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 ÊUM��  ∫w�  W�Ëœ  13  wM�«uL�   «dO�Q�  —«b�≈   «—U??�ù«  XH�Ë√
 ‰U�uB�«Ë Ê«d�≈Ë UO�O�Ë sLO�«Ë ‚«dF�«Ë f�u�Ë dz«e��«Ë W�—u�Ë

ÆåWOM�√ ÌŸ«Ëb�ò ¨ÊU���U�Ë UOMO�Ë ÊU���UG�√Ë UO�d�Ë
 lL�L�U�  WK�UF�«   U�dA�«  vK�  X??�Ò“ ÔË  w��«  WIO�u�«   —U??�√Ë
 t� qLF�« √b� …d�N�« …—«œ≈ s� —uAM� v�≈ ¨å“d��Ë—ò UNOK� XFK�«Ë

Æw�U��«  d�L�u�Øw�U��«  s�dA� 18 Âu�
 åqOz«d�≈ò l�  U�öF�« lO�D�� ÎU�UH�« XF�Ë X�U�  «—U�ù« Ê√ d�c�

Æw{UL�« d�L���Ø‰uK�√ 15 w�
 qIM�«Ë  s�_«  ‰U��  w�   UO�UH�«  W�uL��  s�   «—U??�ù«  XMK�√Ë
 s�   «—U??�ù«  v�≈  ‰u�b�U�  WM�UNBK�  X�L�Ë  ÆW�UD�«Ë  …—U���«Ë

ÆWI��� …dO�Q� vK� ‰uB��« ÊËœ
 w�uONB�« ¡«—“u�« fOz— Ê√ ¡U�ö��« w�uONB�« Âö�ù« nA�Ë «c�
 …—uB� s�d���«Ë  «—U�ù« q�IL�« Ÿu��_« —ËeO� u�UOM�� sO�UOM�

ÆlO�D��« ‚UH�« bF� wzUM��« ÊËUF��« qOFH�� ¨WOMK�
 W�œuF��« v�≈ u�UOM�M� W�d��« …—U�e�« s� nAJ�« bF� ¨p�– w�Q�
 ¨åÊu�—u�  s??�ò  —UD�  s�  b??�_«  XFK�√  WK�—  w�  ¨w{UL�«  b??�_«
 p�U�  w�dO�ô«  WO�—U��«  d�“ËË  ÍœuF��«  bNF�«  w�Ë  UN�ö�  vI��«

ÆuO��u�
 q�� ‰ö��ô« l� w�dF�« lO�D��« V�— v�≈ Î «d�R� s�d���« XLC�«Ë
 WJKLLK� WO�O�«d��ô« W�«dA�« “eFO� lO�D��«ò ÊQ� p�– …—d�� ¨ÂU�√
 w� w�uONB�« ≠ w�«—U�ù« lO�D��« Êö�≈ bF� ¨å…b��L�«  U�ôu�« l�

Æw{UL�«  fD��√Ø»¬ 13
 w� Èd� ÷U�d�« Ê≈ åÂuO� qOz«d�≈ò WHO�� X�U� ¨‚UO��« w�Ë
 sO�œuF� sO�ËR�� s� XKI�Ë ¨Ê«d�≈ b{ r�_« nOK��« åqOz«d�≈ò
 ÊU� ÊULK� s�≈Ë u�UOM�� tA�U� Íc�« w�U�_« Ÿu{uL�« Ê√ r�bO�Q�
 u� V��ML�« w�dO�ô« fOzd�« b{Ë ¨Ê«d�≈ b{ …b�u� WN�� W�U�≈

Ær�dO�F� o�Ë ¨sOO�«d�ù« l� b�b� ‚UH�ô WD� dC�� t�_ ¨Êb�U�

..zá«æeCG ḿ GhO{`d ádhO 13 »æWGƒªd äGô«°TCÉJ QGó°UEG ∞bƒJ äGQÉeE’G

á≤Ñ°ùe Iô«°TCÉJ ÓH áæjÉ¡°üdG ∫ƒNOh

 UN�—U�� s� WO�UL��« UN�d�«– r�«d� »uFA�« Ê√ ÷d�H� ≠
 s� bF���Ë ¨UN�«–  ¡UD�_«  —«dJ�  wL�«d��«  UNO�u� ÈœUH���
 WII��L�«  …d���U�  VM���Ë  ¨UN�«–   U�UL��«  »UJ�—«  …œU??�≈
 s�L�« v�« UN�K�Ë√ w��« …dD��« o�«eL�« —u�� r�«d��« d��
 l�U��  sL�  ¨ÂuO�«  ÊUM��  ‰U�  Î «b??�√  fO�  «c�  sJ�  ¨À—«u??J??�«Ë
 …—U�L�«  U�UCI�«Ë  WMKFL�«  n�«uL�«Ë  WO�UO��«   U�UIM�«
 ¨WLKJK�  wLKF�«  vMFL�U�  W�UO��«  WO�D�  „—b??�  ‘UIMK�
 dA�  bK��«  dO�H��  wHJ�  Î U�UG�√  sD����   «—UFA�«  YO�
 ‰UN���«Ë  W�U��  qJ�  ‰Ë«b��«  w�  UNO�—  Íd��Ë  ¨ «d??�
 Ë«  ¨W�«c�Ë  ¡U�G�  qI�  r�  Ê≈  ¨r??�_«  V�UG�«  w�  ‰U�N��«Ë
 lzUC�� ÎôË«b� W�UO��« ‚u� w� bNA� s�M� ¨d�P�Ë W�UH�
 UN����  d�U��  ¨UN�O�ö�  ¡UN��ô  UN���  o��  …b�U�
 lzUC��« Ác� ÁUIK� Íc�« Ã«Ëd�« r�� q�cL�« sJ� ¨rL���U�
 l�L�� UN�√ ÷d�H�  UOB�� v�u�� nO�Ë ÆoO�b� ÊËœ s�
 WÒOKL� W�ËR�� l�«uL� ÈÒbB��  «œUO� Ë√ ¨…d���«Ë W�UI��U�

ÆW�U�u� qI� r� Ê« …—U��Ë WI� qJ� o�u���«
 WO�dO�_«   U??�u??I??F??�«  s????�“  w???�  W???�???z«d???�«  W??O??C??I??�«  ≠
 t�  ÊUN��Ô�  ô  r�  UNOK�  s�b�  w��«Ë  WO�OK��«  WF�UIL�«Ë
 l� W�öF�« w�  UOB��Ë »«e�√Ë ¡UDAM�«  U�UL� s�
 rJ�Ëd�ò ¨b�«Ë d�Ë vK� ·eF� UNK�Ë ¨t�ö�Ë tK�« »e�
 U�  vK�  rJF�  oH��  ô  ¨VzUBL�«  UMOK�  «u�K�  rJ�ö�Ë
 UM�uK�  WO�ËR�� ÊuKL���  r��√Ë  ¨ÊuM�R� UL�  ôË ÊuKFH�
 wHJ�Ë  ¨åœU??�??H??�«  W�uEM�  wL��  Õö??�??�«Ë  ¨iOC��«
 ¨f�√  j???�Ë_«  ‚d??A??�«  w??�  WO�U�  Â“U???�  ‰UIL�  …œu??F??�«
 —UO��«  Ôl??{Ë  Á—u��Ë  ¨tK�«  »e�  l�  r�UH��«  W�uF�  s�
 »e� fOz— t� ÕÒd� U� v�« Ë« ¨ U�uIF�« bF� d��« wM�u�«
 —UF� X�� ¨Õö��« t�u� Î U�—U� qOL��« w�U� VzU�J�«
 wM�u�«  —«u��«  »e�  fOz—  Âö�  Ë«  ¨rJ�ö�  UMHO�Ô�  ô
 ∆ËU��  U�—u��   «—«u???�Ë   «b�dG�  w�  w�Ëe��  œ«R??�
 vK� U�b�  lCM� ¨Õö��«  «c� qL�� Íc�«  »e��«Ë Õö��«
  «b�dG�  s�  w�UL��ô«  q�«u��«  qzU�Ë  tK�L�  ZC�  U�
 ¨t�«–  Ê«uMF�«  X��  Ã—bM�  œ«d??�√Ë   U�uL�L�   «—uAM�Ë
 oOLF�«  dOJH��«  w??�  W??�«c??�??�«  r��  ·UAJ��ô  wHJ�Ë
 Ê√  ¨WO�  s���  rNH�«u�  U�c�√  Ê≈  ¨WN�u�«  Ác�  »U��_
 ÊËœ s� ÊUM�� Î UF� qÒO���Ë UM�uO� UNO� iLG� WE�K� u�b�
 »Ëd�Ë „—U??F??�Ë ¡U??�œ ÊËœ s??� oI��� ÊQ??� ¨t??K??�«  »e??�
 w�Ë  ¨¡U��Ë  Î U���  UN�uML��  …e�F�  WO�—U�  Ë√  WOK�«œ
 Î UM�� ¨t�ö�Ë tK�« »e� vH��« b�Ë Âu�  «– kIO��� Ê√
 ¨ÊËdJH��L�«  ¡ôR�  pKL�  qN�  ¨qB�  b�  p�–  Ê√  qO��M�
 ¨åqOz«d�≈ò  s�  «–U??�  u�  ¨tM�  Êu�dN�  ‰«R??�  vK�  Î U??�«u??�
 ¨åqOz«d�≈ò  l�  ÍbzUI�  ¡«b??�  ô  WLG�  fO�  UM�  œuBIL�«Ë
  «Ëd� vK� ‰uB��« ¨WÒO�ö��« WÒO�UM�K�« W�KBL�« W�Q�� q�
 U�  u??�Ë  ¨w??�Ëb??�«  Êu�UIK�  Î U??I??�Ë  WÒO�UM�K�«  WÒOLOK�ù«  ÁUOL�«
  UO�u� s� qOL��« sO�√ o�U��« fOzd�« »U�� …¡«d� wHJ�
 w�dF�«Ë w�Ëb�« r�b�U� t�UL{ W�U���« s� oI��K� tLJ�
 «–U�  Î UO�U�Ë  ¨WÒO�dO�_«  …b�U�L�«  vK�  ÊU�d�«  rI�Ë  qA�Ë
 W�UL��«  s�  «–U�  Î U��U�Ë  ¨sOOMOD�KH�«  sO��ö�«  dOB�  s�
 »U��« q� pKL� ÊUO� ÂU�√ Â«b��L�« U�UMFL� WO�O�«d��ô«
 s�“ cM� ÊUM��  ÁU??�??�  œËb???� ö??�  WI�u� ŸU??L??�√  t??�Ë  …u??I??�«
 ô  oDM�  »U��√  T����  «–UL�Ë  ¨t�«d�c��Ë  p�U�  ‰—U??�
 rN�Q� ÊËd�U�� ôË rNF�U�√ ‰ö� ¡«—Ë Õö��«Ë »e�K�
  «Ëd��«  s�  wK���U�  ÊuF�UL�  ôË  ¨sO�u��U�  ÊuF�UL�  ô
©8’ WL���«®

á q«∏gC’G ÜôëdG ô«µØJ è¡æªd IOƒ©dGh ¿ÉæÑd

!∫ÉÑ¡à°S’Gh QÉµfE’G ºZQ

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 U�bF�  ¨…b�b��«  W�uJ��«  …œôË  vK�  Î UH�u��  ¡w�  q�  —U�
 Î «b�  dC��  Íc�«  wzUM��«  oO�b��«  nKL�  WF�U��  —œUB�   œU�√
 p�L��«  b�R�  WO�u��   UF�u��«  nI�Ë  ¨»«uM�«  fK��  ÂU�√
 kH���«  l�d�  Êu�UI�  dO��«  WO{d�  l??�Ë  ¨wzUM��«  oO�b��U�
 wzUCI�«  oOI���U�  d??�_«  qB��  U�bM�   U�uKFL�«  r�bI�  s�
 wMF�  ‰U�—U�Ë  f�—UH�«  W�d�  »U���U�  ¨w�UL�«  oO�b��«  Ë«
 ‰UL�_« n�dB� W�uJ� Ëb�� ô …b�b� W�d� l� b�UF�� t Ò�u��«
 s�U���« j�Ë tOK� Â«b�ù« WO�ËR�� qL��� …d�U�LK� …bF���
 n�dB�  WK�d�  w�  p�c�  ÂUOI�U�  UN�O�ö�  ‰u??�  ¡«—ü«  w�
 ¨…b�b��«  W�uJ�K�  nKL�«  qO�d�  Î UOKL�  wMF�  U??�  ¨‰U??L??�_«
 t�bN� Íc�«  wHzUD�«  ÂU�I�ô« Ê«  WO�UO� —œUB� Èd� q�L�U�Ë
 fK�L�« »«u� W�d��√ r{ l Ò�u� ŸUL��« w� W�d�AL�« ÊU�K�«
 YO��  ¨WO�UOM�«   U�U���ô«  Êu�U�  nK�  WA�UM�  w�  ¨w�UOM�«
 nI�  X��  WO�UM�K�«   «uI�«Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«  »«u??�  n�Ë
 WN�� —u��b�« s� 22 …œUL�« oO�D�� »U�c�« —U���« t�«uM� b�«Ë
 vK� ÿUH��« Òr� u�Ë ¨wHzUD�« bOI�« Ã—U� w�UO� fK�� »U���«
 V�UJL�  Î UD�dH�  ¨ŒuOAK�  fK��  ¡UA�≈  Èd�Ë  tO�  WH�UML�«
 ¨w�UOM�«  fK�L�«  w�  w�O�L�«  qO�L��«  WN��  w�U��«  Êu�UI�«

 ¡UG�≈ √b�� ‰UD� »U���ô« Êu�U� s� Èb� bF�√ WO�UJ�≈ Õd� U�
 ·b�Ë  —u��b�«  W�bI�  w�  t�u��  tOK�  ’uBML�«  WOHzUD�«
 w�Ë ¨—u��b�« s� 95 …œUL�« V�uL� Í—u��œ Â«e��«Ë wM�Ë
  U�K�  w�  t���  VFBO�  Ÿu{uL�«  Ê√  «b�  ‘UIM�«  WKOB�
 Ë√  ¨wM�u�«  —«u��«   U�K��  tKO�d�  `O�d�Ë  ¨r�UH��  wN�M�
 ‰b��« q�«u� ULO� ¨l�«uK� »d�_« u� «c�Ë ¨…b�b��« W�uJ��«
 —UO��« w�K�� sO� Âö�ù« qzU�Ë w� ÎôU�� ‰u��Ë Êu�UI�« ‰u�

Æq�√ W�d�Ë d��« wM�u�«
 fK�L�«  vIK�  ¨…b�b��«  W�uJ��«  u��  oKGL�«  o�dD�«  w�
  ËdO�  Q??�d??�  dO�H�  w??�  w??�b??F??�«  oI�L�«  s??�  W??�U??�—  w�UOM�«
 ¡«—“u�«  l�  oOI���«  tO�«  qO��  W�U�—  ¨Ê«u??�  ÍœU??�  w{UI�«
 VzUI�  «u??Ò�u??�  s??�c??�«  2014  ÂU??F??�«  cM�  sOI�U��«Ë  sOO�U��«
 —«d�  w�  ÂUN�ô«  tO�u�  tO�u�  s�  Îôb�  ‰UL�«Ë  ‰bF�«Ë  ‰UG�_«
 tO�« q Ò�u� UL� Î UI�Ë UN�“u�Ë  UO�ËR�L�« `{u� qBH� wM�
 ULO� ¨WL�U�LK� V�UML�« ÊUJL�U� Y���« sJL� U�bM�Ë ¨oOI���«
 ÂU�√ rN�L�U�� sJL� sOI�U��« ¡«—“u�« Ê≈ WO�u�U� —œUB� X�U�
 Ê«u� w{UI�« ·dB� —œUBL�«  d���« ULMO� ¨ÍœUF�« ¡UCI�«
 vK� WIKF� ‰U�ü« X�U� Íc�« oOI���« —U�� vK� Î UO�K� Î «d�R�

ÆWO�UO��« e�«u��« wD��� t�U��
©8’ WL���«®©ÊULK� ”U��®   f�√ w�UOM�« ”U�L�« w� w�“dH�« W�Uzd� WFL��� WO�UOM�« ÊU�K�«

 áeƒµëdG øY q»cô«eC’G ô¶ëdG ™aQ ¢Uôa ø t°ùëàH ∫ÉeB’G ¢û©æj ¿hôcÉe ¿ójÉH ∫É°üJG

πeCGh QÉ«àdG »à∏àc ø«H q»eÓYEG ∫Éé°Sh ÜÉîàf’G ¿ƒfÉb ∫ƒM kÉ q«ØFÉW º°ù≤æJ ácôà°ûªdG ¿Éé∏dG

q»HÉ«ædG ¢ù∏éªdG ôÄH »a ≥«≤ëàdG ôéM »≤∏j ¿Gƒ°Uh ...á∏Ñ≤ªdG áeƒµë∏d q»FÉæédG ≥«bóàdG

äÉHÉîàf’G – áëdÉ°üªdG

∞jôîdG ¥GQhCGh

 ÊU� bI� ¨b�_ …Q�UH� ÊdI�« WIH� w� œ—Ë U� sJ� r�
 ‰ö�  s�  t�UO�O�Ë  tKO�UH�  rEF�  w�  Î U�uKF�Ë  Î U�ËdF�
 Êö�ù«  XI��  w��«Ë  W�Ë—bL�«  WO�ö�ù«   U��d���«
 W�dH�«  vD�√  Íc??�«  d??�_«  ¨dOBI�  fO�  s�e�  wL�d�«
 Î U�U��≈Ë Î U�K� WIHB�U� …d�Q�L�«  ·«d�ú� w�UJ�«  X�u�«Ë
 vK�√  w�  ÊU??�  Á—Ëb??�  wKOz«d�ù«  ¨V?? Ò�Q??�??�«Ë  œ«bF��ôU�
 r�«u�Ë t��«d�Ë tDD�� WE�K�«  pK��  W�e�U��«   U�—œ
 q�  ô  ¨WIHB�«  w�  œ—Ë  U�  cOHM�Ë  qLF�U�   d�U�  ¨tKL�
 V�J�  UNM�  W�ËU��  w�  ÂU??�_«  v�≈  U�“ËU��  vK�  XKL�
 Á“ËU��  VFB�«  s??�  ÊuJO�  l??�«Ë  d??�√  ÷d??�Ë  b�eL�«
 WK� s� ÈuJA�«Ë sO�_« vK� wMOD�KH�« bL��« ULO� Î̈ UI�ô
 —UE��«Ë ¨Ê«u�ù«Ë q�_« ‰–U��Ë ¨bO�«  «– oO{Ë ¨WKO��«
 ÆVOG�« r�U� s� w�Q� b� VzU��Ë  «e�F� s� Àb�� b� U�
 qz«b��  dJH�  r??�Ë  ¨Z??�«d??�  Ë√  Î UDD�  wMOD�KH�«  Òb??F??�  r??�
 W�UO� s� Òq��� r�Ë ¨÷ËUH��« – bO�u�« X�U��« Á—UO��
 r�Ë ¨W�UO��«  ÷—√ vK� wIOI� qF� ÊËœ s� ¨—UE��ô«
 l{u�«  sO�L��  W�d� WO�dO�√   ≠ «d�ù« WL�N�«  ÂU�√  d�
 Z�U�d� v�≈ ‰u�u�« W�ËU�� Ë√ ¨ÂU�I�ô« ¡UN�S� wK�«b�«
 œUL��ô« v�≈ WOJO�J��« …dO��«Ë e�F�« U�œU� UL�≈Ë ¨v�œ√ Òb�

 ∫wK� U� w� XK�L� ◊UIM�« s� W�uL�� vK�
 dI�H�  W??O??K??O??z«d??�ù«  W??�u??J??�??�«  ÒÊ√  ÷«d???�???�ô«  –  ÎôË√
 ¨w�uJ��«  ·ö�zô«  w�  WJ�d�  ÎU??�«d??�√  ÒÊ√Ë  ¨ÂU���ö�
©9’ WL���«®

*bO�—√ vHDB� …œUF� 

 ÎULz«œ  X�U�  U�œö�  ÒÊ≈  Êu�uI�
 Êu�M�Ë  ¨sO��UH�«  …«eGK�  Î «dL�
 Î «—bB�  ÎU??C??�√  X�U�  U??�œö??�  ÒÊ√

ÆWLOE�  U�u�H�
ÁœUF�

 ¨…b��L�«  U�ôu�« l� ÎU�UH�« t�«d�≈ s� ¨f�√ ¨‚«dF�« sK�√
ÆtO{«—√ vK� …œu�uL�« WO�dO�_«  «uI�« œb� qOKI��

 t�U��U�� VI� ¨sO�� œ«R� ¨w�«dF�« WO�—U��« d�“Ë ‰U�
 w�  f�√  ¨·Ëd??�ô  w�dO�  ¨WO�Ëd�«  WO�—U��«  d�“Ë  l�
  «uI�« s� ÍbM� 500  V�� vK� ‚UH�ô« r� t�≈ ¨uJ�u�

Æ‚«dF�« s� WO�dO�_«
  «uI�«  œb??�ò  t�u�  w�«dF�«  WO�—U��«  d??�“Ë  l�U�Ë
 bF�  ¨dBM�  2500  v??�≈  iH��«  ‚«d??F??�«  w�  WO�dO�_«
  «u??I??�«  V��  W??�Ëb??�  ÊQ??A??�  s??D??M??�«Ë  l??�  oO�M��«

ÆåWO�dO�_«
 s� o�U� X�Ë w� XMK�√ b� WO�«dF�« WO�—U��« X�U�Ë
 w��—b��«  iOH���«  vK�  …b��L�«   U�ôu�«  l�  UN�UH�«

ÆwM�“ ‰Ëb� o�Ë œö��« w� WO�dO�_«  «uIK�
 dL�R�  w�  ¨sO��  œ«R�  ¨w�«dF�«  WO�—U��«  d�“Ë  ‰U�
 WO{UL�«  …d??�??H??�«  w??�  UM�  X??�U??�ò  ∫œ«b??G??�  w??�  w�U��
  U�d��Ë   UO�¬  Y���  w�dO�_«  V�U��«  l�   U�UL��«
 bF� ¨f�_U�ò ∫ÎUHOC� ¨åsO�dD�« sO� w�O�«d��ô« —«u��«
 r� ¨w�dO�_«  WO�—U��«  d�“ËË ¡«—“u�«  fOz— sO� ‰UB�ô«
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ض��رورة  على  والتحرير  التنمية  كتلة  ش��ّددت 
نّصت  لما  وفقاً  اختصاص  حكومة  بتأليف  اإلسراع 
عليه المبادرة الفرنسية، مؤكدًة أنها كانت وستبقى 
ال���وزارات  لكل  شامل  جنائي  بتدقيق  القيام  مع 
من  والمجالس  والصناديق  واإلدارات  والمؤسسات 
وكيدية.  مزاجية  أو  استنسابية  أو  استثناء  دون 
للوصول  بّناء  نقاش  أي  على  انفتاحها  وأعلنت 
وعدالة  صحة  يؤّمن  عصري  انتخاب  قانون  إلى 

التمثيل.
جاء ذلك في بيان للكتلة تاله أمينها العام النائب 
برئاسة  أمس  ال��دوري  اجتماعها  بعد  الخليل،  أنور 
خالله  وتوقفت  ب��ّري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
لبنان في  التي باتت تهّدد  الخطيرة  التداعيات  »أمام 
وجوده وتهّدد اللبنانيين كل اللبنانيين في حاضرهم 
المالية  األزمات  تفاقم  جّراء  ومصيرهم  ومستقبلهم 
واالقتصادية والمعيشية واألمنية والصحية«، فضالً 
وأمنياً وعسكرياً  المتسارعه سياسياً  التحّوالت  »عن 

على مستوى المنطقة وجغرافيتها«.
يعد  لم  الذي  الوحيد  الوطني  »اإلج��راء  أن  وأكدت 
يجّنب  وح��ده  وال��ذي  والمماطلة  التأجيل  يحتمل 
اإلس��راع  هو  والمخاطر،  التداعيات  تلك  كل  لبنان 
بإنجاز تأليف حكومة اختصاص وفقاً لما نّصت عليه 
المبادرة الفرنسية بعيداً عن االختباء أو التلطي، تارًة 
خلف عناوين »وحدة المعايير« وتارًة أخرى المداورة 

وطوراً الرهان على متغيرات إقليمية أو دولية«.
بها  يمّر  التي  والدقيقة  الراهنة  »المرحلة  أن  ورأت 
الحكومة،  المعنيين بتأليف  لبنان باتت تفرض على 

الوطنية،  المسؤولية  مستويات  أعلى  إلى  االرتفاع 
الوزراء  واختيار  التأليف  في  الوحيد  المعيار  وليكن 
ومنع  لبنان  إنقاذ  على  القدرة  معيار  هو  والبرنامج 
األهلي  سلمه  وصيانة  وحدته  وتحصين  انهياره 
ومؤسساته  بلبنان  العالم  وثقة  أبنائه  ثقة  وإع��ادة 

وسلطاته كافة«.
بتدقيق  القيام  مع  وستبقى  »كانت  أنها  أكدت  كما 
والمؤسسات  ال���وزارات  لكل  وكامل  شامل  جنائي 
استثناء  دون  من  والمجالس  والصناديق  واإلدارات 
أنها  إلى  الفتًة  أوكيدية«،  مزاجية  أو  استنسابية  أو 
»بادرت إلى تقديم اقتراح قانون في هذا اإلطار، آملًة 

أن يحظى بدعم سائر الكتل النيابية«.
جرأة  »أي��ن  الكتلة  تسأل  الطالبي،  الشأن  وف��ي 
المبادرة على تطبيق القوانين اإلصالحية التي أقّرها 
سيما  وال  التنفيذ  موضع  ووضعها  النيابي  المجلس 

قانون الدوالر الطالبي؟«.
واستغربت »حمالت التجييش الطائفية والمذهبية 
حول  مسبوق  وغير  مبّرر  غير  نحو  على  الممنهجة 
المتعلّق  الكتلة  ن��واب  من  المقّدم  القانون  اقتراح 
أعضاء  وانتخاب  النيابية  االنتخابات  بقانوني 
مجلس للشيوخ والذي ال يزال مدار نقاش في اللجان 
النيابية المشتركة منذ أكثر من سنة«، مؤكدًة في هذا 
اإلطار«انفتاحها على أي نقاش بّناء بعيداً عن التشّنج 
إلى  للوصول  التحريضية  الشعبوية  والخطابات 
قانون انتخاب عصري، يؤّمن صحة وعدالة التمثيل 
وينقل لبنان من منطق الطائفية والمذهبية إلى منطق 
الدولة المدنية العصرية ويحّقق الشراكة للجميع في 

كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع ويحفظ قبل أي 
شيء المناصفة في رحاب نعمة الطوائف وبعيداً عن 

نقمه الطائفية«.
إلى  والعسكرية،  األمنية  »القوى  الكتلة  ودع��ت 
األمني  للفلتان  حد  لوضع  كاملة  مسؤولياتها  تحّمل 
المسلّحة  االش��ت��ب��اك��ات  ظ��واه��ر  تفّشي  ومكافحة 
المتنّقلة في أكثر من منطقة لبنانية والسيما ما حصل 
ويحصل يومياً في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل«، 

إلى  األشّم،  البقاع  عائالت  وعشائر  »بأبناء  وأهابت 
ضرورة التحلّي بالوعي والتعاون في ما بينهم ومع 
والقوى  المختصة  السلطات  وجميع  األمنية  القوى 
الخّيرة  واإلرادات  الروحية  والمرجعيات  السياسية 
التي  الظواهر  هذه  الستئصال  ف��وراً  العمل  أجل  من 

اليقبلها دين وال قانون وال قيم وال أعراف«.
واتخذت  تشريعية  ش��ؤون��اً  الكتلة  ناقشت  كما 

القرارات المالئمة في شأنها.

الوطن / �سيا�سة

الغارات الإ�سرائيلّية على �سورية 

ل ت�ستثير الرو�س!

{ د. وفيق إبراهيم 
التجاهل الروسي للغارات اإلسرائيلية المتواصلة على 
سورية يثير تساؤالت عميقة عن أسبابه ولماذا ال تتحرك 
روسيا السياسية لوقف التصعيد األخير في هذه الهجمات 
باستعمال عالقاتها السياسية العميقة بالكيان اإلسرائيلي 

ووقارها الردعّي الموصوف.
ف��ي سورية  هنا ال أح��د ي��زع��م ان ه��ن��اك ع��م��الً روس��ي��اً 
االيديولوجي  التطابق  او  الخيرية  األعمال  فئة  الى  ينتمي 
فال هذا وال ذاك، ألن الوجود الروسي في سورية هو عمل 
كان  إره��اب  ضرب  مشروع  في  لروسيا  بالنسبة  يصيب 
الرئيس الروسي بوتين يخشى كما قال، من وصوله الى 

موسكو.
الستعادة  ي��ع��م��ل��ون  ال����روس  ان  ف��ه��ي  اإلض���اف���ات  ام���ا 
االتحاد  سلفهم  انهيار  منذ  المفقودة  العالمية  مكانتهم 

السوفياتي في 1989.
وس��وري��ة ه��ي ال��م��ي��دان ال��م��الئ��م ل��ه��ذا ال��م��ش��روع، بما 
وخليجية  واوروبية  اميركية  ادوار  من  ميادينها  تحتويه 
المنضوين  اإلرهابيين  آالف  ومئات  وتركية،  وإسرائيلية 
واالخوان  وفروعها  وحواملها  القاعدة  منظمة  اط��ار  في 

المسلمين.
لذلك رأت موسكو السياسية ان حماية الدولة السورية 

توفر لها الهدفين اللذين تسعى اليهما.
ال���ذي اسهم  ال��روس��ي  ب��ال��دور  التنويه  ب��د م��ن  ل��ذل��ك ال 
خالل  من  ونسبياً  الجوي  القصف  خ��الل  من  خصوصاً 
األرض  من  كبيرة  مساحات  بتحرير  برية  ق��وات  تحريك 
الدولة  مع  المتين  العسكري  بالتعاون  المحتلة  السورية 

السورية وحزب الله وإيران.
إال أن هذا التعاون شابته أمور غريبة واولها ان الروس 
بما  قواتهم  لتحرك  محدد  سياق  بموجب  إال  يتحركون  ال 
ألي  »إس��رائ��ي��ل«  مهاجمة  ل��دى  يتحركون  ال  أن��ه��م  يعني 
فقط  يتعلق  ال  وه��ذا  روس��ي��ة،  ق��وات  فيها  ليست  أه���داف 
من  تشكيالت  دائ��م��اً  ل��ه  تتعّرض  ال��ذي  القصف  بتجاهل 

حزب الله أو إيرانية وحتى سورية في بعض األحيان.
موضوعة  خ��ط��ة  تطبق  روس��ي��ا  ق���وات  ان  ه��ن��ا  يتبين 
بشكل مسبق، وتكاد تنحصر بمحاربة االرهاب من دون 

التعّرض المباشر لألميركيين إال في حاالت الصدفة.
إسرائيلية  ل��غ��ارات  ردع  أي  عن  نهائياً  تبتعد  أنها  كما 
ومع مزيد من التدقيق يتضح أن هذه الغارات ال تستهدف 
سورية  ق��وات  مع  احياناً  متداخلة  روسية  ق��وات  اي  أب��داً 
فتتحاشاها بشكل كامل، وتركز على أهداف تتعلق بإيران 

وسورية.
ال��دور اإليراني او  اذا كان  ال��روس  بما يدفع الى سؤال 
وكل  اإلره��اب  محاربة  ال��ى  يهدف  ال  الله  بحزب  المتعلق 

العوامل االخرى المهددة للدولة السورية.
اجل  من  يعملون  ال  اإليرانيين  والخبراء  الله  حزب  إن 
التي  العوامل  ان  يعرفون  لكنهم  صرف،  إيراني  مشروع 
ورعاته  اإلره��اب  هي  السورية  الدولة  سيادة  تستهدف 

األميركيون والخليجيون واإلسرائيليون واألتراك.
إال  اإلره��اب��ي سقط ول��م يتبق منه  المشروع  ك��ان  ف��إذا 
واألميركيين  واألت���راك  اإلسرائيليين  ف��إن  صغيرة  ب��ؤر 
كبيراً  قسماً  ويحتلون  السورية  الدولة  زعزعة  يواصلون 
من أراضيها كما أنهم يحاولون إعادة إحياء إرهاب جديد 
السورية وفكفكتها،  الدولة  بتدمير  تنفيذ خطته  لمواصلة 
أليست منظمة قسد الكردية في شرقي الفرات شكالً من 

أشكال تصديع سورية؟
تشجع هذه التساؤالت لمحاولة تفسير أسباب التجاهل 
الزائدة  الروسي لغارات »إسرائيل« على سورية والليونة 

للسياسة الروسية مع تركيا في عفرين وإدلب والحدود.
يتحركون  ال  الروس  أن  يعتقد  لتحليل  يرّوج  من  هناك 
اإليرانيين  تستهدف  ألنها  اإلسرائيلية  ال��غ��ارات  إليقاف 
المحللون  يقول  كما  موسكو  بنظر  وه��ؤالء  الله  وح��زب 
الروسي  ال��دور  مع  يتناقض  سورية  في  مشروع  لديهم 
صراعاً  هناك  أن  التحليالت  هذه  حسب  يعني  وهذا  فيها. 
الروس  ان  بخلفية  سورية  في  الدور  على  إيرانياً  روسياً 
الساعين إلعادة إحياء دورهم القطبي يعتقدون أن سورية 

هي قلب الشرق الذي يتيح لهم تقدماً نحو جهاته كافة.
فهل هذا صحيح؟

الروس يعملون على دور عالمي جديد،  أن  ال شك في 
لكنهم يدركون ان الدولة االميركية ال تزال القوة العالمية 
روسي  لحلف  تحتاج  منازلتها  ان  يؤكد  بما  االساسية، 
صيني إيراني. وهذا غير ممكن تنفيذه اذا كان هناك خالف 

روسي – إيراني في ميادين سورية.
لذلك تذهب التحليالت المنطقية الى االعتقاد بأن الروس 
يمرحلون حركتهم السورية من اإلرهاب الى األتراك الى 
درجات  حسب  وذل��ك  اإلسرائيليين،  وأخيراً  األميركيين 
الدولة  تهاجم  التي  ال��ق��وى  ه��ذه  تمتلكها  التي  الخطورة 

السورية.
فموسكو متأكدة ان الغارات اإلسرائيلية ال تحدث خلالً 
في موازين القوى السائدة فيما يشكل االحتالالن التركي 

واألميركي الخطر األساسي على وحدة الدولة السورية.
الروسي  الدورين  هذا ال يعني عدم وجود تنافس بين 
عن  االستغناء  ح��دود  ال��ى  يذهبان  ال  لكنهما  واإلي��ران��ي، 
في  جديدة  أحالف  تشكيل  فيه  يعاد  مرحلة  في  بعضهما 
الخليج مع »إسرائيل« وتتحضر موسكو مع الصين وإيران 
في  المندلعة  االزم���ات  مستوى  على  ض��اري��ة  لمجابهات 
المتجسدة  الجديدة  واألسلحة  االقتصاد  وح��روب  العالم 

بالعقوبات االقتصادية والمقاطعات والحصار.
وهذا بمفرده يفرض تنسيقاً كبيراً بين روسيا وإيران 
تعمل  التي  األميركية  االح���الف  م��ن  مستهدفتان  ألنهما 
بسرعة على إجهاض أي محاوالت للقضاء على األحادية 

األميركية.

ن�شاطات

أمين  المفّوض  العراقي  الوزير  الموقت  باألعمال  القائم  زار   {
عبد اإلله النصراوي يرافقه المستشار أحمد جمال كنهش، رئيس 
حارة  في  الكتلة  مقر  في  رعد  محمد  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة 
ذات  قضايا  من  عدد  إلى  اللقاء،  خالل  الجانبان  وتطّرق  حريك. 
اللبنانية  الثنائية  العالقات  تقوية  وسبل  المشترك  االهتمام 

العراقية.
مكتبه  ف��ي  ع��ون  ج���وزاف  العماد  الجيش  قائد  استقبل   {
يرافقه  أوكوبو  تاكشي  لبنان  في  الياباني  السفير  باليرزة، 
وجرى   Takaaki Hideshima العقيد   العسكري  الملحق 

والياباني. اللبناني  الجيشين  بين  التعاون  عالقات  في  التداول 
أمس  إبراهيم  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  بحث   {
السوري   - اللبناني  األعلى  للمجلس  العام  األمين  مع  مكتبه،  في 
السوريين  النازحين  وملف  العامة  األوضاع  في  خوري  نصري 

لبنان. ابراهيم مستقبالً خوري أمسفي  رعد متوسطاً النصراوي وكنهش

خفاياخفايا

قال ناشطون في الحراك إن نقاشاً يجري داخل 
الجمعيات المشاركة حول الموقف من المبادرة التي 
طرحها نقيب المحامين لإلنقاذ وإن ضغوطاً تمارس 

من أحزاب وسفارات إلدانة النقيب والتبرؤ منه، 
بعدما اعتبر أيقونة »ثورة 17 تشرين« ألنه تبنّى 

حالً إنقاذياً يقوم على قانون انتخاب غير طائفي ولم 
يشترط نزع سالح حزب الله.
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لهذه �لأ�سباب طفت �إلى �ل�سطح عيوب �لنظام �لر�أ�سمالي
في �لوليات �لمتحدة وتر�جعت �سطوتها وقدرتها على �سّن �لحروب

عر�س الأو�ساع  مع الراعي ونجم

عون: �لر�سالة �إلى مجل�س �لنو�ب

 م�ستقّلة عن �لخالفات �ل�سيا�سية

اأعلنت انفتاحها على اأي قانون انتخاب يوؤّمن �سحة التمثيل

»�لتنمية و�لتحرير«: لالإ�سر�ع بتاأليف حكومة �خت�سا�س 

ت عليه �لمبادرة �لفرن�سية وفق ما ن�سّ

عون مجتمعاً إلى وزيرة العدل  )داالتي ونهرا(

)حسن ابراهيم( بري مترئساً اجتماع كتلة التنمية والتحرير  

أن  ع��ون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أك��د 
الرسالة التي وجهها أول من أمس إلى مجلس النواب 
التدقيق  موضوع  حول  ب��ّري  نبيه  رئيسه  بواسطة 
لبنان  مصرف  حسابات  ف��ي  الجنائي  المحاسبي 
السياسية،  الخالفات والصراعات  »مستقلّة تماماً عن 
مأساة  معالجة  هدفها  ألن  عميقة،  أم  كانت  شكلية 
التدقيق  مشكلة  ح��ّل  دون  م��ن  ألن��ه  كبيرة،  وطنية 
في  الراغبة  ال��دول  مع  ال  االت��ف��اق  يمكن  ال  الجنائي 
مساعدة لبنان وال مع صندوق النقد الدولي والهيئات 

المالية المماثلة«.
بعبدا،  قصر  في  أمس  استقباله  خالل  عون  واعتبر 
كلود  ماري  األعمال  تصريف  حكومة  في  العدل  وزيرة 
هي  الجنائي  المحاسبي  التدقيق  »مسألة  أن  نجم، 
من  للخروج  الفضلى  بامتياز والوسيلة  وطنية  قضية 
األزمة التي نعيشها«، داعياً »وسائل اإلعالم إلى تفّهم 
التي  المتتالية  الدعوات  مع  والتجاوب  الحقيقة  هذه 
وجهها إليها وكان آخرها في رسالة االستقالل، من أجل 

التعاطي مع هذا الملف الحّساس بمسؤولية تفرضها 
المصلحة الوطنية العليا«.

وكانت نجم عرضت مع الرئيس عون أوضاع وزارة 
التدقيق الجنائي  العدل، وضرورة العمل على تحقيق 
الهدف  إل��ى  للوصول  المتاحة  ال��م��س��ارات  ك��ل  عبر 

المنشود.
الماروني  البطريرك  الجمهورية  رئيس  واستقبل 
فخامة  »أزور  اللقاء  بعد  ق��ال  ال��ذي  ال��راع��ي  بشارة 
إلى الخارج وزيارتي  الرئيس عندما يكون لدي زيارة 
الفاتيكان  في  وسألتقي  اإلط��ار  ه��ذا  في  تأتي  اليوم 
قداسة البابا لشكره على وقوفه إلى جانب لبنان بعد 

انفجار المرفأ«. 
لبنان  زي��ارة  البابا  من  سيطلب  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
بكل  لبنان  في  نعيشه  ال��ذي  »ال��واق��ع  إليه  وسينقل 

تفاصيله«.
التي  »المنطقة  ق��ال  ب��ي��روت،  مرفأ  انفجار  وع��ن 
تحرك  أي  نَر  ولم  مسيحية  مناطق  بمعظمها  تضّررت 

التي  والمنظمات  الشباب  أحيي  ولكن  للمساعدة 
ساعدت ودعمت«، مضيفاً »لبنان بلد حيادي ومنفتح 

على كل الناس ويفصل بين الدين والدولة«.
ولفت إلى »أن التحقيق الجنائي يجب أن يتاَبع من 
الوزارات  كل  يشمل  أن  يجب  والتحقيق  الحكومة  قبل 
لكشف  لبنان  مصرف  من  ب��دءاً  ال��دول��ة  ومؤسسات 
على  يستمر  أن  بل  يتوقف  أالّ  يجب  والتحقيق  الفساد 

الرغم من مغادرة الشركة المولجة القيام بهذا العمل«. 
مّر  وق��د  بالتقسيط  ُتشّكل  ال  »الحكومة  وأض��اف 
شهر والبلد يموت و«بدن يسمحولي فيها« ألّن رئيس 
الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس 
غير  حكومة  ونريد  التشكيلة  أم��ر  لبّت  الجمهورية 
سياسية تقوم بورشة »طويلة عريضة« للقيام بالبلد 

من الموت«.

{ حسن حردان
منذ  وموجودة  قائمة  األميركي  الرأسمالي  النظام  عيوب  كانت  طالما 
الهنود  من  األصليين  أميركا  سكان  أنقاض  على  المتحدة  الواليات  نشأة 
حالة  بسبب  السطح  على  ظاهرة  تكن  ولم  خَبت  العيوب  هذه  لكن  الحمر، 
االزدهار والبحبوحة التي نعمت بها اإلمبراطورية األميركية بفعل ترّبعها 

على عرش االقتصاد العالمي، والذي ينبع من عاملين أساسيين.. 
العامل األول، خروجها من الحرب العالمية الثانية أقوى دولة اقتصادية 
من  مّكنها  مما  المستويات،  كّل  على  وتقّدماً  تطّوراً  واألكثر  العالم  في 
السيطرة على النظام االقتصادي العالمي وكذلك على النظام المالي الدولي 
تسعير  وفرض  الدوليين،  والبنك  النقد  بصندوق  المتمثلة  ومؤسساته 
سيما  ال  األرض  باطن  من  المستخرجة  األساسية  والثروات  والغاز  النفط 
الذهب بالعملة األميركية الدوالر الذي تحّول إلى عملة عالمية ويتكّون منها 

االحتياط األساسي للمصارف المركزية للدول... 
اآلفلتين،  االستعماريتين  الدولتين  مكان  أميركا  حلول  الثاني،  العامل 
الالتينية  أميركا  في  االستعمارية  الهيمنة  فرض  في  وفرنسا،  بريطانيا 
وأفريقيا وآسيا، وخصوصاً في الشرق األوسط والدول العربية واستحواذها 

على ثراوت الدول الخاضعة لهيمنتها االستعمارية... 
تحقيق  من  األميركية  اإلمبراطورية  تمكين  في  أسهما  العامالن  هذان 
االزدهار ومستويات عالية من المداخيل المالية تتجاور بكثير تلك المحققة 
العالمي والتي تجاوزت الخمسين بالمئة في  الناتج  أميركا من  من حصة 
للواليات  الثانية... مما حقق  العالمية  الحرب  انتهاء  أعقبت  التي  المرحلة 

المتحدة نتيجتين مهّمتين.. 
ما  بلوغ  وبالتالي  العالم  في  للفرد  دخل  أعلى  تحقيق  األولى،  النتيجة 
من  الحّد  إلى  أّدى  مما  برفاهية،  العيش  ناحية  من  األميركي  الحلم  ُسّمي 
حدة التناقضات الطبقية واالجتماعية، وغطى على واقع التمييز العنصري 
الملصق  األميركي  المجتمع  عليها  يحتوي  التي  التناقضات  من  وغيرها 
أساساً من أعراق وأقوام متعددة في ظّل هيمنة العرق األبيض الذي يتركز 
فيه معظم الطبقة الغنية والمتحكمة بمراكز القرار االقتصادي من كارتيالت 

نفط وغذاء وسالح إلخ... 
أميركا  مكن  المالية  العائدات  من  كبير  احتياط  توافر  الثانية،  النتيجة 
العلمية وتشجيع االختراعات  من توظيفها في تطوير االقتصاد واألبحاث 
المجاالت  في  االختراع  براءات  في  األول  المركز  تحتّل  أميركا  جعلت  التي 

المتعددة، والتي مّكنتها من تعزيز تحكمها باالقتصاد العالمي.
السالح  االستثمار في صناعة  الضخمة من  المالية  العائدات  كما مكنت 
العالم..  في  السالح  وتجارة  بيع  في  األولى  الدولة  إلى  والتحّول  المتطّور 

وبالتالي شّن الحروب وتعزيز الهيمنة االستعمارية األميركية. 
تتراجع  بدأت  المرتفعة  والمداخيل  الرفاه  وحياة  االزدهار  عوامل  لكن 
منذ التسعينات من القرن الماضي، حتى بلغت أدنى مستوياتها مع انفجار 
العوامل،  من  عدد  خلفية  على   ،2008 عام  واالقتصادية  المالية  األزم��ة 

أهّمها... 
العالمي  المستوى  األميركي على  االقتصاد  األول، تراجع هيمنة  العامل 
 50 أّي من نحو  الدولي إلى نحو النصف،  الناتج  وتدّني حصة أميركا من 
المنافسة  اشتداد  نتيجة  وذلك  دون،  وما  بالمئة   25 حوالي  الى  بالمئة، 
السوق  من  مساحة  اقتصادياً  الناشئة  الدول  من  العديد  واحتالل  الدولية 

العالمية، وتأتي الصين في طليعة هذه الدول... 
التكاليف  خلفية  على  األميركي  العام  الدين  ازدي��اد  الثاني،  العامل 
الباهظة للحرب في العراق وأفغانستان، التي استنزفت الجيش األميركي 
التكاليف  قّدرت  حيث  واجهته،  التي  والضارية  المتواصلة  المقاومة  بفعل 
بنحو 6 تريليونات من الدوالرات، األمر الذي جعل الدين األميركي يقفز إلى 
المقّدر  األميركي  القومي  الناتج  17 تريليون دوالر متجاوزا ألول مرة  نحو 
الرهان  واشنطن  خسارة  الى  أّدى  مما  دوالر،  تريليون   15 بنحو  حينه  في 
ثروات  على  السيطرة  خالل  من  المالية  أزمتها  لحّل  الحروب  هذه  على 
واحتياطات النفط الهامة وطرق إمدادها في العراق وآسيا الوسطى ال سيما 
في بحر قزوين، ومحاصرة روسيا والصين وتحجيم قدرتهما على إضعاف 

الهيمنة األميركية.
لقد أّدى إخفاق حربي العراق وافغانستان في تحقيق أهدافهما، إلى ما 

يلي:
التواقة  الدول  تجّرؤ  وازياد  األميركية  االستعمارية  السطوة  تراجع   1-
للتحّرر من الهيمنة األميركية على التصّدي لها ورفض الخضوع إلمالءاتها، 
نفوذهما  تعزيز  ألجل  والصين  روسيا  من  لكّل  المواتية  الظروف  وتوافر 
تعزيز  واستطراداً  األميركية،  األحادية  حساب  على  الدولية  الساحة  في 
التحالفات الدولية الساعية إلسقاط الهيمنة األميركية على النظام الدولي 

لمصلحة إقامة نظام متعدد األقطاب.. 
بها  ينعم  كان  التي  والرفاهية  االزدهار  مرحلة  على  الستار  إسدال   2-
في  أميركا  غرق  مرحلة  وبداية  األميركي،  والمجتمع  الرأسمالي  النظام 
األزمات المالية واالقتصادية واالجتماعية، وتراجع الحلم األميركي، وعودة 
التناقضات والعيوب التي يعاني منها المجتمع لتطفو على السطح، وهو 
ما تجّسد أخيراً في عودة التمييز العنصري إلى الواجهة بعد أن اعتقد قسم 

كبير من األميركيين انه قد تراجع وفي الطريق للتخلص منه... 
المالية وغرق أميركا بالدين الذي بلغ عام 2020  -3 تراجع اإلمكانيات 
نحو 23 تريليون دوالر، انعكس بتراجع قدرة اإلدارات األميركية على شّن 

الحروب المكلفة، واضطرت، منذ إدارة أوباما إلى التوقف عن شّن الحروب 
الحروب  واستبدال  وافغانستان،  العراق  من  االنسحاب  على  والعمل 
المباشرة المكلفة والفاشلة، بالحروب غير المباشرة، اّي الحروب الناعمة 
الربيع  ُسّمي  ما  تفجير  أوباما  عهد  في  شهدنا  ولهذا  بالوكالة،  والحروب 
أنظمة  لتفكيك  اإلرهابية  الحروب  المنطقة وشّن  الفوضى في  العربي وبث 
وتجديد شبابها، ومحاولة إسقاط أنظمة ترفض الهيمنة األميركية وإقامة 
توقيع  على  أوباما  إدارة  إقدام  شهدنا  كما  لواشنطن..  تابعة  بديلة  أنظمة 
وفشل  ضّدها  الحرب  شّن  أمام  األفق  النسداد  إي��ران  مع  النووي  االتفاق 
أهدافها  تحقيق  في  االقتصادية  والعقوبات  المزدوج  االحتواء  سياسة 

لتغيير السياسة اإليرانية وتغيير نظام الجمهورية اإلسالمية... 
أّدى ظهور وباء كورونا وانتشاره إلى زيادة حدة األزمة االقتصادية   4-
على  المتحدة  للواليات  القيادي  ال��دور  تراجع  حجم  وانكشاف  والمالية 
الداخلي  الصعيدين  على  الجائحة  مواجهة  في  وعجزها  الدولي،  الصعيد 
وكوبا  وروسيا  الصين  من  لكّل  القيادي  الدور  تقّدم  مقابل  في  والخارجي، 
في تقديم المساعدة للدول المنكوبة بالوباء مثل إيطاليا وإسبانيا وايران.. 

وهو ما أشارت إليه مجلة »فورين بوليسي« األميركية... 
عزلة  في  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  سياسات  أسهمت   5-
من  االنسحاب  بعد  األمن  مجلس  في  سيما  ال  الدولي  الصعيد  على  أميركا 
االتفاق النووي واتفاقية المناخ ووقف مساهمات أميركا في منظمات األمم 
أسهمت  كما  األون���روا...  ووكالة  العالمية،  الصحة  منظمة  مثل  المتحدة 

سياسات ترامب في توتير العالقات األميركية األوروبية.
لالنتخابات  األميركي  الرئيس  خسارة  تفسير  يمكن  تقدم،  ما  انطالقاً 
الرئاسية، وفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، وإقدام األخير على 
تشكيل فريق إدارته لتولي رّد االعتبار للدور األميركي وإصالح ما أحدثته 
سياسات ترامب، على كّل المستويات الداخلية والخارجية... على أّن إدارة 
والعراق  سورية  في  اإلرهابية  الحروب  فشل  مواجهة  أمام  ستكون  بايدن 
فشلت  الحروب  فهذه  ترامب..  مع  واستمرت  أوباما  عهد  في  بدأت  والتي 
في تعويم الهيمنة األميركية في العراق وإسقاط الدولة الوطنية السورية 
حين  في  إيران..  عزل  في  فشلت  كما  وفلسطين،  لبنان  في  المقاومة  وعزل 
وقوى  دول  إخضاع  إلى  تؤّد  لم  والعقوبات  الحصار  سياسة  تشديد  اّن 
المقاومة.. فهل تقّر إدارة بايدن بفشل هذه السياسة، وتعمد إلى التكّيف مع 
موازين القوى الجديدة المتولدة من فشل الحروب اإلرهابية واالقتصادية، 
وتكون البداية بالعودة الى االتفاق النووي مع إيران التي ترفض إدخال أّي 

تعديالت عليه، وتشترط إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب؟ 
هذا ما ستتضح اإلجابة عليه، بعد تسلّم إدارة بايدن مقاليد السلطة في 

البيت األبيض في 20 كانون الثاني المقبل...
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اأميركا توا�صل التهديد بالعقوبات

با�سيل: لتذكير �سفيرتها بالأ�سول الدبلوما�سية

وبعدم التدّخل بال�سوؤون الداخلية للبنان

اللجان النيابية تابعت در�س اقتراحات قوانين النتخابات

وتوافق على ا�ستمرار النقا�س والحوار وخالف على تطوير النظام

فتوحي انتقد كالم جعجع

»اللبناني الواعد« يعيد تفعيل 

م�سروع اإعادة النازحين اإلى ديارهم

لقاء ت�ساوري غدًا لـ»ملتقى حوار وعطاء«

حول م�سير اأموال المودعين 

وهبة وعد اأهالي الطالب في الخارج بم�ساعدتهم

عبد ال�سمد اّطلعت على الحملة الأممية

لتقديم الخدمات لذوي الحاجات الخا�سة

)داالتي ونهرا( وهبة مجتمعاً إلى أهالي الطالب في الخارج  

عبر  األميركية  المتحدة  الواليات  تواصل 
شيا،  دوروث��ي  السفيرة  بيروت  في  موظفتها 
القضائية،  اللبنانية وال سيما  السيادة  انتهاك 
ف��ض��اً ع��ن ب��ث ال��خ��اف��ات ب��ي��ن ال��م��ك��ّون��ات 
األص��ول  متجاهلًة  اللبنانية،  السياسية 
تعاطيها  طريقة  في  الديبلوماسية  واللياقات 

المهينة مع الدولة اللبنانية.
على  أمس  شيا  استفاقت  اإلط��ار،  هذا  وفي 
وسياسييه،  للبنان  جديدة  تهديدات  توجيه 
الحّر  الوطني  التيار  لرئيس  مجدداً  متعرضًة 
أن  أمس  تصريح  في  فزعمت  باسيل،  جبران 
عن  بتفاصيل  مواجهته  »على  شكرها  باسيل 

حزب الله!«.
واّدعت أن«باسيل حّور فحوى لقاءاتنا التي 
جرت بيننا والعقوبات التي وضعت عليه ُتعنى 
بالفساد«، وقالت »العقوبات على باسيل مثال 

واضح كيف ُتحاسب واشنطن الفاسدين«.
وبلهجة آمرة، قالت شيا »يجب على الدولة 
اللبنانية أن ُتجري إصاحات فورية«، مضيفًة 

أن »الحكومة اللبنانية ُتحرم سنوياً من نصف 
في  الجمارك  عائدات  من  تقريباً  دوالر  مليار 

المرفأ والمطار«.
ملفات  »هناك  أن  كشفت  جديد  تهديد  وفي 
عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها 
تحت راية العقوبات« المتعلقة، بحسب زعمها 

»بالفساد أو باإلرهاب«.
المكتب  اعتبر  شيا،  تصريح  على   وتعليقاً 
اإلعامي لباسيل، أن »ال داعي للرّد مجدداً على 
السفيرة األميركية طالما هي تكّرر ذاتها من دون 
التيار  اتهام  رئيس  حول  برهان  بأي  االتيان 
الوطني الحّر بالفساد،  وطالما لم تسلّم الدولة 
اللبنانية أي ملف يتضمن معلومة أو وثيقة أو 
قرينة«، إالّ أنه لفت »وزارة الخارجية اللبنانية 
األميركية  السفيرة  ت��ذّك��ر  أن  ض���رورة  إل��ى 
وعدم  الدبلوماسية  األصول  احترام  بضرورة 
خصوصاً  للبنان،  الداخلية  بالشؤون  التدخل 
لناحية التعّرض غير المقبول للنواب الممثلين 

للشعب اللبناني«.

اإلدارة  وال��م��وازن��ة،  ال��م��ال  ل��ج��ان  ع��ق��دت 
والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، 
النيابي  المجلس  في  أم��س  مشتركة  جلسة 
إيلي  النيابي  المجلس  رئيس  نائب  برئاسة 
ال��ن��واب،  م��ن  كبير  ع��دد  وح��ض��ور  ال��ف��رزل��ي 
المتعلقة  القوانين  اقتراحات  درس  لمتابعة 

باالنتخابات النيابية. 
قانون  اقتراح  أعمالها  ج��دول  على  وك��ان 
وإبراهيم  الخليل  أن��ور  النائبين  م��ن  م��ق��ّدم 
انتخاب أعضاء مجلس  عازار، واقتراح قانون 
ميقاتي  نجيب  النواب  من  واقتراح  الشيوخ 

ونقوال نحاس وعلي درويش.
هذه  »ك��ان��ت  ال��ف��رزل��ي  ق��ال  الجلسة،  إث��ر 
وأكثر  أهم  ومن  أهدأ  ومن  أفضل  من  الجلسة 
هادئاً  ونقاشاً  وموضوعية  علمية  الجلسات 
عند  ه��ّم  ال  أن  إل��ى  الفتاً  وأخ��وي��اً«،  ورصيناً 
كيفية  وفي  المستقبل  في  التفكير  »إالّ  النواب 
واالنقسامات  الصراعات  نفق  من  ال��خ��روج 
الكبرى  الوطنية  المسائل  باتجاه  العامودية 
التي تؤدي إلى توحيد هذا البلد وتأكيد وحدته 
فخامة  يقودها  حقيقية  وطنية  ح��وارات  عبر 
وهذا  والمؤسسات.  الدولة  وأصحاب  الرئيس 
المجلس  نشوء  منذ  الذي  بالتحديد  المجلس 
إلجراء  الدائم  الوطني  المركز  هو  اليوم  حتى 

الحوار في لبنان«.
وأمل أن يستمر هذا الحوار و«أن يكون دائم 
الحقيقية  أن »خلفيتها  االجتماعات«، موضحاً 
حول  مشتركة  قواسم  إلى  التوصل  كيفية  هي 
أي قانون يخرج مع التأكيد الدائم إذا كانت نية 
المجلس منصرفة والرئاسة إلى تأكيد أن ُتجرى 
في  مؤكداً  موعدها«،  في  النيابية  االنتخابات 
نيابي  انتخابي  قانون  هناك  »أن  عينه  الوقت 
معموالً فيه وال خوف من مثل هكذا الموضوع. 
الموضوع األساسي أنه يحتاج إلى وقت ألننا 
البلد  في  حقيقي  وطني  حوار  إلى  حاجة  في 
يؤدي إلى تحقيق المرجو من أي تطوير تحت 
سقف الدستور وتحت سقف ما ُسّمي بالطائف 

وغيره من القوانين المرعية اإلجراء«.
للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو  ق��ال  ب��دوره، 
قانون  أقّر  الدكتور علي فياض »عندما  النائب 
على  لكن  إق��راره،  في  دوراً  لعبنا  االنتخابات 
الرغم من ذلك لدينا بعض الماحظات التقنية، 
على  موافقين  نكن  ل��م  ال��م��ث��ال  سبيل  على 
ونحن  طائفي  أساس  على  الدوائر  تقسيمات 
نميل إلى دوائر انتخابية مندمجة على مستوى 
لم  التفضيلي  بالصوت  يتعلق  ما  في  الطائفة. 
الصوت مقّيداً  ان يكون هذا  نكن موافقين على 
على  مفتوحاً  يكون  أن  دعاة  من  كّنا  بالقضاء، 
ال  ذلك  بأكملها،  االنتخابية  الدائرة  مستوى 
تطوير  إلى  يرمي  الذي  البحث  من  يمنع  شيء 

وتحسين القانون االنتخابي«.
هذه  نقارب  أن  داع��ي  »ال  أنه  على  ش��ّدد  وإذ 
الموضوعات بتوتر طائفي أو مذهبي أو حزبي«، 
أوضح أنه »أصبح لدينا 3 اقتراحات انتخابية 
من حق الكتل أن تقترح ما تشاء ومن حق الكتل 
كلياً،  أو  جزئياً  توافق  أو  تعترض  أن  األخ��رى 
التوتر  من  بكثير  الجلسة  إل��ى  ندخل  أن  لكن 
واستهدافات  م��ؤام��رات  هناك  أن  واالف��ت��راض 
وزّج البلد في آتون وحرائق وتعقيدات طائفية. 
صحيحة  ليست  الشعارات  هذه  كل  رأيي،  في 
هذه  في  مكان  في  وليس  محلها  في  وليست 

اللحظة السياسية المعّقدة«.
وقال »نحن منفتحون على النقاش، يريدون 

مانع،  لدينا  ليس  نحن  النافذ  القانون  ت��رك 
وتطوير  تحسين  قاعدة  على  النقاش  يريدون 
القانون أيضاً ليس لدينا مانع، لكن ليجر  هذا 
المرنة  الديمقراطية  اللعبة  إطار  في  األمر  هذا 

والمنفتحة«.
بدوره، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب 
كانت  التي  األج���واء  عكس  »على  ع��ون  آالن 
سائدة، فإن الحوار داخل جلسة اللجان اليوم 
كل  من  ومسؤوالً  وعميقاً  هادئاً  كان  الكتل  بين 
أو  االتجاه  هذا  من  كانت  إن  قدمت،  التي  األراء 

ذاك«.
كتلة  أو  نائب  أي  أحقية  مع  »إننا  أض��اف 
بطرح ما يريد، وحق علينا أن نتناقش. حاولنا 
هناك  بأن  يسلّم  أن  يجب  النقاش  أن  ُنثبت  أن 
يعيد  ال  بديل  على  االتفاق  وعدم  قائماً،  قانوناً 
هذا  أس��اس  على  االنتخابات  ب��إج��راء  النظر 
القانون. هناك قانون حّي ٌيرزق، أتى بمجلس 
في  آخر  بمجلس  ُيرزق  الله  شاء  وإن   2018
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إلى  يرتقي  اليوم  مطروح  هو  »ما  أن  ورأى 
أو  تقني  تغيير  مجرد  وليس  النظام  في  تغيير 
يمكن  كما  االنتخابات.  لقانون  تقني  تعديل 
ويناقش  طبيعي  بشكل  مطروحاً  يكون  أن 
كما  االقتراح  هذا  تطوير  أجل  من  تقني  بشكل 
اللواء جميل السيد وزميلي  اليوم زميلنا  طرح 
الدوائر  تقويم  فكرة  ط��رح  ال��ذي  فياض  علي 
»نحن  وقال  غيره«.  أو  التفضيلي  الصوت  أو 
وتحديداً  دستورية  أم��وراً  يحاكي  طرح  أمام 
تغييراً جذرياً في النظام السياسي، وهو إلغاء 
مجلس  في  الطائفي  القيد  وإل��غ��اء  الطائفية 
موضوع  هذا  عابراً،  ليس  شيء  وهذا  النواب، 
الدستور ووضع له في  الطائف وفي  طرح في 
المادة 95 آلية تبدأ من الهيئة الوطنية برئاسة 
موضوع  كل  في  لتبحث  الجمهورية  رئيس 
عريض«  »طويل  مسار  هو  الطائفية،  إلغاء 
يزيل الطائفية من العقول والنفوس واألداء قبل 
في  فقط  انتقائياً  معه  التعاطي  إلى  نصل  أن 

مجلس النواب أو في االنتخابات النيابية«.

وأشار إلى أن »كل هذه المواضيع التي كانت 
أو  الشيوخ  كمجلس  تطبق  ولم  الدستور  في 
الامركزية إدارية أو غيره، هي أفكار مطروحة 

لتغيير النظام«. 
يطرحه  أن  أتمنى  اقتراحاً  »قدمت  وأضاف 
بأن  بّري،  الرئيس  على  الفرزلي  الرئيس  دولة 
هذا الموضوع يجب ترحيله إلى طاولة الحوار 
عقدها،  الجمهورية  رئيس  يريد  الذي  الوطني 
ومعها عدة أمور منها موضوع تطوير النظام«. 
القوية«  »الجمهورية  تكتل  عضو  وق��ال 
ال��ن��ائ��ب ب��ي��ار ب��و ع��اص��ي »ه��ن��اك اس��ت��ق��رار 
قانون  منغّير  هيك  و«مش  منه  بد  ال  تشريعي 
انتخاب« بعدما أثبت أنه فاعل وناجح«. ورأى 
»أن الطرح المتكرر لتعديل قانون االنتخاب من 

دون تقّدم قد يخلق توتراً في الشارع«.
»هل  مخزومي  فؤاد  النائب  سأل  جهته،  من 
يا ترى في هذه المرحلة، والناس ال تجد قوت 
يومها، نناقش قانون االنتخابات، وكلنا نعرف 
هناك  »ال��ي��وم  وق��ال  المطروحة«.  القوانين 
انشقاق عمودي في المجتمع اللبناني، وفعلياً 
يعطي  قانوناً  لنضع  مرحلة  إل��ى  نصل  ل��م 
المواطن فيه رأيه فعلياً، الن الكتل الكبيرة في 
الماضي.  في  رأينا  كما  قانوناً  ترّكب  النتيجة 
كلنا نعرف أن هذا ضد النص األساسي للطائف 
وروحيته، فهو يدعو إلى النسبية على أساس 
المحافظات، وربما في النهاية تمديد موضوع 
المرحلة،  ه��ذه  »ف��ي  أن  ورأى  المحافظات«. 

هناك مواضيع أهم«.
»قانون  هاشم  قاسم  النائب  ق��ال  ب��دوره، 
والتحرير  التنمية  كتلة  واقتراح  االنتخابات 
النيابية.  اللجان  جلسة  في  نقاش  مادة  كان 
متطّور  والنقاش  موضوعية  كانت  والجلسة 
وضرورة  البلد  مصلحة  يخدم  بشكل  ومتقّدم 
اليوم  تعانيه  وما  النظام  تطوير  نحو  الذهاب 
وع��ادي  ع��اب��ر  أم��ر  أن��ه  البعض  يعتبره  ق��د 
في  التنّوع  نقول  نحن  عادية  ظروف  وسببه 
وهو  البلد  هذا  تركيبة  يميز  ما  هو  البلد  هذا 
تطوير  ولكن  صحيح،  عليه  الحفاظ  يجب  ما 

السياسي يصبح واجباً في كل مرحلة  النظام 
أن تطوير نظامنا  التعّثر خصوصاً  من مرحلة 
الوفاق  ووثيقة  اللبناني  ال��دس��ت��ور  حفظه 
التنمية  كتلة  كانت  المنطلق  هذا  من  الوطني. 
طرح  إل��ى  مبادرة  أساسي  بشكل  والتحرير 
ومتطّور  متقّدم  عصري  انتخابات  ق��ان��ون 
يحاكي الدستور اللبناني وضرورة تطوير هذا 

النظام وفق الدستور اللبناني«. 
»لقد  دروي��ش  علي  الدكتور  النائب  وق��ال 
في  أخذ  لانتخابات  قانون  باقتراح  تقدمنا 
تّمت  ال��ذي  القانون  من  الحسنات  االعتبار 
 ،2018 عام  النيابية  االنتخابات  أساسه  على 
نعتبرها  التي  التعديات  بعض  فيه  وأدخلنا 
مستوى  على  أفضل  تمثيل  لحصول  أساسية 

الترشح واالنتخاب«.
من ناحيته، رأى النائب اللواء جميل السّيد 
أن اجتماع مجلس النواب »هو خارج التاريخ 
عن  يبحثون  وهم  واد  في  الناس  والجغرافيا. 
ال؟  أو  االنتخابات  ُتجرى  وهل  انتخاب  قانون 
 65 أكثر من  إنما هناك  فا اشتباكات حصلت، 
اشكر  وانا  المشتركة.  اللجان  جلسة  في  نائباً 
هذه  أوجد  الذي  والسياسي  الطائفي  االنقسام 
وكل  اتوا.  لما  منقسمون  أنهم  فلوال  المشاركة، 
قانون  ف��ي  حصته  ع��ن  للدفاع  حضر  واح��د 

االنتخاب«.
البقاع،  ف��ي  األم��ن��ي  ال��وض��ع  إل��ى  وت��ط��رق 
البقاع  ومنطقة  بالجيش  يثقون  »الناس  قائاً 
العام  واألم��ن  الجيش  القوى:  كل  عسكرية، 
تصرف  في  هي  الداخلي  واألمن  الدولة  وأمن 
إلى  أوجهه  أخير  ك��ام  وه��ذا  الجيش.  قيادة 
)قائد الجيش( العماد جوزاف عون الذي لديه 
كل الجدية وكل النية لكن األدوات التنفيذية في 
العلن،  في  منه  وأطلب  بعملها.  تقوم  ال  البقاع 
وعسكرية  وقانونية  أخاقية  مسؤولية  وهذه 
مفتعلي  من  أح��داً  يرحم  أالّ  البشر،  حياة  عن 
اآلمنين  وبالناس  بالعشائر  رحمًة  المشاكل، 

وبالوضع المعيشي والصحي«.

فارس  الواعد  اللبناني  الحزب  رئيس  انتقد 
فّتوحي كام رئيس حزب القوات سمير جعجع 
حيث  بشري  جريمة  خلفية  على  أم��س  أول 
تحّدث عن أسلحة بحوزة العمال أو الاجئين 
داعياً  بشري،  قضاء  في  القاطنين  السوريين 
لكّل  شامل  بمسح  القيام  الى  األمنّية  األجهزة 
عن  بحثاً  المنطقة  في  الموجودين  السوريين 

أّي ساح غير شرعي.
»أي��ن  أم��س،  ل��ه  بيان  ف��ي  فتوحي  وس��أل 
كانت القوات اللبنانية، حين عملنا في الحزب 
)في  األح���زاب  من  ع��دد  مع  ال��واع��د  اللبناني 
مقّدمها التيار الوطني الحر وحزب الله( واألمن 
إلى ديارهم، ال  النازحين  العام من أجل إعادة 
سيما بعدما أصبحت معظم األراضي السورية 
نازح   3000 نحو  اعادة  في  نجحنا  وقد  آمنة، 
الى ديارهم من كسروان، وكان ذلك من خال 

العودة الطوعية.
عودة  دون  يحول  كان  ما  فتةحي:  أضاف 
أخرى  أح��زاب  مارستها  ضغوط  هو  أوس��ع، 

واألمم  األوروبية  ال��دول  موقف  مع  بالتماهي 
المتحدة، وقد اتهمنا وقتذاك بالعنصرية ودفع 
حين  في  النظام،  قبل  من  قتلهم  الى  النازحين 

أّن العكس هو الصحيح.
كانت  التي  األح��زاب  أّن  فّتوحي  اعتبر  وإذ 
كنا  ما  ال��ى  وصلت  النازحين  ع��ودة  تعرقل 
نحّذر منه سابقاً أو قد اقتنعت... ونحن نجّدد 
مطالبة األمن العام بإعادة إطاق مسار العودة 
الطوعية الذي كان قد توقف بسبب »انتفاضة 
وباء  تفشي  بسبب  ثم   »2019 األول  تشرين 

كورونا.
الحزب  أّن  فّتوحي  أعلن  اإلط���ار،  ه��ذا  وف��ي 
اللبناني الواعد سيعيد تفعيل »المشروع الوطني 
وهو  وطنهم«،  الى  السوريين  النازحين  إلعادة 

حالياً يجري االتصاالت الازمة لذلك.
جميع  فّتوحي  دع��ا  ت��ق��ّدم  مما  وان��ط��اق��اً 
األطراف في لبنان الى ان يكونوا يداً واحدة كي 
التي تصّب  الخواتيم  الى  الملف  نصل في هذا 

في مصلحة لبنان«.

ح��دود«،  ب��ا  وع��ط��اء  ح��وار  »ملتقى  أعلن 
والتي  السابقة  لنشاطاته  اس��ت��ك��م��االً  أن��ه 
 - اإلقتصادية  للجنته  عّدة  اجتماعات  شملت 
القانونية وللحملة التي سبق له، أن أطلقها في 
شهر كانون األول الماضي، تحت شعار »كفى 
اللبنانيين« و«ذلك  كذباً... ماذا فعلتم بودائع 
بنتيجة التشاور بين مجموعة من االقتصاديين 
الملتقى  في  الماليين  والخبراء  والحقوقيين 
الناشطة  اللبنانية  والنخب  الخبراء  وبعض 
على هذا المحور والتي تكلّلت بإصدار عدد من 
التحقيق  لجنة  حول  والمقترحات  التوصيات 
على  اإللزامية  الضمانة  قيمة  وزيادة  الخاصة 
العام  الشأن  تّولوا  من  أموال  وحجز  الودائع 
وحول  ثروتهم  مصادر  في  التحقيق  بانتظار 
بحق  ظالمة  واستنسابة  تعسفية  ممارسات 
ذلك  ُت��ّوج  وقد  للمصارف.  اللبنانيين  معظم 
بطلب  والبلديات  الداخلية  وزارة  من  بالتقّدم 
حّقنا«  »ودائعنا  جمعية  لتأسيس  ترخيص 
المودعين  حقوق  عن  للدفاع  السعي  أجل  من 

ومتابعة كل التوصيات التي صدرت آنذاك«. 
من  وانطاقاً  »وال��ي��وم  بيان  في  وأض��اف 
فأكثر  أك��ث��ر  تحيط  ال��ت��ي  الهائلة  المخاطر 
واستمرار  حالياً،  المودعين  أموال  بمستقبل 
السياسات التعّسفية لمصرف لبنان وجمعية 
عن  وبحثاً  اللبنانية،  والمصارف  المصارف 
اتخاذها  يمكن  التي  والتحركات  السبل  أفضل 
تبّقى  مما  حمايته  ُيمكن  ما  حماية  أج��ل  من 
لقاًء  الملتقى   ُينظم   المودعين«،  »حقوق  من 

عنوان   تحت  »زوم«،  تطبيق  عبر  افتراضياً 
»كفى كذباً ومماطلة ... أين تبّخرت أموالنا«.  

اليوم  اللقاء الذي سُيعقد  وأوضح أن هدف 
»التباحث  هو  مساًء،  السابعة  عند  الخميس 
القانونية  ال��ج��وان��ب  ك��ّل  ح��ول  وال��ت��ش��اور 
معها  التعامل  وكيفية  األزم��ة  بهذه  المتعلّقة 
عن  سّربت  التي  التلميحات  ظل  في  خصوصاً 
االحتياطي  استعمال  عن  يتوّرعوا  لن  أنهم 
التدقيق  ألفاريز من  اإللزامي وانسحاب شركة 
المالي والجنائي في مصرف لبنان، الستكمال 

عملية السطو على ما بقي من ودائع. 
المركزية  اللجنة  ع��ض��وا  ال��ل��ق��اء  ي��دي��ر  
الدكتور  ح��دود«  با  وعطاء  ح��وار  ل�«ملتقى 
ويشارك  نجيم  نبيل  والدكتور  حمادة  حسن 
ال��ذي  ح��ّم��ود  ط��ال  د.  الملتقى  ُمنسق  فيه 
يشرح  ُمختصرة  ترحيبية  كلمة  له  ستكون 
فيها األسباب الموجبة لهذا اللقاء الذي يشارك 
زياد  المحامي  السابق  الداخلية  وزي��ر  فيه 
ر.م.  العميد  زبيب،  علي  د.  المحامي   ب��ارود، 
جورج جاسر، المحامي ربيع الشاعر، الخبير 
كريم  المحامي  شيخاني،  نقوال  االقتصادي 
المحاسبة  لخبراء  السابق  النقيب  ضاهر، 
االقتصادي  الخبير  صالح،  أمين  لبنان  في 
طالب سعد والمحامي جانو حّداد، بمداخات 
وإمكانات  الحالي  الواقع  على  ُترّكز  مختصرة 
وجواب  سؤال  بفقرة  اللقاء  وينتهي  الحلول.  
ومختلف  لبنان  من  المشاركين  مع  تفاعلية 

باد االغتراب.

لتجتمع حكومة ت�صريف الأعمال

فال�صرورات تبيح المحظورات

{ المحامي عمر زين*
البلد نحو االنهيار،  القانونية ألّن  رجاًء اآلن أوقفوا االجتهادات الدستورية والتفسيرات 

ومن الواجب الوطني العمل لإلنقاذ والخاص.
لقد صدق »ادوارد غالباتو« حين قال جملته الشهيرة وكأنه يصف حالة ما هو عليه لبنان 

اليوم: »نحن ال نعاني في نقص في األموال، بل في زيادة في اللصوص«.
أجمع األوادم واللصوص على ضرورة إجراء التدقيق الجنائي وكّل يصّر على ذلك طبعاً من 
خال موقعه، األوادم غايتهم الوصول الى الحقيقة وإجراء المحاسبة والمساءلة، واللصوص 

غايتهم طمس الحقيقة والهروب من العقاب وعرقلة استعادة األموال المهّربة والمنهوبة.
كلفت الحكومة - حكومة تصريف األعمال - قبل استقالتها شركة غير لبنانية للقيام بمهمة 
التدقيق الجنائي التي ُوضعت العراقيل في ما بعد بوجهها فانسحبت في تنفيذ المهمة التي 

كلفت بها، فتحققت بذلك رغبة اللصوص في إفشال المهمة. 
الكّل اليوم يطلب التدقيق الجنائي لكن األمر بحاجة إلى قرار من حكومة تصريف األعمال 
للتعاقد مع شركة أخرى لديها المواصفات المطلوبة، ونعتقد جازمين أّن في مكاتب المحاسبة 
اللبنانية من لديه المواصفات المطلوبة، وبما أّن الضرورات تبيح المحظورات، فعلى هذه 
الجنائي  التدقيق  إلجراء  بالتعاقد  القرار  وإصدار  الفوري  االجتماع  الى  المبادرة  الحكومة 
استفادة  ذلك  إلى  يضاف  العامة،  والمؤسسات  ال��وزارات  ولجميع  لبنان  مصرف  من  لكّل 
هذه الحكومة أيضاً من اإلجراءات التي اتخذها رئيس حكومة ماليزيا مهاتير محمد للقضاء 
على الفساد والفاسدين واسترجاع األموال المنهوبة والمهربة، وهي معروفة لتتخذها فوراً 

بإنتظار نتائج التدقيق الجنائي.
يخدم  بما  فوراً  القوانين  لبعض  الازم  والتعديل  القانون  إصدار  النيابي  المجلس  على 
تنفيذ المهمة، وعليه أيضاً اإلفراج عن قانون استقال السلطة القضائية لتكون ميزان العدل 

في الوطن تعمل إلحقاق الحّق بكّل جرأة والعلم والشفافية والسرعة دون التسّرع.
وكأنه  محفوظ  نجيب  العربي  األدي��ب  قاله  ما  مطابق  هو  كم  الصدد  هذا  في  هنا  نقول 
وخلَت  السجون  المتألت  ينبغي،  كما  عدل  ميزان  فيه  أقيم  لو  البلد  »هذا  اليوم:  بلدنا  على 

القصور«.

*األمين العام السابق التحاد المحامين العرب

وعد وزير الخارجية والمغتربين والمغتربين في حكومة 
الذين  الطاب  أهالي   وف��د  وهبة  شربل  األع��م��ال   تصريف 
استقباله  خال  الخارج،  في  العلمي  تحصيلهم  يتابعون 
للتواصل  الخارج  في  السفارات  على  بالتعميم  أمس،  الوفد 
الطاب  فيها  يتواجد  التي  الدول  في  الخارجية  وزارات  مع 
إليجاد وسائل لمساعدتهم للتخفيف من األعباء الملقاة على 

كاهل الطاب وأهلهم. 
الجهد  من  المزيد   ب��ذل  وه��ب��ة،   ن��اش��دوا  األه��ال��ي  وك��ان 
لمساعدة الطاب في الخارج الذين يعانون من عدم تحويل 
نتيجة  الجامعية   وأقساطهم  نفقاتهم  لتغطية  لهم  األموال 
وارتفاع  المودعين  أموال  وحجز  البلد  في  السائدة  األوضاع 
يسمح  ال��ذي  القانون  أن  خصوصاً  ال���دوالر،  ص��رف  سعر 

بتحويل مبلغ عشرة آالف دوالر أميركي لكل طالب قد صدر.
 كذلك، استقبل األمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود 
السرايا  في  طالب   خضر  الحكومة  رئيس  ومستشار  مكية 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  من  وبتكليف  الحكومية، 
الدكتور حسان دياب، الوفد الذي استوضح عن آلية تطبيق 
آالف  عشرة  مبلغ  صرف  المصارف  بإلزام  المتعلق  القانون 
يدرسون  الذين  الجامعيين  اللبنانيين  للطاب  أميركي  دوالر 

في الخارج، وطالب بإصدار المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
الجهات  مع  الملف  بمتابعة  الوفد  وطالب  مكية  ووع��د 
الرسمية المعنية. والحقاً وّجهت رئاسة مجلس الوزراء إلى 
وزارة المالية  كتاباً حول النصوص التطبيقية للقانون 193 

المتعلق بالدوالر الطابي.

األع��م��ال  تصريف  حكومة  ف��ي  اإلع���ام  وزي���رة  التقت 
ال��وزارة،  في  مكتبها  في  نجد،  الصمد  عبد  منال  الدكتورة 
سيلين  لبنان  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مديرة 
للعمل  المتحدة  لألمم  اإلقليمي  السفير  يرافقها  مويرود، 

المناخي مايكل حّداد.
صورة  في  الصمد  عبد  الوزيرة  وحّداد  مويرود  ووضعت 
كانون   3 في  شركائها  UNDPمع  ال�  تنظمها  التي  الحملة 
الحاجات  ل��ذوي  العالمي  اليوم  بمناسبة  المقبل،  األول 
الخاصة، وأوضحا أن الحملة ستنطلق سيراً على األقدام من 
منطقة الكرنتينا حيث سيتم افتتاح مجّمع لتقديم الخدمات 

لذوي الحاجات الخاصة ومساندتهم.
وأثنت عبد الصمد على المبادرة، وقالت »في هذه الظروف 

الصعبة التي يمّر بها لبنان، نحن في أمّس الحاجة كي نكون 
بها،  نرّحب  الشأن  هذا  في  مبادرة  وأي  المجتمع،  خدمة  في 
الذين  الخاصة،  االحتياجات  بذوي  يتعلق  ما  في  خصوصاً 

هم بأمّس الحاجة إلينا اليوم«.
كل  بين  تعاون  هناك  يكون  أن  الضروري  »من  أضافت 
داعيًة  بمؤسساتنا«،  النهوض  نستطيع  كي  المجتمع  فئات 

الجميع إلى دعم الحملة والمشاركة فيها.
المنطقة،  مديرة  برفقة  هنا  إلى  »أتينا  ح��ّداد  قال  ب��دوره 
في  لحملتنا  الدعم  تقّدم  أن  الصمد  عبد  الوزيرة  من  وطلبنا 
اليوم العالمي لإلعاقة«، مؤكداً أن ذوي االحتياجات الخاصة 
الحاجة  أكثر من أي وقت مضى وهم بأمّس  اليوم  »يعانون 

للمساعدة«.

مجموعة الدعم: ت�سكيل 

الحكومة حاجة ما�ّسة
أعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أنها »تاحظ بقلق متزايد 
األزمة االجتماعية واالقتصادية التي تزداد سوءاً في لبنان، وتأسف للتأخير 
المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ اإلصاحات المطلوبة 

بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني«.
وأكدت المجموعة مرة أخرى، في بيان أمس »الحاجة الماّسة ألن يتفق 
القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة واإلرادة لتنفيذ 
اإلصاحات الازمة دون مزيد من التأخير«. وحّضت »كاً من حكومة تصريف 
اآلنية  مسؤولياتهم  تنفيذ  على  النواب  مجلس  وأعضاء  الحالية  األعمال 
المتاحة  والتشريعية  البرنامجية  الخطوات  كل  اتخاذ  خال  من  بالكامل، 
والمؤسسات  العائات  تواجهها  التي  االقتصادية  الضغوط  من  للتخفيف 

التجارية اللبنانية«.
ورحبت ب�«اعتزام فرنسا عقد مؤتمر دولي للمساعدة اإلنسانية والتعافي 
مع  مشتركة  برئاسة  األول،  كانون  أوائل  في  اللبناني  الشعب  لدعم  المبكر 
الحكومة  لتشكيل  الملّحة  الحاجة  من  االنتقاص  دون  من  المتحدة،  األمم 

واإلصاح«.
المتحدة  االمم  تضم:  لبنان  أجل  من  الدولية  الدعم  مجموعة  ان  يذكر 
والمملكة  الروسي  واالتحاد  وايطاليا  وألمانيا  وفرنسا  الصين  وحكومات 
المتحدة والواليات المتحدة االميركية مع االتحاد االوروبي وجامعة الدول 
2013 من قبل األمين العام لامم المتحدة  العربية، وتم اطاقها في أيلول 
والرئيس السابق ميشال سليمان »من أجل حشد الدعم والمساعدة الستقرار 

لبنان وسيادته ومؤسسات دولته«.

{ لفت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طال أرسان 
في تغريدة عبر حسابه على »تويتر«، إلى أنه »إْن أخطأ ضابط في 
فيضعه  أصاب  وإْن  يرحم،  ال  اإلعام  األمني،  أو  العسكري  السلك 
الشرطة  وحدة  تشهد  »اليوم  وقال  الواجبات«.  أقّل  خانة  ضمن 
إنما  أمنية شبه يومية،  الداخلي إنجازات  القضائية في قوى األمن 
األضواء ُتسلّط على من يدفع لإلعام ويجّنده لصالحه. تحية إلى 

الشرطة القضائية وقائدها وإلى قوى األمن«.
وليد  السابق  النائب  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  كّرر   }
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  مطالبته  »تويتر«،  عبر  جنباط 
الدكتور حسان دياب »بعيداً عن الخاف السياسي، بأهمية اتخاذ 
مباشرًة  المواطن  ودع��م  اإلنفاق  ترشيد  في  األساسية  ال��ق��رارات 
بمساعدة البنك الدولي ووقف دعم التّجار ألن استخدام االحتياطي 
وزارية  مراهنات  »كفى  وختم  شامل«.  النهيار  مقدمة  هو  اإللزامي 

وانتخابية إقليمية ودولية تعّرض لبنان للزوال«.
»من  أّن  »تويتر«،  عبر  جريصاتي،  سليم  السابق  الوزير  أكد   }
ينتظر حلول كانون الثاني واستحقاقاته الدولية لتأليف الحكومة، 

يكون قد بلغ مرحلة رفع األيدي استساماً«.
{ أعلنت  قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، أّن دورية 
من الجيش دهت أمس »منزل المطلوب طارق محمود جعفر في منطقة 
الشراونة - بعلبك، حيث ضبطت أجهزة إلكترونية وممشط بندقية 
دهمت  كما  الخلوية«.  والخطوط  الهواتف  من  وع��دداً  كاشنكوف، 
منطقة  في  القصاني  محمد  حسين  المطلوب  »منزل  أخرى  دورية 
باز   - )كوكايين  المخّدرات  من  كمية  وضبطت  بعلبك،   - حورتعا 
كوكايين - معجونة الحشيشة( وحبوب كبتاغون وأخرى مخّدرة، 
2 وكاميرات مراقبة وعمات أجنبية مّزورة.  إلى ميزان عدد  إضافة 

ُسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص«.
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الوطن 4

معّدالً  مسّجالً  صعوده  كورونا  فيروس  عّداد  يواصل 
كان  وإن  أشهر،  منذ  عليه  ك��ان  ما  مع  مقارنًة  مرتفعاً 
اإلقفال  ق��رار  سريان  منذ  نسبي  استقرار  على  يحافظ 
الحالي  الشهر  نهاية  تجديده  ع��دم  المتوّقع  ال��ع��ام، 
العامة  الصحة  وزارة  وأعلنت  األعياد.   موسم  وانطالق 
ما  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   1636 تسجيل  عن 

رفع العدد التراكمي لإلصابات إلى 120300.
التراكمي  العدد  رفع  ما  وفاة  حالة   16 لبنان  وسجل 
للوفيات منذ بدء انتشار الفيروس في شباط الفائت إلى 

.950

بروتوكول دخول المستشفيات
واجتمعت لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية 
تناول  وقد  الحكومي.  السراي  في  كورونا  فيروس  من 
وكيفية  المستشفيات  جهوزية  م��وض��وع  االج��ت��م��اع 
تجهيزها إضافة الى كيفية إعادة فتح البالد. ولم ُتصدر 
توصية  أية  كورونا،  فيروس  لمكافحة  العلمية  اللجنة 
دخول  بروتوكول  على  عملها  صّبت  بل  اإلغالق،  بتمديد 
المقبلة كفيلة بحسم  األيام  أن تكون  المستشفيات، على 

الموضوع.
البزري،  الرحمن  عبد  الدكتور  اللجنة  عضو  واعتبر 
ال  البلد  الحياتية،  االجتماعية  العملية  الناحية  »من  أن 
يحتمل المزيد من اإلقفال، لذلك يجب على أصحاب القرار 
الصحة  وبين  ومساوئه،  اإلقفال  محاسن  بين  الموازنة 
واالقتصاد«، مشدداً على أن »عدد إصابات كورونا اليوم 
اإلغالق،  تقويم  تحّدد  التي  هي  المقبلة  واألي��ام  )امس( 
بااللتزام  تفاوت  مع  جيدة،  إلى  بأس  ال  االلتزام  وعالمة 

حسب بين المناطق«.
»مع  شرف  أبو  شرف  بيروت  في  األطباء  نقيب  وقال 
المستشفيات  في  يعالجون  الذين  االطباء  أعداد  ازدياد 
نطلب  المستشفيات  إلى  نداًء  نوجه  وباء  كورونا،  من 
في  الطبي  للطاقم  الالزمة  الوقائية  األلبسة  تأمين  فيه 
العاملين  بين  الوباء  انتشار  من  للحّد  جادة  محاولة 
المصابين  األطباء  تحميل  عدم  ونتمنى  القطاع،  هذا  في 
بفيروس كورونا جراء عملهم مع مرضى كورونا والذين 
يعالجون في المستشفيات، أية أعباء مادية أو فروقات 
الضامنة  الجهات  نفقة  على  ومعالجتهم  إضافية 

.».100%

توّزع اإلصابات
بشير  الهرمل   - بعلبك  محافظ  أشار  اإلطار،  هذا  وفي 
خضر إلى أن »نسبة اإلصابات في بعلبك الهرمل مرتفعة 
جداً. وحملة بلدة التوفيقية التي شملت عينات من بلدتي 
اللبوة والعين بّينت 22 إصابة من أصل 50 عّينة، حملة 
بريتال:  عّينة،  حملة   61 أصل  من  إصابة  دورس:  21 
الهرمل:  30حالة  29 عّينة، حملة   10 إصابات من أصل 
االلتزام  باألهالي  وأهاب  عّينة«.   97 أصل  من  إيجابية 

الكامل بقرار اإلقفال العام.
الكوارث  إدارة  لغرفة  اليومي  التقرير  سّجل  كذلك،   
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   52« عكار  محافظة  في 
العدد  أن  إل��ى  ولفت  ش��ف��اء«.  حالة  و28  المستجد، 
آذار   17 منذ  عكار  في  المسجلين  للمصابين  التراكمي 
حاالت  أّما  مصاباً،   2531 بلغ  األم��س،  وحتى  الماضي 

الشفاء فبلغت 2037«.
وأشار إلى أن »عدد الحاالت اإليجابية التي ال تزال إلى 
قيد  المنزلي  الحجر  حاالت  أّما   ،454 المعالجة  قيد  اآلن 
ووافدين(،  )مقيمين   469 فبلغت:  والمتابعة،  المراقبة 
46 من دون أي حالة  الوفيات على  في حين استقر عدد 

وفاة خالل الساعات ال�24 الماضية«.
والقرى  البلدات  على  الجديدة  اإلصابات  وتوّزعت 
 ،5 رحبة  العتيقة6،  عكار   ،13 ببنين  اآلتية:  العكارية 
العبودية   ،2 القبيات   ،3 القرنة   ،3 فنيدق   ،4 برقايل 
خريبة  أكروم،  القريات،  من:  كّل  في  واحدة  وإصابة   .2
الجديدة،  تاشع،  شمرا،  قبة  الجاموس،  وادي  الجندي، 
حكر  القليعات،  عندقت،  تلحياة،  المونسة،  الزواريب، 

الضاهري، ذوق الحصنية.
قضاء  في  كورونا  ازمة  متابعة  خلية  أعلنت  توازياً، 
زغرتا، في بيان »عن تسجيل تسع حاالت إيجابية خالل 
الشكل  على  موّزعة  الماضية،  ساعة  والعشرين  األربع 
 : الخالدية   ،2 مجدليا:   ،1 ارده:  حرف   ،1 زغرتا:  اآلتي: 
 ،»1 كفرصغاب:   ،1 عينطورين:   ،1 ايطو:   ،1 الفوار:   ،1
مشددًة على »المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام 

الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية«.
وأعلنت لجنة إدارة األزمات في قضاء الكورة في بيان 
»تسجيل 29 حالة إيجابية جديدة في الكورة خالل 24 
ساعة الماضية، موّزعة على الشكل اآلتي :النخلة وحارة 
الخاصة 7، كفرحاتا 1، رشدبين 2، أنفة 2، كفرصارون 
1، بتوراتيج 1، برسا 1، دده 3، راسمسقا  4، إجدعبرين 
التزام  »وجوب  المصابين  مناشدًة   ،»6 التحقق  قيد   ،1

الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية«. 
إصابة  تسجيل  بيان،  في  ال��زراري��ة  بلدية  وأعلنت 
المخالطين  »جميع  من  طالبًة  كورونا،  بفيروس  جديدة 
حجر أنفسهم واالتصال على الرقم 03204508 من أجل 

 .pcrإجراء فحوص
بلدة  في  كورونا  من  الوقاية  لجنة  سجلت  ذلك،  إلى   
البلدة،  أبناء  لدى  كورونا  إصابة  الضنية   – كفرحبو 
إج��راءات  في  والتشّدد  الحذر  »توّخي  األهالي  مناشدًة 

الوقاية«.
 - عامل  جبل  بلديات  اتحاد  في  األزمة  خلية  وأعلنت 
كورونا  مستجدات  حول  اليومي  تقريرها  في  مرجعيون 
والبلديات،  مرجعيون  قضاء  طبيب  تقرير  على  بناًء  أنه 
في  و2  عديسة  ف��ي   4 ج��دي��دة،  ح��االت   7 أم��س  سجل  
ال  الوافدة  والحاالت  سلم.  مجدل  في  وواح��دة  القنطرة 
الصوانة  ف��ي  واح���دة  ث��الث،  الشفاء  وح���االت  ي��وج��د، 

حاالت  يوجد  وال  دبين،  في  وواحدة  الخيام  في  وواحدة 
االتحاد  قرى  في  المصابين  عدد  فإن  عليه  وبناًء  وفاة. 
و401  إصابة   566 هو  تاريخه  حتى  األزم��ة  بداية  منذ 
 117 المتابعة  قيد  حالة شفاء و20 وفاة. ويوجد حالياً 
إصابة مؤكدة مخبرياً، 112 منها قيد الحجر المنزلي و5 

في المسشتفى.
فنظمت  االجتماعية«  ضاهر  ميشال  »مؤسسة  أّم��ا 
 PCR ف��ح��وص  حملة  ض��اه��ر  ال��ن��ائ��ب  م��ن  بتوجيه 
بلدات  من  عدد  في  الصحي  الوضع  لتقويم  عشوائية، 
400 شخص  قضاء زحلة. وأُجريت الفحوص ألكثر من 
طبي  فريق  بإشراف  كانت  والحملة  المخالطين.   من 
االستشفائي«،  الشمال  مركز  »مستشفى  من  محترف 
بعد تأكيد إصابة  اإليجابية عاليًة نسبياً  النتائج  وأتت 

70 شخصاً. 
ودعا ضاهر األهالي إلى »التشّدد في أخذ االحتياطات 
اإلصابات  نسبة  لخفض  الحذر،  من  والمزيد  الوقائية 
قدر اإلمكان، خصوصاً نحن مقبلون على فترة أعياد ما 

سيؤدي إلى الكثير من االختالط االجتماعي«. 
»تسجيل  بيان  في  جانبها  من  بدنايل  بلدية  وأعلنت 
البلدة، حيث  أبناء  إصابة جديدة بفيروس كورونا ألحد 
مؤكدًة  إيجابية«،  النتيجة  وجاءت   PCR فحص  أجرى 
منزله  في  الحجر  ويلتزم  عوارض  أية  من  يعاني  »ال  أنه 
»التزام  المخالطين  من  البلدية  وطلبت  القرية«.  في 
البلدية للمتابعة وإجراء  المنزلي، والتواصل مع  الحجر 

الفحوص الطبية الالزمة لمن يلزم«.
قضاء  في  سليقا  كمال  الفرديس  بلدية  رئيس  وأك��د 
حاصبيا في بيان، التشّدد في اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
الفيروس  م��وض��وع  ومتابعة  االجتماعي  والتباعد 
بعد  خصوصاً  البلدة،  في  الجديدة  الحاالت  ومتابعة 
تسجيل ما يقارب 10 حاالت جديدة، خالل أسبوع واحد، 
صعوبة  بسبب  المستشفى  دخ��ول  استدعى  بعضها 
المنازل  الخروج من  البلدة عدم  أبناء  الحالة. وطلب من 

إالّ للضرورة القصوى.
»باستكمال  بيان  في  العامة  الصحة  وزارة  وأف��ادت 
PCR لرحالت وصلت إلى بيروت وأُجريت في  فحوص 
2020/11/21 و2020/11/2 إضافًة  المطار بتاريخ 
بتاريخ  أُجريت  فحوص  من  األول��ى  الدفعة  نتائج  إلى 
2020/11/23، وأظهرت النتائج وجود عشرين )20( 

حالة إيجابية. 
وجاء استكمال نتائج 2020/11/21 كالتالي:

)جميعها   418 رقم  القطرية  الشركة  الدوحة:  رحلة 
سلبية(. 

وجاء استكمال نتائج 2020/11/22 كاآلتي: 
)جميعها   711 رقم  المصرية  الشركة  القاهرة:  رحلة 

سلبية(. 
)جميعها   212 رق��م   MEA شركة  ب��اري��س:  رحلة 

سلبية(. 

إيجابية  323 )حالة  MEA رقم  رحلة بغداد: شركة 
واحدة(. 

)جميعها   333 رق��م   MEA شركة  البصرة:  رحلة 
سلبية(. 

)جميعها   327 رق��م   MEA شركة  النجف:  رحلة 
سلبية( .

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

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 )اثنتا عشرة 
حالة إيجابية(.

)جميعها   307 رق��م   MEA شركة  القاهرة:  رحلة 
سلبية(. 

)حالة   863 رقم   Pegasus شركة  اسطنبول:  رحلة 
إيجابية واحدة(. 

)جميعها   418 رقم  القطرية  الشركة  الدوحة:  رحلة 
سلبية(.

)جميعها   226 رقم   MEA شركة  كوبنهاغن:  رحلة 
سلبية(. 

)جميعها   202 رق��م   MEA ش��رك��ة  ل��ن��دن:  رح��ل��ة 
سلبية(. 

 2020/11/23 نتائج  من  األول��ى  الدفعة  وج��اءت 

كاآلتي: 
406 )حالة  أبابا: الشركة األثيوبية رقم  رحلة أديس 

إيجابية واحدة(.
)حالة   828 رقم  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 

إيجابية واحدة(.
)جميعها   713 رقم  المصرية  الشركة  القاهرة:  رحلة 

سلبية(. 
)جميعها   416 رقم  القطرية  الشركة  الدوحة:  رحلة 

سلبية(. 
)جميعها   139 رقم  العراقية  الشركة  النجف:  رحلة 

سلبية(. 
)حالتان   266 رقم   MEA شركة  اسطنبول:  رحلة 

إيجابيتان(. 
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 )جميعها 

سلبية(. 
)جميعها   953 رقم  اإلماراتية  الشركة  دب��ي:  رحلة 

سلبية(. 
)حالة   6700 رق��م   Pegasus شركة  أضنا:  رحلة 

إيجابية واحدة(.
)جميعها   711 رقم  المصرية  الشركة  القاهرة:  رحلة 

سلبية(.

عّداد كورونا يوا�صل ال�صعود: 16 وفاة و1636 �إ�صابة جديدة

ول تو�صيات للجنة المكافحة بتمديد الإقفال العام 

 أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة، في بيان أنها »نشرت 
البحوث  معهد  أجراها  التي  التحاليل  نتائج  عن  نسخة 
الصناعية - المختبر المركزي لبحوث الحبوب والدقيق 
الهبة  من  الطحين  من  لعّينات  أُجريت  التي  والخبز، 
الرياضية،  المدينة  مستودعات  في  المخّزنة  العراقية 
بها،  المعمول  األصول  حسب  مختلفة  أماكن  من  وأُخذت 
وقد جاءت جميعها مطابقة للمعايير الصحية والغذائية 
خالفاً  تصريح  كل  إن  وبالتالي  يشاع  ما  لكل  خالفاً 
هدفه  والموثوقة،  المستقلّة  الرسمية،  المستندات  لهذه 
غير  الشعبوي  التحريض  إطار  في  ويأتي  البلبلة  خلق 

المبّرر«.
السالمة  على  وحرصها  مسؤوليتها  ال��وزارة  وأك��دت 
اإلعالم  وسائل  على  متمنيًة  وواقعاً،  قانوناً  الغذائية 
خلف  االن��ج��رار  وع��دم  مصدرها  من  الحقائق  »تقّصي 

اإلفتراءات التي ال أساس لها من الصحة«. 
في  بيروت،  في  العراقية  السفارة  أعلنت  المقابل  في 
إليصال  بالتنسيق  قامت  أنها  تبّين  أن  توّد  »أنها  بيان 
الشقيق  اللبناني  إلى الشعب  المقّدم كهبة  الطحين  مادة 
يكون  أن  دون  من  اللبنانية  الرسمية  للجهات  وتسليمها 
أو توزيع  آلية لتخزين  للسفارة أي تدّخل في اعتماد أي 

هذه الهبة«.

الكشف  بعد  تقريراً  وّزع��ت،  الغبيري  بلدية  وكانت 
الرياضية، وجاء فيه »بتاريخ  المدينة  على الطحين في 
في  الغذاء  سالمة  قسم  من  فريق  قام   2020/11/24
أسفل  المخّزن  الطحين  على  بالكشف  الغبيري  بلدية 
مدّرجات ومستودعات المدينة الرياضية. خالل الكشف 
تم التقاط بعض الصور وقد تبّين ما يلي: الطابق السفلي 

)1-( الذي يقع في ملجأ المدرجات يحتوي على:
عشوائي،  بشكل  موّزعة  الطحين  من  كبيرة  كميات   -
المياه  مجاري  من  بالقرب  بعضاً  بعضها  فوق  مكّدسة 
اآلسنة التي تنبعث منها الروائح الكريهة والبعض اآلخر 
بشكل مباشر فوق المصافي على قواعد خشبية صغيرة 

وقليلة االرتفاع.
وليس  الهواء  لتغيير  بشّفاطات  مجّهز  غير  الملجأ   -
هناك إضاءة وهناك رطوبة عالية مع روائح منبعثة من 
أرجاء المكان كافة واألرضيات تحتوي على مستنقعات 

من المياه األسنة.
يوجد  حيث  والحشرات  للقوارض  كبير  أثر  هناك   -
منتشرة  والحشرات  الجرادين  ب��راز  من  كبيرة  كميات 

بالقرب من أكياس الطحين.
عفن  عالمات  عليها  ويوجد  متعّفنة  أكياس  هناك   -  

وروائح عفن.

مقربة  على  مرتفع  بشكل  متكّدسة  الطحين  أكياس   -
الرطبة  من  التالفة  األسقف  تالمس  وه��ي  األسقف  من 

والمتقشرة.
مصافي  على  مباشرًة  مفتوحة  المصارف  أنابيب   -

وفتحات مصارف بشكل مباشر قرب الطحين المتكّدس.
الطابق األول )1( والذي يقع مباشرًة تحت المدّرجات 
ويمتد على مساحة واسعة على مدار المدّرجات ويحتوي 

على:
- أطنان من الطحين جزء منها مغطى بالنايلون وجزء 

مكشوف للشمس والهواء الشتاء.
على  تحتوي  بالنايلون  المغّطاة  األماكن  بعض   -
برغش وذباب كثيف يتحّرك تحت النايلون وتنبعث منه 

روائح كريهة.
للقوارض والحشرات منتشر بشكل  أثر كبير  - يوجد 

واضح بين أكياس الطحين.
- هناك كميات كبيرة من الطحين المنتشر والموزع في 
ومفتوح  مرمي  والبعض  طبليات  دون  من  المكان  أرجاء 

على األرض.
- ال يوجد أسقف وال جدران تحت المدّرجات، ما يجعل 

الطحين عرضة للقوارض والقطط حيث يوجد أثر لها.
المخزنين  كال  في  السجائر  ألعقاب  كبير  أثر  هناك   -

بالقرب من أكياس الطحين.
الكشف  جرى  لما  »نتيجة  أنه  إلى  البلدية  ولفتت 
المخّزن  الطحين  من  األطنان  آالف  هنالك  فإن  عنه،  
التخزين  ش��روط  من  شرط  أي  تستوفي  ال  بطريقة 
حيث  للفساد.  الطحين  يعّرض  الذي  األمر  السليمة 
الشتاء  مياه  كذلك  والحرارة،  العالية  الرطوبة  أن 
غير  بيئة  تسّبب  التهوية،  وع��دم  ال��راك��دة  والمياه 
مع  الطحين.  تعّفن  إل��ى  وت��ؤدي  للتخزين  سليمة 
اإلشارة إلى أن هذا الطحين قد تعّرض أيضاً لدرجات 
الوقت  في  التخزين  تاريخ  من  بدأ  متفاوتة  ح��رارة 
األمر  وهو  هذا،  يومنا  إلى  جداً  حاراً  الجو  كان  الذي 
أن  ال��ى  باإلضافة  أيضاً.  افساده  إل��ى  ي��ؤدي  ال��ذي 
الروائح المنبعثة من األرضيات ومن أكياس الطحين 
المكان  في  المتنّوعة  الجراثيم  تفاعل  إلى  مؤّشر  هي 
ناتجة  ال��روائ��ح  وب��ع��ض  الطحين.  أك��ي��اس  وب��ي��ن 
بسبب  األك��ي��اس  بين  ميتة  )ج���رذان(  ق��وارض  عن 

الخاطئة«.  المعالجة 
جزءاً  أن  اعتبار  يمكن  الحسية،  الناحية  »من  أضافت 
كبيرا من الطحين أصبح فاسداً وغير صالح لالستخدام. 
وللتأكيد يمكن أخذ عّينات وفحصها جرثومياً وكيميائياً 

في مختبرات غذائية معتمدة التخاذ اإلجراء المناسب«.

الدعم الحكومي للزراعة �ضرورة ملّحة

عباس  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  في  ال��زراع��ة  وزي��ر  أعلن 
مرتضى، أمام نقابة مرّبي الدواجن، أن »الدعم الحكومي لقطاع الزراعة 
بات يشكل ضرورة ملّحة للصمود بوجه األزمات الغذائية التي تعصف 
بالبالد«، مؤكداً في الوقت عينه، أن »وزارة الزراعة ستكون الداعم الدائم 

لقضايا المزارعين«.
االقتصاد  وزارة  عن  الصادرة  القرارات  »جور  من  النقابة  وفد  وشكا 
بالمزارعين  ظلماً  ُيلحق  ما  الدعم،  إبقاء  باستنسابية  تقضي  والتي 
أكد  فيما  األسعار«،  لغالء  بالنسبة  المستهلكين  على  سلباً  وينعكس 
المواطن فوق كل اعتبار، خصوصاً في  مرتضى من جهته أن »مصلحة 

ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي تعصف بالبالد«.

انطالق م�ضروع زراعة الثوم 

من  بتمويل  الثوم،  زراع��ة  مش��روع  القاع،  س��هول  في  انطلق 
وبلدية  معوض«  رينيه  »مؤسسة  وتنفيذ  الدولية،  العمل  منظمة 

القاع.
وأوضح رئيس البلدية بشير مطر أن »المشروع يهدف إلى زراعة 
وسبعين  خمسة  زهاء  منه  ويستفيد  دونماً  وخمسين  مئة  حوالى 
المزارع والبلدية التي  المنتج بين  إلى توزيع  مزارعا، ليصار الحقاً 

توّزع حصتها على المحتاجين والفقراء«.
وأشار إلى أن هذا النشاط تزامن مع االحتفال بذكرى االستقالل، 

مؤكداً أن »االستقالل أرض وشعب وتنمية واقتصاد منتج«.

عقدت  مطالب«،  وراءه  حق  ض��اع  »م��ا  بعنوان 
في  صحافياً  مؤتمراً  اللبنانية  االقتصادية  الهيئات 
للمطالبة  خصصته  لبنان  وجبل  بيروت  غرفة  مقر 
بيروت  مرفأ  بانفجار  التحقيق  إنجاز  في  باإلسراع 
حقوق  مستوى  على  المستجّدات  ع��ن  والكشف 
المتضّررين لدى شركات التأمين، بمشاركة محافظ 
المجلس  رئيس  ع��ب��ود،  م���روان  القاضي  ب��ي��روت 
االقتصادي واالجتماعي شارل عربيد، رئيس االتحاد 
القطاعات  ومختلف  األسمر،  بشارة  العام  العمالي 
من  تضّرراً  األكثر  القطاعات  سيما  وال  االقتصادية 

االنفجار.
وتحدث كل من رئيس الهيئات االقتصادية الوزير 
السابق محمد شقير، أمين عام الهيئات االقتصادية 
الهيئات  عضو  شماس،  نقوال  التجاري  القطاع   -

االقتصادية - القطاع السياحي بيار أشقر.
االقتصادية  للهيئات  »م��ب��ادرة  شقير  وأع��ل��ن 
العدلي  والمحقق  المسؤولين  عهدة  في  ستضعها 
تقضي  ص��وان،  ف��ادي  القاضي  المرفأ  انفجار  في 
بفصل التحقيق في الشق المتعلق بسبب االنفجار، 
عن  عرضياً،  حادثاً  أم  وأمنياً  إرهابياً  عمالً  أك��ان 
االنفجار،  حصول  عن  بالمسؤولية  المتعلق  الشق 
سمح  ومن  خلفها  ومن  الباخرة  صاحب  سيما  وال 
وما  وتغاضى  أهمل  ومن  المتفّجرة  المواد  بتخزين 

إلى هنالك«.
وقال »لذلك فإن الهيئات االقتصادية ترفع الصوت 
وتطالب بإعالن نتائج التحقيق المتعلقة بالشق األول 
فوراً، ألن هناك أضراراً تقّدر بنحو ملياري دوالر مؤّمن 

عليها تنتظر صدور التقرير للحصول على األموال«.
األي��ام  ه��ذه  ك��ل  تمّر  أن  المحزن  »م��ن  وأض���اف 
السوداء على أهالي بيروت والمستثمرين في بيروت، 
في ظل وجود إمكانية حقيقية وكبيرة للبدء بورشة 
إعادة اإلعمار، فيما السلطة تتعاطى بدم بارد مع هذه 
االقتصادية  »الهيئات  أن  مؤكداً  الوطنية«،  القضية 
الوسائل  وبكل  المستطاع  كل  وستفعل  تسكت  لن 
وفاعلة  سريعة  تحرك  آلية  ستطلق  لذا  المتاحة، 
في  الحق  إلحقاق  والمعنيين،  المسؤولين  كل  تجاه 
هذه القضية الوطنية والوجدانية التي أشعلت قلوب 

اللبنانيين، ونقول: ما ضاع حق وراءه مطالب«.
وشّدد على »ضرورة التوقف عند ما جاء في كالم 
الوزير راوول نعمة حول موضوع التأمين، الذي يثير 
الكثير من القلق والريبة والمخاوف«، مؤكداً أن »كلفة 
األضرار اإلجمالية جراء انفجار المرفأ المؤمن عليها 
حوالى 1659 مليار ليرة، أي ما يعادل ملياراً و100 
شركات  قبل  من  المدفوعة  واألض��رار  دوالر.  مليون 
أصل  من  ليرة  مليار   19 حوالى  اآلن  حتى  التأمين 
ماذا يعني هذا الكالم: هذا يعني  ليرة.  مليار   1659
الدوالر  صرف  سعر  احتساب  مع  بالليرة  الدفع  ان 
احتساب  تم  إذا  أنه  أيضاً،  ويعني  ليرة.  ب�1500 
إع��ادة بناء للمنازل  األض��رار على هذا األس��اس، فال 
والمؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق والمكاتب 
المتضّررة، يعني أيضاً أن إعادة العاصمة إلى سابق 

عهدها سيتطلّب أعواماً طويلة«.
المعلومات  أيضاً،  الريبة  يثير  »ما  أن  إلى  ولفت 
التي  المنكوبة،  الشوارع  من  إلينا  ال��واردة  األكيدة 
تفيد عن عمليات مشبوهة ممهنجة تقوم بها بعض 
شركات التأمين باستغالل الحاجة الملّحة ألصحاب 
مصالحات  إلجراء  المتضّررة  والمنازل  المؤسسات 

معهم لقاء مبالغ أقل بكثير من الخسائر الحقيقية«.
وتحّدث شماس من جهته، عن أهمية مرفأ بيروت 
الكبرى  »الطامة  أن  إلى  مشيراً  االنفجار،  وتداعيات 
»شركات  أن  مؤكداً  التأمين«،  موضوع  في  تبقى 
الفرصة،  ه��ذه  استثمار  كيفية  عرفت  إن  التأمين 
سيصبح حضورها أكبر في الشأن التأميني في لبنان 
وتستحوذ على حصة في السوق أكبر بكثير مما هي 

عليه اليوم«.
الدولي،  للبنك  تقرير  إلى  استناداً  شماس،  ولفت 
إلى أن »سوق التأمين في لبنان تتقاسمه أكثر من 50 
شركة، ويؤدي »التناتش« فيه إلى إضعاف الجميع 
والمالءة  السيولة  تمتلك  الشركات  تعد  لم  حيث 
الالزم. ما يؤكد الحاجة  الدور  الكافية من أجل لعب 

إلى نوع من عمليات الدمج واستحواذ في القطاع«.
مع  التجربة  أن  إلى  أش��ار  »التقرير  أن  وأوض��ح 
كورونا  مثل  لبنان  في  الجماعية  الكبيرة  األزم��ات 
القطاع  وأرهقت  سيئة  كانت   2019 في  والحرائق 

عند  تقف  التأمين  »شركات  أن  معتبراً  التأميني«، 
مفترق طرق وأمام مسؤولية تاريخية، إّما تنجح في 
التحّدي الكبير أو تفشل«، مطالباً شركات التأمين ب� 
»دفع تعويض عادل للمتضّررين من انفجار المرفأ، 
العجلة  تحريك  في  دور  لعب  في  سيساهم  ال��ذي 
التحتية  البنية  بناء  وإعادة  البيروتية  االقتصادية 

المدّمرة«.
المؤسسات  »ع��دد  أن  إل��ى  أش��ار  فقد  أشقر،  أم��ا 
السياحية المتضّررة جّراء انفجار المرفأ يبلغ حوالى 
 2087 163 فندقاً،  2531 مؤسسة، موّزعة كاآلتي: 
وسفر،  سياحة  مؤسسة   188 ليلياً،  وملهى  مطعماً 

و93 مؤسسة تأجير سيارات«.
األض��رار  قيمة  ق��ّدر  الدولي  »البنك  أن  إلى  ولفت 
مليون   800 بحوالى  المؤسسات  لهذه  المباشرة 
دوالر، من دون احتساب األضرار غير المباشرة التي 
على  يوماً   112 حوالى  بعد  بكثير  المبلغ  هذا  تفوق 

االنفجار«.
وكشف عن أن »المفاوضات مع شركات التأمين لم 
ُتسفر عن أي نتيجة حتى الساعة، ولم نستطع وضع 
عن  المطلوبة  التعويضات  على  للحصول  عمل  آلية 
سنقبض  ال نعرف كيف  اآلن،  األضرار« وقال »حتى 
التعويضات، هل بالدوالر كاش، أم شيكات دوالر، أو 

بالليرة اللبنانية«.
شركات  قبل  من  الممارسات  »ه��ذه  أن  واعتبر 
التأمين تثير الريبة ومخاوف كبيرة حول التعويضات 
المتوجبة للمؤسسات السياحية ولكل المتضّررين«. 
وطالب »مرفأ بيروت بدفع التعويضات للمؤسسات 
هذه  لكل  المسّبب  هو  المرفأ  ألن  عليها،  المؤّمن  غير 
المرفأ  إلزام  على  العمل  الدولة  على  لذلك  الخسائر، 
لديهم  ليس  الذين  للمتضّررين  التعويضات  دفع 

بوالص تأمين«.
التأمين  شركات  قيام  عدم  »أن  من  محّذراً  وختم 
تغّطي  عادلة  تعويضات  ودفع  كاملة  بواجباتها 
أن  من  بيروت  سيحرم  لألضرار،  الحقيقية  القيمة 
لن  أي  وخدماتياً،  وفندقياً  مطعمياً  األول��ى  تعود 
المنطقة  في  سياحياً  ومركزاً  مقصداً  بيروت  تعود 

والعالم«.

لالتحاد  التنفيذي  المجلس  مكتب  هيئة  دعت 
العمالي العام، إلى »المبادرة إلجراء حوار صريح 
حول تصحيح األجور علماً بأّن الليرة اللبنانية قد 
خسرت ثلثي قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع سعر 
وأصبحنا  قياسية  أرقاماً  التضخم  وبلغ  ال��دوالر 
المفقرة والفقيرة«، مشددًة  الدول  في أسفل الئحة 
على أن »تصحيح األجور أضحى ضرورة قصوى 
مع المحافظة على قيمة تعويضات نهاية الخدمة 
وذلك  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في 
االتحاد  به  تقّدم  ال��ذي  االقتراح  على  بالموافقة 
لبنان  مصرف  حاكمية  إلى  الصندوق  إدارة  مع 
دوالر  أس��اس  على  التعويض  بصرف  القاضي 
المنّصة  سعر  على  بالليرة  واحتسابه  ال�1500 

الرسمية لمن يرغب«.
إنقاذ  حكومة  تشكيل  في  باإلسراع  وطالبت 
وطنية »قبل وقوع االنفجار الكبير الذي يلوح في 
األفق والقيام بتنازالت متبادلة إلنقاذ الوطن قبل 

التحقيق  من  »االنتهاء  إلى  داعيًة  األوان«،  فوات 
في انفجار مرفأ بيروت لمعرفة طبيعته واإلسراع 
في التعويض على أهالي الضحايا من ِقَبل الدولة 
وشركات التأمين عن األضرار الهائلة التي طاولت 

نصف سكان العاصمة«.
جنائي  مالي  تحقيق  إنجاز  »أهمية  واك��دت 
لكشف الفساد والهدر، سواء في المصرف المركزي 
أو مختلف مؤسسات الدولة وصناديقها وأن يطال 
كانت  ومهما  بآخر  أو  بشكل  ت��وّرط��وا  الذين  كل 

مواقعهم«.
ودعت إلى »مراجعة القرار باإلقفال العام للبالد 
الفرصة  إلتاحة  صحّية  لضرورات  اتخذ  أنه  ولو 
جائحة  لمواجهة  واالستشفائي  الطبي  للجسم 
كورونا، إذ كان على السلطة أن توازن بين قرارها 
وعلى  العمال  على  السلبية  تداعياته  وبين  هذا 
خصوصاً  قطاعاته،  ومختلف  الوطني  االقتصاد 
يمتد  وقد  عابرة  ظاهرة  ليست  الجائحة  هذه  أّن 

مفعولها لوقت طويل، وذلك يقتضي وضع خطة 
اقتصادية شاملة ال أن ُيترك الفقراء والعمال بين 
خطة  جوعاً.  الموت  أم  بكورونا  الموت  خيارين: 
والمصروفين  المياومين  العمال  على  تعويض 
السلع  بدعم  واالستمرار  العمل  عن  والعاطلين 
وسلع  ومحروقات  وقمح  دواء  )م��ن  األساسية 
غذائية( ال التلويح ببيع أمالك الدولة أو الذهب أو 
اللجوء إلى العملة الرقمية للقضاء على ما تبّقى من 

أموال المودعين«.
وشددت الهيئة على »االستمرار في مساعدة 
وذلك  أُق��ّرت،  التي  البرامج  ضمن  المحتاجين 
ورفع  العام  العمالي  االتحاد  مع  بالتعاون 
قيمة المساهمة البالغة 400 ألف ليرة لبنانية 
أمّس  في  هي  أخرى  مجتمعية  فئات  وشمولها 
العمل  وزارة  م��ع  بالتنسيق  إليها  الحاجة 
ووزارة الشؤون االجتماعية والهيئات المعنية 

بذلك«.

ت�صارب تقريري وزارة القت�صاد وبلدية الغبيري 

عن طحين المدينة الريا�صية بين الفا�صد والمطابق للمعايير ال�صحية

الهيئات القت�صادية: للك�صف عن م�صتجّدات

حقوق المت�صّررين لدى �صركات التاأمين

التحاد العمالي حّذر من انفجار كبير: 

لحوار �صريح حول ت�صحيح الأجور

انطالق م�ّالدعم الحكومي للزراعة �ضرورة ملّحةالدعم الحكومي للزراعة �ضرورة ملحةالدعم الحكومي للزراعة �ضرورة ملّحة
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التعويضات، هل بالدوالر كاش، أم شيكات دوالر، أو 

شركات  قبل  من  الممارسات  »ه��ذه  أن  واعتبر 
التأمين تثير الريبة ومخاوف كبيرة حول التعويضات 
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

المركزية  اللجنة  سّر  أمين  أطلع   {
الرجوب،  جبريل  اللواء  »فتح«  لحركة 
بعملية  الخاص  المتحدة  األمم  منّسق 
نيكوالي  األوس��ط  الشرق  في  السالم 
ميالدينوف والوفد المرافق له على آخر 
الساحة  على  السياسية  المستجدات 

الفلسطينية.
ووضع الرجوب، خالل اللقاء أمس، 
مخرجات  ص���ورة  ف��ي  م��ي��الدي��ن��وف 
عقد  ال��ذي  الوطني  ال��ح��وار  اجتماع 
الحوار  أن  مؤكداً  القاهرة،  في  مؤخراً 

دار في أجواء إيجابية.
حركة  مع  اللقاءات  أن  إل��ى  ولفت 
إلن��ج��از  ق��ري��ب��اً  ستستأنف  ح��م��اس 
المراسيم  إلصدار  سيقود  الذي  االتفاق 
االنتخابات  بعقد  الخاصة  الرئاسية 
والمجلس  وال��رئ��اس��ي��ة  التشريعية 

الوطني.
فتح  ح��رك��ة  أن  ال���رج���وب  وأك����د 
محمود  السلطة  رئيس  رأسها  وعلى 
بتحقيق  تاماً  التزاماً  ملتزمة  عباس 
الوطنية،  الشراكة  وإنجاز  المصالحة، 
انتخابات  خالل  من  االنقسام،  وإنهاء 
حّرة ونزيهة، باعتبارها الضمان األخير 
المستقلة،  الفلسطينية  الدولة  إلقامة 

وفقاً لقرارات الشرعّية الدولية.
الرجوب  طالب  آخ��ر،  سياق  وف��ي 
دولياً  التحرك  بضرورة  ميالدينوف 
ل��وض��ع ح���د الن��ت��ه��اك��ات االح��ت��الل 
بحق  المستمّرة  المستوطنين  وقطعان 
وتيرة  تصاعد  ظل  وفي  شعبنا،  أبناء 

االستيطان على األراضي الفلسطينية.
ال���دورة  أع��م��ال  أم���س،  انطلقت   {
ال���وزاري  لالجتماع  ع��ش��رة  الثانية 
الفيديو  تقنية  عبر  للمياه،  العربي 
ك��ون��ف��ران��س، ب��رئ��اس��ة وزي���ر ش��ؤون 
وبمشاركة  الكعبي،  سعد  بقطر  الطاقة 
دولة فلسطين، واألمين العام للجامعة 
من  وع��دد  الغيط،  أب��و  أحمد  العربية 

ممثلي وزارات المياه بالدول العربية.
في  فلسطين  دول���ة  وف��د  وت���رأس 
سلطة  رئيس  االف��ت��راض��ّي:  االجتماع 
التعاون  ومدير  غنيم،  م��ازن  المياه 
الدولي أسماء سالمة، والمستشار رزق 
في  فلسطين  مندوبية  من  الزعانين 

الجامعة العربية.
كلمته  ف���ي  ال��غ��ي��ط،  أب����و  ون���ّب���ه 
إل���ى خ��ط��ورة م��ا تقوم  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
الصهيوني  االح���ت���الل  س��ل��ط��ات  ب��ه 
م��ن االس��ت��م��رار ف��ي س��رق��ة ال��م��وارد 
واحدة  المياه  أن  مؤكداً  الفلسطينية، 

من قضايا الحل النهائي.

ال�سام

التي  المباحثات  جلسة  تركزت   {
برئاسة  دم��ش��ق  جامعة  ف��ي  ع��ق��دت 
رئيس  عابدين  يسار  محمد  الدكتور 
الجامعة والدكتور بهروز بادكو رئيس 
والتجارية  االقتصادية  الشؤون  قسم 
في مؤسسة جهاد األكاديمية اإليرانية 
تطوير  سبل  حول  له  المرافق  والوفد 
والبحثي  العلمي  التعاون  ع��الق��ات 
الطبية  العلوم  مجاالت  في  المشترك 
والرغبة  والهندسية  والتكنولوجية 
في  التخصصية  ال��خ��دم��ات  بتقديم 

المجال العلمي.
إقامة  أهمية  عابدين  الدكتور  وأكد 
دمشق  جامعة  بين  أكاديمية  عالقات 
ومؤسسة جهاد األكاديمية في مختلف 
والتكنولوجية  العلمية  ال��م��ج��االت 
أن  على  مشدداً  والهندسية،  والطبية 
أساسياً  هدفاً  يشكل  العلمي  البحث 
الحالي،  الوقت  في  دمشق  لجامعة 
المشاريع  تكون  أن  ض��رورة  ومبيناً 
مباشرة  صلة  على  المنجزة  واألبحاث 
القطاعين  ف��ي  المشكالت  بمعالجة 

العام والخاص.

العراق

} اتفق وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي نبيل كاظم والسفير التركي في 
العراق فاتح يلدز، على أهمية االعتراف 
المنح  وزي��ادة  بالجامعات  المتبادل 

الدراسية للطلبة العراقيين.
وزارة  ف��ي  اإلع���الم  دائ���رة  وق��ال��ت 
التعليم  »وزي��ر  إن  بيان،  في  التعليم 
كاظم  نبيل  العلمي  والبحث  العالي 
التركي  السفير  استقبل  الصاحب  عبد 
مشروع  وناقشا  يلدز  فاتح  بغداد  في 
العراقية  التركية  الجامعة  إن��ش��اء 

والمنح الدراسية للطلبة العراقيين«.

الأردن

} أعلنت المفوضّية األوروبية نيابة 
عن االتحاد األوروبي، أمس، عن صرف 
مبلغ 250 مليون يورو لألردن في إطار 

برامج المساعدة المالية.
في  األوروبي  االتحاد  سفيرة  وقالت 
هذا  إن  هادجيثيودوسيو  ماريا  األردن 
المبلغ يعكس التزام االتحاد بمواصلة 
ت��ق��دي��م ال��دع��م ال��س��ي��اس��ي وال��م��ال��ي 
الصعبة،  األوق���ات  ه��ذه  ف��ي  ل���ألردن 
والجهود  الحكومية  اإلصالحات  ودعم 
مستقر  اقتصاد  لتحقيق  المبذولة 

وأقوى لصالح المجتمع ككل.
األولى  الدفعة  هو  المبلغ  هذا  ويعد 
االتحاد  واف��ق  ي��ورو  مليون   700 من 

األوروبي على تقديمها لألردن.
صرفت  المفوضية  أن  إل��ى  يشار 

كذلك مساعدات لجورجيا ومولدوفا.

الكويت

الكويت  دول��ة  رؤي��ة  من  انطالقاً   {
إط��ار  وف��ي   »2035 ج��دي��دة  »ك��وي��ت 
الكويت  معهد  دشن  اإلنمائية،  الخطة 
للدراسات القضائية والقانونية الموقع 

اإللكتروني بحلته الجديدة.
وبهذا التدشين يصبح موقع المعهد 
اإللكتروني المصدر الرئيسي للمعلومة 

الموثوقة.

اأخبار الوطن
عدوان �سهيونّي على ريف دم�سق وجنوب القنيطرة..

مرتزقة الحتالل التركّي يحرقون عددًا من منازل الأهالي في ريف الح�سكة

�سورية ت�سارك في اجتماع افترا�سّي حول تقييم التعليم نّظمته اليوني�سكو

لفروف يعلن ا�ستعداد رو�سيا لتلبية احتياجات بغداد الع�سكرّية.. والأميركّيون يحاربون في المنطقة تهديدات اإرهابّية يقفون وراء قيامها

وزير الخارجّية العراقّي: ن�سكر رو�سيا لجهودها في الحرب �سد »داع�ش«

جنود الحتالل يعتدون على فل�سطينّي داخل �سيارة اإ�سعاف

»ال�سعبّية« تحّذر من اأي اإجراءات جديدة ب�ساأن غزة

اإللكتروني  االجتماع  أقيم  سورية  بمشاركة 
التاسع الذي تنظمه منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة »اليونيسكو« حول تقييم التعليم 

وإعادة فتح المدارس عبر اإلنترنت.
تجارب  إلى  االستماع  إلى  االجتماع  ويهدف 
التعليم  وقيمت  خططت  التي  األعضاء  ال��دول 
تقييم  تضمنت  مختلفة  استراتيجيات  خالل  من 

الصفوف الدراسية واالمتحانات.
التعلم  طرائق  اختالف  على  االجتماع  ورّك��ز 
التي اتبعها الطالب خالل فترة تعليق الدوام في 
مستويات  في  تفاوت  إلى  أدت  والتي  المدارس 
المعرفة والمهارات لديهم مع وجود فاقد معرفة 
كبير عند بعضهم ما دفع إلى تحديد مكان الطالب 
في مسار تعليمهم ليتمّكنوا من وضع اإلرشادات 
وتحديد المصادر وصوالً إلى االعتماد على تقييم 
في  الراجعة  التغذية  على  والحصول  التعليم 

نظام التعليم.
قامت  التي  الدول  تحديد  االجتماع  خالل  وتّم 
فتح  إع��ادة  عند  التالميذ  تعلم  مستوى  بتقييم 
التي تخطط للقيام بذلك فضالً  المدارس والدول 
أجل  من  بالتقييم  للقيام  تخطط  التي  الدول  عن 
رصد الفاقد التعليمي لدعم تعافي التعلم ومعرفة 
والحكومات  والمدارس  المعلمين  تخطيط  كيفية 
الدول  إلى  باإلضافة  التقييم  نتائج  الستخدام 
واسع  نطاق  على  التقييم  لتطبيق  تخطط  التي 
وكيفية استخدام المعلومات الواردة إليها لتقديم 

شرح عن الفاقد التعليمي.
وقّدم وزير التربية الدكتور دارم طباع مداخلة 
ركز فيها على تقييم التعليم وإعادة فتح المدارس 
في سورية مركزاً على اهمية الحفاظ على حق كل 
وتطبيق  األمراض  من  وحمايته  التعلم  في  طفل 
فيروس  م��ن  لحمايته  الصحي  ال��ب��روت��وك��ول 
لتعقيم  الضرورية  اإلج���راءات  واتخاذ  كورونا 
ال��وزارة  عملت  حيث  افتتاحها،  قبل  ال��م��دارس 
على زيادة عدد القاعات الصفية لتحقيق التباعد 
المكاني بين الطالب وافتتاح المدارس فضالً عن 
تعويض الفاقد التعليمي وإعادة المتسربين وتم 
التعليم  شهادتي  في  والطالب  التالميذ  اختبار 

األساسي والثانوية بمختلف فروعها.
عملت  ال���وزارة  أن  طباع  الدكتور  وأوض���ح 
فرص  لتأمين  ال��الزم��ة  اإلج���راءات  اتخاذ  على 
تعويض  في  الطالب  لمساعدة  بعد  عن  التعلم 
التعليمية  المنصات  وأطلقت  التعليمي  الفاقد 
الالزمة  البرامج  خاللها  من  وقّدمت  والتربوية 
الحصول  وتسهيل  األه��ل  مع  التشبيك  لضمان 
على المعرفة الالزمة في الفترة التي تزامنت مع 

انتشار فيروس كورونا.
حضر االجتماع أمين اللجنة الوطنية السورية 
مركز  ومدير  حسن  نضال  الدكتور  لليونيسكو 
رمضان  الدكتور  التربوي  والتقويم  القياس 

درويش.
السورية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  أف���ادت  م��ي��دان��ي��اً، 
»سانا« )ليل الثالثاء/ األربعاء(، بوقوع عدوان 
قرية  ق��رب  المانع  جبل  منطقة  على  صهيوني 

رويحينة جنوب القنيطرة.
الصهيوني  العدوان  أن  »سانا«:  مراسل  وأكد 

يستهدف محيط جبل المانع بريف دمشق«.
مقطع  ال��س��وري  الرسمي  التلفزيون  ونشر 
السورية  الجوية  الدفاعات  تصدي  يظهر  فيديو 

المانع  جبل  محيط  في  اإلسرائيلية  للغارات 
بريف دمشق.

تمام  »ف��ي  أن��ه  س��وري  عسكري  مصدر  وأك��د 
قام  األربعاء،  الثالثاء  ليل  من   23.50 الساعة 
من  جوية  ضربة  بتوجيه  الصهيوني  العدو 
جنوب  باتجاه  المحتل  السوري  الجوالن  اتجاه 

دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات«.
األراض��ي  على  صهيوني  ع���دوان  آخ��ر  ك��ان 
الثاني  نوفمبر/تشرين   18 األربعاء  السورية، 
الجوي  الدفاع  وسائط  تصّدت  حيث  الحالي، 
العاصمة  سماء  في  صهيوني  لقصف  السوري، 
استشهاد  عن  أسفرت  ال��غ��ارات  ولكن  دمشق، 
بعض  ووق��وع  جندي،  وج��رح  عسكريين  ثالثة 

الخسائر المادية.
التركي  االح��ت��الل  مرتزقة  واص��ل  ذل��ك،  إل��ى 
اإلجرامية  ممارساتهم  اإلرهابية  التنظيمات  من 
منازل  من  عدد  حرق  على  وأقدموا  األهالي  بحق 
أبو راسين بريف الحسكة  المواطنين في منطقة 

الشمالي.
أن  س��ان��ا  لمراسل  محلية  م��ص��ادر  وذك���رت 
مرتزقة االحتالل التركي من التنظيمات اإلرهابية 

أحرقوا عدداً من المنازل في قرية باب الفرج في 
منطقة أبو راسين شمال الحسكة بعد أن سرقوا 
وغيرها  كهربائية  وأجهزة  أثاث  من  محتوياتها 

من مقتنيات.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيمات اإلرهابية 
وبأوامر من النظام التركي تمارس أبشع الجرائم 
بغية  األه��ال��ي  ع��ل��ى  التضييق  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
في  مكانهم  عوائلها  وإسكان  قراهم  من  إخراجهم 
في  ديمغرافي  تغيير  اح��داث  إلى  ترمي  خطوة 

المنطقة.
وأقدم مرتزقة االحتالل التركي أمس األول على 
والمقتنيات  المعدنية  والمعدات  األث��اث  سرقة 
من  الكهربائية  األجهزة  إلى  إضافة  النحاسية 
العين  برأس  الكنائس  حي  في  توما  مار  كنيسة 
سلطات  من  بغطاء  الخارج  إلى  لتهريبها  وذلك 

النظام التركي.
وتوزيع  استقبال  مركز  أفاد  آخر،  صعيد  على 
أكثر  بعودة  أمس،  سورية،  في  الالجئين  وإقامة 
من 200 الجئ إلى البالد من أراضي لبنان، خالل 

ال��24 ساعة األخيرة.
الرسمي  الموقع  على  المركز  نشرة  في  وجاء 

ساعة  ال��24  »خ��الل  الروسية:  الدفاع  ل��وزارة 
و108  امرأة   64 )منهم  الجئاً   213 عاد  األخيرة 
أراضي لبنان عن طريق  إلى سورية من  أطفال( 
الحدوديين،  وتلكلخ  يابوس  جديدة  معبري 
بينما لم تجر عودة الجئين من أراضي األردن عن 

طريق معبر نصيب الحدودي.
لسالح  التابعة  الفرعّية  الوحدات  وقامت  هذا 
السوري  العربي  للجيش  العسكرية  الهندسة 
من  أراٍض  بتطهير  األخيرة،  ساعة  ال��24  خالل 
ومدينة  دمشق  بريف  دوم��ا  مدينة  في  األلغام 
درعا وبلدة عثمان بريف درعا على مساحة 1.8 
باكتشاف  خبرائها  قيام  إلى  باإلضافة  هكتار، 

وتدمير 12 عبوة ناسفة.
نوفمبر/تشرين   11 األرب��ع��اء  وب��ت��اري��خ 
لالجئين  الدولي  المؤتمر  أعمال  انطلقت  الثاني، 
من  أبرزها  واسعة،  دولية  بمشاركة  دمشق،  في 

روسيا والعراق وإيران ولبنان.
دعم  إل��ى  ال��دول��ي  المجتمع  المؤتمر  ودع��ا 
الطبيعية،  الحياة  إلى  الالجئين وعودتهم  إعادة 
المساعدات  وزيادة  مشاركتهم  زيادة  عن  فضالً 

الموجهة إلى سورية.

حسين  ف��ؤاد  ال��ع��راق��ي،  الخارجّية  وزي��ر  عقد 
في  اجتماعاً  الف��روف،  سيرغي  الروسي  ونظيره 
العاصمة موسكو بحثا خالله العالقات المشتركة، 
في  لدورها  لروسيا  شكره  العراقي  الوزير  وق��دم 

الحرب ضد »داعش«.
ف��إن  ال��ع��راق��ي��ة،  للخارجية  ب��ي��ان  وب��ح��س��ب 

العالقات  وتطوير  تدعيم  سبل  بحثا  »الجانبين 
كافة،  المجاالت  في  وموسكو  بغداد  بين  الثنائية 
سياسياً،  والحيوّي  االستراتيجي،  الطابع  ومنها 
على  الحرص  عن  تعبيراً  وتجارياً،  واقتصادياً، 

تبادل المصالح المشتركة«.
على  ب��الده  حرص  عن  العراقي  الوزير  وأع��رب 

البلدين،  تربط  التي  التاريخّية  بالعالقات  االرتقاء 
ودعا إلى فتح آفاق جديدة لعالقات التعاون.

وقال حسين، إن »العالقات العراق�ية - الروسية 
تشهد تطوراً ملحوظاً، وحققت إنجازات على مستوى 
 14 تفعيل  على  العمل  ومنها  الثنائّية،  المصالح 
مذكرة تفاهم بين البلدين تخص التربية، والتعليم، 
والصحة، والنفط، والنقل، والتي ستوقع خالل عام 
للتعاون  المشتركة  للجنة  اجتماع  وعقد   ،2021

االقتصادي، والفني«.
وأشاد الوزير العراقي بالدور الروسي الفعال في 
محاربة تنظيم »داعش« اإلرهابي، وشّدد على أهمية 
القوات  تدريب  منها  مختلفة  مجاالت  في  استمراره 
لمنع  االستخبارية  المعلومات  وتبادل  العراقية 

عودة نشاط الجماعات اإلرهابية.
ال��روس��ي،  الخارجية  وزي���ر  أع��ل��ن  جهته،  م��ن 
سيرغي الفروف، استعداد بالده لتلبية االحتياجات 
العسكرية العراقية من الصناعات الروسية، مشيراً 
إلى  العراقي  الدفاع  وزي��ر  بها  سيقوم  زي��ارة  إل��ى 

روسيا في المستقبل القريب.
وقال الفروف عقب مباحثاته مع وزير الخارجية 
العراقي فؤاد حسين، أمس: »لطالما لعب بلدنا وال 
يزال يلعب دورا مهما وكبيرا للغاية في ضمان القدرة 
الدفاعية للعراق، وتجهيز الجيش وقوات األمن، بما 
على  نحن  اإلرهابية.  التهديدات  سياق  في  ذلك  في 
استعداد لتلبية أي احتياجات عراقية من المنتجات 

العسكرية الروسية الصنع«.
العراقي  الدفاع  »وزي��ر  أن  إل��ى  الف��روف  وأش��ار 

القريب،  المستقبل  في  روسيا  إلى  بزيارة  سيقوم 
حيث سيتم بحث هذه المسألة بالتفصيل«.

تتحمل  المتحدة  ال��والي��ات  أن  الف���روف  وأك���د 
المسؤولية المباشرة عن ظهور التهديدات اإلرهابية 
التي بررت بمحاربتها تمركزها العسكري في بعض 

دول المنطقة.
وأعلن الفروف، أن روسيا في تقييماتها للتواجد 
العسكري األميركي في دول أخرى تعتمد بالدرجة 
إلى  الفتا  ال��دول،  تلك  حكومات  مواقف  على  األولى 
أن قرار واشنطن إرسال قوات إلى سورية من دون 
موافقة حكومة دمشق يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

األميركيين  أن  إل��ى  اإلش���ارة  »ب���ودي  وت��اب��ع: 
ف��ي ال���دول ال��ث��الث ال��م��ذك��ورة )س��وري��ة وال��ع��راق 

أنشأوه  إرهابياً  تهديداً  يحاربون  وأفغانستان( 
بأنفسهم إلى حد كبير«.

وقال وزير الخارجية الروسي إن تدخل الواليات 
المتحدة وحلفائها في العراق وسورية وليبيا لم يؤد 
إلى تحسين الظروف في تلك الدول بل خلف مشاكل 
يضطر مواطنو تلك الدول وحكوماتها إلى تجاوزها 
اليوم. وأضاف: »من المهم مبدئياً أن تمتنع اإلدارة 
المغامرات  هذه  مثل  عن  المستقبل  في  األميركية 
الخارجية ال سيما تلك التي تجلب مخاطب في غاية 

الخطورة إلى المنطقة«.
العراق  مع  تتعاون  روسيا  أن  إلى  الوزير  ولفت 
خطط  عن  النظر  بغض  اإلرهاب  محاربة  مجال  في 

الواليات المتحدة بشأن تمركزها في البالد.

فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  ح��ذرت 
أمس، من اتخاذ السلطة الفلسطينية والحكومة في 
و«محاولة  غزة،  ضد  جديدة  إجراءات  أي  الله،  رام 

استنزافها معيشًيا واقتصادًيا«.
التصريحات  إن  لها،  بيان  في  الجبهة  وقالت 
السلطة  ف��ي  المسؤولين  بعض  ع��ن  ال��ص��ادرة 
بتصعيد  والتلميح  غزة،  قطاع  بشأن  الفلسطينية 
سلطوية«  »محاولة  بمثابة  القائمة،  اإلج���راءات 
غير  »ال��ق��رارات  مسلسل  إط��ار  في  غ��زة  تستهدف 
عودة  آخرها  ك��ان  والتي  تتخذ  التي  المسؤولة« 
العالقات مع االحتالل في مخالفة لقرارات المجلسين 
الرئيس محمود عباس  الوطني والمركزي وخطاب 
اتفاقيات  العامين بالتحلل من  األمناء  أمام اجتماع 

أوسلو والتزاماتها األمنية.
وأضافت »أن خطورة التصريحات الصادرة عن 
مسؤولين في السلطة تكمن في أن نتيجتها ستكون 
تعميق معاناة أهل القطاع الذين يواجهون الحصار 
والجائحة والعدوان ويعانون من نتائجها، عدا عن 
أنها تأتي في لحظة سياسية مطلوب فيها عدم حرف 

بوصلة الصراع مع العدو، وتتطلب التمسك بقرارات 
ومخرجات اإلجماع الوطني واجتماع األمناء العامين 
من  التحلل  وعدم  لها،  الظهر  وإدارة  التنكر  من  بدالً 
استجابة  الشهداء  وأس��ر  األس��رى  إزاء  االلتزامات 

للضغوط الصهيونية األميركية«، وفق البيان.
السياسات  ه��ذه  »إن  الشعبية  ب��ي��ان  وخ��ت��م 
روح  من  تضعف  لن  والممارسات  والتصريحات 
الغضب  بوصلة  ح��رف  ف��ي  وال  شعبنا،  مقاومة 
وال  السياسات،  لهذه  ال��راف��ض  الشامل  الشعبي 
وبالمقاومة  بالوحدة  وتمسكه  شعبنا  وح��دة  في 
الشعبية والشاملة لالحتالل بقيادة وطنية موحدة 
تحقق الوحدة الميدانية، وتتصدى لالستيطان ولكل 

تعبيرات االحتالل ووجوده على أرضنا«.
سيارة  على  االحتالل  جنود  اعتدى  ذل��ك،  إل��ى 
أحد  العتقال  محاولة  ف��ي  فلسطينية،  إس��ع��اف 
منطقة  في  مظاهرة،  في  خرجوا  الذين  المصابين، 
رفًضا  الغربية،  الضفة  شرقي  الشمالية،  األغ��وار 

للتوسع االستيطاني في الضفة الغربية.
ويظهر مقطع مصور قيام جنود صهاينة باعتقال 

أحد المصابين، من داخل سيارة اإلسعاف بالقوة من 
دون مراعاة حالته الصحية.

كما قام الجنود باالعتداء على أحد الطواقم الطبية 
رغم النداءات بالتخلي عن اعتقال المصاب.

أب��واب  إغ���الق  ف��ي  المسعفين  أح��د  ون��ج��ح 
مكان  عن  بعيداً  المصاب  ونقل  اإلسعاف،  سيارة 

الحادث.
خرجت  الفلسطينية،  الفصائل  من  وبدعوة 
الثالثاء، مظاهرة في منطقة غور األردن في الضفة 

الغربية رفضاً لسياسة التدمير في المنطقة.
المسيل  الغاز  قنابل  االحتالل  جنود  واستخدم 
تدخل  كما  والمطاطي،  الحي  والرصاص  للدموع 
حيث  المتظاهرين،  على  جسدياً  باالعتداء  الجنود 
بالغاز  منهم  العديد  وتأثر  فلسطينيين،   3 أصيب 

المسيل.
ومنذ بداية العام الجاري 2020، هدمت سلطات 
االحتالل 689 مبنى بالضفة، بما فيها شرقي القدس، 
مأوى،  دون  من  وتركتهم  فلسطينياً   869 وشردت 

وفق إحصاء حديث لألمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني )30 
عاماً( برصاص جنود االحتالل على حاجز الزعيم 
بزعم  خطيرة،  ب��ج��روح  المحتلة،  ال��ق��دس  ش��رق 
محاولته تنفيذ عملية دهس، قبل قليل، وفق إعالم 

العدو.
بلدة  من  الشاب  إن  العدو  إعالم  وسائل  وقالت 

إلى  نقله  وت��م  المدينة،  ش��رق  شمال  العيساوية 
مستشفى »هداسا«.

مواقع  على  متداولة  »فيديو«  مقاطع  وأظهرت 
التواصل االجتماعي، استنفاراً لجنود االحتالل حول 
إضافية  تفاصيل  ُتعرف  ولم  الحاجز،  قرب  مركبة 

حتى اللحظة.

مجلس  إلى  رسمية  رسالة  إرسال  أمس،  العراق،  كردستان  إقليم  حكومة  في  الوزراء  مجلس  قّرر 
الوزراء االتحادي للمطالبة بإرسال جزء من حصة اإلقليم المالية لألشهر )5 – 6 – 7 – 10(.

وبحث اجتماع مجلس الوزراء أمس، مستجدات المفاوضات مع الحكومة االتحادية إزاء الحقوق 
والمستحقات المالية لإلقليم، وباألخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل 

مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكردستانية.
وأوفى  وسعه،  في  ما  كل  بذل  كردستان  »إقليم  إن  البرزاني،  مسرور  اإلقليم  حكومة  رئيس  وقال 

بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة االتحادّية، وال يزال مستمراً في المحادثات«.
االتحادية  الحكومة  مع  بالتباحث  المعني  الرسمّي  الطرف  هي  كردستان  »حكومة  أن  وأضاف، 

لحل المشاكل، ولن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كردستان«.
وانتهاك  خطيرة  سابقة  كردستان  إقليم  حصة  من  جزء  إرسال  في  »التأخير  أن  البرزاني،  وأكد 

للحقوق المشروعة لشعب اإلقليم«.
وحكومة  االتحادية  الحكومة  بين  للحوار  مؤقتة  لجنة  العراقي،  النواب  مجلس  شكل  أمس  وأول 

إقليم كردستان العراق بشأن مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لسنة 2021.

اأربيل تقّرر اإر�سال ر�سالة اإلى بغداد ب�ساأن 

الم�ستحقات المالية لأربعة اأ�سهر

Twelfth year /Thursday / 26  November 2020 / Issue No. 3389
السنة الثانية عشرة / اخلميس / 26 تشرين الثاني 2020 / العــدد 3389

ومسؤول  لحماس  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  ق��ال 
وضعنا  إن  م����رزوق،  أب���و  م��وس��ى  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
فتحنا  ألننا  أح��ًدا  يسر  ال  الدولية  الساحة  في  كفلسطينيين 

بوابة االعتراف ب� »إسرائيل«.
وأوضح ابو مرزوق  خالل لقاء حواري مع الهيئة الدولية 
لدعم حقوق الشعب الفلسطيني )حشد(: أن المنطقة منشغلة 
األزمات  انفراج ألي من  بنفسها وال يوجد مؤشر حقيقّي على 

في الوضع اإلقليمي.
أشار الى أن الجامعة العربية أصبحت مغيبة على اإلطالق 
الى أن هناك مساعي شديدة  وهي َمن فعلت هذا بنفسها، الفتاً 
لبناء »بعض التحالفات« بقيادة الكيان الصهيوني في المنطقة.

أولوياتها  من  ليست  بايدن  إدارة  أن  م��رزوق،  أبو  وبين 
الموضوع الفلسطيني بل الوضع الداخلي األميركي واستعادة 
الى  مشيراً  وروسيا،  إي��ران  أزم��ات  مع  والتعامل  تحالفاتها 
»بمنظور  ليس  لكن  الصهيونية  األجندة  سيخدم  بايدن  أن 

الفوضى« الذي عمل به ترامب.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تريد أن تعيد تأهيل نفسها 
من أجل تقديم هذا الوضع للمجتمع الدولي لالعتراف بها بعد 

غياب الشرعيات والضغط األميركي عليها.
ب��ح��وارات  تمسكت  فتح  حركة  إن  م���رزوق،  أب��و  وق��ال 
بدءاً  بالتتابع  االنتخابات  إج��راء  بشرط  األخيرة  القاهرة 
الوطني  المجموع  خيار  ورفضت  الرئاسية  ثم  بالتشريعية 

متزامنة. بإجرائها 
السياسّية  التسوية  مربع  إلى  جّرنا  تريد  فتح  وأض��اف: 
هذه  وعمر  ذلك  يرفض  الوطني  المجموع  ألن  ذلك  ال،  وقلنا 
مربع  إلى  تأخذونا  أن  يمكن  ال  مستدركاً:  فاشل،  التجربة 
وبحكم  واق��ع،  كأمر  أوسلو  خيار  مع  تعاملنا  ونحن  فاشل، 

الخيارات.
وشدد أبو مرزوق، على أن »عودة التنسيق األمني أفشلت 
الفلسطيني  الشعب  مستوى  على  الداخلية  المصالحة  ملف 

وأفشلت الوحدة الوطنية«.
وتابع: ال يوجد خيار آخر عن الوحدة والوطنية والشراكة 
والسلطة  التحرير  منظمة  ف��ي  ذات��ن��ا  وتطوير  السياسية 

الفلسطينية، مستدركاً: رهاننا على شعبنا وليس هناك رهان 
وال  »إسرائيل«  نيات  حسن  على  االعتماد  نستطيع  وال  آخر 

بايدن وال المجتمع الدولّي.
ونّوه الى أن الضفة الغربية بحاجة إلى المقاومة التي هي 

وحدها تستطيع أن توقف االستيطان وتمنع التطبيع. 
داخلياً  الشعبية  المقاومة  على  اتفقنا  مرزوق،  أبو  وأكمل 
وخارجياً، لكن أين الخطوات الفعلية لذلك وأين ما اتفق عليه 

باجتماع األمناء العامين وعلى اللجان الثالث.
نتملك  أن  يجب  لكن  الكثير  نفعل  أن  نستطيع  قائالً:  أردف 
شعبنا  عن  بعيداً  زال  ال  الفلسطيني  وال��ق��رار  لذلك  اإلرادة 

وفصائله.

اأبو مرزوق: فتح تريد جّرنا  اإلى مربع الت�سوية ال�سيا�سّية!
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سّربت وسائل إعالم في 

كيان االحتالل بعض 

وقائع لقاء بومبيو 

ونتنياهو وبن سلمان، 

ومنها التعاون في 

لبنان ومناطق السلطة 

لجنة  وتشكيل  الفلسطينية 

لكل من الساحتين توّحد 

الجهود وتجمع الحلفاء 

في خطة عمل موحدة 

إعالمية وأمنية وسياسية.
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روحاني يوؤكد اإمكانّية اإعالن العودة اإلى ما ين�ص عليه االتفاق النووّي

والحر�ص الثورّي يعتبر اأن الخيار الع�سكرّي خرج من جدول اأعمال اأميركا

فنزويال واإيران تخّططان لعقد لجنة م�ستركة ثنائّية 

بم�ساركة جميع وزراء الحكومتين

الن اإلى �سل�سلة ال�سين واليابان تتو�سّ

 

من التوافقات حول التعاون

وكالة الدواء االأوروبّية تناق�ص اإنتاج اللقاح الرو�سّي

وماكرون يك�سف عن تخفيف تدريجّي لالإغالق  

قال الرئيس االيراني حسن روحاني إنه »في حال عودة 
من  الكثير  حل  فسيتم  النووي  االتفاق  إلى  وأميركا  إي��ران 
أن »تدين  المقبلة  األميركية  اإلدارة  من  المشكالت«، متوقعاً 
تصلح  وأن  إي��ران  تجاه  ترامب  دونالد  الرئيس  سياسات 

السياسات غير الصحيحة«.
وأوضح روحاني في كلمة له أمس، أن »سياسة إيران هي 

االلتزام مقابل االلتزام وتقليل التوتر مقابل تقليل التوتر«.
كما لفت الرئيس اإليراني إلى أنه »إذا كانت هناك مثل هذه 
اإلرادة لدى حكام الواليات المتحدة المستقبليين فمن السهل 

حل المشكلة«.
إعالن  وأميركا  إيران  من  لكل  »يمكن  أنه  إلى  أشار  كذلك 

العودة إلى ما ينص عليه االتفاق النووي«.
يذكر أن المرشد اإليراني السيد علي خامنئي قال أول أمس 
إن »العقوبات جريمة ارتكبتها أميركا وشركاؤها األوروبيون 

ضد الشعب اإليراني«.
أّكد  االقتصادي  للتنسيق  األعلى  المجلس  اجتماع  وفي 
المفاوضات،  عبر  العقوبات  رفع  حاولنا  »نحن  خامنئي 
أنه »إذا تمكنت إيران  ولكنها لم تكن ذات جدوى«، موضحاً 
من تجاوز العقوبات بمساعيها فإن الطرف اآلخر سيرى ذلك 

وسيرفع العقوبات تدريجياً«.
إلحباط  الالزمة  »االمكانات  لديها  بالده  أن  إلى  أشار  كما 
وعدم  الالزمة  والمساعي  الجهد  ب��ذل  وعلينا  العقوبات 
غير  اميركا  »وض��ع  أن  على  مشدداً  بالمشاكل«،  الوقوع 
إيران  ضد  موقفاً  باستمرار  يتخذون  واألوروبيون  واضح 

ويتدخلون في الشؤون اإلقليمية«.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
رفع  إذا  بالكامل،  النووي  االتفاق  ستنفذ  »إيران  إن   ظريف، 
الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن العقوبات عن بالده«.

الرسمية، قال  إلى صحيفة »إيران«  ظريف وفي تصريح 
مشيراً   ،»)1+5( مجموعة  إطار  في  ممكنة  »المفاوضات  إن 
الواليات  انضمام  كيفية  لمناقشة  مستعّدة  »طهران  أن  إلى 

المتحدة إلى االتفاق من جديد«.
تعّهد  بايدن  جو  المنتخب  األميركي  »الرئيس  أن  يذكر 
بالعودة إلى االتفاق المبرم عام 2015، وذلك في حال التزام 

طهران ببنوده«.
2018 انسحاب  8 أيار  ومن المعلوم  أن ترامب أعلن في 
العقوبات  إيران، وأعاد فرض  النووي مع  االتفاق  بالده من 

عليها، واعتبر أن االتفاق ال يمنعها من امتالك قنبلة نووية.
اإليراني،  الثوري  للحرس  العام  القائد  قال  جهته،  من 
اللواء حسين سالمي، إن »الخيار العسكري خرج من جدول 

أعمال الواليات المتحدة وكافة األعداء«.
اإليرانية  »مهر«  وكالة  نشرته  بيان  في  سالمي،  وتابع 
ستترافق  التي  النهاية،  حتى  صامدون  »نحن  بقوله  أمس، 

مع الزوال التام للعدو، الذي نشهد حالياً مرحلة غروبه«.
وأكمل قائد الحرس الثوري »العدو األميركي يشعر حالياً 
باليأس واإلحباط، والحرب العسكرية خرجت من خياراته 

تماماً«.
القائد العام للحرس الثوري أن »الحرب العسكرية  وأكد 
فهو  لذا  واقعية،  حقيقة  وهذه  العدو  خيارات  من  خرجت 
اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  القيمة  ال��روح  يستهدف 

والشعب ودينه وثقافته ومعيشته وصحته«.
وأضاف سالمي قائالً »نقف جميعاً في الساحة للدفاع عن 

القيم السامية للشعب اإليراني«.

الجهاد، نحن صامدون  وأتم بقوله »لن نتخلى عن نهج 
حتى الغروب المطلق لألعداء، ونؤمن بانتصارنا وسنتابع 

ذلك«.

أن  أري���ازا،  خ��ورخ��ي  الفنزويلي  الخارجية  وزي��ر  أك��د 
ثنائّية  مشتركة  لجنة  لعقد  تخّططان  وإي��ران  »فنزويال 

بمشاركة جميع وزراء الحكومتين«.
وفي مقابلة خاصة له مع »وكالة الجمهورية اإلسالمّية 
وفرتا  وطهران  »كاراكاس  إن  أري��ازا،  قال  )إرن��ا(  لألنباء« 
جهوداً  وبذلتا  بينهما،  الثنائية  العالقات  لتوسيع  األرضية 

لتطوير عالقاتهما الثنائية في السنوات األخيرة«.
هذه  تطور  وقف  يستطيع  أحد  »ال  أنه  على  شّدد  أري��ازا 
األه��داف  يتشاركان  »البلدين  أن  موضحاً  ال��ع��الق��ات«، 

واألعداء فيما يكمل اقتصاد كل منهما اقتصاد اآلخر«. 
وتناول الوزير الفنزويلي زيارة وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف إلى كراكاس في 4 تشرين الثاني الحالي، 
وإرسال ناقالت إيرانّية إلى فنزويال، وقال: »رغم العقوبات 

في  كورونا  فيروس  تفشي  عن  الناتجة  والقيود  األميركّية 
التجارية  والتبادالت  السياسية  الوفود  زيارات  فإن  العالم 

والتعاون االستراتيجي واالقتصادي بين البلدين يستمر«.
طهران  بين  الثنائية  العالقات  »أهمية  على  أكد  أري��ازا 
وكراكاس خالل الحكومتين الحاليتين للبلدين«، معرباً عن 
اعتقاده بأن »الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو، والرئيس 
المجاالت  بعض  على  يركزان  روح��ان��ي،  حسن  اإلي��ران��ي 
البلدين،  ضد  األميركية  بالعقوبات  المتأثرة  االستراتيجية 

والتي أصبحت على رأس أولويات شعبي البلدين«.
عدة  ناقالت  األخيرة  األشهر  في  أرسلت  إيران  أن  وُيذَكر 
هذا  تخفيف  في  للمساعدة  فنزويال  إلى  بالوقود  محملة 
كسراً  اإليرانّية  النفط  ناقالت  دخول  يعتبر  حيث  النقص، 

للحصار األميركي المفروض على فنزويال.

إن  إلى طوكيو،  أول أمس  أثناء زيارته  الخارجية الصيني وانغ يي  قال وزير 
بما  القضايا،  من  كبيرة  مجموعة  بشأن  توافق  إلى  توصلتا  واليابان  »الصين 
في ذلك مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد )كوفيد19-( وتعزيز االنتعاش 

االقتصادّي، ودعم بعضهما البعض في استضافة دورة األلعاب األولمبية«.
توشيميتسو  الياباني  الخارجية  وزير  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  وخالل 
موتيغي عقب اجتماعهما، قال وانغ إنه »نظراً ألن المرض ال يزال مستشرياً في 
كافة أنحاء العالم، يتشاطر المجتمع اإلنساني السراء والضراء وترتبط مصالح 

وأمن جميع البلدان ارتباًطا وثيقاً«.
وأضاف أن »الصين واليابان، بوصفهما دولتين هامتين في المنطقة والعالم، 
مسؤولية  تتحّمالن  ومتبادلة،  استراتيجية  منفعة  ذي  تعاون  في  وشريكتين 

تعزيز التضامن والتنسيق لمواجهة التحديات سوياً«.
وزيري  بين  مباشر  اتصال  أول  كان  موتيغي  مع  »اجتماعه  إن  وانغ  وقال 
الخارجية منذ تفشي المرض«، مضيفاً أنهما »أجريا مناقشات صريحة ومتعّمقة 
االهتمام  ذات  واإلقليمية  الدولية  القضايا  عن  فضالً  الثنائية  العالقات  بشأن 

المشترك، وتوصال إلى سلسلة كبيرة من التوافقات الهامة«.
االستراتيجي  التوجيه  ظل  في  أنه  على  اتفقا  »الجانبين  أن  وانغ  وأض��اف 
على  يتعين  البلدين،  بين  األربع  السياسية  الوثائق  إلى  واستناداً  للرئيسين 
الصين واليابان تعزيز الثقة المتبادلة واالنخراط في تفاعالت إيجابية، من أجل 

إقامة عالقات ثنائية تلبي متطلبات العصر الجديد«.
كورونا  فيروس  مرض  مكافحة  مواصلة  على  اتفقا  »الجانبين  أن  وأض��اف 
الجديد على نحو مشترك، وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، وإقامة تعاون 
التعاون  في  مشتركة  إسهامات  وتقديم  الشعبين  صحة  وحماية  ودوائي،  طبي 

اإلقليمي والدولي في مجال الصحة العامة«.
كما قال وانغ إن »البلدين اتفقا على العمل معا للنهوض بالتعافي االقتصادي، 
من  مناسب  وقت  في  المستوى  رفيع  االقتصادي  الحوار  من  جديدة  جولة  وعقد 
العام المقبل، ومواصلة تعزيز التعاون في المجاالت الرئيسّية كاالبتكار العلمي 
والتقني والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة والرعاية الطبية والرعاية الصحية 

والتجارة اإللكترونية وأسواق الطرف الثالث«.

وأضاف أن »الجانبين اتفقا على بذل الجهود من أجل التطبيق المبكر التفاقية 
الشراكة االقتصادية الشاملة اإلقليمية وتسريع المفاوضات حول منطقة التجارة 
الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية والتعاون اإلقليمي، ودعم وتعزيز 

النظام التجارّي متعّدد األطراف المرتكز على القواعد«.
األلعاب  دورة  استضافة  في  البعض  بعضهما  »دعم  على  البلدان  اتفق  كما 
الشتوية في بكين وإنجاح هذين  األولمبية  األلعاب  األولمبية في طوكيو ودورة 

الحدثين الرياضيين الرئيسيين«.
آللية  اجتماع  عقد  الجانبان  يعتزم  أخ��رى،  ناحية  »من  أنه  وان��غ  وأض��اف 
المناسب،  الوقت  في  الشعبية  التبادالت  ح��ول  المستوى  رفيعة  التشاور 
وزيادة  الجائحة،  انقضاء  بعد  كامل  بشكل  الثنائية  األفراد  تبادالت  واستئناف 
المتبادل والصداقة  التفاهم  اإلقليمي، وتعزيز  الصعيد  التبادالت والتعاون على 

بين الشعبين والنهوض ببيئة الرأي العام لصالح العالقات الثنائية«.
المسار  إطالق  »سيتم  أواًل،  ع��دة«.  ق��رارات  اتخذا  »الجانبين  أن  وانغ  وذكر 
تعزيز  لزيادة  الشهر  هذا  خالل  البلدين  بين  الالزمة  األف��راد  لتبادالت  السريع 

استئناف التعاون في العمل واإلنتاج«.
التعاون  بشأن  المعنية  الدوائر  بين  تشاور  آلية  البلدان  »سينشئ  ثانياً، 
التواصل  وتسريع  المائية،  والمنتجات  الزراعية  والمنتجات  األغذية  مجال  في 

والتنسيق في هذا القطاع«.
المناخ،  آلية تشاور بشأن سياسات معالجة تغير  ثالثاً، »سينشئ الجانبان 
من أجل تعزيز تنسيق السياسات والتعاون العملي بشأن تغير المناخ وحماية 

البيئة«.
لتطبيع  الخمسين  بالذكرى  لالحتفال  االستعداد  في  البلدان  »سيشرع  رابعاً، 
في  وسينظران   ،2022 عام  في  واليابان  الصين  بين  الدبلوماسية  العالقات 
العام  إلى  واليابان  الصين  بين  والرياضي  الثقافي  التبادل  تعزيز  عام  تأجيل 

المقبل و2022«.
خامساً، »سيعقد البلدان جولة جديدة من المشاورات رفيعة المستوى حول 
والتبادالت بين وزارتي  التواصل  المقبل، بهدف تعزيز  الشهر  البحرية  الشؤون 

الشؤون الخارجية وهيئات إنفاذ القانون البحري في البلدين«.

سادساً، »سيسعى البلدان بقوة إلطالق الخط المباشر في إطار آلية االتصال 
البحري والجوي بين وزارتي الدفاع في البلدين خالل هذا العام، من أجل تعزيز 

إدارة المخاطر والسيطرة عليها وتعزيز الثقة األمنية المتبادلة«.
اليابان  مع  للعمل  مستعدة  الجديدة  الظروف  ظل  في  »الصين  إن  وانغ  وقال 
نطاقاً  أوس��ع  رؤي��ة  خالل  من  بالتعاون  والنهوض  بالمسؤوليات  لالضطالع 
الفوائد  من  المزيد  لتحقيق  المجاالت،  من  أكبر  عدد  وفي  فاعلية  أكثر  وإجراءات 

للشعبين وكذلك المجتمع الدولي«.
جدير بالذكر أن وانغ وصل إلى طوكيو، للقيام بزيارة للبالد.

صّرح المتحدث الرسمي للمفوضية األوروبية أمس، بأن »الوكالة 
الروسي  اللقاح  حــول  أولــى  مناقشات  تجري  لــأدويــة  ــة  ــيّ األوروب
الصدد  بهذا  ورد  طلب  بعد   )V المضاد لفيروس كورونا )سبوتنيك

من الشركة المصنّعة«.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث، أن »الوكالة األوروبية لأدوية لم 

تتلق طلبات للحصول على إذن لبيع اللقاح في السوق األوروبية«.
أيــة طلبات  األوروبــيــة  األدويـــة  تتلق وكــالــة  »لــم  المتحدث:  وقــال 
االتحاد  ســوق  )فــي  الــلــقــاح  هــذا  مثل  لبيع  مــوافــقــة  على  للحصول 
األوروبي( ضّد كوفيد19-. ولكن المطّور تواصل مع وكالة األدوية 

األوروبية، وهم اآلن )بالوكالة( في مرحلة المناقشة األولية«.
وأضاف بأن »المفوضية األوروبية أيضاً لم يكن لديها بعد بيانات 
عن اللقاح الروسي«. وأوضح ممثل المفوضية األوروبية أن »اللجنة 

ال تملك أية بيانات عن اللقاح الروسي«.
كما أوضح أن »وكالة األدوية التابعة لالتحاد األوروبي سوف تقّدم 

توصيات سيتم نشرها على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت«.
ُيذكر أنه عقب محادثات وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس 
مانتوروف مع وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، في وقت 
سابق، أصبح من المعروف أن روسيا تناقش إنتاج اللقاح الروسي 
التي  هنغاريا،  في  المستجّد  كورونا  فيروس  ضد   »V »سبوتنيك 

يجري فيها إعداد موقع اإلنتاج.
كيريل  الــروســي،  المباشر  االســتــثــمــار  صــنــدوق  رئــيــس  وأعــلــن 
دميترييف، في وقت سابق، أن »الصندوق، قّدم طلباً لتسجيل اللقاح 
إنتاجه  يستبعد  وال  األوروبية  التنظيمية  الهيئة  إلى   ،)V )سبوتنيك 

في ألمانيا«. وأوضح أن »الطلب قد أرسل في 22 تشرين األول«.

ضد  العالم  في  لقاح  أول  تسجيل  عن  أعلنت  قد  روسيا  وكانت 
»كوفيد19-« في شهر آب الماضي، وحتى اآلن تم تسجيل لقاحين، 
األوبئة  ألبــحــاث  »غــامــالــي«  مــركــز  ويــطــّوره   »V »سبوتنيك  األول 
»إيبيفاك كورونا« يطّوره  أطلق عليه اسم  الدقيقة، والثاني  واألحياء 

مركز »فيكتور« الحكومي«.
النطاق  واسعة  تطعيم  حملة  إلطالق  الروسية  السلطات  وتسعى 

ضد كورونا في البالد بحلول نهاية العام الحالي.
وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول أمس، في 
خطاب تلفزيوني لأمة أن »الشعب الفرنسي سوف يتمتع بمزيد من 
الحرية في ممارسة التمارين في الهواء الطلق إبتداء من يوم السبت، 
بسبب  الــبــالد  أنــحــاء  جميع  على  المفروض  اإلغـــالق  رفــع  يتم  وقــد 
استيفاء  تم  حال  في  األول  كانون   15 في  الجديد  كورونا  فيروس 

الظروف الصحية«.
 28 السبت  يــوم  جــديــدة  صفحة  تفتح  »ســـوف  مــاكــرون:  وقـــال 
تشرين الثاني«. وابتداء من السبت، سيتم السماح بممارسة التمارين 
وسيسمح  يومياً،  ساعات  ثــالث  إلــى  تصل  لمدة  الطلق  الــهــواء  في 
20 كم من منازلهم. ويسمح  لأشخاص بالتنقل لمسافة تصل إلى 
حالياً لأشخاص بالتمرين لمدة ساعة واحدة فقط وفي دائرة نصف 

قطرها كيلومتر واحد.
فتح  بإعادة  أيضاً  السماح  سيتم  أيضاً،  السبت  يوم  من  واعتباراً 
المتاجر غير األساسية حتى الساعة 9 مساء في ظل معايير صحية 
بـ30  داخلياً  الدينية  الشعائر  بإقامة  السماح  سيتم  كما  صــارمــة، 

مصلياً، وفقاً لماكرون.
وقال ماكرون إنه »على الرغم من تراجع كوفيد19- في فرنسا، 

إال انه من الضروري مواصلة العمل في المنزل والتخلي عن السفر 
غير الضروري«، مضيفاً أن »الفيروس ال يزال موجوداً«.

وإذا تحّسن الوضع بشكل أكبر وانخفض عدد اإلصابات بكوفيد-
19 إلى أقل من 5000 حالة يومياً، بحسب قوله، فقد يتّم رفع اإلغالق 
في 15 كانون األول مع السماح بإعادة فتح دور السينما والمسارح 

والمتاحف مع االلتزام ببروتوكوالت صحية صارمة.
الساعة  حتى  مساء   9 الساعة  من  التجول  »حظر  إن  قال  أنه  غير 
7 صباحاً سيظل سارياً على جميع أنحاء البالد باستثناء يومي 24 
والحانات  المطاعم  إغالق  أنه »سيتعين  األول«، مضيفاً  كانون  و31 
والمقاهي والصاالت الرياضية حتى 20 كانون الثاني لتجنّب عودة 

الفيروس«.
في  الجديد  كورونا  بفيروس  اإلصابات  ارتفعت  سبتمبر،  ومنذ 
فرنسا إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في الموجة األولى 
من الوباء، مما دفع البالد إلى فرض إغالق ثاٍن على كافة األنحاء في 

أكتوبر.  30
إبــطــاء انتشار  أكــلــهــا. نجحنا فــي  آتــت  وقـــال مــاكــرون »جــهــودنــا 

الفيروس. وحققنا هذه النتائج معاً. لقد أنقذنا األرواح معاً«.
جديدة  إصابة   9155 عن  فرنسا  أبلغت  أيضاً،  الثالثاء  يوم  وفي 
في 24 ساعة، ليرتفع العدد اإلجمالي للحاالت إلى 2153815 فيما 
تجاوز عدد حاالت الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا الجديد حاجز 
و454  المستشفيات  في  مريضا   551 وفاة  تسجيل  بعد  ألفا  الـ50 
عن  الــصــادرة  البيانات  بحسب  المسنين،  رعــايــة  دور  فــي  آخــريــن 

السلطات الصحية.
وتم وضع إجمالي 4289 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي، 

مما  مريضاً،   4454 البالغ  االثنين  يوم  عن  مريضاً  بـ165  أقل  أي 
يعّزز التراجع المسجل منذ 14 تشرين الثاني.

وحذر ماكرون من أن »العودة إلى الوضع الطبيعي ليست للغد.. 
ويجب أن نواصل جهودنا«.

على  للسيطرة  هدفنا  لتحقيق  عدة  أسابيع  أمامنا  تزال  »ال  وقــال: 
الوباء وإبقاء عدد اإلصابات عند حوالي 5 آالف حالة يومياً وما بين 

اإلنعاش«. أسرة  في  مريض  و3000   2500
وأضاف أنه »سيتعين على الحكومة والبرلمان مناقشة كيفية جعل 
عزل المصابين إلزامياً«، قائالً: »إذا أردنا تجنب إغالق جديد، يجب أن 

نكون أكثر تقييداً في ما يتعلق بشروط العزل«.
برنامجاً  ستبدأ  »فرنسا  إن  أيضاً  ماكرون  قال  اللقاحات،  وحول 
أو  األول  كانون  أواخر  الجديد بحلول  للتلقيح ضّد فيروس كورونا 
الثاني، بدءاً من كبار السن واألشخاص األكثر ضعفاً،  أوائل كانون 

بعد الحصول على إذن السلطات الصحية«.
وقال: »التلقيح يتعين أن يتم بطريقة واضحة وشفافة، من خالل 
مشاركة كل المعلومات التي نعرفها والتي ال نعرفها في كل مرحلة«، 

مؤكداً أن »التلقيح لن يكون إجبارياً«.
ودعا ماكرون إلى »بذل قصارى الجهود لتجنب الموجة الثالثة من 

الوباء واإلغالق الثالث«.
ذلك  في  بما  دول  تتسابق  الــوبــاء،  الحتواء  العالم  يكافح  وبينما 
إليجاد  المتحدة  والــواليــات  وبريطانيا  وروســيــا  والصين  فرنسا 
لقاح. وحتى 12 تشرين الثاني، كان هناك 212 لقاحاً مرشحاً ضّد 
كوفيد19- قيد التطوير في جميع أنحاء العالم من بينها 48 لقاحاً في 

التجارب السريرية، وفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية.

احتكاك في مياه 

الخليج بين قطر 

 والبحرين..

والمنامة تتوّعد

أمس،  القطرية،  الداخلية  وزارة  قالت 
السواحل  ألم��ن  تابعة  دوري��ات  »ث��الث  إن 
وال���ح���دود ال��ق��ط��ري��ة اس��ت��وق��ف��ت زورق��ي��ن 
انتهاء  بعد  عودتهما  أث��ن��اء  بحرينيين 

مهمتهما«.
»ح��دوث  عن  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
13:00 بالتوقيت  الواقعة في تمام الساعة 
تشرين   25 )أمس(  اليوم  بتاريخ  المحلي، 
تابعين  زورقين  قيام  أثناء  وذلك  الثاني، 
)المانع  تمرين  في  شاركا  السواحل  لخفر 
البحري( في شمال فشت الديبل ويحق لهما 

القيام فيه بالمطاردة الحثيثة«.
وأضافت أنه »أثناء ذلك، قامت 3 دوريات 
القطرية  وال��ح��دود  السواحل  ألم��ن  تابعة 
أثناء  البحرينيين  الزورقين  باستيقاف 
ما  بحسب  مهمتهما«،  انتهاء  بعد  عودتهما 

نقلت وكالة األنباء البحرينية )بنا(«.
يعّد  االستيقاف  »هذا  إن  ال��وزارة  وقالت 
األمنية  االتفاقية  م��ع  يتعارض  تصرفاً 
ومع  ال��ت��ع��اون،  مجلس  ل��دول  الخليجية 
بقانون  المتصلة  والمعاهدات  االتفاقيات 
بأن  ال����وزارة  وأف���ادت  ال��دول��ي«،  البحار 

»الزورقين استكمال بعد ذلك حركتهما«.
أنها  إل���ى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وأش����ارت 
لدول  العامة  األمانة  بإبالغ  تقوم  »سوف 
عن  معربة  بالواقعة«،  التعاون  مجلس 
الحوادث  هذه  مثل  تكرار  »ع��دم  في  أملها 
والمعاهدات  االتفاقيات  مع  تتعارض  التي 

الدولية المنصوص عليها«.
واندلعت »أزمة خليجية«، في 5  حزيران 
األربع  العربية  الدول  أعلنت  عندما   ،2017
)السعودية، واإلمارات، والبحرين، ومصر( 
المقاطعة لقطر، قائلة إن قرارها جاء بسبب 
شؤون  في  وتدخلها  اإلره��اب  الدوحة  دعم 

الدول األخرى.
ورفضت الدوحة هذه االتهامات وطالبت 
فيما  يحدث،  لم  الذي  األمر  معها،  بالحوار 
الوحيد  الوسيط  بوصفها  الكويت،  سلمت 
في األزمة، 13 مطلباً للدول األربع من قطر، 

لتنفيذها قبل إعادة العالقات معها.
تخفيض  في  المطالب،  هذه  أهم  وتمثلت 
من  كل  وإغالق  إيران،  مع  العالقة  مستوى 
وقناة  قطر،  في  التركية  العسكرية  القاعدة 
وتسليم  اعتقال  وكذلك  الفضائية،  الجزيرة 
ويعملون  يعيشون  األربع  للدول  مطلوبين 

على األراضي القطرية.
ورفضت الدوحة من جديد هذه المطالب 
التي ربطت بألية رقابة طويلة األمد، معتبرة 
الوطني،  وقرارها  سيادتها  في  تدخالً  إياها 

لتستمر المقاطعة بين الدول األربع وقطر.

تقرير �إخبارّي 
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رئي�س الحزب وائل الح�سنية قّدم على راأ�س وفد قيادي التعازي بالأمين الراحل فرحان حيدر

رئي�س المجل�س الأعلى النائب اأ�سعد حردان: ذكرى الأمين فرحان �ستبقى حية في نفو�س القوميين وذاكرة الحزب

 من تحديات المواطنة في زمن التم�سك
بالتعددية الطائفية في لبنان*

الوطن ل تبنيه الدموع

اأرواح المخل�سين هي الدروع التي تحميه

العيد الـ 77 لال�ستقالل... لبنان في مهّب الريح!

على  الحسنية  وائ��ل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  رئيس  قام 
المناضل  األمين  العزاء بوفاة  بتقديم واجب  الحزب  قيادة  رأس وفد من 
فرحان نايف حيدر،  لعائلة األمين الراحل في قاعة آل حيدر في حي القبة 

/ مدينة الشويفات.

وضّم الوفد عميد الداخلية حسن نزهة، عميد اإلذاعة مأمون مالعب، 
عميد العمل والشؤون االجتماعية بطرس سعادة، عميد التنمية اإلدارية - 
منفذ عام الغرب شوقي باز، ناموس المجلس األعلى عاطف بزي، عضو 
المجلس األعلى سماح مهدي، منفذ عام المتن الجنوبي هشام المصري، 

أعضاء من هيئة منفذية الغرب، ومسؤولي الوحدات وعدد من القوميين.
األمين  بمزايا  الحسنية  وائ��ل  ال��ح��زب  رئيس  أش��اد  التعازي  وخ��الل 
قومية  عائلة  وتأسيسه  ال���دؤوب،  ونضاله  الحزبية  ومسيرته  ال��راح��ل، 

اجتماعية، مجّسداً االنتماء الحقيقي للحزب.

اتصل  النائب أسعد حردان  الحزب،  األعلى في  المجلس  وكان رئيس 
معزياً، ومؤكداً أّن األمين الراحل قامة من قامات الحزب التي أّدت أدواراً 
نضالية في مسيرة الحزب، وهذه القامات المناضلة ستبقى ذكراها حية 

في نفوس القوميين وفي ذاكرة الحزب.

{ د. وجيه فانوس
يعيش لبنان تعددية شديدة التجذر في التكوين الثقافي الوطني؛ ولعّل 
من دوافع وجود هذه التعددية تراث عتيق من العيش في ظّل النظام الملي 
العثماني. إنه النظام الذي يعتبر تقليداً عرفياً، يؤمن نوعاً من االستقالل 
تحكمها  كانت  التي  األقاليم  في  اإلسالمية،  غير  للطوائف  الذاتي  اإلداري 
الدولة العثمانية؛ وبمتقضى هذا العرف، أصبح لكّل طائفة دينية أو ملية 
الخاصة  لغتها  استخدام  لها  يحّق  إذ  الذاتي،  اإلداري  االستقالل  من  نوع 
والتعليمية؛  الدينية  مؤسساتها  ورعاية  الديني،  مذهبها  طقوس  واتباع 
فضالً عن التقاضي أمام محاكم خاصة بها، وجباية الضرائب المقّررة على 

أفرادها، وتوريدها، من ثم، لصالح الخزانة العامة للدولة. 
ظاهرة  إلى  دينية،  ظاهرة  من  الطائفية  تحّولت  أن  إلى  األمر  هذا  قاد 
السلطنة  دخول  مع  الكثيف،  السياسي  استخدامها  وتزامن  سياسية؛ 
العثمانية، مرحلة االنحدار والتفكك السياسيين. ومن هنا، فقد ساعدت 
العالمية  الحرب  انتهاء  إثر  عربية،  دول  إقامة  على  وفرنسا  بريطانيا 
الشام، على خلفية عصبيات  العثماني عن بالد  الحكم  األولى، وتراجع 
المسبق،  التصميم  مصدر  إلى  الواقع،  هذا  عبر  النظر،  ويمكن  طائفية. 
»اتفاقية  لتقسيمات  وفاقاً  لبنان،  على  المنتدبة  الفرنسية  للدولة 
سايكس-بيكو«، التي تّم تأييدها الحقاً بقرارات من »عصبة األمم«، سنة 
للطوائف،  ملجأ  الكبير«  لبنان  »دولة  تكون  أن  إلى  قاد  والذي   ،1920

بزعامة الطائفة المارونية. 
وجود  ال  ال��دول��ة،  لفاعلية  المفهوم  ه��ذا  وضمن  إن��ه،  القول،  يمكن 
لمواطن، في الثقافة السياسية اللبنانية؛ بل ثمة وجود لطوائف؛ وبدقة 
الحال،  لواقع  بسيطة  وبمراجعة  لمذاهب.  وج��ود  ثمة  تحديداً،  أش��ّد 
يمكن القول إّن ثمة سيطرة ما لتمثيل الطائفة، كما المذهب، في المراحل 
1920. كان قوام هذه  اللبنانية، بدءاً من سنة  الدولة  األولى من تاريخ 
السيطرة، بشكل عام، تحالف لرجال دين وعلمائه مع قادة السياسة؛ ثم 
كان أن تحّول األمر، في المراحل المتأخرة، وبصورة جلية منذ السنوات 
القليلة التي سبقت محطات االقتتال الدامي في لبنان، سنة 1974، إلى 
ناسه،  بين  ما  في  متنافس  تحالف  قوامها  سياسية«،  سلطة  »شبكة 
يجمع قادة السياسة؛ ويقف فيه رجال دين وعلماء في شرائعه، في ما 
يشبه الصفوف الخلفية المساعدة لهم عند اللزوم؛ بما يوضح أّن الطائفة 
الدينية؛  وليس  السياسية،  للمصالح  الخادمة  العوامل  من  والمذهب، 
ألناس متحالفون في ما بينهم على تنافس شخصي في استغالل ما في 

البلد من ناس وخيرات وإمكانيات كسب. 
المفهوم  وبحكم  األول��ى،  مراحله  في  أّمن  قد  التحالف،  هذا  كان  لئن 
الطائفة  لوجود  الكلية  المصلحة  الطائفية،  للتعددية  والمتجذر  السائد 
أو المذهب؛ إذ غالباً ما كان المواطن يرى وجوده مرتبطاً بشكل أساس 
وعضوي بوجود طائفته أو مذهبه؛ فقد ساهم نشاط األحزاب العلمانية، 
بكّل  والخاصة  والمتنامية  المتمايزة  الفردية  المتطلبات  ضغوط  مع 
في  واجتهاد  الفردية،  الرفاهية  إلى  وسعي  للعلم  طلب  من  مواطن، 
مجاالت الحرية الفكرية ونماء العقل النقدي، في ازدياد الوعي الوطني 
أو  الطائفي،  البعد  قدرة  عدم  هذا،  كّل  أوض��ح،  كما  والجمعي؛  الفردي 
عيش،  متطلبات  من  المواطن  هذا  إليه  يسعى  ما  توفير  على  المذهبي، 
ما عاد قادراً على االستغناء عنها، وما عادت مفاهيم التعددية الطائفية 

والمذهبية تقود إليها.
االقتتال  لبنان، وخاصة منذ محطات  المتعاقبة على  األحداث  أثبتت 
الدامي، التي بدأت سنة 1974، أّن الثقافة السياسية للطائفة والمذهب، 
كانت  أياً  للمواطن؛  العملية  والحقيقية  الفعلية  المصالح  تلّبي  تعد  لم 
للتجربة،  وفاقاً  والمذهبية،  الطائفية  التعددية  فما  مذهبه؛  أو  طائفته 
سوى خدمة لمصالح زعامة فردية أو أشخاص قيادة سياسية جمعية. 
مختلف  إل��ى  ينتمون  أن��اس  فيها  اشترك  وطموح  عيش  مطالب  ثمة 
الطوائف والمذاهب؛ وثمة أذى مشتركاً في الوجود اإلنساني والوطني، 
لحق بكثير؛ رغم تباين انتماءاتهم الطائفية أو المذهبية. لم يعد االنتماء 
أو ملجأ خالص  أن يقف حال حماية  المذهب بقادر على  أو  الطائفة  إلى 

لكثير من المنضوين تحت لوائه.
تعددية  أّي  عن  النظر  بغّض  وج��وده،  »المواطنة«  مفهوم  ف��رض 
طائفية أو مذهبية؛ بل بات أناس كثر ينطقون شهادة كفرهم بالطائفية 
وطموحات  ومطالب  حقوق  ثمة  الوطني.  للعيش  منهجاً  والمذهبية 
وطنية  جدوى  تجد  ال  المواطنين؛  من  كثير  عند  واضحة  باتت  ورؤى، 
لها، في مبادئ التعددية الطائفية أو المذهبية؛ التي قامت عليها معالم 
أساس من الثقافة الوطنية والسياسية في لبنان، منذ اإلعالن عن إنشاء 

»دولة لبنان الكبير«، سنة 1920، بل ومنذ ما قبل هذا التاريخ. 
التعدد  ونظام  العثماني،  الملي  النظام  ثقافة  مفاهيم  من  كثير  أثبت 
للعيش  وقتل  وتشويه  تعويق  مجاالت  من  فيهم  ما  والمذهبي،  الطائفي 
»شبكة  ن��اس  بين  ش��رس  ص��راع  ب��دأ  لبنان.  في  للمواطن  المعاصر 
يرونه  ما  تحصيل  إلى  الطامحين  الشعب  وناس  جهة،  من  السلطة« 
ولكن  مذهب،  أو  طائفة  إلى  االنتماء  بحكم  ال  الوطني،  لوجودهم  حقوقاً 
بحكم االنتماء إلى الوطن. بدأت المطالبة بنظام وطني مختلف، تنتشر 
بين اللبنانيين؛ وصارت رقعة هذه المطالبة تتسع بين ناس من مختلف 

الطوائف والمذاهب. تحّولت هذه المطالبة، مع توالي األحداث والسنين، 
جماعات  به  تنادي  أساس  مطلب  إلى  األخيرة،  المرحلة  في  وخاصة 

كثيرة من اللبنانيين.
اليوم، فجيعة بوطن  يعاين اللبنانيون، في خضّم ما هم فيه جميعاً 
يكاد يتالشى أمام أعينهم؛ وقد اكتنفته غصباً، أعباء مالية ال قدرة لشعبه 
تسحب  فتئت  ما  اقتصادية  أرزاء  قسراً،  وغمرته،  تبعاتها؛  تحّمل  على 
صحية،  ومآس  اجتماعية  فجائع  فشملته  لها؛  قرار  ال  هاوية  إلى  ناسه 
تواصل دفع من فيه، بعيداً عن أّي بعد طائفي أو انتماء مذهبي، إلى مهاو 

لم يشهد تاريخه العريق مثيالً لبؤسها الطاحن وال ألرزائها القاتلة. 
غدوا  التي  والدقائق  الساعات  هذه  في  بل  اليوم،  للبنانيين  آن  أما 
يموتون فيها ألف مرة؛ وبعد كّل هذا الذي يعانيه الشعب، في ظّل نظام 
طائفي تحاصصي استئثاري، من خسف مالي وانهيار اقتصادي وذبول 
أوصلهم  ما  في  ملياً،  التفكير،  يعيدوا  أن  اجتماعي؛  وإم��الق  سياسي 
دينية؛  ومذهبية  سياسية  طائفية  على  القائم  النظام  هذا  اعتماد  إليه 
التناتش  وركائز  الدنيئة  المحاصصة  منطق  على  أساساً،  والناهض، 

التكاسبي؛ التعس والمستذّل. 
إنه النظام الذي ترّسخ على اختزال للعشيرة واختصار للقبيلة، لمن 
انبنى  الذي  النظام  عينه  وهو  والقبيلة؛  بالعشيرة  يعتقدون  برحوا  ما 
وذلك  االنبناء  هذا  كّل  وما  بالناس؛  يؤمنون  لمن  بالناس،  ازدراء  على 
ابن  تأمين  وهو  آنية،  وفائدة  شخصية  مصلحة  لتأمين  إال  االختزال، 

لألنانية العمياء وصنو لإلمالق الوطني؟!
أما آن لللبنانيين، بعد كّل هذا المرار الذي يعانونه، أن يدركوا أّن هذا 
إليه من  النظام الطائفي، بكّل ما فيه، هو السبب األساس في ما وصلوا 
عسر مادي وحرمان اجتماعي وعوز اقتصادي وخضوع لطواغيت المال 
وهوان أمام شياطين السياسة وانحطاط عام ترفض الكرامة اإلنسانية 

لهم أن يشتملوا به؟!
أما آن لللبنانيين، إذا ما راجعوا العقل والمنطق والتاريخ، أن يؤكدوا 
لذواتهم، قبل أن يقنعوا اآلخرين، بل قبل أن يفاوضوا من قد يكون قادراً 
العمل  استمرار  أّن  التسليف،  بهذا  قابالً  حتى  أو  المال،  تسلفيهم  على 
»مقّدمة  من  )ح(  للبند  هدامة  مخالفة  سوى  ليس  الطائفي،  النظام  بهذا 
وطني  هدف  الطائفية  »إلغاء  أّن  على  تنص  التي  اللبناني«؛  الدستور 
أربع وتسعين سنة  الطائفي فاعالً، بعد  النظام  أساسي«، وأّن بقاء هذا 
فاجرة  صراحة  بكّل  تنتهك،  خطيئة  سوى  ليس  الدستور؛  صدور  من 
95 من الدستور اللبناني الصادر، قبل سبع وسبعين  ومتعّمدة، المادة 
سنة، 1943، وللقانون الدستوري الصادر، منذ ثالثين سنة، 1990؛ إذ 
الهدف واضح وجلي يفرض، منذ تلك العقود والسنين، »اتخاذ اإلجراءات 

المالئمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية«؟!
أما آن لللبنانيين، وألنهم يسعون إلى حفظ مصالحهم وصون أرزاقهم 
وضمان اآلتي من إيام أبنائهم وبناتهم؛ أن يصّروا مجتمعين، على العمل 
في سبيل ثبات وجود لبنان، ودوامه؛ إذ يؤمن حقاً بأّن لبنان هذا وطن له 
القدرة العملية، بغناه المادي والمعنوي، وليس بإفالسه على اإلطالق، 
االقتصادي  وواقعه  البائس  المالي  حاضره  تحديات  مواجهة  على 
المنهك وحاله االجتماعي المؤلم؛ ومن ثم مواكبة المعاصرة المفهومية 

والتطبيقية للزمن، في مقبل أيامه وامتداد سنواته واستمرار عقوده؟
أما آن للبنانيين، بما لديهم من ثروات عقلية وغنى ثقافي، وبما يمثله 
أبناؤهم من طموحات راقية، وما ينهض في مجتمعهم من مؤسسات أهلية 
ومنظمات للحق المدني، وما يضّمه بلدهم من تجّمعات شعبية واعية، أن 
الذي  النظام  المواطنة؛ وهو  إلى قيام نظام  ينتظموا في ما بينهم، سعياً 
يستجيب، قوالً وعمالً، للمادة السابعة من »الدستور«، إذ »كّل اللبنانيين 
سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية؛ 

ويتحّملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم«؟!
بناءة  عالمية  عالقات  من  لهم  ما  من  يستفيدوا،  أن  لللبنانيين  آن  أما 
وصداقات دولية واسعة النطاق، وبإيجابية فياضة باألبعاد اإلنسانية 
وتتعثر  االقتصادي،  تقّدمهم  يعيق  مما  للنهوض  الوطنية،  والرؤيوية 
به مجاالت تحقيق فاعلية وجود بلدهم؛ الذي ما عرفه العالم إال رسالة 
المعطاء بين  الخير  المشترك والتالقي  مشرقة لإلنسانية، في تعايشها 

أبنائه وأهله؟  
أّن  نؤكد  بل  األوان؛  آن  قد  أنه  نرى  الوطني«،  العمل  »ندوة  في  إننا 
إلى  أن يقود  إال  األمر، ال يمكن  أو مراوغة، في هذا  أو تسويف  انتظار  أّي 
متابعة كارثية هوجاء في اغتيال الوطن وإلغائه. فتعالوا، أيها األعزة، 
مهما يمكن أن نكون قد اختلفنا في ما بيننا، سياسياً؛ لنتحد، هذه المرة 
وطنياً وليس سياسياً، يداً واحدة واعية مسؤولة؛ وهيا إلى العمل، من 
»الشعب  الدستور«:  »مقدمة  من  )د(،  للبند  وفاقاً  المواطنة؛  نظام  أجل 

مصدر السلطات وصاحب السيادة«.
*كلمة الدكتور وجيه فانوس، رئيس »ندوة العمل الوطني، في 
مؤتمر »نحو عقد وطني جديد؟«، »مركز تموز للدراسات والتكوين 
على المواطنة«، الجمعة 20 والسبت 21 تشرين الثاني )نوفمبر( 
 ،Victory Hotel – Byblos 2020، قاعة المحاضرات في فندق 
جبيل، لبنان.

{ اياد موصللي 
من  المحتّل  األجنبي  وخروج  استقاللنا  تاريخ  سجلنا  عاماً   77 منذ 
فيها  جاَبهنا  التي  المواقف  من  كثير  في  كّررناه  تاريخ  هو  أرضنا.. 
والساسانيين  والعبرانيين  البيزنطيين  أيام  من  واالحتالل  العدوان 

والفرس واألتراك العثمانيين واالنكليز واالفرنسيين.
فسنضع  نحن  أما  والغزاة  الفاتحين  أجدادنا  شاهد  لقد  سعاده:  قال 

حداً للفتوحات.
اليوم نستعيد صور اآلالم التي مّرت على أمتنا والخيرات التي ُنهبت... 

يوم دفّنا القّوة التي نملكها واستسلمنا لالستكانة...
في  وتحركنا  نفوسنا  في  اإليمان  معالم  تغّيرت  يوم  التاريخ  تغّير 
الدين  وصالح  هانيبعل..  الى  تدمر  ملكة  زنوبيا  أيام  من  العّز  مواقف 

األيوبي وابراهيم هنانو ويوسف العظمة وفوزي القاوقجي..
قال سعاده: اّن فيكم قوة لو فعلت لغّيرت مجرى التاريخ.. 

استقاللنا ليس مناسبة وال ذكرى نحتفل بها.. استقاللنا روح تنطلق 
حّرة  أمة  من  أحراراً  نكن  لم  وإذا  حرة  أمة  من  بأننا  الراسخ  اإليمان  مع 
فحريات األمم عار علينا، واّن الدماء التي تجري في عروقنا هي وديعة 

األمة فينا متى طلبتها وجدتها..
الداخل  في  تحضر  مؤامرات  عبر  واآلالم  المآسي  اليوم  علينا  تمّر 

والخارج...
تمنح األرض للعدو االسرائيلي هبة من سلطة تكّونت نتيجة السلب 

والنهب في أميركا..
يزرعون التفرقة عبر نثر روح الفتن المذهبية والطائفية. ان وحدتنا 
العالمين  هي سالحنا وترسنا ودرعنا. قال سعاده: كلنا مسلمون لرب 
منا من أسلم لله بالقرآن ومنا من أسلم لله باالنجيل ومنا من أسلم لله 

بالحكمة وليس لنا من عدو يقاتلنا في ديننا ووطننا إال اليهود..
تمّر علينا اآلن المصائب واآلالم وقال سعاده: اّن آالماً عظيمة آالم ليس 
لها مثيل تنتظر كّل ذي نفس كبيرة فينا ألّن حياتنا االجتماعية فاسدة.. 

فال تخافوا الحرب بل خافوا الفشل.
االنقياء  تمّر به بالدنا، نتحّصن بوعي وإيمان  الذي  الظروف  في هذا 
من أبناء امتنا وننظر بصفاء الى جيشنا النقي البطل ونوجه له التحية.

تحية لك وانت تسقي أرض وطنك بدمائك النقية وبروحك السخية.
القيم والمثل الجندي هو ابن مدرسة  تصنع الحياة وتحميها تصون 
الحياة مصنع الرجولة مؤسسة الجيش التي أعطت لهذا الوطن قدوة قّل 
المآسي  تاريخ  لغّيرت  فعلت  لو  قوة  فينا  اّن  عبركم  لنا  أثبتت  نظيرها، 

والحقد والتفرقة وصانت الكرامة...
أحببت األرض التي تمشي عليها وهي تهتز تحت وطأة خطواتك الواثقة 
تشرئّب روحك وينتصب جسدك فأنت نسيج اآللهة.. وهبت الروح والذات 

سهرت الليالي ويدك على الزناد، ليهنأ اطفالنا ولنطمئن في الرقاد..

والثبات،  الصبر  درب��اً:  سواه  تعرف  ال  فأنت  دربك،  في  سر  ونقول: 
وشجاعة  المقاتل  شجاعة  المتراس،  خلف  كما  الهجوم  في  الشجاعة 
المواطن المتخلق بالعفة والنخوة والنجدة وعشق االرض والعطاء من 
للساسة  الوالء  ومذلة  النفس  أهواء  على  المنتصر  وحرباً.  سلماً  أجلها 
الحياة هي  بأّن مغانم  المؤمن  العيش  المترفع على مغريات  والزعماء، 

التضحية حتى الشهادة وسحق لألنانية وحب الذات.
كم أنت عظيم يهتف باسمك أطفالنا وتهفو نحوك قلوبنا وتدمع العين 
بابتسامة الفرح لرؤياك.. نصلي لك بترانيم الحب ورغيف الخبز وقطرة 
الماء التي سّدت جوعاً وروت عطشاً هي صورة كبيرة لمعنى عظيم. لقد 

عرفناك بطالً سخياً تطعم الجائع وتسقي العطشان.
لقد غّيرت الكثير من الصور وبّددت الكثير من رواسب النفوس، رسمت 
ليس  فجره.  بإشراقة  يلقانا  وهو  له  نبتسم  لمستقبل  جديداً  أفقاً  أمامنا 
وشيخ  وامرأة  طفل  لحماية  دمك  بتقديم  بل  وعدواً  عصابة  تقابل  وانت 
كان بإمكانك الهدم والتدمير والسحق والقتل للقضاء على حفنة مجرمة 
ولكنك كنت جندياً إنساناً تحمي شرفك ومواطنيك والالئذين بحماك ولو 

دفعت الثمن غالياً.
ما أعظمك يا جندياً من بالدي ستكون مثالً ومدرسة وكتاباً، ستكون 

غرسة باسقة لجيل جديد..
حيث  إال  تطلق  ولم  الزناد  على  فسيطرت  النفس  على  انتصرت  لقد 
هدفك واضح لئال يسقط ضحايا وأبرياء، وسقطت انت بطالً نشأنا ونشأ 

وسينشأ أوالدنا وهم يرون فيك بطالً في الملمات مالك رحمة واسعاد.
والماضي  الحاضر  عبر  وج��ود  لجيشنا  ميدان  ك��ّل  في  ك��ان  هكذا 
وجود فرضه بروحه السخية بعطائه وتضحياته، وأشعرت مواطنيك 
بالدفئ والطمأنينة ولسان كّل فرد في الوطن يرّدد: بالدي بالدي فداك 
دمي.. لك روحي وكّل ما املك في كّل ميدان لجيشنا وجود عبر الماضي 
والزند  بالروح  العطماء  وكرم  النفس  بسخاء  سجله  وجود  والحاضر 
حصلت  إذا  منقذاً  منجداً  ويهب  األمن  يفرض  المدن..  وفي  الحدود  على 
نزال  ال  والزمان..  الطبيعة  غدر  مجابهة  في  الجهد  سخي  الكوارث.. 
أهلك  إلنقاذ  زاحفاً  تهّب  والجبال  واألودي��ة  والقرى  المدن  في  نذكرك 

ومواطنيك.
الخمسينات..  في  لبنان  ضرب  الذي  المدّمر  العنيف  الزلزال  يوم   
قاومت أخطار الطبيعة مسعفاً الجرحى منقذاً األحياء تحت الدمار عامالً 

يرفع االنقاض..
في  األسّرة  بين  وأصبحت  الممّرضين  بأثواب  القتال  ثياب  استبدلت 
المستشفيات تضّمد وتمّرض. ستبقى أنشودتنا وأملنا وحلمنا بمستقبل 
الشامخة  المؤسسة  هذه  الحياة.  مدرسة  ومؤسستك  قيادتك  واع��د.. 

رسمت خطى أوالدنا في وطن يحمل عزتنا ونصون برحابة كرامتنا..
في  شهادة  أزكى  الدماء  لنا  قّدمتم  ألنكم  تكريم  كّل  تستحقون  انتم 

الحياة...

{ إيمان عيسى*
على وقع آهات غالبية أبناء الشعب اللبناني، أطّل علينا العيد السابع 
والسبعون لالستقالل، مثقالً بأعباء تكاد تنوء بأحمالها وأهوالها الدولة 

اللبنانية وأبناؤها.
وفي ظّل غياب االحتفال الرسمي للعام الثاني على التوالي، تتصاعد 
األسئلة حول مستقبل هذا البلد الذي ال يزال منذ استقالله يعيد محاوالت 
الله  يرضي  بما  الحكم  دفة  إدارة  على  قادرة  سياسية  منظومة  صياغة 

والناس.
وفي حين جرت العادة على التوقف عند معاني االستقالل واستعادة 
ما  هول  من  مشدوهين  العام  هذا  نقف  ومساراته،  بمنعطفاته  التاريخ 

وصل اليه لبنان بعد قرن من الزمن على تأسيسه.
من تعاظم المطامع »اإلسرائيلية«، وتصاعد محاوالت التدخل األجنبي 
السافر في شؤونه، الى طبقة سياسية امتهنت الفساد واإلفساد، وباتت 
تجثم على صدور اللبنانيين بمنتهى الصفاقة والجرأة ودون الحّد األدنى 

من الحياء واالستحياء...
في ظّل كّل هذه اإلرهاصات، وفي غياب حكومة قادرة على السير نحو 
المستقبل، ال يسعنا إال الوقوف دقيقة صمت على واقع اشتّد ألمه ووطأته 
وعسفه باللبنانيين الذين باتوا يدفعون وحدهم ثمن هذه المأساة التي 

لم يشهد لها العالم مثيالً عبر التاريخ...
مع كّل ذلك، يبقى األمل حليفنا األقوى، ومن وحيه ينبغي العمل على 
توحيد الصف تحت ظالل العلم اللبناني، ونبذ كّل الخالفات والتشرذمات 
والعصبيات التي ال تخدم إال أعداءنا، وذلك بالسعي القتناص كّل الفرص 
العمل  على  أبنائه  وتحفيز  بالوطن،  للنهوض  الهمم  وشحذ  المتاحة 
التعليمية والصحية واالقتصادية  المرافق  والبناء وإعادة تأهيل جميع 

والسياسية التي فقدها لبنان على مّر سنوات الحرب والفساد. وال يسعنا 
أن ننسى أّن الوطن الذي يستطيع أن ينتزع استقالله وسيادته وكرامته 
من أعتى جيوش األرض، هو بحّق قادر على أن يواكَب التطّور والنمو في 

جميع مجاالت الحياة.
من هنا، فإّن المسؤولية الملقاة على كاهل الشعب اللبناني مسؤولية 
تاريخية ال يمكن له إال أن يكون على قدرها، وأن ُيثبت أّن أبناءه قادرون 
على حمل لواء الوطن من جديد دون الحاجة إلى تبعية أو ارتهان لدولة 
بتحديات  تليق  جديدة  والدة  الى  بحاجة  اليوم  فاالستقالل  أخ��رى، 

المرحلة.
بظالله  يرخي  اللبناني  الشعب  بأبناء  المنوط  العبء  أّن  صحيح 
التأكيد  إلى  ماسة  بحاجة  أننا  إال  ومستقبلهم،  وواقعهم  حياتهم  على 
ظّل  في  وبخاصة  والنهوض،  البناء  عملية  في  الشعبي  ال��دور  على 
أّن الطبقة  الراهن. فعلى الرغم من أننا على يقين من  الواقع السياسي 
وراء  الرئيس  السبب  كانت  الماضية  العقود  عبر  الحاكمة  السياسية 
من  التخلص  أّن  فيه  شك  ال  ما  أّن  إال  اليها،  وصلنا  التي  الترّدي  حالة 
والعمل  الجهود  تضافر  ويحتاج  بالسهل،  ليس  أمر  الطبقة  هذه  براثن 
قادرة  شاملة  وعي  بحالة  معززة  شعبية  صيغة  الى  للتوصل  الدؤوب 
نزع  الى  وصوالً  السياسية  للزعامات  المطلقة  التبعية  حالة  نبذ  على 
الشعبية  الجماهير  خلف  التلطي  خالل  من  اغتصبوها  التي  الشرعية 

المخدوعة.
بخير...  ولبنان  عام  كّل  كلمة  قول  على  حتى  قادرين  نعد  لم  حقاً 
اليوم  وهو  المتعاقبة...  واألزمات  واإلفالس  االنهيار  شفير  على  فلبنان 
والوطنية  السياسية  مقوماته  كّل  في  النظر  إعادة  الى  الحاجة  بأمّس 

والمجتمعية، وإال... فأّي استقالل وأّي لبنان؟!
*رئيسة جمعية البراعم
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تتمات / �إعالنات 8

إعالن 387/ص1
77 ت��اري��خ  ب��ن��اًء ع��ل��ى ال��ق��ان��ون رق���م 
سيما  ال    ) المياه  )قانون    2018/4/19
أوضاع  بتسوية  والمتعلقة  منه   38 المادة 

اآلبار المحفورة ،
118 /ق.و  وتنفيذا لمضمون القرار رقم 
بطلبات  البت  آلية   (  2010/9/13 تاريخ 
العلم  اي��ص��االت  أو  بمراسيم  التراخيص 
المسبق للتنقيب عن المياه واستعماالتها ( 

وال سيما المادة الخامسة منه،
المادة  على  وبناًء  آخر  نص  ألي  وخالفاً 
185 ت��اري��خ  ال��ق��ان��ون رق���م  ال��ث��ان��ي��ة م��ن 
المهل  بتمديد  والمتعلق   2020/8/27
وم��ن��ح ب��ع��ض اإلع���ف���اءات م��ن ال��ض��رائ��ب 

والرسوم،
المديرية    - والمياه  الطاقة  وزارة  تعلن 
عن   – والكهربائية  المائية  للموارد  العامة 
وضع  تسوية  طلبات  تقديم  مهلة  تمديد 
 2020/10/31 من  المرخصة  غير  اآلب��ار 
إلى 2021/2/26 ضمناً، وذلك عبر شركة 
المتوافر  النموذج  وف��ق  بوست«  »ليبان 

لديها مرفقاً بالمستندات التالية :
محدد  إجمالية  مساحة  خريطة   -  1
موقعة  اإلحداثيات  مع  البئر  موقع  عليها 
نقابة  ف��ي  ت��ص��دق  مساحة  مهندس  م��ن 
المهندسين أو طبوغراف وتصدق في نقابة 

الطبوغرافيين. 
يعود  ال  شاملة  ع��ق��اري��ة  إف���ادة   -  2

تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر .
الهوية. 3 - صورة عن 

المذكورة  المهلة  انتهاء  إن   : مالحظة 
يعرض   ، تسوية  بطلب  التقدم  دون  أعاله 
المخالفين للمسؤوليات القانونية باإلضافة 

إلى ردم البئر 
بيروت في : 5 تشرين الثاني 2020

وزير الطاقة والمياه
ريمون غجر
التكليف 1123

إعالن للمرة الثانية
ت��ج��ري ب��ل��دي��ة ص��ي��دا ع��ن��د ال��س��اع��ة 
الموافق   الثالثاء  يوم  ظهر  من  عشر  الثانية 
صيدا - مبنى  مركزها  في   2020/12/15
وبطريقة  عامة(  )مناقصة  البلدي،  القصر 
المغفل  المختوم  بالظرف  أسعار  تقديم 

لتلزيم :
- تقديم ألبسة عسكرية ورياضية لزوم 

عناصر سرية أطفاء بلدية صيدا.
مدينة  ف��ي  ال��غ��ازون  صيانة  أع��م��ال   -
خالل  صيدا   - الرياضية  الحريري  رفيق 

عام 2021.
- أعمال بناء حائط دعم محاذي لحفرية 

اآلثار في منطقة الدكرمان.
- أعمال كنس الشوارع في مدينة صيدا 

خالل العام 2021.
إلى  باليد  وتسلم  اإلشتراك  طلبات  تقبل 
الثانية عشر من  البلدية لغاية الساعة  قلم 
المحدد  اليوم  يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  ظهر 
والمستندات  بالتأمينات  مصحوبة  للتلزيم 

المطلوبة.
يمكن اإلطالع على دفتر الشروط الخاص 
يومياُ وخالل أوقات الدوام الرسمي في مركز 
بلدية صيدا - أمانة السر - الطابق الثالث.
صيدا  في 2020/11/13
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف : 1131

إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  في 
 2021/1/12 فيه  الواقع  الثالثاء  يوم  من 
لبنان  وجبل  بيروت  مياه  مؤسسة  تجري 
المختوم  الظرف  بطريقة  عمومية  مناقصة 
مضخات  ل��زوم  محركات  »ش��راء  ل�  عائدة 
بيروت  مياه  مؤسسة  لدى  غاطسة  مائية 
وجبل لبنان » وفقاً لدفتر الشروط الخاص 
المكتب  في  وذل��ك  الغاية  لهذه  الموضوع 
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح - 

ملك الشدراوي - بيروت. 
هذه  ف��ي  اإلش��ت��راك  ي��رغ��ب  لمن  يمكن 
المناقصة اإلطالع والحصول على هذا الدفتر 
في  والمشتريات  الصفقات  بدائرة  اإلتصال 
الكائن  المؤسسة  مركز  من   - األول  الطابق 
في وادي خطار- الحازمية - قرب مستشفى 
ل.ل.   /500.000/ مبلغ  لقاء  يسوع  قلب 
إيصال  لقاء  المؤسسة  صندوق  في  يدفع 
هذا  دف��ع  م��ن  ويعفى  ال��ع��رض  إل��ى  يضم 

المبلغ كل من سبق وسدده.
المؤسسة  قلم  الى  باليد  العروض  تقدم 
الساعة  أقصاها  مهلة  في  الرابع  الطابق 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد 
يصل  عرض  كل  ويرفض  المناقصة  إجراء 

بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس اإلدارة
 المدير العام
المهندس جان جبران

التكليف:1134 

إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من 
 2021/1/13 فيه  الواقع  األرب��ع��اء  ي��وم 
لبنان  وجبل  بيروت  مياه  مؤسسة  تجري 
المختوم  الظرف  بطريقة  عمومية  مناقصة 
 « بالمياه  الخروب  اقليم  »ام��داد  ل�  عائدة 
وفقاً لدفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه 
الكائن  الرئيسي  المكتب  في  وذلك  الغاية 
الشدراوي  ملك   - الصلح  سامي  شارع  في 

- بيروت. 
هذه  ف��ي  اإلش��ت��راك  ي��رغ��ب  لمن  يمكن 
المناقصة اإلطالع والحصول على هذا الدفتر 
في  والمشتريات  الصفقات  بدائرة  اإلتصال 
الكائن  المؤسسة  مركز  من   - األول  الطابق 
في وادي خطار- الحازمية - قرب مستشفى 
ل.ل.   /500.000/ مبلغ  لقاء  يسوع  قلب 
إيصال  لقاء  المؤسسة  صندوق  في  يدفع 
هذا  دف��ع  م��ن  ويعفى  ال��ع��رض  إل��ى  يضم 

المبلغ كل من سبق وسدده.
المؤسسة  قلم  الى  باليد  العروض  تقدم 

الساعة  أقصاها  مهلة  في  الرابع  الطابق 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد 
يصل  عرض  كل  ويرفض  المناقصة  إجراء 

بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس اإلدارة
 المدير العام
المهندس جان جبران

التكليف:1137 

إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ال��ح��ادي��ة عشرة  ال��س��اع��ة  ت��م��ام  ف��ي 
فيه  الواقع  األرب��ع��اء  ي��وم  من  الظهر  قبل 
مياه  مؤسسة  ت��ج��ري   2021/1/13
عمومية  مناقصة  لبنان  وجبل  ب��ي��روت 
»تنفيذ  ل�  عائدة  المختوم  الظرف  بطريقة 
جرود  في  رئيسية  مائية  خطوط  تمديد 
»وفقاً  الغابات  خ��زان��ات  وتأهيل  جبيل 
لهذه  الموضوع  الخاص  الشروط  لدفتر 
الكائن  الرئيسي  المكتب  في  وذلك  الغاية 
في شارع سامي الصلح - ملك الشدراوي 

- بيروت. 
هذه  ف��ي  اإلش��ت��راك  ي��رغ��ب  لمن  يمكن 
المناقصة اإلطالع والحصول على هذا الدفتر 
في  والمشتريات  الصفقات  بدائرة  اإلتصال 
الكائن  المؤسسة  مركز  من   - األول  الطابق 
في وادي خطار- الحازمية - قرب مستشفى 
ل.ل.   /500.000/ مبلغ  لقاء  يسوع  قلب 
إيصال  لقاء  المؤسسة  صندوق  في  يدفع 
هذا  دف��ع  م��ن  ويعفى  ال��ع��رض  إل��ى  يضم 

المبلغ كل من سبق وسدده.
المؤسسة  قلم  الى  باليد  العروض  تقدم 
الساعة  أقصاها  مهلة  في  الرابع  الطابق 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد 
يصل  عرض  كل  ويرفض  المناقصة  إجراء 

بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس اإلدارة
 المدير العام
المهندس جان جبران

التكليف:1140 

إعالن مناقصة تلزيم تأمين أعمال كهربائية 
في رئاسة اقليم شتورا

يوم  م��ن  والنصف  التاسعة  الساعة 
من  وعشرون  الحادي  فيه  الواقع  اإلثنين 
إدارة  تجري   ،2020 األول  ك��ان��ون  شهر 
بناية  في  الكائن  مركزها  في   - المناقصات 
 - الصنايع   - ب���وردو  ش���ارع   - بيضون 
للجمارك  العامة  المديرية  لحساب  بيروت، 
- مناقصة تلزيم تأمين أعمال كهربائية في 

رئاسة إقليم شتورا.
ل.ل  المؤقت:/500,000/  التأمين   -

فقط خمسماية ألف ليرة لبنانية ال غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
االط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
الجمارك  م��دي��ري��ة  م��ن  عليه  وال��ح��ص��ول 
العامة - بيروت - رياض الصلح - شارع 

المصارف - بناية البنك العربي. 
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 

من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.

المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلّية
التكليف: 1141

إعالن مزايدة تلزيم بيع كميات من البحص 
ملك الدولة اللبنانية

الساعة العاشرة من يوم اإلثنين الواقع 
كانون  شهر  من  والعشرون  الحادي  فيه 
األول 2020، تجري إدارة المناقصات - في 
شارع   - بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها 
لحساب  ب��ي��روت،   - الصنايع   - ب���وردو 
العامة للطرق والمباني - مزايدة  المديرية 
الدولة  ملك  البحص  من  كميات  بيع  تلزيم 

اللبناّنية.
 //1,400,000// المؤقت:  التأمين   -
ليرة  أل��ف  وأرب��ع��م��اي��ة  مليون  فقط  ل.ل 

لبنانية للصفقة رقم )1(.
مليون  فقط  ل.ل   //1,200,000//

ومايتا ألف ليرة لبنانية للصفقة رقم )2(.
 46,000,000//  : اإلفتتاح  سعر   -

ل.ل.// للصفقة رقم )1(.
//39,000,000 ل.ل.// للصفقة رقم 

.)1(
لكل  أسعار  تقديم  التلزيم:  طريقة   -

صفقة على حدة.
ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
االط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
والحصول عليه من قلم الصيانة – مديرية 

الطرق. 
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلّية
التكليف: 1142

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

بوكالته  ناصيف  ج���ورج  اي��ل��ي  طلب 
بصفتهما  دي��ب  يوسف  ون��دى  ري��اض  عن 
ج��ورج  ورث��ة  م��ن  وبصفتهما  الشخصية 
جورج  نفسه  هو  الذي  نعمه  ديب  يوسف 
عن  ضائع  بدل  ملكية  سندات  ديب  يوسف 
حصتهما وحصة مورثهما في العقارات 30 

و32 و1958 و2219 دير القمر
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

طلب زكريا أحمد عشوش باألصالة عن 
نفسه سند بدل ضائع عن ملكيته في العقار 

رقم 7 مقسم 16 الرمانة
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

�إعالنات
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نحو  انتقلت  نــور،  بصيص  بــأي  متعلقين  اللبنانيون  وراءهــا  يركض  التي  اآلمــال 
الفرنسي  والرئيس  بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  بين  جرى  الذي  االتصال 
ملفات  في  فرنسي  أميركي  تعاون  عن  تحّدثت  التي  التقارير  مع  ماكرون،  أمانويل 
السياسة الخارجية وتطلّع فرنسّي النعكاس التعاون دعماً أميركياً للمبادرة الفرنسية 

في لبنان يزيل الفيتو األميركي عن تشكيل الحكومة الجديدة.
انقسام سياسّي – طائفّي حول قانون االنتخاب

تظلل  التي  السلبية  األجواء  ظل  في  األولويات  سلم  آخر  إلى  الحكومي  الملف  تراجع  وفيما 
اجتماع  لجهة  إن  األضواء  مجدداً  النيابي  المجلس  خطف  الوسط،  وبيت  بعبدا  بين  العالقة 
وإن  المطروحة،  االنتخاب  قوانين  لبحث  أمس،  النجمة  ساحة  في  المشتركة  النيابية  اللجان 
لجهة الجلسة النيابية المرتقبة يوم غٍد لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد 

ميشال عون الى المجلس النيابي المتعلقة بالتدقيق الجنائي.
أما جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصصة لدراسة قوانين االنتخاب فتميزت بكثافة 
أن  المعتاد  من  ليس  لكن  مفاجأة  العدد  هذا  يشكل  لم  وإن  نائباً.   65 بلغ  نواب  بعدد  الحضور 
وطائفي  سياسي  انقسام  عن  يعبر  والذي  المشتركة  اللجان  جلسات  في  العدد  هذا  يحضر 
إسالمي - مسيحي، فنواب تكتلي لبنان القوي والقوات اللبنانية التقوا على موقف واحد رافض 
والمذهبي  السياسي  االنقسام  يؤجج  أنه  ويعتبران  التوقيت  هذا  في  االنتخاب  قوانين  لطرح 

الطائفي.
قد  تطرح  التي  االنتخاب  قوانين  بعض  أن  ل�»البناء«  القوي  لبنان  تكتل  مصادر  ولفتت 
تؤدي الى تغيير النظام السياسي، وبالتالي نحن بحاجة الى طاولة حوار وطني تبحث هذه 
ال  »أننا  الى  مشيرة  البلد«،  في  السياسي  بالنظام  والمتصلة  المصيرية  القضايا  وكل  القوانين 
نناقش قانون االنتخاب من الناحية التقنية بل من الناحية السياسية والدستورية والميثاقية، 
وبالتالي تجب مناقشة هذا األمر على طاولة حوار وطني لمناقشة النظام السياسي برّمته إن 

لجهة تطويره أو تعديله وصوالً الى الدولة المدنية«.
وفي السياق أكد عضو لبنان القوي النائب أالن عون أن »الحوار كان هادئاً وعميقاً ومسؤوالً 
وحاولنا تثبيت أن النقاش يجب أن ُيسلّم وجود قانون انتخاب قائم ونحن أمام طرح يحاكي 
أموراً دستورّية وتغييراً في النظام السياسي، لذلك اقترحنا ترحيل موضوع قانون االنتخاب 

الى طاولة الحوار الوطني ألنها المكان المناسب لطرحه«.
أما موقف القوات اللبنانية فعبر عنه رئيس لجنة اإلدارة والعدل النائب جورج عدوان الذي 
رهان  وأي  أساسه  على  االنتخابات  وتجري  المفعول  ساري  انتخاب  قانون  »وجود  الى  لفت 
القانون  على  مبكرة  نيابية  انتخابات  اجراء  هدفنا  فان  حكماً،  ساقط  االنتخابات  تأجيل  على 
الحالي«. وتلتقي القوات ظرفياً بحسب ما قالت مصادرها ل�»البناء« مع موقف التيار الوطني 
الحر باعتبار أن »طرح قانون االنتخاب ال سيما االقتراح المقدم من كتلة التنمية والتحرير يؤدي 

الى تغيير النظام السياسي«.
اما الحزب التقدمي االشتراكي فيجاهر بمعارضته للقانون الحالي الذي أجريت على اساسه 
االنتخابات النيابية األخيرة العتبار قانوناً طائفياً ومذهبياً ويضرب صيغة العيش المشترك، 
ومجلس  طائفي  غير  نيابي  مجلس  إقرار  سيما  ال  الطائف  اتفاق  تطبيق  »ض��رورة  على  وأكد 

للشيوخ«.
أما حزب الله فال مشكلة لديه في بقاء القانون الحالي لكونه أدخل النسبية للمرة االولى في 
تاريخ لبنان، لكنه ال يمانع العمل على تطوير هذا القانون مع توافق وطني. وأشار عضو الوفاء 
للمقاومة النائب علي فياض الى ان »ال شيء يمنع البحث في بعض مكامن الضعف التي يعاني 
منها القانون االنتخابي ولنا بعض المالحظات التقنية، وكّنا نميل الى دوائر انتخابية مندمجة 
على الصعيد الطائفي«. وتابع »ال داعي ألن نناقش موضوع قانون االنتخاب بتوتر وال مانع من 

ترك القانون النافذ«. 
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان الجلسة كانت موضوعّية والنقاش 
كان متقدماً بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة السير نحو تطوير النظام. وتابع »بادرت كتلة 
الحالي ليس األفضل وليس  انتخابات عصرّي والقانون  إلى طرح قانون  »التنمية والتحرير« 
السبيل للوصول  الذي يشّكل  المدنّية عبر قانون االنتخاب  الدولة  الى  األمثل والمهّم الوصول 

إليها«.
وأشار النائب فؤاد مخزومي، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس بعد الجلسة الى أننا »لم 
النتيجة  الكبيرة في  الكتل  المواطن فيه رأيه فعلياً، الن  الى مرحلة لنضع قانوناً يعطي  نصل 
تركب قانوناً كما رأينا في الماضي. كلنا نعرف ان هذا ضد النص االساسي للطائف وروحيته، 
فهو يدعو الى النسبية على اساس المحافظات، وربما في النهاية تمديد موضوع المحافظات«. 
وأضاف: »في هذه المرحلة، هناك مواضيع أهم. في االسبوع الماضي حصلت جريمة كبيرة في 
البلد وهي عملية الغاء التدقيق الجنائي الذي ألغي بعقد الفاريز ومارسال. أليست هذه الجريمة 
بحجم الجريمة التي حصلت في المرفأ. التدقيق الجنائي كان ليوصلنا الى مرحلة نعرف فعلياً 
عن ال� 140 مليار دوالر، وأين ذهبت أموال المواطنين، وال� 110 مليارات دوالر التي اختفت من 

الدفاتر«.
شيوخ  مجلس  استحداث  تريد  السياسية  القوى  أن  »كيف  السيد  جميل  النائب  سأل  فيما 
في  الطائفية،  وإلغاء  النسبية  قاعدة  وعلى  واحدة  دائرة  لبنان  أساس  على  انتخابات  واجراء 
كتل  من  نيابي  مصدر  من  أكثر  وتوقع  حكومة«.  تأليف  يستطيعون  وال  طائفيون  كلهم  وقت 
القوى  بين  الحاد  االنقسام  بسبب  نتيجة  الى  االنتخاب  قانون  حول  النقاش  يصل  أال  مختلفة 

النيابية، مرجحة بقاء القانون الحالي لتعذر االتفاق على بديل في الوقت الراهن.

عون: رسالتي مستقلة عن الخالفات
وعشية جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي يوم 
غٍد، أكد الرئيس عون أن الرسالة التي وجهها الى مجلس النواب مستقلة تماماً عن الخالفات 
والصراعات السياسية، شكلية كانت ام عميقة، الن هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، الن من 

دون حل مشكلة التدقيق الجنائي ال يمكن االتفاق ال مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان وال مع 
صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة«.

أوضح  نجم،  كلود  ماري  األعمال  تصريف  حكومة  في  العدل  وزيرة  بعبدا  في  لقائه  وخالل 
الفضلى  والوسيلة  بامتياز  وطنية  قضية  هي  الجنائي  المحاسبي  التدقيق  »مسألة  أن  عون 

للخروج من االزمة التي نعيشها«.

الراعي للحريري: قّدم تشكيلتك و»اسمحلنا« 
وكان عون استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أشار الى »ان التحقيق 
ومؤسسات  الوزارات  كل  يشمل  أن  يجب  والتحقيق  الحكومة  قبل  من  يتاَبع  أن  يجب  الجنائي 
الدولة بدءاً من مصرف لبنان لكشف الفساد والتحقيق ال يجب أن يتوقف، بل أن يستمر على 

الرغم من مغادرة الشركة المولجة القيام بهذا العمل«. 
واضاف الراعي: »الحكومة ال ُتشّكل »بالتقسيط« ولقد مّر شهر والبلد يموت و»بدن يسمحولي 
أمر  لبّت  الجمهورية  رئيس  إلى  ويعود  باستشاراته  يقوم  أن  يجب  الحكومة  رئيس  ألّن  فيها« 
التشكيلة ونريد حكومة غير سياسية تقوم بورشة »طويلة عريضة« للقيام بالبلد من الموت«.

وفي سياق ذلك لم ترصد أي زيارة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة الى بعبدا ما يعبر عن 
عمق األزمة الحكومية والخالف المستحكم بين الرئيسين عون والحريري، ما يعني أن الحكومة 
العام  بأن ال حكومة في  المنطقة  لتطورات   فيما ترجح مصادر متابعة  قريباً،  النور  لن تبصر 
الحالي بانتظار تسلم الرئيس األميركي الجديد مقاليد الحكم في البيت األبيض ليتبين رؤيته 
وسياساته وتوجهاته لملفات المنطقة ومنها الشرق االوسط. ولفتت المصادر ل�»البناء« الى أن 
اإلدارة األميركية الحالية ال تريد حكومة يكون لحزب الله وحلفاؤه اليد الطولى والنفوذ األكبر 
الخليجية  االسرائيلية  االميركية  المشاريع  ومقاومة  معارضة  الحكومة  تستطيع  ال  لكي  فيها 
النازحين السوريين وإخضاع  الفلسطينيين واعاقة عودة  التطبيع وتوطين الالجئين  ال سيما 

لبنان اقتصادياً لوصاية البنك الدولي وصندوق النقد.

تضارب معلومات حول قرار اإلمارات
جديدة  تأشيرات  إصدار  عن  اإلمارات  توقفت  لبنان،  على  الخارجية  الضغوط  سياق  وفي 
لمواطني 13 دولة، بما في ذلك لبنان وسورية وإيران والصومال، وفقاً لما نقلته »رويترز« عن 
الدول  شمل  اإلماراتي  القرار  أن  الفتاً  وكان  للدولة.  المملوك  األعمال،  مجمع  عن  صادرة  وثيقة 

المعارضة للسياسة األميركية ولمشروع التطبيع العربي مع العدو اإلسرائيلي.
لكن تضاربت المعلومات حول حقيقة القرار اإلماراتي، فأكد وزير الخارجية والمغتربين في 
حكومة تصريف االعمال شربل وهبه أوضح في تصريح صحافي ان »السفير اللبناني في ابو 
ظبي فؤاد دندن أكد لي انه لم يصدر اي قرار رسمي بهذا الموضوع عن دولة اإلمارات، وبالتالي 
هل المطلوب أن تتحرك وزارة الخارجية والمغتربين لمعالجة امور لم تتخذها دولة اإلمارات، 
بل يتم تداولها باإلعالم وعبر وسائل التواصل االجتماعي فقط؟«. أضاف وهبه: كلفنا السفير 
في ابو ظبي بوضع وزارة الخارجية والمغتربين بصورة اية مستجدات او إجراءات تستجد، 
علماً أننا نولي الموضوع اهتماماً عالياً ونتواصل مع سعادة سفير اإلمارات أيضاً. وأشار إلى 

أنه »ينتظر رداً رسمياً من سفير اإلمارات لدى لبنان حمد الشامسي«.

تجدد السجال بين دورثي وباسيل
وتجّدد السجال بين السفيرة األميركية لدى لبنان دوروثي شيا ورئيس التيار الوطني الحر 

جبران باسيل.
وقالت شيا في تصريح صحافي إن »باسيل حّور فحوى لقاءاتنا التي جرت بيننا والعقوبات 
التي وضعت عليه ُتعنى بالفساد، فالعقوبات على باسيل مثال واضح كيف تحاسب واشنطن 
الفاسدين«. وشّددت على أنه »يجب على الدولة اللبنانية أن تجري إصالحات فورية«. وكشفت 
أن »هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة 

بالفساد أو باإلرهاب«.
على  مجّدداً  للرّد  داعي  »ال  بالقول:  البيان  اإلعالمي  لمكتبه  بيان  في  باسيل  رد  يتأخر  ولم 
التيار  اتهام  رئيس  حول  برهان  بأي  اإلتيان  دون  من  ذاتها  تكّرر  هي  طالما  األميركية  السفيرة 
الوطني الحر بالفساد،  وطالما لم تسلّم الدولة اللبنانية أي ملف يتضّمن معلومة او وثيقة او 
قرينة، ااّل اننا نلفت  وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضرورة أن تذّكر  السفيرة األميركية بضرورة 
لناحية  وخصوصاً  للبنان،  الداخلية  التدّخل  بالشؤون  وعدم  الدبلوماسية  األصول  احترام 

التعّرض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب اللبناني«.

كتاب صوان الى المجلس النيابي 
غلى صعيد آخر، كشف مصدر قضائي لوكالة »فرانس برس«، أّن المحّقق العدلي القاضي 
التي أجراها مع وزراء  التحقيقات  أّن  أبلغه فيه  النيابي  المجلس  إلى  فادي صوان وّجه كتاباً 
حاليين وسابقين وّفرت شبهات معّينة عن مسؤولية هؤالء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة 
إجراء  البرلمان  من  طلب  صّوان  القاضي  أّن  المصدر  وأّكد  المرفأ.  في  األمونيوم  نيترات  وجود 
يوسف  وأسالفه  نجار،  ميشال  األعمال  تصريف  حكومة  في  األشغال  وزير  مع  التحقيقات 
غازي  األعمال  تصريف  حكومة  في  المال  ووزير  زعيتر،  وغازي  العريضي  وغازي  فنيانوس 
نجم  كلود  ماري  األعمال  تصريف  حكومة  في  العدل  ووزيرة  خليل،  حسن  علي  وسلفه  وزني 
منوطة  الوزراء  مالحقة  أّن  باعتبار  سرحان،  وألبير  جريصاتي  وسليم  ريفي  أشرف  وأسالفها 

حصراً بالمجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
إال أن مصادر نيابية وقانونية استغربت توجيه صوان هذه الرسالة الى مجلس النواب وهو 
ليس الجهة المخولة لمخاطبة البرلمان، بل هذا األمر من اختصاص الوزير. فيما لفتت المصادر 
الى أن الوزير السابق ال يحاكم أمام المجلس االعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء بل فقط الوزراء 

الحاليون وبالتالي يمكن محاكمة الوزراء الحاليين أمام القضاء العادي.

االنتخابات  »تنظيم  أمس،  األلمانية،  الحكومة  اقترحت 
في  ميركل،  أنغيال  المستشارة  خالفة  ستحسم  التي  العامة 

26 أيلول 2021«.
الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رسمياً  ويتعين أن »يوافق 

على االقتراح الذي طرح خالل اجتماع لمجلس الوزراء«.
في  حقبة  ستطوي  االنتخابات  فإن  النتيجة،  كانت  وأّي��اً 
15 عاماً  ألمانيا مع رحيل ميركل )66 عاماً( عن السلطة بعد 

في منصبها.
أعلنت   ،2005 منذ  مهامها  تتولى  التي  ميركل  وكانت 
بحزبها  لحقت  انتخابية  انتكاسات  بعد   2018 نهاية  في 
تترشح  لن  أنها  الديمقراطي،  المسيحي  االتحاد  المحافظ 

لوالية خامسة.
استطالعات  يتصدر  الذي  الديمقراطي  المسيحي  واالتحاد 
نيات  من   36% من  أكثر  على  حصوله  مع  كبير  بفارق  الرأي 
وسطي  تيار  بين  المستقبلي  مساره  حول  منقسم  األصوات، 
انعطافة  باتجاه  تدفع  يمينية  وميول  االستمرارية  إلى  يدعو 

في السياسة.
في  الجديد  رئيسه  مبدئياً  يعين  مؤتمراً  االتحاد  وسيعقد 

منتصف كانون الثاني.
المعتدالن  هم  المنصب،  على  مرشحين  ثالثة  ويتنافس 
وستفاليا  الراين  شمال  منطقة  ي��رأس  ال��ذي  الشيت  أرمين 
والخبير في السياسة الخارجية نوربرت روتغن، والليبرالي 
إلى  والداعي  التاريخي  ميركل  خصم  ميرتس،  فريدريش 
نهج أكثر يمينية. ومن المتوقع أن تدور معركة الرئاسة بين 

الشيت وميرتس.
في  المحافظين  لتمثيل  جيد  موقع  في  الفائز  وسيكون 
من  لكن   ،2021 أيلول  في  المقررة  التشريعية  االنتخابات 

دون أن يضمن ذلك في الوقت الحاضر.
على  الربيع  في  الحقاً  سيتخذ  الصدد  ه��ذا  في  وال��ق��رار 
في  المحافظين  بتمثيل  يعهد  أن  المستبعد  غير  ومن  األرجح. 
ماركوس  البافاري  القيادي  هو  آخر،  مرشح  إلى  االنتخابات 
حليف  المسيحي  االشتراكي  االت��ح��اد  ي��رأس  ال��ذي  س��ودر 

الديموقراطي. المسيحي  االتحاد 
ألمانيا  في  شعبية  األكثر  الشخصيات  من  س��ودر  وب��ات 

بفضل إدارته الفعالة للوباء في بافاريا.
وف���ي م��واج��ه��ة ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن، ال ي����زال االش��ت��راك��ي��ون 
الديموقراطيون، الشركاء األقليين حالياً في التحالف الحاكم 
بقيادة ميركل، عاجزين عن تحسين فرصهم إذ يراوح التأييد 
ومرشحهم  و17%.   16 بين  ال���رأي  استطالعات  ف��ي  لهم 
المناصر  شولتز  أوالف  الحالي  المال  وزير  هو  للمستشارية 

لنهج معتدل.
يحظون  الذين  الخضر  معسكر  من  المفاجأة  تأتي  وق��د 
الوقت  في  الباب  يغلقون  وال  األصوات  نيات  من   20% بنحو 
الحاضر أمام تحالف مع المحافظين على المستوى الوطني، 

ما سيشكل سابقة في ألمانيا.
نسبة  فتراجعت  المتطرف،  اليميني  أللمانيا«  »البديل  أما 
التأييد له إلى أقل من %10، ما قد يسهل المفاوضات من أجل 

تشكيل حكومة ذات غالبية ثابتة.

الحكومة الألمانّية تقترح اإجراء انتخابات 

لح�سم خالفة ميركل في 26 اأيلول

في إطار اهتمامها بالمجتمع الكسرواني، وضرورة التكافل والتضامن االجتماعي، في ظّل الظروف 
تعتمد  جديدة،  مبادرة  االجتماعية  فتوحي  فارس  مؤسسة  اطلقت  لبنان،  بها  يمّر  التي  الصعبة 
الحرفية  واألعمال  المونة  من  المحلية  المنتجات  تسويق  أجل  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

واليدوية...
نافذة  فتح  منها  والهدف   ،keserwaniyat.com »كسروانيات«  منصة  المؤسسة  أطلقت  وقد 
سوق عمل جديدة لتسويق مهارات الكسروانّيين في جميع المجاالت الحرفية واليدوّية من الحياكة 
فارس  مؤّسسة  تسعى  بذلك  والرسم...  والنبيذ  والخيزران  الصابون  صناعة  الى  وصوالً  والمونة، 
فتوحي اإلجتماعّية الى تعزيز الروابط اإلجتماعّية بين أبناء كسروان أوالً وبينهم وبين أبناء جميع 

المناطق ثانياً.
وأسعار  صور  عرض  يتّم  منها  كّل  وبحسب  ومناطق،  فئات  الى  »كسروانيات«  منّصة  وتقّسم 

المنتجات والتعريف عن الشخصّية اّلتي تقوم بصنعها. 
من جهتها ستقوم المؤّسسة بتسويق هذه المنتوجات على المواقع سواء كانت إلكترونّية أو مواقع 
التواصل اإلجتماعي وذلك لعرضها على أكبر عدد ممكن من األشخاص وعلى أكبر مساحة جغرافّية 

باإلضافة الى تأمينها خدمة توصيل المنتوجات مجاناً.

موؤ�س�سة فار�س فتوحي الإجتماعية
ة »ك�سروانيات« ُتطلق من�سّ

سطوة  بقوة  اإلسرائيلية  للمشيئة  خاضع  بلبنان  يمانعون  وال  والبحر  البر  في  اللبنانية 
الجار القوي على األضعف، طالما انهم يطلبون االنضمام لزمن عالقات الوّد والجيرة مع 
كيان االحتالل، وعندها يمكن أن يستوي النقاش بجدية ويحظى أصحاب الرأي باالحترام 
ألنهم ال يكذبون، والمؤسف بل المزري أن هذا النقاش استعادة سطحية لنقاش وجودي 

كلّف دماء في الثمانينيات من القرن الماضي.
- القضية التي ال تقل خطورة، والتي تطفو على سطح السياسة اللبنانية تطال مفهوم 
الكيان السياسي اللبناني، الذي عاش في السبعينيات والثمانينيات، نقاشات مكلفة تحت 
عنوان التقسيم والفدرالية، وبدا مع اتفاق الطائف أن خالصات الحروب علّمتنا باستحالة 
يخبرنا  فهل  شيئاً،  نتعلم  لم  كأننا  مجدداً  برأسه  ليطل  يعود  لكنه  االنتحاري،  الخيار  هذا 
الطالق  لتطبيق  يحملونها  التي  الطريق  خريطة  عن  معاً  العيش  باستحالة  يقولون  الذين 
الوّدي والسلمي بين الطوائف، وهل ينتبهون أن تأثيرات اختالفاتنا ستبقى على الجميع 
من  تماماً  مستقلة  دول  والدة  بإمكانية  بعضهم  توهم  أذا  إال  واحــدة،  ليرة  تربطنا  طالما 
لبنان الصغير في مئوية لبنان الكبير، فلَم ال يخبروننا كيف، أما الفدرالية والكونفدرالية 
ولو كانت غير جغرافية، من دون تطهير وصفاء طائفي على الطريقة البلجيكيّة، فهل تحل 
مسألة الخالف التي يقولون إنها األهم، وهي تطال السياسة الخارجية، والحرب والسلم، 

وما هي وصفتهم لحل التناقض حولها في صيغهم العبقرية؟ 
- القضية األخطر في النقاش اللبناني هي العودة لعناوين ما قبل اتفاق الطائف، ليس فقط 
في مسألة دعوات التقسيم التي شكل رفضها ركناً التفاق الطائف، ويعرف القاصي والداني 
أن اتفاق الطائف قام على ثالثة أركان انبثق منها السلم األهلي وتم تثبيتها في مقدمة الدستور، 
وهي نهائية الكيان اللبناني مقابل العالقة المميّزة مع سورية كترجمة لعروبة لبنان، إقراراً 
بأن لبنان الملتزم مع ما يتفق عليه العرب ملتزم في حال خالفهم بموقع سورية في حال 
الخالف، لمن يفهمون معنى الجغرافيا السياسية التي رسم الطائف طريقها، والركن الثاني 
هو رفض التقسيم والتجزئة والذهاب الى إلغاء الطائفية السياسية مقابل عدم ربط مناصب 
الدولة السيادية والسياسية واإلداريــة بتقاسم طائفي متحّرك على التغيير الديمغرافي في 
أعداد المنتمين للطوائف، اي دولة يتساوى فيها صوت المواطن بالمواطن بمعزل عن هويته 
الطائفية، كحق إنساني ابتدائي ال تقيّده أكذوبة تضييع اإللغاء في متاهة النصوص والنفوس، 
والركن الثالث العداء لـ«إسرائيل« التي تحتل األرض وتطمع بالمياه ولم يكن النفط والغاز قد 
ظهرت بوادرهما بعد، وصوالً لتطلع »إسرائيل« لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض توطين 
الالجئين الفلسطينيين، ولن يكون صعباً رؤية هذه الثوابت في مقدمة الدستور، كخالصات 
لإلجماع الذي ولد اتفاق الطائف على أساسه، كما لن تكون صعبة رؤية أنها تفاهمات ماتت 
اليوم، وأن خطابات الفرقاء عادت الى ما كنا عليه تجاه هذه القضايا عشية االنقسامات التي 
سبقت اتفاق الطائف، فلماذا ال يجرؤ الذين يرفضون السير بأية خطوات نحو إلغاء الطائفية 
المميّزة بين الحكومتين  العادية وليس  العالقة  والذين يرفضون السير بأي خطوات نحو 
اللبنانية والسورية والذين ال يمانعون بالتقسيم والذين ال يمانعون ضمناً بالتوطين، أنهم 
يخرجون من اتفاق الطائف، وان لبنان يحتاج البحث من جديد عن عقد سياسي اجتماعي 

بديل للطائف، ان لم تكن الحرب مشروعهم؟
أهلية، ويضعها ضمن مشروع  اليوم من يمّول حرباً  أنه لو وجد  المّرة هي  - الحقيقة 
الوريد، والبعض يقول هذا هو  إلينا من حبل  أقرب  الحرب  لكانت  المنطقة،  على مستوى 

موضوع اجتماع مايك بومبيو وبنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان!

التعليق ال�سيا�سي

تفاهم بايدن ماكرون 

تشّكل فرنسا نقطة البداية الجديدة للسياسة الخارجية للرئيس األميركي المنتخب، ويبدو الختيار شخصية فرانكوفونية هي 
انتوني بلينكن لوزارة الخارجية صلة بالعالقة األميركية الفرنسية، ومن خالل فرنسا يراهن بايدن وإدارته اعادة تفعيل التحالف 
إعادة توحيد  أمانويل ماكرون  الرئيس دونالد ترامب ومن خالل فرنسا ورئيسها  اوروبا بعد عاصفة هوجاء قادها  األميركي مع 
الناتو والتوجه نحو األمم المتحدة كإطار للعمل الدبلوماسي الدولي. وباريس هي عنوان اتفاقية المناخ التي يجعلها بايدن عنواناً 
لسياسته الداخلية والخارجية، وباريس هي الشريك الذي تريده واشنطن إلعادة ترتيب التوازن مع روسيا والصين وهي الشريك 

الحتمي في تفعيل االتفاق النووي.
في باريس تطلع للعالقة مع واشنطن كسقف ومظلة للسياسة الغربية التي فقدت الكثير من رصيدها امام النهوض الصيني 
والروسي، وخسرت الكثير بالخروج األميركي من التفاهم النووي مع ايران، وفقدت قيادتها لحل القضية الفلسطينية عبر خطة 
صفقة القرن، وفي باريس تطلع الستثمار نتائج هذا االتسنهاض لدور الغرب السياسي في حماية مصالح فرنسية مهّددة سياسياً 
الفرنسية  المبادرة  تقّدم  استعصاء  ثبت  عناوين  من  يختزن  لما  ليس  الفرنسية  االهتمامات  مقدمة  في  لبنان  ويقع  واقتصادياً، 
بايدن  جو  مع  بلوغها  الفرنسيون  يرغب  اإلقليمية  للمعادلة  مشترك  فهم  من  تنطلق  اميركية  إحاطة  دون  من  أزماته  مواجهة  في 

وإدارته.
يتطلع الفرنسيون نحو لبنان كترجمة لتفاهم قادم مع بايدن ويتطلع بايدن نحو لبنان كرسالة علنية لتوجهاته المختلفة نحو 
المنطقة ويتطلع اللبنانيون نحو واشنطن وباريس أمالً بتذليل العقبات أمام والدة حكومة جديدة كمؤشر على بدء مرحلة جديدة 

بعدما صاروا على يقين بأن الضوء األحمر األميركي هو ما يعّطل والدة الحكومة.
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تعارض عملية الضّم وبعض بنود صفقة القرن، ولكن الحقيقة 
باألسلوب  يتعلق  الضّم  عملية  من  أولئك  يعارضه  ما  اّن  ترى 
يوافق  اإلسرائيلية  المؤسسة  في  أحد  فال  بالجوهر،  ال  والشكل 
على التنازل عن األغوار التي تطلق عليها المؤسسة العسكرية 
وتجربة،  مكراً  األكثر  نتنياهو  أن  ثم  الدبابات،  مصيدة  اسم 
وجعل  قدرتهم  من  الحكومة  في  خصومه  تجريد  استطاع  قد 
سواء  الصفقة  لتنفيذ  طريقه  في  ماض  وهو  باهتاً،  حضورهم 

بشكل صامت او صاخب فهذا من األمور الثانوية.
ترامب  وم��غ��ادرة  األميركية،  االنتخابات  انتظار   – ثانياً 
للرئاسة، ومجيء بايدن، الذي لن يتفّرغ لملف الشرق األوسط 
بايدن  منها،  لسنا  ونحن  عديدة  أولويات  لديه  إّن  إذ  فوره،  من 
فما  الوراء،  إلى  الزمن  عقارب  إعادة  يستطيع  ولن  ال  حال  بأية 
حسب  ولكنه  قائماً،  سيبقى  األرض،  على  نتنياهو  سيفعله 
النظرة المتفائلة تفاؤالً غير مبّرر، قد قال ذات مرة انه يؤمن بحّل 
الدولتين – هذا بالطبع إْن أبقى ترامب ونتياهو مكاناً من الممكن 

أن تقوم به دولة ثانية.
عندما  الماضي  آب   19 في  عالياً  الفلسطيني  صعد   – ثالثاً 
وقف  أهّمها،  إج��راءات  مجموعة  عن  الفلسطيني  الرئيس  أعلن 
العمل بالتنسيق األمني مع االحتالل، وبالحرد عن قبض أموال 
المقاصة التي انتقصت منها الحكومة اإلسرائيلية ما يعادل ما 
تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعوائل األسرى في 
سجون االحتالل، األمر الذي أدخل االقتصاد في حالة بالغة من 
كورونا،  جائحة  منها  عديدة  عناصر  وجود  مع  بالطبع  الركود 
االتصال  في  دوراً  نشاطاته  ومنّسق  االحتالل  أعطى  ولكنه 

بالمواطن الفلسطيني مباشرة.
نبرة  برفع  المؤقتة  الحماسة  ب��ازار  إل��ى  العودة   – رابعاً 
رئيس  شخص  مع  ولكن  الصراع،  وتصعيد  اإلعالمي،  الخطاب 
الصمود  شعارات  ورفع  االحتالل،  مع  ال  اإلسرائيلية  الحكومة 
مثل: من امتلك الشجاعة بقول ال ألميركا أكثر من؟ هل تريدون 

وطناً أم رواتب؟
الموسمية  بالعودة  الوقت،  تقطيع  على  العمل   – خامساً 
بمن  التصالحي،  الملف  مسؤول  واستبدال  المصالحة  لحديث 
هو أكثر حماسة وأكثر سعياً ألن يكون قاسماً فلسطينياً مشتركاً 
 – – حماس( وبالجغرافيا )الضفة الغربية  في السياسة )فتح 

غزة( وبما يعّزز من فرص الوراثة، ومن ثم اللجوء لغطاء األمناء 
العامين.

 شهد األسبوع الماضي انقالباً في الحال، فقد عادت السلطة 
الفلسطينية إلى مرّبعها )حليمة إلى عادتها القديمة(، ونجحت 
المصالحة،  وح���وارات  العامين  األم��ن��اء  لقاء  استثمار  ف��ي 
مع  ال��ح��وارات  خلفها  اختبأت  دخ��ان،  كقنبلة  واستعمالها 
المتحدة و)إسرائيل(  الواليات  النرويج، وعبر هذه األخيرة مع 
نضوجها  عند  عنها  وأعلن  والسعودية،  اإلم��ارات  مع  وكذلك 
نشاطات  لمنسق  فلسطيني  وزي��ر  أرسلها  التي  بالرسائل 
كانت  إْن  بها  تساءل  الغربية،  الضفة  في  اإلسرائيلي  الجيش 
وأجابه  السلطة،  مع  المعقودة  باالتفاقيات  ملتزمة  حكومته 
المنسق بتأكيد االلتزام وبأّن السلطة هي من رفض قبض أموال 
انتصاراً،  الفلسطينية  السلطة  افترضته  األمر  هذا  المقاصة، 
الضّم  عملية  وإسقاط  الفلسطينية  المطالب  قبول  يتضّمن  وانه 
الرياح  ذرت  هكذا  السلطة...  تريده  بما  والقبول  القرن  وصفقة 
لقاء األمناء العامين اليتيم وقراراته، بعد أن حقق نتيجة واحدة 
عاميين  أمناء  من  وش��ارك  حضر  من  اعتراف  وه��ي  حقيقية، 
السلطة  قيادة  بشرعية  باللقاء،  عامة  وشخصيات  وقيادات 
المصالحة  ح��وارات  على  ينطبق  نفسه  واألم��ر  ومشروعيتها، 
والدعوات التي رافقت ما تقّدم عن تشكيل حكومة وحدة وطنية 

وإطالق انتفاضة ثالثة وانتخابات وما إلى ذلك.
وده��اء،  ذك��اء  العالية  بقدرتها  للسلطة  نعترف  دع��ون��ا 
فما  مشروعها،  سبيل  في  وعاملة  ذاتها،  مع  منسجمة  فهي 
لسياساتها  استمراراً  ويمثل  الطبيعي  األمر  هو  السلطة  فعلته 
التفاوض  أّي بديل عن  لمرة واحدة  تر وال  الثابتة،، فهي ال ولم 
والتعايش مع االحتالل وما يقّدمه من عطايا، األمر الذي وصفه 
صوتّي  حديث  في  السلطة،  ضفاف  وعلى  فتح  في  كبير  قيادي 
حاضنة  هي  )إسرائيل(  أّن  االلكتروني،  التواصل  وسائل  عبر 
عبر  الحياة  ومقّومات  بالغذاء  تزّودها  التي  الطبيعية  السلطة 
حبل سرّي، ودعونا نعترف أيضاً ونقّر بما نشعر به من بؤس 
وإحباط وأسى على ما وصلت إليه الفصائل وأمناؤها العامون، 
من ترّد وبؤس حال، واإلدراك أنها أصبحت من لزوم ما ال يلزم، 
اللهم إال في حال استدعتها قيادة السلطة للقاء جديد الستخدام 

ظرفي إْن تطلبت الحاجة.

زي��ارات  تتكاثف  الفلسطيني،  الحال  انقالب  مع  بالتوازي 
)اإلسرائيليين(، دبلوماسيين ورجال سياسة وأعمال لإلمارات 
تّم  ال��ذي��ن  فلسطين  س��ف��راء  إليهما  ع��اد  اللتين  والبحرين، 
مع  التطبيع  عن  اإلعالن  اثر  )احتجاجاً(  للتشاور  استدعاؤهم 
مدينة  إلى  بزيارة  نتنياهو  قام  ثم  والسودان،  االحتالل،  دولة 
وتسريب  تداول  وتّم  عهدها،  ولي  مع  ليجتمع  السعودية  نيوم 
االحتالل،  مطالب  على  واف��ق  َم��ن  هي  السلطة  أّن  عن  أنباء 
ورضيت بتبادل الرسائل مع مستوى أمني – عسكري متدّن، ال 
للقرار  أو رفضاً  من مستوى سياسي مرتفع، ولم نسمع تعليقاً 
بضائع  على  المطبوع  الملصق  يكون  بأن  قضى  الذي  األميركي 
مشمولة  ستكون  التي   c ومناطق  اإلسرائيلية  المستوطنات 
إسرائيل(،  )إنتاج  عليها  مكتوب  القرن  صفقة  بموجب  بالضّم 
المناطق  ف��ي  المنتجة  البضائع  ملصقات  على  يكتب  فيما 
الفلسطينية )إنتاج الضفة الغربية أو إنتاج غزة( ويمنع دخول 
الضفة  إنتاج  حتى  أو  فلسطين  إنتاج  عليها  ملصق  بضائع 
القرار  أّن  بوضوح  ذلك  يعني  مجتمعتين،  غزة  وقطاع  الغربية 
األميركي ذو بعد ومضمون سياسي ال مضمون إنتاجي تجاري، 
وهو يتضّمن وضوحاً وصراحة االعتراف األميركي بعملية ضّم 
إنه يتجاوز ذلك،  القرن، ال بل  الوارد ذكرها في صفقة  المناطق 

بقرار الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
التفاوض  لسياسة  سيامي  ت��وأم  هي  االنتظار،  سياسة 
تتآكل  بينما  الفلسطيني،  السياسي  العقل  في  التفاوض  ثم 
العمل  استعدادات  وتتراجع  بها،  االرتباط  ويضعف  األرض، 
في  يجري  ما  إثر  الفلسطيني  الشباب  لدى  والتضحية  العام 
الحكومة  تداعي  ننتظر  سوف  وعوائلهم،  األسرى  رواتب  ملف 
فيما  القريب،  في  مبكرة  النتخابات  والدعوة  )اإلسرائيلية( 
ننتظر تسلم بايدن مقاليد الحكم في واشنطن، وانتظار انتهائه 
باستنهاض  يتعلق  وما  الداخلية  الطويلة،  أولوياته  قائمة  من 
االقتصاد والتصدي لجائحة كورونا وترميم مؤسسات الرعاية 
الصحية واالجتماعية ورتق صدوع المجتمع األميركي بألوانه 
وأعراقه وثقافاته المتباينة، ثم الخارجية من الصين إلى إيران 
وروسيا، إلى أن يأتينا الدور إْن أتى، وهكذا تستمر عجلة الزمن 

بالدوران...
*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة.

{ د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
الميزانيات  بحجم  األميركي  الشعب  اهتمام  يتجّدد   
قطاعاته  معظم  على  القلق  ويسيطر  السنوية،  العسكرية 
الصناعي  »المجمع  على  السخي  الصرف  استمرار  من 
الصحية  الرعاية  ميزانيات  تقتطع  بينما  العسكري«، 
دون  األخرى،  تلو  سنة  االجتماعية  والمساعدات  والتعليم 

أفق ملموس لتغيير المعادلة.
 يدّشن الرئيس األميركي عادة، بصرف النظر عن انتمائه 
الدفاع  ميزانيات  أولوية  بضمان  عهده  والية  السياسي، 
وسجلت  صعوداً،  مسبوقة  وغير  هائلة  أرقاماً  بلغت  التي 
الحالي وال تشمل ميزانيات  العام  لنهاية  دوالر  مليار   738
سالح  حصة  وتبلغ  الميدانية.  الظروف  تقتضيها  إضافية 
نسبة  والمارينز  البحرية  وسالح   ،35% نحو  منها  الجو 

تقريباً، ونحو %28 للقوات البرية.  35%
سابقتها  ت���وازي   2021 للعام  المقترحة  الميزانية   
مليار   740 بنحو  وتتمثل  نسبياً،  ضئيل  بشكل  وتتخطاها 
أسبر  مارك  )الُمقال(  الدفاع  وزير  طلب  واكبها  وقد  دوالر. 
%5 على المجموع  %3 إلى  من الكونغرس احتساب زيادة 
وبناء  تباعاً.  دوالر  مليار   37 إل��ى   22 نحو  أي  ال��ع��ام، 
لجان  على  بالضغط  السابقة  البنتاغون  ممارسات  على 
مليار   800 إلى  الميزانية  تصعد  المختّصة،  الكونغرس 

دوالر )»مركز التطور األميركي«، 6 أيار/ مايو 2020(.
كانت  للبنتاغون  المخصصة  الميزانيات  أّن  الالفت   
بحسب   ،»1948 عام  »منذ  ال���دوالرات  بمليارات  تحسب 
واإلضافات  »الزيادات  تتضّمن  ال  لكنها  الرسمية،  البيانات 
الكونغرس  من  ال��دف��اع  وزارة  تطلبها  التي  الموسمية« 

باستمرار.
قادة  من  طلبت  الكونغرس  لجان  أّن  المركز  ويذكر   
لم  ألسلحة  أول��وي��ات«  »قائمة  تقديم  الرئيسية  األسلحة 
 18 نحو  مجموعها  بلغ  والتي  المقترحة،  الميزانية  تشملها 
العسكرية  القوات  حاجة  تراجع  عن  وكشف  دوالر.  مليار 
الواليات  نية  على  »بناء  السابقة  الميزانية  مستويات  إلى 
المتحدة خفض عدد قواتها في العراق وأفغانستان، وإقرار 
الميزانية  )ضمن  دوالر  مليار   16 نحو  ب��أّن  البنتاغون 
المقترحة( مخّصص لإلنفاق على أهداف خارج االحتياجات 

العسكرية«.
األميركي  االقتصاد  البنتاغون  يستنزف  حين  وف��ي   
على  حصل  فقد  العامة،  مديونّيته  حجم  من  ويضاعف 
الرئيس  والية  خالل  دوالر  تريليون(   3( مليار  آالف   3 نحو 
»ضرورة  على  األميركيين  الساسة  تسابق  ظل  في  ترامب، 
لتحديات  وتأهيلها  المسلحة«  القوات  بناء  إلعادة  اإلنفاق 

المستقبل.
 أّما في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فقد بلغ اإلنفاق 
3.3 تريليون دوالر للسنوات األربع  على وزارة الدفاع نحو 
إلى  الكونغرس  ولجأ  الدفاع.  وزارة  بيانات  وفق  األول��ى، 
سقف  وضع  أرادت  التي  اوباما  إدارة  توجهات  معارضة 
ميزانية  عن  المقترحة  القيود  ورف��ع  العسكري  لإلنفاق 

البنتاغون.
األسبق  الرئيس  مخاوف  تجّسد  إلى  المراقبون  يشير   
مستقبل  بقاء  من  الشهير  تحذيره  في  آيزنهاور  دواي��ت 
الذي  العسكري«،  الصناعي  »المجمع  مصالح  رهين  البالد 
التقنيات،  أحدث  في  المتواصل  لالستثمار  مطالبه  تتعاظم 
العالي  انتاجها  لتبرر  فعاليتها،  ديمومة  عن  النظر  بصرف 

الكلفة.
 م��ن��ذئ��ذ، ش��ه��دن��ا ن��م��واً ف��ي ال��س��ي��اق ال��ع��ام ل��ل��رؤس��اء 
ببرامج  والتضحية  المالية  الموارد  لتخصيص  األميركيين 
كما  ترامب،  الرئيس  والمساواة«.  والفرص  الرعاية  »دولة 
االعتماد  زي��ادة  في  أيضاً  استثمر  أوباما،  الرئيس  سلفه 

إعالن  جّسدها  العملية،  وتطبيقاتها  الحديثة  التقنيات  على 
سالح مشاة البحرية، المارينز، تخليه عن سالح المدرعات 
الخفيفة  واألسلحة  المتطورة  للتقنية  األولوية  وإيالء  لديه، 

التي ال تحتاج لكادر بشري كبير.
الكفاءات  تدوير  مسألة  مراعاة  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي   
واألسلحة،  التصنيع  شركات  كبريات  منها  تستفيد  التي 
إلى  المحالة  العليا  العسكرية  الرتب  طواقم  بتشغيلها 
الضغط  مسارات  في  المتجددة  طواقمها  وتوظيف  التقاعد، 
لتبني  السابقين،  وأنصارهم  الكونغرس  أعضاء  على 
مكافآت  مقابل  الشركات  تلك  من  المقترحة  التسليح  خطط 

مجزية.
الرأي على االستثمار  الرئيس أوباما، استقّر   خالل والية 
سّرية  ميزة  إلى  نظراً  الخاّصة«،  »القوات  قطاع  في  األكبر 
الوقوع  عدم  ولتجنب  األولى،  الدرجة  في  انتشارها  مواقع 
عدد  عن  اإلع��الن  خلفية  على  العام  ال��رأي  أمام  إح��راج  في 
القتلى، مقابل ما تستدعيه إجراءات وزارة الدفاع المعتمدة 
في الكشف عن خسائرها البشرية، وكذلك لسرعة نقلها إلى 

ساحات قتالية خارج نطاق اإلعالم واالهتمام الشعبي.
 ُيشار إلى أّن بيانات البنتاغون تشير إلى تواضع أعداد 
إذ  فيتنام،  على  األميركية  الحرب  خالل  الخاصة  القوات 
2000 عنصر، مقارنة مع نصف مليون عسكري  بلغت نحو 
ونّيف. فى الزمن الراهن، تضخمت أعداد »القوات الخاصة« 
لتصبح نحو 70،000 عنصر، ما اضطر القيادات العسكرية 
الشروط  بخفض  تدريبها،  برامج  تعديل  إل��ى  المعنية 
الخسائر  من  مزيد  وقوع  إلى  أدت  التي  المطلوبة  القاسية 

بينها. البشرية 
 وفي سياق مشابه، شهدت القوات العسكرية األميركية، 
أدائها  مستويات  في  تدنياً  البحرية،  س��الح  في  سيما  ال 
حربية  لسفن  متتالية  حوادث  من  عنه  نجم  وما  العملياتي 

صدمت سفناً تجارية في عرض البحر.
 أمام هذه اللوحة من فرط اإلنفاق على المعدات والتقنية 
العسكرية  القوات  جهوزية  مستويات  وتراجع  العالية 
باستعداد  الجدل  حقيقة  حول  ملّح  سؤال  يبرز  األميركية، 
ولو  عسكري،  عدوان  لشن  األخيرة  أيامها  في  ترامب  إدارة 
قواعدها  يقّوض  رد  تلقي  دون  من  إي��ران،  على  محدود، 
يومية  له  روج��ت  )كما  اإلقليم  في  المنتشرة  العسكرية 
الحالي(.  نوفمبر  الثاني/  تشرين   16 تايمز«،  »نيويورك 
إي��ران،  مع  التوتر  منسوب  تصعيد  أخ��رى،  ناحية  وم��ن 
جو  المقبل  الرئيس  توجه  فرضية  نجاح  دون  للحيلولة 

بايدن إلى طاولة المفاوضات معها.
العسكرية  ال��ق��ي��ادات  ت���درك  أع���اله،  األول  ال��ش��ّق  ف��ي   
حماية  ف��ي  الجوية  دفاعاتها  فعالية  ح��دود  األميركية 
الساحة  أنه  يعتقد  الذي  العراق،  في  وجنودها  قواعدها 
تكرار  في  وخصوصاً  إيران،  مع  التوتر  تصعيد  إلى  األقرب 
اعتراض صواريخ  المتطورة في  الدفاعية  المنظومات  عجز 
بعض  على  أعلى  بوتيرة  تشن  التقنية  ومتدنية  قديمة 

المواقع األميركية في العراق.
ترامب  إدارة  أم��ام  ترجيحاً  األكثر  الخيارات  بين  من   
محدودة  الكترونية  هجمات  ش��ن  األخ��ي��رة،  أيامها  ف��ي 
بمشاركة  إيران  داخل  وحيوية  عسكرية  منشآت  تستهدف 
بيد  هجماتها،  لشن  لألخيرة  الدعم  توفير  أو  »اسرائيلية«، 
إي��ران،  رّد  بعدم  يقينية  ضمانات  يملكان  ال  الطرفين  أّن 
ال��رّد  ب��أّن  العسكريين  قادتها  تعّهد  ظ��ّل  في  وخصوصاً 
اإليراني،  الرّد  حقيقة  استوعب  البنتاغون  مزلزالً.  سيكون 
وقّرر إخراج بعض حامالت طائراته العمالقة خارج مضيق 

هرمز والمرابطة في بحر العرب.
التوتر  تصعيد  في  الخّط  على  الدخول  »إسرائيل«  قرار   
في  أقلّه  المقبلة،  اإلدارة  قبل  من  تأييداً  يلقى  لن  إيران  مع 
لكسب  بشّدة  تسعى  فإنها  ل��ذا،  القصير.  الزمني  الظرف 

تأييد الرئيس ترامب »توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت 
النووية اإليرانية« قبل مغادرته البيت األبيض.

 وفي هذا الصدد، ارتفعت أصوات معارضة معتَبرة داخل 
دوائر صنع القرار األميركي، للتحذير من االنزالق إلى حرب 
»نيويورك  صحيفة  لخصتها  المعالم،  واضحة  غير  جديدة 
تايمز« قائلة: »إنهم )إدارة ترامب( يصّعدون منسوب التوتر 
وأضافت  مباشر«.  اشتباك  إلى  يقودنا  قد  والذي  إيران،  مع 
تنهار،  االقتصادية  »األوض��اع  مصادرها:  عن  نقالً  محذرة 
من  العاطلين  مخصصات  يخّص  شيء  أي  لفعل  يهّبوا  ولم 

.)2020 العمل« )21 تشرين الثاني/ نوفمبر 
إدارة  تتخذها  التي  المتسارعة  االستثنائية  اإلج��راءات   
وضع  بهدف  تأتي  تحديداً،  الداخلي  الصعيد  على  ترامب 
إلغاء  دون  للحيلولة  المقبلة،  اإلدارة  على  وقيود  عراقيل 
مسألة  في  وخصوصاً  ترامب،  الرئيس  سياسات  واستبدال 

الرعاية الصحية الشاملة ومعالجة فايروس كورونا.
 االستثمار واإلنفاق العسكري هو المسألة الوحيدة ربما 
تقّدم  أن  المرّجح  غير  ومن  الحزبين.  بموافقة  تحظى  التي 
في  البنتاغون.  برامج  من  أّي  خفض  على  المقبلة  اإلدارة 
الفكرية  الذراع  هاريتاج«،  »مؤسسة  استَبقت  الشأن،  هذا 
مفاجئة،  تطورات  أّي  الحزبين،  في  الجدد  للمحافظين 
العسكرية  ال��ق��وات  »ل��ق��درات  المفّصل  تقييمها  ون��ش��رت 
»هل  وحيد:  سؤال  على  لإلجابة   ،»2019 للعام  األميركية 
تحتاجها  كافية  موارد  األميركية  العسكرية  القوات  تملك 

لحماية مصالحنا في الداخل وعبر العالم؟«
العسكرية  التدخالت  معظم  المفّصل  التقرير  استعرض   
والمفاهيم  صعوداً،  الثانية  العالمية  الحرب  منذ  األميركية 
األسلحة  المراحل، وكذلك  لكّل  المالزمة  العسكرية  والعقائد 
ضوء  في  الزمنية،  والمراحل  والتحديات  األع��داء  وتعّدد 
مصالح  ولديها  عالمية،  قوة  المتحدة  الواليات  أّن  فرضية 

في أركان العالم كافة ينبغي صونها.
 حّملت الدراسة صّناع القرار مسؤولية »ترّدي« المعدات 
في  الالزمة  المالية  الموارد  توفر  عدم  وسببها  العسكرية، 
عقد التسعينيات من القرن الماضي، والذي أزاحت هجمات 
عنه،  الغطاء   2001 سبتمبر  أيلول/  من  عشر  الحادي 

بحسب معّدي التقرير.
والعملية  الفكرية  األرضية  توفير  إلى  المؤّسسة  سعت   
بحجم  القرار  صناع  بتذكير  العسكري،  اإلنفاق  لزيادة 
كانت  والتي  ال��ب��اردة،  الحرب  خ��الل  العسكرية  ال��ق��وات 
اليوم  عليه  نحن  ما  مع  مقارنة  عنصر،   780.000 نحو 
سفينة حربية آنذاك مقارنة   550 نحو  وامتالك   ،480.000
واستطردت  الراهن.  الوقت  في   285 إلى  عددها  تقلص  مع 
تصاعدت،  راهناً  المتحدة  ال��والي��ات  أم��ام  التحديات  أّن 
مثل  آن���ذاك،  الحسبان  في  تكن  لم  جديدة  ق��وى  ودخلت 

»كوريا الشمالية والصين وإيران«.
باإلمكانيات  مقارنة  العسكري  األداء  تقييم  وح��ول   
في  »متوسط،  أن��ه  المؤسسة  اعتبرت  حالياً،  المتوفرة 
األهداف  أّن  من  محّذرة  خمسة«،  مجمل  من  الثالثة  المرتبة 
 ،2050 العام  بحلول  إال  تحقيقها  يتّم  لن  حالياً  المرسومة 

خصوصاً في سالح البحرية.
بين  والتأثير  النفوذ  الواسعة  المؤسسة  تقرير  يشّكل   
رسم  ف��ي  المقبلة  ل���إلدارة  طريق  خريطة  ال��ق��رار  صناع 
آليات  عن  باإلقالع  الكونغرس،  لمجلسي  وكذلك  أولوياتها، 
التحديات بعين »30  إلى  المعتمدة راهناً، والنظر  الموازنة 
سنة في المستقبل«، لتتكّيف قرارته مع طبيعة التحّديات.

النموذج  عن  يشّذ  لن  أميركي  مشهد  أمام  فإّننا  وعليه،   
النفوذ  العسكرية لبسط  القوة  الراهن باالعتماد على قسوة 
االنقالبات  سياسة  وتفعيل  العالم،  عموم  في  األميركي 
وتغيير األنظمة، »دون االلتفات إلى أّي قوة أخرى قد تظهر 

في الساحة الدولية«. 

{ د. علي عز الدين

األولى  الخرائط  وضع  عصر  هو  الكولومبي  العصر 
والــمــبــدئــيــة لــلــكــرة األرضـــيـــة مـــن مــحــيــطــات وقــــارات 
وهضاب، وأتت ذلك بعد رحالت االستكشاف البشرية 
فكرة  وبداية  العسكرية  القوى  رافقتها  ما  غالباً  والتي 

االستعمار.
انبثاق  وبـــدء  الكولومبي  العصر  مرحلة  انتهاء  اّن 
وذلك  المنصرم  القرن  بداية  في  الجيوبوليتيك  مرحلة 
حسب )ماكندر( هو نتيجة طبيعية للتطّور الذي أصاب 
أرضية  أصبحت  والــتــي  الذهبية،  الــكــرة  هــذه  مكّونات 

بفعل طمع وجشع اإلنسان.
دفع  المتقّدمة  والتقنية  للعلوم  واالبــتــكــار  التجديد 
المجتمعات العلمية للبدء بتوثيق كّل التجارب وإظهارها 
جديدة  بــدايــة  أنها  على  األولـــى  الصناعية  الــثــورة  منذ 
للبشرية، )يظهر هنا بدء ظهور بعض الحركات السرية 
وتنظيم نفسها كرائدة ظّل لألحداث المحيطة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية(.

مرة  ُتستخدم  التي  هي   dry cell الجاّفة  الخلية  إّن 
واحدة وهي أيضاً غير قابلة للشحن مع إنها تولد جهداً 
مميّزاً من مكونات جّد بسيطة وتنتهي وظيفتها بسرعة 
إنها أّسست لما ُيعرف اليوم بالخلية األولية وتشبه  إالّ 
أو  بالخفاء  تنشط  التي  والتنظيمات  السرية  الحركات 
التسميات  وتختلف  العالمي  بالنظام  اليوم  يسّمى  ما 

المتعّددة لكن الوظيفة واحدة...
التجديد الناتج عن أصحاب العقول الجافة هو محدود 
الممالك  لبعض  primary cell. وهنا نرمز  الـ  بعكس 
أّن  إلى  اإلشــارة  مع  واألجنبية  منها  العربية  المتهالكة 
دليل  ترامب  )تجربة  تموت  وال  تنتحر  اإلمبراطوريات 
تطبيق  إعـــادة  على  الــقــدرة  يملك  مــن  الــشــك(..  يقبل  ال 
واالبتكار  التجديد  بعض  مــع  متكّرر  سياسي  منهاج 
جديدة  ألنظمة  األرضية  بالكرة  يتجه  سوف  الــذي  هو 
بعد التحّوالت الهائلة إثر نتائج وباء كورونا، العالم بعد 

»كوفيد 19« هو غير العالم ما قبله.
الواقع  على  قديمة  جيو-سياسية  تجربة  اّي  إسقاط 
العالمي الحالي هو كمثل إسقاط تجريبي بأدوات أولية 

مماثلة على مسار محّدد وانتظار نتائج جديدة وهذا هو 
الجنون بعينه...

القادمة  المنتظرة  الكبرى  السياسية  التحّوالت  اّن 
المشتعلة  المنطقة  ـ   heart land ـ  األرض  قلب  من 
الحديثة  األزمنة  كّل  في  موجوَدين  قطبين  بين  دائماً 
)األوراسية الشرقية وأوراسية أميركا(، هذه التحّوالت 
وهذه  الحديث،  المنطقة  تاريخ  تكتب  سوف  التي  هي 
الدراسات  وخبراء  السياسي  اإلجتماع  لعلماء  دعــوة 
في  الــمــعــاصــر  عالمنا  فــي  اإلســتــراتــيــجــيــة  السياسية 
المقبلة  للمرحلة  المناسبة  الحلول  الجتراح  الشروع 
الوجود  مجال  في  العملي  للتطبيق  قابلة  نظريات  عبر 
مفهوم  تغيير  فــي  مــكــان  حــجــز  الـــى  والـــدعـــوة  الــُكــلــي 
وفق  العالمي  التفكير  نمط  وتغيير  الدولية  العالقات 

حروب الجيل الخامس..
وبدء  الجديدة  للمحاور  النهائي  التشكيل  بانتظار   
بعض  تزعم  كما  واألســاطــيــر  الــنــبــوءات  تحقيق  ترقب 
»أّن أميركا هي  العابرة ، يجب علينا أن ال ننسى  الدول 

إسرائيل الكبرى وأن إسرائيل هي أميركا الصغرى«...

العتداءات »الإ�شرائيلية« على �شورية:المجمع الع�شكري الفائز الدائم في النتخابات الأميركية
النتظار المّر...

{ عامر نعيم الياس
منذ بداية الحرب على سورية واالعتداءات اإلسرائيلية مستمرة على البالد ضمن تكتيك معركة بين 
حروب، وقد يرى البعض أّن الحديث عن هذه االعتداءات بات أمراً مكّرراً ال طائل منه، لكن المخطط 
العام عند كّل مرة  المشهد  قراءة  إعادة  الضرورة  الصراع تجعل من  للمنطقة وطبيعة  الذي يرسم 
يحصل فيها تطّوٌر ما يلقي بظالله على شكل توازن القوى في المنطقة، فلماذا االعتداءات اإلسرائيلية 

على سورية مختلفة هذه المرة؟
ينطلق االختالف من عاملين:

ليلة  على  حصل  الذي  لالعتداء  والفوري  والعلني  الواضح  اإلسرائيلي  التبّني  األول:  العامل 
السنوات العشر المنصرمة من تاريخ الحرب على  خالل  الحدوث  نادر  أمر  وهو   2020/11/18

سورية.
العامل الثاني، تخّوف تل أبيب من سياسات إدارة بايدن، والعمل على استغالل الفترة المتبقية من 
والية الرئيس األميركي الحالي دونالد ترامب التي تنتهي في منتصف شهر كانون الثاني من العام 

المقبل.
العامل لثاني هو عامل مشترك بين كل األطراف في سورية مع اختالف طبيعة الفعل ورّد الفعل، 
فالقلق اإلسرائيلي من التغييرات المحتملة في السياسة الخارجية األميركية، وتشديد رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على العالقة الممّيزة مع الرئيس الحالي ترامب، يدفع الكيان الصهيوني 

إلى تكثيف اعتداءاته خالل الشهرين المقبلين والعمل على تكريس عدة أمور:
األول، إعادة صياغة قواعد اللعبة بين الكيان الصهيوني ومحور المقاومة وضرب الخطوط الحمر 
التي كانت سائدة خالل السنوات السابقة، خاصًة لجهة نوعية المناطق المستهدفة، أو لجهة إيقاع 

خسائر بشرية في صفوف القوات العاملة تحت إمرة محور المقاومة.
الثاني، العمل من خالل هذه المعادلة الجديدة التي تحاول »إسرائيل« صياغتها على تكبيل أّي 
جهٍد أو توجٍه لدى إدارة جو بايدن لوقف العمليات اإلسرائيلية في سورية على قاعدة التهدئة في 
المنطقة ومحاولة العودة إلى العملية التفاوضية التي تحتاج إلى بوادر حسن نية من واشنطن أوالً.

الثالث، فصل ملف العمليات العسكرية »اإلسرائيلية« عن السياسة األميركية المقبلة في المنطقة 
بسكل تاّم، ومن هنا يأتي التركيز اإلسرائيلي على الدور اإليراني في سورية وتعويمه في هذه الفترة، 
فضالً عن إثارة ملف تصنيع الصواريخ الدقيقة من جانب حزب الله في لبنان، والتي تفتح بدورها 

الباب على احتمال شّن ضربة إسرئيلية خاطفة على لبنان.
عليه،  الضغط  استمرار  عبر  السوري  العربي  الجيش  ق��درات  لتطوير  عملية  أّي  منع  الرابع، 
واستغالل هذا الضغط في حملة إعالمية ترّكز على عجز الدولة السورية عن الرّد أوالً، وعن مواجهة 
حلفائها ثانياً، ما يساهم في تشتيت الرأي العام السوري واستمرار االنقسام الذي يخدم األهداف 

»اإلسرائيلية« في سورية.
في المقابل، فإّن ما يصطلح على وصفه بالصبر االستراتيجي هو سيد الموقف لدى محور المقاومة 
عمالً بالقاعدة الصحيحة التي تقول إّن الضربات العسكرية اإلسرائيلية التي استهدفت سورية لم 
تغّير في الوضعية االستراتيجية والميدانية لمحور المقاومة، بل على العكس تكّثف التعاون بين 
أطراف محور المقاومة، كما بسطت الدولة السورية سيطرتها على العديد من المناطق التي كانت 
خارج سيطرتها على الرغم من االّدعاء »اإلسرائيلي« بتحقيق نجاحات عسكرية، لكن هذا الصبر ومنذ 
شهرين تحّول إلى انتظاٍر مرٍّ لنتائج السباق االنتخابي إلى البيت األبيض، واليوم إلى رهاٍن على عدم 
التشويش على منح ترامب حجًة للتصعيد في المنطقة وتكبيل إدارة بايدن المقبلة أكثر فأكثر بأمٍر 
واقع جديد يحّد من قدرته على التحرك، وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ال يمكن لترامب قلب الطاولة في 
المنطقة ومنح الضوء األخضر لقواته أو للكيان الصهيوني بشّن حرب تهّدد بانفجار األوضاع ألسباب 

داخلية أميركية، وأخرى تتعلق بطبيعة التوازنات في المنطقة عموماً وفي سورية خصوصاً.
ومع ذلك فإّن انتظار سياسات إدارة بايدن وعدم االنجرار إلى مواجهة بتوقيت »إسرائيلي« يمكن 
أن ينجح في حال منع »إسرائيل« من تغيير قواعد اللعبة القائمة في المنطقة وسورية، أما إذا تمادت 
تل أبيب وأنتجت قواعد لعبة مختلفة فإنها ستحقق هدفها بتكبيل جهود إدارة بايدن، وهنا ال نتحّدث 
عن تغيير في أهداف السياسة األميركية في المنطقة، بل تغيير وسائل تحقيق هذه األهداف، فبايدن 

لن يتخلى عن »إسرائيل«.
ومع االحتمال الضعيف للحرب في المنطقة، أو محاولة التغيير الشامل للوضع الميداني، فإّن 
من  يزيد  ما  وهذا  المقبلين،  الشهرين  خالل  تصاعداً  ستشهد  »اإلسرائيلية«  العسكرية  االعتداءات 

التوتر والضغط على محور المقاومة الذي يراقب وينتظر بايدن كما تراقبه تل أبيب...  

اأوروبا من دولة الإرهاب
اإلى الإرهاب الديبلوما�شي

شوقي عواضة

إقــداُم الشرطة الفرنسية منذ أيام على حملة مداهمات في باريس  لم يكن أمــراً مفاجئاً 
حملة  ضمن  محمد  للنبي  المسيئة  الرسوم  رفضهم  بعد  مسلمين  أطفال  أربعة  واعتقال 
تؤكد إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتباع وتنفيذ منهجية العداء لإلسالم 
شعارات  يرفع  الــذي  مــاكــرون  واالنــعــزالــيــة.  التطرف  محاربة  ستار  تحت  والمسلمين 
الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق اإلنسان ليقّدم نفسه بصورٍة حضاريٍة توحي للعالم 
وماري  فرانسوا  ماكسيمليان  عن  يتميّز  ال  الحقيقة  في  هو  بينما  اإلنسانية  منقذ  وكأنه 
الثورة  في  تأثيراً  الشخصيات  وأكثر  اليعاقبة  نــادي  أعضاء  أحد  روبسبيير  دي  إيــزدور 
الفرنسية وأول من أّسس لديكتاتورية عام 1793 من خالل تشكيل جيش سانت كيلوت 
الذي قام بسحق كّل )أعداء الثورة(، فكان بامتياز زعيم ما ُعرف حينها بعهد اإلرهاب الذي 
بين  الفرنسية  الثورة  انــدالع  عقب  عنف  أعمال  فرنسا  شهدت  حيث   1794 لغاية  استمّر 
الجيروندين واليعاقبة حينها أشرف روبسبيير بنفسه على اعتقال وإعدام عدٍد كبير من 
الخصوم السياسيين من الجيرونديين اليمينيين، والهيبرتيين من اليساريين، والدانتونيين 
من الوسط. وقام بإعدامهم بالمقصلة وبقطع رؤوسهم حتى بلغ عدد الذين نفذ فيهم حكم 
اإلعدام وفقاً للتقديرات نحو 17،000 شخص. تلك هي فرنسا التي مارست احتاللها لبالد 
الشام ومارست شتى أنواع اإلرهاب بحّق شعوبنا وكانت شريكاً أساسياً في »سايكس ـ 
بيكو« التي قّسمت بالدنا إلى دول وأقاليم... وال ننسى دورها في دعم الكيان الصهيوني 
في فلسطين المحتلة، وما قامت به أيضاً عام 1982 في بيروت إلى جانب قوات المارينز 
مع القوات المتعددة الجنسية. عدا عن الدعم الذي كانت تقّدمه لمختلف الجماعات اإلرهابية 
وأولها منظمة )مجاهدي خلق( التي قامت بارتكاب عشرات الجرائم اإلرهابية بحق المدنيين 
العديد  أقامت  التي  باريس  هي  تلك  إيراني.  مواطن   17000 نحو  سقوط  إلى  أّدت  والتي 
عملها  في  لها  واللوجستي  المعلوماتي  الدعم  وتقديم  أرهابية  لتنظيماٍت  المؤتمرات  من 
الذي  السّم  اليوم كأس  اإلجرامي. وعلى رأسها داعش والنصرة، ها هي باريس تجترع 
أبدعت في صناعته لينقلب السحر على الساحر بخروج مارد اإلرهــاب الذي أطلقوه عن 
سيطرتهم مما أّدى إلى تزايد عمليات اإلرهاب في أوروبا عموماً، وعلى اعتبار أّن سالح 
اإلرهاب هو سيف ذو حّدين، ينقلب في لحظة تقتضيها مصلحته واستمرار وجوده على 
رعاته. وما حصل مؤخراً في فيينا ودول أوروبية أخرى يشّكل مصداقاً صارخاً على هذا 
الصعيد، مما أّدى إلى فقدان الخصوصية والمصداقية واالستقاللية على مستوى السلوك 
السياسي، واإلنزياح أكثر فأكثر نحو التموضع األميركي. مع ما يرتبه ذلك من تداعياٍت على 
مستوى الدور السياسي للقارة العجوز في منطقة غرب آسيا. ويتضح ذلك جلياً من خالل 
تقديم الدعم السياسي والعسكري للفصائل اإلرهابية في سورية والعراق وتسهيل انتقال 
اإلرهابيين من أورويا إلى مناطق الصراع في الشرق األوسط من أجل التخلص منهم، في 
مقابل العمل على تصنيف فصائل المقاومة في المنطقة )حزب الله- حماس- الجهاد( وكّل 
من يناصب العداء لـ »إسرائيل« كمنظماٍت إرهابيٍة، بالرغم من مشروعية مطالب هذه الفصائل 
التي تكفلها الشرائع الدولية واإلنسانية. وفي المقابل لم تكتِف أوروبا بدورها العمالني في 
تسهيل مهمات المنظمات اإلرهابية بل أنها تعمل على استثمار اإلرهاب وابتزاز الدول من 
خالل ممارسة اإلرهاب الديبلوماسي وازدواجية المعايير في تعاطيها معه وعلى سبيل 
المثال بينما تقوم أوروبا بحماية منظمة )مجاهدي خلق االرهابية( وتقديم كافة الدعم لها 
تقوم في نفس الوقت بالضغط على بعض البعثات الديبلوماسية الرسمية في عواصمها 
متجاوزة كّل المعايير والقوانين الدولية ودون أن تقيم أّي اعتبار للحصانة الديبلوماسية 
التي كفلتها اتفاقية فيينا للعالقات الديبلوماسية تحت مزاعم واهمٍة وتهم ملفقٍة، وما اعتقال 
أسدي  الله  أسد  السيد  النمسا  في  اإلسالمية  إيــران  جمهورية  لسفارة  الثالث  المستشار 
إال مثاٌل حي على اإلرهــاب المنظم لتلك الدول وبرهاٌن قاطع على ازدواجية المعايير في 
تعاطيها الذي تستخدم فيه الديبلوماسية عنواناً إلرهابهم واالزدواجية المرفوضة شكالً 
مسؤولية  عــبء  تلقي  أن  ألوروبــا  يمكن  ال  اذ  اإلرهـــاب،  مع  لتعاملهم  ومنهجاً  وتفصيالً 
إيوائها اإلرهابيين على إيران صاحبة الدور المعروف والمشهود له في تخليص شعوب 
المنطقة من نير الجماعات اإلرهابية والتكفيرية، وهي التي قّدمت الكثير من خيرة شبابها 
وأبنائها وأموالها وخبراتها في سبيل ذلك وإّن قيام األوروبيين بمحاكمة الديبلوماسي أسد 
اإلرهاب«  ملف  في  التعاطي  »ازدواجية  سياسة  بمواصلتهم  إشعاراً  ستشكل  أسدي  الله 
وتكريساً لعدم التزامهم باألعراف الديبلوماسية والدولية. وسيكون لذلك تداعياٌت وأثماٌن 
باهظة ال بّد أن يدفعوها في المستقبل، كما يدفعون حالياً ثمن دعمهم لداعش الذي أنشأوه 
ومّولوه وأّمنوا له الغطاء السياسي والعسكري. بالتالي فإّن اإلصرار على محاكمة الدكتور 
أسدي سيؤّسس إلمارات إرهاب جديد يمارس أمراؤه إرهابهم الديبلوماسي الذي سيكون 
مقصالت  عن  مقصلتهم  تختلف  لن  التي  اإلرهابية  التنظيمات  إرهــاب  من  خطورًة  أشــّد 
اإلنسانية  باغتيال  الجديد  أوروبــا بمجدها  لتفتخر  البغدادي، حينها  بكر  وابو  روبسبيير 

وباغتيال القوانين والمواثيق الدولية.
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{ الحبيب الدائم ربي*
انفّك  ما  الكتابة  في  إبداعّي  ُمقترح  على  الّضوء  تسليط  اإلطاللة  هذه  في  نروم   
سنصطلح  وال��تّ��واص��ل��ي.  الّرقمي  الفضاء  ضمن  األخ��ي��رة،  ال��ّس��ن��وات  ف��ي  يتبلور 
دعامة  من  أكثر  ذل��ك  في  ولنا  الطير«،  »لسان  أو  البالبل«  ب�»صفير  مؤقتاً،  عليه، 
على  دأبت  التكنولوجيّة  المستجدات  من  كثيًرا  أن  سيما  ال  التّوسيم.  هذا  تسند  قد 
الخطابي  الجنس  هذا  أّن  بينها  من  قديمة.  واستعارات  أصول  من  روحها  استلهام 
الّديني  بين  إيحاءات مرجعيّة تراوح  بما تحمله من  الطير«،  »لغة  إلى  الوجيز يحيل 
العطار  الدين  لفريد  ك��ان  واألليغورّيات  المقدسة  الكتب  في  فكما  واألس��ط��وري. 
الطير«  »منطق  بعنوان  بيت(   4600( األبيات  آالف  من  شعرّية  ملحمة  12م(  )ق. 
الخلود«  »شجرة  عن  البحث  إلى  جلجامش،  غرار  وعلى  الّصوفي،  هو  فيها،  سعى 
حوالي  لها  تجنَد  رم��زّي��ة،  رحلة  في  الخرافّي،  الّسيمورغ  طائُر  ظلها  يتفيأ  التي 
المطلب  وهذا  وإثارة.  غموض  من  ُيحيطه  بما  الهدهُد  قادها  مختلًفا،  طائًرا  ثالثين 
كناية  الّصوفيّة،  لدى  الّسالكين  مقام  لبلوغ  المعارج  بارتقاء  الشبيه  المستحيل، 
العّد، كما هو  المعدودات على  اللّغات كلّها. أو تمنّع  على انفالت الحقيقة من شباك 
أي  مئة،  أُّس  عشرة  العدد  تفيُد  التي  غوغل  محّرك  حملها  التي  التّسمية  في  الحال 
صّح  إن  الغايات  غاية  إّنه  تخيّله.  يمكن  ال  رقم  وهو  صفر،  مئة  يمينه  وعلى  واحداً 
الُجرم  لينطوي  العبارة«  ضاقت  الرؤية  اّتسعت  »كلما  النّفري  رأي  فعلى  التعبير. 
األكبر في الُجرم األصغر بلغة إبن عربي. ولربما لهذا االعتبار تم االنتصار ل�� »لغة 
أي  »تويتر«  موقع  وهو  االجتماعّي،  التّواصل  مواقع  أشهر  من  واح��د  في  الطير« 
to tweet اإلنجليزي،  د أو البلبل الصّداح، الذي اشتّق من فعل » تو تويت«  المغرِّ
أي غّرد وزقزق. وكما نالحظ فإّن هناك تشاكاًل صوتيًّا ودالليًّا بين لفظي »تويتر« 
وطوَير )تصغير طائر( العربيّة. بل ونرّجح أن يكون االسم العربّي هو األصل. تم 
انتقاؤه، باعتباره وْسًما يناسب فضاًء لإليجازات المختلفة. نقول »اإليجازات« ألّن 
 140( تجاوزه  يمكن  ال  الذي  الكلمات  لعدد  سقًفا  يحّدد  بالخصوص،  الموقع،  هذا 
كلمة(، بخالف المواقع األخرى التي قد تتيح مساحات أوسع للتّدوين. وال ُيخفى أن 
مواقع التّواصل االجتماعي، عبْر حواملها الّضوئية، لبّْت انتظارات شريحة واسعة 
والومضة  ج��ّدًا  القصيرة  والقّصة  المقالة  وكتّاب  المبدعين  جانب  إلى  النّاس  من 
»الفوضى  يشبه  لما  المجال  فتحت  أنها  بيْد  وغيرها،  والنّثيرة  والّشذرة  والهايكو 
الخالقة« التي تجاوَر فيها األدُب مع قلة األدب، والّركاكة مع البالغة، واإلبداُع مع 
المنفلت  الوضع  وهذا  واالبتذال.  الرداءة  في  العنكبوتيّة  المجرة  أغرق  مما  الغثاء. 
أنه  ذلك  حتى.  من  كثير  نفسه  وفي  يموت  إيكو  إمبرتو  اإليطالّي  الّسيميائّي  جعل 
لم يستسغ أن يتبوأ التافهون الّصدارة فيما يتوارى خلفهم المبدعون الحقيقيون. 
ال ألّنه لم يكن يؤمن بمقولة ماوتسي تونغ. »دْع ألف زهرة تتفتح« وإّنما ألّنه كان 

يرى في كثير من هؤالء مجرد أشواك وطحالب قد تعيق تطور الفعل األدبّي. 
لرفض  م��ب��رًرا  ن��ج��د  ال  ال��ث��ق��اف��ة،  دي��م��وق��راط��ي��ة  إط���ار  وف���ي  جهتنا،  م��ن  أن��ن��ا  إال 
أدب  أي  »التويتيراتور«  مجال  في  داخلة  ونعتبرها  بل  عالتها.  على  »اإليجازات«، 
التغريد، ما دام مصطلح األدب بدوره غامًضا، ويشمل مختلف الخطابات بما فيها 

أدًبا  ليس  وما  األدب  بين  الحدود  أّن  درجة  إلى  وسواها،  واليافطات«  »اإلعالنات 
تكاد تكون معدومة، حسب عبد الفتاح كليطو. لهذا فإّن الّشق الذي يعنينا هو الّشق 
 twittécriture عليه  سنطلق  »التويتيراتور«،  ضمن  نصيّة«  »أدبيّة  يحّقق  الذي 
وفونولوجيّة  تلفظيّة  نصوص  م��ن  يتشّكل  ب��ات  م��ا  بها  ونعني  األغ��اري��د،  كتابة 
بذلك  متحدّية  ونقدّي،  إبداعّي  بوعي  كتابيًّا  تشتغل  التي  وأيقونيّة  وصورولوجيّة 
عليه  أطلق  ما  خلق  أجل  من  يلزم.  ال  وما  يلزم  ما  بلزوم  والتّحديد  التّقييد  شروط 

الّراحل األستاذ أمين الذيب »رؤية تجاوزّية للفعل األدبّي«.
صحيح أّننا اليوم، إذا جاز التعبير، أمام فسطاطين: الفسطاط الورقّي والفسطاط 
الرقمّي، مع وجود فئة مخضرمة تراوح في البين بين. وصحيح أّن »األدب الوجيز« 
الّشرط  عن  يختلف  الرقمّي  ال��ّش��رط  وألّن  اختالفها.  على  األرب��اض  ه��ذه  ي��ت��وّزع 
الورقّي فإّن المواكبة النّقدّية لهذا الفيض ماتزال لم تنخرط بعد في اإلبدال الرقمّي 
من منظور جديد. مادام كثير من النّصوص المنشورة في الوسائط هي نصوص 
الرقميّة.  والكتابة  المرقمنة  الكتابة  بين  التّمييز  يتطلّب  مما  رقمّي،  بحامل  ورقيّة 
هي  بما  »التويتراتور«،  إلى  االنتباه  ضرورة  إلى  باألساس،  التّأكيد،  وجب  بحيث 
في  وش��رع   2006 سنة  ظهر  الكتابة،  في  جديد  إرش���ادّي(  نموذج  )أي  باراديغم 
تحقيق تراكم الفت، لدى فئة من المغردين، خارج التّجنيسات التّقليدّية، إّنه مقترح 
جمالي يتقّصد »فهم أقصى ما يمكن بأقل ما يمكن من أدوات كتابيّة«. من دون أن 
اللغة، وإّنما على عكس ذلك، فكونه ينهض على مرتكزات  يعني ذلك سعيه إلفقار 
فنيّة  اختراقات  له تحقيق  يتيح  والتّواصل  األعالم  اللغة وعلم  باألدب وعلم  تتصل 

في غاية األهميّة. 
بوجود  موجودة  كانت  وإنما  تاريخ،  بال  ليست  الوجيزة  األشكال  أّن  نعلم  نحن 
الكتابة واألدب تحت تسميات متعددة، إال أن كتابة التغريد لها سماتها المخصوصة 

منها:
- الوجازة اللفظيّة، وهي ليست خصيصة نوعيّة، وإنما هي قيٌد خارجي تفرضه 

المواقع التّواصليّة على كل اإليجازات.
- االلتزام بالتّيمة، موضوع الكتابة )األلوان، الحواس، الطبيعة...(.

- االلتزام األجناسّي )هايكو، شذرة، ومضة، قصة قصيرة جداً...(.
المقارنة،  المعارضة،  )ال��ّس��خ��رّي��ة،  األسلوبيّة  اإلك��راه��ات  م��ن  بكثير  التّقيد   -

المحاكاة...(.
- تحقيق إبداعيّة فائقة أو ما نصطلح عليه تحقيق ال�«غوغل« الفني والجمالي...

الّشائعة  ال��ورق��يّ��ة  نظائرها  لها  ال��ج��دي��دة،  الكتابيّة  الممارسة  ه��ذه  أّن  صحيح 
بالمدارس واألندية وورشات الكتابة، لكنّها تختلف عن هذه التّمارين البيداغوجيّة 
غدا  وإّنما  األدب«  »ناشئة  على  مقصورة  تُعد  لم  الّرقمي،  الّسياق  في  كونها،  في 
أدبيّة  نصوص  إنتاج  هدفها  المقارنة«  التوتيراتير  »معهد  بها  خاصة  مؤّسسة  لها 
التّركيز  فائق  بالغي  خيار  إّنه  وإبهار.  غرابة  من  تخلو  ال  ودالليًّا،  فنيًّا  مشحونة 
كبير  قدر  على  وامضة  وجيزة  نصوًصا  فيه  أبدعوا  راسخون،  كتاب  تبناه  والّدقة 
أن  المتلقين  من  شاء  ولمن  وح��واري.  آني  بعضها  نصوًصا  واإلب��داع،  الفنيّة  من 
يّطلع عليها أن يقبل شروط التّسجيل في المنصات الخاّصة بها ويقبل »إزعاجها«، 

وليس  تفاعلّي.  بشكل  ناظريه  أمام  تباًعا  تومض  وه��ي  الباحثين،  أحد  رأي  على 
وهي  الّطيور  مناظرات  يشبه  ما  في  البديع  »التّغريد«  حّق  وإنما  التّعليق  حّق  أمامه 

تصدح.
جديدة  منهجيّة  أدوات  اج��ت��راح  يفرض  ال��وج��ي��زة«  »الكتابة  م��ن  ال��نّ��وع  ه��ذا  إّن 
نقدية مكثفة، وجيزة، ووامضة، ال مشاحة  أدوات  لتأطيره منهجيًّا، وقراءته وفق 

في أن نطلق عليها Twitritique أو نقد الزقرقات.
 

 twit, صحيحة:  كلتاهما  إمالئيتين  صيغتين  يتخذ  غّرد  فعل  إلى  اإلشارة  تجدر   *
tweet

* صديق ملتقى األدب الوجيز من المغرب.

�إ�ضاءة

�لكاتبة �ل�سورية عائ�سة ق�سوم تعزف »�إيقاعات متمّردة« 

معر�ض )ممر �أ�سفر( �لتجربة �لأولى للفنانة �سمر �لحلو

في �لمركز �لوطنّي للفنون �لب�سرّية

طرح بو�ستر فيلم »ر�سالة لكل �لعالم«

{ دمشق - إنعام خّروبي 
صدر حديثاً عن »دار بعل للنشر والتوزيع« في دمشق رواية »إيقاعات 

متمّردة« للكاتبة السورية عائشة قسوم.
الحرب،  خالل  ومعاناتها  السورية  المرأة  واقع  عن  الرواية  وتتحّدث 

وتصّديها لإلفرازات المجتمعية لتلك الحرب.
أّن »المرأة عانت وتأّلمت كثيراً  إلى  لـ »البناء«  الكاتبة قسوم  وتشير 

األساسي  المحرك  هي  النسائية  والشخصيات  السورية،  األزمة  خالل 
من  عاد  الذي  النفسي  كالطبيب  ثانوية  وجوه  إلى  باإلضافة  لروايتي، 
أبناء  مساعدة  بهدف  مجاناً  مرضاه  يعالج  أن  وقّرر  سورية  إلى  أميركا 

وطنه ودعمهم لتخطي آثار الحرب«.
وتضيف: »خالل الحرب عانت المرأة كثيراً، بل ازداد وَجعها، وهي في 
األساس تعاني اجتماعياً في ما يتعلق بشؤونها الخاصة، من العادات 

والتقاليد المفروضة عليها ومن القوانين المجحفة بحقها. 

المرأة السورية في »إيقاعات متمّردة« هي امرأة صلبة قوية مكافحة 
تنهض مثل طائر الفينيق من تحت الرماد«. 

التي  المقاومة  المرأة  عن  تحّدثت  الثاني  الفصل  »في  قسوم:  وتتابع 
كانت تعمل وترّبي وتهتّم بعائلتها، وفي الوقت نفسه تدافع عن الوطن 
وتحميه وتدعم نفسها وَمن حولها. كما تطّرقت إلى المرأة الريفية ودورها 
خالل سنوات األزمة، وفي المحصلة لم يتمّكن الوجع من االنتصار على 

المرأة بل بقيت صامدة وقوية رغم قساوة الظروف«.

»الوطن  سورية  وإلــى  السورية  المرأة  إلى  روايتها  قسوم  وتهدي 
القابع في قلبي، متربعاً على عرش الكبرياء«، كما تقول في إحدى فصول 
عرضت  الرواية  خاتمة  »في  قائلة:  »البناء«  لـ  حديثها  وتختم  الرواية، 
جملة اقتراحات لبناء المجتمع الجديد في سورية بعد الحرب من خالل 
نشر الوعي وتجاوز االنقسامات وامتزاج مكونات المجتمع السوري من 
أجل بناء هذا الوطن، والتمسك بقَيم التسامح والعطاء، كما تطّرقت إلى 

دور الحكومة والمجتمع في مساعدة المرأة المهّمشة«.

{ لورا محمود
عملية  على  يعتمد  الــذي  الحفر  فن  إن  يقال 
التي  اللحظة  منذ  قيمته  تبدأ  فن  هو  الطباعة 
ينتهي فيها حّس اآللة الفوتوغرافّية ألنها تنطلق 

عميقاً باتجاه الوجدان. وهذا 
تعطي  التي  والطاقة  الــقــدرة  هو  الــوجــدان 
مرتبطة  ألنها  جديدة،  صور  والمتلقي  الفنان 
الحلو  سمر  الفنانة  جّسدته  ما  وهذا  بالخيال. 

في لوحاتها المحفورة بطريقة الطباعة 
مختلفة  تقنيات  فيها  استخدمت  والــتــي 
والحجرّية  والحريرّية  الخشبّية  كالطباعة 
استخدمت  لوحة   26 معرضها  ليضم  والرقمية 
فيها اللون المائل الى األصفر وهو  داللة رمزية 
لموسم الحصاد في منطقة الجزيرة التي ترّبت 
فيها فهو ليس لوناً كئيباً بل يعّبر عن تناقضات 
الحياة لذا كان معرضها الذي استضافه المركز 

الوطني للفنون البصرّية بعنوان )ممر أصفر(.
مجلس  رئيس  قال  للصحافيين  حديث  وفي 
الدكتور  البصرية  للفنون  الوطني  المركز  إدارة 
عندما  الحلو  سمر  الفنانة  ـــرس:  األخ غياث 
جيدة  فنية  ثقافة  لديها  أن  وجــدت  قابلتها 
فناناً  أرى  مرة  وألول  األول  الطراز  من  وحفارة 
يفكر بهذه الطريقة ولم أعرف انها متخرجة من 
كلية الفنون منذ فترة قصيرة وأعجبت بأعمالها 
وانا أشجع الفنانين الشباب الجيدين بأي نوع 

من الفنون.
وتابع األخرس: المركز ُمصّر على أن يشجع 
فالطفل  خاصة.  واألطفال  واليافعين  الشباب 
وتبقى  لذاكرته  حماية  لديه  شخص  اكثر  هو 
لديه هذه الموهبة في حال صقلت وعندما يكبر 

سيكون لديه وعي ثقافي. فهناك أطفال عرضت 
تجريدي  بشكل  يرسمون  المركز  في  أعمالهم 

وجميل.
الحلو  سمر  الفنانة  مع  »البناء«  والتقت    
الحفر  فّن  إن  قائلة:  معرضها  عن  تحّدثت  التي 
المعدنّية  المادة  على  والرسم  الطباعة  فن  هو 
تقنيات  وهـــذه  الــحــريــريــة.  أو  الحجرية  أو 
كنت  ما  كل  جّسدت  وقد  الجامعة  في  تعلّمتها 
التحدث  أريد  كنُت  التي  والمواضيع  فيه،  أفكر 
ألنه  الحفر،  فن  اخترت  وأنا  اللوحات  في  عنها 
من أجود وأفضل الفنون التي أستطيع اإلبحار 
تكوين  في  الجديدة  التحويرات  عن  ألعّبر  فيها 

اإلنسان.
)ممر  بعنوان  لوحاتي  أن  الحلو  وأضافت 
أصفر( وقد حاولت أن أوجد تحويراً جديداً وأعّبر 
اإلنسان  بين  التعبيرّي  اإلحــســاس  عمق  عن 
عن  تعبير  هي  التكوينات  هذه  وكانت  والحياة 
الموت أحياناً أو عن الوالدة أو عن األمل واليأس 

وأيضاً تعبير عن كل ما نعيشه في الحياة.
في  لها  معرض  أول  يكون  أن  أهمية  وعــن 
بها  تشعر  التي  والمسؤولية  الوطني  المركز 
لفتت الحلو أن الدكتور غياث األخرس وجد في 
لوحاتي والتي هي مشروع تخّرجي شيئاً جديداً 
يستحق العرض فهو لديه تجربة متفردة في فن 
سورية.  في  الغرافيك  فن  مؤسسي  ومن  الحفر 
وبالفعل جهزنا المعرض وضم 26 لوحة تحمل 

مواضيع مختلفة.
وتقنية  الحفر  فن  عن  لـ«البناء«  سؤال  وفي 
قال  الفنون  من  النوع  هذا  في  المتبعة  العمل 
الكريم  عبد  الجميلة  الفنون  كلية  في  األستاذ 
فرج إن فن الحفر فن مظلوم بالتسمية أوالً. فهذا 

األصلي  معناه  لكن  )الحفر(  اسمه  االختصاص 
باللغة الالتينية أعطاه قيمته األفضل وهو )فن 
غرافيكّي  رسم  عن  عبارة  ألنه  الطباعة(  عملية 
الــورق.  على  أفكار  وبناء  وخيال  تصور  وهــو 

فاللوحة تؤخذ من أجل تعميق رمزّيتها. 
إلى  التعبيرية  وطاقتها  قدرتها  وتعميق 
سطوح أخرى فتحفر وتطبع ألن عملية الخطوط 
المحفورة وعملية التفاعل مع المواد الكيميائية 
فأحياناً  العفوّية،  إلى  تؤدي  حفر  أدوات  مع  أو 
فنان  وكل  السطح  نحبر  وأحياناً  العّمق  نحبر 
لديه طاقة خيالّية تخصه والفن مهّمته أن يبرز 
هذا الخيال وال يبرز الواقع ألن الفن باألصل هو 
الواقع،  إلى  إضافة  الواقع  وراء  ما  عن  تعبير 

اإلبداع  إيقاع  وفي  إبداعي  تعبير  هو  وبالتالي 
وكلما  جديدة،  أفــكــاراً  ويطرح  الخيال  يسرح 
وصلنا إلى نقطة ننطلق إلى نقطة جديدة  كأننا 
نركض نحو السراب ورغم معرفتنا أنه سراب، 
الفن  لذا  أخرى؛  مرة  إليه  الركض  نعاود  لكننا 
سرابية  رؤيــة  فيها  متجددة  طاقة  عن  عبارة 
وتجعله  اإلنــســان  ُتحيي  لكنها  جــداً،  جميلة 

يعيش بوجدانه وصدقه.
مواليد  مــن  الحلو  سمر  الفنانة  أن  ُيــذكــر 
ثم  الرياضيات  اختصاص  أوالً  درست  الحسكة 
التحقت بكلية الفنون الجميلة اختصاص حفر. 

تخّرجت منذ أشهر وكانت األولى على دفعتها 
وهذا معرضها االول.

بوستر  الدسوقي،  مهند  المخرج  طرح 
لكل  ــة  ــال »رس الــجــديــد  القصير  فيلمه 
»السوشيال  عبر  لطرحه  تمهيداً  العالم« 
الثاني  تــشــريــن  شــهــر  نــهــايــة  مــيــديــا« 

الحالي.
يخاطب  العالم«  لكل  »رســالــة  فيلم 
ــــاءة  ــم بــمــنــاســبــة أحـــــداث اإلس ــال ــع ال
التواصل  وسائل  عبر  واألنبياء  لألديان 
من  وهو  األخيرة،  الفترة  في  االجتماعي 
تصويرّية  وموسيقى  ناجي  مي  تأليف 
رمضان  ــادا  م غناء  الــواحــد،  عبد  أحمد 
صالح،  معتز  للشاعر  األغنية  وكلمات 
ــن ألــحــان حــمــادة الــحــلــفــاوي، وهو  وم
ألن  والعربّية  اإلنجليزّية  باللغة  مترجم 

بعض مشاهده غير عربية.

والفيلم من تمثيل محمد رجب وشيماء 
علي ومريم ممدوح وهادي مأمون وزياد 
الرحمن  وعبد  أحمد  ويــوســف  محسن 
تصوير  ومدير  كالكيت  وإنتاج  ــي،  راج

وإخراج مهند الدسوقي.
الفيلم  أخرج  الدسوقي  مهند  أن  ُيذكر 
طرحه  المقرر  القديم«  »البيت  القصير 
هالة  بطولة  وهو  المقبلة،  الفترة  خالل 
المدني،هند  يوسف  عزب،  فايق  فاخر، 
سعدة  إيـــاد  عـــرفـــان،  ســيــف  نــعــمــان، 
مخرج  مساعد  وعمل  السوقي،  ومهند 
وهو  أوروبا«  »أشباح  الجديد  الفيلم  في 
الفيشاوي  وأحمد  وهبي،  هيفاء  بطولة 
الفيلم  مؤخراً  وطــرح  خاطر،  ومصطفى 

القصير »تريند مجهول«.
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11ريا�سة / ت�سلية
الفيفا ير�ّضح 11 لعبًا لجائزة الأف�ضل في العالم

ومدّرب ليدز يونايتد مر�ّضحًا لجائزة الأف�ضل

�ضالكه يوقف لعبيه العربّيين حارث وبن طالب

�ضفقة تبادلّية منتظرة بين الميالن والملكي

مان يونايتد يقترب من التاأّهل 

و�ضان جيرمان ي�ضتعيد توازنه
اقترب فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي خطوة 
لدوري  عشر  الستة  دور  إلى  التأهل  من  جديدة 
اسطنبول  على  بفوزه  القدم  لكرة  أوروب��ا  أبطال 
باشاك شهير التركي 4 – 1 في الجولة الرابعة من 
مباريات المجموعة الثامنة. وفي المباراة األخرى 
الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  فاز  بالمجموعة 

على ضيفه اليبزيغ األلماني 1 - صفر. 
المجموعة  ترتيب  مانشستر  يتصدر  وهكذا، 
الثامنة برصيد تسع نقاط ويحّل سان جيرمان 
عن  فقط  األه���داف  بفارق  نقاط  بست  وصيفاً 
المجموعة  شهير  باشاك  يتذّيل  فيما  اليبزيغ 

بثالث نقاط . 

في التفاصيل، وعلى ملعب أولد ترافورد تقدم 
برونو فيرنانديز بهدفين لمانشستر في الدقيقتين 

السابعة و19. 
الثالث  الهدف  راش��ف��ورد  ماركوس  وأض��اف 
لمانشستر من ضربة جزاء في الدقيقة 35 ثم رّد 
دنيز توروك بهدف لباشاك شهير في الدقيقة 75 
قبل أن يؤكد دانييل جيمس فوز مانشستر بهدف 

رابع في الوقت بدل الضائع. 
النجم  ق��اد  األم����راء،  حديقة  ملعب  وع��ل��ى 
جيرمان  سان  باريس  فريقه  نيمار  البرازيلي 
للفوز على اليبزيغ بهدف سجله من ضربة جزاء 

في الدقيقة 11.

الفائز بالثالثية مع بايرن ميونيخ،  ليفاندوفسكي،  تقدم روبرت 
ألفضل  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لجائزة  المرشحين  قائمة 

العب في العالم لعام 2020، بعد إعالن القائمة أمس األربعاء. 
وتصّدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين مع البايرن في دوري أبطال 
أوروبا برصيد 15 هدفاً، وفي الدوري األلماني برصيد 34 هدفاً، وكان 
المرشح األول لنيل جائزة الكرة الذهبية قبل إلغائها هذا العام ألول 

مرة في تاريخها الممتد على مدار 64 عاماً بسبب فيروس كورونا.
 ورغم ذلك، ال يزال المهاجم البولندي يملك الفرصة لنيل جائزة 
األفضل من »الفيفا«، خالل حفل توزيع الجوائز في 17 كانون األول 

المقبل. 
وتضمنت قائمة المرشحين المصري صالح، الذي قاد ليفربول هذا 
العام للفوز بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز ألول مرة منذ 1990. ومن 
ضمن 11 مرشحاً، ظهر الثنائي الشهير كريستيانو رونالدو وليونيل 

ميسي، وهما ضيفان دائمان في هذه القائمة في السنوات األخيرة.
بايرن  وسط  العب  ألكانتارا،  تياغو  أيضاً  وجود  »الفيفا«  وأعلن 
السابق الذي انتقل إلى ليفربول هذا الموسم إلى جانب العبين آخرين 
من بطل إنكلترا )ليفربول(، هما المصاب حالياً الهولندي فيرغيل فان 

دايك، والسنغالي ساديو ماني. 
وانضم للقائمة ثنائي باريس سان جيرمان وصيف بطل أوروبا، 
مانشستر  العب  بروين  دي  كيفن  جانب  إلى  مبابي،  وكيليان  نيمار 
الموسم  اإلنكليزي  ال��دوري  في  العب  أفضل  بجائزة  الفائز  سيتي، 
أهم  من  كان  الذي  مدريد،  ريال  قائد  رام��وس  وسيرخيو  الماضي، 

أسباب التتويج بلقب الدوري اإلسباني.
وجاء األلماني هانز فليك، مدرب البايرن، بطل ألمانيا، وأوروبا، على 
رأس المرّشحين لجائزة أفضل مدرب في العام 2020. وسيتنافس 
فليك، على جائزة أفضل مدرب إلى جانب يورغن كلوب من ليفربول، 
ومارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، وزين الدين زيدان، مدرب ريال 

مدريد، ويولن لوبتيغي، الفائز مع إشبيلية بالدوري األوروبي. 
موقع  على  التصويت  في  بالمشاركة  للمشجعين  وسيسمح 
عن  اإلعالن  وسيتم  المقبل،  األول  كانون  من  التاسع  حتى  »الفيفا« 

المرشحين في كل جائزة بعدها بيومين.

... وبييلسا مرّشحاً لجائزة المدّرب األفضل
النهائية  القائمة  عن  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في عام 2020 والتي تضمنت 
األرجنتيني  يونايتد،  ليدز  م��درب  بوجود  تمثلت  كبرى  مفاجأة 

المخضرم مارسيلو بييلسا. 
ونجح بييلسا بعد عمل دؤوب في إعادة ليدز إلى مصاف أندية 
قاد  أن  بعد  وذلك  عاماً،   16 غياب  بعد  الممتاز  اإلنكليزي  ال��دوري 
اإلنكليزي  األول��ى  الدرجة  دوري  بلقب  للتتويج  العريق  الفريق 

ال�»تشامبيونشيب« برصيد 93 نقطة. 
ويبلغ بييلسا من العمر 65 عاماً وسبق له التتويج بلقب أفضل 
مدرب في أميركا الجنوبية عام 2009 كما تّوج عام 2019 بجائزة 

فيفا للعب النظيف بالمشاركة مع فريقه ليدز يونايتد. 
وإلى جانب بييلسا جاءت جميع الترشحات منطقية، إذ اشتملت 
القائمة على األلماني هانزي فليك الذي قاد العمالق البافاري بايرن 
ميونيخ للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري األلماني وكأس 
ألمانيا وكأس السوبر األلمانية إضافة إلى كأس السوبر األوروبية في 
خماسية رائعة تمكن المدرب األلماني البالغ من العمر 55 عاماً من 
تحقيقها على الرغم من أنه تولى المسؤولية في البداية كمدرب مؤقت 

خلفاً للمقال الكرواتي نيكو كوفاتش. 
اإلنكليزي  ليفربول  األلماني يورغن كلوب مدرب  القائمة  وضمت 
والذي واصل نجاحاته معه فقاد الريدز إلى التتويج بلقب الدوري 
في  حّل  الثالثي  جانب  وإلى  عاماً.   30 منذ  األولى  للمرة  اإلنكليزي 
القائمة كل من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، اإلسباني 
خولن لوبيتيغي المتوج مع فريقه األندلسي إشبيلية بلقب الدوري 

األوروبي للمرة السادسة في تاريخه.

كارثية  ب��داي��ة  يعيش  ال���ذي  شالكه،  أع��ل��ن 
سيتخلى  أنه  القدم،  لكرة  األلماني  ال��دوري  في 
وداد  البوسني  مهاجمه  عن  العام  ه��ذا  نهاية 
ح��ارث،  أمين  المغربي  وإيقاف  إيبيشيفيتش، 

والجزائري نبيل بن طالب. 
المركز  الذي يحتّل  العريق،  وجاء قرار شالكه 

ال��دوري  انطالق  على  مراحل  بعد ثماني  األخير 
مهاجمه  بين  ت��ض��ارب  حصول  بعد  األل��م��ان��ي، 
نالدو،  البرازيلي  المساعد  والمدرب  البوسني 

األحد الماضي. 
عاماً،   36 البالغ  المهاجم  سيرحل  وبالتالي، 
»األزرق  ال��ن��ادي  مع  ع��ام  لمدة  عقداً  وّق��ع  ال��ذي 

الملكي« قبل انتهاء عقده. وقّرر نادي إقليم »الرور« 
كذلك، معاقبة المغربي الدولي حارث، والجزائري 
»بشكل  سيتدّربان  اللذين  طالب،  اب��ن  ال��دول��ي 

فردي« بعيداً عن الفريق، حتى إشعار آخر. 
ووصف المدير الرياضي لنادي شالكه، يوخين 
شنايدر، تصّرف حارث بعد الخسارة األخيرة ضد 

فولفسبورغ )0-2(، بأّنه »لم يكن على ما يرام، 
لهذا السبب منحنا أمين الوقت من أجل التفكير«. 

ابن  عن  سيتخلّى  النادي  أن  شنايدر  وكشف 
ولم  تقدير«.  أبعد  على   2021 صيف  »في  طالب 
الدوري،  في  مباراة   24 منذ  الفوز  شالكه  يعرف 

وبدأ رحلة صعبة للهروب من منطقة الهبوط.

أفاد تقرير صحافي إيطالي، أمس األربعاء، 
مدريد  ريال  بين  تبادلية  صفقة  عقد  بإمكانية 

وإنتر ميالن، في الميركاتو الشتوي المقبل. 
اإليطالي،  ميركاتو  كالتشيو  موقع  وبحسب 
فإن الصفقة تقضي بانتقال إيسكو أالركون، العب 
ريال مدريد، إلى إنتر، مقابل انتقال كريستيانو 

إريكسن، العب النيراتزوري، إلى الميرنغي. 
الناديين،  عن  بالرحيل  الثنائي  وارتبط 
خطط  عن  ابتعد  فإيسكو  متشابهة،  ألسباب 
واض���ح،  بشكل  زي����دان  ال��دي��ن  زي���ن  م��درب��ه 
تراجع  بعد  المشاركة  في  فرصه  وتراجعت 
إلريكسن،  بالنسبة  نفسه  واألم��ر  مستواه، 

الذي خرج من حسابات أنطونيو كونتي لعدم 
تأقلمه على اللعب في إيطاليا. 

تبدأ  لم  المفاوضات  أن  التقرير،  وأوض��ح 
أثير بالفعل.  الناديين بعد، ولكن األمر قد  بين 
وأشار التقرير، إلى أن انضمام إيسكو إلى إنتر 
الثنائي  ميالن سيمثل قوة هجومّية كبيرة مع 

روميلو لوكاكو والوتارو مارتينيز. 
أليغري،  ماسيميليانو  ح��اول  أن  وسبق 
إيسكو  ضم  ليوفنتوس،  السابق  الفني  المدير 
ذلك،  في  ينجح  لم  لكنه  البيانكونيري،  إلى 
ويعتبر اآلن من أبرز األسماء المرشحة لخالفة 

كونتي في النيراتزوري.

نوادي بيروت، المتحد وهوب�س تجدد تاأييدها للحلبي

والالعب حيدر ين�ضر ت�ضريحًا �ضد م�ضلحة المنتخب!
الصفدي  أحمد  طرابلس  والمتحد  حكيم،  نديم  كلوب  فيرست  بيروت  نوادي  رؤساء  عن  صدر 
السلة  كرة  وأوض��اع  شؤون  حول  أجروها  التي  المشاورات  إثر  قانصوه  جاسم  بيروت  وهوبس 

اللبنانية البيان التالي:
إن األوضاع التي تمّر بها الرياضة اللبنانّية في شكل عام وكرة السلة في شكل خاص تحّتم على 
الجميع التعاون والتكاتف من اجل تخّطي الصعوبات والعوائق بأقل أضرار ممكنة والعمل على اعادة 
اللعبة الوطنية األولى إلى سابق عهدها وتجنيبها صراعات عبثية قد تؤدي إلى المزيد من االنقسام 

والشرخ داخل العائلة الواحدة.
إن المجتمعين حريصون على إبعاد اللعبة في شكل عام واالستحقاق االنتخابي المرتقب في شكل 

خاص عن التجاذبات والمحاصصة السياسية وإبقاء األمور في اطارها الرياضي البحت.
يجدد المجتمعون تأييدهم لرئيس االتحاد أكرم حلبي الذي أثبت خالل واليته عن حسن دراية 

وعن مصداقية وشفافية في إدارة الملّفات بعيداً عن أي حسابات أخرى ال تمّت إلى الرياضة بصلة.
إن تأييد حلبي لتولي رئاسة االتحاد والئحته التي تضّم أشخاصاً لديهم الشغف لخدمة اللعبة 
والقدرة والمكانة إلعادة وضعها على السكة الصحيحة وغير مسيسين لوالية كاملة، نابع عن شراكة 
وليس  اللعبة  واجهت  التي  والعراقيل  الصعوبات  رغم  السنتين  تجربة  بعد  قناعة  وعن  جهة  من 

مرتبطاً أو موصوالً بأي أمور أخرى، خارج اإلطار الرياضي في شكل عام والسلوي في شكل خاص.
الجدير ذكره، أن العب المنتخب الوطني علي حيدر، كان قد تهّجم أمس على صفحته )فايسبوك( 
على واقع اللعبة ورئيسها أكرم الحلبي. كالم حيدر جاء من مكان إقامته في البحرين مع المنتخب 
الوطني، وهذا ما يعّكر صفو الالعبين وتركيزهم واالنشغال بما ال يصّب في مصلحة المنتخب، ومن 
المتوقع أن يأخذ االتحاد تدبيراً قاسياً بحق الالعب بعد عودته من البحرين حيث سيخوض المنتخب 

مباراتين ضمن التصفيات اآلسيوية بمواجهة الهند غداً الجمعة والعراق األحد المقبل.

مارادونا يعتزل الحياة

أفادت وسائل إعالم أرجنتينية مساء أمس، بوفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا 
عن عمر ناهز 60 عاماً. 

وأفادت تقارير إعالمية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية، بعد معاناته 
خالل الشهر الفائت من جلطات عدة. 

مغادرته  من  فقط  أسبوعين  بعد  منزله  في  قلبية  بنوبة  أصيب  القدم  كرة  أسطورة  إن  وقالت 
المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية. مارادونا، الذي ُيعتبر أحد أعظم العبي 

كرة القدم في كل العصور، ساعد األرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986. 
ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه 

الماليين لمهاراته الرائعة، ومواقفه في السياسة والحياة، وهو المقّرب من بعض رؤساء الدول.

اإنجاز تهديفّي للنرويجّي هالند في اأبطال اأوروبا

أصبح النرويجي إيرلينغ هاالند، أصغر العب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل 15 هدفاً أو 
أكثر، بعد إحرازه هدفين خالل مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند وكلوب بروج )0-3(. 

يوماً،  و126  عاماً   20 وعمره   16 رقم  هدفه  إلى  الصاعد  دورتموند  بوروسيا  مهاجم  ووصل 
من  العدد  لهذا  وصل  الذي  مبابي،  كيليان  الفرنسي  جيرمان،  سان  باريس  مهاجم  على  ليتفوق 

األهداف بعمر 20 عاماً و306 أيام. 
وتفّوق هاالند كذلك على النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل العدد نفسه من األهداف 
)16 هدفاً( لكن بعمر 21 عاماً و288 يوماً. كما تخّطى هاالند، النجم البرازيلي المعتزل رونالدو في 

عدد أهدافه في دوري األبطال، حيث لم يسجل »الظاهرة« في كل تاريخه سوى 14 هدفاً.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
منخفض في شرق لبنان على الحدود السورية، حرف  1 .

نصب
نوتة موسيقية، من األشجار، مدينة سورية 2 .

يسّيجا، يهمل دون عناية 3 .
بيرق، عارف باألمر، أحرف متشابهة 4 .

أرافقه، أضأت 5 .
ضمير متصل، إتهمت، أحد الوالدين 6 .

بواريد، ريقنا 7 .
حرف أجدي مخفف، أليفاً 8 .

حيوان خرافي، سحب، وّبخي )باألمر( 9 .
عاصمة أفغانستان، ركيزة 10 .

مدينة فرنسية، موجع، قادم 11 .
غير متزوجة، حادثت ليال 12 .

عمودياً: 
عمر  »رباعيات  عّرب  راحل  لبناني  أديب  1 .

الخيام«
عاصمة نروج، مدينة فرنسية 2 .

أشرنا باليد، يلدغ 3 .
يعبر، مدينة نيجيرية 4 .

دمى، قوام، جزيرة بريطانية 5 .
حرف عطف، أهدم البناء، يجلس برفقة 6 .

خالف كثير، خالف العجمي 7 .
تنازعا الشيء، نهر ألماني 8 .

جحيم، برز، أمر عظيم 9 .
عاصمة السنغال، جسد، أحد الوالدين 10 .

عائلة، أنثى الحمار، بلدة لبنانية 11 .
نباشر العمل، عاصمة أوروبية 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( كارسون سيتي 2 ( ايران، نابولي 3 ( نو، ني، اا 4 
( واترلو، يتألم 5 ( ننم، اديم، ال 6 ( ساكساتون 7 ( ليالي، 
مانيال 8 ( الحيوان، دجال 9 ( وا، سمن، اسرت 10 ( لمنا، 

ادنو، ين 11 ( سارتر، اردنا 12 ( لهم، يتهم، باس. 

عموديا:
1 ( كانون االول 2 ( ايوان، يالمسه 3 ( رر، تمساح، نام 
4 ( سامر، اليسار 5 ( ون، السيوم، تي 6 ( نودك، انارت 7 
( سني، يامن 8 ( يا، يمتا، انام 9 ( تبيت، وندسور 10 ( يو، 

النيجر، دب 11 ( الال، التينا 12 ( ايام، مال، ناس.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

الآتي اأعظم...

{  يكتبها الياس عشي

م���ا ال����ذي ف��ع��ل��ن��اه ح��ت��ى غ���اب ال��ب��ط��ل عن 
المسرح؟ 

ل��ق��د س��م��ح��ن��ا ل��ل��م��ه��ّرج ال����ذي ي��ل��ب��س كلَّ 
المساحيق،  بكّل  وجهه  ويصبغ  األل����وان، 
وبخاصة  األلسنة  بكّل  الجماهير  ويخاطب 
يتسلّل  أن  له  سمحنا  لقد  العبري،  اللسان 

إلى المسرح، ويلعب دور البطل! 
األق���ام  جيبه  م��ن  ُي��خ��رج  أن  ل��ه  سمحنا 
العربي  ال��ع��ال��م  خريطة  وي��رس��م  ال��م��ل��ّون��ة، 
وهذا  پيكو(   _ )سايكس  فمنذ  جديد،  من 
إلى  الوطن  فيتحّول  ويلّون،  يرسم  المهّرج 
ق��ب��ائ��َل، وتتحّول  إل��ى  أوط����ان، وال��ط��وائ��ُف 
الرمال  على  ُرسمت  التي  الوهمية  الخطوط 
إل��ى أس���اك ش��ائ��ك��ة، وح��ق��ول م��ن األلغام، 
وكاميرات مراقبة، ومخافر حدود... واآلتي 

أعظم!

درد�صة �صباحية

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق
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في ثالث اأيام احتفالّية اأيام الثقافة ال�سورّية.. 

كنوز �سورّية م�سترّدة تزين متحف دم�سق الوطنّي

{ شذى حمود
كنوز سورّية مسترّدة تعود ألحقاب زمنية مختلفة تضمنت 
لًقى ومقتنيات أثرية زينت ردهات متحف دمشق الوطني في 

ثالث أيام احتفالّية أيام الثقافة السورية.
وشكلت هذه المعروضات جزءاً من القطع التي استعادتها 
مديرية اآلثار والمتاحف بفضل الجيش العربي السوري بعد 
نهبها وسرقتها على يد التنظيمات اإلرهابية ولصوص اآلثار 
لتعود إلى مكانها األصلي مذكرة بما تحمله بالدنا من حضارة 

عريقة وغنية.

السورية  للعصور  تعود  آثــاراً  المعرض  هــذا  في  ونجد 
القديمة والكالسيكية إضافة إلى مجموعة من مقتنيات متحف 
تدمر، والتي يتم ترميمها في مديرية اآلثار والمتاحف فضالً عن 
لوحات فنية من مقتنيات قسم الفن الحديث ألهم رواد التشكيل 

السوري المعاصر في القرن الماضي.
أختام  المعرض  تضمنها  التي  المسترّدة  اآلثار  أبرز  ومن 
تمثل أهم النماذج الموجودة في الشرق القديم منها أسطوانية 
أو مسطحة الشكل من الرخام، إضافة إلى خزانة نذرية كانت 
توضع في المعابد وإناء طقسي يقدم فيه الشراب ونماذج من 
دمى كانت توضع عند عتبات المنازل وسرير جنائزي تدمري 

يحوي مشهداً لرجل متكئ يقف إلى جانبه ابنه وخادم محّرر 
للفترتين  تعود  الزجاجية  األواني  من  وخزانة  العبودية  من 
الرومانية والبيزنطية ونقود وحلق وطوق من الذهب وأحجار 

كريمة وقوارير زجاجية تعود للفترة الرومانية وغيرها.
مدير عام اآلثار والمتاحف نذير عوض قال في تصريح لـ 
سانا “إن التراث األثرّي المادي السوري تعّرض لهجمة تدمير 
ممنهجة خالل السنوات الماضية في محاولة لطمس هويتنا 
السوري  العربي  والجيش  المختصة  األجهزة  ساهمت  حيث 
بمعركة الدفاع عن هذا التراث”، مبيناً أن عدد القطع األثرية 
المستردة وصل إلى 35 ألف قطعة سلمت إلى متحف دمشق 

وبقية المتاحف في المحافظات.
وتضّمن معرض اليوم وفقاً لعوض قطعاً أثرية كانت في 
وغيرها،  بيدر  وتل  والخويرة  وماري  كأوغاريت  مهمة  مواقع 
مبيناً أن هناك مئات اآلالف من القطع األثرية التي هربت خارج 

الحدود السورية.
وتحدثت بدورها ليلى السماك أمينة متحف اآلثار السورية 
القديمة عن أهمية المعرض لكون القطع المستردة نادرة جداً 
وتم إنقاذها وهي تتميز بتنوعها واختالف موادها، إضافة إلى 

الفترات الزمنية التي تعود إلى جميع العصور.
أن  إلــى  لفت  غانم  إيــاد  الكالسيكية  القطع  متحف  أمين 

القطع  بعض  من  أجــزاء  على  الحصول  استطاعت  المديرية 
لتدمير  تعّرضها  بعد  استردت  التي  المهمة  التدمرية  األثرية 
ممنهج من قبل إرهابيي )داعش( ليتم ترميمها بفضل الخبرات 

الوطنية الموجودة.
أهمية  إلى  لفت  الحبيب  علي  الحديث  الفن  متحف  أمين 
منهم  راحلين  سوريين  تشكيليين  لرواد  لوحات  مشاركة 
كيالي  ولؤي  نبعة  ونذير  اسماعيل  وأدهم  المدرس  فاتح 
السنين  عشرات  إلى  بعضها  يعود  التي  الكثير  وغيرهم 
من  يحويه  لما  المتحف  هذا  بأهمية  الجمهور  تذكير  بهدف 

قيمة فنية كبيرة.

أول  ظهر  قبل  الخطيب،  عبدو  سماهر  الباحثة  الزميلة  ناقشت 
العالقات  في  الماجستير  شهادة  لنيل  رسالتها  الثالثاء،  أمس 
الدولية والدبلوماسية، بعنوان »الدبلوماسية الروسية في إدارة 
 – اإلسالمية  الجامعة  في  أنموذجاً«،  السورية  األزمة  األزمــات.. 

خلدة.
تألفت لجنة المناقشة  من الدكتورة ليلى نقوال رئيساً ومشرفاً، 
شكر  محمود  علي  والدكتور  اول،  قارئاً  حبيب  كميل  والبروفسور 

قارئاً ثانياً.
بمالحظاتها  اللجنة  وإدالء  رسالتها  الباحثة  عــرض  وبعد 
تنويه،  مع  جداً  جيد  بتقدير  الرسالة  وقّيمت  تداولت  النقدية، 
في  الجامعة  تمنحه  معدل  ارفع  وهو  مئة،  من   89 عالمة  بمعدل 
لبنان. مع التنويه بطباعة الرسالة باللغتين العربية والروسية. 
الترجمة،  يتولى  لعله  الروسي  الثقافي  للمركز  تقديمها  واقتراح 
حل  في  الدبلوماسي  الروسي  بالدور  وتعلقه  المضمون  لقيمة 

األزمات اإلقليمية والعالمية.
سماهر  الزميلة  نقوال  المشرفة  عانقت  المناقشة  هامش  وعلى 

ودونت لها للذكرى منّوهة: »سماهر الخطيب؛  مبروووك مناقشة 
نالت  وقد  بإشرافي  االسالمية  الجامعة  في  الماجستير  رسالة 
أهلك  وأكيد  فيك،  فخورة   .100/  89 وعالمة  جــداً  جيد  تقدير 

فخورين فيك. تعبت ولقيت، يا ابنة سورية ولبنان سوا«.
أسرة »البناء« إذ تنّوه بجهود الزميلة سماهر ودورها، تفخر أن 
يرتقي أداء فريقها علمياً ومهنياً وفكرياً ويكون له دوره وبصمته، 
وتهنئ الزميلة على مناقشة رسالتها بتفّوق الفت مع تنويه خاص 
السوري  الشأن  على  مركز  موضوعها  أن   وبخاصة  اللجنة،  من 

واألداء الدبلوماسي الروسي الهام. 
ميدان  كل  في  االجتماعية  القومية  النهضة  أبناء  دأب  وهــذا 

ومجال.
حاصلة  دمشق،  ريف  في  الجبة  قرية  من  الخطيب  والزميلة 
الجامعة  من  واإلداريــة  السياسية  العلوم  في  بكالوريوس  على 
البناء.  صحيفة  في  سياسية  ومحللة  مقالة  كاتبة  اللبنانية، 
في  وعضو  السوري  الشعب  مجلس  لعضوية  سابقة  ومرشحة 

اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان.

جيد جدًا مع تنويه ل�سماهر الخطيب على ر�سالتها 

»الدبلوما�سية الرو�سية في اإدارة الأزمات.. الأزمة ال�سورية اأنموذجًا«

الزميلة سماهر والمشرفة

الزميلة سماهر تحمل نسخة رسالتها

الزميلة سماهر والمشرفة تتوسطان لجنة المناقشة
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