
 w�UO��« —d�L�« V��

 Î U�Oz— Íd�d��« bF� W�uJ�K� o�U��« fOzd�« Ãd�O� ÂuO�«
 s�  ‰Ë_«  ¨Ê«d??�√  r��  U�bF�  ¨…b�b��«  W�uJ��«  qOJA��  Î UHKJ�
  «—UA��ö�  b??�b??�  qO�Q�  WO{d�  s??�  dEM�«  ·d??B??�  «b�F�
 nOKJ��U� ‰u�I�« d�√ r�� U�bF� j�u�« XO� s� w�U��«Ë ¨WO�UOM�«
 Î UCH�M� Íd�d��« WOL��� Êu�uI� s�c�« »«uM�« œb� ÊU� ULN�
 ‰uI� ‚UO��« «c� w�Ë ¨w�UO��«Ë wHzUD�« rN� Ò“u� ÊU� ULN�Ë
 sJL� Î U�zU� 56 s� t�OL�� u� Íd�d�K� oI�L�« r�d�« ÒÊ≈  UF�u��«
 dO��«  WO�uI�«  WK�J�«   —Òd�  «–≈  Î U�zU�  61  ?�«  nI� v�≈ l�d�� Ê√
 s� Î «b�«Ë Î «bz«“ nBM�« oOI�� v�« eHI�« W�d� t�M�Ë t�OL���
 WOL���«  w�  Î U�—u��œ  d�R�  ô  UL�—  W�uMF�  …eOL�  »«uM�«  œb�
  UF�u�  X�b�  «–≈  ¨…dO�J�«  WO�UO��«  w�UFL�«  qL��  UNMJ�
 Î U��R� qBHML�« VzUM�« UL� sOKI��� sO�zU� WOL�� qOM� q�I��L�«
 q�J� s� qOI��L�« VzUM�«Ë ÊU�“u�U� ÊuD�√ WO�UM�K�«  uI�« s�
 ÂuO�« ÕU�� —ÒdI�� WO�uI�« WK�J�«Ë ¨d�U{ ‰UAO� ÍuI�« ÊUM��
 ÎôUB�«  Ê«œd??�  bF�√  VzUM�«  WK�J�«  fOz—  vIK�  U�bF�  ¨UNH�u�
 qOJA�� œuN��« d�UC�� t�u�œ t�ö� b�√ Íd�d��« fOzd�« s�
 W�dH�«  ŸUO{  Âb�  WO�ËR��  qÒL���Ë  œö��U�  iNM�  W�uJ�
 ¡UN�≈ WOL�« vK� Ê«œd� b�√ ULMO� ¨WO��dH�« …—œU�L�« l� W�U�L�«

 Ê_ Î UO�«œ ¨WO�ËR�L�« qÒL��� W�uJ� œu�Ë …—Ëd{Ë ⁄«dH�« ‰U�
 Î UOM�ËË Î UO�UO� w�uJ��« n�uL�« s ÒB�� WF�U� W�uJ� ÊuJ�
  «—UO��« WK�J�« —œUB� XI�√Ë ¨wM�u�«Ë w�UO��« qI��U� eÒOL��Ë
 fOz— bM� UN�«u�√ l{ËË WOL���«Ë WOL���« Âb� sO� W�u�H�
 wM�u�« —UO��« l� tK�« »e� s�UC�� Ê√ `�d� ULMO� ¨W�—uNL��«
 vI��  YO��  ¨d�¬  b�√  WOL��  ÊËœ  Íd�d��«  WOL��  ÂbF�  d��«
 —UE��U� “«e��ö� t�O�d� ÷ÒdF�� ôË Î «bO�Ë Î U��d� Íd�d��«
 Î «dOOG� bNA� Ê√ Î UF� —UO��«Ë »e��« dE�M� w��« nO�Q��«  U{ËUH�
 W�—UAL�« r�� lO�u� `O��  UL�UH� ’d� ÁU��U� q�UF��« w�
 ÂuNH� w??�ö??� ¡«—“u???K???�  U??H??�«u??� n??I??� X??�??� W??�u??J??�??�« w??�

Æw�UO� r�œË WO�UO� WOHK�� sOO�UB��ô«
 w��«  s�ËUMF�«  w�  …d{U�  X�U�  nO�Q��«  V�U��Ë  V�UB�
 UN�ö�  b�√  w��«  f�√  t�LK�  w�  W�—uNL��«  fOz—  UNM�  ÀÒb��
 …b�b��«  W�uJ�K�  Î U�«uM�  Î UF{«Ë  ¨W�—u��b�«  t�UO�ËR��  qÒL��
 WO�K��U� w�u� WK��√ Î U�—U� ¨œU�H�« W��UJ� s�ËUM� ‰u� —Ëb�
 WOL�� w� »«uM�«  vK� WO�ËR�L�«  Î UOIK� ¨Íd�d��«  WOL�� ÁU��
 œU�H�«  W��UJ�  „—U??F??�  ÷u��  Î U��UM�  Î U��d�  qJA�  ô  s??�

ÆÕö�ù« „—UF� w� ÒwCL�«Ë
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 q�√ s� „«dF�« ·U�M� U�bM� V�� ô
 …UO��« o� ÆÆÆ…UO��« w� UMI� XO���

ÆW�_« pK� u� Íc�« s�u�« w�

ÁœUF�

 bF� W??�u??J??�??K??�  o??�U??�??�«  f??O??zd??�«  t??F??L??� U???� ≠
 …eHK�L�«  t�LK�  X�I�√  w��«  ÂU??�_«  ‰ö??�  Íd�d��«
 ÊU� ¨W??�u??J??�??�« W??�U??zd??� t??�??�d??� U??N??O??� s??K??�√ w??�??�«
 o�U��«  VzUM�U�  ¡UHK�  s??�  ¡«u???�  ¨…u??�??I??�«  b??�b??�
 dOL� WO�UM�K�«   «uI�«  »e� fOz— Ë√  ◊ö�M� bO�Ë
 ¡«u�  ¨WO�Uzd�«  W�u���«  w�  ¡U�d�  s�  Ë√  ¨l�F�
 Âö�Ë ¨Ÿu��√  q��  d��«  wM�u�«  —UO��«  fOz— Âö�
 n�«u� v??K??� Î U??�u??D??F??� ¨f????�√  W??�—u??N??L??�??�«  f??O??z—
  uB�  X�d�  w��«  „«d��«  w�  WK�UH�«   U�UL��«
 tFL� b� ÊU� U� dO�J� ‚uH� ¨t�O�d� t�u� lH�d�
 tB ÒB� Íc??�«  „«d??�??�«  iF� w??� …b???�«Ë WN� s??�
 tKL� b???� Î U??�u??L??� „«d???�???�« ÊU???� U??L??M??O??� ¨œU??I??�??�ôU??�
 r�—Ë  ¨W??�Ëb??�«  w??�  sO�ËR�L�«  Òq??�  l??�  ÍËU���U�
 ¨UN�u�  Íd�d��«  ‰UI��«  Ÿu??M??�«Ë  r���U�  ‚—U??H??�«
 W�d�  sO�Ë  ¨Âu??O??�«  t�H�  `O�d��  p�L��  ULMO�
 W�UI��ô«  bF�  W�U��  X�U�  W�uJ��«  W�Uzd�  …œuFK�
 œu�Ë  r�—  Íd�d��«  UNC�—  Î U�u�  90  s�  d��Q�
 WOL�� q�UIL�« w�Ë ¨W�uJ��« qO�JA�� WO�U� ’d�
 ÊuLCL�« dO� s� …œuF� Î U�u� 60  ?�«  oI�� œUJ�U�
 vF��  ¨nO�Q��U�  …bOF��«  rO�«u��«  v??�≈  qB�  Ê√

 ødÒOG� Íc�« UL� ¨Íd�d��« UNO�«
 Íc??�« Íd??�d??�??�« Êu??J??� Ê√ v??A??�??� s??� „U??M??� ≠
 ÊU�  q��  s�  WO�uJ��«  WO�ËR�L�«Ë  WOL���«  i�—
 jI��Ë  —UNM�  bK��«  „d��  w�—U�  —«dI�  p�–  qFH�
 ¨UNzUHK�Ë W�ËUIL�« ·«bN��ô W�NML� WKL� sL{
 W�uJ�  nO�Q��  wN�M�  ô  WOL���  vF��  ÂuO�«  t�√Ë
 W�ËUIL�«  qOL���  ¨·«b??N??�??�ô«Ë  jGC�«  q??�«u??�
 s�  ¡ôR???�  —c??�??�Ë  ¨qODF��«  WO�ËR��  UNzUHK�Ë
 o���  wKOBH�  r�UH�  ÊËœ  WOL���«  Íd�d��«  `M�
 Èu� vK�  dN� w��« —U�ü« l� Î U�uB� ¨WOL���«
 ·ö��«Ë  WOL���«  qFH�  UN�uH�  w�  Î UJJH�  WO��UG�«
 b�d�  Íd??�d??�??�«  ÒÊ√  ÊËd???�¬  rNK��  bI�F�Ë  ¨UN�u�
 jGC�«Ë  W�uJ��«  W�Uz—  l�u�  vK�  Áb�  lC�  Ê√
 Î U�U�— ¨—UE��ô« ‰U� u�Ë nO�Q��« w� t�Ëd� ÷dH�
 qO�c�� w�—U��«Ë wK�«b�« jGC�« d�UM� dO�Q� vK�
 Î U�Ëd�  gOF�  w��«  t��U�“  ÒÊ«  ·dF�  u�Ë  ¨ U�IF�«
 “e�  b�Ë  WO�UOM�«   U�U���ô«  w�ö�  Ê«  V��  W�F�
 W�uJ�K�  fOzd�  ¨WDK��«  w�  tF�u�  s�  U�—uC�

ÆrJ��« Ã—U� ÷—UF� rO�“ œd�L� fO�Ë
 ÕdD�  ¨d�c���«Ë  WOA��«  d�UM�  w�  oO�b��«  ≠
  «–  sJ�  r??�  «–U??L??�  ‰ ÒË_«  ¨UN�U��√  vK�  s??O??�«R??�
  «c???�Ë q??�??� s???� Íd??�d??�??�« ‰u??�??I??� Î U??�??�??� Z??N??M??L??�«
 Íc�«  w�—U��«  q�UF�«  ÒÊ√  q�  u�  w�U��«Ë  ¨»U��_«
 —«d� t�«uM� ÊU� WO�ËR�L�« qÒL�� s� Íd�d��« lM�
 t�L�d�Ë  ¨tK�«  »e�  Õö�  Òq�  w�  Òq�  ô  w�dO�√
 ¨t�ö�  bÒOI�Ë  tK�«  »e�  ‰eF�  ô  W�uJ��  ‰«u�√  ô
 ÷ËUH��«  WOKL�  ‰uI�  UL�  dÒOG�  t�√  Â√  Î ULzU�  ‰«e�  ô
 w�dO�_« w�u�Ë Î̈ U�uB� W�d���« œËb��« rO�d��
 Õö��« Ÿe� W�U���S� rOK���« Òq� w� jO�u�« —Ëœ
 ÊQ�  ÊUM��  w�  W�uJ��«  q�Ë  ¨ÁbOO��  Ë√  ÁbOOI�  Ë√
 UN{u��  w��«  Èd�J�«  W�dFL�«  dOB�  s�  qBHM�
W�U�u�  »U�c�«  sJL�  q�Ë  ¨Õö��«  l�  w�dO�_«
©9’ WL���«®

…ôjôëdG πÑ≤j GPÉªd

?πÑb øe ¬∏Ñ≤j º∏H Ée
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 s� »dCL�« ¨”d�_« d�U� wMOD�KH�« dO�_« Òb�√
 Í—«œù« t�UI��« vK� ÎU�U���« Î̈U�u� 87 cM� ÂUFD�«
 Òq��L�«  WO�U�Ë  gD��  rK����  s�  t?? Ò�√  dzU��«
 X�U��«  t�uB�  ·U??{√Ë  ¨Á—U�J��«Ë  t�ÒMF�  w�
 ¨rN�O�UH�  rK���«  s�ò  ∫å¡UM��«ò  ?�  ÎözU�  l ÒDI�L�«

Æåw�b� s� wI��L�« wL�� jI� u� v��
 ÂU� WK��L�«  w{«—_«  w� w�Ëd�«  dOH��«  ÊU�Ë
 w�  …d�U��  q Ò�b�  b�  ¨…“bOA�«u�  UA�u�  Æœ  ¨∂∑
 ¨q�«u��Ë  Íu??�  qJA�  ¨”d???�_«  dO�_«  WOC�
 UL�«b�≈  ¨‰ö��ô«  WO�—U�  v�≈  sO�d�c�  l??�—Ë

ÆVO�√ q� w� WO�Ëd�« …—UH��« l� W�d�A� X�U�
 r�_«  q�L�  v�«  …“bOA�«u�  dOH��«  t�u�  UL�
 ¨·uM�œUO�  ÍôuJO�  j�Ë_«  ‚dA�«  w�  …b��L�«
 w�B�« l{u�« …—uD�� ÁdD�√Ë ¨w{UL�« ¡U�ö��«

Æt�UI��« ·ËdE�Ë ¨”d�_« dO�ú� w�U��ù«Ë
 q�L�Ë  ¨w�Ëd�«  dOH��«  sO�  q�«u��«  œÒb��Ë
 ?�  …“bOA�«u�  dOH��«  b??�√  YO�  …b��L�«  r??�_«
 …UO�  –UI�ù  ¨U�œuN��  …—UH��«  —«dL��«  å¡UM��«ò

Æ”d�_« d�U� dO�_«
 ¨”d�_«  dO�ú�  w�B�«  l{u�«  ÒÊ«  v�«  —UAÔ�
  uL� ÷ÒdF�� b�Ë ¨W�U� bF� W�U� …—uD� œ«œe�
 w�  »«d??{ù«  t�b�√  Íc??�«  qK��«  V���  ¨T�UH�
 W�Ozd�«  VKI�«  WKC�Ë  …bFL�U�  W�uO��«  tzUC�√

ÆWK�«u�L�« t�ô¬ s� ÎöC� ¨¡ÍdL�«Ë

¬JÉ«M PÉ≤fE’ Éæ©°SƒH Ée πª©f :»°ShôdG ô«Ø°ùdG

º¡àq«°TÉØd º∏°ùà°SCG ød :zAÉæÑdG{ `d ¢SôNC’G ô«°SC’G

»fóH øY »≤ÑàªdG »ªëd §≤°S ƒd ≈àM

©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ «b�F� dB� s� sOO�UM�K�« v�≈ WLK� t�u� Êu� fOzd�«

...QÉ¶àf’G á°SÉ«°S

 ¨—UE��ô« W�U�� w�Ë UN�U�√ WOMOD�KH�« WDK��« ·dB�
 ÒqL� —«dJ� w� p�–Ë ¨w�Q� ô b� U� Ë√ w�Q� b� U� —UE��«
 sO��dL�«  —U??O??�??�«  W??�??�«d??�Ë  —U??E??�??�«  ∫W??�œU??I??�??�  WBI�
 ¨WO�U���ô«  W�dFL�«  ZzU��  —UE��«  ¨WO�dO�_«  W�UzdK�
 —UE��« r� ¨t�BM� bO�UI� ezUH�« `�dL�« rÒK��� Ê« —UE��«
 wK� ¨t�U�u�Ë√Ë t�«—Ë√Ë t�UHK� V�d� UL��— dN�√ WFC��
 w�  UNB ÒB��  w��«  v??�Ë_«  WM��«  ¡UCI�«  —UE��«  p??�–
 Èd�J�« WO�O�«d��ô« U�UCIK�Ë WOK�L�« ŸU{Ëú� …œUF�«
 —UE��«  Î «dO�√Ë  ¨UO�Ë—Ë  sOB�«  l�  …bIFL�«   U�öF�«Ë
 d� sO� U� rN�«—«u�Ë rN�ôu�Ë ¨WIDMLK� tO�uF�� sOOF�
 ¨©qOz«d�≈® w� W�—«“Ë W�“√  VAM� ¡UM�_« Ác� w� ¨d�Ë
 w�Q��  ¨Âu??�  W��  bF�  …dJ��   U�U���ô  …u�b�U�  wN�M�
 Ë√ØË WO�dF�« rz«uI�« UNM�Ë UNLz«u� qOJA� —UE��« WK�d�
 UN�—U�� s� b�e� ô  ôUL��ô« ÒÊ√ l� ¨W�d�AL�« WLzUI�«
 —UE��« r� ¨¡w� d�_« s� dÒOG� s� w�Ë ¨bFIL� UN��— Ë√
 o�«u��«  —UE��«  WK�d�  w�Q��  ¨…b�b��«  W�uJ��«  qOJA�
 ¨wF�dA��«  fK�L�«   U�U���«  ¡«d??�≈  vK�  wMOD�KH�«
 qOJA�  —UE��«  r??�  ¨ U??�U??�??�??�ô«  Êu??�U??�  qJ�Ë  WFO��Ë
 UNz«d�≈ vK� åqOz«d�≈ò WI�«u� Òr�_«Ë ¨WO�U���ô« rz«uI�«
 ¨ U�U���ô«  ¡«d�ù  W�b�  …u�b�«  X�U�  ÚÊ≈  l�D�U�  «c� –
 q�Ë  ¨UN�U�d�L�  åwKOz«d�ù«ò  q�IO�  q�  W�dF�  r�
p�–  bM�  ¨UN�zU�M�  d�U��«  wMOD�KH�«  ·dD�«  q�IO�
©9’ WL���«®

¿ bO�—√ vHDB� ÁœUF� 

”d�_« d�U� qD��« dO�_«

...¿ÉæÑd áeRCG

¿ÉªKC’Gh ∫ƒ∏ëdG ø«H

 ¨t�U�“√ s� ÊUM�� ÃËd� WOHO� s� Î U�UO�√ ¡dL�« ‰¡U��� 
 Î «b�d� Î U�–uL� ¨œuIF�« d� vK� ¨Áu�ËR�� tO� dN�√ X�Ë w�
 ¨WOM�u�«  W�uN�«  s�  r�œUF��U�  ¨r�bK��  rN�—«œ≈  ¡u�  s�
 Î U���  qÒJ�  UL�U�  ¨oO{  w�KB�  Íu��  dJH�  rNJ�L�Ë
 t�� W�—œ v�« ÁuK�Ë√ v�� ¨Á—ÒuD�Ë bK��« ÂÒbI� vK� ÎöOI�
 s�ËUMF�«  tO�  XOI�  X�Ë  w�  ¨W�U�  bFB�«  vK�  ¨”ö??�ù«
 œd�� ¨W�uLM��«Ë WO�UO��« ¨ ôU�L�« v�� w� ¨W�ËdDL�«
 ¨bB� dO� s� Ë√  bB� s� ¨oO�D�K�  WK�U�  dO� ¨ «—UF�
 WO�uO�«  WO�UO��«  œËœd??�«Ë  n�«uL�«  qL��  ÒÊS�  w�U��U�Ë
 WK��  l�d��  w??�  d�R�  s??�  ¨sKF�«Ë  d��«  w??�  ¨W�Ë«b�L�«
 ÊUM�� ÊuJ� ¨ Òq� ÒÍ_ Îö�b� Òq�_« vK� ÊuJ� Ê√ Ë√ ¨‰uK��«
 t�H� ÈdO� ¨À«b??�√ s� t�u� —Ëb� U� ZzU�M� Îö�√ d�Q��
 jD� ÒÍ√ lC� Ê√ ÊËœ s� Î̈ UOze� Ë√ Î UOK� ¨UNO� Î UOMF� Î «uH�
  UL�UH� ÒÍ√ UN� s Ò�R� Ê√ ÊËœ s�Ë ¨UNF� q�UF�K� WOK�d�
 t�H�  b�O�  ¨UN�U��  t��UM�  “eF�  ¨W??O??�—U??�  Ë«  WOK�«œ
 t��ƒ— ÷d� vK� ÈuI� ô ¨UNKO�UH� w� Î U�—U� ¨UNO� Î UI�eM�
 UN�U�UJF�«Ë  UN�UO�«b�  lML�  ¨ÊU??�  ÒÍ√  ÁU��  UN�uB��
 ¨WOK�«b�« t��U� w� Òb�dO� œuF� Íc�« d�_« ¨tOK� WO�K��«
 W�œU���  «b�«e�Ë  U�b��Ë  U�UI�Ë  U�–U�� qJ� vK�
 qKI�Ë w�UO��« ÁbO�— s� c�Q� ¨WO�UO��« t�U�uJ� sO�

 ÆWN�«u� ÒÍ√ w� ÕU�M�« Ë√ ¨ÂÒbI� ÒÍ√ “«d�≈ w� t�—b� s�
©9’ WL���«®

¿ ”«Ëd�« b�U� 
 lO�D��«   UO�UH�«  w�uON�  V�U�  n�Ë
  «—U???�ù« s??� Òq??� sO� Î «d??�R??� X??F?? Ò�Ë w??�??�«
 ¨åWO{—√  …e�ò  UN�Q�  ¨‰ö��ô«  l�  s�d���«Ë
 ‚dA�«  rOLB�  …œU???�≈ò  UN�IF�  Ê√  ÎUF�u��

Æåb�b� s� j�Ë_«
 WHO�B�  ‰UI�  w�  ¨„U�  œ«b�≈  V�UJ�«  È√—Ë
 q�cL�« s�ò t�√ ¨WO�uONB�« åÂuO�« qOz«d�≈ò
 Âö�ù« qzU�Ë rEF� d�—UI� w� œd� U� WF�U��
 cOHM�  w�  l�d��«  ÂÒbI��«  s�  ¨WOKOz«d�ù«
  «—U???�ù«  l??�  ©lO�D��«®  år??O??�«d??�≈  ‚U??H??�«ò

Æås�d���«Ë
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اردوغان »ُيمرحل« تراجعاته

 

لأ�سباب تركية وخارجية؟

{ د. وفيق ابراهيم 

تتمتع الدولة التركية بخبرات عميقة في المناورات وأساليب 
تسعة  إلى  تعود  متواصلة  كدولة  تأسيسها  لتاريخية  التكتيك 

قرون تقريباً شكلت في معظمها دور قّوة كونية عظمى.
التركي أردوغان يقّدم انسحاب قواته  الرئيس  هذا ما يجعل 
انتشار  إعادة  أنه  على  السورية  »م��ورك«  منطقة  من  العسكرية 

جرى تنسيقها مع الروس.
بينما تشير مختلف التحليالت العسكرية الغربية والسورية، 
التركي  الجيش  يحتلها  قاعدة  أكبر  من  االنسحاب  هذا  أّن  إلى 
شمال غرب سورية منذ  2018  يعكس بداية الهزيمة المتدحرجة 

ألردوغان في كامل ما يحتله من مناطق في سورية.
وهذا يحمل في مضمونه تداعيات في العراق وليبيا وشرقي 

المتوسط.
في  التوسعي  التركي  ال��دور  اّن  ال��ى  اإلش���ارة  من  هنا  ب��ّد  ال 
المشرق وشرقي المتوسط ال يعود لقوة الدولة التركية فقط، بل 
أّولها االحتالل األميركي للعراق وانهيار  يرتبط بجملة أسباب 
دولته، وانتشاره االحتاللي أيضاً في شرقي الفرات مع رعايته 

لمنظمات إرهابية تعمل في خدمته بشكل غير مباشر.
كذلك فإّن الدور التركي في ليبيا اخترقها بعد انهيار دولتها 
الدور  اّن  ال��ى  باإلضافة  ه��ذا  عليها،  الدولي  الصراع  وصعود 
التابع  اإلص���الح  ح��زب  م��ع  بالتحالف  ه��و  اليمن  ف��ي  ال��ت��رك��ي 

لفدرالية االخوان المسلمين.
تركيا  بين  المتوسط  شرقي  في  الغاز  على  الصراع  اّن  كما 
يشكل  مقابلة  جهة  م��ن  وفرنسا  وال��ي��ون��ان  وق��ب��رص  جهة  م��ن 
طريقة  في  أردوغ���ان  بموجبها  يعمل  ضمنية  أميركية  موافقة 
كآلية  المتوسط  في  الغاز  بكامل  يمسكون  األميركيين  تجعل 
ال��غ��از في  إن��ت��اج  ف��ي  األول  البلد  ف��ي وج��ه روس��ي��ا  لالستخدام 
بالطرفين  يمسكون  األم���ر  ن��ه��اي��ة  ف��ي  ف��األم��ي��رك��ي��ون  ال��ع��ال��م، 
المتخاصمين في شرقي المتوسط وما يهّمهم هو إبعاد الروس 

عن وليمة الغاز.
االنفالش  في  االنهيار  مقّدمة  هو  »م��ورك«  موقع  اّن  يتبيّن 
التركي الكبير في اإلقليم الذي ال مثيل له إال في مرحلة انتشار 
االمبراطورية العثمانية بعد انتصارها على المماليك في معركة 
احتالل  لها  شرعت  التي  المعركة  ه��ذه   ،1516 في  داب��ق  م��رج 
الشرق وشمال أفريقيا بسهولة فائقة، ألنها قّدمت نفسها جزءاً 

من الفتوحات اإلسالمية القديمة.
وتحاول اليوم إعادة التجربة مرة أخرى عبر تقديم انفالشها 

كحركة إسالمية جديدة.
معاكس  بشكل  إنما  داب��ق  لمرج  مثيالً  »م���ورك«  تبدو  لذلك 
على مستوى النتائج، ف� »مورك« هي مقّدمة النسحابات تركية 
يحاصرها  إدل��ب  في  التركي  للجيش  قاعدة   12 من  متالحقة 
2019 الجيش السوري، ويتولى الروس تزويد هؤالء  منذ آب 

المحاصرين بالطعام.
فلماذا ال ينسحب أردوغان مرة واحدة من المناطق السورية 

التي يحتلها جيشه في إدلب؟
على  وتداعياته  المعنوي  بالجانب  عالقة  لها  أسباب  هناك 
كسب  بمحاوالت  ترتبط  أخرى  أه��داف  مقابل  التركي،  الداخل 
تأييد روسي له في مناطق أخرى، لتأخير تراجعاته في عفرين 
والمناطق الحدودية المحتلة وذلك بإيقاع تدريجي يجعله يبدو 
في  تغيير  او  عسكرية  هزيمة  نتيجة  وليس  تركي  ق��رار  وكأنه 

موازنات القوى.
لذلك ال يريد أردوغان أن يظهر بشكل المهزوم أمام الشعب 
العدالة  حزبه  وي��ت��راج��ع  انتخابياً  بذلك  يخسر  ألن��ه  ال��ت��رك��ي، 
العرقية  واألح��زاب  الطورانية  القومية  التيارات  أم��ام  والتنمية 

واليسارية.
أّن أردوغ��ان ال يزال يراهن على  هناك عوامل إضافية وهي 
شمال  في  وضعهم  بين  االرت��ب��اط  في  خصوصاً  األميركيين، 
شرقي سورية عند خطوط النفط السوري وبين بقاء قواته في 
شمالي غربي سورية، ويراهن ايضاً على المصلحة األميركية 
في االحتفاظ باثنتي عشر قاعدة لجيشها في العراق وبين قوات 
دوره  اّن  أيضاً  ويعتقد  العراق،  شمالي  من  قسماً  تحتّل  تركية 
في ليبيا وشرقي المتوسط واليمن، قابل للتعويم مع استمرار 

المواقف األميركية اإليجابية منه.
والدليل اّن السياسة اليونانية وّجهت سؤاالً الى حلف الناتو 
من  ق��ب��رص  شريكتها  وع��ل��ى  عليها  بهجوم  قبوله  كيفية  ع��ن 
وظيفة  التركي  التوّسع  فهل  تركيا؟  هي  الناتو  في  عضو  دولة 
اميركية لألتراك تسهم في المحافظة على الفوضى في الشرق 

األوسط؟
تعمل  العالمية،  للقطبية  الجديد  بالتشكيل  عالقة  لها  وه��ل 
االخ��ت��راق��ات ال��ت��رك��ي��ة ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ع��ل��ى دع���م ال���دور 
على  ال��روس  مع  له  ممكن  تنسيق  وتأمين  العالمي،  األميركي 

حساب الصعود الصيني والتمكن اإلقليمي اإليراني.
 2019 اّن العودة الى الخطابات األردوغانية التي أعلنت في 
نقطة  أّي  م��ن  وال  أب���داً  »م����ورك«  منطقة  م��ن  تنسحب  ل��ن  أن��ه��ا 
الى أساليب  السياسات األردوغانية  أخرى تكشف مدى لجوء 

المناورات والتكتيك للتغطية على الهزائم.
في  التركي  الجيش  إليها  يستند  التي  العاومل  سقوط  لكن 
إرهاب  من  المتوسط  وشرقي  والعراق  سورية  في  احتالالته 
بتقاسم  للقبول  يتجه  أميركي  وجيوبوليتيك  أنفاسه،  يلفظ 
رباعي للعالم على أنقاض انهيار أحاديته القطبية، وانتصارات 
باستهدافها  بدأت  تركيا  اّن  الروس  وشعور  السوري،  الجيش 

في أكثر من موقع في الشرق والمتوسط وليبيا والقوقاز.
اّن كّل هذه األمور هي عناصر تدفع نحو رفع الغطاء الروسي 
عن سياسات أردوغان، وإذا كانت األوضاع الداخلية في العراق 
حين،  ال��ى  أراض��ي��ه  لبعض  التركي  االح��ت��الل  استمرار  تساند 
فإّن وضعه في سورية يؤشر الى بدايات انسحابه انطالقاً من 

»مورك« الى منطقة الحدود مع سورية في الشمال.

خفاياخفايا

قالت مصادر مالية اّن قيمة الهدر الناتج عن 
سوء إنفاق الدعم المقّدم من مصرف لبنان 

للسلع الرئيسية تزيد خالل هذا العام عن خمسة 
مليارات دوالر استفاد منها تجار ومصرفيون، 

بينما كانت حصة اللبنانيين أقّل من أربعة 
مليارات...! 
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سيبقى  أن��ه   ع��ون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أك��د 
موقف  كل  »وف��ي  والتأليف  التكليف  في  مسؤولياته  يتحّمل 
اإلص��اح  شعبنا  عن  يمنع  من  كل  وبوجه  دس��ت��وري  وموقع 
وبناء الدولة«. متسائاً »هل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف 
االصاح؟«.  ورشة  وإطاق  الفساد  مكامن  بمعالجة  والتأليف 
وأشار إلى أنه قال كلمته ولن يمشي وسيظل على العهد والوعد، 
معتبراً أن »الوضع المترّدي الحالي ال يمكن أن يستمر بعد اليوم 

أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين«.
اللبنانيين  إلى  وجهها  رسالة  في  أتت  عون  الرئيس  مواقف 
والنواب أمس واستهلها بالقول »رأيت من واجبي اليوم، انطاقاً 
من قسمي ومن مسؤوليتي الدستورية ورمزية موقعي، أن أتوّجه 
إلى الشعب اللبناني كما إلى نواب األّمة، من منطلق المصارحة 
يتم  التي  الكبرى  االستحقاقات  مشارف  على  خصوصاً  الواجبة 
فيها رسم خرائط وتوقيع اتفاقيات وتنفيذ سياسات توسعية أو 

تقسيمية قد تغير وجه المنطقة«.
وأضاف »لقد شهدت منطقتنا تغّيرات سياسية كثيرة وعميقة 
كل  تظهر  لم  التغّيرات  وه��ذه  ودول��ي��ة،  إقليمية  عوامل  بفعل 
نتائجها بعد على صعد كثيرة، وقد تقلب األمور رأساً على عقب. 
من هنا السؤال المصيري والحتمي: أين نحن وأين موقع لبنان 
التغيرات  هذه  إزاء  ننتهج  أن  علينا  التي  السياسات  هي  وما 
وغير  متلقياً  لبنان  يكون  ال  كي  الكبرى،  المحورية  والتفاهمات 
والتفاهمات  المصالح  مائدة  فتات  فيغدو  نشهده،  فيما  فاعل 

الكبرى؟«.
أقول  أن  إلى  المصارحة  وتابع »في سياق آخر، تدعوني تلك 
لكم إنني أعيش وجع الناس وأتفهم نقمتهم لكن الحقيقة توجب 
يزل  ولم  عقود،  منذ  لبنان  حكم  ممن  بعضاً  بأن  أذكر  أن  علي 
أي  دون  من  بقيت  رّنانة  شعارات  رفع  قد  نهجه،  أو  بشخصه 
اللبناني  الشعب  ير  لم  تخديرية  وعود  بمثابة  وكانت  مضمون، 
اطمئناناً،  ومستقبله  حاضره  على  يضفي  نوعي  إنجاز  أي  منها 
والسياسيون  المسؤولون  يكّرره  شعار  مجرد  اإلصاح  فبقي 
وهم يضمرون عكسه تماماً، ينادون به وال يأتون عماً إصاحياً 
بإتقان  والشخصية  السلطوية  مصالحهم  يؤّمنون  بل  مجدياً، 
وتفاٍن، حتى وصل بنا األمر إلى أن أصبح الفساد في لبنان فساداً 
ومؤسساتنا  سلطاتنا  في  متجّذراً  بامتياز،  منّظماً  مؤسساتياً 

وإداراتنا«.
غياب  ظل  في  لشعبنا  االجتماعية  الحال  هي  »م��ا  وس��أل 
بضمان  المعروفة  الشاملة،  االجتماعية  الحماية  منظومة 
إّبان عودتي  اقتراح قانون بشأنها،  الشيخوخة، والتي وضعُت 
التقديمات  أين  اإلق��رار؟  إلى  طريقه  بعد  يجد  لم  اإلبعاد،  من 
ضاقت  وقد  لشعبنا،  الشاملة  واالستشفائية  والعاجية  الطبية 
ناجعة  اجتماعية  سياسة  أي  وضع  إهمال  بفعل  األح��وال  به 
الحيوية  موادنا  على  الدعم  رفع  من  نحن  أين  الزمن؟  غدر  تقيه 
التي نستورد معظمها وال نضبط استفادة شعبنا من دون سواه 
منها؟ أين االقتصاد بعد أن أكل ريعه مدخرات اللبنانيين وجنى 
عمرهم، في حين أننا كنا ننادي وما زلنا باالقتصاد المنتج؟ أين 
االستثمار  برنامج  أين  تطبيقها؟  أفشل  ومن  االقتصادية  الخطة 
العام   »CIP«  ومن أبقاه حبراً على ورق؟ أين الخطط اإلنمائية 
عن  تقاعس  ومن   »CEDRE« مؤتمر  وضعها  التي  القطاعية 
سنة  منذ  األدراج  في  تنام  التي  الكهرباء  خطة  أين  تنفيذها؟ 
من  بالرغم  تنفيذي  إط��ار  أو  اعتماد  أي  لها  يحّدد  ولم   2010

وكلفة  العتمة  أس��رى  اللبنانيون  يظّل  ال  كي  عليها  إص��رارن��ا 
المصادر المتعّددة للطاقة المحرزة؟«.

الطبيعية،  لبنان  ثروة  تجميع  من  السدود  خطة  »أين  وتابع 
المياه، التي تنبع من جوف أرضنا وتذهب سدى من أنهرنا إلى 
بحرنا؟ في بدايات عهدي، أيقظت مراسيم االستكشاف والتنقيب 
عن الغاز في بحرنا بعد سبات عميق، والغاز ثروة طبيعية لها 
في  المتردية،  االقتصادية  ألوضاعنا  اإلنقاذية  وآثارها  حجمها 
حين أن التشكيك ال يزال سائداً لدى مروجي التشاؤم من بعض 

من يتوّلى الشأن العام«.
التي  بنداً  ال�47  اين  اإلص��اح؟  مشاريع  سائر  »أين  وأردف 
في  جامع  لقاء  في  جميعاً  واألحزاب  الكتل  رؤساء  على  ُعرضت 
لماذا  شيء؟  ينّفذ  لم  ولكن  منها  كبير  جزء  فاعُتمد  بعبدا،  قصر 
اإلص��اح؟  مشاريع  وإق��رار  المسؤولية  تحّمل  من  الهروب  تّم 
إفساده  تّم  ما  إصاح  يمكن  وهل  التقاعس؟  هذا  من  ولمصلحة 
من  اإلصاح  قوانين  اقتراحات  أين  ذاتها؟  السياسات  باعتماد 
المالية  الذّمة  في  التلقائي  والتحقيق  المنهوبة  األموال  استعادة 
المالية؟  بالجرائم  الخاصة  والمحكمة  عاّمة  بخدمة  للقائمين 
في  أثرها  المفقود  والحسابات  العام  المال  هدر  من  نحن  أين 
هيئة  من  نحن  أين  الحسابات؟  قطوعات  ومشاريع  المال  وزارة 
ومجلس  المهجرين  وصندوق  واإلعمار  اإلنماء  ومجلس  اإلغاثة 
على  توافقنا  والتي  المنتجة،  غير  العامة  والمؤسسات  الجنوب 
أين  جّرائها؟  ومن  فيها  الحاّد  المالي  للنزيف  حّد  لوضع  إلغائها 
نحن من مبادرة اإلنقاذ مما حّل بنا، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً 
انفجار  بفعل  بيروت  إعمار  إع��ادة  لجهة  أو  مالياً  أو  نقدياً  أو 
المبادرة  ومن  المساعدة  برامج  من  نحن  أين  المأسوي؟  المرفأ 
النقد  صندوق  مع  والمباحثات  اإلنقاذية  االقتصادية  الفرنسية 
اإلنقاذ؟  عملية  في  الدولية  الدعم  مجموعة  ومساهمات  الدولي 

أين القضاء من سطوة النافذين؟«.
لبنان،  مصرف  في  الجنائي  التدقيق  من  نحن  »أين  سأل  كما 
الحالي  االنهيار  أسباب  معرفة  إلى  يهدف  حكومي  ق��رار  وهو 
ومشاركين؟  ومتدّخلين  فاعلين  من  عنه  المسؤولين  وتحديد 
ويناور  ويعرقلها  عليها  يعترض  من  أتى  الرائدة  التجربة  هذه 
إلفشالها«، معتبراً أن »صمت أي مسؤول وعدم تعاونه بمعرض 
الهدر والفساد.  أنه شريك في  إنما يدالن على  التدقيق الجنائي، 
ال��وزارات  على  ستنسحب  النجاح،  لها  ُقّدر  إذا  التجربة،  فهذه 
والمجالس والصناديق والهيئات واللجان والشركات المختلطة 
المسؤوليات  بتحديد  تسمح  وسوف  استثناء،  دون  من  كافًة 
فمن  الفاسدين  إزاحة  الى  وصوالً  الازمة  اإلصاحات  وانطاقة 
اإلصاح  نّدعي  أن  ُيمكن  »كيف  وق��ال  توقيفها؟«.  على  يجرؤ 
من  يمّكننا  إجراء  أهم  نفسه  الوقت  في  ونعّطل  الفساد  ومحاربة 
كشف مكامن الفساد وأسبابه والفاسدين؟ وهل يمكن أن يسكت 
اللبنانيون،  أيها  ذلك؟  عن  وإعاماً  ونواباً  شعباً  اللبنانيون، 
اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عماً بأحكام 
والتأليف  التكليف  وزر  عليه  يقع  من  سيلتزم  فهل  الدستور، 

بمعالجة مكامن الفساد وإطاق ورشة اإلصاح؟«.
وتوجه إلى النواب قائاً »هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم 
الشعب  باسم  البرلمانية  والمحاسبة  الرقابة  عن  المسؤولون 
اللبنانية  المصلحة  باسم  مدعوون  اليوم  وأنتم  تمّثلون،  الذي 
تجاه  لديكم  المسؤولية  وحّس  الوطني  ضميركم  لتحكيم  العليا 
شعبكم ووطنكم، وال سيما أنه مر عام على 17 تشرين وما يحمل 

يعني  »كلن  شعار  رفعهم  ومن  المواطنين  غضب  دالالت  من 
كلن«، ما يشمل الصالح والطالح مّنا«.

أصاف »قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظّل على العهد والوعد، 
وأملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع 
المترّدي  الوضع  أن  ذلك  الدولية،  اإلنقاذ  ومبادرات  اإلص��اح 
ومتصاعدة  متراكمة  أعباء  اليوم  بعد  يستمّر  أن  ُيمكن  ال  الحالي 

على كاهل المواطنين«.
والتأليف  التكليف  في  مسؤولياتي  أتحّمل  »سأبقى  وختم 
وفي كل موقف وموقع دستوري وبوجه كل من يمنع عن شعبنا 

اإلصاح وبناء الدولة«.

حوار مع الصحافيين
في  المعتمدين  والصحافيين  عون  الرئيس  بين  حوار  دار  ثم 
من  نوع  بأي  أطالب  لم  »أنا  سؤال  على  رداً  فقال  بعبدا،  قصر 
شكل  تحّدد  التي  هي  فاالستشارات  أح��ّدده،  ولم  الحكومات، 

الحكومة«.
لبحث  اجتماعاً  سنعقد  الحكومة  تشكيل  »بعد  أن��ه  وأك��د 

االستراتيجية الدفاعية في قصر بعبدا«.
وحول الكام عن مصير مجهول بعد عملية تكليف رئيس جديد 
للحكومة اليوم، رّد عون متسائاً »لماذا المصير مجهول؟ عندما 
ننتهي من االستشارات نرى بنتيجتها من ستتم تسميته حسب 
أصوات النواب الذين سيختارونه، وأنا ال أضع أي »فيتو« على 
»لقد خسرت سنة و14 يوماً حتى اآلن من عهدي  أحد«، مضيفاً 
الرئيس  برئاسة  كانت  التي  السابقة  الحكومات  تأليف  بسبب 
أّخ��رت  ألنني  علي  الجميع  قيامة«  و«قامت  الحريري.  سعد 
االستشارات أسبوعاً، وقلت له إن هناك مشاكل أحاول أن أحلها، 

واآلن عّددت هذه المشاكل«.
واعتبر أنه إذا تأّخر في الدعوة إلى االستشارات يصبح متهماً 
وال يقف أحد عند مسألة ضمان تنفيذ اإلصاحات »فعند تأخير 
اتهمنا  المشاكل،  بعض  لحل  أسبوعاً  النيابية  االستشارات 
هذا  اتخاذنا  سبب  تماماً  يعلم  العاقة  وصاحب  بالعرقلة،  

القرار«.
تيار  مع  الحّر   الوطني  التيار  لجمع  بمبادرة  قيامه  عدم  وعن 
المستقبل، أوضح أن »المبادرات حصلت من أصدقاء مشتركين 
إذا  طرفاً  أُصبح  موقعي  من  وأن��ا  زبطت«،  و«م��ا  اإلثنين  بين 

تدخلت، وقد يجعلني البعض طرفاً ولو كنت حكماً«.
الطريقة سابقاً تقضي بالوصول  وقال رداً على سؤال »كانت 
اليوم  إنما  االستقرار،  على  والحفاظ  المشاكل  لمنع  تسوية  إلى 
الحقيقة  عن  البحث  علينا  ويجب  تصلح،  تعد  لم  السياسة  هذه 
في  االستمرار  المجدي  من  يعد  لم  الباطل.  نواجه  وأن  ودعمها 
التغيير،  فعليه  العمل  ويريد  شعبه  يحب  ومن  نفسه،  األسلوب 

ولن نقبل بغير ذلك«.
وأكد أنه يستند في كل قراراته »إلى الدستور ومواده، والتي 
ال تكون شعبية في بعض األحيان، فيما من ينتقد يكون أحياناً 

غير ملّم بالدستور«.
بالخروج  أمل  وجود  وإمكان  الحالي  الوضع  صعوبة  وعن 
وال  التشريع  يمكنني  ال  فأنا  جداً  قاسية  »المرحلة  أن  أكد  منه، 
ذلك  ورغم  المجال،  هذا  في  علي  بما  وقمت  التوجيه  بل  التنفيذ 

المسؤولية«. يحملونني 

ع�ن: �س�أتحّمل م�س�ؤولي�تي في التكليف والت�أليف

 

وب�جه من يمنع الإ�سالح وبن�ء الدولة

... ومتحدثاً للصحافيين بعد الكلمة  )داالتي ونهرا(عون خالل توجيه كلمته إلى اللبنانيين أمس

اخبار

في  ب���ّري،  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  استقبل   {
جمهورية  سفير  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقر 
روسيا االتحادية الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف، 
وكانت  مهماته.  تسلّمه  بعد  بروتوكولية  زي���ارة  ف��ي 
مناسبة لعرض األوضاع العامة والعالقات الثنائية بين 

البلدين.
النائب  جبران  الحّر  الوطني  التيار  رئيس  التقى   {
دوروثي  بيروت  في  المتحدة  الواليات  سفيرة  باسيل 
شيا، وسفير ألمانيا الجديد في بيروت أندرياس كندل. 
كما التقى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق 

وئام وهاب.
النائب  التقدمي االشتراكي  } عرض رئيس الحزب 
السابق وليد جنبالط في كليمنصو، مع سفير أرمينيا 
ف���ي ل��ب��ن��ان ف��اه��اك��ن أت��اب��ك��ي��ان، ف���ي ح��ض��ور مفوض 
الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، المستجدات 
القضائية  الشرطة  قائد  جنبالط  استقبل  كما  الراهنة. 

في قوى األمن الداخلي العميد ماهر الحلبي.
تصريف  حكومة  ف��ي  المهجرين  وزي���رة  سألت   {
»هل  »ت��وي��ت��ر«:  على  تغريدة  ف��ي  شريم  غ��ادة  األع��م��ال 
سيلتزم الرئيس الذي سيكلّف، بالتدقيق الجنائي؟ هل 
الجرأة  لديه  ستكون  هل  ال��وزاري؟  بيانه  في  سيدخله 
أُقّر في حكومة حسان دياب قبل أن  على تنفيذه مثلما 
يفرغ من مضمونه؟ سؤال برسم نواب األّمة واإلعالم 
والشعب اللبناني. قالها الرئيس ميشال عون وأعادها، 
عسى أن يتوحد الشعب ويقرر فعلياً أن يعرف مصير 

أمواله«.
اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام  المدير  استقبل   {
السفير  ال��ع��ام،  المقر  بثكنة  مكتبه  ف��ي  عثمان  ع��م��اد 
حضور  ف��ي   Panayiotis Kyriakou القبرصي 
قائد وحدة الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، في 
العامة في  ل��ألوض��اع  زي��ارة ج��رى في خاللها ع��رض 

البالد.
بيروت،  بلدية  في  العامة  العالقات  دائ��رة  أعلنت   {
في بيان أنه »بتوجيهات محافظ بيروت القاضي مراون 
في  إطفاء وحرس بيروت مستودعاً  عبود، دهم فوجا 
منطقة الطريق الجديدة - حي الفاكهاني، يحتوي حوالى 

بنزين«. غالون   17 وحوالى  مازوت  غالون   180

)حسن ابراهيم( بري مستقبالً سفير روسيا الجديد في لبنان  

جنبالط خالل لقائه سفير أرمينيا أمس
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اأر�سالن: لن ن�سّمي من ر�سح نف�سه لرئا�سة الحكومة

»تجّمع العلماء«: نتوافق بالكامل 

مع ما اأورده رئي�س الجمهورية 

قائد الجي�س افتتح المدينة النموذجية

للتدريب على القتال

)مديرية التوجيه( قائد الجيش مفتتحاً المدينة النموذجية للتدريب على القتال في األماكن المبنية  

حردان تلقى ات�صااًل من الحريري:

لحكومة تتمتع بالثقل ال�صيا�صي والوطني
 

تلقى رئيس الكتلة القومية االجتماعية النيابية النائب أسعد حردان، اتصاالً هاتفياً من 
رئيس الحكومة األسبق النائب سعد الحريري، وجرى خالل االتصال التطّرق إلى موضوع 
االستشارات النيابية، وحاجة البلد إلى تشكيل حكومة جامعة تتحّمل مسؤولياتها في 

التحصين الوطني ومواجهة األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة.
في  التسريع  يتّم  وأن  االستشارات،  إنجاز  أهمية  على  االتصال،  خالل  حردان  وشّدد 

تشكيل حكومة تتمتع بالثقل السياسي والوطني.

عمدة االإعالم: الكتلة القومية تتخذ اليوم

قرارها ب�صاأن الت�صمية وتبلغه لرئي�س الجمهورية
صدر عن عمدة اإلعالم في الحزب السوري القومي االجتماعي أمس البيان التالي:

القومية  الكتلة  أّن  اإلعللالم  عمدة  تؤكد  اإلعللالم  وسائل  بعض  تتداوله  لما  خالفاً 
بشأن  القرار  لتتخذ  الخميس  غد  صباح  والنصف  التاسعة  عند  ستجتمع  االجتماعية 

االستشارات النيابية وستبلغ فخامة رئيس الجمهورية بقرارها.
وتلفت العمدة وسائل اإلعالم إلى أّن بيانات الحزب وكتلته النيابية تصدر عن عمدة 

اإلعالم حصراً.

بين 17 ت�شرين الأّول 2019

و 17 ت�شرين الأّول 2020

{ تيسير عّباس حمّية

عام مضى على انتفاضة الشارع اللبنانّي رفضاً لزيادة 6 دوالرات على خدمة واتس 
المزرية  االقتصادية  لألوضاع  ورفضاً  شقير  محمد  الوزير  آن��ذاك  اقترحها  التي  آب 
والسيئة التي أطاحت بكّل مقومات العيش الرغيد لمعظم فئات الشعب اللبنانّي من كافة 

مذاهبه ومشاربه ومناطقه.
منذ اليوم األول لهذه االنتفاضة شارك الكثير من مؤّيدي حزب الله وحركة أمل والتيار 
االقتصادّي  لإلصالح  طلباً  االنتفاضة  هذه  في  المقاومة  جمهور  من  والكثير  الوطني 
واالجتماعّي والسياسّي والقضائّي. وقد بّرر هذه االنتفاضة في بدايتها بعض الذين 
كانوا ينادون بمحاربة الفساد والذين كانوا سلّموا القضاء منذ أكثر من عامين ملفات 
تدين بعض السياسيين المتوّرطين في الفساد وهدر المال العام والذين منع القضاء من 

محاسبتهم خطوط حمراء وضعها في وجهه بعض رجال الدين النبالء.
إال أّن االنتفاضة المباركة التي انطلقت من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية محّقة 
اللبنانيين  السياسيين  بعض  واستغلها  األس��اس��ّي  مسارها  عن  انحرفت  أن  لبثت  ما 
من  اآلالف  عشرات  نقل  لم  إْن  آالف  وقتل  ذب��ح  وف��ي  المالي  الفساد  في  المتوّرطين 
اللبنانيين وتهجيرهم من بيوتهم وهم يحملون مشروعهم الذي يتماهى بشكل أو بآخر 
مع المشروع الصهيو أميركي الذي عمل وما زال يعمل على ضرب كّل مقومات بلداننا 

وثرواتها من النّفط والغاز والمعادن.
المقاومة لالنسحاب من ساحات الحراك الشعبي  وهذا ما استدعى معظم جمهور 
ومذهبية  طائفية  شعارات  إلى  الحراك  هذا  شعارات  معظم  تحّولت  بعدما  خصوصاً 
مقيتة، وإلى المطالبة بنزع سالح المقاومة التي أحرزت منذ ثالث سنوات مع الجيش 
اللبناني انتصاراً تاريخياً على إرهابيّي الدواعش ومشروعهم الصهيو سعودي أميركي 

الذي مّولهم خالل السنوات العشر األخيرة.
أو عدالة إجتماعية  المقاومة من الساحات ال ألّنه ال يريد إصالحاً  انسحب جمهور 
ولكن ال يريد أن يصطدم اللبنانيون بعضهم ببعض وكي ال تحصل فتنة طائفية ومذهبية 
يعمل العدو الصهيونّي ليالً نهاراً منذ نشأته على تغذيتها ودفع مجتمعنا إليها خاصة 
بعد سلسلة الهزائم المتتالية التي ُمني بها على أيدي المقاومين الشرفاء منذ 1982 حتى 

اليوم.
انسحب جمهور المقاومة من الساحات رأفة بلبنان وباللبنانيين الذين عانوا وما زالوا 
يعانون األمّرين من حصار األميركان على لبنان منذ أكثر من عشرين عاماً إذ أّنهم ال 
القّوة في  يريدون وجود جيش لبنانّي قوّي ويمنعون تسليحه ويمنعون كّل عناصر 

الدولة اللبنانية:
ألقاه في اليّم مكتوفاً ثّم قال له

إياك إياك أن تبتّل بالماء
والحّق ُيقال هم يعتبرون )األميركان( من صنّاع وحماة الفساد في لبنان منذ أكثر 
من خمسين عاماً. ولما فشلت كّل مشاريعهم في لبنان والمنطقة عمدوا بشكل مباشر 
إرهابيين وغير  النّاس  التي تصنّف  البلهاء  والقرارات  المباشرة  التجويع  إلى سياسة 
إرهابيين وإلى حصار المصارف اللبنانية ومصرف لبنان ومنع كّل أنواع التحويالت 
الدولية  المواثيق  كّل  الحائط  عرض  بذلك  ضاربين  لبنان،  وإل��ى  من  األجنبية  بالعملة 
األوسط.  الشرق  ونفط  غ��از  يريدون  أّنهم  وصراحة  وصالفة  وقاحة  بكّل  ومعلنين 
المجانّي كذلك ومنعوا عن  النفط  الشرق ومنعوا عنّا  المجانية من  الكهرباء  منعوا عنّا 
جيشنا السالح من الشرق ومن الغرب، ثم قالوا ال تقاوموا »إسرائيل« وطبّعوا مع الكيان 

الصهيونّي حتى نعطيكم ما تريدون...!
المعروفين  السياسيين  من  جعجعة  المستعمرين  المغتصبين  هؤالء  مع  وتماشى 
بتاريخهم المشؤوم واألسود والذي برز عبر تأييدهم لالحتالل اإلسرائيلي ألرضنا... 
واألنكى من كّل ذلك اعتراف األميركيين مؤّخرا ومن أعلى الهرم عندهم بأّنهم أنفقوا 
عشرة مليارات دوالر أميركي على اللبنانيين من أجل محاربة حزب الله والتخلص منه 

وكّل من يؤيد المقاومة.
انسحب جمهور المقاومة من الساحات ألّن المؤامرة انكشفت ولم تعد خافية على 
حديث  وه��و  مهده  في  دف��ن  الذين  المسكين  الحراك  لهذا  العاشر  اليوم  منذ  عاقل  أّي 
الوالدة ولم ينفع عويل وصراخ الفضائيات اللبنانية الثالث التي اشتراها عربان الخليج 
والصهيو أميركي من بابها إلى محرابها والتي كانت وما زالت من الصباح للمساء تعلن 
تأييدها للحراك وتتلفظ بكّل الشتائم والكلمات السوقية بحق جمهور المقاومة وبحق 
فخامة رئيس الجمهورية، وكانت في الوقت نفسه تلفظ أنفاسها األخيرة عندما تحّولت 
إلى بوق إعالمّي للفتنة الطائفية والتحريض المذهبّي وتشجع على قطع الطرقات على 
أبناء الشعب اللبنانّي في الليل والنهار، ولم يعد خافياً على كّل ذي عقل كّل أولئك الذين 
يقفون وراء هذه الحمالت اإلعالمية المحّرضة على المقاومة وعلى ما تبقى من الكيان 
اللبنانّي الذي أصبح في عين العاصفة والذي لم تعد أميركا تريد له البقاء على خارطة 

الشرق األوسط ضمن خارطة شرق أوسطها الجديد.
لكّن الشرفاء من اللبنانيين ومعهم جمهور المقاومة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية 
اللبنانية العماد ميشال عون لم يقعوا في الكمائن التي نصبت لهم في اآلونة األخيرة من 
أتون الحرب األهلية  الوقوع في  قطع طرقات وشتائم وتعديات، وتجنّبوا وال يزالون 
وعّزة  كرامة  من  تبقى  ما  على  وحفاظاً  للبنان  كرمى  الجراح  على  وعّضوا  المدّمرة، 

لبنان.
ولّما فشلت كّل مشاريعهم ومخططاتهم فّجروا مرفأ بيروت الذي ُيعتبر إحدى رئتي 
االقتصاد اللبنانّي ظناً منهم أّنهم سيرّكعون لبنان ومقاومته ويجعلونه ألعوبة بأيدي 

الطامعين من األعراب والصهاينة ولكنّهم فشلوا وللمرة األلف.
ولن تجدي نفعا كّل الضغوط والتهويالت وال الحروب االقتصادية وال تجويع شعبنا 

ألّننا شعب نحّب العيش بكرامة وال نموت إال ونحن واقفون.
لم ينسحب الشرفاء من الساحات خوفاً وهرباً من اإلصالح ولكن حباً وطمعاً في بقاء 
لبنان سيّداً حّراً مستقالً، وقد أثبت إتفاق اإلطار األخير الذي يتّم برعاية األمم المتّحدة من 
أجل ترسيم الحدود البحرية للحفاظ على ثروتنا من النفط والغاز أّن لبنان ما زال قادراً 
من الوقوف على رجليه سداً منيعاً في وجه كّل الطغاة والبغاة، وذلك بفضل مقاومته 
القوّية وجيشه البطل وشعبه المقاوم الشريف واألبّي وأّننا نحن أصحاب القرار وأسياد 

على أرضنا... وإّن غداً لناظره قريب.

أكد رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طالل 
خلدة  في  أمللس،  الكتلة  اجتماع  بعد  أرسللالن 
الظروف  ظل  في  خصوصاً  واضح  موقفنا  »أن 
التي  واالقتصاية  والمالية  المعيشية  الصعبة 
الناس  وعلى  البلد  على  كبيراً  عبئاً  تشكل 
في  أصبح  اللبناني  الشعب  أن  خصوصاً 
ولألسف  جداً  مزر  اجتماعي  اقتصادي  وضع 
الحلول صعبة وال تبشر بالخير في  آفاق  فإن 
الوضع  مقاربة  فيه  تتم  الللذي  االرتجال  ظل 
وتسمية  الحكومة  تشكيل  ووضع  السياسي 

رئيسها«.
الحكومة  لرئاسة  الترشيح  »أوالً  أضللاف 
االلتزام بالعرف  الوسائل اإلعالمية وعدم  عبر 
النيابية  الكتل  بمقاربة  والدستور  والقوانين 
كافة بشكل واضح وصريح من قبل من سمح 
تليق  ال  واألعللراف  الدستور  يخرق  أن  لنفسه 
بالمجلس النيابي وال بالكتل النيابية بمختلف 
أو  الطائفية  أم  الحزبية  سللواء  انتماءاتها 

المذهبية مع األسف«.
بالنسبة  األول  االعللتللراض  »فهذا  وتابع 
االعتراض  أّما  الجبل«.  »ضمانة  ككتلة  إلينا 

رّشح  من  مقاربة  في  الغموض  فهو  الثاني، 
أساسي  موضوع  من  األسلوب  بهذا  نفسه 
هي  ومللا  الدولي  النقد  صندوق  مقاربة  هو 
ال  أو  يحملها  أن  للبنان  يمكن  التي  الشروط 
إطالقاً  وضوح  فال  اللبناني.  الشعب  يحملها 
في  الحكومة  لرئاسة  نفسه  المرّشح  قبل  من 
هذا الموضوع ونحن بالنسبة إلينا إذا لم تكن 
هناك أجوبة واضحة وصريحة حول مقاربة 
وجع الناس واألزمة المعيشية التي يتحّملها 
الموضوع  هللذا  في  نحن  اللبناني،  الشعب 

لدينا تحفظ كبير واعتراض كبير«. 
وخللتللم أرسلللللالن بللالللقللول »الللمللوضللوع 
وفيه  الينا  بالنسبة  أساسي  وهللو  الثالث 
ترسيم  مسألة  هي  بالمقاربة  غموض  أيضا 
أي  إبللرام  أن  يعرف،  الكل  كما  ألن،  الحدود، 
الحكومة وبالتالي في هذا  إلى  اتفاقية يعود 
إلى  وصريحة  واضحة  أجوبة  ال  الموضوع 
سيقوم  التي  باألسس  التزام  هنالك  مدى  أي 
عليها ترسيم الحدود البحرية ومن أي نقطة 
البّر،  على  البحرية  الحدود  ترسيم  ينطلق 
الموقف  في  وغموض  إبهام  أيضاً  وهناك 

نتخذ  الجبل«  »ضمانة  ككتلة  جعلنا  مللا 
لهذا  تسميتنا  بعدم  وصريحاً  واضحاً  موقفاً 
ألن  الحكومة  لرئاسة  اإلطالق  على  المرشح 
هناك ثالثة مواضيع أساسية لم يتم التطرق 

الشعب  أمللام  وواضللح  شّفاف  بشكل  إليها 
وفي  الجبل  فللي  نيابية  وككتلة  اللبناني 
التساؤالت  من  الكثير  لدينا  النيابي  المجلس 

حول هذه المواضيع«. 

يتوافق  أنه  بيان،  في  المسلمين«  العلماء  »تجّمع  أعلن   
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أورده  ما  كل  مع  بالكامل 
عون في رسالته، متسائالً معه »هل سيكون الرئيس المقبل 
متعهداً  المعروف،  بحكم  بات  أنه  يبدو  والللذي  للحكومة 
الذي  لألزمة  الوحيد  والعالج  لإلصالح  األساس  بالعنوان 
هو مكافحة الفساد وسوق الفاسدين إلى العدالة واسترجاع 
المشبوهة؟  والصفقات  الللهللدر  ووقللف  المنهوبة  األملللوال 
اإلداري  السلوك  من  للحكومة  المقبل  الرئيس  سيعّدل  هل 
رئيساً  كان  التي  السابقة  الحكومات  حكم  الذي  والتنظيمي 
والزبائنية  المحاصصة  إلغاء  نحو  ويتوجه  منها  لكثير 
اإلمالءات  عن  بعيداً  المقبل  الرئيس  سيكون  هل  السياسية؟ 
وطنية  سياسات  نحو  والتوجه  جاء  بلد  أي  من  الخارجية 
تحفظ للبنان سيادته واستقالله ويقدم مصلحة الوطن على 
أية مصلحة أخرى؟ هل سيخرج الرئيس المقبل من سياسات 
معاداة سورية ويذهب باتجاه إعادة عالقات ممّيزة معها كما 
ينص اتفاق الطائف ويراعي مصلحة لبنان في ذلك لحاجتنا 
إلى سورية كونها الرئة التي يتنفس منها لبنان خصوصاً مع 
الكالم عن إعادة بناء سورية والتي يمكن أن تنعش االقتصاد 
البلدين  بين  التجارية  العالقات  تطوير  ويعيد  اللبناني، 

لمصلحة لبنان العليا؟«.
المفاوضات  لرعاية  المقبل  الرئيس  سيعمل  »هل  أضاف 

شبر  كل  على  ويحافظ  الصهيوني  العدو  مع  المباشرة  غير 
من أرضنا وكل نقطة مياه من مياهنا وال يراعي أو ينزل عند 
لمصلحة  تعمل  التي  األميركية  المتحدة  الواليات  ضغوط 
رعاية  على  المقبل  الرئيس  سيعمل  هل  الصهيوني؟  الكيان 
انتاج قانون انتخابات نيابية عصري يؤمن صحة التمثيل 
قانون  لصالح  الطائفية  االنتخابية  األنظمة  من  والخروج 
انتخابية  دائرة  ولبنان  النسبية  على  مبني  عادل  انتخاب 
المفاوضات  برعاية  المقبل  الرئيس  سيقوم  هل  واحللدة؟ 
التي ال تكون  الدولي وعدم تنفيذ قراراته  النقد  مع صندوق 
قروض  على  الحصول  على  واإلصللرار  لبنان  مصلحة  في 
ومساعدات غير مشروطة خصوصاً تلك التي تمّس السيادة 
أموالهم  للبنانيين  المقبل  الرئيس  سيعيد  هل  الوطنية؟ 
دون  من  بها  التصّرف  من  ويمّكنهم  البنوك  سرقتها  التي 
هذه  من  جزءاً  لفقدهم  تؤدي  تنازالت  فرض  أو  اقتطاع  أي 

الودائع؟«.
من  مطروحة  تكون  أن  من  بد  ال  األسئلة  هذه  »كل  وختم 
قبل الكتل النيابية على الرئيس المقبل وأن تحّدد السياسات 
االقتصادية واالجتماعية التي ستتضمنها الورقة اإلصالحية 
من  للخروج  مقدمًة  المقبل  الللوزراء  مجلس  سيتبناها  التي 
به  يمّر  الللذي  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  المأزق 

وطننا العزيز«.

افتتح قائد الجيش العماد جوزف عون في حّمانا، المدينة 
النموذجية للتدريب على القتال في األماكن المبنية، التابعة 
والتجّسس،  اإلرهللاب  مكافحة  فرع   - المخابرات  لمديرية 
مناورة  وحضر  تجهيزاتها.  على  واّطلع  أقسامها  في  وجال 
إرهابية  خلية  على  القضاء  تحاكي  الفرع،  عناصر  نّفذها 

وتحرير مخطوفين مع استخدام التغطية الجوية.
ثم اجتمع العماد عون بالضّباط والعسكريين، وأعرب عن 
فخره باإلنجازات الكبيرة التي حققها فرع المكافحة، مشيداً 
بمستوى االحتراف والروح المعنوية والوطنية العالية التي 

يتحلّى بها عناصره.
وشدد على أهمية التدريب النوعي والممَيّز لتنمية مهارات 
المتوافر  العتاد  استخدام  ُحسن  إلى  منبهاً  العسكريين، 

للتعويض عن النقص في التسليح والمعّدات.
تعتبر  النموذجية  المدينة  هذه  أن  إلى  اإلشللارة،  وتجدر 
إطار  في  األمنية  العمليات  على  للتدريب  متطوراً  مركزاً 
مكافحة اإلرهاب باستعمال تقنيات حديثة للرصد والمراقبة 
والقيادة والسيطرة، والتي تساعد في الحفاظ على جهوزية 

العسكريين لتنفيذ مهّمات حساسة خالل مدة قصيرة.
على صعيد آخر، استقبل قائد الجيش في مكتبه باليرزة، 
الطبيب الرئيس للمستشفى الميداني المغربي العميد قاسم 
المملكة  سفير  يرافقهم  المستشفى،  أطباء  من  وعللدداً  شكار 
المغربية أمحمد كرين. وتّم استعراض الخدمات التي قّدمها 
هذا  في  اللبناني  الجيش  مع  الفاعل  والتعاون  المستشفى 

اإلطار.

راف�صون لتكليف الحريري 

في مواجهة منا�صرين
 

تجّمع أمس، محتّجون في وسط بيروت رفضاً لتكليف الرئيس سعد 
وفصل  له،  مناصرون  المكان  في  وتواجد  حكومة،  تشكيل  الحريري 

الجيش والقوى األمنية بين الطرفين.
وأقدم عدد من األشخاص على حرق شعار قبضة الثورة في ساحة 
المحتجين  بعض  اتهم  وفيما  الفينيق.  طائر  مجسم  وتحطيم  الشهداء 
األمر،  هذا  التيار  نفى  الثورة،  شعار  بحرق  المستقبل«  »تيار  مناصري 
مؤكداً في بيان »أن ال عالقة له ال من قريب وال من بعيد بهذا العمل المدان«، 
ودعا »األجهزة األمنية المعنية إلى كشف المالبسات وتوقيف المرتكبين 

كائناً من كانوا«.
بدوره غّرد مستشار الحريري حسين الوجه عبر تويتر قائالً »ال عالقة 
لتيار المستقبل بما حصل في ساحة الشهداء، ومن قام بالعمل الجبان هم 
مجموعة مشبوهة ونحن براء منها. ومطلبنا الواضح والوحيد من القوى 
االمنية مالحقة أفراد هذه المجموعة وتوقيفهم وكشف أسمائهم أمام الرأي 

العام ليعرف حقيقة هؤالء واتخاذ أقصى اإلجراءات القانونية بحقهم«.
بعدما  أنه  الداخلي،  األمن  لقوى  العامة  المديرية  أعلنت  ذلك،  إلى 
»قام بعض الشبان بإحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء - بيروت، 
المعلومات من توقف  الفاعلين، فتمكنت شعبة  األوامر لتوقيف  أُعطيت 

أربعة منهم«، مؤكدًة أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

قوى االأمن: جرح عن�صرين 

باعتداء على دورية في الميناء
أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي - شعبة العالقات العامة، 
في بالع أنه أثناء توجه قوة من قطعات سرية طرابلس في وحدة الدرك 
وهي  الرملة،  حي  الميناء  محلة  في  بناء  مخالفة  إلزالة  أمس،  اإلقليمي 
كناية عن إشادة شقة في الطبقة السابعة مسقوفة بألواح من التوتية من 

دون أعمدة والعائدة للمدعوين )ش. ر.، وهل. ر.(. 
ولدى وصول القوة إلى مكان المخالفة ومحاولتها الدخول إلى المبنى، 
تعرضت إلطالق نار من عدة جهات من قبل مجهولين بواسطة مسدسات 
حربية وبوابل من الحجارة، وكذلك أحجار الخّفان من األبنية المجاورة 
ومن األشخاص الموجودين في محيط البناء الكائنة فيه المخالفة، والذي 

بلغ عددهم أكثر من 100 شخص من الفتيان والنساء والرجال.
آليات  ثللالث  وتعّرض  القوة  من  عنصرين  إصابة  »وبعد  أضافت 
عسكرية ألضرار من جّراء رمي الحجارة، وعند االستمرار باالعتداء على 
العناصر، أعطى آمر القوة األمر بإطالق النار في الهواء لتأمين خروجهم 
المدنيين«،  أية إصابات في صفوف  الحادث  المكان، ولم ينتج عن  من 
مشيرًة إلى »أن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي يوّثق 
اللحظات األخيرة في خالل خروج العناصر من المحلّة، خالل االعتداءات 
التي تعرضوا لها والتي دامت حوالى 20 دقيقة. والتحقيق جار بإشراف 

القضاء المختص لتوقيف المعتدين«.

أرسالن مترئساً اجتماع كتلة ضمانة الجبل أمس
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لبنان بعد عام من »الثورة« هل بات اأف�صل اأو اأ�صواأ؟
{ عمر عبد القادر غندور*

احتفل اللبنانيون قبل أيام بمرور عام على اندالع ثورة 17 
تشرين األّول 2019!

أو  حصل،  كبير  إلنجاز  تمجيداً  االحتفال  يكون  ما  وعادة 
إلحياء ذكرى عزيزة على مستوى الجماعة.

تشرين   17 انتفاضة  على  عام  مرور  بذكرى  واالحتفال 
االّول كيف نبّرره؟

األّول، والبعض يسّمونها  17 تشرين  انتفاضة  اّن  ال شك 
ثورة لتعظيم شأنها وهي ليست كذلك، هي انتفاضة مطلبية 
سرعان  ولكنها  بياناتنا،  من  العديد  في  ذلك  وأكدنا  محقة، 
الحزبية  للميليشيات  »بارافان«  الى  وتحّولت  تشيطنت  ما 
وقلة  للشتم  منبراً  ثم  التمويل  عالية  الجمعيات  ولبعض 
األمالك  وتكسير  لتحطيم  الزعران  من  شراذم  الى  ثم  األدب، 
والمحاوالت  الللوزارات  بعض  واحتالل  والخاصة،  العامة 
العديدة للوصول الى السراي والمجلس النيابي، باإلضافة 
الى إشعال الفتنة والتحريض عليها ما اضطر القوى األمنية 
الى مواجهتها في مواقع عدة وسقط جرحى وشهيد من قوى 

األمن وعشرات الجرحى في صفوف الطرفين!
اإلعللالم  يسّميها  كما  »الللثللورة«  على  شهور  تمض  ولللم 
ومنابر  »ثللورات«  الى  تحّولت  حتى  الرخيص،  التلفزيوني 

ومنصات عّجلت في اضمحاللها وتشّتتها وتناثرها حتى لم 
يبق منها سوى بعض المنّظرين!

لم  االنتفاضة  فهذه  المضمون،  في  أما  الشكل،  في  هذا 
يتهّيأ لها من يحميها من االستغالل السياسي الذي أوصلها 
الى ما هي عليه اآلن. وفي األيام األولى لهذه االنتفاضة على 
مرافق  في  اإلداري  واالنحالل  الفاسدة  السياسية  الطبقة 
الدولة والمحسوبيات والمحاصصات واللصوص وأصحاب 
المودعين  ألمللوال  الناهبة  المصارف  وعربدة  االمتيازات 
الحصرية  والوكاالت  المركزي  المصرف  ومعها  اللبنانيين 
الستيراد الدواء والغذاء والمحروقات كّل هذه الباليا والرزايا 

ال يختلف عليها الشعب!
ثمة  األّول،  تشرين   17 النتفاضة  األولللى  الذكرى  وفللي 

اسئلة بديهية:
 ،2019 األّول  تشرين   17 في  الدوالر  صرف  سعر  كان   -

1515 ليرة لبناني واليوم يساوي نحو ثمانية آالف ليرة؟
- بعد عام على االنتفاضة ماذا بقي من احتياط المصرف 

المركزي؟
- في عام االنتفاضة جرى السطو على أموال المودعين!

من   70% اللبنانية  الليرة  فقدت  االنتفاضة  عام  في   -
فعاليتها الشرائية!

- في عام االنتفاضة جرى تهريب المليارات من الدوالرات 

وال نتحدث عن األموال المنهوبة!
التي كانت  الوسطى  الطبقة  االنتفاضة اختفت  - في عام 

تشكل %50 من اللبنانيين وبات ثلث اللبنانيين فقراء!
- في عام االنتفاضة اختفت األدوية من الصيدليات وتبّين 
أنها مكّدسة في مخازن وكاالت االستيراد وال اعتبار إنسانياً 

للمرضى المهّددين بالموت!
في  للتحقيق  القضاء  تحرك  هل  االنتفاضة  عللام  في   -

االنتهاكات التي كشفها وزير الصحة؟
- في عام االنتفاضة هل تّم او بوشر باإلصالح االقتصادي 

ومكافحة الفساد؟
- قّدر عجز الميزانية عام 2019 بل 12057 مليار ليرة فهل 

تراجع العجز بعد سنة على االنتفاضة؟
- في عام االنتفاضة هل تراجعت هجرة الشباب اللبناني 

او زادت؟
المواجع هو أدهى بكثير مما أعلن عنه، ومع  ما خفي من 
ذلك تستمّر كذبة »ثورة 17 تشرين« حتى صار لها احتفالية 
تجيب  ان  دون  مضللة،  وعراضات  مضاءة  وشعلة  سنوية 

منصة »الثورة« عن السؤال:
أقّل سوءاً من العام  هل بات لبنان بعد عام من »الثورة« 

أكثر وأدهى؟ أم   2019
أجيبونا يرحمكم الله.

مناصرو الحريري خالل إحراقهم شعار ثورة 17 تشرين أمس 
)عباس سلمان(  



الوطن 4
لم يخّفف قرار إقفال البلدات الذي دخل أسبوعه 
الذي  كورونا  لوباء  المخيف  التفشي  من  الثالث، 

واصل عداده االرتفاع .
تقريرها  في  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت  فقد 
خالل   إص��اب��ة   1241 تسجيل  أم���س،  ال��ي��وم��ي 
ال�24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي  الساعات 
 65577 إلى  الماضي  شباط   21 منذ  لإلصابات 

حالة.
وأوضحت أّنه »تّم تسجيل 1241 حالة إصابة 
بين المقيمين ولم ُتسّجل أي حالة بين الوافدين«، 
مشيرًة إلى أّنه »تّم تسجيل 5 حاالت وفاة جديدة 
العدد  ليرتفع  الماضية،  ال�24  الساعات  خالل 
اإلجمالي للوفيات إلى 536، فيما بلغ عدد حاالت 
االستشفاء خالل ال�24 ساعة الماضية 685 حالة  
من بينها 238 في العناية المرّكزة، الفتًة إلى »أّنها 
اإلصابة  لكشف  مخبرّياً  فحصاً   13645 أج��رت 
منها  الماضية،  ال�24  الساعات  خالل  بكورونا 

1067 فحصاً في المطار.
الحريري  رفيق  مستشفى  أعلنت  ب��دوره��ا،   
التي  الفحوصات  عدد  أن  تقريرها،  في  الجامعي  
ال�24  خالل  المستشفى  مختبرات  داخل  أُجريت 
المرضى  ع��دد  فحصاً.   707 المنصرمة  ساعة 
داخل  الموجودين  كورونا  بفيروس  المصابين 
المشتبه  الحاالت  عدد   .86 للمتابعة  المستشفى 
ساعة  ال�24  خالل  كورونا  بفيروس  إصابتها  في 
المرضى  ش��ف��اء  ح���االت  ع��دد   .21 المنصرمة 
ساعة  ال�24  خالل  المستشفى  داخل  المتواجدين 
من  مرضى  شفاء  ح��االت  مجموع   .3 المنصرمة 
 578 البداية حتى تاريخه  المستشفى منذ  داخل 
العناية  من  نقلها  تم  التي  الحاالت  ع��دد  حالة. 
حالتها  تحسن  بعد  العزل  وح��دة  إل��ى  المرّكزة 
 .29 المستشفى  داخل  الحرجة  الحاالت  عدد   .1

حاالت  الوفاة: 1.

تنبيه من وزارة الصحة
بيان،  ف��ي  ال��ع��ام��ة  الصحة  وزارة  ون��ّب��ه��ت 
المواطنين من أن »جهات تستخدم اللوغو الرسمي 
لبنان  إل��ى  وافدين  إل��ى  رسائل  وتوجه  ل��ل��وزارة 
عن  صادرة  غير   PCR لفحوص  نتائج  تضمنها 
لتبليغ  المتبعة  »اآللية  بأن  وذّك��رت  ال���وزارة«. 
إجراؤها  يتم  التي  الفحوص  بنتائج  الوافدين 
النصية للجميع،  الرسائل  المطار تعتمد على  في 
إضافًة  إيجابية،  أم  سلبية  النتيجة  كانت  سواء 
التابعة  الطبية  ال��ف��رق  قبل  م��ن  االت��ص��ال  إل��ى 
لوزارة الصحة العامة بمن أتت نتيجة فحوصهم 
إيجابية«. وأكدت أنها »بصدد المالحقة القانونية 
لمن يعمدون إلى تضليل المواطنين بنشر فحوص 

غير صادرة عن المراجع الرسمية المعنية«.

القطاع  الطبي يعاني
النيابية  الصحة  لجنة  رئيس  شّدد  وتوازياً، 
في  حكومة  تشكيل  »وجوب  على  عراجي  عاصم 
والقطاع  الطبي  ينهار،  لبنان  أن  إذ  وق��ٍت،  أسرع 
فمن  الوقت،  ت��رف  نملك  وال  يعاني،  خصوصاً، 
الضروري أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية، والحّس 
الوطني، ألن  لبنان بأمّس الحاجة لحكومة قريباً 

 .» ً جدا
خارطة التفشي

على صعيد االنتشار وتداعياته، أقفلت مصلحة 
المالية في سرايا صيدا الحكومي صباح أمس، إثر 
تبلّغ اإلدارة من موظفة تعمل فيها ثبوت إصابتها 
في  الصحة  مصلحة  وتتابع  كورونا،  بفيروس 
محافظة الجنوب الموظفين المخالطين لزميلتهم 
اإلج��راءات  اتخاذ  إلى  توجيههم  ليتم  المصابة، 
الالزمة من حجر أنفسهم للمدة المتوجبة في هذا 
على  ليبنى     PCRفحص وإج���راء  الخصوص 
المالية  مبنى  تعقيم  وسيتم  مقتضاه،  الشيء 
صيدا  محكمة  وقررت  صيدا.   بلدية  فرق  قبل  من 
أيام بعد تسجيل  الشرعية السنية اإلقفال لثالثة 
العدل  قصر  إقفال  يستمر  كذلك،  فيها.  إصابتين 
من  بقرار  التوالي،  على  الثالث  لليوم  بعبدا  في 
لبنان  جبل  في  االستئناف  لمحاكم  األول  الرئيس 
القاضي رجا خوري، التزاماً بقرار وزارة الداخلية 
الرتفاع  اللويزة   - بعبدا  بلدة  إقفال  والبلديات 
في  خوري  وأش��ار  فيها.  بكورونا  اإلصابات  عدد 
جديد  أي  عن  اإلبالغ  إلى  سُيصار  أنه   إلى  قراره 
بخصوص ما تبقى من أيام األسبوع في ما يتعلق 

بقضاء التحقيق والنيابة العامة. 
أبو  كمال  القاضي  البقاع  محافظ  أص��در  كما 
اإلقليمية  المديرية  بإقفال  قضى  ق���راراً  ج��ودة 
لألشغال في البقاع ومركزها في سرايا زحلة، بدءاً 
من اليوم وحتى صباح الثلثاء المقبل، بعد ثبوت 
المذكورة  المديرية  من  لموظفة  إيجابية  إصابة 

بفيروس كورونا. 
الصحة  مصلحة  رئيس  إلى  جودة  أبو  وأوعز 
فحوص    إجراء  »متابعة  زالقط  غسان  البقاع  في 
وجميع  األشغال،  مديرية  موظفي  لجميع    PCR
الصحة  منظمة  ت��وص��ي��ات  وف��ق  المخالطين، 
العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم الحقاً 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء نتائج. 
»بعد  أن��ه  بيان  في  كفركال  بلدية  وأوضحت 
المتابعة اليومية في ما خص فيروس كورونا، ثبت 
وجود خمس إصابات في البلدة وسيبقى الجميع 

قيد الحجر المنزلي مع عائالتهم، داعيًة مخالطيهم 
إلى التزام الحجر المنزلي فوراً وإبالغها بالمخالطة 

وبوضعهم الصحي على الرقم 70859687. 
أزمة  متابعة  خلية  أعلنت  ذلك،  غضون  وفي 
اليومية  نشرتها  في  زغرتا  قضاء  في  ك��ورون��ا 
ال�24  خالل  جديدة  إيجابية  حالة   19 »تسجيل 
ساعة الماضية، موزعة كاآلتي: زغرتا 7، مجدليا 
 ،1 سبعل   ،2 باش  قره   ،2 كرمسده   ،2 ارده   ،2

عشاش 1، مرياطة 1، كفرفو 1«. 
الكورة  قضاء  في  األزمات  إدارة  لجنة  وأعلنت 
في نشرتها اليومية »تسجيل 10 حاالت إيجابية 
جديدة خالل ال�24 ساعة الماضية توزعت كاآلتي: 
راسمسقا 6، أميون 2، دده 1، قيد التحقق 1. وتم 

تسجيل حالة وفاة في أميون«. 
»تسجيل  بيان  في  شحيم  بلدية  أعلنت  كذلك، 
كورونا«،  بفيروس  البلدة  في  جديدة  إصابات   8
الماضي  األسبوع  خالل  خالطهم  من  كل  وطلبت 
 ،  989552/76 ال��رق��م��ي��ن:  ع��ل��ى  االت���ص���ال 

.»951266/03
وبذلك يصبح العدد التراكمي: مصابون ضمن 
بلدة شحيم: 118، مصابون من شحيم يسكنون 
حاالت  عدد   ،2 الوفاة  ح��االت  عدد   ،14 خارجها 

الشفاء اإلجمالية 135. 
وأعلنت لجنة الطوارئ في بلدية عكار العتيقة  
البلدة«،  في  جديدة  كورونا  حاالت  ثالث  تسجيل 
طالبًة »من المخالطين حجر أنفسهم 14 يوماً من 
دون الخروج من المنازل واالتصال بلجنة الطوارئ 

مباشرة ألخذ اإلجراءات المناسبة. 
توجهت  بياناً  فأصدرت  حصرون  بلدية  أّم��ا 
ب�  »كورونا«  بفيروس  المصاب  مخالطي  إلى  فيه 
االختالط،  وعدم  المنزلي  الحجر  التزام  »ضرورة 
بعد  ال��س��ادس  اليوم  PCRفي  فحص   وإج���راء 

تاريخ االختالط، وهي تتكفل بتكاليف الفحص«. 
وسجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في 
محافظة عكار 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا  
عدد  إجمالي  ليصبح  جديدة.  شفاء  حالة  و58 
الماضي:  اذار  المصابين المسجلين منذ منتصف 

1425 مصاباً.
 399 اآلن:  المعالجة  قيد  اإليجابية  الحاالت 

حالة.
أّما إجمالي حاالت الشفاء المسجلة حتى اليوم 
حاالت  عدد  بلغ  حين  في  حاالت.   1004 فبلغت: 
 708 والمتابعة:  المراقبة  قيد  المنزلي  الحجر 
حاالت. ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر 

عدد المتوفين على 22 متوف.
حالة  البيرة  بلدة  في  األزم��ة  خلية  وسّجلت  

وحالة  الصحي  الحجر  بوجوب  تبلغت  إيجابية 
شفاء لشاب التحق بعمله.

وأصدر قائمقام راشيا نبيل المصري واستناداً 
على  وبناء  اإلجراء،  المرعية  والقرارات  للمراسيم 
القرار  جودة  أبو  كمال  البقاع  محافظ  توجيهات 

اآلتي:
أوالً: ُيقفل السوق األسبوعي في كل من بلدتي 
خربة روحا وضهر األحمر اعتباراً من صباح يوم 
الواقع  السبت  األربعاء )أمس( وحتى مساء يوم 

فيه 2020/10/31.
والوبائي  الصحي  الواقع  تقييم  يجرى  ثانياً: 
مع انتهاء فترة اإلقفال ويتخذ القرار المناسب في 

حينه.
جبل  بلديات  اتحاد  في  األزم��ة  خلية  وأعلنت 
بناء  أنه  اليومي  تقريرها  في  مرجعيون   - عامل 
ُسجل  والبلديات  مرجعيون  قضاء  طبيب  لتقرير 
3 كفركال  1 مجدل سلم -  أمس:4 حاالت جديدة: 
11. حالة شفاء: 7 رب ثالثين - 2 حوال - 2 دبين.
وأوضحت أن »عدد المصابين في قرى االتحاد 
إصابة   326 هو  تاريخه  حتى  األزمة  بداية  ومنذ 
وحاالت الشفاء 226 حالة و9 حاالت وفاة ويوجد 
مؤكدة  مصابة  حالة   71 المتابعة  قيد  حالياً 
حاالت  و4  المنزلي  الحجر  قيد  منها   67 مخبرياً 

داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي«.
وأشارت إلى أن »خلية األزمة في اتحاد بلديات 
هي  القضاء  طبابة  م��ع  بالتعاون  عامل  جبل 
باإلجراءات  المتعلقة  البيانات  بإصدار  المخولة 
الصحية في ملف كورونا«، آملًة من األهالي عدم 

االنجرار وراء أي خبر ال يصدر عن الخلية«.
كما أعلنت بلدية بدنايل الكورة في بيان »إصابة 
سيدة من التابعية السورية بفيروس كورونا، وقد 
أتت لزيارة ذويها منذ فترة قصيرة، وكانت بصدد 
نتيجتها  أتت    pcrلفحص إجرائها  وبعد  السفر، 
عوارض  أية  من  تعاني  ال  أنها  مؤكدًة  إيجابية«، 
وتلتزم الحجر المنزلي في منزل والدها، وقد أجرت 

عائلتها فحوصpcr  وجاءت نتائجها سلبية.
وستقوم البلدية بمتابعتها وإعادة الفحوصات 
جميع  من  طلبت  كما  المقبل،  األسبوع  لعائلتها 
الحجر  والتزام    PCR فحص  إجراء  المخالطين 
يشعرون  قد  عوارض  أية  عن  وإبالغها   ، المنزلي 
االحتياطات  أخذ  المواطنين  جميع  وحّثت  بها. 

كافة.
تطور  تضمن  بياناً  ال��ح��دث  بلدية  ووزع���ت 
جاء  أمس   يوم  حتى  البلدة  في  الوبائي  الوضع 
خالل  جديدة  إصابة   24 شفاء،  حالة   34« فيه 
إصابات   5 ضمنهم  من  الماضية،  ساعة  ال�24 

اإليجابية  الحاالت  مجموع   129 المخالطين،  من 
الحجر  في  مخالطاً  و134  المتابعة  قيد  النشطة 

المنزلي اإللزامي«.
»تسجيل  بيان  في  كوسبا  بلدية  أعلنت  كما 
لسيدة  ك��ورون��ا  بفيروس  جديدتين  إصابتين 
وأتت   pcr فحص  أجريا  وقد  البلدة،  في  وزوجها 

النتيجة إيجابية«.
التزام  المخالطين  جميع  من  البلدية  وطلبت 

الحجر المنزلي.
محمد  القاضي  لبنان  جبل  محافظ  وأع��ل��ن 
مبنى  في  األول  الطابق  إقفال  بيان،  في  المكاوي 
سراي جونية التي تشغله كل من أمانتي السجل 
وجبيل  كسروان  في  المساحة  ودائ��رة  العقاري 
ومكاتب قائمقامية كسروان، كما ُتقفل كل من دائرة 
مياه  توزيع  ودائرة  كسروان  في  المدني  التنظيم 
كسروان وذلك بعد تسجيل إصابات إيجابية في 
أمانة السجل العقاري في جبيل ودائرة المساحة 

في كسروان.
في  العامة  الصحة  وزارة  أف���ادت  ذل��ك،  إل��ى 
لرحالت   PCR فحوص  »باستكمال  أن��ه  بيان، 
بتاريخ  المطار  في  وأجريت  بيروت  إلى  وصلت 
خمس  وجود  النتائج  أظهرت   ،2020/10/18

وأربعين حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:

رح��ل��ة دب���ي: ال��ش��رك��ة اإلم��ارات��ي��ة رق��م 957 

)جميعها سلبية(.
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 )سبع 

حاالت إيجابية(.
 416 رق��م  القطرية  الشركة  ال��دوح��ة:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 )ست 

حاالت إيجابية(.
 566 Air France رقم  رحلة باريس: شركة 

)جميعها سلبية(.
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 )جميعها 

سلبية(.
)ثماني   323 رقم   MEA رحلة بغداد: شركة 

حاالت إيجابية(.
 711 رق��م  المصرية  الشركة  القاهرة:  رحلة 

)جميعها سلبية(.
 7836 رق��م  التركية  الشركة  أض��ن��ا:  رح��ل��ة 

)جميعها سلبية(.
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 )خمس 

حاالت إيجابية(.
 268 رق��م   MEA ش��رك��ة  اسطنبول:  رح��ل��ة 

)إحدى عشرة حالة إيجابية(.
 826 رقم  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 

)ثماني حاالت إيجابية(.
)جميعها   429 رقم   MEA شركة  دبي:  رحلة 

سلبية(«.

عداد »كورونا« يوا�صل االرتفاع رغم االإقفاالت: 5 وفيات و1241 �إ�صابة جديدة

االقتصادية  الهيئات  بين  مشترك  اجتماع  ُعقد 
النقابية،  التنسيق  العّمالي العام« وهيئة  و«االتحاد 
فريد  النيابية  االقتصاد  لجنة  رئيس  حضور  في 
البستاني، الوزير السابق رئيس الهيئات االقتصادية 
بشارة  العام  العمالي  االتحاد  رئيس  شقير،  محمد 
األسمر، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب محرري 
للهيئات  العام  األمين  القصيفي،  جوزف  الصحافة 
االقتصادية نقوال الشماس، نائب رئيس مجلس إدارة 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي غازي يحيى، 
في  السياحية  المؤسسات  نقابات  اتحاد  رئيس 
لبنان بيار األشقر وأعضاء االتحاد، نائب رئيس غرفة 
التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان 

نبيل فهد وأعضاء هيئة مكتب االتحاد العمالي العام.

فقيه
حسن  العام  العّمالي  االتحاد  رئيس  نائب  وألقى 
»أهمية  وأك��د  بالمشاركين،  فيها  رح��ب  كلمًة  فقيه 
كلما  المدني  والمجتمع  اإلنتاج  فرقاء  بين  التالقي 

زادت االزمات والصعوبات االقتصادية في البالد«.

القصيفي
ثم تحدث القصيفي فقال »إذا كان عنوان هذا اللقاء 
الدعم  اإلسراع بتشكيل حكومة منتجة، ورفض رفع 
عن السلع األساسية، هو اإلطار الذي يجمعنا اليوم، 
أكثر  موضوعاته  لتكون  تطويره  وجوب  نرى  فإننا 
رؤية  إلى  اليوم  بحاجة  »لبنان  أن  معتبراً  شموالً«، 
حديثة تؤّسس لنظام اقتصادي ال يقوم على الريعية، 
يحتجز  ال  مصرفي  نظام  وإل��ى  اإلنتاجية،  على  بل 
من  النمو،  وجه  في  عائقاً  ويشّكل  المودعين،  أموال 
حساب  على  الخزينة،  وسندات  الفوائد  لعبة  خالل 
اإلقراض للمشروعات الصناعية والزراعية واالقتصاد 
المعرفي. كما هو بحاجة إلى مصرف مركزي يراقب 
متساهالً  يكون  فال  جنوحها،  ويمنع  المصارف  أداء 

لئال نقول شريكاً في المخالفات المرتكبة«. 
معاقل  يدّك  مستقالً،  نزيهاً،  قضاء  »نريد  وأضاف 
وقضاة  ه��وادة،  دون  من  الفاسدين  ويضرب  الفساد 
يالحق  قضاء  وعيد.  أو  تهديد  يخيفهم  ال  شجعان 

األدوي��ة  ال��ن��اس  ع��ن  يحجبون  ال��ذي��ن  المحتكرين 
والمحروقات لتهريبها أو بيعها في السوق السوداء، 
أو  حسيب  دون  الغذائية  السلع  أسعار  ويرفعون 

رقيب«.
وأكد أن »هذا اللقاء يعنينا ألن عالقة طرفي اإلنتاج 
مقدور  في  يكون  ولن  المتصلة،  كاألوعية  متداخلة 
لوالدة  عالياً  الصوت  فلنرفع  اآلخر.  إلغاء  منهما  أي 
الدعم،  رفع  رفض  ومقتدرة،  فاعلة  لحكومة  وشيكة 
إلزام المصارف بإعادة الودائع التي ُهّربت إلى الخارج 
 .2019 األول  تشرين  من  عشر  السابع  وبعيد  قبيل 
كذلك، نطالب بعدم المساس بثروة لبنان من الذهب، 
وعدم بيع احتياطه أو رهنه، وعدم بيع أمالك الدولة، 

أو رهنها لحساب صندوق سيادي أو ما شابه«.
تليق  ال��ت��ي  ال��دول��ة  لبناء  األوان  »آن  وأض���اف 
إلى  االنطالق  يجب  الغد،  قبل  واليوم  باللبنانيين، 
يجدي  لن  وعندها  األكبر.  السقوط  وتجّنب  العمل، 
البكاء ولن ينفع الندم. لننصرف اآلن اآلن إلى وضع 
عقد اقتصادي اجتماعي يضع لبنان على سكة الدول 

التي تستحق الحياة«. 

الجباوي
ثم كانت كلمة لنزيه الجباوي عن هيئة التنسيق 
تشكيل  في  تأخير  يوم  »كل  أن  فيها،  رأى  النقابية، 
دلعاً  كفى  والمواطنين.  للوطن  طعنة  هو  الحكومة 
بمقدوره  يعد  لم  شعب  مآسي  حساب  على  سياسياً 
قبل  هذا  األب��واب.  يدقان  والمرض  الجوع  التحّمل، 
الكالم عن رفع الدعم عن المحروقات واألدوية والقمح 
وغيرها من السلع الغذائية. أال يخجل من نفسه من 
ستقفل  المؤسسات  أن  يعلم  أال  الفكرة.  لهذه  يسّوق 
حتى  أو  بسيارته  التنقل  أحد  باستطاعة  يعد  ولم 
أن  يعلم  أال  وظيفته.  إلى  للحضور  أجرة  سيارة  في 
األدوية  تأمين  إمكانية  قلة  من  سيموتون  المرضى 

وحتى دخول المستشفيات والخبز والغذاء؟«. 
جهوزية  على  النقابية  التنسيق  »هيئة  أن  وأكد 
إلى  يدفع  ق��رار  أو  تحرك  أي  أو  موقف  ألي  كاملة 
توجيه بوصلة السياسة واستقرار األمن االقتصادي 
في  سّيما  وال  وال��ت��رب��وي  والصحي  واالجتماعي 

مدارسنا وثانوياتنا الرسمية التي تعاني النقص في 
مواردها المالية وهي تخوض تجربة التعليم المدمج 
رغم الخطر المحدق من تعّدد اإلصابات وإقفال القرى 
على  سلباً  ينعكس  ما  المصابة  واألحياء  والمناطق 
ال  بعد  عن  التعلم  وإمكانية  التربوية،  العملية  سير 
عدم  ظل  في   20% منها  المستفيدين  نسبة  يتجاوز 

تأمين المستلزمات الضرورية لها«.
متى  أكبر،  وأوجاعنا  كبيرة  »صرختنا  وختم 
الخالص؟ قلناها باألمس إنه اإلنذار األخير وقد أعذر 

من أنذر«.

الشماس
الماسأة  »ال��ي��وم  قائالً  الشماس  تحدث   كذلك، 
تجمعنا وكهيئات )اقتصادية( علينا أن نتابع األمور 
والمسألة التي ال يعلو عليها هي تشكيل حكومة، ألن 
الفراغ ترك انعكاسات مدّمرة على االقتصاد الوطني 
وأصبح في الحضيض. وللمفارقة يفاوض لبنان على 
ترسيم الحدود ونرى أن األساس هو تشكيل حكومة 
لتتحّمل المسؤوليات والتحديات، وفقا لآلتي: تنفيذ 
النقد  صندوق  مع  الملفات  فتح  الفرنسية،  المبادرة 
الدولي، إعادة إحياء مؤتمر سيدر، إعادة إعمار ما دمر 
في العاصمة، كشركاء إنتاج وضع خطة شبكة أمان 
اجتماعي ترعى جميع اللبنانيين إلننا لن نسمح أن 

يجوع اللبنانيون«. 

األسمر
»رفع  أن  فيها  اكد  كلمة  األسمر  ألقى  الختام،  وفي 
الدعم سيؤدي إلى تباطؤ مدّمر للحركة االقتصادية، 
وإقفال  المؤسسات  وانهيار  العجلة  هذه  وقف  وربما 
الصحية  المنظومة  وانهيار  جماعي  وص��رف  ت��ام 
فقر  إلى  سيؤدي  ما  االجتماعية،  وبالتالي  والغذائية 
الجريمة  معدل  وارتفاع  بكامله،  شعباً  يشمل  مدقع 
ومعدل   )  Panadol لعلبة  مسدسه  يشهر  )ش��اب 
السرقات والتفلت األمني. إنه أسوأ أداء اقتصادي في 

دول العالم«. 
عام  عمالي  اتحاد  ال��ي��وم:  جميعاً  واعتبر«أننا 
كالضمان  عامة  ومؤسسات  اقتصادية  وهيئات 

االجتماعي والجامعة اللبنانية ونقابات إعالم وسائر 
أمام  وغيرها  واإلع��الم��ي  المدني  المجتمع  هيئات 
مسؤولية تاريخية ال ترحم وال تعفي أحداً. فإذا كان 
المسؤولون غير مسؤولين في غالبيتهم عن معالجة 
هذه المآسي ويتلهون بتقاسم الحصص والخالف على 
جنس المالئكة والوزارات الدسمة وبتعميق الخالفات 
الطائفية والمذهبية بينما الناس تموت بسبب فقدان 
الدواء وجائحة كورونا وتنحدر أوضاعها المعيشية 
مسؤولية  أمام  جميعا  اليوم  إننا  له،  قرار  ال  قاع  إلى 
برفع  فقط  ليس  البالد  إنقاذ  في  للمساهمة  كبرى 

الصوت عالياً بل بالتكاتف والتعاون«.
وأكد أن »تشكيل حكومة إنقاذ هو المدخل الستعادة 
بيروت  إعمار  وإعادة  بالدولة  الثقة  من  األدنى  الحد 
ورفض  ملحة  من  أكثر  اقتصادية  ض��رورة  ومرفئها 
رفع الدعم عن السلع األساسية، هو سيف على رقاب 
كبير  هجرة  مشروع  هو  الحال  ومتوسطي  الفقراء 

لشباب لبنان بعدما فقدوا اإليمان بكل شيء«.
ولفت إلى »إننا مدعوون جميعاً لوضع خطة تحرك 
مشتركة للضغط على المسؤولين لتحقيق هذه األمور 
كي ال نصل إلى انفجار اجتماعي تستحيل معالجته، 

لذلك: 
وسياسية  اقتصادية  إنقاذ  حكومة  تشكيل   1-
وعملية  ملموسة  خطة  ووض��ع  ف���وراً  واجتماعية 
وضمن مهلة زمنية محّددة إلعادة إعمار المرفأ والجزء 
الذي تهدم من المدينة والتعويض عن المتضررين من 

شهداء وجرحى ومن تهدمت منازلهم..
الدعم  استمرار  ال��وزاري  البيان  يتضمن  أن   2-  
القمح  إلى  ال��دواء  من  األساسية  المواد  جميع  على 
قطاعي  ودعم  الغذائية  والسلّة  النفطية  والمشتقات 

الصناعة والزراعة وال سيما زراعة التبغ«. 
وشّدد على أن »تضع الحكومة العتيدة خطة إصالح 
مالي واقتصادي تقوم على دعم قوى اإلنتاج الحقيقي 
األموال  واسترجاع  أنواعها  على  المافيات  وضرب 
والمستشفيات  الضمان  ودع��م  والمنهوبة  المهّربة 
والتنسيق  الرسمية  والمدرسة  والجامعة  الحكومية 
مع كل المعنيين من جهات اقتصادية وأهلية لمكافحة 

جائحة كورونا«.

 دعت نقابات وجمعيات تجارية ولجان أسواق من 
المناطق اللبنانية كافة، الطبقة السياسية »للمرة األلف 
المؤسساتي  العمل  بتفعيل  مسؤولياتها  تحّمل  إلى 
تدابير  إلى  للجوء  تفادياً  الثقة،  وإستعادة  المنتظم 
متسّرعة وظرفية قد تؤذي االقتصاد أكثر مما تفيده، 

وتجنباً لسقوط لبنان في المحظور األكبر«.
عقدت  المذكورة،  والجمعيات  النقابات  وكانت   
تجار  جمعية  رئيس  من  بدعوة  استثنائياً،  اجتماعاً 
القيود  تداعيات  ف��ي  بحث  ش��م��اس،  نقوال  ب��ي��روت 
المصرفية على السحوبات بالعملة الوطنية. وأصدر 
هي  وحدها  »الثقة  أن  فيه  أك��دوا  بياناً،  المجتمعون 
حالّلة المشاكل االقتصادية والنقدية، وهي غائبة في 
كان  توافرها  ألن  مؤسف  وهذا  الخارج،  قبل  الداخل 
إتخاذ  عن  يغنينا  تلقائي،  مالي  إنتظام  إلى  ليؤدي 
قرارات تعسفية خطيرة. فال إكراه في االقتصاد، كونه 

يؤدي حتماً إلى نتائج عكسية«.
سيولتها  من  المصارف  حرمان  »أن  واعتبروا 
المتوافرة في حساباتها الجارية لدى مصرف لبنان، 
وتقييدها إلى أقل من 50 أو حتى %30 من إحتياجاتها 
المعهودة، لهو أمر مستغرب، غير منطقي، ويتعارض 
المصرفية. فاألمر مفهوم مثالً في حال ال  مع األصول 
حساباته  في  يكفيه  ما  معّين  تجاري  مصرف  يملك 
المحّررة، ساعة ذاك يكون مشروعاً تكبيده أعباء مالية 
شهادات  في  المجّمدة  الحسابات  كسر  أما  إضافية. 
أكالفاً  فترتب  قسري،  بشكل  ألجل  وحسابات  إي��داع 
ومدتها  المالية،  األدوات  فائدة  إلى  وبالنظر  باهظة، 
المتبقية قبل إستحقاقها، قد تبلغ تلك األكالف 50 أو 

حتى %80 من قيمة األموال المودعة«.
وغير  الباهظة  اإلضافية  »الكلفة  أن  إلى  ولفتوا 
المبّررة الناتجة عن هذا التشاطر اإلداري، لن تتكبدها 
ولن  إئتمانية،  مسؤولية  تتحمل  كونها  المصارف 

يتحملها العمالء بالتأكيد«.
واستغربوا »أن تتحول السياسة النقدية الرسمية 
دون  من  الخانق  اإلنكماش  إلى  المفرط  التوسع  من 
اإلصرار  تّم  حال  وفي  إنتقالية.  فترة  أو  إنذار  سابق 
على هذا التضييق في السحوبات النقدية، فستترتب 

النتائج التالية:
للمواطنين،  وم��ذّل��ة  كارثية  يومية  حياة   1-
ال  والذين  المصارف،  مع  المتعاملين  لغير  خصوصا 

يملكون وسيلة دفع بديلة عن األموال النقدية.
في  والرواتب  األجور  لتوطين  محتمل  توقف   2-
حال  في  الرادعة  الخدمة  هذه  لكلفة  نظراً  المصارف، 
شّح السيولة، ونظراً الحتجاز أموال الرواتب الفائضة 

عن »كوتا« السحب الشهرية.
-3 مواجهة مستمرة وتوتر إضافي بين المصارف 
وعمالئها نظراً لهزالة المبالغ المسحوبة، فيما الدولة 
سبيل  فعلى  المصير.  بؤس  عن  األول  المسؤول  هي 
المثال كيف يسّدد المتضررون من انفجار مرفأ بيروت 
الدولة  غياب  في  نقداً  المتوجبة  الترميم  مصاريف 
اللذين  والمقاول  للتاجر  وكيف  التأمين؟  وشركات 
يحتاجان إلى سحب مئات الماليين شهرياً أن يتدبرا 

أمريهما؟
-4 زعزعة النظام المصرفي وضرب مرتكزاته من 
خالل تعقيد عمليات الدفع والقبض واإليداع والسحب، 

وتعطيل الدورة المصرفية وتفريغها من مضمونها.
غرار  على  بالليرة،  الشيكات  قيمة  هبوط   5-
الشيكات المحّررة بالدوالر، وفتح سوق عكاظ جديد 

حول تسعيرتها.
-6 فقدان الودائع المصرفية لجزء كبير من قيمتها، 

كونها أصبحت غير قابلة للتسييل.
حيث  من  جديداً  قياسياً  رقماً  لبنان  تسجيل   7-
مختلفة،  عمالت  بأربع  واح��دة  مركزية  دول��ة  ت��داول 
الليرة  األم��ي��رك��ي،  ال���دوالر  اللبناني،  ال���دوالر  وه��ي 
المحّررة والليرة المقّيدة، وهذه فضيحة موصوفة لبلد 

كان معروفا ب�«مصرف العرب«.
وفي  والقلّة،  الندرة  اقتصاد  في  لبنان  دخول   8-
من  سنوات  سيشطب  وانكماشي،  إنحداري  حلزون 

النمو اإلقتصادي المتراكم.
التجاري،  القطاع  سيمّثل  آخراً،  وليس  أخيراً   9-
وهو  المالي،  التشّدد  لهذا  األب��رز  الضحية  كالعادة، 
بلغ  أعماله  لحجم  سحيقاً  انخفاضاً  الذي شهد أصالً 
أكثر من %80. وسيكون التّجار في حيرة من أمرهم: 
ال  التي  اإللكتروني،  الدفع  بوسائل  سيقبلون  فهل 
تصرف في أي مصرف اللهم إال بحسم كبير، وبالتالي 
هم  ويخرجون  يبيعون  ال  أنهم  أو  مالهم،  يخسرون 

وموظفوهم من السوق ويخسرون رأس مالهم.
المستوردين  كاهل  على  ستقع  الكبرى  والطامة 
 Bank( النقدية  العملة  بتوفير  الملزمين  وعمالئهم 
نصف  يقبض  الذي  السوبرماركت  فإن    .)Notes
كلياً  يرفضها  سوف  المصرفية  بالبطاقات  مبيعاته 

لتأمين السيولة المطلوبة«.

يقتصر  لن  الكبير  الضرر  »ان  المجتمعون  وأك��د 
األساسية  خصوصاً  المدعومة،  المواد  تّجار  على 
منها وحسب، بل إن جميع التجار اآلخرين مطالبون 

باإلتيان ب� %100 من األموال النقدية«.
على  ينبغي  ت��ق��دم،  م��ا  على  »ب��ن��اء  أن��ه  وأعلنوا 
القاسية،  التاريخ  دروس  من  االتعاظ  المسؤولين 
حتماً  يؤدي  النقدية  الكتلة  إنكماش  بأن  تفيد  والتي 
ُيحرم  بالحرّي عندما  اإلقتصادي، فكم  االنكماش  إلى 
ثم  ومن  األميركية  بالعملة  التداول  من  اللبنانيون 
سعر  حماية  ف��إن  التوالي.  على  اللبنانية  بالليرة 
لبنان  مجتمع  حماية  إنما  مشروع،  ه��دف  الصرف 

وإقتصاده هدف أسمى«.
وأشاروا إلى أن القطاع التجاري يسجل  إعتراضه 
على  المفروضة  ال��ج��دي��دة  القيود  »ع��ل��ى  المطلق 
»السلطات  مناشداً  الوطنية«،  بالعملة  السحوبات 
النقدية وقف العمل بها فوراً، وذلك ألن إيجابياتها غير 

مضمونة فيما سلبياتها أكيدة«.
وطالبوا ب�«اإلتاحة للمصارف بالتصرف بأموالها 
شرط،  أو  قيد  دون  من  الجارية  بحساباتها  المودعة 
حفاظاً على سيولة اإلقتصاد وتيسير عمليات الصيرفة 
داخل المصارف، بناء على سعر الصرف الحقيقي في 

ما يتعلق بالعمليات التجارية«.
كما دعوا إلى »استثناء القطاع التجاري، خصوصا 
أن  شأنه  من  تدبير  أي  من  منه،  اإلستيرادي  المكون 
يعيق نشاطه الخارجي وإلى التشاور مع المعنيين، 
وعلى رأسهم الهيئات االقتصادية والمجتمع التجاري، 

قبل اتخاذ قرارات مصيرية بحقهم«.

اجتماع نقابي اقت�صادي عّمالي م�صترك: لحكومة اإنقاذ وا�صتمرار الدعم على المواد االأ�صا�صية

القطاع التجاري يرف�ض القيود الم�صرفية على ال�صحوبات:

لتجنب �صقوط لبنان في المحظور االأكبر
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حّب اهلل جال على م�صانع في الجنوب
 

الله  حّب  عماد  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  في  الصناعة  وزير  جال 
الزراعي،  الصناعي  »غايا«  بمجمع  استهلها  الجنوب،  مصانع  من  عدد  على 
على  جولة  وبعد  الفاكهة.  لتوضيب  ومعمالً  للزيتون  معصرة  يضم  الذي 
الله  حّب  قال  العمل،  سير  وكيفية  المعدات  عل  واطالعه  المعمل  أرج��اء 
عنوان  وهذا  الغذائية،  الصناعات  خصوصاً  الصناعات  لكل  بحاجة  »لبنان 
مهم  والزراعة  الصناعة  بين  ما  التكامل  أن   « مضيفاً  للمغتربين«،  النجاح 
أرضهم  في  يستثمروا  أن  عليهم  الذين  اللبنانيين  ولجميع  لنا  بالنسبة  جداً 

وشعبهم«. ووطنهم 
على  التوقيع  الصناعة  وزارة  في  اليوم  سيتم  أنه  أعلن  سؤال،  على  ورداً 
باأللف  ال��وزراء  مجلس  عن  صدر  الذي  القرار  على  بناء  التحفيزات،  قرار 
فاتحة  تكون  أن  ونتمنى  للصناعة(،  ليرة  مليار   470( ليرة  مليار  ومائتي 
العمال في وظائفهم. واآللية سُتنشر  الصغار والكبار، وتثبيت  للمستثمرين 

قريباً«.
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فل�سطين المحتلة

} بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد 
المستشار أحمد براك، أمس، مع القنصل 
الفرنسي العام في القدس السيد رينيه 
والعمل  التعاون  تعزيز  سبل  تركواز، 

المشترك بين الجانبين.
القنصل  ب���راك  المستشار  وأط��ل��ع 
مقر  في  له  استقباله  ل��دى  الفرنسي، 
الهيئة في مدينة رام الله، على مجموعة 
عمل قطاع النزاهة والشفافية ومكافحة 
خالل  الهيئة  أطلقتها  والتي  الفساد، 
الشهر الحالي، موضحاً أن الهيئة عملت 
العديد  مع  التعاون  قنوات  فتح  على 
من الدول اإلقليمية والدولية، باإلضافة 
المجتمع  مع  عالقتها  ط��ّورت  أنها  إلى 
المحلي، واتخذت العديد من اإلجراءات 
العقبات  تذليل  سبيل  في  والخطوات 
وتشجيع الجميع لالنخراط في مجاالت 

النزاهة والتوعية والوقاية والشفافية.
تعزيز  وض��رورة  أهمية  على  وش��ّدد 
بين  المشترك،  العمل  وتوطيد  التعاون 
والهيئات  المؤسسات  وكافة  الهيئة 
الفرنسية ذات العالقة بتعزيز الحوكمة 

والنزاهة والشفافية.
عزام  النقد  سلطة  محافظ  أطلع   {
الشوا، أمس، ممثل االتحاد األوروبي في 
فلسطين سفين كون فون بورغسدورف 
المصرفي  القطاع  ت��ط��ورات  آخ��ر  على 
الفلسطيني، والجهود المبذولة لمواجهة 
االقتصادية  األزم���ة  وت��داع��ي��ات  آث���ار 
فيروس  تفشي  عن  الناجمة  الراهنة 
كورونا، وعدم تسلّم أموال المقاصة من 

الجانب الصهيوني.
ووضع الشوا ممثل االتحاد األوروبي 
سلطة  مقر  في  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل 
النقد، في مدينة البيرة، في صورة أهم 
اإلجراءات التي قامت وتقوم بها سلطة 
النقد للتخفيف من تداعيات هذه األزمة 
على الفئات المتضررة، وتشجيع البنوك 
المسؤولية  ميزانيات  توجيه  على 
مكافحة  ج��ه��ود  ل��دع��م  االج��ت��م��اع��ي��ة 
جائحة كورونا والحد من انتشارها في 
شبكة  لدعم  م��وارد  وتوفير  فلسطين، 
المتضررة  للشرائح  االجتماعي  األمان 
»استدامة«  وبرنامج  الوباء،  هذا  من 
للمشاريع  التمويل  بتوفير  الخاص 
ومتناهية  وال��ص��غ��ي��رة  المتوسطة 
بسبب  اقتصادياً،  تأثرت  التي  الصغر، 
من  حالياً  تنفيذه  يتم  وال��ذي  كورونا، 
اإلقراض  ومؤسسات  المصارف  خالل 

المتخصص.

ال�سام

بشار  ال��س��وري،  الرئيس  أص��در   {
بتعديل  تشريعياً  م��رس��وم��اً  األس���د، 
قوانين متعلقة بضريبة الدخل، بحيث 
من  المعفى  األدن���ى  ال��ح��د  تعديل  ت��م 

الضريبة على دخل الرواتب.
ووف���ق���اً ل��ب��ي��ان ن��ش��رت��ه ال��رئ��اس��ة 
إدخالها  تم  التعديالت  فإن  السورية، 
قانون  م��ن  و69   68 المادتين  على 
لعام   24 رقم  )القانون  الدخل  ضريبة 

.)2003
من  المعفى  األدن���ى  الحد  وأص��ب��ح 
سورية،  ليرة  ألف   50 الدخل  ضريبة 

بدالً من 15 ألفاً.
الداخلية  التجارة  وزارة  دع��ت   {
وح��م��اي��ة ال��م��س��ت��ه��ل��ك م��دي��ري��ات��ه��ا 
على  الرقابة  تكثيف  إلى  بالمحافظات 
واتخاذ  التجارية  والمحال  األس���واق 
بحق  ال��رادع��ة  القانونية  اإلج����راءات 
أسعار  تعديل  باستغالل  يقوم  من  كل 
المشتقات النفطية للبيع بأسعار زائدة 
لكل  المحددة  الربح  هوامش  وتجاوز 

سلعة.

العراق

المدني  الطيران  سلطة  ح��ذرت   {
ال��ع��راق��ي، أم���س، ش��رك��ات ال��ط��ي��ران 
العليا  اللجنة  لتعليمات  المخالفة 
الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا 

من تبعات قانونية.
وقالت السلطة في بيان، »توّد سلطة 
توضح  أن  العراقي  المدني  الطيران 
الكرام  مسافرينا  ولجميع  العام  للرأي 
والتوصيات  بالقرارات  ملتزمة  بأنها 
التي تصدرها الجهات العليا في البالد 
للصحة  العليا  باللجنة  والمتمثلة 
والسالمة الوطنية بما يخّص اإلجراءات 
الخاصة لحماية المسافرين من فيروس 
اللوائح  جميع  تنفيذ  وكذلك  ك��ورون��ا 
منظمة  قبل  من  المعّدة  االسترشادية 
الدولية للطيران المدني ) lCAO ( من 

أجل توفير السفر اآلمن للمواطنين«.

الأردن

} أطلقت غرفة صناعة عمان رؤية 
 2020  » االردن  في  »صنع  ومنظومة 
الوطنية  الصناعة  ل��دع��م   -2025
وتحقيق  الذات  على  االعتماد  وتعزيز 
معايير  اع��ل��ى  وف��ق  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن 
محلياً  تنافسيها  تعزز  التي  الجودة 

وخارجياً.
األردن  صناعة  غرفتي  رئيس  وقال 
مؤتمر  خالل  الجغبير  م.فتحي  وعمان 
صنع  منظومة  »رؤي���ة  إن  صحافي 
منذ  كحملة  انطلقت  التي  االردن«  في 
من  العديد  مع  بالشراكة  سنوات   8
في  الثقة  تعزيز  الى  تهدف   ، الجهات 
بجودة  تتمتع  التي  المحلية  المنتجات 
خالل  كبيرة  إن��ج��ازات  وحققت  عالية 

الفترة الماضية«.

الكويت

لدى  األميركية  السفيرة  أعربت   {
تطلعها  عن  رومانوسكي  ألينا  الكويت 
في  البرلمانية  االنتخابات  لمتابعة 
الكويت يوم 5 ديسمبر، من خالل مواكبة 
القضايا المحلية واالستماع لما يطرحه 
ما  ومالحظة  حمالتهم  في  المرشحون 

يميزها عن االنتخابات في أميركا.

اأخبار الوطن
عدوان �سهيونّي على مدر�سة في ريف القنيطرة ال�سمالّي.. والحتالل التركّي يجّدد اعتداءه على بلدة عين عي�سى بريف الرقة ال�سمالّي

الأ�سد ُي�سدر مر�سومًا ب�سرف منحة مالية لقطاعات مدنّية وع�سكرّية

الحلبو�سّي والديمقراطّي الكرد�ستانّي يوّجهان دعوة للحكومة بحماية الموؤ�س�سات وفر�ض الأمن وال�ستقرار

الكاظمّي يختتم جولته الأوروبّية في لندن.. والطاقة النيابّية ترى جولته مفيدة

ياأتي �سلوكهم وتحت الحماية ال�سهيونّية كاعتراف �سمنّي ب�سرعّية الحتالل في المدينة المقّد�سة

ال�سيخ عكرمة �سبري: زيارة المطبِّعين للأق�سى خطيرة 

أمس،  األسد،  بشار  السوري،  الرئيس  أصدر 
مالية  منحة  بصرف  يقضي  تشريعياً  مرسوماً 
الرواتب  دخل  ضريبة  من  معفاة  واح��دة،  لمرة 

واألجور وأية اقتطاعات أخرى.
العاملين  م��ن  ل��ك��ل  ال��م��ن��ح��ة  وس��ت��ص��رف 
واإلدارات  ال��وزارات  في  والعسكريين  المدنيين 
القطاع  ومنشآت  وشركات  العامة  والمؤسسات 
المحلية  اإلدارة  ووح��دات  والبلديات،  العام، 
والمنشآت  وال��ش��رك��ات  ال��ش��ع��ب��ي،  وال��ع��م��ل 
عليها  المستولى  الخاصة  والمدارس  المصادرة 
جهات  وسائر  حكمها  في  وما  نهائياً،  استيالء 

القطاع العام.
في  للعاملين  ك��ذل��ك  المنحة  وس��ت��ص��رف 
مساهمة  تقّل  ال  التي  المشترك  القطاع  جهات 
في  والمجندين  رأسمالها،  من   75% عن  الدولة 
الجيش والقوات المسلحة، والعاملين المحليين 
السورية  البعثات  في  السوريين  العرب  من 

الخارجية.
المشاهرين  العاملين  المنحة  وت��ش��م��ل 
أكانوا  سواء  والمؤقتين،  والدائمين  والمياومين 
متقاعدين  أم  موسميين  أم  عرضيين  أم  وك��الء 
تنقيط  بجداول  معينين  أم  استخدام  بعقود  أم 
وكذلك  إدارية،  صكوك  بموجب  أو  بالفاتورة  أو 
على  أو  الجزئي  ال��دوام  أس��اس  على  العاملين 

أساس اإلنتاج أو األجر الثابت والمتحّول.
كما قضى المرسوم بصرف منحة لمرة واحدة 
وأية  واألجور  الرواتب  دخل  ضريبة  من  معفاة 
اقتطاعات أخرى، ألصحاب المعاشات التقاعدية 
من  بأي  المشمولين  والمدنيين  العسكريين  من 
والمعاشات  والتأمين  التقاعد  وأنظمة  قوانين 

والتأمينات االجتماعية النافذة.
أصحاب  أسر  المذكورة  المنحة  من  وتستفيد 
المعاشات وتوزع على المستحقين وفق األنصبة 

المحددة في القوانين واألنظمة الخاضعين لها.
باتخاذ  األس��د  الرئيس  لتوجيهات  وتنفيذاً 
األهالي  عن  المعاناة  لتخفيف  سريعة  إجراءات 
المتضررين من الحرائق في الالذقية وطرطوس 
وحمص ومنطقة الغاب أقر مجلس الوزراء خطة 
من  وتمكينهم  المتضررين  لتعويض  متكاملة 
جديد  من  واستثمارها  أراضيهم  زراع��ة  إع��ادة 

وتثبيتهم فيها.

في  المجلس  أق��ّره��ا  التي  الخطة  وتتضمن 
المهندس  برئاسة  أم��س،  األسبوعية  جلسته 
دعم  تقديم  المجلس  رئيس  عرنوس  حسين 
الموسم  قيمة  كامل  عن  للفالحين  مباشر  مادي 
منحهم  يتم  أن  على  الحرائق  نتيجة  المتضرر 
و25  الحالي  العام  خالل  القيمة  من  بالمئة   50

بالمئة في كل من العامين المقبلين.
وشملت الخطة دراسة مشروع صك تشريعي 
الحرائق  المتضررين من  الفالحين  يتضمن منح 
جدولة  تتم  أن  على  الفوائد  من  معفاة  قروضاً 
وغرامات  فوائد  من  وإعفاؤهم  السابقة  الديون 

التأخير.
المتضررة  المنازل  ترميم  المجلس  وق��رر 
األبقار  ع��ن  تعويضاً  للفالحين  دع��م  وتقديم 
النافقة جراء الحرائق يتضمن إعفاءهم من نصف 
قيمتها ومنحهم قروضاً من دون فوائد وبأقساط 
ميسرة لتسديد باقي القيمة وتخصيص 59 آلية 
لوضعها  األراضي  تأهيل  إلعادة  ثقيلة  هندسية 

في االستثمار من جديد.
الغراس  ت��وزي��ع  ال����وزراء  مجلس  ق��ّرر  كما 
مجاناً  المتضّررين  على  العطرية  والنباتات 
وإدراج األسر التي تضررت مواسمها في بيانات 
العمل اإلغاثي وتشميل قرية بللورة في محافظة 
الري  إلى  للتحول  الوطني  بالمشروع  الالذقية 

بحيث  ال��ري  شبكات  ترميم  إلع���ادة  الحديث 
يتحمل صندوق التحّول إلى الري الحديث نحو 

60 بالمئة من قيمة تلك الشبكات.
مساء  سورية،  إعالم  وسائل  أكدت  ميدانياً، 
الثالثاء )األربعاء بالتوقيت المحلي(، أن طيران 
في  مدرسة  على  هجوماً  شن  الصهيوني  العدو 

ريف القنيطرة الشمالي.
الرسمية  ال��س��وري��ة  األن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
قرابة  اعتدى  الصهيوني  »العدو  إن  »سانا«، 
بعد  دق��ائ��ق  وخمس  عشرة  الثانية  الساعة 
بصاروخ  المحلّي(  )بالتوقيت  الليل  منتصف 
على مدرسة في قرية الحرية في ريف القنيطرة 

الشمالي«.
وأوضحت الوكالة، أن »الهجوم خلف أضراراً 
في  خسائر  أي  إل��ى  تشر  ول��م  ف��ق��ط«،  م��ادي��ة 

األرواح.
الصهيوني  »العدو  أن  إلى  الوكالة  وأش��ارت 
في  عدة  اعتداءات  الماضية  األشهر  خالل  شّن 
القنيطرة استهدفت سيارات مدنية، ما  محافظة 
أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أهالي القرى 

والبلدات بريف المحافظة«.
الحربي  ال��ط��ي��ران  ش��ّن��ه  ه��ج��وم  آخ��ر  ك��ان 
مطلع  ال��س��وري��ة،  األراض���ي  على  الصهيوني 
مواقع  استهدف  حيث  الماضي،  سبتمبر/أيلول 

مدينة  محيط  ف��ي  للجيش  تابعة  عسكرية 
»السفيرة« شرقي محافظة حلب.

خلفت  الصهيونّي  للعدو  غارات  آخر  أن  ُيذكر 
أغسطس/ نهاية  في  كان  األرواح،  في  خسائر 
 7 وجرح  اثنين  عسكريين  »استشهد  حيث  آب 
آخرين من عناصر الجيش السوري في العدوان 
وفقاً  دم��ش��ق«،  جنوب  عسكرية  م��واق��ع  على 

لوكالة »سانا«.
االحتالل  ق��وات  اعتدت  متصل،  سياق  وف��ي 
بالمدفعية  اإلرهابيين  من  ومرتزقتها  التركي 

على بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.
من  عدداً  بأن  سانا  ل�  محلية  مصادر  وأفادت 
التركي  االحتالل  قوات  أطلقتها  المدفعية  قذائف 
ومرتزقتها سقطت عند أطراف بلدة عين عيسى 
بأضرار  تسبب  ما  للرقة  الشمالي  الريف  أقصى 

مادية.
المتكّررة  االعتداءات  أن هذه  المصادر  وبينت 
من  القريبة  بها  المحيطة  والقرى  البلدة  على 
قوات  من  المدعومين  اإلرهابيين  انتشار  مناطق 
للمدنيين  العامة  الحياة  التركي تعطل  االحتالل 
القاطنين في المنطقة ناهيك عن الخطر المحدق 

بحياتهم وممتلكاتهم.
وتواصل قوات االحتالل التركّي ومرتزقتها من 
اإلرهابيين اعتداءاتها على المدنيين واستهداف 

البنى التحتية واألمالك العامة والخاصة وتنفيذ 
في  واالختطاف  المداهمة  حمالت  من  المزيد 
النظام  مخططات  إط��ار  في  سيطرتهم  مناطق 
المنطقة وتهجيرهم  التركي للضغط على أهالي 

منها واالستيالء على ممتلكاتهم وحقولهم.
والمرتزقة  التركي  االح��ت��الل  جيش  وش��ّن 
الموالية له، هجوماً على بلدة عين عيسى، التي 
تقع شمال الرقة على الطريق »إم 4«، وتلقى رداً 

من قبل قوات سورية الديمقراطية.
من  عنصرين  ج��رح  إل��ى  الهجوم  ه��ذا  وأدى 
على  بهجمات  التركية  القوات  وتقوم  »قسد«. 
فترة  بين  )قسد(،  الديمقراطية  سورية  ق��وات 

وفترة.
من  المقربة  »ه��اوار«  أنباء  وكالة  وأش��ارت 
أن  إلى  أمس،  أول  الديمقراطية،  سورية  قوات 
طائرة استطالع تركية قصفت ريف ديريك، مما 

أسف عن سقوط ضحايا.
التي  المنطقة  من  إخبارية  صفحات  وذكرت 
تعرضت للقصف في ريف الحسكة، أن الطيران 
التركي المسير استهدف عدداً من النقاط التابعة 
ودير  مسلم  مزرعة  قريتي  ق��رب  قسد،  لقوات 
وذكرت  ضحايا،  سقوط  أيضاً  وأك��دت  دجلة، 
سيارة  استهدف  الطيران  أن  الصفحات  بعض 

مدنية بالقرب من مدينة المالكية.

أمس،  النيابّية،  والطاقة  النفط  لجنة  أكدت 
ال���وزراء  رئ��ي��س  ج��ول��ة  م��ن  االس��ت��ف��ادة  أهمية 
جلب  خ��الل  م��ن  ألوروب����ا،  الكاظمي  مصطفى 

الشركات الرصينة إلنتاج الغاز والكهرباء.
حديث  في  محمد  غالب  اللجنة  عضو  وق��ال 
نقلته وكالة األنباء العراقية، إن »زيارة الكاظمي 
ممكن االستفادة منها بشكل اقتصادي من خالل 
الدول  لدى  والضخمة  الرصينة  الشركات  جلب 
الكهرباء  توليد  بمجال  تعمل  التي  األوروبية، 
الفتاً  العراق«،  إلى   - والنفط  الغاز  واستخراج 
في  الشركات  تلك  إلى  بحاجة  »العراق  أن  إلى 
بشكل  لها  المبالغ  وإعطاء  الطاقة  توليد  مجال 

أقساط مريحة«.
االتفاق  الكاظمي  أنه »في حال حقق  وأضاف 
والكهرباء  الغاز  إلنتاج  الرصينة  الشركات  مع 
الزيارة  ه��ذه  فستكون  النفط  صناعة  وحتى 
نتأمل  الزيارة  »هذه  أن  مبيناً  اقتصادياً«،  مهمة 
منها أن تكون اقتصادية لكون البالد تمّر بوضع 

اقتصادي سيٍِّئ«.
مجلس  رئيس  وصل  قد  كان  السياق،  وفي 
مساء  الكاظمي  مصطفى  ال��ع��راق��ي،  ال����وزراء 
ختام  في  البريطانية  العاصمة  إلى   ، الثالثاء، 

جولته األوروبية التي زار فيها فرنسا وألمانيا.
وأعلن المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
القائد العام للقوات المسلحة في بيان مقتضب، 

البريطانية  العاصمة  إل��ى  وص��ل  الكاظمي  أن 
لندن.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الكاظمي مع 
وتباحث  ميركل،  انجيال  األلمانية  المستشارة 
البلدين،  الثنائّية بين  العالقات  معها في مجمل 
وسبل االرتقاء بالتعاون المشترك على مختلف 

الصعد والمجاالت.
في  مباحثات  ميركل  مع  الكاظمي  وأج��رى 
مجال  في  العراقية  األلمانية  الشراكة  ملفات 
م��واج��ه��ة اإلره����اب ض��م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي 

لمناهضة »داعش« اإلرهابي. 
إلع��ادة  األلمانية  المساعدات  ملف  وبحث 
في  التعاون  عن  فضالً  المحررة،  المناطق  أعمار 
الطاقة  وشبكات  التحتية  البنى  تطوير  مجال 
هذا  في  األلمانية  الشركات  ودور  الكهربائية، 

القطاع والقطاعات األخرى.
الكاظمي خالل التصريح الصحافي مع   وقال 
المستشارة ميركل في العاصمة األلمانية برلين: 
بعالقات  العراق  التزام  ألؤك��د  لبرلين  »جئت 
ألمانيا،  مع  مستدامة  بشراكة  ورغبته  وثيقة 
حكومة  نكّنه  الذي  الكبير  التقدير  ألنقل  وأيضاً 
للعراق  المتواصلة  األلمانية  للمساعدة  وشعباً 
التحالف  إطار  في  اإلره��اب،  مواجهة  مجال  في 
التجربة  وه��ذه  »ل��داع��ش«.  المناهض  الدولي 
واستقرار  أم��ن  بين  الترابط  م��دى  لنا  كشفت 

العراق وبين األمن األوروبي«.
مواصلة  إلى  العراق  تطلع  الكاظمي  وأب��دى 
التعاون األمني والعسكري في مكافحة اإلرهاب، 
وخصوصاً في مجال تدريب وبناء قدرات القوات 

األمنية العراقية وضمن إطار حلف الناتو.
القائد  العراقي  الوزراء  مجلس  رئيس  ووصل 
إلى  الكاظمي،  مصطفى  المسلحة،  للقوات  العام 
رفيع  وفد  رأس  على  الماضي،  االثنين  فرنسا، 
ألمانيا  تشمل  أوروبية  جولة  ضمن  المستوى، 

وبريطانيا.
رئيس  أدان  العراقي،  الداخلي  الصعيد  على 
ال��ح��زب  ووف���د  الحلبوسي  محمد  ال��ب��رل��م��ان 
الحزبية  المقار  حرق  الكردستاني،  الديمقراطي 
واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فيما 
وفرض  المؤسسات  بحماية  الحكومة  طالبوا 
األمن واالستقرار، وعدم السماح بعودة »مظاهر 

العنف وأعمال الحرق«.
مجلس  »رئيس  إن  الحلبوسّي  مكتب  وق��ال 
الحزب  وفد  استقبل،  الحلبوسي  محمد  النواب 
الديمقراطي الكردستاني برئاسة جعفر إبراهيم، 
األوض��اع  ت��ط��ورات  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
في  البالد  بها  تمرُّ  التي  واألمنية  السياسية 
إلكمال  ال��ت��ع��اون  وتعزيز  ال��راه��ن��ة،  المرحلة 

التشريعات المهمة للفترة المقبلة«.
حرق  أن  أك��د  »ال��ل��ق��اء  أن  ال��ب��ي��ان،  وأض���اف 

الممتلكات  على  واالع��ت��داء  الحزبية  المقار 
العامة والخاصة فعل مدان، وعلى الحكومة أن 
األمن  وفرض  المؤسسات  بحماية  دورها  تأخذ 
العنف  مظاهر  بعودة  تسمح  ال  وأن  واالستقرار، 
يؤثر على  لكونها مؤشراً سلبياً  الحرق؛  وأعمال 
والشراكة  المجتمعي  والتعايش  األهلي  السلم 

في الدولة«.

البشعة  الجريمة  استنكر  »اللقاء  أن  وتابع 
والنكراء التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل 
ضرورة  على  وأك��د  الدين،  صالح  محافظة  في 
المقصرين  بمحاسبة  الخاصة  اإلجراءات  اتخاذ 
المجرمين  ومالحقة  الماسكة،  القطعات  من 
وتسليمهم للعدالة، وفرض هيبة الدولة وسلطة 

القانون«.

ورئي�س  األقصى  الم�سجد  خط��يب  أك��د 
الق�دس،  ف�ي  العليا  اإلس��المية  اله�يئ�ة 
ال��زي��ارات  أن  ص��ب��ري،  عكرم��ة  الش�يخ 
تق��ل  ال  األق��ص��ى  للمسجد  التطب��يعية 
خ��طورة ع�ن اقت�حام المس��توطنين للمسجد 

المقد�سة. والمدي��نة 
األخيرة  ال��زي��ارات  أن  إلى  صبري  وأش��ار 
المحتلة  القدس  لمدينة  المطبعين  لبعض 
وأحد  التطبيع  لجريمة  واضحة  نتيجة  هي 

العاجلة. إفرازاتها ومخرجاتها 
وشّدد صبري على أن أي وفد يصل القدس 
من خالل التطبيع ال يقل ضرراً عن أي اقتحام 
المسجد  لساحات  المستوطنون  به  يقوم 

األقصى.
»الزيارات  أن  له  بيان  وأضاف صبري في 
وعلى  وتفصيالً  جملة  مرفوضة  التطبيعية 

وتعود  صوابها  إلى  ترجع  أن  األنظمة  كافة 
ال  األقصى  المسجد  عن  اإلسالمية  للرواية 

اليهودية«. الرواية 
الوفود  تلك  تدخل  أن  المعيب  »من  وتابع 
السلوك  هذا  وفي  اإلسرائيلية،  الحماية  تحت 
اعتراف ضمني بشرعية االحتالل في المدينة 

المقدسة«.
ال��وف��ود  اس��ت��ج��الب  أن  ص��ب��ري  وأك����د 
القدس  مدينة  واقع  من  يغير  لم  التطبيعية 
باحتالله  شريعة  أي  االح��ت��الل  يمنح  ول��ن 

مدينة القدس والمسجد األقصى«.
التطبيعّية  ال���وف���ود  زي�����ارات  وت��أت��ي 
لألقصى، في الوقت الذي تتواصل اقتحامات 
شهدت  حيث  الحرم،  لساحات  المستوطنين 
ه���ذا األس��ب��وع ت��ص��اع��داً ف��ي االق��ت��ح��ام��ات 
فيما  يومياً  المستوطنين  عشرات  بمشاركة 

لساحات  عناصرها  االحتالل  قوات  تستنفر 
للمقتحمين. الحماية  الحرم لتوفير 

خالل  شهدت  القدس  مدينة  أن  إلى  ُيشار 
المطبعين  من  وفدين  زي��ارة  األخيرة  األي��ام 
ع��ل��ى األق���ل ت��ح��ت ح��م��اي��ة ق���وات االح��ت��الل 

الصهيوني.
وال��م��ت��واج��دون  ال��م��ق��دس��ّي��ون  واستقبل 
باللعنات  المطّبعين  األقصى  المسجد  داخل 

والطرد.
وتجول وفد إماراتي تطبيعي، مساء األحد، 
مشددة  أمنّية  بحراسة  األقصى،  ساحات  في 

من شرطة االحتالل.
المسجد  تطبيعّي  عمانّي  وف��د  دخ��ل  كما 
شرطة  بحماية  الماضي،  الخميس  األقصى، 
مع  التنسيق  دون  من  الصهيونّي،  االحتالل 

دائرة االوقاف االسالمية بالقدس.

المفتوح عن الطعام  يواصل األسير ماهر األخرس إضرابه 
العتقاله  رفًضا  ال�87  لليوم  الصهيونّية  االحتالل  سجون  في 

اإلداري.
االحتالل  نيابة  من  شفهًيا  طرًحا  رف��ض  األخ��رس  وك��ان 
الصهيوني نقله لمستشفى المقاصد في القدس على أال يجدد 
اعتقاله اإلداري ويفرج عنه نهاية نوفمبر المقبل، وأكد مواصلة 

إضرابه عن الطعام ومطالبته باإلفراج الفوري عنه.
األسير  معركة  على  االلتفاف  االحتالل  سلطات  وتحاول 
األخرس بطرح نقله إلى مستشفى المقاصد بالقدس، وأال يجدد 
اعتقاله اإلداري بعد انتهاء األمر الحالي واإلفراج عنه بتاريخ 

.2020/11/26
وأكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن وضع األخرس 

مقلق وخطير ويتدهور يوماً بعد آخر.
وبينت أنه بات يعاني من حالة إعياء شديد وال يقوى على 
الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويعاني من 

نوبات تشنج ألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش 
أحد  إصابة  من  تخّوفات  وهناك  شديد  وص��داع  الرؤية  في 

أعضائه الحيوية بضرر كبير.
الظهر  سيلة  من  األخرس  اعتقلت  االحتالل  سلطات  وكانت 
قضاء جنين بتاريخ 27 /2020/7 وحّولته لالعتقال اإلداري 
لمدة أربعة أشهر، وأعلن اإلضراب عن الطعام منذ اليوم األول 

من اعتقاله رفًضا لالعتقال اإلداري.
قرار  العليا  المحكمة  جمدت  اإلض��راب  من  شهرين  وبعد 
األسير  رفضه  ما  وهو  عنه،  اإلفراج  دون  من  اإلداري  االعتقال 

وأعلن استمرار إضرابه حتى النصر واإلفراج أو الشهادة.
ُيشار إلى أن األخرس )49 عاماً( من جنين شرع بإضرابه 
متزوج  وهو   ،2020 يوليو  تموز/   27 في  اعتقاله  تاريخ  منذ 
سجون  في  سنوات  قضى  سابق  وأسير  أبناء  لستة  وأب 
لمدة  إداري  اعتقال  أمر  بحقه  أصدر  االحتالل  وكان  االحتالل، 

أربعة شهور.

حالوة  من  الرغم  »على  بأنه  ليمور  يوآف  الصهيوني  الصحافي  قال 
شفتي حماس في المحادثات مع المصريين والقطريين ومسؤولي األمم 

المتحدة، إال أنها كانت وال تزال تسعى لتدم�ير »إسرائيل«.
وتابع »ليمور« في حديث له بصحيفة »يسرائيل هيوم« أمس، علينا 
أن نعلم جيًدا أن حماس ليست مستعّدة بأي حال من األحوال للتخلّي عن 

فكرة المق�اومة التي يقوم عليها وجودها«.
وأضاف »لذلك عندما تحفر حماس األنفاق، فإنها تشير بشكل أساسي 
ليس  ولكن  تكتيكاتها  غّيرت  ربما  بأنها  غزة  في  والجمهور  شعبها  إلى 

استراتيجيتها«.
وتابع: »لهذه الغاية تواصل أيًضا االستثمار في قدراتها الصاروخية 
ضد  ح��رب  ف��ي  استخدامها  المفترض  م��ن  التي  األخ���رى  وال��وس��ائ��ل 
تكون  أن  دون  من  القريب،  المستقبل  في  تندلع  قد  والتي  »إسرائيل«، 

األطراف مهتمة بذلك«.
أحرنوت«  »يديعوت  صحيفة  في  العسكري  المحلل  قال  جانبه  من 
الحاجز حول قطاع غزة ال يعني أن »حماس«  إن بناء  يوسي يهوشع، 

توقفت عن حفر األنفاق.

وأضاف يهوشع، أن الجناح العسكري لحماس، لديه خطط الختراق 
الحاجز، الذي أعلنت »إسرائيل« انتهاء العمل به على حدود غزة.

دخلت  جديدة  تهديدات  هناك  الحد،  هذا  عند  يتوقف  ال  »األمر  وتابع 
إلى الساحة حيث أنهم يطورون قدراتهم في مجال الحوامات المفخخة 
ونيران الصواريخ الكثيفة طويلة وقصيرة المدى. وهذا سيكون تحدياً 

لنظام القبة الحديدية«.
قوات  أن  الثالثاء،  مساء  االحتالل،  الجيش  باسم  المتحدث  وزع��م 
قطاع  جنوب  خانيونس  مدينة  من  الحدود  اجتاز  نفقا،  كشفت  الجيش 
غزة. وقال المتحدث باسم جيش االحتالل: »لقد تم اكتشاف مسار النفق 
للقدرات  ونظراً  وإحباطها،  االنفاق  لكشف  المتواصلة  الجهود  إطار  في 
التكنولوجية التي يوفرها العائق األمني االستشعاري على حدود قطاع 

غزة«.
تهديداً  يشكل  ولم  أرض��ي،  تحت  العائق  يجتز  لم  »النفق  وأض��اف: 
للمستوطنات في غالف غزة«، محمال حركة حماس المسؤولية لما يجري 
في قطاع غزة، وينطلق منه واألعمال ضد كيانه االستيطاني، على حد 

تعبيره.

اإعلم العدو: حما�س قائمة على مبداأ تدمير »اإ�سرائيل« ولن تتخّلى عن ذلك87 يوًما على معركة الأ�سير الأخر�س في �سجون الحتلل
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توقعت مؤسسات إحصائية أميركية كبرى ان تؤثر 
المناظرة األخيرة بين المرشحين الرئاسيين دونالد 

ترامب وجو بايدن على خيارات الفئات القلقة والمترّددة، 
بحيث تكون استطالعات ما بعد المناظرة أقرب إلى نتيجة 

االنتخابات.

كوالي�سكوالي�س

تقرير �إخباري

موجة ثانية من كوفيد- 19 قد و�صلت
والحاجة ما�ّصة لتعاون اأوثق في مجال اللقاحات 

تجاوز عدد حاالت اإلصابة بكوفيد- 19 حول العالم األربعين مليونا يوم االثنين، مع تسجيل 
أكثر من 1.1 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما ذكره مركز علوم وهندسة النظم 

بجامعة جونز هوبكنز.
هذا المعلم القاتم الجديد جاء بشكل أسرع مما كان متوقعاً، ويطلق إنذاراً تحذيرياً للعالم بأن 

موجة ثانية من كوفيد19- قد وصلت.
وفي مواجهة هذا الوضع الخطير، دعا قادة وخبراء في العالم إلى االلتزام الصارم بالتعليمات 

الصحية وتحقيق تعاون دولي أوثق في تطوير اللقاحات.
الذي  الوقت  ففي  الماضيين.  الشهرين  خالل  العالم  أرجاء  جميع  في  العدوى  زخم  وتسارع 
استغرق فيه األمر 44 يوماً الرتفاع حصيلة اإلصابات العالمية من 10 ماليين إلى 20 مليوناً و38 
يوماً الرتفاعها من 20 مليوناً إلى 30 مليوناً، فقد استغرق األمر 31 يوماً هذه المرة حتى يصل الرقم 

إلى 40 مليوناً من 30 مليوناً.
وصارت موجة ثانية من كوفيد19- عبر القارة األوروبية مدعاة للقلق.

أوروبا  سجلت  فقد  بكوفيد19-،  الخاصة  العالمية  الصحة  منظمة  بيانات  للوحة  ووفقاً 
927433 حالة إصابة في األسبوع الماضي، وهي األعلى بين المناطق الست المدرجة على لوحة 

البيانات.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت يوم االثنين إن “عدد حاالت اإلصابة المؤكدة في منطقة 
مانشستر الكبرى في بريطانيا تضاعف بواقع ثالث مرات في غضون أسبوعين، وإن سعة وحدات 
العناية المركزة في المنطقة ستمتلئ عن آخرها بمرضى فيروس كورونا الجديد في غضون أقل من 

شهر إذا لم يتغير شيء”.
وارتفعت اإلصابات في فرنسا بشكل حاد في األسابيع األخيرة، خاصة بين الشباب. وأبلغت 

البالد عن 13243 حالة إصابة جديدة خالل الـ24 ساعة الماضية.
وفي بلجيكا، بلغ المتوسط اليومي لعدد حاالت اإلصابة الجديدة قرابة 7900 حالة في الفترة 
من 9 إلى 15 أكتوبر، بزيادة 79 في المائة مقارنة باألسبوع السابق، حسبما ذكر معهد سينسانو 

للصحة العامة.
ومن ناحية أخرى، فإن “الوضع يفشل في االنحسار في األميركتين والشرق األوسط”.

فقد سجلت الواليات المتحدة أكثر من 8.2 مليون حالة إصابة وأكثر من 220 ألف حالة وفاة، 
وكالهما أعلى معدل في العالم.

جامعة  في  والتقييم  الصحية  القياسات  معهد  وضعه  محدث،  نموذج  توقعات  وتوصلت 
واشنطن، إلى أن “قرابة 390 ألف حالة وفاة قد تنتج عن كوفيد19- في البالد بحلول األول من 

شباط 2021”، بناء على سيناريو التوقعات الحالي.
271 حالة وفاة أخرى  154 ألفاً يوم االثنين، مع تسجيل  وتجاوز عدد الوفيات في البرازيل 
بكوفيد19- في الـ24 ساعة الماضية، فيما أبلغت األرجنتين عن 12982 حالة إصابة جديدة يوم 

أمس، ما رفع إجمالي عدد اإلصابات في البالد إلى أكثر من مليون حالة.
تفشي  منذ  واحد  يوم  في  وفيات  حصيلة  أعلى  االثنين  يوم  إيــران  شهدت  ذلك،  على  عالوة 

الفيروس في البالد، بينما تجاوز إجمالي عدد حاالت اإلصابة المؤكدة في العراق 430 ألفا.
الطقس  برودة  هي  الحاالت  عدد  ارتفاع  وراء  الكامنة  “األسباب  إن  الصحة  خبراء  يقول  فيما 

واالنتهاك المتعمد للتدابير الوقائية”.
البقاء في  إلى  الناس  األكثر برودة ستدفع  “األشهر  أن  إلى  األميركيون  وأشار خبراء الصحة 
األمراض  لمكافحة  األميركية  المراكز  مدير  أشار  كما  الفيروس”،  انتشار  على  وستساعد  الداخل 
بشكل  أصبحت  الصغيرة  “التجمعات  أن  إلى  الماضي  األسبوع  ريدفيلد  روبرت  منها  والوقاية 

متزايد مصدراً للعدوى بكوفيد19- في الواليات المتحدة”.
وحذرت لجنة، عينتها الحكومة لدراسة التقدم الحسابي ألرقام كوفيد19- في الهند، من أن 
الناس لإلصابة بكوفيد19-”، وفقاً لتقارير  القادمة قد تزيد من تعرض  “بداية الشتاء واألعياد 

وسائل اإلعالم المحلية.
كما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم االثنين من 
أن “األشهر المقبلة ستكون أكثر صعوبة مع حلول الشتاء المقبل في نصف الكرة الشمالي، ال سيما 

في أوروبا وأميركا الشمالية”.
تجاهل  فإن  الحرارة،  درجــات  في  بالتغيرات  “مقارنة  أنه  على  اتفقوا  الخبراء  معظم  لكن 

بروتوكوالت الصحة العامة هو السبب األكبر”.
فعلى سبيل المثال، قالت وزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية يوم األحد إن “الشرطة فرضت 
غرامة على 702 من المواطنين خالل الـ24 ساعة الماضية لعدم امتثالهم لإلجراء اإللزامي المتمثل 

في استخدام معدات الوقاية الشخصية مثل الكمامات”.
اعتبار  من  خطر  “هناك  السويدية  المقاطعات  إدارة  مجالس  عن  صادر  مشترك  تقرير  وذكر 
الجائحة أمرا طبيعيا مع مرور الوقت، وقد يؤدي ذلك إلى عدم االمتثال لتوصيات وكالة الصحة 

العامة”.
أستراليا،  جنوب  بجامعة  األوبئة  وعالم  الحيوي  اإلحصاء  خبير  إسترمان،  أدريــان  وقال 
بتعريض  فردية  عناصر  قيام  شهدت  األسترالية  فيكتوريا  “والية  إن  “شينخوا”  لوكالة أنباء 
المتطلبات والتسبب في عدوى  انتهاك  المفروضة لمكافحة كوفيد19- للخطر من خالل  القيود 

عنقودية”.
الجمهور  امتثال  “عدم  إلى  جزئياً  البالد  في  بكوفيد19-  اإلصابات  زيادة  العراق  عزا  كما 

للتعليمات الصحية”.
يوم  السعودية  األنباء  وكالة  نقلته  بيان  في  الربيعة،  توفيق  السعودي  الصحة  وزير  وقال 
االثنين، إن “عدة محافظات تشهد موجة ثانية قوية من اإلصابات عندما ال يتم اتباع الخطوات 

االحترازية”.
الصارخ  االنتهاك  إن  يقولون  “الخبراء  أن  كاجوي  موتاهي  الكيني  الصحة  وزيــر  وذكــر 

لبروتوكوالت االحتواء هو المسؤول بالكامل عن االرتفاع المفاجئ”.
مقابلة  في  الدولي،  النقد  صندوق  في  االقتصاديين  كبيرة  جوبيناث،  جيتا  حذرت  بدورها، 
“من  إنه  قائلة  الماضي،  األسبوع  في  الصينية  “شينخوا”  أنباء  وكالة  معها  أجرتها  بالفيديو 
عدم  من  كبير  بقدر  ومشوباً  ومتفاوتاً،  طويالً،  العالمي  االقتصادي  االنتعاش  يكون  أن  المرجح 

اليقين طالما أن جائحة كوفيد19- لم توضع بعد تحت السيطرة”.
وألن التأثير المتبادل بين كوفيد19- واالنتعاش االقتصادي أصبح أكثر وضوحاً، فمن األهمية 

بمكان تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة واالقتصاد.
فقد قال ريكاردو بوجليسي، الخبير االقتصادي في قسم العلوم السياسية بجامعة بافيا في 
إيطاليا، إنه “يتعين على الحكومات تعلم مواجهة المخاطر الصحية دون وضع الكثير من العبء 

على االقتصاد”.
وذكر جون فاز، كبير المحاضرين في كلية إدارة األعمال بجامعة موناش في ملبورن، أنه “من 
المهم أن تركز جميع الحكومات على األساسيات التي تساعد على كسر سلسلة انتقال العدوى 

وإنقاذ األرواح وسبل العيش”.
اعتداالً  أكثر  نهجاً  اختارت  اإلصابة  حاالت  عدد  في  ارتفاعاً  شهدت  التي  البلدان  بعض  وألن 
واستهدافاً - عادة ما يكون محلياً، وال يشمل البالد بأسرها - للتعامل مع الموجة الجديدة من 
فيروس كورونا الجديد، رأى العديد من الخبراء أن “فرض قيود أكثر صرامة قد ال يزال أمراً مطلوباً 

في المستقبل القريب”.
الطوارئ  لبرنامج  التنفيذي  المدير  قال  االثنين،  يوم  عقد  افتراضي  صحافي  مؤتمر  وخالل 
الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن لديه “أمنية ذهبية وهي أن يتم عزل كل مخالط 

لحالة إصابة مؤكدة على النحو الصحيح لكسر سلسلة انتقال العدوى”.
ولفت رايان إلى أن “دوالً مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان تمكنت من تنفيذ إجراءات أطول 
من نظيراتها في أماكن مثل أوروبا وأميركا الشمالية”، مضيفاً أن “الدول اآلسيوية قامت بمتابعة 

جادة في عملية مكافحة الجائحة وشعوبها لديها قدر كبير من الثقة في الحكومات وتمتثل لها”.
وشفافة  واضحة  خطة  تقديم  الحكومات  على  “يتعين  بأنه  اعتقاده  عن  إسترمان  وأعــرب 
لمكافحة الجائحة تفاديا لنفاد صبر الجماهير وفي نفس الوقت التواصل بشكل فعال مع الجماهير 

لعرض سبب اتباع اللوائح الصحية”.
ومن ناحية أخرى، حث قادة وخبراء عالميون المجتمع الدولي على “تعزيز التعاون في تطوير 

اللقاحات”.
الفنية  اللجنة  إيطاليا وعضو  األعلى للصحة في  المجلس  فقد قال فرانكو لوكاتيللي، رئيس 
العلمية المعنية بتقديم المشورة لمجلس الوزراء اإليطالي في حالة طوارئ المتعلقة بكوفيد- 19، 

إن “الجهود العالمية المبذولة بشأن اللقاحات مكثفة للغاية في الوقت الحالي”.
ولدى إشارته يوم االثنين إلى “أن 184 دولة واقتصاد انضمت اآلن إلي كوفاكس”، وهي مبادرة 
إلى لقاحات  الفعال والعادل  العالمي  العالمية لضمان الوصول  عالمية تدعمها منظمة الصحة 
المجتمعات  لحماية  وسيلة  أسرع  هو  للقاحات  العادل  التقاسم  “إن  تيدروس  قال  كوفيد19-، 
لالقتصاد  حقيقي  انتعاش  ودفــع  الصحية،  النظم  استقرار  على  والعمل  للخطر،  المعرضة 

العالمي”.
“تطعيم  إن  االثنين  يوم  صحافي  بيان  في  فور  هنريتا  لليونيسف  التنفيذية  المديرة  وقالت 
التحرك  وعلينا  البشرية،  تاريخ  في  الجماعية  المهام  أكبر  أحد  سيكون  كوفيد19-  ضد  العالم 

بأسرع ما يمكن في إنتاج اللقاحات”.

أرمينيا نيكول باشينيان  أعلن رئيس وزراء 
أذربيجان  مع  للنزاع  دبلوماسي  حل  »ال  أنه 
الحالية،  المرحلة  فــي  ــاغ  ب ــره  ق منطقة  فــي 
حتى  القتال  سيخوض  األرمني  الجانب  وأن 

النهاية«.
وقال باشينيان، في تصريح مسجل بث عبر 
“الشعب  إن  أمــس،  “فيسبوك”  في  صفحته 
مقبول  حل  إلى  التوصل  يستطيع  لن  األرمني 
له لنزاع قره باغ إال بالسالح”، مضيفاً: “علينا 
اإلدراك أن قضية قره باغ، في المرحلة الحالية 

على األقل، ال يمكن حلها دبلوماسياً”.
ترفض  “أذربيجان  أن  إلى  باشينيان  ولفت 
اقتراحات الجانب األرمني لتسوية النزاع على 
أساس حلول وسط متبادلة ،وال تقبل أي حلول 
)المعلنة  باغ  قره  جمهورية  استسالم  سوى 

ذاتياً والمدعومة من أرمينيا(”.
وشدد رئيس الوزراء األرمني على أن “موقف 
أوائل  ثابت وال يشكل موضع نقاش منذ  بالده 
التسعينيات، وهو يقضي بأنه ال أرمينيا بدون 

أرتساخ” )األسم األرمني لمنطقة قره باغ(.
“تكمن قضيتنا في مواصلة الصراع  وتابع: 
حتى النهاية وبالكامل من أجل حقوق شعبنا، 
ويعني  المستقبل.  فــي  سيحصل  كــان  مهما 
ظل  في  اليوم،  شعبنا  حقوق  أجل  من  الصراع 
موقف أذربيجان، رفع السالح والتوجه للدفاع 

عن الوطن”.
وتطرق باشينيان إلى المستجدات الميدانية 
“الوضع معقد واألعمال  بأن  ُمقّراً  في قره باغ، 
المتنازع  المنطقة  جنوب  في  تتواصل  القتالية 

عليها”.
خسائر  األرمـــنـــي  ـــــوزراء  ال رئــيــس  وقـــدر 
جندي  آالف   10 بنحو  األذربيجاني  الجانب 
قائالً  دوالر،  مليار   1.5 بقيمة  عسكري  وعتاد 
آخر  حالياً  القتال  إلى  ترسل  “أذربيجان  إن 

احتياطياتها”.
أرمينيا  خارجية  وزيــرا  توجه  األثناء،  في 
وأذربيجان إلى روسيا، أمس، إلجراء مشاورات 

سيرغي  نظيرهما  مع  منفصلة  دبلوماسية 
ناغورنو  إقليم  حــول  النزاع  بشأن  الفــروف، 
لهدنتين  المتتالي  الفشل  بعد  وذلك  كاراباخ، 

إنسانيتين.
“البحث  فإن  الروسية  الخارجية  وبحسب 
إطالق  وقــف  اتفاق  تأسيس  حــول  سيتمحور 

نار”.
خارجية  وزيرا  يلتقي  أن  أيضاً  المقرر  ومن 
وبنحو  الجمعة،  ــداً  غ المتنازعين  البلدين 
مايك  األميركي  نظيرهما  واشنطن  في  منفصل 
روسيا  جانب  إلى  بالده  ترأس  الذي  بومبيو، 

وفرنسا مجموعة “مينسك”.
اشتباكات  كاراباخ  ناغورنو  إقليم  وشهد 
واألرمينية،  األذربيجانية  القوات  بين  جديدة 

بعد  إعالن وقف إطالق النار قبل أيام.

اإلقليم، فقد تجددت  وبحسب مسؤولين في 
أول أمس  المدفعية صباح  االشتباكات بسالح 
الجنوبية  المناطق  فــي  وتــحــديــداً  الــثــالثــاء، 
القتال  وصـــف  حــيــث  الـــصـــراع،  منطقة  ــن  م

بـ”الشديد”.
الهدنة  واتهمت أرمينيا، أذربيجان، بانتهاك 
جوي  قصف  عبر  إليها،  التوصل  ــّم  ت الــتــي 

ومدفعي لبعض مناطق اإلقليم.
كاراباخ،  ناغورنو  ّعن  الدفاع  قوات  وقالت 
انتهاكاتها  واصلت  األذربيجانية  “القوات  إن 
اإلثنين  صــبــاح  ــار  ــن ال ـــالق  إط وقـــف  ــاق  ــف الت
بقصف جوي ومدفعي في االتجاهين الشمالي 

والجنوبي لإلقليم”.
الــدفــاع  وزارة  بــاســم  المتحدثة  ـــرت  وذك
مدرستين  أن  ستيبانيان،  شوشان  األرمينية، 

مقاطعة  فـــي  ــــوت  وك ــك  ــوت س مــنــاطــق  فـــي 
جيغاركونيك بأرمينيا تعرضتا ألضرار بسبب 
للجيش  تابعة  طيار  بدون  لطائرات  ضربات 

األذربيجاني.
في المقابل، اتهمت وزارة الدفاع األذربيجانية 
اإلنسانية  بالهدنة  االلــتــزام  “بعدم  أرمينيا 

والسعي لزيادة التوتر في جبهات القتال”.
هدنة  على  وأذربــيــجــان  أرمينيا  أّن  يذكر 
يوم  كــارابــاخ  ناغورنو  في  مؤقتة  إنسانية 

السبت الماضي.
علييف  إلهام  األذربيجانّي  الرئيس  وكــان 
أعلن استمرار العمليات العسكرية حّتى تحرير 
إقليم ناغورنو كاراباخ. كما حّذر علييف أرمينيا 
على  السيطرة  حاولت  إذا  وخيمة  عواقب  من 

خطوط أنابيب الغاز في أذربيجان.

با�صينيان: ال حل دبلوما�صيا في قره باغ و�صنقاتل حتى النهاية

ووزيرا خارجية اأرمينيا واأذربيجان في رو�صيا لبحث الهدنة

ليست  أنها  أمــس،  إيـــران،  أكــدت 
باالنتخابات  سيفوز  بمن  مهتمة 
إجراؤها  المقرر  األميركية  الرئاسية 
في الثالث من تشرين الثاني المقبل.
ــي حسن  ــران وقـــال الــرئــيــس اإلي
لمجلس  اجــتــمــاع  ــي  ف روحـــانـــي، 
ــالق  اإلط على  يهمنا  “ال  ــــوزراء:  ال
االنتخابات  فــي  سيفوز  ــزب  ح أي 
“يجب  أنه  إلى  مشيراً  األميركية”، 
السلطة  إلى  يصل  شخص  أي  على 
يستسلم  أن  المتحدة  الواليات  في 

للشعب اإليراني”.
وأكد روحاني أن »تعاطي طهران 
االتفاق  من  أميركا  انسحاب  تجاه 
خطوًة  تعهداتها   وخفض  النووي 
مدروساً  كان  االتفاق  حيال  خطوة 
ومعقداً للغاية إال أنه أثمر عن نتائج 
إيجابية لدرجة لم يتمكن أطراف من 

توجيه انتقاد لنا«.
ــات  ــوالي ال ـــال  آم ــن أن »كـــل  ــّي وب
المتحدة أن تقوم إيران بترك االتفاق 
النووي، حتى يتم استعادة عقوبات 
مجلس األمن ضد إيران بالكامل، لكن 
السيادة كانت مهمة واتخذنا سياسة 
ما  بطريقة  بأنفسنا  ونأينا  معقدة 
لكن  النووي،  االتفاق  التزامات  عن 
يستطيع  ال  وبطريقة  بخطوة  خطوة 
الصديق والعدو االعتراض على عمل 
إيران  عمل  إن  قال  والجميع  إيــران، 

يتم وفق القانون الدولي«.
انــتــهــاء حظر  ــوع  ــوض ـــول م وح
ـــذي دخــل  ــــران، ال ــن إي األســلــحــة ع
أشار  الماضي،  األحــد  التنفيذ  حيز 
األسلحة  حظر  “إنهاء  بأن  روحاني 
شراء  حرية  بسبب  ليس  جدا،  مهم 
األمم  لقوانين  وفقاً  األسلحة  وبيع 
المتحدة  فقط، بل بسبب فوز منطق 
على  والعقالنية  والقانون  الحقيقة 

منطق القوة والبلطجة”.
يحاولون  “األميركيين  أن  وتابع 
منذ سنوات حرمان الشعب اإليراني 
نشتري  كم  يهم  ال  لــذا  حقوقه،  من 
أن  المهم  بل  األسلحة  من  نبيع  أو 
مشيراً  حقوقنا”،  عــلــى  نحصل 
خالل  مــن  سعت  “أميركا  أن  ــى  إل
إلى  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
والوكالة  المحافظين  مجلس  إجبار 
النظام  لــمــؤامــرات  االنضمام  على 
الصهيوني وإصدار قرار ضّدنا، لكن 

كل خططهم فشلت”.
ــر مــكــتــب الــرئــاســة  ــدي  وقــــال م
وقت  في  واعظي،  محمود  اإليرانية، 
االتفاق  على  “الحفاظ  إن  سابق، 
صعوبة”،  أكــثــر  أصــبــح  ــووي  ــن ال
أميركا  بـ”إجراءات  وصفه  ما  بعد 
أمام  العراقيل  ووضعها  التخريبية 

خطة العمل المشتركة الشاملة”.
في  انطلقت  آخـــر،  صعيد  على 
إيران أمس، تدريبات الدفاع الجوي 
 ”99 الوالية  سماء  عن  “المدافعون 
وحــرس  الجيش  بين  المشتركة 

الثورة.
ــاع  ــدف ــات ال ــب ــدري ــد ت ــائ وقــــال ق
إن  زادة،  رحيم  قادر  العميد  الجوي 
منطقة  ضمن  ستجري  “التدريبات 
مساحة  نصف  على  مساحتها  تزيد 
“التدريبات  أن  إلى  مشيراً  البالد”، 
بمستوى  اإلرتـــقـــاء  إلـــى  ــدف  ــه ت
سيجري  كما  القتالية،  الجاهزية 
الجيل  استخدام  مــرة  وألول  فيها 
واألسلحة  الــمــعــدات  مــن  الــجــديــد 
أساليب  وتطبيق  الصنع ،  المحلية 
الدفاع  مجال  في  جديدة  تكتيكية 

الجوي والرصد«.
مختلف  مواجهة  محاكاة  وستتم 
منخفضة  ــة،  ــوي ــج ال ــدات  ــدي ــه ــت ال

ومتوسطة وعالية المدى.
هذه  “في  فإنه  زادة،  وبحسب 
إطــار  فــي  ستقام  التي  الــمــنــاورات 
عملية مشتركة بهدف تنسيق الدفاع 
الجوي للقوات المسلحة، ستستخدم 
منظومات  مــن  متنوعة  مجموعة 
الــصــواريــخ،  ــن  م الــصــنــع  محلية 
ــة الــــــــرادار، ومــعــلــومــات  ــم ــظ وأن
اإللكترونية،  والحرب  االستطالع، 
الرصد  وشبكة  االتصاالت،  وأنظمة 
بتوجيه  الثوري  والحرس  للجيش 
الــدفــاع  لمقر  عملياتية  وســيــطــرة 
مباشر  وبإشراف  البالد  في  الجوي 
االنبياء  )خــاتــم  مقر  فــي  للخبراء 
أنــواع  لمواجهة  المركزي(،  )ص( 
الجوية  الــتــهــديــدات  مــن  مختلفة 
ومــتــوســطــة  منخفضة  بـــأهـــداف 
ظروف  في  المدى  وطويلة  وعالية 
مشهد  على  بناء  كاملة  تشغيلية 

معركة حقيقية”.
وأكد زادة أنه “في هذه المناورات، 
دوراً  للجيش  الجوية  القوة  ستؤدي 
البالد  عن  الجوي  الدفاع  في  كبيراً 
الطائرات  أنــواع  جميع  تحليق  عبر 
والقاذفات  االعتراضية  المقاتلة 
والطائرات المسيرة في مهام الهجوم 

والدفاع”.
بعد  األولى  المناورات  هذه  وتعد 
فرض  الــذي  األسلحة  حظر  انتهاء 

على إيران.
اإليراني،  الخارجية  وزير  وكان 
على  علق  قد  ظريف،  ــواد  ج محمد 
إلى  باإلشارة  األسلحة  حظر  انتهاء 
بالده  تعارض  أن  غريباً  “ليس  أنه 
في  فالسالح  العشوائي  التسلح 
يفتعل  لم  دفاعياً  كان  لطالما  إيران 
يفعل  كما  فساداً  يعث  ولم  الحروب 

اآلخرون”.

إلى  اإليرانية  الخارجية  ولفتت 
تكن  “لم  المعاصر  التاريخ  في  أنه 

إيران البادئة في أي حرب”.
أجرى  اإليراني  الجيش  أن  يذكر 
الفقار  “ذو  مناورات  الماضي  الشهر 
99” على سواحل مكران في جنوب 
قدرات  من  جانباً  الستعرض  البالد، 
ــي  ــران واســتــعــدادات الــجــيــش اإلي

للمواجهة على المستوى الحقيقي.
مناورات  خــالل  طهران  وأجــرت 
“ذو الفقار99” تجارب ناجحة على 
صواريخ كروز، وطائرات مسيرة من 

دون طيار.
كما أجرت إيران في تموز الماضي 
في  األعظم”  “الرسول  ــاورات  ــن م
ومضيق  للخليج  العامة  المنطقة 

هرمز.

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، 
ليست  واليونان  مصر  مع  “العالقات  أن  أمس، 

موجهة ضّد أي دولة”.
مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
ورئيس  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  اليوناني  ــوزراء  ال
التي  المصرية  اليونانية  القبرصية  القمة  بعد 

عقدت أمس في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
الـــدول  “هدف  إن  أنــســتــاســيــادس  وقـــال 
شرق  في  واألمــن  االستقرار  تحقيق  هو  الثالث 

المتوسط”.
وأشار إلى “أهمية احترام السيادة لكل دولة 

حسب االتفاقات الدولية”.
القانونية  غير  تركيا  “ممارسات  أن  وأوضح 
تقوض االستقرار اإلقليمي”، مؤكداً أن “التنقيب 

التركي في شرق المتوسط غير شرعي”.
قــــرارات  احـــتـــرام  تــركــيــا  “على  وتـــابـــع: 
المزعزعة  ممارساتها  ــف  ووق المتحدة  ــم  األم

لالستقرار”.
وأضاف أنه “تّم بحث تطوير عالقة الشراكة 

األوروبية مع مصر”.
قبيل  أعـــرب  قــد  القبرصي  الرئيس  وكـــان 
من  المزيد  لتحقيق  تطلعه  عن  القمة  انعقاد 
الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون 
فضالً  البلدين،  بين  القائمة  والصداقة  الثنائي 
مع  الثالثي  التعاون  آلية  تعزيز  مواصلة  عن 

اليونان، ال سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر 
كركيزة لالستقرار في الشرق األوسط، فضالً عن 
جهودها في إطار مكافحة اإلرهاب والهجرة غير 

الشرعية.
وبدوره أثنى الرئيس المصري على »التطور 
القبرصية  المصرية  العالقات  في  المستمر 
من  البلدين  بين  الثنائي  التعاون  شهده  وما 
القبرصية  بـ«المواقف  مشيداً  مطرد«،  تقدم 
الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات اإلقليمية 

والدولية«.
أطر  تفعيل  مواصلة  على  مصر  “حرص  وأكد 
التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات 
المستوى  على  ســواء  المشترك،  االهتمام  ذات 
التي  الثالثي  التعاون  آلية  خالل  من  أو  الثنائي 

تجمع بين مصر وقبرص واليونان”.
االبتزاز  سياسة  المصري  الرئيس  انتقد  كما 
بقضية  ـــا  أوروب تجاه  تركيا  بها  تقوم  التي 
العمل  “أهمية  على  السيسي  وأكــد  الالجئين، 
مشيراً  وقبرص”،  اليونان  مع  التعاون  لتعزيز 
ترسيم  في  ناجحاً  نموذجاً  “قدمتا  أنهما  إلى 

حدودهما البحرية”.
»تــواجــد  السيسي  دان  أخـــرى،  جهة  مــن 
األراضــي  على  شرعية  غير  أجنبية  قــوات  أي 
األمن  مجلس  »قــرارات  أن  إلى  الفتاً  السورية«، 
سورية«.  في  للحل  المرجعية  تمثل  الــدولــي 
وتسلح  تدعم  التي  للدول  بـ«التصدي  وطالب 

وتمول اإلرهاب«.
اليوناني،  ـــوزراء  ال رئيس  قــال  جهته،  من 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، خالل القمة الثالثية، 
إن »تركيا تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة«، 
لمشاكل  أدت  تركيا  »ممارسات  أن  على  مؤكداً 

داخل حلف الناتو«.
 - التركي  البحري  »االتــفــاق  أن  إلــى  ــار  وأش

ليبيا  في  »الحل  أن  مؤكداً  شرعي«،  غير  الليبي 
يجب أن يحدث دون تدخل خارجي، وطالب دول 

االتحاد األوروبي بوقف بيع السالح لتركيا«.
إلى  ــس،  أم صباح  توجه،  السيسي  ــان   وك
في  للمشاركة  نيقوسيا،  القبرصية  العاصمة 
في  واليونان  وقبرص  مصر  بين  الثالثية  القمة 

إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثالث.

انطالق مناورات ع�سكرية اإيرانية  لالرتقاء بم�ستوى الجاهزية القتالية

ح كيفية تعاطي طهران تجاه ان�صحاب اأميركا من االتفاق النووي روحاني يو�صّ

الرئي�س القبر�صي: تّم بحث تطوير عالقة ال�صراكة االأوروبية مع القاهرة

وم�صر تنتقد االبتزاز التركي واليونان تطالب بوقف ت�صليحها
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 يوسف المسمار*
أن  الداعي  من  تتطلّب  طبيعتها،  كانت  مهما  رسالة  او  دعوة  كل 
يكون قدوة للمدعّوين في فهم الدعوة، وفي العمل على تحقيقها، وفي 
انتصارها.  التضحية في سبيل  تنمية وترقية مفاهيمها، وقدوة في 
الكامل،  واالحترام  المطلقة  بالثقة  الدعوة،  صاحب  يحظى  وعندها 
ويقود أمته الى النجاح والفالح والنصر. وُيقبل أفراد الجماعة على 
والجهاد  العمل  في  ويتسابقون  ويتنافسون  وحماس  بقوة  الدعوة 

والتضحية من أجل انتصارها مهما كانت المصاعب والتضحيات.
سعاده:  أنطون  المعلم  عليه  أطلق  ال��ذي  الديمقراطي  المبدأ 
الجماعة،  وعي  على  تقوم  التي  التعبيرّية«  الديمقراطّية  »مبدأ 
صاحب  أن  واحساسها  واالقتناع،  الوعي  على  القائم  وايمانها 
الدعوة صادق في دعوته نيًة وقوالً وتصرفاً وعمالً وجهاداً وعطاًء، 
لجماعته،  محٌب  الدعوة  صاحب  ان  العميق  شعورها  ذلك  وفوق 
عاشق لتوعيتها ونهوضها، ومؤمن بجمال نفسية جماعته الى حد 

االستشهاد في سبيلها. 
بجمال  المؤمنة  الجميلة  القائد  نفسية  تنجبل  الحد  هذا  عند 
الجديدة،  االجتماعية  الشخصية  وتنشأ  وتتوّحد،  مريديه  نفوس 
مبدأ  فيتجلى  نظراتهم  والفن  والكون  الحياة  الى  بنظرته  وتتوّحد 
مما  مظاهره  وأبهى  مضامينه  بأجمل  التعبيرية  الديمقراطية 
القومي  السوري  الحزب  زعامة  »إن  يقول:  سعاده  المعلم  جعل 
العقود  ه��ذه  إن  الديمقراطية.  عن  تعبير  أص��ح  هي  االجتماعي 
المقبلين  وبين  السورية  القومية  الى  الدعوة  صاحب  بين  الثنائية 
الدليل  لهي  الصريح،  الواضح  الحزبي  بالَقَسم  وتكريسها  عليها 

المختص«. العلمي  الملموس للديمقراطية بمفهومها  العلمي 
االختيار  أليست  الديمقراطية؟  هي  »ما  تقدم:  ما  على  ويضيف 
من  ألم��ر  الرفض  أو  القبول  بين  المطلقة  الحرة  اإلرادة  بموجب 
من  األسس  هذه  على  الزعامة  لهذه  اآلالف  قبول  أليس  األم��ور؟«، 
الذين أصبحوا أعضاء في هذا الحزب هو أكبر استفتاء شعبي يشهد 

على ممارستهم األصول الديمقراطية في االختيار؟«.  
وتتضح  التعبيري  الديمقراطي  المفهوم  يتجلى  الوضوح  بهذا 

قيمة قول سعاده الراقي المعّبر حين قال:
»لم آتكم مؤمناً بالخوارق بل بالحقائق التي هي أنتم«.

وإرادٌة  بقضية،  اقتناع  بعد  ُحٌر  اختياٌر  الديمقراطية:  هي  هذه 
حّرٌة مطلقة تقبل أو ترفض بعد معرفة موضوع، تتجه أو تحجم عن 
االتجاه بعد فهم اتجاه، وُتطيع وتلتزم بأوامر من تراه قدوة يقودها 
يبيع  تراه  من  وتحارب  وتتمرد  تسّفه  أو  األفضل  الطريق  في  للسير 

الشرف بالسالمة ويبيع العز بتجنب األخطار.

مقّومات فلسفة الحياة 
إن فلسفة الحياة الراقية مثلثة األضالع: فيلسوف عبقري نابغة 
وتالمذة  والفن،  والكون  الحياة  الى  شاملة  كلية  ونظرة  موهوب، 
جنود يتنافسون في التعبير السليم عن حقيقة فلسفة الحياة وعياً 
وتجديداً  متصاعداً،  وعملياً  فكرياً  وإبداعاً  صادقة،  وممارسة  راقياً، 

دائم الحداثة والعصرنة والريادة. 
أعود إلى ما ورد في مقدمة كتابي: »مفاهيم قومية اجتماعية« 

االرتفاع  في  هي  الحياة.  فلسفة  هي  الحياة  في  الحقة  »الفلسفة 
األساسية،  الحقائق  في  التفكير  وفي  الدانية،  الصغيرة  األمور  فوق 
والمرامي األخيرة السامية التي تحّرك داخلّية الفيلسوف، وتستنفر 
قواه ومواهبه وعبقريته فُيخطط لحياة جديدة راقية، راسماً ألمته 

أجمل المثل، وأسمى المطالب«.
الذي  النابغة  القائد،  الفنان،  المعلم،  هو  الحق  »والفيلسوف 
يستطيع بما يمتاز ويتمّيز به من مواهب ونبوغ وعبقرية أن ينهض 
لشعبه،  جديد  عهد  قواعد  فيضع  الحياة.  الى  وبالَنظر  بالحياة، 
الى  شاملة  سامية  نظرة  من  تنبثق  سامية  فلسفية  تعاليم  ويوجد 
المطامح  وأرقى  المقاصد،  أسمى  تستوعب  والفن  والكون  الحياة 
النفسية  خصائص  ُمحركة  السرائر،  أعماق  الى  نافذة  النفسية، 
والمعرفة  الوعي  ومناقب  قيم  كل  األنفس  في  ُتَفجر  التي  األصيلة 
المظلمة، صانعة  والتفوق والصراع والبطولة، فتثور على عهودها 
بنفسها تاريخها الجديد بوعي ال تعتريه أضاليل، وإيماٍن ال تزعزعه 
تشريف  من  بأقل  تقبل  ال  وروحّية  نوازل،  تقهرها  ال  وإرادة  محن، 

الحياة وتحسينها  وترقيتها«. 
بالتعاليم  ُولدوا  الذين  أولئك  هم  األصحاء  الفيلسوف  »وتالمذة 
االستمرار  وحققوا  وثاروا،  فنهضوا،  جديدة  والدة  الُمحيية  النّيرة 
فأطلوا  األجود،  النهضوّي  وجديدهم  األصيل،  قديمهم  بين  الفلسفي 
بهذا التحقيق الرائع على أفق جديد وكانوا بنهضتهم طليعة انطالق 

الى بلوغ مشارف عالم أجمل«. 

 فلسفة سعاده من »األنا العارفة«
المنفتحة« الى »االجتماعية 

آمن  فقد  السوري،  شعبه  أبناء  هي  التي  بالحقائق  أتى  وألن��ه 
أحّبها  التي  الحقائق  حقيقة  له  بالنسبة  هو  الذي  بشعبه  سعاده 
بكلية وجوده، فأحب شعبه ونذر نفسه ليكون زعيمه الذي يفتديه 
بكل ما وهبته العناية الخالقة من مواهب وقوى وطاقات وإمكانيات 
السورية  أمته  لتقوم  أمته  أبناء  وهداية  تعليم  بالتزامه  تكثفت 
وتلتزم بمسؤولية تعليم األمم وهدايتها الى ما يجعل المحبة جوهر 
مسؤول  إع��الن  به  آمن  لمن  معلناً  الحضارية  اإلنسانية  فلسفته 
ملتزم: »آمنتم بي معلماً وهادياً لألمة والناس وآمنُت بكم أمة معلمة 
وهادية لألمم« ليظهر بكل وضوح شعاع نظرته الى الحياة والكون 
والفن الكلية الشاملة التي لم تنغلق على ذاتها فتتحّول الى أنانية 
وال  مضللة،  خرافية  دموية  أتنية  على  وال  خانقة،  انعزالية  فردية 
على طائفية تكفيرية قاتلة، وال على قومية عرقية عنصرية مدمرة، 

وال على وهم خوارق سحٍر مبلبلة خادعة. 
إنها نظرة منفتحة واعية تنطلق من يقظة اإلنسان - الفرد وظهور 
شخصّيته المتحّررة من قيود أنانيته المتمترسة »باألنا« والمنطلقة 
في  األرقى  االجتماعية  الحياة  الى  والمتحّفزة  »النحن«،  رحاب  الى 
اإلنسان - المجتمع - األمة المتبلورة فيه شخصية الجماعة المركبة 
يتمتع  طبيعي  وجود  في  وسياسياً  ونفسانياً  واقتصادياً  اجتماعياً 
الفرد  يجمعن  واٍع  اجتماعي  قومّي  ووجدان  مستيقظة،  عامة  بذات 

ويفردن المجتمع في وحدة األمة وسالمة وعيها االجتماعي. 
الذي  اإلنساني  االرتقاء  على  األمة  يحّفز  االجتماعي  فالوجدان 
يتخطى حدود المكان وأبعاد الزمان الى ما هو أعمق وأوسع وابعد، 
أي  المجتمع   - اإلنسان  من  انطالقاً  األمم   - إنسان  ل��والدة  ممهداً 
القوميات  حضارات  انتصار  رحم  من  المتولد  اإلنسانية   - إنسان 
- االجتماعية في العالم، وليس من همجيات الجماعات التوحشية 
والمباد  المبيد  مصير  يتساوى  بحيث  بعضاً،  بعضها  تبيد  التي 

باإلبادة.

حضارة راقية عولمة راقية
إن تحقيق فالح األمة بقيادة قائد واٍع حكيم صادق معطاء يجعلها 
األمة  وهداية  لغيرها.  وهادية  ومعلمة  لنفسها  معلمة،  مهتدية  أمة 
يفتك  سالح  بإرهاب  وليس  راقية  إنسانية  بحضارة  تكون  لغيرها 
األساس  قاعدة  هي  الراقية  والحضارة  والشجر.  والحجر  بالبشر 

السامية. اإلنسانّية  للعولمة 

شخصّية أنطون سعاده 
سعاده  انطون  وشخصّية  شخص  تفّهم  على  يساعدنا  ما  أول 
العاشر  بتاريخ  الرمل  سجن  من  رسالته  في  جاء  ما  هو  جيداً  فهماً 
فرنجية،  حميد  االستاذ  محاميه  الى   1935 سنة  األول  كانون  من 

حيث قال فيها: 
»كنُت حدثاً عندما نشبت الحرب الكبرى سنة 1914 ولكني كنت 
قد بدأت أشعر وأدرك. وكان أول ما تبادر الى ذهني، وقد شاهدُت ما 
شعبي،  به  ُمنَي  مما  ذقت  ما  وذقُت  شعرت،  بما  وشعرُت  شاهدت، 

هذا السؤال »ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟«.
ويضيف: »وبديهي اني لم أكن اطلب اإلجابة على السؤال المتقدم 
من اجل المعرفة العلمية فحسب. فالعلم الذي ال يفيد كالجهالة التي 
ال تضر. وإنما كنت أريد الجواب من أجل اكتشاف الوسيلة الفعالة 

إلزالة أسباب الويل«.
الفعالة ال يحصل باالرتباك واالضطراب  الوسيلة   وألن اكتشاف 
بل بالوعي وهدوء األعصاب، فقد ركز اهتمامه على تعميق معرفته 
باجتهاده، وتوسيع آفاق نظره بمتابعة مطالعاته وجدية تحصيله، 
هذا  ليشاركوه  وتثقيفهم  مجتمعه  أبناء  توعية  على  جهده  وشّدد 

األمر، ألن الويل حّل بشعبه كله.
التي  المبادئ  صحة  على  للتأكيد  جهده  رّس��خ  ذلك  أجل  ومن 
وضعها وأراد تحقيقها لتخليص المجتمع من الفكر المضطرب الذي 
وجعل  الويل،  هذا  مصائب  تحت  الرزوح  الى  كله  المجتمع  عّرض 
والسياسّية  القومّية  الفوضى  عوامل  بين  »للتفرقة  معّرضة  األمة 
المنتشرة في طول بيئتنا وعرضها«، كما قال في خطابه المنهاجّي 

األول سنة 1935(.

الفوضى نتيجة األفكار المضطربة 
والفوضى،  التيه  الى  إال  تقود  ال  المضطربة  الهّدامة  األفكار  وألن 
المبعثر  التكلّم  »أما  قال:  الذي  وهو  خطورتها،  من  سعاده  نّبه  فقد 
وكانت  جايمس  وول��ي��ام  وهيقل  ولنكلن  وموليار  فولتار  على 
أن  دون  من  الفكرية،  المدارس  مختلف  وعلى  الخ  وشوبنهور... 
فال  المفكرين،  وأولئك  األفكار  تلك  في  واضح  وموقف  رأي  لنا  يكون 
يعني أن لنا نهضة. إن ذلك ال يعني اال بلبلة وزيادة تخبط. إن الفكر 
المتراوح  المضطرب  الفكر  من  أفضل  هو  القضايا  هذه  عن  البعيد 
نظرة  له  وليس  متخّبط  ألنه  يتجه،  أن  او  ينحاز  أن  يقدر  ال  الذي 

أصلية، وال يدرك ماذا يريد«. 
الخالص  أن  أوض��ح  المحيية،  العقيدة  واض��ع  سعاده  أنطون 
أعمال  من  وال  الصدف  من  ال  الغير.  من  وال  الغيب  من  هّيناً  يأتي  ال 
من  األبعدين  من  وال  الداخل  من  األقربين  اآلخرين  من  ال  السحر. 
الخارج. الخالص من الويل لمن عرف أسباب الويل يكون في مبادرة 
او  القريب  رغب  سواء  واختياراً  طوعاً  المسؤولية  وتحّمل  العارف 
الذي  الواجب  هو  وهذا  ذلك.  المسؤولية  متحّمل  على  نكر  أو  البعيد 
إحدى  سعاده  جعله  الذي  الرشيد  العاقل  الناضج  الوعي  يتطلبه 
الذي ال ُيفرض  المعرفّية  القومي االجتماعّي  دعائم الحزب السوري 
خارج  من  محاسبة  وقوى  سلطة  بقانون  وال  طاٍغ،  مستبدٍّ  بسطوة 
النفس، بل هو الواجب الذي ُيشعر النفس الواعية المتيقظة المدركة 
بالفرح والسعادة فتقوم بتأديته بكل إخالص وكل عزيمة صادقة، 
في  طبيعة  يصبح  الضميرّي  النفسي  الواجب  هذا  بمثل  القيام  ألن 
والعطر  بالنور،  الضوء  طبيعة  تفيض  كما  تماماً  الفرد   - الشخص 

بالرائحة الطيبة، والنفس الجميلة بالجمال.
يقول سعاده: 

الى  ينتقل  ثم  المفّكرين  بأحد  بالتأثر  يبتدئ  المضطرب  »الفكر   
يخرج.  يعود  وال  األفكار  بعض  نطاق  ضمن  نفسه  يحصر  ثم  آخر 
التي  الفسيفساء  حالة  فتنشأ  آخر  رأي  له  َمن  كل  بمناقضة  ويبدأ 

تتقارب قطعها ولكنها ال تّتحد.
يزال  ال  الذي  اإلنسان  شيئاً.  يحقق  أن  يمكنه  ال  الفكر  هذا  مثل  إن 
على سذاجة الفطرة له شخصّية واستقالل نفسي وجوهر أعظم من 
شخص وضع نفسه أداة تسير بأفكار بعيدة عن حقيقته. إن األفكار 
المعتنقة اقتباساً من الخارج ال تحّرك عوامل النفسية الصحيحة«.

الصحيح  المرء  فكر  أن  الواضح  الكالم  بهذا  سعاده  لنا  عّين  لقد 
األفكار  اقتباس  المجتمعّية. ومهما كان  الذي ينبثق من حقيقته  هو 
الصحيحة  النفس  عوامل  تحريك  من  يتمكن  فلن  الخارج  من  أميناً 
بشكل خالص، وسوف يستمر تضارب األفكار المستوردة حتى ُتوّلد 
والمتشتت  الظنون،  نتيجته  تضارباً  المتضارب  المضطرب  الفكر 
اال  الظنون واألوهام ال ولن يكون  األوهام. وحصاد  تشتتاً حصيلته 
الفكر المضطرب ال يجعل صاحبه يتحّمل  الخيبة واإلخفاق. كما أن 

أّية مسؤولية، وال ُيشعُره أن عليه القيام بأي واجب.

طريق النجاة 
الجماعة  بخير  الملتزم  الفكر  هو  الهادف  المتزن  الفكر  فإن  لذا، 
ورقّيها  تعافيها  واستمرار  ونمّوها  فكرها  الواعية  للجماعة  والمنظم 
لدعم  المالزمة  الضرورية  الدعامة  المعرفي  اإلدراكي  النظام  ليصبح 
وهاتان  نافع.  مردود  دون  من  عبثاً  يكون  أن  يجوز  ال  الذي  الواجب 
عن  الويل  إزالة  وسيلة  عن  للبحث  سعاده  سبيل  كانتا  الضرورتان 
البحث  الجّدي في  النظامّي في بدء مسيرته،  المسؤول  شعبه، فكان 
وتحّل  حلّت  التي  والويالت  شعبه  آالم  من  التخفيف  من  يمكنه  عما 
والتقاليد  والتقليد  والجبن  بالخوف  مقّيداً  يكون  َمن  أن  إلدراكه  به 
المهترئة ال يستطيع ان يساعد نفسه فكيف يمكنه ان يساعد شعبه. 

باعتماد الفكر المتزن، وصل سعاده الى معرفة أهمية الحرية في 
الحياة كضرورة ثالثة ال تقل أهمية عن ضرورة الواجب والنظام. بل 
إدراكاً  الواعي يدرك  الفكر  النظام والواجب ألن  هي واجبة كوجوب 
من  للطغيان  وأسيراً  داخ��ل،  من  ألوهامه  عبداً  يكون  من  أن  تاماً 
ال  التقاليد  من  الموروث  ونفايات  األقربين  لقهر  وخاضعاً  الخارج، 
يمكن ان يتمكن من القيام بواجبه المفيد مهما كان نظامياً، وال يمكن 

ان تكون نظامّيته في إنجاز واجبه وباالً عليه وعلى شعبه. 
التي  ال��ض��رورة  اكتشف  واالدراك  الوعي  من  المستوى  وبهذا 
الويل  إزال��ة  من  للتمكن  والحرية  والنظام  الواجب  عن  تنفصل  ال 
من  وُتخرجه  غفلته،  من  الشعب  فُتوقظ  شعبه  على  الضاغط 
تكتمل  التي  القوة  توّفر  بضرورة  أوهامه  من  وُت��ح��ّرره  طفولته، 
أمة  الحّية  المجتمعات  بين  فينهض  المجتمع  عافية  وسيلة  بها 
ناهضة تساهم في نمّو العالم وتقّدمه ورقيه، وتتخلّص من العيش 
بالمخلفات  المليئة  األمم  نفايات  مكبات  بين  الحياة  هامش  على 

المتعّفنة.

القومّية االجتماعّية وسيلة اإلنقاذ 
القواعد  هذه  وتفاعل  والقوة،  والحرية  والنظام  الواجب  بتالزم 
السورية  المنظمة  سعاده  أنطون  المعلم  أنشأ  بينها  فيما  القيم   -
القومية االجتماعية لتكون مختبر الحياة الجديدة الجّيدة، ولتكون 
الصالحين  األصحاء  الحياة  وأبناء  بنات  تخريج  مدرسة  ذلك  فوق 
لتحقيق التغيير المرجّو، والخروج من الخمول والفوضى والعبودّية 
هذه  المميت.  الركود  مستنقعات  في  المتخاذلين  المقعدين  ومرض 
برّمتها  االجتماعية  القومية  الحياة  تتناول  التي  العامة  المنظمة 
إنه:  سعاده  عنه  قال  الذي  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  هي 
على  وتقوم  بأسرها«،  السورية  األمة  حياة  تتناوالن  وحركة  »فكرة 
وال  والقوة،  والواجب  والنظام  الحرية  هي:  قيمّية  مناقبّية  دعائم 
العظمى  الخالق  موهبة  هو  الذي  العقل  إال  أعلى  شرع  بغير  تؤمن 
لإلنسان، ورسوله الهادي الناطق الدائم الذي ال يجاريه وال ينافسه 
رسول أو مصلح أو عالم حكيم، ألنه وديعة الله في البشر المزودة 
بطاقة وقوة النمّو والبقاء في اإلنسان في من يحافظ عليها، وبطاقة 
وقوة التحرر والتخلص من اإلنسان الذي يهملها، ويسهو عنها ولم 

بتفعيلها. يكترث 
بأمته  حّل  الذي  الويل  سبب  سعاده  أدرك  الممّيز  النّير  بالعقل 
غيرها  وعن  أمته  عن  الويل  إزالة  وسيلة  ووجد  األمم،  من  وبغيرها 
ألن المصلح الحقيقي الصادق ال يسعى الى خالص نفسه ومجتمعه 
اآلخرين  بإنقاذ  بل  باآلخرين،  ليحل  الويل  بتحويل  به  حّل  ويل  من 
الواجب  هو  وهذا  وشعبه.  نفسه  ينقذ  كما  عنهم  وإزالته  الويل  من 
القادر  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  إنشاء  الى  دفعه  الذي 
تنقذ  ان  يمكن  السورية  األمة  بإنقاذ  ألن  السورية  األمة  إنقاذ  على 
غيرها من األمم لتمتد حركة اإلنقاذ وتتسع الى انقاذ العالم كله من 

الويالت والمآسي.
 وهذا ما هدفت وتهدف إليه فلسفته المدرحية القومية االجتماعية 
التي ال تحُصر مهمتها بترقية حياة أمته السورية وحدها بل بترقية 
الجزئية  الفلسفات  مختلف  بين  يتخّبط  الذي  بكليته  العالم  حياة 
المتضاربة والمتحاربة والمعّرضة مصير اإلنسانية للفناء. وهذا ما 
اشارت اليه رسالة سعاده من األرجنتين الى القوميين االجتماعيين 

بتاريخ العاشر من كانون الثاني سنة 1947 التي قال فيها:
مبلغ  األخيرة،  العالمّية  الحرب  بعد  اآلن،  أدرك  الذي  العالم  »إن 
الخصوصية  الجزئية  الفلسفات  قيام  عليه  جلبه  ال��ذي  الهالك 
فلسفة   - بالتخريب  تحيا  أن  تريد  التي  األنانّية  الفلسفات   -
في  انتهت  التي  الجامحة،  الماركسية  وفلسفة  الخانقة  الرأسمالية 
الروح  نفي  بقصد  الرأسمالية  المادية  صنوها  مع  باالتحاد  األخير 
القومية  االشتراكية  وصنوها  الفاشية  الروح  وفلسفة  العالم،  من 
أمم  على  مطلقة  سيطرة  به  السيطرة  الى  الرامية  الروح،  المحتكرة 
جديدة  فلسفة  الى  اليوم  يحتاج  العالم  هذا  وشؤونها..  العالم 
الجديدة  الفلسفة  وهذه  وضاللها.  الفلسفات  هذه  تخّبط  من  تنقذه 
القوى  الجامع  الموّحد  التفاعل  فلسفة   - العالم  اليها  يحتاج  التي 

اإلنسانية - هي الفلسفة التي تقّدمها نهضتكم«.

المذهب السورّي القومّي االجتماعّي
نشأ  )المدرحية(  الروحية   - المادية  الجديدة  الفلسفة  وعن 
أو  االتني  أو  الفئوي  القومي  وليس  االجتماعي  القومي  المذهب 

القومي  بل  المذهبي،  او  العلمي  أو  الطائفي  أو  الديني  أو  العنصري 
بالمعنى اإلدراكي التنبهي لوحدة حياة األمة وشخصيتها ومميزاتها 

ويقظة الوجدان االجتماعي في أبنائها.
الفئوي  التحالفي  االشتراكي  الشركاتي  االجتماعي  أيضاَ  وليس 
الذي  العام  الشمولي  بالمعنى  االجتماعي  بل  الدنيوي،  او  الديني 
الجيل من  أفراد  التي تمتد في جميع  العامة  المجتمع  يتناول ذاتية 
دون تمييز بين فرد وفرد، وبين أنثى وذكر، وبين ثري موسر وفقير 
محتاج، وبين جيل وجيل، بل االجتماعي الذي يشمل مجتمع األمة 

بكاملها أفراداً وأجياالً وإنسانّية.
الجميع،  ونضج  الكل،  اليقظة  شمول  تعني  االجتماعية  القومية 
وتنّبه العقل في كل خاليا المجتمع ليكون مساهماً ومنافساً في رفع 

مستوى اإلنسانّية في كل أمة وفي كل مكان.
الغنى  توزيع  الى  الهادف  االجتماعّي  القومّي  المذهب  هو  هذا 
العمل  الى  باالضافة  وترقيًة،  وتوجيهاً  وتعليماً  توعيًة  الكل  على 
واإلنتاج وتوزيع الثروة بعدٍل ال يقبل التحّيز، بل هو لخير الجميع، 
وغير محصور في فئة أو شريحة او طائفة او عنصر او دين او كتلة 
ُيؤثر  ال  الذي  المذهب  إنه  أدبية.  او  او سياسية  اقتصادية  او  علمية 
جماعة على جماعة أو شعباً على شعب أو أمة على أمة ألنه مذهب 

حق وعدل، وخير وجمال، ومحبة ورحمة وإخاء وإنسانية.
تقبل  ال  التي  الرحيمة  المحّبة  االجتماعّية  القومّية  مذهب  هو  هذا 
تعاون  الى  يهدف  بل  ألمة،  أمة  باستعباد  وال  لشعب،  شعب  بظلم 
الجميع في مجتمع األمة ومجتمعات األمم، والذي قال عنه سعاده 
ووطن  شرف  نادي  في  االجتماعي  القومي  االجتماع  في  خطابه  في 
عنيف  صراع  »هوذا   :1939 سنة  األول  كانون  ايريس  بوانس  في 
شطرين  الى  إي��اه  شاطراً  تقريباً  كله  العالم  على  يستولي  هائل 
من  جهة  ولكل  الصراع  هذا  في  العميقة  مصالحه  منهما  شطر  لكل 
من  تحارب  أنها  وتعلن  وراءها  تتستر  ومبادئ  نظرّيات  المصالح 

أجلها«.
ان  واجفة.  واجمة  الهائل  الصراع  هذا  تجاه  تقف  ال  سورية  »إن 
النهضة السورية القومية االجتماعية تعلن أن ليس بالمبدأ المادي 
عام  نظام  وُيشاد  صحيحاً  تفسيراً  والحياة  التاريخ  ُيَفّسر  وحده 

ثابت في العالم، وأنه ليس بالمبدأ الروحي وحده يحدث ذاك«.
 »إننا نقول بأن التاريخ والحياة ُيفّسران تفسيراً صحيحاً بمبدأ 
ضروريان  هما  وال��روح  المادة  إن  تقول  جديدة  بفلسفة   - جامع 

للعالم«. كالهما 
أن يقوم على قاعدة  للعالم ال يمكن  الجديد  النظام  إن  أقول  »إني 
والمبدأ  الروحي  المبدأ  بين   - والمادة  الروح  بين  الدائمة  الحرب 
المادي - بين نفي الروح المادة ونفي المادة الروح، بل على قاعدة 
المادة  ضرورة  على  متجانساً  تفاعالً  المادي   - الروحي  التفاعل 
يجمع  روحي   - مادي  أساس  -على  للمادة  الروح  وضرورة  للروح 

بين ناحيتي الحياة اإلنسانية«.
»بهذا المبدأ - بهذه الفلسفة - فلسفة القومية االجتماعية - تتقدم 
النهضة السورية القومية االجتماعية الى العالم واثقة أنه يجد فيها 
الحل الصحيح لمشاكل حياته الجديدة الُمعّقدة، واألساس الوحيد 
وترى  كلها  اإلنسانّية  الجماعات  إليه  تطمئن  جديد  نظام  إلنشاء 
الحياة  سلّم  في  االرتقاء  واطراد  السلمي  االستقرار  إمكانيات  فيه 

الجديدة«.
االجتماعي  القومي  المذهب  بهذا  االجتماعية،  القومية  الفلسفة   
نجاتها  شاطئ  األمم  تجد  الحياة  في  أعلى  شرعاً  العقل  اتخذ  الذي 

بينها،  فيما  وباقتتالها  بعضها،  عن  بانعزالها  الهائلة  الحروب  من 
قوّيها  وبطمع  أبنائها،  نفوس  في  والكراهيات  األحقاد  وبسريان 
حضارة،  بعد  حضارة  حضاراتها  وبتخريب  ضعيفها،  بثروات 

ومدنية تلو مدنية، وأمًة إثر أمة. 
اإلنسانية  للعولمة  المتين  األساس  وضعت  االجتماعية  القومية 
جشع  تخدم  التي  التجارية  العولمة  وليس  األمم،  لجميع  النافعة 
بأصحابها  المضّرة  المبتزين  حكومات  ومطامع  المحتكرين، 

وباآلخرين. 

االجتماعّية القومّية 

 

 فلسفة العولمة الراقية 
العالم  كتبه  م��ا  ذك��ر  م��ن  أفضل  المقال  ه��ذا  ختام  ف��ي  أرى  ال 
المجلة  مجلة  في  سعاده  أنطون  السوري  والفيلسوف  االجتماعي 
البشرّي  العقل  عن   1925 نيسان  في  البرازيل  باولو  س��ان  في 
هدف  هي  التي  الراقية  الحضارية  العولمة  قمة  هو  الذي  والبشرية 
عولمة  الى  الرامية  االجتماعية  القومية  الفلسفة  أهداف  من  كبير 
البشرّي  »العقل  مقاله  في  ورد  ما  ما  وهذا  والجمال  والخير  الحق 

هو البشرّية«:
»إن األمم والشعوب متى كانت منفردة، أي معتزلة الواحدة منها 
أو  »البشرية«  ُتسّمى  وحدة  منها  تتألف  أن  يمكن  ال  األخ��رى،  عن 

»اإلنسانية« على اإلطالق.
فاإلنسانية وتطّورها باعتبار أنها تركيب كامل ال يتم اال اذا كانت 
الواسطة  بتلك  تاماً  ترابطاً  مترابطة  تكّونها  التي  األمم  أو  اجزاؤها 

األساسّية التي ُتسمى العقل البشري.
على  أقسامه  كانت  متى  كلها  اإلنسانية  هو  اإلنساني  فالعقل 
تسير  خواطر  او  افكار  اسم  عليه  يطلق  بما  ببعض  بعضها  اتصال 

بين األمم كلها. 
فإذا لم يكن ذلك، بطل ان تكون هناك إنسانية بمعناها العصري، 
عن  له  تمييزاً  اإلنسان  عن  التعبير  على  اإلنسانية  لفظة  واقتصرت 

الحيوان. 
بعضها  اتصال  على  تكون  أن  البشري  العقل  ألجزاء  يتسنى  وال 
العقل  الى  تحمل  التي  التفاهم  وسائل  لها  توّفرت  إذا  إال  ببعض 

السوري أو العقل المصري فكر العقل االنكليزي او االلماني مثالً.
أو تتمكن  ُخيِّرت،  العالم لو  أمة ترضى اعتزال  أنه توجد   ال نظّن 

من ذلك اذا عقدت النّية عليه.
بناء عليه، كان واجب كل أمة أن ُتسّهل وسائل التفاهم بينها وبين 
واجب  كان  النظرية  هذه  على  وبناء  عنها.  الغريبة  األخرى  األمم 

األمم الناطقة بالضاد أن ال ُتقّصر في التفاهم مع األمم األخرى«.
المتفاعلة  الناهضة  األمم  عقليات  من  المرّكب  اإلنساني  العقل  إن 
الُمحّبة  الحضارية  اإلنسانية  العولمة  أساس  قاعدة  هو  بينها  فيما 
يكون  ال  عولمة  وكل  العالم.  يحتاجها  التي  الحياة  وسمّو  للحياة 
تكون  وال  الحياة،  وسمّو  للحياة  المحّب  اإلنساني  العقل  أساسها 
القومي  والتآخي  والتحابب  والتراحم  والعدل  الحق  بقيم  فاعلة 
النمّو  في  اإلنسانية  مرامي  نحو  اتجاهها  وال  اإلنساني،  االجتماعي 
أجل  من  صراعها  يكون  وال  البشر،  بني  لجميع  والهناء  والتقدم 
جدوى  ال  باطلة  عولمة  هي  السامية  العليا  والمثل  األفضل  الحياة 

منها وال نفع.
*كاتب وشاعر قومي مقيم في البرازيل

القومية الجتماعّية فل�سفة العولمة الإن�سانّية الراقية

قوام كل فل�سفة: فيل�سوف وق�سّية ومقبلون على الّدعوة 

الوجدان الجتماعي يحّفز الأمة على الرتقاء الإن�ساني

 

 الذي يتخطى حدود المكان واأبعاد الزمان الى ما هو اأعمق واأو�سع وابعد

ممهداً لولدة اإن�سان ـ الأمم انطالقًا من الإن�سان ـ المجتمع اأي اإن�سان ـ الإن�سانية 

 المتولد من رحم انت�سار ح�سارات القوميات ـ الجتماعية في العالم

ولي�س من همجيات الجماعات التوح�سية التي تبيد بع�سها بع�سًا

 

بحيث يت�ساوى م�سير المبيد والمباد بالإبادة.

***
كل عولمة ل يكون اأ�سا�سها العقل الإن�ساني المحّب للحياة و�سمّو الحياة

 

ول تكون فاعلة بقيم الحق والعدل والتراحم والتحابب والتاآخي القومي 

الجتماعي الإن�ساني، ول اتجاهها نحو مرامي الإن�سانية في النمّو والتقدم والهناء 

لجميع بني الب�سر، ول يكون �سراعها من اأجل الحياة الأف�سل والمثل العليا 

ال�سامية هي عولمة باطلة ل جدوى منها ول نفع.
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 WI��L�« W�dG�« w� ≠ d��« W�U�√ ≠ Ê«u�b�«
 WN��«  w??�  W�b���L�«  20  r??�—  lMB�«
 W��RL�  Íe�dL�«  vM�L�«  s??�  WO�dG�«
 ¨dNM�«  o�d�  t�d�  sL{  ÊUM��  ¡U�dN�

Æ‰Æ‰ Ø20¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

 ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 lMB�« WI��L�« W�dG�« w� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�
 s� WO�dG�«  WN��«  w� W�b���L�«  20  r�—
 ÊUM��  ¡U�dN�  W��RL�  Íe�dL�«  vM�L�«

Æ dNM�« o�d�  t�d� sL{
2020 Ø10Ø19 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
1029 ∫nOKJ��«

rJ� W�ö�
 WOD�M�« w�  U�UM��« WLJ�� s� —œU�

ÆWO�UOG�« …—uB�U�
 a??�—U??�??�  WLJ�L�«  Ác???�  X??L??J??�  b??I??�
 r�U�  sO�√  rN�L�«  vK�  2020Ø10Ø8
 t��U�≈  q��  W�—u��«  t�O�M�  gKJ�«
 tFO�—  t??�b??�«Ë  Í«d??�??�«  w??�  ≠  WOD�M�«
 n??�Ë√  W�b�  20  bOI�«  r??�—  1998  b�u�
 ‰«e�  ôË  2020Ø9Ø29  a�—U��  ÎUO�UO�
 sO�√  rN�L�«  r�d��  WO�U��«  W�uIF�U�  Î «—U�
 Áö�√  t��u�  q�U�  WMO�L�«  gKJ�«  r�U�
 W�uI� ‰«e�S�Ë  U�uI� 630 …œUL�« W�UM��
 Àö�  …b�  tI��  W��RL�«  W�UA�«  ‰UG�_«
 …œUL�«  W�M��  t��«œS�Ë  UN�  Î «bM�   «uM�
 UN� Î «bM� dN� …b� t����Ë  U�uI�  770
 cHM�  Ê√  vK�  …—u�cL�«  sO��uIF�«  ÂU�œS�Ë

 W�uIF�  …œb�L�«Ë  b??�_«  W�uIF�«  tI��
  «uM� Àö� …b� W��RL�«  W�UA�«  ‰UG�_«
 –UH�S�Ë  W�«bF�«  t�Ë  s�  Î «—U??�  Á—U���U�Ë
 s�  Áb�d���Ë  tI��  i�I�«  ¡UI�≈  …d�c�
 s� Á—«d� …d�� WKO� tFM�Ë WO�bL�« t�uI�
 W�uIML�«  dO�  Ë  W�uIML�«  t�«u�Q�  ·dB��«
 UNM�  oKF�L�«  «b??�  ÈËU??�b??�«  W??�U??�≈  s??�Ë
 rK�  fOz—  sOOF��Ë  WOB�A�«  t�«u�Q�
 UL�  UN�—«œô  t�«u�√  vK�  ÎULO�  WLJ�L�«  Ác�
 ÂeK�  s�  p�–  ⁄ö�S�Ë  VzUG�«  ‰«u??�√  —«b??�

 W�U� Âu�d�« tJ�—b�Ë
 s�  770   U�uI�  638  œ«uLK�  ÎU??I??�Ë
 W�d�  W�UM�  t�UJ�—ô  Æ U�uIF�«  Êu�U�

 W�U�ù« ÂUE� WH�U��Ë
 WO�bL�«  ‚uI��«  s�  t�UI�«   —d??�Ë
 …b�  WOK�  t??�«u??�√  …—«œù  ÎULO�  t�  XMO�Ë

ÆÁ—«d�
2020 Ø10Ø13 w�

WFL� ¡U�— ∫V�UJ�«
 WOD�M�«  U�UM� WLJ�� fOz—
tK�«b�� w�U� b�U�  w{UI�«
1024 ∫nOKJ��«

rJ� W�ö�
 WOD�M�« w�  U�UM��« WLJ�� s� —œU�

ÆWO�UOG�« …—uB�U�
 a??�—U??�??�  WLJ�L�«  Ác???�  X??L??J??�  b??I??�
 œUN�  bL�√  rN�L�«  vK�  2020Ø10Ø8
 t��U�≈  q��  W�—u��«  t�O�M�  gKJ�«
 b�u�  ÕU��  t�b�«Ë  Í«d��«  w�  ≠  WOD�M�«
 2020Ø9Ø29 a�—U�� ÎUO�UO� n�Ë√ 1997
 rN�L�« r�d�� WO�U��« W�uIF�U� Î «—U� ‰«e� ôË
 Áö�√ t��u� q�U� WMO�L�« gKJ�« œUN� bL�√
 W�uI� ‰«e�S�Ë  U�uI� 638 …œUL�« W�UM��
 Àö�  …b�  tI��  W��RL�«  W�UA�«  ‰UG�_«
 t�Ë  s�  Î «—U�  Á—U���U�Ë  UN�  Î «bM�   «uM�
 tI��  i�I�«  ¡UI�≈  …d�c�  –UH�S�Ë  W�«bF�«
 WKO�  tFM�Ë  WO�bL�«  t�uI�  s�  Áb�d��Ë
 W�uIML�«  t�«u�Q�  ·dB��«  s�  Á—«d�  …d��
 «b�  ÈËU??�b??�«  W�U�≈  s??�Ë  W�uIML�«  dO�  Ë
 sOOF��Ë WOB�A�« t�«u�Q� UNM� oKF�L�«
 t�«u�√  vK�  ÎULO�  WLJ�L�«  Ác�  rK�  fOz—
 p�– ⁄ö�S�Ë VzUG�« ‰«u�√ —«b� UL� UN�—«œô

 W�U� Âu�d�« tJ�—b�Ë ÂeK� s�
 Êu�U�  s�   U�uI�  638  œ«uLK�  ÎUI�Ë

 W�d� W�UM� t�UJ�—ô Æ U�uIF�«
 WO�bL�«  ‚uI��«  s�  t�UI�«   —d??�Ë
 …b�  WOK�  t??�«u??�√  …—«œù  ÎULO�  t�  XMO�Ë

ÆÁ—«d�
2020 Ø10Ø13 w�

WFL� ¡U�— ∫V�UJ�«
 WOD�M�«  U�UM� WLJ�� fOz—
tK�«b�� w�U� b�U�  w{UI�«
1024 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
  2020Ø12Ø8  a�—U�   ©9∫30® W�U��«
 s??�_«  Èu??I??�  W�UF�«  W�d�bL�«  Íd���
 ÂUF�«  dIL�«  ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«
 ÆWHK���   UO�¬  r�eK��  WO�uL�  WB�UM�
 ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  vK�  Ÿö???�ù«  ¨sO��«dK�
 wwwÆisfÆgovÆlb  l�uL�«  vK�  ’U��«
 ©14∫30®  W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë

Æ2020Ø12Ø7 a�—U�
2020Ø10Ø20 w�  ËdO�

W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
1034 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 a???�—U???�   ©13∫00®  W????�U????�????�«
 W�UF�« W�d�bL�« Íd���  2020Ø11Ø23
 ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«  s??�_«  ÈuI�

 `z«d� r�eK�� WO�uL� WB�UM� ÂUF�« dIL�«
 d��œ vK� Ÿö�ù« ¨sO��«dK� Æ‰u��« h�H�
wwwÆisfÆ  l�uL�«  vK�  ’U��«  ◊ËdA�«

 W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«  r�bI�Ë  govÆlb
Æ2020Ø11Ø20 a�—U� ©14∫00®

2020Ø10Ø20 w�  ËdO�
W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
1034 ∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 a???�—U???�   ©13∫00®  W????�U????�????�«
 W�UF�« W�d�bL�« Íd���  2020Ø11Ø26
 ≠  r�eK��«  V�J�  w�  wK�«b�«  s??�_«  ÈuI�
 r�bI�  r�eK��  WO�uL�  WB�UM�  ÂUF�«  dIL�«
 ‰bF�«  —uB�  ÂËe�  d�UJ�  …eN�√  VO�d�Ë
 ¨sO��«dK� Æs�L�« …b�b� ‰b� dB� …—UE�Ë
 vK�  ’U��«  ◊ËdA�«  d��œ  vK�  Ÿö??�ù«
 r�bI�Ë  wwwÆisfÆgovÆlb  l??�u??L??�«
 a�—U�  ©14∫30®  W�U��«  W�UG�  ÷ËdF�«

Æ2020Ø11Ø25
2020Ø10Ø20 w�  ËdO�

W�e�dL�« …—«œù« fOz—
“«u� bOF� bOLF�«
1034 ∫nOKJ��«

Êö�≈
÷Ëd� Ã«—b��« s�

 Ã«—b��«  ¡«d�≈  s�  qLF�«  …—«“Ë  sKF�
  «e??O??N??�??� W??�U??O??� r??�e??K??�??� ÷Ëd?????�
 …dLK�  qLF�«  …—«“Ë  ÂËe??�   WO�U�uKFL�«
 ÂUFK�  ÷ËdF�«  Ã«—b��«  WI�dD�  WO�U��«
 ÕUOA�« w� szUJ�« U�UM�� w� p�–Ë ¨2020
 w�U��«  s�dA�   12  a�—U��  WO�dAL�«  ≠

ÆÎU�U�� WF�U��«  W�U��«  2020
 s�c�«  WMNL�«  »U�—√  s�  V�d�  s�  vK�
 ÂbI��«  W??�“ö??�«   ö??�R??L??�«  rNO�  d�u��
 v�«  wL�d�«  Â«Ëb??�«   U??�Ë√  sL{  t{dF�
 “ËU���  ô  …d��  w�  qLF�«  …—«“Ë  Ê«u??�œ
 Âu�  d�¬  s�  Î «dN�  …dA�  WO�U��«  W�U��«

ÆÃ«—b��ô« ¡«d�≈ a�—U� o��� qL�
 ◊Ëd??A??�« d??�??�œ v??K??� Ÿö????�ô« s??J??L??�
 sOH�uL�«  r��  w�  W�uKDL�«   «bM��L�«Ë
 ¨ÕUOA�«  ≠  qLF�«  …—«“Ë  w�  W��U�L�«Ë
WWWÆLABORÆ  l??�u??L??�«  v??K??�Ë

GOVÆLB
2020Ø10Ø21

qLF�« …d�“Ë
sOL� UOL�
1036 ∫ nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈
 V�d�  W�Ëb�«  s�_  W�UF�«  W�d�bL�«  Ê≈
 vK�  sO�Q�K�  WO�uL�  WB�UM�  ¡«d??�≈  w�

Æv�œ_« dF��« ”U�√ vK� p�–Ë  UO�ü«
 Ác�  w??�  „«d??�??�ùU??�  sO��«d�«  vKF�
 r��  v??�≈  —uC��«  WO�uLF�«  WB�UML�«
 Æ…—u�cL�«  W�UF�«  W�d�bL�«  w�  r�eK��«
 ◊ËdA�« d��œ vK� Ÿö�û� ÆfMO�� WK��
 s�  Î «—U���≈  p�–Ë  rN�U�K�  r�bI�Ë  W�U��«
 W�U��«  W�UG�Ë  Êö??�ù«  «c??�  dA�  a�—U�

Æ  2020Ø11Ø13  a�—U� s� 12¨00
 vM�� w� Íd�� ÷ËdF�« i� W�K� Ê≈
 a�—U� s� 10¨00  W�U��« W�UF�« W�d�bL�«

Æ  2020Ø11Ø16
 U�OK� w�u� ¡«uK�«
W�Ëb�« s�_ ÂUF�« d�bL�«
1037 ∫nOKJ��«

Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_

 s� W�U�u�U� ÂuI� ÊU�� ÍœUM� X�K�
 lzU{ ‰b�  «bM� jO�u{ —u� W�—Ë b�√

Æ…—U�e� 1879Ë 3889Ë 4943  «—UIFK�
ÆWF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_

 s�  W�U�u�U�  Z�d�  UM�  Ã—u??�  VK�
 6Ø1285 —UIFK� lzU{ ‰b� bM� dB� …œU�

Æ U�K�
ÆWF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
 ‰ULA�« w� v�Ëô« Í—UIF�« q���« W�U�_

 t�HB�  p�U��«  vHDB�  ÍœU??�  VK�
 WOJK� s� lzU{ s� ‰b� pOKL� bM� ÎU{uH�
 s�b�UO��  vN�Ë  ”U???�—œ  oO�u�  bL��
 sO�U�� 51 r�IL�« 1607 —UIF�« w� VD�

ÆfK�«d�
ÆWF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_

 W�U�u�U�  q�I�  q�U��  f�d�  VK�
 ‰b� bM� f�d� ”uO�UD� W�—Ë b�√ s�

Æ‘UA� 42 —UIFK� lzU{
ÆWF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√

sOL�U�LK� W�uM��« W�œUF�« WO�uLF�« WOFL��« ŸUL��« —uC�� …u�œ
Æ‰ÆÂÆ‘ X�H�« w�UL�« œUL��ô« W�d� w�

 sOL�U�L�« …œU��« Æ‰ÆÂÆ‘ X�H�« w�UL�« œUL��ô« W�d� …—«œ« fK�� u�b�
 a�—U��  bIF��  w��«  W�uM��«  W�œUF�«  WO�uLF�«  WOFL��«  ŸUL��«  —uC�  v�≈
 w�  w�Ozd�«  W�dA�«  e�d�  w�  ¨dA�  W�œU��«  W�U��«  ¨2020Ø11Ø13
 –U��«Ë Y��K� p�–Ë ¨Y�U��« o�UD�« ¨f�O�« W�UM� ¨p�U� ‰—U� …œU� ¨WO�d�_«
 WM��« s� W�dA�«  U�U�� vK� W�œUBL�« ULO� ô ¨‰UL�ô« ‰Ëb� w�  «—«dI�«
 …—«œ≈ fK�� ¡UC�√Ë fOz— W�– ¡«d�≈ ¨2019Ø12Ø31 a�—U�� W�u�uL�« WO�UL�«
 l�“u�Ë  rN�UBB��  d�dI�  ¨…—u�cL�«  WO�UL�«  WM��«  ‰ö�  rN�UL�√  s�  W�dA�«

ÆÕU�—_«
…—«œù« fK�� fOz—
Í—u�U� wK�≈ Ëœ—«Ëœ≈

á«ª°SQ äÉfÓYEG

¿ÉæÑd AÉHô¡c/π¡e πjó©J

ºµM á°UÓN

á«£ÑædG »a äÉjÉæédG áªµëe

á«eƒªY á°übÉæe

»∏NGódG øeC’G iƒ≤d áeÉ©dG ájôjóªdG
á«eƒªY á°übÉæe

ádhódG øeC’ áeÉ©dG ájôjóªdG

¢VhôY êGQóà°SG

πª©dG IQGRh

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG

á°UÉN äÉfÓYEG

äÉfÓYEG

¢Só≤dG »a ¿ƒ«é«∏îdG ¿ƒ© qÑ£ªdG

 w�d� bK� ÒÍ« w� …eÒOL� WK�UFL� ZOK��« uM�«u� rÒFM� UL�U� ?
 vK� Êu�d�� Î U�uB� ÊuOMOD�KH�« ÊU� UL�U�Ë ¨t�uK�b�
 p�– w� UL� sOO�OK��« u�� WO�K� …—U�≈ ÒÍ« tO�u� s� —c��«
 rN�OC� vK� w�K� dO�U� ÒÍ√ VO�d� Âb� vK� Î U�d� rN�UJ�
 œuLB�  r??�œ  s�  WO�OK��«  ‰«u???�_«  tM Ò�R�  X�U�  UL�  Î «d�bI�Ë

ÆsOOMOD�KH�«
 ‰UO�_ t� «uF�L� Íc�« eÒOLL�« q�UF��« ÒÊ√ Êu�dF� ÊuO�OK��« ?
 W�ÒdA� n�«uL� ôË ¨w�d� s�«u� ÒÍ√ s� r�eÒOL�� Î «bzU� fO�
 rJ��« w� rN�—U�� ÕU�M� ôË ¨WO�dF�« U�UCI�« ÁU�� rN�UJ��
 dO�UF� oOI��� ‚ÒuH��  Ë√  WO�«dIL�œ Ë√  W�uLM� Ã–UL� r�bI��

ÆW�«bF�«
 UL�  W??�U??�  WK�UFL�  »d??F??�«  d??zU??�  bM�  ÊuO�OK��«  eÒOL�  ?
 dzU� dI� V���Ë rN�«u�√  V��� w�d� q� ·dF�Ë Êu�dF�
 jG{  X��  ‰UL�«  V�U�  ¡U{d��«  v??�≈  rN��U�Ë  »dF�«
 ZOK��«  ÂUJ�  œUI��ô  Î U���  ÊuJ�  UL�—  «c??�Ë  ¨…UO��«  …u��
 ÊUO� l� rNFO�D� qF�O� p�– ÒÊQ� ZOK��« w� lO�D��« W�UL�Ë
 rN�F�UI� vK� b�√ ƒd�� s�Ë W�U� WK�UF� Ÿu{u� ‰ö��ô«

ÆrN�U� WLF� …—U�� WOA� rN�UCG��« Ë√
 b��L�«  «Ë—«“Ë  ”bI�«  v??�≈  ÊuO�«—U�ù«  ÊuFÒ�DL�«  V??�–  ?
 r�Ë r�eÒOL� —UN�≈ ·bN�Ë lO�D�K� WOI�u�� W�U�— w� vB�_«

ÆsOFÒ�DL� rN� b�bM��« vK� ƒd�� s� Î «b�√ ÒÊ√ W�—b� ÊuFÒ�D�
 ‰UFM�U� ÊuOMOD�KH�« rNI�ö� sOFÒ�DL�« —« ÒËe??�« Òs� »U� ?
 s�—u�c�  b��L�«  s??�  r�u�d�√  v��  …œÒb??M??L??�«   U�U�N�«Ë

ÆsO�ËdN�
 lLI� ‰ö��ö� rN���UDL� rN�b� U� √u�« ÊuFÒ�DL�« Ãd�√ ?

ÆsOOMOD�KH�«
 nA�JO�Ë ¨¡«—u�« v�« «ËœuF� s�Ë …Òd��« ÊuOMOD�KH�« d�� ?
 s�Ë ‰UFM�« UN�ö� rNO�ö�� WOFO�D� …—U�“ Òq� ÒÊ√ ÊuFÒ�DL�«
 sL� «uF�bOK� ¨√u�_« ÍœUH�� ‰ö��ô« W�d� ôË rN�«u�√ lHM�
 ¨‰Òu�� ‰ ÒË_« s�“ ÒÊ«Ë ¨vC� b� vC� U� ÒÊ« «Ëd�c��Ë rN�KF�
 …U�«dL�«  Ò‰–  s�  »dF�«  dzU�Ë  ÊuOMOD�KH�«  tL�«—  U�  ÒÊ√Ë
 W��UML�« WGK�U� dO�F�K� tI�d� b�O� sOO�OK��« ‰«u�√ V���
 «uN��M� r� r�Ë ”bIK� sL� ôË W�«dJK� sL� ô Ê_ lO�D��« bF�
 bF�Ë ¨Èd�J�« W�OD��« «u�J�d� ô w� rNO�«d� X�U� ”UM�« ÒÊ√

Æ—uE�� ôË —Ëc�� ô UN�UJ�—«
 …uI� tH�«u� eÒO� t�_ s�d���« VF� ÊËeÒOL� ÊuOMOD�KH�« ?
 ¨t�UJ� s� eÒOL�� ZOK��« w� VF� Òq� ÊËeÒOLO�Ë ¨t�UJ� s�

 Æ»dF�« Òq� qFHO� sOOMOD�KH�« q��Ë

¢Só≤dG »a ¿ƒ«é«∏îdG ¿ƒ© qÑ£ªdG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 Ê«ËbF�«  ÂU�√  Í—uD�_«  ÁœuL�Ë  t�UO�C��  Îôö�≈Ë  wMLO�«  VFA�«  l�  ÎUM�UC�
 X�Òd�  ¨WOMOD�KH�«  WOCI�«  tL�b�  ÎU�U�d�Ë  Î «d�bI�Ë  ¨ «uM�  fL�  cM�  dL��L�«
 …—UH��« ÒdI� w� p�–Ë ¨h�UI�« n�U� W�—u� w� wMLO�« dOH��« WOMOD�KH�« qzUBH�«
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 يكون الرئيس األميركي على أبواب انتهاء سنينه الرئاسية األربع وأخذ 
يستعّد النتخابات جديدة، وهكذا تستمّر عجلة االنتظار بالدوران.

العقدين  في  معتمدة  فلسطينية  سياسة  ه��ذه،  االنتظار  سياسة 
األخيرين وال تزال، ويتّم إزجاء الوقت بحوارات مطّولة بين قطبي العمل 
السياسي الفلسطيني ومؤتمرات أمناء عامين، وهي حوارات لم تتناول 
موقعه  في  يبقى  فريق  وكّل  الحقيقية،  والمفاصل  األساسية  المسائل 
ومتمسكاً بخياراته بغّض النظر عن سالمتها أو فشلها، فال السلطة تخلت 
من  مسقطة  التفاوض  ثم  بالتفاوض  المتمثل  االستراتيجي  خيارها  عن 
حساباتها أّي خيار آخر، وال حماس تخلت عن خيار المقاومة وإْن كانت 
تمارسه موسمياً وعند ضرورات السياسة والبقاء، سادت تلك الحوارات 
لغة المجاملة والمداهنة والغزل المتبادل، الذي تكشف زيفه التسجيالت 

المسّربة من هنا وهناك ولم يعد يجد من يصّدقه.
بيانه  العامين  األمناء  مؤتمر  عن  صدر  الماضي  أيلول  من  الثالث  في 
وإنهاء  الوحدة  معيقات  لبحث  لجنة  تشكيل  فيه:  جاء  الذي  الختامي 
االنقسام على أن تنهي أعمالها بعد خمسة أسابيع – طبعاً في المصالحة 
وإنهاء االنقسام، لم يعرف الفلسطيني حتى اليوم هل شكلت هذه اللجنة؟ 
ومن هم أعضاؤها؟ وإلى ماذا توصلت؟ برغم مرور ثالثة أسابيع على 
يتحدث  أحد  يعد  لم  بل  ال  الوهمية،  اللجنة  لتلك  المعطاة  المهلة  انتهاء 
عنها وكأنها قد أصبحت نسياً منسيا. وتحدث البيان الختامي عن إجراء 
الرئاسة  ثم  التشريعي  المجلس  بانتخابات  تبدأ  متدحرجة  انتخابات 
مرتبط  إجرائها  مرسوم  توقيع  اّن  يبدو  ما  وعلى  الوطني،  فالمجلس 
عن  الحديث  يدور  لكن  المقبل،  الثاني  تشرين  من  الثالث  يوم  بنتائج 
الذي  األمر  وحماس،  فتح  السياسي،  العمل  قطبي  بين  مشتركة  قائمة 
تحّل  ولكن  القديمة،  المحاصصة  أشكال  من  جديد  شكل  ابتداع  سيكون 

حماس به محّل التنظيمات الصغيرة واألخرى الورقية الوهمية.
فيما يمّر الوقت تجري في وديان الساسة مياه غزيرة، تخلق حقائق 
واستيطان  تهويد  شكل  على  الغربية،  والضفة  القدس  في  األرض  على 
ومصادرة أراض وتلزيم عطاءات بناء آالف المنازل االستيطانية، وترصد 
تصوير  لمشروع  دوالر  مليون  )5و5(  شاكل  مليون  عشرين  حكومتهم 
أّي  لمراقبة  الساعة،  مدار  على  القرن  صفقة  في  ال��واردة  الضّم  مناطق 
عملية بناء، ثم يتّم توسيع مناطق امتياز شركة االتصاالت اإلسرائيلية 
لمشروع  فعلي  وتنفيذ  كامل،  سيطرة  نظام  انه  الغربية،  الضفة  لتشمل 
يتمّدد  فيما  مؤخراً،  به  واالهتمام  عنه  الحديث  تراجع  ال��ذي  الضّم، 
من  عميقة  أشكاالً  ويأخذ  جديدة،  دوالً  ليشمل  والخفي  المعلن  التطبيع 

التعاون، منها ما منحته بلدية القدس اليهودية من امتيازات استثمارية 
لدولة اإلمارات بالقدس الشرقية.

جو  المقبل،  الثاني  تشرين  من  الثالث  في  باالنتخابات؟  سيفوز  من 
هذا  على  باإلجابة  المغامرة  يستطيع  أحد  ال  ترامب؟  دونالد  أم  بايدن 
تكون  لن  وط��وال،  عجاف  سنوات  أربع  أنها  المؤكد  من  ولكن  السؤال، 
ظّل  في  بأسرها،  األمة  مستوى  على  أو  فلسطين  في  سواء  علينا  سهلة 
حالة التردي الذي يعصف بالعالم العربي، او حالة الشلل الفلسطيني، 

ولكن مع بعض الفوارق غير األساسية بين كّل من المرشحين:
في حال فوز جو بايدن، فإّن الدعم األميركي لدولة االحتالل سيتواصل 
يامين  بن  شخص  على  سيقتصر  الضرر  ولكن  العالية،  الوتائر  بذات 
نتنياهو، وذلك لصالح خصومة اشكنازي وغانتس، ونتنياهو حين يفقد 
يغادر  صفقة  عقد  خيارين،  أحد  إال  أمامه  يكون  لن  القوي  ترامب  غطاء 
أثرها الحياة السياسة، أو مواجهه القضاء بتهم الفساد المنظورة، التي 
سترسله لفترة وراء قضبان السجن، في حال نجاح بايدن ستكون فرص 
العودة للتفاوض عالية ولكن بالشروط اإلسرائيلية، األمر الذي سيطيل 
في عمر قيادة السلطة، حيث ستترافق العودة للتفاوض مع تدفق شيء 
السلطة  تستطيع  شكلي  سياسي  بدعم  وربما  والمشاريع،  المال  من 
المبالغة فيه وجعله انتصاراً مثل إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في 
واشنطن، إنعاش السلطة بالمال والمشاريع لن يترافق مع دعم سياسي 
تحقق السلطة من خالله بعض المكاسب التي تدعم شرعيتها ويمنحها 

بعض القوة أمام شعبها.
وقد  نتنياهو،  يامين  بن  دع��م  في  سيستمّر  ترامب،  ف��وز  ح��ال  في 
وسيستبدل  غيره،  أو  الضّم  مشروع  في  سواء  عدوانيته،  من  يضاعف 
إدخال الفلسطيني في مشاريعه بالتطبيع الواسع، ولن يكون أمام قيادة 
نتنياهو  قبلها  – إْن  اليوم  ترفضه  الذي  األمر  بواقع  تقبل  أن  إال  السلطة 
جديدة،  بقيادة  واستبدالها  رحيلها  احتمال  أمام  فستكون  وإال  وترامب، 
الموقف، والمهّم عند ترامب ونتنياهو  التطبيع سيدة  متوائمة مع حالة 

ليس األشخاص وإنما الوظيفة.
انها أربع سنوات طويلة، نتائجها السياسة فلسطينياً متشابهه ولكن 
بشخوص مختلفة، واألهّم أّن »اإلسرائيلي« سيكون هو المحرك الذي لن 
– أّي سلطة فلسطينية إال عبر  تتّم اية حوارات مع السلطة الفلسطينية 

بوابته.
*سياسي فلسطيني مقيم في جنين ـ فلسطين المحتلة

اأزمة لبنان ... )تتمة �ص1( �سيا�سة االنتظار ... )تتمة �ص1( 

 واذا كان البعض يرى في لبنان بلداً قوياً، فهذه 
وحدة  يلزمه  القوة  عامل  ألّن  الحقيقة،  نصف 
وحدة  مع  تبدأ  متوفرة،  غير  ت��زال  ال  وطنية 
معزَّزاً  الشامل،  المؤسساتي  السياسي  القرار 
مؤشرات  ذات  اجتماعية  اقتصادية  بخطط 
تنموية مضمونة، لدعم صموده بوجه مختلف 
الصعوبات، وصوالً الى االنفتاح اإليجابي على 
جميع أصدقاء لبنان وأشقائه، لنسج تحالفات 
تكون  وأجنبية،  عربية  اقتصادية،  سياسية 
يعزز  بما  اللبناني،  السياسي  للموقف  داعمة 
ومتأّهباً  جاهزاً  البلد  ويجعل  القوة  عوامل 
لخوض التحديات، هذا بالمبدأ، لكن في الواقع، 
مين، يتعاطى  فإّن الخارج يرانا ضعفاء ومقسَّ
بلد  هو  لبنان  ب��أّن  إلدراك���ه  بالمفّرق،  معنا 
مغّيبة  أو  غائبة  دولة  ذات  مشّتت،  »تعايش« 
ترميمه  أضحى  منكسرة،  وبعدالة  ف��رق،  ال 
وطنياً شبه مستحيل ما لم يحصل من داخله، 
وهذا المشهد لن يغّيره حفنة من االنتفاعيين، 
استخدموا السلطة، وحققوا مكاسب وامتيازات 
الوطنية  المصالح  فئوية ضخمة على حساب 
اللبنانين  كلفت  المواطنين،  ومصالح  العليا 
أثماناً باهظة، فخدموا أعداء لبنان وفي مقّدمهم 
»إسرائيل«، عن قصد أو عن غير قصد، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى، فإّن االختالف األساسي 
والمكّونات  القوى  بين  الحاصل  والعميق 
حول  الحاّد  الخالف  من  ينطلق  السياسية، 
لّب  يطال  اختالفاً  لكونه  وهويته،  لبنان  دور 
على  أيضاً  ينسحب  ولكونه  وجوهره،  النزاع 
السياسي،  بالقرار  مرتبطة  خالفية  مسائل 
وتسليح  والحياد،  والسلم،  الحرب  كمسألة 
الجيش، وإسقاط منظومة الفساد، بما في ذلك 
محاسبة الفاسدين واسترداد األموال المنهوبة 
والمهّربة، ناهيك عن مشروع تطوير أو تعديل 
والجدوى  القائم،  السياسي  النظام  تغيير  أو 

التساؤالت  نتيجة  المقاومة،  م��ش��روع  م��ن 
مسألَتي  في  دورها  عن  البعض  يطرحها  التي 
االقتصاد واالنماء، الى جانب دورها الجهادي، 
لبناني  مكّون  كونها  من  انطالقاً  أهميته،  على 
الداخلية،  الساحة  في  فاعل  وشريك  مسؤول 
ال ينحصر دورها في الشأن السياسي، في ظّل 
األزمة االقتصادية االجتماعية المالية الخانقة 
العقوبات  وقع  على  اللبنانيون  يعيشها  التي 
بشكل  ت��ؤث��ر  وال��ت��ي  ب��ل��ده��م،  على  ال��دول��ي��ة 
التحديات  كّل  تجاه  صمودهم،  على  مباشر 
مسائل  كلها  بها،  يمّرون  التي  والصعوبات 
االتفاق  المستحيل  من  »دسمة«  ومواضيع 
بخصوصها بين المكونات السياسية الحالية 
أو إيجاد مخارج لها، لكن يبقى األمل مبنياً على 
المرجح  غير  األمر  حولها،  والتفاهم  الجلوس 

حصوله حتى الساعة. 
القوى  مختلف  تطرحها  ال��ت��ي  ف��األف��ك��ار   
بشكل  السلطة،  على  تعاقبت  التي  السياسية 
والتفاهم  التقارب  الى  تهدف  أنها  على  متكّرر، 
ال��دول��ة  إدارة  ف��ي  مشتركة  ق��واس��م  إلي��ج��اد 
عملية  قيمة  ال  نظرية،  أفكار  تبقى  وسياستها، 
األفكار  غير  وهي  للوقت،  مضيعة  وتشكل  لها، 
األمان،  بّر  الى  لبنان  تنقل  ان  شأنها  من  التي 
لكونها  »تسويات«،  اسم  عليها  ُيطلَق  فاألولى 
أفكاراً، سقفها التوافق على آليات وسبل لحفظ 
في  المذهبية  واالمتيازات  الفئوية  المكاسب 
فائدة  ذي  وغير  لغواً  تبقى  وبالتالي  السلطة، 
حلوالً،  تنتج  ال  لكونها  النتائج  مضمونة  وغير 
»البرنامج  اس��م  عليها  فُيطلَق  الثانية  أم��ا 
ورؤى  ثوابت  على  القائم  الموحد«،  الوطني 
الهرم  أعلى  من  اللبنانيون،  بها  يلتزم  موحدة 
لبنان،  وهوية  ل��دور  ثابت  كمفهوم  ألسفله، 
تطبيق  من  ب��دءاً  تطبيقه،  على  الجميع  يعمل 
وتحريف  حذوفات  دون  من  الطائف«،  »اتفاق 

مالئماً  م��دخ��الً  يشكل  بما  معاني،  وتشويه 
الى حالة االستقرار  التغيير، واالنتقال  لعملية 
المسارات  باقي  بتصحيح  الكفيلة  السياسي، 
وطنياً،  التحديات،  مواجهة  سبل  ذلك  في  بما 
انتظرها  طالما  والتي  كافة،  المستويات  على 

اللبنانيون.
 لقد أثبتت التجربة في لبنان، بأّن الطائفية 
متخلفاً،  سياسياً  نظاماً  أوج��دت  السياسية 
ضعيفاً  كياناً  أنتجت  السياسية  الفئوية  وأّن 
منقسماً على ذاته، بدءاً من بنية النظام ليصل 
الى طبقات المجتمع، بما جعل الوالء الطائفي 
األساسية  الركيزة  الوطني،  ال��والء  من  أق��وى 
ويصونها  يحميها  أن  يجب  التي  للمواطنة، 
ن��ظ��ام م��دن��ي ي��ؤّم��ن ال��م��س��اواة ب��ي��ن جميع 
شؤونهم،  ترعى  التي  األحكام  في  المواطنين 
يعتمد  حقيقية،  ديمقراطية  على  مبني  نظام 
الكفاءة في التوظيفات العامة، خالفاً لما حصل 
ألسباب  وزبائنية  عشوائية  توظيفات  م��ن 
انتخابية وفئوية ضيقة، ساهمت في هدر المال 
المواطنين  على  الخدمات  تقليص  والى  العام 
الدستور  ويطّبق  يحترم  نظام  الكفاية،  لعدم 
والقوانين، يعمل على تغليب الشعور الوطني 
على  الوطن  ومصلحة  الطائفي،  الشعور  على 
حياً  نموذجاً  يعطي  نظام  أخرى،  مصالح  أّي 
عن إمكانية التعايش بين مختلف األديان التي 
الفرد وإيمانه بمعتقده،  تخضع حصراً لحرية 
في  واحترامها  األديان  صون  والى  »عمودياً«، 
مجتمع تعّددي من ضمن دولة مدنية، تعزيزاً 
تحت  فيها  الجميع  يتساوى  الوطنية،  للهوية 

سقف القانون، »أفقياً«.
التغيير  مسار  ف��ي  الحلول  تبدأ  هنا  م��ن   

الحقيقي، وللحديث في هذا المجال تتمة...
*مهندس

الحريري ات�صل بحردان ... )تتمة �ص1( 

بانتظار التسمية شهد الشارع تظاهرة شارك فيها العشرات 
ورفضاً  الحريري،  بتسمية  تنديداً  الــحــراك  في  الناشطين  من 
من  عشرات  مقابلهم  خرج  بينما  الحكومة،  رئاسة  إلى  لعودته 
لم  لكنها  بينهما،  األمنية  القوى  فصلت  المستقبل،  تيار  أنصار 
تتمّكن من الحؤول دون قيام أنصار المستقبل بإحراق مجّسم 

قام الناشطون بإقامته في ساحة الشهداء.

... وعشية االستشارات النيابية الملزمة في بعبدا اليوم، أطلق رئيس 
خالل  السقف  عالية  مواقف  سلسلة  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
كلمة وجهها إلى اللبنانيين، وصفتها مصادر بعبدا بجردة الحساب عن 
سنوات العهد األربعة، ورسالة إلى الرئيس سعد الحريري بأّن استحقاق 

التكليف لن يكون كاستحقاق التأليف 
في  أش��ارك  ثم  أكلّف  أن  مني  »مطلوب  الجمهورية:  رئيس  وس��أل 
التأليف، عمالً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف 
وتابع:  االص��الح«؟  ورشة  وإط��الق  الفساد  مكامن  بمعالجة  والتأليف 
»هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة 
يتحّمل  سيبقى  أنه  على  وشّدد  تمّثلون   الذي  الشعب  باسم  البرلمانّية 
دستوري،  وموقع  موقف  كّل  وفي  والتأليف،  التكليف  في  مسؤولياته 

وبوجه كّل من يمنع عن شعبنا اإلصالح وبناء الدولة«.
ووجه الرئيس عون مضبطة اتهام لألطراف المشاركة في السلطة منذ 
عقود عبر سلسلة أسئلة تحمل إدانات لهم ورداً على االتهامات التي طالت 
منذ  األدراج  في  تنام  التي  الكهرباء  خطة  »أين  وسأل:  والرئيس،  العهد 
سنة2010 ؟ أين خطة السدود؟ أين نحن من هدر المال العام والحسابات 
أين نحن  الحسابات؟  المال ومشاريع قطوعات  أثرها في وزارة  المفقود 
من هيئة اإلغاثة ومجلس اإلنماء واإلعمار وصندوق المهجرين وصندوق 
الجنوب والمؤسسات العامة غير المنتجة؟ أين نحن من برامج المساعدة 
صندوق  مع  والمباحثات  اإلنقاذّية  االقتصادّية  الفرنسّية  المبادرة  ومن 
أين  اإلنقاذ؟  الدولّية في عملّية  الدعم  الدولي ومساهمات مجموعة  النقد 
الجنائي في مصرف  التدقيق  أين نحن من  النافذين؟  القضاء من سطوة 
لبنان؟ لماذا تّم الهروب من تحّمل المسؤولية وإقرار مشاريع اإلصالح؟ 
باعتماد  إفساده  تّم  ما  إصالح  يمكن  وهل  التقاعس؟  هذا  من  ولمصلحة 
لها  قّدر  إذا  الجنائي،  التدقيق  تجربة  أّن  الى  وأشار  ذاتها«؟  السياسات 
والهيئات  والصناديق  والمجالس  ال��وزارات  على  ستنسحب  النجاح، 

واللجان والشركات المختلطة كافة من دون استثناء«.
وبعد كلمته المتلفزة، أكد عون أنه ال يضع فيتو على أحد، قائالً: »قامت 
المشاكل،  بعض  لحّل  أسبوعاً  االستشارات  تأجيل  بسبب  علّي  القيامة 
علماً أنني خسرت سنة و١٤ يوماً بسبب تكليف الحكومات والتي كانت 
مع الحريري«. ورداً على أسئلة الصحافيين، قال: »حصلت مبادرات من 
أصدقاء مشتركين للحريري وباسيل من أجل جمعهما واللقاء »ما زبط« 

وأنا كحكم ال أتدخل بهذه المسائل«.
أضاف: »سنصبح في عزلة وال أستطيع أن أفعل شيئاً فال التشريع في 
يدي وال التنفيذ«. ورداً على سؤال »هل أنت تقول إّن الحريري عاجز عن 
تشكيل حكومة إصالحية بامتياز؟ أجاب: »أنا قلت اللي قلته وكّل واحد 
تهذيباً  وهيدا  كمراقبين  منيح  كتير  بتعرفوا  وانتو  سياسي  تاريخ  عنده 

أنا عم قول هيك«.
الجمهورية،  رئيس  كالم  على  فعل  رّد  أّي  الوسط  بيت  عن  يصدر  ولم 
انتهاء  أن »ال تعليق على كالم عون قبل  الى  المستقبل  أوساط  وأشارت 
يتحدث  أن  »البناء«  معلومات  بحسب  المتوقع  ومن  االستشارات«. 
الحريري بعد تكليفه في بعبدا ويعلن استعداده للتعاون مع جميع الكتل 
النيابية لتأليف الحكومة ويطرح رؤيته وبعض معالم حكومته الجديدة 
ومالمح البيان الوزاري المنطلق من ورقة اإلصالح الفرنسية، وذلك للرّد 

على التساؤالت التي تطرحها بعض الكتل على هذا الصعيد.
كما لم يصدر أّي موقف من عين التينة التي جّددت أوساطها ل� »البناء« 
التأكيد بأّن األهّم هو إنجاز استحقاق التكليف للتفّرغ الستحقاق التأليف 
الذي يحتاج إلى حوار ومشاورات واسعة للخروج باتفاق على حكومة 
مواجهة  من  لتتمّكن  وخارجي  داخلي  سياسي  بدعم  تحظى  جامعة 
من  البلد  وإنقاذ  الداهمة  واالجتماعية  واالقتصادية  المالية  التحديات 
االنهيار. وأكدت بأّن كتلة التنمية والتحرير ما زالت على موقفها بتسمية 

الرئيس الحريري.
اللقاء  كتلة  أّن  م��ص��ادره  ف��أك��دت  االش��ت��راك��ي  التقدمي  ال��ح��زب  أم��ا 
للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  تعقد  فيما  الحريري،  ستسّمي  الديمقراطي 
اجتماعاً صباح اليوم قبل موعد االستشارات لتقرير الموقف النهائي من 
تسمية الحريري أو سواه أو ال تسمية، علماً أّن مصادر مطلعة على موقف 
الحزب أكدت ل� »البناء« أّن الكتلة لن تسّمي الحريري انطالقاً من اعتبارات 
عدة سياسية وأخرى لها عالقة بالرؤية والسياسات االقتصادية المالية 
النقدية للحكومة المقبلة«، مشيرة إلى »أّن عدم االتفاق مع الحريري على 
بناًء  للحكومة  األساسية  الوظيفة  ستشكل  التي  األساسية  النقاط  هذه 
على المبادرة الفرنسية وورقتها اإلصالحية وكما يقول الحريري نفسه، 
ستدفع الحزب إلى عدم تسمية الحريري لكن لن يسّمي بديالً له وبالتالي 
لن يسّمي أحداً ولن يقف عائقاً أمام تكليف رئيس المستقبل مع ربط نزاع 
ومعايير  وأصول  لقواعد  سيخضع  الذي  التأليف  استحقاق  حول  معه 
للحزب  سبق  أنه  علماً  وميثاقية،  ودستورية  ونيابية  سياسية  مختلفة 

أنه لم يسِمّ الحريري لكنه شارك في الحكومة ومنحها الثقة.
النهائي  موقفها  فيه  تقّرر  اجتماعاً  الطاشناق  حزب  كتلة  تعقد  وفيما 
االجتماعية  القومية  الكتلة  رئيس  تلقى  الحريري،  لتسمية  ترجيح  مع 
الحريري أمس، وجرى  النائب أسعد حردان، اتصاالً هاتفياً من  النيابية 
االستشارات  موضوع  إلى  التطّرق  للحزب،  بيان  بحسب  االتصال  خالل 
النيابية، وحاجة البلد إلى تشكيل حكومة جامعة تتحّمل مسؤولياتها في 
التحصين الوطني ومواجهة األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة. 
يتّم  وأن  االستشارات،  انجاز  أهمية  على  االتصال  خالل  حردان  وشّدد 
أّن  علماً  والوطني،  السياسي  بالثقل  تتمتع  حكومة  تشكيل  في  التسريع 

الكتلة ستجتمع صباح اليوم لتحديد موقفها من استحقاق التكليف.
مساء  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  اإلعالم  عمدة  وأصدرت 
أمس بياناً جاء فيه: »خالفاً لما تتداوله بعض وسائل اإلعالم، تؤكد عمدة 
والنصف  التاسعة  عند  ستجتمع  االجتماعية  القومية  الكتلة  اّن  االعالم 
النيابية  االستشارات  بشأن  القرار  لتتخذ  الخميس  )ال��ي��وم(  صباح 

وستبلغ فخامة رئيس الجمهورية بقرارها«.
النيابية  وكتلته  الحزب  بيانات  أّن  إلى  اإلعالم  وسائل  العمدة  ولفتت 

تصدر عن عمدة اإلعالم حصراً. 
تسمية  عدم  المستقلين  السنة  للنواب  التشاوري  اللقاء  إعالن  وبعد 
الجبل  ضمانة  كتلة  اجتماع  بعد  أرس��الن  طالل  النائب  أكد  الحريري، 
نفسه،  رشح  من  مقاربة  في  »الغموض  بسبب  الحريري  تسّمي  لن  أنها 
الشروط  الدولي وما هي  النقد  من موضوع أساسي هو مقاربة صندوق 
وضوح  فال  اللبناني،  الشعب  يحملها  ال  او  يحملها  ان  للبنان  يمكن  التي 
إطالقاً من قبل المرشح نفسه لرئاسة الحكومة في هذا الموضوع، ونحن 
مقاربة  حول  وصريحة  واضحة  أجوبة  هناك  تكن  لم  إذا  إلينا  بالنسبة 
وجع الناس واألزمة المعيشية التي يتحّملها الشعب اللبناني، نحن في 
هذا الموضوع لدينا تحفظ كبير واعتراض كبير«. وأشار أرسالن إلى أّن 
مسألة  مقاربته  في  »الغموض  ايضاً  الحريري  تسمية  عدم  أسباب  من 

ترسيم الحدود«.
تسمية  بعدم  موقفه  على  القوي  لبنان  تكتل  بقي  ذل��ك،  سياق  وفي 
ميرنا   – ال��وس��ط   بيت  خ��ط  على  ال��وس��اط��ات  وص��ول  بعد  الحريري 
»التيار  رئيس  ب��أّن  أمس  مساء  وأفيد  مسدود،  طريق  الى  الشالوحي 
غير  االستشارات  لمقاطعة  يّتجه  باسيل  جبران  النائب  الحر«  الوطني 
الملِزمة التي سيجريها الرئيس المكلّف في المجلس النيابي، وقد ُيرسل 
وفداً مصّغراً لتمثيل تكتل »لبنان القوي« في هذه االستشارات، ما يؤشر 
التأليف  معركة  وفتح  الحريري  مع  التحدي  سقف  رفع  باسيل  أّن  إلى 
مبكراً وأنه ربما لن يشارك في الحكومة ولن يمنحها الثقة أو ربما يكون 
لمفاوضة الحريري من موقع قوة على المشاركة في  تموضعاً تفاوضياً 

الحكومة وحجم ونوع التمثيل فيها.
وبحسب خريطة الكتل حتى الساعة، فإّن الحريري سيحصل على دعم 
كتل »التنمية والتحرير« و«اللقاء الديمقراطي« و«المردة« و«الطاشناق« 
و«الوسط المستقل« )ميقاتي(، وبطبيعة الحال »تيار المستقبل«، إضافة 
إلى عدد من النواب المستقلين، الذين زادوا نائباً واحداً بانفصال النائب 
مستّقالً  االستشارات  إلى  وذهابه  »القوات«  تكتل  عن  طالوزيان  جان 
على  سيحوز  الحريري  فإّن  األصوات  احتساب  وفي  الحريري.  لتسمية 
الكتلة  أصوات  على  الحريري  حاز  إذا  إلى59   وترتفع  صوتاً،  نحو56  

القومية وهو عدد أصوات كاف لتكليفه بتأليف الحكومة.
ويسعى الحريري لكسب أكبر عدد أصوات ال سيما النواب المسيحيين 
لتعزيز التأييد المسيحي له من جهة، وليأتي قوياً الى استحقاق التأليف 
في مواجهة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، علماً 
أّن مصادر متابعة لملف الحكومة لفتت ل� »البناء« الى أن ال اتفاق واضح 
الحكومة  وتمثيل  وحجم  شكل  على  سّمته  التي  والكتل  الحريري  بين 
من  بجوالت  وسيمّر  أمده  سيطول  الحكومة  تأليف  أّن  يعني  ما  المقبلة، 
دولية  ومعطيات  متغّيرات  استجّدت  حال  في  إال  عدة  وعقد  والجزر  المّد 

وإقليمية في ضوء االنتخابات الرئاسية األميركية.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان إلى اإلسراع 
في تشكيل حكومة جديدة عشية استشارات نيابية سينبثق عنها تكليف 
خطيرة،  سياسية  أزمة  يواجه  بلد  في  وزاري  فريق  بتشكيل  شخصية 
»إّن  وق��ال  اللبنانية،  الحكومة  تشكيل  في  التأخر  من  لودريان  وح��ّذر 

المركب سيغرق أكثر«.
في غضون ذلك، أقدم عدد من أنصار تيار المستقبل على إحراق شعار  
ما يسّمى »قبضة الثورة«  في  وسط بيروت  كما عمدوا الى تحطيم مجسم 

»طائر الفينيق«.
لتكليف   رفضاً  في  بيروت   الوسط   أمام  بيت  تجمع  محتّجون   وكان 
الحريري  لتشكيل حكومة، وتواجد في المكان مناصرون لتيار المستقبل ، 

وعمل  الجيش اللبناني  و القوى األمنية  على الفصل بين الجانبين.
المستقبل« في بيان أن ال عالقة له ال من قريب وال من  وأوضح »تيار 
بعيد بهذا العمل المدان«، ودعا جمهوره الى »التنّبه من االنجرار وراء هذه 
الشارع  الستخدام  الرافض  التيار  بموقف  وااللتزام  المشبوهة،  األفعال 
وضبط  اليقظة  درج��ات  بأعلى  والتحلي  الظروف،  من  ظرف  أّي  تحت 
التي  المستقبل  من  مجموعات  »أّن  أكدت  ميدانية  مصادر  لكن  النفس«. 
خرجت لدعم الحريري اقتحمت ساحة الشهداء وقامت بأعمال شغب مع 

حصول احتكاكات مع متظاهرين«.

 أمــيــركــيــة حــول الــتــرســيــم فــي ظــّل الــســاح وهو 
ام  يفشل،  الــتــفــاوض  وتـــرك  كبير  سياسي  تــحــّول 
يفرض  التفاوض  إلدارة  اللبناني  الجيش  تولي  أّن 
التوصل لنتيجة إيجابية في الترسيم وهو مدخل لما 
وصفه األميركيون بتنّعم لبنان بثروات واعدة، فهل 
الرئيسي  الرهان  مع  اإلتجاه  بهذا  الذهاب  ينسجم 

لدفع لبنان نحو االنهيار؟
الذي  هــو  األميركي  اّن  تقول  معاكسة  قـــراءة  ثمة   -
الساح  وتحييد  تقييد  في  بالفشل  التسليم  مع  تغيّر، 
قرار  وأّن  الغاز،  معركة  وهي  المنطقة  معارك  أهــّم  في 
دفع لبنان نحو االنهيار كان ضمن معركة تحييد وتقييد 
الساح التي تشارف على نهايتها وتفقد جدواها، وتفقد 
ببعدها الداخلي وظيفتها، فتّم تحرير الحريري من قيد 
الترشح الذي كان يرغبه، وتّم تحرير االقتصاد اللبناني 
الفرنسية من  المبادرة  القصوى وتحرير  من الضغوط 
الطريق  وفتح  تفّجرها،  وكــادت  لها  حّملت  التي  األثقال 
المسؤولية  تحّمل  يتفادى  الــحــريــري  كــان  مــا  لتعويم 
أن  يريد  وهــو  تحقيقه،  فــرص  وجــود  من  التحقق  دون 
لكن  اإلزدهـــار،  إلى  االنهيار  من  االنتقال  عنواناً  يكون 
هذا يستدعي ان يحسن الحريري إدارة معركة التأليف 
الدولي بمواقفه  التغيير  أنه في زمن يدين  بحيث يدرك 
للمقاومة بفرض المعادلة الجديدة ال يستطيع الحريري 

أن يخرج كرابح منفرد ويجعل كّل اآلخرين خاسرين!

لماذا يقبل الحريري ... )تتمة �ص1( 

{ د. علي سّيد*

انتخابات  سيشهد  األفــريــقــي  البلد  هــذا  الــعــاج  ســاحــل 
الحالي  الــرئــيــس  تــرُشــح  الــحــالــي،  الشهر  نهاية  رئــاســيــة 
الجدل  من  الكثير  يثير  ثالثة  رئاسية  لوالية  واتارا  الحسن 
والــغــضــب مــن ِقــبــل الــمــعــارضــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي فهم 
يتهمونه بخيانة الدستور وهذا يذكرنا بما شهده هذا البلد 
في الماضي حيث كانت نتائج االنتخابات دائماً محّل جدال 
وخاف أّدت في الغالب إلى تحّول البلد إلى مسرح ألعمال 

عنف مميتة.
    فمع اقتراب موعد انتخابات 31 تشرين األول 2020، 
للجماعة  الــمــشــتــركــة  الــبــعــثــة  أعــربــت  ديـــفـــوار،  كـــوت  فــي 
أفريقيا واالتحاد األفريقي واألمم  االقتصادية لدول غرب 
إشارة  هــذا  ُيعتبر  هل  لكن  الشديد«،  »قلقها  عن  المتحدة 

لمؤيدي تأجيل االنتخابات؟
التجارية  الــعــاصــمــة  أحـــيـــاء  مـــن  ــعــديــد  ال شــهــدت  فــقــد 
اإليـــفـــورايـــة أبــيــدجــان األســـبـــوع الــفــائــت مــظــاهــرات لبّى 
أطلقتها  الــمــدنــي  العصيان  إلــى  دعـــوة  فيها  الــمــشــاركــون 
الحسن  الحالي  الرئيس  ترشح  على  احتجاجاً  المعارضة 
واتارا لوالية جديدة، بينما يواصل األخير حملته الدعائية 

الرئاسية. لانتخابات 
هنري   ، PDCIحزب ورئيس  أسابيع  عــدة  مــدى  على 
اإليفوارية  المعارضة  أحــزاب  من  والعديد  بيدي،  كونان 
بتأجيل  للمطالبة  المدني،  العصيان  إلــى  الشعب  يدعون 

االنتخابات الرئاسية في 31 تشرين األول.
الحسن  ترشيح  تــرفــض  المعارضة  تـــزال  ال  وبينما     
انتخابية  لجنة  تشكيل  إلــى  وتــدعــو  ثالثة،  لــواليــة  واتـــارا 
الدولية  البعثة  فـــإّن  جــديــد،  دســتــوري  ومــجــلــس  جــديــدة 
الجماعة  ممثلي  مــن  نــة  الــُمــكــوَّ الــوقــائــيــة«  »للدبلوماسية 
واالتحاد  )االيـــكـــواس(  أفريقيا  غــرب  لـــدول  االقــتــصــاديــة 
األفريقي واألمم المتحدة أعربت عن »قلقها الشديد« حيال 
كوت  فــي  الــجــاري  الشهر   31 فــي  الرئاسية  االنــتــخــابــات 

ديفوار.
   وهذا الرأي سيظهر تأثيره بالتأكيد في األيام المقبلة، 
رئيس  مــن  بـــدءاً  ــح،  الــمــرشَّ الرئيس  معارضو  أطلق  حيث 
العصيان  إلــى  دعــوة  بيديه  كونان  هنري   ، PDCI حزب
10 تشرين  راً له أن يبدأ يوم السبت  المدني الذي كان مقرَّ

األول الحالي.
ر األجواء منذ إعالن ترشيح توتُّ

 

رئيس الدولة المنتهية واليته
قبل  ديــفــوار  كــوت  فــي  تأجيجاً  السياسي  التوتر  شهد 
األزمة  من  سنوات  عشر  وبعد  االنتخابات  من  واحد  شهر 
اندلعت  2010-2011، والتي  التي أعقبت االنتخابات في 
نتيجة رفض الرئيس لوران غباغبو االعتراف بهزيمته في 
بحياة  وأودت  واتــارا،  الحسن  أمــام  الرئاسية  االنتخابات 
في  شخصاً   15 حــوالــي  سقط  آب  وفــي  ضحية.   3000
ثالثة  لوالية  واتارا  الرئيس  ح  ترشُّ إعان  بعد  عنٍف  أعمال 

للجدل. مثيرة 
عاماً،   78 العمر  من  البالغ  واتــارا،  الحسن  انتخاب  وتّم 
وأعلن   ،2015 عــام  فــي  انتخابه  وأُعــيــد   ،2010 عــام  فــي 
أن  قبل  ثالثة  لــواليــة  الــتــرشــح  عــن  تخلَّى  أنــه  مـــارس  فــي 
أمادو  الوزراء  رئيس  وفاة  بعد  الماضي  آب  في  رأيه  ُيغيّر 
في  عنه  نيابًة  ح  للترشُّ اختياره  تــّم  الــذي  كوليبالي  غــون 

المقبلة. الرئاسية  االنتخابات 
على  ينّص  اإليــفــواري  القانون  أّن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
فترتين كحّد أقصى، لكنَّ المجلس الدستوري يرى أنه مع 
الدستور الجديد لعام 2016 تمَّت إعادة تعيين عداد فترات 
الرئيس واتارا إلى الصفر، األمر الذي تطعن فيه المعارضة 
بشدة، وتطالب بحّل اللجنة االنتخابية المستقلة والمجلس 

الدستوري، فضاً على دعوتها إلى العصيان المدني.
 تزايد األصوات

االنتخابات المطاِلبة بتأجيل 
بتأجيل  يطالبون  الذين  وحدهم  هم  السياسيون  َيُعْد  لم 
المحّدد،  موعدها  في  ستحصل  بالطبع  والتي  االنتخابات، 
حيث طالبت الشبكة الوطنية - وهي عبارة عن اتحاد كبير 
من الفاعلين في القطاع الخاص في كوت ديفوار- في وقٍت 
سابٍق من األسبوع المنصرم بتأجيل االنتخابات الرئاسية 

مدَِّعية امتاك »موارد نقابية لتحريك األمور«.
كما أشاد وزير الخارجية األسبق، مارسيل آمون تانوه، 
الدستوري  المجلس  رفــض  الذين  الـ40  المرشحين  أحــد 

ـــؤّدي  اعــتــمــاد مــلــفــاتــهــم فـــي ظـــّل تــنــامــي الــمــخــاوف أن ت
ما  أزمــة  إلــى  الــول  تشرين   31 فــي  الرئاسية  االنتخابات 
صّرح  وقد   .2011-2010 في  حدث  كما  االنتخابات  بعد 
بعد  ما  صراع  إلى  نتجه  أن  »أخشى  برس:  فرانس  لوكالة 
ظّل  في  االنتخابات  أُجِرَيت  ما  إذا  أخرى،  مرة  االنتخابات 

هذه الظروف«.
   مضيفاً بأنه »يجب فعل كّل شيء إلجبار  واتارا للجلوس 
على طاولة الحوار للمناقشة والتفاوض، وهذا هو السبيل 
األفق  في  تلوح  التي  االنتخابات  بعد  ما  أزمة  لحّل  الوحيد 
والتي  االنتخابات،  قبل  ما  أزمــة  في  بالفعل  نحن  الــيــوم، 
االنتخابات  سبقت  التي  التوترات  من  بكثير  أكثر  تفاقمت 
تكن  لم  االنتخابات،  قبل  العام  ذلك  ففي   ،2010 عام  في 
الراهن،  الوقت  لدينا وفيات في  أّن  هناك وفيات، في حين 
ع ما قد يحدث بعد تشرين  ومع التوترات الحالية يمكن توقُّ
األول 2020«، على حّد قول الرجل الذي كان لفترة طويلة 
للرئيس  الخارجية  وزيــر  ثــم  الــدولــة،  رئيس  مكتب  مدير 
في  الحكومة  مغادرة  قبل  واليته  المنتهية  واتــارا  الحسن 

آذار.
وكبقية أطياف المعارضة، يدعو آمون تانوه بدوره إلى 
لانتخابات )CEI(  والمجلس  المستقلة  اللجنة  إصــاح 
القوائم االنتخابية، مشيراً  الدستوري، عطفاً على مراجعة 
»شّفافة«،  ليست  لها  ط  مخطَّ هو  كما  االنتخابات  أّن  إلــى 
والمجلس  المستقلة  االنتخابية  اللجنة  ُتقدِّم  لم  »مــا  وأنــه 
وعن  المرشحين  رعــايــة  صحة  عــن  التقارير  الــدســتــوري 
االنتخابات ذات  االقتراع، فلن تكون هذه  حقائق صناديق 

مصداقية«.
   ومــن جــانــبــه، يــزعــم وزيـــر الــخــارجــيــة األســبــق، الذي 
الدبلوماسي  المستوى  على  تحّرك  بأنه  ترشيحه،  ُرِفــَض 
الرئيس  على  الضغط«  بـ«ممارسة  الدولي  المجتمع  مطالباً 

واتارا.
المواطنين  مــن  وتــخــّوف  قــلــق  هــنــاك  الــقــول،  خــاصــة 
اإلقتراع  بخصوص  ليس  االنــتــخــابــات،  هــذه  بخصوص 
فساحل العاج بلد ديمقراطي منذ فترة طويلة واالنتخابات 
واالنتخابات  الستينيات  فمنذ  ديمقراطي،  بشكل  تجري 
والشعب  التسعينيات  ومــنــذ  أحــــزاب،  بــمــشــاركــة  تــجــري 
التخّوف  إنما   ، والتعددية  التصويت  على  معتاد  األفــوري 
يتغيّروا  لم  الذين  لانتخابات  المرشحين  بخصوص  هو 
منذ الحرب، إذ أّن نفس األسباب ستؤّدي إلى نفس النتائج 

مما سينتج من جديد صراع مصالح.
المزمع  الرئاسية  االنتخابات  تعيد  الباد،   غرب  في     
إجراؤها في 31 تشرين األول إحياء ذكريات المذابح التي 
ارتكبت خال أزمة 2011 والتي أعقبت االنتخابات حينها، 
الحسن  دعموا  الذين  الشماليين  المتمّردين  بين  فالقتال 
واتارا والسكان المحليين المؤيدين لجيش الرئيس السابق 
غباغبو أّدى إلى مقتل أكثر من ثاثة آالف شخص واليوم 

يرفض معظم سكان تلك المناطق الذهاب للتصويت.
   مدينة بواكي التي انكوت من األزمة غرب الباد ومنها 
فيها  قتل  فقد  غالياً  الثمن  ودفعت  األزمــات  جميع  انطلقت 
أكثر من 1000 شخص، المشكلة هنا أنه لم يحدث تصالح 
على  التعّرف  يتّم  لم  كما  دفــن  مراسم  أّي  تنظم  لم  فعلي 
يتّم  ولــم  مجراها  العدالة  تأخذ  لم  عليه  وبــنــاًء  الجثامين، 
تقديم أّي تعويض ألسر الضحايا، لذلك هناك شعور عميق 
السكان  يشعر  مضى  لما  بالنسبة  بواكي  في  بــالــمــرارة، 
يشعرون  ال  ولكنهم  الدولة،  قبل  من  منسيون  بأنهم  هنا 

بضرورة العودة إلى الصراع.
طيّها  يتّم  لم  الصفحة  بــأّن  المناطق  تلك  زعماء  يقول     
آخر،  نوع  من  صراع  في  للدخول  مستعدون  وأنهم  بعد، 
مجّدداً  العودة  يريدون  وال  اآلبــاء  من  الكثير  فقدوا  ألنهم 
ال  فهم  تعبيرهم،  حــّد  على  ذلــك  تحّمل  يمكنهم  فا  للقتال 
يملكون الساح وسيكون مصيرهم الموت في حال لجأوا 

والقتال. للتمّرد 
الصفحات  وطــي  اإلعــتــراف  يتطلب  التسامح  أخــيــراً،     
لجان  مــبــدأ  هـــذا  واإلدراك،  الــتــفــّهــم  مــن  نـــوع  إلـــى  يــحــتــاج 
جنوب  سيما  ال  أخـــرى  بــلــدان  فــي  ُنظمت  الــتــي  التصالح 
10 سنوات من  أفريقيا، المشكلة في ساحل العاج أنه بعد 
للمصالحة  مبادرة  أّي  ُتخلق  لم  األهلية  والحرب  األزمــات 
الجهود  انعدمت  وطالما  الماضي  حقائق  عن  الحديث  أو 
هناك  يكون  لن  الضحايا،  تعويض  وأقلها  العدالة  لتحقيق 
قبل  ناقصة  العاج  ساحل  حقيقة  وستظّل  حقيقي  تسامح 

الوصول إلى مرحلة طّي صفحة الماضي.
*باحث في الشؤون األفريقية

الكوت ديفوار ورهانات االنتخابات الرئا�سية



ثقافة وفنون10

مفاهيم ال ُتح�صى.. وكمنجات!

{ الشاعر المغاربي مصطفى بدوي
في الطريق إلي :

في الطريق الي ارتطمت بأعشاب الندم ..
لم يكن سهالً علّي أن أؤجج األعداء ضدي

وال الكلمات حولي..
جبهة  في  الطفولة  لوز  يكدر  ما  تحملني  أن  للقصيدة  يكن  لم 

الريح
والكمنجات تحصي خسارتها خوفاً على سيرة الورد ..

في الطريق الي انثنيت نحو اليسار
راهنت  ما راهنت. .)......(

وانتخبت الندوب التي أبرقت في دم القحوان
لم أجد في األفق خيالً ..

وحَدها زمجرات الجمر عضت خطاي
فأسرجت  في حمأة التيه لظاي

كان يكفي أن ألوذ بدمعتي في العراء
كان يكفي الضلوع في مستحمات الجنون

وعلى صيغة الرمل اشتعلت.. 
فعانقت رعود سماي!

***
قلعة جعبر

يا قلعة جعبر.. يا حارسة الفرات العظيم
لماذا تهاطلت المجانيق عليك من كل بر وماء؟

يا المنذورة للحفيف المعربد في هودج التاريخ اذ يلقي بجثته 
على كتف المساءات فيك ..

يا المكسوة بالصراخ الوثني.. بالتباشير البعيدة وأنت  بشارة 
األشياء..

يا المتالطمة كأبراجك الواقفة..
يا المنيعة.. يا البليغة.. يا الغريبة غّردي ليزرورق الفجر في 

ينبوع جمرك..
فرط  من  النازفات  بجدائلهن  موجك  يرشقن  الفرات  وصبايا 

سحرك..
دثريني برنين الشذى يا عصف المرايا والزوايا والتكايا ألشق 

ليلك..!!!
: nine fine Irishman  جريمة قتل في حانة

للسيد روبنسون مشاغله اليومية، مثال: في الصباح يحتسي 
قهوته بسرعة البرق ثم  يفتح صفحته على التويتر ليتفقد ما عليه 
أن يسويه مع شركائه في عالم المال واالعمال.. يرد على رسالة 
هاتفية عاجلة من  خليلته النيويوركية )باوال ب.( التي تطلب منه 
تأجيل موعدهما المرتقب في مقهى )ستامب تاون(  توجساً من 
زوجها الذي بدا يشك في تحركاتها.. وقد يتذكر أيضاً دعوة مكتب 
داعميه  من  روبنسن  السيد  يعّد  الذي  يانكيز(  )نيويورك  فريق 

األقوياء..
قد يتصل  من باب االطمئنان على ابنته  بمركز )باراسيلسوس( 
فريقه  استشارة  ينسى  ال  قد  كما  زيوريخ  في  اإلدم��ان  لمحاربة 
وضعه  في  شككوا  الذين  الصحافيين  بعض  لمقاضاة  القانوني 

الضريبي الملتبس .
في المساء وبعد حصص الركض بين مكاتب شركاته المتعّددة، 
يحس السيد روبنسون بحاجته للبكاء ألن شركاءه قرروا التخلي 
عنه في اجتماعهم السري الطارئ بحسب مدير  مكتبه اإلعالمي 

المقرب من مواقع القرار ..
في الليل، وهو يتنزه في منتجعه الفاخر يؤثر الدخول  الى حانة  
nine fine irishmanفيجد )باوال( مع عشيقها الشاب الزنجي 
الثالثيني ذي العضالت المفتولة. يستّل السيد روبنسون مسدسه  
بهدوء  فيردي الشاب برصاصة  في الصدر ثم يصّوب رصاصته 
الثانية نحو  باوال. تكتظ الحانة بالفوضى والهلع  فيقهقه السيد 
الرولينغ  انغام   على  يغني  وهو  غامضة   بهستيرية  روبنسون 

you can> t  always get what you want :  ستونز
***

تنهيدة 
وأنت  الهزيع  في  تنهيدة  أطلقت  عينيك  في  الورد  الندالع   /1

قاب قهرين أو أعلى من المستحيل..
2/ الرتخاء األلم في أضلع الطين ما يوازي رماد الندم..

الهتزاز الزوايا في مقّدمة الحب ما يذكرني برعشة اللوز    /3
تحت مظلة الماء..

4/ النمحاء صورتها في دم الذكرى تجهش المفردات ..
5/  النحدار المروج استعار شاعرها الرذاذ وانتمى للغياب..

***
رعد الطين

أيتها البراري اشتعلي ببكاء حار وارتطمي باللغة الضنكى إن 
مّسني الهذيان..

شّدي على ليل المعنى بقفازات من ظمإ وحنين..
هذا الماء تشظت ألوانه يا شمس الدين حتى ضيعني الطين .. 

ما رجت اضلعي األطالل وال الواح الطوفان ..
وما  الروح  ناي  في  يجلجل  فالغيب  ادركني  الدين..  شمس  يا 

أدركني بعد حفيف القبس المسنون
يا شمس الدين ها دمي اآلن يمشطه رعد الطين!!!

***
فائض حاجة 

لم تكن محتاجاً إال ألغنية وخرير حلم لتذرع الدنيا على مشيئة 
أحزانك األولى متخففاً من كل انضباط سخيف..

لم تكن محتاجاً اال لسيجارة شقراء في لحظة الخذالن  لتنفث  
فيها أوجاعك القصوى وتزدري الوجود..

يسوي  فيما  لتغرق  األرق  تالل  في  لعزلة  إال  محتاجاً  تكن  لم 
أوتارك الظمأى على شهوة في الغياب..

لم تكن محتاجاً إال لشرفة تنشر فيها جثتك وعيناك على عناقيد 
النجوم تحاورها إلى أن ترتخي في ضلوع المنام..

لم تكن محتاجاً إال لعكاز قصيدة لتهش به على الوقت وتصفق 
بأصابع الورد للوهم المدلى من ميازيب الروح..

لم تكن محتاجاً إال لصفصافة كي تسند في الظالل عليها دمعتك 
وتشرب من نبضها قامتك كيما تؤوب الى غصتك ..

لتمضي  ترتديك  فكرة  او  تمتطيك  لموجة  إال  محتاجاً  تكن  لم 
خفيفاً لطيفاً الى ضفة في مرايا الجنون ..

لم تكن محتاجاً إال لنظرة في بريق عيني أبيك لتعلنها تنهيدة 
في الفراغ تطوي بها كل الفصول على الفصول وتشعلها راية في 

الجبال !!!
***

مفاهيم مفبركة
القرابة: وهم استعارّي جليل ترّبى على مقربة من اصطبالت  

الغنائم والمواريث
األمل: رغوة سراب يلهث خلفها الخاسرون وفقاعة قد يصدقها 

المهزومون..
والصداع  المالنخوليا  تكرس  سمجة  انتهازّية  عملة  الجدية: 
والظل،  ال��وزن  ثقيلو  بلداء،  عادة  وأصحابها  والربو..  النصفي 
منتفخو األوداج متهدلو الرقاب.. وفي اغلب األوقات يتفاخرون في 

استعراض منجزاتهم التافهة..
على  للشعراء  دليل  وال  وحدها  الفراشات  تطارد  لعنة  الحب: 
سردية تؤكد خرائبهم الرومانسية التي أبادوا من أجلها تالالً من 

األوراق وأنهاراً من الحبر..

�إ�ضاءة
احتفالّية يوم الطفل العربّي في حلب... 

لوحاٌت من الف�سيف�ساء م�ستوحاة من المدينة

الإعالن عن برنامج مهرجان المو�سيقى العربّية

معت�سم النهار ودانييال رحمة

»DNA« ينتهيان من ت�سوير بو�ستر

الثاني  الجزء  ت�سوير  عن  يعلن  ثروت  محمد 

من م�سل�سل »اللعبة« 

خيانة اأمل ...

{ قصي رزوق
حلب  ح��ارات  تمثل  الفسيفساء  من  لوحة    50
صامتة  طبيعة  ومشاهد  وأسواقها  وقلعتها  القديمة 
استضافته  الذي  المعرض  تضّمنها  نباتية  وزخرفة 
فعاليات  ضمن  حلب  مدينة  ف��ي  تشرين  ص��ال��ة 
احتفالية يوم الطفل العربي ال� 18 وأقيم على هامش 
وثقافة  الطفل  ثقافة  مديريتا  تنظمه  الذي  المعرض 
حلب ورشة عمل لتصنيع وترميم لوحات الفسيفساء 
ونتاج عمل األطفال واليافعين ضمن برنامج مهارات 

الحياة.

حلب  في  الثقافة  مدير  الساجور  جابر  وأوض��ح 
إلى  تهدف  الفعالية  أن  ل��ه  صحافي  تصريح  ف��ي 
اللوحات  تدريب وتأهيل األطفال على كيفية صناعة 
الفسيفسائّية التي تعبر عن التراث السوري األصيل، 
العربي  الطفل  بيوم  االهتمام  تجسيد  إلى  إضافة 
الفتاً  وقدراتهم،  األطفال  مهارات  تنمية  على  والعمل 
على  تركز  االحتفالية  في  الفنية  النشاطات  أن  إلى 
التراث العربي األصيل ومنها عروض لفرق فلكلورية 
موسيقية  مقطوعات  إلى  إضافة  وشركسية  أرمنية 

وتراثية.
وبين الدكتور محمد خواتمي المشرف على ورشة 

عمل تصنيع الفسيفساء أن الورشة تضمنت مشاركة 
25 طفالً وطفلة من اليافعين نفذوا خاللها نماذج عدة 
البيزنطية  للفترة  تعود  الفسيفسائية  اللوحات  من 
وتجسيداً  وأفاميا  المعرة  متاحف  في  الموجودة 
من  الهندسية  الرسوم  ذات  البيزنطية  للسجادة 
اللوحات  على  الفسيفسائية  المكعبات  وضع  خالل 
والتدريب بشكل تطبيقي على صناعة هذه اللوحات 
بسيطة  مواد  باستخدام  وبيئتنا  ثقافتنا  عن  للتعبير 

من الجبصين واإلسمنت األبيض واأللوان.
سعادتهم  عن  واليافعين  األطفال  من  عدد  وعّبر 
بالمشاركة في ورشة العمل والتي تعلموا من خاللها 

تاريخ  عن  تعبر  فسيفسائّية  لوحات  صناعة  كيفية 
األجداد وحضارة األمة وثقافتها وأثارها.

الحياة  مهارات  فريق  من  سباهي  سميرة  ولفتت 
األطفال  مشاركة  أهمية  إل��ى  بالفعالية  المشارك 
الضوء  وتسليط  الفسيفسائية  اللوحات  بصناعة 
على هذا الفن التراثي القديم وإعادة إحيائه وتقديمه 

من جديد. 
مشاركة  أن  راب��ع��ة  ش��ذا  المعلمة  بينت  م��ا  ف��ي 
معارفهم  زي��ادة  في  تسهم  الفعالية  في  اليافعين 
على  وإطالعهم  مهاراتهم  وتنمية  والعملية  العلمية 

التراث الحضاري السوري.

برعاية  المصرية  األوب���را  دار  نظمت  
الدايم  عبد  إيناس  المصرية  الثقافة  وزيرة 
مهرج��ان  م��ن   29 ال���  ال����دورة  فعاليات 
تديره  ال��ذي  العربية  الموسيقى  ومؤتمر 
بصور  وت��أت��ي  م��رس��ي،  جيهان  الف��نانة 
اإلجراءات  كافة  خاللها  تطبق  استث���نائية 
االحترازية للحّد من انتشار فيروس كورونا 
1 حتى  10 أيام متتالية من  وتتواصل لمدة 
األوب��را  مسارح  على  الثاني  تشرين   10
الصغير،  )ال��ن��اف��ورة،  بالقاهرة  المختلفة 
العربية(  الموسيقى  معهد  الجمهورية، 
 28 وتضم  ودمنهور  اإلسكندرية  وأوب���را 
فناناً   93 بمشاركة  وموسيقياً  غنائياً  حفالً 
االردن،  لبنان،  مصر،  هي  عربية  دول   5 من 
العلمي  المؤتمر  بجانب  وتونس،  العراق 
الذي يقام تحت العنوان الرئيسي »مستقبل 
األزم���ة«.  بعد  م��ا  ال��ع��رب��ي��ة..  الموسيقى 
المستقبلية  ال��رؤى  مناقشة  إل��ى  ويهدف 
كورونا  جائحة  بعد  العربية  للموسيقى 
الممارسات  لكل  جذرًيا  تغييًرا  أحدثت  التي 
هي  م��ح��اور  أرب��ع��ة  خ���الل  م��ن  الحياتية 
الموسيقي  ل��إب��داع  المستقبلية  ال���رؤى 
وتقديم  أداء  في  المستقبلية  الرؤى  العربي، 
المستقبلية  اآلف��اق  العربية،  الموسيقى 
ال���رؤى  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��م��وس��ي��ق��ى  لتعليم 
الموسيقي  التراث  إلشكاليات  المستقبلية 

الفنية  المسابقة  إل��ى  باإلضافة  العربي، 
الحفني  رتيبة  الدكتورة  اسم  تحمل  التي 
للشباب  منها  الغناء  قسم  تخصيص  وتم 
على  المنفرد  للعزف  آخر  وقسم  واألطفال 
آلة التشيللو وإتاحة الفرصة لذوي القدرات 
الخاصة للمشاركة بدون شروط، باإلضافة 

إلى معرض لفنون الخّط العربي.
الدايم  عبد  تكّرم  االفتتاح  حفل  وخ��الل 
في  ساهمت  شخصية   12 الثقافة  وزي��رة 
إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي 
وشهادات  المهرجان  أوس��ك��ار  بتسليمهم 

التقدير.
يتضّمن  ال��ذي  االفتتاح  حفل  ذل��ك  يلى 
الفن:  عمالقة  أعمال  من  مختارة  مجموعة 
سلطان  محمد  بكر،  حلمي  سالمة،  جمال 
وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو 
نادية  الفنانين  ومشاركة  سحاب  سليم 
سحاب،  س��ارة  إب��راه��ي��م،  أحمد  مصطفى، 
أحمد،  أميرة  عفت،  أحمد  الغني،  عبد  ايمان 
ف��اروق،  آي��ات  سليمان،  ياسر  حسن،  مي 

غادة آدم، سوما.
29 لمهرجان  الجدير بالذكر أن الدورة ال� 
 28 تتضمن  العربية  الموسيقى  ومؤتمر 
مطرباً   82 منهم  فناناً   93 يحييها  حفالً 
 7 11 عازفاً كما تشارك  ومطربة. إلى جانب 

فرق موسيقية.

النهار   ال��س��وري  معتصم  الممثل  انتهى 
ونجوم  رحمة  دانييال  اللبنانية  والممثلة 
بوس��تر  تص��وير  من   ،»DNA« مسلسل 
في  قمر،  شريف  المصري  المصور  مع  العمل، 

بيروت.
لصاحبها   ، »Eagle Films«  شركة وكانت 
المنتج اللبناني  جمال سنان ، التي تنتج العمل، 
من  ودانييال  لمعتصم  األولى  الصور  نشرت  قد 

10 حلقات،  كواليس المسلسل، وهو مؤّلف من 
من تأليف  ريم حنا ، إخراج  المثنى الصبح .

جداً،  غريبة  اجتماعية  قصة  العمل  ويقّدم 
وهي مستوحاة من قصة حقيقية، شغلت يوماً 
مشّوق  درامي  قالب  في  العالمي،  العام  الرأي 

مليء باإلثارة واألكشن.
شلق ،  ساشا  الممثلين  عمار  العمل  ويضّم 

دحدوح ، وسام سعد وغيرهم.

أبطال  أح��د  ث��روت،  محمد  النجم  أعلن 
خالل  عرضه  ت��ّم  ال��ذي  »اللعبة«  مسلسل 
التجهيز  ع��ن  ال��م��اض��ي،  رم��ض��ان  ش��ه��ر 
المسلسل  من  الثاني  الجزء  تصوير  وبدء 
من  األول  الجزء  حققه  ال��ذي  النجاح  بعد 

المسلسل خالل عرضه األشهر الماضية.
موقع  على  صفحته  خالل  »ثروت«  وقام 
»انستغرام«،  والفيديوات  الصور  تبادل 

من  األول  الجزء  من  مشهد  من  جزء  بنشر 
التاني  »ال��ج��زء  عليه:  معلًقا  المسلسل، 
جميل  وحشه  مين  بيتحضر..  اللعبة  من 

ووسيم وبسبوسة؟«.
من  ك��ان  »ال��ل��ع��ب��ة«  مسلسل  أن  ي��ذك��ر 
كساب،  مي  شيكو،  ماجد،  هشام  بطولة 
محمد  فتحي،  أحمد  مغاوري،  سامي  ميرنا، 

ثروت«.

{ رانية مرعي
ألملُم ذكرياتي المحترقة

من متاهات الّنسيان
أنفُض عن وجه الزمان

رماَد األمنيات
وأبحُث عن رفاتي !

حفاًة.. تغتالنا الخطوات
عراًة.. تجلدنا العبرات

والموت يطّرُز أكفانه
لكبرياٍء مهزوم

خائٌن أّيها األمل !
عقرت لهفتنا المجنونة
عاقبت طفولتنا البريئة

بابتسامٍة لعوب
وسجنت أحالمنا

في منافي الغياب
وفي قوافل الراحلين

أمتعٌة خاوية
وانهزاٌم محفور بالدم

على جباه منفّية
أّيها الحبُّ اللطيم

مثلك قلبي الوحيد
يحمُل حقيبة اللجوء

ويبحث عن وطن
ويحلُم بالعيد

في أحضان األمهات
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11ريا�سة / ت�سلية
الجولة الأولى من دوري اأبطال اأوروبا بكرة القدم

مان يونايتد يغلب �سان جيرمان في عقر داره

ومي�سي يدخل تاريخ الم�سابقة باأرقامه القيا�سية

رونالدور يتدّرب بقوة منتظرًا فح�ص »الكورونا«

»الهرم« الم�سري يواجه »البركان« المغربي
في نهائي الكونفدرالية االفريقية بكرة القدم

حوريا  عقبة  المصري  بيراميدز  ت��ج��اوز 
الغيني، بالفوز عليه بهدفين نظيفين في اللقاء 
الذي جمعهما مساء الثالثاء، على ملعب محمد 
نهائي  نصف  في  البيضاء،  بالدار  الخامس 

كأس الكونفدرالية اإلفريقية. 
وسجل هدفي الفريق المصري إبراهيم حسن 
وعبد الله السعيد في الدقيقتين 74 و76 على 
التوالي. وتأهل بيراميدز ألول مرة في تاريخه 
مع  موعداً  وضرب  الكونفدرالية،  كأس  لنهائي 

نهضة بركان المغربي في النهائي المقرر األحد 
المقبل، على ملعب موالي عبد الله في الرباط.

 وكان نهضة بركان قد حجز تذكرة المباراة 
أغادير  حسنية  مواطنه  على  بفوزه  النهائية 
بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي األولى. 
مغربياً   � مصرياً  سيكون  النهائي  أن  يذكر 
بالكونفدرالية،  التوالي  على  الثاني  للموسم 
الزمالك  منافسه  بركان،  نهضة  واجه  بعدما 
المصري  الفريق  وتّوج  الماضي،  الموسم  في 

باللقب القاري.

لجنة المونديال القطري تلتزم معايير 

المحافظة على البيئة

بانتصار  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  عاد 
التغلب  بعد  األم��راء،  حديقة  ملعب  من  ثمين، 
بنتيجة  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  على 
المجموعة  من  األول��ى  الجولة  ضمن   ،1-2

الثامنة لدوري أبطال أوروبا. 
وس��ج��ل ه��دف��ي »ال��ش��ي��اط��ي��ن ال��ح��م��ر«، 
جزاء  ركلة  من  فيرنانديز  برونو  البرتغالي 
و87   23 الدقيقتين  في  راشفورد  وماركوس 
على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب األرض 
الوحيد الفرنسي أنتوني مارسيال بالخطأ في 
اللقاء  عمر  من  ال�55  الدقيقة  في  فريقه  مرمى 
نقاط  ثالث  أول  اليونايتد  جمع  الفوز،  وبهذا 
ضمن  الثاني  المركز  في  المسابقة ليحّل  في 
عن  األهداف  بفارق  متأخرا  الثامنة  المجموعة 
نظيفين  بهدفين  الفائز بدوره  األلماني  اليبزيغ 

على إسطنبول باشاك شهير التركي.
األرجنتيني  النجم  واص��ل  آخ��ر،  لقاء  وفي 
ليونيل ميسي، قائد برشلونة اإلسباني، تألقه 
ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في بطولة دوري 
أبطال أوروبا، بتحقيقه رقماً قياسياً جديداً في 
عقب  واأللقاب،  باإلنجازات  الحافلة  مسيرته 
المواجهة  في  الكتالوني  الفريق  مع  مشاركته 
الهنغاري ضمن  فيرينتسفاروش  ضيفه  أمام 
السابعة  للمجموعة  األولى  الجولة  منافسات 
فريقه  هدف  وتسجيله  القارية  المسابقة  من 
برشلونة  بفوز  انتهت  التي  المباراة  في  األول 

بنتيجة 1-5. 
لإلحصائيات،  »سكواكا«  شبكة  وبحسب 
دوري  تاريخ  في  الع��ب  أول  ميسي  ب��ات  فقد 
متتالياً.  موسماً   16 في  يسجل  أوروبا،  أبطال 
برشلونة،  لنادي  الرسمي  الحساب  كشف  كما 
أن ميسي استطاع إحراز األهداف في شباك 36 
أوروبا،  أبطال  دوري  بطولة  في  مختلفا  فريقا 
في  العب  أول  الكتالوني  الفريق  قائد  ليصبح 

تاريخ المسابقة القارية يصل إلى هذا الرقم. 

على  يوفنتوس  فاز  عينها  المجموعة  وفي 
عّوض  وبذلك  رد،  دون  بهدفين  كييف  دينامو 
في  سقط  عندما  المخيبة  نتيجته  يوفنتوس 
في  كروتوني  مع   1-1 اإليجابي  التعادل  فخ 

الدوري اإليطالي. 
لبطل  موراتا  ألفارو  العائد  اإلسباني  وسّجل 
إيطاليا الهدف األول )د46( قبل أن يضيف الهدف 

الثاني بنفسه قبل ست دقائق من النهاية. 
وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف 

إصابته  بسبب  المباراة  عن  األول  يوفنتوس 
بفيروس كورونا مؤخراً.

فرض  الخامسة،  المجموعة  مباريات  وفي 
 1-1 اإليجابي  التعادل  الروسي  كراسنودار 
أصحاب  وافتتح  الفرنسي،   رين  مضيفه  على 
األرض باب التسجيل من ركلة جزاء عن طريق 
وعادل  ال�56،  الدقيقة  في  غيراسي  سيرهو 
عن  دقائق  بثالث  بعدها  النتيجة  كراسنودار 

طريق نجمه اإلكوادوري كريستيان راميريز. 
نقاط  الفريقان  تقاسم  النتيجة،  وب��ه��ذه 
تشيلسي  ت��ع��ادل  بعد  وال��ص��دارة،  ال��م��ب��اراة 
الثانية  ال��م��ب��اراة  ف��ي  سلبيا  وإش��ب��ي��ل��ي��ة 

للمجموعة.
زينيت  تعرض  السادسة،  المجموعة  وفي 
بطرسبورغ الروسي لخسارة مريرة على أرضه 

أمام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1-2. 
واف��ت��ت��ح ب����روج ال��ت��س��ج��ي��ل ع���ن ط��ري��ق 
ال�63،  الدقيقة  في  دينيس  النيجيري إمانويل 
قبل أن يعادل زينيت النتيجة في الدقيقة ال�74 
األمريكي إيثان  الضيوف  ح��ارس  طريق  عن 
هورفاث بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن ارتدت 
الكرة من القائم األيسر عقب تسديدة الكرواتي 
ديان لوفرين الصاروخية، وفي الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع خطف الفريق البلجيكي 
الثاني  الهدف  بتسجيله  الثالث  المباراة  نقاط 
كيتيلياري. ت��ش��ارل��ز دي  الع��ب��ه  ط��ري��ق   ع��ن 

نجم  رون��ال��دو،  البرتغالي كريستيانو  نشر 
حسابه  عبر  ل��ه  فيديو  اإلي��ط��ال��ي،  يوفنتوس 
بكل  يتدّرب  وهو  »إنستغرام«،  على  الشخصي 
كورونا  فيروس  من  تعافيه  رحلة  إطار  في  قوة، 
منتخب  معسكر  خالل  به  أصيب  الذي  المستجد، 

بالده. 
األلعاب  صالة  داخل  من  فيديو  الالعب  ونشر 
الرياضية في منزله وهو يتدّرب بكل قوة، ويظهر 
الفيديو أن صديقته  معزوالً، حيث ظهر من خالل 
الزجاج دون  جورجينا هي من تصّوره من خلف 
جديد«،  ب�«لوك  رونالدو  ظهر  به.كما  االحتكاك 
وهو حليق الرأس.  وكانت صحيفة »كوريري ديلو 
رونالدو  أن  إلى  أش��ارت  قد  اإليطالية،  سبورت« 
ينتظر نتيجة فحوصاته أمس األربعاء، لمعرفة ما 
إذا كانت إصابته بكورونا قد تحّولت من إيجابية 

إلى سلبية. 
وينص بروتوكول االتحاد األوروبي لكرة القدم 
كورونا  بفيروس  المصاب  الالعب  أن  على  الطبي 
المستجد يجب أن تتحول نتيجته إلى سلبية قبل 

أسبوع على األقل من مباراة فريقه التالية بدوري 
األبطال. 

لكن في الدوري اإليطالي البروتوكول مختلف، 
ورونالدو إن ظهرت نتيجته سلبية فسيكون متاحاً 

للعب ضد هيالس فيرونا.
وقت  في  القدم  لكرة  البرتغالي  االتحاد  وأعلن   
كريستيانو  إصابة  الجاري  الشهر  خالل  سابق 
إلى  الالعب  ليعود  ك��ورون��ا  بفيروس  رون��ال��دو 
إيطاليا، وهو األمر الذي تسبب له في أزمة ودخول 
فينشينزو  اإليطالي،  الرياضة  وزير  مع  جدال  في 
الحجر  بخرقه  الالعب  اتهم  ال��ذي  س��ب��اداف��ورا، 
الصحي. ما دفع رونالدو للرد عليه، مشيرا إلى أنه 

»لم يخرق أي قواعد وما قيل كذب«. 
يذكر أن يوفنتوس حقق بداية مظفرة في دوري 
أبطال أوروبا بفوزه على دينامو كييف في مستهل 

مشواره بالمجموعة السابعة. 
وسيستضيف يوفنتوس منافسه برشلونة في 
المباراة المقبلة في 28 الجاري، بينما يحل دينامو 

كييف ضيفاً على فرينتسفاروش المجري.

مبادئ استراتيجّيت�ِها،  من  البيئة  على  الحفاظ  واإلرث إّن  للمشاريع  اللّجنة العليا  قالِت 
الستضافِة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، وخالَل الجلسِة االفتتاحّي�ة لُمنتدى َتحال�ُف 
استراتيجّيَة  اللّجنة، إّن  في  والبيئة  االستدامة   ُ مديرة  الم�ِي�ْر«  »ُب�ُدوْر  قالت  الَخضراء،  الّرياضِة   ِ
اللّجنة َ لحمايِة البيئة ترتك�ِز ُ على خمسِة جوانَب، تشَمل ُ المبان�ِي الخضراء، وحيادّية الكرب�ُون، 
وتلّوث الهواء، وإدارة  المياه، والحّد من المخلّ�َفات، وَيجري اعتماد ُ جوانب ِ االستدامة في جميع 
الجانَب  أّن   ً ساس«،معتبرة  »ج�ي  االستدامة   ِ لتقييم  العالمّية  المنظومِة  َوفَق  البطولة  مالعِب   ِ

البيئّي في مقدِّم�َِة استراتيجّيِة االستدامة بما ي�َّتف�ِق مع األهداِف الوطنية. 

اأخبار الالعبين والأندية

� أبلغ نادي األنصار العبيه، بأن رواتبهم ستعود كاملة، بداية من نهاية تشرين أول الجاري. وكان 
األخضر قد خصم من رواتب الالعبين بسبب األزمة االقتصادية ثم ظهور فيروس كورونا المستجد. وكشفت 

مصادر خاصة أن إدارة األخضر سعيدة بنتائج الفريق في أول 3 جوالت من عمر الدوري اللبناني. 
النبأ السار، سيشّكل حافزاً كبيراً لهم قبل مواجهة العهد األحد  ونوهت أن إبالغ العبي األنصار بهذا 
انتصارات   3 من  نقاط   9 برصيد  القدم،  لكرة  اللبناني  الدوري  ترتيب  جدول  األنصار،  المقبل.ويتصّدر 

متتالية. 
العهد في بيان عبر  النهائي إلصابة نجمه محمد حيدر. وقال  التشخيص  العهد نتيجة  � أعلن نادي 
صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أن »حيدر ال يعاني من أي تمزق أو تمدد أو شد عضلي حسب تشخيص 

الدكتور ألفرد خوري«. وأوضح: »صورة )األشعة( دلت على وجود سائل في أغشية العضلة الخلفية«. 
وتابع البيان العهداوي: »وضع طبيب الفريق برنامج تمرين خاص لحيدر سيتبعه على مدى يومين 

بعد ذلك يقرر طبيب النادي مدى إمكانية مشاركته في لقاء األنصار المقرر على ملعب جونية البلدي.
� أعلن نجم نادي الشباب الغازية، يوسف عتريس، إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على »فيس 
المباراة، والتزم الحجر  بوك«. وغاب عتريس، عن مواجهة األنصار األخيرة؛ حيث شعر بعوارض قبل 

المنزلي. 
وقال عتريس، على صفحته: »أنا بصحة جيدة، وملتزم بالحجر المنزلي في جنوب لبنان، وآمل أن 

أتعافى سريعاً وأن أعود إلى عائلة الشباب الغازية لمساندتهم في التواجد بين أندية النخبة«.
� أعلن الحاج محمد عاصي، أمين سر نادي العهد، شفاءه من فيروس كورونا وذلك عبر حسابه على 
»فيسبوك«. وعاد عاصي لمتابعة عمله في النادي، اعتبارا من يوم الثالثاء، بعد غياب استمر ألكثر من 

أسبوعين. ويحتل العهد المركز الثامن من الدوري اللبناني، برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارة.

برنامج تحّدي المهارات الكروية يحط في جزين
استضافت بلدة جزين الجنوبّية على أرض ملعب »أكاديمية مار يوسف لكرة القدم« المرحلة 
األولى من تصفيات »بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد ضربات الجزاء ألكاديميات كرة القدم« 

من تنظيم »شركة سبورتس مانيا« وبدعم من االتحاد اللبناني لكرة القدم. 
تحدي مهارات كرة القدم، عبارة عن مشاركة كل العب فردياً في تمرير الكرة بين حواجز وعوائق 
العب  كل  تسديد  عن  عبارة  فهي  الجزاء  ضربات  مسابقة  أما  المرمى،  على  وتسديد  الملعب  في 
لخمس ضربات وتخطيه للحواجز الموجودة على المرمى. هذه المسابقة ستكون على أرض كل 
أكاديمية على حدة وبمشاركة سبع فئات عمرّية للذكور واإلناث )دون 9 سنوات، دون 10 سنوات، 

دون 11 سنة، دون 12 سنة، دون 14 سنة، دون 16 سنة ودون 18 سنة(. 
لتحدي  العاّمة  لبنان  بطولة  إلى  عمرية  فئة  كل  عن  والثاني  األول  المركز  صاحب  تأهل  وقد 

المهارات الفنية وتسديد ضربات الجزاء. 

نجم بر�سلونة الواعد بيدري غونزالي�ص

يعود ب�سيارة اأجرة اإلى منزله ل�سغر �سنه!
خروج  للحظة  صورة  اإلسبانية  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  نشرت 
نو،  كامب  ملعب  من  عاماً،   17 البالغ  برشلونة  نجم  غونزاليس،  بيدري 
مستقال سيارة أجرة، عقب انتهاء المواجهة مع فيرينتسفاروش الهنغاري. 

ضيفه  شباك  في  الخمسة  برشلونة  أه��داف  هدفا من  بيدري  وسجل 
دوري  مجموعات  دور  مستهل  في  بينهما  جمع  الذي  اللقاء  في  الهنغاري 

أبطال أوروبا. 
السن  ت��ح��ت  ي���زال  ال  ب��ي��دري  أن  اإلس��ب��ان��ي��ة  الصحيفة  وأوض��ح��ت 
القانوني للحصول على رخصة قيادة وبالتالي يحضر ويغادر يوميا بسيارة 
البالغ من  أجرة )تاكسي(. بالمقابل، فإن أنسو فاتي، العب برشلونة اآلخر 

العمر 17 عاما أيضا يأتي ويرحل في السيارة التي يقودها والده. 
دقيقة   27 على  بحصوله  أوروبا  أبطال  دوري  في  مرة  ألول  بيدري  وظهر 
كان  حين  الدقائق  معظم  لعب  من  الرغم  وعلى  فيرينتسفاروش،  أم��ام 
إلى  حديثاً  الوافد  أن  إال  بيكيه،  طرد  بسبب  فقط  العبين   10 ب�  برشلونة 
النتيجة  الشباك ليعلن عن  الكتالوني من الس بالماس تمكن من هز  النادي 

ديمبيلي. عثمان  الفرنسي  من  حاسمة  تمريرة  بعد   1-4

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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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(.

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:Sudoku حل
 ،497183526  ،815264937  ،362795481
 ،286519743  ،953647812  ،741832695

 138476259  ،579328164  ،624951378
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
( ندم، يعلم،   3 ارميه  ( يناير،   2 اس  دوديكانيز،   )  1
رمس 4 ( ستاتن، قاتلت 5 ( سو، ديانا 6 ( ارمينيا، ابات 7 
( دمع، نام 8 ( تمر، امال، اجل 9 ( يأكل، هدم 10 ( رودوس، 

العيوب 11 ( يل، اهدال، نيو 12 ( ندين، اهلي، نس. 

عموديا:
( دين، سانتورين 2 ( وندسور، ولد 3 ( دامت، مدريد   1
4 ( ي ي، اليم، اوان 5 ( كريت، نعاكسه 6 ( عندي، مل، دا 
7 ( نال، يانا، اله 8 ( يرمقا، الهالل 9 ( زم، انام، دع 10 ( 

يرتاب، امين 11 ( اهمل، ارج، وين 12 ( ستات، لسبوس.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم«
صدرت في بيروت عام 1958

المدير العام
وليد زيتوني

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
albinaa.News@gmail.com  البريد اإللكتروني

التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،

03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة

ITIHAD SHABAB AL NAHDA

 First National Bank FINK LBBE

بالليرة اللبنانية:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معــــــــــــــــــًا 

�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.

الف�ساد ق�سة قديمة

{ يكتبها الياس عشي

موضوع الفساد موضوع قديم بدأ في 
دوائر الموظفين، ثم صار أخطبوطاً يأخذ 
وغالباً  األمكنة،  كّل  وفي  الجميع،  بعناق 

ما تناولته الصحافة بسخرية الذعة!
مالك  عــادل  اللبناني  للصحافي  قــرأت 
ما  الموظفين«  دولة  »برسم  عنوان  تحت 

يلي:
365 يوماً، يسقط  السنة  أيام  »إّن عدد 
و  للمسيحيين،  عطلة  أحد  يوم   52 منها 
 30 و  للمسلمين،  عطلة  جمعة  يــوم   52
إجازة  يوماً   20 و  رسمية،  إجــازة  يوماً 
مرضية، و 20 يوماً إجازة سنوية، فيبقى 
من السنة 191 يوماً تمنع فيها المراجعة 
قبل الساعة الحادية عشرة وبعد الساعة 

الثانية عشرة ظهراً!«

ال�صيخ اأبو ر�صيد من اأكبر المعّمرين في حا�صبيا درد�صة �صباحية

{ سعيد معالوي

الوطن  بها  يمّر  التي  الصعبة  الصحية  الــظــروف  رغــم 
االحتفال  على  زويهد  محمد  رشيد  أبو  الشيخ  أبناء  أصّر 

بعيد ميالده المئة مع أبنائه وأحفاده وأبناء أحفاده...
سنواته  رغــم  حاصبيا  فــي  يــنــادونــه  كما  رشــيــد...  أبــو 
المئة  المئة وربما أكثر كما يؤكد نجله محمود بأنه تخطى 

اليومية  حياته  يمارس  يــزال  ال  إضافية،  سنوات  بخمس 
)دابته(  على  يحافظ  يــزال  ال  فهو  أحــد،  من  مساعدة  دون 
إلى  هي  تقوده  يقودها  أن  وبدل  صباح،  كّل  يمتطيها  التي 
في  يومه  يمضي  حيث  الزيتون  وكــروم  وحقوله  أراضيه 
الجسدية  بنيته  تساعده  ما  قــدر  على  والحرتقة(  )العمل 

على ذلك.
وفؤاد  رشيد  أبنائه  مع  باألمس  رشيد  أبــو  احتفل  وقــد 

وســلــيــم ومــحــمــود ونـــهـــاد وأمـــلـــي وبــحــضــور أوالدهــــم 
الــيــوم عــلــى بسمته  يـــزال يــحــافــظ حــتــى  وأحــفــادهــم، وال 
وذاكرته القوية حيث يسرد لك قصصاً وأحداثاً من ثمانين 

سنة حتى اليوم )أيام الشباب(.
هذه  إلــى  انتمائه  في  صــادق  رشيد  أبــا  أّن  األهــّم  ويبقى 
األرض، كما أنه أنجب عائلة وأنشأها على التحلي باألخالق 

االجتماعية.  القومية  والمناقبية 

كورونا يبقى ن�شطًا على العمالت الورقية 

و�شا�شات الهواتف 28 يومًا

كشفت دراسة نشرتها وكالة  العلوم  الوطنية األسترالية أنه بإمكان  فيروس كورونا  المستجّد 
أن يبقى على أشياء مثل األوراق النقدية والهواتف حتى 28 يوماً في األجواء الباردة والجافة.

البحوث األسترالية مدى  التابع لهيئة  العلماء في مركز الجهوزية لمواجهة  األمراض   واختبر 
قدرة فيروس »سارس -كوف 2« على االستمرار في الظالم وفي ظّل ثالث درجات حرارة مختلفة. 
وتوصل العلماء إلى أنه عند 20 درجة مئوية، كان »سارس كوف 2« »قوياً للغاية« على األسطح 
النقدية  واألوراق  والفوالذ  الزجاج  على  يوماً   28 لمدة  ليعيش  النقالة،  الهواتف  مثل  الملساء 

البالستيكية.
وعند 30 درجة مئوية، تراجعت قدرته على البقاء إلى سبعة أيام وعند 40 درجة مئوية إلى 
24 ساعة فقط. وبقي الفيروس لمدة أقّل على األسطح المسامية، مثل القطن حتى 14 يوماً عند  

درجات الحرارة  األدنى وأقّل من 16 ساعة عند الدرجات األعلى.
الدراسة تجفيف عينات من  أنه تّم من أجل  المركز االسترالي للجهوزية لألمراض  وذكر مدير 
الفيروس على مواد مختلفة قبل اختبارها باستخدام أسلوب »حساس للغاية« وجد آثار للفيروس 

قادرة على إصابة الخاليا.

من يتج�ّش�س على كاميرات هواتفنا وكيف يمكن حمايتها؟!
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على الّرغم من أّن كاميرا الهواتف تعّد من أهّم التقنيات 
قد  التقنية  هذه  أّن  إال  اليوم،  الذكية  األجهزة  تمّيز  التي 
قواعد  بعض  نّتبع  لم  حال  في  للتجّسس  عرضة  تجعلنا 

االستخدام األساسية.
مركز  ورئيس  التقني  الخبير  قال  الموضوع  هذا  وحول 
كوكانوف،  أنطون  الرقمية،  للخبرة   »Roskachestvo«
يمكن  التي  الوحيدة  »الطريقة  صحافية:  مقابلة  في 
الهاتف  كاميرا  على  فيها  التجّسس  خارجية  لجهات 
التطبيقات  أو  الرقمية  الفيروسات  طريق  عن  هي  الذكي 
الخبيثة التي يتّم تحميلها في الهاتف، وحينها يمكن لمن 
برمجياتهم  استغالل  البرمجيات  هذه  على  يسيطرون 
بها  يبتزون  فيديوات  أو  صور  والتقاط  الكاميرا  لتفعيل 
اليوم«  »روسيا  شبكة  نقلته  لما  وفقاً  الهواتف«،  أصحاب 

.»prime« عن موقع
الشهيرة  التطبيقات  استغالل  »احتمال  الخبير:  أضاف 
مثل »إنستغرام« للتجّسس على كاميرات الهواتف من قبل 

الغرض  ما يستخدم لهذا  جهات ثالثة شبه معدوم، غالباً 
تطبيقات غير معروفة كثيراً أو تبدو عادية جداً كتطبيقات 
في  توجد  قد  والتي  الملفات،  منظم  تطبيقات  أو  المصباح 

متاجر التطبيقات اإللكترونية«. 
وللتحقق من عدم إمكانية تجّسس التطبيقات المذكورة 
الهواتف  أصحاب  الخبير  ينصح  الهاتف  كاميرا  على 
إعدادات  قائمة  إلى  بالدخول  »أندرويد«  بأنظمة  العاملة 
واإلشــعــارات«،  »التطبيقات  قسم  إلــى  وبعدها  الهاتف، 
هناك  ومن  للتطبيقات«،  الوصول  »أذونات  خيار  وبعدها 
إمكانية  يملك  ال  بأمره  المشكوك  التطبيق  بأّن  التأكد  يمكن 
للهواتف  بالنسبة  أما  وبياناتها،  الكاميرا  إلى  الوصول 
العاملة بانظمة »iOS« فيمكن لمستخدميها التأكد من هذا 

األمر عبر خيارات »الخصوصية« في أجهزتهم.
الذكية  واألجهزة  الهواتف  أصحاب  الخبير  ينصح  كما 
بتحميل برامج مكافحة الفيروسات في أجهزتهم لحمايتها 

من خطر البرمجيات الخبيثة.

... ومع أبنائه وأحفادهالشيخ أبو رشيد
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