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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بالده تمر »بظروف 
صعبة ووضع اقتصادّي معقد سببه سوء اإلدارة والتخطيط«.

وزارة  جرحى  لقائه  خللالل  للكاظمي  تصريحات  فللي  ذلللك  جللاء 
موقع  وفق  بغداد،  بالعاصمة  االتحادية  الشرطة  مقر  في  الداخلية 

»بغداد اليوم«.
عناصر  من  المصابين  مشاكل  بحل  العراقي  الوزراء  رئيس  وتعّهد 
صعبة  بظروف  يمّر  »البلد  وأضللاف:  حقوقهم.  وضمان  الشرطة، 
ووضع اقتصادّي معقد سببه سوء اإلدارة والتخطيط خالل السنوات 

الماضية«.
وشّدد على ضرورة بناء العراق »على أساس ثقافة الحياة واألمل 

بالمستقبل، وليست عسكرة المجتمع وثقافة الموت«.
لرفع اسم  إجراءتها  العراقية،  الخارجية  إلى ذلك، أوضحت وزارة 

العراق من قائمة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
بيان  في  الصّحاف  أحمد  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
تلقته وكالة األنباء العراقية )واع( إن »الوزارة عملت بدأب عاٍل وعبر 
في  العراق  ُجُهود  شرح  على  العالم  ُعُموم  في  الُمنتِشرة  سفاراتنا 
التزامه  مدى  وتبيان  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسيل  مكافحة  مجال 
بالمعايير الدولّية المعمول بها التي أسفرت عن رفع اسم العراق من 

.»)FATF( قائمة فرقة العمل المالّية الدولّية
العمل  إدارة  مع  تواصلت  بروكسل  في  »سفارتنا  أن  وأضللاف 
التي  المعايير  عن  واالستفسار  األوروبّية،  الُمفّوضّية  في  الخارجّي 
الجديدة«،  القائمة  في  الدول  إدراج  في  األوروبلليّ  االتحاد  سيتبعها 
االتحاد  إلى  رسميتين  ُمذّكرتين  أرسلت  »السفارة  أن  الى  مشيراً 
على  الواجب  األوروبّية  بالمعايير  تزويدها  فيهما  طلبت  األوروبللّي 

تطبيقها«. العراق 
من  عللدداً  أجللرت  بروكسل  في  العراق  »سفارة  أن  البيان  وتابع 
االجتماعات  هذه  ومن  االجتماعات.  من  عدداً  كذلك  وعقدت  اللقاءات، 

في  المال  وأسللواق  والخدمات  االستقرار  دائللرة  عام  مدير  مع  كان 
العراق  إدراج  موضوع  عن  االستفسار  لغرض  االوروبّية؛  المفوضية 
المخاطر في مجال  للدول عالية  بالنسبة  األوروبي  االتحاد  قائمة  في 
ُجُهود  شللرح  »تللّم  أنلله  موضحاً  اإلرهلللاب«،  وتمويل  األمللوال  غسيل 
لمكافحة  الدولّي  الجهاز  بمعايير  والتزامه  المجال  هذا  في  العراق 
ُمستوى  على  أم  القوانين  تشريع  ُمستوى  على  سواء  األموال  غسيل 
أحالت  قد  الُمختّصة  العراقية  »السلطات  أن  موضحاً  التطبيق«، 
العديد من ُمرتكبي الجرائم المالّية المتعلقة بهذا السياق إلى المحاكم 

الُمختّصة«.

الخارجّية العراقّية تو�سح اإجراءات رفع العراق من قائمة غ�سيل الأموال وتمويل الإرهاب

الكاظمي: نمّر بظروف �صعبة وو�صع اقت�صادّي »معّقد«

الرئيس  ت��ول��ي  سيحمله  ب��م��ا  تحيط  ك��ث��ي��رة  أس��ئ��ل��ة   -
ظل  ف��ي  ال��رئ��اس��ة،  لمقاليد  ب��اي��دن  ج��و  الجديد  األم��ي��رك��ي 
الصفحة السوداء التي مثلها حكم الرئيس المنتهية واليته 
دونالد ترامب، ويتسّرع الكثيرون في رؤية مرحلة وردية 
يمثلها بايدن بسبب حجم األشواك التي تركها ترامب، لكن 
الصورة ليست كذلك. فحكم بايدن سيمّر بين النقاط كما 
ُيقال، ولن يكون بايدن قادراً أن »يشيل الزير من البير« كما 
يقول المثل الشائع، في توصيف الدعوة لتخفيض سقف 
ومعقدة،  صعبة  بايدن  تنتظر  التي  فالخيارات  التوقعات، 
المطروحة  الملّحة  بالملفات  ستحيط  التي  والتناقضات 
سبباً  االفتراضيّة  الخيارات  من  كل  بجعل  تتكّفل  أمامه 
ألزمات ال تقّل خطورة عن التي سيعالجها، ويمكن القول 
بحساب هذه الفرضيات أن أقصى ما يستطيعه بايدن هو 
إدارة األزمات بما يستبعد فرص االنفجارات الكبرى، لكن 

دون القدرة على صناعة االنفراجات.
- وضع أميركا اليوم يشبه في االستعصاء الذي يقع فيه 
وضع كيان االحتالل بالعجز عن خوض الحروب والعجز 
الوضعين.  في  بنيوية  وألسباب  التسويات،  صناعة  عن 
وقادته  أركانه  باعتراف  بلغ  الذي  االحتالل  كيان  أن  فكما 
لغير  صالح  غير  يبدو  الحروب  خوض  عن  العجز  مرحلة 
ذلك، فهو عندما خرج منتصراً في حروبه توّهم أنه ُيغنى 
عالية،  وهميّة  سقوفاً  لها  ورس��م  التسويات  صناعة  عن 
أو فشل في  ما جعلها مستحيلة، وعندما هزم في حروبه 
تكريساً  واقعية  تسوية  ك��ل  يعتبر  ب��ات  أه��داف��ه��ا،  تحقيق 
القوة،  لهزيمة متمادية ستتكفل بانحالله ككيان قائم على 
ال  ألن��ه��ا  التسوية  تصنع  ال  القوية  »اس��رائ��ي��ل«  إن  بحيث 
تشعر بالحاجة إليها بل الرغبة بفرض شروط االستسالم 
أمام  أوالً  تضعف  الضعيفة  و«إسرائيل«  خصومها،  على 
المتطرفين فيها، فيفقد أي سياسي حاكم التفويض الالزم 
للخوض في غمار التسويات، بمثل ما يفقد القدرة الالزمة 

على خوض المزيد من الحروب.
عيار  من  تحّديات  بادين  أم��ام  األميركيّة  الحالة  في   -
شراكة  قواعد  على  وبكين  موسكو  مع  لتفاهم  الوصول 
الخبراء يشكل االنخراط  لكل  ال مجرد ربط نزاع، ووفقاً 
بتراجع  تسليماً  المفترضة  الشراكة  ه��ذه  في  األميركي 
أن  طالما  تجنبه  عليه  أن  بايدن  يعرف  األميركية  المكانة 
قوة،  زاد  ال��ذي  المتطّرف  اليمين  م��ع  الداخلية  معركته 
وصار عنواناً النقسام أهلّي خطير، تتم تحت عنوان إثبات 
التمسك بالتميّز األميركي والتفوق األميركي. وبالتوازي 
الجمع  الشرق األوسط  الرئيس األميركي في  ما يحتاجه 
بين الظهور كمدافع عن »إسرائيل«، وقادر على تخفيض 
ب��واح��د م��ن االت��ج��اه��ي��ن يصيب اآلخر  ال��ت��وت��ر؛ وال��س��ي��ر 
إيران  النووي مع  التفاهم  أهليّة  أن يثبت  بالضرر، وعليه 
بالمقارنة مع سياسات ترامب، من دون أن يسمح بظهور 
صفوف  توحيد  ُيعيد  أن  عليه  وك��ذل��ك  مستفيدة،  إي���ران 
فماذا  والخليج،  ومصر  وتركيا  أوروب��ا  من  ب��دءاً  حلفائه، 
قرر  وإذا  بليبيا؟  يفعل  وماذا  المسلمين؟  باإلخوان  يفعل 
تركيا  على  والخليج  وفرنسا  مصر  مع  التحالف  تغليب 
كيف يستطيع منع خسارتها وتموضعها بصورة أوضح 
ضمن الحلف الروسي اإليراني؟ وبالتالي التسليم بتعاون 
في  كاملة  أميركية  بخسارة  ينتهي  تركي  إيراني  روسي 

سورية والعراق؟
)التتمة ص6(

 بايدن المحاط بالتناق�سات

لن »ي�سيل الزير من البير«

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

تتحّول واشنطن إلى وجهة اهتمام دوليّة أولى للساعات التي 
وسط  بايدن،  جو  الجديد  األميركي  الرئيس  تنصيب  ستشهد 
أخرج  التي  للتفاهمات  بالعودة  وع��وده  وضع  على  معلقة  آم��ال 
النووي  التفاهم  مقّدمتها  وفي  منها،  بالده  ترامب  دونالد  سلفه 
المناخ  التفاقية  وال��ع��ودة  العقوبات،  رف��ع  ب��واب��ة  م��ن  إي���ران  م��ع 
اتفاق  وتجديد  الصناعي،  البيئي  التلوث  نسبة  بخفض  الخاصة 
الحّد من األسلحة االستراتيجية مع روسيا، باإلضافة الى العودة 
واليونيسكو  للصحة  الدولية  المنظمات  راي��ة  تحت  لالنضواء 

والالجئين التي أعلن ترامب وقف التعاون معها.
إلحداث  لواشنطن  الموجهة  الدعوات  بين  ارتباك  أوروب��ا  في 
من  التغيير  بهذا  بايدن  إدارة  قيام  من  وقلق  المنشود،  التغيير 
دون منح أوروبا جوائز ترضية فيه، ومظهر االرتباك واضح في 
مواقف وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان من التفاهم 
النووي مع إيران الذي بدا منتسباً للخطاب الترامبّي، والعقوبات 
الذي  المقداد،  فيصل  السورية  الخارجية  وزير  على  األوروبية 
تعبيراً  االجتماعي  القومي  السوري  والحزب  الله  حزب  وج��ده 
األمن  مستشار  كان  بينما  اإلره��اب،  مع  األوروب��ي  التورط  عن 
في  ي��رى  سوليفان  جايك  ب��اي��دن،  سماه  ال��ذي  الجديد  القومي 

الله في اليمن تعقيداً  العقوبات التي فرضها ترامب على أنصار 
للمساعي الدبلوماسية لحل األزمة اليمنية.

حكومة،  دون  من  بايدن  الرئيس  عهد  لبنان  سيدخل  لبنانياً، 
لتأخير  سبب  األميركية  الرئاسية  لالنتخابات  يكن  لم  لو  حتى 
والدة ال��ح��ك��وم��ة، وال��ج��دي��د ال��ح��ك��وم��ي، ت��م��ث��ل ب��ال��ك��الم ال��ذي 
رئيس  دعا  الذي  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  عن  صدر 
المكلف  بالرئيس  االتصال  إلى  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
استكشاف  أج��ل  م��ن  مصالحة،  للقاء  ودع��وت��ه  الحريري  سعد 
الحكومية،  أسماء جديدة وخبيرة يتيح اختيارها تجاوز األزمة 
لجهة  الحكومي  للملف  متابعة  مصادر  أمامه  توقفت  ما  وه��و 
التي  ال��ى فشل األس��م��اء  إش���ارة  م��ن  ال��راع��ي  ك��الم  م��ا تضّمنه 
تضمنتها التشكيلة التي قّدمها الحريري في توفير المطلوب من 
شروط نجاح الحكومة الجديدة، وبالتوازي اعتبار الكالم الذي 
تضمنه الفيديو الرئاسي بحق الحريري سبباً للطلب الى رئيس 
الجمهورية للمبادرة لالتصال بالحريري ودعوته للقاء. وقالت 
المصادر المواكبة إن كالم الراعي يعني عملياً بلغة زمن كورونا، 
دعوة لوضع الملف الحكومي مجدداً في العناية الفائقة، مقترحاً 
المكلف  الرئيس  وعلى  السرير  تأمين  الجمهورية  رئيس  على 

تأمين األوكسجين.
)عباس سلمان()التتمة ص6( الطقس العاصف على شواطئ بيروت أمس  

حزب اهلل و»القومي« ينّددان بالعقوبات على المقداد: عالمة على التوّرط الأوروبي مع الإرهاب 

بكركي لو�صع الملف الحكومّي في العناية الفائقة: ال�صرير عونّي والأوك�صجين حريرّي

خبراء كورونا: تمديد الإقفال اإلى 15 �صباط و5000 �صرير من الم�صت�صفيات الخا�صة 

التحاد الأوروبّي: بين �سيادته في الداخل

 

ور�سوخه ل�سغوط الخارج!

لماذا بالد العرب و»اإ�سرائيل« معًا

 

في اإطار »ناتو« اإقليمّي جديد؟

 ارفعوا اأيديكم
عن اأموال العائالت الأكثر فقراً

أن تخضع دولة صغيرة في العالم إلرادة دولة كبرى، قد 
يعتبر أمراً واقعياً من حيث المبدأ، بسبب طبيعة العالقات، 
أن  لكن  عليها.  والهيمنة  والنفوذ  القوة  موازين  وتأثيرات 
حجمه  بكّل  األوروب���ي،  كاالتحاد  كبرى  دولية  كتلة  ن��رى 
يسير  وال��ع��س��ك��ري،  وال��م��ال��ي،  واالق��ت��ص��ادي  السياسي 
يستطيع  وال  إليها،  ينقاد  المتحدة،  كالواليات  دول��ة  وراء 
مغايراً  مستقالً  ن��ه��ج��اً  يسلك  او  إرادت���ه���ا،  ع��ن  ال��خ��روج 
تعّسفيّة  ظالمة  السياسات  ه��ذه  كانت  وإْن  لسياساتها، 
الدول، والشخصيات، واألفراد، والمؤسسات، فهذا  بحق 
والمبادئ  البراقة،  الشعارات  كّل  ويسقط  مستغرب،  أمر 
السبع  لم يتوقف االتحاد األوروبي بدوله  التي  اإلنسانيّة 
ب��ه��ا، وإعطاء  وال��ت��ش��ّدق  ال��ح��دي��ث عنها،  ع��ن  وال��ع��ش��ري��ن، 
الدروس، وإظهار حرصه الكبير على قيم العدالة والحرية 

والديمقراطية والسيادة وحقوق اإلنسان.
فاعلة فيه،  أّن االتحاد األوروبي، الذي يضّم دوالً  يبدو 
والظلم  واالس��ت��ب��داد  لالحتالل  رم���زاً  مضى  م��ا  ف��ي  كانت 
قراراته  في  اإلم��ع��ان  على  ُم��ص��راً  زال  ال  الشعوب،  وقهر 
غير العادلة التي تبتعد في أمور كثيرة عن القيم والحقوق 

اإلنسانية التي ما انفّك عن الترويج لها والمطالبة بها.
حقوق  على  الحريص  األوروب���ي  لالتحاد  يمكن  كيف   
ويظهر  األمميّة،  ال��ق��رارات  يتجاهل  أن  وال��دول،  الشعوب 
سياسات  مع  ويتماشى  يمالئ  لكونه  تنفيذها،  في  عجزه 
)التتمة ص5(

على مسافة أيام معدودة من مغادرته منصب الرئاسة، 
خطوة  ترامب  دونالد  المنصرف  األميركي  الرئيس  خطا 
القيادة  عمليات  منطقة  من  »إسرائيل«  بنقل  استراتيجية 
اّي م��ن ح��ل��ف ش��م��ال األطلسي  ف��ي أوروب�����ا،  األم��ي��رك��ي��ة 
المركزية  األميركية  القيادة  عمليات  منطقة  الى  »الناتو«، 

الوسطى »سنتكوم« ومقّرها قطر.
هذا القرار في واقعه ومآله يعني نقل بالد العرب، وليس 
»إسرائيل« فقط، من منطقة أمن الغرب األطلسي الى منطقة 
من  الممتّدة  آسيا  غرب  منطقة  في  الصهيوأميركي  األم��ن 
بحر  شواطئ  الى  غرباً  المتوسط  األبيض  البحر  شواطئ 
ل�ِ  توأماً  إقليمياً  »ناتو«  الواقع  في  يشّكل  ما  شرقاً  قزوين 

»ناتو« الغرب األطلسي األميركي - األوروبي.
ما دوافع هذا القرار اإلستراتيجي؟

بين  التوتر  »خ��ف��ض  ال��ى  ع���زاه  األم��ي��رك��ي  »البنتاغون« 
أتاح�ت  التي  اب��راه��ام  اتفاقات  بعد  وجيران�ها  »إس��رائ��ي��ل« 
شأن�ه  م�ن  وذل��ك  التهديدات  ض��ّد  الشرك�اء  جم�ع  فرص�ة 
ال��ع��رب��ي -  ال��ت��ع�����اون  لتحف�يز  ع��س��ك�����رّي  ت��ح��ّول  إح����داث 
اإلسرائيلي في مواجهة إيران«، بحسب ما كشفه مسؤولون 

أميركيون لصحيفة »وول ستريت جورنال«.
القدس لالستراتيجيا واألمن« عومر  الباحث في »معهد 
للقيادة  السابق  القائد  من  صراحًة  أق��ّل  يكن  لم  دوستري 
)التتمة ص5(

المال  أحتكار  أّن  ال��ى  الجّدية  ال��دراس��ات  معظم  تشير 
وراء  وال��رئ��ي��س��ي  الحقيقي  السبب  ه��و  قلة  بيد  وال��ث��روة 
األزمة االقتصادية المعيشية الخانقة التي يعيشها الشعب 
خارجية  ع��وام��ل  وبسبب  ال��س��اح��ق��ة.  بأكثريته  اللبناني 
بمؤسساته  لبنان،  ف��ي  النظام  أصبح  طائفية  ومعطيات 
وقدراته، تحت أمر هذه القلة الجشعة التي ال يزيد عددها 
عن واحد بالمئة من اللبنانيين، إال إذا احتسبنا أعوان هذه 

القلة وأزالمها وموظفيها.
وه���ذه ال��ق��ل��ة رغ���م ك���ّل م��ا أرت��ك��ب��ت��ه م��ن آث���ام وسرقات 
عنها،  تتراجع  ولم  بفعلتها  تعترف  لم  مالية«  و»هندسات 
وإنما هي تصّر، منذ انفجار األزمة بوجهها وبوجه البالد، 
على اتباع النهج نفسه واألسلوب ذاته غير عابئة بالقوانين 
مهرجاناتها  في  بها  التمسك  تّدعي  التي  والقيَم  والتقاليد 
اإلعالميّة والسياسيّة. وبعد التجارب المريرة التي عاشتها 
وتعيشها البالد أصبح جلياً وجود حلف غير مقّدس يجمع 
هذه األقلية السياسية - المالية - المصرفية بحاكم البنك 
ويتناوبان  ال��خ��دم��ات  ال��ط��رف��ان  ي��ت��ب��ادل  حيث  ال��م��رك��زي، 
االستنزاف  عملية  وتسهيل  العام  ال��رأي  لتضليل  األدوار 
الحلف  ه��ذا  ك��ان  وإذا  سبيال.  التوقف  ال��ى  تعرف  ال  التي 
المتوازية  والحماية  المتبادلة  المنفعة  على  يرتكز  الفاسد 
وحتى  اندالعها  وأثناء  األزم��ة  قبل  فرصة،  يوفر  لم  فإنه 
يقف  ط��رف  أّي  ومهاجمة  آخ��ر  رأي  أّي  لتبخيس  ال��ي��وم، 
)التتمة ص5(

 د. عدنان منصور*

 د. عصام نعمان*

 بشارة مرهج*

األهللوال  وال  تميتنا،  الشدائد  ال 
على  قلللّوة  وال  إيماننا،  تللزعللزع 
وجه البسيطة تقدر أن ترّدنا عن 

غايتنا.
سعاده

صدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت »نزاهة« تقريرها 
السنوي الخاص بعام 2020 والذي كشف عن وجود شبهات في 

الفساد في 37 جهة حكومية.
التواصل  بموقع  حسابها  على  الهيئة  نشرته  تقرير  وبحسب 
عام  خ��الل  جديداً  بالغاً   90 تسجيل  ت��ّم  فقد  »تويتر«  االجتماعي 

حكوميّة. جهة   37 في  فساد  شبهات  حول   ،2020
ورصد التقرير أكثر الجهات التي تّم اإلبالغ عن وجود شبهات 
المقّدمة  في  الكويتيّة  الصحة  وزارة  كانت  حيث  فيها،  بالفساد 
بمعدل 11 بالغاً، وجاءت بعد الصحة وزارة األوقاف ب�6 بالغات.

أق��ل حيث  ب��ص��ورة  البالغات  ال����وزارات فقد ج��اء ع��دد  أم��ا بقية 
والداخلية،  الكويت،  وبلدية  والماء،  الكهرباء  وزارات  ضد  سجل 

واألشغال، والتربية، 4 بالغات.
كل  ضد  دراستهما  تتّم  اثنين  بالغين  إن  التقرير  قال  حين  في 
الغذاء،  وهيئة  والمالية،  والعدل  واإلع��الم  الشؤون  وزارات  من 

والطيران المدني.
واحد  بالغ  وجود  التقرير  أكد  فقد  والمؤسسات  الهيئات  وعن 
وزارة  األوق��اف،  أمانة  المدنية،  »المعلومات  من  كل  ضد  بالفساد 
جهاز  االستثمار،  هيئة  التخطيط،  مجلس  القّصر،  شؤون  النفط، 
هيئة  ال��م��وان��ئ،  مؤسسة  ال��ص��ن��اع��ة،  هيئة  الماليين،  المراقبين 

الشباب، ووزارة التجارة والصناعة«.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد البالغات التي تلقتها »نزاهة« 

ضد مؤسسات وجهات اجتماعية بلغ 12 بالغاً.
للتقرير فقد اشتملت البالغات على ملفات تؤكد شبهات  ووفقاً 
من  الجرائم  ه��ذه  نسبة  وبلغت  وإداري���ة،  مالية  ومخالفات  فساد 

إجمالي عدد البالغات أكثر من 94%.

الكويت: 37 جهة حكومّية في دائرة الف�صاد.. 

و»ال�صحة« في المقدمة
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تنّوعت اهتمامات نواب كتلة التنمية والتحرير 
والتربوية،  والصحية  السياسية  الشؤون  بين 
متسائلًة »هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء 
الحكومة  تأليف  المكلّف  الرئيس  بين  العالقة 

سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟«.
خواجة،  محمد  النائب  رأى  السياق،  هذا  وفي 
أّن »الحكومة ليست واضحة المعالم حتى اليوم، 
السيئة بين فريق  العالقة  الكبيرة في  والمشكلة 
ما  في  األط���راف،  جميع  مع  الجمهورية  رئيس 
الرئيس ميشال عون  الرئيسي هو عهد  المتضّرر 
والمواطن طبعاً«، معتبراً أن »العوامل الشخصية 
هي التي تؤثر على عدم تشكيل الحكومة إضافًة 
»هل  وس���أل:  ال��ط��ائ��ف��ي«.  النظام  طبيعة  ال��ى 
بين  العالقة  سوء  ثمن  دفع  على  مجبر  اللبناني 
الحريري  سعد  الحكومة  تأليف  المكلّف  الرئيس 

والنائب جبران باسيل؟«.
»تطوير  أن  على  إذاع���ي،  حديث  في  وش��ّدد 
النظام ضرورة اليوم، ولدينا من النضج ما يكفي 
إلى  يذهب  النظام  تطوير  يريد  ومن  للتحاور. 
التنمية  كتلة  في  ونحن  جديد،  انتخابي  قانون 
متكامالً  كامالً  انتخابياً  قانوناً  طرحنا  والتحرير 
نظام  في  وُيدخلنا  آخر  مكان  في  لبنان  سيجعل 

الحداثة، وهذا القانون ليس مجحفاً بحق أحد«.
وفي  رعايا  يبقينا  أن  يريد  من  »هناك  وق��ال 
نظام الزبائنية، عبر عدم تغيير النظام الطائفي، 
وخاضع  ملزم  غير  القانون  ه��ذا  ف��ي  وال��ن��ص 
وهما  جوهره  على  المحافظة  مع  للتعديالت، 

الدائرة الكبرى والنسبية«.
محلس  رئيس  غياب  ع��ن  س��ؤال  على  ورداً 
»الرئيس  قال  المبادرات،  عن  بّري  نبيه  النواب 
إن  مبادرة  في  يدخل  ال  أنه  إالّ  غائباً  ليس  بّري 
لم تكن تتمتع بالحّد األدنى من النجاح، والدليل 
وعندما  الراعي،  بشارة   البطريرك  مع  جرى  ما 
ألن  ج��اه��زي��ن  المتشابكون  األط����راف  يصبح 

يسمعوا يكون عندئذ الرئيس بّري جاهزاً«.
والعنصرين  صغير  بلد  »لبنان  أن  ورأى 
الرعاية  وأن  عليه،  يؤّثران  والدولي  اإلقليمي 
صعبة،  األم��ور  يجعل  ما  اليوم  غائبة  الدولية 
فالعالم مرتبك خصوصاً في ظل كورونا، وهناك 
عهد الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب الذي 

نشر الفوضى في العالم كله«.
وفي الموضوع الصحي، اعتبر خواجة أن »ما 
مشتركة  مسؤولية  كورونا  ملف  في  إليه  وصلنا 
بين السلطة بكل أجهزتها والمواطن، إالّ أّن هناك 
تخبطاً بالقرارات التي اتخذت ولم تكن مدروسة 
يعني  ال  ذلك  ولكن  الرؤية،  فقدان  نتيجة  كثيراً 
اعتماد  تّم  ولو  المسؤولية،  من  المواطن  إعفاء 
تدابير قاسية ومشّددة منذ اللحظة األولى لما كنا 

وصلنا إلى ما نحن عليه«.
عبر  موسى  ميشال  النائب  غ��ّرد  جهته،  من 
حسابه على »تويتر«، معتبراً أن »قساوة الوضع 
شديدين  وقلق  خوف  في  الناس  جعل  الصحي 
صحية  ط��وارئ  حال  فرض  يوجب  ما  مبررين، 
الطبية  والمستلزمات  األم��اك��ن  لتأمين  فعلية 
بتخّطي  والسماح  الصحية،  الطواقم  وقبلها 
الروتين اإلداري والمالي القاتلين في المؤسسات 
»المهم  أن   على  وش��ّدد  للوقت«.  كسباً  المعنية 

حياة الناس وعدم موتهم اختناقاً«.
ومن ناحيته، جّدد النائب علي بزي، بعد لقائه 
المعلمين  من  وف��وداً  جبيل،  بنت  في  مكتبه  في 

على اختالف التسميات الوظيفية واالستماع إلى 
ومكتبها  أمل  حركة  »وقوف  المتعاقدين،  مطالب 
جانب  إل��ى  والتحرير  التنمية  وكتلة  التربوي 

عدالة قضيتهم وحقوقهم المكتسبة«.
على  الموقعين  م��ن  كحركة  »إن��ن��ا  وأض���اف 
وإن  إنصافهم،  ال��ى  ال��رام��ي  ال��ق��ان��ون  اق��ت��راح 
النواب نبيه بّري  توجيهات دولة رئيس مجلس 

تندرج ضمن هذا اإلطار«.
في  المركزي  التربوي  »المكتب  أن  إلى  ولفت 
مشكلة  لحل  ع��ّدة  باقتراحات  تقدم  أمل  حركة 
المتعاقدين ضمن األصول القانونية ولألسف لم 

يتم التجاوب معها من قبل وزير التربية«.
»ما  ب���ّزي  ت��س��اءل  الحكومي،  ال��ش��أن  وف��ي 
آالف  وم��وت  إصابة  بعد  الحكومة  تشكيل  نفع 
المواطنين من وباء كورونا، وما جدوى تشكيلها 
ومغتربين،  مقيمين  المودعين  أموال  سرقة  بعد 
وأي إشارة نعطيها للداخل والخارج في ممارسة 
البعض لسياسة االستهتار والتعطيل، وأي لقاح 
والمسؤولية  الوعي  لقاح  غياب  في  عنه،  نبحث 

تجاه الشعب والوطن؟«.

بشارة  الكاردينال  الماروني  البطريرك  تمّنى 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  على  الراعي 
الحكومة  تأليف  المكلّف  الرئيس  دع��وة   عون 
الثقة  تعيد  مصالحة  لقاء  إلى  الحريري  سعد 
بينهما، معتبراً أن »الوقت ال يرحم، وحالة البالد 
أي  اإلط��الق  على  تبّرر  ال  المأسوية  والشعب 

تأخير في تشكيل الحكومة«. 
بكركي«  في  األحد  قداس  خالل  الراعي  وقال 
حالة  في  ب��ات  الثمينة  الجوهرة  ه��ذه  لبنان 
االحتفال  لم نكن ننتظرها في مناسبة  تقويض 
معّطل،  الحكومة  تأليف  األول���ى:  بمئويته 
والمذهبي،  السياسي  التدخل  فريسة  القضاء 
االقتصاد مشلول في كل قطاعاته، نصف مدينة 
بيروت مهّدم، سكانه منكوبون، أهالي الضحايا 
حالة  في  اللبناني  الشعب  نصف  مهَملون، 

فقر«.
الحل  طريق  إلى  المؤّدي  »الباب  أن  واعتبر 
مؤّلفة  إنقاذ  حكومة  تشكيل  هو  األمور  هذه  لكل 
وتفوقت  نجحت  شخصيات  لبنانية،  نخب  من 
الوطن  خدمة  إلى  وتتوق  والعالم،  لبنان  في 
وترشيد  اإلنقاذ  مسؤولية  وتحمل  تجّرد،  بكل 
الجمهورية  رئيس  من  فالمطلوب  الحوكمة. 
هذه  أفضل  للشعب  يقدما  أن  المكلّف  والرئيس 
للحزب  بالوالء  فقط  يتمتع  من  ال  الشخصيات، 
بشخصيات  يزخر  لبنان  للزعيم.  بالخضوع  أو 
وطنهم  ص���ورة  وال��ع��ال��م  اللبنانيين  تعطي 

الحقيقية«.
شخصياً  سعيت  المنطلق،  هذا  »من  أضاف 
بحكم المسؤولية إلى تحريك تأليف الحكومة من 
أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. فلقَي كثيرون 
الدستور  وكون  أمل.  بارقة  المساعي  هذه  في 
الجمهورية  رئيس  من  كل  دور  بوضوح  يحّدد 
لقاء  يعقدا  أن  عليهما  تمنيت  المكلّف،  والرئيس 

الثقة بينهما، فيباشرا  مصالحة شخصية تعيد 
أسماء  واستكشاف  المطروحة  األسماء  بغربلة 
فقط  أعينهما  نصب  واضعين  وجديرة،  جديدة 
ومتجاوزين  لبنان،  وخالص  العامة  المصلحة 
الشخصية  والمستقبلية،  اآلن��ي��ة  المصالح 
فخامة  على  نتمنى  الحالة  هذه  وفي  والفئوية. 
دولة  بدعوة  المبادرة  أخذ  الجمهورية  رئيس 
ال  فالوقت  اللقاء.  هذا  عقد  إلى  المكلف  الرئيس 
يرحم، وحالة البالد والشعب المأسوية ال تبّرر 

على اإلطالق أي تأخير في تشكيل الحكومة«.
الوطني  وال��م��ي��ث��اق  »ال��دس��ت��ور  أن  ورأى 
على  توجب  ثالثة  الطائف،  اتفاق  في  المجّدد 
السلطة السياسية التقيد بنصوصها وبروحها، 

واستكمال تطبيقها، وتصويب ما اعوّج منها في 
كسلطة  القضاء  استقاللية  وتعزيز  الممارسة، 
في  الجيش  مؤسسة  وحماية  مستقلة،  رابعة 
أن  معتبراً   حقوقها«،  وكامل  وهيبتها  كرامتها 
والثقة  الجيش،  كرامة  من  اللبنانيين  »كرامة 
دولة  لنا  كانت  إذا  بلبنان.  الثقة  هي  بالقضاء 
تضع القانون فوق الجميع، وتحافظ على فصل 
السياسيون  فيها  يستغل  وال  الدولة،  عن  الدين 
وإذا  السياسية،  ألغراضهم  والمذهب  الطائفة 
من  فقط  للبنان  وزرائها  والء  حكومة  لنا  كانت 
فجراً  أن  القول:  نستطيع  عندها  س��واه،  دون 
إلى  لدعوة  حاجة  وال  لبنان،  على  أطّل  جديداً 

تغيير النظام، بل للتقّيد به«.

الوطن / �سيا�سة

 ماذ� بعد �آخر يومين

من ع�صر الأحمق؟

{ د.وفيق إبراهيم
دونالد  األميركي  الرئيس  وصف  على  العالمي  اإلجماع 
من  بأسره  العالم  لوضعه  يعود  باألحمق،  الحالي  ترامب 
معارضيه ومؤيديه ضمن مناخ حرب دوليّة كان من الممكن 

أن تندلع في كل لحظة بشكل حقيقي.
على  تقوم  قاتلة،  نرجسية  لسياسات  ممارسته  مع  هذا 
اعتبار  أي  دون  من  الشخصية  السياسية  مصالحه  تأمين 

لتحالفات أو صداقات لبالده.
حافة  ال���ى  ب���الده  لجيوش  دف��ع��ه  ينسى  أن  يمكن  فمن 
حروب كان يمكن أن تنقل بالده الى حرب عالمية ثالثة لوال 
التي اعتبرت ان  السياسات الروسية والصينية االحتوائية 
وكأنها  ترامب،  مع  تعد  لم  األميركية  القطبية  عن  الصراع 
كانت بذلك تساعد الرئيس الناجح بايدن على احتواء ترامب 
الرئيس المجنون الذي يريد تفجير األوضاع داخل الواليات 
للشرق  المتنّوعة  المفترقات  وع��ن��د  االم��ي��رك��ي��ة  المتحدة 
على  تفتح  ان  ومنفردة  ايضاً  بإمكانها  كان  التي  االوس��ط، 

حروب كبيرة إيرانية � اميركية.
��ر ح���روب م��ت��ن��وع��ة، ي��خ��دم بها  ح���اول األح��م��ق إذاً ت��دبُّ
االميركي  السياسي  النظام  تدمير  ومصلحة  »اس��رائ��ي��ل« 
للواليات  رئ��ي��س��اً  ب��اي��دن  منافسه  بنجاح  االع��ت��راف  لمنع 
المتحدة، والسطو على االقتصادات العالمية المتنوعة، من 
الحزب  تحول  وهو  األساسي  ترامب  هاجس  نسيان  دون 
شخصياً،  له  م��واٍل  ترامبي  فرع  الى  االميركي  الجمهوري 
او إنشاء حزب أميركي جديد ينافس الحزبين الديموقراطي 

والجمهوري وقد يتفّوق عليهما.
يبدو أن الخطأ الذي اقترفه ترامب بدعوة مناصريه الى 
احتالل الكونغرس وتدميره على رؤوس أعضائه، أسهمت 
في والدة تحالفات ديموقراطية وجمهورية أدت الى زعزعة 

أعنف ظاهرة اميركية منذ قرنين من الزمن.
وقضت على ظاهرة ترامب التي كادت أن تؤسس لمعادلة 
خطيرة جداً وخاصة به، لم يكن يسمح ألحد ان يشاركه بها 
باستثناء »اسرائيل« التي ظل يعتبرها حتى الدقيقة األخيرة 
من حربه على النظام السياسي االميركي، الجزء األهم من 

الترامبية السياسية.
لكن هذا وقت مضى واندثر دافعاً بترامب نحو وضعية َمن 
يحاول الفرار بأقل كمية ممكنة من األض��رار، فبعد إصرار 
على زعامة مطلقة ألميركا، اصبح ساعياً للخروج من البيت 
األبيض مع شعبية قد تسمح له الظروف السياسية المتنوعة، 
بإعادة تعويمها في مراحل الحقة، وهذا ما يعمل معارضوه 
على إبادته نهائياً، فهم ما عادوا يقبلون بقبوله بالرحيل فقط، 
باالعتراف بالخطأ الذي اقترفه في الكونغرس بما يعني أن 
اإلصرار على تدمير ترامب يشمل ايضاً مستقبله السياسي. 

وهذا ما يقاتل ترامب من أجله، انما بخجل ايضاً.
انتهت عملياً،  الالحقة  األي��ام األخيرة  إن  القول  إذاً  يمكن 
وتترك للدقائق والثواني أن تلتهم بعضها بعضاً، وتفسح في 
المجال كي يدرس الرئيس الجديد بايدن التداعيات الكارثية 

التي أحدثها ترامب في الشرق االوسط اوالً.
المتربصة  الروسية  الصينية  القطبية  الثنائية  وتليها 
مع  لها  جديدة  بعالقات  تأمل  التي  وأوروب���ا  الهند  ومعها 
اوروبا، كذلك تركيا التي أعلنت سياسة هجومية ظهرت في 
قول رئيسها أردوغان ان بالده تستعد لشراء SS400 ثانية 
جديدة، وهذا له مغزاه السياسي أي المزيد نحو العمق في 
أن أردوغ��ان بات يخشى  ال��روس، خصوصاً  العالقات مع 
من  لكل  عمقاً  أكثر  تأييد  نحو  األميركيين  ذه��اب  من  فعلياً 
اليونان وفرنسا ومصر و«إسرائيل« في حروبها ضد تركيا 
على موارد النفط والغاز على كل شواطىء البحر المتوسط 

وأعماق مياهه.
ك��م��ا ي��ب��دو أردوغ�����ان م��س��ت��ع��داً ل��الن��دف��اع��ة ن��ح��و روسيا 
ثبات  من  انقرة  تأكد  بعد  السورية  الحرب  في  خصوصاً 
التأييد األميركي ألكراد قسد في الحرب على شرق سورية.

يبدو أيضاً أنه مكتوب على بايدن أن يعالج آثار التضعضع 
االقتصاد  مع  االميركية  االقتصادية  العالقات  في  العميق 
واليونيسكو  الفضاء  وح��روب  المناخ  ومعاهدات  الصيني 
أن  للزمن  تتمنى  التي  المرعوبة  الالتينية  والقدس وأميركا 
ينهي آخر يومين من عصر األحمق لتنعم بشيء من الراحة 

فقدتها تماماً في األربع سنوات الماضية.
إنها ملفات ضخمة، ال شك في أن استراتيجيتها تفرض 
االوس��ط  ال��ش��رق  ف��ي  أخطرها  بمقاربة  ال��ب��دء  ب��اي��دن  على 
بالخليج  عالقتها  ث��الث:  من  األميركية  بالعالقات  وتتعلق 
البقرة األميركية الحلوب وارتباطها بفلسطين، ولتشكيلها 
حالياً  التشكل  قيد  هو  جديد  لجيوبولتيك  الحيوي  المدى 

ويضم إيران الى روسيا والصين.
الى  بايدن ذاهب  أن  الرؤيا االستقرائية يبدو  ضمن هذه 
انطالقاته  ف��ي  األس��اس��ي��ة  الحركة  اإلي��ران��ي  الملف  إع��ط��اء 
ال��ش��رق األوس����ط ب��ك��ام��ل��ه وألن  ال��ت��ف��اوض��ي��ة، ألن���ه يعني 
في  واح��د  هم  ريغان،  او  كنيدي  أو  ترامب  مع  األميركيين 
أي زمن، محوراً  يبقى في  أن  الذي يجب  الخليج  موضوع 
ألميركا حتى قيادته عسكرياً وسياسياً واقتصادياً بموجب 
معاهدة كوينسي التي عقدها الملك عبد العزيز مع الرئيس 
األميركي روزفلت في 1945 على أساس التبادل بين الدفاع 

واالقتصاد النفطي.
وليس هناك من مؤشرات قد تدفع األميركيين الى القبول 
بأي تغيير في هذه المعاهدة ال سيما أن الغاز والنفط سيَّاالن 

حتى إشعار غير معلوم.
وبالتالي  الخليج،  ف��ي  االق��ت��ص��اد  ه��و  اذا  ب��اي��دن  يهم  م��ا 
الشاطئ  ف��ي  م��وج��ودة  عناصر  وه��ي  واألم����ن،  السياسة 
المقابل للخليج في إيران، ما يدفع الى أن تكون ايران المقصد 
في  تحالفاتها  نمو  مع  خصوصاً  التفاوض  لهذا  األساسي 

أفغانستان واليمن والعراق وسورية ولبنان.
اليها  يدخل  التي  المفاوضات  كهف  الى  المدخل  هو  هذا 
بايدن مباشرة بعد انتهاء اليومين العسيرين لترامب وهذه 
مفاوضات قد تدوم أشهراً أو أكثر، لكنها تؤكد على أن عصراً 
لن تكون  االن��ب��الج بقطبيات جديدة  ج��دي��داً هو على وش��ك 

إيران بعيدة عنها.

خفاياخفايا

قالت مصادر نيابية إن الحديث عن وساطة 
يقوم بها الرئيس سعد الحريري بين دول 

الخليج ومصر مع تركيا وبين تركيا وفرنسا 
مبالغة كبيرة، لكّن أوساطاً قريبة من 

الحريري قالت إنه يقوم بمحاولة الحصول 
على موافقة المحاور الثالثة على مساحة 

تفاهم حول لبنان لصالح المبادرة الفرنسية.
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عقوبات اأوروبا �ضّد المقداد...

عدوانية حكوماتها ل تقّل عن الإمبريالية الأميركية

الراعي تمّنى على رئي�س الجمهورية

دعوة الحريري اإلى لقاء م�ضالحة

الراعي مترئساً القداس في بكركي أمس

بزي مستقبالً عدداً من المعلمين في مكتبه في بنت جبيل

»التنمية والتحرير«: هل اللبناني مجبر على دفع

ثمن �ضوء العالقة بين الرئي�س المكّلف وبا�ضيل؟

{ حسن حردان
وزير  على  عقوبات  ف��رض  األوروب���ي  االتحاد  ق��رار  اّن  لوحظ 
الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، تزامن مع تصعيد في 
الحرب االقتصادية والعقوبات األميركية الشرسة التي تستهدف 
من  المقاومة  وقوى  دول  حلف  في  وقيادات  وحركات  مسؤولين 
إيران والعراق مروراً بفلسطين واليمن ولبنان وانتهاء بسورية.. 
وهي سياسة تكشف الوجه اإلجرامي إلدارة العدوان في واشنطن 
وإمكانيات  ق��درات  من  تملك  ما  كّل  استخدام  عن  تتوانى  ال  التي 
لهزائمها  والثأر  لالنتقام  اإلرهابية  االستعمارية  حربها  لتصعيد 
في حروبها المباشرة وغير المباشرة وفشلها في تحقيق أهدافها 
وتمكين  المنطقة  كامل  على  والسيطرة  الهيمنة  ف��رض  وخاصة 

كيان العدو من تصفية قضية فلسطين والتسيّد على المنطقة. 
لكن على ماذا يدلّل هذا التزامن؟ 

حروب  ف��ي  شريكة  ه��ي  إن��م��ا  األوروب��ي��ة  الحكومات  اّن  أوالً، 
اإلرهاب والحصار االقتصادي والعقوبات، التي تقودها الواليات 
ما  مطلقاً  صحيحاً  وليس  المقاومة،  وحركات  دول  ضّد  المتحدة 
على  واألميركي  األوروبي  الموقف  بين  اختالف  وجود  عن  ُيقال 
هذا الصعيد، وإذا ما ُوجد خالف فإنه يقتصر على التكتيكات التي 
تماماً  الغربية،  االستعمارية  األه��داف  لتحقيق  اعتمادها،  يجب 
والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  بين  ال��خ��الف  ح��ال  ه��ي  كما 
ال��م��ت��ح��دة، وه��و خ��الف ال ي��ط��ال ج��وه��ر السياسة  ال��والي��ات  ف��ي 
لتحقيقها،  والسبل  ال��ط��رائ��ق  على  يقتصر  وإن��م��ا  االستعمارية، 
خصوصاً عندما تفشل الحروب العسكرية في ذلك وتصبح عبئاً 

على أميركا.. 
اعتراضها  تّدعي  عندما  تنافق  األوروبية  الحكومات  اّن  ثانياً، 
تسعى  وه��ي  وس��وري��ة،  إي��ران  تجاه  األميركية،  السياسات  على 
الوهم لدينا، بهدف إيجاد هامش من  إلى زرع هذا  من خالل ذلك 

تسويق  دور  للعب  االوروب��ي��ة  الحكومات  هذه  قبل  من  المناورة 
في  مسدود  بحائط  تصطدم  عندما  الغربية  األميركية  األه��داف 
الرافضة  المنطقة  في  المستقلة  الدول  حكومات  إلخضاع  سعيها 
عندما  أو  لشروطها،  المقاومة  وحركات  االستعمارية،  للهيمنة 
تفشل قّوتها الغاشمة في إسقاطها هذه الدول المستقلة، والقضاء 

على حركات المقاومة.. 
األوروبية االستعمارية، ال سيما بريطانيا  الحكومات  اّن  ثالثاً، 
فلسطين  ف��ي  الصهيوني  ال��ع��دو  ك��ي��ان  زرع  م��ن  ه��ي  وف��رن��س��ا، 
فلسطين  غ��زو  من  الصهيونية  العصابات  مكنت  عندما  ودعمه، 
وس��اع��دت��ه��ا ف��ي دف��ع ال��ي��ه��ود، وخ��ص��وص��اً ال��ش��ب��اب م��ن��ه��م، على 
سكانها  وط��رد  واستعمارها  الستيطانها  فلسطين  ال��ى  الهجرة 
تولت  المتحدة  ال��والي��ات  واّن  منها...  األرض،  أص��ح��اب  ال��ع��رب 
المصطنع،  الصهيوني  الكيان  هذا  دعم  مهمة  مواصلة  بعد  ما  في 
وخاضعاً  مقّسماً  العربي  الوطن  إلبقاء  المتقدمة  القاعدة  ليكون 
العرب  ث��روات  على  لالستحواذ  الغربية،  االستعمارية  للسيطرة 
الغرب  في  وال��رخ��اء  واالزده���ار  التقّدم  يحقق  بما  وغ��از  نفط  من 

على حساب الشعب العربي.. 
رابعاً، إّن الحكومات الغربية تثبت أنها حكومات تابعة للواليات 
السياسة  مخالفة  في  ال��ج��رأة  وال  االستقاللية  تملك  ال  المتحدة 
واشنطن  ح��ذو  ح��ذوه��ا  خ��الل  م��ن  اّن  تبيّن،  م��ا  وه��ذا  األميركية، 
ال��ع��ق��وب��ات على وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وري، وفرض  ف��ي ف��رض 
المقاومة  حركات  تصنيف  على  وإقدامها  سورية،  على  الحصار 
التزامها تنفيذ  أو من خالل عدم  ضّد االحتالل تنظيمات إرهابية، 
ومحاولتها  عليه،  وقعت  ال��ذي  إي��ران،  مع  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  بنود 
تعّرض  بأنها  إيران  واتهام  بالتزاماتها،  نكوثها  من  التبّرؤ  أخيراً 
االتفاق للخطر، ألنها قّررت ممارسة حقها المشروع بالعودة إلى 
ملتزمة  بقيت  أن  بعد  بالمئة  عشرين  بنسبة  اليورانيوم  تخصيب 
أن  قبل   2020 عام  نهاية  وحتى   2015 عام  منذ  االتفاق  تطبيق 

تقّرر وقف التزماتها به.. بما يؤكد أّن الحكومات الغربية تمارس 
النفاق من جهة، والخضوع للسياسة األميركية من جهة  سياسة 

ثانية... 
ما  في  بمقتضاها  للعمل  أساساً  تشكل  أن  يجب  ال��دالالت  هذه 
نستفيد  أال  يعني  ال  وهذا  الغربية..  السياسات  من  الموقف  خّص 
م��ن ال��ت��ن��اق��ض��ات ال��ت��ي ق��د تنشأ ب��ي��ن ال���دول ال��غ��رب��ي��ة وال��والي��ات 
تحّول  على  الرهان  عدم  المطلوب  الوقت  نفس  في  لكن  المتحدة، 
من  بالتحّرر  حقنا  تأييد  لناحية  األوروب��ي  الموقف  في  جوهري 
عن  بعيداً  ثرواتنا  واستغالل  االستعمارية  والهيمنة  االح��ت��الل 
نهب الشركات الغربية، ألّن الرأسماليات الغربية قامت وانتعشت 
وتجزئة  تمزيق  وراء  كانت  فهي  ثرواتنا،  نهب  على  وازده���رت 
خالل  م��ن  العثمانية،  الهيمنة  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 
التي  الغربية  القوى االستعمارية  تنفيذ مخطط سايكس بيكو بين 
يحقق  بما  دولها  حدود  ورسمت  المنطقة  على  السيطرة  تقاسمت 

االستعمارية..  مخططاتها 
متفقة  هي  إنما  الغربي  األميركي  االستعمار  قوى  فإّن  هنا  من 
وإخضاعنا  الصهيوني،  ال��ع��دو  ك��ي��ان  دع��م  لناحية  أه��داف��ه��ا  ف��ي 
بثرواتنا،  والتحكم  واالستقالل  التحّرر  من  ومنعنا  لسيطرتها، 
تقاسم  على  تختلف  فإنها  اختلفت  م��ا  إذا  الغربية  ال��ق��وى  وه��ذه 
وراء  تزال  وال  كانت  جميعاً  فإنها  ولهذا  االستعمارية..  السيطرة 
وال��ع��راق، ودعمت  ف��ي س��وري��ة وليبيا  اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��روب  ش��ن 
على  ذلك  لقاء  وتحصل  اليمن،  على  األميركية  السعودية  الحرب 
ال��ي��م��ن في  ت��دم��ي��ر  ت��واص��ل ح���رب  ال��ت��ي  للسعودية  ال��س��الح  ب��ي��ع 
محاولة يائسة الخضاعه، كما دعمت الدول الغربية وتواصل دعم 
والعقوبات  االقتصادية  الحرب  وتستخدم  اإلرهابية،  الجماعات 
قيادتها،  وإره��اب  المقاومة  وقوى  دول  جمهور  لتجويع  سالحا 
حروبها  ب��واس��ط��ة  تحقيقه  ع��ن  ع��ج��زت  م��ا  لتحقيق  م��ح��اول��ة  ف��ي 

واإلرهابية.. العسكرية 

عون وبّري ودياب 

وّقعوا قوانين اأقّرها مجل�س النواب

ورئيس  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  من  كل  وّقع 
مجلس النواب نبيه بّري ورئيس حكومة تصريف األعمال حسان 
دياب، القوانين الثالثة التي أقّرها مجلس النواب في جلسته يوم 

الجمعة الماضي وهي:
المستّجد  االستخدام  بتنظيم  المتعلق   211 الرقم  القانون   -   

. »Covid 19« للمنتجات الطبّية لمكافحة جائحة كورونا
- القانون الرقم 212 المتعلق بتمديد بعض المهل.

كما  ال��واردات  جباية  إجازة  إلى  الرامي   213 الرقم  القانون   -
في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2021 ولغاية 
اإلثني  القاعدة  أساس  على   ،2021 العام  موازنة  قانون  صدور 

عشرية.
ونتيجة توقيع رئيس الجمهورية، تصبح هذه القوانين نافذة 
فور  بها  العمل  ويبدأ  الرسمية،  الجريدة  في  للنشر  وصالحة 

نشرها.

»الوطني الحّر«: وزراء ت�صريف الأعمال

 يتحّملون م�صوؤولية التقاع�س عن واجباتهم

أنها  الحّر«،  الوطني  »التّيار  في  السياسية  الهيئة  أعلنت 
كورونا  بفيروس  المصابين  أعداد  زيادة  إلى  بقلق  »تنظر 
اإلمكانات،  محدودية  ضوء  في  منه،  الناتجة  والوفيات 

سواء لدى الدولة أو لدى القطاع الخاص«.
إلكترونياً  ال���دوري  اجتماعها  بعد  بيان  ف��ي  وش���ّددت 
أزمة  لتداعيات  خصصته  باسيل،  جبران  النائب  برئاسة 
مع  وطني  تضامن  وقفة  اليوم  »المطلوب  أن  على  كورونا 
المستشفيات  قدرة  كتعزيز  إج��راءات  وسلسلة  المصابين 
ك��ورون��ا  لمرضى  المخصصة  األس���ّرة  م��ن  م��زي��د  لتأمين 
مشاركة  من  بّد  وال  الالزمة  الطبية  والمستلزمات  والمعدات 
هذه  ف��ي  ليساهموا  العالم  ف��ي  اللبنانيين  للمنتشرين 
كل  استيراد  أمام  الباب  فتح  على  الحكومة  وحّث  العملية، 

لها«. المرّخص  اللقاحات 
رفعت  اإلدارية،  للشؤون  الرئيس  »نائبة  أن  إلى  وأشارت 
تقريراً عن المبادرات الخمس التي يقوم بها فريق االستجابة 
جائحة  من  الخطيرة  المرحلة  ه��ذه  لمواجهة  التّيار  في 

وعائالتهم«. المصابين  جانب  إلى  والوقوف  كورونا، 
الصيدلة،  مهنة  م��زاول��ة  قانون  »مخالفة  من  وح��ّذرت 
في  االستغالل  بهدف  الدواء،  من  وأنواع  كميات  إخفاء  عبر 
حياة  على  خطراً  يشّكل  ما  األسعار،  ارتفاع  احتمال  ظل 
الصحة  »وزارة  مطالبًة  معاناتهم«،  ويزيد  المواطنين 
ومالحقتهم«.  المرتكبين  بفضح  المختص  والقضاء  العامة 
اتخاذ  إلى  كورونا  ولجنة  العامة  الصحة  »وزارة  ودع��ت 
ما  فيها،  يظهر  التي  الدول  من  لبنان  إلى  السفر  بمنع  القرار 

لكورونا«. المتحّورة  بالسالالت  ُيعرف  بات 
يكون  أن  يجب  ك��ورون��ا  أزم���ة  »م��ل��ف  أن  إل��ى  ولفتت 
حكومة  يحّفز  أن  ويجب  الحكومة،  تشكيل  لتسريع  حافزاً 
الوزراء  خصوصاً  بواجباتها  القيام  على  األعمال  تصريف 
المسؤولية  من  تنّصل  أنها  على  االستقالة  يفّسرون  الذين 

العمل«. عن  فينكفئون 
األعمال  تصريف  حكومة  يحّمل  »الدستور  أن  وأوض��ح 
الصعبة  الظروف  هذه  في  يؤدي  الذي  التقاعس  مسؤولية 
صحياً ومالياً إلى إلحاق الضّرر ال بل الخطر بالمواطنين، ما 
وأخالقية  قانونية  مسؤولية  المتقاعس  الوزير  على  يرّتب 

المواطنين«. تجاه 

الخازن حّذر من التلكوؤ

في ت�صكيل الحكومة

وديع  السابق  الوزير  الماروني  العام  المجلس  عميد  أطلق 
في  الحاصل  التلكؤ  من  تحذيرية  »صرخة  بيان  في  الخازن 
الماروني   البطريرك  ثبات  على  مثنياً  الحكومة«،  تشكيل 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  دعوته  في  الراعي  بشارة 
إلى  الحريري  سعد  الحكومة  تأليف  المكلّف  والرئيس  عون 
اإلنقاذ  حكومة  على  االتفاق  في  التأخير  وعدم  مصالحة  لقاء 

المرتقبة.
ومن  والخارجية،  الداخلية  األوض��اع  »خطورة  من  وح��ّذر 
صحياً  اللبناني  المواطن  يعيشه  بات  الذي  القاتل  االختناق 

واقتصادياً ونفسياً واجتماعياً وعلى المستويات كافة«.
الشعب  بمصير  االستخفاف  »هذا  المسؤولين  على  وأعاب 
من  مزيد  إلى  تتجه  »البالد  أن  من  خشيته  مجدداً  وبمعاناته«، 
القضاء  ويسترجع  السياسية  الحياة  تنتظم  لم  ما  االنهيارات، 
تستقم  لم  وما  حيويته،  واالقتصاد  أمنها  والبالد  استقالليته 

اإلدارة ويتالش الفساد وتسود العدالة«.
اللبناني  المواطن  يحتاجه  ما  أش��د  »إن  ال��خ��ازن  وختم 
شعبه  ويكفي  الضعيف،  على  القوي  فيه  يشفق  وطن  اليوم، 
الناس بطوالت  الحاجة والفقر والجوع والمرض، لقد سئم  ذّل 
وُتفقر  بالداً  تنخر  والإنسانية  إعالمية  واستعراضات  وهمية 

عباداً«.
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ال بدَّ من التفريق 

 

بين معنى المقاومة ومعنى االإرهاب

{ المحامي عمر زين*
أّي وقت تشاء  الدول وعلى رأسها أميركا من وضع تعريف لإلرهاب ليتسّنى لها في  تتهّرب بعض 
وتريد أن تطلق على حركات المقاومة بل على الدول التي ال تخضع لسياستها والخارجة عن إرادتها 

بأنها إرهابية.
عجيب أمر البشرية كيف ترضى بأن تقوم إحدى الدول، وهي أميركا، وخالفاً لميثاق األمم المتحدة 
بعض  وحتى  مواطنيها  بعض  بأسماء  لوائح  تنظم  بأن  الدولية،  واالتفاقات  والمواثيق  والمعاهدات 
الناس  الدول تابعة لها وكأّن هؤالء  الدول وتتهمهم فيها باإلرهاب وبغيرها من الصفات... وكأّن هذه 
الالئحة  عن  االسم  رفع  يصبح  وبعدها  دولية،  قضائية  مرجعيات  أّي  ودون  رعاياها  من  الدول  وهذه 
موضوع مساومة لتحقيق أهدافها المباشرة وغير المباشرة والتي تخّصها أو تخّص حلفاءها، وهذا ما 

يحصل للدول العربية ورعاياها.
عربية  منظمات  بأسماء  الئحة  بنشر  وعربية  غربية  إدارات  مع  بالتنسيق  الصهيوني  العدو  يقوم 
وسائل  بكّل  وذلك  باإلرهابية،  وتصفها  أممها  ألعداء  مقاومة  حركات  وهي  قياداتها  وأسماء  واجنبية 
أنشأتها  التي  هي  إرهابية  وقيادات  منظمات  أسماء  معهم  وتذكر  والمسموع،  والمقروء  المرئي  اإلعالم 
ودعمتها بالمال والسالح، كّل ذلك لمحاصرتها وتجميد حركتها والحّد من فعاليتها تمهيداً للقضاء عليها 
واالعتداء على شعوب هذه األمم، كما والتغطية على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في فلسطين 

وخارجها غير المسبوقة في التاريخ. فما هو العمل الواجب فعله تجاه ما ذكرنا؟
الجواب هو أنه على القوى الحية في مجتمعنا العربي ومراكز األبحاث واإلحصاء وهي كثيرة داخل 
فلسطين وخارجها، عليها جميعها واجب تجهيز الملفات لهذه الجرائم التي يقتضي أن تتضّمن أسماء 
الضحايا وأسماء المجرمين واألدوات المستعملة في الجريمة، ومكان وتاريخ وساعة ارتكاب الجريمة، 
والتقارير الطبية، وكّل ما هو مطلوب لمضبطة االتهام أمام المحاكم المحلية والدولية، وأمام المؤسسات 
تنفيذ  لكيفية  دقيق  وصف  مع  الحقاً  بها  يدلون  الذين  المجرمين  اعترافات  ذلك  إلى  ويضاف  األممية، 

الجريمة ظناً منهم أنهم سيكونوا بعيدين عن المسائلة والمحاسبة.
العربية واالجنبية، والعمل على  المتاحة  المحاكم  أمام كّل  الدعاوى  إقامة  بّد من  وبناًء على ذلك ال 
عليهم  للقبض  العالمي  االنتربول  في  وتعميمها  المجرمين  بحق  غيابية  توقيف  مذكرات  استصدار 
ومحاكمتهم وإنزال أشّد العقوبات بهم وإلزامهم بالتعويض على ذوي الضحايا، وقبل ذلك كله التشهير 

بالمجرمين في كّل وسائل اإلعالم المتاحة عالمياً.
من أجل ذلك كله ترفض قوى االستكبار العالمي تعريف اإلرهاب لتفّسره كيفما تريد وتشاء.

التي يقتضي مالحقة مرتكبيها فور حصولها، ومتابعة  الجرائم  ال يجوز وطنياً وقومياً نسيان هذه 
ذلك الستصدار األحكام وتنفيذها حيث ال مرور للزمن على هذه الجرائم.

دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وعلينا محاصرة المجرمين في جحورهم، ومنعهم من التجّول ِبحرية 
في دول العالم بما فيها الدول المطبعة مع العدو لينالوا عقابهم.

*األمين العام السابق التحاد المحامين العرب

الدكتور  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  زار 
عائلة  والتقى  المحّررة،  بسطرة  مزرعة  هاشم  قاسم 
يوم  »اإلسرائيلي«  العدو  أطلقه  ال��ذي  زه��رة  حسن 

الجمعة الماضي بعد أسره أربعة أيام.
وقال هاشم »وجودنا اليوم مع أهلنا في هذه األرض 
هو للتهنئة بإطالق ابنهم، ولتأكيد هوية مزارع شبعا 
اللبنانية بأجزائها المحّررة والمحتلة، فوجود العدو 
ألنه  والشرائع  المواثيق  لكل  مخالف  اإلسرائيلي 
محتل ومغتصب لهذه األرض واحتالله لن يبّدل من 

حقيقة لبنانيتها«.
أضاف »ليعرف العدو قبل غيره أّن من حق أهلنا 
إلى كل  الوصول  أبناء مزارع شبعا وتالل كفرشوبا، 
شبر من أرضهم أكان محرراً أو محتالً، وعلى األرض ال 
نقّر وال نعترف بما يسمى خطاً أزرق أو أحمر. وهذا ما 

أكد عليه لبنان الرسمي منذ العام 2000«.
العدو  ممارسات  استمرار  مع  »وال��ي��وم  وتابع 
وانتهاكاته وقرصنته اليومية، فإننا نطالب الجهات 
لالنتهاكات  حد  وض��ع  بضرورة  المعنية  الدولية 
تقّوض  ألنها  أوجهها  بكل  العدوانية  والممارسات 
االستقرار ليس في الجنوب فحسب بل على مساحة 
استمرار  وهو  الدائم  االستفزاز  ذلك  وأساس  لبنان، 
اليومية  واالنتهاكات  أرضنا  من  ألج��زاء  االحتالل 

للسيادة الوطنية«.
على صعيد آخر، رأى هاشم عبر »تويتر«، أنه »إذا 
اقتضت الظروف تمديد اإلقفال العام، فعلى الحكومة 
ومن  المحتاجة  للفئات  المساعدات  بتقديم  اإلسراع 
دون أي تأخير. فال تلوموا الناس إن خالفت التدابير، 

ألن الجوع كافر«.

ها�سم زار الأ�سير المحّرر زهرة:
من حقنا �لو�ضول �إلى كّل �ضبر من �أر�ضنا 

هاشم مع األسير المحرر وعائلته

�أحز�ب �لإقليم: �لمقاومة وحدها
�ل�ضبيل ل�ضتعادة �لأر�ض �لم�ضلوبة

عبد  جمال  الرئيس  ميالد  »ذكرى  أن  الخروب،  إقليم  في  واإلسالمية  الوطنية  والقوى  األحزاب  لقاء  اعتبر 
العربية مهما  الوحدة  أّمة وحتمية  التي أرساها واألمل ببناء مجد  الناصر هي ذكرى األمل في تحقيق مبادئه 

طال الزمن«.
ورأى في بيان أن عبد الناصر يمّثل رمزية قيادية لألمة »بما حققه من منجزات مادية ومعنوية، ومدرسة 
فكرية ما زالت راسخة حتى اليوم، وما تزال كلماته بأن المقاومة ُوجدت لتبقى وتنتصر، نبراساً يهدي جميع 

المقاومين«.
وختم »في هذه الذكرى العزيزة عسى أن نعود إلى دعوته في الوحدة والمقاومة، ألن المقاومة هي وحدها 

السبيل الستعادة األرض المسلوبة وتحقيق العّزة والكرامة«.

أدان الحزب السوري القومي االجتماعي العقوبات التي 
السوري  الخارجية  وزير  على  األوروبي  االتحاد  فرضها 
ذي  لبلد  معادياً  موقفاً  فيها  ورأى  المقداد،  فيصل  الدكتور 

سيادة وكرامة، واستمراراً في دعم اإلرهاب والتطرف.
ال��ع��ق��وب��ات وما  أّن ه��ذه  ب��ي��ان  ف��ي  ال��ح��زب  واع��ت��ب��ر 
سورية،  ومؤسسات  شخصيات  بحق  وماثلها  سبقها 
تبعيته  وأكدت  استقالليته  من  األوروبي  االتحاد  أسقطت 
والعدوان  الغطرسة  تمارس  التي  األميركية  للسياسات 

ضّد سيادة الدول وحرية الشعوب.
بفرضه  كبيرة  حماقة  األوروب���ي  االتحاد  ارتكب  لقد 
الحرب  في  انخراطه  حجم  عن  وكشف  العقوبات،  لهذه 
اإلرهابية على سورية، ودوره في تعقيد وعرقلة  الكونّية 
عودة النازحين السوريين الى قراهم ومدنهم، وانصياعه 

بالكامل إلمالءات أميركا وسطوتها وغطرستها. 

إطاراً  يشكل  أن  من  وبدالً  األوروبي،  االتحاد  أّن  الالفت 
أداة  تحّول  وشعوبها،  األوروب��ي��ة  ال��دول  مصالح  يمثل 
خاضعة للمشيئة األميركية � »االسرائيلية«، فأفقد أوروبا 
وعّرض  األميركي،  الموقف  عن  بمواقفها  التمايز  فرصة 
الواليات  رعته  الذي  فاإلرهاب  للخطر،  واستقرارها  أمنها 
المتحدة األميركية ودعمته العديد من الدول األوروبية هو 

ذاته الذي ضرب في أكثر من دولة ومدينة أوروبية. 
بأشّد  يدين  إذ  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  إّن 
التي أعلنها االتحاد األوروبي، والذي  العقوبات  العبارات 
ال��دول  جامعة  عن  األص��ل  طبق  نسخة  كمؤّسسة  ب��ات 
أداة  تحّولها  بمجرد  وجودها  مبّرر  فقدت  التي  العربية 
طّيعة في خدمة السياسات األميركية، فإنه يطالب الدول 
األوروبية، كالً على حدة، بفتح قنوات االتصال مع دمشق، 
استدراكاً للموقف، واحتواًء لحماقة االتحاد، وعدم السير 

تفرضها  التي  والالإنسانية  الظالمة  العقوبات  طريق  في 
لمحاصرتها  سورية  على  األميركية  المتحدة  الواليات 

السوريين. وتجويع 
الدكتور  السوري  الخارجية  وزير  الحزب  يحّيي  وإذ 
عن  المعّبرة  بمواقفه  ويشيد  أدائ��ه  على  المقداد  فيصل 
وعن  والحرية  الحق  عن  دفاعاً  السوري  الموقف  صالبة 
تخوض  سورية  ب��أّن  يؤكد،  فإنه  وال��ك��رام��ة،  السيادة 
وهي   ،2011 العام  منذ  ورعاته  اإلره��اب  ضّد  مواجهة 
أفشلت  الشعب،  وصمود  جيشها  وبسالة  قيادتها  بحكمة 
اإلنجاز،  تلو  اإلنجاز  وحققت  الكونية،  الحرب  أه��داف 
واالستمرار  أشكالها،  بكّل  العقوبات  إفشال  على  وقادرة 
ورعاته،  اإلره��اب  ضّد  المصيرية  المواجهة  خوض  في 
على  النهائي  النصر  تحقيق  حتى  التضحيات،  غلت  مهما 

اإلرهاب واالحتالل.

بقرار  وفاعليات،  وطنية  سياسة  وقوى  أحزاب  نّددت 
الخارجية  وزي��ر  على  عقوبات  فرض  األوروب��ي  االتحاد 
الجديدة  األميركية  وبالعقوبات  المقداد  فيصل  السوري 

على إيران واالعتداءات الصهيونية على لبنان  وسورية.
»االتحاد  أن  بيان  في  الله  حزب  اعتبر  اإلطار  هذا  وفي 
سورية  تجاه  العدوانية  سياسته  ي��واص��ل  األوروب���ي 
وزير  مستهدفاً  المقاوم،  وشعبها  الشرعية  وحكومتها 
ممّيزاً  جهداً  يبذل  الذي  المقداد  فيصل  السوري  الخارجية 
والدفاع  الدولية  المحافل  أمام  السوري  الموقف  شرح  في 

عن سورية ومصالحها وقرارها السيادي«.
على  األوروبي  االتحاد  فرضها  التي  العقوبات  أدان  وإذ 
العداء  سياسة  االتحاد  »العتماد  أِس��ف  المقداد،  الوزير 
بتغطية  يقوم  فبينما  س��وري��ة،  تجاه  التوترات  وخلق 
بمختلف  لها  الدعم  وتأمين  اإلرهابية  والمنظمات  اإلرهاب 
الحكومة  في  وزي��ر  على  عقوبات  بوضع  يقوم  أشكاله، 
الشرعية السورية، بدالً من أن يقوم عبر وزارة الخارجية 
والعمل  سورية  مع  الحوار  قنوات  بفتح  نفسها  السورية 

على استتباب األمن واالستقرار في المنطقة«.
وأعلن الحزب تضامنه مع الوزير المقداد مشيداً  بخبرته 
الشعب  خدمة  في  الفّعال  ودوره  الطويلة  الدبلوماسية 
السوري على مدى سنوات في مختلف المواقع والظروف.

الجنون  »نسبة  أن  ال��ح��زب،  رأى  أخ���رى،  جهة  م��ن 
والكراهية ارتفعت بشكل الفت في اآلونة األخيرة لدى وزير 
الخارجية األميركية مع اقتراب الوالية الرئاسية من أيامها 

األخيرة، فصبت جام حقدها السافر في أكثر من اتجاه«.
ومعها  إي��ران  في  الرضوية  العتبة  وض��ع  أن  ورأى 
على  المروي  أحمد  الشيخ  العتبة  ش��ؤون  متولي  اس��م 
مسبوقة  غير  خطوة  »ه��ي  والعقوبات  اإلره���اب  لوائح 
يزوره  للعبادة  مقدس  مكان  الرضوية  فالعتبة  بتاتاً، 
وجدانهم  في  عميقة  روحية  مكانة  وله  المسلمين  ماليين 
إس��اءة  الحمقاء  الخطوة  »ه��ذه  معتبراً  ومعتقداتهم«، 
لإلسالم الحنيف والقيم الروحية والسماوية، وهي خطوة 

اإلعالن  إلى  السياسية  واالختالفات  السياسة  تتجاوز 
وتعّبر  الدينية،  والمعتقدات  لألديان  العداء  عن  الصريح 
بلغته  ال��ذي  والفكري  األخالقي  االنحطاط  مستوى  عن 

وزارة الخارجية األميركية واإلدارة األميركية«.
ضد  الشعواء  األميركية  »الحملة  أن  الحزب  اعتبر  كما 
الحشد الشعبي في العراق باتت مكشوفة األهداف، معروفة 
وأهم  العراق  لوحدة  كضمانة  الحشد  يمثله  لما  المقاصد، 
التكفيري«،  واإلره��اب  داعش  مواجهة  في  قوته  عناصر 
أركان  رئيس  اسم  بوضع  األميركي  القرار  أن  إلى  مشيراً 
الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي )الحاج أبو فدك( 
بتاريخه  المعروف  المجاهد  »وهو  العقوبات  لوائح  على 
ومواجهة  اإلره���اب  على  الحرب  في  الطويل  الجهادي 
داعش في مختلف الساحات والميادين«، يأتي في سياق 
»معاقبة الحشد على دوره في الدفاع عن العراق وسيادته 
وأمنه وحريته، ويأتي استكماالً للقرار السابق بوضع اسم 
على  الفياض  فالح  والمجاهد  العزيز  األخ  الهيئة  رئيس 
مهدي  أبو  القائد  الشهيد  اغتيال  قبله  ومن  نفسها  الالئحة 

المهندس نائب رئيس الهيئة«.
السياسية  وقواه  العراقي  الشعب  داعياً  الحزب  وختم 
»إلى الوقوف بشكل حازم وصلب ضد هذه اإلجراءات دفاعاً 

عن بلدهم ومؤسساتهم الشرعية وقرارهم السيادي«.
العربي  البعث  لحزب  القطري  األمين  استنكر  ب��دوره، 
»السياسات  بيان  في  شلق،  نعمان  لبنان  في  االشتراكي 
ممّثلة  السورية  الدولة  على  األوروبي  لالتحاد  العدوانية 
العدوان  لنهج  استكماالً  المقداد،  فيصل  خارجيتها  بوزير 
والعقوبات  السورية  السيادة  على  المستمر  األميركي 
السافرة بحق الحكومة السورية والشعب السوري، خدمة 
للسياسات اإلمبريالية والصهيونية، واستلحاقاً بها بعيداً 
األزم��ات  لحل  المعتمد  والديبلوماسية  الحوار  نهج  من 
مصالح  وتأمين  الدول  حقوق  حفظ  على  والعمل  الدولية 

شعوبها«.
واستنكرت القيادة القطرية للحزب في لبنان »العدوان 

اإلسرائيلي المستمر على السيادتين اللبنانية والسورية«، 
أمام  اإلجراءات  كل  ب�«اتخاذ  اللبنانية  الحكومة  وطالبت 
في  المتكّررة  االعتداءات  هذه  لمواجهة  الدولية  المحافل 
من  السورية  األراضي  واستهداف  اللبنانية  األجواء  خرق 

خاللها«.
التي طالت  العقوبات األميركية  كذلك، دانت حركة أمل 
المقدسات  على  »التطاول  واستنكرت  الرضوية  العتبة 

الدينية التي تم إدراجها زورا ضمن قائمة اإلرهاب«.
هو  المقدسات  على  التجرؤ  هذا  »إن  بيان  في  وقالت 
الديانات  كل  بحق  مسبوق  غير  خطير  عدواني  سلوك 
يستلزم  وهو  وحدهم،  المسلمين  بحق  وليس  السماوية 
العقائد  جميع  على  يعتدي  ألنه  عموماً،  األمم  استنهاض 

الدينية وينتهك القوانين واألعراف والقيم اإلنسانية«.
وأكدت أن »هذه الخطوة العدوانية التي قامت بها اإلدارة 
األميركية قبل رحيلها، تؤدي الى استفزاز غير مسبوق، وال 
األمم  »كل  داعيًة  عنها«،  التراجع  دون  من  القبول  يمكن 
والهيئات والجمعيات الدولية إلى التحرك ووضع حد لهذا 

التفلت األميركي غير العاقل، قبل فوات اآلوان«.
واستنكر المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى، »العقوبات 
اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  على  الجائرة  األميركية 
ضمن  الرضوية  العتبة  بإدراج  طغيانها  في  تمادت  التي 
استهدافاً  يشّكل  القرار  »هذا  أن  إلى  الفتاً  اإلرهاب«،  قائمة 
مسبوق  غير  خطيراً  عدوانياً  وسلوكاً  الدينية  للمقدسات 
واألع��راف  القوانين  وينتهك  المسلمين  مشاعر  يستفّز 

الدولية والقيم الدينية والثقافية«.
هذا  عن  ب�«التراجع  االميركية  اإلدارة  المجلس،  وطالب 
القرار الالشرعي وغير األخالقي وبالتخلّي عن هذا السلوك 
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  ودعا  العدواني«. 
منطلق  من  القرار  هذا  »إدان��ة  إلى  »اليونيسكو«  والثقافة 
ودوره  الثقافي  المعلم  هذا  حفظ  في  مسؤوليتها  تحّمل 

التربوي ومكانته العلمية والحضارية«.

»�لقومي« يدين �لعقوبات على �لمقد�د: �أ�ضقطت �لتحاد �لأوروبي من ��ضتقالليته

وعلى �لدول �لأوروبية فتح قنو�ت �لت�ضال مع دم�ضق ��ضتدر�كًا للموقف و�حتو�ًء لحماقة �لتحاد

مو�قف منّددة بالعقوبات على �لمقد�د و�إير�ن

و�لعتد�ء�ت �ل�ضهيونية على لبنان و�ضورية

السريع  تفّشيه  »ك��ورون��ا«  وب��اء  يواصل 
والكثيف على امتداد  األراضي اللبنانية، حاصداً 

عشرات األرواح وموقعاً آالف اإلصابات. 
تسجيل  العاّمة  الصحة  وزارة  أعلنت  فقد 
التراكمي  العدد  رفعت  جديدة  إصابة   3654
للحاالت المثبتة إلى 252812. كما تم تسجيل 

40 حالة وفاة.

تسلُّم دفعة من أجهزة التنّفس
اإلعالمي  المكتب  أعلن  ذل��ك،  م��وازاة  وفي 
تصريف  حكومة  في  العامة  الصحة  لوزير 
ال���وزارة  أن  ب��ي��ان،  ف��ي  حسن  حمد  األع��م��ال 
الذي  الضغط  لمواجهة  مساعيها  »تواصل 
كورونا،  وباء  مواجهة  في  البالد  تحته  ترزح 
ومالياً  اقتصادياً  المعاكسة  الظروف  كل  رغم 
مستوى  من  أكثر  على  تعمل  وهي  ومعيشياً، 

لتبديد ما أمكن من تداعيات األزمة الصحية«.
وبحسب البيان، فإنه تم تسجيل التطورات 
التنّفس  أجهزة  إلى  بالنسبة   - »أوالً  اآلتية 
18 قطعة من  واألوكسيجين: تسلمت الوزارة 
 ،)ICU Ventilators( أجهزة التنّفس الكاملة
الستخدامها في أقسام العناية الفائقة للمرضى 
من ذوي الحاالت الحرجة، وهي تشّكل الدفعة 
الوزارة  إشترتها  دفعات  سلسلة  من  األخيرة 
في شهر آذار الماضي من قرض البنك الدولي، 
وتأّخر وصولها بسبب مشكلة تحويالت مالية 
بمتابعة  األجهزة  توزيع  بدأ  وقد  للمستورد. 
الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  من 
الدكتور  العامة  الصحة  ووزير  دياب  حسان 

حمد حسن بحسب الضرور«.
تم  التي  الدفعة  تضمنت  »كما  أض��اف��ت 
عالي  ب��األن��ف  أوكسيجين  أج��ه��زة  تسلّمها 
 High Flow Nasal Cannula( الضغط 
هبات  سبيل  على  توزيعها  وبدأ   ،)Devices
والحكومية  الخاصة  للمستشفيات  إعارة  أو 
التي تشهد ضغطاً كبيراً وتبدي تعاوناً جدياً 
 48 اآلت��ي:  وف��ق  ك��ورون��ا،  مرضى  لمصلحة 
جهازاً ل�25 مستشفى خاصاً و42 جهازاً ل�13 

مستشفى حكومياً في مختلف المحافظات«.
وأشارت الوزارة إلى أنها »تترّقب في وقت 
قريب وصول دفعة إضافية من أسّرة العناية 
من  شراؤها  تم  التي  التنّفس  وأجهزة  الفائقة 
توزيعها  وسيتم  العالمية  الصحة  منظمة 
حكومية  مستشفيات  على  نفسها  بالمنهجية 

وخاصة«.
وتابعت »ثانياً، بالنسبة إلى المستشفيات 
رئيس  بادر  قطر:  دولة  من  المقدمة  الميدانية 
الطلب  إلى  مشكوراً  بّري  نبيه  النواب  مجلس 
المستشفى  تحويل  العاّمة  الصحة  وزير  من 
مستشفى  إل��ى  ص��ور  من  القطري  الميداني 
رفيق الحريري الحكومي الجامعي أو المدينة 
البلمند  جامعة  تقوم  أن  على  الرياضية، 
إلياس  الدكتور  رئيسها  من  مشكورة  بجهود 
مع  بالتعاون  المستشفى  بتشغيل  وّراق 
النقابات المعنية وكليات الطب والمستشفيات 
مباشرة  بمواكبة  األحمر  والصليب  الجامعية 

من وزارة الصحة العامة وفرقها المتخصصة. 
سير  في  األع��م��ال  تستمر  نفسه،  الوقت  في 
المستشفيين  لتركيب  وطرابلس  الضنية 
الميدانيين القطريين في القريب العاجل ونقل 
الرياضية  المدينة  في  الموجودة  األج��ه��زة 

إليهما.
ثالثاً، بالنسبة إلى اللقاحات: يطمئن وزيرة 
الصحة إلى أن االتصاالت قائمة على األصعدة 
رسمية  م��ص��ادر  م��ن  ال��ل��ق��اح  لتأمين  ك��اف��ة، 
المبادرين،  كل  مع  بالتعاون  خصوصاً  عّدة 
لمجلس  العامة  الهيئة  إق��رار  بعد  خصوصاً 
االستخدام  بتنظيم  الخاص  القانون  النواب 
جائحة  لمكافحة  الطبية  للمنتجات  المستجد 

كورونا«.

امتالء أسّرة كورونا 
وفي إطار متصل غّرد مدير مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي فراس أبيض عبر »تويتر«، 
المستشفيات  نقيب  ك��الم  »ل��ألس��ف،  ق��ائ��الً 
ال��خ��اص��ة ح��ول ام��ت��الء أس���ّرة ك��ورون��ا في 
هو  الطوارئ  أقسام  فيها  بما  المستشفيات 
في  السيء، خصوصاً  للواقع  توصيف دقيق 

بيروت وجبل لبنان، والنبطية«.
وكان نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة 
الوبائي في  سليمان هارون رأى »أن المشهد 
كلّه،  وليس  الواقع  من  ج��زءاً  يعكس  لبنان 
وأوضح  أسوأ«.  الحقيقي  المشهد  أن  معتبراً 
في حديث صحافي أن »األسّرة كلها مشغولة 
في األقسام المخصصة لمرضى كوفيد - 19 
كاشفاً  ال��ط��وارئ«،  أقسام  امتالء  عن  فضالً 
الخاصة  المستشفيات  ف��ي  يوجد  »ال  أن��ه 
غيره،  وال  ك��ورون��ا  لمريض  ال  واح��د  سرير 
من  يتنقلون  المرضى  من  العشرات  وهناك 
وقال  سرير«.  عن  بحثاً  آخر  إلى  مستشفى 
»فالواقع أّن مستشفيات لبنان تخّطت طاقتها 

االستيعابّية«.
من جهته، لفت رئيس لجنة الصحة النيابية 
عاصم عراجي إلى أن اإلقفال لمدة عشرة أيام 
الفيروس بل يجب  انتشار  غير كاٍف للحّد من 
اإلغالق لمدة ثالثة أسابيع كما توصي منظمة 

الصحة العالمية.
ضد  للقاح  الوطنية  اللجنة  رئيس  وأعلن 
كورونا عبد الرحمن البزري أن التلقيح سيصل 
إلى لبنان في شهر شباط المقبل، على أن تصل 
السنة،  من  األول  الربع  في  جرعة  ألف   250
األولى،  الجرعة  مواطن  ألف   125 وسيتلقى 
آسفاً أن يصبح موضوع اللقاح شعبوياً. وأكد 
الحرص على »أن يدخل الى البلد اللقاح األفضل 
ألن لبنان ال يحتمل أن يكون حقل تجارب« وقال 
اللبنانيون  والتنظيمية  العلمية  الناحية  »من 

في أياٍد أمينة رغم اإلمكانات المتواضعة«.
في  سبقتنا  التي  ال��دول  »أن  ال��ى  أش��ار  و 
انتشار  نسبة  على  بعد  تؤثر  ل��م  التلقيح 
عملية  في  متأخر  كله  والعالم  الفايروس، 
التصدي  مفتاح  »أن  م��ؤك��داً  ال��ل��ق��اح��ات«، 
الشخصية  الوقاية  هو  اليوم  حتى  الحقيقي 

والمجتمعية«، مشدداً على »أن اللقاح سيصل 
وعندما  الوقاية،  في  كبيراً  دوراً  وسيلعب 
أو  التلقيح  مستوى  م��ن   70% إل��ى  نصل 
إلى  التدريجية  العودة  عندها  يمكننا  المناعة 
الحياة الطبيعية«. وأكد أن التلقيح سيبدأ مع 

العاملين الصحيين.
وأعلنت مديرة المشاريع في جمعية »صّناع 
الحياة« زينة خضر في بيان »تأمين 3 أجهزة 
أوكسجين  ق��واري��ر   10 و  اصطناعي  تنّفس 
مع  بالتعاون  منها،  لكل  ليترات   10 سعة 
med serv لصاحبها المهندس محي  شركة 
الدين قرحاني، ووضعها بتصرف أهالي بلدة 
برقايل، وذلك ضمن مشروع غرفة التجهيزات 

الطبية«.

pcr ال يكشف الساللة 
البريطانية؟

واعتبر رئيس »التجّمع الطبي االجتماعي« 
»هناك  أن  بيان،  في  رض��ا،  رائ��ف  البرفسور 
أطباء  أح��د  عن  ص��درت  خطيرة  تصريحات 
المستشفيات  أح��د  ف��ي  ال��م��رك��زة  العناية 
ال    pcr فحص  أن  وهي  اللبنانية،  الجامعية 
وأن  لكورونا،  البريطانية  الساللة  يكشف 
ربما  سلبية  وكانت  أُجريت  التي  الفحوص 

تكون إيجابية«.
وطالب وزارة الصحة ب�«جالء الحقيقة، ألن 
هذا من واجباتها، خصوصاً أن »هذه الساللة 
تنتشر بسرعة فائقة، وال ندري هل أن سرعة 

دليل  هو  عالية،  بوتيرة  يومياً  الحاالت  زيادة 
هذا التفّشي المستتر وعدم كشفه عبر فحص 

 .pcr
تقنية  أي  أو    pcr ن��وع  ه��و  »م��ا  وس���أل 
جديدة تستطيع كشفه؟«. وختم »على وزارة 
حد  وض��ع  الطبي  النقابي  والقطاع  الصحة 
سيضطر  وإالّ  الخطيرة،  التصريحات  لهذه 
لدى  التدخل  إلى  االجتماعي  الطبي  التجمع 
المنظمات الصحية الدولية ومناشدتها كشف 
الحقيقة ومساعدتنا بالوسائل العلمية لكشف 
كورونا  لفتك  تفادياً  الجديدة،  الساللة  هذه 
للطب  وخ��دم��ة  بالعباد  ورح��م��ة  بالمجتمع 

واالنسانية والوطن . »
إلى ذلك ُعلم أن المستشفى العسكري تخّطى 
العسكرّيين  الستقبال  االستيعابّية  القدرة 
إلى  دفعه  ال��ذي  األم��ر  بكورونا،  الُمصابين 
اللبناني  المستشفى  ف��ي  طابق  اس��ت��خ��دام 
الكندي، من 23غرفة. كما يعمل فوج األشغال 
في الجيش اللبناني على تأهيل المستشفى في 
عن  الناجمة  األضرار  بفعل  ممكن،  وقت  أسرع 
انفجار مرفأ بيروت، حّتى ُيصبح متوّفراً خالل 
حاالت  الستيعاب  العسكرّية  للطبابة  أّي��ام 

الكورونا التي تحتاج إلى عناية فائقة.
 في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة العامة 
إلى  وصلت  لرحالت   PCR فحوص  استكمال 
و15   14 بتاريخ  المطار  في  وأجريت  بيروت 
كانون الثاني الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود 

31 حالة إيجابية.

»كورونا« يخطف �لمزيد من �لأرو�ح... 40 حالة وفاة و3654 �إ�ضابة 

ووزير �ل�ضحة يعلن بدء توزيع �أجهزة �لتنّف�ض و�لأوك�ضيجين

»موؤ�ض�ضة فار�ض فّتوحي �لإجتماعّية«
تقّدم �لأدوية لمعالجة مر�ضى كورونا

بعد تفّشي فيروس كورونا في لبنان، وبسبب التعّثر المادّي للبعض من شراء الدواء باإلضافة الى تعّذر 
في  ألهلها  دعمها  اإلجتماعّية«  فّتوحي  فارس  »مؤسسة  تستكمل  المحلّي.  السوق  في  األدوية  بعض  إيجاد 
كسروان، لذا ستقوم المؤسسة بتأمين وتوصيل أدوية فيروس كورونا للمرضى بشكل مجانّي، وذلك لجميع 

حاملي بطاقة مؤّسسة فارس فّتوحي اإلجتماعّية.
#خليك بالبيت والتزم الحجر المنزلي في ظّل إعالن حالة الطوارئ ومنع التجّول لنساهم جميعاً في الحّد من 

انتشار الفيروس. 
لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على الرقم: 71099397

عميد العمل في »القومّي«: لممار�صة اأق�صى 

درجات الوعي والوقاية لوقف عداد اإ�صابات 

»كورونا« وتخفيف ال�صغط عن القطاع ال�صحي

شّدد عميد العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي االجتماعي بطرس 
سعادة على ضرورة ممارسة أعلى درجات الوعي والوقاية لمواجهة المخاطر المتأتية 

من التفشي السريع لوباء كورونا المستجّد ووقف ارتفاع عداد اإلصابات.
خطوة  تطبيقها  في  والتشّدد  لبنان  في  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن  أّن  الى  ولفت 
في المسار السليم، خصوصاً بعد االرتفاع المخيف في أعداد المصابين، والذي ضغط 
على المستشفيات والقطاع الصحي برّمته واستنزفه بما يعّطل قدرته على القيام بدوره 

ومسؤولياته.
عن  مسؤوالً  يكون  أن  المواطن  وعلى  األف��راد،  سالمة  من  المجتمع  سالمة  أّن  وأكد 
سالمته وسالمة المجتمع، وهذا يفرض على الجميع التزام اإلجراءات الوقائّية من أجل 

اجتياز هذه المرحلة الصحية الصعبة التي تفتك بكّل الدول والمجتمعات.
وإذ نّوه سعادة باألطقم واألجهزة والعناصر التي تكافح في مواجهة الوباء وتسهر على 
تطبيق اإلجراءات، أكد أّن المؤسسات الصحية واإلسعافية الرديفة في الحزب السوري 

القومي االجتماعي، مستنفرة بكّل طاقاتها وإمكانياتها لتأمين المساعدة المطلوبة.
وأشار إلى أّن االستهتار وعدم االلتزام باإلجراءات الصحية، هو سلوك غير أخالقي، 
الوقاية،  ويشكل ضرراً على المجتمع كله. لذا، نناشد الجميع ممارسة أقصى درجات 
وتحّمل فترة اإلقفال العام والتي ال بّد أّن تؤتي ثمارها بتراجع أعداد المصابين وتخفيف 

الضغط عن القطاع الصحي المنهك.
وختم داعياً الجهات المعنية في لبنان، إلى التسريع في تقديم المساعدات المقّررة 
للعائالت األكثر فقراً، وكذلك تقديم المساعدة ألصحاب الدخل المحدود الذين سيتأثرون 

نتيجة اإلقفال العام. 

وز�رة �ل�ضناعة: �حتيال 
 تركي »�إ�ضر�ئيلي« على لبنان

توجهت وزارة الصناعة، في بيان »إلى وسائل اإلعالم اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبتة بالصور التي 
تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول، إلى خداع المستهلكين في األسواق الخارجية باعتماد 

شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني«.
وأضافت »إن هذا التعدي المستجد - القديم يعتبر احتياالً وقرصنة، ويشّكل جريمة موصوفة بحق سيادة 
لبنان واقتصاده وصناعته. وستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على اإليعاز إلى البعثات 

الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع، وصوالً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة«.
ورد  ما  إلى  يضيف  تتمدد،  أن  ُيمكن  التي  اإلغالق  فترة  خالل  اللبنانية  المصانع  إقفال  »أن  ال��وزارة  ورأت 
أعاله مشكلة تجميد االقتصاد الوطني وإيقاف دورته االنتاجية والتصديرية ويتسّبب في خسارة الصناعيين 

المصّدرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبالً، بما يفيد المنافسين في الخارج في كسب هذه األسواق«.
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 dO�  WIKG�  o�œUMB�  qL��  UNCF�   ö�U�Ë
  U�—bL�«  s�  œb�  WI�d�  UNK�«b�  U�  ·ËdF�
 dO��« »«d� —UD� …b�U� s� t Ò�u�Ë W�HBL�«
 w�dA�«  dO�  bO�u�«  d�F�  pK�Ë  w�d�ö�«

Æ‚«dF�« ‰UL� ÁU��U�
 e??�d??L??�« f??O??z— V??zU??� s??K??�√ ¨p????�– v???�≈
 ‰Ë√  o�dH�«  W�—u�  w�  W��UBLK�  w�Ëd�«
 WN��ò  w�K��  Ê√  ¨pOM�O�  ·ö�OA�UO�
 w�  ÎU�u��  21  «ËcH�  ¨W??O??�U??�—ù«  å…dBM�«

ÆW�—u� w� V�œ≈ w� bOFB��« n�Ë WIDM�
 ¨V�œ≈ w� bOFB��« n�Ë WIDM� w�ò ∫‰U�Ë
 W�UL�  l??�«u??�  s??�  ÎU�u��  21  qO���  r??�
 ÎU�u��  14  UNM�  ¨WO�U�—ù«  å…dBM�«  WN��ò
 9Ë  ¨VK�  w�  3Ë  ¨Í—u��«  V�U��«  UNM�  mK�√
 w� 5 v�≈ W�U{ùU� ¨WO�–ö�« w� 4Ë ¨V�œ≈ w�

Æå…UL� WE�U��

 WO{UL�«  W�U�  24?�«  ‰ö??�ò  ∫·U???{√Ë
  U�UL��«  q��  s�  nB�  Í√  qO���  Òr��  r�

ÆåUO�d� U�b�U�� w��« W�K�L�«
 X�Ë w� b�_« —UA� Í—u��« fOzd�« ‰U�Ë
 ¨bF�  t�M�  r�  W�—u�  w�  »d��«ò  Ê≈  ¨o�U�
 ÂËb�  UNKF�  Êu�e�F�  sOO�U�—ù«  …œU�  Ê≈Ë

ÆåWK�u� …d�H�
 ©b��®  UOAOKO�  q??�«u??�  ¨‚U??O??�??�«  w??�Ë
 Òw??�d??O??�_« ‰ö??�??�ô«  «u???� s??� W??�u??�b??L??�«
 sL{  sOO�bL�«  o��  WOFLI�«  UN�U�—UL�
 vK�  X??�b??�√  YO�  UNK���  w??�??�«  o�UML�«
 —Ëe�«  d�œ  n�—  w�  ÊU�A�«  s�  œb�  ·UD��«

Æw�dA�«
 UOAOKO�ò  Ê≈  U�U�  ?�  WOK��  —œUB�  X�U�Ë
 sO��Ë  W�u��«  w�IDM�  X??L??�«œ  ©b??�??�®
 ÊU�A�«  s�  Î «œb??�  XHD��«Ë  —Ëe??�«  d�œ  ‚d�
 ÎU�d�� r�bOM��� W�uN�� WN� v�≈ rN�œU��«Ë

ÆåUN�uHB�
 UOAOKO�  s??�  Êu�K��  ¨f??�√  nD��«Ë
 Íœ«bA�« WM�b� w� ÊU�A�« s� W�uL�� ©b��®
 Õö��« b�bN� X�� r�u�U�Ë WJ���« n�d�
 w�  ‰U�I�«  w�  rN�e�  V�—b�   «dJ�F�  v�≈

ÆÎ «d�� UOAOKOL�« ·uH�
 ‰ö��ô«   «u�  s�  ÍbM�  VO�√  b�  ÊU�Ë
 W�d�  w�  tOK�  ’U�d�«  ‚ö�≈  ¡«d�  w�d��«

Æw�dG�« VK� n�d� u��U�
 W�K�_U�  ÎU�u��  «uÒM�  sO�uN��  Ê√  d�–Ë
  «uI� W�dJ�F�« ◊UIM�« Èb�≈ vK� W�U�d�«

 VK�  n�d�  u��U�  W�d�  w�  WO�d��«  ‰ö��ô«
ÆÍbM� W�U�≈ s� dH�√ U� w�dG�«

 VO�  V�—  w�d��«  ÂUEM�«  fOz—  q�«u�Ë
 WO�Ëb�«  oO�«uL�«Ë  sO�«uI�«  ‚d�  ÊU??�Ëœ—√
 ¨»U??�—ù«  w�  —UL���ô«   U�UO�  ÃUN��«Ë
 ·bN�  sOO�U�—ù«Ë  W�e�dL�«  vK�  Î «bL�F�
 WO�«ËbF�«  WO�UL�F�«  t�U�Ë√Ë  t�ö�√  oOI��

 W�—u�  UNMO�  WIDML�«  ‰Ëœ  iF�  w�  …bzU��«
ÆUO�O�Ë

 ÊËd??�¬  VO�√Ë  w�b�  bNA��«  sO�  w�
 …bK�  w�  WH�U�  …u��  —U�H�«  W�O��  ÕËd��
 UNO� dA�M� w��«Ë w�ULA�«  VK� n�d� u��
 ‰ö��ô«  «u� s� W�u�b� WO�U�—≈  U�uL��

Æw�d��«

»bô°ûdG QhõdG ôjO ∞jQ »a ¿ÉÑ°ûdG øe kGOóY ∞£àîJ zó°ùb{ É«°û«∏«eh ..ÖdOEG »a ó«©°üàdG ∞bh á≤£æe »a kÉeƒég 21 Gƒ qæ°T ø« q«HÉgQE’G ¿CG ócDƒJ ƒµ°Sƒe

..OÓÑdG »bô°T ≥WÉæe ø«H ôÑ©e ìÉààaG ... q»°ShQ ≥«°ùæàH

 áµ°ùëdG íªb ÜƒÑM ábô°ùH qôªà°ùj q»cô«eC’G ∫ÓàM’Gh

 OGó≤ªdG ≈∏Y äÉHƒ≤Y ¢Vôa :¿GôjEG

á qjQƒ°ùdG áeRC’G qπM QÉ°ùe πbô©j

 UN{d� w��«  U�uIF�« ¨Áœ«“ VOD� bOF� WÒO�«d�ù« WÒO�—U��« …—«“Ë r�U� Àb��L�« Ê«œ
 Æœ«bIL�« qBO� Í—u��« WÒO�—U��« d�“Ë vK� w�Ë—Ë_« œU��ô«

 v�≈  ÍœR��Ë  ¨…¡UM��«  dO�Ë  WÒOIDML�«  dO�ò  ?�  …uD��«  Ác�  ¨t�  ÊUO�  w�  n�Ë  Áœ«“
 ÆåU�bOIF�Ë W�—u��« W�“_« …dO�Ë ŸUH�—«

 sO�  W�œU��L�«  WI��«  iH�  v�≈  ÍœRO�  ‰u�IL�«  dO�  ·dB��«  «c�ò  ÒÊ√  Áœ«“  d���«Ë
 ÆåoA�œË q��Ëd�

 q�� WÒ�—u��« W�“_« ÃU��� ULMO�ò tÒ�√ vK� ¨WÒO�«d�ù« WÒO�—U��« r�U� Àb��L�« œÒb� UL�
 w� qO�«dF�« l{Ë Èu� fO� Í—u��« WO�—U��« d�“Ë vK�  U�uIF�« ÷d� ÊS� ¨w�UO�

 ÆåW�“_« Ác� q�� Âö��« —U��
 qBO�  Í—u��«  WÒO�—U��«  d�“Ë  ¨w{UL�«  WFL��«  ·U{√  ¨w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  ÒÊ√  d�c�

 ÆtO{«—√ ‰u�œ s� tFM�Ë ¨W�—u� vK� W{ËdHL�«  U�uIF�« WLzU� v�≈ ¨œ«bIL�«
 w�Ë—Ë_« œU��ô« œUL��ô tH�√ò s� Î«dÒ�F� ¨ U�uIF�« ÂuO�« t� ÊUO� w� dJM��« tK�« »e�
 Î«bOA�Ë ¨œ«bIL�« d�“u�« l� tM�UC� ÎUMKF� ¨åW�—u� ÁU��  «d�u��« oK�Ë ¡«bF�« W�UO�

ÆåÍ—u��« VFA�« W�b� w� ‰UFH�« Á—Ëb�Ë WÒO�U�uK�b�« t�d���ò

 bzUI�« r�U� o�UM�« ‰u�— vO�� ¡«uK�« b�√
 Ê√  ¨f??�√  ¨WO�«dF�«  W�K�L�«   «uIK�  ÂUF�«
 ‰UL� o�UM� vK� e�d� W�dJ�F�« Áœö�  «u�

ÆWO�U���ô« UN�UOKL� w� W�—u� w�d�
  «u??I??�«ò  Ê≈  ¨w�U��  `�dB�  w??�  ‰U??�Ë
 WF�U��  „UM�Ë  …d�U��Ë  Òb��  qLF�  WÒOM�_«
 W�K�L�«   «uIK�  ÂUF�«  bzUI�«  s�  tO�u�Ë
 V�U��«  l�  W�U�  œËb??�??�«  p��  …—Ëd??C??�

Æå ÒÍ—u��«
 UN�UOKLF� e�d� WÒOM�_«  «uI�«ò Ê√ ¨·U{√Ë
 W�—u� w�d� w�UL� o�UM� vK� WO�U���ô«
 WF�U�  WÒO�UE�   «u??�  vK�  Íu���  ô  UN�uJ�
 s�  b�bF�«  UNO�  b�u�  q�  ¨Í—u��«  gO�K�

ÆåWO�U�—ù« lO�U�L�«
 rOJ���«Ë sOB���«  UOKL�ò Ê√ v�≈ —U�√Ë
 WI�öL� ¨W�—u� …Ó—U��« l� dO�� qJA� W�—U�
 UN�uK�Ë WO�U�—ù«  U�UBF�« iF� s� vI�� U�

ÆåWO�«dF�« w{«—_« w�
 WFC�  „U??M??�ò  Ê√  ¨‰u???�—  ¡«u??K??�«  l??�U??�Ë
  UOKLF�«Ë  …d�JM�Ë  WOH���  WO�U�—≈  d�UM�
 ZzU��  XII�  W??O??M??�_«   «u??I??K??�  WO�U���ô«

ÆårN�œ—UD� w� WO�U��«
 sO��� ¡«u??K??�«  s??K??�√ ¨o??�U??� X??�Ë w??�Ë
  UOKLF�«  …œUO�  r�U�  Àb��L�«  ¨w�UH��«
 vHDB� ¡«—“u�« fOz— Ê√ ¨‚«dF�« w� W�d�AL�«
 j�{ …—ËdC� W�K�L�«  «uI�« t�Ë wL�UJ�«

Æq�UJ�U� W�—u��« WO�«dF�« œËb��«
 q�u��«  Ê√  Òw�«d�  Òw�UL�d�  d���«  ¨p�–  v�«
 Â«b�  ÂUE�  Á—“Ë  qL���  œö��«  w�  w�d��«
 fOzd�«  åŸUL�√ò  s�  Î «—c��  ¨o�U��«  sO��
 ¨‚«d??F??�«  w??�  ÊU????�Ëœ—√  VO�  V??�—  w�d��«

Æ‰ULA�« w� dO�� w�d� q�u� Ÿu�Ë ‰UL��«Ë
 ¨wFO�d�« »u�√ oOKF� ÷dF� w� p�– ¡U�
 U�  vK�  ¨WO�UOM�«  ŸU�b�«Ë  s??�_«  WM��  uC�
 w�  WO��dH�«  åË—UGO�  u�ò  WHO��  t??�œ—Ë√

 U� vK� ¡uC�« XDK� YO� ¨X���« UN� d�dI�
 Íc�«  2021  ÂU�  w�  ÊU�Ëœ—√  åjD�ò  t�L�√
 W��M�U� åwLOK�ù« l Ò�u��« ÂU�ò t�Q� t�H�Ë

Æt�
 œ«bG�ò  l�u�  ?�  Y�b�  w�  ÒwFO�d�«  ‰U??�Ë
 WO�UH�«  bI�  sO��  Â«b�  ÂUE�ò  Ê≈  ¨åÂuO�«
 X�U�√ Êd� nB� u�� q�� w�d��« V�U��« l�
 W�U�� œö��« w{«—√ w� q�u��U� dO�_«  «uI�
 sJ� w�U��œdJ�« ‰ULF�« »e� W�—U�L� …œb��
 Èb�  `��√Ë  w�«bOL�«  n�uL�«  —uD�  U�bF�
 ÒÍu�  nB�   UOKL�Ë  W�dJ��  b�«u�  …dI�√

Æå…œbF�� lz«—c�
 ‚«dF�«  w�  ŸUL�√  UN�b�  UO�d�ò  Ê√  ·U{√Ë
 …d��  sO�  q�u�   UOKL�  s�  ÎUO�U�  Àb��  U�Ë
 ‰öG��ô  W�ËU��  w�  W�{«Ë  qzU�—  Èd�√Ë
 WOzUM���«  W�U�  s�  wK�«b�«  ‚«dF�«  l{Ë
 œu�u�«ò Î «d��F� ¨ål�«u�« d�_« W�UO� ÷dH�
 …œUO��  ÎU�UN��«  dJ��Ë  b�«u�  s�  w�d��«

Æåœö��«
 q�u�  W�ËU��  Í√ò  Ê√  v�≈  wFO�d�«  —U�√Ë
 s�  w??{«—_«  s�  b�eL�«  vK�  …dDO�Ë  …dO��
 Î «b�R� ¨åÎUHOF{ Î«bK� fO� ‚«dF�«Ë WKN� ÊuJ�
 r�U� n�u� W�uJ�K� ÊuJ� Ê√ …—Ëd{ò vK�
 vK�  nKL�«  ÷d�  ‰ö�  s�  ‚Ëd��«  Ác�  s�
  U�ON�« q�Ë WO�dF�« WF�U��«Ë …b��L�« r�_«
 q�UF�« œUL��« v�≈ W�U{ùU� WD�UC�« WO�Ëb�«
 q�u��«  ·UI�≈  —U�� w� ÍœUB��ô«Ë Í—U���«
 sO�  Í—U??�??�??�«  ‰œU??�??�??�«  Ê√  W�U�  ¨w??�d??�??�«

ÆåÎU�uM� —ôËœ  «—UOK� 10 v�≈ qB� s�bK��«
 s� U�d�dI� w�  —Òc� åË—UGO� u�ò X�U�Ë
 ¨‚«dF�«  u��  Êü«  lKD��   U�  ÊU???�Ëœ—√ò  Ê√
 Ê√Ë  ¨åt??�  W��M�U�  tH�u�  U�  „UM�  bF�  r�  –≈
 …uI�  XH�J�  b�  WO�d��«  W�dJ�F�«   UOKLF�«ò
 U�  u??�Ë  ¨WHK���   UOL�L�  w{UL�«  ÂUF�«
 ‰ö��«Ë WK�IL�« dN�_« w� d��√ WOKLF� w�u�

 WLz«œ  W�dJ��  b�«u�  W�U�≈Ë  WO�«d�  ÷«—√
 UO�d�  sO�  W�œËb��«  WIDML�«  dOND�  W���
 »e�  WLEM�  wK�UIL�  œu�Ë  Í√  s�  ‚«dF�«Ë
 …dI�√  UNHMB�  w��«  ¨åw�U��œdJ�«  ‰ULF�«

ÆWO�U�—≈
 W??�U??�Ë X??M??K??�√ ¨d????�¬ w??M??�√ ‚U??O??� w???�Ë
 a�—«u� j�{ò ¨f�√ ¨WO�«dF�«  «—U����ô«
 ¡UC� w� WOM�√ WOKL� w� UN�ö�≈  UBM� l�

Æå„u�d� WE�U�� w� f�b�«
 ¨UN� ÊUO� w� ¨WO�«dF�«  «—U����ô«  d�–Ë
  «—U����«  W�d�b�  w�  WK�L�L�«  U�“—UH�ò  Ê√
 XMÒJL�  WOK�«b�«  …—«“Ë  w�  W�œU��ô«  W�dA�«
 f�b�«  ¡UC�  w�  W�—U����«  WOKL�  cOHM�  s�
 sO�BM�  j�{  UNM�  Z��  „u�d�  WE�U��  w�
 ‘U�—  l�b�  W�«u�  14Ë  ¨a�—«uB�«  ‚ö�ù
 …d�M�  24Ë  ¨WD�u��  a�—«u�  6Ë  ¨57  —UO�
 V�� ¨åd�UM� …uA� 55Ë ¨rK� 60 —UO� ÊËU�

ÆWO�«dF�« ¡U��_« W�U�Ë
  «eON��  vK�  —u�F�«  Òr??�ò  t�√  X�{Ë√Ë
 w� W�—UH�« —Ëb�« Èb�≈ q�«œ WHK��� W�dJ��
  UHK�� s� Áö�√ ¡UCIK� WF�U��« …—b��« W�d�
 Òr�ò  t�√  WHOC�  ¨åWO�U�—ù«  g�«œ   U�UB�

Æåd�cÔ� ÀœU� ÊËœ s� W�u�CL�« œ«uL�« l�—
 XI�√ ¨‚«dF�« w� W�œU��ô« W�dA�« X�U�Ë
 d�UM� b�√ vK� i�I�« ¨ÂuO�« o�U� X�Ë w�
 w�d�  »uM�  w�  w??�U??�—ù«  åg??�«œò  rOEM�
 WO�U� w� t� årJ�� sOL�ò VB� bF� ¨„u�d�

Æ„u�dJ� W��u��« ¡UC� ÷U�d�«
 ’u�IL�«  l�  WÒO�Ë_«   UIOI���«  s�  sO��Ë
  U�UBF�«  w�  …b�  V�UM�  qG�  t�√  tOK�
 q�UM�  vÒL�Ô�  U�  UNL�√  ¨WO�«d�ù«Ë  WO�U�—ù«
 l�«u�  sO�  WOz«c�  œ«u???�  q??�U??�Ë  ’U??�??�√
 vÒL�Ô� U� sL{ ¨w�U�œË s�b�« Õö�Ë „u�d�

Æ‚«dF�« W�ôu�

 ¨‰ö��ô« Êu�� w� …dO�_« W�d��«  b�√
 W��UBL�«  «uD� qJ� UNL�œË U�bO�Q� ¨b�_«
 WK�dL�  ¨ U??�U??�??�??�ô«  “U??�??�≈  vK�  qLF�«Ë
 wM�u�«  ŸËdAL�«  W�UL�  q�«d�  s�  W�—Ëd{
 WO�«dG� …b�Ë s�u�« Ê√ —U���ô« sOF� s�c�¬

Æ…b�«Ë
 s�  U�U���ô« Ê≈ ¨w�U�� ÊUO� w� X�U�Ë
 WO�«d�uL�b�«Ë WO�«dG��« ”bI�« W�—UA� ÊËœ
 X�U� ULN� Á“ËU�� Ë√ tM�  uJ��« sJL� ô d�√
 W��UBL�«  ¡«u�√  —UL���ô  ÎWO�«œ  ¨ «—d�L�«
 s�  œb??�  vK�  l??�«u??�«  rKE�«  l�d�  W�—U�L�«

ÆsO�M� cM� rN��«Ë— W�uDIL�« Èd�_«
 q� Â«b���« w� UM�F� o� W�d��«  b�√Ë
 UNM� W�bIL�« w�Ë W�ËdAL�« W�ËUIL�«  qzU�Ë
 ÊUDO��ô«  ŸËdAL�  ÍbB�K�  `K�L�«  ÕUHJ�«
 w� rN�b�dF� b� l{ËË ¨sOM�u��L�« Ÿœ—Ë

Æs�u�« ¡U�—√ nK���
 fOzd�«  n�uL�  W�e�K�ò  U??N??�√   d???�–Ë
 ‚uI� W�UL�� w�«d�«Ë w�«u�« ”U�� œuL��
 tC�— UN�√— vK�Ë W�uMFL�«Ë W�œUL�« Èd�_«
 wM�u�«  ‰UCM�«  WO�d�  W??�«œ≈   ôËU��  q�

 Ác�  s�  w�UO��«  ¡UDG�«  l�—Ë  wMOD�KH�«
 vK�   c??�√  w��«  UM�F�  ¡UM�√  s�  WFOKD�«

ÆåwM�u�« —d���« WK�d� ¡U��√ qL�� UNI�U�
 ¡u�K�«  Âb??F??�  UM�F�  ¡U??M??�√   b??�U??�Ë
 qJ�  ¨W��UM�  W??�√  w??�  Õö??�??�«  Â«b??�??�??�ô
 Â«b���« u� W�ËUIL�« ‚UO� Ã—U� t� Â«b���«
  U�«eM�«  q��  t�  ¡u��  q�Ë  ¨÷u�d�Ë  Ê«b�
 WOM�Ë WL�d� W�U�L� u� WOK�«b�«  U�ö��«Ë
 W�«œ≈Ë U�bM� n�u��« V�� WO�U��≈Ë WO�ö�√Ë

ÆÊu�UI�« o�Ë rN���U��Ë UNO�J�d�
 VOKB��  ÊUJ�  qJ�  UM�F�  ¡UM�√  X��U�Ë
  UO�UJ�ù«Ë  qzU�u�«  qJ�  WOK�«b�«  WN���«
 UM�L�K�  ”U�L�«  v??�≈  vF��  s?? Ó�  q�  c��Ë

Æt�UO� s� dEM�« iG�
  ULOKF��  Â«e��ô«  UM�F�  ¡UM�Q�  X�U�√Ë
 s�  sOM�«uLK�  W�UL�  s�  UNO�  UL�  W�B�«
 WO���«  WN�u�  ¨U�Ë—u�  ”ËdO�  wAH�  dD�
 X�«“  ô  w��«  WO�B�«Ë  WO�D�«  r�«uD�«  qJ�
 W�zU��«  ÁcN�  ÍbB��U�  WOMC�  Î«œuN�  ‰c��

ÆWO�B�«
 »—œ q??�«u??� ÊQ??� r??�b??�U??F??�ò ∫X??K??L??�√Ë

 UM�ËdA�  bO���  v��  ¡UDF�«Ë  WO�C��«
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5 اآراء / تتمات

ماذا تخّبئ ال�ساعات االأخيرة من والية ترامب؟ تجربة ممّر�سة لبنانية

 

اأخذت اللقاح في باري�س 
{ عمر عبد القادر غندور*

عن  لمسؤوليته  ترامب  دونالد  محاسبة  في  الجدية،  برغم   
وإمكانية  منه،  مباشر  بتحريض  الكونغرس  مبنى  اقتحام 
وانتهاك  الديمقراطية  على  اعتدائه  جريمة  في  مساءلته 
المنتهية  للرئيس  زال  فما  الرمز؟  »الديمقراطية«  هذه  حرمة 
له  بقي  ما  مستغالً  مفاجآته  ليمارس  الوقت  بعض  واليته 
المستوى  على  يخسره  شيء  من  يخشى  وال  صالحيات،  من 

الشخصي.
ترامب  يأمر  عندما  »المباالة«  بـ  ننظر  ال  ان  ينبغي  ولذلك،   
الشرق  في  الرئيسية  األميركية  العسكرية  القيادة  بتوسيع 
األخيرة  اللحظة  تنظيم  إعادة  في  »إسرائيل«  لتشمل  األوسط 
لـ  الموالية  الجماعات  إليه  دعت  الذي  األميركي  الدفاع  لهيكل 
وبالتالي  لفلسطين،  االحتالل  دولة  مع  المطّبعة  »إسرائيل« 
إلزام إدارة الرئيس المنتخب بايدن بأجندة ترامب العسكرية، 
والجوية  البحرية  األميركية  الحربية  القطع  وجود  ضوء  في 
الحديثة في مياه الخليج وسمائه، وال يجوز إهمال تهديداته 
الصالحيات  يملك  يــزال  ال  ألنه  نــووي  إيراني  موقع  بضرب 
ينّص  التي  للقيود  خالفاً  ذلك  فعل  تخّوله  التي  الدستورية 
عليها الدستور حول عدم تدخل الجيش في الداخل والخارج 
األيــام  تشهد  ان  ويمكن  واليــتــه،  مــن  المتبيقة  الفترة  فــي 
ُيبّينه  ما  وفق  متعّددة  بدوافع  »حماقات«  الحالية  القليلة 
التي  النرجسية  ترامب  شخصية  الى  استناداً  األمور  مسار 
التي  إيران  من  لالنتقام  الجامحة  ورغبته  الخسارة،  ترفض 
وحصارها،  العقوبات  قسوة  برغم  تنازل  اّي  تقديم  رفضت 
وخصوصاً عندما كان بحاجة إلى أّي تنازل إيراني يستثمره 
التطبيع  تعجيل  الى  فاضطر  األخيرة،  الرئاسية  معركته  في 
والمغرب.  والبحرين  العربية  اإلمارات  وبين  »إسرائيل«  بين 
القادمة  الدورة  في  لالنتخابات  للترشح  يطمح  يزال  ال  وهو 
عندما  أفضل  تكون  قد  الفوز  إمكانية  أّن  ويعتقد   ،2024
يضرب إيران إلرضاء القاعدة اإلنجيلية المؤيدة لـ »إسرائيل« 
كفاءته  عدم  رغم  األصوات  ماليين  ومنحته  انتخبته  والتي 
الكثير  المقبلة  القليلة  الساعات  في  لديه  زالت  وما  اإلدارية. 
يلجأ  قد  لذا  العسكري.  المجال  في  خاصة  الصالحيات  من 
منطقة  في  وخاصة  الدولية  الساحات  في  الضرر  إلحاق  الى 
والممرات  والمساحات  الطاقة  تختزن  التي  األوسط  الشرق 

البحرية األكثر ضرورة في العالم.
لمبنى  أنصاره  اقتحام  بعد  واشنطن  غــادر  ترامب  وكــان   
الكابيتول، وقام بزيارة خاطفة الى تكساس مصطحباً الحقيبة 
وهم  العسكري،  فريقه  من  عناصر  حملها  األخطر  النووية 
بإطالق  أوامر  ولديهم  »بيريتا«  نوع  من  بمسدسات  مسلحون 
النار على أّي شخص يحاول االقتراب من الحقيبة )١( باإلضافة 
باألقمار  يعمل  هاتف  على  يدّل  مدمج  صغير  هوائي  نقل  الى 

االصطناعية.
غير  ترامب  اّن  من  حــذرت  النواب  مجلس  رئيسة  وكانت   
بشأن  كبار  موظفين  الى  وتحدثت  المسؤولية،  لتولي  مؤّهل 

القرارات االحترازية لمنع ترامب من الوصول الى رموز اإلطالق 
الخطيرة لهذه الحقيبة.

 وفي واقع األمر لم تكن محاولة االنقالب المتمثلة في اقتحام 
تقارير  ضوء  في  ترامب  مخطط  في  األخيرة  هي  الكونغرس 
تفاصيل  بجدية  يدرسون  ومعاونيه  ترامب  اّن  الــى  تشير 
وهو  رئاسي  بعفو  السجن  من  الخارج  صديقه  واّن  االنقالب، 
الجنرال مايكل فلين، يحاول ان يضع تصّوراً النقالب عسكري 

يقلب نتيجة االنتخابات.
 اال اّن ترامب في الوقت الحالي يبدو في أضعف لحظاته في 
مايك  الجمهوري  نائبه  عنه  تخلى  ان  بعد  السياسية  مسيرته 
اّن  لمسوا  بعدما  الجمهوري  الحزب  أعضاء  من  والعديد  بنس 
أهلية  حرب  الى  المتحدة  الواليات  يجّر  قد  لترامب  تأييدهم 
صحيفة  وتقول  الداخل،  من  أميركا  تدّمر  عارمة  فوضى  أو 
اّن عجالت العدالة تقترب من ترامب  البريطانية  »الغارديان« 

ولكن من دون رحمة.
 وفي ضوء ذلك، ال يبدو ترامب النرجسي وهو على بعد أيام 
قليلة من انتهاء واليته في وضع يسمح له بارتكاب اّي حماقة، 
يده  في  تزال  ال  التي  الصالحيات  فعالية  مدى  ندري  ال  اننا  إال 
الخليج  العسكرية في  التحركات  بأّي حماقة في ضوء  للقيام 
الحدود  وعلى  السوري  العمق  في  اإلسرائيلية  الضربات  وفي 
العراقية السورية المشتركة وفي التحليق المتواصل على علو 
منخفض في بيروت والجنوب وكافة المناطق اللبنانية من قبل 
الماضية نصح مستشارون  الساعات  الصهيوني. وفي  العدو 
اّن  وعلم  إليران،  عسكرية  ضربة  بأّي  القيام  بخطورة  لترامب 
فأجابهم  »نطنز«،  موقع  هو  ضربه  ترامب  يريد  الذي  الموقع 
ترامب: »أنا فقط أريد إرباك بايدن وإدارته الجديدة إذا ما أراد 

العودة الى االتفاق النووي مع إيران«.
 وفي األسابيع األخيرة انكّبت إدارة ترامب على وضع ألغام 
بايدن  الرئيس  على  الصعب  من  تجعل  ان  شأنها  من  متعّمدة 

إحياء االتفاق النووي مع إيران.
 ومع ذلك ال نستبعد بالمطلق حصول اّي حماقة من رئيس 
سابق  بحث  في  وقلنا  سبق  وقد  مجروح،  بوحش  أشبه  هو 
مالمح  أبرز  ولعّل  خير،  الى  تمضي  األمور  يدع  لن  ترامب  اّن 
الى  ندائه  في  جاء  ما  المستقبلي  وبرنامجه  ترامب  شخصية 
الديمقراطيين  واتفاق  الكابيتول  غــزوة  فشل  بعد  محازبيه 
والجمهوريين على حماية ديمقراطيتهم انه يتعّهد بـ »االنتقال 
المنّظم للسلطة في العشرين من كانون الثاني على الرغم من 
انه ال يتفق مع نتيجة االنتخابات«، وأضاف في جملة معّبرة 
تاريخ  في  األحسن  نهاية  يمثل  نشهده  »ما  جــداً:  وواضحة 
الرئاسة )يعني فترة رئاسته منذ العام ٢٠١٦( اال اّن ما حدث 
مرة  عظمتها  إلى  أميركا  إعادة  أجل  من  لمعركتنا  بداية  مجرد 

أخرى.
 ونضع عدة خطوط تحت عبارته األخيرة.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
هامش:

)١(: وفقاً لتقارير ديلي ميل البريطانية

{ مريانا أمين 
األولوية  أّن  معلوماً  بــات  وكما  اللقاح  توفر  بعد 
وغيرهم  وممّرضين  أطباء  من  الطبية  للطواقم  ستكون 
الذين أخذوا على عاتقهم االهتمام بمرضى كورونا  من 
الدول  هذه  من  واحدة  فرنسا  العالم.  أنحاء  جميع  في 
الناس  وتطمين  الــلــقــاح،  تأمين  ــى  إل ســارعــت  التي 

وتشجيعهم على التلقيح دون خوف أو هلع.
وخياراته،  رأيه  في  منقسم  الفرنسي  الشارع  لكن 
يرفضه،  وأخر  اللقاح،  أخذ  يريد  قسماً  أّن  نرى  بحيث 
ألنه  غريباً،  ليس  وهذا  مترّدداً،  زال  ما  ثالثا  قسماً  واّن 
منذ أن تّم اإلعالن عن توفر اللقاحات، أثارت الجدل وال 

تزال، بين مؤيد لها ومعارض حتى يومنا هذا.
التي  األمين  مي  الفرنسية  اللبنانية  الممّرضة  أما   
شقرا(  قرية  ــن  )م  1996 ــام  ع فرنسا  ــى  ال هــاجــرت 
وبحكم  لبنان،  في  كممرضة  تعمل  وكانت  الجنوبية 
منذ  اللقاح  أخذ  على  الموافقة  قــّررت  اإلنساني  عملها 

يومين، حتى لو لم تكن مقتنعة به بشكل كامل.
لضرورة  وافقت  فإنها  »الــبــنــاء«،  لـ  قولها  ــق  ووف
خطر  من  ونفسها  وعائلتها  المرضى  لتحمي  إنسانية 

اإلصابة او نقل »الفايروس« ألّي أحد.
اإلنساني  العمل  لهذا  حياتها  َوَهبت  ممّرضة  إنها 
إلى  الذهاب  عن  وزمالؤها  هي  تتوانى  ولن  البحت، 
الصحية  حالتهم  عن  تطمئن  كي  السن  كبار  بيوت 
حتى  المستشفيات  فإّن  معلوم  هو  كما  ألنه  يوم،  كّل 
الحاالت  إال  غرفها  في  تستقبل  تعد  لم  منها  الفرنسية 

الصعبة من المصابين بكورونا. 
واالهتمام بالمرضى في بيوتهم يجعل الممّرض في 
الوسائل  كّل  من  بالرغم  بالمرض  اإلصابة  خطر  دائرة 
من  وعلى  نفسه  على  للحفاظ  يتخذها  التي  الوقائية 

حوله. 
وتعّبر األمين عن الخوف األساسي الذي كان يعتريها 
اللقاح  إصدار  بسبب  وهو  النهائي،  قرارها  اتخاذ  قبل 
خيالي،  وقت  في   )PFIZER( شركة  طّورته  الــذي 
أّي لقاح يتّم التوصل إليه  فكما هو معروف عالمياً عن 
يكون بحاجة لثمانية عشر شهراً على األقّل من األبحاث 
الكوارث  لتفادي  ونظراً  اللقاح  هــذا  لكن  المخبرية، 
اإلنسانية فقد تّم إنجازه في أقّل من سنة، وهذا ما يثير 

قلق البعض اتجاهه.
وكما أفادت جريدة )Le monde( الفرنسية بتاريخ 
فإّن   2020 عام  من  األول  كانون  شهر  من  عشر  الرابع 
األبحاث على لقاحات كهذه قد بدأت منذ أكثر من عشر 
على   )PFIZER( شركة  ّسرعت  قد  وكانت  سنوات، 
تطوير وتصنيع هكذا لقاحات منذ إنتشار وباء كورونا 

حيث وضعت جهوداً عالية إلنتاجه مبكرا تفادياُ لآلثار 
الكارثية له.

ألخذه،  الذهاب  عند  األمين  اعترى  الذي  الشعور  أما 
غير  عواقب  وجود  من  القلق  هو  األول  شعورين؛  فكان 
واضحة المعالم وربما تكون سلبية وخطيرة، والشعور 
الثاني هو أملها بأن يكون هذا حالً إلنقاذ نفسها وإنقاذ 
وعواقب  عوارض  اكتشاف  على  ومساعدتها  اآلخرين 
هذا اللقاح إيجابياً أو سلبياً، ألنها من أوائل الذين أخذوا 

اللقاح وهذا طبيعي ألنها جزء من الجسم الطبي.
مشيرة إلى أّن البعض من زمالئها رفض أخذ اللقاح 

رفضاً قاطعاً ألسباب متعددة.
مهماً  سؤاالً  سؤالها  تّم  األولى  الجرعة  أخذها  وقبل 
ستة  من  ــّل  أق منذ  مصابين  مع  اختلطت  »هــل  جــداً: 
ــراءات  واالج الوقائية  االحتياطات  اتخاذ  بــدون  أيــام 

الالزمة!؟« 
واألســئــلــة األخـــرى دّونــتــهــا فــي اســتــمــارة خاصة 
الحساسية  أو  كالضغط  المعتادة  الصحية  بحالتها 

مثالً أو األمراض المزمنة. 
عندها تّمت الموافقة على إعطائها الجرعة األولى من 
اللقاح، لكنها بقيت تحت المراقبة نصف ساعة من أجل 

استبعاد أية مضاعفات تلقائية مباشرة قد تحصل.
أمور  عليه  يتوجب  اللقاح  يأخذ  من  ــوال  األح بكّل   

تقنية متعددة.
وعشرون  ثمانية  ويبقى  أخذت  األولى  الجرعة  إذن 

يوماً ألخذ الجرعة الثانية من اللقاح نفسه.
أّي  وبــدون  وسالم  بأمن  العملية  هذه  إتمام  وبعد   
تكلفة مادية، عّبرت األمين عن أسفها لتأخر دولتها األّم 
يوّدون  الذين  للمواطنين  اآلن  حتى  اللقاح  تأمين  في 
تعتبره  الذي  اللبناني  الطبي  الطاقم  وخاصة  أخذه، 
من أكفأ الطواقم، واألكثر تضحية في عمله دون وجود 
تعبهم  وحق  حقهم،  فيه  العاملين  يفي  مادي  مــردود 
هم  الممّرضين  أّن  يعرف  فالكّل  والمضني؛  المتواصل 
قبل  والدتهم  لحظة  األطفال  أصوات  يسمعون  من  أول 
ذويهم، ولهم قلوب تتحّمل ما ال تتحّمله قلوب اآلخرين، 
الموت  من  أنقذوهم  وكــم  الــنــاس،  حياة  غــّيــروا  وكــم 

ليرجعوا إلى عوائلهم وأحبابهم سالمين.
الى  سيصل  غيره  أو  اللقاح  هــذا  حــال  كــّل  على 
والممّرضين،  الطبية  طواقمه  وإلى  ما،  يوماً  لبنان 
القلق  رغم  األمين  فعلت  كما  أخذه  سيقّرر  من  فمنهم 
من العواقب، ومنهم من سيرفضه رفضاً قاطعاً ولكّل 
هذا  هول  أمــام  وقناعاته.  وحيثياته  أسبابه  أمــرئ 
دون  اآلخر  تلو  واحداً  بنا  يفتك  بدأ  الذي  الفيروس« 
شاب  وبين  سياسي  وطاقم  طبي  طاقم  بين  التمييز 

وكهل وامرأة ورجل. 
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قوة  »تحصين  ترامب  قرار  شأن  من  إّن  بقوله  الرأي  يشاطره  الذي  زيني  أنطوني  الجنرال  »سنتكوم«  المركزية  األميركّية 
إسرائيل ومكانتها )...( وتعزيز مجاالت التعاون اإلقليمّي بينها وبين دول المنطقة بما في ذلك إشراك الجيش اإلسرائيلّي 
في تدريبات عسكرية تنظمها القيادة المركزية األميركّية في اإلمارات«. غير أّن الداللة األبرز لقرار ترامب االستراتيجي هي 
المشاركة في تشكيل أجندة األمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن بحسب صحيفة »وول ستريت جورنال«. 
العراق  في  األميركي  العسكري  الحضور  خفض  قراره  الماضي  نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  أعلن  كان  ترامب  اّن  العلم  مع 
وأفغانستان. وها هو وزير دفاعه بالوكالة كريستوفر ميلر يعلن بدوره »اّن التقّدم الذي تحقق على مسار السالم في البلدين 

يتيح تقليص عديد القوات المنتشرة هناك من دون خفض مستوى األمن لألميركيين ونظرائهم«.
ثمة داللة أخرى لتوقيت قرار ترامب إذ جاء متزامناً مع حدثين الفتين: األول، تصعيد اعتداءات »إسرائيل« على سورية 
بدعوى منع إيران من التموضع فيها، وقد تجلّى آخرها بضرب مواقع ومخازن عسكرية قائمة بين دير الزور والبوكمال في 
منطقة قريبة من الحدود السورية - العراقية. الثاني، إعالن االتحاد األوروبي عن توسيع قائمة عقوباته ضّد سورية بإدراج 
القمع  أعمال  عن  المسؤولّية  من  قْدراً  الحكومة  في  كعضو  يتحّمل  أنه  بدعوى  فيها  المقداد  فيصل  الجديد  خارجيتها  وزير 

العنيفة ضّد السكان المدنيين.
ماذا يعني قرار االتحاد األوروبّي؟

وثمرة  قديم  التنسيق  هذا  أّن  يعني  ما  بقْدر  المنصرفة  ترامب  وإدارة  أوروبا  بين  تنسيق  وجود  بالضرورة  يعني  ال  هو 
تعاون وثيق بين الدولة العميقة في أميركا ومختلف دول أوروبا األعضاء في حلف شمال األطلسي. وألنه كذلك فمن المرّجح 

ان يبقى معتَمداً في ظّل إدارة بايدن المقبلة.
أّياً ما سيكون موقف بايدن وإدارته المقبلة من رّد إيران المحتمل على تصعيد »إسرائيل« العسكري األخير ضّد مواقع 
سورية وإيرانية على الحدود بين سورية والعراق، فإّن السؤال األكثر إثارة للقلق والترّقب في هذه اآلونة هو ما يمكن أن 
يفعله ترامب في الساعات القليلة التي تسبق انتهاء واليته: هل يشّن حرباً على إيران بغية تفعيل نصٍّ دستوري يقضي 
حال  في  نفسها  المتحدة  الواليات  وجدت  إذا  االنتهاء  على  موشكة  كانت  لو  حتى  الحاكم  األميركي  الرئيس  والية  بتمديد 

حرب؟
بعض المراقبين في أميركا ال يستبعد أن يفعلها الرئيس المنصرف األحمق والمتهّور. بعضهم اآلخر يستبعدها مرجحاً أن 

ل  يراهن ترامب على مفاعيل التظاهرات التي يؤمل ان تكتسح عواصم جميع الواليات باإلضافة الى العاصمة واشنطن فتعطِّ
مراسم تنصيب جو بايدن.

واشنطن  في  الحاكمة  المنظومة  انشغال  فرصة  تغتنم  قد  إيران  اّن  أيضاً  و»إسرائيل«  أميركا  في  يعتقد  َمن  ثمة  أّن  غير 
ألميركا  شديدة  ضربة  تسديد  على  ترامب،  والية  انتهاء  من  معدودة  ساعات  قبل  فُتقدم،  المقلقة  الداخل  باضطرابات 

و»إسرائيل«.
لكن، سواء كانت الواليات المتحدة )ومعها إسرائيل( أو إيران هي البادئة بشّن الحرب فإّن نتيجتها المرّجحة، في رأي 

خبراء عسكريين متعددين، اّن إيران في مقدورها تدمير قواعد أميركا العسكرية، أقلّه في منطقة الخليج وجوارها.
ازداد هذا االحتمال ترجيحاً بعد التصريح الذي أدلى به قائد القوة الجوية الفضائية اإليرانية العميد أمير علي حاجي زاده 

بأن إيران قادرة في لحظة على تدمير قواعد أميركا العسكرية في المنطقة على شعاع مداه 2000 كيلومتر.
تقديري أّن إيران لن تلجأ إلى العنف في سياق تنفيذ وعيدها باالنتقام لشهدائها او بالرّد على أية هجمة تقوم بها أميركا 
او إسرائيل إالّ بعد انتهاء والية ترامب وتسلّم بايدن مقاليد السلطة واتضاح موقفه من مسألتي العودة الى االتفاق النووي 

وصواريخ إيران البالستية بعيدة المدى.
أما بايدن فتقديري أّن أولويته ستكون مواجهة مضاعفات جائحة كورونا على صعيدي الشعب واالقتصاد األميركيين، 
من  مقبولة  تكون  تسوية  الى  للتوصل  إيران  مفاوضته  خالل  الخشنة  القوة  وليس  الناعمة  القوة  استخدام  يفضل  وانه 

الطرفين.
غير اّن اعتماد بايدن هذا الخيار لن يمنعه من االستمرار في مخطط توريث »إسرائيل« وجود أميركا بمعظم وجوهه في 
المنطقة واالرتقاء بتسليحها لتصبح بمثابة أميركا صغرى قادرة على أن تنوب عنها في صون مصالحها وحماية حلفائها. 
وما نقل »إسرائيل« من منطقة عمليات القيادة األميركية في أوروبا الى منطقة عمليات القيادة األميركية المركزية الوسطى 
في الخليج إالّ الدليل الساطع على وظيفة »الناتو« اإلقليمي الجديد وتكامله مع توأِمه »ناتو« الغرب األطلسي األميركي - 

األوروبي.
وعليه، ينهض سؤال: كيف سيرّد محور المقاومة وأين؟

*نائب ووزير سابق.

لماذا العرب ... )تتمة �ص1( 

التحاد الأوروبّي ... )تتمة �ص1( 

ارفعوا اأيديكم ... )تتمة �ص1( 

الواليات المتحدة ورغباتها بال تحفظ، ومن دون أن يجرؤ على رفض ما تمليه عليه واشنطن ال سيما في األمور والقضايا التي 
تتعلق بدول وشعوب في العالم.

أّي سيادة هي هذه السيادة لكتلة عالمية، ال تجرؤ أن تلتزم باتفاق أممّي نووّي موقعة عليه، لتطبقه نصاً وروحاً،
لكون واشنطن انقضت على االتفاق وخرجت منه، ثم عادت إلى فرض العقوبات مجدداً على إيران!

عدم  عن  أعلن  أن  بعد  به،  ويلتزم  النووي  االتفاق  يحترم  أنه  الشكل،  حيث  من  للعالم  يظهر  أن  األوروبــي  االتحاد  أراد 
إال أنه وضع االتفاق في ما بعد جانباً، ولم يلتزم بتطبيقه، ألنه ال يستطيع ان يقول  انسحابه منه، واستمراره العمل به. 
يستطع  لم  الذي  األوروبي  االتحاد  عنه.  ويخرج  ترامب  األميركي  الرئيس  قرار  يرفض  أن  بالتالي  يمكنه  وال  ال،  لواشنطن 
الخروج عن طوع اإلدارة األميركية، أراد أن يغسل ماء وجهه أمام طهران ودول العالم، ليقول الحقاً، إنه سيعتمد آلية جديدة 
طائلة  تحت  معها  التبادالت  بحظر  القاضي  ترامب  قرار  لكسر  إيران،  مع  التجاري  للتبادل   Instex عبر شركة انستكس 
فرض العقوبات على الدول والهيئات المتمنعة. رغم ذلك ولألسف، لم يتمكن االتحاد األوروبي من تطبيق هذه اآللية، لكون 
سيد البيت األبيض الذي له كلمة الفصل، ال يروق له ذلك في هذا الشأن، وعلى االتحاد الخضوع والرضوخ وااللتزام بالقرار 

األميركي.
االحتالل  وممارسات  والنازحين،  الفلسطيني،  الشعب  قضية  مع  حاله  عن  يختلف  ال  إيران،  مع  األوروبي  االتحاد  حال   
وحصار  المعتقالت،  في  األحــرار  آالف  وزّج  المستوطنات،  وبناء  السكان،  وتهجير  لألراضي،  مصادرته  في  الصهيونّي 
الفلسطينيين في مناطقهم، كّل ذلك يجري على مرأى من العالم واالتحاد األوروبي بالذات، من دون أن يجرؤ مسؤول رفيع 
فيه، على إدانة واضحة صريحة مباشرة لـ »إسرائيل« أو المسؤولين فيها عن ممارساتها اإلجرامية التي تتعارض كلياً مع 
مبادئ حقوق اإلنسان، ومع شعارات االتحاد األوروبي التي يرفعها وينادي بها. فهو وإْن فعل، فإّن فعله ال يتجاوز مفردات 

األسف الخجول، لذّر الرماد في العيون ال أكثر. 
واالعتداءات  اإلرهاب،  عمليات  من  موقفه  أين  الفلسطينية؟!  والدولة  فلسطين  شعب  حقوق  من  األوروبي  االتحاد  اين   
اللبنانية، وخرق  اليومية للسيادة  الفلسطينية، وعلى سورية، وإيران، واالنتهاكات  المناطق  المتواصلة على  اإلسرائيلية 

العدو المتواصل للقرار 1701؟! 
لمسؤولين  مباشرة  رسمية  اتهامات  توجيه  على  ـــي،  األوروب االتــحــاد  ــل  داخ كبير  مسؤول  أو  زعيم  يجرؤ  هل   
»إسرائيليين«، كما يفعل حيال زعماء دول حرة تعارض سياسات التسلط والنفوذ والتدخل في شؤونها؟! وهل له القدرة 
وتهجيرهم  بيوتهم،  وتدمير  المدنيين،  قتل  عن  لمسووليتهم  الصهيونّي  الكيان  قادة  ضّد  وعقوبات  إجراءات  اتخاذ  على 

من أراضيهم؟! 
 هل يجرؤ مسؤول في دول االتحاد األوروبي أن يوجه انتقاداً مباشراً، أو إدانة قوية ال لبس فيها لمسؤول »إسرائيلي«، من 
دون أن يدفع الثمن؟! هل يجرؤ االتحاد األوروبي على توجيه التهمة المباشرة وإماطة اللثام عن الجهات التي تمّول وتدّرب 
وتزّود الفصائل اإلرهابية في سورية والعراق وغيرها بالسالح ويكشف النقاب عنها ويسّميها بأسمائها ويدينها ويعاقبها 

اذا كان فعالً يحارب اإلرهاب؟!
 هل اتخذ االتحاد األوروبي مرة، إجراء عقابياً ضّد مسؤول عسكري »إسرائيلي« ارتكب مجازر ضّد الفلسطينيين؟! لكن 

الصهيوني  واالبتزاز  المباشر،  تأثيرها  وأمام  المتحدة،  الواليات  ضغوط  أمام  الفاضح  خنوعه  األوروبي  االتحاد  يظهر  أن 
المتمثل باللوبيات اليهودية في أوروبا والعالم، فهذا ينتقص من شفافيتها وصدقيتها وكرامتها، ما يجعلنا نقول بصوت 
عال، اّن االتحاد األوروبي فقد نزاهته وحياده، وقَيمه التي ينادي بها، عندما ينجرف في فرض العقوبات من دون ضوابط، 
ووجه حق على إيران وفنزويال وروسيا وسورية وغيرها، وعلى مسؤولين وشخصيات ومؤّسسات، وال يستطيع أن يقول 
كلمة حق واحدة في وجه قوى االستبداد واإلرهاب التي تنتهك حقوق الدول واإلنسان يومياً، والتي تنشر الدمار والقتل في 

أنحاء عديدة من مناطق العالم.
إّن فرض عقوبات على وزير الخارجية السورية فيصل المقداد،

في  السير  ترفض  التي  الدول  على  ونقمته  عداءئه  مدى  ليظهر  األوروبي،  االتحاد  عن  التوت  ورقة  أخرى  مرة  أسقط 
الحفاظ  ذريعة  تحت  األوروبــيــون،  عنها  يتخلى  أن  يريد  ال  سياسات  واالستبداد،  والتسلط  الهيمنة  دول  سياسات 
مصالحهم،  عن  إال  يبحثون  ال  المتحدة،  الواليات  مع  واحد  خندق  في  الحقيقة  في  وهم  الشعوب،  وحقوق  الحرية  على 
مفاهيم  على  وداست  االنسانية،  القَيم  حساب  على  جاءت  وإْن  أهدافهم،  وتحقيق  ومكاسبهم،  ومواقعهم،  وامتيازاتهم، 

والديمقراطية. الحرية 
األخالقي  واالنحدار  السياسي  والفشل  الترّهل  مدى  تكشف  المقداد  فيصل  السورّية  الخارجية  وزير  على  العقوبات  إّن   
وطريقة التعاطي السّيئ من جانب االتحاد األوروبي الذي يهتّم بشؤون المنطقة، ويريد أن يكون له الدور الفاعل فيها، ما 
يجعلنا نتساءل: كيف يمكن لالتحاد األوروبي أن يلعب دوراً للمساعدة في حّل المشاكل في المنطقة، وهو يضع على الئحة 
على  سيساعد  المقداد  الوزير  على  الحظر  فرض  وهل  ونبضه!  ومحوره  المشرق  قلب  هي  لدولة  خارجية  وزير  العقوبات 
تعزيز الجهود الهادفة الى إرساء السالم واألمن في سورية؟! وأي دبلوماسية ستستخدمها أوروبا للتواصل مع سورية إذا 

ما دعت الحاجة اليه، ورئيس الدبلوماسية فيها على الئحة العقوبات؟!
 هل يملك االتحاد األوروبي فعالً قراره السيادي المستقل، ويتصرف بحكمة وموضوعية وبمسؤولية كاملة تجاه المشاكل 
وإمالءات  ورغبات  ضغوط  عن  بمعزل  دولها،  وقضايا  الفلسطيني  الشعب  قضية  خاصة  المنطقة،  تعترض  التي  العديدة 

الواليات المتحدة واللوبيات اليهودية في العالم؟
 مما ال شك فيه، أّن قرار االتحاد األوروبي األخير ضّد وزير الخارجية فيصل المقداد، يضع على المحّك، مدى أخالق السياسة 
لالتحاد األوروبي، ونزاهته وشفافيته، وصوابية قراره، عندما يكيل بمكيالين، ويفقد صدقيته في تعاطيه مع شعوب العالم 

وقضاياها التي عانت لقرون من االستبداد والتسلط التي مارستها بحقها دول فاعلة ومؤثرة داخل االتحاد األوروبي.
 فمتى يتحّرر االتحاد األوروبي الذي دخل بإرادته أو قسراً بيت الطاعة األميركي، ويخرج منه، ليقف بملء إرادته بجانب 

الشعوب الحرة التي قالت كلمتها، رافضة اإلمالءات، والتبعية، والضغوط، والخضوع، والطاعة ألّي جهة كانت؟!
نزيهة  إنسانية  سياسة  باتباع  والعالم،  المنطقة  في  الحرة  الشعوب  ثقة  يستعيد  أن  األوروبي  باالتحاد  األجدر  أليس 

عادلة، تعّبر فعالً ال قوالً عن القَيم والمبادئ الحقة، بدالً من ان يكون تابعاً
 خلف الطغاة، مطيعاً منحازاً لهم في ظلمهم، وقهرهم، واستبدادهم؟!

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق.

بوجهه وصوالً الى رفض أّي حّل لألزمة السياسية التي افتعلها ويواصل تأجيج 
نيرانها مع علمه األكيد باألضرار الكارثّية المترتبة عنها سواء بالنسبة لالقتصاد 

الوطني أو بالنسبة الى ما تبقى من سمعة لبنان.
الناس  ودائع  من  الدوري  االقتطاع  التحالف  هذا  إليها  يلجأ  التي  البدع  ومن 
إليهم من الخارج تماماً كما حدث في  التي ترد  المالية  والسطو على التحويالت 
منتصف العام المنصرم عندما أجاز حاكم البنك المركزي لنفسه التدخل السافر 
واقتطاع  لبنان  في  وأقربائهم  اللبنانيين  المغتربين  بين  التحويل  عملية  في 
أكثر من خمسين بالمئة من قيمة التحويل عن طريق منصاته الكاذبة وأسعاره 
لحق  اعتبار  أّي  دون  من  اللبنانية  بالعملة  ألصحابه  الباقي  وتسليم  المتعّددة، 
الملكية ومن دون أّي احترام لمبدأ األمانة في نقل التحويالت مما لم نشهد مثيله 

في جمهوريات الموز أو ممالك األونطة.
ولما لم يتصّد أحد للحاكم يوم ذاك - ال من قبل الحكومة وال من داخل مجلس 
ضّج  وحقوقهم  الناس  بأموال  مستهتراً  غّيه  في  الحاكم  هذا  واستمّر   - النواب 
نصف  على  السطو  شر  يقيهم  آخر  طريقاً  فسلكوا  ممارساته  من  المغتربون 

الى لبنان الى حّد مفزع  الواردة  إرسالياتهم. ولما تقلص حجم األموال الصعبة 
بخفة  األخير  هذا  عنها  تراجع  الهمايونية  وتعميماته  الحاكم  قــرارات  بسبب 

وحذاقة.
واليوم إذ يوافق البنك الدولي على تقديم قرض )نعم قرض( إلى لبنان بقيمة 
المركزي  البنك  مع  الحكومة  تتجه  فقراً  األكثر  العائالت  لدعم  دوالر  مليون   246
الى دفع المساعدات الى هذه العائالت بالعملة اللبنانية بعد اقتطاع %30 منها 
بحيث يحصل البنك المركزي على مبلغ 72 مليون دوالر من أصل القرض من دون 
الشؤون  او وزارة  المالية  قرار واضح عن كيفية استخدامه سواء لصالح وزارة 
االجتماعية أو طالب المدارس الرسمية، مما سيفتح الباب واسعاً أمام اجتهادات 

وتنفيعات والله أعلم.
غير أّن ما يجب التنبيه إليه أيضاً في هذا الصدد هو أّن أّي تالعب بهذا القرض 
ويدفعهم  المانحين  حفيظة  يثير  أن  شأنه  من  بالمئة«  الواحد  »تحالف  به  يقوم 
ثانية إلى التمسك بنهج المقاطعة المعتمد حالياً من قبل الدول العربية واألجنبية 
المشاركة في مؤتمر »سيدر«. إلى ذلك فإّن تسليم العائالت المبالغ المحّددة لها 

بالليرة اللبنانية بدالً من العملة األجنبية من شأنه زيادة الكتلة النقدية اللبنانية 
الى  والخدمات  السلع  سعر  ورفع  التضخم  نسبة  زيادة  في  تالياً،  والمساهمة، 
أن  فقراً. من دون  األكثر  العائالت  أعلى مما ينعكس بدوره سلباً على  مستويات 
تجاوزات  من  حالياً  القائمة  الدعم  عملية  ضمن  ويجري  جرى  ما  بالطبع  ننسى 
فاحت  التي  العملية  هذه  من  والوسطاء  التجار  كبار  يستفيد  حيث  وسرقات 
البلدان  الكويت واألردن وتركيا وبعض  الكبرى في  المحال  روائحها على رفوف 
األفريقية. هذا مع العلم بأّن ما من ثقة إطالقاً بأّن الفوائد المترتبة عن اقتطاع 30 
بالمئة من قيمة القرض ستذهب الى الخزينة بوجود هذا التحالف الجشع الذي 

يفتش عن الربح حتى في جيوب الموتى.
لكّل ذلك نقول ألركان هذا الحلف المكشوف ارفعوا أيديكم عن أموال الخزينة 
وارفعوا أيديكم عن أموال القرض وأموال العائالت األكثر فقراً، ويكفي لبنان مكراً 
وخداعاً ومناوراٍت لم تخطئ واحدة منها في ملء جيوبكم وحرمان أصحاب الحق 

من النزر اليسير الذي يستحقونه.
*نائب ووزير سابق.

 ريا�ص �سالمة...

تاأّخر 25 �سنة!

{ أحمد بهجة*
تأخر رياض سالمة كثيراً وكثيراً جداً 
)ليس أقّل من 25 سنة( حتى أعلن تحرير 
سعر صرف الليرة اللبنانية وانتهاء زمن 
وخاصة  األجنبية  العمالت  بسلة  ربطها 
انتهاء  يعلن  األميركي، وفيما هو  الدوالر 
مــفــعــول الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي أدارهـــا 
البلد  الماضية، وأوصلت  السنوات  خالل 
إلـــى هــاويــة اإلفــــالس، بــقــي ُمـــصـــّراً على 
جعلت  السياسة  تلك  إّن  والقول  المكابرة 
لــبــنــان يــعــيــش عــصــراً ذهــبــيــاً لــفــتــرة من 

الزمن!
عن أّي عصر ذهبي يتحدث هذا الرجل؟ 
مواطنين  عشرة  ذلك  عن  نسأل  أن  يكفي 
يبلغون من العمر اليوم خمسين عاماً، أّي 
أّنهم كانوا في مطلع العشرينات حين تّم 
المركزي  للمصرف  تعيين سالمة حاكماً 
سياسة  أصحاب  من  وُكلّف   ،1993 عام 
السياسة  بـــإدارة  واإلعــمــار  البناء  إعـــادة 
حتى  فقط  عشرة  ســؤال  يكفي  النقدية، 
إليه  وصلنا  ما  بأّن  اليقيني  الجواب  يأتي 
كــــوارث، ســـواء على مستوى  الــيــوم مــن 
األفراد أو على المستوى العام، ما هو إال 
اّتباعه من سياسات  تّم  لما  نتيجة حتمية 
قامت على بيع الوهم وتركيب الطرابيش 

بكّل ما للكلمة من معنى.
لــقــد كـــان هــنــاك إصــــرار عــلــى ارتكاب 
األخطاء والخطايا، رغم أّن عدداً غير قليل 
االقتصاديين  والخبراء  السياسيين  من 
حذروا  الخاصة،  المصالح  عن  المنّزهين 
التي  الكارثة  من  وتكراراً  البدء مراراً  منذ 
سنصل إليها نتيجة اعتماد تلك السياسات 
بعد  ولكن  عنها،  التراجع  اليوم  يتّم  التي 

خراب البصرة.
سعر  تثبيت  لــســيــاســة  الــمــعــارضــون 
رفع  طــريــق  عــن  الوطنية  العملة  صــرف 
عالية  مستويات  إلــى  المصرفية  الفوائد 
ستؤّدي  الــتــي  الــنــتــائــج  بــاكــراً  رأوا  جـــداً 
في  الــتــداول  تــّم  وقــد  السياسة،  تلك  إليها 
التواصل  وسائل  على  الماضي  األسبوع 
االجــتــمــاعــي بــفــيــديــو يــظــهــر فــيــه رئيس 
ــعــمــاد مــيــشــال عـــون في  الــجــمــهــوريــة ال
البارزة  اإلعالمية  مع  تلفزيونية  مقابلة 
يزال  ال  كان  يوم  ماغي فرح عام 1998، 
ـــك الحين  ــذ ذل فـــي بـــاريـــس، ومــن مــقــيــمــاً 
الــرئــيــس عـــون مـــا يــطــرحــه اليوم  طـــرح 
لبنان  مصرف  في  المالي  التدقيق  بشأن 
ألّن  المصرفية  الفوائد  خفض  وضــرورة 
االقتصادي  النشاط  تكبح  العالية  الفوائد 
الريع  باتجاه  األمـــوال  رؤوس  وتسحب 
خفض  فهو  المطلوب  أمــا  والمضاربات، 
الرساميل  هــذه  أصحاب  وإعطاء  الفوائد 
الــــالزمــــة وتــشــجــيــعــهــم على  الـــحـــوافـــز 

االستثمار في المشاريع المنتجة.
كــذلــك طــرح خــبــراء االقــتــصــاد والمال 
بتوفير  كفيالً  اعتمادها  كان  كثيرة  بدائل 
ُهدرت  التي  الــدوالرات  مليارات  عشرات 
كان  بينما  الــصــرف،  سعر  حماية  بحجة 
الــحــمــايــة مــن خالل  هـــذه  تــرســيــخ  يمكن 
اعتماد سياسات اقتصادية منتجة تحقق 
النمو الفعلي الذي يستفيد منه كّل الناس 
بينما لم يستفد من رفع الفوائد إال أصحاب 
السياسيّين  من  وأصحابهم  المصارف 
الذين  المقتِدرين  مــن  قليلة  قلة  ومعهم 
يملكون أكثر من 90 في المئة من الودائع 

المصرفية.
لكن الذين وضعوا السياسات الخاطئة 
ورفضوا  رؤوســهــم  ركــبــوا  الــبــدايــة  منذ 
االســتــمــاع إلـــى مــا يــقــولــه الــعــلــم وال هم 
عرفت  أخـــرى  دول  تــجــارب  إلــى  التفتوا 
نفسها،  السياسات  اتباع  نتيجة  الخراب 
والسبب هو ارتباطهم بمشروع سياسي 
قائم على ما كان أطلق عليه يومها مسيرة 
أّن  رغــم  اإلسرائيلي«،  ـ  العربي  »السالم 
وتوقفت  مقتل  في  أصيبت  المسيرة  تلك 
وانحرفت  الــتــســعــيــنــيــات  مــنــتــصــف  فـــي 
في  جانبية  اتفاقات  باتجاه  مسارها  عن 
أّن  إال  وغــيــرهــا،  عــربــة  ووادي  أوســلــو 
البلد  المراهنين في لبنان استمّروا برهن 
غريبة  ســيــاســات  لمصلحة  واقــتــصــاده 
ولم  ـــــدوالرات  ال مــلــيــارات  كلفت  عجيبة 
البروباغندا  أّي إنجاز فعلي إال في  تحقق 
وبمبالغ  أيضاً  األجر  المدفوعة  اإلعالمية 

سخية جداً من الخزينة العامة.
في  يــــواصــــل  أن  لـــلـــمـــراقـــب  ويـــمـــكـــن 
الـــســـيـــاق نــفــســه ويــكــتــب مـــجـــلـــدات عما 
الماضية من  الثالثة  العقود  حصل خالل 
تحصى،  وال  تعّد  ال  وارتكابات  موبقات 
الحاضر  معالجة  هو  اليوم  يهّمنا  ما  لكن 
ملّوا  المواطنين  ألّن  ُيقال،  كما  بالحاضر 
المطوالت، ويريدون فقط  سماع وقراءة 
مسارها  أخذت  قد  الناجعة  الحلول  رؤية 

نحو التطبيق.
الدكتور  الرئيس   وقد وضعت حكومة 
حسان دياب خطة لإلنقاذ المالي وأقّرتها 
الخبراء  ورأى  الــمــاضــي،  نــيــســان  فـــي 
الواقع  إلى  أقرب ما يكون  أنها  المنّزهون 
سارت  أساسها  وعــلــى  للتنفيذ،  وقابلة 
الــمــفــاوضــات بــطــريــقــة أكــثــر جــديــة مع 
صندوق النقد الدولي، غير أّن المترّبصين 
كانوا كثراً واجتمعوا من كّل المشارب على 
هدف تفشيل الحكومة وخطتها، وخاصة 
واالختصاصي  الــكــّف  النظيف  رئيسها 
الحقيقي، القادر على قيادة سفينة اإلنقاذ 
وعندها  األمــــان،  بــّر  إلــى  البلد  وإيــصــال 
يمكن تحرير سعر الصرف ألّن االقتصاد 
بحماية  كفيل  والمنتج  والفاعل  النشيط 
الشاملة  التنمية  وبتحقيق  الوطنية  العملة 
بّد من  الوقت نفسه ال  والمستدامة، وفي 
محاسبة المسؤولين عن كّل هذا الخراب، 
وذلك بوضع كبار الفاسدين والمرتكبين 
برياض  بـــــدءاً  الــســجــن،  خــلــف قــضــبــان 
سالمة ومعه كّل شركائه من السياسيين 

والمصرفيين واإلعالميين وغيرهم. 
*خبير مالي واقتصادي
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{ علي بدر الدين
العالم،  في  اللبنانيون  المغتربون  حّل  أينما 
التي  ال��دول  بثقة  والفوز  والتمّيز،  النجاح  كان 
والشعوب،  الحكام  وكذلك  فيها،  رحالهم  حط 
وقد تبوأوا أعلى المناصب في قطاعات ومصالح 
في  كما  عمالقة،  وشركات  ومؤسسات  وإدارات 
هؤالء  ومن  والقنصلي،  الدبلوماسي  السلكين 
واالقتصاد  األعمال  رجل  العام  الفخري  القنصل 
الكوت  جنسية  يحمل  ال��ذي  بامتياز  الناجح 
ديفوار، اللبناني األصل حسن حجازي، الذي تّم 
للملكة  فخرياً  قنصالً  قليلة  اسابيع  منذ  تعيينه 
في  لنجاحه  نظراً  ديفوار،  الكوت  في  التايالندية 
مستوى  على  الطيبة  ولسمعته  األعمال  عالم 
ثقة  موضع  وألن��ه  وخارجها،  األفريقية  القارة 

وتقدير من دولتي تايالند والكوت ديفوار.
كيفية  عن  حجازي  القنصل  »البناء«  سألت 
تعيينه قنصالً لتايالند في الكوت ديفوار، أجاب: 
المتعلقة  المعايير  من  العديد  تقييم  عملية  »بعد 
الدولتين،  حكومتي  بين  متبادل  اتفاق  جرى  بي 
كبيراً،  شرفاً  دي��ف��وار،  الكوت  دول��ة  ومنحتني 
رئيس  وموافقة  اعتمادي،  أوراق  على  بالتوقيع 
أيضاً  ووقعها  واتارا،  الحسن  السيد  الجمهورية 
وزير الخارجية السيد علي كوليبالي، وقد أدركت 

حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي«.
السللك  مسؤول  لقب  »أحمل  حجازي:  أضاف 
القنصلي، الذي تحكمه »إتفاقية فيينا« للعالقات 
القنصلية المعتمدة في مؤتمر األمم المتحدة عام 
سفارة  إلى  القنصلية  تقاريري  وأرف��ع   ،١٩٦٣

المملكة التايالندية في جمهورية السنغال.
حجازي  أشار  للدولتين،  تقديمه  يمكنه  وعما 
إلى أّن خدماته ستكون طبعاً مرتبطة بالمنصب 
أكون  أن  وأطمح  فخري،  كقنصل  تبّوأته  ال��ذي 
على قدر المسؤولية لخدمة بلدي الذي لي شرف 
حمل جنسيته وهو ساحل العاج، وبالطبع خدمة 

هاتين  لخدمة  سعيداً  سأكون  وحتما  تايالند، 
على  العالقات  وتعزيز  والشعبين  الدولتين 
مختلف  في  والتعاون  بينهما،  المستويات  كّل 

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
طموحكم  لتحقيق  الكافي  الوقت  لديكم  وهل 
الخاصة  أعمالكم  وعندكم  الدولتين،  خدمة  في 

الكثيرة؟
أمامي  أّن  »أدرك  ح��ج��ازي:  القنصل  ق��ال 
مهمتي  في  أو  اعمالي  متابعة  في  إْن  تحديات 
لمواجهتها  اس��ت��ع��داد  على  وأن���ا  القنصلية، 
باألعمال  وللقيام  الشعبين،  خدمة  أج��ل  م��ن 
على  وتشجيعهما  واالستثمارية،  التجارية 
المتبادلة والتعّرف  التبادل التجاري، والزيارات 
في  المنتجة  والسلع  االستثمار  مجاالت  على 
األنظمة  على  اإلط��الع  وبالتالي  الدولتين،  كال 

والقوانين التي تسّهل إمكانية التعاون المثمر«.
بالسياسة،  لها  عالقة  ال  القنصلية  »أّن  واكد 
وال تتدخل بأّي شأن سياسي، وأنشطتها ودورها 
والثقافية  اإلقتصادية  العالقات  على  يقتصران 
أوضاع  على  فقط  يقتصر  والتدخل  البلدين،  بين 
في  حالياً  عددها  قلة  على  التايالندية  الجالية 
الكوت ديفوار، ونعمل على زيادة أعدادها، لجهة 
حصول حوادث فردية أو طارئة، كاعتقال أحدهم، 
مريض،  أو  سجين  زيارة  في  أو  نزاع،  أّي  في  أو 
المعامالت  وإن��ج��از  وتسليم  تسهيل  واأله���ّم، 

والوثائق اإلدارية وما شابه.
مهمة  مكانة  للدولتين  أّن  على  حجازي  وشّدد 
فساحل  والعالمي،  ال��ق��اري  الصعيدين  على 
لغرب  اإلقتصادية  القاطرة  أنه  معروف  العاج 
والشعبان  ج���داً،  متقّدمة  وت��اي��الن��د  أفريقيا، 
الخبرات  وتبادل  التعاون  في  سينجحان  حكماً 
الصناعية والتجارية وفي أكثر من مجال، وهذا ما 
سنجهد لتحقيقه، ونعمل ألجله وسيكون مصدر 
بين  العالقات  أّن  خاصة  للجميع،  وفرح  سعادة 
الدولتين مشجعة وممتازة في مختلف المجاالت، 

واإلمكانيات  وال��وق��ت  الجهد  بكّل  وسنسعى 
واإلقتصادية  البشرية  التنمية  وتحفيز  لتشجيع 

والزراعية والثقافية والزراعية«.
وماذا عن وطنكم األّم لبنان الذي يمّر في مرحلة 
عصيبة وخطيرة؟ يقول القنصل حجازي: »لبنان 
دائماً في القلب والوجدان والبال، وهو على مرمى 
اهتمامنا وكّل المغتربين، ولم نقّصر يوماً إتجاهه 
موضوعة  إمكانياتنا  وك��ّل  فيه،  أهلنا  م��ع  أو 
وأنتم  الصعبة،  أوضاعه  في  وخاصة  بتصرفه، 
هو  وما  لوطنهم  المغتربون  ق��ّدم  م��اذا  تعرفون 
ان  أمل  على  سنوياً.  المالية  تحويالتهم  حجم 
يتجاوز محنته وأن تكون قريبة، ونحن سنكون 
حتماً في طليعة الداعمين والمساهمين بالنهوض 
التخلي  يمكننا  ال  ألنه  واجبنا  وهذا  االقتصادي، 

عنه أبداً مهما كانت ظروفه وأوضاعه.

قن�صل تايالند في الكوت ديفوار اأكد العمل لتنمية العالقات بين البلدين

ر يومًا تجاه �أهلنا ووطننا  ح�صن حجازي لـ »�لبناء«: لم نق�صّ

القنصل حسن حجازي

ظريف يرّد على بيان �لترويكا.. �التفاق �لنووّي حّي ب�صبب �إير�ن

ويخاطب لودريان ب�صاأن �أ�صلحة �ل�صعودية..
رّدت وزارة الخارجية اإليرانية، أمس، على 
بيان دول الترويكا األوروبية )بريطانيا وألمانيا 
لليورانيوم  إي��ران  إنتاج  أن  بشأن  وفرنسا( 

ستكون له جوانب عسكرية خطيرة.
محمد  اإلي��ران��ي،  الخارجية  وزي���ر  وق���ال 
جواد ظريف، في تغريدة له عبر حسابه على 
الثالث،  األوروبية  ال��دول  »ق��ادة  إن  »تويتر«، 
مكتب  مسؤولي  توقيع  إلى  بحاجة  هم  الذين 
مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة 
إطار  في  التزاماتهم  ينفذوا  كي  األميركية، 
للحفاظ  شيء  أّي  يفعلوا  لم  النووي،  االتفاق 

على االتفاق النووي«.
ماكرون  مبادرة  تتذّكرون  »هل  وأضاف: 
عن  بريطانيا  امتناع  أو  ميتة  ول��دت  التي 
قرار  وف��ق  عليها  المترتبة  الديون  تسديد 
»االتفاق  أن  مؤكداً  المحكمة«،  عن  ص��ادر 
ال��دول  وليس  إي���ران  بسبب  ح��ّي  ال��ن��ووي 

األوروبية الثالث«.
نظيره  اإليراني  الخارجية  وزي��ر  وخاطب 
الفرنسي جان إيف لودريان، »زميلي المحترم؛ 
ببيع  الحكومة  ف��ي  عملك  ف��ت��رة  ب���دأت  لقد 
كّف  السعوديين.  الحرب  لمجرمي  األسلحة 
عن إطالق الكالم الفارغ والعبثي حول إيران«. 
وقال: تذكير بالحقيقة، أنتم تزعزعون استقرار 
يقطعون  مجرمين  حماية  عن  كفوا  منطقتنا. 
ويستخدمون  إرب��اً  إرب��اً  منتقديهم  بالمنشار 
المجازر  األسلحة المصنعة من قبلكم الرتكاب 

بحق األطفال في اليمن«.
والمملكة  وألمانيا  فرنسا  دول   وك��ان��ت 
المتحدة دعت إيران، للتراجع عن إنتاج معدن 
ضمن  بالتزاماتها  طهران  مذكرة  اليورانيوم، 

االتفاق النووي.
إن  األوروب��ي،  للثالثي  مشترك  بيان  وق��ال 
حيال  العميق  قلقها  عن  »ُتعرب  حكوماتهم 
إعالن إيران التجهيز إلنتاج معدن اليورانيوم«. 
غرض  لديها  ليس  »إي��ران  أن  البيان  وتابع 
مدنّي وجيه الستخدام معدن اليورانيوم، وأن 

إنتاجه له يحمل مضامين عسكرية خطيرة«.
الفرنسي  الخارجية  وزير  شّدد  جانبه،  من 
صحيفة  مع  مقابلة  في  ل��ودري��ان،  إيف  جان 
الترتيب  أهمّية  على  ديمانش«،  دو  »جورنال 
لالتفاق  المتحدة  وال��والي��ات  إي���ران  ل��ع��ودة 
على  تعمل  »طهران  أن  إل��ى  مشيراً  ال��ن��ووي، 
بصدد  »إي��ران  إن  وق��ال  نووية«.  ق��درات  بناء 
وإنه  النووي،  التسلح  مجال  في  قدراتها  بناء 
إلى  وواشنطن  طهران  تعود  أن  الضروري  من 

االتفاق النووي الموقع في 2015«.

بايدن ي�صعى لترجمة تعّهد�ته �النتخابّية 

بتوقيع �أو�مر تنفيذّية في �أول �أيام توليه �لرئا�صة.. 
يخطط الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن لبدء فترة واليته األولى 
في  التنفيذية  األوامر  من  عشرات  يوقع  حيث  اإلجراءات،  من  بسلسلة 
أول بضعة أيام له في المنصب كجزء من حملة ُمصممة لتصوير إدارة 
من  سنوات  أربع  بعد  معالجتها  تجب  التي  القضايا  من  فيض  لديها 

فترة الرئيس دونالد ترامب.
حيث  مزدحماً،  يوماً  المنصب  في  لبايدن  األول  اليوم  وسيكون 
يخطط آنذاك للتوقيع على ما يقرب من عشرة أوامر تنفيذية، إما بإلغاء 
كانت  بطريقة  السياسة  دفع  أو  ترامب  إدارة  اتخذتها  التي  التحركات 

مستحيلة مع ترامب في البيت األبيض.
وتشمل األوامر، وفقاً لمذكرة من رئيس موظفي البيت األبيض الجديد 
رون كالين، »إعادة االنضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإنهاء حظر 
عمليات  ووقف  المسلمة،  األغلبية  ذات  الدول  على  المفروض  السفر 
اإلخالء ومدفوعات قروض الطالب أثناء تفشي فيروس كورونا وإلزام 

ارتداء القناع في جميع الممتلكات الفيدرالية«.
الحملة االنتخابّية  حيث كان أحد وعود بايدن األكثر شيوعاً خالل 
هو معالجة مشكلة في أول يوم له في منصبه، وهو أمر كان يفعله عادًة 
إما لمقارنة نفسه مع الرئيس الجمهوري أو إبراز مدى أهمية اعتقاده 

بوجود مشكلة.
وتّم تقديم هذه الوعود في كل شيء من تغّير المناخ إلى الهجرة إلى 

السياسة الخارجية، وهو ما تعكسه مذكرة كالين.

المنتخب  الرئيس  تعهد  الحملة،  »خالل  المذكرة:  في  كالين،  وكتب 
بايدن باتخاذ إجراءات فورية لبدء معالجة هذه األزمات وإعادة البناء 
بشكل أفضل. كرئيس، سيحافظ على تلك الوعود ويوقع العشرات من 
مجلس  ألجهزة  والتوجيهات  الرئاسية  والمذكرات  التنفيذية  األوامر 

الوزراء وفاًء بالوعود التي قطعها«.
المنصب،  في  األول��ى  أيامه  في  التنفيذية  اإلج���راءات  جانب  إلى 
النطاق  المذكرة أن بايدن يخطط إلرسال خطة هجرة واسعة  توضح 

إلى الكونغرس خالل أول 100 يوم له في منصبه.
كما ستوفر الخطة طريقاً للحصول على الجنسية لماليين المهاجرين 

غير الشرعيين الموجودين حالياً في الواليات المتحدة.
حيث  األسبوع،  هذا  األول��ى  التشريعية  أولوياته  بايدن  وط��رح 
كورونا  فيروس  من  دوالر  تريليون   1.9 بقيمة  إغاثة  حزمة  عن  أعلن 
حول  خطاب  خالل  موضحاً  لألميركيين،  مباشرة  مدفوعات  شملت 
الكونغرس  يتناولها  التي  األولى  القضية  تكون  أن  يريد  أنه  الخطة 

تنصيبه. بعد 
»يوقع  س��وف  لكالين،  وفقاً  بايدن،  لتنصيب  التالي  اليوم  في 
لتغيير  بقوة  للتحرك  التنفيذية  اإلج��راءات  من  عدد  على  الرئيس 
المدارس والشركات بأمان، بما  – 19 وإعادة فتح  مسار أزمة كوفيد 
من  المرض.  انتشار  من  للتخفيف  إجراءات  اتخاذ  خالل  من  ذلك  في 
خالل توسيع نطاق االختبار وحماية العمال ووضع معايير واضحة 

العامة«. للصحة 
وفي 22 كانون الثاني، سيوّجه بايدن وكاالت حكومته إلى »اتخاذ 
إجراءات فورّية لتقديم اإلغاثة االقتصادّية لألسر العاملة التي تتحّمل 

وطأة هذه األزمة«، حسب مذكرة كالين.
التهديدات  بسبب  تنصيبه،  قبيل  أمنية  مخاوف  بايدن  ويواجه 
مراسم  قبيل  باألمان  يشعر  إنه  قال  أنه  إال  يواجهها،  التي  األخيرة 
الفدرالي  التحقيقات  مكتب  أن  غير  المقبل.  األسبوع  رئيساً  تنصيبه 
األميركي »إف بي آي« حّذر من احتمالية استخدام عبوات ناسفة خالل 

التظاهرات المعارضة لتنصيب جو بايدن.
وتحذير »إف بي آي« تاله اعتقال شرطة الكابيتول رجالً من والية 
وسط  للشرطة  تفتيش  نقطة  عبر  المرور  محاولة  أثناء  فيرجينيا 
ومسدساً  بايدن  تنصيب  لحفل  مزيفة  اعتماد  أوراق  يحمل  واشنطن، 

وأكثر من 500 طلقة.
المسلحين في شوارع  الوطني  أفراد الحرس  وينتشر اآلن آالف من 
واشنطن وفي مبنى الكابيتول، في استعراض للقّوة لم يسبق له مثيل 
الزيارات  منع  المقبلة  األيام  خالل  سيتّم  كما  األميركّية،  العاصمة  في 

إلى عدد من المعالم الشهيرة بأنحاء البالد.
منذ  واالستنفار  التوتر  من  حالة  تعيش  المتحدة  الواليات  أن  يذكر 
مبنى  على  ترامب  أنصار  هجوم  مع  الحالي،  الثاني  كانون   6 تاريخ 

الكابيتول خالل جلسة المصادقة على فوز بايدن.

 - »جي  الكبرى  السبع  الصناعية  الدول  قمة  تنظيم  بريطانيا  تعتزم 
 13 11 إلى  في مقاطعة كورنوال، جنوب غربي البالد، في الفترة من   »7

المقبل. حزيران 
منذ   »7  - »جي  لمجموعة  األول��ى  القمة  هي  بريطانيا  قمة  وستكون 
مهام  بايدن،  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  تولي  وبعد  الجائحة  بداية 

منصبه رسمياً، بحسب بيان مكتب رئاسة الوزراء البريطانية.
وحكومات  دول  رؤساء  »اجتماع  إن  البريطاني  ال��وزراء  رئيس  وقال 
مقاطعة  في  الساحلية  باي  كاربيس  بلدة  في  سيعقد  العظمى  القوى 
المملكة  التي شهدتها  للثورة الصناعية  مهماً  التي كانت مركزاً  كورنوال، 

المتحدة قبل نحو قرنين من الزمان«.
وتابع: »بعد الجائحة سنسعى إلعادة بناء االقتصاد العالمي، وجعله 
الذين  العالم  قادة  قدوم  »ينتظر  أنه  إلى  مشيراً  جديد«،  من  بقوة  ينهض 

سوف يشاركون فيها«.
وتضّم الدول األعضاء في مجموعة السبع )المملكة المتحدة والواليات 

المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا(.
المتحدة،  الواليات  في  المجموعة  قمة  عقد  الماضي  العام  مقرراً  وكان 
كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  إلغائها  إلى  اضطر  ترامب  دونالد  لكن 

المستجد.
الدولية  الساحة  على  حاسماً  عاماً   2021 يكون  أن  المنتظر  ومن 
بالنسبة إلى المملكة المتحدة، التي تسعى للتأكيد على مفهوم بريطانيا 

العالمية، كقوة أساسية بعد خروجها من االتحاد األوروبي.

بريطانيا تحّدد مكان �نعقاد
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بالنسبة لكل دول العالم شكل وباء كورونا الهّم األول 
على  مقبل  لــعــام  األول  الــهــّم  ويشكل  مضى  عــام  خــال 
الصحة  منظمة  راكمتها  التي  الخبرات  لكل  ووفقاً  األقل، 
العالمية ووضعتها بتصّرف الحكومات عبر العالم، يجب 
الحكوميّة  االهتمامات  الوباء  هذا  مع  التعامل  يتصدر  أن 
بأولوية  يحظى  وأن  اهتماماتها،  سائر  عن  النظر  بغض 
إنــفــاقــهــا وأولـــويـــة تــرتــيــبــاتــهــا اإلداريـــــة وأولـــويـــة حجم 
وأولوية  المسؤولية،  تحّمل  في  الخاص  القطاع  انخراط 
لتقييد  المواطنين  الى  بها  تتوّجه  التي  الحكوميّة  التدابير 
مخاطر  مع  يتناسب  ما  ضمن  أعمالهم  وتنظيم  حركتهم 

الوباء. تفشي 
تصحيح  موقع  مــن  الكثير  ُيــقــال  أن  يمكن  لبنان  فــي 
بالتقيد  االلــتــزام  درجــة  لجهة  ســواء  فعله،  يجب  ما  في 
أو  ــا،  كــورون بــمــواجــهــة  الــخــاصــة  بالتعليمات  الشعبي 
أن  يجب  مــا  ثمة  لكن  الحكومي،  األداء  نــواقــص  لجهة 
ُيقال أيضاً لجهة دور القطاع الخاص، ويدرج هنا كيفية 
والصيدليات  ومــســتــورديــهــا  األدويـــة  شــركــات  تــعــامــل 
حجم  بــمــقــارنــة  مــلــمــوس  واقـــع  وهـــذا  تــجــاريــة.  بعقلية 
االستيراد  عــلــى  لــبــنــان  مــصــرف  مــن  الــمــنــفــقــة  الــمــبــالــغ 
معاناة  حجم  وبين  الطبيّة  والمعدات  لألدوية  المدعوم 
شكوى  وحجم  ــة،  األدوي لهذه  الوصول  في  اللبنانيين 
من  الكثير  ظل  في  المعّدات،  نقصان  من  المستشفيات 
والمعّدات  الــــدواء  تــهــريــب  عــن  والــمــعــلــومــات  الــشــكــوك 
بلدان  الى  بتصديرها  مدعومة  بأسعار  المشتراة  الطبّية 

األفريقية. البلدان  الى  خصوصاً  أخرى 
العالمية  الصحة  منظمة  تقارير  تقوله  ما  هو  األخطر 
مواجهة  في  الخاصة  المستشفيات  مشاركة  حجم  عن 
باألرقام  تقول  العالمية  المنظمة  فتقارير  كورونا.  وباء 
أسّرة  فيها  بما  لبنان  في  االستشفائية  األســرة  عــدد  إن 
كورونا،  تعاظم  مخاطر  لمواجهة  كافية  الفائقة  العناية 

المستشفيات  في  موجودة  األســرة  هــذه  من   80% لكن 
تزال  ال  المستشفيات  هذه  مشاركة  نسبة  وأن  الخاصة، 
1200 سرير من اصل  %10 من طاقتها فقط، أي  بنسبة 
.1700 أصل  من  فائقة  عناية  سرير   800 منها   13000

عن  بــاإلفــراج  مطالبها  تضع  الــخــاّصــة  المستشفيات 
شرطاً  الضامنة  والجهات  الــدولــة  على  مستحقة  أمــوال 
%25 أي بإضافة قرابة  %10 الى  لتعديل مساهمتها من 
عدد أسّرة العناية  ورفع  كورونا  لمصابي  سرير   2000

.1200 800 الى  الفائقة من 
الجدال  لكن  للمستشفيات،  الحقوق  هذه  في  جــدال  ال 
التي  الخاصة  المصارف  تجربة  تكرار  من  القلق  في  هو 
شعار  تحت  ودائعهم،  على  اليد  بوضع  اللبنانيين  عاقبت 
على  وديونها  لبنان  مصرف  في  ودائعها  استرداد  حق 
التي  األرباح  اللبنانية، والحالتين تتجاهان حجم  الدولة 
االستشفائي  والقطاع  المصرفي  القطاع  من  كل  حققها 
اللبنانيين  تدفيع  وخــطــورة  الــســنــوات،  عــشــرات  خــال 
يجعل  ومــا  الضغط،  هــذا  كلفة  صحتهم  مــن  كمواطنين 
الــصــوت بــوجــه أصحاب  الــلــبــنــانــيــيــن فــي إحــــراج بــرفــع 
يملكون  الــمــصــارف،  بــخــاف  أنــهــم  هــو  المستشفيات 
الذين  التمريضي  والجهاز  األطباء  يمثله  إنسانياً  وجهاً 
واألعباء  تضحياتهم  بحجم  اعــتــزاز  مــصــدر  يشكلون 
بخاف  فالمستشفيات  وبــالــتــوازي  يتحملونها.  الــتــي 
الــعــمــل وال تـــزال فــي ساحة  الــمــصــارف لــم تــتــوقــف عــن 
نحو  اللبنانيون  يتطلع  االعتبارين  ولهذين  االشتباك، 
الفوري  للتنفيذ  وقابل  ونهائي  وواضــح  صريح  تفاهم 
الجهوزية  بــرفــع  ينتهي  والحكومة  المستشفيات  بين 
حّددتها  التي  النسبة  الى  الخاص  للقطاع  االستشفائية 
سيعني  ذلــك  ألن   ،60% وهــي  العالمية  الصحة  منظمة 
تأمين  بـــقـــدرة  مـــــزّود  إضـــافـــي  ســـريـــر   5000 تــأمــيــن 

الفائقة. للعناية  إضافي  سرير  و500  األوكسجين 

التعليق ال�سيا�سي

�لم�صت�صفيات �لخا�صة و�لم�صارف �لخا�صة 

المحقق  النجاح  ومــع  كــورونــا،  وبــاء  تفشي  مواجهة  في 
في اإلقفال العام حّذر خبراء كورونا من العودة عن اإلقفال 
الحالية  اإلقــفــال  مــدة  لكون  ســواء  المقبل،  شباط   15 قبل 
من  بدالً  يومياً  إصابة   2000 الـ  رقم  بلوغ  قبل  كافية،  غير 
المطاعم والماهي  لفتح  العودة  6000، واألهم لخطورة  الـ 
14 شباط كما بدأت توحي استعدادات  ليلة  الليلية  واألندية 
التي  الكارثة  ستجلب  حفات  لتنظيم  الترفيهية  القطاعات 
بدأت مع حفات عيدي المياد ورأس السنة، ويلفت الخبراء 
الى ضرورة رفع مشاركة القطاع الخاص االستشفائي في 
منظمة  إليه  دعت  الذي  المستوى  الى  كورونا  وباء  مواجهة 
الصحة العالمية والذي يجب ان ال يقل عن %55، وقد سجل 
لبنان  لــدى  يكون  أن  استغرابهم  العالمية  المنظمة  خــبــراء 
5000 مخّصص لكورونا أغلبها  فقط  منها  سرير   18000
المستشفيات  مشاركة  بينما  الحكوميّة،  المستشفيات  في 
1000 سرير  بيعادل  بما  أي   12% الخاصة ال تزال بنسبة 
 5000 بـ  مشاركة  نسبة  بلوغ  العالمية  المعدالت  تتيح  فيما 
ســريــر إضــافــي، ويــدعــو الــخــبــراء الــمــســؤولــيــن فــي الدولة 
تسديد  على  الخاصة  المستشفيات  مع  تفاهم  لعقد  اللبنانية 
مستحقاتها السابقة ووضع آلية للتسيد الاحق مقابل خطة 

وضع هذا العدد من األسرة في مواجهة كورونا.
عودة  مع  األسبوع،  هذا  مطلع  جديد  من  لتنشط  المساعي  تعود 
العربية،  االمارات  من  أمس  مساء  الحريري  سعد  المكلف  الرئيس 
الرئاسة  بين  العالقة  األزم��ة  حل  خط  على  الوسطاء  اب��رز  ولعل 
وفق  الذي  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  الوسط  وبيت  األولى 
معلومات بكركي ل�»البناء« سيسعى مجدداً لعقد لقاء بين الرئيس 
الى  تشير  األجواء  كل  أن  خاصة  الحريري،  والرئيس  عون  ميشال 
ان الرئيس المكلف يحظى بتأييد سياسي داخلي وشعبي وبالتالي 
الضامن  الثلث  مطلب  أن  يدرك  جهته  من  عون  والرئيس  يعتذر،  لن 
نحو  الدفع  يجب  هنا  ومن  آذار،   8 في  حلفائه  حتى  تأييد  يلقى  لن 
تقاذف  عن  بعيداً  الجميع  ترضي  موّحدة  معايير  وفق  التفاهم 
االتهامات. ولفتت المصادر إلى أن جهود الراعي تحظى بدعم وتأييد 
ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  عن  فضالً  خاص  بشكل  الفاتيكان  من 
السياسية  القوى  تجاه  حراكه  من  بعد  ييأس  لم  ال��ذي  ماكرون 

الفرنسية.  بالمبادرة  للسير 
بطرس  بشارة  م��ار  الكاردينال  الماروني  البطريرك  واعتبر 
الراعي في عظة األحد أن الباب المؤّدي الى طريق الحّل هو تشكيل 
حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانّية، وشخصيات نجحت وتفوّقت 
وتحمل  تجّرد،  بكل  الوطن  خدمة  إلى  وتتوق  والعالم،  لبنان  في 
المطلوب  أن  على  مشدداً  الحوكمة،  وترشيد  اإلنقاذ  مسؤولّية 
أفضل  للشعب  يقّدما  أن  المكلّف  والرئيس  الجمهورية  رئيس  من 
بالخضوع  أو  للحزب  بالوالء  فقط  يتمّتع  َمن  ال  الشخصّيات،  هذه 

للزعيم. 
المسؤولّية  بحكم  شخصًيا  سعى  أنه  الراعي  البطريرك  وكشف 
إلى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين 
الدستور  »كون  قائالً:  أمل،  بارقة  المساعي  هذه  في  كثيرون  ولقي 
المكلّف،  والرئيس  الجمهورية  رئيس  من  كّل  دور  بوضوح  يحّدد 
الثقة بينهما،  لقاء مصالحة شخصية تعيد  أن يعقدا  تمّنيت عليهما 
جديدة  أسماء  واستكشاف  المطروحة  األسماء  غربلة  الى  فُيباشرا 

وخالص  العامة  المصلحة  فقط  أعينهما  نصب  واضعين  وجديرة، 
الشخصية  والمستقبلية،  اآلنّية  المصالح  ومتجاوزين  لبنان، 

والفئوية«.
أخذ  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  على  العظة  خالل  تمنى  كما 
المبادرة بدعوة الرئيس المكلّف سعد الحريري الى عقد هذا اللقاء، 
معتبراً أن الوقت ال يرحم، وحالة البالد والشعب المأساوية ال تبّرر 

على اإلطالق أي تأخير في تشكيل الحكومة.
والميثاق  بالدستور  التقّيد  السياسية  السلطة  على  أن  وأكد 
وتصويب  تطبيقها،  واستكمال  الطائف  اتفاق  في  د  المجدَّ الوطني 
كسلطة  القضاء  استقاللية  وتعزيز  الممارسة،  في  منها  اعوّج  ما 
وهيبتها  كرامتها  في  الجيش  مؤسسة  وحماية  مستقلة،  رابعة 
بل  النظام،  تغيير  ال��ى  للدعوة  حاجة  ال  وق��ال  حقوقها.  وكامل 

به«.  للتقّيد 
ل�»البناء«  الحر  الوطني  التيار  من  مقّربة  مصادر  أكدت  ذلك  الى   
واعتماد  الدستور  بتطبيق  مطالبه  عن  يتراجع  لن  عون  الرئيس  ان 
المعايير الموّحدة في التأليف بعيداً عن اية استنسابية، الفتة الى ان 
كل الدعوات الرامية الى وضع العصي في الدواليب وتحميل العهد 
الجمهورية  رئيس  يدفع  لن  البلد،  في  الوضع  إليه  آل  ما  مسؤولية 
إلى االستقالة، فجل ما يطالب به الرئيس عون قطع الطريق على َمن 

يواصل العمل على مصادرة صالحيات الرئاسة األولى.
وفي المقابل، جزمت مصادر تيار المستقبل ل�»البناء« أن الرئيس 
التي  الدعوات  كل  رغم  التكليف  عن  االعتذار  بوارد  ليس  الحريري 
اليه  ستؤول  ما  مسؤولية  يتحمل  العهد  وترك  االعتذار  منه  تطلب 
منطلق  من  يتصّرف  الحريري  الرئيس  ان  ال��ى  الفتة  األوض���اع، 
التراجع خاصة  التي تفرض عليه عدم  الوطنية  تحمله للمسؤولية 
مالياً  لبنان  يساعد  أن  بإمكانه  الخارجية  عالقاته  منطلق  من  أنه 
الرئيس  موافقة  ينتظر  الحريري  ان  المصادر  واعتبرت  واقتصادياً. 
عون على التشكيلة الحكومية بعيداً عن النكايات السياسية إلنقاذ 

البلد من خالل تشكيلة حكومية تحظى بثقة المجتمع الدولي. 
الى ذلك، أفادت المعلومات أن لقاحات  كورونا   الصينية أصبحت 
على جدول أعمال الرئيس   المكلف  سعد الحريري  في  أبو ظبي ، لكن 
اتفاقيات التعاون بين دولة  اإلمارات  والصين تفرض الحصول على 

أذونات في حال منحها الى دول أخرى. 
للقاحات  اآلن  لغاية  محددة  كمية  »ال  أن  الى  المصادر  ولفتت 
التي سيحصل عليها الحريري، وكل األرقام التي طرحت في اإلعالم 

تخمينات«. مجرد 
األعمال  تصريف  حكومة  في  العامة  الصحة  وزير  وّقع  ذلك،  الى 
مليوني  من  أكثر  لتأمين  فايرز  شركة  مع  النهائي  العقد  حسن  حمد 
وذلك  شباط،  شهر  بداية  من  ب��دءاً  تدريجاً  تصل  لقاح  ألف  ومئة 

بحسب مكتبه اإلعالمي.
االتفاقية  الى  ُيضاف  العقد  هذا  أن  بيان  في  المكتب  وأوض��ح 
كوفاكس  منصة  م��ع  الماضي  االول  تشرين  شهر  ف��ي  الموقعة 
مليونين  لتأمين  العالمية  الصحة  منظمة  ترعاها  التي  العالمية 
الى  تباعاً  ستصل  متعددة  عالمية  شركات  من  لقاح  ألف  وسبعمئة 

لبنان.
وأكد أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع القطاع الخاص في صدد 
 Sinopharmو  Astrazeneca شركتي  من  لقاح  مليوني  تأمين 

بدءاً من شهر شباط المقبل.
وفي  »كورونا«،  لوباء  مسبوق  غير  تفشياً  لبنان  يشهد  ذلك  إلى 
 3654 جديد أرقامه الكارثية، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 
إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحاالت المثبتة ال� 252812. 

كما تّم تسجيل 40 حالة وفاة.

- ماذا سيفعل بايدن في الشق الداخلي، وهل يمكن السير 
بخطوات تخفض منسوب الغضب والقلق عند األقليات السمراء 
القوة  غضب  منسوب  رفــع  دون  مــن  والمسلمة  والاتينيّة 
احتواء  يمكن  وهل  والمنظمة،  المتطرفة  العنصرية  البيضاء 
الجمهوري  الحزب  مع  التعاون  خال  من  المتطّرف  الشارع 
االقتصادي  البرنامج  حساب  على  تــنــازالت  تقديم  دون  من 
االجتماعي الذي يفرض المزيد من األعباء على الطبقات الغنية 
لصالح المزيد من الضمانات للفقراء والضعفاء، الذي ارتفعت 
نسبتهم بأضعاف مع نتائج وباء كورونا؟ وهل يمكن تفادي 
يتّم  تــنــازالت  كــل  مــع  الديمقراطيين  صــفــوف  فــي  تــصــدعــات 

تقديمها للجمهوريين؟
- االستحقاق األول الذي ينتظر بايدن سيكون خارجياً، البّت 
بكيفية التعامل مع الملف النووي اإليراني، وسينظر كل الداخل 
األميركي لكيفية تعامله مع هذا الملف، كما سيقيم كل من حلفاء 

وفي  تقييماته،  عليه  ويبني  التعامل  هذا  وخصومها  واشنطن 
هذا الملف حدود ضيقة للمناورة، فإيران ليست بوارد أي بحث 
بطلبات تتصل بملفها الصاروخي وأزمات المنطقة، وال حتى 
بقواعد العودة للتفاهم النووي ودعوتها للتراجع عن خطواتها 
النووية التصعيدية، وأمام بايدن خياران صعبان، العودة عن 
إيراني  كشرط   2017 منذ  إيران  على  فرضت  التي  العقوبات 
نفسه  االتفاق  قواعد  الى  متبادلة  عملية  عودة  عنوانه  واضح 
أمام  نفسه  بايدن  سيجد  الحالة  هذه  وفي  تفاوض.  دون  من 
كما  الخصوم،  مع  الفجوة  واتساع  الداخلي  االنقسام  تصاعد 
المضي  أو خيار  »إسرائيلياً وخليجياً تصعيدياً،  سيجد مناخاً 
لن  الــذي  المفترض  التفاوض  انتظار  شعار  تحت  بالعقوبات 
ترامب  الــى  بالتحول  واليــتــه  سيفتتح  الحالة  هــذه  وفــي  يــتــّم. 
آخر، فتنغلق األبواب أمامه في بكين وموسكو ويترنح االتفاق 
النووّي نحو السقوط، ويرتفع منسوب التصعيد في المنطقة.
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:

قصر في غرناطة قرب الحمراء، عائلة 1 .
أحد الوالدين، أطول أنهر فرنسا، يأنس 2 .

مدينة إيطالية، تنشئوا 3 .
الغالم، مدينة إيطالية 4 .
تعّود على األمر، نّوبخ 5 .

ربحنا، عملة عربية 6 .
رب، أجر، ضجر 7 .

مدينة تونسية، عائلة شاعرمصري راحل من شعره  8 .
»البكاء بين يدي زرقاء اليمامة«

حرف نصب، حرف تعليل، مدينة لبنانية 9 .
الطفناه، احد الوالدين 10 .

يذّل، الشريف 11 .
جالس على الشراب، أدافع عن 12 .

عمودياً: 
دولة من جزر األنتيل الكبرى، ألبي النداء 1 .

نحيد عن، سرقناه 2 .
ريقها، والية أميركية 3 .

دولة عربية، ضربنا بالرجل 4 .
طلى باأللوان، مدينة تركية 5 .

ساعدا، حرف عطف، أقصد المكان 6 .
متشابهان، أضأت، عائلة 7 .
قطع، يغّير، ضمير متصل 8 .

مدينة إيطالية، نالعب 9 .
بلدة لبنانية، للنداء 10 .

العنب األسود، الصارخ 11 .
صّرا، فتل الحبل، شهر ميالدي 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،958263147  ،143987256  ،726451983
 ،382196475  ،594738612  ،671524839

437612598  ،215879364  ،869345721
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( مصطى فروخ، ني 2 ( عالم، نرجمها 3 ( رما، ال، 
دراما 4 ( الدوغا 5 ( انامل، منديل 6 ( الرستان، سليم 7 ( 
 10 9 ( مدا، ااسر، انو  8 ( الكم، اهدوا  نبست، دانت، مو 

( النور، بارع 11 ( نا، كينا، يبدل 12 ( ليل، بتر، تم. 

عموديا:
1 ( معرة النعمان 2 ( صام، ناب، دالل 3 ( طالل ارسالن 
4 ( فم، امستا، وكل 5 ( ادلت، كاري 6 ( فنلو، ادما، نب 7 ( 
رر، غمنا، سبات 8 ( وجدان، نارا 9 ( خمر، دسته، ري 10 ( 

هابيل، داعبت 11 ( نام، ليمون، دم 12 ( اي، مواويل.

حلول العدد ال�سابق

 طه: �صنعمل الم�صتحيل في الت�صفيات

و�صنجتهد ال�صتقدام الالعب ر�صا خ�صرا

األول  لبنان  منتخب  لمواجهة  الالزم  االستعداد  عملية  وتعّثر  العام  اإلقفال  ضوء  في 
المنتخب جمال طه عن  المقبل، خرج مدرب  آذار   31 التركماني في  القدم مع نظيره  بكرة 
صمته وقال: »ال شك في أن التأثيرات سلبية جداً نتيجة توقف التمارين، ومعظم الالعبين 
التي نعاني منها«.  القهرية  الظروف  التغلب على  يتمّرنون بشكل فردي، وبدورنا نحاول 
وعن الالعب رضا خضرا، المحترف في صفوف برايتون االنكليزي،  قال طه: »لقد شاهدته 
خالل مواجهة فريقه مع مانشستر سيتي، ولدينا معلومات، هو العب على مستوى جيد 
ولكن  خضرا،  إمكانيات  لديه  العب  أي  تجاه  سيتحرك  واالتحاد   ، ممتازة  إمكانيات  ولديه 
استقدامه  نتمنى  األوروبية،  المنتخبات  نحو  التوجه  تحاول  الالعبين  من  النوعية  هذه 
المحترفين بعناية، وال نستقدم أي  الالعبين  ثّم أضاف موضحاً: »نختار  لبنان«.  لخدمة 
لألنظار  الفت  العب  وأي  الكبرى،  الدوريات  في  محترفاً  فقط  لكونه  عشوائي  بشكل  العب 
ويكون قيمة إضافية للمنتخب نرحب بتواجده«.  وفي معرض تعليقه على حظوظ لبنان 
في التصفيات المزدوجة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023، قال طه بصراحته المعهودة: 
»بالورقة والقلم، لبنان لم يخسر حظوظه بعد، نحتاج نقاط مباراة تركمانستان الكاملة 
الظروف  من  الرغم  على  مستحيل  شيء  ال  المجموعة،  ترتيب  سلم  في  األمام  نحو  للدفع 
أرضه، سنعمل  وعلى  المنافس  المنتخب  قوة  إلى  باإلضافة  نعيشها،  التي  الصعبة 
الموجودة وسنحاول إسعاد  الرغم من الصعوبات  إلى أهدافنا، على  المستحيل للوصول 

الجماهير، حظوظنا حاضرة ونأمل بتشريف لبنان«. 

بطل م�صر في األعاب القوى للمعّوقين

 

يعر�ش ميدالّياته للبيع ليعي�ش بكرامة!

القوى  ألعاب  في  مصر  بطل  الحديدي،  عصام  قام  صعاب،  من  يعانيه  ما  ضوء  في 
للمعوقين لسنوات طويلة، بعرض ميدالياته ال�46 التي سبق وحصل عليها طوال مشواره 
الرياضي للبيع، وذلك من أجل اإلنفاق على أسرته وبناته الثالث. وأكد البطل البالغ 44 عاماً 
القاطن في قرية كفرديما التابعة لمحافظة الغربية، أنه ال يوجد لديه مصدر رزق ثابت، إلى 
جانب معيشته في منزل يقع وسط األراضي الزراعية ويفتقر إلى جميع المرافق الحيوّية. 
وقال البطل الحائز على 46 ميدالية متنّوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، والعديد من 
الشهادات وجوائز اللجنة البارالمبية إنه مضطر لبيع الميداليات ألي شخص يدفع مبلغاً 
ُتغرق  ال  حتى  منزله  سقف  والمحافظة على  ألسرته  الطعام  تأمين  من  حتى يتمكن  جيداً 
المياه أسرته في فصل الشتاء. وأوضح بطل مصر في ألعاب القوى: »ال أملك سوى قطعة 
أرض صغيرة بنيت عليها منزالً من البوص والطوب منذ سنوات وتقّدمت بطلب للتصالح 
في مجلس مدينة كفرالزيات وال أستطيع دفع ما يترتب علي«. وتابع: »وال أتحصل على 
من  إليها  أسافر  والتي  طنطا  في  الخاصة  األندية  أحد  من  شهرياً  جنيه  سوى 800  دخل 
قريتي في كفر الزيات، وأعمل كعامل بناء في رفع األسمنت رغم إعاقتي في قدمي«. وناشد 
الحديدي وزارة الرياضة ورجال األعمال لمساعدته في تجهيز مسكنه حفاظاً على أسرته 
الغربية  من محافظ  طلب  كما  أسرته.  ليعيل  له  عمل  فرصة  إيجاد  التشرد، وإمكانية  من 
مشواره  في  رفض  أنه  خصوصاً  لظروفه القاسية،  مراعاة  التصالح  قيمة  من  بإعفائه 

الرياضي اللعب باسم إحدى الدول اآلسيوية في البطوالت الرياضية حّباً لوطنه مصر.

ال�صورّي عمر خربين 

 

اإلى الوحدة االإماراتّي لمو�صمين

أعلن نادي الوحدة اإلماراتي رسمياً ضم السوري عمر خربين لمدة موسمين ونصف، في 
صفقة انتقال مع الهالل السعودي. وقال الوحدة في بيان رسمي، عبر حسابه على تويتر، 
أمس األحد: »عمر خربين وحداوي في صفقة انتقال حر، تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة 
القدم مع المحترف السوري، البالغ 27 عاماً، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف«. وأضاف 
وتطلّعات  أهداف  يلّبي  وأن  لالعب،  والنجاح  التوفيق  النادي  إدارة  وتتمنى  «هذا  البيان: 
عمر  السوري  مهاجمه  عن  انفصاله  أعلن  الهالل  وكان  النادي«.  وجماهير  وإدارة  قيادة 
مصحوباً  صورة  له  ونشر  السابق،  هّدافه  إلى  الشكر  الهالل  ووّجه  نهائّي.  بشكل  خربين 
فيها بالبطوالت التي حققها مع الزعيم. وانضّم خربين إلى الهالل في العام 2017 قادماً من 
صفوف الظفرة اإلماراتي على سبيل اإلعارة، ثم بشكل نهائي في وقٍت الحق. وخرج خربين 
الهالل.  2019، خالل فترة تواجده مع  العام  المصري في  إلى بيراميدز  معاراً ألشهر عدة 
ولم يسّجل خربين إال هدفاً وحيداً في 10 مباريات خاضها مع الهالل هذا الموسم. وخاض 
خربين 78 مباراة مع الهالل، سّجل خاللها 36 هدفاً، وصنع 12. وتّوج خربين مسيرته مع 
التي   2017 نسخة  هّداف  كان  كما   ،2019 آسيا  أبطال  بدوري  مشاركته  خالل  من  الهالل 
العام نفسه. وساهم خربين  الهالل ثانياً، ليتوج بلقب أفضل العب في آسيا في  حّل فيها 
الشريفين مّرتين،  الحرمين  3 مرات، وبكأس خادم  السعودي  بالدوري  الهالل  في تتويج 

وبكأس السوبر السعودّي مرة واحدة.
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المصري منافسه منتخب مقدونيا بنتيجة  المنتخب  اكتسح 
في  السبت  مساء  جمعتهما  التي  المباراة  في  وذلك   ،19-38
جوالت  ثاني  في  ال��دول��ي  القاهرة  باستاد  المغطاة  الصالة 
ال�  نسختها  في  اليد  لكرة  العالم  ببطولة  السابعة  المجموعة 
لالعبي  الواضح  التفّوق  وظهر  مصر.  في  حالياً  والمقامة   27
وتحّكمهم  المباراة،  من  األولى  الدقيقة  منذ  المصري  المنتخب 
األول  الشوط  إنهاء  واستطاعوا  كافة،  المجريات  في  الكامل 
مقدونيا  شباك  وإم��ط��ار  التألق  ومواصلة   ،6  20- بنتيجة 
باألهداف في الشوط الثاني، والفوز بالمباراة بنتيجة 19-38. 
وقّدم العبو المنتخب أداًء متميزاً على مستوى الدفاع والهجوم، 
المباراة،  دقائق  طوال  قّدموها  التي  التكتيكية  الجمل  وتنوع 
الوطني،  المنتخب  جانب  من  رائع  فني  بشكل  المباراة  لتظهر 
ل��ألدوار  ال��وص��ول  على  المنتخب  ق��درة  على  الجميع  يطمئن 
المتقّدمة بالبطولة، والتنافس على لقبها. وبهذا الفوز يكون في 
حوزة المنتخب المصري 4 نقاط جمعها بالفوز على تشيلي في 
التأهل  ليضمن  مقدونيا،  على  الفوز  ثّم  ومن  المونديال،  افتتاح 
المجموعة  متصدر  تحديد  ويتوقف  للبطولة،  الرئيسي  للدور 
على نتيجة مصر والسويد في مباراتهما المرتقبة مساء اليوم، 
من:  كالً  مقدونيا  أمام  مباراته  في  مصر  منتخب  ومّثل  االثنين. 
علي  مؤمن،  أحمد  الوكيل،  عمر  الطيار،  عصام  هنداوي،  كريم 
زين، يحيى الدرع، حسن قداح، أحمد هشام السيد، سيف الدرع، 
إسالم حسن، يحيى خالد، أحمد األحمر، محسن رمضان، محمد 
سند، أكرم يسري، محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، وسام 

نوار، عبدالرحمن فيصل وأحمد هشام سيسه.
فوز  للبطولة:  الرابع  اليوم  في  اآلتية  النتائج  وسّجلت  هذا، 
والمنتخب   ،)25  �  31( السلوفيني  على  الروسي  المنتخب 
الفرنسي على النمساوي )35 � 28(، وااليسلندي على الجزائري 
20(، والنرويجي   � المغربي )33  24(، والبرتغالي على   �  39(
 �  41( التشيلي  على  والسويدي   )25  �  31( السويسري  على 
العربية  المنتخبات  أما  منتخباً،   32 البطولة  في  يشارك   .)26
المشاركة في البطولة، فهي: مصر )المضيفة(، المغرب، الجزائر، 

تونس، قطر والبحرين.

إلغاء مباراة الرأس الخضر مع إلمانيا!
لكرة اليد قراراً  الدولي  االتحاد  اتخذ  البطولة،  جنبات  على 

كانت  التي  ألمانيا،  أمام  األخضر  ال��رأس  مباراة  بإلغاء  قضى 
مقررة مساء أمس األحد، واعتبار المنتخب األلماني فائزاً. وأّكد 
إصابة  أثبتت  كورونا  فيروس  فحوص  أن  ال��دول��ي،  االتحاد 
لخوض  المنتخب  قائمة  اكتمال  وعدم  األخضر  بالرأس  العبين 
في  كورونا  بفيروس  المتعلقة  المواد  ألحد  ووفقا  ألمانيا.  لقاء 
الفريق  في  األق��ل  على  العبين   10 وج��ود  يلزم  اليد،  مونديال 
لخوض المباراة، فيما ال يتوافر للرأس األخضر سوى 9 العبين. 
المونديال،  في  كورونا  بفيروس  المتعلقة  المواد  إلحدى  ووفقاً 
سُتعتبر  نتيجة مباراة الرأس األخضر ضد ألمانيا، فوزاً بنتيجة 
وهكذا،  نقطتين.  على  المانشافت  حصول  مع  أللمانيا،   0  :10
ضمن منتخب ألمانيا بهذا الفوز االعتباري التأهل رسمياً للدور 

الثاني.

اقتنص فريق ممفيس غريزليس فوزاً غالياً من ضيفه فيالدلفيا )106-104(، فجر أمس األحد، بدوري 
كرة السلة األميركي للمحترفين. وعاد جا مورانت بعد فترة غياب استمرت منذ 28 كانون األول الماضي 
بسبب اإلصابة في الكاحل األيسر، ليساهم في فوز فيالدلفيا بتسجيله 17 نقطة وست تمريرات حاسمة. 
وقبل المباراة، سجل ممفيس 3 انتصارات متتالية في غياب مورانت وغارين جاكسون جونيور، الذي 

غاب عن كل مباريات الفريق هذا الموسم، عقب خضوعه لجراحة في الغضروف المفصلي.
وفي لقاء آخر، تغلب سان أنطونيو سبيرز على هيوستن روكتس بنتيجة )103-91(، وسجل ديمار 
سبيرز. وكان قد انتهى  لفريق  متابعات  و10  نقطة   18 موراي  ديغونتي  وأضاف  نقطة  ديروزان 24 
الربع األول بتقّدم روكتس )30-21( ثم تفّوق سبيرز )29-23( في الربع الثاني ومّدد تفوقه في الربع 

الثالث لُينهيه بنتيجة )25-19(، قبل أن يخرج فائزاً بفارق 12 نقطة.
42 نقطة، في أفضل حصيلة له هذا  العيار الحساس والمثير، سجل كيفن دورانت  وفي مباراة من 
الموسم، وأضاف زميله جيمس هاردن 32 نقطة ضمن 3 أرقام مزدوجة في ظهوره األول مع بروكلين 
 26 من   16 دوران��ت  العمالق  سجل  وهكذا،  ماجيك،  أورالن��دو  على   )115-122( بنتيجة  ليفوز  نتس 
محاولة، ليحقق رقماً قياسياً في المسابقة بتسجيل 25 نقطة على األقل في 9 مباريات متتالية. واجتاز 
التوالي. فيما أحرز  الثالث على  انتصاره  الموسم ليحقق فريقه  الخامسة هذا  للمرة  30 نقطة  دورانت 
هاردن 8 من 18 محاولة خالل اللعب واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وسجل 13 من 15 رمية حرة في 
14 كرة حاسمة، وهو رقم قياسي في المسابقة ألي العب في مباراته األولى  40 دقيقة. كما مّرر هاردن 
بيرو(  سبورتس  )إلياس  لشركة  وفقاً   1977 العام  في  بورتن  كيفن  رقم  ليحطم  الجديد،  فريقه  مع 
لإلحصاءات. وأصبح هاردن، سابع العب في تاريخ المسابقة يحقق 3 أرقام مزدوجة في ظهوره األول 
16 رمية ثالثية في سادس  الذي استفاد من  17 نقطة لنتس  الجديد. وأضاف جو هاريس  مع فريقه 
مباراة على التوالي يخوضها دون كايري إيرفينغ الذي ابتعد ألسباب شخصية وصحية وبسبب االلتزام 
ببروتوكوالت السالمة. وسجل نيكوال فوتشيفيتش 34 نقطة مع أورالندو في أفضل حصيلة لالعب هذا 
الموسم لكن الفريق خسر للمرة الخامسة على التوالي. وفي باقي المباريات فاز تورنتو رابتورز على 
شارلوت هورنتس )116-113( وديترويت بيستونز على ميامي هيت )120-100( وبورتالند على 

أتالنتا هوكس )106-112(.

بفوز   ،2021 السعودية  داك��ار  رال��ي  منافسات  اختتمت 
في  ل��ه   14 للقب  ليصل  هانسيل  بيتر  ستيفان  الفرنسي 
العطية  ناصر  القطري  وحصل  الرالي.  منافسات  في  مسيرته 
على المركز الثاني، فيما جاء اإلسباني كارلوس ساينز حامل 

لقب نسخة العام الماضي في المركز الثالث.
»أنا سعيد جداً  الفرنسي بيتر هانسيل بعد تتويجه:  وقال 
واجهها  التي  الكبيرة  الصعوبات  مع  الكبير،  اإلنجاز  بهذا 
شرسة  منافسة  واجهت  شخصياً  وأن��ا  المتسابقين،  جميع 

جداً وبشكل يومي مع القطري ناصر العطية، حيث لم يكن من 
وبينه«.  بيني  البسيط  الزمني  الفارق  على  المحافظة  السهل 
وأضاف: »بالتأكيد فوز اليوم يمنحني أرقاماً قياسية عدة، فهو 
14 في مسيرتي بهذا السباق، وأصبحت المتسابق  الفوز رقم 
وحدث  مختلفة،  قارات  ثالث  في  اللقب  بهذا  يفوز  الذي  األول 
ذلك في الذكرى الثالثين لفوزي األول منذ 30 عاماً، لدّي رحلة 
دوراً  يلعبان  والهدوء  والخبرة  المحركات،  رياضة  في  طويلة 
كبيراً في تحقيق الفوز«. وكان بيترهانسل )55 عاماً( الملّقب 

فاز  السباق  في  انتصاراته  لكثرة  نظراً  داكار«  »السيد  باسم 
بالسباق للمرة األولى في العام 1991 على متن دراجة نارية. 
سائق  بنابيدس  كيفن  األرجنتيني  ت��ّوج  ثانية،  جهة  وم��ن 
هوندا بلقب الدراجات النارية في نهاية المرحلة 12 واألخيرة 
في  انطلق  الشهير  السباق  وكان   . الساحلية  جدة  مدينة  في 
عاصمة  وداكار  باريس  الفرنسية  العاصمة  بين   1978 العام 
في  أمنّية  ألسباب  السمراء  القارة  من  خرج  لكنه  السنغال، 

العام 2009. 

الدورّي االأميركّي بكرة ال�صّلة للمحترفين

ممفي�س يهزم فيالدلفيا ورقم قيا�سّي لدورانت

الفرن�صي بيتر هان�صل بطاًل لرالي داكار في جّدة

نا�سر العطية و�سيفًا.. وبنابيد�س اأّول الدّراجين

بطولة العالم في كرة اليد الـ 27 ـ م�صر 2021

فوز الم�سرّي على المقدونّي

يوؤّهله للدور الرئي�سّي  
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 *ÃU� œU�“
 vÒL�ÔL�«  d Ò�bL�«  w�U�d��«Ë  s�UJ�«  w�U��ù«  —uFA�«  „«–  u�   
 WK�√  s�  «u�U�√  ÁU�U�{  vK�  Á—U??�¬  „d��  t�—u�  ‰U�  w�  Æå…dOG�«ò
 ¨…dA��« œu�_«Ë cH�« ÒÍdJ�F�« bzUI�« ¨qODF� ÆUN�UH�U� s� Ë√ W�UH��«
 s��«  p�œË  ÆWK�UI�«  …dOG�«  qFH�   uL�«  v��  t��u�b�œ  V��  »«–
 w� V�� r� ¨WDK�K� ÷—UFL�«Ë s�UL�«  Òw�U�F�« d�UA�« ¨ ÒwBL��«
 WOI� vC�√Ë W�U�≈ V��� UNK�� tMJ� ªt��Ë“ œ—Ë Èu� WK�uD�« t�UO�
 V��« dO��≈ X�d� W�dz«e��« W�dDL�«Ë ÆÂbM�«Ë r�_« bzUB� bAM� ÁdL�
 V��� WK�u� V� …dO�� bF� ÍbL� mOK� ÒÍdI�F�« s�KL�« l� ÒwIOI��«
  u�Ë ≠ ‚öD� q� WL�d�� ULN�«Ë“ t�M� r� ÆULN�«Ë“ s� U�b�«Ë i�—
 t�U�√ d�¬ w� Æ…b�U� ÎU�U��√Ë w�U�√ dL�√Ë  «uM�� Â«œ Ã«Ë“ bF� w�H�
 XM�Ë Æ…uK��« ÂU�ù«Ë V��« t� XEH� w�Ë …œ—Ë r�« œÒœd� mOK� wI�

ò ÆÆw�u�Ë …dOG�« —U� »Òd�ò ∫…dONA�« UN�OM�√
  UIOKF��« ·ô¬ b�√ ‰uI� ¨åq�UF�« ¡UHA�« p� vML�� ¨÷d� …dOG�« ò 
 ÒwM�� WO�«dJ�« ‰UJ�√ s� qJ� u� ÆX�d��ù« WJ�� vK� Ÿu{uL�« ‰u�
 d�UAL�«Ë —UJ�_« s� jOK� w� ÎöOBH�Ë ÆÊU�_« ÂbF� ”U��ù« vK�
 WLOI�U� —uFAK� b�bN� Í√ …œU� wK� w��« …bIFL�«Ë WK�«b�L�« ‰UF�_«Ë

ÆsOB�� sO� W�ö� WO�u�Ë W�—«dL��ô Ë√ WO�«c�«
 ÷uF�  tOM�—  bONA�«  fOzd�«  W�u�U�®  n�dE�«  q�—  W�u�U�  w�   
 »œ_«  WB�  ”—b�  Ê√  UME�  s�  ÊU�  ¨©ÂuO�«  VF�  s��  —u��b�«Ë
 pK�L� ÊU� Æ‘UO� XFK� tL�Ô« ¡UDF�Ë eOL� –U��√ b� vK� ÍeOKJ�ù«
 t�«uL�« å¡U�M�« s��ò »d� UNM�d� WL�b� ¡UCO� ås�U�e�u�ò …—UO�
 ÊU� ÆÎU�d� U�«b�Q� ÆÆÕd� ¨¡U�c�« l�ô ¨l{«u�� ¨jO�� q�— ÆW�—bLK�
 W�A� vK� qO�L��« WMN� s� Î«dO�� nK��� ô rOKF��« WMN� ÊQ� s�R�

ÆÕd�L�«
 w� UM� ÎU��d� ‰U� ¨ånB�« w� UM� WKO� ÒÍb� ÊU� WO{UL�« WM��«ò  
 w� UMI�� Íc�« nB�« l� t�U�UF� s� dÒ�F� ÊU� Æ ÒÍu�U� ‰Ë_« nB�«
 w�  r Ò�u�  s��«  —UG�  œb�  »ö�  W�ƒd�  t�d�  s�Ë  WO{UL�«  WM��«

ÆrKF��« w� W��d�«Ë s�c�« `Ò�H� rN�u�Ë
 s�“  s�e�«  Æ…—«œù«  tM�  t�KD�  r�  qLF�  ÂU�  °‘UO�  XFK�  UNKF�   
 tzUD� vK� wL�d�« rOKF��« w� Î «–U��√ V�U�� s Ó� ôË v{u�Ë »d�
 W�U� s� W��dI�«Ë WKLNL�« d���L�« W�U� v�« U�U�œ Æ»öDK� t�K�UF�Ë
 «dO�UJ�« —«œ√Ë —uM�« QH�√ Æq�� s� UNK�� Ód� r� «dO�U� tF� VK� ÆnB�«
 ÷d�  √b??�Ë   UE��  ÆUM�U�√  d�GL�«  iO�_«  jzU��«  u��  UNN�ËË
 ”—b�«  …œU�  UM�√—  …d�  ‰Ë_  ÆåqOD�ò  ∫…b�U��«  dO��JO�  WO�d��
  «u�√Ë —u� v�« pOL� »U��  U�H� vK� ·d�√ œd�� s� ‰Òu���

ÆÊuK�UH��Ë ÊuLKJ��Ë Êu�Òd��� sOK�L�
 w�U�uO�  v�b�  w�UD�≈  V�U�  s�  …–u�Q�  UL�—  WBI�«®  qOD�   
 WO�bM��«  W�uJ�  Èb�  WO�dG�  ‰u�√  s�  ÒÍdJ��  bzU�  u�  ©U��O�U�
 uG�—œË— ÆW�u�b�œ v�b� ŒuOA�« fK�� ¡UC�√ b�√ WM�« s� ÃÒËe��Ë
 tI�bB� Ád�√ uJA� Á«d� ¨i�Ô— tMJ� U�b� VK� b� ÊU� ¨WO�bM��« ¡ö�� s�
 ÒdA�« e�— u�Ë W�«d�« q�U� u� «c� u�U� Æ©qOD� gO� w� ÒÍbM�® u�U�
 tL�√  tOK�  d�¬  ÎU�“ö�  ÎU�bM�  qCH�  t�_  ÁbzU�  ÁdJ�  WO�d�L�«  w�
 …dOG�« —U� ‰UF�ù …—c� W�FK� ÂUOI�« —ÒdI� ÆqOD� o�b� u�Ë uO�U�
 ∫qOD�  Ê–√  w�  Y���  fLN�  Á«d�  b�UAL�«  b�√  w�®  qOD�  fH�  w�
 uO�U� sO� qJA� qF�HO� ¨©WÒO�Ëe�« W�UO��« s�uN� WO�bM��« ¡U�� Ê≈ò
 ÎU��U� dO�_« Q�KO� Æt�BM� s� uO�U� ¡UB�≈ bzUI�« —ÒdI� Æd�¬ ÍbM�Ë
 Ê√ qODF� w�uO� t�ÒL� v�« u�U� dJ� qB� UM� ÆW�u�b�œ s� …b�U�L�«
 t��Ë“ s� Î «d� u�U� VKD�Ë ÆuO�U�Ë WM�UH�« t��Ë“ sO� qB�� U� Î «d�√
 qOD� vK� d�_« jK��� ÆuO�U� XO� w� U�u�b�œ q�bM� lC� Ê√ UOKO�≈
 WE�� w�Ë ÆÊU�cN�U� »UBÔO� tKI�Ë t�K� v�«  „uJA�«  qK���Ë ÎUI�ô
 Èd� UN�≈ ”UM�« ÂU�√ X�U� UL�U� w��« ULN��d� w� t��Ë“ oM�� VC�
 dNE� UM� ÆrO�Ë dO�Ë dOI� t�√ r�— d�UEL�U� Òr�N� ôË tKI� w� tN�Ë
 u�U�  sFD�Ë  qOD�  UNK�IO�  ¨UN�Ë“  `CH�Ë  UN�KFH�  ·d�F�Ë  UOKL�≈
 ÆWÒ�dO��JOA�« U�bO�«d��« W�UN� w� t�H� q�I�Ë ÊUDOA�U� ÁU�« ÎUH�«Ë

Æt� WHOK� uO�U� sÒOFÔ�
 ÍeOKJ�ù« »œ_« w� ·u�Q� dO� Î «d�√ qOD� WOB�� bO��� d��FÔ�  
 WO�Ë—Ë_« dO� »uFA�« qO�L� vK� …œUF�«  d� YO� dO��JO� s�“ w�
 b�b� Î«b� ÎUDO�� ÎUB�� qOD� «b� p�– r�— Æ Òq�√ Èu���  «– »uFA�
 ‰Òu���  œËb��«  bF�√  v�«  ÎUO��U�Ë—  ÎUB��  ÊU�  UL�  Æs�d�üU�  WI��«
 s� W�U��� ÒÍdJ�� bzU� Ÿb�M� nO� –≈ Æ ÒwH�U� ÊU�O� V��� ÎU�d��
 bzUI�« U�√ ÆWO�d�L�« w� WOB�� r�√ d��F� Íc�« u�U� q�� h�� q��
 w� WO�bM��« w� V�dG�« d�ü« q�L� ≠ tL�« vMF�Ë W�ôœ V�� – œu�_«
 …uI� j�u�L�« ‚d� w� UN�dDO�Ë U�b��Ë UN�u� …Ë—– w� X�U� s�“

ÆÊUO�_« rEF� w� W�e�d� …œUOI� WLOE� WÒ�d��
 tL�«  V�U�  œu�Ë  WIOI�  ‰u�  sKFL�«  pOJA��«  s�  dEM�«  iG�   

 Íc�« u�—U� d�u���d� d�UA�« tI�b� ‰UL�√ ‚d� t�≈ ‰UIÔ�® dO��J�
 WO�d�L�« Ê√ v�« …—U�ù« s� Òb� ô ¨© U�U��« Èb�≈ w� „«d� w� q��
 ‰u�  WO�U�   U�UI�Ë   «Ëb??�   bI�  UN����Ë  WÒ�dBMF�U�  XLN�√
 …b�b�  U�H� w�® ¡«œu��« …dA��« »U��√ ÁU�� dO��J� W�dBM�
 ≠ V�UJ�« «c� Ê√ WIOI��« Æ©åœu�_« qOD�ò r�√ Âb���� WO�d�L�« s�
 ÊbM� w� Õu�H� Õd�� ‰Ë√ f�√Ë …dNA�«Ë ‰UL�« q�√ s� V�� …d�UE�«
 W�—UAL�U� …√dLK� `L�Ô� tM�“ w� sJ� r�Ë å»uK� Õd��ò r�« X��
 Æ ö�LL�«  ¡U�M�«  »UO�  ÊËb�d�  —u�c�  UNM�  ÊUF��ÔO�  ÷ËdF�«  w�
 b�d� «–U� ·dF� ÊU�Ë ©dA� l�U��«  ÊdI�«®  tM�“ rNH� ÊU� dO��J�
 t�√ r�— WÒO�U��ù« WFO�D�U� rNH�« oOL� ÊU�Ë ¨rN�G� Âb����Ë ”UM�«
 Q�� ¨Õ—U�L�« e�U��—uO��« ÊËœÒbA�L�« oK�√ U�bM�Ë ÆWF�U��« q�b� r�

ÆV��« w� bzUBI�« qL�√ V��Ë dFA�« r�U� v�« V�UJ�«
 p�œ d�UA�« …U�QL� ¨V�U� ‰UO� s� åqOD�ò U�bO�«d� X�U� «–≈    
 Òw�U��  d�U�  u�  ÆWÒOF�«u�«  t�UO�  …dO�  s�  w�  ÒwBL��«  s��«
 t�_ ‰uI� iF��« Æs�Ë«dC��« sO��uKL�« tOMOF� t�I� V���« ¨ Òw�uF�
 w�KJ�« rOL� s� b�e� s� ÆÆÆÂö��« b�� u� ÆdHF� s� dL� w�√ p�œ v�—
 ÎUO�U� ÊU� ÆhL� w�  U�Ë ‘U�Ë ¨w�UF�« dN� vK� b�Ë ÆwBL��«
 UNÒK� WÒO��� WO�ô X�U� t�UO� ÆÊULKG�«Ë ¡U�M�« …œ—UD�Ë dL��« ¡«—Ë
 i�d�«  vK� WLzUI�«  rN�H�K�Ë pO�UFB�U� V��Ô«  ÆWÒ�œUL�«   «cK�«  w�
 Âb� V��� œU��ùU� rN�Ô« Æ¡UMG�«Ë vIO�uL�« ‚UA� s� ÊU�Ë ÆœÒdL��«Ë
 ÆåÊ«dHG�« W�U�—ò w� tM� l�«œ ÍdFL�« ¡öF�« w�√ sJ� ¨W�UOI�U� t�UL�≈
 —U�� vF� ÆÊUDK� dB� q�b� rK� ¨ÁdFA� ÎU� Ò�J�� ÎU�«Òb� Î «d�U� sJ� r�

Æw�e��« q��œË ”«u� w�√ ‰U��√ t� ‰UB�ô«Ë t�—U�e� ÁdB� ¡«dF�
 l�«Ëb� sJ� ¨tL� s�√ WHB� s��« p�œ …UO� w� Î «d{U� ÊU� u�U�   
 XLK�Q� WO�O�� X�U�® œ—Ë UNL�√ …√d�« d�UA�« ÒV�√ ÆW�ËdF� dO� XOI�
 ‰UI� Æs�UL�« U�d�U� UN��√ w��« …bO�u�« …√dL�« X�U� Æ©tM� UN�«Ë“ bF�
 —UB� ¡U�M�« l�  U�öF�« …d�� s� l�U� UNO� pA�«Ë …√dL�« s� t�u� Ê≈

Æœ—Ë t��Ë“ Èu�  ö{UH�« ·dF� r� uN� ÆW�U� …√dL�« ¡U�u� ÒpA�
 œ—Ë  tL�  s�«  rN�«  Æt�UO�  ‰U�Ë  dH�K�  dD{U�  ‰U��«  t�  X�U{   
 s��« p�œ …œu� bF� Æ”UM�« sO� X�UA� Î«bO� WLN��« p��Ë W�UO��U�
 VC� WE�� w� tHO� Òq��U� ÆUNFL� U� …d�J� UN�bB� W�U�ùU� rK�
 …¡«d� s� Áb�Q� bF� Áb�— v�« œU� U� ÊU�d� t�√ ô≈ Æt��Ë“ œ—Ë q��Ë
 ôË q�Q� ô Æ¡UJ��« s� oOH��� ô Îö�U� Î «dN� YJ�Ë Î«b�b� ÎU�b� ÂbM� œ—Ë

∫UNK�� vK� t�b� w� ‰U�Ë »dA�
UNOK� ÂUL��« lK� WFK� U�

UN�bO� Èœd�« dL� UN� vM�Ë
UL�UD�Ë Èd��« UN�œ s� X�Ë—

ÆUNO�H� s� ]w�H� ÈuN�« ÈË—
 wI� U� ‰«u� Î«dF� qI� r�Ë ¨t�UO� w� ÎU�“U� ÎU�d� W�œU��« XK�  
 ôË t�u� w� ô t�—UH� ô ”u�U� v�« œ—Ë Ôq�� ‰Òu�� ÆUNO� ô≈ ÁdL� s�

ÆÁu�� w�
 ”U��≈Ë ÊuM�� ÒV�Ë ÒdL�«  …dOG�«  ”Q� s��«  p�œË qOD� sO�  
 WI��« Âb� s� W�U� ULNFL�� Ær�d� ô lL��� j�Ë W�«dJ�« —U�J�U�
 œ—ËË  W�u�b�œ  s�  q�®  p�dA�«  ’ö�≈  r�—  ÎU�uL�  …√dL�U�Ë  fHM�U�
 d�dL�« ÂbM�« W�� w� UF�Ë UL�ö� Æ©W�O�� fzU�b� W��d� WO�{ U��U�
 ¨ ÒÍdI�� rK� UN��� WKÒO��� WOB�� qOD� ÆW��d��« W�O��K� ULNK�� bF�
 UL�ö� Æw�HM�« Á—U�b� XN��« —bI�« UND� WOIOI� WOB�� s��« p�œË
 dO�J�«Ë ¨pKL��« V� s� ÎU�O� ¨÷dL�« s� ÎU�O� V��« w� ÊQ� UM�«dFA�
 ÊU� qOD� ÆW�œUF� W�O� j�Ë VO���« ÊuJ� sO� fHM�U� WI��« Âb� s�
 W�ö� vK� sJ� r� wBL��« s��« p�œË WO�bM��« w� …dA��« œu�√ Î «bzU�

ÆÎUIO�œ w�UL�« tF{Ë ÊU�Ë ÂUJ��« l� …bO�
 hO�A� w�Ë åqOD� W�“ö�ò vÒL�� W�U� ÂuO�« fHM�« rK� w�  
 œÒbN�  Ë√  —«dL��«  s�  lML�  W�—b�  U�Òb�  s�  b�e�  w��«  …dOG�«  W�U��

ÆWO�Ëe�« Ë√ WOH�UF�« W�öF�«
 s�K�«Ë  WLKJ�«  œ—UD�  ÎUOLO�u�  ÊU�  ÍbL�  mOK�  ÒÍdI�F�«  s�KL�«  
 Â√  WOM�√Ë  ÆÊUJ�  w�  ÒdI���  ô  dzU�  dzU�  Æ”UM�«  sO�Ë  ‚«u�_«  j�Ë
 o�b� s� UNLNK��« åtOK� ‰uI� w�U� X�√ w�√ t�√ V�ò …b�U��« Âu�K�
 s� WÒO�dGL�« W�UMH�« —U���« W�œU� ÆvNIL�« w� t��U�� ÊU� t� „uKF�
 t��O�� –  …d�UI�«Ë dB� „d� vK� t�d��√Ë r�U�L�« v�« t�Òd� t�I�
 ÆÎUOM�Ë ÎUO�� l�«d�Ë v�U� YO� ¨U��d� w� Îö�u�  «uM�� gOFK�
 `OH� vK� ”UL�√ lD� t�U�u�Ë t�U��√ò ∫»U�u�« b�� rOEF�« tM� ‰U�

Æå”U�� s�
 tM� sO�dIL�« V�� œœd� ÷dL�« ‘«d� vK� …d�UE�« ≠ s�KL�« vI�  
 »d�ò WOM�√ XOI�Ë …œ—Ë XK�— r� u� q�— Æå…œ—ËÆÆœ—ËÆÆœ—Ë ò ∫r�«
 „u�  p���  ÆÆÆ—UN�  vI��  pKO�  »d�  ÆÆ…dOG�«  —U�  »d�  ÆÆÆ…dOG�«  —U�

Æå—U� p�uO�Ë
 Íc�« qOK�« s�Ë —UM�« pK� s� mOK� Â√ s��« p�œ Â√ qOD� ‰Q�� qN�  

øÎ«—UN� ‰Òu��
 b���«Ë  …dOG�«Ë  V��«  w�  dL����  ªÕö�  ôË  ”UMK�  Õö�≈  ô
 dO��« l� t�«d� w� ÒdA�« dL��O�Ë ÆW�OG�«Ë W�d��«Ë q�I�«Ë »cJ�«Ë

Æ÷—_« Ác� vK� WLzU� …UO��« UL�U�
 w�≈ ÆÆÈbL�«  ‰U� Ê≈Ë v�uL�«  «uLKE� ôò ∫ÍdFL�«  ¡öF�«  u�√  ‰uI�  

Æå«uI�K� Ê√ rJOK� ·U�√
ÊUM�� s� wz«Ë—*

?á qjôFGõédG IOQhh q»°üªëdG øédG ∂jOh π«£Y ø«H ™ªéj GPÉe

áLƒªdG ≈dÉ©àJ
..IôFÉ£dG ø°†ëàd

ÊULK� ”U�� d�uB�

qOD�

wBL��« s��« p�œ

…œ—ËË mOK�
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