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مقتل  أمس،  مساء  عراقي،  طبي  مصدر  أكد 
متظاهرين وإصابة العشرات بينهم منتسبون 
أمنيون، إثر اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين 
وأتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 

مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.
الكشف  تحفظ  الطبي  ال��م��ص��در  وح��س��ب 
وأصيب  قتال،  اثنين  متظاهرين  أن  اسمه،  عن 
وزارة  من  منتسبين   6 بينهم  من  آخرين،   49
بين  وقعت  التي  االشتباكات  نتيجة  الداخلية 
أتباع الصدر والمتظاهرين في ساحة الحبوبي 
جنوبي  قار  ذي  مركز  الناصرية  مدينة  وسط 

العاصمة بغداد.
تلقى  أحدهما  القتيلين  بأن  المصدر  وأف��اد 
الحياة،  أثرها  على  فارق  الرأس  في  رصاصة 
حي،  رص��اص  نتيجة  إصابته  أيضاً  واآلخ��ر 
ما  إصاباتهم  تراوحت  الجرحى  بقية  أن  مبيناً 
بين الرصاص الحي والجروح طعناً بالسكاكين 
والكسور والرضوض بسبب الضرب بالعصي. 
أصيبوا  الجرحى  من   9 أن  المصدر  وأض��اف 

بالرصاص الحي.
وروى متظاهر من داخل الساحة، قائالً: »إن 
الساحة  دخ��ول  أرادوا  الصدري  التيار  اتباع 
إلقامة صالة كان قد دعاهم إليها زعيمهم مقتدى 
ما  دخولهم  رفضوا  المتظاهرين  لكن  الصدر، 
دفع عناصر التيار الذين يحملون األسلحة إلى 

استهداف المتظاهرين والقوات األمنية«.
اح��ت��اج��ات  ال��ح��ب��وب��ي  س��اح��ة  وتحتضن 

األول  تشرين  أكتوبر/  منذ  مستمرة،  شعبية 
البطالة  ضد  اآلن،  وحتى  الماضي  العام  من 

والفساد المتفشي في دوائر الدولة.
الموحدة  الصالة  أمس،  انطلقت  قد  وكانت 
من  وع��دد  بغداد  في  الصدري  التيار  ألنصار 
أن  عراقية  إعالم  وسائل  وذكرت  المحافظات. 
أمنية  إج��راءات  شهدت  الموحدة«،  »الصالة 

الصحة  بشروط  لاللتزام  مشددة،  وصحية 
والسالمة، فيما اتخذت القوى األمنية اإلجراءات 

لتوفير الحماية للمصلين.
الجمعة  لصالة  األول���ى  الخطبة  وأُل��ق��ي��ت 
العاصمة  وسط  التحرير  ساحة  في  الموحدة، 
خضير  الشيخ  ألقاها  التي  الخطبة  العراقية. 

األنصاري، كتبها السيد مقتدى الصدر.

قتيالن و49 جريحًا اإثر ا�شتباكات 

بين متظاهرين واأتباع ال�شدر في العراق

كيان  ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ق���ام   2015 ال��ع��ام  مطلع  ف��ي   -
نوعية  اس��ت��ه��داف  بعملية  نتنياهو  بنيامين  االح��ت��ال 
عماد  جهاد  الشهيد  بنتيجتها  سقط  سورية  جنوب  في 
والحرس  ال��م��ق��اوم��ة  وض��ب��اط  ك����وادر  م��ن  وع���دد  مغنية 
حرجة  اللحظة  أن  نتنياهو  رهان  وكان  اإليراني،  الثوري 
اإليرانية  فالعاقة  ب��ال��رّد،  وإي��ران  للمقاومة  تسمح  ول��ن 
األميركية تحت ضغط حساسيات التفاوض حول الملف 
النووي الذي يقترب من بلوغ نقطة التفاهم، وبالتالي فإن 
به،  القيام  من  المقاومة  وتمنع  ال��رّد  عن  ستمتنع  إي��ران 
قواعد  تغيير  تريد  التي  للعملية  مناسب  فالتوقيت  ولذلك 
بنشوء  يسمح  لن  االح��ت��ال  جيش  إن  وتقول  االشتباك 
سورية  جنوب  في  المحتل  ال��ج��والن  ح��دود  على  وض��ع 
تشبه معادلة جنوب لبنان، في تحد مباشر لما قاله يومها 
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن التزام 

المقاومة الرّد على كل استهداف لها في سورية.
- قلنا يومها إن رّد المقاومة آٍت، وإن حسابات نتنياهو 
األميركي  ستلزم  وحساباتها  المفاوضات  وإن  خائبة، 
بمراعاة حساسياتها، وبالتالي الضغط على قيادة الكيان 
والمقاومة  إي���ران  ستكون  بينما  الموقف،  تفجير  لعدم 
كان  قليلة  أيام  وخال  االشتباك،  قواعد  بتثبيت  معنيتين 
الرّد في مزارع شبعا بعملية نوعية اضطر نتنياهو بعدها 
الموقف  لتصعيد  منعاً  الجرح  على  العّض  عن  لإلعان 
باراك  األميركي  الرئيس  من  علنية  رسالة  وصلته  بعدما 
تستحق  ال  لكنها  الموجعة  الضربة  مضمونها،  أوب��ام��ا 

إشعال حرب.
- اليوم يقع نتنياهو بالفخ ذاته فيعتقد أن اللحظة مؤاتية 
التي  إلي��ران،  موجعة  ضربات  أو  موجعة  ضربة  لتوجيه 
يظنّها مربوطة األيدي، تجنباً لفتح الطريق لتصعيد يعقد 
تتوقع  الذي  بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  مهمة 
من  أكثر  في  كتبنا  وكما  النووي،  التفاهم  الى  العودة  منه 
للوقوع  تفادياً  التكتيكية  العمليات  مشكلة  هي  تلك  مقال، 
واإلسرائيليين  األميركيين  بعض  يراهن  التي  حرب  في 
ع��ل��ى م���لء ال��م��رح��ل��ة ال��ف��اص��ل��ة ع��ن ن��ه��اي��ة والي���ة الرئيس 
أن  العمليات بين خيارين، خيار  بها، فتلك  دونالد ترامب 
تكون تحت سقف مضمون لعدم استدراج الرد، وهي في 
هذه الحالة غير موجعة وال تغيّر معادالت، وبين السعي 
لعمليات توجع وتغير معادالت وفي هذه الحالة ال ضمان 
إياماً، ويفرض معادلة  ال��رّد أشد  ال��رّد، وقد يكون  بعدم 
الحيرة التي كان يريد نتنياهو إيقاع إيران فيها، وبالتأكيد 
السياسية  اإليرانية  القيادات  توصيف  بعد  ممكناً  ب��ات 
والعسكرية لعملية اغتيال العالم النووي اإليراني محسن 
أن  المؤلم،  وال��رد  ب��ال��رد،  االل��ت��زام  وإع��ان  زادة،  فخري 
االحتال  كيان  وإن  وقريباً،  محالة  ال  آت  ال��رد  إن  نقول 
المسؤولين  وتصريحات  تايمز  نيويورك  تقارير  بعد 
اإليرانيين باتهام كيان االحتال بالعملية، يجب ان يكون 
على موعد مع تلقي الرد المقبل، وهو ال يعلم أي الرّدين 
سيكون أوالً، ففي رقبته دين للمقاومة يتمثل بحقها بالرّد 
على عملية استهداف أدت لسقوط شهيد قرب دمشق، كما 

ال يعلم الجبهة التي سيكون الرّد عليها.
والية  م��ن  المتبقية  المرحلة  سيحكم  ال��ذي  ال��م��أزق   -
ترامب، سترسم معالمه عمليّة الرد، وسيكون على ثاثي 
القرار  يتخذوا  ان  الخليج  في  وحلفائهم  ونتنياهو  ترامب 
عندها بالعض على الجرح، ألن الضربة موجعة، لكنها ال 

تستحق حرباً، أو أن يذهبوا للحرب ويتحّملوا التبعات.

الرّد الإيرانّي اآٍت فلينتظروا

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

األميركي  التنسيق  اجتماعات  نتائج  نتنياهو  بنيامين  ترجم 
اإلسرائيلي السعودي بعملية اغتيال استهدفت رمز الملف النووي 
اإليراني العالم النووي والقيادّي في الحرس الثوري محسن فخري 
زادة، وعملية االغتيال التي نفذت داخل إيران شكلت من جهة رسماً 
وزير  ض��ّم  ال��ذي  الثاثي  أط��راف  بين  تقررت  التي  الحرب  لشكل 
الخارجية األميركية مايك بومبيو ورئيس حكومة االحتال بنيامين 
نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بهدف خلق وقائع 
بين  التفاوض  مسار  ومعه  اإلي��ران��ي،  النووي  الملف  مسار  تعقد 
القيادة اإليرانية وإدارة الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن، ضمن 
معادلة مغادرة العمليات التي ال توجع، وتفادي العمليات التي تشعل 
حرباً، ويبقى السؤال حول نجاح فرص تفادي الوقوع في االختيار 
األصعب بين تحّمل الرد الموجع والرادع أو القبول باالنزالق الى 
الحرب، وهو ما سيبدأ اختباره منذ اليوم مع اإلعان اإليراني على 
أكثر من مستوى قيادي رفيع بتحميل »إسرائيل« مسؤولية االغتيال 

والتوّعد برّد لن يتأّخر وسيكون موجعاً.
األيام المقبلة ستكون ساخنة وشديدة التوتر، وفقاً لقراءة مصادر 
متابعة للوضع اإلقليمي، فحاملة الطائرات األميركية نيميتنز دخلت 
ق��رار تحريكها سابق  بأن  األميركي  اإلع��ان  الخليج، ورغ��م  مياه 

للضربة، يبقى أنها جاءت ضمن خطة االستعداد لمخاطر مواجهة 
العراق  من  األميركية  القوات  سحب  ق��رار  مع  بالتزامن  إي��ران  مع 

وأفغانستان.
مصادر متابعة في إيران أكدت أن القرار اإليراني بالرّد وتوجهيه 
نحو كيان االحتال قد اتخذ على أعلى المستويات، وأن األمر أصبح 
الرد وحجمه ومكانه وشكله،  التنفيذّية لبلورة نوعيّة  بيد الجهات 
لكن ذلك لن يستغرق طوياً بل أسابيع قليلة بسقف ال يتعّدى نهاية 

العام.
الرّد  ألهميّة  اإليرانيّة  القيادة  نظرة  إن  تقول  المتابعة  المصادر 
مجرد  وال  ال���ردع،  وم��وازي��ن  السيادة  لقواعد  حفظ  مجرد  ليست 
انتقام واجب لشخصية قيادية هامة، بل ألن الرد أيضاً يشكل واحدة 
من قواعد تأسيس العاقة مع اإلدارة األميركية الجديدة، وعنوانها 
أن الحرص اإليراني على العودة للتفاهم النووي ال يعني أن إيران 
تسعى لذلك بأي ثمن، ويجب ان تفهم اإلدارة األميركية الجديدة أن 

إيران مستعّدة لخوض غمار المواجهة اذا كان ذلك ثمن سيادتها.
النواب  إق��رار مجلس  النيابي هو األهم مع  المشهد  لبنانياً، كان 
في  الشامل  الجنائي  التدقيق  ب��دع��م  ب���ري،  نبيه  رئيسه  توصية 
التذّرع  دون  من  ال��دول��ة،  ووزارة  مؤسسات  وك��ل  لبنان  مصرف 
بالسرية المصرفية، وفيما القى القرار ترحيب رئيس الجمهورية 
بري مترئساً الجلسة العامة للمجلس النيابي في قصر األونيسكو أمس  )عباس سلمان()التتمة ص8(

بعد اجتماع بومبيو ونتنياهو وابن �شلمان: اغتيال رمز الملف النووّي ير�شم �شكل الحرب 

طهران تعلن التزامها بالرّد وتتهم »اإ�سرائيل«... ووا�سنطن تر�سل حاملة طائرات للخليج

هل ُيترَجم قرار مجل�س النواب حول التدقيق الجنائّي... اأم اأن الحاكم �سّلم الملفات لباري�س؟

اغتيال »اإ�شرائيل« للعلماء النووّيين الإيرانّيين

 

لي�س مفاجاأة... فاأين الحماية!

 حرب الغتيالت المفتوحة 

من طهران اإلى فل�شطين

بسرعة  يتطّور  اإلي��ران��ي  ال��ن��ووي  البرنامج  ب��دأ  أن  منذ 
 ،2010 عام  ثانية  لوالية  نجاد  أحمدي  انتخاب  إع��ادة  مع 
وارتفاع عدد أجهزة الطرد المركزي الى آالف عدة، بعد أن 
كان العدد يقتصر على أجهزة قليلة، وبعد أن امتلكت إيران 
رفعت  بالكامل،  ال��ن��ووي  ال��وق��ود  ل��دورة  العلمية  المعرفة 
نسبة تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي من 
حفيظة  أثارت  النسبة  هذه  المئة.  في   20 إلى  بالمئة   3،5
إيران  متهمين  األوروب���ي،  واالت��ح��اد  أبيب  وت��ل  واشنطن 

بسعيها المتاك ساح نووي.
في  العاملون  اإليرانيون  العلماء  بات  الواقع،  هذا  أمام   
النطاق،  لعمليات اغتياالت واسعة  البرنامج النووي، هدفاً 
»اإلسرائيلية«،  األج��ه��زة  بها  ق��ام��ت  وم��رك��زة،  م��دروس��ة 
محليين،  وعماء  أجنبية  مخابرات  أجهزة  مع  بالتنسيق 
طالت المؤسسة األمنية اإليرانية بالصميم، ووضعت على 
الئحة االغتياالت، حياة عشرات العلماء اإليرانيين العاملين 

في البرنامج النووي اإليراني.
 في 12 كانون الثاني 2010 اغتيل أستاذ الفيزياء النووية 
في جامعة طهران مسعود محمدي، بانفجار دراجة نارية 
مفخخة في شمال طهران، حيث ُوضعت الدراجة بالقرب 
محمدي  وج��ود  أثناء  ُبعد  عن  تفجيرها  وت��ّم  سيارته،  من 
داخلها. ألقي القبض على الفاعل وهو ماجد جمالي فاشي، 
بموجب تّمت  العملية  بأّن  معه  التحقيق  بعد  اعترف  الذي 
)التتمة ص9(

يقول اإلمام علي عليه السالم:
قبل  في  معسكركم  فليكن  بكم،  نزل  أو  بعدو  نزلتم  ف��إذا   ...«
االشراف، أو سفاح الجبال، أو أثناء األنهار... واجعلوا لكم رقباء 
في صياصي الجبال، ومناكب الهضاب... واعلموا أّن مقّدمة القوم 
نزلتم  فإذا  والتفّرق،  وإياكم  طالئعهم،  المقدمة  وعيون  عيونهم، 
فأنزلوا جميعاً، وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعاً، وإذا غشيكم الليل 

فاجعلوا الرماح كّفة، وال تذوقوا النوم إال غراراً...«.
المواجهة  حرب  عن  بديالً  إذن  الجبانة  االغتياالت  حرب  هي 

الميدانية كما توقعناها وحذرنا منها...!
وال بّد لنا ان نحزم أمرنا ونستعّد لها على كّل المستويات وبكّل 

ما أوتينا من قوة وحيلة. 
نعم لقد أوذينا كثيراً في استشهاد عالم الفيزياء األول في إيران 

البروفيسور محسن فخري زاده.
وبالمناسبة فهو صاحب إنجازات علمية مهمة جداً آخرها كما 
وباء  بمواجهة  المتعلقة  اإلنجازات  كّل  اإليرانية  الجهات  أعلنت 

كورونا.
هو أيضاً رجل منظومة الدفاع اإليرانية المقتدرة ومساعد وزير 

الدفاع لشؤون البحث والتحقيق العلمي.
القنبلة  صاحب  )إيران(  خان  القدير  عبد  ليس  هو  قطعاً  لكنه 
كذباً  بذلك  اإليحاء  الصهيوني  العدو  يحاول  كما  الباكستانية، 

وزوراً بهدف اتهام إيران بالتسلح النووي..!
هل تتذّكرون عشرات االغتياالت لعلماء عرب ومسلمين بينهم 
سوريون ومصريون وعراقيون وآخرهم عالم الفيزياء الفلسطيني 

فادي البطش!؟
هم يضربون في العلم والعلماء وال عزاء لنا إال الحكمة والحزم 

وشجاعة اإلقدام في اللحظة التي تختار قيادتنا.
)التتمة ص9(

 د. عدنان منصور*

 محمد صادق الحسيني

إننا نريد أن نحّول جزرنا إلى مّد 
وموارد  أرضنا  كامل  به  نستعيد 

حياتنا وقّوتنا.
سعاده

باريس - نضال حمادة
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس مؤتمراً عبر الفيديو مع شركاء 
مساعدات  تقديم  لبحث  األول،  كانون  ديسمبر/  من  الثاني  في  دوليين 
الرئاسة  أكدته  ما  بحسب  مالية،  أزم��ة  يعاني  ال��ذي  للبنان  إنسانية 
الفرنسية الخميس. ويسعى المؤتمر إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف 
التشجيع على تقديم مساعدات لالقتصاد اللبناني، إال أّن مصدراً مطلعاً 
المجتمع  من  كبيرة  رغبة  توجد  »ال  أنه  إلى  أشار  المؤتمر  ترتيبات  على 
الدولي في مساعدة لبنان، لكن مساعدات اإلغاثة يجب أن تذهب مباشرة 

إلى الشعب اللبناني وليس عبر الدولة اللبنانّية ومؤسساتها«.
إّن إعالن الرئيس  مصادر فرنسية مطلعة قالت في حديث ل� »البناء« 
الفرنسي عن هذا المؤتمر يعني أّن فرنسا أقّرت بإفالس الدولة اللبنانية، 
وأّن ما يوجد من عملة صعبة في المصرف المركزي ال يكفي إال ألسابيع 
المصرف  موجودات  حقيقة  تعلم  فرنسا  اّن  المصادر  وأضافت  ع��دة. 
المركزي اللبناني بالتفاصيل وبالتالي مجرد اإلعالن عن مؤتمر إنساني 
أقّل من  المركزي  المصرف  أّن موجودات  اللبناني يعني  الشعب  إلطعام 

مليار دوالر. 
المصادر قالت أيضاّ إّن مشاكل عدة تنتظر هذا المؤتمر ونتائجه وهي 

كما يلي:
ليس هناك رغبة حقيقية بدعم لبنان ال من الدول العربية وال من الدول 
الغربية باستثناء فرنسا، وبالتالي سوف يكون المبلغ المقّدم من الدول 
اللبنانيين األساسية  المتلفز زهيداً وال يفي بحاجات  المدعّوة لالجتماع 

حالياً.
اإلنساني  الدعم  مشروع  تواجه  سوف  التي  الثانية  المشكلة   -  2
بتوزيع  تقوم  س��وف  التي  الجهات  أو  الجهة  ماهية  ه��ي  الفرنسي 
اللبنانية  الدولة  تصبح  وبالتالي  المتحدة؟  األمم  هي  هل  المساعدات، 
موافقة  دون  من  بالعمل  تقوم  ال  المتحدة  األمم  ألّن  التوزيع  على  مشرفة 
المجتمع  جمعيات  إلى  يوكل  سوف  األمر  أّن  أم  المعني،  البلد  حكومة 
المدني وما أكثرها حسب المصادر التي تعتبر أّن غالبية هذه الجمعيات 
السريع،  المال  كسب  بهدف   2019 عام  تشرين  مظاهرات  بعد  أّسست 

وهي غير مؤّهلة للقيام بأية عملية توزيع أو نقل.
)التتمة ص8(

ودول  األوسط  الشرق  لشؤون  الخاص  الروسي  الرئيس  مبعوث  رأى 
أن  أمس،  بوغدانوف،  ميخائيل  الروسية،  الخارجية  وزير  نائب  أفريقيا، 
إدارة جو بايدن قد تتخلى عن »صفقة القرن« بشأن التسوية الفلسطينية 

الصهيونية.
عما  سؤال  على  رداً  »سبوتنيك«،  لوكالة  تصريح  في  بوغدانوف  وقال 
التخلّي عن »صفقة  إذا كانت موسكو تتوقع من اإلدارة األميركية الجديدة 
غير  كانت  القرن«  »صفقة  أن  إلى  مشيراً  سنرى«،  ذلك.  »أعتقد  القرن«: 
مقبولة على اإلطالق من أحد جانبي الصراع، ولذلك، إذا كانت هناك محاولة 
لفرض مواقف دولة على دولة أخرى، فلن يؤدي ذلك إلى حل نزيه وعادل 

ومقبول للصراع«.
قائالً:  القرن«،  »صفقة  عن  التخلي  في  يفكر  قد  بايدن  أن  إلى  ون��ّوه 
»هناك أساس قانوني دولي للحل - حل يقوم على التعايش السلمي بين 

الدولتين«.
على  القرن«،  ب�«صفقة  اشتهرت  التي  األميركّية،  السالم  خطة  وتنص 
تسوية الصراع الفلسطيني الصهيوني، مع بقاء القدس عاصمة »موحدة« 
لكيان االحتالل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة 
والمستوطنات  األردن  غور  على  االحتالل  سيادة  إلى  إضافة  الفلسطينية، 
محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  رفضه  الذي  األمر  الغربية،  الضفة  في 
فلسطين  بدولة  االعتراف  على  يصّر  الفلسطيني  الشعب  أن  مؤكدا  عباس، 

في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

موؤتمر باري�س الإن�شانّي

 

اإقرار فرن�شّي باإفال�س لبنان...

بوغدانوف: بايدن قد يتخّلى 

 

عن »�شفقة القرن« 
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الحلف ال�سعودّي – الإ�سرائيلّي

 

يحاول تقييد حركة بايدن الإيرانّية؟ 

{ د. وفيق إبراهيم 
الكيان  م��ع  التنسيقية  خطواتها  ف��ي  السعودية  ُت��س��ّرع 
اإلسرائيلي عبر البحرين واإلمارات أو بشكل مباشر بلقاءات 
لولي عهدها محمد بن سلمان ورئيس مجلس وزراء الكيان 

بنيامين نتانياهو.
هذا االستعجال يثير الحيرة ألنه يجري قبل أقل من خمسة 
الخاسر  من  األميركية  الرئاسة  انتقال  على  يوماً  وأربعين 

ترامب الى الفائز بها جو بايدن.
ف��م��اذا ي��ري��د ال��م��ح��ور ال��س��ع��ودي – اإلس��رائ��ي��ل��ي م��ن هذا 

االستعجال؟ 
قوى  بين  السياسية  العالقات  في  عليه  متعارف  هو  ما 
تحركاتها  ع��ادة  ت��واك��ب  أنها  نفسه،  للمحور  تنتمي  ودول 
االستراتيجية مع الدول األساسية في حلفها، واألميركيون 
هم احادية قطبية تمسك بالسعوديين واإلسرائيليين معاً. بما 
يعني ان على الجميع انتظار مرحلة تسلّم بايدن للرئاسة بعد 

العشرين من كانون الثاني المقبل.
من  »إسرائيل«  تقودها  اإلقليمية  التفاعالت  هذه  أن  يبدو 
جهة والسعودية رأس محور خليجي عربي إسالمي من جهة 

ثانية.
لذلك فإن محمد بن سلمان هو الذي يهرول لتنظيم تحالفات 
واسعة تلي التطبيع اإلماراتي البحريني، السوداني وتؤدي 
الى بناء حلف كبير يضم الى جانب هذه الدول المطبّعة كالً 
الدول  بعض  مع  والمغرب  واألردن  ومصر  السعودية  من 

اإلسالمية التي ال تزال تعاند فكرة التطبيع مع »اسرائيل«.
مع  صغير  حلف  عبر  العراق  جذب  في  السعودية  وتأمل 

مصر واألردن.
بذلك يتكّون حلف كبير يشمل »اسرائيل« وآخر يشمل دوالً 
تنضوي في آليات عربية او إسالمية ال تشمل »اسرائيل« لكن 
تنفذ سياسات إقليمية لجهة استعداء إيران فتؤدي بالطبع الى 
تعويم »اسرائيل«. هذا الى جانب محاوالت لمحاصرة قوى 

معادية ل�«إسرائيل« على منوال حزب الله في لبنان.
الى تكوين سلسلة احالف مع  المحاوالت  قد تؤدي هذه 
تضم  ال  لكنها  إي��ران،  تعادي  وأخ��رى  بالمباشر  »إسرائيل« 

»اسرائيل« بشكل تمويهي.
هذه المشاريع هي قيد البحث االسرائيلي السعودي برعاية 

مباشرة من الرئاسة الحالية لترامب التي ال تزال في الخدمة.
بالحزب  ال��ع��م��ق  ف��ي  المرتبطة  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  ه���ذه 
من  ممكنة  كمية  أك��ب��ر  إح���داث  ت��ري��د  األم��ي��رك��ي  الجمهوري 
العراقيل القادرة على اعتراض مرحلة الرئيس الجديد بايدن 

الذي يتحّضر للتسلّم.
ال��س��ؤال هنا ه��و ع��ن االس��ت��ف��ادات التي تصيب االط��راف 
الثالثة المخططة وهم الحزب الجمهوري ومحمد بن سلمان 

وحلفاؤه و«اسرائيل« نتنياهو.
مشروع  أي  هو  الجمهوريين  شهية  يفتح  ما  إن  أميركياً 

بعرقل بايدن المنتمي لمنافسه الحزب الديموقراطي.
نتنياهو  تحركات  حالياً  يغطي  ت��رام��ب  ح��زب  ف��إن  لذلك 
المعادي  المحور  ومحمد بن سلمان آمالً منهما تشكيل هذا 

إليران. 
السعودي محمد بن سلمان يعرف  العهد  كذلك فإن ولي 
أن ال��رئ��ي��س ب��ادي��ن وح��زب��ه ال��دي��م��وق��راط��ي ل��ن ي��ت��أخ��را عن 
ألنهما  ذلك  من  تمكنا  اذا  سعود  آل  من  آخر  بأمير  استبداله 
هاجماه واتهماه بالديكتاتورية في السنوات الخمس األخيرة 
آلية من  أنه من جماعة منافسهم ترامب وبالتالي  ويعتبران 

آليات الحزب الجمهوري في شبه جزيرة العرب.
ماذا عن »إسرائيل«؟ 

الكيان المحتل يعرف أنه جزء حيوي وجيوبوليتيكي من 
عليه  حقيقياً  خ��وف  فال  وبالتالي  العالمي  االميركي  النفوذ 
الحزبين  من  مؤيد  أن��ه  يعني  وه��ذا  سياسي.  تغيير  أي  من 

الجمهوري والديموقراطي.
لكن ل�«إسرائيل« مصلحة في استعداء مفتوح إليران على 
اساس بناء سياسات تقارب وتحالف مع دول عربية معادية 

بدورها إليران.
ما يجعلها تلتقي مع هذه الدول.

النهائي  بالبعد  ول��ي��س  فقط  التوقيت  ف��ي  هنا  المشكلة 
له  أوس��ط��ي��ة تفسح  ه��دن��ة ش��رق  ي��ري��د  ف��ب��اي��دن  للموضوع، 
مشروع  من  وسحبها  إي���ران  مع  التفاوض  إلع���ادة  المجال 
اقتصادية  تعاقدات  جانب  الى  والصين،  روسيا  مع  حلفها 

أميركية إيرانية يستفيد منها الطرفان.
أن  تشعر  التي  »اس��رائ��ي��ل«  مصلحة  م��ع  يتناقض  م��ا  ه��ذا 
لم  عربية  دول  م��ع  تطبيع  لمجرد  ليس  سانحة  ال��ف��رص��ة 
الذي  الحلف  ه��ذا  ب��ن��اء  مرحلة  ان��م��ا  حاربتها  أن  لها  يسبق 
العربي  للعالمين  االقتصادي  باالختراق  ل�«إسرائيل«  يسمح 

واإلسالمي بزعم العداء إليران.
ال  قد  تاريخية  فرصة  األم��ر  هذا  ان  »إسرائيل«  تعتقد  هنا 

تتكّرر.
هناك إضافة لهذا المبرر االسرائيلي ويتعلق بنتنياهو هو 
بالفساد  والمتّهم  شعبيته  مستوى  على  المأزوم  شخصياً 
وال��م��ت��راج��ع ان��ت��خ��اب��ي��اً وص����والً ال���ى ح���دود ت��أك��ي��د اإلع���الم 
رئاسة  في  موقعه  هو  نتنياهو  يحمي  ما  أن  الى  اإلسرائيلي 

الحكومة فقط وإال لكان في السجن قابعاً مع المجرمين.
فهل ينجح الحلف السعودي اإلسرائيلي في اعاقة الحركة 

اإلقليمية لبايدن؟
إلنهاء  باندفاعته  مقتنع  سلمان  اب���ن  ان  هنا  ال��م��الح��ظ 
بايدن  ان يحتمي بها لجعل  التي يستطيع  الوحيدة  الوسيلة 
الخاشقجي  اغتيال  على  يسامحونه  الديموقراطي  وحزبه 
والمئات من أمثاله على قاعدة توقف ولي العهد عن مشروعه 

مع »اسرائيل« حتى وصول إذن أميركي يسمح بهذا األمر.
ما هو معروف هنا أن أميركيي بايدن يعملون مع رئيس 
السلطة الفلسطينية ابو مازن على مشروع دويلة فلسطينية 
من 60 % من الضفة الفلسطينية مع غزة وعاصمتها قرية أبو 
ديس المجاورة للقدس الشرقية بما يتيح لبايدن مهادنة ايران 
لمجابهة  العربي االسرائيلي وربما اإلسالمي  الحلف  وبناء 
وروسيا  الصين  األصفر  التنين  من  تواجهها  التي  المخاطر 

امبراطورية القرن الحادي والعشرين.

خفاياخفايا

قالت مصادر قضائية إن ما صدر عن مجلس 
النواب اليوم يلزم المصرف المركزي 

بمعزل عن مستقبل العقد بين وزارة المالية 
وشركة الفاريس ومارسال أن يقوم بتسليم 

بقية المستندات والبيانات المالية التي كان 
يمتنع عن تسليمها بداعي السرّية المصرفيّة 

والتكتم على المعلومات.
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حكومة دياب الم�ضتقيلة... والخطوة ال�ضرورية لحماية لبنان

من االنهيار ال�ضامل ومنع الم�ّس بالودائع

مجل�س الق�ساء الأعلى طالب عويدات باتخاذ الإجراء القانوني المالئم بحّق فهمي

وزيرة العدل: التعميم ُيجّهل المرتكب

قائد الجي�س التقى خوري والمركز التربوي:

لتوحيد الجهود للنهو�س بلبنان و�ضون اال�ضتقالل 

وزي��ر  على  بعنف  القضائي  الجسم  رّد 
وصف،  الذي  فهمي  محمد  والبلديات  الداخلية 
بالفاسدين  لبنان  قضاة  تلفزيوني،  لقاء  في 

بنسبة 95 في المئة.
القضاء  مجلس  أوض��ح  السياق  ه��ذا  وف��ي 
القضاء  حق  في  صدر  »ما  أّن  بيان  في  األعلى، 
بتاتاً  به  مسموح  وغير  مقبول  غير  والقضاة 
العمل  به  ُيفترض  مّمن  سيما  ال  صحيح  وغير 
على بناء الدولة والمؤسسات، علماً بأّن القضاء 
الملقاة على عاتقه  المهام  يقوم بجزء كبير من 
في ظروف أكثر من صعبة وينتظر مؤازرة من 

السلطات والمؤسسات كافة«.
قّرر  أم��س  عقده  استثنائي  اجتماع  وبعد 
رئيس   مع  بالتوافق  األعلى  القضاء  مجلس 
مجلس شورى الدولة  ورئيس  ديوان المحاسبة 

اتخاذ  التمييزي  العام  النائب  من  الطلب   ،
اإلجراء القانوني المالئم بحّق وزير الداخلية«.

حكومة  في  العدل  وزي��رة  ج��ّددت  بدورها 
تصريف األعمال ماري كلود نجم عبر »تويتر«، 
المعّمم،  باالتهام  القضاء  ضرب  خطورة  تأكيد 

معتبرًة »أن التعميم يجّهل المرتكب، والمشكلة 
دور  وهذا  للقضاء،  الذاتية  بالتنقية  إالّ  تحّل  ال 

التفتيش القضائي«.
وقال وزير العدل السابق سليم حريصاتي، 
في بيان »هالني ما سمعت البارحة مساء على 
العميد  والبلديات  الداخلية  وزير  السيد  لسان 
قضاة  أن  من  تلفزيوني  حوار  في  فهمي  محمد 
ما  عديدهم،  من   95% بنسبة  فاسدون  لبنان 
سابق  عدل  ووزير  وكمحام  كمواطن  يدفعني 
بل  ال  الشديد  استنكاري  ع��ن  التعبير  إل��ى 
الخطير  االتهام  هذا  مثل  لصدور  استهجاني 
بحق  أمني،  وزير  عن  والمتهّور  والالمسؤول 

القضاء اللبناني«. 
في  الثقة  ومزعزع  االتهام  هو  »ظالم  أضاف 
سلباً  يرتّد  ما  وخارجياً،  داخلياً  السلطة،  هذه 
الظروف  هذه  في  العليا  لبنان  مصلحة  على 
القضاء  تحقير  أن  حين  في  ال��دّق��ة،  الشديدة 
المدانة  ال��ج��رائ��م  م��ن  ترغيبه  أو  وترهيبه 

والمعاقب عليها قانوناً«. 
الدستورية  »ال��س��ل��ط��ات  أن  إل��ى  وأش���ار 

يسودها مبدأ الفصل والتعاون والتوازن بينها 
وليس طغيان سلطة على أخرى، واألمر يصّح 
خّص   الدستور  أن  يبقى  أنه  إالّ  اتجاه،  كل  في 
القضاة والمتقاضين بضمانات تجعلهم بمنأى 
وأن  الباطلة،   التجاوزات  أو  االتهامات  عن 
وفقاً  االقتضاء  عند  بذاته  ذاته  ينّقي  القضاء 

للنصوص القانونية المرعية اإلجراء«.
قائالً   فهمي  إلى  نصيحة  جريصاتي  ووجه 
اإليمان لمن  أقل  أن تكون نزيهاً، فهذا  »ال يكفي 
كلمتك  تزن  أن  عليك  أنه  إالّ  عاماً،  شأناً  يتوّلى 
باألذى  عليك  فُتسّجل  فمك،  من  تخرج  أن  قبل 
ُتسّبب  التي  وال��ج��راح  ُتلحق  ال��ذي  الخطير 
مع  ُتلتأم  ال  السنان،  جراح  عكس  على  والتي، 

الزمن. حقاً جاوز الظالمون المدى«. 
فهمي  على  لبنان«  قضاة  »ن��ادي  رّد  كما 
»القتيلين«،  لوزير  »يطيب  فيه  قال  بيان،  في 
وحراستها  العدل  قصور  حماية  في  المقّصر 
عدل  قصر  إل��ى  قنبلتين  ب��إدخ��ال  سمح  م��ا 
عدل  قصر  نظارة  من  المساجين  وفرار  بيروت 
دور  منكراً  المرتجلة،  القرارات  صاحب  بعبدا، 
التطاول  العدالة،  مرفق  تسيير  في  المحامين 

المستمر على السلطة القضائية«.
ووّجه النادي نداًء إلى مجلس القضاء األعلى 
تمييزية  عامة  ونيابة  رئاسة  من  فيه  »بمن 
»باألمس  فيه  جاء  قضائي«،  تفتيش  ورئاسة 
 520 إن  يقول  وال��ي��وم  نايت،  البنادول  ذك��ر 
إّما أن تضعوا  550 فاسدون.  قاضياً من أصل 
ال�520 قاضياً في السجن، وإّما أن تضعوه هو 
ومن أّيده من على منبر إعالمي سّخر ليلة )أول 
القضاء  على  وتهّكم  سخرية  لحفلة  أمس  من( 

ومجلسه، وبسرعة، لم يعد الوضع يحتمل«. 
فهمي  محمد  الوزير  عرض  أخرى  جهة  من 
لقائه  خ��الل  والمنطقة  لبنان  ف��ي  األوض���اع 
لبنان  في  االتحادية  روسيا  سفير  مكتبه  في 
ألكسندر روداكوف، في زيارة تعارف لمناسبة 

تسلّمه مهامه في لبنان.

في  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  بحث 
مكتبه في اليرزة، مع أمين عام المجلس األعلى 
شؤوناً  خ��وري،  نصري  اللبناني    - السوري 

مختلفة.
واستقبل قائد الجيش رئيس المركز التربوي 
للبحوث واإلنماء بالتكليف جورج نهرا يرافقه 
وفد ضّم رئيسة قسم التربية الوطنية والتنشئة 
المدنية بالنش أبي عساف، رئيسة قسم الدعم 
رئيس  فرنسيس،  سيدة  االجتماعي   - النفسي 
ورئيس  دعيبس  جان  الرقمية  الموارد  وحدة 

وحدة التلفزيون التربوي زخيا فرحات.
دروعاً  للوفد  الجيش  قائد  قّدم  وبالمناسبة 
تذكارية تكريماً لجهودهم التي بذلوها في إنتاج 
االستقالل  ذك��رى  في  تفاعلية  رقمية  أنشطة 
على  للوفد  كلمته  ف��ي  ع��ون  وش���دد  ال�77. 
والمسؤولية  والتعاون  الجهود  توحيد  »أهمية 
األفراد والمؤسسات، بهدف  المشتركة بين كل 
والحفاظ  االستقالل  وصون  بلبنان  النهوض 

عليه«.
وشكر نهرا قائد الجيش على »لفتته الكريمة« 
وسلّط الضؤ على أهمية المبادرة التي أطلقتها 
العام، في ذكرى االستقالل  لهذا  الجيش  قيادة 
على  مشّدداً  مسؤولون«،  »كلنا  شعار  تحت 
تعزيز  خ��الل  م��ن  االس��ت��ق��الل  ص��ون  »أهمية 
التعاون بين كل من المركز التربوي والمؤسسة 

العسكرية«.
»استمرار  على  الجانبين  بين  التوافق  وتم 
لما  مستقبلية  مشاريع  في  المشترك  التعاون 

فيه خير الوطن والمواطن«.
قيادة  ف��ي  أم��س  ج��رى  آخ���ر،  صعيد  على 
الجيش  بين  اتفاقية  توقيع  اليرزة   - الجيش 
التعاون  تتضمن  الفرنسي،  والجيش  اللبناني 
والتنسيق في مجاالت قوى: البر، البحر، الجو، 
من  كل  االتفاقية  وق��ع  العسكرية.  والطبابة 
الركن  العميد  للتخطيط  األرك��ان  رئيس  نائب 

ورئيس  العسكرية  المؤسسة  عن  الهاشم  زياد 
األوسط  الشرق  لجنوب  الثنائي  التعاون  قسم 
 ،  Eric Peltierالعميد الفرنسي  الجيش  في 

بحضور عدد من ضباط الجيشين.
السلطات  فيها  شكر  كلمة  الهاشم  وألقى 
للمؤسسة  المستمر  دعمها  »على  الفرنسية 
العسكرية«، مؤكداً أهمية عالقات التعاون بين 
الجيشين. فيما أشاد  Peltier  بجهود الجيش 
على  والحفاظ  اإلره��اب،  مكافحة  في  اللبناني 

األمن واالستقرار في الداخل وعلى الحدود.

عون عر�س مع كوبيت�س 
مراحل تنفيذ القرار 1701 

عون مجتمعاً إلى كوبيتش في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

فهمي مستقبالً سفير روسيا أمس

قائد الجيش خالل لقائه نصري خوري في اليرزة أمس  )مديرية التوجيه(

اأهالي الطالب في الخارج
�ضرحوا مطالبهم لماكرون 

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا، 
أطلعه  الذي  كوبيتش  يان  لبنان  في  المتحدة  لألمم  الخاص  المنسق 
مسار  حول  الدولي  األم��ن  مجلس  بإحاطة  الخاصة  المداوالت  على 
يجريها  التي  الدورية  اإلحاطات  إطار  في  وذلك   ،1701 القرار  تنفيذ 
الدولية  القوة  وعمل  لبنان  جنوب  في  الوضع  لمتابعة  األمن  مجلس 

فيه.  »يونيفيل« 
تشكيل  ومسار  للبنان  الدولية  المساعدات  إلى  البحث  تطرق  كذلك 
السابق  الوزير  اللقاء  وحضر  المرتقبة.  واإلصالحات  الجديدة  الحكومة 
أنطوان  الدكتور  الجمهورية  لرئاسة  العام  والمدير  جريصاتي  سليم 

شقير والمستشار أسامة خشاب.
ورئيس  كيندل  أندرياس  بيروت  في  األلماني  السفير  عون  والتقى 
التعاون  ومسؤولة  نيوفيتو  يانيس  السفارة  في  اإلنمائي  التعاون  قسم 

اإلنساني واالقتصادي في السفارة لورا الشمالي.
لبنان  بين  التعاون  اتفاقيات  تفعيل  إلى  اللقاء  خالل  البحث  وتطرق 
العامين  إلى  تعود  التي  تلك  سيما  وال  المجاالت،  مختلف  في  وألمانيا 

و2018.  2017

السفيرة جزار
عون  الرئيس  استأذنت  التي  جزار  كارال  السفيرة  بعبدا،  قصر  وفي 
للسفر الى برازيليا لتولي شؤون السفارة اللبنانية في عاصمة البرازيل 

الديبلوماسية. للبعثة  كرئيسة 

الرئيس  إلى  رسالة  الخارج  في  اللبنانيين  الطالب  أهالي  جمعية  وّجهت 
مطالبهم  إدراج  وطلبت  معاناتهم  فيها  شرحت  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 

في مؤتمر دعم لبنان المزمع عقده قريباً في باريس .
وقال األهالي في الرسالة »أرسلنا أوالدنا وفلذات أكبادنا إلى دول العالم 
يحّصلوا  لكي  والغربي،  الشرقي  بشّقيها  أوروب��ا  إلى  وتحديداً  المختلفة 
دراساتهم الجامعية في اختصاصات العلوم الطبية والهندسية حيث القدرة 
المتالحقة  األزمات  وبعد  محدودة،  اللبنانية  الوطنية  للجامعة  االستيعابية 
في لبنان ومنها ازمة انهيار سعر النقد المحلي، أضحى من المستحيل علينا 
الظروف  أشد  يعانون  الذين  الخارج  في  أبنائنا  نفقات  تغطية  على  القدرة 
ومتقاعدين  وموظفين  )أجراء  وسطى  كانت  التي  الطبقات  من  جلّنا  ونحن 

وأصحاب حرف بسيطة( وأضحت اآلن معدومة.
وقد تحركنا اتجاه السلطات اللبنانية وأثمرت جهودنا إقرار قانون ُسّمَي 
طالب  لكل  دوالر  آالف   10 مبلغ  بصرف  والقاضي  الطالبي  ال��دوالر  قانون 
لبناني في الخارج على السعر الرسمي 1515 ليرة، إالّ أن المصرف المركزي 

امتنع عن تطبيق القانون«. 
5 آالف طالب لبناني يدرسون في الخارج مهّدد  وإذ لفتوا إلى أن »مصير 
وااللتفات  مساعدتهم  بماكرون  أهابوا  بفصلهم«،  الجامعات  بعض  وبدأت 
إلى معاناتهم ومعاناة أوالدهم من خالل االلتفات إلى أمر الطالب في مؤتمر 
دعم لبنان الذي دعا إليه، مؤكدين أن مبلغ  50 مليون يورو كفيل بتغطية كل 

نفقات الطالب اللبنانين في الخارج .

{ حسن حردان
حماية مستوى معيشة الناس بعودة الدولة لالتجار بالمحروقات 
التدقيق  عملية  في  والسير  لالحتكار..  حّد  ووضع  وال��دواء  والقمح 
بعد قرار مجلس  الدولة  لبنان وإدارات  المالي في حسابات مصرف 
تحتمل  وال  جداً  ُملّحة  باتت  مطالب  الصدد،  هذا  في  باألمس  النواب 

التأخير إطالقاً للخروج من نفق األزمة المظلم.. 
من  إنجازه  يتّم  حتى  وقت  إلى  يحتاج  التدقيق  موضوع  كان  وإذا 
يتطلب  للبنانيين  المعيشي  الوضع  حماية  فإّن  التدقيق،  شركة  قبل 

تحركاً سريعاً من قبل حكومة تصريف األعمال لسببين: 
على  لبنان  م��ص��رف  ق���درة  ع��دم  ت��داع��ي��ات  تجنّب  األول،  السبب 
والمواد  السلع  دعم  الستمرار  المطلوبة  ال��دوالرات  تأمين  مواصلة 
في  المتبقية  المودعين  أم���وال  على  وال��ح��ف��اظ  ناحية،  م��ن  الحيوية 
مصرف لبنان من أن يجري المّس بها، والتي جرى إهدار قسم كبير 
منها، ولم يتبّق سوى 17،1 مليار دوالر على ما يقول حاكم مصرف 

لبنان رياض سالمة من ناحية ثانية.. 
انتظار  سياسات  م��غ��ادرة  يقتضي  االنهيار  منع  الثاني،  السبب 
سياسات  في  تغيير  إح��داث  على  والعمل  الخارج،  من  الفرج  مجيء 
الخزينة  تغذية  ف��ي  تسهم  أساسية،  م��وارد  باستعادة  ب��دءاً  ال��دول��ة 
العامة من جهة، والحفاظ على أسعار السلع الحيوية األساسية لمنع 
حصول تدهور خطير في قدرة الناس الشرائية من جهة ثانية.. فمن 
والدواء،  والقمح  المحروقات  أسعار  حّررت  حال  في  بأنه  المعروف 
المعيشي  ال��وض��ع  ويصبح  السلع  ك��ّل  أس��ع��ار  معها  تلتهب  س��وف 
للطبقات االجتماعية المحدودة الدخل جحيماً ال ُيطاق... ألنها ستفقد 

القدرة على تأمين الحّد األدنى من ضرورات العيش..
لكن هل الحلول متاحة أمام حكومة تصريف األعمال، بالحّد األدنى، 

وأن ما ستقدم عليه ال يتعارض مع حدود دورها في هذه الحالة؟
المهمة  بهذه  القيام  األع��م��ال  تصريف  حكومة  واج��ب  م��ن   -  1
الملّحة والضرورية والتي ال تحتمل التأجيل وانتظار تشكيل حكومة 

جديدة، وذلك يعود إلى عاملين أساسيين: 
العامل األول، وجود الظرف االستثنائي الذي ينطلق من ضرورة 
هذه  مثل  ات��خ��اذ  ف��ي  اإلس���راع  توجب  التي  العامة  المصلحة  حماية 
إجراءات من قبل حكومة تصريف األعمال الستيراد المواد األساسية 

بما يكفي حاجة السوق المحلية.. 
والسلع  المواد  هذه  استيراد  قرار  التخاذ  الحاجة  الثاني،  العامل 
العملة  ق��ب��ول  عبر  ك��ان  اْن  ل��ب��ن��ان،  ل��دع��م  االس��ت��ع��داد  أب���دت  دول  م��ن 
لبنانية زراعية  المقايضة بمنتجات  أو عبر  الدوالر،  اللبنانية بدالً من 

وصناعية...
2 - يستطيع رئيسا الجمهورية والحكومة باالتفاق بينهما تفعيل 
المسؤولية في  المبادرة لتحّمل  عمل حكومة تصريف األعمال وأخذ 

هذا المضمار وعدم انتظار تشكيل حكومة جديدة، في حين اّن لبنان 
الشامل  االنهيار  من  البالد  تحمي  إج���راءات  التخاذ  الحاجة  بأمّس 
أقله  واالجتماعي،  االقتصادي  الدولة  دور  لعودة  األس��اس  وتوفر 
قبل  ال��دول��ة  بيد  أص��الً  كانت  التي  الحيوية  المجاالت  ه��ذه  في  اآلن، 
وتحقق  بها  تتاجر  التي  الخاصة  للشركات  عنها  التخلي  يجري  أن 

الطائلة.. األرباح 
أحد  أّن  ع��ن  المعلومات  كشفته  م��ا  ذل��ك  إلحاحية  م��ن  ي��زي��د  وم��ا 
رئيس  من  شيا،  دوروث��ي  األميركية  السفيرة  طلبتها  التي  الشروط 
التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هو عدم توّجه لبنان صوب 
الشرق وإقامة عالقات تعاون اقتصادي مع الصين وإيران وروسيا 
والواضح  عليه،  العقوبات  فرض  عدم  مقابل  في  والعراق،  وسورية 
االرتهان  من  متحّرراً  يصبح  ان  من  لبنان  منع  ذل��ك  من  الهدف  اّن 
والتبعية للواليات المتحدة والدول الغربية والضغوط التي تمارسها 

على لبنان إلخضاعه لشروطها وإمالءاتها...
وهذا يوضح لنا حقيقة االرتباط بين تصاعد وتسعير حدة األزمة 
منها  يعاني  بات  التي  المعيشية  واالجتماعية  والمالية  االقتصادية 
االرتباط  فهذا  الغربية..  األميركية  والضغوط  واللبنانيون،  لبنان 
لها،  الحلول  األزمة وتعطيل  تفاقم  الصلة وال يمكن فصله عن  شديد 
دائرة  من  الخروج  االنهيار،  من  المزيد  لتدارك  مواجهته،  ويتطلب 
على  اإلق��دام  حال  في  تداعياتها  من  الخوف  أو  األميركية،  الضغوط 

قبول المساعدات من دول الشرق، يتعّمد الغرب حجبها عن لبنان..
ال��ح��ي��وي��ة، وقبول  ال��م��واد وال��س��ل��ع  ال��دول��ة الس��ت��ي��راد  إذن ع���ودة 
المفتاح  تمثالن  ال��ش��رق،  دول  م��ن  ال��م��ج��االت  ه��ذه  ف��ي  ال��م��س��اع��دات 
وهذا  الشامل..  االنهيار  مستنقع  ال��ى  االن���زالق  لمنع  راه��ن��اً  المتاح 
يظهر مجّدداً كم أضعنا من الوقت عندما ترّدد فريق األغلبية في عدم 
لالستقالة،  دفعها  قبل  دي��اب،  حسان  الرئيس  حكومة  وتغطية  دعم 
االقتصادية  لبنان  ع��الق��ات  لتنويع  خطة  إط��ار  ف��ي  ش��رق��اً  بالتوجه 
أمام  اليوم  كنا  لما  قبولها  ت��ّم  لو  التي  المساعدات،  ع��روض  وقبول 
الذي يزداد خطورة مع كّل يوم جديد يترّدد فيه  المأزق الخطير  هذا 
المسؤولون في اتخاذ قرار كسر جدار الحصار األميركي اإلرهابي، 
على  أق��دم  ح��ال  في  منه  لبنان  يخيف  ما  فرضه،  بعد  يعد،  لم  ال��ذي 

كسره، ألّن الثمن قد ُدفع...
تفعيل  على  النيابية  األغلبية  تقدم  ه��ل  ه��و،  ال��م��ط��روح  وال��س��ؤال 
االستثنائي  ال���ق���رار  ه���ذا  م��ث��ل  الت��خ��اذ  األع���م���ال  ت��ص��ري��ف  ح��ك��وم��ة 
والضروري والُملّح لحماية أمن واستقرار البالد من االنهيار الشامل 

الذي يهّدد به األميركي إذا لم يتّم الرضوخ لشروطه المدّمرة؟
تصريف  حكومة  صالحية  على  الدستور  نّص  فقد  نعم،  الجواب 
األعمال في مثل هذه الحاالت الضرورية بالقول »... تدابير الضرورة 
تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي 
وال��خ��ارج��ي وك��ذل��ك األع��م��ال اإلداري���ة التي يجب إج��راؤه��ا ف��ي مهل 

محّددة بالقوانين تحت طائلة السقوط واالبطال«.
لتصريف  القانونية  المفكرة  تفسير  في  ج��اء  آخ��ر  مستوى  على 
األعمال  تصريف  »يشكل  ب��ال��ق��ول:  ال��ض��رورة  ح��االت  ف��ي  األع��م��ال 
ضرورًة، إذ ال يجب أن يؤّدي تقليص صالحيات الحكومة وحصرها 
عمل  تعطيل  عبر  ال��دول��ة  بمصلحة  االض����رار  إل��ى  ض��يّ��ق  ن��ط��اٍق  ف��ي 
ممارسة  تعتبر  لذلك،  العام.  المرفق  استمرارية  وتهديد  المؤسسات 
شرطاً  استقالتها،  بعد  منها  ال��ح��ّد  رغ��م  م��ا،  لصالحياٍت  الحكومة 
حين  إلى  السلطة  في  المطلق  بالفراغ  القبول  ُيعقل  ال  إذ  ض��روري��اً. 
الفرنسي  الدولة  شورى  مجلس  أشار  وقد  جديدة.  حكومة  تشكيل 
تصريف  مسألة  إلى  يتطرق  الذي  له  األول  القرار  في  األمر  هذا  إلى 

األعمال بشكٍل صريح«.
القاعدة  »إّن  الحسيني  حسين  السابق  النواب  مجلس  رئيس  يقول 
الدستورية ثابتة ومحّددة بأّن للحكومة حق االنعقاد ويجب ان تنعقد 
يبقى  المبدأ  هذا  ومثل  بعد«.  الجديدة  الحكومة  تشكيل  يتّم  لم  طالما 

سارياً، وفق الحسيني »طالما اّن الحكومة لم تتشكل بعد«.
ب����ارود مع  ال��س��اب��ق زي���اد  ال��وزي��ر  ال��دس��ت��وري  الخبير  وي��ت��واف��ق 
تستلزم  والتي  »العادية  المراسيم  من  نوعين  عن  متحدثاً  الحسيني، 
التي  وتلك  المختص،  والوزير  والحكومة  الجمهورية  رئيسي  توقيع 
للحكومة  جلسة  خ��الل  ال���وزراء  مجلس  ف��ي  بشأنها  ق���رارات  يتخذ 
تصريف  حكومة  انعقاد  »إمكانية  على  ويؤكد  النصاب«.  فيها  يتوافر 
جلسة  في  بها  البت  تريد  التي  الملفات  بحث  حصر  ش��رط  األع��م��ال 
عادية،  انعقاد  حالة  ف��ي  نفسها  الحكومة  تعتبر  أن  وليس  واح���دة، 
 2009 عام  االول��ى  الطائف،  بعد  حصلت  مماثلة  بحاالت  مستشهداً 
والثانية  ط��ارئ،  أم��ر  إلق��رار  السنيورة  ف��ؤاد  حكومة  اجتمعت  ي��وم 
لتشكيل  استثنائياً  ميقاتي  نجيب  حكومة  اجتمعت  يوم   2013 عام 
هيئة اإلشراف على االنتخابات«. ويربط بارود عقد الجلسة »بوجود 
على  مالية  أعباء  األمر  يرتب  وال  التأجيل،  تحتمل  وال  طارئة  حاالت 

الدولة، وال ترتب التزامات على الحكومة التي تعقبها«.
بناء عليه، هل هناك أهّم من ضرورة حماية االستقرار االجتماعي 
إلى  والحاجة  الصعب،  المالي  الوضع  ض��وء  في  االنهيار  خطر  من 
للحيولة  ضرورياً  ق��راراً  تتخذ  كي  األعمال  تصريف  حكومة  تدخل 
ويهّدد  المعيشي  وضعهم  يمّس  داهم  لخطر  اللبنانيين  تعّرض  دون 

معه االستقرار في البالد...
المستعجلة،  المسؤولية  بهذه  القيام  على  دياب  حكومة  تقدم  فهل 
ال��ت��ي دف��ع��ت حكومة  ال��م��ب��ّررات  ب��ك��ّل األح���وال أه���ّم بكثير م��ن  وه��ي 
وإصدار  لالجتماع   2009 ع��ام  المستقيلة  السنيورة  ف��ؤاد  الرئيس 

استثنائية... مراسيم 
حكومة  منه  ت��ت��ك��ّون  ال���ذي  األغلبية  ف��ري��ق  ب��رس��م  ال��ت��ح��دي...  ان��ه 
تصريف األعمال برئاسة الرئيس حسن دياب، فهل يقدم على تدارك 

الخطأ، الذي وقع فيه سابقاً، بمفعول رجعي...؟
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أجاب مجلس النواب على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال 
بإخضاع  قضى  بقرار  الجنائي،  المحاسبي  التدقيق  ح��ول  ع��ون 
حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس 
من  الجنائي  للتدقيق  بالتوازي،  العامة  والمؤسسات  والصناديق 

دون أي عائق أو تذّرع بسرية مصرفية أو خالفه. 
ووصف عون القرار، الذي  تسلمته رئاسة الجمهورية مساء أمس، 
بأنه »إنجاز للبنانيين وكتب تغريدة على صفحته الرسمية، جاء فيها 
»تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي 
في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة 
من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو إطاللة مضيئة على المجتمع 

الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر«.
وكان مجلس النواب عقد جلسًة عاّمة أمس في قصر األونيسكوا،  
برئاسة الرئيس نبيه بّري، لمناقشة رسالة الرئيس عون عن التدقيق 
المحاسبي الجنائي واستهلت بتالوة أسماء النواب المتغيبين بعذر 
وهم: علي عسيران، جان عبيد ونعمة طعمة. ثم وقف النواب دقيقة 

صمت حداداً على روح النائبين السابقين سايد عقل ومحمود طّبو.
وتغّيب عن الجلسة رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب، 

فيما حضر عدد من الوزراء.
الرسالة  تبلغتم  »إذا  بالقول  النواب  إلى  بّري  الرئيس  وتوجه 
المجلس  بإجماع  مسبقاّ،  التمّني  مع  لتالوتها،  داعي  فال  جميعكم، 
القطاعات  وكل  لبنان  لمصرف  شامالً  التدقيق  يكون  أن  النيابي 

والصناديق«.
ثم تحدث أمين سّر »تكتل لبنان القوي« النائب إبراهيم كنعان، 
فدعا النواب إلى »موقف استثنائي يؤّمن للبنانيين حقهم في معرفة 
لمضمون  االستجابة  إلى  تدعو  توصية  خالل  من  ودائعهم،  مصير 
استكمال  إلى  بالدعوة  عون  ميشال  العماد  الرئيس  فخامة  رسالة 
كل  على  لتعميمه  تمهيداً  لبنان،  مصرف  في  الجنائي  التدقيق 

مؤسسات وادارات الدولة«.
رعد،  محمد  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  تحدث  بعدها، 
فقال »ُيناقش المجلس النيابي اليوم أمراً في غاية األهمية، له عالقة 
بسمعة الدولة ويتصل بمال عام صار مجهول المصير، وبمال يعود 
لمئات، بل آلالف، المودعين من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين 
تتحّمل الدولة مسؤولية ضمانه وتأمين إعادته إلى أصحاب الحقوق 

من مودعيه«. 
»يتصل  األم��ر   أن  إلى  أشار  عون،  رسالة  من  فقرات  تال  وبعدما 
بأمر خطير تتوقف عليه مصلحة البالد ومصلحة المواطنين وليس 
العام«.  التداول  بعض  في  جرى  كما  باستخفاف  تناوله  منصفاً 
وتوجه إلى بّري قائالً »شكراً لك دولة الرئيس على مسارعتك لدعوتنا 
إلى عقد هذه الجلسة العامة، وعهدنا بالمجلس النيابي أن يتحّمل 
مسؤولياته بجدارة، ويتعاون مع السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة 

لبنان الوطنية العليا«.
التدقيق  للمقاومة تؤّيد بحزم إجراء  الوفاء  وأعلن رعد »أّن كتلة 
المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، كما توافق على أن ينسحب 
التدقيق إلى سائر مرافق الدولة العاّمة. وإذا كانت السرية المصرفية 
والمعلومات  المستندات  تسليم  دون  تحول  التي  الذريعة  هي 
النافذة، فإننا  المطلوبة للتدقيق المحاسبي الجنائي وفق القوانين 
نقترح إقرار استثناء موضعي وموّقت في قانون يعالج هذا المانع 

الراهن، فهذا أسهل وأسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة«.
كما دعا الحكومة المستقيلة »التي ال يحول تصريف األعمال دون 
اتخاذها القرارات الالزمة عند الضرورة العاجلة، إلى وضع التدقيق 
المحاسبي الجنائي لحسابات مصرف لبنان موضع التنفيذ وبأسرع 
وقت ممكن واالستجابة لما يقّرره مجلس النواب إذا ما ارتأى انسحاب 

التدقيق الجنائي إلى وزارات الدولة ومؤسساتها كافة«.
وختم رعد »البالد منكوبة، واألزمات كثيرة ومتوالية، واالحتياط 
بالتوقف،  مهّدد  األسعار  ودعم  ينفد،  يكاد  المركزي  المصرف  في 
وآالف المودعين وعائالتهم قد ضاقت بهم السبل واألمل معقود على 

ما تقّرره هذه الجلسة«.
وقال النائب سمير الجسر »لقد آن األوان لنكّف عن تبادل االتهامات 
الباطلة وتشويش أذهان الناس والتجّني على بعضنا البعض من 
وبكل  شيء  بكل  الثقة  بفقدان  الناس  على  ينعكس  بما  دليل،  دون 
المؤسسات. لقد آن األوان أن ينال المرتكبون جزاءهم من خالل تدقيق 
والمؤسسات  ال��وزارات  لكّل  شامل  دقيق  وجنائي  ومحاسبي  مالي 
إلى  يستند  المركزي  والمصرف  والمجالس  والصناديق  والهيئات 
مستندات تقطع الشك باليقين بعيداً عن كّل تجّن أو تشّف. وأعتقد 
بتواضع ومن دون مصادرة رأي أحد، أنه ما من نائب في هذا المجلس 

إالّ ويرغب في إحقاق الحق وحفظ المال العام واستعادة دور البلد«.
وطلب وزير المال في حكومة تصريف األعمال غازي وزني الكالم 
للرّد على الجسر الذي تعّرض في مداخلته ألداء وزارة المال، فرفض 
الرئيس بّري على اعتبار »أن جلسة المناقشة مخّصصة للنواب وال 

كالم فيها للوزراء«.
البلد.  سيذهب  أين  إلى  فعالً،  مصيرية  جلسة  أمام  »نحن  وقال 
وقد جاءت رسالة رئيس الجمهورية في الوقت المناسب، في الزمان 
والمكان المناسبين، وقد لمسنا اليوم من الكتل كافة إجماعاً بأن يكون 
التدقيق شامالً وكامالً. فلننتهز الفرصة ولنبرهن لجميع اللبنانيين 
ولكل العالم أننا جاّدون فعالً في مقاربة هذا الملف، وال لزوم بالتالي 
لبعض الكالم الذي تتضمنه بعض الكلمات عن الماضي أو ردود على 

كالم قيل قبل أسبوع أو أسبوعين خارج المجلس«.
هادي  النائب  الديمقراطي«  »اللقاء  كتلة  سر  أمين  تحّدث  ثم 
في  فقط  ليس  اليوم  الجلسة  هذه  أهمية  »تكمن  فقال  الحسن،  أبو 
مضمون  لمناقشة  مهمة  فرصة  تشكل  ألنها  بل  الدستوري  أساسها 
هذه الرسالة وخلفياتها وإلظهار الحقيقة وكشفها أمام الرأي العام 
أو  الحسابات  تصفية  وال  المناورات  تحتمل  ال  مصيرية  لحظة  في 
رمي االتهامات«. وأعلن أن الكتلة »مع التدقيق أو التحقيق بعيداً عن 
االجتزاء واالستنسابية واالنتقائية بخلفيات سياسية إنتقامية. لذا 
واإلدارات  الوزارات  كل  يشمل  تدقيق  وشامل،  كامل  بتدقيق  نطالب 

والمؤسسات والمجالس والحسابات والصناديق من دون استثناء 
إلظهار الحقيقة، وهذا يتطلب القيام بكل اإلجراءات لتعديل القوانين 
ارتكبتموه عند توقيعكم  الذي  التدقيق وتصحح الخطأ  التي تعيق 

العقود مع الشركتين«.
التدقيق  دون  »من  أن  ع��دوان  ج��ورج  النائب  اعتبر  جهته،  من 
الجنائي لن نساعد أنفسنا ولن تساعدنا أي دولة. التدقيق الجنائي 
كل  إل��ى  يدنا  ولنمد  اإلص��الح  إل��ى  للدخول  الصحيح  المدخل  هو 

الدول«.
وهنا قال برّي »ال تنس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي«.

وتابع عدوان »يجب أن نؤّيد هذه الرسالة وكل ما جاء فيها واضح 
ويتوافق مع الدستور والقانون«.

وأعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل »أن 
شعارنا هو ال غطاء على أحد وال سرية وال تغطية على من سرق أو 
أهدر المال العام ويجب أالّ يكون هناك محظورات«، مضيفاً »الكتلة 
كانت حاسمة في الموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء. 
وهنا أسأل »لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة وِمن بعض 
من في الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي؟ فوزير المال لم يؤّخر عمل 

التدقيق ولم يتأّخر بإعطاء المستندات للشركة«. 
وتابع »ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي 
ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة 
رئيس الجمهورية ال بل المطلوب أن نصدر قانوناً واضحاً ُيخضع كل 

اإلدارات للتدقيق الجنائي سواسية«.
أّما النائب اللواء جميل السيد فرأى أن رسالة عون  »هي رسالة 
عنها  صادر  قرار  تنفيذ  عن  التنفيذية  السلطة  عجز  من  فيها  يشكو 
عنوانه التحقيق الجنائي والتدقيق المحاسبي. إن ما حصل أن رأي 
التفتيش في مصرف لبنان لم يؤخذ فيه«. وسأل »هل حاكم  هيئة 
مصرف لبنان هو إله؟ فمن يكشف له السرية المصرفية غير السلطة 
التي عينته ويقال: إنه ال يمكن إقالة الحاكم«. معدداً األسباب: عجز 
صحي إخالل وظيفي، خطأ فادح. فإذا الدنيا خربت يعني ذلك خطأ 

فادحاً«.
وتابع »في القانون، المادة 15 في حال توقف المصرف عن الدفع، 
أّي مصرف ال تعد هناك سرية من رئيسه ونزوالً. فهل تمّنع مصرف 
مصرف  إلى  شيكاً  سحب  إذا  نعم  لألصول.  وفقاً  الدفع  عن  لبنان 
أن  ورأى  المصرفية«.  السرية  سقطت  القانون  بحكم  إذاً،  لبنان، 

المطلوب تنفيذ القانون وليس اقتراح قوانين جديدة«.
وقال النائب فؤاد مخزومي »بأي صفة ُيعطى لحكومة أخرى أن 
إلى باريس والطلب من حكومة  الذهاب  تدّقق بدفاترنا، وكيف يتم 
للمصارف؟ هل حاكم  أمواالً  التدقيق؟«. وسأل »كيف ُنعطي  أخرى 
مصرف لبنان موظف في الدولة أم ماذا؟«. وأشار إلى أن »هناك خلالً 

في قانون النقد والتسليف«، متمنياً السير برسالة عون. 
النية  حسن  مبدآ  توافر  »لو  أنه  ف��رأى  الصمد  جهاد  النائب  أّم��ا 
والمسؤولية الوطنية لدينا لما لجأ فخامة الرئيس إلى الفقرة العاشرة 
من المادة 53 من الدستور. ولم نكن اليوم بحاجة إلى مشروع قانون 
لتعديل أو تجميد بعض نصوص قانون النقد والتسليف، الذي أصالً 

لم يتم االلتزام به من المسؤولين كافة«.
االستشارية  الهيئة  بكالم  »أستشهد  سعد  أسامة  النائب  وقال 
»ليس  بّري  الرئيس  فرد  الجمهورية«،  رئيس  رسالة  في  ورد  الذي 
صحيحاً وليست هي من يفّسر الدستور، المجلس النيابي هو الذي 
يفّسر الدستور وما ورد في الرسالة من الهيئة االستشارية هو خطأ 

دستوري«.
إذا أُخضع  وتابع سعد »إن أي تدقيق محاسبي سوف يفشل 
لبنان.  ألي توظيف سياسي، فهذا األخير سيسقط أي عدالة في 
التدقيق  إجراء  ضرورة  وليؤكد  يشاء  ما  النواب  مجلس  ليفعل 
من  بد  ال  إذ  عندي،  فرق  ال  المصرفية  السرية  ويرفع  الجنائي، 
الحقيقية  الضمانة  فقط  وهّمنا  القضاء،  استقاللية  قانون  إقرار 
أي  قبل  السياسة  فساد  هو  األبرز  والعنوان  لبنان،  في  للعدالة 

فساد آخر«.
التدقيق  على  مجمعاً  الكل  كان  »إذا  كرامي  فيصل  النائب  وقال 
بالموازنة، وأن  الجنائي، فقد كنت أتمنى أن يكون المجلس منهمكاً 
يكون أول بند هو التدقيق الجنائي. إّن من واجب المجلس أن يطلب 

من الحكومة ان تجتمع للتعاقد مع شركة جديدة، فإذا انهار الهيكل 
سيذهب الوطن«.

أضاف »نحن في اللقاء التشاوري تقدمنا باقتراح قانون، من باب 
سّد الذرائع، قّدمنا االقتراح وهو اإلصرار على عقوبات بحق من يمتنع 
عن إعطاء المعلومات. لماذا يعطي المصرف المركزي الفرنسي كل 
اللبنانية ال تعطيها؟«. ودعا إلى عقد جلسة  المعلومات والحكومة 

تشريعية.
الجنائي  التدقيق  يطفش  أن  »عوض  سعاده  سليم  النائب  وقال 
حاكم مصرف لبنان، قام حاكم المصرف بتطفيش التدقيق الجنائي، 
المحقق  يطّفش  أن  من  ب��دالً  المحّقق  طّفش  المجرم  أّن  معناه  بما 
المجرم«. أضاف »فخامة الرئيس يشتكي موظفاً بيسوى صرماية«، 

فاعترض الرئيس بّري.

رفع الجلسة والقرار
»رداً  النواب  أم��ام  وق��ال  الجلسة  ب��ّري  الرئيس  رف��ع  ذل��ك،  بعد 
تخضع  التالي:  ال��ق��رار  الجمهورية  رئيس  فخامة  رس��ال��ة  على 
حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس 
والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق 
الجنائي من دون أي عائق أو تذّرع بالسرية المصرفية أو بخالفه«. 

وُصّدق القرار باإلجماع.
ثم افتتح الرئيس بّري جلسة تشريعية أقّر خاللها اقتراح قانون 

يتعلق بمساواة شهداء انفجار المرفأ بشهداء الجيش.

مواقف
مواقف  الجنائي  التدقيق  ح��ول  النيابي  المجلس  ق��رار  والق��ى 
مشيدة، فاعتبر رئيس »التيار الوطني الحّر« النائب جبران باسيل 
عبر »تويتر«، أن »مجلس النواب اليوم عمل سابقة باتخاذ »قرار«... 
ال بأس، طالما القرار هو أهّم من التوصية وطالما يعطي »الغطاء« 
لمن تذّرع بالحاجة إليه لتزويد شركة التدقيق بالمستندات«. وقال 
طلبته،  ما  وتستلم  فوراً  عملها  إلى  التدقيق  شركة  تعود  أن  »يبقى 
وأن تعمل الحكومة على إجراء تدقيق جنائي في إدارات ومؤسسات 
اللبناني  الشعب  ربح  اليوم  النهاية،  في  كافة.  وصناديقها  الدولة 
من  جزء  استعادة  باتجاه  األمام  إلى  خطوة  وحّقق  رئيسه،  بفضل 

حقوقه«.
بدوره، غّرد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبالط 
النيابي  المجلس  أسقط  وقد  »أّما  قائالً  »تويتر«،  على  حسابه  عبر 
عنتريات البعض الممّوهة برسائل ملغومة وشعارات خادعة، فليكن 
التدقيق المالي في كل اإلنفاق العام وفي كل المؤسسات واإلدارات، 
وإحالة كّل النتائج إلى قضاء مستقّل غير معّطلة تشكيالته، ولنعرف 

من هو الحريص على حقوق اللبنانيين«.
»المطلوب  كاتباً  »تويتر«  عبر  فرنجية  طوني  النائب  غّرد  كما 
المصرف  من  ب��دءاً  واالخ��ت��الس  الهدر  يكشف  جنائي  تدقيق  هو 
الطاقة  إلى وزارات  باإلدارات والمؤسسات ووصوالً  المركزي مروراً 
واالتصاالت والمال وعدم االكتفاء بتبادل الرسائل وإصدار المواقف«. 
االرتكابات  عن  األنظار  وحرف  الذات  تبرئة  هدفها  »المزايدات  وقال 
الممنهجة والفشل العميق في إدارة الدولة وهو ما تجلّى في التعامل 
مع جريمة المرفأ واالستمرار في عرقلة والدة الحكومة فضالً عن عدم 
إصدار موازنة عام2021. كفانا هرطقة وشّتان بين حّق، وحّق ُيراد 

منه باطل. سقط النفاق«.
إلى ذلك، رأى رئيس حزب »الوفاق الوطني« بالل تقي الدين في 
بيان، أن »التدقيق الجنائي أولوية وطنية، وهو أكثر من ضرورة 
الفاسدين  عن  الكشف  يتيح  كونه  المهترئ  اللبناني  الوضع  في 
وعن األخطاء الجوهرية في ما خّص مسالة مطابقة الحسابات«. 
في  القضائية  للجهات  والدعم  األدلة  توثيق  »ضرورة  على  وشّدد 
من  والمنهوبة  المهدورة  األموال  عن  البحث  في  المحاسبة  عملية 
احتيال  بوجود  المشتبه  المالية  الحركة  وتقويم  فحص  خالل 

خلفها«.
وختم »ال يتحرك مسؤول في هذا البلد المنكوب إالّ إذا لوّحت لهم 
المال  نهب  من  أرزاقهم  بقطع  هّددتهم  أو  بعقوبات  ما  أجنبية  دولة 

العام«.
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العبداهلل: المغتربون قادرون

على الم�ساهمة في اإنقاذ لبنان 

لبنان باق والفا�سدون اإلى زوال...

»لو دامت لغيرهم لما و�سلت اإليهم«

اللبنانيون فقدوا الأمل

وكما تكونون يوّلى عليكم!

{ عمر عبد القادر غندور*

بعد مضي شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة، وال 
على  ليس  لبنان  في  ش��يء  ك��ّل  انهيار  يتواصل  المنظور  المدى  في  حكومة 
المستوى المادي وحسب، بل على المستوى األخالقي، وال تتوقف منظومة 

الفساد عن الثرثرة واللعي والكذب.
   نحن لسنا من المنتظرين فرجاً من المبادرة الفرنسية وال من جلسة المجلس 
النيابي لتالوة خطاب رئيس الجمهورية، وال من التحقيق المالي الجنائي في 
مصرف لبنان، وال من صندوق النقد الدولي وال من الدول المانحة، وال من 
سلة السلع المدعومة، وال من اّي تدابير الستعادة المال المنهوب والمهّرب، 
اللبنانية  بالمصارف  ثقة  وال  أموالهم،  واستعادة  المودعين  إنصاف  من  وال 
وال بأجهزة الدولة، وال المهيمنين على الوكاالت الحصرية التي تحتكر الدواء 
الجشعين  بالتجار  وال  الفاسدة،  الحاكمة  المنظومة  مع  بالشراكة  وال��غ��ذاء 
بكارتالت  وال  ويهّربونها،  ويخّزنونها  المدعومة  السلع  على  يسطون  الذين 

المحروقات وال باستقاللية القضاء، وال بصدقية الدولة.
نحن شعب منهوب متروك لمصيره، وربما نستحّق هذا المصير، ونستحّق 
هذه الطبقة السياسية الفاجرة التي سنعيد انتخاب أغلبها لو جرت االنتخابات 
غداً! وصدق ما جاء في كتاب »الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة« كما 

تكونون ُيولى عليكم.
وال يظنّن أحد اّن لبنان يعيش ويتنفس بما بقي لديه من مقومات الحياة، بل 
العالم والذين يفوق عددهم  المنتشرين في أصقاع  بنيه  يتنفس بعائدات  هو 

عدد المقيمين بثالثة أضعاف!
   ولبنان الذي عرف الكثير من الحروب والغزوات عبر قرون مضت كان 
بجبله وسهله مالذاً للمضطهدين والباحثين عن فسحة من الحرية، صمد عبر 
اليها،  وصلوا  التي  البلدان  أبناء  على  وتفّوقوا  بكفاءاتهم  برعوا  الذين  أبنائه 

وسيبقون الرهان الصائب الذي يراهن عليه الوطن المعذب بأيدي أبنائه.
واْن كان من شيء ُيبنى عليه الستمرار لبنان ديمومته وحمايته فهو الجيش 

اللبناني والمقاومة، وهو ما أكدته األيام الماضية.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

أدانت األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب 
الكبير  اإليراني  العالم  اغتيال  جريمة  العربية 
البحث  منظمة  رئيس  زادة  فخري  محسن 
الذي  اإليرانية  الدفاع  وزارة  في  والتطوير 
استهدفت  إرهابية  عملية  في  شهيداً  ارتقى 

موكبه صباح أمس الجمعة.
واعتبر األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب 
هذه  أّن  أمس  بيان  في  صالح  قاسم  العربية 
الجريمة النكراء هي استمرار الستهداف إيران 
تطّورها  من  الحّد  ومحاولة  وشعباً  حكومة 
المعادية  مواقفها  عن  وثنيها  والتقني  العلمي 
للكيان الصهيوني اإلرهابي وللهيمنة األميركية 
وعلى  العادلة  للقضايا  ودعمها  منطقتنا  على 

رأسها القضية الفلسطينية.

الذي يحمل بصمة  االغتيال  اّن هذا  اضاف: 
عالماً  استهدف  وال��ذي  اإلسرائيلي  الموساد 
العقوبات  فشل  يؤكد  ووطنه  شعبه  خدم  فذاً 
كبح  وفشل  اإلي��ران��ي  الشعب  على  الُمدانة 
المقاومين  استهداف  فكان  تطّورها  جماح 
الشعب  أعداء  انتهجه  بديالً  أسلوباً  والعلماء 

اإليراني.
إي��ران  م��ع  الكامل  التضامن  صالح  وأك��د 
المقاومة ودعم حقها بالرّد المناسب على هذه 
المرشد  سماحة  من  وتقّدم  النكراء،  الجريمة 
والشعب  الحكومة  وم��ن  الخامنئي  اإلم���ام 
اإليراني وأسرة الفقيد بخالص التبريكات على 
سبيل  في  الشهادة  مرتبة  الكبير  العالم  نيل 

الله ووطنه وقَيمه العليا.

السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  دع��ا 
»المسؤولين  الله  فضل  اللطيف  عبد  علي 
الوطنية  المسؤولية  مستوى  إل��ى  لالرتقاء 
أشكال  وكّل  والصراعات  التناحر  حالة  ووقف 
االستثمار السياسي الرخيص لألزمات المالية 
الناس  »أّن  مؤكداً  والمعيشية«،  واالقتصادية 
الفئوي  السياسي  الخطاب  تحتمل  تعد  لم 
المكشوفة  السياسية  واألالع��ي��ب  والمتلّون 
نهج  وتكّرس  المواطن  مصالح  تسقط  التي 
الطائفية  والمحميات  الشخصية  المكاسب 

تحت العناوين اإلصالحية الزائفة«.
وحّل  الحكومة  تشكيل  »رب��ط  من  وح��ذر 
التي  للشروط  بالرضوخ  المعيشية  األزم��ة 
مستنقع  الى  لبنان  وتجّر  المقاومة  تحاصر 
سيادة  مع  تنسجم  ال  التي  الدولية  الصفقات 

لبنان وحريته واستقالله«.
من  حالة  أم��ام  »أن��ن��ا  الله  فضل  واعتبر 
المسؤولين  عجز  نتيجة  والتخّبط  اإلف��الس 
التفاهمات  عن إرساء حالة وطنية قائمة على 
فيما  المجيدية،  الحلول  إنتاج  وعن  والحوار 
يكتفون بالمزيد من التوصيف والوعود وتبادل 
االتهامات في ظّل مناخ طائفي وسياسي هابط 
وغير مسؤول«، مؤكداً »أن ال رهان على طبقة 

المواطنة  دول��ة  م��ش��روع  أسقطت  سياسية 
دولة  على  وتوافقت  والمؤسسات  والعدالة 
التي  والمذهبية  الطائفية  والقبائل  األم��راء 
حقوق  حساب  على  بينها  ما  في  تتحاصص 

الناس ومصالحهم«.
وسأل فضل الله »من المسؤول عن استباحة 
المصارف  من  أم��وال��ه  ُنهبت  ال��ذي  المواطن 
للمصرف  ال��ف��اس��دة  المالية  والسياسيات 
التي  والسلطة  المال  منظومة  وكّل  المركزي 
وأبعدتنا  الريعي  االقتصاد  أتون  في  أغرقتنا 
عن خيارات االقتصاد اإلنتاجي الذي ال يجعلنا 
أسرى للسياسات االقتصادية التي ال تنسجم 

مع مصالحنا الوطنية«.
مكافحة  ع��ن  ال��ح��دي��ث  »ك��ث��رة  أّن  ورأى 
تفعيل  دون  اإلصالحية  والسياسات  الفساد 
للناس  ملهاة  يمثل  مسّيس  الغير  القضاء  دور 
التي ال تنتظر توصيف الفساد ولكن تبحث عن 

كشف هوية الفاسدين«.
»التحقيق  أّن  على  الله  فضل  شّدد  وختاما 
ضرورة  هو  العامة  الحسابات  في  الجنائي 
»أّن  معتبراً  م��ل��ّح«،  شعبي  ومطلب  وطنية 
بحق  وطنية  جريمة  التحقيق  مسار  عرقلة 

الشعب اللبناني بكّل مكّوناته«.

والمثقفين  األدب����اء  ات��ح��اد  رئ��ي��س  رأى 
المغتربين اللبنانيين وعميد الجالية اللبنانية 
»أن  العبدالله  طلعت  برازافيل  الكونغو  في 
وتقّض  بالبلد،  تعصف  التي  الكثيرة  األزمات 
منعطفات  أمام  وتضعهم  اللبنانيين  مضاجع 
والدولة  الوطن  تطيح  خطيرة  وداهمة  قائمة 
من  بمزيد  تواجه  أن  ُيمكن  ال  ومؤسساتها، 
الفساد  نهج  ومواصلة  والخالفات  الصراعات 
والمحاصصة ورفع منسوب الخطاب الطائفي 

والمذهبي«.
»أن  أم��س  تصريح  ف��ي  ال��ل��ه  العبد  وأك���د 
الشكليات  ف��ي  وإغ��راق��ه��م  اللبنانيين  إل��ه��اء 
يعفي  ال  والمصطنعة،  الوهمية  والخالفات 
مكوناتها  اخ��ت��الف  على  السياسية  ال��ق��وى 
إقترفته  مما  ذممها  يبرئ  أو  المسؤولية  من 
االنهيار  إلى  وأوصلتهما  والدولة  الوطن  بحق 
الفساد  وتعميم  المالي  واإلفالس  االقتصادي 

وإفقار الشعب وتجويعه«.
تحميل  و  االتهامات  تقاذف  »أن  واعتبر 
الملّفات  »ب��ي��ك��ار«  وتوسيع  المسؤوليات 
منها  ه��دف  ال  ال��ف��س��اد،  وص��ن��وف  الساخنة 
بوصلة  وجهة  وتضييع  الوقت،  شراء  سوى 
مستور  وكشف  الفضائح  من  والتهّرب  اإلنقاذ 
الفاسدين والسارقين ألموال الدولة والمودعين 

في المصارف«.
ورأى »أن سياسة التجاذبات ورفع السقوف 
والسياسية  والمذهبية  الطوائفية  والحمايات 
ومنعها  الناس  ردع  في  تنفع  لن  والزعائمية، 
برحيل  للمطالبة  الصوت  ورفع  الصراخ  من 
كل  وبمحاسبة  والمالية،  السياسية  الطبقة 
األم��وال  واس��ت��رداد  ومرتكب  ون��اه��ب  فاسد 
في  اللبنانيين  وحقوق  والمهربة  المنهوبة 

الوطن واالغتراب«.
مواصلة  م��ن  ف��ائ��دة  وال  أم��ل  »ال  أن  وأك���د 
ال��ره��ان ع��ل��ى ال��خ��ارج اإلق��ل��ي��م��ي وال��دول��ي 
األم��وال،  وإق��راض��ه  ودعمه  لبنان  لمساعدة 
أم��وال  أن  يعلم  وه��و  ذل���ك،  يفعل  ل��ن  ألن��ه 
جيوب  في  هي  والمؤسسات  والشعب  الدولة 
الفاسدين والسارقين والمتسلّطين، وال بّد من 

استرجاعها«.
هم  الذين  اللبنانيين  المغتربين  »إن  وختم 
ثروة لبنان الحقيقية، قادرون على المساهمة 
الفّعالة إلنقاذ وطنهم، الذي بفضلهم صمد في 
الستمرار  جاهزون  وهم  االنهيارات  مواجهة 
األمان  مقومات  توافرت  ما  إذا  اإلنقاذ،  مسيرة 
جلد  وتبديل  الفساد  واجتثاث  واالس��ت��ق��رار 
الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، المسؤولة 

عن إسقاط البلد«.

{ علي بدر الدين
ُيحكى أنه كان في قرية صغيرة، بقرة يعتاش سكانها على 
حليبها، علق رأسها في بئر ماء عندما كانت تشرب. حاول أهل 
القرية إنقاذها على أن ال يكسروا فجوة البئر، لكن من دون طائل، 
وباءت كّل محاوالتهم بالفشل، عندها ارتأوا إستشارة المختار، 
باعتباره صاحب حكمة ودراية وحاّلل مشاكل، وأطلعوه على 
وراح  البئر،  إلى  فاصطحبهم،  حلها،  عن  وعجزهم  مشكلتهم 
تكسير  دون  من  البقرة،  رأس  إخراج  يمكن  وكيف  بالحّل،  يفكر 
مدخل البئر. بعد تفكير عميق، قال بصوت عال، وجدت الحّل، 
حكمة  من  الخير  وتوّسموا  الحاضرين،  أسارير  فانشرحت 
رأس  لكن  ففعلوا،  البئر  فجوة  تكسير  فطلب  وقدراته،  المختار 
رأس  قطع  طلب  للحظات،  تفكير  وبعد  فيها،  معلقاً  ظّل  البقرة 
البقرة، فوقع في البئر. انزوى المختار جانباً، وأوحى بأنه حزين 
جداً، ووضع رأسه بين كفيه للداللة على شدة حزنه، فقصده، 
أهل القرية ووقفوا على خاطره، وقالوا له ال تحزن، فداك البقرة 
وفداك البئر، رّد عليهم بصوت خافت وخشوع، أنا لست حزيناً 
على البئر والبقرة، إنما عليكم، فماذا كنتم ستفعلون من دوني، 

وكيف ستحلّون مشاكلكم؟
إنها حكاية تشبه حال اللبنانيين مع الطبقة السياسية التي 
تحكمهم منذ عقود، وتّدعي أنها هبة من السماء، نزلت في هذا 
لهم  وتقّدم  مشاكلهم،  وتحّل  شؤونهم،  لترعى  المنكوب  البلد 
الحكمة والمشورة والنصيحة، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 

المنكر والفساد والنهب والتحاصص، وإنقاذهم من عجزهم.
ماذا سيفعلون وكيف سيكون مصيرهم من دون وجودها في 
السلطة، وهي المؤتمنة على الوطن، لهذا أفرغته من مقدراته، 
وأمواله ومن مقومات وجوده، وفعلت به ما فعله مختار القرية 
بئرها  ودّم��ر  الوحيد،  إنتاجها  على  قضى  حيث  و«حكيمها«، 
ولّوث مياهها، ويعترف ألهلها، بوقاحة وفجور وكبرياء أجوف، 

بأنه حزين عليهم، في حال انعدم وجوده.
والمذهبية  والطائفية  السياسية  القوى  تفعل  كما  تماماً   
بسلوكها  الوطن  دّم��رت  التي  وه��ي  لبنان،  في  والمصلحية 
وممارساتها وتسلطها، وانعدام مسؤوليتها وتغليب مصالحها، 
وأفقرت  ومؤسساته،  وماليته  باقتصاده  وأطاحت  ونهبته 
حتى  وشهواتها،  صراعاتها  في  وأغرقته  وجّوعته،  شعبه 
استسلم لمشيئتها والتزم أوامرها، وبفضلها تحّول إلى ما يشبه 
تعمل  أنها  أوهمته  التي  الطبقة،  هذه  بيد  المطواعة  العجينة 

ألجله ولخدمته، وإْن طار البلد.
الحاكمة،  والمالية  السياسية  الطبقة  بعد  الشعب  لهذا  ويل 
والحنان  الحب  سيفقد  والجسدي،  السياسي  بغيابها  ألن��ه 

والحضن الدافئ، وحتى لقمة الخبز.
المجهول  من  ولحمايته  أجله  من  هو  بحقه  اقترفته  ما  كّل   
ينتظره،  الذي  المحتوم  إلى  يصل  ال  حتى  الزمان،  وغ��درات 
ويفتقد فيه حكمة هؤالء المسؤولين األشاوس ورعايتهم، وهم 
جيوبه  في  وأياديهم  رقابه،  على  سيوفهم  مصلتين  سيظلون 
المصارف  في  الموَدعة  أمواله  على  وعيونهم  عيشه،  وموارد 

أو خارجها.
الطبقة  أسراب  خارج  يغّرد  ال  أن  الشعب  هذا  »واج��ب«  من 
السياسية ألنها باقية غصباً عنه، وعليه إعادة انتخابها مهما 
كان نوع قانون االنتخاب الذي سيكون اليوم وغداً وفي أّي وقت 
خياراتها  عن  حادت  إْن  تصدمه،  ال  حتى  قياسها،  على  مفّصالً 
ومعاييرها وإصرارها على تعميم مقولة، »نأسف على إزعاجكم، 
وظلمتهم  حياتهم،  قتلت  وإْن  وألجلكم«،  خدمتكم  في  ونعمل 
واستبدت بهم ونهبتهم وأفسدت وصادرت، كّل حقوقهم. حبل 

مساوئها ورذائلها يطول وال نهاية له أقله في المدى المنظور.
بعدها  وم��ن  السلطوية،  مواقعها  في  هي  تبقى  أن  المهّم 
من  دونها  من  لبنان  ألّن  والحرق.  والسحل  والغرق  الطوفان 
والعالم  اإلقليم  دول  أّن  حتى  شيئاً،  يساوي  ال  نظرها،  وجهة 

تتسابق لتحظى برضى هذه الطبقة الحاكمة التي نجحت في 
الدول  ذيل  وفي  فساداً،  األكثر  الدول  مصاف  في  لبنان  وضع 
األكثر تضخماً، وبرتبة ١٩٢ من بين ١٩٣ دولة، وهي تقترب من 
تسجيلها في كتاب »غينس« لألرقام القياسية، ألنها تحكم لبنان 
منذ عقود من دون انقطاع، إما مباشرة أو مداورة، وباألصالة أو 

بالوكالة، أو بالوراثة من خالل األبناء واألحفاد.
 ليس من« العدل«، التخلي عنها، وهي التي حققت مثل هذه 
»اإلنجازات« التي سيحكي التاريخ عنها، ويخلدها لكي تدرس 
في المدارس، خاصة أنها جعلت من لبنان، »منارة« سياسية 

ُيحتذى بها من دون نقاش أو جدال.
حاولوا  الذين  تماماً  يشبهون  لبنان  في  السياسة  »حكماء« 
وأمسك  فريقين،  إلى  فانقسموا  جذورها،  من  الجزرة  اقتالع 
عبثا  ولكنهم  القتالعها،  يائسة  محاوالت  في  بحبل،  فريق  كّل 
الناس  بين  االنقسام  ترسيخ  في  نجحوا  أنهم  غير  يحاولون، 

وفي خلخلة جذور الجزرة من دون اقتالعها.
هذا ما فعلته الطبقة السياسية والمالية في لبنان التي تحاول 
عبثاً إسقاط لبنان وتقسيم شعبه وخلخلة وجوده واستقراره، 
الدولة  طاولت  التي  خططها  من  كبيراً  ج��زءاً  حققت  أنها  مع 
ومؤّسساتها وأموالها، ونجحت في إنتاج قوانين انتخابية على 
أّي حلم باإلصالح والتغيير والمحاسبة  قياسها، وقضت على 
واألهّم بالنسبة لها أن وفرت مقومات ديمومتها لالستمرار طويالً 
العظمي،  الهيكل  يشبه  ما  إلى  لبنان  تحّول  وإْن  السلطة،  في 
وشعبه الذي خلد باكراً إلى النوم العميق، بعد ان خارت قواه 

وسلبت إرادته وأفقدته وعيه وحريته وصادرت قراره.
مع  ومرارتها  ومساوئها  مأساويتها  بكّل  الشعب  حكاية 
الطبقة الحاكمة لن تدوم إلى ما ال نهاية، ألّن الشمس تولد من 
عتمة الليل، والقمر يضيء الليالي الحالكة، وإْن لم تكن النهاية 
بفعل إرادة الشعب المنكسرة، فإنها حتماً ستكون بإرادة أفعل 

وأقوى وأعدل من كّل البشر، ومهما طال الزمن أو قصر...
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الوطن 4

مفعول  المقبل  االثنين  صباح  ينتهي 
ق���رار اإلق��ف��ال ال��ع��ام ب��ع��د أس��ب��وع��ي��ن من 
يمكن  ما  مع  األعياد  موسم  لينطلق  تنفيذه، 
هذه  خالل  صحية  مفاجآت  من  يخّبئه  أن 
كورونا  ع��ّداد  بأن  علماً  الدقيقة،  المرحلة 
الصحة  وزارة  أعلنت  فقد  ارتفاعه.   يواصل 
العاّمة في تقريرها اليومي حول مستجدات 
إصابة   1782 تسجيل  عن  أمس،  الفيروس 
و17  محلية   1765( ب��ك��ورون��ا  ج��دي��دة 
لإلصابات  اإلجمالي  العدد  ليصبح  وافدة( 
حاالت   6 تسجيل  إلى  لفتت  كما   .123941

وفاة جديدة.
حكومة  في  العامة  الصحة  وزير  وأعلن 
»بالرغم  أنه  حسن  حمد  األعمال  تصريف 
يتعلق  ما  في  اإليجابية  غير  النتائج  من 
سُيفتح  المستجد  بكورونا  اإلصابات  بعدد 
كان  أن��ه  إل��ى  مشيراً  االثنين«،  ي��وم  البلد 
ُيبنى  إيجابية  أكثر  نتائج  تحصيل  ينتظر 

عليها.
مجلس  مع  اجتماعاً  عقد  قد  حسن  وكان 
النقيبة  حضرته  المختبرات  أصحاب  نقابة 
الترصد  برنامج  ورئيسة  جرمانوس  ميرنا 
ومستشار  غصن  ندى  الوزارة  في  الوبائي 
وزي����ر ال��ص��ح��ة م��ح��م��د ح���ي���در. وت��ن��اول  
الطبية  الكواشف  استيراد  آلية  االجتماع 
اعتماد  إلى  إضافًة  جودتها،  على  حرصاً 
فحص ال�Rapid Antigen  بشرط إجراء 
يظهرون  الذين  لألشخاص  الفحص  ه��ذا 
يكشف  ال  الفحص  هذا  ألن  سريرية  أعراضاً 
دقة  وترتبط  الفيروس  من  ضئيلة  كميات 
الحالة  في  وسيتيح  ب��األع��راض.  نتيجته 
Covid-�ب المصابين  بين  التمييز  األخيرة 

باإلنفلونزا. والمصابين    19
وأوضحت الدكتورة جرمانوس في ختام 

االجتماع االتفاق على األمور التالية:
للكشف   Antigen�ال استعمال  إقرار   -
عن  Covid - 19  مع وضع آلية لالستيراد 

واالستعمال والتبليغ عن النتائج.
أي��اً  الكواشف  استيراد  آلية  مراقبة   -
Covid-�ب المتعلقة  تلك  سيما  وال  كانت 

المراكز  ك��ل  على  توزيعها  ومراقبة   19
المستوردين  وإلزام  المرّخصة  والمختبرات 
التزام التصريح الدقيق عن عملية التوزيع، 
سابق  إذن  أخذ  المستورد  على  يتعين  إذ 
المختبرات  نقابة  من  االستيراد  لعملية 
تقويم  إل��ى  يصار  كي  المختصة  واللجنة 

جودة الكواشف قبل استيرادها.
 150 أي  هي  كما   PCR�ال تكلفة  بقاء   -
ال� تكلفة  تكون  أن  على  لبنانية،  ليرة  ألف 

Antigen ل�Covid -19  ستين ألف ليرة 
ال� لبنانية، وبقيت تكلفة األجسام المضادة 

anti-corps 60  ألف ليرة.
ورش  ستشكل  »ال��ن��ق��اب��ة  أن  وأع��ل��ن��ت 
 Rapid�ال استخدام  لسبل  تثقيفية  عمل 
الدقيقة  النتيجة  على  للحصول   Antigen

المتوخاة«.
»استخدام  أن  حيدر  الدكتور  أوضح  ثم 
الذين  لألشخاص   Antigen�ال فحص 
األمر  سيسهل  سريرية  أع��راض��اً  يظهرون 
تحتاج  التي  الطارئة  الحاالت  إلى  بالنسبة 
وأكد  عالجها«.  في  سريع  قرار  اتخاذ  إلى 
وزارة  بين  مستمراً  سيبقى  »التنسيق  أن 
المختبرات  العامة ونقابة أصحاب  الصحة 
ومنع  وضبطها  األمور  سير  حسن  لمتابعة 

حصول تساهل«.
اإلعالمية  العمل  ورش  »أهمية  إلى  ولفت 
لشرح  المختبرات  نقابة  ستنظمها  التي 
كل  إلى  بالنسبة  معها  المتبعة  الخطوات 
أن  المواطن  يمكن  وكيف  وفاعليته  فحص 
في  فحصه  نتيجة  على  ويحصل  منه  يفيد 
بكورونا  المصابين  فرز  بهدف  وقت  أسرع 

عن غير المصابين«.
كثيفاً  سيكون  األمر  »هذا  أن  إلى  وأش��ار 
قبل األعياد المجيدة حرصاً على إمرار فترة 

األعياد بأكبر قدر من السالمة الصحية«.

وفيات نتيجة العدوى
»مستشفى  مدير  أعلن  اإلط��ار،  هذا  وفي 
فراس  الحكومي«  الجامعي  الحريري  رفيق 
وفاة  حالة   84 سّجل  »لبنان  أّن  األبيض 
الماضية.  األربعة  األيام  في  كورونا  بسبب 
كانت هذه الوفيات نتيجة عدوى أصيب بها 
وحصلت  أسبوعين،  من  أكثر  منذ  المرضى 
العدد  هذا  وُيفّسر  العام.  اإلغالق  بدء  قبل 
دفع  الذي  الشديد  القلق  للوفيات  المرتفع 
التوصية  إلى  آنذاك  العامة  الصحة  خبراء 

باإلغالق العام«. 
أرق��ام  »أم���س  »ت��وي��ت��ر«:  عبر  وأض���اف 
المرتفع  العدد  إلى  باإلضافة  مهمة.  أخرى 
الفحوصات  كشفت   ،)1859( للحاالت 
معدل  ارت��ف��اع  استمرار  عن  أُج��ري��ت  التي 
في   15 م��ت��ج��اوزاً  الموجبة  الفحوصات 
المئة وبلغ عدد مرضى كورونا في العناية 
أعلى  بين  من  وهو  مريضاً،   341 المركزة 
الجائحة.  بداية  منذ  المسجلة  المعدالت 
كورونا  لجنة  أن  تعني  األرق���ام  ه��ذه  ك��ل 
أم��ام  ستكون  )أم���س(  ال��ي��وم  اجتماع  ف��ي 
اإلقفال  بتمديد  يتعلق  ما  في  صعب  خيار 
أرقاماً  األعمال  قطاعات  سجلت  لقد  العام. 
قياسية لفقدان الوظائف وإغالق الشركات. 
وت��م��دي��د اإلغ���الق، خ��ص��وص��اً م��ع اق��ت��راب 
موسم األعياد، من دون تقديم أي دعم لهذه 

القطاعات سوف يؤّثر عليها سلباً«. 
الصحة  خبراء  نظر  وجهة  »م��ن  وتابع 
اإلغ��الق  إج����راءات  تخفيف  ف��إن  ال��ع��ام��ة، 
وتحديداً  تسجل،  التي  الكبيرة  األعداد  رغم 
معدل الفحوصات الموجبة المرتفع والعدد 
القياسي لمرضى العناية المركزة، يمكن أن 
الحالي،  كورونا  وضع  تدهور  إلى  ي��ؤدي 
آخر  دافعاً  الوفيات  عدد  ارتفاع  وسيكون 

بالتشّدد«.  للمطالبة 
الرئيس  »العنوان  أّن  إلى  األبيض  ولفت 
من  ال��ح��ّد  سيكون  الظهر  بعد  الج��ت��م��اع 
نعلم  كلنا  االقتصاد.  مراعاة  مع  المخاطر 
وإن  كورونا،  مثل  بالصحة  ضار  الفقر  أن 
تحسد  ال  مادي  وضع  في  المجتمع  غالبية 
عليه. القرارات المتوازنة هي دائماً األفضل.  
يجب أالّ نفقد األمل. قد يكون الشتاء قاسياً، 

لكن الربيع ال بد أن يليه«. 

 استمرار التفّشي
ويستمر الفيروس في التفّشي في مختلف 
بعمليات  البلديات  تقوم  حين  في  المناطق 
ضمن  اإلصابات  من  للحّد  والتوعية  التتبع 

نطاقها.
متابعة  خلية  أعلنت  السياق،  هذا  وفي 
»تسجيل  زغرتا  قضاء  في  ك��ورون��ا  أزم��ة 
ساعة   24 خالل  جديدة  إيجابية  حالة   17
الماضية، موزعة على الشكل اآلتي: زغرتا: 
2، داريا:  رشعين:   ،4 مجدليا:   ،1 ارده:   ،4
»المصابين  على  مشّددًة   ،»1 مرياطة:   ،5
الحجر  ال��ت��زام  وج��وب  لهم،  والمخالطين 

المنزلي، تحت طائلة المسؤولية«. 
إدارة  لغرفة  ال��ي��وم��ي  التقرير  وأف���اد 
 38 »تسجيل  عكار  محافظة  في  الكوارث 
المستجد،  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 

وحالة وفاة واحدة، و38 حالة شفاء«.
لهذه  »ت��ب��ع��اً  أن��ه  إل��ى  التقرير  وأش���ار 
المستجدات بات العدد االجمالي للمصابين 
الجائحة  ب��دء  منذ  ع��ك��ار  ف��ي  المسجلين 
اإليجابية  الحاالت   ،2629 اليوم:  وحتى 
إجمالي  حالة،   459 اآلن:  المعالجة  قيد 
ال��ي��وم:  ح��ت��ى  المسجلة  ال��ش��ف��اء  ح���االت 
قيد  المنزلي  الحجر  ح��االت  أّم��ا   ،2128
وارتفع   ،476 فبلغت:  والمتابعة  المراقبة 
مسجلة  وفاة  حالة   48 إلى  الوفيات  عدد 

منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم«.
قضاء  في  األزم��ة  خلية  أعلنت  ت��وازي��اً، 
 14 »تسجيل  بيان  في  الضنية   - المنية 
وتوزعت  كورونا.  بفيروس  جديدة  إصابة 
اإلصابات على بلدات وقرى القضاء كاآلتي: 
وإصابة   ،2 عمار  دير   ،3 بخعون   ،4 المنية 
الفقس،  بيت  السفيرة،  من  كل  في  واح��دة 

عاصون، كفرحبو وسير«. 
قضاء  في  األزم��ات  إدارة  لجنة  وأعلنت 
 8 »تسجيل  اليومية  نشرتها  في  الكورة، 
خالل  الكورة  في  جديدة  إيجابية  ح��االت 
الشكل  على  موزعة  الماضية،  ساعة  ال�24 
أميون   ،)2( راسمسقا   ،)2( بدنايل  اآلتي: 
وكفريا   )1( عكرين  عين   ،)1( بصرما   ،)1(
التزام  وج��وب  المصابين  مناشدًة   ،»)1(

الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية.
بلدة  ف��ي  األزم���ة  خلية  أعلنت  بعدها، 
البلدة  في  جديدة  »إصابة  تسجيل  البيرة 
لسيدة سورية، لم تختلط بأحد من السكان 
انتقال  وُي��رج��ح  أي��ام،   10 ي��ق��ارب  م��ا  منذ 
المصابين  ألحد  مخالطتها  عبر  لها  العدوى 

في منزل ذويها في الكورة«.
ال��ط��ب��ي  »ال��ف��ري��ق  أن  إل���ى  وأش������ارت 
وزوجها  المصابة  مع  تواصل  لها  التابع 

كما  المنزلي،  الحجر  التزامهما  من  للتأكد 
لتأمين  شرطياً  بتصرفهما  البلدية  وضعت 
مع  الحتكاكهما  ت��ف��ادي��اً  مستلزماتهما 

العاّمة«.
بشير  الهرمل   - بعلبك  محافظ  وأش��ار 
اإلصابات  »عدد  أن  إلى  تصريح،  في  خضر 
محافظة  في  »كورونا«  بفيروس  اإلجمالي 
شباط  شهر  منذ  بلغ  ال��ه��رم��ل   - بعلبك 
وف��اة  ح��ال��ة   97 منها   ،6636 ال��م��اض��ي 
نشطة  حالة  و5084  شفاء  حالة  و1638 

اللحظة«.  حتى 
قرار  »التزام  بالمواطنين  خضر  وأه��اب 
وللحّد  العاّمة،  السالمة  على  حفاظاً  اإلقفال 
طائلة  تحت  وذل���ك  ال��وب��اء،  ان��ت��ش��ار  م��ن 

القانونية«.  المالحقة 
الصحة  وزارة  ف��ري��ق  أخ��ذ  ذل���ك،  إل��ى   
PCR في قاعة  156 عينة لفحوص  العامة 
بالتعاون مع  آل بلوق في بعلبك،  حسينية 
بلدية بعلبك و«الهيئة الصحية اإلسالمية«، 
إلى  الدخول  البلدية  الشرطة  عناصر  ونّظم 
الكمامة  وضع  التزام  من  والتأكد  القاعة، 

والحرص على المسافة اآلمنة.
كذلك، أعلنت بلدية الشيخ محمد في بيان، 
في  جديدتين  إيجابيتين  حالتين  وج��ود 
»التزام  المخالطين  جميع  من  طالبًة  البلدة، 
الالزمة،  الفحوص  وإج��راء  المنزلي  الحجر 

والتزام تدابير السالمة العامة. 
عن  بيان  ف��ي  أن��ص��اري��ة  بلدية  وأعلنت 
البلدة،  في  كورونا  بفيروس  جديدة  »إصابة 
إلى  المخالطين  داعيًة  المنزلي«،  الحجر  قيد 
»إجراء فحص pcr والتزام اإلجراءات الوقائية 

والتباعد االجتماعي ووضع الكمامات«. 
في  األزمة  لخلية  اليومي  التقرير  وأعلن 
أنه  مرجعيون   - عامل  جبل  بلديات  اتحاد 

مرجعيون  قضاء  طبيب  تقرير  على  بناًء 
والبلديات، ُسجل أمس: 18 حالة جديدة: 6 
طلوسة - 3 تولين - 2 الطيبة - 2 الصوانة 
 - الخيام   1  - مركبا   1  - الجبل  ميس   2  -
 2 الصوانة -   3 شفاء:  حاالت   7 كفركال،   1
أن  إل��ى  وأش���ار  كفركال.   2  - س��ري��ان  دي��ر 
المصابين في قرى االتحاد منذ بداية  »عدد 
شفاء  حالة  و412  إصابة   597 بلغ  األزمة 
 137 و20 حالة وفاة، ويوجد قيد المتابعة 
الحجر  قيد   132 مخبرياً:  مؤكدة  إصابة 

المنزلي و5 في المسشتفى«.
بنعفول  بلدية  أعلنت  ذل��ك،  غضون  في 
ف��ي ق��ض��اء ص��ي��دا ف��ي ب��ي��ان، ع��ن إصابة 
من  وطلبت  البلدة.  في  كورونا  بفيروس 
لجنة  مع  التواصل  له  المخالطين  جميع 
م��ا يلزم.  ال��ب��ل��دة إلج���راء  ف��ي  ال���ط���وراىء 
االلتزام  ض��رورة  األه��ال��ي  على  أك��دت  كما 
الصحة  وزارتي  عن  الصادرة  بالتعليمات 
ما  في  الصحة  توصيات  وتنفيذ  والداخلية 
معايير  كل  والتزام  والتباعد  الكمامة  خّص 

العامة. السالمة 
بلدة  في  األزم��ة  خلية  أعلنت  بالمقابل، 
أمس  ج��دي��دة  إص��اب��ة  تسجيل  ع��ن  ح���رار، 
عدد  ليرتفع  المقيمين،  من  كورونا  بفيروس 
آذار   17 منذ  تسجيلها  تم  التي  اإلصابات 
الماضي حتى أمس إلى 23 حالة: 16 حالة 
تم شفاؤها 6 حاالت تتلقى العالج المناسب 
الذين  المخالطين  من  وأملت  وفاة.  وحالة 
يتحّسسون  وم��ن  عنهم  التبليغ  يتم  ل��م 
السالمة  بتدابير  االلتزام  المرض  عوارض 
التالي:  المبادرة باإلتصال بالرقم  العامة و 
البلدة  أه���ل  ذّك���رت  ك��م��ا   .70745748
الوقاية  إج��راءات  بتطبيق  التقيد  بضرورة 

للحد من انتشار كورونا.

عّداد كورونا يوا�صل ارتفاعه: 6 حاالت وفاة و1782 �إ�صابة جديدة  

وزير ال�صحة: رغم النتائج غير االإيجابية �صُيفتح البلد االثنين

معا�شات �لمتقاعدين �أُنجزت 

األعمال  تصريف  حكومة  في  المالية  لوزير  اإلعالمي  المكتب  أوضح 
الدكتور غازي وزني، في بيان »أن معاشات جميع المتقاعدين بمن فيهم 
وقتها  في  المعنية  المصارف  إلى  وأُرسلت  أُنجزت  قد  الجيش،  متقاعدو 

المحّدد«.

فتح �لقطاعات مع �اللتز�م �لكامل بالوقاية

والمالهي  وال��م��ق��اه��ي  المطاعم  أص��ح��اب  نقابة  رئ��ي��س  غ���ّرد 
على  النقابة  حساب  على  الرامي  طوني  لبنان  في  والباتيسري 
»تويتر« كاتباً »ال يستطيع القطاع المطعمي أن يتكّبد كلفة تشغيلية 
من أجل نصف وجبة غداء من دون وجبة العشاء. نتطلّع بإيجابية 
بالتدابير  والصارم  الكامل  االلتزام  مع  القطاعات  فتح  إع��ادة  إلى 
من  تبّقى  ما  على  للحفاظ  العاّمة،  السالمة  وإج���راءات  الوقائية 
اللجنة  إلى  إيجابياً  تصّوراً  قّدمنا  وعّمال.  وموظفين  مؤسسات 

الوزارية لمكافحة فيروس كورونا لهذه الغاية«.

�ل�شركات �لم�شتفيدة من دعم 

�لمدخالت �لزر�عية

االلكتروني  الرابط  على  »للدخول  المزارعين  الزراعة  وزارة  لفتت 
استفادت  التي  الشركات  وعناوين  أسماء  لمعرفة  بالوزارة  الخاص 
من الدعم الحكومي للمدخالت الزراعية )مبيدات، أسمدة، بذور( وذلك 

 .»www.agriculture.gov.lb :على رابط الوزارة اإللكتروني
الدعم  من  استفادت  التي  الزراعية  »الشركات  بيان  في  ودعت 
المزارعين  بتسليم  االل��ت��زام  ض��رورة  إل��ى  لمدخالتها،  الحكومي 
عن  الصادرة  المزارع«  »استمارة  على  بناًء  المدعومة  األصناف 
الكميات  ناحية  من  م��زارع  كل  حق  توضح  والتي  الزراعة  وزارة 

حسب حيازته العقارية القابلة للزرع«. 

ت�شعيـرة �لمولـّد�ت �لخا�شـة

أن  الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها اإلعالمي،  أعلنت وزارة   
السعر العادل لتعرفات الموّلدات الكهربائية الخاصة عن تشرين الثاني 

هو التالي:
594  ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين في العدادات:
X 594 ل.ل.  20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية  5 أمبير:  - قدرة 

عن كل كيلواط  ساعة.
ل.ل.   X 594 قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية -

عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 594 ل.ل. 

عن كل كيلواط ساعة.
- تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العّدادات لكل 

أمبير إضافي.  5
وأوضحت أن »هذه التعرف�ة مبنّية على أساس سعر وسطي لصفيحة 

المازوت )20 ليتراً( لشهر تشرين الثاني البالغ 15607 ل.ل. وذلك بعد 
هامش  إلى  باإلضافة  الموّلدات  وأكالف  وفوائد  مصاريف  كل   احتساب 

ربح جيد ألصحابها«.
الحسابي  الجدول  على  بناًء  التسعيرة  هذه  »وص��درت  وأضافت 
المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 2010/10/14؛ وتطبيقاً لقرار 
اتخاذ  شأن  في   2011/12/14 بتاريخ  الصادر   2 رقم  الوزراء  مجلس 
آلية  إلى  واستناداً  الخاصة،  المولدات  تسعيرة  لضبط  الالزمة  التدابير 
المعلن  واالقتصاد(  الداخلية  )الطاقة  الوزارات  بين  المشتركة  التطبيق 
الطاقة  وزارة  مسؤولية  ح��ّددت  والتي   2011/12/20 بتاريخ  عنها 
أسعار  إلى  استناداً  الخاصة  المولدات  تسعيرة  تعميم  في  والمياه 
المازوت في نهاية كل شهر. تضاف نسبة %10 على التسعيرة المعتمدة 
في حال وجود الموّلد في منطقة جبلية أو في البلدات الصغيرة حيث عدد 

المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة«. 
كذلك أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية واالقتصاد ُكتباً 
آلية  بحسب  بالمقتضى  »للقيام   2020 الثاني  تشرين  تسعيرة   حول 

الضبط المشتركة«.

محادثات غير رسمية ل�»أوبك +« اليوم

للنفط،  منتجة  رئيسية  دوالً  تضم  التي   ،»+ »أوبك  مجموعة  ُتجري 
لها  مقرر  اجتماع  قبل  السبت  اليوم  ُبعد،  عن  رسمية  غير  محادثات 

األسبوع المقبل.
وتدرس »أوبك +« ما إذا كانت ستخّفف قيود إنتاج النفط اعتباراً من 
اإلنتاج  في  ستستمر  أم  ذلك،  قبل  اتفقت  كما  المقبل،  الثاني  كانون  أول 

بالوتيرة نفسها في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات جائحة كورونا.
من  الثانية  الموجة  ظل  في  لضغوطات  النفط  أس��واق  وتتعّرض 

فيروس كورونا المستجّد، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام.

وكانت ثالثة مصادر قريبة من »أوبك +« قالت لوكالة »رويترز«، إن 
فيهم  بمن  آخرين،  ومنتجين  »أوبك«  للبترول  المصّدرة  البلدان  »منظمة 
إنتاج  زيادة  إرجاء  إلى  يميلون   ،»+ »أوبك  مجموعة  إطار  في  روسيا، 

النفط المزمعة العام المقبل«.

تراجع النفط 
عيد  عطلة  بسبب  هادئة  تعامالت  في  أمس،  النفط  أسعار  تراجعت 
زيادة  من  مخاوف  وسط  انخفضت  إذ  المتحدة،  الواليات  في  الشكر 
فيروس  جائحة  على  لقاح  قضاء  إمكان  بشأن  وشكوك  المعروض 

كورونا.
نزلت العقود اآلجلة لخام »برنت« بواقع 10 سنتات إلى 47.70 دوالر 
اآلجلة  العقود  وهبطت  الليل.  خالل   1.7% فقد  أن  بعد  وذلك  للبرميل، 
للخام األميركي »غرب تكساس الوسيط« بواقع %1.9 إلى 44.85 دوالر 

للبرميل.
األسبوع،  هذا  المئة  في  ستة  حوالى  القياسيين  الخامين  كال  وصعد 
أن  األسبوع  هذا  سابق  وقت  في  »أسترازينيكا«  شركة  أعلنت  أن  بعد 
%90، ما ُيضيف  إلى  19 قد يكون فّعاالً بنسبة تصل  لقاحها لكوفيد - 
إطار  في  تطويرهما  يجري  آخرين  للقاحين  ناجحة  تجارب  نتائج  إلى 

الحرب إلنهاء أسوأ جائحة.
وقال كبير محلّلي األسواق لدى شركة »أواندا« لالستشارات جيفري 
على  ُبني  الثاني،  تشرين  في  النفط  ارتفاع  من  الكثير  ألن  »نظراً  هالي 
توقعات ومعنويات ومضاربات سريعة غير مبنية على أساسيات، فإن 

بعض التصحيح تأّخر كثيراً«.

الذهب في ثالث خسارة أسبوعية 

خسارة  ثالث  تسجيل  إل��ى  ويتجه  أم��س  الذهب  أسعار  تراجعت 
لقاح  بشأن  شكوك  بين  المستثمرون  يوازن  إذ  التوالي،  على  أسبوعية 

كورونا وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.
وانخفض الذهب في التعامالت الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.40 دوالر 
لألونصة، بانخفاض أسبوعي 3.2 في المئة. وزادت العقود األميركية اآلجلة 

للذهب 0.1 بالمئة إلى 1807 دوالرات لألونصة.
ال  لألسواق،  »بالنسبة  رودا  كايل  ماركتس«  جي  »آي  لدى  المحلّل  وقال 
أعتقد أن ذلك يغّير تصّور أنه سيكون هناك لقاح في وقت أقرب من المتوقع«.

وأضاف« إن المستثمرين يشرعون في الشراء على أساس أن التعافي 
تسييل  إل��ى  يدفعهم  وه��ذا   ،2021 في  زخماً  سيكتسب  االقتصادي 
هبوط  هو  الذهب،  سعر  انخفاض  من  حّد  وما  الذهب.  من  حيازاتهم 
الدوالر مع تحّسن اإلقبال على المخاطرة على خلفية أنباء إيجابية بشأن 
لقاحات كوفيد - 19  وآمال في انتقال أكثر سالسة إلى إدارة جو بايدن 

في الواليات المتحدة«.
إلى  المئة  في  الفضة واحداً  النفيسة األخرى، تراجعت  المعادن  ومن 
دوالر   949.5 إلى  بالمئة   1.3 البالتين  وهبط  لألونصة.  دوالر   23.22

لألونصة، وصعد البالديوم 0.4 بالمئة إلى 2391.7 دوالر لألونصة.

األسهم األوروبية تحّقق مكاسب
ارتفعت مؤّشرات األسهم األوروبية في نهاية تعامالت أمس وأغلقت 
ارتفاع  األحمر، مع  النطاق  األوروبية في  القطاعات والبورصات  غالبية 
عيد  بمناسبة  هادئة  تداوالت  وسط  التعامالت،  خالل  األميركية  األسهم 
الشكر. وفي بيانات اقتصادية، تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو 
ألول مرة في 7 أشهر خالل الشهر الجاري. وعند نهاية التعامالت، ارتفع 
393.2 نقطة،  0.4 بالمائة إلى مستوى  600« بنسبة  مؤّشر »ستوكس 

ليحّقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.9 بالمائة.
 6367.5 بالمائة عند   0.07 البريطاني بنسبة   كما صعد »فوتسي« 
ارتفع  حين  في  بالمائة.   0.2 بنحو  أسبوعياً  ارتفاعاً  ليسجل  نقطة، 
5598.1 نقطة، ليصعد بنحو  إلى  0.6 بالمائة  الفرنسي بنسبة  »كاك« 

الجاري. 1.8 بالمائة خالل األسبوع 
وصعد »داكس« األلماني بنحو 0.4 بالمائة عند 13335.6 نقطة، ما 

جعله يحّقق مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1.5 بالمائة.

اأ�صواق الطاقة واالأ�صهم

لمتقاعدين �أُ

اأخبار اقت�صادية

جانب من اجتماع برئاسة وزير الصحة لمتابعة ملف كورونا
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

} شارك وزير الخارجّية والمغتربين 
رياض المالكي، في االجتماع االفتراضّي 
ال��ذي دع��ا له االت��ح��اد األوروب���ي دول 
سياسة  لمناقشة  المتوسط،  جنوب 

الجوار وأولويات دول الجنوب.
وأكد المالكي في مداخلته أهمية هذا 
اللقاء الدوري الذي يساهم في التنسيق 
وإعادة  المتوسط،  ضفتي  بين  األفضل 
متبّرع  ع��اق��ة  م��ن  ال��ع��اق��ة  صياغة 
وملكية  شراكة  عاقة  إل��ى  ومستفيد 

لهذه العاقة من دون تمييز.
جائحة  أث��ر  على  المالكي  وع���ّرج 
ك����ورون����ا ع���ل���ى دول������ة ف��ل��س��ط��ي��ن 
الصحية  السلبية  وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا 
والمالية واالقتصادية، معرباً عن شكره 
الدعم  لتقديم  تحركت  التي  الدول  لكل 
لدولة فلسطين، واصا شكره الجتماع 
مؤخراً  انعقد  الذي  العشرين  مجموعة 
مالية  مبالغ  واعتماده  السعودية  في 
غير  المتضررة  ال��دول  لصالح  كبيرة 
لتدعيم  اللقاحات  توفير  على  القادرة 

مناعة مواطنيها.
المركزية  اللجنة  سر  أمين  أطلع   {
الرجوب،  جبريل  اللواء  فتح  لحركة 
القنصل البريطاني العام، فيليب هول، 
على  السياسية  التطورات  آخ��ر  على 

الساحة السياسية.
اللقاء  خال  هول،  الرجوب  ووضع 
الذي عقد في مدينة رام الله، في صورة 
ملف  صعيد  على  المستجدات  آخ��ر 
الحوار الوطني الهادف إلنهاء االنقسام 
خال  م��ن  الوطنية  ال��ش��راك��ة  وب��ن��اء 
ونزيهة،  حرة  ديموقراطية  انتخابات 
مؤكدا في هذا السياق التزام حركة فتح 
وعلى رأسها الرئيس أبو مازن بتحقيق 
الوطنية  الشراكة  وإنجاز  المصالحة 

وإنهاء االنقسام.
ووضع الرجوب القنصل البريطاني 
من  المتواصلة  االنتهاكات  صورة  في 
أبناء  بحق  ومستوطنيه  االحتال  قبل 
هدم  م��ن  المناطق،  كافة  ف��ي  شعبنا 
والتوسع  لألراضي  ومصادرة  للمنازل 

في بناء المستوطنات.
دولي  حراك  وجود  ضرورة  أكد  كما 
عاجل بهدف حماية شعبنا من انتهاكات 
االحتال، وإنهاء معاناته وتحقيق آماله 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  بإقامة 
مشكلة  وح���ل  ال��ق��دس  وع��اص��م��ت��ه��ا 
الاجئين على أساس قرارات الشرعية 

الدولية.

ال�سام

} ك��ش��ف��ت ش��ب��ك��ة ف��وك��س ن��ي��وز 
اإلخبارية األميركية أن جندية أميركية 
ولوجيستيا  مادياً  دعماً  قّدمت  سابقة 

لتنظيم إرهابي في سورية.
العام  االدع���اء  عن  الشبكة  ونقلت 
عناصر  إن  قوله  األميركي  الفيدرالي 
)اف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  من 
بتهمة  الجندية  باعتقال  قاموا  اي(  بي 
تقديم الدعم المالي إلرهابي من تنظيم 

جبهة النصرة المتطرف.
فقد  األميركية  العدل  ل��وزارة  ووفقاً 
التي  بيل  لماريا  اتهامات  توجيه  تم 
تنحدر من والية نيوجيرسي األميركية 
»بتقديم  عاماً   53 العمر  من  والبالغة 
النصرة  جبهة  لتنظيم  المادي  الدعم 

اإلرهابي«.

العراق

لمجلس  العامة  األمانة  أعلنت   {
ال�����وزراء، ان وف����داً ع��راق��ي��اً س��ي��زور 
الشهر  القاهرة  المصرية  العاصمة 
م��ذك��رات  بتفعيل  للمباشرة  المقبل 

التفاهم الموقعة في بغداد.
عن  الرسمية  األنباء  وكالة  ونقلت 
مجلس  »رئ��ي��س  إن  ق��ول��ه��ا،  األم��ان��ة 
المضي  ض���رورة  على  ش��ّدد  ال����وزراء 
مع  الموقعة  التفاهم  مذكرات  بتفعيل 

مصر«.
وأشارت األمانة الى أن »وفداً عراقياً 
سيزور القاهرة الشهر المقبل للمباشرة 
في  الموقعة  التفاهم  مذكرات  بتفعيل 

بغداد«.
عاوي،  علي  المالية  وزير  أعلن   {
أمس، أن وزارته تسعى لطرح سندات 
إل��ى  دوالر  م��ل��ي��ارات   5  3- بقيمة 

المواطنين بالعملتين الدينار والدوالر.

الأردن

} قال مسؤول ملف كورونا الدكتور 
انتشار  ورغ���م  إن���ه  الهياجنة  وائ���ل 
األردن  بقاع  جميع  في  كورونا  فيروس 
في  الثبات  بعض  إلى  متجهون  إننا  إال 
إلى أننا في  اإلصابات والنسب، مشيراً 

مرحلة »التفاؤل الحذر«.
استضافته  خال  الهياجنة  وأضاف 
وزارة  أن  صباحك  يسعد  برنامج  في 
المواطن  الثبات سببه هو  بأن  الصحة 
أن  يجب  الفيروسي  والمرض  وإلتزامه 

يصل إلى مرحلة الثبات.
وأش����ار إل���ى أن����واع ال��ف��ح��وص��ات 
ال��م��وج��ودة وه���ي اخ��ت��ب��ار »ب���ي سي 
األكثر  االختبار  هذا  ُيعتبر  حيث  آر«، 
حساسية للكشف عن العدوى النشطة 
مقدم  يقوم  إذ  للغاية،  دقيقة  ونتائجه 
الرعاية الصحية بجمع المخاط من أنفك 

أو حلقك باستخدام مسحة متخصصة.

الكويت

بورز  أند  ستاندرد  وكالة  ذك��رت   {
أن  االئتمانية  للتصنيفات   »S&P«
والرسملة  الجيدة  التمويل  أوض���اع 
القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية 

تدعم جدارتها االئتمانية.
تراجع  يشكل  أن  الوكالة  وتوقعت 
الظروف االقتصادية ضغطاً على جودة 
األصول، كما أن ربحية البنوك ستتراجع 
وحجم  ال��ه��وام��ش  ان��خ��ف��اض  بسبب 

اإلقراض، وارتفاع تكلفة االئتمان.

اأخبار الوطن
مفكر �سيا�سّي اأميركّي يدعو لف�سح الجرائم الأميركّية في �سورية.. ورو�سيا تقدم م�ساعدات غذائية لأكثر من األف عائلة في دم�سق 

الأ�سد لوزير الخارجية في�سل المقداد: دور مهم توؤديه الوزارة من خالل مجابهة الحرب ال�سيا�سّية والدبلوما�سّية 

تظاهرة لموؤيدي التيار ال�سدرّي و»�سائرون« ببغداد.. وال�سدر يدعو اإلى محاربة الإرهاب والف�ساد

بغداد: ننتظر توقيع 14 مذكرة تفاهم مع مو�سكو ورغبة في زيادة التعاون الع�سكرّي مع م�سر

اإعفاءات متزايدة من التجنيد 

بجي�ض الحتالل لأمرا�ض نف�سّية

مفاو�ض �سهيوني �سابق يت�ساءل: هل �سينقذ بايدن »حل الدولتين«؟

رام اهلل: م�ستعّدون للتوا�سل مع الدارة الأميركّية الجديدة

وزي��ر  استقباله  خ��ال  األس��د  الرئيس  أّك��د 
أدى  بعدما  المقداد  فيصل  السورية  الخارجية 
الذي  المهم  »الدور  على  أكد  الدستورية.  اليمين 
تؤديه وزارة الخارجية، سواء من خال مجابهة 
الحرب السياسية والدبلوماسية وتفنيد حمات 
سورية،  لها  تتعرض  التي  والتضليل  التشويه 
أو من خال تعزيز العاقات مع الدول الصديقة 
في  معها  للتعاون  جديدة  آفاق  وفتح  والحليفة 

مختلف المجاالت«.
المستمر  التواصل  أهمية  إلى  األسد  أشار  كما 
االغ��ت��راب،  دول  ف��ي  ال��س��وري��ة  الجاليات  م��ع 
وزارة  قبل  م��ن  ال��م��ب��ذول��ة  ال��ج��ه��ود  وتكثيف 
الخارجية وجميع مؤسسات الدولة، وبالتنسيق 
ع��ودة  تسريع  أج��ل  م��ن  الصديقة،  ال���دول  م��ع 
المناسبة  الظروف  وتهيئة  السوريين  الاجئين 

لهم في مدنهم وقراهم.
األميركي  السياسي  المفكر  دع��ا  ذل��ك،  إل��ى 
األميركّية  الجرائم  فضح  إل��ى  بوفارد  جيمس 
الرأي  أمام  سورية  في  »القذرة«  أميركا  وأسرار 
المتتالية  االعتداءات  سيما  وال  األميركي  العام 
التنظيمات  ودع��م  أراضيها  من  ج��زء  واحتال 
عليها  شنت  التي  الحرب  بداية  منذ  اإلرهابية 
لمنع اإلدارة األميركية المقبلة برئاسة جو بايدن 

من تكرارها.

موقع  نشرها  ل��ه  مقالة  ف��ي  ب��وف��ارد  وق���ال 
لمنع  أم��ل  »أف��ض��ل  إن  ن��ي��وز«  »كونسورتيوم 
والفظائع  واألكاذيب  األخطاء  من  جديدة  جولة 
والجرائم  واألك��اذي��ب  األخطاء  عن  الكشف  هو 
الرئيس  داعياً  سورية«  في  السابقة  األميركّية 
إلى  ترامب  دونالد  واليته  المنتهية  األميركي 
بشأن  »القذرة«  األميركية  السرية  الملفات  فتح 
سورية، معتبراً أن من شأن ذلك أن »يوفر ساحاً 

الذين  األميركيين  من  هائلة  أع��داد  يد  في  فعاالً 
يعارضون بشدة شن حروب جديدة«.

تعّهدت  بايدن  حملة  أن  إلى  بوفارد  وأشار 
خال  م��ن  س��وري��ة  على  ال��ض��غ��وط  ب��زي��ادة 
عليها  تطلق  التي  اإلرهابية  التنظيمات  تزويد 
واشنطن اسم المعارضة بالمزيد من األسلحة 
والمال مستشهداً بهذا الصدد بماحظة ماكس 
ايسترن  نورث  جامعة  في  المحاضر  ابرامز 
تم  الخارجية  السياسة  في  »خبير«  كل  بأن 
طرحه كعضو في مجلس حكومة بايدن سبق 
الحكومات«  »إس��ق��اط   سياسة  دع��م  أن  ل��ه 
بينها  م��ن  إره��اب��ي��ة  تنظيمات  وم��س��اع��دة 
مايين  وتهجير  البلدان  وتدمير  »القاعدة« 

الاجئين من ديارهم.
للناخبين  مقاله  في  س��ؤاالً  ب��وف��ارد  ووّج��ه 
الذين  السوريين  ع��دد  »ك��م  بقوله  األميركيين 
مستدركاً  االنتخابات«  يوم  في  لقتلهم  صّوتم 
سيتّم  المنحرف  السياسي  نظامنا  »بفضل 
مدى  على  السؤال  هذا  على  اإلجابة  عن  الكشف 
بايدن  إدارة  نجحت  إذا  المقبلة  األربع  السنوات 
في  الحرب  إلى  مجدداً  المتحدة  الواليات  بجر 
هناك  أن  نفسه  الوقت  في  معتبراً  س��وري��ة«، 
ان  الحالية  األميركية  اإلدارة  تستطيع  خطوات 
»لردع  واليتها  من  األخيرة  األشهر  في  تتخذها 

مثل هذه الحماقات«.
التعاون  وك��ال��ة  أك���دت  آخ���ر،  صعيد  على 

اإلنساني الروسية أنها قدمت مساعدات غذائية 
ألكثر من ألف عائلة سورية محتاجة في دمشق.

اإلنساني  التعاون  وكالة  مكتب  مدير  وأشار 
في  سوخوف،  نيكوالي  دمشق،  في  الروسية 
المساعدات  توزيع  أن  »نوفوستي«،  ل�  حديث 
مع  بالتنسيق  يأتي  المحتاجة  العائات  على 
حيث  الساحات،  توفر  التي  السورية  السلطات 
الناس  من  كبيرة  ألعداد  المساعدة  تقديم  يمكن 

مع االلتزام بالتباعد االجتماعي.
حزم  على  ال��س��وري��ة  ال��ع��ائ��ات  وحصلت 
مساعدات غذائية، يفترض أن تكون كافية لمدة 

3 أشهر.
وتّم  نوعها،  من  السابعة  الفعالية  هي  وهذه 
والصناعة  التجارة  غرفة  من  بتكليف  تنظيمها 
للتعاون  الفدرالية  الوكالة  من  بدعم  الروسية 
لتطوير  الروسية  الجمعية  وبمشاركة  اإلنساني 

عاقات الصداقة واألعمال مع سورية.
في  ون��واب  دمشق  محافظ  المراسم  وحضر 

البرلمان السوري وممثلو المجتمع المدني.
قوات  مرتزقة  اعتدى  الميدانّي،  الصعيد  على 
االحتال التركي من التنظيمات اإلرهابية بقذائف 
المدفعية على محيط بلدة ابو راسين شرق رأس 

العين بريف الحسكة الشمالي.
ع��دداً  أن  س��ان��ا  ل���  محلية  م��ص��ادر  وذك���رت 
مرتزقة  مصدرها  الثقيلة  المدفعية  قذائف  من 
االحتال التركي من اإلرهابيين استهدفت محيط 

تسّبب  ما  العين  رأس  ش��رق  راسين  أب��و  بلدة 
بوقوع أضرار مادّية في المكان.

الحدودية  المناطق  على  عدوانها  بداية  ومنذ 
العام  من  األول  تشرين  في  الباد  من  الشمالية 
والبلدات  القرى  من  ع��دداً  واحتالها  الماضي 
والمدن اتخذت قوات االحتال التركي ومرتزقته 
المحتلة  المناطق  تلك  اإلرهابية  التنظيمات  من 
على  المتواصلة  اع��ت��داءات��ه��ا  لتنفيذ  منطلقاً 
ونهبت  وسرقت  منهم  اآلالف  وهجرت  المدنيين 

ممتلكاتهم.
وأصيب  طفان  استشهد  متصل،  سياق  وفي 
من  لغم  انفجار  ج��راء  ب��ج��روح  آخ���ران  اث��ن��ان 
مخلفات اإلرهابيين في محيط عين عيسى بريف 

الرقة الشمالي.
وقالت مصادر محلية ل� سانا إن لغماً أرضياً 
في  أمس،  صباح  انفجر  اإلرهابيين  مخلفات  من 
مكان تواجد عدد من األطفال في محيط قرية أبو 
صرة في ريف مدينة عين عيسى شمال الرقة ما 
اثنين آخرين  تسبب باستشهاد طفلين وإصابة 

بجروح.
عمدت  اإلرهابية  التنظيمات  أن  إل��ى  يشار 
مناطق  في  الناسفة  والعبوات  األلغام  زرع  إلى 
التي  الزراعية والقرى  األراضي  انتشارها ضمن 
تنفجر  ما  وغالباً  وتحصينات  مقار  فيها  أنشأوا 
هذه  أهالي  من  المدنيين  بالسكان  األلغام  هذه 

المناطق.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، 
أحمد الصحاف، أن باده تنتظر توقيع 14 مذكرة 

تفاهم مع روسيا خال الفترة المقبلة.
وقال الصحاف في تصريح صحافي، إن »14 
مذكرة تفاهم وبمختلف القطاعات الحيوية تنتظر 
االجتماع  خ��ال  وموسكو  بغداد  بين  التوقيع 

المقبل للجنة العراقية - الروسية المشتركة«.
تطوراً  تشهد  الثنائية  »العاقات  أن  وأضاف، 
والتحدي المشترك اآلن هو فيروس كورونا وسبل 

مواجهته من خال تبادل الدعم مع روسيا«.
وأشار الصحاف إلى أن »مساحة االستثمارات 

تتسع بين البلدين ولن تقتصر عند حدود قطاع 
والعسكرية  األمنية  الخبرات  وت��ب��ادل  النفط 
التربية  منها  أخ��رى  حيوية  قطاعات  تشمل  بل 

والتعليم والصحة والتجارة والنقل«.
العراقي  الدفاع  وزير  أكد  متصل،  سياق  وفي 
في  ال��ع��راق  رغبة  على  س��ع��دون،  عناد  جمعة 
زيادة التعاون العسكري مع مصر، مشيداً بجهود 
الجيش المصرّي من أجل الحفاظ على االستقرار 

في المنطقة.
مع  زكي  محمد  المصري  الدفاع  وزير  وناقش 
نظيره العراقي الذي يزور مصر حالياً، سبل دعم 

القوات  بين  المشترك  العسكري  التعاون  أوجه 
المسلحة لكا البلدين في العديد من المجاالت.

القيادة  ح��رص  المصري  الدفاع  وزي��ر  وأك��د 
زيادة  على  المصرية  المسلحة  للقوات  العامة 
أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجاالت 
على نحو يلبي المصالح المشتركة بين القاهرة 

وبغداد.
اللقاء جلسة مباحثات بين  من جانبه أعقبت 
الجانبين تناولت بحث تطورات األوضاع الراهنة 
والدولية،  اإلقليمية  الساحة  على  وانعكاساتها 
االهتمام  ذات  الموضوعات  من  ع��دد  ومناقشة 

المشترك فى ضوء مجاالت التعاون العسكري.
الموّحدة  ال��ص��اة  أم��س،  انطلقت  ذل��ك،  إل��ى 
ال��ص��دري ف��ي ب��غ��داد وع��دد من  التيار  ألن��ص��ار 
أن  عراقية  إع��ام  وسائل  وذك��رت  المحافظات. 
أمنية  إج���راءات  شهدت  ال��م��وّح��دة«،  »ال��ص��اة 
الصحة  ب��ش��روط  ل��ال��ت��زام  م��ش��ددة،  وصحية 
اإلجراءات  األمنية  القوى  اتخذت  فيما  والسامة، 

لتوفير الحماية للمصلين.
وأُلقيت الخطبة األولى لصاة الجمعة الموحدة، 
العراقية.  العاصمة  وسط  التحرير  ساحة  في 
األنصاري،  خضير  الشيخ  ألقاها  التي  الخطبة 

كتبها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. 
نحن  »ال��ي��وم  أن  الخطبة  ف��ي  أك���د  ال��ص��در 
ملزمون بالدفاع عن معتقداتنا السماوية بالطرق 
والحرق  والّصلب  والقتل  بالعنف  ال  المشروعة، 
والظلم«.  والقصف  باالحتال  أو  الطرق  وقطع 
وأضاف »نحن أيضاً ملزمون بالدفاع عن العراق 
أمام الفاسدين الذين اعتلوا الكراسي والمناصب 
الحساسة في البلد، فمشروع اإلصاح أمانة في 

أعناقنا ولن نحيد عنه«.
وطن  في  نصلح  اليوم  »نحن  أنه  على  وشّدد 
وآبائنا،  وأنبيائنا  وأوليائنا  وسادتنا  أجدادنا 

الذي ما زال شعبه أسيراً للظلم والفقر وقد تكالبت 
عليه األيدي من الداخل والخارج«. وقال الصدر 
بالحكم،  طامعين  »لسنا  المكتوبة  الخطبة  في 
بالعراق،  السوء  يريد  من  على  بالنصر  وإنما 
عليه  والتسلط  الشعب  إخضاع  يريد  من  فمنهم 
يريد  من  ومنهم  ثرواته  نهب  ُيريد  من  ومنهم 
غرباً،  أو  شرقاً  الخارج  أسير  العراق  يبقى  أن 
الصهيوني  العدو  مع  التطبيع  يريد  من  ومنهم 

الغاصب«.
وشدد على ضرورة أن يكون الدفاع عن العراق 
مؤمنة  صدرية  »بأغلبية  البرلمان  قبة  تحت 
باإلصاح وبالدين وبالعقيدة وبالوطن. ومصّرة 
والتعالي  الصف  بوحدة  المشروع  إكمال  على 

على الخافات«. وإذ ذّكر بما »تعاهدنا سابقاً أمام 
لرئاسة وزراء  الخضراء، لنصلح  المنطقة  أسوار 
ضرورة  على  شدد  وطنها«،  تحب  عادلة  أبوية 
اتباع الطرق السلمية بالدفاع عن الوطن، »فالقتل 
والعنف آخر الكي ولسنا بصدده، وال هو ما تربينا 

عليه. فالناس ما بين أخ لنا أو نظير لنا«. 
الصدري  التيار  اتباع  من  اآلالف  وتوافد  هذا 
وجمهور كتلة سائرون إلى ساحة التحرير وسط 
بغداد للمشاركة في الصاة الموّحدة، والتظاهرة 
على  المشرفة  المركزية  اللجنة  إليها  دعت  التي 
التظاهرة سبقتها صاة  الشعبية.  االحتجاجات 
الجمعة، على أن يكون هناك تجمع لتاوة بيان 

وميثاق باسم التيار.

عن  الصهيونية،  »ه��آرت��س«  صحيفة  كشفت 
الملزمين  من  المعفيين  عدد  زي��ادة  تؤكد  معلومات 
بسبب  الصهيوني  االح��ت��ال  جيش  ف��ي   بالتجنيد 
إلى  الزيادة  هذه  الجيش  ويرجع  النفسية،  األمراض 
الشباب  أوس��اط  في  المتفشي  واالكتئاب«  »الذعر 

الصهاينة.
وأكدت الصحيفة في تقرير للخبير عاموس هرئيل، 
2020 سجل رقماً قياسياً في نسبة الرجال  أن »عام 
الحاصلين على إعفاء من الخدمة العسكرية ألسباب 

نفسّية«.
القوة  »قسم  في  جمعها  ت��ّم  معطيات  وبحسب 
البشرية« التابع لجيش االحتال، »فإن 11.9 بالمئة 
من الشباب الصهيوني الملزم بالتجنيد في هذا العام 

حصلوا على إعفاء كهذا«.
إلى  تشير  النسبة  هذه  أن  إلى  الصحيفة  ونّوهت 
العامين، وهي  50 بالمئة خال  »ارتفاع حاد بنسبة 
العقد  ط��وال  استمر  ال��ذي  ال��زي��ادة  لمنحى  استمرار 
نسبة  بلغت   2018 عام  في  أنه  موضحة  األخير«، 

الحاصلين على إعفاء ألسباب نفسية 7.9 بالمئة.
الطبي من  اإلعفاء  المقارنة، فإن »نسبة  ومن أجل 
الخدمة العسكرية ألسباب جسدية بقي ثابتاً تقريباً، 
من  بالمئة   2.2 العام   ه��ذا  الجسدي  اإلعفاء  وبلغ 

الشباب، مقابل 1.9 بالمئة قبل ثاث سنوات«.
وكشفت »هآرتس« عن حالة من القلق لدى الجيش 
بسبب »االرتفاع في اإلعفاء النفسي منذ بضع سنوات، 
لقسم  مركزة  جهود  عن  الحديث  دار  سنة  نحو  وقبل 
أعطى  والجيش  التوجه،  هذا  لوقف  البشرية  القوة 
تعليماته في حينه لضباط الصحة النفسية في مكتب 
طلبات  تعمقاً  أكثر  بصورة  يفحصوا  بأن  التجنيد، 

ولكن  التهّرب،  محاوالت  على  العثور  بهدف  اإلعفاء؛ 
يتضح من األرقام أن هذه الجهود لم تجد نفعاً«.

في  المتواصل  االرتفاع  جانب  »إل��ى  أنه  وذك��رت 
الذين  األص��ول��ي��ة  الدينية  ال��م��دارس  ط��اب  نسبة 
هي  »ت��ورات��ه  اتفاق  )حسب  إعفاء  على  يحصلون 
بالمئة،   15.9 إلى  العام  هذا  وصل  الذي  مهنته«(، 
اإلعفاءات النفسية تظهر باعتبارها المشكلة الرئيسية 
يتعلق  ما  كل  في  مواجهتها  الجيش  من  المطلوب 
بموضوع التجنيد«، بحسب الصحيفة التي نبهت إلى 
أن »معظم الحاصلين على اإلعفاء ألسباب نفسية، هم 

شباب علمانيون«.
هذا  أس���اس  ينسب  »الجيش  أن  إل��ى  وأش���ارت 
يتم  الذين  الشباب  ع��دد  في  ارت��ف��اع  إل��ى  االرت��ف��اع، 
وخوف،  اكتئاب  من  يعانون  كأشخاص  تشخيصهم 
وهو أمر بارز في »إسرائيل«، إضافة إلى ذلك، فاالرتفاع 
يرجع نتيجة انخفاض في قيمة الخدمة العسكرية في 

نظر أجزاء كبيرة من المجتمع اإلسرائيلي«.
في  أنه  يفترض  »الجيش  بأن  »هآرتس«،  وأفادت 
جزء كبير من الحاالت، يدور الحديث عن تهرب ليس 
له مبرر نفسي كاٍف«، منّوهة إلى أن المعطيات األولية 
 1 بنسبة  زيادة  تتوقع  المقبلة،  التجنيد  دورات  عن 
في المئة في عدد الحاصلين على اإلعفاء النفسي عام 

.»2021
ولم تستبعد أن »يتم تسريع الظواهر القائمة حالياً 
واالجتماعية  االقتصادية  الصعوبات  خلفية  على 
في  المتواصلة  كورونا  أزمة  أحدثتها  التي  والنفسية 
»انخفاض  من  حالة  هناك  أن  مؤكدة  »إسرائيل«، 
الدافعّية للخدمة في الجيش بشكل عام، والخدمة في 

وحدات مهمة أو قتالّية بشكل خاص«.

رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  كشف 
فريق  مع  مباشرة  غير  اتصاالت  عن  المالكي، 
جو  األميركية  للرئاسة  الديمقراطي  المرشح 

بايدن.
باده  استعداد  إلى  المالكي  رياض  ولفت 
تحت  واشنطن  م��ع  االت��ص��ال  ق��ن��وات  إلع���ادة 

قيادة الرئيس المقبل.
وقال المالكي في تصريحات: »نحن نعلم أنه 
الرئيس  إلدارة  شهرين  من  أقل  سوى  يتبق  لم 
متفائلون  ونحن  ت��رام��ب،  دون��ال��د  األميركي 

بشأن اإلدارة الجديدة في واشنطن«.
اتصاالت  مباشر  غير  بشكل  »لدينا  وتابع: 
مع  أخ��رى  م��رة  التعامل  وإع��ادة  فريقه..  مع 

اإلدارة الجديدة في واشنطن بعد يناير«.
إلعادة  لنا  كافية  أسباب  »هناك  وأض��اف: 

التواصل مع اإلدارة األميركية الجديدة«.
مكالمة  إج���راء  »طلبنا  المالكي:  وص���ّرح 
تحديد  انتظار  في  نحن  بايدن..  مع  هاتفية 
المكالمة  ه��ذه  مثل  ل��ح��دوث  المحّدد  ال��وق��ت 

الهاتفّية«.
أن  رفضها  الفلسطينية  السلطة  وأعلنت  هذا 
بعدما  الوساطة،  دور  المتحدة  الواليات  تلعب 
للكيان  عاصمة  بالقدس  واشنطن  اعترفت 

الصهيوني، ونقلت سفارتها إليها.
فلسطين  ب��ي��ن  ال��م��ف��اوض��ات  وت��وق��ف��ت 
الرئيس  ت��ول��ي  م��ن  ع��ام  بعد  و«إس��رائ��ي��ل« 
األميركي دونالد ترامب رئاسة البيت األبيض.

الصهيوني  المفاوض  كتب  السياق،  وفي 
الصهيوني  الرئيس  مكتب  مدير  السابق/ 

»المونيتور«  موقع  في  مقالة  بيريز،  شمعون 
التي  العناصر  بعض  فيها  تناول  األميركي، 
هو  وما  سام،  اتفاق  الى  التوصل  لعدم  أدت 

المطلوب الستعادته. جاء فيها:
الخارجية  السياسة  خبراء  معظم  يجادل 
الصراع  لحل  ناضجة  ليست  ال��ظ��روف  ب��أن 
الواليات  وينصحون  الفلسطيني،  الصهيوني 
الثقة  لبناء  طموحاتها  من  بالحد  المتحدة 
الفلسطيني  األداء  تحسين  مع  الطرفين،  بين 

كشريك موثوق.
تناول الرئيس رؤوفين ريفلين هذه المسألة 
)نوفمبر(،  الثاني  تشرين   22 في  بالتحديد 

معرًبا عن أمله في أن يساعد الرئيس المنتخب 
الطرفين.  بين  الثقة  استعادة  في  بايدن  جو 
قال ريفلين، في تلخيصه بصراحة: »يمكننا أن 
نقول دولتين لشعبين، دولة واحدة للشعبين، 
لكن   - الكثير  فعل  يمكننا  كونفدرالي،  اتحاد 

علينا أوالً بناء الثقة«.
بين  ال��م��ت��ب��ادل��ة  ال��ث��ق��ة  أه��م��ي��ة  إن��ك��ار  إن 
إنكار  بمثابة  هو  والفلسطينيين  »إسرائيل« 
الثقة«  »بناء  هل  لكن  التفاح،  وفطيرة  لألمومة 
تسوية  إلى  للتوصل  عنه  غنى  ال  مسبق  شرط 
التسلسل  يعمل  أن  يجب  ذلك.  أعتقد  ال  دائمة؟ 

في االتجاه المعاكس.

فوري  لرفع  الداعي  باده  موقف  شوانغ  جينغ  المتحدة  األمم  لدى  الصين  مندوب  نائب  جّدد 
لإلجراءات االقتصادية القسرية األحادية عن سورية.

وقال جينغ إن الصين تحّث الدول المعنية والتي من ضمنها الواليات المتحدة على رفع العقوبات 
أحادية الجانب عن سورية.

االعتداءات  الى  مشيراً  سورية،  في  اإلره��اب  على  القضاء  ضرورة  الصيني  المندوب  نائب  وأكد 
المتكررة التي تنفذها التنظيمات االرهابية في إدلب.

وأشار جينغ إلى التزام الصين بضرورة الحل السياسي لألزمة في سورية من خال الحوار، مشدداً 
على احترام سيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها وفي عمل لجنة مناقشة الدستور.

ودعا جينغ المجتمع الدولي إلى مساعدة سورية في إعادة بناء بنيتها التحتية ومواجهة جائحة 
كوفيد 19 وتحسين الوضع االقتصادي في أنحاء الباد.

قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، إن تنظيم »داعش« حالياً في مرحلة »انكسار كبير«.
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهّدد المجمع 

العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب الباد، العراق  30 أكتوبر/تشرين األول 2020
أرشيفية«  »م��واد  من  ح��ّذرت  المشتركة  العمليات  بأن  أمس،  صباح  عراقية،  إعام  وسائل  وأف��ادت 

يستخدمها التنظيم إليهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية.
»داعش«  عصابات  أن  الخفاجي،  تحسين  اللواء  المشتركة،  العمليات  قيادة  باسم  المتحدث  وأكد 
اإلرهابية انكسرت انكساراً كبيراً في العام الحالي، وانخفض عدد هجماتها اإلرهابّية بسبب العمليات التي 

تقوم بها القوات األمنية، ال سيما الجهود االستخبارّية وهي اآلن في مرحلة االندحار. 
وقال الخفاجي: إن القوات األمنّية تواصل عملياتها االستخبارّية التي مارست ضغطاً كبيراً على هذه 

المجاميع اإلرهابّية.
وأشار تحسين الخفاجي إلى أن »المواطن بات واعياً لما يتم طرحه من تلك العصابات التي تحاول 
الكذب باعتمادها على مواد أرشيفية قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها اإلرهابية المنهارة 
معنوياً، بسبب الضربات المتتالية التي تتلقاها هذه العصابات، وإلقاء القبض على عناصرها وقياداتها 

اإلرهابية«.

ال�سين تدعو لرفع الإجراءات 

القت�سادّية الق�سرّية عن �سورية

العمليات الم�ستركة في العراق: 

»داع�ض« في مرحلة »انك�سار كبير« 
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قالت مصادر دبلوماسية 
إن عملية االغتيال التي 

استهدفت العالم النووي 
اإليراني ترسم معالم 

المرحلة الفاصلة عن نهاية 
والية الرئيس األميركي 
متوقعة عمليات اغتيال 

وضربات أمنيّة وعمليات 
خاصة لتصفية أهداف 

تصيب مقدرات ورموز 
إيران ومحور المقاومة 

لفرض وقائع جديدة قبل أن 
تقرر إدارة الرئيس المنتخب 
جو بايدن العودة للتفاوض.
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�غتيال رئي�س مركز �لأبحاث و�لتكنولوجيا �لإير�نّي في عملّية �إرهابّية

وظريف يرّجح تورط »�إ�شر�ئيل« في عملية �لغتيال.. ودهقان يّتهمها بدفع �لمنطقة نحو حرب �شاملة

�أحز�ب جز�ئرّية تنّدد بالئحة �لبرلمان �لأوروبّي ب�شاأن حقوق �لإن�شان في �لبالد

لوكا�شينكو: لنقل 

�شالحيات من الرئي�س 

للحكومة والبرلمان

ألكسندر  ال��ب��ي��اروس��ي  ال��رئ��ي��س  ق��ال 
الحالي  »الدستور  إن  أم��س،  لوكاشينكو 
من  الكثير  ال��دول��ة  رئ��ي��س  يمنح  للباد 
تركها  يخشى  فهو  وبالتالي  السلطة، 

لرئيس غير معروف«.
للدستور  مؤيد  »أنا  لوكاشينكو،  وبين 
الجديد. ليس ألن هناك حاجة إلى نوع من 
الديمقراطية. ال يتعلق األمر بالديمقراطية. 
هذا  مثل  أن  هو  الحالة  هذه  في  يقلقني  ما 
غير  لرئيس  ُيعطى  أن  يمكن  ال  الدستور 

معروف«.
فلدينا  مشاكل.  هناك  »ستكون  وتابع، 
دستور خطير للغاية. كازاخستان وروسيا 
المتقدمة  ال��دول  هي  ه��ذه  ربما  ون��ح��ن... 
الدستور  ه��ذا  مثل  لديها  ال��ت��ي  ال��ث��اث 
الصارم الجاد، حيث يتوقف كل شيء على 
ندرك  هذه،  النظر  وجهة  من  الرئيس.  قرار 
الله سيأتي ويريد شّن  أن شخصاً ال سمح 
دستور  إنشاء  إلى  نحتاج  نعم،  ح��رب... 
في  الباد  تنهار  ال  حتى  لبلدنا  نافع  جديد 

وقت الحق«.
بياروسيا  رئيس  أعلن  سابق،  وقت  في 
من   80%-70 »أن  لوكاشينكو،  ألكسندر 
إلى  نقلها  يتم  قد  الدولة  رئيس  صاحيات 

والحكومة«. البرلمان 
في  الجماهيرية  االحتجاجات  وب��دأت 
من  التاسع  في  بياروسيا  أنحاء  جميع 
التي  الرئاسية،  االنتخابات  عقب  آب، 
ألكسندر  الحالي،  الدولة  رئيس  بها  فاز 
المعارضة  اعتبرتها  والتي  لوكاشينكو، 
)وفقاً  م��زورة  ونتائجها  نزيهة  غير  بأنها 
حصل  ال��م��رك��زي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات  للجنة 

%80.1 من األصوات(. لوكاشينكو على 

اإقالة كي�شنجر 

واأولبريت وم�شت�شارين 

اآخرين من البنتاغون!

»إدارة  بأن  أميركية  إعام  وسائل  أعلنت 
أقالت  ت��رام��ب،  دون��ال��د  األميركي  الرئيس 
المستقلين  المستشارين  كبار  من  ع��دداً 
الخارجية  وزي��را  رأسهم  على  للبنتاغون، 
وم��ادل��ي��ن  كيسنجر  ه��ن��ري  ال��س��اب��ق��ان 

أولبرايت«.
أمس  أول  ان«  ان  »س��ي  شبكة  وأك��دت 
دفاعيين،  مسؤولين   3 عن  نقاً  الخميس، 
صحة الخبر عن إقالة كيسنجر وأولبرايت، 
بوليسي«،  »فورين  مجلة  نشرته  بعدما 
مشيرة إلى أن »اإلقاالت األخيرة طالت يوم 
في  آخرين  بارزين  أعضاء  أيضاً  األربعاء 

مجلس السياسة الدفاعية«.
وبين األعضاء المقالين، النائبة السابقة 
السابقين  األعضاء  من  وهي  هارمن،  جاين 
لمجلس  التابعة  االستخبارات  لجنة  في 
في  الجمهورية  األغلبية  ورئيس  النواب، 
وقائد  كانتور،  إيريك  سابقاً  النواب  مجلس 
العمليات البحرية السابق األميرال المتقاعد 
غاري راوهيد، ومدير العمليات السابق في 
البنتاغون رودي دي ليون، ونائب مستشار 
اإلبن  بوش  جورج  إدارة  في  القومي  األمن 

جاك داير كراوتش الثاني.
»اإلقاالت  أن  بوليسي«  »فورين  وذكرت 
الهيئة  ف��ي  ع��ض��واً   11 إج���م���االً  ط��ال��ت 
بتقديم  المعنية  الفدرالية  االستشارية 
الدفاع  وزي��ر  إل��ى  المستقلة  االستشارات 

ونائبه«.
ولفتت المجلة إلى أن »إدارة ترامب حاولت 
مسؤولين  تعيين  طويل  وق��ت  م��دى  على 
الذي  االستشاري  المجلس  في  لها  موالين 
الجيش  في  كباراً  سابقين  مسؤولين  يضم 

والخارجية والكونغرس«.
وزير  أسبوعين  قبل  أقال  ترامب  وكان 
ب��وزارة  منصبه  من  إسبر،  م��ارك  ال��دف��اع 
كريستوفر  مكانه  وعين  األميركية،  الدفاع 
بأثر  ال��دف��اع  وزي��ر  بأعمال  قائماً  ميلر، 
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  وهو  فوري، 

اإلرهاب.
مدير  أسبوع،  قبل  أيضاً  ترامب  أقال  كما 
وكالة األمن السيبراني وأمن البنية التحتية 

كريس كريبس.
قال  »توتير«،  على  تغريدة  وفي  ترامب، 
بشأن  لكريبس  األخيرة  »التصريحات  إن 
أمن انتخابات 2020 تفتقر إلى الدقة بشكل 

كبير«.

باك�شتان ت�شّدد على موقفها �لمبدئي و�لثابت ب�شاأن �لق�شية �لفل�شطينّية

وتوؤكد على �لحل �لدبلوما�شّي للحفاظ على �لتفاق �لنووّي

تقرير �إخبارّي

ماكرون �أمام تحدٍّ �شعب في مو�جهة بوتين و�إردوغان  

ظريف،  ج��واد  محمد  اإلي��ران��ّي��ة  الخارجّية  وزي��ر  دان 
العملية  واصفاً  زادة،  فخري  محسن  العالم  اغتيال  أمس، 

ب�»اإلرهابّية والعمياء«.
مؤشرات  »هناك  بأن  اإليراني  الخارجية  وزير  وصرح 
ال��ن��ووي  ال��ع��ال��م  مقتل  ف��ي  إس��رائ��ي��ل��ي  دور  ع��ن  خطيرة 

اإليراني«.
وقال ظريف إنه »مطلوب من أوروبا وضع حّد لسياسة 
تعتبر  التي  الجريمة  هذه  واستنكار  المزدوجة  المعايير 

إرهاب دولة«.
بدورها امتنعت وزارة الدفاع األميركية »البنتاغون« عن 
فخري  محسن  اإليراني  النووي  العالم  مقتل  على  التعليق 

زاده، الذي اغتيل بعد ظهر أمس الجمعة في طهران.
للمرشد  العسكري  المستشار  دهقان،  حسين  حمل  فيما 
عن  المسؤولية  »إسرائيل«  خامنئي،  علي  اإليراني  األعلى 
اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران أمس 

الجمعة.
أن  »ت��وي��ت��ر«  م��وق��ع  ف��ي  حسابه  عبر  ده��ق��ان  وك��ت��ب 
»الصهاينة في آخر أيام الحياة السياسية لحليفهم )الرئيس 
األميركي دونالد ترامب( يسعون إلى تصعيد الضغط على 

إيران بهدف نشوب حرب واسعة النطاق«.
قتلة  رؤوس  على  كالصاعقة  ردّن��ا  »سيكون  وت��اب��ع: 

الشهيد المظلوم وسيندمون مما فعلوه«.
األعلى  المرشد  مستشار  وص��ف  أخ��رى،  تغريدة  وف��ي 
في  الرعب  بعث  شهيداً  »كان  بأنه  المغتال  العالم  اإليراني 
ستاحقهم  جهاده  »نتائج  أن  على  مشدداً  األع��داء«،  قلوب 

كالكابوس«.
وأكدت وزارة الدفاع اإليرانية مقتل رئيس مركز األبحاث 
عملية  في  زاده،  فخري  محسن  ال��وزارة  في  والتكنولوجيا 

اغتيال وصفتها ب�»اإلرهابية«.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن »عناصر إرهابية 
محسن  تقل  سيارة  الجمعة،  أمس  ظهر  هاجمت  مسلحة 
ب��وزارة  والتكنولوجيا  األبحاث  مركز  رئيس  زاده  فخري 

الدفاع«.
األمني  فريقه  بين  االشتباك  »أثناء  أن��ه  إل��ى  وأش��ارت 
بجروح  زاده  فخري  محسن  السيد  أصيب  واإلرهابيين، 
الفريق  ينجح  لم  ولألسف  المستشفى،  إلى  ونقل  خطيرة 

الطبي في إحيائه«.
وقالت وكالة »فارس« إن العالم النووي اإليراني محسن 

فخري زاده قتل بإطاق نار في العاصمة طهران.
وأوضحت أن »اغتياله تم عن طريق انفجار تعّرضت له 
العالم  »مرافقي  أن  مضيفة  الرصاص«،  إطاق  ثم  سيارته 
النووي اشتبكوا مع فريق االغتيال والعملية أدت إلى مقتل 

شخصين على األقل«.

نتنياهو  بنيامين  »اإلسرائيلي«  ال��وزراء  رئيس  وك��ان 
استياء   2018 ع��ام  فيها  أعلن  التي  الكلمة  في  وص��ف 
الوثائق  من  واسعة  حزمة  على  اإلسرائيلية  االستخبارات 
فخري  نووية،  ترسانة  لتطوير  طهران  بمساعي  المتعلقة 

زاده بأنه يقود برنامج طهران النووي العسكري.
فخري   - االس��م  ه��ذا  »ت��ذك��روا  حينذاك:  نتنياهو  وق��ال 

زاده«.
إن  حاتمي  أمير  اإلي��ران��ي  الدفاع  وزي��ر  ق��ال  جهته،  من 
العلماء  واستشهاد  الباد  علماء  مع  يتسامح  ال  »العدو 

يكشف عمق حقدهم«.
وُيعّد الشهيد محسن فخري زاده من أكثر العلماء نفوذاً 

في مجال األبحاث العلمية في إيران.
وأفادت مصادر إخبارية أن »هذا العالم النووي استشهد 
خال  مجهولين  يد  على  الشخصي  حارسه  مع  أمس،  ظهر 
نزاع مسلح، ما أسفر عن اغتيال هذا العالم النووي وإصابة 
اإلرهابية  العملية  ه��ذه  أثناء  بجراحات  أيضاً  حارسه 

الجبانة«.
وكان هذا العالم الشهيد هو الوحيد الذي ذكره نتنياهو 
أن  »إسرائيلية«  إع��ام  وسائل  وذك��رت  البرامج،  أحد  في 

»مؤامرة اغتياله قد فشلت مرة في السنوات الماضية«.
خمس  م��ن  ك��واح��د  زاده  فخري  محسن  اس��م  أن  يذكر 
في  شخصية   500 أقوى  قائمة  ضمن  إيرانية  شخصيات 

العالم وفق مجلة فورين بوليسي األميركية.
وتم تصنيف فخري زاده باعتباره »عالماً أول في وزارة 
السابق  والمدير  اإليرانية  المسلحة  القوات  ودعم  الدفاع 
لمركز أبحاث الفيزياء )PHRC(« في 24 آذار 2007 ، على 

قائمة عقوبات مجلس األمن الدولي ضد إيران.
النووي  العالم  هو  زاده  فخري  محسن  الشهيد  والعالم 
اإليراني الوحيد الذي تمت تسميته مباشرة من قبل رئيس 
الوزراء »اإلسرائيلي« بنيامين نتنياهو خال عرض دعائي 
أسلحة  برنامج  في  يعمل  كان  أنه  زاعماً  الماضي،  العام 
العالم  أن »اسم  نووية. وزعمت وسائل إعام »إسرائيلية« 

وصل إلى الموساد عبر قوائم األمم المتحدة«.
للجيش  العامة  األرك��ان  رئيس  ق��ال  آخ��ر،  صعيد  على 
»اقتدار  إن  سابق،  وقت  في  باقري،  محمد  اللواء  اإليراني، 
األجنبية  القوى  مخططات  أحبط  قد  لقواته  البحرية  القوة 

للسيطرة على المنطقة«.
الذكرى  بمناسبة  له  بيان  في  أمس،  صباح  باقري  وأكد 
 ،)-1988  1980( اإليرانية  العراقية  الحرب  النتهاء  ال�32 
إطار  في  كبيرة  بخطوات  قامت  لباده  البحرية  »القوة  أن 
لبلوغ  الدفاعية  ومتطلباتها  واستراتيجياتها  الباد  عقيدة 

مكانة تشّع بعظمتها واقتدارها«.
إحباط  في  نجحت  البحرية  القوات  »إن  باقري:  وتابع 

للسيطرة  األجنبية  والقوى  العالمي  االستكبار  مخططات 
على المكّونات األمنية للمنطقة، وجعلت من إيران اإلسامّية 
اإلقليمّية  المياه  في  وأم��ن  وصداقة  سام  رسالة  حاملة 

والدولية«.
اإليرانية  »البحرية  أن  إلى  باقري  محمد  اللواء  وأشار 
شواطئ  م��ن  االستراتيجي  عمقها  توسيع  ف��ي  نجحت 
أعالي  إلى  الهندي  المحيط  وشمال  عمان  وبحر  الخليج 
الحساس  بدورها  وتقوم  البعيدة،  والمحيطات  البحار 
»الضرورات  أن  على  مشدداً  للمنطقة«،  عابر  آمن  كماذ 
هذه  استمرار  تتطلب  المحتملة  التهديدات  عن  الناجمة 
المضاعفة،  المعنوية  والروح  الحازم  التقّدم  من  العملية 
أبعاد  لها  ستكون  والتي  أسرع،  بشكل  والحركة  والعمل 

واسعة«.
بدورها، أصدرت البحرية اإليرانية، أمس، بياناً تحدثت 
أثناء  لقواتها  تابعة  بحرية  فرقاطة  نفذتها  ملحمة  عن  فيه 
التام  قواتها  استعداد  وأكدت  اإليرانية،  العراقية  الحرب 

ل�«صون واستقرار الباد«.
»فارس«  أنباء  وكالة  نشرته  الذي  البحرية  بيان  وجاء 
اإليرانية، بمناسبة »يوم القوة البحرية«، والتي أشارت من 
خاله إلى إنجازات قواتها في الحرب التي خاضتها القوات 

اإليرانية بين عامي 1980 و1988.
ونّوه البيان إلى أن »القوات اإليرانية دمرت بشكل كامل 

حسين،  ص��دام  الرئيس  عهد  في  العراقي  الجيش  ق��وات 
هذه  في  كبير  دور  لها  كان  إيرانية  فرقاطه  عن  وتحدثت 

االنتصارات«، على حد زعمها.
اليوم  40 عاماً وفي مثل هذا  البيان: »إنه قبل  وجاء في 
حينما صنعت الفرقاطة البطلة )بيكان( تلك الملحمة، ربما 
البحرية لجيش الجمهورية  القوة  لم يفكر أحد بأن تتحول 
قوة  إل��ى  فقط  ليس  ع��ق��ود   4 بعد  اإلي��ران��ي��ة  اإلس��ام��ي��ة 
استراتيجية في مياه جنوب وشمال الباد بل أن ترفع أيضاً 
الحرة  البحار  في  األميال  آالف  بعد  على  إيران  اقتدار  راية 

والمياه البعيدة«.
مع  بالتزامن  يأتي  الحدث  هذا  فإن  الوكالة،  وبحسب 
الذكرى األربعين لقيام الفرقاطة »بيكان« بعملية »مرواريد« 
والتي سيطرت من خالها على المنصتين النفطيتين »البكر« 
والعمية«، وهزمت فيها الجيش العراقي في ذلك الوقت مع 

حلفائه اإلقليميين.
األميركي  الجيش  إرهابيي  أن  »رغ��م  البيان:  وأض��اف 
الحرب  فترة  خال  وسبان  سهند  البارجتين  استهدفوا 
تم  قد  البارجتين  مثيات  من  العشرات  فان  المفروضة، 

تصنيعها بهمم وعزائم وخبرات اإليرانيين«.
ونوه البيان إلى »اإلنجازات الكبيرة التي حققتها القوات 
والغواصات  الحربية  السفن  تصنيع  حيث  من  اإليرانية 

والقدرات واإلمكانات الدفاعية للباد«.

نّددت أحزاب جزائرية بالائحة التي أصدرها نواب في 
اإلنسان  حقوق  وضعية  بشأن  أمس،  األوروب��ي  البرلمان 
في الجزائر، وكشفت في بيانات منفصلة المغالطات التي 
الشؤون  في  األوروبّية  للهيئة  السافر  والتدخل  تضمنتها 

الداخلية للجزائر.
أن  أم��س،  اعتبر،  الوطني  التحرير  جبهة  ح��زب  بيان 
»الائحة تتضمن مفردات غير دبلوماسية وغير أخاقية في 
التعامل مع دولة ذات سيادة، والتعدي على كرامة شعبها، 
اإلنسان  حقوق  وضعية  على  وزوراً  كذباً  القلق  وادع��اء 
الجزائر«،  في  الدينية  األقليات  ومصير  الصحافة  وحرية 
الدبلوماسية  مقومات  ألدنى  يفتقد  الهيئة  »عمل  أن  مؤكداً 

وحسن الجوار واحترام سيادة الدول«.
ما  الديموقراطي  الوطني  التجمع  وص��ف  جهته،  من 
واالدعاءات  الواهية  ب�»المزاعم  األوروبية  الائحة  في  ورد 
تقترن  التي  الخلفيات  عن  وتساءل  ال��ص��ادرة«،  الباطلة 
التوظيف.  وطبيعة  التوقيت  حيث  من  الائحة  بصدور 
األوروبي  البرلمان  »إن  قال:  »فيسبوك«  على  بيانه  وفي 
ضد  أحقاده  وتتقاسم  فلكه  في  تسير  التي  األب��واق  وكل 

تتخذ  وأنها  والتغيير،  التجديد  مسار  في  ماضية  الجزائر 
سيادة  بكل  شعبها  لمصالح  مناسبة  تراها  التي  القرارات 

واسقالية«.
رفضها  ال��وط��ن��ي  اإلص���اح  ح��رك��ة  أعلنت  ب��دوره��ا، 
الشؤون  في  األوروب���ي  للبرلمان  السافرة  ل�«التدخات 
الداخلية للجزائر، الفتة إلى أن الائحة تخدم أجندة جيو- 

سياسية تقليدية معادية لبادها«.
الوطني  اإلص��اح  حركة  رفضت  نفسه،  السياق  وفي 
ميزان  في  والتطفيف  المغشوشة  الُمعلّبة  »الديموقراطية 
الحرية  بأدعياء  وصفتهم  من  وذّك��رت  اإلنسان«،  حقوق 
مطالبة  أوالً.  شعوبهم  مع  بممارستها  اإلنسان  وحقوق 
التحامل  هذا  رفض  إلى  األوروب��ي  البرلمان  في  »الشرفاء 
بعض  نواب  طرف  من  لإلصرار  والتصدي  الجزائر  على 

األحزاب والتيارات المعروفة بعدائها التاريخي للجزائر«.
البرلمان  تبنى  واحدة،  سنة  غضون  في  الثانية  وللمرة 
تدهور  ينتقد  أمس  أول  ملزم،  غير  طارئاً  ق��راراً  األوروب��ي 
من  قلقهم  عن  النواب  وأعرب  الجزائر.  في  اإلنسان  حقوق 

تقييد الحريات ومن تعديات مهددة لها.

أن  ج��ودري،  حفيظ  زاه��د  الباكستانية  الخارجية  باسم  المتحدث  أّك��د 
اإليراني«،  النووي  االتفاق  على  للحفاظ  الوحيد  السبيل  هي  »الدبلوماسية 
في  التوتر  وإزال��ة  القضايا  لتسوية  الحوار  انتهاج  »ض��رورة  إل��ى  مشيراً 

المنطقة«.
المسؤول الباكستاني جّدد التأكيد أن باده لن تعترف ُمطلقاً ب� »إسرائيل«، 
ما لم يتم التوّصل الى تسويٍة عادلٍة ترضي الشعب الفلسطيني، مشدداً على 
أنه »ليس هناك من تغييٍر في موقف باكستان المبدئي والثابت بشأن القضية 

الفلسطينية«.
وقبل أيام، كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية أن الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، بحث ضرب إيران »لعرقلة عودة بايدن إلى االتفاق النووي«. 
ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم يوم 
البيضاوي  المكتب  اإلثنين أن »ترامب سأل كبار المستشارين في اجتماع في 

الموقع  ضد  إجراء  التخاذ  خيارات  لديه  كانت  إذا  عما  الماضي  الخميس  يوم 
النووي اإليراني الرئيسي في األسابيع المقبلة«.

وأوضحوا أن »االجتماع قد ُعقد بعد يوم من إعان المفتشين الدوليين عن 
زيادة كبيرة في مخزون إيران من المواد النووية«.

كذلك توّقع الرئيس االيراني حسن روحاني من اإلدارة األميركية المقبلة أن 
»تدين سياسات الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران وأن تصلح السياسات غير 

الصحيحة«. 
بينما أشار موقع »ميدل إيست آي« إلى أن »ترامب يعيق عودة بايدن إلى 

االتفاق النووي اإليراني«.
وعن التطبيع بين باكستان و«إسرائيل«، رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان كان أّكد  في أكثر من مرة أال جدوى من االعتراف ب�»إسرائيل« أو التطبيع 
معها، ألن »أصحاب القضية يرفضون ذلك«، ويعتبر أّن »الفلسطينيين أصحاب 

قضية ُظلموا وُحرموا من حقوقهم واغتصبت أراضيهم«.
هي  اباد  »إسام  أن  مزاعم  حول  المتاحقة  التقارير  ظل  في  أتى  خان  كام 
الدولة اإلسامّية التي ستوقع على اتفاق التطبيع لتأمين غطاء إسامي واسع 
إسامية  دول  رفض  ظل  في  وحدها،  تترك  ال  وحتى  السعودية،  جانب  إلى 
وازنة، وال سيما أن باكستان دولة إسامّية نووّية وخامس دولة في العالم من 

حيث السكان، بتعداد يبلغ 212 مليون نسمة«.
القائد محمد علي  وتحدث رئيس وزراء باكستان، عمران خان، عن  وصية 
جناح )مؤسس جمهورية باكستان(، التي تشدُد على أن باكستان لن تعترف 

ب�»إسرائيل« حتى »إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسويٍة عادلة«.
جاء تعليق خان بعد أيام من اإلعان عن اتفاق بين »إسرائيل« واإلمارات، 
اإلم��ارات  إع��ان  على  احتجاجاً  الباكستانيين،  آالف  عشرات  تظاهر  كذلك 
و«إسرائيل« تطبيع العاقات بينهما رسمياً، بما في ذلك تبادل فتح السفارات.

يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أمام تحّد مزدوج منذ وقف 
إطالق النار في ناغورني قره باغ يتمثل بـ»المحافظة على بعض النفوذ في 
هذا الملف في مواجهة موسكو وأنقرة مع تلبية تطلعات التيار القوي المؤيد 

لألرمن الذي يطالب فرنسا بموقف قوّي«.
فبعدما نّدد بالتدخل التركي إلى جانب باكو وإرسال »جهاديين« سوريين 
موالين لتركيا إلى منطقة النزاع خالل المعارك التي استمرت ستة أسابيع 
بين أذربيجان وأرمينيا، انتقل الرئيس الفرنسي للدعوة إلى »إشراف دولي« 
برعاية  الثاني  تشرين  من  التاسع  في  أبــرم  الــذي  النار  إطــالق  وقــف  على 

روسيا.
ويتمسك ماكرون بدور مجموعة مينسك للوساطة في هذا النزاع التي 
عليها  والتي   1994 العام  منذ  وروسيا  وفرنسا  المتحدة  الواليات  تضم 
للنزاع  سياسية  تسوية  عن  البحث  في  كــامــالً«   دورهــا  »استعادة  برأيه 
العائد إلى حقبة انهيار االتحاد السوفياتي. وأعلن إقليم ناغورني قره باغ 
واحد  جانب  من  استقالله  أرمنية،  غالبية  وتسكنه  أذربيجان  في  الواقع 

العام 1991.
من  روسيا  بموافقة  تركيا  تتمكن  أن  من  خشيتها  عن  فرنسا  وُتــعــرب 
يبقى  المهمة  هذه  إطار  أن  خصوصاً  السالم،  حفظ  عمليات  في  المشاركة 

مبهماً.
إال أن عدداً من المراقبين يرون أن مجموعة مينسك التي تعتبر انعكاساً 

الجيوسياسي  الــواقــع  مع  تتوافق  تعد  لم  الــبــادرة  الحرب  بعد  ما  لمرحلة 
الراهن الذي يشهد انكفاء أميركياً وعودة قوية لروسيا ولقوى إقليمية على 

الساحة الدولية.
باريس  في  واالستراتيجية  الدولية  العالقات  معهد  في  الخبير  ويــرى 
ديدييه بيون أن »مجموعة مينسك كما شكلت باألساس قد انتهت. لقد قام 
فالديمير بوتين بضربة معلم فيما سجل األتراك نقاطاً سواء أعجبنا األمر 

أم ال«.
ويضيف »تجد فرنسا نفسها خارج اللعبة، ألنها وقفت إلى جانب أرمينيا، 

مع أن وضعها كوسيط يحتم عليها الحياد«.
مواجهة  في  نفسها  الفرنسية  التنفيذية  السلطة  وجــدت  الــواقــع،  وفــي 
في  ألف   600 نحو  أفرادها  عدد  البالغ  األرمنية  الجالية  من  كبيرة  ضغوط 
فرنسا وجزء من الطبقة السياسية المتعاطفة مع قضية جرائم اإلبادة التي 

لحقت باألرمن والمتخّوفة من »التوسع« التركي في المتوسط والقوقاز.
وأكد إيمانويل ماكرون من جهته أن »ما من أحد محايد تماماً في النزاع«، 
امتداد  أنها  على  المنطقة  إلــى  شــيء  كل  قبل  تنظر  »روسيا  أن  إلــى  مشيراً 

مباشر لها، فيما لتركيا مطامع فيها«.
وشّدد الرئيس الفرنسي على أن »على الواليات المتحدة أن تشارك إلى 

جانبنا من جديد«، معوالً على الرئيس المنتخب جو بايدن.
ويرى بعض المراقبين أن على فرنسا »التخلي عن مشاركتها في رئاسة 

مجموعة مينسك نظراً إلى قربها من أرمينيا وعالقاتها المضطربة أصالً مع 
تركيا«.

أن  فال  دي  توماس  لألبحاث  أوروبــا  كارنيغي  مركز  في  الخبير  ورأى 
»دوالً مثل ألمانيا والسويد لديها عالقات أكثر توازناً مع أرمينيا وأذربيجان 

يمكنها على األرجح القيام بالمزيد«.
ودعا البرلمان األذربيجاني أول أمس، منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
إلى استبعاد فرنسا من مجموعة مينسك بعد إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي 

نصاً يطالب باالعتراف بناغورني قره باغ.
لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان يرى أن فرنسا العضو 
في مجلس األمن الدولي تحافظ »على ثقلها السياسي في هذه القضية« حتى 

»لو أن قوتها أقل من قوة روسيا«.
مجلس  إقــرار  بعد  محرجة  نفسها  تجد  الفرنسية  التنفيذية  السلطة  أن  إال 
الشيوخ األربعاء النص المؤيد لالعتراف بناغورني قره باغ، مع أنه غير ملزم.

وحذر ماكرون قائالً »ما أن تعترف فرنسا بناغورني قره باغ لن تبقى لها 
عالقات دبلوماسية مع أذربيحان«، وستخسر أي ثقل لها في المفاوضات. 

واستبعد راهناً أي خطوة في هذا االتجاه.
اإلنسانية  المساعدة  على  التركيز  الحالي  الوقت  في  باريس  وتفضل 
ألرمينيا التي يتدفق إليها الجئون من مناطق استعادت أذربيجان السيطرة 

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

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

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

الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفكتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

القرن  ثالثينات  أوائل  منذ  الحزب  عرفت  التي  والقرى  البلدات  من 
شهداء  وق��ّدم��ت  متقدماً،  ح��ض��وراً  تاريخه  في  وسطرت  الماضي، 
أحد  يهتم  ان  نأمل  التي  بلهيص«  »مجدل  بلدة  تتميز  ومناضلين، 
العمل  الرياحين عن نشأة ونمو  الكثير من  أبنائها، فيدّون  رفقائنا من 
أمثال االمين الشهيد  الحزبي فيها، وعن رفقاء شهداء ومناضلين، من 
أحمد حمود، واألمين منيب حمود، فتبقى »مجدل بلهيص« خالدة في 

تاريخ الحزب وفي وجدان الرفقاء بأجيالهم المتعاقبة. 
 1958 عام  لالغتيال  تعّرض  كان  حمود  أحمد  األمين  أّن  المعروف 
من  الدين  سيف  ورفيق  الحق  عبد  صخر  الرفيَقين  مع  عائداً  كان  فيما 

مهمة حزبية في األراضي الشامية. 
أما ماذا عن األمين منيب حمود الذي نحكي عنه ضمن ملف الحزب 
في منطقة »البقاع األوسط«، على اعتبار أنه استقر في منطقة دير زنون 

المنطقة.  الياس، وكان له حضوره الحزبي والشعبي في هذه  – بر 
*

معه  تراسلت  ثم  عنه  عرفت  الماضي،  القرن  سبعينات  أوائل  في 
في  مقيماً  وكان  الحدود،  عبر  لمكتب  رئيساً  كنت  نشاطه.  وتابعت 
جزيرة »كوراساو« المجاورة لفنزويال، فلم يكن ينصرف فقط العماله 
كان  محلية  إذاع��ة  عبر  وإعالمياً  إذاعياً  ينشط  كان  إنما  التجارية، 

اس�تأجر ساعات فيها أسبوعياً. 
وعاد األمين منيب يتابع جهاده القومي االجتماعي على ُخطى شقيقه 

األمين الشهيد أحمد، فانتخب عضواً في »هيئة منح رتب األمانة« .
من أجل التعريف عن األمين منيب نورد ما لدينا من معلومات على 

أمل ان يكتب عنه رفقاء عملوا معه حزبياً، فننشر ذلك الحقاً.
*

رحيل األمين منيب حمود
بتاريخ 14 آذار 1996 صدر النعي التالي باألمين منيب حمود: 

الحزب السوري القومي االجتماعي
آل حمود وأنسباؤهم في الوطن والمهجر

عموم أهالي مجدل بلهيص – البقاع الغربي
ينعون بمزيد من األسى فقيدهم المرحوم

*

 األمين منيب جميل حمود
عضو هيئة منح رتبة األمانة

توفي يوم الخميس 14 آذار 1996، سيوارى الثرى في مسقط رأسه 

الساعة   1996 آذار   15 الجمعة  يوم  الغربي  البقاع   / بلهيص  مجدل 
الثانية بعد الظهر. 

ُتقبل التعازي أيام الجمعة والسبت واألحد 17/16/15 آذار 1996 
في منزله مجدل بلهيص. 

منزله  في   96 آذار   20/19/18 واألربعاء  والثالثاء  االثنين  وأيام 
دير زنون طريق الشام قرب محطة الشمس. 

*
والتشييع المهيب الذي رافقه: 

اليوم  في  وشّيع   1996 آذار   14 الخميس  يوم  منيب  األمين  توفي 
من  حشد  وسط  بلهيص  مجدل  بلدته  في  األخير  مثواه  إلى  التالي 
الحزب  رئيس  ضّم  مركزي  وفد  تقّدمهم  واألصدقاء  والرفقاء  األهالي 
من  كبير  وعدد  المحايري،  عصام  األمين  حجل،  مسعد  األمين  آنذاك 

األمناء والمسؤولين. 
الغربي  البقاع  عام  منفذ  ألقى  الثرى،  الراحل  األمين  يوارى  أن  قبل 
في  منيب  األمين  ومآثر  مزايا  فيها  عدد  كلمة،  وّهاب  عبدالله  الرفيق 

دروب الناضل وسعيه لرفعة شأن حزبه وأمته. 
ثّم ألقى األمين عادل طبري كلمة هيئة منح رتبة األمانة، فكلمة مركز 

الحزب لعميد اإلذاعة األمين أنطون غريب. 
*

قالوا فيه
نشر الصحافي الرفيع مفيد سرحال هذه الكلمة الموجهة إلى األمين 

منيب حمود في عدد الديار الصادر بتاريخ 1996/3/18: 
المؤمن،  بيقين  العقيدة  جمر  على  القابضين  من  واحد  حمود  منيب 
وأبى  االستكانة،  على  العصّي  الرسولي  العارف  بصدق  طريقه  مشى 

ركوب هودج التيه والالمباالة. 
المتوضئ  الوجدان  حنايا  في  الخاشع  المؤمن  أيها  حمود،  منيب 
المؤيدة  البطولة  معارج  في  المرتقي  ال�»نحن«،  حقيقة  بصباحات 

بصحة العقيدة.. سالم لروحك، سالم لألمانة فيك. 
موجهة  توقيع،  بدون  كلمة،  »الديار«  نشرت   1996/3/21 وفي 
يوماً  أربعين  مرور  بمناسبة  حمود،  منيب  األمين  الراحل  الرفيق  إلى 

على رحيله، بعنوان: ال�»منيب ال يغيب«، جاء فيها: 
فقيدنا  شقيق  حمود  أحمد  الشهيد  رحيل  على  مضت  عاماً  أربعون 
العزيز منيب، يوم اغتيل في طريق عودته من دمشق عام 1956 بعد 

إنجازه مهمة حزبية كانت تهدف إلى وقف حرب اإلبادة ضد الحزب.
وألن إبادة الحزب »واجبة« فال بّد من إزاحة كل من يقف في وجهها، 

وشقيقات  وأشقاء  أبناء  وراءه  ومخلفاً  منيباً  شهيداً  أحمد  ومضى 
عائلة  كل  في  كما  العائلة،  في  العقيدة  ترّسخت  وقوميات  قوميون 

قومية اجتماعية، وفشلت اإلبادة واستمر الحزب. 
اإلبادة، يمكن، أن تنجح لو جرى إحصاء كامل شامل لكل من انتمى 
القوميين  جميع  وأُبيد  اليوم،  حتى   1932 عام  منذ  الحزب  هذا  إلى 
أجداداً وآباًء وأحفاداً، ومحيت آثارهم من التاريخ ومن الكتب والجرائد، 
العقيدة،  بهذه  آمن  من  كّل  على  القضاء  في  اإلبادة  تنجح  قد  وعندئذ 
ولكن عبثاً أن تنجح في إبادة العقيدة ذاتها ومحوها، إذ هي تنتقل من 
جيل إلى جيل ويتخذها العضو »إيماناً لي ولعائلتي وشعاراً لبيتي«، 
سورية«  »تحيا  مساًء  أو  صباحاً  القومية  العائالت  أطفال  فيستقبلك 
بدالً من صباح أو مساء الخير، سواء أكانت في بيروت أم في الخليل 
أم في البصرة أو في الزرقا أم في القامشلي أم في اسكندرون أم حيث 
يوجد مغتربون في ترينداد أو أبيدجان أم في فريتاون أم ميشيغن أم 
أوتاوا أو كليفلند أم في الخليج. وفي كل عام يتخرج في المخيمات آالف 

األشبال القوميين االجتماعيين. 
بعد أعوام التشريد والغربة والفرقة التقيت في بيروت األمين منيب، 
تشّع منه ابتسامة شقيقه أحمد ذاتها، وهدوء أحمد ذاته، وحتى اسم 

أحمد ذاته أطلقه على ابنه الوحيد. 
أربعون عاماً من العطاء الحزبي المتواصل لن تنتهي برحيلك أيها 
قومية  عائلة  يترك  هو  إذ  يغيب  ال  المنيب  ألن  منيب،  الحبيب  األمين 
الزوجات  ق��دوة  نجاة،  العزيزة  الرفيقة  تحضنها  كاملة  اجتماعية 
ودنيا  أليسار  نفوس  في  العقيدة  وفعل  الراعية  األم  ومثال  القوميات 

وربا وأحمد. 
ال تزال عباراته ترن في أذني قبل سفره إلى البرازيل العام الماضي، 
أو تخالف  أو »موافقة« يرفضها وجداني  أوقع كلمة  »أكسر« قلمي وال 
قناعاتي »يجب أن تحفظ للحزب نقاءه وللرتبة ألقها وحصانتها، وأن 

نكون قدوة في تشريفها«. 
أيها الرفيق المنيب عنه عائلة بكاملها تحمل العقيدة وتؤدي الرسالة 
وتلتزم مبادئ السلوك التي ربيتها عليها، والمناقب التي تحليت بها، 

ستبقى ذكراك حية فينا بكل عطاءاتك. 
زرع  من  غاب  فما  تغيب،  ولن  بيننا  ستبقى  المنيب،  الرفيق  أيها 
أحفاده  ليؤلف  الطوائف،  جميع  »مصاهرة«  فكرة  أبنائه  نفوس  في 
وأبناء  عم  وأبناء  أوالداً  تضم  نموذجية  منفذية  بعده  من  وأبناؤهم 
خؤولة وأبناء عمات وخاالت وأنسباء فيها كل طوائف ومذاهب لبنان 
وكيانات الوطن و»جنسياته«، كما جميع منفذيات الحزب ومديرياته 

وقياداته. 

بالصادرة  ربطاً  حماة،  منفذية  من  وردتنا  كانت  المرفقة  البيانات 
ِقبل منفذ عام  المرفوعة من   2004/08/03 72/9/41 تاريخ  رقم 

حماة الرفيق ياسر الحكيم)1(، وهذا نصها: 
في  االجتماعيين  القوميين  عن  ص��درت  بيانات  ثالثة  ربطاً  نرفق 
حماة في الخمسينات، ليست لدينا تفصيالت عن الزمن بدقة، وال عّمن 
تأريخ  )دائرة  حضرتكم  إلى  أرسلناها  موضوعها  ألهمية  لكن  كتبها، 
الحزب(. نقترح أيضاً نشرها في مجلة الحزب، كموضوع مستقّل من 

نفس مضمون البيانات المرفقة. 
حماة 2004/08/03. 
المنفذ العام 
الرفيق ياسر الحكيم

بدري  الصيدلي  األم��ي��ن  ه��و  المعني  ال��ع��ام  المنفذ  أّن  ن��رّج��ح  نحن 
إبان  دوره  إل��ى  عنه  المعممة  ال��ن��ب��ذة  ف��ي  أش��رن��ا  وق��د  جريديني)2(، 

االضطرابات التي حصلت في حماة في ظّل االنتداب الفرنسي. 
إلى لجنة تاريخ  ندعو من يملك معلومات مفيدة لتاريخنا أن يكتب 

الحزب.
ال يتوّضح لنا الترتيب الزمني لتلك البيانات التي وردتنا دفعة واحدة 

من دون أن تحمل تواريخ محددة، لذلك ننشرها كما وردتنا. 
ل. ن. 

*
»إلى المواطنين في حماة«

أيها المواطنون النبالء: 
هذا لكم نداء ونذير فالفتنة أشّد من القتل، والسماء بالعز ال أن نتناحر 
مذاهب وطوائف في الدين الواحد، وعدّونا في ديننا ووطننا ُيمعن تنكيالً 

وتقتيال.
لله  أسلم  من  مّنا  مسلمون،  الوطن  هذا  في  وكلنا  الجهاد؟  من  ضّد 

باإلنجيل ومّنا من أسلم لله بالقرآن ومّنا من أسلم لله بالحكمة. 
إّن آية الكفر أن يكذب اإلنسان على أخيه إيقاداً لفتنة أو جّراً لمغنم أو 

تشفياً لعمل شخصّي محض. 
إننا في أشداق تنين العداوة االستعمارية، فّكاه في الشرق والغرب، 
والحزبية  والجنوب،  الشمال  في  وطننا  قلب  في  أصبحت  وأنيابه 

المذهبية يحّرمها الله في كتابه الكريم. 
فأسلمت  ديناً  باإلسالم  أمتنا  الله  أعّز  لقد  النبالء:  المواطنون  أيها 
بالكتب المقدسة لرب العالمين وانتفى الشرك، والله ال يرضى بأن يذّل 
المهاجم  للعدو  سائغة  لقمة  ونصبح  ريحنا  وتذهب  فنقتتل  وطننا  بنا 

وللطامع المترّبص. 
أيها المواطنون: إّن الجهاد الحق يكون ضّد الذين قاتلونا وأخرجونا 
أن  يمكن  وال  وإجراماً.  تقتيالً  يمعنون  يزالون  وال  وشّردونا،  ديارنا  من 
نتحاشى  وبأن  الصحيح،  بالتآخي  إال  وديننا  وطننا  في  عدّونا  نرّد 

الفتنة. فالدين لله، وال إكراه في الدين. 
لقد عملنا أمس في إيقاظ الضمير القومي في الشباب المقتتل، وتأّكد 
لنا أّن بعض ذوي األغراض زادوا في إشعال الفتنة لهدر الحيوية، واليوم 
العّزة الوطنية والتقوى  نتقدم إلى ضمير الشعب نناشده، وإلى شعور 
الدينية في العقالء، فال يسمحوا بأن يعود الشباب إلى مثلها، ونتقّدم من 
شبابنا األبّي نوقظ فيه أعمال الروّية، فال يكون من أّي عمل نقوم به ما 

يساعد العدو أو يسّر الطامع المستعمر. 
األعمال الدينية يجب أن تكون بالتعليم والقدوة والله يحب المتقين، 

يوّرثهم األرض بالعز القومي الصحيح. 
السوريون القوميون االجتماعيون

*
إلى المواطنين في حماة
أيها المواطنون األحرار:

في هذه الظروف الصعبة التي تمّر بها البالد، والتي تحتاج معالجتها 
التام  االستقرار  وإلى  العليا،  القومية  للمصلحة  المواطنين  وعي  إلى 
هذه  مثل  في  والضجيج.  التظاهر  عن  البعيد  الصامت  المنتج  والعمل 
التصادم بين طائفَتين في  إلى  الظروف تقوم فتنة طائفية عنيفة تؤدي 

السلمية، وبين طائفة وحزب في مدينة حمص. 
إّن بالدنا التي بدأت تدفن النعرات الطائفية بعد زوال االستعمار عن 
األمة  أبناء  الفتنة تبرز لتوقع بين  أّن هذه  اليوم لترى  جزء منها تتطلّع 
الواحدة، وليس من نتيجتها إال زيادة البلبلة والفوضى في البالد وضياع 

مصلحة الشعب وحياته ومصيره. 
وال  حصل.  والتصادم  وقعت  فالفتنة  األسباب،  عن  نبحث  أن  نريد  ال 
ما  إلى  الواعين  المواطنين  ننّبه  أن  نريد  إنما  المسؤول،  نعّين  أن  نريد 
بالدنا  إّن  الشوارع.  في  والصراخ  التظاهر  سياسة  إليه  تؤدي  أن  يمكن 
ولوحدة  العليا  القومية  للمصلحة  د  الموحِّ الشعور  إلى  تكون  ما  أحوج 
حياة الشعب. فهذه الفتنة ال تؤدي إال إلى زيادة االنشقاق والتباعد بين 
أبناء األمة الواحدة، وإلى توسيع البلبلة والفوضى في صفوف المواطنين 
العليا  مصلحتهم  عن  بها  المواطنين  وُتلهي  الطائفية،  النعرة  وانتشار 

كمجتمع واحد يشترك بوحدة الهدف ووحدة المصير ووحدة المصالح. 
أو  حزباً  أو  جماعًة  نتائجها  تتناول  ال  والتناحر  البغض  إث��ارة  إّن 
وحيويتها  إمكانياتها  هدر  إلى  وتؤدي  بكاملها  األمة  تصيب  إّنها  طائفة، 
على مذبح األنانية الفردية والتعّصب الطائفي البعيد عن تعاليم الدين 

السمحة السامية. 
أيها المواطنون األحرار: 

بخطر  عميق  شعور  عن  الصادر  الثالث  النداء  بهذا  إليكم  نتوجه  إننا 
وطننا  وتهديد  االجتماعي  بنائنا  تأخير  في  وأثرها  الحيوية  هدر  نتائج 
بأوخم العواقب، إنما نناشد العّزة فيكم وندعوكم إلى نبذ كل الخالفات 
المجال  وتفسح  تقدمنا  وتوقف  وتناحرنا،  تفّسخنا  تزيد  التي  الطائفية 

أمام اإلرادات األجنبية للسيطرة علينا. 
إننا نشفق من أن ُتهدر حيويتنا وقوتنا على مذبح التناحر الداخلي. 
الوعي  هذا  على  نعتمد  وشعورهم،  المواطنين  وعي  على  نعتمد  إننا 

والشعور لنهيب بالمواطنين إلى التضامن والترابط وإزخار القوة، ألننا 
وطننا،  وتطهير  األجنبية  اإلرادات  ورّد  المغتصبين  لدفع  سنحتاجها 
إلى السماء، فالسماء ال بأن نذّل  ليكون لنا وحدنا نحيا به بالعّز طريقاً 

للعدو في تناحرنا. 
السوريون القوميون االجتماعيون

*
إلى المواطنين في حماة

أيها المواطن الكريم: 
إننا إذ نخاطبك اآلن، نتوجه إلى النبل األصيل في نفسك وإلى شعور 
لكي  نبلك  نخاطب  السامية؛  أعماقك  في  المواطنة  بواجب  المسؤولية 
التصادم  حوادث  علينا  تجّرها  التي  باألخطار  للتفكير  دافع  منه  يكون 
الداخلي، ونتوجه إلى شعورك وتفكيرك لتذكر أنه في اليوم الذي تصلك 
أخبار المذابح التي يقوم بها اليهود على الحدود ُتقام مظاهرات نتائجها 

الحتمية تسهيل أمرنا أمام العدو. 
الذين  أمام  بيننا  فيما  فيها  نتساهل  بأن  الدين  يأمرنا  التي  فاألمور 
أبناءنا من ديارهم دون أن يبالوا مذهبهم، ودون أن  حاربونا وأخرجوا 
يميزوا أية طريقة يتقربون بها إلى الله العلّي، إّن هذه األمور نعصى فيها 

الدين الصحيح باالقتتال المرهق. 
لعياله،  أنفعهم  إليه  أحّبهم  الله،  عيال  كلهم  الناس  المواطنون:  أيها 
والدفع السامي هو الدفع بما هو أحسن وأفضل، ال باالقتتال الذي يساعد 

العدو في أن يفقدنا أرضنا. 
إّن االقتتال الذي تدفعه وتجّسمه وتضّخمه المآرب، ال يمكن أن يرضي 
الله ألّنه بعيد عن تعاليم الدين الصحيح؛ تعاليم التآخي. وتدّبر الدين ال 
يكون بأن ُنضعف ذاتنا بالتناحر أمام أعداء ديننا ووطننا الذين يذبحون 

أبناءنا في الجنوب. 
النبل األصيل والشعور بالواجب نحو الوطن المقدس يأبى علينا أن 
نثأر طائفياً، فنعصى تعاليم الدين الصحيحة. فالدين ال يجوز أن يكون 

إال الحب المشّع المنير.
أيها المواطنون: كّل سوري هو مسلم لرّب العالمين فاتقوا الله، وما لنا 

من عدو نحاربه في ديننا ووطننا إال اليهود. 
لمصلحة  وديننا  ووطننا  أنفسنا  على  حرباً  تناحرنا  في  نكون  فال 

اليهود.
السوريون القوميون االجتماعيون 

هوامش:
)1( ياسر حكيم: عرفته منفذاً عاماً ناجحاً لمنفذية حماة، وعرفت عنه مهارته 

الكيان  لها  تعّرض  التي  الكونية  الحرب  بدايات  في  للخطف  تعّرض  كطبيب. 
وبتجسيده  الحزبي  بنشاطه  بتفانيه،  بذكائه،  بطلّته،  يلفتني  كان  الشامي. 

لفضائل االلتزام القومي االجتماعي. 
)2( األمين بدري جريديني: لإلطالع على النبذة المعممة عنه مراجعة موقع 
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الأمين منيب حمود... م�ضيرة ن�ضالية زاخرة

من جزيرة كورا�ضاو اإلى ع�ضوية هيئة منح رتبة الأمانة

بيانات �ضادرة عن القوميين الجتماعيين في حماة

في خم�ضينيات القرن الما�ضي

{ األمين سمير رفعت
تجمعنا  الماضي،  القرن  سبعينيات  في  زارن��ي  حين  عّمان  في  التقيته 
فلسطين  هّم  ويجمعنا  وعاشراً،  وثانياً...  أوالً  االجتماعية  القومية  العقيدة 

الجرح الكبير، الكبير، في جسد األمة. 
استضفته في بيتي في عّمان، وكنا ننطلق الى قيادة فتح – مكتب التعبئة 
أنا  وأنطلق  هناك  أودع��ه  المقاوم،  بالعمل  تتعلق  أمور  لبحث   – والتنظيم 
لبرامج  ومراقباً  لألخبار  مذيعاً  كنت  حيث  األردني  التلفزيون  في  عملي  إلى 
التلفزيون. ونتفق أن نعاود اللقاء في ساعة معّينة لننطلق الى مطعم األمين 
الدوار  اّن اسمه »الدبلومات« في  الغذاء، واذكر  المعلم لتناول طعام  يوسف 

األول من جبل عّمان.
وكنت  الغذاء؟  لنا  ليجّهز  يوسف  باألمين  اتصلت  هل  الدائم  سؤاله  كان 
استغرب تسّرعه في كّل ما يريد ان ينجز، الى ان سألته: لماذا العجلة سنصل 
الى المطعم ونطلب ما نريد، الى قال لي مرة: يا رفيقي العزيز انت تنام ليالً 
الذي  أنا وسرطاني  أما  إنجازه،  تريد  ما  وتكمل  ان تفيق صباحاً  أمل  وعندك 
يأكل جسمي فال صباح لي، لذلك أريد ان أنجز كّل ما لدّي من أفكار وخطط اآلن 

فقد ال يترك السرطان لي مجاالً للغد...
األمين  خّصصها  التي  الرائعة  الصفحة  في  أقرأ  وأنا  الكلمات  هذه  تذكرت 
لبيب ناصيف للرفيق الشهيد فؤاد الشمالي وهو الشاعر اوالً، وقد سبق موته 

بأن قال له: 
يا موت ع مهلك ع أيامي 

عندي خبار مخّبيا لبعدين 
اتركني بعد يومين... 

مقفلة  دمشق  كانت  فقد  بيروت،  وأتيت  األسود  أيلول  بعد  عّمان  غادرت 
أمامي بمذكرة توقيف بسبب انتمائي الحزبي وبينما كنت أتمشى في شارع 
األمينة  الشمالي وعائلته  الرفيق فؤاد  الهورس شو، رأيت  أمام مقهى  الحمرا 
اليسار وأظن اخته فيلومين باتجاه سينما الحمرا، حّييتهم جميعاً وقال لي 
أنا عائد إلى أوروبا وحين أرجع إلى بيروت سنلتقي ألّن أمامنا جهداً كبيراً لم 

ننته منه بعد... 
تبادلنا التحية وراح كّل في إتجاه، وبعد ثانيتين التفت ورائي فوجدته قد 
التفت أيضاً باتجاهي وخطا نحوي وقبلني قائالً: لوهلة شعرت أنني لن أراك 

مرة ثانية... وغادر. 
عاد  أن  إلى  فؤاد  الرفيق  بها  ألتقي  التي  األخيرة  المرة  كانت  أنها  المؤلم 
مستشهداً. ولم أنقطع عن زيارة منزله في رأس بيروت أللتقي هناك األمينة 
األولى واألمينة أليسار، وكثيراً من فؤاد الشمالي الذي لم يمهله الموت »بعد 

يومين« وما زلنا نحن رفقاؤه نرّدد مع صديق عمره طالل حيدر:
طاير من فوق »سهيلة« رّف حساسين
يرفرف من ميلة لميلة ينقوب ياسمين

مديح  على  للتدليل  الشاميون  يتداوله  شائع  مثل  الشام  في  حاشية: 
األصدقاء لبعضهم البعض، فيقولون: هؤالء من »بيت فستق« أّي أن كّل فرد 
يقول عن اآلخر كالماً معسوالً جميالً، تذّكرت هذا المثل وأعاده إلى ذاكرتي ما 
أزّوده  حين  غيري  وعن  عني،  ناصيف  لبيب  اإلحترام  الجزيل  األمين  يقوله 
بمقالة لصفحته الرائعة التي ما زالت تذّكرنا باأليام الناصعة لحزبنا العظيم، 
معلناً فرحه بمساهمات الرفقاء، وما أرّد عليه من كلمات حّب بتنا نفتقر إليها 

في زمن الكراهية التي تعصف بنا، 
أمين لبيب إيها الصديق الصديق أبارك لحزبنا بأمثالك والرفيقتين أروى 
الورق  على  فستق«  »بيت  من  إننا  يقول  من  عنا  وليقل  الرائعتين،  وزينب 

تحّسباً من الجائحات اللعينات. 

من تاريخنا في زحلة
عن صدى النهضة العدد 68 تاريخ الخميس 23 أيار 1946

إمارة  جمعية  أقامتها  تمثيلية  زجلية  بحفلة  البقاع  في  القوميون  اشترك 
البقاع  القائم بأعمال منفذية  اللبناني في قب إلياس، فافتتح الحفلة  الزجل 
الشعر،  من  أبيات  تخلّلته  قّيم  بخطاب  الدبس)1(  يوسف  األستاذ  األوسط 
وحّرك  النفوس  فألهب  جملة،  كّل  عند  الحاد  بالتصفيق  يدّوي  المكان  وكان 
ومكسة  والمعلقة  زحلة،  من  القوميون  تجّمع  وقد  القومية.  العاطفة  فيهم 
ومشغرة  الياس  وبر  وقوسايا  الغزال  ودير  وري��اق  والمريجات  وب��وارج 
حتى  الحفالت،  كل  في  شأنهم  النظام  مثال  وكانوا  دارة،  وعين  الياس  وقب 
األستاذ  ألقى  وقد  شخص.  األلف  يقارب  كان  الذي  الجمهور  إعجاب  نالوا 
ناظم  شعبان  علي  األستاذ  ألقى  ثم  طيبة،  كلمة  الزجل  أمير  صعب)2(  وليم 
دموس  فوزي  السيد  وغنى  الحسن،  الوقع  لها  كان  زجلية  قصيدة  الرواية 
أنشودة عذبة وألقى عند نهاية الرواية الشاعر القومي السيد يوسف سويد 
قصيدة زجلية رائعة وانصرف الناس وهم معجبون بتنظيم شباب الحزب 

القومي. 

وعن صدى النهضة العدد 171 تاريخ الثالثاء 29 تشرين أول 1946
اآلنسة  زف��اف  حفلة  الفائت  األح��د  ي��وم  البقاع  ع��روس  زحلة  شهدت 
وأحد  المهجر  من  حديثاً  العائد  ريا  نقوال  الرفيق  إلى  جدعون  سيسيليا 
شائقة  الحفلة  كانت  وقد  القومية.  النهضة  حقل  في  النشيطين  العاملين 
وباركها  المجاورة،  القرى  من  وكثيرون  زحلة  أهالي  عموم  حضرها  للغاية 
اشبين  سكاف  جوزف  األستاذ  بحضور  والحاج  يواكيم  المطرانين  سيادة 
األعلى  المجلس  عضوي  حضرة  القومي  الحزب  مركز  وممثلس  العريس، 
الرفيقان فريد مبارك وكامل أبو كامل وناموس عمدة الداخلية الرفيق فارس 

معلولي. 
وقد اعتذر حضرة رئيس المجلس األعلى نعمة ثابت عن الحضور ألشغال 
فارس  الرفيق  ري��ا  نقوال  الرفيق  إل��ى  بنقلها  كلّف  خاصة  برسالة  قاهرة 

معلولي. 

هوامش
يوسف الدبس: األمين الحقاً، مؤسس العمل الحزبي في البقاع األوسط. شاعر 
وأديب. لإلطالع على النبذة المعممة عنه الدخول إلى موقع شبكة المعلومات السورية 

 .www.ssnp.info القومية االجتماعية
وليم صعب: رفيق كان له حضوره الناشط في العمل الحزبي وخاصة في مجال 
األدب والشعر الشعبي عبر مجلته البيدر، من منطقة التحويطة – برج البراجنة، والد 
الدكتور أستاذ الجامعية األديب واإلعالمي المعروف في مجال البيئة نجيب. لإلطالع 

على ما نشرت عنه مراجعة الموقع المذكور آنفاً.  

اتركني بعد يومين

الشهيد  ال��رف��ي��ق  ع���رف���وا  ال���ذي���ن 
كثيراً  ي��ت��ح��ّدث��ون  ال���دي���ك،  غ��س��ان 
عن  ال��ق��وم��ي،  ال��ت��زام��ه  فضائل  ع��ن 
نفسه،  في  المتأّصلة  البطولة  ميزة 

ويروون الكثير من مآثره. 
السنة،  رأس  ليلة  ف��ي  أن��ه  منها 
وف����ي ج����ّو ع���اص���ف ت��ت��س��اق��ط فيه 
الثلوج، وصل الرفيق غسان الديك، 
عميد  وكيل  مسؤولية  يتولّى  وكان 
العسكرية  المواقع  أحد  إلى  الدفاع، 
الحلوى،  من  قالب  ومعه  المتقدمة 
راح يتقاسمه مع الرفقاء المقاتلين. 
فهم  ه����ك����ذا  ال������ق������دوة،  ال����ق����ائ����د 
لو  ح��ب��ذا  ال��ح��زب.  ف��ي  المسؤولية 
الكثير  الديك  غادة  الرفيقتان  تنشر 

سّطر  الذي  الشهيد  ابن  غسان،  الشهيد  المميز،  البطل،  الرفيق  شقيقهما  عن  تعرفانه  مّما 
أروع وقفات البطولة، ميشال الديك، كذلك ندعو الرفيق العزيز، المناضل كميل زيدان، وكل 

من عرف الرفيق الشهيد غسان الديك الى أمر مماثل. 
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إلى  الحزبي،  بنضاله  تمّيز  بلدي  ج��ورج  األمين  كان 
عنه،  عرفت  كنت  اجتماعي.  قومي  ووجداٍن  وتفاٍن  مناقب 
إنما تعّرفت إليه وكانت لي عالقة وطيدة معه طوال مراحل 
جورج  األمين  وكان  الحدود)1(  عبر  العمل  مسؤولية  تولي 
النبذة  على  لإلطالع  كولومبيا)2(...  في  الحزب  مندوب 
المعلومات  شبكة  موقع  إلى  الدخول  نقترح  عنه  المعممة 

 .www.ssnp.info السورية القومية االجتماعية
الرفيقة  هي  أيضاً،  مناضلة  شقيقة،  له  أن  أعلم  وكنت 
في  معروفاً  شقيقاً  له  أن  أعلم  أكن  لم  إنما  بلدي)3(،  تريز 
فيما  م��ؤخ��راً،  عرفته  ما  وه��ذا  والتعليم،  التربية  حقل 
صباح   – »البناء  مجلة  من  قديمة  أع���داداً  أطالع  كنت 
698 تاريخ  العدد  الوارد في  التالي  الخبر  الخير«، لفتني 

:1989/8/26
» توفي في دمشق المربي الكبير األستاذ الرفيق ميخائيل 
شّيعه  وقد   1989/8/6 األحد  يوم  وذلك  بلدي،  يوسف 
والرفقاء.  األصدقاء  ومن  وطالبه  محبيه  من  كبير  حشد 
والفقيد من مواليد دمشق 1916، حيث تابع دراسته وعمل 
أربعين  طوال  ودمشق  القدس  في  العربية  للغة  أستاذاً 

عاماً. 
فايز  األمين  برئاسة  مركزي  وفد  بالتشييع  شارك  وقد 

التعازي  قّدم  حيث  السياسي،  المكتب  عضو  شهرستان، 
ِباسم الحزب السوري القومي االجتماعي إلى عائلة الفقيد. 
مجلة البناء تتقّدم من عائلة الفقيد وأشقائه األمين جورج 
وأوالده  تريز  وشقيقته  وألبير  وخليل  كولومبيا،  في  بلدي 

يوسف واديت وغادة بأحر التعازي، والبقاء لألمة. 

هوامش:
عبر  لمكتب  رئيساً  م���رة،  م��ن  أك��ث��ر  المسؤولية  تولّيت   )1(

العمدة  على  ومشرفاً  ال��ح��دود،  عبر  لشؤون  عميداً  ال��ح��دود، 
)بمثابة عميد( عندما كنت عضواً في المجلس األعلى. 

»الفياراب«  ف��رع  عن  م��س��ؤوالً  بلدي  ج��ورج  األمين  ك��ان   )2(

بحضور  يشارك  العربية(   – األميركية  المؤسسات  )ات��ح��اد 
مؤتمراتها إلى جانب عدد كبير من أمناء ورفقاء كانوا شاركوا 
مسؤوليات  منهم  كثيرون  وتولّى  المنظمة،  تلك  تأسيس  في 
رشيد  شكور،  ألبرتو  األم��ن��اء  المثال  سبيل  على  نذكر  فيها، 

سابا، موفق شرف، إلياس بشعالني، كلود حجار.  
رستم  راغ���دة  االمينة  حضرة  ال��ى  نتوجه  ب��ل��دي:  تريز   )3(

بشأن  الهاتفية  واالتصاالت  بالمراسالت  ونذكرها  بالتحية، 
زيارة الرفيقة المناضلة، تريز بلدي.

الرفيق ميخائيل بلدي
الممّيز في حقل التربية والتعليم

من ماآثر الرفيق ال�ضهيد غ�ضان الديك
وهي كثيرة 
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إعالن
ألمانة السجل العقاري في الكورة

عن  بالوكاله  صالح  اسعد  عدنان  طلب 
ناهض احمد حسن سند بدل ضائع للعقار 

الهري.  214
للمعترض  15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري في الكورة

مفوض  بصفته  شلق  عماد  جهاد  طلب 
وهناء  السالم  وعبد  مريم  عن  البيع  بعقد 
مقدم سند بدل ضائع للعقار 1826 النخله.

للمعترض  15 عشر يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل

سرادار بنك ش.م.ل.
 دعوة لحضور إجتماع

الجمعية العمومية العادية االستثنائية للمساهمين
المساهمين  بدعوة  ش.م.ل.  بنك  سرادار  إدارة  مجلس  يتشرف 
سوف  التي  العادية  العمومية  الجمعية  إجتماع  لحضور  الكرام 
المطلوبين  واالكثرية  للنصاب  وفقاً  استثنائية،  بصورة  تنعقد 
قانوًنا لتعديل النظام االساسي، في الساعة الثانية عشرة من ظهر 
يوم الجمعة الواقع فيه الحادي عشر من شهر كانون االول 2020 
في قاعة اإلجتماعات الكائنة في الطابق الثامن من بناية سرادار، 

وذلك للتداول في جدول األعمال اآلتي:  
نقدية مخصصة لرأس المال  مقدمات  منح  على  الموافقة    -  1
بقيمة /4،400،000/ دوالر أميركي وعلى مشروع العقد المتعلق 

بها.
2 - أمور مختلفة.

ماريو سرادار
رئيس مجلس االدارة ــ المدير التنفيذي

3 - األمر الثالث الذي يمكن ان يحصل هو تولي قوات حفظ السالم الدولية 
التي سوف  المساعدات اإلنسانية  في جنوب لبنان )يونيفيل( عملية توزيع 
لعمل  القانونية  بالطبيعة  تتعلق  مشكلة  تواجهه  سوف  أيضاً  وهنا  ترسل، 
بتعديل  قرار  التخاذ  الدولي  األمن  مجلس  إلى  الذهاب  يقتضي  ما  اليونيفيل 
الروسية  المواقف  بسبب  مضموناً  ليس  ما  وهذا  اليونيفيل،  عمل  طبيعة  في 
عن  فضالً  قرار،  ألّي  معارضة  مواقف  تتخذ  أن  المتوقع  من  التي  والصينية 
مواقف الكثير من األطراف اللبنانية التي لن تنظر بعين الرضا ألّي تعديل يتّم 

إدخاله بهذا الشأن.

التعليق ال�سيا�سي

ع�ن وبري 

لبنان  الجنائي في مصرف  التدقيق  خالل شهور كان عنوانها 
رئيس  بين  العالقة  ببلوغ  وتمنيات  وخطابات  رهــانــات  ســادت 
الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
اتهامات  التوتر  درجــة  رفــع  في  شاركت  وقــد  االنفجار.  مرحلة 
نواب  طــرف  من  الجنائي  التدقيق  بعرقلة  بــري  للرئيس  موجهة 

ومسؤولين في التيار الوطني الحر.
النواب  مجلس  الــى  الجمهورية  رئيس  وّجهها  التي  الرسالة 
طالباً المؤازرة في قضية التدقيق الجنائي والتي وضعها كثيرون 
الرئيسين،  االنفجار في عالقة  األخير ما قبل  التصعيد  في خانة 
بالعالقة  الــذهــاب  التيار  مسؤولي  من  يــريــدون  الذين  ووصفها 
نحو المواجهة، وصلت الى المجلس وحدد بري يوم أمس موعداً 
لجلسة عامة لمناقشتها، وانتشرت معادلة »الجمعة الحاسمة«، او 
جمعة االنفجار، وجمعة كسر الجّرة، لكن الجمعة أتت ولم يحدث 
شيء من هذا، فما قرره المجلس بتبني توصية الرئيس بري وما 
علق به رئيس الجمهورية على قرار المجلس يقع في خانة أخرى 

تماماً لجهة اإليجابية، ويسقط الرهانات والتمنيات.
عون  الرئيسين  بين  العالقة  إن  قالت  الجنائي  التدقيق  تجربة 
وصوالً  للتآكل  دفعه  المسموح  غير  من  أمــان  صمام  هي  وبــري 
العالقة  هــذه  صيانة  إمكانية  أن  التجارب  تثبت  بينما  لالنهيار، 
تعقيداً  القضايا  أشّد  في  وأنها  والتباينات،  الخالفات  رغم  قائمة 
تستطيع إيجاد الفرص المطلوبة للتفاهم تحت سقف ما يفترض 

انه المصلحة الوطنية العليا.

 اغتيال ال�شهيد فخري زادة

محطة في حرب ا�شتراتيجية طويلة

{ السيد سامي خضرا

محسن  الشهيد  الغتيال  األولــى  الساعات  في  زلنا  ما  ُكنا  وإْن 
فخري زادة والَحَدث ومهما كان ُمحزناً ومؤلماً إال أنه يدخل في 
من  االستكبار  قــوى  بين  الكبرى  اإلستراتيجية  المعركة  سياق 

أميركا وحلفائها في مواجهة حلف المقاومة والممانعة.
فهذا الحدث الكبير هو من ضمن صراع طويل األمد وال ُيمكن 
حصره بحدٍث أو اغتيال أو تفجير ولكنه معركة طويلة مستمرة 
وإقــــداٌم وإحــجــاٌم وصــبــٌر ورصــٌد  فيها وجـــوٌه وأحــــواٌل  تتقلَّب 
ومرابطٌة ومواجهٌة بدأت منذ عشرات السنين ولن تنتهي غداً إال 
باقتالع الكيان اإلسرائيلي من المنطقة ويأس االستكبار العالمي 
من تحويل الجمهورية اإلسالمية عن أهدافها الُمْعلَنة منذ أكثر من 

أربعين عاماً.
صحيٌح أّن الَحَدث َجلَل وُيشكِّل خسارًة معنوية يصعب وصُفها 
ُبّد له من  التاريخ ال  لكنَّ َمن كانت له أهداف كبيرة على مستوى 
ل أو ُيْحبَط  معارك كبيرة توازيها وال ُيمكن له أن يتوقَّف أو يتحوَّ

أو ينهزم أمام أيَّة معركة ومهما كانت نتائجها.
وهذا يجري من ضمن سلسلة معارك طويلة ومستمرة والتي 

ِسَمتُها العامة أن »َتقتُلون وُتْقتَلون«.
ال  ذلك  على  الُمتَرتِّبة  الكبرى  والخسارة  النابغة  هذا  اغتيال  إنَّ 
تعني أّن الجمهورية اإلسالمية ليس عندها من العباقرة والعلماء 
اإلستثنائيين القادرين على مواصلة المسيرة بكّل جدارة واقتدار، 
إضافة إلى األجيال التي تربَّت على يد هؤالء والتي تأخذ أمكنتها 

الطبيعية في مسيرة التطوير واإلبداع.
تتوقَّف عند  الكبرى ال  المسيرة  لكنَّ  بالغ  الحزُن عميق واأللــُم 
في  المقاومة  حلف  قوة  عن  ُيعبِّر  إنما  جرى  الذي  بل  الحدث  هذا 
األفريقي  والقرن  الخليج  تخوم  إلى  آسيا  أواســط  من  الساحات 

وإلى سواحل بالد الشام.
نا فال يعني هذا أنه لن ُيَحقِّق  وإْن كان لنا نصٌر اليوم على عُدوِّ
في  تكون  الِعبرة  وإنما   ، الطويلة  المعركة  أثناء  لصالحه  أهدافاً 
المشهد العام حيث ال ُيمكن لمسيرتنا أن تستمر وتشُمخ وتنتصر 

اء ال ُيقدَّرون بثمن. إال ِبَرْفِدها بدماء وأعزَّ
ال  األمــس  وانــتــصــارات  حــدود  بال  والعطاء  مستمرة  المعركة 

يستطيع أحٌد أن يجعل لها نظائر غداً.
المقدَّس  الــقــطــار  ُد  ــــزوِّ ُت محطة  زادة  فــخــري  الشهيد  اغــتــيــال 

للوصول إلى هدفه النهائي.

تونس،  في  الحر  الدستوري  الحزب  رئيسة  أكدت 
عبير موسي، أمس، رفضها لدعوة اإلخوان إلى الحوار، 
العاصمة  فــي  الغضب«  »اعــتــصــام  يتواصل  بينما 
التونسية لليوم الحادي عشر ألجل إدانة التساهل مع 

التطرف وحث السلطات على التحرك.
اإلرهاب  َمن »جعل  أن ال حوار مع  وأضافت موسي، 
أسس  وضــرب  الشباب  ودمــر  الجبال  فــي  يتغلغل 

االقتصاد وخّرب المالية العمومية«.
وذكرت زعيمة الدستوري الحر أن الشعب في حاجة 
إلى قرارات حازمة وتنفيذ إصالحات على األرض وليس 
بحاجة لحوارات، كما بّينت أن الحزب غير معني بأي 
جوع«،  من  تغني  وال  »تسمن  ال  مؤتمرات  أو  حــوارات 

بحسب تعبيرها.
في  الحر  الــدســتــوري  الــحــزب  بقاء  على  وشـــّددت 

إلى  يتوجه  سوف  ثقته  ينال  »وعندما  الشعب  صف 
ومكتوبة  واضــحــة  وبــرامــجــه  مباشرة  ــات  ــالح اإلص

وعملية«.
كاتب  مع  ستلتقي  أنها  إلى  موسي  عبير  ــارت  وأش
عام الحكومة المكلف المباشر بملف الجمعيات وتنظيم 
يسّمى  ما  إلى  إشارة  في  المشبوه  القرضاوي  يوسف 

»االتحاد العالمي لعلماء المسلمين«.
أمس،  االعتصام،  خيمة  شهدت  ذلك،  غضون  وفي 
تنظيم ندوة اقتصادية تحت عنوان: »أي حلول لألزمة 

االقتصاديه والمالية في ظل إرادة سياسية هشة؟«.
الدستوري  الــحــزب  فــي  أعــضــاء  اعتصم  قــد  ــان  وك
لالتحاد  تونس  فرع  مقر  أمام  موسي  تقوده  الذي  الحر 
هذه  بطرد  للمطالبة  وذلك  المسلمين،  لعلماء  العالمي 

المنظمة من البالد.

اليوم 11 العت�ضام الغ�ضب في تون�س.. 
ومو�ضي ترف�س محاورة االإخوان

للشؤون  األوروبية  المفوضية  باسم  الرسمية  المتحدثة  دعت 
في  الصراع  أطــراف  جميع  أمــس،   ، ماسارلي  نبيلة  الخارجية، 
األفريقي  االتحاد  برعاية  السياسي  الحوار  لـ«استئناف  إثيوبيا 
بشكل فوري«، مؤكدة أن »الحل الوحيد لألزمة في منطقة تيغراي، 

من خالل المفاوضات«.
األوروبية:  للمفوضية  إعالمية  إحاطة  خالل  ماسارلي،  وأفادت 
بشكل  السياسي  للحل  العودة  على  وتركز  واضحة  »رسالتنا 
عاجل من قبل جميع األطراف في إثيوبيا، ونحن ندعم بشدة جهود 

االتحاد األفريقي بهذا الشأن«.
من  والذي  النداء،  لهذا  األطــراف  تستمع  أن  »نتمنى  وأضافت: 
الحوار،  خالل  من  تيغراي  في  األزمة  لحل  المجال  يفتح  أن  شأنه 

ألنه الحل األوحد للصراع القائم«.
وأوضحت الناطقة الرسمّية باسم المفوضية للشؤون الخارجية: 
»الممثل األعلى للشؤون الخارجية لدى االتحاد األوروبي جوزيب 
بوريل، منخرط جداً في اتصاالته مع األطراف والحلفاء كافة وعلى 

جميع المستويات، لحل الصراع في إثيوبيا«.
فيما قالت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 
تيغراي  منطقة  في  إريــتــري  الجــئ  ألــف   100 »نحو  إن  ــس،  أم
لم  إذا  المقبل  األسبوع  الغذاء  في  نقصاً  سيواجهون  اإلثيوبية 

يسمح طرفا الصراع بوصول المساعدات اإلنسانية إليهم«.
والتقى مبعوثا سالم أفارقة برئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، 
األخيرة«  »المرحلة  سيبدأ  الجيش  أن  إعالنه  غداة  الجمعة،  أمس 

من هجوم تخشى جماعات حقوقية من أن يؤدي إلى سقوط أعداد 
كبيرة من الضحايا المدنيين.

يعيشون  إريتري  الجئ  ألف   96 إن  الالجئين  مفوضية  وذكرت 
في أربعة مخيمات في تيغراي، وأفادت أنباء أن اشتباكات وقعت 

في اآلونة األخيرة كانت على مقربة من بعض منهم.
في  إفــادة  في  بالوش،  بابار  المفوضية  باسم  المتحدث  وقال 
ونحن  االثنين،  يوم  من  اعتباراً  لديهم  الطعام  »سينفد  جنيف 
أن  إلى  مشيراً  الناس«،  هؤالء  إلى  للوصول  بإمداداتنا  جاهزون 
جرت  المساعدات  لتوزيع  عملية  آخر  أن  إلى  تستند  »التقديرات 
المساعدات  وصول  هو  »المطلوب  وأضاف  أسابيع«.  بضعة  قبل 

اإلنسانية دون عوائق إليهم في أسرع وقت ممكن«.
تستعد  قواتهم  إن  ياديتا  كينيا  اإلثيوبي  الدفاع  وزير  قال  فيما 
وقت  في  شماالً،  »تيغراي«  إقليم  عاصمة   »ميكيلي«،  لتحرير 

قريب.
 80%-70 نحو  استعادة  اآلن  حتى  »تمت  أنه  ياديتا  وأضاف 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  بحوزة  كانت  التي  الثقيلة  األسلحة  من 

تيغراي، وتم تدمير أسلحة أخرى مع عدد كبير من المقاتلين«.
وأّكد ياديتا أن الجبهة »شنت هجوماً متعدد المحاور ومخططاً 
على  عسكري  بهجوم  ذلك  »بدأ  مضيفاً  اإلثيوبية«،  الدولة  على  له 

قاعدة الجيش في 4 تشرين الثاني الحالي«.
بشن  وقمنا  اإلثيوبي،  الجيش  تنظيم  »أعدنا  قائالً:  وأردف 
هجمات على جبهات عديدة، ونجحنا في تحرير كل أجزاء تيجراي 

باستثناء ميكيلي«.
وأشار إلى أن الجبهة »جندت وحشدت ضباطاً رفيعي المستوى 
من داخل الجيش«، مضيفاً: »كانت هذه جبهة خطيرة أخرى، وكان 

من الممكن أن تضعف وتزعزع استقرار جيشنا«.
وتابع ياديتا: »تم اعتقال ضباط رفيعي المستوى وآخرين من 
الفتاً  للعدالة«،  وسيقدمون  للجبهة،  مساعدتهم  في  يشتبه  الذين 
في  أنصارها  من  المئات  وسلّحت  نفسها  »نّظمت  الجبهة  أن  إلى 

العاصمة أديس أبابا وأجزاء أخرى كثيرة من إثيوبيا«.
والتحريض  إرهابية  هجمات  لشن  تخطط  »كانت  إنها  قال  كما 

على صراعات عرقية«.
كذلك، اعتبر ياديتا أن »هدف الخطة العسكرية واألمنية للجبهة 
أهلية  حــرب  ــارة  إلث اإلثيوبية  الوطني  الدفاع  قــوات  تفكيك  هو 

وإضعاف مؤسسات الدولة واإلطاحة بالحكومة الفيدرالية«.
وتابع قائالً: »بينما نتحدث )اآلن(، نستعد لشن الهجوم األخير 
للعاصمة  الجيش  تطويق  إلى  إشــارة  في  الــحــرب(«،  هذه  )في 

»ميكيلي« من أجل السيطرة عليها.
ولفت ياديتا إلى أن »اآلالف من أفراد القوات الخاصة والميليشيات 
الماضية  الثالثة  األيام  الشعبية استسلموا خالل  التابعة للجبهة 

بعد اإلنذار النهائي الذي أطلقه الجيش اإلثيوبي«.
الجبهة  باسم  المتحدث  ــا،  رض جيتاشيو  أعلن  جهته،  مــن 
الشعبية، عن تدميرهم فرقة خاصة ميكانيكية تعود إلى الجيش 

اإلثيوبي.

دعوة اأوروبّية الأطراف النزاع في اإثيوبيا لحوار �ضيا�ضّي عاجل

وتحذير اأممّي من تعّر�س 100 األف الجئ في اإقليم تيغراي لنق�س الطعام

الشركة  انسحاب  إعــالن  بعد  السؤال  بقي  عــون،  العماد ميشال 
التي تّم التعاقد معها لتنفيذ التدقيق الجنائي بالتزامن مع زيارة 
ستعود  هل  بــاريــس،  الــى  سالمة  ريــاض  لبنان  مصرف  حاكم 
الشركة؟ وهل سيتم تكليف غيرها إذا لم تقّرر العودة، أم أن حاكم 
المصرف أنهى األمر في باريس بتسليم ملفات التدقيق للمصرف 

المركزّي الفرنسّي؟
مجلس النواب أقّر اقتراح بّري

أقّر مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق 
الجنائي مع مرافق الدولة كافة.

رئيس  رسالة  على  جواباً  بــري  اقتراح  لصالح  المجلس  ــّوت  وص
الجمهورية العماد ميشال عون إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات 
والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة 
بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذّرع بالسرية المصرفية 

أو خالفه. 
ورفع بري الجلسة وقال أمام النواب: »رداً على رسالة فخامة رئيس 
والــوزارات  لبنان  مصرف  حسابات  تخضع  التالي:  القرار  الجمهورية 
والبلديات  المالية  والمؤسسات  والمجالس  المستقلة  والمصالح 
والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق او تذرع 

بالسرية المصرفية او بخالفه«.
تبلغتم  »إذا  فيه  قال  المجلس  لرئيس  بموقف  بدأت  الجلسة  وكانت 
بإجماع  مسبقاً،  التمني  مع  لتالوتها،  داعــي  فال  جميعكم،  الرسالة 
المجلس النيابي أن يكون التدقيق شامالً لمصرف لبنان وكل القطاعات 

والصناديق«.
القرار وحدوده،  النيابي كلمته لم تعرف مفاعيل  وفيما قال المجلس 
وما إذا كان ُملِزماً لمصرف لبنان وسائر الوزارات واإلدارات والمؤسسات 

الرسمية.
وبحسب ما قالت مصادر نيابية فإن »رسالة رئيس الجمهورية الى 
المجلس ال مفاعيل تنفيذية لها، وهو طلب من المجلس إصدار موقف او 
اتخاذ إجراء معين، فأصدر المجلس توصية بإخضاع كل إدارات الدولة 
والصناديق والبلديات للتدقيق الجنائي، لكن بالتوازي والتزامن مع كل 
التدقيق الجاري، وهذه هي النقطة المهمة في التوصية«. وأوضحت ان 
»التوصية هي بمثابة قرار وغطاء سياسي من كل الكتل النيابية لموضوع 
التدقيق الجنائي، وحتى ال يزايد علينا أحد أنه أحرص من المجلس على 
هذا الموضوع«. وأضافت: »اما بالنسبة للمفاعيل التنفيذية للتوصية، 
فهناك اقتراح بمضمون التوصية نفسه مقّدم من كتلة التنمية والتحرير، 
سيتم إقراره قريباً بما ُيلزم كل المؤسسات واالدارات الرسمية، فيصبح 

التدقيق اإللزامّي قانوناً يجب تنفيذه«.
وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء« أن قرار المجلس النيابي مهم لجهة 
الجنائي  التدقيق  موضوع  رافق  الذي  والغموض  االلتباسات  أزال  أنه 
ويمثل غطاًء سياسياً ونيابياً لكل الجهات الدستورية والقضائية والمالية 
وعقد  عقبات  دون  من  النهاية  حتى  الجنائي  بالتدقيق  للسير  المعنية 
المعني  بل  ملزماً  »ليس  المصادر  بحسب  لكنه  وقانونية«،  دستورية 
المالية  والجهات  التنفيذية  والسلطة  الـــوزراء  مجلس  هو  األساسي 
الى  الملف  هذا  يرّحل  أن  المصادر  وتوقعت  المختصة«،  والقضائية 

الحكومة المقبلة. 
وبعد انتهاء الجلسة فتح الرئيس بري جلسة تشريعية وأقّر المجلس 
القانون المقدم من النائب علي حسن خليل العتبار شهداء المرفأ كشهداء 

الجيش، واستفادة الجرحى من الضمان االجتماعي مدى الحياة.

مواقف الكتل 
وكانت الكتل النيابية تناوبت على اإلدالء بمواقفها حيال رسالة عون، 
فاعتبر رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سر تكتل لبنان القوي النائب 
في  قابعة  المالية  الدولة  »حسابات  أن  الجلسة،  خالل  كنعان  إبراهيم 
ديوان المحاسبة بحجة اال إمكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان 
الى نفس  الوزارات واإلدارات والمؤسسات يتحول  والذي نريده في كل 

المصير لحجة في نفس السرية«. 
وتبدأ  تنتهي  ان  يجب  اإلعالمية  والمزايدات  االبتزاز  »مهزلة  واضاف 
المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى اإلنقاذ والتعافي واإلصالح 
ومتسول  حاقد  نفس  في  لغاية  والموجه  الشعبوي  ال  الحقيقي  المالي 
يؤمن  استثنائي  موقف  الى  »النواب  كنعان  ودعــا  دور«.  عن  وباحث 
للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خالل توصية تدعو الى 
االستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق 
لتعميمه على كل مؤسسات وادارات  الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً 

الدولة«. وأشار كنعان الى أن موقفه منسق مع رئيس الجمهورية.
من جانبه أيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التدقيق 
الجنائي في مصرف لبنان وقال: »نوافق على أن ينسحب التدقيق على 
باستثناء  المصرفية  السرية  رفع  إقرار  ونقترح  العامة  المرافق  سائر 

مؤقت«.
دون  اإلعمال  تصريف  يحول  ال  التي  المستقيلة  »الحكومة  رعد  ودعا 
التدقيق  وضع  الى  العاجلة،  الضرورة  عند  الالزمة  القرارات  اتخاذها 
وبأسرع  التنفيذ  موضع  لبنان  مصرف  لحسابات  الجنائّي  المحاسبي 
وقت ممكن واالستجابة لما يقّرره مجلس النواب إذا ما ارتأى انسحاب 

التدقيق الجنائي الى وزارات الدولة ومؤسساتها كافة«.
وأشار عضو كتلة الحزب »السوري القومي االجتماعي« النائب سليم 
سعادة إلى أن شركة التدقيق الجنائي أتت للتحقيق مع حاكم مصرف 
النواب  مجلس  رئيس  له  فصفق  بتطفيشها.  فقام  سالمة  رياض  لبنان 

نبيه بري وعدد من النواب.
وتالقت القوات اللبنانّية مع موقف التيار الوطني الحر في هذا األمر، 
فأيدت موقف رئيس الجمهورية وقال رئيس لجنة االدارة والعدل النيابية 
الجلسة  أن يصدر عن  القوات جورج عدوان: »يجب  نائب رئيس حزب 
تأتي  أن  يجب  كما  فعلته  ما  على  نثني  وأن  الحكومة  فعلته  لما  تأييد 

بشركة تدقيق جديدة وتستمّر بعملها«. 
وعدم  الخالفي  الجو  عكس  والمستقبل  القوات  بين  اشتباك  وسجل 
المستقبل  كتلة  عضو  فرد  طويلة،  فترة  منذ  الفريقين  بين  االنسجام 
النائب سمير الجسر على عدوان من دون أن يسّميه، قائالً »أقف للرّد على 
التدقيق  المستقبل ال تريد  زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى أن كتلة 
تسليم  عن  يتمنع  لم  لبنان  مصرف  صحيح.  غير  أمر  وهــذا  الجنائي. 
ما  المستندات  بعض  سلم  بل  ومارسال«  »ألفاريز  لشركة  المستندات 
عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك له أن يسلم 
المستندات األخرى للشركة لكنه لم يتخذ القرار بتسليمها كي ال يتحّمل 
وحده مسؤولية ذلك. واضاف »نحن مع إقرار قانون في مجلس النواب 

يجعل التدقيق إلزامياً في كل إدارات الدولة«.
الكالم  وزني  غازي  االعمال  تصريف  حكومة  في  المالية  وزير  وطلب 
للرّد على الجسر، فرفض رئيس المجلس على اعتبار »ان جلسة المناقشة 

مخصصة للنواب وال كالم فيها للوزراء«.
وقال بري: »نحن أمام جلسة مصيرية فعالً، الى أين سيذهب البلد. 
الزمان  في  المناسب،  الوقت  في  الجمهورية  رئيس  رسالة  جاءت  وقد 
بأن يكون  الكتل كافة إجماعاً  اليوم من  المناسبين، وقد لمسنا  والمكان 
التدقيق شامالً وكامالً. فلننتهز الفرصة ولنبرهن لجميع اللبنانيين ولكل 
العالم أننا جادون فعالً في مقاربة هذا الملف، وال لزوم بالتالي لبعض 
الكالم الذي تتضّمنه بعض الكلمات عن الماضي أو لردود على كالم قيل 

أسبوع أو أسبوعين خارج المجلس«.
وأكد النائب علي حسن خليل أن »كتلة التنمية والتحرير كانت حاسمة 
»لماذا  وسأل:  الــوزراء.  مجلس  في  الجنائي  التدقيق  على  الموافقة  في 
رمي التهم على مجهول من الحكومة وِمن بعض َمن في الحكومة بعرقلة 
التدقيق الجنائي؟ فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتأخر بإعطاء 

المستندات للشركة«.
الحسن  أبو  هادي  النائب  الديمقراطي«  »اللقاء  كتلة  سر  أمين  وغمز 
هدرت  امــواالً  هناك  أن  »صحيح   : بقوله  الحر  الوطني  التيار  قناة  من 
وأمواالً نهبت في الوزارات واإلدارات، لكن الصحيح ايضا ان هناك أمواالً 
ونهبت  بالتهريب  هــدرت  اللبنانيين  حق  من  وهي  الخزينة  تدخل  لم 
بالخزائن  مكدسة  امواالً  هناك  ان  ايضاً  والصحيح  الضريبي،  بالتهرب 
ولدى مسؤولين تولوا مسؤوليات ولدى مؤسسات ليس لديها حسابات 
مصرفية وال تخضع للرقابة والتدقيق، كفى بهلوانيات وكفى شعارات 
على  موافقتكم  وأعلنوا  وتجرأوا  بادروا  الموبقات،  على  تغطيات  وكفى 
التدقيق والتحقيق، بالتزامن وفي كل االتجاهات وعلى كل المستويات 

ودون استثناءات لتطال كل مكامن الهدر االساسية في الدولة«.
فمن  إله؟  هو  لبنان  مصرف  حاكم  »هل  السيد:  جميل  النائب  وسأل 

يكشف له السرية المصرفية غير السلطة التي عّينته؟«.
وسأل أيضاً: »متى ترفع السرية المصرفية. ففي القانون، المادة 15 
في حال توقف المصرف عن الدفع، أي مصرف ال تعود هناك سرية من 
نعم  لألصول.  وفقا  الدفع  عن  لبنان  مصرف  تمنع  فهل  ونــزوالً.  رئيسه 
السرية  سقطت  القانون  بحكم  اذا  لبنان،  مصرف  الى  شيكاً  سحب  اذا 
المصرفية. فهذه الحكومة عندما تقرأ القانون تلزم أكبر موظف كل موظف 

يصنع له حصانة نفسه بنفسه«.

عون: قرار المجلس إنجاز للبنانيين
للبنانيين  »انجاز  هو  النواب  مجلس  قرار  أن  رأى  الجمهورية  رئيس 
عون  وكتب  أرزاقهم«.  واستباح  أموالهم  هدر  من  معرفة  يريدون  الذين 
تغريدة على صفحته الرسمية: »تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في 
إنجاز  وإداراتها،  الدولة  مؤسسات  في  الجنائي  المالي  التدقيق  تحقيق 
للبنانيين الذين يريدون معرفة َمن هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو 
المتضامن معنا في معركتنا ضد  الدولي  المجتمع  إطاللة مضيئة على 

الفساد والهدر«.
بعبدا،  الى  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  توّجه  أمس  ومساء 
حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية وبحث معه في موضوع دعم المواد 
في  الدعم  هذا  استمرار  الى  اآليلة  واإلجــراءات  والضرورية  األساسية 

الظروف الراهنة.

مجلس القضاء األعلى يالحق فهمي قضائّياً
في  والبلديات  الداخلية  وزير  بين  السجال  تفاعل  آخر،  صعيد  على 
حكومة تصريف االعمال العميد محمد فهمي وبين مجلس القضاء األعلى 
على  وذلك  بحقه،  المناسبة  اإلجــراءات  واتخاذ  فهمي  مالحقة  قّرر  الذي 

خلفية تصريح فهمي أمس االول على قناة »أم تي في« بحق القضاء.
وقّرر مجلس القضاء االعلى »بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة 
ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ اإلجراء 

في  عنه  صدر  ما  بسبب  الداخلية،  وزير  السّيد  بحّق  المالئم  القانوني 
الحلقة التلفزيونية المذكورة. كما قّرر الطلب من رئيسة هيئة القضايا في 

وزارة العدل، تقديم كل مراجعة قضائية الزمة.

لجنة كورونا... خالف وال قرار
اللجنة  اجتماع  خالل  دارت  التي  والنقاشات  المشاورات  تفِض  ولم 
السراي  في  أمس  اجتمعت  التي  كورونا،  وباء  ملف  لمتابعة  الوزارية 
الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، بقراٍر واضح ونهائي بموضوع 

إعادة فتح البلد وآليات تطبيقه.
وذلك بسبب الخالف بين اللجنة العلمية المتخصصة لمتابعة انتشار 
الوباء وبين وزارة الصحة، ما دفع إلى تأجيل البّت بهذا الموضوع إلى 
التي  األسس  ودراسة  البحث  الستكمال  المقبل  األحد  يعقد  ثاٍن  اجتماع 

ستعتمد إلعادة فتح البلد.
وكشفت مصادر مشاركة في اجتماع اللجنة لـ »البناء«، عن خالف بين 
وزير الصحة وبين اللجنة العلمية، التي أّيدت فتح البلد خالل اجتماعها 
اآلراء بين وزارتي الصحة والداخلية  الماضي، حيث انقسمت  الخميس 
النهائي. فوزير  القرار  اتخاذ  الوزارية من  اللجنة  واالقتصاد، فلم تتمكن 
االقتصاد بحسب المصادر، عارض قرار اإلقفال وطالب بإعادة فتح البلد 
لتفعيل الحركة االقتصادية والتجارية في البلد، وتخفيف األعباء المالية 
عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة؛ انطالقاً من مبدأ الموازنة بين 
الضرورات الصحية وبين الظروف االقتصادية. لكنه دعا بموازاة ذلك إلى 
فرض إجراءات وقائية صارمة في المؤسسات والشوارع واألسواق وكل 
مواقع التجمعات. فيما عبر وزير الصحة في حكومة تصريف االعمال حمد 

حسن عن امتعاضه من مواقف وتوّجه بعض الوزراء والمستشارين.
واتهم الوزير حسن ثالث جهات بالتقصير وبعدم التعاون مع وزارة 

الصحة إلنجاح قرار اإلقفال وهم:
- المواطنون الذين لم يلتزموا بإجراءات اإلقفال كما توقعنا.

- األجهزة األمنية التي لم تتعاون وتنسق فيما بينها، لفرض اإلجراءات 
كل  بذلت  الداخلية  وزارة  أّن  رغم  يجب.  كما  القوانين  وتطبيق  الوقائية 

طاقتها لتطبيق القوانين لكن لم نصل إلى النتيجة المرجوة.
– المستشفيات الخاصة التي لم تتعاون وتفي بوعودها.

اإلقفال  ــرار  ق خالفت  عــدة  »مناطق  أن  »البناء«  لـ  حسن  وكشف 
واإلجراءات المفروضة، ال سيما في المناطق واألسواق الشعبية والمكتظة 
التجارية والسياحية كالمجمعات  المناطق  المدن حيث  بالسكان، فيما 
التجارية، دفعت ثمن اإلقفال وحدها وتكّبدت الخسائر المادية نتيجة مدة 
اإلقفال. وأّيد وزير الصحة قرار الفتح ضمن خطة كاملة وواضحة، لكون 
الظروف االقتصادية واالجتماعية ال تحتمل تمديد اإلقفال، ودعا إلى إعادة 

الفتح التدريجي للقطاعات مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة.
التوقعات،  خالفت  اإلقفال  نتائج  فإّن  رسمية،  معلومات  وبحسب 
مشيرة لـ »البناء« إلى أّن أحد أسباب عدم قدرة المعنيين على اتخاذ القرار 
الصائب هو صعوبة مالحظة التغير بنسبة اإلصابات، والتي تحتاج إلى 
أسبوعين كحد أدنى بحسب خبراء في علم الطب؛ علماً أن عدد اإلصابات 

لم ينخفض رغم انخفاض عدد الفحوصات.
بقانون  العمل  قــرار  تمّدد  قد  الداخلية  وزارة  أّن  »البناء«  وعلمت 
المفرد والمزدوج، في ظل قرار إعادة الفتح وذلك لتخفيف حركة المرور 
واالختالط. كما علم أّن التوجه العام لدى اللجنة الوزارية هو إعادة فتح 
البلد تدريجياً االثنين المقبل ضمن خطة وإجراءات، لم تحّدد بعد بانتظار 

اجتماع األحد الحاسم.

هارون: مستعّدون لقرار الفتح
من جهته أكد نقيب  المستشفيات الخاصة  في لبنان  سليمان هارون  
أكد لـ»البناء« أّن »إقفال البلد األسبوعين الماضيين لم يؤِد إلى خفض عدد 
اإلصابات بوباء الكورونا«. وقال: »كنت قد حذرت وأبلغت المعنيين بأن 
مهلة أسبوعين غير كافية لخفض عدد اإلصابات وتخفيف الضغط على 
القطاع االستشفائي«، موضحاً أن المهلة المطلوبة لظهور نتائج إيجابية 
هي بين 4 و6 أسابيع مع عدم منح االستثناءات التي تضمنها قرار اإلقفال 
األخير؛ ولذلك لم نتوّقع مفعوالً إيجابياً خالل هذه المدة القصيرة، وهذا ما 
أظهرته أرقام اإلصابات التي شهدت استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً عن مرحلة 

ما قبل اإلقفال«.
ليس  اإلقفال  مرحلة  من  استفادت  المستشفيات  أّن  هارون  وأضاف 
األحوال  كافة  في  بواجبنا  نقوم  »فنحن  اإلصابات،  عدد  خفض  لجهة 

بمرحلة إقفال البلد أو فتحه«.
وعن مدى استعداد وجهوزية المستشفيات، أكد هارون أّن المستشفيات 
مستعدة لفترة اإلقفال وهناك مستشفيات إضافية عدة استعدت وباتت 
جاهزة الستقبال حاالت كورنا. وتوقع هارون زيادة عدد اإلصابات في 
المرحلة المقبلة مع إعادة الفتح وحلول فصل الشتاء، وكشف عن زيادة 
عدد المستشفيات المؤهلة والمستعّدة الستقبال حاالت كورونا كما عدد 

األسرة العادية والعناية الفائقة.
في  بكورونا  جديدة  إصابة   1782 تسجيل  الصحة  وزارة  وأعلنت 
لبنان، رفعت العدد االجمالي للحاالت المثبتة إلى 123941. كذلك، تم 

تسجيل ست حاالت وفاة جديدة، رفعت االجمالي إلى 980.
الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  يتحدث  آخر،  صعيد  على 
حسان دياب عند الساعة السادسة من مساء األحد المقبل في حوار مع 

اإلعالمي ريكاردو كرم.
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الحملة االأكاديمية الدولية لمناه�ضة االحتالل 

تفكك خطاب التطبيع في اليوم العالمي للت�ضامن مع ال�ضعب الفل�ضطيني 

د. محمود عزو حمدوباسل ترجمان د. نظام عسافد. رنا شكرد.رمزي عودة

{ عبير حمدان 

األطفال  وأي���دي  م��ق��اوم  فعل  القضية  بأحقية  اإلي��م��ان  مفهوم 
والفكر  للكلمة  آخر  وجه  المحتّل  فيها  تضرب  بالحجارة  الممسكة 

والتربية.
يوم  ع��ام  ك��ّل  م��ن  الثاني  تشرين   29 ف��ي  المتحدة  األم��م  تحيي 
ال  التاريخ  ه��ذا  اّن  رغ��م  الفلسطيني  الشعب  مع  العالمي  التضامن 
الجمعية  فيه  اتخذت  الذي  اليوم  يتزامن مع  ينصف فلسطين كونه 
حق  ال  منهم  واحدة  دولتين  وإقامة  العامة قرار التقسيم رقم 181 

لها في الوجود كونها معتدية ومغتصبة ألرض ليست لها أساساً.
في  ول��و  الفلسطيني  الشعب  مع  اليوم  ه��ذا  في  العالم  يتضامن 
إطار معنوي، وما يختلف هذا العام هو الترحيب بالتطبيع من قبل 
تمرير  بعد  منطق  أّي  من  فارغة  وبحجج  جهاراً  الخليجية  األنظمة 
ترامب  بقيادة  السابقة  األميركية  اإلدارة  قبل  من  القرن«  »صفقة 
دون أي تعويل على تغيير محتمل في االداء من قبل االدارة الجديدة 
لالستيالء  المنطقة  في  ومشاريعهم  باطماعهم  األمر  يتصل  حين 

أكثر على خيرات بالدنا.
الدولية  األكاديمية  الحملة  تنظم  العقول  تخترق  الكلمة  وألّن 
لمناهضة االحتالل ومخطط الضّم بإحياء اليوم العالمي مع الشعب 
والمناصرين  العرب  الشركاء  من  العديد  مع  بالتعاون  الفلسطيني 
للقضية الفلسطينية لقاء حواري على مستوى العالم قوامه تفكيك 
خطاب التطبيع وتقويم البوصلة من خالل مشاركات بحثية مقترنة 

بالوقائع التاريخية.
عن  النشاط  ه��ذا  ف��ي  المشاركين  م��ن  مجموعة  سألت  »ال��ب��ن��اء« 
على  وتوعيتهم  األج��ي��ال  مخاطبة  وكيفية  منه  المتوخاة  األه���داف 

ضرورة مواجهة التسويق اإلعالمي المنظم لفكرة التطبيع.
عودة: تنشئة وطنية مقاومة لالحتالل والتطبيع 

ومعززة للهوية الوطنية والقومية 
اعتبر الدكتور رمزي عودة مدير وحدة األبحاث في معهد فلسطين ألبحاث 
األمن القومي ومنسق الحملة األكاديمية الدولية لمناهضة االحتالل والضّم 
أّن األكاديميين يمكنهم مواجهة التطبيع من خالل تفكيك الخطاب الذي يرّوج 
ومخطط  االحتالل  لمناهضة  الدولية  األكاديمية  الحملة  »تطلق  وقال:  له، 
هذه  للتطبيع،  وال  للضم  وال  لالحتالل  ال  وه��ي  أساسية  شعارات  الضّم 
األهداف األساسية التي تسعى الحملة إليها من خالل تعزيز دور األكاديميين 
والُنخب المثقفة والخبراء من أجل تقويض صفقة القرن وتقويض سياسة 
التوسع االستعماري االستيطاني االحتاللي، وأيضاً تقويض عملية التطبيع 
التي انتشرت على إثر »صفقة القرن« وضغط ترامب على العديد من الدول 
العربية من أجل المضّي قُدماً بتطبيع عالقاتها مع الكيان الصهيوني ونقصد 
ونحن  العربية،  الدول  من  غيرها  وربما  والبحرين  والسودان  اإلمارات  هنا 
او  يعرف  أحد  ال  ولكن  ترامب  رحيل  مع  التطبيع  مسلسل  ينتهي  ان  نأمل 

يتوقع ما هو آت«.
وأضاف: »نحن نرى اّن األكاديميين بإمكانهم مواجهة التطبيع من خالل 
من  المعرفة،  وانتاج  والعقلي  الفكري  بدورهم  التطبيعي،  الخطاب  تفكيك 
هنا فإّن الحملة األكاديمية تأخذ على عاتقها تفكيك خطاب التطبيع من اجل 
إعادة إنتاج فكر مضاد له يقوم أوالً على أساس الهوية العربية وثانياً جذرية 
الصراع مع المحتّل، الذي هو صراع وجود، وثالثاً حتمية االنتصار بالرغم 
ليست  »إسرائيل«  النهاية  في  لكن  الراهن،  الوقت  في  العربي  الضعف  من 
والعرب  الفلسطينيون  سينتصر  وبالضرورة  المنطقة  من  طبيعياً  ج��زءاً 
الكولونيالي  والجسم  االحتالل  من  ويتخلص  الغريب  الجسم  هذا  على 

الصهيوني.
أما كيف يمكن أن نفكك خطاب التطبيع؟ هنا نطرح في الحملة األكاديمية 
اّن خطاب التطبيع يحتوي على خمسة خرافات أساسية أّي قضايا أسطورية 
ال يمكن تصديقها ويتّم الترويج لها، لذلك يجب ان نوضح للجمهور والطلبة 
أولها  خرافي،  أساس  على  يقوم  التطبيع  مفهوم  اّن  وللسياسيين  والعلماء 
لفترة  الضّم  التطبيع علق عملية  فإّن  الضّم وللمزيد من اإليضاح  أوقف  أنه 
العربية  اإلمارات  اتفاقية  أقصد  وهنا  اإليقاف،  بهذا  وهو  ومحدودة  مؤقتة 
اإلسرائيلية، اعترف ضمناً اّن عملية الضّم يمكن ان تحدث وممكن تقبلها أّي 
أّن عملية التطبيع تشّرع الضّم ولكنها تؤّجله لفترة مقبلة بمعنى انه ليس 
وقته اليوم وفق المنطق »اإلسرائيلي«، والخرافة الثانية اّن التطبيع يؤّدي 
الى السالم في المنطقة مع العلم اّن الدول التي تطّبع مع الكيان المحتّل لم 
تحاربه يوماً وهي بعيدة عن حدوده وليست منخرطة في أّي عالقات عدائية 
اّن التطبيع يؤّدي الى  الثالثة  معه وال نعلم عن أّي سالم تتحدث، الخرافة 
األمن وهنا يرتكز هذا الفكر على اّن أمن دول الخليج يتعّرض البتزاز وعوامل 
تحاول  كما  إيران  هنا  والمقصود  معادية،  كيانات  قبل  من  االستقرار  عدم 
الذي  اإليراني  بالبعبع  العربية  الدول  من  العديد  تبتز  أن  األميركية  اإلدارة 
يتطلب تحالفها مع »اإلسرائيلي« لمواجهة هذا المّد اإليراني، بعيداً عن الفكرة 
الطائفية وما يمثلها هذا البعد ونحن لسنا بصدد الحديث عنه، لكن النقطة 
المحورية هنا اّن تحالف دول الخليج مع »إسرائيل« لن يؤّدي الى استقرار 
المنطقة بل بالعكس سيخلق محاور متصارعة مما يجعل فكرة الحرب قائمة 
تقوم  فهي  الرابعة  الخرافة  أما  والظروف،  للمتغّيرات  وتبعاً  لحظة  كّل  في 
على فكرة اّن التطبيع يؤّدي الى التنمية االقتصادية وتطوير االقتصاد ونحن 
الكيان  التي يمكن ان ُتستثمر في  هنا بصدد الحديث عن األموال الخليجية 

المحتّل وتؤّدي الى نتائج إيجابية وهذا أمر غير منطقي على اإلطالق حيث 
انه يمكن اسثتمار هذه األموال في دول أقوى اقتصادياً وبالتالي لن تؤّدي 
الكيان واالستثمار لديه بالعكس  التطبيع مع  المتوقعة جراء فكرة  التنمية 
اّن التنمية المشتركة بين الدول العربية و«إسرائيل« لن تكون لصالح األولى 
على اإلطالق بل ستقّوي الكيان على حساب توازنات القوى في المنطقة، أما 
وهذا  عربية  دولة  لكّل  داخلي  شأن  هو  التطبيع  اّن  فهي  الخامسة  الخرافة 
في  حقها  دولة  كّل  سيادة  نحترم  أكاديمية  كحملة  ونحن  بالسيادة  يتعلق 
اتخاذ قراراتها ولكن التطبيع ليس شأناً مرتبطاً بالسيادة ألّن االقليم العربي 
كله مرتبط بتوفير األمن واالستقرار وهذا اإلقليم مهّدد بوجود »إسرائيل« منذ 
وقعت  التي  تلك  وحتى  العربية،  الدول  تعتبر  الصهيوني  الكيان  هذا  نشأة 
اتفاق سالم مع العدو مثل مصر، تعتبر اّن »إسرائيل« عدو ولها مطامع في 
هذه المنطقة، وبالتالي فإّن التطبيع شأن لكّل اإلقليم العربي، وإذا قبلنا أنه 
شأن لكّل دولة على حدة فنسأل هنا أين المبادرة العربية التي وافق عليها 
كّل العرب، وإذا كان شأناً داخلياً فلن يتحقق أّي سالم وهذا يعني اّن كّل من 

يراه كذلك من الدول العربية قد تخلى عن فلسطين«.
التشويش  أن��واع  لكّل  يتعّرض  الذي  الجيل  هذا  توعية  »يجب  وتابع: 
المنظم من قبل الكثير من وسائل اإلعالم والروايات المزّيفة للتاريخ والواقع 
النجاح  لها  يمكن  الحملة  أّن  أرى  هنا  التطبيع،  لفكرة  الترويج  على  وتعمل 
األول  عوامل،  عدة  على  يتوقف  ذلك  ولكن  األنشطة  من  بالعديد  بالقيام 
ومراكز  والخبراء  األكاديميين  من  مشّكلة  نخبوية  قيادة  خلق  على  قدرتها 
صناعة الفكر والسياسات وإذا استطاعت الحملة األكاديمية تشكيل نواة من 
ومتتّبعي  واألهالي  الطلبة  من  جمهورها  على  ستؤثر  بالتأكيد  القيادة  هذه 
وسائل اإلعالم وهذا سيخلق فرصة أكبر لمحاربة عملية التطبيع، أما العامل 
اآلخر فهو القدرة على تحويل خطاب التطبيع كخطاب للتخوين وهذا مهّم، 
نجاح  الى  يؤّدي  لها  والترويج  العبارة  هذه  واستخدام  خيانة  فالتطبيع 
اّن خطاب التطبيع هو مساس بالمقدسات  الثالث فهو إبراز  كبير، والعامل 
اّن الصالة تسمح لجميع األديان في  بمعنى في اتفاقية اإلمارات يتحدثون 
المجسد األقصى فهل هذا هو المطلوب ان نصلي جميعنا في األقصى في ظّل 
للعالم  نوضح  ان  يجب  وهنا  نريده  الذي  هو  هذا  ليس  بالتأكيد  االحتالل؟ 
اّن األقصى ال يحتاج الى مصلين بل هو بحاجة لمن يحّرره... وفي  جميعاً 
ما يتصل بالعامل الرابع فيتمثل بمدى القدرة على استنهاض الفكر القومي 
المضاد للتطبيع وهذه نقطة مهمة تتعلق بايديولوجيا التحرير وايديولوجيا 

القومية وكّل هذه األمور يجب ان تكون موجهة او طاردة لعملية التطبيع«.
وختم: »في النهاية يجب ان نتحدث عن كيفية مخاطبة هذه األجيال من 
خالل تعزيز الرواية العربية بشكل عام ومن ثم تعزيز الرواية الفلسطينية 
التاريخية والحديثة والمعاصرة،  الرواية  بشكل خاص والمقصود هنا هو 
أرض  هي  فلسطين  أّن  عن  تتحدث  التي  الصهيونية  الرواية  تفنيد  وأيضاً 
يرّوج  التي  األسطورية  المقوالت  من  والكثير  الله  بها  وعدهم  التي  المعياد 
لها المحتّل، إضافة الى ذلك المفروض تطوير البرامج التربوية والتعليمية 
لالحتالل  مقاومة  وطنية  تنشئة  هناك  يكون  وان  والجامعات  المدارس  في 
والتطبيع ومعززة للهوية الوطنية والقومية، كما يجب استخدام الفن سواء 
ننسى  وال  التطبيع،  خطورة  حول  الشباب  لمخاطبة  الغناء  او  الموسيقى 
المفكك  الفكر  ايصال  إطار  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  من  االستفادة 

للخطاب التطبيعي لالجيال.«

شكر: رفع الصوت عالياً في مواجهة التطبيع 
اللبنانية  الجامعة  في  الدولية  العالقات  أستاذة  شكر  رنا  الدكتور  أكدت 
وقالت:  التطبيع،  مواجهة  في  عالياً  الصوت  رفع  هدفه  األكاديمي  اللقاء  أّن 
الفلسطيني في كافة  الشعب  الذي نقوم به هو مناصرة  العمل  »الهدف من 
القضايا المتعلقة بهذا الشعب، والتشبيك بين األكاديميين يهدف ايضاً الى 
التركيز  القيام بأبحاث علمية هدفها  التعاون في ما بينهم من خالل  تعزيز 
التذكير  وإع��ادة  المنطقة،  في  وأطماعه  اإلسرائيلي  االحتالل  خطورة  على 
بممارسات هذا العدو الذي يقوم بكّل االنتهاكات الدموية بحق الفلسطينيين 

وكّل شعوب المنطقة واغتصاب األرض.
هذا اللقاء هو لرفع الصوت عالياً في مواجهة التطبيع وذلك بإعالء صوت 
وال  معه  للصلح  وال  بالعدو  لالعتراف  ال  الثالث...  باللالءات  األكاديميين 
للتفاوض، ال شك اّن هناك توجهاً إعالمياً منظماً يعمد الى تسويق التطبيع 
من خالل إعطاء الصورة االقتصادية والحضارية له، ونحن من خالل نشاطنا 
في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين نريد دحض هذه الفكرة من 
ال  كي  الصحيح  نصابها  في  األمور  لتصويب  ثابتة  تاريخية  وقائع  خالل 
يؤخذ هذا الجيل الى حّد الخضوع للحرب الناعمة المتمثلة بغسل العقول«.
منطقة  على  التطبيع  هذا  تداعيات  على  التركيز  بصدد  »نحن  وأضافت: 
وداعمته  العدو  هذا  يريده  ما  الى  بالتوعية  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
الواليات المتحدة األميركية من خالل رسم خريطة جديدة للمنطقة العربية، 
العربية  الدول  بين  قامت  التي  السالم  اتفاقيات  خطر  من  التوعية  وهدفنا 
بهذه  االستهانة  يجب  ال  بحيث  تؤدي،  وقد  أّدت  ماذا  والى  المحتّل  والكيان 
االتفاقيات وما قد تشكله من تهديد لكّل المنطقة، فهذه االتفاقيات التي بدأت 
على  نؤكد  نحن  لذلك  العربية،  ال��دول  باقي  الى  تمتّد  قد  الخليج  دول  من 
الهوية  إحياء  وضرورة  ودمويته  الكيان  هذا  نشوء  بكيفية  التذكير  ضرورة 
القومية التي تحارب وجوده وتمّدده من خالل الفكر المقاوم الذي يرفض كّل 

أشكال التعاون مع كيان يغتصب األرض التي سقط في سبيلها الشهداء«.
وختمت: »نحن نعتقد اّن األكاديميين من أساتذة ومثقفين هم السباقون 
في االتحاد مع بعضهم البعض ضّد كّل ما يسّمى خطوات التوسع المقنعة 
خالل  من  وذل��ك  العربي،  العالم  داخ��ل  اإلسرائيلي  العدو  بها  يقوم  التي 
التوعية بالقلم والكلمة والتوجه الى عقول األجيال الحديثة لتبيان حقيقة 
ما جرى من اغتصاب لهذه األرض وقتل شعبها والتركيز على القضية األّم 

التي هي قضية فلسطين.

مخاطبة هذا الجيل تكون بإحياء القوى العربية الناعمة المتمثلة بالعقول 
المواطنة  وثقافة  مفهوم  وتعزيز  والتعليم  والتدريس  التربية  وطريقة 
والهوية القومية وتعزيز اللغة التي تالشت مع سرعة العصر، وعودة مراكز 
العربي  القومي في عالمنا  الوعي  العقول لتقوية  األبحاث والحّد من هجرة 
كي ال يكون التطبيع القائم مدخل الى تكريس فكرة القبول بالمحتّل وتمّدده 

في كافة العالم العربي«.

حمدو: خطابنا لألجيال هو ضرورة التقّدم

 

والتطّور والنهضة 
جامعة  في  محاضر  أستاذ  حمدو  عزو  محمود  الدكتور  رأى  جهته  من 
التي  النكسات  نتيجة  يأتي  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  »اّن  الموصل 
المدلوالت  عن  جداً  كبير  بشكل  األمة  فكرة  وغياب  العربية  األمة  على  مّرت 
اإلعالمية والسياسية في التداول اليومي في العالم العربي، وأيضاً نتيجة 
العراق  وهي  العربي  المحور  بلدان  لها  تعّرضت  التي  الكبيرة  االنتكاسات 
البلدان كانت تشكل محور الحراك السياسي في  ومصر وسورية كون هذه 
الى  باإلضافة  الصهيوني،  العدو  لمجابهة  التنسيق  مستوى  على  المنطقة 
ذلك هناك مسألة جداً مهمة وتتمثل في تصاعد الدول الهامشية على مستوى 
قيادة العالم العربي مثل قطر والبحرين وغيرها وأصبحت تقود كّل الحراك 
الدول  في  لوبيات  وتنتج  اآلخرين  مع  العرب  بعالقات  المتعلق  السياسي 

تعمل ضّد القضايا العربية.
خاصة  هي  المنطقة  ه��ذه  اّن  فكرة  بتسويق  تتعلق  الثانية  المسألة 
ال��دول  قامت  ثانية  ناحية  وم��ن  ديني،  أس��اس  على  غيرهم  دون  لليهود 
الكبرى ووكالؤها بالتسويق لصراع مذهبي )سني � شيعي( يتمثل بالدول 
التركي  الدور  ننسى  ال  وطبعاً  أخرى،  جهة  من  وإيران  جهة  من  الخليجية 

الذي يريد التموضع في المنطقة وفق مصالحه«.
أضاف: »التدوال اإلعالمي العربي يؤثر بشكل سلبي على الشباب لجهة 
تزوير الوقائع وتحويل العدو الى صديق وبالعكس وهذا أمر واضح بشكل 
كبير، وانعكس من خالل التطبيع والصور التي نراها على وسائل التواصل 
وطبعاً استضافة إسرائيليين يتّم وصفهم بالمحايدين على قنوات تلفزيونية 
عربية كما فعلت الجزيرة تحت شعار الرأي والرأي اآلخر ساهم في تشويش 

العقول.
الى أجيال ال تعرف من هو  ان تتحّول هذه األجيال  والخشية األساسية 
عناوين  تحت  المذهبية  الصراعات  لتصفية  وقود  الى  تتحّول  ان  أو  العدو 
وهناك  المنطقة،  في  المذهبي  الصراع  صور  من  صورة  هو  داعش  جديدة، 

نماذج كثيرة غيرها.
العربي  للعمل  جديدة  روح��اً  تعطي  انها  العلمية  التكتالت  هذه  اهمية 
والقومي باتجاه مناهضة الكيان الصهيوني ورفض التطبيع معه بأّي شكل 
عام  منذ  العربي  الشباب  لها  تعّرض  التي  التدجين  وعملية  األشكال،  من 
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اّدت نتائجها بشكل كبير جداً«.
وختم: »الصراع األساسي يتوجب ان يكون في اتجاه كّل دعاة التطبيع 
الى  به  التوجه  يجب  الذي  الخطاب  الصهيوني،  الكيان  أمام  المنبطحين 
العلمية  النهضة  سيما  ال  والنهضة،  والتطّور  التقّدم  ضرورة  هو  األجيال 
لمواجهة كّل األعداء المتربصين بالشعوب العربية، كما يجب إعادة إنتاج 
الرؤية التاريخية للصراع العربي الصهيوني من خالل اعتباره صراعاً بين 

محتّل انتهك حقوق اإلنسان وصاحب حّق هو ضحية حقوقه منتهكة.
التي  العربية  المجتمعات  مّرت  التي  التفتيت  حالة  على  التركيز  ويجب 
الترويج  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  وأيضاً  سلبي،  بشكل  أثرت 

لإلسرائيلي ومواجهتها«.

 ترجمان: التضامن ال يكون بالشعارات
والخطب الرنانة

أما باسل ترجمان )كاتب صحافي وباحث سياسي( فقال: »من األساسي 
الفلسطيني  الدولي للتضامن مع الشعب  اليوم  اليوم ان يكون هدف إحياء 
مناسبة للتأكيد على هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة 
الحال  وتأييد  التضامن  وبين  الشعب  مع  التضامن  بين  الفصل  يتّم  وان 
السياسي الفلسطيني ألّن الحال السياسي متغّير بحسب الواقع والظروف، 
فعند اإلعالن عن هذا اليوم عام 1977 كان الحال السياسي الفلسطيني في 
المستويين العربي والدولي مختلفاً تماماً عن واقع الحال بعد ذلك وصوالً 
الفلسطينية وما تبع ذلك من واقع متغّير لم يفض  الوطنية  إلقامة السلطة 

إلقامة سالم عادل يعيد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني«.
سياسية  استكانة  حالة  هنالك  كان  الماضية  السنوات  »طوال  أضاف: 
فيها  يتّم  بروتوكولية  لمناسبة  وتحّول  النضالي  معناه  اليوم  هذا  أفقدت 
تجاه  الدول  مواقف  أساسيات  عن  تعّبر  سياسية  ومواقف  رسائل  تبادل 

فلسطين وتناسى كثيرون هذا اليوم.
ضرورة  عن  الحديث  عاد  التطبيع  قطار  وانطالق  القرن  صفقة  ظّل  في 
التقليدي ليكون مناسبة  السياسي  المستوى  اليوم وإبعاده عن  إحياء هذا 
تضامنية دائمة وثابتة مع الشعب الفلسطيني المحروم من نيل حقوقه التي 
يعتبرها مناسبة إلنهاء الظلم والتشّرد ورفع آثار العدوان الذي تعّرض له 
منذ أكثر من سبعين عاماً، وهذا يقتضي ان يتّم الفصل بين الحال السياسي 
ألّن  الفلسطيني  للشعب  النضالي  الواقع  وبين  الظروف  طبيعة  كانت  مهما 
السياسي  التوظيف  عن  ويبعدها  رونقها  الذكرى  هذه  إلحياء  سيعيد  هذا 
والسالم  للعدل  المحبة  والقوى  الشعوب  لكّل  ثابتاً  موعداً  ويبقيه  اآلني 
الشعب  نضال  مع  والخطب  بالبيانات  وليس  بالفعل  تضامنها  لتعلن 

الفلسطيني«.
يرضي  تضامن  عن  نبحث  هل  نريد  تضامن  اّي  المهّم  »السؤال  وتابع: 

الجانبين،  من  واألم��ج��اد  البطوالت  عن  وحديث  فخراً  ويشبعها  ال��ذات 
الفلسطيني يتحدث عن بطوالته في مقارعة االحتالل، واألشقاء واألصدقاء 
يتحدثون عن حّبهم ودعمهم ومناصرتهم لفلسطين وينتهي الحال بإشباع 

عاطفي ال يغني وال يسمن عن جوع.
من المهّم ان تكون المناسبة بعيدة عن الشعاراتية والخطب الرنانة، وان 
تكون مناسبة حقيقية لتحويل التضامن لفعل نضالي سياسي لدعم الحق 
تصنع  ان  وق��ادرة  وكبيرة  ممكنة  وهي  المتاحة  الوسائل  بكّل  الفلسطيني 
الفعل المؤثر عربياً ودولياً، وهذا في حّد ذاته أكبر رسالة نصوغها لمواجهة 
إعالم الواقع الحالي وتوجهاته بذكاء ودون ان ننجّر للصدام مع اّي طرف 

مهما كان الظرف ألّن التناقض الرئيسي مع العدو وليس مع اي طرف آخر.
مع  للتخاطب  مبتكرة  جديدة  وصيغ  آليات  نختار  ان  اليوم  المهّم  من 
أجيال جديدة تحول العالم بالنسبة لها إلى فضاء افتراضي صغير وصار 

التواصل عبره أحد أشكال وآليات العمل اإلعالمي والسياسي والنضالي«.
وختم: »هذه األجيال لديها ميزات التفاعل السريع بحكم سرعة التواصل 
على  المعتمد  التقليدي  للخطاب  يمكن  ال  وبالتالي  المعلومات،  وانتقال 
التواصل  يجب  بل  المعنى  يؤدي  ان  الرنانة  والخطب  والمواقف  البيانات 
التواصل  وسائل  عبر  والمتحركة  القصيرة  الذكية  الرسائل  وإيصال  معها 
المعّمقة  القراءات  أصحاب  من  ليست  الجديدة  األجيال  أيضاً  االجتماعي، 
مع  اإليجابي  والتعاطي  االستيعاب  عن  بعيدة  يجعلها  وهذا  الطويلة  او 
ممكن  عليها  التأثير  اّن  ويظهر  المطّولة  الشروحات  او  المعّمقة  الدراسات 
والمقال  والكتاب  للفكر  كان  التي  السابقة  األجيال  من  بكثير  أكثر  وسهل 
المتعاطفين  ماليين  لك  يخلق  قد  ثانية  ثالثين  فيديو  عليها،  تأثير  المعّمق 
والمؤيدين بينما دراسة او بحث جدي حقيقي قد ال يقرأه احد، وهذا ال يعني 
ولكن  األكاديمي  والبحث  الحقيقي  العلمي  بالجهد  العمل  يتّم  ال  أن  اطالقاً 
إليصال  الجديدة  االتصالية  المساحات  واستغالل  الحقيقة  أطره  ضمن 

األفكار الذكية والتفاعل معها لخدمة النضال العادل للشعب الفلسطيني«.

غوسطان: دور محوري لالعالم والفضاء االفتراضي 
في  الناشطة  االحمر(  الصليب  في  )ممّرضة  غوسطان  ابراهيم  ليزا  اما 
 Collectif Urgence Palestine - Geneve منصة طوارئ فلسطين 
يتّم  ال  والتي  الفلسطيني  الشعب  أخبار  تنقل  التي  ل��وزان  في  الموجودة 
تداولها عبر وسائل اإلعالم فقالت: »لألسف أصبحنا في زمن حين يسألوننا 
أننا  بالتأكيد  إجابتنا  تقترن  ان  يجب  فلسطينيون  إننا  ونقول  أنتم  أين  من 
وبشكل  اإلعالمية  الوسائل  من  الكثير  في  التسويق  يتّم  كما  إرهابيين  لسنا 
األمر  هذا  على  معتادين  أصبحنا  وقد  جالد.  الى  الضحية  لتحويل  ممنهج 
في  األمور  تصويب  من  ونتمكن  ومقنعة  مريحة  بطريقة  نجيب  أننا  حيث 

إطارها الصحيح وبالتالي يعترف كّل من يسأل بأحقية قضيتنا الواضحة.
أن  البديهي  فمن  الشابة  األجيال  مخاطبة  بضرورة  يتصل  ما  في  اما 
التاريخية  الوقائع  ينقل  وال��ذي  للمعلومة  الفعلي  المصدر  الى  نرشدهم 
والحديثة دون أّي تحريف او تزييف من هنا ممكن لإلعالم ووسائل التواصل 
االجتماعي لعب الدور المحوري في مواجهة األخبار المغلوطة شرط ان يتّم 

استخدامها بوعي«.

عساف: نعّول على اإلعالم الحر إليصال الصوت 
اما الدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق االنسان فقال: 
»هدف هذه الحملة توجيه رسائل تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعكس 
مواقف المشاركين فيها من خالل المقاالت أو األبحاث حول مخاطر التطبيع 
والضّم، أو تسجيل مقطع فيديو أو رسائل صوتية قصيرة، لتوضيح خطورة 
الفلسطيني والعربي من جهة؛ والتأكيد  القومي  الضّم والتطبيع على األمن 
األرض  وتحرير  االحتالل  مقاومة  في  والعربية  الفلسطينية  الثوابت  على 
بعض  قبل  من  التطبيع  وقف  إلى  والدعوة  ثانية؛  جهة  من  الفلسطينية 
سلطات  به  تقوم  الذي  الضّم  عملية  يعزز  باعتباره  العربية  الحكومات 

االحتالل الصهيوني في األغوار الفلسطينية«ز
وأضاف: »أّن هذه األنشطة وغيرها ستساهم في الكشف عن زيف االّدعاء 
بأّن فكرة التطبيع المطروحة ستمنع الكيان الغاصب من ضّم هذه األراضي 
مراراً  يعلن  الذي  المحتّل  لمنطق  وفقاً  يتّم  التطبيع  هذا  ألّن  الفلسطينية، 

وتكراراً أنه يسعى إلى إقامة »سالم« مع الدول العربية من موقع القوة.
كما  اإلع��الم  ألّن  بسهولة،  هدفها  الحملة  هذه  تحقق  ال  أن  الطبيعي  من 
التطبيع، ونحن نعّول  ذكرتم في سؤالكم هو إعالم منظم في تسويق فكرة 
الصوت،  إليصال  الفلسطيني  الشعب  لحقوق  والمنحاز  الحر  اإلعالم  على 
و«البناء« نعتبرها نموذجاً، كما تستطيع أن تفّند صحة هذا االّدعاء من خالل 
بين  سابقاً  وقعت  التي  السالم  واتفاقيات  معاهدات  أّن  حقيقة  إلى  اإلشارة 
الكيان الغاصب وكّل من مصر واألردن لم تجلب لهما االزدهار االقتصادي بل 
مزيد من المديونية والفقر والبطالة ناهيك عن حقيقة عدم تطبيع الشعبين 

المصري واألردني معه«.
وختم: »مخاطبة الجيل الذي سيطرت عليه سرعة العصر في ظّل أخبار 
ولذلك  للحملة،  كبير  تحدي  يمثل  التاريخية  الوقائع  تغييب  مع  مغلوطة 
طرحت هذه المبادرة على جميع المتضامنين والمناصرين لحقوق الشعب 
الجيل  تغذي  رسائل  توجه  خاللها  من  يتّم  وأدوات  وسائل  الفلسطيني 
الجديد بالحقائق والمعلومات التي تؤكد الرواية الفلسطينية وتفند الرواية 
الصهيونية حول »أرض بال شعب لشعب بال أرض«. وفي هذا المجال يفضل 
والسينما  والمسرح  الرسم  مثل  من  الجذابة  التعبير  ألوان  كافة  استخدام 

واألغاني والفيديوات القصيرة والرسائل الصوتية وغيرها.
الفلسطيني  الشعب  حقوق  السترجاع  العمل  يقتصر  ال  أن  الطبيعي  من 
على  والنضالي  الكفاحي  بالعمل  مسنوداً  يكون  وانما  اإلعالمي  العمل  على 
كافة المستويات وفي كافة الميادين وبكّل أشكال النضال التي تحدث انقالبا 

في موازين القوى تسهم في استرداد الحقوق كاملة غير منقوصة.
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هو نال كّل ما يريد في الدنيا واآلخرة؛ هنيئاً له. ونحن 
خسرناه وهي ضربة مؤلمة ال ننكرها، لكن اْن فّكر أحد، 
أّي أحد، بأّن أّي مشروع علمي قد توقف او سيتوقف في 

إيران باغتيال عالم هنا او هناك فهو واهم.
ومنظومة  للعلوم  مختبر  إي���ران  م��ن  بقعة  فكّل 

للدفاع.
نترك  العقابية  واإلج����راءات  وال���رّد  االنتقام  ع��ن 
إمام  مقّدمهم  وفي  والمعنيين  العالقة  ألصحاب  الكالم 
السيد  اإلم��ام  العظيم  الخراساني  وسيدها  المقاومة 
علي الخامنئي ربان هذه السفينة، والذي يعرف تماماً 

كيف يدافع عن أبنائه ويحفظ لهم كراماتهم.
أن  ب��ّد  وال  نستخلصه  ال��ذي  البليغ  ال���درس  لكن 

نسجله هنا هو:
1 � أميركا كما ربيبتها االسرائيلية عدو واحد ال يقبل 
القسمة على اثنين. وهما من خططا وأشرفا على عملية 
العلماء  اغتيال  الجبانة هذه كما في عمليات  االغتيال 

النوويين السابقة.
المتوحش  العدو  هذا  مع  والمفاوضات  الحوار   �  2
بكّل  واإلنجازات  العامة  والسياسات  المبادئ  حول 
مستوياتها سّم قاتل. وَمن لم يتعلم الدرس بأّن هؤالء 
القائد: إما أنه ال يعرف  غير موثوقين كما يقول السيد 
ألف باء السياسة أو ال يعرف ألف باء الغيرة والحياء.

والذي  ظبي  أبو  في  االسرائيلي  اإلن��زال  منذ   �  3
والجغرافيا،  التاريخ  خطوط  خلف  باإلنزال  سّميناه 
استخبارية  »إسرائيلية«  حرب  إعالن  حالة  إنها  قلنا 

ضّد إيران وليست مجرد تطبيع...!
االغتيال  حول  التحقيقات  ف��إّن  اعتقادنا  وحسب 
ورهطه  سلمان  اب��ن  ب��اّن  نعتقده  ما  ستؤكد  اليوم 
العمل  هذا  في  متوّرطون  الساحل  قراصنة  بقايا  في 

اإلجرامي الجبان وغيره. 
العمالء  صغار  وتجهيز  تدريب  خ��الل  من  وذل��ك 
الضمير  بائعي  من  ومثلهم  خلق  منافقي  منظمة  من 

والوجدان ومرتزقة البترودوالر.
األمم  أجهزة  كّل  ف��إّن  والمعلومات  بالوثائق   �  4
انما  الذرية،  الطاقة  الى  العالمية  المتحدة من الصحة 
للجيش  تابعة  أجهزة  األميركية  العقيدة  حسب  هي 

األميركي.
موكول  أمر  فعله  علينا  ينبغي  وم��اذا  ذلك  تفصيل 

ألصحاب الشأن وكل ذي عقل حصيف.
المعركة مفتوحة ولم تنته بعد، وبرنامج اغتياالتهم 
إيران  ليست  عملهم  وساحة  الحّد،  هذا  عند  يتوقف  لن 

فقط.
ال��م��ق��اوم��ة م��س��رح متاح  ك���ّل س��اح��ات م��ح��ور 

لعملياتهم.
يعمل  العدو  هنا...  ونكّرره  نعيد  قبل،  من  ذلك  قلنا 
والدفاعية.  العلمية  دورتنا  إيقاف  محاوالً  نهار  ليل 
الموقف.  قدر  على  وهي  تماماً  ذلك  تعرف  وقياداتنا 
أُسود ال تهاب أحداً اال الله وثقتنا بها عالية جداً، واألمر 

لله من قبل ومن بعد.
بعدنا طيبين قولوا الله...

أن  وبعد  إش��راف��ه،  وتحت  »الموساد«  من  ص��درت  أوام��ر 
كانت »إسرائيل« تقوم بحملة شرسة لعرقلة برنامج إيران 
النووي، من خالل هجمات إلكترونية على منشأة نطنز وبو 

شهر وغيرها من المواقع النووية اإليرانية.
المال لتنفيذ  الذي اعترف بتلقيه مبلغاً كبيراً من   فاشي 
في  الموساد  بعمالء  مستعيناً  هجومية،  عمليات  سلسلة 
وتزويده  أذربيجان،  في  تدريبه  جرى  اإلي��ران��ي،  الداخل 
الالزمة حول عمليات االستطالع وكيفية تنفيذ  بالتعليمات 

عمليات االغتياالت وهو على متن دراجة نارية.
علماء  استهدفت  ال��ت��ي  اإلره��اب��ي��ة  العمليات  ك��ان��ت   
ترمي  اإليراني،  النووي  بالبرنامج  مرتبطة  وشخصيات 
نفوسهم،  في  الخوف  وزرع  اإليرانيين،  العلماء  إحباط  الى 
وحملهم على عدم االنخراط في البرنامج النووي اإليراني. 
أما ماجد جمالي فاشي فقد نفذ به حكم اإلعدام في شهر آذار 

.2010
 تواصلت في ما بعد عمليات االغتيال للعلماء اإليرانيين 
كان  حيث  الفيرياء،  بحوث  مركز  لصالح  عملوا  الذين 
المركز،  في  األول  المسؤول  الى  الوصول  يريد  »الموساد« 

وهو العالم محسن فخري زاده الذي اغتيل أمس.
العالمان  ك��ان  وبينما   ،2010 الثاني  تشرين  في20   
شهرياري  ومجيد  داف��ان��ي  عباسي  ف��ري��دون  ال��ن��ووي��ان 
يتوجهان الى عملهما، قام إرهابيون مقّنعون على دراجات 
من  كّل  سيارة  نحو  منفصلتين  بعمليتين  باالنطالق  نارية 
العالمين، بإلصاق قنبلة في أسفل كّل سيارة. أحّس عباسي 
الفور  على  فغادرها  السيارة،  أسفل  في  سمعها  بخبطة 

وُيصاب  السيارة،  لتنفجر  لحظات  إال  هي  وما  زوجته،  مع 
لقي  فقد  شهرياري  مجيد  أم��ا  ب��ج��راح،  وزوج��ت��ه  عباسي 
حتفه في االنفجار. فريدون عباسي أصبح في ما بعد نائباً 
وأشرف  الذرية،  الطاقة  لهيئة  ورئيساً  الجمهورية،  لرئيس 
على توسيع البرنامج النووي في إنتاج الوقود في المواقع 

الذرية اإليرانية.
دراجة  يستقلون  مسلحون  نفذ   ،2011 تموز   23 في   
رضائي  داري��وش  النووي  العالم  اغتيال  عملية  نارية، 
نجاد، بإطالق خمس رصاصات عليه أمام منزله في طهران 

أصابت منه مقتالً.
قنبلة  ع��م��الء  أل��ص��ق   ،2012 الثاني  ك��ان��ون   11 ف��ي   
أحمدي  مصطفى  النووي  العالم  سيارة  في  مغناطيسية 
السلطات  أعلنت   ،2015 الثاني  كانون   3 وف��ي  روش��ن، 
اإليرانية عن إحباطها لعملية اغتيال كانت تستهدف عالماً 

نووياً آخر.
آخر سلسلة عمليات االغتياالت، جاءت أمس لتطال العالم 
األول  »إسرائيل«  هدف  كان  الذي  وهو  زاده،  فخري  محسن 
منذ عشر سنوات. لكن السؤال الذي ُيطرح: ما هي اإلجراءات 
التي تتخذ في حماية علماء، هم النخبة في البرنامج النووي 
اإليراني؟! هؤالء العلماء ليسوا كغيرهم من األفراد، إذ يجب 
أن تتوفر الحماية األمنية لهم على مدار الساعة. فحمايتهم 
من  حال  بأّي  يمكن  وال  اإليراني،  القومي  لألمن  حماية  هي 
عمالؤه  ومعه  اإلسرائيلي  فالعدو  حصل.  ما  تبرير  األحوال 
النوويين اإليرانيين  العلماء  الداخل والخارج يرصدون  في 
المسؤولون  يعرف  حيث  وقت،  اّي  في  منهم  لالقتصاص 

األمر  نهاية  في  المسؤولية  لكن  األمر.  هذا  جيداً  اإليرانيون 
يوفر  أن  يجب  َم��ن  على  تقع  المسؤولية  تقع؟!  َم��ن  على 
بحياتهم،  لحظة  التفريط  دون  من  لهم،  الكاملة  الحماية 

وجعلهم هدفاً سهالً للوصول إليهم وتصفيتهم.
بعلمائها.  وصمودها  وقّوتها  ومنعتها  إي��ران  مستقبل 
لموجة  حداً  تضع  ان  اإليرانية  األمنية  القيادة  على  لذلك 
االغتياالت، واتخاذ اإلجراءات الصارمة الكفيلة في الحفاظ 
تفعله  بما  أسوة  العلماء،  من  النخبة  هذه  أفراد  حياة  على 

الدول التي تحمي 
سالمة علمائها وأدمغة نخبها.

هؤالء العلماء هم أساس نهضة إيران وتطّورها العلمي، 
لذلك  والتكنولوجي،  والمعرفي،  واالقتصادي،  والعسكري، 
ال يمكن التفريط بهم أو التهاون مع ما تقترفه دولة العدوان 
خلق«  »مجاهدي  منظمة  في  عمالئها  مع  »اإلسرائيلية«، 

اإلرهابية ضّد أمن إيران وعلمائها.
مع  المواجهة  ح��دة  من  يزيد  زاده  محسن  اغتيال  اّن 
ساخنة  رياح  على  األبواب  ويشرع  وحلفائها،  »إسرائيل« 
يريدها العدو، عله يستدرج طهران الى مواقع خطرة تصّب 

في صالحه.
صحيح أّن الضربة مؤلمة إليران وأمنها القومي، وللعلماء 
النوويين اإليرانيين، من تالمذة وزمالء الشهيد محسن زاده، 
رسالتها  في  لالستمرار  إي��ران  عزيمة  يحبط  لن  ذلك  أّن  إال 
ونهجها وبرنامجها، بل سيدفعها لتكون أكثر عزماً وصالبة 
للتصدي للعدو واالقتصاص منه العدو في الوقت المناسب.
*وزير الخارجية األسبق.
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{ رانية مرعي
لطالما كنُت أسأل نفسي، كيف تعرُف فيروز ما يجري في منزلنا! 
محّملاً  وصوُتها  حاضراًا..  طيُفها  ويكوُن  إّل  يحصل  شيٌء  يكاُد  ل 

باألحاسيس التي تجتاُحنا ولو خلسةاً..
التي  الحنين  أغنية  كانت  حبايبنا«  خلفك  البعيد..  جبل  يا   «
ألواسيها  وكنت  المسافر..  لجدي  اشتاقت  كلّما  الّرباب  تنشدها 
ا مسافر وهي مثلِك تشتاقه  أقول: »ل تحزني أّماه.. والُد فيروز أيضاً
..«. وسؤال أذكُر كم أضحك أمي ومسَح َعَبراتها عن وجنتيها.. »هل 

والدك ووالد فيروز صديقان.. هناك.. خلف الجبل البعيد..؟«. 
ألسمَع  ل  أمي،  بصوت  ألختلَي  النعاس  أّدعي  كنُت  أّني  وأذك��ُر 
الحكايا بل ألنعم بوصلٍة شجّية من أغنية »يل تنام.. يل تنام..« 
وأنا ..ل أنام! بل أمعُن في الّسهر ألستمتَع بتلك الّنغمات التي كانت 

تبرُع في دندنتها ..
أطفال  كّل  وج��وه  فهناك  خاّصة..  زاوي��ٌة  ذاكرتي  في  وللعيِد 
يصنْعَن  أمهاُتنا  العيد..  ليلة  بيتنا  في  نجتمُع  كّنا  العائلة.. 
»المعمول« وأنا كنت أرّتُب الكراسي ليجلَس الجميع وليسمعوني 
أنشُد »ليلة عيد.. الليلة ليلة عيد«.. وما أجملها ليلَة العيد! ما كّنا 
لنناَم ونحن نحّدُق في ثيابنا الجديدة.. فرُحنا الكبير في زمٍن.. ليته 

يعود !
كّل هذا الحب لفيروز.. ولم أكن أعرف ملمحها، كنُت أرسمها فتاةاً 
زوجة  لي  خاطته  الذي  الفستان  يشبه  زهريٍّ  فستان  مع  بجديلة 

عمي ..
وفي يوٍم ناداني أبي وقال: »عندي لِك مفاجأة ساّرة ..«

شعري  في  وردةاً  ووض��َع��ْت  عندي،  ما  أجمل  أم��ي  ألبستني 
ا ! القصير.. دائماً

كبيرة..  شاشٍة  أماَم  مستغربةاً  جلسُت  ا..  واسعاً مكاناًا  دخلنا 
وأجزُم أّني عندما صرخت »أمي.. هذا صوتها.. فيروز هنا«. سمعني 

كّل من كان في سينما »روكسي« في قريتي الوادعة مشغرة ..
دهشٌة رافقت كّل دقيقٍة من فيلم »سفر برلك« مع عدل وعبدو.. 

والمختار الوطنّي.. وأبو أحمد المقاوم.. وبحري الخائن ..
وفي تلك الليلة.. فهْمُت لم أحببتها

كانت تشبه مشغرة.. كانت لبنان !
يتبع .

يار� تحيي ذكرى �صباح بـ»�ألو بيروت« 

صفحتها  في  جديدااً  فيديو  يارا  اللبنانية  الفنانة  شاركت 
برفقة  تغني  وهي  اإلجتماعي  التواصل  موقع  على  الخاصة 

عازف بيانو، لتحيي ذكرى وفاة الفنانة اللبنانية صباح.
»ألو  صباح  الراحلة  أغنية  يارا  غنت  الفيديو  تفاصيل  وفي 
بيروت« بطريقة عفوية وبإحساس كبير، وعلقت على الفيديو 
على  بدورها  وحرصت  صباح«،  رحيلها..  ذكرى  في   «  : قائلةاً

إحياء ذكراها بأغنية أحبها الكثيرين.
عبروا  الذين  متابعيها  من  كبير  عدد  إعجاب  الفيديو  ولقى 
التي  صباح  وللراحلة  األغنية  لهذه  وحبهم  يارا  ل�  حبهم  عم 

تركت بصمة فرح بقلوب الكثيرين من خلل أغانيها.

مدينة �ل�صعر�ء �لمخادعين

{ سرجون فايز كرم
يجاملني أصدقائي الذين 

تخلّوا ّعني في منتصف طريق حين يصادفونني. 
يعانقونني مثل فراشة تقبض 

على لقاح. 
ل شيء يغرس اإلنسان كدبوس

في قلق اإلنسان 
سوى السلطة.

***
على باب كاتدرائية وقف قاتل 

مأجور يقيس هامَته
حين اتصلت به زوجُته 

هاتفياًّا
وحّيته عاهرٌة

كان في الماضي يزورها.

لهذه الأ�سباب الزميلة رندة المر هي وطن

تكريم النّحات اأكثم عبد الحميد �سمن فعالّيات اأيام الثقافة ال�سورّية

�ستيفاني عطاهلل ت�سارك في م�سل�سل »نب�ض«

 »The Crown« الجزء الرابع من

عن العائلة المالكة يتخّطى التوقعات

الق�سيفي ت�سّلم ديوان »معبد ال�سهوة« للزميل �سربل

وفاة الفنان المغربي محمود الإدري�سّي 

{ جهاد أيوب
مرض  من  تعانيه  ما  رغم  اإلع��لم  في  المر  رندة  الزميلة  استمرار  إن 
واألحلم  واألح��زاب  واألمكنة  الوجوه  تغّيرات  ورغم  الرحمة،  يعرف  ل 
واألحقاد، والكراسي، والنفسيات بكل خوابي تصرفاتهم يجعلنا نرفع لها 

القبعة احترامااً، وتفرض على حبر القلم أن يغرف من نهر رندة.
ول تزال الزميلة رندة المر تصارع في هذه الحياة، وتثابر كي يبقى آخر 

عنقود في اإلعلم مصانااً، ومحترمااً كأخر المحترمين!
وكانت  جالسته،  سنوات،  منذ  حيويتها  سجن  الذي  المرض  تصارع 
المخلصة، حاورته، وحاولت أن تتفوق عليه في حوار مباشر،  جليسته 
اعترفت به، واعترافها جعلها تتفق معه وعليه وعلى مزيد من األوجاع، 
ورغم أن أوجاع رندة كثيرة وعديدة ومؤلمة منها يعود إلى غدر القربين، 
ساندتهم  من  وخبثنة  العون،  يد  لهم  مدت  من  وجحود  التلميذ،  وطعن 

وشاهدتهم يبتسمون ومن خلفهم خناجرهم السامة!
خميس  كل  صباح  تذهب  مرضها،  مع  تتصارع  المر  رندة  تزال  ل  نعم 
مع  تتفتت  أوجاعها،  مع  تنام  منهكة،  تعود  الكلية،  تغسل  كي  للمشفى 
عشقته،  حبيب  مع  الحبيبة  الزوجة  تكون  أن  تصر  حضورها،  وطن 
وأدمنت حبه وتشعر أنها طفلة بين عواطفه وهو يراقب بنظرات الطفولة 

والشيب احتّل عمره!
أوراق  وتغيرت  عائلتها،  على  الزمن  مر  أولدها،  لشؤون  تهتم  تزال  ل 
أولدها  تعتبر  رندة  تزال  ول  المرات  عشرات  الزرع  ثمار  وقطفت  الشجر، 

في ملعب الصغر، وان العمر لم يطرق زيارتهم، هم أطفالها حتى اآلن...
يا رندة صاروا كبار وتزّوجوا... تقاطعك رندة من خلل نظراتها لتقول 

لك »بعدهم صغار«!.
نعم رغم ملمح المرض على وجه رندة ل تزال متفائلة بالمقبل، ورغم 
كل السكاكين تصّر رندة أن الزهور ستأتي في الربيع، لذلك تهتم بترتيب 
منزلها، بتوضيب أيام من حولها، والتصال باألصدقاء للسؤال وقد يكون 

بعضهم قد طنش السؤال، وهي التي تبادر دائمااً!
المر في العمل مع مرضها الذي كبر معها، تثابر في إعلم  تثابر رندة 
لم يعد إعلمااً، في حضور يكثر من حوله قلة الفهم والمسؤولية واإلدراك 
ويزعج  اليوم،  جيل  غالبية  يصيب  مرض  هو  وهذا  اإلعلم،  في  والصبر 
من تفوق في اإلعلم أمثال رندة، ورندة التي زرعت في الوطن مسؤولية 
فاسدة،  وحزبية  هوجاء،  عنصرية  تشوبها  ل  مساحة  على  إعلمية 

وطائفية حاقدة!
وزرعت  تحمل  بما  اللبنانية  الشعوب  أم��راض  سموم  كل  رندة  رمت 

اإلعلم النظيف لكونها هي النظافة الحياتية والعملية!
قد ل يعجب بعضهم ما كتبته بحجة أن رندة حادة في عملها، عفوية 
بالعمل  تقبل  ول  الحلول،  بأنصاف  تؤمن  ل  جديد،  كل  مع  التعاطي  في 
الرأي،  منك  تنتظر  أن  دون  من  رأيها  تعطي  البركة،  نظام  على  اإلعلمي 
وتستقبلك  الفكرة،  توافقها  لم  لو  حتى  الكريمة  الضيافة  بواجب  وتقوم 

بابتسامة مغرقة بالعمل السريع!
أن  وتصر  الطعن،  الحسد  الحقد  تخبئ  ول  اً  جدا جدااً  واضحة  رندة 
لمن  وتقدمه  اإلعلمي  عملها  في  واكتشفته  اكتسبته  ما  مع  تنسجم 
غرور  تعلم  وهي  يسألها،  أن  ويخاف  ينظر  من  أو  يسألها  من  أو  حولها 
مع  مكانها  يحتلوا  حتى  موتها  وانتظار  طيبااً،  كان  َمن  وطيب  بعضهم، 
في  والمستثمرون  المتسلقون  المشتاقون  يصلها  أن  صعب  مكانتها  أن 

اإلعلم!
رندة المر رغم كل ما ذكرت ل تزال هي ذاتها المؤمنة التي تخاف الله، 
التي  اإلعلمية  ذاتها  وهي  بها،  يفتخر  عمر  من  تبقى  ما  صليب  وتعيش 
تتقبل كل النقد حتى لو كان قاسيااً وهجوميااً، ول تعتبر الناقد عدوااً حتى 
لو تناولها، وهي صديقة مخلصة، وصافية في التعامل ول تغدر حتى لو 

ُغدرت، واألهم رندة المر تواجه ول تخاف من المواجهة، ومن المقصود!
التي أعتز بمزاملتها، بصداقتها، بوطنيتها... رندة هي  المر  هذه رندة 

وطن.

كان  الحميد  عبد  أكثم  والنحات  التشكيلي  الفنان 
أحد المبدعين الستة الذين وقع اختيار وزارة الثقافة 
السورية  الثقافة  أيام  احتفالية  في  لتكريمهم  عليهم 

لعام 2020.
عبد  للنحات  اإلبداعّية  المسيرة  استعراض  وعند 
الحميد نجد أن أهم ما مّيزها مساهمته الفاعلة في نقل 
التشكيل السوري لمحافل دولّية عديدة وإظهار ما فيه 

من روعة وجمال.
النحات عبد الحميد ولد في مدينة جبلة عام 1955 
ودرس في كلية الفنون الجميلة قسم النحت ليتخرج 
الفنون  1981 ويؤسس بعد ذلك بسنوات معهد  عام 
عّين  حيث   ،2001 عام  في  إدارته  ويتولى  التطبيقية 
عام  الثقافة  وزارة  في  الجميلة  للفنون  اً  مديرا بعدها 

.2010
اإلدارة  مجال  ف��ي  الحميد  لعبد  األه��م  المحطة 
السوري  الثقافي  المركز  إدارة  توليه  كانت  الثقافية 
أقام  حيث   2013 عام  مدريد  اإلسبانية  العاصمة  في 

هناك  عدة  مشتركة  اسبانية  سورية  نحتية  ملتقيات 
ساحات  تزّين  خللها  انجزت  التي  العمال  تزال  ول 
اً  مستشارا صار  وبعدها  اسبانيا  في  عديدة  وحدائق 

لوزير الثقافة عام 2015.
سورية  داخل  الجوائز  من  العديد  الحميد  عبد  نال 
و خارجها عن مجمل مسيرته اإلبداعية المتميزة منها 
للمنحوتة  العالمي  المعرض  من  التقديرية  الجائزة 
السكندرية  بينالي  من  التقديرية  والجائزة  الصغيرة 
المحبة  بينالي  في  النحت  فن  عن  الذهبية  والجائزة 
ملتقى  في  العالمية  الثانية  والجائزة  اللذقية  في 

النحت العالمي في دبي.
المعارض  من  العديد  الحميد  عبد  النحات  أق��ام 
وعمان  وحلب  دمشق  منها  ع��دة  م��دن  في  الفردّية 
جماعية  معارض  في  شارك  كما  والمنامة  والقاهرة 
والشارقة  وب��ي��روت  وال��لذق��ي��ة  دم��ش��ق  ف��ي  كثيرة 
دائمااً  ضيفااً  وكان  وباريس  وبودابست  والسكندرية 

في ملتقيات نحتية محلية وعربية وعالمية.

ستلعب  أنها  عطاالله،  ستيفاني  الممثلة  كشفت 
في  مشاركتها  ضمن  متزّوجة  ام��رأة  دور  مرة  ألول 
مسلسل »نبض« من بطولة كل من عابد فهد وسلوم 

حداد وكارين زرق الله.
المسلسل  في  صعب  دوره��ا  إن  ستيفاني  وقالت 
عن  الناتجة  والمشكلت  التناقضات  من  الكثير  وفيه 

زواج فاشل أو مجتمع ظالم وهذا ما أفقدها نفسها.
وعن تعاونها ألول مرة مع النجم عابد فهد، قالت 
التصوير،  موقع  في  كبيرة  هالة  لديه  إنه  ستيفاني 
وتدفعه  الممثل  تعّدي  احترافّيته  أن  إل��ى  مشيرة 

لتقديم األفضل.

المخرج  مع  بالتعاون  سعادتها  عن  وعبرت  كما 
ويدفعها  قولها  حد  على  فيها  آمن  الذي  لطفي  محمد 

ويشّجعها لتقديم المشهد بأفضل طريقة.
الذي  الوحيد  العمل  يكون  لن  »نبض«  مسلسل 
تطل فيه ستيفاني في الفترة المقبلة، فهي انتهت من 
دور  فيه  تخوض  الذي   »12 »الثلثاء  فيلم  تصوير 
وكارول  ياخور  باسم  جانب  إلى  محترفة  رياضية 

عبود اللذين وصفتهما بأساتذة تمثيل.
قالت ستيفاني إن هذا الدور شكل تحدياًا كبيراًا لها 
إلى  اشارت  ولكنها  محترفة،  رياضية  ليست  لكونها 

ا بما قدمته. أن الجمهور سيقتنع تماماً

الجزء الرابع من مسلسل »The Crown » نسبة 
مشاهدة عالية وذلك في األسبوع األول من إطلقه في 

وقت سابق من هذا الشهر.
النسخة  شاهدوا  الناس  من  المزيد  أن  ذلك  يعني 
الدرامية من مغازلة  األمير تشارلز  و األميرة ديانا ، أكثر 

من حفل زفاف الزوجين الواقعي في عام 1981.
وكانت تقارير كشفت عن مصادر مقربة من العائلة 
أصيبوا  العائلة  أف��راد  كبار  أن  المالكة،  البريطانية 
الرابع  الموسم  من  األول��ى،  الحلقات  من  بالصدمة 

للمسلسل، التي اعتبروها »استغللية وغير دقيقة«، 
العائلة  حياة  عن  مشاهد  من  يتضمنه  لما  وذل��ك 

الملكية، وسيرة الملكة إليزابيث الثانية.
ديانا،  األميرة  حياة  الرابع  الجزء  يتناول  كما 
تعارفها  منذ  الملكي،  البلط  في  المشهد  وتصدرها 
على األمير تشارلز وتفاصيل فترة الزواج حتى انهيار 
مثلث  المسلسل  يستعرض  كما  ووفاتها.  علقتهما 
دوقة  باركر،  كاميل  كانت  ال��ذي  المضطرب،  الحب 

اً منه. كورنوال، جزءا

الشعري  كتابه  زغيب  يوسف  شربل  الزميل  قّدم   
نقيب  الى  الشهوة«،  »معبد  العامية  باللغة  الجديد 
في  القصيفي  ج��وزف  اللبنانية  الصحافة  محرري 
207 صفحات  مكتبه في دار النقابة. يقع الكتاب في 
وطنية،  قصائد  ويتضمن  ال��وس��ط.  الحجم  م��ن 
من  نابعة  شفافة  شاعرية  بلغة  غزلية  وجدانية، 
الموشاة  ال��ص��ور  فيها  وت��زدح��م  ال��ح��ي��اة،  صميم 
و«معبد  والرن����ان.  ب��اإلي��ق��اع  الضاجة  بالخيال، 
يتهيأ  ال��ذي  لزغيب   25 ال���  الكتاب  ه��و  الشهوة« 
عامااً   43 لمسيرة  يؤرخ  ما  منها  أخ��رى،  إلص��دارات 

في الصحافة: مجلة »الحوادث« و »وكالة الصحافة 
الفرنسية«، وهي تجربة غنية في ظل تحولت كبرى 

شهدها لبنان والمنطقة.
كتابه  على  زغيب  الزميل  القصيفي  النقيب  وهنأ 
ل  واألدب��ي  الشعري  نتاجه  »غ��زارة  وق��ال:  الجديد، 
لمسات  من  خلت  أن  قل  التي  العالية  جودته  تنفي 
ابداعية، وهو يقدم يومااً بعد يوم إضافة على المكتبة 
المشهد  في  حضوره  ويؤكد  اللبنانية،  الشعرية 
بعد  التأليف  الى  انصرافه  بعد  خصوصااً  الثقافي، 

مسيرة صحافية طويلة تكللت بالتألق والنجاح«.

عن  اإلدريسي،  محمود  المغربي  الفنان  توفي، 
إصابته  بمضاعفات  اً  متأثرا عامااً،   72 يناهز  عمر 

بفيروس كورونا.
وأُدخل محمود اإلدريسي قسم اإلنعاش، بإحدى 
حالته  ترّدي  بعد  بالبيضاء،  الخاصة  المصحات 

الصحية، نتيجة تأثير مضاعفات كورونا.
المولود  اإلدري��س��ي،  محمود  الفنان  ويعتبر 

األغنية  رم��وز  أح��د  ال��رب��اط،  بمدينة   1948 سنة 
المغربية.

الفنية  ال��خ��زان��ة  اإلدري���س���ي  ال��راح��ل  وأث���رى 
سنة  انطلقت  التي  الفنية  مسيرته  طوال  المغربية، 
سعيدة«،  »ساعة  بينها  من  رائعة  بأغان   ،1964
و«اصبر يا قلبي«، و«محال ينساك البال« و«عيشي 

يا بلدي«، وغيرها من األعمال.

Twelfth year /Saturday / 28  November 2020 / Issue No. 3391
السنة الثانية عشرة / السبت / 28 تشرين الثاني 2020 / العــدد 3391



11ريا�سة / ت�سلية
الت�سفيات الآ�سيوّية بكرة ال�سلة في المنامة

منتخب لبنان ي�سحق نظيره الهندّي )115 ـ 60(

قبل الوداع الأخير لل�ساحر مارادونا

محاميه يطلب فتح تحقيق حول وفاته! 

اأبرز تعليقات النجوم العالمّيين حول م�سيرة مارادونا الكروّية
ضّجت مواقع التواصل االجتماعي و«تويتر« بالتعليقات التي أطلقها 
نجوم عالميين بحق ساحر األرجنتين الكروي دييغو مارادونا، ومن أبرز 

التعليقات اخترنا لكم اآلتي:
ـ ليونيل ميسي: »حتى لو لعبت لمليون عام، فلن أقترب أبداً من دييغو 

مارادونا. ال أريد هذه المقارنة على أي حال. إنه األعظم على اإلطالق«.
ـ السويدي زالتان إبراهيموفيتش: »أحببت الفيلم الوثائقي المخّصص 
لوقت مارادونا في نابولي، وأعتقد حقا أنه ال يوجد أحد مثله، رؤية حب 

الجماهير في هذه المدينة يجعلني أريد تجربة اللعب مع نابولي«.
ـ الفرنسي زين الدين زيدان: »دييغو مارادونا، ذكرى 86 محفوظة في 

ذهننا لألبد، أنت األفضل الذي شاهدته في حياتي«.
ـ البرازيلي رونالدينيو: »الدون دييغو هو قدوتي«.

ـ الفرنسي ميشال بالتيني: »دييغو كان قادراً على القيام بأشياء ال 

بكرة  فعلها  يمكنني  التي  األشياء  يضاهيها،  أن  آخر  شخص  ألّي  يمكن 
القدم، كان بإمكانه فعلها ببرتقالة«.

ـ اإلنكليزي غاري لينيكر: »عندما سجل دييغو الهدف الثاني ضدنا 
)1986(، شعرت بالرغبة في التصفيق، لم أشعر بهذا من قبل، لكنه كان 
شعوراً صحيحاً، كان من المستحيل تسجيل مثل هذا الهدف الجميل، إنه 

أعظم العب في كل العصور، ظاهرة حقيقية«.
لقد  نابولي،  شعب  إله  هو  »مارادونا  كانافارو:  فابيو  اإليطالي  ـ 
80 عاماً كنا نعاني دائماً ونكافح ضد الهبوط، لكن  غّير التاريخ، في 
7 مواسم معنا فزنا بالدوري مرتين وكأس إيطاليا مرتين وكأس  في 
االتحاد األوروبي، أنا معجب به وأن أعيش تلك السنوات مع مارادونا 
فازوا باالسكوديتو يبدو  بالملعب عندما  التواجد  ال يصدق،  أمراً  كان 

مذهالً«.

ـ الفرنسي إيريك كانتونا: »يقول البعض إن بيليه كان أعظم العب في 
كل العصور، مارادونا سيكون دائماً األعظم، فاز بكأس العالم في 1986 
1994، ربما كان سيفوز بها  1990 ثم في  وخسر بصعوبة في نهائي 
مرة أخرى لو لم يتم استبعاده )من مونديال 1994 بعد ثبوت تعاطيه 

المنشطات«.
من  للكثير  لإللهام  مصدراً  كــان  »مــارادونــا  رونــالــدو:  البرازيلي  ـ 

األشخاص بمن فيهم أنا«.
القدم  كــرة  وأســطــورة  أيقونة  »مــارادونــا  ماجر:  ربــاح  الجزائري  ـ 
أن  رغم  قلوبنا،  في  حّياً  سيبقى  ــات،  األوق لكل  األفضل  هو  العالمية، 
المالعب ستفتقده.. أنا ومارادونا أصبحنا صديقين بعد عّدة لقاءات في 
ايطاليا وفي االمارات.. إنه رجل طيب، متواضع، وحنون جداً.. ببساطة 

مارادونا إستثنائي جداً«.

للرجال  السلة  بكرة  لبنان  منتخب  حقق 
)المصّنف 57 عالمياً و9 آسيوياً( فوزاً ساحقاً 
عالمياً   73 )المصنف  الهندي  نظيره  على 
 .)60-115( نقطة   55 بفارق  آسيوياً(  و12 
والثاني   ،14-24 بنتيجة  األول  الربع  انتهى 
في  ــك  وذل  ،)45-85( والثالث   ،)32-55(
المنامة  في  الجمعة  أمس  جرت  التي  المباراة 
لتصفيات  الثانية«  »النافذة  ضمن  )البحرين( 
كأس آسيا للرجال التي ستقام نهائياتها العام 

المقبل.
وهو االنتصار الثالث على التوالي للمنتخب 
األول  بعد  الرابعة،  المجموعة  ضمن  اللبناني 
على العراق )87-68(، والثاني على البحرين 
في  نقاط   6 الى  رصيده  ليرفع   ،)73-116(

صدارة الترتيب. 
األحد  غداً  العراقي  نظيره  لبنان  وسيلتقي 

)12 ظهراً( بتوقيت بيروت.
يجد  لم  البطيئة،  البداية  بالرغم  ميدانياً، 
العبو لبنان أي صعوبة ُتذكر في التفّوق على 
يسيطر  أن  قبل  األول،  الربع  في  إال  منافسيهم 
اللبنانيون تماماً على مجريات اللعبة في بقية 
األرباع، خصوصاً في الربع األخير حين وصل 

الفارق الى أكثر من 50 نقطة. 
جو  اللبناني  المنتخب  مدرب  أن  إلى  يشار 

مجاعص أشرك 12 العباً في المباراة.
الحرة  الرمية  مع  كانت  التسجيل  بداية 
الرّد  لكن   ،)0-1( لبنان  ليتقّدم  رستم  إليلي 
 ،)1-3( ثالثية  برمية  سريعاً  جــاء  الهندي 
أدرك  حرتين  رميتين  حيدر  علي  سجل  ثــم 

عز  كريم  يمنح  أن  قبل   ،)3-3( التعادل  بهما 
الدين التقدم للبنان مجدداً من رميتين حرتين 
وائل  وسجل  تقّدمه  لبنان  ــل  وواص  .)3-5(
عرقجي )7-3(، وكريم عز الدين )9-3(، قبل 
حافظ  ثم   ،)9-5( الى  الفارق  الهند  تقلص  أن 
المنتخب اللبناني على تقدمه حتى حسم الربع 

األول لمصلحته بفارق 10 نقاط )14-24(.
المنتخبان  ـــل  واص الــثــانــي  ــع  ــرب ال وفـــي 

و)32- و)20-29(،   ،)18-28( التسجيل 
و)26-37(،  و)24-34(،  و)22-32(،   ،)20
-44( الى  الفارق  اللبنانيون  بعدها  ليوّسع 
سجل  ثم  و)32-48(،  و)30-46(،   ،)28
هذا  منهياً  متتالية  نقاط   7 اللبناني  المنتخب 

الربع لمصلحته بفارق 23 نقطة )32-55(.
وفي الربع الثالث بقي الفارق كبيراً لمصلحة 
على  تماماً  سيطر  ــذي  ال اللبناني  المنتخب 

وأنهاه   ،)32-61( وتقدم  المباراة  مجريات 
40 نقطة )85-45(. وفي الربع الرابع  بفارق 
فبقيت  اللعبة،  مجريات  تتغّير  لم  واألخير، 
مع  تقّدموا  الذين  للبنانيين  المطلقة  السيطرة 

صافرة النهاية بنتيجة )60-115(. 
سّجل لمنتخب لبنان كّل من: ايلي رستم )6 
حيدر)9(،  علي   ،)20( عرقجي  وائل  نقاط(، 
 ،)11( درويــش  سيرجيو   ،)6( زينون  كريم 
عزيز   ،)15( الدين  عز  كريم  منصور)9(،  علي 
عبد المسيح )17(، جورج بيروتي )5(، نديم 

سعيد )5( وأتير ماجوك )12(.

تهنئة
اللبناني  االتحاد  رئيس  تلّقى  المباراة،  بعد 
اتصاالت  من  سيالً  الحلبي  أكــرم  السلة  لكرة 
التربية  وزير  المتصلين  رأس  وعلى  التهنئة 
األعمال  تصريف  حكومة  في  العالي  والتعليم 
هرم  رأس  هنأ  الذي  المجذوب  طارق  الدكتور 
بدوره،  المحقق.  باالنتصار  السلة  كرة  اتحاد 
وّجه الحلبي الشكر الى الوزير المجذوب للقرار 
ُبعد  عن  التعلّم  بوقف  الخميس  أصدره  الذي 
)أون الين(  في المدارس والثانويات والمعاهد 
الرسمية والخاصة كافة خالل مباراة الجمعة 
والتالمذة  التربوية  ــرة  األس ــراد  ألف ليتسنى 

متابعتها.
كما تلقى الحلبي اتصاالت تهئنة من وزيرة 
اإلعالم الدكتورة منال عبد الصمد ومن رؤساء 
ومسؤولي أندية تمّنوا  الفوز أيضاً على منتخب 

العراق غداً األحد.

ُدفن أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، 
بيا  الخميس، في مقبرة »غاردين  أول أمس 
األرجنتينية  العاصمة  بيستا« في ضواحي 
 »TN« ــاة  ــن ق ــــرت  وذك ــــرس.  آي بــويــنــس 
قبَرْي  بجوار  دفن  مارادونا  األرجنتينية، أن 

والديه. 
40 كلم،  وقطعت مسيرة جنازة مارادونا 
حيث  روسادا«  »كاسا  الرئاسي  القصر  من 

جرت مراسم تأبينه، وصوالً إلى المقبرة. 
واحتشد آالف األشخاص لوداع مارادونا 
والشوارع،  الطرق  وجانبي  الجسور،  على 
نعش  حملت  التي  العربة  مسيرة  ــوال  ط
يسمح  ولــم  الــراحــل.  األرجنتيني  النجم 
مــارادونــا،  ــذوي  ل ســوى  المقبرة  بــدخــول 

وعدد من أقربائه.
 وتوفي مارادونا، يوم األربعاء الماضي، 
بضواحي  منزله  فــي  عــامــاً   60 عمر  عــن 
حاد  بقصور  إصابته  إثــر  آيــرس،  بوينس 

في القلب. 
مورال،  ماتياس  صّرح  الفت،  تطّور  وفي 

موقع  على  حسابه  عبر  مارادونا،  محامي 
سيطلب  إنه  االجتماعي،  للتواصل  »تويتر« 
الرعاية  أن  مؤكداً  وفاته،  حول  تحقيق  فتح 
لكن  مـــارادونـــا،  مــنــزل  فــي  كــانــت  الطّبية 
الرعاية  توفير  في  كثيرة  تأخيرات  حدثت 
بعد  اإلسعاف،  سيارة  ذلك  في  بما  الطبية، 

استدعائها. 
صديقي  أن  المفهوم  غير  »من  وأوضــح: 
لمدة  الصحيين  العاملين  باهتمام  يحظ  لم 
اإلسعاف  سيارة  وصول  أن  كما  ساعة،   12

استغرق أكثر من 30 دقيقة. 
عنها،  التغاضي  يمكن  ال  الحقيقة  هذه 
سأطلب إجراء تحقيق، كما كان دييغو يقول 

لي: أنت جندي، تصّرف بال رحمة«.
ــداد الــرســمــي،  ــح ــوم ال ــرس ــي م ـــاء ف وج
الــتــي ال  الــكــرويــة  مـــارادونـــا  ــارة  ــه م »إن 
إلى واحد من أشهر  تضاهيها مهارة حّولته 
الشخصيات في العالم، إذ ذاعت شهرته في 
بأنه أفضل  الجميع  اآلفاق وحظي باعتراف 

العب في العالم«.

خرج  الماضيين،  اليومين  مــدى  وعلى 
إلــى  األرجنتينيين  ــن  م اآلالف  ــرات  ــش ع
الزهور  ووضــعــوا  عليه،  حــداداً  الــشــوارع 

فيه  أمــضــى  الــذي  البيت  عند  والــرســائــل 
بوكا  السابق  ناديه  مدخل  وعند  طفولته 

جونيورز.

في �سوء التطبيع الإ�سرائيلّي الإماراتّي 

ثرّي اإماراتّي ي�ستثمر في »بيتار القد�س«
ظبي،  أبو  في  الحاكمة  األسرة  أفراد  أحد  إن  حوغيغ،  موشيه  القدس«،  »بيتار  نادي  مالك  قال 
الممتاز  الدوري اإلسرائيلي  المنافس في  النادي  بالمئة من أسهم   50 يتطلع لشراء حصة تقارب 

لكرة القدم. 
وأكد حوغيغ لوكالة »رويترز« أمس الجمعة، إّنه تلقى خطاب نيات غير ملزم من الشيخ حمد بن 

خليفة آل نهيان لشراء حصة تبلغ نحو 50 بالمئة من أسهم النادي.
يأمل  إّنه  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  إلى  زيارة  من  لتّوه  عاد  الذي  حوغيغ،  وأضاف   
 NY Koen«   « القابضة  الشركة  رئيس  ويتوسط  العام.  نهاية  بحلول  اتفاق  إلى  التوصل  في 
الوصول  لـ«رويترز«  يتسن  ولم  المذكورة.   الصفقة  إلبرام  كوين،  نعوم  األعمال  رجل   ،Group

إلى آل نهيان للتعليق عن الموضوع. 
محتمل  استثمار  بشأن  يتفاوض  إنه  الماضي،  أيلول  في  قال  القدس«،  »بيتار  نادي  وكان 
لمجموعة إماراتية، في بيان أعقب اإلعالن عن اتفاق لتطبيع العالقات بين اإلمارات و«إسرائيل«، 

تّم التوقيع عليه يوم 15 أيلول الماضي في واشنطن.

غوارديول ينا�سد اأغويرو: اإح�سم م�سيرك
مانشستر  غوارديوال مدرب  يأمل بيب 
سريعاً  أغويرو  سيرجيو  يــرّد  أن  سيتي 
على النادي بشأن مستقبله، لكن المهاجم 
استعادة  على  يركز  أن  يجب  األرجنتيني 

أفضل مستوياته عقب إصابة في ركبته. 
إلى  انضم  الــذي  أغويرو  عقد  وينتهي 
مانشستر سيتي في العام 2011 ويتصّدر 
النادي على اإلطالق برصيد  قائمة هدافي 
بنهاية  المسابقات،  كافة  في  هدفاً   255
الموسم ويمكنه التفاوض مع أندية أخرى 

من كانون الثاني المقبل. 
عمره  البالغ  المهاجم  تعّرض  قد  وكان 
32 عاماً إلصابة في عضالت الفخذ الخلفية 
1-1 على أرض وست هام  خالل التعادل 
يونايتد في الدوري الشهر الماضي، وذلك 
أساسياً  مشاركته  من  واحد  أسبوع  بعد 
في  لجراحة  خضوعه  عقب  الموسم  هذا 

الركبة. 
قبل  للصحافيين  غـــوارديـــوال  وقـــال 
 17 المركز  صاحب  بيرنلي  استضافة 
بشأن  عليكم  »سأرد  السبت:  الدوري  في 
تجديد عقده بعد ايام، فهو ليس في أفضل 
حاالته، إصابته كانت طويلة، وإنا بحاجة 

داخل  كفاءته  في  أشك  ال  حسماً،  أكثر  ألكون 
منطقة الجزاء لكنه بحاجة لبعض الوقت، المشاركة في التدريبات والدفع به في المباريات«. 

ثّم تابع قائالً: »بعد ذلك أمامه سبعة شهور ليظهر إمكانياته، إنه يستحق من النادي مفاوضات 
عادلة تحقق أفضل شيء ممكن له وللنادي، كنت محظوظاً بالتعامل كمدرب مع العبين مذهلين. 

كان أغويرو أحدهم بالتأكيد«.

ا�ستئناف الدورّي في 8 كانون الأول

والتكجي يعود اإلى »نجمته« معافيًا
قّرر االتحاد اللبناني لكرة القدم في جلسته التنفيذية التي عقدها أمس الجمعة  في مقر االتحاد 
في فردان، استئناف الدوري اللبناني ألندية الدرجة األولى في 8 كانون األول المقبل على أن يليه 

دوري الدرجة الثانية في 11 منه.
وفي خطوة ثانية، تقّرر استئناف البطولة التنشيطّية للسيدات في 5 كانون األول على أن يليها 
مباشرًة إطالق بطولة الفتيات )دون 15 عاماً(، بينما ستستأنف بطولة الشابات )دون 19 عاماً( 

بالتزامن مع إطالق بطولتي الشباب واألشبال اعتباراً من 13 كانون األول المقبل.
من جهة ثانية، وقبل استئناف النشاط الكروي، أعلن نادي النجمة عن تعافي العبه خالد تكجي 
من فيروس كورونا. وذلك بعد نحو أسبوعين من إصابته والتزامه الحجر المنزلي. وسيستأنف 
النجمة نشاطه الكروي، خالل األسبوع المقبل، بعد قرار إقفال البالد، الذي ينتهي مفعوله مطلع 

األسبوع المقبل.
ويحتل النجمة المركز الرابع في ترتيب الدوري اللبناني، برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن 

المتصدر األنصار.

اإينرجي تجّدد ثقتها بالمنتخب ال�سّلوّي 
مباراتيه  في  السلة  لكرة  الوطني  لبنان  لمنتخب  الكامل  دعمها  »إينرجي«  أكاديمية  جددت 
المقبلتين في البحرين أمام كل من الهند والعراق ضمن »النافذة الثانية« من التصفيات المؤّهلة 

لنهائيات كأس آسيا 2921. 
المحن  من  أقوى  اللبنانية  االرادة  ان  للعالم  يثبت  سوف  »الذي  الالعبين  بأداء  الثقة  وأكدت 

واألزمات والصعوبات«. 
وأعربت األكاديمية عن ثقتها الكاملة باالتحاد اللبناني لكرة السلة، رئيساً وأعضاء، »خصوصاً 
أن االتحاد أّكد مرة جديدة حرصه على منتخباتنا الوطنية التي لطالما رفعت اسم لبنان عالياً في 

المحافل الدولية«.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
مغنية أوبرا يونانية راحلة 1 .

عملة آسيوية، نعم )باألجنبية(، جوهر،  2 .
أداة إستثناء

سوق شهيرة في القاهرة 3 .
أحالم، ذكر األفعى، إحساني 4 .

منطق فصيح، الضجر 5 .
العمل،  يكمل  )باألجنبية(،  األلــوان  من  6 .

للتفسير
بلدة لبنانية، توعدتكم 7 .

نفّضلها عن سواها، سقي، قادم 8 .
مرض، خاصتي، يدعمنا 9 .

قنوط، مدينة فرنسية، للتأوه 10 .
السالم، أرجأ األمر 11 .

تركه دون عناية، دولة أوروبية 12 .

عمودياً: 
أديب لبناني راحل 1 .

مدينة فيتنامية، مدينة يونانية 2 .
مدينة إيطالية، إستفسر من 3 .

يناصر، أبد، خاصته 4 .
رئيس آلهة أوغاريت، للتفسير، إلهة الزواج عند اليونان 5 .

نقضت عهدها، أول يمام 6 .
أصّرح، بسط، يحصل على 7 .

خالف بخيالً، تعلم، غير مطبوخ 8 .
مدينة إيطالية 9 .

مدينة ألمانية، طالء 10 .
حرف  بريطانية،  جزيرة  مخفف،  أبجدي  حرف  عائلة،  11 .

أبجدي مخفف
جزيرة في أستونيا، تناولن الطعام 12 .
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أو   Sudoku
ــة األحـــاجـــي  ــب ــع ل
على  تقوم  الفكرية، 
في  ــام  األرق ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 الــمــؤلــفــة مـــن 
عدم  يجب  خــانــة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،857649321  ،426317859  ،319825674
 ،782491536  ،135286947  ،694573182

948132765  ،261758493  ،573964218
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
نمرح،   )  3 ريب  راالي،  اي،   )  2 سيتي  الك  سالت   )  1
مسدود 4 ( تانبها، اامرك 5 ( انا، انس، عام 6 ( هوليوود، اا 
7 ( يا، اياب، تدنو 8 ( الكنف، ودها 9 ( سكن، التي، نبأ 10 
( نسبكم، ناتال 11 ( ما، دساتير 12 ( سردا، هي، سحرت. 

عموديا:
1 ( سانت الياس، مس 2 ( ايمان، الكنار 3 ( رناه، كنس 
4 ( ترحب، وان، بدأ 5 ( ال، هاليفاكس 6 ( المانيا، لماه 7 ( 
كأس، سوبوت، تي 8 ( سيدا، ديني 9 ( واعدته، ارس 10 ( 

تردما، دانت 11 ( ي ي، رمان، باتر 12 ( بنك، اورال.

حلول العدد ال�سابق
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

واألعشاب  بالطب  متخصصة  مجلة  كشفت 
عصير  تحضير  طريقة  عن  والتغذية  الطبية 
نزالت  من  األفراد  ويقي  الجسم،  مناعة  يقّوي 
ال��ب��رد وأخ��ط��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي فصل 

الشتاء.
العصير  هذا  أن  إلى  الصحة  خبراء  وأشار 
»س��ي«  فيتامين  م��ن  ك��ب��ي��رة  ك��م��ي��ات  ي��وف��ر 
ال��ق��ارس،  وال��ب��رد  الشتاء  لفترة  ال��ض��روري 

خصوصاً في ظل انتشار مرض »كوفيد 19«.
المتخصصة،  ندتيف«  »فود  مجلة  وبحسب 
فإن هذا العصير أصبح من العناصر الضرورية 
على  الكبيرة  قدرته  بسبب  الحالي  الوقت  في 

تقوية الجهاز المناعي.
هو   2020 ع��ام  أن  إل��ى  المجلة  واعتبرت 
صحتنا  أهملنا  ألننا  إن��ذار«  »ج��رس  بمثابة 
»ال  الحالي  الوقت  في  وأنه  جداً،  طويلة  لفترة 

يخص  ما  في  خصوصاً  خطأ«  الرتكاب  مجال 
يوم  في  تبنى  ال  المناعة  وأن  الغذائي،  نظامنا 

واحد، لكنها تحتاج إلى جهود متراكمة.

عصير المناعة
»عصير  لقب  وصفتها  على  المجلة  أطلقت 
العناصر  ع���دد  ع��ل��ى  الح��ت��وائ��ه  ال��م��ن��اع��ة« 
عبارة  وهو  للجسم  جداً  الضرورية  الرئيسية 

عن مزيج بين البرتقال والجزر والكزبرة.
 ،)2 )ع��دد  برتقال  م��ن  العصير  وي��ت��ك��ّون 
عدد  المغسولة  الخضراء  الكزبرة  من  أغصان 
وقطعة جزر مبروشة بشكل خشن وملعقة   ،2

صغيرة من عصير الليمون.
أو  عصارة  طريق  عن  المحتويات  تخلط 
اللزوم،  عند  الماء  بعض  إضافة  مع  خ��اط 

ويصفى المزيج ويقدم با سكر.

أهمية المزيج
كبيرة  كمية  المزيج  يقدم  المجلة،  بحسب 
قوي  أكسدة  مضاد  وهو  »س��ي«  فيتامين  من 
المناعة، ويساعد المزيج  جداً، يحافظ ويقوي 
الخطير  الحرة  الجذور  نشاط  محاربة  على 
يؤثر  حيث  التأكسدي،  اإلجهاد  يسبب  الذي 
مما  خايانا،  على  المتسلسل  التفاعل  ه��ذا 
وقد  المبكرة،  الخايا  شيخوخة  في  يتسبب 

يؤدي إلى ضعف المناعة.
لفيتامين  ممتازا  م��ص��دًرا  ال��ج��زر  ويعتبر 
وكلها   ،»6 »بي  وفيتامين  كاروتين  وبيتا   C
المناعية الصحية في  مسؤولة عن االستجابة 

جسم اإلنسان.
وأغصان  أوراق  تحمل  ذلك  إلى  باإلضافة 
األكسدة  مضادات  من  كبيرة  مجموعة  الكزبرة 

التي تقي الجسم من األمراض.

هكذا يتم تح�صير »ع�صير المناعة«

اأيها ال�سادة… كفاكم ثرثرة

{ يكتبها الياس عشي

اث���ن���ان وس��ب��ع��ون ع���ام���اً م��ض��وا على 
محاصرين  زلنا  وما  فلسطين،  احتالل 
واليأس،  وال��ج��دل،  وال��ت��رّدد،  بالخوف، 

واإلحباط، 
مّرت السنوات، وما زلنا نتجادل حول 
ونغرق  الديمقراطية،  ونفلسف  الحرية، 
الشرف،  جرائم  حول  عقيمة  جدلية  في 
وعقد  العرفي،  وال��زواج  المتعة،  وزواج 
وال�����زواج  ال��م��س��ي��ار،  وزواج  ال���ق���ران، 
والمساكنة،  الكنسي،  وال��زواج  المدني، 
حتى تحّولت الوسائل المرئية والمقروءة 
خشبته،  ف��وق  الكّل  يتقاتل  مسرح  إل��ى 
»ب��ط��ل« واح����د من  م���وت  ن���رى  أن  دون 

أبطال المسرحية… ونستريح.
سكانها  إلى  فلسطين  ع��ادت  هل  ُت��رى 
األصيلين، ورمينا »إسرائيل« في البحر، 
وألغينا »المساكنة« القائمة بين الصهاينة 
دول  وبين  وحّقنا،  ألرضنا  المغتصبين 

عربية تهرول باتجاهها؟ 
ن���غ���رق  إذن،  ف�����ل�����َم،  ال،  أك������ي������داً… 

بالتفاهات؟ 
في عام 1998 كتبت حرفياً ما يلي:

الالءات الثالث التي رفعها العرب بعد 
إلى األبد،  ُوئدت   1967 هزيمة حزيران 
ديبلوماسية  عالقات  أقامت  دول  فثّمة 
الدولة  مع  وثقافية  وسياسية  وتجارية 
بأقنية   معها  ارتبطت  ودول  المغتصبة، 
المناسب  ال��وق��ت  تنتظر  وه��ي  س��ّرّي��ة، 
إلخ����راج����ه����ا إل������ى ال���ع���ل���ن ف����ي ال���وق���ت 

المناسب.
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اإلدارة والتحرير 

تصدر عن »الشركة القومية لإلعام« - صدرت في بيروت عام 1958

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

»الج�سر المعلق« في دير الزور ولو دّمرته الحرب لكنه خالد في وجدان ال�سوريين
لطالما اشتهرت دير الزور بجسورها التي تربط ضفتي نهر الفرات، 

وتصل جناحي المدينة بعضهما ببعض.
التحتية،  وبناها  وشجرها  بحجرها  عصفت  التي  الحرب  بعد 
ب�«التحالف  يسمى  ما  استكمل  بعدما  تماماً  المدينة  جسور  اختفت 
التنظيمات اإلرهابية، من تدمير للمدينة  األميركي«، ما سبق وبدأته 

وجسورها، وتقطيع أوصالها، وأحام ساكنيها.
حياة  في  الحاضر  الغائب  اليوم  هي  المعلق«،  »الجسر  ذكريات 
التي  »المضافات«  أحاديث  تداعي  ذلك  على  أدّل  ال  ال��زور،  دير  أهل 
درج سكان المدينة على التاقي فيها كل مساء، إلى ذكريات المدينة 
تمتّد  كانت  التي  وحباله  المعلق  جسرها  رأسها  وعلى  الحرب،  قبل 

كاألطواد بين نقاط ارتكازه.
أقرانهم  بين  ال��زور  دير  سكان  ُيكّنى  كما  »الديريون«،  يحتفظ 
السوريين، بصورهم على الجسر المعلق كتذكار من )الزمن الجميل(، 
كما يصفون السنوات التي سبقت الحرب اإلرهابية على بادهم، فا 
على  الشخصّية  الصور  من  حصته  وله  إال  واحداً  )ديرياً(  تجد  تكاد 

الجسر، يحتفظ بها في ألبوم صوره أو على جهازه المحمول.
فهو  المدينة،  ذكريات  احتضن  لطالما  الذي  المكان  توثق  صور 
أهمية  من  له  لما  والسائح  والزائر  والعاشق  والصغير  الكبير  مقصد 
به  تغّنوا  الذين  والشعراء  لألدباء  مقصداً  كان  كما  وتراثية،  جمالية 
وبنهر الفرات الخالد، ومكان لمن يهوى صيد السمك مستعيناً بأعمدة 

الجسر لتثبيت سّنارته.
وُيعّد الجسر المعلّق أهم معلم أثري في مدينة دير الزور، ويعود 
بناؤه  واستمر   ،1925 عام  الفرنسي  االنتداب  زمن  إلى  بنائه  تاريخ 
الشركة  أنهت  وقد  المدينة،  أبناء  من  الكثير  خالها  قضى  سنوات   6

الفرنسية بناء الجسر في مارس/ آذار سنة 1931.
ويمتاز جسر دير الزور المعلق بركائزه الحجرّية األربعة الباسقة، 
بديع،  هندسي  بأسلوب  فوالذّية  معدنية  قضبان  ببعضها  تربطها 
متراً   450 فيبلغ  الجسر  طول  أما  متراً،   36 ركيزة  كل  ارتفاع  ويبلغ 
المليون  وثلث  مليوناً  الجسر  هذا  إنشاء  كلف  وقد  أمتار،   4 وعرضه 

ليرة سورية في ذلك الحين.
صبغ   1955 وفي  بالكهرباء،  الجسر  تزويد  تّم   1947 عام  وفي 
باللون األصفر وأنير بأنوار ملونة غاية في الجمال، تنعكس لياً على 

صفحة مياه النهر.
والدراجات  بالسيارات  الجسر  على  السير  منع  تّم   ،1980 وفي 
النارية، وقبل ذلك، كانت عملية مرور السيارات تنظم عبر استخدام 
الجسر،  طرفي  من  طرف  في  يتمركز  منهما  كل  عاملْين  بين  الهاتف 
يخبر أحدهما اآلخر بمرور سيارة من جهته إلى الجهة األخرى، فيمنع 

العامل اآلخر مرور السيارات حتى وصولها إلى مقصدها، وهكذا.
بدأ تدمير الجسر في عام 2013، حين قام مسلحو تنظيم »الجيش 
الحر« باستهدافه بضربات صاروخية، ليأتي تنظيم »جبهة النصرة« 
الحر« ويستكمل مهمة تدميره  انبثق الحقاً عن سلفه »الجيش  الذي 
الفرات، ثم طائرات التحالف األميركي  مع الجسور األخرى على نهر 
من  تبقى  ما  على  أتيتا  اللتين  اإلرهابي،  »داعش«  تنظيم  ومفخخات 

السوري  امتداده  طول  على  الفرات  نهر  ضفتي  تربط  كانت  جسور 
»السويعية«  جسري  ذلك  في  بما  مترات،  كيلو   610 يناهز  ال��ذي 
وجسري  والجديد،  القديم  الرقة  وجسري  البوكمال،  في  و«الباغوز« 
جسر  وهو  الجسور  آخر  تدمير  إلى  وصوالً  والعبارة،  الكالطة  قرية 
قطع  بهدف  الرقة،  ريف  في  »معدان«  مدينة  قرية  غرب  »المغلة« 
شبه  بشكل  الجزيرة  منطقة  وفصل  الفرات،  نهر  ضفتي  بين  الطريق 

نهائي عن بقية األراضي السورية من الجهة الجنوبية لنهر الفرات.
الجسر المعلق، الذي كان شرياناً اجتماعاً واقتصادياً يربط ضفتي 
الفرات، بقي معلقاً في ذاكرة أبناء الفرات ممن يتساءلون اليوم، عما 
إذا كانوا سيرون الجسر المعلق معلقاً من جديد، أما أنه سيبقى في 

قلوبهم وذكرياتهم فقط.
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