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كّل  الص��راع  ه��ذا  ف��ي  وضعن��ا 
س��امتنا... كّل مصالحنا، كّل شيء 
عندنا في الحياة، ألننا ال نجد الحياة 
خليقة ب��أن يحياه��ا اإلنس��ان إال إذا 

كانت حياة حرية وحياة عّز.

سعاده

الجيش  ح��ول  اللبناني  ب��اإلج��م��اع  ش��ك  م��ن  م��ا   -
ومهابته وتقدير تضحياته، ومكانته في حفظ األمن 
الوطني، وفي تشكيل الجامع المشترك األخير الذي 
يلتقي حوله اللبنانيون، ولذلك فإن النيل من مؤسسة 
ُيعتبر  وبالمثل  الكبائر،  من  ُيعتبر  ومهابتها  الجيش 
الختبارات  الجيش  حول  اللبنانيين  وح��دة  تعريض 
القسمة خطأ جسيماً، عبر توظيف اإلجماع الشعبي 
لتغطية تصّرفات خاطئة، واعتبارها جزءاً  والوطني 
من هيبة المؤسسة، واشتراط القبول بها كتعبير عن 

اإلجماع حول الجيش.
- ما جرى مع الزميل رضوان مرتضى هو دعسة 
ناقصة، يجب أن ال تترّدد قيادة الجيش من موقعها 
الخطأ  عن  والتراجع  عنها،  التراجع  في  المسؤول، 
مرتضى  الزميل  مالحقة  يرفضون  والذين  فضيلة، 
أمام المحكمة العسكرية، أو سوقه الى فرع التحقيق 
في مخابرات الجيش، ليسوا كلهم من مؤيدي كالمه 
يتيح  والتي  الجيش،  قيادة  أزعجت  التي  وأوصافه 
محكمة  أم��ام  لكن  أساسها،  على  مالحقته  القانون 

المطبوعات حصراً.
الزميل مرتضى ومدى  التي استعملها  التعابير   -
مالءمتها، أو توصيفها تحت عنوان القدح والذم أمر 
جوهر  لكن  ب��ه،  البّت  المطبوعات  محكمة  تستطيع 
تفجير  في  التحقيق  ح��ول  وأسئلته  مرتضى  دع��وة 
المرفأ، واستغراب عدم سماع قيادة الجيش السابقة 
موضوع  األمونيوم،  نترات  قضية  ح��ول  والحالية 
وجالء  المرفأ،  تفجير  لقضية  متابع  كل  عليه  يلتقي 
سالمة  على  ال��ح��رص  ض����رورات  م��ن  فيه  الحقيقة 
أن  يجب  الجيش  وقيادة  الحقيقة،  وكشف  التحقيق 
قيادة  وقوع  فإثبات  ذلك،  على  حرصاً  األشد  تكون 
للمساءلة  وخضوعها  القانون  سقف  تحت  الجيش 
ال��ق��ان��ون��يّ��ة ي��زي��د وي��ع��م��ق اإلج���م���اع ال��وط��ن��ي حول 

الجيش.
- م��ا ق��ال��ت��ه م��الح��ق��ة األم���س م��ن خ���ارج السياق 
القانونّي دعسة ناقصة، فهي أوحت أن طلب مساءلة 
تعريض  يعني  وه��ذا  المحّرمات.  من  الجيش  قيادة 
اإلجماع حول الجيش المتحان نحن بغنى عنه، ألن 
تعلق الناس بالجيش ينبع اوالً من رمزّيته كمؤسسة 
عن  اللبنانيين  ب��ع��ي��ون  وت��رّف��ع��ه  ال��ق��ان��ون،  ل��ف��رض 
التصرفات النابعة من العنجهية والشهوة السلطوية 
وينّزه  األخ��رى،  السلطات  مواقع  سلوك  تحكم  التي 
اللبنانيون قيادة الجيش عنها، ضمن إجماعهم حول 
الجيش، وبالمقابل أوحت مالحقة األمس أن المراجعة 
الظّن  أو  الجيش،  لقيادة  التعرض  حال  في  القانونية 
بحدوث هذا التعّرض، يمكن أن تتم من خارج السياق 
القانونّي، وكل من األمرين ال يخدم بأحسن األحوال 

حاجة اللبنانيين لتعزيز اإلجماع حول الجيش.
للخطر،  م��ع��ّرض��اً  ليس  الجيش  ح��ول  اإلج��م��اع   -
وال��ت��م��س��ك ب��ح��ري��ة اإلع�����الم وب��ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون ال 
العسكرية،  المؤسسة  مهابة  حماية  مع  يتعارضان 
أي  بحق  الجيش  ل��ق��ي��ادة  محفوظ  المالحقة  وح��ق 
إعالمّي تظن أنه أساء للجيش وقياداته خارج حدود 
المسؤولية المهنية، هو حق قائم وله آليته الواضحة 

وطريقه الوحيد، ينتهي بمحكمة المطبوعات.
)التتمة ص6(

دع�سة ناق�سة 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

وا�ضنطن ثكنة ع�ضكرّية.. واأوروبا تجّدد التحاقها باالأميركّي ب�ضّم المقداد الى الئحة العقوبات 

تاأكيدات لح�سرّية محكمة المطبوعات تواجه اإحالة مرت�سى اإلى المحكمة الع�سكرّية

خليفة: يمكن تجهيز اآلف الأ�سّرة بالأوك�سجين في الم�ست�سفيات الحكومّية والخا�سة 
كتب المحّرر السياسّي 

المنتخب  األميركّي  الرئيس  تنصيب  موعد  من  أي��ام  قبل 
عسكرّية  ثكنة  إل��ى  واشنطن  العاصمة  تحّولت  بايدن،  جو 
ينتشر فيها قرابة أربعين ألف عسكري من الحرس الوطني 
والشرطة  والمخابرات  الجيش  ووحدات  المحلية  والشرطة 
العسكرية،  بالسيارات  المدينة  شوارع  واكتظت  الفدرالية، 
النواب  لمجلسي  ال��ك��اب��ي��ت��ول،  م��ب��ن��ى  ص���ور  ح��م��ل��ت  ف��ي��م��ا 
بينما  والباحات،  الممرات  في  العسكريين  تكّدس  والشيوخ 
حّذرت تقارير الشرطة الفدرالية من مخاوف قيام جماعات 
دونالد  والي��ت��ه  المنتهية  للرئيس  م��ؤي��دة  مسلحة  متطرفة 
الحكومات  مقار  إحتالل  محاولة  عبر  عنف  بأعمال  ترامب، 
ومجالس النواب في عدد من الواليات، وقالت مصادر أمنية 
أنها  بوست  وواشنطن  تايمز  نيويورك  لصحيفتي  أميركيّة 
نصحت بتأجيل محاكمة ترامب لما بعد تنصيب بايدن، ألن 

التقارير األمنيّة ربطت بين حاالت الشغب والمحاكمة.
منصبه  ب��اي��دن  تسلّم  اق��ت��راب  م��ع  اإلقليمي  المشهد  ف��ي 
الرئاسي، بدا القرار األوروبي المفاجئ بال مقّدمات إلضافة 
إلى  المقداد  فيصل  الدكتور  السورية  الخارجية  وزير  اسم 
لوائح العقوبات، نوعاً من تأكيد الوالء األوروبي االستباقي 

لتسلم بايدن لمقاليد الحكم، كما قرأته مصادر دبلوماسية، 
بينما اعتبرته مصادر أخرى امتداداً للمرحلة الترامبية التي 
ثالثة  السياسي، ووصفته مصادر  تريد تعقيد طريق بايدن 
بمحاولة تعزيز مواقع تفاوضيّة أميركيّة باستعمال أوروبا 
الراحل  الخارجية  بوزير  دفعت  التي  العادة،  هي  كما  كأداة 
وليد المعلم للتعليق على دفعات العقوبات األوروبية األولى 
بقوله سننسى وجود أوروبا على الخريطة، تعبيراً عن خيبة 
األمل بقدرة أوروبا على إثبات أهليتها للعب دور مستقل في 

المنطقة.
حدث  واإلع��الم��ي  السياسي  المشهد  على  طفا  لبنانياً، 
العسكرية  وال��ش��رط��ة  اللبناني  الجيش  م��خ��اب��رات  مالحقة 
المحكمة  أم�����ام  ل��س��وق��ه  م��رت��ض��ى  رض������وان  ل��ل��ص��ح��اف��ي 
العسكرية، بجرم التعّرض لقيادة الجيش، ما أطلق تأكيدات 
لمالحقة  المطبوعات  محكمة  حصرية  على  ونقابية  حقوقية 
القاضي  التمييز  ع��ام  مدعي  بسحب  وانتهى  الصحافيين، 
غ��س��ان ع��وي��دات ل��م��ذك��رة اإلح��ض��ار ال��ص��ادرة ع��ن مفّوض 
دون  من  مرتضى،  بحق  العسكرية  المحكمة  لدى  الحكومة 
أمام اإلث��ن��ي��ن  ي��وم  سيمثل  مرتضى  ك��ان  إذا  م��ا  ي��ع��رف  أن 
)التتمة ص6(

وصلت إلى مطار حلب الدولي، 
آتية  سورّية  طائرة  أول  أم��س، 
وعلى  الدولي،  بيروت  مطار  من 
وذل��ك  ال��رك��اب،  م��ن  ع��دد  متنها 
الطيران  حركة  اس��ت��ع��ادة  بعد 
المطار، والتي توقفت لشهور  في 

عدة بسبب جائحة كورونا.
الطيران  ع��ام  مدير  وأوض���ح 
منصور،  باسم  المهندس  المدني 
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة »س��ان��ا« 
حلب  مطار  »عودة  أن  السورية، 
تنفيذاً  تأتي  العمل  إلى  الدولي 
الوزراء بعد  لقرار رئاسة مجلس 
جراء  العمل  عن  المؤقت  توقفه 
إلى  مشيراً  ك��ورون��ا«،  جائحة 
أتت  التي  السورية  »الطائرة  أن 
الدولي،  بيروت  مطار  من  اليوم 
إلى مطار  ستعود من مطار حلب 

بيروت«. 
ب��اإلج��راءات  منصور  ون���ّوه 
مطار  ف��ي  ال��م��ت��خ��ذة  ال��وق��ائ��ي��ة 
سامة  لضمان  ال��دول��ي،  حلب 
كورونا،  فيروس  من  المسافرين 
إلى  المطار  »ع��ودة  أن  إلى  الفتاً 
الطيران  حركة  واستئناف  العمل 
ُيسهمان  المجاورة  ال��دول  إل��ى 
االق��ت��ص��اد  ع��ج��ل��ة  دوران  ف���ي 

حلب  مدينة  إل��ى  األل��ق  وإع���ادة 
السياحية«.

الصحّي  المركز  مديرة  وقالت 
الدكتورة  الدولي،  في مطار حلب 
س���ل���وى إب���راه���ي���م، إن����ه »ت��م 
المناسبة  اإلج��راءات  كل  اتخاذ 
ك��ورون��ا  ف��ي��روس  م��ن  للوقاية 
المعتمد  ل��ل��ب��روت��وك��ول  وف��ق��ا 

العالمية  الصحة  منظمة  م��ن 
والذي  المدني  الطيران  ومنظمة 
الفحص  تتضّمن تعليماته إجراء 
واختبار  للمسافرين  ال��ح��راري 
 96 م��دة  ضمن  ار«  سي  »ب��ي  ال��� 
يكون  أن  يجب  وال���ذي  س��اع��ة 
صادراً عن المخابر المعتمدة من 
البلدان  من  الصحة  وزارة  قبل 

ال��م��س��اف��رون  منها  ي��أت��ي  ال��ت��ي 
القبول  إع��ط��اء  يتم  وب��ال��ت��ال��ي 

للدخول«. للمسافر 
السورية  الحكومة  وك��ان��ت 
على  الماضي  األس��ب��وع  وافقت 
حلب  م��ط��اري  تشغيل  إع����ادة 
توقفا  اللذين  الدوليين  والاذقية 

عن العمل بسبب الجائحة.

واليته  المنتهية  األميركي  الرئيس  أم��ر 
العسكرية  القيادة  بتوسيع  ترامب،  دونالد 
األوس��ط  الشرق  في  الرئيسية  األميركية 
لتشمل الكيان الصهيوني، بحسب مسؤولين 

أميركيين.
في  تنظيم  إع��ادة  يستهدف  األم��ر  وه��ذا 
األميركي  ال��دف��اع  لهيكل  األخ��ي��رة  اللحظة 
للكيان  الموالية  الجماعات  إليه  دعت  الذي 
لتشجيع  طويلة  ف��ت��رة  منذ  الصهيوني 
»وول  صحيفة  بحسب  إيران،  ضد  التعاون 

ستريت جورنال« األميركّية.
تعني  الخطوة  هذه  فإن  للصحيفة،  وفقاً 
ستشرف  األميركية  المركزية  القيادة  أن 
التي  األميركية  العسكرية  السياسة  على 
العربية،  والدول  الصهيوني  الكيان  تشمل 
القيادة  هيكل  م��ن  ع��ق��وداً  دام  خ��روج  ف��ي 
هناك  إنشاؤه  تم  الذي  األميركية  العسكرية 
بسبب الحدة بين »إسرائيل« وبعض حلفاء 

العرب. البنتاغون 
سلسلة  ضمن  األحدث  هي  الخطوة  وهذه 
األمن  أجندة  لتشكيل  ترامب  إدارة  سياسات 
المنتخب  الرئيس  إلى  يورثها  التي  القومّي 
م��ؤخ��راً  التغيير  إج���راء  وت���ّم  ب��اي��دن،  ج��و 
بتكليف من ترامب ولكن لم يتم اإلعان عنه 

بعد.
االنتقالي  الفريق  ضمن  مصدر  ورف��ض 
هذه  على  التعليق  بايدن  المنتخب  للرئيس 

الخطوة.

ستريت  ل����«وول  ق��ال  أميركي  م��س��ؤول 
مشاة  لجنرال  اآلن  »يمكن  إن��ه  ج��ورن��ال« 
ي��رأس  ال���ذي  ن��ج��وم  األرب���ع  ذي  البحرية 
القيادة المركزية فرانك ماكنزي الذهاب إلى 
وزيارة  و«إسرائيل«  واإلم��ارات  السعودية 

الجميع في الدائرة الموّسعة حديثاً«.
القومي  لألمن  اليهودي  المعهد  وحّث  هذا 
واشنطن  مقّرها  مجموعة  وه��و  األميركي، 
بين  ال��وث��ي��ق  العسكري  ال��ت��ع��اون  ت��دع��م 
الواليات المتحدة و«إسرائيل«، على التحول 

بين  الناشئ  االصطفاف  لتشجيع  كوسيلة 
ضد  الرئيسية  العربية  والدول  »إسرائيل« 

إيران، وفق الصحيفة.
متقاعد  جنرال  وهو  زيني،  أنطوني  وقال 
السابق  وال��رئ��ي��س  ال��ب��ح��ري��ة  م��ش��اة  م��ن 
مزيداً  نرى  أن  »يمكننا  المركزية:  للقيادة 
لذا  العربية تعترف ب�«إسرائيل«،  الدول  من 
قيادة  تحت  جميعاً  وضعها  المنطقي  فمن 
األمني    التعاون  ستجعل  موّحدة..  أميركّية 

أفضل«.

و�سول اأول رحلة اإلى مطار حلب الدولّي 

من بيروت بعد ا�ستئناف العمل فيه

ترامب ُي�سدر اأمرًا ع�سكريًا في اأيامه الأخيرة ب�سّم

الكيان ال�سهيونّي لعمليات قواته المركزية في المنطقة

الجائحة الطائفّية...

 

اأداة فتك وفناء!

المنفصلة عن ذاتها والمريضة  هو تاريخ الجمهورية 
منذ أكثر من مئة عام، ال تريد الموت إال انتحاراً من فوق 
االنتحار  ورغم  والقضاء..  والنظام  والدستور  القانون 
الموثق بقتل الشعب بعد تجويعه، سيُسّجل لها القضاء 
المتعاقبة،  والحكومات  المتتالية،  واألزم���ات  وال��ق��در، 
والحروب والفوضى والتدمير والقتل الممنهج والتبعية 
العمياء والطائفية الصّماء التي تحكم بسيف رجال الدين 
الطوائف،  حكم  يعشق  بلد  على  الالجئين  والسياسيين 

سيبّرر االنتحار الحقيقي لإلنسان... في لبنان.
بجهله  يسيطر  أنه  رغم  مكان،  له  فليس  الجاهل  أما 
ويزرع  يشاء،  متى  الطرقات  فيقطع  األمكنة،  كّل  على 
البساتين  ف��ي  وال��ع��ن��ص��ري��ة  وال���ك���ره  ال��ت��ع��ّص��ب  ب���ذور 
خارطة  عن  التائهة  والغاز  النفط  حقول  وفي  والجبال 
الكيان... هو الجاهل المتزلّم الفقير الذي يشحذ رغيف 
فيصيب  ال��رص��اص  ال����دوالرات  ب���آالف  ويطلق  الخبز 
المتوّرطين  نفوس  في  الذّل  ليحيا  بأكمله،  بلداً  بطيْشه 
من  القاتل  ويخرج  واح��دة  سنة  مجرد  هي  الحقيقيين. 
المهّمشة  المدينة  تلك  الى  ويأتي  القادة  خروج  السجن 
وجوهرة  وبطلها  ال��ط��ائ��ف��ة  مخلص  المنفية  المنسية 
أن  المناضل سجيناً... من دون  الثورة. ويبقى األسير 

يرّف لهم جفن.
)التتمة ص6(

 د. كلود عطّية �

مجلس النواب مجتمعاً برئاسة بري في قصر األونيسكو أمس  )عباس سلمان(

 ماذا ح�ضل ليل الخمي�س الجمعة

في البادية ال�ضورّية؟

باريس – نضال حمادة
وإنزال  قصف  عملية  شهد  الماضي  الجمعة  الخميس  ليل  أن  يبدو 
فاشلة في البادية السورية وتحديداً في دير الزور، حسب مصادر في 

العاصمة الفرنسية باريس.
فشل  الى  الفرنسية  العاصمة  في  عليها  حصلت  معلومات  تشير 
إيرانيون  داخلها  يتمركز  التي  المواقع  ألحد  وقصف  إن��زال  عملية 
إلى عمل عسكري مشترك  الزور، وأشارت  بادية دير  لهم في  وحلفاء 
أميركي - بريطاني - الماني – »إسرائيلي« على الحدود بين العراق 

وسورية.
مطارات  استنفرت  »البناء«  عليها  حصلت  التي  المعلومات  حسب 
عسكرية  قاعدة  تتمركز  حيث  قبرص،  مطار  منها  العملية  لهذه  عدة 

بريطانية.
بريطانيون  وجنود  األرض،  على  »إسرائيليون«  جنود  هناك  كان 

وألمان أيضاً، يبدو أنهم نقلوا بمروحيات من قاعدة التنف

تفاجأ  المصدر  وحسب  الهدف،  من  عدة  كيلومترات  مسافة  الى 
األرض  على  ه��م  م��ن  وت��أم��ر  العملية  ت��وق��ف  ب��أوام��ر  المهاجمون 
لديهم  كانت  اإليرانيين  أّن  المهاجمون  اكتشف  لقد  باالنسحاب، 
معطيات او شكوك بعد غارات يوم الثاثاء وفي لحظة ما لم تقصف 

الطائرات أّي هدف. كان الهدف المحّدد قد أُخلي.
ال تؤكد المعلومات إطاق صواريخ أرض جو، لكن حصل إطاق نار 
بالهدف  مسبقاً  ويعلمون  محتاطين  كانوا  أنهم  ويبدو  العملية  أفشل 

ولم يكونوا هناك.
التي  الغارات  جميع  الفرنسية  المصادر  وحسب  النهاية،  في    
حصلت خال األسبوعين الماضيين كانت مقّدمة وتغطية لغارة ليل 

الخميس الجمعة التي توقفت بعد اكتشافها.
ويشير  »اإلسرائيليين«،  صفوف  في  إصابات  ال  إن  يقول  المصدر 
الى أّن القوة األلمانية والبريطانية كانت مع »اإلسرائيلي« في المكان 
نفسه، ويبدو أّن هناك إصابات قد وقعت، وتشير المعلومات إلى أن 
الغارات سوف تستمّر بوتيرة أعنف حتى نهاية والية ترامب من حيث 

المبدأ...
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ترامب ي�سع الخليج بين اأياٍد اإ�سرائيلّية 

ع�سكرّية »اأمنّية« �سد العرب؟ 

{ د. وفيق إبراهيم 
األميركي  الرئيس  بعد  ما  مرحلة  العربي  الخليج  دول  دخلت 
دونالد ترامب على متن حلف عسكرّي يجمع بين القيادة الوسطى 
وق��وات  االسرائيلية  وال��ق��وات  العالم  في  األميركية  للجيوش 

الخليج.
بذلك تصبح المنطقة الممتدة من حدود السعودية مع العراق 
وفلسطين  األردن  نحو  ميالً  الشمالي  اليمن  مع  حدودها  ال��ى 
فيه  تلعب  واحداً  ميداناً  المحتل  السورّي  الجوالن  الى  المحتلة 

وتصول دول هذا الحلف بعد تنسيق عسكري بين قواتها.
أصحاب  هم  الوسطى  قواتهم  عبر  األميركيين  أن  هنا  يتضح 
هذا الميدان، لكن المالحظة التي ال يجب التغافل عنها تؤكد أنهم 
أعلنوه  فلماذا  الحالي  الحلف  االعالن  قبل  الميدان  بهذا  يمسكون 

اذاً؟
الحلف  هذا  إنشاء  أسباب  تكشفان  مترابطتان  نقطتان  هناك 
على قاعدة أن االميركيين هم الوحيدون الذين كان باستطاعتهم 
نشر قواتهم ضمن هذا المدى الكبير بموافقات مسبقة من الخليج 

و«إسرائيل« المحتلة.
فَمن هو المستفيد اذاً من هذا الحلف؟

على  االنتشار  لها  مسموح  الحلف  على  الموقعة  القوى  كل  إن 
استراتيجية  واتفاقات  تكتيكية  تنسيقات  ضمن  دوله  اراض��ي 

مسبقة.
قوات  من  تمتلكه  بما  المحتلة  »اسرائيل«  ان  يتضح  بذلك 
االنتشار  بحروب  متخصصة  وجيوش  وج��وّي��ة  تكنولوجية 
اإلمارات  في  وازنة  قواعد  إنشاء  على  بدورها  قادرة  والتموضع 

والسعودية والبحرين وقطر وُعمان.
تستطيع  لكنها  األميركية  القدرات  مع  متساوية  تكون  ال  قد 

تشكيل جبهات قوية في شبه جزيرة العرب.
ما هي نتيجة هذه القراءات؟ ليس لديها اال قراءة واحدة وهي 
من  عدة  أيام  قبل  أرادت  ترامب  دونالد  الحالي  الرئيس  إدارة  أن 
السياسية  األبعاد  توطيد  األبيض  البيت  رئاسة  عن  رحيلها 

للتفاهمات التطبيقّية بإجراءات عسكرية.
ابرمت لمنح »اسرائيل« حق  انما  المعاهدة  أن هذه  اذاً  يتضح 
في  يضعها  بما  العربية  الجزيرة  شبه  في  والتموضع  الحركة 
مواجهة اليمن والعراق. وينكشف أيضاً أن دول الخليج العاجزة 
اصالً عن تأمين حدودها تريد نشر قواعد إسرائيلية على أراضيها 
لحماية ممالكها وإماراتها، مقابل تأمين مواقع ل�«اسرائيل« على 

أراضيها.
سودانية  ق��وات  تستأجر  السعودية  ان  ال��ى  اإلش��ارة  تكفي 
وباكستانية وتتحالف مع اإلمارات وبريطانيا وقوات من االتحاد 
االوروبي في حربها في اليمن. وهي تعمل في كل االوقات على منع 
إعادة تشكيل وحدة وطنية في العراق ألنها تعتبر أن الخطر على 

خليجها كما تراه هو عراقّي يمنّي.
لها  حليفاً  السعودية  تريده  الذي  العنصر  هي  اذاً  »إسرائيل« 
لمجابهات مقبلة لها مع العراق واليمن. أما توقيت إعالن الحلف 
من  أطرافه  خوف  فسببه  ترامب  عهد  نهاية  من  قليلة  أيام  قبل 
التطور االقتصادي الصيني الطامح الى احتالل موقع متفوق على 
االقتصاد األميركي في مدى الخمس سنوات المقبلة وربما أقل من 

ذلك.
أي  مع  مرنة  سياسة  تطبيق  الصينيين  على  يفرض  ما  هذا 
التهديدات  إال عندما تصل  هجمات سياسية أميركية، وال تتحرك 
األميركية الى محيط الجغرافيا الصينية في بحر الصين وتابيه 

وتايوان وهونغ كونغ وكوريا الشمالية.
معنية  نفسها  تعتبر  التي  روسيا  مع  الصيني  الفارق  هو  هذا 

أكثر من غيرها بالحركة األميركية في الشرق االوسط.
تستهدف  الخليجية  اإلسرائيلية  األميركية  الحركة  كانت  واذا 
إيران، فإنها توجه ضربات عسكرية الى سورية. وهذا ما يعتبره 

الروس استهدافاً لهم بشكل مباشر في هذه المرحلة االنتقالية.
ألن التطبيع العسكري على الطريقة العربية هو تطبيع عام في 

السياسة واالقتصاد والثقافة والسياحة... وكل شيء.
هناك نقطة إضافية وهي أن بايدن نفسه ال يستطيع تجاوز هذه 
االتفاقات او التحايل عليها، لما لهذه المواضيع من تداعيات على 
موازنات الداخل األميركي نفسه، ال سيما ان الحزب الديموقراطي 
اليهود  أص��وات  من  مقبول  معدل  على  يحوز  لبايدن  الموالي 
حال  في  منهم  كبير  لعدد  خسارته  احتمال  يعني  بما  األميركيين 
بما  استيعابه،  أو  الوسطى  القاعدة  حلف  إلغاء  على  بايدن  أقدم 

يضمن التخفيف من انفالشاته العربية.
بذلك يتضح أن »إسرائيل« هي الرابحة من هذا االتفاق وليس 

العرب، ألن الكيان المحتل يعتبر أنه انتهى من الخطر العربي.
فسورية جريحة الى أمد غير معروف والعراق مترّنح ال يعثر 
األردن  مع  حليفة  أصبحت  ومصر  التاريخية،  السواد  ارض  على 

والسلطة الفلسطينية.
النقطة  مهاجمة  على  يركز  أن  الغاصب  للكيان  يسمح  ما  هذا 

األقوى التي ترفضه وهي إيران.
إليران  إذاً  معاٍد  العربي  اإلسرائيلي   – األميركي  الحلف  هذا 
بذريعة انها تهدد الكيانات الخليجية، علماً ان ايران لم تعتِد على 
بلداً عربياً  لم تهاجم  أنها  البلدان منذ تأسيسها، كما  اي من هذه 

منذ الفتوحات اإلسالمية.
فإيران موجودة قبل تأسيس الدول في الخليج بآالف السنين، 

ولم تتعارك معها ولو لمرة واحدة منذ تأسيسها.
وعلى الرغم من أن العراق هاجمها في الثمانينيات في مرحلة 
أراضيه  إلى  العراقي  الجيش  بإعادة  اكتفت  فإنها  حسين  صدام 

ورفضت ان تدخل الى أراضي العراق.
المخاطر  حول  واالميركية  الخليجية  األضاليل  تنكشف  بذلك 
الدينية على الخليج ويتبين أنها أسانيد كاذبة إلعطاء موضوعية 
»اسرائيل«  إال  مباشر  وبشكل  حالياً  يفيد  ال  ع��دوان��ي  لحلف 

واستراتيجياً االميركيين.
اما الخليج فهو مستفيد وهمي من خطر مفبرك يجري استعماله 
لتمويل حرب اميركية اسرائيلية على إيران او لتأمين توتير دائم 
من  »اسرائيل«  له  تتعرض  ما  كل  إلزال��ة  وذل��ك  ايراني  عربي، 

أخطار.
من  بدعم  العراقي  السوري  اإليراني  الحلف  فإن  بالمقابل، 
روسيا والصين يعمل على التشكل ليؤمن االتحاد القادر على منع 
المنطقة  على  الهيمنة  من  اإلسرائيلي  الخليجي  األميركي  العبث 

العربية.
بما  العالم  لتدمير  ترامب  محاوالت  بعد  ممكن  مشروع  وهذا 
المهزومة  ترامب  لمشاريع  الحالي  االنكشاف  إلى  الطريق  يفتح 
جديدة  عالمية  موازنات  لبناء  مفاوضات  إلى  الطريق  ويفتح 
تتمحور حول الشرق االوسط وال بد أنها تنطلق منه لبناء القطبية 

العالمية المنتظرة.

خفاياخفايا

دعت مصادر حقوقيّة إلى عدم توريط قيادة 
الجيش بوضع اللبنانيين في معسكرين واحد مع 

الجيش وآخر مع حرية اإلعالم. وقالت إن اإلجماع 
حول الجيش ال يجوز تعريضه للقسمة من خالل 

الدفاع عن أخطاء يمكن التراجع عنها لصالح اتباع 
الوسائل القانونية في مالحقة أي إعالمّي.
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{ علي بدر الدين
الحمام،  بكشاشي  تكون،  ما  أشبه  ثالثة،  عقود  منذ  الحاكمة  والسلطوية  والمالية  السياسية  الطبقة 
الذين حّولوا كّش الحمام من هواية للتمتع، إلى مهنة وتجارة، وقد انحرف بعضهم إلى سرقة حمام جاره 
أو أّي حمام يعبر في أجوائه، بطرق وخدع وأساليب، غير مشروعة »ابتدعها« خالل ممارسته الصطياد 
الفرص والسطو على حّق ليس له، وهو أساساً، يمتلك نزعة الجنوح إلى الشّر والنهب ونصب األفخاخ، 
وهو منغمس كلياً، في التالعب واالحتيال، وال هّم عنده، سوى مصالحه، واحتكار أرزاق اآلخرين، ولديه 
ما  وتداعيات  بنتائج  للحظة،  يفكر  ولم  عليه،  ويديه  عينه  تقع  ما  كّل  لمصادرة  والقرار  والنفوذ  القوة 
الوسائل  المهنة، وهم ال يقلون عنه شأناً، وعندهم من  أو توقع رّد فعل من شركائه في هذه  يقدم عليه، 

واألساليب، التي ترّد له »الصاع صاعين« واسترداد ما سرقه منهم وأكثر.
ومقاطعة،  وجرحى  و«خناقات«  وصراعات  خالفات  إلى  تطّورت،  بل  الحّد،  هذا  عند  تقف  لم  األمور 
وتفاهمات  لقاءات  لعقد  الخير«  و«أهل  الوسطاء  مساعي  تنجح  ولم  المشاكل،  تراكمت  أن  بعد  وخصام، 
ومصالحات، تكون لصالح الجميع، أمام وصول هؤالء إلى حائط مسدود، وانعدام الثقة والحّل، كان ال بّد 
من اللجوء إلى تقديم الدعاوى والمقابلة في المحاكم، حتى غّصت العدلية بالعشرات منهم يومياً، وتمّنع 
القضاة من متابعة محاكمة غيرهم. عندها لجأ القاضي العثماني آنذاك، إلى إصدار حكم مبرم بعدم دخول 
هؤالء »الكشاشين« إلى القاعة، وعدم قبول أّي دعوة، ألّي »كشاش« مهما كانت، ألنه كاذب وال ُيعتّد برأيه 

ولو أقسم اليمين.
الطبقة السياسية قد ال تختلف كثيراً عن هؤالء، بأفعالها وسلوكها ووعودها الكاذبة، ونهبها للمال العام 
والخاص، وإفقار الناس وتجويعهم، وإسقاط البلد وانهيار اقتصاده، وماليته ومؤّسساته، وتقسيمه إلى 
مرتبة  احتالله  وإلى  مديونية،  دولة  إلى  تحويله  وتحاصصية،  وزعائمية  ومذهبية  طائفية  مقاطعات 
الشكلية والواقعية  العالم، بسبب تخاصمهم وخالفاتهم ونزاعاتهم  الفساد بين دول  األولى في  الشرف 
شؤون  بإدارة  عالقة  على  امتحان،  كّل  في  المدّوي  وسقوطهم  له،  المخطط  وفشلهم  المزّيفة  وتفاهمتهم 
الدولة والشعب، ما أّدى إلى تراكم األزمات والمآسي والمشكالت التي باتت مكشوفة ومعروفة للقاصي 
إال  تواجهها  ولم  إدارة،  أو  مصلحة  أو  مؤّسسة  أو  قطاع  منها  يسلم  لم  متتالية،  انهيارات  وإلى  والداني، 

بالوعود الكاذبة، وبمزيد من االنحدار غير المسبوق في تاريخ لبنان الذي قام أساساً على التزوير، وحكم 
ارتكاباته  لتغطية  للتمويه،  شعارات  ويرفع  عناوين،  يحمل  الذي  والمتسلط  والمستبّد  المتنفذ  القوي 

وجرائمه بحق الوطن والشعب واإلنسانية.
التاريخ يعيد نفسه مع هؤالء الحكام ماضياً وحاضراً، على أمل أال يطول بهم المقام إلى المستقبل، الذي 
ال توحي المؤشرات والمعطيات أنه سيكون أفضل، ألّن ما ُزرع من رذائل وآثام وفساد مستطير، ال يمكن 
شطبه بشحطة قلم أو بقرار أو إصالح »حقيقي«، وكما ُيقال »المكتوب يعرف من عنوانه« ومن »خلّف ما 

مات«.
وتشّتت  الحكومة،  تأليف  على  قدرتها  عدم  أولهما،  امتحانين،  آخر  في  سقطت  اليوم  الطبقة  هذه 
الحقائب  وعلى  والسمسرات،  والصفقات  التحاصص  على  السطح  رأس  على  وخالفاتهم  به،  المعنّيين 
واألسماء، وربط التأليف بخالفات وهمية وشخصية، وبدالً من ان تتكثف الجهود والمساعي والوساطات 
لفتح الطريق أمام التأليف في مرحلة يغرق فيها لبنان ويجوع شعبه ويموت، تحّولت كلها، إلى تأمين 
ولو لقاء بين الرئاسة األولى والرئيس المكلف الذي يجول شرقاً وغرباً. كذلك، تفكيك األلغام المصطنع 
والنفعية  السياسية  ومصالحهما  مواقعهما  عن  يبحثان  سياسّيين،  تيارين  رئيسي  بين  والفعلي  منها 
الشعب  وليذهب  مواعيدها،  تقترب  التي  والرئاسية  والدستورية  االنتخابية  االستحقاقات  من  اآلتي  في 

والوطن والدولة إلى الجحيم.
االمتحان الثاني الذي ال يقّل أهمية عن األّول، التخّبط والعشوائية في مواجهة وباء كورونا الذي يفتك 
بهذا الشعب المسكين، المتروك لقدره، الذي يواجه لوحده وبلحمه العاري هذه الجائحة الخطيرة، ولكن 
أبواب  على  يتزاحم  الجوع،  من  خائفاً  بإذالله  والقبول  واستهتاره،  لسكوته  أيضاً  عليه  تقع  المسؤولية 
األفران وفي داخل السوبرماركات بمشاهد تدمي القلوب وتدمع العيون، وتثير الشفقة واألسى، على مثل 
عنونة  إلى  المصرية  السابع«  »اليوم  جريدة  دفعت  التي  وهي  الجبين،  لها  يندى  التي  السلوكيات  هذه 
وقد  البنزين،  تعبئة  أو  سلعة  أو  خبز  ربطة  على  للحصول  »يتكالبون«  اللبنانيين  بأّن  األولى  صفحتها 
اعتذرت بعد تدخل وزيرة اإلعالم الدكتورة منال عبد الصمد، ولكن »سبق السيف العذل« وتلّوثت سمعة 
على  »جنت  ولكن  عليه،  أحد  يجن  ولم  العربي،  العام  الرأي  أمام  وتحّضره  وصورته  اللبناني  الشعب 

نفسها براقش«.

�شقوط جديد لل�شيا�شّيين... وال�شعب يموت مذهواًل!

اقتراح  إلق��رار  النيابية  الصحة  لجنة  اجتماع  على   48 من  أقل  بعد 
المضاد لوباء  اللقاح  المخّصص للحصول على  المكّرر  المعّجل  القانون 
كورونا، عقد مجلس النواب جلسة عامة في قصر األونيسكو تّم في خاللها 

سّن القانون المذكور.
الشركات  عن  المسؤولية  اللقاحات  على  االستحصال  قانون  ويرفع 
وهو  جانبية،  عوارض  اللقاح  متلقي  أحد  سجل  حال  في  لها،  المصّنعة 
الشركات، على رأسها »بفايزر«، لحماية نفسها من  ما كانت طالبت به 
المالحقة القانونية مستقبالً، على أن يبدأ التسليم في األسبوع الثاني من 

شهر شباط المقبل.
وانطلقت الجلسة بمداخلة دافع فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بّري 
تصريف  حكومة  ظل  في  تشريعية  ألهداف  المجلس  شمل  لّم  فكرة  عن 
التشريع  النواب دوره  التشريع ضرورة ومجلس  أن »كل  أعمال، مؤكداً 
نخلّص  طبعاً  بدنا  »بّس   دستوري  حّق  التعديل  ولكن  الرقابة  وبعده 
القانون اليوم«، في إشارة إلى استعجال سّن القانون بعيداً من المناكفات 

السياسية.
و نّوه بّري بعمل رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية »والجهد الجّبار 
القانون  هذا  يتيح  أن  »ضرورة  على  مشّدداً  القانون«  إلنجاز  ُبذل  الذي 
اللقاحات  الستيراد  الخاص  والقطاع  الطبّية  الشركات  كل  أمام  المجال 

لمكافحة كورونا«.

المسؤولية والتعويض
التعويضات  دفع  مسؤولية  تتحّمل  التي  الجهة  حول  نقاش  ودار 
ومقدارها، في حال حصول أعراض جانبية للقاح. وأوضح عضو اللقاء 
ُيمكن  ما  أفضل  هو  »القانون  أن  جهته،  من  عبدالله،  بالل  الديموقراطي 
إنجازه«، معارضاً تعديله »على اعتبار أن من شأن ذلك أن يطيح عملية 

استيراد اللقاح فنحن هنا لتشريع الضرورة«.
التعويض  مسؤولية  تتحّمل  »الدولة  إن  عقيص  جورج  النائب  وقال 
لمدة سنتين لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي سيستورد اللقاحات؟«، 
مشدداً على »أننا ضّد أن تصبح الشركات هي المسؤولة عن التعويض 
أيضاً  الدولة  فلتضمن  اللقاحات  استيراد  عن  ستمتنع  ذلك  عند  ألنه 

التعويض للشركات الخاصة«.
وسأل رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان »لماذا لم تبدأ الحكومة 
لتأمين  العالمية  الشركات  سائر  مع  العروض  واستدراج  المفاوضات 
معينة  بشركة  اللقاحات  حصر  بعدم  وطلب  للبنانيين«.   اللقاحات 

وبجواب من الحكومة خالل الجلسة.
وقبيل الجلسة النيابية، شّدد كنعان في تصريح على أن »ال حصرية 
في القانون ل�«فايزر« أو غيرها من الشركات المنتجة للقاحات المضادة 
سائر  لتوفير  الالزمة  الترتيبات  إنجاز  على  الحكومة  وحّض  للكورونا. 

اللقاحات المعتمدة عالمياً للمواطن«. 
وفي ما يخّص األضرار الناتجة عن العوارض الجانبية، أوضحت وزيرة 
العدل ماري كلود نجم أنه »إذا كانت اللجنة التي ستبّت بالتعويضات في 
حال حصول أضرار من اللقاحات، فال صالحية لوزير الصحة في تحديد 
هذه التعويضات وال للمدير العام للوزارة، بل ُيمكن االستعانة بأي طبيب 

أو متخّصص«.
وتحّدث في الجلسة أيضاً النائب سيمون أبي رميا، فأكد »ضرورة عدم 
منع المواطنين من تقديم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال 
تعرضوا لعوارض جانبية، على أن توقع الدولة عقداً مع هذه المختبرات 
تأخذ فيها على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقاً لألحكام القضائية«، 
الستعمال  خاصة  قوانين  تشّرع  لم  األوروبية  »ال��دول  أن  إلى  مشيراً 
في  سّرعت  بل  الدولية  المؤسسات  قبل  من  بها  المعترف  اللقاحات 
استعمال اللقاح قبل االنتهاء من التجارب السريرية ضمن المهل العلمية 

المعتمدة«.

دور  تلعب  علمية  متخّصصة  لجنة  تشكيل  »بعدم  رميا  أبي  وطالب 
المسار  إلى اعتماد  العام لوزارة الصحة«، داعياً  المدير  القضاء برئاسة 
القضائي العادي في حال رفع دعاوى قضائية من قبل المتضّررين من 
تنتج  التي  الشركات  كل  مع  التفاوض  »على  الدولة  وحّض  اللقاحات«. 
هذه  تحصل  أن  على  يورو  و31   3 بين  تتراوح  أسعارها  ألن  لقاحات 

اللقاحات على موافقة المؤسسات الدولية سلفاً«.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب  اقتراح القانون المعّجل المكّرر المتعلّق 
بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار المقبل، 
وأقّر اقتراح القانون المعّجل المكّرر الرامي إلى إجازة جباية األموال وإنفاق 

الدولة على قاعدة اإلثني عشرية اعتباراً من شباط المقبل.
وبعد الجلسة، أوضح النائب بالل عبدالله أن »ال صالحيات استثنائية 
هذه  باستخدام  اإلذن  من  سيعطي  هو  ألنه  مسؤولية  بل  الصحة  لوزير 

اللقاحات«.
واعتبر النائب جورج عدوان أن »إقرار القانون والطريقة التي أُنجز فيها 

إنجاز كبير للجنة الصحة  وكل من تعاون معنا«.
وأعلن النائب علي حسن خليل إقرار قانون جباية األموال وإنفاق الدولة 
على »قاعدة اإلثني  عشرية«، منّبهاً إلى أنه »لو شكلنا الحكومة وأنجزنا 
الموازنة لما احتجنا إلى إقرار هذا  القانون«، وإذ دعا إلى »تشكيل حكومة 
في أسرع وقت«، أكد »أن الحديث عن أن اللقاحات سُتعطى للسياسيين 

أوالً مجرد أخبار ال تستند إلى معايير واضحة«.
وأشار النائب عدنان طرابلسي إلى  »إنجاز كبير تّم في مجلس النواب 
رئيس  على  متمنياً  اللقاح(«،  على  )االستحصال  القانون  هذا  بإقرار 
الجمهورية ورئيس حكومة تصريف األعمال التوقيع عليه بسرعة لتنفيذه 

باألطر القانونية.

واعتبر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أن »مجلس النواب 
4 أيام وهو أمر كان  سجل انجازاً خالل فترة بسيطة ووضع قانوناً في 
ضرورياً لنحصل على اللقاحات«، مشّدداً على أن »النص القانوني  ُوِضع 
لكل الشركات وليس لفايزر فقط«. وأضاف »ابتداًء من األسبوع الثاني من 
معترفاً  لقاحاً  »سنأخذ  وتابع  اللقاحات«.  بتسليم  ستبدأ  فايزر  شباط، 
به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصيني الموافقة يمكن 

استيراده حينها«.

عالمة
كما غّرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي عالمة عبر حسابه 
على »تويتر«، قائالً »مواكبة للقانون المتعلق بلقاح كورونا والذي أعّدته 
لجنة الصحة وأقّره المجلس النيابي، على الحكومة وضع إستراتيجية 
واضحة لناحية اآللية ولوائح األشخاص المشمولين في المرحلة األولى 
ضرورة  إلى  باإلضافة  المهمة،  سيتولى  الذي  والفريق  اللقاح  وحفظ 
أعداد  على  للحصول   pfizer غير  مقبولة  أخرى  جهات  على  االنفتاح 

إضافية من اللقاحات«.

وزير الصحة
الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  في  العامة  الصحة  وزير  وتوجه 
حمد حسن في تغريدة على »تويتر« ب�«الشكر الخالص والمودة لرئيس 
مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والنواب على إقرار 
العلمية ويؤمنها  الذي يواكب اإلنجازات  القانون الصحي العصري  هذا 
للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعّقدة لتبقى سالمته أولوية... أعاننا 

الله على ُمّر هذا الوباء وبالئه«.

مجل�س النواب ُيقّر قانون الح�شول على اللقاح الم�شاد لكورونا

ويجيز للدولة االإنفاق على »االإثني ع�شرية« اعتبارًا من �شباط

بري مترئساً الجلسة النيابية في قصر األونيسكو أمس  )عباس سلمان(

مشاورات جانبية بين النواب ... من خلف الكمامات

بّري: كّل الت�سريع 

�سرورة ومجل�س 

النواب دوره الت�سريع 

وبعده الرقابة 



3الوطن / �سيا�سة
تفقد وعكر غرفة اإدارة الكوارث في ال�سرايا  

دياب: �لجي�ش �سيوّزع 400 �ألف ليرة 

على ربع مليون عائلة خالل �سهر

�سخرة »تخليت« لغم �لمفاو�سات...

زهرة ��ستعاد حرّيته 

ف�سل �هلل: ليكّف �لم�سوؤولون

�سرور �سر�عاتهم عن �لوطن 

قفز�ت مرّوعة لكورونا: 6154 �إ�سابة و44 حالة وفاة

�الأ�سّرة ُتو�سك على �المتالء و�لطو�قم �لطبّية مرهقة

�التحاد �لعّمالي: لتوزيع بطاقة تمويلية 

بمبلغ ال يقّل عن مليون ليرة لالأ�سر �لمحتاجة 

زهرة مع الصليب األحمر بعد تحرره من األسر

تفقد رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور 
في  الكوارث  إدارة  غرفة  أم��س،  دي��اب،  حسان 
العمل  سير  على  على  مطلعاً  الحكومية  السرايا 
فيها، ترافقه نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة 
عكر،  زينة  األعمال  تصريف  حكومة  في  الدفاع 
محمود  القاضي  ال��وزراء  لمجلس  العام  األمين 
مكية، األمين العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء 

محمود األسمر والمستشار خضر طالب.
اللواء  من  األولي  التقييم  إلى  دياب  واستمع 
ومواكبة  العمل  سير  عن  الغرفة  وإدارة  األسمر 

تطبيق قرار اإلقفال.
الجهود  على  أُثني   « تصريح  في  دياب  وقال 
الجنود  فأنتم  ب��ه��ا،  تقومون  ال��ت��ي  ال��ج��ّب��ارة 
كل  تتقاسمها  التي  الجهود  هذه  المجهولون. 
إلى  األمنية  القوى  إلى  الحكومة  من  الجهات، 
جداً  فخور  أنا  ال���وزارات.  من  المعنيين  جميع 
الحل  عبر  مرة  ألول  يحصل  الذي  اإلنجاز  بهذا 
الرقمي الذي تتبعه الدول المتقدمة والتي أنفقت 
عليه ماليين الدوالرات، فيما لم نتكلف نحن بأي 
شيء، سوى جهود المعنيين وال سيما التقنيين 
منذ  الموضوع  واكبوا  الذين  االتصاالت  ووزارة 

البداية«.
استطعنا  ساعة   48 »خ��الل  أنه  إلى  وأش��ار 
كبير«،  بنجاح  االستثناءات  عمليات  ضبط 
ونحن  وأهلنا،  أوالدنا  هم  اللبنانيين  »أن  مؤكداً 
بحاجة ألن نكون يداً واحدة، ال لكي نطبق فقط 
الوزارية  اللجنة  أقرتها  التي  والقرارات  النظام 
من  بعيداً  للتحسين  نعمل  ألن  ولكن  المعنية، 
يخطىء  يعمل  فالذي  الثغرات.  على  اإلض��اءة 
وعلينا التصحيح معاً. كما أرى أنه تم رفض 17 
ألف طلب ألشخاص طلبوا االستثناء، وهذا يدل 

على فعالية النظام«.
ممكن،  وقت  بأسرع  المرحلة  »تمّر  أن  وتمنى 
وال  العالمي،  الصعيد  على  الوباء  تفاقم  وسط 

كي  بالصبر  التحلي  علينا  لذا  أوروبا.  في  سيما 
اإلصابات«،  من  ممكن  عدد  بأقل  المرحلة  تمّر 
مع  وبالتعاون  الصحة  »وزارة  أن  إل��ى  الفتاً 
المستشفيات الخاصة تحاول العمل على زيادة 
وزير  وأبلغني  الفائقة،  العناية  في  األسّرة  عدد 
بالشفاء،  له  دعائي  وكل  إصابته،  قبل  الصحة 
المستشفيات  ف��ي  الفائقة  العناية  أس���ّرة  أن 
من  المزيد  الستقبال  زادت  والحكومية  الخاصة 

المرضى«.
مبلغ  ب��ت��وزي��ع  سيبدأ  الجيش  »أن  وأك���د 
ال�400 ألف ليرة على عدد ال يقل عن ربع مليون 
شخص،  مليون  ونصف  مليون  زهاء  أي  عائلة، 
كل  يشمل  ألن��ه  شهر  م��دة  يتطلب  والموضوع 
المشاكل  يحّل  لن  المبلغ  اللبنانية.  المناطق 
للوضع  التسهيل  من  نوع  هو  بل  االقتصادية 

الصعب للعائالت األكثر حاجة«.
على  الدولي  البنك  لموافقة  »بالنسبة  وقال 
باإلجراءات  نقوم  دوالر،  مليون  ال�246  قرض 
المعنية  ال����وزارات  وستعطي  ك��اف��ة،  ال��الزم��ة 
ليحال  المقبل  األس��ب��وع  مطلع  في  موافقاتها 
مسألة  في  أم��ا  النيابي.  المجلس  إل��ى  الملف 
لجنة  الصحة  وزي��ر  شكل  فقد  ك��ورون��ا  لقاح 
الرحمن  عبد  الدكتور  برئاسة  موسعة  أطباء 
الوزير  بمواكبة  متكاملة  خطة  لوضع  البزري 
المستقبل  الخطة في  أن تعلن  حمد حسن، على 

القريب بكل جوانبها«.
المكتب  بيان  بحسب  وع��ك��ر،  دي��اب  وح��ّث 
البت  »سرعة  على  العمل  فريق  لعكر،  اإلعالمي 
اللبنانيين  أمور  لتسهيل  واالستجابة  بالطلبات 
»جميع  على  وتمنت  ك��ورون��ا«.  وب��اء  ظ��ل  ف��ي 
يمّر  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في  اللبنانيين 
في  والبقاء  الوقاية  بطرق  االلتزام  لبنان،  بها 
منازلهم، حفاظاً على أوالدنا وعائالتنا وأهلنا وال 

سيما كبار السن وحمايتهم من وباء كورونا«.

{ د. محمد طي*
طاولة  على  الصهيوني  العدو  وفد  يطرح 
اللبناني  الوفد  مع  المباشرة  غير  المفاوضات 
بمنحها  ويطالب  »تخليت«.  جزيرة  يسّميه  ما 
للجزر  تمنح  التي  البحرية  المساحات  كاّفة 
ومنطقة  مالصقة  ومنطقة  إقليمية  مياه  من 
اللبناني  الوفد  ويرفض  خالصة.  اقتصادية 

المفاوض االعتراف بهذه »الجزيرة«.
فما هو موقف القانون الدولي؟

تخليت هي عنصر بحري يبعد حوالي 800 
متر عن الشاطئ الفلسطيني )رأس الناقورة(.

ولها  جزيرة  تخليت  أّن  الصهاينة  ويّدعي   
ضوء  في  أّننا  إالّ  القانونّي،  الجزيرة  مركز 
اّدعى  مهما  صخرة،  أّنها  نرى  الدولّي  القانون 

العدو غير ذلك. فكيف تحّدد الصخرة؟
رأت  فقط،  كبيراً  ح��ج��راً  ليست  الصخرة 
ال  »الصخرة«  »أّن  الدولي  التحكيم  محكمة 
أن تتشّكل  الحجارة، بل يمكن  تتكّون فقط من 
من مواّد أخرى«. وهي »يجب أن تؤخذ بالمعنى 
الواسع وليس بالمعنى الضيق الجيولوجي أو 

التعديني«. 
أن  يجب  بالحسبان  الصخرة  تؤخذ  وحتى 
اقتصادية  حياة  فيها  تقوم  أو  مأهولة  تكون 
حقيقّية، هذا ما تؤكده السيدة ه ديبال بالقول: 
بوصف  تسمح  التي  القانونّية  الشروط  »إّن 
القانون  في  المقصود  بالمعنى  »الصخرة« 
موضوعّي،  بشكل  ت��ق��ّوم  أن  يجب  ال��دول��ّي، 
بإمكانّية  يتمّتع  ال  ما  بحرّي  عنصر  كان  فإذا 
موضوعّية الستقبال نشاط اقتصادّي أو سكن 
اقتصادّية  منطقة  له  يكون  أن  يمكن  ال  بشرّي، 

خالصة أو جرف قارّي. 
كما تنّص الماّدة 3/121 من اتفاقية قانون 
على   ،1982 لسنة  ب��اي(  البحار)مونتيغو 
استمرار  تؤّمن  ال  التي  للصخور  »ليس  أّن��ه 
اقتصادّية  حياة  استمرار  أو  البشرّية  السكنى 
خاّصة بها، منطقة اقتصادّية خالصة أو جرف 

قارّي«. 
وبالحياة  البشرّي  بالسكن  المقصود  فما 

االقتصادّية؟ 
بالمعنى  تدرسا  أن  يجب  المسألتان  هاتان 
كما  البشرّي،  »السكن  ف�  والزمنّي.  الكيفّي 
بنفسه  يسمح  أن  »يجب  كولب:  روبرت  يرى 
باإلقامة الدائمة لمجموعات اجتماعية منظمة، 
محكمة  وترى  ما«.  أهمية  ذات  تكون  وبالتالي 
التحكيم الدولي أنه »يجب أن يناسب )السكن( 
حاجاتها  ويلّبي  األش��خ��اص  م��ن  مجموعة 

الخاّصة لمّدة غير محّددة«.
قضية  في  المحّكمون  إليه  خلص  ما  وه��ذا 
جزر  ح��ول  والفيليبين  الصين  بين  ال��ن��زاع 
سبراتلي، حيث أكدوا مرة أخرى أّن الجزر التي 
اقتصادّي  نشاط  أو  بشرّية  حياة  فيها  تقوم  ال 
ال تتمّتع بمنطقة اقتصادية خالصة وال بجرف 

قاري.

فيعني  الخاّص«  االقتصادّي  »النشاط  أّما   
أن  البحرّي  العنصر  لسّكان  بالنسبة  القدرة 
أالّ  بمعنى  مستقّل،  اقتصادّي  بنشاط  يقوموا 
أّن  كما  الخارج«.  على  كلّياً  معتمدين  يكونوا 
نشاطات  على  فقط  يقوم  أالّ  يجب  النشاط 

استخراجّية.
توفر  وال  مأهولة  ليست  تخليت  وصخرة 
حياة اقتصادية بهذا المعنى. وفي هذه الحالة 
بمعنى  جزيرة  مركز  البحار  قانون  يمنحها  ال 

الكلمة، فليس لها منطقة اقتصادية.
تلك  على  منشأة  أّي  أق��ام  العدو  ك��ان  وإذا 
رأي  فحسب  طبيعتها،  ليغّير  ال��ص��خ��رة 
سوء  عن  تقام  بمشاريع  يعتّد  ال  المحكمة، 
)عن  بتحويلها  يتمثل  وحيد  بهدف  ن��ي��ة... 
طبيعتها( أو اتخاذ أّي تدبير مصطنع بمناسبة 
الفقرة  نتائج  بنّية حرف  وجود )بشر عليها(، 
الثالثة من المادة 121. فال يغّير في األمر شيئاً 
أن يحاول العدّو أن يظهرها على غير حقيقتها 

بإقامة منشأة ما عليها. 
موقف  ي��ؤي��د  ك��ول��ب  ر.  السيد  ك��ان  وإذا 
التي قضت في عدد من  الدولية  العدل  محكمة 
القضايا بأّن الجزر، وحتى النتوءات الصخرية 
التي تظهر   ،hauts-fonds découvrants
في البحر إبان الجزر وتختفي عند المّد، تمتلك 
إقليمياً، وقّررت أن يرسم خط الوسط أو  بحراً 
يشكل  الذي   ،bissectrice الزاوية  منّصف 
الحدود البحرية بين المناطق الخاصة بالدول، 
انطالقاً من نقطة الحدود على الشاطئ وصوالً 
ثم  الخالصة،  االقتصادية  المنطقة  نهاية  إلى 
حول  فيلتّف  جزيرة  وج��ود  عند  يصّحح  أن 

اإلقليمي ليعاود مسيره حسب رسمته  بحرها 
األساسية. كما في الرسم رقم 1. 

العدل  محكمة  رسمت  كيف  تبّين  خريطة 
والمنطقة  اإلق��ل��ي��م��ي  ال��ب��ح��ر  ح���دود  ال��ول��ي��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��خ��ال��ص��ة ب��ي��ن ه���ن���دوراس 
تشرين   8( الجنوبية  أميركا  في  ونيكاراغوا 

األول/ أكتوبر سنة 2007(،
بضعة  بطول  صخرة  إّن  هل  السؤال:  يبقى 
ببحر  تتمتع  أمتار  بضعة  وعرض  متراً  عشر 

إقليم؟
الجزر  حرمان  إل��ى  هو  العام  التوجه  إّن 
البحرية  المساحات  من  المساحة  ضئيلة 
من  ال��ع��دي��د  م��ح��اوالت  أّن  غير  ال��م��ع��روف��ة، 
الخاصة  ال��م��ؤت��م��رات  ف��ي  ال���دول  م��ن��دوب��ي 
بقانون البحار، وضع معايير في هذا الصدد، 
زالت  وم��ا  اآلن،  حتى  نتيجة  إل��ى  تفِض  لم 
أّن  ديبال  السيدة  وت��رى  خالفية.  المسألة 
تتجاهل  أحياناً  كانت  ممارساتها  في  الدول 
بالحسبان  تأخذها  وأحياناً  الصغيرة،  الجزر 
أّن  يعني  فهذا  الحدودية.  الخطوط«  لرسم 
المقصودة  هي  كانت  المساحة  ضئيلة  الجزر 

بالتجاهل أكثر من غيرها.
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*دكتوراه دولة في القانون العام

أفرج العدو »اإلسرائيلي« أمس، عن الراعي 
خ��راج  م��ن  خطفه  تعّمد  ال���ذي  زه���رة  حسن 
إلى  ليسلمه  الماضي،  الثالثاء  يوم  كفرشوبا 
الناقورة،  رأس  معبر  عبر  »يونيفيل«  ق��وات 
اللبنانية  السلطات  إلى  سلّمته  بدورها  والتي 

عن طريق اللجنة الدولية للصليب األحمر.
بيان  ف��ي  الجيش  ق��ي��ادة  أعلنت  والح��ق��اً، 
من  تسلّمت  أنها  التوجيه،  مديرية  أصدرته 
الصليب األحمر الدولي زهرة  الذي كان يرعى 
الماشية في منطقة بسطرة � كفرشوبا، وخطفته 
قوات العدو »اإلسرائيلي« واقتادته إلى داخل 
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مالبسات عملية الخطف.
ال���وزراء  مجلس  رئ��ي��س  نائبة  وش��ك��رت 
األعمال  تصريف  حكومة  في  الدفاع  وزي��رة 
زينة عكر، في بيان الجهود واالتصاالت التي 
وق��وات  اللبناني  الجيش  قيادة  بها  قامت 
إلطالق  الدولي،  األحمر  »والصليب  »يونيفل 

زهرة.
واعتبرت عكر »أن استمرار الخروق من قبل 
وجواً،  وبحراً  براً  للبنان،  اإلسرائيلي  العدو 
كما   ،1701 األمن  مجلس  لقرار  انتهاكاً  تشكل 
وانتهاكاً  صارخاً  اعتداًء  زه��رة  خطف  شكل 
في  االستمرار  على  وإص��راراً  اإلنسان  لحقوق 
وسيادته«.   لبنان  تجاه  العدوانية  األعمال 
وال  الدولي،  المجتمع  الدفاع  وزيرة  وطالبت 
على  إسرائيل  ب�«حمل  المتحدة  األم��م  سيما 
ووق��ف  الدولية  ال��ق��رارات  بتطبيق  االل��ت��زام 
المواطنين  على  المتواصلة  االع���ت���داءات 

واألراضي واألجواء اللبنانية«. 

والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  شكر  بدوره، 
الجيش  قيادة  هاشم،  قاسم  الدكتور  النائب 
وقيادة قوات يونيفل والصليب األحمر الدولي 
التي بذلوها إلطالق سراح زهرة  على الجهود 
التي  الوعود  العدو وتنصله من  »بعد مماطلة 
»اإلسرائيلي«  العدو  مّرة  من  أكثر  منها  تهّرب 
والقيم  المواثيق  كل  من  بالتنّصل  كعادته 
أهلنا  بحق  ال��دائ��م��ة  القرصنة  وممارسته 
بالتواجد  حقهم  يمارسون  والذين  وأرضنا، 
وأج��داده��م،  آبائهم  أرض  من  شبر  كل  على 
العدو  بذلك  أرضَي  محتلة،  أو  محّررة  أكانت 
أم لم يرض، ومن حقهم الوصول إلى أي نقطة 
من مزارع شبعا، وهذا ما يجب أن يعرفه العدو 
أو  أزرق  أن نعترف بخط  ُيمكن  قبل غيره، وال 
تحّفظ  ما  وهو  شبعا،  مزارع  منطقة  في  أحمر 
العدو  وعلى   ،2000 عام  الرسمي  لبنان  عليه 
االنسحاب من هذه األرض اللبنانية ولن يكون 

غير ذلك مهما طال االحتالل«.
جنود  من  ق��وة  اج��ت��ازت  أخ��رى،  جهة  من 
العدو »اإلسرائيلي« مؤّلفة من زهاء 20 جندياً 
التقني  السياج  بوليسية،  كالباً  مصطحبين 
مقابل بلدة ميس الجبل - محلة كروم الشراقي 
الجانب  من  قابلها  تفتيش،  بعملية  وقامت 

اللبناني استنفار للجيش وقوات »يونيفيل«.
وبعد فترة وجيزة، اجتازت دبابتا ميركافا 
السياج التقني في المنطقة المذكورة، وأقدمتا 
على رمي قنابل دخانية لتغطية تحرك جنود 

العدو هناك.
قنابل  »اإلسرائيلي«،  العدو  أطلق  ومساًء، 
بلدة  ج��ن��وب  ه��ون��ي��ن  وادي  ف���وق  مضيئة 

العديسة.

عبد  علي  السيد  العاملي  الفكر  لقاء  رئيس  أكد 
الوطنية  المعايير  »غياب  اّن  الله  فضل  اللطيف 
أزمة  عن  يعّبر  الرخيصة  المهاترات  واستمرار 
المنشغلة  الفاسدة  السياسية  الطبقة  عند  قَيمية 
تشتّد  وقت  في  والفئوية  الشخصية  بحساباتها 
وال��ج��وع  ال��وب��اء  يقتلها  ال��ت��ي  ال��ن��اس  معاناة 
شرور  »ك��ّف  إل��ى  المسؤولين  داعياً  والفساد«، 
كّل  يحتمل  يعد  لم  ال��ذي  الوطن  عن  صراعاتهم 
يحمل  بفاسد  المتمثل  السياسي  الزيف  أشكال 
وفئوي  السياسة  يمتهن  وتاجر  اإلص��الح  شعار 

يتحّدث عن الوطنية«. 
تئّن  التي  الشعبية  »األكثرية  أّن  إلى  وأش��ار 
السلطة  تحّمل  المتفاقمة  األزم��ات  جراحات  من 
والمالي  االقتصادي  االنهيار  مسؤولية  الحاكمة 
نتيجة تماديها في قهر الناس واستباحة حقوقهم 
والسياسات  المصالح  لتوازنات  وخضوعها 
المشبوهة التي لم تقّدم لهم إال الوعود الفارغة«، 
سبباً  ك��ان  ال��ذي  للمسؤول  يمكن  »كيف  سائالً 
إلنتاج  أداة  يكون  أن  الوطنية  األزم��ات  وقوع  في 
ينخر  الفساد  يستمّر  ولماذا  اإلنقاذية؟  الحلول 
الصفقات  تستمّر  حيث  ومؤّسساتها  ال��دول��ة 
والشركات  للمتعّهدين  والتلزيمات  المشبوهة 
والمالي  السياسي  النفوذ  ألص��ح��اب  التابعة 
بالرغم من كثرة شعارات محاربة الفساد! ولماذا 
التي  والطائفية  السياسية  الحصانات  تسقط  لم 
دائرة  خارج  وأزالمها  السياسية  الطبقة  جعلت 
عشرات  عن  المريب  السكوت  ولماذا  المحاسبة؟ 

الملفات المقّدمة والتي وضعت في أدراج القضاء 
وتظهر  تختفي  حيث  السياسيين  سلطة  تحت 
القانونية  الموجبات  عن  بعيداً  لمصالحهم  تبعاً 
موارد  وص��ون  الناس  حقوق  بحماية  المتعلقة 

الدولة«.
نزعة  تحّركها  التي  »السياسات  أّن  واعتبر 
دولة  تبني  أن  لها  يمكن  ال  واالستئثار  السلطة 
»أننا  مؤكداً  والمرتكبين«،  الفاسدين  تحارب  وأن 
أدعياء حمايتها  الدولة من  أصبحنا نخشى على 

داخل الحكم وخارجه«.
الله »أليس من المعيب أن  وسأل السيد فضل 
الجريمة  مالبسات  لكشف  التحقيقات  تتسارع  ال 
كّل  ومالحقة  المرفأ  في  وقعت  التي  الوطنية 

المتوّرطين؟«
في  المعتمدة  اإلج����راءات  »ت���الزم  إل��ى  ودع��ا 
مواجهة تفشي الوباء ومشروع مساعدة العائالت 
الفقيرة منعاً لتفاقم األوضاع المعيشية الصعبة«، 
ممارسة  من  الرقابية  األجهزة  »غياب  مستغرباً 
الغذائية  للمواد  والغالء  االحتكار  منع  في  دورها 

واألدوية من قبل التجار الجشعين«.
ونّبه كّل الوطنيين إلى »ضرورة وعي مخاطر 
لبنان  التي تهّدد  الصهيونية والدولية  المشاريع 
أرضاً وشعباً ومؤسسات«، داعياً ل� »االرتقاء الى 
مستوى المسؤولية الوطنية التي تفرض تغليب 
لغة الحوار والتفاهم والتخلي عن خطاب الغرائز 
الذي يغذي الصراعات والفتن ويخّل بمقتضيات 

الوحدة الوطنية«.

على  مرّوعة  قفزات  كورونا  وب��اء  انتشار  يسّجل  فيما 
المقّرر  العام  اإلقفال  من  الثاني  اليوم  شهد  لبنان،  امتداد 
يخل  لم  المناطق  مختلف  في  تام  شبه  التزاماً  يوماً،  ل�11 
إقامة  إلى  الداخلي  األمن  قوى  وعمدت  الخروق.  بعض  من 
أصحاب  مخالفة  عدم  من  للتأكد  ومتنقلة  ثابتة  حواجز 
دوريات  مسّيرًة  التجول،  حظر  قرار  استثناءات  السيارات 
بحق  ضبط  محاضر  وسطرت  والبلدات.  المدن  مداخل  عند 

المخالفين.
تسجيل  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك،  موازاة  وفي   
رفعت  لبنان،  في  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   6154
كذلك،   .243286 إلى  المثبتة  للحاالت  اإلجمالي  العدد 
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حالة، مع رفع اإلجمالي إلى 1825.

أسابيع صعبة
فراس  الحكومي«  الحريري  رفيق  »مستشفى  مدير  وأكد 
التي  كورونا  لوفيات  الجديد  القياسي  الرقم  أّن  أبيض 
»تويتر«  عبر  منّبهاً  للقلق«،  »مثير  أمس  عنها  اإلب��الغ  تّم 
كان  ذلك،  ومع  صعبة.  ستكون  المقبلة  »األسابيع  أن   إلى 
بأقل  ورطتنا  من  للخروج  مشجعاً.  العام  لإلغالق  االمتثال 
أربعة  على  جهودنا  »تركيز  وجوب  على  وشّدد  الخسائر«. 
األوكسيجين  ف��ي  عنه  المُبلّغ  النقص  مهّمة:  مواضيع 
من  المزيد  عالج  اآلن  سيتم  أنه  يعني  المنزلي  لالستخدام 
نفدت  إذا  خطيراً  األم��ر  سيكون  المستشفى.  في  المرضى 
والتي  المستشفيات،  في  الطبية  والمستلزمات  ال��م��واد 
تعاني أصالً من اإلرهاق لكثرة المرضى. من المهم أن يتلقى 

المواد الطبية مستحقاتهم«.  مستوردو 
اإلشادة بالسلطات والمواطنين عموماً على  وقال »يجب 
االمتثال المشاَهد بإجراءات اإلغالق. البقاء في المنزل ليس 
السهل، والكثير بالتأكيد، يتعرضون لضغوط مالية  باألمر 
بجانب  نكون  أن  إلى  اآلن  بحاجة  نحن  ضخمة.  ونفسية 
العام  لإلغالق  نسمح  أن  ُيمكن  ال  ننجح.  كي  بعضاً  بعضنا 

أن يفشل«. 
أيضاً.  مطلوب  التالية  الخطوات  في  »التفكير  وأضاف 
ماذا بعد اإلغالق؟ كيف يمكننا تجّنب إغالق آخر؟ سيتطلب 
هذا الكثير من التخطيط وحملة توعية واسعة ال هوادة فيها 
أنه  الواضح  من  كما  الوقاية،  بإجراءات  االمتثال  لتحسين 
من  التعلّم  يجب  اإلج��راءات.  تخفيف  في  التسّرع  ينبغي  ال 

الدروس السابقة«.
شهد  كما  سهالً،  أمراً  اللقاح  توزيع  يكون  »لن  أنه  وأكد 
بشكل  به  القيام  »يجب  أنه  معتبراً  البلدان«،  من  العديد 
لكن  واعدة،  الوطنية  اللجنة  قدمتها  التي  الخطة  صحيح. 

التنفيذ السليم سيكون مفتاح النجاح«. 
وختم مؤكداً أن »اللقاحات تشكل ضوءاً في نهاية النفق، 
مطلوبة،  التضحيات  سهالً.  يكون  لن  إليه  الوصول  لكن 
ومع  الصحية.  الرعاية  مجال  في  العاملين  من  فقط  وليس 
إلى  ونتطلع  نتكاتف،  دعونا  به.  القيام  ُيمكن  أمر  هذا  ذلك، 
هذا  وكل  مظلمة،  بأزمنة  الماضي  في  لبنان  مّر  لقد  األمام. 

أيضاً سيمّر«.

تهافت على األدوية واألوكسجين
على صعيد آخر، طلب المدير العام لوزارة الصحة فادي 
سنان، في خالل افتتاحه قسماً إضافياً لمرضى كورونا في 
التهافت  »عدم  بزحلة  الحكومي  الهراوي  الياس  مستشفى 

على األدوية واألوكسجين«. 
وقال »نحن نتصدى لهذا الوباء، األدوية مؤّمنة اليوم في 
المواطنين  على  ولكن  الالزمة.  بالطريقة  نؤمنها  أو  لبنان، 
أن يضع في حساباته  أن يحسبوا حساب غيرهم، والغني 
في  ال��دواء  وال  األوكسجين  تخزين  على  القادر  غير  الفقير 
وتضعه  األوكسجين  جهاز  تشتري  ألن  داع��ي  ال  بيته. 
أسبوع  هو  له  الستخدامك  األقصى  الحد  ألّن  منزلك،  في 
آخر.  مريض  يستخدمه  أن  ُيمكن  األوكسجين  جهاز  واحد، 
الدواء  بانقطاع  تساهم  وال  ليستفيد  لغيرك  المجال  اترك 

واألوكسجين في لبنان«.

اإلصابة  حاالت  تزايد  ومع  الحالية  الوباء  أزمة  ووسط 
في  الطبي  ال��م��رك��ز  ح��ّث  المستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس 
»على  اللبنانيين  جميع  بيروت،  في  األميركية  الجامعة 
المسؤولية  وتحّمل  اإلحترازية  اإلجراءات  بأقصى  االلتزام 
اسُتنفذت  لقد  أحبائهم.  وسالمة  سالمتهم  على  للمحافظة 
لدينا وهم مرهقون ويجب  الصحية  الرعاية  طاقات مقدمي 

حماية إمكاناتهم كي يقوموا بواجباتهم تجاه المرضى«.
المرّكزة  العناية  وحدات  وصلت  »لقد  بيان  في  وأضاف 
 40 وهناك  الكاملة  طاقتها  إلى  العادية  الكورونا  ووحدات 
المستشفى.  إلى  للدخول  بحاجة  الطوارىء  قسم  في  حالة 
إيجاد  على  قادرين  غير  فيها  بتنا  مرحلة  في  اآلن  ونحن 
هذه  في  إننا  الدقيقة.  الحاالت  ذوي  للمرضى  حتى  أسّرة 
على  والتغلب  الوباء  مكافحة  في  ساعدونا  معاً.  المواجهة 

الكارثة. نحن نشكر تفهمكم وتعاونكم«.
خضر  بشير  الهرمل  بعلبك  محافظ  أعلن  السياق،  وفي 
شباط  منذ  بلغ  المحافظة،  في  التراكمية  اإلصابات  عدد  أن 
الشفاء  حاالت  أن  حين  في   ،12962 اللحظة  حتى   2020
 9536 لتسجل  الماضية  األسابيع  مع  مقارنة  ارتفعت 
الوفيات  وعدد   ،3235 فسجلت  النشطة  الحاالت  أّما  حالة، 

بلغ 301 لغاية يوم أمس. 
المنازل  والتزام  العام،  اإلقفال  قرار  »تطبيق  على  وشدد 
حفاظاً على السالمة العامة وللحّد من انتشار الوباء، وذلك 

تحت طائلة المالحقة القانونية«.
بيان  في  الحكومي«  بشّري  »مستشفى  إدارة  وأعلنت 
28 حالة جديدة في منطقة بشّري بعد الفحوص  »تسجيل 

التي أُجريت يومي 13 و14 الشهر الحالي«. 
وفي غضون ذلك، أجرت بلدية الدوير بالتعاون مع وزارة 
الجامعي رزق  ومستشفى  النبطية  قضاء  طبابة   - الصحة 

  IGM و   IGG مجانية  دم  فحوص   ،  LAUMCRH
بفيروس  المصابين  تحديد  بهدف  البلدة  أبناء  من  ل�102 

كورونا والكشف عن مناعة الجسم ضّد الفيروس. 

األساسية  ال��دول��ة  مسؤولية  »أن  العّمالي  االت��ح��اد  رأى 
بطاقة  بتوزيع  ف��وراً  البدء  هي  تشكيلها  المرتقب  والحكومة 
العام  العّمالي  االتحاد  مع  والتنسيق  التشاور  بعد  تمويلية 
ومختلف هيئات المجتمع المدني والهيئات االقتصادية، بمبلغ 
تحديدها  بعد  المحتاجة  لألسر  لبنانية  ليرة  مليون  عن  يقّل  ال 
فرض  من  ممّول  للبطالة  صندوق  وإنشاء  الزبائنية  عن  بعيداً 
ضريبة تصاعدية على المداخيل واألرباح الموّحدة وكذلك على 

ضريبة مناسبة على الثروات والمقتنيات واألمالك الكبرى«. 
أضاف »كما على الحكومة سواء حكومة تصريف األعمال أو 
الحكومة العتيدة الدعوة فوراً إلى اجتماع لجنة المؤشر لبحث 
الغالء،  ارتفاع  لنسبة  تبعاً  األدنى  الحّد  ورفع  األجور  تصحيح 
خصوصاً أن هناك قطاعات تجارية وصناعية وغذائية ودوائية 
بأي  التذّرع  يمكنها  وال  أرباحها  وضاعفت  األزمة  من  استفادت 
ما  حماية  نستطيع  وحدها  الوسيلة  وبهذه  واقعية.  غير  حجة 
الضمان  صندوق  في  وتعويضاتهم  وموظفين  عمال  من  تبقى 
والمياومين  والمتعاقدين  المتقاعدين  تعويضات  وكذلك 

وموجودات وحقوق الضمان االجتماعي بوجه خاص«.
لهيئة  اجتماع  إثر  أصدره  بيان  في  العّمالي،  االتحاد  واعتبر 
»أن  االجتماعي  التواصل  تقنية  عبر  التنفيذي،  مجلسه  مكتب 
نظيره  قّل  باستخفاف  يتعاملون  والمال  السلطة  أهل  معظم 

أو  الصحية  سواء  اللبناني،  المجتمع  تضرب  التي  األوبئة  مع 
السياسية والمالية والنقدية واالقتصادية أو أزمة البطالة وحالة 
الفقر المتزايد والغالء المتفّشي والهجرة وغيرها ويمتنعون عن 
الجنائي  المالي  التحقيق  إنجاز  وعن  الطالبي  ال��دوالر  تأمين 
تبخرت  وأين  والمهّربة  المنهوبة  األم��وال  ذهبت  أين  لمعرفة 

أموال المودعين«.
االتحاد  من  سواء  المتكّررة  المناشدات  »رغم  أنه  إلى  وأشار 
العمالي العام ومختلف الهيئات االجتماعية والعديد من القوى 
السياسية باإلسراع في تشكيل حكومة إنقاذ النتشال المجتمع 
اللبناني من القاع الذي وصل إليه والحّد من المزيد من التدهور، 
ال تزال الطبقة السياسية في معظمها تتلّهى بخالفات سطحية 
بينما  والمذهبية  الطائفية  والحقوق  والوزارات  الحصص  حول 
الناس تغرق في الفقر والبحث عن رغيف الخبز وفرصة العمل 
والدواء المفقود والفلتان األمني وفحوص الكورونا واإلصابات 

المرعبة في ارتفاعها واألرواح التي يحصدها هذا الوباء«.
ورأى أنه »في حين بلغت البطالة أعلى المستويات التاريخية 
لها في القطاع الخاص، تبّخرت قيمة األجور والتعويضات لبقية 
العام والخاص وتدّنت قيمتها الشرائية  القطاعين  العاملين في 
إلى أقصى حّد وشارفت نسبة التضخم %400 بينما بلغت نسبة 
األسر تحت خط الفقر ما يزيد عن %65، أضف إلى ذلك الخوف 

مختلف  في  لبناني  كل  بيت  دخال  اللذين  المصير  على  والقلق 
المناطق، بينما يتحكم كبار التجار ومافيات الوكاالت الحصرية 
)االحتكارات( في رقاب الشعب وتحقيق أرباح خيالية من خالل 
االحتكارات  مافيا  لتفكيك  التدخل  من  ووزاراتها  الدولة  استقالة 
وحصر استيراد السلع االستراتيجية األساسية كالنفط والقمح 
دفعت  الدولة  بأن  علماً  بها،  األساسية  الغذاء  وأصناف  والدواء 
خالل سنة 2020 حوالى سبع مليارات دوالر تحت اسم »الدعم« 
ذهب أكثر من %75 منها دعماً ألرباح التجار وعصابات التهريب 

ولم يصل منها ألصحابها الحقيقيين سوى النذر اليسير«.
أو  الخبز  ربطة  سعر  على  الزيادة  »رف��ض  االتحاد  وأعلن 
االختصاصيين  من  لجنة  »إنشاء  إلى  ودعا  وزنها«،  تخفيض 
العام  العمالي  واالتحاد  المختصة  العمال  نقابات  فيها  تشارك 
لدرس مسألة رغيف الفقراء والعّمال«، كما دعا إلى »وضع خطة 
كاهل  عن  األعباء  تخفيف  في  تساهم  المشترك  للنقل  عصرية 
الوطن«.  تاريخ  من  الصعبة  الظروف  هذه  في  والفقراء  العّمال 
كذلك دعا إلى »تعزيز المستشفيات الحكومية بتخصيص جزء 
264 مليون دوالر لدعمها وفتح  البالغ  الدولي  البنك  من قرض 
فائقة  عناية  وغرف  الخاصة  المستشفيات  في  جديدة  أجنحة 
عّدة   عالمية  شركات  مع  االتفاق  على  والعمل  كورونا  لمرضى 

من أجل تأمين أعداد اللقاحات الضرورية«.
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الوطن / �سيا�سة 4
فل�سطين المحتلة

في  اإلنسان  حقوق  خبراء  دعا   {
الصهيوني،  الكيان  المتحدة  األم��م 
الوصول  ضمان  إلى  المحتلة،  القوة 
فيروس  للقاحات  وال��ع��ادل  السريع 
الواقع  الفلسطيني  للشعب  كورونا 

تحت االحتالل.
ال��خ��ب��راء ف��ي ب��ي��ان لهم،  وق����ال 
حصول  تضمن  ل��م  »إس��رائ��ي��ل«  »إن 
لالحتالل  الخاضعين  الفلسطينيين 
على  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
إلى  القريب  المستقبل  في  وصول  أي 
قلقهم  عن  معربين  المتاح«،  اللقاح 
قطاع  في  الصحي  الوضع  تدهور  من 
التيار  انقطاع  من  تعاني  التي  غ��زة 
ونقص  ع��اًم��ا،   13 منذ  الكهربائي 
وتفشي  والكهرباء،  المياه  في  خطير 
الحصار  عن  الناتجة  والبطالة  الفقر 

المفروض عليه.
وأكد الخبراء أن الكيان الصهيوني 
جنيف  ات��ف��اق��ي��ة  ب��م��وج��ب  م��ط��ال��ب 
لو  حتى  اإلغاثة  مخططات  بتسهيل 
تّم توفير شحنات اإلغاثة، بما في ذلك 
آخرين،  قبل  من  الطبية«  »اإلم��دادات 
هذه  أن  على   60 المادة  تنص  حيث 
من  ح��ال  ب��أي  يجوز  »ال  اإلرساليات 
من  االحتالل  ق��وة  تعفي  أن  األح��وال 
يتعلق  ما  في  مسؤولياتها«  من  أي 

بالرعاية الصحية للسكان المحميين.
} أطلع وزير شؤون القدس فادي 
على  أوروبيين  دبلوماسيين  الهدمي، 
آخ��ر ت��ط��ورات األوض����اع ف��ي مدينة 

القدس.
اللقاء  ف��ي  ال��ه��دم��ي  واس��ت��ع��رض 
المرئي  االتصال  تقنية  عبر  عقد  الذي 
األوروبي  االتحاد  ممثل  مع  »زووم«، 
س��ف��ي��ن ك���ون ف���ون ب��ورغ��س��دورف 
األوروب��ي��ة،  ال��دول  من  ع��دد  وقناصل 
في  الصهيونّية  الممارسات  مجمل 
السكان  على  وت��أث��ي��رات��ه��ا  ال��ق��دس 

والقطاعات المختلفة بالمدينة.
الخطير  ال��م��ن��ح��ى  إل����ى  ول���ف���ت 
لألوضاع خاصة مع تصاعد عمليات 
االستيطان وشّق الطرق االستيطانّية 
والمشاريع اإلسرائيلية داخل األحياء 
»مركز  مشروع  وخاصة  الفلسطينية 
المدينة« ومشروع »وادي السليكون« 

و«الطريق األميركي«.
التصعيد  ال���ى  ال��ه��دم��ي  وأش����ار 
منازل  إخ��الء  ق���رارات  في  الملحوظ 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ص��ال��ح ج��م��اع��ات 
الشيخ  ف��ي  وب��خ��اص��ة  استيطانية 
جراح وسلوان، بالتوازي مع تصعيد 
الهدم  وخاصة  المنازل  هدم  عمليات 

الذاتي.

ال�سام

مختلف  من  فريقاً  } بمشاركة 41 
التعليمية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��ج��ام��ع��ات 
والخاصة«  »الحكومية  ال��س��وري��ة 
النهائي  منافسات  أم��س  انطلقت 
البرمجية  للمسابقة  العاشر  الوطني 
 »SCPC« للجامعات  ال��س��وري��ة 
الجامعة   2021 لعام  تنظمه  وال��ذي 
االفتراضية السورية وإدارة المسابقة 

البرمجية السورية.
الحدث  الوطني  النهائي  وُي��ع��ّد 
ال��ع��ل��م��ي األب�����رز ب��ي��ن ال��ن��ش��اط��ات 
وفق  ال��س��وري��ة  العلمية  الجامعية 
رئيس  عجمي  خليل  الدكتور  تصريح 
يضّم  حيث  االفتراضية،  الجامعة 
المبرمجين  الجامعيين  الطالب  نخبة 
السوريين  واألكاديميين  والمدربين 
العاملين في مجال المعلوماتية، مبيناً 
أنه يقام هذا العام بأسلوب جديد وعن 
العالمية  المسابقة  منصة  عبر  ُبعد 
الصحّية  الظروف  نتيجة  الين«  »أون 

التي فرضتها جائحة كورونا.

العراق

إيفان  الهجرة  وزي���رة  اعلنت   {
فائق، أمس، إغالق مخيم السالمية في 
نينوى بعد عودة جميع نازحيه طوعاً 

إلى مناطقهم.
»عودة  إن  بيان،  في  فائق  وقالت 
يشكل  النزوح  ملف  وإنهاء  النازحين 
أولوية لدى الحكومة لما ينطوي عليه 
أن  عن  فضالً  إنسانية،  جوانب  من 
حسمه يسهم في تعزيز السلم األهلي 
الباب  ويفتح  العراقي  المجتمع  في 
منظومة  لبناء  مالئم  مستقبل  أم��ام 

اجتماعّية مزدهرة ومستقرة«.
األطفال  »آالف  أن  ال��ى  واش���ارت 
ظ��روف  ف��ي  المخيمات  ف��ي  ع��اش��وا 
صعبة، ومسؤوليتهم أمانة تقع على 
لتنشئة  األوان  آن  وقد  الجميع،  عاتق 
بيئة  في  صحيح  بشكل  الجيل  ه��ذا 

مستقرة«.

الأردن

أوائل  من  واحداً  األردن،  أصبح   {
الدول حول العالم التي تبدأ بتطعيم 
بعد  كورونا  فيروس  ضد  الالجئين 
الوطنية،  التطعيم  خطة  ان��ط��الق 
شخص  ألي  يحق  بموجبها،  والتي 
ي��ع��ي��ش ف��ي ال���ب���الد، ب��م��ا ف��ي ذل��ك 
الحصول  اللجوء،  وطالبو  الالجئون 

على اللقاح مجاناً.
المتحدة  األمم  مفوضية  وبحسب 
السامية لشؤون الالجئين، فقد حصل 
الجئون على األولوية بالتطعيم بسبب 

األمراض المزمنة التي يعانون منها. 

الكويت

على  المركزي  الكويت  بنك  عّمم   {
وش��رك��ات  المحلية  ال��ب��ن��وك  جميع 
وف���رداً  كياناً   37 أس��م��اء  ال��ص��راف��ة 
متوافرة  معلومات  ب��أي  ل��ت��زوي��ده 
األم��م  ل��ق��رارات  تنفيذاً  وذل��ك  عنهم، 
اإلرهاب  بمكافحة  المتعلقة  المتحدة 

ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

اأخبار الوطن
م�سدر بالحر�ش الثورّي يك�سف عن طبيعة المواد التي ق�سفها الكيان ال�سهيونّي على الحدود ال�سورّية العراقّية.. ووا�سنطن تنقل اإرهابّيي »داع�ش« 

الغتيالت تع�سف ب�سيوخ القبائل العربّية المناه�سة لالحتالل الأميركّي �سرقي �سورية

الق�ساء العراقّي: مذكرة القب�ض على ترامب �سدرت بعد اكتمال التحقيق

اإ�سابة �سيدة بقنبلة غاز والع�سرات بالختناق واعتقال م�سّن خالل قمع الحتالل م�سيرة في م�سافر يطا

اعتقال 3 �سبان من ال�سفة بزعم قتل �سهيوني

وجهاء  مستهدفة  مستمرة  االغتياالت  تزال  ال 
خالل  الثانية  للمرة  العربية  »العكيدات«  قبيلة 
االيام الماضية. فقد اغتيل أول امس، أحد الوجهاء 
مناطق  في  مسلحون  نفذه  هجوم  من  آخر  ونجا 
وذلك  سورية،  شرقي  األميركي  االحتالل  سيطرة 
بعد أيام قليلة من اغتيال أحد شيوخ »العكيدات« 
التي  االغتياالت  سلسلة  ضمن  وضيفة  ابنه  مع 
فيما  األميركي  لالحتالل  المناهضين  تستهدف 
واالغتيال«  الموت  »مثلث  باسم  يعرف  أصبح 
حقول  وأكبر  أغنى  أضالعه  على  تتوزع  ال��ذي 

النفط والغاز شرقي سورية.
مصادر  عن  نقالً  الحسكة  محافظة  في  وأفيد 
»أبو  جميل  الشيخ  حسين  الشيخ  ب��أن  أهلية 
قبيلة  )البكير(،  عشيرة  وجهاء  أح��د  ص���دام« 
العكيدات وبلدة البصيرة شرقي دير الزور، اغتيل 
قبل  من  له  تعّرض  مسلّح  كمين  في  الخميس، 
مجهولين أثناء تواجده في بلدة العزبة بريف دير 

الزور الشمالي.
وتابعت المصادر بأن الشيخ الجميل تعّرض 
سالح  من  رأسه  على  المباشر  الرصاص  إلطالق 
لكمين  الخاصة  سيارته  ت��ع��ّرض  بعد  ف��ردي 
بلدة  عن  منعزلة  منطقة  في  مسلحين  قبل  من 
)العزبة( التي ينتشر فيها مسلحو تنظيم »قسد« 
سكانها  لمواظبة  نظراً  بكثافة،  ألميركا  الموالي 
على الخروج بمظاهرات يومية منددة باالحتالل 

األميركي وأعوانه شرق الفرات.
أحد  المفظي  حسين  عناد  الشيخ  تعّرض  كما 
وجهاء عشيرة )البوفريو/ قبيلة الدليم العربية( 
اغتيال  لمحاولة  الخميس،  ال��زور،  دي��ر  شرقي 
فاشلة من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، 

بحسب مصادر أهلية بالحسكة.
وتابعت المصادر بأن المسلحين حاولوا إطالق 
الرصاص باتجاه الشيخ المفظي، إال أن عدداً من 
سكان القرية تنّبهوا لهم وبدأوا بمقاومتهم، قبل أن 

يلوذوا بالفرار.
بأن  وعشائرية،  أهلية  م��ص��ادر  ع��ن  ون��ق��الً 
»الشيخ أطليوش شتات الظاهر، وهو أحد وجهاء 
ليلة  قتل  المعروفين،  العربية  العكيدات  قبيلة 
األحد - اإلثنين 11 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
جنوبي  عدلة  قرية  من  وضيفه  محمود  ابنه  مع 
الحسكة فايز عواد الهادي بعد مهاجمة منزله في 
قرية حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي التي 

تعتبر معقل قبيلة العكيدات.
وقال أحمد الشتات مدير الشؤون االجتماعية 
الشيخ  نجل  ال���زور،  دي��ر  محافظة  في  والعمل 
»والده  إن  تصريح  في  الظاهر  الشتات  أطليوش 
لكل  الرافضة  الثابتة  الوطنية  مواقفه  ثمن  دفع 
أنواع االحتالل والميليشيات المسلحة المدعومة 
القوى االستعمارية التي تسرق خيرات  من هذه 
والجنائية  األخالقية  المسؤولية  محمال  البالد«، 

عن اغتيال والده لالحتالل األميركي والمسلحين 
الموالين له.

مثلث »القتل الرافض«
شرقي  عشائرية  م��ص��ادر  كشفت  ب��دوره��ا 
االغتياالت  سالسل  أن  تصريح  في  ال��زور  دي��ر 
خصوصاً ضد الوجهاء وشيوخ العشائر والقبائل 
العربية تتركز ضمن ما صار يسمى لدى السكان 
وجميع  واالغ��ت��ي��ال«،  »القتل  بمثلث  المحليين 
أن  إلى  يشير  ما  الطريقة،  في  تتشابه  العمليات 

الجاني نفسه.
يتركز  االغتيال  »مثلث  بأن  المصادر  وتابعت 
في مناطق شرقي دير الزور أولها »منطقة خشام 
وبلدتها وقراها« حيث أكبر معمل غاز طبيعي في 
المتعددة،  النفط  وأبار  كونيكو(  )معمل  سورية 
العربية،  الحسينية  البكارة  قبيلة  تمركز  حيث 
وثانيها »منطقة البصيرة وبلداتها وقراها« مركز 
ثقل المظاهرات واالحتجاجات الشعبية والرفض 
المطلق لالحتالل األميركي والمسلحين الموالين 
الشحيل  مدينة  خصوصاً  »قسد«،  تنظيم  في  له 
السكان  رفض  من  تختزنه  ما  بكل  لها  التابعة 
لسرقة النفط السوري واإلجراءات التعسفية من 

قوات االحتالل وأعوانه، بحسب المصادر.
األخير  المثلث  رأس  أما  المصادر،  وأضافت 
وآبار  حقول  حيث  ذيبان«،  حوايج  »منطقة  فهو 
االحتالل  التي يتخذها  الغزيرة  النفطية  »العمر« 
األميركي قاعدة عسكرية غير شرعية له، إضافة 
قبيلة  أبناء  ل��دى  تاريخية  رمزية  من  لها  لما 
الرئيسي  المعقل  ألنها  نظار  العربية  العكيدات 

لمشيخة القبيلة.
األميركي  االحتالل  »بأن  المصادر  وأوضحت 
»ق��س��د«،  ميليشيا  م��س��ل��ح��ي  م���ن  وأع���وان���ه 
أبناء  من  المنطقة  سكان  من  معهم  والمتعاملين 
وإخضاع  حكم  ه��و  هدفهم  العربية،  القبائل 
وإخماد  إلسكات  والقتل  والنار  بالقوة  المنطقة 
االنتفاضة الشعبية العشائرية التي بدأت ترفع 
مؤسسات  عودة  بضرورة  أعلى  بشكل  صوتها 
الدولة السورية والجيش السوري إلى المنطقة«.

األميركي  الجيش  سيطرة  مناطق  وتشهد 
وتنظيم »قسد« في منطقة شرق الفرات، مؤخراً، 
الشعبية  االنتفاضة  عمليات  في  كبيراً  تصاعداً 
العشائرية ضد تواجدهما، فيما زاد تنظيم »قسد« 
العسكرية  عملياتهما  من  األميركي  والجيش 
المدنيين  من  العشرات  واعتقال  المدنيين  ضد 

الرافضين لسيطرتهما.

تحذيرات من فريق بايدن 
عن خطط ترامب إليران

في  المستوى  رفيع  مصدر  كشف  ذل��ك،  إل��ى 

»فيلق القدس«، عن طبيعة المواد التي كانت في 
المخازن التي قصفتها »إسرائيل« في سورية بعد 
مزاعم وجود مواد ُتستخدم في البرنامج النووي 

اإليراني داخل األراضي السورية.
كانت  التي  المواد  حقيقة  عن  المصدر  وكشف 
داخل المخازن التي استهدفها الكيان الصهيوني، 
أول أمس، حيث أشار إلى أن هذه المخازن كانت 
تحتوي على قطع ومحّركات لصواريخ باإلضافة 
على  العمل  يتم  كان  طيار  دون  من  طائرات  إلى 

تجميعها داخل األراضي السورية.
هذه  أن  المصدر  بّين  ذل��ك،  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
المخازن احتوت على وقود جامد يتم استخدامه 
وبعض  ال��م��دى،  المتوسطة  ال��ص��واري��خ  ف��ي 
»متوازية  حربية  رؤوس  على  احتوت  المخازن 
دّمرت  قد  المخازن  هذه  أن  إلى  مشيراً  التفجير«، 

بالكامل في الهجوم.
حول طبيعة استخدام هذه الرؤوس الحربية 
أن  اإلي��ران��ي،  المصدر  بين  التفجير«  »متوازية 
كان  فإذا  م��زدوج،  استخدام  لها  ال��رؤوس  »هذه 
نووي  ص��اروخ  أو  قنبلة  تصنيع  يريد  بلد  أي 
تفجير  إح��داث  على  القدرة  لديه  تكون  أن  يجب 
متواٍز لرؤوس عدة في آن واحد، ولهذا فإنه يمكن 

استعمالها لتفجير صاروخ عادي أو نووي«.
ال����رؤوس  ال��م��ص��در ع��ل��ى أن ه���ذه  وش����ّدد 
الصواريخ  في  استخدامها  »يمكن  الصاروخية 
طيار،  دون  طائرات  على  تركيبها  أو  العادية 
بحسب  النووي«،  على  استخدامها  يقتصر  وال 
»الجريدة«  صحيفة  عنه  نقلت  ال��ذي  المصدر 

الكويتية.
عنها  نقلت  التي  الخاصة  المصادر  ونّوهت 
ال���رؤوس  ه��ذه  أن  إل��ى  »ال��ج��ري��دة«  صحيفة 
قبل  »نقلت  االستراتيجية  األسلحة  من  وغيرها 
لقائد  سريعة  زيارة  بعد  قليلة«،  بأيام  الهجوم 
على  قآني  إسماعيل  اللواء  ال��ق��دس«،  »فيلق 
المصادر  بحسب  وال��ع��راق،  ولبنان  سورية 

ذاتها.
 ونّوهت الصحيفة إلى أنه، وعقب زيارة قآني، 
تلقت إيران تحذيرات من فريق الرئيس األميركي 
المنتخب حديثا، جو بايدن، حول تصميم اإلدارة 
األميركية الحالية )إدارة الرئيس دونالد ترامب( 
على توجيه ضربة إليران أو لحلفائها في سورية 

أو العراق أو لبنان.
سابقاً  قامت  بالده  أن  اإليرانّي  المصدر  وبّين 
وهو  رؤوس،  لعدة  مواز  تفجير  إلجراء  بتجارب 
ق��ام��ت منظمة  م��وض��ع خ���الف، حيث  ك��ان  أم��ر 
حولها  إي��ران  بمساءلة  الدولية  الذرية  الطاقة 
2010، وكان موضوع جدل على طاولة  في عام 
المفاوضات مع مجموعة ال�1+5، وتم إقفال الملف 
التفجيرات  بهذه  قامت  طهران  أن  أس��اس  على 
الستخدامها في التنقيب عن المعادن، ال لصناعة 

بسحب  ن��ووي،  سالح  حمل  على  ق��ادرة  رؤوس 
المصدر.

على  أميركي،  استخباراتي  مسؤول  وأعلن 
مع  المعلومات  نسقت  بالده  أن  الغارات،  خلفية 
»إسرائيل«، الستهداف مواقع تخزين هذه المواد 
أساسي  إم��داد  طريق  على  األخيرة  الغارة  في 
إليران، على الحدود السورية - العراقية، بحسب 

المزاعم.

االحتالل األميركّي 
ُيعيد الحياة لخاليا »داعش«

على  العاشر  ولليوم  متصل،  صعيد  على 
األميركي  االحتالل  مروحيات  تغب  لم  التوالي 
على  تحليق  وسط  الحسكة،  مدينة  سماء  عن 
تركيز  مع  المدينة،  أحياء  فوق  منخفض  علو 
المدينة،  من  الجنوبية  المناطق  على  نشاطها 
معتقلين  تحوي  لسجون  تركزاً  تشهد  والتي 

لمسلحي »داعش« من جنسيات عدة.
مصادر ميدانية سورية، أكدت أن مروحيات 
يومي  بشكل  تقوم  األميركي  لالحتالل  تابعة 
سجني  من  »داعش«  معتقلي  من  دفعات  بنقل 
الحسكة،  م��دي��ن��ة  ف��ي  وال��ص��ن��اع��ة  غ��وي��ران 
يتم  أنه  كاشفة  العراق،  في  قواعدها  باتجاه 
من  غالبيتهم  السجناء  من  عدد  تجميع  يومياً 
في  الرياضية  المدينة  في  العراقية  الجنسية 
إدارة  تحت  بالمروحيات  ونقلهم  غويران،  حي 

وإشراف أميركي.
 100 من  أكثر  نقل  تم  أن��ه  المصادر  وأك��دت 
مع  العراقية،  الحدود  باتجاه  المعتقلين  من 
هجمات  لشن  تسليحهم  بعد  سراحهم  إط��الق 
في  والحلفاء  ال��س��وري  الجيش  م��واق��ع  على 
باديتي سورية والعراق، مشيرة إلى أن االحتالل 

الفائت  العام  من  األخير  بالربع  قام  األميركي 
سجون  من  التنظيم  معتقلي  من  العشرات  بنقل 
الشدادي والحسكة إلى منطقة 55 كم في منطقة 
التنف وجّندهم لشّن هجمات على مواقع الجيش 

السوري في البادية.
تنظيم  خاليا  أنشطة  أن  إلى  مصادر  ولفتت 
لعمليات  تعود  البادية  في  األخيرة  »داع���ش« 
األميركي  االحتالل  جيش  بها  يقوم  التي  النقل 
جديد  من  »داع��ش«  تنشيط  إلعادة  المنطقة  إلى 
واستمرار ذريعة بقاء قواتهم في سورية والعراق 

بحجة محاربة التنظيم.
»داعش«  خاليا  ظهور  عودة  المصادر  وتفسر 
في البادية السورية مؤخراً، بسبب عمليات نقل 
معتقلي »داعش« من السجون إلى البادية لتنظيم 

هجماتها في المنطقة.
إلى ذلك، يشهد »مخيم الهول« الذي يحوي على 
المئات من عوائل معتقلي »داعش« من جنسيات 
تسجيل  خالل  من  متصاعداً،  نشاطاً  مختلفة، 
العام  مطلع  منذ  المخيم  ضمن  اغتيال  حاالت   6

الحالي، بحق مقاتلين من »األسايش« الكردية.
ويبدي سكان المخيم من السوريين تخوفاً من 
تهريب أسلحة إلى المخيم، ما سيشكل خطراً في 
والية  إعالن  واحتمالية  »داعش«،  نشاط  توسع 
للتنظيم في المخيم، ما يشكل خطراً على المخيم 

وجميع سكان المنطقة.
ويبلغ عدد معتقلي »داعش« لدى »قسد«، نحو 
3000 ينحدرون  إلى   2500 بينهم نحو  ألفاً   12
 5 نحو  إلى  باإلضافة  مختلفة،  جنسية   54 من 

آالف عراقي.
مدينة  ش��رق  ك��م   40( ال��ه��ول  مخيم  ويقطن 
الجنسية  من  غالبيتهم  ألف  الحسكة(، نحو 70 
زوج��ات  من  الفاً   12 نحو  بينهم  من  العراقية، 

وأطفال معتقلي »داعش«.

أعلن مجلس القضاء األعلى في العراق أن مذكرة 
األميركي  الرئيس  بحق  أصدرها  التي  القبض 

دونالد ترامب، حّررت بعد اكتمال التحقيق.
»إص��دار  أن  الخميس،  للمجلس  بيان  وذك��ر 
المنتهية  األميركي  الرئيس  بحق  القبض  مذكرة 
واليته جاء بعد استكمال اإلجراءات التحقيقّية في 
القضّية وتدوين أقوال المّدعين بالحق الشخصّي 
السفارة  عن  القانوني  والممثل  الشهداء  ذوي 

اإليرانية«.
عن  ال��ص��ادرة  القبض  »م��ذك��رة  أن  وأض���اف، 
بحق  الرصافة  في  المختصة  التحقيق  محكمة 
ترامب  دونالد  واليته  المنتهية  األميركي  الرئيس 
قانون  من   406 المادة  ألحكام  استناداً  ج��اءت 
النصر  قادة  بقتل  اتهامه  بعد  العراقي  العقوبات 
 3 بتاريخ  ورفاقه  المهندس  مهدي  أبو  الشهيد 

يناير 2020«.
القانونّي  الممثل  »متابعة  أن  إل��ى  وأش���ار 

للسفارة اإليرانية في العراق للقضية كانت تقتصر 
على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء 
قبل  من  المتخذة  اإلج��راءات  لمعرفة  االيرانيين 

المحكمة بصدد القضية«.
وأوضح البيان، أن »المّدعين بالحق الشخصي 
الى  االتهام  توجيه  على  أجمعوا  كافة  ووكالءهم 
ترامب  دونالد  واليته  المنتهية  األميركي  الرئيس 
لتصريحاته  استناداً  الجريمة  تنفيذ  في  ودوره 

العلنية التي نشرتها وسائل اإلعالم«.
القضية  ال���ى  ن��ظ��رت  »المحكمة  أن  وت��اب��ع 
األراض��ي  على  وقعت  جنائّية  قضية  باعتبارها 
العراقية وحسب قواعد االختصاص فإن القانون 
أو  قانون  وليس  التطبيق  الواجب  هو  العراقي 
دستور الدولة التي ينتمي إليها من وجه له االتهام، 
الدول  وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع 
كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين 
وال  الجريمة  بارتكابه  يصّرح  معلوم  والجاني 

بين  اتفاقية  أو  نافذ  عراقي  قانوني  نص  يوجد 
العراق وأميركا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة«.

هناك  كانت  ما  إذا  تحققت  »المحكمة  أن  وأكد، 
سلسلة  بعد  الفعل  ه��ذا  ألميركا  تتيح  اتفاقية 
ووزارة  ال����وزراء  رئيس  مكتب  م��ع  مخاطبات 
عن  المختصة  الجهة  باعتبارها  الخارجية 
فترة  خ��الل  ال��دول  مع  والمعاهدات  االتفاقيات 
التحقيق التي استغرقت أكثر من سنة على تاريخ 

ارتكاب الجريمة«.
وأول أمس، قالت وزارة الخارجية اإليرانية إن 
القضاء  مجلس  عن  صدرت  التي  االعتقال  مذكرة 
األعلى العراقي بحق ترامب، تم اإلعالن عنها بعد 

متابعة حثيثة من قبل طهران والجهات المعنية.
في  الرصافة  منطقة  تحقيق  محكمة  وأصدرت 
بغداد يوم الخميس الماضي مذكرة للقبض على 
الحشد  هيئة  رئيس  نائب  اغتيال  بتهمة   ترامب ، 

الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقه.

اعتقال  أم��س،  الصهيونية،  الشرطة  أعلنت 
بزعم  الغربية  الضفة  من  فلسطينيين  شبان   3
طولكرم  منطقة  في  مستوطن  قتل  عن  مسؤوليتهم 

قبل نحو شهرين.
»مكان«  الرسمية  الصهيونّي  البث  هيئة  ونقلت 
»الشرطة  إن  قوله  الشرطة  باسم  الناطق  ع��ن 
جثة  على  بالعثور  يفيد  بالغاً  تلقت  الفلسطينية 
مستوطن قتيالً في طولكرم، وعلى إثر ذلك شرعت 
الشرطة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية وأطراف 

أخرى، بتحقيق معّمق في مالبسات القضية«.
 3 الخميس  أم��س  أول  اعتقال  ت��م  بأنه  وأف���اد 
قتل  في  تورطهم  بشبهة  الغربية  الضفة  من  شبان 
إلى »تمديد توقيف  المستوطن »اإلسرائيلي«، الفتاً 
لمدة  التحقيق  ذمة  على  فيهم  المشتبه  من  اثنين 
وتم  سالم،  في  العسكرية  المحكمة  في  يوماً   11
توقيف المشتبه به الثالث ليالً حيث سيحال اليوم 
إلى المحكمة الصهيونية العسكرية للنظر في طلب 

تمديد اعتقاله«.
غاز،  بقنبلة  سيدة  أصيبت  متصل،  سياق  وفي 
خالل  أمس،  مسّن،  واعتقل  باالختناق،  والعشرات 

في  سلمية  مسيرة  الصهيوني  االحتالل  قوات  قمع 
مسافر يطا، جنوب الخليل.

الجمعة  صالة  أدوا  المواطنين  مئات  بأن  وأفيد 
تلك  أهالي  مع  تضامناً  لتوانة،  قرية  مدخل  على 
من  مستمّرة  العتداءات  يتعرضون  الذين  المنطقة 
قبل قوات االحتالل والمستوطنين، ورفضاً لسياسة 
التطهير العرقي التي ينتهجها االحتالل بحق سكان 

المسافر.
وأضاف أن المسيرة التي شارك فيها متضامنون 
الصالة،  أداء  عقب  انطلقت  سالم،  ونشطاء  أجانب 
المنّددة  والشعارات  الفلسطيني  العلم  خاللها  رفع 
باالحتالل الصهيوني وجرائمه، وقد أكد المشاركون 
تصديهم  في  المسافر  أهالي  مع  الكامل  تضامنهم 

لالحتالل.
المشاركين  هاجمت  االحتالل  ق��وات  أن  وتابع 
وأطلقت  بالضرب،  عليهم  واع��ت��دت  بالمسيرة، 
إلى  أّدى  ما  للدموع،  المسيل  الغاز  قنابل  صوبهم 
والعشرات  القدم،  في  غ��از  بقنبلة  سيدة  إصابة 
سليمان  الُمسّن  العتقال  إضافة  اختناق،  بحاالت 

الهذالين.

المداخل  كافة  أغلقت  قد  االحتالل  قوات  وكانت 
المؤدية لقرية لتوانة، في محاولة منها لمنع إقامة 

هذه الفعالية.
وقال منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر 
ما  إن  ل���«وف��ا«،  العمور،  ف��ؤاد  الخليل  جنوب  يطا 
تصعيد  من  األي���ام  ه��ذه  المسافر  منطقة  تشهده 
هدفه  وممتلكاتهم،  المواطنين  على  واع��ت��داءات 
من  وتهجيرهم  عليهم  والضغط  المواطنين  ترهيب 
المقامة  المستوطنات  توسيع  لصالح  أراضيهم، 

عنوة على أراضيهم.
ومطامعه  االح��ت��الل  ت��ه��دي��دات  أن  إل��ى  ُي��ش��ار 
االستيطانية تطال سكان المنطقة التي تبلغ مساحة 
وقرى:  خرباً  وتضم  دونم،   38500 نحو  أراضيها 
وح��الوة،  والمجاز،  والفخيت،  والتبان،  جنبه، 
العبيد،  ومغاير  التحتا،  وصفي  الفوقا،  وصفي 
والركيز، والمفقرة، وصارورة، وخلة الضبع، وشعب 
البطم، وقواويص، وبئر العد، وطوبا، وسدة الثعلة، 
يقيم  وخرب  تجمعات  وهي  والتواني،  وسوسيا، 
فيها أكثر من 3 آالف مواطن، وتقع في التالل المطلة 

على النقب الشمالي.

»قوة القد�ض«: الهجمات 

على المقاومة ب�سورية �سيتبعها رد قوّي

كريم  أحمد  إيران  في  الثوري«  للحرس  القدس  »قوة  لقائد  السياسّي  المساعد  أعلن 
خاني، أن الغارات الصهيونية األربعاء على مواقع عسكرية في شرق سورية لم توقع 

أي ضحايا.
أعلنها  المرصد  التي  المعلومات  إن  قال  خاني  كريم  بأن  »ف��ارس«   وأف��ادت  وكالة 
هذه  في  األربعاء  فجر  قتلوا  للمقاومة  ومقاتالً  جندياً   57 أن  عن  المعارض  السوري 

الغارات، »أكاذيب ودعاية إعالمّية، وهذا الهجوم لم يسفر عن أي ضحية«.
وصّرح بأن »خوف الصهاينة من انتقام إيران أجبرهم على شن هجمات عمياء«.

وأضاف أن الكيان الصهيونّي يدرك جيداً أن »الهجمات على مواقع المقاومة في سورية 
ستقابل بالتأكيد برد فعل قوي«.

وكانت وكالة »سانا« الرسمية قد أفادت بشّن الكيان الصهيوني عدواناً فجر األربعاء 
على مناطق في دير الزور والبوكمال شرقي سورية.

اإيران: انطالق المرحلة الأولى من مناورات

»الر�سول الأعظم« لقوات حر�ض الثورة
»الرسول  مناورات  من  األول��ى  المرحلة  انطلقت 
األعظم« في نسختها ال�15، بإجراء عمليات مشتركة 
الجو  لقوات  المسّيرة  والطائرات  الصواريخ  إلطالق 
الثورة اإلسالمّية في منطقة  التابعة لحرس  - فضاء 

الصحراء المركزية وسط البالد.
أنه  الثورة  حرس  لقوات  اإلعالمّي  المركز  وذك��ر 
أرض   - أرض  صواريخ  من  كبيرة  أع��داد  إطالق  تّم 
المسّيرة  الطائرات  تسيير  مع  بالتزامن  الباليستّية، 

للقنابل. الحاملة  الهجومية 
وف���ي ال��ت��ف��اص��ي��ل، ج���رت ال��م��رح��ل��ة األول����ى من 
المناورات صباح أمس الجمعة بحضور القائد العام 
لحرس الثورة االسالمية اللواء حسين سالمي، وقائد 
قوات الجو - فضاء التابعة للحرس العميد أمير علي 

في  المسلحة  القوات  ق��ادة  من  وجمع  زادة،  حاجي 
اإلسالمية. الجمهورية 

جديدة  ط��رازات  استخدام  المرحلة  هذه  في  وتّم 
من الصواريخ الباليستية والطائرات المسّيرة، حيث 
تمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير أهداف العدو 

المفترضة.
الباليستية  أرض   - أرض  ص��واري��خ  أن  يذكر 
وباإلمكان  منفصلة،  حربية  برؤوس  مزودة  الجديدة 
اختراق  على  ق��ادرة  أنها  كما  الجو،  من  توجيهها 

دفاعات العدو المضادة للصواريخ.
العام  من  تموز/يوليو  في  الثورة  حرس  وأعلن 
الماضي بدء المرحلة النهائّية من مناورات »الرسول 
هرمز،  ومضيق  للخليج  العامة  المنطقة  في  األعظم« 

للقوتين  اف��ت��راض��ي��اً  هجوماً  ال��م��ن��اورات  وشملت 
طائرات  لحاملة  مجّسم  على  والجوفضائية  البحرية 

أميركّية.
ختام  ف��ي  ال��ح��رس  أعلن  قليلة،  ب��أي��ام  وبعدها 
الصديقة  ل��ل��دول  رس��ال��ة  »ت��ق��ّدم  أن��ه��ا  ال��م��ن��اورات 
القوة  جانب  إلى  والصداقة  السالم  وهي  والجارة، 

والصالبة الثورية واألمن«.
الثورة  حرس  في  الجوفضائية  القوة  قائد  وكان 
تفاصيل  كشف  زادة  حاجي  أمير  العميد  اإلي��ران��ي 
األرض«،  أعماق  »من  الباليستية  الصواريخ  إطالق 
مناورات  ضمن  العالم  في  األول��ى  للمرة  تتم  التي 
مياه  ف��ي  ب���الده  تنفذها  ال��ت��ي  األع��ظ��م«  »ال��رس��ول 

الخليج.
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قبل يوم من تطبيق حالة الطوارئ الصحية، أقامت مديرية كفركال التابعة لمنفذية مرجعيون في الحزب السوري القومي االجتماعي، بالتعاون مع 
جمعية نور للرعاية الصحية واالجتماعية، حاجز محبة على طريق بوابة فاطمة بمحاذاة المناطق الفلسطينية المحتلة؛ حيث تّم توزيع الكمامات 

على المواطنين ومنشور يحّض على االلتزام باإلجراءات الوقائية من وباء كورونا المستجّد.
 وأكد المنشور مسؤولية األفراد والمؤسسات في مواجهة تفشي الوباء، من خالل التقّيد التام باإلجراءات المتخذة تحقيقاً للسالمة العامة. 

مديرية كفركال في »القومي« وجمعية »نور«

ا�صتبقتا الطوارئ ال�صحّية

بتوزيع الكمامات ومن�صور توعوّي

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

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

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

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

{ األمين سمير رفعت
جمعتني باألمين الذي لم يرحل ولن، محطات عّدة، شّرفني بأن 
دّون بعضها في مذّكراته »لم أبّدل ولن«، ودّونت بعضها اآلخر في 
ذاكرتي، وكانت المحطة األخيرة تلك الصداقة الحميمة التي ربطتنا 
ناديا  الغالية  وزوجته  وأنا  هدى  زوجتي  لسنوات،  معه  عائلياً 
وشقيقها الشقيق األمين فاروق أبو جودة وزوجته المعطاءة الرفيقة 
ميليا؛ إذ كان في كّل المناسبات الحزبية يقتني عدداً من البطاقات، 
فيدعونا ليجمعنا حول طاولة واحدة في هذا الحزب العظيم، تلك 
المالية المعلَنة، بينما مساهماته الخفّية  كانت بعض مساهماته 

أكبر بكثير. 
كان األمين مسعد حجل، الذي لم يرحل ولن، يستحق فيه قول 
الرجل  »إّن  الدين:  تقّي  سعيد  الرفيق  االجتماعي  القومي  األديب 
الكبير ال ينتهي بمأتم«، وكان يملك قلب طفل تفّتح على الحب قبل 
أيام وما زال على براءته لم يجّرب إال الحب في حياته التي قاربت 
عمر لبنان الكبير، والفارق الكبير أّنه استمد حياته باكراً في أتون 
النهضة القومية االجتماعية، بينما استمّد لبنان »شرعّيته« كل هذه 
السنين من إعالن مستعمر، وجاء من يغتال بيروت ولبنان كلّه في 

الرابع من آب حين إعالن مئوّيته. 
الجبل  لبنان،  أرض  في  ُزرَع��ت  التي  السورّية  السنديانة  هذه 
المزروع في الشام، كما تقول قواميس التاريخ والجغرافيا، كان في 
صالبة السنديان انتماًء، وفي رّقة الياسمين ليناً، وفي نقاء وعطاء 
صاحب الذكرى )المسيح السوري(، الذي كان رحيله يوم والدته، 

فكان عصياً على الرحيل.
مكتبي  في  زارني  يوم  كانت  معاً،  مسيرتنا  في  األولى  المحطة 
وإعالمياً،  سياسياً  مستشاراً  كنُت  حين  الشامي  الشعب  بمجلس 
والذي  قدورة،  القادر  عبد  األستاذ  المجلس  رئيس  يزور  أن  وطلب 
تربطه به صداقة بدأت في الكاميرون حين زار وفد مجلس الشعب 
الضيافة  بواجب  مسعد  األمين  قام  وكعادته  الكاميرون،  الشامي 
وكرمها لوفٍد َوَفَد من الوطن، فأوَلَم على شرف الوفد الشامي ودعا 
الجالية الشامية واللبنانية، وأذكر أّنه كّرر في أكثر من مرة أنه في 
أثناء وجود الوفد الشامي هناك، كانت السيدة نائلة معّوض النائبة 
في مجلس النواب اللبناني وزوجة رئيس الجمهورية الراحل رينيه 
على  يضعها  أن  مسعد  األمين  من  الدعوة  أثناء  وطلبت  معّوض، 

طاولة األستاذ قدورة، وحين عرض عليه الموضوع رّحب بحرارة.
أعود إلى مجلس الشعب في الشام وزيارة األمين حجل لي، في 
الوقت الذي كانت جلسة المجلس منعقدة برئاسة السيد قدورة. 
ونظراً لتقديري لزيارة األمين حجل لي، تجاوزت كل البروتوكوالت 
ودّونت ورقة صغيرة كتبت بها ما حرفّيته: »أستاذ أبو قيس، سلّم 
نائب الرئيس سّدة الرئاسة ووافني في مكتبك فوراً فلديك ضيف 
عزيز«. وبعثت بالورقة مع المراسل ليسلّمها إلى رئيس المجلس 
أثناء ترّؤسه الجلسة، وما هي إال لحظات حتى أعلن رئيس المجلس 
اضطراره لمغادرة الرئاسة، وتوّجه إلى مكتبه فوراً ليجدنا األمين 
مسعد حجل وأنا في انتظاره، وبعد أن أّهل به بما يستحق قال له: 
»لقد أمرني الرفيق سمير بمغادرة الرئاسة، وهنا أنا أمتثل ألمره«. 
وكانت لفتة طّيبة من الراحل عبد القادر قدورة الذي يعطي لكّل ذي 

حّق حقه. 
المحطة الثانية حين جاءني هاتف حضرة رئيس الحزب األمين 
مسعد حجل من بيروت لمكتبي في مجلس الشعب بالشام، يأمرني 
رئيس  الشهابي  حكمت  العماد  مع  مستعجالً  موعداً  له  أحّدد  بأن 
أركان الجيش الشامي وأحد المولجين بالملف اللبناني في القيادة 
تعطيني  أن  المجلس  في  الهاتف  عاملة  من  فوراً  طلبت  الشامية، 
شخص  فأجابني  هاتفي  رّن  قليلة  ثواٍن  وبعد  الشهابي،  العماد 
مستعجالً  موعداً  »أري��د  له:  قلت  أن  إلى  ح��اراً،  ترحيباً  بي  رّحب 
حجل،  مسعد  األمين  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  لرئيس 
سألني  »غ��داً«.  له  فقلت  الموعد؟«  تريد  »متى  المتحدث:  أجابني 
في أّية ساعة، أجبته: »في الحادية عشرة قبل الظهر ألعطيه مجال 
هنا  سمير«.  أستاذ  »أم��رك  الجواب:  جاء  بيروت«.  من  الحضور 
استغربت هذا التجاوب السريع من دون أن يعود المتكلم لسؤال 
العماد حكمت؟«.  الشهابي، فسألته: »أال تريد أخذ موافقة  العماد 
أجابني المتكلم: »أنا العماد حكمت، فحين قال لي مدير مكتبي أن 
األستاذ سمير رفعت على الخط، قلت له: هذا أكبر من أن يمّر عبر 
مدير مكتب، حّوله لي مباشرة... لذلك ال ضرورة ألن أستشير أحداً، 
الحزب  رئيس  بحضرة  باالتصال  وقمُت  شكرته  غ��داً«.  والموعد 

األمين مسعد ألبلغه الموعد. 
وفي صباح اليوم التالي، دخل مكتبي في العاشرة والنصف.. 
حّياني وطلب مّني أن أرافقه في لقائه مع العماد الشهابي، فتمّنيت 
عليه أن يذهب وحيداً وعلّلت له السبب بأّن المسؤولين الشاميين 
فيه،  يأخذون راحتهم في الحوار حين ال يكون أي شامي حاضراً 

لذلك آمل أن تذهب وحدك، وسأنتظرك بعد اللقاء.
حضرة  أجابه  ولّما  عني،  حكمت  العماد  سأل  فقد  وبالفعل، 
الرئيس بما علّقت على وجودي، قال العماد حكمت إّن الرفيق سمير 
يعرف الشام جيداً. وكان اللقاء مثمراً، كما نقل لي حضرة الرئيس 
منذ  طلب  إّنه  فوراً  الموعد  تأمين  على  مثنياً  لي  قال  الذي  حجل، 
فتلّكأ  الشام  في  الحزبيين  المسؤولين  أحد  من  اللقاء  هذا  أسبوع 
هذا  زارني  الرئيس،  حضرة  لقول  وتأكيداً  أيام،  وبعد  تأمينه،  في 
بالحرف  وقال  الموعد،  هذا  أّمنت  ألني  معاتباً  الحزبي  المسؤول 
لة مع المسؤولين الشاميين بيدنا  الواحد: »كان يجب أن تبقى الصِّ

فقط«. ساَمَحُه سعاده.... 
المحطة الثالثة حين زارني الرفيق أنطون أبو سليمان في مكتبي 
الداخلي  الحزبي  الوضع  تتناول  مذّكرة  يحمل  الشعب،  بمجلس 
مرفوعة إلى رئيس مجلس الشعب األستاذ عبد القادر قدورة، وتحمل 
توقيع األمين مسعد حجل، وبعد قراءة بعض أسطرها اعتذرت من 
الصديق أبو سليمان بأّني لن أسلّمها إلى األستاذ قدورة، فليأخذها 
راح  وبالفعل  غرفتي،  بجانب  غرفته  وكانت  مكتبه،  مدير  إلى  هو 
الرفيق أبو سليمان وسلّمها إلى مدير مكتب األستاذ قدورة، وما هي 
إال دقائق حتى هتف لي طالباً حضوري، ولما دخلت مكتبه قال لي: 
جاءتني هذه المذكرة من الصديق األستاذ مسعد حجل، أحّولها لك 
لكي تبدي رأيك بها. أجبته بالحرف: »ال رأي لي في مذكرة حزبية 
أّية  لتوجيه  الصالح  المرجع  أنك  أجد  ال  إذ  إليك؛  مرفوعة  داخلية 
مذكرة حزبية إليك. هنا علّق قائالً: إذن خذها وتصّرف بها كما تشاء 

وتراه مناسباً. 
بيروت،  إلى  متجهاً  الثاني  اليوم  في  سيارتي  ركبت  وبالفعل، 
رئيس  حضرة  مكتب  إلى  ودخلت  مباشرة،  الحزب  مركز  وإل��ى 
حردان  أسعد  األمين  وك��ان  قانصو،  علي  الراحل  األمين  الحزب 
حاضراً، سلّمت المذّكرة إلى الرئاسة موضحاً ما حدث مع األستاذ 
قد  األمناء  أحد  أّن  علمت  وقد  دمشق،  في  عملي  إلى  وعدت  قدورة 
ومستغالً  حجل،  مسعد  األمين  توقيع  متوّسالً  المذكرة  تلك  كتب 
عالقته الحميمة باألستاذ عبد القادر قدورة رئيس مجلس الشعب 

في الشام. 
حردان  أسعد  األمين  ضّمت  جلسة  وفي  جداً،  القريب  باألمس 
وبعض أعضاء المجلس األعلى ومجلس العمد، روى األمين حردان 
مشكوراً هذه الحادثة مدّلالً على مناقبّيتي الحزبّية، وقد استغربت 
أن الحادثة قد مضى عليها أكثر من ثالثين سنة وما زالت في ذاكرته 

القومية الصافية. 
أعود لصاحب المناسبة، األمين الذي لم يرحل ولن، ألقول إنه 
حين يتناول في مذكراته وجلساته رفيقاً أو أميناً قام بعمل مناقبّي، 
هذا  تصّرف  في  وفعالّيته  الحزب  قيمة  إلى  يشير  أن  يريد  فألّنه 
الرفيق أو ذاك، ال أن يمتدح أحداً، إذ كان هّمه األول واألخير أهمية 
تواجد الحزب في هذا الموقع، الذي يعطي للرفيق قيمته المناقبية. 
حياته  رفيقة  ناديا،  لألمينة  كانت  األخيرة  وصّيته  أّن  علمُت 
مشرعاً...  يبقى  أن  يجب  األم��ة،  بيت  هذا  أّن  وطيبته:  وعقيدته 

وسيبقى.

اطمئن.. �صتبقى اأبواب بيتك م�صّرعة للحب

جديد الكاتبة مارغو �صوايا خوري 

االمين الراحل مسعد حجل

في  ال��ع��اج  ش��اط��ئ  منفذية  أح��ي��ت 
أب��ي��دج��ان ذك���رى م���رور أس��ب��وع على 
الوطنية  ال��م��ق��اوم��ة  ب��ط��ل  اس��ت��ش��ه��اد 
باحتفال  صالح  فؤاد  الرفيق  اللبنانية 
في  الحسيني  النادي  في  أُقيم  تأبيني 
التاسعة  الساعة  في  وذل��ك  أبيدجان، 
م��ن م��س��اء ي���وم االث��ن��ي��ن ال���واق���ع في 
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حضر االحتفال المنفذ العام وأعضاء 
أبناء  من  كبير  وحشد  المنفذية  هيئة 

الجالية اللبنانية. 
افُتتح االحتفال بآٍي من الذكر الحكيم. 
عن  زلغوط  عدنان  الشيخ  تحدث  ث��ّم 
إل��ى  تحية  ووّج����ه  ال��ش��ه��ادة،  معنى 
ون��ّدد  اللبنانية،  الوطنية  المقاومة 
العدو  بها  يقوم  التي  القمع  بعمليات 

اإلسرائيلي في الجنوب الصامد. 
الكبير  المهجري  ال��ش��اع��ر  وأل��ق��ى 
األستاذ بولس الشرتوني قصيدة قومية 

ألهبت مشاعر الحضور. 
العام،  المنفذ  ألقاها  المنفذية  كلمة 
شقيق  صالح،  حسن  الرفيق  ألقى  كما 

الشهيد، كلمة آل الشهيد. 

كلمة المنفذ العام
المنفذ العام استهّل كلمته بالقول: 

أخواني، أخواتي، رفقائي
الجرح ينطق يا فم
ودم الف������دا يتكلم

فاسكت فإّن��������ك إن
تكلمت الزوابع أبكم

ماذا يقول الحرف في
الشفَتين إن قال الدم

الشهادة هي قمة الوفاء، قمة العطاء، 
وه��ي أرق��ى م��رات��ب ال��ب��ط��ول��ة... وإنها 
إرادة المصير  التي قررت  الخارقة  القوة 
المتفوق  الفعل  هي  الشهادة  والقدر... 
من  وجعل  ال��واق��ع  على  انتصر  ال��ذي 
التاريخية  القفزة  ال��م��درك��ة  الحركة 

التاريخ،  مالمح  غّيرت  التي  الجبارة 
اإلنسان  لقّوة  الحقيقية  الفلسفة  وكانت 
المبدع الذي وضع األسس الحّية لحقيقة 
الفكر والحق والخير والجمال، حيث بنى 
والوطن  باألرض  تعلّقت  قضية  لمقامه 

والوجود... في انتصار البقاء. 
اإلرادي��ة  العالمة  هو  القدس،  شهيد 
الرسولة العالية التي جعلت من التعاليم 
حقيقة الحضارة واإلنسانية النّيرة، وقد 
الجديد،  العهد  إلى  القديم  العهد  فصلت 
حيث هداية عيسى تشّع على العالمين. 

التي  الطريق  هم  ك��رب��الء،  وش��ه��داء 
الخارجة  ال��س��وداء  المعالم  كل  غّيرت 
الفاسقة، حيث جعلت الدين ينتصر على 
كل الخوارج واالنحدارات والكفر، ويرّكز 
حقيقته الخّيرة على كّل الوجود، ويرتفع 
إلى أسمى العوالم الخالدة. ولوال نزيف 
الدم لما تحّطمت العروش الطغاة، ولما 
كانت هناك حكاية حرية وحياة ووجود 

وقضية. 
التي ستجعل  الدم  إرادة  لقد تباركت 
مّنا أحياء من أمة حّية تتخلّص من براثن 
الذين  األع���داء  الغاصبين  المجرمين 
أرادوا نهاية حضارتنا من مركز األبراج، 
وتراثنا  وخيراتنا  أرض��ن��ا  ول��ي��أخ��ذوا 
اآلب��اء  وي��ح��ّط��م��وا وج��ودن��ا م��ن أرض 
الكتاب  سرقوا  وقد  والرسل،  واألج��داد 
والسماء،  واإلنسان  والحضارة  والدين 
واألبعاد  األغ��وار  حتى  جّرحوا  أن  بعد 
»لتجّدن  والسقوط...  واالحتيال  بالكفر 
اليهود«  آمنوا  للذين  عداوة  الناس  أشد 
السيد  قال  ولقد  العظيم(  الله  )ص��دق 
وتفتشون  »س��أرح��ل  عنهم:  المسيح 
عني وتموتون في خطيئتكم – إلى حيث 
ألنكم   – المجيء  تستطيعون  ال  أذه��ب 
يوحنا  )إنجيل  فوق«  من  وأنا  تحت  من 
»وليس  نعلم  هنا  من  الثامن(.  الفصل 
لنا من عدو يقاتلنا في ديننا ووطننا إال 

اليهود«. 

هنيئاً َلك أيها الشهيد، ما جئت ألرثيك، 
بل ألفخر بك أيها الصنديد - أيها البطل 
الوطنية.  المقاومة  صقر   - صالح  فؤاد 
عمر  ال����ورود،  عمر   - ع��ش��رون  ع��م��رك 
الشموع، هنيئاً للجنوب الصامد ولبلدة 
أحشائها،  في  احتضنتك  التي  الصرفند 
قمت  ولقد  ووطنك...  لشعبك  البار  ألنك 
في  العدو  عظام  زلزلت  عمليات  بعدة 
كيانه، هذه رسالتك سأتلوها على المأل، 

قبل الشهادة: 
أعزائي: 

ل��ق��د أردت  ت��ح��ي��ات��ي، ه���ذا ق����دري، 
ال��دم  نزيف  م��ن  أخ���اف  ال  ال��ش��ه��ادة... 
وسأحيا  بالوطن،  آمنت  ألنني  والموت، 
وأنا  األجيال...  الذي سُيفرح  الربيع  مع 
العزيز...  الدم  عطاء  هي  الطريق  أعلم 
شعبي  أنشدها  التي  الحرية  إلى  لنصل 
واستنجدت بها تربتي... إني أشّم رائحة 
أرضي  ستطّهر  التي  العطرة  الشهداء 
األرواح  مع  ألطير  والكفر...  الدنس  من 
الحية  األم��م  تلك  مثلت  التي  الطاهرة 
التي تحّررت من مذّلة األشرار وعبودية 

التاريخ.. 
عروقي  في  تجري  التي  ال��دم��اء  إّن 
 - وجدتها  طلبتها  متى  لألمة  أمانة  هي 
وأصدقائي...  وأحبابي  أهلي  يا  وداع��اً 
وس��أرّد  الواجب  أّدي��ت  لقد  رفقائي  ويا 

الوديعة... وشكراً. 
ودمتم للحق والجهاد

فؤاد صالح
الكرامة  س��ُت��رّد  ف��ؤاد،  يا  أمثالك  من 
وتعود الثقة... أيها الشهداء، يا َمن حملتم 
والتضحيات،  والمشاعر  اآلالم  كل  عّنا 
لتنقذوا هذا الشرف. شالالت الدم تسقي 
األرض  إلينا  لُتعاد  ب��الدي  في  التراب 

واالعتبار.. 
المالحم  أضخم  سيقّدم  الجنوب  هذا 
لقضية الفداء والتحرير، وسيكون العبرة 

لكرامات العرب..

مع  انتصبوا  الذين  الشهداء  ه��ؤالء 
الخلود..  ثياب  وحاكوا  السماء،  نجوم 
فضيلة الشيخ راغب حرب، بالل فحص، 
ي��س��ار م���روة، ع��اط��ف ال��دن��ف، نضال 
الحسنية، فؤاد صالح، حسن درويش... 
وقد حّركوا الضمائر والجحافل المؤمنة 
لتحرير الوطن، حيث أننا مالقون أعظم 

االنتصار ألعظم صبر في التاريخ. 
من ميثاق الشرف، سوف نعلّم أبناءنا 
والصراع  اإليمان  وأجيالنا  وأحفادنا 
وأننا  وال��وط��ن،  الشعب  وح��ب  وال��ف��داء 
ونعمل  الوجود،  على  مقامنا  سنفرض 
نترك  سوف  وحرب،  قتال  جماعة  منهم 
الدماء تسيل كالسيل إلى مصّب األنهار... 
حين نذكر هذا القول: »ال تخافوا الحرب 
بل خافوا الفشل«، سوف نجعل الشمس 
يمخر..  والبحر  تنبت  واألرض  تشرق 
واإلنسان ينشد والحرية ترفرف على كل 
قمة من قممنا التي واجهت كل العواصف 

واألرياح.. 
ه��ذا ه��و األم���ل ال���ذي ي��دخ��ل قلوبنا 
من  ال��ب��الد  لنحرر  وإرادت��ن��ا  وعقولنا 
بطردها  القرار  أخذنا  وقد  الصهيونية 

ودحرها من جبالنا إلى األبد. 
تحية  األم...  تحية  الطفل...  تحية 
حركة  أعظم  إلى  األمة  تحية  الشيخ... 
إلى  البوادر...  معجزة  إلى  التاريخ،  في 
وجه  ستغّير  التي  الوطنية  المقاومة 

األحداث، وتسير بنا إلى النصر األكيد. 
هوامش: 

الرفيق  عن  الكثير  سمعت  كنت 
الشهيد من حضرة األمين أنيس 
األمينين  شقيقيه  ندعو  جــمــال. 
قــاســم وعــبــاس صــالــح إلـــى أن 
ومسيرة  ســيــرة  يفيد  مــا  يكتبا 
الرفيق الشهيد فؤاد، وقد عرفت 
التزامه،  في  مميّزاً  كــان  انــه  عنه 

وفي تفانيه حتى الشهادة.

الجالية اللبنانية في �صاطئ العاج تحيي 

ذكرى اأ�صبوع الرفيق ال�صهيد فوؤاد �صالح     )1( 

بقلم   2020/12/21 االثنين  يوم  »البناء«  نشرت   
اإلعالمية مهى هسي الخبر التالي: 

التوّحد  ألطفال   CARE مركز  إدارة  من  بدعوة   «
لقصتين  حاشد  توقيع  حفل  أقيم  بحرصاف،  فرع   /
موجهتين لألطفال بعنوان »رورو« و »جيسي« للكاتبة 
»رالف  الشاب  تصميم  ومن  الخوري«  صوايا  »مارغو 
والذي  عاماً  عشر  اثني  العمر  من  البالغ  الحسيني« 
يعاني من اضطراب طيف التوّحد. وقد أقيم الحفل في 
مركز بحرصاف مع مراعاة التدابير الوقائية كافة. علماً 
رسم  بمخيلته  استطاع  وقد  أحد  يساعده  لم  رالف  ان 
طفولته.  منذ   CARE تلميذ  وهو  الحكايتين  تفاصيل 

وقد وقع رالف القصص بغبطة والكثير من الحب.
*

الكاتبة السيدة مارغو هي شقيقة الرفيق توما صوايا، 
كنت  الذي  خوري  عفيف  الممّيز  الراحل،  الرفيق  عقيلة 
نشرت عنه في أكثر من مناسبة، وكان يتمتع بكثير من 
مارغو  والسيدة  فضائل االلتزام القومي االجتماعي)1( 
باألطفال،  الخاصة  القصص  من  العديد  نشرها  الى 

أصدرت كتاب »تراث«.
الكلمة  عنها  نشرت  كنت   2019/10/30 بتاريخ 
التالية، أعيد تعميمها لمزيد من فائدة التعريف عن أديبة 

لها حضورها الالفت في عالم قصص األطفال.
» عرفُت المربي، والرفيق القدوة، عفيف خوري بعد ان 
كنت سمعُت عنه الكثير، واذ خبرته بنفسي، وجدت ان ما 
كنُت سمعت، أقل مما هو عليه من اخالق النهضة، ورفعة 
المناقب. كنت اتردد الى منزله في »ضهور الشوير« كلما 
تسنى لي من وقت، فأفرح بالكثير مما يملك، الى ان وافاه 

االجل فكتبت عنه قطعة من القلب والوجدان)1(.
ومثله عرفت عقيلته السيدة مارغو صوايا، فوجدت 
كتبها  من  بعضاً  لها  ق��رأت  ان  الى  مماثالً،  تمّيزاً  فيها 
االطفال  ادب  في  حضورها  فاحتلّت  لالطفال،  المعدة 
بعد ان كانت اثبتت حضورها لسنوات طوال في عالم 

التربية .
عنها قالت المميزة السيدة ريما داغر ابي خير: 

عفيف  االس��ت��اذ  من  تزوجت  الشوير.  في  ُوِل���دت   «
مارست  رندة.  هال،  نداء،  اوالد:  ثالثة  وأنجبا  خوري، 
مهنة التدريس مدة 48 سنة، في مدرسة النهضة، وفي 
الشويفات الدولية في لبنان وأبو ظبي. حازت شهادة 
كلية  في  االطفال  ري��اض  لمعلمات  التدريبية  ال��دورة 
للدمى  تدريبية  ب��دورة  قامت  كما  الجامعية.  بيروت 
المتحركة. شاركت مع الجمعية الكويتية لتقّدم الطفولة 
في قبرص في كتابة القصص. من مؤلفاتها: مسرحية 

وعشر  البيعة«  »فكست  بعنوان  المتحركة  للدمى 
قصص لألطفال وبعض المقاالت التراثية واالجتماعية 

المتفرقة.
وكتاباتها  والتراث،  الطفولة  بين  ممتد  زمن  كلماتها 

حكاية عمر تستل منها عبراً ورموزاً.
هي كزهرة البيلسان شّقت طريقها الى النور، فانتشر 
وفرحاً،  محبة  الطفولة  تحاكي  قصص  في  طيبها  عبق 
وكنوز  القيم  تحمل  االمس  بنار  مشتعلة  حكايات  وفي 

الروح ».
*

أما المناسبة فهي صدور كتاب التراث الذي سطرت 
الشوير،  ال�77 معلومات شائقة عن بلدة  في صفحاته 
واالدراج  والينابيع  االعين  لجهة  االبناء  عرفها  قلما 
غابت  انما  االج��داد،  عرفها  التي  والتقاليد  والمعاصر 
بمعظمها عن الجيل الجديد، فاتت السيدة مارغو لتكشف 
عنها وتعّرف ابناء الشوير على ما كان يعرفه اجدادهم.

ألف تحية الى السيدة مارغو صوايا خوري، وشكراً 
من  لكل  وشكر  تحية  وألف  كلمتها،  على  ريما  لالديبة 
يترك بصمات حلوة في حياته، ويترك للمستقبل الكثير 

من تاريخنا الذي يجب ان ُيقرأ  وان  ُيحفظ ».
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Æ U�u�DL�« WLJ�� v�« t�ÒOC� W�U�ù Î «bONL� oOI���« w{U� ÂU�√ Â√  «b�u� 
 b�e�  Î UL�—  ÊUM��  q��  ¨dL��L�«  ‰UH�ù«  q�  w�Ë  ¨U�Ë—u�  ¡U�Ë  WN�«u�  w�
 sOF�—√Ë W�L�Ë W�U�≈ ·ô¬ W�� s� d��√ u�  UO�u�«Ë  U�U�ù« w� oKI�« s�
 w�  WIzUH�«  W�UMF�«  ÂU��√  eON��Ë   U�U�ù«  b�«e�  sO�  ‚U���«  w�Ë  ¨…U�Ë  W�U�
 bL��  —u��b�«  o�U��«  W�B�«  d�“Ë  oK�√  ¨W�U��«Ë  WO�uJ��«   UOHA��L�«
 …d�_«  œu??�Ë  sO�  WOD�Ë  WK�dL�  dO�K�  W�d�  ¨å¡UM��«ò  d��  ¨WHOK�  œ«u??�
 …d�_« w�Ë ¨r�_« WIK��« w� U�Ë—u� WN�«u� w� ¨WIzUH�« W�UMF�« ·d�Ë W�œUF�«
 W��UFL�« qF�� WHOK� œUI��U� WK�dL�« Ác�Ë ¨sO���Ë_« b�Ëe� …eN�Q� …œËeL�«
 U�bM�Ë ¨sO���Ë_U� …œËe� …d�Q� WOzUHA��« W��UF� UNOK� ‰Ë√ j�� WO�eML�«
 `O��  ô Î «bIF� Î UO��Ë Î UOMI�  ÎöL� U�eON�� q�L� w��«  ¨WIzUH�«  W�UMF�«  ·d� dOB�
 …œ ÒËeL�«  …d�_«  s�  ·ôü«  eON��  sJL�  ULMO�  ¨UNM�   U�L�«  eON��  s�  Y�b��«
 ¨t�O�UFH� t�I�Ë t�ËdA� WO�«u� vK� bO�Q��« »U� s� WHOK� ‰U�Ë ¨sO���Ë_U�
  UOHA��L�«  w�  …d??�_«  q�  eON��Ë  WLNL�«  Ác�  w�u��  ÒbF���  Ÿu��√  ‰ö�
 ¨sO�UBL�«  s�  ·ôü«  ‰U�I��ô  œ«bF��ô«Ë  ¨sO���Ë_«   «œ ÒËeL�  WÒO�uJ��«
 iF�Ë ¨tO�UB� q� W��UF� vK� —œU� W�“_«Ë œ—«uL�«  …—«œ≈  s��√ «–≈  ÊUM��Ë

ÆW�—u� w�UB�
  U�UIK�« œ«dO��« Êu�U� —«d�≈

  U��ML�« Â«b���« rOEM� v�« w�«d�« —dJL�« q�FL�« Êu�UI�« Õ«d��« »«uM�« fK�� Òd�√Ë
 b�bL��  oKF�L�«  —dJL�«  q�FL�«  Êu�UI�«  Õ«d��«  Òd�√  UL�  ÆÎôbF�  ¨U�Ë—u�  W��UJL�  WO�D�«
 q�FL�«  Êu�UI�«  Õ«d��«  Òd�√Ë  ¨—«–¬  d�¬  v��  189  Êu�UI�«  w�  UNM�  ’uBML�«  `�—UB��«
 s� Î «—U���« W�dA� wM�ô« …b�U� vK� W�Ëb�« ‚UH�≈Ë ‰«u�_« W�U�� …“U�≈ v�« w�«d�« —ÒdJL�«

Æq�IL�«  ◊U��
 W�K��«  ¡UN��«  bF�  qOK�  s��  wK�  VzUM�«  åd�d���«Ë  WOLM��«ò  WK��  uC�  b??�√Ë
 U�  q�ò  Ê√  ¨Íd�  tO��  fK�L�«  fOz—  W�Uzd�  uJ�O�Ë_«  dB�  w�   bI�  w��«  WOF�dA��«
 jI�  q�«u��«  l�«u�  vK�  —U��√  WO�UO��«  WI�DK�  jI�  vDF��   U�UIK�«  Ê«  s�  ‰UIÔ�
 qJ� ÎUF�d� W�uJ� qOJA� v�≈ ‰u�u�« w� WKJAL�« vI��ò ∫·U{√Ë ÆåW�B�« s� W�—U�Ë
 …œUOI�«  »UO�  W�O��  s�«uLK�  ÊUM�L�ô«  sO�Q�  s�  …e�U�  vI���  UN�OL�√  vK�  sO�«uI�«

ÆåbK��« s� W�cOHM��«
 dO�� —U��S� ÂU� »«uM�« fK��ò Ê√ w�«d� r�U� VzUM�« W�B�« WM�� fOz— b�√ ¨Á—Ëb�
 s�  U�UIK�« vK� ‰uB��« ÊUM�� vK� —ÒcF� ÊUJ� Á—«d�≈ r�� r� u�Ë  U�UIK�« Êu�U� —«d�S�
 ÎU�UI� c�QM�ò ∫l�U�Ë ÆåjI� —e�U� fO�Ë  U�dA�« qJ� l {Ë Êu�UI�«Ë WOL�U� W�d� Í√
 Áœ«dO��« sJL� WI�«uL�« ÒwMOB�« ÕUIK�« c�Q� Âu�Ë WOL�UF�« W�B�« WLEM� s� t� ÎU�d�F�

ÆåUNMO�
 Íc�«  —U���«  bN��«Ë  WO�UOM�«  W�B�«  WM��  ¡UC�«Ë  fOz—  qLF�  Íd�  fOzd�«  Á Òu�Ë
  U�dA�«  W�U�  ÂU�√  ‰U�L�«  Êu�UI�«  «c�  `O��  Ê√  »u�Ë  vK�  Î«œÒbA�  Êu�UI�«  “U��ù  ‰c�
 …—Ëd{ l�dA��« q�ò ÎUHOC� ¨U�Ë—u� W��UJL�  U�UIK�« œ«dO��ô ’U��« ŸUDI�«Ë WO�D�«
 U�b�  Òf�ò  Í—u��b�«  Òo�  q�bF��«  sJ�Ë  ¨W�U�d�«  U�bF�Ë  l�dA��«  Á—Ëœ  »«uM�«  fK��Ë

ÆåÂuO�« Êu�UI�« hÒK�� ÎUF��
  UO�ö�  ô  Ê√  tK�«b��  ‰ö�  VzUM�«  w�«d�uL�b�«  ¡UIK�«  WK��  uC�  `{Ë√  ¨t�N�  s�
 Ác�  Â«b���U�  Ê–ù«  wDFÔO�  s?? Ó�  u�  t??�_  WO�ËR��  q�  W�B�«  d�“u�  WOzUM���«

Æ U�UIK�«
 W�œUB��ô«  ·ËdE�«ò  Ê√  v�≈  w�Ëe��  œ«R�  VzUM�«  wM�u�«  —«u��«  »e�  fOz—  —U�√Ë
 dO��  r��  Â«e��«  Âb�  vK�  ÎUO�K�  X�JF�«  ÊuO�UM�K�«  UN�  dL�  w��«  W�—eL�«  WO�UL��ô«Ë
 …œ—  „UM�ò  Ê√  ÎU�{u�  ¨åw�UL��ô«  b�U���«Ë  w�eML�«  d���«Ë  WOzU�u�«   «¡«d�ùU�  rNM�
 vK�  ”UM�«  Á«d�  Íc�«   uL�«  Èd�  UM�_  ¨UMK�√   U�KD�L�  w�UOM�«  fK�L�«  s�  W�b�  qF�

Æå UOHA��L�«  »«u�√
 sOM�«uL�«  s�  ·ôü«   «dA�ò  Ê√  v�≈  åÊ√  w�  Ê√ò  …UMI�  Y�b�  ‰ö�  ¨w�Ëe��  XH�Ë
 Î «e�d�  37  „UM�ò  Ê√  Î «b�R�  Æåp�–  UMOK�  r���  wAH��«  W���  sJ�  ¨‰UH�ù«  s�  —dC���
 s�  ÊUM��  w�  sOK�R�  Î «e�d�  80  Ë√  70  UM�b�  s��  ¨rFD�«  «c�  ¡UD�ù  sOK�R�  Êu�uJO�
 e�«dL�« Ác� Â«b���« vML�√ ¨WO�B�« W�UMFK� W�B�« …—«“Ë s�Ë WOL�UF�« W�B�« WLEM�

Æå37 s� ôb� rOFD�K� e�d� 100 UM�b� ÊuJO�
 sL�d�«  b��  —u��b�«  W�bFL�«Ë  WO�u�d��«  ÷«d�ú�  WOM�u�«  WM�K�«  uC�  `{Ë√Ë
 ¡UÒ��√  s�  w�B�«  ŸUDIK�  v�Ë_«  WK�dL�«  w�  ÊUM��  w�  vDF��   U�UIK�«ò  Ê√  Í—e��«
  U�UIK�«ò ÒÊ√ ·d� u�√ ·d� ¡U��_« VOI� XH� ULO� ÆåsOÒM�LK� Òr� sOHF�Ô�Ë sO{dL�Ë
  UH�UCL�«Ë  sO��d�  vK�  UNÒK�  `ML�  w�Ë  W�L�«  w�  90?�«  UN����  ‚uH�  W�UM�  wDF�

ÆåWKOK�
 »U�œ  ÊU��  ‰UL�ô«  n�dB�  W�uJ�Ë  Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  U�Oz—  l�ËË
 W�UF�«  W�B�«  …—«“Ë  W�“«u�  v�«  W�UF�«  W�“«uL�«  w�UO��«  s�  œUL��«  qI�  Âu�d�
 a�—U��  l�uL�«  bIF�«  WLO�  s�  WO�U��«  WF�b�«  b�b���  Æ‰Æ‰  Ø26.432.000Ø  WLOI�
 W�B�«  WLEML�  WF�U��«  Covax  WBM�Ë  W�UF�«  W�B�«  …—«“Ë  sO�  2020Ø10Ø10
 s� W�d� ©n�« Êu�ö�Ë W�LF��Ë ÊU�uOK�® Ø2730.000Ø ÊUM�� t��uL� e�� WOL�UF�«
 sO�uOK�®  Ø2.100.000Ø  v�«  ·UCÔ�  …œbF��  WOL�U�   U�d�  s�  Covid≠19   U�UI�

ÆPfizer W�d� tM�R�� ÕUI� ©n�√ W��Ë
 WLOI�  WM�e�  WHK�  W�U�û�  UOKF�«  W�ON�«  ¡UD�ù  WOzUM���ô«  WI�«uL�«  Êu�  l�Ë  ¨p�c�
 vK�  ËdO� Q�d� —U�H�« W�O�� s�—dC�L�« vK�  rO�d��«   «b�U��  l�“u��  …dO�  —UOK�  50

Æ‰u�ú� ÎUI�Ë ÎUI�ô W�uJ��« W�Uz— U�—bB� Ê√

% 94 W��M� Â«e��«
 o�UML�« nK��� w� ÂU� t�� ÎU�«e��« ÂUF�« ‰UH�ù« s� w�U��« ÂuO�« bN� ¨p�– ÊuC� w�
 v�≈  wK�«b�«  s�_«  Èu�   bL�Ë  Æ…œËb��  XOI�  w��«  ‚Ëd��«  iF�  ¡UM���U�  ¨WO�UM�K�«
 —«d�   «¡UM���«   «—UO��«  »U��√  WH�U��  Âb�  s�  b�Q�K�  WKIM��Ë  W��U�  e�«u�  W�U�≈
 ÈuI� W�UF�« W�d�bL�«  —b�√Ë Æ «bK��«Ë ÊbL�« q�«b� bM�  U�—Ëœ …dÒO�� ¨‰u���« dE�
 ÂUF�«  ŸuL�L�«  mK�Ë  ¨‰UH�ùU�  WÒO�UM�K�«  o�UML�«  Â«e��«  V��  s=O�Ô�  ÎôËb�  wK�«b�«  s�_«

ÆW�L�«  w�  94¨19
 ◊U�{  lL���  YO�  Î̈U�U�  Î «—UHM��«  w�uJ��«  Í«d��«  w�  À—«uJ�«  …—«œ≈  W�d�   bN�Ë
 24?�«  —«b�  vK�  ÂUF�«  s�_«Ë  wK�«b�«  s�_«  Èu�Ë  gO��«  s�  WHK���  WOM�√  …eN�√  s�
 wIK�Ë ¨÷—_« vK� WOM�_« …eN�ú�  UNO�u��« —«b�≈Ë  «¡«d�ù« oO�D� W��«uL� ¨W�U�
 WOMI��«  q�UAL�«  W��UF�Ë  rN�«—U�H��«  vK�Ë  UNOK�  Òœd�«Ë  WO�Ëd�J�ù«  sOM�«uL�«  qzU�—

Æ U�KD�« ‰U�I��« ÂUE� qDF� s� W��UM�« WOMI��« q�UAL�« pK�Ë rN{d�F� w��«

‰UH�ù« —«d� oO�D� t�«u� q�UA�
 jGC�«  W�U��  w�  À—«uJ�«  …—«œ≈  t�«u�  w��«  q�UAL�«  ÒÊS�  å¡UM��«ò   U�uKF�  o�ËË
  U�KD�«  W�U��  V���  åWO�Ëd�J�ù«  WBML�«ò  Ë√  ÎUO�Ëd�J�≈   U�KD�«  ‰U�I��«  ÂUE�  vK�
 ‰Ë_«  W�d���«  UN�√  ULÒO�  ô  Èd�√  WOMI�  q�UA�  v�≈  W�U{≈  ÆåWOK��K�ò  W� ÒuLL�«Ë  W�b��«
 vK�   U�K�  ÊuK�d�  s�c�«  sOM�«uL�«ò  ÒÊ√  v�≈  W�U{≈  ÆÊUM��  UN{u��  w��«  UN�u�  s�
 v�≈  —UBÔO�Ë  ¨rNMJ�  s�U�√Ë  rN�U�u�  b�b��  Íd�O�  WOK���«Ë   UJM�«Ë  Õ«eL�«  qO��
 t{ÒdF�  w�U��U�Ë  ‰U�I��ô«  ÂUE�  vK�  jGC�«  n�UC�  p�–  ÊuJ�  ÎUOzUC�  rN�I�ö�
 WI�«uL�U�  œd�«  Ë√  ‰ Òu���«   U�K�  vK�  œd�«  d�Q�  Î̈UC�√  q�UAL�«  s�Ë  ÆÆåWOMI�  ‰UD�_
 ‰U�—≈ ÊËbO�� ô sOM�«uL�« s� dO�� œb� œu�Ë w� “d�_« WKJAL�«Ë ¨W� ÒuL�  U�K� vK�
 WÒOBM�«  W�U�d�«  W�b�  qOGA�  v�≈  À—«uJ�«  …—«œS�  l�œ  U�  w�Ëd�J�ù«  ÂUEM�«  vK�  VK�
 v�≈  WKJA�   œ—Ë  bI�  ÎUC�√  å¡UM��«ò  XLK�  U�  V���Ë  Æ U�KD�«  ‰U�—≈  qON���  W�œUF�«

 rN� `L�� ÎU�d� ÎUL�— rNOIK� r�— sOH�U�L�« iF� o�� j�{ dC�� d�d�� s� sOOMFL�«
 Êd�I� Ê√  V�� q� Ãu�uK�  Ì·U� dO� Íd��«  r�d�«  Ê√  sÒO��  WF�«dL�«  bF�Ë sJ� ÆÃËd��U�
 ÕUL��« ÂbF�  U�dD�« w� …dA�ML�« e�«u��« vK� WÒOM�_« ÈuI�« XLÒL� UL� ÆWI�«u� WLKJ�

ÆÊ–S� ô≈ ‰ Òu���U� s�b�UI�L�« sO�dJ�FK�
 À—«uJ�«  …—«œ≈  W�d�  ¨f�√  »U�œ  ÊU��  —u��b�«  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—  bIH�Ë
 ŸU�bK� vK�_« fK�LK� ÂUF�« sO�_«Ë dJ� WM�“ …d�“u�« tI�d� ¨UNO� qLF�« dO� vK� U ÎFKD�
 qLF�«  dO�  ‰u�  W�dG�«  …—«œù  ÎUO�Ë«  ÎULOOI�  sLC��  ÎU{d�  ÂÒb�  Íc�«  dL�_«  œuL��  ¡«uK�«
 ÊËUF��«  v�≈  ÎUO�«œ  ¨WFH�d�  Â«e��ô«  W���  Ê√  »U�œ  b�√Ë  Æ‰UH�ù«  —«d�  oO�D�  W��«u�Ë

ÆdzU���« q�Q� W�FB�« WK�dL�« d�dL�� b{UF��«Ë
 dO� »U��_ ‰ Òu��K� VK� n�√ 17 s� d��√ XC�— …—«œù« ÒÊS� å¡UM��«ò  U�uKF� V���Ë
 ÍÒdA�  XK��  ULO�  ‰u���«   U�K�  s�  d��_«  W��M�«   ËdO�  WL�UF�«  XK��  UL�  ÆWFMI�
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7ريا�سة / ت�سلية
الدورّي الأميركّي بكرة ال�سّلة للمحترفين

فوز ناغت�ش على واريورز بف�سل يوكيت�ش

كرمى ل�سالح »الريدز« يغ�ّش النظر عن رامو�ش!

كاأ�ش ال�سوّبر الإ�سبانّي بكرة القدم

بيلباو ُيق�سي الريال ليلتقي البر�سا

وفاة الدّراج الفرن�سي بيار �سيربان 

والأرجنتيني بينافيدي�ش بطاًل لدراجات داكار
بيار  الفرنسي  ال���دراج���ات  س��ائ��ق  ت��وف��ي 
شيربان خالل نقله إلى فرنسا، متأثراً باإلصابة 
التي تعّرض لها في رأسه جراء سقوطه خالل 
الذي   2021 دكار  رالي  من  السابعة  المرحلة 
أقيم في السعودية، بحسب ما أعلن المنظمون 

في بيان. 
بالطائرة  نقله  »أثناء  أنه  البيان  وأوض��ح 
الطبية من جدة إلى فرنسا توفي )رجل األعمال 
سقوطه  إثر  بجروحه  متأثراً  عاماً(   52 البالغ 
في  سكاكا   - حائل  السابعة  المرحلة  خ��الل 

العاشر من كانون الثاني الحالي«.
كيفين  األرجنتيني  ت��ّوج  أخ��رى  جهة  من 
داكار  بسباق  الجمعة  )هوندا(  بينافيديس 
لفئة الدراجات النارية، في ختام المرحلة ال�12 
األخيرة بين ينبع وجدة التي أحرزها األميركي 

ريكي برابيك )هوندا( حامل لقب 2020.
وفي الترتيب العام، يتفّوق بينافيديس على 
برابيك ب�4:56 دقائق و15:57 على البريطاني 
سام سندرالند )كيه تي أم( الذي أحرز مرحلة 

الخميس الماضي، ما قبل األخيرة.

كأس  نهائي  إل��ى  بيلباو  أتلتيك  ت��أّه��ل 
على  تغلّبه  بعد  القدم  لكرة  اإلسباني  السوبر 
التي  المباراة  في   1-2 بنتيجة  مدريد  ريال 
نصف  الدور  ضمن  الخميس،  مساء  جمعتهما 

النهائي من المسابقة. 
الفوز  تحقيق  في  بالفضل  بيلباو  ويدين 
هدفي  سّجل  الذي  غارسيا  راؤول  نجمه  إلى 
18 و38، فيما  الدقيقتين  الباسكي في  الفريق 
الفرنسي  الوحيد  مدريد  ري��ال  ه��دف  سّجل 

كريم بنزيما في الدقيقة ال�73 من عمر اللقاء. 
وبهذا الفوز، ضرب أتلتيك بيلباو موعداً مع 
اإلسباني  السوبر  كأس  نهائي  في  برشلونة 

المقّررة إقامته غداً األحد. 
بطاقته  حجز  برشلونة  أن  ذكره،  والجدير 
سوسيداد  ري��ال  على  بتغلبه  النهائي  إل��ى 
الوقتين  انتهاء  بعد   2-3 الترجيح  بركالت 
األص��ل��ي واإلض��اف��ي ب��ال��ت��ع��ادل ب��ه��دف لكل 

منهما.

و14  نقطة   23 يوكيتش  نيكوال  سجل 
ليقود  حاسمة  ت��م��ري��رات  وعشر  متابعة 
غولدن  على  الفوز  إلى  ناغتس  دنفر  فريقه 
104 ضمن منافسات   � 114 ستيت واريورز 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفين. 
وسجل كل من ويل بارتون وجمال موراي 
17 نقطة لدنفر ناغتس الذي حقق بذلك هذا 
ست  مقابل  له  السادس  االنتصار  الموسم 
ستيفن  سجل  اآلخر،  الجانب  وعلى  هزائم. 
تلقى  الفريق  لكن  لواريورز  نقطة   35 كاري 
مقابل  الموسم  ه��ذا  له  السادسة  الهزيمة 

ستة انتصارات. 
 27 وود  كريستيان  أحرز  آخر،  لقاء  وفي 
روكتس  هيوستن  ليقود  متابعة  و15  نقطة 
إلى الفوز على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 

 .105  �  109
صفوف  ف��ي  ب����راون  سترلينغ  وت��أل��ق 
نقطة   23 للفريق  سجل  حيث  روك��ت��س، 
حاسمة،  تمريرات  وثالث  متابعات  وسبع 
أربعة  إلى  انتصاراته  عدد  الفريق  ليرفع 

مقابل ست هزائم.
شيك  البديل  أح��رز  حامية،  مباراة  وفي 
سيفنتي  فيالدلفيا  ليقود  نقطة   31 ميلتون 
على  أيام  ثالثة  في  الثاني  لفوزه  سيكسرز 
ضيفه  على  انتصر  بعدما  هيت،  ميامي 
عن  مختلفة  المباراة  وجاءت   ،108-125
 .134-137 تلك التي انتصر فيها سيكسرز 

بداية  في  مرات  خمس  النتيجة  وتغّيرت 
نقاط  تسع  سيكسرز  أحرز  أن  إلى  متكافئة 
بفضل   30-38 األول  الربع  لينهي  متتالية 

تسجيل ميلتون تسع نقاط. 
سيطرته  األرض  صاحب  أحكم  ثّم  ومن 
 25 على زم��ام األم��ور ووص��ل ال��ف��ارق إل��ى 
ظل  ف��ي  الثالث  ال��رب��ع  منتصف  ف��ي  نقطة 
وبام  باتلر  جيمي  غياب  من  هيت  معاناة 

أديبايو. 
دف��اع  أم���ام  هيت  م��ح��اوالت  تفلح  ول��م 
التاسع  ان��ت��ص��اره  حقق  ال���ذي  سيكسرز 
المركز  ليحتل  الموسم  هذا  مباراة   13 في 
بوسطن  خلف  الشرقي  القسم  في  الثاني 
حامل  وصيف  هيت،  تلقى  فيما  سيلتيكس، 
مباريات  عشر  في  السادسة  الهزيمة  اللقب، 

11 في الشرق.  ليحتّل بالمركز 
وبعد تسجيله 45 نقطة واستحواذه على 
اكتفى  الماضي  الثالثاء  يوم  مرتّدة  كرة   16
سيكسرز  الع��ب  إمبيد  جويل  الكاميروني 
على  واالس��ت��ح��واذ  ن��ق��اط  تسع  بتسجيل 
ميلتون  وتصدر  فقط!  مرتدة  ك��رات  خمس 
فيما  نقطة   31 وله  سيكسرز  مسجلي  قائمة 
أرق��ام  ثالثة  سيمونز  بن  األسترالي  حقق 
واالستحواذ  نقاط  عشر  بتسجيل  مزدوجة 
 12 إلى  باإلضافة  مرتّدة،  كرات  عشر  على 

تمريرة حاسمة. 
وكان دنكان روبنسون األكثر تسجيالً في 
صفوف هيت برصيد 22 نقطة وتبعه جابي 

21 نقطة. فينسنت وله 
إنديانا  تغلّب  أخ���رى،  م��ب��اري��ات   وف��ي 
 111 بليزرز  تريل  بورتالند  على  بيسرز 
تشارلوت  على  راب��ت��ورز  وتورونتو   87  �

هورينتس 111 � 108.

أندية عدة في أوروبا في حالة تأّهب  كانت 
راموس،  سيرجيو  المخضرم  المدافع  لمراقبة 

لكن أحدها انسحب من السباق. 
ليفربول  استبعد  فقد  الواقع  أرض  وعلى 
البالغ  راموس  الالعب  ضّم  احتمال  اإلنكليزي 
 ،»The Athletic«  34 عاماً، بحسب صحيفة

والسبب يعود لما حدث في نهائي دوري أبطال 
ريال  به  ف��از  ال��ذي   ،2018 العام  في  أوروب��ا 
مدريد على حساب الريدز، عندما تسّبب خاللها 

راموس في إصابة صالح بالكتف. 
كييف،  في  أقيمت  التي  المباراة  تلك  وفي 
ينس  الملعب، ولم  لمغادرة  صالح  اضطر 

أن  الصحيفة  وذك��رت  ح��دث.  ما  ليفربول 
استبعاد  قّرر  كلوب  يورغن  ليفربول  مدرب 
بشكل  حساباته  م��ن  المخضرم  المدافع 
كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة مالبس 

الفريق. 
ينهي  إذ  مجهوالً،  راموس  مستقبل  يزال  وال 

في  األبيض  النادي  مع  عقده  مدريد  ريال  قائد 
حزيران المقبل ولم يجدد مع النادي حتى اآلن، 

بسبب الخالف على طول مدة العقد الجديد.
 ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي، أبرز 
المدافع  خدمات  على  بالحصول  المهتمين 

اإلسباني.

لعبونا... والفر�ش ال�سائعة!
{ إبراهيم وزنه

من  الكثير  منهم  سمعت  الجميل،  الكروي  الزمن  نجوم  من  كبير  لعدد  استصراحي  ضوء  في 
األندية  وق��وف  حول  وتفاصيلها  مجرياتها  ت��دور  التي  تلك  خصوصاً  المؤلمة،  »الخبريات« 
ومسؤوليها الفاعلين سّداً منيعاً أمام تحقيق رغباتهم في خوض تجارب احترافية خارج لبنان. 
األندية  عن  المسؤولون  يعمد  كان  ما  غالباً  الخارجية  والمنتخبات  الفرق  ضد  مشاركة  كل  فبعد 
إلى  العودة  رحلة  خالل  لهم،  تقّدمت  التي  بالعروض  المجلّين  نجومهم  إبالغ  إلى  والمنتخبات 
الفريق  صورة  على  المحافظة  بحجة  الفرص  تضيع  كانت  وهكذا  لبنان...  في  وأحياناً  لبنان 
وقوته وفاعليته على الصعيد المحلي! لن أخوض في استعراض األسماء التي واجهت مثل هذه 
المحّطات... وهم بالعشرات. وفي السياق عينه، تعود بي الذاكرة إلى جلسة جمعتني مع رئيس 
نادي التضامن صور األسبق علي أحمد في العام 2001 في مكتبه بحضور العب التضامن الواعد 
في تلك الفترة رضا عنتر، يومها لمست المزيد من اهتمام الرئيس بتحقيق رغبة العبه الذي تلّقى 
الخارجي  التألق  سبحة  كّرت  ثّم  ومن  هامبورغ،  نادي  مع  وتحديداً  ألمانيا  في  لالحتراف  عرضاً 
ألمانيا  الكروية في  إلى كولن لتستمّر مسيرته  إلى فرايبورغ وبعده  الموهوب لينتقل  مع الالعب 
2009، وعلى الطريق نفسها سار يوسف محمد، وأيضاً كان لعلي أحمد اليد الطولى  حتى العام 
في تسهيل أمره ومساعدته لتحقيق أحالمه. وباالنتقال إلى هذه األيام، يبدو أن العقلية قد تغّيرت 
وقفتهما  الساحل  وشباب  العهد  نادي  لرئيسي  يسّجل  وهنا  األندية،  إداريي  عند  مقبولة  بنسبة 
والعراق  وماليزيا  الخليج  في  احترافية  تجارب  خاضوا  الذين  العبيهم  من  عدد  تجاه  المشّرفة 

وإيران وغيرها من الدول.
آن األوان، لندرك أن االحتراف الخارجي لنجومنا المحليين، سينعكس إفادة كبيرة على أنديتهم 
التأقلم  المنتخبات الوطنية وعلى عوائلهم، ففي االحتراف اكتساب للخبرات والفّنيات مع  وعلى 
على أساليب لعب جديدة جّراء االحتكاكات الخارجية مع فرقهم، ناهيكم عن تأمين العيش الكريم 

في بلد متخم بالخالفات والمشاكل على أكثر من صعيد.
بناء على ما ذكرت، أدعو األندية أن تعمل كل ما بوسعها لمساعدة العبيها على االستفادة من 
أي فرصة تسنح لهم راهناً ومستقبالً، وفي الوقت عينه أدعو الالعبين إلى بذل المزيد من االهتمام 
والجهد وااللتزام مع أنديتهم ومدربيهم وزمالئهم سعياً الرتقاء مستوياتهم الفّنية والفوز بفرصة 

االحتراف والتألق. في بلدنا مواهب كثيرة، بحاجة إلى التوجيه والتثقيف والرعاية... 
ويبقى األمل بوالدة نجوم جدد، وإدارات متفّهمة وواعية.

التحاد الآ�سيوّي لكرة القدم

يحّدد مواعيد جديدة لبطولته
أرسل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم كتاباً إلى االتحاد اللبناني يبلغه بموجبه بإلغاء بطولتي كرة 
القدم للصاالت التي كانت مقّررة في الكويت  2020 وكرة القدم الشاطئّية في تايالند 2021، مؤكداً 
 2022 أن االتحادين الكويتي والتايلندي سيستضيفان النسخة التالية من البطولتين في عامي 

و2023 توالياً.
وذكر اآلسيوي في كتابه أن هذه القرارات هدفها حماية مصالح جميع األطراف المشاركة بسبب 
حجم المخاطر التي يفرضها وباء كورونا. وأشار إلى أنه وفي حال قرر االتحاد الدولي المضي قدماً 
في تنظيم كأسي العالم لكرة الصاالت والكرة الشاطئية في النصف الثاني من العام 2021، فإن 

االتحاد اآلسيوي سيتواصل مع االتحادات األهلية بهدف ترشيح ممثليه في الوقت المناسب.
وفي السياق عينه، قّرر االتحاد اآلسيوي إلغاء بطولتي الشباب )دون 19 عاماً( في اوزبكستان 
المسابقتين  من  التالية  النسخة  يستضيفا  أن  على  البحرين  في  عاماً(   16 )دون  والناشئين 

كالتالي:
� أوزبكستان: كأس آسيا )دون 20 عاماً( في العام 2023

� البحرين: كأس آسيا )دون 17 عاماً( في العام 2023
 )20 )دون  الشابات  لبطولتي  اآلسيوية  للتصفيات  جديدة  مواعيد  اآلسيوي  االتحاد  وحدد 

والناشئات )دون 17( على الشكل التالي:
آب   22 لغاية   14 ستقام من  عاماً(   20 )دون  للشابات  اآلسيوية  التصفيات  االولى  الجولة   �
و21  آذار 2021. في ما ستقام الجولة الثانية من 3 إلى 7   13 بين  مقررة  كانت  أن  2021  بعد 

تشرين االول 2021.
� الجولة األولى من التصفيات اآلسيوّية للناشئات )دون 17 عاماً( ستقام من 18 إلى 26 أيلول 
2021 بعد أن كانت مقّررة سابقاً بين 3 و11 نيسان 2021. فيما الجولة الثانية سُتقام من 8 الى 
12 كانون األول 2021. هذا وأعلن اآلسيوي أن نهائيات كأس آسيا 2022 للسيدات ستقام خالل 

الفترة الممتدة من 20 كانون الثاني إلى 6 شباط 2022 بحسب موعدها الجديد.

المهاجم ال�سورّي عمر خربين يوّدع الهاللّيين
ال��س��وري،  ال��م��ه��اج��م  ودع 
الهالليين  جميع  خربين،  عمر 
تأكد  بعد  عاطفية،  برسالة 
رحيله بشكل رسمي عن النادي 
عبر  خربين،  وكتب  السعودي. 
»أودع  ال��ش��خ��ص��ي:  ح��س��اب��ه 
زم��الئ��ي وأخ��وان��ي ف��ي ن��ادي 
مليئة  س��ن��وات  بعد  ال��ه��الل.. 
تشرفت  والمنجزات،  بالذهب 
أعظم  قميص  ب��ارت��داء  خاللها 
محّباً  أتيت  آسيا..  أندية  وأكبر 

للهالل، وأرحل عنه عاشقاً«. 
البالغ 26  المهاجم  وأت���ّم 
ع���ام���اً: »ت��ش��رف��ت ب��دع��م��ك��م 

عصيبة  أياماً  عشنا  ومؤازرتكم، 
منكم،  واحداً  أعود  اليوم  الهالل..  سّر  هو  وهذا  اللين،  قبل  الشدة  في  سوياً  كنا  سعيدة،  وأخرى 

مشجعا أبدياً لنادي الهالل«. 
السوري، إضافة  والمنتخب  »الزعيم«  نادي  زمالئه في  قبل  من  كبيراً،  تفاعال  والقى المنشور 

لجماهيره، متمنين له التوفيق في تجربته المقبلة.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
الحسناء«،  »البدوية  لوحاته  من  راحل  لبناني  رسام  1 .

غير مطبوخ
عارف باألمر، نضربها بالحجارة 2 .
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صّرحت، من التوابل 5 .
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ضمير، مدينة يابانية 8 .
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ثاني ابناء ادم وحواء قتله أخوه قاين، العبت 10 .
رقد، من الحمضيات، نجيع 11 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
ملك، دلب 3 ( نيسان،  ادمن،   )  2 غارسيا  دييغو   )  1
انمو 4 ( ترح، عانوت 5 ( همايون شهر، يد 6 (اح، مرح، 
اناني  7 ( الين، الباز 8 ( يلم، امرك، مان 9 ( اادهم، نمحيه 
10 ( اللهو، مرنت 11 ( يمنا، منال، تل 12 ( نهلكك، يتمما. 

عموديا:
1 ( دانته الياري 2 ( يد، رمحاال، من 3 ( يمنحا، يمدانه 
4 ( غني، يمن، هالل 5 ( سنور، امل 6 ( غما، نحلم، همك 7 
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( يدنو، ازمير 11 ( المتين، اهنتم 12 ( بو، ديون، تال.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

جومانة محمود الصالح*
تعّد مدينة دمشق من المدن ذات اإلرث الثقافي الغني بشقيه 
التاريخ  ذات  العواصم  أقدم  إحدى  وهي  المادّي،  وغير  المادّي 
الضارب في القدم، كانت وال تزال مقصداً لكبار العلماء والفقهاء 
يفيض  ومنها  الحضارة،  بذور  أولى  نشأت  ففيها  والدارسين؛ 
والتاريخ  التراث  وبأعالم  والبطولة،  المجد  بحكايات  التاريخ 
وأرخوا  العريقة  سورية  حضارة  وحفظوا  وجّسدوا  كتبوا  ممن 
العديد  في  أثر  الذي  األحفاد  إلى  األج��داد  من  المتوارث  تراثها 
مدى  على  ولغاتها  المختلفة  بثقافاتها  األخ��رى  الشعوب  من 

العصور.
ومن األعالم الدمشقيين األستاذ الدكتور عفيف بهنسي؛ أحد 
أهم القامات العلمّية ليس على مستوى الساحة السورية فقط، 
من  فريد  باحث  هو  والعالمي،  العربي  العالم  مستوى  على  بل 
لدوره  إنما  تقلدها؛  التي  العديدة  المناصب  نتيجة  ليس  نوعه 
أعماله  في  الفني  اإلبداع  فتجلّى  العلوم  ببقية  التراث  ربط  في 
قفزة  في  ذلك  وساهم  وعلمية،  تاريخية  قيمة  ومنحه  وكتبه، 
ثقافية في العالم على المستوى الفكري بسبب نظرياته القّيمة 
في  فأثر  والتاريخ،  الفن  في  الحداثة  نمط  للعالم  قدمت  التي 
بإعداد  قام  من  أول  بهنسي  ويعتبر  والثقافي،  الفكري  المجال 
أضخم كتاب عن سورية بعنوان )سورية التاريخ والحضارة( 
بتكليف من الحكومة السورّية، ويقع الكتاب في ثمانية أجزاء، 
حضارياً  تاريخياً  آثارياً  كتاباً  باعتباره  نادراً  مرجعاً  وُصنف 
يحتوي على ألف صورة للتراث السوري، وقاد بهنسي الحمالت 
السورية  والمتاحف  لآلثار  العامة  المديرية  في  االستكشافية 
العالم  أنحاء  كل  من  آثار  عالم  ألف  عن  يقّل  ال  ما  مع  بالتعاون 
من أجل البحث والتنقيب عن آثار سورية. هذه اآلثار التي أثبتت 
جذور  في  ضاربة  عريقة  حضارة  سورية  حضارة  أن  للعالم 
علماء  اهتمام  »أن  سانا  مع  خاص  لقاء  في  أكد  حيث  التاريخ، 
وإنما  الصدفة  وليد  ليس  وحضارتها  بسورية  العالم  في  اآلثار 
يعود إلى التنّوع واألسبقّية في تراثنا وتاريخنا اللذين ال مثيل 
تعاقبت  التي  األثرية  الكشوف  أثبتته  ما  وفق  العالم،  في  لهما 
لألجيال  العظيمة  الحضارة  هذه  حفظ  يجب  وأنه  سورية،  في 
القادمة لتعي أنها ليست ضعيفة وأنها قادرة على إعادة صناعة 

الحضارة بما تمتلك من تراث وما زال موجوداً حتى اليوم«.

نشأته في أسرة علماء ومؤرخين
السيف  1928من أسرة نسبها  ولد بهنسي في »دمشق عام 
صفرة  أب��ي  بن  المهلب  األمير  األعلى  بجده  متمثلة  والقلم، 
المهلبي،  أحمد  بن  الحسين  الجغرافي  العالمة  جد  األزدي 
الدمشقي  والمنشأ،  المولد  القاهري  واألصل،  الشهرة  البهنسي 
بكالوريوس  على  وحصل  دمشق  في  درس  والوفاة«،  الموطن 
جامعة  في  الفن  لدراسة  فرنسا  إل��ى  سافر  ثم  الحقوق،  في 
من  أكثر  في  حاضر  باريس،  في   »Sorbonne »السوربون 
ثالثين جامعة عالمية، وحصل على ثالثة عشر وساماً عالمياً،  
اإلشراف  في  ساهم  ولقد  وعربية،  محلية  جهات  قبل  من  وُكّرم 
»آية  جاء  الذي  التحريرّية  تشرين  حرب  بانوراما  بناء  على 
عمراني  بثوب  اإلسالمية  العربية  األصالة  عن  تعبر  معمارية 

معاصر استلهم الخصائص المعمارية الدمشقية«.
ترعرع في بيئة ثقافية تنتمي إلى أجداد من الفقهاء والشعراء 
في  العيش  صعوبات  حياته  رافقت  وقد  »نشأ  والمؤرخين، 
ظروف االنتداب والثورة، وفي ظروف الحرب العالمية الثانية. 
طالب  من  أقرانه  مع  انخراطه  في  سبباً  الظروف  هذه  كانت 
والندوات  المظاهرات  في  مشاركاً  القومي  العمل  في  المدارس 
تشرين  حرب  في  وشارك  الفرنسي،  االحتالل  ضد  المعارضة« 
يراسل  كان  الجبهة  ومن  اإللزامية،  خدمته  خالل  التحريرية 
تتصّدر  الكبرى  العناوين  زال��ت  وم��ا  يومياً،  ال��ث��ورة  جريدة 
عن  تتحّدث  الوثائق  مركز  في  محفوظة  الجريدة  صفحات 
انطباعات مباشرة لالنتصارات التي حققها المقاتل السوري في 
معركة الكرامة التي قضت على أسطورة التفّوق اإلسرائيلي، فقد 

كان مواطناً سورية وطنياً بامتياز. 

القومّية واقع حّي وتراث مستمر
أما موقفه من القومية العربية فقد تحّدث عن القومية بعيداً عن 

الدم والعرق والعصبية حيث اتبع في أفكاره القومية نظريات 
نتحدث  عندما  القومية  هي  الحضارة  عّد  فقد  االجتماع،  علم 
عن اإليديولوجية »األفكار والمفاهيم«، فالحديث عن العصبية 
للقومية هو حديث فاسد ال يقوم على واقع. فالقومية  كأساس 
»ليست شعاراً أو مثالياً، بل واقع يتمثل بتراث إنسان محدد عبر 
مراحل التاريخ، هذا التراث هو واقع األمة الذي يشّخص هويتها 
د  عبر التاريخ«. فالحضارة ليست كلمة ُتقال؛ بل هي واقع مجسَّ
في حياتنا وماضينا وحاضرنا، فحضارة المدن السورية كمدينة 
ماري وإيبال وتدمر وأوغاريت ليست أساطير أو قصص مختلقة 
مثل أساطير اإلغريق أو الكيان الصهيوني؛ بل هي واقع دل عليه 
من  فنحن  ثانياً،  األثرية  والكشوف  التنقيبات  ثم  أوالً،  التاريخ 
علّم البشرية كيف تبنى الحضارات، وقد أدرك علماء اآلثار في 
العالم أن التنوع واألسبقية في تراثنا يستدعي كل االهتمام من 
قبلهم فوطننا سورية فسح المجال أمام مئات العلماء اآلثاريين 
كي يتعّرفوا على حقيقة بدايات التاريخ، ولذلك ما زالوا يكتبون 
عن سورية وحضارتها وهناك »مطبوعة سنوية ما زالت تصدر 
في روما بعنوان )الناري إيبال( يشترك في إصدارها إثنا عشر 
الرقم  ويترجمون  يكتبون  اللسانيات  علم  في  متخصصاً  عالماً 
والعقائد  واآلداب  العادات  حول  سورية  في  المكتشفة  الطينية 
كنوز  هي  السورية  فاآلثار  والسلطة«.  التجارية  والعالقات 
حقيقية تساعد على معرفة أحوال التراث اإلنساني، هذا التراث 
الذي يعود في سورية »إلى عشرة آالف عام من تاريخنا، وهو 
القرى والبيوت  اإلنسان بتشييد  ابتدأ فيه  أقدم تاريخ معروف 
بالفخار كما ابتدأ بفهم اإلله، فبداية الحضارة السورية القديمة 
المدن  وظهور  والمزّين  الملّون  الفخار  صناعة  بانتشار  تمثلت 
وظهور  واالقتصادي  والعقائدي  اإلداري  النظام  يسودها  التي 

الكتابة وذلك في عصر 3200 ق.م«.

الحضارة السورية أساس العربّية األولى والعروبة
قبل  من  ممنهج  وتدمير  تخريب  إل��ى  تتعرض   آثارنا  ل��ذا   
يسعى  الذي  الصهيوني  والكيان  الماسونية  وال��دول  اإلره��اب 
دائماً إلى طمس معالم الحضارة في مدن بالد الشام، فقد ذكر في 
كتابه )تاريخ فلسطين( ما جاء على لسان إسرائيليين يعترفون 
من خالل التنقيبات التي قاموا بها في القدس وأريحا أن التاريخ 
التوراتي لم يكن حقيقة، وأن علم اآلثار الحديث لم يستطع أن 
يثبت وال كلمة واحدة من التاريخ التوراتي، وأن علماء اآلثار في 
كل أنحاء العالم يخجلون اليوم من االعتماد على هذا التاريخ، 
معتبراً أن مقاومة »إسرائيل« وادعاءاتها الزائفة ال تكون إال من 
بحقوقهم  ادعاءاتهم  كذب  تعّري  التي  األثرّية  الكشوف  خالل 

التي  الوثائق  ومن  المزيف،  التوراتّي  التاريخ  على  المعتمدة 
كذب  ويعّري  العريقة  سورية  حضارة  ليثبت  بهنسي  نشرها 
اكتشاف  مالبسات  نشر  الذي  إيبال(  )وثائق  كتاب  الصهيونية 
الوثائق  الكتاب خطورة  العربية في بالد الشام، وبين  المنطقة 
المكتشفة على األخبار التوراتية ورّدها على المحاوالت الطائشة 
الصهيونية لطمس نتائج األبحاث المرفقة لها، وبالمقابل الكشف 
عن افتراءات التأويل المغرضة والمحرفة لمضمون هذه الوثائق، 
فكان »انتصار العلم على الهجمات المتصهينة حاسماً، لذا ال بّد 
من إعادة النظر في مفهومنا للتاريخ القديم الذي أسس التاريخ 
الحالي، والتخلي عن الخرافات والحكايات واألساطير، واللجوء 
في  العريقة  حضارتنا  تثبت  التي  الفخارية  واأللواح  الرقم  إلى 
كل من أكاد وكنعان وآرام وفينيقيا، وهي أصول العربية األولى، 
تكوينه  في  الحقيقي  اإلنسان  ودور  التاريخ  فهم  إلى  سبيل  فال 
عن  إال  والثقافي  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  اإلنسان 
طريق التنقيبات والكشوف األثرية والوثيقة، وليس الحكايات 

واألسطورة كما في إلياذة هوميروس وتوراة أحبار اليهود. 

ريادة بهنسي
الموسوعيين،  العرب  الباحثين  صفوف  في  بهنسي  يتقدم 
فلقد تجاوزت مؤلفاته باللغة العربية السبعين كتاباً ومجلداً، 
وفاته،  حتى  مستمّرة  زال��ت  وال   1960 عام  نشرها  رحلة  بدأ 
منها:  أجنبية  لغة  من  بأكثر  كتاباً  وعشرين  أربعة  إلى  إضافة 
هذه  وجميع  واإلسبانية،  واأللمانية،  واإلنكليزية،  الفرنسية، 
في  واآلث��ار  والعمارة  التشكيلية  الفنون  حول  تدور  المؤلفات 
التاريخية  مراحلها  خالل  والعالم،  العربي  والوطن  سورية 
المختلفة، حيث سعى من خالل الكتب التي قّدمها خالل رحلته 
إلى إيصال  اآلثار والعمارة والفنون  الطويلة في مجال  العلمية 
الحضارة  هذه  صنعوا  َمن  هم  »أجدادهم  بأن  للسوريين  فكرة 
العظيمة، وشّدد على ضرورة الحفاظ عليها وصونها ألننا نمر 
في مرحلة نحتاج فيها أن نعزز ثقتنا بأنفسنا وأمتنا وكرامتنا 
له  نتعّرض  ما  كل  نجابه  أن  نستطيع  لكي  وإمكانياتنا  وقوتنا 
من هجمات شرسة على بلدنا وحضارتنا ولنتمكن من محاورة 

العالم كله«.
من  الثاني  في  الخميس  يوم  بهنسي  الكبير  العالمة  توفي 
التاسعة  يناهز  عمر  عن  دمشق  في   2017 عام  الثاني  تشرين 
والثمانين عاماً، وُشّيع يوم السبت في جامع الروضة بدمشق، 

ودفن في مقبرة الشيخ رسالن.

*باحثة في التاريخ.

عفيف بهن�سي ودوره في تعزيز التاريخ و التراث ال�سوري

لم اأ�سمح للعمر اأن يحول بيني وبين حلمي بالتعلم ودخولي اإلى الجامعة

ال�سورّية نجالء برغل طالبة ثمانينّية جامعّية: �ساأتابع تعليمي ما دام في الحلم بقّية 

تكريم د. دلل عبا�س تقديرًا لإنجازاتها 

في الثقافة والأدب واللغة الفار�سّية

نجالء  أطلقت  الثامن،  عقدها  نهاية  في 
ب��دخ��ول  ال��دف��ي��ن  لحلمها  ال��ع��ن��ان  ب��رغ��ل 
بشغف  ممزوجاً  واقعاً  يصبح  كي  الجامعة 
والعلم  الحياة  على  المقبل  الشباب  ربيع 
سوى  بينهما  يفّرق  ال  متالزمين  بوصفهما 

الموت.
السنة  ف��ي  )ال��ط��ال��ب��ة  ن��ج��الء  وق��ال��ت 
أن   79 ال�  لسنواتها  أرادت  التي  الرابعة(، 
وبعنفوان  حلمها،  طريق  عن  جانباً  تتنّحى 
أن  للعمر  أسمح  »لم  »سبوتنيك«:  لوكالة 
ودخولي  بالتعلم  حلمي  وبين  بيني  يحول 
»كنت  تضيف:  وبغصة  الجامعة«،  إل��ى 
لكني  األطفال،  ري��اض  قسم  بدراسة  أرغ��ب 
استطعت  لكني  معينة،  لظروف  أستطع  لم 
المكتبات..  قسم  بدراسة  رغبتي  أحقق  أن 
دراسته،  وتمّنيت  أحببته  الذي  اآلخر  القسم 

وها أنا اليوم على أبواب التخّرج«.
وروت نجالء، أنها كانت تعيش مع عائلتها 
عندما  دمشق  مدينة  في  القابون  حي  في 
منزلها  م��غ��ادرة  على  المسلحون  أجبرها 
أدمت  التي  الحرب  في  ولديها  فقدت  أن  بعد 
إلى  التهجير  بعد  عائلتها  مع  لتهيم  قلبها، 
مكان يأويهم بعيداً عن النار والدم، فقصدوا 
هناك  وناموا  دمشق،  وسط  تشرين  حديقة 
محافظة  إل��ى  ينزحوا  أن  قبل  أي��ام،  أربعة 
ضاحية  ف��ي  م��ن��زالً  ويستأجروا  ال��الذق��ّي��ة 

بسنادا على أطراف مدينة الالذقية.
العلم،  تحصيل  في  حلمها  تحقيق  وبدأت 
وقتها  العمر،  م��ن  ال�54  ف��ي  كانت  عندما 
ثم  وم��ن  األم��ّي��ة  محو  شهادة  على  حصلت 
على  حرصت  التي  األساسي  التعليم  شهادة 
المسلحين،  إخراجها من منزلها تحت تهديد 
على  وتحصل  الالذقية  في  مشوارها  لتكمل 

.69 شهادة التعليم األساسي بعمر 
وتابعت نجالء: »رغم أنني رسبت سنتين 

لم  لكنني  التاسع،  امتحانات  في  متتاليتين 
حلمي  تحقيق  على  إصراري  كان  فقد  أيأس 
وال��ت��راج��ع،  بالخيبة  شعور  أي  م��ن  أكبر 
وفي  الثالثة،  المرة  في  نجحت  وبالفعل 
السنة التالية قّدمت على امتحانات الشهادة 
عالمات  على  وحصلت  ونجحت  الثانوية 
الذي  المكتبات  قسم  في  للتسجيل  أّهلتني 

أحب«.
مع  ذك��ري��ات��ه��ا  ع��ن  متحدثة  وأض��اف��ت 
ويفرح  يشجعني  ك��ان  ذل��ك  »رغ��م  زوجها: 
عندما أنجح، وكنت أرى السعادة في عينيه 
وهو يقول لي »شاطرة ما بينخاف عليكي«، 
تتسلل  أن  قبل  كتمتها  التي  بالدمعة  لتغّص 
وتكمل:  عنفوانها،  منها  فتسلب  خديها  إلى 
كانت  بالبكالوريا  بنجاحي  فرحتي  أن  »إال 
ناقصة ألنه لم يشاركني بها، فقد توفي قبل 

إعالن النتائج بثالثة أيام«.
قائلة:  العلم  تجاه  مشاعرها  ووصفت 
والغضب  الحزن  كل  أفّجر  ال��دراس��ة  »ف��ي 
أوالدي  فقد  جراء  داخلي  في  المزروع  والقهر 
في الحرب وتهجيري من منزلي أنا وعائلتي 
نبحث  ونحن  عشناها  التي  المعاناة  وأيام 

عن مأوى«.
قاسية  ظ��روف  من  به  م��ّرت  ما  كل  ورغ��م 
بينها  يحول  أن  شيء  ألي  نجالء  تسمح  لم 
بعض  تعليقات  سواء  حلمها،  تحقيق  وبين 
وأسمعوها  عليها  تنّمروا  الذين  األشخاص 
في  ت��درس  أن  معنى  ح��ول  ج��ارح��اً  ك��الم��اً 
أو  شعرها،  الشيب  أكل  التي  وهي  الجامعة 
بالعمل،  تجاوزتها  التي  المعيشية  ظروفها 
أنكسر ولم يأكل  لم  إذ تقول: »رغم كل شيء 
حتى  للناس  ي��دي  أم��ّد  ول��م  قلبي،  ال��ي��أس 
جني  في  زلت  وال  عملت  بل  المال،  ألستدين 
التي  األعمال  من  وغيره  والزيتون  الليمون 
تحفظ لي كرامتي وتساعدني على مصاريف 

الجامعة«.
شجون  ذو  حديث  الجامعة  عن  الحديث 
اختيار  ع��ل��ى  ت��ح��رص  ال��ت��ي  ن��ج��الء  ل���دى 
يعتمر  ال��ذي  بالتعبير  وتنميقها  الكلمات 
تليق  حلة  بأبهى  ب��ه  ال��ب��وح  وت��ري��د  قلبها 
نجالء  لها  وهبت  التي  وجامعتها  بحلمها 
يومياً  طقساً  منها  وجعلت  ووقتها  عمرها 
طريقتها.  على  يوم  كل  به  تحتفل  أن  تحاول 
ففي الصباح، كما تروي نجالء، عندما تسير 
الذي  المكان  إلى  الخطى  تحث  الجامعة  إلى 
على  فصلتها  التي  وحياتها  عشقها  ت��راه 

قياس أحالمها.
دراستها،  ف��ي  نجالء  س��ع��ادة  يعكر  وال 
قليالً  تعاني  أنها  سوى  تعبيرها،  بحسب 
باستيعاب المنهاج وأنها بطيئة في الكتابة، 
على  نجالء  تستدركها  المعوقات  هذه  لكن 

بالدراسة  عليها  تتغلب  بأنها  لتصفها  عجل 
والصبر. والتمرين 

ل��م ي��ك��ن ف��ي ب��ال ن��ج��الء ع��ن��دم��ا دخلت 
بعد  عمل  فرصة  على  تحصل  أن  الجامعة 
ال��ت��خ��ّرج ألن��ه��ا ت��ع��رف أن ذل��ك ض��رب من 
يسمحان  ال  وصحتها  فعمرها  المستحيل 
قسم  اخ��ت��ي��اره��ا  سبب  وأوض��ح��ت  ب��ذل��ك. 
العلم  تعني  »المكتبات،  شارحة:  المكتبات، 
عشقي  تعني  التاريخ...  تعني  كما  والثقافة 
بشغف  أحققه  الذي  الكبير  وحلمي  الصغير 

الصبايا وعنفوان الشباب«.
بالتخّرج  ينتهي  ال  »حلمي  وخلصت: 
ل��دراس��ة  أط��م��ح  ف��أن��ا  المكتبات،  قسم  م��ن 
تعليمي  سأتابع  التخرج.  بعد  الماجستير 
الحلم  في  دام  ما  عمري  في  يوم  آخر  حتى 

بقية«.

نظمت المستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان ومكتب التعاون العلمي الدولي 
بأكاديمية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية في الجمهورية االسالمية االيرانية، بالتعاون مع دائرة 
الدراسات  أستاذة  عباس،  دالل  للدكتورة  تكريمية  ندوة  »زوم«،  تطبيق  عبر  اإلسالمي،  العالم  معارف 
العليا واألدب المقارن واللغة الفارسية في الجامعة اللبنانية، بحضور باقة من أهل الفكر واالدب والثقافة 

في لبنان وإيران ومهتمين.
حسيني

بداية تقديم من مديرة مكتب التعاون العلمي الدولي ألكاديمية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية 
في الجمهورية االسالمية االيرانية الدكتورة شكوه حسيني.

خامه يار
يار  خامه  عباس  الدكتور  لبنان  في  االيرانية  االسالمية  للجمهورية  الثقافي  المستشار  تحّدث  ثم 
فاعتبر »اننا نجتمع اليوم، في الحلقة األولى من سلسلة ندوات تكريمّية، لالحتفاء بقامة أدبية عربية 
العربي  العالم  أو  وإيران،  لبنان  بين  الثقافي  التبادل  في  ريادياً  دوراً  بداياتها،  منذ  تلعب  لبنانية، 
الوصِل بين  التي تعد خير من شكل صلة  الجليلة  السيدة  الدكتورة دالل عباس  وإيران. هي األستاذة 
اللغتين، من أجل تقريب الثقافات وتعريف أبناء لغتها بالحضارة الفارسية واألدب الفارسي والشعر 

والفن الفارسي«.
وتحدث عن الدور البارز اآلخر الذي »يروقني أن أتحدث عنه شخصياً، هو إبرازها لشخصية العالمة 
في  عالمة  مجتهدة  أمين،  »نصرت  كتابها  في  وذلك  أمين،  نصرت  السيدة  اإلصفهانية  اإليرانّية  الفقيهة 
الزمن الصعب«، هذه العالمة التي ربما لم يسمع عنها العالم العربي الكثير أو لم يسمع عن شخصيتها 
اللغة أوالً، غير أن الدكتورة دالل كانت من أوائل بل ربما أول من بلّغ العالم العربي  أبداً، بسبب حاجز 
ومسيرتها  بأخالقها  الشخصية  هذه  على  تعرفنا  كتابها  في  أنها  فنجد  العارفة.  الفقيهة  هذه  برسالة 
التي  العالمة  والفقيهة  المجاهدة  المؤمنة  للمرأة  نموذجاً  اللبنانية  العربية  للمرأة  وتقدمها  وسلوكها، 
تحّدت عصرها القاجاري وما عاشته من ضغوط كامرأة مفكرة رفضت التفاهة وانحطاط النساء الفكري 
في زمانها، وكانت خير داعية واعظة وعالمة تحمل فكراً يشير إليها الرجال والنساء ويحسدونها على ما 

حققته«.
أضاف :«يكاد هذا الكتاب الذي وضعته الدكتورة دالل عباس بين يدي القارئ العربي عموما، أن يكون 
قراءة علمية وبحثاً دقيقاً عن هذه الفقيهة، حيث يلمس القارئ بأنه يقرأ لنصرت أمين وليس لدالل عباس، 
فكأنها كانت نصرت أمين التي عرفتها دالل عباس ورأتها، فأحبت أن توصل اسمها إلى العالم بأسره، 
حرصاً منها على بنات جنسها، وعلى المرأة التي ال تزال تعيش بعد قرون مضت، انحطاطاً أورثته إياه 
الحداثة الغربية حتى غابت عنها هذه الوجوه النسائية الفاضلة والعقول األنثوية المفكرة التي أثبتت أن 

المرأة قادرة على االجتهاد وعلى أن تكون فقيهة عالمة يتبعها العلماء من الرجال والنساء«.

شريعتمدار
وكانت كلمة للباحث محمد مهدي شريعتمدار شّدد فيها على أنه »شاء القدر أن تأتي المتخرجة من 
وانتصارها  الثورة  اندالع  عند  المعاصر  إيران  تاريخ  من  فترة  أهم  في  بلدنا  إلى  وآدابها  العربية  اللغة 
لتواكب األحداث وتتعّرف إلى الشيخ البهائي لتكتب عنه الحقاً أطروحة الدكتوراه وتكون مثله سفيرة 

التثاقف بين البلدين«.

فياض
الثاني:  المنزل،  وربة  األم  عباس  دالل  االول:  عناوين:  خمسة  عن  فياض  حبيب  الدكتور  تحدث  كما 
دالل عباس المربية، الثالث: دالل عباس األكاديمية العنوان، الرابع: الشخصية المعنوية لدالل عباس، 

والعنوان الخامس: الشخصية الفكرية لدالل عباس.

حداد
والمجلس  النظام  مصلحة  تشخيص  مجمع  وعضو  سابقاً  االسالمي  الشورى  لرئيس  كلمة  وكانت 
أشاد  الذي  عادل  حداد  علي  غالم  الدكتور  االيرانية  االسالمية  الجمهورية  في  الثقافية  للثورة  األعلى 

بإنجازات الدكتورة، وقال:
»قامت الدكتورة دالل عباس بترجمة 12 كتاباً من أعمالي ال� 27 في دائرة المعارف للعالم اإلسالمي 
الى العربية. ومن هذه األعمال اشرفت الدكتورة دالل عباس علمياً على تصحيح كل هذه المقاالت، وقامت 

بترجمة 1000 مقالة من أصل 1200 مقالة بنفسها«.
اضاف حداد عادل: »وقد كان لها الدور البارز في التبادل المعرفي بين إيران والعالم العربي االسالمي، 

حيث شكلت الدكتورة دالل عباس دائماً صلة وصل بين الثقافتين العربية والفارسية«.
وتحدث محمد صالح سرخوه من دولة الكويت، تلته الدكتورة نعيمة شكر أستاذة االدب المقارن في 
الجامعة اللبنانية عن الدكتورة دالل عباس، فالدكتور فراس حلباوي من سورية وكان عنوان كلمته: » 

دالل ... منمنمة ثورّية، عاملّية صوفية«.
عباس

وإيران  وآدابها،  الفارسية  اللغة  مع  حكايتي  »بدأت  عباس:  الدكتورة  بها  المحتفى  قالت  وختاما 
وثقافتها، مذ كنت طالبة في الجامعة اللبنانية في أواخر العقد السادس من القرن العشرين الميالدي، في 
قسم اللغة العربية وآدابها، كنا ندرس اللغة الفارسية، بمعدل ساعتين أسبوعياً، كان أستاذنا الدكتور 
أحمد لواساني طريقة تدريسه، والمعلومات اإلضافية التي كان يستطرد إليها، جعلتني أعشق هذه اللغة 

وأعشق الشعراء الذين أسمعنا بعض شعرهم«.

يحيا موّحد الأديان!

{ يكتبها الياس عشي

خرج الناس يتظاهرون تأييداً ألحد الزعماء العرب، وعلت الهتافات 
لفت  واح��داً  هتافاً  ولكّن  وتعّددت،  المختصة«،  »الجهات  من  الصادرة 
يحيا  األدي��ان…  موّحد  يحيا  وه��و:  اإلعالميين  المراسلين  أحد  انتباه 

موحد األديان.
اقترب المراسل اإلعالمي من أحد المشاركين في التظاهرة وسأله:

كيف وّحد األديان؟ فالمسلمون ما زالوا مسلمين، والمسيحيون ما 
زالوا مسيحيين، وكذلك اليهود؟

فأجابه قائالً:
الحاكم؟ ما هّوي  »يا رج��ل… هل بقي واح��د على دينو في ظّل هذا 

طلعنا كلنا من ديننا«!
قال ذلك، وعاد يهتف من جديد، والقطيع يرّدد وراءه ما يقول!
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