ذا 
كل  في  إي��ران  مع  المفتوح  للتعاون  استعدادهما  عن 

المجاالت.
اما األميركيون فأعلنوا عن استمرارهم بالعقوبات 
بعقوبات  معها  تتعاون  دولة  كل  مهددين  إيران  على 
لبرنامجها  ي��س��ت��ه��دف��ون��ه��ا  ان��ه��م  م��ؤك��دي��ن  ق��اس��ي��ة، 

العالمي. المهدد لألمن  – الصاروخي  النووي 
هزت  بقشعريرة  األوروبي  الثالثي  أصاب  ما  هذا 
التي  األميركية  الهيمنة  من  التحّرر  نحو  اندفاعتهم 

الماضي. القرن  ستينيات  منذ  تأسرهم 
ان  ي��رون  األوروبيين  ألن  المشكلة  تكمن  إذاً  هنا 
إيران نفذت ما عليها من عقوبات بإشراف من وكالة 

قطاعاتها. كل  شملت  دولية  ومراقبة  النووية  الطاقة 
له  إلي���ران  األم��ي��رك��ي  االس��ت��ع��داء  ان  فاستنتجوا 
في  بينهما  االستراتيجي  السياسي  بالصراع  عالقة 
في  شبهة  أي  إي��ران  عن  ينفي  بما  االوس��ط،  الشرق 

مسألة سباق نووي او غيره.
األميركيين  استمرار  ان  المرة  هذه  ادرك��وا  لكنهم 
بمنع  برغبتهم  تتعلق  اخ���رى  أب��ع��اد  ل��ه  بعقوباتهم 
المباشر،  نفوذهم  خ��ارج  اقتصادية  تفاعالت  قيام 
روسيا  مع  وبالتالي  وإي��ران،  أوروبا  بين  خصوصاً 

والصين.
فرصة  أم��ام  نفسه  األوروب���ي  الثالثي  ي��رى  بذلك 
العالمي  م��س��ت��واه  اس��ت��ع��ادة  ل��ه  ت��ت��ي��ح  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
كإيران  بلٍد  مع  االقتصادي  بالتعامل  وذلك  المفقود، 
بنيته  لتحديث  وي��ح��ت��اج  ال��م��وارد  ان���واع  ك��ل  يمتلك 
اربعة  منذ  لحصار  لتعرضه  نتيجة  الداخلية  القديمة 

األقل. عقود على 
ألوروب��ا  تفتح  وازن  اقليمي  قطب  إي���ران  ان  كما 
التعاون  ب��اإلم��ك��ان  م��دى واس��ع��اً  وروس��ي��ا وال��ص��ي��ن 
ال��ص��ي��ن تريد  أن  ت��ع��رف  اق��ت��ص��ادي��اً، وأوروب����ا  م��ع��ه 
خط  ع��ل��ى  يسير  ان  ب��ه��ا  ال��خ��اص  ال��ح��ري��ر  ل��م��ش��روع 
فلبنان  فسورية  فالعراق  إيران  الى  وصوالً  القوقاز 
في  اساسية  أبعاد  له  معاصر  جيوبوليتيكي  خط  أهم 

العالمية. والقطبية  االقتصاد 
العميقة  رغ��ب��ت��ه��ا  ب��ي��ن  ص���راع  وس���ط  اذاً  أوروب����ا 
بالذهاب الى إيران وبين التهديد األميركي بمعاقبتها، 
وه���و ت��ه��دي��د اق��ت��ص��ادي، ل��ك��ن��ه ي��ح��م��ل ت��داع��ي��ات في 
األميركي  الدعم  لجهة  السياسي،  األوروب��ي  الداخل 
للسلطات  معارضة  داخلية  أوروبية  لخطوة  المحتمل 
فرنسا  الثالثي  اوض��اع  تأزيم  الى  يؤدي  ما  الحالية 

مخيف. دراماتيكي  نحو  على  انجلتره  المانيا 
تحدي  على  قادرتين  والصين  روسيا  كانت  ف��إذا 
مسّهل  األم��ر  ه��ذا  ان  يبدو  ف��ال  األميركية  العقوبات 

القديمة. القارة  على دول 
التريث  سياسة  الى  يتجه  الثالثي  هذا  فإن  لذلك، 
واالن��ت��ظ��ار ح��ت��ى ت��م��ه��د ال��ص��ي��ن ال��ط��ري��ق ال���ى إي���ران 
إيران  مع  مفاوضات  عجلة  إطالق  مع  نظامي  بشكل 
في  كثيراً  تتأخر  ل��ن  انها  فيها  لها  تؤكد  مرئية  غير 

معها. االقتصادي  التعاون 
هناك نقطة أخرى مخفية يترقب الثالثي األوروبي 
الحالي  األميركي  الرئيس  بخسارة  وتتعلق  تحققها 
الثاني  ت��ش��ري��ن  ف��ي  ال��رئ��اس��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ت��رام��ب 
الديمقراطي  منافسه  مع  التفاوض  فيصبح  المقبل، 
الى  التوصل  احتمال  م��ع  وص��راع��اً  ح��دة  أق��ل  ب��اي��دن 

وسطى. حلول 
ترامب  يفوز  فقد  م��ؤك��داً  ليس  االحتمال  ه��ذا  لكن 
التحليل  ه���ذا  ب��م��وج��ب  ي��ع��ن��ي  وه����ذا  ب��االن��ت��خ��اب��ات. 
ان  تستطيع  تاريخية  ف��رص��ة  أه��م  أوروب���ا  خ��س��ارة 
متعددة  قطبية  اط���ار  ف��ي  ال��ع��ال��م  ق��ي��ادة  ال��ى  تعيدها 
إنها  سابق  وقت  في  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  قال 

وأوروبا. وأميركا  وروسيا  الصين  وتضم  رباعية 
في  طموحاتها  عن  أوروب��ا  تدافع  أن  اذاً  المرّجح 

االحتماالت. اسوأ 
الصراع  سعير  اش��ت��داد  ع��ل��ى  ت��ع��ّول  يجعلها  ب��م��ا 
األميركيين  مع  جهة  من  اإليراني  الصيني  الروسي 
العقوبات  ان��ك��س��ار  ال��ى  ي���ؤدي  ب��م��ا  ث��ان��ي��ة،  م��ن ج��ه��ة 
األم���ي���رك���ي���ة ف��ي��ع��ود ال���ث���الث���ي ال��ف��رن��س��ي االل��م��ان��ي 
من  نوعين  متن  على  االوسط  الشرق  الى  االنجليزي 
نصيراً  أوروب��ا  في  ت��رى  خليجية  األول��ى  العالقات: 

واسع. اقليمي  افق  لديها  إيرانية  والثانية  لها  دائماً 
الخليج  ب��ي��ن  وس��ي��ط��اً  دوراً  أوروب����ا  ت��ل��ع��ب  ب��ذل��ك 
في  الطرفين  مع  اقتصادية  بعالقات  وتتمتع  وإيران 

إطار جيد، فهل هذا ممكن؟
الجواب  م��ض��م��ون��ه��ا  ف��ي  ت��ح��م��ل  ال��م��ق��ب��ل��ة  األش��ه��ر 

العالمية. القطبية  تجديد  على  للصراع  الشافي 

اأخبار وتغريدات

ن�شاطات برلمانية

خفاياخفايا

لفت مصدر أمني واكب زيارتي معاون وزير 
الخارجية األميركية ديفيد شينكر الى بيروت 

تركيزه قبل شهرين على مهاجمة حزب الله 
والعقوبات وتجاهلهما في زيارته األخيرة، 

وبالمقابل تجاهله لقاءات المسؤولين 
السياسيين قبل شهرين وتوسيع نطاق 

اتصاله بهم هذه المرة.
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رئي�س �لجمهورية وّقع قانون »�لدوالر �لطالبي« و قو�نين �أخرى

بري يلتقي لجنة عوائل �شهداء المرف�أ: 

م�شتعدون ت�شريعيً� لإن�ش�ف ال�شح�ي� وذويهم

اإقرار 3 م�شاريع قوانين 
أقّرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية 3 مشاريع قوانين وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب 

ياسين جابر وهي اآلتية:
المتعلق   2003/7/16 تاريخ   516 الرقم  القانون  الغاء  على  الموافقة  طلب  الى  الرامي  القانون  مشروع 
الضريبي  االزدواج  لتفادي  الغابون  وجمهورية  اللبنانية  الجمهورية  بين  اتفاقية  ابرام  للحكومة  باالجازة 

والحؤول دون التهرب من وضع الضرائب المفروضة على الدخل.
لبنان  بين  ثقافية  مراكز  انشاء  تبادل  حول  اتفاقية  ابرام  على  الموافقة  طلب  الى  الرامي  القانون  مشروع 

والصين. 
للمواد  المادية  الحماية  اتفاقية  تعديل  الى  االنضمام  للحكومة  الموافقة  طلب  الى  الرامي  القانون  مشروع 

النووية الذي انضّم اليه لبنان بتاريخ 1998/1/15«. 

�قتر�ح قانون �ل�صر�ء �لعام 
المجلس  في  جلسة،  لبنان  في  العام  الشراء  قانون  اقتراح  درس  المكلفة  الفرعية  النيابية  اللجنة  عقدت 
النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر وحضور االعضاء النواب. كما حضر ممثلون عن االدارات المعنية وتابعت 

درس مواد اقتراح القانون.

تخفيف �الكتظاظ في �ل�صجون 
تقدم النائب جميل السيد الى المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر »لتخفيف االكتظاظ في السجون 

في ظل جائحة كورونا.

بري مستقبال لجنة عوائل شهداء المرفا

تشرين   16 تاريخ   193 الرقم  القانون  أمس  صدر 
في  العاملة  المصارف  الزام  الى  الرامي   ،2020 األول 
وفق  أميركي  دوالر  آالف  عشرة  مبلغ  بصرف  لبنان 
الدراسي  العام  عن  للدوالر،  الرسمي  الصرف  سعر 
الذين  الجامعيين  اللبنانيين  للطالب   2021-2020
-2020 الدراسي  العام  قبل  الخارج  في  يدرسون 
كان  وال��ذي  الطالبي(،  بالدوالر  )المعروف   2021
يوم  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  وّقعه 

الجمعة الماضي بعد اقراره في مجلس النواب.
وهنا نص القانون:

الجمهورية  رئيس  وينشر  النواب،  مجلس  »اق��ّر 
القانون التالي نصه:

لبنان  في  العاملة  المصارف  على  األول��ى:  المادة 
آالف  عشرة  قيمته  تتجاوز  ال  مالي  تحويل  ارج��اء 
الطالب  من  طالب  لكل  واح��دة  لمرة  أميركي  دوالر 
او  الجامعات  في  المسجلين  الجامعيين  اللبنانيين 
المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-
او  امورهم  أولياء  حسابات  او  حساباتهم  من   ،2021
بالعملة  المصارف،  في  حسابات  لديهم  يكن  لم  ممن 
سعر  وف��ق  اللبنانية  الوطنية  العملة  او  األجنبية 
الصرف الرسمي للدوالر 1515 ل.ل. وذلك بعد اجراء 

المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:
المعهد  من  او  الجامعة  من  حالية  تسجيل  افادة   -

التقني.
التقنية  المعاهد  او  الجامعية  بالمدفوعات  افادة   -

قبل تاريخ 2020/12/31.
دفعة  آخر  إيصال  او  الحالي  السكن  ايجار  عقد   -

شهرية.
في  نشره  فور  القانون  بهذا  يعمل  الثانية:  المادة 

الجريدة الرسمية«.
الخارج  تجمعوا  اللبنانيين في  الطالب  وكان ذوو 

القصر  إل��ى  ال��م��ؤدي  ال��ط��ري��ق  على  ام���س،  ص��ب��اح 
»االسراع  في  الجمهورية  رئيس  لمطالبة  الجمهوري، 
»ان  وأك��دوا  الطالبي«،  ال��دوالر  قانون  على  بالتوقيع 
15 الف دوالر ال يكفي، ولكن يساعدهم ويخفف  مبلغ 

عن كاهلهم بعض األعباء«.
الى »انهم وجهوا أكثر من رسالة، الن كل  واشاروا 
جامعاتهم«،  من  الطالب  فصل  إلى  يؤدي  تأخير  يوم 
هذا  على  التوقيع  األخيرة،  للمرة  »الرئيس  وناشدوا 
االقتصادية  االوض���اع  ظل  في  خصوصا  القانون، 
القانون  »هذا  ان  الى  الفتين  الضاغطة«،  والصحية 
في  تعثروا  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  اي��ض��ا  يشمل  ان  يجب 
التي  الصعبة  االقتصادية  االوضاع  نتيجة  دراساتهم 

كانوا وال يزالون يعانون منها«.
الماضي  الجمعة  ي��وم  وّق��ع  ع��ون  الرئيس  وك��ان 

القوانين التي أقّرها مجلس النواب وهي اآلتية:
 2020/10/16 تاريخ   186 الرقم  القانون   -

ت��اري��خ   90 رق����م  ال���ق���ان���ون  ب��ت��ع��دي��ل  ال��ق��اض��ي 
قرض  اتفاقية  ب��اب��رام  المتعلق   2018/10/10
والبنك  اللبنانية  الجمهورية  بين  تنفيذية  واتفاقية 
الدولي لالنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

 2020/10/16 تاريخ   187 الرقم  القانون   -
الى  االنضمام  للحكومة  الموافقة  طلب  المتضمن 
الوقود  في  التصرف  امن  بشأن  المشتركة  االتفاقية 
التي  المشعة  النفايات  التصرف في  المستهلك وامان 

وّقع عليها لبنان بتاريخ 1997/9/30.
 2020/10/16 تاريخ   188 الرقم  القانون   -
البروتوكول  ابرام  على  للحكومة  بالموافقة  القاضي 
بين  المتوسطية  األوروبية  الشراكة  باتفاقية  الملحق 

الجمهورية اللبنانية واالتحاد األوروبي.
 :2020/10/16 تاريخ   189 الرقم  القانون   -
قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة 

االثراء غير المشروع.

 2020  /10/16 تاريخ   190 الرقم  القانون   -
القاضي باالجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص 
العام  ف��ي  »ال��ف��رش��م��ن«  ص��ف  ال��ى  ت��الم��ذة  تنسيب 
بعد  ينجحوا  لم  كانوا  وان   2021-2020 الجامعي 

في امتحاني الكفاءة والتحصيل.
 2020/10/16 تاريخ   191 الرقم  القانون   -
الرامي الى تعزيز الضمانات األساسية وتعزيز حقوق 

الدفاع.
- القانون الرقم 192 تاريخ 2020/10/16 الرامي 
 2018/4/13 تاريخ   77 رقم  القانون  تعديل  الى 

)قانون المياه(.
 2020/10/16 تاريخ   194 الرقم  القانون   -
الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة االنفجار 

في مرفأ بيروت ودعم إعادة االعمار.
الرقم  الجمهورية  المرسوم  رئيس  وّقع  ذلك،  والى 
الرابعة  الفئة  من  موظفين  بترفيع  والقاضي   7027
الفئة  الى  المالية  وزارة  في  الجمارك  إدارة  مالك  في 
الثالثة، وتعيينهم بوظيفة مراقب في المالك المذكور. 
ويبلغ عدد المرّفعين مئة وأربعة موظفين، ومن شأن 
وقد  البالد.  في  الجمركي  العمل  تفعيل  المرسوم  هذا 
حسان  ال��وزراء  مجلس  رئيس  ايضاً  المرسوم  وّق��ع 

دياب ووزير المال غازي وزني.
وغّرد أمين سر تكتل »لبنان القوي« النائب ابراهيم 
كنعان عبر حسابه على »تويتر«: »مع توقيع الرئيس 
أقّره  المشروع وتعديالته كما  اإلثراء غير  قانون  على 
المجلس النيابي، بناء على تقريرنا ومن دون استثناء 
اّي من المناصب الدستورية او العامة، يصبح القانون 

نافذا واالصالح البنيوي والفعلي المطلوب بدأ«.
حصانة  »#ال  »هاشتاغ«:  ب�  تغريدته  كنعان  وأرفق 

ألحد«

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، استعداده والمجلس النيابي »القيام 
المرفأ وذويهم وسائر  التشريعية النصاف شهداء  الناحية  بكل ما يلزم من 
المتضررين«، مشددا على »ضرورة المسارعة في تأمين االحتضان الفوري 

للذين خسروا منازلهم قبل حلول فصل الشتاء«.
في  الثانية  الرئاسة  مقر  في  استقباله  خالل  في  المجلس  رئيس  وجدد 
عين التينة، وفد لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت،  التأكيد »ان جرح 
الجرح  هذا  التئام  وان  الطوائف،  لكل  وعابر  جامع  وطني  جرح  هو  المرفأ 
عن  وإبعاده  انسانية  وطنية  مقاربة  مقاربته  خالل  من  اال  يتم  ان  يمكن  ال 
التجاذب واالنقسام السياسيين وبإنجاز التحقيق العدلي واالقتصاص من 

جميع المتورطين بهذه الفاجعة الوطنية في أي موقع كانوا«.
االتصاالت  المجلس  رئيس  أج��رى  االنفجار،  جرحى  معالجة  ولجهة 
حسن  حمد  االعمال  تصريف  حكومة  في  العامة  الصحة  وزير  مع  الالزمة 
والجهات الصحية الضامنة العفاء الجرحى من اي اعباء مالية خالل فترة 

العالج«.
الشهداء،  اهالي  متابعة  لجنة  باسم  حطيط  ابراهيم  تحدث  اللقاء،  بعد 
اللجنة  تجريها  التي  اللقاءات  سياق  في  هو  بري  الرئيس  مع  »اللقاء  فقال: 
وهو  الشهداء  أهالي  مطالب  من  أساسي  مطلب  الحقاق  المسؤولين،  مع 
مساواتهم بشهداء الجيش اللبناني. وقد أبدى الرئيس بري حرصه وتفهمه 

وتشجيعه، ووعدنا خيرا.
جرحى  استيعاب  على  العمل  بري  الرئيس  من  طلبنا  »كما  واض��اف: 
وقد  الصحة.  وزارة  او  الضمان  فرق  منهم  التقاضي  يتم  الذين  االنفجار، 

أجرى ، اتصاال بالجهات المعنية اللزامهم بمعالجة الجرحى مجانا«.

 بومبيو يت�شل بعون: �شنر�شل م�ش�عدات 
لإعم�ر الأحي�ء المت�شّررة في بيروت

الخارجية  وزي��ر  م��ن  هاتفيا  ات��ص��اال  ام��س  مساء  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  تلقى 
األميركي مايك بومبيو، عرض في خالله للعالقات اللبنانية - األميركية والتطورات األخيرة، ومنها 
الوزير بومبيو  الرئيس عون  االتصال، شكر  الجنوبية. وخالل  البحرية  الحدود  مفاوضات ترسيم 
لبنان »مصمم على  ان  للتفاوض«، مؤكدا  المتحدة كوسيط مسهل  الواليات  تلعبه  الذي  »الدور  على 
الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر« .وابلغ الوزير األميركي الرئيس عون، ارسال بالده 
»مساعدات العادة اعمار االحياء التي تضررت في بيروت نتيجة االنفجار الذي وقع في المرفأ في 
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عالمة: ل بّد من اإجراءات �ش�رمة

لإع�دة بن�ء اقت�ش�دن� الوطني

الأمن الع�م يعلن اإ�ش�بة اللواء اإبراهيم

بفيرو�س كورون� في وا�شنطن
ص����در ع���ن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل���ألم���ن ال��ع��ام 
العام  لألمن  العام  المدير  »أج��رى  اآلت��ي:  البيان 
قبل    covid 19 فحص  إب��راه��ي��م  عباس  ال��ل��واء 
مغادرته العاصمة األميركية، وقد جاءت النتيجة 

إيجابية«.
إبراهيم  عباس  اللواء  »سيضطر  البيان:  وقال 
اجتماعاته  وإلغاء  بيروت،  إلى  تأخير عودته  إلى 
التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية. وقد تّم 

التواصل معه، وهو في حالة صحية جيدة«.

اأبي ن�شر دع� الى ت�شكيل

حكومة ق�درة ومتج�ن�شة

جانب من اجتماع لجنة الخارجية

األيام  خالل  تنشط  والخارجية  الداخلية  »المحركات  أّن  إلى  إذاعي  حديث  في  عالمة  فادي  النائب  أشار 
الفاصلة، لتذليل العراقيل من أمام المبادرة الفرنسية التي ستشكل البيان الوزاري للحكومة المقبلة«.

النائب عالمة، عالمات استفهام حول مفهوم حكومة االختصاصيين المقترحة، مؤكداً »تبني الورقة  وطرح 
النقد  صندوق  مع  التفاوض  مواصلة  »أهمية  على  مشّدداً  للبنان«،  الوحيد  الخالص  تشكل  ألنها  اإلصالحية 

الدولي واتخاذ إجراءات صارمة ال مفّر منها، إلعادة بناء اقتصادنا الوطني«.
من  للخروج  للبنان  المتاح  الوحيد  الخيار  تكون  قد  لكنها  صعبة  اإلصالحية  الدولي  البنك  رزم  »إّن  وختم: 

أزمته«.

دعا رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، في بيان، إلى اإلسراع في »تشكيل حكومة 
لبنان  مصلحة  عينيها  نصب  تضع  بل  البالد،  في  الطائفية  واالنقسامات  الشرخ  تزيد  ال  متجانسة،  قادرة، 

العليا، وتعمل على إخراجه من األزمة التي يتخبّط فيها«.
عظته  ف��ي  ج��اء  م��ا  مؤيدين  المارونية،  الكنيسة  رأس  ص��وت  إل��ى  صوتنا  نضّم  »إن��ن��ا  نصر:  أب��ي  وق��ال 

األخيرة«.

أنه  ب��ي��ان،  ف��ي  ل��الغ��اث��ة،  العليا  الهيئة  أعلنت   {
رئيس  ال���وزراء  مجلس  رئيس  ق��رار  ال��ى  »اس��ت��ن��ادا 
تاريخ   137/2020 ال��رق��م  ل��الغ��اث��ة  العليا  الهيئة 
ليرة  مليار  مئة  مبلغ  بتحويل   ،2020/10/19
الى  المعطاة  الجيش،  خزينة  ح��س��اب  ال��ى  لبنانية 
ال��م��رس��وم الرقم  ال��ع��ل��ي��ا ل��الغ��اث��ة ب��م��وج��ب  ال��ه��ي��ئ��ة 
تعويضات  ل��دف��ع   ،2020/9/23 ت��اري��خ   6979
الى  استنادا  بيروت،  مرفأ  انفجار  من  المتضررين 
ومحافظة  الجيش  قيادة  قبل  من  وضعها  يتم  آلية 
الجيش  الى جداول إسمية يعدها  بيروت، واستنادا 
االولوية  وف��ق  التزامها  ويتم  االول��وي��ة،  مبدأ  وف��ق 

الواردة فيها«.
} غ���رد رئ��ي��س ح��زب »ال��ت��وح��ي��د ال��ع��رب��ي« وئام 
وه����اب ع��ب��ر ح��س��اب��ه ع��ل��ى »ت���وي���ت���ر«: »اإلج������راءات 
األهم  ولكن  جيدة  اإلره��اب  داعمي  لطرد  الفرنسية 
لطرد  األوروبي  اإلتحاد  وعواصم  باريس  تعمل  أن 
جماعة  وخاصة  أراضيهم  على  الكراهية  ناشري 
اإلخوان المنافقين وتسليمهم لدولهم فاإلخوان هم 

أم داعش والقاعدة وكل التنظيمات اإلرهابية«.
القاضي  التمييزي  ال��ع��ام  ال��م��ح��ام��ي  اس��ت��م��ع   {
التربية في حكومة  إفادة وزير  الى  الخوري  غسان 
تصريف األعمال طارق المجذوب حول ما ورد في 

الذي  الفاسد«  »فليسقط حكم  برنامج  إحدى حلقات 
تبثه محطة »الجديد«، وفي الشكوى المقدمة بوجهه 
من الوزير السابق النائب الياس بو صعب.  من جهة 
بإنجاز  الراغبين  »المواطنين  المجذوب،  دعا  اخرى 
إلى  الحضور  عدم  إلى  مصادقاتهم،  أو  معامالتهم 
مبنى الوزارة يوم غد الثالثاء، بسبب انعقاد جلسة 
المجلس النيابي في قصر األونيسكو، ووقوع مبنى 

الوزارة ضمن المنطقة األمنية المقفلة«.
التيار  ف��ي  ل��إع��الم  المركزية  اللجنة  ذّك���رت   {
الوطني الحر، في بيان، أّن آليات التيار لناحية جمع 
التبرعات واضحة ومعروفة وتمّر إلزاماً عبر اللجنة 
الرسمي  ال��م��ال��ي  ال��ح��س��اب  ورق���م  للمال  المركزية 
التيار »من استخدام اسمه في جمع  المعتمد«. ونبّه 
عائالت  مساعدة  أو  مشاريع  دع��م  بحجة  االم���وال 
القانونية. المالحقة  طائلة  تحت  وذل���ك  محتاجة 

لجمع  أحداً  يوّكل  وال  لم  التيار  »ان  البيان:  وأضاف 
األموال باسمه، وهو يطلق بشكل مستمر وبشفافية 
ال��ت��ب��رع��ات واض��ح��ة االه���داف  ت��اّم��ة ح��م��الت لجمع 
واآلل���ي���ات، وه���و ي��ف��ت��ح أب���واب���ه ل��ل��ت��ب��رّع م���ن خالل 
االتصال على األرقام: 70002080 - 70080012 
finance.central@ :االلكتروني البريد  عبر  أو 

fpmlb.org حصرا«.



3الوطن / �سيا�سة
الم�ؤتمر العام للأحزاب العربية

يدين الخط�ات التطبيعية الم�ستمّرة للبحرين

 I WILL SURVIVE
م�ؤتمر لدعم �سباب لبنان 

بلدية بيروت ك�سفت على م�ست�دعات في الطريق الجديدة: 

م�سادرة كمية من الم�اد البترولية وبلغ لمحافظ بيروت 

ندوة افترا�سية لـ »ملتقى ح�ار وعطاء بل حدود« عن فر�ص نجاح المبادرتين الفرن�سية واالأميركية واحتماالت الف�سل
عبر  افتراضية  ندوة  ح��دود«،  بال  وعطاء  حوار  »ملتقى  نظم 
فرنسية  لبنان:  في  »مبادرتان  بعنوان:   ،»zoom« تطبيق 
لترسيم  وأميركية  االقتصادية،  األزم��ة  وحّل  حكومة  لتشكيل 
الفشل«،  واحتماالت  النجاح  فرص  النفط:  واستخراج  الحدود 
شارك فيها كل من منسق الملتقى الدكتور طالل حمود، السكرتير 
العام ل� »جمعية حسن كامل الصباح في باريس« المهندس علي 
زريق، الباحث في الجيوبوليتيك الدكتور فيصل جلول، الخبير 
الدكتور  األوسط  الشرق  في  النفط  وملف  االقتصاد  شؤون  في 
دانيال ملحم، الخبير في قضايا الشرق األوسط والعالم العربي 
القانونية في  السابق ميشال رامبو والخبيرة  الفرنسي  السفير 
شؤون الطاقة والحوكمة المحامية كريستينا ابي حيدر، وأدارها 

المهندس علي زريق.
وبحسب الملتقى » تأتي الندوة في إطار السعي الستشراف 
خالل  من  المقبلة،  للمرحلة  واالصالحية  السياسية  اآلف��اق 
المطروحة على ساحة  الفرنسية  المبادرة  اإلضاءة على خلفية 
»حكومة  تأليف  من  ب��دءا  واالق��ت��ص��ادي،  السياسي  اإلص��الح 
لترسيم  المستعجلة  األميركية  »الرغبة«  ب��م��وازاة  المهمة«، 
الحدود البحرية، على خلفية البت بملف استخراج النفط وتنظيم 
مع  والتفاعل  الجيوبوليتيك  دينامية  وقع  على  إقليميا  شؤونه 

تحوالت الشرق األوسط«.

حّمود
واعتبر حمود انه »في هذا الجو الملّبد على كّل المستويات، 
االتفاق حول  إطار  الى  التوصل  اللبنانيون كثيرا باعالن  تفاجأ 
ترسيم الحدود مع العدو الصهيوني في الجنوب«، وتساءل عن 
»عالقة ذلك بالتهديد بالعقوبات«، ورأى أنه »من حق اللبنانيين 
الفرنسية  المبادرة  بين  لبنان  يتجه  أين  إلى  التساؤل:  اليوم 
في  لبنان  في  لفرنسا  التاريخي  ال��دور  إستعادة  الى  الهادفة 
الذكرى المئوية األولى لتأسيس هذا الكيان، في ظل طبقة حاكمة 
قاصرة وعاجزة عن إيجاد الحلول والتي اوصلت البلد الى هذا 
األنهيار المدوي الذي قد يذهب الى سيناريوات أسوأ قد تهّدد أمن 
واستقرار فرنسا وأوروبا من جراء عمليات النزوح ونقل اإلرهاب، 
اللبنانية  والتي ال تزال مطروحة ومقبولة من مختلف األطياف 
الرغم مما تعّرضت له من تعثر وبين الضغوط األميركية  على 
الهادفة إلى تبريد الساحة في الجنوب وتخفيف درجة االحتقان 
التي قد تكون  الثمار  العدو، وإلى قطف بعض  الحدود مع  على 
مفيدة للرئيس االميركي دونالد ترامب في محاولته كسب بعض 

األوراق لمصلحته في اإلنتخابات األميركية«.

جلول
ثالثة  على  الفرنسية  للمبادرة  رؤيته  جلول  الدكتور  ووزع 
المبادرة  »ظ���روف  ع��ن  تحدث  األول،  المحور  ففي  م��ح��اور. 
واسبابها«، فلفت الى أنها »انطلقت من موقع لبنان بوصفه جارا 
لفرنسا  أهمية كبيرة  الموقع من  لهذا  لما  حدودياً ألوروبا، نظراً 
التي أسست دولة لبنان الكبير قبل مئة سنة، ويصعب عليها أن 

تنتهي المناسبة بإنهيار شامل في لبنان، وهو إن حصل سوف 
يؤدي إلى خسارة فرنسا هذا الموقع ويخسر معها اصدقاؤها. 
العبرية،  ال��دول��ة  ح��دود  على  يقع  ألن��ه  لفرنسا  مهم  ولبنان 
باعتبارها امتدادا ألوروبا والغرب في الشرق األوسط، وطرفا في 
حرب باردة مع المقاومة اللبنانية والمبادرة الفرنسية أيضا، الن 
باريس تحتفظ بعالقات قديمة مع كل طوائف لبنان. فضال عن 
المتوسط حيث  أن تكون قريبة جدا من شرق  رغبة فرنسا في 
اقتصاديا  لبنان  انهيار  إلى  إضافة  خطيرة،  تركية  لعبة  تدور 

وتفجير مرفأ بيروت الذي كان يراد منه تركيع هذا البلد«.
عقدته  اتفاق  على  أيضا  مبنية  الفرنسية  »المبادرة  وق��ال: 
فرنسا مع لبنان عام 2018، ويحتاج الى تشكيل حكومة وتنفيذ 
إصالحات للحصول على حوالى عشرة مليارات دوالر لحّل األزمة 

االقتصادية ومواجهة الكورونا ومعالجة آثار خراب المرفأ«.
تجربتها  في  المبادرة  »فشل  عن  تحدث  الثاني،  المحور  في 
األولى ألسباب عدة، من ضمنها »االعتقاد الخاطئ بأنها يمكن أن 

تكون وسيلة إلخضاع المقاومة والحصول على تنازالت منها«.
اما في المحور الثالث، فتحدث جلول عن »مستقبل المبادرة«، 
فرأى انها »ما زالت على الطاولة، وكل األطراف ما زالوا يريدونها، 
ووزارة الخارجية الفرنسية أكدت عليها قبل يومين«، معتبرا أن 
»نتيجة االنتخابات األميركية، بغض النظر عن الفائز، قد تتيح 
تنظيم  ستعيد  المحلية  األط��راف  أن  ذلك  لها،  جديدة  انطالقة 
البيت  في  األميركي  الفائز  إلى  بالقياس  وسياساتها  مواقعها 

األبيض«.

ملحم
وانطلق الدكتور ملحم في مداخلته، من »انسداد أفق الحلول 
السياسة بين االطراف اللبنانية من جهة، وبين الراعين الدوليين 
من جهة اخرى«، وأشار إلى دراسة أعدها هو وعدد من الخبراء 
»لفهم طبيعة العالقات السياسية المتشعبة والبحث في إمكانية 
ان  الى  »ولفت  الراهنة.  الفترة  في  الحلول  افضل  الى  الوصول 
األولى، وجود توازن  إلى نتيجتين هامتين،  الدراسة »توصلت 
المبادرة  أن  بمعنى  االحزاب،  وباقي  والثنائي  فرنسا  بين  قائم 
باستثناء  االط��راف،  لكل  ومربحا  مقبوال  حال  تعبر  الفرنسية 
من  أي  مع  ت��وازن  نقطة  اي  تجد  لم  التي  المتحدة  ال��والي��ات 
االطراف، لذلك لجأت إلى استخدام العقوبات كسالح لتحصيل 
بين  مسبق  تعاون  هناك  يكن  لم  أن��ه  هي  والثانية  مكاسب. 
االدارتين الفرنسية واالميركية في ما يتعلق بتوزيع الحصص 
الحلول  لعرقلة  بالعقوبات  اميركا  ترد  كانت  لذلك  والمكاسب، 
وتحصيل المكاسب. وهذا ما أثر سلبا وبشكل كبير على المبادرة 

الفرنسية«.
تكن  لم  المتحدة  الواليات  ان  ايضا  الدراسة  »وجدت  وقال: 
تهتم بالمعايير التي انطلقت منها الدراسة، وان لها اهتماماتها 
الخاصة، مثل، ترسيم الحدود التي تقاطعت مع اهتمام الثنائي 
فشل  مسؤولية  وتحميله  عليه  الضغوط  اشتداد  بعد  الشيعي 
المبادرة الفرنسية. فوجد في ترسيم الحدود ضالته الستعادة 

قواه وإعادة أمور المفاوضات الى نصابها من جديد. أما خالصة 
الدراسة فقد تضمنت استنتاجات، مفادها أنه لن يكون للواليات 
المتحدة أي مبادرة، انما هناك تفاهمات جانبية لجني مكاسب 
سياسية إضافية تساعد في ايجاد الحلول على المدى الطويل، 
المطروحة  الوحيدة  الفرنسية  المبادرة  امام  الطريق  وتسهيل 
في  لبنان  مساعدة  على  وال��ق��ادرة  البحث  طاولة  على  حاليا 

الخروج من ازمته على المدي القصير«. 

رامبو
»المبادرة  ان  إلى  باإلشارة  مداخلته  رامبو  السفير  واستهل 
ابلغ  ماكرون  والرئيس  المطروحة  الوحيدة  هي  الفرنسية 
يتناغمان  المتحدة  وال��والي��ات  وفرنسا  ب��ه��ا،  االميركيين 
سياسة  ان  اال  الخارج.  في  نفوذهما  يخص  ما  في  ويتفاهمان 
الملفات  بعض  في  الضبابية  من  القليل  أضفت  ترامب  الرئيس 

الشرق اوسطية، 
وقال: »نحن نعلم أن لبنان يشكل جزءا من حل وان المبادرة 
بآخر،  او  بشكل  الله«  »ح��زب  احتواء  ال��ى  هدفت  الفرنسية 
الغربي واالتجاه  الحلف  الخروج من  ودفع لبنان باتجاه عدم 
ماكرون  الرئيس  وأن  المقاوم.  الشرقي  التحالف  صوب  شرقا 
فيه  بما  أطيافه  بمختلف  السياسي  الصف  كل  وخاطب  جاء 
الظروف  هذه  في  للمساعدة  مبادرته  من  انطالقا  الله«،  »حزب 

المعقدة«. 
الدول  نحترم  أن  بإمكاننا  األسباب،  كانت  »مهما  أنه  ورأى 

وسيادتها، خصوصا ان الشعب اللبناني فطن ويقرأ السياسة 
إلى ما كانت  أن تعيد عالقاتها مع سورية  جيدا. وعلى فرنسا 
عليه في السابق ألن القطيعة ليست لخير فرنسا، خصوصا انه 
ال يمكن عزل لبنان عن سورية وهو ليس جزيرة«. واوضح ان 
»فرنسا تعود الى الشرق من البوابة اللبنانية لمواجهة التمدد 
والعراق  ولبنان  بسورية  م��روراً  ليبيا  في  ابتدأ  الذي  التركي 
مستمرة  ستبقى  »المبادرة  اّن  مؤكدا  اذربيجان«،  الى  وصوال 
الحدود  ترسيم  وأن  االميركية،  االنتخابات  نتائج  كانت  مهما 
يريد  من  هناك  بأن  تشي  الضاغطة  الظروف  هذه  في  البحرية 
ان يأخذ لبنان الى محاولة موافقة على صفقة القرن، وبالتالي 
يتبعها تطبيع العالقة ولو بعد حين. ومن الممكن ان نرى ذلك 

من خالل تركيبة الوفد المشارك في المفاوضات«.
ان  اجل  من  إصالحات  إج��راء  هو  اليوم  »المطلوب  وختم: 
يحصل لبنان على المساعدات المرجوة انقاذا لالقتصاد ومنعا 

لالنهيار التام«.

أبي حيدر
ونّبهت أبي حيدر من جهتها إلى أنه »في حال دخل لبنان في 
العتمة بعد ثالثة أشهر، فإن الشلل سوف يطال قطاعات كثيرة 
ذلك  كل  وغيرها..  والمياه  واالستشفاء  واالتصاالت  كاإلنترنت 
ومؤسسة كهرباء لبنان ال تزال تجبي بالليرة اللبنانية والتعرفة 
الفيول  شراء  على  قدرتها  المؤسسة  يفقد  بما  أصال،  منخفضة 
بالدوالر. علما ان المؤسسة تعاني بسبب تضرر مبناها الرئيسي 

ال بل تهدمه جراء انفجار الرابع من آب«.
ولفتت إلى أن »في حمأة تلك األزمة المترافقة مع هدر مزمن 
في القطاع، جاءت الورقة الفرنسية التي حملها الرئيس الفرنسي 
إلى  صارمة  دع��وة  طياتها  وفي  اللبنانيين،  المسؤولين  إلى 
المباشرة بإصالحات حقيقية، وأبرز تلك الورقة نقاط أربع: أوال: 
االستغناء عن معمل سلعاتا بصيغته المطروحة حاليا... ثانيا: 
األساسي  القانون  وفق  الكهرباء،  لقطاع  ناظمة«  »هيئة  تعيين 
والتي  تعديالت،  دون  من   2002 العام  في  الصادر  الرقم 462 
وتعطي  الهيئة  استقاللية  ستنسف  فإنها  أدخلت،  ح��ال  في 
دون  غير  ال  فقط  ادارية  هيئة  الى  وتحّولها  للوزير  الصالحيات 
بطرق  معملين  لبناء  مناقصات  إج��راء  ثالثاً:  صالحيات..  اي 
شفافة ووفق القوانين المرعية... رابعا: رفع معدل التعرفة على 
أن تطال، بحسب الورقة الفرنسية، الميسورين وذوي المدخول 

المرتفع«.
بين  التعرفة  رف��ع  في  التمييز  إمكانية  عن  تساءلت  وإذ 
»هذه  ان  اعتبرت  وتنظيم،  مجهود  دون  من  هم  المستهلكين 
لبنان  يستطيع  كي  حاال  تنفيذها  مطلوب  بل  ال  مهمة،  النقاط 
العجز  ومن  الهدر  من  التخفيف  وبالتالي  القطاع،  هذا  إنقاذ 
خطوات  في  الدولة  تمضي  ال  »لماذا  وسألت:  الخزينة«.  في 
الغاز  االنتاج لتعمل على  عملية سريعة، منها، تحويل معامل 
المياه  الطاقة من  انتاج  الفني وتشجيع  الهدر  الطبيعي ووقف 
والشمس والريح، واقرار القوانين التي تشجع على ذلك، وإقرار 

قانون توفير الكهرباء«.

النابل�سي ا�ستقبل حم�د والم��س�ي:

الدول العربية المطبعة تقترب من الم�ت

لجنة ط�ارئ ال�سج�ن: الإجراء التحقيقات واال�ستج�ابات 

مع الم�ق�فين اأونلين للإ�سراع في محاكماتهم

النابلسي مستقبالً حمود

لألحزاب  العام  للمؤتمر  العامة  األمانة  اعتبرت 
العربية أنه »في استخفاف واضح وعلني بمشاعر 
البحرين  وشعب  عموماً  األم��ة  أبناء  من  الماليين 
شعبنا  بحق  موصوفة  جريمة  وف��ي  خصوصاً، 
استقبلت  المشروعة  العربية  وحقوقنا  الفلسطيني 
الكيان  يمثل  صهيونياً  وف���داً  البحرين  حكومة 
الصهيوني، وبمشاركة وزير الخزانة األميركي وسط 
سخط وغضب بحريني عارم، رغم القمع واالستبداد 
الثائر  شعبها  بحق  الحاكمة  الطغمة  تمارسه  الذي 
البحرين  عسكرة  على  عملت  والتي  سنوات.  منذ 
وفرض حالة طوارئ مستمرة معتمداً على المرتزقة 
واألجانب لمنع البحرينيين من التعبير عن رفضهم 
مع  عالقة  أي  ورف��ض  المشؤومة  للزيارة  القاطع 

الكيان الصهيوني الغاصب«.
قاسم  العام  األمين  قال  أمس  أصدره  بيان  وفي 
العام  للمؤتمر  العامة  األم��ان��ة  ف��ي  »إن��ن��ا  صالح 
الرسمية  البيانات  على  وتأكيداً  العربية،  لألحزاب 
الصادرة عن مؤتمرنا حول جريمة التطبيع مع العدو 
واستنكارنا  وإدانتنا  القاطع  رفضنا  ونؤكد  نعيد 
الغاصب  الكيان  مع  كانت  عالقة  أّي  أو  اتفاقية  ألّي 
ونرى أّن اللقاءات واالتفاقات بين النظام البحريني 
بدأت  حيث  الصهيوني،  والكيان  اإلماراتي  والنظام 

اإلمارات بتسيير رحالت جوية يومية مع العدو وهي 
ممارسات تتعارض مع تطلعات الشعوب«.

إلرض��اء  البحريني  النظام  سعي  »إّن  أض��اف 
إلحكام  فاشلة  محاولة  هو  واألميركان  الصهاينة 
السيطرة على البالد وتثبيت شرعية أسقطها الشعب 
شعب  بأّن  كامالً  إيماناً  مؤمنون  أننا  إال  البحريني، 
ما  بكّل  سيتصّدى  ومكوناته  أطيافه  بكّل  البحرين 
أوتي من قوة لهذه الجريمة اإلرهابية التي تستهدف 
وعروبته  وخصوصيته  المجتمع  وس��الم��ة  أم��ن 

وتاريخه ومستقبله«.
بكّل  البحرين  ف��ي  شعبنا  »أّن  على  وش���ّدد 
القاطع  الرفض  على  مجمٌع  ومكوناته  أطيافه 
النهاية  حتى  مصمٌم  وهو  المذلة  االتفاقيات  لهذه 
الذي  البحرين،  شعب  وسيكون  إسقاطها  على 
الحاشدة  المسيرات  تسيير  عبر  غضبه  عن  عّبر 
بقوة  السياسية  الجمعيات  فيها  شاركت  التي 
التجارية  االتفاقات  أم��ام  منيعاً  س��داً  وث��ب��ات، 
تمزيقها  على  وستعمل  واألمنية  والدبلوماسية 
الحازم  والرفض  المقاطعة  تعزيز  عبر  وإلغائها 
وعروبته  لدينه  نجالء  طعنة  م��ن  تشكله  لما 
األم��ة  ولقضية  ووط��ن��ي��ت��ه،  وت��اري��خ��ه  وش��رف��ه 

فلسطين«. المقدسة 

بالمجاالت  تعنى  مؤّسسة   20 من  تحالف  ينظم 
الرقمية وريادة األعمال وتمكين الشباب في لبنان مؤتمراً 
 ،»I WILL SURVIVE« ع��ن��وان:  تحت  مصغراً 
وذلك يوم السبت 24 تشرين األول من الساعة الثالثة 

والنصف بعد الظهر حتى السابعة والتصف مساء. 
زووم  تطبيق  عبر  ومجاني  مباشر  بشكل  وسُيبث 

وفايسبوك اليف.
لمواجهة  لبنان  في  الشباب  لدعم  المؤتمر  يهدف 
األزمات المتعّددة، ال سيما االقتصادية منها، كما جائحة 
كورونا، وتبعات انفجار بيروت. سيستضيف المؤتمر 
خبراء في مجاالت متعّددة حول مصادر الدخل عبر   6

االنترنت.
عبر  للدخل  م��ص��ادر   6 ع��ن  المتحدثون  سيتكلم 

االنترنت وهي:
 Drop shipping - Online Stores،  :
 Affiliate Marketing، Social Media

 – Monetization، Online Freelancing

.Online Entrepreneurship
هذه  الدخل  مصادر  بين  المشترك  القاسم  ولعّل 
)كونها جميعها أونالين( مع إجراءات السالمة المتعلقة 

بجائحة كورونا.
 QUAD DIGITAL شركة  تنفيذ  من  المؤتمر 
MEDIA  والتي سبق لها تنفيذ برنامجين منفصلين 

هذا العام عن مصادر الدخل عبر االنترنت.
والتحالف،  كواد  تطمح  المصغر،  المؤتمر  عقد  بعد 
برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، 
300 ساعة تدريبية  لتنفيذ برنامج متكامل مؤلف من 
عبر  الستة  الدخل  مصادر  يغطي  المقبل  العالم  مطلع 
االنترنت لمساعدة الشباب لالنتقال لمرحلة متقّدمة في 

هذا المجال.
http://IWillSurvive.me : لتسجيل الحضور

    Hussein Zeid"
+9613399474

للتواصل إعالمياً: 03708052 

بناء للبالغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، 
مدينة  نطاق  ضمن  العاملين  أو  القاطنين  المواطنين  كافة  من  الطلب 
بيروت، إبالغ اإلدارة عن المستودعات التي يملكونها أو يستثمرونها أو 
يشتبهون في إحتوائها على مواد ملتهبة أو قابلة لإلشتعال في الطوابق 
االطفاء وحرس مدينة  المحافظ عبود فوجي  السفلية واألرضية، كلف 
إجراء  بيروت  بلدية  في  المصنفة  المؤسسات  مصلحة  برفقة  بيروت 

الكشف الالزم والتأكد من عدم تشكيلها خطرا على السالمة العامة.
وتّم ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية سريعة االشتعال كمادتي 
في  للكتب  مخزن  عن  عبارة  سفلي  مستودع  داخل  من  والكاز  البنزين 
منطقة طريق الجديدة مقابل مستشفى المقاصد لصاحبه ) ه.ط(. حيث 
قدرت الكمية المضبوطة بحوالي 1185 ليترا من مادة البنزين مخزنة 
داخل خمسة براميل بالستيك يحتوي كل منها على 180 ليترا وبرميال 
حديديا يحتوي على 225 ليترا وثالثة براميل بالستيك يحتوي كل منها 
الى وجود ثالثة براميل تحوي  البنزين،اضافة  على 20 ليترا من مادة 
مادة الكاز داخل المستودع المذكور. علما أن المخزن المذكور ال يتمتع 
بأدنى شروط السالمة العامة حيث تبين بعد الكشف ان مطافئ الحريق 

اليدوية الموجودة في المستودع المذكور تبين انها منتهية الصالحية.
وحرس  االطفاء  فوجي  رجال  قام  عبود  المحافظ  إشارة  على  وبناء 
بيروت على مصادرة تلك البراميل ونقلها الى مكان آمن حائلين من دون 
بين  انها  خاصة  المواد  تلك  بها  ستتسبب  كانت  آخرى  كارثة  حصول 

المباني واألحياء السكنية«.
لمحافظ  بالغا  بيروت  بلدية  في  العامة  العالقات  دائ��رة  ووزع��ت 
تخزين  ظاهرة  انتشار  »بعد  فيه:  جاء  عبود  مروان  القاضي  بيروت 
المحروقات السائلة بطريقة عشوائية لدى الشركات الخاصة واألفراد 
ألهداف مختلفة في الطوابق السفلية واألرضية ضمن المباني، وبالنظر 
مؤسفة  حوادث  من  منه  ينتج  وما  الخطر  التخزين  هذا  تداعيات  إلى 
لعدم استيفائه الشروط العلمية المطلوبة، األمر الذي يستوجب اتخاذ 
هذه  انتشار  دون  تحول  التي  الحازمة  والتدابير  اإلج��راءات  أقصى 
السالمة  ومقتضيات  العامة  المصلحة  ضرورات  على  وبناء  الظاهرة، 
المواطنين  جميع  على   ،2020/11/2 تاريخ  من  وإبتداء  العامة، 
القاطنين والشركات أو العاملين ضمن نطاق مدينة بيروت التقيد بما 

يلي:
أوال - مادة البنزين:

أو  المحالت  في  البنزين  مادة  من  كمية  أي  تخزين  باتا  منعا  يمنع 
المستودعات ضمن المباني ألي سبب كان تحت طائلة مصادرة المادة 
بيروت  بلدية  في  المختصة  الفنية  األجهزة  قبل  من  فورا  المضبوطة 
للقوانين  وفقا  المخالفين  بحق  الالزمة  القانونية  اإلج��راءات  واتخاذ 

واألنظمة المرعية اإلجراء.
ثانيا - مادة المازوت:

1 � يمنع منعاً باتاً تخزين كمية من مادة المازوت تزيد عن 500 ليتر 
عندما يكون الخزان المعدني غير مركز ضمن غرفة خاصة، وذلك لزوم 
تشغيل مولد الكهرباء فقط، وفي حال تخزين ما يقل عن الكمية المشار 
إليها ، التقيد بشروط السالمة العامة والحماية من المخاطر والحريق 

اآلتية:
- الخزان مطلي أو ملفوف بمادة عازلة مقاومة للحريق.

- مطفأة آلية من نوع البودرة سعة 6 كغ.
- مطفأة يدوية من نوع الرغوة سعة 8 ليتر.

- جرن يستوعب نصف الكمية المخزنة في حال حصول أي تسرب.
- جهاز إنذار وكشف حريق

- عقد تأمين وصيانة المولد وتوابعه نافذين.
أقله متر ونصف   ( المولد مسافة كافية  المازوت عن  إبعاد خزان   -

متر(.
2 � يمنع منعاً باتاً تخزين كمية من مادة المازوت ضمن المباني في 
الواحد  المعدني  2000 ليتر للخزان  الطوابق السفلية حصرا تزيد عن 
أو أن يتعدى مجموع سعة الخزانات المعنية 10،000 ليتر في الغرفة 
الشوديرات. وفي  أو  الكهربائية  المولدات  الواحدة، وذلك لزوم تشغيل 
السالمة  التقيد بالئحة شروط  إليها،  المشار  الكميات  حال عدم تجاوز 
والمازوت  المولدات  لغرف  والحريق  المخاطر  من  والحماية  العامة 

والشوديرات عدد 2017/921
تاريخ 2017/1/17 المرفقة ربطا، وذلك تحت طائلة مصادرة الكمية 
اإلضافية من مادة المازوت التي تزيد عن المسموح بها المشار إليها أعاله 
من قبل األجهزة الفنية المختصة في البلدية واتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق المخالفين، وفقا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.
في ما يلي شروط السالمة العامة المطلوبة لغرف المولدات والمازوت 

والشوديرات:
1 � تفصل غرف المولدات والمازوت والشوديرات فصال تاما.

أجهزة إنذار أوتوماتيكية صوتية وضوئية لكشف الحريق والدخان 
.fire detection heat-smoke  والحرارة

تهوئة  ومخارج  مداخل  على   Fire Damper حريق  قاطع    �  3
الغرف، قساطل التهوئة ال تقل مساحتها عن 0،25 م2 مؤمنة من وإلى 

الطابق األرضي وشرط عدم إلحاق الضرر بالغير.
نوع  الغرف  مدخل  على  يدوية  وطفاية  ويدوي  آلي  إطفاء  نظام   �  4

Foam للمازوت وCO2 للمولد.
.UPS   5 � الغرف مجهزة بنظام إنارة طوارئ احتياطية

6 � تأمين تهوئة ميكانيكية كافية - جهاز لشفط الدخان من الغرفة.
7 � سماكة جدران الغرف 20 سنتم معزولة مقاومة للحريق.

8 � األبواب مقاومة للحريق لفترة ال تقل عن ساعتين تفتح إلى الخارج 
ذاتية اإلغالق.

لمنع  البناء  جسم  عن  منفصلة  فنية  قواعد  على  مركز  المولد   �  9
االرتجاج.

المازوت  وخزانات  الكهرباء  مولد  لصيانة  كافية  ممرات  ترك   �  10
والشودييرات.

11 � سماكة صفائح خزانات المازوت ال تقل عن 3 ملم.
سعة  ومجموع  م��ازوت  لتر   2،000 عن  تزيد  ال  الخزان  سعة   �  12

الخزانات ال تتعدى 10،000 ليتر في الغرفة الواحدة.
والمازوت  بالمولد  خاص  المستعمل  الزيت  الستيداع  برميل   �  13

المتسرب ولعدم رميها في المجرور العام.
14 �  الخزانات مجهزة بمؤشر لتحديد كمية المازوت المخزنة وسكر 

ربع دورة.
15 �  تمديدات المازوت مجهزة بسكر ربع دورة.

16 � الخزانات والمولد موصولة باألرضية بواسطة مأخذ تأريض.
17 � التجهيزات الكهربائية، خصوصا في الغرفة فقط وضمن أنابيب 

واقية ضد الحريق واإلنارة غير متدلية.
18 � عتبة بعلو تمنع تسرب كمية المحروقات من مجموع المازوت 

في الخزانات.
� جهاز لوقف دفق المحروقات مثبت في علبة مقفلة خارج غرفة   19

.) Solenoid valve ( التخزين للمحروقات
20 �  داخون المولد يرتفع إلى أعلى من البناء بمترين دون أن يسبب 

إزعاجاً ألهل الجوار مجهز بفلتر فّعال.
21 � صندوق رمل مع رفش.

على  الغرفة  إستعمال  وجهة  إلى  تشير  واضحة  اإلش��ارات    �  22
األبواب وعبارة ممنوع التدخين.

23 �  وسيلة إتصال هاتفي تسمح باإلتصال بغرفة الناطور.
عن عقد التأمين لحماية محتويات المبنى  األصل  طبق  صورة   �  24

والسالم من أخطار المولد وتوابعه يجدد سنوياً.
والفلتر  للمولد  دوري��ة  صيانة  عقد  عن  األص��ل  طبق  ص��ورة   �  25

والداخون يجدد سنويا.
 ( الغرف  مدخل  على  الحريق  ضد  وح��رام  التنفس  كمامة   �  26

.)Breathing Mouth Cover ( + )Fire Blanket
النابلسي 27 � عدم تشغيل المولد في حال توفر التيار الكهربائي العام«. عفيف  الشيخ  العالمة  استقبل 

رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود 
وتطرق معه إلى آخر المستجدات على الساحة 
تطبيع  عملية  من  يجري  ما  وكذلك  اللبنانية، 
ال��دول  وبعض  اإلسرائيلي  العدو  كيان  بين 

العربية.
وقد أكد العالمة النابلسي أّن مواصلة مسيرة 

من  تقترب  أنها  المطّبعة  للدول  تعني  التطبيع 
مستقبل  وال  للمطّبعين  حياة  فال  أكثر.  الموت 
والشرفاء  لألحرار  هي  الحياة  كّل  والحياة  لهم. 
والمقاومين الذين كلما اشتّدت الضغوط ازدادوا 

يقيناً بخياراتهم وثباتهم على الحق.
النابلسي السيد صادق  كما استقبل العالمة 

الموسوي وتناول معه أوضاعاً عامة.

في  التأهب  حالة  لرفع  الطوارئ  لجنة  عقدت 
وزير  من  بمبادرة  المشكلة   - اللبنانية  السجون 
الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي - في قاعة 
الدوري  اجتماعها  العام،  المقر  ثكنة  في  الشرف 
شؤون  بمتابعة  المكلف  اللجنة  رئيس  برئاسة 
العميد  والبلديات  الداخلية  وزارة  في  السجون 
المتخذة  اإلجراءات  تطور  لمتابعة  فارس،  فارس 

لتداعيات انتشار فيروس »كورونا«.
وحضر االجتماع: الضباط المعنيون، ممثلون 
عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والقاضي 
باتريسيا بو عبود، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني 
المقدم الطبيب رامي الصديق، ممثل عن المديرية 
العامة لألمن العام العقيد بسام فرح، ممثلون عن: 
الصحة  منظمة  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة 
المتحدة  األم��م  برنامج   ،)WHO( العالمية 
اإلنمائي )UNDP(، مكتب األمم المتحدة المعني 
الجمعية   ،))UNODC والجريمة  بالمخدرات 
اللبنانية لمكافحة األمراض المعدية والجرثومية.

وأصدرت اللجنة التوصيات التالية:

متابعة اإلجراءات اآليلة الى تطبيق التوصيات 
جميع  احتياجات  تأمين  على  والتأكيد  السابقة 
أدوي��ة  م��ن  منها،  الصغيرة  سيما  ال  السجون 

ومستلزمات طبية وغيرها.
استمرار التنسيق مع المستشفيات لإلسراع في 
توفير أسرة للسجناء المصابين لتلقي العالجات 

الالزمة والسريعة.
التحقيقات  إج��راء  أهمية  على  اللجنة  شددت 
ال�  تقنية  بواسطة  الموقوفين  مع  واالستجوابات 
في  لإلسراع  )أونالين(   »VIDEO - CALL«
محاكماتهم، كما أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة 

لمواكبة كل تطور لألحداث ممكن أن يطرأ.
الداخلي  االمن  قوى  العامة  المديرية  أن  وذكر 
المصابين  النزالء  بين  التواصل  عملية  تسهل 
وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة 
إلى ذلك يمكن لألهالي إرسال رسالة عبر تطبيق 
»messenger« على حساب Facebook العائد 
لقوى األمن الّداخلي )lebisf( لمتابعة االطمئنان 
إلى أوضاع النزالء الصحية، إذا اقتضت الحاجة. 

وستقوم شعبة العالقات العامة بإصدار بالغات 
في  المستجدة  الحاالت  لنشر  مستمرة،  بصورة 
السجون، بغية إعالم الرأي العام وذوي المصابين 

بكل جديد«.
العدل،  وزارة  في  اإلعالمي  المكتب  وأوض��ح 

من  المقدمة  الخاص  العفو  طلبات  »إح��ال��ة  أن 
مقام  إلى  العدل  وزير  يرفعها  والتي  المحكومين، 
رئاسة الجمهورية مع رأي لجنة العفو، هي إجراء 
دون  العدل  وزارة  به  تقوم  القانون  بحكم  إلزامي 

إبداء أي رأي منها بشأن الطلب المعني«.
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مصادرة كمية من المواد البترولية في الطريق الجديدة

من اجتماع لجنة طوارىء السجون

زريق جلول حمود



الوطن 4

بعد إقرار وزير الداخلية محمد فهمي الخطة الثالثة من 
79 قرية  إقفال البلدات والقرى المصابة والتي تمثلت بـ 
البلدات  زالت  ما  حالها  على  المشددة  التدابير  إبقاء  مع 

والقرى تسّجل إصابات جديدة بالفيروس. 
 995 تسجيل  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
للحاالت  التراكمي  العدد  رفعت  جديدة  اصابة كورونا 

المثبتة الى 62944.
اليومي،  تقريرها  في  العامة   الصحة  وأعلنت  وزارة 
995 حالة جديدة ُمصابة بفيروس »كورونا«  »تسجيل 
الماضية،  الـ24  الساعات  خالل   19 ) كوفيد  المستجّد 
ليرتفع العدد التراكمي لإلصابات منذ 21 شباط الماضي 

إلى 62944 حالة«.
بين  إصابة  حالة   937 تسجيل  »تــّم  أّنــه  وأوضحت 
أّنه »تّم  الوافدين«، مشيرًة إلى  المقيمين و58 حالة بين 
الـ24  الساعات  خــالل  جديدة  وفــاة  حــاالت   6 تسجيل 
 .»526 إلى  للوفيات  اإلجمالي  العدد  ليرتفع  الماضية، 
ساعة  الـ24  خالل  االستشفاء  حاالت  »عدد  أّن  وذكــرت 
211 في العناية المرّكزة«،  639، من بينها  الماضية هو 
لكشف  مخبرّيًا  فحًصا   5491 أجــرت  »أّنها  إلــى  الفتًة 
اإلصابة بـ«كورونا« خالل الساعات الـ24 الماضية، منها 

1076 فحًصا في  المطار«.
الحريري  رفيق  لمستشفى  اليومّي  التقرير  وصــدر 
كورونا   فيروس  حول  المستجدات  آخر  عن  الجامعي 
في  المتواجدة  الحاالت  باألرقام  ويبين   ،Covid-19
عدد  لمعرفة  المستشفى.  داخل  والحجر  العزل  مناطق 
متابعة  يرجى  اللبنانية،  األراضي  كافة  على  اإلصابات 

التقرير اليومّي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
وجاء في التقرير:

مختبرات  داخــل  أجريت  التي  الفحوصات  عــدد   -«
المستشفى خالل الـ 24 ساعة المنصرمة: 656 فحصاً.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين 
داخل المستشفى للمتابعة: 88

كورونا  بفيروس  بإصابتها  المشتبه  الحاالت  عدد   -
خالل الـ 24 ساعة المنصرمة: 21

داخــل  المتواجدين  المرضى  شفاء  ــاالت  ح عــدد   -
المستشفى خالل الـ 24 ساعة المنصرمة: 3

المستشفى  داخل  من  مرضى  شفاء  حاالت  مجموع   -
منذ البداية حتى تاريخه: 571 حالة شفاء.

- عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية المركزة الى 
وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 31
- حاالت وفاة: 0«.

عبدو  مصبح  زوق  بلدية  رئيس  أوضح  اإلطــار،  وفي 
هناك  ولكن  بكورونا  إصــابــة   123 »هــنــاك  أن  الــحــاج 
حوالى 80 ألف شخص في البلدة ونشّدد على اإلجراءات 

الوقائّية ولدى الناس الوعي الكافي للتقّيد بها«. 
توازياً، أعلنت خلية األزمة في قضاء زغرتا في نشرتها 

زغرتا  في  جديدة  ايجابية  حاالت   9 »تسجيل  اليومية 
فقط، خالل الـ 24 ساعة الماضية«. 

عكار   - البيرة  بلدة  في  األزمة  خلية  أفادت  ذلك،   إلى 
قبل  من  أبلغ  لمواطن  البيرة  في  جديدة  »اصابة  عن 
وأخذ  المنزلي،  بالحجر  االلتزام  وجوب  الطبي  الفريق 
البلدة.  في  الــوبــاء  تفشي  لعدم  الــالزمــة  االحتياطات 
مستلزماته  لتأمين  شرطياً  بتصرفه  البلدية  ووضعت 

لعدم االحتكاك مع العامة«.
وأشارت في بيان الى أن »عدد االصابات ارتفع الى 4، 
والعدد التراكمي في البلدة منذ الشهر الماضي أصبح 8، 
عنهم  معلومات  ودونت  تام،  شفاء  حاالت   4 اعالن  وتم 
وخصوصا فئة الدم لزوم إمكانية تبرعهم بالدم لمرضى 
إذا رغبوا. وسجلت حاالت حجر منزلي عدة  »الكورونا« 

و3 وفيات من غير المقيمين في البيرة«.
 3 تسجيل  بيان  في  كفررمان  بلدية  وكذلك، أعلنت 
إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 10، 
14 يوماً. وطلبت البلدية من  يخضعون للحجر المنزلي 
مخالطي المصاب حجر أنفسهم واالتصال بالبلدية على 

الرقمين: 07/761905 و 03/467724. 
واعلنت بلدية كوسبا في بيان »تسجيل اصابة جديدة 
فحص  أجرى  حيث  البلدة،  أبناء  ألحد  كورونا  بفيروس 
»جميع  من  طالبًة  ايجابية«،  النتيجة  الـ pcr واتت 

المخالطين التزام الحجر المنزلي«.
الصحية  »الهيئة  مــن  فريق  قــام  ــك،  ذل غضون  فــي 
سريع  فحص  بحملة  البتول«  و«مستشفى  اإلسالمية« 
الفحوص  وشملت  الهرمل.  سرايا  لموظفي  لـ«كورونا« 
للضمان  الوطني  الصندوق  وموظفي  الــدوائــر  سائر 
االجتماعي واألحوال الشخصية والنفوس والمالية. وقام 
بحملة  الصحية  والهيئة  الوبائي  الترصد  من  آخر  فريق 

فحوص pcr في مجمع شهداء الهرمل للمخالطين. 
الوضع  تطور  تضمن  بياناً  الحدت  بلدية  ــت  ووزع
حالة   21 فيه:  جاء  امس،  يوم  حتى  الحدت  في  الوبائي 
شفاء، 15 إصابة جديدة خالل الـ 24 ساعة الماضية، من 
ضمنهم 5 إصابات من المخالطين، 160 مجموع الحاالت 
االيجابية النشطة قيد المتابعة و180 مخالطاً في الحجر 

المنزلي اإللزامي.
وأعلنت خلية األزمة والطوارئ في بلدة حقل العزيمة 
ـ الضنية عن »حالة شفاء في البلدة من فيروس كورونا 
المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري 

التي أجراها المصاب«.
كما اعلنت بلدية قاعقعية الجسر في بيان، انه »انفاذا 
قاقعية  بلدية  تلتزم  والبلديات  الداخلية  وزيــر  لقرار 
المسموح  المحال  باستثناء  للبلدة  التام  االقفال  الجسر 
لها بالعمل، مع االلتزام بشروط الوقاية والسالمة العامة 
بكل  القرار  مضمون  تنفيذ  على  البلدية  شرطة  وستعمل 
خدمة  في  إمكانياتها  كل  البلدية  وستضع  مندرجاته. 
من  ما  بكل  البلدة  في  األزمــة  خلية  مع  والتعاون  اهلنا 

شأنه أن يساهم في دفع الوباء عن مجتمعنا المحلي«.
الرسمي،  الفني  الضنية  والى ذلك، أعلن معهد سير - 
صباح  حتى  المعهد  في  التعطيل  »استمرار  بيان،  في 
اإلثنين المقبل عند الساعة الثامنة صباحاً، بعد أن تبينت 
كورونا.  بفيروس  الكهرباء  بفرع  األساتذة  أحد  إصابة 
المهني  للتعليم  العامة  المديرية  مع  التشاور  وبعد 
والتقني، ومن أجل القيام بالتعقيم المطلوب، والتأكد من 

عدم وجود أي إصابة أو عوارض على المخالطين«.
في  عكار  محافظة  في  الكوارث  إدارة  غرفة  وسجلت 
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   19« امــس،  تقريرها 

المستجد، وحالة وفاة واحدة، و17 حالة شفاء جديدة.
وتبعاً لهذه المعطيات بات العدد التراكمي للمصابين 
اليوم:  وحتى  الماضي  آذار   17 منذ  عكار  في  المسجلين 
المعالجة  قيد  اإليجابية  الحاالت  أما  مصاباً.   1383
حاالت  عدد  بلغ  حين  في  حالة،   435 عددها:  فبلغ  اآلن 
المنزلي  الحجر  حاالت  عدد  وبلغ  حالة«.   926 الشفاء: 

قيد المتابعة والمراقبة :750 حالة«.
كانت  صيدا  شرق  في  وبلدات  قرى  عاودت   وتوازياً، 
مشمولة بقرار اإلقفال الصادر عن وزارة الداخلية نشاطها 
مجدليون،  البرامية،  عبرا،  الهاللية،  وهــي:  المعتاد، 
كفرجرة والمية ومية وعين الدلب نشاطها، حيث فتحت 
والمحال  والــمــدارس  والخاصة  الرسمية  المؤسسات 

التجارية أبوابها.
من جهة ثانّية، تم تمديد اإلقفال في بلدة بقسطا شرق 
صيدا ألسبوع إضافي، نظراً لعدد اإلصابات فيها، وتسير 
بقرار  االلــتــزام  من  للتأكد  لها  دوريــات  البلدية  شرطة 
الى  األسبوع  هذا  الصالحية  بلدة  أضيفت  فيما  اإلقفال، 
جانب بقسطا وكفرملكي ليصبح أعداد البلدات المشمولة 

بقرار اإلقفال في قضاء صيدا ثالث بلدات.
وقال رئيس بلدية الصالحية نقوال اندراوس: »ان بلدة 
اصابات  ست  سجلت  وقد  صغيرة  بلدة  هي  الصالحية 
يعيدوا  ان  المفترض  الشفاء  طريق  على  منها  اربعة 
وزارة  بقرار  ملتزمون  ونحن  غد  بعد  او  غــداً  الفحوص 
الرسمية  المؤسسات  بإقفال  اوعزنا  حيث  الداخلية، 
والخاصة والمحال التجارية. وطلبنا من المالهي الليلية 
العامة  السالمة  على  حرصاء  ونحن  باالقفال.  االلتزام 

واتخاذ االجراءات الوقائية للحد من هذا الوباء«.
وقال رئيس بلدية المية ومية رفعت ابو سابا: »التزمنا 
وجــداالت  اعتراضات  رغم  يوماً   15 لمدة  اإلقفال  قــرار 
االقتصادية  لــأوضــاع  نــظــراً  األهــالــي  مــع  واجهناها 
فقد  البلدة،  عن  االقفال  رفع  وبعد  اليوم  أما  الصعبة. 
التي توقفت  إلى أعمالهم  الناس الصعداء وعادوا  تنفس 
ال سيما مع بدء موسم قطاف الزيتون وعصره، وذلك وفقاً 
مندرجاتها  بكافة  الوقائية  المعايير  التزامهم  لمتابعتنا 

من ارتداء الكمامة والمسافات اآلمنة وعدم التجّمع«.
ــة جــــورج ســعــد:  ــي ــرام ــب ــة ال ــدي ــل وقــــال رئــيــس ب
المؤسسات  فتح  ــودة  ع مــع  أكبر  باتت  »مسؤوليتنا 

البلدية  شرطة  عناصر  عبر  لنتابع  البلدة  في  كافة 
األهــالــي  ــزام  ــت ال على  والتركيز  المصابين،  ـــاع  اوض
الوباء«. لمحاربة  جهوزيتنا  ورفع  الوقاية   بإجراءات 

في  االستمرار  فأكد  مشنتف،  ايلي  عبرا  بلدية  رئيس  أما 
حركة  وعودة  والمخالطين،  المصابين  أوضاع  »متابعة 
العمل في المحال التجارية وغيرها«، مشدداً على العمل 
المواطنين  اللتزام  البلدية  شرطة  جهاز  عناصر  »عبر 

مقيمين وزائرين باإلجراءات الوقائية«.
إقليم  في  ــة  األزم خلية  عقدت  نفسه،  السياق  وفــي 
الخروب اجتماعاً في المعهد الفني في شحيم، بدعوة من 
المهندس  الشمالي  الخروب  إقليم  بلديات  اتحاد  رئيس 
األزمة  خلية  منسقة  مع  وبالتنسيق  الحجار  خليل  زياد 
الدكتورة غنوة الدقدوقي وطبيب قضاء الشوف الدكتور 
وبالل  الحجار  محمد  الــنــواب:  حضره  عطالله،  بيار 
عبدالله وفريد البستاني وممثلو القوى األمنية. وأوصى 

المجتمعون بـ :
الشخصية  الحماية  إجـــراءات  تطبيق  في  التشدد   
والتباعد  الكمامة  ارتــداء  سيما  ال  المواطنين  قبل  من 

االجتماعي.
العبادة  دور  في  سيما  ال  التجمعات  منع  في  التشدد 

والمقاهي وأماكن األلعاب.

من  والمصارف  الرسمية  األماكن  في  العمل  تنظيم 
االجتماعي  التباعد  على  والحفاظ  االكتظاظ  منع  ناحية 

وارتداء وسائل الحماية الشخصية.
شرطة  ومساندة  مــؤازرة  األمنية  القوى  على  التمني 
اتحاد البلديات والبلديات في تطبيق قواعد اإلقفال التام 
وباء  انتشار  من  الحد  يضمن  بما  والبلدات  القرى  في 

الكورونا في االقليم.
االستمرار في دعم مركز الحجر الصحي في الوردانية 
واوكسجين  ــة  وادوي طبية  بعيادة  تجهيزه  ــرورة  وض

تحسباً الحتمال استقبال المركز لحاالت إصابة.
العمل على تأمين مركز حجر آخر في اقليم الخروب.

العمل على متابعة تجهيز مستشفى سبلين الحكومي 
من ناحية توسيع قسم الكورونا وتحديث العناية الفائقة 

.PCR  في قسم الكورونا ومختبر
الذين  بالمصابين  لوائح  وضع  البلديات  من  الطلب 
تماثلوا للشفاء مع أرقام هواتفهم وفئات الدم، استعداداً 
إلنشاء بنك بالزما الدم لعالج المصابين بفيروس كورونا 

المستجد مع التذكير بالقواعد المعتمدة دولياً.
بين  التنسيق  حيث  من  متكاملة  وحدة  اإلقليم  اعتبار 
خاليا األزمة فيه لالفادة من الخبرات وتبادلها ومن حيث 

اإلغالق واالقفال والعزل«.

كورونا.... ت�سجيل 6 وفّيات و995 �إ�صابة جديدة

و�لعدد �الإجمالّي للحاالت �إلى 62944

اللبنانية  االقــتــصــاديــة  الهيئات  أطلقت 
الهيئات  ورأت  لبنان«،  إلنقاذ  استغاثة  »نداء 
رئيسها  برئاسة  اجتماعها  خالل  االقتصادية 
األزمــات  »كل  أن  شقير  محمد  السابق  الوزير 
ورغم  اآلن،  حتى  سجلت  التي  والتراجعات 
مختلف  على  الــقــويــة  وتــداعــيــاتــهــا  شدتها 
اللبنانيين  حياة  على  سيما  ال  المستويات 
ومعيشتهم، فهي ليست إال البداية ألن ما ينتظر 
القوى  استمرت  إذا  اللبناني  والشعب  لبنان 
في  بقينا  وإذا  بممارساتها  تتمسك  السياسية 
وأشد  أقوى  سيكون  واالنتظار  المراوحة  حال 
اللبناني  الشعب  سيصل  وعندها  بأضعاف، 
األزمــة،  بداية  في  البعض  به  بّشرنا  ما  الــى 

بالعودة عقود الى الوراء«.
ستنعدم  مرحلة  الى  »سنصل  اننا  واكــدت 
فيها السيولة بالعمالت الصعبة، ويرتفع سعر 
القدرة  الدوالر من دون سقوف، وتندثر  صرف 
مستويات  الــى  التضخم  ويرتفع  الشرائية 
الى  وسنصل  عالمياً.  مسبوقة  غير  عالية 
كافة،  االقتصاد  محركات  فيها  تتعطل  مرحلة 
ما يعني إقفاالً شبه شامل للمؤسسات وبطالة 
جماعية وفقراً مجتمعياً وجوعاً عابراً للمناطق 

والطوائف والمذاهب«.
الهيئات  إن  ـــك،  ذل ــل  ك »إزاء  وتــابــعــت: 
اللبنانية وانطالقاً من مسؤوليتها  االقتصادية 

الكبير  االصطدام  لحصول  ومنعاً  الوطنية، 
عالياً،  الصوت  ترفع  فإنها  بالقعر،  لالقتصاد 
الكاملة  المسؤولية  السياسية  القوى  وتحمل 
عن كل ما حصل وما سيحصل، وتطالبها باسم 
نحو  السير  اللبنانيين  وباسم  الخاص  القطاع 
تشكيل الحكومة فوراً، اليوم قبل الغد، حكومة 
الفرنسّية  الورقة  تنفيذ  على  وقــادرة  منتجة 

اإلنقاذية إلعادة إعمار بيروت وإنقاذ لبنان«.
الممارسات  وطالبت السلطة بالكّف عن كل 

السلبية، والذهاب فوراً إلنتاج الحلول ومالقاة 
أكيدة  فرصة  تشكل  التي  الفرنسية  المبادرة 
سياسية  كقوى  فأنتم  لبنان.  إلنقاذ  ــادرة  ون
اللبناني وممثلة في البرلمان  انتخبها الشعب 
ومسؤوليتكم  الشعب،  تجاه  حتماً  مسؤولون 
التاريخية  اللحظة  ــذه  ه فــي  عليكم  تحّتم 
والمفصلية بحياة لبنان إنتاج الحلول ال غير، 
والتوقف عن الكالم والتنظير والشعارات التي 

ال تجدي نفعاً وال تطعم شعباً«.

جلسة،  واالتــصــاالت  ــالم  اإلع لجنة  عقدت 
برئاسة رئيسها حسين الحاج حسن، وحضور 
حكومة  في  االتصاالت  ووزير  األعضاء  النواب 
خالل  وجــرت  حــواط،  طالل  األعمال  تصريف 
واالستماع  االتصاالت  وزير  مناقشة  االجتماع 
اليه في موضوع تسلم الدولة اللبنانية إلدارة 

شركتي الخلوي.
ــاج حــســن: »مـــن الــمــعــلــوم أن  ــح ـــال ال وق
ادارة  بتسلّم  قراراً  اتخذت  اللبنانية  الحكومة 
شركتي الخلوي من شركة اوراسكوم بالنسبة 
الى »الفا« وشركة زين بالنسبة الى »تاتش«. 
قبل  من  متابعة  موضوع  الموضوع  هذا  وكان 
التاريخ  هــذا  قبل  واالتــصــاالت  ــالم  االع لجنة 

وبعده بشكل دائم مع وزير االتصاالت«.
)ميغ  يعني  »الفا«  شركة  الى  بالنسبة    -
النهائي منذ حوالى الشهر وتم  التسلم  1(، تم 
مخالصة  وتمت  جديد.  ادارة  مجلس  تشكيل 
بين الدولة اللبنانية وشركة اوراسكوم، وعلى 
هذا األساس تدير الدولة اللبنانية منذ حوالى 
الشهر هذه الشركة واسمها »ميغ 1«. يعني لم 
عن  اتحدث  الفا.  شركة  اسمه  شيء  هناك  يعد 
الوزير  من  االستفسار  وتم  القانوني  المستوى 
التسلم  عملية  ــول  ح ــدة  ع نقاط  عــن  حــواط 
الذمة،  براءة  هي  النقاط  أهم  ومن  والتسليم. 
مجلس  واعضاء  اوراسكوم  شركة  ان  بحيث 
االدارة السابقين حصلوا على الحد االدنى من 
متابعة  يمنع  ال  الذي  المطلوب،  الذمة  بــراءة 
كانت  التي  والقضائية  القانونية  الملفات 
بعد  ما  وفي   2020 العام  قبل  متابعة  موضع 
في أي حالة يمكن ان يضع القضاء يده عليها، 
وبالتالي هذه كانت نقطة اساسية ان ال يصبح 
هناك براءة ذمة ُتعفي من اي مالحقة قانونية 

ما  هذا  ضــرورة،  من  هناك  كان  اذا  قضائية  او 
حصل.

تديرها  التي  »تاتش«  لشركة  بالنسبة    -
2(، طبعاً صارت هناك  شركة زين وهي )ميغ 
الجمعة  يوم  ان  خالصتها  طويلة  مفاوضات 
جمعية  هناك   2020/10/23 في  المقبل  
جلسة  هناك   2020/10/30 وفي  عمومية 
التسلم  عملية  تتم  ان  اجل  من  ثانية  عمومية 
شركة  تتسلم  ان  الدولة،  قبل  من  والتسليم 
الكويتية،  زين  شركة  من   2 ميغ  وهي  تاتش 
ان  متوقع،  هو  كما  تسير  األمور  ان  ومفترض 
تتم عملية التسلم والتسليم مع شركة زين في 

.2020/10/30 23 وفي 
بذلك  تكون  اللبنانية  الدولة  ان  الى  ولفت 
تستلم  اللبنانية  والحكومة  قــرارهــا،  نفذت 
المقبلة  المرحلة  في  انه  على  القطاعين،  ادارة 

تجري  هل  النقاش  يتم  حكومة  تتشكل  عندما 
المزايدة، وهو افضل القرارات ترشيحاً. مزايدة 
دور  وهـــذا  مناقصة،  ولــيــس  القطاع  إلدارة 
ستدير  كيف  تقرر  التي  وهي  المقبلة  الحكومة 
تجربة  من  نستفيد  ان  علينا  ولكن  القطاع، 
ارتكبت  التي  األخطاء  ومن  الماضية  السنوات 
حتى نمنع الفساد والهدر الذي كان يتم في هذا 
القطاع لكي نتصدى له من خالل دفتر شروط 
مناقصة.  وليس  عمومية  لــمــزايــدة  جــديــدة 
ان  الذي يفترض  القطاع  رأينا الدارة هذا  وهذا 
اذا  انه  آخر  رأي  وهناك  جديد،  من  به  ننهض 
نجحت التجربة بادارة الدولة اللبنانية لماذا ال 
اللبنانية  نستمر بادارة القطاع من قبل الدولة 
كان  الشركات  وجود  مع  حتى  اذ  وبموظفيها، 
الموظفون لبنانيين. ويبقى هذا الموضوع مع 

الحكومة الجديدة«.

االشغال  للجنة  االول  االجتماع  خصص 
العامة والنقل والطاقة والمياه، برئاسة رئيس 
ومناقشة  ــدرس  ل نجم  نزيه  النائب  اللجنة 
لرسوم  موقت  تخفيض  الــى  الرامي  االقــتــراح 
بعض رخص البناء، وفقاً لتصاميم نموذجية، 
لجنة  عن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة  عدلته  كما 
االشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وحصل 
والذي  االقتراح  هذا  على  الكتل  كل  بين  توافق 
يطال مساحة 150 متراً للمنازل في المشاعات 
وجرى إقراره بصيغته النهائية وسنرفعه الى 

رئاسة المجلس.
برئاسة  جلسة  نفسها  اللجنة  عقدت  كما 
الطاقة والمياه في حكومة  نجم وحضور وزير 
بيروت  محافظ  عجر،  ريمون  األعمال  تصريف 
الجنوب  مــحــافــظ  ــود،  ــب ع مــــروان  الــقــاضــي 
ابو  القاضي كمال  البقاع  منصور ضو، محافظ 
خضر،  بشير  الهرمل  بعلبك  محافظ  ــودة،  ج
ابراهيم  الدكتور  واإلعمار  اإلنماء  مجلس  ممثل 
نهرا،  رمزي  القاضي  الشمال  محافظ  شحرور، 
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
للطرق  العام  المدير  جبران،  جان  المهندس 
المهندس طانيوس بولس، مستشار  والمباني 
نخلة،  خالد  الدكتور  والمياه  الطاقة  ــر  وزي
عيتاني  جمال  المهندس  بيروت  بلدية  رئيس 
منصور.  طارق  لبنان  كهرباء  مؤسسة  وممثل 
وخصصت الجلسة لبحث موضوع واقع البنى 
على  المرفأ  انفجار  وتأثير  لبنان،  في  التحتية 

البنى التحتية لمدينة بيروت.
في  النقاش  »اخــذ  الجلسة  بعد  نجم  وقــال 
هذا الشق وقتاً طويالً فكل محافظ نتحدث معه 
سواء في بيروت او الشمال والبقاع او الجنوب 

نعم  مــوازنــة،  لــدي  ليس  يقول  لبنان  وجبل 
حقيقة ال مال عندهم، انما هناك 730 مليار ليرة، 
وهو  الداخلية  وزير  عن  صدر  مرسوم  وهناك 
مشكور وحتى اليوم لم تصرف االموال للبلديات 
ونطالب الحكومة النائمة والتي ال تنفذ. صحيح 
واإلنسان  تعمل،  ان  عليها  انما  مستقيلة،  هي 

المستقيل يعمل لكي يسلم الذي بعده«.
الحكومة  رئــيــس  نطالب  »نــحــن  وأردف: 
المبالغ  بــصــرف  الــمــال  ووزارة  والحكومة 
للبلديات ألن البلديات ليس معها مال لتركيب 
تفعل  ان  قادرة  هي  وال  مجرور  تنظيف  او  لمبة 
ان  كما  ينتهي،  ان  يجب  الموضوع  فهذا  شيئاً، 
على رئاسة الحكومة واجبات فال يوجد من هنا 
من بيروت الى البقاع ال انارة على الطرقات التي 
تمأها الحفر، وغدا سنرى المجاري مقفلة أيضاً 
ينته  لم  اليوم  حتى  شكا  ونفق  الشمال  لجهة 

العمل فيه، وأيضاً لناحية الجنوب وندخل الى 
بيروت كارثة«.

هناك  كان  اذا  شيء  فعل  يمكن  »ال  وختم: 
البلد  يــأخــذون  التنفيذية  السلطة  في  نــاس 
بأمنه  فيه  يشعر  المواطن  يمكن  مكان  الــى 
الشخصي ال ان يحاصر غداً بالمياه والمجاري 
فرئيس  والــزجــاج،  البالط  عليه  يطير  ان  وال 
ان  النواب  مجلس  من  هنا  من  مدعو  الحكومة 
يسلم،  ان  قبل  لحظة  آخر  حتى  بعمله  يقوم 
موازنة  وهناك  اللبناني  للمواطن  حق  وهــذا 
ليتفضلوا  ملياراً   730 وهي  صرفها  يفترض 
سمعته  وما  تعمل.  لكي  للبلديات  ويدفعوها 
محافظ  او  بلدية  ال  مخيف  شيء  الجلسة  في 
اعلم.  ال  يأخذوننا،  اين  فالى  العمل،  على  قادر 
من  اكثر  هذه  اللبنانيين،  المواطنين  احذر  انا 

الثورة سوف تؤذي والذي ال يفهم يفهم«.

جل�ستان للجنة �الأ�سغال.. ونجم يوؤكد: 

�لحكومة مطالبة ب�سرف 730 مليارً� للبلديات كي تعمل

لجنة �الت�ساالت ناق�ست ت�سّلم �لدولة ل�سركتي �لخلوي 
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�لهيئات �القت�سادّية: حكومة منتجة وقادرة

على تنفيذ �لورقة �لفرن�سّية �الإنقاذّية 

المصارف  التحاد  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
العربية اجتماعها السنوي في مقر األمانة العامة 
جوزف  الدكتور  برئاسة  بيروت  في  لالتحاد 
الذين  السبعة  أعضائها  كامل  وحضور  طربيه، 
العربية  المملكة  وهي،  عربية،  دول   7 يمثلون 
السعودية، المملكة المغربية، لبنان، السودان، 
الهاشمّية  ــة  ــّي األردن المملكة  عــمــان،  سلطنة 
والكويت، الذين أكدوا أنه »ال بد من التعامل مع 

المتغيرات الجديدة باعتماد مبادرات جديدة«.
التي  االستثنائية  »الظروف  إن  طربيه  وقال 
لبنان  العربية، خصوصاً  الدول  تمر بها بعض 
األوضاع  مجمل  على  سنوات  منذ  بثقلها  أرخت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، خصوصاً 
فال  العربية،  المصرفية  القطاعات  بعض  على 
بد من التعامل مع هذه المتغيرات. وهذا الواقع 
باعتماد مبادرات جريئة، حيث لم تمنع الظروف 
مؤتمرات  سلسلة  عقد  مــن  االتــحــاد  الصعبة 
تقنية  عبر  الــعــام  ــذا  ه ــالل  خ هامة  ــاءات  ــق ول
المركزي  البنك  مع  خصوصاً   ،»Zoom»الـ
العام  القنصل  فيه  شارك  األميركي،  الفيدرالي 
ونائب الرئيس التنفيذي للبنك مايكل هلد، ومع 
الدكتور جهاد  الدولي شارك فيه  النقد  صندوق 
صندوق  في  المال  رأس  أســواق  رئيس  الوزير 
النقد الدولي ونائب رئيس سوق النقد دونغ هي. 

كما عقد االتحاد مؤتمرات عدة شارك فيها نائب 
غليزر،  دانيال  السابق  األميركية  الخزانة  وزير 
جورغ  الدكتور  األلماني  الفيدرالي  المالية  وزير 
البورصات  عن  مؤتمر  إلى  باإلضافة  كوكيس، 
المال  رأس  أســواق  رؤســاء  فيه  شارك  العربية 
والبورصات العربية في معظم الدول العربية«، 
شهدت  الدولية  المؤتمرات  »هذه  أن  إلى  وأشار 
ودولية،  عربية  قيادات  من  واسعة  مشاركة 
في  بكثافة  شاركت  اللبنانية  المصارف  أن  كما 
األول لحاكم مصرف  اللقاءات، وكان نائب  هذه 
الخاصة  التحقيق  لهيئة  العام  واألمين  لبنان 
في لبنان مداخالت عدة حول أوضاع المصارف 

اللبنانية«.
وسيعمل  مستمر  االتحاد  »عمل  أن  وأوضــح 
رغم  ــرص،  ف الــى  األزمـــات  تحويل  على  دائــمــاً 
ــّره،  ــاد ومــق ــح ـــّرت على االت ــروف الــتــي م ــظ ال
الدمار الجزئي الذي تعّرض له المقر  خصوصاً 
نتيجة انفجار بيروت، وقد قام فريق عمل األمانة 
العامة بالتصليحات األولية الالزمة للمقّر، األمر 

الذي لم يعّطل عمل االتحاد ولو ليوم واحد«.
ثم أثنى أعضاء اللجنة التنفيذية باألمين العام 
»جهودهم  على  العامة  األمانة  وفريق  لالتحاد 
السعودية  المصارف  ممثل  فأشار  المقدرة«، 
يعتبر  »االتحاد   أن  الى  الفارس،  المحسن  عبد 

العاملة على تعزيز  العربية  االتحادات  أهم  من 
العمل العربي المشترك، خصوصاً لجهة إيجاد 
البدائل الضرورية خالل األزمة لضمان استمرار 
وتيرة العمل والدور وبفاعلية كبيرة، خصوصاً 
لجهة استخدام التكنولوجيا في عقد المؤتمرات 
جهد  وهذا  التدريبية،  البرامج  وكل  والندوات 
بشخص  لالتحاد  العامة  لأمانة  يسجل  مقّدر 
أمينها العام في مواجهة، ليس فقط أزمة كورونا، 

بل الظروف االستثنائية التي يمر بها لبنان«.
وعرض األمين العام لالتحاد وسام حسن فتوح 
بالتقرير  المعنية  الفترة  خالل  االتحاد  لنشاط 
للعام 2020، وأشار إلى »إنجاز وحدة التحول 
 ،»UAB Digital« لالتحاد  التابعة  الرقمي 
التكنولوجيا  شــركــات  كــبــريــات  تضم  الــتــي 
 Global Innovation« بينها  من  العالمية، 
 Archinnova« األميركية،   »Institute
فرنسا،    »LexisNexis« دبــي،    »DMCC
  »RegPac« األوسترالية،    »Early Birds«
أطلق  سنغافورة و«Refinitiv«  وغيرها. كما 
التابع  المصرفي  لالبتكار  العربي  المجلس 
المسؤولين  يضّم  الذي  الرقمي  التحول  لمنصة 
في المصارف عن التطوير والتحول الرقمي في 

19 دولة عربية«.

�تحاد �لم�سارف �لعربّية عر�ض تقريره �ل�سنوّي: 

م�ستمّرون بم�سيرتنا و�سنعمل د�ئمًا على تحويل �الأزمات �إلى فر�ض

نجم مترئسا اجتماع لجنتي االشغال

اجتماع الهيئات االقتصادية

جانب من اجتماع لجنة االتصاالت
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 ¨w�«dF�«  w�UF�«  rOKF��«  d�“Ë  s�  W�UO�  UNF�Ë  w��«   UOM�«
 rOKF��« d�“Ë l� ¨ÍeG�« bOL� ¨¡«—“u�« fK�L� ÂUF�« sO�ô«
 ¨sO�dD�«  sO�  rOKF��«  ‰U��  w�  ÊËUF��«  e�eF�  ¨w��dH�«

ÆåWO��dH�«  UF�U��« w� sOO�«dF�« W�KD�« ‰u�� lO�u�Ë
 vHDB�  Íe�dL�«  pM��«  k�U��  b�√  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 ‚«dF�«  sO�  WO�dBL�«   U�öF�«  e�eF�  WOL�√  vK�  ¨V�U�
 œ«bF��« w��dH�« Íe�dL�« pM��« k�U�� Èb�« ULO� ¨U��d�Ë

Æ‚«dF�« w� w�dBL�« ŸUDI�« r�b� U��d�
 pM��«  k�U��ò  Ê≈  ¨ÊUO�  w�  w�«dF�«  Íe�dL�«  pM��«  ‰U�Ë
 w� w��dH�« ÁdOEM� «c� vI��« nO�� V�U� vHDB� Íe�dL�«

ÆåWO�—Ë√ ‰Ëœ Àö� qLA�� w��« …—U�e�« —U�≈
 Íe�dL�« pM��« vM�� w� Èd� Íc�« ¡UIK�«ò Ê« pM��« ·U{√Ë

Æås�bK��« sO� WOzUM��«  U�öF�« Y�� w��dH�«
  U�öF�« e�eF� WOL�√ò vK� ÊUO��« V��� k�U�L�« b�√Ë

ÆåU�d�uD� WÒOL�√Ë U��d�Ë ‚«dF�« sO� WO�dBL�«
 p�UM�ò Ê√ w��dH�« Íe�dL�« pM��« k�U�� b�√ ¨t��U� s�
 sO�  ÊËUF��«Ë  WO�dBL�«   U�öF�«  d�uD��  Îö�U�  Î «œ«bF��«
 q�uL�Ë  ‰«u�_«  q��  W��UJ�Ë  W�U�d�«   ôU��  w�  s�bK��«

Æå»U�—ù«
 WÒO�M�_«   ôU�u�«  Èb??�≈   dA�  ¨wM�_«  bOFB�«  vK�
 …d�e� s� w�uM��« ¡e��« sO�Q� ¡UM�√ gO��«  «uI� Î «—u�
 WE�U�� ‰UL� w� w�U�—ù« åg�«œò rOEM� —U�Ë√ dD�√ ÒbFÔ�

Æ‚«dF�« w�UL� ¨s�b�« Õö�
 W�d�AL�«   UOKLF�«  …œUO�  r�U�  wL�d�«  Àb��L�«  sK�√
 bF� …d�e� s� ¡e� sO�Q� ¨w�UH��« sO��� ¡«uK�« ¨WO�«dF�«

Æœö��« ‰UL� w� sOO�U�—û� Îö�U� ÎUI�d�Ë ÈËQ�
  «uI�«Ë  w�«dF�«  gO�K�  WOKL�  Ê√  ¨w�UH��«  `??{Ë√Ë
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 X�b���«Ë  sOO�U�—û�  ÈËQ�  bF�  w��«  ’uFM�  W�d�  s�
 Î «b�  WLN�  WOKLF�«  p�c�  ¨WO�U�—ù«  d�UMFK�  Îö�U�  ÎUI�d�
 ‰UL� p�c�Ë ¨ÈuMO� e�d� q�uL�« »uM� sO�Q�� ÎU�uB�

Æœö��« w�d� v�U�œ ÁU��U�Ë s�b�« Õö� WE�U��
  «uI�«  ‚öD�«Ë  d��  VBM�   √b�  WOKLF�«  Ê√  ·U{√Ë

ÆUNM� w�uM��« ¡e��« Êü« sO�Q� r�Ë ¨…d�e��« ÁU��U�
 W�d�AL�«   UOKLF�«  …œUO�  r�U�  wL�d�«  Àb��L�«  b�√Ë
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ÆsOO�U�—ù« lOL� s� ’uFM� …d�e�
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∫ÓàM’G ™e äÉbÓY ™«Ñ£J ΩÉ«b ™æªj



األرم��ي��ن��ي نيكول  ال�����وزراء  رئ��ي��س  م��ن  ك��ل  أع���رب 
أمس،  علييف،  إلهام  األذربيجاني  والرئيس  باشينيان، 
عن استعدادهما ل�«إجراء مفاوضات في موسكو، بهدف 

وقف األعمال العسكرية بين الطرفين«.
بها  أدلى  تصريحات  في  األذربيجاني  الرئيس  وأكد 
األعمال  لوقف  بالده  استعداد  روسية،  إعالم  لوسائل 
موقف  كان  حال  في  السرعة«،  وجه  »على  العسكرية 

يريفان في المفاوضات »بّناء«، على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء األرميني نيكول 
باشينيان، عن استعداده ل�«الحضور إلى موسكو إلجراء 

محادثات مع الرئيس األذربيجاني إلهام علييف«.
مستعداً  كان  إذا  عما  سئل  عندما  باشينيان،  وق��ال 
الرئيس  مع  محادثات  إلج��راء  موسكو  إل��ى  للحضور 
كل  لبذل  مستعّد  »أنا  روسية:  بوساطة  األذربيجاني 
الجهود الالزمة لتحقيق هذه النتيجة )وقف العمليات(، 

بما في ذلك الذهاب واالجتماع والتحّدث«.
األذربيجاني مستعّد  إن »الجانب  بدوره، قال علييف 
إنهاء  أجل  من  آخر  مكان  أّي  وفي  موسكو  في  لالجتماع 
أن  علييف  وأك��د  للتسوية«،  سبل  وإيجاد  المواجهة 

»باكو مستعدة ألي اتصاالت«.
فيما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
على  وباكو  يريفان  من  كل  مع  تعمل  »موسكو  أن  أمس، 
قره  إقليم  في  النار  إط��الق  وق��ف  لمراقبة  آلية  إنشاء 

باغ«.
وفي مؤتمر صحافي عقد في أعقاب محادثات أجراها 
مع األمين العام لمجلس أوروبا، ماريا بيتشينوفيتش - 
تأكدنا، بعد تبني وثيقتين  بوريتش، قال الفروف: »لقد 
الوضع على األرض  أن يغير ذلك  تّم توقيعهما من دون 
تغييراً جذرياً، من أن وقفاً فعاالً إلطالق النار يمر بإحداث 

آلية لمراقبة نظام وقف إطالق النار«.
وتابع أن »روسيا تبذل جهوداً في هذا االتجاه، بما في 
نظيرتيها  مع  تعمل  التي  الدفاع  وزارة  قنوات  عبر  ذلك 
إنشاء  يتّم  أن  »آمل  وأضاف:  واألرمنية«.  األذربيجانية 

هذه اآللية في أقرب وقت«.
النزاع  طرفي  تخلّي  »ضرورة  إلى  الفروف  أشار  كما 
عن استخدام خطابات المواجهة ووقف األعمال القتالية 

في قره باغ«.
القيام  وأرمينيا  أذربيجان  »على  أن  الف��روف  وأك��د 
إع��ادة  من  ستمكن  التي  المحورية  المبادئ  بتنسيق 

الوضع في قره باغ إلى استقراره في األفق البعيد«.
عن  أوروبا  مجلس  في  زمالءه  »أبلغ  أنه  الوزير  وذكر 
القتال  وقف  أجل  من  موسكو  تتخذها  التي  الخطوات 
اآلن..  األهم  أن  يقين  على  »نحن  مضيفاً:  المنطقة«،  في 

هو عدم اإلبطاء في وقف خطابات المواجهة، سواء بين 
المسؤولة،  الدولية  الجهات  مستوى  على  أو  الطرفين 
األمر الذي ال يستدعي جهوداً كبيرة. أما الخطوة التالية 
وقف  مع  بالتزامن  اتخاذها  ويجب   - منها  بّد  ال  التي 
ووقف  القتالية  األعمال  وقف  هي   - المواجهة  خطابات 

توجيه ضربات إلى المنشآت المدنية«.
كانت  باغ،  قره  في  الوضع  تفاقم  بدأ  منذ  أنه  يذكر 
ضبط  على  األطراف  حثوا  الذين  األوائل  بين  من  روسيا 
المحادثات  م��ن  ع���دداً  ال��ب��الد  ق��ي��ادة  وأج���رت  النفس، 
نظمت  كما  الطرفين،  ممثلي  مع  واالجتماعات  الهاتفية 
في  وأذرب��ي��ج��ان  أرمينيا  خارجية  ل��وزي��ري  اجتماعاً 

موسكو، أسفر عن اتفاق بشأن هدنة.
»موسكو  أن  الروسية  الخارجية  وزارة  أعلنت  كما 
تثير باستمرار خالل اتصاالتها مع أنقرة مسألة مشاركة 
في  تدور  التي  المعارك  في  وسورية  ليبيا  من  مرتزقة 

إقليم ناغورني قره باغ«.
الروسي  الخارجية  وزير  نائب  لسان  على  ذلك  جاء 
الشرق  لمنطقة  الروسي  للرئيس  الخاص  والمبعوث 
في  بوغدانوف  ميخائيل  األفريقية  وال���دول  األوس��ط 
تصريح صحافي، أكد فيه أن »بالده تبحث في اتصاالتها 

مع تركيا كل المسائل«.
األرمني  الخارجية  وزي��ر  بحث  أم��س،  أول  ومساء 
إيف  جان  الفرنسي  نظيره  مع  مناتساكانيان  زوغراب 
لودريان، تطورات األوضاع في إقليم ناغورني قره باغ.
أن  ب��ي��ان،  ف��ي  األرم��ن��ي��ة،  الخارجية  وزارة  وذك��رت 
للرئيس  الشخصي  باإلسهام  أش��اد  »مناتساكانيان 
االتفاق  إلى  التوصل  في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
»القيادة  المكالمة  في  متهماً  النار«،  إطالق  وقف  حول 
أخرى  مرة  برفضها  ألذربيجان  العسكرية  السياسية 
العدوان  ومواصلة  تحملتها،  التي  االلتزامات  تطبيق 

العسكري الواسع النطاق على اإلقليم«.
الجانب  »تمسك  البيان،  بحسب  مناتساكانيان،  وأكد 
السلمية  والتسوية  النار  إطالق  وقف  بتعزيز  األرمني 

للنزاع«.
أرمينيا  جمهورية  رئيس  أعلن  متصل،  سياق  وفي 
على  ب��الده  أن  األح��د،  أم��س  أول  سركيسيان،  أرمين 
حلف  سألت  وال��خ��ارج��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارت���ي  مستوى 
على  وافقت  قد  الحلف  قيادة  كانت  إذا  عما  »الناتو« 

استخدام أسلحة التكتل في ناغورني قره باغ.
صحيفة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  ف��ي  أرم��ي��ن��ي��ا  رئ��ي��س  وق����ال 
عما  تفسير  على  الحصول  في  »نرغب  »كوميرسانت«: 
األخضر  الضوء  تركيا  أعطت  قد  الناتو  قيادة  كانت  إذا 

للقيام بما تفعله اآلن«.

بل  إف16-«،  بالطائرة  فقط  يتعلق  »ال  األمر  أن  وأكد 
يتم كذلك »استخدام الدرون القتالي األساسي »بيرقدار« 
ضد  بل  فقط،  الجبهة  في  ليس  مكثف،  بشكل  يوم  كل 

المدنيين أيضاً.. هذا الدرون أحد منتجات الناتو«.
واتهم مستشار رئيس إقليم ناغورني قره باغ دايفيد 
النزاع في االقليم وجلبت  بابايان، تركيا بأنها »افتعلت 
كثيرة  »أدلة  اإلقليم  سلطات  لدى  أن  مضيفاً  إرهابيين«، 

اطلع  وقد  المعارك،  في  تركيا  تدخل  تثبت  وتسجيالت، 
عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون«. 

التي  ال��م��ج��م��وع��ات  »إح����دى  ب��اب��اي��ان:  وأض����اف 
إيران،  مع  الحدود  طول  على  تنتشر  تركيا،  استقدمتها 
بنا  خاصة  »أدلة  وجود  مؤكداً  إليها«،  التسلل  وتحاول 
واإليغور  والعربية  بالتركية  يتحدثون  أشخاصاً  تظهر 

في معارك ناغورني قره باغ«.

عربيات / دوليات6

دعت أحزاب في أميركا 
قراءة  الى  الالتينية 

في  معاكسة  موجة  بداية 
لمصلحة  العام  الرأي 

الموجة  بعد  اليسار 
أطاحت  التي  اليمينيّة 
القيادات  من  بالكثير 

بعد  المناوئة لألميركيين 
فنزويال  زعيم  رحيل 
شافير، كحالة  هوغو 

اليساري  وصول 
المدعوم  آرسي  لويس 

السابق  الرئيس  من 
الى  ايفو موراليس 

بوليفيا. رئاسة 

كوالي�سكوالي�س

Twelfth year /Tuesday / 20  October 2020 / Issue No. 3359
السنة الثانية عشرة / الثالثاء / 20 تشرين األول 2020 / العــدد 3359

با�سينيان وعلييف ُيعربان عن ا�ستعدادهما لإجراء محادثات في مو�سكو..

ورو�سيا تعمل على اإن�ساء اآلّية لمراقبة وقف اإطالق النار في قره باغ

روحانّي: الأميركّيون ي�سعون ل�ستثمار المفاو�سات الأفغانّية

واإيران م�ستعّدة لتوقيع معاهدات ع�سكرّية واأمنّية مع دول الخليج 

اأجواء اإيجابّية في اأعمال اليوم الأول 

من محادثات »اللجنة الأمنّية الليبّية« 

الم�ّساط: معركتنا اليوم معركة اإرادة 

والمنت�سر �سيحّدد �سروط اإيقافها

اأثينا تعلن عن قمة م�سرّية يونانّية قبر�سّية غدًا 

استقباله  خالل  روحاني،  حسن  اإليراني  الرئيس  قال 
عبدالله  األفغانية  للمصالحة  األع��ل��ى  المجلس  رئيس 
حكومًة  أفغانستان  جانب  إلى  وقفت  »إي��ران  إن  عبدالله، 
وشعباً، طول فترة تعرضها لالعتداءات األجنبية، وتأمل أن 

يعّم السالم واألمن المستدام في هذا البلد«. 
وأضاف روحاني: »من المهم أن يحظى الشعب األفغاني 
بسالٍم حقيقي للحفاظ على منجزاته، وتحقيق ذلك يتطلب 

الحوارات والمباحثات السياسية بين األطراف األفغانية«.
وأكد الرئيس اإليراني أن »الحكومة األميركية التي فشلت 
في تحقيق سياساتها على صعيد المنطقة والعالم، تسعى 
انتخاباتها  لصالح  األفغانية  السالم  مفاوضات  الستثمار 

الرئاسية المقبلة«. 
وأشار روحاني إلى أن »إيران مستعدة لربط خط انبوب 
الغاز والمشتقات النفطية إلى أفغانستان، ليتسنى للشعب 

األفغاني االستفادة منه«. 
من جهته، قال عبدالله للرئيس اإليراني، إن بالده تعتبر 
الجمهورية اإليرانية »الصديق والجار الجيد« ألفغانستان، 
كابول،  إلى  اإليرانية  الدعم  رسالة  »سينقل  أنه  مضيفاً 

وسأتابع التوافقات الحاصلة بين البلدين«.
أمير  العميد  اإليراني،  الدفاع  أعلن وزير  من جهة أخرى، 
حاتمي، استعداد بالده ل�«توقيع معاهدات عسكرية وأمنية 

مع دول الخليج«.
أضاف »إننا مستعّدون لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية 

مع دول الخليج الفارسي بشأن االستقرار في المنطقة«.

والصين  روسيا  مع  عسكرية  تفاهمات  »لدينا  وتابع 
حظر  انتهاء  معتبراً  التسلح«،  حظر  انتهاء  بعد  ما  لمرحلة 

التسلح فرصة الستيراد احتياجات إيران من األسلحة«.
تطوير  بهدف  روسيا  مع  مهمة  توافقات  »لدينا  وأضاف 
أنظمتنا الخاصة بسالح الجو«، مؤكداً في الوقت نفسه أن 
يحول  تسلح  سباق  إطالق  عدم  على  جداً  »حريصة  بالده 

المنطقة إلى برميل بارود«.
تحذيرات  »وجهنا  اإليراني  الوزير  قال  أخرى،  جهة  من 
مناطقنا  أمن  بشأن  وأرمينيا  ألذربيجان  واضحة  رسمية 
الحدودية ولم نفتح حدودنا وأراضينا لنقل السالح الروسي 

ألرمينيا وهذه مجرد اتهامات«.
وتابع »نتوقع من تركيا كدولة إقليمية مهمة وصديقة أن 

تساعد في حل أزمة قره باغ دبلوماسياً«.
الخارجية  باسم  المتحدث  ق��ال  منفصل،  سياق  ف��ي 
إنتاج  على  القدرة  لديها  »البالد  إن  زادة،  خطيب  اإليرانية، 

%90 من احتياجاتها العسكرية«.
وأضاف المتحّدث في تصريحات صحافية أمس: »إيران 
األبد..  إلى  التسلح  حظر  انتهاء  مع  كبيراً  انتصاراً  حققت 
التهديدات األميركية بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل 

مع إيران فاشلة، ولن تؤتي ثمارها«.
سيادتنا،  عن  بالدفاع  »نلتزم  قائالً:  المتحّدث  وتابع 
التسليح  س��وق  إل��ى  إي��ران  ع��ودة  يخشون  واألميركيون 
%90 من احتياجاتنا  إنتاج  القدرة على  العسكرّي..  لدينا 

العسكرية«.

ولف المتحدث إلى أنه »يمكن إليران أن تستعيد نشاطها 
االتفاقيات  إط��ار  في  التسلح  مجال  في  ال��دول  باقي  مع 

الدولية«.

بعد  تغير  لم  المتحدة  »ال��والي��ات  أن  على  زادة  وش��دد 
سياساتها العدوانية تجاه الشعب اإليراني، ومزاعم ترامب 

استعداده للتفاوض فقط لالستهالك الداخلي«.

من  األول  ال��ي��وم  أع��م��ال  انتهت 
الليبية  األمنية  اللجنة  محادثات 
أجواء  وسط  جنيف،  في  المشتركة 

إيجابية.
انطالق  المتحدة  األم��م  وأعلنت 
ال��ج��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن م��ح��ادث��ات 
المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة 
في  النزاع  طرفي  تمثل  التي   )5+5(

ليبيا تحت رعايتها.
الليبيان  ال��ط��رف��ان  وسيناقش 
خالل هذه المحادثات التي ستستمر 
األول   ت��ش��ري��ن  م���ن  ال�24  ح��ت��ى 
مخرجات  تطبيق  كيفية  الحالي، 
األمني،  المستوى  على  برلين  مؤتمر 
كفتح  الثقة،  بناء  بإجراءات  ابتداًء 
المعابر، وتسهيل مرور المساعدات، 

المحتجزين. وتبادل 
العسكرية  اللجنة  على  ويتعّين 
قمة  ع��ن  انبثقت  ال��ت��ي  المشتركة 
الثاني  ك��ان��ون  ف��ي  ُع��ق��دت  دول��ي��ة 
شروط  تحديد  برلين،  في   2020
وق���ف إط����الق ن���ار م��س��ت��دام، مع 

االنسحاب من مواقع عسكرية.
إلى  المتحدة  األم��م  بيان  وأش��ار 
ليبيا  في  للدعم  األممية  »البعثة  أن 
تأمل أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة 
كافة المسائل العالقة بغية الوصول 
إلى وقف تاّم ودائم إلطالق النار في 

عموم أنحاء ليبيا«.
وُعقد االجتماع السابق على مدى 
يومين في أواخر أيلول في مصر في 
البحر  على  المطلة  الغردقة  مدينة 

األحمر.
من  المغرب،  محادثات  وبعد  هذا 
ملتقى  تونس  تستضيف  أن  المقّرر 
شهر  مطلع  الليبي  السياسي  الحوار 
بعد  وذل��ك  المقبل،  الثاني  تشرين 

مع  المكثفة  المناقشات  من  أسابيع 
الليبّية  المعنّية  الرئيسّية  األطراف 

والدولّية إليجاد حل لألزمة.
إلى تحقيق رؤية  الملتقى »يهدف 
الحكم  وترتيبات  إطار  حول  موحدة 
انتخابات  إجراء  إلى  ستفضي  التي 
ممكن،  زمني  إطار  أقصر  في  وطنّية 
ليبيا  س��ي��ادة  اس��ت��ع��ادة  أج��ل  م��ن 
للمؤسسات  الديمقراطّية  والشرعّية 

الليبّية«.
الليبّي،  النزاع  طرفي  أّن  ويذكر 
إلى  توّصال  أّنهما  أي��ام،  منذ  أعلنا 
»تفاهمات شاملة« بشأن المؤّسسات 
الثانية  الجولة  ختام  في  السيادية، 

من الحوار في المغرب.
وك���ان���ت ال��ج��ول��ة األول�����ى من 

مباحثات بوزنيقة جرت مطلع أيلول 
التي  المغربّية  المملكة  من  بمبادرة 
العام  استضافت في الصخيرات في 
محادثات سالم برعاية األمم   2015
النزاع  طرفا  خاللها  توّصل  المتحدة 
بموجبه  تشّكلت  سياسي  اّتفاق  إلى 

حكومة الوفاق الوطني.
تشهد  ليبيا  أن  ذك��ره  والجدير 
أعمال عنف ونزاعاً على السلطة منذ 
الراحل  الليبي  الرئيس  نظام  سقوط 
أنها  كما   .2011 عام  القذافي  معّمر 
قوى  بها  تتدخل  ح��رب  من  تعاني 
تأزم  مع  وترافقت  عديدة،  إقليمّية 

الوضع االقتصادي وتظاهرات.

اليمن  في  األعلى  السياسي  المجلس  رئيس  أش��ار 
إرادة  معركة  اليوم  »معركتنا  أن  إلى  المشاط  مهدي 

والمنتصر هو َمن سيحّدد شروط إيقافها«.
وقال المشاط في حديث إعالمي له، إن »العدوان فتح 
علينا حربه االقتصادية منذ أن قال السفير األميركي إذا 
لم نوقع فورقة األلف ريال لن تساوي قيمة الحبر الذي 
عليها«، مشدداً على أنه إذا »استمرت قوى العدوان في 

عدوانها فإنها ستخسر أكثر والمعركة معركة إرادة«.
اليمن  في  األعلى  السياسي  المجلس  رئيس  وأك��د 
شعبنا  طموح  تلبي  ال  مطالب  أي  نقبل  »ل��ن  بالقول 
ومستوى التضحيات التي قدمها أبناؤه«، واعداً األسرى 

»أن نبذل كامل جهودنا حتى تحرير آخر أسير«.

في  األعلى  السياسي  المجلس  عضو  أكد  وب��دوره، 
اليمن محمد علي الحوثي أنه »سيأتي يوم تكون محاور 
والتنمية  بالبناء  متعلقة  معنا  تجرى  التي  المقابالت 
والتطوير«، مضيفاً »نوضح خاللها طموحاتنا لوطننا 

في المجاالت العلمية واالقتصادية«.
كما قال الحوثي إن ما »نواجهه من عدوان وما تواجهه 

األمة من أعداء الداخل يفرض مجاالت الحديث«.
عبد  اليمن  في  األس��رى  ش��ؤون  لجنة  رئيس  وك��ان 
المرجح  الجديدة  الصفقة  إن  قال  قد  المرتضى  القادر 
إتمامها ستتضمن إطالق سراح 200 من أسرى الجيش 

واللجان مقابل 100 أسير من الطرف اآلخر.

اليونانية،  الحكومة  باسم  الرسمّي  الناطق  أعلن 
من  كالً  يجمع  قمة  اجتماع  عن  بيتساس،  ستيليوس 
العاصمة  في  األربعاء،  غداً  واليونان،  وقبرص  مصر 

القبرصية »نيقوسيا«.
اليوناني،  الوزراء  »رئيس  أن  إلى  بيتساس،  وأشار 
صباح  يتوّجه  س��وف  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
إلى  الحالي،  الشهر  م��ن  ال�21  ف��ي  ال��واق��ع  األرب��ع��اء 
الرئيس  لقاء  بهدف  نيقوسيا،  القبرصية  العاصمة 
القبرصي،  والرئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري، 
نيكوس أناستاسياديس، والمشاركة في اجتماع القمة 

المصرية اليونانية القبرصية«.
وتهدف هذه القمة إلى »مناقشة التعاون والتنسيق 
من  واسعة  مجموعة  جانب  إل��ى  الثالث،  ال��دول  بين 
األمن،  تعزيز  سبيل  في  المبذولة  والجهود  القضايا 
واالستقرار، والسالم، واالزدهار، في منطقة شرق البحر 
المتوسط، وعرض آخر التطورات حول التنقيب التركي 

عن الغاز في شرق المتوسط«.
الدول  بين  الثامنة  القمه  هي  القمة،  هذه  وتعتبر 

الثالث، منذ تأسيسها في العام 2014.

البنك الدولي يحّذر 

من خطر يهّدد

 

100 مليون �شخ�ص 
حول العالم

»الفقر  أن  م��ن  ال��دول��ي  البنك  ح��ذر 
المدقع يتزايد بمعدالت كبيرة لم تحدث 
منذ أكثر من عقدين بسبب أزمة انتشار 
تسبب  الذي  المستجد،  كورونا  فيروس 
حول  واس��ع��ة  اقتصادية  أزم���ات  ف��ي 

العالم«.
وكتبت الصفحة الرسمية للبنك على 
»تويتر«، أمس: »يتوقع البنك الدولي أن 
لمستويات  المدقع  الفقر  معدالت  ترتفع 

لم تحدث منذ عام 1998«.
أن  ال��دول��ي  البنك  »يتوقع  وت��اب��ع: 
يصبح ما بين 88 و115 مليون شخص 
تحت خط الفقر المدقع خالل عام 2020 

بسبب جائحة كورونا«.
وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على 
»التضامن  إلى  العام  األمين  دعا  الفقر، 
جميع  ف��ي  فقر،  ف��ي  يعيشون  م��ن  م��ع 

مراحل جائحة كورونا وما بعدها«.
اليوم  بمناسبة  العام  األمين  وق��ال 
يتم  ال��ت��ي  ال��ف��ق��ر،  لمكافحة  العالمي 
كل  من  األول  تشرين   17 في  إحياؤها 
أزمة  تمثل  ك��ورون��ا  »جائحة  إن  ع��ام، 
في  ف��ق��راً  األك��ث��ر  لألشخاص  م��زدوج��ة 

العالم«.
وتم إعالن اليوم الدولي للقضاء على 
لألمم  العامة  الجمعية  من  بقرار  الفقر 

المتحدة في كانون األول 1992. 
ويقول الموقع الرسمي لألمم المتحدة 
هو  ال��ع��ام  ه��ذا  احتفال  »م��وض��وع  إن 
االجتماعية  العدالة  لتحقيق  معاً  العمل 

والبيئية للجميع«.
وتابع: »بالنسبة لألمم المتحدة، فإن 
المتعددة  باألبعاد  يعترف  التركيز  هذا 
تحقيق  يمكن  ال  أن��ه  يعني  مما  للفقر، 
من  كامل  بشكل  االجتماعية  العدالة 
المظالم  معالجة  على  أيضاً  العمل  دون 
يشمل  »ذل��ك  أن  إل��ى  مشيراً  البيئية«، 

األضرار الناتجة عن تغير المناخ«.

اأنباء عن اإر�شال دفعة مقاتلين جديدة من �شورية اإلى قره باغ

نقلت وكالة ريا نوفوستي، عن مصدر لم تذكر اسمه، أن »أكثر من ألف مقاتل سوري أرسلوا إلى قره باغ يوم الجمعة 
الماضي، وأن دفعة أخرى من المقاتلين من سورية تستعد للتوجه إلى هناك«.

وقال المصدر بهذا الشأن: »أرسل أكثر من ألف مسلح يوم الجمعة الماضي للقتال في قره باغ، ودفعة أخرى تستعد 
لالنتقال في األيام المقبلة«.

إن »مقاتلين من  ريا نوفوستي  قال في وقت سابق خالل مقابلة مع وكالة  قد  األسد  السوري بشار  الرئيس  وكان 
سورية سيتم نقلهم إلى قره باغ، وإن تركيا تستخدم إرهابيين من سورية ودول أخرى في تلك المنطقة، فيما تنفي 

أنقرة قطعياً هذا األمر«.
بأن  صّرح  كان  ناريشكين،  سيرغي  الروسي،  الخارجية  االستخبارات  جهاز  رئيس  أن  إلى  السياق  هذا  في  ُيشار 
المعلومات المتوفرة تؤكد انتقال المرتزقة من المنظمات اإلرهابية الدولية التي تقاتل في الشرق األوسط إلى منطقة 

الصراع في قره باغ، الفتاً إلى أن »الحديث يدور حول مئات وحتى آالف المتطرفين«.



7 درا�سات

يا اأبناء النور اإن اأبناء الظالم يريدون بكم �شرًا ويعملون على اجتثاثكم من بالدكم ورميكم في مزابل التاريخ

في البدء كانت �شورية و�شتبقى موطن العقل والبطولة
{ يوسف المسمار*

النطق وسيلة تفاهم 
في البدء كانت سورية الحركة والحياة ولم تكن الكلمة والجمود. 

في بدء التواصل بين البشر كانت الكلمة بين إنسان - فرد وإنسان 
- فرد آخر رمزاً لنطق تجّسم في صوت نقله األثير من كائن إنساني 
به  اآلخر  يشاركه  أن  يريد  شيء  عن  بواسطته  ليعّبر  آخر  كائن  الى 

فهما أو استفهاما. 
وبالفعل، فإن نطق تلك الكلمة لم يبَق دون جواب، بل كان الجواب 
بنطق صوتّي آخر حمله األثير أيضاً الى المبادر بالنطق ليكون الكلمة 
- الجواب التي تعّبر عن مدى ما استوعبه المتلقي للكلمة - الصوت، 

أو ما يريد استيضاحه منها. 
التفاهم  وسيلة  هو  األثير  بواسطة  المتبادل  النطق  كان  وهكذا 
األصوات  واستعمال  والسهولة  بالبساطة  تمّيز  البشر  بين  األولى 
والحركات  النبرات  من  يمكن  ما  بأسهل  اإلفهام  ال��ى  ت��ؤدي  التي 
أصوات  نبرات  كانت  ولذلك  الوقت.  من  يلزم  ما  وبأسرع  واأللفاظ، 
أنطون  المعلم  عنه  عبر  الذي  النطق  نشوء  بداية  األلفاظ  أو  الكلمات 
بأن  التسليم  من  لنا  بد  »ال  بقوله:  األم��م  نشوء  مؤلفه  في  سعاده 
النطق وحده كفل تحويل االكتشافات واالختبارات التطورية األولية 
عنه  عبَّر  كما  النطق  فكان  اجتماعياً«.  وراثية  اجتماعية  معارف  الى 
المعاني  ينقل  إعالم  وسيلة  أول  وكان  العقل«  الرتقاء  »مالزماً  أيضاً: 
المقصودة بين المتخاطبين بأسلم الطرق ومن دون تعقيد أو التباس 
تخاطب  وسيلة  الى  الزمن  مع  التطوري  االرتقاء  بفعل  تحول  أن  الى 
لالجتماع  المهّمة  ال��ض��رورات  من  وض��رورة  ثابتة  بشري  وتفاهم 
جانب  الى  اإلنسانيين  والعقل  النفس  مكنونات  عن  ُتعّبر  اإلنساني 

تناولها الحاجات الضرورّية بين الناس. 
على  اتفق  ما  هي  للتفاهم  والمهمة  األساسية  الطريقة  وه��ذه   
أو  التخاطب والتفاهم  التي تسهل  الوسيلة  التي هي  باللغة  تسميته 
الواحدة  الجماعة  في  تفكيرهم  وتفاعل  األفراد  بين  والتباعد  التنافر 
ومن ثم تسهيل التخاطب والتفاهم وتوطيد العالقات بين الجماعات 

المختلفة واألمم المتعددة أو التنافر بين الشعوب. 
 ولكن اللغة التي تبقى عند حدود اللسان هي لسان محكوم عليه 
بالجفاف واالنقراض مهما طال زمان صاحبه. ولذلك ال بد من تدوينه 
برموز ورسوم وأشكال وحروف تكتب وتقرأ وُتخّزن لكي ُيكتب للغة 

- اللسان الحياة والبقاء. 
 وألن القراءة والكتابة هما ألف النور ومفتاح معرفة الذات والكون، 
والخالق والخلق، واالهتداء الى بيادر الخير الكثير الذي هو الحكمة، 
فقد بدأ القرآن المجيد بكلمة: »إقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق اإلنسان 
من علق. إقرأ وربك األكرم الذي علّم بالقلم. علّم اإلنسان ما لم يعلم«. 
الكتابة  العلم في بالد  التوجه وطلب  الى  الناس وهداهم  الله  فأرشد 
التي  األبجدية  وطن  سورية  في  الشام.  بالد  في  والحكمة.  والقراءة 
الى زماننا وال شرائع وال تعاليم وال  آداب أساطير  لوالها لما وصلت 

علوم حتى وال تعاليم أديان. 
تعاليم  مصير  ما  لنعرف  كنا  ما  فإننا  السورية،  األبجدية  ولوال   
هي  اذاً،  فاللغة،  األولين.  كتب  وال  الحكيم  القرآن  وال  الكريم  اإلنجيل 
الى  التطورية  واالختبارات  االكتشافات  تحويل  تكفل  التي  الوسيلة 
تتناقلها  كما  األمم،  من  أمة  في  األجيال  تتناقلها  اجتماعية  معارف 
ويساعدها  يناسبها  ما  منها  فتأخذ  وتطّورها،  معها  وتتفاعل  األمم 
ّ، وتهمل ما أدى دوره ولم تعد بحاجة اليه أو لم  على التقدم والرقي 

يعد صالحاً للمرحلة الراهنة أو المستقبلية. 
اللغة ترتقي وتتخلّف بارتقاء وتخلف العقل 

مالزمة  فهي  بارتقائه  واللغة  الكلمة  ترتقي  العقل  يرتقي  ما  وبقدر 
وال  وتخلفه.  العقل  انحطاط  بنسبة  وتتخلف  تنحط  أنها  كما  له، 
ارتقاء  عن  بمعزل  انحطاطها  او  لغة  بارتقاء  تقول  نظرية  ألية  معنى 

العقل المجتمعي اإلنساني أو انحطاطه. 
يبلبل،  خرافي  كالم  الكلمة«  كانت  البدء  »في  أنه  الخرافيين  وزعُم 
وفي  »الحركة  كانت  البدء  ففي  الصواب.  عن  يبعد  وهمّي  وهذيان 
ومن  حركة  دون  من  للكلمة  قيمة  وال  وجود  وال  الحياة«  كانت  البدء 
دون حياة اال للخرافيين او الواهمين. فإذا رجعنا افتراضاً الى ما قبل 

الحركة والحياة فلن نجد غير العدم. 
معناه  ليس  »العدم  سعاده:  أنطون  الفيلسوف  قال  كما  والعدم 
نشاط  والحركة  الحركة.  انعدام  معناه  بل  الجامدة،  المادة  انعدام 

وتقدم، وشرط الحركة في اإلنسانية أن تكون حركة ذات قصد«. 
جميل  قصد  ذات  راقية  إنسانية  حياة  حركة  تكون  ال  كلمة  فكل 
بدء االنعدام باتجاه  الكلمة« فهي فعالً  البدء كانت  ويقال عنها: »في 
ومن  الجماد  حالة  الى  الحركة  حالة  من  التقهقر  يعني  الذي  العدم 
سبيل  في  الصراع  ومن  والتالشي،  الجمود  حالة  الى  الحياة  حالة 

الُمُثل العليا الى التخّبط في هاوية السقوط. 
خطابه  ف��ي  س��ع��اده  يقول  كما  االجتماعي،  القومي  والتفكير   

المنهاجّي في أول حزيران سنة 1935 هو:
 »انبثاق الفجر من الليل، وخروج الحركة من الجمود، وانطالق قوة 
النظام وقيام الدولة السورية القومية االجتماعية على دعائم الحرية، 
الحزب  تاريخ  الجديد،  التاريخ  وابتداء  والقوة  والنظام  والواجب، 

السوري القومي االجتماعي، تاريخ األمة السورية الحقيقي«. 

األمم متفاوتة في درجات ارتقائها وتخلفها 
واألم��م  والمجتمعات  والجماعات  األف���راد  مؤهالت  كانت  ولما 
على  وعقلياتها  نفسياتها  وطبائع  متنوعة،  رقّيها  ودرجات  متفاوتة 
التي  والتفاهم  التخاطب  ووسائل  أساليب  فإن  متمايزة،  مستويات 
يمكن  وال  ومتعددة،  ومتمايزة  ومتنوعة  متفاوتة  كانت  اعتمدتها 
القادرة  الواعية  الجماعة  وبين  وبليده.  العقل  متفتح  بين  التساوي 
على االستيعاب والفهم والمجموعات الخاملة الرتيبة التفكير. وبين 
المجتمع البدائي الهمجي والمجتمع المتمّدن الذي سار خطوات على 
االرتقاء  الى  المستعّدة  الحضارية  األمة  وبين  والتقدم.  النمّو  طريق 
والمستهترة  والسيادة  اإلرادة  الفاقدة  واألمة  العليا،  ُمثلها  وتحقيق 
اإلنسانية  االجتماعية  النفسية  وبين  أوهامها.  ضالل  في  والغارقة 
الخّيرة التي تريد الخير لنفسها ولآلخرين والنفسية الفردية األنانية 

العدوانية التي تؤذي ذاتها وتؤذي اآلخرين وال تنفع نفسها. 

وسائل التخاطب تنّوعت بحسب العقليات 
ولهجات  ولغات  ألسنة  من  التخاطب  وسائل  فإن  تقدم،  ما  لكل   
مادياً  والنفسيات  العقليات  بحسب  وتنّوعت  تعّددت  الشعوب  بين 
وروحياً لتكون ُمعبرة بصدق عن النيات واألقوال واألفعال ألصحابها 
بغض النظر، عما اذا كانت تلك الوسائل حضارية أو همجية. ودية أو 
عدوانية. نافعة أو مضرة. إصالحية أو فتنوية، إذ ال يمكن أن يصدر 
عن نفسية خّيرة اال ما هو خير، وال تستطيع النفسية الشريرة اال أن 
تبّث الشر وتحجب الخير. كما ال يستطيع التخلف أن يكون رقياً، وال 

يقدر الرقّي أن يكون تخلفاً. 
فالتخلف الذي أساسه الوهم والباطل أعلن عن نفسه في الماضي 
وال يزال يعلن عن نفسه في الحاضر وسوف يستمر معلناً عن نفسه 

في المستقبل حتى ينتهي الى زوال. 
منذ  حقيقته  عن  والحق  الوعّي  على  القائم  التمدن  أعلن  وكذلك 
التمدن  صالح  عن  معلناً  يستمر  وسوف  تمدناً  يزال  وال  الزمن  غابر 

للبشرية، ألنه أبداً يسير الى بقاء األفضل واألرقى. 
وكيف  ذاتها  عن  الحضارية  األم��م  أعلنت  كيف  جيداً  نفهم  هكذا 
كانت مسيرتها في كتابة التاريخ اإلنساني وصناعته، وكيف أعلنت 
مسيرتها  كانت  وكيف  حقيقتها  عن  المتوحشة  الهمجية  المجتمعات 
عبر  ظهرت  التي  الحضارية  المنجزات  وتخريب  التاريخ  تشويه  في 

العصور. 

نوعّية المناقب تعّين حقيقة المجتمعات 
ومجتمعات  والتمدن  الحضارة  مجتمعات  بين  الفرق  نفهم  وحتى 
المناقب  بين  الفرق  وتفهم  فهم  من  لنا  بد  ال  والتوحش  الهمجية 

الفردية  والمفاسد  المثالب  وبين  اإلنسانية  االجتماعية  واألخ��الق 
األنانية الإلنسانّية. فما من مجتمع متمّدن قام وتقدم اال على أساس 
قوانين  وصاغت  والرحمة  بالمحبة  تسلحت  راقية  اخالقية  عقلية 
وحقوق  نفسيات  باحترام  وحقوقها  نفسها  واحترمت  والعدل.  الحق 
األمم.  من  غيرها  مع  تعاونت  ما  بقدر  وارتقت  وتقدمت  اآلخرين. 
وتعاملت وعاملت غيرها من الشعوب كما تحب أن تعاملها الشعوب 
والمنافع،  والمعارف  والخيرات،  الخبرات  وتبادل  واالحترام  بالود 

وتأمين المصالح الكبرى في الحياة والحرية والتقدم لكل ذي حق. 
 وما من مجتمع همجّي تخلف وتقهقر إال حين فقد إنسانيته وتمسك 
بشريعة البهائم في الغاب التي تقوم على الظلم والباطل، وال تنوي 

اال الخراب لغيرها الذي ينقلب عليها خراباً ومآسي وويالت. 
-االجتماعية،  الفردية  الشخصيات  تألق  أسباب  نفهم  هكذا   
الشخصيات  اندثار  وأسباب  ال��دول،  وازده��ار  الشعوب،  ونهوض 
وغشت  األي��ام  من  يوم  في  واشتهرت  لمعت  التي  الحقيرة  األنانية 
وزوال  وخرابها.  الشعوب  انحطاط  وأسباب  الكثيرين،  وضللت 
الدول التي أرهبت الناس يوماً، وتوّهمها البعض قدراً ال يمكن قهره، 

وال يمكن التخلص منه. 
وتعاليم  وع��ل��وم،  م��ع��ارف  م��ن  الحضارية  األم��م  منجزات  أم��ا   
منذ  أعلنت  فقد  واختراعات،  ومبتكرات  وفنون،  وفلسفات  ومفاهيم، 
ديمومة  وال  الحضاري  التاريخ  صانعة  أنها  الجلي  التاريخ  بداية 
ألي تاريخ حضاري اال بالحضارة وبمواكبة الرقّي من قمة الى أعلى، 

ومن مرتبة الى أرقى، ومن إبداع الى أبدع. 

األمة السورّية في طليعة األمم الواعية المناقبّية 
وقدوة األمم الحضارية التي افتتحت بالوعي المبكر فجر اإلنسانية 
والرافدين  ال��ش��ام  ب��الد  أم��ة  الخصيب.  ال��س��وري  ال��ه��الل  أم��ة  ه��ي 
في  والمنغرسة  وجنوباً.  وشماالً  وغرباً،  شرقاً  العالم  على  المنفتحة 
لم  التي  األمة  هي  السماء.  آفاق  فوق  ما  الى  والمتطلعة  األرض،  قلب 
يصدمها انسداد سطح األرض بل أعملت معاولها في حفرها لتستنبت 
خيراتها فتعلم بذلك البشر طرائق الفالحة والزراعة والحصاد وجمع 

الغالل. 
المفترسة، بل  المفترسة وغير  البراري  أمام حيوانات  ولم ترتعب 
ودّجنت  المفترس،  فرّوضت  الرؤوف  الشفوق  بلطافة  منها  تقدمت 
خاطر  طيبة  عن  لها  الحيوانات  فاستسلمت  المفترس  غير  األليف 

وأعطتها من نفسها غذاء وفيراً. 
ولم تقف مذهولة ضائعة أمام أمواج البحر المتالطمة المخيفة، بل 
اخترعت مراكب البحر األولى التي ذللت بها األمواج وحملت أبناءها 
الى شواطئ عوالم ما كانت تحلم بأن يصل اليها أحد من وراء حدود 
بين  الودية  اإلنسانية  العالقات  روابط  أولى  بذلك  فوطدت  المياه، 

األولية.  الجماعات 
الالمتناهية،  السماء  آفاق  اتساع  أمام  مسحورة  عاجزة  تقف  ولم 
القادر  الخالق  الله  فكرة  الى  أوصلها  ال��ذي  العقل  استخدمت  بل 
فأوحى  ال��وج��ود  في  عبثاً  شيئاً  يخلق  لم  وال��ذي  ش��يء  كل  على 
التصور ما جعلهم يبدؤون تاريخ  الخيال وقوة  ألبنائها ووهبهم من 
كانت  للخلق  ملحمية  فلسفية  أسطورة  أول  بكتابة  البشري  الوعي 
كانت  كما  الله.  الى  بها  اإلنسان  يتوّجه  صالة  أول  فيها  الموسيقى 
أساطيرها المعرفية مصدر وحٍي استوحى منها أبناء األمة السورية 
والقيم  والمعرفة  الحكمة  أصول  الخصيبة  والرافدين  الشام  بالد  في 
والحساب،  العدد  وأرق��ام  الهجائّية  الحروف  وأبدعوا  اإلنسانية، 
وتنظيم  البناء  وهندسة  والفنون،  والعلوم  التنظيمية  والقوانين 
ومراقبة  والدقائق،  والساعات  واأليام  واألسابيع  والشهور  السنين 

سير الكواكب وترتيب الفصول.
الدنيوية،  واألم��ان  السالم  حياة  رس��االت  كله  للعالم  أعطت  كما 
هذه  جميع  فصارت  األخروية،  األسرار  عوالم  الى  العبور  ورساالت 
والخير  الحق  بفضائل  الدنيا  مأل  الذي  التمدن  أساسات  المعارف 
والجمال والعدالة بين الناس أجمعين، فكانت بالد الشام والرافدين 
كوكب  على  يعيش  من  لكل  األول  اإلنسانيين  والمعرفة  الوعي  وطن 
التفاهم  وتعميم  لتوطيد  ويعمل  سليم  ضمير  له  َمن  ولكل  األرض، 

ونشر المحبة والرحمة والسالم بين الشعوب. 

سورية انتصرت بحضارتها ومحّبتها للشعوب 
وهذا هو اإلعالم السوري األصيل الحقيقي الذي قدمته سورية الى 
ليتعلّموا  وصوب  حدب  كل  من  المعرفة  طلبة  إليها  به  وجذبت  األمم 
الحكمة  ودروس  والقراءة،  الكتابة  أصول  ومدارسها  معاهدها  في 
والفضيلة، وطرائق االبتكار واإلبداع، ورفعة التصّور وجمال الخيال، 

ورقي التعامل بين األمم وقد كانوا من قبل في جهاالتهم يسرحون. 
وتعليم  أوغاريت،  في  الحروف  تلك  السورية  األمة  ابتكار  ولوال 
الحروف  تلك  جمع  كتاب  أول  وإص��دار  وقراءتها  كتابتها  الناس 
: »الكتاب المقدس« الذي  وعبارات حكمة األمة في مدينة جبيل سميَّ
أطلق على الكتب السماوية الموسوية والمسيحية والمحمدية في ما 
والشعراء  واالدباء  والمفكرين  والفالسفة  العلم  لطالب  قّدر  لما  بعد، 
وآدابهم  وأفكارهم  وفلسفاتهم  علومهم  من  شيئاً  لنا  يتركوا  أن 

وأشعارهم. 
ألم يتعلم اإلغريق أصول الكتابة والقراءة في بالدنا؟

 ألم ينهلوا الحكمة من حكمائنا؟   
أليست الفلسفة هي محبة الحكمة التي أخذوها واقتبسوا أصولها 

عنا فأصبحوا بها فالسفة أي محبي حكمة؟ 
 أين تعلم سقراط وأفالطون وأرسطو؟

ومشرعينا  علمائنا  عن  ويأخذوا  معاهدنا  في  الرومان  يتعلم  ألم   
ومهندسينا أصول القوانين وفنون العمران والتنظيم؟ 

مدرسة  هي  القديم  التاريخ  في  حقوقية  مدرسة  أكبر  أليست 
للعالم  وأعطت  اإلنسانية  الشرائع  طورت  التي  البيروتية  الحقوق 

القانون الذي سّمي بالقانون الروماني؟
أقدم  ونينوى  وسومر  وأشور  وبابل  وتدمر  بعلبك  هياكل  أليست 

من هياكل روما ومن الرومان؟
 لماذا تسّمى، اذاً، آثارنا بآثار رومانية؟

هو  والمسيح  سورية  رسالة  هي  المسيحية  الرسالة  أليست   
من  العالم  الى  وانطلقت  سورية  في  انبثقت  وتعاليمه  سورية  ابن 

سورية؟ 
البيزنطية  ب��اآلث��ار  المسيحية  ب��الدن��ا  آث��ار  تسمى  اذاً،  ل��م��اذا، 
اإلمبراطورية  وظلم  جور  من  هّجروا  سوريون  هم  والبيزنطيون 

الرومانية؟
المجرمين  المرتزقة  االنكشاريين  العثمانيين  الى  ننسب  لماذا   
نشأت  الفنون  وهذه  المحمدية  اإلسالمية  بالدنا  مساجد  آثار  بعض 
سوى  بارزة  مزية  للعثمانيين  وليس  شعبنا  إبداع  ومن  بالدنا  في 
نواحي  شتى  الى  أبنائنا  وتشريد  علمائنا  وقتل  مدارسنا  تدمير 

األرض؟ 
لماذا نسّمي شوارعنا وساحاتنا ومنتزهاتنا بأسماء المستعمرين 
زالوا  وما  بالدنا  خيرات  وسرقوا  شعبنا  أبناء  أذلوا  الذين  الطغاة 

يطمعون بالسيطرة علينا وسرقة خيراتنا؟
 ألم يحن الوقت لنتعلم من مسيحنا الحكيم كيف نفصل بين القمح 
الشجرة  بين  نمّيز  وكيف  بالزوان،  ونرمي  بالقمح  ونحتفظ  والزوان 
ونرمي  الفاسد  وثمرها  الفاسدة  والشجرة  الجّيد،  وثمرها  الجّيدة 

الزوان والفاسد في النار؟
نفّرق  أن  األمين  الصادق  محمدنا  من  نتعلم  حتى  الوقت  يحن  ألم 
وثمرها  الخبيثة  والشجرة  الطّيب  وثمرها  الطيبة  الشجرة  بين 
الى  وأثمارها  بالخبيثة  ونلقي  وثمرها  بالطّيبة  فنعتني  الخبيث، 

جهنم؟

اإلعالم الراقي من رقي النفوس 
 ألم نفهم أن اإلعالم يقوم على حقيقة النفوس ويعلن عن مطامحها 

السامية أو مطامعها المسممة؟
وال  الباطل  على  اال  تقوم  ال  الفتنوية  الدعاية  أن  بعد  ن��درك  ألم   

تعلن اال األضاليل وتشويه الحقائق وتسويق الفتن؟

 ألم يتوضح بعد كالم السّيد المسيح الذي قال: »ليس النجس ما 
يدخل الى الفم، بل النجس ما يخرج من الفم«.

أعماق  في  عما  وتعّبر  وتعلن  تظهر  التي  األهم  الوسيلة  هو  والفم 
النفس من نيات وأفكار ورغبات؟ 

وهل تستطيع النفس الجميلة الخّيرة أن تنضح اال بما يعتمل فيها 
من جمال وخير؟ 

من  اكتنزته  ما  اال  تفرز  أن  الشريرة  السيئة  النفس  بإمكان  وهل 
السوء والشر؟ 

وهل الكافرون بحقيقة الخلق وحكمة الحياة يستطيعون أن يدركوا 
ويروا ويسمعوا ويشعروا ويعلنوا الحقائق وقد حكموا على انفسهم 
سمعهم  الله  فأخذ  يعمهون،  ضاللهم  في  وأمعنوا  بالحق  بالكفر 
وأبصارهم وختم على قلوبهم وحسمت اآلية القرآنية الكبرى بالقول 

»هل يستوي األعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟«. 
لقد ترك لنا السّيد المسيح ابن بالدنا وصيته الخالدة التي تقول: 
أهلها  تمنعوها  وال  فتظلموها،  الجهال  عند  بالحكمة  تتكلموا  ال 

فتظلموهم، وال تكافئوا ظالماً فيبطل فضلكم«. 
لنا  شعاراً  وجعلناها  بها؟  وعملنا  الحكمة  هذه  استوعبنا  فهل 

ومناراً إلعالمنا؟
والباطل،  الحق  بين  انقساماً  ليحدث  المسيح  السيد  جاء  لقد   
ويفّرق بين الصالح والطالح، وبين الفضيلة والرذيلة ال ليجمع بين 
وال  والصادقين،  المنافقين  بين  ليوحد  وال  والمخلصين،  المرائين 

ليسالم وُيوآخي بين األشرار واألخيار. 
 وهل أصدق من النبي محمد الصادق األمين الذي قال في المرائين 
ال  بكٌم  يسمعون،  ال  صٌم  نفاقهم،  هي  »الظلمة  األش��رار  المنافقين 
يقلعون  وال  كفرهم  عن  يرجعون  ال  فهم  يبصرون.  ال  عمٌي  يتكلمون، 

عن ضاللهم«؟
وهل أجمل وأنفع من الحكمة التي تركها لنا المعلم أنطون سعاده 

التي تقول إن:
ُيرجى  ال  قط  النور  أنفسهم  تر  ولم  مظلم  عصر  في  ولدوا  »الذين   
منهم أن يروا ببصائرهم العمياء األلوان والظالل والخطوط واألشياء 
والقيم والطرق وأشكال الحياة ومعانيها والمثل العليا التي اعتنقتها 

النفوس التي ولدت في النور وسارت في النور«. 

نداء الى أبناء النور 
 فيا أبناء النور في بالد الشام والرافدين من القدس الى بيروت الى 
دمشق وبغداد وعمان والكويت، إن أبناء الظالم يريدون بكم شراً وقد 
عملوا ويعملون على اجتثاثكم من بالدكم ورميكم في مزابل التاريخ، 
تاريخ  افتتحتم  بها  التي  وفضيلتكم  وحكمتكم  معرفتكم  نور  وإطفاء 

الحضارة وانتصرتم على همجية الجاهلية والتوّحش. 
وتبتعدوا  والفضيلة،  والحكمة  المعرفة  قيم  عن  تتخلوا  أن  إياكم 
عن تعاليم المحبة والرحمة واألخوة القومية االجتماعية فيما بينكم، 
وتهجروا قوانين الحق والعدل في تعاملكم فيما بينكم وتعاملكم مع 

اآلخرين. 
الدفاع  البطولة والكرامة والعّز في  ان تتنازلوا عن ممارسة  اياكم 
والطغاة،  الطغيان  واجتثاث  ومطاردة  وحقوقكم،  إرادتكم  حرية  عن 

والعدوان واألعداء الذين يريدون القضاء عليكم وامتالك أرضكم. 
العادلة  والقوانين  والتعاليم  القيم  تلك  عن  تخلت  أمة  من  فما 

وممارسة البطولة اال انهارت وتدّمرت. 

إنانا  الى  جلجامش  من  العظماء  أنجبت  أمةعظيمة  أبناء  أنتم 
وهنيبعل  وأليسار  وعشتروت  وقدموس  وأدونيس  ونبوخذنصر 
وحمورابي وبيتاغور وزينون وزنوبيا والسيد المسيح والنبي محمد 
سعاده  وأنطون  العظمة  ويوسف  الدين  وصالح  الحسين  واإلم��ام 
على  اآلالف  ومئات  الشهداء  آالف  مئات  من  وغيرهم  مغنية  وعماد 
انتصار  اال  تقّدمونها  التي  التضحيات  وما  والشهادة.  اآلالم  طريق 
األمة  هذه  أن  على  جديد  وتأكيد  أمتنا،   انتصارات  الى  ُيضاف  جديد 

أمة خصبٌة ولود قادرة دائماً أن تنجب العظماء. 
نفوسكم  في  عما  تعبيراً  الشرفاء  السوريون  أيها  إعالمكم  فليكن 
من الوعي والحكمة والفضيلة. وال تهبطوا بإعالمكم الى دركات أبناء 
اال  تنضح  ال  العطور  فقوارير  والخائنين،  المعتدين  االشرار  الظلمة 
بعطورها، وبراميل القذارات والنجاسات ال تفرز اال الروائح الكريهة. 
حياة  تستقيم  ال  للتاريخ  كالماً  سعادة  أنطون  المعلم  لنا  ترك  لقد 

أمتنا من دونه، وال ندرك نصراً من دون العمل به وهو:
فال  الحّية،  األمم  على  والمحن  بالصعاب  مليئة  أزمنة  تأتي  »وقد   
العقيدة.  بصحة  المؤيدة  المؤمنة  بالبطولة  اال  منها  إنقاذ  لها  يكون 
قررته  مصيرها  في  الفصل  في  البطولة  اعتماد  ما  أمة  فقدت  ف��اذا 

الحوادث الجارية واالرادات الغريبة«. 
على  وتحطمت  التنين،  تلو  التنين  الماضي  في  أمتنا  قتلت  لقد   
عن  المرة  هذه  نعجز  ولن  الغزاة،  الطغاة  موجات  كل  وطننا  أرض 
جديد  من  الماسوني  الصهيوني  األميركي  االخطبوط  التنين  قتل 
والمحمدية  االستعمارية،  المسيحية  أقزام  الهاوية  الى  يقود  الذي 
العثمانية،  االنكشارية  ومرتزقة  الجاهلية،  واألعرابية  التكفيرية، 

وجبناء األمة الخونة الحقيرين. 

في البدء كانت سورية بالعقل والبطولة 
لقد كانت سورية مهد العقل الذي انتصر بالبطولة، ومهد البطولة 
بعبقرية  ناهضة  سورية  وستبقى  تزال  وال  بالعقل  انتصرت  التي 
وتصويب  والبطولة  للعقل  وطناً  وتضحياتهم  وعطاءاتهم  أبنائها 
ولذلك  الصحيح.  الحضاري  مجراه  عن  انحرف  كلما  التاريخ  سير 
البدء  البدء ألن  التي كانت في  فان سورية الحضارية اإلنسانية هي 
لألفضل،  الصراع  وحركة  الحضاري،  الوعي  بفجر  اال  يكون  ولن  ال 
الفكر  ونظام  وأمماً،  أفراداً  الناس  بين  والتحابب  التعارف  وعالقات 
والنهج المتجه الى أعظم الغايات والُمُثل. وهذه هي رسالة السوري 
القومي االجتماعي في هذا العالم لنفسه وألمته ولألمم الذي قال عنه 
سعاده  أنطون  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  مدرسة  مؤسس 

في محاضرته في مدينة سانتياغو في أيار سنة 1940:
»فوجود السوري في العالم ليس من األشياء التي يمكن االستغناء 
النوع  وترقية  والثقافة  للحضارة  وضروري  الزم  كائن  هو  بل  عنها. 
لمصلحتها  ليست  حرَّة،  عظيمة  أمة  نكون  أن  يجب  فنحن  البشري. 
فقط، بل لمصلحة اإلنسانية كلها. إن السوري متى تحّرر من قيوده، 

وانطلق فكره، ُيعطي العالم تفكيراً جديداً هو بحاجة اليه«.
الالزم الضروري للحضارة والثقافة وترقية  الكائن  السوري  وهذا 
النوع البشري هو هو ابن سورية التي كانت في البدء، ودائماً تكون، 
وأبداً ستكون بحركة الحياة الفاعلة بالفكرة الحّية النامية المتجددة 
ال  الذي  للموت  القاهرة  الواعية  المناقبية  العقلية  والبطولة  ذاتياً 

وجود له في حضرة الحياة. 
*باحث وشاعر قومّي مقيم في البرازيل.

Twelfth year /Tuesday / 20  October 2020 / Issue No. 3359
السنة الثانية عشرة / الثالثاء / 20 تشرين األول 2020 / العــدد 3359

لول الأبجدية ال�صورية، فاإننا ما كنا لنعرف ما م�صير تعاليم الإنجيل 

الكريم ول القراآن الحكيم ول كتب الأولين. فاللغة، اذاً، هي الو�صيلة التي 

تكفل تحويل الكت�صافات والختبارات التطورية الى معارف اجتماعية 

تتناقلها الأجيال في اأمة من الأمم

ل يمكن اأن ي�صدر عن نف�صية خّيرة ال ما هو خير، ول ت�صتطيع النف�صية 

ال�صريرة ال اأن تبّث ال�صر وتحجب الخير. كما ل ي�صتطيع التخلف اأن يكون 

رقيًا، ول يقدر الرقّي اأن يكون تخلفًا

كانت �صورية مهد العقل الذي انت�صر بالبطولة، ومهد البطولة التي انت�صرت 

بالعقل ول تزال و�صتبقى �صورية ناه�صة بعبقرية اأبنائها وعطاءاتهم 

وت�صحياتهم وطناً للعقل والبطولة وت�صويب �صير التاريخ كلما انحرف عن 

مجراه الح�صاري ال�صحيح. ولذلك فان �صورية الح�صارية الإن�صانية هي التي 

كانت في البدء لأن البدء ل ولن يكون ال بفجر الوعي الح�صاري، وحركة 

ال�صراع لالأف�صل، وعالقات التعارف والتحابب بين النا�س اأفراداً واأمماً، 

ونظام الفكر والنهج المتجه الى اأعظم الغايات والُمُثل. وهذه هي ر�صالة 

ال�صوري القومي الجتماعي في هذا العالم لنف�صه ولأمته ولالأمم



ال��ح��ج��م، وفرص  - أم���ام ت��ح��ّول ب��ه��ذا 
أن  يعقل  هل  الوجوه،  متعّدد  وطني  ربح 
يسعى الرئيس الحريري للتصّرف وكأنه 
منقذ ومخلص، متطّوع لحمل تضحيات، 
اآلخرين  صدق  من  للتيقن  مضطر  ولكنه 
بفحص مواقفهم، وأن يقّدم صورة تريد 
تياره  م��ع  كونه  رغ��م  بأنه  ع��م��داً  اإلي��ح��اء 
المسؤولية  م���ن  ح��ج��م  أك���ب���ر  أص���ح���اب 
الماليّة،  األزم����ة  ص��ن��اع��ة  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
والسعي  اإلن���ق���اذي���ة،  ال��ح��ل��ول  ص��اح��ب 
الفرصة  م���ن  ال���ك���ام���ل  ال���رب���ح  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الضروريين  الشركاء  وتحويل  المقبلة، 
رئيس  طليعتهم  وف��ي  ال��س��ل��س،  للنجاح 
ال��ج��م��ه��وري��ة وف���ري���ق���ه ال��س��ي��اس��ي إل��ى 
سياسي  تقاسم  م��ن  ب��دالً  خ��اس��ر،  ط��رف 
التسريع  فرص  يتيح  لألرباح،  براغماتي 
المزيد  الطريق ال زرع  األلغام من  وإزالة 
منها، خصوصاً أنه إذا كان جوهر التحّول 
وتغير  المقاومة  وق��وة  حضور  إلى  عائد 
درجة  فإن  معها،  األميركي  التعامل  نمط 
الجمهورية  لرئيس  ب��ال��ع��ائ��دات  األح��ق��ي��ة 
درجة  مقابل  الحريري،  أحقية  من  أعلى 
أع��ل��ى ف��ي صناعة  ل��ل��ح��ري��ري  م��س��ؤول��ي��ة 
االستقواء  يجوز  فهل  وتفاقمها،  األزم��ة 
وحرصها  ال��ب��ل��د  ع��ل��ى  ال��م��ق��اوم��ة  ب��ق��ل��ق 
حلفائها  إلضعاف  الوطنيّة  الوحدة  على 
كمكافأة لها على وطنيّتها، وهل ما تسبب 
التكليف  بعرقلة  وشكليات  م��واق��ف  م��ن 
للمغامرة  وص��والً  التأليف  مع  سيتكرر 
على  ب��اإلص��رار  كلها  ال��ف��رص��ة  بتضييع 

تحويلها الى منصة لتصفية الحسابات؟

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
لبيع  مزايدة  إلجراء  العروض  تقديم  مهلة 
في  موجودة  لإلستعمال  صالحة  غير  مواد 
لمديرية  التابعة  الجنوب  دوائ��ر  من  عدد 
الغاز  وم��س��ت��ودع  المناطق  ف��ي  ال��ت��وزي��ع 
ومعمل الذوق، موضوع استدراج العروض 
رقم ث4 د/12625 تاريخ 2020/12/5 ، 
عند   2020/11/13 الجمعة  يوم  لتصبح 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /20،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 10/13/ 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1001

إعالن
ت��ج��ري ب��ل��دي��ة ص��ي��دا ع��ن��د ال��س��اع��ة 
الموافق   الثالثاء  يوم  ظهر  من  عشر  الثانية 
2020/11/10 في مركزها صيدا - مبنى 
وبطريقة  عامة(  مناقصة  البلدي،)  القصر 
المغفل  المختوم  بالظرف  أسعار  تقديم 
محاذي  دع��م  حائط  بناء  أع��م��ال  لتلزيم 

لحفرية اآلثار في منطقة الدكرمان.
إلى  باليد  وتسلم  اإلشتراك  طلبات  تقبل 
الثانية عشر من  البلدية لغاية الساعة  قلم 
المحدد  اليوم  يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  ظهر 
والمستندات  بالتأمينات  مصحوبة  للتلزيم 

المطلوبة.
يمكن اإلطالع على دفتر الشروط الخاص 
يومياُ وخالل أوقات الدوام الرسمي في مركز 
بلدية صيدا - أمانة السر - الطابق الثالث.
صيدا  في 2020/10/6
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف : 1003

إعالن
ت��ج��ري ب��ل��دي��ة ص��ي��دا ع��ن��د ال��س��اع��ة 
الموافق   الثالثاء  يوم  ظهر  من  عشر  الثانية 
مركزها صيدا - مبنى  في   2020/11/10
وبطريقة  عامة(  مناقصة  البلدي،)  القصر 
المغفل  المختوم  بالظرف  أسعار  تقديم 

لتلزيم :
ورياضية  عسكرية  ألبسة  تقديم   -  1

لزوم عناصر سرية أطفاء بلدية صيدا.
رفيق  مدينة  في  الغازون  صيانة   -  2

الحريري الرياضية - صيدا.
إلى  باليد  وتسلم  اإلشتراك  طلبات  تقبل 
الثانية عشر من  البلدية لغاية الساعة  قلم 
المحدد  اليوم  يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  ظهر 
والمستندات  بالتأمينات  مصحوبة  للتلزيم 

المطلوبة.
يمكن اإلطالع على دفتر الشروط الخاص 
يومياُ وخالل أوقات الدوام الرسمي في مركز 
بلدية صيدا - أمانة السر - الطابق الثالث.
صيدا  في 2020/10/12
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف : 1004

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء كابالت حماية 
استدراج  ،موضوع  الهوائية  النقل  لخطوط 
ت��اري��خ  د/1512  ث4  رق���م  ال���ع���روض 
الجمعة  ي��وم  لتصبح   ،2020/2/12
الرسمي  الدوام  2020/11/20 عند نهاية 

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 

الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1007

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لتلزيم أعمال الصيانة 
النقل  خ��ط��وط  على  وال��ط��ارئ��ة  ال��دوري��ة 
رقم  العروض  استدراج  ،موضوع  الهوائية 

.2020/7/9 4845 تاريخ 
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /300،000/ ل.ل.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
 2020/11/13 في  الواقع  الجمعة  نهار 
قبل   11،00 الرسمي  ال���دوام  نهاية  عند 

الظهر.
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1007

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
ل��ش��راء محرك  ال���ع���روض  ت��ق��دي��م  م��ه��ل��ة 
م��ي��اه  لمضختي   5100KW/6KV
الرابعة  المجموعة  على  الرئيسية  التغذية 
،م��وض��وع  ال���ح���راري  ال����ذوق  معمل  ف��ي 
د/3155  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
الجمعة  يوم  لتصبح   ،2020/5/8 تاريخ 
الرسمي  الدوام  2020/11/13 عند نهاية 

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /150،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1007

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
م��ع��دات  ل��ش��راء  ال��ع��روض  ت��ق��دي��م  مهلة 
-2-1 للوحدات  الحماية  مرحالت  فحص 
،موضوع  الحراري  الذوق  معمل  في    4-3
د/2707  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
تاريخ 2020/3/11، لتصبح يوم الجمعة 
الدوام الرسمي  نهاية  عند   2020/11/20

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 

على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1007

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء قطع غيار لزوم 
ال��ذوق  معمل  في  الجديد  التحلية  محطة 
رقم  العروض  استدراج  ،موضوع  الحراري 
 ،2020/12/12 تاريخ  د/12862  ث4 
عند   2020/11/20 الجمعة  يوم  لتصبح 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1010

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
بروجكتورات  لشراء  العروض  تقديم  مهلة 
ولمبات إنارة داخلية وخارجية وقطع غيار 
الرئيسية ،موضوع  لزوم محطات التحويل 
د/2705  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
تاريخ 2020/3/11، لتصبح يوم الجمعة 
الدوام الرسمي  نهاية  عند   2020/11/27

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /20،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1010

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
صيانة  ألع��م��ال  ال��ع��روض  ت��ق��دي��م  مهلة 
في  الدعم  حائط  وتأهيل  المناوب  منزل 
استدراج  ،موضوع  القديمة  كسارة  محطة 

ت��اري��خ  د/12863  ث4  رق���م  ال��ع��روض 
الجمعة  ي��وم  لتصبح   ،2019/12/12
الرسمي  الدوام  2020/11/20 عند نهاية 

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1010

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مسننات  ل��ش��راء  ال��ع��روض  تقديم  مهلة 
محمور  على  الرئيسية  الزيت  مضخة  لزوم 
الحراري.  الجية  معمل  في     BBC العنفة 
م��وض��وع اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4 
 ،  2019/12/11 ت��اري��خ  د/12800 
2020/11/20 عند  الجمعة  لتصبح يوم 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /100،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1010

مناقصة عامة
رقم 2615 /م ع إ / م م / 3

األرب��ع��اء  نهار  م��ن  التاسعة  الساعة 
وزارة  تجري   2020/11/11 في  الواقع 
لإلدارة  العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع 
المناقصات  قاعة  في  القوامة  مصلحة   -
أول   - معيقل  عفيف  مبنى  ف��ي  الكائنة 
 : لتلزيم  عامة  مناقصة  ال��ح��دت  طريق 
لعام  العسكرية  الطبابة  لصالح  مبيدات 

2020
 /1 موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 

م ع إ / م ق / 1 تاريخ 2020/8/21.
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في المناقصة 
الشروط  دفتر  على  اإلط��الع  ه��ذه  العامة 
 - ل���إلدارة  العامة  المديرية  ف��ي  ال��خ��اص 
معيقل  عفيف  مبنى  في  القوامة  مصلحة 

خالل أوقات الدوام الرسمي.
المضمون  بالبريد  ال��ع��روض  ت��رس��ل 

المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 

لإلدارة - مكتب عقد النفقات - اليرزة.
قبل  المتعهدين  عروض  تصل  أن  يجب 
عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2020/10/15
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف: 1014

مناقصة عامة
رقم 2582/ م ع إ / م م / 3

الثالثاء  الثالثة عشرة من نهار  الساعة   
وزارة  تجري   2020/11/10 في  الواقع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة لإلدارة - 
مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة 
في مبنى عفيف معيقل - أول طريق الحدت 
لصالح  بدل  قطع  لتلزيم:  عامة  مناقصة 

القوات البحرية لعام 2020.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 19/ 

م ع إ / م ع / 1 تاريخ 2020/10/7.
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في المناقصة 
الشروط  دفتر  على  اإلط��الع  ه��ذه  العامة 
 - ل���إلدارة  العامة  المديرية  ف��ي  ال��خ��اص 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خالل أوقات الدوام الرسمي.
المضمون  بالبريد  ال��ع��روض  ت��رس��ل 

المغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
عقد  مكتب   - المالية  مصلحة   - ل���إلدارة 

النفقات - اليرزة.
قبل  المتعهدين  عروض  تصل  أن  يجب 
عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2020/10/14
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف: 1016

إعالن تلزيم تأمين مطبوعات مختلفة لزوم 
وزارة الصحة

الساعة العاشرة من يوم اإلثنين الواقع 
فيه السادس عشر من شهر تشرين الثاني 
في   - المناقصات  إدارة  تجري   ،2020
شارع   - بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها 
لحساب  ب��ي��روت،   - الصنايع   - ب���وردو 
العامة  المديرية   - العامة  الصحة  وزارة 
مطبوعات  تأمين  تلزيم  مناقصة  للصحة، 

مختلفة.
/10،000،000/ المؤقت:  التأمين   -

ل.ل. فقط عشرة ماليين ليرة لبنانية.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
اإلط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
والحصول عليه من وزارة الصحة العامة - 

المديرية العامة للصحة.
إدارة  إل��ى  ال��ع��روض  تصل  أن  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلّية
التكليف: 1018

إعالن تلزيم أعمال الصيانة العامة للمبنى 
المركزي لوزارة الطاقة والمياه كورنيش 

النهر - بيروت
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع 
فيه العاشر من شهر تشرين الثاني  2020، 
مركزها  ف��ي   - المناقصات  إدارة  تجري 
بوردو  ش��ارع   - بيضون  بناية  في  الكائن 
المديرية  لحساب  بيروت،   - الصنايع   -
العامة للموارد المائية والكهربائية مناقصة 
للمبنى  ال��ع��ام��ة  الصيانة  أع��م��ال  تلزيم 
كورنيش  والمياه  الطاقة  ل��وزارة  المركزي 

النهر - بيروت.
- التأمين المؤقت: /5،000،000/ل.لز  

فقط خمسة ماليين ليرة لبنانية ال غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

األشخاص  المقبولون:  العارضون   -
الذي  اللبنانيون  والمعنويون  الطبيعيون 
وممن  المباني،  صيانة  أعمال  يتعاطون 
فيهم  وتتوفر  اقتدارهم  على  االختبار  دل 
من  الخامسة  المادة  في  ال��واردة  الشروط 

دفتر الشروط.
ت��ق��دم ال��ع��روض، وف��ق ن��ص��وص دفتر 
االط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
والحصول عليه من المديرية العامة للموارد 

المائية والكهربائية.
إدارة  إل��ى  ال��ع��روض  تصل  ان  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلّية
التكليف: 1020

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صور

بوكالته  حجازي  مصطفى  مهدي  طلب 
لمورثته  بحسون  الكريم  عبد  وس��ام  عن 
بديع  عن  وبوكالته  زي��دان  حسن  غفران 
بصفتهما  زيدان  حسن  أوالد  سعيد  ومحمد 
عبد  خديجه  ولمورثتيهما  الشخصية 
ضائع  بدل  تمليك  سندات  زي��دان  ال��رؤوف 

للعقار 76 طيردبا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صور

بوكالته  حجازي  مصطفى  مهدي  طلب 
عن مازن ابراهيم قشمر لمورثه عقيل أحمد 
 186 للعقار  ضائع  بدل  تمليك  سند  قشمر 

ديركيفا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب فيليب وليم مجاعص بوكالته عن 
فيروز الياس الخوري بصفتها احدى ورثة 
تمليك  سند  عيسى  حنا  بهجة  المرحومة 
من   502 رقم  العقار  على  ضائع  عن  بدل 

منطقة شيخان العقارية قضاء جبيل.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً.
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا
من  بصفته  غيضه  محمد  قاسم  طلب 
وزه��ر  غيضه  ق��اس��م  محمد  م��ن  ك��ل  ورث���ة 
اسماعيل بدر الدين شهادتي قيد بدل ضائع 
العقار  في  الدين  بدر  اسماعيل  زهر  لحصة 
في  غيضه  قاسم  محمد  وحصة   1151

العقار 2066 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا

يوسف شكر 

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا
رضا  لموكله  حسان  محمد  أحمد  طلب 
عبد  س��م��ي��ره  ع��ن  وك��ي��ل  بصفته  ح��س��ان 
كاظم  خليل  عن  وكيله  الخطيب  السميع 
للعقارين  ضائع  بدل  قيد  شهادتي  عطيه 

4643 و4644 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا

يوسف شكر 

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع

شطب قيود شركة تجارية
بموجب محضر اجتماع جمعية الشركاء 
تقرر    2019/12/26 تاريخ  العادية  غير 
قيود  شطب    2020/10/13 ب��ت��اري��خ 
الشركة المعروفة باسم » الشركة اللبنانية 
 LEBANESE FRESH ش.م.م«  للفطر 
المسجلة   MUSHROOMS S.A.R.L

تحت رقم 2009/4001765 البقاع. 
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة 

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

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

بصفته  فيليب  بامين  المحامي  طلب 
مفوض بعقد البيع عن انطون باخوس سند 
بدل ضائع للعقار 631 و425 و622 مزرعة 

التفاح.
للمعترض ١٥ عشر يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب رومانوس انطوان قبشي سند بدل 
ضائع للعقار 4/1679 اهدن.

للمعترض ١٥ عشر يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال 

عن  باألصالة  محمد  علي  محمد  طلب 
نفسه سند بدل ضائع عن ملكيته في العقار 

4176/ المقسم 15 زيتون طرابلس.
للمعترض ١٥ يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف

بومبيو يت�صل ... )تتمة �ص1( 
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التعليق ال�سيا�سي

بين بايدن وترامب 

انتخابي  في كل مرة يكون فيها استحقاق 
الرئاسي  المستوى  على  خصوصاً  أميركي 
تسود في منطقتنا مناخات الترقب التي تصل 
ستلحق  مصيرية  تحوالت  بأن  االعتقاد  حد 
ستنتهي  التي  النتائج  إيقاع  على  بقضايانا 

إليها االنتخابات.
رؤس��اء  ت��ن��اوب  مضى  ق��رن  نصف  خ��الل 
جمهوريون وديمقراطيون، من تّمت تسميتهم 
بالحمائم ومن تّمت تسميتهم بالصقور، ولكن 
أم��ور،  ثالثة  في  األق��ل  على  ش��يء  يتغير  لم 
حجم الدعم األميركي لكيان االحتالل، وحجم 
التغطية األميركية لألنظمة التابعة والملحقة 
شعوبها  مع  أزماتها  كل  رغ��م  بسياساتها 
وحقوق  الديمقراطية  لمعايير  وانتهاكاتها 
وخيراتها  المنطقة  ث��روات  ونهب  اإلنسان، 
السائبة  للثروات  مصدر  كمجرد  ومعاملتها 

وسوقاً مفتوحة لالستهالك.
في  االستيطان  توسع  ق��رن  نصف  خ��الل 
وخ��الل  ال��ق��دس،  تهويد  وت��م��ادى  فلسطين 
دول  تدمير  وت��م  الحروب  شنت  ق��رن  نصف 
األل��وف،  مئات  وقتل  مجتمعات،  وتفكيك 
إرهابية  منظمات  وصنعت  الماليين،  وتشّرد 
كان  والراعي  الموت،  صناعة  اال  تحترف  ال 
جمهوريون  عليها  تعاقب  أميركية  إدارات 

وديمقراطيون.
ما  المنطقة  نخب  تتابع  أن  معيباً  ليس 
تفهم  وأن  األميركية  االنتخابات  في  يجري 
تبدل  سترافق  التي  التفصيلية  المتغيرات 
الوقوع  هو  المعيب  لكن  بقاءها،  أو  اإلدارات 
سيتقرر  بالدنا  مصير  أن  القائل  الوهم  في 
األميركية  االنتخابات  اليه  تنتهي  ما  بنتيجة 
الوقوع في وهم  ألن في ذلك ما هو أخطر من 
التي  األميركية  السياسات  في  التغيير  كذبة 
وتوّحشها،  عدائيتها  إال  الكثير  فيها  يتغير  قد 
االس��ت��ت��ب��اع  ث��ق��اف��ة  تعميم  ه��و  واألخ���ط���ر 
يراد لشعوب  التي  اإلرادة  والخضوع وفقدان 

المنطقة أن تعيش في ظاللها.

طهران تد�ّشن مركزًا تجاريًا 
�شخمًا في العا�شمة ال�شورّية

أعلن رئيس الغرفة التجارية اإليرانية السورية المشتركة، 
مركز  تدشين  عن  بها،  أدلى  تصريحات  في  كاشفي،  كيوان 

دمشق. السورية  العاصمة  في  التجاري  »إيرانيان« 
أنباء  وكالة  نقلتها  التي  تصريحاته  في  الغرفة  رئيس  وأكد 
»فارس« اإليرانية، إلى أن المركز التجاري، الذي يحمل اسم 
»إيرانيان« تّم تجهيزه وتدشينه عبر استثمارات غرفة تجارة 

إيران. وزراعة معادن 
آالف   4 ح��وال��ي  ال��م��رك��ز  م��س��اح��ة  تبلغ  ال��وك��ال��ة  وب��ح��س��ب 
المنطقة  في  وتحديداً  دمشق،  العاصمة  قلب  في  مربع  متر 

الحرة. التجارية 
تم  التجاري  المركز  ف��إن  كاشفي،  تصريحات  وبحسب 
ويعتبر  دمشق،  في  الخارجية  التجارة  منطقة  في  ش��راؤه 
العاصمة،  وس��ط  لكونه  الممتازة  المواقع  م��ن  الموقع  ه��ذا 
خصوصاً بالنسبة للشركات اإليرانية واألنشطة االقتصادية 

. لمختلفة ا
طابقين  تخصيص  م��ع  ط��اب��ق��اً،   12 م��ن  ال��م��رك��ز  وي��ت��أل��ف 
لتقديم  ف��س��ت��خ��ص��ص  األخ�����رى  ال���ط���واب���ق  أم���ا  ل��ل��م��ع��ارض، 
القانونية  واالستشارات  واالستثمار  والنقل  الشحن  خدمات 

التجارية. األنشطة  من  وغيرها  والتأمين 
التجاري  ال��م��رك��ز  ه��ذا  اف��ت��ت��اح  أن  ال��غ��رف��ة  رئ��ي��س  واع��ت��ب��ر 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  م��ع  ال��ت��واص��ل  إم��ك��ان��ي��ة  س��ي��وف��ر 
ال��ه��ام��ة مثل دم��ش��ق وحلب  ال��س��وري��ة  ال��م��دن  ف��ي  وال��زراع��ة 

المصدر. بحسب  وحمص،  والالذقية 
وبيّن كاشفي في تصريحاته، أنه في الوقت الحالي، يتوافر 

أنشطتها. إيرانية تزاول  24 شركة  المركز حوالي  في 
وأع���رب رئ��ي��س ال��غ��رف��ة ع��ن أم��ل��ه ب��أن ي��س��اع��د اف��ت��ت��اح هذا 
القطاع  بين  البلدين  بين  االقتصادية  العالقات  بترقية  المركز 

والسوري. اإليراني  الخاص 
مستويات  رف���ع  ع��ل��ى  ج���ار  ال��ع��م��ل  أن  إل���ى  ك��اش��ف��ي  ون���ّوه 
التصدير إلى سورية لحوالي مليار دوالر حتى نهاية 2020، 

المستوى. المساعدة في تحقيق هذا  المركز من شأنه  وأن 

�إعالنات
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في  الكبيرتين  الكتلتين  مشاركة  بمجرد  الميثاقّية  سقوط  يعني  ما 
الطائفة المسيحية باالستشارات، علماً أن مصادر دستورية أشارت 

إلى أن ليست هناك ميثاقية بالتكليف بل بالتأليف.

التأليف التيار: ننتظر 
ل�»البناء«  معلوف  إدغار  النائب  القوي  لبنان  تكتل  عضو  وأشار 
يسّمي  ول��ن  الخميس  استشارات  في  سيشارك  التكتل  أّن  إل��ى 
إلى  »سننتقل  المستقبل،  رئيس  تكليف  تم  حال  وفي  الحريري، 
مرحلة التأليف وسنرى ما لديه من رؤية للحكومة الجديدة ونبني 

على الشيء مقتضاه«.
إيداع  أو  آخر  مرشح  تسمية  إلى  سيتجه  التيار  كان  إذا  وعّما 
أصواته في عهدة رئيس الجمهورية، لفت معلوف إلى أّن هذا األمر 
التيار  رئيس  برئاسة  المقبل  األربعاء  ُيعقد  اجتماع  في  سيتقرر 
الحريري  خط  على  الوساطات  أّن  إلى  الفتاً  باسيل،  جبران  النائب 
– باسيل لن تغّير في موقفنا من تكليف الحريري، متسائالً: على أي 
أّنه  أعلن  الذي  الحريري  تسمية  إلى  األخرى  الكتل  ستذهب  أسس 
الحريري  يؤّيدوا  كي  تغّير  وماذا  اختصاصيين؟  حكومة  سيؤلف 
ويعارضوا على السفير مصطفى أديب؟ وأوضح معلوف أّن حكومة 
االختصاصيين تنطبق على جميع الكتل من دون استثناء، »أّما إذا 
وفق  بها  فسنشارك  تكنوسياسية،  حكومة  تأليف  الحريري  أراد 
تكتل  انقسام  إلى  معلومات  لفتت  فيما  واضحة«.  وقواعد  شروط 
لبنان القوي حول تسمية الحريري من عدمها وسط رأيين يسودان 
على  والمفاوضة  الحريري  تسمية  يفّضل  َمن  بين  التكتل  داخ��ل 
رؤية  يملك  ال  لكونه  تسميته  رفض  وبين  الحكومة  في  المشاركة 
اقتصادية سياسية مالية محددة األهداف ويعمل على إقصاء التيار 
السترضائها.  واألحزاب  الكتل  بقية  مع  يتواصل  فيما  الحكومة  من 
المعارضة  البقاء في  التيار  فيما تحدثت مصادر أخرى عن تفضيل 
حفظ  على  المكلف  الرئيس  مع  الجمهورية  رئيس  يتفاهم  لم  إذا 

تمثيل التيار في الحكومة.

حزب الله لن يسّمي الحريري
الحزب  يتجه  أن  الله  حزب  موقف  على  مّطلعة  أوساط  ورجحت 
يبادر  لم  إذا  الخميس  استشارات  في  الحريري  تسمية  عدم  إلى 
بحسب  الحزب  لكن  المستجدة،  العقد  تذليل  إلى  المستقبل  رئيس 

المصادر سيتعاون مع الرئيس المكلّف في استحقاق التأليف.
األول  سببين:  من  انطالقاً  الحزب  موقف  األوس���اط  وف��ّس��رت 
جديدة  توترات  وخلق  الحر  الوطني  التيار  حليفه  استفزاز  عدم 
ترسيم  ملف  في  النظر  وجهات  تباين  بعد  سّيما  ال  الحليفين،  بين 
والحريري  الحزب  بين  االتفاق  وض��وح  ع��دم  والثاني  ال��ح��دود، 

والمعاون  الحريري  بين  األخير  اللقاء  أّن  إذ  التأليف،  مرحلة  على 
السياسي لألمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الذي ُعقد 
في بيت الوسط األربعاء الماضي لم ينجح بتفكيك شيفرة مصطلح 
الحريري  من  وعداً  الخليل  ينتزع  ولم  االختصاصيين«  »حكومة 
إذ اكتفى الحريري  النيابية ممثليها في الحكومة،  الكتل  بأن تسّمي 
بالصمت رداً على سؤال الخليل حول هذا األمر، مردداً بأّن »الوضع 
اختصاصيين  حكومة  يتطلب  والمالي  واالجتماعي  االقتصادي 
اللقاء  وانتهى  الخارج«.  من  المالي  الدعم  على  بالحصول  تمكنني 
بقيت  الحين  ذل��ك  وم��ذ  واض��ح  اتفاق  دون  من  المصادر  بحسب 

المواقف على حالها.
بمسألة  بياض«  على  »شيكاً  يريد  األوساط  بحسب  فالحريري 
الدولي  النقد  صندوق  بند  ضمنها  ومن  االقتصادية  الورقة  تطبيق 
ما خلق عقدة إضافية أمام الحريري تمثلت برفض الحزب الموافقة 
الحريري  الخليل  أبلغ  وقد  الصندوق.  إج��راءات  على  »العمياء« 
قصر  لقاء  في  عليه  وافق  ما  على  يوافق  الحزب  بأّن  اللقاء  هذا  في 
بنود  بكل  النقاش  يريد  لكّنه  الفرنسي،  الرئيس  مع  الصنوبر 

اإلصالحات وال موافقة مسبقة.
عملية  تشهد  أن  الحكومي  للملف  متابعة  مصادر  توقعت  فيما 
الكتل لممثليها  الحكومة معركة شرسة ال سّيما على تسمية  تأليف 
على  والخدماتية  السيادية  الحقائب  وتوزيع  المال  وزارة  وعلى 
الطوائف والكتل. ولفتت إلى أّننا أمام أسبوعين، فإّما نؤلف حكومة 

وإّما سيتعقد األمر أكثر إلى ما بعد االنتخابات األميركية.
خميس  بانتظار  وانتظار  صمت  فيسود  الوسط،  بيت  في  أّم��ا 
المشهد  على  التعليق  الحريري  مصادر  ورفضت  االستشارات، 

الحكومي مؤكدة بأّن الحديث سيكون بعد التكليف وليس قبله.

اتصال بومبيو - عون
ابراهيم أجواء  اللواء عباس  العام  العام لألمن  المدير  وفيما نقل 
المتحدة  الواليات  واستعداد  بيروت،  إلى  واشنطن  من  إيجابية 
مساء  عون  الرئيس  تلقى  المقبلة،  اللبنانية  الحكومة  مع  للتعاون 
بومبيو،  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  من  هاتفياً  اتصاالً  امس 
األخيرة،  وللتطورات  األميركية   - اللبنانية  للعالقات  خالله  عرض 

ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
تلعبه  ال��ذي  ال��دور  على  بومبيو  ع��ون  شكر  االت��ص��ال،  وخ��الل 
لبنان  ان  على  مؤكداً  للتفاوض،  مسّهل  كوسيط  المتحدة  الواليات 
وأبلغ  والبحر.  البر  في  وسيادته  حقوقه  على  الحفاظ  على  مصّمم 
الوزير األميركي الرئيس عون، ارسال بالده مساعدات إلعادة إعمار 
في  وقع  الذي  االنفجار  نتيجة  بيروت  في  تضررت  التي  االحياء 

المرفأ في 4 آب الماضي.

االقتصادية الهيئات 
الحكومة  والدة  واالقتصادية  المالية  األوس��اط  تترقب  وفيما 
»اننا  من  صحافي  مؤتمر  في  االقتصادية  الهيئات  حذرت  المقبلة، 
الصعبة  بالعمالت  السيولة  فيها  ستنعدم  مرحلة  الى  سنصل 
ويرتفع سعر صرف الدوالر من دون سقف وتندثر القدرة الشرائية 
وترتفع نسبة التضخم ما يعني إقفاالً شبه كامل للمؤسسات وبطالة 
للطوائف«. واذ رفعت الصوت عالياً  عابراً  جماعية وفقراً مجتمعياً 
محملة القوى السياسية المسؤولية عن كل ما حصل وما سيحصل 
اليوم  الحكومة  تشكيل  نحو  السير  الخاص  القطاع  باسم  طالبتها 

قبل الغد، حكومة قادرة على تنفيذ المبادرة الفرنسية«.

جولة وزير الصحة
الدكتور  األع��م��ال  تصريف  حكومة  ف��ي  الصحة  وزي��ر  واص��ل 
لكشف  والصيدليات  األدوية  مستودعات  على  جولته  حسن  حمد 
المخالفات، وقام أمس بحملة مداهمة على مستودعين لألدوية في 

والكرنتينا. المطيلب 
المستودعات مليئة باألدوية، حيث  أن  المعلومات عن  وتحدثت 
نسكت  ولن  بيننا  »القضاء  المشهد  على  تعليًقا  الصحة  ووزير  قال 

عن األمر«.
األدوية  »جميع  أن  الى  حسن  لفت  الكرنتينا  في  مستودع  ومن 
االمنية  القوى  سواء  المختصة  السلطات  قبل  من  ضبطها  يتم  التي 
او اجهزة الرقابة الصيدالنية، نقوم بتتبعها، وفي كثير من األحيان 
يكون الوكالء والمستودعات سلموا األدوية انما الناس خزنتها في 

المنازل خوفاً من رفع الدعم عنها«.
وتوزع  الصحة  وزارة  ختم  عليها  أدوي��ة  »هناك  أن  الى  وأش��ار 
مجاناً، وقد تبين لنا ان هناك مرضى متوفين ما زال بعض أقاربهم 
زالوا  ما  أنهم  اعتبار  على  كبيرة  بكميات  دوائهم  على  يحصلون 
مع  التدقيق  يستدعي  ما  المستشفيات  داخل  للعالج  وهي  أحياء، 

المستشفيات«. بعض 
وعن موضوع رفع الدعم عن األدوية، أوضح حسن الى أن »أكثر 
المرجعيات السياسية في البلد تشدد على رفض رفع الدعم، إذ أنه 
في ظل االوضاع االقتصادية الصعبة وعجز الناس من غير الممكن 
ينذر  وهذا  يرتفع،  لم  لألجور  األدنى  الحد  أن  خصوصاً  الدعم  رفع 

بكارثة صحّية إنسانّية«.
على صعيد آخر، وقع رئيس الجمهورية القانون الرامي الى إلزام 
المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آالف دوالر أميركي 
-2020 الدراسي  العام  عن  للدوالر،  الرسمي  الصرف  سعر  وفق 
الخارج  في  يدرسون  الذين  الجامعيين  اللبنانيين  للطالب   2021

2020-2021 )المعروف بالدوالر الطالبي(. قبل العام الدراسي 
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 اتفاق رو�سي تركي جديدتركيا و»اإ�سرائيل«... حالة درامية وعمل م�سرحي منظم

 حيال �سمال �سورية

ماذا في عمق الم�سهد...؟

{ د. حسن مرهج
النقاط  بللإخللاء  الُمتعلق  التركي  الللروسللي  االتللفللاق 

العسكرية التركية في شمال سورية، له جانبان:
حماة  ريف  من  التركية  المراقبة  نقاط  إخللاء   - األول 

خصوصاً في مورك.
تل  مناطق  في  التركية  القوات  انتشار  إعادة   - الثاني 

رفعت وعين العرب، وأجزاء من مدينة منبج شرقي حلب.
وفق  مبدئياً  االتللفللاق  هللذا  قلللراءة  ُيمكن  لللذلللك،  نتيجة 

ُمعطيين:
واسعة  سورية  عسكرية  لعملية  التحضير   - األول 
سيما  ال  كامل،  بشكل  إدلب  استعادة  بموجبها  يتّم  النطاق 
الذهاب بعيداً نحو االنزالق  أّن أردوغان لم يعد قادراً على 
أكثر في المستنقع السوري، ألنه ُيدرك بأنه سيصبح أمام 
فارق  حساب  دون  السوري،  الجيش  مع  مباشرة  مواجهة 
لوجه  وجهاً  ستضعه  التي  والعسكرية  السياسية  األعباء 

مع حلفاء دمشق.
التنظيمات  عن  الغطاء  برفع  تركية  رغبة   - الثاني 
اإلرهابية خاصة بعد إدراك هذه الفصائل، بأنهم لم يكونوا 
سوى ورقة ُتستثمر في البازار السياسي لل تركيا سواء في 
سورية أو خارجها. إضافة إلى إقدام المجموعات اإلرهابية 
عناصر  مع  المسلح  االشتباك  على  أردوغللان،  مؤيدي  من 
الجيش التركي، عندما شرعوا في تنفيذ بنود اتفاق موسكو 
األخير بشأن تسيير دوريات مشتركة مع الجانب الروسي، 
إلى  تصل   M-4 طريق  جانبي  على  أمان  مسافة  وتأمين 

اثني عشر كيلومتراً.
التركية  القوات  انتشار  بإعادة  المتعلق  الثاني  الجانب 
مدينة  من  وأجللزاء  العرب،  وعين  رفعت  تل  مناطق  في 
لكن  غامضاً،  يزال  ال  الجانب  هذا  فإّن  حلب،  شرقي  منبج 
على العموم وبحسب قراءاتنا السابقة، فإّن االستراتيجية 
الشمال  أوراق  حلحلة  بمعنى  تكتيكية،  الروسية  السورية 
وكذا  السياسية  األولويات  تنسيق  مع  تدريجيا،  السوري 

العسكرية.
من الجدير بالذكر، أّن محيط النقاط التركية المحاصرة، 
أهالي  خالها  طالب  الماضية،  األيام  خال  مظاهرات  شهد 
ظهرت  فيما  مناطقهم،  من  األتلللراك  بانسحاب  المنطقة 
معلومات سابقة عن توافق روسي مع تركيا على ضرورة 
أّن  إال  التصعيد،  خفض  منطقة  في  قواتها  عدد  تخفيض 
التعزيزات واألرتال العسكرية إلى  تركيا استمرت بإدخال 

المنطقة، قبل أن تبدأ بالتوجه نحو سحب نقاطها.
وّقعت  التي  بتعّهداتها  تلتزم  لم  تركيا  أّن  أيضاً،  ُيذكر 
عليها في اتفاق »موسكو« حول إبعاد المسلحين عن جانبي 
طريق »حلب - الاذقية« الدولي، وتسيير دوريات مشتركة 
نقاط  وجود  أّن  كما  الطريق،  لتأمين  الروسية  القوات  مع 
الفصائل  قبل  من  المستمرة  الخروقات  يمنع  لم  مراقبتها 

التكفيرية لنظام وقف إطاق النار.
مؤكدة،  مصادر  من  معلومات  وردتنا  المحصلة،  في 
المقاومة  إطللار  ضمن  تعمل  مجموعات  قيام  عن  تحدثت 
القوات  ضللّد  ودقيقة  نوعية  عمليات  بتنفيذ  الشعبية، 
العمليات تركزت لجهة قنص بعض ضباط  التركية. هذه 
الذي  األمر  حماة،  وريف  إدلب  في  التركية  القوات  وجنود 
ضغطاً  شّكل  الوقت  وبذات  التركية،  للقوات  إحراجاً  شّكل 

على سياسات أردوغان في الداخل التركي.
التطورات  مللن  الكثير  معه  سيحمل  األيلللام  مللن  اآلتللي 
حدث  ما  كللّل  أّن  خاصة  حماة،  وريللف  بإدلب  المتعلقة 

وسيحدث لم ولّن يخرج عن توقيت دمشق.

 بناء اآالف الم�ستوطنات

في زمن التطبيع!

{ عمر عبد القادر غندور*
آالف  بللنللاء  فلسطين  فللي  االحلللتلللال  دولللللة  تللواصللل 
األمم  لللقللرارات  خافاً  الغربية  الضفة  في  المستوطنات 
االحتال  مع  المطّبعة  العربية  للدول  وتكذيباً  المتحدة، 
والتي اّدعت ان امتناع »إسرائيل« عن ضّم الضفة الغربية 
شرط أساس إلبرام صفقات التطبيع، وما كان هذا االّدعاء 
لينطلي على أحد، وتقول صحيفة »الغارديان« البريطانية 
»إّن اتفاق إسرائيل واإلمارات هو صفقة تجارية ال عاقة لها 
اإلمارات  من  شخصي  غطاء  اال  هو  وما  الموعود،  بالسام 
على  ظبي  أبو  مقابله  تحصل  االنتخابية  ترامب  لمصلحة 
بناء  يستمّر  بينما  االستخباراتية،  والمعلومات  األسلحة 
األممي  للقرار  خافاً  الضفة  في  سكنية  وحدة  آالف  خمسة 
ممثليها  سحب  الى  الدول  يدعو  الذي   470 والقرار   2344

الديبلوماسيين خارج القدس!
الللشللريللف فللي مللصللر أملللس، إعللان  وقلللد أدان االزهللللر 
االستيطانية  الوحدات  آالف  بناء  على  الموافقة  »إسرائيل« 
تعدياً  ُيعتبر  القرار  »أّن  بيان  في  وأكد  الغربية،  بالضفة 
على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة واستفزازاً لمشاعر 

الفلسطينيين والمسلمين عامة«.
على  صادقت  أبيب  تل  في  االحللتللال  سلطات  وكانت 
على  جديدة  استيطانية  وحللدة   948 و  آالف  أربعة  بناء 
أوسع  في  الغربية  بالضفة  المحتلة  الفلسطينية  األرض 
مع  وبالتزامن  الحالي،  العام  بداية  منذ  استيطانية  عملية 
الصمت  يسيطر  وقت  في  المذلة،  التطبيع  اتفاقيات  إبرام 
شّدد  الللذي  الوقت  في  غيبوبة،  في  الناس  وكللأّن  العربي 
هوغان  غرارد  األوروبية  العدل  لمحكمة  العام  المدعي  فيه 
على »أّن سياسة االستيطان االسرائيلية هي انتهاك واضح 
للقانون الدولي«، مطالباً بمقاطعة البضائع »اإلسرائيلية« 

المصّنعة في الضفة الغربية.
والبحرين  »إسللرائلليللل«  تدشين  مللع  يتزامن  ذلللك  كللّل 
الصفقة  على  التوقيع  وتّم  رسمياً،  الديبلوماسية  عاقتهما 
مساء  المنامة  البحرينية  العاصمة  في  أميركية  بواسطة 
بعد  عربية  دولة  رابع  هي  اآلن  والبحرين  الفائت.  األحد 
اإلمارات ومصر واألردن تعترف بل »إسرائيل« منذ اغتصاب 
فلسطين عام 1948. وذكرت وسائل إعام »إسرائيلية« اّن 
الوثيقة الموقعة بين الصهاينة ومملكة البحرين لم تتضّمن 

أّي إشارة الى الصراع العربي ل »اإلسرائيلي«.
مرشحة  وهي  ستتواصل  »العربية«  العربدة  هذه  مثل 
ولن  والشعب،  األرض  بحق  المعيبة  القرارات  من  للمزيد 
المسلمين  قبلة  وهي  القومية،  أرضنا  فلسطين  أّن  تلغي 
والمسجد  الحرام  المسجد  بعد  الحرمين  وثالث  األولللى 
في  المسيحيين  افئدة  إليه  تهوي  الذي  والمكان  النبوي، 
كنيسة المهد ومنطلق ومسرى سيدنا المسيح وأمه العذراء 
سكنها  أن  منذ  لنا  فلسطين  واّن  عليهما،  الله  سام  مريم 
الكنعانيون فجر التاريخ، وال يجوز التفريط فيها مهما تنّكر 
الرحال،  اليها  ُيشّد  التي  األرض  وستبقى  المتنكرون،  لها 
لفلسطين  يجري  لما  الامباالة  حالة  وما  األولى،  والقضية 
ينبغي  يأس  حالة  هي  العربية  الشعوب  تعتري  والتي 
االنقاب عليها، وما إشارتنا الى هذا الواقع إال الستنهاض 
وفي  التغيير  بأسباب  واألخللذ  وكبوتها  سباتها  من  األمة 
هذا  لتغيير  القوة  وامتاك  واالستعداد  اإلعللداد  مقدمها 
أَْحَسنُتْم  أَْحَسنُتْم  )إِْن  الله  قول  نستحق  حتى  الواقع، 
أِلَنُفِسُكْم *َوإِْن أََسأُْتْم َفلََها * َفإَِذا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِلَيُسوُءوا 
َل َمرٍَّة َوِلُيَتِبُّروا َما  ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوُه أَوَّ

َعلَْوا َتْتِبيًرا ( »٧ - االسراء«.
المؤمنين  لنصر  السماء  من  الُمنزل  الحق  الوعد  انلله 
قول  إلى  إشللارة  ومنه  الثابتين،  والمجاهدين  الصابرين 

الحق،
عن  ينطق  ال  من  لسان  على  جاء  الذي  الحق  الوعد  انه 

الهوى اّن هو إال وحي يوحى.
*رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي

{ أمجد إسماعيل اآلغا

مقولة تتجّسد واقعيتها مع ما نشهده اليوم لجهة تمجيد السياسات 
يتكلم  »م��ن  ح��ول  جزئياتها  في  تتمحور  مقولة  هي  ال��ق��رارات.  وتبرير 
كثيراً يخطئ كثيراً«، إذ تنطبق هذه المقولة على عديد السياسيين الذي 
واللقاءات  المؤتمرات  وعقد  العصماء،  الخطب  إلقاء  عن  ي��ت��وارون  ال 
الصحافية، لترسيخ صورتهم في األذهان، وتسويق ما يريدونه بطرق 
التركي  النظام  رئيس  ب��أّن  يؤكد  الحال  وواق��ع  ومؤثرة،  وفاعلة  ناعمة 
رجب طيب أردوغان يأتي في عداد أبرز أولئك السياسيين، الذين تبرز 

أخطاؤهم وتناقضات أقوالهم في عديد القضايا الداخلية والخارجية.
الرجل  أّن يكون  ليس مستغرباً  أردوغ���ان«،  »أردوغ���ان في مواجهة 
عدو نفسه، أو أّن يقوم بفضح خططه وما تّم تكليفه به مرات عديدة وفي 
مناسبات متعددة، إذ لم تشفع قدرة أردوغان الخطابية في التغطية على 
مكنونات ما يفكر به، وهنا تبرز أمثلة كثيرة تؤكد بأنه أداة أميركيّة الهوى 

»إسرائيليّة« التوجهات.
 ،2006 آذار   4 في  اسطنبول  في  ألقاه  خطاب  أثناء  أردوغ���ان  ق��ال 
»إّن  التركي فيه،  الكبير« والدور  متحدثاً عن مشروع »الشرق األوسط 
تركيا صاحبة دور مهّم وكبير في الشرق األوسط الكبير، هل تعلمون 
ما هو؟ صرنا جزءاً ال يتجزأ ممن أطلقوا فكرة مشروع الشرق األوسط 
شباط   14 في  تلفزيوني  لقاء  وفي  أفريقيا«.  شمال  ومشروع  الكبير 
2004، قال: »أنظر إلى تركيا اآلن بكونها تختلف عما سبق في سياساتها 
المسّمى  األميركي  المشروع  ظّل  في  بكر،  ديار  خصوصاً  الخارجية، 
أّن  الواسع، وأرى  األوس��ط  الشرق  أو  الراهن،  الكبير  األوس��ط  الشرق 

ديار بكر من الممكن أن تكون نجماً ساطعاً أو مركزاً لهذا المشروع«.
»إعادة  أّن  ق��اب��ان،  إبراهيم  التركي  الصحافي  ذك��ر  اإلط���ار،  ذات  في 
الخالفة هو الهدف من سعي أردوغان لتدعيم مشروع الشرق األوسط 

الكبير«. وأوضح: »هذا المشروع يتلخص في تقسيم الشرق األوسط 
إلى مناطق مستقلة على أساس عرقي وديني ومذهبي، ما يعني أقصر 
وأسهل طريق إلعادة الخالفة، وعودة الحلم العثماني من جديد بقيادة 

أردوغان«.
أميركياً  مشروعاً  يهندس  أردوغ���ان  ب��أّن  جليّاً  يبدو  سبق  ما  ضمن 
إسرائيلياً في المنطقة، إّذ أّن محاوالت أردوغان لم تنقطع لتحقيق أقصى 
يأتي  األوس��ط،  الشرق  في  السياسية  التناقضات  من  ممكنة  استفادة 
الفوضى  نماذج  لتعميم  تركية،  »إسرائيلية«  أميركية  معادلة  وفق  ذلك 
في المنطقة. فالمناورات السياسية وكذا العسكرية التي أتيحت إبان ما 
سمّي الربيع العربي، حققت األرضية الصلبة التي تحتاجها »إسرائيل« 
لتحقيق نظريتها بتأمين محيطها اإلقليمي، وال سبيل لتحقيق ذلك إال 

بمساعدة تركية.
أردوغان الذي قام بتوظيف القضايا العربية لصالحة ال سيما القضية 
الفلسطينية. حيث شّكل توظيف هذه القضايا معادلة اخترق بموجبها 
أفئدة العرب والمسلمين، لكن في المقابل، فإّن أردوغان يرفع بإحدى 
يديه رايات األقصى والقدس، ويده الثانية بيد »إسرائيل« بحميمية قّل 
التركية عن نظم شعارات  الجوقة  تتوقف  لم  التوقيت  نظيرها، وب��ذات 
التضامن ودعم القضية الفلسطينية، لكن في سياق المشهد الضبابي 
الذي يؤطر الشرق األوسط، بقيت العالقات التركية »اإلسرائيلية« بمنأى 
عن الغوص بها، أو كشف مضامينها وأهدافها لجهة الوقائع اإلقليمية، 
وعمقها االستراتيجي، وتحديداً حيال القضية الفلسطينية، حتى باتت 

جزئيات العالقة التركية اإلسرائيلية تحتوي الكثير من الحقائق الغائبة.
نجح أردوغان باستمالة تعاطف العرب والمسلمين، فاألناقة السياسة 
المغيّبين عن  الجياشة، ربما حققت أهدافه لدى  العواطف  واستنهاض 
نهجه وأسلوبه االستراتيجي، ف� بالرغم مما يظهره لجهة التصريحات 

في  تأتي  التصريحات  ه��ذه  أّن  إال  أبيب،  وت��ل  واشنطن  تجاه  العدائية 
العرب  نصرة  ه��رم  على  إبقائه  إل��ى  يهدف  بدقة،  معّد  سيناريو  سياق 
والمسلمين، وليبقى رأس حربة أميركية و»إسرائيلية« تعمل باستمرار 
الختراق وشرذمة المنطقة، وفي جانب مواٍز، فمن الواضح أّن أردوغان 
يعّد أداة استراتيجية بيد واشنطن وتل أبيب، يتّم توجيهه وفق مقتضيات 
المصالح األمريكية واإلسرائيلية في عموم المنطقة. كّل ذلك، يأتي وفق 

حالة درامية ومسرحية مكشوفة المضمون واألهداف.
في ذات اإلطار، من المؤكد أّن كثر من استمالهم أردوغان حين وبّخ ذات 
مرة شمعون بيريز قبيل مغادرته اجتماعاً علنياً في دافوس احتجاجاً على 
سياسة »إسرائيل«، وفي حادثة أخرى لّم تغب عن أذهان الكثيرين، تتعلق 

باعتذار »إسرائيل« لتركيا عن حادثة سفينة كسر الحصار على غزة.
تلك الحادثتين وعلى الرغم من السيناريو المبدع الذي هندس بإخراج 
مشترك »إسرائيلّي« تركّي، إال أنه ال يمكن أّن يتّم تبيض صفحة العالقات 
دفاع  حيال  الكاذبة  بالجزئية  الوثوق  يمكن  وال  »اإلسرائيلية«،  التركية 
تركيا عن القضية الفلسطينية، والدليل أّن كّل حوادث اإلرهاب اإلسرائيلي 
تجاه فلسطين والفلسطينيين والمقدسات والقدس، لم تحرك ساكناً من 
بينما  واالستنكار،  بالشجب  سوى  إسرائيل،  تجاه  أردوغ��ان  سواكن 
خيارات الصداقة متعددة األوجه وعلى المستويات كافة، حتى باتت هذه 

العالقة ال تزعزعها »زوبعة في فنجان«.
على  وعطفاً  المنطقة،  في  التركي  االستثمار  كثافة  المحصلة،  في 
آليات التفاعل التركية حيال القضايا العربية، فقد تحّولت تركيا بناًء على 
اإلسرائيلية  األجندة  عمق  في  وفاعل  رئيس  طرف  إلى  المعطيات  تلك 
بتركيز  يحظى  األوس��ط  الشرق  مسرح  بات  حتى  المنطقة،  عموم  في 
استراتيجي تركّي »إسرائيلّي«، وفق حالة درامية تثير الجدل، ستتكشف 

فصولها تباعاً.

وا�سنطن ت�ستعّد ... )تتمة �ص1( 

لقد بّرر الغرب وبشكل معلن تدابيره العقابية بذرائع شتى جوهرها 
تصنيع  من  ومنعها  النووي  الساح  على  إيران  »حصول  دون  الحؤول 
فرض  اجل  من  الذريعة  بهذه  بتمسكهم  واستمروا  النووية«  القنبلة 
العقوبات التي هي في حقيقتها تنطوي على إرادة عربية بمنع إيران من 
بناء القوة العسكرية القادرة على الدفاع عن المصالح اإليرانية الوطنية 
والدفاع  عدوان،  أّي  ضّد  إقليمها  عن  بالدفاع  المتمثلة  واالستراتيجية، 
عن عاقاتها وتحالفتها االستراتيجية في المنطقة وبشكل خاص محور 
الى  الرامي  االستعماري  الصهيوني  الغربي  المشروع  ضّد  المقاومة 
في  األخير  اتجاهه  عن  فضاً  ثرواتها  ومصادرة  المنطقة  على  السيطرة 
الديمغرافي  المشهد  ليكون  خريطتها  في  الديمغرافي  التغيير  إحداث 

الجديد في خدمة المشروع ودوامه مستقباً.
وعليه ال يمكن ألحد أن ينكر بأّن قرارات حظر التسليح وتداول األسلحة 
مع الخارج التي فرضت على إيران أّدت الى آثار سلبية هامة، لم يصل 
منها  جانب  وبقي  كلها،  معالجتها  الى  معها  اإليراني  والتكّيف  اإلبداع 
االسامية  الثورة  اّن  وغم  السلبية،  مفاعليها  يوقف  عاج  الى  بحاجة 
من  تحررها  التي  الذاتي  التسليح  استراتيجية  باكراً  اعتمدت  إيران  في 
الحاجة الى سوق الساح األجنبي الممسوك بنسبة عالية بيد خصومها 
من  الدولي  الحظر  سياسة  به  تسّببت  ما  تتفي  ال  إيران  أّن  إال  وأعدائها، 
أضرار متعّددة لحقت بها، لذلك كان ال بّد لها من التحرك في سياسة تقود 
باستراتيجيتها  يمّس  ال  بما  العقوبات  تلك  ووقف  الحظر  هذا  رفع  الى 
األساسية، فكانت استراتيجية التفاوض حول الملف النووي مع القوى 
الدول  أي   1+5 بدول  عنها  والمعّبر  العالم  بقرار  الممسكة  األساسية 

الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن ويضاف إليهم ألمانيا.
وبعد ثمان سنوات من الكر والفر والتفاوض المضني تمّكنت إيران من 
الوصول مع مجموعة )5+1( الى اتفاق حول ملفها النوى يحفظ إليران 
حقها باالستعمال السلمي للطاقة النووية، ويوفر للجهة لدولية المقابلة 
كّل ما تريده من ضمانات لمنع حصول إيران على القنبلة النووية، وذلك 
بإلقاء قيود مشددة على السلوك النووي اإليراني قبلت بها إيران مقابل 
رفع العقوبات عنها بشكل تدريجي، وأعطي االتفاق شرعية دولية تامة 

باعتماده بقرار من مجلس األمن. 
الى  تتطلع  إيللران  كانت   2015 العام  في  أبللرم  الللذي  االتفاق  ومنذ 
يتصل  ما  في  خاصة  بالتدّرج  الدولية  العقوبات  لرفع  الزمني  الجدول 
باألسلحة والتسليح لما في ذلك من تأثير وانعكاس مباشر على قدراتها 
مالية  على  األثر  عن  فضاً  حلفائها  وقدرات  الذاتية  الدفاعية  العسكرية 

الدولة وحركتها االقتصادية.
لكن الرئيس األميركي ترامب ومن اللحظة األولى لتوليه الحكم أراد أن 
يفسد المسار التراجعي للعقوبات على إيران، فخرج من االتفاق النووي 
رغم انه مؤكد عليه بقرار من مجلس األمن، محاوالً أن يقطع الطريق على 

مسيرة رفع العقوبات عن إيران عبر مجلس األمن.
تبّصرها  في  إليران  القاسي  االختبار  بمثابة  األميركي  التصرف  كان 
فعل  رّد  على  ترامب  راهن  حين  ففي  االستفزازية،  األمور  مع  وتعاملها 
إيراني يسقط االتفاق ويبّرر بقاء العقوبات فإّن إيران تعاملت مع األمر 
بحنكة ودهاء شديدين مع مرونة واضحة، فتمسكت باالتفاق من جهة 
وخففت التزاماتها الطوعية في تنفيذه من جهة أخرى ما أوحى لألطراف 
اتخاذ  وشجاعة  القرار  قوة  تملك  إيران  اّن   1+5 مجموعة  من  المتبقين 
باالتفاق  يتمسكون  االخرين  جعل  ما  مصالحها،  تحفظ  التي  التدابير 
ويمتنعون عن السير خلف ترامب متسّببين بعزلته دولياً وبإفشاله في 

محاولة إسقاط االتفاق ومناورات وقف مسار رفع العقوبات.
في  جديد  عهد  مع  موعد  على  إيران  كانت   2020\10\18 وبحلول 
بيعا  األسلحة  تجارة  على  الحظر  فيه  يرفع  عهد  العالم  مع  عاقاتها 
أميركا  مطالب  الى  االستجابة  عن  األمن  مجلس  امتنع  أن  بعد  وشراء، 
بتمديد الحظر على حركة الساح من وإلى إيران، وأظهرت أكثر من دولة 
حّد  الى  متجاوزة  منها  شرائه  أو  إيران  الى  الساح  تصدير  في  رغبتها 
بعيد التهديدات األميركية التي اطلقها بومبيو الذي اعتبر زوراً اّن الحظر 
االميركية  بالعقوبات  إيران  مع  يتعامل  من  مهدداً  قائماً  يزال  ال  الدولي 
في  اليه  يستند  الذي  والمستند  المرجع  يحدد  او  قللراره  يبرر  ان  دون 
ادعائه وتهديده غير الغطرسة األميركية وإرادة التجني والعدوان التي 

تجعل اميركا تتصرف خارج القانون الدولي بذهنية قطاع الطرق.
بيد انه رغم التهديد األميركي، ورغم توقع انصياع دول لهذا التهديد 
واالمتناع عن التعامل مع إيران، فإّن هناك عدداً كبيراً من القوى الدولية 
ستتجاوز التهديد األميركي غير المشروع وتقيم عاقات ثنائية مع إيران 
في مجال التسليح ما سيكون له انعكاس وتأثير وتداعيات لصالح إيران 

وحلفائها في المنطقة والعالم كما والقوى المتعاملة معها كما يلي:
المتطورة من روسيا  الحصول على األسلحة  من  إيران  ستتمّكن  ل   1
في  خاصة  الدفاعية  قدراتها  تعزيز  من  يمكنها  ما  والصين  وأوروبللا 
مجاالت الدفاع الجوي والبحري ما يرفع المناعة الدفاعية الذاتية لديها 
ويدفع الى الوراء مخاطر التهديد بالعدوان عليها، رغم أنها كانت شبه 
كلياً  يسقط  أن  شأنه  من  الجديد  التعزيز  لكن  القدرات  تلك  الى  مطمئنة 
الذي  السلمي  والتفاهم  التسويات  طريق  ويجعل  المخاطر  تلك  مفاعيل 
يحفظ مصالح إيران هو الحّل والمسلك المفتوح امام خصومها للتعامل 

معها.
2 ل ستتمكن إيران من تصدير مصنوعاتها العسكرية الى الخارج وفي 

ذلك نتائج إيجابية على أكثر من صعيد يمكن ذكر بعضها كما يلي:
- تعزيز العاقات االستراتيجية مع الحفاء فضاً عن تعزيز قدراتهم 

الدفاعية وبناء دورة تسليح آمنة معهم بعيداً عن الضغوط الدولية.
تنشيط  الى  يللؤدي  ما  اإليراني  الساح  امللام  دولية  أسللواق  فتح   -
عالمية  قوى  مع  فاعلة  عاقات  وشبك  جهة  من  وتطويره  التصنيع 

جديدة.
- توفير مصادر مالية بالعملة الصعبة، او إيجاد واقع مقايضة بين 
او  األميركي  بالدوالر  المرور  دون  المستوردة  والمواد  المصدر  الساح 

الخضوع لمؤثرات العقوبات االميركية في القطاع المالي والمصرفي. 
عزلة  من  الخروج  في  ونجاحها  إيران  صمود  اّن  نرى  وبالخاصة 
ارادتها لها أميركا وجعل أميركا هي التي تعاني من العزلة التي شاءتها 
من  وحلفائها،  إليران  الدفاعية  المناعة  ارتقاء  على  معطوفاً  لسواها، 
شأنه ان يفرض على اميركا مراجعة سياستها مع إيران بعد ان تتيقن 
طريق  واّن  المخاطر  بعظيم  ومحفوف  مقفل  شبه  العسكري  الطريق  أّن 
بات  ومحورها  إيللران  على  االستسام  فرض  الى  المؤدي  العقوبات 
حلول  عن  البحث  وهو  األخير  الطريق  اال  يبقى  ولن  عقيم،  فيه  السير 
الطريق  هذا  في  السير  سيكون  فهل  ألصحابها،  الحقوق  تحفظ  سلمية 
الوحيد المتاح سريعاً بعد االنتخابات األميركية أياً كان الذي ستأتي به 

صناديق االقتراع الى الحكم؟
� أستاذ جامعي ل باحث استراتيجي
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في االجواء األلمانية للتدرب على قصف أهداف في الصين وروسيا بقنابل 
B 61 - 12 s.  وهي قنابل موجودة في مخازن  نووية »تكتيكية« تسّمى 
أعللاه،  اليها  المشار  التدريبات  في  المشاركة  الللدول  في  جوية  قواعد 
قاعدة  في  موجودة  الطراز  هذا  من  أخللرى  قنبلة  خمسين  الى  باإلضافة 

انجرليك التركية.
الخارجية  وزارة  تديره  الذي  اإلخباري،  الموقع  هذا  أهمية  إلى  وبالنظر 
 Horst( تويبرت  هورست  تحريره  ويرأس  مباشر،  غير  بشكل  االلمانية، 
Teubert(، المعروف بارتباطاته الوثيقة ليس فقط بالخارجية األلمانية، 
وإنما باجهزة االستخبارات االلمانية، وِفي مقدمتها االستخبارات العسكرية، 
والتي  األهمية،  في  غاية  تفاصيل  من  التقرير  في  جاء  ما  الى  وبالنظر 
سنأتي على ذكرها الحقاً، وانطاقاً من ردود الفعل الروسية، الدبلوماسية 
واإلعامية، على هذه االستعدادات العسكرية األميركية األطلسية الخطيرة، 

فإن من الضروري التأكيد على النقاط المهمة التالية:
أوالً: امتاك القيادة السياسية والعسكرية الروسية والصينية معلومات 
في  لها،  التخطيط  يجري  التي  النووية  الحرب  خطط  عن  جللداً،  دقيقة 

البنتاغون األميركي وفي دوائر حلف شمال األطلسي في أوروبا، وهو:
– ما حدا بالرئيس الروسي، فاديمير بوتين، بإطاق مبادرته المسؤولة، 
عام  لمدة  النووية،  األسلحة  من  الحّد  باتفاقية  العمل  تمديد  اقتراح  حول 
المفاوضات،  من  المزيد  إجراء  امام  المجال  إلتاحة  شروط،  وبدون  كامل 
بين البلدين، حول تمديد العمل بهذه االتفاقية االستراتيجية الهامة، وذلك 

حرصاً منه على االمن واالستقرار االستراتيجي في العالم.
األميركي  القومي  االمن  مستشار  لسان  وعلى  المتحدة،  الواليات  لكن 
التمديد،  على  للموافقة  شروطاً  ووضعت  االقتراح  هذا  رفضت  شخصياً، 
حتى دون ان تطلع على تفاصيل االقتراح الروسي او تقوم بإجراء دراسة 

معمقة له وألبعاده.
– كما ان المعلومات الدقيقة نفسها، التي تمتلكها الصين الشعبية، حول 
الخطط الجهنمية األميركية المتعلقة بإطاق حرب نووية، هي التي دفعت 
أيام، وخال زيارته لقاعدة بحرية صينية بالطلب  بالرئيس الصيني قبل 
من جيش باده ان يكون دائم االستعداد للحرب وأن يواصل تطوير قدراته 
ووسائله القتالية، كي يكون دائماً في وضع يسمح له بالدفاع عن أمن الباد 

واستقرارها.
التأكيد على أن هذه الخطط األميركية، لشن ضربات  ثانياً: وهنا يجب 
قد  واشنطن  ان  إذ  الجديد،  بالشيء  ليست  وموسكو،  بكين  ضد  نووية 
بدت  عندما   ،1950 سنة  وتحديداً  الكورية،  الحرب  خال  لذلك،  خططت 

هزيمتها وعماءها في جنوب كوريا، واضحة للعيان.
عشر  بنقل   ،1950 سنة  آنذاك،  األميركية  المتحدة  الواليات  قامت  فقد 
المحيط  غللرب  غللوام  قاعدة  الللى   ،)B 29 S( طللراز  من  قنابل،  قللاذفللات 
تكون  كي   ،Mark 4 طراز  من  نووية  قنبلة  منها  كل  متن  وعلى  الهادئ، 
جاهزة لضرب موسكو وبكين بها، إذا ما تواصل تقّدم قوات كوريا الشمالية 
المتسارع، في الجنوب ووصولها الى أقصى جنوب شبه الجزيرة الكورية 

)ما ُيعرف اليوم بكوريا الجنوبية(.
لغزو  خططت  قد  األميركية  المتحدة  الواليات  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
بّري للبر الصينّي )جمهورية الصين الشعبية( بالتعاون مع قوات العميل 
الذي كان يحكم جزيرة تايوان، بعد هربه وجيشه من  تشين كاي تشيك، 
الثوري  الزعيم  بقيادة  الصينية،  الثورة  قوات  انتصار  إثر  الصيني  البر 

الصيني ماوتسي تونغ.
غيلين  راينهارد  النازي  الجنرال  األميركية،  الدفاع  وزارة  كلفت  وقد 
أسماها  استخبارية،  وكالة  انشأ  قد  كان  الذي   ،Reinhard Gehlen
اصبح  ثم   ،1946 سنة  منذ  األميركي  الجيش  مع  وتعاون  غيلين،  منظمة 
 ،1956 سنة  انشائها  منذ  االلمانية،  الخارجية  االستخبارات  لوكالة  رئساً 
في  جنراالً  كان  انه  من  الرغم  على   ،1969 سنة  العمل  من  تقاعده  وحتى 
الجيش النازي وقائداً لفرقة دبابات، شاركت في الهجوم على موسكو سنة 
البري، ألراضي الصين  البنتاغون بتنسيق عملية االجتياح  1941، كلفته 
والتحضير  تشيك،  كاي  تشين  الجنرال  الصيني،  العميل  مع  الشعبية، 

لعملية الغزو البري. ولكن كّل هذه االستعدادات قد فشلت طبعاً.
ثالثاً: ومن الماحظ اّن ردود الفعل الروسية الصينية، على التقرير الذي 
نشره الموقع اإلخباري االلكتروني االلماني المذكور أعاه، لم تقتصر على 
روسية  دبلوماسية  مبادرة  من  والصيني،  الروسي  الرئيسان  به  قام  ما 
رداً  هناك  وانما  المسلحة،  قواتها  جاهزية  برفع  صينية  عسكريه  وأوامر 
أكثر وضوحاً يقترب من ان يكون تهديداً عسكرياً مباشراً للواليات المتحدة، 
كونستانتين  الدكتور  الروسي  العسكرية  العلوم  أستاذ  لسان  على  جاء 

سيفكوف، في حديث مع موقع NSN  الروسي، حيث قال:
»إّن شّن حرب نووية من قبل ألمانيا ضد روسيا هو عمل انتحاري وذلك 
ألن روسيا تمتلك ترسانة نووية من شأنها تحويل اي أرض ألّي عدو الى 

مجرد صحراء ُمِشَعة«. 
وأضاف سيفكوف قائاً: »اّن روسيا لديها غواصة كالمار، التي تحمل 16 
صاروخاً نووياً وقد ُجِهَز كل منها بعشرة رؤوس نووية، ونحن نتحدث هنا 

عن غواصة واحدة بينما لدى روسيا 13 غواصة من هذا الطراز«.
وتابع د. سيفكوف قائاً: إّن الواليات المتحدة تريد بدء حرب نووية على 
صغيرة  نووية  رؤوس  بصناعة  قاموا  السبب،  لهذا  أخرى،  دولة  أراضي 
تخطيط  حسب  شاملة  نووية  حرب  الى  الحرب  تتدحرج  ال  )كي   « الحجم 
خوض  »يمكنهم  قائاً:  واردف  المترجم(.   - األميركيين  االستراتيجيين 
حرب محلية صغيرة على أراضي دولة اخرى، لكننا لن نقف عند هذا الحد، 
وسنطلق الصواريخ دفعًة واحدًة على الواليات المتحدة من كا جانبيها«. 

)يقصد من الشرق والغرب - المترجم(.
وِفي ذلك كام واضح ال غبار عليه، مؤداه أن القيادة الروسية والصينية 
محمل  على  األلماني  االستخباري  الموقع  نشرها  التي  المعلومات،  تأخذ 
الللروسللي،  العسكرية  العلوم  أسللتللاذ  بلله  أدلللى  الللذي  الللكللام  وأن  الللجللد، 
كونستانتين سيفكوف، ال بّد انه كان منسقاً مع الجهات العسكرية واألمنية 
حكومية  جهات  عن  التهديد  هذا  يصدر  أن  تشأ  لم  التي  المعنية،  الروسية 

روسية كي ال يتخذ ذريعًة من قبل واشنطن، التهام روسيا بالتصعيد.
ولكن هذا التصريح أكد على الطبيعة الخطيرة، للمعلومات التي نشرها 

الموقع األلماني، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
 Stead fast(  « الثابت  الظهر   « مناورة  األلماني  الجيش  نفذ   .1
يسّمى  ما  اطار  في  النووية،  الحرب  على  للتدرب  السنوية،    )Noon
دول  هو  النووي  )التشارك    «  Nuclear Sharing النووي«  »التشارك 
هذه  استعمال  في  اراضيها  على  أميركية  نووية  قنابل  تخزن  التي  الناتو 
القنابل، او باألحرى السماح لها بإطاقها من طائراتها الحربية، الى جانب 
الطائرات األميركية صاحبة العاقة االولى بهذا الساح - المترجم(، مطلقاً 
هذه التدريبات من قاعدة نيرڤينيش )Nörvenich(  الواقعة بالقرب من 
لتخزين  احتياط،  قاعدة  المصنفة  القاعدة  وهي  االلمانية.  كولون  مدينة 
يوجد  حيث   ،Büchel قاعدة  في  حالياً  المخزنة  نووية،  قنبلة  العشرين 
سرب قاذفات القنابل االلمانية، من طراز تورنادو، والمجّهزة لحمل القنابل 

النووية، من طراز B 61- 12، وقصف أهداف »معادية« بها.
علماً أن طائرات حربية إيطالية وبلجيكية وألمانية وهولندية قد شاركت 
 2020/9/28 في هذه التدريبات النووية السرية، التي استمرت من يوم 

حتى يوم 2020/10/15.
بينها  ألمانية،  جوي  دفاع  منظومات  التدريبات  هذه  في  شاركت  كما 
صواريخ باتريوت، وكذلك األمر مشاركة منظومات صاروخية ألمانية في 
هذه التدريبات بهدف حماية البنى التحتية في الدول المعنية، حسب كام 

المسؤولين العسكريين األلمان واألميركيين.
2. إن أهمية هذه التدريبات النووية المشتركة، حسب رأي المختصين، 
)هذا كام الموقع االلماني طبعاً(، ال تنبع فقط من وجود عشرين قنبلة نووية 
أميركية، مخزنة في قاعدة بيشيل )Büchel(  الجوية االلمانية، وانما تنبع 
هذه االهمية أيضاً من وجود مثل هذا العدد، من القنابل النووية األميركية، 
في كل من قاعدة: كاياني بورِغل )Kleine Borgel(  البلجيكية وقاعدة 
  Ghedi Aviano أڤيانو  الهولندية وقاعدة غيدي /    )Volkel( فولكيل
اإليطالية. الى جانب خمسين قنبلة نووية أميركية أخرى، من هذا الطراز، 

موجودة في قاعدة انجيرليك التركية.
3. ويضيف الموقع االلماني قائاً »إنه وبعيداً عن نزع الساح النووي، 
واألميركية،  األلمانية  الحكومتين  بين  زمن،  منذ  تجري  مفاوضات  فإن 
لحمل  المخصصة  االلمانية،  التورنيدو  القنابل  قاذفات  تحديث  لبحث 
القنابل النووية األميركية، من طراز B 61، وكذلك لتحديث القنابل النووية 
 B 61 - 12 S نفسها لتصبح اقل تدميراً ألسباب تكتيكية، وسيصبح اسمها
وهذا يعني ان واشنطن تريد استبدال القنابل القديمة بقنابل ُمَحَدَّثه وليس 

تحديث القديمة، ما يشكل عبئاً كبيراً على الحكومة األلمانية.
واضاف الموقع »ان المفاوضات شملت أيضاً موضوع استبدال طائرات 
من  وهي  األميركية،   F 18 بطائرات  قدمها(  )بسبب  االلمانية  التورنيدو 
 7،7 بين  ما  الصفقة  هذه  قيمة  تصل  ان  الخبراء  ويتوقع  بوينغ.  صناعة 

و8،8 مليار يورو«.
األميركي  الرئيس  دفع  الذي  السبب  هي  الصفقة  هذه  كانت  ماحظة: 
أن  عليها  »يجب«  ما  بدفع  االلتزام  بعدم  واتهامها  ألمانيا  من  »للغضب« 
اسلحة  من  جزءاً  معتبرة  النووية  )القنابل  األطلسي  شمال  لحلف  تدفعه 
التي  المانيا،  من  أميركي  جندي  آالف  عشرة  سحب  قرر  ما  عند  الحلف(، 
بطائرات  االلمانية  التورنيدو  طائرات  الستبدال  ضرورة  ال  أن  تعتبر  كانت 
F 18  األميركية، ولكن خضوع ألمانيا أدى إلى تراجع ترامب الصامت عن 

سحب الجنود من المانيا.
من  النوع  هذا  »ألهمية«  بالترويج  األميركيون  االستراتيجيون  يقوم   .4
النووي  الموقف  مراجعة  يسّمونه:  مما  انطاقاً  الصغير،  النووي  الساح 
2018 ويدعو  المتحدة( وهو مبدأ نشر في شهر شباط  الواليات  )من قبل 
يسمح  بشكل  للعدو،  محدودة  أو  صغيرة  نووية  ضربات  توجيه  الللى 
المدرعة  القوات  ضد  )أي  القتال  ميادين  في  النووية  األسلحة  باستخدام 
للعدو او ضد تحصيناته ومراكز قيادته الميدانية(. وهم يعتبرون ان هذا 
االستخدام المحدود، لهذا النوع من القنابل النووية، يعزز الردع األميركي، 

لكل من الصين وروسيا وإقناعهما بالحد من نشر أسلحتهما النووية.
من  إن  يقولون  االختصاص،  أصحاب  من  النظرية،  هذه  منتقدي  ولكن 
اندلعت  اذا ما  المتحدة نفسها ستكتفي بالردع،  الواليات  المشكوك فيه أن 

حرب )محدودة(.... وهم بذلك،
الستخدام  تخطط  المتحدة  الواليات  إن  القول  يريدون  تقديرنا،  حسب 
قادرة  أنها  تعتقد  شاملة،  نووية  حرب  الى  لتصل  الساح  من  النوع  هذا 
يلحقها  أن  دون  من  سالمة  والبقاء  والصين  روسيا  تدمير  على  خالها  من 

ضرر...!
الدكتور  الللروسللي،  العسكرية  العلوم  أسللتللاذ  نفاه  األمللر  هللذا  ولكن 
كونستانتين سيفكوف، عندما قال إن روسيا، في حالة استخدام الواليات 
معادية  أرض  أي  ستحول  اعللاه،  المذكورة  النووية،  للقنابل  المتحدة 
التي  الدولة  الرد على  الى صحراء مشعة وأنها لن تقف عند هذا الحد، اي 
سينطلق منها العدوان النووي، وانما ستطلق الصواريخ دفعة واحدًة على 

الواليات المتحدة من كا جانبيها، كما ذكر أعاه.
5. وِفي إطار االستعدادات األميركية المتواصلة، لشن حرب نووية ضد 
روسيا والصين، فقد ذكر موقع جيرمان فورين بوليسي، المذكور أعاه، »ان 
رؤساء دول حلف شمال االطلسي قد اطلعوا على وثيقة سرية، اثناء القمة 
2018/7/12 في بروكسل، مؤداها  التي عقدها الحلف، بتاريخ منتصف 
)الوثيقة السرية( أن هؤالء الرؤساء قد اقروا، للمرة االولى في التاريخ، مبدأ 

تازم الدفاع التقليدّي والردع النووي وأنه لم يعد ممكناً الفصل بينهما«.
سوف  االطلسي،  حلف  مستخدمة  المتحدة،  الواليات  أن  يعني  وهذا 

تستخدم هذه القنابل النووية التكتيكية في أي حرب مقبلة.
بينما ذهب وزراء حرب دول الحلف، خال القمة االفتراضية، التي عقدوها 
منتصف شهر حزيران من العام الحالي، الى أبعد من ذلك، بعد ان أقروا خطة 
قائد   ،Tod D. Walter والترز  تود  األميركي  الجنرال  أعدها  جداً،  سرية 
 Supreme Allied Commander Europe القيادة األوروبية العليا 
االطلسي  شمال  حلف  ان  فيها  جاء  والتي   ،/  Sceur انتصاراً  تسّمى    /
وجواً،  وبحراً  براً  عملياته،  منطقة  كامل  في  االخطار  لكل  يتصّدى  سوف 
والهجومية  الدفاعية  االسلحة  وبكل  والفضائي،  السيبراني  المجالين  في 
التي يمتلكها، بدءاً بالدفاع الصاروخي وصوالً الى الضربة النووية األولى 

)االستباقية(.
متوسطة  تقليدية  صواريخ  منظومات  نشر  بحق  الحلف  يحتفظ  كما 
بحاجة  انه  رأى  اذا  اوروبللا،  في  نووية،  بللرؤوس  تجهيزها  يمكن  المدى، 

إليها.
ضّد  نووية  لحرب  خطط  من  البنتاغون،  جنراالت  أعّده  ما  فإن  هنا  من 
روسيا والصين، هو في الحقيقة اكبر خطر من كل مشاريع العدوان األميركية، 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن. خاصًة أن هذه الحرب ستكون 
جنراالت  يّدعي  كما  الدمار  محدودة  حرباً  وليست  الشامل  للدمار  حرباً 

.B 61 - 12 البنتاغون وهم يتحدثون عن قنابلهم النووية الصغيرة
بد  وال  جللداً  ملحة  ضللرورة  لها  والتصدي  داهللم  خطر  النووية  الحرب 
لوسائل اإلعام ان تضطلع بدور أكبر في فضح هذه المخططات الجنونّية 
والمساهمة بالعمل على تشكيل اوسع جبهة عالمية للتصدي لخطر اإلبادة 
مثل  تطوير  على  تنفق  التي  األموال،  وتحويل  البشري  للمجتمع  الجماعية 
البشرية  تفيد  إنتاجية  مشاريع  تمويل  الى  اإلجرامية،  المشاريع  هذه 
التي تفتك بها، وِفي مقدمتها وباء  وتسهم في التصدي لألمراض واالوبئة 

كورونا، الخطير والعابر للقارات.
والبلطجة  والهيمنة  العظمة  جنون  من  يتخلص  أن  العالم  لهذا  آن 

األميركية المعادية لإلنسانية.
شعوب  من  العديد  لدى  والبصيرة  الوعي  تطور  مع  محالة  ال  قادم  وهو 

العالم الحر، ومع سقوط أقنعة الشر المطلق المتمثل بالشيطان األكبر..
ومكر أولئك يبور.

بعدنا طيبين قولوا الله...



ثقافة وفنون10

مهرجان القاهرة ال�ضينمائي ي�ضت�ضيف 

جوائز النّقاد العرب لالأفالم 

النسخة  الدولي،  السينمائي  القاهرة  مهرجان  يستضيف 
ضمن  األوروب��ي��ة،  لألفالم  العرب  النقاد  جوائز  من  الثانية 
 10 إلى   2 من  الفترة  خالل  تقام  التي  ال�42  دورت��ه  فعاليات 

ديسمبر المقبل.
العربية  السينما  م��رك��ز  بين  بشراكة  ال��م��ب��ادرة  وت��ق��ام 
 European Film  - األوروبية  السينما  )ترويج  ومنظمة 
دولة   37 من  مؤسسة   37 تجمع  التي   ،)Promotion
أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية في الخارج، 
حيث يختار النقاد المشاركين في لجنة التحكيم قائمة قصيرة 
الفيلم  اإلعالن عن  األوربية سوف تعلن قريباً، قبل  األفالم  من 

الفائز في احتفالية خاصة على هامش مهرجان القاهرة.
العام  دورة  في  المهرجان:  رئيس  حفظي  محمد  ويقول 
العرب  النقاد  جوائز  من  األول��ى  النسخة  استضفنا  الماضي 
لألفالم األوروبية وعرضنا اثنين من األفالم المرّشحة للجوائز. 
هذا العام يسعدنا استضافة النسخة الثانية، إليماننا بأهمية 
المصري  الجمهور  أنظار  لفت  في  الجوائز  تلعبه  الذي  الدور 

والعربي ألهم وأفضل اإلنتاجات األوروبية.
الترويج  األوروبية  لألفالم  العرب  النقاد  جوائز  تستهدف 
للسينما األوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين 
األوروبية  لألفالم  العربية  السينما  صناعة  في  القرار  وُصنَّاع 
العرب  النقاد  على  الضوء  تسليط  إلى  باإلضافة  هذا  المميزة، 
مختلفة  نظر  وجهات  عن  الكشف  في  البارز  ودورهم  البارزين 

وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.
وبالتزامن مع تولي الناقدة عال الشيخ منصب مدير جوائز 
لجنة  أعضاء  ع��دد  وص��ل  األوروب��ي��ة،  لألفالم  العرب  النقاد 
14 دولة عربية، وذلك بعد انضمام  56 ناقداً من  التحكيم إلى 
يقوم  وسوف  العام،  هذا  التحكيم  لجنة  إلى  جديداً  ناقداً   14
النقاد العرب بالتصويت ألفضل األفالم األوروبية التي ترشحها 

الشركات والمؤسسات السينمائية األوروبية.
جوائز  تحكيم  لجنة  في  المشاركين  النقاد  قائمة  وتضّم 
طارق  هم؛  مصرياً،  ناقداً   18 األوروبية،  لألفالم  العرب  النقاد 
الشناوي، وصفاء الليثي، وخالد محمود، وأسامة عبد الفتاح، 
خير  وماجدة  الشافعي،  وعال  زكريا،  وعصام  محسن،  وأندرو 
الله، ومحمد عاطف، وأمل الجمل، ورشا حسني، ومحمد سيد 
سامي،  وأحمد  طلعت،  وعلياء  ط��ارق،  ومحمد  الرحيم،  عبد 
ورحمة الحداد، وضحى الورداني، ومحمد عوض. ومن المغرب 
ورشيد  الدّمون،  وخليل  كيروم،  حمادي  اللجنة،  في  يشارك 
شويكة،  ومحمد  بنعزيز،  ومحمد  واكريم،  الكريم  وعبد  نعيم، 
كما يشارك من العراق كل من؛ زياد خزاعي، وصفاء أبو سدير، 
وعرفان رشيد، وقيس قاسم، وكاظم السلوم، ومهدي عباس، 

وطاهر علوان.
وهدى  جرجورة،  ونديم  ُرضا،  محمد  لبنان،  من  ويشارك 
الجزائر  ومن  طبارة،  وشفيق  حبشيان،  وهوفيك  ابراهيم، 
أما  ل.  عالَّ ومحمد  حاجي،  ونبيل  قادري،  الكريم  عبد  يشارك 
بن  وط��ارق  زليلة،  إقبال  من،  بكل  اللجنة  في  فتمثل  تونس، 
شعبان، ولمياء قيقة، ونرجس طرشاني، ويسرى الشيخاوي، 
وندى  وجيه،  وعلي  عبدي،  حاج  إبراهيم  سورية،  من  وانضم 

أزهري، ونضال قوشحة.
الستار  وعبد  السودان،  من  علي  خالد  أيضاً  يشارك  كما 
ناجي من الكويت ، وناجح حسن من األردن، وحسن حداد من 

البحرين، باإلضافة إلى حسام عاصي من فلسطين.

�ضالف فواخرجي 

تن�ضم لفريق عمل »الكندو�ش«

انضمت الممثلة السورية  سالف فواخرجي  إلى قائمة أبطال 
مسلسل » الكندوش « في رابع مشاركاتها في مسلسالت البيئة 

الشامية بعد »حرائر، ياسمين عتيق، باب الحارة«.
الممثل   مواطنها  جانب  إلى  العمل  هذا  في  سالف  وتجتمع 
مسلسل  في  سنوات  خمس  قبل  اجتمعا  بعدما  زي��دان   أيمن 
وصباح  الجزائري  سامية  الممثالت  إلى  إضافة  »ح��رائ��ر«، 

الجزائري وكندا حنا.
كانت  سلطان  صفاء  السورية  الممثلة  أن  ذك��ره  الجدير 
ب�  المشاركة  ع��ن  المعتذرين  قائمة  إل��ى  م��ؤخ��راً  انضمت 
الممثلين دريد لحام وأمل عرفة وعبد  »الكندوش«، وذلك بعد 

المنعم عمايري ومحمد حداقي وأحمد األحمد.

طرح م�ضل�ضل »الآن�ضة فرح 2« 

ال�ضهر المقبل 

من  الثاني  الجزء  لطرح  يوسف،  رانيا  الفنانة  تستعّد 
إحدى  على  المقبل،  الثاني  تشرين  ف��رح«  »اآلنسة  مسلسل 
حققها  التي  اإليجابية  الفعل  ردود  عقب  الفضائية،  القنوات 

الجزء األول العام الماضي.
األميركي   المسلسل  عن  مقتبس  ف��رح«  »اآلن��س��ة  مسلسل 
أبو  )أسماء  فرح  حول  أحداثه  وتدور   ،»Jane the virgin«
اليزيد(، جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث 
يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر إلنجابها فرح 

في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيًرا.
يشارك في بطولة المسلسل: رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، 
محمد كيالني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، 

جيالن عالء، مريم الخشت، محمد عمروسي.

المركز الوطنّي للفنون الب�شرّية ي�شت�شيف معر�ض الفّنانة الت�شكيلّية فتاة بحمد 

»الملعون المقّد�ش« للكاتب محمد اإقبال حرب: 

ب الإن�شان اإلهًا على الأر�ض؟  من ن�شّ

وكم من جّلد اليوَم كان �شحّية اأم�ِض؟

{ لورا محمود
الى  بالفن  ومأخوذة  باللون  منغمسة  فنانة  هي 
عن  مختلفة  بصرية  أبجدية  الى  تنتمي  الشغف،  حّد 
غيرها من التشكيليين، لديها طقوس تبدأ بتحضيرها 
قبل رسم اللوحة التي تأخذ من وقتها كل الوقت تقريباً 
التفاصيل  بكل  اللوحة  على  أمامها  تراه  ما  تنقل  فهي 
تجعل  ب��األل��وان  غنية  بطبيعة  فوجودها  الدقيقة. 
في  العطرة  الزهور  رائحة  يشّم  للوحاتها  المشاهد 
حديقتها ويسمع صوت الطبيعة المتسلل من فتحات 
وضربات  وأم��ل  بفرح  مشغولة  فاللوحة  القماش، 
الريشة تدّل إلى أي حّد يصل إتقان التشكيل لديها هي 
الفنانة اللبنانية فتاة بحمد التي يستضيف لوحاتها 
المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق بمعرض هو 

بمثابة التكريم ألعمالها رغم تعّذر حضورها.
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للفنون البصرية 
فتاة  الفنانة  تفاعل  إن  ل�«البناء«  قال  األخرس  غياث 
فرعشة  وش��اع��ري  ج��داً  شفاف  الطبيعة  مع  بحمد 
الريشة ولمس اللون للقماش براحة من دون إرهاقه، 
هذا أمر من النادر أن نراه اليوم. فقوة معجونة المادة 
الزيتية لديها تضفي طاقة حياتية هامة للوحتها فهي 

فنانة يسعد االنسان عندما يرى أعمالها.
ثقافة  لديها  بحمد  الفنانة  أن  األخ���رس  وراى 
بصرية جيدة ويرى تثقيف البصيرة من أهم ما يجب 
فترة  في  لطالبه  بتعليمه  يقوم  كان  ما  وهذا  تدريسه 
الستينيات. فالتفاعل مع الطبيعة مثال ليس موجوداً 
الطبيعة  أل��وان  ت��رى  عين  كل  فليس  فنان  كل  عند 
الفنان  روح  مع  دمجها  وتعيد  بعضها  مع  المنسجمة 

نفسه كما فعلت الفنانة بحمد التي نرى التفاعل بينها 
مدهش  شي  وهذا  ج��داً.  واضحاً  بلدها  طبيعة  وبين 

موجود بلوحاتها. 
ليس  ال��س��وري  الفنان  أن  إل��ى  األخ���رس  وأش���ار   
الفضول مهم ألي فنان  ان  بفّنه وإبداعه رغم  فضولياً 
سواء كان رساماً أو كاتباً. واليوم نحن ليس لدينا فّن 

سوري خالص.
المركز أعمال فنانين غير سوريين  وعن استضافة 
صاالت  من  العديد  مع  تواصلت  لقد  األخ��رس:  لفت 
واألردن  والعراق  لبنان  من  فنانين  وايضاً  العرض 
لكن اليوم ظروف السفر والتنقل صعبة نوعاً ما. وانا 
تجارب  يرى  السوري  الفنان  أجعل  أن  أيضاً  هدفي 

فنانين آخرين من خارج سورية.
على  وّزع  كتاب  في  بحمد  فتاة  الفنانة  وتقول 
الحضور، حيث تعذر وجودها في معرضها بالمركز 
بها  يمّر  التي  الصحية  ال��ظ��روف  نتيجة  الوطني 
البلدان بسبب فيروس كورونا: أنا ال أرسم بل ألون 
فتجربتي  اللون.  عبر  أقوله  أقوله  أن  أريد  ما  وكل 
مما  أكثر  اللون  وحبكة  ب��األل��وان  عالقة  لها  دائماً 
العمل  اب��دأ  فعندما  فكرة  أو  بموضوع  عالقة  لها 
عن  وليس  األلوان  يخّص  عما  بحث  حالة  في  أكون 
انني  للصدفة  ربما  معين،  موضوع  فكرة  إيصال 
انني  لو  لكن  منها  اتعلم  بالطبع  وانا  الطبيعة  احب 
الطبيعة  سأرسم  كنت  ما  فربما  آخر  مكان  في  كنت 
هذا  في  وجودي  نتاج  هي  اليوم  األعمال  فهذه  لذا 

المكان بالذات.
بكلية  اللبنانية  الجامعة  في  المحاضرة  وتتحدث 
الفنانة  تجربة  عن  يونس  نيكول  والعمارة  الفنون 

بحمد قائلة: أعمال بحمد أقرب ما تكون إلى احتفالية 
اللون  كأن  اللوحات  مساحة  على  الطبيعة  بألوان 
ح��دود  م��ن  أبعد  اللوحة  على  بالريشة  المنعكس 
لذلك  الروحي  التوأم  هو  وإنما  والتعبير  االنطباع 
تتمتع  ما  قل  لونية  لغة  لديها  فهي  الضوئي  العرس 
بها عيون أبناء المدن وربما يربطها بعضهم بتعشق 
النور في كل حنايا القرى فيتولد أنٌس خفي في نفوس 

الرائين.
من  ألوانها  تنقل  بحمد  الفنانة  يونس:  وأضافت 
الجنوبية  »كفرملكي«  قرية  في  ومحترفها  حديقتها 
بيته  شرفة  على  يغرس  كمن  الحمرا  شارع  قلب  الى 

فهي  عطر  بجرعة  أمل  من  بعضاً  االسمنتي  المديني 
رغم  اللوحة  مساحة  في  المنغمسة  الفنانة  نموذج 
المفهومّي  التشكيل  باتجاه  الفنية  المساحة  ضغط 
فهي تتمّسك بالمساحة المسطحة باللوحة وبالريشة 
عن  التخلي  الى  الشباب  الفنانين  اتجاه  رغم  واللون 
معظم األدوات التشكيلية البنيوية لصالح المفهومية 

والتيارات ما بعد الحداثوية.
يذكر أن الفنانة التشكيلية اللبنانية فتاة بحمد من 
1973 من قرية »كفرملكي« الجنوبية خريجة  مواليد 
خمسة  ولديها  بيروت  في  الجميلة  الفنون  معهد 

معارض فردية.

{ د.علي نسر
من  يخلو  األدي��ان،  رسمتها  التي  الجّنة  استثنينا  إن  مكان،  من  ليس 
هوّيتها  لتحديد  انطالقتها  منذ  الذات  تفرضه  اّلذي  الصراع  الصراع... 
وماهّيتها، وذلك ألّن أبرز ما يمّيز الوجود هو رغبة المرء في إثبات وجوده 
كان  ولو  أحياًنا،  نفسه  الهدف  إلى  الساعين  من  به  االعتراف  وانتزاع 

الموت ثمًنا.
إقبال حرب، مسرًحا  للكاتب محّمد  المقّدس«  وتشّكل رواية »الملعون 
من  الحياة  لعجلة  حركة  ال  التي  الصراعات  من  متعّددة  أنواع  لعرض 
دونها، وأكثر ما يمّثل هذا الصراع حياتّيًا، وقد تجلّى واضًحا في الرواية، 
والعلم،  والمعجزات  واألم��ان��ة،  والخيانة  والشّر،  الخير  بين  الصراع 
هذا  صورة  اختزلت  وقد  للحياة...  المدني  والطرح  الشرعية  والحياة 
واألنا  الهو  بصراع  النفس،  علماء  لدى  يعرف  ما  في  الصراعي  التنّوع 
القرآن  ذكره  مما  بعيًدا  يكن  لم  ما  وهذا  تضطرب،  أو  األنا  لتستقّر  األعلى 
المطمئنة.  والنفس  اللّوامة  والنفس  بالسوء  األّمارة  الّنفس  حول  نفسه 
الشيطان  بين  الرواية،  ألمحت  كما  الصراع،  حصر  إلى  يدفعنا  ما  وهذا 
والشيطان  الله  بين  الصراع  فكرة  دحض  يريد  الكاتب  وكأّن  واإلنسان، 
ألّن الله خالق والشيطان مخلوق، بينما الصراع يتأجج بين المخلوقين: 

الشيطان واإلنسان لما بينهما من قواسم حيًنا، وتباينات حيًنا آخر.
ما  في  الكاتب،  يعمل  المقّدس«،  »الملعون  العنوان  عتبة  من  انطالًقا 
إذ  المختلف،  القارئ  انتظار  آفاق  تشويش  على  التلّقي،  بنظرية  ُيعَرف 
مظلّتها،  تحت  يقيم  النّصي  المتن  نرى  ضدّية  ثنائّية  على  العنوان  يقوم 
عليها  العثور  يمكن  واقعية  شخصيات  تشبه  ورقّية،  شخوًصا  لنكتشف 
في أي مكان وزمان، منذ أن أعلن الشيطان تمّرده على الله مّتخًذا اإلنسان 
وسيلة للتحّدي فينتصر مرة وينهزم مرة أخرى. فهي شخصيات روائية 
فيها من الفعل الحقيقي ومن الصور الخارقة التي تشّكل امتداًدا للمعجزات 

النبوية المتوراثة عن األساطير والكتب السماوية.
باألصوات  يفور  ص��وٍت  صندوَق  الّصراع  قضّية  من  الكاتب  يجعل 
ثّم  األساس،  الصراع  قضّية  من  تتفّرع  إشكالية  قضايا  ليطرح  األخرى، 
مصّدعة  المتلقي،  على  وجودية  أسئلة  فارضة  أوسع،  آفاق  على  تنفتح 
من  المنبثقة  الطروح  وابل  تحت  المتكلّسة،  األفكار  من  اسمنتية  ثوابت 
المتغّيرات التي لم يفسح في المجال أمامها بحّجة أنها دخيل يريد تهديد 

الوعي القائم المألوف.
بين  الملتبسة  العالقة  تلك  المحورية،  القضية  من  انبثق  ما  وأبرز 
خوًفا،  إلهه  يخلق  اإلن��س��ان  أّن  الكاتب،  ي��رى  حيث  وال��ل��ه،  اإلن��س��ان 
استحقاق  أّول  عند  به  الثقة  تهتّز  ثّم   ،)12 )ص.  ضعًفا  ويستجديه 
يرى المرء فيه نفسه وحيًدا يواجه قدره بما يقنع به نفسه أنه الوسيلة 
من  ارتكبه  ما  مسؤولية  الضحّية  محّماًل  الصعوبات،  لتخّطي  األنجح 
الله  على  المسؤولية  رامًيا   ،)71 )ص.  كثيرة  أحايين  في  بحّقها  جرائم 
بحجج أقرب إلى الجبرية. وهذا متوارث عن صاحب هذه النزعة األّول. 
وهو الشيطان حسب القرآن إذ يرمي مسؤولية عصيانه على الله بحّجة 
إغوائه بما سيفعل )قال رّب بما أغويتني ألزينّن لهم في األرض وألغويّنهم 
في  المضّطرب  المرء  يوّجهه  ما  في  ذروتها  إلى  األزمة  لتصل  أجمعين(. 
الثقة  يفقد  وكأّنه  عتاب،  من  الله  إلى  وبرّبه،  وبالناس  بنفسه  عالقاته 
المأسوية  النظرة  إلى  يرّدنا  وهذا   ،)13 )ص.  ورعايته  وحمايته  بقّوته 
غولدمان(،  )لوسيان  الروماني  الباحث  اكتشفها  اّلتي  تلك  الوجود،  في 
هذه  ا  راّدً األدبية،  راسين  ومسرحيات  الفلسفّية  باسكال  خواطر  في 
أّما في عالمنا  الغرب،  الدينية. هذا عند  الجانسينيية  إلى حركة  النظرة 
أّنهم  شعروا  حين  الحداثة  شعراء  النظرة  هذه  جّسد  من  فأكثر  العربّي 
سقطوا  لما  بهم  شامًتا  عنهم  تخلّى  قد  اإلله  إّن  بل  ال  لقدرهم،  متروكون 
فيه من منزلقات ومآٍس، وقد اختزل هذه الصورة الشاعر اللبناني خليل 
يرود  كؤود/  إله  وأّي  »إله  العشرين:  القرن  منتصف  قوله  في  حاوي 

يرود الوجود/ يجّر البريء إلى وكرِه/ ويضحك في سّرِه«.
أوزار  أكتافه  فوق  حاماًل  مفرغة،  حلقة  في  ي��دور  اإلنسان  ويبقى 
تحت  واإلقامة  صعًبا،  التغيير  فيصبح  نشأ،  حيث  والمحيط  الجماعة 
عليه  أُسقطت  رؤية  المرء  فيحمل  الخروج،  على  عصّية  األسالف  عباءة 
فيتوّقف   ،)90 )ص.  آياته  تمّس  أن  يمكن  ال  مقّدًسا  عرًفا  واستحالت 
أمام  نفسها  إلثبات  الكثير  تحتاج  فردّية  معجزة  على  الجدار  هذا  خرق 
العراقيل، لكّن الفكر والجسد اللذين ُمنحهما اإلنسان قادران على جعل 
الداخل  من  ث��ورة  عبر  الممكن  الوعي  رسم  حيث  واقًعا  أم��ًرا  التغيير 

بثورة  يذّكرنا  وه��ذا  لنا،  المرسوم  اإلط��ار  خ��ارج  من  الرؤية  شريطة 
األنبياء الذين ما كانوا لينجحوا لو لم تتسن لهم فرصة الخروج ورؤية 
وجهة  وتبّني  االختيار،  في  حرية  يستدعي  وهذا  الخارج.  من  المشهد 
نظر في الوجود ألّن اإلنسان برجسه وشّره استطاع أن يتحّدى جميع 
المخلوقات حين حمل األمانة التي لم تستطع حملها الجبال والسماوات 
الحاجة  يؤّكد  هذا  كّل  القرآن.  في  جاء  كما  اإلنسان  فحملها  واألرض 
سابق  تصّور  دون  من  الدنيا  إلى  يخرج  المرء  حيث  والفكر،  العقل  إلى 
اختياراته  عبر  هوّيته  بتحديد  فيبدأ  له،  أساس  ال  كالطحلب  لوجوده، 
يعود  هذا  وكل  المتالطمة.  المتناقضات  خضّم  في   )93 )ص.  الصعبة 
يسجدون  وجعلهم  المالئكة،  بها  تحّدى  التي  البنيوّية  تركيبته  إلى 
آدم  من  المتوارث  االكتشاف  وحّب  التعلّم  على  قدرة  من  يمتلكه  لما  له 
الله  فبارك  االكتشاف  وأحّبا  الجّنة  في  التلقين  من  سئما  اللذين  وحواء 
هذه  زالت  وما  الكون  مفاتيح  الكتشاف  األرض  إلى  وأنزلهما  خيارهما 
سمة لدى البشري إذ يتحّمل المخاطر من أجل اكتشاف المجهول )ص. 
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عن  جنح  أّنه  إال  اإلنسان،  في  اإللهية  السمات  هذه  من  الرغم  وعلى 
صفاته اّلتي كان يمكن له أن يكون خليفة الله الحقيقي من خاللها، لكّنه 
على  فيه  الهو  منتصًرا  الموبقات  وارتكب  الدماء  وسفك  األرض  في  أفسد 
)ص.  الضمير  مرتاح  ليظّل  المحارم  ارتكاب  لنفسه  مسّوًغا  األعلى،  األنا 
22(، ليأتي أخوه اإلنسان ويزيده إجراًما عبر معاقبته بطرق أبشع مما 
يزداد  اإلجرام  سمات  من  تخليصه  من  وبداًل  الشّر،  اقترافه  في  اعتمدها 
و)دوران(  )عرقول(  معاقبة  محاولة  في  حصل  هكذا  عليها.  إص��راًرا 
أنواع  ، حين مورس عليهما أبشع  النّص،  المحوريتين في  الشخصّيتين 
استقال  الله  أّن  يرى  إجراًما،  أكثر  عرقول  جعل  ما  لهما،  عقاًبا  التعذيب 
أبشع  األرض يمارس باسمه  له على  األقوى ممّثاُل  ليكون  وتنّحى جانًبا 
األفعال )ص. 14(، والضعيف الذي ال سند له هو َمن يدفع األثمان باهظة 
)ص. 71( وهذا ما حّذر منه الشاعر المصري صالح عبد الصبور يوًما في 
مأساة الحالج حين قال: »ما أتعس أن نلقي بعض الشر/ ببعض الشّر،/ 

ونداوي إثًما بجريمة«.
الخالص،  إلى  ألمح  الكاتب  أّن  إال  المشهد،  ضبابية  من  الرغم  وعلى 
جهة  من  اإللهي  والتدّخل  جهة،  من  البشرية  اإلرادة  على  يتوّقف  خالص 
أخرى، مؤّكًدا أّن الله ذو سعة من الرحمة مترامية الجهات، ال تنقطع فرصه 

الموبوء ال  الواقع  أّن هذا  للكافر والمؤمن، مؤّكًدا  للجاني والمجني عليه، 
خالص له إال بمعجزة جديدة، وما الجاّلد إال ضحّية قبل اقترافه الموبقات، 
ويحتاج إلى بذرة حياتية جديدة، مّثلها في النص الشيخ )نوس( اّلذي 
تكّفلت  التي  ابنته  طريق  في  مولوًدا  إعادته  عبر  )عرقول(  بإنقاذ  تكّفل 
أكثر  الروائية  الرؤية  لكّن  )أنويا(.  تدعى  خارقة  تصرفات  ذات  امرأة  بها 
ما  هذا  وكأّن  والمتناقضات،  األضداد  بين  المسافة  تذويب  في  تمّثلت  ما 
يحتاج إليه الوجود ليتخلّص من معاناته، أكثر مما يحتاج إلى انتصار 
طرف من النقضين على اآلخر، ألّن الشّر والخير ليسا ذاتيين )ص. 148(، 
بل يخضعان لكيفّية التصّرف بهما، وهذا يتوّقف على اإلنسان وأفعاله. 
الحياة  وكذلك  وإرادة،  علم  دون  من  معجزة  ال  لكّن  منها،  بّد  ال  فالمعجزة 
شرًعا ال تستوي إال بما يقابلها من حياة مدنية جّسدها الكاتب في ما يشبه 
التوفيق بين الجانب الشرعي للزواج والجانب المدني )ص. 165( حيث 
كل طرف أنقذ اآلخر بداًل من القضاء عليه وكأّن هذا ما نحتاجه اليوم طريًقا 

للخالص.
النص  لهوية  تحديًدا  األكثر  الجانب  وه��ذا  الفنّية،  الناحية  من  أّم��ا 
السردّية  العناصر  من  العديد  يوّظف  أن  الكاتب  استطاع  فقد  األدبّية، 
التي تضافرت في سبيل تشييد عالم النّص الروائي، حيث تقنيات الزمن 
على  ذلك  وجاء  كثيرة  محطات  في  تتابعّيًا  السرد  كان  وإن  ومفارقاته، 
العليم، وهذا  الراوي  الكاتب  اعتمد  التشويق، كما  حساب بعض عناصر 
من  بطالً  الراوي  يكون  أن  يمكن  ال  إذ  الروائي  النّص  طبيعة  مع  يتناسب 
أبطال النص محدود المعرفة، خصوًصا أّن الجوانب اإلعجازية الخارقة 
لم  هذا  لكّن  والمستور،  المكشوف  يعرف  المعرفة  مطلق  راو  إلى  تحتاج 
تعبير  حسب  كالله  يكن  لم  إذ  النّص،  خارج  البقاء  في  الكاتب  يسعف 
أّي موضع، بل كان موجوًدا  ُير في  فلوبير، حاضًرا في كّل مكان لكنه لم 
محّدًدا  الشخصيات،  على  نظره  وجهة  فارًضا  األحيان،  بعض  في  بثقله 
مصيرها من دون حرية لها، بل قّدم نفسه واعًظا أحياًنا عبر مقاطع يمكن 
أن تكون خارج حركة الزمن السردي، ومنها المقطع الذي جعله يشارك 
السّجان في حكمه على البطل بأّنه نتن ومجرم )42(، طارًحا أسئلة كان 
ينبغي تركها للمتلقي ليطرحها عليه وعلى نفسه )ص. 59(، فكان يمكن 
رفيعة  بخيوط  ويحّركها  شخصياته  يدير  أكثر،  محايًدا  يظّل  أن  للكاتب 

كمخرج متواٍر خلف ستارة المسرح.
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
مدينة مغربية 1 .

من ضواحي لندن، من األطراف 2 .
يجيء، أصابع 3 .

تام، بحيرة مالحة وسط التبت 4 .
عائلة، يضجر، رطبتا بالماء 5 .

من كبار فرسان شارلمان، برَق، ضمير منفصل 6 .
أشار باليد، منازل، حرف أبجدي مخفف 7 .

تنّظم، إشترعا 8 .
يوافق الرأي، عودتكما 9 .

غير  مطبوخ، مدينة في بورما 10 .
شهيرة،  أميركية  جامعة  الشيء،  على  تعّود  11 .

سقي
السومريين  ل��دى  القمر  اإلل���ه  ن��ص��ب،  ح��رف  12 .

واآلشوريين، يشاهده

عمودياً: 
والية أميركية 1 .

متشابهان، أعتب على، أعلى قمة في كريت 2 .
قبيح المظهر، مدينة في جنوب فنلندا، حرف جر 3 .

يهتما باالمر، هدما البناء 4 .
الشيء(،  من  )الشيء  برفق  وأخرجت  إنتزعت  5 .

دعمت، ألف
عندنا، يظهر من بعيد 6 .

أنت )باألجنبية(، أعبئ، يتهم 7 .
حلم، مرفأ إيطالي 8 .

نلي، سهامي 9 .
نكاتب، نائح 10 .

أقتلها، حرف أبجدي مخفف 11 .
نكش الصوف، أحد الوالدين، مصيف لبناني 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،837594261  ،296813475  ،145672389
 ،368941527  ،924735618  ،751268934

483156792  ،572389146  ،619427853
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( روكي مونتنز 2 ( ايران، اساند 3 ( يدفع، داناييد 
فلس،   )  6 يس  ويع،  سحره،   )  5 ردم  باسه،  وي،   )  4
بريق، اهب 7 ( افارق، تالل 8 ( المت، امد، خنت 9 ( ابدل، 
ايمان 10 ( ظل، ر ر11 ( مايا، ارمنيا 12 ( اهملناه، سل. 

عموديا:
1 ( يوسف العظمة 2 ( وادي حلفا، ال 3 ( كيف، رساما، 
يا 4 ( يرعبه، رتبناه 5 ( ما، بق، در 6 ( وندسور، المال 7 ( 
اهديتم، مرن 8 ( تان، يقدا، ما 9 ( نسارع، يرنه 10 ( زايد، 

الخمري 11 ( نيميه، نا، اس 12 ( ادد، سباتنا.

حلول العدد ال�سابق

»عمومّية« التحاد المواي تاي

 

النتخاب هيئة اإدارّية جديدة

دعت الهيئة االدارية لالتحاد اللبناني للمواي تاي )تاي بوكسينغ( الجمعيات المنضمة 
الى عائلة االتحاد الى حضور الجمعية العمومية  النتخاب هيئة ادارية جديدة عند الساعة 
يحدد  االتحاد.  مقر  في  الثاني المقبل   فيه 1 تشرين  الواقع  األحد  ظهر  قبل  من  العاشرة 
لها  يحق  الشروط والتي  المستكملة  األندية  من  األعضاء  الجلسة االولى بثلثي  نصاب 
مدعوة  العامة  الهيئة  تكون  األولى،  الجلسة  في  النصاب  يتأّمن  لم  حال  وفي  التصويت. 
حكماً لالنعقاد في  جلسة ثانية في االسبوع الذي يليه أي بتاريخ 8 تشرين الثاني المقبل 
في المكان والتوقيت نفسيهما من دون الحاجة الى توجيه دعوة ثانية ويكون النصاب فيها 
المرشحين  باسماء  الئحة  االدارية  الهيئة  النصف. وستنشر  من  المطلقة أي أكثر  االكثرية 
المقبولين في مقر االتحاد في اليوم التالي إلقفال مهلة التراشيح )28 تشرين األول(. وعلى 

جدول اعمال الجلسة إقرار البيانين المالي واالداري وانتخاب هيئة ادارية جديدة.

الرو�صّي روبليف ي�صعد اإلى المركز الثامن

 

ودجوكوفيت�ش في ال�صدارة ونادال و�صيفًا

صعد الروسي أندريه روبليف إلى المركز الثامن في التصنيف الجديد لرابطة الالعبين 
بطرسبورغ  بطولة  بلقب  تتويجه  بعد  االثنين،  أمس  الصادر  المضرب،  لكرة  المحترفين 

الروسية، األحد.
مليون  نحو  جوائزها  مجموع  البالغ  بطرسبورغ،  ببطولة  بتتويجه  روبليف  وع��ّزز 
و400 ألف دوالر، على حساب الكرواتي بورنا تشيليتش، ليعزز حظوظه بالظفر بإحدى 
روبليف  رفع  وبذلك،  الختامية.  الماسترز  بطولة  إلى  المؤهلتين  األخيرتين  البطاقتين 
22 عاماً غلته من األلقاب هذا الموسم إلى أربعة، بعد الدوحة وأدياليد األسترالية  البالغ 
أوالً  المصنف  دجوكوفيتش  نوفاك  الصربي  النجم  رقم  بذلك  معادالً  األلمانية،  وهامبورغ 

عالمياً.
من جهة أخرى، عّزز األلماني ألكسندر زفيريف موقعه في المركز السابع، بعد تتويجه 

بلقب دورة كولونيا، على حساب الكندي فيليكس أوجيه-الياسيم.
وفي ما يلي ترتيب المصنفين العشرة األوائل:

11740 نقطة � الصربي نوفاك دجوكوفيتش   1
9850 � اإلسباني رافائيل نادال    2

9125 النمساوي دومينيك تييم   �  3
6630 � السويسري روجر فيدرر   4

5925 اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس   �  5
5890 الروسي دانييل مدفيديف   �  6
 7 � األلماني ألكسندر زفيريف 4855
3429 أندريه روبليف  الروسي   �  8

3180 � األرجنتيني دييغو شفارتزمان   9
� اإليطالي ماتيو بيريتيني 3075.  10

فينغر يرّد على مورينيو:

 

كاأنني في رو�صة للأطفال

الفني  للمدير  الذاتية  السيرة  عن  الذع  بشكل  توتنهام،  مدرب  مورينيو،  جوزيه  تحدث 
األسبق ألرسنال، آرسين فينغر حيث لم يذكره المدرب الفرنسي في كتابه وكان لدى فينغر رد 
على تصريحات البرتغالي. مؤخراً  أصدر فينغر البالغ 70 عاماً سيرة ذاتية بعنوان »حياتي 
وُسئل  الكتاب،  في  مورينيو  لجوزيه  ذكر  أي  هناك  يكن  ولم  واألبيض«،  األحمر  باللونين 
البرتغالي في أحد المؤتمرات الصحافية عن شعوره تجاه هذه الحقيقة. وأجاب مورينيو 
وقتها موّجهاً كالمه لفينغر: »لن تكتب فصالً عن 12-14 مباراة لم تفز بها أبداً، فلماذا تتحدث 
أفهم  أنا  لذلك  بنفسك..  فخوراً  وجعلك  ذاتك،  إرضاء  أجل  من  الكتاب  نشر  كتابك؟  في  عني 
وضعك تماما«. وعلق فينغر على تصريحات المدرب البرتغالي على »كانال بلس« الفرنسية: 
»تعليق مورينيو حول غياب ذكره في كتابي؟ ال يزعجني، إنها طريقته الدائمة في إزعاجي، 
أشعر وكأنني في روضة األطفال معه، ولكن هذا األمر جزء من شخصيته«. وتابع: »جوزيه 
ليس على حق تماماً. انتصرت عليه مرتين، وتعادلنا في 7 مباريات، وفاز في 9 مناسبات، 
كما أن النتائج ال تتعلق به فقط كمدرب، ولكن بالفريق ككل، وظيفة المدرب إخراج أفضل ما 
في العبيه«. دّرب فينغر أرسنال من 1996 وحتى عام 2018، وفاز بثالث بطوالت إنكليزية، 
في  وذلك  هزيمة،  دون  من  الذهبي  اإلنكليزي  الدوري  لقب  حقق  الذي  الوحيد  المدرب  وهو 
موسم 2003-2004 مع »المدفعجية«، كما حصل مورينيو على ثالثة ألقاب بالبريميرليغ 

مع تشيلسي أعوام )2005 ، 2006، 2015(.

سوق  في  المتخصص   ،Transfermarkt«« موقع  نشر 
االنتقاالت وقيمة الالعبين، تشكيلة لفريق مؤلف من أغلى العبي 

كرة القدم في العالم في الوقت الحالي.
في  أب��رزه��ا،  تمثلت  كثيرة،  مفاجآت  التشكيلة  وش��ه��دت 
نادي  هداف  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  الثنائي،  غياب 
برشلونة،  نادي  قائد  ميسي،  ليونيل  واألرجنتيني  يوفنتوس، 
بعد انخفاض قيمتهما، نتيجة تقّدمهما في السن. ويقّدر الموقع، 
60 مليون يورو، مقابل  لرونالدو حالياً، بنحو  السوقّية  القيمة 
100 مليون يورو لميسي. وغاب عن التشكيلة األغلى في العالم 

أيضاً، النجم المصري محمد صالح، المحترف في صفوف نادي 
العالم  في  العباً   11 أغلى  تشكيلة  وجاءت  االنكليزي.  ليفربول 

في الوقت الحالي على الشكل التالي:
� في حراسة المرمى: السلوفاكي يان أوبالك )أتلتيكو مدريد 

- 90 مليون يورو(.
� في خط الدفاع: الكندي ألفونسو ديفيس )بايرن ميونيخ - 
 80 الهولندي فيرغيل فان دايك )ليفربول -  80 مليون يورو(، 
 70  - )يوفنتوس  ليخت  دي  ماتيس  الهولندي  يورو(،  مليون 
 - )ليفربول  أرنولد  ألكسندر  ترينت  اإلنكليزي  ي��ورو(،  مليون 

110 ماليين يورو(.
� في خط الوسط: األلماني جوشوا كيميتش )بايرن ميونيخ 
)مانشستر  بروين  دي  كيفين  البلجيكي  ي��ورو(،  مليون   85  -
120 مليون يورو(، السنغالي ساديو ماني )ليفربول  سيتي - 
)مانشستر  سترلينغ  رحيم  اإلنكليزي  ي��ورو(،  مليون   120  -

سيتي - 128 مليون يورو(.
سان  )باريس  مبابي  كيليان  الفرنسي  الهجوم:  خط  في   �
سان  )باريس  نيمار  البرازيلي  يورو(،  مليون   180  - جيرمان 

جيرمان – 128 مليون يورو(.

في قمة لندنية رائعة وشيقة فرض وست هام التعادل المثير على توتنهام بثالثة أهداف لكل 
منهما في إطار المرحلة الخامسة من الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم. وجاءت أهداف توتنهام 
كلها في أول 16 دقيقة من المباراة ما جعل نتيجتها تبدو وقد حسمت مبكراً »بالضربة القاضية« 
لمصلحة السبيرز. افتتح التسجيل لتوتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة األولى 
في  الثالث  الهدف  وأضاف  عاد  ثم  الثامنة  الدقيقة  في  الثاني  الهدف  كاين  هاري  يضيف  أن  قبل 
الدقيقة 16 وفي الدقيقة 82 بدأت لحظات اإلثارة والتشويق في المباراة عندما أحرز البارغوياني 
فابيان بالبوينا هدف وست هام األول، قبل أن يسجل دافينسون سانشيز الهدف الثاني للمطارق 
أطلق  بالمباراة  ورجاله  مورينيو  فوز  إلعالن  يستعّد  الجميع  كان  وعندما  مرماه.  في  بالخطأ 
األرجنتيني مانويل النزيني تسديدة رائعة سكنت شباك حارس توتنهام الفرنسي هوغو لوريس 
أحد  في  ضائع،  من  بدالً  المحتسب  الوقت  من  الرابعة  الدقيقة  في   )3-3( التعادل  هدف  معلنة 
بايل  غاريث  للويلزي  األولى  المشاركة  المباراة،  وشهدت  اآلن.  إلى  الحالي  الموسم  أهداف  أجمل 
ستيفن  للهولندي  بديالً  حّل  حيث  مدريد،  ريال  من  اإلعارة  سبيل  على  إليه  العائد  توتنهام  العب 
بيرغوين في الدقيقة 72 علماً أنه كاد أن يسجل الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 90+2. بذلك 
رفع توتنهام رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس فيما وصل رصيد وست هام إلى 7 نقاط في 

المركز الثامن.

احتفل العبو وجهاز نادي الزمالك المصري، بالفوز المثير على الرجاء المغربي في ذهاب نصف 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام غرفة التونسي فرجاني ساسي داخل فندق إقامة الفريق األبيض. 
غاب  الذي  ساسي،  فرجاني  زميلهم  يوسف،  إسماعيل  برئاسة  الزمالك  بعثة  وأفراد  العبو  ودعم 
عن المباراة إلصابته بفيروس كورونا كوفيد19-. وهتف الالعبون والجهاز الفني »أوو فرجاني 
ساسي.. أوووو بنحبك يا ساسي.. بنحبك يا ساسي«. وقام الالعب برد التحية لجميع أفراد البعثة 
وزمالئه بالفريق ممسكاً بعلم الزمالك وقام بالتلويح به، عن ُبعد مراعياً التباعد االجتماعي لعدم 
نقل العدوى ألحد من أفراد البعثة. وخطف نادي الزمالك المصري فوزاً غالياً من الرجاء البيضاوي 

المغربي، بهدف نظيف، خالل المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدار البيضاء.
أحرز أشرف بن شرقي هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة ال� 18 من رأسية رائعة، بعد أن اخترق 
ليرتقي  شرقي،  بن  المغربي  إلى  متقنة  عرضية  كرة  ومرر  اليسرى  الجهة  من  »زيزو«  سيد  أحمد 
الدور  إياب  المقبل في  الفريقان السبت  الشباك برأسه. وسيلتقي  الكرة  الجميع ويسكن  أعلى من 
نصف النهائي بالقاهرة. بهذا الفوز، قطع الزمالك خطوة نحو التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم لتلوح قمة مصرية في األفق. بعدما فاز األهلي بطل مصر في الدار البيضاء بنتيجة -2 

صفر على الوداد البيضاوي في المواجهة األولى بالمربع الذهبي السبت الماضي.

مهّدداً  كان  الذي  فيال  أستون  فريق  واصل 
في  تألقه  الماضي،  الموسم  في  بالهبوط 
على  ال��راب��ع  ف��وزه  وحقق  الجديد  الموسم 
ليستر  مستضيفه  على  تغلبه  عقب  التوالي 
المرحلة  إط��ار  ف��ي  رّد  دون  بهدف  سيتي 
الممتاز.  اإلنكليزي  ال���دوري  من  الخامسة 
بدون  التعادل  إل��ى  تتجه  المباراة  وكانت 
أهداف حتى تمّكن الوافد الجديد على صفوف 
الفوز  هدف  تسجيل  من  باركلي  روس  فيال 
حصد  وبذلك،   .91 الدقيقة  في  جداً  الثمين 
أستون فيال العالمة الكاملة من أربع مباريات 
مباراة  مع  نقطة   12 برصيد  ثانياً  وب��ات 
عن  واح���دة  نقطة  ب��ف��ارق  متخلفاً  مؤجلة، 
ايفرتون المتصدر. وكان نجم المباراة جناح 
استون فيال جاك غريليتش الذي خلق متاعب 
وتمريراته  بمراوغاته  ليستر  لدفاع  كبيرة 
كثيراً  ليستر  تأثر  بدا  المقابل،  في  المتقنة. 
بغياب هدافه جايمي فاردي. وانتظر استون 
له  المباراة ليسجل  األخيرة من  الثواني  فيال 
روس باركلي هدف المباراة الوحيد بتسديدة 
الحارس  فشل  المنطقة  خ��ارج  من  زاحفة 

الدنماركي كاسبر شمايكل في صدها.

ت�صكيلة الالعبين الأغلى في العالم.. رونالدو ومي�صي و�صالح خارجها!

قّمة »لندنّية« مثيرة انتهت بالتعادل..

تقّدم توتنهام بالثالثة فرّد و�صت هام بالمثل

لعبو الزمالك يهتفون لفرجاني �صا�صي

بعد فوزهم على الرجاء في الدار البي�صاء

اأ�صتون فيال يوا�صل تاألقه بفوز رابع
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

نابلسّية األصل وفخر المدينة بتاريخها العريق 
النابلسّية ال تتغّير مهما  اللذيذ، فالكنافة  وطعمها 
داخل  في  وهي  صناعتها  على  األجيال  تعاقبت 
وإن  األماكن،  من  غيرها  عن  وألذ  أطيب  المدينة 

كانت بالمقادير والمكّونات نفسها.
البلدة  في  الماّرين  لكل  ُبعد  عن  رائحتها  تفوح 
من  جزءاً  تشكل  فهي  نابلس،  مدينة  في  القديمة 
إن  ويقال  التاريخ.  برائحة  يفوح  متجّدد  ت��راث 
الدولة  لمؤسس  سابق،  وقت  في  أع��ّدت  الكنافة 
دمشق.  في  سفيان،  أب��ي  بن  معاوية  األم��وي��ة، 

يكن  لم  رمضان  في  سحوره  يتناول  كان  وعندما 
شيء يسّد جوعه غير الكنافة حيث أعّد له الطبق 

عندما زار نابلس.
والسمن  الطحين  من  الكنافة  عجينة  وتعّد 
فركها  يتم  صناعتها  وعند  أساسي،  بشكل  والماء 
إن��اء  ف��وق  توضع  ث��م  صغيرة  لقطع  وتفتيتها 
شويها  ليتّم  النار  فوق  موضوع  كبير  نحاسي 
على  لتحمى  فوقها  البلدي  الجبن  وضع  ثم  ومن 
النار قليالً ثم تقلب بإناء آخر ليرى وجهها األحمر 

ويسكب فوقها القطر وتقّدم بشكل الئق للزبائن.

القدم  منذ  طعمها  أو  الكنافة  نوعية  تتغير  لم 
وإلى اليوم ويحافظ كل جيل على إبقائها بالمقادير 
يريدون  وصّناعها  فمتذوقوها  نفسها  والمكونات 
القديمة  بطريقتها  الكنافة  على  يحافظوا  أن 

القديم.  وطعمها 
والناعم  الخشن  هما  بنوعين  الكنافة  وُتعرف 

ويعد األخير األكثر تداوالً واأللذ طعماً.
وولعهم  بحبهم  م��ع��روف��ون  نابلس  أه��ال��ي 
اعتيادّي،  بشكل  بيوتهم  في  ويعدونها  بالكنافة 
األمر  يقتصر  وال  المناسبات  في  يقّدمونها  كما 

الحلوى  هذه  يحب  فالجميع  نابلس.  أهالي  على 
ويأتي من كل مكان من داخل فلسطين وخارجها، 
أثرت  بالسياحة  التي أضّرت  لكن جائحة كورونا 
السياح  يأتي  كان  فقد  غيرها،  كما  الحلوى  على 
إلى نابلس من كل أنحاء العالم ليتذّوقوا الكنافة، 
المدينة  أهالي  على  مقتصرة  فهي  اليوم  وأم��ا 

والمدن المجاورة.
للمشاهدة:

h t t p s : / / y o u t u . b e /
kAWZnoohwYk

الفضائي  المسبار  أميركا  أطلقت 
عام  وف��ي   ،1977 ع��ام  »ف��وي��اج��ر«، 
النظام  من  المركبة  خرجت   ،2018
وبرغم  النجوم،  بين  ودخلت  الشمسي 
المدة الزمنّية الطويلة التي مضت على 
يرسل  يزال  ما  المسبار  أن  إال  إطالقه، 
معلومات إلى األرض من خارج نظامنا 

الشمسي.
ظاهرة،  »فوياجر«  المسبار  ورصد 
ل��ي��س��ت ج��دي��دة ع��ل��ى ال��ع��ل��م��اء، في 
نظامنا  عن  بعيداً  الخارجي  الفضاء 
الكثافة  زيادة  سجلت  حيث  الشمسي، 

في الفضاء.
وي���ح���ّدد ال��ع��ل��م��اء ح��اف��ة ال��ن��ظ��ام 
من  قل��يل  ع��دد  خ��الل  م��ن  الشمسي 
في  المنت��شرة  المختلفة  ال��ح��دود 
عبرها  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ول��ك��ن  ال��ف��ض��اء، 
»الغالف  باسم  ُتعرف  مؤخراً  المسبار 
بواسطة  تحديدها  ويتم  الشمسي«، 

الشمسّية. الرياح 
 »sciencealert« مجلة  وبحسب 
الفضاء  ف��إن  المتخصصة،  العلمية 
يطلق  الشم��سّية  المجم��وعة  داخ��ل 
حين،  في  الشمسي«،  »الغالف  عليه 
ي��ط��ل��ق ع��ل��ى ال��ف��ض��اء خ���ارج���ه رم��ز 

.»VLIM«
كرة  ليس  الشمسي«  »الغالف  لكن 
مستديرة، كما يظّنه البعض، إنه أشبه 
الشمسي  النظام  مع  بيضاوي،  بشكل 
طرفيه  أحد  في  الكواكب(  يشكل  )الذي 
ك��األن��ف  ط��وي��الً  ذي���اًل  خلفه  ليشكل 

البيضاوي.
أنه  على  عموًما  الفضاء  إل��ى  ُينظر 

تماًما،  ليس  كذلك،  ليس  لكنه  ف��راغ، 
المنخفضة  المادة  كثافة  من  بالرغم 

للغاية، لكنها ال تزال موجودة.
وت����م ح���س���اب م��ت��وس��ط   ك��ث��اف��ة 
مجرة    في  النجمي  للوسط  اإللكترون 
جسيًما   0.037 بحوالي  التبانة،  درب 
كثافة  تبلغ  بينما  مكعب،  سنتيمتر  لكل 

البالزما في الغالف الشمسي الخارجي 
سنتي��متر  لكل  إلكترون   0.002 حوالي 

مكعب.
الثاني،  »فوياجر«  مسبار  واكتشف 
زي��ادة  الشمسي  النظام  تخّطيه  بعد 
بحوالي  سجلت  الكثافة،  ف��ي  ح��ادة 

مكعب. سنتيمتر  لكل  إلكتروناً   0.12

الكميات  مع  الكميات  هذه  وبمقارنة 
قليلة  تبدو  األرض،  على  الموجودة 
إلث��ارة  يكفي  بما  مهمة  لكنها  ج���داً، 
اهتمام العلماء، خاصة مع عدم القدرة 

على معرفة السبب.
من  الكثير  البيانات  ه��ذه  وأث���ارت 
التي تحاول تفسير  الجديدة  النظريات 

الكبيرة،  االخ��ت��الف��ات  ه���ذه  أس��ب��اب 
حول  األسئلة  من  واسعاً  باباً  وفتحت 

الفضاء:  طبيعة 
أن  يمكن  أخرى  اختالفات  هناك  هل 
المركبة  تكتشف  أن  يمكن  هل  ترصد؟ 
مزيداً من الكثافة أو كثافات تقارب تلك 

الموجودة على األرض؟

حا�صرتها الكورونا واقت�صر تذوقها على اأهل المدينة والجوار..

الكنافة النابل�صية تبهر الأجيال بطعمها المذهل

»الف�صاء لي�س فراغا«... 

»فوياجر« بعد م�صار 41 عامًا يك�صف حقيقة...
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�ســد الوبــاء

دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية 
في الحزب السوري القومي االجتماعي 
التي  الــوبــاء»  ضــّد  »معاً  حملة  دعــم  إلــى 
ــمــؤســســات  ــقــتــهــا مـــع عــــدد مـــن ال أطــل
والشبابية،  واإلنــســانــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
ما  لتأمين  تــبــّرعــات  جمع  إلــى  وتــهــدف 
بحاجة  هم  لمن  غذائية  سلل  من  أمكن 

إليها.
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التوا�شل بين فل�شطين وال�شام*

{ يكتبها الياس عّشي

مّر ألفان من األعوام دون أن ينقطع 
التواصل بين فلسطيَن مسقِط رأس 
السيّد المسيح وبالد الشام، وال بين 
القدس ومعلوال، وال بين المسجدين 
قانا  بــيــن  وال  واألمــــــوي،  األقـــصـــى 
الشاهدة على أول أعجوبة اجترحها 
بعد  لمّرتين  الشهيدة  وقانا  المسيح 
أن غزاها البرابرة، وقصفوا أطفالها؛ 
ألم يفعلوا من قبُل يوم أمر هيرودس 

بذبح أطفال بيت لحم؟
إلى  طريقه  أضاع  لعصفور  الذاتية  »السيرة  روايتي  *من 

الشام«

درد�صة �صباحية

تصنيع الكنافةكنافة نابلسية
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