نحن نرى الحياة حرية وع ّزا ً وال
نراها غير ذلك قط ،وقد جزمنا في
أن نأبى الحياة إال حرية وعزاً.
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م�ؤتمر باري�س للم�ساعدات الإن�سان ّية :توقعات بت�أمين  500مليون دوالر من مليارين

ّ
المركزي غد ًا لتر�شيد الدعم والبداية المحروقات
اللجان الم�شتركة اليوم والمجل�س
ّ
و�سن�سلم وثائق التدقيق حول ح�سابات الدولة ال الم�صارف
�سالمة :الدعم م�ستم ّر ل�شهرين...
السياسي
كتب المح ّرر
ّ

ال حكومة ،أمر بات مسلَّما ً به ،بالنسبة لكل متابعي المسار
الحكومي ،حتى لو ظهر الرئيس المكلف سعد الحريري حامالً
ملفا ً يتضمن مسودة حكومية في قصر بعبدا ،للقاء رئيس
يتوسع
الجمهورية العماد ميشال ع��ون .وك��ورون��ا ال ي��زال
ّ
والقلق من المزيد مع زحمة األعياد والتس ّوق في موسمها،
واإلجراءات الحكوميّة التي كان اإلقفال آخرها لم تظهر نتائج
تذكر .واللبنانيون يتصرفون على قاعدة أن ما باليد حيلة
في هذين الملفين ،بانتظار اللقاح الموعود من الخارج في
كل منهما ،ومعهما ملف ترسيم الحدود الذي يبدو ان عليه
االنتظار أيضا ً حتى تتبلور ص��ورة الوضع الدولي الجديد
مع تسلم الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم
وان �ط�لاق ال�ت�ف��اوض ال��روس��ي األم�ي��رك��ي ال��ذي سيكون من
محاوره مستقبل الغاز في البحر المتوسط ،ونزاع األنابيب
لنقله الى أوروبا.
في ظل هذا التأقلم مع االنتظار ،عيون اللبنانيين شاخصة
ال��ى ب��اري��س ال�ت��ي تشهد ان�ع�ق��اد م��ؤت�م��ر ال��دع��م المخصص
للمساعدات اإلنسانية ،بدعوة من الرئيس الفرنسي امانويل
م��اك��رون ومشاركة األمين العام لألمم المتحدة نيكوالس

غوتيريس ،والمؤتمر ه��و ب��دي��ل للمؤتمر ال��ذي ت��م تأجيله
مرتين تحت ع�ن��وان النهوض باالقتصاد ومعالجة األزمة
المالية ال��ذي ينتظر الحكومة الجديدة وخطتها اإلصالحية
وانطالق مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ،وفقا ً للمبادرة
الفرنسية ،بينما مؤتمر اليوم هو تتمة لمؤتمر سابق خاص
بالمساعدات اإلنسانية للمتضررين من تفجير مرفأ بيروت،
ولو أن المؤتمر وضع على جدول أعماله إعادة إعمار ما تهدم
في تفجير المرفأ وج��رى تقدير المبالغ المطلوبة بملياري
دوالر ،ف ��إن م �ص��ادر ع �ل��ى ص �ل��ة ب��ال�ت�ح�ض�ي��رات الخاصة
بالمؤتمر توقعت أن يؤمن المسعى الفرنسي مبلغ خمسمئة
مليون دوالر تضخ في االقتصاد اللبناني عبر منصة تشرف
عليها فرنسا تشترك فيها جمعيات ومؤسسات مثل بلدية
بيروت والصليب األحمر والدفاع المدني ،وتخضع أعمالها
لتدقيق مالي ومحاسبي من قبل مكاتب فرنسيّة.
ينصب على معرفة م��ا سيلحق بدعم
االه�ت�م��ام الشعبي
ّ
المستوردات الذي يتواله مصرف لبنان .وعلى هذا الصعيد
تنعقد ال�ل�ج��ان النيابية المشتركة ال �ي��وم وينعقد المجلس
المركزي لمصرف لبنان غدا ً للبحث في سبل توفير العمالت
الصعبة لمواصلة دع��م ما هو األش��د ض��روري��ة ،خصوصا ً
(التتمة ص)8

الرئيس عون مترئسا ً االجتماع التحضيري لمؤتمر باريس لدعم بيرالذي ُيعقد اليوم

(داالتي ونهرا)

الكاظمي ّ
يحدد  6يونيو موعد ًا
لالنتخابات النياب ّية في العراق

ال�صهيوني وتركيا
«المونيتور» تك�شف عن قناة محادثات �سر ّية بين الكيان
ّ

نقاط على الحروف

�أنقرة :عالقات جيدة مع «تل �أبيب» �ستمنحنا قوة!

م�ؤتمر ماكرون تحت الخط الأحمر
بانتظار ال�شهر المقبل

حدّد رئيس الوزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي ،السادس من حزيران/
يونيو المقبل ،موعدًا إلجراء االنتخابات البرلمانية ،مشددًا على ضرورة
المضي قدمًا إلنجاح االنتخابات المبكرة.
وقال الكاظمي ،خالل جلسة مجلس الوزراء ،أمس« ،حددنا السادس
من حزيران /يونيو المقبل موعدا ً لالنتخابات ،ومص ّرون على المضي
قدما ً إلنجاح االنتخابات المب ّكرة في هذا التاريخ».
وأضاف «على الوزراء حشد جميع اإلمكانات المتاحة والعمل بكافة
الجهود ،لخدمة أهالي ذي قار وتلبية مطالبهم المشروعة في الجانب
الصحي والخدمي والزراعي والصناعي ،واإلعمار والبلديات والقطاعات
األخرى».
وش��دّد على أن «مفوضية االنتخابات بحاجة إل��ى دع��م جهودها،
وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها اإلجراءات
البيروقراطية والروتينية ،ألجل إنجاح عملها».
هذا وصادق الرئيس العراقي ،برهم صالح ،مطلع الشهر الماضي،
على قانون االنتخابات الذي ص ّوت عليه البرلمان بوقت سابق بعد أن
استكمل نهاية تشرين األول /أكتوبر الماضي ،التصويت على الدوائر
االنتخابيّة في قانون االنتخابات.
وكانت المادة الخالفيّة الخاصة بالدوائر االنتخابية أبرز الفقرات
الخالفية بين القوى السياسية حيث استغرقت هذه المادة أشهرا ً للتوافق
عليها داخل البرلمان.
إلى ذلك ،أعلن إعالم الحشد الشعبي ،عن إطالق عملية أمنية جديدة
لتعقب «فلول داعش» شمال شرقي محافظة ديالى.
وذكر إعالم الحشد في بيان ،أن «اللواء األول في الحشد الشعبي شرع
بعملية أمنيّة لتعقب فلول «داعش» في مناطق شمال خانقين ومنطقة
علي السعدون وأحمد هالل شمال شرق محافظة ديالى».
وأضاف أن «العملية تهدف الى تعزيز األمن واالستقرار وتدمير أوكار
اإلرهـاب والقبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة».

نشر موقع «المونيتور» تقريرا ً عن وجود
قناة محادثات سرية بين الكيان الصهيوني
وتركيا لهدف تحسين العالقات بينهما.
وقالت مصادر مطلعة لـ «المونيتور» إن
رئيس االستخبارات القوميّة التركي هاكان
فيدان أج��رى محادثات سرية مع مسؤولين
صهاينة ،في إطار جهود أطلقتها تركيا لتطبيع
العالقات.
كما ،أك��دت ثالثة م��ص��ادر ،ف��ي حديثها لـ
«المونيتور»« ،ش��رط عدم ذكر األسماء» ،أن
«اجتماعات عُ قدت في األسابيع األخيرة مع
هاكان فيدان الذي يمثل تركيا في واحد منها
على األقل ،لكنهم رفضوا اإلفصاح عن مكانها».
وق��ال أحد المصادر إن «حركة المرور بين
تركيا و»إسرائيل» مستمرة»  ،لكنه لم يخض
في التفاصيل.
يُعتقد أن «فيدان عقد اجتماعات عدة من هذا
القبيل في الماضي ،لمناقشة المخاوف األمنية
المشتركة في سورية وليبيا من بين أمور
أخرى» ،كما أورد «المونيتور» ألول مرة.
لكن المصادر قالت إن «الجولة األخيرة كانت
تهدف تحديدا ً إلى رفع مستوى العالقات».
وبحسب المونيتور« ،هناك قلق متزايد في
أنقرة من أن إدارة جو بايدن المقبلة ستكون أقل
تساهالً مع عدوانية الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان ،بالمقارنة مع إدارة ترامب ،وال سيما
في كل ما يتعلق بقضية فرض العقوبات».
وأش��ار الموقع إلى أن «تركيا قامت بثالث

هل تطيح عملية فخري زادة
بحكومة نتن ياهو!؟

ناصر قنديل

غارات منفصلة ضد األكراد السوريين منذ عام
 ،2016وأرسلت القوات والمرتزقة السوريين
إلى ليبيا وأذربيجان».
ويتم ّثل القلق األكبر ،بحسب الموقع ذاته،
أن��ه على عكس الرئيس دونالد ترامب« ،لن
يحمي بايدن تركيا من العقوبات بسبب شرائها
صواريخ إس  -400الروسية».
م��ص��در اس��ت��خ��ب��اري غ��رب��ي ،ق��ال للموقع

اتفاق ّيات ال�سالم المزعومة..
و�أوهام التطبيع!

محمد صادق الحسيني

د .محمد سيد أحمد

ال ش � ّك ف��ي أن عملية االغ�ت�ي��ال ك��ان��ت صعبة ومعقد ًة
ميداني مع أجهزة
وبحاج ٍة الى تحضيرات واسع ٍة وتعاون
ّ
مخابرات دولي ًة حليفة لـ «إسرائيل» والموساد اإلسرائيلي.
علما ً انّ جهاز الموساد هذا يتمتع بقدرات عملياتية عالي ٍة
وله نشاط واسع ،في معظم أنحاء العالم ،ال مجال للتطرق
الى هذا الجانب في هذا المقام.
لكن القدرات الكبيرة لم تضمن لهذا الجهاز النجاح في
كل عملياته ،فهناك الكثير من الفشل ال��ذي واج��ه عمالء
الموساد عندما حاولوا تنفيذ عمليات اغتيال ،في أماكن
مختلفة من العالم .وأهم تلك المحاوالت الفاشلة هي:
 )1ق �ي��ام ع �م�لاء ال �م��وس��اد ف��ي اغ �ت �ي��ال ن ��ادل مغربي،
بتاريخ  ،1973/7/21ك��ان يعمل في مطعم في مدينة
ليللي هامر  Lillehamerالنرويجية ،الواقعة على بعد
مئة كيلومتر شمال أوسلو ،وذلك عندما اعتقد هؤالء أنه
القائد الفلسطيني أبو حسن سالمة (علي حسن سالمة)،
فجر فضيحة دولي ًة للموساد ال زالت تتفاعل
األمر الذي ّ
حتى اليوم وتؤثر في السياسة النرويجية تجاه القضية
الفلسطينية.
 )2محاولة االغتيال الفاشلة ،التي قام بها عمالء الموساد،
ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،خالد مشعل،
ب �ت��اري��خ  ،1997/9/25ب ��أوام ��ر م��ن رئ �ي��س ال� ��وزراء
آن��ذاك ،نتنياهو الحالي ،وحين ك��ان الجنرال دان��ي ياتوم

يخلط كثير من أنصار التطبيع مع العدو الصهيوني
بين االتفاقيّات المزعومة التي وقعها بعض المسؤولين
السياسيّين ف��ي لحظة ت��اري�خ�يّ��ة م��ا ،وب�ي��ن التطبيع في
العالقات مع العدو ،وهناك من يتط ّرف في تصوره ويعتبر
معارضي عملية التطبيع خارجين عن الثوابت الوطنية،
بل طالب األكثر تطرفا ً منهم السلطة السياسية بضرورة
محاكمة معارضي التطبيع ،باعتبارهم مرتكبي جرائم
وخ��ارج�ي��ن على ال �ق��ان��ون ،ف��ي ت�ص��ور خ��اط��ئ منهم بأن
االتفاقيات المبرمة مع العدو قد أصبحت ملزمة للشعب
بحكم التصديق عليها من قبل المجلس النيابي ،والذين
يخلطون األوراق ال يستطيعون التفرقة بين االتفاقيّات
السياسية التي يعقدها المسؤولون السياسيون وبين
عملية تطبيع العالقات التي هي باألساس ذات طابع شعبي
بعيدة كل البعد عن االتفاقيات السياسية وهذه العالقات
اإلنسانية التطبيعية ال يمكن لمخلوق أن يلزم الشعوب في
عالقاتها وممارساتها اليومية بتطبيقها.
فمالبسات توقيع االتفاقيات السياسيّة تؤكد دائما ً أنها
وج�ه��ات نظر المسؤولين السياسيين ال��ذي��ن يوقعونها
والتي ي�ص� ّرون عليها بغض النظر عن موقف شعوبهم
تنص على ضرورة
منها ،وعلى الرغم من أن الدساتير قد ّ
االستفتاء على مثل ه��ذه االتفاقيات أو موافقة المجلس
النيابي عليها باعتباره ممثالً ووكيالً عن الشعب فإن إرادة
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إن التفكير التركي هو أن عالقات جيدة مع
«إسرائيل» ستمنحهم نقاطا ً في محيط إدارة
بايدن.
يشار إلى أنه في أيار /مايو  ،2018أقدمت
تركيا على طرد السفير الصهيوني في إطار
حركتها المسرحية بزعم «الهجمات الدموية
على غزة وقرار واشنطن نقل سفارتها من تل
أبيب إلى القدس».

خليفة الظواهري ...معلومات وتفا�صيل
باريس  -نضال حمادة
محمد ص�لاح الدين زي��دان الملقب سيف العدل ل��دى التيار القاعدي،
هو الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة في ظل حالة أيمن الظواهري الصحيّة
الحرجة ،حيث أكدت لنا مصادر في التيارات السلفية المحاربة أنّ الظواهري
لم ي ُمت ،لكنه في وضع صحي صعب ،وربما س ّرب خبر وفاته حفاظا ً على
أمنه ،ويتولى سيف العدل هو مصريّ أيضا ً زعامة تنظيم القاعدة حاليا ً
بالنيابة عن أيمن الظواهري وليس باألصالة حسب المصادر المذكورة.
المصادر كشفت لجريدة «البناء» جوانب غير معروفة لح ّد اآلن عن
شخصية سيف العدل قائلة إنه اليد اليمنى للظواهري وذراع��ه الطويلة،
يثق الظواهري به ثقة عمياء ويعتبر الصندوق األسود للظواهري ،وذراعه
اليمنى والمسؤول األمني األول في تنظيم القاعدة والمسؤول عن تنقالت أيمن
الظواهري الشخصية ،وحارسه الشخصي .
تضيف المصادر أنّ سيف العدل يشكل بجدارة حافظ أسرار الظواهري،
خصوصا ً في أمور العالقات مع حركة طالبان ،مع المخابرات الباكستانية
ومع قبائل البشتون على الحدود بين باكستان وأفغانستان ،وكان بيده ملف
التواصل مع الجوالني في سورية قبل إعالن انفصال النصرة عن القاعدة،
كما سلّمه ملف العالقات الخارجية وكان سيف العدل المسؤول عن التواصل
مع محمد بهايا الملقب أبو خالد السوري الذي كلّفه الظواهري فض الحكم في
النزاع بين الجوالني والبغدادي والذي قتلته داعش عام .2014
المصادر قالت إنّ سيف العدل كان مسؤوال ً عن الملف المالي لتنظيم
القاعدة بعد توقف م��وارده المالية بسبب الحصار وتوقف الدعم عنه من
جمعيات خليجية ،ورجال أعمال خليجيين.
يسيطر سيف العدل على قوة كبيرة تعمل بأمره وتؤدي مهام أمنية داخل
صفوف من تبقى من مقاتلين في تنظيم القاعدة ،وليس من مهام هذه القوة خوض
المعارك الخارجية هي قوة تحافظ على أمن الظواهري وتؤ ّمن له تنقالته.
كان لسيف العدل الباع الطويل في تنحية التيار الخليجي في القاعدة
لمصلحة التيار المصري والسوري ،وتقول المصادر إن سيف العدل زار قطر
مرات عدة بين األعوام  2013و 2018ومن ثم توقفت الدوحة عن استقباله
إرضاء لحركة طالبان التي بدأت قبل سنتين مفاوضات مع الواليات المتحدة
األميركية باستضافة وتنظيم قطريين ومن المعروف أن طالبان غير راضية
عن بقاء تنظيم القاعدة في أفغانستان ويحمل جزء كبير من الطالبان تنظيم
القاعدة المسؤولية عن الغزو األميركي ألفغانستان.

 ينعقد اليوم مؤتمر مالي دولي بدعوة فرنسية يرأسهال��رئ�ي��س ام��ان��وي��ل م��اك��رون ت�ح��ت ع �ن��وان م�س��اع��دة لبنان،
والمؤتمر هو بديل عن مؤتمر آخر كان مقررا ً بالتزامن مع
المسعى الفرنسي لتشكيل الحكومة ،وت��م تأجيله مرتين،
لكن المؤتمر المؤجل كان مقررا ً إلطالق خطة نهوض مالي
بلبنان ،والمؤتمر الحالي بات مخصصا ً حصريا ً للمساعدات
اإلنسانيّة لضحايا تفجير مرفأ بيروت ،وهذا التعديل الذي
يبدو مرتبطا ً بفشل مساعي تشكيل الحكومة ،هو في الواقع
إع�لان انضباط فرنسي تحت الخط األحمر األميركي ،فلو
يفسر التعديل ه��و الغضب الفرنسي مما
ك��ان األم��ر ال��ذي ّ
سماه الرئيس ماكرون بالفشل السياسي اللبناني لكان الرد
المناسب ه��و مواصلة التأجيل ورب�م��ا االنسحاب الكامل،
فلماذا التعديل؟
 الخط األح�م��ر ال��ذي رسمه الرئيس األم�ي��رك��ي دونالدت��رام��ب واض� ��ح ،ال ح �ك��وم��ة وال خ �ط��ط إن��ع��اش م��ال��ي وال
مساعدات من صندوق النقد الدولي ،انسجاما ً مع سياسة
ال�ض�غ��وط ال�ق�ص��وى ال �ه��ادف��ة ل�م�ح��اص��رة ح��زب ال �ل��ه .ومن
ضمن هذا الخط األحمر األميركي تجميد المبادرة الفرنسية،
وب��ال�ت��وازي ال يريد األميركي بلوغ لبنان االنهيار الكامل
إلبقاء الضغط المجدي بأمل إحداث اختراق سياسي لصالح
معادلته القائمة على جعل حصار لبنان مدخالً لحصار لبناني
على حزب الله ،بينما االنهيار يعني جمع اللبنانيين مع حزب
الله كضحايا للحصار .وه��ذا يعني أن المطلوب بقاء لعبة
القطارة في ضخ األموال بما ال ينعش ويعيد الى الحياة وال
يسمح بالموت السريع.
 مؤتمر باريس للمساعدات اإلنسانية مدخل لضخ كميةمن األموال تتيح مواصلة التنفس االصطناعي ،الذي يحتاج
لجرعات متك ّررة مماثلة ،ربما كل شهر ،وفي عقل ماكرون
ان االنضباط تحت السقف األميركي المتصلب لن يطول.
فالعالقة بين ماكرون والرئيس المنتخب جو بايدن فتحت
قنواتها ،وطريق بايدن نحو البيت األبيض فتحت قنواتها
هي األخرى أيضاً ،ورهان ماكرون على ما سيحمله الشهر
المقبل ،ينطلق من أن بايدن يريد من ماكرون أشياء كثيرة،
ت�ب��دأ م��ن إح �ي��اء ح�ل��ف ال �ن��ات��و ،وان �ع��اش ال�ع�لاق��ة األميركية
األوروبية ،والتمهيد إلطالق مفاوضات الخمسة زائد واحدا ً
مع إي��ران من ضمن االتفاق النووي ،واع��ادة ترتيب أوراق
العالقات الغربية الروسية بالشراكة األميركية الفرنسية،
لكن م��اك��رون يريد م��ن ب��اي��دن شيئا ً واح ��دا ً ه��و رد اإلعتبار
لمكانة فرنسا في السياسات اإلقليمية ،ومن ضمنها مصالح
فرنسا الحيوية في مناطق نفوذها التقليدية ،وماكرون يعلم
أن نفوذ فرنسا ومصالحها حيث التصادم مع التوسع في
الدور التركي ملف معقد ال يمكن توقع نتائج سريعة فيه عبر
التعاون الفرنسي األميركي ،بينما في لبنان يختلف األمر،
س��واء لجهة التسليم األميركي بتاريخية ال��دور الفرنسي
أو بحجم تحضير الشركات الفرنسية لملفاتها التي تخص
قطاعات لبنانية حيوية ،أو ألن منهج م��اك��رون في مقاربة
الحلول السياسية في لبنان يتقاطع مع منهج بايدن المفترض
في مقاربة األزم��ات السياسية اإلقليمية ،خصوصا ً النظرة
األميركية لماهية العالقة م��ع إي ��ران وم��ن ضمنها النظرة
الفرنسية لمضمون العالقة مع حزب الله.
 المعادلة التي يكشفها مؤتمر باريس يمكن أن تقول إن الحكومة في المدى المنظور ،وال إعالن فشل بالمقابل ،وجرعات
محدودة لألمل ب��والدة حكومة ،ي��وازي األم��ل بالمساعدات،
وبالقدر الذي يبدو الخط األحمر األميركي واضحا ً تحت عنوان
ال حكومة وال مساعدات ،يبدو المسعى الفرنسي واضحاً،
قليالً من المساعدات وقليالً من األمل بالحكومة.
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الوطن � /سيا�سة

ُّ
ت�شكل
فرن�سا «الحنون» تدعم
قوى �سيا�س ّية لبنان ّية جديدة!
} د .وفيق إبراهيم
أحبطت القوى السياسية اللبنانية ،آمال فرنسا بتأمين
استقرار داخلي نسبي في بالد األرز يسمح لها بالتموضع عند
بوابة الشرق األوسط مجدداً.
لقد بدت نتائج رعايتها للبنان منذ أكثر من عام تقريبا ً
فاشلة تماما ً وتدعو الى اليأس من قوى سياسية داخلية
تنتمي الى المنظومة الحاكمة نفسها ،لكنها تواصل الصراع
على الحصص والمغانم وكأن لبنان لم يتع ّرض ألعمق كارثة
اقتصادية وسياسية يشهدها بلد بحجمه.
فالخالفات ال ت��زال تندلع حتى على المكاسب التافهة،
والرئيس المكلف سعد الحريري يجول منذ أربعين يوما ًلتشكيل
حكومة جديدة معتقدا ً أن الدعم الفرنسي له بخلفية أميركية هو
أكثر من ٍ
كاف لالستفراد بتعيين وزراء يقول إنهم مستقلون
وينتقيهم هو شخصيا ً وهذه تندرج في باب المعجزات.
وفيما تباشر «إسرائيل» توسيع مرفأ حيفا في فلسطين
المحتلة ليلبي النتائج االقتصادية لتطبيعها السياسي مع
دول الخليج ،يسكتُ سياسيو لبنان عن مرفأ بيروت ،وكأن
ال أمل يُرتجى من إعادة إعماره ،واستئناف وظائفه السابقة
بربط بيروت بالشام واألردن والعراق والخليج.
الالفت لالنتباه هنا ،أن فرنسا التي ترعى للمرة الثانية
مؤتمر مجموعة الدعم للبنان ،تركز وللمرة الثانية أيضا ً ان
محصلة التبرعات التي تؤمنها الدول والجمعيات المشاركة
تذهب الى جمعيات خاصة تعمل في المجاالت اإلنسانية
وذلك باستبعاد كامل ألي دور رسمي لبناني.
يبدو أن الذريعة الفرنسية حاضرة وبقوة ،وتقول إن لبنان
السياسي لم ينجح بتشكيل حكومة جديدة ،باإلضافة الى
عجز المؤسسات الدستورية اللبنانية عن تنفيذ تدقيق مالي
او جنائي وته ّربها من هذا الموضوع الى درج��ة انسحاب
شركة «مارسال وألفاريز» التي كانت مكلفة بالتدقيق نتيجة
رفض حاكم مصرف لبنان رياض سالمة تسليمها الملفات
المالية الموازية.
ولم يقبض الفرنسيون بجدية ذلك اإلخراج الهزلي الذي
اعتمده مؤخرا ً المجلس النيابي اللبناني بموافقته على
مشروع للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمديريات
العامة والصناديق ومؤسسات الدولة في آن معاً ،وذلك ألن
تنفيذ هذا القرار قد يحتاج الى عقد كامل من قراءة ملفات تمأل
مئات الغرف والمكاتب فيما المطلوب تحديد رأس األفعى في
مصرف لبنان المركزي واالنطالق منه .لكن الجهاز السياسي
المدافع عن حاكمية مصرف لبنان يدافع عنه ألن أي تدقيق
فعلي في طريقة إنفاقه لألموال يكشف أدوارهم في وضع اليد
على احتياطات لبنان وودائع الناس وحتى الديون بإدارة
ري��اض سالمة ال��ذي أم��ن عبر ه��ذه الطريقة ،أق��وى وسيلة
حماية يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يحظى بها وهي داخلية
في قسم وخارجية في األج��زاء االساسية ،وإال كيف يمكن
للسفيرة االميركية في لبنان شيا أن تعلن من مقر البطريركية
المارونية رفض بالدها أي مساس بحاكم مصرف لبنان.
لمزيد من التوضيح ،فاالهتمام الفرنسي ال يزال قويا ً ويكفي
أن الرئيس الفرنسي ماكرون زار لبنان مرتين بين آب وأيلول
الماضيين ويستعد لزيارة ثالثة في نهاية العام.
لذلك سعى في مؤتمر مجموعة لبنان الى تأمين شرعية
دولية له بدعوة  30رئيس دولة وأمين عام االمم المتحدة
انطونيو غوتيريس وعدد أكبر من رؤساء الحكومات والوزراء
والمؤسسات االقتصادية والمالية ذات الطابع الدولي،
مضيفا ً الى هؤالء صندوق النقد الدولي الذي يرفض حتى
اآلن مفاوضة لبنان حول قروض ممكنة ،متبنيا ً مطالب فرنسا
بالتدقيق المالي والجنائي والحكومة الجديدة بشكل مسبق.
وإذا ك��ان مؤتمر الدعم االول أنتج هبات قدرها مئتان
وخمسون مليون دوالر فيتوقع الفرنسيون ان تزيد الهبات هذه
الم ّرة عن مليارات عدة ومع مبلغ كهذا يستطيع الفرنسيون
تسجيل المزيد من الضغط لتشكيل حكومة جديدة في أواخر
الشهر الحالي.
لكنهم يعملون هذه المرة على تسهيل نمو تيارات من
المجتمع المدني موالية لهم ،وتتكتل على شكل جمعيات
إنسانية تستطيع بواسطة أموال مؤتمر الدعم التحول الى
الوظيفة األساسية.
هذه الجمعيات التي تزيد عن خمسين حركة تعلن انتسابها
لمدنيّة المجتمع هي التي يسارع الفرنسيون الى اإلمساك بها
وذلك بديالً من االميركيين الذين م ّولوها في مراحل سابقة
انما من دون جدوى فاعلة.
والكالم هنا هو عن مساعدات أميركية لهذه الجمعيات
بلغت مليارات عدة من الدوالرات.
وكان األميركيون يريدون منها ان تكون الوسيلة الجديدة
الختراق االنماط التقليدية للسياسة في لبنان مع اعتمادها
كالعب أساسي يفجر فوضى عميقة على منوال ما يحدث في
العراق مثالً.
إال أن الفرنسيين ذاهبون الى اعتماد جمعيات فيها تعددية
طائفية ،اعلنوا بصراحة انها اآلليات التي يقبل بها المؤتمر
الدولي لتوزيع دعم المتضررين والمحتاجين في لبنان.
هذا يستولد مالحظات متتابعة أولها أن انتقاء الفرنسيين
لجمعيات محددة يؤكد انها تحتوي على قدر كبير من القيادات
الموالية لهم .كما ان تجاهل الفرنسيين في عمليات التوزيع
حكومة حسان دياب تحديدا ً وحصرا ً هو عمل مريب يكشف
أن السياسة الفرنسية ال تريد توزيعا ً عادال ً للهبات اإلنسانية
الدولية بل توزيعا ً سياسيا ً يريد تأسيس تيار جديد يواليهم
في اطار فرنكوفونية تشاب ُه من أبعادها المخفية عثمانية
رجب اردوغان.
إن هذا الدعم الجديد لن يكون إنسانيا ً فعليا ً إال اذا ارتبط
بآليات توزيع منزهة عن األبعاد التسييسية ،أما مسألة
عالقة فرنسا مع الطبقة السياسية اللبنانية فهذه مسألة
تاريخية ترتبط بتغطية الغرب للنظام السياسي اللبناني
منذ تأسيسه وحتى مرحلة الحريرية السياسية التي كانت
مدعومة من السياسات األميركية والسعودية والفرنسية ،مع
غطاء سعودي مرحلي.
فهل تنجح فرنسا في إعادة استحضار فرنكوفونيتها من
إطار الذكرى التاريخية الى مستوى الوجود السياسي القوي
في لبنان؟
إن حيادية فرنسا في الصراعات الداخلية اللبنانية
وتجسيدها لدور الصديق الفعلي للبنان دولياً ،هما األسلوب
الوحيد لحضور سياسي فرنسي وازن.
لكن مشكلة الفرنسيين هي أوال ً مع االميركيين الذين
يريدون احتكار الشرق االوس��ط بكامله ،ما يعني ان على
الفرنسيين ان يجابهوا االميركيين اوال ً قبل توزيعهم لبعض
اإلعانات في أحياء الجميزة وساحة ساسين.

خفايا
قال خبير مالي إن اللبنانيين سيكتشفون إن
ما كان يفعله مصرف لبنان في شق ثانوي
منه يتصل بسعر بيع الدوالر للمستوردين
تحت عنوان الدعم ،لكن األصل فيه هو تأمين
هذه الدوالرات والذي سيتغيّر هو توقف
مصرف لبنان عن ذلك ،وليس تغيير السعر.
توجه المستوردين الى السوق
وهذا يعني ّ
وارتفاع سعر الدوالر مهما كان مصير الدعم.
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الر ّد الإيراني على اغتيال زادة ..ا�ستراتيجية متكاملة تحبط �أهداف العدو وتردعه
} حسن حردان
بات من الواضح أنّ الجمهورية اإلسالمية ق ّ��ررت ال��ر ّد على
جريمة اغتيال عالِمها الكبير محسن فخري زادة على أيدي
عمالء الموساد الصهيوني ،لكن بطريقة ذكية ورادعة في ذات
الوقت ،تقطع الطريق على الهدف الصهيوني ال ُمراد من وراء
توقيت تنفيذ الجريمة وهو دفع إيران إلى ر ّد غير مدروس يقود
إلى إشعال حرب تريدها حكومة بنيامين نتنياهو وال يعارضها
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،طالما أنها ت��ؤدي إل��ى وضع
المزيد من العراقيل والمصاعب أم��ام إدارة الرئيس المنتخب
ج��و ب��اي��دن ل��دى تسلمه مقاليد السلطة رسميا ف��ي  20كانون
الثاني المقبل ..وبالتالي جعل عودته إلى االتفاق النووي ،الذي
انسحب منه ترامب ،إرضاء واستجابة لطلبات نتنياهو واللوبي
اإلسرائيلي األميركي في واشنطن ،أمرا ً مستحيالً أو صعباً...
م��ن المعروف ع��ن القيادة اإلي��ران��ي��ة أنها ال تقدم على ردود
اي
انفعالية ،وه��ي تحسب جيدا ً خطوات وردود أفعالها على ّ
اعتداء تتع ّرض له ،وه��ذا ما لمسناه في طريقة إسقاط الطائرة
األم��ي��رك��ي��ة ال��م��ت��ط�� ّورة م��ن دون ط��ي��ار ل���دى اخ��ت��راق��ه��ا األج���واء
اإليرانية العام الماضي ،وهي طريقة تجنّبت فيها إسقاط طائرة
أخ��رى ك��ان فيها جنود أميركيون ..وكذلك في ر ّد إي��ران على
اغتيال الجيش األميركي للفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس
في الحرس الثوري مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو
مهدي المهندس في مطار بغداد ،عبر قصف قاعدة «عين األسد»
موجهة بذلك
األميركية في العراق بصواريخ إيرانية متطورةّ ..
صفعة إلدارة ترامب ،اضطرت إلى ابتالعها.
انطالقا ً من ذلك فإنّ القيادة اإليرانية يبدو انها ق ّررت القيام
ب��ر ّد متعدّد األش��ك��ال على اغتيال زادة ،في إط��ار استراتيجية
متكاملة تبغي تحقيق األهداف التالية:
الهدف األول ،تدفيع العدو الصهيوني ثمن جريمته وإفهامه
بأنه ال يستطيع أن يعتدي على إيران من دون أن ينال العقاب..
وفي ذلك ر ّد اعتبار للشهيد زادة والكرامة الوطنية اإليرانية.
ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ،ردع ال��ع��دوان��ي��ة الصهيونية وج��ع��ل القادة

الصهاينة ي��ف��ك��رون ال���ف م���رة ف��ي المستقبل ق��ب��ل أن يفكروا
باالعتداء على إيران.
الهدف الثالث ،عدم تحقيق أماني الكيان الصهيوني في خلق
العراقيل أم��ام سعي إدارة بايدن المقبلة للعودة إل��ى االلتزام
ب��االت��ف��اق ال��ن��ووي .وه��و م��ا ال ت��ري��ده حكومة نتنياهو وإدارة
ترامب.
هذه االستراتيجية اإليرانية في ال��ر ّد من الواضح أنها بدأت
واتضحت خطوطها األساسية ،وهي ستأخذ نواحي عدة:
أوالً ،ق��رار مجلس ال��ش��ورى اإلي��ران��ي بالتصويت على قرار
ملزم لمنظمة الطاقة اإليرانية يقضي بالعودة إلى رفع تخصيب
اليورانيوم بنسبة  20بالمئة ..ومثل هذا القرار يشكل ضربة
للهدف اإلسرائيلي الساعي إل��ى تعطيل البرنامج ال��ن��ووي من
وراء اغتيال العلماء اإليرانيين ،وبالتالي إيصال رسالة قوية بأنّ
اغتيال زادة لن يؤثر على البرنامج النووي بل أدّى إلى زيادة
إصرار إيران على تطوير برنامجها والقول لك ّل الدول الغربية بأنّ
طهران لن تبقى وحيدة ملتزمة باالتفاق من اآلن وصاعداً ،فإما
يلتزم الجميع ما يتوجب عليهم باالتفاق ،أو انّ إيران غير معنية
بالح ّد من برنامجها ونسبة التخصيب وبإمكانها ان تحصل على
ك ّل ما تحتاجه من وقود نووي لمحطاتها ،أو ألغراض الصناعات
النووية بإمكانياتها الذاتية.
ثانياً ،س ّد المنافذ التي يجري من خاللها كشف حركة العلماء
اإليرانيين وتتيح معرفة المعلومات عنهم ،وذلك عبر وقف العمل
بالبروتوكول اإلض��اف��ي ف��ي االت��ف��اق ال��ن��ووي ،ووق��ف عمليات
التفتيش التي يقوم بها مفتشو وكالة الطاقة الدولية ،والذين تبيّن
التجسس بثوب المفتشين ويقفون وراء
انّ بعضهم يقوم بمهمة
ّ
تسريب المعلومات عن العلماء اإليرانيين للموساد الصهيوني
والـ «سي أي آي».
ثالثاً ،اتخاذ اإلج���راءات األمنية االستباقية بمالحقة عمالء
الموساد وال��ـ «س��ي أي آي» في داخ��ل إي���ران ،ال��ى جانب اتخاذ
إجراءات أمنية استثنائية احترازية لحماية العلماء على نحو يس ّد
الثغرات التي نفذ منها عمالء الموساد لتنفيذ عمليات اغتيال
عدد من العلماء في السنوات الماضية وصوالً إلى اغتيال العالم

فخري زادة.
رابعاً ،الر ّد بعملية أمنية من نفس العيار الثقيل ض ّد كيان العدو
الصهيوني لردعه والقول له انّ الر ّد من اآلن وصاعدا ً سيكون
اي اعتداء أمني تتع ّرض له الجمهورية االسالمية..
بالمثل على ّ
بحيث تفرض معادلة ردعية على غرار المعادلة التي فرضتها
اي اعتداء صهيوني.
المقاومة في لبنان في مواجهة ّ
ف��ال��ع��دو الصهيوني كما المستعمر األم��ي��رك��ي وال��غ��رب��ي ،ال
��راخ أم��ام اعتداءاته إنما يشجعه
يفهم سوى لغة القوةّ ..
وأي ت ٍ
على التمادي في حروبه األمنية ،ولهذا أعلنت إي��ران أنّ ال��ر ّد ال
ب ّد انه آت لكن بالتوقيت والمكان المناسبين بما يحقق األهداف
المطلوبة إيرانيا ً من جهة ،ويحبط األه���داف التي سعت إليها
حكومة نتنياهو من وراء تنفيذ جريمتها باغتيال العالم فخري
زادة من جهة ثانية.
ً
انّ اعتماد مثل هذه االستراتيجية وإنْ جاء متأخرا ،إال أنه بات
ملحا ً وال يحتمل االنتظار ،ال سيما بعد أن خسرت إي��ران نخبة
من خيرة علمائها ،وأيقنت أنّ االستراتيجية األميركية الغربية
الصهيونية تقضي بإبقاء إيران وحيدة ملتزمة باالتفاق النووي،
وفي نفس الوقت تص ّعد ضدّها الحروب االقتصادية واألمنية
إلنهاكها والنيل من عناصر ق ّوتها وفي المقدمة تصفية علمائها،
وص��والً إل��ى محاولة إضعاف قدرتها على الصمود ومقاومة
سياسات الهيمنة االستعمارية ومنعها من تعزيز وتحصين
اس��ت��ق�لال��ه��ا وم��واص��ل��ة دع��م��ه��ا ق���وى ال��م��ق��اوم��ة ض��� ّد االحتالل
الصهيوني والهيمنة االستعمارية األميركية الغربية ...لقد جاءت
جريمة اغتيال الشهيد زادة بمثابة ج��رس زادة أظهر خطورة
التعايش م��ع ه��ذه ال��ح��روب االق��ت��ص��ادي��ة واألم��ن��ي��ة ،وض���رورة
انتهاج استراتيجية هجومية ردعية شاملة تضع حدا ً للعدوانية
الصهيونية ،التي تحظى بضوء أخضر أميركي غربي اتضح من
خالل عدم إقدام العواصم الغربية على إدانة جريمة اغتيال زادة،
التي تشكل اعتداء سافرا ً على سيادة واستقالل إيران وانتهاكا ً
موصوفا ً للقوانين والمواثيق الدولية واالتفاق النووي ،الذي
تح ّول ليصبح اتفاقا ً دول��ي��ا ً بعد أن ص��ادق عليه مجلس األمن
الدولي..

عون يعر�ض �أمام م�ؤتمر الدعم اليوم الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة
والبنك الدولي ّ
يحذر من ك�ساد �شاق وي�ستعجل ت�شكيل حكومة �إ�صالحية
عشية انعقاد «المؤتمر ال��دول��ي الثاني لدعم
بيروت والشعب اللبناني» الذي يعقد اليوم بواسطة
تقنية الفيديو ،بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ال��ذي سيرأس االجتماع مع األمين العام
لالمم المتحدة انطونيو غوتيريس ،أرخ��ى البنك
الدولي اليوم ظالال ً قاتمة على الوضع االقتصادي
في لبنان معتبرا ً أنه «عرضة لكساد شاق» ،وصفه
بالمتعمد مع إخفاق السلطات في احتواء االنهيار».
ومن المق ّرر أن يلقي رئيس الجمهورية العماد
ميشال ع��ون كلمة في المؤتمر ال��دول��ي ،يتناول
فيها األوض��اع االقتصادية الراهنة والصعوبات
التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة والسيما
بعد االنفجار في مرفأ بيروت وتداعيات جائحة
كورونا».
وتجدر اإلشارة إلى أن الهدف األساسي من تنظيم
المؤتمر هو تقويم نتائج االجتماع األول الذي عقد في
 9آب الماضي لمواجهة تداعيات انفجار  4آب .ومن
المق ّرر أن يشارك في هذا المؤتمر رؤساء ورؤساء
حكومات نحو  35دولة تشارك في تقديم مساعدات
إنسانية للبنان.
وكان الرئيس عون اجتمع أمس ،مع سفير االتحاد
األوروب��ي في لبنان رال��ف ط��راف ونائبة المنسق
ال��خ��اص لألمم المتحدة ف��ي لبنان نجاة رش��دي
والمدير اإلقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي
س��اروج ك��وم��ار ج��اه ،ال��ذي��ن أطلعوه على «إط��ار
اإلص�لاح والتعافي وإع��ادة اإلعمار للبنان» ،الذي
أعدته الجهات الثالث والتي قدّرت تكلفته بمليارين
و 500مليون دوالر.
وحضر االجتماع عن الجانب اللبناني الوزير
السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة
الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشاران
رفيق شالال وأسامة ّ
خشاب.
ولفت السفير طراف إلى «أن هذا اإلطار يش ّكل خطة
عمل ُوضعت في ضوء التقرير األول الذي ُقدم في آب
الماضي تحت عنوان « تقييم األض��رار والحاجات
السريعة» بعد انفجار المرفأ واألضرار التي نتجت
عنه .وأشار إلى «أن اإلطار يجيب عن ثالثة أسئلة
أساسية هي :آلية التنسيق والتشاور ،اإلصالحات
وأولوياتها ،التمويل ،الفتا ً إلى أن» اإلط��ار يهدف
خصوصا ً العائالت األكثر تضررا ً وفقراً».

كما تحدثت رش��دي ع��ن أب��رز عناوين العمل،
معتبر ًة «أن مؤتمر باريس سيكون بداية لوضع إطار
العمل موضع التنفيذ لتفادي وقوع أي أزمة إنسانية
في لبنان» ،مشير ًة إل��ى «أهمية تفاعل المجتمع
الدولي مع لبنان ومساعدته إنسانيا والسيما حفظ
ّ
حق الناس في الصحة والتربية والسكن والرعاية
االجتماعية».
أ ّما كومار جاه ،فعرض لمساعدة البنك الدولي في
«إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار» التي تشمل
مرفأ بيروت ومحيطه والمواقع األثرية والتراثية»،
وقال «إن اإلطار يفترض استحداث صندوق جديد
لتسهيل تمويل لبنان لتحقيق اإلصالح واإلنماء».
وت��وق��ع ك��وم��ار ج��اه إط�ل�اق ال��ص��ن��دوق اليوم
في مؤتمر باريس ،الفتا ً إلى «العمل مع الهيئات
الرسمية والمجتمع المدني والجهات المانحة
لتلبية الحاجات الضرورية للبنانيين المستهدفين
في خطة العمل .ويلحظ اإلطار تقديم دعم لخمسة
آالف مؤسسة صغيرة» ،مشدّدا ً على أن «كل دوالر
سوف يُنفق من الصندوق سوف يخضع لمراقبة
مستقلّة حول جهة استعماله».
وشكر الرئيس عون األط��راف الثالثة المشاركة
في «إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار» ،الفتا ً
إلى «أن لبنان يع ّول كثيرا ً على المؤتمر الدولي
الثاني ال��ذي دع��ا إليه الرئيس م��اك��رون واألمين
ال��ع��ام غ��وت��ي��ري��س ،والس��ي��م��ا أن أع��م��ال المؤتمر
ترتكز على التقرير ال��ذي ص��در عن البنك الدولي
واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة لتقييم الخسائر
والحاجات».
وأع��رب عون عن دعمه األه��داف االستراتيجية
الواردة في «إطار اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار،
والسيما اإلصالح ومحاربة الفساد والمساءلة».
وأبلغ عون المجتمعين «أن الرسالة التي وجهها
إل��ى مجلس النواب ودع��ا فيها النواب إل��ى اتخاذ
موقف واضح بشأن التدقيق الجنائي ،ل ِقيَت تأييد
المجلس ال��ذي أص��در ق���رارا ً بإخضاع حسابات
مصرف لبنان وال����وزارات والمصالح المستقلة
وال��م��ج��ال��س وال��ص��ن��ادي��ق وال��م��ؤس��س��ات العا ّمة
بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو
تذ ّرع بسرية مصرفية».
واعتبر «أن هذا التدقيق سيم ّكن من معرفة كل

عون مترئسا ً االجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني الذي ُيعقد اليوم
دوالر أُنفق أو سيُنفق في لبنان ما يح ّقق صدقية
ال��دول��ة ت��ج��اه المجتمع ال��دول��ي والسيما ال��دول
ورح��ب بـ»إنشاء صندوق مالي إلعادة
المانحة».
ّ
إع��م��ار م��ا ت��ض � ّرر بعد ان��ف��ج��ار ال��م��رف��أ ومساعدة
المتض ّررين» ،محددا ً األولوية إلص�لاح المساكن
وال���م���دارس والمستشفيات وت��وف��ي��ر ال��خ��دم��ات
الضرورية للمجتمع».

تنبيهات البنك الدولي

واستبق البنك الدولي انعقاد مؤتمر الدعم في
باربس ،ببيان ،نبّه في إلى أن «األزمة االقتصادية
الحادّة في لبنان جعلت االقتصاد عرضة لكساد
ش���اق ،وص��ف��ه بالمتع ّمد «م��ع إخ��ف��اق السلطات
في احتواء االنهيار» ،داعيا ً إلى «تشكيل حكومة
تنكب على تنفيذ برنامج إصالح شامل على وجه
ّ
السرعة».
النص العربي
واعتبر البنك ،وف��ق ما ج��اء في
ّ
لتقرير أصدره بعنوان «الكساد المتعمد» ،ونشرته

(داالتي ونهرا)

وكالة «فرانس ب��رس» ،أن «االفتقار المقصود إلى
إج��راءات سياسية فعّ الة من جانب السلطات أدى
إلى تعريض االقتصاد لكساد شاق وطويل».
وح�� ّذر من أن لبنان «يعاني استنزافا ً خطيرا ً
للموارد ،بما في ذلك رأس المال البشري ،حيث باتت
هجرة العقول تم ّثل خيارا ً يائسا ً على نحو متزايد».
ورأى أن «عبء التعديل الجاري في القطاع المالي
يتر ّكز ،خصوصاً ،على صغار المودعين إضاف ًة إلى
القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة».
ورجح تراجع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
ّ
الحقيقي بشكل ح��اد إل��ى  -19,2في المئة عام
 ،2020بعد انكماشه بنسبة  -6,7في المئة عام
 ،2019مؤكدا ً أن «انهيار العملة أدّى إلى معدالت
تضخم تجاوزت ح ّد المئة في المئة».
وقال كومار جاه ،إن «غياب التوافق السياسي
حول األولويات الوطنية يعيق بشدّة قدرة لبنان
متبصرة طويلة
على تنفيذ سياسات إنمائية
ّ
األجل».

رئي�س الجمهورية التقى «مجموعة الميثاق الع�سكري»:
�ضغوط على لبنان لمنعه من ا�ستثمار ثرواته الطبيعية
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،أن
«المشاكل التي يعاني منها العسكريون المتعاقدون
تعكس ص��ورة األزم��ات وال��ك��وارث المتراكمة التي
يعاني منها لبنان ،وال سيما األزم��ة االقتصادية
التي اشتدت نتيجة الحرب في سورية وتداعياتها،
خصوصا ً لجهة العدد الكبير للنازحين السوريين
الذين استقبلهم لبنان وشكلوا عبئا ً ماليا ً كبيرا ً عليه
وعلى بنيته التحتية».
وأكد عون خالل استقباله أمس في قصر بعبدا،
وفدا ً من الضباط المتقاعدين من «مجموعة الميثاق
العسكري» ،أن «األزم��ة المالية الحالية هي أزمة
«موروثة» نتيجة الدين العام الهائل المتراكم والعجز
في ميزان المدفوعات ،إضافة طبعا ً إلى تداعيات
جائحة كورونا وما خلّفه انفجار مرفأ بيروت من
أضرار وخسائر».
وش��دّد على أن��ه «بالرغم من كل ه��ذه المصائب
والمشاكل ،استطعنا كدولة أن نحافظ على االستقرار
األمني ،وه��ذا أتى نتيجة لتفهّم اللبنانيين للواقع
الحالي» ،الفتا ً إلى أن «لبنان سيتمكن من تجاوز
الظروف الصعبة التي يعيشها حالياً».
وتحدث رئيس الجمهورية عن «محاولة لبنان
التنقيب عن الغاز والنفط وخضوعه في هذا المجال
لضغوط دولية في إطار ما يُس ّمى بـ»الجيوبوليتيك»،
لمنعه من استثمار ثرواته الطبيعية ،تحت حجة أن
ما وجد في البلوك رقم  4من الغاز غير كاف تجارياً».
وأشار إلى المفاوضات غير المباشرة التي يجريها
لبنان حاليا ً لترسيم حدوده الجنوبية البحرية ،الفتا ً
إلى أن «الضغط سيمارس على لبنان في هذا اإلطار،
إالّ أننا متمسكون بحقوقنا ونعرفها جيداً».

رئيس الجمهورية خالل لقائه مجموعة الميثاق العسكري في بعبدا أمس
وك��ان العقيد المتقاعد ميشال ك��رم ألقى كلمة
أكد فيها باسم الضباط «التأييد لمواقف الرئيس
ع��ون ،ال سيما موقفه األخير من موضوع التدقيق
المالي الجنائي الذي بات المدخل الوحيد إلى نفق

اكتشاف اختالسات المال العام وهدر ثروة الوطن
في االستيالء على أمالكها وفي الصفقات المشبوهة
والسمسرات والتحايل على النصوص بهندسات
مالية أوصلت البالد إل��ى االنهيارات االقتصادية

(داالتي ونهرا)
والمالية واألخالقية».
على صعيد آخر ،ولمناسبة ذكرى االستقالل ،تلقى
الرئيس عون برقية تهنئة من الملك السعودي سلمان
بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
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·d???B???�« n???I???� l?????�— v???K???�
WOL�d�« W�—bL�« w� d�bLK�
Ác� w� q??�_« o�œUM r??�œË
Æå”—«bL�«

uCF� w�ö�ù« V�JL�« sK�√
VzUM�« W�ËUILK� ¡U??�u??�« WK��
t�√ ¨ÊUO� w� ¨s�b�« e� s��
n�dB� W�uJ� fOz— —«“ ò
»U�œ ÊU�� —u��b�« ‰U??L??�_«
YO� ¨w�uJ��« Í«d??�??�« w??�
U�UC�Ë ¨WOzUL�≈ Î U�ËR� U{d�
ÆåW�u�d�Ë WO�«—“
V��� ¨s???�b???�« e???� b????�√Ë
W�uJ� qOFH� …—Ëd{ò ¨ÊUO��«
‰UA��« ·bN� ‰UL�_« n�dB�
ÍœUB��ô« ÍÒœd??�??�« s� œö��«
«c�Ë ¨ÎUF�d� U�“ô« W��UF�Ë
`??{Ë√Ë Æå—u��b�« t�O�� U�
U??�d??�??�ò »U?????�œ f??O??zd??K??�
fK�L�« s??� —œU??B??�« —«d??I??�«
oO�b��U� oKF�� Íc�« w�UOM�«
…d�F�«ò Ê√ Î «b??�R??� ¨åwzUM��«
WFL�� oKF�� t�_ ¨cOHM��« w�

ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ :z…ƒ≤dG ¿ÉæÑd{
áeƒµëdG ∞«dCÉJ »a πeÉc ∂jô°T

øgGôj øe ºgGh :ó©°SC’G
hó©dG ™e ΩÓ°ùdG ≈∏Y
Ê√ò bF�_« sF� w�U�L�« åÍbF�_« —UO��«ò ?� ÂUF�« sO�_« È√—
—U�� dE�M� W�uJ��« nO�Q�� WOMFL�« WOL�d�« WO�UO��« ÈuI�«
V��� ¨t�œUO�Ë Á—«d� ÊUM�� bI�√ Ê√ bF� œËb��« Ã—U� «—uD��«
ÆåWBU�L�«Ë œU�H�« W�UO�
Ò Ë√ ÂÒbI� s� f�—U� dL�R�ò ÒÊ√ v�≈ ¨f�√ ÊUO� w� —U�√Ë
qO�L�Ë d�R�
vK� WO�dO�_« …—«œù« —«d≈ Î UuB� Î UO�Ëœ ‰ËeF�Ë ÂËbF� tO� ÊUM��
dO� v{uH� t�U�œ≈Ë Á—UON�« sO� v�≈ Î UO�U�Ë Î U�œUB��« t�dU��
Æåt�UO� q�P� v�≈ ÍœR� ZzU�M�« W�u���
t�F�Ë ÊUM�� vK� jGC�« …œU??�“ò WO�dO�_« …—«œù« s� l�Ò u�Ë
UNM�Ë œ«d�√Ë U��R� ‰UD�� U�uIF�« …dz«œ lO�u�Ë t�U��R�Ë
u�Ë ÊUM�� ·dB� w� —U�� sOH�u� vK� U�uI� ÷dH� o�u���«
W�œUB��ô«Ë WO�UL�« WO�ü« vK� ¡UCI�« tM� ·bN�«Ë wIOI�Ë ÍÒb�
W�KBL� Î UDD�� cHÒ M� Íc�« Íe�dL�« ·dBL�« r�U� vK� fO�Ë ÊUM�K�
—UO� v�≈ Î UO�U� wKOz«d�ù«Ë w�dO�_« ¡u��ò Î «bF���� ¨åw�dO�_«
WO�U� ÊuJ�� UNOK� t�HK� Ê_ WIDML�«Ë ÊUM�� w� W�dJ�F�« WN�«uL�«
ÆåtJ�UL�Ë t�u�Ë WF�ULL�« —u�� œ«bF��ô Î «b�
ÊUM�� ·dB� w� w�«e�ù« ◊UO��ô« iOH�� s� Y�b��« Ê√ò b�√Ë
WOz«cG�« œ«uL�« s� r�b�« l�— ¨ÎU�uKF� U� UL� tM� W�UG�«Ë Î «b� Íb�
ÂU�√ tF{ËË t�F� l�u��Ë bK��« —UON�« jD�L� Î ôULJ��« WOz«Ëb�«Ë
U�Ò ≈Ë tK�« »e� Õö� Ÿe�Ë w�uONB�« ÊUOJ�« l� lO�D��« U�Ò ≈ ∫s�—UO�
l� Âö��« vK� s�«d� s� q� Ê√ò vK� Î «œbA� ¨åŸu��«Ë wKJ�« —UON�ô«
Ê√ò Î «b�R� ¨åÎU�ö���« q� Î U�ö� b�d� ô t�_ r�«Ë ¨w�uONB�« ËbF�«
ÆåsOLK���L�«Ë sOFÒ�DL�« —u�� w� ÊuJ� s� ÊUM��
w�Q� ¨d??�¬ —UF�≈ v�� rO�d��« U{ËUH� qO�Q� Ê√ò d���«Ë
U{ËUH� q�u��� ÊUM�� w� WDK��«Ë WO�dO�_« d�«Ëú� W�U���«
Æå`�M� s�ò UN�« Î «b�R� ¨åÂö�ò U{ËUH� v�≈ rO�d��«
t�H� ¡UCI�« u� dO�_«Ë ‰Ë_« t��� ¡UCI�« ‰u� ‰U���« Ê√ò È√—Ë
‚uI�� WO�UO��« WDK��« W�U���« vK� —Ë“ b�U� ÊuJ� Ê√ vC�—« Íc�«
s�b�UH�« s� dEM�« tCG�Ë WU��«Ë W�Ò UF�« rN�«u�_Ë sOO�UM�K�«
W�O� ◊UI�≈ v�≈ Èœ√ Íc�« d�_« ¨b�U� q� W��U�L� t�d�� Âb�Ë —U�J�«
¡UCI�« fK�� Î U��UD� ¨åWOHzUD�« ‰u�Ë w� t�«d�≈Ë t�öI��«Ë ¡UCI�«
q�«dL�« lOL� w� …UCI�« ÍœU� UN�b� w��« ozU�u�« œUL��«å?� vK�_«
ÆåUNOK� ¡UM��« sJL� WO�ö≈ WO�O�Q� WIO�u� U�œUL��«Ë

Âb� V��Ë UN��KB�Ë W�Ëb�«
¨·UH���U� t??F??� w??�U??F??�??�«
¨ÊUM�� ·d??B??� w??� Î UuB�
w�U�_« ÕU�HL�« qJÒ A� Íc??�«
ÂU??F??�« ‰U??L??�« dOB� W??�d??F??L??�
oKF�� Íc???�« ‰U??L??�«Ë W??�Ëb??K??�
Æå·—UBL�« w� ”UM�« lz«œu�
d�bB� WOCI� oKF�� U� w�Ë
‰ËœË ‚«dF�« v??�≈ UOCL��«
vK� s??�b??�« e??� œÒb??� ¨ZOK��«
Ÿu{uL�« «c??� qÒ ??� …—Ëd????{ò
œUB��ô« r??�œ w??� r�U�� UL�
V�U� v??�≈ ·u??�u??�«Ë ¨Z�ML�«
»U??�œ s??� Îö? �U??� ¨ås??O??�—«e??L??�«
bO� Ÿu{uL�« «c� Ê√ò ÁbO�Q�
t�zU�� ÊuJ�� YO� ¨”—b??�«
ÆåsJL� X�Ë »d�√ w� …dL��
Ÿu??{u??L??� oKF�� U??� w???�Ë
¨UNLO�d�Ë ¡U??M??�??�« h??O??�«d??�

U�Ë Íe�dL�« ·dBL�« ◊UO��«
WN� s� sO�œuL�« ‰«u�√ s� vIÒ ��
r�œ W�UO� l??�ò t??�√ ¨åWO�U�
r�b�« l�Ë ¨lK��« fO�Ë œ«d�_«
rLÒ FL�« r??�b??�« f??O??�Ë t??�u?
Ò ?L??�«
V�U� Ê√ cM� X�U��« tH�u� «c�Ë
¡U�dNJ�« W�dF� l�d� 2010 ÂU�
«—UOK� WM�e��« bÒ�J� s� Î U{u�
W�UO�� WHKJ�� «—ôËb???????�«
Î U?�??�ô ¨å¡U??�d??N??J??�« WFK� r???�œ
iF� Ê√ w� W�—UHL�«ò Ê√ v??�≈
W�UO��« Ác??� s� sO�ËR�L�«
Õ«—Ë t�KD� q�J��« vK� »U??�
tH�u� Î «b??�R??� ¨åÎ«œU??�??� tOL��
w� WO�U��≈Ë WLJ�� r��L�«ò
Ò
r�œ dO�u� b??�d??� uN� ¨ÎU? F??� Ê¬
özUF�«Ë œ«d�ú� d�U�� wK�uL�
Î U�œU� rN�b�U��Ë WIÒ ���L�«
`LI�« tO� UL� ¡«c??G??�« sO�Q��
œ«u??L??� U??�Ëd??�??L??�«Ë ¡«Ëb?????�«Ë
Ò
r??�œ s???� n???J???�«Ë
¨W???O???�U???�√
ô sO�U��L�« dO�Ë s�—u�OL�«
u� «c� t�√ d��F�Ë ÆsOFH�ML�« q�
Æåt�«– b�� —bN�«

—«d� —Ëb bF�ò t�√ v�≈ —U�√Ë
¡«d??�≈ »u??�u??� »«u??M??�« fK��
U�U�� w� wzUM��« oO�b��«
Ÿ—Ò c��« ÊËœ s� ÊUM�� ·dB�
p�c�Ë ¨WO�dBL�« W�d��« l�UL�
«—«œù« q� w� oO�b��« ¡«d??�≈
¨o�œUMB�«Ë W�Ò UF�« U��RL�«Ë
W�—uNL��« fOz— tO�u� bF�Ë
v�≈ »«uM�« fK�� —«d� ÊuLC�
V�u�� t�√ q�J��« Èd� ¨W�uJ��«
Ÿd�Q� cHÒ M� Ê√ W�uJ��« vK�
W�d� v�≈ VKD�U� —«dI�« «c� X�Ë
v�≈ …œu??F??�« ‰U??�—U??�Ë e??�—U??H??�√
VKD�«Ë oO�b��« “U��ù qLF�«
œËÒ e� Ê√ ÊUM�� ·dB� r�U� v�≈
U�uKFL�U� …—u�cL�« W�dA�«
UL� ¨W??�u??K??D??L??�« «b??M??�??�??L??�«Ë
U??�??�R??� q???� v??K??� V??�u??�??�
f�U�L�«Ë «—«œù«Ë W??�Ëb??�«
¡«d??�≈Ë œ«bF��ô« o�œUMB�«Ë
wzUM��« oO�b��U� ÂUOIK� Â“ö�«
ÆåUN�U�U�� w�
Í√ s??� Î «bOF�ò q�Ò J��« b??�√Ë
vK� Î U? d??�Ë Íu�F� n??�u??�
UI�D�« v???�≈ r??�b??�« ‰u????Ë
‰«u�√ vK�Ë WN� s� WIÒ ���L�«

åÍu??I??�« ÊUM��ò q�Ò J� —U???�√
dO�Q��«Ë ÍœUL�L�« R�U���«ò v�≈
nO�Q� WOKL� w??� —dÒ ? �??L??�« dO�
s� t�u�� Î «—d??J??� ¨åW??�u??J??�??�«
WO�—U� —u�Q� nO�Q��« j??�—ò
qÒ A� U�U�√ UN� Ÿ—Ò c��« “u�� ô
Æåœö��«
d�≈ ÊU??O??� w??� q�J��« œÒb???�Ë
¨ÎUO�Ëd�J�≈ f�√ Í—Ëb�« t�UL��«
¨qO�U� Ê«d�� VzUM�« W�Uzd�
W�dF� dE�M� ‰«e??� ôò t??�√ vK�
fOz— UNOK� oH�O� w��« f�_«
nÒKJL�« fOzd�« l� W�—uNL��«
¡Î UM� œÒb�O� ¨W�uJ��« qOJA��
Ë√ W�uJ��« r�œ s� tH�u� UNOK�
Æåt�b�
Í√ ¨‰«u�_« oKD� w�ò i�—Ë
“ËU��� Î UF�«Ë X��√ W�ËU��
‚u� eHI�«Ë W�—u��b�« ÂUJ�_«
W�—uNL��« f??O??z— U??O??�ö??
p�d� —u��b�« o??�Ë u??� Íc??�«
Âö� q�Ë ÆnO�Q��« WOKL� w� q�U�
fOzd�« d�uB�� iF��« tIKD�
—ËUA��U� Á—Ëœ dB�Ë wIK�L�U�
nO�Q��« qODF� v�≈ Î UOKL� ÍÒœR�
ÆåX�u�« W�U{≈Ë

∫ó©dG IQGRh øe âÑ∏W z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M{
¿ƒé°ùdG ¿ƒfÉb πjó©àd Ék Yhô°ûe

QÉÑNCG
d�� r�U� r�U� —u��b�« VzUM�« d�d���«Ë WOLM��« WK�� uC� b�√ ˚
s� Y�b��« ¡b�Ë …d�U�L�« dO� U{ËUHL�« qO�Q� bF�ò t�√ ¨åd��u�ò
¨ U�“_« r�UH� v�≈ W�U{ùU� ¨WMOF� WE�� w� tH�u�Î «bONL� r�b�« bO�d�
…—Ëd{Ë W�U� ¨X�Ë Ÿd�√ w�Ë …—œU� …¡uH� W�uJ� qOJA� `�√
¨WOI�UML�«Ë WO�e��«Ë WOHzUD�« V�UJL�« U�U�� s� Î «bOF� WOM�Ë
ÆåÎUO�U��≈ Îö�U� ÊuJ� Ê√ s� Î ôb� ¨nO�Q��« dO�Q� w� r�U�� w��«Ë
…—uD� v�≈ ÁU���ô« sOOMFL�« s� VÒKD�� WOM�u�« WO�ËR�L�«ò Ê√ d���«Ë
Æåu�M�« «c� vK� WO�K��«Ë WK�ULL�« dL��« U� «–≈ U�dE�M� U�
Âb�ò Ê√ ¨åd��u�ò vK� t�U�� d�� WO��d� w�u� VzUM�« È√— ˚
WL�d� ©sOO�UM�K�« s� 50% s� d��√®Î «dI� d��_« d�ú� r�œ W�UD� œUL��«
w� ÊUF�≈ p�– w�Ë Æ¡U�d�_«Ë Êu�dNL�«Ë —U���« UNM� bOH��� W�uu�
tO� UL� ¨sOO�UM�K�« «d�b� rEF� vK� XC� w��« WI�U��« U�UO��«
ôuD��« q�Ë Æ◊UO��« s� vIÒ �� U� vK� ¡UCIK� W�{«Ë W�u�A� WO�
ÆåÂU�Ë√ œd��
¨»U�– u�√ bL�� bONA�« r�U� Ÿ—U� WOK�U��« …bK� w� f�√ `��Ô �« ˚
d�“u�« w�dF�« bO�u��« »e� fOz— —uC�Ë WOK�U��« W�bK� s� …u�b�
UOK�U�Ë »«e�_« wK�L� s� œb�Ë »U�– u�√ WKzU�Ë »U�Ë ÂUzË o�U��«
Á«d�– w� »U�– u�√ VB� v�≈ …dO�� ÕU���ô« qK��Ë Æq���« WIDM� w�
¨s�e�« ‰U� ULN�ò UNO� ‰U� ¨WLK� »U�Ë vI�√Ë ÆqO�U�√ l{ËË WO�U��«
W�Q�L�« ¨bL�� WK�� UMO�M�� sOM��« ôË bL�� UMO�M�� sOM��« ô
‰«“U� bL�� t�u� UMMJL� U� sJ�Ë ¨Ád�� w� bL�� ÕU�d� ÊQ� X�Ë W�Q��
UM�H�√ vK� ÁUMFD� b�Ë «c�Ë ¨‰«Ë“ v�≈ Î UL�� WK�I�«Ë Î UO� vI�O�Ë Î UO�
vK� ¡«b��« u� q� h�A� Îö�� sJ� r� bL�� q�� Ê_ ¨cHMÔO�Ë Î UFOL�
Æå»U�� ÊËœ s� dÒ L� s�Ë UM�uO� vK�Ë UM��«d�Ë UM{—√Ë UM{«d�√
¨t��J� w� rO�«d�≈ ”U�� ¡«uK�« ÂUF�« s�ú� ÂUF�« d�bL�« q�I��«
e�eF� q�� w� tF� Y��Ë wAO�U� u�u�Ë√ ÊUM�� w� w�U�UO�« dOH��«
ÆÂUF�« s�ú� W�UF�« W�d�bL�«Ë WO�U�UO�« …—UH��« sO� ÊËUF��«
¨ÊUO� w� pO�«dG�« wLLÒ B�Ë W�U�B�« w�d�� W�UI� XMK�√ ˚
”√— bF� U� v�≈ q�IL�« X���« …—dÒ I� X�U� w��« U�U���ô« qO�Q�
¨U�Ë—u� W�zU� wAH� V��� p??�–Ëò Î UI�ô œÒb�� b�u� w� WM��«
ÊuJ� ô w� ¨WO�U��« WM��« W�UN� v�≈ WO�U���ô« qNL�« b�bL� V���Ë
ÆåqLF�« …—«“Ë wMÒ L� bF�Ë sFDK� …œU� W�UIM�« U�U���«

©“«u� wK�®

f�√ fK�L�« w� v�u� W�Uzd� WFL��� ÊU��ù« ‚uI� WM��

UHO�u��U� oÒKF�L�« Ÿu{uL�« s� W??�«—œË ÊUM��
U�«d��« l� w�UO��ô« nO�u��«Ë UL�U�L�«Ë
l??�d??�??�Ë q??L??F??�« qON��� w??M??�“ ‰Ëb????� s??L??{
q�« s� Î UOF�dA� W�uKDL�« ö�bF��«Ë UL�U�L�«
Æ «dG��« b�Ë Y�b���«
WK�UL� W�«—œ WOK�«b�« …—«“Ë s� WM�K�« X�K� UL�
¨wM�_«Ë Í—«œù« oA�U� oKF�� U� w� Êu���« s�
o�d� q� l� UA�UM� w� Ÿu{uL�« WF�U�� …Î b�R�
Æ…b� vK�

¨f�√ ¨WO�UOM�« ÊU��ù« ‚uI� WM�� XFL��«
…—dÒ I� —u??C??�Ë ¨v??�u??� ‰UAO� VzUM�« W�Uzd�
¨V�œ XLJ� ∫»«uM�«Ë ¨g�D�« v�— W�zUM�« WM�K�«
¨s�b�« e� s�� ¨UO�— w�√ ÊuLO� ¨—«“U??� rO�«d�≈
Êô¬Ë r�U� r�U� ¨Ê«Ëb� Ã—u� ¨Íu�uL�« rO�«d�≈
ÆWOMFL�« «—«œù« s� ÊuK�L� dC� UL� ÆÊu�
XF�U� UN�√ v�≈ tO� —U�√ Î U�UO� WM�K�« —b√Ë
¨‰bF�« …—«“Ë s� X�K�Ë Êu���« w� ‰U��« l�«Ë
w� Êu���« Êu�U� q�bF�� Êu�U� ŸËdA� œ«b??�≈

øWƒdG

3394 œb??F�« Ø 2020 ‰Ë_« Êu�U� 2 Ø ¡UF�—_« Ø …dA� WO�U��« WM��«
Twelfth year /Wednesday / 2 December 2020 / Issue No. 3394

4

IÉah ádÉM 15h IójóL áHÉ°UEG 1511 :ÉfhQƒc
q »LGôYh ...º«∏bE’Gh QÉµY »a óà°ûj
q AÉHƒdG
ø«YƒÑ°SCG ó©H ô£NC’G :Qòëj

Æ©WO�K�
WO�U��≈ W�U�® 419 r�— MEA W�d� ∫w�œ WK�— ò
Æ©…b�«Ë
∫w�üU� 2020Ø11Ø29 ZzU�� ¡U�Ë
W�U�® 406 r�— WO�uO�_« W�dA�« ∫U�U�√ f�œ√ WK�— ò
Æ©…b�«Ë WO�U��≈
UNFOL�® 828 r�— WO�d��« W�dA�« ∫‰u�MD�« WK�— ò
Æ©WO�K�
UNFOL�® 167 r�— RO W�d� ∫X�—U�u� WK�— ò
Æ©WO�K�
UNFOL�® 713 r�— W�dBL�« W�dA�« ∫…d�UI�« WK�— ò
Æ©WO�K�
UNFOL�® 957 r�— WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�— ò
Æ©WO�K�
W�U�® 131 r??�— WO�«dF�« W�dA�« ∫œ«bG� WK�— ò
Æ©…b�«Ë WO�U��≈
UNFOL�® 416 r�— W�dDI�« W�dA�« ∫W�Ëb�« WK�— ò
Æ©WO�K�
l??�—√® 266 r??�— MEA W�d� ∫‰u�MD�« WK�— ò
Æ©WO�U��≈ ôU�
566 r??�— Air France W�d� ∫f??�—U??� WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�®
UNFOL�® 218 r�— MEA W�d� ∫ —uHJ�«d� WK�— ò
Æ©WO�K�
UNFOL�® 262 r??�— MEA W�d� ∫U??J??�—ô WK�— ò
Æ©WO�K�
UNFOL�® 437 r�— MEA W�d� ∫W�Ëb�« WK�— ò
Æ©WO�K�
UNFOL�® 953 r�— WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�— ò
Æå©WO�K�

Æ528 WO�UL�ù« ¡UHA�« ôU� œb�Ë
ôU�K� w�UL�ù« œbF�«Ë ¨ÊU��U≈ ∫W�—Ëd�e�« ≠
Æ24 W�UBL�« WD�UM�«
¨56 w�UL�ù« U�Uù« œb�Ë ¨ U�U≈ 6 ∫WO�b�« ≠
Æ50 ¡UHA�« ôU� œb�Ë
Æ U�U≈ 3 ∫sOK�� ≠
¨ÊUO� w� UMO�e� …bK� w� W�“_« WOK� XMK�√ p�– v�≈
¨…bK��« w� U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b� U�U≈ 5 qO���
¨åÂö�� d���« …d�� —Ëd�Ë q�UF�« ¡UHA�«ò rN� WÎ OML��
Æj�U���« Âb�Ë …d�F�« –U��«ò v�≈ WÎ O�«œ
w� W�UF�« W�B�« …—«“Ë œU??�√ ¨Èd??�√ WN� s�
v�≈ XKË ö�d� PCR ’u�� ‰ULJ��U� ÊUO�
2020Ø11Ø28 a�—U�� —UDL�« w� X�d�Ô√Ë ËdO�
s�dA�Ë l�—√ œu�Ë ZzU�M�« dN�√Ë ¨2020Ø11Ø29Ë
ÆWO�U��≈ W�U�
∫w�üU� 2020Ø11Ø28 ZzU�� ‰ULJ��« ¡U�Ë
UNFOL�® 387 r??�— G9 W�d� ∫W�—UA�« WK�— ò
Æ©WO�K�
ôU� l�—√® 572 r�— MEA W�d� ∫”u�ô WK�— ò
Æ©WO�U��≈
X�® 268 r??�— MEA W�d� ∫‰u�MD�« WK�— ò
Æ©WO�U��≈ ôU�
Àö�® 826 r�— WO�d��« W�dA�« ∫‰u�MD�« WK�— ò
Æ©WO�U��≈ ôU�
W�U�® 307 r??�— MEA W�d� ∫…d??�U??I??�« WK�— ò
Æ©…b�«Ë WO�U��≈
UNFOL�® 1423 r�— MEA W�d� ∫÷U�d�« WK�— ò
Æ©WO�K�
Àö�® 863 r�— Pegasus W�d� ∫‰u�MD�« WK�— ò
Æ©WO�U��≈ ôU�
UNFOL�® 418 r�— W�dDI�« W�dA�« ∫W�Ëb�« WK�— ò

:¿GôaC’G ´É°VhCG ¢VôY z»dÉªq ©dG{ ô≤e »a ´ÉªàLG
k ºYódG ™aQ ¢†aQ
á«°SÉ°SC’G OGƒªdG øY É«∏c
Ê«d???�_« U??�U??I??� œU??�??�« l??� oO�M��«Ë
rOKF��« …d�b� ÊQ� Î ULK� ¨‰ULF�« U�UI�Ë
ÍdÒ � ÍœUM� …—u��b�« wMI��«Ë wMNL�«
ÁcN� ÂUOIK� U�œ«bF��« ¨…—uJA� ¨ b�√
fOz— v??�≈ dJA�U� «uN�u�Ë ÆåWLNL�«
wLOEM��« t�ËUF� vK� ÍdO�G�« W�bK�
Æ‰U�L�« «c� w� wMI��«Ë
W�uJ��« v??�≈ dJA�U� «u??N??�u??� U??L??�
XL�U� w��« sO�D�« W�� vK� WO�«dF�«
s�b�R� ¨e���« WD�— dF� XO��� w??�
…—«“Ë l� —ËUA��«Ë ÊËUF��« —«dL��«ò
dF��« vK� ÿUH�K� …—U���«Ë œUB��ô«
…œU�ù WM�� qOJA�Ë e���« WD�d� w�U��«
q� rC� n??O??�d??�« W�UM WHK� ”—œ
w�ULÒ F�« œU��ô« l� ŸUDI�« «cN� sOOMFL�«
Ê“ËË dF�� V�ö��« Âb� ÊULC� ÂUF�«
ÆåÎö�I��� e���« WD�—
«¡UIK�«Ë ôUB�ô« WF�U��ò «uMK�√Ë
WFL��L�« U�ON�«Ë U�UIM�« q??� sO�
WO�U�_« W�UG�« oOI��� qLF�« …—«“ËË
Ác� w� sOO�UM�K�« qL� vK� ÿUH��« w�Ë
Æås�u�« UN� dL� w��« W�d��« …d�H�«
Ê«d�_« U�UI� œU��« fOz— VzU� ‰U�Ë
fJ� Âö� q�Ë ŸU��Ô ô sO�D�« W�� Ê≈ò
‰Ëb??�« Èb??� ÊUM�� WFL� vK� d�Ò R� p??�–
«b�U�� v�≈ W�U�� ÂuO�« s�� ÆW��«u�«
WD�— lO�� Ê«d�ú� s�Ò R�Ë ŸU�Ô� ô sO�D�«Ë
Æå‰u�I�Ë ‰uIF� dF�� e���«
»u��K� ÂU??F??�« d??�b??L??�« b???�√ Á—Ëb????�
W�N�« sO�D�«ò Ê√ ÍdJ��« —bMLA�«Ë
WHK� WL� ¨n??�_« …dLK� UN�uI�Ë ¨ŸU�Ô� ô
…—«“u�« UN�KL�� WOLJ�« Ác� s�e��� …bO�“
Ác� …œU�≈ X�K�Ë WO�«dF�« W�NK� W��M�U�
ÆåUN�U�√ v�≈ WHKJ�«
UMÒO�ò Ê« `{Ë√ ¨W�N�« WO�ö s�Ë
¨sO�D�« «c??� s??� W??�—Ëœ …—u??B??� c�R�
UH«uL�« q??� w�u��� Âu??O??�« v��Ë
Æåw�UM�K�« e���« ÃU��ù ◊ËdA�«Ë
b??�Q??� ¨Íd??O??�??G??�« W??�b??K??� f??O??z— U????�Ò √
w� sOO�UM�K� qL� ’d� sO�Q� …—Ëd{ò
w��« pK� ULO� ôË WO�U��ù« U�UDI�« q�
U�bK��« œ«bF��« sK�√Ë Æår�b�« vIK��
ÆsO�DK� Ê“U�� sO�Q��

œU��ô« dI� w??� l??�u?
Ò ?� ŸUL��« bI Ô�
œU��ô« fOz— ÁdC� ¨ÂU??F??�« w�ULÒ F�«
¨V�JL�« W�O� ¡U??C??�√Ë d??L??�_« …—U??A??�
ÍdJ��« —bMLA�«Ë »u��K� ÂUF�« d�bL�«
…—«“u??� W�UF�« …d�bL�« ¨Í—U�d� f�d�
fOz— ¨tK�UD� sO�—U� nOKJ��U� qLF�«
fOz— VzU� ¨qOK��« sF� ÍdO�G�« W�bK�
ÊUM�� w� Ê«d�_«Ë e�U�L�« U�UI� œU��«
U�UMB�« W�UI� fOz— ¨r??O??�«d??�≈ wK�
q�Ò L� ¨jOD� bL�√ ÊUM�� w� WOz«cG�«
¨—uBM� ‰u� ÊUM�� w� s�UDL�« lLÒ ��
ÊUM�� w??� e���« W�UM W�UI� f??O??z—
Ê«d�_« »U�√ W�UI� fOz— ¨nO� w�u�
lLÒ �� W�UI� fOz— ¨dOL�« ‚—U� ‰ULA�« w�
bO��« ÷U??�— ÊUM�� w� Ê«d??�_« »U�√
ÊUM�� w� s�UDL�« wH�u� W�UI� fOz—Ë
Æ·U�� ÂU��
—b ÊU??O??� V��� ¨Y??�??�??�« Èd???�Ë
Â«b���« …—Ëd??{ w??�ò sOFL��L�« s�
w� UN�UFO��«Ë WO�UM�K�« WK�UF�« bO�«
w� UNM� …dO���« Î UuB� Ê«d??�_« ŸUD�
Ác� l� q�UF��« Ê√ ULO� ôË e���« W�UM
ÃU��≈ q�«d� q� w� …d�� VKD�� W�UMB�«
Î UuB� Èd???�_« U��ML�«Ë nO�d�«
W�ö� vK� Î U�UH� VO{u��«Ë s�F�«
U�“√ s� œö��« ÁbNA� U� qÒ � w� ¨¡«cG�«
Æå…dA�M� W��Ë√Ë WOAOF�
t�«–√ Íc�« rN�UO� w� ÊuFL��L�« b�√Ë
Î «—u??� W�uJ� qOJA� …—Ëd???{ò d??L??�_«
U�u��L�« nK��� vK� —UON�ô« n�u�
—«dI��ö� bNL� w�UO��« —«dI��ô« Ê_
U��UFL�« ¡b�� f�R� Íc�« ÍœUB��ô«
Æå U�“ú� W�“ö�«
s� Î UOK� r�b�« l??�—ò rNC�— «uMK�√Ë
`LI�« s� Î UuB�Ë WO�U�_« œ«u??L??�«
dO�Q� s� p�c� UL� ¨W�Ëœ_«Ë U�Ëd�L�«Ë
Æåq�UF�«Ë dOIH�« gO� WLI� vK� w�—U�
WO�UM�K�« WK�UF�« bO�« Â«b���«ò «Ëb�√Ë
UN�O�M�Ë s�UDL�«Ë Ê«d???�_« ŸUD� w�
w�UL��ô« ÊULCK� wM�u�« ‚ËbMBK�
¨ÊULCK� W��u�L�« UI���L�« l??�œË
qO�Q�� U�eON��Ë WOMN� W�—b� b�b��Ë
W�d�b� ·«d�S� Ê«d??�_« ‰ULÒ � V�—b�Ë
ÊËU??F??�??�U??� w??M??I??�??�«Ë w??M??N??L??�« rOKF��«

qO���ò ÊUO� w� —ö�O� Êu�bO� W�bK� XMK�√Ë
¨å…bK��« s� …bO�� ¨U�Ë—u� ”ËdOH� …b??�«Ë W�U≈
rNF{Ë rOOI�� rN�H�√ d�� v�≈ sOD�U�L�«ò WÎ O�«œ
qO��� W�dI�« …bK� w� W�“ô« WOK� XMK�√Ë Æåw�B�«
¡UM�√ b�_ U�Ë—u� ”ËdOH� f�√ …b�b� WO�U��≈ W�U�
¨10 Ÿu��_« ‰ö� WK��L�«
ôU��« œb� `�BO� ¨…bK��«
Ò
Æw�B�« d���« UN�«e��« l� V�UML�« ÃöF�« vIK��Ë
W�UF�« W�ö��« dO�«b� Â«e��«ò sOD�U�L�« s� XK�√Ë
bL�� …bK��« —U��� l� q«u��«Ë ⁄ö�ù« v�≈ …—œU�L�«Ë
ÆåU�d�“
W�U� qO���ò ÊUO� w� XMK�Q� wI��« q�≈ W�bK� U�Ò √
r� t�√Ë U�Ë—u� ”ËdO� V��� …bK��« w� …b�«Ë …U�Ë
W�U� 24?�« ‰ö� ”ËdOH�U� …b�b� W�U� W�√ q��Ô
Ò �
Æå¡UH� ôU� fL� qO��� r� ULO� ¨WO{UL�«
≠ q�U� q�� U�bK� œU��« w� W�“_« WOK� XMK�√Ë
ôU� l�� ∫qO���ò w�uO�« U�d�dI� w� ÊuOF�d�
…b�«Ë W�U�Ë ¨©W�«uB�« w� 3Ë W��b� w� 4® …b�b�
w� 4Ë U��d�� w� 7® ¡UH� W�U� 12Ë ¨W��b� …bK� v�≈
sO�UBL�« œb�ò Ê√ v�≈ …Î dOA� ¨å©…dDMI�« w� 2Ë W��b�
644 u� ¨t��—U� v�� W�“_« W�«b� cM� ¨œU��ô« Èd� w�
bO� Î UO�U� b�u�Ë Æ…U??�Ë W�U� 20Ë ¡UH� W�U� 474Ë
UNM� 113® Î U�d��� …b�R� W�UB� W�U� 121 WF�U�L�«
Æå©vHA��L�« w� 8Ë w�eML�« d���« bO�
Î U��ôË Î U�u�K� Î U�UH�—« »Ëd��« rOK�≈ WIDM� XK��Ë
«bK� s� œb� w� U�Ë—u� ”ËdOH� U�Uù« œb� w�
¡U�Ë ¨sOM�«uL�« Èb� ·u��«Ë oKI�« —U�√ U� ¨WIDML�«
ôU��« œb�Ë ¨W�U≈ 18 ∫U�d� ≠ ∫w�ü« qJA�« vK�
Æ11 ¡UHA�« ôU� œb� ULO� ¨85 WO�U��« WO�U��ù«
ôU��«Ë ¨W�U≈ 14 ∫WL�UM�« …—U??� ≠ WL�UM�« ≠
Æ¡UH� ôU� 5Ë ¨57 WOI��L�« WO�U��ù«
¨14 …U�u�« ôU� œb�Ë …b�b� U�U≈ 8 ∫rO�� ≠

∫f�√ v��Ë w{UL�« —«–¬ 17 cM� —UJ� w� sOK��L�«
U�√ ¨532 Êü« W��UFL�« bO� WO�U��ù« ôU��« ¨2826
mK� sO� w� ¨2248 ∫WK��L�« ¡UHA�« ôU� w�UL�≈
¨552 ∫WF�U�L�«Ë W��«dL�« bO� w�eML�« d���« ôU� œb�
Æ52 ∫W�“_« ¡b� cM� WK��L�« …U�u�« ôU� œb� mK� UL�
ÈdI�«Ë «bK��« vK� WK��L�« U�Uù« X�“u�Ë
¨4 U�K� ¨5 WIO�F�« —UJ� ¨7 sOM�� ¨9 W��— ∫WO�ü«
lDOI�« …b�b� ¨2 WOMB��« ‚Ë– ¨3 ‚bOM� ¨4 W�U�bM��«
¨2 bL�� aOA�« ¨2 UO�I�« ¨2 q�U�d� ¨2 UMO�e� ¨2
Æ2 b�U� Íœ«Ë ¨2 ÂËd�« ¨2 WO�UL��«
sO� ¨X�bM� ¨öO�d� ∫ «bK� w� …b??�«Ë W�U≈Ë
¨qOK��« ¨”u�U��« Íœ«Ë ¨s�� v�A� ¨…d�dH� ¨X�e�«
¨WC�dF�« ¨ UFOKI�« ¨…UO�K� ¨WB�U���« ‚Ë– ¨‰«e??�
¨W�dI�« ¨«—b� ¨ÂËd??�√ ¨…b�b��« ¨WKN��« ¨U�U� aOA�«
Æ…œ«uF�«Ë Êu�bO� ¨»dF�« Ãd�
¡UC� w� U�Ë—u� W�“√ WF�U�� WOK� XMK�« ¨ÎU�“«u�
WO�U��≈ W�U� 24 qO���ò WO�uO�« UN�dA� w� U�d�“
qJA�« vK� W�“u� ¨WO{UL�« W�U� 24?�« ‰ö� …b�b�
¨2 ∫ULK� ¨2 ∫sOF�— ¨2 ∫UO�b�� ¨12 ∫U�d�“ ∫w??�ü«
∫…b�b��« ¨2 ∫—«uH�« ¨1 ∫Áœ—« ¨1 ∫«—u�dH� ¨1 ∫XO�U�dH�
¨rN� sOD�U�L�«Ë sO�UBL�«ò vK� WOK��« œÒb�Ë Æå1
¨¡U�u�« wAH�� Î UFM� ¨w�eML�« d���« Â«e��« »u??�Ë
ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X��Ë
w� …—uJ�« ¡UC� w� U??�“_« …—«œ≈ WM�� XMK�√Ë
w� …b�b� WO�U��≈ W�U� 15 qO�� ¨WO�uO�« UN�dA�
qJA�« vK� W�“u� ¨WO{UL�« W�U� 24 ‰ö� …—uJ�«
ÊuO�√ ¨1 UI�L�«— ¨2 WU��« …—U??�Ë WK�M�« ∫w??�ü«
bO� ¨2 U��u� ¨1 d�e�dH� ¨1 Êu�d� ¨6 ZO�«—u�� ¨1
Æ1 oI���«
w� ¨WOMC�« ≠ WOML�« ¡UC� w� W�“_« WOK� XMK�√Ë
”ËdOH� …b�b� W�U≈ 31 qO���ò WO�uO�« UN�dA�
w��« W�d��L�« Uu�H�« ZzU�� —uN� bF� ¨U�Ë—u�
sO�UB� vK� WO{UL�« 24?�« U�U��« w� X�d�√
¡U�Ë ¨”ËdOH�U� rN��U≈ w� t��A�Ë sOD�U��Ë
ÆWO�U��≈ ZzU�M�«
vK� ¡UCI�« Èd??�Ë «bK� vK� U�Uù« X�“u�Ë
WOML�« ¨10 U�udI� ¨11 ÊuF�� ∫w??�U??�??�« qJA�«
WOK��« X??�œË Æ…b??�«Ë W�U≈ ‰«e??�≈Ë 3 ÊuU� ¨6
WOzU�u�« «¡«d???�ù« oO�D� w� œÒbA��« »u??�Ëò v??�≈
¨W�B�« …—«“Ë UNM� XMK�√ w��« WO�B�« dO�«b��«Ë
¨w�UL��ô« b�U���«Ë ¨W�ULJ�« ¡«b�—≈ WO�UM� Î UuB�
¨ UFL���« ‰UJ�√ s� qJ� Í√ lM�Ë ¨◊ö��ô« Âb�Ë
Î UFM�
Ò
¨åW�UF�« W�ö��« vK� Î U�UH�Ë ”ËdOH�« wAH��
d���« Â«e��« »u�Ë sOD�U�L�«Ë sO�UBL�«ò b�U�Ë
ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X�� w�eML�«
≠ U���d� W�bK� w� W??�“_« WOK� XMK�√ ¨—U??�ù« w�
”ËdOH� …b�b� W�U≈ qO���ò ¨WOMC�« WOML�« ¡UC�
h�H�« W�O�� —uN� bF� ¨19 bO�u� b���L�« U�Ë—u�
w�U�_«ò X��U�Ë ÆåWO�U��≈ ¡U??� w��«Ë Íd��L�«
¨WO�B�«Ë WOzU�u�« dO�«b��«Ë w�eML�« d���« Â«e��U�
ÆårN�özU� W�ö�Ë rN��ö� vK� Î U�UH�
w� WOMC�« ≠ dO� W�bK� w� W�“_« WOK� XMK�√ ULO�
¨b���L�« U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b� W�U≈ qO��� ¨ÊUO�
ÆWO�U��≈ t��O�� ¡U�Ë pcr h�� W�O�� —uN� bF�
d�� sOD�U�L�«Ë sO�UBL�«ò s� WOK��« X�K�Ë
W�ö�Ë rN��ö� vK� Î U�UH� ¨ÎU�u� 14 …bL� rN�H�√
WOzU�u�« dO�«b��«Ë «¡«d??�ùU??� bÒOI��«Ë ¨rN�özU�
wAH�� Î UFM� ¨W�B�« …—«“Ë UNM� XMK�√ w��« WO�B�«Ë
Æå”ËdOH�«
w� ¨WOMC�« ≠ ÊuF�� W�bK� w� W�“ô« WOK� XMK�√Ë
bF� ¨U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b� W�U≈ 13 qO���ò ÊUO�
UN�d�√ w��« pcr W�d��L�« Uu�H�« ZzU�� —uN�
UN��A�Ë Î UD�U�� 30 vK� W�B�« …—«“Ë l� ÊËUF��U�
Æå”ËdOH�U� t��US�
W�U≈ qO��� ÊUO� w� U��u� W�bK� XMK�√ ¨p�c�
…Î b�R� ¨…bK��« s??� …bO�� U??�Ë—u??� ”ËdOH� …b??�b??�
sOD�U�L�« lOL� s� WÎ ��U� ¨w�eML�« d���« UN�«e��«
bF� »UB� ¡UH� W�bK��« XMK�√Ë Æw�eML�« d���« Â«e��«
Æd���« …d�� vN�√ Ê√

¨oOK���« U�Ë—uJ� w�uO�« U�Uù« œ«Òb? � q«u�
‰u� w�uO�« U�d�dI� w� W�Ò UF�« W�B�« …—«“Ë XMK�√Ë
W�U≈ 1511 qO��� ¨f??�√ ”Ëd??O??H??�« «b����
œbF�« `�BO� ©…b???�«Ë 15Ë WOK�� 1484®…b�b�
15 qO��� v�≈ WÎ ��ô ¨129414 U�Uû� w�UL�ù«
UO�uK� w�UL�ù« œbF�« `�BÔ� p�c�Ë ¨…b�b� …U�Ë W�U�
Æ1033

WKJAL�« q�√
Ò ‰UH�ù«

WO�UOM�« W�B�« WM�� f??O??z— l??�Ò u??� ¨t�N� s??�
bF� U�Ë—u� ”ËdOH� U�Uù« ŸUH�—«ò w�«d� rU�
b�U���« «¡«d�S� sOLOILÔ �« Â«e��« Âb� V��� sO�u��√
r� ‰UH�ù« Ê√ v�≈ Î U��ô ¨åW�ULJ�« ¡«b??�—«Ë w�UL��ô«
WKJAL�« q??�√Ë
Ò UNL�UH� lM� tMJ�ò U�Uù« iHÒ ��
l� ¨sO�u��√ bF� “d��� …dD��« U�Uù«Ë ¨sO�u��√
Î U�{u� ¨ås�dO�� W�UM� l�«d�Ë fID�« …œËd� œ«b��«
—bI� Î ULN� bF� r� WK�ILÔ �« ÂU�_« w� U�Uù« œb�ò Ê√
Æå U�Uù« pK� WO�u� WÒOL�√

Êu���« ¡ôe�

W?�UF�« W?�d�bL�« X�{Ë√ ¨ÎUC�√ ‚UO��« «c� w�Ë
w� W�UF�« U?�öF�« W???�F� ? w??K�«b�« s?�_« Èu?I�
”ËdOH� W�UBL�« ôU��« WF�U�� —U�≈ w�ò t�√ mK�
578 hO�A� r� ∫t��—U� W�UG� ¨Êu���« w� U�Ë—u�
bF� p??�–Ë ¨Íe�dL�« WO�Ë— s�� w� WO�U��≈ W�U�
UNML{ s� ¨¡ôeMK� ©PCR® Uu�� 1807 ¡«d??�≈
b�Ë Æ ËdO� ‰b� dB� …—UE� w� WO�U��≈ ôU� Ø6Ø
wM�eÒ �«Ë Íd�d��«Ë
Íd��L�« ¡UHA�« ôU??� XKË
Ò
—u�cL�« w�UL�ù« œbF�« q√ s� W�U� Ø566Ø v�≈
«u�O√ s�c�« ¡UM���« lOL� ¨ÊËd���« s�� w� ÆÁö�√
w� Æ¡UHAK� «uK�UL� ¨Ø21Ø r�œb�Ë U�Ë—u� ”ËdOH�
s�� w� Æ…b�«Ë W�U� œu�Ë sO�� ¨«b�F� ¡U�� s��
Ø5Ø œu�Ë sO�� ©PCR® Uu�� ¡«d�≈ bF�Ë ¨qO��
w�UF� ÊU��U� b�u� ¨WK�“ s�� w� ÆWO�U��≈ ôU�
¡ôeM�« w�U� U�Ò √ ÆdÒ I��� UNF{Ë UL�≈ ¨WHOH� ÷—«u� s�
bI� ¨Ø237Ø r�œb�Ë ¨U�Ë—u� ”ËdOH� «u�O√ s�c�«
sÒO�� ¨ ËdO� W�d� …b�Ë «—UE� w� Æ¡UHAK� «uK�UL�
Æ ôU� Ø7ØXOH�Ô ULO� ¨…b??�«Ë WO�U��≈ W�U� œu�Ë
bI� ¨WOzUCI�« W�dA�« …b??�Ë «—UEM� W��M�U� U??�Ò √
W�U� 24?�« ‰ö�– ©PCR Tests® Uu�� X�d�√
ÆåWO�U��≈ ôU� 4 œu�Ë sOÒ ��Ë ≠ W�dBML�«
q«u��« WOKL� qON��� ÂuI� UN�Q� W�d�bL�« d�Ò –Ë
w� …eÒ �dL�« n�«uN�« d�� rN�Ë–Ë sO�UBL�« ¡ôeMÔ �« sO�
W�U�— ‰U�—≈ rN�Ëc� ÔsJLÔ� p�– v�≈ WÎ �U{≈ ¨Êu���«
Ò
åFacebookò »U�� vK� åmessengerò oO�D� d��
ÊUM�L�ô« WF�U�L� ©lebisf® W�UF�« W�d�bL�« ÁcN� bzUF�«
ÆåW�U��« XC��« «–≈ ¨WÒO�B�« ¡ôeM�« ŸU{Ë√ v�≈

U�bK��« d�—UI�

d�d� ÍœU� W��— W�bK� fOz— —b√ ¨p�– ÊuC� w�Ë
W�O�� dOD��« l{u�«ò s� Î U�UO� ¨UNO� W??�“_« WOK�Ë
qË YO� ¨…bK��« w� U�Ë—u� ”ËdOH� l�d��« wAH��«
ÆåsOF�—√ v�≈ U�Uù« œb�
U� l{u�« Ê√ „—bO� iF��« dE�M� «–U??�ò ôQ??�Ë
rJ��� W�e�K� dO� WÒK� vI��� v�� v�≈ ødOD� s� d��√
ÊuJ� v�L� ¨ U�“_« w� ÊËUF�� r� Ê≈ ø”UM�« W�B�
sOF�—_« v�≈ …b�RL�« U�Uù« œb� ‰uË l�Ë øp�–
¨dO�� qJA� ÷—«uF�« »U�√Ë sOD�U�L�« œb� w�UM�Ë
ÆårN�UO�ËR�� ÂU�√ lOL��« lC�Ë ¨ uB�« l�d�
WOM�_« «œUOI�«Ë —UJ� k�U��Ë WOK�«b�« d�“Ë «b�U�Ë
œu�ËË ¨…bK��« w� ‰UH�ù« b�b�� W�bK��« —«d� W��«u�ò
¨Í—Ëd{ s� d��√ …d�H�« Ác� W��— w� WOM�_« ÈuI�«
WF{«u�L�« UN�«—b�Ë qOKI�« U�b�bF� W�bK��« W�dA�
Æå…b�U�L�« v�≈ W�U��«Ë dO�J�« jGC�U� dFA�
À—«uJ�« …—«œ≈ W�dG� w�uO�« d�dI��« q�� ¨p�c�
vK�_« r�d�« u�Ë ¨…b�b� W�U≈ 70 —UJ� WE�U�� w�
¨W�zU��« ¡b??� cM� —UJ� w� b??�«Ë Âu??� w� q��L�«
Æ¡UH� W�U� 32Ë …U�Ë w��U� v�≈ W�U{ùU�
sO�UBLK� w�UL�ù« œbF�« U� ¨ «b���L�« Ác� o�ËË

ájOÉ°üàbG QÉÑNCG
Î «b� s�—dÒ �L�« W�UI� w� bO�d�

W�U�B�« Í—d�� W�UI� ¨bO�d� ‰—U??� w�UL��ô« ÍœUB��ô« fK�L�« fOz— —Ëe??�
—U�√Ë ÆW�UIM�« dI� w� ¨fOL��« b� dN� q�� s� nBM�«Ë …d�UF�« W�U��« bM� WO�UM�K�«
fK�L�« —ËœË ÍœUB��ô« l{u�« v�≈ ‚dÒ D�K� W��UM� ÊuJ��ò …—U�e�« Ê√ v�≈ W�UIMK� ÊUO�
ÆåW�UIM�« sO�Ë tMO� ÊËUF��«Ë

W�œUB��ô« W�uEML�«
Èd�J�« fK�«d� s�

WO�O��« l�—UAL�« w�œU�— e�eF�� n�U��

EcoSwitch n�U�� ¡UA�≈ r�ò t�√ ÊUO� w� ¨ÊUM�� w� SwitchMed Z�U�d� sK�√
WO�O� l�—UAL� ‰UL�_« w�œU�— e�eF�� U�d�Ë WO�uJ� dO� U��R� sO� ¨Coalition
ÆåÊUM�� w�
w�O��« U�dO�Q� WOLM�Ë —U�œ“ö� ¡«dC��« l�—UAL�« r�œ v�≈ò ·bN� n�U���« Ê√ `{Ë√Ë
‰U�Ë ÆåUN�U�UO��« vK� ¡UM� r�b�« UO�¬ s� W�uM�� W�uL�L� U�b�Ëe� ‰ö� s� w�U��ù«
q�I��L�« w� n�U���« v�≈ ÊuLCMO� s�d�¬ ¡U�d� Ê√ ULK� ÊuO�U��« ¡U�dA�« r� ¡ôR�ò
∫V�dI�«
Berytech; Beyond Group EcoConsulting; Fondation Diane;
Flat6Labs; Injaz Lebanon; LAU Fouad Makhzoumi Innovation
Center; Make Sense;
Nucleus Ventures; Proquale; Smart ESA; Tripoli Entrepreneurs
Club.

…œ—u��L�« U��ML�« vK� WI�UDL�« r�uI�

…œ—u��L�« U��ML�« vK� WI�UDL�« r�uI� ‰UL�√ s� Î U�UO� WO�UMB�« Àu���« bNF� —b√
s�dA� dN� ‰ö� UNIO�D� bNFL�« nÒKJL�« WO�«e�ù« UH«uL�« rO�«d� ÂUJ�_ WF{U��«
∫w�üU� WKOB��« œÒb�Ë Æw{UL�« w�U��«
ÆÎUO�dL� Î U�UO� 1980 bNFL�« w� W��UFL�«Ë WK��L�«
WO�dL��« U�UO��« ≠
Ò
Preshipment®® bNFL�« WO�¬ sL{ —bBL�« bK� w� UN� WI�UDL�« r�uI� r� w��« U�UO��« ≠
ÆÎUO�dL� Î U�UO� 37
W�«—b�« bF� WO�«e�ù« UH«uL�« rO�«d� ÂUJ�_ WF{U� dO� UN�Q� sÒO�� w��« U�UO��« ≠
ÆÎUO�dL� Î U�UO� 515
WO�UO��« U�uKFL�«Ë WOMI��« UN�UHK� W�«—œ d�� UN� WI�UDL�« r�uI� r� w��« U�UO��« ≠
ÆÎUO�dL� Î U�UO� 522 ©WOI�_« UH«uLK� WF{U��« U��ML�« w�Ë® UN�U��ML�
ÆWO�dL� U�UO� 906 W�«—b�« bF� h�H�«Ë nAJ�« v�≈ XKO�√ w��« U�UO��« ≠
ÆÎUO�dL� Î U�UO� 874 Áö�√ …d�H�« ‰ö� XHA� w��« U�UO��« ≠
38 ∫WO�«e�ù« UH«uL�« rO�«d� ÂUJ�_ WI�UD� dO� UN�zU�� ¡U� w��« U�UO��« ≠
ÆÎUO�dL� Î U�UO�
◊ö� ¨©24® WOzU�dN� Â“«u�Ë …eN�√ ¨©3® qO�� ‚u��� ∫w�U��« qJA�« vK� X�“Ò u�Ë
Æ©11® WO� «Ëœ√Ë pO�«dO�
∫ÊU�u� w� WI�UDL�« dO� U�UO��« ÊQ� Î ULK�
vK� W�ËÒ bL�« WOMI��« U�uKFL�« w� QD��« Ë√ h�«uM�« WO�UM� WI�UDL�« dO� U�UO��« ≠
ÆÎUO�dL� Î U�UO� 35 `O�B��« WD�«u� Z�UF� w��«Ë WOMI��« «bM��L�« w� hIM�« Ë√ Z�ML�«
∫WO�UM�K�« w{«—_« UN�U�œ≈ lM�Ë wzUN� qJA� XC�— w��«Ë WI�UDL�« dO� U�UO��« ≠
W�U ÒFH�« œ«uL�« W��� ≠ qO�� ‚u��� ∫w�U��« qJA�« vK� WKBH�
Ò w�Ë WO�dL� U�UO� 3
24.85% `KL�« W��� ≠ qO�� ‚u��� Ø lMBL�« d�F� ≠ W�—u� ≠ m� 11460 5.8%≠
25500 ≠ 62.9% `KL�« W��� ≠ qO�� ‚u��� ØfK�«d� Q�d� ≠ UO�d� ≠ m� 10000 ≠
Æ ËdO� Q�d� ≠ UO�d� ≠ m�

w�u�œË ◊«u��«
…—U���« W�d� fOz— ◊«u��« ‰ö� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� ôUB�ô« d??�“Ë —«“
ÊËRA�« w� Y���« Èd??�Ë ¨w�u�œ oO�u� ‰ULA�«Ë fK�«d� w� W�«—e�«Ë W�UMB�«Ë
ÆW�dG�« l�—UA�Ë W�UF�« W�œUB��ô«
WOLOK�ù« WOM�u�« W�œUB��ô« W�uEML�«ò vK� ôUB�ô« d�“Ë w�u�œ lK�√ ¡UIK�« ‰ö�Ë
w� r�U�� Ê√ UN�Q� s� w��«ò W�dG�« l�—UA� v�« —U�√Ë ¨åÈd�J�« fK�«d� s� WO�Ëb�«Ë
s� XKI��«Ë ¨‰ULA�«Ë fK�«d� w� wFL��L�« Èu��L�« l�— w�Ë ÍœUB��ô« ÷uNM�«
å‰«b�≈ò W��RL� Îö�L� ÂUF�« ŸUDI�« ‰ö� s� WOL�d�« U�«—b�« v�≈ WOK�«b�« U�«—b�«
UNM� Î U�UL�≈ ¨W�dG�« ÁUM��� Íc�« `LI�« «¡«d�≈ ŸËdA� w� W�dG�« l� Î UC�√ ÊËUF�� w��«
Æåt��UL�Ë wM�u�« wz«cG�« s�_« sO�Q� w� U�—Ëb�

U��«u�« V�Ë√ s�œUOÒ B�« ‚uI�

Íd���« bOB�« ŸUD�ò Ê√ vC�d� ”U�� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� W�«—e�« d�“Ë k�ô
V�Ë√ s�œUÒOB�« ‚uI� qOB�� r�œò Ê√ Î «b�R� ¨å‰«e� ôË œuI� Èb� rKEK� ÷dÒ F� ÊUM�� w�
Ò
rN�uI� rN�M�Ë rKE�« l�d� o��«
»U�√ l� Î «dL��� ÊU� q«u��« ÊS� p�c�Ë ¨ U��«u�«
ÆåWK�U�
ÍœUO UO�ËUF�Ë U�UI� s� Î «b�Ë ¨…—«“u�« w� t��J� w� ¨t�U�I��« ‰ö� vC�d� —U�√Ë
t�uO�ò t�√ v�≈ ¨©…bK�Ë w�«“Ë_« ¨…b�F�« ¨…—Ëb�« ¨d���« qÒ � ¨WO�u� ¨tO�{® „UL�_«
‰uL� …—ËdC� Î UI�U� t�uL�« »U�J�« bO�Q�� »U�œ ÊU�� —u��b�« W�uJ��« fOz— v�≈ Î U�U��
e�Ë√ò t�√ sK�√Ë ¨åWK�UJ��Ë WK�U� WOL�« `z«u� vK� ¡Î UM� s�œUÒOB�« WO�UL��ô« «b�U�L�«
«b�U�� dO�u� w� Y��K� W��UL�« UN��« l� q«u�K� W�«—e�« …—«“Ë w� qLF�« o�d� v�≈
Æås�œUOÒ BK� WOMO�
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øWƒdG QÉÑNCG
WK��L�« sOD�K�

UN���UD� ÊU���U��« W�—uNL� œb� ˚
…œUO� «– WKI��� WOMOD�K� W�Ëœ W�U�S�
ÊuJ� Ê√Ë ¨1967 ÂU??� q�� U??� œËb??� vK�
ÆUN�LU� ”bI�«
ÊU���U�� rz«b�« »ËbML�« ÊU�� vK� b�√Ë
¨Âd???�√ dOM� dOH��« …b??�??�??L??�« r???�_« Èb???�
VFA�« l� s�UC�K� wL�UF�« ÂuO�« W��UML�
VFA�« o� U��� r�b� UN�√ ¨wMOD�KH�«
Âö� q�√ s� ¨dOBL�« d�dI� w� wMOD�KH�«
Æq�U�Ë ‰œU�
q� oO�D� …—Ëd{ vK� Âd�√ dOH��« œÒb�Ë
fK��Ë ¨…b��L�« r�_« «—«dI� Î UI�Ë ¨sO��Ëb�«
ÆWKB�« «– w�Ëb�« s�_«
WOL�— …b�dG� w� ÊU���U��« œÒb� UL�
WO�U���U��« WO�—U��« …—«“Ë r�U� o�UMK�
WOCIK� X�U��« UNL�œ ¨åd��u�ò l�u� vK�
dO� wMOD�KH�« VFA�« o�Ë ¨WOMOD�KH�«
…—Ëd{Ë ¨ÁdOB� d�dI� w� ·dÒ B�K� q�UI�«
vK� …œUO� «– WKI��� WOMOD�K� W�Ëœ W�U�≈
”bI�« ÊuJ� Ê√Ë ¨1967 ÂU� q�� U� œËb�
Ærz«œË ‰œU� Âö� q�√ s� p�–Ë ¨UN�LU�
¨WO�Ëb�« U�öFK� ÂUF�« ÷uHL�« lK�√ ˚
w�Ë— `�� W�d�� W�e�dL�« WM�K�« uC�
W??�Ëœ Èb??� ÂU??F??�« w�UD�ù« qBMI�« ¨Õu??�??�
«—uD��« d�¬ vK� wK�bO� t��“u� sOD�K�
ÆWOMOD�KH�« WO�UO��«
bI Ô� Íc???�« ¡U??I??K??�« ‰ö???� Õu??�??� ‚dÒ ??D??�Ë
U�—UL� v??�≈ ¨f???�√ t??K??�« Â«— WM�b� w??�
w{«—_« w� w�uONB�« ‰ö��ô« «¡«b��«Ë
¨WK��L�« ”bI�« w� Î UuB�Ë ¨WOMOD�KH�«
¨—«u??�_« WIDM� w� w�UDO��ô« l�u��«Ë
lO�u�Ë WK�U� WIDML�« r{ v�≈ ·bN� Íc�«Ë
Æ UM�u��L�«
WO�dA�« «—«dI� …œUOI�« p�L� Õu�� b�√Ë
W�Ëœ W�U�ù ¨WO�dF�« Âö��« …—œU�L�Ë WO�Ëb�«
vK� WO�dA�« ”bI�« UN�LU�Ë WOMOD�K�
UM�F� Ê√ vK� Î «œbA� ¨1967 ÂUF�« œËb??�
åÊdI�« WIHò d�dL�� U�L�� s� t�œUO�Ë
—«dI��ô«Ë Âö��« Ê√Ë ¨rC�« UDD��Ë
vK� ÿUH��« s� UIKDM� Ê√ V�� WIDML�« w�
ÆwMOD�KH�« VFA�« ‚uI�

ÂUA�«

t�√ Í—u��« Í—U���« ·dBL�« sK�√ ˚
w�Ëd�J�ô« l�b�« U�UD� WKL� ÊUJ�S� U�
—ËdL�« UH�U�� l??�œ ·dBL�U� WU��«
oO�D� ‰ö??� s� …dDOMI�« ¡U�dN� dO�«u�Ë
Æ·dBLK� w�Ëd�J�ô« l�uL�«Ë q�U�uL�«
œuL�� ”bMNL�« b�√ U�U� ?� `�dB� w�Ë
·dBL�« w� w�Ëd�J�ô« l�b�« d�b� ÷uH��
WOK�«b�« …—«“Ë ÂULC�« Í—u��« Í—U���«
W�uEM� v??�≈ …dDOMI�« ¡U�dN� W��R�Ë
ULNF� j??�d??�« WOKL� ÂU??L??�≈Ë U??�u??�b??L??�«
—ËdL�« UH�U�� l�œ s� sOK�UF�L�« sOJL��
l�b�« U�UD� WKL�� …dDOMI�« ¡U�dN� dO�«u�Ë
W�«u� d�� ·dBL�« s� …—œUB�« w�Ëd�J�ô«
Æ·dBLK� w�Ëd�J�ô« l�b�«
sOM�«uL�« ÊUJ�S� t�√ v�≈ ÷uH�� —U�√Ë
v�≈ …b�b��« U�b��« Ác??� s� …œUH��ô«
ôUB�ö� W�—u��« W�dA�« dO�«u� l�œ V�U�
“Ê≈ w??� Â≈“Ë q��dO�ò w��d� d??O??�«u??�Ë
oA�œ ÁUO�Ë UNH�—Ë oA�œ ¡U�dN� dO�«u�Ë
ÆUNH�—Ë

‚«dF�«

»«uM�« fK�� fOzd� ‰Ë_« VzUM�« sK�√ ˚
rz«d��« Êu??�U??� Ê√ ¨f???�√ ¨w�FJ�« s��
W�UL�� ŸdÒ AO� w�UOM�« tK�bF�� WÒO�U�uKFL�«
t�OuB� kH�O� t??�« Î UMO�� ¨s??�«u??L??�«
ÆWO�Ëd�J�ô« t�U�uKF� s�R�Ë
rz«d� Êu�U� ŸËd??A??�ò Ê« w�FJ�« b??�√Ë
Ê«uMF� Õd�IL�« w�UOM�« tK�bF�� WO�U�uKFL�«
ŸdÒ AO� ©WO�Ëd�J�ô« WL�d��« W��UJ� Êu�U�®
t�OuB� kH�Ë s�«uL�« s??�√ W�UL��
s� Î «bOF� WO�Ëd�J�ô« t�U�uKF� sO�Q�Ë
Ê« vK� Î «œbA� ¨åX�U� WN� W�√ s� d�U�L�«
ô Êu�U� l�dA�� wCL� s� »«uM�« fK��ò
«b�bN��« s� lL��L�«Ë w�«dF�« œdH�« wL��
ÆåWO�Ëd�J�ô«
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q
…Qƒ°ùdG
»æWƒdG
óaƒdG ácQÉ°ûªH ∞«æL »a á©HGôdG ádƒédG äÉYÉªàLG ™HÉàJ Qƒà°SódG á°ûbÉæe áæéd
q
»fÉ°ùfE
óaƒdG
q ’G ∞∏ªdG ≈∏Y õ«côàdG :Qƒà°SódG á°ûbÉæe áæéd äÉYÉªàLG øe »fÉãdG Ωƒ«dG ∫ÓN »æWƒdG
q

w� ‰U��« u� UL� …dO�� U�—«d{√ sJ� r� w��«
¨…dO�� —«d{_ X{dÒ F� w��« ¡U�dNJ�« WJ��
p�– l�Ë Î «b� WHKJ� UNKO�Q� …œU??�≈ò Ê≈ özU�
ÆåUN���UFL� ‰uK��« œU��≈ vK� qLF�
UNO�U�√ √b??� w��« „u??�d??O??�« WIDM� s??�Ë
v�≈ w�KF�« —U�√ ¨sO�u� cM� UNO�≈ …œuF�U�
qJA� WIDMLK� WOM�Ë WOLOEM� W�«—œ œu�Ë
W�uJ��« Ê√ ô≈ ¨…œbF�� WO�bM� ‰uK�� ¨q�U�
¨w�bMN�« q��« œUL��« w??� Y�d��« —d??�
sOM�«uL�« …œU�≈ vK� q�U� qJA� qLF�«åË
¨sJ�K� WK�UI�« rN�“UM� v�≈ „u�dO�« ¡UM�√ s�
ÆåÎUOzUA�≈ WLOK� ÊuJ� Ê√ ◊dA�
√b� WB��� WM�� Ê√ w�KF�« `??{Ë√Ë
U�K� rK��� w{UL�« dNA�« s� d�UF�« cM�
v�≈ œU� özU� „UM� Ê√ ·U{√Ë ¨…œuF�«
ÆUNHOEM�Ë UN��UOB� √b�Ë Î UOKF� UN�uO�
ÍcOHM��« V�JL�« Ê≈ oA�œ k�U�� ‰U�Ë
rO�d� Ê–≈ „u�dO�« ¡UM�√ `M� Ÿu{u� ”—b�ò
…—dÒ C�L�«Ë sJ�K� Î UOzUA�≈ WK�UI�« rNM�U��
Æåwze� qJA�
Âb� l� ¨rO�d��« Ê–≈ w� l�u��«ò —dÒ � UL�
rO�d��« Ê–≈ s� …œUH��ö� b�_ ‰U�L�« W�U�≈
Æå…b�b� UH�U�� ¡UM�� ¡UD� ÊuJO�
wK� qJA� W�bNL�« WOM�_« ’uB�� U�√
¨ÎUOM� UN��«“≈ r����Ë sJ�K� WK�UI�« dO� Ë√
sOM�«uL�« `M� W�«—œ r��ò t�≈ k�U�L�« ‰UI�
…œU??�≈ r��� w��« WOM�ú� WO�U{≈ o�«u�
rN�UO� q�UI� rNOK� i�uF��« s� ŸuM� UNzUM�
Æå¡UM��« …œU�≈ WOKLF�

Ë√ …dGBL�« W�—u��b�« WM�K�U� ·dF� U�
15® Î «uC� 45 s� W�uÒ JL�« å…dGBL�« W�ON�«ò
WM�K�« s� XI���« w��«Ë ©b??�Ë qJ� Î «uC�
ÆÎ«uC� 150 s� W�uÒ JL�« W�—u��b�«
r� ¨‚«d??�??�« oOI��� W�ËU�� «b??� ULO�Ë
¨Á“U��≈ WI�U��« ôu??�??�« s� Í√ lD���
U�œU�L� WM�«d�« W�u��« Êu�—bO� o���«
q�«d�« WO�—U��« d�“Ë l� oA�œ w� U�«d�√
fK�L�«ò l� U�œU�� Èd�√ UL� ¨rKFL�« bO�Ë
l� lL��« …d??I??�√ w??�Ë ¨åÍ—u??�??�« wM�u�«
sO�_« dB� w� vI��« UL� ¨WO�d��« UDK��«
WO�—U��« d�“ËË WO�dF�« ‰Ëb�« WF�U�� ÂUF�«
sO�ËR�L�« l� U�œU�� Èd�√ p�c� ¨ÍdBL�«
Æ÷U�d�«Ë Ê«dN�Ë uJ�u� w�
¨w�KF�« ‰œU� ¨oA�œ k�U�� ‰U� ¨p�– v�≈
rNI�UM� v�≈ s�d�NL�« …œU�ù —U� qLF�« Ê≈
WOM��« w� —«d{_« r�� Ê≈Ë ¨sJ�K� WK�UI�«
ÊU� ¨WOzU�dNJ�« WJ�A�« WU� ¨WO����«
ÆÎ«dO��
…œU??�≈ Êü« r��ò t??�√ v??�≈ w�KF�« —U???�√Ë
¨ÎUOzUA�≈ sJ�K� WK�U� uO� rN� s�c�« w�U�_«
U�«d��« o�Ë WI�«uL�« `M� Íd�� YO�
ÆåWO�u�UI�« WOI�_«Ë ¡UM��« W�ö� UNL�√
WHO� l??� —«u???� w??� w�KF�« `???{Ë√Ë
¡«d�≈ √b�ò WE�U�L�« Ê√ WOK�L�« ås�u�«ò
l�«u�« W�dFL� …œbF�� U???�«—œË ·uA�
WM�b� w� …—d�L�« o�UML�« w� w�«dLF�«
w� Y���« rÒ �Ë ¨UN� WDO�L�« o�UML�«Ë oA�œ
Æåo�UML�« pK� qO�Q� …œU�ù WK�U� ‰uK�
œb� w� W�—U��« ‰UL�_« s� w�KF�« Àb��Ë
¨d�u�Ë „u�dO�«Ë s�UC��U� ¨o�UML�« s�
¨ÁUOL�«Ë w�B�« ·dB�« UJ�� qO�Q� UNM�Ë

WOM�u�« ∆œU??�??L??�«ò Ê«uMF� ‰U??L??�√ ‰Ëb??�
v??�Ë_« ÊU��u��« bI� ULMO� “WO�U�_«
w�U��« s�dA� dN� ‰ö� nOM� w� WO�U��«Ë
Æw{UL�« ÂUF�« s�
W�u��« U�K� v�Ë√ nOM� w� XL���«
q�bF�� …dGBL�« WM�K�« U�œU�� s� WF�«d�«
¨„UM� ÂuO�« XIKD�« w��« ¨Í—u��« —u��b�«
Æ‚«d��« v�≈ qu��« w� ‰U�¬ j�Ë
nOM� w� sOM�ù« Î UOL�— W�u��« √b??�Ë
Æ„UM� U�dÒ I� w�Ë …b��L�« r�_« W�U�d�
dO� ¨W�—u� v??�≈ wL�_« ÀuF�L�« ÊU??�Ë
qJA� Ê√ sJL�ò W�u��« Ác� Ê≈ ‰U� ¨Êu�—bO�
qÒ � œU��≈ vK� d��√ qJA� eO�d�K� Wd�
…dL��L�« W�—u��« W�“ú� åwLK�
w�UO�
Ò
Ò
Æ «uM� cM�
w�U�B�« ÁdL�R� w� Êu�—bO� —U??�√Ë
dÒ L��� b� W�u��« Ê√ v�≈ f�√ ‰Ë√ ÁbI� Íc�«
UIH�« sO�—UAL�« sO�Ozd�« Ê√ `{Ë√Ë ¨ÎU�u��√
ULMO� ¨WOM�u�« ∆œU�L�«Ë f�_« WA�UM� vK�
‰UL�_« ‰Ëb� vK� W�—u��b�« qzU�L�« ÊuJ�
Æq�IL�« ÂUF�« w� bIF� W��U� W�u� w�
W�uJ��« s� ÊuK�L� U�œU�L�« w� „—UA�Ë
sL{ ¨w�bL�« lL��L�«Ë W{—UFL�«Ë W�—u��«

vK� tKL�Ë VFA�« …œ«—≈ d�J� U�uIF�«Ë
‰Ëb�« pK� UN�L�— w��« UDD�L�U� ‰u�I�«
vK� U�UO��« ÁcN� …dL��� w�Ë UM�IDML�
w�UM� dzU� vK� `{«u�« U�dO�Q� s� r�d�«
ÍQ� —b�� t??�√ s�b�R� ¨sO�—u��« …UO�
wM�u�« —U�ù« w� qLF� Í—u� Í—u� ŸUL��«
l�— …—ËdC� W�{«Ë W�U�— t�u� Ê√ ÂuO�«
t�Q� s� Íc�« d�_« Í—u� qJA� U�uIF�«
v�≈ sO�—u��« sO��ö�« …œu� w� b�U�� Ê√
ÆÁ—UL�≈ …œU�≈ w� WL�U�L�«Ë rNM�Ë
WM�K�« U�UL��ô WF�«d�« W�u��« X�U�Ë
wM�u�« b�u�« b�√ YO� ¨f�√ nOM� w� √b�
Ÿu{u� œUL��« …—Ëd??{ ‰Ë_« ÂuO�« ‰ö??�
t� UL� l�U� wM�Ë √b�L� sO��ö�« …œu??�
UN��bI� w�Ë bFB�« nK��� vK� WOL�√ s�
‰Ëb�« iF� n�u� WOL�√Ë w�U��ù« bOFB�«
oOI��� Á—UL���«Ë nKL�« «c� fOO�� s�
»U�� vK� W�œUB��«Ë WO�UO� `�UB�
¡u�Ë sO�—u��« s�d�NL�« …U�UF� —«dL��«
ÆWOAOFL�« rN�U{Ë√
WM�K�« U�UL��ô W��U��« W�u��« Ê√ d�c�
w� …b��L�« r??�_« dI� w� bI Ô� …dGBL�«
sL{ X�U�Ë w{UL�« »¬ dN� d�«Ë√ nOM�

U�UL��« —u��b�« WA�UM� WM�� XF�U�
w� w�«u��« vK� w�U��« ÂuOK� WF�«d�« W�u��«
b�u�« W�—UAL� nOM� w� …b��L�« r�_« dI�
ÆÈd�_« œu�u�«Ë wM�u�«
‰ö� w??M??�u??�« b??�u??�« ö??�«b??� e???�—Ë
W�u��« ‰UL�√ s� w�U��« ÂuO�« U�UL��«
nOM� w� —u��b�« WA�UM� WM�K� WF�«d�«
nKL�« UL� sOO�U�√ sOOM�Ë s�√b�� vK�
dO� U??�u??I??F??�« l??�— Ÿu??{u??�Ë w??�U??�??�ù«
ÆÍ—u��« VFA�« vK� W{ËdHL�« WÒO�u�UI�«
nKL�« Ê√ wM�u�« b�u�« ¡UC�√ s� œb� b�√Ë
WO�«Ëœ“ô lC�� ô« V��Ë √e�� ô w�U��ù«
r�O� Èd�_« UHKL�« w� Àb�� UL� dO�UFL�«
s� sO�—u��« s� ¡e� …U�UF� sO� o�dH��«
sO�—u��« …U�UF� ‰öG��«Ë d�¬ ¡e� …U�UF�
w�Ëb�« lL��L�« sO�«œ Ã—U��«Ë q�«b�« w�
WO�Ëb�« oO�«uL�«Ë sO�«uI�U� Â«e??�??�ô« v??�≈
nK��L� w�U��ù« nKL�« —UL���« s� nJ�«Ë
Æt��«u�
U�uIF�« l??�— Ÿu{uL� oKF�� U� w??�Ë
wM�u�« b�u�« ¡UC�√ ö�«b� —U??�√ bI�
Í—u��« VFAK� W�œUFL�« ‰Ëb???�« Ê√ v??�≈
»U�—ù« w�ö� »d��« W�«b� cM� X�b���«

zá«q dhódG ∫ó©dG{ ¿hó°TÉæj ¿ƒjq Qƒ°S ÜÓW
Ék eÉY 81 πÑb É«côJ zÉ¡àî∏°S{ ájq Qƒ°S á¶aÉëe IOÉYE’
vK� UO�d� —U��ù ¨WO�Ëb�« ‰bF�« WLJ�� v�≈ UNF�d� Î «bONL� UFO�u��« lL�� WKL� ¨W�—u��« VK� WE�U�� w� WO�F� ÊU��Ë »ö� rE�
ÆWO�d��« w{«—_« v�≈ tLÒ {Ë ¨œuI� 8 s� d��√ q�� W�—u��« w{«—_« s� t�K� rÒ � Íc�« ¨ÊË—bMJ�« ¡«u� WE�U�� …œU�≈
—dÒ J�� ¨w�d��« ‰ö��ô« b� vK� Í—u��« ¡«uK�« aK� bNA� Ê≈ åw���« sO�U�ò VK� WM�b� w� ÊË—bMJ�≈ ¡«u� ¡UM�√ WOFL� fOz— ‰U�Ë
ÆåW�—u��« w{«—_« W�u� fLD� UN�«– W�NMLL�« p�d���« U�UO� …dI�√ l��� –≈ ¨W�—u� ‚d� ‰UL� w�
¡U�H��ô« vK� Î «œ— w�Q� ¨VOK��« Í—u��« ÊË—bMJ�« ¡«u� s� WO�d��« «uI�« œd� v�≈ ·bN� WOM�Ë WKL� ‚ö�≈ Ê√ò ∫w���« `{Ë√Ë
ÆåUO�d� v�≈ ¡«uK�« rC� WO��d� W�U�d� v�√ Íc�«Ë ¨ÂdBML�« ÊdI�« UOMO�ö� w� —ËeL�«
·bN�Ë ¡«uK�« aK�� sO�UL��«Ë W�œU��« Èd�c�« ¡UO�≈ l� s�«e��U� WO�F� WO�ö� WKL� g�U� vK� åw���«ò WOFL��« fOz— Âö� w�Q�
WO�u�U� ‚dD� UN�U�_ ÷—_« …œu� o�� W��UDL�U� VK� WM�b� ¡UM�√ ‰U��≈ j�Ë ¨…b��L�« r�_« v�≈ UNF�—Ë sO�—u��« lO�«u� lL� v�≈
ÆÊQA�« W��U WOMFL�« …b��L�« r�_« ULEM� v�≈ qB� ÷dG�« «cN� WBB�� ö�� d��Ë
XKG��« Ê√ bF� ¨W�OK��« ÷—_«Ë ‚uI��« …œu� ÁU��« jGC�U� ·bN� WKL��« Ê√ ÊË—bMJ�≈ ¡UM�√ WOFL� fOz— Èd� ¨t�«– ‚UO��« w�
w� wzUN� qJA� UNO�≈ ¡«uK�« rC� »d��« Êu�Q� r�UF�« ‰UGA�«Ë „«c�¬ r�_« W�B� —UON�«Ë pJH� l� WO�U��« WOL�UF�« »d��« Ÿôb�« UO�d�
Æ…b��L�« r�_« W�O� s� v�� w�Ëœ ·«d��« Í√ oK� r� …uD�
WKL��« W�UN� w�Ë ¨qB�� s� «c�Ë ¨ÊUDO��ô«Ë l�u��«
WOG� WIDML�« w� w�«d�uL�œ dOOG� v�≈ vF�� w�d��«
jD�L�« Ê≈ò ∫w���« ‰U�Ë
Ò
Ò
¨WI�bB�« WOL�UF�«Ë WO�dF�« U�UL�d��« W��U�L� Í—u��« VFA�« fK�L�Ë ¨rz«b�« W�—u� »ËbM�Ë ¨…b��L�« Âú� ÂUF�« sO�_« v�≈ t�u�
Ò
Æå¡«uK�« …œUF��ô W��UDLK� WO�Ëb�« ‰bF�« WLJ�� w� WOzUC� Èu�œ l�— vK� qLF�«Ë
WF�U� »ö� s� W�—UA� vK� …Ëö� wK�_« lL��L�« UNO� „—U� W�OK��« ÷—_« …œU�≈Ë ¨…œuF�« «—UF� XKL� W�—u��« WOM�u�« WKL��«
Æ©WOF�U��« WM�bL�« ¨VD�« WOK� ¨Íd�U��« tK�« bF�® ∫ U�U� s� q� w� WBB�� ö�� d�� lO�u�K� «Ëb�«u� s�c�« ¨VK�
¨Ëœ—Ë√ ¨W�Ë—bMJ�√ ¨WO�UD�√® t�b� r�√ s�Ë ¨l�d� d��uKO� 4800 —bI� W�U�L� W�—u� s� WO�ULA�« WN��« w� ÊË—bMJ�≈ ¡«u� lI�Ë
ÆW�ö��« WOK���« WFO�D�U� tO{«—√ eÒOL� l� ¨©“u�—√ ¨W�b�u��« ¨WO�U��d�«

∑ƒcôc »a ø«MRÉæ∏d º«îe ôNBG ¥ÓZEG øY ¿ÓYE’Gh ..áYƒæàe
áë∏°SCG §Ñ°†Jh z¢ûYGOz`d áãjóM Ék aƒ¡c ôeóJ á«bGô©dG äGƒ≤dG
q

ájOƒ©°ùdG ≈dEG ∞éædG øe Ék ≤jôW ≥∏£J OGó¨H

bF�ò ÕËeM�« ULO�� s� WO�U� ©‚d�® v�U�œ
¨sOI�U� ¡UC� w� w�U�dJ�« b�u�« rO�� ‚ö�≈
586 l??�«u??� W??�“U??� …d??�√ 93 d??�¬ …œu???�Ë
WOC�√ w� WOK_« rNMJ� o�UM� v�≈ Î UB��
∆—«uD�« WD� sL{ p�–Ë ¨WE�U�L�« w�«u�Ë
ÆåsO�“UM�« …œU�ù …—«“u�« UNLEM� w��«
sO�ö� 5 s??� d??�??�√ d??D??{« ¨ÂU???� qJA�Ë
UE�U�� w� rN�“UM� „d�Ë ÕËeMK� ¨w�«d�
—U��_«Ë s�b�« ÕöË „u�d�Ë ÈuMO�Ë v�U�œ
¨q�U� WE�U�� s� ¡«e??�√Ë ¨œ«bG� ·«d??�√Ë
w??�U??�—ù« åg???�«œò rOEM� ÕUO��« V���
¡ôR� rEF� œU�Ë ¨œö��« W�U�� YK� u�M�
ÆrOEM��« WL�e� bF� r�—U�œ v�≈ sO�“UM�«
‰Ë_« Êu�U� Ød�L��œ w� ¨‚«dF�« sK�√Ë
rOEM� WC�� s� tO{«—√ q�U� d�d�� ¨2017
œb�Ë UO�Ë— w� —uE�L�« w�U�—ù«® åg�«œò
nB�Ë «uM� 3 u�� bF� ¨©‰Ëb�« s� dO��
w�U�—ù« rOEM��« l� UN�«uL�« s� WM��«
U� W�U�≈ Î UMKF� ¨œö��« YK� u�� q��« Íc??�«
ÆåWO�ö�ù« W�ö��«ò U�UL�√

s� nB�Ë «uM� Àö� u�� bF� åg??�«œò
qÒ ��« Íc�« ¨w�U�—ù« rOEM��« l� UN�«uL�«
Æœö��« YK� u��
rO�� d??�¬ ‚ö??�≈ ‚«d??F??�« sK�√ ¨p??�– v??�≈
¨œö��« w�UL� „u�d� WE�U�� w� sO�“UMK�
ÆUNI�UM� v�≈ tO� WOI��L�« özUF�« …œu�Ë
ÊUH�≈ …d�N�« …d�“u� ÊUO� o�Ë p�– ¡U�
r� t�≈ Ëd�U� X�U�Ë ÆsOM�ô« ¨Ëd�U� ozU�
`�B�� ¨„u�d� w� ‰Ë_« ÊöO� rO�� ‚ö�≈
ÆsO�“UM�« ULO�� s� WO�U� p�c� WE�U�L�«
s� WKzU� 180 d??�¬ …œu??� v??�≈ —U???�√Ë
¨WOK_« U�UMJ� o�UM� v�≈ —u�cL�« rO�L�«
r�bI�� …d??L??�??�??�ò U???N???�—«“Ë Ê√ v???�≈ W??�??�ô
…bL�Ë …bzUF�« qz«uFK� WO�U��ù« «b�U�L�«
ÆåÂU�
ÕËeMK� ULO�� 7 rC� „u�d� X�U�Ë
2014 ÂU??� cM� ¨WE�U�L�« w�uM�Ë j??�Ë
w�U�—ù« åg�«œò rOEM� ÕUO��« WOHK� vK�
ÆWE�U�LK�
WE�U�� Ëd�U� XMK�√ ¨w{UL�« X���«Ë

IôM
q ¢TƒZ ƒHCG ¢ù«e Iô«°SC’G
∫É≤àY’G øe kGô¡°T 15 ó©H
∫ÓàM’G ¿ƒé°S »a
u�√ fO� …dO�_« s� w�uONB�« ‰ö��ô« UDK� X�d�√
ÆÊu�«b�« s�� w� Î «dN� 15 Â«œ ‰Ì UI��« bF� Î U�U� 23?�« WM�≈ ‘u�
WHC�U� sOM� ‰UL� WLK��« e�U� vK� UN�U�I��« w� ÊU�Ë
Æ «—d�L�« «dO�_« UN�öO�“Ë UN�KzU� s� œ«d�√ ¨WO�dG�«
‰ö��ô« Êu�� W�KB� Ê√ ¨U�—dÒ �� —u� ‘u� u�√ b�√Ë
w��« s�“U�e�« ·Ëd� Ê√ v�≈ …dOA� ¨ «dO�_« W� w�«d� ô
¡«u�_« q� w� ¨UNF� oOI���« …d�� ‰«u� UNO� e Ó����Ô X�U�
Æ…u�I�« W�U� w� X�U� ¨ÎUO�U� ¡U�A�« qBH� …œ—U��«
w�Ë ¨wF�U��« rOKF��« Êd�U� «dO�√ 7 Ê√ v�≈ —U�√Ë
«dO�ú� W�uMFL�« W�U��« Ê√ v�≈ W��ô ¨UN�u� s� WI�U�
ÆWO�UI�« s���« ·Ëd� r�— ¨åÎ«b� WFH�d�ò
o�� wH�F��«
s���«
X{d� ‰ö??�??�ô« WLJ�� X�U�Ë
Ò
WO�U� W�«d�Ë ¨Î«dN� 15 …bL� ¨U�bMK� rO�� s� ¨fO� …dO�_«
WC�UM� UO�UF� w� W�—UAL�« WLN�� ¨qJO� UH�√ U�—b�
Æ‰ö��ö�
lKD� ¨U�bMK� rO�� w??� UN�eM� s??� ‘u??� u??�√ XKI��«Ë
oOI�� ôu�� X{dÒ F� YO� ¨2019 d�L��� Ø‰uK�√ dN�
q�«œ dOG w�d� vK� …bÒOI� w�Ë UN�C� WK�u� U�U��Ë
Æ…œËd��« …b�b� W�«e�“
tKK�� Íc??�«Ë ¨UNF� ÍdJ�F�« oOI���« √b� ¨ÂU??�√ 6 bF�Ë
UNFH v�≈ WÎ �U{≈ ¨å¡UB�dI�«Ë …“uL�«ò WI�d� vK� å`��ò
Íb�� V�cF�� X{dÒ F�Ë ÆÂuM�« s� UN�U�d�Ë nMF� UN�d{Ë
¨dN� s� d��√ dL��« ¨åWO�uJ�L�«ò oOI�� e�d� w� w�H�Ë
ÆUN�UI��« bF�
w� Âö??�ù« WOK� w� W��U� w� ‘u� u�√ …dO�_« Ê√ d�c�
Íc�« ‘u� u�√ sO�� bONA�« WIOI� w�Ë ¨X�“dO� WF�U�
WOKL� ÁcOHM� bF� 2017 d�UM�Øw�U��« Êu�U� 25 w� bNA��«
qHD�« WIOI�Ë ¨»uIF� ·U�u� WM�u��� s� »dI�U� f�œ
ÆWO�U��« …dLK� Î U�—«œ≈ qI�FL�« ©ÎU�U� 17® ‘u� u�√ ÊULOK�
…dO�Ë b�UB� 2020 ÂUF�« «c� lKD� cM�Ë t�√ v�≈ —UA�Ë
u�� Òs�œb� mK� YO� ¨ UÒOMOD�KH�« «dO�_« o�� ôUI��ô«
ÆÎU�√ 14 sNMO� …dO�√ 38

w??�Ëb??�« o�dD�« »u??M??�® o�UM� gO�H��
vK� i�I�« ¡UI�ù ©qOL� Íœ«Ë ≠ l�d��«
s??�_« oOI��Ë qz«uF�« oO�b�Ë sO�uKD�
Æå—«dI��ô«Ë
—u�F�« s� XMJÒ L� b??�Ëò ‰u??�— ·U??{√Ë
57 l�b� nz«c� 4Ë …dzU� ŒË—U 22 vK�
oH� vK�Ë rK� 81 ÊËU� ©WH�c�® …d�M�Ë rK�
W�d�Ë d�ËË ŸuM�� œU�� ”b� vK� Íu���
ÎöC� ¨WO�� œ«u� vK� Íu��� d�u�« V�U� v�≈
r� Y�b� ¡UA�≈ ·uN� W�ö� vK� —u�F�« s�
vK� Íu��� d�Ë vK� —u�F�« rÒ � UL� ¨U�dO�b�
b{ Èd�√ 3Ë ŸË—b�« b{ W�–U� ŒË—U œU��
ÀœU� ÊËœ s� ¨U�dO�b� rÒ � b�Ë ¨’U��_«
Æåd�c�
UOKL� w� WO�«dF�« WOM�_« «uI�« dL���Ë
w� åg�«œò ‰uK� WI�ö�Ë dOND��«Ë gO�H��«
rOEM��« —uN� …œu� Âb� ÊULC� ¨œö��« ¡U��√
ÆÎ«œb�� s�—UH�« ÁdUM�Ë
‰Ë_« Êu�U� Ød�L��œ w� ¨‚«dF�« sK�√Ë
rOEM� WC�� s� tO{«—√ q�U� d�d�� ¨2017

œuF� …UO��«Ë Æ÷U�d�« l� d�¬ d�F� ÕU���«
s� Î U?�U??� 30 bF� w�«dF�« åd??�d??� cHM�å?�
c�UML�« W�O� d�b� ¨wKz«u�« dL� ‰U�Ë ¨‚ö�ù«
qzU�u� ¨`�dB� w� ¨W�œËb��« WO�«dF�«
l� w�«dF�« d�d� cHM� ÕU���« Ê≈ ¨WOK�� Âö�≈
U�ö� Ê√ b�R� ¨Íd��« ÍœuF��« …b�b� cHM�
¨W��«— WO��—U� U�ö� ¨W�œuF��«Ë ‚«dF�«
wL�— —uC� j�Ë ÊuJO� ÕU���ô«ò ∫l�U�Ë
ÊUL�� WOK�«b�« d??�“Ë b�u�« fOzd� Îö�L�
¨W�œËb��« c�UML�« w�ËR�� s� œb�Ë ¨wL�UG�«
Æå¡ö�d�Ë ¨—U��_« wE�U��Ë
WOKL� ¨f�√ ¨WO�«dF�« «uI�« cH� ¨ÎUOM�√
?� W��b� ·u??N??� dO�b� UNM� Z�� ¨WOM�√
w� W�uM�� W�K�√ j�{ s� ÎöC� åg�«œò
Æœö��« w�d� —U��_« WE�U��
«uIK� ÂUF�« bzUI�« r�U� Àb��L�« V��
t��H vK� ¨‰u�— vO�� ¡«uK�« W�K�L�«
UOKL� …œUO� X�d�ò ∫åd��u�ò w� WOL�d�«
¡«u??�Ë v??�Ë_« …UAL�« W�d� ‰ö??� s� —U��_«
ÍdzUAF�« bA��« Ã«u???�√Ë —U??�??�_« d�ËUG�

ÍR??� ¨w??�«d??F??�« n??�??M??�« k??�U??�??� s??K??�√
ÍdÒ � o�d� ŸËdA� ‚öD�« ¨f�√ ¨Íd�UO�«
ÆW�œuF��« l� WE�U�L�« j�d�
ŸËdA�ò Ê≈ ¨t� ÊUO� w� ¨Íd�UO�« ‰U�Ë
‰uD� Ÿ—U� bO�F� sLÒ C�� Íd��« Z��« o�d�
W�œËb� c�UM� ¡UA�≈ v??�≈ W�U{≈ ¨r??� 239
‚«d??F??�« s??O??� Í—U??�??�??�« ‰œU??�??�??K??� o??�U??M??�Ë
Æån�M�« WE�U�� o�d� s� W�œuF��«Ë
W�œUB��« —U??�¬ t� ŸËdAL�«ò Ê√ ·U??{√Ë
WO�UMB�«Ë W�—U���« U�UDI�« w� WO�U��≈
W�U��« ‘UF�≈ s� ÎöC� ¨WOMJ��«Ë WO�«—e�«Ë
UN� dL� w��« Èd??I??�« «dAF� WÒ�œUB��ô«
v�Ë_« WK�dL�«ò Ê√ Î U�{u� ¨åo�dD�« «c�
bO�F� sLC�� UN� qLF�« √b� w��« ŸËdALK�
Íœ«Ë® w� d��� ¡UA�≈ l� Ÿ—UA�« s� r� 20
ÆåÎ«d�� 288 ‰uD� ©V��
¨XMK�√ W�œËb��« c�UML�« W�O� X�U�Ë
l� Î UOL�— d�d� cHM� ÕU���« ¨w{UL�« dNA�«
ÆW�œuF��«
v�≈ vF�� UN�√ WO�«dF�« W�ON�« X�U{√Ë

»fƒ«¡°üdG
∫ÓàM’G ™e »æeC
q
q ’G ≥«°ùæàdG IOƒ©H ájq ô°üªdG äGôHÉîªdG ô≤e »a ÅLƒa ácôëdG óah ¿CG ∞°ûµj zá«ëdG{

IôgÉ≤dG »a áëdÉ°üªdG ádƒL â∏°ûaCG ¢SÉªM :ï«°ûdG

ÆtIL� w� wM�Ë qL� Í√Ë W�«d� Í_ »d{ ‰ö��ô« l� UO�UH�ö�
…œuF�«Ë ¨qAH�« ÁdOB� WO�dO�_« «—«œù« vK� ÊU�d�« Ê√ vK� WO��« œÒb�Ë
…b�u�« »dC� d�U� ÊU??�— ‰ö��ô« l� qLF�«Ë U{ËUHL�« —U�� v�≈
Æ…uI� W�«dA�« ŸËdA� »dC�Ë ¨WOM�u�«
V�c� Ê√Ë ¨W�«dA�U� U�U���ô« w� s�«e��« s� b� ô UMK�ò ∫qLJ��«Ë
ÆåW�Uzd�«Ë wF�dA��«Ë wM�u�« fK�L�« U�U���« v�≈ sOFL���
Ò b� `�� w� …u??�ù« s� „uK��« «c� Ê√ WO��« b�√Ë
—U�L�« »U??√Ë qD�
ÆWOM�u�« …b�u�« s� ”QO�« WK�dL� qB� r�Ë ¨—U�L�« qAH� r�Ë ¨ U�dC�
w� s�«e��« u� …d�UI�« w� å`��ò vK� å”UL�ò t�{d� U�ò ∫·U??{√Ë
U�U���ö� V�c� Ê√ Ë√ ¨W�Uzd�«Ë wF�dA��«Ë wM�u�« fK�L�« U�U���«
ÆåWU��« UN�I�dD� UNO� „—UA� Ê√Ë ¨ U�U���ô« qDF� ô√ ”UL� bNF�� Ê√Ë
»U�c�« Ê“U� u�√ sK�√ «–≈ t�√ ¨”UL� W�d�� w�UO��« V�JL�« uC� b�√Ë
Æq�IM�� bG�« s� U�U���ö�
Ê√Ë ¨s�«e��«Ë W�«dA�U� U�U���ö� »U�c�« b�d� t��d� Ê√ ¨WO��« b�√Ë
Æb�d� sÓ� —U��� UM�F�Ë ¨UN�u� Ÿ«d��ô« o�œUM ‰uI�
b{ …b�«Ë «Îb� sJM�Ë ¨WK�dL�« Ê«uM� u� W�«dA�«Ë …b�u�« ¡«b�ò ∫·U{√Ë
ÆåiOG��« wM�_« oO�M��«Ë w{«—_« W�d�Ë ÊUDO��ô«Ë rC�«Ë lO�D��«

‰UA�S� ”UL� W�d� aOA�« sO�� `�� W�d�� W�e�dL�« WM�K�« uC� rN�«
Æ…d�UI�« w� …dO�_« W��UBL�« W�u�
W�uL� b�b� s� …œuF�«ò ∫ÎözU� d��u� vK� t� …b�dG� w� aOA�« V��Ë
‚UI���« s� »ËdN�« vK� q�b� ”UL� «œUO� q�� s� Ÿ«b��«Ë qOKC��«
”UL�Ë ÆUNM� l�«d��«Ë ‰u�M��« UL�UH� s� qBM��«Ë WOM�u�« W��UBL�«
Æå…d�UI�« w� …dO�_« W�u��« ‰UA�≈ bLÒ F�
wM�u�« —«u��« —«dL��« …—Ëd{ vK� …dÒ B� `��ò Ê√ b�√ WK�UIL�« w�Ë
Æå U�b���« WN�«u�Ë W��UBL�« “U��ù
∫WO��« qOK� Æœ ”UL� W�d�� w�UO��« V�JL�« uC� b�√ ¨‚UO��« w�Ë
w� Ÿ«dB�« VK� UM�OC�Ë U�œu�Ë ·bN��� ÂuO�« WIDML�« w� —Ëb� U� Ê√ò
ÆåUN�U�uHB� VO�d� …œU�≈Ë WIDML�«
bI� Íc�« ¨åwMOD�KH�« bNAL�« «—uD�ò wM�u�« ¡UIK�« ‰ö� WO��« sÒO�Ë
w� lO�D��« WOKL� s� Î «¡Î e� ÊuJ�� Ã—b��� WOMOD�KH�« WDK��« Ê√ ¨f�√
ÆWIDML�«
åqOz«d�≈ò `�B�� UN�«Ëd� VNM�Ë UN�œ«—≈ VK��Ô W�_«ò ∫WO��« ·U{√Ë
ÆåtK�« Ê–S� ÊuJ� s� «c�Ë ¨WIDML�« w� …bO�
Ê√ sJL� ôË ¨WLKJ�« rÒ �Ë ŸbB�« »√d� WOM�u�« ÈuI�«Ë s�� UM�—U�ò ∫l�U�Ë
WOM�Ë WO�O�«d��« vK� ‚UH�ô«Ë WOIOI� W�«d�Ë …b�u� ô≈ U�b���« t�«u�
ÆåsL��« ‰ö��ô« l�bO� W�ËUIL�« b� oKD�Ë ¨UM�U��R� ¡UM� UNO� bOF�
¨W�«dA�« vK� WLzUI�« U�b���« WN�«u� w� WOM�u�« …b�u�« Ê√ v�≈ —U�√Ë
Æ”U�_«Ë r�uI�« Ÿ«—c�« w�
Î
¨Ê«bOL�« w� W�ËUI� vK� …d�UI�« w� UM�UL��« ‰ö� UMIH�«ò ∫özU�
œ«“Ë
«dÎ A�� l{u�« ÊU??�Ë ¨d�d���« WLEM�Ë UM�U��R� VO�d� v??�≈ »U??�c??�«Ë
ÆåZzU�� v�≈ ‰uu�U�
…œUO� WI�«uL� U�Î u�d� ÊU� ‰u�MD�« w� `�� l� U�ƒUI�ò ∫ÎözU� vC�Ë
Æåp�– œUL��ô …d�UI�« v�≈ UM��–Ë ¨sO��d��«
U��R� ¡UO�≈ vK� s�dÒ B� `�� w� …u�ù« …d�UI�« w� U�b�Ëò ∫·U{√Ë
Æåd�d���« WLEM� U��R� dO�Q� q�UI� w� WDK��«Ë uK�Ë√
…œU�≈ „UM� ÊQ� …d�UI�U� W�dBL�« «d�U�L�« dI� w� UM��u�ò ∫l�U�Ë
oO�M��« UN�√— vK�Ë ¨WO�bL�«Ë WOM�_« UO�UH�ô« qJ� ‰ö��ô« l� qLFK�
Æåw{UL�« d�u��√ 7 cM� t� Èd��
…œu??F??�«Ë oO�M��« Ê√ ¨”U??L??� W�d�� w�UO��« V�JL�« uC� b??�√Ë
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الحكومة الإيران ّية ّ
تحذر من رفع تخ�صيب اليورانيوم..
والبرلمان ي�صادق على الخطوط العامة لقانون «الإجراءات اال�ستراتيج ّية لإلغاء الحظر»

أعلنت الحكومة اإليرانية معارضتها ل��ـ»ق��رار البرلمان بتعليق العمل
بالبروتوكول اإلضافي» ،وأكدت أن «القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%
وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البالد».
وأض��اف المتحدث باسم الحكومة اإليرانية ،علي ربيعي ،في تصريحات
صحافية« :إيران لم تكن تطبق البروتوكول اإلضافي قبل االتفاق النووي ،وكانت
تمتلك مئات الكيلوات من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة ،االتفاق
النووي لم يؤثر على حجم وكمية اليورانيوم المخصب ،والقرار ال��ذي سنه
البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات ،ويجب مناقشة هذا القرار في مجلس األمن
القومي».
ولفت ربيعي إلى أن «قرار البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم حتى  20بالمئة
وتعليق البروتوكول اإلضافي سيجر على إيران المزيد من العقوبات» ،قائالً« :ال
يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا ،ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن
يأخذ بعين االعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على
القرار».
إلى ذلك قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ،إن «تطبيق
البروتوكول اإلضافي ال يؤثر مطلقا ً على عملية تخصيب اليورانيوم ،لكن تعليق
العمل به سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية».
وص��ادق البرلمان اإليراني أم��س ،نهائيا ً على قانون يلزم الحكومة برفع
تخصيب اليورانيوم حتى  ،20%وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل ،كما
كان عليه قبل االتفاق النووي عام .2015
ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى
 20%وبكمية  120كيلوغراما ً سنوياً ،في محطة فوردو النووية.
كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m
لتخصيب اليورانيوم ،في منشأة نطنز النووية تحت األرض ،وتركيب ألف جهاز
طرد مركزي من طراز  IR6في محطة فوردو النووية ،حتى آذار المقبل.
ويلزم القانون أيضا ً الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول اإلضافي في حال
لم تعد العالقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات
النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
وبناء على القانون فإنه بعد ثالثة أشهر من المصادقة عليه ،إذا عاد الجانب
اآلخر إلى االلتزام بتعهداته وفقا ً لالتفاق النووي فإن الحكومة اإليرانية مكلفة
بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى االلتزام ببنود االتفاق النووي إلى
البرلمان إلقراره.
من جهة أخرى ،صادق مجلس الشورى االسالمي صباح أمس ،على «الخطوط
العامة لقانون اإلجراءات االستراتيجية إللغاء الحظر بأغلبية األصوات».
والنقاط المهمة في هذا القرار االستراتيجي هي كما يلي« :تلتزم منظمة الطاقة
الذرية بإنتاج ما ال يق ّل عن  120كيلوجراما ً من اليورانيوم بتخصيب % 20
سنويا ً في منشأة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خالل شهرين من بدء
اعتماد هذا القانون».
و»تلتزم منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين
المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون  3أشهر ،مع ما ال يقل
عن  1000جهاز  IR-2mفي الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن
نطنز».
وخالل هذه الفترة ،تلتزم منظمة الطاقة الذرية بـ»نقل أي عمليات تخصيب
وبحث وتطوير بأجهزة  IR-6إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية
التخصيب بـ  164جهاز على األقل من هذا النوع ،وزيادة هذا العدد الى 1000
جهاز بنهاية العام االيراني الحالي».
كما تعتبر «منظمة الطاقة الذرية اإليرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم
وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة  40ميغاواط ،والذي يعاد تصميمه
في االتفاق النووي ،وإحياء قلب المفاعل وإعادته لما كان عليه قبل االتفاق
النووي في غضون  4أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد».
ووفقا ً للمادتين  36و  37من االتفاق النووي ،فإن «الحكومة ملزمة بتعليق
الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول اإلضافي بموجب االتفاق في غضون

شهرين من سن هذا القانون».
وبعد  3أشهر من سن هذا القانون ،إذا لم تعد العالقات المصرفية اإليرانية في
أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية،
فإن «الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول اإلضافي».
وإذا عادت األطراف المقابلة في االتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها ،بعد  3أشهر
من سن هذا القانون ،فإن الحكومة ملزمة بـ»تقديم اقتراح للعمل اإليراني المتبادل
للعودة إلى التزامات االتفاق أمام البرلمان».
وكان المتحدث باسم لجنة االمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس
ال��ش��ورى االس�لام��ي أب��و الفضل عموئي ق��د ص�� ّرح ب��أن «م��ش��روع المبادرة
االستراتيجية إللغاء الحظر يتابع أهداف الشهداء النوويين» ،مؤكدا ً بأن «تنفيذ
هذا المشروع سيعزز الصناعة النووية ويخل بحسابات العدو ويكلّف الغربيين
الثمن لفرضهم الحظر».
وقال النائب عموئي حول المبادرة االستراتيجية لـ»إلغاء الحظر» وصون
مصالح الشعب اإليراني :إن «لجنة االمن القومي والسياسة الخارجية صادقت
األحد على عنوان ونص المشروع مع التعديالت الالزمة».
وأضاف :إن «المشروع يتابع أهدافا ً عدة؛ أولها فتح األقفال المكبلة للصناعة
النووية وإحياء هذه الصناعة ومتابعة أهداف الشهداء مثل الشهيد فخري زادة
والشهيد شهرياري وسائر الشهداء النوويين الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقدم
ونمو البالد».
وقال« :نحن اليوم بصفة نواب ثوريين نسعى إلحياء مسار حركة الشهداء
وتقدم ونمو البالد» .مردفا ً القول :إن «البرنامج النووي يجب أن يتقدم إلى األمام
وفق حاجات البالد وأن تتم تقويته وتنميته والتعجيل في سرعته بعد المصادقة
على المشروع».
وأوضح بأن «الهدف الثاني للمشروع هو مواجهة إجراءات الحظر المفروضة
من قبل الدول الغربية ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لنجعلهم يدفعون

الثمن وأن ال يكون فرض الحظر على الشعب اإليراني سلوكا ً بال ثمن» .وأضاف:
«إن المشروع يهدف أيضا ً لتغيير حسابات العدو وينبغي أن نتقدم إلى األمام
بحيث ال يكون فرض الحظر فقط مكلفا ً لهم بل أيضا ً اغتيال علمائنا النوويين
والمسؤول السياسي مساعد وزير الدفاع».
وأكد بأنه «على األعداء أال يتصوروا بأن عمليتهم اإلرهابية ستم ّر دون رد ،بل
إنّ الرد الحاسم سيكون خارج المجلس على عاتق األجهزة األمنية والعسكرية
وهو بطبيعة الحال مطلب للمجلس الذي من مسؤوليته تقوية طريق هؤالء
الشهداء من أجل إحياء البرنامج النووي ومسار تقدم ونمو البالد».
وأضاف :إن «حسابات العدو الخاطئة يجب أن تتغيّر وأن مجلس الشورى
يسعى إلعادة التوازن عبر التركيز على البرنامج النووي وإيجاد قيود لعمليات
التفتيش التي ال أساس لها ،وهنالك الكثير من التساؤالت حولها».
هذا وأكد رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني محمد باقر قاليباف بأن
«المجلس بمصادقته على الخطوط العامة لمشروع المبادرة االستراتيجية إللغاء
الحظر وصون مصالح الشعب اإليراني قد أوصل الرسالة ألعداء الجمهورية
اإلسالميّة بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى».
وق��ال قاليباف في تصريحه أم��س ،خ�لال اجتماع مجلس ال��ش��ورى بعد
المصادقة على الخطوط العامة لمشروع المبادرة االستراتيجيّة إللغاء الحظر
وصون مصالح الشعب اإليراني :إنه «وبعد المصادقة على الخطوط العامة لهذا
المشروع فإن المجلس أوصل هذه الرسالة ألعداء إيران بأن اللعب من جانب
واحد قد انتهى».
يذكر أن مشروع المبادرة االستراتيجية إللغاء الحظر يتضمن  9بنود من
ضمنها أن «تقوم الحكومة بالعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة  20بالمئة،
وأن تضع منظمة الطاقة الذرية اإليرانية في جدول أعمالها استخدام أجهزة الطرد
المركزي من الجيلين  6و  8وكذلك إنشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل آراك
السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي».

ً
�سالما طويل الأمد
علييف يريد
ت�ضم �أرمينيا و�إيران
ويدعو �إلى �شراكة اقت�صاد ّية �إقليم ّية ّ
دع��ا الرئيس األذربيجاني إلهام علييف،
أم��س ،إلى «شراكة اقتصادية إقليمية تضم
ك�لاً من أذربيجان وأرمينيا وإي���ران وتركيا
وروسيا» ،مضيفا ً أن بالده «تريد سالما ً طويل
األمد ،ولذلك من الضروري أن يتط ّور التعاون
بشكل مشترك مع اإلجراءات األمنية».
وق��ال الرئيس األذربيجاني ،إن «افتتاح
ممر نقل بين جمهورية نختشيفان الذاتية
الحكم وأذرب��ي��ج��ان ،سيخرج ه��ذه المنطقة
األذربيجانية من الحصار ،وفي الوقت نفسه
يفتح ش��ري��ان نقل ج��دي��دا ً ومفيدا ً للمنطقة
بأكملها».
وأك����د ال��رئ��ي��س األذرب��ي��ج��ان��ي أن «ك��ل
ال���دول ستستفيد م��ن ذل���ك ،ب��ال��ت��وازي مع
اتحاد أذربيجان مع جزء ال يتجزأ منها هو
نختشيفان».
وق��ال علييف خ�لال رسالة تخص دخول

القوات اآلذرية إلى مقاطعة التشين ،إن «البند
الـ 9من البيان الثالثي بشأن ناغورني قره
ب��اغ ،ينص على إحياء جميع رواب��ط النقل
االقتصادية» ،مشيرا ً إلى أنه «من أجل ضمان
حركة المركبات والبضائع دون عوائق في كال
االتجاهين ،تضمن أرمينيا أمن وسائل النقل
بين نخ والمناطق الغربية ألذربيجان».
وأضاف أن «روسيا تراقب خطوط النقل»،
وبنا ًء على اتفاق بين الطرفين «سيتم بناء
خطوط نقل جديدة تربط نختشيفان بالمناطق
الغربية ألذربيجان».
ول��ف��ت علييف إل���ى أن «ال��م��م��ر سيربط
أذربيجان وتركيا .وكذلك روسيا وأذربيجان
وتركيا وإيران ،وحتى أرمينيا في حال أرادت
االنضمام إلى هذا الممر».
وقال «يمكن إنشاء منصة تعاون خماسية
في المنطقة .وقد لفتُ انتباه كل من الرئيس

التركي والرئيس الروسي إلى هذه الفكرة،
وتجاوبا معها إيجابياً».
وت���اب���ع« :خ�ل�ال زي����ارة ال��وف��د ال��روس��ي
ألذربيجان ،تمت أيضا ً مناقشة موضوع ترميم
السكك الحديدية .فالسكك الحديدية األرمينية
مملوكة بنسبة  % 100لروسيا ،لذلك نحن
نناقش ه��ذه المسألة مع روسيا وليس مع
أرمينيا».
وت��س��اءل علييف« :م��اذا تمتلك أرمينيا؟
أرمينيا ليست فاعالً في العالقات الدولية.
لماذا؟ بسبب ال��ع��دوان .حيث فوتت فرصة
تاريخية ،ولم تستطع أن تصبح دولة مستقلة،
وخسرت بسبب سياستها الفرص االقتصادية.
وعلى ماذا حصلت؟ ال شيء».
وأوضح علييف أن بالده ستبدأ في نهاية
شهر كانون األول ،تشغيل ممر الغاز الجنوبي
بالكامل.

وأعلن الجيش األذربيجاني ،في وقت سابق
أم��س ،أن قواته دخلت إقليم التشين الثالث
واألخير ،الذي سلمته أرمينيا والمجاور إلقليم
ناغورني قره باغ.
وقالت وزارة الدفاع األذربيجانية في بيان
لها إن «وح���دات م��ن الجيش األذربيجاني

دخلت إقليم التشين ،تنفيذا ً التفاق وقف إطالق
النار الذي ُو ّقع في  9تشرين الثاني بين باكو
ويريفان برعاية موسكو».
وأشارت إلى أن «ممر التشين االستراتيجي
بعرض  5كم ،الذي يربط قره باغ مع أرمينيا،
سيبقى تحت سيطرة روسية».

ّ
إخباري
تقرير �

�صيني لتعزيز التنمية الم�ستقبل ّية لمنظمة �شانغهاي للتعاون
اقتراح
ّ
قدّم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ،
أول أم����س ،م��ق��ت��رح��ا ً م���ن أرب���ع���ة م���ح���اور للتنمية
المستقبلية لمنظمة شانغهاي للتعاون ،داعيا ً إلى
«إن��ش��اء بيئة آم��ن��ة ومستقرة ل��ه��ذه التنمية ،ودعم
التنمية المتكاملة ،وتعزيز الدور التحفيزي لالبتكار
العلمي  -التكنولوجي ،وإقامة تعاون يتمركز حول
تحقيق مصالح الشعوب».
أدل��ى تشيانغ بتلك التصريحات ف��ي بكين ،في
كلمة ألقاها خ�لال االجتماع الـ 19لمجلس رؤساء
حكومات الدول أعضاء منظمة شانغهاي للتعاون،
والذي عقد عبر رابط فيديو.
وفي معرض إشارته إلى أن «الدول أعضاء منظمة
شانغهاي للتعاون قد تعاونت في مكافحة مرض
فيروس كورونا الجديد (كوفيد )-19منذ ظهوره»،
أعرب تشيانغ عن تطلّعه إلى «تعاون جميع األطراف
في تطبيق نتائج قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي
عقدت في اآلونة األخيرة ،والمضي قدما ً في تعزيز
التعاون بشأن أجندات المنظمة ،من أجل فتح آفاق
جديدة لتطوير هذا التعاون في مرحلة ما بعد أزمة
مرض (كوفيد.»)-19
وح����ثّ ت��ش��ي��ان��غ ال�����دول أع���ض���اء ال��م��ن��ظ��م��ة على
«م���واص���ل���ة إج������راء ت���دري���ب���ات م��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب
المشتركة ،والتعاون بشأن القضاء على التطرف،
والمواجهة الفعالة للتحديات الجديدة مثل اإلرهاب
السيبراني ،والحماية المشتركة ألمن البيانات».
ودعا تشيانغ إلى «دعم عملية المصالحة الوطنية
األفغانية ،ومساعدة البلد على استعادة االستقرار
والتنمية عما قريب».
ولفت إلى أنه «ينبغي على أعضاء المنظمة دعم
االن��ف��ت��اح وال��ت��ع��اون واالرت���ق���اء ب��م��س��ت��وى تحرير
ال��ت��ج��ارة واالستثمار وتيسيرهما على المستوى
اإلقليمي» ،داعيا ً الدول األعضاء إلى «تحقيق التواؤم
بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجيات التنمية

في ال��دول األع��ض��اء ،وتعزيز االرتباطية اإلقليمية
رفيعة المستوى».
وأض��اف أن��ه «يتعيّن على ال��دول األع��ض��اء أيضا ً
بناء شبكة إقليمية من المسارات السريعة والممرات
الخضراء لتيسير تدفق األفراد والبضائع ،وتوسيع
نطاق تجارة المنتجات الزراعية».
وأوض����ح ت��ش��ي��ان��غ أن���ه «م���ن أج���ل ت��ع��زي��ز ال���دور
التحفيزي لالبتكار العلمي والتكنولوجي ،يتعين
ّ
على بلدان المنظمة استكشاف مجاالت نمو جديدة
ف��ي االق��ت��ص��اد ال��رق��م��ي ،واالس��ت��ف��ادة م��ن االزده���ار
ال���ذي تحقق ف��ي اق��ت��ص��اد اإلن��ت��رن��ت ،ل��دع��م التنمية
المتكاملة لالقتصاد الرقمي واالقتصاد الحقيقي،
بالتزامن مع خلق صناعات جديدة وأنماط أعمال
جديدة».
وح����ثّ ع��ل��ى «ت��وس��ي��ع ن��ط��اق م���ج���االت التعاون
ال��ج��دي��دة ،م��ث��ل ال��ص��ح��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ري��اض��ة ،مع
ت��س��ري��ع وت��ي��رة ال��ت��ع��اون ب��ش��أن ال��ب��ح��ث والتطوير
الخاص باللقاحات والعقاقير».
وتابع تشيانغ «حينما يتم تطوير لقاحات (كوفيد-
 )19وتعميمها في الصين ،سنجعلها منفعة عامة
عالمية .وتلك ستكون مساهمة الصين في ضمان
الحصول على اللقاحات وبتكلفة معقولة».
وش��دّد تشيانغ على «الحاجة إل��ى توسيع نطاق
االنفتاح واالستثمار على نحو متبادل ،والحفاظ
ع��ل��ى االل���ت���زام ب��ت��ع��زي��ز اق��ت��ص��اد ع��ال��م��ي مفتوح،
والحفاظ على التشغيل السلس لسالسل الصناعة
واإلمداد على المستوى العالمي».
وح��ث أيضا ً على «ات��ب��اع فلسفة بشأن الحوكمة
العالمية تؤكد مبادئ التشاور المكثف والمساهمة
المشتركة وتشاطر المنافع والمكاسب ،واالشتراك
في حماية التعددية».
وأكد تشيانغ «التزام الصين بطريق تنمية سلميّة
واستراتيجية انفتاح تقوم على تحقيق المكاسب

لجميع األط��راف ،وتشاركها الفرص مع بقية دول
العالم بينما تحقق تنميتها الخاصة».
وأشادت جميع األطراف التي حضرت االجتماع
ب��ـ»ال��ت��ق��دم ال��ه��ام ال���ذي أح���رز ف��ي مختلف مجاالت
التعاون في إطار المنظمة» ،معربة عن إيمانها بأن
«منظمة شانغهاي للتعاون ص���ارت منصة هامة
لتعزيز التنمية في جميع الدول األعضاء والحفاظ
على السالم واالستقرار على الصعيد اإلقليمي».
وتعهدت األط���راف بـ»مواجهة ت��ح��دّي (كوفيد-
 )19عبر العمل معا ً ف��ي مكافحته ،وتعزيز بناء
ق��درات ال��دول األع��ض��اء ف��ي مجال الصحة العامة،
وبذل الجهود المشتركة في البحث والتطوير بشأن
اللقاحات والعقاقير المضادة للمرض».
وت��ع�� ّه��دت ج��م��ي��ع األط�����راف ب��ـ»ح��م��اي��ة التعدد ّية

والتجارة الحرة ،وتعزيز التبادالت على مستوى
التجارة واالستثمار واألفراد ،وتيسير التعاون في
البناء المشترك للحزام والطريق ،واستغالل إمكانات
االرتباطيّة ،وتسريع وتيرة التعافي االقتصادي في
مرحلة ما بعد المرض».
واتفقت األطراف أيضا ً على «االشتراك في مكافحة
اإلرهاب بجميع أشكاله ،وحماية األمن واالستقرار
اإلقليمي ،وتعزيز التبادالت الشعبيّة
على المستوى
ّ
والثقافية ،وخلق دعم شعبي قوي للتعاون متبادل
النفع».
ووقع تشيانغ وقادة الدول األخرى بيانا ً مشتركاً،
وص����ادق����وا أي���ض���ا ً ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م���ن االت��ف��اق��ات
وال��ق��رارات بشأن التعاون بين بلدان المنظمة في
التجارة وغيرها من المجاالت.

كوالي�س
قالت مصادر في منظمة
الصحة العالمية إن حجم
السوق الذي يمثله الدواء
واللقاح في مواجهة
وباء كورونا يتجاوز
المئة مليار دوالر خالل
السنوات المقبلة وإن
هذا يفسر تنافس دول
كبرى على هذا السوق،
لكنه يدعو للتمهل في
التعامل مع المعلومات
الخاصة بالوباء نفسه
وبالدواء واللقاح.
تفا�ؤل ليبي بقرب
التو�صل التفاق ب�ش�أن
�آل ّية اختيار ال�سلطة
التنفيذ ّية
عقد أعضاء ملتقى ال��ح��وار السياسي
ال��ل��ي��ب��ي أم�����س ،ج��ل��س��ة ع���ب���ر اإلن���ت���رن���ت
وت��س��ت��م�� ّر إل����ى ال���ي���وم وذل�����ك لمناقشة
االقتراحات المقدّمة من األط��رف بشأن
آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وجرت هذه اللقاءات في أجواء إيجابية
وبتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق حول
هذه اآلليات.
وق��ال المتحدّث الرسمي ب��اس��م بعثة
األمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم إن
«البعثة األممية تأمل أن يتوصل األطراف
إل���ى ال��ت��واف��ق ع��ل��ى آل��ي��ة اخ��ت��ي��ار السلطة
التنفيذية م��ن المضي ق��دم��ا ً ف��ي تطبيق
خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في
مؤتمر تونس».
وأض����اف ال��ع��ل��م أن «ك���ل االق��ت��راح��ات
المقدّمة ستناقش جميعها ف��ي جلستي
اليوم وغ��دا ً من أجل التوافق على صيغة
نهائية بشأن اآلليات».
وق ّرر البرلمانيون الليبيون المجتمعون
ف��ي مدينة طنجة المغربية ،عقد جلس ٍة
لمجلس النواب بمدينة غدامس في ليبيا،
فور عودتهم إلى البالد.
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان الختامي لالجتماع
التشاوري أن «المقر الدستوري النعقاد
ّ
ال��م��ج��ل��س ه��و ب��ن��غ��ازي ،وأن��ه��م ماضون
ُق���دم���ا ً إلن���ه���اء ال���ص���راع واالن���ق���س���ام في
المؤسسات الرسمية ،وفي الحفاظ على
وحدة الدولة الليبية وسيادتها على كامل
أراضيها».
كما أ ّك��د البيان «التزام النواب بإجراء
انتخابات رئاسية وبرلمانية وف��ق إطا ٍر
دستوري ،وإنهاء المرحلة االنتقالية في
فترة ال تتجاوز العام».
ويضاف االجتماع التشاوري لمجلس
النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية
إل��ى سلسلة ال��ل��ق��اءات الليبية – الليبية
المنظمة في المغرب والهادفة إل��ى دعم
التسوية السياسية لألزمة الليبية ،بدءا ً
بجلسات الحوار السياسي التي أفضت
إل���ى ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق الصخيرات،
ث���م ج��ل��س��ات ال���ح���وار ال��ل��ي��ب��ي  -الليبي
ببوزنيقة.
وف��ي  9تشرين الثاني انطلقت جولة
ج���دي���دة م���ن ال���ح���وار ال��ل��ي��ب��ي ف���ي تونس
بمشاركة  75ممثالً عن األط��راف الليبية
برعاية األمم المتحدة.
وف��ي حين ع��بّ��رت األم���م المتحدة عن
«ت���ف���اؤل» ب��ال��ت��وص��ل ال���ى خ��ري��ط��ة طريق
تنهي نحو  10سنوات من الفوضى في
ال��ب�لاد ،وص��ف ال��رئ��ي��س التونسي قيس
سعيّد ،المحادثات التي تجري في بالده
بأنها «تاريخية».
وت����رم����ي ال����م����ح����ادث����ات ال���س���ي���اس���يّ���ة
ال��ت��ي ت���ن���درج ف���ي إط����ار ع��م��ل��ي��ة متعدّدة
المسارات تشمل المفاوضات العسكرية
واالق��ت��ص��ادي��ة ،إل��ى توحيد ال��ب�لاد تحت
سلطة ح��ك��وم��ة واح���دة وتمهيد الطريق
أمام إجراء انتخابات.
وأع���ل���ن���ت م��ب��ع��وث��ة األم������م ال��م��تّ��ح��دة
ب��ال��وك��ال��ة إل���ى ل��ي��ب��ي��ا س��ت��ي��ف��ان��ي وليامز
اختتام المحادثات الليبية في تونس من
دون االت��ف��اق على آلية النتخاب السلطة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال���ج���دي���دة وت��ع��ي��ي��ن حكومة
موحدة.
ّ
وكان المغرب قد احتضن ،في تشرين
األول الماضي ،مشاورات ليبية نجحت
ف���ي ال��ت��وص��ل إل���ى «ات���ف���اق ش��ام��ل حول
معايير تولي المناصب السيادية بهدف
توحيدها» ،كما ج��اء في البيان الختامي
لالجتماع.
وي���أت���ي «م��ل��ت��ق��ى ال���ح���وار السياسي
ال��ل��ي��ب��ي» ب��ع��د ف��ت��رة ه����دوء ن��س��ب��ي دام��ت
أش��ه��را ً ف��ي ال��ب�لاد ال��غ��ارق��ة ف��ي الفوضى
منذ إطاحة الرئيس معمر القذافي في عام
.2011
وو ّق���ع ط��رف��ا ال��ن��زاع ف��ي ليبيا الشهر
ال��م��اض��ي «ا ّت���ف���اق���ا ً دائ���م���ا ً ل��وق��ف إط�ل�اق
ال��ن��ار» ب��ـ»م��ف��ع��ول ف����وري» ،م�� ّه��د الطريق
أم���ام استئناف تصدير اإلن��ت��اج النفطي
الليبي وش ّكل تقدّما ً على خط إنهاء األزمة
السياسية المستمرة منذ سنوات.
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تربية و�شباب

التعليم عن بُعد :بين ّ
بث الحياة في الموا ّد وتقليد ال�صف
} رامزا محمد صادق *
يشهد العالم منذ الربع األخير من القرن الماضي
سلسل ًة من التح ّوالت في إطار إعادة الهيكليّة والتقنيّات
المستخدمة في مجال التربية والتعليم .فأصبح على
المؤسسات التربويّة أن تحيا بالكمبيوتر من حيث إدارة
ّ
المؤسسة بمرافقها ،واالستعانة به كوسيل َة تواص ٍل
تعليم ّي ًة وعصرن ٍة لعملية التعلّم.
إلى أن انتشرت الجائحة بسرعة كبيرة بين الناس من
خالل التواصل المباشر مع شخص مصاب م ّما استدعى
تعليق الدراسة في المدارس والجامعات تج ّنبا ً النتشار
الفايروس بين الطلاّ ب.
الدراسي  ،2021-2020ال يمكن
ومع بداية العام
ّ
ُ
الوثوق بإعادة فتح المدارس والمعاهد والجامعات
توسع رقعة انتشار الفايروس.
طبيعي في ظ ّل
بشكل
ّ
ّ
لذلك أصبح التعليم عن بُعد أولو ّي ًة وحاج ًة ضروريّة.
لكنّ لهذا النوع من التعليم القديم «المتجدّد» نظا ُمه
ويتوجب على اإلدارة
وقواني ُنه ووسائلُه وأساليبُه.
ّ
والهيئة التعليمية والتالمذة واألهل احترامها ،والتعاون
على تطبيقها بهدف اكتساب الطالب أكب َر ق ْد ٍر ممكنٍ من
المعارف والكفايات.

االنضباط الذاتي

يُعنى باالنضباط الذاتي تلك التصرفات المسؤولة
التي يتح ّملها الطالب اليوم في الوضع المستجد بحيث
يسعى إلتمام واجباته واالنتظام بساعات التعلم ،بذلك
هو عامل نجاح وتطوير ال��ذات خصوصا ً عبر التقنية
االلكترونية.
مفاهيم االنضباط الذاتي تتلخص باجراءات محددة
متوجبة على الطالب من أجل تسهيل عملية التعلّم عن
بعد ومنها:
 الديناميكية في المتابعة والتواصل اإليجابي فيالطرح والشرح والفروض.
 التركيز على أهداف هذه العملية ،وذلك عبر مساعدةاألهل.
 إعطاء المساحة الكاملة للدروس دون إهمالها أواالنشغال عن الدراسة.
 اعتبار نموذج التعلم عن بعد هو تجربة قابلةللتجديد والتغيير.
 وأخ��ي��راً ،يقع على الطالب المسؤولية األكبر فيهذه العملية من خالل اعتماد أنماط السلوك المتعارف
عليها في الصفوف الحضورية ،طلب اإلذن قبل اإلجابة
والسؤال ،االبتعاد عن األسئلة التهكمية الضاعة الوقت،
كما يتوجب عليه احترام ساعة األستاذ ووقته والمادة.
من ناحية أخرى يرى البعض أنّ الضبط االلكتروني
التوجه
األستاذ خالل التعليم عن بُعد ،حيث تكمن مشكلة
ّ

إعداد :رامزا صادق

احفظوا �ألباب لبنان...

المباشر إلى التلميذ باالنضباط وتعديل سلوكه .ويؤدّي
ذلك إلى عدم التم ّكن من إدارة الوقت بصورة كاملة ،ومن
الحصة
ث ّم إلى فش ٍل في تحقيق األه��داف المرج ّوة من
ّ
الدراسية .هنا يتبلور دو ُر الطالب نفسه في العمل على
الذاتي،
تنمية مهارة اإلصغاء ،المرتبطة باالنضباط
ّ
بحيث يصبح تدريج ّيا ً قادرا ً على تحسين سلوكه أمام
الشاشة من دون مالحظات األستاذ.

} د .ربيع بعلبكي*

ّ
بث الحياة في المواد الدراس ّية

تسيطر على مخيّلة األستاذ خالل تحضيره الفصو َل
الدراس ّي َة التقليد ّي َة مشاه ُد من الحوار والمناقشاتِ
الحيّة مع طلاّ ٍب يرفعون أيديَهم لطرح األسئلة .لك ّنه،
اليوم ،يواجه تح ّدياتٍ تح ّتم عليه أن ينتقي من الوسائل
والطرائق ما يناسب التعلي َم من خلف الشاشة .من
هنا ،يستطيع المعلّ ُم االستفاد َة من مميّزات التعليم
عن بُعد ،كما يستطيع الحصول على نتائج باهرة عن
طريق وسائل عمليّة مثل وسيلة العرض والفيديوهات
واأللعاب التربويّة اإللكترونيّة والندوات والمحاضرات
وح ّل المشكالت ،ومن هنا نتطرق إلى مميزات التعلّم عبر
الشاشة:
تعليمياً؛ اعتماد سياسات تعليمية جديدة أكثر
حيوية وانفتاح ،والسماح بالتواصل عبر تقنية الشاشة
بمعايير حديثة في المناقشة والشرح.
تكنولوجياً؛ أضفت ه��ذه التقنية مفهوم العملي
للتطبيق االكتروني من خالل اعتماد الطالب بالدرجة
األولى استخدام متواصل للهواتف الذكية والكومبيوتر
وبذلك يتعرف دوما ً على أحدذ التقنيات التكنولجية.
نفسياً ،خففت عملية التعلم عبر الشاشة وطأة الضغط
النفسي الذي يعيشه الطالب ما قبل فترة التقويم.
إل��ى ج��ان��ب ذل��ك يمكن اس��ت��خ��دام طريقة «الصف
المعكوس أو  »flipped learningالتي تع ّد طريقة
فعّ الة الكتشاف القدرات المهاراتية لدى الطالب ،ويمكن
تعريفها هي تقنية حديثة يعتمدها األستاذ وتكون عبارة
عن فيديو ،أو نص ملخص عن الشرح اليومي يسبق
موعد الدرس وهي تحضيرية للطالب .بالتالي كل هذه
الطرائق التكنولوجية التربوية تسمح بدمج المفاهيم
بمواقف ووضعيات أخالقية واجتماعية بالمعرفة
والخبرة وشغف التعليم،

تعزيز الدافع ّية عند المتعلّمين

تعتبر النظرية المعرفية المطبقة تربويا ً أن اإلنسان
كائن عاقل له القدرة على اتخاذ القرارات بشكل واعي
وهذا النشاط العقلي للكائن البشري يغذيه بالدافعية.
كيف يع ّزز المعلّم الدافعية لدى الطالب خالل التعليم
عن بعد؟

للجيل النا�شئ..
�شخ�صيتك ُم َخ َّب�أة في حقيبة!!..

} د .فايزة حلمي*

تقول :Judith Fein
ربما َت ْعلَم أنّ خط اليد هو ِهبَة ويكشف الكثير عن شخصيتك ،ومِن
صوتك ،يمكن للناس معرفة ما إذا كان قد ت ّم تجاهلك أو االستماع إليك أو
معاملتك كطفل ،أو مدى الثقة والسيطرة ،لكن هل فكرت يوما ً أنّ الطريقة
التي َت ْحزِم بها لرحلة قد تكون نافذة على روحك! منذ أكثر من عقد من
الزمان ،وكصحافي للسفر ،الحظت أن الناس يقومون بالتعبئة والتفريغ،
وإليك بعض من أساليب التغليف الكثيرة التي رأيتها ،وما يقولونه حول
َحزْم الحقائب.
 عندك حقيبة واحدة لرحلة لمدة أسبوعين ،وما زال هناك مجال فيحقيبتك للهدايا التي قد تشتريها أثناء رحلتك ،وتحب أن تبدو رائعا ً كل
يوم ،وتغير مالبس جديدة كل ليلة.
هنا تبدو شخص منظم ،ال يحب الكثير من التدخل الخارجي ويريد أن
يتح ّكم في حياته ،وذكي ،وال تثق في اآلخرين أو تأتمِنهم ،أنت ال تحب
أن َتغ َ
ْضب ،و ُتنَظِم مشاعرك مثل أمتعتك.
َ
 حقيبتك ُم َعبَّأة قبل أسبوع من الرحلة ،وال تزال قل ِق بشأن تفاصيلاللحظة األخيرة ،أنت ال تنغمس في الكثير من الرتوش ،و ُت ْج َرح بشدّة،
أنت ذكي وحساس ،ودائما َحذِرا َح ْول التعبير عن مشاعرك الحقيقية،
تريد أن يحِ بَّك الناس ولكن قد تدفعهم بعيدا ً ألنك متوترة جداً ،ر ْغم أن
لديك قلب طيب.
 ت ُعانِي مِ��ن القلق وم��ع ذل��ك ُت�� ْرجِ ��ئ تعبئة حقيبتك حتى آخ��ر دقيقةممكنة ،تجعلك التعبئة قلقاً ،كما أنّ التأجيل يجعلك أكثر قلقاً ،لكن ال
يمكنك تغيير ذلك ،المالبس ليست ُم ِه َّمة لك ،لكن الناس أهَم ،لذلك تجذب
الناس بسهولة وت��ود أن تكون مركز اهتمامهم ،وعلى ط��ول الطريق،
تشعر دائما ً بأنك قمت بتعبئة المالبس غير المناسبة ،وينتهي بك األمر
إلى ارت��داء ثلثي األشياء التي عبَّأتها ،ب َر ْغم أنك ساحر ،لكن عميقا ً في
داخلكَ ،ي ْسكن القلق.
 الشخص ال ُمنَ ّظم الذي ُي َعبِّئ حقيبته في اللحظة األخيرة ،أنت منالنوع الذي يق ّرر ويخطط ويقوم فورا ً بالسلوك ،ولديك َو ْهم بالتَ َح ّكم،
حتى أنك تنزعج حين َتخ ُرج األمور عن السيطرة ،تواجه أحيانا ً مشكلة
ف��ي ال��ع�لاق��ات ألن��ك عقالني أك��ث��ر منك ع��اط��ف��ي ،ورغ���م أن��� َك ف��ي الداخل
طفولي ومت َقلّب ،لكن هذا ليس الوجه الذي تقدمه للعالم ،ألنك تَخْ َشى
من الرفض.
 تعتبر تعبئة حقيبتك ،جهدا ً جماعيا ً بالنسبة ل��ك ،وتتضمن طلبالنصيحة من اآلخ��ري��ن أو األص��دق��اء أو العائلة ،هل ه��ذا القميص يبدو
جيداً؟ ماذا يفكرون عِند ارتدائي اللون األسود؟
لِذا أنت بحاجة إلى عناية ورعاية ألنك غير واثق مِن نفسك ،أنت صديق
جيد لآلخرين ،لكنّك تحتاج إلى الكثير مِن الطمأنينة.
ّ
 حين ال تهتم باألسلوب الذي تج ّهز به حقيبتك ،موضحا أنك ال تهتمبالمالبس أو ما يفكر فيه اآلخ��رون بمالبسك ،مِن الواضح أنّ العوامل
الخارجية ليست ُمهِمة بالنسبة لك ،الحقيقة هي أنك تهت ّم كثيرا ً بأن ُي َف ّكر
اآلخ��رون بأنك ذكي وك��فء ،فأنت ُمتَحرر وغير متسامح مع اآلخرين
الذين هم أق ّل من ذلك ،لديك ثقة عالية بالنفس.
 حين تقرر أنك ستشتري ك ّل ما تحتاجه على الطريق ،أنت تتص ّرفبحرية مع المال ،ومتعجرف قليالً و َت ْعتَد بنفسك كثيراً ،وتعتقد أنّ المال
يمكن أن يشتري لك ُكل ما تحتاجه ،أنت ذكي و ُمبْدِع ،و َتتّجه قليال ناحية
االعتدال ،وتكون ُمنزَعج حين تتحدث عن مشاعرك العميقة.
 حين تكون ِم َّمن يتجنَّبون تعبئة المالبس المشرقة في حقيبتك ،فيالواقع ،خزانة المالبس الخاصة بك بها مالبس بدرجات لونية بسيطة
ذات األلوان المحايدة ،تم غزو هو َّيتك كطفل ألنك حريص على الكشف
عن الكثير مِن نفسك ،أنت ذكي لكن حذر ،وتثق في السلطة ...ربما أكثر
من الالزم ،بمجرد اتخاذ القرار ،ال يمكنك تغييره بسهولة.
 ُت َعبِّئ حقيبتك بكل ما تستطيعه مِن مالبسك المختلفة ،تريد أن تكونمستعدا لكل اإلحتماالت ،تحاول تغطية كل الظروف في حالة حدوث ذلك
أو ذاك على الطريق ،أنت تعتني باآلخرين وتتب ّرع بالكثير من نفسك،
على الرغم من أنك تبدو منفتحا ً وواثقاً ،إال أنك تشعر بالقلق الشديد تجاه
اآلخرين ،وتحاول منعهم من إيذائك .لديك قلب كبير.
 حين تثير ضجة ح��ول ك�� ّل عنصر تضعه ف��ي حقيبتكَ ،ت ْحزِمةثم َتفِك َح�� ْزم��ةَ ،ت ِ
ضع العناصر بعيداً ،بيقين أن��ك لن تحتاجها أب��داً ،ثم
تأخذها ،و َتضعها في األمتعة ،غالبا أنت غير حاسم للغاية ولديك مشكلة
تص ّور األشياء ،لذلك ليس لديك فكرة واضحة عما قد تحتاجه أو ال
في َ
الحظ مِن اآلخرين وليس لديك شعور قوي بنفسك في
تحتاجه ،أنت ُم َ
العالم.
لذا ،ب ْعد كل ذلك ،وقبل أن ُت َعبِّئ حقيبتك لرحلتك القادمة ،أعتقد أنه
أنت
عندما تغلق حقيبتك ،فقد َتفتَح نافذة في شخصيتك ..لِتَ ْعرِفَ ...من َ
حقا ً.
*مستشار نفسي وتربوي /مصر.
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للتعليم عن بعد خصائصه في تنمية دافعية التعلّم
والعطاء لدى الطالب ...إذا كانت عملية التحفيز خالل
التعليم الحضوري قائمة على التوجيه والحاجات
الطالبية والتشجيع وال��س��ل��وك..ه��ي مبنية على
العامل النفسي خالل التعليم عن بعد الن هذا النوع
من التعليم يسهّل التواصل بين المعلّم والتالمذة
علما ً أنه ال يو ّفر تواصال حضوريا ً ومباشرا ً وهنا تكمن
أهميته لماذا؟
إنّ معظم المتعلمين يواجهون صعوبة في المشاركة
الصفية حضوريا ً ألسباب نفسية متعلّقة بالخجل أو
بعدم الثقة بالنفس وألسباب تتعلّق بشخصية المعلّم..
لذلك إنّ التعليم عن بعد يتيح الفرصة أو بمعنى آخر
يح ّرر التلميذ من القيود التي تمنعه من المشاركة
والتفاعل وهنا دور المعلّم في التحفيز واستثارة الطالب
ودفعه لإلبداع تقبّل أفكاره وأجوبته وأسئلته.
إذا ً يخلق التعلي ُم عن بُعد عند المتعلّم حال ًة من
الملل .ويعود ذلك إلى الوقت الطويل الذي يقضيه أمام
الشاشة من دون أيّ تفاعل ُي ْذ َكر ،بسبب انعدام التفاعل
مع حركات جسدية .من هنا ،فإنّ تعزيز الدافعيّة هو من
مها ّم المعلّم األساسيّة .فعند اختياره أدواتِ التقويم
المناسبة لقدرات طلاّ به ومهاراتهم ،يكون قد ساعدهم
على إظهار مميّزاتهم اإلبداعيّة ،ما يسهّل عليه تقويمهم.

العالمة لم تعد هدفا ً

دخل التقوي ُم ّ
مؤخرا ً في إطار مفهوم «العالج» ،بمعنى
التعليمي والوقاية التعليميّة والتنشيط
التصحيح
ّ
التعليمي .وه��ذه تركيبة شاملة ُس ّميَت «التقويم
ّ
التكويني ».خالل التعليم عن بُعد ،ليست العالمات
ّ

ِّ
مؤشرات على مستوى التعلّم
هدفا ً في ذاتها ،وإنما هي
والعمل على اجتياز العقبات.
كيف نق ّوم عن بعد؟ يمكن االرتكاز على االختبارات
الشفهيّة عن طريق طرح أسئلة مفتوحة واختبارات
الكتاب المفتوح والمقال والنقاش وح � ّل المشكالت
ِّ
تحفز الطالب على
واإلختبارات القصيرة .هذه الطرائق
التحليل والتركيب .وبذلك نعمل على تنمية المهارات
الفكرية العليا التي حدّدها عالم النفس التربوي بلوم
(الذي ص ّنف األهداف التربوية ضمن مستويات عقلية)،
وتقع في هرم العمل ّيات الفكر ّية وتنشيط الذاكرة وتكبير
مساحة الدماغ وتنمية المرونة الذهنيّة.

خالصة

التعلّم عبر الشاشة فرض استخدام التكنولوجيا
من أجل تعزيز مفاهيم جديدة ،لم تكن سابقا ً بعيدة
ع��ن التحقيق لكنها ل��م تفرض كما فرضتها جائحة
كورونا ،لذا يتعيّن االستخدام الجيد لهذه التقنية في
التعليم لتعزيز القدرة التعليمية على استيعاب التطور
والتجديد في الحقول التربوية والتعليمية ،كما أنّ
استخدام التكنولوجيا للتعليم يعطيه ديناميكية لم
تكن موجودة سابقاً ،ويصبح البديل األبرز في الحاالت
والظروف االستثنائية التي قد تطرأ على أيّ مجتمع.
ومن الضروري التشدّد في تصويب بوصلة التعلم عن
البعد في السنوات المقبلة وتحسينها لألفضل إلنتاج
قطاع تربوي الكتروني قائم بح ّد ذاته ويتمتع بجميع
معايير التعليم الصحيحة ،مع التقييم الدائم والتطوير
المستمر من أجل تقديم األفضل للطالب واألستاذ على
ح ّد سواء.

طروحات تعزيز وتر�سيخ ثقافة المواطنة...
} د .حسان قبيسي*
أن أتقدّم بأفكار حول مشكلة اجتماعية
صريح عن وجود مشكلة
معينة ،هو تعبي ٌر
ٌ
يعاني منها الوطن اللبناني متعدد األديان
والتوجهات،
والمذاهب واألع��راق واأله��واء
ّ
على مستوى الشعور بالمواطنة ،وااللتزام
بموجباتها.
كما أن أت��ق �دّم باقتراحات وص���وال ً إلى
تب ّني المفيد منها ،هو تعبير صريح عن
رغبة بإيجاد ح ّل لهذه المشكلة التي ما زلنا
نعاني من آثارها ،منذ أن تك ّون هذا الوطن،
والمحن التي م ّر ويم ّر بها .أعتقد أنّ أيّ ح ّل
أليّ مشكلة ،يجب أن يستند إل��ى تخطيط
استراتيجي يعتمد في أساسه على ثالثة
خطوات:
األولى  -تحديد المشكلة :أي مواطن نريد،
وما هي مواصفاته؟
الثانية  -تحديد أسباب المشكلة :من أجل
اتخاذ اإلجراءات التي تسهم في معالجتها.
الثالثة  -تحديد البدائل القادرة على ح ّل
المشكلة.

تحديد المشكلة

التربية المدرسية في لبنان لم تستطع
أن تنتج مواطنا ً ينتمي في ثقافته (أي في
سلوكه) إلى هذا الوطن ،أكان على المستوى
ال��وط��ن��ي أو اإلج��ت��م��اع��ي ،على ال��رغ��م من
المسافة الزمنية الطويلة التي اجتازها هذا
الوطن منذ اإلستقالل حتى اليوم؟

األسباب الممكنة للمشكلة

تحديد األسباب الممكنة للمشكلة ولماذا
لم تستطع التربية المدرسية في لبنان،
تكوين ثقافة عيش إجتماعي عند المواطنين
اللبنانيين على اختالف مشاربهم الدينية
والمناطقية والطبقية؟ هل يعود السبب
إل��ى التعدد المدرسي في لبنان ،بالتالي
تعدد أساليب ومضامين التنشئة التربوية
اإلجتماعية؟ أم هل يعود السبب إلى مناهج
التعليم وكتبه وع��دم وض��وح أهدافها؟ أم
أن السبب يعود إلى عدم تدريب المعلمين
وإع��داده��م الكافي على أساليب تعليمية
قادرة على تحقيق تلك األهداف؟ وهل يعود
السبب إلى تخلّف أساليب التعليم القائمة
على الحفظ والتذكر دون اإللتفات إلى نتائج
المعرفة في تكوين السلوك العملي؟ أم أن
السبب يكمن في غياب اإلرادة السياسية
الناظمة للسياسة التربوية العليا الهادفة
إلى تكوين ثقافة وطنية وحضرية ومدنية
مشتركة ،قائمة على العيش المشترك
بين مكونات غير متجانسة ،وعلى احترام
المواطن وحقوقه ،وإع���داده للتخلّص من
رواس���ب التمييز الطبقي أو الجنسي أو
الديني؟
خالل سعيي لتشخيص السبب الحقيقي
من بين كل هذه األسباب الممكنة ،لم أجد بدال ً
من العودة إلى الجذور المادية التي أنتجت
التربية المدرسية ،وإلى طرح التساؤل عن
الوظيفة الحقيقية التي تقوم بها التربية
المدرسية في العالم منذ نشأتها حتى اليوم!
وكنت قد بيّنت ك ّل ذلك في مقالة لي نشرتها
في مجلة «الواقع» في نيسان  1986تحت
عنوان «التنشئة المدنية أو إقامة سلطة
الحق العام» ...ولكن على من تقرأ مزاميرك
يا داود؟
إني باختصار شديد ،أعتقد بالرأي الذي
يذهب إل��ى اعتبار أن التربية المدرسية
توجه
في بلد م��ا ،أي بلد ،هي تعبير عن
ّ
السلطة السياسية إلنتاج وإع���ادة إنتاج
إيديولوجيا ونمط عيش معيّن ،تتض ّمن
نظرة اإلن��س��ان إل��ى ال��وط��ن ،والمواطنين،
والمواطنة .هل تريد تلك السلطة ،التي قامت
منذ قيامة لبنان ،كشركة طوائفية طبقيّة،

هل تريد إنتاج المواطن الواحد الذي يحترم
المواطنة ،ويلتزم بقواعد العيش المدني،
ويتمتع بالحقوق والمساواة والعدالة أم أنها
تريد إعادة إنتاج التمايز الطائفي والطبقي؟
هل هي تريد حقا ً إقامة سلطة الحق العام؟
وه��ل ت��ري��د إق��ام��ة ال��م��س��اواة ف��ي الحقوق
والواجبات؟
ولإلجابة بال أو بنعم ،ال ب ّد من أن نستند
إلى ما نجده من تعبيرات عملية على األرض،
ف��ي ال��واق��ع ،ول��ي��س ف��ي المناهج والكتب
والخطب ووسائل اإلعالم .أن نفتش عنها في
مناطق السكن واإللتحاق بأنواع المدارس،
وتب ّني القيم الوطنية واألخالقية ،والموقف
ّ
الحق العام والمساواة في الحقوق ،وفي
من
اإلنتخابات وتشكيل الحكومات والحصص
فيها ،وم��ك � ّب��ات ال��ن��ف��اي��ات وع���دد ساعات
التغذية بالتيار الكهربائي...
إنّ أيّ اقتراحات ستقدم من خالل هذه
المقالة ،ال أعتقد أنه سيؤخذ بها وستتح ّول
إلى ممارسات عملية على مستوى العمليات
التربوية ف��ي ال��م��دارس ،رسمية كانت أو
خاصة ،غالية األقساط أو مجانية ،وطنية
كانت أم أجنبية ...ألنّ ك ّل نوع من المدارس
في لبنان له أهدافه التي تختلف عن المدارس
األخ���رى ،وك�� ّل مؤسسة تربوية ت��رى إلى
المواطن بمواصفات تختلف عن مواصفات
المؤسسة األخرى.
هل تعتقدون أنه لو دعت إحدى المدارس
الرسمية في جنوب لبنان طالب المدارس
الخاصة مرتفعة األق��س��اط ف��ي ب��ي��روت أو
في أية مدينة لبنانية أخرى ،إلى العمل مع
طالبها في مساعدة الفالحين على مكافحة
آف��ة زراع��ي��ة ،كما ج��رى في مصر مع دودة
القطن أو في الصين مع عصفور الدوري ،هل
تعتقدون أن طالب تلك المدارس وإداراتها
سيلبون الطلب.
ول��ك��ن ،وم���ع إي��م��ان��ي ب��م��ا أذه���ب إل��ي��ه،
هل نترك اليأس يتملكنا من أي��ة إمكانية
إلح��داث التغيير؟ لو كانت اإلجابة بنعم،
لما كنت أبحث في هذه المشكلة .لذا ،فإنّ
أية إقتراحات نتقدّم بها هي من باب اإليمان
ب��ض��رورة إيجاد ح � ّل لمشكالت المواطنة
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وب��ض��رورة ب��ن��اء وط��ن واح��د
يجمعنا ،نشعر فيه بالمساواة ،ونعيش
فيه وف��ق ثقافة العيش المشترك المدني
والحضاري.
لقد عدت إلى المنهج الرسمي الذي صدر
ع��ام  1997فوجدت فيه كالما ً جميالً عن
غ��اي��ات م��ادة التربية الوطنية والتنشئة
المدنية ،هذا ملخصا ً لها:
إعداد المتعلم الذي يحترم القيم اإلنسانية
في وطنه.
إك��س��اب المتعلم روح العمل ومواكبة
التطور العالمي.
التربية على النقد والنقاش وتقبل اآلخر
وحل المشكالت بروح العدالة والمساواة.
تنمية الروح اإلجتماعية وتعزيز المشاركة
في الحياة الوطنية العامة في إطار سياسي
وموحد.
ديموقراطي جامع
ّ
وقلت ،إنها مقاصد عامة جميلة جدا ً يطرب
لسماعها اإلنسان ،ولكن ،تساءلت :هل يكفي
أن تحدد المناهج مقاصد ومرامي عامة ...أم
أن عليها:
أن تلتزم ك�� ّل ال��م��دارس بتعليم منهج
واحد للتنشئة المدنية والتربية الوطنية،
ب��غ��اي��ات��ه وك��ف��اي��ات��ه وأس��ال��ي��ب تعليمه
القائمة على األنشطة العملية والمخيمات
المشتركة برؤية واح��دة وبالمشاركة بين
أنواع المدارس بعد تحديد دقيق لمواصفات
المواطن المرادة.
أن تحول الغايات والمرامي إلى كفايات
سلوكية تحدد أنواعها (م��ع��ارف ،ق��درات
أو قيم) أو مواصفاتها ،وأقصد بالتحديد
المحكات « »critèresالمك ّونة لها .فال

نكتفي مثالً بالقول :أن يحترم المواطن
ح��ق��وق أخ��ي��ه ال��م��واط��ن ،وتأمين الحقوق
والواجبات» ،ومن ثم نكتفي بإلقاء الدروس،
وتعيين الصفحات ف��ي ال��ك��ت��اب ،وإج���راء
المسابقات الخطيّة القائمة على الحفظ
والتذ ّكر ،بل علينا تفصيل المرادف السلوكي
للفعل يحترم ،والمجاالت المتض ّمنة لتلك
الحقوق وال��واج��ب��ات ،وأن نتبنى مبدأ أن
سلوك احترام المواطن لحقوق اآلخرين،
ال يتك ّون إال من خالل ممارسة هذا السلوك
ف��ي المدرسة والملعب وال��ش��ارع والبيت
والمؤسسات اإلجتماعية.
أن تحول المناهج الكفايات السلوكية إلى
وضعيات تعليمية تعلمية ،أيّ إلى أساليب
ونشاطات ق��ادرة على إكساب المتعلمين
تلك الكفايات .وبدل أن نجهد أنفسنا بالكالم
عن النظافة والتقيّد بالنظام واحترام الغير
واح��ت��رام ال��ق��وان��ي��ن ...وح��ف��ظ النصوص
التي تدعو إلى كل ذلك ،وإجراء اإلمتحانات
الكتابية حولها ،علينا أن نهيّئ الوضعيات
العملية المعاشة ال��ت��ي تكسب السلوك
المتق ّيد بهذه المبادئ.
إعداد المعلمين وتدريبهم لجعلهم يدركون
األهداف العملية ويمتلكون القدرة والكفاءة
من أجل إدارة تلك الوضعيات.
أن نهيّئ ال��وق��ت المناسب ف��ي البرامج
المدرسية للقيام بتلك النشاطات وتنفيذها.
أن تنفتح المدرسة على المجتمع المحلي
بدل أن تظ ّل معزولة عنه ،فتهتم باحتياجاته
ومشكالته وتربط التعليم بواقع الحياة
المعاشة.
أن تق ِوم تلك النشاطات وتتابعها وتعمل
على تطويرها بشكل دائم ،لمواكبة الحاجات
اإلجتماعية المتغيرة والمشكالت الطارئة.
لديّ إيمان راسخ من تجاربي التعليمية
واإلدارية وثقافتي التربوية ،أنه لكي يتعلم
اإلنسان سلوكا ً ال ب ّد له من ممارسته ،فكي
تتعلم الكتابة ال ب� ّد من أن تكتب ،وقيادة
السيارة ال تت ّم من خالل القراءة عن السيارة.
صحيح أنّ المعرفة ه��ي الخطوة األول��ى
الكتساب السلوك ،لكنها ليست كافية؛ ال
ب ّد من خطوة ثانية ،هي ممارسة المعرفة
حتى تتحول إلى جزء ثابت من الشخصية
اإلنسانية.

اكتساب السلوك ال يمكن
أن يت ّم إال بالسلوك نفسه

م��ن ال��ض��روري اإلس��ت��ف��ادة م��ن تجارب
اآلخرين واإلطالع على المناهج في أكثر من
بلد شهد حاجات أو مشكالت استطاع أن
يحلّها عن طريق التعليم من جهة ،إجراء
مراجعة نقدية لتاريخ التعليم في بلدنا من
جهة ثانية ،وبيان أوجه القوة فيه من أجل
دعمها ،وأوجه الضعف من أجل معالجتها.
كما ال ب ّد من إج��راء األبحاث الميدانية عن
المشكالت اإلجتماعية التي نعاني منها من
جهة ثالثة ،ومنها نشر ثقافة وطنية واحدة
وجامعة ،مع التأكيد على أن كلمة ثقافة ال
تعني فقط ما نحفظه من تعاليم ومبادىء
بل ما نمارسه في حياتنا اليومية ،فالثقافة
ه��ي السلوك ال��م��ع��اش ،لنصل إل��ى وضع
الخطط الكفيلة بتكوين السلوك الثقافي
اإلجتماعي الوطني الذي أسماه فروم منذ ما
يزيد عن نصف قرن :الطبع اإلجتماعي «Le
 »caractère socialومفاده ،أن يكون
الفرد مدفوعا ً وراغبا ً في آن أن يسلك كما
عليه أن يسلك .ووظيفته هي إعطاء شكل
لطاقة أعضاء المجتمع .فالمسألة تكمن
في توجيه الطاقة اإلنسانية ضمن مجتمع
معين ،لجعل أف��راده يتصرفون كما يجب
أن يتصرفوا ،وهم يجدون في ذلك نوعا ً من
الرضا.

*دكتور في كلية التربية  -الجامعة اللبنانية

لكي ال يفوتنا قطار االبتكار!
وال نأخذ الوطن إلى الدمار واالنحدار الفكري التربوي
واالستهتار ،وبين التنظير واالنتظار اللذين يضيّعان
االستقرار ويلوذ شبابنا بالسفر وال��ف��رار ،وبين قرار
كيدي وقرار خفي وقرار انتحار ،يفوتنا قطار التعليم في
زمن يجب أن يكون للجميع حق التعلم على االبتكار...
فما هي بعض أسرار االنتصار على جائحة كورونا
المستجدة
والمؤلمة؟ خاصة عندما انقسم األهالي بين منتظر
زوال األخطار ومنظر أفكار ومبتكر حلول بإصرار ،خاصة
أصحاب المدارس وأصحاب القرار ،وأين نحن في لبنان
تربويا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً من هذه األخطار؟
ه��ل غياب او استغياب ق��ي��ادات ال��دول��ة الموثوقة
والمؤتمنة يفوتنا قطار االب��ت��ك��ار؟ وأه��� ّم المحطات
المركزية هي محطة التربية والتعليم منطلق ك ّل قطاع
نحو ال��ري��ادة في طريق تحقيق النجاح واالستقرار
والسعادة.
مؤكد حتى اآلن أنّ قيادة ه��ذه المحطة المركزية
(وزارة التربية والتعليم العالي) قد رسبت (أخفقت)
عند تع ّرضها ألربعة امتحانات قاسية مجتمعة متحركة
وهي الوضع االقتصادي والسياسي ،وجائحة كورونا،
وما زاد من ك��وارث آخرها انفجار المرفأ األليم األثيم
عامة ...وهكذا اعتمدت قاعدة «اشحذ تعش» وداخليا ً
يسري بعض كبار المسؤولين في األموال هدرا ً وإهماال ً
وفسادا ً كما يحصل اآلن في أروقة وزارة التربية والتعليم
العالي! فإن لم تحاسب افعل ما شئت!
ومع ك ّل ذلك األلم دعونا ننظر إلى الشرفاء الحريصين
على الوطن وخاصة المجتمعات المدنية المتخصصة
والتي درست وأصدرت وشاركت خططها في ح ّل األزمات
عبر تفكير إيجابي عقالني عمالني علماني إنساني بدل
ان ننتظر وننظر! فهل ما زال باب الفرج والح ّل مفتوحا ً
إلنقاذ العام الدراسي؟
ل�لإج��اب��ة ع��ل��ى ه���ذا ال��س��ؤال ي��ج��ب ت��ح��دي��د أخطر
التحديات ودراس���ة ال��واق��ع ووض��ع الحلول العلمية
والتشريعية والفنية لالستثمار في بناء اإلنسان القادر
على االبتكار ومواكبته بخطط استراتيجية منبثقة عن
خبراء يتمتعون باإلدارة واإلرادة النافذة الثاقبة
ونعيد تقويم خطة االستجابة تباعا ً كي نبني أسس
االس��ت��م��رار واالس��ت��دام��ة وحيث انّ لك ّل مشكلة حجم
تتمثل باحتياجات وآليات ومدة زمنية ،فمن المجدي
أوال ً أن نمدّد العام الدراسي الحالي إلى نهاية شهر آب
 ،2021ويقتصر التعليم حاليا ً من بعد حتى تأمين
اللقاح المنتظر بين شهري شباط وآذار ونع ّوض بين
العامين في كال الحالتين ،إما االنتصار على الجائحة
أو استمرارها ..وحيث أنّ تحديات واحتياجات جديدة
ستطرأ عند األهل توجب تعزيز مهارات التعليم المنزلي
لألهل القادرين على ذلك وتوجب إنشاء مراكز مجتمعية
تعليمية
Comunity Learning Centers CLC
لتساعد بدل لالهل الذين ليس باستطاعتهم مواكبة
أبنائهم من المنزل أليّ سبب خاصة األهالي الموظفين
حيث تكون ه��ذه المراكز مشروطة بمعايير صحية
عالية وتقوم على شبك التلميذ مع معلميه في المدرسة،
علما ً أنه في حال قرار التعليم من بعد وليس المدمج
حتى نهاية شهر آذار يمكن تحويل المدارس إلى مراكز
اجتماعية تعليمية لمن يرغب الحضور والمتابعة من
مدرسته لكن على قاعدة تغيير البيئة التعليمية في
الصف ووضع حواجز شفافة مع تعقيم مستم ّر ومراقبة
التباعد واالحتكاك والتجهيزات لذلك ،خاصة الكهرباء
واالنترنت على أنه من األفضل بالنسبة لألجهزة اعتماد
طريقة  BYOD Bring Your Own Deviceأيّ
جلب جهازه الخاص إلى المركز المجتمعي إال في حال
ال يمتلك جهاز وأضعف اإليمان الحضور إلى المدرسة
مرة ك ّل أسبوعين لتقديم االمتحانات تحت نفس شروط
مراكز  CLCوم��ن ناحية تحديات المحتوى الرقمي
الهامة جدا ً فيجب اتباع المنصة الرقمية التفاعليةDLi
او DLPالتي أنشأها المركز التربوي للبحوث واإلنماء
واستمرارية تطويرها وهي تحتوي على معظم الموارد
التي يحتاجها المعلمون واأله��ل والتالمذة لعملية
التعليم والتعلم وهذه الموارد تتخطى الكتاب الورقي
كونها تفاعلية تعتمد على األنماط التعليمية السمعية
والبصرية والحركية وتتكيّف بسهولة لتراعي الفروقات
والمستويات التربوية الفردية وتساهم في تمكين
مهارات جميع المولجين بالعملية التعليمية التعلمية،
ال سيما المعلمين وتخفف من التدريب المباشر لهم
وتخفض ساعات التعليم المتزامن حيث يمكن حينها
ّ
الصف المعكوس Flipped Classroom
اعتماد
عبر تعزيز المحتوى الرقمي الغير متزامن وال يحتاج
إلى انترنت إال حين التحميل أو استضافة المحتوى
لدى خ��وادم الداتا التابعة ل��وزارة االتصاالت فتصبح
مجانية التحميل ،وهنا يكون دور الصف المعكوس هاما ً
عبر مشاركة المعلمين مع المتعلمين المحتوى الرقمي
ّ
ليتحضر ويقرأ
التفاعلي قبل حصص التعليم المتزامنة
وينغمس ويف ّكر وينتقد ويبحث ويشارك ويبدي رأيه...
ولهذه الطريقة الكثير من الفوائد في بناء مهارات التعليم
في القرن الواحد والعشرين وخاصة أنّ ثالث مهارات
أضيفت في اآلونة األخيرة هي اإلبداع ونمط الشخصية
والمواطنة الرقمية إلى الثالث مهارات األساسية التفكير
النقدي والتواصل والتعاون ،وم��ن هنا ن��درك أهمية
التربية على االبتكار للجميع التي يمكن م��ن خالل
اعتماد منهجيات تعليمية تعلمية مثل إطار STEAM
وما بعد هذه المنهجية من أبعاد على أن نبدأها دون
التذ ّرع بتغيير المناهج! وللعلم هذه المنهجية عمرها
في الواليات المتحدة واليابان  ٣٠سنة وانطلقت تحت
تسمية STEM
Science Technology Engineering and
. Math
ومنذ  ١٠سنوات أضافت د .واكمان األميركية األصل
البعد الخاص بدمج المواد مع اإلنسانيات والفنون
فأصبحت تس ّمى  ، STEAMوهي عبارة عن طريقة
تعليمية عملية قائمة على البحث والتطوير ،أيّ تطبيق
المشاريع عبر هندسة تطبيقية فنية للعلوم والرياضيات
باستخدام التكنولوجيا في تنفيذ المشاريع االبتكارية
دون اعتماد التلقين وحفظ فقط حيث يرتقي التعليم
والتعلم إلى المستويات العلية بتطبيق نظرية
 ،Bloom Taxonomyوالتي توفر ليس فقط
تعزيز مهارات التفكير العليا بل ترتقي بالكفايات إلى
أعلى ما يمكن تحصيله في بناء الشخصية المهنية لك ّل
تلميذ من خالل اكتشاف وإطالق وتطوير مكامن اإلبداع
واالبتكار لديه.
وألننا مجتمع هويته الثقافية تتغلب عليها المبادئ
واإلنسانيات نذهب في طريقنا إلى التحديات في تطوير
المناهج والعملية التعليمية إلى أعلى مستوى عدالة
اجتماعية وتطبيق أه��داف التنمية المستدامة عبر
تكريس مبدأ أساسي هو حق االبتكار للجميع وعليه
يجب أنسنة إنترنت اإلنتاج ليكون التعليم والشخصية
المهنية من األساس مبنية على االبتكار ألجل اإلنسان
ونتوسع إلى المجتمع،
فيجب علينا أن نبدأ من أنفسنا
ّ
فالحوكمة الرقمية الرشيدة كي ال يفوت أجيالنا قطار
التربية على االكتفاء الذاتي واالبتكار...
فاتقوا يا أولي األلباب واحفظوا ألباب لبنان...
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تتمات
م�ؤتمر باري�س ( ...تتمة �ص)1

تخفيض االح��ت��ي��اط اإلل��زام��ي ل��ل��م��ص��ارف من
 15%ال��ى  ،12%فيما ك��ان ح��اك��م مصرف
لبنان يعلن أن ال��دع��م سيستمر لشهرين ،ما
لم تتأمن موارد جديدة ،كاشفا ً عن نيته تسليم
الوثائق المطلوبة للتدقيق المالي الجنائي في
حسابات ال��دول��ة ومؤسساتها ،راب��ط��ا ً تسليم
ما يتصل بحسابات المصارف بقانون يرفع
السرية المصرفية.
على صعيد ملف الدعم قالت مصادر مالية إن
أول ما سيطاله التوقف هو دعم المحروقات،
ح��ي��ث ي��ت��وق��ع زي���ادة س��اع��ات تقنين الكهرباء
بنتيجة ت��راج��ع ك��م��ي��ات ال��ف��ي��ول المستورد،
وزي��ادة سعر تنكة البنزين ال��ى  50ال��ف ليرة
ك��م��رح��ل��ة أول�����ى رب���م���ا ت��ص��ل ال����ى  100ال��ف
الحقاً ،ألن القضية األهم هنا ،برأي المصادر
ليست سعر ش��راء ال��دوالر من مصرف لبنان
ل��ت��غ��ط��ي��ة م��س��ت��ل��زم��ات االس���ت���ي���راد ،ب���ل توقف
مصرف لبنان عن تأمين دوالرات االستيراد،
وبالتالي توجه المستوردين الى السوق طلبا ً
للدوالر وبالتالي تشكيل قوة ضغط في السوق
س��ت��ؤدي إل���ى ارت���ف���اع س��ع��ر ال����دوالر بطريقة
تخرج عن السيطرة ،وبنسب يصعب توقعها.

خيارات بديلة عن رفع الدعم

وفيما بقي الملف الحكومي في دائ��رة الجمود
والتعقيد بانتظار صيغة حكومية يقدمها الرئيس
المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية خالل
زيارته المرتبة الى بعبدا ،تقدّمت إلى واجهة االهتمام
الرسمي والشعبي الملفات المالية واالقتصادية وسط
تحذيرات من انحدار الوضع االقتصادي واالجتماعي
والمالي إلى األس��وأ نتيجة عجز مصرف لبنان عن
االستمرار بسياسة الدعم للمواد األولية والسلع
الغذائية ،ما سيفرض على المصرف المركزي والدولة
البحث عن حلول لحماية ما تبقى من احتياطات
نقدية بالعملة األجنبية أطول مدة معينة ،خصوصا ً
في حال طال أمد والدة الحكومة الجديدة وفي الوقت
نفسه عدم تحميل المواطنين عبئا ً إضافياً.
وأشار خبير اقتصاديّ لـ«البناء» إلى أن «موضوع
رف��ع ال��دع��م م��وض��وع زاد تعقيدا ً وحساسية ،ألن
المسؤولين وضعوا المواطن في وض��ع ال ُيحسد
عليه وبات علينا االختيار بين السيئ واألسوأ ،وأي
من الخيارات سينعكس سلبا ً على المواطن وقدرته
ال��ش��رائ��ي��ة» .وأض���اف« :ه��ن��اك إج����راءات مرحلية
ترشيدية مؤقتة يمكن اتخاذها لتخفيف حدة األزمة،
ومنها تجزئة الدعم انطالقا ً من القاعدة التي ينطلق
منها االقتصاديون وهي مرونة الطلب على سلعة
ما بالنسبة الى سعرها ،فالدواء مثالً ال يتأثر الطلب
عليه إن ارتفع سعره ألنه سلعة أساسية وضرورية
للمواطن ال يمكن االس��ت��غ��ن��اء ،ف��ي المقابل يمكن
تخفيض استهالك مشتقات الطحين باستثناء الخبز،
وكذلك األمر يمكن تقنين المحروقات رغم أن الدولة
لم تبنِ نظاما ً للنقل العام كي تفرض على المواطنين
تخفيض تنقالتهم واستخدام النقل المشترك ،لكن
لكون لبنان في وضع وظروف استثنائية وحرجة
من الممكن تقنين استهالك المحروقات» .وأوضح
الخبير أن «ال���دواء رغ��م أن��ه خط أحمر لكن يمكن
اتخاذ إجراءات لتقنين استيراد األدوية ال سيما التي
ال تستخدم لعالج األم��راض المزمنة والمستعصية
والتي يوجد بديل عنها في السوق المحلي ،علما ً
أن أغلب األدوية لها ما يوازيها في السوق المحلية،
وبالتالي يجب تخفيض أو ترشيد الدعم في قطاع
األدوي��ة ال��ى حد كبير» .ولكن ه��ذا ال يكفي بحسب
الخبير فيجب تحويل المرحلة الصعبة الى فرصة
لتطوير الصناعات المحلية ال سيما صناعة األدوية
المحلية واستيراد السلع الوسيطة التي تحتاج
اليها صناعة األدوية ،وبالتالي الوصول الى تغطية
حاجة البلد من األدوية بعد ثالث سنوات» ،وتحدث
الخبير عن  4000دواء مرخص في لبنان بينما هناك
دول ع��دد سكانها  300مليون نسمة تعتمد على
الئحة منظمة الصحة العالمية التي تتراوح بين 400
و 600دواء فقط».
ولفت الخبير إل��ى «أن ه��ذه الحلول مؤقتة في
ظل الظروف الصعبة ،أما الحل الجذري فهو إقرار
اإلص�لاح��ات األساسية التي ل��م تقر منذ سنوات،
والسير وفق رؤية اقتصادية وتحديد الثقب األسود
وت��وزي��ع الخسائر وإق��رار قوانين التحويالت إلى
الخارج والتدقيق الجنائي بكل المؤسسات العامة
وإع��ادة هيكلة القطاع المصرفي وإص�لاح النظام
الضريبي لكن كل ذلك يحتاج الى حكومة فاعلة وقرار
سياسي حاسم».
وأطلق رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية
هاني بحصلي صرخة ح ّذر فيها من أن «األمن الغذائي
في خطر في حال استم ّر العمل بتدبير مصرف لبنان
والمصارف القاضي بخفض السحوبات بالليرة من
المصارف ال سيما بالنسبة للشركات المستوردة
لهذه المواد» ،مؤكدا ً أن دراسة أجرتها النقابة أظهرت
ان استيراد المواد الغذائية سينخفض في وقت قريب
الى النصف جراء هذا التدبير المجحف.
وتعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم
لبحث موضوع «الدعم» في ضوء تآكل احتياطي
«المركزي».
ومن المتوقع أن يعقد المجلس المركزي لمصرف
لبنان اجتماعا ً خ�لال اليومين المقبلين لدراسة
الخيارات المتاحة .وعلمت «البناء» أن القرار حسم
لجهة اتخاذ ق��رار نهائي بموضوع رفع الدعم قبل
نهاية العام ،وذل��ك ألن سياسة الدعم ال يمكن أن
تستمر بهذا الشكل ،وهذا األمر محط إجماع الحكومة
ومصرف لبنان والمجلس النيابي ،لكن الخالف

الحاصل هو حول آليات رفع الدعم بشكل ال تؤذي
الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأك��د تكتل لبنان القوي خالل اجتماعه ال��دوري
الكترونيا ً برئاسة رئيس التكتل النائب جبران باسيل
أنه «مع سياسة دعم األفراد وليس السلع ،ومع الدعم
الموجه وليس الدعم المع ّمم .وهذا موقفه الثابت منذ
ّ
أن طالب عام  2010برفع تعرفة الكهرباء عوضا ً عن
تكبد الخزينة مليارات ال��دوالرات كتكلفة لسياسة
دعم سلعة الكهرباء .والمفارقة ان بعض المسؤولين
عن ه��ذه السياسة ع��اب على التكتل مطلبه وراح
يسميه فساداً» .ودعا الى «توفير دعم تمويلي مباشر
لألفراد والعائالت المستحقة ومساعدتهم ماديا ً
لتأمين الغذاء بما فيه القمح وال��دواء والمحروقات
ّ
والكف عن دعم الميسورين وغير
كمواد أساسية،
المحتاجين ال بل المنتفعين .ويعتبر أنه هذا هو الهدر
بحد ذاته».

تقرير البنك الدولي حول لبنان

وأكد البنك الدولي أن لبنان يعاني من ركود شاق
وطويل .وقال في تقرير المرصد االقتصادي للبنان
إن «الفقر سيواصل التفاقم على األرج��ح ،ليصبح
أكثر من نصف السكان فقراء بحلول  ،2021فيما
من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي
اإلجمالي  194بالمئة ارتفاعا ً من  171بالمئة في
نهاية .»2019
وأشار في بيان الى أن «بعد عام من تفجر األزمة
االقتصادية الحادة في لبنان ،أدى الغياب المتعمد
إلج��راءات فعالة على صعيد السياسات من جانب
ال��س��ل��ط��ات إل���ى ت��ع��ري��ض االق��ت��ص��اد ل��رك��ود ش��اق
وطويل».
وبعد انخفاض ملحوظ إلى ما دون الـ 8000ليرة،
عاد سعر صرف الدوالر في السوق السوداء لالرتفاع
وسجل مساء أمس  8000ليرة للشراء ،مقابل 8100
ليرة للمبيع .وك��ان ت��راوح دوالر السوق السوداء
صباحا ً ما بين  7700ليرة للشراء و 7800ليرة
للمبيع.

سالمة :سنستم ّر بالدعم لشهرين

وفي أول تصريح له بعد عودته من فرنسا كشف
حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة ان المصرف
المركزي بإمكانه االستمرار بسياسة الدعم لمدة
شهرين فقط .وأشار إلى أن االتهامات الموجهة له
غير صحيحة .وأضاف« :لست جزءا ً من الفساد فأنا
مستقل وغير متح ّزب».
وأعلن سالمة في حديثٍ تلفزيوني أن «ودائ��ع
اللبنانيين موجودة في المصارف وليس في «البنك
ال��م��رك��زي» ،والدليل أن ال مصرف أعلن إفالسه».
وأوض���ح أن «ال��م��ص��ارف اللبنانية لديها إدارت��ه��ا
للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط».
ولفت إلى أن «شهريا ً هناك ما ال يقل عن  600مليون
دوالر يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين» ،وأردف
أن «كل دول العالم تضع حدا ً للسحوبات النقدية».
وكشف سالمة أن «حتى آخر أيلول  ،2020أرجع
مصرف لبنان كل ال��دوالرات للمصارف» ،وق��ال إن
«المصرف المركزي يم ّول الدولة إذا افتقرت للتمويل
وفقا ً للقانون» ،وأشار إلى أن «العجز بموازنة الدولة
ال يخص مصرف لبنان».
وت��اب��ع« :مليار ومئة مليون خرجت من لبنان
وليست هي سبب األزمة ،ونحن مع التدقيق الجنائي
وسلمنا حساباتنا».

مؤتمر دعم لبنان

ويُعقد اليوم «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت
والشعب اللبناني» في بيروت بواسطة تقنية الفيديو،
بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي
سيرأس االجتماع مع األمين العام لالمم المتحدة
انطونيو غوتيريس ،على أن يلقي رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون كلمة تتناول األوضاع االقتصادية
الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في
هذه المرحلة ال سيما بعد االنفجار في مرفأ بيروت
وتداعيات جائحة «كورونا».

عون

واطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من
سفير االتحاد االوروبي في لبنان رالف طراف ونائبة
المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي
والمدير االقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي
ساروج كومار جاه ،على «اطار االصالح والتعافي
واعادة االعمار للبنان» ،الذي اعدته الجهات الثالث
والتي قدرت تكلفته بمليارين و 500مليون دوالر.
ولفت عون الى «أن لبنان يعول كثيرا ً على المؤتمر
الدولي الثاني الذي دعا اليه الرئيس ماكرون واألمين
العام انطونيو غوتيريس ،ال سيما أن اعمال المؤتمر
ترتكز على التقرير ال��ذي ص��در عن البنك الدولي
واالتحاد االوروبي واألمم المتحدة لتقييم الخسائر
والحاجات».
وأبلغ رئيس الجمهورية المجتمعين «ان الرسالة
التي وجهها الى مجلس النواب ودعا فيها النواب
ال��ى اتخاذ موقف واض��ح بشأن التدقيق الجنائي
لقيت تأييد المجلس ال��ذي أص��در ق���رارا ً بإخضاع
ح��س��اب��ات م��ص��رف لبنان وال�����وزارات والمصالح
المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات
العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق
او تذرع بسرية مصرفية» .واعتبر «ان هذا التدقيق
سيمكن من معرفة كل دوالر انفق او سينفق في لبنان
ما يحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي وال
سيما الدول المانحة».

كتاب وزني الى مصرف لبنان

وفي تط ّور الفت ،وبعد توصية المجلس النيابي،
أرسل وزير المال في حكومة تصريف األعمال غازي

بوتين يك�شف عن و�ضع الطلب على النفط
في العالم خالل ال�سنوات المقبلة
كشف الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
أم��س ،كيف سيكون الطلب على النفط في
العالم خالل  5السنوات المقبلة ،مشيرا ً إلى
«إمكانية تطوير قطاع البتروكيماويات في
هذا اإلطار».
وقال بوتين ،خالل اجتماع حول تطوير
صناعة البتروكيماويات ،إن «الطلب على
النفط في العالم في السنوات الخمس المقبلة
س��ي��ن��م��و ب��ن��س��ب��ة  1ب��ال��م��ئ��ة ف��ق��ط ،ث��م يتجه
لالنخفاض بنسبة  0.1بالمئة سنوياً».
وأض���اف ب��وت��ي��ن «ه���ذا أم��ر واع���د ج���داً...
متوسطمعدل النمو السنوي المتوقع للطلب
العالمي (على المنتجات البتروكيميائية)
أق��ل م��ن  4بالمئة ،وف��ي ال��س��ن��وات الخمس

ت�سليم وت�س ّلم في ال�سفارة اليمنية بدم�شق

المقبلة ،سيكون الطلب على النفط واحدا ً
ب��ال��م��ئ��ة ،وب��ع��د ذل���ك س��ي��ك��ون ه��ن��اك تراجع
بنسبة  0.1بالمئة».
وتابع «صناعة البتروكيماويات الروسية
تتمتع بإمكانيات نمو هائلة ليس فقط داخل
البالد ،فهناك ف��رص الحتالل مجاالت في
السوق العالمية».
وأوض���ح أن «ص��ن��اع��ة البتروكيماويات
الروسية لديها إمكانات نمو هائلة .منتجونا
ق��ادرون ليس فقط على تلبية االحتياجات
المحلية بالمنتجات عالية ال��ج��ودة ،ولكن
أي��ض��ا ً ع��ل��ى ش��غ��ل م��راك��ز أك��ث��ر أه��م��ي��ة في
ال��س��وق ال��ع��ال��م��ي��ة  -ل��دي��ن��ا ك��ل اإلمكانيات
لذلك».

وزني كتابا ً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
حول موضوع إخضاع جميع حسابات اإلدارات
العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي .ومما جاء
فيه« :بعد التشاور مع رئيس مجلس ال��وزراء،
وعطفا ً على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات
الصلة ،نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب،
وإخضاع جميع حسابات اإلدارات العامة للتدقيق
المحاسبي الجنائي وذلك وفقا ً للقوانين واألنظمة
المرعية اإلجراء ،ومع حفظ حقوق الدولة ألي جهة
كانت».

�صبري :حري�صون على �إي�صال
مظلومية �شعبنا وخدمة �أبناء الوطن

الحكومة

في غضون ذل��ك ،لم يسجل الملف الحكومي أي
جديد ،وسط تساؤالت حول تأخير الرئيس المكلف
زيارته الى بعبدا بعد تسريبات متتالية مصدرها
بيت الوسط أك��دت حصول الزيارة خالل ساعات.
فيما أك��دت م��ص��ادر «ال��ب��ن��اء» ان ال��ح��ري��ري تريث
بانتظار المشاورات الفرنسية – االميركية من جهة
ونتيجة التواصل الفرنسي مع الجهات اللبنانية،
منها الرئيس عون وحزب الله.
واكدت اوساط نيابية مطلعة في تيار المستقبل
للبناء ان الحريري «أبلغ الكتلة انه بصدد زيارة
بعبدا حامالً في جعبته مسودة لتشكيلة حكومية
مطلع األسبوع الحالي لكن لم يعرف المستجدات
التي دفعته للتأخير» ،ولفتت ال��ى ان «الرئيس
المكلف يجري مشاوراته بتكتم شديد ،كي ال تحترق
الطبخة» .وفي ردها على تكتل لبنان القوي لفتت
االوساط الى ان الحريري «ال يراهن على متغيرات
دولية وال يعول على التغيير في االدارة االميركية وال
على انتقال الرئاسة االميركية من ترامب الى بايدن
ال سيما أن االستراتيجيات والسياسات ثابتة بمعزل
توجه الرئيس».
عن ّ
ونفت االوساط االتهامات للرئيس الحريري بأنه
يسعى الى تهميش احد االط��راف او اقصاء التيار
الوطني الحر او رئيس الجمهورية ،م��ش��ددا ً على
ان الحريري مص ّر على احترامه صالحية وموقع
رئيس الجمهورية وأصر منذ البداية على ان يشكل
الحكومة بالتعاون والتنسيق والتشاور مع رئيس
الجمهورية ،ولفتت الى ان «معايير اختيار الوزراء
هي الكفاءة ونظافة الكف واالستقاللية».
وفي المقابل انتقد تكتل لبنان القوي «التباطؤ
المتمادي والتأخير غير المبرر في عملية تأليف
الحكومة» ،وك � ّرر تخ ّوفه من رب��ط التأليف بأمور
خارجية ال يجوز التذ ّرع بها أساسا ً لشل البالد.
وش���دّد التكتل على أن��ه ال ي���زال ينتظر معرفة
األس��س التي سيتفق عليها رئيس الجمهورية مع
رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة ،فيحدّد
بنا ًء عليها موقفه من دعم الحكومة أو عدمه .كما
رفض التكتل «أي محاولة أصبحت واقعا ً لتجاوز
األحكام الدستورية والقفز فوق صالحيات رئيس
الجمهورية الذي هو وفق الدستور شريك كامل في
عملية التأليف».
وفيما يصل الوسيط االميركي في ملف ترسيم
الحدود السفير جون دو روشيه الى بيروت اليوم،
ف��ي ال��م��وع��د ال���ذي ك��ان م��ق��ررا ً الستكمال الجولة
الخامسة من المفاوضات غير المباشرة على أن
يجول على المسؤولين اللبنانيين ،يزور لبنان خالل
األي��ام القليلة المقبلة وزير شؤون الشرق األوسط
البريطاني جايمس كليفرلي.

الراعي :نرفض استقالة الرئيس

وبرز موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي أعلن فيه رفضه الدعوات التي
تطالب باستقالة رئيس الجمهورية ،مشيرا ً الى ان
«الرئيس ال يعامل بهذا األسلوب بل وفق األصول
الدستورية».
وأك���د ال��راع��ي خ�لال استقباله وف���دا ً م��ن طالب
الجامعة اليسوعية رفضه ألن يكون لبنان ورقة
مساومة ام��ام اي حل اقليمي او دول��ي داع��ي�ا ً الى
االس��راع في تشكيل الحكومة من دون أي شروط.
وأعلن ان مشكلتنا في لبنان اننا نخالف الدستور
والميثاق عند كل استحقاق .وأكد ان الفيدرالية او
التقسيم ح ّل غير وارد على اإلطالق داعيا ً الى ضرورة
تطبيق الالمركزية اإلدارية الموسعة.
خطف سفينة على متنها لبنانيون
على صعيد آخر ،تعرضت سفينة على متنها عدد
من األشخاص من بينهم ثالثة لبنانيين الى عملية
خطف في سواحل نيجيريا.
وك��ش��ف م��ال��ك السفينة المختطفة بالقرب من
السواحل النيجيرية ،اللبناني عدنان الكوت ،أن
«مصريين إثنين و 3مواطنين لبنانيين من بين
المختطفين» .ونقلت صحيفة «اليوم السابع» عن
مالك السفينة أن��ه «ك��ان هناك  10أف��راد على متن
السفينة» ،مشيرا ً إلى أن «القراصنة اختطفوا السفينة
عند سواحل نيجيريا خالل رحلتها إلى الكاميرون».
وأ ّك��د الكوت ،أنه قام بتأجير السفينة إلى أحد
األش��خ��اص وي��دع��ى تافو ل��وران��س ،وأوض���ح أنها
«ك��ان��ت ت��رف��ع علم س��ان��ت كيتس ،دول���ة تقع في
الكاريبي ،وكانت تقوم بنقل بضائع من نيجيريا إلى
الكاميرون».
وأفادت مصادر اعالمية أن صاحب شركة النفط
الذي استأجر الباخرة هو من يقوم بالتفاوض مع
خاطفي السفينة ،واللبنانيين الثالثة هم القبطان
بالل ريداني وحسام حيدر ومصطفى عجاج.
ولفت سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب في
حديث تلفزيوني أن��ه ت��م اختطاف السفينة لدى
دخولها ال��ى المياه االقليمية النيجيرية متجهة
الى الكاميرون وعلى متنها  10اشخاص بينهم 3
لبنانيين مخطوفين.

صبري والقانص خالل التسليم والتسلم أمس
تسلّم السفير اليمني الجديد في دمشق عبدالله صبري
مهامه الدبلوماسية من السفير السابق نايف القانص،
أم���س ،بحضور ع��دد م��ن أف���راد ال��ط��اق��م الدبلوماسي
للسفارة.
وأعرب صبري عن سعادته بتعيينه سفيرا ً لليمن لدى
سورية ،مشيرا ً إلى «الروابط األخوية بين الشعبين في
البلدين الشقيقين والمتجذرة في أعماق التاريخ».
واعتبر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية «سبأ» أنّ
تعيينه سفيرا ً في دمشق «مسؤولية كبيرة تتطلب المزيد
من الجهود في تعزيز التالحم بين البلدين الشقيقين ،في

ظ ّل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها اليمن وسورية»،
مؤكدا ً حرصه «على إيصال مظلومية الشعب اليمني
لألشقاء في الجمهورية العربية السورية ،باإلضافة إلى
تقديم ك ّل التسهيالت ألبناء اليمن في سورية».
وأشاد بما بذله السفير القانص «من جهود في تمثيل
اليمن خالل الفترة الماضية ،رغم الصعوبات التي تم ّر
بها البالد في ظ ّل استمرار العدوان والحصار منذ ما يزيد
عن ست سنوات».
ب���دوره ،عبّر القانص عن تمنياته للسفير صبري
بالتوفيق في مهامه.

التعليق ال�سيا�سي
هل �صحيح ان لبنان لي�س مهما لأميركا؟
المأخوذون باإلعجاب بالسياسات األميركية يرغبون في استحقار بلدهم وتعظيم أميركا فتالزمهم
جملة التسخيف لمكانة لبنان ويردون على َمن يقول إن السياسات األميركية تستهدف لبنان بقولهم
إن لبنان في آخر سلم األولويات األميركية ،فهل هذا صحيح؟
يمكن التساؤل عن حجم األهمية بالوقائع وليس بالتخمين ،فنضع لبنان بمعايير األحجام مع
أي دولة أخرى في العالم ،من حيث عدد السكان والمساحة والحجم اإلجمالي لالقتصاد ،ونقارن
بالتوازي معايير االهتمام التي تعكسها الوقائع.
كم مرة ذكر المسؤولون األميركيّون في بيانات الرؤساء والوزراء وسائر مستويات القرار ،وكم
هو عدد األشخاص اللبنانيين الذين أنزلت بهم عقوبات ،وكم من مسؤول أميركي زار لبنان ،وكم من
موفد خاص كلفه األميركيون بمهام تتعلق بلبنان ،ولنقارن ذلك فقط في عهد الرئيس دونالد ترامب
بدولة كاليابان مثالً.
ما شهدته مفاوضات ترسيم الحدود البحر ّية وحده يكفي الختصار الموقع الذي يحتله لبنان في
الحسابات األميركية رغم أنف المتذاكين ،ولماذا يهتم األميركي بالتوسط مع لبنان حول مفاوضات
الترسيم ،إن لم يكن لبنان مهماً؟
الذي يريد المستنكرون إنكاره هو أن لبنان منذ صار بلدا ً للمقاومة يؤرق ليل الرؤساء األميركيين
كلما تعاظمت قوة هذه المقاومة وقدرتها على التسبب بإثارة القلق على مستقبل كيان االحتالل وبعد
ظهور حجم ث��روات الغاز في الساحل اللبناني تج ّمعت في لبنان أولويات الثنائية األميركيّة ،أمن
«إسرائيل» ومصادر الطاقة.

ابن زايد يُثني على تجربة الإمارات التنمويّة

قال ولي عهد أبوظبي ،محمد بن زاي��د ،إن «اإلم��ارات
تجربة تنمويّة استثنائيّة في العالم خارج كل الحسابات
المتعارف عليها» ،مشددا ً على أن «مسيرة إنجازاتها
الحضارية لن تتوقف».
تصريحات بن زايد جاءت بمناسبة احتفال اإلمارات
باليوم الوطني ال��ـ  .49وق��ال إن «ه��ذه المسيرة لن
تتوقف ...مهما كانت الظروف والتحديات».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة األنباء الرسمية «أن
اإلمارات واجهت مع بقية دول العالم التحديات الصعبة
التي سببتها جائحة كورونا (كوفيد –  )19واستطاعت
أن تقدّم نموذجا ً فاعالً وإنسانياً ،في التعامل مع الجائحة
وإدارة آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات ،مع
إعطاء األولوية القصوى لصحة الناس وسالمتهم في كل
خطط واستراتيجيات المواجهة».

انتقلت إلى رحمته تعالى في اسطنبول

�سامية يو�سف الداعوق
زوجة المرحوم هالوك جمجيكل
والدها المرحوم يوسف محمد الداعوق
والدتها المرحومة مريم الشيخ سعيد بك أياس
أوالدها :كريم والمهندس زياد
شقيقها القنصل خالد ال��داع��وق ،أوالده :يوسف وسعيد وكريم
وطارق
شقيقاتها :نادية أرملة المرحوم الوزير محمد صبرا وأوالدها نائلة
ورياض ود .ياسر
نعمت أرملة المرحوم المحامي أنيس الداعوق وأوالدها الوزير وليد
وفادي وعامر.
وبسبب األوضاع الراهنة تقبل التعزية على األرقام التالية
شقيقها القنصل خالد الداعوق 03 / 652547
Email kdaouk1@idm.net.lb
السيدة نادية الداعوق في روما 00393397726277
Email R.sabra@sas-me.com
السيدة نعمت الداعوق 616019 /03
Email daouk.f.@hotmail.com
آل الداعوق ،آل أياس،
آل جمجيكل وآل صبرا
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مقر اتحاد الكتاب في دم�شق
لقاء مفتوح مع الأمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في
ّ
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غ�صن :لم�ضاعفة الجهود والتعاون الدولي في مكافحة كورونا
ّ
والكف عن االعتداء على حقوق العمال و�صرفهم بحجة الوباء
} إنعام خ ّروبي – دمشق
نظم اتحاد الكتاب العرب ،في مق ّره في دمشق ،حوارا ً تفاعليا ً مفتوحا ً
بعنوان «الحوار االجتماعي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة» مع األمين
العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ،بحضور عدد كبير
من األدباء والكتاب والباحثين والنقابيين.
واسته ّل غصن اللقاء قائالً« :لقد وجدت مقاربة هذا الحوار من محورين
أساسيين يشغالن هموم المجتمع :الهم األول أهمية الحوار االجتماعي
بما يتصل بواقعة جائحة فيروس كورونا المستجد وأثره على األوضاع
االقتصادية واالجتماعية والمعيشية ،دون الدخول طبعا في المجال الطبي
حيث لهذا الموضوع من األطباء والعلماء واالختصاصيين ما يسبر أغواره.
أما الهم الثاني فيتناول وجوب الحوار بين شركاء اإلنتاج في ظل العولمة
االقتصادية وتداعياتها االجتماعية على العمال».

دور المنظمات النقابية

في المحور األول ،أكد غصن أهمية «دور المنظمات النقابية العمالية في
مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في ظ ّل التداعيات االقتصادية
واالجتماعية وأثرها على سوق العمل والتسبب بارتفاع معدالت البطالة
واتساع دائ��رة الفقر في المنطقة العربية الناجمة عن تفشي هذا الوباء
الخطير».
كما رأى ضرورة «إبراز القصور في التعاون بين مختلف األطراف للتصدي
لهذا الوباء في كافة أرجاء المعمورة ،وقد أظهرت األزمة أنّ اإلدارة المرتجلة
وانعدام المشاركة في التخطيط وغياب الشفافية في اإلنفاق العام وتحديد
أولوياته وكذلك سوء إدارة المال العام ،كلها عوامل أدت إلى سرعة تفشي
هذا الوباء بل زادته انتشارا وعمقا في بعض األحيان».
ورأى أنّ الوقت «مناسب إلعادة النظر في أولويات اإلنفاق العام ووضع
سياسات هادفة لتحقيق النمو االقتصادي الكلي والتنمية الشاملة ،وتطبيق
سياسات مالية جديدة تهدف إلى دعم القطاعات اإلنتاجية وتحفيز القروض
التفضيلية وضماناتها ،وإع��ادة النظر باألنظمة الضريبية التي تمكن
المجتمعات من مواجهة الكوارث واألوبئة والحاالت الطارئة األخرى ،وقد
أشار تقرير لجنة األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي لغرب آسيا «إسكوا»
هذا العام ( )٢٠٢٠إلى «أن من المتوقع مع تفاقم أزمة «كوفيد ،»19 -ال
سيما في دول المشرق العربي ،أن يقع ما يقارب  8.3مليون شخص إضافي
في براثن الفقر ،كما ستفقد المنطقة ما ال يقل عن  1.7مليون وظيفة .ومن
المتو ّقع أيضا وصول عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى  100مليون
شخص ،بزيادة ما يقرب  10%على الرازحين دون هذا الخط ،فيما المطلوب
وفقا لبرنامج األمم المتحدة خفض هذه النسبة ،ال بل القضاء كليا على الفقر
المدقع بحلول العام  ،2030في منطقة تستعر فيها الحروب والنزاعات
المسلحة ،ما يؤدي إلى المزيد من زعزعة االستقرار السياسي واالجتماعي
واالقتصادي في هذه البلدان ،ال بل إلى ازدياد حدّة النزاعات واستدامتها في
ظ ّل هذا الواقع المرير».
وسأل« :كيف لغالبية الدول العربية ،خصوصا ً تلك التي ترزح تحت
أعباء البطالة والمديونية الثقيلة ،أن تتمكن من معالجة مشكلة تزايد الفقر
وانعدام النمو االقتصادي وتبعات مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا،
في الوقت الذي لم ن َر تحركا ً تضامنيا ً عربيا إلنشاء صندوق إقليمي للتضامن
االجتماعي يهدف إلى دعم البلدان األق ّل نموا ً والمع ّرضة لخطر تفشي هذا
الوباء ،بما يو ّفر لها اإلغاثة في حاالت نقص المواد الطبية والغذائية والطوارئ
الصحية ،كما لم نشهد تحركا ً على مستوى الخطر الداهم من قبل الصناديق
والمؤسسات المالية واإلنمائية العربية القائمة ،وكذلك المؤسسات المالية
المتعددة األطراف ،لتوجيه استثماراتها نحو القطاع الصحي وكذلك دعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والعمل على المساعدة إلعادة هيكلة سداد
الدين العام وخفضه ،بما يسهم في تخفيف األعباء المالية عن هذه البلدان،
ويتيح لها معالجة تداعيات جائحة كورونا»؟
وتابع غصن« :رغم أن المبادرات الوطنيّة الحتواء تفشي هذا الوباء
في العديد من البلدان العربيّة كانت فورية وجديرة بالثناء ،إال أن جائحة
فيروس كورونا كشفت هشاشة األنظمة الصحية القائمة غير القادرة على
التصدي لهذا الوباء ،ما يستوجب مسارعة الحكومات إلى تعزيز نظم
الحماية الصحية واالجتماعية ،بدءا ً من توسيع شبكات األمان االجتماعي
والرعاية الصحية الشاملة وتأمين السكن بالكلفة األدنى ،ودعم المعوزين
والفقراء والفئات الهشة والمهمشة والنازحين والالجئين ،والنهوض
بالمشاريع الصغيرة وحمايتها من اإلفالس ،ودفع عجلة االقتصاد بما يحول
دون انهيار اقتصاديات هذه البلدان».
ولفت إلى أنّ جائحة كورونا «كشفت فضيحة مدوية حيث تبين أنّ ما
يزيد عن  55%من سكان العالم ال يحظون بأي شكل من أشكال الحماية
االجتماعية ،كما أنّ حوالي  40%من الناس ال يتمتعون بالتغطية الصحية
المالئمة ،وال تتمكن النسبة العظمى من العمال واألجراء في العالم تح ّمل
أوزار البطالة أو العيش بنصف راتب .وبالتالي هم مجبرون على العمل حتى
ولو تعرضوا وع ّرضوا حياتهم وحياة من حولهم لخطر اإلصابة بالمرض،
فهم بكل األحوال بحاج ٍة إلى العمل من أجل تامين لقمة العيش».
وقال غصن« :في م��وازاة خطر اإلصابة بهذا الفيروس القاتل ال يجب
االستهانة بالضائقة االجتماعية والمعيشية التي سوف يواجهها عالم ما
بعد جائحة كورونا ،حيث من الضروري استباق المرحلة وإعطاء األولوية
لصياغة أنظمة الحماية االجتماعية الشاملة وإع��داد برامج تسهم في
التخفيف من حدّة األزمة وتحقيق التنمية المستدامة».
وعبر غصن باسم االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «عن تضامننا مع
عمال وشعوب الوطن العربي وفي كافة أرجاء المعمورة» ،مثمنا «التضحيات
الجمة التي يقدمها أولئك الذين يقفون على خطوط التماس في مواجهة هذا
الوباء القاتل من أطباء وممرضين وممرضات وموظفين وعمال ومتطوعين».
وطالب «بمضاعفة الجهود والتعاون الدولي في مكافحة ومنع تفشي هذا
الوباء وتأمين صحة وسالمة البشر والكف عن االعتداء على حقوق العمال
وأجورهم واستغالل أصحاب العمل الظروف االقتصادية الصعبة السابقة
لجائحة كورونا ،ذريعة لتسريح العمال وتقويض الحقوق والضمانات
االجتماعية لألجراء وزيادة الضائقة االجتماعية والمعيشية على محدودي
الدخل ،وجعل العمال يدفعون تكلفة األزمة االقتصادية والتداعيات الناجمة
عن تفشي هذا الوباء المقيت».

جانب من الحضور

غصن يلقي كلمته

كورونا والعمال ...معاناة فوق المعاناة

وأض��اف« :تأتي جائحة كورونا لتضيف على الطبقة العاملة ،معاناة
فوق معاناتها ،ففي الوقت الذي توقعت منظمة العمل الدولية زيادة البطالة
العالمية بنهاية العام  2020نحو  200مليون شخص ،وأن الحماية
االجتماعية المالئمة ال تغطي سوى  27%من سكان العالم ،وأنه في كل عام
يفقد حوالي  2.3مليون عامل حياتهم ،فضالً عن األعباء الثقيلة المتمثلة في
األمراض المهنية ،جاءت تحذيرات المنظمة العالمية من النتائج المدمرة
التي ستخلفها الجائحة على العمال ،حيث أكدت أن سوق العمل يواجه
«أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية» ،متوقعة أن تؤدي أزمة وباء
فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء  6.7في المئة من إجمالي ساعات العمل
في العالم في النصف الثاني من عام  ،2020أي ما يعادل  195مليون وظيفة
بدوام كامل ،من بينها  5ماليين وظيفة في الدول العربية ،إذ أن اإلغالق
الجبري ألماكن العمل وتوقف دورة اإلنتاج في العديد من دول العالم بسبب
تفشي الوباء انعكس سلبا ً على أكثر من  81%من القوى العاملة العالمية
والبالغ عددها  3.3مليار انسان ،فخسر الماليين من العمال أعمالهم .كما
أوضحت المنظمة أن أكثر العمال تأثرا ً يتركزون في قطاعات محددة منها:
قطاع الغذاء والفنادق ( 144مليون عامل) ،وقطاع البيع بالجملة والتجزئة
( 582مليونا) ،وقطاع خدمات األعمال واإلدارة ( 157مليوناً) ،وقطاع
التصنيع ( 463مليونا) ،حيث أنّ تلك القطاعات تشكل نحو  37.5%من
التوظيف العالمي حسب تقارير موثوقة .باإلضافة إلى العمال في القطاع
غير المنظم».
ودعا غصن العمال العرب وعمال العالم «إلى الوحدة والتضامن في
مواجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية الخطيرة الناجمة عن هذه
الجائحة المدمرة» ،مطالبا «الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ،إلى تأمين
أعلى معايير الصحة والسالمة المهنية جنبا إلى جنب مع تأمين فرص العمل
الالئق والحماية االجتماعية و تحقيق المزيد من اإلنجازات والمكتسبات،
لرفع مستوى المعيشة وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية ،تحقيقا للكرامة
اإلنسانية والعدالة االجتماعية وضمانا لالستقرار والسالم العالمي».
كما دعا «عمال الوطن إلى مواصلة العمل والكفاح من أجل الدفاع عن
الحقوق والحريات النقابية ،وتحقيق المزيد من المكتسبات لحقوقهم
االقتصادية واالجتماعية وصيانة وح��دة الحركة النقابية العربية
واستقالليتها وديمقراطيتها ،وتعزيز التزامها وارتباطها بقضايا العمال
والمجتمع ،ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الحركة النقابية العربية،
وتمكينها من مواكبة التحديات التي تفرضها المتغيرات االقتصادية
االجتماعية والتكنولوجية ،لمواجهة تفشي البطالة وتفاقم بؤر العوز والفقر
ومستنقعات الجهل واتساع الفجوات في المجتمعات العربية.

التوازن بين النمو االقتصادي
والتنميةاالجتماعية

وه��ذا يتطلب تعزيز وح��دة الحركة النقابية العربية وتطوير بناها
وشعاراتها وآليات عملها ،وذلك عبر صوغ استراتيجية نقابية عربية ،تهدف
إلى تحقيق التكامل والتوازن بين النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية بما
يتالءم مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا ،خصوصا لجهة أنماط
العمل الجديدة وأبرزها «العمل عن بعد» ،خارج مواقع العمل ،والذي يحتاج
إلى نقاش معمق ال يتسع المجال في هذه الندوة لتناوله».
كما دعا «إلى المزيد من التعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك
وب��ذل الجهود لتحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي العربي وإقامة
السوق العربية المشتركة ،وتعزيز الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع
العام وتطويره وتخليصه من الشوائب والسلبيات والعوائق البيروقراطية،
باعتباره ضمانة لالستقرار االجتماعي واألمن الوطني والقومي».

العولمة االقتصادية وآثارها

في المحور الثاني ،أش��ار غصن إلى «أن الحوار االجتماعي حول أثر
العولمة االقتصادية والتداعيات االجتماعية الناتجة عنها ،يبقى المرتكز
األس��اس للبنية التنموية في الوطن العربي والمسرى اإللزامي لتحقيق
العدالة االجتماعية والمعبر األساس للشركة االجتماعية بين أطراف اإلنتاج
الثالث :الحكومات وأصحاب العمل والعمال ،من أجل مواجهة التحديات
االقتصادية واالجتماعية التي تتفاقم في غياب الحوار االجتماعي».
وقال« :إدراكا ألهمية هذا الموضوع الذي لم يغب مرة عن أعمال مؤتمرات

هل تطيح ( ...تتمة �ص)1
قائدا ً لجهاز الموساد .تلك العملية التي تح ّولت الى فضيحة دولية
أيضاً ،اضطرت «إسرائيل» نتيجة لها أن تخضع وترسل الترياق
الى األردن وإعطاءه لمشعل ،تحت ضغط الملك األردني ،الحسين
بن طالل ،وتهديده بإلغاء اتفاقية السالم مع «إسرائيل» ،اذا لم
تنقذ حياة مشعل (كان مواطنا ً يحمل الجنسيه األردنية ويقيم في
عمان آنذاك).
 )3فشل الموساد ،مرات عدة ،في اغتيال علماء إيرانيين ،ومن
بينهم العالم محسن فخري زاده ،سابقاً.
 )4ولكن الفشل األكبر ،للموساد اإلسرائيلي ،يتمثل في «نجاحه»
في اغتيال العالم اإليراني ،محسن فخري زاده ،وذلك لألسباب
التالية:
أ) الخالف الشديد الحاصل حالياً ،بين نتن ياهو ورئيس الموساد
من جهة ،وبين بقية األجهزة األمنية والجيش اإلسرائيلي ،من جهة
أي
أخرى ،على خلفية تنفيذ عملية االغتيال ،من دون التشاور ،مع ٍ
من تلك األجهزة األمنية والعسكرية ،مطلقاً ،حسب معلومات كبار
الصحافيين والمحللين السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين،
وكذلك حسب تقديرات مراكز األبحاث األمنية في «إسرائيل».
ب) االشتباك العلني المفتوح ،بين نتن ياهو وقائد الموساد من
جهة ،وبين جميع األحزاب السياسية اإلسرائيلية ،خارج تحالف
نتن ياهو ،من جهة أخرى .علما ً أن الشخصية السياسية ،التي
تقود هذا التح ّرك ،المناهض لنتن ياهو وسياسة تف ّرده بالقرار،
هو يائير ليبيد ،والذي بدأت شعبيته باالرتفاع المتسارع ،بين
الجمهور اإلسرائيلي ،وذلك النعدام ثقة هذا الجمهور بنتن ياهو
وبزعيم حزب أزرق أبيض ،شريك نتنياهو في الحكومة ،الجنرال
بني غانتس.
ج) رفض قيادة الجيش اتخاذ أية إجراءات إضافية ،لمواجهة
أي ر ّد إيراني محتمل ،وذلك تعبيرا ً عن رفض وزارة الحرب (بني
غانتس) وهيئة األركان لتحمل مسؤولية القرارات الفردية التي
يتخذها نتن ياهو .وفِي هذه الحالة قراره بالموافقة ،على اغتيال
العالم النووي اإلي��ران��ي ،من دون التشاور مع قيادة الجيش
واألجهزة األمنية األخرى ذات الصلة.

وهذا يعني ،حسب المعلومات التي يتداولها محللون وخبراء
إسرائيليون ،أن قيادة الجيش قد أبلغت نتن ياهو أنها ليست
مسؤولة عن أية نتائج تتر ّتب على الر ّد اإليراني المحتمل .وهو أمر
نادر الحدوث جدا ً في «إسرائيل» ،إذا لم تكن هذه هي المرة األولى
التي يرفض فيها الجيش اإلسرائيلي تحمل وزارة رئيس الوزراء.
أيّ انّ هناك شرخا ً كبيرا ً داخل األجهزة اإلسرائيلية ،العسكرية
والسياسية ،ذات الصلة بموضوع قرار االغتيال وتنفيذه وتحمل
ِو ْز َر تداعياته.
د) الهلع الشديد ،الذي يجتاح المجتمع اإلسرائيلي ،خوفا ً
من الر ّد اإليراني ،وطلب العديد من الجهات السياسية والنخب
السياسية والصحافية والبحثية ،من الحكومة العمل على
إيجاد وسيلة ،إلقناع إي��ران بعدم ال��رد ،وذلك ألن قرار تنفيذ
عملية اغتيال فخرزاده كان قرارا ً فردياً ،اتخذه نتنياهو وليس
اإلسرائيليون.
علما ً أن أوساط نتن ياهو ومحازبيه يواصلون محاوالت إقناع
السكان أن إيران لن تر ّد على العملية ،نتيجة لما تعانيه من مشاكل
وانقسامات داخلية ،إضافة الى المشاكل ،التي تواجه حلفاءها في
اليمن والعراق وسورية ولبنان ،وعدم رغبتها في االنجرار الى
حرب واسعة.
أي أنهم يحاولون إقناع الجمهور بأن «ضعف» إيران سيمنعها
من الردّ .إال أن الجمهور يرفض االقتناع بهذه الطروحات ويواصل
غضبه ورفضه لسياسات نتن ياهو الفردية ويتوعّ دون بإسقاطه
في االنتخابات المقبلة مهما كانت الظروف وبغض النظر عن
التباينات السياسية والمجتمعية.
من هنا فإنّ إيران ،ورغم خسارتها كبير علمائها النوويين ،هي
المنتصرة في الميدان وليس نتن ياهو ،حسب تقديرات الخبراء
اإلسرائيليين ،من خارج تحالف األخير ،المقتنعين بأن اغتيال هذا
العالم ليس فقط لن يوقف المشروع النووي اإليراني ،بل لربما
يع ّززه ويفتح الطريق إلى تغيرات استراتيجيه واسعة في الدور
اإليراني ،اإلقليمي والدولي.
بعدنا طيبين قولوا الله...

منظمتي العمل العربية الدولية منذ التأسيس ،حدد مؤتمر العمل الدولي
في فيالدلفيا العام  1944أهداف المنظمة وغايتها ،وقد أصبحت المشاركة
المباشرة ألصحاب العمل والعمال توجها إلزاميا جديدا متقدما للمنظمة
الدولية بما يضع فريقي اإلنتاج في كفة متساوية مع فريق الحكومات،
ويخلق الثقة بين األط��راف ويشركهم في القرار ،رغم المصالح المختلفة
والمتباعدة والمتضاربة في بعض األحيان ،ما يحقق نتائج إيجابية ويؤدي
إلى االتفاق في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتنموية
والبيئية ،ال سيما أن العولمة التي اعتنقت المبادئ االقتصادية النيو ليبرالية
وآليات «اقتصاد السوق» أدت إلى فوارق اجتماعية خطيرة ،ما يستدعي
حوارا اجتماعيا يحظى بالمصداقية للحد من آثارها السلبية وتحقيق عولمة
عادلة تعيد التوازن بين النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية ،بما يحقق
األهداف المرجوة منها وهي االزدهار االقتصادي ورفاه المجتمع».
واعتبر أن «ال بديل عن الحوار االجتماعي من أجل صياغة السياسات
االقتصادية بمهارة بما يوازن بين المصالح المتناقضة ألصحاب العمل
والعمال وبين مضاعفة األرباح وتخفيض الكلفة ،بين زيادة األجور وتحسين
التقديمات االجتماعية واستخدام األيدي العاملة المنخفضة األجر من دون
أي حماية اجتماعية ،فضال عن مراعاة المصالح المشتركة المتصلة بتشجيع
االستثمار وتحفيز اإلنتاجية وزيادة فرص العمل والحد من البطالة ،ذلك أن
الحوار االجتماعي البناء يؤدي إلى االستقرار االجتماعي ويحافظ على السلم
األهلي».
وذكر بأن «أجندة العمل العربية للتشغيل التي اعتمدتها كافة الدولة
العربية في المنتدى العربي للتشغيل في عام َ 2009تؤكد على أولوية تعزيز
الحوار االجتماعي ،والتشجع على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية
تحث الحكومات على إقرار اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحوار
االجتماعي وربطه بالحريات العامة وتطبيقها ،وتدعو أيضا ً إلى إضفاء
الطابع المؤسسي عليه .وهذه «األجندة» خير دليل على رغبة كافة األطراف
في الحوار اإلجتماعي من أجل تحقيق التنمية ومواجهة التحديات في
إطار الوحدة والعمل المشترك .كما أن المؤتمر اإلقليمي األول حول الحوار
االجتماعي العربي الذي استضافته منظمتا العمل الدولية والعربية في
العام  2010أعلن في اختتام أعماله عن اتفاقية لبناء أطر وطنية جديدة
للحوار االجتماعي وتطوير األطر القائمة».
وتابع غصن« :رغم كل هذه الرغبات في الحوار وهذا التنسيق المستمر
إال أن تجارب كثيرة جرت في عدة دول عربية ،قليل منها تكلل بالنجاح حيث
أصدرت منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقريرا في عام
 2013حول« :نظرة جديدة إلى النمو االقتصادي ،نحو مجتمعات عربية
منتجة وشاملة» أظهر أن أكبر حاالت العجز المسجلة في المنطقة العربية
هي في مجالي الحماية االجتماعية والحوار االجتماعي ،وهذا ما يدفعنا إلى
ضرورة معرفة مواطن الخلل إلصالحه ،ألننا في الحقيقة نمر بمرحلة دقيقة
أصبحنا فيها جميعا ،على يقين بأن الحوار االجتماعي أولوية تحتاج إليه
بالدنا بشدة ،من أجل اإلصالح والبناء ،وإن مستلزمات الحوار االجتماعي
وشروط نجاحه األساسية تستوجب وقبل أي شيء:
 توفر الحريات النقابية وجود منظمات نقابية ممثلة للعمال معترف بها يحظى العمال بحقاالنضمام إليها وحق التنظيم ،تتمتع بحرية إدارة شؤونها والدفاع عن
مصالح عمالها ،حركة نقابية عمالية مناضلة موحدة مرصوصة الصفوف
مؤثرة وقوية.
 وجود مصالح مشتركة متبادلة بين أطراف اإلنتاج تبدأ من حاجةكل منهم إلى اآلخر لتحقيق تطلعاته وأهدافه ومصالحه ،يتأتى من حوار
اجتماعي للحد من التوتر والنزاعات التي تنشأ فيما بينهم.
 اقتناع أط��راف اإلنتاج بالحوار االجتماعي بحيث يؤدي إلى نتائجإيجابية تؤمنه اتفاقات العمل الجماعية ،تنظم شروط العمل وتتوافق مع
مصالحهم المشتركة وتتمتع بقوة ملزمة لمختلف أطراف اإلنتاج.
 االعتراف بحق اإلضراب متى فشل الحوار االجتماعي بما يؤدي إلىخلق توازن في عالقات العمل بين األطراف الثالثة».
واعتبر «أن ضمانات نجاح الحوار االجتماعي تنطلق من كفالة حق
التنظيم واستقاللية الحركة النقابية وحريتها في إدارة شؤونها والعمل على
وحدتها وتكاتفها ،وال بد أيضا ً من رفع الوعي لدى أصحاب األعمال لدورهم
السياسي واالقتصادي واالجتماعي في تأمين االستقرار وتكوين منظمات
تكون مهمتها رفع هذا الوعي بحيث ينخرطون في الحوار اإلجتماعي ،وال
يبقى هدف أصحاب األعمال تحقيق األرباح فقط ،ولو على حساب حقوق
العمال ،وأن تلتزم الحكومات الحيادية والموضوعية في النقاش والحوار

واحترام االتفاقيات العربية والدولية ،وأن تدرك دورها الحقيقي في الرعاية
االجتماعية ،فتسعى إل��ى إنشاء معاهد متخصصة في مجال البحوث
ودراسات العمل وتأهيل مفتشي العمل ،وبذلك تتحقق التنمية المستدامة
المبنية على أسس من العلم والمعرفة والحوار الحقيقي».
وشدد على «أهمية الحوار االجتماعي في وطننا العربي ،خصوصا في هذا
الزمن الرديء والمرحلة الداكنة وتحدياتها الخطيرة وأثر التطرف واإلرهاب
واالحتالل اإلسرائيلي ،ومخططات الدول االستعمارية وأدواتها الرأسمالية-
صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية -من أجل السيطرة
على ثروات بلداننا وإفقار شعوبها ،وانعكاس ذلك على عملية التنمية والتقدم
االقتصادي في وطننا العربي وعلى العمال ومحدودي الدخل بشكل خاص.
من هنا تأتي أهمية «الحوار اإلجتماعي» بين ثالثي اإلنتاج  -الحكومات
وأصحاب العمل والعمال -انطالقا من:
• احترام المعايير الدولية المتعلقة بالحوار االجتماعي.
• تحديث تشريعات العمل الوطنية وتطوير إدارات العمل.
• تعزيز استقاللية منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل من خالل
بناء قدراتها الفنية وتمكينها الحصول على المعلومات.
• تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الميادين وكافة البرامج
واألنشطة.
• وضع مؤشرات الحوار االجتماعي ،كجزء من المؤشرات العامة للعمل
الالئق.
• تنظيم لقاءات ثنائية وثالثية في العديد من المجاالت المهنية والقطاعية،
ذلك أن الحوار االجتماعي ال يمكن أن يتحقق دون أرضية صلبة للحوار تواجه
التحديات وتزيل المعوقات ،انطالقا من احترام الحقوق األساسية في العمل
طبقا لما جاء في إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل الصادر عن
منظمة العمل الدولية العام .»1998
وأشار «إلى أن االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي تأسس في
الرابع والعشرين من شهر آذار  1956أعلن في مقدمة دستوره عن تمسكه
بالحوار االجتماعي ودعمه العمل العربي المشترك وأنه مستمر في حمل
رسالته السامية والنضالية ،كإطار يعبّر عن وحدة الطبقة العاملة العربية
وكفاحها من أجل إقامة المجتمع العربي الديمقراطي وتحقيق العدالة
االجتماعية» ،معتبرا أن ذلك «مرهون بتحرير األرض العربية من قوى
االستعمار والهيمنة واالستغالل بكافة مظاهرها العسكرية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتحرير فلسطين واألراضي العربية
المحتلة من العدو اإلسرائيلي ،وترسيخ التضامن العمالي العالمي والدفاع
عن حقوق العمال ،منطلقا من ترسيخ مؤسسات العمل العربي المشترك
والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقضايا العمل والعمال
وانطالقا ً من دوره كعضو فاعل في منظمتي العمل العربية والدولية من خالل
تمثيل أكثر من مئة مليون عامل عربي».
واعتبر «أنّ التحديات التي تواجه العالم اليوم من إرهاب واحتالل وهجرة
وبطالة ونزوح تتطلب منا المزيد من التعاون والتحالف من أجل مواجهة
السياسات الرأسمالية النيو ليبرالية المتوحشة والعولمة االقتصادية
الجائرة التي تقود الكرة األرضية إلى الدمار والضياع ،كما تتطلب وضع
الخطط الالزمة لمواجهة تلك التحديات من أجل تحقيق العمل الالئق وتأمين
الحماية االجتماعية والصحية والسالمة المهنية والحفاظ على البيئة،
ّ
وحق التنظيم
والنضال من أجل ضمان حقوق العمال وكرامة العامل
النقابي والتفاوض الجماعي ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه
الحركة النقابية العمالية العالمية على مختلف المستويات ال سيما البطالة
والهجرة والنزوح».

اإلرهاب االقتصادي

وأك��د أنّ اإلره��اب «ال يتمثل فقط بسفك دم��اء األبرياء بل يتمثل أيضا ً
بالحصار االقتصادي والمالي والعقوبات الجماعية وهو أسوأ أشكال اإلرهاب
الذي تمارسه الدول االستعمارية ،وفي مقدمتها الواليات المتحدة األميركية
وأتباعها من الدول الغربية على الدول المستقلة الحرة التي تأبى االنصياع
إلمالءاتها والخضوع لهيمنتها وإذالل شعبها» ،الفتا إلى أن قانون قيصر الذي
أقره الكونغرس األميركي «استنبط من باطن العقل اإلمبريالي االرهابي».
وختم األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن
اللقاء المفتوح بالتأكيد على «التمسك بحق الشعوب في تقرير مصيرها
وخيار المقاومة لتحرير أرضها والدفاع عن سيادة وحرية واستقالل
بلدانها».

اتفاق ّيات ال�سالم ( ...تتمة �ص)1
مَن في السلطة غالبا ً ما تفرض في هذه الحالة ،لكن تظل االتفاقية ملزمة
فقط لمؤسسات الدولة السياسية ،أما عملية التطبيع والتي تشكل أحد بنود
اتفاقيات السالم المزعومة مع العدو فترتبط بقرار الشعب نفسه ،لذلك فهي
ليست ملزمة للشعوب ،فالعقل الجمعي الشعبي المصري والعربي قد استقر
الصهيوني هو العدو األول ألمتنا العربية وال يمكن أن نقبل
على أن العدو
ّ
التطبيع معه رغم عقد اتفاقيات رسمية من قبل السلطة السياسية.
و ُتع ّد اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس السادات عام  1979مع
العدو الصهيوني خير شاهد وخير دليل ،ففي أعقاب نصر أكتوبر 1973
ويمكن قبله ب��دأ الرئيس ال��س��ادات في التفكير والتشاور والتفاوض مع
األميركان والصهاينة للترتيب إلنهاء حالة العداء مع العدو الصهيوني على
المستوى الرسمي ،وجاءت أولى الخطوات العملية باإلعالن المذهل للرئيس
السادات أمام البرلمان المصري في عام  1977بعزمه على الذهاب إلى القدس
والتحدث أمام الكنيست ،وبعد خطابه بأيام قليلة تلقى الدعوة من حكومة
العدو الصهيوني مرحبة بحرارة بالزيارة التي ت ّمت في  9نوفمبر  1977وفي
أعقابها بدأت محادثات السالم المزعومة التي انتهت بتوقيع اتفاقية كامب
ديفيد بين الرئيس السادات ورئيس وزراء العدو الصهيوني مناحيم بيغن في
 17سبتمبر  1978بعد مفاوضات سرية استمرت  12يوما ً برعاية الرئيس
األميركي جيمي كارتر ،وفي  26مارس  1979تم التوقيع على معاهدة السالم
المصرية االسرائيلية في واشنطن عاصمة الواليات المتحدة األميركية.
وأث��ارت اتفاقية السالم المزعومة ردود فعل معارضة في مصر ومعظم
الدول العربية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي ،ففي مصر استقال
وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته االتفاقية وأطلق عليها «مذبحة
التنازالت» وكتب في كتابه «السالم الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد» الذي
نشر في مطلع الثمانينيات أن «ما قبل به السادات بعيد جدا ً عن السالم
العادل» ،وعلى الصعيد العربي عقد مؤتمر قمة رفضت فيها االتفاقية واتخذت
جامعة الدول العربية قرارا ً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجا ً على
االتفاقية المزعومة ،وعلى المستوى الشعبي خرجت التظاهرات الرافضة في
كل العواصم العربية بما فيها العاصمة المصرية ،ورغم حالة الرفض الرسمي
والشعبي استمر الرئيس السادات في طريق استكمال إجراءات االتفاقية بما
يتوافق مع الدستور المصري ،حيث عرض االتفاقية على البرلمان بعد 15
يوما ً من توقيعها ،وتصدّى للمعاهدة  16نائبا ً فقط وعلى الرغم من موافقة

األغلبية إال أن صوت المعارضة كان مدويا ً ومدعوما ً شعبيا ً فاضطر في اليوم
التالي لجلسة البرلمان  11أبريل  1979إعالن حل مجلس الشعب ،وطرح
المعاهدة لالستفتاء الشعبي طبقا ً لنصوص الدستور ،كما طرح حل المجلس
لالستفتاء أيضاً ،وجاءت النتيجة موافقة باإلجماع ،وتمت دعوة الناخبين
النتخابات جديدة في يونيو .1979
وعلى الرغم من تمرير الرئيس السادات لالتفاقية السياسية على المستوى
الرسمي إال أنه لم يتمكن من تمرير بند التطبيع ألنه يتعلق بالعقل والضمير
الشعبي ،لذلك لم تحاول السلطة السياسية في مصر على مدار ما يزيد عن
األربعة عقود كاملة فرض بند التطبيع على الشعب المصري ،إلدراكها أن
التطبيع ليس قرارا ً سياسيا ً كاالتفاقية المزعومة .فاالتفاق السياسي ال يمكن
أن يغير كراهية الشعب للعدو الصهيوني الملوثة أياديه بدماء شهداء الوطن،
والمغتصب لألرض العربية والتي تقر االتفاقيات المزعومة باستمراره في
احتاللها ،فالشعب يؤمن بأن معركته مع العدو معركة وجود وليس حدود كما
يفهمها القادة السياسيون الذين يوقعون االتفاقيات ،وما عرضناه بالنسبة
لكامب ديفيد هو نفسه ما يمكن عرضه وقوله بالنسبة التفاقية أوسلو ووادي
عربة.
وعندما حاول العدو الصهيوني قبل أيام اختبار التطبيع مجددا ً مع الشعب
المصري عبر ممثل شهير يمتلك قاعدة جماهيريّة عريضة بين الشباب المصري
معتقدين أن هؤالء الشباب الذين ولدوا بعد كامب ديفيد قد يسهل اصطيادهم
لفخ التطبيع ،وجدوا أنفسهم في مآزق شديد ولمسوا بأنفسهم حجم الكراهية
والرفض الشعبي عبر مواقع التواصل االجتماعي التي اخترعوها كوسيلة
للتجسس وقياس الرأي العام داخل مجتمعاتنا ،ولعل العبارة التي أطلقها
الممثل يلوم فيها جمهوره على خذالنه خير رسالة للعدو الصهيوني أن
محاوالتهم لن تؤتي بثمارها.
وهنا نعود ألنصار التطبيع محدودي العدد وال��ق��درات العقلية داخل
المجتمع المصري والعربي ونقول لهم كفى تزييفا ً للوعي وخلطا ً لألوراق.
فاالتفاقيات المزعومة ملزمة لمؤسسات الدولة السياسية ،أما التطبيع فهو
قرار شعبي بامتياز ،وأي مسؤول سياسي حتى ولو كان رئيس الدولة قد
يلتزم باالتفاقيات الموقعة مع العدو ما دام في موقعه السياسي ،لكن حين
يتحدث بوصفه مواطنا ً عاديا ً فسوف يرفض أي لقاء ولن يقبل بالتقاط صورة
واحدة مع أحد أبناء العدو الصهيوني ،اللهم بلغت اللهم فاشهد.
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الروائ ّية الفل�سطين ّية �سلوى البنا لـ«البناء» :القا�سم الم�شترك في كل ما كتبت هو فل�سطين
الأدب متعة وراحة للقلب �شرط �أن ال يكون �سالح ًا للهدم
علي بدر الدين
األديبة الروائية والقصصية واإلعالمية،
سلوى البنا ،ليست بحاجة إلى تعريف ،ألنّ
شهرتها سبقتها الى التحليق عاليا ً في فضاء
عالم األدب والرواية والقصة ،وعلى الخريطة
العربية وال��دول��ي��ة ،ل��غ��زارة نتاجها وتميُّز
كتاباتها التي تحاكي اإلنسان والقضية.
وجهتها ،فلسطين دائماً ،وهي المسكونة
في عقلها ،وروحها ،وقلبها ،الذي ينبض حبا ً
وعشقا ً لفلسطين الحبيبة.
التقت «ال��ب��ن��اء» ال��روائ��ي��ة الفلسطينية،
وسألتها ،كيف تع ّرف سلوى البنا نفسها
للقارئ؟
ـ فلسطينية ال تزال تقبض أصابعها على
جمر القضية وتصوغها عشقا ً بحجم وطن.
نسألها :من الصحافة الى األدب ،وتحديدا ً
والقصة القصيرة ،أين وجدت سلوى
الرواية
ّ
نفسها أكثر؟ وما هو الرابط برأيك بين األدب
والصحافة؟
أجابت :األدب هاجسي كان وال ي��زال منذ
طفولتي ،من بداية تشكيلي للحروف.
في الحقيقة هو موهبة تحاكي الحلم ،تولد
مع صاحبها و ُتصقل بالممارسة ،و ُتغنيها
التجارب ويُنضجها انصهار الكاتب فيها
وتماهيه مع عوالمها .لقد كتبت القصة القصيرة
والرواية وأنا طالبة في اإلعدادية والثانوية،
حتى ف��ي طفولتي المبكرة كنت أختفي
لساعات في ما يس ّمى «تتخيتة» ،وأترك لخيالي
العنان ليصوغ مغامرة مش ّوقة أقرب الى قصة
قصيرة ،وهذا ما أعنيه بالحلم ،ترابط الخيال
مع الصورة وترجمته لحروف ،وضخ الروح

فيها لتنبض الحياة بالشخوص واألمكنة.
لذا ال أستطيع القول إنّ الصحافة سبقت
األدب وإنْ كانت في تجربتي قد أضافت وأغنت
األدب ،على عكس ما يعتقد البعض بأنها
تنعكس سلبا ً على األدب.

{ كيف ومتى ولد أ ّول عمل إبداعي لك؟

ـ أول عمل أدبي مطبوع ،كان رواية «عروس
خلف النهر» ،وهي أقرب الى القصة الطويلة،
منها ال��ى ال���رواي���ة ،وت��ت��ن��اول ف��ي أحداثها
تجربتي الشخصية ،في النضال والشهادة
من خالل ارتباطي بالمناضل المقاوم ابراهيم
اسطمبولي ،الذي اغتاله العدو الصهيوني قبل
زواجنا بأسبوع.
بهذا العمل أردت أن أك ّرس وجود الشهيد في
نبضي ،وهذا ما حدث فعالً ،فهو ال يزال حيا ً في
داخلي ويرافقني في ك ّل محطات حياتي.
من تلك الرواية انطلق قلمي ليخط الحقا ً
«اآلتي من المسافات» و «مطر في صباح دافئ»
و «امرأة خارج الزمن» و»عشاق نجمة» و»ست
الحسن» عدا المجموعات القصصية.
القاسم المشترك ف��ي ك � ّل م��ا كتبت ،هو
فلسطين بمعنى االلتزام بالقضية.
أعتقد أنّ أح��دث أعمالي رواي���ة «عشاق
نجمة» ورواية «ست الحسن» تعدّى إطارهما
حدود فلسطين ليضيء على واقعنا العربي
والهجمة الشرسة التي تستهدف تمزيقه
وتفتيته وابتالعه وتحديدا ً سورية ولبنان.
«ست الحسن في ليلتها األخيرة» تشكل
بداية مرحلة جديدة في حياتي األدبيّة بك ّل
المقاييس.

{ ماذا يعني لك االلتزام باألدب ،وأين هو
اآلن في الرواية الحديثة؟

ـ أعتقد أنّ السؤال ،كان يجب أن يكون أين
هو اإلبداع اليوم ،أين هي الرواية؟
لقد ت ّم اغتيال الرواية من خالل هدم ثوابتها
واعتماد النص المفتوح ،وبالتالي تع ّمم عنوان
اإلبداع ليطال ك ّل ما تنتجه األقالم الركيكة ما
أفقد الكلمة أه ّم مضامينها ،التغييب هنا ليس
عفويا ً بالتأكيد ،أما االلتزام بمعنى محاكاة
األدب لقضايا الناس ،فقد أصبح موضة قديمة
صح التعبير ،تع ّرض صاحبها للنقد وهذا
إذا
ّ
أيضا ً ليس عفوياً.
المطلوب تفريغ األدب من أه � ّم عناصره،

وهي التنوير الفكري وشحذ العقول ،والحفاظ
على مق ّومات الوطن واألمة.
صحيح أنّ األدب متعة ،وراحة للقلب ،شرط
أن ال يكون سالحا ً للهدم.

{ ما هو جديدك؟

ـ عملي الجديد ،يشكل إضاءة صارخة على
تجربة بحجم عم ٍر مزروع بك ّل ألوان الحياة،
من نجاحات وفشل وومضات حزن ومحطات
فرح.
ال أستطيع اآلن أن أضع له اسما ً أو هوية،

د.هناء عبد الخالق لـ «البناء»« :فن التجهيز ر�ؤية جديدة للواقع والحياة»
حوار نبيل المقدم
ول��د «ف��ن التجهيز» م��ن خالل
أع��م��ال فنية تتميّز ب��روح البحث
والتجريب ،وتثير الدهشة لدى
المتلقين .فن يضع العنصر اليومي
خ��ارج سياقه المعتاد ،ليخلق له
معاني ج��دي��دة ،ويسلط الضوء
على ما تمتلئ به الحياة من أشياء
صغيرة ال ُتعطيها أهمية لكنها مع
ذلك تشكل جزءا ً كبيرا ً من اهتمامنا.
ح��ول ه��ذا ال��م��وض��وع ك��ان هذا
ال��ح��وار م��ع ال��دك��ت��ورة ه��ن��اء عبد
الخالق التي سلطت الضوء مؤخرا ُ
على ه��ذا ال��ف��ن م��ن خ�لال كتابها
«فن التجهيز إشكالية العالقة بين
المبدع والمتلقي».
نحن اليوم نتحدث عن موضوع
قد تكون معرفته محصورة بمن
يتعاطون في الفن التشيكلي أو ما
شابه .

{ ه��ل لنا أن نلقي نظرة عامة
على النوع من الفنون؟

قبل دخ��ول غمار فن التجهيز ال
بد من ال��ع��ودة إل��ى الماضي ،منذ
التغييرات التي شهدتها الحضارة
الغربية ،نهاية الحرب العالمية
الثانية ،ثم أزمة العالقة بين الفن
والمجتمع في أوروب���ا ..في بداية
الستينيات م��ن ال��ق��رن الماضي،
حين ب��دأ مفهوم ج��دي��د لألشياء
يتشكل في ذاك��رة الفن التشيكلي،
وخرجت األشياء من هدوء الطبيعة
الصامتة في اللوحة التقليدية ،إلى
ضجيج الحياة اليومية المعاصرة.
فأصبحنا نلمس الجمال المنفرد
لألشياء أو الجو الخاص بها ،من
خالل العديد من االتجاهات الفنية،
ومن خالل أجيال شابة من الفنانين.
وهذا أدى إلى التشكيك بوظيفة الفن
ودوره.

�إ�ضاءة

{ ما هي مصادر هذا الفن وما
هي فلسفته؟

ف��ن التجهيز ه��و أح��د فنون ما
بعد الحداثة ومن أبرز اتجاهاتها
ال��م��ع��اص��رة .ه��و ول��ي��د ك��ل ه��ذه
التغيرات التاريخية ،السياسية،
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة .هو
نتيجة ت��ط��ور المفاهيم والقيم
الجمالية لدى الفالسفة والمفكرين،
وكذلك المجتمع ونظرته إلى الفن
نظرة فنية مبنية على فكر معاصر.
ف��ن التجهيز ه��و أح��د المظاهر
المثيرة في فنون العصر الحديث
ت��م� ّي��ز ب��إن��ش��اء ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي في
عالقة مترابطة بالبيئات الكاملة،
ك��أح��د ال��ت��ط��ورات ال��ه��ام��ة لمزج
الفن بالحياة .فن التجهيز هو فن
يرفض التركيز على أحد األشياء
كموضوع مستقل في سبيل التفكير
في العالقات القائمة بين العناصر
ومصادرها وتفاعلها مع األسس
التصميميّة التي يرتكز عليها هذا
الفن.

{ هل هو رؤي��ة جديدة للواقع
والحياة؟

لقد تح ّررت الفنون التي تعتمد
على الوسائط المتعدّدة ،ومنها
ف���ن ال��ت��ج��ه��ي��ز م���ن ك��اف��ة ال��ق��ي��ود
المتوارثة ،وأظهرت رؤي��ة جديدة
للواقع والحياة وت��أث��رت بالعلم
والتكنولوجيا في نظرتهما للمكان،
مما غير من طبيعة الفنون المكانية،
بعدما فجرت موقعها التقليدي إلى
فضاء أوسع ،وبعد إضافة الزمان
بوصفه بُعدا ً رابعا ً للمكان .فأصبح
يعج بالحركة وينطلق بالقوى
واإلمكانات ،وهذا ما أدى إلى النحت
الفضائي ،من خالل االعتماد على
الفراغ في تشكيل عالقات مختلفة
مع الكتلة ،وبإضافة مواد جديدة
لينتقل إل��ى البعد التحديثي ذي

اإليقاع المتسارع للتراكم المعرفي،
بحيث تخطى ما هو معهود إلى حد
بات يُنعت بالضبابي والالمعقول.

{ م��ا ه��و م��وق��ع ه��ذا ال��ف��ن بين
الفنون في لبنان؟

فن التجهيز بات اليوم لغة عالمية
ت�لام��س ح��ي��اة اإلن��س��ان اليومية
و ُتحاكي تطلعاته .وألن أهمية أي
عمل فني تكمن في عملية التواصل
بين طرفي المعادلة الفنية ،أي بين
المبدع والمتلقي ،وأن الواقع في
لبنان يُشير إلى وجود فجوة كبيرة
بين بعض األساليب الحديثة في
الفنون البصرية ،ومنها فن التجهيز
وبين المتلقين .فإننا أصدرنا كتابا ً
ب��ع��ن��ون «ف���ن التجهيز إشكالية
العالقة بين المبدع والمتلقي».
وق��د تبنى ه��ذا الكتاب مرحلة ما
بعد الحداثة والظروف التي قادت

إليها ،والتي أنبثق منها فن التجهيز
وأسس هذا الفن ومرتكزاته.
لقد حفلت الخارطة التشكيلية
لفن التجهيز ف��ي لبنان ،بتنوع
ال��م��واض��ي��ع واألش��ك��ال اإلب��داع��ي��ة
والتقنيات العملية المتن ّوعة،
لفنانين لبنانيين ،نشروا مسيرتهم
في لبنان وأماكن أخرى في العالم.
ه��ذا التوجه الجديد ف��رض نفسه
على ال��ف��ن التشكيلي ،ليس في
ق��اع��ات ال��ع��رض فحسب .ب��ل في
األماكن العامة في بعض األحيان.
ه��ذه األعمال المركبة والمجهّزة،
التي تتك ّون من أجزاء عدة ،تتخللها
عروض فيديو ومؤثرات صوتيّة،
إنها ثقافة تشكيلية ورؤية بصرية
تنبض بجو فني راق.

{ أي���ن ت��ك��م��ن ال���ف���رادة ف��ي فن
التجهيز؟

أترك لقلمي حرية مطلقة ليشكل هذا المولود
الجديد.
***
من مؤلفاتها الروائية :عروس خلف النهر،

اآلت��ي من المسافات ،مطر في صباح داف��ئ،
المأمور ،إمرأة خارج الزمن ،عشاق نجمة.
في القصة :الوجه اآلخر ،كوابيس الفرح،
حذاء صاحب السعادة.

مراء
وَر َد ٌة حَ َ

العمل التجهيزيّ كل متكامل ،كل
عنصر فيه يرتبط باآلخر ليشكل
جمالية وقيمته الفنية ،ألن الجمال
يتشكل بناء على اجتماع عناصر
متعددة ويرتبط إدراك���ه بجملة
من الظروف والمؤثرات الداخلية
والخارجية ،كما تشترك في إدراكه
وت��ذوق��ه ح��واس مختلفة تتفاعل
مع القلب والعقل لتخرج بالتصور
الجمالي والمتعة الفنية المنشودة.
الضيفة في سطور:
 د.هناء عبد الخالق. فنانة تشكيلية لبنانية. اس���ت���اذة ف��ي ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ونالجميلة وال��ع��م��ارة ف��ي الجامعة
اللبنانية.
 أقامت ثالثة معارض فرديةوشاركت في العديد من المعارض
في لبنان والخارج.

} أسامة محسن

َ
سريعة
أُحَ ا ِو ُل َت
سخين دَمكِ البَار ِد ِبقصيد ٍة َ
َلكنْ عَ لَ َّي أ َّوال ً َتخدي ُركِ
الص َو ِر
ِ
ببعض ُّ
انظري م َ
ِن ال َّنافذة
ْ
ين َ
تلك البُقع َة م َ
أ َ َت َر َ
ِن ال ُّتراب؟
ال ّتي فوقها وردة حمراء؟
َتح َتها طِ ف ٌل م ْي ٌت
كان عليه أنْ يحيا ويَك ُب َر ك ِديْوانِ ِ
شع ٍر
َ
سمعين أن ِي َن األرض؟!
أ َ َت
إ َّن ُه ُي َتم ِت ُم:
«لستُ ِبمستوى ال ُم َ
نافسة،
هُ م أثريا ُء ومِنْ أبنا ِء البَلد،
الحزن،
وأنا مِنْ دَول ِة ُ
الحزنِ وعَ طشان».
فقي ٌر مِنْ دول ِة ُ
تنظري م َ
ِن ال َّنافذ ِة أرجوكِ
ال
ْ
و ُ
َغ ّ
السماءِ
ض ْي الب َ
َص َر عَ نِ َّ
أنتِ َوحدكِ
َ
عيشين وَحدَكِ فوق ال ُّتراب.
َت

الأدب الوجيز ..جدل ّية الحجم والكتلة
*

} د .الحبيب الدايم ربي

قد توفر اإلبداالت الفنية الجديدة ،في كثير من الحاالت ،مخرجا ً
مش ّرفا ً لبعض عديمي المواهب ،فيحاولون ركوبها ،ظنا ً منهم أنها
«سه ٌل ُسلّ ُمها» ،وأنها سبيلهم لتغطية عجزهم .والحال أن ال مكان
للسهولة في الفن الجدير بفنيته .فالذين تلقفوا قصيدة النثر من
منطلق عجزهم عن االستجابة للمعايير الخليلية ،أو الذين احتضنوا
القصة القصيرة جدا ً والومضة وقصيدة الهايكو والنثيرة والتغريدة
و ...نكاية في قصورهم عن كتابة أجناس أخرى ،كل هؤالء وسواهم
لن يفلحوا في مسعاهم أو يأتوا بجديد .وهذا التطاول الذي نلحظه
في واقع الممارسة األدبية له ما يضاهيه في مجاالت أخرى كالغناء
والتشكيل والمسرح وما إليه.
لذلك فإن األسئلة العميقة التي يطرحها «األدب الوجيز» تقتضي
وعيا ً نظريا ً وإجرائيا ً للخوض فيها وتحصينها من الدخالء ومواكبتها،
بل والمساهمة فيها .حتى يتم قطع الطريق على كثير من الباحثين،
عن موطئ قدم ،ضمن هذا المشروع الجديد.
طوال تاريخ األدب والنقد لم تفلح التنظيرات في البرهنة على أن
«الحجم» محدّد جوهري من محددات اإلبداع .كل ما هنالك أن الحجم
ظل عنصرا ً تكميليا ً يتم التوسل إليه وبه إلنقاذ التعاريف من تهافتها.
وبالتالي ظ ّل استحضاره في السياق مجرد نافلة من الممكن االستغناء
عنها دونما تأثير كبير .وفي هذا الصدد لم يوافق إدغار أالن بو على أن
يدخل «الطول في ميزان األثر األدبي» وذهب إلى أن االعتقاد في ذلك
بمثابة «حكم مشؤوم» وجب التخلص منه .بيد أن «بو» سرعان ما
نقض نفسه بنفسه حين ذهب إلى تحديد زمن «الكولومبياد»« ،حيث
القصيدة ال تتجاوز أبعادها ما يمكن أن يُقرأ في ساعة واحدة» ،وحين
اعتقد بإمكانية تقليص طول القصة القصيرة إلى ساعتي قراءة جهراً،
بل وزعم أن الرواية هي نوع «غير مكتمل» بسبب طولها.
ولئن كان لنا هنا من تعليق سريع فإننا نرى «بو» يتحدث عن
«القصة القصيرة» ،في زمنه ،وليست «القصة» ،في مطلق األحوال.
وقد كانتا مختلفتين آنذاك عما هما عليه اليوم .أي أنهما كانتا معا ً أكثر
طوالً .هذا إذا أدخلنا الطول ،من منظوره ،في معادلة التجنيس.
صحيح أنه العتبارات ديداكتيكية كان يت ّم اللجوء ،بين الحين
والحين ،إلى المعيار الكمي للتمييز بين النصوص والتلفظات ،ضمن
أنواع ،داخل الجنس األدبي الواحد ،كالتفريق بين القصيدة والمقطوعة
مثالً ،وهو تفريق غير ُمقنِع بما يكفي ما دامت المقطوعة ،وكما تستعلن

ذا َتها ج��زءا ً من ك��ل ،أي أنها ج��زء مقتطع من قصيدة ،ي��راوح بين
البيتين والسبعة أبيات .وما تعدي ذلك ،فمن البداهة أنه قصيدة أو
مط ّولة .ولو أن هذا االصطالح (التمييزي) ،في حد ذاته ،ليس بداهة.
وإنما ظل محل خالف بين الدارسين والنقاد ،لهذا يساورنا الظنّ بأن
سؤال «الحجم» في األدب يلتمس جوابا ً من خارج األدب ،كما يبتغي
س��ؤال القصة جوابا ً من خ��ارج القصة .وهو إلى ذلك س��ؤال ب ّراني
يريد استجداء مق ّوم تعريفي للقصة من أشراط ال قصصية ،إن جاز
التعبير .وإال فما معنى تغيير التوصيفات الخارجية للقصة (قصة
قصيرة ،قصة قصيرة جداً ،قصة ومضة) إن كان للقصة حيّز ملموس
مخصوص!! وهذا اإلجراء االلتفافي ال يختلف عما قام به الشكالنيون
الروس حين لجأوا إلى تعريف القصة بواسطة الرواية عبر المقايسة
بينهما في المشاكلة واالختالف .وكان من شأن ذلك تعريف «مجهول
البيان» بـ «مجهول البيان» وقد عبّر عن هذه الخيبة ،حين قال فيكتور
شلوفسكي« :يجب أن أعترف ( )...أنني لم أعثر بعد على تعريف
للقصة القصيرة».
نحن نعلم أن هناك قواسم مشتركة بين القصة والرواية ،فالقصة
ربيبة الرواية ،لكن القصة غير الرواية ،وال دخل للحجم في االختالف
بينهما ،كما أن هناك قواسم بين القصة والقصيدة ،وبين القصة
والقصة القصيرة والقصة القصيرة جداً ،ال دخل للحجم فيها أيضاً،
لكن ما المقصود بالحجم أصالً؟ خاصة أن أدوات القياس تختلف من
مرحلة إلى أخرى .هل الحجم هو السند (الحامل) الورقي الرقمي أم
هو الوعاء الزمني ،أم عدد الرموز والكلمات؟ هل هو سمك الكتاب ،طوال ً
وعرضا ً وسماكة؟ أهو الجيجا  gigaوالميجا  mega؟ وهل يستقيم
هذا القياس في أمر مرتبط بالقصة والخاطرة والومضة؟ ال بأس من
أن يقاس زمن المسرحية ،كما حدده أرسطو ،بدورة شمسية( ،من
منظور ذلك العصر) ،والواقع أنها دورة أرضيّة بالحساب الكوبيرنيكي
الحالي .لكن قياس األثر األدبي بحجم مفارق قد يدعو إلى التساؤل
الحذر.
نحن نعتبر الحكاية خصيصة نوعية للقصة (وال���رواي���ة)
وهالمي
فعرضي
والمسرحية ،إلى جانب خاصيات أخرى ،أما الحجم
ّ
ّ
ومقحم في المايجمع والمايمنع .وإذا كانت الحكاية ثابتا ً من ثوابت
القصة ،وباقي المحكيات والمسرودات المتآخية ،فإنها بدورها) أي
الحكاية) ال تقاس بالحجم .واكتمالها رهين بتقنيّاتها النوعية ال بما
تمأله من فراغ مكاني أو زماني .لذا فليس للطول والقصر عالقة بها
إال من باب التجويز ،ما لم نقل االشتطاط .الحكاية متأبية دوماً ،وهي

حين تنتهي ال تنتهي ألن حجما ً ما يفرض عليها ذلك ،وإنما العتبارات
أخرى ينبغي رصدها .فحكاية (أو حكايات) شهرزاد دامت ألف ليلة
وليلة من دون أن يحاصرها سقف الحجم ،ومن دون أن تنتهي حتى،
وهي حين كانت تتوقف كل ليلة مع ب��وادر الصباح يكون المعطى
السياقي ،هو المتحكم في توقفاتها ال المسبق الحجمي.
صحيح أن س��ؤال الهوية ،على أهميته ،لن يكون بديلاً عن
سؤال الكينونة ،فـ «م��ن؟» و «كيف؟» ينطرحان في اآلن ذاته على
قدم المساواة ،من غير تقديم أو تأخير لهذا أو ذاك .والهوية من هذا
المنطلق ،ال تسبق الكينونة وإنما تحايثها .إنها تشك ٌل ممتد في الزمان
والمكان وليس معطى ناجزا ً مكتمالً .ولئن كان الشكل ،كصوغ وبناء،
قيمة ال يمكن تجاوزها في القصة فإن الحجم يظل مجرد تابع ال فرق
يقدّمه وال إضافة يصنعها ،إال القليل جداً .علما بأن هناك اختالفا ً بيّنا ً
براني .الشكل
جواني وبين الحجم كوعاء
بين الشكل بما هو تكوين
ّ
ّ
بنية ونسق تكويني بينما الحجم قالب وعاء .ال نريد ،هنا ،أن نلغي
زج��ا ،فهو ذلك االعتياد الذي
الحجم من الحساب ،ألنه يفرض ذاته ًّ
كلما طردناه رجع إلينا خ ّبًا وركضاً .بيد أننا نفضل فك االرتباط بينه
وبين أجناسية الكتابة ،بالنظر إليه من زاوية التحوالت التي قطعتها
األجناس األدبية وهي تتشكل عبر تاريخها الممتد .وقد حصل أن
تغيرت حجوم أجناس أدبية وفنية ،في الطول والقصر ،من دون أن
يزحزحها هذا التغير عن انتمائها األجناسي .ولئن كان لنا أن نمثل
بالقصة ،فسنفترض أن سيرتها ابتدأت مع انتقال الحكاية من العصر
الشفوي إلى عصر التدوين ،فالقصة بهذا المعنى حكاية مكتوبة وفق
طريقة أوصلت شكلها إلى أقصى الممكنات لدى كاتبها ،هي إذن سقف
الموهبة ال سقف األدب .فما مدى الحجم ،عندما نستحضر مقياس
الحجم ،الذي انوجدت به القصة في بدايات تش ّكلها وما التطورات
التي خضع له حجمها ،تمددا ً أو ضموراً ،عبر هذا التاريخ؟ وهل من
أسباب كانت تقف وراء تبدل حجوم القصة وباقي األجناس األخرى
خالل رحلتها؟
قد تفيدنا البيولوجيا في فهم آليات التطور المفترضة التي طرأت
على حجوم القصة ،بين الطول والقصر ،إذ إن نظرية المارك (/1744
 )1829القائلة بـ» أن جميع األنواع الحية ـ بما فيها اإلنسان ـ قد
انحدرت من أنواع أخرى» والتي تعزو «النشوء االرتقائي» إلى العوامل
الطبيعية للحياة ،وفق مبدأ التكيف .فحجم األعضاء (وكلمة حجم هنا
مالئمة) يتقوى أو يضمر حسب ما تقوم به من حركات وأدوار .فكلما
كان اشتغالها (وتشغيلها) قويا ً انعكس ذلك على حجمها والعكس

بالعكس .فيما نظرية داروين ( )1882 / 1809تؤمن بالتنازع بين
الكائنات من أجل البقاء ،والبقاء يكون لألقوى .ألن «الطبيعة تنتقي
فقط ما فيه مصلحة الكائن الذي ترعاه» والقدرة على التكيف .وهذه
النظرية وإن بدت ظاهريا ً مناقضة لما جاء به المارك إال أنها تتكامل
معها .والنظريتان معا ً قد تصلحان ،كل من جهتها ،لتفسير ما لحق
األجناس األدبية من طول ومن قصر .أثناء النشوء والتطور واالرتقاء،
والتمدد أو التكلس في حجم القصة ،مثال ،كان مرده ،في الغالب ،إلى
عوامل ال صلة لها باألدب إال من جهته التداولية والسوسيوتاريخية.
وهذا معناه أن الحجم كان وما يزال غير محايث لألنا القصصي وإنما
هو مفروض بقوة الواقع الحاضن له .فمن المعلوم أن القصة ابتدأت
أول ما ابتدأت ،في الغرب كما في الشرق الحقاً ،طويلة الحجم ألن
مقتضيات العصر في غياب فنون كتابية منافسة كثيرة ،وكانت حاجة
الناس إليها حيوية بالقدر الذي كانت تحتاج الجرائد إليها ،حديثة
العهد ،لملء بياضاتها واالستجابة لما يبتغيه القراء من تسليات
وحكايات أدبية .وألن الطول في الحكاية ،لألسباب التي ذكرنا
بعضها ،هو المبدأ ،فقد جاءت النصوص القصصية األولى في حجم
الرواية أو أقرب ،ولهذا السبب عرفت الرواية بالقصة وليس العكس.
ونص «الجحش الذهبي» ألبوليوس ،مثالً ،هو قصة طويلة ،ونحن
هنا نستعير االصطالح الذي أطلقه محمد حسين هيكل على «الرواية».
وتم اعتبار هيمينغواي قصاصا ً وليس روائياً .فحيثيات لجنة جائزة
نوبل أفادت بأن نص «العجوز والبحر» قصة ،ال يعني هذا أن الحدود
بين الجنسين دارسة وإنما هي متاحة للخرق في كثير من األحيان
بالرغم من االختالفات الجوهرية بين هذين الجنسين .الطول كان
ضرورة وظل إلى عهد قريب ساري المفعول في األدب العالمي .ولئن
لم يعُ د يتسع له صدر الجرائد والمجالت ،لـ»وفرة المواد» ،فما فتئت
الكتب تحتويه ،وما قصص ماركيز وبول بولز وبورخيس ويوسف
إدريس وغسان كنفاني ومحمد زفزاف إال تمثيالت غير حصرية ،حتى
أن بعض الكتب ال تضم سوى قصتين أو ثالث ،مما يؤكد إلى أي مدى
هي طويلة .ولعل من يقرأ القصص التي كتبها رواد القصة في العالم
العربي سيقف على هذه الحقيقة البسيطة ،كما هو الحال عند جبران
خليل جبران والمنفلوطي وطه حسين ويوسف السباعي ويوسف
إدريس وسميرة بنت الجزيرة العربية وإميل حبيبي وعبد الكريم
غالب ومبارك ربيع وسواهم ،مع تفاوتات في الطول ال في القصر.

* عضو هيئة ملتقى األدب الوجيز
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الرو�سي �سوروكين يعلن � 3سيناريوات
ّ
لتنظيم �أمم �أوروبا في �صيف العام 2021
قال أليكسي سوروكين مدير عام اللجنة المنظمة لكأس األمم
األوروبية  2020في سان بطرسبورغ ،إن االتحاد األوروبي
 UEFAسيق ّرر في بداية آذار ما إذا كان سيسمح للمشجعين
حضور المباريات أم ال .وعقد أمس الثالثاء ،اجتماع اللجنة
اإلقليمية للتحضير لبطولة كأس أمم أوروب��ا «يورو »2020
في المدينة الروسية سان بطرسبورغ .وقال سوروكين عبر
الهاتف لوكالة «نوفوستي» الروسية« :سنكتشف في أوائل
آذار متى سيقرر االتحاد األوروب��ي شكل البطولة األوروبية.
وحتى اآلن ،لم يتم االلتزام بأي قرارات أساسية من قبل يويفا،
وعلى األرجح سيتم تحديد توقيت القرار ليتزامن مع اللجنة
التنفيذية» .وتابع« :سيت ّم تطوير ثالثة سيناريوهات ،وهذا
ينطبق بالتساوي على جميع المدن المستضيفة ،وإحداها
سيناريو غير مرغوب فيه للغاية بالنسبة لنا وهو بغياب
الجمهور ،وآخر يسمح للجمهور بالتواجد لحضور المباريات،
وهناك خيار يعتبر ح�لاً وسطا ً بتقييد عدد المتفرجين في
المدرجات» .وأ ّك��د سوروكين أن سان بطرسبورغ ستكون
جاهزة أليّ من سيناريوات االتحاد األوروب��ي في ظل جائحة
كورونا .وتابع سوروكين« :لقد سمعنا اليوم تقارير جميع
اللجان وجميع اإلدارات .يمكننا أن نقول إن المدينة تدرك
جيدا ً ما يمكن القيام به .والمدينة لديها موقف بناء من جميع
القضايا .ليس لدينا مشاكل لم يتم حلها .بطبيعة الحال،
الجزء األساسي (التحضير) مرتبط بقرار وموقف االتحاد
األوروب��ي الذي تنتظره جميع المدن ،وال توجد تغييرات في
الشكل حتى اليوم» .وكان من المقرر أن تقام النسخة الـ16
لبطولة كأس األمم األوروبية بين  12حزيران و 12تموز ،2020
بمشاركة  24منتخباً ،في  12مدينة أوروبية ألول مرة في تاريخ
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اتحاد الطاولة يحدّ د موعداً
النتخاب �إدارة جديدة
ّ
الترشح النتخاب لجنة إدارية جديدة مق ّررة
أعلن االتحاد اللبناني لكرة الطاولة فتح باب
عند الرابعة من بعد ظهر السبت في  12كانون األول الحالي في قاعة «بانوراميك» التابعة
لنادي مون السال .وع ّمم االتحاد على أنديته كتابي دعوة لحضور الجمعيّة العموميّة
وشروط المشاركة فيها .وتتضمن:
ـ الجمعيّة العموميّة العاديّة :في حال لم يكتمل النصاب في الجلسة األولى (النصف
زائدا ً واحداً) فإنها مدع ّوة لالنعقاد في جلسة ثانية بتاريخ  19الحالي في المكان والزمان
عينهما ويكون النصاب قانون ّيا ً بمن حضر.
ـ الجمعية العمومية االنتخابية :يكون النصاب قانونيا ً في الجلسة األولى بحضور
الثلثين وإلاّ ستكون الجمعية العمومية مدع ّوة حكما ً إلى اجتماع ثانٍ يعقد يوم السبت
الواقع فيه  2020/12/19في المكان والزمان عينهما ،وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة
الثانية بحضور النصف زائدا ً واحدا ً من األعضاء تكون الجمعيّة العموميّة مدع ّوة حكما ً
إلى اجتماع ثالث يعقد يوم السبت الواقع فيه  2020/12/26في المكان والزمان عينهما
ّ
الترشح من االثنين  30تشرين الثاني إلى السبت
وبمن حضر من األعضاء .وفتحت مهلة
ّ
المرشح شخص ّيا ً إلى أمانة س ّر
في  5كانون األول .وتسلّم طلبات الترشيح مو ّقعة من
ّ
المرشح أن يكون لبنان ّيا ً قد ات ّم الثامنة
االتحاد في مق ّر االتحاد في كفرشيما .ويشترط في
عشرة من عمره وأن يتقدّم بصورة عن هويته أو إخراج قيده اإلفرادي وصورة شمسية
حديثة .ويكون متم ّتعا ً بحقوقه المدنيّة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة ،وأن
يتقدّم بسجل عدلي ال يعود تاريخه ألكثر من ثالثة أشهر .وأن اليكون عضوا ً في أي هيئة
إداريّة التحاد آخر.

المسابقة ،احتفاال ً بالذكرى الـ 60النطالق البطولة ،لكن انتشار
فيروس كورونا دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل ،بين 11
حزيران و 11تموز  .2021والمدن المق ّرر أن تستضيف الحدث
الكروي القاري هي :أمستردام (هولندا) ،باكو (أذربيجان)،
بلباو (إسبانيا) ،بوخارست (رومانيا) ،بودابست (المجر)،

كوبنهاغن (الدنمارك) ،دبلن (إيرلندا) ،غالسكو (إسكتلندا)،
ميونخ (ألمانيا) ،س��ان بطرسبورغ (روس��ي��ا) ،إضافة إلى
العاصمتين ،اإليطالية روم��ا التي من المق ّرر أن تستضيف
المباراة االفتتاحية ،واإلنجليزية لندن التي من المق ّرر أن
تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

عمالق ال�س ّلة الأ�سترال ّية �أندرو بوغوت
نهائي
يعلن اعتزاله اللعب ب�شكل
ّ

�إ�صابة هاميلتون بالكورونا قبل �سباق البحرين!
أصيب بطل العالم في الفورموال  1البريطاني لويس هاميلتون
بفيروس كورونا المستجد .وذكر حساب فورموال  1على تويتر
أن هاميلتون سيغيب عن سباق جائزة البحرين الكبرى نهاية
ه��ذا األسبوع في الجولة قبل األخيرة للموسم ،بعد اختبار
إيجابي لـ  .Covid-19وأكد بيان مرسيدس أن لويس يُعزل
اآلن وف ًقا لبروتوكوالت  .Covid-19وجاء في البيان« :خضع
لويس لثالثة اختبارات األسبوع الماضي وجاءت النتيجة سلبية
في كل مرة ،آخرها كان بعد ظهر األحد في حلبة البحرين الدولية

كجزء من برنامج االختبارات الموضوعة لسباقات نهاية عطلة
األسبوع .ومع ذل��ك ،فقد استيقظ صباح االثنين مع عوارض
خفيفة وت ّم إبالغه في الوقت نفسه أن أحد الذين كان على احتكاك
بهم قبل وصوله إلى البحرين قد ثبتت إصابته الحقاً» .وتابع
«لذلك ،أجرى لويس اختبارا ً إضافيا ً وجاءت النتيجة إيجابية.
تم تأكيد ذلك عن طريق إعادة االختبار .يقوم لويس اآلن بعزل
نفسه وفقا ً لبروتوكوالت كورونا وإرشادات هيئة الصحة العامة
في البحرين .بعيدا ً عن العوارض الخفيفة ،فهو يتمتع بصحة

جيدة» .وقال االتحاد الدولي في بيانه أمس الثالثاء« :بامكان
فيا ،الفورموال  1ومرسيدس التأكيد اليوم أنه خالل اختبارات الـ
PCRاإلجبارية قبل سباق جائزة صخير الكبرى ،جاءت نتيجة
لويس هاميلتون إيجابية» .وأشار البيان الى أن «اإلجراءات التي
وضعها االتحاد الدولي للسيارات والفورموال  ،1ستضمن عدم
وجود تأثير أوسع على حدث نهاية هذا األسبوع» الذي يش ّكل
المرحلة السادسة عشرة قبل األخيرة من هذا الموسم الذي توج
هاميلتون ومرسيدس بلقبيه عند السائقين والصانعين.

ي�سمي  50العب ًا
«اليويفا»
ّ
ليختار منهم
ت�شكيلته المثال ّية

نيوكا�سل طلب ت�أجيل لقائه مع �أ�ستون فيال
ب�سبب ّ
تف�شي كورونا في �أروقة النادي
ك��ش��ف��ت ت��ق��اري��ر ص��ح��اف��ي��ة
إن����ك����ل����ي����زي����ة ع�������ن س���ع���ي
ن��ادي ن��ي��وك��اس��ل إل��ى تأجيل
م��ب��ارات��ه ض��د أس��ت��ون ف��ي�لا في
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
ال��ق��دم ،وال��ت��ي ستقام ي��وم بعد
غ���� ٍد ال��ج��م��ع��ة ،ب��س��ب��ب تفشي
فيروس كورونا  Covid-19في
النادي .ونشرت شبكة «سكاي
سبورتس» تقريرا ً قالت فيه إن
إدارة نيوكاسل يونايتد أبلغت
الع��ب��ي��ه��ا ب��ع��دم ال��ح��ض��ور إل��ى
ملعب المران بعد تفشي فيروس
كورونا في النادي .ويجري نادي
نيوكاسل حوارا ً مع رابطة الدوري
اإلنكليزي الممتاز بشأن التأجيل
المحتمل للمباراة بعد أن ُطلب
من الالعبين االبتعاد عن ملعب
ال��ت��دري��ب ب��ع��د تفشي ف��ي��روس
كورونا .ومن المقرر إجراء مسحة
طبية أخ���رى لالعبين ،ال��ي��وم،
األربعاء.
وأصيب خمسة أفراد في النادي
بكوفيد -19حتى اآلن ،من بينهم
ثالثة قبل فوز نيوكاسل  2-صفر
على كريستال ب��االس ،األسبوع

ح��االت إيجابية لكوفيد -19في
االختبارات التي ج��رت بين 23
و 29تشرين األول ،لكنها لم تحدد
األندية أو األفراد .ولم يلعب العبو
نيوكاسل أالن سانت  -مكسيمين
وآن��دي ك��ارول وجمال السيلس
ورايان فريزر وإيزاك هايدن أمام
ب��االس ،لكن النادي لم يؤكد ما

الماضي ،واثنان آخران في بداية
األسبوع الحالي .وقالت «سكاي
س��ب��ورت��س» إن م��ق � ّر ت��دري��ب��ات
نيوكاسل أغلق ،يومي اإلثنين
والثالثاء ،بينما سيجري النادي
تقييما ً للموقف.
وق����ال����ت راب����ط����ة ال������دوري
اإلنكليزي الممتاز ،إن هناك عشر

إذا ك��ان��وا مصابين أو يعزلون
أنفسهم بسبب فيروس كورونا.
ومن المنتظر أن يلتقي نيوكاسل
مع أستون فيال ،الجمعة المقبل،
وإذا استطاع جمع  14العبا ً في
تشكيلته ستمضي المباراة قدما ً
وفقا ً لبروتوكول الدوري اإلنكليزي
الممتاز الخاص بكوفيد.-19

أع��ل��ن االت���ح���اد األوروب������ي ل��ك��رة ال��ق��دم
الـ»يويفا» ،أمس الثالثاء ،عن قائمة الالعبين
المرشحين لدخول تشكيلة الفريق المثالي
للـ»يويفا  .»2020وض ّمت قائمة الترشيحات
الرسمي لـ»يويفا»  50العبا ً من
على الموقع
ّ
الدوريات األوروبية الكبرى:
ـ في حراسة المرمى :أليسون بيكر ،أنتوني
لوبيز ،كيلور ن��اف��اس ،مانويل نوير ويان
أوبالك.
ـ ف��ي خ��ط ال��دف��اع :داف��ي��د أالب���ا ،ألكسندر
أرن����ول����د ،أن��خ��ي��ل��ي��ن��ي��و ،خ����وان ب��ي��رن��ات،
أل��ف��ون��س��و دي��ف��ي��ز ،م��ات��ي��اس دي ليخت،
ستيفان دي ف��ري ،هانز هاتيبور ،جوشوا
كيميتش ،بريسنيل كيمبيمبي ،سيرجيو
رام��وس ،أن��دري روبرتسون ،تياغو سيلفا،
داي���وت أوباميانكو وفيرجيل ف��ان داي��ك.
ـ في خط الوسط :تياغو ألكانتارا ،حسام عوار،
إيفر بانيجا ،نيكولو باريال ،كينغسلي كومان،
كيفين دي بروين ،برونو فرنانديز ،أليخاندرو
غوميز ،ليون غوريتسكا ،كاي هافيرت ،جوردان
هندرسون ،جوسيب إيليشيش ،ماركينيوس،
توماس مولر ومارسيل سابيتزر.
ـ ف��ي خ��ط الهجوم :إيرلينغ ه��االن��د ،دي
ماريا ،جواو فيليكس ،سيرجي جنابري ،شيرو
إيموبيلي ،هاري كين ،روبرت ليفاندوفسكي،
روميلو لوكاكو ،ساديو ماني ،كيليان مبابي،
ليونيل ميسي ،نيمار دا سيلفا ،كريستيانو
رونالدو ،محمد صالح ورحيم سترلينغ.

قرر أندرو بوغوت ،أحد أبرز العبي كرة السلة في أستراليا ،اعتزال اللعب بشكل فوري
ومن دون انتظار المشاركة مع بالده في أولمبياد طوكيو العام المقبل .وأعلن بوغوت،
الذي فاز بلقب دوري السلة األميركي للمحترفين مع غولدن ستيت وريورز في ،2015
قراره في مدونته الصوتية على اإلنترنت ،أمس الثالثاء ،بعدما تأثر بالعديد من اإلصابات
في مسيرته .وقال بوغوت« :القرار لم يكن سهالً ،لكن أعتقد أنه القرار السليم .القرار
الذي اتخذته والمكان الذي سأنتقل إليه في الموسم المقبل هو ال شيء .سأنهي مسيرتي
االحترافية لكرة السلة وبشكل فوري» .وانفصل الالعب البالغ  36عاما ً عن سيدني كينغز
في أيار الماضي ،بعد إلغاء منافسات الدوري األسترالي بسبب كوفيد .-19وكان الالعب
فارع الطول ( 2,13م) التحق بفريق ميلووكي باكس في  2005ومهّد الطريق أمام انتقال
العديد من العبي أستراليا إلى الدوري األميركي .وشارك بوغوت في األولمبياد ثالث مرات،
وكان ضمن تشكيلة بالده عندما احتلت المركز الرابع في ألعاب .2016

«الفار» �سي�شارك في قيادة المباريات من بعيد!
قال االتحاد األوروب��ي لكرة القدم (اليويفا) ،أمس الثالثاء ،إن حكم الفيديو المساعد
في دوري أبطال أوروبا سيعمل عن بُعد من دولة مختلفة عن بلد الفريق المضيف ألول
مرة عندما سيلتقي إشبيلية مع تشيلسي ،اليوم األربعاء .وحتى اآلن ،كان حكم الفيديو
المساعد يعمل من داخل الملعب ،لكن في هذه المباراة سيباشر عمله من مقر اليويفا في
مدينة نيون بسويسرا .وقال اليويفا في بيان« :اختبر اليويفا بنجاح وأق ّر عمل حكم الفيديو
المساعد عن بعد… وسيطبق ذلك أل ّول م ّرة رسميا ً في مباراة بدور المجموعات في دوري
األبطال بين أشبيلية وتشيلسي ،وسيتلقى حكم أرض الملعب العون من غرفة عمليات
حكم الفيديو المساعد في نيون بسويسرا» .وأضاف اليويفا أن فريقا ً احتياطيا ً سيكون
موجودا ً داخل استاد رامون سانشيز  -بيزخوان.

بيلفيرز تحتفل بعامها ال�سابع ع�شر
لمناسبة عيد تأسيسها السابع عشر ،أقامت جمعية بيليفرز الرياضية االجتماعية،
يوما ً رياضيا ً في مختلف األلعاب ،ترافق مع تقديم عروض وتمارين رياضية باشراف
المدرب ماتيو أحوش الذي بدأ مسيرته مع النادي منذ كان ناشئاً ،باالضافة إلى تنظيم
نشاطات روحية في دار محبة لألوالد .وخالله ألقى رئيس الجمعية الشماس جاك حداد
كلمة بالمناسبة ث ّم قطع الحضور قالب الحلوى الذي حمل شعار محبة الجمعية والرب
لهؤالء األوالد.

إعداد :زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
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الكلمات المتقاطعة
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حلول العدد ال�سابق
حل :Sudoku
،942135876 ،861972453 ،753468291
،527319648 ،639854712 ،418726935
276541389 ،395687124 ،184293567
حل الكلمات المتقاطعة:

عموديا:
 ) 1روح الشرائع  ) 2ويمبلدون ،دان  ) 3لن ،تمدحان
 ) 4رينان ،اما ،دب  ) 5ته ،لندن ،لبيب  ) 6كبير ،هيلينا 7
) سورناه ،تنق  ) 8خاتمها ،مرجان  ) 9ترين ،ناوب ) 10
بدأ ،ترد ،اياب  ) 11النامي ،ابلح  ) 12لس ،نابولي ،لي.

1 .1االسم القديم لعاصمة عربية
2 .2مدينة اردنية ،مملكة عربية قديمة ،عتب على
3 .3حفر عميقة يستخرج منها الماء وما شابه ،من
الحمضيات
4 .4مدينة إيرانية ،باشرتا العمل ،متشابهان
5 .5يذبحا الماشية ،مدينة فلسطينية
6 .6عاصفة بحرية ،قطعت ،من الطيور
7 .7من الحيوانات الصدفية ،سالم ،ما رز في الحائط
من خشب وغيره
8 .8ينحت ،أظهر
9 .9خبر ،مصيف لبناني ،يبس الخبز
1010قرع الجرس ،أجابتا النداء ،مريد الشيء
1111عزيتّ ،
ينظم
1212تضجر ،فقرة ،زرع

1 .1ممثلة سينمائية أميركية راحلة
2 .2جوهر ،أبكي ،فتيات
3 .3يفارق ،للنداء ،مادة قاتلة
4 .4ع�دّد محاسن الميت ،من مشاهير المغنين في
العهد العباسي ،مدينة فرنسية
5 .5أقضي ليلتي ،أخافت
6 .6أخبر القصة ،بلدة عراقية
7 .7قلب ،ضمير منفصل ،أرخبيل في أوقيانيا
8 .8مدينة في األرجنتين ،آلة طرب ،جواب
9 .9يهتم ،سحرت
1010وجع ،شديد الخصومة ،ولد
1111من رجال الدولة في الصين
1212أحسنت إلى ،متشابهان ،نوم عميق

Su
do
ku

أفقيا:
 ) 1روبرت كوخ ،باس  ) 2وي ،يهب ،اتدلل  ) 3حملن،
يستران  ) 4ابن الرومي ،ان  ) 5ل ل ،ن ن ،رهنتما  ) 6شدت،
دهنا ،ريب  ) 7رومانيا ،ند  ) 8اندم ،لهما ،ال  ) 9حالي ،روابي
 ) 10عدا ،بنت جبيل  ) 11انديانا ،احل  ) 12جن ،بب ،قناب.

عمودياً:

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق��ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
تكرار الرقم عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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