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ّ
إن اللبنانيين يجب أن يرفضوا
الماسة بشرفهم
ه��ذه المهزلة
ّ
القومي ...فتقرير اإلرادة األجنبية
أمورهم يعني إلغاء إرادتهم وهو
أمر يلغي ك ّل أثر للسيادة القومية
التي تعني إرادة الشعب.
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اللبنان ّيون �إلى الإقفال الغام�ض ومجل�س الدفاع يلقي تف�سير القرارات على عاتق رجال الأمن

ال�صحي يغادر عنق الزجاجة وا�ستعدادات للقاح ...ودعوات للتن ّوع في الم�صادر
القطاع
ّ
الحكومي غائب بال �أفق قريب
الطائفي ...والم�شهد
الرئا�سي �إلى الت�صعيد
التجاذب
ّ
ّ
ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
يطغى المشهد الصحي على م��ا ع���داه ،وي��ت��راج��ع المشهد
الحكومي خطوات إلى الخلف في ظل تجاذبات طائفية حاكمة،
بدا معها أن فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يحققان
المزيد من االستقطاب ،كل في بيئته ،ما يجعل البحث عن تسريع
الحلول القائمة على تنازالت متبادلة مستبعدا ً عن جدول أعمال
الفريقين ،وتعتقد مصادر مواكبة للمسار الحكومي أن الوقت
ومساع للتقريب بين وجهات النظر ألن
غير مناسب لمبادرات
ٍ
النيات بالبحث عن حلول وسط ليست متوافرة لدى الفريقين
اللذين يتمسك كل منهما بتحقيق ربح كامل لحساب مقاربته،
وهو ي��درك استحالة ذل��ك ،لكنه يرى بوضوح ميزان األرباح
الناتجة عن الثبات على الموقف مقابل الخسائر الناتجة عن
التسوية ب��ص��ورة تجعل المرحلة ال��راه��ن��ة حتى إش��ع��ار آخر
مختصرة تحت عنوان ال تأليف وال اعتذار .وعن سقف المنازلة
الرئاسية تقول المصادر إن رفع الدعم سحب من التداول وإن
المصرف المركزي سيواظب على تمويل ال��دع��م وم��ن خلفه
الرئاسي ،حتى يتبلور مسعى خارجي قادر على منح
التجاذب
ّ
تعويض مناسب مقابل التنازالت التي يطلبها من الفريقين،
وهو تعويض خارجي ،يطال سعي التيار الوطني الحر إلعادة

االعتراف بشرعيّة تمثيله المسيحي بعد هزتين كبيرتين هما
انتفاضة  17تشرين والعقوبات األميركية ،كما يطال سعي
ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري إلع���ادة االع��ت��راف بشرعية تمثيله
السني بعد ثالث هزات كبيرة هي انتفاضة تشرين والموقف
السعودي وصعود مشروع شقيقه بهاء.
الصحي سجل القطاع االستشفائي خرقا ً مهما ً
في الشأن
ّ
في النفق المظلم ال��ذي رسمته تطورات األي��ام الماضية التي
سجلت اختناقا ً في ق��درات العناية الفائقة للمستشفيات في
عنق الزجاجة مع محدودية األس��رة المتوافرة ،فت ّم تسجيل
إضافة  100سرير يتوقع المعنيّون ارتفاعها إلى  1000سرير
في نهاية أيام اإلقفال ،بينما يجري إنهاء اللمسات األخيرة على
اقتراح قانون اللقاح تلبية لطلب شركة فايزر األميركيّة ،بما
يرفع المسؤولية عن الشركة عن أي تداعيات سلبية العتماد
اللقاح ،وسط أسئلة عما إذا كانت حكومات الدول المصنّعة هي
َمن سيتح ّمل المسؤولية أم متلقي اللقاح أم الدولة اللبنانية،
ودع���وات لتنويع م��ص��ادر ال��ل��ق��اح��ات ال��ت��ي ستشريها وزارة
الصحة في ظل اعتماد دول في المنطقة على اللقاح الروسي
والصيني كحال دولتي اإلمارات والجزائر ،وسؤال عن سبب
حصرية المصدر الرسمي المعتمد لبنانيا ً باللقاح األميركي،
(التتمة ص)8

فحوصات أكثر ونتائج إيجابية أكثر!...

رام اهلل تتوقع افتتاح «الجنائ ّية الدول ّية» تحقيق ًا ر�سم ّي ًا في جرائم االحتالل
كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ،عن أهمية
الجلسة المفتوحة لمجلس األمن ،التي ستبحث الوضع في الشرق
األوس��ط ،خاصة القضية الفلسطينية ،والمقرر عقدها الـ 26من
الشهر الحالي.
وص ّرح المالكي إلذاعة صوت فلسطين ،أمس ،أن ما يميّز هذه
الجلسة ال��دوري��ة عن غيرها ،أنها تعقد بعد تسلم إدارة الرئيس
األميركي جو ب��اي��دن ،حيث سيت ّم االستماع للمندوبة الجديدة
للواليات المتحدة حول الدور األميركي في إحياء عملية السالم.
وأض��اف« :ستعقد الجلسة أيضا ً برئاسة تونس ،التي ستلعب
دورا ً مهما ً في إبراز القضية الفلسطينية ،كما أنها تأتي بعد دعوة
رئيس السلطة محمود عباس ،لعقد مؤتمر دولي للسالم» ،من ّوها ً
إلى أنّ «ما يزيد الجلسة أهمية إضافية هو أن تونس وافقت على
رفع مستوى التمثيل للدول ،وسيترأس وزير الخارجية التونسي
الجلسة ،كما قامت بالطلب من الدول المشاركة رفع مستوى تمثيلها
في حين ستحضر فلسطين على مستوى وزير خارجيتها».
وب��يّ��ن أن فلسطين ستتحدّث ف��ي الجلسة ع��ن آخ��ر تطورات
القضية الفلسطينية ،وإث��ارة الكثير من القضايا مثل االستيطان
وخطة الضم ،واإلجماع الدولي والمؤتمر الدولي للسالم.
وأش�����اد ال��م��ال��ك��ي ب��م��ا خ���رج ع���ن اج��ت��م��اع م��ج��م��وع��ة ميونيخ
الرباعية الذي عقد اإلثنين ،من تأكيد على االلتزام بحل الدولتين،
ومحاولتهم ملء الفراغ الذي تسببت به إدارة ترامب عندما جمدت
عمل الرباعية الدولية.
وأشار إلى أنّ التنسيق مستمر مع المجموعة ألهمية عملها في
هذه المرحلة ،ودعمها لحين التئام الرباعية.
و َع�� ّد وزي��ر الخارجية مصادقة رئيس حكومة االحتالل على

أهم الأحداث
قراءة في � ّ
حول العالم!
د .محمد سيد أحمد
شهد العالم هذا األسبوع ومع مطلع العام الجديد بعض
األح��داث السياسيّة الهامة والتي شغلت الرأي العام على
المستوى المحلي واإلق��ل��ي��م��ي وال��ع��ال��م��ي ،وم��ن منظور
التحليل السياسي سوف نتوقف أمام ثالثة أحداث رئيسية
ت�� ّم استدعائي لتحليلها عبر المنابر اإلعالمية المختلفة،
وكان تحليلي لألحداث الثالثة مبنيا ً باألساس على رؤية
واقعية بعيدا ً عن األمنيات واألحالم من ناحية وبعيدا ً عن
المواقف األيديولوجية من ناحية أخ��رى .هذا إلى جانب
وض��ع المصلحة الوطنية المصرية والمصلحة القومية
العربية في االعتبار عند البدء في عملية التحليل ،والمشهد
األول ال���ذي س���وف أت��وق��ف أم��ام��ه لتحليله ه��و تصاعد
ال��ح��رب ال��ك�لام��ي��ة ب��ي��ن أم��ي��رك��ا وال��ج��م��ه��وري��ة اإلسالمية
اإليرانية والتي تنبّأ البعض بأنها س��وف تتط ّور لتصل
إلى مواجهة عسكرية حتمية قبل مغادرة دونالد ترامب
للبيت األبيض ،والمشهد الثاني هو المصالحة بين قطر من
ناحية والسعودية واإلمارات والبحرين ومصر من ناحية
أخرى ،والمشهد الثالث هو اجتياح أنصار دونالد ترامب
لمبنى الكونغرس لمنع إعالن فوز جو بايدن باالنتخابات
الرئاسية األميركية.
وفي ما يتعلق بالمشهد األول فقد تصاعدت التهديدات
المتبادلة بين أميركا وإي��ران ،وهو ما جعل البعض يؤكد
احتمالية اشتعال الحرب في األسبوعين األخيرين من والية
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(عباس سلمان)

نقاط على الحروف
الطائفي
لبنان نحو مزيد من التمركز
ّ
فرن�سي»؟
نحو «طائف
ّ
ناصر قنديل

إق��ام��ة أك��ث��ر م��ن  800وح���دة استيطانية ،اس��ت��غ�لاالً م��ن نتنياهو
لأليام المتبقية من إدارة ترمب ،لإلعالن عن مزيد من الوحدات
االستيطانية .

وتو ّقع المالكي افتتاح المحكمة الجنائية الدولية في أية لحظة،
��اص�� ًة االستيطان الذي
تحقيقا ً رسميا ً ف��ي ج��رائ��م االح��ت�لال ،خ ّ
يتصاعد بشكل كبير.

البرزاني يدعو بغداد �إلى ت�أمين حقوق
ّ
الإقليم المال ّية �ضمن موازنة 2021

مت�سولين..
أردني� :أ�صبحنا
نائب �
ّ
ّ
ورئي�س البرلمان يعتر�ض

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني ،أمس ،أن
حكومة اإلقليم بذلت قصارى جهدها لتنظيم اإليرادات وتقليل النفقات،
فيما دعا بغداد الى تأمين حقوق اإلقليم المالية ضمن موازنة .2021
وقالت حكومة االقليم في بيان ،إن «المجلس االقتصادي األعلى
عقد ،أمس ،اجتماعا ً بإشراف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور
البرزاني» ،مبينا ً أنه «تمت مناقشة الخطوط العامة لمشروع موازنة
اإلقليم لسنة  ،2021كذلك جرى تقييم عملية اإلص�لاح الجارية في
إقليم كردستان».
وأشار رئيس الحكومة إلى أن «حكومة اإلقليم بذلت قصارى جهدها
في سبيل تنظيم اإليرادات وتقليل النفقات غير الضرورية».
وشدّد رئيس الحكومة على «ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر
االعتبار الخيارات كافة ،وبما يجعلها شفافة وواقع ّية ،وتعتمد على لغة
األرقام واإليرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية ،إلى جانب
العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في إقليم كوردستان ،وذلك
قبل إحالة المشروع إلى البرلمان بعد أن يص ّوت عليه مجلس الوزراء
ليكون خطوة أخرى في تعزيز الشفافية للمالية العامة في اإلقليم».
وأكد رئيس الحكومة «على أهمية ح ّل المشاكل العالقة مع الحكومة
االتحادية» ،الفتا ً الى أن «حكومة اإلقليم أوفت بكل واجباتها الدستورية،
وعليه يتعيّن على السلطات االتحادية تأمين الحقوق والمستحقات
المالية لإلقليم في إط��ار مشروع الموازنة العامة االتحادية لسنة
.»2021

علق النائب األردني محمد الفايز ،على الوضع االقتصادي لبالده خالل
الفترة األخيرة.
وقال الفايز إن األردن «مقبل على عجز موازنة يتجاوز  2.5مليار
دينار» (الدوالر يساوي  0.71دينار أردني).
وتابع النائب «أننا كأردنيين أصبحنا شحادين ،ألننا نعتمد على
األردني .وعرض
الهبات والمنح والمساعدات» ،حسب موقع «السبيل»
ّ
الفايز في نهاية كلمته فيديو لمواطنين أمام حاويات قمامة.
وقد اعترض رئيس مجلس النواب األردن��ي ،عبد المنعم العودات
على ما قاله النائب محمد الفايز .وطالب رئيس المجلس بحذف كلمة
«شحادين» من محضر جلسة المجلس.
عقب رئيس المجلس بالقول كل أردني يعتز بأردنيته وهذا البلد كبير
وكان الحضن الدافئ واألم الرؤوم لكل من طلب الحماية وقام بدوره نيابة
عن العالم العربي واإلسالمي نيابة عن المجتمع الدولي ،وما يقدم لالردن
هو بسبب ما يقوم به من استقبال الالجئين نيابة عن المجتمع الدولي.
واحتج النائب محمد الفايز مجددا ً على حذف الكلمة ،لكن رئيس
ّ
المجلس أص ّر على األمر.
وكان مجلس النواب واصل أمس ولليوم السادس مناقشته لبيان
الحكومة الوزاري الذي تقدّمت به لنيل ثقة أعضاء مجلس النواب التاسع
عشر ،ويتوقع أن يص ّوت النواب على الثقة بالحكومة اليوم االربعاء.
وتحدث خالل جلسات المناقشات  88نائباً ،وطالب النائب محمد
المريات في مستهل الجلسة بإلغاء الحظر الشامل والجزئي.

 بنى الكثير من اللبنانيين بنيات طيّبة أحالما ً علىمشهد انتفاضة  17تشرين  ،2019معتقدين أن دخول
لبنان في نفق االنهيار المالي واالقتصادي ،سيؤدي إلى
فتح الباب نحو تغيير جذري في االصطفافات الشعبية،
ويمنح األمل ب��والدة دولة مدنية تفرضها حركة شعبية
ع��اب��رة ل��ل��ط��وائ��ف ،ورغ���م ال��م��س��ار ال��ت��راج��ع��ي للحضور
الشعبي وص���والً لنضوب م���وارد ال��ح��راك شعبياً ،بقي
البعض متمسكا ً ب��ه��ذا األم���ل على ق��اع��دة أن ال��ت��ردّدات
األش ّد قسوة لألزمة المالية واإلقتصادية ستتكفل بإنتاج
موجات أش ّد جذرية من االنتفاضة الشعبية باالتجاه ذاته
العابر للطوائف نحو دولة مدنية.
 ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن االس��ت��ث��م��ار ال����ذي م��ث��ل��ت��ه بعضالجماعات القيادية ال��وازن��ة في ال��ح��راك ووس��ائ��ل إعالم
فاعلة سعت لقيادته ،ألخ��ذه بوجه المقاومة ،أو لفرض
عزلة على عهد الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر،
يبقى السؤال حول صدقيّة التحليل القائم على فرضية
أن المزيد من الفقر سينتج مناخا ً ثوريا ً مدنيا ً يدفع لبنان
نحو التغيير هو المطروح ،خصوصا ً أن تجربة لبنان في
السبعينيات قالت العكس تماماً ،حيث يتر ّتب على المزيد
من الفقر تراجعا ً متصاعدا ً في وزن فكرة الدولة كفكرة
لحساب الكيانات الطائفية كهويات كامنة تحت جلد الهوية
الجامعة للكيان الوطني .ونهوض الجماعات الطائفية
والعرقية بديالً عن الدولة عندما تظهر عاجزة عن أداء
مهمتها في الحماية والرعاية ليس حكرا ً على لبنان ،فهو
من ثوابت علم االجتماع السياسي ،كما هو حاصل مكرر
في كل تجارب الدول الهشة القائمة على تراضي كيانات
وجماعات تنتسب للهويات الكامنة .والحصيلة الثانية
التي تقولها التجارب هي أن المكانة المميّزة للبنان في
عيون الخارج ،وهي مميّزة بعائداتها لمن يمتلك فيه وزنا ً
مؤثراً ،ومميزة بمخاطرها على من يترك تداعيات أزماته
خارج السيطرة ،ما يجعل كل التهاب في الوضع اللبناني
مدخالً لجذب التدخالت ،التي تسارع لصناعة تسويات
تعيد تركيب معادلة ج��دي��دة بين ال��م��ك�� ّون��ات والكيانات
الطائفية ،كما كان اتفاق الطائف ،وكما كان اتفاق الدوحة
كملحق تنفيذي لبعض آليات الطائف بتوازنات جديدة،
وتتح ّرك هذه المداخالت والتدخالت في قلب المتغيرات
الدولية واإلقليمية التي ول��دت في قلبها التسويات التي
سبقت ،وتلحظ التعديالت التي أصابت الموازين بين
الالعبين الخارجيين.
 ال يمكن مراقبة الوضع خالل العام الماضي من دونمالحظة أمرين واضحين ،األول أن الكيانات الطائفيّة التي
االجتماعي ،والمتموضعة
أصابها االهتزاز مع االنفجار
ّ
على ضفتين متقابلتين ف��ي ال��م��أزق الحكومي الراهن،
أي فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل
الطائفي ونجاحا ً
الحكومة ،تسجالن تصعيدا ً في الخطاب
ّ
في اإلمساك المتنامي بشارع طائفي كان يبدو موضوع
اه��ت��زاز وت��راج��ع وره��ان��ات على التغيير ف��ي مرجعيّته
السياسيّة وتسابق الوارثين المفترضين على لعب دور
البديل ،وربما نكون أمام صورة تتبلور يوما ًبعد يوم ،يظهر
فيها تيار المستقبل أقوى في طائفته ع ّما كان عشية 17
الوطني الحر بصورة
تشرين ،وبالتوازي يظهر فيها التيار
ّ
المسيحي رغم كل الكالم عن تراجعه
الممسك بالشارع
ّ
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2

الوطن � /سيا�سة

َمن يمنع ت�أ�سي�س
�سيا�سي جديد؟
نظام
ّ
} د .وفيق إبراهيم
السياسي اللبناني
االتفاق كامل على عمق انهيار النظام
ّ
وشلل األدوات التي تتشكل منها.
هذه الدرجة من االنهيار غير مسبوقة ،ألنها مرتبطة
بخطر لتشكيل نظام جديد إنما بمعادالت تنتمي الى األطر
الطوائفيّة القديمة نفسها .وه��ذا أمر مثير للعجب ،فهل
األطراف التي تستهدف النظام السياسي الحالي تستهدف
نظاما ً أم كيانا ً سياسيا ً وبالتالي دولة؟
لذلك فإن هذه اإلشكالية مرعبة ألنها تعني إلغاء دولة
لبنان عن الخريطة السياسيّة للمنطقة وربما إلغاء دول
أخ��رى من طريق إع��ادة بعثرتها على خريطة المنطقة
بما يتطابق مع ما سبق للوزير األميركي السابق هنري
كيسنجر أن دعا اليه قبل خمسين عاما ً تقريباً.
تزخر منطقتنا بعدد هائل من أقليات دينية وعرقية
بإمكان القوى الكبرى استخدامها لتصليب كيانات أو
إضعاف أخرى ،حسب ارتباطاتها بأصحاب المشاريع.
هذا يعطي فكرة عن مدى ضعف األقليات اإلسالمية
المنتشرة في الخليج العربي وق��وة أقليات أخ��رى في
مناطق سورية وال��ع��راق ولبنان هي أق��ل ع��ددا ً منها او
تمتلك بالتالي مساحات أكثر ضيقا ً ومحدودية ،لكنها تقع
في قلب المشاريع الكبرى السياسية للدول العظمى ،بما
يؤدي الى منحها أهميات تبدو كأنها في قلب التاريخ.
إن التركيز على الحركتين األميركيتين السياسية
تنصب على المشرق
واالقتصادية يكشف أن حركتهما
ّ
العربي.
وإال فلماذا لم تبدأ بشمال أفريقيا العربية حيث يشكل
األمازيغ البربر اكثر من ثالثين في المئة من سكانه في
المغرب والجزائر وليبيا وتونس ونحو  5في المئة من
المصريين.
كما أن أقباط مصر هم أهله األصليون وانحدر عديدهم
في مصر التي هي تحريف لكلمة «أ جيتوس» أي القبطي
م��ن  12مليون نسمة ال��ى خمسة ماليين فقط بسبب
سياسات الفقر واإلفقار.
ول��م��اذا ل��م ي��ت��ع��ام��ل م��ع ث�لاث��ة م�لاي��ي��ن شيعي من
السعوديين هم موجودون حتى اآلن في المنطقة الشرقية
وأنحاء مكة والمدينة .أي قبل آل سعود بألف عام على
األقل؟ ألن مشاريع التغيير العالميّة المخصصة للعرب،
تنحصر حاليا ً في الشرق العربي ش��رط أن تبتعد عن
البقرة الحلوب الخليجية من ح��دوده مع اليمن وحتى
بادية األنبار في العراق.
هكذا يصبح الهدف األميركي واضحا ً بالبرهان وليس
بالتحليل يبتدئ باليمن لتفكيكه ومنع أنصار الله من
تأسيس دولة واحدة قويّة فيه وصوال ً إلى العراق ،حيث
توصل المشروع األميركي الى ضرورة تفكيكه ألكثر من
دولة على أسس عرقية وطائفية ومذهبية.
ال تكتمل آف��اق النجاح لهذا المشروع اذا لم يقفز الى
سورية ليفككها مذهبيا ً وعرقيا ً ويحط رحاله في لبنان
المهيأ للتشرذم المذهبي والطائفي الى آخر اختراعات
السياسة في فنون اكتشاف لبنانيين من أصول تركية
صالحين لتشكيل كانتون.
بذلك يتضح أن لبنان على خط االنتظار يترقب متى
يظهر المقص األميركي ليبرع في لعبة التمزيق التي تخدم
المشروع األكبر بجزءيه الفلسطيني والسوري.
وينجلي أم��ام اللبنانيين بوضوح كيف أن التدابير
والعقوبات األميركية االقتصادية والسياسية التي
تستهدف لبنان بأسره ،إنما تندرج ضمن اطار المشروع
األميركي الشرق اوسطي االكبر الذي يلعب بقوة في اليمن
والعراق وسورية ،ليصل الى طرفه األقصى عند حدود
البحر المتوسط.
ه��ن��اك عنصر يفاجئ اللبنانيين ويكشف األب��ع��اد
السياسية للمشروع األميركي ،وه��و ان كامل عناصر
استبدال النظام اللبناني أصبحت كاملة من نظام طائفي
نموذج  1920الى نظام طائفي نموذج .2020
فلماذا ال يدفعه األميركيون للظهور؟ فالطرف الشيعي
كامن يتربّص والفريق السني ينتظر دورا ً خليجيا ً أكبر
يمنحه مصالح داخلية أكبر ،كذلك ال��درزي ال��ذي يحلم
بكانتون من الشوفين وعاليه ،ساعيا ً الى ربطهما ببعض
أنحاء البقاع الغربي من ناحية كفريا التي يمتلك كرومها
وليد جنبالط ويعتصرها نبيذا ً فاخراً.
أما المسيحيون فدويلتهم جاهزة وأكبر من حجمهم
الديموغرافي.
هنا قد يصطدم اللبنانيون بأن المشروع األميركي ال
يتماشى مع مطالبهم.
ألنه يريد حالً للقضية الفلسطينية وإسنادا ً للتفتيت
السوري ،وكيف تقبل «إسرائيل» بدويلة شيعية تبتدئ
من الجنوب حيث أساس بلواها وما تشعر به من خطر
عليها؟
لذلك يمنع األميركيون حاليا ً تأسيس نظام فدرالي
جديد أصبح جبران باسيل الوزير السابق ورئيس التيار
الوطني من أنصاره إنما على اساس المركزية موسعة
تدفع ربما الى التقسيم الفعلي .بذلك يتضح أن األميركيين
يفجرون النظام السياسي اللبناني وهم الذين
هم الذين ّ
يمنعون تشكيل بديل عنه ،وذلك لظهور عقبات حالت دون
تنفيذ الخطط األميركية في اليمن والعراق وسورية.
ما يقتضي ممارسة فنون االنتظار والترقب حتى تتضح
نتائج الصراعات العسكرية في تلك المناطق بشكل
أوضح.
واذا كان األميركيون مجبرين على الترقب واالنتظار،
فلماذا اذا ً يجب على القوى السياسية اللبنانية أن تنتظر
بدورها؟
إن تعددية القوى السياسية اللبنانية وعدم تمكن حتى
قسم منها في اإلمساك بالجغرافيا السياسية اللبنانية
يفرض عليها أن تقف في طابور االنتظار اإلقليمي وذلك
لعجزه عن التم ّرد على القرار األميركي.
لبنان اذا ً أمام انتظارين حلف المقاومة ينتظر انتصارات
أكبر في اليمن والعراق وسورية وحلف جعجع  -جنبالط
 المستقبل ،يترقب انتصارا ً إسرائيليا ً خليجيا ً أميركيا ًعلى محور المقاومة.
وال شك في أن الطابع الوطني لقتال حلف المقاومة هو
مَن يدفع باتجاه انتصار الشعوب في زمن يلوح في األفق
القريب.

خفايا
قالت مصادر صحيّة إن عدد اإلصابات
الناجمة عن التزاحم في التجمعات
التجارية تحسبا ً لإلقفال قد يعادل نسبة
التخفيض في اإلصابات المتوقع من
اإلقفال ،وقالت إن الخبر الجيّد يتمثل
بزيادة عدد أسرة العناية الفائقة ألنه
الشيء الوحيد الموثوق من أهميته.
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هل ال�شعب �شريك في قتل ال�شرف ليحيا عار المافيات؟
علي بدر الدين
ي��روى أنّ ج��ن��ودا ً غ��زوا قرية صغيرة نائية ،ون ّكلوا بأهلها،
واغتصبوا نساءها ،ما ع��دا واح��دة ،رفضت وق��اوم��ت الجندي
وقتلته وقطعت رأسه .وبعد أن أنهى الجنود ،غزوتهم وارتكبوا
جريمتهم ،وعادوا إلى معسكرهم ،خرجت النساء ،من بيوتهن،
يتحسرن ويبكين والدموع تتدفق من عيونهن ،على ما تع ّرضن
ّ
ل��ه ،باستثناء الناجية الوحيدة منهن ،التي خرجت من بيتها،
تحمل رأس الجندي الذي حاول االعتداء عليها ،وتعبّر أمام النساء
األخريات عن جرأتها وشجاعتها وعزة نفسها ،وعن احتقارها
لهن ،وقالت أمامهن ،هل كنتن تظنن ،ان أتركه يغتصبني ،من
دون أن أقتله او يقتلني ،فاستهجن جميعهن ،ورح��ن ينظرن
ال��ى بعضهن ن��ظ��رات حقد عليها وان��ت��ق��ام منها ،وق��� ّررن قتلها
والتخلص منها ،حتى ال يخضعن ،ألسئلة أزواج��ه��ن وأهلهن،
وسؤالهن ،لماذا لم يتشبّهن بها ويقاومن الجنود الغزاة ،وفي
غفلة منها أقدمن على قتلها بدم بارد ،ومعها قتلن الشرف فيها
ليحيا العار.
هذه الرواية ،إنْ كانت أسطورة او من فعل الخيال ،أو واقعية،
فإنها ،في جوانب كثيرة منها ،تشبه ،واقع الحال في لبنان ،في
أكثر من تفصيل ،صغيرا ً كان او كبيراً ،وقد تع ّرض ،منذ ما قبل
إعالن دولة لبنان الكبير وبعدها ولغاية اليوم لغزوات خارجية،
ح��ي��ث ت��� ّم اغ��ت��ص��اب خ��ي��رات��ه واق��ت��ص��اده وق����راره ف��ي السيادة
واالس��ت��ق�لال ،وح��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي��ه ،وح��ري��ت��ه ول��ق��م��ة عيشه،
وأمعنت بشعبه تقتيالً ،واع��ت��ق��االً وخطفا ً وتفقيرا ً وتجويعاً،
وتقسيما ً وفتنا ً وحروباً ،بعد خروج الغازين و»إنجاز» مهامهم
وتحقيق أهدافهم ،جرى تسليمه لطبقة سياسية تمثلهم ويثقون
بها ،الستكمال مشروعهم وتنفيذ أجنداتهم ،وكانت فعالً على
ق��در كبير م��ن «المسؤولية واألم��ان��ة» ،إل��ى ح�� ّد أنها كانت أكثر
«حرصاً» من مشغليها.
ال عجب في أنّ لبنان وصل إلى هذه المرحلة الكارثية التي
ت��ؤش��ر إل���ى ان��ه��ي��ارات م��ت��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى ك��� ّل ال��م��س��ت��وي��ات ،وتهدّد

م��ص��ي��ره وح��ي��اة واس��ت��ق��رار دول���ة وش��ع��ب وم��ؤس��س��ات ،باتوا
جميعا ً ع��ل��ى م��ح ّ
��ك ال��ه�لاك .إن��ه��ا غ���زوة داخ��ل��ي��ة ج��دي��دة بعقول
ّ
��ج��رة وم��ت��واط��ئ��ة وم��ت��ف��ل��ت��ة م��ن ك���ل ال��ض��واب��ط والمعايير
م��ت��ح ّ
الوطنية واإلنسانية ،وهي التي كانت سببا ً مباشرا ً لما يشهده
هذا الشعب من فساد ونهب وصفقات وسمسرات ،وخالفات
وص��راع��ات ،ال تنتهي ،على م��واق��ع السلطة وم��ق��دّرات الدولة
وحقوق الناس ،وعلى التحاصص والتقاسم في البشر والحجر
والنفوذ واألرزاق واألم��وال العامة والخاصة واألمثلة كثيرة،
ال تع ّد وال تحصى ،وه��ي على م��رأى ومرمى عيون اللبنانيين
المقيمين والمغتربين ،الذين «يتن ّعمون» فيها وقد أوصلتهم إلى
الحضيض ،والى أحضان الفقر والجوع والبطالة والمرض.
هذه الغزوة مستم ّرة منذ عقود ،ولم تنته فصولها بعد لتمحو
ك�� ّل أث��ر م��ن ال��وط��ن وال��دول��ة وال��ش��ع��ب ،ألنّ الطبقة السياسية
والمالية والسلطوية الحاكمة في ك ّل الحقبات التي عبرت ،عمدت
لتسهيل مهمتها إل��ى ع��زل ك�� ّل مواطن حر وشريف ونزيه عن
سدة الحكم والمسؤولية ،لتبقى وحدها تسرح وتمرح ،وتركب
«طرابيش» لبعضها وتمارس ساد ّيتها بإذالل هذا الشعب ،الذي
بات تابعا ً ومترتهنا ً وخائفا ً ومشلول الحركة والفعل ،وال قدرة
له على مقاومة هؤالء الغزاة الذين شلوا تفكيره وإرادت��ه ،ولم
يعد قادرا ً إال على الطعام ،انْ وجده ،وإال على غزو التعاونيات
وال��س��وب��ر م��ارك��ات ل��ش��راء م��ا تبقى ف��ي��ه��ا ،خشية ان تفقد من
األسواق ويحرم نفسه من التلذذ بها ،باحثا ً عن ذاته واستمراره
في حياة يذ ّل فيها ك ّل يوم ،في وقوفه طوابير لينال حصته قبل
ان تنفذ ،ويكدّسها في البيوت ليأكلها العفن وتنتهي صالحيتها
ويرميها في «المكبات» طعاما للجائعين الذين يبحثون عنها في
أكوام النفايات ،أو للكالب والقطط المش ّردة في الشوارع.
ثبت بالتجربة انّ ه��ذا الشعب ع��دو نفسه ،ألن��ه فقد ال��دواء
وال��م��اء وال��ك��ه��رب��اء وال��ص��ح��ة وال��س�لام��ة واألم����ان وك��� ّل ح��ق له
ول��م يتحرك او يعترض اال ن���ادراً ،وت��رك «م��اف��ي��ات» السياسة
واالقتصاد والمال والفساد والتحاصص ،تمعن في ممارسة
هواياتها عليه ،في «تزليطه» وسلخ جلده وإهماله وحرمانه،

ليس فقط من مق ّومات معيشته ،بل من أحالمه وآماله ،في ان
يكون الغد أفضل.
هذا الشعب لم يدرك بعد ،او يتعظ من تجاربه من أنه بغزواته
المتك ّررة لشراء ما يحتاجه وما ال يحتاجه ،بأنّ أفخاخا ً قد نصبت
له عن قصد ،ووقع فيها ،وهو بفعلته أو غبائه ال فرق ،يشجع
التجار الجشعين ،على بيع سلعهم المكدّسة في المستودعات
منذ سنوات وبأسعار خيالية ،وانّ أكثرها أو بعضها على األق ّل،
ملغوم وفاسد ،وأنّ االحتشاد في األماكن المغلقة من شأنه أن
ينقل له ع��دوى الكورونا ،وعندها سيفقد شهية األك��ل ويحرم
م��م��ا ك�� ّدس��ه ف��ي ب��ي��وت��ه ،وان���ه ت��رك ل��م��اف��ي��ات السياسية والمال
واإلق��ت��ص��اد ان تتالعب ب��ه وتستنزف م�� ّدخ��رات��ه ،وال يحصل
منها سوى على الوعود ومزيد من الكذب والنفاق المتبادلين
وه��م��ا ملحها ،وان���ه ف��ي آخ��ر أول��وي��ات��ه��ا ،واه��ت��م��ام��ات��ه��ا ،وان ال
أي سطر ف��ي أج��ن��دات��ه��م ،وق��د وصلته
وج��ود ل��ه ولحقوقه ف��ي ّ
الرسالة األخيرة القاتلة كعيّنة من السجال غير المسبوق بين
ت��ي��اري��ن سياسيين لهما حيثيات طائفية ومذهبية وسياسية
ونيابية ومصلحية مشتركة ،أق��ل��ه للمدى القريب األت���ي ،ألنّ
المصيبة والمصالح وتوزيع الحصص ستجمعهما من جديد،
ألنّ السياسة بمفهومها عند هؤالء هي ف ّن الكذب ،قاموسها ال
ينطق إال بالكذب حين يلتقون ،وعندما يختلفون ،كما يكذبون
على ال��ن��اس ،وليس هناك أح��د م��ن ك�� ّل ه��ذه الطبقة ،ال يمارس
طقوس التكاذب والتصالح ،وفق مقتضيات المصلحة ،ولديهم
«الجرأة» ،ليقولوا بوقاحة «عفا الله عما مضى» وإنهاء حفالت
جنون الكذب بالتعادل ،تحت مقولة ال غالب وال مغلوب سوى
الشعب ،بعناوين وشعارات ملفقة وملغومة ومن أجل المصلحة
الوطنية العليا.
استفق أيها الشعب من غيابك ،وغيبوبتك التي طالت دون
مب ّرر ،إال إذا كنت شريكا ً في قتل الشرف ليحيا عار المتسلطين
الفاسدين والسارقين ،وإذا لم تخرج من صمتك وخنوعك وما
تعتقده قدراً ،اآلن قبل الغد ،أكتب وصيتك وتش ّهد على روحك
ألنّ موتك جوعا ً أو مرضا ً او قهراً ،بات قريبا ً وحتمياً!...

لبنان ّ
قدم �شكوى �إلى مجل�س الأمن وغوتيري�س
ّ
�ضد االعتداءات «الإ�سرائيلية» على ال�سيادة
ق���دّم وزي���ر الخارجية والمغتربين ف��ي حكومة
تصريف األع��م��ال شربل وهبة عبر مندوبة لبنان
الدائمة ل��دى األم��م المتحدة السفيرة أم��ل مدللي،
بنا ًء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون ،شكوى إلى مجلس األمن الدولي وإلى األمين
ال��ع��ام للمنظمة ال��دول��ي��ة أنطونيو غوتيريس ض ّد
«االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر
الخروق الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة
أيام والتي ُتعتبر خرقا ً فاضحا ً لقرار مجلس األمن
الدولي الرقم  ،1701ما يستوجب من مجلس األمن
الدولي إدانة إسرائيل على هذه االعتداءات ووضع
حد لها فورا ً حفاظا ً على االستقرار واألمن والسلم
في المنطقة».
وف��ي ه��ذا السياق ،أش���ارت نائبة رئيس مجلس
الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف األعمال
زينة عكر ،في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي لنائب
بيان ح��ول إل��ى أن��ه «منذ مطلع األسبوع الماضي،
يشهد لبنان تحليقا ً كثيفا ً لطيران العدو اإلسرائيلي
ال��ح��رب��ي واالس��ت��ط�لاع��ي وع��ل��ى ع��ل�� ٍو منخفض ،ما
يش ّكل خ��روق��ا ً فاضحة ل�لأج��واء اللبنانية وإث��ارة
للذعر في صفوف المواطنات والمواطنين اللبنانيين
خصوصا ً األطفال منهم».
ولفتت إلى أن المتحدث باسم «يونيفيل» أندريا
تيننتي ،أك��د «أن ه��ذه االنتهاكات المستم ّرة تزيد
ال��خ��وف بين ال��س��ك��ان المحليين ،وت��ق�� ّوض جهود
قوات الطوارىء الدولية للح ّد من التوترات وتهيئة

بيئة أمنية مستق ّرة في جنوب لبنان».
وقالت عكر «نشهد ه��ذه االنتهاكات المتواصلة
ت��ت��زاي��د ألج��وائ��ن��ا وس��ي��ادت��ن��ا ول��ل��ق��رار  ،1701في
الوقت الذي نسمع فيه إدان��ات وردود فعل شاجبة
وشديدة اللهجة تح ّمل لبنان المسؤولية عند عبور
راع عن طريق الخطأ وألمتار معدودة من الحدود
اللبنانية».
ودع���ت األم���م ال��م��ت��ح��دة إل���ى «ض�����رورة التدخل
لوضع حد لهذه ال��خ��روق واالنتهاكات في أسرع
وقت ممكن ،والطلب من الجانب اإلسرائيلي التزام
تطبيق القرار  1701بمندرجاته كافة».
���ب الله
ب�����دوره ،غ���� ّرد وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة ع��م��اد ح ّ
عبر حسابه على «ت��وي��ت��ر» س��ائ�لاً «ه��ل ستتح ّمل
األم���م المتحدة مسؤولياتها وت��وق��ف االع��ت��داءات
«اإلسرائيلية» المتكررة؟».
وتساءل عميد المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن ،في تصريح «إلى متى يبقى
العالم صامتا ً على السياسة الرعناء التي تعتمدها
إسرائيل في خرقها السيادة اللبنانية والقرارات
الدولية» .وق��ال «ه��ل يبقى العالم الغربي والمؤ ّثر
م��ك��ت��وف ال��ي��دي��ن ع��ل��ى االخ���ت���راق���ات اإلسرائيلية
الفاضحة للسيادة اللبنانية ج��وا ً وأرض���ا ً وبحراً،
وه���ل ي��ص��م��ت ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ع��ل��ى السياسة
اإلسرائيلية الرعناء البلقاء العين ،التي ال تقيم وزنا ً
لقرارات األمم المتحدة وال لمجلس األمن والسيما
القرار 1701؟».

وتابع «إنّ ما يحدث من خرق للسيادة اللبنانية
بطائرات للعدو لهو أشبه بالفضيحة المدوية بعد
االنتهاكات اإلسرائيلية الجوية المتواصلة للبنان،
ول��ل��ق��رار ال���دول���ي رق���م  ،1701ح��ت��ى ع�ل�ا هدير
الطائرات الحربية اإلسرائيلية على علو منخفض،
وال���ذي أث��ار الهلع ف��ي نفوس السكان اآلمنين في
العاصمة بيروت والجبل ،وك��أن إسرائيل تسخر
بهذا ال��ر ّد المتطاول على كرامة المنظمة الدولية،
غير عابئة بأية مطالبة الحترام القواعد القانونية في
التعامل ،ال شرعة الغاب».
وختم الخازن «أمام هذا التصعيد المتهور ال ب ّد
من أن نح ّول كل إهتماماتنا ،إلى تحصين الموقف
الداخلي لمواجهة الضغوط المتزايدة على لبنان من
خالل تأليف حكومة إنقاذ بسرعة وتعزيز التالحم
على كل المستويات التي تش ّكل خط الدفاع األول
عن لبنان ووحدته».

راع
خطف ٍ

وف���ي ج��دي��د خ���رق ال��س��ي��ادة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،أقدمت
دورية تابعة للعدو «اإلسرائيلي» عصر أمس ،على
خطف الراعي اللبناني ح .ز ،في محلة بسطرة في
كفرشوبا واقتادته إلى داخل األراضي المحتلة.
وحلّق الطيران الحربي «اإلسرائيلي» المعادي،
في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو
متوسط ،منفذا ً غ��ارات وهمية .كما حلّق الطيران
المعادي ،في طلعات متتالية ،في أجواء الجنوب وال

سيما فوق القطاعين الغربي واألوسط وصوالً إلى
بيروت ،على علو منخفض.
وأك���د ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م ق���وات «يونيفيل»
آندريا تيننتي خطف الجيش «اإلسرائيلي» الراعي
وقد أبلغت «يونيفيل» الجيش اللبناني باألمر ،مشيرا ً
إلى أن القائد العام لقوات األمم المتحدة في الجنوب
اللواء ستيفانو ديل كول أجرى اتصاالت بالطرفين
لتأمين إطالق سراح الراعي.
وأع��ل��ن أن «يونيفيل» ستفتح «تحقيقا ً لكشف
مالبسات الحادث ،بما في ذلك المكان الدقيق الذي
ت ّم فيه اعتقال الرجل».
من جهته ،اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير
ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ق��اس��م ه��اش��م ف��ي ت��ص��ري��ح ،بعد
اتصاالت أجراها مع قيادتي الجيش وقوات الطوارئ
الدولية لإلفراج عن الراعي اللبناني حسن زهرة
الذي خطفته قوة كوماندوس للعدو «اإلسرائيلي»،
أن «خطفه من مزرعة بسطرة ،وهي جزء مح ّرر من
مزارع شبعا المحتلة ،هو اعتداء على أراض لبنانية
وانتهاك للسيادة الوطنية وخرق للقرارات الدولية،
ال��ت��ي ت��ؤك��د همجية ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي وغطرسته
والتي تتطلب كشف ممارسات هذا العدو وعدوانيته
ونواياه تجاه وطننا أمام المجتمع الدولي والمنظمة
الدولية اللذين ساهما في تفلّت هذا العدو ،بسبب
الدعم والغطاء الذي استند إليه الكيان الصهيوني
من دول العالم واستباح كل المواثيق والقرارات
وأمعن في ممارساته الهمجية».

اجتمعت �إلى الكعكي والق�صيفي ومحفوظ

عبد ال�صمد :لت�سهيل عمل الإعالميين من دون قيود
دع��ت وزي��رة اإلع�لام في حكومة تصريف األع��م��ال الدكتورة
منال عبد الصمد نجد إلى اجتماع في مكتبها بالوزارة ،حضره
نقيبا الصحافة والمح ّررين عوني الكعكي وج��وزف القصيفي
ورئيس المجلس الوطني لإلعالم عبد الهادي محفوظ ،وجرى
البحث في موضوع استثناء اإلعالميين من منع التجول وفقا ً
لقرار اإلقفال.
وأك��د المجتمعون استثناء الصحافيين واإلعالميين واألطقم
اإلعالمية من قرار منع التجول ،بحيث يعود للمؤسسة اإلعالمية
تحديد حركة العاملين لديها وف��ق حاجتها ،مع م��راع��اة ظروف
جائحة كورونا.
وأك��دت عبد الصمد وقوفها إل��ى جانب اإلعالميين وحرصها
على القطاع اإلعالمي ،مشدّد ًة على «ضرورة إعادة التالحم بيننا
موحد على المستوى اإلعالمي للدفاع عن هذا
للوصول إلى قرار
ّ
القطاع ومنع أي تجاوزات أو مخالفات» ،مشير ًة الى أهمية دور
النقابات.
ولفتت إل��ى أنها «تواصلت م��ع وزي��ر الداخلية والبلديات في
حكومة تصريف األع��م��ال محمد فهمي ف��ي ش��أن البند الخاص
الملحة التي
باإلعالميين ح��ول استثنائهم ،وذل��ك وف��ق الحاجة
ّ
يجب أن تحدّدها المؤسسة المعنية ،ونحن علينا أن نضع إطارا ً
عا ّما ً مع ضرورة تسهيل عمل اإلعالميين من دون قيود» .وأكدت
أن «على اإلعالميين اعتماد بطاقتهم الصحافية لتسهيل تنقلهم»،
مشدّد ًة على أن «وزارة اإلعالم أبوابها مفتوحة أمام اإلعالميين
كونها المرجع الرسمي في كل ما يتعلق بأمورهم».
مس
م��ن جهة أخ���رى ،ش���دّدت عبد الصمد على رفضها «أي ّ
بالحريات» ،الفت ًة إلى دور «اإلعالم التوجيهي والتوعوي لإلضاءة
على مخاطر وباء كورونا وتأكيد وجوب اتخاذ اإلجراءات الالزمة
للوقاية منه».
بدوره ،قال الكعكي «الظروف صعبة جدا ً خصوصا ً موضوع
الكورونا ال��ذي يخيف البلد بأكمله ،وي��وم��ا ً بعد ي��وم ت��زداد هذه
الجائحة ووص��ل��ت األع����داد ف��ي ال��ع��ال��م ك��ال��والي��ات المتحدة إلى
الماليين» .ووج��ه ال��ل��وم إل��ى «اللبنانيين المستهترين ال��ذي��ن ال
يدركون الخطورة الحقيقية للموضوع».
ً
وشكر الكعكي لعبد الصمد «وقوفها دائما إلى جانب اإلعالم
وحرصها عليه وتقديرها ألهميته خصوصا ً في هذه الظروف التي
نعيشها» .وقال «كل القطاع اإلعالمي في مركب واحد وواجباتنا
أداء رسالتنا بكل شفافية وتج ّرد ومحبة ووضع مصلحة الوطن
قبل كل شيء في هذه الظروف الصعبة».
أم��ا القصيفي فأشار إل��ى أن��ه «ت�� ّم البحث خ�لال االجتماع في
موضوع الترتيبات التي يجب أن ُتتخذ على صعيد اإلعالم مواكب ًة
لإلجراءات والتدابير التي اتخذها المجلس األعلى للدفاع لمواجهة

عبد الصمد مجتمعة إلى الكعكي والقصيفي ومحفوظ في وزارة اإلعالم أمس

جائحة كورونا ودور اإلعالميين فيها».
وقال «اآلراء كانت متطابقة مع الوزيرة عبد الصمد لجهة أنه
ال ق��ي��ود على ت��ج��ول الصحافيين واإلع�لام��ي��ي��ن وس��ائ��ر األطقم
اإلعالمية ،ألن من واجب هؤالء أن يواكبوا التطورات على األرض
وأن ينقلوا الحدث إلى ال��رأي العام اللبناني خصوصا ً أن هناك
وملحة كي يكون المواطنون
َح ْجرا ً عا ّما ً وهناك ضرورة قصوى
ّ
على بيّنة من ك�� ّل ش��يء .وق��د أص��ررن��ا على أن يكون االستثناء
شامالً لكل القطاع اإلعالمي ،وهذا أمر لن نتنازل عنه والوزيرة
ع��ب��د ال��ص��م��د أ ّي���دت ه��ذا ال��م��وض��وع وأك���دت وق��وف��ه��ا إل��ى جانبنا
ليمارس الصحافي حريته».
وشكر القصيفي لوزيرة اإلعالم «وقوفها إلى جانب النقابات
الصحافية واإلع�لام��ي��ة ف��ي ض���رورة ع��دم منع الصحافيين من
ممارسة عملهم».
على صعيد آخر ،وجهت عبد الصمد كتاباً ،إلى وزير الخارجية
والمغتربين في حكومة تصريف األعمال شربل وهبة ،طلبت فيه

دعوة سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي «لالحتجاج على
ما ورد في صحيفة «اليوم السابع» المصرية بتاريخ  11كانون
الثاني  ،2021من ك�لام مسيء بحق الشعب اللبناني والتخاذ
اإلجراءات المناسبة بغية عدم تكراره».
إل��ى ذل��ك ،دع��ت «ج��ري��دة ال��ط�لاب» في جامعة القديس يوسف
( )Campus-Jالوزيرة عبد الصمد إلى لقاء افتراضي بعنوان
«الصحافة ...رؤي��ة  ،»2021مع طالب من جامعات لبنان ،عبر
تطبيق  ،Zoomالتاسعة والنصف من صباح اليوم األربعاء.
وستتحدث عبد الصمد في محور بعنوان «الصحافة في لبنان،
أين نحن؟».
و ُيمكن متابعة اللقاء عبر الدخول إلى الرابط اآلتي:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82013095021?pwd=NX
RTWXNVVG1uck5TK01yMk03dVp2QT09
Meeting ID: 820 1309 5021
Passcode: 533272
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اأول القلقين من انحدار الإمبراطورية الأميركية وفقدان م�صلها
} حسن حردان
شكل حدث اقتحام مبنى الكونغرس األميركي من قبل
أنصار الرئيس األميركي دونالد ترامب لإلطاحة بنتائج
اإلنتخابات وضمان بقائه في البيت األبيض بعد  20الشهر
الحالي ،شكل منعطفا ً في مسار األزمة البنيوية السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،التي تعاني منها اإلمبراطورية
األميركية ،والتي تفاقمت في عهد إدارة ترامب..
واذا كان العالم اعتبر هذا المشهد عالمة من عالمات التصدّع
الذي تشهده اإلمبراطورية األميركية ودليالً على دخولها في
مسار من اشتداد الصراعات الداخلية ،يفاقمها انتهاء مرحلة
صعود اإلمبراطورية وازدهارها ،ودخولها مرحلة التراجع
واألفول واالضمحالل على غرار اإلمبراطوريات التي سبقتها
في التاريخ ..اال انّ هذا المشهد كان صادما ً في الدول الحليفة
ألميركا ،والتي تعتمد على ق ّوتها وهيمنتها الدولية ،ال سيما
كيان العدو الصهيوني ال��ذي يستند في استمرار وجوده
وتفوقه العسكري واالقتصادي إلى المصل األميركي ،الذي إذا
ما انقطع فإنه سيحرم الكيان من هذا المصل الحيوي لوجوده
المصطنع القائم على قوة اإلرهاب والقمع..
وأهمية هذا المصل األميركي في وجود كيان العدو عبّر
عنه أخيراً ،قبل حدث اقتحام الكونغرس ،نائب رئيس وزراء
العدو موشيه يعلون الذي اعتبر انّ تراجع الهيمنة األميركية
في المنطقة يثير القلق في «إسرائيل» ،التي تعتبر الواليات
المتحدة مركبا ً هاما ً من مركبات أمنها ...لذلك فإنّ «إسرائيل»

يتجسد في
قلقة من تآكل مكانة أميركا ،وأنّ هذا التآكل
ّ
الصعوبات التي تواجهها واشنطن في كبح منافسيها في
المنطقة والحفاظ على ثقة حليفاتها..
ه��ذا القلق «اإلسرائيلي» من تراجع الهيمنة والمكانة
األميركية في المنطقة والعالم ،يؤشر إل��ى م��دى العالقة
العضوية التي تربط «إسرائيل» بأميركا ،فإذا كانت أميركا
قوية ومهيمنة فإنّ ذلك ينعكس إيجابا ً بتعزير قوة «إسرائيل»،
أما إذا ضعفت أميركا وتراجعت هيمنتها ،فإنّ «إسرائيل»
سوف تضعف قوتها ،ويتراجع سلطان احتاللها..
يقول أحد المعلقين ،في إشارة بليغة إلى حيوية الدعم
األميركي بالنسبة ل� «إسرائيل»« :إذا غيّمت السماء في
واشنطن ف��إنّ على اإلسرائيليين حمل المظالت خشية
التبلل».
من هنا فإنّ استمرار تراجع وضعف أميركا واضمحالل
قوتها سوف ي��ؤدّي إلى انعكاسات سلبية كبير وصاعقة
على كيان االحتالل الصهيوني ،في ك ّل النواحي ،العسكرية
واالقتصادية والسياسية..
على أنّ تراجع الهيمنة والقوة األميركية وانشغالها في
المتفجرة ،والذي لعب حلف المقاومة دورا ً
أزماتها الداخلية
ّ
أساسيا ً فيه ،من خالل استنزاف القوة األميركية وإفشال
وإحباط أهداف حروبها المباشرة وغير المباشرة ،إنما يشكل
الفرصة المواتية لتحقيق ما يلي:
أوالً ،تشديد ض��رب��ات المقاومة ض�� ّد ق���وات االح��ت��الل
األميركية وأدواتها وأعوانها لتسريع إلحاق الهزيمة النهائية

وفد اأهالي �سهداء الإطفاء
تب ّلغ من �سوان �سدور مذكرات الإنتربول
زار وفد من أهالي شهداء فوج اإلطفاء في انفجار مرفأ
بيروت أم��س ،نقابة المحامين ووزي��رة العدل في حكومة
تصريف األعمال ماري كلود نجم ،ثم المحقق العدلي القاضي
فادي صوان حيث اطلع منه على ما توصل إليه التحقيق.
وعلى األثر ،أوضح المتحدث باسم األهالي وليم نون أن
الوفد «استوضح من القاضي صوان متابعته للتحقيقات
وسأله ع ّما إذا كان قد استرد الملف بعد قرار محكمة التمييز
وعن متابعة التحقيقات».
وأش��ار ن��ون إل��ى أن «ص��وان أبلغ الوفد ب��أن اإلنتربول
الدولي أصدر مذكرات في حق ثالثة أشخاص منهم صاحب
شحنة نيترات األمونيوم وقبطان السفينة».
وك��ان اإلنتربول قد أص��در النشرة الحمراء لألشخاص
الثالثة المشار إليهم وهم :إيغور غريشوشكين وهو رجل

أعمال روسي مالك السفينة «روسوس» التي حملت شحنة
األمونيوم إلى بيروت ،وبوريس بروكوشيو وهو روسي أيضا ً
وكان قبطان السفينة آنذاك ،إضاف ًة إلى مواطن برتغالي وهو
المتفجرة من مصنع في
خورخي موريرا الذي اشترى المواد
ّ
جورجيا ،وكان زار العنبر رقم  12في المرفأ في العام 2014
حيث تم تخزين األمونيوم ،وق��د تسلمت النيابة العامة
التمييزية ،عبر المحامي العام التمييزي القاضي غسان
الخوري ،نسخا ً من اإلشعارات الحمر.
والنشرة الحمراء التي يصدرها اإلنتربول الدولي هي
بمثابة طلب إل��ى األجهزة األمنية إلنفاذ القانون في كل
أنحاء العالم وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله موقتا ً في
انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة
المحلية في أي دولة من الدول األعضاء في المنظمة.

«لبنان القوي» :ل�ستئناف الرئي�س المك ّلف
عمله بعيد ًا عن ا ّأي تاأثيرات
أوضح تكتل «لبنان القوي» أنه ينتظر أن يبادر الرئيس
المكلّف تأليف الحكومة سعد ال��ح��ري��ري «إل��ى وتكون
إصالحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها» ،داعيا ً «الرئيس
المكلّف ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيدا ً عن أي تأثيرات
والتزاما ً بالقرار السيادي اللبناني وبالحاجة القصوى لقيام
حكومة إنقاذ».
من جهة أخرى ،دعا التكتل ،في بيان إثر اجتماعه الدوري
إلكترونيا ً برئاسة النائب جبران باسيل« ،اللبنانيين إلى
االلتزام بقرارات المجلس األعلى للدفاع لمواجهة جائحة
ك��ورون��ا ألن لبنان دخ��ل مرحلة الخطر بسبب اكتظاظ
المستشفيات بالمرضى وتزايد المصابين بصورة مضطردة.
وفي مقدم اإلجراءات المطلوبة التزام عدم التجول واحترام
التباعد وارت��داء الك ّمامة والتزام معايير النظافة العامة»،
مؤكدا ً أن «األجهزة األمنية مدع ّوة للتشدّد في قمع المخالفات
ألن التراخي سيزيد من اإلص��اب��ات علما ً بأنه لن يكون

باستطاعة لبنان أن يؤ ّمن اللقاح لجميع المواطنين في وقت
قريب».
وك ّرر دعوته «حكومة تصريف األعمال لتتحمل مسؤولياتها
في ترشيد الدعم بما يحمي مئات آالف اللبنانيين الذين
أصبحوا تحت خط الفقر ،من دون إف��راغ لبنان مما يملكه
من احتياط العمالت األجنبية» ،مؤكدا ً أن «رفع الدعم هو
من مسؤولية السلطة التنفيذية التي بإمكانها التعاون مع
ّ
مضطرة
السلطة التشريعية لكي ال تجد هذه األخيرة نفسها
للتدخل من أجل تطويق األزمة».
وشدّد على «تطبيق قانون الدوالر الطالبي» ،محذرا ً من
«محاوالت االلتفاف عليه بوضع العراقيل سواء من جانب
المصارف أو من جانب المصرف ال��م��رك��زي» ،م��ؤك��دا ً أن
«المسألة تتصل بالطالب اللبنانيين الموجودين في الخارج
والذين يعانون لتأمين متطلبات التعليم والحياة».

حب اهلل و»الجبهة الديمقراطية» :لمواجهة
ّ
التحالف الأميركي ـ «الإ�سرائيلي» التطبيعي

أمر...
لبنان بين
المر وال ّ
ّ
بها وإجبار إدارة الرئيس جو بايدن على أخذ قرار االنسحاب
من سورية والعراق..
ثانياً ،إحداث التح ّول الكبير في موازين القوى لمصلحة
حلف المقاومة ،وعودته إلى توجيه جهوده وطاقاته باتجاه
مواجهة كيان العدو الصهيوني ألجل تصعيد حرب المقاومة
المسلحة ضدّه الستنزافه ومفاقمة أزماته الداخلية وإجبار
على التراجع تلو التراجع...
انّ ما يجري من تفجر للنموذج األميركي وتصدّعه ما كان
ليت ّم لوال:
 � 1المقاومة الضارية التي واجهت القوة االستعمارية
األميركية الصهيونية العربية الرجعية ،في العراق ولبنان
وسورية وفلسطين واليمن وف��ي مواجهة إي��ران ،ونجاح
المقاومة في إلحاق الهزائم المتتالية بالمشروع األميركي
للسيطرة والهيمنة على المنطقة.
 � 2ولوال المقاومة التي خاضتها روسيا والصين ودول
أميركا الالتينية وكوريا الديمقراطية إل��خ ...في مواجهة
الهيمنة األميركية األحادية.
ولهذا ف��إنّ استمرار ه��ذه المقاومة هو الكفيل بإلحاق
الهزيمة الحتمية بمشروع الهيمنة االستعمارية في العالم
وتسريع والدة نظام عالمي جديد متعدّد األقطاب ،وإسقاط
أح��الم الصهاينة في تصفية قضية فلسطين ،واستطرادا ً
تحرير فلسطين وك ّل األرض العربية من االحتالل الصهيوني
على طريق تحقيق تح ّرر األمة واستقاللها الحقيقي السياسي
واالقتصادي ،وك ّل تطلعاتها في الوحدة والتنمية والتقدّم...

حزب اهلل التقى لجنة الأ�سير �سكاف
زار أمين سر لجنة «أصدقاء األسير يحيى سكاف» جمال سكاف،
مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد في مكتبه.
ورحب أحمد بشقيق عميد األسرى وتوجه إليه وإلى جميع األسرى
في سجون العدو بالتحية ،وقال «إن الطريق الذي سلكه يحيى
سكاف في مقاومة االحتالل أثبت أنه الخيار الوحيد والصحيح
لمواجهة العدو ومشاريعه».
من جهته ،أعلن سكاف أن «الزيارة لإلخوة في حزب الله هي لتأكيد
التمسك بنهج المقاومة التي رفعت رأس كل ح ّر وشريف عاليا ً في
مواجهة الحملة الظالمة التي تستهدف قوى المقاومة في المنطقة»،
معتبرا ً أن «ما يحصل من حولنا من مشاريع تطبيعية مع كيان العدو
الغاصب هو أمر مدان ومرفوض شرعا ً وأخالقاً ،لما لهذا العدو من
تاريخ حافل بالمجازر الوحشية في أوطاننا واحتالله للمقدسات
اإلسالمية و المسيحية» .ودعا شعوب المنطقة إلى «االنتفاض بوجه
مشاريع التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته».
وحيّا سكاف «رج��ال المقاومة اإلسالمية البواسل وقيادتهم
الرشيدة بقيادة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله».

«تج ّمع العلماء»:
لت�سكيل حكومة طوارئ
اعتبر «تج ّمع العلماء المسلمين» أنه «مع استعداد البالد للدخول
في حال طوارئ صحية ناتجة عن التصاعد الخطير في عدد اإلصابات
بفيروس ك��ورون��ا والتي تستدعي حالة ط��وارئ من ن��وع آخ��ر لدى
تسرع في تأمين انتظام العمل الدستوري بتشكيل حكومة
المسؤولين َّ
طوارئ تواكب التدهور السريع على المستويات كافة ،ما زال المسؤولون
يقفون خلف متاريسهم السياسية يتبادلون االتهامات حول المسؤولية
عما حصل في هذا البلد».
ورأى «التج ّمع» في بيان بعد االجتماع الدوري لهيئته اإلدارية ،أن
األوض��اع الصعبة التي يم ّر بها لبنان «ال تسمح للفرقاء السياسيين
بتسجيل النقاط على بعضهم بعضاً ،بل يفترض فيهم االرتقاء إلى
مستوى المسؤولية الوطنية والتضحية بالمكاسب والمصالح
الشخصية والفئوية والحزبية لمصلحة الوطن الذي دخل غرفة العناية
الفائقة ولكن من دون طبيب يداوي ،وأدوية تعالج».
وأشار إلى أن «األوض��اع التي وصلنا إليها اليوم ليست ناتجة عن
حكومات وسياسات قريبة بل هي تراكم أخطاء وجرائم في حق الوطن
منذ مدة طويلة من الزمن ،والديون التي يرزح تحتها المواطن وتنهك
كاهل الوطن هي بسبب الحكومات المتعاقبة».
ودعا «التج ّمع» الشعب اللبناني إلى «ضرورة االلتزام بحال الطوارئ
الصحية للمساهمة في تخفيف عدد اإلصابات وللمساعدة في تخفيف
الضغط عن المؤسسات الصحية» .وطالب الحكومة ب��أن «تؤمن
إيصال المساعدات التي أقرتها للعائالت الفقيرة بأقصر فترة ممكنة
والعمل كي يستفيد منها الفقراء ،ال أن تذهب إلى غير المستحقين وتقديم
المحسوبيات على حساب االستحقاق».
ودعا إلى «إيقاف السجاالت السياسية في البلد واإلسراع في تأليف
حكومة إنقاذ وطنية تحظى بتأييد أغلب القوى السياسية وتراعي صحة
التمثيل بحسب حجم الكتل النيابية وأن يراعي الرئيس المكلّف سعد
الحريري المعايير الموحدة في عملية التأليف ،وأال يعير باال ً للتدخالت
الخارجية خصوصا ً من الواليات المتحدة األميركية ودول التطبيع
الخياني».
واستنكر «إعالن الخارجية األميركية وضع حركة «أنصار الله» على
الئحة اإلرهاب لديها» ،معتبرا ً «أن هذا القرار هو استمرار للحملة الهمجية
التي تقودها الواليات المتحدة األميركية على الشعب اليمني ،وفي الوقت
نفسه هي دليل على فشل الحرب التي شنتها على شعب اليمن وانتصار
لهذا الشعب الذي استطاع الصمود حتى هذه الساعة».
وتوجه ب�»التحية للمجاهدين األبطال الذين هاجموا دوريات االحتالل
الصهيوني في بلدة قباطيا في الضفة الغربية» ،معتبرا ً «أن هذه العملية
هي خطوة أولى في الطريق الصحيح لتحرير الضفة ،بل كامل فلسطين
من االحتالل الصهيوني».

�أخبار
خالل اللقاء بين حزب الله والديمقراطية
استقبل المسؤول عن العالقات الفلسطينية في حزب
حب الله وفدا ً قياديا ً من «الجبهة
الله النائب السابق حسن ّ
الديمقراطية لتحرير فلسطين» ض ّم المسؤول عن الجبهة في
لبنان علي فيصل وعدنان يوسف ومحمد خليل ،في حضور
معاون المسؤول عن العالقات الفلسطينية الشيخ عطاالله
ح ّمود.
وعرض الطرفان بحسب بيان دائرة العالقات اإلعالمية
في حزب الله «التطورات العا ّمة وأوضاع الفلسطينيين في
لبنان والشتات».
وأكد وفد «الجبهة الديمقراطية» خالل اللقاء أن «مصير
المشروع األميركي  -اإلسرائيلي هو الفشل المؤكد ،نظرا ً
إلى عدوانيته وانحيازه بكل تفاصيله إلى مصلحة العدو
اإلسرائيلي ،ونظرا ً إلى الشعب الفلسطيني المص ّر على
إسقاطه باعتباره مشروعا ً عنصريا ً واستعمارياً».
وجدّد اللقاء« ،الدعوة إلى تطبيق ما اتفق عليه فلسطينياً،
سواء في لقاء األمناء العامين أو قرارات المجلسين الوطني
والمركزي واللجنة التنفيذية ،والتي تدعو جميعها إلى
تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام ورسم إستراتيجية
نضالية موحدة قائمة على أساس برنامج سياسي مشترك
وتفعيل آليات المقاومة الشعبية الشاملة ،وسحب االعتراف
بإسرائيل والتحلّل من اتفاق أوسلو وملحقاته األمنية
واالقتصادية ،والذهاب إلى انتخابات شاملة لكونها المدخل
إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بجميع مكوناته
داخل فلسطين وخارجها».
ورأى أن «من شأن الوحدة استعادة الشراكة الوطنية
والتوافق على وصف طبيعة المرحلة لكوننا حركة تح ّرر

وطني لها كل الحق في مواجهة مشروع الضم وعمليات
االستيطان واالعتقال لكونها جرائم حرب موصوفة ،بما فيها
التعامل مع األسرى الفلسطينيين في المعتقالت الصهيونية
كرهائن ورفض إعطائهم اللقاح الخاص بفيروس كورونا،
ومن شأن كل ذلك أن يفتح الطريق لمواجهة مخطط الضم
والتطبيع وغ��ي��ره م��ن مشاريع على طريق بناء الدولة
المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين».
واعتبر أن «المشروع الصهيوني المدعوم أميركيا ً يستهدف
الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في آن ،ما يجعل من
التكامل في النضال الوطني والقومي أمرا ً ضرورياً» ،داعيا ً
إلى «حشد قوى المقاومة في مواجهة التحالف األميركي
 اإلسرائيلي التطبيعي وتعزيز كل مواقع القوة» .كما دعاالحركة الشعبية العربية إلى «تح ّمل مسؤولياتها لجهة
مواجهة عمليات التطبيع والتحالف السياسي والعسكري
بين بعض ال��دول العربية وال��ع��دو اإلسرائيلي» ،مقدّرا ً
للمقاومة في لبنان «موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني
وحقوقه الوطنية».
وعرض اللقاء أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان «في
ظ ّل تصاعد حدّة األزمة االقتصادية واالجتماعية» ،داعيا ً
الحكومة اللبنانية إلى «شمول الفلسطينيين في لبنان في
خطتها اإلغاثية واالقتصادية والصحية ،بما فيها شمول
الالجئين الفلسطينيين بلقاحات كورونا ،وإق��رار حقوقهم
اإلنسانية وتعزيز التعاون مع وكالة الغوث لزيادة خدماتها
وتحسينها ،واعتماد خطة طوارئ إغاثية وصحية شاملة
تخ ّفف ع��ن شعبنا تداعيات األزم���ة اللبنانية وجائحة
كورونا».
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} صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف األعمال ماري كلود
نجم تعميم حول آلية العمل في الوزارة خالل فترة اإلقفال الكامل،
جاء فيه «نظرا ً للظروف الراهنة ،وفي ضوء قرار اإلغالق الكامل
الذي صدر بتاريخ  2021/1/11لمواجهة فيروس كورونا ،يتابع
العمل في وزارة العدل اعتبارا ً من  2021/1/14ولغاية صباح
 2021/1/25بنسبة  ،10%أيام االثنين والثلثاء والخميس من
كل أسبوع ،على أن يتولى رئيس كل وحدة من وح��دات ال��وزارة
تنظيم العمل في وحدته على األساس المتقدم ،بحيث يوجد موظف
واحد في كل وحدة .على جميع الموظفين التقيد بإجراءات الوقاية
الالزمة لفيروس كورونا بما في ذلك الحرص على غسل اليدين
ووضع الك ّمامات والتباعد اإلجتماعي».
} غ ّرد رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب عبر حسابه
على «تويتر» ،قائالً «سمعت باألمس الناطق باسم يونيفيل يؤكد
خ��رق إسرائيل باستمرار للقرار  1701وانتظرت موقف وشاة
حساً ،فهم مشغولون بالهجوم على المقاومة.
السفارة فلم أسمع لهم ّ
غريب أمركم المطلوب شوية كرامة بس .السيادة ال تتجزأ».
� أُصيب شخص في رأسه إثر اشكال فردي في حي الشراونة
بين عدد من األشخاص ،تط ّور إلى إطالق نار .و ُنقل المصاب إلى
«مستشفى دار الحكمة» في بعلبك وحالته مستقرة.
} أرجأ محققون فرنسيون زي��ارة كانوا يعتزمون القيام بها
لبيروت خالل األسبوع المقبل لالستماع إلى قطب صناعة السيارات
كارلوس غصن ،بعدما شدّد لبنان إج��راءات اإلغالق العام ج ّراء
ازدياد تفشي كورونا ،وفق ما قال فريق الدفاع ل�»وكالة الصحافة
الفرنسية» أمس .وقال المحامي جان تاباليه من مكتب «كينغ أند
سبالدينغ» ،متحدثا ً باسم فريق الدفاع عن غصن «بسبب تدهور
الوضع الصحي في لبنان ،تم إقرار إغالق تام ( )...وبموجب اتفاق
متبادل بين القضاة الفرنسيين واللبنانيين وفريق الدفاع ،تق ّرر
إرجاء مجيء القضاة الفرنسيين إلى وقت الحق».

} سيرينا ممدوح أبو ضرغم
يعاني لبنان اليوم ضائقة اقتصادية ومالية لم يشهد لها مثيالً منذ انتهاء الحرب
األهلية ،وكأنّ اللبناني ال يكفيه ما يعانيه من أزمات وصعوبات حتى بدأ التلميح
الى كارثة اجتماعية ستح ّل به بعد التهديد برفع الدعم عن المواد األساسية من
طحين ومحروقات ودواء ،ناهيك عن احتجاز أموال المودعين في المصارف.
عقب تصريح حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة المتض ّمن ع��دم استطاعة
مصرف لبنان توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ
 1500ليرة لبنانية للدوالر بغية االستمرار في دعم السلع األساسية ،عقد رئيس
حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا ً مع عدد من الوزراء والحاكم
للبحث في هذا الموضوع .دياب أيّد اقتراح ترشيد الدعم من حيث استخدام األموال
الموجودة لدى مصرف لبنان لمدة أط��ول .إال انه في الوقت عينه ح��اول إبعاد
هذه الكرة النارية عنه متذ ّرعا ً بعدم دستورية انعقاد مجلس الوزراء في حكومة
مستقيلة التخاذ أيّ قرار بهذا الشأن ،كما دعا الى ح ّل مؤقت ألزمة الدعم بالتعاون
المختصة لتمرير المرحلة بانتظار
مع ك ّل من مصرف لبنان واللجان النيابية
ّ
الحكومة الجديدة.
وفقا ً ألحكام المادة ( 64البند  )2من الدستور «ال تمارس الحكومة صالحياتها
قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إال بالمعنى الضيّق
لتصريف األعمال» ،إال انّ مجلس شورى الدولة وبعد الفراغ الحكومي الذي عرفه
قسم بقراره رقم 614
لبنان سنة  1969عقب استقالة حكومة الرئيس رشيد كرامي ّ
تاريخ  17/12/1969أعمال الحكومة الى ثالث فئات وذل��ك تج ّنبا ً لألخطار
والمحاذير التي قد تنشأ عن الفراغ عمالً بمبدأ استمرارية المرفق العام وذلك على
النحو اآلتي:
الفئة االولى :األعمال اإلدارية العادية ،أيّ األعمال اليومية غير التصرفية التي
يعود للهيئات اإلدارية القيام بها ،ك ّل ضمن صالحياتها والتي يتوقف إجراؤها في
غالب األحيان على موافقة هذه الهيئات.
الفئة الثانية :األعمال التصرفية في الظروف العادية ،وهي بصورة عامة،
تلك التي تنطوي على أعباء جديدة أو التصرف باعتمادات هامة او إدخال تغيير
جوهري على سير المصالح العامة او في أوضاع البالد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،وكون هذه األعمال ال تدخل في نطاق تصريف األعمال وال يمكن
لحكومة فقدت كيانها القانوني أن تقوم بها.
الفئة الثالثة :األعمال التصرفية في الظروف االستثنائية ،وهي األعمال السابق
ذكرها التي يمكن للحكومة المستقيلة القيام بها في ظ ّل ظروف استثنائية تستوجب
اتخاذ تدابير ضرورية وفورية لحفظ النظام العام وأمن الدولة تحت رقابة القضاء
الذي يعود له وحده حق تقدير هذه الظروف وإعطائها صفة المشروعية طالما انّ
الحكومة المستقيلة لم تعد خاضعة للرقابة البرلمانية.
بالعودة الى واقعنا ،نحن نعيش اليوم تحت وطأة ظروف صعبة تأخذ طابع
الظروف االستثنائية وتتالشى خاللها مق ّومات البالد بينما المجاعة تقرع األبواب
ما يح ّتم على الدولة والمعنيين اتخاذ تدابير سريعة لتدارك األمر بالعمل على
توفير بدائل معيشية للشرائح الفقيرة من المجتمع لئال تتسع دائرة الفقر بشكل
غير مسبوق ،خصوصا ً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور قيمة
العملة الوطنية .وعليه ،فإنّ حكومة حسان دياب المستقيلة ملزمة في ظ ّل هذه
األوضاع بالعمل جدّيا ً للحفاظ على مؤسسات الدولة واحتياطي مصرف لبنان
من العمالت األجنبية ووضع آلية لتخفيف اثر رفع الدعم على العائالت االضعف
حاالً .وعليه ،فإنّ ما أدلى به الرئيس دياب ليس إال محاولة لكسب الوقت بانتظار
حلحلة التعقيدات التي تكبّل تشكيل الحكومة الجديدة ،ولتفادي توريط حكومته
المستقيلة بقرار رفع الدعم في وقتٍ بات مضطرا ً الى اتخاذ قرار كهذا طالما ال بوادر
إيجابية لتشكيل الحكومة الجديدة ووجود عقبات كثيرة أمام تأليفها.
الحقيقة انه رغم خطورة الوضع وهول الكارثة التي باتت على األبواب ،ما زال
السياسيون يعتبرون مصالحهم الشخصية أولوية مطلقة ،وال أحد يسأل عن
مصالح الناس ومستقبلهم .فهم ما زالوا يختلفون ويتناحرون على حقائب وزارية
بدعوى حقوق طوائفهم ،فيما البالد على وشك االنهيار الكلي .كما يبدو انهم يعلّقون
مسألة تشكيل الحكومة الى مرحلة ما بعد تسليم الرئيس األميركي المنتخب جو
بايدن مقاليد السلطة في العشرين من كانون الثاني الحالي ،آملين بأن تكون
سياسة بايدن مختلفة عن سياسة ترامب حيال لبنان.
الى أين من هنا؟ وماذا سيحدث في مطالع العام الجديد؟ ماذا عن سعر صرف
الدوالر؟ هذه االسئلة وغيرها يطرحها الشعب اللبناني على هذه الطبقة الفاسدة
من حكامه من دون أن يحظى بأيّ جواب واضح .لكن األكيد انّ هذه المنظومة
المافيوية المسيطرة لم ولن تنجح في تقديم ايّ خطط إنقاذية للحصول على دعم
من المجتمع الدولي إلنهاض البلد من جديد وإعادة األمل الى أهله.

الأ�سعد :دور ال�سلطة الحاكمة
يقت�سر على اإدارة الأزمات والنهيارات
رأى األم��ي��ن ال��ع��ام ل�»التيار األس��ع��دي»
المحامي معن األس��ع��د «أن دور السلطة
السياسية الحاكمة يقتصر فقط على إدارة
األزم��ات والمشكالت واالنهيارات التي كانت
سبباً» ،معتبرا ً «أن ال قرار بعد لهذه السلطة
ألنها سلمته إلى الخارج وتركت عن سابق
إص���رار ،الوطن وال��ن��اس في عين العاصفة
في انتظار طاقة ضوء علّها تنفذ منها في ظل
الصراع اإلقليمي والدولي الدائر».
وقال األسعد في تصريح «ال يتوقعنّ أحد
من هذه السلطة أن تغيّر من نهجهها السياسي
واالقتصادي والمالي والنقدي والصحي ،ألنها
مص ّرة على سياسة الفساد ول��ن تقبل بأي
إصالح حقيقي ،بل كل ما تفعله هو الهروب
الى األمام من خالل قرارات غير مدروسة وآخر
مثال ما حصل من «انكفاء» و»زع��ل» داخل
اللجان الصحية الوزارية».
واعتبر اإلعالن عن «اإلقفال التام والطوارئ
مثال صغير عما يحصل من دراسة عدم إدراك
للنتائج والتداعيات واآلثار السلبية التي منها
م� ّ
�ؤش��ر تهافت المواطنين بشكل هستيري
لشراء المواد الغذائية والتخالط بشكل يثير
المخاوف وانتشار ك��ورون��ا .إضاف ًة إل��ى أن
اإلقفال العام من دون أي مساعدة للمواطنين
خصوصا ً الفقراء منهم والمياومين وأصحاب

المهن الصغيرة ال��ت��ي ستنقطع أرزاق��ه��م
ومواردهم على قلتها» ،داعيا ً إلى «اتخاذ قرار
عاجل إلعفائهم من الضرائب والرسوم التي
تثقل أعباءهم في ظل عدم اإلنتاج».
وس��أل «أل��م يكن من األج��دى على السلطة
الفاقدة لقرار ،أن تثبت صدقيتها بأن تأخذ
ق��رارا ً يتناسب مع حجم الخطر القائم بعدم
دفع رواتب الرؤساء والنواب والوزراء إسو ًة
بما يتعرض له المواطنون؟» .وقال «يبدو أن
قرارا ً اتخذ بموت الناس مرضا ً أو جوعاً».
واعتبر «أن السجال الحاصل في موضوع
ال��ت��ك��اذب ي��ع � ّب��ر ع��ن واق���ع وج���ه السلطة
السياسية الحقيقي وعن فقدانها للقيم الوطنية
واإلنسانية» ،داعيا ً إلى عدم تصديقها.
ودعا األسعد قاضي التحقيق العدلي في
انفجار المرفأ إلى «اإلس��راع في التحقيقات
وإظهار الحقيقة للشعب ال��ذي من ح ّقه أن
ي��ع��رف المتورطين وإل���ى توسيع مروحة
التحقيق واستدعاء كل من له عالقة باالنفجار
م��ن سياسيين وأمنيين وق��ض��اة والحفاظ
على آخر ما بقي من هيبة السلطة القضائية
واستقاللها على المحك» ،معتبرا ً أن «عدم
وص��ول التحقيق إل��ى النتائج يعني حكما ً
وضع لبنان تحت الوصاية األجنبية وإنشاء
محاكم دولية».

العبداهلل :تحويالت المغتربين اإلى لبنان
انخف�ست اإلى الن�سف لفقدانهم الثقة بالم�سارف
أس��ف رئ��ي��س ات��ح��اد األدب����اء والمثقفين
المغتربين اللبنانيين وعميد الجالية اللبنانية
ف��ي الكونغو ب��رازاف��ي��ل طلعت العبدالله
«للمستوى المتدني من الخطاب السياسي
والطائفي ،بين القوى السياسية والرسمية،
وقد بلغ حدا ً من االنحدار غير مسبوق ،وكأن
البالد والعباد في أفضل أحوالهم ولم ينقصهم
سوى التالعب والتكاذب ،وتقاذف االتهامات
والمسؤوليات عن الحال الكارثية التي حلّت
بالشعب اللبناني».
وأش��ار في تصريح ،إل��ى أنّ «السجاالت
السياسية المعلنة والخفية هدفها طمس
الحقائق وإلهاء الناس عن فقرها وجوعها
واألمراض التي تفتك بها من كورونا والجوع
وف��ق��دان ال����دواء وان��ع��دام ال��ع��الج��ات حيث
ي��م��وت بعض المرضى على أب���واب بعض
المستشفيات».
ورأى أن «إع��الن ح��ال ال��ط��وارئ واإلقفال
التام لمواجهة كورونا والتخفيف من تفشيها
وخ��ط��ره��ا ،ت��أخ��ر ك��ث��ي��راً ،ورب��م��ا إذا فرضت
السلطات هيبتها والتزم الشعب اإلج��راءات
التي تق ّررت تؤدي إلى نتائج إيجابية ،وإالّ
فإن األم��ور تتجه إلى األس��وأ واألخطر ،ألنها

الخرطوشة األخيرة قبل الوقوع في المحظور
القاتل».
واعتبر «أن الهجمة على السوبر ماركات
والتعاونيات ،أم��ر م��ؤس��ف ،وتشكل عامالً
إضافيا ً لتفشي كورونا» ،الفتا ً إلى «أن هناك
مخططا ً مشبوها ً من مافيات التجار الجشعيين
لرفع األسعار وتسويق بضائعهم المكدسة منذ
سنوات في المخازن والمستودعات» ،محمالً
الدولة والحاكمين مسؤولية ما يحصل «ألنها
تخلّت عن واجباتها ومسؤولياتها وتركت
الساحة لهذه المافيات ،على أشكالها وأنواعها
لتنهش باللبنانيين».
وأك��د العبدالله «أن األزم��ات والمشكالت
المتراكمة والمزمنة بفعل سلوك الطبقة
السياسية والمالية والسلطوية وفسادها
وتقويض مؤسسات الدولة وانهيار االقتصاد
ووضع لبنان خارج الثقة الدولية والمحلية،
انعكس سلبا ً وش ّكل صدمة كبيرة للمغتربين،
الذين ج ّمدوا استثماراتهم وقلّلوا من زيارتهم
لوطنهم األم ،وانخفضت تحويالتهم إلى
نصفها هذا العام ألنهم فقدوا الثقة بالمصارف
ّ
ومدخراتهم ،بتغطية
التي سطت على ودائعهم
من السلطة ومصرف لبنان».

4

السنة الثانية عشرة  /األربعاء  13 /كانون الثاني  / 2021العــدد 3425
Twelfth year /Wednesday / 13 January 2021 / Issue No. 3425

اقت�صاد

كورونا 32 :وفاة و� 4557إ�صابة جديدة
ودعوات كثيفة للتزام الإجراءات الوقائية

ف��ي ظ�� ّل الحديث ع��ن إق��ف��ال ت��ام وك��ام��ل للبلد كل
المؤشرات تشير بوضوح إلى أن لبنان دخل مرحلة
الخطر الشديد ويتصدّر عدّاد كورونا المتصاعد يوميا ً
اهتمامات اللبنانيين ومخاوفهم من انتشاره المخيف.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي،
تسجيل  4557حالة جديدة ُمصابة بفيروس «كورونا»
المستجد كوفيد  19خالل ال� 24ساعة الماضية ،ليرتفع
العدد التراكمي لإلصابات منذ  21شباط الماضي إلى
 226948حالة.
وأوضحت أ ّنه «ت ّم تسجيل  4544حالة إصابة بين
المقيمين و 13حالة بين الوافدين» ،مشير ًة إلى أ ّنه «ت ّم
تسجيل  32حالة وف��اة جديدة خالل الساعات ال�24
الماضية (مع إضافة  44حالة قديمة كانت قيد التقصي
لتثبيت الوفاة بكورونا) ،ليرتفع العدد اإلجمالي للوفيات
إلى  .»1705وذكرت أنّ عدد حاالت االستشفاء ليوم أمس
هو  ،1597من بينها  618حالة في العناية المر ّكزة.
وأعلن مستشفى «عين وزي��ن  -ميديكال فيلدج»
في بيان «زيادة القدرة االستيعابية وعدد األس ّرة ،ألن
أعداد الحاالت اإليجابية تتزايد بوتيرة سريعة نتيجة
االنتشار المجتمعي للفيروس وتستدعي متابعتها
دخول المستشفى ،وألن نسبة إيجابية الفحوص تخطت
ال� 20في المئة ،لذلك ت ّمت زيادة القدرة االستيعابية في
مركز تقييم وع��الج األم��راض الوبائية عبر استحداث
وحدة ثالثة لعالج المرضى المصابين بفيروس كورونا
المستجد وزي��ادة عدد أس � ّرة العناية الفائقة ليصبح
العدد اإلجمالي  89س��ري��را ً مخصصا ً لعالج مرضى
كورونا ،موزعة على الشكل اآلتي 66 :سريرا ً استشفائيا ً
عاديا ً بزيادة نسبتها  106في المئة و 23سريرا ً قابالً
الستقبال مرضى العناية الفائقة  -بزيادة نسبتها 92
في المئة».

على خط آخر ،طلب محافظ النبطية بالتكليف حسن
فقيه ،في بيان إقفال المصلحة المالية اإلقليمية في
محافظة النبطية في مدينة النبطية ،اعتبارا ً من صباح
اليوم ولغاية صباح يوم االثنين المقبل «حفاظا ً على
سالمة الموظفين والمواطنين وفي محاولة الحصاء
المخالطين ،بعدما سجل إصابة  5حاالت بين الموظفين
بالكورونا فيها».
ووجه وكيل داخلية الشويفات  -خلدة في الحزب
التقدمي االشتراكي م��روان أبو فرج بيانا ً إلى أهالي
مدينة الشويفات أشار فيه إلى «أن الوضع الصحي في
مدينة الشويفات غير ّ
مبشر نتيجة ارتفاع عدد اإلصابات
بوباء كورونا بشكل كبير» .وأكد «أننا وصلنا إلى مرحلة
دقيقة جدا ً اليوم ،تتطلب م ّنا أعلى مستويات الوعي
والمسؤولية تجاه أنفسنا ،وتجاه أحبائنا ،هذا الوضع
الكارثي هو بمثابة حرب وجود تهدّد الكيان اإلنساني».
وأضاف «حرصا ً م ّنا على سالمتكم وصحتكم ،ندعوكم
جميعا ً إل��ى اتباع قواعد الصحة العامة وإيقاف كل
أشكال األنشطة االجتماعية من زيارات ،عزاء ،تج ّمعات،
وال��ت��زام ال��ب��ي��وت .إن��ه��ا ف��ت��رة زمنية صعبة ،دعونا
نواجهها ونكافحها بااللتزام للخروج من هذه المعركة
منتصرين».
وو ّزع مستشفى نبيه ب � ّري الجامعي الحكومي -
النبطية ،تقريره األسبوعي ،عن المستجدات حول
فيروس كورونا ،والذي يبيّن باألرقام الحاالت الموجودة
في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى .وجاء في
التقرير أن عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء
للمتابعة 167 :حالة ،بينهم  15حالة أدخلوا إلى غرف
العناية الفائقة ،والحاالت التي تم نقلها إلى وحدة العزل
تحسن حالتها بلغ  19حالة و 6حاالت وفاة.
بعد
ّ
كما ج��اء في التقرير أن ع��دد الحاالت التي تعافت

وغ��ادرت المستشفى بلغ  25حالة ،وع��دد الفحوص
التي أُجريت داخل مختبرات المستشفى خالل األسبوع
الماضي 966 :فحصاً ،بينها  243حالة إيجابية و723
حالة سلبية.
وتوجه مدير مستشفى «الشهيد محمود الهمشري»
الدكتور رياض أبو العينين ،على رأس فريق الكورونا
التابع للمستشفى وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني
إلى منطقة صور في الجنوب ،إلجراء فحوصات PCR
والبص وبرج الشمالي وتج ّمع
في مخيمات الرشيدية
ّ
جمجيم  -أب��و األس��ود ،وذل��ك بتوجيهات من السفير
الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور ،وقائد منطقة صور
العسكرية والتنظيمية لحركة «فتح» اللواء توفيق عبد
الله ،بعد انتشار الفيروس في المخيمات والتج ّمعات
الفلسطينية في لبنان.
من جهة أخرى ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي � شعبة العالقات العامة في بالغ أنه «في إطار
متابعة الحاالت المصابة بفيروس كورونا في السجون،
لغاية تاريخه:
وصلت حاالت الشفاء المخبري والسريري والزمني
من فيروس «كورونا» في سجن رومية المركزي وفي
نظارة قصر عدل بيروت ،وفي سجن القاصرات إلى
 /631/حالة من أصل العدد اإلجمالي  /640/حالة
إيجابية ،وذل��ك بعد إج��راء  /2454/فحصا ً مخبريا ً
( )PCRللنزالء.
في نظارة فصيلة القبة ،توجد  /3/حاالت إيجابية.
ف��ي سجن حلبا ،وبعد إج���راء ع��دد م��ن فحوصات
( )PCRتم تشخيص  /13/حالة إيجابية.
في نظارات وحدة شرطة بيروت ،ال توجد أي حالة
إيجابية.
أ ّما بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية ،فقد

نجار يراأ�س لقا ًء حول ّ
ً
ّ
م�ستقبال
تجنب اأخطار تواجه المرافئ
بنا ًء على مق ّررات المجلس األعلى للدفاع
من أجل وضع التعليمات العامة لألشغال أو
الخدمات التشغيلية المطلوب اعتمادها في
مرفأ بيروت والواجب التقيّد بها للمحافظة
على السالمة العامة ،ت��رأس وزي��ر األشغال
نجار في ال��وزارة ،لقا ًء
العا ّمة والنقل ميشال ّ
للجنة مندوبي األجهزة العسكرية واألمنية
وإدارة مرفأ بيروت ،واستكمل المجتمعون
مناقشات االجتماع السابق وال سيما اإلجراءات
الواجب اعتمادها لتج ّنب أي أخطار من الممكن
أن تواجه المرافئ في المستقبل.
واستمعوا إلى عرض مسهب من ممثل وزارة
العدل للمسؤوليات المرتبطة باألجهزة األمنية
واإلداري��ة وصالحيات الضابطة اإلداري��ة في
المرافق العامة .كما ع��رض ممثلو األجهزة
اإلدارية واألمنية في المرفأ للصعوبات العملية
وكيفية مواجهتها وفقا ً للقواعد القانونية.
�ج��ار على «ض���رورة وض��ع خطة
وش��دد ن� ّ
ط��وارئ لكل مرفأ وفقا ً لطبيعة عمله وبيئته
الخاصة ،وت��م االتفاق على عقد اجتماعات
م��ص� ّ
�غ��رة ل��وض��ع أس��س للمفاهيم ال��ت��ي تم
طرحها ،وال سيما لجهة التص ّرف مع البضائع

جمعية ال�سناعيين تطالب بال�سماح
للم�سانع بالعمل ب�سكل طبيعي

جانب من اللقاء
الخطرة وإمكانية تلفها والمدّة الواجب اتخاذها
على البضائع وكيفية ال��ت��ص� ّرف السريع
للتخلص منها في حال وجود نزاع قضائي في
شأنها ،وفور االنتهاء من وضع خالصة لتلك

أجريت فحوصات (- )PCR Testsخالل ال� /24/
ساعة المنصرمة ،وتبيّن وجود حالتين إيجابيتين».
وذ ّكرت بأنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزالء
المصابين وذويهم عبر الهواتف المر ّكزة في السجون،

إضاف ًة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق
« »messengerعلى حساب « »Facebookالعائد
لهذه المديرية العامة ( )lebisfلمتابعة االطمئنان إلى
أوضاع النزالء الصحية ،إذا اقتضت الحاجة.

موسع لوضع
االجتماعات ،سيُعقد اجتماع
ّ
صيغة نهائية ل��إلج��راءات الواجب اتخاذها
في المرافئ اللبنانية للتعاطي مع المواد
الخطرة».

أه��اب��ت جمعية الصناعيين اللبنانيين
ف��ي ب��ي��ان ،ب��أه��ل السلطة «ع���دم ال��ت��س� ّرع
ّ
وتوخي الدقة واعتماد الركائز
واالرت��ج��ال،
العلمية في صياغة القرارات واإلج��راءات»،
مستغرب ًة «كيف يُمكن السماح لقطاعات
إنتاجية محدّدة ،باالستمرار في العمل خالل
فترة اإلقفال العام وفي الوقت نفسه فرض
اإلقفال على قطاعات أخرى مك ّملة لها ومت ّممة
بالمحصلة ش�� ّل هذه
إلنتاجها ،م��ا يعني
ّ
القطاعات الحيوية ووقف دورها الوطني في
هذه المرحلة البالغة الدقة».
وأشارت إلى أن «قرار اإلقفال العام سمح
لقطاعات صناعة ال��دواء واألمصال والغذاء
والمطاحن بالعمل  24/24فيما أغلق قطاعات
التغليف والطباعة التي تصنع العبوات
والكتابات الموجودة عليها لهذه الصناعات
الحيوية ،وهذا األمر غير منطقي وال يحترم
أدنى معايير العلم واإلنتاج».

وطالبت الجمعية بإلحاح «المعنيين
بتعديل هذا القرار فوراً ،لتمكين مصانع الدواء
واألمصال والغذاء والمطاحن من إتمام دورة
إنتاجها وتمكينها من توفير كل هذه المنتجات
للمستشفيات والصيدليات ون��ق��اط البيع
واألفران ولمن يحتاجها من اللبنانيين».
كما طالبت باستثناء المصانع التي تص ّنع
منتجات طويلة المعالجة (Continuous
 )process industriesوال��ت��ي تعمل
 24/24ويستحيل إطفاء أفرانها وإع��ادة
تشغيلها بشكل يومي.
وأع�����ادت ت��أك��ي��ده��ا «ض�����رورة استثناء
المصانع التي ترتبط بعقود م��ع الخارج
لتمكينها م��ن اإلي��ف��اء بتعهداتها وتسليم
البضائع بمواعيدها المحدّدة ومنعا ً إلدخالها
في نزاعات قضائية مع زبائنها تكون نتائجها
خاسرة حتماً ،إض��اف� ًة ال��ى خسارة أس��واق
خارجية عملت ع��ق��ودا ً على تثبيت أقدامها

فيها».
وإذ أك��دت «حرصها الشديد على سالمة
وص��ح��ة ك��ل م��واط��ن لبناني ودع��م��ه��ا لكل
اإلج���راءات الوقائية التي تتسم بالعلمية
لحماية المجتمع اللبناني» ،أعلنت الجمعية
رفضها المطلق «تمديد مندرجات اإلقفال
العام المعمول به حاليا ً بالنسبة للمصانع،
والسماح للقطاع الصناعي بالعمل بشكل
طبيعي ،خصوصا ً أن ك��ل دول العالم وال
تفش واسع
سيما تلك التي عانت وتعاني من ٍ
للوباء ،لم ُتقدم على إقفال مصانعها ،كما أن
المصانع اللبنانية لم تشكل يوما ً بيئة النتشار
الوباء التخاذها أقصى التدابير الصحية وتلك
المتعلقة بسالمة موظفيها وع ّمالها».
وطالبت «ص ّناع القرار في الدولة بدرس
قراراتهم من مختلف جوانبها كي ال تأتي
ناقصة وتض ّر باألهداف المرج ّوة منها وكي ال
ُتلحق الضرر بالمجتمع اللبناني».

اأ�سواق العمالت والأ�سهم والنفط
ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات بالسحب من مخزونات
الخام في الواليات المتحدة لألسبوع الخامس على التوالي،
لكن القلق بشأن زيادة حاالت اإلصابة بكورونا في العالم كبح
المكاسب.
وصعدت العقود اآلجلة لخام «برنت» بنسبة  0.4بالمئة إلى
 55.88دوالر للبرميل ،بينما ارتفع خام «غربتكساسالوسيط»
األميركي بنسبة  0.5بالمئة إلى  52.50دوالر للبرميل.
وقال بنك «غولدمان ساكس» إن «نفط برنت» قد يرتفع إلى
 65دوالرا ً للبرميل بحلول صيف  ،2021مدفوعا ً بتخفيضات
سعودية وتأثيرات تح ّول في السلطة لصالح الديمقراطيين في
الواليات المتحدة.
ورف��ع بنك  UBSالسويسري سعر خ��ام برنت إل��ى نحو
 60دوالرا ً للبرميل منتصف العام الحالي ،معتبرا ً أن الخطوة
السعودية بخفض اإلنتاج خالل شهري شباط وآذار المقبلين،
ستع ّوض زيادة إنتاج أوبك في كانون الثاني ،وهو ما سيؤدّي
إلى خفض اإلم��دادات في النصف األول وتسريع عملية سحب
المخزونات.
وتوقع بنك  Goldman sachsاألميركي أن يصل سعر
خام برنت إلى  65دوالرا ً للبرميل في صيف  ،2021في حين كان
ل�  Standard Charteredنظرة مخالفة ،حيث توقع أن يبلغ

متوسط سعر برنت خالل العام الحالي  51دوالرا ً للبرميل.
أما  Citibankاألميركي فتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام
برنت  59دوالرا ً للبرميل هذا العام ،مقارن ًة مع  54دوالرا ً للبرميل
في التوقع السابق ،بفعل استجابة أوب��ك +السريعة لزيادة
اإلمدادات.
ورجح  Citiتسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى
ّ
 3.2مليون برميل يوميا ً في الربع األول من العام الحالي ،ليستقر
بعدها متوسط السحب من دون تغيّر عند  1.9مليون برميل.

استقرار األسهم األوروبية

استقرت األسهم األوروب��ي��ة ،بعد انخفاضها في الجلسة
الماضية مع تطلع المستثمرين لموسم األرباح المقبل وتركيزهم
على احتمال إقرار المزيد من التحفيز في الواليات المتحدة في
عهد الرئيس القادم جو بايدن.
وارتفع المؤشر ستوكس  600األوروبي  0.4%بحلول الساعة
 08:11بتوقيت غرينتش مع صعود قطاعي النفط والغاز والسفر
والترفيه بما يزيد على  1%لكل منهما ليقودا المكاسب.
وارتفع سهم شركة الشحن الدنمركية ميرسك  ،2.8%بعد
أن قامت شركة السمسرة بيرينبرج برفع تصنيف السهم إلى
«شراء» ،قائل ًة إن زخم األرباح مدفوعا ً بأسعار الشحن قد يؤدي
إلى ارتفاع السهم.

وقفز سهم شركة األلعاب السويدية على اإلنترنت كيندريد
 ،5%بعد أن أعلنت عن زخم قوي للنشاط خالل الربع الرابع،
بينما ارتفعت أسهم شركة رينو  1.5%بعد أن قالت شركة
صناعة السيارات الفرنسية إنها بدأت عام  2021بمستوى أعلى
من الطلبيات مقارنة بعام .2019

تعافي الذهب

ارتفع الذهب ليتعافى من أدنى مستوى في ستة أسابيع،
الذي المسه في الجلسة السابقة ،إذ نزلت األسهم بفعل اضطراب
سياسي في واشنطن وبطء وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا في
أنحاء العالم.
وصعد ال��ذه��ب ف��ي المعامالت الفورية  0.8بالمئة إلى
 1860.10دوالر لألونصة ، ،والمست األسعار أدنى مستوياتها
منذ الثاني من كانون األول الماضي ،وربحت العقود األميركية
اآلجلة للذهب  0.5بالمئة إلى  1860دوالراً.

الروبل يع ّوض خسائره

ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام ال��دوالر واليورو،
مع ّوضة بذلك بعض الخسائر التي تكبدتها في الفترة السابقة،
وج��اء الصعود ف��ي ظ��ل ارت��ف��اع أس��ع��ار النفط ف��ي األس��واق
العالمية.

وانخفض سعر صرف الدوالر بواقع  41كوبيكا ً (الروبل =
 100كوبيك) إلى  74.25روبل ،فيما تراجع سعر صرف اليورو
بواقع  57كوبيكا ً إلى  90.23روبل.
وتزامن ارتفاع الروبل مع صعود أسعار النفط في األسواق
العالمية ،ووفقا ً لما ذكرته وكالة «نوفوستي» فقد صعد مزيج
«برنت» بنسبة  0.5%إلى  55.92دوالر للبرميل .وفي بورصة
موسكو ،ارتفع مؤشر البورصة لألسهم المق ّومة بالروبل
 MICEXإلى مستوى  3520نقطة ،مسجالً بذلك مستويات
قياسية تاريخية.

«دويتشه بنك» يوقف التعاون مع ترامب

ق � ّررت إدارة «دويتشه بنك» ،أكبر البنوك األلمانية ،وقف
التعاون المالي مع الرئيس األميركي المنتهية واليته دونالد
ترامب والشركات المرتبطة به ،وفقا ً لما ذكرته وسائل إعالم
أميركية .وجاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»
نقالً عن مصادر ،وذك��رت الصحيفة أنه تم اتخاذ القرار بعد
األحداث التي شهدتها واشنطن األسبوع الماضي ،في إشارة إلى
اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب.
وقالت «نيويورك تايمز» إن «دويتشه بنك» يع ّد أكبر مقرض
لترامب ،ويتعيّن اآلن على مؤسسة ترامب ،التي يديرها حاليا ً
أبناء الرئيس األميركي ،سداد  340مليون دوالر للبنك األلماني.

اإلسترليني يقفز

قفز الجنيه اإلسترليني مقابل اليورو وال��دوالر بعد أن أدّت
تصريحات لمحافظ بنك إنجلترا المركزي آندرو بيلي عن جدوى
أسعار الفائدة السلبية إلى كبح بعض التوقعات ألسعار الفائدة
دون الصفر في بريطانيا.
تحسن الرغبة
وصعد اإلسترليني ،الذي يستفيد بالفعل من
ّ
في المخاطرة 0.7% ،إلى  1.3620دوالر .وارتفع  0.5%مقابل
العملة األوروبية إلى  89.49بنس لليورو.

األسهم الخليجية تواصل مكاسبها

واصلت بورصتا اإلمارات سلسلة مكاسبهما ودعمت أسهم
القطاع المالي المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي ليصعد لرابع
جلسة على التوالي.
وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا ً  ،0.4%إذ تقدم سهم بنك
أبوظبي األول ،أكبر بنوك في اإلمارات ،0.9% ،في حين زاد سهم
بنك أبوظبي اإلسالمي .1%
وفي دبي ،زاد مؤشر األسهم الرئيسي  ،0.1%مدعوما ً بصعود
 1.2%لسهم بنك دبي اإلسالمي وارتفاع  0.9%لسهم بنك
اإلمارات دبي الوطني أكبر بنوك اإلمارة.
وسجل المؤشران القياسيان ألبوظبي ودبي مكاسب في سبع
ّ
من إجمالي  8جلسات منذ بداية العام.

اأخبار اقت�صادية
وزير المال ّ
وقع  4قرارات بتمديد المهل
وقع وزير المال في حكومة تصريف األعمال غازي وزني  4قرارات
تتعلق بتمديد المهل ،وهي:
 ُتمدّد لغاية  2021/02/15ضمناً ،مهلة تقديم التصريح الدوريللضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة  ،2020وتأدية
الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها ،وتقديم بيانات وطلبات
االسترداد التي تقدم خالل مهلة التصريح عن هذا الفصل.
 ُتمدّد لغاية  2021/02/15ضمناً ،مهلة تقديم بيانات الفصل الرابعلضريبة الرواتب واألجور من سنة  2020وتأدية الضريبة العائدة لها.
 ُتمدّد لغاية  2021/02/15ضمناً ،مهلة تقديم التصريح الشهريبضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات واإلي��رادات الخاضعة للمادة 51
من القانون رقم  2003/497وتعديالتها عن شهر كانون األول من سنة
 2020وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.
 ُتمدّد لغاية  2021/02/15ضمناً ،مهلة التصريح عن إي��راداترؤوس األموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة  51من القانون
رقم  2003/497وتعديالتها عن الفصل الرابع من العام  2020وتأدية
الضريبة المتوجبة عليها.
على صعيد آخ��ر ،أعلن المكتب اإلعالمي في وزارة المال ببيان ،أن
«مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية
قرض شبكة األمان االجتماعي للبنان والبالغة قيمته  246مليون دوالر».
المخصص ألزمة الطوارىء في لبنان ،كان وقع
وأشار إلى أن القرض
ّ
الوزير وزن��ي على محضر التفاوض حول بنود مشروع االتفاقية في
.2020/12/10

اليوم البَت بتمديد مفعول براءة ذمّة ال�ضمان
طمأن رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق محمد شقير أصحاب

الشركات إلى أنه نتيجة االتصاالت التي أجريت مع مدير عام صندوق
الضمان محمد كركي وعدد من أركان الضمان ،ق ّرر صندوق الضمان عقد
اجتماع استثنائي اليوم ،لبت موضوع تمديد مفعول براءة ذ ّمة الضمان،
بعدما انتهت صالحيتها في نهاية العام .2020
وكان شقير تلقى عددا ً كبيرا ً من االتصاالت من أصحاب الشركات
اشتكوا فيها من عدم قدرتهم على إخ��راج بضائعهم من مرفأ بيروت
نتيجة انتهاء صالحية براءة ذ ّمة الضمان وعدم تمديدها من قبل مجلس
النواب أو الحكومة أو وزيرة العمل.
ونبّه شقير في بيان ،من أن «في ظل الظروف االستثنائية التي
يم ّر فيها لبنان فإن الشركات لم تعد تحتمل المزيد من الضغوطات
ماسة إلى
والعراقيل والتكاليف اإلضافية والخسائر ،كما أن البلد بحاجة ّ
البضائع العالقة في مرفأ بيروت وال سيما تلك المتعلقة باألمن الغذائي
للبنانيين».
وطالب المعنيين «بتح ّمل مسؤوليتهم واتخاذ اإلجراءات السريعة
إلنقاذ الموقف» ،من ّوها ً بخطوة مجلس إدارة الضمان ومديره العام ،آمالً
أن «تت َّوج هذه الجهود بإقرار تمديد مهلة براءة ذ ّمة الضمان في أقصى
سرعة ممكنة».

الوارد فيها البدائل الجينيسية  Genericوتصفيتها وصرفها لصالح
يتوجب عليه لتسهيل
المضمون» .وجدّد كركي التزامه القيام بكل ما
ّ
وضمان حق المضمونين ،وتم ّنى على الصيادلة «االلتزام بحسن تطبيق
المادة  47الجديدة وال سيما لجهة أن يكون الدواء البديل مشموال ً بلوائح
الصندوق ويحتوي على التركيبة والفعالية ذاتهما وأقل سعرا ً وموافقة
المريض المضمون على االستبدال».

�ضائقو الفانات يطالبون بالم�ضاواة مع زمالئهم

كركي :باإمكان ال�ضيدلي اإعطاء الدواء
الجني�ضي بدون موافقة الطبيب
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي
المذكرة رقم  5تاريخ  2021/01/12قضى بموجبها ب�»إعطاء صالحية
للصيدلي بأن يقوم باستبدال الدواء برديفه الجنيسي  ،Genericمن
دون الرجوع إلى الطبيب المعالج أو الحصول على موافقته الخطيّة،
ضمن الضوابط والشروط الموضوعة في المادة  47الجديدة ،وال سيّما
أن يكون الدواء أقل سعرا ً وبالجودة نفسها وموافقة المريض المضمون
على االستبدال .وعليه يُطلب من جميع المستخدمين ،قبول المعامالت

المسلكين .وح ّذر السائقون من «تجاهل» مطالبهم مل ّوحين بالتصعيد.
وع��رض عدد من المعتصمين أم��ام عدسات وسائل اإلع��الم ،محاضر
الضبط التي ُسطرت في حقهم والتي تفوق مدخولهم اليومي .وأمل
رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أن يعطي
وزير الداخلية والبلديات تعليماته حتى يتسنى ألصحاب وسائقي
الفانات واألوتوبيسات العمل قبل اإلقفال العام يوم غد الخميس تماشيا ً
مع قرار المجلس األعلى للدفاع ،أسو ًة بغيرهم من سائقي السيارات
العمومية.
وأكد نقيب السائقين العموميين شادي السيّد من جهته أن «الحراك
سيعتمد المزيد من التصعيد خصوصا ً أن شريحة كبيرة من السائقين
أصبحت ب��دون عمل بسبب ال��ق��رارات التي ا ُت��خ��ذت م��ن قبل وزارة
الداخلية».
صب مادة البنزين
وخالل االعتصام ،حاول أحد السائقين العموميين ّ
على جسده بهدف إحراق نفسه ،وسارع نقيب السائقين والقوى األمنية
إلى التدخل لمنعه.
وسبق االعتصام لقاء عُ قد في مكتب السيد ض ّم لجان سائقي الباصات
وال�»ميكرو باص» وال�»ميني باص» واتحاد النقل البري ،مطالبين
ب�»حلول تؤ ّمن لهم بديالً عن توقفهم عن العمل».

مرفاأ طرابل�س :للتق ّيد بال�ضروط ال�ضح ّية
سائقو الباصات خالل اعتصامهم في البالما
ن ّفذ سائقو ال�»ميني باص» وباصات النقل والسائقون العموميون
اعتصاما ً عند محلة البالما قطعوا خالله طريق طرابلس  -بيروت على

شدّدت إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في بيان ،على «جميع
الع ّمال والمتعاملين والمخلّصين ،وكل من يوجد في مرفأ طرابلس،
ضرورة التقيّد بالشروط الصحية وال سيما وضع الك ّمامة والتباعد بين
األشخاص ،واستخدام الح ّد األدنى من الع ّمال والموظفين لكل شركة
تحت طائلة اتخاذ العقوبات والغرامات المشدّدة على المخالفين ،والتي
من بينها منعهم من دخول المرفأ لمدة معيّنة طبقا ً لدرجة المخالفة أو
تكرارها».
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ميلي�سيا «ق�سد» تختطف اأكثر من  20مدني ًا بريف ديرالزور ال�سرقي ..ومرتزقة الحتالل التركي ي�ستولون على محال تجارية بريف الح�سكة

�سعبي الغتيال �سيخ قبيلة «العكيدات» في �سرقي �سورية
غ�سب
ّ
ع���ادت م��وج��ة االغ��ت��ي��االت إل���ى ري���ف دي��ر
ال��زور الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سوريا
الديموقراطية «قسد» ،بالتزامن مع اتساع رقعة
التظاهرات الرافضة لممارساتها في أرياف دير
الزور والحسكة ،مع قطع المتظاهرين عددا من
الطرقات العامة.
وعلمت مصادر عشائرية من ريف دير الزور،
أن «مسلحَ ين اثنين يستقان دراجة نارية اقتحما
منزل الشيخ أطليوش شتات الافي ،في قرية
حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي ،وأطلقوا
الرصاص عليه ،ما أدّى لوفاته هو وابنه محمود،
وضيفهم محمود الحجي ،والذا بالفرار».
في حين رأت مصادر أخرى أن خمسة أشخاص
يستقلون سيارة من نوع «فان» اقتحموا منزل
الشيخ طليوش ،وقاموا بإطاق الرصاص عليه
فور دخولهم مضافته التي كان يتواجد فيه مع
ابنه محمود وشخص آخر يدعى محمود الحجي
هو شخص ن��ازح ك��ان في ضيافتهم ،ما أدى
لمقتلهم على الفور.
وأضافت المصادر ،أن المنطقة تشهد حالة
توتر ،وسط مطالبات بالكشف عن القتلة ،ووقف
عمليات االغتيال بحق وجهاء المنطقة.
وبيّنت المصادر ،أن «الشيخ طليوش يُعد من
وجهاء قبيلة العكيدات في المنطقة الرافضين
للوجود األميركي غير الشرعي ،ويعرف بمواقفه
المؤيدة للدولة السورية».
وكان ريف دير الزور شهد موجة من االغتياالت
أبرزها حادثة اغتيال عارفة قبيلة العكيدات،
أمطشر الهفل ،وإصابة شيخ قبيلة العكيدات
ابراهيم خليل ،في شهر آب/أغسطس .2020
وع��ق��دت حينها قبيلة العكيدات اجتماعا ً
عشائريا ً طالبت فيه التحالف الدولي بالكشف
عن الجناة ،وإخراج «قسد» من ريف دير الزور
الشرقي ،وتسليم إدارة المنطقة ألبناء العشائر،
ومنحته شهرا ً لتنفيذ المطالب ،لكن لم تشهد
المنطقة بعدها أي تحرك.
إلى ذلك ،عادت التظاهرات إلى ريف دير الزور
الشرقي ،من خال خروج العشرات من المدنيين
بتظاهرات في أبو حمام ،والعزبة ،وخط قرى
الشعيطات لمطالبة «ق��س��د» بوقف التجنيد
اإلجباري ،وتحسين واقع الخدمات في المنطقة.

وامتدت التظاهرات إلى مدينة الشدادي بريف
الحسكة الجنوبي ،مع قطع المتظاهرين للشارع
ال��ع��ام ،وط��رد دوري���ات شرطة ال��م��رور التابع
ل�»األسايش» في المدينة ،بعد محاوالت األخيرة
ّ
فض االحتجاجات بالقوة.
ووفق مصادر أهلية من المدينة فإن «األهالي
خرجوا بتظاهرات احتجاجا ً على قرار منع تجوال
بحجة استخدامها في عمليات
الدراجات النارية،
ّ
االغتيال التي تنشط مؤخرا ً في المنطقة».
كما كشفت المصادر «قيام األهالي بمهاجمة
إح���دى ال���دوري���ات ،ومنعها م��ن اع��ت��ق��ال أحد
األشخاص ،مع المطالبة بفك احتجاز عدد من
الدراجات اآللية التي ت ّمت مصادرتها لمخالفة
أصحابها القرار».
و ُتع ّد بلدة حوايج ذيبان المعقل الرئيسي
لقبيلة العكيدات ،وتتخذ أهمية جغرافية لكونها
محاذية لحقل العمر النفطي الذي يعد أحد أكبر
حقول النفط السورية التي تسيطر عليها قوات
االحتال األميركي ،وتتخذها قاعدة لها في ريف
دير الزور.
وأوضحت المصادر أن بلدات وقرى ريف دير
الزور التي ينتشر في ها أبناء قبيلة العكيدات
تشهد حالة من الغضب الشعبي ،وتتهم الجيش
األميركي ومسلحي تنظيم «قسد» الموالي له،
بالوقوف وراء عمليات االغتيال المتكررة.

وبينت المصادر أن الشيخ طليوش عُ رف
برفضه الشديد لوجود قوات االحتال األميركي
والمسلحين الموالين ل��ه م��ن تنظيم «قسد»
في المناطق المحاذية ألغنى حقول النفط في
سورية ،والتي يسكنها أبناء القبائل العربية.
وكان الشيخ مطشر حمود جدعان الهفل أحد
شيوخ قبيلة العكيدات العربية قتل مع أحد أبناء
بلدة ذيبان يدعى (دعار مخلف الخلف) ،فيما
أصيب الشيخ إبراهيم جدعان الهفل بجروح
طفيفة جراء إطاق الرصاص على السيارة التي
كانت تقلهم من قبل مجهولين عند مفرق الرغيب
في قرية الحوايج شرقي دير الزور في  2آب/
أغسطس من العام الفائت.
وحمل الشيخ إبراهيم جدعان الهفل شيخ عام
قبيلة العكيدات في تصريحات عدة المسؤولية
الكاملة لسلسلة االغتياالت لتنظيمي «قسد»
وفلول تنظيم «داعش» ،والتي تهدف للتخلص
م��ن ك��ل الشيوخ وال��وج��ه��اء ال��ذي��ن يرفضون
مشاريع الطرفين ،خصوصا ً في مناطق ريف دير
الزور الشرقي.
وتشهد مناطق سيطرة الجيش األميركي
وتنظيم «ق��س��د» ف��ي منطقة ش���رق ال��ف��رات،
مؤخراً ،تصاعدا ً كبيرا ً في عمليات االنتفاضة
الشعبية العشائرية ضد تواجدهما ،فيما زاد
تنظيم «قسد» والجيش األميركي من عملياتهما

العسكرية ضد المدنيين واعتقال العشرات من
المدنيين الرافضين لسيطرتهما.
وفي سياق متصل ،اختطفت مجموعة مسلحة
من ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات االحتال
األميركي عددا ً من األهالي في بلدة الباغوز وقرية
السجر بريف ديرالزور الشرقي.
وذكرت مصادر محليّة أن مجموعات مسلحة
من ميليشيا «قسد» أقدمت اليوم على مداهمة
قرية السجر في ريف دير الزور الشرقي واختطفت
أكثر من  20مدنيا ً بشكل عشوائي كانوا بالقرب
من منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ولفتت المصادر إلى أن مسلحي «قسد» أطلقوا
الرصاص الحي بكثافة وبشكل عشوائي لترهيب
وتفريق أه��ال��ي القرية ال��ذي��ن تج ّمعوا لطرد
مسلحي الميليشيا من القرية.
وف��ي بلدة الباغوز بالريف الشرقي أيضا ً
أقدمت مجموعة مسلحة من ميليشيا «قسد» على
مداهمة منازل عدة واختطفت عددا ً من األهالي
واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وداهمت ميليشيا «قسد» في الرابع من الشهر
الحالي بلدات أبو خشب والشحيل والعزبة في
ري��ف دي��ر ال��زور الجنوبي الشرقي والشمالي
واختطفت  19مدنيا ً واقتادتهم إل��ى جهات
مجهولة.
من جهة أخ��رى ،يواصل مرتزقة االحتال

أعلنالناطقباسمالقائدالعامللقواتالمسلحة
العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله ،في بيان
أمس ،أن جهاز ُمكافحة اإلرهاب ،نفذ سلسلة من
العمليات األمنية ضد شبكات عصابات داع�ش
اإلرهابية في مناطق ُمتفرقة ،فتمكنت وحدات
الجهاز من إلقاء القبض على  3إرهابيين« ،أثنان
منهم في قضاء الفلوجة ،والثالث كان هدفا ً نوعيا ً
تم إلقاء القبض عليه في العاصمة بغداد».
البيان أضاف أن عناصر جهاز ال ُمكافحة ،نف ّذ
عمليتين في ُمحافظة كركوك أسفرتا عن «إلقاء
القبض على عُ نصرين من بقايا عصابات داعش
اإلرهابية».
في اإلطار نفسه ،أعلنت خلية اإلعام األمني،
أنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة ،نف ّذ طيران
التحالف الدولي ضربتين جويتين ،فجر أمس،
ضد عناصر عصابات داعش اإلرهابية في وادي
الشاي في محافظة كركوك.
وقد أسفرت عن العثور على «أشاء لنحو 7
قتلى من العناصر اإلرهابية».
كما ت ّم «العثور على نفق يبعد  10أمتار من

التركي من التنظيمات اإلرهابية ممارساتهم
اإلجرامية بحق السكان المدنيين ضمن المناطق
التي يحتلونها في ري��ف الحسكة حيث أقدم
المرتزقة على االستياء على محال تجارية عدة
وح ّولوها إلى مستودعات أسلحة.
وذكرت مصادر أن مرتزقة االحتال التركي
استولوا على مدى األيام الماضية على محال
تجارية عدة في مدينة رأس العين بعد طرد
مالكيها األصليين تحت تهديد الساح ونهب
محتوياتها وحولوها مستودعات لأسلحة
والذخائر.
ولفتت المصادر إلى أن مثل هذه الممارسات
اإلجراميّة تكررت في اآلونة األخيرة في مناطق
عدة وال سيما بريف رأس العين بالتعاون مع
تجار أسلحة أتراك وبغطاء من قوات االحتال
التركي بهدف طرد األهالي من منازلهم ومحالهم
التجارية وتهجيرهم خارج مدينتهم.
وسبق لقوات االحتال التركي ومرتزقتها
أن استولوا بقوة الساح ومن خال القصف
المتك ّرر لأحياء السكنية ف��ي مدينة رأس
العين على عشرات المنازل وطردوا أصحابها
األصليين منها قبل أن تقوم الحقا ً سلطات
النظام التركي بنقل عشرات من أسر مرتزقتها
عبر الحافات من مناطق عدة وإسكانها في
هذه المنازل.

محافظة كركوك» ،أسفرت عن قتل عنصرين من
عصابات «داعش» اإلرهابية».
وأفادت الخلية بأن «هاتين الضربتين أسفرتا
عن العثور على أشاء متناثرة تقدر ب�  7أفراد من
قتلى العناصر اإلرهابية ،فضا عن العثور على
نفق يبعد  10أمتار من مكان الضربة ،وقد تم
تدميره بالكامل».
وأضافت خلية اإلعام األمني العراقي« :كما تم
العثور على وكر لإلرهابيين يحتوي على أحزمة
ناسفة وأجهزة موبايل مدمرة ومابس نسائية».
وتستمر القوات األمنية العراقية بمساندة
ط��ي��ران التحالف ال��دول��ي عمليات التفتيش
والتطهير وماحقة فلول «داع���ش» في أنحاء
الباد ،لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره
الفارين مجدداً.
وأعلن ال��ع��راق ،في ديسمبر /كانون األول
 ،2017تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم
«داع���ش» بعد نحو ث��اث سنوات ونصف من
المواجهات مع التنظيم اإلرهابي ،الذي احتل نحو
ثلث الباد.

قال السفير العراقي في عمان حيدر العذاري،
إن حجم االستثمارات العراقية في االردن بلغ
 18مليار دوالر ،توزعت على قطاعات الصناعة
وال��ع��ق��ارات والمستشفيات والقطاع المالي
والمصرفي.
وأك���د السفير ف��ي ل��ق��اء م��ع وك��ال��ة االن��ب��اء
االردن��ي��ة (ب��ت��را) ،أن األردن ك��ان على ال��دوام
داع��م�ا ً ومساندا ً للعراق رغ��م كل التغييرات
الدراماتيكية التي شهدها ،ما أسهم في استمرار
العاقة االستراتيجية والشراكة والتعاون
بين البلدين ،في ظل رغبة القيادة السياسية
العراقية في مزيد من الشراكة والتعاون مع
األشقاء األردنيين .واضاف أن األردن يتمتع بدور

محوري في السام بالمنطقة ،ويحظى بعاقات
طيبة مع الدول العربية ،وطالما كانت أبوابه
مفتوحة لكثير من اللقاءات والمؤتمرات والقمم
التي تدعم السام ،فضاً عن أن سياسة الملك
عبدالله الثاني ،يتمتع بعاقات ودية وصداقة
مع الدول الكبرى التي تهتم بمنطقتنا ،مشيرا ً
الى ان ذلك كان واضحا ً منذ بدء الربيع العربي
وما تاه من أح��داث في سورية والعراق على
وجه الخصوص .وأشار الى التنسيق المستمر
بين البلدين في مجال مكافحة اإلرهاب ومحاربة
الجماعات المتطرفة.
واستعرض مجاالت التعاون االقتصادي بين
البلدين الشقيقين ،اذ يرتبط البلدان باتفاقية

الصلة ،وإيقاف كل التجاوزات ،مؤكدا ً أن السام
ال يتجزأ ووجود ظلم وإجحاف في بقعة ما من
هذه المنطقة يشبه برميل البارود الذي قد ينفجر
في أي لحظة .وبيّن أن الوصاية الهاشمية على
المسجد األقصى المبارك والمقدسات اإلسامية
والمسيحية في القدس ،عمرها ناهز ال� 103
اعوام ،وهي تحظى اليوم بشرعية واسعة وقبول
صريح من منظمة التحرير الفلسطينية والدول
اإلسامية (جامعة ال��دول العربية ومنظمة
التعاون االسامي) وال��دول الكبرى فضاً عن
اليونسكو ،ويأتي كل ذل��ك بهدف المحافظة
على حقوق المسيحيين والمسلمين في القدس.
واضاف ان الملك األردني بدأ بخطوات مهمة في

إطار الحفاظ على هوية المقدسات عبر ترميم
منبر صاح الدين في المسجد األقصى وتأسيس
الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى
المبارك وقبة الصخرة ،مؤكدا ً أهمية هذه الجهود
لحماية الحقوق والحفاظ على الوضع القائم
وضمان ممارسة الطقوس والشعائر الدينية
للمسلمين والمسيحيين.
واش��اد السفير العراقي في عمان ،بالدور
االنساني لاردن في استقبال وايواء الاجئين،
بأعداد تصل الى المايين ،مشيرا ً الى أن أبواب
األردن بقيت مفتوحة أمام العراقيين عندما أغلق
العالم أبوابه امامهم ،ولطالما كانت المملكة
الرئة التي تتنفس منها العراق.

بروك�سيل تدعو اإلى وقف البناء ..وم�سر تعتبر ذلك انتهاك ًا جديداً
لمقررات ال�سرع ّية الدول ّية
ّ

رام اهلل ترى الم�سادقة على بناء  800وحدة ا�ستيطان ّية محاولة ل�سرقة االأر�ش الفل�سطينية
أدان الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية
نبيل أب���و ردي���ن���ة ،م��ص��ادق��ة رئ��ي��س الحكومة
الصهيونية على بناء  800وح��دة استيطانية
جديدة في المستوطنات غير الشرعية على األراضي
الفلسطينيةالمحتلة.
وقال أبو ردينة :إن هذا القرار الذي اتخذه نتنياهو
يمثل محاولة منه لمسابقة الزمن قبل رحيل االدارة

االميركية الحالية التي أيدت وبشكل أعمى محاوالت
الحكومة الصهيونية سرقة األرض الفلسطينية.
وأض����اف أن م��ح��اوالت نتنياهو المحمومة
لاستياء على مزيد من أراضي دولة فلسطين ،بدعم
أميركي لن تخلق أية شرعية ولن يسمح الشعب
الفلسطيني باستغال نتنياهو لحملته االنتخابية
لسرقة األرض الفلسطينية.

هل التقى ال�سفدي بوزير
خارج ّية االحتالل في ع ّمان؟
قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» ،أمس ،إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين
أيمن الصفدي التقى بشكل غير معلن وزير الخارجية الصهيوني غابي أشكنازي في األردن.
ولم تحدّد الصحيفة موعد اللقاء.
ولكن ،سبق للوزيرين أن التقيا في األردن ،أوائل شهر ديسمبر/كانون األول الماضي.
وقالت الصحيفة الصهيونية «تناول أشكنازي والصفدي ،القضايا االستراتيجية اإلقليمية ،وتعزيز
التعاون االقتصادي» .وأضافت «منذ توليه منصب وزير الخارجية ،يعمل أشكنازي على تخفيف
التوترات بين «إسرائيل» واألردن».
وجه على مدى السنوات األخيرة انتقادات حادة للسياسة الصهيونية تجاه
وكان األردن قد ّ
الفلسطينيين ،وبخاصة الممارسات الصهيونية في القدس الشرقية والمسجد األقصى.
وليس من الواضح ما إذا كان االجتماع قد عُ قد قبل أو بعد لقاء «مجموعة ميونيخ» في العاصمة
المصرية القاهرة ،اإلثنين ،والذي بحث سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية الصهيونية.
وتض ّم «مجموعة ميونيخ» وزراء خارجية األردن ومصر وفرنسا وألمانيا.

وش �دّد أبو ردينة على أن االستيطان كله غير
شرعي ومخالف للقانون الدولي وق��رارات مجلس
األمن بما فيها قرار  ،2334ولن يكون هناك أمن أو
استقرارفيالمنطقةمندونإقامةالدولةالفلسطينية
على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس
الشرقية.
من جهته ،دعا الناطق الرسمي باسم مفوضية
الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي بيتر ستانو،
أمس ،الكيان الصهيوني إلى وقف بناء المستوطنات
في الضفة الغربية ،وذلك تعليقا ً على إعان االحتال
أول أمس بناء عدد جديد من المستوطنات في الضفة
الغربية.
وق��ال ستانو ،خ��ال إح��اط��ة إعامية« :ندعو
«إس��رائ��ي��ل» لوقف ه��ذه األف��ع��ال والتركيز على
استئناف الحوار ب��دال ً من بناء مستوطنات غير
شرعية».
وأك����د« :ال يتغير موقفنا ال��ث��اب��ت م��ن بناء
المستوطنات فهي غير شرعية بناء على القانون
الدولي وهي تمثل عوائق وحواجز لعملية السام
وحل الدولتين إلنشاء دول��ة فلسطينية مستقلة
وعائق لبناء الثقة بين الطرفين».
وب��ح��س��ب ح��رك��ة «ال��س��ام اآلن» الحقوقية
اإلسرائيلية ،شهد العام  2020بناء  12ألفا ً و159
وح��دة استيطانية في المستوطنات ،وه��و الرقم
األكبر منذ عام .2012
ويعتبر المجتمع الدولي االستيطان في األراضي
الفلسطينية غير شرعي ويدعو (إسرائيل) إلى

{ دع���ا س��ف��ي��ر دول����ة فلسطين
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول
العربية دي��اب اللوح ،إل��ى ض��رورة
إن��ه��اء االح��ت��ال الصهيوني بكافة
أش��ك��ال��ه ل���أراض���ي الفلسطينية
والعربية المحتلة وتمكين شعبنا من
ممارسة حقوقه السياسية وحياته
الطبيعية واإلنسانية بحرية وكرامة
في إط��ار دولته التي نعتقد ونؤمن
أن��ه��ا ج��زء ال يتجزأ م��ن الشرعية
الدولية وتلتزم بقراراتها وقوانينها
ومواثيقها ومعاهداتها ،وستكون
شريكا ً في مكافحة اإلره��اب وبناء
السام واألمن الدوليين.
وأع����رب ال��ل��وح ف��ي كلمته أم��ام
منتدى التعاون العربي  -الهندي
في دورته الثالثة والذي عقد أمس،
«افتراضياً» برئاسة مشتركة بين
م��ص��ر ال��رئ��ي��س ال��ح��ال��ي لمجلس
الجامعة العربية ،ومساعد وزير
الشؤون الخارجية الهندي سانجاي
باتاتشاريا عن الجانب الهندي ،عن
تقديره لجمهورية الهند الصديقة
على مواقفها التاريخية الداعمة
للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا
الثابتة والمشروعة.
{ أكد وزير الخارجية والتعاون
ال���دول���ي ل��ج��م��ه��وري��ة م��ال��ي زيني
موالي ،موقف باده الثابت والداعم
لفلسطين ،باعتبارها مواقف تاريخية
راسخة.
وش��دد وزي��ر خارجية مالي لدى
استقباله ،سفير دولة فلسطين هادي
شبلي ،على أنه كان شخصيا ً من بين
الذين دافعوا عن ه��ذه القضية في
السابق ،رغم الضغوط التي فرضت
على الحكومة المالية لغرض تغيير
ال��م��وق��ف ،خ��اص��ة ف��ي ه��ذه الفترة
التي ياحظ فيها موجات التطبيع
وسياسات محاولة تصفية القضية
الفلسطينية من قبل بعض الجهات.
ب��دوره ،أطلع السفير شبلي وزير
ال��خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى آخ���ر مستجدات
األوض�����اع ف��ي ف��ل��س��ط��ي��ن ،م��ش��ي��دا ً
بجهود السلطات المالية ووقوفها
مع قضيتنا الفلسطينية العادلة في
كافة المحافل الدولية واإلقليمية
والتصويت لصالح كافة المشاريع
التي قدمتها دولة فلسطين مؤخرا ً في
لجان األمم المتحدة.

ال�سام

ال�سفير العراقي 18 :مليار دوالر حجم اال�ستثمارات العراق ّية في االأردن
للتعاون االقتصادي والفني وقعت عام ،1980
اضافة الى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام
 ،2009كما تم خال السنوات القليلة الماضية
توقيع اتفاقيات تعاون مشترك واإلع��ان عن
مشروع المنطقة االقتصادية على الحدود بين
البلدين ،ومذكرة التعاون لتزويد العراق بالطاقة
الكهربائية لسد االحتياج المحلي ومشروع خط
انبوب النفط الرابط بين موانئ البصرة وميناء
العقبة.
وبشأن القضية الفلسطينية ،قال العذاري ان
العراق ينظر الى فرص تحقيق السام في المنطقة
بأنها مرهونة بإعادة الحقوق المغتصبة للشعب
الفلسطيني وتطبيق قرارات األمم المتحدة ذات

اأخبار الوطن
فل�سطين المحتلة

العراقي ينفذ �سل�سلة من العمل ّيات �سد �سبكات داعـ�ش
االأمن
ّ
مكان الضربة ،فت ّم تدميره بالكامل» ،باإلضافة
إلى «العثور على وكر لإلرهابيين يحتوي على
أحزمة ناسفة واجهزة موبايل مدمرة ومابس
نسائية».
نفذ طيران التحالف ال��دول��ي ال��ذي تتزعمه
الواليات المتحدة األميركية ضد اإلرهاب ،أمس،
ضربات بأمر من قيادة العمليات المشتركة
العراقية ،استهدفت أوكارا ً ل�»داعش» اإلرهابي،
شمالي ال��ع��راق ،م��ا أسفر ع��ن خسائر فادحة
لإلرهابيين.
وفي السياق ،ن ّفذ طيران التحالف الدولي ضد
اإلرهاب ،في وقت سابق ،ضربة جوية استهدفت
وكرا ً لتنظيم «داعش» وأسفرت عن قتل إرهابيين
اثنين في محافظة كركوك شمالي العراق.
وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات
المسلحة ،اللواء يحيى رس��ول ،على صفحته
ال��رس��م��ي��ة ف��ي «ت��وي��ت��ر»« :وف��ق��ا ً لمعلومات
استخبارية دقيقة وبأمر من قيادة العمليات
المشتركة ،طائرات « »F- 15التابعة للتحالف
الدولي نفذت ضربة جوية في وادي الكور في
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{ بلغ ع��دد السيارات الشاحنة
المحملة بالحمضيات المصدرة
إلى العراق عبر أمانة جمارك معبر
ال��ب��وك��م��ال ال��ح��دودي خ��ال العام
الماضي نحو  4500سيارة شحن
ب��راد تحمل نحو  122أل��ف طن من
الحمضيات.
وفي تصريح أوضح أمين جمارك
معبر البوكمال ال��ح��دودي عاصم
اسكندر أن البضائع المصدرة عبر
األمانة إلى العراق تضمنت إضافة
إلى الحمضيات «الفواكه واألغذية
واأللبسة واألح��ذي��ة والمصنوعات
الحديدية والباستيكية والمنظفات
والبسكويت والحلويات».
وأش�����ار اس��ك��ن��در إل���ى أن ع��دد
السيارات المغادرة من معبر البوكمال
والمحملة بمواد تصديرية وترانزيت
إلى العراق العام الماضي وصل إلى
نحو  11800سيارة تقريبا ً بمعدل
 32سيارة يوميا ً بشكل تقريبي مؤكدا ً
أنه ال توجد أي معوقات جمركية أمام
حركة مرور القادمين والمغادرين،
ولكن لم يتم تسجيل أي حركة حاليا ً
بسبب الظروف التي فرضها وباء
كورونا في حين أن حركة البضائع
تجري بصورة جيدة وفقا ً لأنظمة
المعمول بها.

العراق
{ ضبطت ماكات مديريَّة تحقيق
بغداد في هيئة النزاهة االتحاديَّة،
أم��س ،ممثاً قانونيا ً ومهندسا ً في
وزارتي الماليَّة والصناعة والمعادن؛
لقيامهما بتس ُّلم الرشوة واالبتزاز.
دائ��رة التحقيقات في الهيئة أفادت
قانوني في دائرة عقارات
بضبط ُممث ٍل
ٍّ
الدولة؛ لقيامه بابتزاز وتس ُّلم رشو ٍة
من أحد ال ُمواطنين بعد إيهامه بإيقاف
إج���راءات م��ص��ادرة العقار العائد له؛
ب��ال��رغ��م م��ن أن ال��ع��ق��ار غير مشمول
بالمصادرة ،مشيرة إلى أن «المتهم قام
باستغال مواطنة مادياً ،لتحقيق منفع ٍة
شخص َّي ٍة له وألق��ارب��ه ،مقابل إيقاف
إجراءات إخاء العقار العائد لها».

الأردن

إنهائه.
وكان مجلس األمن الدولي قد تبنى قرار  2334في
 23ديسمبر/كانون األول  ،2016الذي حث على
وضع نهاية للمستوطنات الصهيونية في األراضي
الفلسطينية ،كما نص القرار على مطالبة الكيان
الصهيوني بوقف االستيطان في الضفة الغربية بما
فيها القدس الشرقية ،وعدم شرعية إنشاء الكيان
الصهيوني للمستوطنات في األراضي المحتلة منذ
عام .1967
وفي السياق ،أدان��ت جمهورية مصر العربية،
مصادقة حكومة االحتال الصهيوني ،على قرار بناء

 800وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية،
باعتباره انتهاكا ً جديدا ً لمقررات الشرعية الدولية.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد
حافظ في بيان له ،أم��س ،عن قلقه من الخطوات
المتاحقة لسلطات االحتال ،لتقويض فرص حل
الدولتين.
وقال حافظ ،إن هذا اإلجراء يأتي في وقت تقوم
فيه مختلف األطراف الدولية بجهود إلحياء المسار
التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني،
فضا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات
سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

{ واص��ل مجلس ال��ن��واب أمس،
ولليوم ال��س��ادس مناقشته لبيان
الحكومة ال���وزاري ال��ذي تقدمت به
لنيل ثقة أع��ض��اء مجلس ال��ن��واب
التاسع عشر ،ويتوقع أن يص ّوت
النواب على الثقة بالحكومة اليوم
االرب��ع��اء .وت��ح��دث خ��ال جلسات
المناقشات  88نائبا.
{ دع��ا خ��ب��راء ف��ي قطاع الطاقة
إل��ى استغال فائض إنتاج الطاقة
الكهربائية في المملكة وتحويلها
الستهاكها في مشاريع حيوية مثل
النقل وال��زراع��ة والصناعة ب��دال ً من
التوقف عن اإلنتاج بحجة عدم قدرة
الشبكة على االستيعاب.

الكويت
{ أصدر وزير الخارجية الشيخ
الدكتور أحمد الناصر ق��رارا ً وزاري �ا ً
يقضي بترقية  14سكرتيرا ً أول إلى
درجة مستشار.
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ّ
النووي..
ظريف :على �أميركا �أن تفي بالتزاماتها في االتفاق
وواليتي يدعو وا�شنطن للتخ ّلي عن «�آل ّية الزناد»..

اعتبر وزير الخارجيّة اإليراني محمد جواد ظريف أنه «إذا ما ق ّررت الواليات
المتحدة العودة إلى االتفاق النوويّ من دون رفع العقوبات عن طهران فإن ذلك
يصب في مصلحة واشنطن فقط».
ّ
وقال ظريف ،في تصريحات لموقع المرشد األعلى في إيران أمس ،إن «عودة
أميركا إلى االتفاق النووي من دون رفع العقوبات عن إيران يأتي في مصلحة
أميركا فقط» ،مضيفا ً «يجب على الواليات المتحدة أوال ً أن تفي بالتزاماتها في
االتفاق النووي ثم تكون قضية عودتها إلى االتفاق قضية ثانوية».
وأكد ظريف «إذا وقع بايدن على األمر التنفيذي (لرفع العقوبات عن طهران
والعودة إلى االتفاق النووي) ،فسنقوم بتوقيع أمر تنفيذي أيضا ً (بعودة إيران
إلى تعهداتها) وفي أي وقت ينفذون هذا األمر نحن أيضا ً ننفذه».
وأش��ار ظريف إلى أنه «ليس فقط أن يقوم بايدن بتوقيع نص ،فالتوقيع
مطلوب وشرط ضروري لكن يكفي أن نرى آثار اإلجراءات األميركية في االتفاق
النووي ،وفي التزامات االتحاد األوروبي وفي مناقشة التزامات الواليات المتحدة
نفسها».
من جهة أخرى ،قال علي أكبر واليتي ،مستشار المرشد اإليراني علي خامنئي
للشؤون الدولية ،إنه «بالرغم من أن المرشد آية الله علي خامنئيُ ،حرم إنتاج
سالح نوويّ  ،لكن إيران تعتبر استخدام السالح النوويّ مباحا ً بالنسبة لها إذا
كان ذلك ضرورياً».
الرسمي للمرشد اإليراني« :نحن
الموقع
نشرها
مقابلة
في
وقال واليتي،
ّ
ملتزمون بتعهّد ديني ودولي قطعه المرشد األعلى للثورة ،هو أن السالح النووي
مح ّرم .ما عدا ذلك ،فإن استخدام السالح النووي سيكون مباحا ً لنا إذا كان ذلك
ضروريا ً بالنسبة لنا وسنفعل ذلك».
دعا مستشار المرشد اإليراني للشؤون الدولية ،علي أكبر واليتي ،إلى التخلي
عن «آلية الزناد» التي تقضي بإعادة فرض العقوبات على إيران حال رغبت
الواليات المتحدة في خوض مفاوضات جديدة .الفتا ً إلى أن المرشد اإليراني لم
يكن راضيا ً منذ البداية على اآللية التي جرى من خاللها وضع االتفاق.
وأضاف واليتي ،أمس« ،إذا أرادت أميركا العودة إلى االتفاق النوويّ  ،فإن لذلك

شروطا ً أه ّمها رفع العقوبات والتعهّد بأن الحكومة الجديدة التي ستأتي بعدها
سوف تلتزم بتعهدات الحكومة التي قبلها ،وأن يتعهد بذلك الرئيس األميركي
برسالة خطية وليس أن يكون االلتزام لفظي كما حصل خالل عهد الرئيس
سجل الواليات المتحدة أصبح سيئا ً في
األميركي السابق باراك أوباما ،ألن ّ
االلتزام باالتفاقيات مع الدول».
وأضاف قائالً« :في حال إجراء مفاوضات جديدة ،يجب التخلي عن آلية الزناد
التي تقضي بإعادة فرض العقوبات على إيران والتعويض عن الخسائر كمبدأ
غير منطقي» ،وأشار إلى أن بالده «دولة مستقلة ومتمسكة بمبادئ الثورة التي
أعادت للشعب اإليراني حقوقه المنهوبة خالل فترة الحكم السابق» ،مؤكدا ً أن
بالده «ال ترضخ للضغوط أو اإلكراهات األميركية وغير األميركية».
كما أعرب عن أسفه لـ»عدم التزام فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتعهداتها وفرض
عقوبات غير مباشرة على إي��ران» ،الفتا ً إلى أن «الصين وروسيا حافظتا على
التزامهما مع بالده».
واليتي أوضح أن «إي��ران لم تتعهّد بعدم القيام بأمور تتعلق باالستخدام
السلمي للتكنولوجيا النووية» ،واعتبر أن «ذلك حق من حقوق أي دولة طالما
أنها تحسن استخدام هذه الطاقة» ،مشددا ً على أنه «إليران كامل الحق في اتخاذ
هذه اإلجراءات بسهولة كلما قررت القيام بمزيد من التخصيب».
وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي ،قال
إنه «ال يوجد أحد في العالم اليوم يعتقد أن إيران تسعى إلنتاج سالح نووي».
وقال كمالوندي في حوار مع قناة «أفق» اإليرانية« :بدأ تخصيب اليورانيوم
 % 20حسب قانون اإلجراء االستراتيجي الذي أق ّره مجلس الشورى اإلسالمي
في المادة األولى ،وكان التخصيب بنسبة نحو  % 20قد بدأ إنتاجه في عام
 2009عندما كنا نبحث عن وقود لمفاعل طهران ثم تمكنا من إنتاج الوقود
وأصبح نقطة تح ّول ألنشطتنا النووية».
وأضاف« :لدينا اآلن نحو أربعة أطنان من المواد الخام ،وقرار مجلس الشورى
إلنتاج نحو  120كيلوغراما ً في غضون عام يمكن تحقيقه بسهولة بالنسبة لنا،
من الوقت الذي بدأنا فيه ،قد نصل إلى هذه الكمية التي حدّدها القانون قبل

الخارج ّية الرو�س ّية تعلق على �سحب وا�شنطن
قواتها من �أفغان�ستان
قالت وزارة الخارجية الروسية إن «إدارة
الرئيس المنتخب ج��و ب��اي��دن ق��د تعدل عن
هذا القرار ،واستبعدت أن يحدث ذلك تغييرا ً
جذرياً» ،وذلك تعليقا ً على مواصلة واشنطن
خفض عدد قواتها في أفغانستان.
وجاء هذا التصريح في الوقت الذي تواصل
فيه وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) سحب
مزيد من قواتها المنتشرة في أفغانستان ،على
الرغم من حظر الكونغرس هذا اإلجراء.
وفي تشرين الثاني الماضي ،ق ّرر الرئيس
الحالي دونالد ترامب خفض عدد الوحدات
العسكرية األميركية في أفغانستان والعراق
إلى  2500جنديّ  ،مع موعد انسحاب نهائي
حتى  15كانون الثاني .2021
وبعد ب��دء اإلج���راء ،تم ّكن الكونغرس من
تجاوز فيتو ترامب بشأن اعتماد ميزانية الدفاع،
والتي منعت الجيش تلقائيا ً من استخدام
المخصصة للسنتين الماليتين 2020
األموال
ّ
و 2021لسداد تكاليف خفض ع��دد القوات
األميركيّة إلى أق ّل من  4000فرد ،حتى يقدّم

القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلير
«تقييما ً شامالً للمخاطر وتبعات سحب القوات
األميركية».

هذا ويمثل سحب البنتاغون قواته وامتثاله
ألم���ر ال��رئ��ي��س ال��ح��ال��ي ،مخالفة للقانون
األميركي.

الك�شف عن نقاط �ضعف الناتو
في حال اندالع حرب مع رو�سيا
كشف خبير عسكري أميركي أسباب قلق حلف شمال األطلسي
(الناتو) في حال اندالع حرب مع روسيا.
وذكر موقع «نيوإنفورم» اإلخباريّ نقالً عن الخبير سيباستين
روبلين ،أن مخططي الحرب في حلف الناتو يهتمون بما يُس ّمى
بـ»ممر سوفالكس» ،وهو جزء من خط الحدود بين بولندا وليتوانيا،
ج ّل اهتمامهم منذ عام  .2014وذلك ألنه المم ّر البري الوحيد لنقل
اإلم��دادات والتعزيزات إلى قوات الناتو الموجودة في جمهوريات
البلطيق السوفيتية سابقا ً (ليتوانيا والتفيا واستونيا) .وث ّمة خطورة
في أن «تقطع» روسيا هذا الممر في حال شنّ الناتو حربا ً عليها.
وال يُتوقع أن ينبري سكان جمهوريات البلطيق التي بادر الناتو
إلى ض ّمها بعد حل حلف وارس��و ،غريم الناتو ،لمحاربة روسيا.
ولذلك أدخل الناتو مجموعات من قواته إلى هذه الجمهوريات منها
كتيبة من الجيش البريطاني وكتيبة من الجيش الكندي وكتيبة من
الجيش األلماني وكتيبة من الحرس الوطني األميركي ووحدات من

القوات المسلحة البولندية.
وهناك أيضا ً وحدات عسكرية من إيطاليا وسلوفاكيا وإسبانيا
وجمهورية التشيك وهولندا والنرويج وألبانيا وإيسلندا ولوكسمبورغ
والجبل األس��ود ...ولكن يُعتقد أن هذه القوات لن تستطيع مقاومة
القوات الروسية في حال اندالع حرب مع روسيا.
ووفقا ً لتقدير أعدّه خبراء مركز «راند» ،بإمكان القوات الروسية أن
تصل إلى عاصمتي استونيا والتفيا في غضون  60 - 36ساعة.
وال يمكن أن ينقل الناتو التعزيزات إلى جمهوريات البلطيق إال عبر
«ممر سوفالكس» في حين قد ال تجد روسيا وحليفها البيالروسي
صعوبة ف��ي السيطرة على ه��ذا الممر ليصبح نقل التعزيزات
واإلمدادات إلى قوات الناتو في جمهوريات البلطيق مستحيالً ،للعلم
يوجد في المنطقة العسكرية الغربية الروسية ،مثال ،أكثر من 300
ألف جندي من القوات المسلحة الروسية ،حسب الخبير العسكري
األميركي.

كوالي�س

ثمانية أشهر».
وبحسب وسائل إعالم إيرانية ،ح ّذر عضو هيئة رئاسة البرلمان اإليراني أحمد
أمير آبادي من أنه «إذا لم ترفع العقوبات في  21شباط المقبل ،فسنوقف تطبيق
البروتوكول اإلضافي» .وأكد أن «أمام إدارة الرئيس األميركي المنتخب جوزيف
بايدن فرصة حتى  21فبراير التخاذ إجراءات رفع العقوبات ،وإال فإننا سندافع
عن مصالح شعبناً».

الطاقة الذريّة الإيران ّية تعلن عزمها �إنتاج
 120كلغ من اليوارنيوم المخ�صب بن�سبة %20
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ،بهروز كمالوندي ،أمس،
أن «طهران ستنتج  120كيلوغراما ً من اليوارنيوم المخصب بنسبة  ،% 20في
غضون ثمانية أشهر».
وقال كمالوندي« :يمكننا إعادة تأهيل مفاعل أراك السابق للماء الثقيل
بغضون شهرين ونصف» ،مشيرا ً إلى أنه «ال أحد في العالم اليوم ،يعتقد أن
إيران تسعى إلنتاج سالح نووي».
ولفت المتحدّث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانيّة في وقت سابق ،إلى
أن بالده «تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها ،فضالً عن تصديره إلى  8دول
في العالم».

قالت مصادر أممية إن
التصنيف األميركي
ألنصار الله على لوائح
اإلرهاب األميركية
آخر أيام الرئيس
دونالد ترامب إجراء
موجه مباشرة ضد
ّ
مساعي األمم المتحدة
التي تتقدم نحو الحل
السياسي ومحاولة
تعديل استفزازي
للتوازنات لصالح
الموقف السعودي
سيؤدي لمزيد من
التعقيد.

بايدن يحذر الأميرك ّيين وترامب يعلن حالة الطوارئ
في وا�شنطن ..ومجل�س النواب يبد�أ ب�إجراءات عزله
األميركي المنتخب جو بايدن ،رسالة لألميركيين،
وجه الرئيس
ّ
ّ
قبل أي��ام من تسلّم مهام منصبه رسمياً ،مشددا ً على «ض��رورة
النهوض وال��وق��وف صفا ً واح���دا ً لمواجهة الخطر ال��ذي يهدّد
أرواحهم».
ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية يوم  20كانون
الثاني الحالي ،ليتولى مهام منصبه رسميا ً خلفا ً للرئيس المنتهية
واليته دونالد ترامب.
وكتب بايدن ،على «تويتر» أمس« :أدعو كل مواطن أميركي أن
يلتزم بثالثة أشياء حتى ننقذ أرواحنا».
وتابع« :يجب أن يرتدي كل منا كمامته ويجب أن نحافظ على
التباعد االجتماعي كما يجب أن نتجنب المشاركة في تجمعات
كبيرة داخل المنازل».
وقال جو بايدن« :إذا نهضنا معا ً لاللتزام باإلجراءات االحترازية،
فإننا سنكون قادرين على إنقاذ أعداد ال ُتحصى من األرواح».
وتجاوز عدد اإلصابات بفيروس كورونا في الواليات المتحدة
 23مليون إصابة ،مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم
وظهور ساللة أكثر انتشارا ً في والي��ات كولورادو وكاليفورنيا
وفلوريدا.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ ،الذي تح ّول
إلى وباء عالمي (جائحة)  90مليون مصاب ،بينهم أكثر من 1.9
مليون حالة وفاة ،بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين ،في
نهاية كانون األول الماضي.
من جهة أخ��رى ،بدأ مجلس النواب األميركي اتخاذ إجراءاته
المتعلّقة بعزل الرئيس ترامب عبر تقديم مشاريع قوانين يجري
اإلعداد للتصويت عليها ،وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها
العاصمة واشنطن.
بالتزامن مع ذلك ،أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب حالة
الطوارئ في العاصمة واشنطن حتى الرابع والعشرين من كانون
الثاني ،وتقديم المساعدة الفيدرالية لتأمين مراسم تنصيب الرئيس
المنتخب جو بايدن.
ترامب التقى نائبه مايك بنس في المكتب البيت األبيض للمرة
األول��ى منذ اقتحام الكونغرس ،وأك��دا أن أولئك الذين انتهكوا

القانون واقتحموا مبنى الكونغرس ال يمثلون حركة «أميركا أوالً»،
كما تعهّدا بـ»مواصلة عملهما حتى نهاية واليتهما».
من جهة ثانية ،قدّم وزير األمن الداخلي األميركي بالوكالة تشاد
وولف استقالته ،من دون أن يوضح دوافع هذه الخطوة.
ودخلت استقالة وولف حيز التنفيذ .وقد انتقد وولف األسبوع
الماضي ما وصفه باالجتياح المأساوي للكابيتول من قبل أنصار
ترامب.
وأ ّكد الحرس الوطني األميركي صدور توجيهات بتعبئة ما يصل
إلى  15ألفا ً من قواته في واشنطن لتأمين تنصيب بايدن.
م��ن جهته ،ح�� ّذر مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي من
«احتجاجات مسلّحة يجري التخطيط لها خالل األي��ام األخيرة
لحكم ترامب وحتى تنصيب جو بايدن».
وأشار إلى أن «مجموعات دعت إلى اقتحام المباني الفيدرالية
والمحاكم إذا ت ّم عزل ترامب».
وفي السياق نفسه ،انسحب الحرس الوطني في مدينة كينوشا
جنوب شرق والية ويسكونسن األميركيّة بعد احتجاجات على قرار
عدم ا ّتهام ضابط شرطة أبيض بإطالق النار على رجل أميركي من
أصول أفريقية.
المحتجون رفعوا شعارات منددة بعدم إدانة الشرطي ،وطالبوا
بـ»تحقيق العدالة للمواطن الذي قتلته الشرطة أمام أبنائه قبل
أشهر عدة» .وقد تو ّقعت السلطات المحليّة أن تشهد المدينة مزيدا ً
من االحتجاجات.
وفي هذا السياق ،أعلن وزير الخارجية األميركي األسبق كولن
باول أنه «لم يعد يعتبر نفسه من أعضاء الحزب الجمهوري بعد
اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب».
وأول أمس ،قال الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن إنه تحدّث
«مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس ترامب»،
موضحاً« :لستُ قلقا ً من أداء القسم في المكان المخصص لذلك»
واعتبر بايدن أن «من الضروري مساءلة مَن قام بعملية اقتحام
الكونغرس والتسبب بإضرار الممتلكات ومحاسبة الذين يدعون
إل��ى الفتنة» ،مضيفاً« :أولوياتي هي المضي في تمرير حزمة
المساعدات لمواجهة تداعيات كورونا».

ّ
القطري
م�صر ُتعيد فتح �أجوائها �أمام الطيران
ً
تنفيذ ًا لقرارات الم�صالحة الخليج ّية
ق��� ّررت مصر فتح األج���واء أم��ام الطيران
القطريّ تفعيالً لبيان قمة العال.
وع�����ادت ال���رح�ل�ات ال��ج��وي��ة ب��ي��ن قطر
والسعودية ،أول أمس االثنين ،مع إقالع طائرة
قطرية من الدوحة باتجاه الرياض في رحلة
هي األولى بين البلدين بعد المصالحة التي ت ّم
التوصل إليها أخيرا ً بين األطراف الخليجيّة.
وأعلنت السعودية واإلم���ارات والبحرين
ومصر في حزيران  2017قطع العالقات مع
قطر ،بينما أغلقت الدول األربع مجالها الجوي
أم��ام الطائرات القطرية ،ومنعت التعامالت
التجارية مع اإلمارة وأوقفت دخول القطريين
إلى أراضيها.
وحصلت مصالحة بين الدول األربع وقطر
في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت

األسبوع الماضي في مدينة العال السعوديّة،
وأعلنت الدول األربع رفع القيود.
وأقلعت طائرة تجاريّة تابعة للخطوط
الجوية القطرية في رحلة هي األولى بين قطر
والسعودية منذ ثالث سنوات ونصف السنة،
من الدوحة نحو الساعة  11ت.غ أول أمس.
وطرحت تذاكر السفر على متن الطائرة أي
 350للبيع بسعر نحو  650دوالرا ً أميركيا ً
للبطاقة الواحدة ،إلى العاصمة السعوديّة
التي تبعد نحو  600كيلومتر.
وأش����ارت ال��خ��ط��وط ال��ق��ط��ر ّي��ة إل���ى أنها
ستستأنف رحالتها إلى الرياض «بواقع رحلة
يوميا ً إلى مطار الملك خالد الدولي».
وأعلنت اإلم��ارات والبحرين فتح مجالهما
الجويّ للطيران القطري ،لكن لم يتم اإلعالن

عن موعد استئناف الرحالت المباشرة.
المدني في البحرين
وأعلنت شؤون الطيران
ّ
أن��ه سيتم «السماح للطائرات القطرية في
مجالها الجوي وتعديل النشرات المالحيّة
للطائرات القطرية» ،بحسب ما أوردت وكالة
أنباء البحرين.
وق���ال مستشار األم���ن القومي األميركي
روبرت أوبراين في تشرين الثاني الماضي،
إن «السماح للطائرات القطرية بالتحليق في
أج��واء السعودية مجددا ً من أولويات إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترمب».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية
عن مصادر دبلوماسية أن «قطر تدفع 100
مليون دوالر سنويا ً في مقابل التحليق في
أجواء إيران ،وهذا ما ستخسره طهران اآلن».

ت�شاوو�ش �أوغلو يرى م�ستقبل بالده في �أوروبا
ق��ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي مولود
تشاووش أوغلو ،إن بالده ترى مستقبلها
ف��ي أوروب����ا وإن��ه��ا ت��رغ��ب ف��ي ب��ن��اء ه��ذا
المستقبل سويا ً مع األوروبيين.
وأض��اف أوغلو في كلمة ألقاها أمس،
خ�لال اجتماعه مع سفراء بلدان االتحاد
األوروب��ي في أنقرة« ،أن تركيا تلعب دورا ً
مهما ً في حل المشاكل كافة التي تخص
االتحاد».
وت��اب��ع «لعبنا دورا ً مهما ً ف��ي سنوات
الحرب ال��ب��اردة وأزم��ة الهجرة ،وإذا كان
االتحاد األوروبي اليوم عبارة عن مشروع
رفاهية ،فإن لتركيا دورا ً مهما ً في ذلك».
وأش��ار إلى أن «تركيا ما زالت متمسكة
بمحادثات االنضمام إلى االتحاد األوروبي»،
الفتا ً في هذا السياق إلى «عضوية أنقرة
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ؤس��س��ات والهيئات
والمنظمات الدولية».
وأردف« :خالل الفترة الماضية تضاعفت
العالقات التجارية واالقتصادية والفنية

وال��ث��ق��اف��ي��ة والتعليمية والعلمية بين
الجانبين ،وأصبحنا اآلن في وضعية ال
يمكننا االستغناء عن بعضنا البعض».
ون� ّوه في هذا الخصوص بأن «اتفاقية
الهجرة المبرمة بين الطرفين عام ،2015

ُتع ّد من أب��رز مظاهر التعاون بين أنقرة
واالتحاد األوروبي».
وأوض��ح أوغلو أن «بعض دول االتحاد
األوروبي ،تسبّبت العام الماضي في خلق
ّ
أزمة سياسية بين تركيا واالتحاد».
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مرويات قومية

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي،
ت ّ
ُخص ُ
صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب ،فأضافوا عبرها إلى تراث حزبهم وتاريخه التماعات
نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد ،ذلك أننا كأ ّمة ،استمرار مادي
روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة
الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.
إعداد :لبيب ناصيف

تحية �إلى الأمين المنا�ضل �أني�س حنا مديواية
من بين الرفقاء الذين اهتموا بكتابة مروياتهم ،يأتي األمين المميّز أنيس مديواية في مقدمتهم.
عرفته منذ السبعينات ،وال أذكر أنه حضر يوما ً من مدينته القامشلي إلى بيروت إال واتصل بي،
فالتقينا.
دائما ً كان يتابع ما أنشره ،وكثيرا ً ما كتب وز ّودن��ي بمعلومات تفيد تاريخنا .وهذه ُنشرت في
نبذات مستقلة ،أو ضمن نبذات ُنشرت في حينه.
وعرفت شقيقته الرفيقة لولو ،التي سبق أن انتمت وتولّت مسؤوليات محلية في «القامشلي» ،قبل
أن ترتبط بالزواج بالرفيق جميل ش ّماس( )1الذي عرف بدوره الحزب في القامشلي ،وصوالً إلى
بيروت ،فإلى المجلس النيابي ممثالً األقليات ،ومحققا ً حضورا ً اقتصاديا ً الفتاً(.)2
*
ُيدهشني في األمين أنيس مديواية حيو ّيته الرائعة ،ذاكرته الحيّة وانكبابه المستمر على الكتابة
والـتأليف ،حامالً لواء الحزب في القامشلي عبر عالقاته ،جاعالً من مكتبته وسط المدينة «مكتبة
اللواء» منبرا ً إعالمياً ،وواسطة متينة للتواصل مع أبناء شعبنا في القامشلي ،وهو يذكرني باألمين
إلياس صبري( )3في مدينة رأس العين في محافظة الجزيرة.
إلى األمين أنيس مديواية :يفرح الحزب بأمثالك .ما عرفتك إال نابضا ً بحياة الحزب ،مش ّعا ً بمبادئه
بت
في مدينة القامشلي وحيثما أقمت ،متفانياً ،مستمرا ً في العطاء ال تؤثر سنوات الشيخوخة (وقد ّ
في التسعينات) من عزيمتك ومن جهادك ومن تفانيك المستمر في سبيل حزب عظيم أخذته حياة
لك ولعائلتك ،وتستمر.
هنيئا ً للحزب بأمثالك..
*

األمين أنيس في سطور

مؤخرا ً عثرت بين أوراقي على االقتراح الذي تقدّمت به مديرية القامشلي بتاريخ 2004/8/7
لمنح «الرفيق أنيس حنا مديواية رتبة األمانة».
من أجل التعريف أكثر على أحد المميزين في النضال المستمر ،أنشر النص الحرفي لرسالة
مديرية القامشلي.
«تقترح هيئة مديرية القامشلي الرفيق أنيس حنا مديواية لنيل رتبة األمانة ،وذلك كونه المؤسس
األول للحركة عام  1946في مدينة القامشلي ،بل محافظة الحسكة ،وأنه أول مسؤول رافق الحركة
منذ تأسيسها وال زال .وتاريخه الحزبي معروف لديكم من نشاطات واعتقاالت وسجون وديمومة
عمل متواصلة ،ويمكننا تلخيص سيرته الحزبية بما يلي:
أول منتمي للحزب ع��ام  1946في مدينة القامشلي ،وأول مسؤول حزبي شملته االعتقاالت
والتوقيفات والسجون مرات عديدة أيام حوادث المالكي.
حضر لقاءات كثيرة مع حضرة الزعيم الخالد سعاده في المخيم القومي ال ُمقام في ظهور الشوير

طالع الف�ضة

عام  .1948كما حضر الحفلة التي أقامتها منفذية السيدات في رأس بيروت في دار الرفيق جبران
جريج ،بحضور الزعيم والموسيقار زكي ناصيف.
رافق الزعيم الخالد بزيارته األولى لدمشق مع األمين لبيب زويا ،عميد الثقافة والفنون ،وزكي
نظام الدين.
بنا ًء على طلب األمين لبيب ناصيف ،كتب الرفيق أنيس مديواية بعض ذكرياته مع حضرة الزعيم
وقدّمها لألمين لبيب.
فاز بانتخابات عضوية االتحاد القومي أثناء الوحدة السورية – المصرية من مدينة القامشلي،
ومثّل التربية والتعليم عن محافظة الحسكة في االجتماع العام الذي أُقيم في مدينة دمشق لالتحاد
القومي.
ت ّم اعتقال الرفيق أنيس مديواية ُقبيل الحرب مع «إسرائيل» في عام  ،1967وأُطلق سراحه عند
ابتداء الحرب عندما أُطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
ّ
رش�ح��ه ال�ح��زب ع��ام  1990النتخابات المجلس النيابي ف��ي س��وري��ة ،فحصل على 17000
صوتا ً.
ّ
رشحه الحزب ثانية عام  1994النتخابات المجلس النيابي في سورية ،فحصل على 52000
صوتا ً.
ّ
رشحه الحزب للمرة الثالثة ع��ام  1998النتخابات المجلس النيابي في س��وري��ة ،ولكن ُقبَيل
ُ
بدء االنتخابات طلب منه ومن كافة المرشحين األربعة (في القامشلي ،دمشق ،حلب والالذقية)
االنسحاب ،عن طريق األمين الجزيل االحترام عصام محايري ،فكان أول المنسحبين بنا ًء على
أوامر الحزب.
ه��ذا ج��زء ّ
ملخص م��ن ت��اري��خ الرفيق أنيس م��دي��واي��ة ،علما ً أ ّن��ه ن��ال «وس��ام ال��واج��ب» الستمرار
وديمومة عمله الحزبي ،لذلك نقترح تقديم ورفع هذه الصادرة إلى لجنة منح رتبة األمانة عن طريق
منفذية الحسكة.
مدير مديرية القامشلي
الرفيق ياسر حمد

هوامش
( )1عرفته عندما أقام في المصيطبة ،وعرفتُ عن شقيقه الرفيق جان الذي كان تو ّلى مسؤولية
منفذ عام الجزيرة ،قبل أن يضطر إلى مغادرة الكيان الشامي مقيما ً في زحلة ،وعرفت شقيقه الصحافي
فوزي في فترة تواجدي في البرازيل ،وكان المرحوم فوزي ناشطا ً في حقل الصحافة المهجرية مقيما ً
عالقات جيدة في أوساط الجالية.
( )2حقق الرفيق جميل نجاحا ً الفتا ً في مجال معامل الرخام ،مؤسسا ً شركة «مارلبو» التي لها فروع
في أكثر من بلد عربي وآسيوي.
( )3إلياس صبري :لإلطالع على النبذة المع ّممة عنه الدخول إلى الموقع التاليwww.ssnp. :
.info

الرفيق جوزف ال�صايغ وجه حزبي ن�ضالي في المحيدثة – بكفيا
لفتَ انتباهي وأن��ا أتص ّفح العدد  836تاريخ
 1992/5/16من مجلة «البناء» التغطية الواردة
في الصفح َتين  14و  15عن التشييع الحاشد الذي
أُقيم في المحيدثة – بكفيا للرفيق جوزف الصايغ.
ن��دع��و ك�ّل�اّ ً م��ن مديرية ال��ح��زب ف��ي المحيدثة،
وح��ض��رة األم��ي��ن د .ج��ه��اد العقل أن يضيفا إلى
هذه النبذة ما يفيد سيرة ومسيرة الرفيق جوزف
الصايغ.

*

شيّعت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري
القومي االجتماعي الرفيق الفقيد جوزف الصايغ،
الذي توفي عن عمر قضاه في النضال ،حامالً مشعل
النهضة القومية االجتماعية عامالً على توسيع
وهجها ،في صفوف مواطنيه كما في بيته وعائلته.
وقد جرى االحتفال بتشييعه في بلدة المحيدثة،
حيث كان هُ ّجر في السابق من منزله الواقع بين
الشاوية والفريكة.
وحضرت وفود من المواطنين الذين زرع رفيقنا
الفقيد المحبة ف��ي نفوسهم واالح��ت��رام لمبادئ
النهضة.
تكلّم في حفل التأبين ناظر التربية في المنفذية
الرفيق أنطون خ��وري ،وأبّنه ِباسم مركز الحزب
األمين غسان األشقر.

كلمة األمين غسان األشقر

«كان يزورنا كل يوم تقريباً .يأتي ساعة اليقظة
المبكرة جبالً بين الرجال ،كتلة من الحيوية الدافقة
وجمهرة من األخبار والمشاريع واالقتراحات .وجها ً
صبوحاً ،وقلبا ً طافحا ً بالمحبة واإليمان والثقة
تدب
بالمستقبل .ما أن يستقر به المجلس حتى
ّ
من حوله الحياة ،تحتدم النقاشات وتتعالى وتيرة
األص���وات والضحكات .ث��م يقف ،ي��ودع ويختفي
بلمحة ،فيقع الصباح من جديد في هدوئه الرتيب.
وسألت والدي من يكون هذا الوافد الصباحي ،هذا
المقتحم اليومي ،هذا العاصف ال��ودود ،فقال :أنه
جوزف الصايغ ،األخ والصديق والمجاهد الدؤوب
والرفيق الحبيب.
تنامت مع األيام معرفتي بجوزف الصايغ ،عرفته
عن كثب وهو يقتحم مع القوميين دربهم الصعب

الطويل ،عرفت صبره وصالبته وعرفت شجاعته
وثبات خطوه ،وخبرت أيضا ً عظيم محبته وإيمانه
التوحد
المطلق بأصالة مواطنيه ،وتوقهم إل��ى
ّ
وإسقاط الحواجز المفتعلة في ما بينهم.
ك��ان قوميا ً اجتماعيا ً بالفطرة ،قبل أن يكون
بالعقل والفعل المنظم؛ ذلك ألن جوزف الصايغ هو
بطبيعته رجل عالقات وتفاعل مع اآلخر .كان رجل
محبة .يفتش ع ّما يجمع ويحارب ما يف ّرق ويناقض،
والسلم
لذلك اختار عقيدة ال��وح��دة االجتماعية
ّ
األهلي ،عقيدة سعاده ،وناضل ض� ّد عقائد الفرز
والتصنيف التي تقود المجتمع الواحد ،وقد قادته
بالفعل إلى التنافر والتآكل والتذابح.
وفجأة انفجر الحقد األس��ود وان��داحَ على لبنان
كلّه ،وخرجت الهواجس الطائفية واألحقاد المذهبية
ومشاريع التقسيم والتفتيت من سراديبها الدهرية،
فارتفعت بين المناطق سدود وبين الناس حواجز
الذبح والخطف والتشويه .خرجت من أوكارها
الزعامات الظالمية تؤجج نيران الفتنة وتدفع
الشعب إلى نفق الحرب االنتحارية ،فسا َد الويل
والظلم والدمار تحت شعارات ب ّراقة ووعود مزيّنة
مزخرفة وج ّنات موعدة .فانزوى الناس وانكفأوا
وت��ب��اع��دوا وسكتوا تحت وط��أة اإلره���اب المنظم
والطغيان المسلح.
وفي هذا الجبل األش� ّم بالذات ،في هذه القرى
المطمئنة المنثورة كحبات القلب على السفوح
والمنحدرات ،في هذا الجبل الرائد ال��ذي أعطى
أمين الريحاني وجبران ،ونعيمة والمطران يوسف
الدبس واليازجيين والبساتنة ،وخليل الحاوي
وخليل سعاده وغيرهم كثيرون م ّمن أبدعوا ف ّنا ً
وأدب �ا ً ولغة وتاريخا ً وفلسفة وانفتاحا ً وعلمنة
ووح��دة ورج��ال سياسة وق��ان��ون .وال��ذي أعطى
أنطون سعاده زعيما ً ف � ّذا ً ورم��زا ً للكفاح المرير
وبانيا ً للوحدة القومية واالجتماعية ،ومناديا ً
وساعيا ً ومستشهدا ً في سبيل السالم األهلي،
وفي سبيل هدم الحواجز المصطنعة بين أبناء
الشعب الواحد وفي سبيل إقامة الدولة العلمانية
الديمقراطية ال��واح��دة ،ف��ي ه��ذا الجبل بالذات
تح ّكمت قوى الزعامات الظالمية الجاهلة العاتية.
وم��اذا فعلت؟ م��اذا فعلت بحلم ج��وزف الصايغ،

األمين غسان األشقر
حلم المحبة والتآخي والتفاعل واالنفتاح .ماذا
استتب لها األمر وفرزت خارج مناطقها
فعلت وقد
ّ
الجغرافيّة أو قتلت أو أخضعت كل من تعتبره من
غير لونها الطائفي والعقائدي .لقد مارست أبشع
أن��واع التنكيل ،فاس ُتبيحت األع���راض واألم�لاك
واألرواح .قهروا وأذ ّلوا وداسوا الكرامات .لكننا ال
نقول ذلك طلبا ً النتقام أو تأجيجا ً لغرائز ،بل فقط
لنعي جميعا ً كما وعى جوزف الصايغ أن ال خالص
لنا ،ال خ�لاص للبنان شعبا ً وأرض��ا ً إلاّ باإلخاء
القومي وسلم المجتمع مع نفسه.
لقد هال جوزف الصايغ أن يرى أحالمه تنهار،
وحاول ما استطاع ضمن دائرته وقدرته أن يق ّرب
ما تباعد وأن يحاور ويهدم السدود ويع ّزز التضامن
ويقفز فوق الحواجز المفتعلة ،لكنه لم يستطع أن
ير ّد الكارثة فانفجر من الداخل تعبا ً ومعترضاً.
ولقيته بعد أن ان��ه��ارت س��دود الحقد ،ذهبت

لزيارته ذلك الجبل من الرجال ،ذلك األخ والصديق
والمجاهد ال��دؤوب والرفيق الحبيب .تحامل على
نفسه وبكى واستعصى عليه الكالم ،لكنه قال الكثير
دون أن يفوه بكلمة .رأيت في عينيه مأساة لبنان،
مأساة هذا الجبل ،ورأيت في عينيه المحبة وأنوار
األمل بالمستقبل .في يوم وداعه ال تبكوه ،بل تذكروا
معه ،وه��ذا يكفيه ،أنّ عقائد الفرز والطائفية هي
عقائد الموت واالندثار ،وأنّ عقائد الوحدة هي عقائد
الحياة ،ومن امتلك س ّر التوحيد امتلك س ّر الحياة
الخالدة المستمرة .امتلك جوزف الصايغ هذا الس ّر
حي ب��اق .في يوم وداع��ه ال نبكيه ،وال
وهو بيننا ّ
نع ّزي ،بل نرفع إليه ِباسم زوجته وأوالده و ِباسم
رئاسة الحزب السوري القومي االجتماعي ،و ِباسم
رفقائه و ِب��اس��م محبيه ،نرفع بكل اح��ت��رام تحية
المحبة والنضال لهذا الفارس المجاهد الصديق.
والبقاء لألمة.

عن ت�شييع الرفيق و�سام �سابا وعن �شقيقه الرفيق ال�شهيد نديم
تستحق الكرك أن يُكتب عن الحضور القومي
االجتماعي فيها .آمل أن أتم ّكن في وقت غير بعيد
أن أتع ّرف إلى ملف الكرك لديّ وما كنت استلمت من
تقارير ومعلومات.
من العدد  480من مجلة «صباح الخير» الصادر
بتاريخ  1985/04/27هذه التغطية عن تشييع أحد
الرفقاء الذين تميّزوا بالتزامهم الواعي ،وبنضالهم،
وقد نشأ بكنف والده الرفيق المناضل أنيس سابا.

الحزب السوري القومي االجتماعي
يش ّيع فقيده الرفيق وسام سابا

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي ،وأهالي
الكرك والفرزل ،فقيدهم البطل الرفيق وسام أنيس
سابا ،الذي قضى نحبه في حادث مفجع ،حصل له
في بوسطن في الواليات المتحدة األميركية وذلك
نهار السبت الماضي ،حيث أُقيم في كل من الكرك
والفرزل مأتم مهيب وحاشد اشترك فيه األلوف من
مختلف بلدات وقرى قضاء زحلة ،كما شاركت وفود
من منفذيات البقاع الشمالي والهرمل ،وبعلبك،
والمت َنين الشمالي واألعلى ،والغرب.
وقد تميّز المأتم بالتنظيم الدقيق الذي أشرفت
عليه مديريّتا الكرك والفرزل ،حيث زيّنت بشوارع
ومداخل البلدة بالزينة المتأللئة باألعالم الحزبية
وبالحشود الكثيفة التي بلغت ع��دة أل��وف ،نظرا ً
للسلوكية النضالية والمناقبية المميزة التي يتمتع
بها الفقيد وأهله .فهو ابن عائلة قومية اجتماعية
عريقة في النضال ،أعطت لألمة قبل ثالث سنوات
الشهيد البطل نديم سابا .كما أعطت الرفقاء فادي
وشعاع ودنيا ،الذين ما بخلوا يوما ً في العطاء
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الرفيق وسام سابا

الرفيق نديم سابا

الصعد
والتضحية من أجل الوطن وع ّزته وعلى كافة ُّ
وفي مختلف المجاالت.
كما شارك في تأبين الفقيد البطل ،الشاعر الكبير
رفعت مبارك ،الذي أبّن الفقيد بعدّة قصائد قومية
رائعة.
وب��ع��د إن��ه��اء ال��ق��داس ال���ذي أُق��ي��م ف��ي كنيسة
البشارة في الفرزل ،والذي ترأسه سيادة المطران
أندريه حداد ،والمطران سبيريدون خوري ولفيف
من الكهنة ،ألقى المطران ح��داد كلمة أش��اد فيها
بنضال الفقيد ،وبنضال عائلته ،ودعا إلى الوحدة
االجتماعية والمحبة ،والمتعلّق ب��األرض ،بعدها

ألقى ناظر اإلذاعة في منفذية زحلة كلمة قال فيها:
«م���ن���ذورون للموت ن��ح��ن ...م��ن��ذورون للدم.
م��ن��ذورون لهذا الدفق النابي المحتقن في عروق
تمت ّد إلى األرض ،ومن األرض إلى العيون ،وم ّنا إلى
أجيال محملة ببشائر النصر.
لجسد ه��ذه األرض تخفق ف��ي الحنايا ترانيم
الحياة..
لعطش هذا التراب ،يكون هذا النزف القرمزي.
ليست لنا هذه األجساد ،وليست لنا هذه الدماء
هي للحق ،ولجمال الوطن وع ّزه.
ولهذه األرض يتفتت جسد التراب ،ولها يرتفع

جسد الحياة .ولدى أبناء الحياة قربان الدم والنذر
األسطوري.
يا رفيقنا الحبيب وسام ،يا رفيق الحياة ألبناء
الحياة الجديدة ،يا أحباء وسام ،يا رفقاءه ،يا أبناء
البقاع األشاوس ،يا أهله ..إني أعلم كم هي قلوبكم
منفطرة ،وكيف هي أكبادكم محروقة تحت وطأة
الفجيعة ،وما أقسى هذه الفجيعة ،لكن رجالً كوسام،
يدعونا ،نحن الواقفين في وداعه ،أن نتجاوز انفطار
قلوبنا ولوعة عواطفنا .والنفوس الكبيرة ،ال يليق
بها غير موقف الرهبة والتهيّب والخشوع .ثم قال
مخاطبا ً الفقيد:
قاتلت على جميع الجبهات وفي مختلف المواقع،
قاتلتَ بالبندقية المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة.
كنتَ إنسانا ً كبيراً ،وعرفناك مناضالً كبيراً ،حملت
في نفسك وعلى اتساع نفسك قضية كبيرة بكاملها،
وحملت هذه القضية الكبرى كل آمالك ومطامحك،
لتضج
التي تعدّت حدود آمال األف��راد ومطامعهم،
ّ
بمضامين آم��ال أم��ة كاملة وحقيقة شعب كامل،
وقد جئنا اليوم ال لنودّعك ،بل لنعاهدك أمام هذه
الجموع ،أننا سنحافظ على وديعتك لنا حتى
النهاية.
إنّ وس��ام ون��دي��م كانا م��ع غيرهما م��ن األل��وف
من رفقائهما القوميين االجتماعيين والعقائديين
المؤمنين :يجاهدون جهادا ً أكبر في سبيل تحرير
األرض واإلنسان.
وعهدا ً لكما ،عهدا ً لدماء كل الشهداء ،عهدا ً للسواعد
المرتفعة زوايا ،عهدا ً للبيارق المزوبعة ،عهدا ً للمعلم
الشهيد األول ،بأننا سنكمل المسيرة أو بأننا لن نو ّفر
دما ً ولن نو ّفر صدراً ،ولن نو ّفر رصاصة ،حتى ولو
أصبحت مواكب شهدائنا تمأل األرض.

األمين سمير رفعت

ك �ع��ادت��ه دخ ��ل األم��ي��ن ي��وس��ف هواويني
مكتبي في مجلس الشعب كالنسمة الخيّرة،
فقد ع� ّودن��ي زي��ارت��ه لي بين الحين واآلخر،
أرحب به لما أك ّن له من محبة واحترام،
وكنت ّ
ول ��م ي��أت �ن��ي ي��وم �ا ً إال وف ��ي ج�ع�ب�ت��ه م��ا يفيد
النهضة القومية االجتماعية التي تجمعنا...
ب��ادرن��ي ف��ورا ً ب��أنّ لديه معلومات خاصة
وهامة جدا ً تقول إنّ نسخة فريدة من التوراة
س�ي�ت� ّم تهريبها خ ��ارج ال�ك�ي��ان ال�ش��ام��ي عن
طريق تاجر آثار شهير قبرصي سيأتي ،أو
أن��ه أت��ى فعالً ،لمحاولة إخ��راج ه��ذه النسخة
التي ال مثيل لها إال في روسيا ،ويعتقد أنها
النسخة األص�ل�ي��ة ل �ل �ت��وراة ...وه �ن��اك مبالغ
طائلة ستُد َفع لكي يت ّم إخراجها بسالسة.
ه�ك��ذا ،ك�ع��ادة األم�ي��ن ه��واوي�ن��ي ،ال يضيّع
وقتاً ...مباشرة أعطاني هذه المعلومة الهامة،
يدي ،تاركا ً لي التص ّرف فورا ً
بل وضعها بين ّ
لمنع ح��دوث ذلك اإلخ��راج .غ��ادر بعد دقائق
وتركني في حيرة التص ّرف..
رف �ع��ت ال �ه��ات��ف ف � ��ورا ً وأج ��ري ��ت ات �ص��االً
ب��ال�س�ي��دة ال��دك �ت��ورة ن �ج��اح ال �ع �ط��ار ،وكانت
وزيرة الثقافة في الكيان الشامي آنذاك ،وال
حاجة ألن أورد ما نكنّه لهذه السيدة الفاضلة
من اح�ت��رام وتبجيل ومحبة ال توصف ،لما
تتمتع به من دماثة أخالق قل نظيرها ،وثقافة
ندر وجودها ،فهي تستحق أن ُتس ّمى وزيرة
ثقافة األم��ة كلّها ..اآلن تشغل منصب نائب
رئيس الجمهورية في الشام.
ذه �ب��ت إل��ى ال �س �ي��دة ال �ع �ط��ار ألن �ق��ل ل�ه��ا ما
وردن � ��ي م ��ن م �ع �ل��وم��ات م �ص��دره��ا ال �ح��زب
ال�س��وري القومي االجتماعي ،فهذه عادتي
ف��ي ك��ل م��ا ي ��رد م��ن أخ��ب��ار أن أن�س�ب�ه��ا إلى
الحزب وليس إل��ى أش�خ��اص ،حتى لو كانوا
حزبيين.
ث ّمنت السيدة العطار هذه المعلومات التي
كانت دقيقة لدرجة وصف التوراة الموضوعة
في غالف من الفضة الخالصة وعلى شريط
ُي��دار ي��دوي �اً ...أم��ا ال�ع�ن��وان ال�م��وج��ودة فيه،
فهو «طالع الفضة» (حارة من حارات دمشق
القديمة) ،وفي منزل سيدة يهودية متقدمة
في العمر ،وت � ّم وص��ف البيت بدقة متناهية
أي�ض�اً .وال أخفي أن��ي نقلت للسيدة العطار
تخ ّوفي من أن تصل رائحة ماليين الدوالرات
الكثيرة ،التي ستُد َفع إلخ��راج ال�ت��وراة ،إلى
أنوف البعض فيس ّهل إخراجها بدل أن يمنع
ذلك ،أو أن يقوم بوظيفته على أبعد تقدير...
وأردفت َو َجل ِي بتهديد إيصال المعلومة إلى
السيد الرئيس حافظ األسد فوراً.
ك��ان ذل��ك ي��وم أرب�ع��اء على ما أذك��ر! تركت
ال�س�ي��دة ال��وزي��رة ت�ق��وم ب��ات�ص��االت�ه��ا بوزير
الداخلية وبعض ال�ق��ادة األمنيين الذين أتوا
إلى مكتبها بالوزارة ،وقامت بشرح الموقف
ل�ه��م ،وب �ض��رورة اإلس ��راع ف��ي ال�ق�ي��ام بمنع
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ه��ري��ب ال �ت��ي ال ي�م�ك��ن أن ُي �ع � َرف
توقيتها ،وأبلغتهم تهديدي.
بعد يوم واحد تال األربعاء ،أجرت السيدة
الوزيرة اتصاالً بي ،وكان يوم جمعة ،طالبة
مني موافاتها في وزارة الثقافة ،وكان يوم
عطلة ك��ال�ع��ادة .ذهبت ألج��د السيدة العطار
ومديرة مكتبها اآلنسة الكريمة ذكاء الجابي
تنتظراني في المكتب ،ومن مكتبها إلى غرفة
أخ��رى مغلقة بالمفتاح ،دخلنا ألج��د نسخة
التوراة في جا ٍم من الفضة الخالصة تتوسط
طاولة كبيرة ..تماما ً كما كان الوصف دقيقاً.
قالت الدكتورة العطار إنها نقلت هواجسي
لوزير الداخلية الذي كان يرافقه اللواء عدنان
بدر حسن ،والذي قام بنفسه باإلشراف على
القيام بالمهمة بنجاح كامل ،ومباغتة تامة،
وأردف� ��ت أن ات �ص��االت ع��دي��دة ان �ه��ال��ت على
ال��وزارة ووزارة الداخلية واألجهزة األمنية
م��ن ح��اخ��ام ال�ي�ه��ود ف��ي ال�ش��ام وب�ع��ض كبار
التجار اليهود المتبقين ،وال يتجاوز عددهم
أي من
أصابع اليدَين ،ولم يلقوا استجابة من ٍّ
المسؤولين .السيدة الوزيرة كتبت بالحادثة
للمراجع ال ُعليا في الشام ،المتمثلة بالقصر
الجمهوري ورئ��اس��ة ال ��وزراء ،وبلغني أنها
كانت أمينة كعادتها دائما ً بأن د ّونت مصدر
ال�م�ع�ل��وم��ة ،ف�ق��د أت��ان��ي ات �ص��ال م��ن المرجع
األعلى يث ّمن هذه المعلومات ،ولكنه ينب ّهني
إلى خطورة هذا العمل ال��ذي قد يكون له رد
علي شخصياً ،وبل ّغني شكر السيد
فعل سيئ َّ
الرئيس ح��اف��ظ األس��د ،وب��أنّ غ�ي��ري ك��ان قد
قبض مبلغا ً كبيرا ً وباع المعلومة التي لديه.
ط��ال��ع ال�ف�ض��ة م�ن�ط�ق��ة ف��ي ح� ��ارات دمشق
ال �ق��دي �م��ة ،ك ��ان يقطنها ب �ع��ض ال �ي �ه��ود ،وما
ذكرني بالحادثة المسلسل ال��ذي ُع�رِض في
رمضان من العام  ،2011ونقل حالة الحارة
التي تحمل هذا االسم إبان الحكم العثماني.
جسدها
ط��وط��ح ،الشخصية اليهودية التي
ّ
الفنان الكبير رفيق سبيعي ،الرفيق الحقا ً
رحمه الله ،أعادني إلى تلك السيدة المسنّة
التي خبّأت في بيتها العتيق نسخة التوراة
الفريدة وبعض اآلثار الهامة األخرى ،والتي
�س األم �ي��ن ي��وس��ف هواويني،
استطعنا ب�ح� ّ
القومي الرفيع ،منع تهريبها إلى الخارج.
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تتمات � /إعالنات
اللبنان ّيون �إلى الإقفال ( ...تتمة �ص)1

رغ��م تعقيدات التخزين االستثنائية التي يحتاجها بدرجة
حرارة دون الـ 70درجة مئوية مقارنة بدرجات حرارة تبريد
عادية لسواه ،مع وجود فوارق كبيرة في األسعار ،وغياب
طلبات موازية لرفع المسؤوليّة عن األعراض الجانبية لدى
متلقي اللقاح من قبل الشركات األخرى كما يقول المعنيون،
إن اعتماد اللقاح الروسي في الجزائر والصيني في اإلمارات
األميركي.
جاء بسبب هذه التمايزات عن اللقاح
ّ
في المواجهة مع وب��اء ك��ورون��ا يدخل اللبنانيون مسار
اإلقفال المتشدّد غداً ،في ظل غموض الكثير من التفاصيل،
من نوع كيفية إثبات المواطنين لتوجههم نحو الصيدليّات أو
األف��ران أو عيادات األطباء ،واألجوبة التي قدّمها أمين عام
مجلس الدفاع اللواء محمود األسمر عن تولي قوى األمن
تفسير ال��ق��رارات الحكوميّة بإيجابية ،وتساؤالت حول ما
سيعترض طريق التطبيق من مشاكل.

وعشية دخ��ول ق��رار مجلس الدفاع األعلى إع�لان حالة طوارئ
صحية وحظر التجول في الشوارع في البالد لمدة  10أي��ام ،حيز
التنفيذ ،بقيت المشهد السياسي الداخلي تحت تأثير ارتدادات الفيديو
المس َّرب لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالل لقائه رئيس
حكومة تصريف األعمال حسان دياب يتهم فيه الرئيس سعد الحريري
بالكذب .إذ تفاعل السجال السياسي واإلعالمي يوم أمس على جبهة
بعبدا – ميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط وتيار المستقبل من
جهة ثانية ،ما يضع الحكومة الجديدة في مهب الخالفات والتجاذبات
السياسية ويعيد المفاوضات الى نقطة الصفر.
بالعودة ال��ى ق��رار اإلقفال ال��ذي يصبح س��اري المفعول ابتدا ًء
من منتصف الليل .شككت مصادر مطلعة بإمكانية تطبيق القرار
على أرض ال��واق��ع في ظل الثغرات التي يعتريه ،ال سيما إقفال
«السوبرماركات» واألفران وفتح خدمة التوصيل المجاني فقط الذي
لن يستطيع تلبية أكثر من  10في المئة من حاجات المواطنين .إذ ال
تملك «السوبرماركات» واألفران ما يكفي من الموظفين لتلبية كامل
الطلبات.
ولليوم الثاني على التوالي استمر تهافت المواطنين الى المحال
التجارية والسوبرماركت للتبضع قبيل اإلقفال .وكان نقيب أصحاب
السوبرماركت نبيل فهد أعلن أن «خدمة «الدليفيري» ال تستطيع
تلبية حاجات المواطنين كافة إذ ليس بإمكانها أن تلبي أكثر من  5أو
 10بالمئة من حاجاتهم كما أننا نحتاج إلى مئات الموظفين لنستطيع
تلبية حاجيات السوق وهذا الحل ليس منطقياً» .وأضاف« :كنا قد
حذرنا من االكتظاظ في السوبرماركات بسبب قرار اإلقفال ونحن ال
نستطيع أن نمنع الناس من المجيء للحصول على المواد الغذائية.
وهذه المسؤولية ال تقع علينا إنما على من اتخذ قرار اإلقفال».
وتوقعت مصادر صحية لـ«البناء» أن يرتفع عدد اإلصابات يوميا ً
وحتى األسبوع المقبل بسبب هذا االكتظاظ الذي شهدته محال المواد

الغذائية واألفران.
ولم ُتع َرف كيفية تطبيق القرار من الناحية األمنية والقانونية،
لكن األمين العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء محمود األسمر أوضح
أنه «سيكون هناك تشدّد أكثر في موضوع منع التج ّول فيما الحاالت
الطارئة سيتم التعامل معها» ،وأشار إلى أن «هناك خطة تعمل القوى
األمنيّة على وضعها لتسهيل األم��ور ،وهناك تعليمات بأن تتعامل
القوى األمنية مع المواطنين بحزم واحترام» .وأعلن األسمر في حديث
تلفزيوني أن «اإلعالم مستثنى من اإلقفال العام والبطاقة الصحافيّة
س ُتعتمد لتسهيل التنقل»ِ.
وفي موازاة ذلك لم تلتفت الدولة الى الجانب االجتماعي والتداعيات
التي سيخلفها قرار اإلقفال لمدة عشرة أيام على القطاعات العمالية
سيما العمال المياومين ،ال سيما مع نقص المواد الغذائية في األسواق
وارتفاع أسعارها .كما استمر ارتفاع سعر صرف الدوالر في السوق
السوداء وبلغ أمس 8875 ،ليرة للشراء مقابل  8925ليرة للمبيع.
وعلمت «البناء» أن الجيش اللبناني سيستم ّر في دعم العائالت
األكثر فقرا ً المسجلة لديه بـ  400الف ليرة ،لكن مصادر عمالية لفتت
لـ«البناء» الى أن هذه المساعدة ال تكفي وحذرت من االنعكاسات
االجتماعية السلبية على المواطنين والتي ستزيد نسبة الفقر
والمجاعة والتي ستتفاقم أكثر وتظهر جليا ً على شكل تح ّركات
احتجاجيّة في الشوارع بعد فتح البلد.
وش �دّدت المصادر الصحيّة لـ«البناء» على أن «ق��رار اإلقفال لن
يخفض عدد اإلصابات بكورونا بل هدفه إراحة الجسم الطبي فقط»،
متوقعة أن تبقى أعداد اإلصابات مرتفعة ألشهر مقبلة الى أن يتم
تلقيح الجزء األول من الشعب اللبناني لخلق مناعة جماعيّة تضاف
الى المناعة التي نتجت عن إصابة مئات آالف المواطنين خالل عامل
كامل.
وكشف وزي��ر الصحة في حكومة تصريف األعمال حمد حسن
أن «عدد األسرة في المستشفيات ارتفع  200سرير خالل الخمسة
أيام األخيرة ،وبالتالي أصبح العدد الكامل ألسرة العناية الفائقة
في المستشفيات الخاصة بحدود  582و 202في المستشفيات
الحكومية».
ولفت إلى أنه سيتم تخفيض التصنيف للمستشفيات المخالفة
وتعليق العقود معها وتجميد الرخصة الى حين تأمين أس ّرة حيث
نتوقع ارتفاعً ا بعدد الوفيات في العناية الفائقة ألننا في مرحلة
طوارئ صحيّة.
وأشار حسن في حديثٍ تلفزيوني إلى أن «كلما ارتفع عدد اإلصابات
زادت الحاجة للدخول إلى العناية الفائقة ،وبالتالي نتوقع ارتفاعً ا
بعدد الوفيات».
ومن المتوقع أن يقر المجلس النيابي الصيغة النهائية القتراح
القانون المطلوب من شركة فايزر لتأمين اللقاح المضاد لكورونا،
والذي سيصدر اليوم في اجتماع لجنة الصحة النيابية بعد وضع
المالحظات القانونية عليها من قبل محامي الشركة ومحامي وزارة
العدل ووزارة الصحة ولجنة الصحة .على أن يدعو رئيس مجلس

النواب نبيه بري لجلسة سريعة إلقرار اقتراح القانون المعجل المك ّرر
والتصويت عليه بمادة واحدة.
وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت عن تسجيل  4557إصابة
التراكمي لإلصابات منذ بدء
جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد
ّ
انتشار الوباء في شباط الفائت إلى .226948

سجال عون – الحريري تابع

فيما البالد على شفير كارثة صحية تفاعل الفيديو المس َّرب للرئيس
عون بوصفه الحريري بالكاذب .خصوصا ً أنه لم يصدر عن بعبدا اي
بيان او توضيح يتراجع عن الكالم او يوضحه او يخفف من تداعياته
او يقدم اعتذارا ً ما .ما يؤكد بحسب مصادر بأن التسريب كان متع ّمدا ً
إليصال رسالة مباشرة الى الحريري.
ونشر الحريري عبر حسابه على تطبيق «فيرو» قصيدة للشاعر
البريطاني روديارد كيبلينغ ،بعنوان «إذا» التي تغير الحياة بحسب
الكاتب .وتتناول القصيدة سلسلة من النصائح لكيفية التعاطي مع
األكاذيب واألضاليل.
ثم علّق مستشار الحريري حسين الوجه ردا ً على بعبدا بالقول:
«تص ّر دوائر القرار في بعبدا على توريط رئيس الجمهورية بالملفات
الخالفيّة وتسريب المواقف العشوائيّة على صورة الفيديو المهزلة
الذي وزع أمس (أمس االول)».
الموجه ضد الحريري خصوم العهد .ففيما كان
ووحد كالم عون
ّ
ّ
بيان القوات اللبنانية أشبه ببيان إدانة للتيار الوطني الحر و«شماتة»
بالحريري وتحميله مسؤولية خياراته .أجرى رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط اتصاال ً بالحريري ،وقد أكد جنبالط رفضه
المطلق للحملة التي يتع ّرض لها موقع الرئاسة الثالثة ،واستنكاره
وشجبه لإلهانات الشخصية التي طالت شخص الرئيس الحريري،
بالرغم من بعض التباينات السياسية العَ َرضية.
في المقابل أق ّرت مصادر رئاسة الجمهورية وجود هوة كبيرة بين
الرئيسين عون والحريري ،قائلة في حديث إعالمي« :على الرئيس
المكلف أن يخرج منها ويتخذ اإلجراءات التي تجعله قادرا ً على تأليف
حكومة ،واذا لم يفعل هناك مواقف دستورية عدة يمكن اتخاذها ،ال
أكثر وال أقل» ،مشددة على ان المطلوب من الحريري ان يتأقلم..
وفي تعليقها على الفيديو المس َّرب ،شددت المصادر على أنه لقطات
متقطعة وليس شريطا ً كامالً يمكن ان يوضح حقيقة الموقف ،وقالت
رب ضارة نافعة ،وكالم الرئيس عون نابع من رئيس
على أي حال ّ
مسؤول ومتألم ويعيش انتظارات شعبه على أحر من الجمر.
وردا ً على سؤال ،أجابت المصادر :الرئيس الحريري أخذ التكليف
ونام على التأليف وأبّد تصريف األعمال .فأي دستور ينص على مثل
هذا الواقع؟
وختمت :هناك خطوات دستورية قد يُقدِم عليها رئيس الجمهورية،
ولكنه حتى اآلن ما زال في انتظار الوعي والوحي.
وك��ان��ت الفتة مخاطبة تكتل لبنان ال��ق��وي للحريري بصفته
الدستورية وليس باسمه وكنيته ما يدل على حجم التباعد وعدم

االنسجام بين الحريري وكل من عون وباسيل.
وخالل اجتماعه الدوري الكترونيا ً برئاسة النائب جبران باسيل
أشار التكتل الى انه ينتظر أن يبادر رئيس الحكومة المكلّف للتواصل
مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون
إصالحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها .ودعا التكتلرئيس الحكومة
المكلف ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيدا ً عن أي تأثيرات والتزاما ً
بالقرار السيادي اللبناني،وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ.
ومن جهتها عبرت اوساط كتلة التنمية والتحرير عن أسفها لما
آلت إليه األوضاع على الصعد كافة ،مشيرة لـ«البناء» إلى أن األمور
عادت الى نقطة الصفر وال يبدو انها ستصلح بين عون والحريري ولن
يستطيعا التساكن في حكومة واحدة .ولفتت االوساط الى ان «كل يوم
تتأخر فيه الحكومة تتسع الهوة ويزداد التوتر السياسي وينعكس
ذلك على كل الواقع الوطني بمستوياته السياسية واالقتصادية
والمالية واالجتماعية ،واذا استمر االستهتار وكأن البلد بخير ستصل
الى االنهيار النهائي وبوقت ليس ببعيد».
على صعيد آخر طلب الرئيس عون من وزير الخارجية شربل وهبه
توجيه رسالة عاجلة الى مجلس األمن الدولي واألمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريس إلدانة ما ترتكبه «إسرائيل» من اعتداءات
وخ��روق جوية لسيادة لبنان وللقرار  1701وذل��ك بعدما تكثفت
االنتهاكات الجوية اإلسرائيلية لألجواء اللبنانية.
من جهته أعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تننتي في
تصريح لـ «الوكالة الوطنية لإلعالم» ،ان «اليونيفيل سجلت في األيام
الماضية األخيرة عددا ًمن الطلعات الجوية بدون طيار وطائرات مقاتلة
«إسرائيلية» في األج��واء اللبنانية» ،وقال« :هذه انتهاكات للقرار
 1701وللسيادة اللبنانية ،ومرة أخرى طالبنا الجانب «اإلسرائيلي»
وقف هذه الطلعات الجوية .وتزيد هذه االنتهاكات المستمرة الخوف
بين السكان المحليين ،وتق ّوض جهودنا للح ّد من التوترات وتهيئة
بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان».
حذرت اليونيفيل األطراف بشدة من أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى
وقوع حوادث وتع ّرض وقف األعمال العدائية بين لبنان «وإسرائيل»
للخطر.
قضائياً ،وبناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان
الخوري أصدر االنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) النشرة
الحمراء لصاحب وقبطان سفينة «روس��وس « التي نقلت شحنة
نيترات األمونيوم ال��ى مرفأ بيروت ولتاجر النيترات (برتغالي
الجنسية) الذي كشف على النيترات في العنبر رقم  12في العام
 ،2014وذل��ك بناء على طلب القاضي الخوري ال��ذي حصل على
نسخة من النشرة.
يُشار الى أن النشرة الحمراء التي يصدرها اإلنتربول الدولي هي
بمثابة طلب الى األجهزة األمنية إلنفاذ القانون في كل أنحاء العالم،
وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله موقتا ً في انتظار تسليمه أو اتخاذ
إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول
األعضاء في المنظمة.

لبنان نحو مزيد ( ...تتمة �ص)1
وتشتت مرجعيّاته ،وتبدو األزم��ة الحكوميّة وم��ا تثيره من استقطاب
وخطاب طائفيين ،استثمارا ً مربحا ً للفريقين ،ما يفسر امتعاض البعض
المتح ّمس إلضعاف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من احتفاظ
الرئيس المكلف بالتكليف من دون تأليف ومن دون اعتذار ،لشعورهم
بنتائج هذا الوضع لصالح التيار الوطني الحر والعهد ،ويكشفون رغبتهم
ب��اع��ت��ذار ال��ح��ري��ري ول��و ك��ان ف��ي ذل��ك خ��س��ارة ك��ب��رى لموقعه الطائفي
ال��ذي ينمو في ظل التجاذب القائم ،ويقترحون بديالً يقوم على ترك
التيار والعهد يعودان بهما لصيغة تشبه حكومة الرئيس حسان دياب
إلعتقادهم بأنها تنهي المناخ القائم على التجاذب والتصعيد الذي يرتاح
إليه الفريقان المتقابالن ،وال يبدوان راغبين بإنهائه قريباً.
 في الطوائف األخرى لم يتع ّرض التمركز الطائفي لالهتزاز بما يغيرفي اصطفافاته خالل األزمة ،وقد نجح من أصيب ببعض الشظايا بترميم

الكثير من صدوعها ،والخارج الذي دخل بعضه في رهانات على جعل
األزمة اللبنانية مدخالً لتغيير جيواستراتيجي في توازنات المنطقة ،كما
كان الحال مع رهان أميركي معلن بألسنة كبار المسؤولين على إسقاط
حزب الله والمقاومة ،يعترف بالفشل منذ انطالق المبادرة الفرنسية،
وي��ع��ي��د ص��ي��اغ��ة تموضعه ال��دول��ي واإلق��ل��ي��م��ي ب��ع��د ن��ت��ائ��ج االنتخابات
الرئاسية األميركية ،حيث تتراجع لغة التصعيد لحساب لغة السياسة،
ويبدو التقارب األميركي األوروبي من البوابة الفرنسيّة عنوانا ً للمرحلة
الجديدة ،بمعزل عما سيحدث في ملف العالقات األميركية اإليرانية ،وهو
ليس مزيدا ً من التصعيد في أحسن األحوال ،بحيث يبدو المسار المقبل
واضحا ً نحو مزيد من التأزم اللبناني ومزيد من الزخم في المسعى
الفرنسي ،الذي لم يعد له من مركز نفوذ آخر غير لبنان ،ويبدو المسعى
الفرنسي مرشحا ً ليحوز المزيد من الدعم األميركي ،وباالستطراد تبدالً

التعليق ال�سيا�سي
في الكثير من المواقف اإلقليمية ،والطريق سيكون سالكا ً باتجاه واحد،
سبق وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي ،مشروع عقد سياسي جديد عبر
حوار ترعاه باريس ،يقع في منزلة بين اتفاق الطائف واتفاق الدوحة،
ويعيد تعويم النظام الطائفي ب��ق��واه ال��م��ت��ج�� ّذرة ،وف��ق صفقة تتضمن
حكومة سياسية وتفاهما ً على الرئاسة المقبلة ،وقانون انتخابات جديد،
والعديد من التطبيقات اإلصالحية ،تحت عنوان تطبيق ما لم يطبق من
اتفاق الطائف ،ولكن بتوازنات ومعادالت تراعي ما سيثبته الالعبون
المحليّون وظهير ك��ل منهم ف��ي اإلق��ل��ي��م وال��ع��ال��م م��ن وزن وحضور،
يرجح أن يكون قائما ً
وسيفرح المدنيّون اللبنانيون بقانون انتخابات ّ
على صيغة المجلسين ،يفتح طريقا ً نحو الخروج من الطائفية كما فرحوا
بوعود اتفاق الطائف ،لكن سيبقى الثابت أن الدولة المدنية ال يبنيها ممثلو
الطوائف ،وأن المدنيين الحقيقيين ال يزالون أقليّة وأقليّة ضئيلة.

ال�سوداني الحدود الإثيوب ّية ..و�إثيوبيا ّ
تجدد الدعوة للحوار..
دخول الجي�ش
ّ
وال�سودان ي�ضع �شروط ًا �صارمة للعودة �إلى المفاو�ضات
أعلنت أديس أبابا ،أمس ،عن «رصد تحركات للجيش
السوداني داخل الحدود اإلثيوبية» ،مجدّدة الدعوة للحوار.
وقال المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية ،دينا مفتي،
خ�لال مؤتمر ص��ح��اف��ي« :ن��رص��د ت��ح��رك��ات م��ن الجيش
السوداني داخل العمق اإلثيوبي» ،موضحا ً أن «السودان
استغل فراغا ً أمنيا ً على الحدود بسبب الحرب التي خاضها
الجيش اإلثيوبي في إقليم تيغراي وتجاوز حدود البالد»،
وذلك حسب هيئة البث اإلثيوبية.
وجدد مفتي تأكيد بالده على «أهمية الحوار والتفاوض
لحل القضايا الحدودية مع السودان» ،مؤكدا ً أن «إثيوبيا ترى
أن ما يفيد البلدين هو الجلوس لمناقشة قضايا الحدود».
وتابع« :إثيوبيا سعت لعدم تضخيم موضوع الحدود
مع السودان وجعله قضية إقليمية باعتباره يمكن حله مع
البلدين عبر الحوار ،لكن هذا األمر له حدود ،كنا نعلم تماما ً
أن خلف هذه األحداث طرف ثالث (لم يس ّمه) وال يجب أن
يعتبر صمتنا هو خوف من جانب إثيوبيا».
وأكد السفير دينا مفتي أن «إثيوبيا تبذل جهودا ً متواصلة
لحل القضية سلمياً ،وق��ال إن «إثيوبيا كانت دائ��م�ا ً في
حالة حرب مع قوى أجنبية ،لكنها تدرك أن الحرب ليست
مربحة» ،مضيفة أن «األط��راف الثالثة التي تعمل لتحقيق
مكاسب سياسية من خالل إش��راك إثيوبيا والسودان في
الصراع معنية».
وق��ال السفير اإلثيوبي إن «أدي��س أبابا لن تستخدم
خيار الحرب ،وإن شعبي إثيوبيا والسودان تربطهما عالقة
تاريخية طويلة وال يريدان الحرب بل التنمية».
وقالت وسائل إع�لام سوادنية ،أول أم��س ،إن «ق��وات
إثيوبية مسلحة شنت هجوما ً على منطقة (اللية) في محلية
الق ّريشة داخل الحدود السودانية بعمق خمسة كيلومترات
في أراضي الفشقة ما أدّى لمقتل خمس نساء وطفل وفقدان
امرأتين».

ونقل موقع «س��ودان تريبيون» ،عن مصادر مطلعة،
أن «الهجوم وقع أثناء عمليات حصاد ال��ذرة في الشريط
الحدودي ،ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط
المنطقة ومالحقة ال��ق��وات اإلثيوبية» ،م��ؤك��دا ً أن «ق��وات
إثيوبية نصبت كمينا ً ك��ان يستهدف الجيش السوداني
بتمركز قناصة ببنادق آلية أعلى أشجار كثيفة لكن الكمين
راح ضحيته مدنيون».
ودفعت التوترات األمنية على الحدود إلى تفعيل عمل
اللجنة المشتركة للحدود ،ليعود بذلك ملف النزاع الحدودي
المتجدد بين السودان وإثيوبيا إلى الواجهة مرة أخرى،
بعد إعالن الجيش السوداني أن قواته تصدّت العتداء «من
ميليشيات إثيوبية» في منطقة الفشقة.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية السوداني ،عمر قمر
الدين إسماعيل ،أن «االشتراطات الجديدة للعودة إلى
مفاوضات س ّد النهضة قدّمت لدولة جنوب أفريقيا إلجراء
مفاوضات ذات جدوى حول القضية».
وأع��رب عمر قمر الدين إسماعيل ،عقب لقاء جمعه مع
رئيس مجلس السيادة ،الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،
ووزي��ر ال��ري ،ياسر عباس ،عن أمله ب��أن «تكون ال��دورة
الجديدة لالتحاد األفريقي في شباط المقبل جولة أخرى
لتحقيق ما يصبو إليه السودان ،وإال ستكون له خيارات في
ما يلي هذا الملف».
من جانبه ،شدد وزير الري ،ياسر عباس ،على أن «موقف
السودان يقوم على ض��رورة إعطاء االتحاد األفريقي دور
المسهل ،عبر الخبراء الذين تم اختيارهم بواسطة االتحاد».
وأشار إلى أن «المفاوضات خالل الفترة الماضية لم تكن
ذات جدوى ،ألنها كانت تتم بين الدول الثالث مباشرة ،التي
تباعدت مواقفها منذ البداية».
كما عبر وزير الري عن «ترحيب السودان بمسودّة االتفاق
األول� ّي��ة التي أعدّها الخبراء» ،مطالبا ً ب��أن «تكون هناك

مرجعية واضحة حول الخطوة التالية» ،حيث اقترح أن
«تبدي الدول مالحظاتها على المسودة في اجتماعات ثنائية
مع الخبراء ،ليتم ّكنوا من إعداد الصورة الثانية للمسودة».
وكان قد أعلن وزير العالقات والتعاون الدولي في جنوب
أفريقيا ،جي بندور ،عن «رفع ملف مفاوضات سد النهضة

إل��ى رئيس جنوب أفريقيا ال��ذي يترأس ال��دورة الحالية
لالتحاد األفريقي».
ويأتي ذل��ك بعد فشل الجولة السداسية ل��وزراء الري
والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لصيغة
مقبولة لمواصلة التفاوض.

قراءة في �أهم ( ...تتمة �ص)1
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،ويرى أنصار هذه الرؤية أنّ ترامب سوف يُقدم
على هذه الخطوة المته ّورة بعد هزيمته في االنتخابات الرئاسية لكي يخلط األوراق
ويضع الرئيس القادم في مأزق ،يفشل أية محاولة أميركية – إيرانية للوصول إلى
اتفاق نووي جديد بديالً عن االتفاق الذي خرج منه أثناء واليته والذي عُ قد خالل
والية الرئيس األسبق باراك أوباما الذي ينتمي لحزب الرئيس الجديد جو بايدن
نفسه .وفي هذا السياق جاء تحليلنا مختلف تماما ً فعلى الرغم من ته ّور ترامب
وتصاعد الحرب الكالمية مع إيران ألقصى درجات االشتعال إال أنّ اإلدارة األميركية
المتمثلة في مؤسسات الدولة العميقة والقوى الصلبة قادرة على فرملة ته ّور ترامب
ومنع الحرب ،وذلك إلدراكها قوة إيران في هذه المنطقة الحيويّة من العالم ،والتي
تشكل إحد أه ّم مناطق نفوذ الواليات المتحدة األميركية ،حيث ترتبط مصالح أميركا
بدول الخليج النفطية ،لذلك أقامت الواليات المتحدة العديد من القواعد العسكرية
لحماية مصالحها في هذه البقعة الجغرافية الغنية بمصادر الطاقة ،ونشوب أي
حرب مع إيران يعني إمكانية اإلضرار بالمصالح األميركية في المنطقة ،ذلك ألنّ
إيران تمتلك قوة صاروخية يمكن أن تطول وتد ّمر ك ّل القواعد العسكرية والمصالح
األميركية في المنطقة.
أما المشهد الثاني وهو المصالحة القطرية مع السعودية واإلمارات والبحرين
ومصر ،فقد كانت مفاجأة للرأي العام المصري والعربي ،ودارت التكهّنات حولها
وهل ستنجح أم ال ،وبعيدا ً عن التنظير الذي ال يفيد كثيرا ً في مثل هذه الحاالت
فما يعنينا هو عالقة قطر باألقطار العربية األربعة على أرض الواقع ،وهنا ال ب ّد

من التأكيد على أنّ خالف قطر مع الدول الخليجية الثالث السعودية واإلمارات
والبحرين يمكن استيعابه بوساطة أميركية باعتبار السيد األميركي هو الراعي
الرسمي لدول الخليج جميعها ،وكانوا جميعا ً في خندق واحد قبل نشوب الخالف
في منتصف العام  ،2017حيث نسبت تصريحات ألمير قطر تقول «إيران تمثل
ثقالً إقليميا ً وإسالميا ً ال يمكن تجاهله ،وليس من الحكمة التصعيد معها» ،مؤكدا ً
أنها «قوة كبرى تضمن االستقرار في المنطقة» .ورغم تكذيب هذه التصريحات
فقد كانت السبب الرئيس في قطع العالقات مع الدول الخليجية الثالث ،وبما أنّ
أميركا مقبلة على تهدئة جديدة مع إيران ،فيمكن أن تكون قطر هي همزة الوصل
لتهدئة بين السعودية وإيران للخروج من مستنقع اليمن ،أما الوضع مع مصر
فهو مختلف تماماً ،حيث قامت قطر بدعم جماعة اإلخ��وان اإلرهابيّة وفتحت
أراضيها الستقبالهم واستضافتهم ،وك ّرست إعالمها للهجوم على الجيش والقيادة
السياسية المصرية ،وما زالت هذه الحرب مستمرة ،لذلك جاء تحليلنا أنّ موقف
مصر من المصالحة سيكون صعبا ً للغاية ولن تجدي معه أي وساطة أميركية أو
خليجية ،وإنْ ت ّم قبوله على المستوى الرسمي فسيظ ّل مرفوضا ً على المستوى
الشعبي.
وبالنسبة للمشهد الثالث وهو إعطاء الرئيس األميركي المنتهية واليته دونالد
ترامب إشارة البدء ألنصاره القتحام مبنى الكونغرس األميركي لمنع التصديق على
نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية والذي يُع ّد شرطا ً من شروط تنصيب الرئيس
الجديد في محاولة لعرقلة وصول جو بايدن للبيت األبيض ،فقد انهالت التحليالت

المتس ّرعة بعد دقائق معدودة من الحدث وعبر كافة وسائل اإلعالم حيث بالغ البعض
وذهب إلى أنّ الواليات المتحدة تسير في طريق تحللها وانهيارها نتيجة أنّ هذا
المشهد الفوضويّ لم تشهده بالد الع ّم سام منذ نشأتها وحتى اآلن ،لكن تحليلنا جاء
مختلفا أيضا ً وبعيدا ً عن األحالم واألمنيات .فالواليات المتحدة األميركية تعتمد على
ديمقراطية مزعومة ،وهذا الوجه الديمقراطي الذي تصدّره للعالم ال يمتّ للواقع بصلة
فهو قناع سقط مع وصول ترامب للبيت األبيض حيث ظهر الوجه الحقيقي للواليات
المتحدة عبر السنوات األربع الماضية وسقطت من دون رجعة شعارات الديمقراطية
والحرية والعدالة وحقوق اإلنسان ،لذلك ستقوم مؤسسات الدولة العميقة والقوى
الصلبة بالسيطرة على المشهد وإجبار ترامب بالخروج وقد تت ّم محاكمته في محاولة
لتصوير المشهد بأنه ته ّور من فرد فقد صوابه ،لذلك ستبقى الواليات المتحدة
األميركية قوة فاعلة على المستوى الدولي لسنوات آتية ،ولن تنهار اإلمبراطورية
األميركية بهذه السهولة.
هذا هو مجمل تحليلنا أله ّم األحداث التي شهدتها الساحة السياسية اإلقليمية
والدولية خالل هذا األسبوع ،فلن تنشب حرب بين أميركا وإي��ران ،وقد تحدث
مصالحة بين قطر والسعودية واإلم��ارات والبحرين ،لكن هذه المصالحة صعبة
للغاية مع مصر في ظ ّل استمرار دعم قطر لجماعة اإلخوان اإلرهابية ،ولن تنهار
أميركا بفعل سقوط األقنعة الديمقراطية فمؤسسات الدولة العميقة والقوى الصلبة
قادرة على احتواء األزمة.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.

اليمن مفتاح
والعقوبات
للتخريب

أن يتذ ّكر الرئيس األميركي
ال��س��اب��ق دون���ال���د ت��رام��ب قبل
سبعة أيام من رحيله عن البيت
األبيض تصنيف حركة أنصار
ال��ل��ه اليمنيّة وزعيمها السيد
عبد الملك الحوثي على لوائح
اإلره���اب ،وف��ي لحظة سياسية
تتحرك خاللها األدوات األممية
نحو صياغة ال��ح��ل السياسي
ب��م��ب��ادرات حثيثة ،وبعد كالم
واض��ح للرئيس المنتخب جو
بايدن عن ضرورة وقف الحرب
السعودية اإلماراتية على اليمن،
فلذلك معنى واحد هو التخريب
على الحلول السياسية.
يعرف ترامب وأرك��ان إدارت��ه
أن ال م��ت��رت��ب��ات عملية للقرار
على أنصار الله او على السيد
ال��ح��وث��ي ،وي��ع��رف��ون أن األث��ر
الوحيد للقرار ه��و على تقييد
حرية حركة الرئيس بايدن.
الخبراء في الشأنين األميركي
والخليجي يقولون إن ال��ق��رار
كما المصالحة بين السعودية
وق��ط��ر ب��رع��اي��ة أم��ي��رك��ي��ة هي
خ��ط��وات تهدف لتحصين ولي
العهد السعودي أمام ما يعتقده
وتعتقده إدارة ترامب من نيات
سلبية ل��ب��اي��دن ت��ج��اه األم��ي��ر
محمد بن سلمان ،فالمصالحة
محاولة إلغالق النافذة األميركية
المفترضة للتضييق على ابن
سلمان ،خصوصا ً أن المصالحة
ج������اءت ب���ت���راج���ع س���ع���وديّ
إم��ارات��ي عن كل ال��ش��روط التي
سبق وضعها على قطر ،بينما
العقوبات على أنصار الله فهي
لخلق ن��وع من ال��ت��وازن الجديد
أم��ام أي محاولة النتفاح إدارة
اليمني
بايدن على ه��ذا الفريق
ّ
ال��ذي تتوقف صناعة الحلول
على الحوار معه.
يبقى اليمن مفتاح البدايات
الجديدة كما كانت الحرب عليه
مفتاح الرهان على خلق توازن
ب��وج��ه ال��ت��ف��اه��م ال���ن���ووي مع
إي��ران يشكل وق��ف ه��ذه الحرب
مفتاح ما تفكر به إدارة بايدن
وم��ا تستطيعه ،خ��ص��وص�ا ً أن
قوى المقاومة ومنها أنصار الله
ليست بوارد تقديم اي تنازالت،
وستكتفي مراقبة جدية بايدن
من بوابة حصرية اسمها رفع
العقوبات هو مدخل أي جديد
جدّي وليس نتيجة لهذا الجديد.

�إعالنات
إن محكمة بعقلين المذهبية الدرزية -
الدرجة األولى
قررت في جلستها بتاريخ /11تشرين
الثاني2020/
إبالغ المدّعى عليه (نادر توفيق حسام
الدين) مجهول اإلقامة بختام المحاكمة
وإصدار القرار النهائي في الدعوى المقدمة
م��ن المدّعية (أم���ل فهد س��اب��ق) بتاريخ
 2017/12/14بموضوع (تفريق ونفقة
وحضانة ) .وإرج��اء موعد جلسة إصدار
ال��ح��ك��م إل���ى ي���وم األرب���ع���اء /10شباط
.2021/
القاضي
فضيلة الشيخ فؤاد البعيني
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كي ال يخطف �شياطين الأر�ض �أرواحنا بمباركتنا

من دفتر الذكريات

} فيوليت داغر

في الرابع عشر من شهر كانون الثاني /يناير  ،1991حملت لنا األخبار
من تونس نبأ اغتيال القائد الكبير صالح خلف (أبو الثورة الفلسطينية)
والمناضل القيادي المتمي~ز هايل عبد الحميد (ح��ارس أم��ن الثورة)
والكادر القيادي محمد العمري ...ثالثة قادة فلسطينيون استشهدوا على
يد مشبوه لم تكشف السلطات التونسية حتى اآلن حقيقة ارتباطاته...
وف��ي ال�ع��اش��ر م��ن ن�ي�س��ان /اب��ري��ل  ،1973ت��وغ�ل��ت ق��وة كوماندوس
صهيونية في حي ف��ردان في العاصمة اللبنانية لتغتال قادة فلسطينيين
المؤسسين)
ثالثة في منازلهم هم أبو يوسف النجار (أحد حكماء الثورة
ّ
وك�م��ال ع ��دوان (رج��ل المهمات الصعبة ف��ي ح��رك��ة ف�ت��ح) وك�م��ال ناصر
(الشاعر القومي البارز ،والناطق الجريء باسم الثورة) ومعهم السيدة
المناضلة الشهيدة أم يوسف النجار.
والفدائيون الذين استشهدوا في عملية الخالصة في  1974/4/1في
الذكرى السنوية األولى لعملية فردان اإلرهابية ،والذين نظم لهم الشاعر
الكبير ط�لال حيدر أغنية «وح��دن بيبقوا» وغنتها سيدة اإلب��داع الغنائي
العربي فيروز ،كانوا أيضا ً ثالثة هم من مقاتلي ج .ش .ق .ع .هم الفلسطيني
منير المغربي (أبو خالد) والسوري الحلبي أحمد الشيخ محمود ،والعراقي
ياسين موسى فزاع الحوراني (أبو هادي).
وفي  17تموز /يوليو  1930أعدمت سلطات االستعمار البريطاني في
فلسطين ثالثة من قادة ثورة البراق ( )1929التي شملت عددا ً كبيرا ً من
المدن والقرى الفلسطينية هم ابن صفد خريج الجامعة األميركية الشهيد
فؤاد حجازي ،وأبن الخليل الشهيد محمد خليل جمجوم الذي كسر قيده
وهرع الى حبل المشنقة ليستشهد قبل رفيقهما الثالث ابن الخليل أيضا ً
عطا الزير ،في ملحمة بقي الفلسطينيون يتغنّون بروائع البطولة فيها حتى
اليوم...
طبعا ً الئحة شهداء فلسطين والشهداء من أجل فلسطين ،والشهداء على
طريق فلسطين لم تتوقف قبل هؤالء الشهداء وبعدهم ،لكن مصادفة ان
يتك ّرر اغتيال ثالثة قادة في عملية واحدة أمر له معنى ال يكشف الطبيعة
اإلرهابية للصهيونية واالستعمار فحسب ،بل أيضا ً الطبيعة المقاومة لهذا
الشعب الذي لن تتوقف مقاومته حتى تتح ّرر أرضه ...بما يؤكد انّ ما من
شعب قدّم ،وما زال ،هذا العدد من القادة الشهداء كشعب فلسطين العظيم.
لكن استشهاد القادة الثالث (أبو اياد  ،أبو الهول ومحمد العمري) في
تونس تالزم أيضا ً مع اليوم الذي تش ّن الحرب األميركية – األطلسية –
الدولية – األولى على العراق والتي ادّعوا أنها حرب تحرير الكويت فإذ بها
تتح ّول الى حرب تدمير العراق على طريق تدمير المنطقة بأسرها.

تابعنا عبر اإلع�لام اللبناني عن إعالن حالة ط��وارئ صحية،
ودعوة رئيسي الجمهورية والوزراء إلجراءات استثنائية «توقف
الكارثة» ،وصرامة في فرض التدابير ،وتقليص حركة المسافرين،
وتحميل مسؤولية للبشر الذين لم ينصاعوا لألوامر التي ال تبغي
سوى حماية صحتهم .أيّ ك ّل ما من شأنه خلق ج ّو من التهويل
والتعمية يساهم برفع درجة القلق لحدود قصوى ،دون توفير
بالمقابل معطيات مقنعة «بالكارثة» التي حلت ،سوى األرقام التي
تخرج بشكل متواتر ،ولألسف على إعالم مقاوم أيضاً ،عن ارتفاع
مضطرد في عدد اإلصابات والوفيات .ذلك دون معرفة كيف ت ّم
احتساب هذه األرقام وما هي أعمار الضحايا ،وإنْ كانت الوفيات
تسبّب بها فعالً الفيروس وحده .كون شكاوى كثيرة خرجت ،ليس
في لبنان فقط ،عن ضغوط تمارس على عوائل المتوفين لإلعالن
أنّ الوفاة حصلت بسبب الفيروس (في حين يكون قد استعجلها
ربما ليس أكثر) .كما أنّ دراسات بيّنت كيف يت ّم التالعب بأعداد
اإلصابات عبر المقاييس التي اعتمدت في االختبارات ،والتي اتفق
الجميع على أنها غير موثوقة بشكل كاف يضمن مصداقيتها لوجود
نسبة من اإليجابي /السلبي مغلوطة .ك ّل ذلك يحدث في ظ ّل مناخ
عام على مستوى العالم من التشكيك بالنهج المتبع في تسويق
ومعالجة هذا الفيروس الطارئ ،وأحيانا ً عدم ثقة مطلقة بالنوايا
واألفعال المرتبطة ب��اإلدارة السياسية كما الصحية للزائر غير
المرحب به .فهناك شريحة واسعة من البشر أق ّل ما يمكن أن يُقال
عنها إنها هي أيضا ً مختصة ،أو على األق ّل مطلعة وتعتمد البحث
والتحليل كنهج في التعاطي مع شؤون الحياة ال سيما حياتها،
وهذه الشريحة مستعدة أن تدفع األثمان لقاء قناعاتها ،رغم ما
تتع ّرض له من تخوين وتخويف وابتزاز وسائر أنواع الضغوط
المهنية والمادية والنفسية واالجتماعية.
فهل التشدّد في فرض اإلغالق والتهويل سببه عدم وجود ما يكفي
من أسرة في المستشفيات (عامل مادي) لمحاصرة البشر ،أم هو
رغبة في إشغال اللبنانيين بكورونا وإلهائهم عن األزمة السياسية
المستفحلة والتهديدات األمنية لضبط الشارع (عامل أمني)
بانتظار جالء المشهد اإلقليمي ،أم لبث جو من الرعب واإلحساس
بالذنب (عامل نفسي) نزوال ً عند إمالءات أطراف خارجية وعلى
رأسها منظمة الصحة العالمية لفرض اللقاح الذي هو بيت القصيد،
وذلك بعد سنة من تضييق غير معهود وتدمير اقتصاديات باسم
ُ
نشرت حول موضوعة الفيروس عشرة مقاالت
محاربة فيروس؟ لقد
(موجودة على صفحتي في موقع اللجنة العربية لحقوق اإلنسان
لمن يه ّمه االطالع) حاولت خاللها أن أحيط بجوانب متعددة ،بما
يعفيني من التذكير بشيء منها هنا كون المساحة ال تكفي ،وما
يه ّمني بهذا المقال هو اإلضاءة على جوانب سياسية لم أتط ّرق لها
بخصوص موضوعة اللقاح وقد حان وقتها.
في مقابلة العام الماراتونية مع السيد حسن نصرالله التي
ترقبتها وتابعتها أعداد واسعة جدا ً من البشر في العالمين العربي
واألجنبي رص��دت وش��رح��ت ك � ّل جملة وح��رك��ة جسد وإي��م��اءة،
سأتوقف من ناحيتي على جزئية وردت في آخر الحديث لم يت ّم
التطرق لها كغيرها من الفقرات التي أشبعت تحليالً وتمحيصاً.
عند س��ؤال سيد المقاومة إنْ كان سيأخذ اللقاح ،أج��اب بأنه لم
يفكر باألمر ،ثم أعقب بأنه سيمتنع عن أخذ لقاح فايزر األميركي.
هذا الموقف الرافض سمعناه كذلك قبل أيام من اإلمام الخامنئي
عندما صرح« :ال ثقة لنا بلقاحات كورونا األميركية والبريطانية
والفرنسية وممنوع دخولها إليران» .ليس هناك من لقاح فرنسي،
لكن ال ثقة للسيد اإلمام بفرنسا أيضا ً ألنه استحضر تجربة إيران
معها في بداية الثورة اإليرانية عندما استلمت من فرنسا بالكات دم
بغرض حقنها لمرضى الهيموفيليا والتاالسيميا ،ليتبيّن الحقا ً أنها
كانت ملوثة بفيروس العوز المناعي الذي أودى بحياة  250مريض
إيراني .وحتى اليوم ما زالت شركة سانوفي الفرنسية لم تدفع
التعويضات للعائالت التي فقدت أبناءها.
لكن اللقاح سيصل قريبا ً لبنان ،بعد أن اشترطت شركة فايزر
موافقة رئيس الجمهورية وحصلت على توصية استثنائية
من رئيس الحكومة ولجنة كورونا الوزارية .مقابل سجال بين
الرافضين والمتشدّدين ،تسرع شركة فايزر لتطلب إقرار قانون على
وجه السرعة لتسليم لبنان اللقاح قبل الوقت المحدّد كونه ال قانون
في لبنان يلحظ استخدام اللقاحات بصورة طارئة عند حدوث
جائحة .لقد عملت كبقية الشركات التي أنتجت اللقاحات واشترطت
من الحكومات إعفاءها من المساءلة ،تاركة على عاتقها مسؤولية
المتابعات القضائية والتعويضات .لكن ما الذي يمكن أن يع ّوض
حياة إنسان فقدته عائلته جراء تناول لقاح ليس له ما يب ّرره ،وهل
سيتم ّكن لبنان من تعويض الضحايا لو أثبت القضاء أنّ سبب
االعاقة أو الوفاة اللقاح؟ ثم لماذا هذا التس ّرع من الشركة والتهافت
من لبنان بدل التطلع للقاح أكثر ضمانا ً لحياة البشر ،أو حتى صرف
النظر نهائيا ً عن اللقاحات والتي لن تخدم طويالً بالنظر لتح ّول
الفيروس المستم ّر؟ وما الضير في دراسة نجاح التجربة اليمنية
بالتعاطي مع الفيروس التي كانت الفتة للنظر وملهمة ،أو تجارب
بلدان عديدة تغلبت على الفيروس من آسيا وأفريقيا إلى أوروبا
حتى ولم نسمع بها وكأنها غير موجودة على الكرة األرضية؟
في تقرير للحكومة البريطانية حول الساللة الجديدة لكوفيد
ضج العالم بها مؤخراً ،يرد أنّ طفرات الحذف الموجودة
 19التي
ّ
بالفيروس أفقدته  7أحماض أمينية .بحيث أنّ التح ّور الجديد هو
بداية النهاية لعنف الفيروس وإعطابه وإعدام تأثيرات مميتة له،
ليسير في المسار الذي شهده قبله فيروس السارس  .2003فلماذا
اللقاح إذن؟ سؤال مشروع يطرحه عديد البشر في أنحاء العالم.
نائب رئيس شركة فايزر السابق ،الدكتور مايكل ييدون ،كان قد حذر
مؤخراً ،على غرار العديد من الخبراء الصحيين ،من أنّ اللقاحات لم
يت ّم اختبارها بشكل صحيح وأنّ هناك خطر «العقم إلى أجل غير
مس ّمى» بالنسبة للنساء اللواتي يأخذن لقاح كوفيد الحالي بفعل
استجابة مناعية ذاتية ضا ّرة .هذا جانب من المشكلة التي تتعدّى
لما هو أفظع ،تناولته في المقال السابق.

لقد أنتجت شركتا فايزر وموديرنا عشرات الماليين من الجرعات
في األشهر الستة الماضية قبل أن تسمح إدارة الغذاء والدواء في
الواليات المتحدة األميركية باستخدامها في ح��االت الطوارئ.
وفي األسابيع التي سبقت الموافقات ،أيّ اعتبارا ً من  4كانون
الثاني /يناير ،ت ّم حسب بيانات مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها ،توزيع  15،418،500جرعة من اللقاحات مسبقا ً
على الواليات المختلفة ومرافق الرعاية الصحية ،في الوقت الذي
تحدثت فيه وسائل اإلعالم عن نقص جرعات اللقاح .هناك ماليين
من الجرعات اإلضافية الجاهزة للتوزيع ،وقد ت ّم إعطاء ٪ 30.2
فقط من الرقم أعاله ليبقى ما يقرب من  70٪غير مستخدم وموضوع
على ال��رف��وف .السبب ،هو رف��ض التطعيم لحوالي  20إل��ى 40
بالمائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مقاطعة لوس
أنجلوس على سبيل المثال ،وتم ّنع  50٪من أقرانهم عن أخذ اللقاح
في مقاطعة ريفرسايد في كاليفورنيا ،كذلك  60٪من العاملين في
دور رعاية المسنين رفضوا اللقاح في والية أوهايو .وهذه العينة
تد ّلنا على ضآلة حجم الثقة باللقاح.
لقد كان الفتا ً إخفاء أصوات الخبراء المنشقين في علوم األوبئة
يخص
والفيروسات من اإلنترنت بعدما أعربوا عن مخاوفهم بما
ّ
السالمة واآلثار الجانبية للقاح فايزر ،وبات من الصعب جدا ً العثور
التعسف في
على هذه المعلومات اليوم على غوغل .لماذا ك ّل هذا
ّ
ردود الفعل لو كان القائمون على األمر واثقين من قدرتهم على مقارعة
الحجة بالحجة وإثبات الجدوى واآلمان؟ إنّ حاجة هؤالء ال ُملحة
للسيطرة والفساد والتدمير للحصول على ما يريدون ليست فقط
متأصل بعمق في شخصيتهم،
امتدادا ً لمجرد الجشع ،إنها جانب
ّ
فهم وحوش كاسرة في العالم الحقيقي كمصاصي الدماء الذين ال
يرتوون .لكن لم يعد بإمكانهم االختباء في أمان الظ ّل حيث ال عودة
للوراء بمجرد بدء العملية ،وخططهم ستنتهي لكشفهم .ربما من
الضروري هنا التذكير بتصريح لبيل غيتس أعلن فيه أنّ «اللقاحات
والخدمات اإلنجابية» يمكن أن تساعد في تقليل عدد سكان األرض
بنسبة  15٪-10من أجل «إيقاف اإلحتباس الحراري» .الحظوا
اإلشارة في نفس الوقت ،لمن يُس ّمى محسِ ناً ،للقاحات و»خدمات
اإلنجاب» وتقليل عدد السكان .لقد سبق وحصل ذلك في بلدان
عديدة ،منها الهند حيث طرد وفريقه بعد تهم وجهت له حول
تأثيرات لقاحاته في تعقيم النساء .أما في أفريقيا وآسيا ،فحدّث وال
حرج ،وإنْ كان المكان ال يتسع للتفصيل فيها .كما ال يتسع إليراد
عديد الحاالت التي لوحقت فيها شركة فايزر أمام القضاء ودفعت
في بعضها تعويضات جراء تأثيرات األدوية التي انتجتها والتي
تسبّبت بإعاقات ووفيات .لهذا كان اإلسراع لرفع المسؤولية عنها
وإلقاء عاتقها على الحكومات المتعاقدة معها البتياع منتوجها.
من المشروع بعد البحث والمتابعة للجرائم التي ارتكبت بحق
البشر عبر شركات األدوية وحقن األمصال واللقاحات التوقف مليا ً
حول السؤال المركزي :لماذا؟ بداية الجواب هو أنّ شركات األدوية
والمختبرات هي جزء من طغمة شيطانية ممسكة بناصية العالم ،
منها مافيات المال والمصارف والشركات العابرة للحدود واإلعالم
وتكنولوجيات الذكاء االصطناعي واألف�لام والفنادق والسالح
والمخدرات وغيرها الكثير مما خبرنا نتائجه جيدا ً
وتوجعنا منه
ّ
جدا ً في منطقتنا العربية واالسالمية .بعد ذلك يأتي صندوق النقد
والبنك الدوليين لفرض الشروط لقاء تمويل مَن َق ِبل بسياساتهم
االقتصادية ورهن قراره السياسي وصادر اإلرادة الشعبية وحارب
هويته .شبكة مصالحهم نخرت عميقا ً في بنيان األوط��ان عبر
مقاطعجية ومافيات ذئاب لئام.
هذه الطغمة الشيطانية أو «الحكومة العالمية الالمرئية» ،هم
أحفاد قبائل الخذر التي ظهرت في آسيا الوسطى منذ بدايات القرن
األول الميالدي .من يتابع مسيرتهم عبر التاريخ يطلع على ك ّم
المجازر واإلبادات الجماعية التي ارتكبت بحق سكان المعمورة،
مرورا ً باستيطان أميركا والقضاء شبه التام على السكان األصليين
من الهنود الحمر ونقل أموالهم اليها بداية القرن العشرين ،بحيث
من الباحثين من اعتبر الواليات المتحدة األميركية «دولة خزاريا
الثانية المخفية» .تواصلت حروبهم وأسموها ثورات على أنظمة
غير حليفة ،لكنها ح��روب إخضاع وهيمنة كان بينها العالمية،
ثم بقيت تتدحرج وتتطور وص��وال ً لنوع جديد أخذ شكل حروب
جرثومية وبيولوجية وسيبرانية وغيرها.
الوثائق المكتوبة والتسجيالت الصوتية المعلنة والمس ّربة
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تكشف مشاريع عائالت روتشيلد وروكفلير ومحافل الماسونية
والمتن ّورين وجمعيات بيلدربرغ وسواها ممن تسكنهم شهوات
السيطرة والكسب بالنهب والقتل والكراهية واالستهتار باألخالق
والشرائع وتطويع القوانين وتطبيق قانون القوة للتسيّد على
العالم .لقد باتت البورصات العالمية تشهد ارتفاعا ً جنونيا ً
ألرقامهم ،في الوقت الذي تنهار فيه اقتصاديات العالم بذريعة
ّ
يخف تأثيره ويختفي
الفيروس المط ّور ،والذي حين يكشف سره أو
سيتبعه آخ��ر ،كما ك��وارث في ظاهرها طبيعية لبلوغ الهدف
المرسوم وتحويل العالم لعبيد لهم .من منظار هؤالء المخططين
«هناك نظام عالمي جديد لألمم المتحدة يح ّل بين  2021و2030
تتأسس حكومة عالمية واحدة وعملة عالمية غير نقدية ببنك
حيث
ّ
مركزي عالمي وجيش واحد ونهاية السيادة الوطنية كما الممتلكات
الفردية أو وحدة األسرة ،مع إنقاص عدد السكان بالسيطرة على
النمو السكاني والكثافة السكانية ،ولقاحات متعددة إلزامية،
ودخل أساسي شامل وتقشف في الراتب ،وزرع رقائق دقيقة للشراء
والسفر والتتبّع والتحكم ،وتنفيذ نظام عالمي لالئتمان االجتماعي،
وتريليونات من األجهزة متصلة بنظام مراقبة .»5G
ك ّل هذا ليس من نسج الخيال يا سادة ،لنعد للتاريخ ونتتبّع ما
نشر من بروتوكوالت صهيون لغيرها لنتيقن من األمر .نذ ّكر منها
بعجالة ما حصل قبل نصف قرن عندما جرى ،ب��دءا ً من اجتماع
تأسيس حصل في هولندا قبل ذلك بعشر سنوات ونيف ،تشكيل
لجنة من حوالى  400شخصية ،تمثل بغالبها حكومات وأنظمة
الواليات المتحدة وأوروب��ا واليابان ،مهمتها رعاية مصالح هذه
الدول واتخاذ القرارات المناسبة لها .من هذه اللجنة التي تشبه
الجمعية العمومية لألمم المتحدة (لكن هذه بقيت للواجهة وليس
للفعل) ومن خارج منظومة التفكير واإلدارة السائدة للعالم ،تشكلت
لتؤسس
حكومة فعلية تجتمع سنويا ً وسريا ً دون وثائق وإعالم،
ّ
لما يجب أن يحصل في العالم ويشمل السياسة والمال واألعمال
وك ّل مناحي الحياة .هؤالء يتقلدون مناصب عالية في بلدانهم
ولديهم سلطات وق��وة تأثير ،وه��م بالتالي ينسجون عالقاتهم
ويمدّون تأثيراتهم على آخرين ممن يعتلون مراكز حساسة ارتهنوا
لهم ورهنوا مصالح بلدانهم ومصير شعوبها لمصالحهم لقاء
مكافآت وأدوار لما اتيحت لهم لوال عمالتهم وخضوعهم لشروطهم،
كونهم ال شرعية لهم وال تفويض شعبي لغالبهم إال منهم .من أولئك
من يعيش بين جنباتنا وهو مكلف بتقديم تقارير وخدمات مدفوعة،
ليس بالضرورة نقدا ً دوما ً بل عبر توزيع مناصب عليهم وأحيانا ً
زرعهم من خالل انتخابات برلمانية تس ّمى ديمقراطية أو تهبيطهم
على شعوبهم كرؤساء ووزراء ومسؤولين في األمن والمخابرات
وغيرها .بالطبع إلدارة التوحش هناك األصيل المؤبد والبديل
المؤقت أكان بقفازات أم بدونها ،لكن عندما ترحل الواجهة تبقى
الخلفية التي تواصل مهامها.
طبعا ً سنجد من المغفلين أو المتواطئين من يعتبر هذا النوع
من األطروحات حديث في نظرية مؤامرة .هؤالء يلجأون إلرهاب
فكري ال يختلف في المبدأ واألنماط السلوكية واآلليات الدفاعية عن
األنواع األخرى من اإلرهاب التي أساسها جميعها اإللغاء والنفي
لك ّل ما ال يتفق مع توجهاتهم وقناعاتهم أو يصيبهم بالذعر .ولو
جاراهم أو خضع لهم من قاوم السياسات التدميرية بحق الشعوب
لما شهدنا انتصارات تبدو أحيانا ً ربانية وإعجازية ،ولما انتصر
يوما ً الحق على الباطل .بقدرة وأفضال هؤالء الجبابرة المقاومين
للمشاريع التدميرية واستالب العقول نعيش اليوم انتصارات في
أماكن شتى في منطقتنا وفي العالم كتبت بأحرف من نور وتوارثت
األجيال دروسها وراكمت عليها .جموع آمنت بأنّ الدسائس الشريرة
الخسيسة يأتي من يتصدّى لها ويخفف من جموحها وغلوائها كما
لوضع ح ّد لها إيمانا ً بدولة الحق والعدل اإللهي .قوى حشدت
مع من ي��ردّد «هيهات منا الذلة» أو يقول« :نحن جند الله نعمل
بتكليف منه وحتى لو حوصرنا فمعنا األرض والبحار والمحيطات
والسماوات السبع ،أعداؤنا هم المحاصرون ومعركتهم خائبة
وفاشلة ،وأما نحن فالحصار يزيدنا اتصاال ً بمصدر القوة» .على
خطى هذا القائد وأمثاله نع ّول ومنه نأمل التفكير خارج المنظومة
يخص أيضا ً هذا الموضوع الهام ،والتوجيه قبل فوات
السائدة بما
ّ
األوان لتج ّنب المؤامرات التي ال تعلن عن نفسها ،كي ال نخرج من
مصيبة لندخل في أخرى ،وقد تكاثرت علينا الخطب والنوائب من
كل ح ّد وصوب.

حروف الأبجدية وحروف المو�سيقية
} علي اليسوعي
اثنان ال يتغيّران الحروف األبجدية والحروف الموسيقية ،الحرف فنّ يصنع فنون الكالم.
ولد الحرف من رحم اإلنسانية التي لبست اسم الهوية،
وكم من األزمنة مرت على والدته ،ولم يتغيّر .منه تصاغ أجمل أو أبشع الكلمات ،أبسطها وأصعبها،
منها ما يخلد ومنها ما يجلد ومنها ما يُرمى لتدوس عليه األقدام ،منها ما يحيا بعد موت كاتبه ،ومنها ما
يعيش اآلنية واللحظة ،لتموت قبل أن تولد ،،منها ما يحيا في أحالمنا ،ومنها ما يحزن ألحزاننا ،ومنها ما
يرافق أفراحنا ،ومنها ما يحيك أسماءنا ،ومنها مثل حدائق الشتاء ،ال تهنأ بألوان الورود والزهور ،وقدرها
أن تبقى تحت القبور ،ومنها تصلب فوق السطور ،منها يسافر مع الغيوم لتأتي يوما ً مع المطر ،منها يبحر
مع الضباب ،لتبتعد ويصيبها الضياع ،مثلما من يرمي في البحر حجر...
هي الحروف سجينة الكلمات ،هذه التي تولد لترافق الفقراء ،بفقرهم ،الجياع بجوعهم ،العشاق
بعشقهم ،تعيش مع الالجئين والمش ّردين بخيامهم ،تذرف من عيون أمهات ثكالى ،وتنام مع أطفال
يتامى ،وترتدي سترة جندي ومقاوم ،وتجالس الحق في المحاكم ،وال تخجل أن تس ّمي الظالم ظالماً،
وأرخصها يسخر سلعة للشتائم.
هي صالة مؤمن ودعاء ناسك ،هي أجراس الكنائس وأصوات المآذن ،هي السلم والحرب وما في قلوب
الناس ساكن ،هي الفصول ومواسمها ،هي شقائق النعمان ،وزهور األقحوان ،هي األشجار والثمار ،هي
الزيتون ،والليمون ،وعناقيد الكروم ،هي األمواج والبحار ،هي الدفء والشمس ،هي الليل والنجوم والقمر،
هي األوجاع ،وفرحة قلوب البشر ،هي الشعر والنثر ،والخطابة ،ودموع تتساقط فوق ح ّد الشفر ،هي
األغاني ،هي الحقد والحب في ثوان ،لتأتي أبجدية الموسيقى لتحاكي النفس البشرية ،باأللحان والنغم،
متكلمة بلغة تفهمها ك ّل األجيال ،وال يحدّها زمان أو مكان ،هي حوار الروح مع خالقها ،هي لغة تخاطب
القلوب ،بالفرح أو الحزن ،بالحب ،والشوق ،لتنصهر فيها محبة اإلنسان لإلنسان ،وتتقدّس ألنغامها
األوطان ،تتآخى مع التاريخ ،لتتسابق مع الجغرافيا نحو العالم بأسره ،هي لغة اإلله مع مخلوقاته ،من
هنا من فوق هذه األرض ،ولدت حروفها لتخاطب السماء ،هي أصوات المالئكة ،وضحكات األطفال ،وثغاء
الحمالن ،وصرخة جريح وأمنية شهيد ،هي نشيد وطن ،هي زقزقة العصافير ،وهدير البحر ،وهدوء
الينابيع،
هي سمفونيات الخلود ،هي أ ّم الرقصة البشرية المتح ّررة من قيود الجماد ،هي الصمت بأجمل ألحانه،
وخلود النفوس التي ح ّررتها األبدية من الموت ،لنتوارثها بدون ثمن ،هي الهواء الذي نتنفس ،والشمس
التي تدفئنا ،والليل الذي يسهر لننام ،هي القمر الذي يحرسنا لنحلم ،هي التي تزهر األصوات من الحناجر،
مثل البراعم ،هي اإلنسان المولود من رحم المشاعر ،والمتخ ّرج من مدرسة الحياة ،متد ّرجا ً من دفء بيت
صغير إلى جامعة وطن أكبر ،ومنه إلى الكون الساكن في حضن اإلنسانية المتألمة من حقد البشر!
من هو اإلنسان الذي يخفي حزنه ليفرح أخاه األنسان؟ هو اإلنسان الذي يسقي قلمه من جراحه،
لبلسمة جروح اآلخرين ،هو الشهيد والمقاوم ،هو عرس األرض ،وخيرات المواسم ،هو زغردة انتصار

الزميل الراحل علي المسمار
الحق من حاكم ظالم ،هو تراتيل الميالد والصلب والقيامة ،هو اإلنسان الذي حفظ أبجدية الحروف،
المتوجعة ،أبكى
لينثر الكالم كصحافي انتمى إلى األرض التي كانت رحما ً لهذا الحرف ،هو شهيد الكلمة
ّ
تجسدت في الكالم ،لتلد صوت الحق في زمن
وبكى حين افتتح بصوته خبر مجازر قانا ،حيثما الحروف
ّ
األباطيل والخيانات ،في زمن سخروا النفوس الساقطة ،ليسلبوا الوطن ،وتبقى الكيانات ،هذا الذي تركنا،
من جنوب لبنان ليبقى عليا ً خالدا ً فوق السطور وبين الكلمات ،رحل العلي ليبقى علماً ،ولك ّل من يحمل
قلماً ،هو الصحافي الوطني علي المسمار ،هذا الذي كلماته دقت كالمسامير في قلب حاقد ،،ومن الثالوث
الرحباني ،من أبجدية الموسيقى ،واللحن األزلي الخالد ،ترك األرض ،عبقري من بالدي ،وها هي أبجدية
الموسيقى تبكي على قائد ،يا وطني ها أنا أنعى علي الكالم ،واليأس الموسيقى ،اليك في يوم واحد ،وانت
وحدك لخلودهما شاهد...

�أفريقيا والر�ؤ�ساء الدائمون
} د .علي س ّيد
ال�ق��ارة السمراء أو الخضراء ق��ارة ال �ث��روات وال�خ�ي��رات والتناقضات
أيضاً ،أغلب دولها تعاني من نقص حا ّد في التعبير عن الرأي وعدم توافر
الديمقراطية وحرية الشعوب ،خاصة عندما يتعلق الوضع بكرسي الحكم
تترسخ في ذهن الحكام األفارقة ،وكأنّ هذا المنصب دائم
أو الرئاسة التي
ّ
صح التعبير في معظم
سلمي
تداول
أو
للسلطة
تداول
دون
دوام الحياة
إنْ
ّ
الدول األفريقية.
نحن أم��ام مشاهد انتخابية ألكثر من دول��ة أفريقية ب��دأت منذ تشرين
األول من العام الماضي وحتى اآلن ،ما يضعنا أمام تساؤل هام ،وهو تأثير
هذه االنتخابات على استقرار وسالم القارة السمراء ،خاصة ونحن أمام
مشهد معقد بعد تداعيات جائحة كوفيد  ،19 -وإفالس دول ،وإغالق أخرى
وتراجع الدعاية العادية للمرشحين بسبب هذا الوضع.
ففي غينيا ت ّم إجراء االنتخابات بمنع التجمعات وإحالل وسائل اإلعالم
والسوشيال ميديا مح ّل الدعاية ،وكذلك الحال جرى في الكوت ديفوار،
أما أوغندا فتعيش اآلن على صفيح ساخن من التوتر والقلق بسبب ترشح
الرئيس ي��وري موسيفني م�ج��ددا ً بعد  34ع��ام�ا ً م��ن الحكم وذل��ك الشهر
المقبل ،وحالها كحال ال��دول التي سبقتها في التصويت دون تجمعات
وناخبين واالعتماد الكلي على اإلعالم ووسائل التواصل الفاشلة في ظ ّل
ضعف الخدمات اإللكترونية واإلنترنت في الدول األفريقية بشكل عام.
أما تنزانيا فقد عانت بسبب جائحة كورونا أثناء االنتخابات في تشرين
األول من العام الماضي ومثيلتها بوركينا فاسو التي ستنظم االنتخابات
الشهر المقبل ،وسط عدد من المرشحين ومن ضمنهم الرئيس الحالي
روش مارك كريستيان كابوري الذي يحلم بوالية ثانية.
أما النيجر فكان الوضع أق ّل توترا ًالشهر الماضي ،خاصة بعد إعالن الرئيس
الحالي محمد يوسفو عدم نيته الترشح ،حيث اكتفى بواليتين فقط ويسعى
إلنتقال سلمي للسلطة ،بينما أفريقيا الوسطي تعيش حالة من عدم االستقرار
بسبب االنتخابات التي بدأت الشهر الماضي وهناك مطالبات بإلغائها.
وفي قراءة سريعة لمشهد االنتخابات العام الماضي فقد فاز رئيس جزر
القمر العقيد غزالي عثماني بوالية رابعة للسلطة بعد اإلستيالء عليها في
إنقالب ،وكذلك رئيس الكاميرون بول بيا بعد فترة من الصراع والتوتر
والحروب بالبالد ،كما فاز أيضا ً رئيس غانا نانا أكوفو أدو بوالية ثانية
وهناك انتخابات في ك ّل من بوروندي وبنين.
أما أثيوبيا فقد أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد تأجيل االنتخابات تحت عدة
أسباب أبرزها الجائحة في استغالل أمثل لما يحدث اآلن من قمع إلقليم
تيغراي دون أي مراعاة لحقوق اإلنسان أو الديمقراطية.

إنقالبيون أحرار مستبدّون

في كثير من األحيان ،تأتي التعديالت للدستور في فترة الحكم بدعم
حماسي من األكاديميين المحليين واألجانب ومن ورائهم ،الذين يأتون
أي تغييرات يريدها الزعيم.
بالنظريات التي تدعم ّ
وت��راوح��ت النظريات بين االشتراكية األفريقية و«لنكرومية»  -وهي
أيديولوجية تعتمد على فلسفة أول رئيس غاني ،وهو كوامي نكروما.
ففي قلب من ذل��ك كله فكرة أنّ هناك ق��ائ��دا ً معينا ً استثنائياً ،وبدونه
ستتع ّرض البالد للتفكك.
أو كما نقل عن لويس الخامس عشر ،الذي حكم فرنسا ما يقرب من 60
عاماً« ،أنا ومن بعدي الطوفان».
قيل هذا عن جميع الرؤساء األوائ��ل ،وإن لم يبدأوا بهذا االعتقاد فإنهم
ينتهون به بأنفسهم.
وق��ال ذل��ك الجنود الذين نفذوا انقالبات ،وحكموا معظم أفريقيا في
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عن أنفسهم ،وأق � ّر بذلك األتباع
واألكاديميون المستفيدون.
وحتى المقاتلون من أجل الحرية ،الذين تظاهروا في العواصم وأطاحوا
بالقوى االستعمارية أو المستبدين األصليين ،قالوا ذلك أيضا ً عن أنفسهم،
وتح ّولوا إلى طغاة أسوأ أمام أعيننا.
إنّ عدم االستقرار عند ك ّل محطة انتخابية كانت رئاسية أو برلمانية هي
خير دليل على الوضع الهش في كثير من الدول األفريقية التي تعاني العديد
من المشاكل االقتصادية واألمنية والعسكرية ،وبالتالي فإنّ هذا الوضع
المأزوم ليس نتاج الشعوب األفريقية الطيبة والمسالمة والتي بالرغم من
ك ّل أوضاعها المعيشية تبقى محبة ألرضها وال تحب اإلعتداء على أحد،
ولكن السبب الرئيس في هذه األزمات تبقى وراءه أيا ٍد معلومة في السياسة
العالمية والتناحر على المستوى الدولي طبعا ً بقيادة الغرب الرأسمالي الذي
أي الغرب بقيادة الواليات المتحدة يسعى
ال يرى إال مصالحه وأهدافه وهو ّ
للحفاظ على مصالحه ودف��ع معظم ال��رؤس��اء الحاليين الذين يتعاونون
ويطيعون إرادة الغرب ،للبقاء في مواقعهم وأقله ّ
غض النظر عن أعمالهم
القمعية ،فال هَم لهم إنْ كانت الدول ديمقراطية أو قمعية المهم مصالحهم
الذاتية.
ترى ماذا سيحدث خالل الفترة المقبلة ،وهل ستشهد القارة مزيد من
التوترات والقمع أم ستساهم االنتخابات في دعم استقرارها.
*باحث في الشؤون األفريقية
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ثقافة وفنون

الق�صة الق�صيرة ً
جدا /الوجيزة
الترميز في ّ
ق�ص�ص ح�سن البطران في مجموعته «مارية وربع من ّ
الدائرة» �أنموذجً ا
} أ.د .د ّر ّية كمال فرحات*

ا ّتسم تحديد مصطلح ال ّرمزيّة  Symbolismeبكثير
من االض��ط��راب ،فتعدّدت استخدامات الكلمة بمعانٍ
متن ّوعة ،ويمكن أن يُقال عنها إ ّنها «محاولة الختراق
اً
وصول إلى عالم من األفكار سواء أكانت
ما وراء الواقع
أفكا ًرا تعتمل داخل ّ
الشاعر  -بما فيها عواطفه – أو أفكا ًرا
مثالي
األفالطوني بما تشتمل عليه من عالم
بالمعنى
ّ
ّ
يتوق إليه اإلنسان» .واستخدام ال ّرموز ناتج عن إدراك
البديل ،والمجتمع هو الذي يحدّد معنى ال ّرمز ،أو هو
معنى مع ّي ًنا ف ُتصبح
الذي يُضفي على األشياء الماديّة
ً
رم��و ًزا .ومع أ ّن��ه ال ب ّد من أن يكون لل ّرمز وج��ود ماديّ
ملموس ح ّتى يصبح جزءًا من ال ّتجربة اإلنسانيّة ،فإنّ
اكتشاف معنى ال ّرمز ال يت ّم عن طريق فحص ذلك الكيان
أو ّ
الشكل الماديّ وحده ،وإ ّنما يمكن إدراك معناه فقط،
بااللتجاء إلى وسائل وطرق أخرى غير مجرد االعتماد
على الحواس.
واللجوء إلى ال ّرمز يعود إلى أسباب متن ّوعة ،فقد
يشعر األدي��ب أ ّن��ه عاجز عن ال ّتصريح ،أو الخوف من
ال ّتصريح ،وهذا الخوف ال ب ّد أن يكون ناتجً ا عن رفض
القيم أو المفاهيم السائدة في مجتمع ما ،أو لمواجهة
سلطة ما ،وقد برز في اآلداب القديمة والحديثة أمثلة
على هذه ال ّرمزيّة في ال ّتعبير .فال ّرمزية قد فتحت أمام
األدب «أبوابًا جديدة لل ّتعبير بعد أن كادت تغلق عليها
المسالك ،وذلك بإيجاد آفاق واسعة لل ّتعبير وخلق صور
لم تكن تخطر على بال كاتب أو فنان .»...لذلك فإنّ األدب
أصبح قاد ًرا على ال ّتعبير عن األفكار التي تراود األدباء
مستخدمين ال ّرمزية التي امتدت «إلى المشاكل اإلنسانيّة
واألخالقيّة العامة تعالجها بواسطة الخيال وتصوراته.
وهذه ال ّتصورات تكون غالبًا بعيدة من مشاكلة واقع
الحياة فهي ال ترمي إلى تصوير هذا الواقع وتحليله
ونقده ،بل ترمي إلى تجسيم أفكار مج ّردة وتحريكها في
أحداث ،تتداخل وتتشابك إليضاح الحقائق الفلسفيّة،
نفسيّة كانت أو أخالقيّة».
(القصة الوجيزة)
القصة القصيرة ج�دًا
ولم تكن
ّ
ّ
بعيدة من توظيف ال ّرمز ،ألنّ ال ّرمز أكثر امتال ًء وأبلغ
ت��أث��ي� ًرا م��ن الحقيقة ال��واق��ع��ة ،وتوظيف ال � ّرم��ز في
القصة القصيرة ج � ّدًا سمة ي ّتصف بها الكتاب على
ّ
مستويات متفاوتة من حيث ال ّرمز البسيط إلى ال ّرمز
العميق إلى ال ّرمز األعمق ..وهكذا .ومع أن ال ّرمز أو
ال ّترميز في األدب عمومًا سمة أسلوبيّة وأحد عناصر
األدب��ي الجوهريّة منذ القدم إال أننا ن��راه قد
ال ّنص
ّ
ص
األدبي الحديث
تن ّوع وتع ّمق وسيطر على لغة ال ّن ّ
ّ
وتراكيبه وص��وره وبنياته المختلفة .وال ّرمز بشتى
صوره المجازيّة والبالغيّة واإليحائيّة تعميق للمعنى،
ومصدر لإلدهاش وال ّتأثير ،وإذا ّ
وظ��ف ال ّرمز بشكل
جمالي منسجم ،وات��س��اق فكريّ دقيق مقنع ،فإ ّنه
ّ
يُسهم في االرتقاء بعمق دالالتها وش ّ��دة تأثيرها في
المتلقي .واللجوء إلى ال ّترميز جاء ألسباب متعدّدة
منها الضغوط االجتماعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة
أو داللة أبعاد نفسيّة خاصة في واقع تجربة الك ّتاب
القصة القصيرة جدا ً
ّ
الشعوريّة .وتختلف الرموز في
ّ
منها ّ
الطبيعيّة ،وال ّتاريخيّة واألسطوريّة والفانتازيّة،
والسيمائيّة .والغالب أن يكون ال ّنص رمز ّيًا
والمكانيّة
ّ
غير مباشر إلتاحة الحريّة عند المتلقي في ال ّتصور
وال ّتأويل .فال ّترميز يمتلك ق��درة كبيرة على اإليحاء
ال��ذي يشير إلى معنى آخر وموضوع آخر وعوالم ال
حدود لها من المعاني ،وتتح ّول الكلمة إلى رمز حسن
تعني أكثر من معناها الواضح المباشر إذ إنّ لها جانبًا
يفسر تفسي ًرا تماما
باطن ّيًا أوسع ،فال يحدّد بدقة وال ّ
بحيث يأمل المرء تحديده أو شرحه كما هو.
القصة القصيرة ج ّدًا/الوجيزة مع باقي
وتشترك
ّ
القصة إلى
األجناس في خاصيّة ال ّترميز ،فتتح ّول لغة
ّ
ص على مؤشرات
دوا ٍل رمزيّة ،وإحاالت دا ّلة ،ما يفتح ال ّن ّ
مفتوحة ،تسمح للمتلقي في المشاركة في ال ّنص ،وفهمه
بحسب العالمات السيميائيّة المتوافرة فيه .وعليه فإنّ
ص ّ
تدل على المعاني الكامنة
ك ّل الدّالالت التي يُظهرها ال ّن ّ
وراء ال ّرمز ،ما يو ّلد دالالت ثانية راجحة على الدّاللة األولى
المباشرة.
ومن سمات ال ّرمز أنّ الحدث في
القصة الوجيزة بات
ّ
لقطة إيحائيّة رامزة له ،وهي تعتمد على اإليحاء وال ّتكثيف،
فت ّتصف بأ ّنها كتابة رامزة تمنح كاتبها في ال ّتعبير ع ّما
يريد من دون أي قلق.
ويضفي ال ّرمز على
القصة الوجيزة ميزة من خالل
ّ
اإليحاء وال ّتلميح الذي يجعل المتل ّقي مشار ًكا في الكتابة،
قاد ًرا على إعادة صياغة الواقع.
وت��ت��ع�دّد ال � ّرم��وز التي ت��رد ف��ي القصة الوجيزة،
فمنها ما له عالقة بال ّرموز ال ّتاريخيّة واألسطوريّة،
ورموز الميثولوجيا ،وقد نجد بعض ال ّرموز اللغويّة
والسيميائيّة ،وتخفي هذه ال ّرموز األبعاد الدّالليّة التي
ينشدها الكاتب ،ويبغي منها أن تكون شيفرة ال ّتواصل
مع المتلقي الذي يكتشف مضامين القصة الوجيزة.
وهنا قد يقع الكاتب في فخ اإلغراق في ال ّرمز ويتح ّول

ص إلى طالسم غير مفهومة ،وهو ما ال يجب اللجوء
ال ّن ّ
ّ
الغموض
إلى
ص
ن
ال
يميل
أن
ّذ
ب
المح
فمن
إليه،
الفني،
ّ
ّ
لكن ليس إلى درج��ة عجز الفهم ،ربما يحدث ذلك مع
المتلقي العادي ،لكنّ على الكاتب أن يميّز بين ال ّرمز
والمبهم .ورب ّما المغاالة في ال ّترميز تؤدّي إلى ما ال تحمد
عقباه فينفر المتلقي من القصة الوجيزة ،فمن الض ّروري
أن يبقى هناك مفتاح يستطيع اآلخر استخدامه ليفتح
ص.
مغاليق ال ّن ّ
ّ
ص إبداعً ا
ن
ال
يكسب
الوجيزة،
القصة
في
مهم
فال ّترميز
ّ
كبي ًرا ،ومن وراء ذلك يشعر المتلقي المتم ّرس باللذة
ص ،وفي ذلك يقول
وهو يكتشف المعنى المراد من ال ّن ّ
أدونيس ال َّرمز هو ما ينتج لنا أن نتأمل شي ًئا آخر وراء
خفي وإيحاء؛ إ ّنه
النص ،فال َّرمز هو قبل ك ّل شيء مع ًنى
ّ
ص ،وما يتو ّلد في
اللُّغة التي تبدأ حين تنتهي لغة ال ّن ّ
وعي المتلقي بعد االنتهاء يكون البرق الذي يبيح للوعي
ّ
يستشف عالمًا ال حدود له ،لذلك هو إضاءة للوجود
أن
المعتم واندفاع صوت الجوهر.
القصة الوجيزة المستندة إلى ال ّترميز ما هي إلاّ
إنّ
ّ
ِ
والمرسل إليه/
الشيفرة المعبّرة بين المرسل /الكاتب
نص
المتلقي .وتكمن اللّذة بين مهارة الكاتب في إرسال ّ
ص وتفكيك دالالته .ومن
مر ّمز وسعي المتلقي في فهم ال ّن ّ
السعي إلى الكشف عن مدى تح ّقق ال ّرمز في القصة
المهم ّ
القصيرة جدًا /الوجيزة وكيف يستطيع ك ّتاب القصة
توظيف ال ّرموز في نصوصهم ،وكيف يمكن للقارئ من
ممارسة ال ّتأويل.

ال ّترميز في المجموعة القصص ّية
«مار ّية وربع من الدّائرة»
قاص سعوديّ أصدر بضع مجموعات
حسن البطران ّ
تنتمي إلى القصة القصيرة جدًا /القصة الوجيزة ،وآخرها
مجموعته الموسومة بـ «ماريّة وربع من الدّائرة» ،وهذه
المجموعة تلتزم كتابة القصة القصيرة ج ّدًا وما فيها من
قسم
تكثيف واقتضاب وإيجاز ،وتجدر اإلشارة إلى أ ّنه ّ
مجموعته القصصيّة إلى عشر حزم إبداعيّة وفي ك ّل
حزمة أربع قصص قصيرة ج ّدًا ،وختمها بأربع قصص
طول حزامها ال يكفي.
واللاّ فت أنّ الغالب على هذه الحزم هو ال ّرمز المليء
ص نجد
باإليحاءات واإليماءات ،وانطال ًقا من عتبات ال ّن ّ
العنوان «مارية وربع من الدّائرة» ،وإذا تتبعنا ما يقوله
جيرار جينت بأنّ العنوان مجموعة من العالمات اللّسانيّة
يمكن أن توضع على رأس ال ّنص لتحدّده ،وت� ّ
�دل على
محتواه ،ويساعد ذلك على إغراء الجمهور المقصود بقراءته،
نواح عدّة.
فإ ّننا نحتاج إلى دراسة عالماته ّ
السيمائيّة من ٍ
الصرفيّة وال ّنحويّة،
والبنية األ ّولى للعنوان هي البنية ّ
مركب
فجاء في صيغة
اسمي ،وتتش ّكل البنيّة ال ّتركيبيّة
ّ
ّ
من خبر لمبتدأ محذوف يقدّر باسم اإلشارة هذا ،وحرف
عطف واسم معطوف وجار ومجرور.
أ ّم��ا البنية الثانيّة فهي البنية الدالليّة ،نبحث عن
«مارية» التي أشار إليها الكاتب في عنوانه ،فتحيلنا
رمزيّة هذا االسم إلى معناه اللّغوي المتعدّد الدّالالت ،فمن
دالالته أ ّنه يُشير إلى المرأة البيضاء الب َّراقة والمكتنزة
الناعمة .كما أنّ ماريّة اسم علم مؤنث عبريّ بتلفظ آخر
لمريم وال سيّما في مصر ،وقد عُ رف باسم مارية القبطية
زوجة النبي محمد .فهل كان اختيار هذا االسم مصادفة أم
اريخي.
أراد حسن البطران اإلفادة من ال ّترميز اللّغوي وال ّت
ّ
ورمزية االسم ً
أيضا فيه داللة على الجنوسة وداللة على
المرأة شريك ال ّرجل في الحياة.
ومتابعة دالالت العنوان تقودنا إلى الجزء ال ّثاني منه
«وربع من الدّائرة» ،فنرى إشارة إلى الدّائرة وتركي ًزا على
ربع الدّائرة ،وهو ذلك الجزء من الدّائرة الذي يمثل ربعها،
أو القطاع الدّائري الذي يم ّثل ربع الدّائرة .إ ّنه ترميز
رياضي يح ّفز تفكير المتلقي إلى البحث عن هذا ال ّربع
ّ
الذي يرتبط باألجزاء األربعة من الدّائرة التي تنغلق
على نفسها وتصبح دائرة متكاملة ،تبدأ من حيث تنتهي،
تحتاج إلى قطرها الذي يقسمها إلى قسمين ،ولعل في
ذلك إشارة إلى العالقات اإلنسانيّة ،وإلى ما له عالقة
بتعدد ال ّزيجات ،وما ذلك إلاّ إشارات سيميائيّة نكتشفها
من خالل ال ّنصوص.
الصورة المختارة،
ويكتمل ال ّترميز للعنوان من خالل ّ
فنجد امرأة تعيش في دوامة الدّائرة ولعلّها ُتش ّكل ربعا ً
من أرباع هذه الدّائرة ،فيكون البحث عن ماهية األرباع
ال ّثالثة األخرى.
وفي تتبّع رمزيّة العتبات ال ّنصيّة األخرى نصل إلى
ما أورده «حسن البطران» في االستهالل الذي بدأ به،
واإلهداء الذي ّ
سطره ،ففي االستهالل يذكر آية من سورة
ترميز
يوسف ،وفي ذلك
ديني يستوحي منه دالالت قصة
ّ
النبي يوسف .وفي االستهالل ال ّثاني يعبّر بقوله:
« ال تعرقلني
ّ
الطرق غير المعبدة ومتعددة العقبات بل تزيدني
والصعود إلى المرتفعات مع
وحماسا نحو األمام
إصرا ًرا
ّ
ً
اً
متغلغل في هويتي”!.
بقائي
يمكن من خالل ما سبق أن نأخذ إشارات تقدّم لنا داللة

على ما سنجده في المجموعة القصصيّة ،هي صراع بين
الصعود وال ّتجديد
السائدة وبين ّ
ما نجده في حياتنا ّ
وال ّتغيير ،من دون ال ّتخلي عن الهّوية.
أ ّما اإلهداء الذي ذكره الكاتب فهو“ :ال ّنبض ال يدوم
السماء ،لك ّنه في حاالتٍ ربيعيّة
بعد عروج ال ّروح إلى ّ
يستم ّر
ٍ
ألشخاص هم جز ٌء منه !..وتبقى (ماريّة وربعٌ
من الدائرة) ً
نبضا باق ّيًا لمن يثيره ويمدّه طاقة كأنت يا
إثارة» .في اإلهداء إشارة إلى نبض ال ّتغيير وال ّتجديد،
الذي سيستم ّر مع نبض ماريّة بك ّل ما تمدّه من إثارة
ودهشة.
وإذا كانت القصة القصيرة ج � ّدًا تعبّر عن الهموم
اإلنسانيّة وعن العالقات المتعدّدة ،فإنّ حزم «حسن
البطران» في ه��ذه المجموعة ،ب��رزت بشكل واضح
مستندة إل��ى ال ّتكثيف ال �دّالل��ي ،فتح ّولت الحزم إلى
عناوين عامة ينطلق منها الكاتب إلى القصص األربعة
التي احتوتها ك ّل حزمة ،فالحزمة األولى فيها إشارة
إلى العالقات المتقطعة ،والحزمة ال ّثان ّية إلى العالقات
المح ّرمة ،والثالثة فيها رمزيّة ال ّتجديد وال ّتغيير ،وفي
ّ
والضيق .أ ّما
ال ّرابعة إشارة إلى ال ّتضاد بين اال ّتساع
ّ
الحزمة الخامسة فقد اختفت صورة المرأة ليركز فيها
على ال ّرجل ومواقفه ،وفي الحزمة الخامسة دالالت
رم��ز ّي��ة إل��ى العالقات األس��ريّ��ة .ليشير ف��ي الحزمة
السابعة إلى ال ّتناقضات ،وفي الحزمة ال ّثامنة الخيانة،
ّ
وفي ال ّتاسعة دالالت على العالقات غير ّ
الطبيعيّة ،أ ّما
الصراع واألحالم .ولع ّل
الحزمة العاشرة فهي تعبّر عن ّ
القاسم الغالب على ال ّنصوص هو اإلضاءة على العالقة
بين ال ّرجل والمرأة مع وج��ود ظالل لنساء أخريات،
ما يعود بنا إلى أرب��اع الدّائرة التي رافقت مارية في
العنوان.
إنّ األديب «حسن البطران» لجأ إلى ال ّرمز في قصصه
واعتمد ال ّتلميح ال ال ّتصريح ،ويترك مساحة للمتلقي،
ليطلق الخيال لتفكيره ولمتابعة المؤشرات الدّالة على
المعنى ،وسنحاول أن نختار نماذج من المجموعة
واكتشاف األبعاد ال ّرمزيّة فيها ،ونختار من الحزمة
قصته «قرار كلّه ظلمة»:
السادسة ّ
ّ
يطي ُر بعيدًا عن غابات ال ّنخيل ،يريد أن يغ ّرد..
هناك في الفضاء..
ُسئل من جماعته لماذا تهرب بعيدًا عنا..؟!
لم يُجبهم وق � ّرر أن يطير ويطير إلى مسافات أكبر
بعيدًا!!..
حينما سمعت أنثاه ،حلّقت هي األخ��رى بعيدًا في
اال ّتجاه المعاكس ،بقي ّ
عشهما وفراخهما بين البعدين..
ّ
العش وفراخه!..
غراب طائش استحوذ على
ٌ
ص يرسم لوحة سرديّة في العالقة بين
إنّ هذا ال ّن ّ
ال ّرجل والمرأة ،أو بين زوجين اثنين ق ّرر ّ
الطرف األ ّول
ّ
وهو ال ّرجل أن يحلّق بعيدًا ليبحث ربّما عن لذته أو
سعادته ،فما ك��ان من األنثى إلاّ أن تبحث ً
أيضا عن
رغباتها ،وهكذا كان الدّمار للبيت وللتآلف األس��ريّ ،
فسهّل ذلك سيطرة الغراب /الغريب على العش /الدّار.

السيميائيّة في القصة إلى دالالت
وقد تقودنا اإلشارات ّ
ترتبط ب��األوط��ان ،فمتى تخلّى الق ّيمون عن الوطن
قصته
سهل اغتصابه
«نص غير
والسيطرة عليه .وفي ّ
ّ
ّ
السابعة يقول:
منشور» من الحزمة ّ
يريدها عارية الجسد ،يشت ّد الخالف بينهما،
زوجته تستح ّم خلف ستارة ال يبللها ماء!..
نص شعريّ لشاعر
أحسائي كبير،
يكتفي هو بقراءة ّ
ّ
النص غير منشور!!..
ّ
إ ّنها عالقة ال ّتجاذب بين ما يريده ال ّرجل وبين ما
تع ّودت عليه المرأة في طبيعة العالقة بينهما ،ما يؤدّي
إلى تأجيج الخالف ،وربما في هذه القصة يقدّم البطران
إشارات إلى طبيعة العادات وال ّتقاليد التي تحكم العالقة
بين المرأة وال ّرجل ،لهذا تظ ّل غير قابلة للنشر.
السابعة ً
قصته «نتف
أيضا يذكر في ّ
ومن الحزمة ّ
من جلد» ،طبيعة الخالف المستم ّر بين ال ّرجل والمرأة،
في ّتهمها بال ّتسويف والمماطلة ،وينتهي الحوار ّ
الطويل
بينهما بطلبها عدم اللوم:
وصفها بالمس ّوفة!..
وبعد حوار طويل بينهما قالت :ال تلمني!..
وقد نذهب في هذا الحوار ّ
الطويل بينهما إلى الحواجز
والقيود التي جعلته ي ّتهمها بال ّتسويف وإلى طلبها عدم
اللوم .إنّ كل كلمة في النص تحمل مفارقتها معها ،فهي
تعني ّ
الشيء وضده في الوقت نفسه ،ويستم ّر القاص
السابعة وف��ي قصة «خمار وث��ق��وب» إلى
في حزمته ّ
اإلشارة إلى ال ّتقاليد والقيود:
أرادت أن تخمد نارها،
لبست خما ًرا ورثته عن جدتها السادسة..
(أحم ّر) وجه أختها ..لكونها تذكرت ما سمعته عن
جدّتها ال ّثالثة.
يدور صراع بين ال ّرغبة والموروث ،بين نار تشتعل،
فيكون العالج بالخمار ،وما الخمار هنا إلاّ داللة على
تقاليد موروثة من األجداد ،ومن يخالف هذه ال ّتقاليد لن
يكون الموقف منه إلاّ بالخجل والحياء /أحم ّر.
في قصة «وحل» من الحزمة ال ّثامنة ،ينطلق القاص
ف��ي نصه إل��ى فتحه على آف��اق تأويليّة لها قصديّة
ومسكوت عنها ،لكن ال ب ّد من تتبّع بعض اإلشارات التي
نبدأ بها من العنوان إلدراك ماهية الوحل ،والالفت أنّ
الكاتب أتى بكلمة وحل نكرة ،ما يجعلها مفتوحة على
أكثر من معنى:
حاولتُ أن أتسلّق الجدار فتمك ّنت ،إلاّ أ ّنني سقطت في
الوحل في الجهة األخرى.
ّ
لم أجد ماء لكي أغسل مالبسي الم ّتسخة ،تركتها
تجف
تحت شجرة الليمون ،نسيت جسدي بين دجاجتين
تنقنقان؟؟!!
هو صراع بين الجسد وال ّرغبة ،بين طهارة ال ّنفس
ووح��ل ال ّرغبات ،فيقع الجسد بين ربعين من أرب��اع
الدّائرة /دجاجتين تنقنقان.
ويعتمد الكاتب على المفارقة بين اللونين األبيض
واألس��ود ليقدّم ص��ورة ال ّرجل المزيّف ،فيُظهر وجهًا

أبيض ،وف��ي باطنه قلب أس��ود ،وف��ي ذل��ك إش��ارة إلى
قصة «قماش أبيض بطانته سوداء:
الخيانة ،فيقول في ّ
ع ّودها أن يكنس المنزل ك ّل يوم.
بعد عودتها تلك الليلة من سهرة نسائيّة،
ً
منعشا ّ
يغطي زوايا المنزل.
استنشقت أريجً ا
ابتسمت كثيرا..
دلفت إلى غرفتها فوجدت على سريرها بقايا
خرق
ٍ
داخل ّية!!..
إضافة إل��ى تصوير العالقة المتبادلة بين المرأة
وال ّرجل وظالل أرباع الدّائرة ،استطاع القاص «حسن
البطران» في مجموعته هذه أن يطرح الكثير من القضايا
قصة «بعيدًا با ّتجاه الصالة» ،يبرز
اإلنسانيّة ،فنجد في ّ
صورة مغايرة لما نراها عن األ ّم:
يركض بعيدًا في اال ّتجاه المعاكس للباب الذي أُغلق
في وجهه..
اشتاق إليها بعد غياب..
الصالة أراد أن تكون ركعاته
حينما فرضت عليه ّ
األولى تحت قدميها..
ُ
رفضها له وهو في المهد ليس له أيّ مبرر!..
ّ
وإذا كانت رمزيّة هذه القصة تميل إلى المباشرة ،فإنها
تقدّم داللة مهمة عن صورة أ ُ ًّم تخلّت عن عاطفتها من دون
أي مس ّوغ ،لكنّ في القصة إشارات تقودنا إلى فهم عمن
يتحدّث« :تحت قدميها  -المهد» .ومن ال ّنصوص في هذه
المجموعة قصة «عالقة من خيط رفيع»:
ُقرع جرس انتهاء االختبار ،لم ينت ِه رائد من اإلجابة
على كامل األسئلة..
طمأنه أستاذه بأ ّنه تجاوز المادة بامتياز!!..
عالقة شائكة بين (رائد وأستاذه) ،تجعل من األستاذ
يمنح طالبه عالمة االمتياز ،فهل يمكن السم «رائد» أن
يقدّم لنا إشارات إلى موقعيّة هذا ّ
الطالب الذي سمحت
له بال ّريادة ،ما يفرض على أستاذه تجاوز ضعفه ،أو
السلك ،أو
ربما فيها إشارة إلى ال ّنفوس المرتشية في هذا ّ
لع ّل هناك عالقة من خيط رفيع بينهما ،إنّ ال ّنص يعتمد
اإلبهامّ ،
وفك مضمونه يكون من خالل البنية اللّغو ّية وما
فيه من ترميز ،ما يتيح الوصول إلى تأويالت متعدّدة،
وهذا ما يبرز مهارة الكاتب الذي قدّم لمخ ّيلة المتلقي
فرصة لتقديم رؤى متعدّدة ،وقد تكون متجانسة مع ما
يريد الكاتب أو مختلفة ،وفي الحالين ذلك إثراء وإغناء
للفكر باالثنين معً ا.
في الختام يمكن القول إنّ
القاص «حسن البطران» قد
ّ
أجاد في استخدام ال ّرموز في مجموعته ،وقد تمحورت
حول مفاهيم محدّدة ،ويمكن القول إ ّنه بالغ أحيا ًنا في
ال ّترميز لكنه لم يصل إلى مرحلة ّ
الطالسم وال ّتلغيز
المبهم .وعليه فإنّ العمل على ال ّرمز يقدّم للكتابة قيمة
ِ
المرسل
إبداعيّة ،ويسهم في تبادل األدوار بين
والمرسل
َ
إليه ،وتوثيق العالقة بينهما.
*أستاذة في الجامعة اللبنانيّة وعضو ملتقى األدب
الوجيز.

إن�ساني وال�صحة النف�س ّية عن الهيئة العامة ال�سوريّة
�إ�صدار كتاب ال�سلوك ال
ّ
} رشا محفوض
ي��ت��ن��اول ك��ت��اب (ال��س��ل��وك اإلن��س��ان��ي
والصحة النفسية) ال��ص��ادر حديثا ً عن
الهيئة العامة السورية للكتاب للدكتور
معمر نواف الهوارنة أهمية الصحة النفسية
للفرد لتحقيق القدرة على التواصل والنمو
المعرفي والنفسي واالجتماعي.
وج����اء ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ص����ورة دراس���ة

علميّة مستفــيضة إذ يبحث ف��ي 407
ص��ف��ح��ات وع��ـ��ـ��ب��ر  11ف��ص�لاً طبــيعة
الســلوك اإلنســاني والعوامل المؤثرة
فــيه وأســباب األزمات النفسية وعالقتــها
باإلحــباط والفــرق بــين االضطرابات
النفســية واألم���راض العقلية ،مخصصا ً
فصوال ً بأكملها ألكثر األم���راض النفسية
شيوعا ً من الوسواس القهريّ واضطرابات
القلق والرهاب والذهان.

كما يبحث الكتاب بأساسيّات السلوك
اإلنساني وطرائق ضبطه وتطويره إضافة
إل��ى اآلث��ار المترتبة على فقدان الشعور
باألمن النفسي وتوضيح كيفية محافظة
اإلن��س��ان على صحته النفسية ليختتم
بالحديث عن سبل تأمين المناخ األسري
والصحة النفسية لألبناء.
يذكر أن الكاتب معمر ن��واف الهوارنة
حاصل على درجة الدكتوراه في اإلرشاد

والعالج النفسي وله العديد من األبحاث
والدراسات واالختبارات النفسية ويشغل
حاليا ً عمادة كلية التربية في درعا وصدرت
له مجموعة مؤلفات في الصحة النفسية
والعقلية منها (ف���ن ال��ح��وار وم��ه��ارات
التواصل من منظور علم النفس الحديث)
و(الشخصية وانحرافاتها) و(تطور النطق
واللغة عند األط��ف��ال) و(عالم المخدرات
والجريمة بين الوقاية والعالج).

طرح البرومو الأول لفيلم  30مار�س

بيومي ف�ؤاد ببطولة م�سل�سل جديد عودة الأب ال�ضال

الدعائي
كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن البرومو
ّ
األول لفيلمه
السينمائي الجديد  30مارس ،والذى
ّ
احتوى مشاهد من الغموض والتشويق وظهر هو
فقط خالله وكذلك الفنانة دينا الشربيني ،وتساءل
الفيشاوي وهو يعلّق على البرومو بعد نشره على
صفحته الرسمية بإنستجرام قائالً« :تفتكروا ايه
هيحصل في  30مارس !».
ويشارك في بطولة الفيلم أيضا ً خالد الصاوي،
إنجي المقدم ،أسماء أب��و اليزيد ،ون��دى موسى،
صبرى ف��واز ،محمد شاهين ،محمد جمعة ،محمد
عليرزق ،أحمد خالد صالح ،ويض ّم العمل مجموعة
من ضيوفالشرف أبرزهم نيللي كريم ،وهو تأليف
حميد المدني ،إخراج أحمد خالد موسى.
فيلم « 30م����ارس» ت���دور أح��داث��ه ف��ي إط��ار
«الساسبنس والتراجيديا» ،حيث تعتمد قصته
على ح��ادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله رأس �ا ً على
عقب ،وكان قد ت ّم االنتهاء مؤخرا ً من تسجيل األغنية
الخاصة بالفيلم من غناء مروان موسى ،وعفروتو.

يخوض الممــثل المصــري بيومي فؤاد
بطولة ج��دي��دة بمســلسل «ع���ودة األب
الضال» ،من تأليــف أمــين جمال ،محمد
أبو السعد ،محمد فتحي ،إبراهيــم ربيع
وإخ����راج أح��م��د عبد ال�ل�اه ،وي��ش��ارك في
بطولته هالة فاخر ،أميرة هاني ،هاجر
عفيفي ،ش��ادي ألفونس ،وع��دد آخ��ر من
الممثلين وتدور أحداثه في اطار اجتماعي
كوميدي.
ومن ناحية أخ��رى ،وينتظر ف��ؤاد طرح
فيلمه الجديد «وقفة رجالة» يوم الخميس
المقبل ،حيث يشارك في بطولته ماجد
الكدواني ،وسيد رجب ،وشريف دسوقي،
ومحمد س�لام ،وأمينة خليل التي تشارك
بظهور خاص ،إضافة إلى ضيوف الشرف
س��وس��ن ب���در وص��ف��اء ال��ط��وخ��ي وإي��م��ان
السيد.
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عبد القادر خير من حي العرب �إلى المنتخب..
وفي لم يلعب لغير ال�شبيبة المزرعة
حار�س ّ

11

مع منتخب لبنان في استحقاق خارجي متوسطا ً أحمد عالمة والياس جورج

عبد القادر خير

} إبراهيم وزنه

والذكريات.

ذات ي��وم م��ن ال��ع��ام  ،1958وف��ي أحد
ّ
مكاتب وزارة االقتصاد ،سأل المدير
موظفه
األ ّم��ي محمد خير« :هل تعرف عبد القادر
خ��ي��ر؟» ،ف���ر ّد ال��رج��ل مرتبكاً« :ن��ع��م إنه
إبني ...هل سمعت عنه شيئاً؟» ،فسارع
المدير أمام قلق األب إلى طمأنته« :كل ما
في األم��ر أنني ق��رأت اسمه في ع��داد فريق
الشبيبة المزرعة في جريدة اليوم» ،عند
ذلك ارتسمت البسمة على وجه الموظف
العصامي ،وق��ال« :الحمد لله لقد أصبح
إبني من المشاهير» .ولما عاد إلى منزله
الكائن في برج البراجنة راح ينتظر ابنه
على أح ّر من الجمر بعد فاصل من العتاب
للزوجة التي أخفت عنه أخبار ولدهما،
خصوصا ً أن الوالد كان يطمح لكي يرى ابنه
من المجلّين علمياً .فالرياضة في قاموسه
«مضيعة للوقت وللمستقبل» .وفور عودة
ابنه عبد إلى البيت أخبره بما حصل بينه
وبين مديره وأطلعه على اعتراف والدته
بك ّل تحركاته الكروية ،ثم احتضنه متمنيا ً
له التحليق في المالعب.
منذ تلك اللحظة أخ��ذ عبد ال��ق��ادر خير
الضوء األخضر لينطلق مجلّيا ً في حراسة
مرمى فريق الشبيبة المزرعة ،وبعد سنة
على «اإلذن» نجح الشاب الفارع الطول
ب��ارت��داء قميص المنتخب الوطني خالل
بطولة دول البحر األبيض المتوسط في
العام  .1959كيف كانت بداية ذلك الحارس
ومن أوصله الى الشبيبة المزرعة ..وكيف
نجح سريعا ً في حجز مكانه بين الكبار؟
لمعرفة األج��وب��ة ...داه��م� ُت��ه م��ن دون
موعد ،انتظرته في الغرفة نفسها التي
انتظره فيها والده قبل أكثر من  60سنة،
وعندما التقيته بعد انتظار مألته زوجته
بالترحيب ،أخبرني عبد القادر خير بأ ّنه
كان يتابع مباراة يشارك فيها حفيده عمر
إدلبي الذي يلعب حارسا ً مع فريق شباب
البرج ،ثم امتدت الجلسة الغنية بالحكايا

من مالعب األحياء كانت انطالقتي
على مالعب ب��رج البراجنة المو ّزعة بين
األحياء ،ومع رفاقه في حي العرب ،حيث أبصر
النور ولم يزل يعيش في المنزل نفسه ،بدأ عبد
القادر خير في منتصف الخمسينيات رحلته
الكروية« :كنا نتن ّقل من ج ّل إلى ج ّل ومن بورة
إلى بورة لنلعب ونتسلّى .وعندما أقيم ملعب
الرمل العالي صرنا نداوم فيه يومياً» ،ومن
رفاقه في تلك المرحلة يذكر :عباس رحال،
أنيس العنان ،وفيق الشحيمي ،علي حمود،
ف��ؤاد السابق وسهيل رح��ال ،وكحال غيره
توجه صاحب القامة الممشوقة
من الشباب،
ّ
إلى حلبات المصارعة وتد ّرب ألكثر من سنة
على يد البطل خليل أب��ي خليل .وبالعودة
إلى رحلته مع اللعبة الشعبية ،يقول« :في
العام  1958رافقت أنيس العنان إلى نادي
الشبيبة المزرعة ألشارك معه في مباراة ودّية
ضد الجامعة األميركية ،ويومها كان حارس
الشبيبة سميح شاتيال مقاطعا ً الفريق ،فلعبت
وبرزت في هذه المباراة وفزنا ( 4ـ  .)0وبعد
اللقاء اصطحبني رئيس النادي نقوال مجدالني
(أبو السعد) إلى منزله وأعطاني مكافأة مالية
وطقما ً خاصا ً بحارس المرمى ،وف��ي اليوم
التالي أخبرني بأنه قال لسميح شاتيال «صار
فيني استغني ع ّنك».
في العام  1959بدأ خير مسيرته الجدّية
مع فريقه الجديد ،وبسرعة فرض نفسه بين
كبار ال��ح��راس المعروفين في تلك الحقبة،
وتم اختياره ضمن بعثة المنتخب اللبناني
ال��م��ش��ارك ف��ي دورة دول ال��ب��ح��ر األب��ي��ض
المتوسط في العام  1959ولعب في مواجهة
منتخبي إيطاليا وتركيا.

«الشبيبة المزرعة» قبلة البرج ّيين
وهذه صفات الحارس البارع

قلّما ب��رز الع��ب ك��رة ق��دم ف��ي منطقة برج
البراجنة إال وكانت وجهته ن��ادي الشبيبة

المزرعة ،ذل��ك ال��ن��ادي ال��ذي عُ ��رف بأجوائه
العائلية وس��ف��رات��ه الصيفية إل���ى ال���دول
االشتراكية كالصين واالت��ح��اد السوفياتي،
ومن أوائل الملتحقين بصفوف المزرعة أنيس
العنان وعباس رحال وفؤاد السابق ،وهؤالء
ع � ّب��دوا الطريق أم��ام البقيّة كسهيل رح��ال
وفاروق غالي وعبد القادر خير ،وصوال ً الى علي
علوية وربيع الحسن وغيرهم .ويقول خير:
«ك��ان سهيل رح��ال معنا في فريق الشبيبة،
لكن خاله النائب محمود عمار هو الذي طلبه
لالنضمام إلى ن��ادي الراسينغ ،فو ّقع كتاب
االنتقال عند أحد ك ّتاب العدل ،ونظرا ً لسيطرة
الراسينغ على أجواء اللعبة إداريا ً وتنظيميا ً
ت ّم اعتماد توقيعه الذي كان بمثابة سابقة».
عندما سألته ،لمن كنت تحسب ألف حساب
م��ن المهاجمين ،ف��ق��ال« :م��ا كنت خ��اف من
حدا» ليشرح ناصحا ً الح ّراس «عدم الخوف
واألع��ص��اب ال��ب��اردة صفتان أساسيتان في
شخصية حارس المرمى» ،لكنه عاد ليعطي
بعض النجوم حقهم ،فوصف جوزيف أبو مراد
وليفون ومارديك وفؤاد الحلبي وعباس رحال
بـ «المسدّدين المرعبين» في لبنان.

إنجازات وخبر ّيات

كثيرة هي اإلنجازات التي حققها عبد القادر
خير في مالعب الكرة ،محليا ً وعربياً ،وفي هذا
السياق يتذ ّكر:
{ في العام  1961وخالل مشاركة الشبيبة
المزرعة في دورة ك��أس الربيع على ملعب
صيدا البلدي ،انتهت مباراتنا مع الصفاء
بالتعادل فت ّم اللجوء إلى ضربات الترجيح،
ويومها سدّد عباس رحال لفريقنا  3تسديدات
فسجلها ،بينما نجحت أنا في ص ّد ضربتين
وأحرزنا الكأس ،ويومها وقف الزعيم معروف
سعد وص ّفق لي مط ّوالً.
{ في مباراتنا مع النجمة ضمن بطولة
لبنان عام  1967وبينما كنا متقدمين (1ـ )0
راح الحكم النجماوي إبراهيم صبرا ينحاز
لمصلحة النجمة ،فوقفت ص��ام��دا ً في وجه
الهجمات وم��ا أكثرها ،وقبل انتهاء الوقت

بدقيقتين اخ��ت��رع ركلة ج��زاء ونظر نحوي
قائالً« :وهلّق؟» فأجبته «في الله» ،ثم سدّد
الالعب فهد السبب «البنالتي» فطرت والتقطت
الكرة من الزاوية الصعبة ،وانتهت المباراة
لمصلحتنا.
{ في العام  ،1960وفي سياق تحضير
منتخب لبنان للمشاركة في ال��دورة العربية
في المغرب ،عمد إداري االتحاد والهومنتمن
جوزيف نلبنديان إل��ى إش��راك��ي في مباراة
تحضيرية أمام فريق مدويرا البرازيلي آمالً أن
يحرقني ليفسح المجال أمام الحارس يغيشه
ليكون في عداد المنتخب ،فقدّمت مباراة العمر
وخسرنا ( 0ـ ،)1وبعد المباراة جاءني اإلداري
ع�� ّزت ال��ت��رك وناولني «ب���ون» لتسلّم ثياب
المنتخب واختاروني بالرغم من مضايقات
نلبنديان.
{ ف��ي ال��ع��ام  ،1961اس��ت��ع��ارن��ي ن��ادي
الراسينغ للسفر معه إل��ى رومانيا ،وهناك
قدّمت عروضا ً طيّبة ،وبعد العودة بدأت إدارة
الراسينغ «تحرتق» بهدف ض ّمي إلى فريقها،
فوافقت إدارة الشبيبة على مضض ولموسم
واحد فقط ،ويومها ذرفت الدموع على محضر
التوقيع في مقر االتحاد ،ما جعل انطون صالح
وكميل قرداحي يقوالن لي «بعد ما شفنا هيك
وفا» ،فأجبتهم «أشعر وكأنني
أرتكب الخيانة
ُ
العظمى» ،وبعد موسم واحد عدت الى الشبيبة
محتفالً مع اإلدارة والالعبين.
{ في العام  ،1962سافرت مع الشبيبة
إلى روسيا لخوض معسكر استعدادي قبل
انطالق البطولة ،وهناك تكاثرت اإلصابات
ف��ي صفوفنا ،فطلبت م��ن ال��ح��ارس الثاني
وليد شاتيال أن يح ّل مكاني وشاركت مدافعا ً
بقميص يحمل الرقم  2في مباراتين ،وفي اليوم
التالي كتبت الصحف الروسية «الرقم  2هو
األفضل في عداد الفريق اللبناني».
{ في العام  ،1965ذهبت إل��ى الكويت
ألل��ع��ب م��ع ف��ري��ق الفحيحيل بعدما أخ��ذت
إجازة بال راتب من إدارة حصر التبغ والتنباك
«ال��ري��ج��ي» ،علما ً بأنني اتفقت م��ع النادي
الكويتي بحضور أنيس العنان في بيروت

على راتب شهريّ قدره  900ليرة ،في حين
كان راتبي في الريجي ال يتجاوز المئة ليرة،
ولعبت أرب��ع مباريات خالل خمسة أسابيع
أمضيتها هناك وقالت عني الصحف «خوش
بواب» أي حارس جيد ،وهنا أذكر أن الشرطة
حضرت إلى الملعب وطلبت مني السفر إلى
لبنان بناء على برقية وصلتها (عرفت الحقا ً أن
نقوال مجدالني كان وراء ذلك) فعدت بالباخرة
إلى سورية ثم عن طريق البر الى لبنان ومعي
 1800ليرة هي راتب شهرين.

الشبيبة المضيئة» ،هذه اللفتة التي يقوم
بها عبد ال��ق��ادر خير ال يمكن أن يقوم بها
العبو هذه األيام ،الذين تح ّولوا إلى موظفين
في نواديهم .أما عن أج��واء الرياضة اليوم
فيقول خير« :الج ّو الرياضي العام والكروي
خصوصا ً لم يعد كما كان سابقاً ،ألنّ السياسة
ل ّوثت المالعب ،وأكثر ما يضايقني هو إقامة
مباريات من دون جمهور» .وعند الحديث
عن العبي أيامه ،يقول بال تردد« :القديم ما
بقى يجي متلو ...كنا نلعب ب��روح وأخالق
رياضية حقيقية ...وإذا خسرنا مباراة كنا
نبكي» ،ليكمل منتقدا ً «عندما يخسر أي فريق
اليوم يسارع العبو االحتياط إلى الشماتة
بزمالئهم ...هذا ما أخبرني به المتابعون».
وعن الصفات المطلوبة في حارس المرمى،
ي��ق��ول« :ي��ج��ب ع��ل��ى ال���ح���ارس أن يتمتع
بأعصاب هادئة وبلياقة بدنية عالية وال
يخاف أبداً ،كما يجب أن يكون صاحب نظرة
توجيهية ورؤية شاملة للملعب».

الكرة ّ
وظفته!

يكشف عبد القادر خير أن األمر الجيد الذي
كسبه من كرة القدم هو حصوله على الوظيفة
في إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» ،لكنه
يضيف إلى هذا األمر» «والصحبة الطيبة مع
عدد كبير من الالعبين والمد ّربين» ،وهنا يتذكر
«في العام  1964تم تأسيس فريق كرة قدم في
«الريجي» وكان يلعب في صفوفه تابللو وأبو
طالب برجاوي وغيرهما ،فعرضت رغبتي في
االنضمام إلى «الريجي» على نقوال مجدالني
فأخذني األخير الى مكتب وزير المالية عثمان
الدنا ،وبعد أي��ام معدودة دعوني لاللتحاق
بالعمل وبقيت مواظبا ً حتى سن التقاعد في
العام .»2004

بطاقة شخص ّية
عبد القادر محمد خير.
ـ تاريخ ومحل الوالدة :حي العرب في برج
البراجنة .1939
ـ الوضع العائلي :متأهّ ل مرتين وله ثمانية
أوالد «أبو خالد».
ـ انتسب إلى نادي الشبيبة المزرعة عام
 1959ومعه أحرز بطولة لبنان .1967
ـ لعب مع الراسينغ لموسم واحد .1961
ـ د ّرب على فترات متقطعة فريق البرج.
يحب الكرة اإلنكليزية ويعلّق «فرقهم أفضل
ـ
ّ
من المنتخب».

ما بين األمس واليوم!

في مقارنته للماضي البعيد والحاضر
المريب ،يقول عبد القادر خير«:ال زلتُ حتى
ال��ي��وم أح��رص على زي���ارة ملعب الشبيبة
للقاء أبو ايلي الذي يُقيم داخله منذ أكثرمن
 50ع��ام�اً ،وكلما التقيته يعانقني الرجل
باكيا ً ثم نسترسل معا ً في استذكار محطات

رافعا ً كأس لبنان الذي أحرزه فريق البرج

حارسا ً لمرمى منتخب لبنان في احد االستحقاقات الخارجية في الستينيات

مع الراسينغ في الصين في العام 1961

مع حفيده عمر أدلبي حارس مرمى فريق شباب البرج

إعداد :زينة حمزة عبد الخالق
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8

الكلمات المتقاطعة

1

9

10

11

أفقياً:

12

2
3
4
5
6

عمودياً:

1 .1عالم فرنسي إشتهر بدراسته عن الجراثيم وإكتشف
لقاحً ا ضد الكلب
2 .2للندبة ،حيوان مفترس ،مقياس مساحة ،أداة جزم
3 .3صديق الشراب ،عاصمة آسيوية
4 .4حزن شديد ،عملة عربية ،قبيح المظهر
5 .5أضعها خلسة ،إسم موصول ،دعم
6 .6يشي ،نهر يصل بحيرتي أونتارو وأريا
7 .7مرفأ في قبرص ،أمنح
8 .8تحصل على ،يبس الخبز ،جواب
9 .9أرشدها ،إطارات
1010يطلبا فعل األمر ،سحق ودق ،قطع
1111عمر ،مدينة في األرجنتين ،طلى
1212عاصمة أوروبية ،نهمل
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do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
حل :Sudoku
،945783612 ،726914835 ،138526749
،359862471 ،472351968 ،681497253
597148326 ،214639587 ،863275194
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
 ) 1سلمان الفارسي  ) 2كي ،لجي ،رجماه  ) 3اوستراليا،
ند  ) 4ننافس ،مدريد  ) 5الهاي ،يستر  ) 6يمنح ،ينبها ) 7
نبأ ،بالل ،مان  ) 8الهندي ،دوري  ) 9فل ،جاملنا ،رن ) 10
يأمر ،اسباب  ) 11كبلني ،تدنس  ) 12در ،بيوتها.

عموديا:
 ) 1سكاندينافيا  ) 2ليون ،مبلال  ) 3سالناه ،مكر 4
) التفاح ،نجرب  ) 5ندرسه ،بدأ ،لب  ) 6ايا ،ايليماني 7
) لمينا ،يو  ) 8فريد ،بلدنا  ) 9اجاريه ،واسته  ) 10رم،
يسامر ،بدأ  ) 11ساندت ،ايران  ) 12يهد ،رين ،نبست.

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

1 .1ج��زي��رة أميركية بين خليج نيويورك
ومصب الهدسن ،شتم
2 .2مدينة سودانية ،نهر في سيبيريا
3 .3وضعت لها السم
4 .4حادثه ليالً ،أصابعي
5 .5سنور ،يألفا ،من األطراف
6 .6بلدة لبنانية ،ينجبان
7 .7الفلوس ،ضعف
8 .8تصوت من األلم ،أول اغار ،فاخرت
9 .9شريان في العنق ،كاتبت
مساه ،هدم
ّ 1010
1111أرخبيل في أوقيانيا ،م ّرنته
1212نجيع ،عاصمة أوروبية ،فقرة
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في حالة الطوارئ ال�سح ّية ..مَن له؟!

ال�سخرية ال�سيا�سية الالذعة
} يكتبها الياس عشي

اعتمد السوريون ،قبل االنضمام إلى مصر
وإعللان الجمهورية العربية المتحدة ،النظام
الللدي لم لقللراطللي ،وب لعللد أن تل ل ّم ان لت لخللاب مجلس
نيابي جديد ،وض ّم اإلقليمين الشمالي سورية
وال لج لنللوبللي م لصللر ،حلتللى تلنللاقللل ال لنللاس هذه
الطرفة التي ما أزال أذكرها ،والتي رواها «خالد
القشطيني» فللي كتابه «السخرية السياسية
العربية».
عندما دخللل النواب السوريون مق ّر مجلس
النواب في القاهرة ،وجدوا أمامهم بابين ،كتب
فوق األول :ن ّواب اإلقليم الشمالي ،وفوق الباب
الثاني :ن ّواب اإلقليم الجنوبي ،فدخلوا من الباب
األول ،فإذا هم أمام بابين ،فوق األول :النواب
المعيّنون ،وفللوق الثاني :النواب المنتخبون،
فدخلوا في الثاني ،فإذا أمامهم بابان كتب فوق
األول :النواب الذين لديهم أسئلة يطرحونها،
وفوق الثاني :النواب الذين ليس لديهم أسئلة،
فللدخللللوا فللي ال لبللاب األول ،وفللوجلئللوا بضابط
المخابرات في انتظارهم!
وبعض الرواة يقولون :وفوجئوا أنهم صاروا
في الشارع .والله أعلم.

�سرطان البرو�ستاتا..
القهوة عالج ج ّيد له

} هاني سليمان الحلبي
يتكئ على عكازه عندما يتحامل على نفسه.
يتجلّد مستجمعا ً طللاقلتلله األخ ليللرة كللي ال يقع.
يحاول أن يوازن بين ما تبقى له من جسد وبين
تلقل ّوس ظهره وبضعة أكليللاس مما ُي ِ
حسن إليه
ُ
بعض من تبقى من كرام المارة قبل انقراضهم..
الغالبية تللرشلقلله بلنلظللرة جللانلبليّللة ويشيحون
بللأن لظللارهللم ع لنلله و«كللفللى ال لللله ال لمللؤم لن ليللن شلل َّر»
ُ
بعضهم كان يتجاوزه لك ّن ضميره
االهتمام..
ُيوخزه فيستسلم .يضع يده في جيبه ليستخرج
ما تبقى من مصروفها الضئيل بل»فضل» حرب
أي
دوالر أمليللركللا ..يبقى مللركللونلا ً هلنللاك ،قللرب ّ
هناك ،ولو مضى النهار وهزيع شاسع من الليل
ليجمع ما يس ّد الرمق..
هللو رملل ُزنللا ..اآلن ..مللؤشللر ملصليللرنللا .شارة
المرور إلى مستقبل غير مبشر سوى بالفواجع
الغني عن اسللم وهو ّية
والعصر النحيب ..هللذا
ّ
وجنسيّة عن دولة بكل ما فيها من رتب وأوسمة
وم للراس للم ..وط لنُلله رص ليللف م لم لت ل ّد إل للى مللا بعد
 10452كلم .2علنللوانلله ركللن فللارغ أو زاويللة
درجللة بجانب محل يتهيّأ إلقفال مديد .فتخلو
لها األدراج واألركان وكذلك الطرق..
لللم يتك ّمم ..للمللاذا يتك ّمم؟ وهللو ال ُمك ّمم ربما
منذ الوالدةَ .من يسأله رأيه وموقفه من اإلقفال
واستثناءاته التي ال ُتحصى وال ُتع ّد؟

(تصوير عباس سلمان)

لراحلله فللي تلشلكليللل الحكومة
َم للن ي لسللأللله اقللتل َ
العصماء في أشهر التراشق السوداء والرسائل
المتاحقة الرمضاء؟
بل َمن يهت ّم ..كيف يبيت وأين؟ وهو المتل ّوي
هزاالً والمتض ّور جوعا ً لوال بعض السابلة؟!
أهللذا نحن؟ َمللن تح ّولت رواتبنا في عصرهم
األسود إلى شروى نقير؟
أهذا نحن؟ فهل تتّسع لنا الطرقات لجمع ثمن
دواء ليرى أحدنا ،او ليسمع او ليدفق دمه مائعا ً
فللي أوردتل لله وشللراي لي لنلله ..وقللد سللاملحلنللا وزيللر

االق لت لصللاد المتهالك بسعر ثلمللن ربلطللة الخبز.
ليرفعها في هذه الحشرة!!
ماذا نحن فاعلون؟ ..أال تولد الثورة من رحم
األحل للزان؟ ..وهللل بع ُد منها؟ لكن اللثللورة قلبها
اإلنسان وغايتها وطن َق َهر الزمان ..فإن لم تتجه
إلى بيت الداء حيث تصدر القرارات المد ّمرة ،وإن
لم يعللت ّز بها الشللرفاء ،وإن لم يكن هدفها كرامة
المواطن ،فا كانت ثورة وال َمن يثورون!!
مللاذا نحن فللاع للللون؟؟ كلكم م لسللؤول ،وكلكم
عليكم عبء القرار!

لقاح فيرو�س كورونا حتى لرواد الف�ضاء الرو�س
أظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء الصينيين أن شرب
أك��واب عدة من القهوة يوميا ً يقلل من خطر اإلصابة بسرطان
البروستاتا.
ووفق الدراسة التي نشرت في مجلة «بي إم جي أوبن» العلمية
فإن اإلكثار من شرب القهوة يقلل من خطر اإلصابة بسرطان
البروستاتا بنسبة  10في المئة ويزيد من فرص التعافي بنسبة
 16في المئة.
وأك��د الباحث كيفينغ وان��غ من جامعة الصين الطبية أن
الخصائص المضادة لاللتهابات ومضادات األكسدة التي تدخل
في تركيبة القهوة تسهم في تحسين التمثيل الغذائي للغلوكوز
وضبط مستوى الهرمونات التي تحمي من السرطان.
يذكر أن دراسات سابقة كشفت أن تناول القهوة بانتظام يقلل
من خطر اإلصابة بسرطان الكبد واألمعاء والثدي.

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

أعلن مركز «ي��وري غاغارين» الروسي لتدريب رواد الفضاء
اليوم تلقي رواد فضاء من البعثة  65إلى محطة الفضاء الدولية
لقاحا ً ضد فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة ت��اس عن الخدمة الصحافية لمركز التدريب
قولها امس إن أفراد الطاقم الرئيس واالحتياطي من البعثة 65
إلى محطة الفضاء الدولية تلقوا جرعة من اللقاح ضد فيروس
كورونا ،مضيفة أن هناك جرعة أخرى من اللقاح ستتم في وقت
الحق وأنه سيتم تطعيم كل األفراد والموظفين الذين تواصلوا مع
رواد الفضاء.
وكانت الوكالة البيولوجية الطبية الفيدرالية الروسية أشارت
في وقت سابق إلى أنه سيتم تطعيم وحدة من رواد الفضاء وعدد
من موظفي مركز التدريب.
ويحمل المركز الذي يبعد عن العاصمة الروسية مسافة 20
كيلومترا ً اسم يوري غاغارين أول رائد فضاء روسي غزا الفضاء
عام .1961
وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد مرض كوفيد  19أطلق
عليه اسم «سبوتنيك في» في  11آب الماضي وتم تطويره بواسطة
مركز أبحاث غامااليا لعلم األوبئة واألحياء الدقيقة.
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