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االنتص��ار ف��ي صمي��م المجتم��ع هو 
انتص��ار المجتم��ع بيقينه ف��ي ما هو 

الحق.

سعاده

الدعم  لمسار  متابع  أي  يكتشف  أن  صعباً  ليس   -
السلع  الس��ت��ي��راد  لبنان  م��ص��رف  ي��ق��ّدم��ه  ك��ان  ال���ذي 
والمحروقات  ل��ل��ك��ه��رب��اء  ال��ف��ي��ول  وه���ي  األس��اس��ي��ة 
الغذائية  لسوق االستهالك واألدوية والقمح والسلع 
وبعض السلع االستهالكية، أن هذا الدعم كان أقرب 
فيها  ليست  للمستوردات  شاملة  شبه  تمويل  لعملية 
فقراً،  األش��د  أو  الفقيرة،  الطبقات  لدعم  محاولة  أية 
بداعي  العمليّة  لهذه  غطاء  شكلت  التي  والحكومة 
واضحة  خطة  عليها  ُتبنى  دراسة  بأي  تقم  لم  الدعم 
مباشرة  الحاجة  ألص��ح��اب  التوّجه  بطريقة  للدعم 
التجار،  قبل  من  االستيراد  تمويل  طريق  عن  وليس 
دعم  ه��و  ال��ه��دف  أن  طالما  ي��ق��ول،  ص��وت��اً  نسمع  فلم 
لماذا  االس��ت��ي��راد،  تمويل  وليس  يستحقون،  ال��ذي��ن 
بسعر  للمستوردين  دوالرات���ه  لبنان  مصرف  يبيع 
مساهمات  تخصيص  األفضل  أليس  ليرة،   1500
للعبة  االس��ت��ي��راد  وت����رك  ال��دع��م  لمستحقي  م��ال��ي��ة 

السوق، وضمن مسؤوليّة التجار وعلى عاتقهم؟
ل��م يكن يوماً  ال��ه��دف  ال��ج��واب واض��ح، وه��و أن   -
الصرف  سعر  ارتفاع  بتدرج  التحكم  بل  الدعم،  هو 
وان��ف��الت��ه، م��ن خ��الل تمويل االس��ت��ي��راد م��ن أم��وال 
ال��م��س��م��اة اح��ت��ي��اط، س���واء ك���ان احتياط  ال��م��ودع��ي��ن 
أنفق  المصارف، وما  احتياط  أم  المركزي  المصرف 
من هذه الودائع لتمويل االستيراد، كان للحفاظ على 
التوقف  بينما  ليرة،   10000 ال�  تحت  الصرف  سعر 
الموجودة  ال�����دوالرات  م��ن  االس��ت��ي��راد  ت��م��وي��ل  ع��ن 
ليرة   1500 ب�  لهم  باعها  سواء  لبنان،  مصرف  لدى 
10 آالف ليرة للدوالر، سيؤدي حكماً  للدوالر، أو ب� 
للمستوردين  لبنان  مصرف  يقول  التي  اللحظة  في 
اشتروا دوالراتكم من السوق، الى تدحرج انهياري 
الدوالر أرقاماً  في سوق الصرف قد يبلغ معه سعر 
ليس  فيه  ليرة  أل��ف   100 ال���  رق��م  يكون  قد  خيالية، 
ال��دع��م وال  ي��ك��ون ال لترشيد  وه��م��اً وال خ��ي��االً، ول��ن 

للدعم أية وظيفة عندها.
ت��ح��ت ع��ن��وان رفع  ي��ج��ري اآلن  ال���ذي  ال��ن��ق��اش   -
أخرى،  لقضية  وهمياً  يبدو عنواناً  أو ترشيده  الدعم 
المستوردات  سلة  تقليص  ليس  ال��ي��وم  فالمطروح 
الدوالرات  لبنان  يبيعها مصرف  التي  أي  المدعومة، 
المخصص  ال��دوالر  بيع  سعر  تعديل  أو  لالستيراد، 
سوق  م��ن  لبنان  مصرف  انسحاب  ب��ل  لالستيراد، 
ال��س��وق يمول االس��ت��ي��راد، وفي  ال���دوالر وت��رك  بيع 
ال��س��وق م��ص��در ل��ل��دوالر ه��و ت��ح��وي��الت االغ��ت��راب، 
طلب  وس��ي��ؤدي  المستوردات  ف��ات��ورة  نصف  يوفر 
تمويل االستيراد الى محاولة سحب مدخرات الناس 
تكفي  وال��ت��ي  ال����دوالرات،  م��ن  منازلها  ف��ي  المجّمدة 
لحاجات  ال��ث��ان��ي  النصف  م��ن  ش��ه��ور  ستة  لتمويل 
لسحبها،  ال���دوالرات  ه��ذه  على  والطلب  االس��ت��ي��راد، 
الى  شهر  خالل  الصرف  سعر  لرفع  حكماً  سيؤدي 
وكل شهر الى الضعف،  الضعف،  اي  ليرة،   20000
)التتمة ص8(

 رفع �لدعم �أم تر�شيده

�أم �لت�شّرف بالذهب؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كرة �لدعم و�لتر�شيد تدور بين مجل�س �لنو�ب و�لمجل�س �لمركزّي.. و�لحكومة في حلقة مفرغة

ماكرون نهاية ال�شهر في بيروت لترجمة موؤتمر باري�س وتحريك الملف الحكومّي

الم�شتقبل يعترف باأن �شبب تعطيل الحكومة الفيتو الأميركّي الخليجّي على حزب اهلل 

األمم  ل��دى  الدائم  سورية  مندوب  أع��رب 
إدانة  عن  الجعفري  بشار  الدكتور  المتحدة 
األميركية  اإلدارة  »إعالن  وصفه  لما  سورية 
والقدس  المحتل  السوري  الجوالن  بشأن 

المحتلة ودعم واشنطن جريمة القرن«.
قوله  الجعفري  عن  »سانا«  وكالة  ونقلت 
خالل جلسة للجمعية العامة لألمم المتحدة 
إعالن  إدانتها  تجدد  »سورية  إن:  األربعاء 
السوري  الجوالن  بشأن  األميركية  اإلدارة 
واشنطن  ودع��م  المحتلة  والقدس  المحتل 
تصّرف  مجرد  ذلك  وتعتبر  القرن«  »جريمة 
األهلية  يملك  ال  ط��رف  ع��ن  ص��ادر  أح���ادي 
بأراض  ليتصرف  القانونية  وال  السياسية 
من  ي��ت��ج��زأ  ال  ج���زء  وه���ي  ل��ه  م��ل��ك��اً  ليست 

األراضي السورية وفلسطين المحتلة«.
كان  »م��ا  أن��ه:  ال��س��وري  المندوب  وبين 
ويتفاقم  يستمر  أن  الصهيوني  لالحتالل 
والعسكري  السياسي  ال��دع��م  ل��وال  خطره 
الدول  بعض  له  تقدمه  ال��ذي  واالقتصادي 
يجعلها  ما  المتحدة  الواليات  مقدمتها  وفي 
دولنا  بحق  جرائمه  ف��ي  م��ب��اش��راً  شريكاً 

وشعوبنا«.
سورية  مطالبة  أن  على  الجعفري  وأك��د 
موضع  قراراتها  »بوضع  المتحدة:  لألمم 
اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح���ت���الل  إلن��ه��اء  التطبيق 
مجدداً  وتؤكد  المحتلة  العربية  لألراضي 
السوري  الجوالن  على  السيادي  حقها  أن 

وال  التنازل  أو  للتفاوض  يخضع  ال  المحتل 
بالتقادم«. يسقط 

السوري  الدبلوماسي  المسؤول  وأردف 
أن: »سورية تؤكد مجدداً على موقفها الثابت 
الفلسطيني  الشعب  لحق  الداعم  والمبدئي 
المستقلة  دولته  وإقامة  مصيره  تقرير  في 
الالجئين  حق  ضمان  مع  القدس  وعاصمتها 

في العودة إلى ديارهم«.
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  وكانت 

اعتمدت بأغلبية أعضائها، قرارات عدة منها 
وقرار  الفلسطينية،  بالقضية  تتعلق  أربعة 

بشأن الجوالن السوري المحتل.
فقد  السوري،  بالجوالن  المتعلق  والقرار 
أعاد التذكير بأنه أرض محتلة وتنطبق عليه 
المدنيين  بحماية  المتعلقة  جنيف  اتفاقية 

وقت الحرب.
معارضة  مع  دولة،   88 بتأييد  حظي  وقد 

التصويت. عن   62 وامتناع  دول   9

�لقر�ر �الأممّي �أعاد �لتذكير بالجوالن �ل�شورّي باأنه �أر�س محتلة بـ 88 �شوتًا ومعار�شة 9 دول

دم�شق: تدين دعم وا�شنطن لـ»جريمة القرن«

كتب المحّرر السياسّي

ينتظر لبنان مع المنطقة والعالم انتقال السلطة في البيت األبيض للرئيس المنتخب 
جو بايدن، لرؤية حجم التغييرات التي ستدخل على السياسة األميركية وما إذا كانت 
بايدن حول  أن يكون ما صدر عن  الكثيرون  يأمل  أفضل النفراجات  ستوفر فرصاً 
عزمه العودة للتفاهم النووي مع إيران إشارة لنهاية الضغوط التي مثلتها القرارات 
التي حفلت بها والية الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب، ودفع لبنان عبر الحصار 

والعقوبات بعض الثمن وبعضاً من نتائجها.
باالنتظار تبدو الحكومة مؤجلة الى إشعار آخر، وتبدو الضغوط األميركية سبب 
علوش  مصطفى  السابق  النائب  المستقبل  تيار  رئيس  نائب  قاله  لما  وفقاً  التأجيل، 
هي  الحكومة،  والدة  طريق  في  الرئيسية  العقدة  أن  كاشفاً  تلفزيوني،  حديث  في 
شكل  أي  على  الخليجي  األميركي  الفيتو  تخطي  عن  الحريري  سعد  الرئيس  عجز 
الحكومة، حتى عبر تسمية شخصيات مقربة،  الله في  المشاركة من قبل حزب  من 
الباب للحصول على األموال  انفراجاً قريباً ألن المطلوب من الحكومة فتح  مستبعداً 
التي يفترض ان تأتي من الخليج والمؤسسات الدوليّة التي يؤثر عليها األميركيون، 
تشكيل  على  قدرته  أو  الحريري،  سعد  الرئيس  اعتذار  نفسه  الوقت  في  ومستبعداً 

حكومة بالشروط األميركية الخليجية.
ما بين التعقيد الحالي وموعد دخول الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن الى البيت 
امانويل  الفرنسي  الرئيس  وص��ول  موعد  هو  الطريق،  منتصف  في  موعد  األبيض، 
المساعدات  جمع  مؤتمر  برئاسة  قام  بعدما  األعياد،  عطلة  مع  بيروت  الى  ماكرون 

لمواجهة تداعيات تفجير المرفأ، والتي ستضخ جرعة من العمالت الصعبة في السوق، 
ومن المتوقع أن يقوم ماكرون خالل زياراته بلقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
النواب والرئيس المكلف سعد الحريري وعدد من رؤساء الكتل النيابية لتحريك المسار 
ان  يتوقع  والذي  بين ماكرون وبايدن،  القائم  التواصل  في ظل  الحكومي، خصوصاً 
يكون قد رسم إطاراً للتعامل مع الوضع في لبنان، يتيح لماكرون أن يتحرر من القيود 

التي حكمت مبادرته في ظل رئاسة ترامب وأّدت بها الى التعثر والفشل.
باالنتظار أيضاً كرة دعم السلع المستوردة، بين قرار وقف الدعم وترشيد الدعم، 
يتنقل بين مصرف لبنان الذي أرجأ مجلسه المركزي اجتماعاته للمرة الثانية بانتظار 
بانتظار  االجتماع  تأجيل  ذل��ك  سبق  بعدما  األع��م��ال  تصريف  حكومة  ستقّرره  ما 
الحكومة بوضع  النيابي بمطالبة  المجلس  انتهت جلسة  النواب، وكما  جلسة مجلس 
لبنان  مصرف  دياب  حسان  رئيسها  بشخص  الحكومة  طالبت  الدعم،  لترشيد  خطة 
موجودات  نفاد  مع  الحقيقية  المشكلة  فإن  مالية  لمصادر  ووفقاً  الدعم،  بمواصلة 
مصرف لبنان من العمالت الصعبة، واالنتقال لتمويل االستيراد من سوق الصرف 
ما سيعني ارتفاعات خيالية في سعر الصرف وهو ما سيتكفل بتبخر أي قيمة للدعم 
دوالر  تأمين  كيفية  هو  سيبقى  الكبير  وال��س��ؤال  الفقيرة،  للطبقات  توفيرها  يمكن 
االستيراد وليس سعر بيعه للتجار، ألنه ما لم يؤمن مصرف لبنان هذه الدوالرات، 
فالخطر األكبر هو سعر الصرف وليس وقف الدعم، وكي يبقى مصرف لبنان يؤمن 
هذه الدوالرات فال طريق سوى التصرف باالحتياط اإللزامي وبالذهب، وهو ما يبدو 

الموضوع الحقيقي الذي ستتكشف عنه األيام المقبلة.

 الحكومة: ال لرفع الدعم..
وسالمة المسؤول

ومع عودة الخطر األمني إلى المشهد الداخلي، بقي ملف الدعم في مقدمة االهتمام الداخلي وسط 
حال من التخبط تعيشها البالد مع عجز أركان الدولة عن مواجهة األزمة الخطيرة بحلول فورية 

لتجّنب االنفجار الشعبي المحتم فيما لو ُرِفع الدعم عن المواد والسلع األساسية.
لتقرير مصير الدعم في ضوء  وفيما لم ينعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان كما كان مقرراً 
تراجع احتياطي المركزي، أشارت معلومات »البناء« إلى أن »المجلس المركزي استأخر اجتماعه 
بانتظار توضح االتجاه الحكومي حول موضوع الدعم واالقتراح الذي سيعّده ويحيله الى المجلس 

النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه«.
رفع  »البناء«  علمت  ما  بحسب  بشدة،  دياب  حسان  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  ويرفض 
الدعم العتباره أن هذا األمر سيرتب أعباًء كبيرة على كاهل المواطنين، ويدعم دياب خيار ترشيد 
الدعم بشكٍل مدروس ويحافظ على ما تبقى من احتياطات نقدية في مصرف لبنان وشرط أال يمّس 

الطبقات الفقيرة.
وعن  الدعم.  لرفع  رئيسها  وال  الحكومة  لدى  توجه  ال  أنه  ل�«البناء«  حكومية  مصادر  وأكدت 

الحلول أجابت المصادر: »فليتحّمل سالمة المسؤولّية«. 
وأشارت مصادر وزارية معنية بالشأن االقتصادي ل�«البناء« بأّن القرار ليس بيد الحكومة بل 
عند حاكم مصرف لبنان، محّذرة من ارتفاع كبير في معظم األسعار فيما لو تم رفع الدعم بالشكل 
المجلس  إلى  لتقدمه  مشروع  وإعداد  دراسة  على  تعكف  الحكومة  أّن  »البناء«  وعلمت  المطروح. 
ومصرف  الوزارات  بين  التنسيق  هو  والتوّجه  المقبل،  األسبوع  مطلع  أقصاها  مهلة  في  النيابي 
لبنان لترشيد الدعم من خالل االختيار بين سلل السلع المدعومة وفقاً لألولويات والحاجة الملحة 

بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين.
)التتمة ص8(

 �لهجرة!

دعوة متجّددة �إلى �لحو�ر

تشكل الهجرة اليوم واحدة من وجوه األزمة العالمية، 
حيث إنها تؤثر بطريقة أو بأخرى على المجتمعات كافة 
بالنسبة  سواء  وسياسياً،  اجتماعياً  ثقافياً،  اقتصادياً، 
للدول المرِسلة أو للدول المستقبلة. لقد وعى المجتمع 
انكّب  حيث  متأخراً،  ودوره��ا  الهجرة  أهمية  اإلنساني 
على  ذلك  وانعكاس  المهاجرين  قدوم  أثر  دراسة  على 
عنها  تتولد  التي  واإلشكاليات  المضيفة  المجتمعات 

بعدم التكيّف أو االندماج الحقيقي.
العديد  بادر   2008 عام  االقتصادية  األزمة  أثر  على 
ال  الظاهرة  لهذه  قصوى  أهمية  إعطاء  إل��ى  ال��دول  من 
الهجرة  موضوع  أول��ت  التي  األوروب��ي��ة  البلدان  سيما 
إليها اهتماماً خاصاً من خالل مجموعة متخصصة في 
 ICMPD الهجرة«  الدولي لتطوير سياسات  »المركز 
المرسلة  الجنوب  بالتعاون مع دول  المركز  وعمل هذا 
لموضوع  السياسات  أفضل  وض��ع  على  للمهاجرين 
األوسط  وال��ش��رق  أوروب���ا  لمنطقة  والتنمية  الهجرة 
باإلضافة  ه��ذا  المتوسط.  البحر  منطقة  أو  وأفريقيا 
غير  االجتماعات  خ��الل  من  المتحدة  األم��م  نشاط  إل��ى 
والهجرة  للتنمية  ال��ع��ال��م��ي  ال��م��ن��ت��دى  ع��ب��ر  ال��رس��م��ي��ة 
المتحدة  العالمي للهجرة في األمم  العهد  وكذلك إعالن 

 .2016
)التتمة ص8(

 هيثم جمعة �

 مفاو�شات تر�شيم �لحدود

�لبحرّية جنوبًا توقفت؟

 

هل ُت�شتاأنف؟ وكيف...؟

في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أّي قبل 
شهر من اآلن، وبعد أن اطلعت على ما قيل إنه مواجهة بين 
اللبنانية  المطالب  طرح  حول  »اإلسرائيلي«  والعدو  لبنان 
الناقورة  مفاوضات  انعقدت  التي  البحرية  ال��ح��دود  في 
المباشرة بين لبنان و«إسرائيل« لترسيمها، بعد هذا  غير 
تنسف  فهل  إسرائيل!  »ُصدمت  عنوان  تحت  مقاالً  كتبت 
انطالقاً  هذا  كتبت  البحرّية؟«.  الحدود  ترسيم  مفاوضات 
أدائهم  وتحليل  »اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة«  بالطبيعة  معرفتي  م��ن 
الى  اليوم  وصلنا  وبالفعل  التفاوض،  في  وسلوكياتهم 
وضع يشير إلى أّن مصير المفاوضات بات تحت عالمة 
يقول  المراقبين  من  الموضوعّي  ويكاد  كبيرة،  استفهام 
بأن »إسرائيل نسفت المفاوضات أو تكاد«، فلماذا وصلنا 

الى هنا وهل تحقق ما كنا توقعناه؟
للتفاوض  »إسرائيل«  التذكير بنظرة  بّد من  البدء ال  في 
أجل  من  أوالً  التفاوض  تستثمر  »إسرائيل«  ف�  الغير،  مع 
كسب الوقت إلعداد شيء ما تفاجئ به خصَمها في سياق 
أجل  م��ن  التفاوض  ال��ى  تذهب  أو  ال��واق��ع،  األم��ر  سياسة 
االستحصال على تسليم أو إذعان الخصم بما تريد، فإذا 
اضطرت مرحلياً للتوقيع على شيء يستفيد الخصم منه 
التفاوض غرفة  من  تخرج  أن  قبل  توقيعها  تلحس  فإنها 
)التتمة ص9(

 العميد د. أمين محمد حطيط �

 لجنة عر�قية تطالب �لحكومة 

بتنويع م�شادر ت�شليح �لجي�س

طالبت لجنة األمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أمس، الحكومة 
بتنويع مصادر تسليح الجيش العراقي وعدم االعتماد على دولة واحدة.

صحافي،  تصريح  في  األعاجيبي  سعران  البرلمان  في  النائب  وقال 
إن »لجنة األمن والدفاع النيابية طالبت الحكومة بتعّدد مصادر تسليح 

الجيش العراقي، وعدم االعتماد على دولة واحدة في التسليح«.
ستلجأ  الدولة،  هذه  وبين  بيننا  العالقات  تردي  حال  »في  وأضاف: 
بال  أسلحتها  ستكون  وبالتالي  عنا،  والعتاد  السالح  قطع  إلى  األخيرة 

فعالية«.
وأشار األعاجيبي إلى أن »الجيش العراقي لديه أسلحة من دول عدة، 

منها الواليات المتحدة األميركية وفرنسا وروسيا وألمانيا«.
عن  مستمر  بشكل  العراقي  البرلمان  في  وأعضاء  خبراء  ويتحدث 
وعدم  األسلحة  مصادر  تنويع  إلى  العراقية  الحكومة  تلجأ  أن  ضرورة 

استمرارها في االعتماد على التسليح من الواليات المتحدة األميركية.
الجيش  لتجهيز  استعدادها  العراق  على  إي��ران  عرضت  أي��ام  وقبل 

العراقي باألسلحة التي يرغب بشرائها منها.
وزير الدفاع العراقي، عناد سعدون، تفقد األحد الماضي خالل زيارته 
لإلنتاج  المصرية  الدولة  وزير  برفقة  الحربي،  لإلنتاج  مصنعين  مصر، 

الحربي، محمد أحمد مرسي، وعدد من المسؤولين بالوزارتين.
ومصنع  المدرعات،  وإص��الح  إنتاج  مصنع  من  كالً  ال��وزي��ران  وزار 
 300 المتخّصصة، ومصنع  أبو زعبل للصناعات  200 الحربي، وشركة 
اإلمكانيات  حول  مصنع،  بكل  تقديمي  عرض  إج��راء  تم  حيث  الحربي، 

التصنيعية والتكنولوجية والفنية، المتوفرة في المصنع.

 �الأردن: ��شتباكات ع�شائرية في �إربد 

و�ل�شرطة تتدّخل بقنابل �لغاز 

شغب،  أعمال  األردن،  شمالي  إربد  محافظة  في  الصريح  بلدة  شهدت 
مشاجرة  خ��الل  ن��اري  بعيار  بإصابته  متأثراً  ش��اب  وف��اة  عقب  وذل��ك 

عشائرية، قبل نحو أسبوع.
الغاز  قنابل  تطلق  وهي  الشرطة  عناصر  فيديو،  مقاطع  وأظهرت 
المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين قاموا بإغالق طرق رئيسية في 

البلدة وقاموا بحرق محال تجارية.
في غضون ذلك، قال الناطق اإلعالمي باسم مديرية األمن العام عامر 
في  وقعت  التي  المشاجرة،  في  التحقيقات  خالل  »ومن  إّنه  السرطاوي، 
فقد  اإلصابات،  من  عدد  وفاة  عنها  ونتجت  أي��ام،  قبل  الصريح  منطقة 
بهم  المشتبه  من  األشخاص  من  عدد  بوجود  بالغ  الجنائي  للبحث  ورد 
باالشتراك في المشاجرة في إحدى المزارع في محافظة إربد حيث جرى 
التحرك للمكان، وألقي القبض على كافة األشخاص داخلها، ومن ضمنهم 

شخص ُضبط بحوزته سالح ناري«.
السالح  أرسل  التحقيقات،  بمتابعة  أنه  اإلعالمي،  الناطق  وأض��اف 
ورأس  لمضاهاته  الجنائية  واألدلة  المختبرات  إلدارة  المضبوط  الناري 
أن  الفني  التقرير  أكد  وقد  المشاجرة،  في  المتوفى  أصابت  التي  الطلقة 

الطلقة خرجت من السالح المضبوط ذاته.
الشخص  مع  مستمرة  زالت  ما  التحقيقات  أن  اإلعالمي  الناطق  وتابع 
األمنية  اإلجراءات  كافة  واتخذت  للقضاء،  والقضية  إلحالته  المضبوط؛ 
اإلداري،  الحاكم  مع  بالتنسيق  القضايا  تلك  مثل  في  الالزمة  واإلداري��ة 
الحفاظ على األمن  المكان؛ لضمان  القوات األمنية منتشرة في  وما زالت 

والنظام العام.
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كيف تتحّول اال�ضتدعاءات الق�ضائّية 

اإلى فتٍح لملف الف�ضاد ال�ضيا�ضّي؟

{ د. وفيق إبراهيم 

سياسية  قيادات  من  فاسدين  معاقبة  مرحلة  من  االنتقال 
تخلّت  الثاني  الصف  من  سياسيين  فئة  من  أو  سابقة  وعسكرية 
عنهم أحزابهم، ال يعني أبداً مباشرة الدولة بمعالجة أخطر ملف 

مسؤول بشكل شبه كامل عن االنهيار االقتصادي الحالي.
االفتراض  سبيل  فعلى  متعّددة.  وجهات  تحتمل  البداية  هذه 
الحسن يمكن اعتبار هذه االستدعاءات المرحلة االولى من خطة 
ليست  بأنها  توحي  وقد  الفساد.  لملف  المتدرجة  المعالجة  تريد 
على  الساخطة  النقمة  المتصاص  ماكرة  صغيرة  حركة  من  أكثر 

الطبقة السياسّية.
على  بقوة  يرد  التحايل  احتمال  لكن  مقبوالن  االحتماالن  هذان 
انتحرت  سياسية  طبقة  يعرف  لم  التاريخ  ألن  المتابعين  أذهان 

بيدها او تخلّت عن السلطة طوعاً.
فالتجارب السابقة تؤكد أن إسقاط الطبقات السياسية الفاسدة 
جرى في القرون الفائتة بالقوة، مخلياً الساح منذ منتصف القرن 

العشرين للتغيير بقوة االنتخابات الشعبية.
لم  الذي  الطوائفي  لبنان  في  مستبَعد  بالقوة  التغيير  أن  وبما 
ينتج إال مواطناً ملتحقاً بممثلي طائفته، تماماً كحال االنتخابات 
ما  بقدر  تغيير  أي  الى  تؤدي  ال  التي  بدورها  الطائفية  النيابية 
متجّددة  بوجوه  إنما  نفسها  الطوائفيين  المنظومة  إنتاج  تعاود 

تتنكر بمكياجات حديثة.
لذلك يجب البحث عن آليات ترغم هذه االستدعاءات القضائية 
الى التحول وسيلة لفتح ملف الفساد السياسّي الذي خنق لبنان 

مصّراً على إزهاق ما تبقى من روح له.
التوّجه الى تشكيل مرجعية شعبية من الجمعيات  أوالً يجب 
وبعض  مجهولة  ألسباب  المختبئة  الوطنية  واألحزاب  الحقيقية 
وأحزاب  للفساد،  التصّدي  في  الجيدة  السمعة  ذوي  من  النواب 
قضاة  الى  وصوالً  النظيفة  أجنحتها  ببعض  محصورة  تقليدية 
نزيهين وإداريين غير مشبوهين، بوسعهم دعم هذا التجمع بأكبر 

كمية ممكنة من ملفات فساد حقيقية.
ومصرفيين  إداريين  خبراء  بآراء  أيضاً  االستئناس  هنا  يجوز 
نحو  الللازم  بالتوجيه  االستعداد  ولديهم  بالنظافة،  يّتسمون 

أهداف حقيقية من ملفات فساد يقشعر لها األبدان.
بأي حال، فإن على هذه المرجعّية الشعبّية أن ترمي جانباً أي 
ميل طائفي او مذهبي وسياسي وجهوي ألن الفساد ال دين له، بل 

يستخدم الدين لاحتماء به وتحقيق سرقات أكبر.
ما هي أهمية هذه المرجعية المقترحة؟

جهة  على  ومحسوبة  طائفية  تكون  لن  أنها  األولللى  الميزة 
مذهبية ما، فتحظى بالتالي بالسمة الوطنية. وهذا نادر في لبنان 

لكن العاملين لمصلحة الناس ينشدونه دائماً.
اما السمة الثانية فهي التعددية السياسية والشعبية والمهنية 
التي تحتوي على أن ما يتيح لها االستحصال على أكبر قدر ممكن 

من معلومات عميقة عن مغاور الفساد السياسي.
لجهة السمة الثالثة، فهذه المرجعية تعرف بتمكن أن الفساد 
في لبنان سياسي مركزي ويتدحرج ليصبح إدارياً وأمنياً وتابعاً 
والرشى  الخارجّية  للمساعدات  وناهباً  واقتصادياً  للجيش 

السياسية اآلتية من دول صديقة او على شكل إعانات وقروض.
مؤسسات  مللع  التعاون  ضلللرورة  وهللي  رابللعللة،  سمة  هناك 
تلفزيونية هي في العمق مرتبطة بقوى داخلية او خارجية، لكن 

لديها المصلحة بالكشف عن فساد هذا المسؤول او ذاك.
الفساد  ملفات  تعميم  إلى  عدة  متنافسة  أقنية  وعبر  يؤدي  ما 

المرتبطة بمعظم المسؤولين.
هذا االستعداد يعطي الوقت ألكبر عملية تحشيد شعبية تحول 
من  بالنيل  فعلي  مشروع  الى  المحدودة  القضائية  االستدعاءات 
فاسداً  ما  وزير  يكون  أن  يمكن  فكيف  الفعلي،  السياسي  الفساد 
بصفقات  يتاعبوا  أن  إلداريين  يمكن  وكيف  كذلك،  ليس  وزعيمه 
في وزارات يديرها وزراء معروفون بأالعيبهم؟ وهذا ينطبق على 

مرحلة كاملة بدأت في 1990 ولما تنتِه حتى اآلن.
هل يمكن في هذا المجال االستعانة بأطراف دولّية تقّدم نفسها 

كأصدقاء على منوال الدور الفرنسي الحالي في لبنان؟
لقوى  فرنسية  مساعدة  أي  بأن  التوضيح  البداية  في  يجب 
شعبية لبنانية يجب أن يكون للدور الفرنسي نصيب خاص منها 

وإال فما فائدة األم الحنون؟
وأخرى  بفرنسا  ترتبط  وإنسانية  سياسية  جمعيات  هناك 
باألميركيين، لكن هذا النوع من اآلليات ال يمكن المراهنة عليه بل 

مجرد االستفادة منه في التحاقه بالحركة الشعبية الكبرى.
بين  التناحر  وهي  الشعبية  للحركة  مناصرة  عناصر  هناك 
بعض فئات النظام السياسي مع األميركيين في موضوعي الكيان 
فلسطين  مع  الحدود  على  الغاز  آبار  على  والخاف  اإلسرائيلي 
مستوى  وعلى  وجغرافياً  سياسياً  سورية  مع  والعاقة  المحتلة 

إعادة نازحيها الى ديارهم.
هذا إلى جانب فئات أخرى من هذا النظام تتصارع في ما بينها 
ارتباطاتها الخارجية مع السعودية وفرنسا واألميركيين  لتعدد 

انفسهم.
فاعل  شعبي  تجمع  نمو  على  تشجع  التباينات  هذه  كل  ان 
يؤسس بالقوة لفتح ملف فساد لن تسمح تداعياته بنجاة أي قوة 
مستوى  على  نفسها  قدمت  مهما   1990 منذ  السلطة  في  شاركت 

العفة والنزاهة.
مظلم  جانب  مقابل  التفاؤل  الى  يدفع  الذي  الجانب  هو  هذا 
فهي  الشعبي.  التشكيل  لهذا  القائدة  القوة  تشكل  بعدم  يرتبط 
موجودة لكن النظام الطائفي عزلها من تسعينيات القرن الماضي 
دون  من  الجمهور  يتحرك  فكيف  النقابات،  على  أيضاً  مستولياً 
السوري  من  الوطنية  لألحزاب  دعوة  فهذه  لذلك  قائدة،  مركزية 
الوطنية  األحلللزاب  وكامل  الشيوعي  الللى  االجتماعي  القومي 
والنقابية  واإلعامّية  السياسية  والشخصيات  والجمعيات 
في  التحشيد  تتولى  سياسية  مرجعية  على  لاتفاق  الوطنية، 
فرصة هي األكثر تاريخية لوضع حد لمفاسد أسوأ نظام سياسي 

يعرفه الشرق األوسط.
فهل هذا ممكن؟

األجواء االقتصادية والسياسية تشجع على القفز فوق الطائفي 
المعرقل نحو الوطني اإليجابي إلنقاذ لبنان مما تحيك له القوى 
الدولية التي تستفيد من نظامه السياسي الذي يساعد من حيث 

يدري على تدمير الباد.

خفاياخفايا

قالت مصادر أمنية إن حجم التهديد اإلرهابي ينتقل 
من مرحلة الخطر الى مرحلة شديد الخطورة. 

فالخاليا المكتشفة تدل على وجود مشروع لبناء 
أرضية منظمة لتنفيذ عمليات كبرى وما كشفته خلية 

جريمة كفتون ليس إال رأس جبل الجليد.
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إلى  إنهاء  رفع  للدفاع  األعلى  المجلس  قّرر 
العامة  التعبئة  فترة  بتمديد  الللوزراء  مجلس 
العسكرية  األجهزة  إلللى  وطلب  أشهر   3 لمدة 
لمواكبة  االستعداد  أتم  على  تكون  أن  واألمنية 
اإلجلللراءات  واتللخللاذ  العام  نهاية  أعياد  فترة 

الازمة للمحافظة على االستقرار األمني.
بعبدا،  قصر  في  أمس  التأم  المجلس  وكان 
برئاسة  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
لقاء بين عون ورئيس حكومة تصريف  وسبقه 

األعمال حسان دياب.
للمجلس  العام  األمين  تا  االجتماع  وبعد 
اللواء الركن محمود األسمر، بياناً أشار فيه إلى 
أن عون رّكز في كلمة له  على »أن الوضع الراهن 
متابعة  يتطلب  استثنائي  وضع  هو  الباد  في 
استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع 
الحكومة  أن  الباد«. وقال »صحيح  الدقيق في 
األعمال،  تصريف  مرحلة  في  وهللي  مستقيلة 
التوسع  أحياناً  تفرض  الراهنة  الظروف  أن  إالّ 
قلياً في تصريف األعمال لتلبية حاجات الباد 
إلى  العتيدة«. ولفت  الحكومة  إلى حين تتشكل 
في  الطرق  بأوضاع  االهتمام  استمرار  »ضرورة 
الماضي،  األسبوع  هطلت  التي  السيول  ضوء 
جاهزة  كانت  األشغال  وزارة  ورش  بأن  علماً 

لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها«.
التي بذلتها  بالجهود  ثم تحدث دياب منوهاً 
»كان  وقال  اإلقفال.  فترة  خال  األمنية  األجهزة 
الواضح  من  وكللان  جيداً.  اإلجلللراءات  تطبيق 
وأن  وفاعلة،  موجودة  تزال  ما  الدولة  هيبة  أن 
تكون  أن  تستطيع  واألمنية  العسكرية  األجهزة 
واإلجلللراءات  القوانين  تطبيق  بفرض  حازمة 
فرض  العسكرية  األجهزة  تستطيع  وبالتالي 

هيبتها«.
المؤشرات  كانت  اإلقفال  »قبل  أن  وأوضللح 
الصحية صعبة جداً. إذ أن معدل اإلصابات كان 
يرتفع بشكل حاد، واألسّرة المخّصصة لحاالت 
وكنا  ممتلئة  كانت  بالمصابين  الفائقة  العناية 
مشيراً  بسرعة«،  اإليطالي  النموذج  من  نقترب 
الطبيعي  ومن  شعبي  غير  اإلقفال  »قرار  أن  إلى 
والناس.  والتجار  االقتصاديون  يعارضه  أن 
وكان  خطيرة  تقترب  كانت  التي  المعادلة  لكن 

ال بد من هذا القرار«.
التدابير  اسللتللمللرار  »ضللللرورة  إلللى  وأشلللار 
كللورونللا  جائحة  تفّشي  لمواجهة  المتخذة 
تنفيذ  واألمنية  العسكرية  الللقللوى  ومتابعة 
تكثيف  »أهمية  إلى  الفتاً  بحزم«،  اإلجلللراءات 
اإلجراءات األمنية خال هذا الشهر، شهر األعياد 
والتركيز على األمن االستباقي إلحباط مشاريع 

العبث باألمن«.
دائماً  يحاول  اإلسرائيلي  العدو  »إن  وقللال 
مؤكداً  إلشغالنا«،  األمللنللي  بالوضع  العبث 
التنسيق  وكللذلللك  أكثر  العيون  فتح  »أهمية 

وبأعلى الدرجات بين القوى األمنية«.
عرض  ثم  الللوزراء  من  عدد  تحدث  ذلك  بعد 

األمني  الواقع  العسكرية واألمنية  قادة األجهزة 
في الباد واإلجراءات التي ُتتخذ لضبطه ومنع 
المجلس األعلى  أي تهديد لاستقرار. ثم ناقش 
واتخذ  أعماله  جدول  على  الللواردة  المواضيع 

القرارات المناسبة في شأنها وأبرزها:
لمدة  العامة  التعبئة  فترة  بتمديد  إنهاء  رفع 
 2021/3/31 حتى   2021/1/1 من  أشهر   3
اللقاحات  لتحقيق  الللازمللة  المبالغ  ورصللد 
19 التي تم طلبها من  المضادة لفيروس كوفيد 

قبل وزارة الصحة.
أن  واألمنية  العسكرية  األجهزة  إلى  الطلب 
أعياد  فترة  لمواكبة  االستعداد  أتم  على  تكون 

نهاية العام.
والنقل  العامة  األشللغللال  وزيللر  إلللى  الطلب 
على  واألقللنلليللة  الللمللجللاري  تنظيف  استكمال 
والطلب  كللافللة،  األنللهللار  ومللجللاري  الللطللرقللات 
على  التعميم  والبلديات  الداخلية  وزيللر  إلى 
البلديات ضرورة إجراء التنظيفات والصيانات 

الازمة لألقنية داخل المدن والبلدات.
تكليف األمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار 
الجيش  تكليف  لتمديد  االستثنائية  الموافقة 

تنفيذ  متابعة  بيروت  محافظة  مع  بالتنسيق 
بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على 
موافقة  وصدر  )سبق  بيروت  مرفأ  انفجار  أثر 
لمدة  وذلك   )2020/9/14 بتاريخ  استثنائية 

آذار(. شهر  )نهاية  إضافية  أشهر   3
اعتماد  لتأمين  السعي  المالية  وزير  تكليف 
مساعدات  لتوزيع  ل.ل.  مليار   150 بقيمة 
مرفأ  انفجار  جللّراء  المتضّررين  على  الترميم 

بيروت.
تكليف وزارة األشغال العامة والنقل وال سيما 
بالتنسيق  بيروت  مرفأ  إلدارة  الموقتة  اللجنة 
المستوعبات  إزالة  متابعة  الجيش،  قيادة  مع 
الخطورة  شللديللدة  ملللواد  على  تحتوي  الللتللي 
موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ 
بين  الموّقع  العقد  إلى  باالستناد  وذلك  بيروت 
إلدارة  الموقتة  واللجنة    Combi leftشركة
ومتابعة  استكمال  يتم  أن  على  بيروت،  مرفأ 

الدعاوى تجاه أصحاب هذه المواد.
7 - تأكيد التوصية التي صدرت عن المجلس 
لجهة   2020/9/10 بتاريخ  للدفاع  األعلى 
والنقل،  العامة  األشللغللال  وزارة  إلللى  الطلب 

األجللهللزة  مللن  مللنللدوبلليللن  تللضللم  لجنة  تلللرؤس 
العسكرية واألمنية المعنية باإلضافة إلى إدارة 
العامة  التعليمات  وضللع  لجهة  بيروت  مرفأ 
الواجب  التشغيلية  الخدمات  أو  و/  لألشغال 
التقيد بها خصوصاً مع األخذ في االعتبار سبل 

المحافظة على السامة العامة.
الوزراء  لمجلس  العامة  األمانة  تكليف   8-
لتشركة  قانون  مشروع  إعللداد  ملف  استكمال 
الموقتة إلدارة  اللجنة  مرفأ بيروت الذي رفعته 
فور  الوزراء  مجلس  على  لعرضه  بيروت  مرفأ 

جهوزه.
التزامات  لتنفيذ  الوطنية  الهيئة  تكليف   9-
 »CBRN« للمواد  الللعللائللدة  الللدوللليللة  لبنان 
ولتفادي  الللذريللة،  للطاقة  اللبنانية  والهيئة 
المواد  حماية  كيفية  دراسة  محتمل،  خطر  أي 
في  الموقت  المخزن  في  الموجودة  المشّعة 
يتمتع  آخللر  مللكللان  إلللى  نقلها  أو  الهيئة  مقر 
والحماية  السامة  ومعايير  بالمواصفات 
األعلى  المجلس  على  الدراسة  نتيجة  وعرض 
ال  بمهلة  الازم  القرار  أو  اإلجراء  التخاذ  للدفاع 

تتعدى شهراً من تاريخه.

مجل�س الدفاع: تمديد التعبئة 3 �أ�شهر

 واإجراءات اأمنية لمواكبة فترة اأعياد نهاية العام 

المجلس األعلى للدفاع خالل اجتماعه برئاسة عون في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

المنسق  مع  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقر  في  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  عرض 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة يان كوبيتش، األوضاع العاّمة في الباد على ضوء الظروف 

الدقيقة التي يمّر بها لبنان.
رئيس  فيها  شكر  مناسبة  كانت  الزيارة  بللل»أن  المجلس  رئاسة  في  االعامي  المكتب  وأفللاد 
المجلس الجهود الفرنسية واألممية والدول الصديقة التي شاركت في مؤتمر دعم لبنان والنتائج 

التي خلص إليها.
كما تطرق اللقاء إلى القرار الذي اتخذه المجلس النيابي باإلجماع مؤيداً التدقيق الجنائي على 
أن يطال الوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق كافة. وأشار رئيس المجلس إلى أن ال مجال 
في هذا اإلطار للمزايدات والنكايات واالنتقاء بل السير بالتوازي كما نّص القرار من دون تدخات 
باالستعراضات  وليس  البريء  من  والمرتكب  الثمين  من  الغّث  يتبّين  وحده  بهذا  إذ  القضاء،  مع 

االعامية والغوغائية والغرف السود«.

مع  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  اتفق 
على  دياب،  حسان  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
األعمال  تصريف  حكومة  في  المال  وزيللر  تفويض 
حول  الللدولللي  البنك  مللع  الللتللفللاوض  وزنلللي  غلللازي 
حاالت  في  االجتماعي  األمان  شبكة  لمشروع  قرض 
االعتبار  األخذ في  الطوارئ لاستجابة لألزمات، مع 

اآلتية: الماحظات 
بدالً   1% لتصبح  الفائدة  تخفيض  على  العمل   -
 20 إلى   18( القرض  تسديد  فترة  خال   1،5% من 

سنة(.
لجنة  تعيين  القرض  اتفاقية  تضمين  يتم  أن    -
لمتابعة  الللوزراء  مجلس  عن  صللادر  بقرار  وزاريللة 

مراحل تنفيذ المشروع.
بعد  القرض  من  للمستفيدين  بالدفع  المباشرة   -
ابرام  مرسوم  صدور  تاريخ  من  أقصى  كحد  شهرين 

االتفاقية.
قيمة  من   50% عن  يقل  ال  ما  تأمين  على  العمل   -

القرض على شكل هبات مالية.
هذا  في  رسالتين  الجمهورية  رئاسة  ووجهت 

المعنى إلى كل من دياب ووزني.
القانون  الجمهورية،  رئيس  وّقع  أخرى،  جهة  من 
الرامي   ،2020 األول  كانون   3 تاريخ   196 الرقم 
الضحايا  لللذوي  ومعاشات  تعويضات  إعطاء  إلى 
أصيبوا  الذين  وتمكين  بلليللروت،  مرفأ  انفجار  في 

الصحية  التقديمات  من  االستفادة  من  بإعاقة  منهم 
في  الواردة  االجتماعي،  للضمان  الوطني  للصندوق 
 /26 13955 تاريخ  القانون الصادر بالمرسوم رقم 
1963/9 )قانون الضمان االجتماعي( ومن القانون 
االحتياجات  ذوي  األشللخللاص  بحقوق  المتعلق 

اإلضافية رقم 220 تاريخ 2000/5/29.
المهجرين  وزيرة  عون  الرئيس  استقبل  ذلك،  إلى 
وعرض  شريم  غللادة  األعمال  تصريف  حكومة  في 
ملف  إلنهاء  المتخذة  واإلجراءات  الوزارة  عمل  معها 

المهّجرين تمهيداً إللغاء الوزارة.
الملفات  نقل  »على  تعمل  أنها  شريم  وأوضحت 
وإقفال  للمهجرين  الوطني  الصندوق  إلى  المستحقة 

المستحقة«. الملفات غير 
انتهاء  تاريخ  سابقاً  حللّددت  قد  شريم  وكانت 
المتضّرر  تللرملليللم  بملفات  الللمللواطللنلليللن  مللراجللعللة 

واإلعمار.
بعيد  تهنئة  برقية  عون  تلقى  آخللر،  صعيد  على 
االستقال، من أمير دولة الكويت نّواف األحمد الجابر 
والوطيدة  التاريخية  بالعاقات  فيها  أشاد  الصباح 
»تطلعنا  مؤكداً  ولبنان،  الكويت  دولة  تجمع  التي 
التعاون  بأطر  واالرتقاء  لتعزيزها  والمشترك  الدائم 

بينهما إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما«.
الكويتي مشعل األحمد  كما أبرق مهنئاً ولي العهد 

الجابر الصباح.

تفوي�ض وزني التفاو�ض حول قر�ض �ضبكة االأمان 

عون وّقع قانون اإعطاء تعوي�شات ومعا�شات 
لذوي �شحايا تفجير المرفاأ 

بّري عر�س الأو�شاع مع كوبيت�س

)حسن ابراهيم( بري مستقبالً كوبيتش في عين التينة أمس  

لدعم  الثاني  الدولي  المؤتمر  أوصى 
بضرورة  اللبناني،  والشعب  بيروت 
اإلسراع في تشكيل حكومة ذات صدقية 
أجل  من  العمل  على  وقلللادرة  وفاعلة 
أساس  على  للباد،  العاّمة  المصلحة 
عليها  صادقت  التي  الطريق،  خارطة 
جميع القوى السياسية اللبنانية، وُتنّفذ 
والتدابير  اإلصاحات  كل  عاجل  بشكل 

الازمة الستعادة ثقة اللبنانيين.
في  الفرنسية  السفارة  وزعللت  فقد 
باريس  اجتماع  نتائج  أمللس،  بيروت 
بدعوة  أملللس،  مللن  أول  انعقد  اللللذي 
مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
المتحدة  لألمم  العام  واألمين  ماكرون 
 32 ومشاركة  غوتيريش،  انطونيو 
منظمات  و7  دولية  منظمة  و12  دولة 

مجتمع مدني لبناني.
أعقاب  »في  أنه  إلى  المؤتمر  وأشار 
والسكان  بيروت  لدعم  الدولي  المؤتمر 
بعد  آب،   9 في  عقد  الللذي  اللبنانيين 
بيروت،  في  آب   4 في  المدّمر  االنفجار 
عاجلة  إنسانية  استجابة  تعبئة  تمت 
هذه  نتائج  لمواجهة  السكان  لمساعدة 
المأساة التي كشفت عن الخلل في لبنان 
الناتج عن أزمات سياسية واقتصادية 

ومالية وصحية في الباد«. 
األول،  كانون   2 مؤتمر  أن  وأوضللح 
بقوة  يجّدد  أن  الدولي  للمجتمع  أتاح 

وأن  اللبناني،  الشعب  مللع  تضامنه 
في  جانبه  إلى  الوقوف  التزامه  يجّدد 
المأساة التي طاولت هؤالء السكان في 
أجسادهم وقلوبهم. وناقش االستجابة 
اإلنسانية لألزمة والجهود التي يتعّين 
ودعا  المبكر.  التعافي  أجل  من  بذلها 
لبنان.  في  اإلنسان  حقوق  احترام  إلى 
وأكد  أن االلتزامات التي تم التعّهد بها 
في ما يتعلق بالمساعدات الطارئة منذ 
النوعية  حيث  من  بها،  الوفاء  تم  آب   4
والكمية، في كل المجاالت ذات األولوية 
آنللذاك،  المتحدة  األمللم  حّددتها  التي 
وإعادة  والتعليم  الصحة  ذلك  في  بما 
حين  في  والللغللذاء.  الحضري  التأهيل 
تم التعهد بتقديم 257 مليون يورو، تم 
دفع أكثر من 280 مليون يورو بالفعل. 
»التزامهم  تأكيد  المشاركون  وأعاد 
للمساعدات  والفاعل  الشفاف  التوزيع 
الشعب  على  بالنفع  يعود  بما  الدولية 
على  الثناء  المجال  هذا  في  وتم  وحده. 

دور األمم المتحدة في هذا الصدد«. 
المساعدات  إلللى  »إضللافللة  وقللالللوا 
دعم  حشد  على  المؤتمر  عمل  الطارئة، 
من   المبكر  النهوض  حيث  من  إضافي 
السكانية  للفئات  المباشرة  المنفعة 
األكللثللر ضللعللفللاً، وال سلليللمللا مللن أجللل 
الغذائي  األمللن  لتحديات  االستجابة 
وأشللاروا  التعليم«.  على  والحصول 

على وجه الخصوص »إلى الحاجة إلى 
توجيه المساعدة إلى النساء والشباب 

واألطفال«.
عمل  إطللار  تقديم  »تللم  أنلله  وأعلنوا 
وإعللادة  والنهوض  اإلصللاح   «  3RF
الخاص  التمويلي  والمرفق  اإلعللمللار« 
المتعّدد  اإلئتماني  الصندوق  أي  به، 
الدولي  البنك  أعللّده  الللذي  المانحين 
األوروبلللي.  واالتللحللاد  المتحدة  واألمللم 
استمرار  األدوات  هللذه  وستتضمن 
اإلنسانية  المساعدات  بعد  التمويل 
الطارئة التي تم تخصيصها بعد 4 آب. 
وسيتم إعطاء دور هام للجهات الفاعلة 
مجاالت  لتحديد  المدني  المجتمع  في 
الحكم  مللثللل  األوللللويلللة،  ذات  الللعللمللل 
والحماية  والتعليم  والصحة  الرشيد 
االجللتللمللاعلليللة واإلسلللكلللان والللثللقللافللة 
واللللتلللراث. وسلليللولللى اهللتللمللام خاص 
للمؤسسات  الللفللوريللة  لاحتياجات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم«. ورحب 
وشّدد   ، هذه  التنسيق  بآليات  المؤتمر 
على ضرورة تجنب التداخل مع اآلليات 

القائمة. 
المشاركون عن قلقهم بشأن  وأعرب 
 4 انفجارات  في  التحقيق  في  التأخير 
إعمار  إعللادة  المؤتمر  ناقش  كما  آب. 
المدينة  فللي  ودمجها  الميناء  مللرافللق 
من  المتضّررة  األحياء  تأهيل  وإعللادة 

أن  على  المشاركون  وشللدد  االنفجار. 
تستند  أن  يجب  الميناء  إعمار  إعللادة 
إلى المبادئ التالية: إعادة البناء بشكل 
القرار  واتخاذ  األفضل  اإلدارة  أفضل، 
بأن  شعورهم    عن  وأعربوا  بشفافية. 
يجب  المتضّررة  األحياء  إعمار  إعللادة 
مع  بالتشاور  شاملة  بطريقة  تتم  أن 

السكان.
تدهور  إزاء  قلقه  المؤتمر  وأبلللدى 
واالجتماعية،  االقتصادية  األوضلللاع 
وأشار  الناشئة.  اإلنسانية  األزمة  ومن 
المؤشرات  كل  تدهور  إلى  المشاركون 
االقللتللصللاديللة والللمللاللليللة والللنللقللديللة 
الفقر  معدل  ارتفع  حيث  واالجتماعية، 
 12 فترة  خللال   55% إلللى   28% مللن 
شهراً، ما دفع اآلن العديد من اللبنانيين 
البنك  مع  المؤتمر  واتفق  الهجرة.  إلى 
متعّمد«.  »كساد  هذا  أن  »على  الدولي 
ال  لكن  مللالللي،  إفللاس  حللال  فللي  لبنان 
ناجحة  دولللة  يكون  أن  بإمكانه  يللزال 
كما  بسرعة.  اإلصاحات  تنفيذ  تم  إذا 
التفكير  فللي  الللبللدء  مللن  المؤتمر  مكن 
للنموذج  اللللضلللروري  اإلصللللاح  فللي 

االقتصادي اللبناني«. 
أهمية  إلى  »بقوة  المشاركون  ولفت 
التي  لللإصللاحللات  الللفللاعللل  التنفيذ 
الدولي«،  والمجتمع  السكان  يتوقعها 
اإلصلللاحلللات  »هللللذه  أن  مللعللتللبللريللن 

المجتمع  لتمكين  للغاية  ضللروريللة 
جنب  إلى  جنباً  االنخراط  من  الدولي 
مع لبنان، سواء من حيث النتائج التي 
6 نيسان  توصل إليها مؤتمر سيدر في 
اإلضافي  الهيكلي  الدعم  وآفاق   ،2018
يكون  أن  يجب  الطويل،  المدى  على 
مع  ُيبرم  برنامج  من  جللزءاً  الدعم  هذا 

صندوق النقد الدولي«.
وجدد المؤتمر تأكيد »الحاجة الماسة 
إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين 
في أسرع ما يمكن على تشكيل حكومة 
ذات صدقية وفاعلة وقادرة على العمل 
على  للباد.  العامة  المصلحة  أجل  من 
أيلول   1 في  الطريق  خارطة  أسللاس 
جميع  عليها  صادقت  التي   ،2020
إلى  الفتاً  اللبنانية«،  السياسية  القوى 
أنه »سيكون على هذه الحكومة أن تنّفذ 
والتدابير  اإلصاحات  كل  عاجل  بشكل 
من  اللبنانيين  ثقة  الستعادة  الازمة 

المجتمع الدولي«.
بالحوار  المؤتمر  رحللب  وأخلليللرا، 
اللبناني  المدني  المجتمع  مع  المكثف 
المسؤولية  روح  على  يشهد  اللللذي 
األخير.  هذا  بها  يتمتع  التي  والحيوية 
اللبناني  الشعب  يللشللارك  المؤتمر 
الثقة  الحوار  هذا  من  ويستمد  تطلعاته 

بمستقبل لبنان«. 

موؤتمر الدعم: لالإ�شراع بت�شكيل حكومة ُتنّفذ الإ�شالحات ب�شكل عاجل
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�أخبار

ال�سفارة الإيرانية تفتح اليوم

�سجل التعازي بـ فخري زادة 
كليفرلي بحث ال�سوؤون اللبنانية مع الم�سوؤولين

بّري: لل�سعي اإلى ت�سكيل حكومة اإنقاذ تمنع انزلق لبنان نحو انهيار اأكبر

»الوطني الحّر« جال على »التحاد«

وال�سفارتين الرو�سية والم�سرية

»تجّمع العلماء«: لإ�سراك رو�سيا

في مفاو�سات تر�سيم الحدود

»منتدى حوار بيروت«: لعتماد 

التدقيق الجنائي وتحديد الم�سوؤوليات

ذبيان: لوقف »الدلع« وت�سكيل حكومة تتحّمل الم�سوؤولية

وعدم ا�ستخدام لقمة عي�س النا�س في البازار ال�سيا�سي

العالِم الشهيد محسن فخري زادة

منتدى حوار بيروت خالل لقائه وفداً من الدفاع المدني

أعلنت سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
في لبنان فتح سجل للتعازي، برئيس منظمة 
اإليرانية  الدفاع  وزارة  في  واإلب��داع  األبحاث 
زادة.  فخري  محسن  الدكتور  النووي  العالم 
أن  تأمل  »كانت  انها  إل��ى  بيان  في  وأش��ارت 
كبير  تأبيني  احتفال  بإقامة  الظروف  تسمح 
لتكريم ذكراه، إالّ أن جائحة كورونا والضوابط 

المرتبطة بها حالت دون ذلك«.
يبقى  ال��ت��ع��ازي  سجل  أن  إل��ى  وأش����ارت 
إلى  صباحاً  التاسعة  الساعة  من  مفتوحاً 
الساعة الثالثة بعد ظهر من اليوم الجمعة، في 

مقر السفارة  اإليرانية )بئر حسن(.
ب��اإلج��راءات  التقّيد  المعّزين  من  وطلبت 

الوقائية والمسافة اآلمنة.

الشرق  لشؤون  البريطاني  الدولة  وزير  أكد 
األوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي وقوف 
بالده إلى جانب الشعب اللبناني ، موضحاً ان 
استمرارها في دعم لبنان سبب مشاركتها في 

مؤتمر باريس. 
أم��س،  ج��ال  ق��د  البريطاني  ال��وزي��ر  وك��ان 
فزار برفقة وفد، رئيس  المسؤولين،  على كبار 
حضور  في  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
حكومة  ف��ي  والمغتربين  الخارجية  وزي���ر 
تصريف األعمال شربل وهبة والوزير السابق 
لرئاسة  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر  جريصاتي  سليم 
الجمهورية أنطوان شقير والمستشارين رفيق 
شالال واسامة خشاب. وجرى عرض للعالقات 
في  لندن  ومساهمة  البريطانية   - اللبنانية 

مؤتمر باريس الذي ُخّصص لمساعدة لبنان. 
الجمهورية  رئيس  اعتبر  اللقاء  خالل  وفي 
مالية  ومؤسسة  دول��ة   40 نحو  مشاركة  أن 
اللبناني«  الشعب  »دع��م  مؤتمر  في  دولية 
باريس  في  افتراضياً  أمس  من  أول  عقد  الذي 
الدولي  المجتمع  اهتمام  أخ��رى  مرة  »يؤكد 
بلبنان وحرص الدول األعضاء على مساعدته 
بها«.  يمر  التي  الصعبة  الظروف  لمواجهة 
بالده  مشاركة  أن  كليفرلي  ال��وزي��ر  وأب��ل��غ  
»يشكل  أخ��رى  دول  م��ع  ب��اري��س  مؤتمر  ف��ي 
مسؤولياتها  لتتحمل  اللبنانية  للدولة  حافزاً 
إج��راء  ف��ي  ورغبتها  صدقيتها  تأمين  ف��ي 
لتحقيق  والضرورية  المطلوبة  اإلصالحات 
لبناني  مطلب  وه��و  االق��ت��ص��ادي،  النهوض 

جامع أوالً، ودولي ثانياً«. 
وأعرب عون عن امتنانه »للمساعدات التي 
قدمتها بريطانيا للبنان في مختلف المجاالت، 
واالقتصادية  واإلنسانية  منها  العسكرية 
واندفاعها بعد محنة االنفجار في مرفأ بيروت 
الدعم  وتقديم  المتضّررين  آالم  من  للتخفيف 
إرس��ال  ع��ن  فضالً  لهم،  والمعنوي  ال��م��ادي 
البحث  خبراء  من  وفريقاً  طبية  طوارئ  فريقي 
واإلنقاذ«. كما نّوه بالجهود التي بذلها السفير 
والتي  رامبلينغ  كريس  بيروت  في  البريطاني 
 – اللبنانية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  ف��ي  ساهمت 

البريطانية. 
لكليفرلي  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي��س  وع���رض 
»الصعوبات التي تواجه لبنان ومنها تداعيات 
مليون  من  أكثر  ونزوح  عليه  السورية  الحرب 
ذلك  وانعكاس  لبنان  إلى  سوري  ألف  و800 
أن  والسيما  اللبنانية  القطاعات  مختلف  على 
فاقت  مباشرة  خسائر  اآلن  حتى  تكّبد  لبنان 
45 مليار دوالر أميركي، فضالً عن األضرار غير 
المباشرة على حركة االقتصاد اللبناني، نتيجة 
دعوته  وجّدد  الحرب«.  بسبب  الحدود  إقفال 
لعودة  ال��دول��ي  المجتمع  دع��م  ض���رورة  إل��ى 
في  اآلمنة  المناطق  إلى  السوريين  النازحين 
سورية، مشدداً على وجوب تقديم المساعدات 
على  لتشجيعهم  وذلك  ديارهم  في  للسوريين 

العودة.
الذي  الدولي  المجتمع  أن  إلى  عون  وأشار 
أن  عليه  لبنان  ف��ي  اإلص���الح  مسيرة  يتابع 
 2005 منذ  معركتي  اإلص���الح  ألن  يطمئن 
بالتدقيق  التمسك  وما   ،2009 في  ذلك  وتكّرر 
لهذا  وأساسي  مهم  منطلق  إالّ  الجنائي  المالي 

اإلصالح«. 

إلى  ب��الده  وق��وف  كليفرلي  أكد  جهته،  من 
التي  الصعبة  الظروف  في  اللبنانيين  جانب 
في  بريطانيا  دعم  استمرار  وعلى  يعيشونها، 
هو  الدعم  هذا  »أن  إلى  الفتاً  كافة،  المجاالت 
سبب مشاركة بالده في مؤتمر باريس«. ونّوه 
اللبناني  الجيش  بها  يعمل  التي  ب�«الحرفية 
العسكرية  ال��ق��ي��ادة  م��ع  ال��ق��ائ��م  وال��ت��ع��اون 
المساعدات  استمرار  م��ؤك��داً  البريطانية«، 

للجيش.
ال��رئ��اس��ة  م��ق��ر  ال��ب��ري��ط��ان��ي  ال��وزي��ر  وزار 
رئيس  التقى  حيث  التينة،  عين  في  الثانية 
في  البحث  وجرى  بّري  نبيه  النواب  مجلس 
بها  يمّر  التي  الراهنة  واألوض��اع  المستجدات 
لبنان على مختلف الصعد وال سيما الوضعين 

المالي واالقتصادي.
على  اللبنانيين  الضيف  ال��وزي��ر  وح���ّث 
»وج���وب إظ��ه��ار وح��دت��ه��م ال��م��ع��ه��ودة أم��ام 

التحديات الكبرى«.
لبريطانيا  ب���ّري  ال��رئ��ي��س  شكر   ، ب���دوره 
»دعمها للبنان خصوصاً الجيش والمساعدات 
»أن  مؤكداً  المرفأ«،  انفجار  بعد  قدمتها  التي 

االنقاذي  الهدف  على  مجمعون  اللبنانيين 
أن  الفرنسية كما  بالمبادرة  ذاته والذي يتمثل 
الصعيد«،  هذا  على  يتحرك  النيابي  المجلس 
األخير  ال��ن��واب  مجلس  ق��رار  »أن  إل��ى  الف��ت��اً 
جنائي  بتدقيق  القيام  ض��رورة  إل��ى  ال��داع��ي 
القوانين  من  العديد  إقراره  إلى  إضافًة  موسع 

اإلصالحية يندرج في هذا السياق«. 
وأكد »وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ 
وسأل  أكبر«.  انهيار  نحو  لبنان  انزالق  تمنع 
الرئيس بّري »طالما أن الهدف من الحكومة هو 
وتنفيذ  الفساد  ومحاربة  اإلصالحات  تطبيق 
السنين  عشرات  منذ  ص��درت  التي  القوانين 
اتفاق  هناك  وطالما  الكهرباء  قانون  سيما  وال 
أي  انتماء  وع��دم  اختصاصيين  حكومة  على 
وإذا  حزب،  أو  طرف  ألي  أعضائها  من  شخص 
كان الوضع االقتصادي على شفير »التوّسل« 
حتى ال نقول أكثر. فما الداعي إلى التأخير ليوم 

واحد في تأليف الحكومة؟«. 
بيت  إلى  المرافق  والوفد  كليفرلي  وانتقل 
المكلّف  ال��رئ��ي��س  استقبله  حيث  ال��وس��ط، 
الحريري وجرى عرض  الحكومة سعد  تأليف 
والعالقات  والمستجدات  السياسية  لألوضاع 

الثنائية.
حيث  السرايا،  البريطاني  الوزير  زار  كذلك   
حسان  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  التقى 
زينة  الدفاع  وزي��رة  نائبته  حضور  في  دياب 
االجتماعية  وال��ش��ؤون  السياحة  وزي��ر  عكر، 
جبران  السفير  والمستشار  المشرفية  رمزي 

صوفان. 
عن  كليفرلي  أع���رب  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وف���ي 
في  اللبناني  الشعب  مع  حكومته  »تضامن 
قلقها  وأبدى  بها«.  يمّر  التي  الصعبة  الظروف 
تأليف  التي تعترض عملية  الصعوبات  حيال 
الحكومة الجديدة والتي تعرقل اتخاذ القرارات 

المتعلقة باإلصالح«. 
والوفد  البريطاني  الدبلوماسي  زار  كما 
الجيش  قائد  استقبله  حيث  اليرزة  المرافق، 
العماد جوزاف عون في مكتبه. وجرى البحث 

في شؤون لبنان والمنطقة.

للعمل  الحّر«  الوطني  »التيار  رئيس  نائب  زار 
الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، على رأس 
وفد من »التيار«، رئيس حزب االتحاد النائب عبد 
الرحيم مراد، في مكتبه بتلة الخياط، في حضور 

نائبه في الحزب أحمد مرعي.
رمزي  المحامي  ال��ق��زي،  زينة  ال��وف��د:  وض��م 
دسوم، المهندس عفيف نسيم، داني سابا وحسان 

الحسن.
التيار  »تمسك  اللقاء  خ��الل  الخطيب  وأك��د 
بالعالقة والتحالف مع مراد«، مثنياً على »دور مراد 
الوطني واإلنساني والتربوي، الذي أسهم وُيسهم 
والتنمية  والثقافي  العلمي  النهوض  في  بفّعالية 

االجتماعية في لبنان والمنطقة العربية«.
مؤكداً  لفتته«،  التيار  لوفد  »مراد  شكر  بدوره، 
النائب جبران  للتيار ورئيسه  »تقديره واحترامه 
مع  والتحالف  بالعالقة  االتحاد  وتمسك  باسيل، 

التيار«.
في  اإلع��الم��ي  المكتب  وزع��ه  بيان  وأف���اد 
أيضاً  زار  »الوفد  أن  الحر«  الوطني  »التيار 
السفارة  مقر  ف��ي  علوي  ياسر  مصر  سفير 
على  التيار  حرص  لعلوي  وأك��د  الجناح،   -

العالقة واألخوة مع مصر وكل الدول العربية، 
ورفض اإلساءة ألي دول شقيقة والتدخل في 

شؤونها الداخلية«.
ومن جهته، تحدث علوي فأكد »تقدير القاهرة 
اللبناني  للشعب  واحترامهم  المصريين  ومحبة 
خصوصاً  العالية،  وإنتاجيته  وثقافته  وعراقته 
على  معوالً  والثقافية«،  العلمية  المجاالت  في 
»حكمة اللبنانيين وتضافر جهودهم للتفاهم على 
تأليف حكومة إنقاذية لوقف االنهيار، والبدء في 

عملية النهوض المرجوة«.
ألكسندر  ال��روس��ي  السفير  ال��وف��د  زار  ث��م 
المزرعة،  كورنيش   - السفارة  مقر  في  روداك��وف 
لبنان  في  الروسي  الدور  على  لروداكوف،  مثنياً 
الروسية  المبادرة  لجهة  خصوصاً  والمنطقة، 
إلعادة النازحين السوريين الى ديارهم ومكافحة 

اإلرهاب.
وأكد السفير الروسي »تصميم موسكو متابعة 
إع��ادة  عملية  شأني  ف��ي  خصوصاً  ب��دأت��ه،  م��ا 
النازحين واإلسهام في مكافحة اإلرهاب«، آمالً في 
أن يتمكن لبنان من الخروج من أزمتيه الحكومية 

واالقتصادية.

� بحث رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب مع وزير الخارجية والمغتربين في 
حكومة تصريف األعمال شربل وهبة في السرايا، موضوع اللبنانيين المختطفين في نيجيريا. كما 
اتصل وهبة بنظيره النيجيري لمتابعة الملف. وتبلّغت وزارة الخارجية والمغتربين من السفير 
 Global البحرية   المالحة  شركة  رئيس  مع  تواصلوا  الخاطفين  أن  دياب،  حسام  نيجيريا  في 
Shipping Company limitid  الذي تحدث مع القبطان والمعاونين واثنين من اللبنانيين 
بها  يطالب  التي  الفدية  مبلغ  قيمة  حول  المفاوضات  وتتواصل  بخير.  وجميعهم  المخطوفين، 

الخاطفون. ويسعى السفير اللبناني لمتابعة القضية بهدف اإلفراج عن اللبنانيين المخطوفين.
� اعتبر النائب الدكتور فريد البستاني عبر حسابه على »تويتر«، أن توقيع رئيس الجمهورية 
ميشال عون  المرسوم رقم 196، ُيعطي ضحايا المرفأ والجرحى الذين أصيبوا بإعاقة حقوقهم 
جالء  بانتظار  وذلك  الشهداء،  لذوي  والمعاشات  المحقة  التعويضات  من  لالستفادة  بالنسبة 

الحقيقة كاملة التي تشكل اإلنصاف الكامل لهم«.
زينة  األعمال  تصريف  حكومة  في  الوطني  الدفاع  وزيرة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائبة  لفتت   �
المتتالية والمتكّررة للعدو اإلسرائيلي لألجواء  اليومية  إلى استمرار »الخروقات  عكر، في بيان، 
أعالي  إلى  وصوالً  اللبنانية،  األجواء  فوق  )أمس(  اليوم  المعادي  الطيران  حلق  حيث  اللبنانية، 
كسروان وجبيل وشكا«، مؤكدًة أن »على األمم المتحدة التدخل السريع لوضع حد لهذه االنتهاكات 
التي تشكل خرقاً للسيادة اللبنانية ومخالفات واضحة للقرار 1701 الذي يثّبت قواعد االستقرار 

واألمن في الجنوب اللبناني، وأي خرق له قد يزيد األوضاع تعقيداً«.

أن  بيان،  في  المسلمين«  العلماء  »تجّمع  رأى 
»حاكم مصرف لبنان يستمّر بالتعاطي الالمسؤول 
عن  الناتجة  المتردية  االقتصادية  األوض��اع  مع 
سياساته الفاشلة وارتكاباته غير القانونية. فبعد 
يحضر  لم  الجنائي  التدقيق  لجنة  عمل  عرقل  أن 
لدراسة  المخّصصة  النواب  مجلس  جلسة  إلى 
موضوع الدعم واالحتياط اإللزامي، بل أوفد ممثالً 
عنه ضارباً بعرض الحائط القيم األخالقية التي 

تفرض عليه أن يلبي دعوة ممثلي الشعب«.
وطالب التجّمع حكومة تصريف األعمال ب�«عقد 
لبنان  مصرف  وضع  لدراسة  استثنائي  اجتماع 
والحاكم، واتخاذ قرار جريء بإحالته على القضاء 
ووضعه في اإلقامة الجبرية بانتظار صدور الحكم 
القضائي بحقه، وإلزام نواب الحاكم تنفيذ قرارات 
الحكومة والمجلس النيابي«، معلناً رفضه »المّس 

باالحتياط النقدي في مصرف لبنان«.
لبنان،  لدعم  فرنسا  مؤتمر  »مقررات  أن  ورأى   
اللبنانية ودليالً على  للدولة  يشكل نعياً واضحاً 
لبنان  في  المسؤولين  تعتبر  األجنبية  الدول  أن 
ُترسل  أم���وال  أي  على  مؤتمنين  غير  لصوصاً 
إليهم«. وأكد التجّمع »ضرورة احترام السيادة وأن 
خليط  من  تشّكل  جهة  إلى  المساعدات  أمر  يعهد 
الكفاءة  أصحاب  والموظفين  المدني  المجتمع 
الذين يتمتعون بالنزاهة ليشرفوا على صرف هذه 
األموال، أّما إذا أصّر المجتمع األجنبي على إرسالها 
الى الجمعيات، فقد ظهر أن كثيراً منها إّما وهمية أو 

ال تقل فساداً عن مؤسسات الدولة«.
وأعلن رفضه »التهويل الذي تمارسه الواليات 
المتحدة األميركية عبر ممثلها في لجنة مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية والبرية، أو عبر سفيرتها 
س��اف��راً  »ت��دخ��الً  ذل��ك  معتبراً  ش��ي��ا«،  دوروث���ي 
لمصلحة العدو الصهيوني، ما يجعلنا نطالب بأن 
تشارك دولة أخرى كروسيا في اإلشراف على هذه 

المفاوضات، إضافًة الى األمم المتحدة«.
أعلن  التي  بحقوقه  لبنان  »بتمسك  طالب  كما 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  بوضوح   عنها 
األراضي  من  واحد  شبر  عن  التنازل  وعدم  عون 
حدودنا  من  واح���دة  مياه  نقطة  وع��ن  المحتلة 

البحرية«.
واعتبر أن »اإلشكاالت التي حصلت في جامعة 
القديس يوسف بين الطالب، استغلت من بعض 
المصطادين بالماء العكر، الذين حاولوا إعطاءها 
تحصل  مشكالت  أنها  حين  في  طائفياً،  طابعاً 
خالفات  وهي  الطالبية  االنتخابات  من  كثير  في 
يجوز  ال  انتخابي،  وتنافس  سياسي  طابع  ذات 
إلى  القضاء  داعياً  اإلط��ار«،  هذا  عن  نخرجها  أن 
»وضع اليد على الموضوع ومحاسبة المسيئين 
دعا  كما  العكر«.  الماء  في  المصطادين  وك��ذا 
طالبية  مصالحة  رع��اي��ة  إل��ى  الجامعة  إدارة 
والمنافسة  ال��دراس��ة  أج��واء  إل��ى  الطالب  تعيد 
والخطاب  التشنجات  عن  البعيدة  الديمقراطية 

المذهبي والطائفي.

اجتماعه  خ��الل  بي���روت«  ح��وار  »منت���دى  بحث 
ي��دور  وما  اللبن���انية  الساحة  تشهده  ما  في  أم��س، 
أص��دره  بيان  في  متس��ائالً  إقليمياً،  المن��طقة  ف��ي 
الحك��ومة  تشكيل  يخّص  الذي  المريب  »الوضع  ع��ن 
الوطني��ة  ع��ن  البع���يدة  التصرفات  ف��ي  واالستمرار 
تهّدد  التي  العديدة  المخاط���ر  ظل  ف��ي  وموجب���اتها، 

والعباد«. ال��بالد 
وال  ت��وت��رات،  من  المنطقة  تشهده  »م��ا  عند  وتوقف 
سيما أنها تأتي في نهاية والية الرئيس األميركي دونالد 
ترامب والتخوف من مراهنة الخاسرين بعد فوز الرئيس 
أحد  ال  ومشبوهة  متهورة  بأعمال  القيام  على  بايدن  جو 

يستطيع تقدير عواقبها«.
وتحديد  الجنائي  التدقيق  اع��ت��م��اد  وج���وب  وأك���د 
المسؤوليات، مشيراً إلى أن »ما جرى حول ذلك ما هو إالّ 

مسرحية يمكن إعطاؤها عنوان: حاميها حراميها«.
مع  مستمرة  توعية  حملة  اعتماد  »وجوب  على  وشّدد 
في  التوجيهات  يلتزم  ال  من  ضد  صارمة  إجراءات  اتخاذ 
ب�«عدم  وطالب  ومخاطرها«.  كورونا  جائحة  يخص  ما 
تفترض  التي  الحياتية  المواطنين  ظ��روف  فوق  القفز 
التي  المعيشية  األوضاع  إلى  والمعالجة، نظراً  المتابعة 

يعيشها المواطن بكل أوجهها«.
المدني  الدفاع  عناصر  من  وف��داً  المنتدى  واستقبل 
فؤاد  النائب  وتحدث  يعيشها.  التي  األوض��اع  ع��رض 
مطالبهم«،  »أحقية  ع��ن  االج��ت��م��اع،  خ��الل  مخزومي، 
المعنية  الجهات  كل  لدى  والمتابعة  ب�«السعي  واع��داً 
وقال  يقدمونها«،  التي  »التضحيات  عارضاً  بأمورهم«، 
التي  الشرعية  غير  التعيينات  رغم  تثبيتهم،  يجر  »لم 

شملت اآلالف من الموظفين«.

أّن معظم  اعتبر رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان 
إلى  معيباً  بات  لبنان  في  السياسية  الساحة  تشهده  ما 
يمارسه  ال��ذي  »الدلع«  صعيد  على  خاصة  بعيد،  حّد 
للتعاطي  بالنسبة  أو  الحكومة،  بتشكيل  المعنّيون 
بمصير  يتعلق  ما  وتحديداً  المالي  الملف  مع  الرسمي 
والتدقيق  لبنان  مصرف  بحسابات  أو  الناس  ودائ��ع 

الجنائي.
بالسرية  التذّرع  اّن  اليوم  تصريح  في  ذبيان  أضاف 
المصرفية صار أسطوانة قديمة، خاصة أّن هذه السرية 
العامة  باألموال  عالقة  له  ما  كّل  على  تطّبق  أن  يمكن  ال 
على  ومنشورة  ومعروفة  مكشوفة  تكون  أن  يجب  التي 
العامة  واإلدارات  والمؤسسات  ال��وزارات  كّل  صفحات 
بدءاً من الكبار وصوالً إلى أصغر بلدية، حيث ال أحد فوق 

والحساب. المساءلة 
ولفت ذبيان إلى أّن هذه السرية مطّبقة حسب األهواء 
وليس وفق القوانين واألنظمة، حيث يتّم التذّرع بها لمنع 
القضاء اللبناني وشركة التدقيق الجنائي المكلفة رسمياً 
السماح  يتّم  فيما  عليها،  االطالع  من  الوزراء  مجلس  من 
الفرنسي؟  المركزي  للمصرف  المثال  سبيل  على  بذلك 
ما  وظفت  التي  األميركية  االستخبارات  أجهزة  وقبله 
لمحاصرة  سعيها  سياق  في  »دات��ا«  من  عليه  حصلت 

لبنان والتضييق عليه اقتصادياً ومالياً ظّناً أّن ذلك يمكن 
أن يكسر شوكة المقاومة أو على األقّل يحّد من دورها في 
معها  َمن  ومعها  »إسرائيل«  يريح  مما  والمنطقة،  لبنان 

من دول في المنطقة وخارجها.
يمكن  ال  لبنان  في  األمثل  الحّل  أّن  على  ذبيان  وشّدد   
هؤالء  ألّن  ذلك،  غير  أو  فرنسياً  أو  أميركياً  حالً  يكون  أن 
بالتحديد هم َمن دعم وحمى الطبقة السياسية اللبنانية 
التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه، وها هي هذه الطبقة 
من  بوضوح  ظهر  وقد  بينها،  ما  في  النار  كرة  تتقاذف 
النيابية المشتركة األمس أن ال أحد  خالل جلسة اللجان 
بحق  جرائم  من  يداه  اقترفته  ما  مسؤولية  تحّمل  يريد 

لبنان وشعبه.
إل��ى عنق  األم���ور وص��ل��ت  أّن  وخ��ت��م ذب��ي��ان م��ؤك��داً 
»الدلع  باستمرار  يسمح  الوقت  يعد  ول��م  الزجاجة، 
الحكومة،  تشكيل  أمر  حسم  من  بّد  ال  وبات  السياسي«، 
المسؤولية  تحّمل  على  قادرة  حك��ومة  ت���كون  أن  على 
خاصة  ممكن،  وقت  أسرع  في  المناسبة  الحلول  وإيجاد 
ألحد  يمكن  ال  والتي  الناس،  عيش  بلق���مة  يتعلق  ما  في 
ألّن  السياسي،  البازار  إطار  في  ووضعها  بها  التالعب 
َمن  ك��ّل  على  ج��داً  وخيمة  س��تكون  األم��ر  ه��ذا  عواقب 

يشترك به.

الأ�سعد: اجتماع اللجان النيابية

ف�سيحة وكارثة
اعتبر األمين العام ل�«التيار األسعدي« المحامي معن األسعد، أن 
وكارثة  فضيحة  المشتركة  النيابية  اللجان  اجتماع  في  حصل  »ما 
والذي لم يحضره حاكم مصرف لبنان الذي يعتبر نفسه »جمهورية 
مستقبل« وأكبر من الدولة وأرفع من أي محاسبة، معتمداً على الفيتو 
محاسبته«،  على  يجرؤ  من  لكل  بالعقوبات  يهّدد  الذي  األميركي 
في  وق��ال  السياسية،  السلطة  ألرك��ان  الكاملة  المسؤولية  محّمالً 
فهي  المنهوبة  الخيالية  الثروات  استرجاع  يتم  »لو  أمس  تصريح 

كافية لسد ديون لبنان وعجزه«.
والنواب  ال��وزراء  مجلسي  بين  المسؤوليات  تقاذف  »أن  وأك��د 
دون  ال��ح��ؤول  إل��ى  تهدف  هزلية  مسرحية  مجرد  كونه  يعدو  ال 
التدقيق  »أن  معتبراً  الفاسدين«،  لحماية  الجنائي  التدقيق  تحقيق 
والمحاسبة هما من مسؤولية الحكومة ولكن إذا كان مجلس النواب 
ال  فلماذا  الجدية،  والمحاسبة  الحقيقية  اإلصالحات  بإقرار  صادقاً 
ُيقّر قوانين رفع السرية المصرفية ومحاسبة الفاسدين واسترجاع 
المنهوبة والمهّربة ورفع الحصانات واإلثراء غير المشروع  األموال 
على  مشدداً  النيابية«،  الجلسات  في  متوافر  النصاب  أن  خصوصاً 
وإع��ادة  اإلص��الح  لولوج  األول  الباب  هو  القوانين  هذه  إق��رار  »أن 

استقالل لبنان وسيادته«.
اللجان  الحاكم رياض سالمة جلسة  إلى »أن عدم حضور  ولفت 
النيابية يعني أنه ال يقيم وزناً أو قيمة ألحد وتمثيله بالنائب الثالث 

يشير إلى عجرفة واستلشاق وحجم الحماية االمتوافرة له«.
التطورات  ينتظر  والكل  القريب  المدى  في  حكومة  ال  »ان  وأكد 
السياسي  المسار  تحديد  شأنها  م��ن  التي  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية 
كثيراً  سيعاني  »لبنان  وقال  اللبنانية«.  الساحة  على  والحكومي 
حصاره  سيواصل  األميركي  ألن  واالقتصادي،  المالي  الحصار  من 
وكيانات  شخصيات  تشمل  جديدة  عقوبات  إضافة  مع  وعقوباته 
تاليف  في  الضغط  األميركي  التصعيد  من  والهدف  ومؤسسات 

الحكومة واستبعاد حزب الله عنها«.
الغذاء  مقابل  النفط  معادلة  العراق  في  رفع  األميركي  »أن  ورأى 

وفي لبنان السالح مقابل الغذاء«.

العبداهلل: الغتراب

اإلى جانب لبنان
أسف رئيس اتحاد األدباء والمثقفين المغتربين اللبنانيين وعميد 
»للحال  العبدالله  طلعت  برازافيل  الكونغو  في  اللبنانية  الجالية 
المزرية التي بلغها لبنان، ودفعت به إلى االرتماء في أحضان الدول 
القريبة والبعيدة، والصديقة والشقيقة، يطلب إغاثتها واإلستنجاد 
التي  والمتراكمة  الكثيرة  األزمات  من  الخروج  على  ومساعدته  بها 

أغرقته فيها الطبقة السياسية والمالية الحاكمة منذ 30 سنة«.
ولن  ترتدع  وال  تخجل،  ال  الطبقة  »هذه  أن  تصريح،  في  واعتبر 
الوطن  بحق  اقترفته  ما  كل  على  منه  تبقى  ما  أو  ضميرها  يصحو 
سالمين«،  منه  خروج  ال  سحيق،  واد  إلى  بهما  ودفعت  والشعب، 
مؤكداً أن »النزيف االقتصادي والمالي والمعيشي، لن يتوقف، حتي 
يودي بلبنان إلى السقوط واإلحتضار، أو بكشف المستور المخيف 
ومسؤولية  واج��ب  عليها  التي  والمالية،  السياسية  الطبقة  عند 
وطنية مع أنها مفقودة التخاذ قرارات جريئة واستثنائية في مرحلة 
خطيرة وإستثنائية جداً، تتمثل بإقرار قوانين وتشريعات إصالحية 

حقيقية، قبل فوات األوان«.
وقال: »ال قيمة وال فائدة من اإلجتماعات واالقتراحات والتوصيات، 
ألنها ال تلبي احتياجات الناس، وتصّد عنهم الفقر والجوع والبطالة، 
أسس  ويقوّضون  المجتمع،  ويخلخلون  البيوت  يدخلون  الذين 

الوطن والدولة«.
وتساءل »أال تخجل الطبقة السياسية والمالية من نفسها وشعبها، 
وهي تقف صامتة أمام توبيخات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أنه،  علناً  والتصريح  لبنان؟  انهيار  مسؤولية  وتحميلها  وإدانتها 
ودول غير فرنسا، لم تعد تثق بهم وال تؤمنها على المساعدات التي 

يجب أن تذهب مباشرًة إلى الشعب؟«.
وشّدد على »ضرورة خروج هذه الطبقة من مصالحها وامتيازاتها 
وثرواتها المتراكمة، وتلبية نداء شعبها واالستماع إلى مطالب الدول 
الحكومة  وتشكيل  باإلصالح  وتبدأ  لبنان  على  حرصها  تظهر  التي 
منه  تقترب  وشعبه  ينازع  لبنان  أن  خصوصاً  الغد،  قبل  اليوم 
الفساد  سياسة  لمواصلة  وقت  من  وال  كورونا،  به  ويفتك  المجاعة 
أسس  ستقّوض  التي  المسؤولية  وع��دم  واإلهمال  والمحاصصة 

الوطن وترميه بعيداً زمانياً ومكانياً ودولًة وشعباً ومؤسسات«.
وختم بتأكيد أن »االغتراب اللبناني، سيكون دائماً، كما العهد به 
إلى جانب وطنه وأهله في السّراء والضراء، حتى ال يسقط وتذهب 
ريحه، وأقّل الوفاء أن تقوم الدولة بواجباتها ومسؤولياتها من أجل 
قيامة الوطن وتأمين مقّومات األمان واالستقرار واالستثمار، فهل من 

يتعّظ قبل السقوط النهائي؟«.
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مراد مستقبالً الخطيب أمس

بري مجتمعاً إلى الوزير البريطاني  )حسن ابراهيم(



الوطن 4

في  ارتفاعه  ك��ورون��ا  فيروس  ع��ّداد  يواصل 
تسجيل  العاّمة  الصحة  وزارة  أعلنت  إذ  لبنان، 
1520 إصابة جديدة بالفيروس  و12 حالة وفاة 

خالل الساعات ال�24 الماضية.

اجتماع لجنة كورونا
ورأس رئيس حكومة تصريف األعمال حسان 
ملف  لمتابعة  ال��وزاري��ة  اللجنة  اجتماع  دي��اب، 
راوول  عكر،  زينة  الوزراء  بحضور  كورونا،  وباء 
حمد  الله،  حب  عماد  المشرفية،  رم��زي  نعمة، 
حسن وشربل وهبة، األمين العام لمجلس الوزراء 
للمجلس  العام  األمين  مكية،  محمود  القاضي 
األعلى للدفاع اللواء محمود األسمر، والمستشارين 

خضر طالب وبترا خوري.
وب��ع��د االج���ت���م���اع، ق���ال ح��س��ن »ال��رئ��ي��س 
المعطيات  كل  يومي  بشكٍل  يتابع  دياب  حسان 
والتطورات التي نحصل عليها من الفرق الميدانية 
واالستشفائية. التقييم أصبح واضحاً، استطعنا 
أن نحّقق ثالث أساسيات: أبعدنا الذروة للموجة 
كل  مثل  لكن  أق��ل.  إص��اب��ات  نحّقق  لم  الثانية. 
المجيدة،  األعياد  قبل  ألسابيع  أقفلت  التي  الدول 
لعدد  االستيعابية  ال��ق��درة  زي���ادة  على  عملنا 
األسّرة االستشفائية لكورونا في العناية الفائقة، 
واستطعنا تعزيز إجراء الفحوصات في المجاالت 
كافة. وكّثفنا من متابعة الحاالت في المستشفيات 
كورونا  انتشار  تزامن  مع  خصوصاً  والطوارىء 

مع حاالت اإلنفلونزا«. 
أضاف »طبعاً نسبة الوفيات ال تزال ثابتة رغم 
وزارة  في  لجنة  أنشأنا  اإلصابات.  عدد  ارتفاع 
الصحة لتقييم جودة التقديمات والخدمات الطبية 
والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، 
للمواطنين  أقول  الفائقة.  العناية  بزيارة  وستبدأ 
بأننا مقبلون على فترة أعياد، وكما تبّين لنا في 
63 في  فترة اإلقفال أن الحركة انخفضت بنسبة 
في  المئة  في  و34  والمطاعم  المتاجر  في  المئة 
أماكن العمل، لكن ازدادت بنسبة 10 في المئة من 
الزيارات المنزلية. المنّصة ستعطينا أرقاماً بشكل 

متواصل«. 
وتمنى »أن نعمل على تخفيف االكتظاظ لكي ال 
نصل إلى الذروة قبل األعياد«. وتابع »التوصيات 
الكمامة،  اآلم��ن:  الثالثي  في  هي  نكّررها  التي 
نظراً  أيضاً  االكتظاظ.  وعدم  الشخصية  النظافة 
تهوئة  يتم  بأن  توصية  هناك  اإلنفلونزا،  لوجود 
األماكن المغلقة. وفي المدارس التنسيق قائم مع 
مشتبه  لكل  يلزم  ما  إلجراء  التربية  وزير  معالي 
المدارس.  في  حاالت  ال  اآلن  وحتى  إصابته.  في 
كل  وأنجزنا  ج��اه��زة  الميدانية  المستشفيات 
واحد  إنشاء  قريباً  وسيتم  بها  المتعلقة  الخطط 
دولة  تقدمة  وهما  الشمال،  في  وآخ��ر  صور  في 
قطر، وسيتم التعاون بينهما وبين المستشفيات 

الخاصة.«

رفيق  »مستشفى  مدير  أش��ار  السياق،  وف��ي 
الحريري الجامعي الحكومي« فراس أبيض، إلى 
وزارة  عنها  أبلغت  التي  كورونا  وفيات  عدد  أّن 
أن  إلى  الفتاً   ،)22( مرتفعاً  كان  أمس  الصحة 
المنزل،  في  مريضتين  وف��اة  هو  القلق  يثير  »ما 
55 عاماً«. وقال  العمر  إمرأة تبلغ من  من بينهما 
»في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الحظنا 
ازدياداً في عدد المرضى الذين يحضرون إلى قسم 
المنزلي،  العالج  بعد  حرجة  حالة  في  الطوارئ 

لماذا؟«. 
تابع  »تويتر«،  عبر  تغريدات  سلسلة  وف��ي 
مع  ك��ورون��ا  مرضى  غالبية  »يتعافى  األبيض 
الحد األدنى من العالج، ومن غير الحاجة لدخول 
عناية  إلى  يحتاجون  الذين  بعض  المستشفى. 
القيام  يختارون  األوكسيجين،  سّيما  وال  طبية، 
بذلك في المنزل. في حال تدهور حالة المريض، 
أي  مركزة.  عناية  وح��دة  إل��ى  عاجالً  نقله  يلزم 

تأخير يمكن أن تكون له عواقب وخيمة«.
من  ك��ورون��ا  مريض  نقل  »يتطلب  وأض���اف 
الصليب  من  ترتيبات  المستشفى  إل��ى  المنزل 
األحمر، قد تستغرق وقتاً. وقد ال تتوفر دائماً أسّرة 
المريض  كان  لو  المنزل.  من  قريبا  مركزة  عناية 
تلقى  ل��ك��ان  ال��م��ن��زل،  م��ن  ب���دالً  المستشفى  ف��ي 
العناية الالزمة بشكل أسرع. لماذا يتجّنب بعض 
المرضى المستشفيات؟ قد تكون التكلفة أو توفر 
رفيق  مستشفى  في  العالج  لكن  سبباً،  السرير 
واألسّرة  مجانياً،  يكون  يكاد  الجامعي  الحريري 
العادية متاحة. قد يكون السبب اعتبار الكورونا 
وصمة، لكن اإلصابة بالفيروس اليوم أمر شائع. 
أن  هو  الرئيسي  السبب  أن  اتضح  السؤال،  بعد 

المرضى ال يريدون البقاء بمفردهم«. 
في  بالزيارة  المستشفيات  تسمح  »ال  وق��ال 
غرفهم.  في  المرضى  عزل  ويتم  كورونا،  أجنحة 
لكن  يومياً،  المرضى  بعيادة  الطبي  الطاقم  يقوم 
بالوحدة  الشعور  إن  ومهنية.  قصيرة  الزيارات 
والبعد شائع عند مرضى كورونا المعزولين في 

المستشفى، وتعاني عائالتهم من األمر نفسه«. 
أصاف »هذا األسبوع، غّير مستشفانا سياسة 
أفراد  ألحد  نسمح  حيث  كورونا،  مرضى  مرافقة 
بمرافقة  سابقاً  بالعدوى  أصيب  كان  إذا  األسرة 
المنزلي لبعض  المريض. ليس من اآلمن العالج 
لديهم  ممن  أو  السن  ف��ي  المتقدمين  المرضى 
المستشفى،  دخولهم  عند  ولكن  مزمنة،  أمراض 

يجب أالّ نغفل عن اهمية صحتهم النفسية«. 

استمرار المعدالت المرتفعة
معدل  بتسجيل  المناطق  استمرت  األثناء،  في 
مرتفع من الحاالت. وفي هذا السياق، أعلنت خلية 
متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا في نشرتها 
اليومية »تسجيل 26 حالة إيجابية جديدة خالل 
على  موزعة  الماضية،  ساعة  والعشرين  األربع 

كفرياشيت:   ،2 مجدليا:   ،8 زغرتا:  اآلتي:  الشكل 
1، رشعين: 4، كفردالقوس: 5، ارده:  1، مرياطة: 
1، الخالدية: 1، كرمسده:  1، عرجس:  1، إيعال: 
1«. وشّددت الخلية على المصابين والمخالطين 
طائلة  تحت  المنزلي،  الحجر  التزام  وجوب  لهم، 

المسؤولية.
خلية  عن  ال��ص��ادر  اليومي  التقرير  سجل  و 
األزمة في اتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون 
مستجدات كورونا، بناًء على تقرير طبيب قضاء 
موزعة  جديدة،  حالة   26 والبلديات،  مرجعيون 
الطيبة(،   5( تولين(،   6( عديسة(،   8(« كاآلتي 
ال   : واف���دة  ح��االت  ال��خ��ي��ام(.  و)2  كفركال(   5  (
يوجد، حاالت الشفاء: أربع حاالت )2 الطيبة(، ) 
في  حالة  الوفاة:  حاالت  مركبا(،   1 و)  تولين(   1
بلدة الصوانة )سكان بيروت(. وبناء عليه، فإن 
عدد المصابين في قرى االتحاد ومنذ بداية األزمة 
و21  شفاء  حالة  و489   679 هو  تاريخه  حتى 
حالة وفاة. يوجد حالياً قيد المتابعة 140 حالة 
الحجر  قيد  منها   132 مخبرياً،  مؤكدة  مصابة 

المنزلي و8 حاالت في المسشتفى«. 
وسجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في 
محافظة عكار 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 

وحالة وفاة واحدة و26 حالة شفاء.
العدد  بات  المستجدات  لهذه  تبعاً  بأنه  وأفاد 
 17 التراكمي للمصابين المسجلين في عكار منذ 
الحاالت   ،2911 أمس،  يوم  وحتى  الماضي  آذار 
إجمالي  أّما   ،571 اآلن:  المعالجة  قيد  اإليجابية 
حاالت الشفاء المسّجلة منذ بدء الجائحة وحتى 

اليوم فبلغت: 2293.
كما أن عدد حاالت الحجر المنزلي قيد المراقبة 
وواف��دي��ن(،  )مقيمين   578 فبلغ:  والمتابعة 
وارتفع عدد الوفيات المسجلة حتى اآلن إلى: 53 
.وتوزعت اإلصابات الجديدة على البلدات اآلتية: 
حلبا 6، فنيدق 5، الشيخ محمد 4، ببنين 3، رحبة 
في  واحدة  وإصابة   .2 البارد  نهر   ،2 البيرة   ،  2
تلحميرة،  السنديانة،  أك��روم،  التالية:  البلدات 
الريحانية،  القبيات،  فنيدق،  في  الحجر  مركز 
تلمعيان،  منيارة،  تاشع،  عندقت،  حّمود،  مشتى 

مجدال، برقايل، مار توما، مشمش، بيت يونس.
وأعلنت بلدية الشيخ محمد تسجيل 4 حاالت 
التزام  إلى  المخالطين  داعيًة  جديدة،  إيجابية 

الحجر.
القرنة  بلدة  في  األزم��ة  خلية  أعلنت  كذلك،   
»تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا«، داعيًة 

المخالطين إلى التزام الحجر.
بيان  في  شكا  بلدية  في  األزمة  خلية  وأعلنت   
تسجيل أربع اصابات جديدة بفيروس كورونا في 
البلدة.  فيما أعلنت خلية األزمة في بلدة القبيات 
في بيان، أنها »أجرت 92 فحص PCR لمخالطين 
 Rodolphe Mérieuxبالتعاون مع مختبرات
، ويتوقع صدور النتائج بعد حوالى 72 ساعة«، 

طالبًة من الجميع التزام اإلجراءات الوقائية. 
 إلى ذلك، سجلت خلية األزمة في بلدية بزبينا 
في بيان »إصابتين جديدتين لزوجين في البلدة 
بفيروس كورونا، وهما قيد الحجر في منزلهما، ما 

رفع عدد المصابين إلى 7«. 
إصابة  رصد  الزرارية  بلدية  أعلنت  توازياً،   
جميع  م��ن  طالبًة  ك��ورون��ا،  بفيروس  ج��دي��دة 
الرقم  على  واالتصال  أنفسهم  حجر  المخالطين 

 .pcr03204508 من أجل إجراء فحوص
في  ال��ت��ش��ّدد  ب���«ض��رورة  دعوتها  وج���ّددت 
التزام  وج��وب  مع  الوقائية،  اإلج��راءات  تطبيق 
وأعلنت  المخالطين«.  لجميع  المنزلي  الحجر 
خلية األزمة في البيرة إصابة جديدة في البلدة، 
ضرورة  ومخالطيها  وعائلتها  أهلها  من  طالبًة 
الحجر المنزلي. وأشارت في بيان إلى أنه »ألول 
مّرة في البلدة تأتي اإلصابة من حي محلي )أي 
سكان  من  إلصابة  مخالطة  نتيجة  العدوى  أن 
كان  التي  السابقة  الحاالت  عكس  على  البلدة( 

مصدر العدوى من خارج البلدة، عليه حّدد الفريق 
الطبي التابع لخلية األزمة مصدر اإلصابة ويعمل 
جاهداً لضبط التفشي بالتنسيق مع بلدية البيرة 

وشرطتها«.
»يتم  أنه  بيان  في  ديرميماس  بلدية  وأعلنت 
التداول بالئحة أسماء ألطفال من بلدة ديرميماس 
بفيروس  مصابون  أنهم  على  إس��م   60 حوالى 
أخرى،  لغاية  أعدت  الالئحة  هذه  أن  إالّ  كورونا، 
لكن البعض استخدمها لخلق البلبلة في المنطقة 

وصوالً إلى بيروت«.
و أعلنت بلدية بدنايل قضاء الكورة في بيان« 
في  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابات   3 تسجيل 
التي   pcr ال  فحوص  نتائج  اتت  حيث  البلدة، 
جميع  من  البلدية  وطلبت  إيجابية«.  اجروها 
اإللزامي،  المنزلي  الحجر  »ال��ت��زام  المخالطين 
وإجراء الفحوص الالزمة لمن لديه أية عوارض، 
لتقديم  والبلدية  األزم���ة  خلية  م��ع  وال��ت��واص��ل 
أخذ  األهالي  جميع  على«  وتمنت  المساعدة«. 

االحتياطات الالزمة لحماية أنفسهم«.
القرنة - عكار  وأصدرت خلية األزمة في بلدة 
جديدة  إيجابية  حالة  تسجيل  فيه  أعلنت  بياناً، 
اإلجمالي  العدد  ليصبح  البلدة،  أبناء  ألحد  أمس 
المناسب  العالج  تتلقى  حالة   13 للمصابين 
المخالطين  من  وأملت  الصحي.  الحجر  وملتزمة 
يتحّسسون  وم��ن  عنهم  التبليغ  يتم  لم  الذين 
عوارض المرض االلتزام بتدابير السالمة العامة. 

الضنية   - ال��س��راج  م��راح  تكميلية  وأعلنت 
إصابة  ظهور  تأكيد  »بعد  أّن  بيان،  في  الرسمية 
بفيروس كورونا إلحدى المعلمات في التكميلية، 
إقفال  التربية  ووزارة  اإلدارة  مع  بالتنسيق  تقرر 
واالكتفاء  المقبل،  األحد  يوم  مساء  إلى  المدرسة 
الالزمة  باإلجراءات  وسنقوم  بعد،  عن  بالتعليم 
الجميع،  على  والتمّني  التشديد  مع  والمراقبة، 
الطالب  نقل  عند  الباصات  سائقي  خصوصاً 
التصرف بمسؤولية، واتباع اإلرشادات الوقائية، 

وعدم التزاحم تحت طائلة المسؤولية«. 

كورونا: 12 حالة وفاة و1520 �إ�صابة جديدة

ح�ضن: لم نحّقق انخفا�ضًا في الأرقام لكن اأّجلنا وقت الذروة

عودة اأولياء الطالب في الخارج

اإلى ال�ضارع باعت�ضام اأمام »المركزي«

عربيد من نقابة المحّررين: المجل�س القت�ضادي 

مع تر�ضيد الدعم وعلينا التنبه من ارتدادات الفقر على الأمن الإجتماعي 

نّفذ اتحاد أولياء الطالب اللبنانيين في الجامعات األجنبية 
المركزي،  لبنان  مصرف  أم��ام  أم��س،  ظهر  قبل  اعتصاماً، 
والحكومة  النواب  مجلس  قرار  تنفيذ  عدم  على  احتجاجاً 
المعتصمين  من  عدد  حاول  وقد  الطالبي.  بالدوالر  المتعلّق 
إقفال الطريق أمام المصرف فحصل إشكال بينهم وبين الماّرة 
ما استدعى تدخل القوى األمنية الموجودة في محيط المكان، 

وعملت على فّض اإلشكال وفتح الطريق باتجاه الحمرا.
ووّزع المعتصمون بياناً جاء فيه »إلى كل أولياء الطالب 
من  أكثر  م��رور  وبعد  األجنبية،  الجامعات  في  اللبنانيين 
المآسي  ورغم  الطالبي،  ال��دوالر  قانون  إق��رار  على  شهرين 

التي مازال أبناؤنا يعانون منها، ما زال حاكم مصرف لبنان 
هذا  تنفيذ  من  ويتهربون  يماطلون  المصارف  وأصحاب 
القانون بحجج واهية غير آبهين بمستقبل أوالدنا، لذلك، ال بد 
من العودة إلى الشارع للضغط وبقوة على المصارف إلنقاذ 
الشوارع  في  اآلن  فهم  الخارج،  في  اآلن  عليه  هم  مما  أبنائنا 

يتعرضون للفصل والطرد ولدمار مستقبلهم«.
الدوالر  قانون  تطبيق  بقضية  وللمطالبة  »لذلك  أضاف 
الطالب  أبنائنا  نداء  تلبية  جميعاً  علينا  الطالبي،  الطالب 
استنكاراً  باالعتصام  األجنبية  الجامعات  في  اللبنانيين 

للظلم والتعّسف واالستهتار بمصير آالف الطالب«.

أكد رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي شارل عربيد 
مع  المجلس  بالمطلق.  الدعم  رفع  مع  ليس  المجلس  »أن 
يجب  من  »هناك  أن   إلى  مشيراً  الدعم«،  وترشيد  تهديف 
دعما  وليس  مستدام  دعم  تأمين  وعلينا  ودعمه  مساعدته 
بالنقاط  موضوعاً  يكون  أالّ  يجب  موضوع  هذا  بالسياسة. 
السياسية. وعلينا أن نعالج هذا الموضوع باألعمال التقنية 

وليس بالنقاط السياسية«. 
وقال »بالطبع لدينا األفكار التي ترتكز على تجارب دول 
األول  البلد  لسنا  ونحن  البارود،  نخترع  لم  ونحن  أخ��رى. 
الذي يقوم بتكافل وتضامن اجتماعي، ودولته من المفروض 
ونحن  واألردن.  مصر  في  تحقق  هذا  راعية.  دولة  تكون  أن 
نتواصل مع البنك الدولي، وكان حاضراً في المجلس النيابي 
األربعاء ولكنه لم يعَط الكالم إلبداء رأيه. لدى البنك الدولي 
تجارب تقنية«. وشدد على »أن المشكلة ليست بكيفية إصدار 
بطاقة تموينية. هذا إجراء بسيط جداً. وال مشكلة، أيضاً، في 
ُيبنى  االقتصاد  وزارة  في  فكرة  هناك  المحتاجين.  إحصاء 
عليها. مهما كان هامش الخطأ كبيراً فهو قابل للتصحيح. هذا 

يتطلب عملية تشاركية إلنجاح الخطة. المهم أن نبدأ«.
وكان عربيد، زار نقابة محرري الصحافة اللبنانية قبل 
وأعضاء  القصيفي  جوزف  النقيب  فاستقبله  أمس،  ظهر 
للنقابة،  بيان  بحسب  مناسبة،  وكانت  النقابة.  مجلس 
للتطّرق إلى الوضع اإلقتصادي ودور المجلس والتعاون 
للمجلس  العام  المدير  حضور  في  النقابة،  وبين  بينه 
محمد سيف الدين ورئيس مصلحة أمانة السر فيه سمير 

نعيمه.
االستمرار  على  القدرة  لبنان  لمصرف  »هل  عربيد  وسأل 
إشكاليتنا  ه��ي  ه��ذه  وه��ل  ثالثة  أو  شهرين  إل��ى  بالدعم 
الطبيعي ماذا نفعل بالشهر  السؤال  األكيد كال، ألن  اليوم؟. 
ميثاقاً  ونبني  نرسم  أن  يمكننا  كيف  هو  والجواب  الرابع، 
األمان  أولويته شبكات  يكون على  اجتماعياً جديداً  أو عقداً 
وبأمور  الناس  بأمور  كمهتمين  نتمكن  حتى  االجتماعي، 
الدولة أن نفكر بالطبقات الفقيرة التي تزداد ومستوى الفقر 
التنبه  وعلينا  البؤس.  إلى  الفقر  من  ذاهبون  ونحن  ي��زداد 
لهذا األمر وما يترتب منه من ارتدادات اجتماعية على األمن 

اإلجتماعي«.

وهناك  أج��زاء  ثالثة  هو  الدعم  رفع  »موضوع  وأض��اف 
عالقة  لها  الشان  هذا  في  ورقة  أعددنا  ونحن  كثيرة  أفكار 
بالمواضيع الثالثة. األول يتعلق بموضوع النفط والبنزين 
والموضوع الثاني هو األدوية والموضوع الثالث هو المواد 
الغذائية. ال يجوز أن نستمر بالدعم على ما نحن عليه ألننا 
غير  ندعم  هل  الميسور،  ندعم  هل  ندعم؟  من  نسال  اليوم 

اللبناني وهل ندعم المهّرب وندعم التجار؟«.
وتابع »المطلوب منا أن ندعم الطبقات الفقيرة التي يجب 
أن تستفيد من هذا الدعم، والذي يجب أن يدعم هو االقتصاد، 
عملية  وإل��ى  ونقاش  ح��وار  إل��ى  نذهب  أن  هو  يعنينا  وم��ا 
تبقى  أن  يجب  التي  األمور  في  مجتمعي  ونقاش  تشاركية 
مدعومة وكيف يجب أن نؤّمن المداخيل لهذا األمر؟ هذا هو 

النقاش الذي سيفتح ابتداًء من االسبوع المقبل«. 
وأضاف »كما سنتحدث عن رفع الدعم عن البنزين وعن 
بدل النقل في المؤسسات وموضوع السائقين والنقل العام 
على  بارتداداتها  ونفكر  األدوي��ة  عن  الدعم  نرفع  أن  ون��ود 
صندوق الضمان وكيف سيتمكن من التأمين وما هي األدوية 
وكل هذا ُيبحث في اللجان وقد شاركت بلجنة االقتصاد في 
البرلمان كما شاركت في لجنة الصحة وهناك أفكار عّدة ولكن 
واقع  ورقة  في  كلها  توضع  تراكمية  عملية  تكون  أن  يجب 
تشاركي لكي يعطى المعنيون رأيهم ويشارك فيها الناس، 
وال تؤخذ القرارات بشكل غير مدروس لكي ال تعطي نتائج ال 

ُتمد عقباها«.
ورداً على سؤال عن توجيه الدعم، قال »الموضوع ليس 
موضوع دعم لشهرين، بل الموضوع هو كيف الع���مل الزدهار 
اقتصادنا ليستطيع مساعدة من هو بحاجة للمساعدة من 
والسكن  الالئق  والعمل  االجتماعي  والتضامن  التكافل  باب 
الالئق. موض��وع البطالة أساسي وسنطرح قري���باً موضوع 
ول���م  الزمن  من  عقود  منذ  به  نسمع  الذي  البطالة  صندوق 
يتح��قق بع��د. كيف سيتم تمويل هذا الصندوق؟ سي��تم ذلك 
من خالل تكافلنا وتضامن��نا ومن خ��الل نمو اقتصادنا. هذه 
هي السياس��ات التي نفت��قدها وآمل أن نكون حلقات ضغط 
وتأثي��ر بتعاوننا للذه��اب إلى أن يصبح صندوق البط��الة 

حقيقة«.
وقال النقيب القصيفي بدوره »نحن اليوم أمام إجراءات 
بالغة القسوة، لشّد األحزمة، وأمام مرحلة جديدة ستشهد 
أي  لمج���اعة،  تداركاً  لبنان،  في  الحياة  نوعية  في  تغّيراً 
مساواة في الفقر والبطالة ومواصلة ت��سّول المساعدات من 
خارج منقسم بين مش��فق وشامت؟«. وأكد »التعاون الدائم 
بين المجل��س االقت��صادي االجتماعي ونقابة المحّررين في 
خدمة لبنان وأبنائه، والعمل مع كل الهيئات الفاعلة والحية 
الرائد،  لدوره  فاقد  هامشي  وطن  إلى  تحوله  دون  للحؤول 
لبنان  دول��ة  إع��الن  منذ  كان  كما  رسالة،   - كبلد  ووظيفته 

الكبير«.

تدقيق ح�صابات م�صرف لبنان

 ُعقد اجتماع بين وزير المال في حكومة تصريف األعمال غازي وزني 
ومدير شركة Oliver Wyman  المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي 

.KPMG  Martin Huiskets Oliver Wuensh  ومدير شركة 
وجرى خالل االجتماع، البحث في تسهيل مهمة وآلية عمل الشركتين 
عن  الصادر  القرار  إلى  »استناداً  لبنان  مصرف  حسابات  تدقيق  في 
الجميع«،  باعتراف  أولوية  أصبح  التدقيق  أن  باعتبار  النواب  مجلس 

بحسب بيان الوزارة.

ر�ؤية م�صتقبلية لقطاع الخلوي

 استقبل وزير االتصاالت في حكومة تصريف األعمال طالل حواط وفداً من 
رؤساء أقسام التكنولوجيا والمهندسين التنفيذيين في شركتي الخلوي »ألفا« 
و«تاتش«، وجرى البحث في شؤون تتعلق بقطاع االتصاالت عموماً والخلوي 
خصوصاً.  وتطرق المجتمعون إلى اآلليات والخطوات التي من شأنها زيادة 
فعالية الخدمات وتحسين نوعيتها المقّدمة على مختلف الصعد، باإلضافة 

إلى ما تتطلبه من إمكانات بشرية ولوجستية.
سرعته  لزيادة  الخلوي  لقطاع  المستقبلية  الرؤية  مناقشة  تّمت  كذلك، 

خزينة  على  والرأسمالية  التشغيلية  الكلفة  تخفيف  على  والعمل  وفّعاليته، 
من  الدولة  إي��رادات  وتحسين  الخدمات،  أفضل  المواطن  وإعطاء  الدولة، 

الشركتين.
ولفت حواط إلى »ضرورة تحسين قطاع االتصاالت نظراً إلى أهميته التي 
تتزايد يوماً بعد يوم«، مشيراً إلى أن »التكنولوجيا تدخل أدق تفاصيل حياتنا 
بسرعة هائلة، األمر الذي يتطلّب مواكبتها بالسرعة والجدية نفسها«، مشدداً 
على »أهمية إيالء قطاع االتصاالت االهتمام الذي يستحق، خصوصاً أنه أصبح 

اليوم من ضرورات الحياة اليومية«.
 

مرت�صى: الأمن الغذائي اللبناني مهّدد 

مرتضى،  عباس  األعمال  تصريف  حكومة  في  الزراعة  وزير  استقبل 
من  مجموعة  إعداد  على  االتفاق  وتم  أوكوبو،  تاكيشي  الياباني  السفير 
المشاريع الزراعية لمناقشتها في األيام المقبلة. واستقبل الوزير مرتضى 
عبدالله  لبنان  في  ممثله  برئاسة  العالمي«  الغذاء  »برنامج  من  وف��داً 
ال��وزارة  بين  والتنسيق  التعاون  تفعيل  أطر  في  التداول  وتم  ال��وردات، 

والبرنامج لتحقيق استدامة عمل المزارعين.
الغذائي في لبنان مهّدد ما لم يتم تقديم  الزراعة أن »األمن  وأكد وزير 
الدعم المستمر للمزارعين وللقطاع الزراعي والغذائي«، داعياً »المنظمات 
الدولية والدول المانحة إلى تكثيف العمل لمساعدة هذا القطاع وخدمته«.

وعرض الوردات مجاالت الدعم التي يقدمها البرنامج لألسر المحتاجة، 
حيث »سيتم زيادة العدد من 15 ألف أسرة من اللبنانيين إلى 50 ألفاً«. 
وزارة  بين  التعاون  إطار  لتحديد  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  االتفاق  وتم 

الزراعة والبرنامج األسبوع المقبل.
وكان مرتضى ألقى كلمة في ختام فّعاليات الدورة التدريبية الدولية 
مشترك  بتعاون  الجاّفة«،  للمناطق  مستدام  زراعي  نظام  »تعميم  حول 
اللبنانية  الزراعة  ووزارت��ي  اللبنانية  الجامعة  في  الزراعة  كلية  بين 
والمصرية، مشدداً على أهمية تكرار هذا النوع من الدورات التي كان من 
صلب فّعالياتها، قيام عدد كبير من الباحثين الدوليين من المعهد الزراعي 
اللبنانية،  والجامعة  و«إي��ك��اردا«   »CIRAD INRAe« المتوسطي  
بعرض أهم نتائج األبحاث العلمية والمشروعات البحثية التي تم إجراؤها 

في مناطق مختلفة من الهند ولبنان وتونس واألردن وسورية والمغرب.

عملة �رقية جديدة

أحاط مصرف لبنان الجمهور علماً أنه سيضع في التداول اعتباراً من 
7 كانون األول 2020 ورقة نقدية جديدة من فئة المئة ألف ليرة لبنانية، 
في ذكرى مرور مئة عام على إعالن دولة لبنان الكبير، وقد وّقعها حاكم 
وسيم  الدكتور  للحاكم  األول  والنائب  سالمة  ري��اض  لبنان  مصرف 

منصوري.

اأخبار اقت�صادية
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القصيفي وعربيد يتوسطان مجلس نقابة المحررين

حواط  خالل لقائه وفدين من  شركتي ألفا و تاتش KPMGو  Oliver Wyman وزني مجتمعا  مع مديَري
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ÆoA�œ n�— w� WIDM� w� `LI�« W�«—e�

‚«dF�«
 UNBOB��  s�  ¨f??�√  ¨UO�UL�«  XMK�√  ˚
 ‚«dF�«  —U??L??�≈  …œU????�ù  Ë—u???�  Êu??O??K??�  324
  U�UDI�« w�  U�ö�ù«Ë sO�“UM�« …œu�Ë

ÆWO�b��«
 r�M�«  ‰U??�??�  b??�U??�  jOD���«  d???�“Ë  ‰U???�Ë
 sO�d�Ë œ«b??G??� w??� Âu??O??�«  √b????�ò ¨ÊU??O??� w??�
 UO�UL�√Ë ‚«dF�« sO� W�—UA��ô«  U�UL��ô«
 w��« w??{«d??�??�ô« ©f??J??�??�Ë® Z??�U??�d??� d??�??�
 sO� ¨„d�AL�« ÊËUF��« bO�u� —U�≈ w� w�Q�

Æås�bK��«
 s� Î «b????�e????�ò U??O??�U??L??�√ s???� r??�??M??�« V???K???�Ë
 ’dH�« s� …œUH��ô«Ë ¨s�bK��« sO� ÊËUF��«
 ¨å‚«dF�«  w�  W�U�L�«  …dO�J�«  W�—UL���ô«
 ¡«d�≈  w�  …œU�  WÒO�«dF�«  W�uJ��«ò  Ê√  Î UMO��
 s�«u�  W��UF�Ë  W�œUB��ô«   U??�ö??�ù«

ÆåqK��«

Êœ—_«
 Ã—U��« w� sOK�UF�«  ö�u�� XF�«d� ˚
 ¨w�U��«  ÂUF�«  s�  v�Ë_«  9?�«  —uNA�«  ‰ö�
 ÂUF�« s� UN�«– …d�H�« l� W�—UI� 10% W��M�
 s� Î U??�??�b??� …—œU???�  U??�U??O??� o??�Ë ¨w??{U??L??�«

Æw�œ—_« Íe�dL�« pM��«
 sOK�UF�«   ö�u��  Ê√   U�UO��«   dN�√Ë
 d�L���Ø‰uK�√  dN� W�UN� v�� Ã—U��« w�
 ¨—U???M???�œ  —U??O??K??�  1.772  X??K??�??�  w???{U???L???�«
 W�—UI�  —UM�œ  ÊuOK�  190  Á—b??�  ÷UH��U�

Æw{UL�« ÂUF�« s� UN�H� …d�H�« l�
 XCH��«  ÒÍd???N???A???�«  Èu??�??�??L??�«  v???K???�Ë
 v�≈  qB��  Ã—U??�??�«  w??�  sOK�UF�«   ö�u��

Æ6.5%  W��M�Ë  —UM�œ  ÊuOK�  200

X�uJ�«
 U???N???�√  W????O????�—U????�????�«  …—«“Ë  X???H???A???�  ˚
 W�U��«  V????�«Ëd????�«  l??O??L??�  q??�u??�??�  œb??B??�
  U�F��«  ¡UC�√  s??O??�—«œù«Ë  sOO�U�uK�b�U�
 WOK�L�«  „uM��«  v??�≈  Ã—U��U�  WO�U�uK�b�«

Æ2021 d�UM� s� Î «—U���« ¨X�uJ�« q�«œ

WK��L�« sOD�K�

øWƒdG QÉÑNCG

  U�UL��«  —u��b�«  WA�UM�  WM��  XK�«Ë
 w�  w�«u��«  vK�  l�«d�«  ÂuOK�  WF�«d�«  W�u��«
 b�u�«  W�—UAL�  nOM�  w�  …b��L�«  r�_«  dI�

ÆÈd�_« œu�u�«Ë wM�u�«
 WM�K�«   U�UL��ô  WF�«d�«  W�u��«  X�U�Ë
 YO�  ¨w{UL�«  sOM�ô«  Âu�  nOM�  w�   √b�
 …—Ëd??{   U�UL��ô«  w�  wM�u�«  b�u�«  b??�√
 wM�Ë  √b�L�  sO��ö�«  …œu�  Ÿu{u�  œUL��«
 bFB�«  nK���  vK�  WOL�√  s�  t�  UL�  l�U�
 n�u� WOL�√Ë w�U��ù« bOFB�« UN��bI� w�Ë
 W�U{≈  nKL�«  «c�  fOO��  s�  ‰Ëb??�«  iF�
 UL� sOO�U�√ sOOM�Ë s�√b�� vK� bO�Q��« v�≈
 dO�  U�uIF�« l�— Ÿu{u�Ë w�U��ù« nKL�«

ÆÍ—u��« VFA�« vK� W{ËdHL�« WO�u�UI�«
 WM�K�«   U�UL��ô  W��U��«  W�u��«  Ê√  d�cÔ�
 w�  …b��L�«  r??�_«  dI�  w�   bI Ô�  …dGBL�«
 sL{  X�U�Ë  w{UL�«  »¬  dN�  d�«Ë√  nOM�
 WOM�u�«  ∆œU??�??L??�«ò  Ê«uMF�  ‰U??L??�√  ‰Ëb??�
 v??�Ë_«  ÊU��u��«   bI�  ULMO�  åW??ÒO??�U??�_«
 w�U��«  s�dA� dN� ‰ö� nOM� w� WO�U��«Ë

Æw{UL�« ÂUF�« s�
 uJ�u�  w??�   b??I?? Ô�  ¨d????�¬  b??O??F??�  v??K??�
 sO��uJ��« s� sOK�L� sO� WF Ò�u�  U��U��
 ÊËUF��«  e�eF�  ÊQA�  W�—u��«Ë  WO�Ëd�«

 w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«  ÊËUF��«  d�uD�Ë  wzUM��«
Æs�bK��« sO� Í—U���« ‰œU���« r�� l�—Ë

 fK�� W�Uz— vM�� w�  U��U�L�«   d�Ë
 w�Ëd�« V�U��« s� UN�√d�Ë w�Ëd�« ¡«—“u�«
 Íc�«  ¨·u��—u�  Í—u�  ¡«—“u??�«  fOz—  VzU�
 W�d�AL�«  WM�K�«  fOz—  VBM�  ÎUC�√  qGA�

ÆWO�Ëd�« W�—u��«
 W�Uz—  ÊËR�  d�“Ë  Í—u��«  V�U��«  s�Ë
 WO�Ëd�«  W�—u��«  WM�K�«  fOz—  W�—uNL��«

 ÆÂ«e� —uBM� W�d�AL�«
 ÊËUF��«  e�eF�  q��   U��U�L�«  X�ËUM�Ë
  U�UH�ô«  l???{ËË  sO��U��«  sO�  wzUM��«
 uJ�u�Ë oA�œ sO� WF�uL�« r�UH��«  «d�c�Ë
 W�U{≈ wKLF�«  cOHM��«  l{u� o�U� X�Ë w�
 WOzUM��«  WM�K�«  œUIF�ô   «dOC���«  v??�≈
 lO�u��  ÃÒu���  w��«Ë  dNA�«  «c�  W�d�AL�«
 ÍœUB��ô«Ë Í—U���« ÊËUF��« lO�u� WO�UH�«
 Í—U��« dNA�« W�UN� qO�� l�u�L�« s�bK��« sO�

ÆoA�b�
 s� W??�u??�??�« Ác??� Ê√ Â«e???� d??�“u??�« b???�√Ë
 UNO�≈  XK�u�  w��«  ZzU�M�«Ë   U��U�L�«
 ‰œU���«  r��  l�—  w�  dO��  d�√  UN�  ÊuJO�
 sO�  ‰œU��L�«  —UL���ô«  lO�A�Ë  Í—U���«

Æw�Ëd�«Ë Í—u��« sO��U��«

 sO�u�  Èb??�  vK�  Í—u��«  b�u�«  Èd??�√Ë
 WOLM��«  w???�—«“Ë  s�  q�  w�  WOM�   U��U��
 sO�ËR��  l�  WO�UL�«  …—«“ËË  W�œUB��ô«
 wFO�—  sOO�U�Ë  s??O??�—U??�??�Ë  sO�œUB��«
 w�  „d�AL�«  qLF�«  d�uD�  ·bN�  Èu��L�«

Æ ôU�L�« lOL�
 WL�UF�«   b??N??�  ¨q??B??�??�  ‚U??O??�  w???�Ë
 WF�U��«  WO�U��ù«  WO�UFH�«  oA�œ  W�—u��«
 WM�b� v�≈ò Í—u��« w�Ëd�« ‰UL�_« fK�L�

ÆåUO�Ë— s� V��« qJ� – oA�œ
 w�Ëd�«  ‰U??L??�_«  fK��  ¨f??�√  Èd???�√Ë
 ¨WF�U��« W�dO��« WO�U��ù« t�O�UF� Í—u��«
 W�UM�Ë  …—U��  W�d�  s�  tO�u��  cHM�  YO�
 WO�«—bOH�«  W�U�u�«  s� r�œË W�œU��ô«  UO�Ë—
 l�  W�—UAL�U�Ë  ¨åUH�A�O�œËd��  ”Ë—ò
 W�«bB�«   U�ö�  WOLM��  w??�Ëd??�«  lL���«
 W�Uz—  W�U�—  X��Ë  W�—u�  l�  ‰U??L??�_«Ë
 WM�b� v�≈ ò Ê«uMF� ¨W�—u��« ¡«—“u�« fK��

ÆåUO�Ë— s� V��« qJ� – oA�œ
 oA�œ  w�  W�dO��«  WO�UFH�«  Ác�  Íd��Ë
 UN��U�  w??�??�«  W�FB�«  ·Ëd??E??K??�  Î…U??�«d??�
 w��«  »d��«  ¡«d??�  WM�b�Ë  ÎUH�—  WE�U�L�«
 YO�  ¨WO{UL�«  sOM��«  w�  W�—u��  XHB�
 lOL�  s??�  W??�—U??C??�«  „—U??F??L??�«  UN�  X??�U??�√
 ¡w�  WL�UF�«  WM�bL�«  Ác�  ‰U�Ë  ¨ UN��«
 UN�«dO�Q�Ë  »d??�??�«   ö???�Ë  s??�  qOK�  d??O??�
  özUF�« ·ôü Q�K� X�U� p�– l�Ë ¨WHK��L�«
 o�UML�«Ë n�d�« w� „—UFL�« Ê«dO� s� W�—UN�«
 Î̈ «dO��  ÎU���  qÒL���  UNKF�  U�  ¨UN�  …—ËU�L�«
 ·ËdE�« s� w�UF� W�“UM�«  özUF�« ‰«e� U�Ë
 w�  ULO�  ô  ¨W�FB�«  WOAOFL�«Ë  WO�U��ù«
 X�U� w��« W�œUB��ô« W�“_«Ë —UB��« ·Ëd�
 UNO�≈  t�u��«  v�b��«  Íc�«  d�_«  ¨lOL��«  s�

ÆÍuMFL�« r�b�«Ë WO�U��ù«  «b�U�L�U�
 WKzU�  n??�√  …b�U��  v??�≈  WO�UFH�«  ·bN�
 œ«uL�«  s� œd� n�√  r�bI� ‰ö� s� ¨…—dC��
 b�«Ë  œd�  hOB���Ë  ¨WO�U�_«  WOz«cG�«
 l�u�L�« s�Ë ¨…bOH��� WKzU� qJ� ¨m� 55 Êe�
 ÆwD�Ë b�� dN�√ W�ö� …bL� WKzUF�« wHJ� Ê√
 W�d�b�  q��  s�  s�bOH��L�«  —UO��«  Òr�  b�Ë

ÆWE�U�L�« w� qLF�«Ë WO�UL��ô« ÊËRA�«

 ÊUJ�  WO�UFHK�  wLOEM��«  V�U��«  w??�Ë
  UO�UFH�«  w�  t�«–  l��L�«  »uK�ú�  Î «—«dL��«
 s�  V��«  qJ�ò  o�d�  v??�«—  YO�  ¨WI�U��«
 s�bOH��LK�  WI���  bO�«u�  b�b��  åUO�Ë—
 w�U�e�«  b�U���«  oOI���   U�uL��  sL{
 v�≈  W�U{≈  ¨w�UJL�«  b�U���«  v�≈  ÍœR�  Íc�«
 oO�M�Ë   U�ULJ�«  l�“u�Ë  rOIF��«   UOKL�
 p�–  q�  ¨WO�U�   U�U�L�  ’U��_«  ‰u??�œ
 —UA��« lML� W�UF�« W�ö��«  «¡«d�ù ÎUIO�D�
 s�  d�UM�  „UM�Ë  ÆÒb���L�«  U�Ë—u�  ”ËdO�
 sOLK��L�«  …b�U��Ë  rOK���«  rN�LN�  o�dH�«
  U�dF�  W�UB�«  Ã—U??�  v�≈  œËdD�«  qI�  w�

Æ÷dG�« «cN� XBB�
 u�  WO�UFH�«  Ác??�  w??�  —U??E??�_«  XHK�  U??�Ë
 ’d� Íc???�« w??�«d??�« Í—U??C??�??�« »u??K??�_«
 W�«b�  cM� åUO�Ë— s� V��«  qJ�ò o�d� tOK�
 q�UJ� w�uD��« o�dH�« qLF� YO� ¨ UO�UFH�«
 ‰ö�  s??�  ¨…b�U�L�«  w??�  W��d�«Ë  W��L�«
 tzUC�√  Áu�Ë  ‚—UH�  ô  w��«  W�U���ô«  pK�
 ŸU�b�ô«  ‰ö??�  s??�Ë  ¨l�“u��«  WOKL�  ¡UM�√
 v�d��«Ë  s�e�UF�«Ë  v{dL�«  …b�U�L�
 ‰ö�  s�Ë  ¨qzU�u�«  v�A�  s�bOH��L�«  s�

ÆrN�ö�√ W�U�œË ÂöJ�« w� rN��U��
 bOH���  qJ�  …œ—Ë  ¡«b�S�  o�dH�«  —œU�  UL�
 d�UJ��« s� ÎU�O� tzUD�≈Ë W�UB�« ‰u�œ bM�

 W��L�U�  Íe??�—  —UF�S�  ¨UNM�  t�Ëd�  bM�
 WO�UFHK�  WO�U��«  W??O??�U??�??�ù«  w??�U??F??L??�«Ë

ÆW�dO��«
 d�bL�« n�u� ÍR� —u��b�« Ê√ d�c�U� d�b�Ë
 ÊU�  Í—u��«  w�Ëd�«  ‰UL�_«  fK�L�  ÂUF�«
 vK�  X�u�«  ‰«u�  ·dAO�  l�“u��«  W�U�  w�
 q� l�U�� u�Ë  «b�U�L�« l�“u�Ë qLF�« dO�
 ÊU�Ë Æ…dO�J�« WO�UFH�« ÕU��ù W�b� qO�UH��«
 «Ëd��  s�c�«  s�bOH��L�«  s�  dO�J�«  vI��«  b�
 UN�H�u�Ë  UO�Ëd�  r�d�bI�Ë  rN�«d��«  s�  t�

ÆWO�U��ù«
 k�U�L�«  bO��«  WO�UFH�«  ÕU���«  dC�  b�Ë
 w�dF�«  YF��«  »e??�??�  o??A??�œ  Ÿd??�  s??O??�√Ë
 ¡«—b??L??�«Ë  «œU??O??I??�« s??� œb???�Ë ¨w??�«d??�??�ô«
 WE�U�L�«  s??�  V??F??A??�«  fK��  ¡U??C??�√Ë

ÆWOM�œË WO�UL��«  UOB��Ë
 WI�U��«   UO�UFH�«Ë  WO�UFH�«  Ác??�  Ê≈
 –≈  ¨WLOE�  WO�U��≈  W�U�—  qL��  WI�ö�«Ë
 W��L�«Ë  ÊËUF��«  w�  WKO�_«  rOI�«  a�d�
 sO�  WO��—U��«   U�öF�«  oÒLF�  UL�  ¨Âö��«Ë
 W�UI�  dAM�Ë  ¨Í—u��«Ë  w�Ëd�«  sO�FA�«
 YF�Ë  sO�uJML�«  …b�U��Ë  ÍdO��«  qLF�«

Æ”uHM�« w� ÕdH�«Ë q�_«

 ¨f�√  ¨‚«dF�«  w�  WO�dO�_«  …—UH��«  XIK�
 WL�UF�«  s??�  UNOH�u�  V��  ¡U??�??�√  vK�

Æœ«bG�
 Ê√  …—U??H??�??�«  w??�  w??�ö??�ù«  V�JL�«  b???�√Ë
 vK�  —«d??L??�??�U??�  qLF�  W??O??�—U??�??�«  …—«“Ëò
 U�—uC��  oKF��  U�  w�   ö�bF��«  ¡«d??�≈
  UOKBMI�«Ë   «—U??H??�??�«  w??�  w�U�uK�b�«
 v�UL�� UL� r�UF�« ¡U��√ lOL� w� …dA�ML�«
 w�  WOM�_«  W�O��«Ë  ¨WO�U�uK�b�«  UN�ULN�  l�
 ÂU�√  v��Ë  ¨w�B�«  l{u�«Ë  ¨Ê«bK��«  pK�

ÆåWOL�d�« qDF�«
 wH�u�  W??�ö??�  ÊU??L??{ò  Ê√  ¨·U?????{√Ë
 sOO�dO�_«  sOM�«uL�«Ë  WO�dO�_«  W�uJ��«

ÆåUM�U�u�Ë√ ”√— vK� w� UM�PAM� s�√Ë
 qO�UH��«  vK�  oKF�  ô  s??�??�ò  ∫l??�U??�Ë
 vK�  b�R�  UMMJ�  ¨ ö??�b??F??�  ÍQ??�  WIKF�L�«
 ¨‚«dF�« l� W�u� WO�U�uK�œ W�«dA� UM�«e��«
 ”√— vK� Î«œu�u� d�u� uO�U� dOH��« ‰«e� ôË
 WO�U�uK�b�« W�F��« X�«“ U�Ë ¨œ«bG� w� tKL�

ÆåqLF�U� …dL��� ‚«dF�« w�
 b�U�Ëœ  w�dO�_«  fOzd�«  …—«œ≈   —d???�Ë
 s�  sOO�U�uK�b�«  nB�  V��  ¨V??�«d??�
 ‰UO��« Èd�– qO�� œ«bG� w� WO�dO�_« …—UH��«
 ¨w�ULOK�  r�U�  w�«d�ù«  ”bI�«  oKO�  bzU�

ÆåuJO�O�u�ò WK�� V���
 …—«“Ë w??� d???�¬Ë w??�d??O??�√ ‰ËR??�??� b???�√Ë
 œb�  iOH��  Ê√  ¨åuJO�O�u�å?�  WO�—U��«

 —U�L�«  v�≈  Î «dE�  t�√  ô≈  ¨X�R�  d�√  sOH�uL�«
 w�  WO�«d�ù«  WO�dO�_«  W�öFK�  Í—«b??�??�ô«
 s�  fOK�  ¨V�«d�  W??�ôË  s�  …dO�_«  dN�_«
 nO�u��«  ·UM���«  r�O�  v��  `??{«u??�«

Æq�UJ�«
 v�≈  qB�  U�  Ê≈  w�dO�_«  ‰ËR�L�«  ‰U??�Ë
 …—UH��«  w??�  sOO�dO�_«  sOH�uL�«  nB�
 w�  Èd�_«  WO�U�uK�b�«   PAML�«Ë  WO�dO�_«

ÆÊË—œUGO� ‚«dF�«
 i�d�  ¨WO�—U��«  …—«“Ë  w�  ‰ËR�L�«  U�√
 vK� bO�Q��« ·ö�� qO�UH��« s� b�eL�« r�bI�

Æ—U� sOH�uL�« œb� iOH�� Ê√
 UN�u�  —œUB�  s�  XKI�  åCNNò  X�U�Ë
 w�  V�«d�  WO�dO�_«   «—U����ô«  …eN�√  Ê≈
 œb���  Ê«dN�  X�U�  «–≈  U�  s??�«d??�«  X�u�«
 w�ULOK�  r�U�  o�dH�«  œUNA��ô  ÂUI��ô«
 »«d��«  l�  WO�dO�√   U� Òu��  j�Ë  ¨t�U�—Ë

ÆÁœUNA��« Èd�–
 X�Òb��  ¨w??{U??L??�«  dNA�«  nB�M�  w??�Ë
 ŸU??�b??�«  …—«“Ë  ÒÊ√  s??�  åCNNå?�«  —œU??B??�
 jOD���«  ¡b��  Î «—U??F??�≈   —b??�√  WÒO�dO�_«
 q�  w�  ÍbM�  2500  v�≈   « ÒuI�«  œb�  iH��
 V�«d�  …—œUG�  q��  ¨ÊU���UG�√Ë  ‚«dF�«  s�
 ¨q�IL�«  d�UM�Øw�U��«  Êu�U�  20  w�  t�BM�
 ÒÊ√  UN�uB�  ‰U??�  w??�  wMF��  …u??D??�  w??�
 W�dJ�� W�O�� vK� wI��� …b�Ò�L�«  U�ôu�«
 v�«u� UN�«u� ¨s�bK��« s�c� s� Òq� w� …b�«Ë

ÆÍbM� 2500
 Ác� W Ò�� WO�dO�_« ŸU�b�« …—«“Ë b Ò�R� r�Ë
 V�«d�  ÒÊ√  v�≈   —U�√  w��«  WO�ö�ù«  d�—UI��«
 Ÿu��_«  ‰ö�  —«dI�«  «c�  s�  t�HM�  sKF�  b�

Æw�U��«
 X�b��  WO�dO�_«  åd�—u�uO�  «–ò  WK��
 WKL�ò  Ê√  s�  d�u��√Ø‰Ë_«  s�dA�  16  w�
 …—«“Ë  b{  iO�_«  XO��«  U�cH�  w��«  dOND��«
 d�“Ë  Ê√  WIOI��  W�u�b�  X�U�  UL�—  ¨ŸU�b�«
 «u�U�  tI�d�Ë  d��≈  „—U??�  o�U��«  ŸU??�b??�«
 ÊU���UG�√  s�  dJ�L�«  »U���ô«  ÊuK�dF�
 ◊ËdA�«  ¡UHO��«  q��  ÁcOHM�  Òr�O�  Íc??�«

Æå÷—_« vK� W�uKDL�«
 q�� d��≈ „—U� w�dO�_« ŸU�b�« d�“Ë ÊU�Ë
 …—Ëd{ vK� œÒb� Ÿu��√ q�� V�«d� tKOI� Ê√
 w�  Òq???�_«  vK�  w�dO�√  ÍbM�  4500  ¡UI�
 vK� ÊU��U� W�d� s�d�� Ê√ v�≈ ¨ÊU���UG�√

ÆnMF�« …dO�Ë s� XCH� UNÒ�√ l�«u�« ÷—√
 ¨WO�«dF�«  UDK��« XMK�√ ¨d�¬ bOF� vK�
 —U�M� ¡UCI� W�K�L�« d�UEL�« …—œUG� ¨f�√
 W�dA�« —UA��«  b�√ ULO� ¨ÈuMO� WE�U�� w�

ÆtO� W�œU��ô«
 ¡«uK�«  UOKLF�« …œUO� r�U� Àb��L�« ‰U�Ë
 Ê≈  ¨w�U��  `�dB�  w�  w�UH��«  sO���
 W�œU��ô«  W�uJ��«  sO�  qB�  Íc�«  ‚UH�ô«ò
 Ê√  vK� h� ‚«dF�«  ÊU��œd� rOK�≈  W�uJ�Ë
 ¡UCI�«  w�  ÷—_«  W�œU��ô«   «uI�«  p�L�

ÆåtO� s�_« ÷dH�Ë
 …dA�M�  WOK�L�«  W??�d??A??�«òÊ√  ¨·U???{√Ë
 W�œU��ô«  W�dA�«   «u�  ULMO�  ¨¡UCI�«  q�«œ
 WO�«dF�«  œËb��«  ÊUJ�L�  œËb��«  ”d??�Ë
 W�K�L�«  d�UEL�«  lOL�  Ê√  UL�  ¨W�—u��«

Æå—U�M�  —œU�
 „U??M??�òÊ√  v??�≈  w�UH��«  ¡«u??K??�«  —U???�√Ë
  UOKLF�«  …œUO�Ë  W�uJ��«  t��c�  Î «dO��  Î «bN�
 lO�U�L�«  iF�  l??�  —ËUA��U�  W�d�AL�«
 s� ·ËdE�« W�ON�� w�U��œdJ�« ‰ULF�« »e��

ÆåsO��U��« sO� ‚UH�ô« ÂUL�≈ q�√

 s� w� ÈuMO�  UOKL� …œUO�ò Ê√ v�≈ XH�Ë
 o�UML�«Ë —U�M� w� wM�_« nKL�« …—«œS� ÂuI�
 ÎUIO�M�  „UM�  Ê√Ë  ¨WE�U�L�«  w??�  Èd???�_«
  «u�Ë W�d�AL�«  UOKLF�« …œUO� sO� ÎU�d�A�

Æåo�UML�« pK� w� s�_« ÷dH� W�dLAO��«
 œ«bG�  w??�  W??�œU??�??�ô«  W�uJ��«  Ê√  d??�c?? Ô�
 q��  «bI�  ‚«dF�«  ÊU��œd�  rOK�≈  W�uJ�Ë
 YO�  —U�M�  ¡UC�  ÊQA�  ÎU�UH�«  lO�U�√
  «u??I??�«  p�L�  wCI�  W??�b??�e??�ù«  WO�K�_«
  U�UL��«  œu�Ë  ¡UN�≈Ë  tO�  s�ú�  WOL�d�«

ÆW�K�L�«

 fOz—  W??�«Ëd??�  w�u�  d�UM�«  b��  sK�√
 W�O�  w??�  o??O??�u??�??�«Ë   U???�«—b???�«  …b????�Ë
 w�  œdDC�  ŸU??H??�—«  s??�  ¨Èd???�_«  ÊËR???�
 w{«—_«  w�  W�U�ù«  ÍË–  ’U��_«  œ«b??�√
  «¡«b��ô«  b ÒLF�  ¡«d�  ¨WK��L�«  WOMOD�KH�«
 ¨W�NMLL�«  WOFLI�«   U�—ULL�«Ë  …b�UB�L�«
 s�  rNI��  rz«d��«Ë   U�UN��ô«  —«dL��«Ë
 ¨tOM�u���Ë  w�uONB�«  ‰ö��ô«   «u�  q��
 Â«d��«  v??�œ√  Ë√  rN�U{Ë√  …U�«d�  ÊËœ  s�

ÆW�U��«  rN�U�UO��«Ë  rN�uI��
 ÍËc� wL�UF�« ÂuO�« W��UML� W�«Ëd� ‰U�Ë
 s�  rNM����  r�  ‰ö��ô«   UDK�ò  ∫W�U�ù«
 s�  rNL�d�  r??�Ë  ¨WOH�F��«  UN�ôUI��«
 w�«d� ôË ¨UN�K�UF� ¡u�Ë UN��cF�Ë UNAD�
 ¨UN�u��  w�  r�“U���«  bF�  rN�U�UO��«
 UNK�ö��  ·«d�√  s�  rN�b�  vI��  U�   bÒOI�

ÆåWOJO��ö��«  Ë√  W�b�b��«
 e����  ‰ö???�???�ô«   U??D??K??�  X????�«“  U???�Ë
 s�   «d??A??F??�«  UN�öI�F�Ë  UN�u��  w??�
  U??�U??�≈  s??�  Êu??�U??F??�  sL�  sOOMOD�KH�«
 WOM�–   U�U�≈Ë  ¨©WOze�  Ë√  WK�U�®  W�b��
 W�U�ùU�® WO��  U�U�≈ Ë√ ¨WO�H�Ë WOKI�Ë
 `{U�  Òb??�??�  w??�  Æ©W??�d??B??�??�«Ë  WOFL��«
 oO�«uL�«Ë   UO�UH�ô«  W�UJ�  Œ—U�  „UN��«Ë

ÆWO�Ëb�«
 ÂbF�  n�J�  r�  ‰ö��ô«  Ê√  W�«Ëd�  sÒO�Ë
 ¨W�U��«   U�UO��ô«  ÍË–  ‚uI�  Â«d��«
 rN�U�UO��«  rNM�  sOKI�FLK�  d�u�  r�  UL�≈Ë
 ¨…b�U�L�«  WO�D�«  …e??N??�_U??�  W??O??�U??�_«
 ¨·«d???�_«  Íb??�U??H??�  WO�UMB�«  ·«d????�_«Ë
 wAL�U�  W�U�  …eN�√  Ë√  WO�D�«   «—UEM�«Ë
 W�U��«  W�U�J�«   ô¬  Ë√  WO�D�«   U�dH�«Ë

ÆU�dO�Ë  sO�uHJL�U�
 ‰U�œ≈   ôËU��  ÂU�√  qO�«dF�«  lC�Ë  UL�
 WB��L�«   U��RL�«  q��  s�  …eN�_«  Ác�
 W�uI�  qJA�  UL�  ¨WÒO�U��ù«Ë  WÒO�uI��«Ë
 s�  r??�U??H??�Ë  ¨W???�U???�ù«  ÍË–  o??�??�  …b??�b??�

 w�  «c??�  ¨‰ö??�??�ô«  Êu��  q??�«œ  rN�U�UF�
 sOB���  sOO�H�  ¡U??�??�√  œu??�Ë  Âb??�  q??�

ÆËbF�« Êu�� w� sOO�UL��« s�b�d�Ë
 X�√—   U�«—bK�  Èd�_«  e�d�  d�b�  ÊU�Ë
 u�  2020  ÂU??F??�«  Ê√  ¨f??�√  b??�√  ¨W??�Ëb??L??�
 w� sOOMOD�KH�«  Èd�_« o�� ÎU�UN��«  d��_«
 W�ö� œUNA��« q� w� ¨WÒO�uONB�« Êu���«

Æw�D�« —U�N��ô« W�O�� Èd�_« s�
 –≈ ¨‚UD� ô Èd�_« ŸU{Ë√ò ∫W�ËbL� ‰U�Ë
 XF� WO�uONB�« Êu���« W�KB� …—«œ≈ Ê≈
 Èd�_«  ŸU{Ë√  …œU�≈  v�≈  2020  ÂUF�«  w�
 ‰UI��ô«  W�d��  s�  v??�Ë_«   UF�dL�«  v??�≈
 WOMOD�KH�«  WOM�u�«  W�d��«  W??�«b??�  w??�

 Æå…dO�_«
 gO�H��«  …eN�√  —UA��«  Èd�_«  w�UF�Ë
 U�«Ë“  q�  w�   «dO�UJ�«  œu�ËË  ¨g�uA��«Ë
 Â«bF�«Ë  ¨·d??G??�«  w�  ÿUE��ô«Ë  ¨ÂU??�??�_«
 ¨W�œdH�«Ë  WO�UL��«   U�uIF�«Ë  ¨W�uN��«
 ¨ UAO�H��«Ë  Î̈U??�u??�Ë  ÎUL�  ÂUFD�«  ¡u??�Ë
 ¨¡U�A�«  w�  W�u�d�«Ë  …œËd��«Ë  ¨ U�«dG�«Ë

ÆnOB�« w� …b�bA�« …—«d��«Ë
 W�d��«  ¡«b??N??�  œb??�  ŸU??H??�—«  s??�  —Òc???�Ë
 ¡UI�—«  bN�  2020  ÂUF�«  Ê√  ÎUMO��  ¨…dO�_«

 Æ¡«bNA�« s� W�ö�
 ¡«bNA�«  œb??�  ŸU??H??�—«  Ê≈  W�ËbL�  ‰U??�Ë
 o��  w�D�«  —U�N��ô«  W�UO�  v??�≈  dOA�
 w�  q??�Ë  v{dL�«  Èd??�_«  œbF�  ¨Èd??�_«
 Êu�UF�  sL�  dO�√  700  W�«d�  v�≈  Êu���«
 Î «œu�u� Î«dO�√ 13  rNM� ¨WHK��� ÷«d�√  s�
 W�U�� WK�d�« w� åÃ«d�ò s�� vHA��� w�
 vK�  wIOI�  dD�  „UM�Ë  ¨W�œd��  WO��

ÆrN�UO�
 …dO�√  39  »—U??I??�  U??�  „UM�  Ê√  ·U???{√Ë
 Î «dO�√  ÎöH�  160  u��Ë  ¨Êu�«b�«  s��  w�
 q�  n�U��  W�—U�   U�UN��ô  Êu{dF��

ÆWO�Ëb�« oO�«uL�«Ë ·«d�_«
 Ê√  dO�_«  ÍœU�  sK�√  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë

 ©ÎU�U�  16®  q�I�  dOM�  bL��  v�H�«  dO�_«
 WO�«d�  WOKLF�  lC�  ¨»ËdF�«  rO��  s�
 ¨f�√ ‰Ë√ w�uONB�« åU�«b� åvHA��� w�
 ¨wHK��« d��_« tJ� w� sO�ö� Ÿ—“ r� UN�ö�
 œuM�  ¡«b??�??�«  ¡«Òd???�  ¨d�J�  V??O??�√  Íc???�«
 s�dA�  s�  29?�«  a�—U�  w�  tOK�  ‰ö��ô«
 v�≈  t�U�–  ¡UM�√  ¨w{UL�«  d�L�u�  Øw�U��«

ÆrO�L�« w� t��—b�
 WLJ��  Ê√  ¨q�I�  v�H�«  b???�«Ë  `???{Ë√Ë
 ¨q�IL�«  b�_«  v��  t�UI��«   œÒb�  ‰ö��ô«

 åU�«b�ò  vHA���  w�  Î «e����  ‰«e??�  U??�Ë
 w�UF�  YO�  ¨d�d��«  w�  Î «bOI�Ë  ¨wKOz«d�ù«
 ÷ÒdF� Íc�« »dC�« ¡«d� ¨Áb�� w� ÎU�U�Ë√
 ÌqJA� s�b�«u�L�« sO�U���« Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨t�
 s� t�uFML� vHA��L�«  w� t��d� ÂU�√  rz«œ

ÆtK�� l� tzUI�
 W�O�  w�U��  œU??�√  t�H�  ‚UO��«  w??�Ë
 ¨…u��  r�d�  s�—d�L�«Ë  Èd??�_«  ÊËR??�
 dO�ô« qIM� X�U� ‰ö��ô«  UDK� Ê√ ¨f�√
 U�Ë—u�  vHA���  s�  ËdL�  wK�  `�d��«

 s��  …œUOF�  vÒL��  U??�  v??�≈  w�uONB�«
ÆWK�d�«

 w�  W�dJ�F�«  WLJ�L�«  Ê≈  ¨…u��  ‰U??�Ë
 WO�UO�  nO�u�  b�bL�  W�K�   bI�  åd�u�ò

ÆÂU�√ WO�UL�� tHO�u�  œÒb�Ë dO�ú�
 gO� ’U�d� VO�√ ËdL� dO�_« ÊU�Ë
 s�  »dI�U�  w�U��«  dNA�«  lKD�  ‰ö��ô«
 tKI�  Èd??�Ë  ¨qOK��«  »uM�  —«u??H??�«  rO��
 WOKL�  t�  X�d�√  „UM�Ë  vHA��LK�  U�bF�

ÆWO�«d�

≥°ûeO áæjóe »a ø«àdhódG ∫ÉªYCG ¢ù∏éªd á q«fÉ°ùfEG á q«dÉ©ah , q…OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdGh IQÉéàdG õjõ©àd ƒµ°Sƒe »a á qjQƒ°S á q«°ShQ äÉãMÉÑe

∞«æL »a á©HGôdG ádƒédG äÉYÉªàLG π°UGƒJ Qƒà°SódG á°ûbÉæe áæéd

 ¬«a ô°ûàæJ á qjOÉëJ’G á q«bGô©dG áWô°ûdGh zQÉéæ°S{ QOÉ¨J q»fÉà°SOôµdG ∫Éª©dG Üõëd á©HÉàdG áëq∏°ùªdG ôgÉ¶ªdG

 OGó¨H øe É¡« q«°SÉeƒ∏HO ∞°üf Öë°ùJ ø£æ°TGh :ƒµ«à«dƒH

ôjô°ùdG »a ó q«≤e ƒgh á«∏ª©d ™°†îj πÑ≤e ô«°SC’Gh ..ø« q«æ«£°ù∏ØdG iô°SC’G ≥ëH kÉcÉ¡àfG ôãcC’G ¿Éc 2020 ΩÉ©dG ¿CG ócDƒj iô°SC’G õcôe

 iô°SC’G äGô°ûY õéàëJ ∫ÓàM’G äÉ£∏°S :áfGhôa
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 ∞jQ ßaÉëe ∫GƒeCG ≈∏Y õéëdG

º«gGôHEG AÓY ≥HÉ°ùdG ≥°ûeO
 

 W�uIML�«  dO�Ë  W�uIML�«  ‰«u�_«  vK�  w�UO��ô«  e���«  W�—u��«  WO�UL�«  …—«“Ë  XI�√
ÆÁœôË√Ë t��Ë“ v�≈ W�U{≈ t�UN� s� wHFL�« oA�œ n�— k�U�L� …bzUF�«

 ÂU��  WO�UL�«  d�“Ë  ÊËUF�  i�uH��U�  tF�ËË  f�√  —b�  Íc�«  2941  —«dI�«  w�  ¡U�Ë
 ¨rO�«d�ù …bzUF�« W�uIML�« dO�Ë W�uIML�« ‰«u�_« vK� w�UO��ô« e���« ¡UI�≈ ¨w�M�« b��

ÆtzUM�√ s� W�ö�Ë t��Ë“Ë
 ÎUE�U��  t�UN�  s�  rO�«d�≈  ¡UH�S�  ÎU�u�d�  ¡UF�—_«  —b�√  b�_«  —UA�  fOzd�«  ÊU�Ë
 œd� Ê√ ÊËœ s� ¨VBML�« p�– w� tMOOF� vK�  «uM� 4 u�� bF� ¨oA�œ n�— WE�U�L�

Æp�– v�≈  œ√ w��« »U��ú� d�– Í√
 sOOF��  w{UI�«  2020  ÂUF�  326  r�—  Âu�dL�«  f�√  b�_«  —UA�  fOzd�«  —b�√  UL�

ÆoA�œ n�— WE�U�L� ÎUE�U�� Ê«dL� dBM�« u�√ e�F� ”bMNL�«



عربيات / دوليات6

تقول مصادر 

دبلوماسية إن مساعي 

وساطة بين دول خليجية 

وإيران تتوالها أكثر من 

جهة بعد ربط إيران بين 

التطبيع الخليجي 

اإلسرائيلي واغتيال 

أبرز علماء ملفها النووي 

وانتشار معلومات 

عن تسهيالت قّدمتها 

أجهزة مخابرات خليجية 

للموساد اإلسرائيلي 

في ظل خشية خليجية 

من استهداف إيراني 

انتقامي. 

كوالي�سكوالي�س
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تواجه  بللاده  إن  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  قال 
»حرباً اقتصادية شاملة مفروضة منذ 3 أعوام«.

جاء ذلك في تصريحات له، أمس، على هامش مشاركته 
 3 في  الطاقة  مجال  في  مشروعاً   25 تدشين  مراسم  في 

محافظات، بحسب وكالة األنباء اإليرانية »فارس«.
حرباً  اليوم  نواجه  »إننا  تصريحاته:  في  روحاني  وأكد 
على  المفروضة  الحرب  من  بكثير  أشّد  شاملة  اقتصادية 

مدى 8 أعوام )الحرب العراقية اإليرانية 1988-1980(«.
أحد  أي  وال  األميركيون  ال  يتصّور  »لم  روحاني:  وتابع 
مثل  في  الباد  وإدارة  المقاومة  من  نتمكن  بأن  العالم  في 
هذه الظروف الصعبة وتحت أشد أنواع الحرب االقتصادية 

والسياسية والنفسية«.
مشاكل  من  عانى  شعبنا  أن  الصحيح  »مللن  وأضللاف: 
الثاثة  األعلللوام  خللال  أنلله  إال  ودعمنا،  وقللاوم  ومصاعب 
والكهرباء  المياه  خدمات  في  انقطاع  هناك  يكن  لم  األخيرة 
السوالر والبنزين من  إلى استيراد  والغاز ولم نكن بحاجة 

الخارج بل قمنا بالتصدير أيضاً«.
وتابع: »تمكنا من تحقيق االكتفاء الذاتي في مجال القمح 
وتم  والعاج،  الصحة  قطاع  في  كبيرة  تطورات  وحققنا 
11 ألف سرير للمستشفيات في  خال العام األخير إضافة 

الباد وهو ما ال نظير له في تاريخ إيران«.
فيما قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن 
اإلنسانية  ضد  جريمة  األميركية  االقتصادية  »العقوبات 

ويجب رفعها«.
وطالب أميركا بل«إظهار حسن النية من خال العودة إلى 
االتفاق النووي، ومن ثم ستمتثل طهران لاتفاق بالكامل«، 

وفق قوله.
كام ظريف يأتي بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور 
اإلجللللراءات  قللانللون  على  األربللعللاء،  أمللس  أول  اإليللرانللي 
مجلس  عليه  صادق  الذي  العقوبات  إللغاء  االستراتيجية 

الشورى اإليراني.
نافذاً،  القانون  يصبح  الصيانة،  مجلس  موافقة  وبعد 
تصدر  التي  القوانين  فكل  تطبيقه،  الحكومة  على  ويتعين 
الدستور  صيانة  مجلس  على  تمر  أن  يجب  البرلمان  عن 
والقانونية،  الشرعية  المعايير  تطابق  كانت  إذا  لدراستها 
إلى  التعديات  هذه  وترسل  عليها،  التعديل  يتّم  وبعدها 
البرلمان، أو تتم الموافقة عليها من دون تعديل، ويتم إباغ 

الحكومة بضرورة تنفيذها.
وفي حال حصل خاف بين البرلمان ومجلس الصيانة، 
الصيانة  مجلس  رفللض  أو  التعديات  البرلمان  ورفللض 

القانون المصادق عليه من البرلمان، يحال أمر الخاف إلى 
ويصبح  األمر،  في  ليبّت  النظام  مصلحة  تشخيص  مجمع 

قراره نافذاً من دون اعتراض.
النووي  »االتفاق  أّن  أمس،  أول  اعتبر روحاني،  قد  وكان 
الواليات  لكن  األطللراف،  لجميع  جيداً  يكون  أن  يمكن  كان 

المتحدة انسحبت منه«.
»اإلجلللراءات  قانون  مشروع  الحكومة  رفللض  أّكللد  كما 
مضيفاً  »ضاراً«،  بوصفه  العقوبات«،  إللغاء  االستراتيجية 
وأفضل،  أقللوى  باتت  النووي  المجال  في  إيللران  قللدرة  أن 
»كما أن القدرات الدفاعية تطّورت في كل المجاالت الجوية 

البحرية البرية«.
على  الللثللاثللاء،  اإليللرانللي،  الللشللورى  مجلس  وصلللادق 
أقّره  الذي  العقوبات«  إللغاء  االستراتيجي  »اإلجراء  قانون 

المجلس، والذي يتضمن رفع إنتاج اليورانيوم المخصب.
الشورى  لمجلس  المفتوح  االجتماع  في  النواب  ووافق 
قبل أيام على مراجعة اإلجراء االستراتيجي لرفع العقوبات 
في  حاضراً  نائباً   246 إجمالي  من  صوتاً   232 بأغلبية 

الجلسة، بحسب »وكالة مهر لألنباء«.
بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  أكد  المقابل،  في 
لصحيفة »نيويورك تايمز« األميركية أّن موقفه ما زال نفسه 

في ما يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني.
أّن »أفضل طريقة لتحقيق بعض االستقرار  وذكر بايدن 

في المنطقة هي التعامل مع البرنامج النووي«.
الرئيس األميركي المنتخب قال: »ما زلت متمسكاً بموقفي 
زال  ما  أنه  وأضاف  النووي«.  لاتفاق  واشنطن  عودة  من 
ترامب في  التي فرضها  العقوبات  بموقفه من رفع  متمسكاً 

حال امتثال إيران لاتفاق النووي.
اغتيال  أن  نيويوركر«  »ذا  أسبوعية  اعتبرت  جهتها،  من 
محسن فخري زادة لن يؤثر في سير برنامج إيران النووي، 
وال  عاماً،   20 قبل  التقنية  تلك  أتقنت  »إيللران  أن  إلى  نظراً 

يوجد شخص بمفرده يؤدي دوراً حاسماً بعد اآلن«.
الحّد من األسلحة  التنفيذي لمجموعة  المدير  ونقلت عن 
داريل كيمبال قوله: »مهما كان الدور الذي أداه فخري زادة 
في تطوير برنامج إيران النووي، فإن اغتياله لن يترك أي 
تأثير ملموس في قدرة إيران لتكديس المزيد من اليورانيوم 

المخصب«.
إيرانياً مقباً  وفي السياق عينه، رأت المجلة أن ثمة رداً 
بفرض  ترامب  »استراتيجية  أن  وخصوصاً  محالة،  ال 

العقوبات قد فشلت«.

جمهورية  رئيس  مستشار  صّرح 
السياسة  لشؤون  باغ  قره  ناغورني 
الللخللارجلليللة، ديللفلليللد بللابلليللان، بللأن 
في  روسية  عسكرية  قاعدة  »إنشاء 
كان  بها(  المعترف  )غير  الجمهورية 
سيعمل على تعزيز األمن واالستقرار 

على أراضيها على المدى الطويل«.
خبيراً  »بصفتي  بابيان:  وقللال 
البلد،  هللذا  في  وسياسياً  ومواطناً 
جللداً  الجيد  مللن  سيكون  أنلله  أعتقد 
فروسيا  هنا.  روسية  قاعدة  وجللود 
قوية  جيوسياسية  إمكانات  تمتلك 
في  تركيا  بدأت  لو  ماذا  لكن  للغاية. 
وماذا  العدوان؟  نحو  أذربيجان  دفع 
تركيا  تبعية  المسلحون  تللرك  لللو 
هذه  فللي  هللنللا؟  شلليء  فعل  وقلللرروا 
توجيه  عمداً  يحاولون  قد  الحالة، 
ضربة إلى صورة روسيا، ناهيك عن 
وضعنا في موقف صعب للغاية من 

األمنية«. الناحية 
أن  بابيان  يللرى  الصدد،  هللذا  في 
في  روسية  عسكرية  قاعدة  »نشر 
مناسبة«،  خطوة  سيكون  باغ  قره 
هذا  تقدير،  أقللل  »على  أنلله:  مضيفاً 
سيعزز األمن واالستقرار بشكل كبير 

هنا وعلى المدى الطويل«.
سابق،  وقت  في  الكرملين  وأعلن 
فاديمير  الللروسللي  »الللرئلليللس  أن 
إلهام  األذربيجاني  ونظيره  بوتين، 
أرمينيا،  وزراء  ورئلليللس  علييف، 
إعللانللاً  وقللعللوا  باشينيان،  نيكول 
إلطاق  شامل  وقللف  حللول  مشتركاً 

النار في قره باغ«.

ويلللنلللص إعلللللان وقللللف إطلللاق 
األرمنية  الللقللوات  توقف  على  النار 
واألذربيجانية عند مواقعها الحالية، 
وانتشار قوات حفظ السام الروسية 
على امتداد خط التماس في قره باغ 
أرمينيا  أراضي  بين  الواصل  والممر 

وقره باغ.
رفع  أيللضللاً  االتللفللاق  يتضمن  كما 
والعبور  النقل  حركة  عللن  القيود 
النزاع،  طرفي  بين  األسللرى  وتبادل 
وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية 

المفوض األممي لشؤون الاجئين.
فلليللمللا دعللللت روسللليلللا وفللرنللسللا 
والواليات المتحدة أمس، إلى سحب 
قره  منطقة  من  فوراً  المرتزقة  جميع 
أذربيجان  بين  عليها  المتنازع  باغ 

وأرمينيا.
الللدعللوة فللي بيان  وجلللاءت هللذه 
مشترك صدر أمس، عن رؤساء وفود 
مجموعة  تترأس  التي  الثاث  الدول 
قره  نزاع  بتسوية  الخاصة  مينسك 
باغ ضمن منظمة األمن والتعاون في 

أوروبا.
خارجية  وزيرا  رحب  البيان  وفي 
روسيا سيرغي الفروف وفرنسا جان 
إيف لودريان ونائب وزير الخارجية 
بل«اتفاق  بيغان،  ستيفن  األميركي 
التوصل  تم  الذي  النار  إطاق  وقف 
بوساطة  ويريفان  باكو  بين  إليه 
إلى  النزاع  طرفي  داعين  موسكو«، 
عليهما  يترتب  بما  الكامل  »االلتزام 
الثاثي  من مسؤوليات وفقا لإلعان 
تشرين  مللن  الللتللاسللع  فللي  الللصللادر 

الثاني«.
التي  اإلجلللراءات  أهمية  وأبلللرزوا 
تللتللخللذهللا روسللليلللا بلللاالتلللفلللاق مع 
عدم  لضمان  وأرمينيا  أذربلليللجللان 
الللنللزاع  منطقة  فللي  الللقللتللال  تللجللدد 
الكامل  االنللسللحللاب  إللللى  و«دعللللوا 

األجانب  المرتزقة  لجميع  والسريع 
األطراف  جميع  وحثوا  المنطقة  من 

على تسريع مغادرتهم«.
أرمينيا  الثاثي  البيان  ذّكللر  كما 
بموجب  بمسؤولياتهما  وأذربيجان 
السّيما  الدولي،  اإلنساني  القانون 

في ما يتعلق بتبادل األسرى وجثث 
تهيئة  »أهمية  على  مشدداً  القتلى، 
النازحين  لعودة  المائمة  الظروف 

طوعاً إلى مناطقهم«.
ودعوا الصليب األحمر ومؤسسات 
خطوات  »اتخاذ  إلى  المتحدة،  األمم 

الظروف  تحسين  سبيل  في  فعلية 
باكو  وحثوا  باغ،  قره  في  اإلنسانية 
وقف  من  االستفادة  على  ويريفان 
سام  اتفاق  على  للتفاوض  الحرب 
األمللن  منظمة  رعللايللة  تللحللت  دائلللم 

والتعاون في أوروبا«.

لي  الصيني  الللدولللة  مجلس  رئيس  أعللرب 
الصين  »استعداد  عن  أمس،  أول  تشيانغ  كه 
وتوسيع  روسيا،  مع  التنمية  فرص  لتشاُرك 
نطاق االنفتاح ثنائي االتجاه، وتعزيز التعاون 
المزيد  تحقيق  نحو  سعياً  النفع،  متبادل 
التعاون  جوانب  مختلف  في  اإلنللجللازات  من 

الثنائي«.
مشاركته  خال  التصريحات  بتلك  لي  أدلى 
لرئيسي  الل25  الللدوري  االجتماع  تللرأس  في 
الروسي  نظيره  مع  وروسيا،  الصين  حكومتي 

ميخائيل ميشوستين، عبر رابط فيديو.
أن  باعتبار  وروسيا،  »الصين  أن  وأوضللح 
اآلخر،  للبلد  األكبر  الجار  هو  البلدين  من  كاً 
على  القائمة  الجوار  حسن  سياسة  يتبعان 
المنافع  تحقيق  بهدف  المتبادل  االحللتللرام 
مشيداً  للطرفين«،  المفيدة  والنتائج  المتبادلة 
مكافحة  خضم  في  البلدين  بين  بل«التعاون 
)كوفيد19-(،  الجديد  كورونا  فيروس  مرض 
للعاقات  المستوى  رفيع  المستدام  وبالتطّور 

الثنائّية بقيادة رئيسي البلدين«.
انكماش  مللن  »الللرغللم  على  إنلله  لللي  وقلللال 
االقللتللصللاد الللعللالللمللي والللتللبللاطللؤ الللتللجللاري 
حققتا  وروسلليللا  الصين  فللإن  واالستثماري، 
تقّدماً متجّدداً في العديد من المجاالت، ويشهد 
وازدهللار  البينّية  التجارة  تنامي  ذلللك  على 
والتقدم  الناشئة،  األعمال  أنماط  في  التنمية 
المطرد على صعيد المشروعات الرئيسية ذات 
األهمية االستراتيجية في مجال الطاقة وغيره 

تحققت  التي  الجديدة  والنتائج  المجاالت،  من 
وعلى  األقصى  الشرق  بمنطقة  التعاون  في 

المستوى دون الوطني«.
وأضاف أن »كل ذلك يوضح بجاء التكامل 
الثنائي«،  للتعاون  الهائلة  واإلمكانات  القوّي 
مع  العمل  على  عازمة  »الصين  بقوله  متابعاً 
والخبرات  اإلنللجللازات  من  لاستفادة  روسيا 
في  جديد  زخم  ضخ  في  السابقة،  التعاونّية 
التنمية المستدامة والسليمة لشراكة التنسيق 
وروسيا  الصين  بين  الشاملة  االستراتيجية 

خال العصر الجديد«.
ذي  العمل  تللقللاريللر  إلللى  االسللتللمللاع  وبللعللد 
لي  أعرب  الجانبان،  استعرضها  التي  الصلة 
للعمل  الشديد  تقديرهما  عن  وميشوستين 
الواقع  أرض  على  تنفيذه  جرى  الذي  الفعال 
القوي  بالزخم  وأشللادا  الماضي،  العام  خال 
البلدين  التبادالت والتعاون بين  الذي شهدته 
مختلف  فللي  المستويات  مللن  الللعللديللد  على 

المجاالت.
التي  المشتركة  »الجهود  أن  إلى  لي  وأشار 
الدولي،  النظام  دعم  إطار  في  البلدان  يبذلها 
ومناصرة  المتحدة،  األمللم  منه  القلب  وفللي 
فقط  ليس  تصب  الحرة،  والتجارة  التعددية 
في مصلحة البلدين وإنما أيضاً مصلحة العالم 

بأسره«.
»الصين  إن  الللدولللة  مجلس  رئيس  وقللال 
بين  متزايد  نحو  على  للمواءمة  مستعدة 
واستراتيجيات  والللطللريللق  الللحللزام  مللبللادرة 

نحو  الحثيث  والسعي  الللروسلليللة،  التنمية 
تحقيق اختراقات في مجاالت التجارة والطاقة 
والزراعة وغيرها من مجاالت التعاون«، مضيفاً 
تسريع  ذاتلله  الوقت  في  تعتزم  »الصين  أن 
التصنيع  تشمل  مجاالت  في  التعاون  وتيرة 
المشترك واالستغال السلمي للموارد النووية، 
الصغيرة  والللشللركللات  الللرقللمللي،  واالقللتللصللاد 

والمتوسطة«.
مجاالت  في  التعاون  »دعللم  إلللى  لي  ودعللا 
واأللللعللاب  والللسلليللاحللة  والللشللبللاب  التعليم 
األسللاس  دعللم  أجللل  من  الشتوية،  األولمبية 

الشعبي للصداقة بين البلدين«.
بالعاقات  ميشوستين  أشللاد  جانبه،  من 
الروسية - الصينية رغم أزمة مرض )كوفيد-
على  عازمة  »روسيا  أن  على  مشدداً   ،)19
المرض وتعزيز  العمل مع الصين في مكافحة 
لقاحات  بشأن  والتطوير  البحث  في  التعاون 
المرض وعقاقيره«، ومضيفاً أن »روسيا تعتزم 
العمل أيضاً مع الصين من أجل إعادة التجارة 
في  النمو  مسار  إلى  البلدين  بين  واالستثمار 
أسرع وقت ممكن، وتعزيز التعاون في مجاالت 
والبنية  والطاقة  والنقل  والزراعة  الصناعة 
الرقمّي  االقتصاد  إمكانات  وتفعيل  التحتية، 

وغيره من مجاالت النمو الجديدة«.
لمسبار  الناجح  الهبوط  على  الصين  وهنأ 
القريب للقمر في  »تشانغ آه5-« على الجانب 
وقت متأخر أمس الثاثاء، موضحاً أن »روسيا 
مستعدة لتسريع وتيرة التعاون الفضائي بين 

البلدين«.
التعاون  تعزيز  على  الجانبين  حللّث  كما 
وتعميق  والتطبيقية،  األساسية  العلوم  في 
الحكومات  بين  والتعاون  الشعبية  التبادالت 
المحلية، ودعم التنسيق االستراتيجي في إطار 
تعزيز  أجل  من  للتعاون،  شانغهاي  منظمة 

تنمية أكبر للعاقات الثنائية.
التصديق  أيضاً  وميشوستين  لي  وأعلن 
على بيان مشترك ووثائق عدة بشأن التعاون 

الثنائي.
باسم  المتحدثة  جللّددت  أخللرى،  جهة  من 
يينغ  تشون  هوا  الصينية  الخارجية  وزارة 
األساسية  الحقائق  على  التأكيد  أمللس،  أول 
الويغورية ذاتية  الخاصة بمنطقة شينجيانغ 
الجانبين  اتهام  أعقاب  في  الصينية،  الحكم 
بل«تزييف  الصين  واألملليللركللي  األسللتللرالللي 
صورة« وإطاقهما اتهامات باطلة بشأن األمور 

المتعلقة بالمنطقة.
جرائم  إلى  تشير  صورة  على  تعليقها  وفي 
ارتللكللبللهللا بللعللض الللجللنللود األسللتللراللليلليللن في 
على  نشره  تم  ما  إن  هللوا  قالت  أفغانستان، 
فوتوغرافية  صللورة  يكن  لم  اإلنترنت  شبكة 
ولكنه  مزيفة«،  فوتوغرافية  »صورة  حتى  أو 
الحاسب  تقنيات  باستخدام  جرافيك  تصميم 
حقائق  إلى  استناداً  شللاب،  فنان  نّفذه  اآللللي 
األسترالية،  الدفاع  لوزارة  تحقيق  في  ُنشرت 

ووردت عنه تقارير في اإلعام األسترالي.
أستراليا  فللي  البعض  كللان  »إذا  وتابعت 

هذا،  الجرافيك  تصميم  تحمل  يستطيعون  ال 
ومقاطع  الصور  في  تتضح  التي  فالحقائق 
أن  يمكن  ال  اإلنترنت  على  المنشورة  الفيديو 

توصف إال بأنها مفزعة«.
مختلف  في  »البعض  أن  هللوا  وأوضللحللت 
أنحاء العالم يبذلون قصارى جهدهم لترويج 
وحقوق  الديمقراطية  قيم  مللن  يزعمونه  مللا 
إما  هللؤالء  فعله  ما  ولكن  والحرية،  اإلنسان 
اإلنسان  وحللقللوق  الديمقراطية  يللقللّوض  أنلله 
معايير  مللن  لديهم  مللا  يعكس  أو  والللحللريللة، 

مزدوجة ونفاق«.
الصين  يتهم  أميركّي  مسؤول  على  ورداً 
في  اإلنللسللان  لحقوق  انتهاكات  بللل«ارتللكللاب 
شينجيانغ«، قالت هوا إن ما ُيسّمى »انتهاكات 
أو  شينجيانغ  في  المزعومة  اإلنسان  حقوق 
القرن  أكاذيب  هي  القومّية  األقليات  اضطهاد 
المناهضة  المتطرفة  القوى  اختلقتها  التي 
والواليات  »أستراليا  أن  إلى  الفتة  للصين«، 

المتحدة لعبتا أدواراً مشينة في هذا الشأن«.
جميع  تتمكن  أن  إلللى  »نتطلّع  وتابعت 
المتبادل،  الفهم  تعزيز  مواصلة  من  األطللراف 
الصحيح،  النحو  على  البعض  بعضها  ورؤية 
شركاء  اآلخرين  لرؤية  جهودها  قصارى  وبذل 
األدنى  الحد  لكن  منافسين.  وليسوا  تعاون 
الذي ينبغي التمسك به هو االمتناع عن ترويج 

الشائعات وإطاق االفتراءات«.

روحاني يوؤكد مواجهة بالده لحرب �شاملة اأ�شّد من الحرب مع العراق..

وظريف يطالب اأميركا باإظهار ح�شن النّية

قره باغ تعتبر ن�شر قاعدة ع�شكرّية رو�شية خطوة منا�شبة

ومو�شكو وباري�س ووا�شنطن تطالب ب�شحب المرتزقة منها فورًا

ال�شين م�شتعّدة لت�شاُرك فر�س التنمية مع رو�شيا

وتتهم الواليات المتحدة واأ�شتراليا بتلفيق اأخبار �شدها في �شينجيانغ

اإيران تك�شف عن رغبتها في االنتقام الغتيال العالم النووّي

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى اإلسامي روح الله متفكر آزاد، أن الشعب اإليراني يريد االنتقام الغتيال 
العالم النووي محسن فخري زاده.

اليوم  الخبيث.  الصهيوني  النظام  من  متوقع  غير  وبشكل  بقسوة  سننتقم  الله  شاء  »إن  أمس:  آزاد،  متفكر  وقال 
الطاب  »تجمع  إلى  مشيراً  باالنتقام«،  باإلجماع  يطالبون  والناس  البرلمان،  في  الخطاب  إلى  باهتمام  استمعت 

بالقرب من مبنى البرلمان، للتعبير عن رفضهم التفاوض على االتفاق النووي«.
وأضاف متفكر آزاد: »أعداء الباد فشلوا في حرمانها من إمكاناتها العلمية والتقنية، حيث يتضمن برنامج إيران 

النووي آالف المهندسين والتقنيين، والذين هم تاميذ فخري زاده«.
واغتيل العالم النووي اإليراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيساً 

لهيئة البحث واإلبداع في وزارة الدفاع اإليرانية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
هذا  خطورة  إلى  أعوام،  قبل  نتنياهو،  بنيامين  »اإلسرائيلي«،  الوزراء  رئيس  نّوه  اإليرانية،  الوكاالت  وبحسب 
العالم، ونشر صورته خال العرض التقديمي الذي تحّدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في األعوام األخيرة، 

تقّدم القوات اليمنية وتحديداً في العام 2018، والذي تزامن مع إعان أميركا االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران.

في ماأرب وانهيارات في 

�شفوف التحالف ال�شعودّي 

القتلى  عشرات  بل«سقوط  يمني  مصدر  أفاد 
السعودي  التحالف  قلللوات  مللن  والللجللرحللى 
عمليات  خال  منه،  المدعومة  والمجموعات 

الجيش واللجان باتجاه مدينة مأرب«.
في  متسارعة  »انهيارات  إلى  أشار  المصدر 
بعد  التحالف،  من  المدعومة  القوات  صفوف 

مقتل عدد من قيادّييهم«.
وأفللللاد مللصللدر ملليللدانللي بلللأن »مللواجللهللات 
من  اليمنية  المسلّحة  القوات  بين  متواصلة 
جهة وقوات هادي والتحالف من جهة أخرى، 
تحدث في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب 

شرقي اليمن«. 
اليمنية  المسلّحة  »القوات  إن  المصدر  وقال 
سيطرت على منطقة َنخاء وأجزاء من منطقة 
غرب  وصللرواح  مدغل  مديريتي  بين  الِسحْيل 

محافظة مأرب شمال شرق اليمن«.
بالتزامن، أفاد مصدر عسكري يمني، أمس، 
التحالف  لقوات  جديداً  خرقاً   164 بل«رصد 
الل24  خال  الُحَدْيَدة  جبهات  في  السعودي 

ساعة الماضية بينها غارات جوية«.
التحالف  »طللائللرات  أّن  المصدر  وأضللاف 
على  غللارات   5 شنت  االستطاعية  السعودي 
الللُحللَدْيللَدة  مدينة  شللرقللي  الخمسين  شلللارع 
الللسللاحللللليللة غلللرب اللليللمللن خلللال الللسللاعللات 

الماضية«.
اليمنية  المسلحة  القوات  باسم  المتحدث 
اليمنية  الصاروخية  »الللقللوة  أن  أعلن  كللان 
مأرب  محافظة  في  تداوين  معسكر  استهدفت 
أن  مللؤّكللداً  بلللدر«،  نللوع  بالستي  بللصللاروخ 

»العمليات مستمرة طالما استمر العدوان«.

ال�شي�شي يوؤكد اأهمية 

التعاون الع�شكرّي مع 

قبر�ص واليونان 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن 
»التعاون الثاثي بين مصر واليونان وقبرص، 
أمن  أجل  من  المثمر  التعاون  منطلق  من  يأتي 
عن  وبعيداً  المتوسط،  شرق  منطقة  واستقرار 

نهج التوترات والمشاكل«.
الدفاع  وزيللر  المصري  الرئيس  واستقبل 
باناجيوتوبولوس،  نيكوالوس  اليوناني 
الدفاع  وزير  زكي  محمد  أول  الفريق  بحضور 
اليونان  سفير  وكللذلللك  الللحللربللي،  واإلنللتللاج 

بالقاهرة.
رئاسة  بللاسللم  الللرسللمللي  المتحدث  وقلللال 
الجمهورية في مصر بسام راضي إن »الرئيس 
العسكرّي  التعاون  لتطوير  التطلع  عن  أعرب 

والتدريبات المشتركة بين البلدين«.
الذي  بالمستوى  المصري  الرئيس  وأشللاد 
الحالية،  المرحلة  في  التعاون  هذا  له  وصل 
بين  الثاثي  أو  الثنائي  المستوى  على  سواء 
مصر واليونان وقبرص، والذي تجّسد مؤخراً 
المشترك  الثاثي  العسكري  الللتللدريللب  فللي 
)ميدوزا 10-( الحالي تنفيذه حالياً بمشاركة 

عناصر من القوات الفرنسية واإلماراتية.
في  التعاون  هذا  »تجّسد  السيسي  وتابع 
ميدوزا- المشترك  الثاثي  العسكري  التدريب 
من  عناصر  بمشاركة  تنفيذه  سيتم  الذي   ،10

القوات الفرنسية واإلماراتية«.
التعاون  »ذلللك  أن  المصري  الرئيس  وأكللد 
يأتي  اليوناني  القبرصي  المصري  الثاثي 
مشترك  إطللار  في  المثمر  التعاون  منطلق  من 
نموذجي من الرؤية والمواقف المتزنة القائمة 
والمصالح  الللجللوار  وحللسللن  االحللتللرام  على 
أمن  أجل  من  الدولية  األعللراف  وفق  المتبادلة 
عن  وبعيداً  المتوسط،  شرق  منطقة  واستقرار 

نهج التوترات والمشاكل«.
قالت  قد  المصرية  المسلحة  القوات  وكانت 
موقع  على  صفحتها  عبر  نشرته  فيديو  في 
فعاليات  إن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
اليوناني  المصري  الجوي  البحري  التدريب 
والللذي   »-10 »ملليللدوزا  المشترك  القبرصي 
مسرح  نطاق  في  انطلقت  عدة،  أليام  سيستمر 

عمليات البحر المتوسط.
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ينضج  األنياب  عن  للتكشير  وص��والً  للمواجهة  واالستعداد  العزم  لتظهير  القدس  صباح 
مواقف  الماضية  الساعات  حملت  وقد  االشتباك  قواعد  ترتيب  وُيعيد  السقوف  ويرسم  المواقف 
الرئيس  الذي نقله توماس فريدمان عن  المصادفات، فالكالم  أميركّية ال يمكن وضعها في خانة 
دمج  يستبدل  فهو  السابقة  لغته  عن  ومختلف  جديد  تايمز  النيويورك  في  بايدن  جو  المنتخب 
العودة للتفاهم النووي بالتفاوض على قضايا خالفية التي جوبهت بالرفض اإليراني باإلعالن 
كان  ما  وهو  التفاهم،  آلليات  وفقاً  بالتفاوض  السير  التفاهم  ضمن  ومن  للتفاهم  أوالً  العودة  عن 
كالماً  تنقل  أن  أن  سي  قناة  هي  وها  األول  كالمه  على  رداً  ظريف  جواد  محمد  الوزير  به  طالبه 
رمز  اغتيال  على  المرتقب  ردها  عن  األميركيين  لتحييد  إليران  دعوة  مضمونه  وسياسياً  عسكرياً 
ملفها النووي، وهذا سبب كالم الرئيس اإليراني حسن روحاني عن رفض دعوات رفع التخصيب 
وما  التصعيد.  هذا  لوال  أصالً  تحرك  ما  الذي  الدبلوماسي  المسار  تفسد  ألنها  التفتيش  ورفض 
كانت دعوة تحييد األميركيين عن الرّد والدعوة لتحييد التزامات إيران النووّية وفقاً للتفاهم عن 
الرّد أيضاً وتكرار التسريب والتقارير األميركية عن مسؤولية »اسرائيل« عن االغتيال وصوالً لما 
تحييد  وتّم  »اسرائيل«  اإليراني  الرد  استهدف  إذا  مواجهة  في  التورط  بعدم  ضمنياً  قبوالً  يعني 
األميركيين، وال كان كالم بايدن عن التموضع على خط الوضوح في قرار العودة للتفاهم ورفع 
العقوبات وكانت قواعد االشتباك وقواعد التفاهم قد تم ترسيمها بقوة الحضور والعزم والثبات 

- نكرر ما قلناه - بايدن الجيد ال يظهر إال بمقدار ما تظهر إيران القوية - صباحكم بنور القدس.
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صباح القدس لكم وسالم القدس عليكم وقضية صباحنا اليوم هي النمو الالمتوازن لمصادر 
الماضي  تجارب  من  والعبر  والدروس  ألخذ  والحاجة  المقاومة  محور  وحكومات  قوى  في  القوة 
وإهدار الفرص، فما نعيشه اليوم من نقاط ضعف هو ثمرة ضعف االستثمار في أيام مضت كان 
االستثمار فيها ال يكلف اال قراراً في مجالين هما األشد حيوية اليوم في خطوط االشتباك، االقتصاد 
واإلعالم. ففي التسعينيات من القرن الماضي والعقد األول من القرن الحالي كان كل شيء متاحاً 
لتكون لدينا مؤسسات اقتصادّية وإعالمية ذكّية ومرنة ومتوسطة األحجام قادرة على الصمود 
والمناورة في األزمات فأصابنا غرور القوة وتوهمنا ان كل شيء سيكون تحت السيطرة فضاعت 
تشكل  المقاومة،  محور  لحساب  لبنان  في  الوازنة  اإلعالمية  المنظومة  تكون  أن  فرص  مثالً  منا 
هوامش  على  والمال  النفوذ  من  الكثير  أنفق  وقد  اإلقليم،  في  اإلعالمية  المعركة  في  القبان  بيضة 
وازن  وغير  ضعيف  إعالم  أيدينا  بين  ما  وكل  مكشوفين  وظهرنا  التحوالت  عند  االنهيار  سريعة 
اقتصادّي  تشبيك  بالمثل  علينا  وضاع  الجاذبية،  وعديم  الخطاب  وتقليدي  التأثير  ومحدود 
مؤسس على المصالح بين لبنان وسورية، وفي سورية تّمت االستهانة بحجم التحول لحساب 
القطاع الريعي على حساب اإلنتاج تحت ضغط قوى السوق وما ُسّمي باقتصاد السوق، ولعله 
من الالفت أن لبنان الذي يشكل أهم قطاع مصرفي في المنطقة، كان ممكناً ان تكون فيه مصارف 
أمان  شبكة  وتشكل  األميركية  القبضة  تحت  الوقوع  لزمن  وتتحسب  اإلنتاج  في  تستثمر  فاعلة 
تحمي الكثير من حاجات األيام الصعبة، غاب عن األحزاب المساندة لخيار المقاومة والتي تلقت 
دعماً كبيراً لسنوات أي استثمار منتج فوقعت اما في الفساد او في الهدر الريعي لصرف رواتب 
المحازبين، والهدف من الكالم ليس تالوة الندم رغم وجوبها، وكثيراً ما كنت أعد االوراق واقدم 
المقترحات لكن الثقة البالغة والمبالغة بالذات كانت تحول دون السماع، منها خط سكك حديد 
السلسلة  في  للمقالع  مشتركة  ومنطقة  العراق،  لحدود  وصوالً  ودمشق  بيروت  يربط  عصري 
الشرقية، ومنطقة صناعية حرة على الحدود الشمالية تتغّذى بالغاز السوري ومنطقة إعالمية 
ما  لتخديمها،  مستقّل  صناعي  وقمر  دبي  في  اإلعالمية  المدينة  تولد  ان  قبل  القليعات  في  حرة 
أقوله اليوم هو ألخذ العبرة بعدم االستهانة بالفرص التي إن ضاعت ال تتكرر وان الصباح يليه 
ليل يحتاج االنتظار حتى يعود صباح جديد - عسى أال نهدر فرصاً جديدة مع الصباح الجديد 

اآلتي ال محالة - صباحكم من نور القدس زيته ال ينضب والصبح قريب.
2020-12-1 }

العقل  بين  المعرفة  مع  قديمة  حكاية  وهي  النقل  لغة  ال  العقل  بلغة  للمدققين  القدس  صباح 
والنقل قّدم مناقشات الفقهاء، لكنها اليوم بثوب مختلف حكاية المحللين والباحثين والمسّوقين 
تحتاج  رائجة  مقوالت  األيام  هذه  وفي  للمدققين  تبقى  واإلشراقة  العام  الرأي  وصناعة  لألفكار 

الفرصة  »اسرائيل«  ستمنح  ردت  إذا  ايران  أن  منها  النقل،  بلغة  تداولها  ال  العقل  بلغة  لقراءتها 
المنطقة  استدراج  تريد  »اسرائيل«  أن  ومنها  النووي،  التفاهم  الى  االميركية  العودة  لتعطيل 
الى  العودة  على  بايدن  سيتجرأ  هل  صحيح،  هذا  فهل  الرئاسة،  بايدن  تولي  تستبق  حرب  الى 
مصلحة  عن  المتحدثون  يعقل  وهل  ضعفاً؟  اظهرت  إذا  إي��ران  مع  التفاوض  ودخ��ول  التفاهم 
اسرائيلية بالحرب مضمون حديثهم؟ فهل هناك شروط انزالق للحرب أصالً؟ إنها حرب اعالمية 
ونفسية لفرض توازن ردع إعالمي نفسي يقطع طريق الرد ليقطع طريق التسليم األميركي بفشل 
والمخاطرة  الردع  فرض  عن  العجز  هنا  يعني  والفشل  سلمان  وبن  ونتنياهو  ترامب  رهانات 
في  المنتجة  للروايات  هنا  النقل  وليس  إيرانياً  رداً  تحتاجان  والنتيجتان  األسوأ،  الى  بالذهاب 
الذين  هم  العقل  واهل  الحرب،  هذه  لمفاعيل  ترويجاً  اال  والنفسية  اإلعالمية  الحرب  مختبرات 
أحوال  أسوأ  أن  فيكتشفون  ترابطها  ومنطق  األفكار  تسلسل  صدقية  في  ويحققون  يمحصون 
اميركا وحلفائها هو ما بلغته األمور في عهد ترامب ونتيناهو وبن سلمان، حيث شهدت السنوات 
لدى المقاومة وتمّكن  الدقيقة  الصواريخ  وظهور  المتدحرجة  سورية  انتصارات   2020-2016
المقاومة الفلسطينية من امتالك شروط الردع في جدار تل ابيب وما بعد تل أبيب وانضمام مكّون 
عراقي هو الحشد الشعبي الى محور المقاومة وإمساك انصار الله بإمن الخليج والطاقة ودولياً 
وصعود  الناتو  وتفكك  االوروبية  االميركية  العالقات  تدهور   2020-2016 سنوات  سجلت 
ان  والصين  وروسيا  إليران  المعادية  أميركا  مصلحة  ان  والخالصة  الصين..  ونهوض  روسيا 
تسارع لخلع الترامبية واإلقفال بداعي التصليحات والدخول في تفاهمات ربط نزاع مع الخارج 
الحزبين  بين  نوعها  من  صناعة  اول  فهو  هاملتون  بايكر  تقرير  تذكروا   - الداخل  لترميم  للتفّرغ 
التدريجية لتوصياته  المقاومة وراقبوا العودة  الديمقراطي والجمهوري وليس مقترحات محور 
في عهد بايدن، لكن بشرط تظهير مصادر القوة والتكشير عن األنياب من محور المقاومة ال إظهار 
عندما  سيظهر  الجيد  فبايدن  المتهالكون.  عنها  يتحدث  التي  التالميذ  ووداعة  الحمالن  مسالمة 
أميركا  نخب  وفي  خائفة.  ايران  مع  لترامب  امتداداً  سيشكل  السيئ  وبايدن  القوية  إيران  تظهر 
الحاكمة المشاعر واحدة تجاه الحلفاء واألعداء والفوارق هي في السياسة وليس في العقيدة أي 

ليس في المنطلقات، بل في مواءمة اإلمكانات مع المنطلقات - صباح القدس للعزائم.
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المعادالت  بتغيير  ينجحون  وحدهم  أنهم  كيف  يعرف  ال  فالعدو  للشهداء  القدس  صباح 
المقاومة  مسيرة  فسيرة  دمائهم،  ببركة  النعمة  تلك  يمنحنا  يدري  وال  يرغب  ال  حيث  من  وأنه 
والمؤمنين بالقدس وفلسطين تستند الى معادلة ال يفهمها العدو وال يعرف انه يحفر بها قبره 
ويسّرع بها زواله. فالركود هو وحده الذي يقتل مسيرة المقاومة، وعنجهّية االحتالل ومن وراء 
عليها  تبنى  التي  الشبكة  مهابة  يسقط  الصورة  تزعزع  ألن  الهيمنة  لتأكيد  بهم  تدفع  االحتالل 
مصالحهم، وكلما شعروا بأنها تفقد بهاء ألوانها وتذبل بادروا للقتل. فالدماء تعيد إحياء صورة 
بضوابط  محكومة  للقتال  المبادرة  أن  ويدركون  آن،  في  وشجعان  عقالء  والمقاومون  القوة، 
التوقيت،  القوة والمقدرات، بل حفظ الشعب من األضرار، وترقب  وشروط ليست كلها مصادر 
وتحديد الساحات واألولويات، وعدم االستعجال فالخير آت، وسنة الله وسنة التاريخ تقوالن 
بأقل التضحيات. وفي هذا الركود من الصمت الرهيب يقدم العدو  بالنصر األكيد، فليكن نصراً 
على عملية القتل الدموي المرعب فترتعش القلوب واألقدام واأليدي، وتحدث ثالثة اشياء، أول 
األشياء التحدي الذي يفرض الرد من موقع معادلة مكاسرة اإلرادات، ورسم قواعد االشتباك، 
وغدراً  ظلماً  المقتولة  الشهادة  مظلومية  األشياء  وثاني  منها،  مفّر  ال  مقتلة  للعدو  فيستجلب 
المعادالت  أحكام  الرد  ومشروعية  شرعية  وتتصّدر  للمظلوم،  للثأر  بالدعوات  الصدور  وتغلي 
وألسنة  وأيدي  وقلوباً  عقوالً  أن  األشياء  وثالث  اعتراف،  دون  ولومن  والخارجية  الداخلية 
قلب  في  وتصير  جمودها  من  فتتحّرر  الشهادة،  تحركها  الفعل  عن  مجّمدة  كانت  ومقّدرات 
ألم  هو  مقاوماً  قلباً  يصيب  ألم  وكل  ينزف  دمنا  من  بعض  هي  دماً  تنزف  شهادة  كل  المعركة، 
قوة  لتصير  المشاعر  وهذه  األلم  وهذا  الغضب  هذا  توظيف  اال  العمل  ما  لكن  قلوبنا،  على  يحل 
دافعة لحركة ترسم معادالت جديدة وحقائق جديدة، أليس هذا هو قانون الصراع الذي يأخذ 
نشكرهم  لكننا  خصوصاً،  منهم  والقادة  الشهداء  فراق  على  نحزن  لذلك  النصر،  نحو  قضايانا 
تجاوز  يفرض  وحدثاً  قوة  مصدر  شهادتهم  يحولون  وكيف  بدمائهم،  للقضية  يمنحونه  لما 
للشهداء،  مضاعفة  وإهانة  مذموم  جبن  الكرامة  معرض  في  الحسابات  كثرة  ألن  الحسابات 
المعادلة،  القريب، هذه هي  الغد  المسيرة وسيحكم  الذي حكم  للذين ال يفهمون قانون الحركة 

لم يكن الشهداء رقماً في حسابات خسائر حرب ولن يكونوا، لهم الصباح وهم الصباح.
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 صباح القدس لماهر األخرس وقد نطق عنا جميعاً
في  وهو  الخليجي  اإلسرائيلي  األميركي  المتوحش  التحالف  ظل  في  األخرس  ماهر  صرخة 
أقصى درجات العداء للقضية الفلسطينية وفي ظل التخاذل العربي في أعلى مستويات التآمر 
على فلسطين عبر التطبيع وفي ظل النفاق الداخلي الفلسطيني خصوصاً على مستوى سلطة 
مع  التفاهمات  الى  للعودة  وأهليتها  قدرتها  إلثبات  تستطيع  بما  األخرس  بقضية  تتاجر  كانت 
كيان االحتالل وفي ظل إحباط شعبي عربي وسيادة لغة بدنا نعيش القائمة على التنكر للقضايا 
الكبرى، هي أكبر من صرخة وأعلى من صوت، فهي معادلة فكرية استراتيجية رسمتها آهات 
حية  تبقى  الفلسطينية  القضية  إن  للجميع  لتقول  أيام  وثالثة  لمئة  والعطش  الجوع  وعذابات 
اإلعالمي  التفوق  والميادين رغم وباء كورونا وإن تحقيق  الساحات  وال تموت فتحضر في كل 
من دون امتالك اي وسيلة اعالم بوجه ما يملكه المطّبعون ممكن وقد أزاح الضوء والخبر األول 
المفبرك ممكن وإن  األسر  إنجاز تكتيكي بحجم تحريره من  عنهم لتحتله فلسطين وإن تحقيق 
اإلرادة  فكله مبني على  أمواال وال سالحاً  الذي استخدمه األخرس ال يحتاج تنظيماً وال  السالح 
فاستّل  االستشهاد  هي  هنا  والنهاية  النهاية.  حتى  بالتضحية  للسير  سقف  بال  واالستعداد 
للذين  بالدروس  مليئة  كامنة  معادالت  فاستنهض  وثبات  ووضوح  بوعي  وقاتل  جسده  ماهر 
يتحدثون وينظرون صبح ومساء عن عدم مالءمة الظروف واالنحناء أمام العاصفة - صباح 
الحرب  وقوانين  النصر  معادلة  لنا  رسمت  األخ��رس  ماهر   - الصباح  يستحق  لمن  القدس 

المقبلة.
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جبهة  ال  الحق  جبهة  الوحيد  معيارهم  االشتباك  خطوط  على  الثابتين  لكل  القدس  صباح 
بدنا نعيش ولو بال كرامة وتعبنا وكفانا وأهل الحق ليسوا ضعفاء في إقامة الحسابات بل أهل 
ادعاء الواقعية هم الذين يجهلون قواعد الحساب الصحيح. فجماعة بدنا نعيش يعلمون أننا 
جميعاً نحب الحياة وأننا جميعاً تعبنا وأننا جميعا غير راضين عن الكثير الكثير مما يتذرعون 
والنصابون  المنافقون  وسيسود  استسلمنا  ان  سيزداد  أنه  نعلم  لكننا  االستسالم  لبث  به 
واللصوص. فالثابتون يعلمون زيادة عن غيرهم ان وهم التخلص من التعب بالتنازل والهروب 
الكرامة  عن  بالتنازل  يبدأ  له  نهاية  ال  دائم  بتعب  المؤقت  للتعب  استبدال  هو  االشتباك  من 
الذل  درجة  من  الموت  ويتمنون  زؤاماً  الحياة  تصير  حتى  العيش  حق  عن  ثم  األرض  عن  ثم 
والقهر التي جلبوها ألنفسهم وبالدهم وشعوبهم حتى المال الموعود الذي يأتي بالقطارة في 
بدايات التحول لشراء صمتهم يتوقف عندما يمسك العدو بالقرار واألرض وتستتب له األمور 
نعيش  بدنا  لتجربة  األمثل  النموذج  الثروات  على  تعوم  التي  الخليج  دول  في  نشهد  ولسوف 
في  يعمل  غاضباً  واحداً  شاباً  نتخّيل  وتعالوا  االحتالل  كيان  مع  التطبيع  الى  أوصلتهم  بعدما 
على  والسكين  البالد  كصاحب  ويتصرف  المطعم  هذا  الى  الكيان  قنصل  يأتي  يوم  وكل  مطعم 
مقربة من يد هذا الشاب الغاضب، ويكفي شاب واحد ليقع الغضب في نحر هذا القنصل طعنة 
تبدأ  عندما  االستقرار  نعيم  من  يبقى  فماذا  آخرون  وشباب  آخر  شاب  المسبحة  وتكر  نجالء 
األسهم بالتهاوي ويهيمن الركود على سوق العقار وال يبقى محصناً بوجه االزمات اال ما اقامه 
الصهاينة من شركات تمتّص ما تجمع من ثروات ويكون االستعداء قد بلغ مداه لكل فلسطيني 
بدنا  جماعة  فيجد  أصالة  شبهة  أو  المقاومة  لخيار  مكان  فيه  بلد  من  ووافد  وسوري  ولبناني 
كاألطفال  اضاعوها  وجاه  ومال  حكم  وبكون  آخرة  وال  دنيا  بال  صاروا  كالفواخرة  انهم  نعيش 
بعدما هربوا من خيار حماية ما كان كالرجال ويرثون فوق الفقر والعوز الفتن التي سيزرعها 
المحتل بينهم وداخل بيئاتهم. وهذه هي الحسبة البسيطة التي يقيمها الثابتون فهم يعلمون 
أن كلفة الثبات اقل من كلفة التنازل وأن حب الحياة هو بناء اسباب استمرار التنعم بحقوقها 
التي  الدماء  من  اقل  الحق  لنيل  تبذل  التي  الدماء  وكلفة  بالقوة  بل  بالذل  تحمى  ال  حقوق  وهي 
يتذكر   - مناعتها  وإضعاف  المجتمعات  لتفتيت  األع��داء  يصنعها  وفتن  حروب  في  ستسفك 
اللبنانيون والسوريون أن بداية الفتن عندهم كانت بظهور جماعة بدنا نعيش تبرماً من كلفة 
التمسك بالحق والثبات - صباح القدس للثابتين واهل الحق فقط النهم اهل الحياة وتليق بهم 

وحدهم الحياة.

اأ�صير راهبة
أبكي...

وأذوي كالبتوِل
إلى ضلوِع الزهِد

أهِمُس توبتي في 
سرِِّه

ألصيَر راهبًة
ُتفلّي قلَبها 

من لهفِة العشاق
كي ال تشتهي 

آثاَمها.. 
عذراُء كلُّ مشاعري 

نّقى خطاياها المجاُز 
فزّفها المعنى عروساً

للقصيدِة.... 
والغوايُة تهتدي

سّراً إلّي
فترتقي..

ناريمان علوش

ع�صق ال�صباحطريق جديدة

اأبي�ض واأ�صود ..نحتاج للو�صطية

لعبة الوقت

قلت مرارًا

يّدعي  كما  المطِر  تحت  يَر  السَّ أح��ّب  ال   
العّشاُق 

إلى  ألُس��ِرَع  غيمٍة  آِخ��ر  رحيَل  أنتظُر  بل 
الّشارِع 

في  شجيراٍت  من  تبّقى  ما  تحَت  وأمشي 
-في  معظمها  الّناُس  اقتلَع  أْن  بعد  مدينتي 

زمِن الحرِب - ليتدّفؤوا بها!
عند  المتساقطِة  المطِر  بقطراِت  وأستمتُع 

كّل نسمِة هواٍء تداعُب أوراقها 
ال أعيُر ألواَن ثيابَك أّي انتباٍه وال يهّمني إْن 
كانت مستوردة من الّنوِع الفاخِر أم صناعة 

متواضعة محلّية
الفوضى  ه��ي  تفكيري  يشغل  م��ا  ك���ّل 
بسرعٍة  المالبَس  ارت��دائ��َك  إثر  مظهرَك  في 

كالعادة 
في  ُتحشَر  أن  أبْت  التي  القميِص  فزاوية 
في  جّيداً  ُيغلَق  لم  الذي  الّزّر  وذاَك  البنطاِل، 

أعلى القميِص، ولحيتَك 
الّشعثاء،... !

لتراِب  ل��ذي��ذًة  رائ��ح��ًة  قبل  من  أشتّم  لم 
الوطِن كما يّدعي »الوطنّيون« 

به  أشعُر  الوطِن  لهذا  حّبي  فرِط  من  فأنا 
ُكاّلً واحداً ال يتجّزأُ 

فهو ليس سماًء، تراباً، بحاراً وثماراً 
بل هو:
وطٌن !

ال أهوى الّسفر كما يهواُه الحالمون 
فلْم يعْد المكان يعني لي شيئاً مذ رفعُت 

رأسي 
المّتكئ على كتفَك و... لم أعد 

ألقاه!
يرى  كما  حرّيًة  الّطيور  بأجنحة  أرى  ال 

المقيَّدوَن
فمن أّول شهقٍة »للحياة«

ضاعْت ُفرص الّنجاة!
ال فرق عندي بنتائَج أّي ِقتاٍل

طالما أّن الّدموَع مازالْت تنهمُر من عيوِن 
األطفاِل

ُفرصاً  البدايات  يعتبروَن  الّناِس  وجميُع 
جديدة للحياة 

أّما أنا 
فأرى في كلِّ بدايٍة ال تنتهي بَك 

طريقاً جديداً 
للّضياِع

ريم رباط

تنكمش  حين   - الصباح...  عشق  ألحبائي 
صمتي  يصير  الحبر...  صلصال  في  الكلمات 
بوحاً ينكتب لوجهك النضر كحبات البلح أول 

شروق البلح... 
الخيل  الورق كصهيل  المفردات على  وأنين 
يغفو  أن  النهار  تشهى  وقد  السبق...  بدء  أول 
على  وياسمين  حبقاً  أزه���رت  حديقة  بين 

صدرك...
 هذا المدى المتسع بيننا يوجعني ويشعل 

جذوة الشوق في كياني...
التي  الطيور  أجنحة  تحت  م���وّزع  قلبي 

يستعيدها الشمال...
بعد أن عادت من جوالنها في كّل الجهات...

ك���ع���ودة رف����وف ط��ي��ور »ال��ل��ق��ل��ق« أول 
الخريف... 

وأنا انتظر طوال الليل... لهف لزرقة عينيك 
اسبق الفجر إلى سريرك...

وقد  بالضياء...  الياسمين  سماء  يمأل  القمر 
خالل  من  بتمهل  تتسلل  ضوء  من  حزمة  ترك 

زجاج النافذة الشرقية إلى وجهك...

 ف� »سبحان الله« المبدع الذي جعل الجمال 
آيتين تتجليان في صورتين...

)فكان ناصر.. وكنت حسن(...!
أية قواميس تلك التي تمنحني لغة لمفردات 

أكتبها إليكما حكايا...
طال  أشرقي  شمس  يا  الحب...  باسم  اقرأ: 

عتم ليل انتظاري...
كالياسمين  نقي  بفرح  النهار  يكتمل  فمتى   
يلم شملنا ونرى وجه »أحمد«..؟ وتستعيد أمُه 
حبيبتي: »عليا« ضحكاتها ونضارتها وتخلع 
تالقيك  القدمين  حافية  وتركض  الحزن  عباءة 
ورد  فيتفتح  دموعها  قدميك  تحت  فرشت  وقد 

حاكورتنا ويمأل األمكنة بالعطر...؟!.
كنت في الشام صباح /12/1/ 2020/ 

إلى  القلب  بحبر  كتبتها  الكلمات  وه��ذه 
حفيدي:

 - وحفيدي:  ال��ن��اص��ر«...  أحمد  »ن��اص��ر   
»حسن إبراهيم الناصر«.

حسن إبراهيم الناصر 

كثير من شباب األلفية الحالية يعانون من نمطية التفكير القطبي، الذي نعني به تفكير 
هذا  في  يكمن  والدونية  بالتوتر  الشعور  إلى  المؤدية  األسباب  أهم  وأحد  واألسود،  األبيض 
النمط األحادي من التفكير والذي يميل إلى التطرف، فإما أن تكون ناجحاً تماماً وإما أن تكون 

فاشالً تماماً، إما أن يكون صديقك مالكاً وإما أن يكون شيطاناً.
هذا  على   American psychological Association النفس  علم  جمعية  وتطلق 
اإلدراك  تشويه  إلى  يعمد  لكونه  وذلك  التفرع(،  ثنائي  التفكير   ( مصطلح  التفكير  من  النوع 
يرفضه  ما  وهذا  بالتعقيدات،  مليء  فالعالم  ينبغي،  كما  العالم  رؤية  من  صاحبه  ويمنع 

صاحب التفكير القطبي، ألن عقله يعمل بأسلوب كل شيء أو ال شيء.
الحياة  تصير  ولذا  وسطى،  حلول  إيجاد  لنا  يتيح  ال  واألس��ود  األبيض  التفكير  نمط  إن 
فال  القصوى،  الحدود  بمحاذاة  دوم��اً  البقاء  العسير  من  ألنه  الشقاء،  بالغة  لمستخدميه 
المرور عبرها حينما ال يكون هناك مفّر آخر. يقول  بد أن تكون هناك فسحة مرنة نستطيع 
أينشتاين: »الجنون هو أن تفعل الشيء نفسه، مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة«. َمن 
يستخدم هذا النمط من التفكير ال بد أن يصل لطريق مسدود في جل طرق الحياة التي تحتاج 

للمرونة في التعامل وفي الحديث وفي مجاراة وتيرة الحياة المتسارعة.
في  المحيطة  البيئة  دفنتها  التي  الطاقات  عن  الحقيقية،  الثروات  عن  التنقيب  مرحلة 
نحتاجه  ما  بأسره  اإلنسان  وجود  على  بنورها  تسطع  حتى  للسطح  إخراجها  ثم  األعماق، 
حسم  إلى  يميلون  التفكير  من  النمط  هذا  فأصحاب  الجامد.  القطبي  النمطي  التفكير  وليس 
القضايا الشائكة بوسائل أقرب إلى العنف، كما يهملون البحث عن الحلول الواقعية، وعندما 
يصنع  التفكير  من  النوع  هذا  صاحب  فإن  األدوار،  وتبادل  التعاون  من  نوعاً  العمل  يتطلب 
لنفسه حدوداً صارمة ال يتجاوزها ويتشبث بمهنات وظيفته وبدوره فيها غير عابئ بسياسة 

شركته أو مؤسسته وال بأهدافها.
فحسب  لونين  إلى  يقبل  ال  الذي  االستقطاب  من  النمط  هذا  ضمن  يفكر  نفسه  يجد  من 
من  االستفادة  جاهداً  يحاول  أن  بمكان  األهمية  من  فإنه  األخرى،  األلوان  سائر  متجاهالً 
يساعدك  أن  بمقدوره  أحد  وال  واألجمل  باألبهى  حياتك  تتلّون  لكي  وتجربتها  األلوان  باقي 
على فعل ذلك غير نفسك، نعم اصنع نفسك بنفسك، فإذا انتصرت على نفسك ستفتح لك 
أبواباً كثيرة لم تكن تحلم بها وسترى العالم بواقعية وإيجابية كما أنت تريد ال كما يريد 

اآلخرون..
صباح برجس العلي 

- أقول دائماً إن شرفتنا الصغيرة تطل على الكثير من اإلسفلت، انتبهت للتو فقط 
أقول أشياء  أن  أريد  إلهي  يا  الشمس والقمر معاً،  السماء وعلى  أيضاً على  أنها تطل 
َمن  مثالً،  صباحاً  العاشرة  تقول  أن  مثل  ليست  صباحاً...  الخامسة  أحب  كثيرة، 

يكترث بالعاشرة؟ هل يطلع الضوء في العاشرة؟ ها؟
وربما  ومزاجاً  ورائحًة  لوناً  نصف  فنحن  نذكرها  حين  فعالً،  فريدة  ساعة  إنها   -

أغنية...
الناس ال  أن  أكره  الشارع والرصيف،  - أحب ماء الشطف وصوته ورائحته على 
كل  رغم  حياتهم  يعيشون  أنهم  وأحّب  الكتب  يقرأون  وال  الموسيقى  إلى  يستمعون 

شيء، أكره أن شرفتنا ليست في فرنسا ولكن أحب.. 
- ماذا؟

ليس  ألنه  مخيف  والحب  نحبها،  كي  األشياء  من  الكثير  يتبقَّ  لم  أنه  المشكلة   -
صافياً تماماً مثل ضوء الفجر، أتذّكر بوضوح أنني حين وزع الله حب ساعات اليوم 
أخذ  »هل  وأرتجف،  ألهث  وأنا  سلتي  ومددت  الجموع  مزاحمة  ركضت  البشر،  على 

أحد الساعة الخامسة؟ أرجوك هل تبّقى لي بعض منها؟«.
- نعم حصلِت على الساعة الخامسة وكل من في غرفة توزيع األقدار يضحكون 
سيجلب  الخامسة  الساعة  حب  أن  تظن  التي  البلهاء  إلى  انظروا  يقهقهون،  بل  ال 
السعادة.. هاها.. حسناً فلنلتِق بعد سبعة وعشرين عاماً حين يأكل غبار الطرقات 
قدميك وتزقزق العصافير فوق شرفتنا التي ليست في فرنسا، وتقرض قطط الجار 
سماء  نقطة  عن  تبحثين  اإلسفلت  بين  وأنِت  نلتقي..  البيوت،  أمام  القمامة  أكياس 
اليمين  ذات  الفراش  على  يتقلب  الحب  بينما  طلع  الضوء  أن  خاللها  من  لي  تقولين 

وذات الشمال ويريد أن يسحب الغطاء ويكمل نومه حتى العاشرة!
- موافقة!

مها هسي 

ال أعرف شيئاً عن البحر 
ورحت تحكي لي عنه 

تعلمته من أجلك 
الى أن صار صبري أعظم من صبره

البحر يا استراحة جفني
 البحر الذي ليته بقي 

منفضة سجائر 
*

الليل يلمُّني
إني مدينة له 

بكل ما انا عليه 
وبكل

 ما لسته 
كأن رحم أمي بصقني على بابه 

وكان 
كل ما كان 

*
اليوم ليس إال 
غبار البارحة 

أي شيء غير ذلك 
زندقة

*
أجلس في الحانة 

ال أنظر الى أحد وال أحد ينظر الي 
إني

 آخر التائهين 
*

لست أكتب 
إني

كمن سمع طرقاً على بابه
وفتح..
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 OhóëdG º«°SôJ

 jO�u�«  —Ëœ  VFK�  Íc???�«  w??�d??O??�_«  b??�u??�«  q??L??�  ≠
 wKOz«d�ù«  b�bN��«  ¨œËb??�??�«  rO�d�   U??{ËU??H??�  w??�
 s� ÊU??M??�??� l??�«d??�??� r??� U??� ÷ËU??H??�??�« s??� »U??�??�??�ôU??�
rO�d��«  j��  Î U�U�√  …—u�UM�«  ”√—  œUL��U�  t���UD�

 ÆÍd���«
 WO�u�UI�« W�Ë«e�« s� Î U�u� w�UM�K�« n�uL�« sJ� r� u� ≠
 ÕdD�« n�M� r� u�Ë wKOz«d�ù« w�dO�_« kOG�« ÊU� UL�
 l{Ë  vK�  WOKOz«d�ù«  WO�dO�_«   U??�U??�d??�«  w�UM�K�«
 860  ?�«  j� —U���«Ë ·u�Ë …—uOM��«  wD� sO� ÊUM��
 …bM��� WK�UJ�� WO�u�U� WF�UDL� Q�UHO� Î UO�U� Î UHI� rK�
 rK�  2200  ?�  WO�UM��  Î U�uI�  dNE�  w�Ëb�«  Êu�UI�«  v�«

Æl�d�
 ÊU�  w�UO��«  w�dO�_«  ÂöJ�«  vK�  ÊUM��  »«u??�  ≠
 jO�u�«  WLN�  nO�u�  v??�«  …œu??F??�U??�  Æw??�U??O??�  dO�
  «—uB�  r�bI�  tM�  w�b���  w�dO�_«  Áôu??�??�  Íc??�«
 t� ÷d??F??�??� Íc?????�« ¡U???B???F???�???�ô« s???� ÃËd????�????�« `??O??�??�
 W�ËU��  X�O�  jO�u�«   «— ÒuB�Ë  ÷ËUH��«   UOKL�
 WDI�  qOJA��  q�U�  w�u�U�  eJ�d�  r�bI�  q�  WO�UO�
WO�dO�_«  …—œU�L�«  w�  UL�  W��UM�  WÒO{ËUH�  ‚öD�«

øWO�u�UI�«
 wF��«  Èu� t{d� vK� »«u� Í√  ÊUM��  ÒoK��  r�  ≠
 WOKOz«d�ù«  WO�dO�_«  WKJAL�«Ë  ÆWO�UO��«  W�ËU�L�«Ë
 WO�u�U�  WOF�d�  ÊËœ  s??�  ÷ËU??H??�??K??�  …œu??F??�«  Ê√  w??�
 w�UM�K�«  b�u�«  UN�Òb�  w��«  WO�u�UI�«  WOF�dL�«  f�UM�
 oOKF� wMF� ÷ËUH��« s� »U���ô«Ë W�F� WLN� Ëb��
 XO��� l� œËb��« w�d� vK� “UG�«  «Ëd� w� —UL���ô«
 u�Ë ÷ËUH� Í√ œuFO� WO{—Q� Õd�IL�« w�UM�K�« j��«

ÆUNM� √b�O� WM� W�� bF�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 (1¢U áªàJ) ...  ºYódG Iôc

  «—UO��«Ë  r�b�«  ‰u�  UN�U�uKF�Ë  UNz«—P�  Áb�Ëe��  WOMFL�«   «—«“u�«  v�≈  ÎU�U��  »U�œ  fOzd�«  q�—√Ë
 …b�«Ë W�zö� `z«uK�«  bO�u�� Î «bONL� ¨q�IL�« sOM�ô« t�A�UML� U�d�dI� …—«“Ë q� ÂÒbI� Ê√ vK� ¨W�U�L�«
 o�U��«  W�uJ��«  ŸËdA�  s�  ‚öD�ô«  Íd��  ÎUC�√   U�uKFL�«  V���Ë  Æw�UOM�«  fK�L�«  v�≈  UN�U�—≈Ë

ÆÈd�√  U�� ‰UD�� W�ËdL�« lO�u�Ë ©Î«dI� d��_«  özUF�«® W�UF�« W��F��« WK�d� ‰ö� gO��« …œUO�Ë

¡«dIH�« r�b� q��«
ÃU��ù«  U�UD�Ë

  özUFK� ÎUN Ò�u� ÊuJ� Ê√ V�� r�b�«”  ÒÊ√ v�≈ å¡UM��«å?� gOD� —uBM� o�U��« œUB��ô« d�“Ë —U�√Ë
 ‰b� WO��UM��« UN�—b� e�eF�Ë  «—œUB�« eOH��Ë wM�u�« ÃU��ù« eOH��� ÃU��ù«  U�UD� vK�Ë Î«dI� d��_«

Æåœ«dO��ô«Ë „öN��ô« lO�A�
 w�  œ«dO��ô«  W���  XFH�—«  nO�Ë  øUNM�  œUH��«  s Ó�Ë  W�u�bL�«  ÷ËdI�«  X��–  s�√  ∫gOD�  ‰¡U��Ë
 W�UO� q�uL�� —ôËœ  «—UOK� 8 l�b� ÂuO�«ò ∫‰U�Ë øw�U��ù« ŸUDI�« eOH��� —ôËœ  «—UOK� 5 nOK�� q�
 —ôËœ   «—UOK�  3Ë  ¨—ôËœ  Í—UOK�   U�Ëd�L�«Ë  ¨—ôËœ  Í—UOK�  w�«u�  ¡U�dNJ�«  vK�  Ÿ“u��  Î̈U�uM�  r�b�«
 WK��« gOD� bI��«Ë ÆåW�Ëœ_« r�b� —ôËœ ÊuOK� 300Ë —UOK�Ë ¨e��K� —ôËœ ÊuOK� 150Ë ¨WOz«cG�« œ«uLK�
 w� œ«dO��ô«  U�d�Ë —U���« UNM� œUH��« w��«Ë ¨WFK� 330 rC�Ë W�uJ��« UN�Òd�√ w��« …dO�_« WOz«cG�«

ÆWFK� 40 vK� r�b�« dB�I� Ê√ V�� U�
 ¨W�—ËdC�«  lK��«  iF�  ¡UM���U�  ÎUO��—b�  lK��«  VK�√  s�  r�b�«  l�d�  uN�  ¨gOD�  Í√d�  q��«  U�√
 WKzU�  ÊuOK�  q�√  s�  WKzU�  n�√  600  „UM�ò  ∫ÎözU�  gOD�  Õd�Ë  ÆWÒOK�uL��«  W�UD��«  œUL��«Ë  W�Ëœ_U�
 ÊuOK� w�«u� mK�� WKzU� q� ¡UD�≈ v�≈ —UBÔO� ¨WAOFL�« Èu��L�« w�b� W�O�� dIH�« j� X�� WO�UM��
 ª…dOIH�«   özUF�«  ‰u�  w�UM�K�«  gO��«Ë  ŸU�b�«  …—«“Ë   «¡UB�ù  ÎUI�Ë  …d�U��  …dO�  w�uOK�  Ë√  nB�Ë

Æå„öN��ö� ÎUI�Ë ¡U�dNJ�« W�dF�� dEM�« …œU�≈ l� ¨s�e���«Ë V�dN��«Ë —UJ��ô« lML� «c�Ë
 dO� Òq� WOM�uL��« W�UD��«ò ÒÊ√ å¡UM��«å?� Y�b� w� s�b�« d�U� œU�“ ÍœUB��ô« dO���« È√— ¨q�UIL�« w�
  UI�D�« sO� eOOL��« W�uFB�« sL� ¨·—UBL�« w� lz«œu�« vK� e���« q�� W�O�� wDF� X�U� –≈ ¨wKL�
 t�√ ULO� ô ø¡UOM�√ Ë√ ¡«dI� r� ·—UBL�« w� …e���L�« lz«œu�« »U��√ q� ¨„—b��«Ë ÆWOMG�«Ë …dOIH�«
 d�U� XH�Ë Æå…—u�O�Ë …dOI� sO�I�� sO� r�IM� w�UM�K�« VFA�«Ë ¨ÊUM�� w� vD�Ë WI�� „UM� bF� r�
 V�� Í√ ¨W�O�� v�≈ ÍœR� s� p�– Ã—U� bO�d� Í√Ë ÃU��ù« r�œ ‰ö� s� ÊuJ� r�b�« bO�d� ÒÊ√ v�≈ s�b�«

Æ—U���« v�≈ r�b�« V�c� ô√Ë w�«—e�«Ë w�UMB�« ÃU��ù« v�≈ r�b�« V�c� Ê√
 ¡«d�  ‰ö�  s�  —ôËœ  —UOK�  2  ?�  W�UMB�«  ŸUD�  r�œ  ÊQ�  X���  WK�U�  W�«—œ  s�  s�b�«  d�U�  ÀÒb��Ë
 s�  %  70  WODG�  w�U��U�Ë  —ôËœ   «—UOK�  9  WLOI�  WO�U�  …—Ëœ  oK��  `L��  ¨WO�UMB�«  WO�Ë_«  œ«uL�«

ÆW�UMB�« s� wK�«b�« UM�U��≈
 V�U�Ë ¨åÍe�dL�« ·dBL�« ◊UO��« œUH� »«u�√ vK� UM�√ò w�“dH�« wK�≈ »«uM�« fK�� fOz— VzU� b�√Ë
 —Ëœ  b�√Ë  ÆWOL�√  s�  t�  UL�  r�b�«  bO�d�  Ÿu{u�  w�  U�—Ëœ  qOFH��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�“dH�«

 ÆåUN�FK� w� ”U�_« w� w� …dJ�«ò Ê√ Î «d��F� ¨W�uJ��« vK� jGC�« w� w�UOM�« fK�L�«

øW�uJ��« qL� q ]FHÔ� q�
 dOH� s� d��√ ÒÊ√ ¨å¡UM��«ò XLK� ¨f�√ WDA� W�—«“ËË WO�uJ� W�d� w�uJ��« Í«d��«  bN� ULO�Ë
 nO�Q�� sOOMFL�« d�Q�� Î «dE� sOM�«uL�«  U�U� WO�K�� W�uJ��« qL� qOFH�� »U�œ fOzd�« V�U� w�Ë—Ë√
 w�dHK�  fLO�  ¨UOI�d�√  ‰UL�Ë  j�Ë_«  ‚dA�«  ÊËRA�  w�UD�d��«  W�Ëb�«  d�“Ë  ÊU�  r�d�¬Ë  ¨W�uJ��«
 ÒÊ√  ¡«dH�K�  b�√  »U�œ sJ�  ¨mMK��«—  f�d� ÊUM��  w� w�UD�d��«  dOH��«  WI�d� w�uJ��«  Í«d��«  —«“  Íc�«
 w�  W Ò�UL�«  rN�U�U��  UNM�  ÎU�«—œ≈  sOM�«uLK�  WO�UO��«  ÊËRA�«  WF�U��  s�  ÓÊ«u��  r�  WO�U��«  W�uJ��«
 U�œuN�  bO�u�  w�  WO�UO��«  »«e�_«Ë   «œUOI�«  WO�ËR��  wGK�  ô  «c�  sJ�  ¨W�FB�«  WO�U��«  ·ËdE�«

ÆåbK��« W�KBL� W�uJ� vK� ‚UH�ô«Ë W�U��« WO�UO��« UN��UB� „d�Ë
 Êu�U�  œu�u�  —ÒcF��  l�«u�«  t�uNHL�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  qOFH�  v�≈  …œuF�«ò  ÒÊS�  ¨»U�œ  Í√d�Ë
 W�uJ� nO�Q� w� rN�O�ËR�� qL�� s� sO�ËR�L�« ¡U�d��« w� r�U�� ô p�– ÒÊ√ r�— ¨W�uJ��« qL� bÒOI�

ÆåWHK��L�«  öJAL�«Ë  U�“ú� W�—c��« ‰uK��« œU��≈Ë W�u�ËQ� …b�b�
 l{u�«ò Ê√ ŸU�bK� vK�_« fK�L�« ŸUL��« qN��� w� b�√ Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— ÊU�Ë
 oO�b�« l{u�« «c� W��UFL�  «—«d� –U��«Ë WOzUM���« WF�U�� VKD�� wzUM���« l{Ë u� œö��« w� s�«d�«
 W�uJ��« q�� s� ‰UL�_« n�dB� w� öOK� l�u��« ÎU�UO�√ ÷dH� WM�«d�« ·ËdE�«ò Ê√ È√—Ë Æåœö��« w�

Æå…bO�F�« W�uJ��« qJA�� Ê« sO� v�« œö��«  U�U� WO�K�� WKOI��L�«

ø◊UO��ô« d��� q�
 sO�ËR�L�«  sO�  ÎUF�«Ë  Îô«b�  WÒO�dBL�«   U�UO��ô«  r��  WIOI�Ë  WO�dBL�«  lz«œu�«  dOB�  —U�√Ë
 …—U�� ÊUM�� ·dB� w� w�«e�ù« ◊UO��ô« ÒÊS� ¨WO�U� —œUB� V���� Æ¡«d���«Ë sOO�UL�«Ë sO�œUB��ô«
 «cN�  ÒfL�«  WOL�U��«Ë  »«uM�«  WO�K�√  i�—  w�U��U�Ë  ¨sO�œuL�«  —UG�  fO�Ë  sO�œuL�«  —U��  ‰«u�√  s�
 w� WO�UL�«Ë WO�UO��« WI�D�« s� ÎUF�«Ë Î «¡e� ÊuKJA� Íc�« —U�J�« sO�œuL�« W�UL� v�≈ ·bN� ◊UO��ô«
 «c� å¡UM��å?� XH� q�I��L�« —UO� w� WO�UO� —œUB� ÒÊ√ ô≈ ÆŸUAÔ� UL� sO�œuL�« —UG� W�UL�� fO�Ë ªÊUM��
 «u�œË√ s�c�« V�U�_«Ë »dF�«Ë sOO�UM�K�« s� …dO�J�« lz«œu�« »U��Q� ÒfL�« ÕuL�� q�ò ∫WKzU��� d�_«
 s� ‰eFL� UN��UL�Ë lz«œu�« Ác� vK� ÿUH��« WO�UM�K�« W�Ëb�U� Èb�_«Ë øWO�UM�K�« ·—UBL�« w� rN�«u�√

ÆårNFz«œË r��Ë sO�œuL�«  UO�M�
 ÒÊ√Ë  «uM� dA� cM� d Ò��� w�U�_« ÊUM�� ·dB� ◊UO��«ò ÒÊ√ ‚UO��« «c� w� gOD� d�“u�« nA�Ë
 ¨·U{√Ë ÆåWO�UM�K�«  …dOK�U� fO�Ë WO�M�_«  öLF�U� ”UM�«  lz«œË u� Íe�dL�«  w� wI��L�«  w�UO��ô«
 UNM�  ·—UBL�«  X�œË√Ë  ¨—ôËœ  —UOK�  116  mK�  2020  ‰uK�√  30  ÂU�—_  ÎUI�Ë  WO�dBL�«   U�«b�ù«  r��ò
 o�u� ÆoO�b� v�≈  ÃU��� nB�Ë —UOK� 17  t�b� ÊQ� r�U��«  ‰u� U�√Ë ¨—ôËœ —UOK� 76  ÊUM�� ·dB� w�
 —UOK� 54 m�K� V�– s�Q� ¨WO�M�_« WKLF�U� jI� —ôËœ  «—UOK� 5 W�Ëb�« ÷d�√ UN�H� ÊUM�� ·dB� ÂU�—√
 s� «b� «c� ¨ÊUM�� ·dB�  U�U�� w� WO�UL�« …u�H�« sLJ� UM�Ë ”UM�« ‰«u�√ qJA� mK�L�« «c� ø—ôËœ
 bz«uH�« W�UO�Ë ÂUF�« ‰UL�« …—«œ≈ ¡u� s� W��U� …u�H�« Ác�Ë ¨—ôËœ —UOK� 35 mK�� Íc�« w�uJ��« s�b�«

Æåœ«dO��ô« W�UO�Ë WO�UL�«  U�bMN�«Ë WO�UF�«

 ozUI�  ¡UH�ù  ”UM�«  lz«œË  W�UL�  UN�b�  WO�u�U�  …œU�  nK�  wDK��«  sJL�  ôò  t�√  vK�  gOD�  œb�Ë
 wzUM��«  oO�b��«  ÒÊS� p�c� ¨nOK���«Ë bIM�«  Êu�U� s� 151  …œUL�«Ë WO�dBL�«  W�d��« Í√ ¨‰«u�_« d���
 w� w�«e�ù« w�UO��ô«ò Ê√ v�≈ XH�Ë ÆåX�J�—« w��« WO�UL�« rz«d��« q� nAJ� Íc�« w�Ozd�« Õö�ù« »U�

Æåbz«u� tOK� l{uÔ� ôË WO�M�_U� ô WO�UM�K�«  öLF�U� ÊuJ� Êu�UIK� ÎUI�Ë ÊUM�� ·dB�

»U��√ s� ‰Q� Íd�
W�uJ��« dO�Q�

 WF�U�� —œUB� V��� Íd�d��« bF� nKJL�« fOzd�U� ¨w�uJ��« nKL�« w� b�b� vDF� Í√ “d�� r�Ë
 rEF� vK� WI��� WI�«u� qO� ÊËœ s� Êu� ‰UAO� W�—uNL��« fOz— vK� WO�uJ� …œu�� ÷d� b�d� ô
 t�K�d� ô nO�Q��«  qON��Ë bIF�«  qO�c� b�d� Íd�d��U� ¨Êu� fOzdK� “«eH��« UN�Q�Ë dNE� ö�� ¡UL�_«
 q�«œ  ULO�  ô  WO�—U��«   «dOG�L�«  ‰UL��«  —UE��«  Íd�d��«  qCH�  p�c�  ÆVO�«Ëb�«  w�  wBF�«  l{ËË

ÆÁUC�I� ¡wA�« vK� ¡UM�K� ÁU��ô« «cN� WO��dH�« W�d��« V�d�Ë WO�dO�ô« …b��L�«  U�ôu�«
 ‚dA�«  ÊËRA�  w�UD�d��«  W�Ëb�«  d�“Ë  tzUI�  ‰ö�  Íd�  tO��  »«uM�«  fK��  fOz—  b�√  ‚UO��«  w�Ë  
 —UON�« u�� ÊUM�� ‚ôe�« lML� –UI�≈ W�uJ� qOJA�� wF��« »u�Ë ¨w�dHK� fLO� UOI�d�√ ‰UL�Ë j�Ë_«
 w��«  sO�«uI�«  cOHM�Ë œU�H�«  W�—U��Ë  U�ö�ù« oO�D� u� W�uJ��« s� ·bN�«  Ê« UL�U�ò ‰Q�Ë Æd��√
 Âb�Ë sOO�UB��« W�uJ� vK� ‚UH�«  „UM� UL�U�Ë ¡U�dNJ�«  Êu�U� ULO�ô sOM��«   «dA� cM�  —b�
 ô v�� q�u��« dOH� vK� ÍœUB��ô« l{u�« ÊU� «–≈Ë ¨»e� Ë√ ·d� Í_ UNzUC�√ s� h�� Í√ ¡UL��«

ÆåøW�uJ��« nO�Q� w� b�«Ë ÂuO� dO�Q��« v�« w�«b�« UL� d��√ ‰uI�
 r�— Î «d�“Ë 18 ?�« WGO� vK� o�«Ë W�—uNL��« fOz— Ê√ d��« wM�u�« —UO��« w� WO�UO� —œUB� XHA�Ë
 «b�F� ÁU��U� ◊ö�M� bO�Ë w�«d��ô« »e��« fOzd� ÒÍbOFB� w{«d��« n�u� “d�Ë Æp�– i�d� —UO��« Ê√
 W�UO��« Ë« WO�—U��« UM�OB� ÊuJO� t�√ WKOI� W�e� UMFL�ò ∫w�u�eHK� Y�b� w� ∫‰U�Ë ¨j�u�« XO�Ë
 »e� u� Èu�_« q�UF�«Ë d��_« dB�ML�«ò Ê√ d���«Ë ÆåW�UO��« b�—√ ô Î «dJ�Ë Âu�I� bK� w� e�dL�« q�√ s�
 sO� h�U���« w� œôË_« VF�ò ÒÊ√ ◊ö�M� Òb�√Ë Æå÷—_« vK� WO�öLF�« t�U�O�d�� ÂuI�Ë dE�M� Íc�« tK�«
 v�b��« ◊ö�M� Âö� ÆåULNMO� WK�dF�« Ê√ lL�� Íc�« qOKI�U� bI��√Ë W�eN� Íd�d��« bF�Ë Êu� ‰UAO�
 åpO� bO�Ëò bM��� Âö� ·d�√ ôò ∫åw� w� Ë«å?� ‰U� Íc�« d���« dOL� VzUM�« q�I��L�« WK�� uC� s� Î«œ—

ÆåÍd�d��«Ë Êu� fOzd�« sO� h�U�� s� Àb��O�

w��dF� Õö�ù« ∫Êu�
 VFA�«  r�œò  dL�R�  w�  WO�Ëœ  WO�U�  W��R�Ë  W�Ëœ  40  u��  W�—UA�ò  Ê√  W�—uNL��«  fOz—  d���«Ë
 vK� ¡UC�_« ‰Ëb�« ’d�Ë ÊUM�K� w�Ëb�« lL��L�« ÂUL��« Èd�√ …d� b�R� ¨f�—U� w� bI� Íc�« åw�UM�K�«
 …dO�� l�U�� Íc�« w�Ëb�« lL��L�« Ê« v�« Êu� —U�√Ë ÆåUN� dL� w��« W�FB�« ·ËdE�« WN�«uL� t�b�U��
 p�L��«  U�Ë ¨2009  w� p�– —dJ�Ë 2005  cM� w��dF� Õö�ù« Êôò s�LD� Ê√  tOK� ÊUM��  w� Õö�ù«

ÆåÕö�ù« «cN� w�U�√Ë rN� oKDM� ô« wzUM��« w�UL�« oO�b��U�

ŸU�bK� vK�_« fK�L�«
 …—Ëd{ w� Y��K� Êu� fOzd�« W�Uzd� «b�F� dB� w� ŸU�bK� vK�_« fK�L�« lL��« ¨d�¬ bOF� vK�
  «¡«d�ù« b�bA� …—Ëd{Ë ¨œUO�ô« …d�� w� U�Ë—u� WN�«uL� W�UF�« W��F��«  «¡«d�≈ vK� W�U�d�« b�bA�

ÆÎUC�√ …d�H�« Ác� ‰ö� s�_« kH�� WOM�_«
 WIO�œ   U�uKF�Ë   UODF�  ô  Ê√  ŸU�bK�  vK�_«  fK�L�«   UA�UM�  s�  sO��  bI�   U�uKFL�«  V���Ë
 X��u��«  sOOM�_«  …œUI�«  s�   «d�bI�  UNMJ�  wK�«b�«  l{u�«  dOJF��  WOM�√   U�«bN��«  s�  W�{«ËË

ÆœUO�_« dN� ‰ö� WO�U� WOM�√  «¡«d�≈
 `��  V��  p�c�  ¨wM�_«  l{u�U�  Y�F�«  ‰ËU��  wKOz«d�ù«  ËbF�«  gO�ò  Ê√  s�  »U�œ  fOzd�«  —c�Ë

ÆåWOM�_« ÈuI�« sO� oO�M��«Ë d��√ ÊuOF�«
 2021Ø1Ø1 s� dN�√ 3 …bL� W�UF�« W��F��« …d�� b�bL�� ¡«—“u�« fK�� v�« ¡UN�≈ l�— fK�L�« —Òd�Ë
 W��«uL� œ«bF��ô« r�√ vK� ÊuJ� Ê« WOM�_«Ë W�dJ�F�« …eN�_« v�« fK�L�« VK� UL� ¨2021Ø3Ø31 v��

ÆwM�_« —«dI��ô« vK� WE�U�LK� W�“ö�«  «¡«d�ù« –U��«Ë ÂUF�« W�UN� œUO�√ …d��
 r� ‰UH�ù« s� sO�u��« bF�ò t�√ Í«d��« w� U�Ë—u� WM�� ŸUL��« bF� s�� bL� W�B�« d�“Ë sK�√Ë
 X�«“ ô  UO�u�« W���Ë WO�U��« …d�H�« v�≈ …Ë—c�« X�Ë qO�Q�� UM��� UM�√ ô≈  U�U�ù« œbF� ÎUCOH�� oI��

Æå U�U�û� WFH�dL�« œ«b�_« V��� p�–Ë ¨ UO�u�« œ«b�√ œU�œ“« r�— W��U�

 U�bF�Ë ¨—uN� W�� ‰ö� —ôËbK� ¨…dO� n�« 100  ≠ 80  ≠ 60  ≠ 40  ≠ 20  Í√
 ÂU�  d�c�M�Ë  ¨WO�UO�  ·dB�«  —UF�√  w�   U�UH�—ô«  `�B�Ë   «d�bL�«  bHM�
 W�� Í√ ¨…dO� 1700  v�«  …dO� 17  s�  ·dB�«  dF��  WO�UO��«   «eHI�«Ë  1987

Æ…dO� n�√ W�L�UL� dOB� —ôËbK� …dO� ·ô¬ WO�UL��«Ë ¨…d�
 Ác� nAJO� ÂuO�« r�b�« ‰u� ‘UIM�« ÕdD� ¨p�– rKF� ÊUM�� ·dB� Ê_ ≠
 bO�u�«  »«u��«Ë  ¨œ«dO��ô«  q�uL�  WOHO�  ‰u�  ‘UIM�«  dOBO�  Î̈ U��d�  WKJAL�«
 Èd�  l�dA�  v�≈  ÃU���  d�_«  Ê_Ë  Î̈ UOze�  Ë√  Î UOK�  tM�—  Ë√  V�c�«  qOO��  u�
 —UF� X�� W�FB�«   öLF�«  U�—b�√  UL�Ë ¨»«uM�«  fK�� v�«  ‘UIM�«  …d� w�—

Æt�«– —UFA�« X�� V�c�« —bNM� ¨X�u�« ¡«d�

 (1¢U áªàJ) ... ºYódG ™aQ
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Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_

 s�  W�U�_U�  dLM�«  bL�√  ‚—U??�  VK�
 s��  w��«  b��  œœu�  s�  t��U�u�Ë  t�H�
 ‰U�√Ë X� ÔË—Ë w��« b��Ë ÊU�� bL�� s�Ë
 —u�M� Í“u� bL�� WOLK�Ë vM�Ë …dOL�Ë
 11  r�I�  555  —UIF�U�  lzU{  ‰b�  bM�

Æ12 ¡UMOL�«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

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

 pOKL�  bM�  p�U��«  oO�u�  bL��  VK�
 27  r�I�  25  —UIF�«  s�  lzU{  s�  ‰b??�

Æ11 UMOL�« A „uK�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
…—uJ�U� W�—UIF�« q���« W�U�_

 ÍbM�  ”u�UOM�  VO�Ë  sOK�U�  X�K�
 2531Ë  2530  s�—UIFK�  l??zU??{  ‰b???�

ÆUO�b��
WF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
…—uJ�U� W�—UIF�« q���« W�U�_

 t�U�u�U�  w�«dL��«  b�dH�«  fH�«  VK�
 bM�  dBM�«  dN�  n�u�  UM�  W�—Ë  b�«  s�

Æq�—b�� 491 —UIFK� lzU{ ‰b�
WF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
…—uJ�U� W�—UIF�« q���« W�U�_

 t�U�_U�  ÍuOKF�«  ÊUF�  tH�Ë  X�K�
 bM� …ËöF�« U�d� s� UN��U�u�Ë UN�H� s�

Æo�bBH� 114 —UIFK� lzU{ ‰b�
WF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
…—uJ�U� W�—UIF�« q���« W�U�_

 b�√  UN�HB�  w�«e�  ÊU�b�  r�—  X�K�
 ‰b�  bM�  w??�«e??�  tK�«b��  ÊU??�b??�  W??�—Ë

ÆÊuO�√ 6213 —UIFK� lzU{
WF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
…—uJ�U� W�—UIF�« q���« W�U�_

 t�U�u�U�  ‚u??�  ”U??O??�«  —uBM�  VK�
 —UIFK�  lzU{  ‰b??�  bM�  Õu��  UMO�  s�

ÆUO�b�� 5Ø3173
WF�«dLK� ÎU�u� dA� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√

W�œU� WO�uL� WOFL� bIF� …u�œ
 WO�ËUF��« WOFL��« …—«œ≈ fK�� ·dA��
 rJ�u�b�  ·uA�«  w�  Êu��e�«  w�—«eL�
 p�–Ë  W�œUF�«  WO�uLF�«  WOFL��«  —uC��
 2021Ø1Ø18  w�  l??�«u??�«  WFL��«  —UN�
 WO�ËUF��«  w�  ÎU�U��  …d�UF�«  W�U��«
 »UBM�«  ‰UL��«  Âb�  ‰U�  w�Ë  sOKIF�  w�
 ÊUJL�«Ë ÊU�e�« fHM� WO�U��« W�K��« bIF�

ÆdC� sL� dA� WO�U��« W�U��«
 ∫ ‰UL�_« ‰Ëb�

 2019 – 2018 w�U� WO�«eO� o�bB� ˚
…—«œù« fK�� W�– ¡«d�≈Ë

 s??O??�“ö??� ¡U??C??�√ W??�ö??� »U??�??�??�≈ ˚
…—«œ≈ fK�� s�uC�Ë

 WO�ËUF��« WOFL��«
·uA�« w� Êu��e�« w�—«eL�

t�UOG� …dA� WF�U��« Èd�c�« w�
s��� tK�« b�� sO�_« WKzU�

s�¬ UN� w��« ∆œU�L�« ÊuJ� Ê√ vML��
Æ”uHM�« w� WÒO� q{U� UNK�√ s�Ë

Æ‰ÆÂÆ‘ pM� —«œ«d�
ŸUL��≈ —uC�� …u�œ

sOL�U�LK� W�œUF�« dO� WO�uLF�« WOFL��«
 Â«dJ�«  sOL�U�L�«  …u�b�  ¨  Æ‰ÆÂÆ‘  pM�  —«œ«d??�  …—«œ≈  fK��  ·dA��
 bM�  bIFM�  ·u�  Íc�«  W�œUF�«  dO�  WO�uLF�«  WOFL��«  ŸUL��≈  —uC��
 dN� s� dA� ÍœU��« tO� l�«u�« WFL��« Âu� dN� bF� s� …b�«u�« W�U��«
 W�UM� s� s�U��« o�UD�« w� WMzUJ�«  U�UL��ù« W�U� w� 2020 ‰Ëô« Êu�U�

 ∫w�ü« ‰UL�_« ‰Ëb� w� ‰Ë«b�K� p�–Ë ¨WO�d�_« ¨p�U� ‰—U� …œU� ¨—«œ«d�

 s�  Æ‰ÆÂÆ‘  pM�  —«œ«d??�  ‰UL�√—  …œU??�“  cOHM�  W��  s�  oI���«  ≠  1
 …dO�  Ø147¨000¨000¨000Ø  v�«  WO�UM��  …dO�  Ø10¨600¨000¨000Ø
 Î «b�b�  ÎU�œU�  ÎUOL�≈  ÎULN�  Ø136¨400¨000Ø  —«b�≈  o�d�  s�  ¨WO�UM��
 WOFL��«   «—«dI�  ÎUI�Ë  ¨WO�UM��  …dO�  Ø1¨000Ø  WOL�ô«  rN�  q�  WLO�

Æ2019Ø9Ø30 a�—U� W�œUF�« dO� WO�uLF�«

ÆÎUOzUN� w�U�_« ÂUEM�«  s� 6  …œUL�«  q�bF� —U���≈ ≠ 2

ÆWHK��� —u�√ ≠ 3

   —«œ«d� u�—U�
ÍcOHM��« d�bL�« ?? …—«œô« fK�� fOz—

á°UÉN äÉfÓYEG

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG

ájOÉY á«eƒªY á«©ªL

á«fhÉ©àdG á«©ªédG

±ƒ°ûdG »a ¿ƒàjõdG »YQGõªd

äÉfÓYEG

iôcP

  œÒb��  U�Ë—u�  ¡U�Ë  —UA��«  l�Ë  ÂU??�_«  Ác�  w�
 ÂU�√  UM��Ë  …d�N�«  Ÿu{u�  s�  ‰Ëb??�«  ·ËU��
 …b�b�  U�—UI�Ë ¨b�b� —«u� UN�eK� …b�b� ozUI�
 UNM� W�bI�L�« W�U�Ë  UFL��L�U� ¨Ÿu{uL�« «cN�
 s� ·u��« UNMJ�� ¨UO�«d��Ë√ ≠ U�dO�√– U�Ë—Ë√ –

∫wK� UL� oKF��Ë wM�U� ·u��« «c�Ë Æ…d�N�«
ÆWOL�UF�« …—U���« q�UA� ? 1

 w��« W�ü« vK� œUL��ô«Ë w�u�uMJ��« —uD��« ? 2
ÆÊU��ù« Òq�� Òq��

Æs�d�UNL�« ÁU�� V ÒBF��«Ë ‰UL�_« …—U�� ? 3
 sL{  t�U�œ≈Ë  …d�N�«  Ÿu{u�  fOO��  ?  4

ÆWO�U���ô« Z�«d��«
 ÎU�ÒbI�  d��_«  ‰Ëb??�«  ÒÊ√  ‰U�L�«  «c�  w�  k�ö�
 Ê«bK��«  W�U�  …d�N�«  s�  ÎU�u�Ë  Î«d�Q�  d��_«  w�
 Ê«Ë  ¨UO�«d��Ë√Ë  WO�dO�_«  Ê«bK��«Ë  W??O??�Ë—Ë_«
 w�«dG��«  l�uL�U�  iF��«  UNCF�  s�  nK���
 ‰u�u�U� ¨UNO�≈ ‰u�u�« W�uFB� Ë√ W�uN� WN��
 ‰u�u�«  s�  qN�√  …b��L�«   U�ôu�«Ë  U�Ë—Ë√  v�≈
 Èd�  p�c�  Æ‰U�L�«  qO��  vK�  UO�«d��Ë√Ë  «bM�  v�≈
 ≠  «bM�®  s�d�UNL�«  l�«u�  WL ÒNH��  ‰Ëb�«  iF�  ÒÊ√
 rN�UFO��ô  W�“ö�«  jD��«  lC�Ë  ¨©UO�«d��Ë√
 vK�  WOK�L�«  WO�UJ��«  W�d��_«  vGD�  ô  YO��
 sL{ s� ÃU�b�ô« vK� l�A�Ë …d�UNL�«  UOK�_«
 b�b��«  lL��L�«  l�  d�UNL�«  tO�  nÒOJ��  Z�U�d�

ÆnOCL�«

WÒ�dE� s� ÎU�öD�« »UFO��ô«
ÒÍdA��« ‰UL�« ”√— —UL���«

 ÍdA��« ‰UL�« ”√— w� Î «—UL���« …d�N�« —U���« ÒÊ≈
 ÊS� tOK�Ë …d�NK� W�u�I� ‰uK� v�≈ ‰u�u�« qN��
 W�U� ÎU�zU� Î«—«d� ÊuJ� Ê√ sJL� p�c�  UO�¬ l{Ë

 Ác�  ÊuJ�  tOK�Ë  Æ…d�N�«  s�  ·U��  w��«  ‰ËbK�
∫dO�UFL�« Ác� o�Ë  UO�ü«

ÆV�«uL�«Ë  «¡UHJ�« ‰u�� ? 1
Æ U�UI��« ‰œU�� ? 2
Æl�UML�« ‰œU�� ? 3

 W??�ü« s??� d??�??�√  U??�b??� ÂÒb??I??� ÊU??�??�ù« Ê≈ –≈
Æ…dÒO��« WK�UF�« bO�U� “ÒeF�� œUB��ô«Ë

 s�d�UNL�«  l�  q�UF��«Ë  w�U��ù«  q�UF�«  ÒÊ≈
 s�d�UNL�« »UFO��« Âb� ÒÊ_ WO�u{u�Ë WO�U��S�
 ÂUEM�«  rN�Òu�  Ê√  bF�  sO�d��  v??�≈  rN�u��
 vK�  ÒÊS�  p�c�  Æs�d�UN�  v�≈  wL�UF�«  w�UO��«
 Ê√  WK�I��L�«  ‰Ëb�«  w�  W�UF�«   U�UO��«  wL�«—
 ÊU��ùU� WIKF�L�« œUF�_« Òq� —U���ô« sOF� «Ëc�Q�

∫ULO� ô d�UNL�«
 V�U� d�UNL�« ÊuJ� UL�—  ∫ÍuMFL�«  bF��«  ?  1
 s�  …d�N�«  v�≈  dD{«Ë  tM�u�  w�  WO�U�  …¡UH�

ÆtM�u�
 w� —u�_« sO� ‚dH�U� j��dL�« ÍœUL�« bF��« ? 2

ÆbBIL�« bK� w�Ë ÁbK�
Æw�U��ù« bF��« ?

Æw�u�UI�« bF��« ? 4
ÆwM�_« bF��« ? 5

 »U??�—ù«  Ÿu??{u??�  wM����  Ê√  V��  ô  ÎUF��
 W�UH�  W�UMF�  Ÿu{uL�«  «c�  ”—b�  Ê√  V��  UL�≈

ÆWO�UO� »U��_ Î«b�√ rKE� ô v�� WIOL�Ë

…œÒbF�� WÒO�U��≈  U�� ÊËd�UNL�«
 ‰u�I�«  jD�  W??�«—œ  bM�Ë  ÂÒbI�  UL�  ÎU�öD�«
 Âb�  s�  t��M�  Ê√  UMOK�  s�d�UNLK�  »UFO��ô«Ë
 WHOCL�«  ‰ËbK�  WOK�I���  WO�UL��«  q�UA�  oK�
 Ë√ …b�b� …dOI�  UFL��� oK� vK� b�U�� ô ÊQ�
 ¨ÊbL�« V�«u� vK� …dOI� ©WO�U{ lL�® “Õ«u{”

 ÊËd�UN�  ¡«dIH�«  s�d�UNL�«  ÒÊ√  k�ö�  t�≈  YO�
Æ‰Ëb�« q�«œ …dOIH�«  UFL��L�« v�≈ …œU�

 Ê√ W�u�F� WO�UO� W�H� ÕUL��« Âb� V�� p�c�
 WO�U��ù« UN�Ë— s� U�bF��Ë  UFL��L�« nD��

ÆWO�UO� »U��_ s�d�UNL�« Òb{ UNN�u�Ë
 WLJ�� s�d�UNL�«  U�UC� l� v�UF�� Ê√  V��
 sJ� UNHOOJ� sJL� »uFA�« hzUB� Ê≈ –≈  …dO��
 ¨W�U�b�«  ¨ÊuK�«  ¨‚dF�«  W�U�  U�dOG�  sJL�  ô
 ÃU�œ≈  vK�  qLF�«  V��  p�c�  ÆbO�UI��«Ë   «œUF�«
 rN�U{Ë√  W??�«—œ  s�  ÎU�öD�«  p??�–Ë  s�d�UNL�«
 U�  qC�√  c??�√Ë  Ær�bO�UI�Ë  rN�«œU�Ë  rN�u�√Ë
  UFL��L�«  bM�  U�  qC�√  v??�≈  t��U{≈Ë  r�bM�
 UNOK� lL�� WOM�Ë ÎULÓO� oK�� Ê√ V�� ÆWK�I��L�«
 WOM�Ë  ÎULÓO�  ÊuJ�  rOI�«  Ác�Ë  ÆWHK��L�«   UOM�ô«

ÆlOL�K� W�d�A�
 WOM�u�«  ÒÊ≈”  ∫”U�d�U�  s�—u�  w�UL�_«  ‰uI�
 ∆œU�L�« s� W�uL�L� s�«uL�« ¡ôË w� W�—u��b�«
 ÒÊ_  ¨“W�_«  —u��œ  U�œÒb��  w��«Ë  W�«bF�«Ë  q�L�«Ë
 ÊuJ�Ë  WM�«uL�«  ÕË—  œÒb��  —u??�_«  iF�  „UM�
 WOM�u�« rOI�« v�≈ »U���ô« ÒÊ_ lOL��« s� W�u�I�
 gOF�«Ë sOM�«uL�« sO� …b�u�« s Ò�R� —u��b�« w�

ÆW�ËR�L�« WOM�u�« …œUO��« w�d�Ë „d�AL�«

WOL�UF�«  U�UL��ô«
…d�N�« Ÿu{uL�

 …d�N�« Ÿu{u� ‰u� WIOL�  U�UI� ÎUO�U� —Ëb�
 ¡U�Ë  q�  w�Ë  ÍœUB��ô«  R�U���«  q�  w�  W�U�
 Òq�  »U??�√Ë  Ád�Q�  r�UF�«  »d??{  Íc??�«  ¨U??�Ë—u??�
 W�Ëœ  s�  d��√  w�  VÒ���Ë  WOL�UF�«   «œUB��ô«

Æw�UL��ô« bIF�« —UON�U�
 UL�  U�dO�  s�  d��√  W�ÒbI�L�«  ‰Ëb�«  vK�  dÒ�√  b�Ë

 U�dF�Ë  w�U��ù«  oDML�«  s�  Î«bOF�  UNCF�  qF�
  U�Ë_« r�U� dA� l�U��« ÊdI�« r�U� v�≈ U�b� UM�√

Æ‰uK� ÊËœ s�  UN�«uL�« r�U�Ë W�FB�«
 ∆œU�� vK� WLzUI�«  UFL��L�« iF� X���√Ë
 l{u� UNO� rOI�« ÒÊ_ dD� w� W�d��«Ë WO�«dIL�b�«
 rNz«—P� sOO�UO��« …œUI�« iF� XÒ�A�� Î «dE� dD�

Æs�d�UNL�« Òb{ ·u�u�U�Ë …d�NK� W��M�U�

W�ö��«
 v�≈  WOM�u�«  œËb��«  ÈÒbF��  …d�U�  …d�N�«  ÒÊ≈
  UFL��L�«  —«dI��«  vK�  dO�Q�  UN�Ë  WOL�UF�«
 «c� q�� —«u� ¡«d�≈ v�≈ W�U�� s�� p�c� ¨UNM�√Ë
  U�ö��«  gOF�  ÂuO�«  WO�«dIL�b�«  ÒÊ_  Ÿu{uL�«

Æs�d�UNLK� W��M�U� …œU�
 vK�Ë …dO��  UO�U��≈ UN�b�  UO�K� …d�NK� ULJ�
 Ê√ tOK� UN� W�U��«  U�UO��« l{u� v�UF�� s�
 d�ü«  Â«d��«  vK�  ÎULz«œ  ÿUH��«  oKDM�  s�  oKDM�

ÆtLN�Ë
 …d�N�«  lO{«u�  w{UL�«  w??�  UM��U�  UL�Ë
 ‰ËœË  ‰ULA�«  ‰Ëœ  sO�  —«u��  WO�U�  WO�ËR�L�
 vK� ÂuO�« ÊË—œU� w�bL�« lL��L�«  U�O�Ë »uM��«
 o�u� WHK��� dO�UFL�Ë WOF�«u�«  s� dO�J� —«u��«
 Æs�d�UNL�«  U�U� sO�Ë WOM�u�« Èƒd�«Ë rOI�« sO�
 `��√ r�UF�«Ë UN�UO�K� s� d��√ …d�N�«  UO�U��S�
 ŸU��«  UMOK�  p�c�  ¨iF��«  tCF�  vK�  ÎU�u�H�
 o���� w�Ë Ê«—b��« Âb�Ë —u���« ¡UM� W�UO�
 qJA� …d�N�« l� q�UF��«Ë —«u��«Ë oÒLFL�« Y���«
 ÂuO�« r�U� UNAOF� w��« ·ËdE�« w� W�U� `O��
 WK�u� …d�� t�«uO� Íc�« w�Ë—Ë_« œU��ô« ULO� ô

ÆwD�u�� ‚dA�« —«u��«Ë wI�d�_« —«u��« s� b�_«
WOLM��«Ë …d�NK� w�UM�K�« Èb�ML�« fOz—*

 (1¢U áªàJ) ... Iôé¡dG

 U�—u�  —U��≈  ¨ÍdO�  ÂUOK�Ë  ¨o��_«  w�dO�_«  ŸU�b�«  d??�“Ë  n�Ë
Æ“WKO���L�« WLN�“?�U� W�ËuM�« UN��U�d� s� wK���« vK� WO�ULA�«

 U�—u�Ë  …b��L�«   U�ôu�«  sO�   U{ËUHL�«  e�d�”  ÊQ�  ÍdO�  V�U�Ë
 WOFO�� W�Ëœ v�≈ ÂUEM�« q�u��Ë ¨W�ËuM�« UN��U�d� q�bF� vK� WO�ULA�«

Æ“»UN�u�” ¡U��√ W�U�Ë  d�– UL��� ¨“ «“«eH��ö� W�—UL� q�√
 bNF�  t�UC��«  Òw{«d��«  dL�R�  ‰ö??�  ÍdO�   U��dB�   ¡U??�
 ÊËUF��«Ë  s�_«  e�d�Ë  W�Ëb�«  Ád�b�  Íc�«  w�uI�«  s�_«  WO�O�«d��«
 Òr�� Ê√ “WKO���� WLN�” ÊuJ�� UN�≈ ÎözU� ¨œ—uH�U�� WF�U�� w�Ëb�«

ÆW�ËuM�« UN��K�√ s� wK���« vK� m�U� m�uO� qL�
 ¨W�œUB��ô«  UMO����« …ÒbA� b�d� WO�ULA�« U�—u�” Ê√ ÍdO� Èd�Ë
 U�—u�  —Ëœ  WOL�√  vK�  Î «œbA�  ¨UN�  W�ËuM�«  UN��U�d�  i�UI�  s�  UNMJ�
 ∫ÎözU�  ¨“ U�öF�«  lO�D�  vK�  WO�ULA�«  U�—u�  …b�U��  w�  WO�uM��«
 «c�Ë ÆWOFO�D�« ‰Ëb�U� t��√ WO�ULA�« U�—u� qF� vK� qLF� Ê√ V��”
 ÕU�HL�« Ê√ bI��√Ë ÆU ÎÒ�œUB��« s����U� rN� `L�� l{Ë w� rNFCO�

Æ“WO�uM��« U�—u� u� p�– w� w�U�_«
 WO�Ë—UB�«Ë W�ËuM�« Z�«d��« Ê√ WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« d��F�Ë
 …uI�«  lL��  UN�_  ¨w�uI�«  UNM�_  Î «dO��  Î «b�bN�  q�L�  WO�ULA�«  U�—uJ�
 vK� UN�UI�≈ UNMJL� w��« WO�Ë—UB�«  «—bI�«Ë ÍËuM�« Õö�K� W�U�H�«

Æ“sDM�«Ë ¡UHK�
 w�  WOM�u�«  WO�O�«d��ô«   U�«—b�«  bNF�  s�  —œU�  d�dI�  l�u�Ë
 15 sO� U� pK�L� WO�ULA�« U�—u�” Ê√ ¨WO�dO�_« wM�u�« ŸU�b�« WF�U�
 b�bN�  s�  UNMJL�  ÎUO��O�U�  ÎU�Ë—U�  650  w�«u�Ë  ¨W�Ëu�  ÎU�√—  60Ë
 t�d�–  U�  V���  ¨“sOB�«  ‚d�Ë  ÊU�UO�«Ë  WO�uM��«  U�—u�  w�  ÊbL�«

Æ“»UN�u�” WO�uM��« W�—uJ�« ¡U��_« W�U�Ë
 ·«d??�_«Ë  WIDML�«  —«dI��«  œbN�  WO�ULA�«  U�—u�”  ∫d�dI��«  ‰U??�Ë
 W�K�_«  Â«b���«Ë  q�UA�«  —U�b�«  W�K�√  d�uD�  ‰ö�  s�  WOL�UF�«
 m�U�  m�uO�”  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨“UN�«uI�  w�«ËbF�«  l{u�«Ë  WOzUOLOJ�«
  U�ôu�«  »d{  s�  UNMJL�   «—UIK�  …d�U�  WO��O�U�  a�—«u�   d���«

Æ“…b��L�«
 Ê√Ë å…“U�L�ò Ê«d�≈ l� UN�U�ö� Ê√ WO�ULA�« U�—u�  b�√ ¨UN�N� s�

Æs�bK��« sO� wzUM��« ÊËUF��« w� Î «d�uD� „UM�
 U�—u� WO�—U� d�“Ë b�U�� s� “”—U�” WO�«d�ù« ¡U��_« W�U�Ë XKI�

Æ“…“U�L�” Ê«d�≈Ë Áœö� sO�  U�öF�« Ê≈ t�u� WO�ULA�«
 s���  w�«d�ù«  dOH��«  ¨f�√  ¨w�ULA�«  Í—uJ�«  ‰ËR�L�«  q�I��«Ë

Æm�U� m�uO� w� tKL� ÂUN� ÂU�� w� ÍœUL�
 «b�√ Í—uJ�«Ë w�«d�ù« sO�ËR�L�«” Ê√ v�≈ WO�«d�ù« W�U�u�«  —U�√Ë
 …bF�_« dzU�Ë …b��L�« r�_« WLEM� w� ÎUIO�Ë ÎU�ËUF� s�bK��«  sO� Ê√

Æ“ULNMO�  U�öF�« Èu��� l�—Ë ÊËUF��« s� b�eLK� «u�œË ¨WO�Ëb�«
 Í—uJ�« fOzd�« œuN�� œU�√ w�«d�ù« dOH��«” Ê√ v�≈ W�U�u�«  —U�√

Æ“Áœö� VF�Ë W�uJ� WD�«u� W�u� W�Ëœ Õd� ¡UM�� w�ULA�«
  U�öF�« WOLM� —U�� w� WK�UH�« œuN��« ‰c�“?� Áœ«bF��« dOH��« b�√Ë

Æ“bK��« «c� w� dOH�� t�UN� ¡UN��« bF� v�� m�U� m�uO�Ë Ê«dN� sO�

á∏«ëà°ùe á qª¡e …hƒædG øY »q∏îàdG ≈∏Y á«dÉª°ûdG ÉjQƒc QÉÑLEG

..¿Gô¡W ™e É¡JÉbÓY ôjƒ£J ócDƒJ ≠fÉj ≠fƒ«Hh
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القوى »الخفية« في الوليات الأميركية المتحدة...     )2/2(

ترامب أوباما كلينتون بوش األب وبوش االبن

{ زياد حافظ*

3 - ماذا فعلت؟
هذه القوى هي التي “تصنع” الواجهات السياسية من خالل رؤساء تختارهم عبر تداوالت غير رسمية. 
فبعد سقوط االتحاد السوفياتي كان ال بّد من تغيير واجهة الواليات المتحدة وإبراز شخصيات غير تلك 
التي قادت الحرب الباردة. لذلك لم ُيكتب لجورج بوش األب إالّ والية واحدة بعد أن أشرف على نهاية 
االتحاد السوفياتي وسقوط حائط برلين ورغم نجاحه في حرب الخليج األولى على العراق. فأتت هذه 
القوى بشخصية مغمورة ولكن لها كّل مواصفات الجاذبية التي تستهوي الجمهور األميركي وفيه من 
الفساد ما يجعله طّيعاً في يد تلك القوى. من هنا نفهم وصول بيل كلينتون، حاكم مغمور لوالية جنوبية 
صغيرة من بين رهط من الشخصيات الديمقراطية الثانوية. نذكر آنذاك تلقيب المرشحين الديمقراطيين بـ 
“األقزام السبعة” كما في القصة الخرافية التي يقرأها األطفال. استمّر بيل كلينتون في واليتين صاحبتها 
لتمكين  انطالقاً  كانتا  واليتيه  لكن  إقالته.  محاولة  إلى  وصلت  المالية  والفضائح  الجنسية  الفضائح 
المؤسسات المالية وتخفيض القيود الناظمة على نشاطات المؤسسات بحجة ضرورة زيادة التنافسية 
على  السيطرة  عبر  المتحدة  الواليات  لصالح  واحدة  قطبية  ولتكريس  واسع  بشكل  العولمة  والنطالق 

شرايين المال بعد رفع القيود الناظمة عليها.
لكن هذه العولمة واجهتها معارضة من قبل دول لم تكن في الحسبان كسورية والعراق والجمهورية 
اإلسالمية في إيران وحزب الله في لبنان خاصة بعد التحرير عام 2000 على سبيل المثال. فكان ال بّد من 
إدارة تفرض السيطرة بالقّوة ومنع صعود دول تنافس الواليات المتحدة كما حدّدتها وثيقة استراتيجية 
الطاقم فجيء  2002. لذلك كان ال بّد من تغيير  أيلول/ سبتمبر  التي صدرت في  القومي  الدفاع واألمن 
ببوش االبن وبظروف انتخابية ملتبسة والمحاط من صقور )أّي المحافظين الجدد( كانت وظيفتهم دفع 
الواليات المتحدة إلى فرض الهيمنة بالقوة في العديد من البقع الجغرافية. لم يستطع بيل كلينتون القيام 
بتلك المهام بل اكتفى بالحرب على يوغسالفيا واإلشراف على نهب روسيا من قبل األوليغارشية اليهودية 
فلذلك تّم غض النظر عن والية لنائبه آل غور. بالمناسبة كان انطوني بلينكن من مستشارين كلينتون 

آنذاك واعُتبر من مهندسي تفكيك يوغسالفيا واليوم يعود إلى الواجهة كوزير للخارجية!
لكن إخفاقات بوش االبن في عدم حسم المعركة السياسية وتفاقم المقاومة ضّد االحتالل في كّل من 
أفغانستان والعراق وبعد فشل عدوان تموز على لبنان التي شّوهت صدقية وصورة الواليات المتحدة 
دفعت القوى الخفية الصانعة للقرار والتوّجه السياسي للتدخل عبر لجنة باكر هاملتون لتصحيح صورة 
الواليات المتحدة عبر إطالق مبادرات الحوار مع الخصوم والمتنافسين بدالً من التصادم المباشر. أما على 
اقتصادي نيوليبرالي ومتوّحش  الناتجة عن طبيعة نظام  العقارية  الرهونات  الداخلي فأزمة  الصعيد 
كادت تطيح باألسواق المالية وسيطرة الواليات المتحدة على المال عبر تلك الشرايين الحيوية. فكان ال 
بّد أيضاً من اإلتيان بشخص مغمور نسبيا ومن أصول أفريقية ومسلمة لتلميع صورة المؤسسة الحاكمة 
األميركية وكـأنها تجاوزت العنصرية البنيوية فيها. من هنا نفهم أهمية لجنة بيكر هاملتون التي ضّمت 
ذكرنا  التي  المصالح  شبكة  إلى  تنتمي  شخصيات  أيضاً  بل  الحاكمين  الحزبين  من  رمــوزاً  فقط  ليس 
بعض رموزها. فجميع أعضاء اللجنة التي تكّونت لمعالجة تداعيات الفشل في العراق ضّمت بالتوازي 
شخصيات جمهورية وديمقراطية شغرت مناصب رفيعة جّدا في اإلدارات السابقة إضافة إلى شخصية 
بارزة من المحكمة الدستورية ما يدّل على أّن الموضوع كان أبعد من سياسة معّينة تجاه العراق بل تجاه 

العالم وطريقة التعامل. 
لجنة بيكر هاملتون كانت ربما الوجه األكثر ظهوراً لشبكة المصالح التي تشّكل مجمع القوى الخفية في 
الواليات المتحدة. فتمكين انتصار الشيخ الشاب والمغمور نسبياً حصل عبر إفشال المنافسة األولى له أّي 
هيالري كلينتون التي تحمل رواسب فساد بيل كلينتون وعبر فرض مرشح للحزب الجمهوري ال يمكن أن 
يستهوي القاعدة الشعبية التي كانت تريد التغيير. فالشيخ العجوز جون ماكين مقابل الشيخ الشاب من 
أصول أفريقية ومسلمة كانت الطريقة الوحيدة لتلميع صورة الواليات المتحدة وهكذا كان. فأوباما ورث 
حروب بوش واألزمة المالية التي ختمت الوالية الثانية لجورج بوش االبن فكان ال بّد من “منقذ” يمكن 

تسويقه إعالمياً.
العسكري  التدّخل  كان  حيث  السابقة  االستراتيجيات  عن  مختلفة  استراتيجية  أوباما  إدارة  اتبعت 
المباشر والكبير ركناً من تلك االستراتيجية. استبدل أوباما القّوة الناعمة بالحرب المفتوحة. والحرب 
العربي كارثة على  الربيع  للتقاتل بعضها ببعض فكان  المستهدفة  المجتمعات  الناعمة كانت تحريك 
المجتمعات العربية. لكن هذا لم يمنع من تدّخل ولو محدود في ضرب كّل من ليبيا واليمن والتحريض 
على تدمير سورية. المهّم هنا أّن بصمات لجنة بيكر هاملتون في منع الحروب المفتوحة كانت واضحة. 
في عهد أوباما كانت أيضاً محاوالت احتواء روسيا عبر دعم االنقالب في أوكرانيا على الرئيس المنتخب. 
هذه القّوة الناعمة )ال ندري أين النعومة فيها؟!( استمّرت في والية ترامب الذي امتنع عن شّن أّي حرب 
جديدة ولكن استمّر بمحاولة قلب الحكومات كما حاول في روسيا البيضاء أو بالروسيا أو كما حاول في 
لبنان عبر انتفاضة شعبية مخترقة من منظمات غير حكومية ممّولة من الخارج أو عبر ممارسة الضغوط 

القصوى على كّل من سورية والجمهورية اإلسالمية في إيران ولبنان.
 خالل العهود السابقة، من كلينتون إلى بوش األبن إلى أوباما، شهدت الواليات المتحدة صعود التيار 
العولمي داخل المؤسسة الحاكمة والتي أّدت إلى المزيد من التدخل العسكري في العالم. فعهد أوباما 
كّل  السابقة في  الحروب  إلى  واليمن، إضافة  ليبيا وسورية  المنطقة، في  شهد ثالث حروب جديدة في 
من أفغانستان والعراق حيث تعّثر المشروع األميركي والعولمي. ما حصل داخل دوائر النخب الحاكمة 
هو صراع بين التّيار المعولم والمهيمن وبين التّيار الوطني الداخلي إذا جاز الكالم الذي كان يريد المزيد 
من االهتمام بالوضع الداخلي. تجلّى ذلك الصراع بين مرشحة العولمة بشخص هيالري كلينتون وتّيار 
الشعبوية المتمثل في بشخص دونالد ترامب. انتخابات 2016 كانت رّدة فعل على مجمل النخب الحاكمة 
فأتت بشخص من خارج الدائرة المعهودة من المرّشحين. الالفت للنظر هو أّن ترامب استطاع أن يهزم 
النخب الجمهورية قبل أن يهزم مرّشحة النخب الديمقراطية. انتخابات 2020 هي استكمال النتخابات 
2016 التي لم تقبل بنتائجها النخب المعولمة. فكانت الحرب السياسية طيلة والية ترامب انتهت بفوز 
مرّشح الدولة العميقة التي يسيطر عليها التّيار المعولم وإن كان ذلك االنتصار مكلفاً للغاية على صعيد 
التماسك الداخلي والذي قد ينذر بتالشي مكّونات الواليات المتحدة بشكل عام والدولة العميقة بشكل 

خاص التي شّكلها مجمل المؤسسات األمنية واإلعالم المهيمن والشركات التكنولوجية. 
أما على الصعيد الداخلي استطاعت تلك الشبكة سّن التشريعات التي أّدت إلى تكريس هيمنة المؤسسات 
المالية واألسواق ومختلف شرايين المال عبر تخفيض حتى اإللغاء للقيود الناظمة للمؤسسات بشكل عام 
والمالية بشكل خاص. أّدى ذلك إلى تفاقم ثقافة الدين العام والخاص من جهة واالستدانة المفرطة في 
العقارات ما أّدى إلى أزمة الرهونات العقارية التي أصبحت أكبر أزمة مالية في تاريخ البالد وحتى العالم 
كادت تطيح بكّل المنظومة. حصل ذلك في نهاية والية بوش االبن ما جعل من الضروري التغيير للواجهة 
في عددها حيث  المالية شهدت تمركزاً  المؤسسات  فإّن  أوباما. وكما ذكرنا سابقاً  بباراك  والتي جاءت 
خمس مؤسسات تملك 75 بالمائة من األصول المالية بينما ملكية تلك المؤسسات ال تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة. هذا التمركز أعطى نفوذاً كبيراً داخل شبكة المصالح التي تصنع القرار وتدفع بالواجهات التي 
تنّفذ توجيهاتها. كذلك األمر حصل بالنسبة لشركات الضمان الصحي وشركات التأمين المرتبطة عضوياً 
بالمؤسسات المالية حيث التمركز جعل لتلك المؤسسات نفوذاً غير مسبوق في تاريخ الواليات المتحدة.

 من ناحية أخرى شهدت تلك الشبكة المزيد من التمركز حيث عدد الشركات التابعة للمجمع العسكري 
الصناعي تقلّص عبر العمليات االندماجية التي تنذر بتراجع في اإلبداع والكفاءة. فالجنوح إلى االحتكار 
والممارسات االحتكارية تقّوض اإلبداع بسبب تراجع التنافس. لذلك وجدنا أّن المنتوج الحربي كالطائرات 

المقاتلة أكثر كلفة وأقّل فّعالية من نظيراتها الروسية. نخّص على سبيل المثال كلفة دّرة السالح الجّوي 
األميركي أف 35 الذي ما زالت تشكو من عيوب رغم الكلفة الباهظة التي وصلت إلى أكثر من 70 مليون 
40 مليون دوالر. واآلراء  المتوسطة بحدود  57 كلفتها  الروسية سوخوي  للطائرة بينما نظيرتها  دوالر 
متباينة في موضوع كفاءة الطائرتين لكن ال تنافس بين كلفة الطائرة الروسية والطائرة األميركية. ارتفاع 
الكلفة للطائرة األميركية ناتج عن رغبة الشركة في تحقيق األرباح طيلة فترة اإلنتاج وإْن كان في كثير من 
األحيان على حساب سالمة المنتوج. لن نسترسل في هذا السجال فما يهّمنا هو التركيز على مسار شركات 

التصنيع األميركية التي أصبحت عمالقة ال تستطيع الترشيق عبر اإلبداع والكفاءة.
التي  المصالح  شبكة  حيث  األميركي  السياسي  المشهد  في  مفصلياً  تحّوالً  شّكلت   2020 انتخابات 
عرضناها سابقاً تعّرضت لتصّدعات بسبب انقطاعها عن نبض الجمهور األميركي. التّيار المعولم الذي 
دعمته شبكة المصالح أصبح على نقيض المزاج األميركي. فحتى داخل الحزب الديمقراطي هناك وجهات 
والمصارف  النفط  شركات  تجاه  السلبية  كالنظرة  المصالح  شبكات  مكّونات  دور  حول  وتباينات  نظر 

الكبرى وشركات التواصل االجتماعي التي تمارس رقابة على كّل ما يخالف مصالح الشبكة. صحيح 
أّن تلك الشركات دعمت المرشح الديمقراطي ضّد الرئيس األميركي ولكن هذا ال يعني أنها ستقف على 
الحياد في الصراع بين القاعدة الشابة للحزب الديمقراطي وقيادتها العجوز )بايدن 78 سنة، بيلوزي 
سنة(. فما هو مستقبل تلك الشبكة هذا ما سنحاول مقاربته في الحلقة األخيرة من   70 شومر  سنة،   80

هذه السلسلة.

المستقبل؟ 4 - ما هو 
ستار  وراء  متخّفية  الرئاسة  ســّدة  إلى  “مرشحها”  إيصال  اآلن  حتى  استطاعت  المصالح  شبكة 
كانت نتيجة تحالف اإلعالم الشركاتي المهيمن  االفتراضية  ترامب  هزيمة  و”القانون”.  “المؤسسات” 
ووسائل التواصل االجتماعي والمؤسسات األمنية التي وجدت في الرئيس األميركي خطراً على وجودها 
وعملها. لكن كلفة هذا النجاح قد تكون أكثر من قيمة الفوز في االنتخابات. فاألميركيون منقسمون بشكل 
الشعب  مكّونات  بين  الهّوة  ردم  وفريقه  المنتخب  الرئيس  بمقدور  وليس  واحد  آن  في  وأفقي  عمودي 
السياسي  برنامجه  يجعل  ما  الديمقراطي  الحزب  داخــل  حتى  كبير  بتأييد  يحظى  ال  فهو  األميركي. 
واالقتصادي واالجتماعي برنامجا توفيقيا بين متناقضات في أحسن األحول ولن يعالج القضايا المزمنة 

التي أّدت على االنقسام.
في الماضي كانت تلك الشبكة تقرأ بشكل جّيد موازين القّوة الداخلية لكن هذه القدرة بدأت تتالشى 
خالل السنوات الماضية. فاالنتخابات األخيرة كّرست حّدة االنقسام الداخلي الذي ال تستطيع هذه النخب 
مقاربته وبالتالي معالجته ومن هنا الخلل في القراءة. الخلل في قراءة موازين القّوة الداخلية بدأ يظهر في 
الحملة االنتخابية سنة 2016 حيث أوحت ودعمت الشبكة تسمية هيالري كلنتون في سرقتها للتسمية 
من منافسها برني سندرز. والفضائح التي ملئت الحملة من تسريبات من داخل الحزب الديمقراطي لويكي 
ليكس تشير إلى عملية ذلك السطو. فالمسؤولون عن الحزب الديمقراطي، ومن ورائهم “الشبكة”، خافوا 
من وصول برني سندرز الذي يحمل مشروعاً إصالحياً تقّدمياً بالمفهوم األميركي والذي يهّدد العالقة بين 
القيادة الديمقراطية وشبكة الممّولين الكبار من شركات أو أفراد. كما أن قناعة تلك القيادة آنذاك كانت 
الذي يعرضه برني سندرز. هذا يستدعي  المشروع اإلصالحي  أن الشعب األميركي غير مستعّد لتقّبل 
التوقف عنده غير أن حالة االنقسام الموجود بين مكّونات الشعب تجعل طروحات برني سندرز وفريقه 
أكثر جدوى من االستمرار في الوضع الحالي الذي ال يرضي أحد. لكن بعض طروحات سندرز قد تكون 
غير مقبولة ربما بسبب صوغها الذي يتنافى مع الموروث الثقافي األميركي الذي ال يحّبذ تدخل الدولة 

في شؤون األفراد وإن كانت هناك فوائد عديدة لذلك. ال نريد االسترسال حول هذه النقطة لضيق المساحة 
المتاحة لكن أشرنا إليها ألنها من العوامل التي ساهمت في إجراء الخلل في قراءة موازين القّوة وخاصة 
المزاج العام للشعب األميركي. في المقابل عملت قيادة الحزب الديمقراطي واإلعالم الشركاتي الليبرالي 

على دعم ترشيح دونالد ترامب اعتقاداً أن الشعب األميركي لن يصّوت لمن تعتبره بهلوان ومهّرج.
في كال الحالتين قرأت تلك القيادة بشكل خاطئ مزاج الشعب األميركي الذي كان يريد التغيير. فإقصاء 
القاعدة  أن  كما  كلنتون  هيالري  ترشيح  على  تتحّفظ  الديمقراطي  للحزب  الشابة  القاعدة  جعل  سندرز 
الجمهورية سئمت من قيادات تقليدية عاجزة عن التجاوب مع مصالحها. ترامب استطاع أن يقبض على 
نبض الشعب األميركي أو على األقل على نبض شرائح واسعة منه. ففاز بالتسمية كما فاز باالنتخابات 
الرئاسية ذلك الفوز كان تعبيرا عن نقمة ضد النخب الحاكمة. وهذا ما لم تقبله قيادة الحزب الديمقراطي 
وإلى حّد ما قيادة الحزب الجمهوري التي تماهت في آخر المطاف مرغمة مع دونالد ترامب. صرفت قيادة 
الرئيس  شيطنة  على  ترامب  والية  كل  المعولم  الليبرالي  الشركاتي  االعالم  ومعها  الديمقراطي  الحزب 

األميركي ومحاصرته سياسياً وإعالمياً ناهيك عن محاوالت العزل.
القراءة الخاطئة لموازين القّوة الداخلية من قبل شبكة المصالح تعود بالدرجة األولى إلى التغيرات 
في بنية كّل مكّون لتلك الشبكة. ذكرنا أعاله التمركز الذي حصل في كّل من اإلعالم والمؤسسات المالية 
وشركات التصنيع المعّدات الحربية. وإذا أضفنا إلى تلك القائمة مجموعة شركات التواصل االجتماعي 
التي أيضاً منذ بدايتها كانت في موقع االحتكار الفعلي في قطاعها نرى أّن أوليغارشية جديدة تكّونت. 
وحتى المؤسسات )foundations( كمؤسسة بيل ومليندا غيتس وجورج سوروس ومؤسسة كلينتون 
على سبيل المثال وليس الحصر أصبحت تلعب دوراً غير مسبوقا في العديد من القطاعات. نذكر هنا دور 
مؤسسة بيل ومليندا غيتس تلعب دوراً أساسياً في مقاربة جائحة كورونا التي تكون أبعادها أوسع من 
القارة األميركية لتشمل العالم أجمع. فهنا نرى مظاهر العولمة المفرطة عبر الترويج للتلقيح اإلجباري في 

ظروف أقّل ما يمكن القول عنها إنها ملتبسة. 

سياسة مكّونات الشبكة كانت المضي في مشروع العولمة الذي أّثر بشكل مباشر على مصالح الشعب 
األميركي. ففقدان الوظائف التقليدية في القطاعات اإلنتاجية أّدت إلى إفقار الطبقة الوسطى وخاصة بين 
التي فجّرها  الغرائز  لقمة سائغة ألّي خطاب شعبوي يحاكي  الشريحة كانت  البيض. هذه  المواطنين 
الضيق االقتصادي والمالي. من هنا ظهر الخطاب القومي األميركي في مواجهة العولمة كما ظهرت مجّددا 
العنصرية التي استغلّها على حّد سواه كّل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وإن بطرق عكسية. 
عامل العنصرية سّهل تجاهل البعد االجتماعي الناتج عن الفجوات االقتصادية بين قلّة ال يتجاوز حجمها 
الواحد بالمائة تملك أكثر من سبعين بالمائة من الثروة في الواليات المتحدة. استغالل العنصرية كان 
مفيداً للشبكة لتجّنب مقاربة الفجوات االقتصادية. واإلعالم الشركاتي لعب دوراً مفصلياً في ذلك وكيف ال؟ 
فال يمكن لمؤسسات تملكها شركات عمالقة أن ترّوج لسردية ناقدة للنظام القائم التي تمّثله تلك الشركات 
وسلوكها فال تنقل هواجس الشعب وال المشاكل التي يعانيها. هذا أّدى إلى المزيد في فقدان مصداقية التي 
كانت معطوبة باألساس في عدد كبير من الملّفات التي تهّم المواطن األميركي. ففقدان المصداقية لإلعالم 

الشركاتي المهيمن ساهم في تكريس سوء تقدير موازين القّوة كما ساهم في حّدة االنقسام.
هذا يعني أّن الدعاية حلّت مكان الخطاب السياسي الهادف وأن خطاباً واحداً فقط هو المقبول وهو 
خطاب النخب الحاكمة. وبما أّن اإلعالم الشركاتي يمّثل حوالي 90 بالمائة من اإلعالم المرئي والمكتوب 
والصوتي فتصبح الرقابة على وسائل التواصل االجتماعي استكماال للتحّكم بالرأي العام وفرض السردية 
التي تناسب النخب الحاكمة. وقيادات بارزة في تلك الشبكة تدعو بصراحة إلى مراجعة التعديل األول في 
الدستور األميركي الذي يصون حّرية التعبير والتعديل الثاني الذي يصون حق المواطن األميركي في 
حمل السالح. فمن جهة يتّم تكميم األفواه ومن جهة أخرى يتّم نزع السالح من المواطن الذي يمكن أن 
يلجأ إلى المقاومة المسلّحة ضّد تسلّط النخب الحاكمة. هذا نموذج الفاشية الليبرالية التي تجمع تناقض 
االنفتاح الليبرالي مع القمع الفكري للفكر المضاد لها. ويصبح السؤال عندئذ هل ستنجح القوى الخّفية في 

تحقيق أهدافها بتكميم األفواه ونزع السالح ليستقر الوضع اإلعالمي والسياسي لها؟ 
أكّدته  كما  واألفقي  العمودي  الداخلي  االنقسام  كّرست   2018 في  حصلت  التي  النصفية  االنتخابات 
انتخابات 2020. من نتائج تلك االنتخابات هي أّن القوى الخفية خسرت قدرتها على إقناع األميركيين 
بخياراتها وبالتالي ستضطر إلى “إقناع” الجمهور األميركي بالقوة. ما كان يّميز النموذج األميركي عن 
النموذج الشمولي هو قدرة النموذج األميركي في إقناع المواطن األميركي بالتخلّي عن حّرياته طوعاً كما 
2001 بعد أحداث أيلول في نفس السنة. اليوم  أقّر في تشرين األولى  حصل في قانون باتريوت الذي 
هناك أصوات تدعو بصراحة إلى تقييد حّرية التعبير. فمن ضمن سلّة التعيينات للرئيس المنتخب يبرز 
اسم ريتشارد ستنجل كمسؤول عن اإلعالم والدبلوماسية العامة. وريتشارد ستنجل كان في الماضي 
القيود على كّل خطاب يدعو  إلى فرض  “تايم مغازين” المعروفة. يدعو ستنجل  التحرير لمجلّة  مدير 
هذه  وفي  تطبيقها.  يمكن  التي  المعايير  تحديد  دون  الخاطئة  المعلومات  إلى  أو  والتمييز  الكراهية  إلى 
الناحية يؤّكد ما تقوم به شركات التواصل االجتماعي التي تحذف أو تعلّق حسابات وفقاً لمزاجها تحت 
ذريعة منع خطاب الكراهية أو المعلومات الخاطئة )fake news( دون تحديد كيف وما يشّكل وجود 
تلك المعلومات خطأ يجب تصحيحه. كما يدعو أيضاً إلى مراجعة الدستور في حق تملّك السالح وهذه 
المسألة لن تمّر بسهولة. فحمل السالح هو في الحمض النووي للمواطن األميركي وكّل ثقافته وموروثه 
الثقاف تعطي مكاناً خاصاً لحمل السالح. دعوة ستنجل قد ال تنجح ولكّنها تأتي في صميم خطاب العولمة 
الذي يريد تحويل المواطنين إلى مستهلكين فقط دون أي هوية وطينة وثقافية. ونزع السالح هو تمهيد 
لتمرير بالقّوة لسياسات متناقضة مع الموروث الثقافي لألميركيين. ال نعتقد أّن هذه المحاوالت ستنجح 
ولكن وجود تلك المحاوالت تدّل على أّن شبكة المصالح أصبحت تدرك أنها على وشك خسارة السيطرة 

على الجمهور الواسع كما أنها ال تمتلك حلوالً ترضي الجمهور األميركي.
حالة االنقسام الداخلي دليل واضح على عدم قدرة تلك القوى على استيعاب ما حصل من تحّوالت في 
المجتمع األميركي التي أّدت إلى ذلك االنقسام الحاد. بل ربما يمكننا أن نقول أكثر من ذلك فهي مسؤولة 
األساسية  البوصلة  وفقدت  الضّيقة  مصالحها  يخدم  كان  ألنه  وشّجعته  االنقسام  ذلك  عن  مباشرة 
بالتهميش  واسعة  شرائح  شعور  عن  الناتج  االنقسام  فإّن  المثال  سبيل  فعلى  الداخلي.  االستقرار  أي 
األميركي من  االقتصاد  إلى تحويل  أّدت  اقتصادية متعّمدة  االقتصادي واالجتماعي ناتج عن سياسات 
اقتصاد منتج بيني إلى اقتصاد رقمي افتراضي وذلك عبر توطين القاعدة اإلنتاجية الصناعية إلى دول 
الجنوب في العالم. هذا أّدى إلى فقدان وظائف عديدة كانت ركيزة الطبقة الوسطى. وتلك السياسات التي 
خدمت مصالح الشركات ومساهميها فقط أّدت الى تفاقم الفجوة االقتصادية. ورافق تلك السياسات بل نتج 
عنها بشكل مباشر تمركز مراكز القرار االقتصادي والمالي واإلعالمي. اعتقدت تلك النخب وتلك القوى انها 
بمنأى عن أي مساءلة ومحاسبة واستمّرت في المزيد من تهميش الطبقة الوسطى. وبما أّن معظم الطبقة 
الوسطى من البيض نما شعور البيض بالتهميش وبالتالي رّدة فعل معاكسة استطاع استغاللها دونالد 
ترامب. فالعنصرية الجديدة التي تشمل جميع مكّونات المجتمع األميركي )أي ثقافة مواجهة اآلخر( هي 
متالزمة مع تفاقم الفجوات االقتصادية. من جهة أخرى تحصد هذه القوى نتائج سياسة فتح باب الهجرة 
للضغط على سوق العمل بشل جعل كلفة يد العاملة رخيصة بسبب قبول المهاجرين الشرعيين وغير 
الشرعيين برواتب وأجور منخفضة. هذا أّدى إلى المزيد من نقمة البيض من الطبقات الوسطى والفقيرة 

والتعبير عن عنصرية ناتجة عن الضيق االقتصادي والمالي.
استطاع دونالد ترامب أن يلعب على هذه الوتيرة وساعدته في ذلك عن قصد أو غير قصد تلك القوى التي 
تتحّمل نتائج خيارات وسياسات داخلية وخارجية امتدت على أكثر من أربعة عقود. فال عجب ان تصل 
األمور إلى ذلك الحال من االنقسام الحاد. وما يزيد الطين بلّة هو حالة االنكار التي تعّم تلك القوى التي ال 
تستطيع أو ال تريد االعتراف بخطأ خياراتها وسياساتها فتستمر في سياسة الهروب إلى األمام معتقدة أنها 
مسيطرة على المؤسسات الدستورية وخاصة التشريعية. فأعضاء األخيرة ال تعارض خيارات الشبكة 
ألنها مدينة بوجودها لقوى تلك الشبكة من المصالح. لذلك يصعب التصّور أن هذه الشبكة التي كانت 
ممسكة بمعظم خيوط الحياة السياسية تستطيع أن تسيطر على المشهد مجّدداً ألنها فقدت القدرة على 
التأثير على الشعب. فاإلعالم المهيمن الشركاتي ووسائل التواصل االجتماع تشّكل أدوات التحّكم بالرأي 
العام. لكن انحدار مستوى نقل المعلومات والتحريف للحقيقة والرقابة المفروضة على كل من يعارضها 
أفقدها كّل مصداقية. هذه من نتائج االنتخابات التي رّوجت وسائل اإلعالم اّن مرشح النخب سيكتسح 
المعركة وأّن حزبه سيتمكن من السيطرة الكاملة على مؤسسات التشريع. لم تجر الرياح كما اشتهت سفن 
شبكة المصالح وبالتالي ال بّد من مراجعة جذرية ألدائها وحتى لخياراتها وسياساتها. ليس هناك من 
دليل على رغبة وال على قدرة على ذلك فالمصالح متجّذرة ولن تسمح بالتغيير إالّ بالقّوة. ربما هو المسار 

المرتقب للواليات المتحدة أي التغيير خارج اإلطار المؤسساتي وبالشارع وبالعنف.
في الخالصة يمكن القول إن شبكة المصالح التي قادت الواليات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية وصلت إلى طريق مسدود. فمن جهة ال تستطيع أن تقّدم أّي شيء للجمهور األميركي غير المزيد من 
السياسات التي تزيد في الفجوة االقتصادية واالجتماعية كما أنها متمّسكة بسياسة الهيمنة في العالم وإن 
أّدت تلك السياسة إلى موجهات مع الدول. فالشعب األميركي ال يريد ذلك وهناك تكمن المشكلة. فاعتقاد 
الشبكة أن السيطرة على المال واالعالم ووسائل التواصل كافي لتحقيق مصالحها بينما واقع الحال يدّل 
بوضوح أّن األمور تغّيرت. ليس في األفق من يستطيع أن يقول كيف ستتصّرف تلك الشبكة. هل ستقّدم 
مطلق  في  ولكن  باإلجابة  تأتي  قد  المقبلة  السنوات  األهّم؟  هو  تعتقد  ما  على  للحفاظ  التنازالت  بعض 
األحوال دخلت الواليات المتحدة مرحلة ال توازن داخلي ال يستطيع أحد التنّبؤ بالنتيجة. فالمؤسسات 
الدستورية أظهرت عجزها وخاصة المؤسسات القضائية واإلعالمية التي كانت رمزاً الحترام القانون. فكّل 

شيء أصبح عرضة للطعن كما برهنت االنتخابات الرئاسية األخيرة. 
*كاتب وباحث اقتصادي سياسي واألمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

 والتوقيع، أّي أّن “إسرائيل” تريد التفاوض إما لكسب الوقت والتسويف 
وتنتهي المفاوضات إلى فشل، أو النتزاع توقيع الخصم على إمالءاتها، أو 

توقع وتعطي شكالً وتتنصل فعالً من التنفيذ.
هذه الصورة ليست كّل شيء في تعاطي “إسرائيل” مع اآلخر والتفاوض 
معه لفصل النزاع على مطلب أو اّدعاء في مواجهة ما، فـ “إسرائيل” أيضاً 
تحب دوماً لعب دور الضحية في الوقت الذي تكون فيه تمارس دور الجالد 
اللئيم، كما أنها تخشى على ما في يدها من مكاسب وتتجّنب الدخول في 
ميدان يؤلمها فإذا كان لدى الخصم من القوة ما يمكنه من إنزال ألم بها... 
المجدي،  للتفاوض  “إسرائيل”  تضطر  األلم  هذا  وخشية  فقط  وهنا  هنا 
وللتنفيذ الفعلي على ما تّم االتفاق عليه، وبمعنى آخر إّن “إسرائيل” التي 
ال تنظر إال إلى مصالحها والتي ال تخشى إال من القوة التي تؤلمها وتهّدد 
ما  خالل  من  حساباً  للخصم  تحسب  هذه  “إسرائيل”  اّن  المصالح،  هذه 

يملك من قوة وليس من خالل ما له من حق أو يكسبه القانون حق. 
على ضوء ذلك وألّن لبنان يملك قوة مرّكبة تحمي حقوقه في المنطقة 
أميركي  وسيط  عبر  “إسرائيل” معه  دخلت  جنوباً،  البحرّية  االقتصادية 
حركة  وعبر  الماضية  السبع  السنوات  خالل  مباشر  غير  تفاوض  في 
مكوكية بين لبنان وفلسطين المحتلة، أفضت إلى ما أسمي “اتفاق إطار” 
غير  التفاوض  إجراءات  وضع  إنه  فيه  قيل  الذي  المباشر،  غير  التفاوض 

المباشر دون ان يتصل مضمونه الى الحق وأسسه.
األولــى  الجولة  من  ــدءاً  ب تصّرفاتها  من  يبدو  كما  “إسرائيل”  لكن 
في  الناقورة  في  انعقدت  التي  المباشرة  غير  للمفاوضات  االفتتاحّية 
تحت  المضمون  في  أبرم  ما  اتفاقاً  هناك  وكأّن  تصّرفت   2020/11/14
عليه،  القانوني  الشكل  إسباغ  الناقورة  جلسات  وظيفة  وأّن  الطاولة، 

بمعنى أنها انطلقت مطمئنة الى أمور أساسية خمسة:
ـ األول تخّطي المرجعيات القانونية التي تكّرس حّق لبنان في الحدود 

البحرية وإخالء أرضه براً من االحتالل اإلسرائيلي )اتفاقية بوليه نيوكمب 
– اتفاقية قانون البحار – القرار 425(. الهدنة  – اتفاقية 

ـ الثاني حصر التفاوض بمساحة 862 كلم 2 هي المساحة الناشئة من 
خطي )1( و)23( ورأس الناقورة.

دور  تحييد  مع  فعالً  والمباشر  وصفاً  المباشر  شبه  التفاوض  الثالث  ـ 
لألمم المتحدة من الرعاية وحصره في المسائل اللوجستية فقط.

ـ الرابع، القناعة بأّن التفاوض لن يمّس بأي مصلحة “إسرائيلية” تّم 
على  وتأثيرها  المصلحة  هذه  طبيعة  كانت  مهما  الواقع  باألمر  تكريسها 

الحقوق اللبنانية.
شاهراً  األميركي  وجــود  اّن  الى  مطمئنة  “إسرائيل”  كانت  وأخيراً  ـ 
وحده  كاٍف  اللبنانيين  المسؤولين  رقاب  على  والعقوبات  الضغط  سيف 

إلجبارهم على اإلقرار واإلذعان لما ُيفرض عليهم “إسرائيلياً”.
“إسرائيل” إلى الناقورة  بهذه الظنون أو الوعود أو التطمينات، ذهبت 
مطمئنة الى النتائج، لكنها ُصدمت عندما شاهدت وسمعت وعاينت أداء 
الوفد اللبناني الذي كّذب ظنونها وتصّوراتها في كّل ما كانت ذهبت إليه، 
حيث إّن الوفد تمسك منذ اللحظة األولى باالتفاقيات المرجعية األساسية 
التي أسقطها “تفاهم اإلطار”، وتعامل مع األمر على أساس أّن كّل ما كان 
ليثبت  جاء  لبنان  وأن  التفاوض  خيمة  خارج  يبقى  التفاوض  قبل  قائماً 
أو  ارتكبت  أخطاء  على  ليبني  هنا  هو  وليس  الدولي،  للقانون  وفقاً  حقه 
وعود قطعت أياً كان المرتكب او الذي قطع الوعود طالما اّن الوضع بقي 
التي ال تكون  “إسرائيل”، فأخطاؤه  من دون اتفاق ملزم بين لبنان وبين 

فيها ال تنال منها حقاً مكتسباً وال تقّيده تجاهها. “إسرائيل” طرفاً 
862 كلم2 التي قيل إنها صلب النزاع،   وبهذا تجاوز الوفد مساحة الـ 
أما بين المباشر وغير المباشر فقد حرم الوفد اللبناني “إسرائيل” فرصة 
فإّن  وأخيراً  له،  مباشر  خطاب  توجيه  او  معه  يتيمة  ولو  صورة  التقاط 

أمر  يتولى  الذي  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  وتحديداً  لبنان 
الدستور، وهو حق حصري  بمقتضى  المباشر عليه  التفاوض واإلشراف 
له، اّن لبنان بشخص رئيسه لم ترعبه أميركا وعقوباتها، رغم أنها أنزلتها 
وبقي  الحر،  الوطني  التيار  ورئيس  الرئيس  صهر  باسيل  جبران  بالوزير 
متمسكاً بحقوقه ال يعترف ألحد بمصالح تمّسها رغم الترهيب والتخويف 

والضغط التي تمارسه أميركا عليه. 
من  آماله  وأجهض  “اإلسرائيلي”  العدو  خّيب  قد  لبنان  يكون  وهكذا 
يوم  المئة  في  أنها  تصّورت  التي  أميركا  الخيبة  وطالت  المفاوضات، 
بحرية  حــدوداً  لبنان  من  “إسرائيل”  ستهدي  ترامب  والية  من  األخيرة 
خطوة  لتكون  بها  يعتّد  ثنائية  وصورة  ولمصالحها،  لمطالبها  تستجيب 

الخليج قطاره. على طريق التطبيع الذي أطلقت “إسرائيل” مع حكام 
وألننا  سواء،  حّد  على  و”اإلسرائيلي”  لألميركي  مزدوجة  خيبة  إنها 
“إسرائيل”  اّن  تصّورنا  أو  توقعنا  فإننا  “اإلسرائيلية”  الطبيعة  نفهم 
أنها  أتت بالنسبة لها عقيمة طالما  التي  المفاوضات  الى نسف  ستسعى 
“اإلسرائيلي” بوقف  لن تستجيب لطموحاتها، وهذا كان بالفعل المطلب 
التفاوض اآلن وتأجيله الى أجل غير مسّمى تنتظر فيه “إسرائيل” معالجة 

الوضع والقرار في لبنان بواحد من أربعة حلول:
األميركية  الضغوط  وطأة  تحت  عون  ميشال  العماد  خضوع  األول  ـ 
وعلى  عليه  سيفه  شاهراً  باألمس  األميركي  بها  جاء  والتي  جداً،  القاسية 
دائرته الشخصية وعلى لبنان تجويعاً وانهياراً وفراغاً سياسياً، خضوعه 
بـ  واالكتفاء  الطاولة  تحت  اتفاقات  “إسرائيل”  به  ما تقول  الى  والعودة 
الوساطة مع  هوف للبنان يوم كان يقود  فريدريك  “منحها”  كلم2   500

.2014 العام  “إسرائيل” في 
تمسكه  حــال  في  عــون  ميشال  العماد  واليــة  انتهاء  انتظار  الثاني  ـ 
له  اللبنانية، والتعويل على رئيس جمهورية جديد يأتي خلفاً  بالحقوق 

يكون  وهنا  اآلخرين،  العرب  الحكام  حال  هو  كما  التنازل  سريع  ويكون 
على الجميع انتظار سنتين تقريباً من اآلن النطالق التفاوض، هذا إذا رأت 
اميركا حاجة إليه ولم تقدم على توقيع اتفاق تعّده هي في واشنطن وتأتي 

به الى لبنان ألخذ توقيعه.
ـ الثالث انتظار وقوع مواجهة عسكرية بين لبنان و”إسرائيل” تنتصر 
فيها األخيرة التي تعّد نفسها دائماً لحرب على المقاومة، وعند ذلك ال تكون 
الى توقيع اتفاق او تفاوض عليه، بل ستكون سياسة  “إسرائيل” بحاجة 
الفرض باألمر الواقع كما هو حالها مع االستيطان او احتالل مزارع شبعا. 

او أصل احتاللها لفلسطين.
ـ إدراك “إسرائيل” بأّن أّياً من األوضاع الثالثة لن يتحقق، واضطرارها 
لبّت النزاع واالنطالق في التنقيب اآلمن بعيداً عن صواريخ المقاومة، هنا 

ستضطر للعودة والمناورة ما استطاعت وهو احتمال غير قوّي.
أما لبنان فإنه بقي متمسكاً بالحّل المنطقي والحقوقي والعقالني الذي 
يقوم اآلن – بعد أن وصلت األمور إلى ما وصلت إليه وارتضى بالتفاوض 
بتفاوض  االستمرار  على  يقوم  موقف   – القائمة  بالصيغة  المباشر  غير 
ألحكام  وفقاً  لبنان  بحقوق  اإلقــرار  على  “إسرائيل”  وحمل  مباشر  غير 
تحميها  حقوق  وهي  الناقورة  في  وفده  قّدمها  كما  العام،  الدولي  القانون 
القوة اللبنانية الثالثية األبعاد... قوة الحق قانوناً، وقوة الموقف رسمياً 
والقوة  المفاوض،  التقني   - العسكري  والوفد  عون  بالرئيس  متجّسداً 
العسكرية ميدانياً من جيش ومقاومة، حقوق على أساسها يمكن استئناف 
التفاوض، وحتى حينه سيجد لبنان نفسه معنياً باستعمال القوة من أّي 
المتنازع  المنطقة  في  النفطي  االستثمار  من  “إسرائيل”  لمنع  متاح  نوع 
عليها والتي تبلغ مساحتها 2290 كلم2 حسب الخرائط التي قّدمها الوفد 

اللبناني الى الناقورة.
*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي

مفاو�سات تر�سيم ... )تتمة �ص1( 

االنتخابات الن�صفية التي ح�صلت في 

2018 كّر�صت االنق�صام الداخلي العمودي 
واالأفقي كما اأكّدته انتخابات 2020... 

فالقوى الخفية خ�صرت قدرتها على اإقناع 

االأميركيين بخياراتها

االنق�صام الناتج عن �صعور �صرائح وا�صعة 

بالتهمي�ش االقت�صادي واالجتماعي ناتج 

عن �صيا�صات اقت�صادية متعّمدة حّولت 

االقت�صاد االأميركي من اقت�صاد منتج بيني 

اإلى اقت�صاد رقمي افترا�صي



ثقافة وفنون10

�صورية تحتفي بعودة طائر الفينيق المو�صيقار ال�صورّي �صفوان بهلوان

معر�ٌض فنٌي لطالب جامعة حلب بعنوان 

» اإبداع طلبة جامعة حلب �صد كورونا .. الفن عالجًا«

اطالق مبادرة »م�ض عادي« لمناه�صة العنف �صد المراأة 

اإطالق م�صابقة الفنانين ال�صباب �صمن فعالّيات 

اأيام الفّن الت�صكيلّي ال�صورّي

عّمان: اأنظمة ت�صغيلّية متطّورة بمتحف الأردن 

للحفاظ على الإرث التاريخّي

عائد اإليك

{ وفاء السمان*
وزيرة  المشوح  لبانة  الدكتورة  وحضور  الثقافة  وزارة  من  برعاية 
رحابها  في  لتستقبل  الموعد  على  كانت  دمشق  في  األوبرا  دار  الثقافة، 
صفوان  الموسيقار  الكبير  وفنانها  سورية  ابن  الراقي  مسرحها  وعلى 
أن  بالذكر  الجدير  من  الجميل..  الزمن  من  أسطوري  حفل  في  بهلوان 
إلطالقها،  األول��ى  الساعات  منذ  البيع  مراكز  من  نفدت  الحفل  بطاقات 
ولوال مراعاة أمر التباعد المكاني لكان الواقفون أكثر من الجالسين كما 
كان يحصل في حفالته بدار أوبرا القاهرة، فقد امتألت الصالة بالحضور 
وكذلك البلكونات... ولألسف كان هنالك عدد كبير من الجمهور المنتظر 

عند الباب والذي لم يتمّكن من الدخول..
العظمة  بهذه  حفالً   2005 عام  تأسيسها  منذ  األوب��را  دار  تشهد  لم 
قاله  ما  هذا  الكبير...  ِسفرها  إلى  ُيضاف  ذهب  من  سجّل  الكمال...  وهذا 
موسيقّيون كبار أمثال عميد المعهد العالي للموسيقى المايسترو عدنان 

فتح الذي قاد الفرقة الموسيقّية.
بكامل  وصوته  وصحة،  شباباً  متألقاً  كعادته،  أنيقاً  الموسيقار  بدا 
في  شهدناه  ما  وهذا  أعلى  وربما  عاماً  ثالثين  منذ  الصوتية  مساحته 
الطبقات العالية التي وصل إليها بمنتهى اليسر والسهولة وخاصة في 

موال أشكي لمين، وأغنية دوار يا بحر الهوى..
هناك كان الجمهور السوري النخبوي ينتظر بشغف إطاللة ابن أرواد، 
موسيقار  بلقاء  حلم  الذي  العبقري  الفتى  ذلك  الشامخة،  أرواد  صخرة 
أصغى  بيروت...  في  ذلك  له  وكان  الوهاب،  عبد  محمد  الراحل  األجيال 
عبد الوهاب باهتمام لذلك الفنان المجتهد وُذهل بأدائه الساحر ألغنيته 
عشرة  السادسة  ابن  وهو  الجديدة  بحلّتها  الحبايب«  بيت  على  »مريت 

من عمره فطلب منه الحقاً أن يعيد توزيع وتقديم ما يشاء من أغانيه.
اللحن  على  اللحنّية  إضافاته  في  تفّوق  الذي  صفوان  الموسيقار  هو 
األساس فيما كان يغني من ألحان عبد الوهاب خاصة أغنية »كل دا كان 
وقدراته  مهاراته  فيها  يستعرض  موسيقي  ملعب  إلى  حّولها  التي  ليه« 
أذهلت  مذهلة  بصورة  الموسيقّية  المقامات  بين  المرتجل  التنقل  في 
مستمعين،  الى  ليتحّولوا  فيتوقفون  خلفه،  يعزفون  الذين  الموسيقيين 
اللحن  يرّصع  الذي  الموسيقي  والمؤلف  المطرب  بحرفية  كان  ذلك  كل 
األصلي بجواهره الخاصة به والتي تضفي على اللحن جماالً على جمال 

وعظمة على عظمة من دون المساس بجوهر اللحن.
صفوان  غير  وخبرته  روح��ه  من  شيئاً  يضيف  أن  على  يجرؤ  فمن 

بهلوان.. كل إضافة كانت بمقدار ومكيال صائغ المجوهرات الحاذق.
األستاذ  يقّدم  أن  األوبرا  دار  مدير  معلولي  أندريه  المايسترو  آثر  لقد 
صفوان على طريقته، إذ فاجأ األستاذ صفوان والجمهوَر على حد سواء 
بڤيديو للموسيقار عبد الوهاب وهو يقول: أُقّدم للشعب السوري الشقيق 
الفنان السوري صفوان.. مع تمنياتي الطيبة للشعب السوري الحبيب 

بالسعادة والهناء والنصر بإذن الله«.
العربية  للموسيقى  السورية  الوطنية  األوركسترا  صعدت  ذلك  بعد 
فرقة  الله...  فتح  عدنان  البارع  الشاب  المايسترو  بقيادة  المسرح  إلى 
مؤلفة من 52 عازفاً من أمهر العازفين األكاديميين في سورية باإلضافة 

إلى عشرة من أفراد الكورال.
االنتهاء  وبعد  صفوان  مؤلفات  من  »سماعي«  بمقطوعة  الحفل  بدأ 
منها استقبلت الفرقة وقوفاً وبمنتهى الهيبة والجمال الموسيقار صفوان 
من  ح��ار  وتصفيق  كبير  ترحيب  وس��ط  المسرح  يعتلي  وه��و  بهلوان 
الفرقة  أفراد  كان  طويالً،  الحبيب  بلده  إلى  عودته  انتظر  الذي  الجمهور 

ينهضون وقوفاً في نهاية كل أغنية وهي لفتة احترام.
الشاعر  وكلمات  ألحانه  من  الشام«  ليالي  »يا  برائعته  الحفل  استهّل 
اإلماراتي الراحل سلطان عويس، استهالل مبهر توزيعاً وأداء، لحن بديع 
الشام  عشق  عربي  شاعر  بعيَنْي  الغّناء  وطبيعتها،  الشام  جمال  يرسم 

وتغّنى بجمالها.
»يا  قصيدة  ثم  والجمال«،  »الصبا  الوهاب  لعبد  الرائعة  القصيدة  تال 
طيور الحب« من كلمات وألحان الموسيقار صفوان بهلوان بأدائه الساحر 
كما لو أننا في حديقة قصر ملكي والطيور تشدو عبر صوته، وكم أسعدنا 

بتصفيرته التي رافقت الموسيقى في أجواء سحرية منقطعة النظير.
تأّلق  الذي  الوهاب  لعبد  عذالي«  والكل  الهوى  لمين  »أشكي  مّوال  ثم 
اإلحساس  وبمنتهى  آن  في  والرخيم  القوي  بصوته  يصدح  وراح  فيه 

والرقة وسط إعجاب الجمهور واستحسانه.
صفوان  األستاذ  عاد  والتلميذ  األستاذ  العمالقين  بين  وبالتناوب 
في  فللبحر  دوار«،  الهوى  بحر  يا  »دّوار  الشهيره  أغنيته  في  بنا  ليحلّق 
صوته وألحانه وكلماته قصة شجون، ثم يعود إلى رائعة عبد الوهاب 
»يا دنيا يا غرامي« وتلك التتّقالت الجميلة بين الغربي والشرقي بحرفية 

ومقدرة عالية.
الموسيقار  مؤلفات  من  صفوان«  »لونغا  معزوفة  الحفل  توّسطت 
تنفيذها  لصعوبة  نظراً  نفسها  على  األوركسترا  فيها  تفّوقت  صفوان 
الموسيقية لمثل  الكتابه  والتركيب األوركسترالي واألسلوب الجديد في 

تلك األعمال.
التي  الخالد«  »النهر  الخالدة  بالقصيدة  الحفل  الموسيقار  اختتم 
الجمهور  تفاعل  وسط  األداء  في  وبراعته  أحاسيسه  كل  فيها  وضع 

واستحسانه.

الكبير  فنانه  الجمهور  وّدع  وقوفاً  والتصفيق  الورد  بباقات  وأخيراً 
الذي يتمّيز بكاريزما نادرة ال يملكها إال القلة بوقفته الشامخة وحضوره 
تلك  على  مثنياً  والحديث،  والصوت  المظهر  في  أناقته  عن  فضالً  الالفت 
للثقافة  األسد  لدار  العامة  الهيئة  مدير  وشاكراً  تقديمه،  في  المفاجأة 
الوطنية السورية  الفرقة  المعلولي، ومحّيياً  اندريه  المايسترو  والفنون 
للموسيقى العربية التي يقودها المايسترو عدنان فتح الله التي تشاركه 

العزف ضمن فعاليات »ثقافتي هويتي«.
الموسيقار بهلوان عّبر عن سعادته بهذا العرس الثقافي الجميل الذي 
ُتزّف فيه الموسيقى كعروس، وتمّنى أن يعّم السالم ربوع بالده سورية 
ُمدّونة  أول  وكتبت  األبجدية  العالم  أهدت  التي  والثقافة  الحضارة  مهد 

موسيقّية شّكلت أساس كتابة الموسيقى.
كبريات  كّرمته  بهلوان  ص��ف��وان  الموسيقار  ال��ذك��ر  سبيل  على 
المهرجانات العربية كالمغرب وتونس التى منحته لقب )أفضل صوت 
عربي( وُعمان وأّولها مصر التي كان ضيفاً على معظم مهرجاناتها في 

كافة دور األوبرا المصرية.
ألمانيا  إلى  توجه  ثم  بمصر  األول  فؤاد  معهد  في  الموسيقى  درس 
الرائعة  سيمفونيته  برلين  أوركسترا  عزفت  األكاديمية،  دراسته  ليتابع 
قصيدة  ملحن  األوروبية،  العواصم  من  عدد  في  والعاصفة«  »الربان 
أدتها  والتي  الجواهري  مهدي  محمد  العراقي  للشاعر  المجد«  »جبهة 
الراحلة  للمطربة  األرض«  »لنا  قصيدة  لّحن  الحناوي،  ميادة  المطربة 
الكثيرة  الجمال  ومضات  من  ومضة  سوى  هذا  مقالي  وما  الجمال.  ربى 

التي عشتها في تلك السهرة األسطورية.

*كاتبة وإعالمية سورية.

{ زينب شحود
الجميلة والتطبيقية  الفنون  افتتح في كلية 
أعماالً  تضّمن  جماعّي  معرض  حلب  بجامعة 
فترة  خ��الل  نّفذوها  الكلّية  من  لطالب  فنّية 

الحجر المنزلي.
طلبة  »إب��داع  عنوان  حمل  ال��ذي  المعرض 
جامعة حلب ضد كورونا.. الفن عالجاً« تحدث 

عنه سائر هزي في كلية الفنون والمشرف على 
حالة  يعكس  فني  نشاط  بأنه  الطالب  أعمال 
الكلية مع طالبها  التي طبقتها  التعلم عن ُبعد 
بجيل  لالرتقاء  المنزلي  الحجر  فترة  خ��الل 
الصعبة،  الظروف  يتحّدى  وممّيز  مبدع  فني 
بينما أشار الدكتور محمد برو األستاذ في قسم 
هدف  أن  إلى  الكلية  في  البصرية  االتصاالت 
المعرض الخروج من حالة القلق التي فرضتها 

جائحة كورونا، الفتاً إلى أهمّية تجربة التعليم 
مبدعة  فنية  أعمال  إنتاج  في  ودورها  بعد  عن 
لفتت  المعرض  في  المشاركين  ومن  للطالب. 
من  حققتها  التي  الفائدة  إل��ى  قانونجي  ن��ور 
التواصل  مواقع  عبر  االلكتروني  التعلم  خالل 
أنها  مبينة  الحجر،  فترة  أثناء  االجتماعي 
الرسم  مجال  في  مهاراتها  تطوير  استطاعت 

بشكل أفضل.

وأوضحت هيا عياشي إحدى المشاركات في 
المعرض أهمّية التعلم عن ُبعد حتى ال يتوقف 
تطوير  ف��ي  ويستمروا  ال��ط��الب  عند  اإلب���داع 
رياض  المشارك  ن��ّوه  فيما  الفنية،  مهاراتهم 
محمد إلى الفائدة التي استطاع اكتسابها أثناء 
الذي  األمر  االلكترونّية  للمحاضرات  متابعته 
الشحنات  وتفريغ  خبراته  تطوير  من  مّكنه 

السلبّية عن طريق الرسم.

تستمّر مبادرة ميدفيست مصر في استخدام 
مجتمعة  قضايا  ومناقشة  لطرح  الدراما  لغة 
مهّمة، حيث أطلقت مؤخًرا مبادرة #مش_عادي 
توعية  وبهدف  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
وقد  موقف،  التخاذ  وتشجيعهن  المعّنفات 
األمم  صندوق  مع  بالتعاون  المبادرة  انطلقت 
التعاون  وكالة  من  وبدعم  للسكان،  المتحدة 

اإليطالّي للتنمية.
لميدفست  الرسمّية  الصفحة  نشرت  كما 
دنيا  الخشت،  مريم  للنجمات  فيديوات  مصر 
أثناء  جبران،  وي��ارا  جبيل  ث��راء  ماهر،  جالل 
رسائل  مجموعة  من  مستوحاة  رسائل  قراءة 
العنف  واق��ع  عايشن  نساء  كتبتها  كثيرة 
الفيديوهات  وتحث  صمتن،  ولكنهن  ضدهن، 
العنيفة،  الممارسات  تجاه  الصمت  عدم  على 
وسرعة أخذ رد الفعل ألن ما يحدث تجاه المرأة 
المبادرة إطالق  #مشعادي، كما تضّمنت  حينها 
وهم  الحملة  في  المشاركين  للنجوم  ص��ور 

يرتدون كمامة مكتوب عليها #مشعادي.
 3 #م���ش_ع���ادي على  م��ب��ادرة  وت��ح��ت��وي 
ونقاشات  أف���الم  »ع���روض  أول��ه��ا  فعاليات 
أف��الم   4 ع��رض  تضّمنت  وال��ت��ي  أون��الي��ن«، 
قصيرة حاصلة على العديد من الجوائز، تلتها 
جلسة نقاش أونالين بين فنانين وأطباء لطرح 
وتوعيات  زواي��ا  عن  نقاشات  وفتح  األسئلة 
مختلفة عن العنف ضد المرأة، وحضر الجلسة 
البيه،  روزالين  الدين،  نور  شريف  النقاشية 
الطبي  الجانب  ومن  نبيل،  وأحمد  جالل  هالة 
حضر األطباء هنا أبو الغار، جيداء مكي، أحمد 

عبد الكريم وشاهندا خليل.
وتتناول الفعالية الثانية »جوابات شكر من 
تصوير  يتم  حيث  وصور(«  )فيديو  المعنفين 
يقرأون  لفنانين  وص��ور  فيديوهات  ونشر 
رسائل شكر مستوحاة من رسائل حقيقية من 
المعنفين، وذلك للتركيز على دعمهم وتشجيع 
لكل  دعوة  تقديم  بجانب  المحيطة،  دوائرهم 
ولكل  ألنفسهّن  شكر  رسائل  لكتابة  المعنفات 

من ساعدهن في تجاوز هذه الحالة.

عمل  »ورش  ال��ث��ال��ث��ة  الفعالية  وت��أت��ي 
المستشفيات«  داخ���ل  األف���الم  ب��اس��ت��خ��دام 
كلية  مستشفيات  داخل  قصيًرا  فيلًما  لتطرح 
يتناول  حيث  الصحية،  الرعاية  ولمقّدمي  طب 
قضية العنف ضد المرأة وتليه منافشة للفيلم 
والقضية بصفة عامة من خالل مشاركة خبرات 

وحلول الحاضرين. 
فريد  سينمائّي  ملتقى  هو  – مصر  ميدفست 
مقدمي  األف��الم،  صناع  بين  يجمع  نوعه  من 
نسخته  ظهرت  والجمهور،  الصحية  الخدمة 
األولى في القاهرة يناير 2017، ليقّدم منظوًرا 
مختلًفا في تناول الصحة وصناعة األفالم من 
واألفالم،  الطب  بين  المشترك  اكتشاف  خالل 
وفّعالة  مؤثرة  كأداة  األخيرة  يستخدم  حيث 
في نقل الواقع الذي تملؤه العديد من الصعاب 
وفي  ممتع،  درامي  بشكل  والنفسية  الجسدية 
العامة  الصحة  دع��م  أج��ل  من  نفسه  الوقت 
لألفراد في المجتمع بشكل غير مباشر وتقديم 

محتوى سينمائي مختلف للمشاهد.
تقديم  في  دوًم��ا  مصر  ميدفست-  ويطمح 
السينمائية  المشاهدة  لتجربة  أخ��رى  أبعاد 
بالتفاصيل  تهتم  نقاشية  حلقات  بإتاحة 
الشاشة  على  نشاهد  ما  فهم  على  يشجع  مما 
والرؤية  األف��الم  صناعة  تطّور  في  ويساهم 

النقدية للمشاهد.

إط��الق  ال��س��وري��ة  الثقافة  وزارة  أعلنت 
»مسابقة الفنانين الشباب - )نحت بورتريه(، 
الفن  أي��ام  »مهرجان  فعاليات  ضمن  وذل��ك 

التشكيلي السوري 2020«.
»المعهد  مع  بالتعاون  أطلقت  التي  المسابقة 
يتجاوز  أال  تشترط  التطبيقية«،  للفنون  التقاني 
عمر المرشح 35 عاماً، وأن يجيد استعمال طين 

الصلصال وهي المادة المستخدمة في المسابقة.
باختيار  مختصة  فنية  لجنة  وت��ق��وم 
أن  على  المسابقة،  في  للمشاركة  المرشحين 

تعلن الحقاً عن أسماء ثالثة فائزين.
إقامة  سيتضّمن  الختام  حفل  أن  حين  في 
شهادات  وتوزيع  المنتجة  لألعمال  معرض 

المشاركة. 

المهندس  األردن  متحف  ع��ام  مدير  ق��ال 
على  يحتوي  المتحف  إن  ع��م��اري��ن،  اي��ه��اب 
أنظمة تشغيلية دقيقة ومتطورة للحفاظ على 
المقتنيات  من  والحضاري  التاريخي  اإلرث 
الوسائل،  وأفضل  بأحدث  للزوار  وتقديمها 
مرافق  في  المتحفية  البيئة  ضبط  خالل  من 
ال��م��ت��ح��ف، خ��ص��وص��اً ف��ي ق��اع��ات ال��ع��رض 
القيمة  مؤكداً  القطع،  تخزين  ومستودعات 
التي  المتحف  لموجودات  والمعنوية  الوطنية 

ال تقدَّر بثمن.
أنه يجري وبشكل مستمّر  وأوضح عمارين 
وال��دورّي��ة  الشاملة  الصيانة  أعمال  متابعة 
مقتنياته،  سالمة  على  للحفاظ  بالمتحف 

العامة  السالمة  إج��راءات  بتطبيق  وااللتزام 
زواره  الس��ت��ق��ب��ال  ج��اه��زّي��ت��ه  تضمن  ال��ت��ي 
من  فريقاً  أن  وبّين  سالمتهم.  على  والحفاظ 
مديرية  في  الذاتية  والحماية  الوقاية  قسم 
إلى  تفقدّية  ب��زي��ارة  ق��ام  ال��م��دن��ي،  ال��دف��اع 
عمل  من  للتأكد  الماضي،  األسبوع  المتحف 
كافة  في  السالمة  وأنظمة  التشغيلية  األنظمة 
األوضاع، خصوصاً في حاالت الطوارئ، مثمناً 
أنظمة  المدني وطواقمه في تفقد  الدفاع  جهود 
المتحف  في  جاهزّيتها  من  والتأكد  السالمة 
وفاعلّية  سالمة  مؤكداً  األخرى،  والمؤسسات 
األنظمة التشغيلية وأنظمة السالمة بالمتحف 

واإلجراءات المعمول بها بهذا الخصوص.

{ حيدرالهاشمي
أعلم أن لديك الكثير من األسئلة 

مرات  عمري  شتت  السيئ،  حظي  أن  وأعلم 
و مرات 

أحالم  عن  الوعرة،   الطرق  عن  سألتني  لو 
العصافير، الواجبات المدرسية المراجيح؟

لقلت لك: ال شيء لي، أنا أبحث عن طفولتي 
لو سألتني: ماذا في حقيبتك؟ 

لقلت لك: دموع القصب وآهات الطين.
ومو  أشجاناً  السماء  ستمطر  فتحتها  لو 

اويل.
وُتغرق مدناً كثيرة

لو سألتني عن الحزن؟
أبي  من  ورثتها  التي  الدموع  حتى  لقلت: 

كانت مالحة، لم تُعد صالحة للبكاء.
يا رب.. لقد فقدت الكثير من اصدقائي.

واستبدلُت الكثير  من  أعضائي، فك أسنان، 
يد وعين اصطناعية.

اجلس امام توقف الباصات 
أخلع قدمي واستريح 

يا  وأق��ول  المارة،  وج��وه   في  طويالً  أح��ّدق 
رب.. 

عند  بها  أتنّفس  واح��دة،  رئة  سوى  أملك  ال 
الكتابة، 

كلما تحاصرني الكآبة.
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11ريا�سة / ت�سلية
بيليه يخاطب الراحل مارادونا مجّددًا:

اأحّبك يا دييغو... �سنلعب معًا يومًا ما 

اليويفا يعلن لئحة من اأربعة لعبين لختيار الأف�سل بعد الجولة الخام�سة

دورتموند اإلى ثمن النهائّي بتعادله مع لت�سيو 

اإ�سادة باأداء الفرن�سّية فرابارت اأّول َحَكمة في »اأبطال اأوروبا«

رونالدو ي�سكر الالعبين والمدّربين  محتفاًل بالهدف 750 في م�سيرته

األربعاء  مساء  التاريخ  ف��راب��ارت  ستيفاني  الفرنسّية  دخلت 
الماضي، حيث أصبحت أّول سيدة تتولى التحكيم في مباراة ضمن 

دوري أبطال أوروبا للرجال.
 وأدارت فرابارت المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس اإليطالي على 
دينامو كييف األوكراني بنتيجة 3-0. وقال إلكاي غوندوغان العب 
خط وسط مانشستر سيتي اإلنكليزي حول الموضوع، عبر حسابه 
على »تويتر«: »كانت مسألة وقت. هو إنجاز هائل وإلهام لألخريات. 

نتمنى أن يصبح هذا شيئاً اعتيادياً في وقت قريب للغاية«. 
في  مباراة  إدارة  تتولى  سّيدة  أّول  عاماً(   36( فرابارات  وكانت 
دوري الدرجة األولى الفرنسي، كما أدارت المباراة التي انتهت بفوز 
السوبر  الترجيح، في كأس  5-4 بضربات  ليفربول على تشيلسي 

األوروبّي 2019. 

كذلك كانت فرابارت حاضرة في التحكيم في مباراتي ليستر أمام 
هذا  األوروب��ي  ال��دوري  في  أومونيا  أمام  وغرناطة  لوغانسك  زوريا 

الموسم. 
ألمانية  سيدة  أّول  شتاينهاوس،  بيبيانا  قالت  تعليقها،  وفي 
تحترف التحكيم: »هو أمر رائع. أنا سعيدة للغاية بأنها حظيت بهذا 

الشرف. وهي بالتأكيد تستحق ذلك«. 
وذكرت صحيفة »ليكيب« الرياضية الفرنسية: »فرابارت مثالية، 

كانت دائماً قريباً من الحدث ولم تتدخل كثيراً«.
األوروبية  الشؤون  وزارة  من  أيضاً  التهاني  ف��راب��ارت  وتلقت 
ريبوبليكا«  »ال  صحيفة  وذكرت  تويتر.  عبر  الفرنسية،  والخارجية 
في  نجحت  وأنها  شائبة«،  تشوبها  »ال  كانت  فرابارت  أن  اإليطالية 

ضبط المباراة والسيطرة عليها عبر التحكم بهدوء.

نجم  رون��ال��دو،  كريستيانو  البرتغالي  وّج��ه 
شكر  رسالة  اإليطالي،  يوفنتوس  فريق  وه��ّداف 
لالعبين بمختلف األندية والمدّربين الذين ساعدوه 
في   750 رقم  للهدف  الوصول  إنجاز  تحقيق  على 

مسيرته الكروية. 
على  ال��رس��م��ي  حسابه  عبر  رون��ال��دو  وك��ت��ب 

سعيدة  لحظة   750 هدفاً،   750« »إنستغرام«: 
و750 ابتسامة على وجوه مشجعينا«. 

الذين  والمدّربين  الالعبين  لكل  وأضاف: »شكراً 
وشكراً  المذهل،  ال��رق��م  ه��ذا  لتحقيق  ساعدوني 
لجميع المنافسين المخلصين الذين جعلوني أعمل 

بجد أكثر وأكثر كل يوم«. 

عائلتي  بفضل  ش��يء،  ك��ل  قبل  »ول��ك��ن  وأت���ّم: 
الرائعة، الحاضرة دائماً في أفضل وأسوأ لحظاتي. 
المحطة التالية: 800 هدف! دعونا ننطلق«! وسجل 
الرياضة  مسيرته  في   750 رقم  الهدف  البرتغالي 
األوكراني  كييف  دينامو  مع  فريقه  مباراة  خالل 
ضمن دوري أبطال أوروبا، مساء األربعاء الماضي.

أسطورة  وّجهها  جديدة،  وداع��ّي��ة  رسالة 
عاماً،   80 البالغ  بيليه  البرازيلّية  القدم  كرة 
أسطورة  مارادونا،  دييغو  الراحل  صديقه  إلى 
الكرة األرجنتينية، الذي وافته المنية األسبوع 

الماضي عن عمر ناهز 60 عاماً. 
في  ال��رس��م��ّي  حسابه  عبر  بيليه  ون��ش��ر 
وكتب  بمارادونا،  تجمعه  صورة  »إنستغرام« 
مغادرتك،  على  أي��ام   7 م��ّرت  »ال��ي��وم  عليها: 
أحّب الكثير من الناس مقارنتنا طوال حياتهم، 
بين  والكرة  ساحر  العالم،  فتنت  عبقرياً،  كنَت 
ذلك،  كل  فوق  لكن  حقيقية،  أسطورة  قدميك، 
بالنسبة لي، ستكون دائماً صديقاً رائعاً، بقلب 

كبير«. 
سيكون  العالم  أن  أعلم  »اليوم،  وأض��اف: 
بعضنا  مقارنة  م��ن  تمكنا  إذا  بكثير  أفضل 
اإلع��ج��اب  ف��ي  وال��ب��دء  أق���ل،  بشكل  البعض 
ال  إنك  أقول  أن  ل��ذا أوّد  أكثر،  البعض  ببعضنا 

تقاَرن«. 
»مسارك...  البرازيلية:  األسطورة  وتابع 
والخاصة،  الفريدة  وبطريقتك  بالصدق،  تمّيز 
)أنا  ونقول  نحّب  أن  علينا  يتعّين  أنه  علمتنا 

لي  يسمح  لم  السريع  رحيلك  كثيراً،  أحّبك( 
يا  أحّبك  فقط:  سأكتب  لذا  ذل��ك،  لك  أق��ول  أن 
دييغو«. وختم  بيليه قائال: »صديقي العظيم، 

يوم  في  بأكملها،  رحلتنا  على  لك  جزيالً  شكراً 
الفريق  في  معاً  سنلعب  الجنة،  في  األيام،  من 
التي  األول��ى  المرة  هي  هذه  وستكون  نفسه، 

أرفع فيها قبضتي في الهواء منتصراّ على أرض 
ذلك  بهدف، سيكون  االحتفال  دون  من  الملعب 

ألنني أخيراً أستطيع أن أعانقك مرة أخرى«. 
وكان بيليه قد كتب يوم وفاة مارادونا قائالً: 
عزيزاً  صديقاً  فقدت  اليوم،  حزينة  »أخبار 
والعالم خسر أسطورة، هناك الكثير مما يمكن 
قوله، ولكن اآلن أطلب من الله أن يعطي عائلة 
كرة  نلعب  أن  أتمنى  ما  يوماً  مارادونا القوة، 

القدم سوياً في السماء«.
من جهة ثانية، ال تزال قضية وفاة األسطورة 
حديث  مارادونا،  أرماندو  دييغو  األرجنتينية 
باألسباب  جديدة  حقائق  تكّشف  مع  الساعة 
هذا  وف��ي  ال��ح��ي��اة.  مفارقته  إل��ى  أدت  ال��ت��ي 
جرت  التي  التحليل  عمليات  كشفت  السياق، 
وجود  عن  تشريحه،  بعد  م��ارادون��ا  لجثمان 
تضخم بالقلب أّدى إلى زيادة وزنه إلى نصف 

كيلو غرام، أي ضعف الوزن الطبيعي للقلب. 
فإن  مارادونا،  محامي  تصريحات  وبحسب 
لمجهود  األخيرة  األي��ام  في  خضع  األسطورة 
إلى  أدى  النفسي،  العالج  خالل  من  إضافي، 

تسارع حاد في دّقات قلبه.

»يويفا«  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  أعلن 
أفضل  لجائزة  المرّشحين  الالعبين  قائمة  عن 
لدور  الخامسة  الجولة  انتهاء  ضوء  في  العب 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة 

القدم. 

للجائزة  العبين  أرب��ع��ة  »يويفا«  ورش��ح 
الجولة  أنديتهم في  أدائهم مع  وذلك بناء على 
أوليفيه  الفرنسي  وهم:  للمسابقة،  الخامسة 
جيرو، حيث سجل 4 أهداف في فوز تشيلسي 

اإلنكليزي أمام إشبيلية اإلسباني )0-4(. 

الذي  لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  رّشح  كما 
أمام  اإليطالي  إنتر ميالن  أحرز هدفين في فوز 

بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني )2-3(. 
الذي  قهوجي،  عرفان  التركي  رّشح  وأيضاً 
أم��ام  فريقه  م��ب��اراة  ف��ي  أه���داف  ثالثة  سّجل 

اليبزيغ، وانتهت بهزيمة فريقه التركي باشاك 
شهير )3-4(. 

لكونه  بيريشا،  ميرجيم  األلباني  ورابعاً، 
أحرز هدفين في فوز سالزبورغ النمساوي أمام 

لوكوموتيف موسكو الروسي )1-3(.

بلغ بوروسيا دورتموند األلماني الدور ثمن 
القدم  لكرة  أوروب��ا  أبطال  دوري  من  النهائي 
بتعادله 1-1 مع ضيفه التسيو اإليطالي ضمن 
المجموعة  من  الخامسة  الجولة  منافسات 

السادسة. 
وبذلك، رفع الفريق األلمانّي رصيده الى 10 
نقاط في صدارة المجموعة أمام التسيو الثاني 
الذي  الثالث )7(  البلجيكي  )9( وكلوب بروج 
الروسي  أسقط ضيفه زنيت سان بطرسبورغ 

بثالثية نظيفة. 

فريق  األخ���ي���رة  ال��ج��ول��ة  ف��ي  وسيلتقي 
العاصمة اإليطالية مع ضيفه بروج في مباراة 
فيما  الثاني،  المتأهل  هوية  لتحديد  مصيرية 
يحل دورتموند على زنيت في مواجهة مهمة له 

لضمان صدارة المجموعة.
 وغاب هاالند عن المباراة بعدما أعلن ناديه 
عن  البداية  صافرة  من  الساعة  قرابة  قبل 

إصابته في فخذه. 
التسجيل  افتتاح  فرصة  التسيو  وأه���در 
عندما فشل فرانشيسكو أتشيربي في الوصول 

على  اليمنى  الجهة  عن  عرضية  من  الكرة  إلى 
باب المرمى )29(. 

وأتيحت بعدها فرصة محققة للفريق األسود 
واألصفر عندما تصّدى الحارس اإلسباني بيبي 
رينا لكرة البلجيكي تورغان هازار، لتتهيأ أمام 
ماركو رويس سددها بين قدمي الحارس لتمّر 

بجانب سنتيمترات من القائم )30(. 
لعبة  بعد  التسجيل  دورت��م��ون��د  وافتتح 
في  كرة  هازار  نهايتها  مع  مّرر  رائعة  جماعية 
تابعها  المنطقة  داخل  إلى  غيريرو  إلى  العمق 

التسيو  وع���ادل   .)44( الشباك  ف��ي  زاح��ف��ة 
النتيجة من ركلة جزاء تحصل عليها الصربي 
عرقلة  إثر  سافيتش   - ميلينكوفيتش  سيرغي 
من نيكو سولز، بديل غيريرو )67(، انبرى لها 

إيموبيلي ليسجل هدف التعادل. 
سيموني  المدرب  لفريق  فرصة  وأتيحت 
الثواني  في  الثالث  بالنقاط  للخروج  انزاغي 
السويسري  ال��ح��ارس  تصّدي  ل��وال  األخ��ي��رة 
البرازيل  البديل  نفذها  ثابتة  لضربة  ببراعة 

أندريا بيريرا )4+90(. 

تحديد موعد النتخابات ال�سّلوية

واأكرم الحلبي بمواجهة بركات!
برئاسة  الماضي،  األربعاء  مساء  جلسة،  السلة،  لكرة  اللبناني  لالتحاد  اإلدارية  الهيئة  عقدت 
أكرم حلبي، وبحضور غالبية األعضاء. وخاللها، تقّرر تحديد يوم 22 كانون األول الحالي، موعداً 

إلجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة، وذلك في سنتر دميرجيان في النقاش. 
إلقرار  عادية  األولى  جلستين،  عقد  سيسبقها  االنتخابات  جلسة  أن  السلة،  اتحاد  أعلن  كما 
إرجاء  ثم  ومن  واح��دة،  مرة  األنظمة  لتعديل  استثنائية  والثانية  واإلداري،  المالي  البيانين 

االنتخابات بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة. 
األولى  متنافستين،  الئحتين  وجود  ظل  في  ترتفع  للسلة  االتحادية  االنتخابات  حرارة  وبدأت 
مدعومة من الرئيس الحالي لالتحاد، أكرم الحلبي، وتدعمها غالبية أندية الدرجة األولى، والثانية 

من الرئيس السابق جورج بركات، والذي يأمل العودة مجدداً إلى موقعه السابق.

اأزمة قلبّية تخطف الالعب محمد فح�ص 
القدم  كرة  عائلة  ُفِجعت 
الخميس،  أم��س  اللبنانّية 
الحكمة  ن��ادي  العب  بوفاة 
ج���ّراءأزم���ة  ف��ح��ص  محمد 
فحص  ح��ادة. وك��ان  قلبية 
انتقل  عاماً   22 ال�  صاحب 
مطلع  الصفاء  من  للحكمة 
جانب  إلى  الحالي  الموسم 
حسين،  ال���ت���وأم  ش��ق��ي��ق��ه 
قميص  ارتدى  ان  له  وسبق 

العهد وشباب الساحل.
وي���ل���ع���ب ف���ح���ص ف��ي 
ساعد  حيث  المهاجم  مركز 
ال�7  الجوالت  خ��الل  فريقه 
على  للمنافسة  الماضية 

دوري الدرجة الثانية. 
في  الثرى  ووري  وأم��س 
وأع���رب  جبشيت.  ب��ل��دت��ه 
القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد 
عن بالغ حزنه وألمه برحيل 

الشاب مواسياً عائلته والكرة اللبنانية على رحيله المفاجئ، ونشرت غالبية األندية رسائل العزاء 
والمواساة على مواقعها وصفحاتها الرسمية.

اتحاد الـMMA  برئا�سة محمد داغر بالتزكية
 ))MMA »انُتخبت لجنة إدارية جديدة لالتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة »أم. أم.أي

مؤلفة من 11 عضواً في انتخابات التزكية التي جرت في إحدى قاعات وزارة الشباب والرياضة. 
أصل  من  أندية  ثمانية  ومندوبو  عويدات  محمد  الوزارة  في  الرياضة  مصلحة  رئيس  وحضرها 
سناً  األندية  مندوبي  اكبر  الجلسة  وترأس  المرّشحين،  إلى  باالضافة  التصويت  لها  يحّق  تسعة 
الدكتور وليد قصاص. بداية كلمة ترحيبة من عويدات بالحاضرين »أهالً بكم في الجمعية العمومية 
األعمال  تصريف  بحكومة  والرياضة  الشباب  وزيرة  عهد  في  اللعبة  إحياء  إعادة  بعد  االنتخابية 

فارتينيه اوهانيان كيفوركيان والمدير العام زيد خيامي«. 
التصويت مما  أندية يحق لها  أندية من أصل تسعة  إلى وجود مندوبي ثمانية  وأشار عويدات 
يعني أن النصاب القانوني مؤّمن. وأضاف »من المهام األولّية للجنة اإلدارية الجديدة إقرار نظام 
داخلي لالتحاد لتحديد الصالحيات وعدد من األمور الداخلية«. ثم تحّدث عن وجود أحد عشر مرشحاً 
يستوفون الشروط القانونية لملء المقاعد األحد عشر ضمن اللجنة اإلدارية لالتحاد، معلناً فوزهم 
بالتزكية وسط تصفيق الحضور. بعد ذلك، ُعقدت جلسة توزيع المناصب، وجاءت النتيجة كاآلتي: 
محمد داغر )رئيساً(، حسن جزيني )نائباً للرئيس(، مايكل عامر )نائباً للرئيس(، محي الدين عالء 
الدين )نائباً للرئيس(، وسام أبي نادر )أميناً عاماً(، نديم ناصيف )أميناً للصندوق(، علي حمادة، 

زياد الزعتري، واروجان كيشيشيان، خالد قالوون ومحمد ابراهيم المغربل )أعضاء مستشارين(.

مارك حرب ودانيال خورا�سانجيان 

مراقبان دوليان في التايكواندو
في خطوة هي األولى من نوعها، أقام االتحاد الدولي للتايكواندو دورة »عن ُبعد« )أون الين( 

لنيل شهادة مراقب فني للبطوالت والمسابقات الدولية التي ستقام ابتداء من العام المقبل. 
لجنة  عضو  عبر  لبنان  وشارك  العالم.  أنحاء  من جميع  مرّشحاً   97 الدورة  في  هذا، وانخرط  
البارا - تايكواندو في االتحاد الدولي وأمين عام االتحاد اللبناني مارك حرب ونائب رئيس لجنة 

الحكام في االتحاد اآلسيوي ورئيس لجنة الحكام في االتحاد اللبناني دانيال خوراسانجيان. 
والمراقب  الدولي  االتحاد  في  للتعليم  الفني  المدير  بويدو،  فيليب  الفرنسي  الدورة  في  حاضر 
األولمبية  األلعاب  األولمبيتين وفي دورة   2016 2012 وريو دي جينيرو  لندن  الفني في دورتي 
البارا  لجنة  رئيس  نائب  ديلدار  عثمان  والبريطاني  المقبل  العام  طوكيو  في  ستقام  التي  المقبلة 
في االتحاد الدولي والمصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات في االتحاد الدولي والكوري 
الجنوبي دايفيد جونغ رئيس اللجنة الطبية في االتحاد الدولي ومواطنه سونغ تشول كيم رئيس 

لجنة الحكام في االتحاد الدولي.
الدولي.  االتحاد  في  فنيين  مراقبين  وباتا  بنجاح  الدورة  وخوراسانجيان  حرب  اجتاز  ولقد   
وبعد إعالن النتائج، اتصل رئيس االتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة بحرب وخوراسانجيان 

مهنئاً.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
دولة أفريقية 1 .

خاصته، مدينة أميركية، أحد الوالدين 2 .
مدينة بلجيكية، هدمنا البناء 3 .

أثنى على، مصيف لبناني 4 .
دولة عربية، يصلح البناء 5 .

نخبر القصة، لطعناه بالنار 6 .
ثناء على الميت، كذب، حرف نصب 7 .

غير مطبوخ، هيا، غير متزوجة 8 .
ألقى البذر في األرض، طعم الحنظل، من الحيوانات 9 .

الحقل، زمان طويل 10 .
ترك دون عناية، جبال مشتعلة 11 .

ترشدا، من المأكوالت 12 .

عمودياً: 
سيدني،  غرب  أوستراليا  في  جبلية  كتلة  1 .

للتفسير
أودية، جارياه بالحديث 2 .

تقاتل، عرفت باألمر 3 .
خالف صفى العيش، عنده، وطن 4 .

يأنسا، نمّس 5 .
ً مرفأ أميركي، منظما 6 .

قادم، شديداً في الخصومة، مقياس مساحة 7 .
مدينة روسية، أرقد 8 .

أبجدي  ح��رف  نلهو،  ب��اإلص��ب��ع،  أن��خ��س  9 .
مخفف

من شعوب أميركا الوسطى، المذهب 10 .
مدينة تركية، قمار، بنت النعمان 11 .

عزاء، نخفي األمر 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،146852397  ،297134658  ،845976421
 ،321548769  ،974361582  ،568297134

713629845  ،689415273  ،452783916
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
مدريد،   )  3 مال  الدم،  ود،   )  2 بد  دهوالغيري،   )  1
واترلو 4 ( انملتي 5 ( امس، اد، دللنا 6 ( ال، امريكا، اه 7 
( جرير، هم، علم 8 ( نساند، البارد 9 ( نبهتنا، تهب 10 ( 

لهب، ني، ماي 11 ( يهدونا، بنات 12 ( ال، ال، اليأس. 

عموديا:
1 ( دومة الجندل 2 ( هدد، مارس، هيل 3 ( راس، يتنبه 
4 ( الين، ارنب، دل 5 ( الدمام، دهنوا 6 ( غد، لديه، تين 7 ( 
يموت، رمان، اا 8 ( ايدك، الم 9 ( يمت، العب، ابي 10 ( ارال، 

التينا 11 ( بلل، نامره، اس 12 ( وصاه، دبغت.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

الأّمة الميتة كاللغة الميتة

{ يكتبها الياس عّشي

المسروقة  األراضي  استعادة  في  الوحيد  الحّل 
م��ن خ��ارط��ة ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ه��ي ف��ي ال��ع��ودة إلى 
بيوت  من  بيت  كّل  إلى  الرعب  إدخ��ال  في  القتال، 
الصهاينة، في التحّول من أّمة تعيش في الماضي 
إلى أّمة تتصّور المستقبل ثم تبدعه، في التأسيس 
وإنسانه،  اقتصاده،  في  قوي  واحد  عربي  لعالم 
وث��ق��اف��ت��ه، وح��ري��ت��ه، ودي��م��ق��راط��ي��ت��ه، وف���ي وأد 

الطائفية والمذهبية.
الرحمة على كّل  إط��اق رص��اص��ة  ف��ي  وأخ��ي��راً 
وما  الدين  ابتلعوا  الذين  والمتقاعدين  القاعدين 
أصيبوا  حتى  الدنيا  وابتلعوا  شيئاً،  منه  فهموا 

بالتخمة .
كاللغة  الميتة  األّم���ة  ال��س��ادة…  أيها  صّدقوني 

الميتة، ال تحادث أحداً، وال يحّدثها أحد!
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

بد�أت بمعمل فيه مئة عامل وي�شّنع 100 كر�شّي في يوم و�حد 

�شناعة كر��شي �لز�ن في �شورية تكاد تلفظ �أنف�شها �لأخيرة.. فهل يمكن �إنقاذها؟

{ طارق السّيد
عدنان  على  الزان  كراسي  صناعة  مهنة  تتكئ 
االندثار،  شبح  عن  بعيداً  للبقاء  الخبير  ــاد  وزي
الخشب  هذا  تطويع  استطاعت  التي  العائلة  لكن 
أمام  لالستسالم  طريقها  في  أنها  يبدو  القاسي 
الصعوبات التي تواجهها ليكون مصير أول معمل 
باإلغالق، كما قال أصحابه،  الصناعة مهّدداً  لهذه 

في تصريح لـ سانا.
بفخر يبدأ عدنان وزياد الحديث كيف أن جدهما 
ووالدهما هما من أدخل صناعة كراسي خشب الزان 
وكيف  األوســط  والشرق  سورية  إلى  والخيزران 
الشرق«.  »معمل  اســم  تحت  معمل  أول  افتتحا 

التي  األساسية  صالتهما  على  المعلقة  فالالفتة 
80 عاماً تشهد بذلك على الرغم من  يقارب عمرها 
أن  بعد  باالستثمار  الصالة  لوضع  اضطرا  أنهما 

تقلّصت تجارتهما.
عدنان أكد أن عائلتهما هي الوحيدة التي ال تزال 
سورية  في  وربما  دمشق  في  المهنة  هذه  تمارس 
بأسرها، مضيفاً »أبي كان يستورد الكراسي مفككة 
»التشيك  تشكوسلوفاكيا  من  بصناديق  ومعلبة 
وسلوفاكيا حالياً« وبولونيا »بولندا«، لكنه سرعان 
ما قرر إنشاء معمله الخاص ليبدأ بصناعتها بشكل 

يدوي بالكامل باستخدام النار والجهد البدني«.
بين  التمييز  ضــرورة  زياد  أخوه  أوضح  بينما 
خشب الزان الذي كان يستورده أبوه من رومانيا 

والذي هو أساس صناعة كراسي الزان وبين كرسي 
قصب الخيزران »البامبو« الذي يأتي من دول شرق 
إلى أن مهنة الخيزران البامبو قائمة  آسيا، مشيراً 
ويقوم بصناعتها الكثير من الورشات بينما صناعة 
كرسي الخيزران »الزان« هي المهنة التي يتفّردون 
بها  يعمل  أحد  يبق  لم  علمهما  حّد  على  والتي  بها 

بدمشق وباقي المحافظات.
تجارتهما  لتقلّص  أّدت  التي  األسباب  وعــن 
الكراسي  من  النوع  هذا  شراء  عن  الناس  وعزوف 
يبين عدنان أن ثمن الكرسي المرتفع أدى إلحجام 
على  تعتمد  مهنتهما  أصبحت  حيث  عنه،  الناس 
وبعض  سورية  في  الفخمة  المطاعم  أصحاب 
لبنان  إلى  للتصدير  إضافة  الميسورة  العائالت 

ودول الخليج، مضيفاً أنه قبل الحرب كان الزبائن 
من خارج سورية كثيرين وكانوا مستعدين لدفع 
اليوم  لكن  الخاص،  الربح  هامش  مع  التكاليف 
ارتفاع  نتيجة  جــداً  مرتفعة  التكاليف  أصبحت 
العمال  ــرة  وأج األولية  والمواد  األخشاب  سعر 

المهرة.
إنه  افتتاحه قال زياد  وعن موقع أول معمل تم 
كان في منطقة باب مصلى أما اليوم فيقع معملهما 
على طريق المطار وكما اضطر األخوان لترك محلهما 
تقسيم  إلى  أيضاً  اضطرا  الدرويشية  في  الكبير 

معملهما وتأجير أحد األقسام لدعم صناعتهما.
وعلى الجانب اآلخر من المعمل بدأنا بالحديث 
طويالً  وقتاً  الحديث  يستغرق  ولم  أبنائهما  مع 

حتى اكتشفنا أنهم أحد األسباب التي تدفع عدنان 
فبشار  المعمل  ــالق  إغ أجــل  مــن  بالقوة  وبــشــار 
منذ  المهنة  هذه  في  يعمل  الــذي  الخبير  عدنان 
حجم الجهد  يقّدر  أحد  يعد  لم  أنه  اعتبر  عاماً   35
والتكلفة الالزمة لصناعة كرسي زان واحد، وكيف 
أن المعمل عندما أنشئ أيام الجد كان يحوي على 
واحد  يوم  خالل  كرسي   100 ويصنع  عامل  مئة 
متوقف  كله  فالمعمل  اليوم  أما  بدائية،  بــأدوات 

على ما يصنعه األبناء.

طريقة التصنيع
المهنة  هذه  أبنائه  تعليم  يرفض  الذي  بشار 
لما تحمله من جهد وعدم وضوح مستقبلها بين 

الخشب  ألواح  تسلم  عند  تبدأ  العمل  مراحل  أن 
آلة »الشلة« ومن  حيث يتم تفصيلها باستخدام 
في  بعدها  لتدخل  المخرطة  إلــى  تحويلها  ثم 
البخار من أجل تليينها وتوضع بعدها  »قازان« 
األخشاب بالقوالب لتأخذ الشكل المطلوب لتترك 
مراحل  تبدأ  ذلــك  وبعد  تجف  حتى  عــدة  أياماً 
الكرسي  تجميع  يتم  وأخــيــراً  »الحف«  الحس 

ليأخذ شكله النهائي.
التي  الــظــروف  كــل  يعاندان  ـــوان  األخ زال  مــا 
بتجارة  واالكتفاء  مهنتهما  استبدال  إلى  تدفعهما 
قطع الخيزران »البامبو« موجهين نداء إلى الجهات 
وتسهيل  الصناعة  هذه  وتشجيع  لدعم  المعنية 

عملية التصدير والتسويق.
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