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ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال��ع��راق��ي، 
مجلس  ج��ل��س��ة  خ���ال  ال��ك��اظ��م��ي،  مصطفى 
ال����وزراء، أم���س، إن ب���اده ل��ن ت��ك��ون ساحة 

الحسابات. لتصفية 
ال��ك��اظ��م��ي ع��ل��ى أن »ال��ص��واري��خ  وش�����ّدد 
الحكومة  ت��ق��ّدم  إلع��اق��ة  محاولة  ه��ي  العبثية 
وإحراجها، لكن أجهزتنا األمنية ستصل إلى 

الجناة، وسيتم عرضهم أمام الرأي العام«.
ضد  االس��ت��ب��اق��ي��ة  »ال��ع��م��ل��ي��ات  أن  وأك�����د 
على  للقضاء  تصاعد  وفي  مستمّرة  اإلرهاب 
ما تبقى من جحور اإلرهاب وبؤره. ونحيي 
لياً  ترابط  وهي  صنوفها  بكل  البطلة  قواتنا 

ونهاراً في ماحقة خايا اإلرهاب«.
وج���اء ك���ام ال��ك��اظ��م��ي ب��ع��د س��اع��ات على 
األميركية  السفارة  باتجاه  صواريخ  إطاق 

في العاصمة العراقية بغداد.
ك��ذل��ك ت��ع��رض��ت ق���اع���دة ب��ل��د ال��ج��وي��ة في 
العاصمة  ش���م���ال  ال���دي���ن  ص����اح  م��ح��اف��ظ��ة 
ليلة  ص��اروخ��ي  قصف  إل��ى  ب��غ��داد  العراقية 
عراقي  متعاقد  إصابة  إلى  أدى  مما  السبت، 

مع الجيش.
صاروخين  أن  أم��ن��ي��ة  م��ص��ادر  وك��ش��ف��ت 
استهدفا الجناح العسكري األميركي الخاص 
بشركة »ساليبورتر« األميركية في قاعدة بلد 
فيما  أميركيين،  متعاقدين  تضم  التي  الجوية 

لم ينجح صاروخ ثالث في إصابة هدفه.
ويأتي الهجوم على قاعدة بلد بعد أقّل من 
عدة  صاروخية  قذائف  سقوط  على  أسبوع 

داخل مطار أربيل، وفي محيطه.
ودبلوماسية  عسكرية  مواقع  وتتعرض 
لهجمات  ال����ع����راق  ف���ي  ب���اس���ت���م���رار  غ��رب��ي��ة 
األميركيون  وي��ن��س��ب  وق��ن��اب��ل،  ب��ص��واري��خ 
ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات لفصائل 

مسلحة مقّربة من إيران.
وت��واص��ل إط���اق ال��ص��واري��خ ح��ت��ى بعد 
خ��ف��ض ع���دد ع��س��ك��ري��ي ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي 

ب���ق���ي���ادة واش���ن���ط���ن، ال�����ذي س���اع���د ال���ق���وات 
بتنظيم  ال��ه��زي��م��ة  إل���ح���اق  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ة 

.2017 »داعش« عام 
في  األج��ان��ب  العسكريين  ع���دد  وت��راج��ع 
ت��ق��ري��ب��اً، وي��ب��ل��غ حالياً  ال��ن��ص��ف  إل��ى  ال��ع��راق 

شخص.  3500
مساعدة  ال����دول����ي  ال��ت��ح��ال��ف  وي����واص����ل 
االستخبارية  بالمعلومات  العراقية  القوات 
الخايا  م��ك��اف��ح��ة  ف��ي  ال��ج��وي��ة  وال��ض��رب��ات 
المناطق  ف���ي  »داع�������ش«،  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ن��ائ��م��ة 

والجبلية. الصحراوية 

التطعيم  خطة  أن  الدولي  البنك  أعلن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ض���د ف���ي���روس ك���ورون���ا 
حجمه  يبلغ  التمويل  في  نقصاً  تواجه 

دوالر. مليون   30
وق������ال ال���ب���ن���ك ف����ي ت���ق���ري���ر ل�����ه، إن 
التبرع  ف���ي  ت��ف��ك��ر  »ق����د  »إس����رائ����ي����ل«، 
للفلسطينيين  ف���ائ���ض���ة  ب����ج����رع����ات 
ب��ب��دء حملة  ال��ت��ع��ج��ي��ل  ف���ي  ل��ل��م��س��اع��دة 

التطعيم في الضفة الغربية وغزة«.
وأض����اف: »م���ن أج���ل ض��م��ان وجود 
تقوم  وأن  ب��د  ال  ف��ع��ال��ة  تطعيم  ح��م��ل��ة 
واإلسرائيلية  الفلسطينية  السلطات 
بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات 

آمنة وفعالة لفيروس كورونا«.
ولفت إلى أن »تقديرات التكلفة تشير 
55 مليون  إلى أن هناك حاجة إلى نحو 
دوالر في المجمل لتغطية 60 في المئة 
نقص  حالياً  منها  ويوجد  السكان  من 
يبلغ 30 مليون دوالر«، داعياً المانحين 

إلى تقديم مساعدات إضافية.
تغطية  الفلسطينية  السلطة  وتعتزم 
من  الفلسطينيين  م��ن  ال��م��ئ��ة  ف��ي   20
خ�����ال ب���رن���ام���ج ك���وف���اك���س ل��ت��وزي��ع 

اللقاحات.

الفلسطينية  السلطة  مسؤولو  ويأمل 
لتحقيق  إض��اف��ي��ة  ل��ق��اح��ات  ش����راء  ف��ي 
من  ال���م���ئ���ة  ف����ي   60 ب��ن��س��ب��ة  ت��غ��ط��ي��ة 

السكان.
التطعيم  حملة  ان��ط��ل��ق��ت  ق��د  وك��ان��ت 
قطاع  في  االثنين،  ك��ورون��ا،  وب��اء  ضد 
ودولي  محلي  إع��ام��ي  بحضور  غ��زة 
كثيف، بعد أيام من تسلم الفلسطينيين 
الروسي  ال��ل��ق��اح  م��ن  ال��ج��رع��ات  آالف 

.»V »سبوتنيك 
وأع��ل��ن م��ج��دي ض��ه��ي��ر، ن��ائ��ب مدير 
الصحة  وزارة  في  األولية  الرعاية  عام 
التطعيم،  في  األول��وي��ة  أن  الفلسطينية 
الذي يجري باللقاح الروسي، ستُعطى 
األكثر  ُيعتبرون  الذين  الصحة،  لعمال 
لتحصين  االنتقال  قبل  للوباء،  عرضة 
الهشة  ال���ص���ح���ة  وذوي  ال���م���ِس���ن���ي���ن 

المزمنة. واألمراض 

بعد تعر�ض مواقع ع�صكرّية ودبلوما�صّية غربّية با�صتمرار لهجمات ب�صواريخ وقنابل

الكاظمي: العراق »لن يكون �ساحة لت�سفية الح�سابات«

البنك الدولّي: خطة التطعيم الفل�سطينّية 

�سد كورونا تواجه نق�سًا تمويليًا كبيرًا

- يخطئ الذين يعتقدون أن ما نشهده من مواجهة 
تحت عنوان العقوبات بين واشنطن وطهران، ويشغل 
بكيفية  تتصل  تكتيكيّة  قضيّة  مجرد  هو  كله،  العالم 
فهذا  اإلي��ران��ي.  ال��ن��ووي  الملف  ح��ول  تفاهم  صياغة 
اإليرانية  األميركية  العاقة  بل  أهميته،  على  الملف 
بالقياس  ث��ان��وي��ة  م��ل��ف��ات  ي��ص��ب��ح��ان  أه��م��ي��ت��ه��ا،  ع��ل��ى 
للعنوان األكبر وهو استراتيجية العقوبات، التي حلّت 
في  ب��ال��وك��ال��ة،  وال��ح��روب  العسكرية،  ال��ح��رب  م��ك��ان 
لفرض  بديلة  ك��أداة  األميركية  االستراتيجية  العقيدة 
الناتو  ودول  واليابان  أوروبا  تعني  الهيمنة،  مشروع 
السابق  الرئيس  إدارة  ظل  في  واشنطن  حاولت  التي 
بقوة  وسياسياً،  اقتصادياً  إخضاعها  ترامب  دونالد 
دول  وك��ل  والصين  روس��ي��ا  أكثر  وتعني  العقوبات، 
دول  ومنها  األميركية،  الهيمنة  لمشروع  التصدي 
أميركا الاتينية، والكل ضحايا استراتيجية العقوبات 

بهدف اإلخضاع، كبديل للحروب الخشنة والناعمة.
مرتبة  األعلى  النموذج  تمثل  إي��ران  مع  المعركة   -
مصيرها،  وح���س���م  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ه����ذه  الخ��ت��ب��ار 
إيران،  مع  المواجهة  في  لإلخضاع  ك��أداة  وسقوطها 
سيعني تحويلها إلى ساح خردة ُيضاف الى متاحف 
مصدر  األميركية  بالعين  فإيران  األميركية،  الحروب 
الكافية  األس��ب��اب  كل  حشد  يمكن  وع��داء  وقلق  خطر 
متعددة  إي���ران  م��ع  االش��ت��ب��اك  وقضايا  الستهدافها، 
والتحالفات  ال��ح��ي��وي��ة  ال��م��ص��ال��ح  ح���ول  وم��ت��ش��اب��ك��ة 
الوجودية لواشنطن في منطقة هي األهم استراتيجياً 
في االقتصاد والسياسة وخرائط االنتشار العسكرّي، 
اإلقليميّة  ال��ت��وازن��ات  لتغيير  مفتاح  إي��ران  وإخ��ض��اع 
والصين  روسيا  من  كل  ومكانة  المحيطة،  والدوليّة 
االستراتيجيّة  البيئة  ومستقبل  التوازنات،  ه��ذه  في 
المحيطة بكيان االحتال الذي يشّكل ركيزة مشروع 

المنطقة. الهيمنة في 
- ك��ان��ت ال��م��ع��رك��ة م���ع إي�����ران ب������أدوات ال��ح��روب 
والعراق  أف��غ��ان��س��ت��ان  ب��ح��رب��ي  تمثّلت  ق��د  ال��م��ب��اش��رة 
لبنان  ع��ل��ى   2006 ت��م��وز  ح��رب  ع��ب��ر  ث��م  لتطويقها، 
وحروب غزة في فلسطين، لتقليم أظافرها وإضعاف 
مكانتها، ثم عبر حروب الوكالة التي بلغت الذروة في 
العقوبات  ج��اءت  الفشل  وبعد  سورية،  على  الحرب 
تقوم  اس��ت��رات��ي��ج��يّ��ة  فلسفة  ض��م��ن  ب��دي��اً،  ال��ق��ص��وى 
النخب  على  للعقوبات  السياسي  التأثير  ركني،  على 
مستوى  على  والتأثير  سياساتها،  لتغيير  الحاكمة 
واستثمارها  ال��ش��ارع  ال��ى  لدفعها  الشعوب  معيشة 
على  ال��ره��ان  تتيح  ملّونة  ث��ورة  تصنيع  محاولة  ف��ي 
العقوبات  وخطاب  الحكم.  بنية  في  ج��وه��رّي  تغيير 
تجاه  كما  إيران  تجاه  واشنطن  في  واضح  ورهاناتها 
سورية  ف��ي  حلفائها  وم��ع  معها  االش��ت��ب��اك  س��اح��ات 
واشنطن  حاولت  ومهما  وفلسطين،  واليمن  ولبنان 
عن  الكلية  والح��ق��اً  الجزئية  بالعودة  خيارها  تزيين 
عليه  ُت��ق��دم  م��ا  أن  ه��ي  الثابتة  فالحقيقة  ال��ع��ق��وب��ات، 
العقوبات،  استراتيجية  سقوط  إع��ان  هو  واشنطن 

التي لن تلبث وتحتضر في مختلف الساحات.
الحروب  ف��ش��ل،  ال��ى  فشل  م��ن  واش��ن��ط��ن  تنتقل   -
العقوبات،  واآلن  ب��ال��وك��ال��ة  وال���ح���روب  ال��م��ب��اش��رة 
)التتمة ص6(

ماذا يعني �صقوط العقوبات 

كا�صتراتيجّية اأميركّية؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

السياسّي  المحّرر  كتب 

نحو  المساعي  تقّدم  عن  تعبّر  التي  الخطوات  تتسارع 
العودة األميركية عن العقوبات المفروضة على إيران مقابل 
من  اتخذتها  التي  التصعيدية  الخطوات  عن  إي��ران  تراجع 
خارج االتفاق بعد انسحاب واشنطن منه وعجز أوروبا عن 
الزخم لاتفاق من قلب  تنفيذ موجباتها، وصوالً الستعادة 
5+1، وأبرز الخطوات المعلنة أمس، كان إعان  منظومة ال� 
التصّرف  م��ن  إي���ران  تمكين  ع��ن  الجنوبيّة  ك��وري��ا  حكومة 
مليارات   7 والبالغة  سيول  مصارف  في  المجّمدة  بأموالها 
دوالر من عائدات بيع إيران لمنتجاتها النفطية، وبالتوازي 
م��ج��ّم��دة في  أم���واالً  إي���ران  اس��ت��خ��دام  إمكانية  ع��ن  اإلع���ان 
المصارف العراقيّة من عائدات بيع الغاز والكهرباء للعراق، 
مفّوض  يقودها  التي  للتفاهمات  استكماالً  تأتي  والخطوات 
بوريل  جوزيب  األوروب��ي  االتحاد  في  الخارجية  الشؤون 
البيانات  عنها  تعبّر  ال  ب��ص��ورة  وط��ه��ران،  واش��ن��ط��ن  بين 
الصادر في كل من  والمواقف  الحقوق  المنطلقة من خطاب 

العاصمتين.
أوروبية  دبلوماسية  م��ص��ادر  تقّدمها  ال��ت��ي  ال��ت��وق��ع��ات 
 1+5 ت��ض��ع ان��ع��ق��اد اج��ت��م��اع غ��ي��ر رس��م��ّي ل��م��ج��م��وع��ة ال���� 

من  كل  تحضره  المقبل،  الشهر  من  األول  النصف  خ��ال 
الطرفين  مقاربات  لمناقشة  الباب  يفتح  وطهران،  واشنطن 
التفاوض  م��ن  ن��وع  وب���دء  ال��ن��ووي،  ل��ات��ف��اق  ونظرتيهما 
ُبعد  عن  التفاوض  من  بدالً  اآلخرين،  بمشاركة  قرباً  األكثر 
وعبر وسطاء، وإتاحة الفرصة لخلق مناخات إيجابية على 
البحث  تسريع  ف��ي  تساهم  واإلقليمي  ال��دول��ي  المستوى 
بينما  النووي،  لاتفاق  الكاملة  العودة  طريق  خريطة  عن 
متقّدمة،  مراحل  بلغت  قد  الثقة  بناء  إع��ادة  خطوات  تكون 
واشنطن  وإزالة  التصعيدية،  خطواتها  إيران  بتجميد  سواء 
المجمدة  أموالها  إلى  إي��ران  وص��ول  طريق  من  للتعقيدات 
عن  متوقعة  متبادلة  إف��راج  بعمليات  أو  العقوبات،  بفعل 

البلدين. في  موقوفين 
المناضل األممّي والمفكر  لبنانياً، تستعّد بيروت لتشييع 
األهل  يشارك  بحيث  اليوم،  ظهر  بعد  النقاش  أنيس  العربي 
تشييع  في  السياسية  الشخصيات  من  وع��دد  واألص��دق��اء 
رم���زّي ف��رض��ت��ه ظ���روف م��واج��ه��ة ك��ورون��ا، ب��ع��دم��ا تحّول 
رحيل النقاش إلى حدث لبنانّي وعربّي ودولّي فكانت برقيّة 
تعزية معبّرة من الرئيس السوري بشار األسد، وأخرى من 
الخامنئي، علي  اإلمام  اإلساميّة  الجمهورية  مرشد  مكتب 
الجعفري مجتمعاً إلى الوفد القومي في دمشق)التتمة ص6(

كوريا ُتفرج عن 7 مليارات دولر لإيران... وتحرير ودائع مماثلة في العراق 

الأ�سد وخامنئي ُيعّزيان... وف�سائل المقاومة تنعى... وبيروت ت�سّيع النقا�ش اليوم 

»القومّي« يلتقي الجعفري: �سورية �سمدت وانت�سرت ب�سعبها وجي�سها ورئي�سها

المعركة ل تزال م�صتمّرة!

 بذور النه�صة المبعثرة

ل تبني وطنًا!

نتحدث  التي  األخ��ي��رة  تكون  ول��ن  األول��ى  المرة  ليست 
فيها عن معركتنا التاريخيّة مع العدو الصهيوني، لقد بدأت 
معركتنا مع هذا العدو منذ اللحظة التي فّكر فيها الصهاينة 
العالم،  حول  من  شتاتهم  يجمع  لهم  وطن  عن  البحث  في 
واتفاقهم مع القوى االستعمارية العالمية في نهاية القرن 
ذلك  في  والمتمثلة  العشرين  القرن  وبداية  عشر  التاسع 
سيطرتها  تفرض  كانت  التي  العظمى  بريطانيا  في  الوقت 
العربي،  وطننا  م��ن  كبيرة  أج���زاء  على  بالقوة  وهيمنتها 
واستقّر الرأي بين المتآمرين على اغتصاب األرض العربية 
ب�  ُع��رف  ما  عبر  المؤامرة  عن  اإلع��ان  وت��ّم  فلسطين،  في 
»وعد بلفور« وهو االسم الشائع المطلق على الرسالة التي 
البريطانية  الخارجية  وزي��ر  بلفور  جيمس  آرث��ر  أرسلها 
اللورد  إل��ى   1917 ال��ث��ان��ي(  )ت��ش��ري��ن  نوفمبر   2 ب��ت��اري��خ 
ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة 

البريطانيّة إنشاء »وطن قومي« لليهود في فلسطين.
وقد جاء هذا الوعد ممن ال يملك لمن ال يستحق، فالحكومة 
وإْن  الفلسطينية،  العربية  األرض  تملك  ال  البريطانية 
سيطرت عليها بقوة الساح واحتلتها، واليهود الصهاينة 
يستحقون  ال  المعمورة  ب��ق��اع  ك��ّل  م��ن  جمعهم  ت��ّم  ال��ذي��ن 
العديد  مباركة  على  بلفور  وع��د  وحظي  فلسطين،  أرض 
من الدول االستعمارّية حيث وافقت عليه فرنسا وإيطاليا 
رسمياً في عام 1918، ووافق الرئيس األميركي وولسون 
اليابان 1919، ووافقت عليه  على محتواه قبل نشره عام 
)التتمة ص6(

يابسة ومتفّرقة؟...  النهضة  الباد وبذور  كيف تنهض 
كيف سيكون اإلنتاج ونار الحرب االقتصادية واالجتماعية 
والنفسية ما زالت مشتعلة في الرؤوس والنفوس، تحصد 
إال  تزهر  لم  التي  ال��س��وداء،  األي��ام  ربيع  في  البشر  أرواح 
حقيقة القهر والفقر والمرض والذّل الذي يعيشه اإلنسان 

في لبنان؟...
هذا البلد السجين بين الحدود الوهميّة يدفع ثمن انفصاله 
المناطق  على  موّزعة  طائفية  مجموعات  القوميّة  ذاته  عن 
طائفية  جمعية  وك��أن��ه  زال��ت  وم��ا  لبنان  حكمت  اللبنانية، 
الشعب!  على  أموالها  فتات  وتوزع  البلد،  بموارد  متحكمة 
واستسامها  تبعيّتها  مشاريع  كتبت  التي  الجمعية  ه��ذه 
وخنوعها لتحصل على التمويل، ها هي تستكمل مشروع 
تخريب لبنان وتقسيمه وتشتيت أبنائه، لنراها تضرب في 
طريقتها  على  فترسم  والقانون،  الدستور  وفي  السيادة 
القضاء واإلدارة والمؤّسسات، لنرى التشّوهات في مراكز 
في  والجامعات،  المدارس  في  والخاصة،  الرسمية  القرار 
أّن  إال  الشوارع والطرقات،  الشركات والمستشفيات، في 
أخطر التشّوهات كانت تلك التشّوهات العقلية واألخاقية 
المريض،  المشّوه  لبنان  واق��ع  رّس��خ��ت  التي  وال��روح��ي��ة 
ال��غ��ارق حتى ال��م��وت. إال أّن ال��س��ؤال األه���ّم ه��ن��ا، ه��و عن 
حيث  لبنان،  في  الروحي  التفّسخ  هذا  من  الخروج  كيفية 
)التتمة ص6(

 د. محمد سّيد أحمد

 كلود عطية*

تجعلنا  والوطن  األمة  وحدة  إّن 
نتجه نحو فهم الواقع االجتماعي 
الضالل  من  بدالً  األم��ة،  هو  الذي 
الصرف  المنطق  أش��ك��ال  وراء 

وتراكيب الكالم.
سعاده
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 اأيها الحكام...

ال�صعب لي�س مجرد �صوت غّب الطلب 

{ علي بدر الدين

وتعّمم  ال��م��س��ت��ور  وان��ك��ش��ف  األق��ن��ع��ة،  سقطت 
الفساد وطافت الفضائح، وبلغ السيل الزبى، ولم 
مصالح  ووراء  اإلصبع،  خلف  التلطي  متاحاً  يعد 
ال���ح���رص على  اّدع�����اء  أو  وال���م���ذاه���ب،  ال��ط��وائ��ف 
أو  الناس،  حقوق  وعلى  العليا،  الوطنية  المصلحة 
دول  الى  المسؤولية  وتحميل  الظّل،  في  االختباء 
يعني  ال  وه���ذا  ل��ب��ن��ان،  تستهدف  بأنها  خ��ارج��ي��ة 
ومؤثرة،  وم���وج���ودة  متهمة  ألن��ه��ا  اس��ت��ب��ع��اده��ا، 
الطائفي  السياسي  النظام  تأسيس  في  وشريكة 
الحاكمة  السياسية  المنظومة  تركيب  وفي  القائم، 
التأسيس  م��ن��ذ زم���ن  ال��ح��ك��م  ع��ل��ى  ت��ع��اق��ب��ت  ال��ت��ي 
وخارجياً،  محلياً  لها  وال��ت��س��وي��ق  ال��ي��وم،  لغاية 
ألن��ه��ا وك��ي��ل��ت��ه��ا ف���ي ال��ق��ض��اي��ا ال��ك��ب��رى ال��ت��ي لها 
النفطية  وثرواته  واستقالله  لبنان  بسيادة  عالقة 
والترغيب  بالترهيب  نجحت  أن  ب��ع��د  وغ��ي��ره��ا، 
والتهويل بانتزاع قرارها، وأن تبقى أمينة لتبعيّتها 
بالسلطة  إمساكها  استمرار  مقابل  لها،  وارتهانها 
ما  وهذا  طالحاً،  أو  كان  صالحاً  لخلفها  وتوريثها 
ما  معظم  اّن  حيث  ع��ام،  مائة  منذ  فصوله  نشهد 
والطائفية  السياسية  والبيوتات  بالعائالت  يسّمى 
ه��ي نفسها  وال��م��ال��ي��ة،  وال��م��ن��اط��ق��ي��ة  وال��م��ذه��ب��ي��ة 
وال��وزارة  والنيابة  الرئاسة  ج��د،  عن  أب��اً  ت��ت��وارث 
فرضتها  التي  االستثناءات  بعض  مع  واألل��ق��اب، 
وألغت  أس��م��اء  وأنتجت  المتنقلة  األهلية  ال��ح��رب 
أخرى، من دون أن تلغي الوراثة، وكأنها عقارات 
ودولته  البلد  وك��أّن  واألح��ف��اد،  األوالد  يتوارثها 
حصرية  وملكيات  م��زارع  وسلطاته  ومؤّسساته 
السياسي  اإلق��ط��اع  لهذا  او  تلك،  أو  العائلة  لهذه 
ألقاب  ت���زال  وال  ال��ق��دي��م،  أو  المستجّد  ال��م��ال��ي  أو 
والسعادة  والمعالي  والعطوفة  والدولة  »الفخامة 
والسماحة  والنيافة  وال��س��ي��ادة  والشيخ  والبيك 
األولوية  ولها  ش��يء،  ك��ّل  على  تطغى  والفضيلة« 
المواطن  أما  »واالح��ت��رام«.  والمعاملة  السلطة  في 
الصحيحة  بالمواطنية  الملتزم  الفقير  ال��ص��ال��ح 
إلى«  يتحّول  ان  عليه   « يحميه  »ظهر  له  ليس  ومن 
ومستضعف  ومهمل  خلق«  و«فشة  عصا«  مكسر 
أصحاب  أبواب  على  ومذلول  ومقهور  ومحروم، 
مجرد  ويصبح  والمال،  والقرار  والنفوذ  السلطة 
ن��اخ��ب و«ص����وت غ���ّب ال��ط��ل��ب« وع��ل��ي��ه وح����ده أن 
يدفع دون خلق الله، الضرائب، والرسوم ويغذي 
خزائن »المافيات« على أنواعها وأشكالها، والتجار 
السياسية  الطبقتين  من  والجشعين  المحتكرين 
ولتضع  ثرواتهم،  تتراكم  أن  أج��ل  من  والمالية، 
أياديها كلياً على السلطة والمال والقرار، والطحين 
اختالفها،  على  وال��ط��اق��ة  وال��م��ح��روق��ات  وال��خ��ب��ز 
أموال  بعد  بالمصارف،  المودعين  أم��وال  وعلى 

خزينة الدولة وكله بإسم القانون وتحته.
أحماالً  المسكين  ال��ش��ع��ب  ه���ذا  تحميل  ي��ك��ف��ي 
التحّمل،  ع��ل��ى  وق��درت��ه  ط��اق��ت��ه  وف���وق  م��ض��اع��ف��ة 
وت��ك��ف��ي��ه ال��ت��ج��اذب��ات وال���س���ج���االت وال��ب��ه��ورات 
من  التحريضية  التعبوية  الطوائفية  والخطابات 
أجل  ومن  هناك،  من  وحصة  هنا  من  حقيبة  أجل 
كان  مهما  سابقاتها  من  أفضل  تكون  لن  حكومة 
ومن  ورئ��ي��س��ه��ا  وأش��خ��اص��ه��ا  وتمثيلها  حجمها 
سيشارك فيها او يرفض المشاركة، كله من دون 
الطبقة  استمرت  م��ا  إذا  معنى،  او  ف��ائ��دة  او  قيمة 
الحكومة  ووالدة  متحكمة،  الحاكمة،  السياسية 
من  ُيقرأ  »المكتوب  ألّن  رحمها،  وم��ن  يديها  على 

عنوانه«.
الشعب،  على  ونفاقاً  وجشعاً  ونهباً  فساداً  كفى 
وقد بلغ ترتيب دخل الفرد في لبنان الدرجة 181 
من  بالمائة   6oو العالم،  في  دولة   188 أصل  من 
اللبنانيين تحت خط الفقر، وتراجعت نسبة الطبقة 
وغالء  بالمائة،   20 الى  بالمائة   80 من  الوسطى 
المقدمة،  العالم، يعني في  األسعار هو األعلى في 

والحبل على الجرار، من دون افق او نهاية...

{ د. وفيق إبراهيم 
الرئيس بايدن ال يريدون تشتيت جهودهم  األميركيّون في مرحلة 

على قضايا فرعيّة تتصل بشكل او بآخر بالملف النووي.
لذلك بات واضحاً بالنسبة اليهم ان الصراعات على اليمن والبحرين 
ولبنان وسورية وبلدان أخرى إنما هي تعبير عن الصراع على الملف 
النووي باإلمكان اختزاله في كل هذه القضايا، وهذا يعني حكماً التركيز 
لتطويقها  والداخلي  السياسي  وتطورها  النووي  بملفها  إي��ران  على 

ومنعها من تركيز نفوذها في منطقة واسعة؟
الدولي  الصراع  ان  المحللون  يعتقد  األميركي؟  التطور  ه��ذا  لماذا 
المقبل ي��ت��رك��ز ع��ل��ى م��ح��اوالت روس��ي��ا وال��ص��ي��ن وإي����ران ل��ب��ن��اء قوة 
النفوذ  في  تشاركها  او  فتحطمها  األميركية  األحادية  من  تنال  ثالثيّة 
الصين  ان  اساس  على  وترثها  األحادية  هالتها  لها  تدمر  وقد  القطبي 
المتنوعة، فتصبح  أداء دور أحادي بأهمياتها االقتصادية  قادرة على 
باالتفاق مع شريكتها المحتملة روسيا قوة اقتصادية روسية بإمكانها 
عسكرية  وأهميات  واجتماعياً  اقتصادياً  ب��األرض  الفعلي  اإلم��س��اك 

وجيوبوليتيكية.
فهل هذا ممكن؟ 

قابل  غير  لكنه  مجتمعة،  األم���ور  ه��ذه  يلحظ  األميركي  المشروع 
للنجاح اال بموافقة األطراف المنافسة مع استعداد إيراني للقبول بذلك، 
لذلك فإن الصين وروسيا ليستا على استعداد لالنخراط في مشروع 
كهذا تعرفان سلفاً انه يهدف الى خدمة المشروع األميركي أو ال يخدمه 

على االقل. 
كما ان إيران ال تمضي بعيداً في تضخيم قوتها النووية ألنها تعرف 
مدى استعداد األميركيين لالستفادة من كل خطواتها واالستثمار منها 

في نزاعاتها العالمية.
السعودية  في  األميركي  لالستثمار  ليس  اذاً  اإلي��ران��ي  الموضوع 

مشروع  أميركياً  ان��ه  آخ��ر،  مكان  أي  او  وس��وري��ة  ولبنان  والبحرين 
على  منهما  واالستفادة  دولية  صراعات  في  والصين  روسيا  لتوريط 

مستوى مركزي يتعلق بإيران ودوريهما الهامين في العالم.
ما هي مهمات المشروع األميركي؟ 

المحافظة على االحادية  أنه يريد  المهمة األولى لهذا المشروع هي 
القطبية األميركية في العالم عبر تقليص االنتفاخ الصيني – الروسي 
صداقات  عبر  الكبير  اإلقليمي  ال��دور  ال��ى  الصيني  السعي  وتقليص 
إيران االيدولوجية والسياسية مع الكثير من الحركات والمشاريع في 

الشرق األوسط.
بكتل  عميقة  وعالقات  ن��ووي  مشروع  إي��ران  أن  اإلق��رار  يجب  هنا 
ايديولوجي  أس��اس  على  منها  االوس���ط،  ال��ش��رق  شعوب  م��ن  وازن���ة 
وبعضها على اساس سياسي، لكن يجب اإلقرار ان إيران اهم بلد في 
المدى الذي يربط بين افغانستان ولبنان، كما حاولت بناء عالقات مع 

فنزويال في أميركا الجنوبية، هي في طريقها الى النجاح.
هذا عن إيران ماذا عن الصين وروسيا؟ 

إيران، لكنها تؤيدها  اقامة عالقات مفتوحة مع  الصين مترّددة في 
وتعرف أنها تؤدي الى فتح خط اقتصادي عمالق نحو روسيا والشرق 

االوسط له عمق يتعلق بتدفق إمكانات غاز ونفط ال تنضب.
أما روسيا فأكثر خبرة في المنطقة من الصين وتركز على التحالف 
مع بكين قبل المجيء اليها ألنها تعرف أن االجتماع مع بكين شكل قوة 
هائلة تجتاح منطقة الشرق األوسط بإمكانات اقتصادية هائلة واسلحة 
أراد  ومن  به  للتزويد  مستعّدة  فموسكو  سالحاً  أراد  فمن  تنضب،  ال 
سلعاً اقتصادية فإن الصين لديها إمكانات هائلة جبارة لها قدرة على 
المنافسة في ظل كل الظروف. فالصين قادرة على ابتالع االقتصادات 
المحليّة وربما استيعابها بطرق ايجابية عبر تسويقها الى جانب تجار 
ألداء  جاهزة  صينيّة  أحياء  بضعة  في  استهالكها  او  الصينية  السلع 

الدور بتمويل من دولة بكين.

م��ادة روس��ي��ة صينية إللحاق  أن تكون  تقبل  ه��ل  إي���ران؟  ع��ن  م��اذا 
هزيمة باألميركيين؟

مادة  يشكلون  الذين  األميركيين  هزيمة  على  موافقون  اإليرانيون 
تهديد أساسية لهم، لكنهم يعرفون بعمق أن نزاعهم معهم في الشرق 
االوسط مستمر لعوامل جغرافية وسياسية، فإيران هي التي تجاور 
يمكنها  وال  ولبنان  وسورية  والعراق  والكويت  واإلم��ارات  السعودية 
في  عسكرية  ق��وة  أكبر  بنى  ال��ذي  الله  ح��زب  ترعى  التي  وه��ي  تركهم 

منطقة الشرق األوسط.
وقد  ال��دور  محدود  اإلي��ران��ّي  الصينّي  ال��روس��ّي  الحلف  ف��إن  لذلك 
يقتصر على مجابهة األميركيين إنما من دون أي قبول بالسيطرة على 
الدور اإليراني الذي يجد نفسه مضطراً لالستمرار بدعم سورية في 
شرق الفرات وحزب الله في لبنان والمقاومة البحرينيّة والفلسطينية 

وأمكنة أخرى متنّوعة.
دولة  بالتحّول  إيران  تقبل  هل  التالي:  بالسؤال  تتعلق  هنا  المسألة 

ثانوية الى جانب بكين وموسكو في صراع مع األميركيين؟ 
الدولة األكبر واألهم  إي��ران هي  ان  أولها  أب��داً ألسباب عدة  لن تقبل 
في الشرق االوسط سكاناً وغازاً ونفطاً ولديها تحالفات تمتد من عمق 
أفريقيا حتى لبنان، وهي تبني نفسها بعد حصار أميركي مستمر منذ 
يشمل  بناء  وهو  األوروبية  األع��وام  وعشرات  أميركية  أع��وام  خمسة 
الداخل بصناعة سلع وبضائع متنّوعة وصوالً الى كل انواع االسلحة.

اي انها مشروع دولة شرق أوسطية وازنة لديها القدرة على التفوق 
على تركيا و«إسرائيل«. 

المشكلة أن أميركا ال تسمح لها بهذا التطور وقد ال تعاونها روسيا 
وال الصين ألن هذا األمر يخرج طهران من دائرة السيطرة وقد يدفع 
بها نحو التمرد عليهما وبناء منظومة شرق اوسطية اقوى من النفوذين 

الروسي والصيني، فهل يتم التحالف الثالثي؟ 
إنه قيد الدرس لكن التطورات السياسية قد تلجمه لمدة معينة.

نعيم  الشيخ  ال��دروز  الموحدين  التقى شيخ عقل طائفة 
التنمية  كتلة  عضو  ب��ي��روت،  ف��ي  الطائفة  دار  ف��ي  حسن 
عرض  وك��ان  زي��اد،  ونجله  الخليل  أن��ور  النائب  والتحرير 
الموحدين  ط��ائ��ف��ة  وش����ؤون  ال��ع��ام��ة  األوض����اع  لمختلف 

الدروز ونشاط المجلس المذهبي.
واستقبل الشيخ حسن، رئيس فرع مخابرات الجيش في 

بيروت العقيد أنطوان حنا، يرافقه الرائد نضال عجيب.
المؤسسة  تؤديه  ال��ذي  الوطني  »ال��دور  ب�  حسن  ون��ّوه 
عاتقها  على  الملقاة  الجسام  المهمات  ظل  في  العسكرية 

على مساحة الوطن وحدوده«.
في  القانونية  اللجنة  اجتماع  حسن  ت��رأس  ذل��ك،  إل��ى 
المحامي  اللجنة  رئيس  حضور  في  المذهبي،  المجلس 
نشأت هالل واألعضاء، وكان نقاش سلسلة من القضايا 

والملفات المتعلقة بعمل اللجنة.

 ح�صن بحث مع الخليل الأو�صاع

ونّوه بالدور الوطني للموؤ�ص�صة الع�صكرية

اأن�شطة ومواقف

} عرض رئيس مجلس النواب نبيه بّري في مقّر الرئاسة الثانية في عين التينة مع رئيس مجلس 
إدارة - المدير العام لشركة طيران الشرق األوسط »الميدل إيست« محمد الحوت، األوضاع العامة.

إلى رئيس الحكومة اإليطالية ماريو  الدكتور حسان دياب  أبرق رئيس حكومة تصريف األعمال   {
أتاناسيو  لوكا  الديموقراطية  الكونغو  جمهورية  في  اإليطالي  السفير  مقتل  ومستنكراً  معزياً  دراغي 
واثنين من مرافقيه بهجوم على قافلة تابعة لألمم المتحدة في الكونغو. وأكد دياب لرئيس الحكومة 
اإليطالية »وقوف لبنان إلى جانب إيطاليا وإدانته لهذه الجريمة ودعوته لمالحقة مرتكبيها«. كما أجرى 

اتصاالً هاتفياً بالسفيرة اإليطالية في لبنان نيكوليتا بومبارديير وقدم لها التعازي.
التركي  السفير  وهبة،  شربل  األعمال  تصريف  حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  وزير  استقبل   {
اللقاء في  البحث خالل  لبنان. وجرى  الديبلوماسية في  انتهاء مهامه  لمناسبة  هاكان شاكيل، مودعاً 
القضايا التي تهم البلدين. وبحث الوزير وهبة مع سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي، المواقف 
بـ»المواقف  الخارجية  وزير  ونّوه  والدولي.   اإلقليمي  الصعيدين  على  البلدين  تجمع  التي  المشتركة 
على  الكويتي  السفير  شّدد  بــدوره،  لبنان«.  جانب  تجاه  الكويت  دولة  دائماً  تتخذها  التي  الممتازة 

»استعداد بالده الدائم للوقوف إلى جانب لبنان ومؤازرته في كل الظروف«.
بطيش،  منصور  السابق  والوزير  خليل  أبي  سيزار  النائب  ضّم  الحّر  الوطني  التيار  من  وفد  زار   {
النائب  التيار  رئيس  مذكرة  من  إليه  ونقال  سپيتاري،  جوزف  المونسنيور  لبنان  في  البابوي  السفير 
عن  البابا  كلمة  تضّمنته  وما  اللبنانية،  التطورات  معه  وبحثا  مضمونها  عن  ُيكشف  لم  باسيل  جبران 
لبنان أمام السلك الدبلوماسي قبل أيام. وأبدى الوفد ارتياح التيار الوطني الحّر » لكالم البابا وحرصه 

على وجود لبنان ووحدته ودوره في الشرق«.
باليرزة،  إقامته  مقر  في  أمس،  بخاري،  الله  عبد  بن  وليد  لبنان  لدى  السعودي  السفير  استقبل   {
المستجدات  مجمل  في  »البحث  اللقاء  خالل  في  وجرى  شيا.  دوروثي  لبنان  لدى  األميركية  السفيرة 
السياسية الراهنة على الساحتين اإلقليمية والدولية إضافة إلى موضوعات ذات االهتمام المشترك«. 

وقال بخاري«إن موقف المملكة العربية السعودية، يشّدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقالله 
إليه  أراضيه، خصوصاً على ضرورة اإلسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق ما يتطلع  ووحدة 

الشعب اللبناني«.

خفاياخفايا

قال مصدر نيابي إن أغلب النواب الذين تلقوا اللقاح كانوا 
يعتقدون أن الدعوة التي تلقوها تراعي كل المعايير التي 

تجب مراعاتها من الجهات المشرفة على العملية سواء 
في اللجنة الوطنية أو في وزارة الصحة، واذا كان من 

خلل في األحقية او في المكان فهو خلل عند الجهات 
المشرفة وليس عند النواب وتجب مساءلة َمن برمج 

المكان واالختيارات، علماً أن الحملة المثارة أقرب للتصيّد 
السياسي واإلعالمي في شكليات لتسجيل نقاط سياسيّة.
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الملف النووّي الإيرانّي مادة ال�سراع الأ�سا�سّي في ال�سرق الأو�سط؟

رئي�س الجمهورية التقى منظمة الهجرة:
حري�سون على تعزيز التعاون 

عر�س الو�سع الأمني مع عون وبّري ودريان  
فهمي: نجهد لإنهاء التح�سيرات لالنتخابات الفرعية

عون مجتمعاً إلى وفد المنظمة الدولية للهجرة  )داالتي ونهرا(
بري مستقبالً فهمي في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(

الدولية  المنظمة  من  وفداً  بعبدا،  قصر  في  أمس  عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
للهجرة التابعة لوكالة األمم المتحدة، ضّم مدير مكتب لبنان فوزي الزيود في زيارة وداعية لمناسبة 
الذي سيخلفه ماثيو لوسيانو،  الجديد  السعودية والمدير  إلى  لبنان وانتقاله  انتهاء فترة عمله في 
والمدير  جريصاتي  سليم  السابق  الوزير  حضور  في  وذلك  الخطيب  تاال  العامة  العالقات  ومنسقة 
العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشار الديبلوماسي أسامة خشاب، وجرى البحث في 

التعاون القائم بين المنظمة والدولة اللبنانية، والنشاطات التي تقوم بها المنظمة في لبنان.
تأسيس  منذ  معها  تعاون  التي  اللبنانية  اإلدارات  من  لقيه  الذي  الدائم  »بالتجاوب  زيود  ونّوه 
المكتب في العام 2006«، عارضاً لطبيعة المهام التي قامت بها المنظمة خالل تلك السنوات. وأعرب 

عن أمله في أن يلقى خلفه لوسيانو الدعم نفسه.
وتمنى الرئيس عون للزيود، التوفيق في مهامه الجديدة، مرحباً بخلفه ومؤكداً له »حرص لبنان 

على تعزيز التعاون مع المنظمة في مجاالت عملها«. 

إلى  ودعا  كورونا،  وباء  ضد  اللقاح  تلقي  في  استنتسابية  أي  القوي«  لبنان  »تكتل  رفض 
»احترام القواعد المنصوص عنها للفئات العمرية والقطاعات التي يضعها تعاطيها اإللزامي مع 
الناس في الصفوف األمامية في مواجهة كورونا. ويتوّجب على الجميع من مسؤولين ومواطنين 
االلتزام بهذه القواعد تأكيداً على أن »الواسطة« ال يمكن أن تتقّدم على حقوق الناس في الصحة 

والحياة«.
وإذ أكد في بيان إثر  جتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل »ضرورة اإلسراع 
ردود  اي  صدور  »عدم  استغرب  والدستورية«،  الميثاقية  األصول  ضمن  الحكومة  تشكيل  في 
إيجابية من المعنيين في عملية التأليف تفتح أبواب النقاش المنطقي على المبادرة التي أطلقها 

رئيس التكتل على قاعدة العدالة والشراكة وعلى قاعدة الحكومة مقابل اإلصالحات«.
يدّل  إنما  سياسي،  مضمون  أي  من  الفارغة  المواقف  بعض  وصدور  التجاهل  »هذا  أن  واعتبر 

على الفارق بين الهم الوطني للتكتل وسعي اآلخرين لتثبيت الهيمنة ووضع اليد على الحقوق«.
وأعلن التكتل »في إطار الموقف الثابت بضرورة تشكيل حكومة تحترم الميثاق وعدالة التمثيل، 
تأييده لما صدر عن لقاء خلدة برفض اإلجحاف في تمثيل الطائفة الدرزية بوزير واحد والتعّدي 
الكاثوليك  الروم  طائفة  ومطارنة  البطريرك  موقف  يؤّيد  كذلك  السلطة.  تكوين  في  حقوقها  على 

بضرورة حفظ حق الطائفة في التمثيل الواجب بأكثر من وزير واحد في الحكومة«.
واعتبر أن »تعيين محقق عدلي جديد في جريمة المرفأ يشكل فرصة حقيقية الستعادة الثقة 
بالمسار القضائي اللبناني تحقيقاً ومحاكمًة وإلعادة األمل للبنانيين وألهالي الضحايا وللجرحى 
للقضاء  يعيد  أن  شأنه  من  الفرصة  هذه  انتهاز  »أن  إلى  مشيراً  الحقيقة«،  بمعرفة  والمتضررين 
اللبناني قّوته واألولوية المطلقة في اللجوء اليه قبل أي قضاء دولي، وهذا األمر يتوّقف حتماً على 

أداء القضاء اللبناني وفعالّيته وشفافّيته في كشف الحقيقة ومعاقبة المرتكبين«.

ا�صتغرب عدم �صدور ردود اإيجابية على مبادرة با�صيل

»لبنان القوي«: لالإ�سراع بت�سكيل حكومة
 �سمن الأ�سول الميثاقية والد�ستورية

قبي�سي: لتعزيز مناخات الوحدة 
ونبذ الخطاب التحري�سي 

في  والبلديات  الداخلية  وزير  أكد 
فهمي  محمد  األعمال  تصريف  حكومة 
االنتخابات  إلجراء  الــوزارة  استعداد 
أنها  ــى  إل مشيراً  الفرعية،  النيابة 
التحضيرات  إلنهاء  كبير  بجهد  »تقوم 
االستحقاق  هذا  ــراء  إلج اللوجستية 
نزيه  بشكل  ممكن  وقــت  أقـــرب  فــي 
الشروط  تطبيق  على  المحافظة  مع 

الوقائية لمكافحة جائحة كورونا«. 
حيث  بعبدا   قصر  زار  فهمي  وكان 
التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال 
األمنية  ــاع  األوض معه  وعــرض  عون 
ترد  التي  التقارير  ضوء  في  البالد  في 
في  خصوصاً  األمنية،  األجــهــزة  من 
المفروضة  العامة  التعبئة  حال  ظل 
كذلك  كــورونــا.  وبــاء  انتشار  نتيجة 
تطرق البحث إلى موضوع االنتخابات 
النيابية الفرعية لملء المقاعد العشرة 

الشاغرة في مجلس النواب. 
مجلس  رئــيــس  فهمي   زار  كــذلــك 
الرئاسة  مقر  في  ــّري  ب نبيه  الــنــواب 
معه  وعرض  التينة،  عين  في  الثانية 
األوضاع األمنية وموضوع االنتخابات 
النيابية الفرعية وغادرمن دون اإلدالء 

بتصريح. 
دار  أيــضــاً  الداخلية  وزيـــر  وزار   
عبد  المفتي  التقى  حيث  الــفــتــوى، 
»اللقاء  أن  إلى  وأشار  دريان  اللطيف 
بــالــشــؤون  تتعلق  قــضــايــا  ــاول  ــن ت
وخصوصاً  وأمنياً  سياسياً  اللبنانية 

ــات الــنــيــابــيــة  ــاب ــخ ــت مـــوضـــوع االن
الداخلية  »وزارة  أن  مؤكداً  الفرعية«، 
إلنهاء  كبير  بجهد  تقوم  والبلديات 
إلجـــراء  اللوجستية  الــتــحــضــيــرات 
االنــتــخــابــات فــي أقـــرب وقــت ممكن 
ــه مــع الــمــحــافــظــة على  ــزي بــشــكــل ن
لمكافحة  الوقائية  الشروط  تطبيق 
أن »يسبق  في   آمالً  جائحة كورونا«، 
حكومة  تشكيل  الفرعية  االنتخابات 
في  مستتباً  االســتــقــرار  يكون  حتى 
أثناء إجراء االنتخابات الفرعية وبهذا 
نواب  عدد  اكتمال  ضمن  لبنان  يكون 

المجلس من جهة وقيام حكومة فاعلة 
لتخرج البلد من مآزقه من جهة ثانية 
بالطمأنينة  اللبنانيون  يشعر  وهكذا 

والسالم«.
حسان  الرئيس  حكومة  »إن  وقال 
تــفــان  بــكــل  عــلــيــهــا  مـــا  أدت  ــــاب  دي
وإخالص وشفافية من خالل ما توافر 
لها من ظروف محلية وإقليمية صعبة 
تصريف  في  مستمرة  وهــي  للغاية، 
لحين  الناس  أمــور  وتسيير  األعمال 
لتسليمها  المنتظرة  الحكومة  تشكيل 

األمانة«. 

هاني  النائب  بــّري  نبيه  الرئيس  مكتب  مدير  شــّدد 
المرحلة  هذه  في  لبنان  يحتاجه  »ما  أن  على  قبيسي، 
التحريضي  الخطاب  ونبذ  الوحدة  مناخات  تعزيز  هو 
المذهبي والطائفي، ال االختباء وراء متغيرات أو رهانات 
على  يبقى  أن  ويجب  كان  »الرهان  أن  مؤكداً  خارجية«، 
حول  وتضامنهم  وتكافلهم  للبنانيين  الجامعة  اإلرادة 
إلى  ترمي  إمــالءات  أيــة  رفــض  في  الوطنية،  الثوابت 
إخضاع لبنان لشروط رفضناها سابقاً ونرفضها اليوم، 
الشعب  كل  وبتكاتف  بمقاومتنا  لها  رفضنا  وترجمنا 

وصموده«. اللبناني 
ونّبه إلى أن »كل ما نسمعه من طروحات سواء حول 
على  خطراً  تمّثل  وعناوين  مشاريع  من  وسواها  الفدرلة 
»هذه  أن  مؤكداً  وملله«،  وطوائفه  شرائحه  بكل  لبنان 
األبواب  وتفتح  سيادتنا  مع  تتنافى  المضلّلة  الدعوات 
ثرواته  باستثمار  لبنان  حق  وتــهــّدد  التوطين،  أمــام 

النفطية في البر والبحر«.
بالمواقف  المتاجرة  لوقف  الوقت  يحن  »ألم  وسأل 
ورهن الوطن لمصالح وأهداف ملتوية؟ ألم يحن الوقت 
ويتحسسوا  غيبوبتهم  من  الساسة  بعض  يستفيق  كي 
متدهور  اقتصادي  واقع  ظل  في  ومعاناتهم،  الناس  آالم 
وللدواء  للسلع  واحتكار  وتفلّت  ــأزوم  م مالي  ــع  وواق
شبه  وبغياب  الدوالر،  صرف  لسعر  مبّرر  غير  وارتفاع 

األوان  يحن  ألم  الرقابية؟  واألجهزة  الوزارات  لكل  كامل 
تراعي  حكومة  على  وتتفقوا  وتتحاوروا  تجلسوا  أن 
ألم  واقتصاده؟  بأمنه  الوطن  ومصالح  الناس  هموم 
كامل  انهيار  شفير  على  أصبح  البلد  أن  بعد  تتيقنوا 
طوائفكم  خلف  وتلطيكم  وتعطيلكم  تعنتكم  بسبب 
الرئيس  لمبادرة  تلتفتوا  أن  الوقت  يحن  ألم  ومذاهبكم؟ 
بمهمتها  تنطلق  حكومة  لتشكيل  اإلنقاذية  بــّري  نبيه 
التي  القويم  الطريق  إلى  لبنان  تعيد  التي  اإلصالحية 
له  وتعيد  وكيانه،  بدولته  الثقة  اللبناني  للمواطن  تعيد 
ولو جزءاً بسيطاً من حياة كريمة بعيدة عن كل رهاناتكم 

وخصوماتكم وأضغاث أحالمكم وارتهانكم؟«.
وأكد قبيسي بعد مراجعة عدد من أصحاب المصانع 
الصناعات  ــم  دع »ضــــرورة  الــجــنــوب  فــي  والــمــعــامــل 
أحكام  بتنفيذ  وذلك  الصناعيين،  تشجيع  عبر  المحلية 
المتضمن   556 رقم  لبنان  مصرف  عن  الصادر  التعميم 
 2020/5/27 تاريخ   13228 رقــم  الوسيط  الــقــرار 
ودائع  من  دوالر  مليون  مئة  تحرير  بتسهيل  القاضي 
األولية  الــمــواد  الستيراد  المصارف  في  الصناعيين 
الالزمة لصناعاتهم، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة 
الجهود  لكل  بحاجة  هو  ــذي  وال لبنان،  بها  يمّر  التي 
لحركة  أهمية  من  ذلــك  في  ولما  المنتجة  والقطاعات 

الوطني«. االقتصاد 

وهبة وسفير الكويت خالل لقائهما أمس  )داالتي ونهرا(



3الوطن / �سيا�سة
وفد من قيادة »القومي« زار الجعفري مهّنئًا بت�صّلمه من�صبه الجديد:

�صكل خّط دفاع دبلوما�صيًاً في مواجهة رعاة الحرب على �صورية
توا�صل بيانات النعي للنقا�ش والإ�صادة بن�صاله

الأ�صد: اأم�صى حياته مقاومًا �صّد الحتالل واأتباعه في منطقتنا

عميد الخارجية في »القومي« �صارك

في جل�صة اإحاطة نظمها »ال�صيوعي ال�صيني« 

مخزومي: لحكومة م�صتقلين

تتبنى م�صروعًا اإنقاذيًا وا�صحًا

اللجان اأقّرت قر�ش �صبكة الأمان الجتماعي »مبدئيًا« 

لجنة متابعة موؤتمر »متحدون �صد التطبيع«:

الت�صال بالمناه�صين لتاأ�صي�ش هيئة �صعبية تن�صيقية 

الجعفري مستقبالً الوفد القومي
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ق��ي��ادة  م��ن  وف��د  زار 
والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  نائب  االجتماعي 
بشار  الدكتور  السورية  العربية  الجمهورية  في 
السياسي  المكتب  رئيس  الوفد  وضّم  الجعفري. 
الوطنية  للجبهة  المركزية  القيادة  عضو  للحزب 
المكتب  عضو  سلمان،  صفوان  الدكتور  التقدمية 
مرعي  أحمد  د.  الشعب  مجلس  عضو  السياسي 

وعضو المكتب السياسي طارق األحمد.
الجديد،  بمنصبه  الجعفري  هّنأ  القومي  الوفد 
مندوب  مسؤولية  توليه  خ��ال  ب���دوره  وأش���اد 
سورية لدى األمم المتحدة، حيث شكل خط دفاع 
السيادة  عن  الدولية  المحافل  في  دبلوماسياً 
واألباطيل  األضاليل  داحضاً  السورية،  والكرامة 

وعلى  الغربية  الدول  توّرط  وفاضحاً  واألكاذيب، 
رأسها الواليات المتحدة األميركية في دعم اإلرهاب 

والتطرف، ورعاية الحرب الكونية على سورية.
وانتصرت  ص��م��دت  س��وري��ة  أّن  ال��وف��د  وأك���د 
وبالقرار  ال��س��وري  الرئيس  وحكمة  بشجاعة 
القيادة  وتماسك  وب���أداء  بالمواجهة  الحاسم 
الجيش  وببسالة  والدبلوماسية  السياسية 
شكل  ما  الشعب،  وبصمود  وتضحياته  السوري 
خاضتها  التي  المواجهة  في  حاسمة  قوة  عناصر 
سورية ضّد اإلرهاب ورعاته الدوليين واإلقليميين 

وبعض العرب.
من جهته شكر الجعفري الوفد على تهنئته مؤكداً 

عمق العاقة مع الحزب القومي وقيادته.

تواصلت أمس بيانات النعي لمنّسق شبكة 
اإلستراتيجية  وال��دراس��ات  للبحوث  األم��ان 
أنيس النقاش والتي ركزت على نضاله القومي 

وال سيما على صعيد القضية الفلسطينية.  
السوري  الرئيس  أبرق  السياق،  هذا  وفي 
معزياً.  الفقيد  أسرة  إلى  األسد  بشار  الدكتور 
وجاء في البرقية »ببالغ الحزن واألسى تلقينا 
أنيس  العروبي  والمناضل  المفكر  وف��اة  نبأ 
المناضلين  جميع  وإلى  إليكم  نتقدم  النقاش، 
القلبية،  التعازي  بأحّر  األح��رار  والمقاومين 
بواسع  يتغمده  أن  القدير  العلي  الله  سائلين 
يلهمهم  وأن  جنانه،  فسيح  ويسكنه  رحمته 

الصبر والسلوان«.
مقاوماً  حياته  الفقيد  أمضى  »لقد  وأضاف 
ومدافعاً  منطقتنا،  في  وأتباعه  االحتال  ضد 
فكان  وبفكره،  بجسده  العربية،  القضايا  عن 
التي  المشّرفة  الرموز  أح��د  دائ��م��اً،  وسيبقى 
منها  لتستلهم  العربية  الذاكرة  في  ستخلد 
وال��دف��اع  ب���األرض  التمسك  معنى  األج��ي��ال 
المحقة.  القضايا  أج��ل  م��ن  والنضال  عنها 
األخيرة،  أيامه  في  دمشق  احتضنته  وكما 
وجدانه  في  سيحتضن  السوري  الشعب  فإن 
إليه  وإّنا  لله  إنا  العطرة.  ذكراه  الدوام،  على 

راجعون«.
والمغتربين  الخارجية  وزير  أبرق  بدوره، 
عائلة  إلى  المقداد  فيصل  الدكتور  السوري 

النقاش، معزياً.
األسى  ببالغ  »تلقيت  البرقية  في  وج��اء 
المفكر  ال��ع��زي��ز  فقيدكم  وف���اة  نبأ  وال��ح��زن 
الله،  النقاش، رحمه  العربي أنيس  والمناضل 
والمبدئية  المقاومة  بمواقفه  ُعرف  الذي  وهو 
المعادية  المشاريع  مناهضة  ف��ي  الثابتة 

للشعب العربي وقضاياه المحقة«.
وأضاف »سيذكر الشعب العربي باستمرار 
خالها  من  عّبر  التي  الشجاعة  الفقيد  كلمات 
التمسك  ع��ن  وال��ظ��روف  المواقف  أحلك  ف��ي 
يضمرها  التي  للمشاريع  والوعي  بالحقوق، 
وحدة  تستهدف  التي  والمخططات  أعداؤنا 
بلداننا العربية وسيادتها. وإنني إذ أشاطركم 
إليكم  أتقدم  األليم،  المصاب  هذا  في  أحزانكم 

بأحر التعازي وأسمى مشاعر المواساة«.
نائب  خامئني  علي  السيد  مكتب  ونعى 
اقمي  محسن  ال��ش��ي��خ  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
أنيس  التقي  والمجاهد  »المقاتل  بيان  في 
الشخصية  »ه��ذه  أن  إل��ى  مشيراً  النقاش«، 
كانت  والمقاومة  اإلسامي  العالم  في  البارزة 
الشريف،  وال��ق��دس  فلسطين  شعار  تحمل 
الذي كان يعتبر  الفكر والمعرفة. هو  جغرافياً 
في  والمستضعفين  لألحرار  الصادح  الصوت 
العالم، قضى عمره الشريف في طريق الدفاع 
ولم  العالم،  أنحاء  سائر  في  المظلومين  عن 
الثقافية  الفكرية،  المواجهة  عن  لحظة  يغفل 

واإلعامية من أجل رفع راية المظلومين«.
وال��دف��اع  الكبير  »ال��دع��م  أن  إل��ى  ول��ف��ت 
حقوق  تجاه  النقاش  أب��داه  ال��ذي  الشجاع 
االستكبار  جبهة  وج��ه  في  اإلي��ران��ي  الشعب 
التي  حياته،  في  البارزة  النقاط  من  العالمية، 
اإليراني  الشعب  وأذهان  ذاكرة  عن  تغيب  لن 

الكبير وأحرار العالم«.
الحص  سليم  ال��دك��ت��ور  ال��رئ��ي��س  وأب���رق 
بوفاة  أن  واعتبر  معزياً  النقاش  عائلة  إلى 
م��ن رعيل  األم���ة واح�����داً  ال��ن��ق��اش خ��س��رت 
يواظبون  فتئوا  ما  الذين  الشرفاء  المفكرين 
المجيدة  األم��ة  ه��ذه  ق��درات  لتوحيد  السعي 
العدو  احتال  من  فلسطين  تحرير  سبيل  في 
»بوفاته  وأض��اف  الغاصب.  »اإلسرائيلي« 
الفدائي والمناضل والمكافح  خسرت فلسطين 
على  أقسم  ال��ذي  وه��و  بتحريرها  وال��واث��ق 
النهر  من  فلسطين  لتحرير  والمسدس  القرآن 
وفكره  حياته  وه��ب  ال��ذي  وه��و  البحر،  إل��ى 
نفس  وب��ع��زة  بأَنفة  المفكر  ف��ك��ان  للقضية 
المقدام  المقاوم  وكان  الهوان،  تأبى  وبكرامة 
المدافع عن الهوية وعن األرض العربية وخير 
سبيل  في  المقدس  الجهاد  طريق  على  مجاهد 
العربية  األرض  وكل  فلسطين  تحرير  تحقيق 

من براثن االحتال اإلسرائيلي«.
باتجاه  مندفعاً  كان  النقاش  »أنيس  وتابع 
فشكل  المنشود  الهدف  تحقيق  ألجل  البوصلة 
وكان  المراحل،  أغوار  سبر  في  فريداً  نموذجاً 
مقابل  دون  وم��ن  ح��دود  با  للعطاء  م��ب��ادراً 
فلسطين  نحو  البوصلة  وجهة  على  محافظاً 
رمزاً  كان  لفلسطين.  إالّ  يوما  يهتف  لم  وهو 
فكرياً  إرثاً  ترك  مؤثراً،  وملهماً  عربياً  نضالياً 
األمة  أجيال  به  ستهتدي  مشرفاً  ونضالياً 
العربية  ولألرض  للهوية  باالنتماء  المؤمنة 

العربي«. وللحق 
وعّزى النائب السابق إميل لحود في بيان، 
بقضيته،  مؤمن  مناضل  »وكل  الراحل  عائلة 
ناضل  لمن  الفريد  النموذج  النقاش،  كان  كما 
ال  وإي��م��ان��ه  ي��ده  على  وقلبه  ع��م��ره،  ط���وال 

ينكسر«.
إنسانية  مزايا  الراحل  في  »عرفنا  وق��ال 
كثيرة، واألهم أننا عرفنا فيه السيرة الناصعة 
وقد ترسل للقضايا التي آمن بها، وعلى رأسها 

بحياته،  م��راراً  فخاطر  الفلسطينية،  القضية 
حربه  واصل  بل  انكفأ،  وما  السجن،  واختبر 
فكري،  موقع  من  ولكن  الطغيان  ضد  الطويلة 
فكان المحلل الرؤيوي الذي أضاء، مراراً، درب 

المقاومة بعمق تحلياته وصوابيتها«.
أنيس  مجالسة  أن��س  »سنفتقد  وخ��ت��م 
لعين  فيروس  محبيه  من  سرقه  وقد  النقاش، 
يفتك بالبشرية، فنال أخيراً من جسد من وهب 

نفسه، منذ زمن، دفاعاً عن الحق والكرامة«.
أمينها  برئاسة  الشغيلة«،  »رابطة  ونعت 
العام زاهر الخطيب في بيان، »المفكر العربي 
أنيس  المناضل  األم��م��ي  القومي  والمثقف 
بعميق  تدمع،  والعين  متوجهة،  النقاش، 
عائلته  من  والتبريك  العزاء  بموجب  األس��ى 
وأح���رار  ال��ش��رف��اء  جميع  وم��ن  ال��م��ج��اه��دة، 
الشعوب  حرية  سبيل  في  والمكافحين  العالم 
واالستبداد  واالستكبار  االحتال  ق��وى  ضد 

واالستعمار«.
ميادين  في  للمحارب  الوفاء  »عهد  وجّددت 
مجابهة  ف��ي  والعسكري،  الفكري  النضال 
العدو الصهيوني وأسياده من قوى االستعمار 
إلسقاط  النضال  »مواصلة  مؤكدًة  الغربي«، 
مشاريعهم التآمرية الهادفة إلى تمزيق األمة، 
والحؤول دون توافر شروط وحدتها ونهضتها 

طمعا بنهب ثروتها«.
كانت  »لقد  بالقول  النقاش  إلى  وتوجهت 
وكانت  األح���رار،  أنيس  ي��ا  قبلتك  فلسطين 
بوعيك  تميز  واإلصحاح،  التصحيح  بوصلة 
بين  وتفرق  األص��دق��اء،  من  األع���داء  ال��ث��وري 
والمندسين  ج��ه��ة،  م��ن  وال��ث��وري��ي��ن  ال��ث��ورة 
المهد  من  حياتك  أخرى.  جهة  من  والمنافقين 
واألخ��اق  بالحق  وشهادة  جهاد  اللحد  إل��ى 
لحظة  كل  في  اعتمدت  التي  اإلنسانية،  والقيم 
والتاريخ  وجداننا  في  ستبقى  حياتك،  من 
ترحل  ولم  تغب  فلم  وتخلدك.  تهدينا  أن��واراً 
عنا ولن. سام عليك، وعهد الوفاء لك، ما دمنا 

بفضل  الكريمة،  الحّرة  الحياة  قيد  على  نحن 
دمك ودماء الشهداء«.

فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  ووصفت 
رم��وز  »أح���د  ب��أن��ه  النقاش  األم���ة«  وقضايا 
االنتصار لفلسطين ولقضايا األمة، ابن بيروت 
الجوالت  صاحب  عادلة  قضية  لكل  الوفية 
والنضال  المقاومة  ميادين  في  وال��ص��والت 
بالقضية  حياته  ربط  الذي  والفكر  والتحليل 
متمسكاً  وبقي  فلسطين،  قضية  وه��ي  األم��ة 
وساحها  وثقافتها  وخيارها  المقاومة  بنهج 

حتى الرمق األخير«.
قررت  كانت  أنها  إلى  بيان،  في  وأش��ارت 
استضافة  اإلقفال،  قبل  األخير  اجتماعها  في 
بعد  لما  االجتماع  تأجيل  تم  »لكن  النقاش 
عنا  يغيب  أن  القدر  فشاء  االقفال،  فترة  انتهاء 
واألمة  وفلسطين  لبنان  في  محبيه  كل  وعن 
وأفكاره  روح��ه  لكن  الخبيث،  الوباء  بسبب 
وخياره  لنهجه  أوفياء  وسنبقى  عنا  تغيب  لن 

حتى النصر والتحرير«.
وختمت »لقد مثل النقاش جياً من الشباب 
إالّ  تكتمل  ال  وطنيته  أن  اعتبر  ال��ذي  العربي 
وإيمانه  عروبته  وكذلك  فلسطين،  بتحرير 
المسير  أخطأ  وما  بوصلته  فلسطين  وكانت 

أبداً، فمضى وما بّدل تبدياً«.
المسلمين«  العلماء  »تجّمع  نعى  ب��دوره، 
هذا  من  »كباراً  أن  بيان،  في  معتبراُ  النقاش، 
آثارهم  بل  موتهم  بمجرد  يرحلون  ال  النوع 
حضورهم  ع��ل��ى  ش��اه��دة  تبقى  وج��ه��اده��م 
إلكمال  المجاهدون  منه  يستفيد  ون��ب��راس��اً 
إليها  سعى  التي  األه��داف  وتحقيق  المسيرة 
إلى  البحر  من  فلسطين  تحرير  رأسها  وعلى 

النهر«.
»ك��ان  ال��ن��ق��اش  أن  إل��ى  التجّمع  وأش���ار 
أكثر  ف��ي  وأك���د  معه  العاقة  على  حريصاً 
وتفويت  الفتنة  ل��درء  دوره  أهمية  لقاء  من 
وإف��ش��ال  األع����داء  مخططات  على  ال��ف��رص��ة 
نحرص  كنا  وبدورنا  التقسيمية،  مشاريعهم 
في  منها  واالستفادة  آرائه  إلى  االستماع  على 
تقدمها  وتحقيق  األمة  لوحدة  الساعي  عملنا 

وازدهارها«.
جهاد  وطن«  »صرخة  تيار  رئيس  واعتبر 
اإلحاطة  الصعب  »م��ن  أن  بيان،  في  ذبيان 
الكبير من قيم ومثل  الراحل  بكل ما كان يمثله 
ومبادئ، فهو صاحب الرأي المبني على الحجة 
القارئ في استراتيجيات األمم،  الدامغة، وهو 
وهو الفاعل والعامل على األرض والمقاوم في 
قاب  والتحرير  النصر  رأى  من  وهو  الميدان، 

قوسين أو أدنى«.
ورأى أن »كل من عرفه سيفتقده، سيفتقده 
المقاومة،  ومحور  والشام  وفلسطين  لبنان 
والعالم،  العربي  العالم  ف��ي  األح���رار  وك��ل 
وسيبقى صدى صوته أنيساً للمسجد األقصى 
ولكنيسة القيامة، وهو الذي نقش كلماته حفراً 

وتنزياً في كّل أرجاء األمة«.
وختم ذبيان قائاً: »رحم الله فقيدنا الكبير، 
واخوانه  وذوي��ه،  لعائلته  الحارة  وتعازينا 
ورفاقه، وعزاؤنا أنه ترك لنا إرثاً صلباً نستند 

إليه لنكمل المسيرة«.

المركزية  للجنة  الخارجية  العاقات  دائرة  نظمت 
الشيوعي  الحزب  ولجنة  الصيني  الشيوعي  للحزب 
الصيني لمنطقة شينجيانغ الويغورية جلسة إحاطة 
الحزب  »قصة  ع��ن��وان  تحت  بشينجيانغ  خاصة 
بمشاركة  »زوم«،  تطبيق  عبر  الصيني«،  الشيوعي 
190 حزباً  قيادات ومسؤولين وشخصيات يمثلون  
وأجرى  العالم،  في  دولة   80 من  أكثر  من  ومنظمة 
المشاركون حواراً معّمقاً حول موضوع »من أجل حياة 

أفضل للشعب«، وتوصلوا إلى توافق واسع النطاق.
الحزب  في  الخارجية  عميد  الجلسة  في  ش��ارك 
ألقى  الذي  عبيد  قيصر  االجتماعي  القومي  السوري 
الشيوعي  الحزب  مع  العاقة  على  فيها  أكد  مداخلة 
الصيني، وأشاد بجهود جمهورية الصين الشعبية في 
مجال تحقيق التنمية واالزدهار، وحرصها على تعزيز 

عاقات التعاون بما يصّب في مصلحة اإلنسانية.
أفضل  حياة  تحقيق  أهمية  على  الجميع  واّتفق 
مختلف  في  السياسية  األحزاب  تعمل  وأن  للشعوب 
جادة  جهوداً  وتبذل  الشعوب،  رفاهية  لتعزيز  الدول 

لتعزيز شعور الشعب بالكسب والسعادة واألمان.
تتفشى  كورونا  جائحة  أّن  المشاركون  الحظ  وإذ 
تداعياتها  وطالت  ومنطقة،  دولة   200 من  أكثر  في 
أكثر من 7 مليارات نسمة في العالم، وحصدت أرواح 
أكثر من مليوني شخص، فإنهم دعوا جميع الدول إلى 
وضع سامة األرواح في المقام األول، وتوزيع الطواقم 
الطبية والمستلزمات الحيوية بشكل علمي، وتعزيز 
التعاون الدولي للوقاية والسيطرة على الجائحة في 
أقرب وقت ممكن، وتبني رؤية مستقبلية لبناء مجتمع 

الصحة المشتركة للبشرية.
أكثر  أوقعت  كورونا  جائحة  أّن  على  الجميع  أّكد 
الفقر  حالة  في  العالم  في  نسمة  مليون   200 من 
االقتصادية  للتنمية  خطيرة  صدمة  وتشّكل  المدقع، 
ألقى  ال��ذي  األم��ر  العالم،  دول  ألغلبية  واالجتماعية 
للتنمية  المتحدة  األم���م  أج��ن��دة  أف��ق  على  بظاله 
جميع  المشاركون  ودع��ا   ،2030 لعام  المستدامة 
السياسات  تنسيق  تعزيز  م��واص��ل��ة  إل��ى  ال���دول 
المالي  السوق  استقرار  وحماية  الكلية،  االقتصادية 
بثبات،  العالمية  واإلمداد  الصناعة  وساسل  الدولي 
واتخاذ إجراءات مثل تخفيف وإلغاء الديون وتسهيل 
التجارة، بما يدفع االنتعاش والنمو لاقتصاد العالمي 
إلى  الفقر عالمياً  الحّد من  ويساعد على إعادة قضية 

مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
اّتفق الجميع على ضرورة ضمان حقوق اإلنسان، 

األولى  المرتبة  في  والتنمية  الحياة  حق  يأتي  حيث 
لحقوق اإلنسان األساسية، إذ أّن الفقر يمثل أكبر عقبة 
تعرقل تحقيق حقوق اإلنسان. ويجب وضع مصلحة 
الشعب فوق كّل اعتبار، وجعل ثمار التنمية تنفع كّل 

المواطنين بقدر أكبر وبعدالة أكثر.
الجميع على احترام تنّوع طرق تنمية حقوق  أّكد 
»ازدواج��ي��ة  تبني  أو  تسييسها  ورف��ض  اإلن��س��ان، 
الشؤون  في  التدّخل  ورف��ض  بشأنها،  المعايير« 

الداخلية للدول األخرى تحت ذريعتها.
لفت المشاركون إلى أنهم تمّكنوا من خال الجلسة 
تكوين صورة معّمقة حول نظام الحكم الذاتي ألقاليم 
األقليات القومية في الصين وحالة التنمية فيها، والتي 
والمساواة  وال��وح��دة  االجتماعي  االستقرار  تشمل 
المستمّر  والتحّسن  العرقية  المجموعات  بين 
المستمرة في  االقتصادية  والتنمية  الشعب  لمعيشة 

شينجيانغ.
 وقّدر المشاركون جهود الحكومة الصينية لتعزيز 
التي  المناطق  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
يقطنها أبناء األقليات القومية، واحترام وحماية حرية 
االعتناق الديني لجميع القوميات وحقها في استخدام 
الشائعات  مع  يتنافى  بما  وذل��ك  الخاصة.  لغاتها 

واألكاذيب التي تستهدف الصين.
ورفض المشاركون كّل أشكال التضليل التي ترمي 
إلى تشويه صورة دولة ما، كما رفضوا كّل التصرفات 
العام  ال��رأي  على  السيطرة  نحاول  التي  العبثية 

وتحويل الحق باطاً والباطل حقاً.
للحزب  ال��ص��ادق��ة  التهنئة  ال��م��ش��ارك��ون  وّج���ه 
الشيوعي الصيني والشعب الصيني بمناسبة حلول 
الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، 
بغايته  الصيني  الشيوعي  الحزب  تمسك  وثّمنوا 
سعادة  وراء  السعي  في  المتمثلة  ورسالته  األصلية 
الشعب  لقيادة  وج��ه��وده  األم���ة،  ونهضة  الشعب 
الصيني لخلق معجزة التنمية االقتصادية السريعة 
واإلنجازات  األج��ل،  الطويل  االجتماعي  واالستقرار 
والتنمية  الجائحة  احتواء  التوفيق بين  العظيمة في 

االقتصادية.
مساعدات  من  الصين  تقّدمه  ما  المشاركون  وقّدر 
بوعودها  اإليفاء  خاصة  الجائحة،  ضّد  المعركة  في 
وأعربوا  للعالم،  عامة  منفعة  الصيني  اللقاح  لجعل 
عن الحرص على تعزيز تبادل تجربة الحكم واإلدارة 
مع الحزب الشيوعي الصيني وتفعيل تعاون المنفعة 

المتبادلة بين دول العالم.    

فؤاد  النائب  الوطني«  »الحوار  حزب  رئيس  عقد 
بحضور  ب��ي��روت،  وس��ط  في  مكتبه  في  مخزومي 
زوي��ن،  ك��ارول  الدكتورة  السياسية  المستشارة 
الكندية  السفيرة  مع  »زوم«  تطبيق  عبر  اجتماعاً 
السياسي  والملحق  شاستيناي،  شانتال  لبنان  في 
في السفارة الكندية مانون بواكلير. وعرض معهما 

األوضاع المحلية واإلقليمية والدولية.
بيان  بحسب  االت��ص��ال،  خ��ال  مخزومي  وثّمن 
لمكتبة اإلعامي »العاقات بين لبنان وكندا«، مشدداً 
على »أهمية تعزيزها، وال سيما أن الجالية اللبنانية 
تمتين  في  فاعلة  العالم،  حول  المنتشرة  الكندية   -

»دعم  إلى  الدعوة  وج��ّدد  البلدين«.  بين  العاقات 
باألوضاع  المتمثلة  التحديات  مواجهة  في  لبنان 

االجتماعية واالقتصادية والصحية المتردية«.
وشكر مخزومي لكندا »وقوفها إلى جانب الشعب 
إثر انفجار مرفأ بيروت«، مجدداً  اللبناني خصوصاً 
دولي،  بإشراف  شّفاف  تحقيق  »إج��راء  إلى  الدعوة 
الجريمة  هذه  مرتكبي  معرفة  اللبنانيين  حق  فمن 

المروعة«.
وأبدى إصراره على »تشكيل حكومة مستقلين من 
رأسها إلى وزرائها، على أن تتبنى مشروعاً اقتصادياً 

إنقاذياً واضحاً للخروج بالبلد من أزماته«.

والصحة  والموازنة  المال  لجنتا  أقّرت 
االجتماعية  وال��ش��ؤون  والعمل  العامة 
»مبدئياً« مشروع القانون الرامي إلى طلب 
بين  ق��رض  اتفاقية  إب��رام  على  الموافقة 
والتعمير  لإلنشاء  الدولي  والبنك  لبنان 
شبكة  لدعم  ال��ط��ارىء  المشروع  لتنفيذ 
لجائحة  لاستجابة  االجتماعي  األم��ان 
بقيمة  االقتصادية،  واألزم���ة   19 كوفيد 
أمس  ُعقدت  جلسة  في  دوالر،  مليون   246
رئيس  نائب  برئاسة  النيابي  المجلس  في 
وحضور  ال��ف��رزل��ي  إيلي  ال��ن��واب  مجلس 
من  وع��دد  كنعان  إبراهيم  النائب  المقرر 

الوزراء والنواب 
تقدم  قانون  اقتراح  اللجنتان  أقرت  كما 
وتعديل  اإلسكان  بقرض  يتعلق  كنعان  به 
 450 إلى  ليرة  مليون   300 من  السقوف 
إلى  ليرة  مليون   450 ومن  ليرة،  مليون 

ليرة. مليون   600
ع��ق��ب ال��ج��ل��س��ة، ق���ال ك��ن��ع��ان »أُق���رت 
بائحة  األخذ  بعد  مبدئياً،  القرض  اتفاقية 
النيابية  الكتل  أبدتها  التي  الماحظات 

إعادة  عملية  ضوء  في  النواب،  والزماء 
ال��ت��ف��اوض ال��ت��ي أج��رت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة في 
الحكومة  التزمت  وقد  الماضي.  األسبوع 
في  سيظهر  ما  وه��و  الماحظات،  بتنفيذ 
الهيئة العامة، عند مثول الحكومة والوزراء 

المعنيين أمام المجلس النيابي«.
األغذية  ببرنامج  يتعلق  ما  »في  أضاف 
التابع لألمم المتحدة، باتت هناك  العالمي 
عملية  م��ن  أس���رع  ه��ي  نقدية،  تقديمات 
ما  ُيحسم  أن  وبدل  التموينية.  البطاقات 
 ،1% إلى  ُخفضت  المبلغ،  من   6% نسبته 
ويعطي  ال��ق��رض،  ش��روط  م��ن  يحسن  م��ا 
الفقر،  خط  دون  التي  لألسر  أكبر  إمكانية 

وما أكثرها اليوم في لبنان«.
أوضح  المستفيدين،  اختيار  كيفية  وعن 
مختلفة  معايير  اعتماد  »ت��م  أن��ه  كنعان 
تحت  وستكون  سابقاً،  به  معموالً  كان  عما 
النيابي،  المجلس  ورقابة  حيادي  إشراف 
بما  صياغتها،  إع���ادة  على  العمل  ويتم 
إلى  الفتاً  ال��م��س��اواة«،  مبدأ  مع  يتناسب 
نقدياً  السوريين  النازحين  استفادة  »عدم 

اإليضاحات وما  القرض، في ضوء  من هذا 
التزمت به الحكومة«.

وأعلن كنعان إقرار اقتراح القانون الذي 
تقدم به والذي يقضي »برفع سقف قروض 

 450 إل��ى  ليرة  مليون   300 من  اإلسكان 
إلى  ليرة  مليون   450 ومن  ليرة،  مليون 
عدالة  أكثر  يجعلها  ما  ليرة،  مليون   600

لمن يريد االستفادة منها«.

»متحدون  العام  العربي  للمؤتمر  المتابعة  لجنة  عقدت 
السفياني  خالد  برئاسة  »زوم«  تطبيق  عبر  التطبيع«  ضد 
عمل  خطة  ووضع  المؤتمر  أعمال  لتقويم  األول،  اجتماعها 

لتنفيذ ما صدر من قرارات وتوصيات.
لبنان  »فقيد  المجتمعون  نعى  االجتماع،  مستهل  في 
وفلسطين واألمة أنيس النقاش، الذي افتقده المؤتمر العربي 
الذي  وهو  الجاري،  و21   20 يومي  انعقاده  دورة  في  العام 
انتصاراً  والقول  الفعل  ميادين  من  أي  عن  يوماً  يغب  لم 
ألوان  معظم  يمثلون  وهم  المجتمعون،  فوّجه  لفلسطين، 
عائلة  إلى  تعازيهم  أحّر  العربي،  والفكري  السياسي  الطيف 
العربي  الوطن  أرج��اء  كل  في  المنتشرين  ومحبيه  الفقيد 

والعالم اإلسامي وحركة التحرر العالمية«.
الباحث  عمرو،  جمال  الدكتور  المجتمعون  حّيا  كذلك 
المقدسي »الذي تم استدعاؤه من سلطة االحتال في القدس 
في  التطبيع  »مواجهة  عن  ورق��ة  تقديمه  من  ساعتين  بعد 
ومع  معه  الكامل  »تضامنهم  المجتمعون  وأبدى  فلسطين«. 

كل أسير أو سجين أو مناضل ضد االحتال الصهيوني«.
فاق  »ال��ذي  المؤتمر  ألعمال  تقييماً  المجتمعون  أجرى  ثم 
عدد المشاركين فيه كل التوقعات وهم 550، ما عدا المتابعين 
على مواقع التواصل االجتماعي«، كما وجهوا تقديرهم لكل من 
شارك وساهم في التحضير ألعمال هذا المؤتمر »والذي جاءت 
عن  تعبيراً  الخليج  إلى  المحيط  من  فيه  الكثيفة  المشاركة 
أنه  وأثبت  التطبيع،  لجريمة  الرافض  لألمة  الشعبي  الموقف 
إذا كان التطبيع خيار حكومات فهو بالتأكيد ليس خيار أبناء 

األّمة، فخيارهم المقاومة والوحدة حتى دحر االحتال«.
القادة  لكل  العالية  »التحية  المجتمعون  وج��ه  كذلك، 
واالت��ح��ادات  وال��م��ؤت��م��رات  واألح����زاب  المقاومة  وممثلي 

قّدم  من  لكل  العالي  »تقديرهم  وأبدوا  المشاركة«،  والهيئات 
قررت  والتي  المؤتمر،  جلسات  في  مداخلة  أو  عمل  ورق��ة 
اللجنة العمل على جمعها في كتاب ونشرها لما تحتويه من 
تحليات هامة واقتراحات ضرورية لتصعيد حركة مناهضة 
لجنة  تقرها  عمل  خطة  في  أساساً  ستكون  والتي  التطبيع، 

المتابعة للبدء بتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها«.
المراصد  الازمة مع كل  اللجنة »إجراء االتصاالت  وقّررت 
هيئة  تشكيل  أجل  من  التطبيع  بمناهضة  المعنية  والهيئات 
كما  التطبيع«،  لمناهضة  واسعة  عربية  تنسيقية  شعبية 
مجال  في  متخصصة  لملتقيات  دع��وة  خطة  »وض��ع  ق��ّررت 
المتصلة، كما كل  الموضوعات  أبرز  التطبيع تشمل  مناهضة 
القطاعات المهنية والشعبية التي تستطيع أن تلعب دوراً في 

التطبيع«. مناهضة 
المتابعة  الفعل  ل��ردود  »ع��رض  أيضاً  االجتماع  في  وتم 
المؤتمر  موقع  على  فيها  المشاركين  عدد  بلغ  والتي  للمؤتمر 
العربية،  األقطار  كل  من  اآلالف  عشرات  بوك«  »فيس  على 
عدد  بلغ  كما  والخليج،  العربية  الجزيرة  بلدان  من  والسيما 
مشاركين  شملت  مداخلة   400 المؤتمر  يومي  المداخات 

ومشاركات من كل األقطار«.
ودعت اللجنة أيضاً، كل المشاركين في المؤتمر إلى تنظيم 
العالم،  وعواصم  أقطارها  في  للتطبيع  مناهضة  فعاليات 
وأكدت  الفعاليات  هذه  بمختلف  اللجنة  تزويد  على  والعمل 
التطبيع  لمناهضة  الدولي  المؤتمر  في  المشاركة  »أهمية 
الذي سينعقد عبر تطبيق »زوم« بدعوة من المؤتمر الشعبي 
السابعة  الساعة  من  بدءاً  عّدة  أليام  الخارج،  لفلسطينيي 
وبمشاركة  المقبل،  السبت  ي��وم  القدس(  )بتوقيت  مساء 

شخصيات عربية ودولية«.

الأ�صعد: ا�صتجرار الخارج 

يدّمر الوطن
رأى األمين العام ل� »التيار األسعدي« المحامي معن 
فادي  القاضي  العدلي  بالمحقق  اإلطاحة  »أن  األسعد 
حكم  من  إخراجه  تّم  بامتياز،  سياسي  قرار  هو  صوان 

محكمة التمييز بصيغة قانونية«.
الرغم  »على  »أن��ه  أم��س  تصريح  في  األسعد  وأك��د 
ص��وان  عمل  شابت  التي  والفوضى  ال��ت��ج��اوزات  م��ن 
على  ألن��ه  التحقيق  بتأخير  هو  األكبر  الضرر  أّن  إالّ 
مراجعة  بيطار  طارق  القاضي  الجديد  العدلي  المحقق 
نزاهته  من  الرغم  على  وأن��ه  واألدل��ة  المستندات  ك��ّل 
واستقاليته وكفاءته المشهودة له، فإنه يكون في وضع 
ال ُيحسد عليه ألن هيبة القضاء واستقاله أصبحتا رهن 

النتائج«.
واعتبر »أّن إقصاء القاضي صوان يتماشى مع إعان 
المذهبية  وحول  في  سقط  أنه  دولياً  اللبناني  القضاء 
المشبوهة  ال��دع��وات  م��ع  ويتماشى  والمحسوبيات 
السابع  الفصل  إلى  الدعوة  مع  والتناغم  األزمة  لتدويل 
السياسي  الفريق  مطالباً  الدولية«،  القرارات  وتنفيذ 
التاريخ  قراءة  الخارجية  التدخات  على  يراهن  »الذي 
وإالّ  الخارج  استجّر  أحد  من  ما  أن  تؤكد  والتي  جيداً 
أول  عند  الفريق  عن  والتخلي  الوطن  تدمير  الثمن  كان 

مصلحة«.
ورأى »أن السجاالت المستعرة حول تأليف الحكومة 
هي من دون فائدة والهدف منها شحن البيئات الحاضنة 
وجّر نزاعات، ألن الجميع يقر أن ال حكومة إالّ بقرار دولي 

وإقليمي«.
نقاش،  أنيس  والمناضل  المفكر  فقدان  »أن  واعتبر 
مسيرة  سطر  الذي  وهو  كبرى  وقومية  وطنية  خسارة 
خسرته  وق��د  والجهاد  الفكر  في  نظيرها  ق��ّل  نضالية 

القضية المركزية فلسطين«.

ممثلو 190 حزبًا وتنظيمًا  من 80 دولة في العالم:

نعار�ض التدخل في ال�شوؤون الداخلية للغير 

بذريعة حقوق الإن�شان
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الوطن 4

فل�سطين المحتلة

والمغتربين  الخارجّية  وزير  قال   {
ال��م��ال��ك��ي، إن س��ب��ب ت��م��ادي  ري����اض 
س��ل��ط��ات االح���ت���ال ال��ص��ه��ي��ون��ي في 
جرائمها الممنهجة ضد أبناء شعبنا، هو 
وغياب  العقاب،  من  واإلفات  الحصانة 
المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول 
المجتمع الدولي مواقف واضحة لرفض 

هذه الممارسات.
في  كلمته  خ��ال  المالكي  وأض���اف 
حقوق  لمجلس  العادية   46 ال�  ال��دورة 
في  عقدت  التي  االفتراضية،  اإلنسان 
جنيف، إن سلطات االحتال الصهيوني 
لترسيخ  »ك��ورون��ا«  جائحة  تستغل 
وترفض  االس��ت��ي��ط��ان��ي،  استعمارها 
تحمل مسؤولياتها كقوة احتال، بتوفير 
والسماح  لشعبنا،  الازمة  اللقاحات 
الفلسطينية  األرض  ال��ى  بوصولها 
ال��م��ح��ت��ل��ة، خ��اص��ة ال���ى ق��ط��اع غ��زة 
من  المتكررة  النداءات  رغم  المحاصر، 
المبادئ  لتغليب  األممية،  المؤسسات 

اإلنسانية والقانون الدولي.
المركزية  اللجنة  عضو  طالب   {
وأمين  مطر،  سفيان  التحرير  لجبهة 
غزة  قطاع  في  الوطني  العمل  هيئة  سّر 
محمود الزق، حركة »حماس« باإلفراج 
سجونها  في  سياسياً  معتقاً   80 عن 
إلجراء  عراقيل  أية  وضع  وع��دم  ف��وراً، 

االنتخابات.
تصريحين  في  والزق،  مطر  وأوضح 
فلسطين،  ص��وت  إلذاع���ة  منفصلين، 
الفوري عن المعتقلين  أمس، أن االفراج 
إلج���راء  األج����واء  يمهد  السياسيين 

االنتخابات العامة، وإنهاء االنقسام.
تمت  »إن��ه  تصريحه،  في  مطر  وق��ال 
مناقشة ملف المعتقلين السياسيين في 
مرسوم  الى  استناداً  الفصائل،  اجتماع 
حول  عباس  محمود  السلطة  رئيس 
إطاق الحريات الستكمال ما بعد اتفاق 
في  االنتخابات  إلجراء  تمهيداً  القاهرة، 

أجواء ديمقراطية«.
اإلفراج  أن  إلى  الزق  من جهته، أشار 
رئيسي  مطلب  المعتقلين  ه��ؤالء  ع��ن 
وملّح لتهيئة شروط التوجه نحو مرحلة 
مؤكداً  الداخلية،  العاقات  في  جديدة 
وجود قائمة للمعتقلين السياسيين لدى 
حماس ومحاولة إلصاق تهم أمنية بهم 

وهي بالحقيقة اسباب سياسية.

ال�سام

»إعاميون  تجمع  م��ن  وف��د  أك��د   {
تضامنهم  مصر  في  سورية«  أج��ل  من 
ضد  حربها  ف��ي  السورية  ال��دول��ة  م��ع 
اإلرهاب، مشيرين إلى أن سورية قّدمت 
مخططات  على  وانتصرت  التضحيات 

قوى الشر المحاكة ضدها.
وأش���ار أع��ض��اء ال��وف��د خ��ال زي��ارة 
القاهرة  ف��ي  ال��س��وري��ة  ال��س��ف��ارة  إل��ى 
بين  ال��وح��دة  ذك���رى  بمناسبة  ال��ي��وم 
تقف  سورية  أن  إلى  الشقيقين  البلدين 
تستهدف  التي  المؤامرة  مواجهة  في 
المنطقة والعروبة منّوهين بانتصاراتها 

المتتالية على أعداء األمة.
وقالت اإلعامية نورا خلف إن الدولة 
المقاومة  راي��ة  تحمل  ت��زال  ال  السورية 
وتقف ضد كل محاوالت دول االستعمار 

وتفشل مخططاتهم.
ب����دوره أش���ار اإلع��ام��ي وال��ك��ات��ب 
الصحافي ماهر زهدي إلى أن الرجعية 
العربية التي وقفت ضد الوحدة هي التي 
تعادي الدولة السورية اآلن وتعمل على 

دعم اإلرهاب.

العراق

علي  العراقي  التربية  وزير  بحث   {
في  السوري  السفير  مع  الدليمي  حميد 
بغداد صطام جدعان الدندح سبل تطوير 
التربوي  المجال  في  التعاون  عاقات 

والتعليمي بين سورية والعراق.
العراقية  التربية  وأشار بيان لوزارة 
حرص  أك��د  الدليمي  »ال��وزي��ر  أن  إل��ى 
مع  ال��ت��ع��اون  اس��ت��م��رار  على  وزارت����ه 
المجاالت  ك��ل  ف��ي  ال��س��وري  ال��ج��ان��ب 
تنشيط  مجال  في  جديدة  آف��اق  وفتح 
التعليم الخاص وتطوير المناهج ودمج 

التكنولوجيا بالتعليم«.
ال��دن��دح  السفير  أك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
»أهمية العمل بين مختلف المؤسسات 
التربية  قطاع  في  العاملة  والهيئات 
للبلدين  المشتركة  الفائدة  يحقق  بما 

الشقيقين«.

اأخبار الوطن

لليوم الثاني… المجموعات الإرهابية تمنع الأ�سر من التوّجه اإلى ممر �سراقب بريف اإدلب.. وميلي�سيا »ق�سد« تختطف 13 معلمًا في ريف الح�سكة

العراق يوؤكد �سرورة اإعادة �سورية اإلى مقعدها في جامعة الدول العربّية

عالوي يرى ا�ستهداف البعثات الدبلوما�سية نتائجه وخيمة على الجميع، وال�سدر يدعو الحكومة العراقّية اإلى التدخل لإيقافها 

حزب اهلل ـ العراق: اأيٍد خبيثة تقف خلف ق�سف المنطقة الخ�سراء

حسين،  فؤاد  العراقي،  الخارجّية  وزير  أكد 
جامعة  في  مقعدها  إلى  سورية  إعادة  ضرورة 
الدول العربّية، فيما أشار إلى أن ذلك يحقق مبدأ 

التكامل في العمل والتنسيق العربي.
جمعه  لقاء  خ��ال  العراقي  ال��وزي��ر  وأع��رب 
عن  االثنين،  خليجيين  مسؤولين  بمجموعة 
 - العراقية  العاقات  تشهده  بما  »سعادته 
التعاون  السعودية من تصاعد وتنام في حجم 

الثنائي«.
العراق  بين  الثاثية  ب�«اآللية  حسين  وأشاد 

واألردن ومصر«.
اللقاء  خال  العراقي  الخارجية  وزير  وتطّرق 
إلى االجتماعات األخيرة لجامعة الدول العربية 
آليات  تفعيل  وضرورة  الوزاري  المستوى  على 

العمل العربي ضمن الجامعة.
لمقعدها  سورية  إع��ادة  ض��رورة  إلى  وأش��ار 
ضمن الجامعة العربية لتحقيق مبدأ التكامل في 

العمل والتنسيق العربي.

فتحها  التي  اإلنسانية  الممرات  صعيد  على 
أماكن  من  العائات  لمرور  ال��س��وري  الجيش 
اإلرهابية،  الجماعات  مناطق  في  احتجازها 
التوالي  على  الثاني  ولليوم  أم��س  استمرت 
من  األس��ر  منع  اإلرهابية  المجموعات  تواصل 
التوجه إلى ممر سراقب – ترنبة اإلنساني الذي 
وحدات  مع  بالتعاون  إدلب  محافظة  افتتحته 

الجيش السوري.
وق����ال م��ح��اف��ظ إدل����ب م��ح��م��د ن��ت��وف إن 
»المجموعات اإلرهابية تواصل منع األهالي من 
الحواجز  عشرات  نصب  عبر  الممر  إلى  التوّجه 
وبالمقابل  ف��ور(  )ام  الدولي  الطريق  بمحاذاة 
لدينا عشرات المواطنين من أبناء الريف المحرر 

ينتظرون على الممّر خروج أسرهم وأبنائهم«.
وأضاف نتوف: »هناك أكثر من 3 آالف طالب 
تعليم ثانوي ونحو 3300 طالب تعليم أساسي 
المجموعات  سيطرة  مناطق  ف��ي  ي��وج��دون 
تقديم  في  الكاملة  الرغبة  ولديهم  اإلرهابية 

االمتحانية  المراكز  ف��ي  العامة  امتحاناتهم 
التابعة لوزارة التربية في المناطق اآلمنة«.

فرق  وج��ود  »اس��ت��م��رار  إدل��ب  محافظ  وأك��د 
على  السوري  العربي  األحمر  والهال  اإلسعاف 
لتقديم  جاهزة  وهي  ساعة   24 مدار  على  الممر 
بالعودة  الراغبة  لألسر  الفورية  المساعدة 

لحضن الوطن«.
أن  سانا  م��راس��ل  ذك��ر  نفسه  السياق  وف��ي 
عدة  رشقات  أطلقت  اإلرهابية  »المجموعات 
النيرب  23 ملم من مواقعها في  من قذائف عيار 
تخويف  إطار  في  سراقب  مدينة  عقدة  باتجاه 

المدنيين من التوجه إلى الممر اإلنساني«.
مع  بالتعاون  أمس  إدلب  محافظة  وافتتحت 
اإلنساني  سراقب  ممر  السوري  الجيش  وحدات 
في إطار استقبال األهالي الراغبين بالخروج من 
مناطق سيطرة التنظيمات اإلرهابية إلى بلداتهم 

وقراهم التي تم تحريرها من اإلرهاب.
استكملت  ال��س��وري��ة  ال��ح��ك��وم��ة  وك���ان���ت 
المستلزمات اللوجستية الخاصة بافتتاح معبر 
إنساني في مدينة سراقب بريف إدلب، للسماح 
يسيطر  التي  المناطق  من  بالخروج  للمدنيين 
مناطق  باتجاه  النصرة«،  جبهة  تنظيم  عليها 

سيطرة الجيش السوري.
وحافات  طبية  ف��رق��اً  إن  م��راس��ل��ون،  وق��ال 
وشاحنات مساعدات غذائية، ترابط منذ صباح 
بلدة  في  اإلنساني  المعبر  من  بالقرب  اليوم 
يسيطر  التي  )س��راق��ب(  مدينة  غ��رب  )ترنبة( 
الجنوبي  إدلب  السوري في ريف  الجيش  عليها 

الشرقي.
كثيفاً  ح��ض��وراً  يشهد  المعبر  ب��أن  وأض��اف 
بهدف  الروسية،  العسكرية  الشرطة  لدوريات 
للمدنيين  سلس  خ��روج  تأمين  في  المساهمة 
المجموعات  سيطرة  مناطق  بمغادرة  الراغبين 
الجيش  سيطرة  مناطق  ب��ات��ج��اه  المسلحة 

السوري.
من  مدني  أي  خ��روج  ع��دم  المراسلون  وأك��د 

المعبر حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
من جهتها، كشفت مصادر محلية في إدلب: أن 

بنصب  قاموا  النصرة«،  »جبهة  تنظيم  مسلحي 
حواجز عسكرية على جميع الطرق المؤدية إلى 
إلى أن هذه الرسالة كانت كافية  المعبر، مشيراً 
إلى  الوصول  سيحاول  مدني  أي  مصير  لمعرفة 

المعبر.
الجهات  أن  وكان قد نقل عن مصدر مسؤول: 
الحكومية بدأت بتجهيز معبر إنساني في مدينة 
بعد  وذلك  إدل��ب«،  شرق  كلم   15 »نحو  سراقب 
خروج  لضمان  الروسي  الجانب  مع  التنسيق 
سيطرة  مناطق  بمغادرة  الراغبين  المدنيين 
سيطرة  مناطق  باتجاه  المسلحة  المجموعات 

الدولة السورية.
على  حثيث  بشكل  العمل  ال��م��ص��در  وأك���د 
الازمة  اللوجستية  المستلزمات  كافة  استيفاء 
مؤقتة  مقار  تجهيز  ذلك  في  بما  المعبر،  الفتتاح 
الداعمة  الخدمات  جانب  إل��ى  الستضافتهم، 
مناطق  م��ن  لخروجهم  ال��ازم��ة  والتسهيات 

سيطرة المجموعات المسلحة.
إدلب  مدينة  داخل  من  محلية  مصادر  وكانت 

اإلرهابية،  النصرة«  »جبهة  أن  حينها  أك��دت 
أشاعت بين سكان المحافظة عدم موافقتها على 

توجههم إلى المعبر تحت طائلة العقوبة.
»قسد«  ميليشيا  أقدمت  متصل،  سياق  وفي 
المدعومة من قوات االحتال األميركي أمس، على 
الشدادي  مدينة  من  المعلمين  من  عدد  اختطاف 

واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد القسري.
من  مسلحين  أن  محلية  مصادر  وذك��رت 
مدينة  في  أحياء  داه��م��وا  »قسد«  ميليشيا 
وقاموا  الجنوبّي  الحسكة  بريف  الشدادي 
إل��ى  واق���ت���ادوه���م  م��ع��ل��م��اً   13 ب��اخ��ت��ط��اف 
معسكرات التجنيد القسري لزّجهم في القتال 

بصفوفها.
واختطف مسلحون تابعون لميليشيا »قسد« 
في الخامس عشر من الشهر الحالي 10 معلمين 
في عدد من األحياء السكنية في مدينة الحسكة 
المناهج  الطلبة  ب��ت��دري��س  قيامهم  ب��ذري��ع��ة 
التربية  وزارة  من  المقررة  الرسمية  الحكومية 

واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

أكد الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله 
تقف  خبيثة  »أي��ٍد  أن  الحسيني  جعفر  العراق 
خلف القصف الذي طال المنطقة الخضراء أمس 

بغية خلط األوراق«.
وفي السياق ذاته، دان رئيس كتلة الفتح في 
إلى  العودة  العامري  هادي  العراقّي  البرلمان 
أنه  إلى  مشيراً  الدبلوماسية،  البعثات  قصف 

»عمل غير مبّرر تحت أي ذريعة كانت«.
واجبها  أداء  إل��ى  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة  ودع���ا 
جانب  إل��ى  الدبلوماسية  البعثات  حماية  في 
هيبة  حفظ  في  بمسؤولياتها  الحكومة  اضطاع 

األجهزة األمنية، وفق تعبيره.
في  الوطنية  ائتاف  زعيم  عاوي،  إياد  وكان 
أن استهداف بعثات  العراقي، قد رأى،  البرلمان 

الباد الدبلوماسية »يدفع ثمنه الجميع«.
أكد  العراقي،  نيوز  السومرية  موقع  وحسب 
الدبلوماسية  البعثات  استهداف  أن  ع��اوي 
الجميع  »يدفع  وتابع  وخيمة.  نتائجه  ستكون 
ثمنه با استثناء«، مشيراً إلى أنه ليس من شيم 

العراقيين »نكث العهد وترويع الضيف«.
البعثات  أن مقار  وأضاف عاوي عبر توتير، 
قبل  من  ومحترمة  مؤمنة  كانت  الدبلوماسية 

جميع الدول.
الصدر،  مقتدى  ال��دي��ن،  رج��ل  دع��ا  ب���دوره، 
الحكومة إلى التدخل إليقاف استهداف البعثات 
الدبلوماسية في الباد، فيما حذر من ازدياد تلك 

العمليات.
أن  »أرى  تويتر:  ف��ي  حسابه  على  وك��ت��ب 

المقار  واستهداف  والقصف  الساح  استعمال 
الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم، فيزداد 
ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب 

العراقي، وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر«.
كاشف  حتى  أو  لهم  رادع  من  »ما  وأض��اف: 
المدنيين  ترويع  هل  ت��رى  فيا  وأفعالهم،  لهم 
يتاءم  للخطر  حياتهم  وتعريض  والمواطنين 
من  ويضعف  سمعتها  يشّوه  أم  المقاومة،  مع 
وكفاكم  الله  اتقوا  الشعب،  قلوب  في  شعبيتها 
مكتوفة  تقف  أال  الحكومة  وع��ل��ى  )ط��ف��ك��ة(، 

األيدي«.
الجنوبية  اللهجة  ف��ي  مصطلح  و«طفكة« 
الصدر  عن  ومعروف  »التهّور«،  يعني  العراقية 

ذكره لهذا المصطلح أكثر من مرة.
األميركية  الخارجية  وزارة  أكدت  جهتها،  من 
الهجمات  إزاء  بالغضب  تشعر  »واشنطن  أن 
القوات  األخيرة على قوات التحالف وغيرها من 

في العراق«.
بعد  تحدد  لم  المتحدة  »الواليات  إن  وقالت 
مجمع  على  ال��ه��ج��وم  ع��ن  ال��م��س��ؤول��ة  الجهة 
متعاقد  بحياة  أودى  الذي  الدولي  أربيل  مطار 
أن  م��ؤّك��دًة  األميركية«،  القوات  مع  يعمل  ك��ان 
ليس  العراق  في  األميركية  القوات  عدد  »زيادة 

مطروحاً«.
ف��ي��م��ا أع��ل��ن األم��ي��ن ال���ع���اّم ل��ل��ن��ات��و ينس 
في  مهماته  توسيع  قّرر  الحلف  أّن  شتولتنبيرغ 
العراق، أكدت بغداد أّن مهّماته تختلف عن دور 
ضمنّي  رّد  في  واشنطن،  تقوده  الذي  التحالف 

في  وأعضاٌء  خبراء  طرحها  التي  المخاوف  على 
مجلس النواب بشأن أسباب هذه الزيادة.

في  ص��واري��خ   3 بسقوط  أم��س  أول  وأف��ي��د 
محيط السفارة األميركية في العاصمة العراقية 
وبسماع دوي انفجارين في محيط مطار أربيل، 
هما  المطار  محيط  في  الهجوم  »آث��ار  إن  قائاً 
قذيفتان إثنتان، حيث سقطت ضمن منطقة شقق 
شوارع  من  ع��دداً  أغلق  الكردي  واألم��ن  زكريا، 

منطقة عين كاوا«.
المتحدة  الواليات  أكدت  سابق،  وقت  وفي 
وبعض الدول األوروبية على »عدم التسامح« 
قاعدة  استهدف  الذي  الصاروخي  الهجوم  مع 
كردستان  ف��ي  أرب��ي��ل  م��ط��ار  ق��رب  أميركية 
وزراء  باسم  موّقع  مشترك  بيان  في  العراق، 
وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  أميركا  خارجية 

وبريطانيا.
داع��ش،  تنظيم  م��ن  عناصر  ش��ن  ميدانياً، 
أمس، هجوماً على نقاط أمنية للجيش العراقي 
تزال  ال  فيما  بغداد،  شمالي  الطارمية  قضاء  في 

االشتباكات مستمرة بين الجانبين.
الفوج  »مقر  إن  ع��راق��ي  أمني  مصدر  وق��ال 
تعّرض  الجيش  من  ال�59  للواء  التابع  الثالث 
لهجوم عنيف شنه عناصر من داعش في قضاء 
الطارمية«. وأوضح المصدر بأن »الهجوم أسفر 

عن إصابة اثنين من الجيش على األقل«.
هيئة  رئيس  إعان  بعد  الهجمات  هذه  تأتي 
أم��س،  أول  ال��ف��ي��اض،  فالح  الشعبي  الحشد 
قضاء  في  أُسست  جديدة  أمنية  »معادلة  أن 

الطارمية بعد العملية البطولية األخيرة«، مشيراً 
إلى أنه »سيتم تقديم مختلف أنواع الدعم لفوج 

الطارمية في الحشد الشعبي«.
إلى  زي��ارت��ه  ه��ام��ش  ضمن  ال��ف��ي��اض  وق���ال 
هيئة  م��س��ؤول��ي  »ك��ب��ار  إن  ال��ط��ارم��ي��ة  ق��ض��اء 
اختصاصه  حسب  كل  حضروا  الشعبي  الحشد 
أبناء  إلى  باإلضافة  واإلس��ن��اد،  العون  لتقديم 
داعش  لفلول  للتصدي  األمنية  والقوات  القضاء 

اإلرهابي«.
السادسة  الفرقة  من  مشتركة  ق��وة  وكانت 
 20 في  الشعبي  والحشد  العراقي  الجيش  في 

في  مداهمة  عملية  نفذت  قد  شباط/فبراير، 
شمالي  الطارمية  قضاء  في  الطابي  بساتين 
العاصمة بغداد، واشتبكت مع مجموعة إرهابية 
 5 قتل  من  وتمكنت  »داع���ش«،  لتنظيم  تابعة 

منهم. 
وأعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد مقتل ما 
الشرعي« في  الطارمية والمفتي  ب�«والي  ُيسّمى 

تنظيم »داعش«، بالكمين.
الحشد  3 من  العملية عن استشهاد  وأسفرت 
الشعبي وإصابة أكثر من 7 عناصر من الجيش 

العراقي.

توقعت مصادر مالية 
أن تتمكن إيران خالل 

األسبوع الحالي من 
التصّرف بأكثر من 

عشرة مليارات دوالر 
من أموالها المحتجزة 

في مصارف كورّية 
وعراقيّة وعدد 
من المصارف 

اإلقليميّة كتعبير عن 
الروزنامة المتبادلة 

بين واشنطن 
وطهران للعودة إلى 

االتفاق النووي وفقاً 
للوساطة األوروبيّة. 

كوالي�سكوالي�س

في  حماس  حركة  إن  صهيونّي،  ضابط  قال 
قدراتها  تعزيز  استثمار  على  تعمل  غزة،  قطاع 

العسكرية البحرية.
صحيفة  في  تقريره  في  ليفرام  تال  وأض��اف 
جداً  كبيرة  جهوداً  بذلت  »حماس  أن  معاريف، 
في السنوات األخيرة لتطوير قدراتها العسكرية 
وحدات  صيغة  على  مكّثفة،  بصورة  البحر  من 
الكوماندوز البحرية التي يفترض أن تقوم بمهام 
حدث  كما  اإلسرائيلية،  السواحل  إل��ى  تسلل 
الجرف  األخيرة  غزة  حرب  خال  الماضي  في 
2014، حين تسلّلت مجموعة منهم  الصامد في 
عبر البحر في منطقة زيكيم، وخاضت معركة مع 

قوات الجيش اإلسرائيلي«.
القدرات  على  أيًضا  ينطبق  »هذا  أن  وأوضح 
داخ��ل  والتوغل  البحر،  سطح  مستوى  ف��وق 
أدرك��ت  األخ��ي��رة،  السنوات  ففي  »إس��رائ��ي��ل«، 
االستثمار  أيًضا  عليها  يجب  أنه  جيًدا  حماس 
خطة  م��ن  كجزء  البحر  م��ن  التسلل  ط��رق  ف��ي 
وبالنسبة  »إسرائيل«،  مع  الحرب  لوقت  أوسع 
تسعى  غ��زة،  قطاع  ف��ي  المسلحة  للمنظمات 

خالها  ومن  القدرات،  لتطوير  جاهدة  حماس 
بالوعي في  كبيراً  ستنفذ هجوماً سيلحق ضرراً 

»إسرائيل««.
المجال  على  حماس  »سيطرة  أن  وأض��اف 
في  هيمنتها  مع  بالتزامن  كاملة،  شبه  البحري 
عندما  فيها  ج��دال  ال  التي  األخ��ي��رة،  السنوات 
يتعلق األمر بالساحة البرية، أما عند الحديث عن 
السيطرة البحرية، فإن األمر يكون أكثر قوة، ألن 

كل شيء يخضع ألسلوب حماس وإشرافها«.
الذي  الساعات األخيرة  إلى أن »حادث  ولفت 
قبالة  زورق��اً  الصهيونية  البحرية  فيه  أغرقت 
مثير  غ��زة،  قطاع  جنوب  خانيونس  شواطئ 
هذه  في  أن��ه  رغ��م  ع��ادي،  غير  وأم��ر  لاهتمام، 
المرحلة يبدو أن الطرفين، »إسرائيل« وحماس، 
موجات  تحت  الحدث  إبقاء  في  مصلحة  لهما 
حرب  هيئة  على  ان��دالع��ه  دون  من  الضجيج، 

مفتوحة«. 
حادث  اعتبر  الصهيوني  »الجيش  أن  وأك��د 
خانيونس بمثابة »إزالة تهديد محتمل«، من دون 
أن يحدد ما إذا كان يعني تهديداً في المستقبل أم 

جاءت  الماضية  القليلة  األشهر  أن  مع  الحاضر، 
غزة  قطاع  في  ه��دوءاً  الشهور  أكثر  من  واح��دة 

خال السنوات األخيرة«.
التطويرات  ه��ذه  »بجانب  أن��ه  إل��ى  وأش���ار 
ت��واص��ل  ح��م��اس  ف���إن  ال��ب��ح��ري��ة،  العسكرية 
حيازة  باتجاه  »إسرائيل«  ل�  المزعجة  عملياتها 
التقدم  م��ن  المزيد  تمنحها  م��ت��ط��ّورة  أسلحة 
المسيرة  الطائرات  عن  فضاً  الدقة،  حيث  من 
يقوم  لن  البحري  المجال  وفي  طيار،  دون  من 
الجيش الصهيوني بشكل عام بإسقاط طائراتها 
طالما أنها ال تتجاوز األجواء الصهيونّية في البر 

أو البحر«. 
حرصت  ال��ح��االت  معظم  »ف��ي  أن��ه  وأوض��ح 
تزويد  عدم  على  األخيرة  السنوات  في  حماس 
»إسرائيل« بذرائع إلسقاط الطائرة التي تحلقها 
االستثناءات  ع��دد  ان  حتى  غ��زة،  قطاع  ف��وق 
ضئيل، وفي النهاية فإن حادثة بحر خانيونس، 
أكثر من كونها ذات أهمية عملياتية فورية، لكنها 
تقدم لمحة عن التحديات األمنية الصهيونية في 

البحر خال السنوات المقبلة«.

وال��م��وارد  الطاقة  سلطة  رئيس  أك��د 
ملحم،  ظافر  الفلسطينية.  الطبيعية 
حقل  لتطوير  مصرية  استعدادات  أمس، 
بالغاز  التوليد  محطة  وتزويد  غزة  غاز 
عمل  بتوسيع  يسمح  مما  الطبيعي، 
وحل  وات(  ميجا   300( حتى  المحطة 

مشكلة الكهرباء في القطاع.
وأوض����ح م��ل��ح��م، ل����«إذاع���ة ص��وت 
تحديد  سيتم  أن��ه  المحلية«،  ال��ق��دس 
لتطوير  والمتطلبات  الزمنية  الجداول 
للسرعة  ضغوط  وهناك  غزة  غاز  حقل 

في تنفيذ المشروع. 
وب��ّي��ن رئ��ي��س س��ل��ط��ة ال��ط��اق��ة، أن 
األوروبي  واالتحاد  قطر  مع  فكرة  هناك 
إليصال الغاز إلى غزة من خال الشبكة 

لحين  انتقالية  كمرحلة  الصهيونية 
تطوير حقل الغاز.

الطاقة  سلطة  أن  على  ملحم،  وش��ّدد 
الكهرباء  مشكلة  لمعالجة  جهوداً  تبذل 
في غزة من خال إعادة ربطها مع مصر 
القطرية،  الشبكة  مع  الربط  توسعة  أو 
بالغاز  لتعمل  التوليد  محطة  تحويل  أو 

الطبيعي. 
حقل  استغال  سابقاً  »حاولنا  وقال: 
الغاز من أجل توليد الكهرباء في الضفة 

وغزة، ولكن لم ننجح«.
وأضاف ملحم، أن الحل االستراتيجي 
على  باالعتماد  يكمن  الكهرباء  لمشكلة 
تحويل  خال  من  الفلسطينية  المصادر 

محطة التوليد لتعمل بالغاز الطبيعي.

بنية  الطاقة  لدى  »توفر  إلى  وأش��ار 
يحتاج  األمر  وهذا  طبيعي  وغاز  تحتية 
من  ي��ل��زم  م��ا  لتنفيذ  اث��ن��ي��ن  أو  ع��ام��اً 
على  تعمل  كي  المحطة  داخل  تحويات 

الغاز«.
الطاقة  سلطة  أن  إل��ى  ملحم،  ولفت 
تعمل على وضع حلول من خال الطاقة 
في  جاهزة  مشاريع  وهناك  المتجددة 
ال��دوار  الصندوق  مشروع  أهمها  غ��زة 

التجارية. والمنشآت  للمواطنين 
الناس  تشجع  سلط��ته  أن  وذك���ر 
والتي  المش��اريع  ه��ذه  لمثل  للتقّدم 
الكهربائية  الطاقة  توفير  في  تساعدهم 
بشكل  المشكلة  حل  لحين  مؤقت  بشكل 

نهائّي.

�سحيفة �سهيونّية: حما�س تعّزز من قدراتها الع�سكرّية البحرّية اأكثر من البّر

ملحم: ا�ستعدادات م�سرّية لتزويد محطة الكهرباء في غزة بالغاز

ال�سفير ال�سورّي لدى مو�سكو: �سورية ت�ستعّد 

لت�سّلم لقاح »�سبوتنيك V« الرو�سّي قريبًا

قال السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أمس، إن وزارة الصحة السورية أنجزت اإلجراءات 
المطلوبة كافة من أجل اعتماد لقاح »سبوتنيك V« الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف السفير حداد في تصريحات لقناة RT، أن وزارة الصحة في باده »مستعدة لتسلم الدفعات 
األولى من لقاح »سبوتنيك V« التي سيقدمها األصدقاء الروس لسورية«.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بإعداد خطة وطنّية لتلقيح الشعب السوري ضد فيروس كورونا.
وتّم اعتماد لقاح »سبوتنيك V« في عدد من الدول العربية، بينها فلسطين والجزائر وتونس واإلمارات.

ويعتبر لقاح »سبوتنيك V« أول لقاح مضاد لفيروس كورونا تم تسجيله في العالم، في 11 أغسطس 
العام الماضي.

وباإلضافة إلى ذلك سجلت روسيا لقاحين آخرين، آخرها لقاح »كوفيفاك«، السبت الماضي، وفي أكتوبر 
الماضي تم تسجيل لقاح »Epivakkorona« )إيبيفاكورونا(.

وكانت سورية قد سجلت لقاح »سبوتنيك V« الروسي المضاد لفيروس كورونا، االثنين، العتماده في 
تطعيم السكان.
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سجالته  لحماية  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  جهود  ضّد  األميركية  العليا  المحكمة  قضت 
مانهاتن،  لمنطقة  العام  المدعي  أمام  الطريق  يمّهد  ما  نيويورك،  في  العاّمين  المّدعين  من  المالية 

سايروس فانس، للحصول عليها.
ووّجه هذا القرار، وهو المرة الثانية التي تتدخل فيها أعلى محكمة في البالد في نزاع متطاول، 

ضربة لمحاولة ترامب األخيرة إلخفاء سجالته المالية، ومنها سنوات من اإلقرارات الضريبية.
وقف  من  ترامب  بحرمان  القرار،  هذا  جانب  إلى  رأي  أي  العليا  المحكمة  تصدر  لم  وكعادتها، 
التنفيذ الذي كان من الممكن أن يؤخر التحقيق الجنائي بقيادة فانس، الذي أصبح بإمكانه اآلن 
الشخصية  الضريبية  اإلقرارات  من  سنوات   8 بتسليم  السابق  الرئيس  لدى  المحاسبين  مطالبة 

وتلك الخاصة بالشركات، للرئيس السابق.
هيئة  من  استدعاء  مذكرة  خالل  من  السجالت  على  للحصول  يسعى  ظل  الذي  فانس،  وأصدر 
»العمل  إن  تويتر،  على  قائالً  أمس،  أول  ُحكم  بعد  مقتضباً  بياناً   ،2019 آب  محلفين كبرى منذ 

يتواصل«.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت في تموز، ادعاء ترامب بأنه، كرئيس في ذلك الوقت، ُمحّصن 
القضاة إن  الكبرى. وقال  المحلفين  العدالة الجنائية، ومنه تحقيقات هيئة  من أي جزء من نظام 

بإمكانه أن »يلجأ إلى المحاكم الدنيا لمعارضة مذكرة االستدعاء«.
الدائرة  استئناف  محكمة  حكم  تاله  شهر،  بعد  ترامب  ضّد  نيويورك  في  فيدرالي  قاٍض  وحكم 

الثانية في والية كونيكتكت بتأكيد الحكم.
وستبدأ المرحلة التالية من التحقيق الجاد هذا األسبوع عندما يجمع المحققون في مكتب فانس 
المحاسبين  تمثل  التي  المحاماة  شركة  وهي   ،»Mazars USA  - »مازارز  شركة  من  السجالت 

لدى ترامب، وفقاً لصحيفة »نيويورك تايمز«.
وال يزال ممكناً أن يتم اإلعالن عن مستندات اإلقرار الضريبي كاملة، أو أجزاء منها. وسيحدث هذا 

فقط إذا وجه فانس اتهامات جنائية ضّد ترامب وسعى لتقديمها كدليل.

تمهيد الطريق اأمام االدعاء العام 
للو�سول اإلى ال�سجالت المالّية لترامب

التي  بالشروط  الصارم  التزامها  عن  إيران  مواقف  تعبّر 
لالتفاق  الــعــودة  أجــل  مــن  األميركيّة  اإلدارة  على  طرحتها 
النووي، وهو ما أكده االتفاق األخير الذي وقعته مع وكالة 

الطاقة الذرية.
االتفاق الذي نّص على مواصلة تفتيش المنشآت النووية 
القانون  »تنفيذ  على  أيــضــاً  أكــد  أشــهــر،   3 لــمــدة  ــة  اإليــرانــيّ
البروتوكول  وتعليق  التعاون  بتقليص  الــخــاص  اإليــرانــي 
اإلضافي، حيث تواصل طهران تنفيذ االتفاقية المبرمة مع 

الوكالة الدولية من دون قيود«.
وكانت إيران قد أمهلت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 
حتى 23 شباط الحالي، لرفع العقوبات التي فرضها سابقه 
دونالد ترامب، وإال ستوقف التفتيش المفاجئ الذي تجريه 

الوكالة وفقاً لالتفاق النووي.
يؤكد  الوكالة  مــع  اإليــرانــّي  »االتــفــاق  إن  مراقبون  وقــال 
الوكالة  البرلمان، وإن  بما صدر عن  الصارم  التزام طهران 
قد تحاول في الفترة المقبلة تلطيف األجواء ومحاولة إقناع 

أميركا بإلغاء العقوبات«.
واتــفــقــت وكــالــة الــطــاقــة الــذريــة مــع إيـــران على مواصلة 
في  جمع  لقاء  بعد  أشهر،   3 لمدة  النووية  منشآتها  تفتيش 
رافائيل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  طهران 
الذرية علي أكبر  المنظمة اإليرانية للطاقة  غروسي ورئيس 

صالحي.
إيران  التزام  على  »اتفقنا  البيان:  بحسب  غروسي  وقال 
باالتفاق النووي ومواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 أشهر«. 
وأضاف مدير الوكالة: »عالقتنا مع إيران تترّكز على الجانب 
على  االتفاق  »تم  أنه  على  وشــّدد  السياسي«.  وليس  الفني 

مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها«.
وتابع غروسي: »حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من 
إلى أن »التدابير التي سنطبقها  المحادثات في إيران«، الفتاً 
لنا  تتيح  تفاهمات  ولكن  الشامل  االتفاق  عن  بديالً  ليست 

العودة تدريجياً إلى االتفاق النووي«.
وأشار إلى أن »تراجع التعاون اإليراني مع الوكالة سيتم 
إليه«.  التوصل  تــّم  الــذي  االتــفــاق  طريق  عــن  آثـــاره  تخفيف 
وأضاف البيان أن »القانون اإليراني الخاص بتقليص التعاون 
سيطبق ومن ثم سيتّم تعليق البروتوكول اإلضافي«، مشيراً 
إلى أن »طهران ستواصل تنفيذ االتفاقية المبرمة مع الوكالة 

الدوليّة من دون قيود«.
»ما  إن  قــال  اإليــرانــي،  السياسي  المحلل  زنكنة،  صباح 
حصل بين إيران والوكالة الذرية للطاقة النووية مجرد اتفاق، 

وتعّهدات من الوكالة برعاية سرية المواقع والتفتيش«.
وأضاف زنكنة، أن »في الوقت نفسه الحديث عن تفتيش 
البروتوكول  بحسب  الــســابــق  فــي  يــحــدث  كــان  كما  طـــارئ 
مرة  يحدث  لن  طوعيًا  كان  الذي  النووي  لالتفاق  اإلضافي 

أخرى«.
وطهران  الــوكــالــة  بين  االتــفــاق  تمهيد  إمكانية  وبــشــأن 
لتفاهمات قريبة، قال المحلل السياسي اإليراني، إن »وكالة 
الطاقة الذرية ليست معنية بوجود أو عدم وجود مفاوضات، 

فهي تتحرك حسب إطار مسؤولياتها فقط«.
المنتدى  رئيس  النور،  أبو  محسن  محمد  قال  جانبه،  من 
»االتفاق  إن  )أفــايــب(،  اإليرانية  السياسات  لتحليل  العربي 
الذي أعلنت وكالة الطاقة الذرية توقيعه مع إيران، يؤكد عدم 
بتطبيق  ملتزمة  وأنها  خطواتها،  من  أي  عن  طهران  تنازل 
بالبروتوكول  العمل  عــدم  حــول  البرلمان  إلــيــه  تــوصــل  مــا 
أي  في  وذهابهم  الدوليين  بالمفتشين  المتعلق  اإلضــافــّي، 
من  بالعمل  لهم  والسماح  اإليرانيّة،  النووّية  للمواقع  وقت 
النووية  الــمــواقــع  فــي  كــامــيــرات  وتنصيب  مضايقة،  دون 

ترصد بثاً حياً لألنشطة اإليرانية«.
وأضـــاف أبــو الــنــور، أن »كــل هــذا لــن يتم العمل بــه، لكن 
إيران سوف تبقى على الكاميرات واألشرطة بحوزتها لمدة 
بإلغاء  أميركا  إقناع  في  الوكالة  نجحت  حال  وفي  أشهر،   3

النجاح  عــدم  حــال  وفــي  للوكالة،  تسلمها  ســوف  العقوبات 
سوف تعدم إيران هذه الشرائط«.

الوكالة  ومدير  جــًدا  متصلبًا  موقًفا  أبــدت  »إيــران  وتابع: 
أي  حصد  يستطع  لم  حنين،  بخفي  إيــران  من  عــاد  الدولية 
عملها  وتــيــرة  مــن  طــهــران  تسريع  لعدم  ضمان  أو  مكسب 

النووي في المواقع النووية في الثالثة أشهر المقبلة«.
وأكد رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات اإليرانية 
العقوبات  رفــع  دون  من  األشهر  هــذه  مضت  حــال  »فــي  أن 
والــعــودة إلــى االتــفــاق الــنــووي فــي صــورتــه األصلية لعام 
2015 سوف تعود إيران لتسريع وتيرة العمل في برنامجها 

النووي، والسعي المتالك سالح نووي«.
وأوضح أن »إيران ترفض كل الشروط األميركية المتعلقة 
إدراج  أو  للمفاوضات،  عربية  أو  إقليمية  أطـــراف  بــدعــوة 
ما  في  أمــا  االتــفــاق،  في  الباليستي  الصاروخي  برنامجها 
يتعلق بأنشطتها في المنطقة يمكن تقديم نوع من التنازالت 

في اليمن وسورية والعراق«.
لدى  إليــران  الــدائــم  الممثل  أعلن  الحالي،  شباط   8 وفــي 
الوكالة  أبلغوا  أنــهــم  عــبــادي،  غــريــب  كــاظــم  المتحدة  األمـــم 
الدولية للطاقة الذرية رسمياً عزمهم االنسحاب اعتباراً من 
23 من الشهر الحالي من البروتوكول اإلضافي المطبّق في 

إطار معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية.
اإليراني  الدستور  إدارة  مجلس  صادق  بعدما  ذلك  يأتي 
بتسريع  يقضي  قانون  مشروع  على  الماضي  العام  أواخر 
وهو  النووية،  المنشآت  تفتيش  وتقييد  النووية  األنشطة 
في  بالبدء  اإليرانيّة  الذرّية  الطاقة  هيئة  يلزم  الذي  القانون 
األقل، وزيادة  %20 على  بنسبة  اليورانيوم  رفع تخصيب 

مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
في  انسحب  قد  ترامب  السابق  األميركي  الرئيس  وكــان 
 ،2015 عام  الموقع  إيران  مع  النووّي  االتفاق  من   2018

وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

لعام  اإليرانّي  النووّي  االتفاق  على  الموقع  األوروب��ي  الثالثي  أعرب 
2015، أمس، عن أسفه الشديد بعد قرار طهران وقف العمل بالبروتوكول 

اإلضافي لالتفاق.
إن  أمس،  مشترك،  بيان  في  وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا  دول  وقالت 
جديداً  انتهاكاً  ُيعد  اإلضافي  بالبروتوكول  العمل  بوقف  إي��ران  »ق��رار 
إلى أن »إجراءات طهران تحّد  النووي«، مشيرة  اللتزاماتها وفق االتفاق 

من الشفافية«.
التي  اإلج��راءات  كل  عن  »التراجع  على  إيران،  الثالث،  الدول  وحثت 
في  مضيفة  الذرية«،  الطاقة  وكالة  مع  التام  التعاون  وضمان  اتخذتها 
الحالية، والوصول لحل  الدبلوماسية  الجهود  بيانها: »هدفنا يظل دعم 
عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران وأميركا لاللتزام باالتفاق النووي«.

غريب  كاظم  فيينا  في  الدولية  المنظمات  لدى  طهران  سفير  وأعلن 
النووي  لالتفاق  اإلضافي  بالبروتوكول  العمل  وقف  أمس،  أول  أبادي، 
ليوم  األولى  اللحظات  )خالل  الليل  منتصف  بعد  من  اعتباراً  اإليراني، 

الثالثاء(.
اإليرانية،  النووية  للمنشآت  التعليمات  »ص��درت  إّنه  أب��ادي،  وقال 
»سيتم  مضيفاً:  النووي«،  لالتفاق  اإلضافي  بالبروتوكول  العمل  لوقف 
من  اعتباراً  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  إضافي  وصول  أي  تعليق 

منتصف ليل اليوم«.
من  االنسحاب  على  األول  كانون   2 في  اإلي��ران��ي  البرلمان  وواف��ق 
إللغاء  االستراتيجي  »اإلج��راء  اسم  يحمل  قانون  ضمن  البروتوكول 

بعدما   ،2018 عام  منذ  إيران  على  فرضت  والتي  األميركية«  العقوبات 
أعلن الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بالده من االتفاق 

النووي.
البروتوكول  من  االنسحاب  إلى  تنظر  طهران  أن  اإلجراء  هذا  ويعني 
والواليات  النووي  االتفاق  أط��راف  على  للضغط  استراتيجي  كإجراء 
اإليراني  االقتصاد  كاهل  أثقلت  والتي  عنها،  العقوبات  لرفع  المتحدة 

وأحدثت أزمة اقتصادية في البالد.
نووية،  إج��راءات  باتخاذ  اإليرانية  الحكومة  تلزم  بنود   9 يشمل  كما 
االتفاق  في  عليها  المنصوص  اإليرانية  التعهدات  من  كبيراً  جزءاً  تلغي 
وبريطانيا  )أميركا  الدولية  والمجموعة  طهران  بين  المبرم  النووي 
وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين( عام 2015، وتعيد البرنامج النووي 

اإليراني إلى مرحلة ما قبل هذا االتفاق.
إيران، األحد، على مواصلة  الذرية مع  الطاقة  اتفقت وكالة  ومع ذلك، 

تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر، بحسب بيان مشترك للطرفين.
لجمع  أوسع  حقوقاً  الدولية  الوكالة  اإلضافي،  البروتوكول  يمنح 
المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول، ويهدف البروتوكول إلى سّد 

الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار االتفاقات الموقعة.
كما يمنح البروتوكول اإلضافي إمكانية الرقابة على البرنامج النووي 
الوكالة  أن مفتشي  ُبعد من خالل تركيب كاميرات، فضالً عن  للدول عن 
الدولية بمقدورهم أخذ عينات بيئية من مواقع يشتبه بممارستها أنشطة 

نووية.

من  ومنظمات  سياسية  أحزاب  توّصلت 
»توافق«  إلى  أمس،  أول  دولة   80 من  أكثر 
في  »التدخل  معارضتها  عن  خالله  أعربت 
تحت  األخ��رى  ل��ل��دول  الداخلّية  ال��ش��ؤون 

ذريعة حقوق اإلنسان«.
اإلدارة  من  كل  استضافته  ح��وار  وف��ي 
للحزب  ال��م��رك��زي��ة  اللجنة  ف��ي  ال��دول��ي��ة 
في  ال��ح��زب  ولجنة  الصيني  الشيوعي 
منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، 
البقاء  في  »الحق  أن  إلى  األح��زاب  أش��ارت 
أن  مضيفة  ورئيسي«،  أساسي  والتنمية 
تحقيق  أمام  الرئيسية  العقبة  يمثل  »الفقر 

حقوق اإلنسان«.
وأش����ارت األح����زاب وال��م��ن��ظ��م��ات إل��ى 
بين  واالخ��ت��الف  التنّوع  احترام  »وج��وب 
معربة  اإلنسان«،  حقوق  تعزيز  في  الدول 
لتسييس  »م��ح��اول��ة  أي  معارضتها  ع��ن 
حقوق اإلنسان وتبني المعايير المزدوجة«، 
وداعية إلى »بناء نظام حوكمة عالمي أكثر 

عدالً ومساواة وشموالً«.
التي  للجهود  تقديرها  عن  أعربت  كما 
تعزيز  إطار  في  الصينية  الحكومة  تبذلها 
التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمناطق 
وحماية  واح��ت��رام  ال��ق��وم��ي��ات،  م��ت��ع��ددة 
المعتقدات الدينية في تلك المناطق، الفتين 
المواطنين  إلى أن »الصين تدعم أيضاً حق 
لغاتهم  لهم  تكون  أن  في  المناطق  تلك  في 

والمكتوبة«. المنطوقة  الخاصة 

تقوم  ما  معارضتها  عن  أيضاً  وأعربت 
تلفيق  م��ن  العالم  مستوى  على  قلة  ب��ه 
جماعية«  »إبادة  يسّمى  ما  حول  األكاذيب 
ال��رأي  ه��ؤالء  واستغالل  شينجيانغ،  في 
العام في تضليل المجتمع الدولي وتشويه 

سمعة البلدان األخرى.

رابط  عبر  ال��ح��وار  حضور  في  وش��ارك 
سياسياً  ح��زب��اً   190 م��ن  أك��ث��ر  ف��ي��دي��و، 
بلدان  من   100 من  أكثر  بينها  من  ومنظمة، 
والمنظمات  األح��زاب  هذه  ومّثل  إسالمية. 
310 م��ن ال��ق��ادة  خ��الل ال��ح��دث أك��ث��ر م��ن 

والشخصيات. السياسيين 

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن »وفدين 
عقدا  والقطري  المصري  الجانبين  يمثالن 
اجتماعاً في الكويت أمس«، وذلك ألول مرة منذ 
»بيان العال«، لوضع آليات وإجراءات المرحلة 

المستقبلّية.
»عقد  بيان:  في  القطرية  الخارجية  وقالت 
وجمهورية  قطر  دول��ة  م��ن  رسميان  وف���دان 
الكويت  دولة  في  )أمس(  اليوم  العربية  مصر 
وإج���راءات  آل��ي��ات  لوضع  األول  اجتماعهما 
العال  قمة  بيان  بعد  المستقبلية  المرحلة 
في  الصادر  السعودية  العربية  المملكة  في 

الخامس من كانون الثاني 2021«.
باإلجراءات  رّحبا  »الجانبين  أن  وذك��رت 
على  التوقيع  بعد  البلدين  كال  اتخذها  التي 
بين  الثقة  بناء  مسار  على  كخطوة  العال  بيان 
السبل  االجتماع  بحث  كما  الشقيقين.  البلدين 
يعزز  بما  اتخاذها  الالزم  واإلج��راءات  الكفيلة 
الثنائية  والعالقات  المشترك  العمل  مسيرة 
شعبيهما  تطلعات  يحقق  وبما  البلدين،  بين 

في األمن واالستقرار والتنمية«.
وأض��اف��ت ال��خ��ارج��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة: »أع��رب 

العربية  للمملكة  التقدير  ع��ن  ال��ج��ان��ب��ان 
للقمة  استضافتها  على  الشقيقة  السعودية 
بيان  بإصدار  توجت  التي  األخيرة  الخليجية 
العال«، مشيرة إلى أن »الجانبين تقدما بالشكر 
استضافتها  على  الشقيقة  الكويت  ل��دول��ة 

التقدير  عن  وأعربا  بينهما،  األول  لالجتماع 
الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  السمو  لصاحب 
الصباح، أمير دولة الكويت على الجهود التي 
على  وحرصها  ال��ص��دع  ل��رأب  ب��الده  قادتها 

تعزيز العمل العربي المشترك«.

»الرئيس  إن  ساكي،  جين  األبيض،  البيت  باسم  المتحدثة  قالت 
الوقت  في  سلمان  الملك  السعودي  العاهل  مع  سيتواصل  بايدن  جو 

المناسب«.
ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي في البيت األبيض نشرته شبكة 
بولي  لالتصال  يخطط  ال  »بايدن  أن  يعنيه  ما  ح��ول  »س����ي.أن.أن«، 
كانت  إذا  وما  سلمان،  بن  محمد  األمير  الدفاع  ووزير  السعودي  العهد 
المتحدة  الواليات  بين  العالقات  تتغير  أن  يمكن  وكيف  رمزّية  خطوة 
والسعودية«، قالت: »ما قلته األسبوع الماضي هو أننا نقيم عالقاتنا مع 
السعودية، وجزء مما قلته هو أنه سيكون لدينا اتصاالت من نظير إلى 
نظير، وهذا يعني، كما تعرفون، أن األسبوع الماضي أجرى وزير الدفاع 
األميركي محادثة مع محمد بن سلمان، وهذا هو التواصل الصحيح بين 

النظراء«.
الوقت  في  الملك  مع  محادثة  الرئيس  يجري  أن  »نتوقع  وأضافت: 
المناسب، ولكن هناك مكّونات أخرى لعالقتنا كما تعلم، وبينها حقيقة 

أن الرئيس بايدن على عكس اإلدارة السابقة لن يتراجع أو يصمت عندما 
اإلنسان  بحقوق  مرتبطة  قضايا  بشأن  قلق  أو  اعتراضات  لديه  تكون 

وحرية التعبير أو أي شيء آخر«.
نفسه  الوقت  »وفي  بالقول:  األبيض  البيت  باسم  المتحدثة  وتابعت 
بالتهديدات  يتعلق  ما  في  عالقاتنا  في  نلعبه  أن  يمكن  مهم  دور  يوجد 
العمل  سنواصل  العالقة  وهذه  المنطقة،  من  السعودية  تواجهها  التي 

معهم عليها«.
وكان مستشار األمن القومي األميركي، جيك سوليفان قال إن »التقرير 
سترسله  الذي  خاشقجي  جمال  السعودي  الصحافي  بمقتل  الخاص 
إدارة الرئيس بايدن إلى الكونغرس سيشتمل على كيفية ضمان وجود 

مساءلة قانونّية عن تلك الجريمة«.
وبحسب »سي إن إن« قال سوليفان: »سنرفق إجابتنا بهذا اإلعالن، 
القتل  جريمة  عن  مساءلة  وجود  ضمان  كيفية  حول  اإلضافية  إجابتنا 

تلك«. وّقع 103 نواب في البرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة من رئيس 
وتنامي  العمل  إدارة  »سوء  خلفية  على  الغنوشي  راشد  النواب  مجلس 
تونس«  »تحيا  حزب  عن  النائب  أفاد  ما  وفق  البرلمان«،  داخل  العنف 

مروان فلفال، الموّقع على العريضة.
النهائية«،  مراحله  في  للعريضة  التوقيعات  »تجميع  إن  فلفال  وقال 
العمل  إج��راءات  بانتهاء  مرتبط  رسمّي  بشكل  »تقديمها  أن  إلى  مشيراً 
االستثنائية التي يعتمدها البرلمان على خلفية الوقاية من كوفيد19-«.

بدوره قال النائب رضا الزغمي: »مبدئياً سيكون تجميع اإلمضاءات من 
كل كتلة برلمانية على حدة، بهدف التوصل اللتزام أخالقي من كل كتلة 
المطلوب  العدد  إلى  التوصل  من  التحقق  وبهدف  العريضة،  هذه  تجاه 
إيداعها  قبل  نواب،   109 موافقة  أي  المطلقة  األغلبية  وهو  الثقة  لسحب 

بمكتب الضبط في البرلمان«.
وأكد الزغمي أن »103 نواب من أصل 217 وقعوا على عريضة لسحب 
الثقة من  الغنوشي«، مشيراً إلى أنه »يكفي تأييد ستة نواب آخرين لهذا 

المشروع للحصول على األغلبية المطلقة«.
من جهته، أشار رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار إلى أن »تقديم 
العريضة لن يكون في القريب العاجل«، موضحاً أن »االتصاالت مع عدد 
على  الموقعين  دائرة  لتوسيع  قائماً  زال  ما  األخرى  البرلمانية  الكتل  من 

العريضة«.
ويذكر أن »عريضة سحب الثقة انطلقت بمبادرة من نواب غير منتمين 
التي عبرت  الكتل  لدى هذه  لكنها وجدت صدًى الحقاً  البرلمانية،  للكتل 

عن دعمها لهذه المبادرة«.
ويذكر أن »هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع أزمة سياسية وتوتر غير 
الجمهورية قيس سعّيد  البالد، رئيس  السلطة في  مسبوقين بين رأسي 
ورئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تدعمه حركة النهضة، على خلفية 

تعديل وزاري، منحه البرلمان الثقة«.
وكان الغنوشي قال أول أمس إن »هناك جهات تسعى إلعادة الماضي 

االستبدادي لحكم الرجل الواحد«.
قال  األميركية،   »USA TODAY« صحيفة  في  نشره  مقال  وفي 
مهاجمة  طريق  اتخذت  تونس،  في  الشعبوية  »الحالة  إن  الغنوشي 
السياسية،  واألحزاب  المنتخبين  والمسؤولين  الديمقراطية  المؤسسات 

وتعطيل عملهم«.

وأعلن الرئيس التونسي عن رفضه وجود وزراء من دون أن يسّميهم 
في التشكيلة الحكومية المعّدلة، واعتبر أنها »تتعلق بتهم شبهات فساد 
وتضارب المصالح«، مؤكداً »عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه 

لتسلم مهامهم«.
وكان مجلس النواب منح في 27 كانون الثاني الماضي الثقة للوزراء 
واالنتقادات  عّدة  أسماء  حول  القائم  الجدل  من  الرغم  على  وذلك  الجدد، 

الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية بشأن هذه التشكيلة.
دعوة  البالد  رئيس  يرسل  لم  التعديل،  على  البرلمان  مصادقة  ومنذ 
المرسوم  يصدر  لم  كما  قرطاج،  قصر  في  اليمين  ألداء  للوزراء  رسمية 

الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.
تتالت  خطيرة،  مرحلة  إلى  السياسية  تونس  أزمة  وصول  ظل  وفي 
الذي  السياسّي  النظام  لتغيير  شعبّي  استفتاء  إلى  للذهاب  الدعوات 

أرساه دستور 2014.

 »Munich Re Syndicate« قّررت شركة إعادة التأمين األلمانية
2« المنفذة لمشروع »التيار  التوقف عن خدمة شركة »نورد ستريم 

الشمالي 2«، بسبب التهديدات بفرض عقوبات أميركية جديدة.
أن  نؤكد  أن  »يمكننا  مقتضب:  تصريح  في  الشركة  ممثل  وق��ال 
ري  )ميونخ  وفرعنا   )2 ستريم  )ن��ورد  بين  التعاقدّية  العالقة 
سنديكيت( المحدودة قد اكتملت«. ورفض توضيح سبب هذا القرار 

ولم يفصح عن أّي تفاصيل أخرى.
أميركية  عقوبات  بفرض  التهديد  بسبب  الشركة  ق��رار  وج��اء 

جديدة.
بتقييم  شباط   23 بتاريخ  األميركية،  الخارجية  وزارة  وقامت 

فعالية العقوبات المفروضة ضّد »التيار الشمالي 2«.
وتعتقد اإلدارة األميركية الجديدة أن االستراتيجية الحالية تعمل 

بشكل جّيد وأن اإلجراءات المتخذة ضد المشروع تؤتي ثمارها.
مد  سفينة  أم��س،  أول  األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات  وأدرج��ت 
المتعلق  للنشاط  العقوبات  قائمة  في  »فورتونا«  الروسية  األنابيب 

ببناء خط أنابيب الغاز »التيار الشمالي - 2«، وفقاً لرسالة صدرت 
عن وزارة الخزانة األميركّية.

إن  بساكي  جين  األبيض  البيت  باسم  الرسمية  المتحدثة  وقالت 
عرضة  وتجعلها  أوروبا«،  »تقسم  سيئة«  »صفقة  هو  األنابيب  خط 
»للتالعب الروسي« وتتعارض مع أهداف االتحاد األوروبي المتعلقة 

بأمن الطاقة«.
وتابعت بساكي: »نواصل مراقبة استكمال مشروع خط األنابيب 
أو الشهادة الخاصة باألنابيب. وإذا حدث ذلك، فسنقّرر مدى انطباق 
العقوبات، فهي ليست سوى واحدة من أدوات الترسانة األميركية«.

اإلدارة  أعلنت  الماضي،  الثاني  كانون   19 في  سابق،  وقت  وفي 
الروسّية  األنابيب  مد  سفينة  ضد  تقييدّية  إج��راءات  عن  األميركية 
»فورتونا« و«كي بي تي روس«، وتم تقديمها بموجب قانون مكافحة 
الطاقة  أمن  حماية  قانون  تحت  العقوبات  خالل  من  أميركا  أع��داء 
األوروبي األميركي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور 

عن مّد خط األنابيب.

الثالثّي االأوروبّي ياأ�سف من قرار طهران

ويطالبها بالتراجع عنه
اأكثر من 80 دولة تعار�ض التدّخل

في �سوؤون الدول بحجة حقوق االإن�سان

للمرة االأولى منذ بيان »العال«

لقاء م�سرّي - قطرّي في الكويت

البيت االأبي�ض يف�ّسر قرار عدم التوا�سل مع ابن �سلمان

عري�سة ل�سحب الثقة من الغنو�سي في البرلمان التون�سّي

�سركة األمانّية تقّرر اإيقاف خدمتها عن »التيار ال�سمالي - 2«

تقرير �إخبارّي

دور وكالة الطاقة الذرّية في تقريب وجهات النظر بين اأميركا واإيران



كوريا ُتفرج ... )تتمة �ص1( 

بذور النه�ضة ... )تتمة �ص1( المعركة ال تزال ... )تتمة �ص1( 

تتمات / �إعالنات 6

�إعالنات

Twelfth year /Wednesday / 24 February 2021 / Issue No. 3459
3459 العــدد   /  2021 شباط   24  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 

دعوة
لحضور الجمعية العمومية العادية

لمساهمي شركة كاندل بوكس ش.م.ل.
إذاع��ة  ش��رك��ة  إدارة  مجلس  يتشرف 
حضرات  بدعوة  ش.م.ل.  بوكس  كاندل 
العمومية  الجمعية  لحضور  المساهمين 
العادية المقرر انعقادها بصورة استثنائية 
الثامن عشر من  يوم الخميس الموافق فيه 
الساعة  تمام  في  وذل��ك   2021 آذار  شهر 
مركز  ف��ي  الظهر  قبل  م��ن  عشر  ال��ح��ادي��ة 
واتخاذ  التداول  بغية  الرئيسي،  الشركة 
األعمال  ج��دول  بشأن  المناسبة  القرارات 

التالي:
تقرير مجلس اإلدارة  إلى  اإلستماع   -  1
عن أعمال وحسابات األعوام 2016 ،2017 

.2019، 2018،
اإلدارة  مجلس  تقارير  مناقشة    -  2

ال��م��راق��ب��ة وال��ت��ص��دي��ق على  وم��ف��وض��ي 
 2018،  2017،  2016 األع��وام  حسابات 

.2019،
مجلس  وأعضاء  رئيس  ذمة  إبراء   -  3
اإلدارة عن حسابات األعوام 2016 ،2017 

.2019، 2018،
4 - إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة 

لمدة ثالث سنوات.
5 - تعيين مفوض مراقبة لسنة 2020 

المالية .
6 - أمور مختلفة.

المساهمين  لحضرات  يمكن  ذلك  وألجل 
موعد  قبل  الشركة  مركز  إل��ى  الحضور 
على  لإلطالع  المذكورة  الجمعية  انعقاد 

كافة المستندات.
مجلس اإلدارة
شركة إذاعة كاندل بوكس ش.م.ل.

شريطة  ريمو  سان  مؤتمر  في  الحلفاء  لدول  األعلى  المجلس  ووافق   ،1920 عام  في 
موافقة  الوعد  لقي  وأخيراً   ،1920 عام  في  فلسطين  على  باالنتداب  بريطانيا  قيام 
في  فلسطين  على  البريطاني  االنتداب  على  كذلك  وافقت  والتي  المتحدة  األمم  عصبة 

عام 1922.
ولقي الوعد المزعوم رفضاً فلسطينياً قوياً، فاندلعت مجموعة من الثورات، جّسدت 
كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، لكن القوى االستعمارية وعلى 
رأسها بريطانيا وأميركا استمّرتا في دعم االنتشار اليهودي الصهيوني داخل األرض 
الفلسطينية وفى 29 نوفمبر )تشرين الثاني( صدر قرار هيئة األمم رقم 181 القاضي 
قيام  إعالن  إلى  أّدى  ما  عربية،  وأخرى  يهودية  واحدة  دولتين:  إلى  فلسطين  بتقسيم 
15 مايو  الدولة اليهودية الصهيونية كدولة مستقلة على أرض فلسطين العربية في 
فلسطين  بحرب  – الصهيوني  العربي  الصراع  بدأ  التاريخ  ذلك  ومنذ   ،1948 )أيار(  

ثم حرب أكتوبر )تشرين األول( 1973.  ،1967 )حزيران(  يونيو  حرب  ثم   ،1948
المواجهة  أدوات  من  يطّور  الصهيوني  العدو  بدأ   1973 أكتوبر  حرب  أعقاب  وفي 
مع األمة العربية في محاولة أن تكون تلك الحرب هي األخيرة مع الجيوش العربية، 
فبدأت نغمة السالم المزعوم التي استجاب لها أوالً أنور السادات والتي انتهت بتوقيع 
دائرة  من  مصر  خرجت  وبذلك   ،1978 )أيلول(  سبتمبر   17 في  ديفيد  كامب  اتفاقية 
عرفات  ياسر  وقع   1993 )أيلول(  سبتمبر   13 وفي  الصهيوني،  العدو  مع  الصراع 
بين  سالم  اتفاق  وهو  االنتقالي  الذاتي  الحكم  ترتيبات  حول  المبادئ  إعالن  اتفاقية 
وبذلك  أوسلو،  اتفاقية  باسم  ُعرف  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  الصهيوني  العدو 
دائرة  من  الصهيوني  العدو  مواجهة  في  األكبر  الفلسطيني  الكيان  المنظمة  خرجت 
بن  الحسين  األردن��ي  العاهل  وقع   1994 األول(  )تشرين  أكتوبر   26 وفى  الصراع، 
طالل اتفاقية وادى عربة وهي معاهدة سالم بين العدو الصهيوني واألردن، ولم تأِت 
المعاهدة بجديد فتاريخ األردن يؤكد أنها لم تكن يوماً معادية لهذا الكيان المغتصب 

لألرض العربية.
وبعد ما يزيد عن ربع قرن وفي 13 أغسطس )آب( 2020 صحْونا على مفاجأة من 
ال  الصهيوني  والعدو  اإلمارات  بين  مزعوم  سالم  اتفاق  عن  أعلن  حيث  الثقيل  العيار 
مع  المواجهة  دول  من  وليست  صغيرة  عربية  دولة  فاإلمارات  اإلطالق،  على  له  مبّرر 
11 سبتمبر )أيلول(  العدو، فلماذا توقع على مثل هذا االتفاق؟! وبعدها مباشرة وفي 
اتفاق سالم مزعوم جديد مع العدو الصهيوني وما  البحرين عن توقيع  أعلنت   2020
عن  أعلن  ذاتها  الدائرة  إطار  وفي  البحرين،  على  حتماً  ينطبق  اإلمارات  على  ينطبق 
)كانون  ديسمبر   10 في  الصهيوني  والعدو  المغرب  بين  جديد  مزعوم  سالم  اتفاق 
بسيادة  األميركية  المتحدة  الواليات  باعتراف  ترامب  وعده  أن  بعد   2020 األول( 
المغرب على الصحراء الغربية، وعلى غرار المغرب وقع السودان اتفاق سالم مزعوماً 
2021 على أمل شطب السودان من  6 يناير )كانون الثاني(  مع العدو الصهيوني في 

قائمة الدول الراعية لإلرهاب كما وعده ترامب.
وبعد كل هذه التنازالت الجديدة جاء بايدن ليتنصل من وعود ترامب التي منحت 
وهنا  الصهيوني،  العدو  مع  مزعومة  سالم  اتفاقيات  وقعت  والتي  المطبِّعة  للدول 
هذه  كل  توقيع  بعد  الصهيوني  العدو  مع  معركتنا  انتهت  هل  المحوري  السؤال  يأتي 
مستمرة  زالت  ال  فالمعركة  ال.  وألف  ال  تقول  القاطعة  واإلجابة  المزعومة؟  االتفاقيات 
ولن تتوقف لحظة واحدة ما دام نبض المقاومة ينبض داخل عروق الشرفاء في هذه 

األمة.
يحق  يقاتلون  »من  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  كلمات  نستحضر  أن  يمكن  وهنا   
لهم أن يأملوا بالنصر، أما الذين ال يقاتلون فال ينتظروا إال القتل«، وكلماته الحاسمة 
في مواجهة العدو الصهيوني »ال صلح ال تفاوض ال اعتراف« و«أّن ما أخذ بالقوة ال 
العرب  الحكام  أما  الصهيوني،  العدو  من  السليم  الموقف  هو  هذا  بالقوة«،  إال  يسترّد 
فعليهم  معه  التعايش  يمكن  صديق  أنه  على  الصهيوني  العدو  إلى  ينظرون  الذين 
هو  الصهيوني  العدو  أّن  ليتعلّموا  وقومية«  وطنية  أمية  »محو  لدروس  يخضعوا  أن 
عدّونا األول ومعركتنا معه معركة وجود لن تنتهى إال باقتالعه وتحرير كامل التراب 
 63 ال�  السورية   – المصرية  الوحدة  ذكرى  وبمناسبة  والمغتصب،  المحتل  العربي 
التي تمّر علينا هذا األسبوع ال بّد أن نعي جيداً أن قوتنا في وحدتنا، اللهم بلغت اللهم 

فاشهد.

تطغى فلسفة الموت على الحياة، وبالتالي ما هو دور أبناء 
مثيرة  إشكالية  نطرح  وهنا  المواجهة؟  ه��ذه  في  الحياة 
للجدل حول دور َمن يهدم كّل شيء من أجل السلطة والمال! 
والمواقع  والعالقات  السلطة  ربحَت  لو  ينفع  ماذا  وبالتالي 
والمراكز وخسرت ذاتك القيمّية واألخالقية والعقائدية؟ ماذا 
تنفع كّل هذه الخالفات واالنقسامات والمهاترات أمام قضّية 
تساوي الوجود؟ ماذا تنفع األعمال واألفعال إْن كانت جزئية 
وليست شاملة لمن هم محور القضّية اإلنسانية والوطنية؟ 
بأطماعنا  ونرسم  المبادئ  على  نتحايل  سنبقى  أننا  أو 
ما  في  والتشتت  والتباعد  والهالك  الزوال  طريق  وأنانيتنا 

تبقى لنا من مواقع تشبه متاريس الحرب..؟ 
من هذا المنطلق، ال تبنى األوطان بالنزاعات والصراعات 
وال��والءات  باالنتماءات  ُتبنى  ال  أنها  كما  اإللغاء..  وحروب 
والطوائف  الحرب  ألم��راء  العمياء  بالتبعية  وال  الضيقة، 

وملوك السفارات والعالقات الديبلوماسية المنّمقة.
 صراع البناء، تربوي - أخالقي... فالتربية على األخالق 
واالنتماء لمحور اإلنسانية والوطنية هو األساس الذي ُيبنى 
القيم  وباتت  الوطنية  لهذه  نفتقد  أننا  خاصة  الوطن،  عليه 

األخالقية وجهة نظر...
وبالتالي ال يمكن أن تكون النهضة في الظالم، وال في بيع 
سياسياً  الرديء  الزمن  هذا  في  تتحقق  لن  أنها  كما  الكالم، 

واقتصادياً واجتماعياً وأخالقياً...
من هذا المنطلق، علينا أن نقتل في أنفسنا فلسفة االّدعاء 
القول  بين  ونحن  والسماء،  واألرض  الحياة  نملك  بأننا 
البغض  ري��اح  تتقاذفنا  الموت،  بانتظار  نعيش  والفعل 

والنميمة والتعّصب والجهل،
علّنا نكون في قلب وحدتنا الفلسفية الروحية، وتكون قّوتنا 
فنحن  والصراع...  المواجهة  في  الفصل  نقطة  عقيدتنا  في 
القاتلة  والتسويات  القيم  واضمحالل  النكبات  زمن  نعيش 
إلى  ُيفترض بنا أن نساعد في عودتها  الدولة... حيث  لبناء 
الذي تعيش فيه.. فهي بمتناول  العميق  الثبات  الحياة بعد 
الطائفيين االنتهازيين والسياسيين الفاسدين ويتحكم فيها 

الغرب والشرق وتحكمها منظمات تحت غطاء الخدمات...
إحقاق  أجل  من  الصراع  يكون  كيف  السؤال:  يبقى  لكن 
أنفسنا  نبني  ان  نستطيع  ال  ونحن  ال��دول��ة  وبناء  الحّق 
ووجهة صراعنا مؤّسساتنا وتاريخ نضالنا؟ كيف سنساهم 
في  األنانية  من  ذرة  نغّير  أن  نستطيع  ال  ونحن  التغيير  في 

عقولنا؟
ورواده��ا  النهضة  عن  الحديث  مجدياً  يُعد  لم  لذلك، 
يتقاتلون... كما أنه لم يُعد مجدياً في التحليل السياسي أن 
نتناول الطبقة السياسية الحاكمة وال حتى متابعة األخبار 
والخالفات  الحكومة  وتشكيل  الدولة  بشؤون  المتعلقة 
السياسّية  الكتل  بين  والتجاذبات  واالتهامات  والخطابات 
منذ  الحكم  على  المترّبعين  واألشخاص  الحاكمة  واألحزاب 

عشرات السنين...
السياسية  الحياة  مقاربة  في  دوره  للعلم  نعيد  علّنا 
اللبنانية... فاإلشكالّية واضحة وهي بنيوية متجذرة، وما 
قراءة  إلى  نعود  المعادلة..  لقلب  الحلول  إيجاد  إال  علينا 
أوجه  تحّدد  التي  العلمّية  والمقاالت  واألبحاث  الدراسات 
المقابالت  عشرات  نشاهد  ثم  تفاصيلها،  بكّل  المشكلة 
واللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تعود وتحّدد المشكلة 

بعناصرها المختلفة، حتى أصبح الجميع من مثقفين وغير 
مثقفين، من مواطنين أو قادمين من كّل أصقاع العالم يكتب 

ويحلل في السياسة اللبنانّية.
الفردية  روح  فيه  فتغذي  بالمال  تغرقه  أن  إما  البلد  هذا 
واألنانية، أو تغرقه بالفقر والجهل فتغذي فيه روح التبعّية. 
غذاء  فهو  والرجعية  والتدمير  للخراب  األساسي  الغذاء  أما 
من  تتزعزع  ال  حياتّية  قيمة  إل��ى  تحّولت  التي  الطائفّية 
واألفعال  واألق��وال  األذه��ان  في  مترّسخة  وباتت  النفوس 
فاألساس  وال��ظ��ال��م...  المظلوم  بين  الحكم  ه��ي  وب��ات��ت 
التربوي على المواطنية مفقود، حيث تجد العائالت مبعثرة 
وأخرى،  طائفة  بين  مشتتة  والمدارس  وأخرى،  منطقة  بين 
الوطنية  هويتها  إلى  تفتقد  الجماعة  تحضن  التي  والبيئة 
والجماعة  األولى  النواة  بين  الحقيقّي  الترابط  تشكل  التي 
القيم  في  تراجع  أم��ام  لسنا  نحن  وبالتالي  فالمجتمع... 
عقود  إلى  وتحتاج  أصالً  موجودة  غير  أنها  طالما  الوطنية 
من الزمن إلعادة تشكيلها، والتي تبدأ بزرع بذور المواطنّية 
واالنتماء في العقول البيضاء والتغيير الجذري في المنهج 
التربوي والمدرسّي وصوالً إلى المراحل التعليمّية المتقّدمة 
وأمراء  المذهبّية  السياسّية  والتكتالت  الطائفية  تنبذ  التي 

المناطق المتمّولين ورؤساء المحاور المخّربين!
علينا إعادة هيكلة هذا البلد، عبر وضع خطة استراتيجية 
عن  مؤسساته  بكافة  الدين  بفصل  أوالً  تبدأ  شاملة  تغييرية 
الدولة، ومن ثم وضع برنامج زمني قد يمتّد لعشرات السنوات 

إلعادة إنتاج مجتمع مدنّي جديد وبقيم مختلفة تماماً!
وال��ث��ورات  الشخصية  ال��ب��ط��والت  على  ال��ره��ان  أم��ا   
البلد  ص��ورة  لتحسين  الفوضوية  الشعبية  والتحركات 
وبرهنت  وخطير  خاطئ  ره��ان  فهو  مشاكله  ومعالجة 
منقسم  مجتمع  أمام  أننا  خاصة  ذلك...  والحروب  التجارب 
على ذاته غير منسجم وسهل االختراق ثقافياً وأمنياً، فنحن 
والطبيعّية  والمادّية  الروحّية  وحدتنا  من  الرغم  وعلى 
إلى  والتبعية  التثاقف  بفعل  تحّولنا  أننا  إال  الجغرافّية 
واحد  كيان  في  غريبة  وكيانات  متناحرة،  ثقافات  مجموعة 
أّن  إال  والحضارية،  التاريخية  أصوله  في  المعالم  واضح 
انفصال  تاريخ  منذ  الحكم  تولت  التي  الطائفية  الجماعات 
بطائفتها..  لبنانها  اختصرت  الطبيعية  خريطته  عن  لبنان 
واختصرت الطائفة بمرجعّيتها الموّزعة على أماكن مختلفة 
إلى مجرد  قيامه  لبنان منذ  إلى تحويل  أّدى  ما  العالم..  من 
مستفيدين  من  الجميع  فيها  يشترك  نفعية  طائفية  جمعية 
ومنتفعين ومتمّولين وفقراء وأغنياء وكّل أطياف المجتمع.. 
إال أّن َمن يديرها ويكتب مشاريع تمويلها هم الفئة الطائفية 
السياسية الفاسدة التي أّسست هذه الجمعية وباتت تتحكم 

بشؤونها كافة.
العلماني  الالطائفي  الفكر  النهائي، فهو تطبيق  الحّل  أما   
بالروح  موّحدين  الصراع  عقيدة  إلى  الحياة  أبناء  وعودة 
للبنان  الحقيقي  الخالص  تعتبر  التي  النهضوية  القومية 
كونوا  الفصل...  القوة  هي  الوحدة  هذه  األمة.  كيانات  وكّل 
أقوياء بوحدتكم.. اجمعوا بذور النهضة المتفّرقة وازرعوها 

في أرضنا الواحدة. عّل الحصاد يكون في الربيع اآلتي!
*عميد التنمية اإلدارية في الحزب السوري 
القومي االجتماعي.

وعدد  فلسطين  في  المقاومة  فصائل  لنعي  إضافة 
التحررّية والمتضامنة  العربيّة والدوليّة  الهيئات  من 

الفلسطينيّة. القضية  مع 
السوري  الحزب  من  قيادي  وفــد  زار  دمشق  في 
السورية  الخارجية  وزير  نائب  االجتماعي  القومي 
الجديدة،  مسؤولياته  بتسلّمه  مهنئاً  الجعفري  بشار 
المتحدة،  األمم  في  سورية  تمثيل  في  بأدائه  مشيداً 
قيادة  ظــل  فــي  ســوريــة،  نصر  حتمية  على  ومــؤكــداً 
وبسالة  الشعب  وتضحيات  األســد  بــشــار  الرئيس 

السوري. الجيش 
سورية  أّن  االجتماعّي  القومّي  ال��س��ورّي  الحزب  أك��د 
السوري  الرئيس  وحكمة  بشجاعة  وانتصرت  صمدت 
القيادة  وتماسك  وب��أداء  بالمواجهة  الحاسم  وبالقرار 
السوري  الجيش  وببسالة  والدبلوماسية  السياسية 
وتضحياته وبصمود الشعب، ما شكل عناصر قوة حاسمة 
ورعاته  اإلرهاب  ضّد  سورية  خاضتها  التي  المواجهة  في 

العرب. وبعض  واإلقليميين  الدوليين 
»القومي«  قيادة  من  وفد  بها  قام  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
العربية  الجمهورية  الخارجية والمغتربين في  لنائب وزير 
رئيس  الوفد  وض��ّم  الجعفري.  بشار  الدكتور  السورية 
للجبهة  المركزية  القيادة  عضو  للحزب  السياسي  المكتب 
المكتب  عضو  سلمان،  صفوان  الدكتور  التقدمّية  الوطنية 
وعضو  مرعي  أحمد  د.  الشعب  مجلس  عضو  السياسي 

السياسي طارق األحمد. المكتب 
بدوره  وأش��اد  الجديد،  بمنصبه  الجعفري  الوفد  وهّنأ 
المتحدة،  األمم  لدى  سورية  مندوب  مسؤولية  توليه  خالل 
عن  الدولية  المحافل  في  دبلوماسياً  دفاع  خط  شّكل  حيث 
واألباطيل  األضاليل  داحضاً  السورية،  والكرامة  السيادة 
رأسها  وعلى  الغربية  الدول  توّرط  وفاضحاً  واألكاذيب، 
والتطّرف،  اإلره��اب  دعم  في  األميركية  المتحدة  الواليات 

ورعاية الحرب الكونّية على سورية.
الوفد على تهنئته، مؤكداً عمق  الجعفرّي  من جهته شكر 

العالقة مع الحزب القومي وقيادته.
الحجر  في  لبنان  حكومة  تزال  ال  وفيما  ذلك،  غضون  في 
في  اللقاح  على  ال��ن��واب  بعض  حصول  أث��ار  السياسي، 
الدولي  البنك  دف��ع  م��ا  واس��ع��اً،  ج��دالً  النيابي  المجلس 
للبنان  المخّصص  ال��ق��رض  تمويل  بتعليق  للتلويح 
الدولي،  للبنك  اإلقليمي  المدير  وقال  اللقاحات.  الستيراد 
من  التأكد  ح��ال  »ف��ي  تويتر:  على  ج��اه  ك��وم��ار  س���اروج 
ودعم  اللقاحات  تمويل  الدولي  البنك  يعلق  قد  المخالفة، 
أناشد  لبنان...  أنحاء  جميع  في  لكوفيد19-  التصدي 
أن  منصبكم،  عن  النظر  وبغّض  الجميع،  أعني  الجميع، 
مطلعة  مصادر  أّن  إال  دوركم«.  وتنتظروا  أسماءكم  تسجلوا 
ل� »البناء« استبعدت أن يعلق البنك الدولي دعمه للبنان أو 
القروض المخّصصة له الستيراد اللقاحات، مشيرة الى أّن 
»هناك اتفاقية قرض مع البنك الدولي وال يمكن تجميدها«، 
المسؤولين  على  سيضغط  الدولي  »البنك  اّن  الى  مشيرة 

الشفافية«. لمعايير  التلقيح  عملية  إلخضاع  اللبنانيين 
الوطنية  اللجنة  رئيس  امتعاض  األم��ر  ه��ذا  أث��ار  كما 
للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الذي لّوح أيضاً 

اللجنة. باالستقالة من رئاسة 
وفيما اعتبر بعض النواب وجهات سياسية تلقي النواب 
األمين  أوضح  للقانون،  خالفاً  النواب  مجلس  في  اللقاح 
النواب الذين  أّن »عدد  النواب عدنان ضاهر  العام لمجلس 

والصليب  الصحة  وزارة  من  فريق  بوجود   16 اللقاح  تلقوا 
األحمر«، الفتاً إلى أّن »كّل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح 
العمرية،  الفئة  وحسب  الرسمية  المنصة  على  موجودة 
وحان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار أّن النواب هم األكثر 
عمالً في القوانين واجتماعاتهم دائمة، وخوفاً من أن ينقلوا 

العدوى الى المجتمع إذا ما أصيبوا«.
التي  الحملة  حيال  استغرابها  نيابية  مصادر  وأب��دت 
اللقاح،  تلقوا  الذين  والنواب  النيابي  المجلس  لها  يتعّرض 
الذين  النواب  من  عدد  تلقيح  وهل  »البناء«:  ل�  متسائلة 
وطنية؟  جريمة  يعتبر  عاماً  السبعين  سّن  أغلبهم  يتعّدى 
علماً أّن أغلب هؤالء النواب مشمولين ضمن المرحلة األولى 
والمصابين  سنة   70 ال�  أعمارهم  تتجاوز  ممن  للتلقيح 
مما  أكثر  حمل  الموضوع  أّن  إلى  مشيرة  مزمنة«.  بأمراض 
36 ألف لقاح لن يؤثر على  16 لقاحاً من أصل  يحتمل فيما 
عملية التلقيح ال سيما أّن دفعات إضافية ستأتي الى لبنان 

من روسيا وبريطانيا وأميركا. 
الدكتور  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  وأوضح 
الخميس  »اللقاح  تلقى  أن��ه  »البناء«  ل�  موسى  ميشال 
طبيباً  بصفتي  صيدا  في  الحكومي  المستشفى  في  الماضي 
الى  موسى  ولفت  ُيشاع«.  كما  النيابي  المجلس  في  وليس 
»أنني تقّدمت بطلب عبر نقابة األطباء التي أرسلت األسماء 
عدة  أي��ام  بعد  األسماء  سجلت  التي  الصحة  وزارة  ال��ى 

الطعم«. وتلقيت 
الذي  هو  رويترز  وكالة  في  الصحافيين  أحد  أن  وأفيد   
للبنك  اإلقليمي  المدير  الى  رسالة  وأرسل  الموضوع  أثار 
»البنك  اّن  الى  »البناء«  ل�  نيابية  أوساط  وأشارت  الدولي. 
يكن  ولم  اإلع��الم  في  الموضوع  هذا  أثار  الذي  هو  الدولي 
موفقاً وتسّرع في موقفه ونضعه في إطار الفقاعة اإلعالمية 
ووزارة  البنك  بين  خالف  هناك  كان  وإذا   ، أق��لّ وال  أكثر  ال 

النيابي«. الصحة ال عالقة للمجلس 
النيابي  المجلس  رئاسة  امتعاض  أيضاً  األمر  أثار  وقد 
اتصاالً  »البناء«  علمت  ما  بحسب  النواب  أحد  أجرى  وقد 
النائب  وأصّر  ساعة  لمدة  مشادة  وحصلت  الدولي  بالبنك 
أو  النيابي  المجلس  من  »االعتذار  جاه  كومار  ساروج  على 
مغادرة لبنان«. وأضافت »كم جان عبيد يريدون أن يرحل 
تلقى  »لو  وأضاف:  اللقاح؟«،  بتلقي  للنواب  يسمحوا  لكي 

جان عبيد اللقاح لكان أنقذ حياته وكان بيننا اآلن«.
 52 هناك  »إّن  »البناء«  ل�  نحاس  نقوال  النائب  وق��ال 
 53 ال�  المركز  هو  النيابي  والمجلس  لبنان  في  للقاح  مركزاً 
واتصلوا  الرسمّية  المنصة  على  كنواب  أسماءنا  وسجلنا 
المجلس  في  اللقاح  تلقينا  وتقّرر  الصحة  وزارة  من  بنا 
وال  البروتوكول  نخالف  لم  وبالتالي  عائالتنا،  مع  النيابي 
هم   16 ال�  المتلّقحين  »كّل  أّن  الى  نحاس  ولفت  القانون«. 
مستعصية«.  أمراض  من  يعانون  ومنهم  سنة   70 ال�  فوق 
ولفت نحاس إلى أنه لم يجر تلقيح عائالتنا كما أّن أكثر من 
نائب حضروا الى المجلس لتلقي اللقاح وبعدما تبّين أنهم 

70 كالنائب أّيوب حمّيد ُمنعوا من التلقيح«. تحت سن ال� 
 وُعلم أّن النائب أالن عون مصاب بوباء كورونا.

على صعيد آخر لم يسّجل الملف الحكومي أي جديد ولم 
ما  لقاءات  أو  حركة  أي  الوسط  بيت  وال  بعبدا  قصر  يشهد 
استفهام  عالمات  لطرح  الحر  الوطني  التيار  بمصادر  دفع 
على  الحريري  سعد  المكلّف  الرئيس  تمترس  أسباب  حول 
باتجاه  مبادرة  او  داخلية  حركة  بأّي  قيامه  وعدم  موقفه 
صيغته  على  تعديالً  او  جديدة  اقتراحات  تتضّمن  بعبدا 
الحريري  جولتي  اّن  ال��ى  ل���«ال��ب��ن��اء«  ولفتت  القائمة. 
المستوى  على  إيجابية  نتائج  أية  تحرزا  لم  الخارجيتين 

الحكومي. في المقابل لم يخرج أي تعليق من بيت الوسط 
ل�«البناء«  مستقبلية  اوساط  وأشارت  باسيل.  كالم  حيال 
ولم  وزيراً   18 ال�  بصيغة  متمسكاً  يزال  ال  الحريري  اّن  الى 
الطرح  تعديل  او  تبديل  بوارد  وليس  يقّدمه  ما  لديه  يُعد 
الفرنسية،  المبادرة  جوهر  عن  ويعّبر  لعون  قّدمه  الذي 
والكرة  بواجبه  قام  وهو  االعتذار  ب��وارد  ليس  أيضاً  وهو 
الحزب  رئيس  أّن  »البناء«  علمت  فيما  بعبدا«.  ملعب  في 
ال�  صيغة  رفضه  المعنيين  أبلغ  جنبالط  وليد  االشتراكي 
المجلس النيابي نبيه بري تحذيره  رئيس  واصل  فيما   .22
خطيرة  تداعيات  من  له  لما  الحكومة  بتأليف  التأخير  من 

على الوضع االقتصادي والمالي. 
ل�  المالي  الوضع  على  ومطلعة  نيابية  مصادر  ولفتت 
الكالم  وكّل  المنظور  المدى  في  حكومة  ال  أن  الى  »البناء« 
جدي،  غير  الحكومة  لتأليف  وحراك  ومبادرات  جهود  عن 
الذي  الدعم  رفع  بعد  قريب  اجتماعي  انفجار  من  محّذرة 
ودع��ت  لبنان.  مصرف  معطيات  بحسب  محتماً،  ب��ات 
المبادرة  أخ��ذ  إل��ى  والحريري  ع��ون  الرئيسين  المصادر 
المجتمع  ثقة  الستعادة  الحكومة  على  واالتفاق  والحوار 
مالياً  لبنان  لمساعدة  استعداده  أبدى  الذي  بلبنان  الدولي 

بعد تأليف حكومة قادرة على اإلصالح.
الجمهورية  رئ��ي��س  مستشار  أش��ار  ذل��ك  س��ي��اق  وف��ي 
»روسيا  أن  زيد  أبو  أمل  السابق  النائب  الروسية،  للشؤون 
سلبّي  انعكاس  له  لبنان  في  األزم��ة  أمد  إطالة  أن  تعتبر 
واالقتصادي،  والسياسي  واألمني  االجتماعي  الواقع  على 
من  التفاق  التوصل  الى  السياسية  القوى  دائماً  تدعو  وهي 
روسيا  الى  يذهب  البعض  ولألسف  الحكومة،  تشكيل  أجل 
اي  هناك  »ليس  أنه  الى  ولفت  الشكاوى«.  تقديم  اجل  من 
أوضح  وبوغدانوف  الحكومية،  األزمة  لحل  روسية  مبادرة 
لبنان  في  السياسية  القوى  تقوم  ان  تتمنى  »روسيا  أن 
بين  اتفاق  على  الحصول  اجل  من  بينها  ما  في  بالتنسيق 
المكلف  الحكومة  ورئيس  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
نقوم  الذين  األشخاص  من  ليس  وع��ون  الحريري،  سعد 

بإعطائهم أوراقاً من أجل الحصول على إمضاء فقط«.
ال���دورّي  اجتماعه  بعد  ال��ق��وّي  لبنان  تكتل  واستغرب 
إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل »عدم صدور أي ردود 
إيجابّية من المعنيين في عملية التأليف تفتح أبواب النقاش 
قاعدة  على  التكتل  رئيس  أطلقها  التي  المبادرة  على  المنطقي 

العدالة والشراكة وعلى قاعدة الحكومة مقابل اإلصالحات«.
برفض  خلدة  لقاء  عن  صدر  لما  تأييده  التكتل  وأعلن 
الدرزية بوزير واحد والتعّدي  الطائفة  اإلجحاف في تمثيل 
على حقوقها في تكوين السلطة. كذلك أّيد موقف البطريرك 
ومطارنة طائفة الروم الكاثوليك بضرورة حفظ حق الطائفة 

في التمثيل الواجب بأكثر من وزير واحد في الحكومة.
وكان وفد من التيار الوطني الحر ضّم النائب سيزار أبي 
خليل والوزير السابق منصور بطيش، زار السفير البابوّي 
مذكرة  إليه  ونقال  سپيتاري،  جوزف  المونسنيور  لبنان  في 
تضّمنته  وما  اللبنانية،  التطورات  معه  وبحثا  باسيل   من 

كلمة البابا عن لبنان أمام السلك الدبلوماسي قبل أيام.
الوضع  أن  من  األوروبية  المفوضية  ح��ّذرت  ذل��ك،  إلى 
تأخير.  دون  من  الحكومة  تشكيل  ويجب  يتدهور  لبنان  في 
استحالة  حول  دولّي  »إجماع  الى  األوروبي  االتحاد  وأشار 

دعم لبنان في غياب حكومة اإلصالح«.
 وأكد السفير السعودي وليد بخاري خالل لقائه السفيرة 
لبنان  بسيادة  المملكة  »التزام  شيا  دوروث��ي  األميركّية 
ضرورة  على  خاص  وبشكل  أراضيه  ووح��دة  واستقالله 
إليه  يتطلّع  ما  تحقيق  على  قادرة  حكومة  بتأليف  اإلسراع 

اللبناني«. الشعب 
قانون  مشروع  النواب  مجلس  صّدق  ذلك،  غضون  في 
العامة  الهيئة  الى  وأحاله  الدولي  البنك  قرض  اتفاقية 
اللجان  بعد  كنعان  إبراهيم  النائب  وأع��ل��ن  للمجلس. 
المشتركة عن إقرار اتفاقية القرض مع البنك الدولّي مبدئياً 
بالتنفيذ.  الحكومة  والتزمت  النواب  بمالحظات  األخذ  مع 
وتابع »ستكون هناك تقديمات نقدّية في ضوء قرض البنك 
القرض«.  شروط  يحّسن  طرحناه  الذي  والتعديل  الدولي 
للمستفيدين  البيانات  ق��واع��د  تكوين  »سُيعاد  أض��اف 
في  محايدة  مراجع  اعتماد  وسيتم  الشوائب  لتصحيح 
القانون  يقّر  أن  مجلسية  مصادر  وتوقعت  تحديدها«. 
وقت  خالل  المجلس  رئيس  إليها  سيدعو  عامة  جلسة  في 
قريب ومن ثم يوضع القرض موضع التنفيذ من قبل وزارة 
الشؤون االجتماعية ورئاسة الحكومة ووزارة الدفاع، بعد 
والجيش  االجتماعية  الشؤون  بين  البيانات  قاعدة  توحيد 

اللبناني.

أعلن الجيش اإلماراتي، أمس، أنه »أبرم عقوداً القتناء معدات وخدمات دفاعية مع شركات 
محلية وعالمية بقيمة 5.9 مليار درهم )1.61 مليار دوالر(«.

معرض  في  اإلماراتية  البحرية  باسم  المتحدث  الذهلي،  ناصر  فهد  الركن،  العميد  وقال 
مع  درهم  مليار   2.96 بقيمة  عقداً  كان  العقود  هذه  »أكبر  إن  أبوظبي،  في  للسالح  »إيدكس« 

شركة )ياس( القابضة اإلماراتّية إلمداد القوات المسلحة بصواريخ«.
لطائرات  محاكاة  لبرنامج  درهم  مليون   112 بقيمة  »عقد  على  »بوينغ«  شركة  وحصلت 

سي - 17«.
بقيمة  وعقد  الفرنسية،  »تال«  شركة  مع  درهم  مليون   66.4 بقيمة  عقد  توقيع  عن  وأعلن 

األلمانية. »راينميتال«  شركة  مع  درهم  مليون   40.7

الجي�ش الإماراتّي يبرم عقودًا دفاعّية

 

بقيمة 1.6 مليار دولر

السؤال األول الذي يجب على معارضي مشاريع التدويل التي ترتفع أصوات معنوية 
مؤثرة للمطالبة بها، أن يجيبوا عليه، هو: هل يحمل أصحاب الدعوات مشاريع لحوار 
مع  مفتوحة  مواجهة  إطار  في  يضعونها  أم  الدعوات  هذه  على  للتوافق  هادف  وطني 
هناك  هل  هو  الثاني:  والسؤال  المواجهة؟  هذه  أدوات  إحدى  ويعتبرونها  المعارضين 
بتحقيق  يأملوا  أن  الدعوات  هذه  ألصحاب  تتيح  ومؤاتية  مناسبة  دولية  مناخات 

دعواتهم من دون المرور بالتوافق الوطني؟
الجواب على السؤال األول واضح سلباً من خالل طريقة أداء أصحاب دعوات التدويل 
يلتقون تحت سقف واحد محوره  السياسي، وهم  أو بعنوانه  القضائي  سواء بعنوانه 
سياسي  بخصم  األذى  إلحاق  على  جوهرياً  تتركز  يخوضونها  التي  المعركة  اعتبار 
أن  يعتقدون  الذي  قوتها،  بأسباب  والمتمسكون  المقاومة  خيار  وحلفاء  الله  حزب  هو 
دعوات التدويل تشكل إحدى أدوات هذه المعركة أكثر مما هي وصفة لمواجهة القضايا 
أو السياسي، ولذلك ال يرد في حسابهم  التي يتحدثون عنها سواء في الشق القضائي 
البحث عن مشتركات وطنية تحت هذا العنوان أو سواه، وهم يرهنون كل شيء بنتائج 

المعركة التي يخوضونها ويمنحونها األولوية على الشأنين القضائي والسياسي.
التراجع  المتغير بقوة على خلفية  العالم  الثاني تقّدمه صورة  الجواب على السؤال 
قوى  وصعود  والهيمنة،  الحروب  مشاريع  فشل  بعد  األميركي،  الحضور  يعيشه  الذي 
الدولي،  المشهد  في  شراكتها  أثبتت  دولية  وقوى  حضورها،  فرض  على  قادرة  إقليمّية 
تتبناه  أن  كلبنان،  بلد  في  إلزامي  كمسار  لفرضه  يكفي  مشروعاً  التدويل  عاد  ما  بحيث 

واشنطن ويكفي.
أطراف  يخوضها  سياسية  معركة  في  الشغل  عدة  من  جزء  هي  التدويل  دع��وات 
تستعجلوا  ال  لألميركيين  يقول  أن  يريد  إقليمّي،  حلف  ضمن  مشاركون  لبنانيون 
حلف  مع  سياسية  بتسويات  لالنخراط  المسارعة  وإي��اك��م  بالهزيمة،  وتعترفوا 
يشكل  أن  يمكن  ولبنان  الطاولة،  على  وضعها  يمكن  كثيرة  أوراق  فهناك  الخصوم، 

واحدة من ساحات تعديل التوازن.
عدم  يعني  وهذا  االعتبارات.  هذه  من  ينطلق  أن  يجب  التدويل  دعوات  مع  التعامل 
رغم  صوتّية  ظواهر  مجرد  وهي  مفصلّية،  عناوين  بصفتها  الدعوات  هذه  مع  التعامل 
التوافق  شرَطْي  لفقدانها  بل  وزنهم،  لضعف  ليس  وازنة،  مواقع  يمثلون  أصحابها  أن 
سياسية  حرب  أدوات  بصفتها  معاملتها  بل  والدولي،  اإلقليمي  والتوافق  الداخلي 
لبنان،  على  الضغط  مواصلة  على  تشجيعاً  أجنبية،  لجهات  اعتماد  أوراق  وتقديم 
الحلف  الى صفوف  القلق، ويحاول تصديره  إقليمي مأزوم يعيش  في حلف  وانخراطاً 

المقابل بالتذاكي والحركة اإلعالمّية.
إلى  يعودوا  أو  تحقيقه،  يستطيعون  بما  قلقهم،  مداواة  عن  وليبحثوا  القلقون  هم 

حقيقة أن ال شيء بات ممكناً فرضه من خارج التوافق الوطني.

التعليق ال�سيا�سي

لأ�سحاب دعوات التدويل الق�سائي وال�سيا�سي 

ماذا يعني �ضقوط ... )تتمة �ص1( 

والبحث عن البدائل ال يتحقق بالعودة الى ما سبق 
فإن  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  تعلن  وكما  وفشل، 
وهذا  الــقــوة،  مــثــال  ولــيــس  المثال  قــوة  هــو  البديل 
يستدعي تحّمل خسائر كبرى ليثبت جدواه وينتزع 
جريئة  مقاربة  تستدعي  المثال  فقوة  مصداقيته. 
حقوق  مزاعم  مع  تنسجم  الفلسطينيّة،  للقضيّة 
وراء  االختباء  وعــدم  الــدولــي،  والقانون  اإلنسان 
العجز عن إلزام كيان االحتالل بتغيير السياسات، 

عن  والحديث  فقط،  هنا  صالح  سالح  فالعقوبات 
المظلومة  الشعوب  إنصاف  يستدعي  المثال  قوة 
دول  فــي  واشنطن  حلفاء  عسف  مــن  والمقهورة 
وحقوق  الديمقراطية  قواعد  أبسط  وغياب  الخليج 
والبحرين،  اليمن  فــي  خصوصاً  عنها،  اإلنــســان 
وبصورة ال تبدو قابلة للشك. قوة المثال تستدعي 
األدنى،  بالحد  هاملتون  بايكر  تقرير  الى  العودة 

فهل تملك إدارة بايدن الجرأة؟



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

الفار�ش اأني�ش النقا�ش

{ يكتبها الياس عّشي

من  األخيرة  اللحظة  حتى  أميركا  قاتل  فارساً  النقاش  أنيس  الراحل  كان 
حياته، فأميركا، كما رآها هو ونراها نحن، تقّمصت في إنسان سادّي هدر 
أعطى  َث��ّم  عبد،  إل��ى  األفريقي  وح��ّول  األح��م��ر،  بالهندي  خطأً  المسّمى  دم 
على  يهودي  عنصري  وطن  إلقامة  العالمية  للصهيونية  األخضر  الضوء 

حساب ماليين الفلسطينيين، هم اآلن نقطة ضوء في وجدان العالم الحر .
والتضامن،  بالتكافل  ال��ك��ّل،  أّن  المثقف،  ال��راح��ل  أي��ه��ا  أب���داً،  ننسى  ل��ن 
منظمة  إب��ادة  عملية  أكبر  في  ال��ق��دس،  دم  وأب��اح��وا  فلسطين،  اغتصبوا  قد 
ومدروسة ومحمية من عالم متغطرس، ومن منظمات دولية مشتراة، ومن 

أنظمة عربية تآمرت، وما زالت، على تهويد فلسطين .
وداعاً لك أيها الفارس الشجاع...
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المدير اإلداري 
نبيل بونكد

الأدب الوجيز.. هيئة اإدارّية جديدة

{ د. عبد الله الشاهر - سورية
بعد غياب مؤسسه األستاذ أمين الديب، رحمه الله، اجتمعت الهيئة العامة لملتقى األدب الوجيز في 
العاشر من شباط الحالي لتناقش مسارات العمل في الملتقى، وتضع تصورات للمرحلة المقبلة، وقد انبثق 

عن هذا االجتماع انتخاب هيئة إدارّية ستقود العمل في الملتقى لسنتين قادمتين..
وإننا إذ نبارك للهيئة اإلدارية الجديدة ثقة الهيئة العامة، فإننا في الوقت ذاته ندرك حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتق الهيئة اإلدارية على الرغم من أننا نعلم أن هذه الهيئة خيار يدعو إلى التفاؤل واألمل 
بنشاطات تدفع الملتقى إلى العمق في أفكاره واالتساع في جمهوره، واالرتقاء بأفكاره، لما للهيئة اإلدارية 
رئيساً وأعضاء من خبرة ودراية في العمل اإلداري، وفي اإلبداع والتنّوع األدبي، وهذا ما يجعلنا نطمئن 
على مستقبل سير العمل في ملتقى األدب الوجيز.. ال سيما أنهم جميعاً قد عايشوا العمل في الملتقى منذ 

تأسيسه وإلى يومنا هذا.
أنها ستغيب عن  التي ال أرى  النقاط  الهيئة اإلدارية بعض  وبناًء على ما تقّدم فإننا نطمح بأن تأخذ 

تصوراتهم لكن للتذكير والمذاكرة وكما أرساه مؤسس األدب الوجيز األستاذ أمين الذيب، رحمه الله، منها:
األدب  اإلدارية إلعالء شأن  الهيئة  أن تسعى  فإننا نطمح  لبنان  انطلق من  التأسيس  أن  ـ باعتبار  أوالً 
الوجيز في لبنان وفي البلدان العربية ليكون بالفعل حركة تجاوزية بالفكر واألدب والجغرافية والتركيز 

على التواصل وتبادل األفكار والنتاجات بين البلدان العربية.
ثانياً ـ السعي إلى إيجاد ملتقيات لألدب الوجيز في جميع البلدان العربية تمارس فعلها الثقافي ضمن 
منظور ملتقى األدب الوجيز وأن يكون لهذه الملتقيات هيئة ناظمة للعمل والتخطيط في ما بينها لخلق 

حركة فكرية وأدبية تتالقى فيها كل األفكار والتصورات التي تدفع بالعمل إلى األمام.
ثالثاً ـ البحث في ماهية األدب الوجيز من حيث األهداف والمرتكزات والقواعد وإبراز الهوية التجاوزية 

من خالل بحوث منهجية..
اإليجاز  بين  وكذلك  واألمثال،  اإليجاز  واإليجاز، وبين  البالغة  الفصل والوصل بين  البحث في  ـ  رابعاً 
واالختزال، ألن هناك تداخالت قد تختلط كثيراً على الدارس والمتلقي وهذه تحتاج إلى الكثير من االشتغال 

عليها.
خامساـً  العمل على إبراز الهوية المجتمعية لألدب الوجيز وربطه بالحياة العامة من خالل إبراز الصورة 

التي تبرز الواقع والطموح.
سادساـً  البحث في السمات العامة والخاصة لألدب الوجيز وتأصيلها في الساحة الثقافّية لتخرج إلى 
التداول تكثيفاً وإيجازاً واتساعاً وتخيالً ودهشة ومفارقة بحيث تكون حالة إيحاء ورؤيا وتشاركية في 

الفهم والتصور.
سابعاً ـ إبراز السمات السيميائّية لألدب الوجيز من ومضة وقصة قصيرة جداً وتوقيعة وتبيان أوجه 

التشابه واالختالف في ما بينها.
 وإنني إذ أقترح على الهيئة اإلدارية هذه النقاط، لعلمي األكيد بقدراتهم، ولثقتي العالية بإمكانياتهم، 
وألنني أجد نفسي بينهم ومعهم في مشاركتهم حمل هذه المسؤولية متمنياً لهم النجاح والتوفيق، ودوام 

التألق.

لحقوق  الفلسطيني  المركز  مقر  فــي  ُعقد 
الثالث  اللقاء  خانيونس  مدينة  في  اإلنسان 
بين الطاقم القانوني في المركز وأهالي ضحايا 
العودة  مسيرة  وضحايا   2014 عام  عــدوان 
الكبرى وجرائم الحصار على قطاع غزة. ويأتي 
هذا اللقاء في إطار لقاءات عدة كانت قد ُعقدت 
والمقر  جباليا  فــي  المركز  مقري  فــي  سابقاً 

الرئيسي في غزة.
خضم  في  عام  بشكل  اللقاءات  هذه  وتأتي 
المركز  بين  العادة  جرت  كما  الدائم  التواصل 
ملف  فــي  بــالــذات  يمثلهم  الــذيــن  والضحايا 
لوضع  باإلضافة  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
األخير  الــقــرار  ــورة  ص في  وذويــهــم  الضحايا 
 /2  /5 بتاريخ  التمهيدية  الدائرة  من  الصادر 
2021، بواليتها على جميع األرض الفلسطينية 
المحتلة عام 1967، والذي يفتح الباب واسعاً 
أمام الضحايا ومحاميهم للوصول الى العدالة 

التي طال انتظارها. 
الفلسطيني  المركز  مدير  اللقاء  في  وأوضح 
هو  القرار  هذا  أن  الصوراني،  راجي  المحامي 
هام جداً للضحايا وهو يؤكد استقاللية ومهنية 
معتبراً  وقضاتها،  الدولية  الجنائية  المحكمة 
القانوني  العمل  من  سنوات  حصاد  هو  هذا  أن 
المحلي  القانوني  للطاقم  والــدؤوب  المحترف 

والدولي الذي يمثل الضحايا الفلسطينيين.
حالة  جلياً  يعكس  الــقــرار  ــذا  ه أن  مــؤكــداً 

على  والقانوني  واألخالقي  اإلنساني  التفوق 
دولة االحتالل.

المتوقع  من  إنه  قائال  الصوراني  واستطرد 
ان تتخذ المدعية العامة في مقبل األيام قرارات 
وتشكيل  رسمياً  التحقيق  بفتح  تتعلق  محدده 
الضحايا  ــع  م ــل  ــواص ــت وال التحقيق  طــاقــم 

ومحاميهم.
قطار  غــادر  »لقد  بالقول:  حديثه  مختتماً 
طريقه  في  بثبات  وسيمضي  المحطة  العدالة 
بحق  ــرم  أج من  كل  ومحاسبة  مالحقة  نحو 

المدنيين الفلسطينيين«.
المحامي  هو  الصوراني  أن  بالذكر  جدير 
المحكمة  ــدى  ل المسجل  األول  الفلسطيني 
الجنائية الدولية ويقود الفريق القانوني للمركز 
الضحايا  عن  الدفاع  في  أمامها  الفلسطيني 

الفلسطينيين الذين يمثلهم.
الدائرة  مدير  أيضاً  اللقاءات  في  شارك  وقد 
من  وطاقم  العلمي  ــاد  إي األســتــاذ  القانونية 
الدوليين  المحامين  الى  باإلضافة  المحامين، 
أمــام  والــمــركــز  الضحايا  قبل  مــن  المكلفين 
المحامية  وهما  الدولية  الجنائية  المحكمة 
الدكتور  الدكتورة شانتال ميلوني، والمحامي 
اللقاءات  خالل  ودارت  مارينيلو،  تريستينو 
الجنائية  المحكمة  ملف  حول  عدة  نقاشات 
الضحايا  أهالي  وعبر  المتتابعة،  وتطوراته 
بعث  الذي  بالقرار  وسعادتهم  ترحيبهم  عن 

العدالة  على  حصولهم  في  متجدداً  أمالً  فيهم 
سنوات  أجلها  من  ناضلوا  والتي  المنتظرة 
والكرامة  والعدالة  القانون  سيادة  أجل  من 

وأسرهم. للضحايا 
الشديد  تفاؤلهم  عن  الضحايا  أهالي  أعرب 
أمل  بارقة  من  األخير  المحكمة  قرار  يمثله  بما 
وتحصيل  العدالة  تحقيق  انتظار  من  لسنوات 
الحقوق، مؤكدين على ثقتهم وإيمانهم بجهود 

محامي المركز على مدار السنوات السابقة.
ملفات  خمسة  هناك  أن  تأكيد  تــم  ختاماً 

المحكمة الجنائية  سوف يتم االشتباك بها في 
العام  عدوان  في  تتمثل  والتي  قانوناً،  الدولية 
ومسيرة  غزة،  قطاع  على  والحصار   ،2014
الفلسطينية  للموارد  والنهب  الكبرى،  العودة 
بعد  جرائم  من  يستجّد  ما  وكل  واالستيطان 
القادة  من  العديد  سيتهم  حيث  التاريخ،  هذا 
واألمني  السياسي  الجهاز  في  اإلسرائيليين 
دولية،  محكمة  أهم  قبل  من  رسمياً  والعسكري 
ضد  وجرائم  واضطهاد  حرب  جرائم  بارتكابها 

اإلنسانية.

حمزة البشتاوي*
الكرمي،  الكريم  عبد  الشاعر  اســم  ارتبط 
 ،1909 عام  طولكرم  في  ولد  الذي  سلمى،  أبو 
بزيتونة  والليمون  واللوز  الزيتون  كروم  حيث 
فلسطين الصامدة التي تمتّد جذورها في أعماق 

األرض والتاريخ والتراث.
سعيد  الشيخ  العالمة  إبــن  هو  سلمى  وأبــو 
وقضائية  علمية  مناصب  توّلى  الــذي  الكرمي 
ومن   1948 عام  نكبة  قبل  واألردن  سورية  في 
المناصب التي توالها منصب نائب رئيس مجلس 
المعارف والمجمع العلمي في األردن، ولذلك كان 
يتنقل مع أسرته بقطار كان يسير على خط سكة 

حديد تصل إلى القاهرة وبيروت والشام. 
درس أبو سلمى في مدارس طولكرم والشام 
في  السورية  البكالوريا  شهادة  ونال  واألردن 
القدس  إلى  عاد  ثم   ،1927 سنة  حزيران  شهر 
أنهى  قد  طوقان  إبراهيم  الشاعر  كان  ووقتها 
بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  دراســتــه 
وأسسا مع الشاعر عبد الرحيم محمود عصبة 

من رواد الشعر الفلسطينّي في القدس. 
مجال  فــي  الــقــدس  فــي  سلمى  أبــو  وعــمــل 
وحصل  الجامعية  دراسته  تابع  وثم  التعليم 
األرض  عن  للدفاع  القانون  في  شهادة  على 
والمظلومين وفي يوم 1936/1/17 تزّوج أبو 
سلمى من رفيقة عمره السيدة رقية فقها رئيسة 
بلديتها  رئيس  وابنة  عكا  في  النسائي  االتحاد 
عكا  مدينتها  في  الزواج  وكان  الوقت.  ذلك  في 
انتقال  فترة  وبعد  الزواج  بعد  فيها  سكنا  حيث 
في  سلمى  أبو  وافتتح  حيفا.  مدينة  في  للسكن 

المدينة مكتب محاماة وعاشا هناك حتى بداية 
بارود  دخــان  من  فيها  وما  حيفا  في  ــداث  األح
ومؤامرات وتدمير وتهجير وموت. وخوفاً على 
بزورق  عكا  إلى  بإرسالهما  قام  وابنه  زوجته 
الولد  صار  البحر  قلب  وفي  البحر  عبر  بخارّي 
يبكي والبحر يهوج ويموج وغطت السماء فوق 
مثل  وجوه  أشكال  فيها  ســوداء  غيمة  الــزورق 
وصار  ويميناً  شماالً  يميل  والــزورق  الوحوش 
يصرخ  والولد  المكسور،  الميزان  مثل  شكله 
تحاول  وأمه  المجنون  مثل  خوفه  من  ويبكي 
سلمى  أبو  قصائد  من  مقاطع  له  وتقرأ  تهدئته 
شاطئ  وصلوا  أن  إلى  يعلو  القوّي  وصوتها 
حيفا، حيث كان أبو سلمى بانتظارهم وأقاموا 

فيها إلى أن سقطت يوم 1948/4/22.
لم يستطع أبو سلمى أن يأخذ معه من كتبه 
شعرية  لمجموعة  مخطوط  إال  النكبة  أثناء 
 36 الـ  وثورة  القسام  الدين  عز  ثورة  عن  ألفها 
األديب  كتبها  الشعرية  لمجموعته  مقّدمة  مع 
المصري إبراهيم عبد القادر المازني. ذهب إلى 
ُدرج  في  تركها  التي  أشعاره  على  حزيناً  عكا 
مكتبه واستمّر الحزن واأللم مع صدمة سقوط 

عكا بـ 14 أيار سنة الـ 1948.
يعيش  سلمى  أبــو  أصبح  النكبة  وبسبب 
بعيداً عن أرضه حامالً معه مفتاح العودة لبيته 
ومفتاح الشعر والعشق الكبير، ولجأ إلى الشام 
الياسمين  فيها  وأحّب  وأحبها  فيها  سكن  حيث 

والحمام، وتعبيراً عن عشقه الفلسطيني قال:
فلسطين ال أحلى وال أجمل وال أطهر

كلما قاتلت من أجلك أحببُتك أكثر
سلمى  أبــو  شعر  ُينشر  لم  طويلة  ولفترة 

بالصحف والمجالت ولم تصدر له أية مجموعة 
قام  حيث  النكبة،  بعد  إال  مطبوعة  شعرية 
ذاكرته  حفظته  وما  الموجودة  قصائده  بجمع 
أبي  ــوان  دي بعنوان:  واحــد  بمجلد  وأصــدرهــا 

سلمى - عبد الكريم الكرمي.
الشعرية  حياته  عاش  إنه  عارفوه  ويقول 
في فلسطين ومن أجل فلسطين كمؤرخ وشاعر 
ال  كشاعر  وأشواقه  وقلمه  ألمه  حامالً  للقضية 
الطبيعة  صور  يمزج  وكان  يساوم  وال  يهادن 
بمالمح  الحبيبة  ومــالمــح  النضال  بمشاهد 
بالنبرة  النكبة  قبل  شــعــره  وتــمــّيــز  الــوطــن 
شعره  يوظف  وكــان  والخطابّية  السياسّية 
مليئاً  شــعــره  وكـــان  وشعبه  وطــنــه  بخدمة 
في  العربّي  الشعر  بتقاليد  وملتزماً  بالحماسة 

اإليقاع والوزن والقافية. 

الشعرية  تجربته  تــطــّورت  النكبة  وبعد 
تحّدثوا  الذين  الشعراء  لكبار  مدرسة  وصارت 
الشاعر  ومنهم  الشعرية  سلمى  أبو  مكانة  عن 
محمود درويش الذي قال: أبو سلمى هو الجذع 
الذي نبتت عليه أغانينا. وقال له نحن امتدادك 
الذي  الرحيم  وعبد  إبراهيم  أخويك  وامــتــداد 
لسنا  ال  درويش:  وقال  والجسد،  بالكلمة  قاتل 
لقطاء إلى هذا الحّد إننا أبناؤكم، لقد كنَت شاعر 

المقاومة قبل اكتشاف النقاد لهذا التعبير.
وأبو سلمى رسم بشعره أجمل اللوحات عن 
التي  لفلسطين  األناشيد  أجمل  وكتب  الوطن 
لألمل  نشيداً  قلبه  في  وعاشت  قلبها  في  عاش 

والحنين.

*كاتب وإعالمّي.
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»ال�سحة من نيران الحرب اإلى تداعيات الجائحة«

{ عماد الدين رائف*
تداعيات  ــى  إل الــحــرب  نــيــران  مــن  »الــصــحــة 
صدر  مهّنا،  كامل  الدكتور  جديد  كتاب  الجائحة« 
أخيراً عن »دار الفارابي« في بيروت، ضمن سلسلة 
من الكتب، ُيقّدم عبرها خالصات مركزة عن تجربة 
عملية ميدانّية خاضها طوال نصف قرن من الزمن 

في حقول العمل اإلنساني.
عامل  »مؤسسة  للكتاب  الفرعي  العنوان  أما 
والقطاع المدني يواجهان تفكك المجتمع« فهو دليل 
القارئ إلى المتن الممتّد على 350 صفحة. تتضمن 
الصحة  في  الحق  من  بدءاً  الثالثة،  الكتاب  أقسام 
المنظمات  بــدور  مــروًرا  األهلية،  الحرب  ومرحلة 
المدنية، وصوال إلى جائحة كوفيد 19 وتداعياتها 

على الوضع الصحي خاصة واإلنساني عامة.
وإذا ما تسنى للقارئ أن يقرأ الكتاب قراءة ثانية 
الراهن  الواقع  من  ينطلق  أن  أي  بالعكس،  متأنّية 
كوفيد  جائحة  تفشي  ظل  في  الصحّية  واألوضــاع 

19 والجهود التي تبذلها »عامل« في التصدي للجائحة في معظم المناطق اللبنانية، سيشعر حينئذ 
بمدى تماسك المسار الذي سلكته هذه المؤسسة عبر تاريخها الطويل وفق رؤية واضحة أرساها 

الدكتور مهنا، وال يزال يتابع تفاصيلها يومًيا بال كلل.
ذلك المسار الذي لم يهتز على الرغم من جميع الصعاب التي واجهته في الحرب األهلية وما تبعها 
وصوالً إلى الجائحة الحالية، فـ »عامل« اليوم تقف مع »باقي منظمات المجتمع المدني في الخطوط 
األمامية للجائحة بكامل جهوزيتها، ويدعو إلى أن نرفع الصوت من أجل أن نحصل على فرصتنا في 
العالج واللقاح، على قدم وساق مع شعوب العالم أجمع، كي ال تصبح كورونا جائحة المنكوبين في 

دول الجنوب«، وفق د. مهنا.
يعتبر الكتاب في توقيت صدوره ضرورة ملّحة لندرة الكتب التي تتناول موضوًعا بالغ األهمية 
وراهناً كالصحة تناوالً علمًيا وفق رؤية مدنية، فتحت مظلة حقوق اإلنسان ال جدال بأن الصحة حق، 
وهذا الحق يطالب به المواطن دولته. وللمواطنين في لبنان »الحق في التأمين على صحتهم، وهذا لن 
يتحقق في ظل نظام صحي مهدد باالنهيار. لذا يقترح توفير معلومات دقيقة عن األوضاع الصحّية في 
لبنان يعتمد عليها الجميع، وإجراء مسح شامل للقوى الصحية العاملة، وتحديد واضح لالحتياجات 
المستقبلية، وصوغ سياسة صحية وطنية كفيلة بتأمين االكتفاء الذاتي، واإلنماء على صعيد القوى 

الصحية العاملة«، وفق الدكتور مهنا.
وهذا مدخل »يساعد على سد النقص الحاصل في عدد العاملين في مجال الصحة، وخصوصاً 
الممرضات والممرضين. وإعادة تنظيم المراكز الصحية األهلية والعامة، عبر اعتماد خريطة صحية 
وطنية شاملة بشكل مبدع وخالق، بناء على توجهات منظمة الصحة العالمية. وتأكيد اعتماد الرعاية 

الصحية األولية كاستراتيجية رئيسية لتأمين الصحة للجميع«.
ويدعم هذا الكتاب جسر المواطنة، الذي شرعت فيه »عامل« منذ انطالقتها، من دون أي تمييز بين 

إنسان وآخر في تقديماتها الصحية أو التنموية والحقوقية.
وكما يقول د. كامل دائًما: »ينبغي التأكيد على كرامة اإلنسان وحقه بالحصول على الصحة والرعاية 
بجميع أشكالها، وهي قضية ال تقبل التجزئة وستواصل عامل بالتعاون مع الهيئات الصديقة العمل 

من أجل تحقيقها«.
الحاجات  لتلبية  وسعيها  اللبنانية،  الشعبية  المناطق  في  عملها  عبر  ذلك  المؤسسة  وتترجم 
األساسية والملّحة للفئات األكثر تهميشاً »عبر توفير خدمة أفضل، بكلفة أقل مقارنًة بالقطاع الخاص، 
وذلك من خالل مشاريع الخدمات الصحية واالجتماعية والتأهيلية والتربوية التي تعتمد التمويل 
الذاتي، عبر مساهمات تضامنية رمزية من الفئات المستفيدة. إذ تقوم تجربة المؤسسة على منهجية 

متمّيزة في اإلدارة والتنظيم، تقوم على مبادئ قيادية ومسلكّية مبدئية وعملية«.

*كاتب صحافي ومترجم.
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