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سيرغي  ال��روس��ي  الخارجية  وزي��ر  أك��د 
اشتباكات  تخوض  لن  روسيا  أن  الف��روف 
موضحاً  سورية،  في  المتحدة  الواليات  مع 
بعدم  األميركي  الجانب  تطالب  موسكو  أن 
التابعة  ال��م��واق��ع  ض��د  ال��ق��وة  اس��ت��خ��دام 

السورية. للسلطات 
أمس:  صحافي،  مؤتمر  في  الفروف  وقال 
عبر  المتحدة  الواليات  مع  اتصاالت  »لدينا 
نعترف  ألننا  ليس  العسكرية،  ال��ق��ن��وات 
سورية[  ]ف��ي  هناك  وج��وده��ا  بشرعية 
في  تتصرف  أن  يجب  ألنها  ببساطة  ولكن 
هناك،  من  طردهم  يمكننا  ال  معين.  إط��ار 
مسلحة  اشتباكات  ف��ي  ننخرط  ل��ن  نحن 
هناك،  لوجودهم  نظًرا  ولكن  بالطبع،  معهم 
ُيسّمى  ما  حول  معهم  ح��واًرا  نجري  فإننا 
األخرى،  األمور  بين  ومن  التضارب...  بعدم 
القوة  استخدام  ج��واز  بعدم  بشدة  نطالب 

السورية«. الدولة  ضد مواقع 
وشّدد الفروف على أن روسيا ال تريد »أن 
تستخدم األراضي السورية ضد »إسرائيل«، 
أو ال أن تستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة 

اإلسرائيلّية«. اإليرانّية  للمواجهة 
الصهيوني:  الجانب  مخاطباً  وأض��اف 
تهديداً  بأن  تفيد  حقائق  لديكم  كانت  »إذا 
األراض���ي  م��ن  ج��زء  م��ن  ينطلق  ل��دول��ت��ك��م 
الحقائق،  بهذه  ف��وراً  فأبلغونا  السورية، 
هذا  لتحييد  اإلج����راءات  جميع  وسنتخذ 

التهديد«.

وأوضح الفروف أن موسكو لم تتلق حتى 
لكنها  االقتراح،  هذا  على  ملموساً  رداً  اآلن 

طرحه. تواصل 
في  بوجودها  السورية  الدولة  وتحتفظ 
تسيطر  الذي  الفرات  شرق  مناطق  من  عدد 
األميركي  االحتالل  مع  المتحالفة  »قسد« 
على مناطق واسعة منه، حيث وجود للدولة 
السورية في مدن الحسكة والقامشلي، ولها 

السورية  ال��ح��دود  على  عسكرية  م��واق��ع 
قد  ال��س��وري  الجيش  ك��ان  حيث  التركية، 

 .2019 دخل إلى شرق الفرات في عام 
قوات  انسحاب  بضرورة  دمشق  وتطالب 
االح��ت��الل األم��ي��رك��ي م��ن ال��ش��رق ال��س��وري 
ال��س��وري  النفط  س��رق��ة  عمليات  وت��وق��ف 
الفصائل  عليها  تسيطر  التي  المناطق  من 

األميركي. لالحتالل  الموالية 

اقترحنا على »اإ�سرائيل« اإبالغنا بالتهديدات الأمنّية من اأرا�سي �سورية لنتكّفل بمعالجتها 

الفروف: على اأميركا اأن ال ت�شتخدم القوة �شد دم�شق

الشأن  في  المتعاطين  من  ع��دد  بين  محاولة  تجري   -
واإلعالميين،  والسياسيين  الناشطين  وب��ع��ض  ال��ع��ام، 
السائدتين،  المقاربتين  بين  تتميز  ثالثة  مقاربة  لتقديم 
ال��م��ق��ارب��ة ال��ت��ي تعلن ال���ع���داء ل��ح��زب ال��ل��ه وت��ت��م��اه��ى مع 
وتتجنّد  واشنطن  تقوده  حلف  من  عليه  المعلنة  الحرب 
حكومات  من  عدد  وتمّوله  عليه  وتحّرض  »إسرائيل«  له 
الخليج، والمقاربة التي تتماهى مع موقع وموقف حزب 
لبنان  ف��ي  اع��ت��ب��ار قضية س��الح��ه وح��ض��وره  ف��ي  ال��ل��ه، 
واإلقليم مصدر قوة للبنان، واعتبار كل محاولة لتحجيم 
هذا الحضور وجهاً من وجوه حرب اإللغاء التي سيدفع 
لبنان ثمنها إذا حققت أهدافها، كما عبر عنها األمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله. وتقوم المقاربة الثالثة 
على محاولة إقامة فصل افتراضي بين مفهومين تسّمي 
اإلقليمي،  الله  حزب  واآلخ��ر  اللبناني  الله  حزب  أحدهما 
التدريجي عن تمّدده اإلقليمي  للتراجع  الله  وتدعو حزب 
لحساب هويته اللبنانية، وتدعو خصوم حزب الله العتبار 
الله كافياً لوقف حالة العداء  هذا التموضع الجديد لحزب 
تحت  جامعة  لبنانية  مساحة  إنشاء  على  وتراهن  ض��ده، 
هذا العنوان. وليس خافياً أن التيار الوطني الحر يتصّدر 
قائمة أصحاب هذه المقاربة، من خالل الدعوة التي أطلقها 
على  الله  ح��زب  لتشجيع  باسيل  ج��ب��ران  النائب  رئيسه 
حضوره  حجم  م��ن  والتخفف  س��وري��ة،  م��ن  االن��س��ح��اب 

اإلقليمّي.
للقائد  تكريماً  الله  حزب  أقامها  التي  االحتفاالت  مع   -
هذه  ع��ن  المتحدثين  دائ���رة  ت��وّس��ع��ت  سليماني،  ق��اس��م 
وأخرى  نية  حسن  من  تنطلق  أسماء  وشملت  المقاربة 
الفرضية،  ه��ذه  مناقشة  مطلوبة  لتصير  نية،  س��وء  م��ن 
في  المقاربة  وه���ذه  المنطق  ه��ذا  جمهور  أن  خصوصاً 
جمهور التيار الوطني الحر، كحليف رئيسي لحزب الله، 
أنه صاحب حق وأن مطلبه واقعي،  يتّسع ويتقدم بيقين 
الذي  الحصار  ظ��ل  ف��ي  وطنيّة  وض���رورة  حاجة  وص��ار 
تتهّدده  التي  االقتصادية  والضغوط  لبنان  له  يتعرض 
أو  لإلثبات  مسبقة  بخلفية  ليس  هنا  والنقاش  باالنهيار. 
التحري  خ��الل  من  واالستقراء،  لالستكشاف  بل  النفي 
الخالصة  لرصد  والحقائق،  الوقائع  بحساب  والتدقيق 

الموضوعيّة البعيدة عن الرغبات.
- في الوقائع يجري الحديث عن تمّدد حزب الله إقليمياً 
وصوالً لنشوء ما ُيسّمى بحزب الله اإلقليمّي، من خالل 
اإلشارة المكثفة والمركزة الى دور لحزب الله في اليمن 
والعراق، بالرغم من كونه كدور يقع حكماً في مرتبة أدنى 
بالدعم  س��واء  فلسطين،  تجاه  الله  حزب  دور  من  بكثير 
المعنوي للمقاومة الفلسطينية، وتمسكه بأولوية القضية 
الفلسطينية، والتزامه بتقديم كل الدعم المادي والتجهيز 
التسليحّي، بقياس بعض قليل من هذه المواقف واألدوار 
تجاه أحداث العراق واليمن، واألدوار المفترضة في اليمن 
والعراق تقع حكماً في مرتبة أدنى بكثير وكثير جداً، من 
مرتبة الدور الذي قام به حزب الله ويقوم به في سورية. 
وتتفّرع عن هذين الدورين البارزين والفاعلين لحزب الله 
العالقة  وتبدو  وال��س��وري،  الفلسطيني  العنوانين  تحت 
بين حزب الله وإيران أيضاً فرعاً من أصل، وليس العكس 
وتكوينه.  الله  ح��زب  تجربة  في  العقائدية  مكانتها  رغ��م 
واألص���ل ه��و ال��ت��زام ح��زب ال��ل��ه وإي����ران ب��درج��ة واح��دة 
)التتمة ص6(

حزب اهلل اللبنانّي

 

وحزب اهلل الإقليمّي

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

الساعات الفاصلة عن موعد تنصيب الرئيس األميركّي المنتخب 
الهزيمة  رغم  أنفاس،  حبس  مصدر  الى  للتحّول  عادت  بايدن  جو 
تغيير  مشروع  في  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  بها  ُمني  التي 
محاولة  في  ثم  عليها،  الكونغرس  تصديق  منع  معركة  ثم  النتائج 
واشنطن  م��ن  ال����واردة  ال��ت��ق��اري��ر  فكل  األب��ي��ض،  البيت  ف��ي  ال��ب��ق��اء 
األميركي  المجتمع  ي��ص��ي��ب  ال���ذي  االن��ق��س��ام  ع��م��ق  ع��ن  ت��ت��ح��ّدث 
تسود  متطّرفين  متقابلين،  نصفين  إلى  فيقسمه  عمودّية  بصورة 
كبرّيات  جعل  م��ا  اآلخ���ر،  النصف  م��ع  الحسم  دع���وات  منهما  ك��ل 
اعترف  حيث  ب��اردة،  أهليّة  حرب  عن  تتحّدث  األميركيّة  الصحف 
الى  االنقسام  ه��ذا  بوصول  أي  بي  أف  الفدرالي  التحقيق  مكتب 
هويات  بتدقيق  البدء  عن  فأعلن  واألمنية،  العسكرية  المؤسسات 
واشنطن  لحماية  المفرزين  ال��وط��ن��ي  ال��ح��رس  وع��ن��اص��ر  ض��ب��اط 
للرئيس  منهم  البعض  والءات  تكون  أن  خشية  التنصيب،  وحفل 
ترتيبات  في  الخلل  مصدر  يتحّول  أمني  الختراق  مصدراً  ترامب 

أمن حفل التنصيب.
بال  ال��م��وع��د  سيعبر  لبنان  ال��ط��وي��ل،  األم��ي��رك��ّي  ال��ي��وم  بانتظار 
بدء  م��ع  الحكوميّة،  العقدة  ت��ج��اوز  لكيفيّة  أف��ق  ب��ال  لكن  حكومة، 
الفريقين.  من  كل  لدى  المسدود  بالطريق  والشعور  التعب  تسلل 

ومع مرور موعد تنصيب الرئيس األميركّي، تزول ذريعة الوضع 
الدولّي واإلقليمّي الذاهب بعيداً عن لبنان، والمبتعد أكثر فأكثر، ما 
الوسط  الرئاسة في بعبدا وبيت  فريقي  الجميع وخصوصاً  يضع 
أو  صحياً  سواء  تعقيداً  ت��زداد  األزم��ات  فيما  الحقيقة،  ساعة  أمام 
مالياً، بينما في األفق فرص لتفادي االنهيار تحتاج والدة الحكومة 
للملف  مواكبة  مصادر  ق��رأت  األس��اس  ه��ذا  وعلى  وق��ت.  بأسرع 
إبراهيم  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  ع��ودة  الحكومّي 
للتحرك، وقالت إن مساعي إبراهيم ومثلها مساعي رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ومساعي البطريرك بشارة الراعي ال بّد أن تشكل 
التشكيلة  مصير  في  الخالف  نقاط  بعض  لتخطي  ضاغطاً  مناخاً 
اليها  أش��ارت  وسطيّة  أسماء  عن  لبحث  الباب  وتفتح  الحكوميّة، 
المصادر  إبراهيم يشتغل عليها. وتوقعت  أن  الراعي، ويبدو  كلمة 
أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع في بعبدا يجمع الرئيس المكلف 
العماد  الجمهورية  رئيس  مع  الحريري  سعد  الحكومة  بتشكيل 
ميشال عون، يوم السبت المقبل يجري خالله تجاوز القطيعة وما 

رافقها من مواقف راكمت المزيد من العقد.
ف���ي ال��م��واق��ف ال��س��ي��اس��ي��ة ك���ان ك���الم ل��ل��رئ��ي��س ن��ب��ي��ه ب���ري في 
بالقضية  لبنان  تمسك  فيه  جّدد  الفلسطينية  للقضية  دعم  مؤتمر 
)حسن ابراهيم()التتمة ص6( الرئيس بري يلقي كلمته أمام المؤتمر البرلماني الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية المنعقد في طهران  

الديمقراطّية الأميركّية الماأزومة: الـ»اأف بي اأي« تحّقق في ولءات عنا�سر الحر�س الوطنّي

اإبراهيم ي�شّغل محّركاته بين عون والحريري... هل يجتمعان ال�شبت؟

بّري: متم�ّشكون بالمقاومة وحق العودة جوهر الق�شّية الفل�شطينّية ولن ي�شقط 

المر�سوم 6433 / 2011 جريمة بحق 

لبنان والتم�ّسك به جريمة اأكبر

ترامب... والخروج النهائّي

 

من التاريخ

»حماة الَق�َسم« واأخواتها بين »غزوة 

الكاپيتول« والحرب العالمّية الثالثة!

في الأ�سا�س الد�ستورّي

 

لتقا�سم �سالحيات تاأليف الحكومة

من غير إطالة والعودة الى مسار إجراءات تحديد المنطقة 
االقتصادية الخالصة للبنان، نكتفي بالتذكير بأّن لبنان في 
حقوقه  ع��ّرض��ت  أخ��ط��اء  جملة  ارت��ك��ب  الملف  لهذا  ت��داول��ه 
 2007 ال��ع��ام  ف��ي  األّول  الخطأ  وك���ان  وال��ض��ي��اع،  للخطر 
القانونية  وال��م��ؤّه��الت  األهلية  ناقص  وف��داً  أرس��ل  عندما 
الغربية  ال��ح��دود  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ف��اوض  ق��ب��رص  ال���ى  والمهنية 
في  يومها  خطأ  وكان  تلك.  االقتصادية  للمنطقة  الجنوبية 
يوقع  لم  آخ��ر  أو  وبسبب  لبنان  ولكن   ،)1( النقطة  وض��ع 
للتصحيح  النهائي مع قبرص ما جعل الحّق قابالً  االتفاق 
بالتراجع عن الخطأ، فلبنان لم يبرم االتفاق هذا، ولم يجعل 
التفاقية ترسيم حدود المنطقة االقتصادية وضعاً قانونياً 
ومجلس  يوقع  لم  الجمهورية  رئيس  أّن  خاصة  له  ملزماً 
الوزراء لم يقّر، ومجلس النواب لم يأخذ علماً ولم يصّدق 
مساره  يسلك  لم  اتفاق  مشروع  إطار  في  المسألة  وبقيت 

القانوني.
قيادة  بعهدة  ووضع  الملف  حرك  سنتين،  جمود  وبعد 
الجيش بقرار من رئيس الجمهورية، وهنا ُرسم خط جديد 
لحدود المنطقة االقتصادية اللبنانية الجنوبي يعّدل الخط 
للمستطيل  الغربية  الجنوبية  الزاوية  نقطة  وينقل  السابق 
من النقطة 1 الى النقطة 23 ويعطي لبنان مساحة 863 كلم 
ظّن  وهنا  تعطيه.  قبرص  مع  االتفاقية  كانت  عما  زيادة   2
لبنان أنه صّحح الخطأ المرتكب من قبل وفد فؤاد السنيورة
)التتمة ص5(

يوم نشر هذا المقال هو الثالثاء 19 يناير/ كانون الثاني 
2021، هو اليوم األخير للمعزول »ترامب«، من منصبه وفقاً 
للموعد المقّرر، وربما تنعقد جلسة اليوم لمجلس الشيوخ 
التصويت  لذلك  نهائية  كخطوة  عزله  في  للنظر  األميركي 
وقّرر  الماضي،  األسبوع  في  النواب  مجلس  أج��راه  ال��ذي 
عزل ترامب بأغلبية )231( صوتاً، من بينها )11( نائباً عن 
بتفاصيل  التكّهن  الصعب  من  أنه  أّي  الجمهوري!  الحزب 
ما يمكن أن يحدث في األيام األخيرة وحتى اليوم األخير 
احتفالية  لحظة  وحتى  رسمياً،  األبيض  البيت  في  لترامب 
الديمقراطي  األم��ي��رك��ي  ال��رئ��ي��س  ب��اي��دن،  لجو  التنصيب 
الجديد في صباح يوم األربعاء الموافق 20 يناير/ كانون 

الثاني 2021.
كبيراً  فعالً  هناك  أّن  والمراقبون،  المحللون  ويذهب 
إعاقة  إلى  يصل  قد  المتحدة،  الواليات  تشهده  أن  يمكن 
األربعاء  يوم  أميركا  ورئاسة  الحكم  مقاليد  بايدن  تسلم 
20 يناير/ كانون الثاني، على خلفيّة العديد من األسباب 
وتؤكده المقّدمات من وجهة نظرهم. بل إّن الموعد المحّدد 
وهو يوم 20 يناير/ كانون الثاني، هو يوم إعالن تفكك 
الواليات المتحدة وحدوث حرب أهلية يجري التحضير 
ت��رام��ب المتغطرس.  ال��رئ��ي��س/  ل��ه��ا، ورم��زه��ا ه��و ذل��ك 
رؤساء  آخ��ر  هو  ترامب  أّن  إل��ى  ه��ؤالء،  تخياّلت  وتصل 
الخمسين، للواليات  االتحادي  المشهد  ليختتم  أميركا، 
)التتمة ص5(

ال شّك في أّن االزمة العميقة، التي تعاني منها الواليات 
المتحدة األميركية، في السنوات األخيرة، أو باألحرى في 
السياسات  عن  فقط  ناجمة  ليست  األخيرتين،  السنتين 
الخارج،  وِفي  الداخل  في  ترامب،  مارسها  التي  الهوجاء، 
الواليات  السلم االجتماعي، في  إنها أزمة بنيوّية تهّدد  بل 
الصعيد  على  ال��دول��ّي،  السلم  وكذلك  األميركية،  المتحدة 

العالمي كله.
االقتصادية،  األزم��ة  أّن  إلى  فيعود  ذلك  في  السبب  أما 
بشكل خاص، هي التربة الخصبة، التي تنمو فيها العناصر 
الفاشية في  الفاشيّة والنازية، وما نمو وتطّور  والتيارات 
إيطاليا قبل حوالي مئة عام والنازية في ألمانيا، في الفترة 
شكلت  حيث  زمنياً.  ببعيد  ليس  مثال  إال  تقريباً  نفسها 
االقتصادي  الصعيد  على  األول��ى،  العالمية  الحرب  نتائج 
والسياسي واالجتماعي في ألمانيا بشكل خاص، األرضية 
الحزب  ومنها  المتطرفة،  اليمينيّة  التيارات  لنمو  المالئمة 

النازي، بزعامة أدولف هتلر.
ومن أهّم الظروف االقتصادية، التي ساعدت على تطور 
هذا الحزب، واستيالئه على السلطة في ما بعد، موجة الفقر، 
التي اجتاحت البالد آنذاك، وما نجم عن ذلك من قدرة عالية 
الستقطاب ماليين الشباب، من قبل الحزب النازي. حيث 
تمكن أدولف هتلر من إنشاء ميليشيات مسلحة، من جنود 
االول��ى، العالمية  ال��ح��رب  ف��ي  المهزوم  األلماني  الجيش 
)التتمة ص5(

القانون  علوم  في  فقهياً  يّدعون  الذين  من  لسُت  ألنني 
تفسير  غمار  خوض  في  الحق  أملك  ال  فإنني  الدستوري 
فقه  ف��ي  المتعّمقين  ومحاججة  ال��دس��ت��وري��ة  ال��ن��ص��وص 
العام،  بالشأن  ومعنّي  األّم��ة  عن  كممثّل  لكنني  الدساتير، 
المقارنة والقياس، وأحكم بالمنطق على ما  عليَّ أن أعتمد 
تمييز  على  القدرة  باّدعاء  لنفسي  فأسمح  أمامي  ُيعرض 
في  مرجعاً  المقابل  المصدر  ك��ان  ول��و  الخطأ،  من  الصّح 

علوم الدستور.
يكون  أن  ال��س��ي��اس��ي  م���ن  ال��م��ط��ل��وب  أّن  أظ�����ّن  وال 
المتداول  الحديث  يكثر  الذي  الوزير،  حتى  اختصاصياً، 
باالختصاص  حقيبة  توليه  لربط  الحاجة  عن  األيام،  هذه 
فتلك  اختصاصياً،  يكون  أن  ض��روري��اً  ليس  بشؤونها، 
مهمة المدراء في الوزارات ودور المستشارين فيها، وكما 
يتولون  َمن  في  الدستوري  التخصص  اشتراط  يجوز  ال 
ونباهتهم  بالمسؤولية  إحساسهم  يكفي  بل  الرئاسات، 
الخطأ  وخبرتهم كما تكفي قدرتهم على تمييز الصّح من 
القدرة  وه��ذه  االخ��ت��ي��ار.  لحسن  أمامهم  ُي��ع��رض  م��ا  ف��ي 
والعصبيات  الغرائز  م��ن  التحّرر  يستطيع  م��ن  يمتلكها 
بالفطرة  ربانية  موهبة  وهي  المصالح،  عن  يترّفع  ومن 
في  استخدامها  يريد  حيث  الى  يوّجهها  كّل  الناس،  لكّل 

اهتمامه.  مجال 
)التتمة ص5(

 محمد صادق الحسيني د. جمال زهران* العميد د. أمين محمد حطيط*

 النائب د. فريد البستاني*

على  ط��غ��اة  ن��ك��ون  أن  ب���أس  ال 
إال  ليست  قضيتنا  ألّن  المفاسد، 
والجمال  والخير  الحق  قضية 
يكون  أن  يحتمل  ما  هي  وليست 

حقاً أو ال يكون.
سعاده
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لهذه الأ�شباب باتت المقاومة الجديدة ت�شكل خطرًا داهمًا

على الكيان ال�شهيوني والم�شروع ال�شتعماري في المنطقة
{ حسن حردان

منذ أن غزت قوات االحتالل الصهيوني لبنان عام 1982 كانت قيادة 
العدو تهدف إلى إنهاء أّي وجود لمقاومة فيه، لبنانية أم فلسطينية، 
يمكن أن تعرقل تنفيذ المشروع الصهيوني في سعيه لفرض هيمنته 
على  العمل  خالل  من  فلسطين،  قضية  وتصفية  العربي  الوطن  على 

تحقيق ما يلي:
صكوك  وفرض  األخرى  تلو  الواحدة  العربية  الدول  إخضاع  اوالً، 
واالعتراف  الصلح  اتفاقيات  توقيع  على  بإجبارها  عليها  االستسالم 
بوجوده المصطنع على كامل أرض فلسطين.. وفي هذا السياق كان 
الطموح الصهيوني جعل لبنان البلد العربي الثاني الذي يوقع اتفاق 
صلح معه، بعد مصر... ومحاصرة سورية تمهيداً إلخضاعها وفرض 
االستسالم عليها أيضاً، بما يمكن العدو من فرض الحّل الصهيوني في 

فلسطين المحتلة وتصفية الحقوق الوطنية لشعبها... 
المستويات،  كافة  على  العدو،  كيان  مع  العالقات  إقامة  ثانياً، 
من  وتمكينه  واالقتصادية،  السياسية  وسيطرته  هيمنته  يكّرس  بما 
ويد  وغ��از،  نفط  من  العربية  والموارد  الثروات  واستثمار  استغالل 

عاملة رخيصة في خدمة المشروع الصهيوني.. 
الرأسمالي  والمحور  المركز  إلى  الصهيوني  الكيان  تحويل  ثالثاً، 
العربية في إطار منظومة  الدول  الذي تدور في فلكه كّل  االستعماري 

التبعية التي تفرضها االتفاقيات الموقعة معه. 
إلى  الصهيوني  العدو  يسعى  التي  االستراتيجية،  األه��داف  هذه 

بلوغها، كان يستند في العمل لتنفيذها إلى العوامل التالية:
على  والقادرة  المتفّوقة  »اإلسرائيلي«  الجيش  قوة  األول،  العامل 
تحقيق وبلوغ ما تريده في ميدان الحرب، وهذه القدرة تعززت خالل 
جيش  واحتالل   1967 عام  العربية  الدول  على  الصهيوني  العدوان 
والجوالن  سيناء  جزيرة  وشبه  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  العدو 

السوري ومزارع شبعا اللبنانية... 
الثاني، قوة الواليات المتحدة األميركية األولى في العالم،  العامل 
والتي تشكل الداعم األول واالساسي، بعد الدول الغربية، لكيان العدو 
لتحقيق  حروبه  في  وتدعمه  الحماية  له  تؤّمن  والتي  الصهيوني.. 
في  الكيان  هذا  زرع  وراء  من  أصالً  أرادتها  التي  االستعمارية  أهدافها 

فلسطين، قلب العالم العربي.
العامل الثالث، األنظمة العربية الرجعية التابعة للواليات المتحدة 
والدول الغربية.. فهذه األنظمة لعبت دوراً خطيراً في مساعدة القوى 
كيانهم  وإقامة  فلسطين  أرض  الصهاينة  احتالل  في  االستعمارية 
القوى  مع  التآمر  وراء  تقف  تزال،  وال  األنظمة،  هذه  وكانت  الغاصب، 
المقاومة  وحركات  التحررية  التقدمية  األنظمة  ضّد  االستعمارية 

إلضعاف جبهة المقاومة في مواجهة المشروع الغربي الصهيوني.. 
لكن من يدقق في عوامل القوة الثالث، المذكورة آنفاً، والتي كانت في 
أساس نشوء كيان العدو وتمكينه من التوسع والسيطرة في فلسطين 
من  تعاني  باتت  أنها  يالحظ  أن  له  بّد  ال  المجاورة،  العربية  والدول 
التراجع والعجز والضعف في القدرة على تحقيق أهدافها، مما جعل 
كيان العدو في حالة قلق على مستقبل وجوده في فلسطين المحتلة 

وحسم الصراع لمصلحته:
والتراجع  االن��ك��ف��اء  مرحلة  ف��ي  الصهيوني  الكيان  دخ��ول   �  1
وبال  إلى  له  غ��زوه  تحّول  حيث  لبنان،  من  انطالقاً  االستراتيجي، 
تساوم  ال  ثورية  قيادة  رأسها  على  جديدة  مقاومة  نشوء  بعد  عليه 
الرؤية اإلستراتيجية والشجاعة والعزم والتصميم  وال تهادن وتملك 
والتي  به..  المتتالية  الهزائم  والحاق  االحتالل  جيش  مواجهة  على 
في  األول��ى  للمرة  بإجباره   2000 عام  في  المدوية  بهزيمته  تّوجت 
على  المقاومة،  ضربات  وتحت  الصهيوني،   � العربي  الصراع  تاريخ 
الرحيل عن معظم األراضي اللبنانية التي كان يحتلها بال قيد أو شرط 

أو أّي ثمن مقابل، بعد أن أسقطت مقاومة الشعب اللبناني اتفاق الذّل 
جعل  في  الصهيوني  الحلم  معه  وأسقطت  أيار،   17 اتفاق  واإلذعان، 
معه  واالعتراف  الصلح  اتفاق  يوقع  الذي  الثاني  العربي  البلد  لبنان 

وتحويله إلى بلد تابع له أمنياً وسياسياً واقتصادياً...
على أّن هذه الهزيمة القاسية التي ألحقتها المقاومة بجيش االحتالل 
سائداً  كان  الذي  الوهم  وأسقطت  شوكته،  وكسرت  أسطورته  حطمت 
الجيش  مواجهة  على  المقاومة  قدرة  عدم  حول  العربية  الساحة  في 
وقدمت  ُتقهر..  ال  أسطورية  قوة  بأنه  ر  يصوَّ كان  ال��ذي  الصهيوني 
المحتّل  إمكانية تحرير األرض ودحر  النموذج والمثال على  المقاومة 
إذا ما توافرت القيادة الشجاعة والرؤية الثورية واإلرادة والتصميم.. 

ومنذ هزيمة العدو عام ألفين بات جيش االحتالل يعاني من عقدة 
القيادة  أميركا في فيتنام، ولهذا حاولت  اسمها لبنان، على غرار عقد 
الصهيونية التخلص من هذه العقدة واسترداد الثقة التي اهتّزت بقدرة 
الجيش الصهيوني على تحقيق أهدافه، لدى الرأي العام الصهيوني، 
اليأس  مناخات  بعث  وإعادة  المقاومة،  هذه  على  للقضاء  العمل  عبر 
المحاولة  هذه  أّن  غير  العربي..  الشارع  لدى  والهزيمة  واإلحباط 
المقاومة  ضّد  الفتنة  إثارة  محاوالت  فشلت  عندما  أكبر  بهزيمة  ُمنيت 
لهزيمة  العدو  جيش  وتعّرض  الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  عبر 
2006، كّرست هزيمته اإلستراتيجية  أكبر وأقسى أمام المقاومة عام 
المقاومة  مواجهة  في  النصر  تحقيق  على  بقدرته  الثقة  أزمة  وعّمقت 
الجديدة.. وبفعل ذلك دخلت القوة الصهيونية في مرحلة العجز وتآكل 
المزيد من االنتصارات  ازدادت تآكالً مع تحقيق  التي  الردعية  قدرتها 
واليمن،  والعراق  وسورية  غزة  في  وحلفائها  المقاومة  قوة  وتعاظم 
االخير  االعتراف  وما  االيرانية،  اإلسالمية  الجمهورية  قوة  وتنامي 
إال  الدقيقة  الصواريخ  مئات  المقاومة  بامتالك  العدو  الستخبارات 
الردعّية للمقاومة  القدرات  التطّور الحاصل في  دليل جديد على مدى 
المنتصرة في مقابل تآكل وتراجع قوة الردع الصهيونية، التي يزداد 
لعدم  الحرب  شّن  إلى  الذهاب  على  قدرتها  وعدم  وانكفاؤها  عجزها 
الى  الحرب  تحّول  من  والخوف  ناحية،  من  النصر  تحقيق  من  التيقن 
نجاح  إلى  وتفضي  العدو  بكيان  تلحق  جديدة  استراتيجية  هزيمة 
بانهيار  سيؤذن  مما  المحتلة  فلسطين  شمال  تحرير  في  المقاومة 

المشروع الصهيوني على أرض فلسطين من ناحية ثانية...
قوة  لبنان  من  جعلت  التي  المقاومة  وقدرات  قوة  في  التطّور  هذا 
يخافها ويهابها كيان العدو، باتت أيضاً تستند إلى تنامي قوة حلفائها 
في محور المقاومة.. لذلك فإّن المقاومة في لبنان أّسست بانتصاراتها 
للمشروع  االستراتيجي  واالنكفاء  والتراجع  للهزيمة  قوتها  وتعاظم 

الصهيوني.
2 � انكسار وضعف هيمنة اإلمبراطورية األميركية، دولياً وإقليمياً، 
اقتصادياً  األميركية..  القوة  عناصر  أص��اب  ال��ذي  التراجع  نتيجة 

وعسكرياً وسياسياً، وهو ما بات يتجلى بشكل واضح في التالي:
العراق  في  المتحدة  الواليات  بها  ُمنيت  التي  العسكرية  الهزائم   � أ 
وأفغانستان وفشل حروبها اإلرهابية في تحقيق ما عجزت عنه قوتها 
مواجهة  في  سورية  في  عسكرية  قوى  موازين  ونشوء  العسكرية.. 

القوة األميركية بفعل الحضور العسكري الروسي.
وتحكمه  األسواق  على  األميركي  االقتصاد  سيطرة  زمن  انتهاء   � ب 
نتيجة  األميركي،  لالقتصاد  الدولية  المنافسة  اشتداد  بفعل  بها، 
التطور االقتصادي الذي حققته العديد من الدول وفي مقدمها الصين 
معدالت  في  عالمياً  األولى  المرتبة  تحتّل   2020 عام  في  باتت  التي 
النمو االيجابي بنسبة 5.8 بالمئة، فيما االقتصاد األميركي يعاني من 

الكساد...
ذلك  وظهر  األمن،  مجلس  في  المتحدة  الواليات  تأثير  تراجع   � ج 
الشاملة  الشبة  المعارضة  نتيجة  واشنطن  واجهت  التي  العزلة  في 

لمشاريع قراراتها لعدم رفع العقوبات الدولية عن إيران.

مما  التآمري  دورها  وانكشاف  الرجعية  األنظمة  قوة  تراجع   �  3
أضعف من دورها في خدمة المخططات األميركية الصهيونية، ال سيما 
المملكة السعودية التي تشكل أخطر قوة رجعية في خدمة المشروع 
االستعماري، حيث غرقت في حرب استنزاف كبيرة في اليمن مما حّد 

كثيراً من قدراتها المالية ومن دورها التآمري على قوى المقاومة... 
الى  لبنان  في  المقاومة  تتعّرض  لماذا  فهم  علينا  تقّدم  مما  انطالقاً 
التاريخي واالستراتيجي  الهجوم الشرس منذ تحقيقها االنتصار  هذا 

عام 2000، ألّن هذه المقاومة الجديدة حققت ما يلي:
� قدمت النموذج والمثال والقدرة على إلحاق الهزيمة بجيش العدو 

الصهيوني، وأدخلته في مرحلة االنكفاء االستراتيجي.
وفجرت  الصهيوني  للكيان  الوجودي  المأزق  السطح  إلى  أعادت   �
أزمته البنيوية، وجعلته يعيش في حالة عدم استقرار على مستقبله، 
وتحقيق  الصهيوني  المشروع  حماية  على  جيشه  بقدرة  ثقة  وعدم 

النصر ضّد المقاومة.
� أحيت األمل بتحقيق تطلعات الجماهير العربية بتحرير فلسطين 
وكّل األرض العربية المحتلة، وتحقيق العزة والكرامة والتحرر من كّل 
أشكال االستعمار، وأكدت لها بالدليل الملموس بأّن ذلك لم يعد مجرد 
السير  إلى مواصلة  ال يحتاج سوى  أمراً ممكناً وواقعياً  حلم، بل بات 
التي برهنت على ثوريتها وقدرتها  المقاومة وقيادتها  على نهج هذه 
الصهيوني  العدو  ض��ّد  المسلحة  والمقاومة  الصراع  خ��وض  على 
وتحقيق النصر تلو النصر عليه، وإجباره على التراجع واالنكفاء تلو 

االنكفاء.
يحقق  المنطقة  في  كبير  حلف  من  جزءاً  باتت  اليوم  المقاومة  ألّن   �
الصهيوني  الغربي  األميركي  المشروع  مواجهة  في  االنتصارات 
وأدواته الرجعية العربية واإلرهابية، وباتت تشكل خطراً داهماً على 
المشروع االستعماري في كّل المنطقة، كون هزيمة الكيان الصهيوني 
إدامة  في  إليه  يرتكز  الذي  كله،  االستعماري  للمشروع  هزيمة  تعتبر 

هيمنته وسيطرته.. 
لذلك فإّن ما هو مطلوب اليوم التفافاً أكثر من أّي وقت حول المقاومة، 
الحروب  أنواع  كّل  مواجهة  في  معها  والقتال  لها،  واحتضاناً  ودعماً 
تحت  عليها،  التحريض  فخ  في  الوقوع  وع��دم  لها،  تتعّرض  التي 
� الثورة  عناوين اتهامها بالتدخل في خارج لبنان، وبالتبعية إليران 
الجيش  مع  تشارك  إنما  سورية  في  تتدخل  ال  فالمقاومة  التحررية، 
والتي  أميركا  تشّنها  التي  اإلرهابية  الحرب  مواجهة  في  السوري 
المقاومة،  حلف  كّل  خاللها  ومن  المقاومة،  السورية  الدولة  تستهدف 
اما  نفسها،  المقاومة  عن  تخّل  هو  إنما  سورية  عن  التخلي  فإّن  ولهذا 
الجمهورية اإلسالمية فإّن العالقة معها إنما هي من منطلقات واحدة 
تقوم على مواجهة االحتالل الصهيوني والهيمنة االستعمارية، ولهذا 
في  التحّرر  وقوى  للمقاومة  استراتيجي  حليف  هي  الثورة  إيران  فإّن 

المنطقة والعالم...
قوى  ل��م��اذا  آخ���ر...  نحو  على  يطرح  أن  يجب  ال��س��ؤال  أّن  على 
االستعمار والصهيونية والرجعية موحدة في شّن الحرب ضّد حلف 
المقاومة، ومطلوب ان ال يتوّحد الحلف في مواجهة الحرب التي تشّن 
فلسطين،  أو  اليمن  أو  العراق  أو  سورية  في  اْن  أطرافه  من  طرف  ضّد 
نقبل  أن  األح��وال  من  حال  بأّي  يجب  وال  تتجزأ،  ال  واحدة  فالمعركة 
العسكري  والتعاون  التنسيق  من  المزيد  المطلوب  أّن  بل  بتجزئتها، 
واألمني والسياسي واالقتصادي واإلعالمي إلخ... في خوض المعركة 
بذلك  واإلرهابية،  الرجعية  وأدواتهم  واالستعمار  االحتالل  قوى  ضّد 
النهائي  النصر  ونبلغ  االنتصارات  ونحقق  مخططاتهم  نحبط  فقط 
لشروط  االستسالم  اّن  حين  في  تضحيات..  دون  من  يتحقق  ال  الذي 
األعداء سيكون ثمنه أكبر بكثير من مواصلة الصمود والمقاومة حتى 
االحتالل  من  التحّرر  في  شعبنا  وتطلعات  وطموحات  آمال  تحقيق 

واالستعمار...

عكر التقت ديل كول: على العدو تطبيق 1701 ووقف اعتداءاته
الوزراء  شّددت نائبة رئيس مجلس 
تصريف  حكومة  ف��ي  ال��دف��اع  وزي���رة 
األعمال زينة عكر على ضرورة تطبيق 
العدو »اإلسرائيلي«  قرار مجلس األمن 
كافة  بمندرجاته   1701 الرقم  الدول��ي 
ووقف اعتداءاته  المتكّررة على لبنان. 

لقائ��ها  خ���الل  ع��ك��ر  واس��ت��ن��ك��رت   
قائ��د  ال��يرزة،  في  مكتب��ها  في  أمس 
الجنرال  الجنوب  في  »يونيفل«  ق��وات 
الراعي  خطف  ك��ول،  دي��ل  ست��يفانو 
واالنتهاكات  زه��رة،  حسن  اللبناني 
تجاه  ال��م��ت��واص��ل��ة  »اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة« 

لبنان«. 
االعتداءات  وقف  »ض��رورة  وأك��دت 
جهة  م���ن  ال���م���ت���ك���ّررة  وال����خ����روق 
ألي  لبنان  ورف��ض  العدواإلسرائيلي، 
وج��واً«،  وبحراً  براً  سيادته  على  تعٍد 
العدو  تطبيق  ض��رورة  على  م��ش��ّددة 
سيما  وال  الدولية  للقرارات  اإلسرائيلي 

القرار 1701 بمندرجاته  كافة.

قامت  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ود  على  وأث��ن��ت 
بالتعاون  »يونيفيل«  قوات  بها  وتقوم 
اللبناني  ال��ج��ي��ش  م��ع  وال��ت��ن��س��ي��ق 

لمعالجة هذه األمور. 
أيضاً  البحث  ج��رى  اللقاء  وخ��الل 

ف��ي م��وض��وع ان��ت��ش��ار وب���اء ك��ورون��ا 
ال��دول  تقديم  وإم��ك��ان  وت��داع��ي��ات��ه، 
»يونيفل«  ق���وات  ض��م��ن  ال��م��ش��ارك��ة 
الجنوب،  ألهالي  الطبية  المساعدات 

للوقاية من هذا الوباء. 

عكر مستقبلة قائد اليونيفيل في اليرزة أمس

بّري في »يوم غّزة« بطهران: لبنان متم�ّشك بالمقاومة وحقوقه ال�شيادية ويرف�ض التوطين
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بّري »التزام لبنان 
الذي يرزح في هذه المرحلة الراهنية تحت وطأة أزمة 
هي  وصحية  ومعيشية  ومالية  واقتصادية  سياسية 
األخطر في تاريخه المعاصر، بثوابته الوطنية وتمسكه 
بعناوين قوته المتمثلة بالمقاومة وبحقوقه السيادية 
وأكد   والبحر«.  البر  في  وثرواته  وحدوده  أرضه  على 
شريطة  واالغ��راءات  المالية  »الرشوات  لبنان  رفض 
التخلّي عن التزاماته تجاه القضية الفسطينية وتبّني 
حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«، مشدداً 
بالوحدة  إالّ  تستعاد  وال  ُتحمى  ال  »فلسطين  أن  على 

وبسواعد المقاومة وفقط المقاومة«.
في  الفيديو  عبر  له  كلمة  خالل  جاءت  بّري  مواقف 
لدعم  الدولي  البرلماني  للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة 
االنتفاضة الفلسطينية في طهران، تحت عنوان »يوم 
في  الشورى  مجلس  من  بدعوة   ،« المقاومة  رمز  غزة 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية واألمانة العاّمة للمؤتمر 

الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية.
وقال بّري »لكل الفلسطينيين المقاومين في أرضهم 
والمحرومين من أرضهم في الشتات ولكل مقاوم سار 
أو  أسيراً  مضى  أو  شهيداً  قضى  و  فلسطين  درب  على 
لبنان  من  لهم   ، وتبديالً  بدلوا  وما  أجلها  من  جريحاً 
تعلمنا  التي  الصدر  موسى  السيد  اإلم��ام  مدرسة  من 
الساهرة  العين  نكون  بأن  األول  المقاومة  درس  فيها 
على خط التاريخ والجغرافيا دفاعاً عن فلسطين وعن 

لبنان، لهم ولكم أيها الحضور الكريم ألف تحية«.
الراهنة  المرحلة  هذه  في  يرزح  »لبنان  أن  وأعلن 
تحت وطأه أزمة سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية 
وصحية هي األخطر في تاريخه، ناهيك عن عقوبات 
الوطنية  بثوابته  التزامه  ج��ّراء  معلن  غير  وحصار 
وتمسكه بعناوين قوته المتمثلة بالمقاومة وبحقوقه 
السيادية على أرضه وحدوده وثرواته في البّر والبحر، 
التخلي  شريطة  واإلغراءات  المالية  الرشوات  ورفضه 
عن التزاماته تجاه القضية الفلسطينية وتبني حقوق 

الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته 
التزام  مؤكداً  الشريف«،  القدس  وعاصمتها  المستقلة 
لبنان »بذل كل جهد من أجل تصليب الوحدة الوطنية 
الذي  الزاوية  حجر  تشّكل  أن  يجب  التي  الفلسطينية 
يرتكز عليه المشروع الوطني الفلسطيني في المقاومة 
أجل  من  مستطاع  جهد  كل  وبذل  والعودة  والتحرير 
مخيمات  في  ألشقائنا  المعيشية  الظروف  تحسين 

الشتات«. 
وقال »وفي هذا اإلطار ونحن على مقربة من إصدار 
م��ازن«  »أب���و  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
االنتخابات  إجراء  موعد  تحّدد  سوف  التي  للمراسيم 

التشريعية الفلسطينية، انتهزها مناسبة ألدعو األخوة 
بخيار  التمّسك  إلى  كافة  الفلسطينية  الفصائل  في  
السلطة  على  للصراع  ليس  االتجاه  وإل��ى  المقاومة 
بل لبناء مجتمع المقاومة الذي سيجد كل واحد منكم 
في  المتنوع  والكفاح  النضال  مواقع  في  ممثالً  نفسه 
التشريعي كما في  المجلس الوطني كما في المجلس 
الحكومة واإلدارة وفي األساس و قبل أي شيء آخر في 

موقع المقاومة قبل مواقع السلطة«. 
وإذ اعتبر أن »إسقاط حق العودة يمّثل مدخالً إلسقاط  
القضية الفلسطينية وطمس هويه الشعب الفلسطيني 
الذي أُخرج من دياره بغير حق«، أكد »باسم الشعب 

اللبناني رفضنا ومقاومتنا أي محاولة لفرض التوطين 
تحت أي عنوان من العناوين«. ودعا جميع االتحادات 
واإلسالمية  العربية  كما  والقارية  الدولية  البرلمانية 
المتّصلة  والبرلمانية  الدولية  ال��ق��رارات  تأكيد  إل��ى 
مواصلة  في  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  بقضية 
الضغوط لوقف االستيطان الصهيوني، خصوصاً تلك 
التي نشأت في أعقاب توقيع الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب لقراره المشؤوم باعتبار القدس عاصمة 
ُسّمي  لما  والترويج  المحتّل  اإلسرائيلي  للكيان  أبدية 
النحر »فللقدس  إلى  الكيد يرتد  القرن وها هو  بصفقة 

مقاوموها ورب يحميها«. 
على  الصحي  الوضع  وتدهور  خطورة  »من  وحّذر 
نحو خطير في قطاع غزة جّراء تفّشي جائحة كورونا 
القطاع  على  المفروض  الجائر  الحصار  يفاقمه  والذي 
واألراضي  الغربية  الضفة  على  ينسحب  نفسه  واألمر 

الفلسطينية المحتلة«. 
لتأمين  للتدخل  مدعو  الدولي  المجتمع  »إن  وقال 
المحاصرة  الفلسطينية  المناطق  لكل  اللقاحات 
واعتبار أي محاولة إسرائيلية الستخدام هذا العنوان 
اإلنساني، سالحاً لالبتزاز يمّثل جريمة إرهابية تضاف 

إلى سجلها اإلرهابي«.
وفي الختام، شكر الرئيس بّري إيران »قائداً ومجلس 
والعقل  القلب  في  فلسطين  إلبقائهم  وشعباً،  شورى 

والوجدان وأولوية تتقدم كل أولويات األّمة«.
شكرا  اإلط��ال��ة،  على  »ع��ذرا   : ب��ري  الرئيس  وختم 
للجمهورية اإلسالمية في إيران قائدا ومجلس شورى 
وشعبا إلبقائهم فلسطين في القلب والعقل والوجدان 

وأولوية تتقدم كل أولويات األمة. 
نعم هي فلسطين .. هي القدس. . هي الضفة.. هي 
 .. األنبياء  أرض   .. النهر  إلى  البحر  من  والقطاع  غزة 
إال  تستعاد  وال  تحمى  ال  ألهلها  هي  الشهداء.  ومثوى 

بالوحدة وبسواعد المقاومة . 
وشهداء  وشهدائكم  لشهدائنا   .. لفلسطين  سالم 

فلسطين والحرية لالسرى«. 

بري يلقي كلمته عبر الفيديو أمام المؤتمر البرلماني الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية المنعقد في طهران  )حسن ابراهيم(

خفاياخفايا

قالت مصادر حقوقية إن بعض النقاش المرافق 
لألزمة الحكومية والحديث عن اعتبار المرجع 
الحاسم في مصير الحكومة هو مجلس النواب 

وليس الفيتو الرئاسي سيفتح الباب لتعديل 
دستورّي يتمثل باالحتكام الى مجلس النواب 

بنصاب الثلثين وإلزامية إحالة التشكيلة الحكوميّة 
إلى مجلس النواب بمهلة ثالثة شهور.
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مو�شى: مجل�ض النواب ُيمكنه

الت�شهيل بين بعبدا وبيت الو�شط
أنه  موسى    النائب  ميشال  والتحرير   التنمية  عضو  كتلة  رأى 
اإليجابية  ليبلور  في  لبنان   معين  مناخ  هناك  يكون  أن  »يجب 
في ملف تشكيل الحكومة«، مشيراً إلى أن  رئيس  مجلس النواب   
بشيء  يقوم  أن  وسيحاول  األمور،  تسهيل  سيحاول  بّري   نبيه 

ليساهم بإنتاج حكومة.
الموجودة  »الظروف  أن  إلى  تلفزيونية،  مداخلة  في  ولفت 
صيغة  إلى  الوصول  من  بد  وال  آخ��ر،  اعتبار  أي  من  أهم  اليوم 
ويجب  استثنائية،  تحركات  وج��ود  تحّتم  وال��ظ��روف  معينة، 
األمين  جهود  وعن  الفرقاء«.  جمع  وهو  واحد  باتجاه  الذهاب 
»إن  أنه  موسى  اعتبر  نصرالله ،  حسن  الله   السيد  لحزب  العام 

صبت كل الجهود بمكان واحد فهذا هو المطلوب«.
الحكومة،  تأليف  مع  يبدأ  النواب  مجلس  »دور  أن  وأوض��ح 
دور  وال  عدمها،  من  الثقة  وإعطاء  ال��وزاري   مناقشة  البيان  أي 
بوضعية  يقوم  أن  يمكنه  ال  فالمجلس  النواب،  لمجلس  هنا  آخر 
بين   األمور  تسهيل  محاولة  باستثناء  الحكومية  األمور  لتقديم 

الفرقاء  بتواصل  المجلس  يمّثل  من  وخير  الوسط،  و بيت  بعبدا  
هو بّري«.

ومنها  بتعديل  الدستور   يطالب  ما  منها  التي  االقتراحات  وعن 
محتوى  عن  النظر  »بصرف  ق��ال  بتعديل  الطائف ،  يطالب  ما 
والنقاشات  حكومة،  تشكيل  هو  ملّح  أمر  أمام  نحن  االقتراحات، 
مجلس  ثلثي  وموافقة  وق��ت  إل��ى  تحتاج  والطائف  بالدستور 
النواب، وبالتالي ال أقّدر أن يكون هناك تالزم مطلق بين الحكومة 

الطائف«. وتعديل 

حزب اهلل ومنظومة 

الما�سي« »عقده 

{ السيد سامي خضرا
»العقد  من  حبًة  إال  الحسن  القرض  جمعية  ُتشكُل  ال 
لمجتمع  المتكاملة  المنظومة  منه  تتألف  التي  الماسي« 

والمقاومة. الجهاد 
وصغارهم  األع���داء  ���ر  َوَتّ الحسن  ال��ق��رض  فنشاط 
القصص  وُيحيكون  أطوارهم  عن  يخرجون  وجعلهم 
اليوم  أُنشئت من  التي  الجمعية  حول دور ونشاط هذه 
فكان  الزُّالل  كالماء  وصافيٍة  كالثلج  ناصعٍة  ِبنيٍة  األول 
وصلت  ما  إلى  وصلت  أن  إلى  التوفيقات  بهذه  َنَمت  أن 
ومجتمعها  ألهلها  متيناً  درعاً  شكَّلت  حيُث  اليوم  إليه 
التي  المفترسة  الوحشية  الوجودات  وجه  في  ومتراساً 

تحيُط بها.
الحاقدين  حفيظة  أث��ار  الجمعية  هذه  عن  ُعلِم  وما 

والمبغضين فكيف لو علموا بما هو أهّم وأعظم؟!
ال��ذي  ال��م��اس��ي«  »العقد  ِبَبقية  علموا  ل��و  وك��ي��ف   
بالمناسبة(  سرياً  ليس  )وه��و  المقاومة  درع  ُيشكِّل 
التي  المؤسسات  من  مفخرة  سلسلٍة  عبر  يهتّم  والذي 
واإلستشفائية  والتعليمية  الصحية  بالجوانب  ُتعنى 
الفقراء  حاالت  ومتابعة  واإلعالمية  والبيئية  والزراعية 
التي  المؤسسات  كذلك  والمستضعفين  الفاقة  وأول��ي 
على  يوماً  تبخل  لم  والتي  الَخَدماتية  بالشؤون  تهتّم 
ر  شعبها الذي تحترمه ويحترمها بكّل ما يحتاجه وُيَيسِّ

أُموَره وإْن كان ُشربة ماء.
فيه  أو  مجازياً  تعبيراً  ليس  هذه  الماء  شربة  وتأمين 

مبالغة بل هو حقيقٌة واقعية ولها قصٌة مستقلة:
خاصًة  منهم  والمسؤولين  اللبنانيون  يعلم  فهل 
وكذلك وسائل اإلعالم وباألخص المسؤولين األميركيين 
المعنيين بتخريب الوضع اللبناني، هل يعلم كّل هؤالء 
بأّن هناك مشروعاً عمره أكثر من ثالثين عاماً ُيوفِّر مياه 
الشرب للضاحية وكّل العابرين والقاصدين أُطلِق عليه 
ن وبشكٍل يومي وعلى  اسم »مشروع العباس« وهو ُيؤمِّ

مدار الساعة مياه الشرب العذبة الُمتاحة لكّل قاصٍد!
ال  حضارية  وخطوة  وَمظهٌر  موقٌف  ذاته  بحّد  وهذا 

نظير لها في هذا البلد.
ومعيشته  شعبها  راحة  على  تحرُص  التي  فالقيادة   
القيادة  هي  وتربيته  وتعليمه  وغذائه  وصحته  وأمنه 
أحٌد  يطلب  أن  دون  ومن  بالفطرة  الناس  ُيحّبها  التي 

منهم ذلك.
الذي  وغيظه  حقده  بعض  ُمفرغاً  أرعن  يأتي  ثم  ومن 
عن  سطحية  سخيفة  بطريقة  ليتساءل  أحالمه  أرَّق 
َعلِم بتفاصيل  نشاط وتأثير هذه المؤسسات، فكيف لو 
ُتقدمه  ما  مع  ُيقاس  ال  بما  للناس  ُتقّدمها  التي  الخدمات 

الدولة الناسية لمواطنيها فأصبحت منسيًة من ِقَبلهم!
الحمالت  ت��وال��ي  م��ن  المراقب  يحار  ه��ذا  ك��ّل  وبعد 
وهي  الله  ح��زب  على  المتكّررة  العدائية  األميركية 
إما  غالباً  والتي  والهفوات  قطات  بالسَّ مليئٌة  حمالٌت 
أهدافها  إلى  تصل  ال  وإما  مؤثرة  تكون  ال  أن  إلى  تنتهي 
وإما وهذا األخطر عليهم أن ُتعطي نتائج عكسية بخالف 

ما أراد الُمعتدون!
النتيجة  تكن  لم  الحسن  القرض  من  النَّْيل  غزوة  فمع 
فقط تفويتاً ألهداف المعتدين إنما كانت فرصة لمزيٍد من 
ر في وجدان الناس واإللتفاف الواثق الذي رفع من  الَتّجذُّ

ط له. شأن المؤسسة المستهدفة وأعطاها دفعاً لم ُتخطِّ
الخطوات  ه��ذه  ي��رى  عندما  ال��م��رء  يستغرب  ب��ل 
مؤسسات  يمتلك  الله  حزب  أّن  س��راً  فليس  المرتبكة 
وَمن  المحيط  كّل  تشمل  واسعة  تأثيراٍت  ذات  متكاملة 

أراد أن يستفيد.
لمسيرة  الحصين  ال���درع  تشكل  المنظومة  وه��ذه 
اإللتفاف  وه��ذا  القوة  هذه  نرى  ِل��ذا  الُمظفَّرة  المقاومة 
بما  المسيرة  لهذه  الناس  ُيْمِحُضها  التي  الثقة  وهذه 

يصعب أن تتوفر مع أّي كياٍن معنوٍي ُمفترض.
والشيء الذي ُيمّيز العاملين في كّل هذه المؤسسات 
التواضع  هو  نشاطهم  واَتَّسع  مسؤوليتهم  َكُبرت  مهما 
الناس  أم��ور  لتيسير  والمساعدة  الحسن  وال��ُخ��ل��ق 
مقابالً  ألنفسهم  يطلبوا  أن  دون  من  الدائمة  واإلبتسامة 
وليس  تعالى  الله  لوجه  يعملون  أنهم  يعلمون  ألنهم 

ألشخاص ُمحدَّدين.
وهذا األمر قلَّما نجده في بيئة أخرى.

من  النوعية  هذه  كما  العاملين  من  النوعية  وه��ذه 
التي  األم  اإلسالمية  الثورة  سنخ  من  هي  المؤسسات 

يقتدون بها.
هكذا شعب وهكذا قيادة يستحقون كّل تقدير ترخص 

أمامه بهارج العالم.

ن�شاطات

� عقد رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط اجتماعاً عبر تقنية 
الفيديو مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف بمشاركة القيادي في الحزب حليم 
بو فخر الدين، وجرى عرض مختلف األوضاع والمستجدات السياسية، باإلضافة إلى الجهود 

المبذولة في مكافحة وباء كورونا والتطورات الحاصلة على هذا الصعيد لناحية اللقاحات.
� غّرد النائب اللواء جميل السّيد عبر حسابه على »تويتر«، قائالً »ليت وسائل اإلعالم، ال 
سيما الصحف والتلفزيونات، تتوقف عن نشر كّل أخبار السياسة والسياسيين ومهاتراتهم، 
وترّكز أخبارها فقط على شؤون الناس وتسمية المسؤولين المقّصرين عن معالجة حاجات 
الناس الصحية واألمنية والمالية والمعيشية والخدماتية، وغير هيك، مضيعة وقت وطق 

حنك وتلف أعصاب الناس«.
أنه »عندما نكون أقرب من هموم  النائب أنور جمعة عبر حسابه على »تويتر«،  � اعتبر 
الناس ونصغي إلى آالمهم ونلّبي حاجاتهم ُنصبح على قدر المسؤولية أمام شعبنا، هدية 
حزب الله ألهله في بعلبك الهرمل والبقاع: 3 ماليين و500 ألف ليتر مازوت ل�20000 عائلة. 

في البقاع الغربي: 216 ألف ليتر مازوت ل�920 عائلة، الكميات ُوّزعت مع بدء العاصفة«.
التواصل  عبر  مواقع  تصريح  في  وه��اب ،  العربي«  وئ��ام  »التوحيد  حزب  رئيس  لفت 
أّن »الشعب اللبناني  ُيطالب بنزع السالح غير الشرعي وحّل الميليشيات  اإلجتماعي ، إلى 
داخل  الواليات المتحدة األميركية . كما يطالب  الجيش األميركي  بتأمين تداول للسلطة بطريقة 

سلمية وحضارية حفاظاً على ما تبّقى من ديمقراطية«.
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عبيد ات�ضل بموراغا: ندين الإجراءات الأميركية �ضّد كوبا 

والإرهاب الحقيقّي هو الحتالل والعن�ضرية والتطرف وداعموه

دانت فر�ض عقوبات على المقداد

»اأمل«: لت�ضكيل حكومة َمَهّمة اإنقاذية 

تفّعل عمل ال�ضلطة التنفيذية

قدماء القوى الم�ضلحة: الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية

ال�ضمان �ضبه الوحيد لبقاء لبنان  

الوفد اللبناني يت�ضّدى لت�ضويب »اإ�ضرائيل« على المقاومة في مجل�س حقوق الإن�ضان

ارتفاع خطير لعدد �ضحايا كورونا 

ومنا�ضدة طبّية للتزام المنازل وتمديد الإقفال

الم�صاعي الخّيرة لإعادة الو�صل 

بين المعنيين بت�صكيل الحكومة

{ عمر عبد القادر غندور*

المسؤولية،  انعدام  االه��ت��راء،  االستعصاء،  الفلتان،  الفوضى،  االنهيار، 
اليأس، النزف، المرض، الخداع، الكذب، كلها مفردات تجد في الواقع اللبناني 
التربة الصالحة للعيش والتناسل والتوالد تتغذى من تنّوعات »القبائل اللبنانية« 

التي ُوصفت في زمن التكاذب ب� »الفسيفساء الفريدة«!
ما علينا...

ل��ب��ن��ان ي��ع��ي��ش ال��ي��وم أق��س��ى ظ����روف ال��ع��ي��ش ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى الصحي 
احترامنا  مع  أشهر،  ستة  منذ  حكومة  غير  من  واالجتماعي  واالقتصادي 
وكأّن  الشواذ،  هذا  والعقد  الحّل  أهل  يضير  وال  األعمال،  تصريف  لحكومة 

البالد تنعم بالخير والبحبوحة والعافية!
ال نريد ان ندخل في تفاصيل المعوقات التي تحول دون تشكيل حكومة لم 

يكن لبنان بحاجة إليها كما حاجته إليها اليوم.
ُيحكى اّن الثنائي الشيعي ينشط لنزع األلغام المزروعة على طريق بعبدا 
بما  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  ويقوم  الوسط،  وبيت 
في  الفرنسية  والسفارة  المبعثرة،  والكاسيتات  األوراق  للملمة  عليه  يقدر 
بيروت على خط المعالجات، وباألمس أطلق غبطة البطريرك الماروني دعوة 
صريحة لذات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لطّي سوء التفاهم بينهما، 
ال بل طالب رئيس الجمهورية باعتباره »أب الكّل« أن يدعو الرئيس المكلف الى 
اجتماع ُيمّهد إلعادة التواصل والتفاهم ألّن الوقت ال يرحم والبالد والشعب 

في وضع مأساوي ال يبّرر أّي تأخير في تشكيل الحكومة.
من  فريق  ك��ّل  ل��دى  والضعف  القوة  نقاط  تعداد  في  البعض  انشغل  وإذا 
المعنيين، فإنه يستهلك الوقت دون فائدة. وإذا ظّن البعض اآلخر أّن الترياق 

سيأتي من الخارج فهو واهم وملتبس.
أما من ينتظر جالء التحّوالت الكبيرة في العالم والجوار لترتيب أوراقه فهو 

اآلخر غير سوي...
لبناننا قد يعني اللبنانيين كثيراً، ولكنه ال يعني شيئاً لآلخرين وال يكاد يبيّن 
على خارطة العالم، فلننزل عن الشجرة ولننظر الى واقعنا بعين الواقع وليس 
بالعين التي تنظر وال ترى إال غروراً، ولم يعد لدينا الكثير من الوقت لنصرفه 

على المكائد والمضار...
األطراف  بين  البين  ذات  اليوم إلصالح  تنطلق  التي  الخيّرة  المساعي  كّل 

المتخاصمة، يجب مواكبتها بالتشجيع والمؤازرة والتوفيق.
أّم  دمعة  تساوي  ال  الحكومة  بتشكيل  المعنيّين  بين  الخالف  نقاط  وك��ّل 

لبنانية تخشى على أوالدها من الجوع والمرض والعوز...

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي  ال��خ��ارج��ّي��ة  عميد  اعتبر 
اإلدارة  تفرضها  التي  العقوبات  أّن  عبيد،  قيصر  االجتماعي، 
األميركية على دول وأحزاب ومؤسسات وأفراد، تضرب عرض 
لشريعة  تكريس  وهي  الدولية،  والمواثيق  بالقوانين  الحائط 

الغاب ومنطق الغطرسة واالستبداد.
في  الكوبّي  السفير  مع  هاتفّية  محادثة  خالل  عبيد  وأكد 
أّن قرار اإلدارة األميركّية بإدراج كوبا  لبنان ألكسندر موراغا، 
هو  اإلرهاب،  دعم  بذريعة  السوداء«  األميركية  »القائمة  على 
اعتداء صارخ على دولة ذات سيادة، وقفت على الدوام موقفاً 
جانب  والى  العالم،  في  والمحّقة  العادلة  للقضايا  مناصراً 

فلسطين والمقاومة المشروعة ضّد االحتالل والعدوان.
وبسبب  الحالية  األميركية  اإلدارة  أّن  إل��ى  عبيد  ولفت 
الممارسات  لكّل  وال��راع��ي��ة  ل��إره��اب  الداعمة  سياساتها 
العنصرّية، وضعت الواليات المتحدة في مواجهة غير مبّررة 
الدفاع  حّق  تمارس  التي  والشعوب  ال��دول  من  العديد  مع 
المشروع عن أرضها وسيادتها. وهذه السياسات التي اتبعتها 

اإلدارة األميركية شكلت تهديداً لألمن والسلم الدوليين.
احترام  ض��رورة  على  نشّدد  إذ  إننا  بالقول:  عبيد  وختم 
مع  الكامل  تضامننا  نؤكد  شعوبها،  وإرادة  ال��دول  سيادة 
ونرفض  ضّدها،  اإلج��راءات  بشّدة  وندين  كوبا،  جمهورية 
اإلرهاب.  لتصنيف  األميركية،  اإلدارة  تضعها  التي  المعايير 
ألّن اإلرهاب الحقيقّي يتجّسد باالحتالل والعنصرية والتطرف 

وداعميه.

دعا المكتب السياسي في حركة أمل إلى 
»استخدام  وعدم  الشخصية  الخالفات  نبذ 
في  السياسي  ال��ت��وت��ر  لتأجيج  المنابر 
مطلقيها«.  حتى  تفيد  ال  شعبوية  خطابات 
حكومة  تأليف  ف��ي  ب����«اإلس���راع  وط��ال��ب 
التنفيذية  السلطة  عمل  تفّعل  إنقاذية  َمَهّمة 
وُتطلق مرحلة إصالحات جدية مبنية على 

أساس المصلحة الوطنية والمواطنة«. 
في  للحركة  السياسي  المكتب  واعتبر 
المنصة  عبر  ال��دوري  اجتماعه  بعد  بيان 
اإلقفال  ب��إج��راءات  التزاماً  اإللكترونية، 
التفّشي  أن  حايك،  جميل  برئاسة  العام، 
الجهاز  قدرة  وعدم  كورونا  لوباء  السريع 
يتصّدر  استيعابه،  على  والطبي  الصحي 
اللبنانية،  الساحة  على  األول��وي��ات  سلم 
باب  وم��ن  ع��م��وم��اً،  »اللبنانيين  داع��ي��اً 
الكامل  االل��ت��زام  ض���رورة  إل��ى  ال��ح��رص، 
اإلقفال  فترة  خ��الل  المتخذة  ب��اإلج��راءات 
العام، وعدم االستهتار أو تجاوز التعليمات 
المجتمع  صحة  على  حرصاً  واإلج��راءات، 

والوطن«.
وتوجه إلى »مسؤولي الصحة واإلسعاف 
أمل،  حركة  في  المدني  والدفاع  الرسالي 
وسنداً  عوناً  عادتهم،  كما  دائماً  ليكونوا 

للبنانيين جميعاً على ساحة الوطن«.
إص���دار  »أم����ام  المجتمعون  وت��وق��ف 
لقاح  استيراد  ق��ان��ون  النيابي  المجلس 
واالستخدام  متعّددة،  مصادر  من  كورونا 
لمكافحة  الطبية  للمستلزمات  المستجد 
هذه  »ترجمة  إل��ى  ودع��وا  ك��ورون��ا«.  وب��اء 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الخطوة من خالل 
لبدء استيراد اللقاحات من مصادر موثوقة 
الطبية  ال��ج��ه��ات  م��واف��ق��ة  على  وح��ائ��زة 
وكذلك  ممكن،  وق��ت  أس��رع  ف��ي  المعنية، 
والطبية  الصحية  الطواقم  إمكانات  تعزيز 
والفروع  المراكز  واستحداث  المناطق  في 
المرضى  م��س��اع��دة  م��ن  للتمّكن  الطبية 

والمصابين«.
تأليف  ف���ي  اإلس�����راع  »ع��ل��ى  وح���ّث���وا 
على  المتالحقة  األزمات  لمعالجة  الحكومة 
الساحة اللبنانية في لحظة سياسية مهّمة 
السياسي  المشهد  ص��ورة  في  وت��ح��والت 
الخالفات  »نبذ  إل��ى  ودع��وا  العالم«.  في 
الشخصية، وعدم استخدام المنابر لتأجيج 
شعبوية  خطابات  في  السياسي  التوتر 
يعاني  وق��ت  ف��ي  مطلقيها،  حتى  تفيد  ال 
واقتصادي  اجتماعي  وضع  من  المواطن 

يستوجب من الجميع اإلصرار على اإلسراع 
في تأليف حكومة َمَهّمة إنقاذية، تفّعل عمل 
السلطة التنفيذية وُتطلق مرحلة إصالحات 
جّدية مبنية على أساس المصلحة الوطنية 

والمواطنة«.
البوصلة  هي  فلسطين  »وألن  وتابعوا 
مواجة  في  األح��رار  التقاء  ونقطة  األساس 
ال��م��ت��ك��ّررة وم��ح��اوالت رسم  االع���ت���داءات 
التي  التطبيع،  بوابة  من  جديدة  خرائط 
تبقى  الفلسطينية،  القضية  وأد  تحاول 
المحتلة  فلسطين  في  البطلة  االنتفاضة 
هي الرّد على كل هذه المخططات. والمؤتمر 
لدعم  طهران  في  اليوم  ينعقد  الذي  الدولي 
يشكل  الفلسطينية،  االنتفاضة  واحتضان 
المؤمنين  كل  جهود  لتضافر  طريق  خارطة 
فلسطين.  تحرير  أجل  من  المقاومة  بخيار 
في  ب��ّري  نبيه  الرئيس  ق��ال   كما  وتماماً 
اإلم��ام  علمنا  »كما  االفتتاحية  الجلسة 
لحماية  ال��س��اه��رة  العين  لنكون  ال��ص��در 
أجل  من  جهد  كل  من  الفلسطينية  القضية 
الفلسطينية،  الوطنية  ال��وح��دة  تصليب 
المشروع  قيام  في  الزاوية  حجر  وتشكيل 
والتحّرر  المقاومة  في  الفلسطيني  الوطني 
الفلسطينية  ال��دول��ة  وق��ي��ام  وال���ع���ودة 

القدس«. وعاصمتها 
أطلقت  ال��ت��ي  »اإلي��ج��اب��ي��ات  أن  ورأوا 
نيابية  انتخابات  إلى  الدعوة  ديناميتها 
تفتح  أن  شأنها  من  فلسطين،  في  ورئاسية 
وحدة  وتدعيم  الفلسطينية  المصالحة  باب 
المخططات  مواجهة  في  الفلسطيني  الصف 

األميركية«. اإلسرائيلية  العدوانية 
وأشاروا إلى أنه »في ظل الوضع الداخلي 
األميركية  المتحدة  الواليات  في  المأزوم 
بايدن  ج��و  تنصيب  بمراسم  واالن��ش��غ��ال 
في  األميركية  اإلدارة  تستمر  جديداً،  رئيساً 
السلبية  بالتحّوالت  عابئة  غير  عنجهيتها 
في  األميركية  السياسة  تشهدها  ال��ت��ي 
على  العقوبات  من  المزيد  وفرض  العالم، 
على  والتجرؤ  بل  الخنوع،  سياسة  رافضي 
تستوجب  سابقة  في  الدينية  المقدسات 
تحركاً  الدولية  والمؤسسات  الهيئات  من 

لمنع تطبيقها«. عاجالً 
ودان�����وا ف���رض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى وزي���ر 
ال��خ��ارج��ي��ة ال���س���وري ف��ي��ص��ل ال��م��ق��داد، 
تخطي  في  إمعاناً  تشّكل  أنها  معتبرين 

األصول الديبلوماسية بين البلدان.

أن  المسلحة«  القوى  قدماء  »رابطة  أكدت 
المؤسسة العسكرية هي الضمان شبه الوحيد 

لبقاء لبنان  واستعادة عافيته.
»صمت  أم��س  بيان  ف��ي  ال��راب��ط��ة  وق��ال��ت   
والوفاء  والتضحية  للشرف  متفِرّغاً  الجيش 
فتكلم اآلخرون وتفَرّغوا للثرثرة بكالم ال يقبله 
على  العسكرية  المؤسسة  استعصت  عقل. 
إلى  فلجأوا  واإلع��الم��ي  السياسي  االخ��ت��راق 

الكالم الموارب والملتوي«.
باتهامات  األكبر  الصامت  »رموا  أضافت 
تجاوزت كل حدود، وتذَرّعوا بحرية التعبير 
واأللفاظ  المهين  الكالم  ليطلقوا  الرأي  وإبداء 

لّما كان للجيش وحده  النابية بحقه. ولكن، 
وهو  القضاء،  إلى  اللجوء  في  الحق  يعود 
وحده الخاضع للقانون والقضاء، ولما كانت 
كرامة لبنان واللبنانيين، ومنهم العسكريون 
المتقاعدون، من كرامة الجيش، تؤكد رابطة 
تقف  أنها  اللبنانية  المسلحة  القوى  قدماء 
نفسها  وتضع  العسكرية  المؤسسة  وراء 
الحقيقي  الضمان  لتبقى  وتدعمها  بتصرفها 
واس��ت��ع��ادة  لبنان  لبقاء  ال��وح��ي��د  وش��ب��ه 
الوطنية  المصلحة  إش��ارة  وره��ن  عافيته، 
اللبنانية  ال��ح��ض��اري��ة  وال��رس��ال��ة  العليا 

الجامعة«.

في  والمغتربين  الخارجية  وزارة  أعلنت   
الوطني  تقريره  ناقش  لبنان  أن  أمس،  بيان 
الثالث ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل 
حقوق  مجلس  ف��ي  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  لحالة 

اإلنسان في جنيف. 
من:  كل  عن  ممثلين  اللبناني  الوفد  وضم 
رئاسة الحكومة، وزارة الخارجية والمغتربين، 
وزارة  الوطني،  الدفاع  وزارة  العدل،  وزارة 
لقوى  العامة  )المديرية  والبلديات  الداخلية 
األمن  لقوى  العامة  والمديرية  العام،  األم��ن 
الداخلي(، المديرية العامة ألمن الدولة، وزارة 
العامة،  الصحة  وزارة  والتجارة،  االقتصاد 
االجتماعية،  ال��ش��ؤون  وزارة  العمل،  وزارة 
الهيئة  ال��ع��ال��ي،  والتعليم  التربية  وزارة 
الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الحوار 
اللبناني الفلسطيني وبعثة لبنان الدائمة لدى 
المنظمات الدولية في جنيف. وترأسه مندوب 
والمنظمات  المتحدة  األمم  لدى  الدائم  لبنان 

الدولية في جنيف، السفير سليم بّدورة.
هذا  ف��ي  ش���ارك  لبنان  أن  إل��ى  وأش����ارت 
االستعراض »وفاًء اللتزاماته الدولية وانطالقاً 
مع  البّناء  الحوار  بأهمية  الراسخ  إيمانه  من 
اإلنسان  حقوق  حالة  لتعزيز  الدولية  األسرة 
تناول  وق��د  ال��ب��الد.  ف��ي  العامة  وال��ح��ري��ات 
التقرير الوطني الثالث التقّدم المحرز في تنفيذ 
االستعراض  آلية  عن  ال��ص��ادرة  التوصيات 
السابقة عام 2015 والبالغ عددها 219 حيث 
 85 134 توصية، وأخذعلماًب�  قبل منها لبنان 
توصية متبقية، هذا ومن دون إغفال التحديات 
إلى  والحاجة  لبنان  يواجهها  التي  المختلفة 

زيادة الدعم الدولي لتحقيق التقدم المأمول«.
رئيس  ألقاها  كلمة  النقاش  جلسة  وتخلل 
المتعلقة  التطورات  آخر  »على  فيها  ركز  الوفد 
مختلف  على  البالد  في  اإلنسان  حقوق  بحالة 
الصعبة.  الراهنة  األوض��اع  ظل  في  األصعدة 
دول   105 ال��ن��ق��اش  جلسة  ف��ي  ش���ارك  وق��د 

التي  والصعوبات  بالتحديات  غالبيتها  أقّرت 
علماً  وأخذت  معه،  وتعاطفت  لبنان  يواجهها 
تحقيق  على  لبنان  وحثت  المحرز  بالتقدم 
قام  المداخالت  هذه  مع  وتفاعالً  منه.  المزيد 
ب��اإلدالء  اختصاصه  حسب  كل  الوفد  أعضاء 
حول  إضافية  توضيحات  تضمنت  ببيانات 
والتحديات  المنّفذة  والتدابير  البرامج  أب��رز 

الواجب معالجتها«.
وأش�����ارت إل���ى أن���ه »ع��ل��ى ج���ري ع��ادت��ه 
هذه  استغالل  اإلسرائيلي  العدو  وفد  ح��اول 
المناسبة للتصويب على حزب الله )المقاومة 
اللبنانية( والتقليل من شأن الدولة اللبنانية، 
بقوة  التصدي  إل��ى  اللبناني  بالوفد  دف��ع  ما 
سجله  إظهار  وإلى  واالفتراءات  المزاعم  لهذه 
حقوق  وبانتهاكات  باإلجرام  الزاخر  الحقيقي، 

اإلنسان الفلسطيني والعربي«.
أنه »في نهاية الجلسة أشادت  إلى   ولفتت 
الوفد  بجدية  اإلنسان  حقوق  مجلس  رئيسة 

مجريات  مختلف  م��ع  تعامله  ف��ي  اللبناني 
ومقاربته  المثارة  الدقيقة  والقضايا  النقاش 
عبر  المشاركة  وكانت  للنقاش.  التفاعلية 
الممارسات  مع  تماشياً  المسبق  التسجيل 
السامية  المفوضية  تحّبذها  التي  الفضلى 
والتدابير  األوض��اع  ظّل  في  اإلنسان  لحقوق 
كورونا،  جائحة  فرضتها  التي  االستثنائية 
وتالها مداخالت من الوفد لمزيد من التوضيح. 
ما سّهل على الوفد استثمار الوقت المّخصص 

للبنان وهو 70 دقيقة بأفضل طريقة ممكنة«.
ممثلي  »جهود  الخارجية  وزارة  وثّمنت   
الوطنية  »اآللية  اعضاء  والهيئات  ال��وزارات 
الصادرة  التوصيات  ومتابعة  التقارير  إلعداد 
هيئات  ومساهمات  الدولية«،  الهيئات  عن 
التي  ال��م��ش��اورات  خ��الل  ال��م��دن��ي  المجتمع 
تلتها،  التي  وتلك  التقرير  صياغة  تخللت 
على  »اإلسكوا«  مقّدمهم  وفي  الشركاء  ودعم 

التسهيالت اللوجستية والتقنية«.

لجهة  الخطير  الجنوني  ارتفاعه  كورونا  فيروس  عّداد  يواصل 
اإلصابات والوفيات، في حين يناشد األطباء التزام المنازل وتمديد 

فترة اإلقفال العام. 
3144 إصابة جديدة  فقد أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 
إلى  المثبتة  للحاالت  التراكمي  العدد  رفعت  لبنان،  في  بكورونا 
وفاة جديدة، رفعت اإلجمالي  حالة   53 ُسّجلت  كذلك،   .255956

إلى 1959.
باألرقام  ُيبّين  والذي  ال��وزارة،  نشرته  الذي  الجدول  وبحسب 
فإن  اللبنانّية،  والبلدات  األقضية  على  كورونا  إصابات  توزيع 

المناطق الثالث التي سّجلت أعلى نسب إصابات هي :
المرتبة األولى: الحدث )قضاء بعبدا( 65 إصابة.

المرتبة الثانية: األشرفية )قضاء بيروت( 63 إصابة.
المرتبة الثالثة: الدكوانة )قضاء المتن( 56 إصابة.

 نصيحة سالم
ووّجه البروفسور فيليب سالم نصيحة بالغة األهمية للبنانيين 

في اطار عالج فيروس كورونا.
األولى  بطريقتين  اإلنسان  يقتل  كورونا  »فيروس  سالم  وقال 
تجميد الدم بعد دخول الفيروس إلى جسم اإلنسان ما قد يؤّدي إلى 
انسداد الشرايين وإحداث الجلطة في القلب أو الدماغ )ُتسّبب شلالً 
نصفياً( أو الرئة )تقتل فوراً(. أو عبر االلتهابات غير الجرثومية في 

الرئتين«.
وأضاف »على اللبنانيين في بيوتهم عندما يأخذون أّول إشارة 
للدم  مسّيل  أخذ  بكورونا  اإلصابة  من  حّتى  التأّكد  وقبل  للمرض 
الطبيب،  استشارة  بعد  »الكومادين«  إلى  »اإلسبيرين«  أدوية  أي 
أّول يوم يشعر فيه بوجود إشارة  الدم في  ويجب بدء أخذ مسّيل 

إلى أنه قد يكون لديه كورونا«.
الديكساميتازون  أخ��ذ  يجب  ال��دم  مسّيل  جانب  »إل��ى  وق��ال 
فهذا  الكورتيزون،  من  مشتق  أي  أو  الكورتيزون،  من  نوع  وهو 
اإلسبيرين  أن  على  وش��ّدد  الرئتين«.  في  االلتهاب  حصول  يمنع 
في  أخذها  المريض  وعلى  متوافرة  عالجات  والديكساميتازون 

منزله بإشراف طبيب قبل التوّجه إلى المستشفى.
وتابع »ال أعرف عالجاً فّعاالً في الحاالت المتقدمة ال يكون فّعاالً 
في الحاالت المبتدئة للمرض والوقت مهّم ألنه فاصل بين الحياة 

والموت«.
بعد  علمية  إشارة  »ال  قال  كورونا،  فيروس  في  التحّوالت  وعن 
في  مشكلة  تشّكل  كورونا  لفيروس  تحصل  التي    mutationأن

العالج أو اللقاح وال أعتقد أنها ستكون مشكلة كبيرة ».
ستكون   2021 سنة  أن  ورأيها  العالمية  الصحة  منظمة  وعن 
سنة »كورونا بامتياز«، قال »نحن في هذه الكارثة بسبب منظمة 
في  المرض  احتواء  في  ذريعاً  فشالً  فشلت  التي  العالمية  الصحة 

ووهان في الصين«.
ضوءاً  سنرى   2021 سنة  من  الثاني  النصف  في  أنه  ورأى 
الهواء  في  ينتقل  »الفيروس  مضيفاً  كورونا،  موضوع  في  كبيراً 
التباعد  اعتماد  تّم  وإن  حّتى  التجّمعات  منع  في  التشّدد  ويجب 

الجسدي«.
الحكومي  الحريري  رفيق  مستشفى  مدير  كشف  جهته،  من 
فراس أبيض في تغريدة على »تويتر« أن »على مدار األيام القليلة 
بحاجة  جديداً  مريضاً   30 من  أكثر  يومياً  لبنان  سّجل  الماضية، 
ستكون  مأسوي،  أم��ر  ه��ذا  وف��اة،  حالة  و40  المركزة،  للعناية 
هذه  نتعّثر،  أو  نيأس  أن  ينبغي  ال  لكن  صعبة،  المقبلة  األسابيع 

مجرد مرحلة ستمّر«.
وأشار إلى أن ذلك يعتمد على االمور اآلتية »المستشفيات مكتّظة 
حالياً، وهناك حاجة ماّسة إلى المزيد من األسّرة، الطريق االقصر 
االستيعابية  طاقتها  الخاصة  المستشفيات  ترفع  أن  هو  لذلك 
مؤقتاً. بالنظر إلى الوضع المتردي، فإن القيام بذلك التزام أخالقي 

وحتى قانوني، بغض النظر عن أية حسابات مالية«. 
أن  يجب  ولكن  جيد،  اآلن  حتى  اإلغالق  إلى  »االمتثال  وأضاف 
نكون حذرين من اإلنهاك الناتج عنه، وما قد يليه من التفلّت. تحلّي 
ال  ضروريين،  سيكونان  بالعزم،  والسلطات  بالصبر  المواطنين 
حسن  سيساعد  و  اإلغ��الق،  نجاح  دون  من  جيدة  نهايات  توجد 

االمتثال على إبقاء مدته قصيرة«.
القانونية  العقبات  إزال��ة  تمت  أن  »بعد  أن  إلى  أبيض  وأش��ار 
الخدمات  اآلن:  المهم  الموضوع  ق��ادم.  اللقاح  ف��إن  والمالية، 
من  المنهكة  الطبية،  المراكز  تستطيع  »هل  سائالً  اللوجستية«، 
الموارد  هل  فّعالة؟  تطعيم  حملة  تدير  أن  كورونا،  مرضى  عالج 

الالزمة متوافرة؟ هل سيتلقى المواطنون التوعية المطلوبة؟«. 

عراجي: لمساعدة األسر المحتاجة 
أّما رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي فاعتبر 
عبر »تويتر«، أن »التزام التدابير الوقائية بجائحة كورونا واجب 
وعلى  العامة،  السالمة  على  للحفاظ  وديني  وأخالقي  إنساني 
في  قريب  الفرج  الوسائل.  بكل  المحتاجة  األسر  مساعدة  الدولة 

األشهر القليلة المقبلة مع بداية عملية التلقيح«. 
اجتماعاً  جبيل  قضاء  في  األزم��ة  خلية  عقدت  السياق،  وفي   
الحواط  وزي��اد  رميا  أبي  سيمون  النائبين  بمشاركة  إلكترونيا، 
جبيل  مخاتير  رابطة  ورئيس  الخوري  نتالي  جبيل  وقائمقام 
وطبيب  خلفية  ميشال  جبيل  بلديات  اتحاد  ممثل  جبران،  ميشال 

القضاء في وزارة الصحة وسام سعادة.

وتم البحث في سبل دعم المستشفيات في القضاء التي تعالج 
قدرتها  وتوسيع  األس��ّرة  عدد  زي��ادة  ناحية  من  كورونا  مرضى 
الصحية  المؤسسات  دعم  كيفية  الخلية  ودرست  االستيعابية. 
جبيل  قضاء  في  الصحة  وزارة  ومكتب  األحمر  الصليب  والسيما 
المواطنين، باإلضافة  المعاناة عن  لتأمين أجهزة تنّفس لتخفيف 
تعالج  التي  واألدوية  دوري،  بشكل   PCR فحوصات  تأمين  إلى 
الخلية  ستكِوّن  ساعة   48 وخالل  كورونا،  بفيروس  المصابين 
مع  والتواصل  المسائل  ه��ذه  معالجة  كيفية  عن  أولياً  تصوراً 

الجهات المعنية من مستشفيات ووزارة صحة وصليب أحمر.
في  عمشيت  في  وتوابعها  السيدة  رعية  وقف  لجنة  ونّظمت 
من  مواطناً  ل�120  مجانية   PCR فحوص  حملة  الكنيسة  باحة 
لمصابين،  مخالطين  أو  بأعراض  يشعرون  الذين  أو  السن  كبار 

أجراها فريق تمريضي في مستشفى سيدة المعونات الجامعي.
أما بلدية حارة حريك، فاعتبرت أن »وزارة الصحة تصدر منذ 
أشهر جداول بالمصابين بجائحة كورونا، وتتضمن خالفاً للواقع 
أرقاماً غير حقيقية عن أعداد المصابين في بلدة حارة حريك، بحيث 
للمصابين،  الحقيقي  العدد  عن  مضاعفة  أضعافاً  الوزارة  توردها 
رغم مراجعة البلدية الوزارة مراراً وإبالغها األرقام الحقيقية. هذا 
النسبة  أن  يبّين  الذي  البلدية  عن  الصادر  الجدول  من  ثابت  األمر 
األرقام  من   %  20 حدود  في  هي  للمصابين  المتوسطة  المئوية 

الصادرة عن الوزارة«. 
شراء  أّمنت  أنها  بيان  في  حلبا  أزم��ة  خلية  أعلنت  ذل��ك،  إلى 
حلبا  في  أهلنا  تصّرف  في  لوضعهما  األوكسجين،  توليد  جهازي 

لالستخدام المنزلي عند الحاجة.
ومن ناحيتها، أوضحت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه 
»وصلت حاالت الشفاء المخبري والّسريري والّزمني من فيروس 
بيروت،  عدل  قصر  نظارة  وفي  المركزي  رومية  سجن  في  كورونا 
وفي سجن القاصرات إلى /633/ حالة من أصل العدد اإلجمالي 
/645/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /2473/ فحصاً مخبرياً 

)PCR( للنزالء«. 
فحوصات  من  ع��دد  إج��راء  وبعد  حلبا،  سجن  »ف��ي  أضافت 
فصيلة  نظارة  في  إيجابية.  حالة   /13/ تشخيص  تم    )PCR(
القّبة، توجد /3/ حاالت إيجابية. في سجن زغرتا، تم تشخيص 
/10/ حاالت ايجابية. في نظارات وحدة شرطة بيروت، ال توجد 

أي حالة إيجابية.
أّما بالنسبة إلى نظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت 
المنصرمة،  ساعة  ال�/24/  خالل   )PCR Tests( فحوصات 

وتبّين وجود حالَتين إيجابيَتين.
بيان،  ف��ي  العامة  الصحة  وزارة  أف���ادت  ذل��ك،  غضون  ف��ي 
باستكمال فحوص PCR  لرحالت وصلت إلى بيروت وأُجريت في 
المطار بتاريخ 16 كانون الثاني الجاري، وأظهرت النتائج وجود 

ثالث عشرة حالة إيجابية.
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تشدد في تطبيق اإلجراءات... ولكن!  )عباس سلمان(

م�ضتثنون من الحجر الفندقي

جديداً  تعميماً  المدني،  للطيران  العامة  المديرية  أص��درت 
حمل الرقم 5/2، إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات 
اإلج��راءات  حول  ال��دول��ي،   بيروت   مطار   في  العاملة  األرضية 
المتعلقة بالرّكاب القادمين إلى لبنان حتى 2021/1/25 ضمناً.

تاريخ   4/2 رق��م  التعميم  على  »عطفاً  التعميم  في  وج��اء 
2021/1/12، يضاف إلى بند االستثناءات ما يلي: ُيستثنى من 

الحجر الفندقي:
سابقة  إصابة  تؤكد  بمستندات  يتقدمون  الذين  الركاب    -
بفيروس COVID 19  فحص سلبي حديث مع فحص إيجابي 

تزيد مدته عن 15 يوماً.
الركاب الذين أجروا فحص IGG نتيجته إيجابية ُيظهر نسبة 
األضداد بالدم فوق المعدل المطلوب وفق كل تقنية قياس يتقدم 

بها.
عبر  التوحد  ومرضى  الخاصة  االحتياجات  وذوو  المعّوقون 
تقرير طبي يؤكد الحالة )يراجع مسؤول فريق وزارة الصحة في 

المطار الحالة الطبية ويصادق عليها(.
وأضافت »ُيعمل بهذا التعديل وُتطّبق هذه االستثناءات اعتباراً 

من تاريخ 2020/1/18  ولغاية 2021/1/25 ضمناً«.



»المعاهدة الدفاعّية الأمنّية لمحور المقاومة« م�شروع 

قرار اإيرانّي.. وباقري يعّلق على اقتحام الكونغر�س 

انطالق المباحثات التقنّية بين اأنقرة واأثينا في بروك�شل

والم�شالحة الخليجّية توؤثر ب�شكل اإيجابّي على تركيا

ال�شودان يحّذر من ملء »�شّد النه�شة« قبل التو�شل لتفاق 

عن  أم��س،  اإلي��ران��ي،  الشورى  مجلس  في  نائب  كشف 
»معاهدة  بإنشاء  يتعلق  حالياً،  إعداده  يتم  قانون  مشروع 
ألي  المشترك  للتصّدي  تهدف  المقاومة«،  لمحور  دفاعّية 

هجوم »إسرائيلي«.
وقال النائب أبو الفضل أبو ترابي إنه »يتم إعداد مشروع 
قرار المعاهدة الدفاعية األمنية لمحور المقاومة، والعمل جار 

لجمع التواقيع الالزمة لطرحه على المناقشة والتصويت«.
وأضاف أبو ترابي أنه »بناء على مشروع قرار المعاهدة 
الدفاعية األمنية لمحور المقاومة فإنه لو هاجمت »إسرائيل« 
إحدى دول جبهة المقاومة أو أقدمت على اتخاذ إجراء ضدها 
المجموعة  في  األخ��رى  األعضاء  ال��دول  على  يتوجب  فإنه 
واالقتصادية  العسكرية  النواحي  من  مساعيها  كل  ب��ذل 

والسياسية لدرء الخطر بصورة كاملة«.
اإليرانية،  المسلحة  للقوات  العامة  األرك��ان  رئيس  علّق 
مبنى  اقتحام  »ح��ادث  على  أم��س،  ب��اق��ري،  محمد  ال��ل��واء 
األميركي  للرئيس  مؤيدين  قبل  من  األميركي  الكونغرس 

دونالد ترامب قبل فترة«.
وقال اللواء باقري، »لو أردنا إجهاض الحظر فإن السبيل 
جميع  في  قوياً  اإلي��ران��ي  الشعب  يصبح  أن  هو  ذل��ك  إل��ى 
األصعدة، وال بّد من العمل لذلك وفق برنامج محّدد ومعين«، 
لن  إنها  وقالوا  بايران  اإلطاحة  أرادوا  »الذين  أن  إلى  الفتاً 
ترى االحتفال بالذكرى األربعين لثورتها رأوا اقتحام مبنى 

الكونغرس لديهم وذهاب سمعتهم«.
الصهيوني  والكيان  أميركا  بأن  أحد  تصّور  »لو  وأضاف: 

وسائر أعداء الشعب اإليراني سيغيرون نهجهم فهو مخطئ 
تماماً ويتصور عبثاً. إن الجلوس إلى طاولة واحدة وشرب 
األمر  من  يغير  لن  االبتسامات  وتبادل  القهوة  من  فنجان 
شيئاً«، مؤكداً »نحن اليوم في الذروة فيما أعداؤنا سائرون 

في منحدر الزوال والسقوط«.
قبل  من  الكونغرس  اقتحام  إلى  األرك��ان  رئيس  وأش��ار 
قائالً:  الرئاسية،  االنتخابات  على  احتجاجاً  ترامب  مؤيدي 
اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  ترى  ال  أن  أرادوا  »الذين  إن 
قال  برلمانهم.  اقتحام  رأوا  ثورتها  النتصار   40 ال�  الذكرى 
فيما  العالم،  أنظار  أمام  أهدرت  سمعتهم  بأن  مسؤولوهم 
أوس��اط  في  تأهب  حالة  في  العسكرية  قواتهم  أصبحت 
الرئيس  قبل  م��ن  اليمين  أداء  م��راس��م  خ��الل  مجتمعهم 

الجديد«.
ترامب،  دونالد  الرئيس  أنصار  من  مجموعة  واقتحمت 
عقده  خ��الل  الكونغرس  مقّر  ال��م��اض��ي،  األرب��ع��اء  مساء 
التي فاز فيها  الرئاسية  اجتماعات إلقرار نتائج االنتخابات 
الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جّدد فيها الرئيس 

األميركي الحالي رفضه االعتراف بانتصار منافسه.
من  الحقاً  الخاصة  والقوات  الشرطة  وح��دات  وتمّكنت 
المشرعون  ليعلن  المقتحمين  من  الكونغرس  مبنى  تطهير 
غير  االضطرابات  هذه  وأدت  التصويت،  بنتائج  إقرارهم 
على  آخرين   68 واعتقال  أشخاص   5 مقتل  إلى  المسبوقة 
عملية  بتنفيذ  األح��داث  هذه  بعد  ترامب  تعّهد  فيما  األق��ل، 

منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

بروكسل،  البلجيكية،  العاصمة  في  أم��س،  انطلقت، 
التركية  العسكرية  ال��وف��ود  بين  التقنية  المباحثات 

واليونانية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركّية، أن »الجانبين 
الرئيس  بين  اتصاالت  عقب  المباحثات،  عقد  إلى  توصال 
شمال  حلف  ع��ام  وأمين  أردوغ���ان،  طيب  رج��ب  التركي، 

األطلسي، ينس ستولتنبرغ«.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أعلن 
في وقت سابق، موعد انطالق الجولة ال�61 من المحادثات 
 25 اسطنبول  مدينة  في  وأثينا  أنقرة  بين  االستكشافية 

كانون الثاني الحالي.
وانطلقت الجولة األولى من المحادثات االستكشافية بين 
»عادل  لحل  أرضية  تحضير  أجل  من   ،2002 عام  البلدين 
إيجة،  بحر  مشاكل  أجل  من  الطرفان  يقبله  وشامل«  ودائم 
 2016 م��ارس  مطلع   ،)60 )رق��م  منها  جولة  آخر  وعقدت 

بأثينا.
البلدين  بين  المفاوضات  استمّرت  التاريخ،  ذلك  وبعد 
على شكل مشاورات سياسية، من دون أن ترجع إلى إطار 

استكشافي مجدداً.
التركية،  التجارة  وزي���رة  أك��دت  منفصل،  سياق  ف��ي 
أن  أم��س،  بها،  أدل��ت  تصريحات  ف��ي  بكجان،  روه��ص��ار 
»المصالحة الخليجية، ستنعكس إيجاباً على التعاون بين 

تركيا ودول الخليج«.

لقائها  خالل  بها  أدلت  تصريحات  في  الوزيرة  واعتبرت 
أن  تركيا  في  االقتصاديين  المراسلين  جمعية  من  وف��داً 
التعاون  التي تّمت خالل قمة مجلس  المصالحة الخليجية 

الخليجي ال� 41، هي خطوة إيجابية.
وكالة  نقلتها  تصريحات  في  التركية  الوزيرة  وأك��دت 
»األناضول« التركية، أن »هذه المصالحة لن تؤثر فقط على 
إيجابي  بشكل  ستنعكس  بل  الخليج،  بلدان  بين  التعاون 
المنطقة )الخليج(  التعاون بين تركيا من جهة ودول  على 

من جهة أخرى«.
مواصلة  أن  على  متفق  الجميع  أن  بكجان  وبّينت 
صائبة«،  غير  »خطوة  بمثابة  هو  قطر  وحصار  المقاطعة 
حيث  المستجّد،  كورونا  فيروس  وباء  فترة  في  خصوصاً 
البعض،  لبعضها  الحاجة  بأمس  المتجاورة  البلدان  تكون 

على حد تعبيرها.
قمة  في  وقطر  األرب��ع  ال��دول  بين  مصالحة  وحصلت 
من  الخامس  في  عقدت  التي  الخليجي،  التعاون  مجلس 
وأعلنت  السعودية،  العال  مدينة  في  الحالي  الثاني  كانون 

الدول األربع رفع القيود وعودة العالقات.
في  ومصر،  والبحرين  واإلم���ارات  السعودية  وأعلنت 
حزيران 2017، قطع العالقات مع قطر، بينما أغلقت الدول 
ومنعت  القطرية،  الطائرات  أم��ام  الجوي  مجالها  األرب��ع 
القطريين  دخول  وأوقفت  اإلمارة  مع  التجارية  التعامالت 

أراضيها.

النهضة«  ل�«سد  الثاني  الملء  من  أم��س،  السودانية،  الحكومة  ح��ذرت 
اإلثيوبي قبل التوصل التفاق مع مصر وإثيوبيا.

الوزراء،  مجلس  »رئيس  إن  له،  بيان  في  السوداني،  الوزراء  مجلس  وقال 
سد  ملف  لمتابعة  العليا  اللجنة  اجتماع  ترأس  حمدوك،  الله  عبد  الدكتور 
النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية، 

والري والموارد المائية، ومدير جهاز المخابرات العامة«.
وبحث االجتماع سير مفاوضات سّد النهضة والمشاورات التي جرت خالل 

الفترة الماضية بين مختلف األطراف.
الثالثية  المفاوضات  تعثر  بسبب  البديلة  الخيارات  االجتماع  بحث  كما 

التي جرت خالل األشهر الستة الماضية.
وذكر البيان أن »االجتماع بحث سير مفاوضات سّد النهضة والمشاورات 
البديلة  والخيارات  األطراف،  مختلف  بين  الماضية  الفترة  خالل  جرت  التي 

بسبب تعثر المفاوضات الثالثّية التي جرت األشهر الستة الماضية«.
الواقع  األمر  سياسة  بفرض  يقبل  ال  »السودان  أن  ال��وزراء  مجلس  وأكد 

وتهديد سالمة ٢٠ مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل األزرق«، 
مشدداً على »موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق 
قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح األطراف 

الثالثة«.
وأّمن االجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في »ضرورة التوصل 
ويراعي  يحفظ  النهضة  سّد  وتشغيل  ملء  حول  ُملزم  قانوني  اتفاق  إلى 

مصالح األطراف الثالثة«.
سياسة  تتبّنى  ظلت  »إثيوبيا  إن  قال  السوداني  االنتقالي  المجلس   وكان 
فرض األمر الواقع في تعاطيها مع قضاياها المشتركة مع السودان«، مضيفاً 

أن »إثيوبيا تقوم بذلك مستغلة سماحة وصبر السودان في هذا الصدد«.
سد  مسألة  مع  تعاطيها  في  إثيوبيا  تفعله  بما  ذلك  على  المجلس  ودلل 
دون  من  والثانية  األولى  الملء  بعمليتي  »قامت  أنها  إلى  مشيراً  النهضة، 
انتظار فراغ لجان التفاوض من عملية التوصل التفاق قانوني ونهائي وملزم 

بذلك«.

الماضي،  الثالثاء  السودانية،  الخارجية  وزارة  قدمت  جهتها،  م��ن 
ومصر،  إثيوبيا  مع  النهضة«  »سد  مفاوضات  إلى  للعودة  جديدة  اشتراطات 

ملّوحة باللجوء لخيارات أخرى.
وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل، إن »االشتراطات 
باعتبارها  أفريقيا  جنوب  لدولة  قّدمت  المفاوضات  إلى  للعودة  الجديدة 
معرباً  القضية«،  حول  جدوى  ذات  محادثات  إلجراء  األفريقي  االتحاد  رئيس 
المقبل،  شباط  في  األفريقي  لالتحاد  الجديدة  ال��دورة  »تكون  بأن  أمله  عن 
ما  في  خيارات  له  ستكون  وإال  السودان  إليه  يصبو  ما  لتحقيق  أخرى  جولة 

يلي هذا الملف«.
ُيذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن »االجتماع السداسي الذي 
عقد، في 10 كانون الثاني الحالي، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق 
ب�«الدائرة  وصفه  ما  في  االستمرار  يمكن  »ال  إنه  السودان  قال  فيما  تقدم،  أي 
المفرغة« من المباحثات الدائرية إلى ما ال نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة 

من تهديد«.

إعالمية  مصادر  دعت 
ينشره  ما  متابعة  إلى 

العرب  ويكتبه عدد من 
للسياسات  المؤيدين 

مستقبل  حول  األميركيّة 
القلق  وحجم  أميركا 

يعبّرون عنه تجاه  الذي 
النموذج األميركي 

تراجع  من  وخوفهم 
األميركي  االنخراط  حجم 

المواجهة مع محور  في 
تقوده  الذي  المقاومة 

وحكومات  »إسرائيل« 
. خليجية

كوالي�سكوالي�س

الفروف: احتواء 

ال�سين ورو�سيا �سيكون 

على اأجندة ال�سيا�سة 

الخارجّية االأميركّية

الروسي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  اع��ت��ب��ر 
في  »التعيينات  أن  الف���روف،  سيرغي 
جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  فريق 
الخط  على  قدماً  بمضيه  توحي  بايدن 

الهادف لتحقيق الهيمنة األميركية«.
وق��������ال الف���������روف خ������الل م��ؤت��م��ر 
أم����س: »يبدو  ص��ح��اف��ي ف��ي م��وس��ك��و 
ال���دول���ة  ب��ه��ي��م��ن��ة  ال���خ���اص  ال���خ���ط  أن 
األميركي،  الحياة  وأسلوب  األميركية 
والفهم األميركي لحياة الدول األخرى 
كل  احتواء  أن  المؤكد  ومن  سيستمّر. 
م���ن ال��ص��ي��ن وروس���ي���ا س��ي��ك��ون على 
األميركية.  الخارجية  السياسة  أجندة 
هم يناقشون بالفعل كيفية منع روسيا 
تشعرهما  لدرجة  التوّحد  من  والصين 

بأنهما أقوى من أميركا نفسها«.
سلوكهم  أن  إحساس  »ل��دّي  وتابع: 
ألطف  يكون  قد  الروسي  المحور  على 
بعض الشيء، لكن جوهر السياسة من 
ذلك  كان  أينما  يتغير.  أن  المرّجح  غير 
مفيداً لألميركيين، وإذا ما أدركوا أنهم 
ما من دوننا  ع��اج��زون عن فعل ش��يء 
الى  فسيُضطرون  الصين،  دون  ومن 

التوصل إلى نوع من االتفاق«.
وعبّر الفروف عن أمله في أن يشكل 
الحد  مجال  في  احترافياً  فريقاً  بايدن 
في  ننتظر.  »دعونا  وقال:  التسلح.  من 
بايدن  جوزيف  يعتبر  المطاف،  نهاية 
أعتقد  ال��س��الح.  ن��زع  مجال  في  خبيرا 
لديه  يكون  أن  في  المصلحة  يدرك  أنه 

فريق احترافي وليس دعائياً«.
ستنتظر  »روسيا  أن  الف��روف  وأك��د 
بايدن  إدارة  م��ن  ملموسة  مقترحات 
لتمديد معاهدة )ستارت الجديدة( للحّد 
االستراتيجية،  الهجومية  األسلحة  من 
شباط   5 ف��ي  مفعولها  ينتهي  وال��ت��ي 

المقبل«.

اأوغلو يحّذر من ت�سفية 

اأردوغان قريبًا..!

»المستقبل«  ح�����زب  رئ���ي���س  ق�����ال 
المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، 
سيقدمون   1997 انقالب  »مدبري  إن 
رجب  ال��ت��رك��ي  ال��رئ��ي��س  تصفية  ع��ل��ى 

طيب أردوغان قريباً«.
وأضاف داود أوغلو أن أردوغان تحت 
»الوصاية« حالياً، وقال إنه »تحت وصاية 
 1997 شباط   28 انقالب  من  تبقوا  من 
العسكري«، متابعاً »أحذركم من أنه سيتم 

أيضاً تصفية السيد أردوغان قريباً«.
إلى أن »أردوغان  وأشار داود أوغلو 
انتصار  وأن  ط���رق،  مفترق  ف��ي  حالياً 
حزب  م��ن  )ال��م��ك��ون  الجمهور  تحالف 
في  القومية(  والحركة  والتنمية  العدالة 
االنتخابات المقبلة سيكون صعباً جداً«.

إجبار  ع��ن  أوغ��ل��و  داود  ت��ح��دث  كما 
على  للشعب  والتنمية«  »العدالة  حزب 
االن���ض���م���ام إل����ى ح��زب��ه��م، م���ن خالل 
ع���رض وظ��ائ��ف أو ام��ت��ي��ازات أخ���رى، 
السياسة  »هل هذا هو مفهوم  متسائالً 

بالنسبة لكم؟«.
مجدداً  أوغ��ل��و  داود  استنكر  ك��ذل��ك 
االع���ت���داء ال����ذي ت��ع��رض ل���ه ن��ائ��ب��ه في 
إلى  مشيراً  أوزداغ،  سلجوق  الحزب 
أن »أوزداغ أجرى عملية جراحية أمس 
تنفيذ  ت��م  حيث  إص��اب��ت��ه،  ش��دة  بسبب 

االعتداء عليه بهدف القتل«.
مهاجمة  تتم  أن��ه  أوغ��ل��و  داود  وأّك���د 
أن  يعرفون  ألنهم  »المستقبل«،  حزبه 
»قواعد اللعبة السياسية قد تغيّرت في 

تركيا مع والدة هذا الحزب«.

تقرير �إخبارّي

مفارقات مرا�شم التن�شيب الأميركّية..  

يغيب الرئيس األميركي المنتهية واليته دونالد 
ترامب عن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو 
األمر  ه��ذا  أن  إال  الثاني،  ك��ان��ون   20 ي��وم  ب��اي��دن 
الحادثة  بل  األميركي  التاريخ  في  سابقة  ليس 

الرابعة من نوعها.
وما يميّز ما يمكن وصفها بالقطيعة بين ترامب 
الشديدان وما تبعها  الحدة والتوتر  وبايدن، هي 
من انقسام حاّد بين مؤيدي الطرفين، األمر الذي 
لمبنى  ت��رام��ب  أن��ص��ار  اقتحام  ح��ادث��ة  ف��ي  تفّجر 

مؤخراً. الكابيتول 
على  تغريدة  ف��ي  كشف  ك��ان  ت��رام��ب  أن  يذكر 
حسابه في »تويتر« قبل أن ُيغلق، عن موقفه من 
كتب  حيث  بايدن،  غريمه  تنصيب  حفل  حضور 
مراسم  أحضر  لن  أنا  سألني..  َمن  »لكل  يقول: 

20 كانون الثاني«. التنصيب في 
ول��م ينزعج ب��اي��دن م��ن ق��رار ت��رام��ب، ب��ل علّق 
ساخراً واصفاً ما صدر بأنه »أحد األشياء القليلة 

التي يتفق عليها الرجالن بشكل مطلق«.
رئيساً  ال���دس���ت���وري  ال��ق��س��م  ب���اي���دن  وي�����ؤدي 
ال��ت��اري��خ  73 ف���ي  ل��ل��م��رة  ال��م��ت��ح��دة  ل���ل���والي���ات 
يفعل  الذي   46 الرئيس  بذلك  ويكون  األميركي، 
األمر ذاته، يضاف إلى ذلك 4 رؤساء أدوا اليمين 
عالوة  االثنين،  يوم  تكرارها  وجرى  األحد،  يوم 
على الرؤساء الذين أكملوا واليتين، وأّدوا القسم 

مرتين.

أم��ا ال��رؤس��اء ال��ذي��ن رف��ض��وا ح��ض��ور مراسم 
جون  إل��ى  ترامب  فينضم  يخلفهم،  َم��ن  تنصيب 
توماس  تنصيب  ح��ف��ل  ع��ن  ت��غ��يّ��ب  ال���ذي  آدام����ز 
ج��ي��ف��رس��ون، وج����ون ك��وي��ن��س��ي آدام������ز، ال���ذي 
أندرو  خلفه  تنصيب  مراسم  حضور  عن  تغيب 
جاكسون، وأندرو جونسون ذاته رفض حضور 
وكان  ج��ران��ت،  يوليسيس  خلفه  تنصيب  حفل 
اغتيال  بعد  للرئيس  نائباً  لكونه  الرئاسة  تولى 
أبرهام لينكولن، ويحسب له أيضاً أنه أول رئيس 

أميركي يعزله مجلس النواب.
يشار إلى أن الرئيس األميركي المنتخب يؤدي 
اليمين الدستورية في حفل التنصيب الذي يجري 
يوم 20 كانون الثاني من العام التالي لالنتخابات 
من  كبيرة  أع��داد  وتحضر  األميركية،  الرئاسية 
للتنصيب على  المصاحبة  االحتفاالت  المواطنين 
فيما  رسمية،  عطلة  ليس  اليوم  هذا  أن  من  الرغم 
 1949 يتابع مواطنو الواليات المتحدة  منذ عام 

مراسم التنصيب على شاشات التلفزيون.
منذ  روزفلت  فرانكلين  الرئيس  أن  إلى  ُيشار 
صبيحة  الكنائس  إح��دى  في  التعبّد  إلى  ب��ادر  أن 
أول حفل ألداء اليمين في عام 1933، فعل جميع 

الرؤساء المتعاقبين األمر ذاته.
المنتخب  الرئيس  العبادة، يتوّجه  وبعد شعائر 
ونائب الرئيس المنتخب، والرئيس الحالي ونائبه 
وأفراد األسرة والمسؤولون إلى مبنى الكابيتول 

لحضور مراسم أداء اليمين.
القسم،  المنتخب  الرئيس  نائب  أوالً  وي��ؤدي 
الدستورية،  اليمين  المنتخب  الرئيس  ي��ؤدي  ثم 
قضاة  رئيس  أم��ام  ع��ادة  المراسم  ه��ذه  وتجري 

العليا. المحكمة 
الجديد خطاب  الرئيس  القسم، يلقي  أداء  وبعد 
يسعى  التي  األه��داف  عن  فيه  ويعبر  التنصيب، 

تحقيقها. إلى 

التقليدية  األميركية  التنصيب  مراسم  أن  يذكر 
نائب  أدى  حيث  ط��ارئ��ة،  مناسبات  ف��ي  تغيرت 
ال��رئ��ي��س أن�����درو ج��ون��س��ون ب��ع��د وف����اة أب��ره��ام 
1865 اليمين الرئاسية في مقّر  لينكولن في عام 
جونسون  ليندون  أدى  كما  واشنطن،  في  إقامته 
وهي  الرئاسية  الطائرة  داخ��ل  الرئاسي  القسم 
جون  اغ��ت��ي��ال  ب��ع��د  داالس  م��ط��ار  ف���ي  راب���ض���ة 

كينيدي.
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»حماة الق�سم« ... )تتمة �ص1(  ترامب... والخروج ... )تتمة �ص1( 

المر�سوم 6433 \ 2011 جريمة ... )تتمة �ص1(  في الأ�سا�ص الد�ستوري ... )تتمة �ص1( 

االقتصادية  منطقته  في  للبنان  مهمة  مساحة  واستعاد  قبرص  ال��ى 
أرسله  مرسوم  توقيع  الى  س��ارع  دولياً  العمل  يثبت  وحتى  الخالصة، 
االقتصادية  المنطقة  بحدود  بها  يعلمها  المتحدة  لألمم  العامة  األمانة  الى 
اللبنانية التي رسمها وفقاً التفاقية قانون البحار للعام 1982 التي انضّم 

إليها لبنان في العام 1994.
الحكومة  فعل  في  أّن  للقضية  المتابعون  ظّن  األول��ى  وللوهلة  وهنا 
المتحدة صيانة لحقوق  2011/6433 األمم  المرسوم  اللبنانية وإيداعها 
لبنان ودفاعاً عن ثرواته وحدوده وتصحيحاً لخطأ عرضها للخطر، ولكن 
إقليمي  األول  خطيرين:  أمرين  واجه  أو  المرسوم  هذا  انطوى  الحقيقة  في 

دولي والثاني حقوقي داخلي.
المحددة  اللبنانية  بالحقوق  اإلقرار  عن  »إسرائيل«  امتنعت  األول  ففي 
بالمرسوم المودع لدى األمم المتحدة واعتبرت اّن لبنان بتوقيعه مشروع 
ال  وهي  يّدعيه،  الذي  الحق  بمدى  عملياً  أقّر  قد  يكون  قبرص  مع  االتفاقية 
المرفقة  الخريطة  في  الظاهرة   1 بالنقطة  وتتمسك  تعديل  أي  فكرة  تتقّبل 

بمشروع اتفاقية لبنان/ قبرص.
اما في الثاني وهنا الوضع أشّد وأدهى فيتعلق بالمرسوم ذاته والخريطة 
المرفقة به، حيث إّن دراسة الملف تؤّدي الى تسجيل المالحظات الخطيرة 

التالية:
قرب   18 النقطة  من  الجنوبّية  منطقته  ح��دود  خط  لبنان  رسم  أوالً: 
لمسافة  الشاطئ  عن  بعيدة   18 النقطة  واختار   23 النقطة  الى  الشاطئ 
تتعدى عشرات األمتار )28 م( من غير أّي سند او مرجع او مرتكز قانوني 
ال يرتكز على حجة قانونية  واهناً  ما يجعل قانون الخط )18-23( خطاً 

تمكن من الدفاع عنه.
ثانياً: أرفق بالمرسوم خريطة يظهر عليها اسم »إسرائيل« بدل فلسطين 
في اعتراف واضح وبوثيقة رسمية لبنانية موقعة من رئيس الدولة بكيان 

العدو خالفاً للموقف الرسمي اللبناني.
ثالثاً: لم تظهر الخريطة المرفقة بالمرسوم 6433 /2011 حدود لبنان 
الذي  اإلسرائيلي  للعدو  مماشاة  ذلك  وفي  المحتلة،  فلسطين  مع  الدولية 

يريد التنصل من اتفاقية بوليه نيوكمب.
الوزير  ال���وزراء/  توقيع  المرسوم  عن  غ��اب  فقد  الشكل  حي  من  أم��ا 
للقانون اللبناني فإنه  المختص واكُتفي بتوقيع وزير األشغال بينما وفقاً 
يجب الحصول على تواقيع وزراء المال والدفاع والخارجية، وبغياب هذه 
التواقيع يكون في المرسوم عيب جوهري يقتضي التصحيح إما باألبطال 

او باإلبدال.
وعلى ضوء ذلك بات ملحاً إلغاء المرسوم 6433 واعتباره كأنه لم يكن 
ألّن التمسك به يعني ببساطة اعترافاً ب� »إسرائيل« وتنازالً عن حدود لبنان 
الدولية مع فلسطين وإطاحة باتفاقية »بوليه نيوكمب« وباتفاقية الهدنة. 
وهذا ما فعله ولألسف اتفاق اإلطار الذي يبقى من غير قيمة قانونية ملزمة 
وفقاً للنظام القانوني اللبناني حيث لم تصّدقه أّية جهة رسمية مخّولة او 
ذات صالحية دستورية، ثم اّن موقف العماد عون صّحح او سّد ما جاء فيه 

من ثغرات.
ومن جهة أخرى فإننا نذكر بأّن لبنان وقبل إعداد المرسوم أعاله، كان 
حدود  حول  قانونياً  تقنياً  فنياً  رأياً  مختص  بريطاني  مكتب  من  طلب  قد 
المكتب  واستجاب  الخالصة،  الجنوبية  اللبنانية  االقتصادية  المنطقة 
والقانونية  العلمية  االستشارية  دراسته  نتيجة  وأودع  اللبناني  للطلب 
حق  للبنان  اّن  الدراسة  وتظهر   ،2011 آب  في  اللبنانية  الحكومة  والفنية 

بمشروع  له  ح��ّددت  التي  المساحة  على  زي��ادة   2 كلم   2290 بمساحة 
اتفاقية مع قبرص، ولكن الغريب باألمر اّن الدراسة البريطانية أخفيت في 
األدراج، وتمّسك المسؤول اللبناني بما كان أعّده من مرفقات ومضمون في 
المرسوم 6433 /2011 وأرسله إلى األمم المتحدة بعد شهرين من تلقي 
الدراسة البريطانية، باعتباره وثيقة رسمية لبنانية تحّدد حدود المنطقة 

االقتصادية اللبنانية.
أدخل  أو  تدخل  و«اإلسرائيلي«  اللبناني  الموقفين  في  التباين  هذا  مع 
األميركيون لفّض النزاع، على أساس اّن سقف الطلب اللبناني هو ما حّدد 
في المرسوم 6433 )أّي المطالبة ب� 860 كلم 2( وسقف الطلب اإلسرائيلي 
860 كلم2، وبعد طويل تفاوض  هو الخط B1-1  واّن الخالف واقع على 
النزاع  لفصل  اقترحه  خط  رسم  الى  هوف  فريدريك  توصل  مباشر  غير 
بحيث يعطي لبنان %55 من المنطقة المتنازع عليها ولم يستطع هوف أن 
حركته  هوف  وأوقف  المفاوضات  فتجّمدت  الطرفين  على  اقتراحه  يفرض 

المكوكّية بين الطرفين.
الملف  لمراجعة  الجيش  قيادة  وتحديداً  لبنان  عاد  األثناء  هذه  في 
الدراسات  ومكاتب  الخبراء  وأهّم  بأعرق  القيادة  واستعانت  أساسه  من 
حقيقة  على  وقفت  إنها  حيث  صادمة،  نتائج  الى  وتوّصلت  األوروب��ي��ة 
جاء  بما  األخذ  وخطورة  ووهن  قبرص/  مع  االتفاق  بمشروع  األخذ  خطر 
يستند  ال  ألنه  عنه  الدفاع  يمكن  ال  الذي   2011/  6433 المرسوم  في 
رسم  الى  الدراسة  بنتيجة  وتوصلت  قانونية  مرجعية  او  حقيقة  أّي  الى 
المنطقة االقتصادية بشكل يأخذ  العلمي والقانوني لحدود  النهائي  الخط 
باالعتبار اتفاقية »بولية نيوكمب« واتفاقية الهدنة التي منهما تؤخذ نقطة 
كما  غرباً،  البحرية  والحدود  شرقاً  البرية  الحدود  منها  تنطلق  التي  البّر 
وقانون البحار للعام 1982 الذي يحّدد قواعد وأسس رسم حدود المنطقة 
االقتصادية البحرية، ورسمت بنتيجة ذلك خطاً جديداً هو ما يجب أن يكون 
حدود المنطقة اللبنانية جنوباً. وللمفارقة تبّين أّن هذا الخط هو متطابق 
بنسبة %99 مع الخط الموصى به من قبل المكتب االستشاري البريطاني 

ذاك الخط الغارق في األدراج الرسمية اللبنانية منذ آب 2011.
بات  العملية  الميدانية  والوقائع  القانونية  الحقائق  هذه  ضوء  وعلى 
على لبنان أن يسارع الى إصدار مرسوم يصّحح به خطأ الماضي ويصون 
إلغاء  األولى  مرحلتين  وعلى  بالفعل  يسارع  أن  عليه  وثرواته،  مصالحه 
منها  وسحبه  باإللغاء  المتحدة  األم��م  وإب��الغ   2011/  6433 المرسوم 
يتضّمن  نهائّي  مرسوم  إصدار  الثانية  والمرحلة  ووقع،  سبق  من  بتوقيع 

الحق اللبناني كامال ويحمل تواقيع الوزراء المختصين.
التمسك  ببساطة  فيعني  األمر  هذا  الى  بحاجة  لسنا  بأننا  القول  أما 
سيؤدي  ما  عنه  للدفاع  القابل  وغير  والخطر  الواهن   6433 بالمرسوم 
ب�  بحقه  بالمطالبة  لبنان  فحجة  اللبنانية،  بالحقوق  األكيد  التفريط  الى 
بأنه  يفّسر  األخير  ألّن   6433 المرسوم  بوجود  ضعيفة   2 كلم   2290
يصّحح  لم  فإذا  األحكام،  سّيد  واإلقرار  اللبناني  الحق  بمدى  لبنان  إقرار 
يعرقل  او  يعارض  او  يؤخر  من  كّل  واّن  اللبناني  الحق  ضاع  هنا  العيب 
الصحيح  البديل  وإرس��ال  المتحدة  األم��م  من   6433 المرسوم  سحب 
يكون عن قصد أو غير قصد يضعف الموقف اللبناني التفاوضي ويفرط 
ب� »إسرائيل« وتنازالً  باالعتراف  إقراراً  البحرية  اللبناني بثرواته  بالحق 
تظهر  كما  ترسمها  التي  الدولية  والحدود  نيوكمب«  »بوليه  اتفاقية  عن 

الخريطة المرفقة به.
*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.

رئيس  م��ن  ك��ّل  صالحيات  ح��ول  مفتوح  ن��ق��اش  البلد  ف��ي  ي���دور 
تقاسمهما  ودرج��ة  الحكومة،  بتشكيل  المكلف  والرئيس  الجمهورية 
لم نسمعه من قبل يريد  السياق كالم  الصالحيات، ويرد في هذا  لهذه 
إقصاء رئيس الجمهورية عن حق الشراكة باالستدالل الدستوري عبر 
مجموعة من النصوص والمعادالت وإجراء القياس عليها لالستنتاج، 
قبل  الجمهورية  رئيس  دور  وأّن  رئيسها،  حكومة  هي  الحكومة  بأّن 
ألّن  بتوقيعه،  ومباركتها  عليها  االط��الع  مجرد  يكون  يكاد  توقيعها 
الثقة  النواب الذي يعود له منح  الكلمة الفصل في شأنها هي لمجلس 
وحجبها، وقبل أن نخوض في نقاش هذا الرأي نسأل أصحابه، بعيداً 
عن عبارات مثل الرئيس الحكم ورأس الدولة والمؤتمن على الدستور، 
أن يفيدونا عن الفارق برأيهم بين دور رئيس الجمهورية وفق نظرّيتهم 
تشكيل  مرسوم  نص  ُيعّد  الذي  الجمهورية  لرئاسة  العام  المدير  ودور 

الحكومة ويتلوه؟
أن ينطق  الحكومة حكومة رئيسها، وبين  أن تكون  الفرق كبير بين 
النطق  في  حزب  أّي  رئيس  دور  بين  كالفرق  رئيسها،  الحكومة  بلسان 
الالإرادي  التملك يخلق منطقه  أّن زمن  أو في تملّكه، لكن يبدو  بلسانه 

ويصير المنطق قابالً للتعميم.
الجمهورية  رئيس  إقصاء  منطق  أصحاب  يورد  النقاش  جوهر  في 
تتكّرران  رئيسّيتين  حّجتين  الحكومة  تأليف  في  الكاملة  الشراكة  عن 
إال، لكنها جميعاً في  أكبر كعدد ليس  بوجوه متعّددة، ليصبح جمعها 
الجوهر اثنتان، تتّم عملية النظر نحوها من زوايا عديدة وتحت أضواء 
أسباب  عشرة  لدّي  المحاجج  يقول  بحيث  بكثرتها،  لإليحاء  مختلفة 

وليس لديه إال سببان.
اّي  الدستوريتين،  الوضعّيتين  بين  الفوارق  هي  األول��ى  الحجة 
تمتع رئيس الجمهورية بمدة والية ثابتة غير قابلة لإلنقاص وتمتعه 
بحصانة من أّي محاسبة بخالف رئيس الحكومة الذي ال مّدة لواليته 

ويبقى تحت المساءلة ويمكن إسقاطه في مجلس النواب في أّي وقت.
والحجة الثانية مرتبطة بها من موقع التالزم بين حدود المسؤولية 
فكون  بالغنم،  بالغرم والغنم  الغرم  شعار  تحت  الصالحية،  وحدود 
يفقد  أن  فيجب  الحكومة  عمل  تبعات  يتحّمل  ال  الجمهورية  رئيس 

صالحية المشاركة في تشكيلها.
النيابية  االستشارات  بمكانة  استعانة  الحّجتين  هاتين  قلب  وفي 
في تسمية رئيس الحكومة والثقة النيابية في تثبيت الحكومة لتصير 
ويصير  النواب،  مجلس  دور  على  تعّدياً  الجمهورية  رئيس  مشاركة 
المثال على حدود الدور مجرد قيام رئيس الجمهورية باستبعاد أسماء 
الضحك  يثير  فعالً  وهذا  الحكومية،  التشكيلة  من  السوابق  أصحاب 
تضمين  لخطيئة  الحكومة  رئيس  ارتكاب  افتراض  ألّن  والسخرية، 

حكومته أصحاب سوابق يفقده أهلّية رئاسة حكومة.
وبعيداً عن السخرية تحضر مجموعة من النقاط في نقاش الحجج 

الواردة ال بّد من التوقف عندها:
� أليس المدى المفتوح لعدد المرات التي يمكن لرئيس الحكومة تولي 
الحكومة على  لرئاسة  ُتعاد تسميته  أن  المسؤولية فيها، بحيث يمكن 
لرئيس  محّددة  والية  مدة  عن  يفيض  تعويضاً  مثالً،  قرن  نصف  مدى 

الجمهورية غير قابلة لإلنقاص؟
فاشلة  بحكومات  الجمهورية  رئيس  عهد  تضييع  من  القلق  أليس   �
أو بعدم التأليف خطراً قائماً يعادل القلق من عرقلة رئيس الجمهورية 

المفترض لدور رئيس الحكومة في التأليف من موقع الشراكة؟
� المساءلة التي يتعّرض لها رئيس الحكومة هي مساءلة سياسية، 
قسمه  موقع  من  دستورّية  لمساءلة  الجمهورية  رئيس  يتعّرض  بينما 
معيار  على  نّصت  قد   95 المادة  كانت  ف��إذا  الدستور،  حماية  على 
ورئيس  الحكومة«،  في  عادلة  بصورة  الطوائف  »تمثيل  هو  دستوري 
الحكومة هو من يوّقع إلى جانب رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، 
التبعات  يتحّمل  فمن  الدستور.  من   53 المادة  من  الرابعة  للفقرة  وفقاً 
النّص، أليس رئيس الجمهورية هو المسؤول في  الدستورية لمخالفة 
فقط  العدد  توازن  هو  هل  العادل،  التمثيل  معيار  هو  وما  األّول،  المقام 
بين المنتمين للطوائف، واْن كنا كذلك فلم ال يتحّمله مدير عام الرئاسة 
أو أمين عام مجلس الوزراء فيتوليان التدقيق في التناسب العددّي، أم 
أّن التمثيل العادل سياسّي، وهو التمثيل الذي ال يرتب شعور الطوائف 
اتفاق  الحكومات منذ  لو تّمت مراعاته في تشكيل  بالغبن، وهو معيار 
الطائف لما تعّرضت العالقات بين الطوائف لالهتزازات التي عرفناها 
والتي بدأت منذ عام 1992 بمقاطعة االنتخابات النيابية من الطوائف 
المسيحية، وهل تكفي الثقة النيابية مقياساً لعدالة التمثيل من زاوية 
شعور الكتل النيابية التي تمثل فئات واسعة من الشعب بالعدالة في 
التمثيل، بينما الثقة يمكن أن تنال بأكثرية نيابية بسيطة، أم أّن رئيس 
الجمهورية هو المعني بالتدقيق في معيار هذه العدالة ويقيس نبضها 

ويتحقق من وجودها؟
� الديمقراطية في النظام الديمقراطي ليست الحكم البسيط لألغلبية 
حكماً  ليست  التوافقية  الديمقراطيات  وفي  المعنيين،  كّل  يعرف  كما 
حساب  على  تتوافر  أن  يمكن  أغلبية  وهي  قطعاً،  لألغلبية  بسيطاً 
العيش المشترك وميثاقه، اللذان يمنحان شرعية السلطة ويحجبانها 
بما هو أشّد قوة من الثقة النيابية وفقاً لمقدمة الدستور، فالحديث عن 
النيابية  الثقة  أو عن  الحكومة  لرئيس  النواب  االستشارات في تسمية 
التي  البسيطة  األغلبية  عن  حديث  هو  الحكومة،  شرعية  تكريس  في 
يشكل االستناد إلى رأيها ركناً ضرورياً من أركان الديمقراطية، لكن َمن 
يضمن الركن الثاني وهو حماية األقلية من طغيان األغلبية، إْن لم يفعل 

رئيس الجمهورية ذلك، واألقلية قد تكون طائفية أو سياسية؟
وفقاً  الشراكة  على  القائم  الوطني  بالتوازن  المتصل  البعد  في   �
في  المسيحية  الشراكة  الجمهورية  رئيس  يمثل  والصيغة،  للميثاق 
المسلمة،  الشراكة  الحكومة  رئيس  يمثل  بينما  التنفيذية،  السلطة 
الطائف  اتفاق  نقل  بعدما  دستوري  إنشاء  أهّم  هو  الحكومة  وتشكيل 
السلطة التنفيذية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا اإلنشاء الدستوري 
انتخاب  هما  كبيرين،  تحضيريين  عملين  عبر  النواب  مجلس  به  يقوم 
رئيس الجمهورية ضمن ضوابط وصالحيات ونصاب، وتسمية رئيس 
للحكومة ضمن معايير وضوابط وصالحيات موازية، ليتشاركا عملية 
تأليف الحكومة، وإفساد هذه الشراكة بأّي شبهة طغيان ألحد طرفيها 
يعني اختالالً في الشراكة نفسها وتعريضاً لها لالهتزاز، ومعها تعريض 

صدقية الميثاق والصيغة للشك والشبهات.
حسن  الدكتور  الدستوري  األستاذ  أورده  قول  من  باالقتباس  أختم 
الدستوري  للقانون  »ليس  Duguit قوله  العالمة  عن  نقالً  الرفاعي 
ال  الذين يطّبقونه«، ونحن  الرجال  أّي ضابط سوى حسن نية وأمانة 

نحتاج اليوم إال إلى النيات الحسنة.
*عضو في مجلس النواب اللبناني.

بذاك الرئيس ورقمه )45( في تاريخ أميركا. وأّن الوضع يسير في طريق 
الواليات  منظومة  عن  استقاللها  تعلن  واليات  وظهور  واالنهيار،  التفكك 
االتحاد  له  تعّرض  الذي  ذاته  السيناريو  نشهد  وقد  األميركية،  المتحدة 
السوفياتي بنهاية عام 1991، واختزل في روسيا وهي الجمهورية األكبر 
ضمن جمهوريات هذا االتحاد، لتحتّل مسيرته وترث وضعه. بل وصلت 
التحليالت إلى أّن الواليات المتحدة تعيش خطابين، أحدهما تفكيكي بدأ 
سبيله للتنفيذ وال خيار آخر، بينما هناك خطاب يتظاهر بعكس ذلك رغم 

تورطهم في أفعال التفكيك!
على حين يتصّور قوم آخر من المحللين، أّن النظام المؤسسي للدولة 
ب�  المعروف  والتعاون«،  واالنفصال  »التوازن  على  القائم  األميركية، 
المتحدة،  الواليات  الستمرار  الضمان  هو   ،)Cheque of Balance(

وتجاوز األزمة المطروحة.
إّن كّل سلطة تختّص بما حّدده لها الدستور من اختصاصات،  حيث 
بالقدر  وأنه  األخ��رى،  السلطات  اختصاصات  في  منها  تدخل  دون  من 
)التشريعية  هي  ثالث  سلطات  بين  توازن  من  الدستور  يفرضه  الذي 
فكرة االنفصال  يتجاوز  الفعلي  الواقع  أّن  إال  – القضائية(،  – التنفيذية 
وقد  األميركي.  الشعب  مصالح  أداء  على  حرصاً  الحتمي،  التعاون  إلى 
اعتماد  وعدم  بالميزانية  يتعلق  ما  خاصة  لها،  حصر  ال  وقائع  وجدنا 
الكونغرس لها، فاضطر الرئيس إلى غلق المؤسسات االتحادية للضغط 
على الكونغرس، ثم تبدأ المفاوضات وتنتهي بحتمية التعاون في ما بين 
على  ضاغطة  شعبية  رقابة  ظّل  في  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين 
الجميع. إال أّن هذا النظام وهو يقوم على التوازن، قد يبدو هيمنة السلطة 
التنفيذية ممثلة في شخص الرئيس، على مقاليد األمور. وفي خالل فترة 
ما  آخرها  مرتين،  فيه  الثقة  طرح  النواب،  مجلس  فإّن  »ترامب«،  رئاسة 
مدة  انتهاء  من  أيام  عشرة  من  أقّل  وقبل  الماضي،  األسبوع  خالل  جرى 

ترامب!
من  للحّد  اختصاصه  ممارسة  حاول  الكونغرس  أّن  يؤكد  الذي  األمر 
سلطات الرئيس )ترامب(، والحّد من تجاوزاته، بل حاول جاهداً أن يكسر 
األميركية،  واالنتخابات  الديمقراطي  النظام  لتشويه  ترامب  محاوالت 
يدفع  درس��اً  يلقنه  أن  الكونغرس،  أراد  وق��د  الفادحة.  خسارته  بعد 
بموجبه ثمناً فادحاً، ودرساً ألّي رئيس يحاول أن يسير في هذا الطريق 
الكونغرس  أراد  أخرى  بعبارة  مستقبالً.  أخرى  مرة  نفسه،  »الترامبي« 
أن يضع ترامب، تحت التهديد لعدم إساءة استخدام سلطاته في الفترة 
االنتقالية، وأّن سلوكياته عقب تأكده من الخسارة والسقوط، تؤكد أنه 
الثمن،  كان  أياً  أعدائي«،  وعلى  عليَّ  – أّي  »شمشون«  الخيار  في  يسير 
حتى لو وصل األمر إلى حرق أميركا، كما حرق شمشون روما على أهلها!

ال  درس��اً  ترامب،  يلقن  أن  أراد  النواب،  مجلس  ابتداًء  فالكونغرس، 
أية  ينساه، ويحرمه من الترشح مستقبالً بعد )4( سنوات، ويحرمه من 
إلى البقاء في  إعفاءات أو عفو عن جرائمه وهي كثيرة، وتؤّدي به حتماً 
البيت األبيض،  أّن ترامب في الطريق حتماً من  أّي  السجن بقية حياته. 

إلى السجن مدى الحياة، ومن دون نقاش.
ونشر  التحليل  ف��ي  العالي  ال��ص��وت  أص��ح��اب  أضحى  حين  على 
والعالم،  وأوروب��ا  أميركا  داخل  العالمية  الصحف  كبريات  عبر  آرائهم 
فإّن  يعرف  ال  ولمن  أميركا.  غورباتشوف  هو  ترامب  أّن  لفكرة  يرّوجون 
1985، وبدأ  غورباتشوف تولى حكم االتحاد السوفياتي بنهاية مارس 
 ،1991 بنهاية  رسمياً  تفككه  عن  أعلن  أن  إلى  االتحاد،  هذا  تفكيك  في 
التي  روسيا  رئاسة  يلتسين  بوريس  وتولى  غورباتشوف  واستقالة 
تعادل %70 من االتحاد السوفياتي، وهو الذي أجهض بالقوة المسلحة، 
االتحاد  استعادة   – السوفياتي  البرلمان  اسم  وهو   – الدوما  محاولة 
السحق  النتيجة  فكانت  الشيوعي،  والنظام  أخ��رى  مرة  السوفياتي 
وبالقوة العسكرية. وبالتوازي مع ما يحدث في الواليات المتحدة اآلن، 
فإّن الدولة األميركية االتحادية منذ ما يقرب من )250( سنة وتأّسست 
السوفياتي،  النموذج  لما حدث في  على يد )جورج واشنطن(، مرشحة 

ويصبح ترامب هو غورباتشوف أميركا!!
الجاد والمتمّيز د. سامي عمارة، تقريراً تحليلياً في  المحلل  وقد كتب 
إلى  فيه  أشار  )موسكو(،  الروسية  العاصمة  عن  نقالً  »األهرام«،  جريدة 
ترامب  على  الروسي(  )الرئيس  بوتين  يمارسها  كان  التي  الهيمنة  تلك 
شرحاً  التقرير  وتضّمن   .)2021 –  2017( ألميركا  رئاسته  فترة  طوال 
لوقائع تلك الهيمنة، وكأنه أراد أن يقول: فكما حدث من جانب أميركا مع 
االتحاد السوفياتي، وتجنيد المخابرات األميركية لغورباتشوف ليكون 
على  المقابل  في  رّدت  الروسية  المخابرات  فإّن  االتحاد،  تفكيك  معدل 
تفكيك  وهي  نفسها،  المهمة  بهذه  ليقوم  ترامب  وجّندت  فعلتها،  أميركا 
10 مجموعات،  أميركا إلى مجموعة من الواليات، يرشحها البعض إلى 

قد تتحّول إلى دول منفصلة!
بين  يحدث  لم  وما  للغاية،  بسرعة  تمّر  واألح��داث  خطير،  جّد  األمر 
 19 النشر  يوم  وبين  الثاني،  كانون  يناير/   15 المقال  كتابة  ساعة 
يناير/ كانون الثاني، شيء جديد، فإّن األغلب أّن الواليات المتحدة يمكن 
أن تنتصر بمؤسساتها وتوازنها وانفصالها وتعاونها، بقيادة )السيدة/ 
بأنها  البعض  وصفها  التي  النواب،  مجلس  رئيسة  بيلوسي(  نانسي 
بايدن،  تنصيب  ويتّم  األميركي،  االتحادي  للنظام  االستراتيجي«  »الكنز 
التاريخ  من  ترامب،  للمتغطرس  والمذّل  النهائي  الخروج  المقابل  وفي 
بال عودة، وبال رجعة، وقد يكون الطريق ممّهداً له للوصول إلى السجن 
محفوفاً بالنيران من كّل جانب، وربما يكون هذا السيناريو هو األرجح، 

في تقديري...
 *أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار المقاومة، 
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

بلغ عديدها سنة 1923 أربعة ماليين فرد، كانوا منضوين تحت راية:
شتاِفل  )شتورم  االلمانية  باللغة  يسّمى  ما  أو   / الهجومّي  السرب   �
Sturmstaffel ( وتختصر بحرفي SS والتي بقيت قائمة حتى نهاية 

الحرب العالميه الثانية.
 ،Sturmabteilung :وحدة االقتحام، التي تسّمى باللغة األلمانية �
مسلحة  ميليشيا  عن  عبارة  وهي   SA اسم:  اختصاراً.  عليها  وُيطلق 
انطلق تشكيلها منذ عام 1920 بالضبط، وبقيت قوة فاعلة في الجيوش 

النازية حتى نهاية الحرب العالميه الثانية.
اذن فإّن السبب الرئيسي، لظهور هذه الميليشيات األلمانية المسلحة، 
تمثل في الخسائر المادية والبشرية الكبرى، التي تعّرضت لها ألمانيا 

خالل الحرب، وما تبعها من موجة فقر اجتاحت البالد.
التي  ال��دول  من  دولة  كّل  خصوصيات  مراعاة  مع  الظروف،  وهذه 
الواليات  بها  تمّر  التي  الظروف  بالضبط  هي  عنها،  الحديث  يجري 

المتحده األميركية، منذ بداية عهد الرئيس ترامب حتى اآلن.
إذ أشعلت الواليات المتحدة سلسلة حروب، في أفغانستان والعراق 
وسورية واليمن وغيرها من أنحاء العالم، منذ بداية تسعينيات القرن 

الماضي وحتى يومنا هذا، أسفرت عما يلي:
أ � خسائر مالية هائلة كلفت الخزانة األميركية تريليونات الدوالرات.

من  المزيد  ضخ  وسيلة  الى  للجوء  األميركية  الحكومه  اضطرار   � ب 
من  القيمة  في  يقابلها  ما  وجود  دون  من  األميركية،  النقدية  األوراق 
المال  أس��واق  في  اضطرابات  من  ذلك  عن  ترتب  وما  المحلي،  اإلنتاج 
العادي،  المواطن  على  ذلك  وتأثير  األميركّية،  االستهالكّية  واألسواق 

خاصة في مجال انخفاض القدرة الشرائية.
ج � هدر الحكومة األميركية، لكّل تلك الموارد المالية، لتمويل حروبها 
في  كبير  نقص  إلى  أّدى  الحربية،  الصناعات  شركات  أرباح  ومراكمة 
التكنولوجي  التطوير  المعرفية وبالتالي  التحتية والبنى  البنى  تمويل 

والصناعي في الواليات المتحدة األميركية.
د � أسفر ذلك عن تطّور معرفي وعلمي وتكنولوجي هائل، وألسباب 
الصين  رأس��ه��ا  على  ال���دول،  م��ن  العديد  ف��ي  طبعاً،  أخ��رى  ع��دي��دة 
كّل  على  المتحدة،  للواليات  األول  المنافس  أصبحت  التي  الشعبية، 
أنها  اعتبار  على  معها  تتعامل  واشنطن  بدأت  فقد  وبالتالي  األصعدة، 
هي العدو األول لواشنطن. وهو األمر الذي عّبرت عنه وزارة الخارجية 
الشعبية  الصين  أّن  حّدد  لها  تصريح  في  أيام،  ثالثة  قبل  األميركية، 
للواليات  ع��دوة  دول  هي  وكوبا  الشمالية  وكوريا  وإي��ران  وروسيا 

األميركية. المتحدة 
كورونا،  جائحة  فكانت  البعير  ظهر  قصمت  التي  القشة  أم��ا   � ه� 
مليارات  من  فلكيًة  أرقاماً  األميركي  االقتصاد  تكلف  تزال  وال  كلفت  التي 
آالف  األربعة  تجاوزت  التي  البشرية  الخسائر  الى  إضافة  ال��دوالرات، 
المتحدة وال  الواليات  وفاة يومياً. وهي خسائر بشرية لم تتعّرض لها 
تلك  تفوق  إنها  بل  ال  تاريخها،  عبر  خاضتها  التي  الحروب  من  أّي  في 

الخسائر مجتمعة.
جاهزًة  كانت  واشنطن،  في  نشهده  الذي  االنفجار،  ظروف  فإّن  إذن 
عن  والبعيد  التحريضي،  العنصري  ترامب  دونالد  خطاب  واّن  تماماً، 
قواعد السياسة واالقتصاد )فرض الضرائب والعقوبات على الخصوم(، 
الدولة  أجهزة  فقدان  خطر  من  المتحدة  الواليات  تشهده  ما  الى  أّدى  قد 
كّل  في  ذلك،  من  أكثر  وربما  الفوضى،  وانتشار  األمن  على  للسيطرة 
الواليات المتحدة، خاصة أّن حالة انتشار السالح في الواليات المتحدة 

هي حالة عامة، يضمنها الدستور األميركي.
االنتخابات  عنه  أسفرت  الذي  المجتمع،  في  العمودي  االنقسام  لكن 
األميركّية األخيرة، والتحريض المستمّر من قبل ترامب، ألنصاره البالغ 
تشكيالت  وجود  مع  أميركي،  مليون  وسبعين  خمسًة  حوالي  عددهم 
المخلص وتتصّرف  أّي ميليشيات، تعتبر ترامب هو  مسلحة ومنظمة، 
بناء على توجيهاته التحريضية، تجعل من تلك المنظمات المسلحة ال 
تختلف كثيراً عن تلك المنظمات األلمانية، التي أسهمت بشكل أساسي 

في إيصال ادولف هتلر إلى سدة الحكم.
ومن المعلوم أّن أهّم تلك التنظيمات األميركية المسلحة، التي تأتمر 

بأوامر دونالد ترامب هي التالية:
 ،Oath Keepers :1 � منظمة حماة الَقَسم. والتي تسمى باالنجليزية
35 ألف فرد، وقد تأّسست سنة 2009  والتي يبلغ عدد أفرادها حوالي 
 Elmert روديس  ستيوارت  إِلَمرْت  السابق،  المظلي  الضابط  قبل  من 
الشيوخ  مجلس  لعضو  مساعداً  عمل  ال��ذي   ،Stewart Rhodes
جميع  يكن  لم  إْن  ومعظم،  سابقاً،   Ron Poal پول  رون  األميركي، 
صنوف  مختلف  من  سابقون،  أميركيون  وضباط  جنود  هم  اعضائها، 
القوات المسلحة األميركية، الى جانب جنود وضباط سابقين من قوات 
األميركية.  الشرطة  من  وعناصر  األميركية،  الخاصة  والقوات  المظالت 
عامة  قيادة  له  منظم،  بجيش  أشبه  المنظمة  هذه  يجعل  ال��ذي  األم��ر 
وهيئة أركان وجميع المقّومات األخرى في الجيش النظامي، كاللباس 
االستخبارات  أقسام  الى  والتزويد  اإلمداد  وأقسام  الموّحد،  العسكري 

والرصد والحرب اإللكترونية وغير ذلك.
بتاريخ  حصلت  التي  الكونغرس«  »غ��زوة  أح��داث  تؤكده  ما  وه��ذا 
الكونغرس،  اجتاحت  التي  الجموع،  اّن  أوضحت  والتي   ،2012/1/6
كانت جموعاً منظمة وُتحرَّك بناًء على خطة موحدة، وتدار من قبل غرفة 
داخل  من  يديرها  كان  الذي  هو  نفسه  ترامب  اّن  تبّين  موّحدة،  عمليات 

البيت األبيض.
The Atlantic، السيد مايك  أّن مراسل صحيفة ذي اتالنتيك  علماً 
كيليو Mike Gilio، كان قد نشر حديثاً مع عناصر من هذه المنظمة، 

في شهر 2020/10، أعربوا خالله عن دعمهم للرئيس ترامب.
2 � منظمة كيو أَنون QAnone  وهي منظمة تتبنى نظرية المؤامره 
قوى  أو  خفية،  قيادة  هناك  اّن  تعتبر  وهي   ،2017 سنة  تأسيسها  وتّم 
هيالري  القوى  هذه  رأس  وعلى  المتحدة،  بالواليات  تتحكم  خفية، 
كلينتون وباراك أوباما والملياردير األميركي جورج سورس، وإنه يجب 

التخلص من هذه القيادة الخفية.
علماً أّن ترامب تبنى الكثير من طروحاتهم، التي نشرت على وسائل 
النتخابات  جمهورياً،  مرشحاً   60 تبنى  كما  االجتماعي،  التواصل 
مجلس الشيوخ األميركي تلك الطروحات، وفقاً لما افاد به موقع ميديا 
االتحادية  الشرطة  قامت  بينما  األميركي.    Media Mattersماترز
األميركية بتصنيف هذه المنظمة منظمة »خطر إرهاب داخلي«، خاصة 
 Mathewبعد ان قام أحد أعضاء هذه العصابة، وهو ماِتيو فيليب رايت
2018/6/15 الذي أوقف عربته المدّرعة  Philip Wright، بتاريخ 
ما  دقيقة   90 لمدة  رئيسي،  جسر  على  الثقيلة  بالرشاشات  والمسلحة 
أدى إلى تعطيل حركة السير على طريق اوتوستراد رئيسي في الوالية، 
أنهر  أحد  قرب  الواقع   ،Hoover DAM هوِڤر  سد  من  بالقرب  وذلك 

والية كولورادو.
ومن الجدير بالذكر أيضاً ان لهذه الحركة أتباعاً او أشخاصاً يحملون 
الذين يديرون حركة  األوروبية، وهم  الدول  المؤامرة نفسها في  نظرية 
االحتجاجات الشعبية على إجراءات الحكومات األوروبية الوقائية ضد 

كورونا. ومن ابرز قيادات هذه الحركة في أوروبا:
.Xavier Naidoo المغني االلماني كساڤيير نايدو

.Hildman Attila  مؤلف كتب الطبخ االلماني أيضاً أتيال هيلدمان
ولعل من المفيد أيضاً اإلشارة الى التصريح، الذي ادلى به السيناتور 
الجمهوري، عن والية نيبراسكا، بن ساّسي Ben Sasse، وقال فيه إن 
الجمهوري. وِفي هذا إشارة،  الحزب  أنون تعمل على تدمير  حرمة كيو 
والمعادية  ترامب  يدعمها  التي  التنظيمات  هذه  ان  الى  تقديرنا،  حسب 
للمؤسسة األميركية ولكل المؤسسات / الدول / تعمل على تدمير ما هو 
قائم من نظم سياسية في الغرب، إلفساح المجال لقيام أنظمة نازية أو 

فاشية جديدة. وذلك كما حصل في المانيا، بعد هزيمتها
 Weimerer  في الحرب العالمية االولى واعالن قيام جمهورية ڤايَمر
Republik بتاريخ 1918/11/9 والتي استمرت حتى تسلم الحزب 

طريق  عن  البالد،  في  الحكم  هتلر،  أدول��ف  بزعامة  األلماني،  النازي 
انتخابات برلمانية، بتاريخ 1933/1/30.

المتحدة  الواليات  إنقاذ  من  الجديد  األميركي  الرئيس  سيتمكن  فهل 
من هذا الخطر الداهم، أي خطر ان تكون فترته الرئاسية فترة حضانة 
الواليات  في  واالت��ج��اه��ات،  العدد  الكثيرة  اإلرهابية،  للمجموعات 

المتحدة، ما يفتح الطريق على احتمالين هما:
الفوضى في جميع والياتها. البالد وانتشار  – تفكك 

كما  عالمية،  حرب  الى  البالد  يجر  جديد«  »نازي  حكم  نظام  – قيام 
فعل النظام النازي األلماني في نهاية ثالثينيات القرن الماضي.

»غزوة  اسم  عليه  اطلق  ما  ظّل  في  فقط  ليس  التساؤالت  هذه  نطرح 
اليمينية  التنظيمات  من  كبير  عدد  وجود  ظّل  في  وانما  الكونغرس«، 
 Oth القسم  »ح��م��اة  تنظيم  على  ف��ع��الوة  والعنصرية،  المتطرفة 
Q Anone، ال بّد من اإلشارة الى عدد  Keepers  المسلحة، ومنظمة 
أجهزة  قبل  من  والمصنفة،  خطورتها،  ومستوى  التنظيمات  تلك  من 
مكافحة اإلرهاب األميركية، على النحو التالي: منظمات إرهابية محلية 

)أميركية(
.Alpha ألفا  •منظمة 

.Animal Liberation Front الحيوانات  •جبهة تحرير 
.) Army of God ) USA المتحدة(  الله )الواليات  •جيش 

.Nations Aryan  )آريان نيشينز )االمم اآلرية•
.Earth Liberation Front •جبهة تحرير األرض 

.Jewish Defense League اليهودية  الدفاع  •رابطة 
.Ku Klux Klan •كو كلوكس كالن 

.M. A. G. A إيه  إيه جي  إم  •منظمة 
.Phineas Priesthood •منظمة فينيياس بريستهود 

وهي   ،Atomwaffen Division ديڤيسيون  ڤاِفن  أَتوم  •منظمة 
تسمية ألمانية وتعني: فرقة األسلحة النووية. كما تسّمى أيضاً: منظمة 

.National Socialist Order النظام االشتراكي الوطني
مع العلم اّن هذه التنظيمات وغيرها، قد نفذت العديد من االعتداءات 
 1856/5/21 تاريخ  منذ  األميركية،  التصنيفات  حسب  المختلفة، 
وهي  الكونغرس،  اجتياح  تاريخ  أي   ،2921/1/6 تاريخ  وحتى 
العملية التي تسّمى في المصطلحات السياسية األميركية: الهجوم على 

.Attack on US Capitol Washington D.C الكابيتول
األميركية ال  المتحدة  الواليات  اّن  الى  بّد من اإلشارة  الختام، ال  وِفي 
تنقصها األجهزة األمنية، المتخصصة بمكافحة اإلرهاب. إذ اّن لديها 36 
والدفاع  الخارجيه  لوزارة  تتبع  الغرض،  لهذا  مختلفاً  فيدرالياً  جهازاً 
وهذا  الفدرالية.  الهيئات  من  وغيرها  الوطني  واألمن  والخزانة  والعدل 
يعني أن ما يحتاجه جو بايدن هو فقط اتخاذ القرار السياسي المناسب، 
إلنقاذ البالد والعباد، من أخطار االنزالق اما الى فوضى داخلية شاملة او 

حرب عالمية مدمرة.
البنية  من  األعمق  الى  نظرنا  اذا  اما  السياسي،  التحليل  ينتهي  هنا 
بذور  فإن  ألميركا،  الفكري  البنيوي  التشكيل  الى  وذهبنا  السياسية 
تصدعها وانهيارها ربما تكون أقوى من السياسة باعتبار ان هذه الدولة 
الفكرة »االسرائيلية« الهدامة للكيان األميركي نفسه  اساساً قامت على 

والمؤلفة من العناصر التالية:
� المعنى »اإلسرائيلي« الميركا.

� عقيدة االختيار اإللهي والتفوق العرقي والثقافي.
� الدور الخالصي للعالم.

� قدرية التوسع الالنهائي.
� حق التضحية باآلخر.

وجهين  ويصبحان  وبايدن،  ترامب  بين  فرق  هناك  يكون  لن  عندها 
لعملة واحدة، يسيران سوية باتجاه نهاية أميركا وخالص العالم من 

الشيطان األكبر.
بعدنا طّيبين قولوا الله...

التعليق ال�سيا�سي

 كورونا : اأ�سماء في ال�سف الأول 

حمد ح�سن وفرا�ص الأبي�ص ومحمد ب�سير واليا�ص بو�سعب

الصحة  وزي��ر  اس��م  يبقى  المقال  ال��ك��الم  وك��ل  ش��يء  ك��ل  رغ��م 
العام  الشأن  ممارسة  كيفية  في  فارقة  عالمة  حسن  حمد  الدكتور 
وبصمة تستحّق التنويه في الحرب على كورونا، والى جانب هذا 
مدير  يمثلها  وتضحيات  إنجازات  خلفيتها  في  تقف  صرخة  االسم 
في  وإنجازان  أبيض،  فراس  الدكتور  الحكومي  بيروت  مستشفى 
مدير  وراءه  يقف  واحد  كورونا،  أزمة  ظالل  في  الصحي  المجال 
مستشفى  تجهيز  اسمه  بشير  د.محمد  األعظم  الرسول  مستشفى 
يقف  والثاني  كورونا،  بمصابي  متخصصاً  ليكون  جورج  السان 
الكندي  اللبناني  المستشفى  اسمه  بوصعب  الياس  النائب  وراءه 
القديس  مستشفى  إش��راف  تحت  ك��ورون��ا  لمصابي  وتكريسه 

جاورجيوس.

ومنها  الكبرى،  المدن  ضواحي  في  خاصة  مستشفيات  نموذج 
المجتمع  استجابة  تشكل  الخاص  القطاع  أعباءها  يحمل  بيروت، 
لحاجات المواجهة مع كورونا قابل للتعميم بمبادرات يملك القدرة 
وبعلبك  وزحلة  وجونية  وصيدا  طرابلس  في  أعمال  رجال  عليها 
وبعبدا وزغرتا والنبطية وتستطيع تأمين مئات األسّرة المخّصصة 

لمصابي كورونا. 
مواجهة  في  جهوزيتها  برفع  مطالبة  الخاصة  المستشفيات 
خلفهما  من  والحكومة  المالية  ووزارة  الصحة  ووزارة  كورونا 
عدد  ورفع  المستشفيات  لمستحقات  ثابتة  آلية  بوضع  مطالبة 
اإلصابات  توقعات  مع  يتناسب  بما  لالستيعاب  الجاهزة  األسرة 

لشهر مقبل حاسم.

تمديد فترة اإلقفال الى منتصف شباط والتشديد على االنضباط 
باإلجراءات الوقائية اكثر من ضرورة للحّد من نسب التفشي وعدد 
وفقاً  إضافي  سرير   2000 ل�  الحاجة  ستفرض  التي  اإلصابات 

لتقديرات الدكتور محمد بشير.
اإلصابات  نسبة  تخفيض  هي  المقبل  للشهر  ببساطة  الخطة 
من  بدالً   1000 الى  المستشفيات  في  أسرة  تحتاج  التي  الجديدة 
متاح  إضافي.  سرير  ال� 2000 المتوقعة وبالتوازي تأمين 2000 
إذا علمنا أن العودة لنسب تفشي قبل شهرين  لنا تحقيق الرقمين 
ب�  إال  الخاصة لم تساهم  المستشفيات  ان  المطلوب وإذا علمنا  هو 
%12 من طاقتها االستشفائّية في مواجهة كورونا ب� 1700 سرير 

من أصل 12000 سرير.
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دعوة عامة
االستهالكية  التعاونية  الجمعية  تدعو 
عقد  إل��ى  أع��ض��اءه��ا  وقضائها  راش��ي��ا  ف��ي 
ال��ع��ادي��ة  العمومية  للجمعية  اج��ت��م��اع 
الساعة   2021 شباط   2 في  الثالثاء  يوم 
أجل  من  التعاونية  مركز  في  ظهراً  الواحدة 
االطالع على الميزانيات العمومية الموقوفة 
 31/12/2019 لغاية   1/1/2003 من 

والتصديق عليها وإبراء ذمة مجلس اإلدارة 
ومن ثم انتخاب هيئات مسؤولة جديدة وإذا 
جلسة  تعقد  القانوني  النصاب  يكتمل  لم 
شباط   9 في  ظهراً  الواحدة  الساعة  ثانية 
قانونية  وتكون  نفسه  المكان  في   2021

بمن حضر.
رئيس مجلس اإلدارة
وليد رافع

انتخابات نقابية
دعت نقابة الفنانين التشكيليين والحرفيين في البقاع إلجراء انتخابات 
تكميلية بتاريخ 2 شباط 2021 من العاشرة صباحاً لغاية الثانية عشر 

ظهراً في مركزها في مدينة بعلبك مقابل السراي الحكومي.

مت رئي�س جامعة �إدلب منفذية �إدلب في »�لقومي« كرِّ

تقديرً� لدوره �لتربوي �لوطني... و�ت�شال من عميد �لتربية و�ل�شباب

رئيس  اإلجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  في  إدلب  منفذية  كرّمت 
في  إدلب  عام  منفذ  سلّمه  حيث  حسون،  نورس  الدكتور  إدلب  جامعة 
ناظر  بحضور  تقديرية  درعاً  ال��رزوق،  الدين  صالح  الدكتور  »القومي« 

اإلذاعة في منفذية إدلب عاطف حوري وفراس الشيخ.
تخللته  »القومي«  في  حلب  منفذية  مكتب  في  حصل  ال��ذي  التكريم 
قرار  لترجمة  جهد  من  بذله  ما  على  حسون  بالدكتور  الرزوق  من  إشادة 
ألف   23 نحو  لتعليم  المناسبة  المنصة  توفير  بضرورة  السورية  الدولة 

طالب وطالبة من محافظة إدلب.

وأكد الرزوق أّن الحزب السوري القومي االجتماعي يؤمن بأّن »المجتمع 
األكاديمية  الطاقات  عالياً  يقّدر  فهو  ولذلك  ق��وة«،  والمعرفة  معرفة 

والعلمية، والتي نكّرم اليوم واحداً منها، الدكتور نورس حسون.
بدوره أشاد الدكتور حسون بدور الحزب السوري القومي االجتماعي 
أو  بالعلم  الوطن سواء  أعداء  يقاتل  وهو  الجبهات  جميع  على  وفاعليته 

بالسالح، وبدوره في عملية التنمية االجتماعية في المرحلة المقبلة.
في  دافئة  نسمة  »إنها  بالقول:  تكريمه،  حسون  الدكتور  ووص��ف   
زمهرير قارس، بل هي نسمة باردة في صحراء قاحلة. وإنني فخور جداً 

بكم وبتكريمكم وأشعر أنكم أعطيتموني جزءاً من حقي، ولكن ما قمُت به 
العودة جميعاً  الجريحة، ونتمّنى  أوالدنا في محافظتنا  هو واجب تجاه 

لمحافظتنا، محافظة إدلب.
وأثناء التكريم تّم االتصال بعميد التربية والشباب إيهاب المقداد الذي 
أكد اهتمام العمدة بالقامات والكفاءات العلمية والثقافية ال سيما رؤساء 
واالهتمام  جامعاتهم  تحصين  في  بارزة  أدواراً  لعبوا  الذي  الجامعات 
ومشاريع  اإلرهاب  مواجهة  سياق  في  يندرج  التكريم  هذا  وأّن  بالطالب، 

رعاته.

ivermectin وحاجة لبنان �إليه...
{ د. عمران زهوي

والذي   )FLCCC( المتحدة  الــواليــات  في  أطباء  تحالف  خــاض  لقد 
الفائقة،  الــعــنــايــة  االخــتــصــاصــات:  مختلف  مــن  طبيباً   14 مــن  يــتــكــّون 
آذار  منذ  االختصاصات،  من  وغيرها  والجرثومية  القلبية  الصدرية، 
في داخل الواليات  والتوثيقية  العلمية  واألبحاث  التجارب  غمار   ،2020
كورونا  جائحة  لمكافحة  الــدواء  هذا  استخدام  حول  وخارجها  المتحدة 

حيث توصلوا إلى نتائج إيجابية مذهلة.
وتقّدموا بطلب إلى مجلس الشيوخ األميركي قائلين 

المتحدة  الواليات  في  الكبرى  الصحية  المؤسسات  إحدى  من  أطلبوا 
أو  تقبلها  أن  فــإمــا  مــعــلــومــاتــنــا  تــراجــع  أن   )FDA, CDC, NIH(

ترفضها؟
وبالفعل تّم السماح لألطباء في الواليات المتحدة بأن يستخدموا هذا 

الدواء لعالج مرضى كورونا. 
ومنذ يومين قّرر NIH المعهد الوطني للصحة األميركي السماح لمن 

يريد من األطباء وصف دواء ivermectin لعالج المصابين بكورونا.
ونال  الماضي  القرن  سبعينيات  في  ياباني  عالم  اخترعه  الــدواء  هذا 
جائزة نوبل على هذا االختراع، وهو يعالج الجرب والطفيليات بنجاح تاّم 

وآمن عند اإلنسان والحيوان.
لقد تّم استخدام أكثر من مليار جرعة من هذا الدواء اآلمن جدا جداً في 
أنحاء  الماضية من قبل اإلنسان والحيوان في جميع  السنوات األربعين 

العالم، وما زال ُيستخدم يومياً بماليين الجرعات.
كان المعهد الوطني للصحة األميركي NIH نفسه قد أصدر قراراً يمنع 

فيه استخدام الدواء لمعالجة المصابين بكورونا في الصيف الماضي.
كما قامت االرجنتين بتجارب على الدواء وأعطى نتائج مذهلة، وأصبح 
يؤخذ أيضاً للوقاية المسبقة من فايروس كورونا، جرعة كاملة )دوز( 4 

حبات دفعة واحدة كّل شهر(.
انطالقاً مما تقّدم نطالب الحكومة اللبنانية بأن تستورد أو تفتح فوراً 
باب استيراد هذا الدواء المتوفر عالمياً والرخيص الثمن، وتوزعه مجاناً 

على المواطنين والبدء باألشخاص األكثر عرضة ألخطار المرض.
الزقازيق  والــدواء ُيستخدم حالياً في مصر، ولقد أجرت عليه جامعة 
دراسة أثبتت نجاحه بنسبة %98 في مكافحة وباء كورونا وهو متوفر 

ورخيص الثمن. وإذا تّم ذلك فالنتائج في لبنان:
ــعــودة إلــى الحياة  فتح الــبــالد والــمــدارس والــجــامــعــات واألعــمــال وال
الطبيعية ووقف تدمير االقتصاد واألجيال والعلم والثقافة واألخالق في 

لبنان...

ديموقر�طّية �شياطين �لأمم...

{ شوقي عواضة
عــلــى مــدى أكــثــر مــن نــصــف قــرن مــن الــّزمــن والـــواليـــات المتحدة 
التي  الّشياطين  سياسة  تلتزم  والجمهوري  الديمقراطي  بجناحيها 
الّدراسات  ومــراكــز  وسياسيّيها  مفكريها  مــن  عــدد  قــواعــد  أرستها 
األميركيّة  السياسة  مهندس  رأسهم  وعلى  وغيره  واشنطن  كمعهد 
األمل  يفقد  لــم  الـــذي  كيسنجر  هــنــري  العالميّة  الصهيونية  وثعلب 
والّصريح  الواضح  اعترافه  من  بالّرغم  الصهيوني  مشروعه  بتحقيق 
معه  أجرتها  مقابلة  في  األســد  حافظ  الراحل  الرئيس  أمــام  بهزيمته 
الّصحافية  سألته  حيث  البولندية  ووركـــر«  »نــيــور  صحيفة  سابقاً 
)هل  جوابه  فكان  برأيه؟  سورية  هي  ما  السكونوفيا  نتاليا  البولندية 
العرب؟  لعيون  ومصر  وليبيا  تونس  في  الثورات  أقمنا  أّننا  تعتقدون 
يضحك ساخراً بعدها ويقول كّل ذلك ألجل عيني إيران وسورية، لقد 
حاولت مع حافظ األسد ـ أنا أعترف أّنه الّشخص الوحيد الذي هزمني 
أّن  فيرى  سورية  في  للحّل  رؤيته  عن  أما  كلّها.  حياتي  في  وقهرني 
وهذا  الذرية  بالّصواريخ  سورية  ضرب  إما  لهما  ثالث  ال  حلين  هناك 
الــوحــيــد هو  اآلخـــر  الــحــّل  وإمـــا  مــوجــودة.  )إســرائــيــل(  مستحيل ألّن 
الشيطانية  الواليات  عليه  عملت  ما  وهــذا  الّداخل  من  سورية  إحــراق 
وشعارات  مسميّات  مــن  مختلفة  عناوين  وتحت  إداراتــهــا  بمختلف 
ذلك  العربي(.  )بالربيع  يسّمى  وما  والتّغيير  والحرية  للديمقراطية 
مّر  على  سياساتها  هي  وتلك  المتحدة  للواليات  الحقيقي  الوجه  هو 
التاريخ. وما ينطبق على سورية األسد اليوم ينطبق على إيران الثورة 
لمحور  واحــٌد  فاالستهداف  وفلسطين  ولبنان  والعراق  اليمن  وعلى 
اإلدارات  لسياسات  سريعًة  قــراءًة  أجرينا  ما  وإذا  والعّزة.  المقاومة 
اختالف  على  اإلدارات  تلك  أنجزته  ما  أّن  لوجدنا  المتوالية  األميركية 
لنفسها  إنجازاتها  من  أكثر  يكون  يكاد  الصهيوني  للكيان  سياساتها 
بعض  الّسياسات  تلك  تحقيق  على  ساعد  وما  الّداخلي  المستوى  على 

األدوات األميركية واألنظمة في الخليج ومصر واالردن. 
المواجهة  ساحة  من  السادات(  )أنور  مصر  خروج  مع  وبالتّزامن 
الثّورة  انــتــصــار  كــان  ديفيد  كــامــب  فــي  الــعــار  اتــفــاق  توقيع  أثــر  على 
انتصارها  شّكل  والتي  الخميني،  اإلمام  بقيادة  إيران  في  اإلسالمية 
األولى  اللّحظات  منذ  إيــران  تبنّت  إذ  لمصر  العرب  لخسارة  تعويضاً 
قضية فلسطين كواجب ديني وإنساني وأخالقي. تبني دفع الواليات 
من  مهدها  في  عليها  والقضاء  الثورة  إجهاض  محاولة  إلى  المتحدة 
أميركي  بتأييد  حسين  صــدام  شنّها  الــتــي  الــعــدوانــيــة  الــحــرب  خــالل 

و«إسرائيلي« ودعم مالي خليجي أّدت الى فشل العدوان.
تقديم  خالل  من  سياساتها  على  تصّر  الّشر  واليات  تزال  ال  اليوم 
وما  اإلنسان.  من  إنسانيّة  األكثر  والّشيطان  للشعوب  المنقذ  نفسها 
يشهده عالمنا العربي من عدوان وقتل ودمار ليس إاّل شاهداً على ذلك. 
اليمن  على  الّصهيوني  السعودي  األميركي  العدوان  يستمّر  فبينما 
من  كبير  جزء  واعتبار  شرعيّة  كحكومة  بالقّوة  هادي  حكومة  لفرض 
اليمنيين إرهابيّين يحّق للقاتل ترامب أن يطعن باالنتخابات األميركية 
وأن يخرج أنصاره إلى الّشارع وأن يحتلّوا الكونغرس وأن يفعلوا ما 
أو  الّسوريين  أو  لليمنيين  ذلك  يحّق  ال  بينما  الحرية  باسم  يشاؤون 
أوباما  باراك  للرئيس  يحّق  العربية.  الّشعوب  من  وغيرهم  اللّبنانيين 
أّن  الديموقراطية  شياطين  يــرى  بينما  متتاليتين  لواليتين  يجّدد  أن 
حكم الرئيس المقاوم إميل لحود لحقبتين هو ديكتاتورّية. وفي حين 
قّمة  االنتخابات هي  المعترضين على  أنصاره  أّن خروج  ترامب  يرى 
الّشعوب  تمارسه  وإرهاب  ديكتاتورّية  إلى  تتحّول  التي  الديمقراطية 
في البحرين أو السعودية او ليبيا. تلك هي عدالة األمم العوراء التي ال 
ترى إاّل بعيٍن واحدة وتلك هي ديمقراطية الشياطين التي تريد تدمير 
األّمة ومقّدراتها وتهشيم عناصر القوة فيها. وما الّصراع مع شياطين 
األمم وقرونهم سوى صراع وجود لن ينتهي إاّل بانتصار الحّق على 
المتحدة  الّشر  واليات  رأسهم  وعلى  األمم  شياطين  وبهزيمة  الباطل 
واشنطن  في  الّسياسة  شياطين  سيدرك  حينها  وحلفها.  األميركية 
الذي هزمه ترك خلفه أسوداً  أّن األسد  وعلى رأسهم ثعلبها كيسنجر 

وليوثاً ستشهد هزيمة الشياطين مجّدداً.

�لرزوق: حزبنا يوؤمن باأّن »�لمجتمع معرفة و�لمعرفة 

قوة« ويقّدر عاليًا الطاقات الأكاديمية والعلمية

ح�سون: حزبكم فاعل في  جميع الجبهات مقاتاًل 

اأعداء الوطن بالعلم اأو بال�سالح وبالتنمية

الفلسطينيين  مــقــاومــة  ظــل  فــي  يسقط  لــن  الـــذي  الــعــودة  حــق  وجــوهــرهــا  الفلسطينية 
اللبنانيين  رفض  على  بري  وشــّدد  التوطين.  وفــرض  العودة  حق  لتصفية  واللبنانيين 
للتوطين بالتوازي مع تمسكهم بمقاومتهم، مشيراً الى أن لبنان رفض ما وصفه بالرشى 

المالية واإلغراءات للتخلي عن ثوابته.
المناخية  العاصفة  تأثير  وتحت  التجول  وحظر  العام  باإلقفال  محكوماً  الداخلّي  المشهد  يزال  ال 

التي تضرب لبنان والتي تستمر طيلة األسبوع الحالي. 
%94 بقرار اإلقفال باستثناء  ولليوم الخامس على التوالي حافظ المواطنون على نسبة االلتزام 

بعض الخروقات الفاضحة في عكار والضنية والقبة والضاحية الجنوبية. 
في  سوبرماركت  أمام  يتجّمعون  لمواطنين  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  فيديو  انتشر  فقد 
المئات  تزاحم  الى  أّدى  مما  رمزية،  بأسعار  الخضار  بيع  عن  صاحبها  إعالن  بعد  وذلك  طرابلس، 
لشراء الخضار، من دون مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس »كورونا«. كما نشرت المديرية العامة 
النرجيلة ولعب  لتدخين  ليالً  الغدير يستقبل شّبانا  الداخلي فيديو لمقهى في تحويطة  االمن  لقوى 
البلياردو. وأعلنت قوى األمن أن فصيلة المريجة عملت على ختم المقهى بالشمع األحمر، وسطرت 

محاضر ضبط بمن كان فيه.
ومدى  كورونا  بوباء  اإلصابات  عداد  والحكومية  الرسمية  الصحية  األوساط  تترقب  ذلك  إلى 
اإلقفال.  قرار  حققها  التي  اإليجابية  النتائج  وبالتالي  اإلقفال  من  الخامس  اليوم  خالل  انخفاضها 
ستجتمع  الصحة  وزارة  في  العلمية  »اللجنة  أن  إل��ى  ل�»البناء«  صحّية  مصادر  لفتت  فيما 
االستيعابية  القدرة  وتعزيز  اليومية  اإلصابات  نسبة  مستوى  على  اإلقفال  قرار  تأثير  لدراسة 
قبل  تظهر  لن  اإلصابات  بعدد  التحسن  »نسبة  أن  وأوضحت  والخاصة«،  الحكومية  للمستشفيات 
مطلع األسبوع المقبل«. وأشارت إلى أن »انخفاض عدد اإلصابات لن يظهر خالل مدة قرار اإلقفال 
للوصول  آخرين  ألسبوعين  التجول  وحظر  اإلقفال  قرار  مدة  تمديد  إلى  االتجاه  وبالتالي  الحالي 

المرجوة«. النتائج  إلى 
عدد  النخفاض  ذلك  عزت  طبّية  مصادر  لكن  اإلصابات  بعدد  ملحوظ  انخفاض  أمس،  وسجل 
جديدة  إصابة   3144 تسجيل  العامة  الصحة  وزارة  وأعلنت  األح��د.  يوم  المخبرية  الفحوص 
 53 ُسجلت  كذلك،   .255956 إلى  المثبتة  للحاالت  التراكمي  العدد  رفعت  لبنان،  في  ب�«كورونا« 

حالة وفاة جديدة، رفعت اإلجمالي إلى 1959.
 وغّرد رئس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن االلتزام بالتدابير الوقائية بجائحة 
على  مشدداً  العامة«،  السالمة  على  للحفاظ  وديني  وأخالقي  إنساني  »واجب  إنه  قائالً  كورونا 
في  قريب  الله  شاء  ان  »الفرج  مضيفاً  الوسائل«،  بكل  المحتاجة  األسر  الدولة  مساعدة  »وجوب 

األشهر القليلة المقبلة مع بداية عملية التلقيح«.
العائدة لمستشفيات  المالية  المستحقات  الدفعة األولى من   وكان وزير الصحة حمد حسن وقع 
التدقيق  انتهاء  بعد  وذلك  الدولي،  البنك  قرض  من  كورونا  مرضى  معالجة  لقاء  وخاصة  حكومّية 

بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.
اإليطالي  النموذجين  من  أسوأ  »لبنان  ان  الى  شرف  أبو  شرف  االطباء  نقيب  أشار  المقابل  في 
القطاع  اسرة  معظم  ان  من  بالرغم  خاص  الصحّي  القطاع  من  المئة  في   85 لبنان  وفي  واإلسباني، 
العام فارغة«. ولفت الى انه يفترض على الدولة دعم القطاع الصحي واالجتماعي. ولفت أبو شرف 
في  ألننا  حقوقهما،  والتمريضي  الطبي  القطاع  نعطي  ال  أن  يجوز  ال  انه  الى  تلفزيوني،  حديث  في 
دائرة الخطر وال نملك ترف الوقت لالنتظار. واوضح بأن »الضغط على الكاهل الطبي والممرضات 
هائل«. وذكر بأن »هناك خطة اليوم بالتنسيق مع نقابة المستشفيات والصليب األحمر كي ال يضطر 
المستشفيات،  عن  الضغط  وتخفيف  المنزل  في  والعالج  المستشفى  الى  مباشرة  التوجه  المريض 
في  به  يجول  أن  بدل  يتوّجه  مستشفى  اي  الى  يعرف  المريض  األحمر  الصليب  ينقل  حين  أنه  كما 

الطرقات وهناك احتمالّية موت المريض«.
على صعيد آخر ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت نشطت الحركة السياسية 
الرئيسين ميشال  – بيت الوسط لرأب الصدع بين  والحكومية وتفعلت الوساطات على خط بعبدا 

عون والحريري الذي خلفه الفيديو المسّرب الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب. 

الحريري  ودعوة  للمبادرة  الجمهورية  رئيس  الراعي  بشارة  مار  الماروني  البطريرك  دعوة  وبعد 
الى لقاء في بعبدا لتقريب وجهات النظر والتفاهم بينهما على حلول وسطية وأسماء وزراء لتأليف 
خط  على  إبراهيم  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  تحّرك  ممكن،  وقت  بأسرع  الحكومة 
بيت  الى  انتقل  ثم  بعبدا  في  عون  الرئيس  المعلومات  بحسب  أمس  إبراهيم  التقى  إذ  الوساطة. 
الوسط حيث التقى الحريري في مسعى لتنفيذ مبادرة البطريرك الراعي. وأوضحت المعلومات بأن 
المواقف على حالها في ما خّص الحكومة إال أن المبادرة مستمرة وتحظى بتأييد ودعم أكثر من جهة 

سياسية تعمل أيضاً على خط المساعي بين عون والحريري.
أم  اإلمارات  لقاحات من  السياحة وتأمين  اقتصرت على  الحريري  إذا ما كانت زيارة  ُيعَرف   ولم 
شهدت حركة سياسية عربية. إال أن مصادر سياسية لفتت ل�»البناء« الى أن »الحريري سعى خالل 
جولته إلى جّس نبض الدول العربية والخليجية من ترؤسه لحكومة لبنان والسقف المسموح به 
والحشد  والمناورات  األساليب  كافة  يستخدم  »الحريري  أن  إلى  المصادر  لفتت  وفيما  خارجياً«. 
الضغط وشدة  الى توقيع حكومة تحت  لدفعه  المسيحية لحشر عون وإحراجه  واللعبة  الخارجي 
»الرئيس  أن  إلى  ل�»البناء«  بعبدا  موقف  على  مطلعة  مصادر  لفتت  واالقتصادية«.  المالية  األزمات 
والتوازنات  الموّحدة  المعايير  عن  وال  الحكومات  لتأليف  الدستورية  األصول  عن  يتنازل  لن  عون 
أبواب  لكن  بالحريري،  االتصال  إلى  يبادر  لن  عليه  وبناء  وبالتالي  المقبلة،  الحكومة  تحكم  التي 
بعبدا مفتوحة للجميع«. إال أن مصادر عاملة على الخطين توقعت أن تفضي المساعي الى عقد لقاء 

بين عون والحريري خالل أيام.
المتوترة  العالقة  نتيجة  وهل  الحكومة  تأليف  في  التأخير  سبب  عن  مطلعة  أوساط  وتساءلت 
والثقة المفقودة بين عون والحريري أم نتيجة الصراعات اإلقليمية والدولية! ولفتت ل�»البناء« الى 
إنقاذ  مسيرة  لعرقلة  لبنان  على  األقصى  الضغط  مسلسل  في  حلقة  هو  الحكومة  تأليف  »عرقلة  أن 
وملفات  قضايا  في  تنازالت  لفرض  الحصار  تشديد  وبالتالي  المتعددة  األزمات  مستنقع  من  البلد 

ووطنية«. استراتيجية 
في  الفيديو  عبر  كلمة  في  قال  إذ  أمس،  بري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  إليه  ألمح  ما  وهذا 
تستضيفه  الذي  الفلسطينية  االنتفاضة  لدعم  الدولي  البرلماني  للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة 
وطأة  تحت  يرزح  »لبنان  المقاومة«:  رمز  غزة  »يوم  عنوان  تحت  طهران،  اإليرانية  العاصمة 
حصار  عن  ناه�يك  بتاريخه  األخطر  هي  وصحية  ومعيشية  ومالية  واقتصادية  سياسية  أزمة 
التزاماته  عن  التخلي  شرط  واإلغ��راءات  المالية  الرشوات  ورفض  المقاومة  لدعمه  معلن  غير 
ومقاومتنا  رفضنا  »نؤكد  مضيف��اً  المقاومة،  بخيار  التمسك  الى  ودعا  الفلسطينية«.  بالقضية 
ألي محاولة لفرض التوطين تحت أي عن��وان من العناوين«. واكد ان »غزة هي وجه القدس وكل 
خط��ورة  »من  وحّذر  العدو«.  مع  مواجهة  أول  في  رجاالً  األطفال  يجع�ل  فيها  والزمان  فلسطين 
نفسه  واألمر  الجائر،  الحصار  ظل  في  كورونا  تفشي  جراء  غزة  قطاع  في  الصحي  الوضع  تدهور 
لتأمين  مدعّو  الدولي  »المجتمع  وق��ال:  المحتلة«،  واألراض��ي  الغربي��ة  الضفة  على  ينسحب 

لغزة«. لقاحات 
في المقابل اعتبر رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط أن »نظرية »الرئيس القوّي« هي 

أكبر مصيبة على لبنان والمسيحيين«.
استطاعتنا  بعدم  الداخل  في  المسؤولية  نتحّمل  »نحن  أن  جنبالط  رأى  صحافي  حديث  وفي 
الوصول إلى تأليف حكومة. ما الذي يمكن أن نتأمله بعد من مبادرة فرنسية أو غير فرنسية إذا كنا 
الذي ال ينفك  الراعي  الماروني بشارة  البطريرك  إلى صوت  تأليف حكومة؟ أضم صوتي  فشلنا في 

يناشد رئيس الجمهورية ميشال عون والشيخ سعد الحريري العودة إلى الحوار«.
وحول تحّمل مسؤولية الفشل بالتساوي، أوضح جنبالط: »ال، بالتأكيد. وأنا دعوت أخيراً فريق 
الحريري ربما وجهة  االنهيار وحدهما. لكن لدى  إلى تشكيل حكومة، وليتحمَّال مسؤولية  الممانعة 

نظر أخرى. وها نحن اليوم في مأزق كبير«.
وعلى مقلب آخر، ورداً على تداول وسائل التواصل االجتماعي شائعات منسوبة الى بلدية حارة 
حريك عن حصول انفجار »نيترات أمونيوم« في الضاحية الجنوبية لبيروت وأنه نتج عنه سقوط 
عدد من الشهداء، نفت البلدية في بيان هذه المعلومات، مؤكدة أنه لم يحصل أي انفجار في حارة 

حريك أو الضاحية الجنوبية.

الديمقراطّية الأميركّية  ... )تتمة �ص1( 

حزب �هلل  ... )تتمة �ص1( 

ضمن  األولوية  مرتبة  في  االحتالل  كيان  مع  والصراع  الفلسطينية  القضية  لمكانة 
العراق  في  المقاومة  قوى  لمعادالت  الله  حزب  ينظر  بينما  منهما،  كل  أعمال  جدول 
المقابلة للنظرة اإلسرائيلية،  الزاوية  واليمن، إضافة لموقفه التضامني المعنوي، من 
الله  التي تتشكل من حزب  المقبلة  الحرب  التموضع على ضفاف  النظرتين،  وجوهر 

و«إسرائيل« قطبي االشتباك فيها، ويتحلق من حولهما اآلخرون.
- حزب الله اإلقليمّي، هو حزب الله الذي أنشأ شبكة تحالفات عابرة لإلقليم تنتظم 
على  االنتصار  أهمية  مع  وبــالــتــوازي  »إســرائــيــل«،  مع  مقبلة  مواجهة  أي  في  وراءه 
في  وجــوده  شّكل  بصناعته،  يــزال  وال  شــارك  الــذي  سورية  في  اإلرهابية  الشبكات 
على  يوم  كل  تتجّذر  جديدة  معادلة  هي  األولى  جديدتين،  لحقيقتين  مدخالً  سورية 
معادلة  هي  والثانية  تعقيداً،  أشد  بالحرب  اإلسرائيلي  التفكير  تجعل  الجوالن  جبهة 
مع  المفترضة  المواجهة  موازين  قلب  نوعياً  تحوالً  شكلت  التي  الدقيقة  الصواريخ 
التحّول.  هــذا  جوهر  بــإيــران  العالقة  كانت  بينما  أبعد،  الحرب  خيار  وجعل  الكيان 
قوى  قدرة  تعزيز  جبهة  على  نتائج  الفلسطينية  الله  حزب  ألدوار  تكن  لم  وبالتوازي 
المقاومة في فلسطين فقط، بل كان من نتائجها أيضاً تعقيد خيار الحرب على حزب 

الله بالنسبة لقيادة الكيان.
الله اإلقليمي، فهم  اللبناني وحزب  الله  - من حيث ال ينتبه دعاة الفصل بين حزب 
اإلحتالل  كيان  مع  الصراع  إن  تقول  إثباتها،  يمكن  ال  وهميّة  فرضيّة  في  يشاركون 
لهذه  الوحيد  والمستند  اإلقليم،  في  السياسة  صناعة  في  المحورّي  العنصر  يعد  لم 
هذه  من  اتخذت  الخليج  في  وخصوصاً  العربية  الحكومات  من  عدداً  أن  هو  الفرضية 
ال  األمــر  بينما  االحــتــالل،  كيان  مــع  التحالف  مرحلة  الــى  لالنتقال  ذريــعــة  الفرضية 
هذه  محركات  جوهر  تحديد  عن  بل  االصطفافات،  خطاب  قراءة  عن  بالحديث  يتّصل 
مع  الصراع  محورية  على  إضافياً  تأكيداً  إال  ليست  التطبيع  فمشاريع  االصطفافات، 
الكيان في صناعة السياسة، حيث يذهب الكيان المأزوم على جبهته الشمالية بسبب 
واألمنيّة  واالقتصادّية  السياسيّة  للقوة  رديفة  شبكات  إلنشاء  الله  حزب  قوة  تنامي 

اهتماماته  أولوية  في  يضع  أن  عليه  االستقرار  للبنان  يريد  ومن  الخليج،  نحو  جنوباً 
اإلجابة عن سؤال بات ضجيج الصالونات يحجب حضوره، رغم محورّيته الحاكمة، 
وهو كيف نجعل خيار الحرب اإلسرائيليّة على لبنان أشّد بعداً، في ظل سعي إسرائيلّي 
من  المزيد  وامتالك  الله،  حــزب  مواجهة  عنوان  تحت  التحالفات،  لتوسيع  محموم 
حزب  وليس  لبنان،  يستهدف  اقتصادّي  تشبيك  إلى  بالتوازي  واالنتقال  المقدرات، 
حزب  أعداء  بين  القرار  وصناع  المعنيّون  يفكر  هل  األول،  السؤال  ليصير  فقط،  الله 
الله بالطريقة التي يفترضها أصحاب المقاربة المفترضة؟ أي هل يعتبر هؤالء وعلى 
رأسهم األميركي، ومن خلفه اإلسرائيلي، أن قضيتهم هي موقف حزب الله من اليمن 
الله إذا وقعت  والعراق في الحروب الدائرة هناك، أم موقف اليمن والعراق من حزب 
الله  إذا سار حزب  الدقيقة  الله  الحرب هنا؟ وهل يتغاضى هؤالء عن صواريخ حزب 
لتبدل  كافياً  الله  حزب  قبول  سيكون  فهل  كذلك  األمر  يكن  لم  وإن  اللبننة،  بروزنامة 
أم  األقل،  على  الله،  لحزب  العداء  ضفاف  على  المتموضعة  اللبنانية  األطراف  مواقف 
سيعتبرون كما أعداء حزب الله في الخارج، ان حمالتهم العدائية بدأت تثمر، وأن ما 
الله  حزب  يكون  بينما  العداء،  من  المزيد  سينتجه  العداء  من  الدرجة  هذه  تنجزه  لم 
قد جّرد نفسه من مصادر حاسمة في صناعة القوة التي جعلت وتجعل الحرب أشّد 

بعداً، فتصير الحرب أقرب وأشّد قرباً؟
- حزب الله اللبناني هو حزب الله الممسك بمقدرات تتصّدرها صواريخه الدقيقة، 
كيان  يطوق  الذي  الصواريخ  حزام  تشكل  لإلقليم  عابرة  تحالفات  بشبكة  والمحاط 
التي  الحرب  الله  حزب  لمشاركة  مستعّدة  إنها  علناً  قالت  التحالفات  وهذه  االحتالل، 
يجعل  ما  إيران،  الى  وصوالً  واليمن  والعراق  والجوالن  فلسطين  من  عليه،  ُتشّن  قد 
أكثر  الخارجي  اللبناني  االستقرار  ويجعل  ضعفاً،  أشــّد  لبنان  على  الحرب  فرضية 
الداخلي،  االستقرار  لصناعة  ذلــك  على  بالبناء  اللبنانيين  نجاح  بانتظار  رســوخــاً، 
الله  إذا كان هذا هو حزب  فهل يفعلون؟ وهل يدركون أن عليهم الجواب على سؤال، 

اللبناني فهل يختلف عنه بشيء آخر حزب الله اإلقليمي؟
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الإنتر يح�سم ديربي اإيطاليا ويهزم اليوفي 2 ـ 0

قّمة يونايتد وليفربول تنتهي بالتعادل

ومان �سيتي ي�ستعّد ل�سحب ب�ساط ال�سدارة

اأتلتيكو بلباو ُيحرز »ال�سوّبر« 

على ح�ساب البر�سا

الدورّي الأميركّي بكرة ال�سّلة للمحترفين

د اإنجاز دونت�سيت�س ويهزم مافريك�س بولز ُيف�سِ
ألقابه  أّول  إحراز  الهولندي رونالد كومان من  المدرب  بلباو  أتلتيك  حرم نادي 
مع برشلونة اإلسباني عندما أسقط الفريق الكاتالوني بنتيجة 3-2 بعد التمديد 
)الوقت األصلي 2-2( ليظفر بالكأس السوبر اإلسبانية مساء األحد الماضي في 

مباراة شهدت طرد نجمه وقائده األرجنتيني ليونيل ميسي. 
تعادال  بعدما  وحسم الفريق الباسكي المباراة بهدف إينياكي ويليامس )97(، 
غريزمان مقابل هدفي أوسكار  أنطوان  الفرنسي  بثنائية  األصلي  الوقت  في   2-2

دي ماركوس )42( وأسيير فياليبر )90(.
 وقّدم مدرب أتلتيك بيلباو مارسيلينو جارسيا تورال، التهنئة لجماهير الفريق، 
بعد إحراز كأس السوبر اإلسباني، واعتبر مارسيلينو، أنه رغم قضاء وقت قصير 

مع الفريق، الذي تولى مسؤوليته قبل 12 يوماً فقط، إال أنه كان مثمراً. 
وصّرح مارسيلينو عقب الفوز: »قضيت وقتاً قصيراً في بيلباو لكنه كان مثمراً، 

الالعبون يستحقون الثناء، جاؤوا إلى هنا وفازوا على ريال مدريد وبرشلونة«. 
وأضاف »كانت لديهم الثقة في الفوز بعد إقصاء ريال مدريد، سعيد للهدف الرائع 

إلينياكي ويليامز، لعبة رائعة انتهت بشكل من المستحيل أن ترى أفضل منه«. 
وتّوج أتلتيك بيلباو بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه )1984 و2015 

و2020(، والثانية على حساب البارسا بعد نسخة 2015.

للنجم  تاريخّية  داب���ل«  »تريبل  بولز  شيكاغو  أفسد 
داالس  على  بتغلبه  دونتشيتش  لوكا  الشاب  السلوفيني 
األميركي  السلة  ك��رة  دوري  ف��ي   101-117 مافريكس 
للمحترفين، في ليلة شهدت أيضاً فوز فريق نيويورك نيكس 

على بوسطن سلتيكس 75-105. 
وبذلك، أنهى بولز سلسلة من أربع هزائم متتالية بفضل 
 29 هّداف الفريق في األمسية، الفنلندي لوري ماركانين مع 
نقطة و10 متابعات، فيما سجل زميله غاريت تامبل 17  من 

نقاطه ال�21  في الشوط األول.
أما النجم الواعد دونتشيتش )21 عاماً( فأنهى المباراة مع 
36 نقطة، 16 متابعة و15 تمريرة حاسمة محققاً ال� »تريبل 
نفسه  بولز  أسطورة  ليتجاوز  مسيرته،  في   29 الرقم  دابل« 
مايكل جوردان ويتقّدم إلى المركز الخامس عشر على الئحة 

الدوري. 
بسبب  نفسه  على  اللوم  المحبط  دونتشيتش  وألقى 
الهزيمة:  بعد  وص��ّرح  بأنانية.  لعب  أّن��ه  معتبراً  الخسارة 
الخسارة  هذه  الثاني.  الشوط  في  جداً  سيئ  بشكل  »لعبت 

بسببي، كنت أنانياً قليالً ألنني سجلت 30 نقطة في الشوط 
األول«.  وتابع: »لم أكن أنا في الشوط الثاني، علّي أن أقّدم 

مستًوى أفضل في الثاني، أنا مسؤول عن الخسارة«.
أقله  يحقق  ال��دوري  تاريخ  في  فقط  العب  رابع  وأصبح   
35 نقطة، 15 متابعة و15 تمريرة حاسمة في مباراة واحدة 
اإلنجاز  هذا  روبرتسون  اوسكار  حقق  فيما  سناً  وأصغرهم 
من  وتمكنوا  ممّيزاً  أداء  شيكاغو  العبو  وقّدم  هذا،  5  مرات.  

سرقة الكرة في 14 مناسبة في أفضل سجل للموسم.
خمس  من  سلسلة  نيكس  نيويورك  أنهى  آخر،  مكان  في 
بوسطن  مضيفه  على  بتفوقه  مثيرة،  بطريقة  متتالية  هزائم 
سلتيكس بفارق 30 نقطة وبنتيجة 105-75 في أدنى سجل 

تهديفي لألخير هذا الموسم.  
سجل جوليوس راندل 20 نقطة و12 متابعة فيما ساهم 
الكندي أر جاي باريت ب�19 نقطة و11 متابعة لصالح نيكس 
الذي أفسد أول مباراة لصانع األلعاب كيمبا ووكر العائد إلى 
11 مباراة بسبب إصابة في  أول  المنافسات بعد غيابه عن 

الركبة اليسرى. 

يوفنتوس  على  غالياً  فوزاً  ميالن  إنتر  حقق 
بهدفين من دون رّد في ديربي إيطاليا الذي أقيم 
الثامنة  المرحلة  إطار  في  الماضي  األحد  مساء 
عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم. وافتتح 
في  إلنتر  التسجيل  ف��ي��دال  أرت���ورو  التشيلي 
الدقيقة الثانية عشرة ثم أضاف نيكولو باريال 

الهدف الثاني في الدقيقة 52. 
المركز  في  نقطة   40 إلى  رصيده  إنتر  ورفع 
ميالن  مع  النقاط  عدد  في  بالتساوي  الثاني 
المتصّدر، فيما تجّمد رصيد يوفنتوس عند 33 
حامل  تكّبد  أن  بعد  الخامس،  المركز  في  نقطة 
وكانت  الموسم  ه��ذا  الثانية  خسارته  اللقب 
األسبوع  في   )3-0( فيورنتينا  أم��ام  األول��ى 

الرابع عشر من عمر البطولة. 
وهذا هو الفوز األول إلنتر على يوفنتوس في 

آخر ثماني مباريات بينهما منذ العام 2016. 
بداية  منذ  له  مباراة  أسوأ  يوفنتوس  وق��ّدم 
مع  نسبياً  أفضل  إنتر  وب��دا  الحالي،  الموسم 
بداية المباراة بهجوم ضاغط، أسفر عن الفرصة 
منطقة  م��ش��ارف  على  ح��رة  ركلة  م��ن  األول���ى 
الجزاء، سّددها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش 
إلى جوار المرمى، وألغى حكم المباراة دانييلي 

دوفيري هدفاً لبوفنتوس بسبب تسلّل للدولي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو )د10(. 

وسرعان ما رّد إنتر بهدف مستحّق عن طريق 
برأسه  حّول  الذي  فيدال  السابق  وسطه  العب 

كرة عرضية من باريال في الشباك )12(. 
والح���ت ف��رص��ة أخ���رى إلن��ت��ر حينما س��ّدد 
بيسراه  قوّية  كرة  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
تصّدى لها الحارس الدولي البولندي فويتشيخ 
تشيشني، فارتدت إلى مارتينيس الذي سّددها 

بعيداً والمرمى ُمشرع أمامه.
في  المجريات  على  سيطرته  إنتر  وتابع 
مّرر  عندما  التعزيز  في  ونجح  الثاني،  الشوط 
باريال  إل��ى  بينّية  ك��رة  باستوني  أليساندرو 
كييليني  جورجيو  الدفاع  قطبي  بين  المنطلق 
المنطقة  داخ��ل  فتوغل  بونوتشي  وليوناردو 

وسّددها قوية بيسراه في سقف المرمى.
 وأهدر لوتارو مارتينيز فرصة إضافة الهدف 
الثالث من تسديدة قوية مّرت إلى جواء المرمى 
)73(، فيما تألق قائد إنتر حارس المرمى الدولي 
السلوفيني هاندانوفيتش في التصّدي لتسديدة 
قوية لفيديريكو كييزا من مسافة قريبة قبل ان 

يشتتها الدفاع.

وضيفه  ليفربول  بين  القمة  مواجهة  انتهت 
مساء  السلبي  بالتعادل  يونايتد  مانشستر 
اإلنكليزي  ال��دوري  من   19 الجولة  في  األح��د 
ص��دارة  يونايتد  مانشستر  ويحتل  الممتاز 
ال�«بريميرليغ« ب�37 نقطة فيما يأتي ليفربول، 
مؤقتاً  ال��ث��ال��ث  ال��م��رك��ز  ف��ي  ال��ل��ق��ب،  ص��اح��ب 
سيتي،  ليستر  عن  نقطة  وبفارق  نقطة  ب�34 

الوصيف. 
وحقق مانشستر يونايتد األهم بكسبه نقطة 
ال��دوري  ص��دارة  في  موقعه  بها  ع��ّزز  واح��دة 
مواصالً تحقيق نتائجه اإليجابية في الدوري. 

خاض  الذي  ليفربول  واصل  المقابل،  وفي 
المباراة ال� 200 بإشراف مدّربه األلماني يورغن 
في  بسقوطه  النقاط  نزف  ال��دوري،  في  كلوب 
األربع  مبارياته  في  الثالثة  للمرة  التعادل  فخ 

األخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز. 
كان  الذي  لليفربول  نسبياً  األفضلّية  وكانت 
في أمس، الحاجة إلى الفوز الغائب عن سجالته 
في المباريات الثالث األخيرة، لكن دون خطورة 

كبيرة على دفاع مانشستر يونايتد. 
ولم تتغّير الحال في الشوط الثاني، حيث 
هجمات  مقابل  سيطرته  ليفربول  واص��ل 
األقرب  كان  الذي  يونايتد  لمانشستر  مرتدة 
الدقائق  في  صالحه  في  النتيجة  حسم  إلى 

البرازيلي  المرمى  حارس  تألق  لوال  األخيرة 
هدفين  من  فريقه  أنقذ  ال��ذي  بيكر  أليسون 
محققين. وكانت أول وأخطر فرصة لليفربول 
لمهاجمه  قوية  تسديدة  من   17 الدقيقة  في 
البرازيلي روبرتو فيرمينو مرت بجوار القائم 

األيمن )17(.
له  فرصة  أول  من  يونايتد  مانشستر  ورّد   
لها  انبرى  مباشرة  حرة  ركلة  إثر  المباراة  في 
القائم  بجوار  مرت  فرنانديز  برونو  البرتغالي 

األيمن للحارس بيكر )34(. 
وارتّد ليفربول بهجمة سريعة قادها الدولي 
المصري محمد صالح الذي توغل داخل المنطقة 
الذي  فيرمينو  أمام  وتهيأت  الكرة  منه  فأفلتت 
اإلسباني  الحارس  يدي  بين  برعونة  سّددها 

دافيد دي خيا )35(. 
وأه�����در ص���الح ف��رص��ة ذه��ب��ي��ة الف��ت��ت��اح 
داخل  فيرمينو  من  كرة  تلقى  عندما  التسجيل 
من  يسّددها  أن  قبل  المراوغة  ففضل  المنطقة 
وتحّولت  ماغواير  بقدم  ارتطمت  قريبة  مسافة 

إلى ركنية )62(.
بإبعاده  محقق  هدف  من  مرماه  بيكر  وأنقذ   
مسافة  من  لفرنانديز  تسديدة  اليسرى  بقدمه 

قريبة )75(. 
أبعد  عندما  خيا  دي  داف��ي��د  ح��ذوه  وح��ذا 

تياغو  لمواطنه  بعيدة  قوية  تسديدة  ببراعة 
ألكانتارا من خارج المنطقة )78(. 

قوية  لتسديدة  بتصديه  تألقه  بيكر  وتابع 
للفرنسي بول بوغبا وحّولها  من مسافة قريبة 

إلى ركنية )83(. 
إلى ان مانشستر سيتي بحاجة  مع االشارة 
إلى الفوز على استون فيال ليتصّدر بفارق نقطة 

اليونايتد. عن 

اللبنانّية ريان ر�سيد تحترف في الدورّي العراقّي

إلى  رشيد  علي  ريان  )فوتسال(  الصاالت  كرة  لعبة  في  اللبناني  المنتخب  نجمة  انتقلت 
النادي البلدي الرياضي العراقي، والذي ينافس بقوة في الدوري العراقي النسوي. 

في  نجمهن  سطع  اللواتي  الالعبات  أبرز  من   ،1994 العام  مواليد  من  وهي  ري��ان،  وتعّد 
باإلضافة  الصاالت،  وكرة  القدم  كرة  بطولتي  في  وتحديداً  لبنان،  في  النسائية  الكرة  ميادين 
اليد، وفي سياق اجتهادها لتطوير قدراتها وخبراتها   إلى رياضات أخرى كألعاب القوى وكرة 
حصلت في العام 2019 على شارة حكم قارّي في كرة اليد، وهي المّرة األولى في تاريخ اللعبة 

في لبنان. 
اللبناني لكرة القدم الالعبة المتألقة مع العديد  ومؤخراً، ولتسهيل أمر انتقالها منح االتحاد 
من األندية وآخرها نادي بيريتوس شهادة االنتقال الدولية، وذلك بناًء لطلب االتحاد العراقي 

للعبة.
في  رحالها  اليد  وكرة  والفوتسال  القدم  لكرة  اللبناني  المنتخب  نجمة  حطت  وبالفعل،   
ضمن  ال��زوراء،  فور  فريق  على  الفوز  لتحقيق  )البلدي(  فريقها  بقيادة  نجحت  حيث  العراق، 

المرحلة األولى من الدوري العراقي للسيدات في كرة الصاالت. 
والجدير ذكره، أن والد الالعبة علي رشيد له صوالت وجوالت في ميادين كرة القدم، إدارياً 

والعباً، وكان من العبي الزمن الجميل في عداد فريق الصمود � الغبيري في السبعينيات.

مقّررات التحاد اللبنانّي لكرة الطاولة

ت�سكيل اللجان ودعوة ل�سحب الك�سوفات
عقدت الهيئة اإلدارّية لالتحاد اللبناني لكرة الطاولة اجتماعها الثاني في مقّر نادي المون السال 
خالل  واتخّذت  األعضاء،  جميع  وحضور  كوبلي  جورج  االتحاد  رئيس  برئاسة  سعادة  عين  في 

الجلسة المقّررات التالية:
� دعوة األندية لسحب كشوفاتها من مقّر االتحاد الكائن في نادي األدب والرياضة )كفرشيما( 

ابتداًء من  األول من شباط ولغاية الخامس منه. 
� أخذ العلم بإلغاء بطولة العالم المقّررة في بوسان - كوريا الجنوبية.

� تعيين عضو االتحاد المهندسة ريتا بصيبص مساعدة لألمين العام.
� تأليف  اللجان العاملة في االتحاد وفق اآلتي:

اللجنة اإلعالمّية: عضو االتحاد روي العقيقي )رئيساً( - اآلنسة ندى عبد النور وعصام الخوند 
)أعضاء(.

)أميناً  رحباني  وإيلي  للرئيس(  )نائباً  حيدر  ربيع   - )رئيساً(  قسيس  فادي  الفنّية:  اللجنة 
السّر(.

مرعب  – عماد  )دولي(  عقيقي  جوزيف   - )منّسقاً(  حاّلل  ناجي  االتحاد  عضو  الحّكام:  لجنة   �
)دولي شارة زرقاء( - ربيع المّل )دولي شارة زرقاء( - غدير سبيتي )دولي( ومصطفى الدقدوقي 

)دولي(.
� لجنة المنتخبات: عضو االتحاد وسام شيري )رئيساً(.

� لجنة اإلشراف على المدّربين: عضو االتحاد ساهاق بدينيان )رئيساً(
مديرة  باشيان  كجه  الرا  الدولية  والالعبة  للرجال  فّنياً  مديراً  بديع  محمود  المهندس  تسمية   �

فّنية للسّيدات.
� دعوة المحافظات لتشكيل لجانها الفرعّية.

اتحاد ال�سّلة اللبنانّي يدر�س الم�ساركة

في دورة دم�سق الم�سّغرة للمنتخبات
للمشاركة  رسمّية  دعوة  األرز تلّقى  منتخب  أن  السلة،  لكرة  اللبناني  االتحاد  في  مصادر  أكدت 

ببطولة مصّغرة بدمشق تضّم أربعة منتخبات، وهي سورية واألردن والعراق ومصر. 
الرابع من شباط  27 الحالي حتى  البطولة في العاصمة السورية من  المقترح، أن تنّظم  ومن 

المقبل. 
وأفادت مصادر مقّربة من الوسط السلوي، أن االتحاد اللبناني للعبة سيعقد اجتماعاً عن ُبعد 

خالل هذا األسبوع لدراسة إمكانية المشاركة، على الرغم من صعوبتها. 
وأضافت المصادر: »صعوبة األمر تكمن في حضور الجماهير الكبيرة، وعدم االلتزام بإجراءات 

الحّد من فيروس كورونا، وذلك أمر في غاية الخطورة على الالعبين والجماهير«. 
وعلى صعيد انطالق دوري السلة المحلي، فقد أكد مصدر اتحادي، أن اتحاد السلة مصّمم على 
إجراءات  ضمن  وذلك  السابق  تعميمه  في  أعلن  كما  المقبل،  شباط  من  السابع  في  البطولة  بدء 

وقائّية قاسية. 

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
 ،467132985  ،392854176  ،158769432
 ،274513698  ،536948721  ،819276543

683491257  ،741325869  ،925687314
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
( ميالنو،   3 يألف  لوار،  ام،   )  2 ال  العريف،  1 ( جنة 
تربوا 4 ( العر، نابولي 5 ( ادمان، نأنب 6 ( كسبنا، ريال 
9 ( ان، كي، المينا  8 ( باردو، دنقل  7 ( اله، راتب، سام 
10 ( جاملناه، اب 11 ( يهين، النزيه 12 ( نادم، احامي. 

عموديا:
1 ( جامايكا، اجيب 2 ( نميل، سلبناه 3 ( لعابها، مين 
4 ( االردن، ركلنا 5 ( لون، ماردين 6 ( عاونا، او، اام 7 ( 
رر، انرت، اهل 8 ( تب، يبدل، نا 9 ( فيرونا، نمازح 10 ( 

ابل السقي، يا 11 ( الوين، الناهم 12 ( لفا، برم، اب.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

{ محمد رستم*
البداية  منذ  وهنا  قاتل«،  قصة  »العطر/  عالياً  معنوناً  لمروّيته  زوسكند  باتريك  الكاتب  اختار 

نستشف مكنون العمل من بيان شيفرته المكثفة..
في روايته »العطر« أحالنا الكاتب إلى »أل« العهدّية والتي تشير إلى عطر محدد يقصده، أي العطر 
اإلنسان«  »إنسانية  أّنه  مبِيّنًة  عبَقه  المروّية  تفضح  والذي  سابقاً  عناصره  معرفة  على  )الُمتواطئ( 
تناول  قد  يكون  هذه  العنونة  وبثنائّية  داعمة..  رديفة  كعنونة  قاتل«  »قصة  عبارة  الكاتب  وأضاف 
الوصول  طريقة  فيه  تمظهرت  الذي  الشكل  تناول  كما  اإلنسان/  /إنسانّية  لمنجزه  العميق  المؤّدى 
الفرنسّيّة  الثورة  قيام  ورافق  االجتماعي  التغيير  انتهجه  الذي  الشكل  مع  يّتفق  بما  القتل.  وهو  إليها 
إلى  قاتل«  »قصة  تتجه  بينما  الُمنجز،  في  الرمزي  الجانب  يتناول  »العطر«  داّل  فإن  وبهذا  »القتل« 

الجانب الواقعي وسير األحداث.
الفرنسية  الثورة  قيام  فترة  تصّور  زفايج«  »ستيفان  للكاتب  أنطوانيت«  »ماري  رواية  كانت  وإذا 
إن   - الرمزية  الواقعية  بثوب  لكن  ذاتها  المرحلة  تتناول  المروّية  هذه  فإن  التاريخية  الواقعية  برداء 

جازت التسمية لها - فهي تحذير ُمّر من خطر هذا المولود الجديد على اإلنسانية..
وقد اختار الكاتب »باريس« مكاناً لحدثه ألنها الساحة التي تفّجر منها بركان الثورة والمكان الذي 

شهد مخاض التطورات الحديثة بشكل صارخ، كما اختار مدينة »كراس« ألنها مدينة العطور.
صورة غاتمة:

ر مدى نتانتها، فالشوارع  هيمنت على المدن رائحة نتنة ال يمكن إلنسان في عصرنا الحديث تصوُّ
كانت تضج برائحة الغائط وباحات المنازل الخلفية برائحة البول وأدراج البنايات برائحة الخشب 

المتفّسخ وروث الجرذان.
لقد بنى الكاتب روايته على شخصية »غرونوي« الذي ُولد في أكثر أماكن المملكة زخماً بالروائح 
فعلت  كما  السمك،  طاولة  تحت  مولودها  »العازبة«  األم  وضعت  إذ  حّراً.  السنة  أّيام  أشّد  وفي  النتنة 

بمواليدها األربعة والتي رمت بهم.
لكن هذه المّرة بدأ المولود بالصراخ، فبحث الجمع عن المولود الجديد تحت سرب من الذباب وبين 
لكونه  اإلعدام  إلى  األم  اقتيدت  بينما  مرضعته  إلى  المولود  وُسلّم  المقطوعة،  السمك  ورؤوس  أحشاء 

ابن الخطيئة، ابن قاتلة األطفال.
تصّوره  كما  الفرنسية  الثورة  لوالدة  العام  الجو  عن  يختلف  ال  »غرونوي«  لوالدة  العام  فالجو 

الرواية.
انتفض  إذ  الثورة،  األم نحو مواليدها وبين صورة  المشاعر عند  انعدام  فهناك مشابهة كبيرة بين 
الثائرون في حالة هياج مدّمر مصبوغ بالدماء بعيداً عن أية مشاعر إنسانية وشاعت عبارة )الثورة 
تأكل أبناءها(. وهكذا كانت والدة »غرونوي« معّمدة بدم أّمه، ولعل األم ههنا تمّثل الطبقة األرستقراطّية 
التي تفوح منها رائحة النتانة، لذا جاءت والدة )غرنوي = الثورة( بمثابة موت لتلك )الطبقة = األم(.

ووِلد »غرونوي« بصحة جيدة وهو شِره، وهذه إشارة إلى قّوة في التحّول االجتماعي: كان جسمه 
قادراً على االكتفاء بالحد األدنى من الغذاء والملبس وروحه كانت بغنى عن الشعور باألمن والدفء 
تحت  من  أطلقها  التي  الصرخة  وأن  إليها/  بحاجة  الطفل  أن  البعض  يزعم  والتي  والحب/  والحنان 
مدروسة  صرخة  غريزّية،  تكن  لم  المقصلة  إلى  ه  وأمَّ الحياة،  إلى  نفسه  بها  دعا  والتي  السلخ  طاولة 

بدقة ويكاد المرء أن يقول إنها صادرة عن عقل مفّكر.
انعدام  من  عليه،  هي  ما  على  لتصبح  المسّوغات  لها  وأوجد  هذه  شخصيته  ببناء  الكاتب  أجاد 
المشاعر نحو اآلخرين، »طريقة الوالدة، حرمانه من حنان األسرة، كرهه لمحيطه ومعاملته بالسوء 
تنتمي  التي  المفردات  بأن  وصفه  ذلك  إلى  يومئ  ومما  واقعياً  منه  أكثر  رمزّياً  مضموناً  يبقى  أنه  إال 
االمتنان«  التواضع،  المسؤولية،  الرب،  القانون،  السعادة،  »الضمير،  واألخالق  الفلسفة  حقل  إلى 
أمام  الرب  إنه حين ذكر اسم  الكاهن  لها: )قال  هي بالنسبة له كلمات مبهمة تدل على مادة ال روائح 
المحكوم »غرونوي« نظر إليه من دون فهم(. وهنا إشارة إلى ان الثورة جّبت الكثير والقيم والمفردات 

التي سادت تلك الفترة.
نشأ »غرونوي« في حالة انفصال تاّم بين محيطه وعالمه الداخلي القائم على حاّسة الشّم: )كان 

بمقدوره تخزين فرادة هذه أو تلك الرائحة في ذاكرته، وخّزن آالف الروائح. واألدهى هو امتالكه القدرة 
على مزجها في خياله حسب رغبته(. وهذا ما يؤّكد رمزية اختالفه عن بقية األطفال، فهو ال يخاف من 
الظلمة كباقي األطفال، وقادر »بحاّسة شّمه« أن يرى األشياء وإن كانت ُمخّبأة و يشعر بالعاصفة قبل 

وقوعها. هذا عدا عن صموده أمام الكثير من محاوالت إقصائه عن الحياة.
كانت مربّيته تعرف أن ال فرصة له للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك بقي حّياً معافى. فهو ال يشعر 
باآلالم الجسدّية فبعد ارتكابه الجرائم، علّقوه طيلة ساعات من قدميه وحقنوه بتسعة لترات من الماء 
ثم ضغطوا قدميه بالملزمة ولكن من دون أيه نتيجة، كانت حواّسه كلها مغّيبة ما عدا الشّم، فاعتبره 

القضاء مختال عقلياً.
بالرائحة  تضج  كلها  النبالء  طبقة  »كانت  فيها،  ورد  ما  للرواية  الرمزّي  المسار  على  يؤكد  ومّما 
السلوك  عن  كناية  هنا  الرائحة  بالتأكيد  مفترس«  حيوان  رائحة  منه  تفوح  نفسه  الملك  الكريهة، 

واألفكار والقَيم.
ال يمكن للقارئ العارف أن ينكر حين يقارب ما ترمز إليه الحكاية بالتشبيه بين نشأة بطل العطر 
والثورة، فوالدته جاءت من خارج العرف والقانون، وكذا الثورة الفرنسية ، فقد جاءت كانعطافة على 
إّنها حركة اعتراضية وناشزة،  التاريخ،  التاريخي، فهي مولود غير مّتسق مع حركة  رصيف التطور 

وكالهما )الثورة وغرونوي( يعتمد القتل بحجة الوصول باإلنسان إلى السعادة.
أو  »غرونوي«  الشخصي  الصعيد  على  سواء  الرواية  في  المستتر  الضمير  هو  الوجود  إثبات  إن 
هاالت  وانفجرت  أعماقه  في  المدّجنة  الوحوش  على  غرونوي  تمّرد  فلقد  »الثورة«،  الرمز  صعيد  على 
الوجع ومضى يضع قدمه في أول سطر للمواجهة في معركة إثبات انتصاره على الحياة /اإلهمال - 
االحتقار/ معتمداً الشّم حاسته الوحيدة التي ال شريك لها، كما نلحظ تصاعد الخط الدرامي للعمل مع 

اقتراب الحدث من حاّفة النهاية.
طبعا لم يصّور الكاتب المجتمع الفرنسي كخلفية للوحة التي يتحرك فيها البطل بل جاءت الصورة 
متماهية مع صورة »غرونوي« ذاته، فزناخته وقماءة شكله هي انعكاس لزنخ المجتمع الذي تفوح 

منه الروائح الكريهة، والتي بدورها هي تعبير عن مخاض الوالدة الجديدة.
أخيرا لم أر ُمشابهة بين »غرونوي« و »هتلر« كما تشير بعض الدراسات إال من حيث صعودهما من 

نشأة متواضعة واختفاء أثرهما في نهاية الحكاية.
*كاتب سوري.

في رواية العطر.. ات�ضاُق ال�ضكل والم�ضمون معًا!

بدء ت�ضوير م�ضل�ضل »النمر« لمحمد اإمام �ضاتاي اأول�ضوي يبداأ ت�ضوير م�ضل�ضله الجديد

عودة اإلى حديث مو�شيقى ال�شعر العربّي

قد  إمام  محمد  للنجم  »النمر«  مسلسل  عمل  فريق  أن  العزب  صالح  محمد  السناريست  أعلن 
الرمضاني  السباق  في  عرضه  المقّرر  المسلسل  من  األولى  المشاهد  تصوير  الماضي  السبت  بدأ 

المقبل.
المسلسل من إخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم، هنا الزاهد 

ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد ومحمد رياض.
أول  فيها:  قال  تدوينة  بوك«،  »فيس  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته  عبر  العزب  ونشر 
يوم تصوير #مسلسل_النمر، رمضان2021، تأليف: محمد صالح العزب، إخراج: شيرين عادل، 
بطولة النجوم: محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، ونخبة كبيرة من 

النجوم.

في  مشاهده  تصوير  بدأ  قد  أولسوي   التركي  شاتاي  الممثل  أن  تركية  إعالم  وسائل  افادت 
تركيا،  في  السيتينيات  فترة  في  أفالم  منتج  سميح  عن  يتحّدث  الذي  » يشيلتشام «  مسلسل 

ويحاول إيجاد حب حياته.
على صعيد آخر كان احتل شاتاي أولوسوي المركز األول بين النجوم األتراك األكثر وسامة 
 Top Beauty« 2020، وذلك بحسب قائمة أجمل وجه في العالم التي تنظمها منظمة لعام 

المتحدة. الواليات  World« ومقّرها 
في  تاتليتوغ  كيفانش  التركي  النجم  حّل  فيمل  عالمياً،  الـ17  المرتبة  في  أولوسوي  وجاء 
المركز الـ33، تاله النجم التركي كرم بورسين في المركز الـ38، والنجم التركي باريش أردوتش 

في المركز الـ68.

وداعًا ح�شرة الأمين

{ يكتبها الياس عشي

أنطون  األم��ي��ن  والرفيق  الصديق  رحيل  ف��ي  أكتب  أن  قبل  ترّيثت 
إسبر،

أن تكتب إليه فهذا اليسُر كلّه،
فثّمة جواب ينتظرك منه على مفرق من قاسيون،

أو على رمية حجر من قانا،
أّما أن تكتب عنه،

وقد صار جزءاً من ذاكرة النهضة،
فأنت بحاجة إلى سلّة من شقائق النعمان،

وأخرى من الياسمين،
وثالثة من ماء الورد،

ورابعة من ألواح أوغاريت،
وترحل معها وجعاً في أغنية الوداع.

البقاء لألّمة أيها األمين الجزيل االحترام.

درد�صة �صباحية

{ عبد المجيد زراقط
تحدَّثت، في مقالة سابقة، ُنشرت، في 2020/12/29، في جريدة »البناء«، 
الوزن  أنَّ  فيه  ورأيُت  ل«،  والتحوُّ الثبات  بين   ، العربيِّ الشعريِّ  »اإليقاع  عن 
من  عنصرين  يمثِّل  داخلّي،  إيقاع  هما  وإنَّما  خارجياً،  إيقاعاً  ليسا  والقافية 
العربي،  الشعر  تاريخ  طوال  عرف،  اإليقاع  هذا  وأنَّ  الشعر،  موسيقى  عناصر 

الت كثيرة أشرت اليها إشارات سريعة. تحوُّ
وعنصرها  العربي،  الشعر  موسيقى  على  الكالم  أكمل  الحديث،  هذا  في 
أو  »التنغيم«،  بـ  تسميته  يمكن  ما  وهو  العروضّي،  الوزن  ينظمه  ال  الذي  االَخر 
اللذين  والقافية  الوزن  من  له  تمييزاً  الداخلي«،  »اإليقاع  بـ  كثيرون  يسمِّيه  ما 

ونهما خطأً بـ »اإليقاع الخارجي ». يسمُّ
أمرين:  ينظم  كمِّي  نظام  العربي،  بالشعر  معنيٍّ  على  ُيخفى  ال  كما  الوزن، 
وتوزيعها،  التفاعيل  في  المقاطع  وعــدد  التفاعيل،  الــوحــدات،  عــدد  لهما  أوَّ
هذه  مدى  تساوي  ينّظم  أنَّه  يعني  وهذا  الزَّمن،  في  الكلمات  حركة  وثانيهما 
لهما عدد  أوَّ التوازن، على مستويين:  من  ينّظم نوعاً  أنَّه  أي  الزمن.  الحركة في 

المقاطع وتوزيعها، وزمن القول المتوازن لكل شطر مع الشطور األخرى.
طولها  ولينها،  قوتها  والكلمات:  الحروف  أصوات  موسيقى  الموسيقى،  ا  أمَّ
وتناظرها  الصوتّي  تاَلفها  وبطؤها،  سرعتها  وجهرها،  همسها  وقصرها، 
النظام  في  منه  شــيٌء  يدخل  فال  بينها...،  القائم  العالقات  نظام  وتنافرها، 
على  المنظومة  القصائد،  تختلف  أن  الطبيعّي  من  كــان  ولهذا  العروضّي. 
نرى  يجعلنا  ما  الشعرّية،  الموسيقى  من  النوع  هذا  مستوى  على  واحد،  وزن 
موسيقاها  وأنَّ  موسيقياً،  مختلفة  واحــد،  وزن  على  المنظومة  القصائد،  أنَّ 

»التنغيمية« خاصة بها، فهي مؤتلفة ومختلفة في الوقت نفسه.
وإن كان بعضهم يراها متشابهة، فهذا يعود الى عدم النظر الى هذا النوع من 

الشعرية. الموسيقى 
على  منظومة  أبيات  ثالثة  وهي  سريعة،  أمثلة  أقدِّم  اليه،  أذهب  لما  إيضاحاً 
بحر الرجز، تختلف، من حيث الوزن، بسبب الجوازات في كل بيت، ومن حيث 

موسيقى »التنغيم«. وهذه األبيات هي :
الجواري، من  بيضاء،   ، ربُّ يا    -  1

وقهوة أطيب من نيل المنى.
عمرو، صَرَفْت، أمُّ  رأتني  ا  لمَّ   -  2

قد بلغت بي ذروًة، فألحفت.
-  إنَّ الشباب والفراغ والجدة،  3

مفسدة للمرء أّي مفسدة.
أيُّ ممتلك معرفة بسيطة  أن يتبيَّنه  األبيات، يمكن  الوزن، بين هذه  اختالف 
بالعروض، أما اختالف موسيقى الشعر، فواضح، ففي البيت األول نلحظ تكرار 
صوت ) المد = اللين = ا + ي(، كأنه صوت الدعاء، وتمنِّي نيل الفتاة الجميلة 
)التاء  صوت  تكرار  نلحظ  الثاني،  البيت  وفي  المنى.  نيل  من  األطيب  والخمرة 
ا في البيت الثالث، فنلحظ  الساكنة( كأنه صوت صريف األسنان واإللحاح، أمَّ

المؤكد للحكمة. التكرار 
أول،  نحو  من  ألنَّه،  الموسيقى،  من  النوع  هذا  القدماء  العرب  النقاد  يقنِّن  لم 
كان  أنَّه  أي  ُينشد،  كان  الشعر  ألنَّ  ثاٍن،  نحو  ومن  قصيدة،  كل  به  تتفرَّد  نوع 
ُمراَفقاً بنظام صوتّي تمليه موسيقى كل قصيدة، وكان كل شاعر ينشد شعره، 
معه  يصطحب  كان  اإلنشاد  يجيد  يكن  لم  الذي  والشاعر  يلقيه،  أو  يقرأه  وال 

مرافقاً يجيده، كأبي تّمام، على سبيل المثال.
وفي العصر الحديث، ُتبذل محاوالت على هذا الصعيد، من طريق العودة الى 
الشعر في  إنشاد  أيامنا، ومنها  الى  أيامه  اإلنشاد ال تزال ممتدَّة منذ  نماذج من 
مقدمة مجلس العزاء الحسيني، على سبيل المثال، ويحاول بعض النقاد وضع 

نظام للنَّبر الشعري العربي بالعودة الى القراءات القراَنية.
إضافة الى هذا، نرى أنَّ إمكانات تنضيد نماذج من الشعر الموزون كثيرة، ما 
يفيد بإمكان التنوع، مع بقاء التفعيلة أساساً، وهذا ما تحقَّق في مطلع الحداثة 

الشعرية، عندما سادت ظاهرة شعر التفعيلة.
على  ومبنيَّة  القافية،  متعدِّدة  نواس  ألبي  قصيدة  نذكر  ذلك،  نماذج  ومن 

تفعيلة واحدة، ويمكن أن تتعّدد أشكال تنضيدها، ومنها :
* » سالف دنِّ / كشمس دجن / كدمع جفن / كخمر عدن.
طبيخ شمس / كلون ورس / ربيب فرس / حليف سجن.

يامن لحاني / على زماني / اللهو شاني / فال تلمني ».
يتيح ما سبق أن نخلص الى ما يأتي :

ايقاعات الشعر العربي الموزون المقفَّى جميعها داخلية.  -  1
هذا الشعر، وإن كانت ذات وزن واحد، مختلفة موسيقياً. قصائد   -  2

لكلِّ قصيدة فرادتها الموسيقّية المسهمة بالنطق بفرادتها الرؤيوّية.   -  3
ورتيبة.  ثابتة  تاريخية،  مرحلة  أي  في  تكن،  لم  الموسيقى  هذه   -  4

في آن. وموضوعية  بحبِّ  جيِّداً،  تراثنا  نقرأ  أن  المهم   -  5
ا قصيدة النثر، ومحاوالت الكتابة الجديدة، فلهما حديث اَخر. أمَّ

المجيد  التراب«، لعبد  القصصية »جذور فوق  المجموعة  *قصة قصيرة من 
زراقط. 
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جامعة بروك�ضل 

تكرم الدكتورة ليلى عبداهلل �ضعاده

{ م.طارق منصور

فيما تختفي شوارع من عاصمتنا بيروت، وفيما نتقاتل على السماء، ونتصارع على جنس 
المالئكة.. 

فيما ال نستطيع تسمية وزير كفؤ هنا أو تشكيل حكومة هناك.. 
وفيما نطلق أسماء الفاتحين والمستعمرين على شوارعنا، إن لم نقل أكثر..

يغيب عن إعالمنا حدث بمستوى تكريم أعالمنا. 
على  واإلض��اءة  بتكريمهم  الغرب  ليقوم  البشرية  طاقاتنا  على  اإلض��اءة  إعالمنا  عن  يغيب 

إرثهم الثقافي والحضاري، لنكتفي باإلضاءة على اإلقطاعيين النفعيين .
مبارك دكتورة ليلى عبدالله سعاده سفيرتنا للعالم، مستحقة مستحقة مستحقة، العاقبة أن 

تعي دولة ولو مرة واحدة بحياتها وتعطي مبدعاً من مبدعينا جزءاً بسيطاً مما تستحقون .
وكانت كّرمت جامعة بروكسل في بلجيكا، الدكتورة ليلى عبدالله سعاده بتسمية شارع من 

شوارعها باسمها تقديراً لعطائها العلمي.
الزعيم  قول  مصداق  إلى  تلفت  المستحق  التكريم  هذا  سعاده  للدكتورة  تبارك  إذ  »البناء« 
األجيال  تلك  من  فرد  إنسان  سعاده  والدكتورة  التاريخ«.  وجه  لغيرت  فعلت  لو  قوة  فيكم  »إن 
للعطاء  الموضوعيّة  الظروف  له  توفرت  إن  وفعلها،  بقوتها  موقن  وهو  الزعيم  خاطبها  التي 

واإلبداع.
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