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يوري  الروسي  ال��وزراء  رئيس  نائب  أش��اد 
السورية،  الروسية  بالعالقات  بوريسوف 
لسورية  الدعم  تقديم  مواصلة  بالده  عزم  وأكد 

وشعبها.
وطرح خالل مؤتمر صحافي عقده المسؤول 
الروسي في دمشق بعد لقائه الرئيس السوري 
في  تقارب  حصول  ح��ول  أم��س،  األس��د  بشار 
قمة  بعد  واألميركية  الروسية  النظر  وجهتي 

بوتين بايدن.
أكد بوريسوف، حدوث تقارب روسي أميركي 
أنه  إلى  وأشار  السوري،  بالملف  يتعلق  ما  في 
ما  »في  وقال:  بذلك،  األسد  بشار  الرئيس  أفاد 
بايدن  بوتين  قمة  في  السوري  الملف  يخّص 
تم ترسيم إمكانية استمرار الحوار المباشر بين 

الطرفين حول الملف السوري«.
باالنتخابات  األس���د  ف��وز  أن  على  وش���دد 
الرئاسية مؤخراً رسالة أقوى ألعداء ومعارضي 
االعتبار  بعين  يأخذوا  أن  السورية  الحكومة 
خيار الشعب السوري، الذي دعم الرئيس األسد 

بكل قوة وحماس.
ستساعد  السوري  الشعب  رسالة  أن  وأكد 
في  وخاصة  الغربي،  الضغط  انخفاض  في 
سورية.  على  المفروضة  العقوبات  مجال 
بإمدادات  سورية  تساعد  »روسيا  أن  وأضاف، 
مرور  مع  ونتمنى  النفطية،  والمشتقات  القمح 
لتنفيذ  سورية  في  الوضع  يتحسن  أن  الوقت 
المشاريع ذات األهمية الكبرى المتعلقة بإعادة 

اإلعمار«.

روسيا  أن  إل��ى  ال��روس��ي  المسؤول  ولفت 
تعمل كل ما في وسعها وكل مشاريعها موجهة 
هذه  في  سيما  وال  السوري،  الشعب  لمساعدة 

الظروف الصعبة.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي قد قال إن 
موسكو تهدف إلى تعزيز العالقات الثنائية مع 

دمشق.
وزير  مع  اجتماع  خ��الل  بوريسوف  وق��ال 
من  »نؤكد  ع��زام:  منصور  السورية  الرئاسة 
المساعدة  تقديم  لمواصلة  استعدادنا  جديد 
جميع  ف��ي  السوريين  ألصدقائنا  الشاملة 

المجاالت. نعلق أهمية كبيرة على تطوير مجمع 
المرحلة  في  بينما  بأكمله،  الثنائّي  التفاعل 
للقضايا  االهتمام  من  قدر  أكبر  نولي  الحالية 
المتعلقة بتكثيف العالقات الثنائية في مجاالت 
والتعاون  الطاقة  مثل  األولوية  ذات  الصناعة 

الصناعي والنقل والزراعة«.
االتجاهات  تعزيز  إل��ى  بوريسوف  وأش��ار 
اإليجابّية في تطّور الوضع في سورية، والتي 
في معظمها جاءت بمساعدة نشطة من روسيا، 
االمتثال لوقف مستقر  والتي مكنت من تحقيق 

لألعمال العدائية.

على اأعداء دم�سق اأن ياأخذوا بعين االعتبار خيار �سعب دعم االأ�سد بكل قوة وحما�س في االنتخابات الرئا�سّية

نائب رئي�س الوزراء الرو�سّي: تقارب رو�سّي اأميركّي في الملف ال�سورّي

الرئيسين  ج��م��ع��ت  ال��ت��ي  ال��رئ��اس��ي��ة  ال��ق��م��ة  ل��ي��س��ت   -
وما  بوتين،  فالديمير  وال��روس��ي  بايدن  جو  األميركي 
الدور  صعود  على  الوحيدة  اإلش��ارة  وحولها،  فيها  دار 
واشنطن  تتراجع  فحيث  الدولية،  الساحة  على  الروسي 
لكن  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  ب��ص��ورة  روس��ي��ا  تتقّدم 
للوقوف على  الصعود يحتاج  أن مستقبل  تدرك  روسيا 
أرض صلبة، وبالرغم من النجاحات الكثيرة لروسيا في 
وإنتاج  التسلّح  سباق  ساحات  في  بارز  حضور  فرض 
متعددة،  مجاالت  في  الغربية  األسلحة  تسابق  أسلحة 
أبرز  اللذين يشكالن  400 والكورنيت  ال� أس  خصوصاً 
الغاز  أنابيب  نجاح  وكذلك  المعاصرة،  الحروب  سمات 
الروسية بحسم المعركة حول مصادر الغاز األوروبي، 
تبقى ساحات التقدم والتراجع في الجغرافيا هي العامل 

الحاسم الثابت في صناعة القوى العظمى.
بين  وال  العالميّة  ال���دراس���ات  م��راك��ز  ف��ي  ج���دال  ال   -
ال��م��م��ت��دة من  ال��خ��ب��راء ح���ول م��ك��ان��ة منطقة غ���رب آس��ي��ا 
إيران  حتى  المتوسط  البحر  ومن  طوالً  اليمن  الى  تركيا 
لصناعة  األه���م  ال��ع��ال��م��ي  ال��م��ي��دان  تشكيل  ف��ي  ع��رض��اً، 
خطوط  وتقاطع  الطاقة  م��وارد  من  فيها  بما  السياسة، 
وديني  ع��رق��ي  ت��ن��ّوع  م��ن  فيها  وم��ا  العالمية،  ال��ت��ج��ارة 
العظمى  ال��ق��وى  ت��اري��خ��ي��ة، وت��ع��دد ح��ض��ور  ون���زاع���ات 
لمنطقة  قلب  م��ن  تمثل  ولما  فيها،  بنفوذها  واهتمامها 
الكثير،  اليها  الروسي  التي يعني الوصول  الدافئة  المياه 
قواعد  في  اإلقليمي  األم��ن  مفهوم  تطور  مع  خصوصاً 
في  المنطقة  ه��ذه  ولمكانة  السياسية،  الجغرافيا  علوم 
بما  الجغرافي  ال��ق��رب  وح��ي��ث  ال��روس��ي،  األم��ن  مفهوم 
لما يمنحه لروسيا من سهولة  هو تحد هو فرصة أيضاً 
كانت  كلها  العناصر  هذه  ولعل  التأثير،  وق��درة  التحرك 
ب��ال��خ��روج من  التاريخي  ال��روس��ي  ال��ق��رار  ف��ي  ح��اض��رة 
البيئة التقليدية للجوار والتموضع عسكرياً في سورية، 
القرار  كثيرون  وصف  حتى  الخطر،  شديدة  لحظة  في 
من  س��وري��ة  ف��ي  يحتشد  ك��ان  لما  بالمغامرة  ال��روس��ي 
ومن  إرهابية،  تشكيالت  وم��ن  وإقليمي  دول��ي  حضور 
وخطر  دولية،  وربما  إقليمية  بحروب  التورط  احتمال 
به  التلويح  جرى  ما  وهو  أخ��رى،  أفغانستان  في  الغرق 

أمام القيادة الروسية غداة هذا القرار.
- نجحت روسيا في توقيت التحرك مع ظهور تنظيم 
تحالف  بإسم  العلني  األميركي  التموضع  وبعد  داعش، 
نموذج  مثله  ما  انكشاف  بعد  واأله��م  اإلره��اب،  محاربة 
خدعة  من  العرب  المواطنين  عيون  في  العربي  الربيع 
من  األدن���ى  ال��ح��د  لتستبدل  بالتغيير  أح��الم��ه��م  س��رق��ت 
مقومات الوطن والدولة، بفوضى شاملة قسمت األوطان 
روسيا  لتقدم  الدولة،  أركان  وقوضت  العمران  ودمرت 
مهما  وال��دول،  األوط��ان  مقومات  على  الحفاظ  هو  بديالً 
كانت معايير تقدمها متدنية، والسعي من قلب معادالت 
أعلى.  لمعايير  مطابقتها  درج���ة  ل��رف��ع  عليها  ال��ح��ف��اظ 
ويقارن العالم كله اليوم بين نموذج ليبيا حيث ينتمي كل 
الالعبين إلى مظالت متعددة للمعسكر الغربي، ونموذج 
سورية الذي قّدمته روسيا، فها هي ليبيا مقسمة بال أفق 
مستقبلي رغم مشاريع التسويات، وصراع على السلطة 
والثروة والنفوذ بين مكونات ترتبط بمرجعيات إقليمية 
موزعة على المعسكر الغربي، واإلرهاب ينهش أمن أهلها،
)التتمة ص6(

رو�سيا وم�ستقبل ال�سعود في اآ�سيا: 

النجاح في �سورية*

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

الى  بوريسوف  يوري  الروسي  ال��وزراء  رئيس  نائب  نقل 
الروسي  الرئيس  من  رسالة  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
جمعت  ال��ت��ي  جنيف  قمة  نتائج  تتضمن  بوتين،  فالديمير 
بدايات  من  حملته  وما  بايدن،  جو  األميركي  بنظيره  بوتين 
تقارب روسي أميركي حول سورية، كما قال بوريسوف في 
مؤتمر صحافي بعد لقائه األسد، مؤكداً على مواصلة الدعم 
القمح والمشتقات  الروسي لسورية في مجالي  االقتصادي 
الرئاسية بما حملته من حضور  االنتخابات  النفطية، معتبراً 
شعبي مميّز شكلت رسالة قوية، بصورة خاصة للمعارضة 
ح���ول خ���ي���ارات ال��ش��ع��ب ال���س���وري، ف��ي��م��ا ت��ح��دث��ت مصادر 
واشنطن  بين  المباشر  للحوار  قنوات  فتح  عن  دبلوماسية 
وم��وس��ك��و ح��ول س��وري��ة، ان��ط��الق��اً م��ن ال��ت��وّج��ه ال���ذي قرره 
نقاط  عن  والبحث  التنسيق  لجهة  وبايدن  بوتين  الرئيسان 
شرعية  غير  بصورة  أميركية  قوات  تتواجد  حيث  التعاون، 
بصورة  تستضيف  التي  السورية  الحكومة  ل��رأي  وخالفاً 
تعتقد  م��ا  وه���ذا  أراض��ي��ه��ا،  على  ال��روس��ي��ة  ال��ق��وات  قانونية 
الرئاسي  القرار  لجدية  االختبارات  أهم  أنه  روسية  مصادر 
المشترك المتخذ في جنيف بإزالة كل فرص االحتكاك بينهما 

لعروض  األميركي  للنقاش  مدخالً  وتعتبره  توتر،  ألي  منعاً 
روسية النسحاب أميركي آمن، مع ضمانات تتصل بالرعاية 

الروسية للحل السياسي، ومشاركة المكّون الكردي فيه.
الشيخ  حي  في  العنيفة  المواجهات  تواصلت  فلسطينياً، 
ال��ق��دس، بين األه��ال��ي وش��رط��ة االح��ت��الل، بينما  ج��راح ف��ي 
استمرت االشتباكات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية، 
الفلسطينية  للفصائل  بيان  مع  موعد  على  غ��زة  كانت  فيما 
بعد  النار  وقف  عشية  األول  المربع  إلى  بالعودة  هّدد  الذي 
وقف  منذ  تغير  شيء  ال  أن  الى  مشيراً  القدس  سيف  معركة 
واقعية  صيغ  بتقديم  ينجحوا  ل��م  االت��ف��اق  رع��اة  وأن  ال��ن��ار، 
قابلة  القدس، وال في تقديم تصورات  االنتهاكات في  لوقف 
الحصار  وف��ك  غ��زة،  قطاع  إعمار  بإعادة  يتعلق  بما  للتنفيذ 
الفصائل  ق���ادة  أن  ع��ن  فلسطينية  م��ص��ادر  وك��ش��ف��ت  ع��ن��ه، 
في  والقطري  المصري  الوسيطين  وض��ع  ق��رروا  المقاومة 
التي حملها  ال��ط��روح��ات  ال��وض��ع، ورف��ض  ص��ورة خ��ط��ورة 
قبل  الصورة  لتصحيح  ضيق  وقت  ومنح  األممي،  المبعوث 
أن  إلى  المصادر  وأش��ارت  السيطرة.  عن  األم��ور  تخرج  أن 
للفصائل،  بالنسبة  االح��ت��م��االت  لكل  ج��اري��ة  االس��ت��ع��دادات 

وكأن المعركة ستبدأ غداً.
)سانا()التتمة ص6( الرئيس األسد مرحباً بنائب رئيس الوزراء الروسي في دمشق  

بوري�سوف نقل للأ�سد نتائج قّمة بوتين بايدن والتقارب حول �سورية... وت�سعيد متزايد في فل�سطين

اإغالق مواقع اإعالمّية في وا�سنطن ورفع عقوبات... واإيران: االتفاق منجز نحو الجولة المقبلة

حزب اهلل ي�ستك�سف »تنازالت با�سيل الحكومّية« لمطابقتها مع مبادرة بّري قبل بحث منح الثقة

حتمّية ت�سحيح البو�سلة

 

تجاه اإيران!

 ال بديل عن رحيل

الحاكم ومنظومته

الصراع العربي - الصهيوني هو صراع تاريخي له جذور 
ممتدة منذ نهاية القرن التاسع عشر عندما ازدادت وبشكل 
كانت  التي  فلسطين  إلى  األوروبيين  اليهود  هجرة  ممنهج 
باالستحواذ  قاموا  حيث  العثمانية  اإلمبراطورية  من  جزءاً 
المعروفين  والعثمانيين  العرب  من  العربية  األراض��ي  على 
حينها باسم االفنديين، وقاموا بإنشاء مستوطنات زراعية 
يهودية في محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية التي يغلب 
البريطاني  االنتداب  مرحلة  وخ��الل  العرب،  السكان  عليها 
في  البريطانية  الحكومة  قامت  العشرين  القرن  مطلع  في 
الذي يؤيد إقامة وطن  عام 1917 باإلعالن عن وعد بلفور 
قومي لليهود في فلسطين، وهو ما أّدى إلى تفاقم الصراع 
بين أصحاب األرض العرب وبين اليهود الذين هاجروا إلى 

فلسطين خالل الفترة العثمانية.
العدو  تمكن  كاملة  عقود  ثالثة  لمدة  ال��ص��راع  واستمّر 
الفلسطينية  األرض  على  ن��ف��وذه  ف���رض  م��ن  الصهيوني 
انسحبت  التي  البريطانية  االنتدابية  السلطات  بمساعدة 
 14 المزعومة في  الصهيوني قيام دولته  العدو  بعد إعالن 
1948، ودخلت ستة جيوش عربية في حرب  أي��ار  مايو/ 
– لبنان  – األردن  – ال��ع��راق  – س��وري��ة  )مصر  فلسطين 
الصهيوني  العدو  أم��ام  هزيمة  أول  ونالت  السعودية(   –
اتفاقية  بتوقيع  القتال  انتهى  حيث  حقيقية  نكبة  وك��ان��ت 
المحيطة وال��دول  الصهيوني  العدو  بين   1949 ع��ام  هدنة 
)التتمة ص6(

لما  نظراً  مسدود  حائط  إلى  الدعم  سياسة  وصول  بعد 
المعنيّين من  تأكد  تخللها من سوء تخطيط وفساد، وبعد 
)ق��روض  واألجنبية  العربية  الخارجية  ال��م��س��اع��دات  أّن 
ومنح( غير واردة في هذه اللحظة، قبل إنجاز عدة شروط 
تعجز الطبقة الحاكمة، أو باألحرى، ترفض تحقيقها نظراً 
ويدها  وسلطاتها  زعامتها  على  السلبية  النعكاساتها 
ال��ط��وي��ل��ة... ن��ظ��راً ل��ك��ّل ذل��ك ل��م يعد ه��ن��اك م��ن ح��ّل سوى 
ويعيد  المريع  االنهيار  يلجم  أن  يمكن  الذي  الداخلي  الحّل 
الثقة  من  نفحات  األس���واق  في  وينفخ  األول��وي��ات  ترتيب 
التي بّددها أشرار المنظومة المصرفية المليشياوية دونما 
إلى المودعين  رحمة بالبالد أو أهلها أو مغتربيها وصوالً 
العرب الذين اعتقدوا مخطئين أّن لبنان السياسي ونظامه 
وضمن  موضوعية  أس��س  على  للتعامل  أه��ل  المصرفي 

المعايير الدولية التي تحفظ أموال الناس وحقوقهم...
أّي مبادرة إيجابية  ولّما كنا نعيش وسط االنهيار دون 
األم��وال  على  السكوت  باإلمكان  يعد  ل��م  األف��ق  ف��ي  ب��ن��اءة 
المسروقة والمنهوبة التي أّدت إلى مفاقمة االختالل المالي 

والنقدي وجعلته مستعصياً على الحّل.
ف��ال��ط��ري��ق��ة ال��وح��ي��دة ال��م��ت��اح��ة ل��م��واج��ه��ة االن��ه��ي��ار – 
التي  المفتعلة  السياسية  المعارك  – ال تكمن في  الحاصل 
الحاكمة،  السياسية  الطبقة  وعفونة  هزال  جديد  من  تؤكد 
)التتمة ص6(

 د. محمد سيد أحمد

 بشارة مرهج*

ال��ح��رك��ة ال��س��وري��ة ال��ق��وم��ي��ة 
لخدمة  تنشأ  ل��م  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��م��وت��ى وإح��ي��اء ال��م��ث��ال��ب، بل 
الجميلة  المناقب  إلحياء  نشأت 
عظيمة  أم���ة  لتحيا  ال��س��ام��ي��ة، 
بالتعاليم  المتجّددة  بأجيالها 

الجديدة المحيية.
سعاده

أعلن األردن ارتفاع معدل البطالة في البالد ليصل إلى 25 في المئة في 
الربع األول من العام الحالي، بالمقارنة بالربع السابق.

وسجل معدل البطالة في الربع السابق 24.7 %، بارتفاع مقداره 5.7 
نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2019.

البطالة  معدل  بلغ  األردنية،  العامة  اإلحصاءات  دائرة  لبيانات  ووفقاً 
 )28.5%( مقابل   )24.2%(  2021 عام  من  األول  الربع  خالل  للذكور 

لإلناث.
وأشارت الدائرة في بيانها الرسمي إلى أنه يّتضح أّن معدل البطالة قد 
ارتفع للذكور بمقدار6.1 نقطة مئوية، كما ارتفع لإلناث بمقدار4.2 نقطة 

مئوية مقارنة بالربع األول من عام 2020.
وكان معدل البطالة في الربع األول من عام 2020 سجل %19.3، وهو 

يعني ارتفاعاً مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع األول من عام 2020.
يونيو  من  األول  في  الشمالي،  يوسف  األردن��ي،  العمل  وزير  وص��ّرح 
الجاري، أن هناك 260 ألف عاطل عن العمل بين الشباب في األردن، منهم 
26 ألف شخص في الفئة العمرية 15-19 عاماً، و122 ألفاً في الفئة 20-

25-29 عاماً. الفئة  24 عاماً، و114 شخصا في 
وأكد أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في األردن 400 ألف شخص 

من إجمالي نحو 10.750 مليون نسمة يمثلون عدد السكان.
بين  العمل  عن  )العاطلين  ألفاً   260« األردن��ي  العمل  وزير  وأض��اف 

الشباب( من 400 ألف )اإلجمالي( نسبة عالية جداً«.

تفويض  إللغاء  قانون  مشروع  في  النظر  األميركي  الشيوخ  مجلس  أَّجل 
ضغوط  بعد  األقل،  على  يومين  لمدة  األميركي،  للرئيس  العراق  في  الحرب 

مارسها أعضاء جمهوريون في اللجنة من أجل التأجيل.
وطالب 5 من األعضاء الجمهوريين بعقد جلسة استماع علنّية مع وزيري 

الدفاع والخارجية قبل تصويت اللجنة على إلغاء تفويض عام 2002.
مجلس  في  تمريره  الشيوخ  مجلس  على  القانون  مشروع  طرح  وسبق 
بحيث   ،161 مقابل  في  صوتاً   268 بأرجحّية  إبطاله  جرى  حيث  النواب، 
انضّم 49 نائباً جمهورياً إلى 219 ديمقراطّياً صّوتوا لمصلحة إبطال تفويض 

استخدام القوة العسكرية.
استخدام  تفويض  إلغاء  على  الماضي،  العام  في  النواب،  مجلس  ووافق 
كان  الذي  الشيوخ  مجلس  بموافقة  يحَظ  لم  اإلجراء  لكن  العسكرية،  القوة 

يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعالن الحرب للكونغرس، وليس للرئيس. وتغّيرت 
العسكرية،  القوة  استخدام  تصاريح  الكونغرس  إقرار  بعد  الصالحية  هذه 
وفي  بالعراق،  متعلّقة  ق��رارات  في  وذل��ك  محدَّد،  بموعد  تنقضي  ال  والتي 

»تفويض إجازة الحرب« في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
وقالت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، في وقت سابق، إنها تدعم جهوداً 
في الكونغرس األميركي إللغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر 
عام 2002، والذي سمح بالحرب في العراق، مما »يعّزز مساعي المشّرعين 

لسحب سلطة إعالن الحرب من البيت األبيض«.

ارتفاع معدل البطالة في االأردن 

اإلى 25% في الربع االأول

مجل�س ال�سيوخ االأميركّي يرجئ الت�سويت 

على قانون يبطل تفوي�س الحرب للرئي�س
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�سيا�سّية �سيغ  حروب 

جمهورّية؟ رئا�سة  �أم 

إبراهيم  { د.وفيق 
ال���ط���وائ���ف ي��رت��دي  ال���ص���راع ب��ي��ن  أن  ب����ات أك���ي���داً 
نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  ت��ؤدي  سياسيّة  صيغ  إق��رار  شكل 
الن��ت��خ��اب��ات رؤس����اء ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ي��م��ي��ل��ون ال���ى هذه 

عنها. يعبّرون  أو  الصيغ 
قواه  ت��رب��ط  ال��ذي  ال��غ��ري��ب  العجيب  لبنان  ه��و  ه��ذا 
السياسية  الصيغ  في  طوائفها  مواقع  بين  السياسيّة 
وأسماء  الحكومات  رئ��اس��ات  ف��ي  لها  م��وال��ي��ن  وب��ي��ن 

والوزراء. الجمهورّية  رئاسات 
المسؤولين  أس���م���اء  اخ��ت��ي��ار  ف���ي  ال��ط��ري��ق��ة  ه����ذه 
أبواب صراعات  المسؤولية تفتح  لتعيينهم في مواقع 
السعودية  ف��ي  ال��خ��ارج  لقوى  تسمح  مضبوطة  غير 
وانتفاء  التسميات  أج��واء  باختراق  وأميركا  وفرنسا 

الخارجية. السياسات  مع  انسجاماً  األكثر 
القوى  ق��ب��ل  م��ن  األس��م��اء  اخ��ت��ي��ار  أن  يتبين  ب��ذل��ك 
فممثل  نفسه،  الموضوع  ال��ى  ي��ؤدي  إنما  السياسية 
أي  األساسية  السياسيّة  الصيغة  في  لبنانية  قوة  أية 
والحكومة  الجمهورية  ال��ث��اث��ة  ال��رؤس��اء  م��ن  واح���د 
األصلية  التركيبة  في  ممثلها  هو  إنما  النواب  ومجلس 
ال����وزراء ك��ام��ل أسماء  ل��ل��ح��ك��م، ف��ي��م��ا ي��ش��ك��ل م��ج��ل��س 
الهيمنة  عن  الحكومي  التعبير  منها  المطلوب  التركيبة 

السياسية. الصيغة  على 
)المارونية(  اإلفرادية  الصيغة  أن  اآلن  هام  هو  ما 
رجعة  غير  الى  ولّتا  قد  السنية(  )المارونية  والثنائية 
النواب  مجلس  رئ��ي��س  دور  لصعود  طبيعية  نتيجة 
المستحيل  من  فيه  أصبح  بشكل  واإلقليمي  الداخلي 
النيابي.  المجلس  ف��ي  ال��وح��ي��د  ك��رس��ي��ه  ع��ن  إزاح��ت��ه 
وسورية  الله  وح��زب  أم��ل  حركة  ال��ي��وم  يمثل  فبري 
وإيران ويستطيع ان يعبر الى حدود كبيرة عن أدوار 
ت��ري��ده��ا روس��ي��ا ف��ي ال��ش��رق األوس���ط، وه���ذه ليست 
ترتكز  األميركيين  مع  تفاهماتها  ان  باعتبار  مبالغة 
وصوالً  وإي��ران  سورية  في  ال��روس��ي  الصعود  على 

القوقاز. اوكرانيا وباد  الى 
إصرار  يصيب  األميركي  ال��دور  في  اهتزاز  فهناك 
مقابل  اوروب���ا  ال��ى  غازهم  تصدير  على  األميركيين 
الغاز  ب��اس��ت��ي��راد  المانيا  خ��ص��وص��اً  أوروب����ا،  تمسك 
الستيراد  اوروبا  محاوالت  جانب  الى  هذا  الروسي، 
القارة  ال��ى  وال��ي��ون��ان  و»إس��رائ��ي��ل«  مصر  م��ن  ال��غ��از 
االميركي  ال��غ��از  ان  م��رده��ا  هنا  واالس��ب��اب  ال��ع��ج��وز. 
انما يأتي من أمكنة بعيدة المسافات، لذلك فهو شديد 

الغاز األوروبي والشرق اوسطي. الكلفة واعلى من 
فهل يصل لبنان الى تسوية حول صيغته السياسية 
اوروبا  الى  منه  الغاز  الستيراد  مفتوحة  طريقاً  تنتج 

اليه من بلدان اخرى؟ واستيراد ما يحتاج 
الستيراد  وحيدة  وسيلة  الى  اوروبا  تستكين  وهل 
الشرق  مع  اقتصادية  عاقات  نصب  مع  اليها  الغاز 

االميركية؟ بالعنجهية  تمر  ال  االوسط 
الى لبنان مرتبط بصيغته السياسية  الغاز  استيراد 
مع  الحدودي  اللبناني  الغاز  على  االعتماد  وبوسعه 
مربعاً  كيلومتراً   1820 مساحة  من  المحتلة  فلسطين 
من  اك��ب��ر  كميات  ل��دي��ه  ف��إن  ك��ذل��ك  بقليل،  منه  اق��ل  او 
حدوده  وع��ن��د  لقبرص  المواجهة  البحرية  المناطق 
سياسي  لنظام  يحتاج  وه���ذا  س��وري��ة،  م��ع  البحرية 
حالياً.  م��وج��وداً  ليس  وه���ذا  ب���اده،  بمصلحة  يفكر 
ترى  سياسية  حكم  صيغ  لتركيب  تعمل  فالطوائف 
االقتصاد. الغاز وتطوير  اهمية من تصدير  اكثر  انها 

وذلك ألن طوائف لبنان تعتبر ان رئاسة الجمهورية 
هي محتكر للسلطة ومستورد للغاز ومنظم لاقتصاد 

الباد. على  ومسيطر 
رئاسات  حول  يتمحور  اللبناني  الصراع  فإن  لذلك 

والتمثيل. الشخص  مستوى  على  الجمهورية 
السياسي  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  ال��ض��ع��ف  م��دى  ي��ؤك��د  وه���ذا 
يفرض  وال  ال��رئ��اس��ات  أم���ام  ينحني  ال���ذي  اللبناني 
يوفر  ح��ك��وم��ي  س��ي��اس��ي  ف��ري��ق  ض��م��ن  ال��ع��م��ل  عليها 
يصّدق  فمن  جماعي،  بشكل  تحتاجه  م��ا  ك��ل  للباد 
ما  للبنان  توفر  ان  مثاً  تستطيع  ال  سورية  ان  مثاً 
ومن  الشرقيّة.  مناطقها  من  والنفط  الغاز  من  يحتاجه 
الزراعات  اس��ت��ي��راد  ع��ن  ع��اج��زة  س��وري��ة  ان  ي��ص��دق 
تجميعها  أعيد  التي  الصناعات  أنواع  وبعض  اللبنانية 

اللبنانية. االراضي  على 
لبنان  على  االميركية   – الفرنسية  السيطرة  لكن 
“اسرائيل”  وج���ه  ف��ي  ال��ل��ه  ح���زب  وح���رب  ج��ه��ة  م��ن 
ه��ي م��ن ال��ع��ن��اص��ر ال��ت��ي ت��ض��ع س��ي��اس��ة ب���اد األرز 
العدو  خ��دم��ة  وف��ي  والفرنسيين  االميركيين  ي��د  ف��ي 

اإلسرائيلي.
السياسية  قواه  اتفاق  لبنان  من  المطلوب  فإن  لذلك 
االستيراد  هذا  من  تجعل  استيراد  طرق  على  بمجملها 
خدمة  في  السياسات  وليست  السياسات  خدمة  في 

االستيراد.
القارة  ف��ب��إم��ك��ان  األوروب�����ي  ال��م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ام���ا 
عميقة  اقتصادية  عاقات  نسج  األرز  وباد  العجوز 
المواد  ال��غ��از وال��ن��ف��ط وم��خ��ت��ل��ف  ت��وري��د  ت��ق��وم ع��ل��ى 

أوروبا. في  المصنوعة 
الى  اق��ت��ص��ادي��اً  ب��ح��اج��ة  ل��ب��ن��ان  أن  ي��ت��ض��ح  ب��ذل��ك 
اليد  رف��ع  يفترض  وه���ذا  وإي����ران.  وس��وري��ة  اوروب���ا 
حتى  االق��ت��ص��ادي��ة  حركته  وت��وس��ي��ع  عنه  االم��ي��رك��ي��ة 
فلبنان  لتطوره،  األساسية  الوسيلة  اقتصاده  يصبح 
انه  وكما  وسورية  إليران  صغيرة  حركة  مجرد  ليس 
تلبية  الى  ي��ؤدي  بما  إليه  بحاجة  فهما  اليهما  بحاجة 
ال��م��ن��ت��ش��رة م��ن اقصى  ال��س��ك��ان��ي وت��ح��ال��ف��ات��ه  ت��ن��وع��ه 
مع  والبحرية  سورية  مع  حدوده  وحتى  إيران  حدود 

وقبرص. اليونان 

ن�شاطات

} استقبل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط، مساء أول من أمس في كليمنصو، 
سفير تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل وعقيلته ستانيسالفا دوليزيلوفا، في حضور عقيلة جنبالط نورا، 
وتناول البحث المستجدات في لبنان والمنطقة. واستبقى جنبالط ضيوفه إلى مائدة العشاء. وزار جنبالط 

قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث األوضاع العاّمة في البالد.
} استقبل  قائد الجيش العماد جوزاف عون وفداً من نواب بعلبك – الهرمل برئاسة النائب حسين الحاج 

حسن وجرى البحث في شؤون مختلفة.

جنباط مستقباً سفير تشيكيا في كليمنصو أمسقائد الجيش مجتمعاً إلى وفد نواب بعلبك الهرمل  )مديرية التوجيه(

خفاياخفايا

قال دبلوماسّي في مفوضيّة االتحاد 
األوروبّي للشؤون الخارجيّة إن المفوض 
جوزيب بوريل يدرس تشكيل لجنة خبراء 
لبنانيين بالتشاور مع  األطراف السياسية 

الرئيسية للبحث بتطوير صيغة النظام 
السياسي وجعله أكثر مرونة وكيفيّة تخفيف 

التنظيم الطائفي للسلطة من دون المساس 
بتوازنات الطوائف.
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عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  ش��ّدد 
دنيا  في  اللبنانيون  يلعبه  الذي  الدور  »أهمية  على 
االنتشار للمساعدة على إعادة النهوض االقتصادي 
في لبنان والحّد من تداعيات األوضاع الراهنة على 
في  صعوبات  يواجهون  الذين  المقيمين  اللبنانيين 
االقتصاد  إلحياء  »العمل  وأك��د  اليومية«.  حياتهم 
الجميع  داعياً  الليرة«،  قيمة  واس��ت��رداد  اللبناني 
أبناء  سيما  وال  الهدف،  هذا  لتحقيق  »التعاون  إلى 
االنتشار الذين في استطاعتهم لعب دور مهّم في هذا 

المجال«.
في  أم��س  استقباله  خ��الل  ف��ي  ج��اء  ع��ون  ك��الم 
 - اللبنانية  الصداقة  جمعية  من  وفداً  بعبدا،  قصر 
الزيمبابوينية، ضّم نائب رئيس الجمعية المهندس 
اسطنبولي،  أنطوان  المتقاعد  العميد  حسن،  مهدي 
وّنوس،  حسين  الدكتور  عيديبي،  عباس  المحامي 
مراد،  وأحمد  عيديبي  أحمد  المحامي  م��راد،  قاسم 
الذي  »الدور  على  الجمهورية  رئيس  أطلعوا  الذين 
التجارية  العالقات  تعزيز  في  جمعيتهم  تلعبه 

واالقتصادية بين لبنان وزيمبابوي«.
»دور  أن  إل��ى  حسن  لفت  ال��س��ي��اق،  ه��ذا  وف��ي 
العجلة  تحريك  في  ج��داً  مهم  اللبناني  المغترب 
غير  منتجة  استثمارية  مشاريع  وإقامة  االقتصادية 
اللبناني«،  للشباب  عمل  ف��رص  وخلق  مستهلكة 
وقال »لقد أضحى التعاون بين لبنان المقيم ولبنان 
االغتراب  ودول  اللبنانية  الدولة  وبين  المغترب 
النهوض  وطننا  يستطيع  حتى  حتمية  ض��رورة 

والتقدم وتحقيق مصالح مشتركة بين لبنان والدول 
الشقيقة والصديقة«.

 - اللبنانية  ال��ص��داق��ة  »ج��م��ع��ي��ة  أن  وأع��ل��ن 
الزيمبابوية ستعمل على بناء شبكة عالقات واسعة 
مصالح  تحقيق  أج��ل  من  الصديقين  البلدين  بين 
وتعزيز  والثقافي  التجاري  التبادل  ودعم  مشتركة 
وستكون  زيمبابوي،  في  اللبنانية  الجالية  دور 
عالقات  إلقامة  األساس  الحجر  وجهودها  الجمعية 

ديبلوماسية بين لبنان وزيمبابوي«.
ب�«االنتشار  منوهاً  بالوفد،  مرحباً  ع��ون  ورّد 
أن  إلى  مشيراً  العالم«،  دول  مختلف  في  اللبناني 
جبران  النائب  السابق  والمغتربين  الخارجية  وزير 
باسيل »عمل على تسليط الضوء على هذا االنتشار 
مبادرة  إطالق  عبر  المؤسسات،  إطار  في  ووضعه 
لقاًء  يعقد  الذي  اللبنانية  االغترابية  الطاقة  مؤتمر 

سنوياً في بيروت«.
لبنان  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ات  »ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وش���دد 
الجمعية  عمل  »أهمية  إل��ى  الف��ت��اً  وزي��م��ب��اب��وي«، 
ما  بالتوازي مع  السياق  اللبنانية في هذا  والجالية 
ومؤسساتها  الخارجية  وزارة  عبر  الدولة  به  تقوم 
الخارج  في  للبنان  ُرُس��ل  »أنتم  وق��ال  الرسمية«، 
وُرُسل للدولة المضيفة لكم في لبنان، وعبركم تتطور 

العالقات بين الدولتين وتتحسن وتصبح مجدية«.
لبنان ضرورة، وال سيما في  أن »اإلنماء في  وأكد 
األزمة  ظل  وفي  بها  يمّر  التي  الصعبة  الفترة  هذه 
سابق  ال  والتي  اللبنانيون  يعيشها  التي  الكبيرة 

من  ورثناه  ال��ذي  الثقيل  اإلرث  من  جزء  وهي  لها، 
بدأت  التي  األزمات  لتراكم  ونتيجة  السابقة  العهود 
نتيجة  الدولة،  على  ترتبت  التي  الهائلة  بالديون 
زاد  وقد  اإلدارة،  وسوء  العاّمة  األموال  وهدر  الفساد 
هذا العبء بعد الحرب في سورية وإغالق الحدود، 
السوري  للنزوح  الكبير  التأثير  إلى  طبعاً  إضافًة 
إغفال  دون  من  االقتصادية،  القطاعات  مختلف  على 
وصوالً  »كورونا«،  وجائحة  تشرين  تظاهرات  تأثير 
إلى الكارثة الكبيرة التي حلّت على لبنان إثر وقوع 

انفجار مرفأ بيروت«.
أصاف »إن العبء كبير جداً على بلد صغير مثل 
عملته  دع��م  وت��ّم  باإلنتاج،  فقير  اقتصاده  لبنان، 
من  ك��ان  حين  ف��ي  ال��دي��ون،  زي���ادة  عبر  الوطنية 
األجدى دعم الليرة عبر زيادة اإلنتاج الوطني. لذلك 
اللبناني  االقتصاد  إحياء  إعادة  اليوم  نحاول  نحن 
التعاون  إلى  الجميع  وندعو  الليرة،  قيمة  واسترداد 
الذين  االنتشار  أبناء  سيما  وال  الهدف،  هذا  لتحقيق 

في استطاعتهم لعب دور مهّم في هذا المجال«.

عون التقى  جمعية ال�صداقة اللبنانية ـ الزيمبابوينية:

نعمل الإحياء االقت�صاد وا�صترداد قيمة الليرة

مقّر  ف��ي  ب��ّري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  بحث 
السفير   السفير  مع  التينة  عين  في  الثانية  الرئاسة 
المستجدات  آخر  في  علوي،  ياسر  لبنان  في  المصري 
الثنائية  والعالقات  العاّمة  واألوض���اع  السياسية 

اللبنانية المصرية.
المحاسبة  دي���وان  رئيس  ب��ّري  الرئيس  والتقى 
خميس  ف��وزي  العام  والمدعي  ب��دران  محمد  القاضي 
ناصر  الله  عبد  القاضي  الديوان  في  الغرفة  ورئيس 

والقضاة جوزف كسرواني ومحمد الحاج.
تقريراً خاصاً عن عقد  المجلس  وسلّم بدران رئيس 
وحّصة  بوست«  »ليبان  شركة  إلى  البريد  قطاع  تلزيم 
ومالحظاته  الديوان  اقتراحات  مع  التلزيم  من  الدولة 
بما يضمن حقوق الخزينة وذلك على ضوء انتهاء العقد 

آخر الشهر الحالي.
لبنان  في  الغاني  السفير  مع  بّري  الرئيس  وعرض 
هاموند،  أوك��اي  وينفرني  الدكتور  والسودان  ومصر 
لألوضاع العاّمة والعالقات الثنائية اللبنانية الغانّية.

دي��اب  رف���اه  ال��دك��ت��ورة  المجلس  رئ��ي��س  وال��ت��ق��ى 
تحت  أعّدتها  التي  الدكتوراة  رسالة  له  قّدمت  التي 
الزاوية  في  الضائعة  والهوية  المعتقد  »أزم��ة  عنوان 

المعاصرة«.
على صعيد آخر، أجرى الرئيس بّري اتصاالً هاتفياً 
بقاسم حويال معزياً بضحايا حادث السير المرّوع ليل 
منطقة  في  الساحلي  األوتوستراد  على  أمس  من  أول 
زهراء،  األربعة  وأوالده��ا  قبيسي  فاطمة  السعديات: 

آية، ليا وتيا عماد حويال.

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع 
في  بالوكالة  والمغتربين  الخارجية  وزيرة  الوطني 
حكومة تصريف األعمال زينة عكر، اجتماعاً مع رئيس 
القاضي  الجنائية  الهيئة  العسكرية  التمييز  محكمة 
الجنائية  الهيئتين  أعضاء  حضور  في  قزي،  جوني 
شانوحة،  إيهاب  زي��دان،  خالد  العمداء  والجنحية 
جيلبير الحاج، ناجي جبران وفايز مشموشي والعقيد 

الركن باسم عبود.
محكمة  في  األم��ور  مجريات  على  عكر  واطلعت 
التمييز العسكرية منذ تسلّم رئاستها من قبل القاضي 
إلى  واستمعت  الحالي،  العام  من  أّيار  شهر  في  قزي 
 10 عقدت  التي  المحكمة  أعمال  عن  مفّصل  ش��رح 

أّيار و9 جلسات في شهر حزيران،  جلسات في شهر 
تم خاللها بّت  13 ملفاً عالقاً منذ العام 2020 وانتهت 
من بّت كل استدعاءات التمييز العالقة ولم يعد لديها 
ب�25  المحكمة  وفصلت   .2020 العام  منذ  ملف  أي 
يجري  فيما   2021 الحالي  العام  عن  نقض  استدعاء 
العمل على بّت الملفات المتبقية. كما أصدرت محكمة 
التمييز العسكرية سبعة أحكام خالل شهر واحد فيما 

تؤّمن عقد ثالث جلسات أسبوعياً.
به  تقوم  ال��ذي  ال��دؤوب  »العمل  على  عكر  وأثنت 
في  بالسرعة  ونّوهت  وهيئتيها،  ورئيسها  المحكمة 
الظروف  رغ��م  األح��ك��ام  وإص���دار  االس��ت��دع��اءات  بت 

الصعبة الراهنة«.

بّري ت�صّلم من ديوان المحا�صبة
تقريرًا عن عقد تلزيم قطاع البريد 

عكر اطلعت على اأو�صاع 
محكمة التمييز الع�صكرية

»�للقاء �لت�ساوري«: لُتمار�س �لحكومة 

�سالحياتها ك�سلطة �إجر�ئية في ظروف طارئة

كرامي عر�ض االأو�صاع مع  فرونت�صكا:
نحن في االنهيار واقتربنا من االرتطام

أعلن »اللقاء التشاوري«، أن »اللبنانيين يواجهون هذه األيام التباشير األولى 
لأليام األصعب التي تنتظرهم، بدءاً من طوابير الذّل أمام محطات البنزين مروراً 
بفقدان األدوية من الصيدليات، وصوالً إلى أزمة الكهرباء التي تفاقمت وباتت تهّدد 
البالد بالعتمة الشاملة«، مضيفاً »كل ذلك يترافق مع أزمة معيشية حاّدة وارتفاع 
جنوني ألسعار المواد الغذائية واستمرار انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدوالر 

األميركي وانخفاض غير مسبوق في القدرة الشرائية بالليرة اللبنانية«.
وأكد في بيان، أنه »أمام هذا الواقع المؤلم والمؤسف، يربأ بنفسه عن مجاراة 
انزلقوا  الذي  والميثاقي  الدستوري  الجدل  في  الحكومة  المسؤولين عن تشكيل 
االصطفافات  وتكريس  المذهبي  العصب  شّد  إلى  سوى  يهدف  ال  وال��ذي  إليه 
الطائفية وكأننا أمام التحضير النتخابات نيابية وليس أمام تعّثر متواصل في 

تشكيل الحكومة«.
وناشد اللقاء المجلس النيابي »االنحياز إلى وجع الناس واإلسراع في إقرار 
تستفيد  التي  التمويلية  البطاقة  سيما  وال  الوجع،  هذا  من  تخّفف  التي  القوانين 
منها 800 ألف عائلة في لبنان، مع علمنا أن البطاقة هي ليست الحّل السحّري، 

لكن الُكحَل أفضل من العمى«.
إجرائية  كسلطة  صالحياتها  تمارس  ب�«أن  األعمال  تصريف  حكومة  وطالب 
في ظروف طارئة يعيشها البلد وفي ظّل انشغال المسؤولين عن تشكيل حكومة 
والمواثيق«،  والحقوق  الصالحيات  حول  وبصراع  متبادلة  بتحديات  جديدة 
التأكيد »أن ما اوصلنا إلى هذا الجدل البيزنطي هو تعطيل تطبيق اتفاق  مكّرراً 

الطائف والتمادي في تجاهل وتحريف النصوص الدستورية«.
وختم »إن اللبنانيين يعانون ونحن نعيش معهم هذه المعاناة يومياً ونقول 
لمن يمتلكون قرارات الحّل والربط في لبنان اتقوا الله في هذا الشعب. اتقوا الله 

في هذا الوطن«.

العوائق  كل  أن  كرامي،  فيصل  النائب  »الكرامة«  تيار  رئيس  اعتبر 
أمام تشكيل الحكومة داخلية، مشيراً إلى  »أن الجميع يبّشرنا بأنه قد 

اقترب االنهيار ونحن في االنهيار ولكن اقتربنا من االرتطام«.
عمر  الراحل  الرئيس  دارة  في  أمس  استقباله  بعد  كرامي  وق��ال 
العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  البيضاء،  الرملة   - بيروت  في  كرامي 
للوضع  شرح  هناك  »كان  فرونتسكا  يوانا  لبنان  في  المتحدة  لألمم 
االقتصادي واالجتماعي الذي يعاني منه لبنان، وطبعاً العوائق التي 
األفكار  في  تطابق  هناك  وكان  لبنان،  في  حكومة  تشكيل  دون  تحول 
عوائق  هي  لألسف  العوائق  كل  بأن  الحكومة  بتشكيل  يتعلق  ما  في 
داخلية، وعبارة عن طلبات وطلبات مضاّدة وشروط وشروط مضاّدة 
وكل  ستحكم  كيف  الحكومة  هذه  ُشّكلت  إذا  نعلم  ال  الشديد  ولألسف 

هذه الخالفات قد تطفو على السطح«.
جاهز  ال��دول��ي  المجتمع  كل  »أن  تأكيدها  فرونتسكا  عن  ونقل 
أنفسهم،  يساعدوا  أن  أوالً  اللبنانيين  على  ولكن  لبنان  لمساعدة 
والمدخل األساسي ألي مساعدة يجب ان يبدأ بتشكيل حكومة. وهذه 
الحكومة يجب أن تكون حكومة حريصة على الوطن ويجب أن تحظى 

بثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي«.
لمساعدة  لنا  شرحت  »كما  جدية  برامج  وجود  عن  كرامي  وكشف 
األُسر األكثر فقراً في لبنان وما أكثرها في هذه األيام. واستفسرنا منها 
عن مواضيع حّساسة ُتفيد لبنان، خصوصاً موضوع الحدود البحرية 
وموضوع النفط والغاز وموضوع الالجئين السوريين«. وقال »وجدنا 
تطمينات دولية ولكن نعود ونكرر بأن علينا، نحن اللبنانيين، أن نهتم 

هيكل  ببناء  نبدأ  وأن  مسؤولين  فعالً  المسؤولون  يكون  وأن  بأنفسنا 
سابق  سيكون  نتكلم  عندما  المقبلة  والمّرة  أنفسنا.  لمساعدة  حقيقي 
ألوانه كل هذا الكالم بموضوع تشكيل الحكومة لألسف الشديد ويمكن 
قد  بأنه  يبّشرنا  الجميع  أن  خصوصاً  هالحكي«،  كل  »الزم  يعود  أالّ 

اقترب االنهيار ونحن في االنهيار ولكن اقتربنا من االرتطام«.

)داالتي ونهرا( عون متوسطاً وفد جمعية الصداقة اللبنانية � الزيمبابوينية في بعبدا أمس 

عكر مجتمعة إلى رئيس وأعضاء محكمة التمييز العسكرية أمس

)حسن ابراهيم( بري يتسلم التقرير من وفد ديوان المحاسبة في عين التينة أمس  

كرامي وفرونتسكا خال لقائهما أمس
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وهاب والقطان  وعبد الرزاق التقوا حزب اهلل

وهّناأوا بالنتخابات الإيرانية وفوز رئي�سي

وفد من م�سايخ الموحدين الدروز في جبل لبنان

زار ال�سفارة ال�سورية مهّنئًا بفوز الأ�سد

»الأحزاب العربية«: لوقف اإجراءات اإثيوبيا في �سّد النه�سة

والو�سول اإلى اتفاق عادل واللتزام بالقانون الدولي

خلف في لقاء مع المحامين:

لإنقاذ مرفق العدالة وا�سترداد الدولة

ابراهيم السيد وقماطي ووهاب خالل اللقاء أمس

السفير علي عبد الكريم متوسطاً ضو والصايغ وأعضاء الوفد

الطبقة ال�شيا�شية تعرقل ت�شكيل الحكومة

خوفًا من قيام حكومة تطالب بمحاكمتها!

{ عمر عبد القادر غندور*

حاولنا في الساعات الـ 24 الماضية تقّصي مسار أحجية تشكيل الحكومة 
المستحيلة، واستعراض األزمات المتوالدة والمتعاظمة من طوابير السيارات 
واحتكار  دواء،  حبة  عن  بحثاً  الصيدليات  على  واللّف  البنزين،  محطات  على 
اللون  حمراء  بمواد  الدجاج  لحوم  وطبخ  أسعارها،  وجنون  الغذائية  المواد 
وبيعها كلحوم بأسعار رخيصة في الشمال حسب القوى األمنية التي تداهم 
عدداً من المحالت ومالحقة المجرمين، الى مراكمة أطنان النفايات في عدد من 

المناطق في ضاحية بيروت الشرقية، والالئحة تطول وتطول...
إال أّن ما استوقفنا مساء تصريح حاكم المصرف المركزي رياض سالمة 
 1500 بسعر  ال  المحروقات  دعــم  في  المضّي  يستطيع  ال  انــه  فيه  أكــد  الــذي 
ليرة للدوالر وال بسعر 3900 ليرة وال يحق له االستمرار في هدر احتياطي 
بهذا  للمّس  برلماني  تشريع  أّي  من  محذراً  بها،  والمّس  والودائع  المصرف 

االحتياطي!
اعــتــراف صــريــح بهدر  األولـــى، هــو  للمرة  الـــذي نسمعه  الــكــالم   مثل هــذا 
االحتياطي وأموال المودعين لقوله »ال يحق لي االستمرار في هدر احتياطي 
المصرف والودائع«، ونضع ثالثة خطوط حمراء تحت كلمة »االستمرار« ومن 
حق اللبنانيين ان يسألوا عن ضياع أكثر من مئة مليار دوالر أّسست ألضخم 

انهيار لم يحصل إال في لبنان.
ولذلك نفهم لماذا هذا التعثر في تشكيل الحكومة بفعل الشروط والشروط 
أحزمة  لتحقيق  بالتشكيل  المعنية  السياسية  القوى  ترفعها  التي  المضادة 
نيابي  استحقاق  أعتاب  على  الجديدة  الحكومة  في  وجودها  وضمان  األمــان 
مقبل، وبمنع قيام حكومة تحقق في أسباب إفالس الدولة والمواطنين وفضح 
الدولة،  مفاصل  كــّل  في  العام  المال  لصوص  تحمي  التي  الكبيرة  الـــرؤوس 
وجعلت المواطن اللبناني »يحكي مع حاله« ويحلم بالهجرة التي سجلت حتى 
العمر  مقتبل  في  شباب  من  العلمية  الكفاءات  أبــرز  من  لبناني  الف   62 اليوم 

لينضّموا الى 11 مليون لبناني مهاجر في جميع القارات واألصقاع.
وعقود  عقود  مــدى  على  البلد  عافية  امتّصت  التي  السياسية  الطبقة  هــذه 
مصادرة  بعد  معها  المركزي  المصرف  وتواطؤ  الخارج  الى  أموالها  وتهريب 
بمحاكمتها  يطالب  الشعب  بل  وحسب،  بتنحيتها  نطالب  ال  المودعين،  أمــوال 

كشرط أّولي للبدء بإصالح بنيوي من خارج القيد الطائفي...
أما الحديث عن ترشيد الدعم للمحروقات وبعض السلع والدواء وتخصيص 

مليار و 200 مليون دوالر للبطاقة التمويلية، فهي ترقيعات ال تبني وطناً...

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

 �شناديق »ال�شاباك« ال�شوداء...!

{ شوقي عواضة

عودة  وتــيــرة  تتصاعد  لــم  الخيام(  )جـــّزار  فــاخــوري  عامر  العميل  عــودة  منذ 
العمالء وحسب بل إّن األمر تعّدى ذلك حتى وصل إلى مبادرة البعض للتّواصل 
األزمـــات  ظــّل  فــي  سيّما  ال  عليه،  خدماتهم  وعـــرض  »اإلســرائــيــلــي«   الــعــدو  مــع 
االقتصادّية والفوضى التي تعّم لبنان وتوّفر وسائل التواصل المتعّددة واعتماد 
أساليب  سقوط  بعد  والمهّمات  األمــوال  وتسليم  المراسالت  في  جديدٍة  أساليب 
البريد  من  األمنيّة،  واألجهزة  المقاومة  أمن  جهاز  أمام  »اإلسرائيلية«  المخابرات 
التقليدّية. وفي ظّل غياٍب كامل  الميت والصندوق األسود وغيرها من األساليب 
سيادّي  بلٍد  أّي  في  للقانون  وفقاً  تقتضي  التي  والقضائيّة  القانونيّة  للمحاسبة 
ومستقّل أن ال يتّم التّهاون في محاسبة ومحاكمة كّل من تسّول له نفسه االتصال 
بالعدو والتّعامل معه، حيث فرض التدّخل الّسياسي بالقضاء والّضغوط األميركيّة 
العدو وارتفاع نسبة  التعامل مع  البعض على  التي تمارس عليه نوعاً من تحفيز 

المتعاملين.
فهم  تصنيفهم  أردنا  ما  إذا  الذين  العمالء  من  جديدٍة  فئٍة  عن  نتحّدث  هنا  نحن 

كالتالي:
1 ـ العمالء الّسابقون الفاّرون إلى داخل الكيان الّصهيوني في فلسطين المحتلة 
العدو وضمن  أغلبيتهم تخدم في جيش  تزال  والذين ال   2000 إّبــان تحرير عام 

بعض وحداته الخاّصة.
الجنسيّة  )الجنسيّة اإلسرائيلية( وال زالوا يحملون  الذين يحملون  العمالء  ـ   2

اللبنانية ولهم امتيازات نتيجة خدماتهم للعدو حتى اآلن.
3 ـ المتطّوعون الجدد وهم الفئة األحدث التي تقّدم بكامل رغبتها على التّواصل 

مع العدو وأجهزته عارضة خدماتها الخيانيّة.
توّفر األدلة القاطعة التصالهم بالعدو لم يخضعوا  من  بالّرغم  بهم  مشتبه  ـ   4

للتّحقيق أو المساءلة.
الملفات  هــذه  متابعة  فــي  األمــنــيــة  األجــهــزة  تبذله  الـــذي  الجهد  مــن  وبــالــّرغــم 
ومالحقتها إال أّن تلك الجهود تذهب هباء الّريح نتيجة لعدم محاكمتهم أو التّحقيق 

معهم نتيجة للّضغوط التي يتعّرض لها القضاء.
الفاخوري(  )ي.  العسكري  القضاء  توقيف  هو  اليوم  العمالء  مسلسل  وجديد 
إلى فلسطين  فّروا  بالتّواصل مع عمالء  به  أّول  بعد االشتباه  وهو برتبة عريف 
2000، وبالتحقيق األّولي معه اعترف ي. الفاخوري بأّنه يتواصل  المحتلّة عام 
الفاّرة مع العمالء في فلسطين المحتلة،  المّدعى عليها ليلى مطر  منذ سنتين مع 
العميل  الــذي خدم في صفوف جيش  أبو راشــد  العميل جان جــورج  أرملة  وهي 
المّدعى عليها ليلى  أنطوان لحد. وأضاف فاخوري بأّن عالقته توّطدت بالعميلة 
 2000 عــام  عائلتها  مع  المحتلّة  فلسطين  إلــى  هروبها  تفاصيل  له  وروت  مطر 
وأخبرته بأّنها تقيم مع ابنها الياس جورج أبو راشد الذي يخدم في جيش العدو 
»الموساد«  مع  العمل  الفاخوري  ي.  على  مطر  العميلة  واقترحت  »اإلسرائيلي«. 
طالبة منه أن يصّور مراكز تابعة لحزب الله مقابل مبالغ ماليّة، مقترحة لقاءه معها 

في تركيا.
اعترافات سرعان ما نكرها الفاخوري رغم اعترافه األّولي بأّنه أرسل لها صوراً 
له ضمن مهّمة مع قّوات »اليونيفيل« في جنوب لبنان، وأّكد الفاخوري أّنه تسلّم من 
العميلة مطر مبلغ ألف دوالر أميركي  باليد على ثالث دفعات تسلّمها دفعة أولى 
دوالر تسلّمها من مطرانيّة انطلياس،   400 الثانية  والّدفعة  أميركي  دوالر   300
وأّما الدفعة الثالثة فكانت بقيمة 300 دوالر من خالل المّدعى عليه المطران )م ط. 
ح( الذي دخل إلى فلسطين المحتلّة ليتسلّم المبلغ من العميل الفاّر جريس الياس 
التي  القضية )م. ريشا(  الّشاهدة في  أّكدته  المحتلة، وهذا ما  ريشا في فلسطين 
أخبرها شقيقها العميل الفاّر بأّن مطراناً يدخل إلى )إسرائيل( سيسلمها المبلغ مع 
دواء كانت طلبته منه، وبالفعل التقت المطران قرب حلويات كنعان وكان يرتدي 
زّيه الّديني وتسلّمت دفعتين من المطران حّولت لفاخوري الّدفعة األولى عبر أحد 

مكاتب تحويل األموال وسلّمته الدفعة الثّانية باليد.
إلــى حــدٍّ ما قضية  المطران طــوي ملفه وهــي قضية تشبه   االّدعـــاء على  وبعد 
الّصهيوني شلومو عمار  الكيان  التقى بكبير حاخامات  الذي  المعّمم علي األمين 
لدى  بحّقه  إخــبــار  تقديم  ورغــم   .2019 عــام  البحرين  فــي  المؤتمرات  أحــد  فــي 
المحكمة العسكرّية في 25-6-2020 وبعد مرور عام على اإلخبار الذي ال يزال 
محفوظاً في أدراج المحكمة العسكرّية دون استدعاء األمين أو فتح تحقيق معه أو 

حتّى تقديم أّي إجابة على اإلخبار.
أصبحت  حتى  الوطن  خيانة  على  التّحفيز  من  المزيد  الــى  أّدى  التّراخي  هــذا 
العمالة وجهة نظر وأصبح العمالء يتمتعون بحصانٍة ديبلوماسيّة، وإذا ما استمّر 
أنفسهم  قّدموا  الذين  للمقاومين  الوتيرة فلربما نشهد محاكماٍت  الحال على هذه 
التّدخالت  وبعض  األميركيّة  والتّدخالت  الّضغوط  وما  للوطن.  فداء  وأرواحهم 
الّسياسيّة في الداخل في القضاء إاّل شاهد على إضعاف الجسم القضائي وتوهينه 
للعدو ال  أنفسهم  للخيانة وتجنيد  المبادرة  النّفوس على  وتحفيز لبعض ضعاف 
سيّما في ظّل ما يمّر به لبنان من أزمات. والّشواهد التاريخيّة كثيرٌة على معاقبة 

من أجرموا بحّق الوطن من فرنسا إلى الجزائر إلى أّي دولة.
باعوا  الذين  مع  تهاون  ال  ان  وتقول  تحكم  واحــدة  قاعدة  هناك  الخالصة  في 
حطاماً  يصبح  أن  كاد  لوطن  عّزة  من  بقي  ما  فاحفظوا  أوطانهم  وخانوا  شرفهم 

وابنوا وطناً أساسه العدل في الّرعيّة.

المجلس  العربي« وئام وهاب رئيس  زار رئيس حزب »التوحيد 
السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، في حضور نائبه 
على  األوض��اع  المجتمعون  وتناول  قماطي  محمود  السابق  الوزير 

الساحتين المحلية واإلقليمية.
وبعد اللقاء، هّنأ وهاب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ب�«اإلنجاز 
إبراهيم  الرئيس  انتخاب  في  الشعبية  المشاركة  عبر  التاريخي 
»هذا  أن  معتبراً  اإليرانية«،  اإلسالمية  للجمهورية  رئيساً  رئيسي 
اإلسالمية  الجمهورية  حققتها  أخرى  إنجازات  الى  ُيضاف  اإلنجاز 

اإليرانية وليس آخرها«.
اإلعالمي،  وه��اب  مكتب  عن  بيان  بحسب  المجتمعون،  وق��ّوم 
االنتخابات التي حصلت في سورية حيث فاز الرئيس بشار األسد في 
استفتاء شعبي كبير »ما ُيظهر أن المعركة التي خيضت على سورية 
الذي لحق  الكبير  الدمار  إذا استثنينا مشروع  كانت نتيجتها صفراً 
بموقع  المؤمنة  القوى  كل  ودعم  السوريين  بجهود  ولكن  بسورية، 
سورية ستعود سورية كما كانت، ولكن اليوم كل القوى المقاومة في 
المنطقة تتقدم بشكل ممتاز - وإن شاء الله - االتفاق النووي اإليراني 
السلمية  النووية  الطاقة  استعمال  من  إيران  منع  قدرة  عدم  سيؤكد 
ألغراض التطور والعلم في المنطقة، وحتماً سيكون موقع الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية مختلفاً عما مضى«.
تقضي  ب���«ت��س��وي��ة  وه���اب  ط��ال��ب  اللبناني  ال��ش��أن  وف��ي 

الناس  قضايا  في  والنظر  حكومة  تشكيل  إلى  الجميع  بذهاب 
وفي  والصيدليات  المحالت  وفي  المحطات  على  يقفون  وكيف 
مع  والضمير  الشرف  من  القليل  هناك  وليكن  المستشفيات، 
السياسة ال أكثر وال أقل ونذهب إلى تشكيل حكومة جدية، على 
إلى  لنصل  المقبلة  المرحلة  نقطع  أن  خاللها  من  نستطيع  األقل 
يستفيد  أن  يجب  والتي  المنطقة  في  القادمة  الكبرى  التسوية 

منها لبنان«.
كما زار رئيسا جمعية »قولنا والعمل« الشيخ أحمد القطان وحركة 
السياسي  المجلس  ال��رزاق  عبد  ماهر  الشيخ  والوحدة«  »اإلص��الح 
لحزب الله، والتقيا مسؤول الملف اإلسالمي الشيخ عبد المجيد عّمار، 
الساحتين  على  السياسية  التطورات  آخر  في  المجتمعون  وبحث 

الداخلية واإلقليمية.
وبعد اللقاء، أكد القطان »الديمقراطية الممّيزة التي لمسناها في 
التي نعتبرها  االنتخابات  اإليرانية من خالل  الجمهورية اإلسالمية 
ثورة بكل ما للكلمة من معنى، فهي ثورة على مستوى الديمقراطية 
للرئيس  وبارك  يمثله«.  لمن  الشعب  اختيار  مستوى  وعلى  الحقة 

الجديد الشيخ إبراهيم رئيسي.
من جهته، أكد عبد الرزاق ضرورة الوحدة بين كل مكونات الشعب 
أن  بالمقاومة وإنجازاتها، ونعتقد  اللبناني. وقال »نحن متمسكون 

وجودها يشّكل مظلّة استقرار وأمن في لبنان«.

ورئيس  ضو  صالح  الشيخ  والتواصل  اإلرشاد  زار رئيس جمعية 
الحركة اإلصالحية اللبنانية رائد الصايغ على رأس وفد من مشايخ 
طائفة الموحدين الدروز في جبل لبنان سفير سورية في لبنان علي 
بوالية  األسد  بشار  الدكتور  الرئيس  بفوز  للتهنئة  علي  الكريم  عبد 

رئاسية جديدة.
وقال ضو بالمناسبة: تشّرفنا بهذه الزيارة الكريمة لسعادة السفير 
االستحقاق  خالل  من  الديمقراطي  الوطني  بالعرس  بالتهنئة  لنتقّدم 
الشعب  ووع��ي  إرادة  عن  والمعّبر  المظفر  الكبير  والفوز  االنتخابي 
عبرت  التي  والمخلصة  الشجاعة  وقيادته  لوطنه  ووفائه  السوري 
بالوطن وفي أصعب الظروف التي تمثلت بالحرب الكونية عليها إلى 
رأسها  وعلى  وقيادتها  البطل  جيشها  على  باتكالها  وذلك  األمان،  بّر 

القائد الفذ الصلب الحكيم الرئيس بشار األسد.
وتابع ضو: بانتصار سورية انتصرت األمة العربية على مشاريع 
التفتيت تحت عنوان »الربيع العربي« وأمواله المسمومة، والذي كان 

خريفاً ووباالً على االمة بكاملها.
بها  أحاط  التي  الحفاوة  على  الكريم  عبد  علي  السفير  ضو  وشكر 
التعاون والتكامل بين  الى  البيت، وندعو  أهل  أننا من  الوفد، خاصة 
اللبنانية  الحكومتين  بين  السوية  العالقة  خالل  من  وسورية  لبنان 

والسورية لما فيه خير البلدين دون الوقوف عند من لم يرتضوا ذلك 
غير  إليه  يرتهنون  والذين  معه  ومصالحهم  الخارج  ألجندات  إنفاذاً 
هي  واللبنانيين  لبنان  فمصلحة  التاريخية،  شعبنا  بمصلحة  آبهين 
بالتعاون واالنفتاح على األشقاء العرب وفي طليعتهم سورية حيث ال 

عروبة من دون سورية«.
قال:  الصايغ  رائد  اللبنانية  اإلصالحية  الحركة  رئيس  جهته  من 
عن  الدفاع  في  القومية  الطليعة  المعروفية  العشيرة  كانت  »لطالما 
العروبة وقضايا العرب، وألننا أهل الوفاء واألصالة لن ننسى لسورية 
التي فرضت عليهم، ولوال  الحرب  إبان  الجبل  أهل  الى جانب  وقفتها 
ذاك الدعم الذي قّدمه الجيش السوري ألهل الجبل بقرار استراتيجي 
من الرئيس الراحل حافظ األسد، لكان الدروز كجماعة في مهب ريح 

التنكيل والتهجير، وهذه حقيقة تاريخية ال ينكرها اال كّل جاحد«.
والصايغ  ضو  بالشيخ  الكريم  عبد  علي  السفير  رحب  جهته  من 
ومواقفهم  ال��دروز  الموحدين  طائفة  بمناقب  مشيداً  المشايخ،  ووفد 
أّن لبنان وسورية شعب واحد في  الوطنية والقومية المشّرفة، وأكد 
دولتين، واّن سورية كانت وستبقى ساعية لتعزيز العالقات األخوية 
بين البلدين، ألّن ما يصيب لبنان يصيب سورية الحريصة على وحدة 

لبنان وسيادته وازدهاره واستقالله«.

دانت األمانة العاّمة للمؤتمر العام لألحزاب العربية اإلجراءات 
اإلثيوبية في ما يتعلق بسّد النهضة، معتبرًة أن »ذلك يشكل اعتداًء 
مباشراً على مصر والسودان واعتداء على األمن القومي العربي« 
في  والسودان  مصر  في  شعبينا  »مع  الكامل  تضامنها  وأعلنت 

وجه اإلجراءات اإلثيوبية الجائرة«.
قاسم  العربية  لألحزاب  العام  للمؤتمر  العام  األمين  وأعلن 
صالح في بيان، أن هذه األحزاب »تنظر بقلق شديد إلى استكمال 
74 مليار متر مكعب ما يشكل  إلى  السّد وزيادة سعته  بناء هذا 
خطراً داهماً على الوجود الحضاري والبشري لمصر والسودان«.

وضغط  تهديد  أداة  المياه  لجعل  يمتد  »ذل��ك  أن  واعتبر 
ما  الشقيقتين،  للدولتين  الوطني  االستقالل  على  إستراتيجية 
الوطني  القرار  وارتهان  الوطنية  السيادة  انتقاص  إلى  ي��ؤّدي 
لمصر والسودان فضالً عن كونه يشكل تهديداً لحقوق الشعبين 

المصري والسوداني في الحياة«.
وطالب »الحكومة اإلثيوبية باحترام حسن الجوار، وضرورة 
إيقاف المشاريع المتعلقة بسّد النهضة بشكل فوري وصوالً إلى 
اتفاق عادل والتوقيع على التعهدات الخاصة بااللتزام بالقانون 

الدولي واالتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل«.
ورأى »في على عدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر 
تحقيقاً  والسودان،  مصر  المصب  دولتي  موافقة  بعد  إالّ  النيل 
والمصب  المنبع  دول  بين  التاريخي  اإلستراتيجي  للتوازن 
وصون حقوق مصر والسودان وإرادتهما وسيادتهما«. وطالب 
اتفاق ملزم  المصرية والسودانية ب�«التمسك بتوقيع  السلطات 
واإلدارة  السّد  ملء  شروط  على  وإثيوبيا  والسودان  مصر  بين 
المشتركة له بعد أن تكتفي بسعة تخزينية ال تتجاوز 14 مليار 

متر مكعب«.
أي  رفض  »وجوب  إلى  والسودانية  المصرية  السلطات  ودعا 
ملزم  دولي  اتفاق  إلى  وصوالً  العمل  وضرورة  موقتة،  اتفاقيات 
يتضمن جميع األمور الفنية المتعلقة بسالمة السّد بعد االطالع 
على سائر التصميمات وعملية التنفيذ كافة«. كما طالب ب� »النّص 
كما  سلعة  إلى  وتحويلها  المياه  بيع  تجريم  على  قاطع  بشكل 
ُتخطط إثيوبيا، وااللتزام التام من قبل الدول الثالث بعدم توصيل 
مياه نهر النيل مطلقاً وفي أي وقت وال بأية كمية خارج حدود دول 

الحوض، وعلى وجه التحديد للعدو الصهيوني الغاصب«.

ُعقد لقاء للمحامين مع نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم 
الكبرى في بيت  القاعة  المحامين، في  خلف وأعضاء مجلس نقابة 
تم  التي  الكبرى«  المحامين  »انتفاضة  سياق  في  أمس،  المحامي 

إطالقها في 8 حزيران الحالي.
للنقيب  ع��رض  تخلّله  »اللقاء  أن  بيان،  في  النقابة  وأف���ادت 
المحامين  إضراب  لخلفية  العديدة  التراكمية  لألسباب  وللمجلس 
المستمّر منذ أكثر من 25 يوماً، وذلك لحين تصحيح القضاء العالقة 
مع نقابة المحامين والتوقف عن تخّطي قانون تنظيم مهنة المحاماة. 
كما تخلّله إعالن النقيب لخطوات جديدة النتفاضة المحامين ومنها 
منّصة  خ��الل  من  يعمل  ال��ذي  النقابة،  في  العدالة  مرصد  إط��الق 
إذ  النقابة،  في  المعلوماتية  مركز  قبل  من  استحداثها  تم  إلكترونية 
التي  المخالفات  الذكية، كل  المحامون عليها، على هواتفهم  يسجل 
وتتّم  وخارجها.  العدل  قصور  في  مهنتهم  تأدية  خالل  رصدها  يتّم 
ليتم من  النقابة وفرزها  من قبل  إلكترونياً  المخالفات  معالجة هذه 
بعد ذلك مالحقتها وفقاً لألصول وأمام المراجع المختصة، وإن هذا 

المرصد سيساهم حتماً في تفعيل العمل القضائي في عملية رصد 
دائمة«.

في  المحامين،  وشجون  شؤون  في  البحث  جرى  »كما  وأضافت 
المحامين  اإلستثنائية، في نقاش صريح ومفتوح مع  الظروف  ظّل 
المجلس  من  المحامين  نقابة  تلقي  عن  اإلع��الن  وتم  الحاضرين. 
المبادرة  وهذه  القضاء،  استقاللية  قانون  إقتراح  مسوّدة  النيابي 
هذه  على  مالحظاتها  تضع  أن  على  إيجابية،  بكل  النقابة  تلقفتها 
ذلك  بعد  من  ليتم  النيابي،  المجلس  إلى  سريعاً  وتعيدها  المسوّدة 

إقرار القانون«.
أركان  تداعي  »ضرورة  عن  المحامين  نقيب  أعلن  الختام،  وفي 
بيروت  في  المحامين  ونقابتا  العدل  وزارة  وهم  العدالة،  مرفق 
في  قّمة  لقاء  إلى  القضائيون،  والمساعدون  والقضاة  وطرابلس 
العدالة  إنقاذ مرفق  التباحث في سبيل  أسرع وقت ليتم من خالله 
خطوات  ُتعلن  أن  على  للدولة،  واسترداداً  الناس  لحقوق  وإحقاقاً 

أخرى تباعاً«.

ال�سفياني غادر بعد زيارة

للبنان و�سورية ولقاءات حافلة
غادر رئيس المؤتمر العربي العام »متحدون ضّد التطبيع« خالد السفياني 
 35 ضّم  وف��داً  خاللها  في  ت��رأس  وسورية،  لبنان  إلى  زي��ارة  بعد  بيروت، 
وشارك  عربية،  دولة   15 من  وبرلمانية  وحزبية  سياسية  عربية  شخصية 
فيه األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية عضو المجلس األعلى في 
الحزب السوري القومي االجتماعي قاسم صالح، وذلك في »ذكرى انتصار 
المقاومة في لبنان« في تموز 2006، وهّنأ الفصائل الفلسطينية بانتصارات 
معركة »سيف القدس« وانتفاضة كّل فلسطين انتصاراً للقدس واألقصى وكّل 
المقدسات، كما هّنأ القيادة السورية بإنجاز االستحقاق الرئاسي وانتخاب 

الدكتور بشار األسد رئيساً.
وفي لبنان، أجرى الوفد سلسلة لقاءات، شملت رئيسي الجمهورية العماد 
ميشال عون وحكومة تصريف االعمال الدكتور حسان دياب وسفراء فلسطين 

والجمهورية اإلسالمية اإليرانية وسورية.
كما التقى الوفد كالً من نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم 
عّمار  السابق  النائب  الحزب  في  والدولية  العربية  العالقات  ومسؤول 
الموسوي، األمين العام التحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حّمود، إلى رؤساء 
وممثلي األحزاب والمنّظمات اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
اإلسالمي«،  و«الجهاد  »حماس«  وحركتي  الفلسطينية  القوى  وتحالف 

والحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األّمة.
وأمضى الوفد يوماً في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلة.

المستشارة  حضور  في  األسد،  بشار  الرئيس  الوفد  التقى  سورية،  وفي 
الخاصة في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، والتقى أيضاً األمين 
القطري المساعد لحزب البعث هالل هالل ووزير الخارجية السورية الدكتور 

فيصل المقداد.
وعقد الوفد لقاًء مع رؤساء وممثلي الفصائل الفلسطينية في سورية.

القومي  للمؤتمر  عاماً  منسقاً  بصفته  السفياني  عقد  أخ��رى  جهة  من 
جرى  حيث  للمؤتمر،  اإلداري��ة  للجنة  اجتماعين  بيروت،  في  اإلسالمي   -
التداول في األوضاع العربية الراهنة، ووّقع االتفاق على عقد لقاء حضوري 
في  البحث  وجرى  المناسبين،  والظرف  الوقت  في  للمؤتمر  المتابعة  للجنة 

التحضيرات للدورة ال�11 للمؤتمر.

اجتماع تن�سيقي في الداخلية 

ب�ساأن النقل والمعاينة الميكانيكية
عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف األعمال العميد محمد 
األشغال  وزيري  حضور  في  الوزارة،  في  مكتبه  في  تنسيقياً  اجتماعاً  فهمي 
األعمال ميشال نجار  العاّمة والنقل والزراعة والثقافة في حكومة تصريف 
طليس  بسام  البّري  النقل  قطاع  نقابات  اتحادات  رئيس  مرتضى،  وعباس 
النقل  قطاع  واق��ع  ع��رض  خالله  في  ج��رى  النقل،  ات��ح��ادات  عن  وممثلين 

والمعاينة الميكانيكة.
بعد االجتماع قال طليس »اتفقنا على ثوابت وعناوين أساسية، حيث إننا 
معالجة  إلى  إضافًة  البّري،  النقل  قطاع  يعانيه  ما  كل  معالجة  إلى  ذاهبون 
المواضيع، من  الخارجي والصهاريج والبّرادات، وناقشنا كل  النقل  مسألة 
رفع الدعم إلى المعاينة الميكانيكية التي ُيعمل على معالجة إشكاليتها، وهي 
أصبحت بيد لجنة األشغال العاّمة والنقل والمجلس النيابي والحكومة ممثلًة 

برئيسها«.
وتابع »لقد وافق الوزراء على تشكيل لجنة تعمل على نحو يومي وقوامها 
ورئيس  الزراعة  لوزارة  العام  والمدير  والبحري  البّري  للنقل  العام  المدير 
مجلس إدارة المدير العام لمصلحة تسجيل السيارات وممّثل عن قوى األمن 
الداخلي يختاره  وزير الداخلية، فضالً عن لجنة مصّغرة جداً من قطاع النقل 
البّري. وقد تم االتفاق على إعطاء رخص خاصة بصغار المزارعين التي على 
أساسها يتم تسجيل السيارات الزراعية، حيث سُتعّدل الرخصة من سنة إلى 

3 سنوات«.

عّداد كورونا يعاود الرتفاع  

وتحذير من ال�ّساللة الهندية
عاود عّداد كورونا االرتفاع، وسط صدور تحذيرات ألخصائيين بأن الوباء 

المتحّور إلى ما ُيعرف بالُساللة الهندية، لن يتأّخر وصوله إلى لبنان.  
 147 العاّمة أعلنت في تقريرها أمس عن تسجيل  وكانت وزارة الصّحة 
اإلجمالي  العدد  ليصبح  وافدة(  و23  محلية   124( بكورونا  جديدة  إصابة 
لإلصابات 543698. كما أعلنت تسجيل 4 حاالت وفاة جديدة، وبذلك يصبح 

العدد اإلجمالي للوفيات 7829.
بيروت  إلى  وصلت  لرحالت   PCR فحوص  باستكمال  الوزارة  وأفادت 
وأظهرت  الحالي،  حزيران  و20  و19  و18   17 المطار بتاريخ  وأُجريت في 
النتائج وجود 52 حالة إيجابية، مع اإلشارة إلى أن النتائج ُتبلّغ شخصياً 

للوافدين في فترة تراوح بين 24 و48 ساعة كحد أقصى.
عن  الجامعي«  الحريري  رفيق  ل�«مستشفى  اليومي  التقرير  صدر  كذلك، 

آخر المستجدات حول فيروس كورونا  وفيه:
عدد اللقاحات التي أُجريت في مركز لقاح كوفيد 19-:

Pfizer: 414
AstraZeneca: 355

 - عدد الفحوصات التي أُجريت داخل مختبرات المستشفى خالل ال�24 
ساعة المنصرمة: 323 فحصاً.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى 
للمتابعة: 10.

ساعة  ال�24  خالل  كورونا  بفيروس  بإصابتها  المشتبه  الحاالت  عدد   -
المنصرمة: 2.

ال�24  خالل  المستشفى  داخل  المتواجدين  المرضى  شفاء  حاالت  عدد   -
ساعة المنصرمة: 0.

حتى  البداية  منذ  المستشفى  داخل  من  مرضى  شفاء  حاالت  مجموع   -
تاريخه: 1197 حالة شفاء.

العزل بعد  إلى وحدة  المرّكزة  العناية  نقلها من  تّم  التي  الحاالت  - عدد 
تحسن حالتها: 1.

- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 3.
- حاالت وفاة: 0.

الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى  داخ��ل   19  - كوفيد  لقاح  مركز  إن 
بخدمتكم من االثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070 رقم الواتساب 70056182«.
إلى ذلك، قال مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس األبيض أّن »كورونا 
أّن  إلى  ولفت  بأمان«.  لسنا  أننا  يعني  فهذا  يتحّور  هو  وطالما  ينتِه  لم 
»الُساللة الهندية لن تتأخر قبل أن تصل لبنان طالما الوضع غير مضبوط 

في المطار«.

الأ�سعد: حاكم المركزي يت�سّرف

على هواه دون ح�سيب اأو معار�سة 
سأل األمين العام ل�«التيار األسعدي« المحامي معن األسعد » في تصريح 
أمس »هل معقول أن يكون هناك مسؤول واحد يّدعي أنه لبناني، ويتحّمل 
حقوقهم؟«،  وسلب  وتجويعهم  وإفقارهم  مواطنيه  إلذالل  اليومية  المشاهد 
هّم  ال  وهي  لبنان،  إلى  ينتمي  الحاكمة  المنظومة  هذه  من  أحد  ال  »أن  مؤكداً 
عندها سوى الحفاظ على مواقعها السلطوية وحماية ثرواتها المكّدسة على 
الحاكمة  والمالية  السياسية  السلطة  ترى  »أال  وتساءل  عقود«.  ثالثة  مدى 
أن حاكم مصرف لبنان، يلعب دور حاكم لبنان الفعلي ويتصّرف على هواه 
فيفتح اعتمادات لمن يشاء ويمنعها عمن يرغب من محاسبة أورقابة وآخر 
سماحه بارتفاع سعر رغيف الفقراء والدواء وحليب األطفال من دون حسيب 

أو معارضة«.
)حسان  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  يرحم  لن  التاريخ  »أن  ورأى 
دياب(، ألنه وضع حساباته الشخصية والمذهبية فوق حساباته الدستورية 
في  حكومته  أن  ويبّرر  يتذّرع  ينهار  والبلد  يزال،  وال  واإلنسانية،  والوطنية 
قد  قرارات  ألخذ  واحدة،  جلسة  حتى  يعقد  ال  حتى  األعمال  تصريف  مرحلة 

تخّفف من معاناة الشعب«.
على  عقوبات  بفرض  و«تهديده  األوروب��ي  االتحاد  موفد  زيارة  أّن  ورأى 
السلطة الحاكمة ال قيمة لها، في الوقت الذي يفاوضها فيه لتشكيل الحكومة 
انتهت  ألنها  معاركها،  آخر  تخوض  السلطة  »أن  وأك��د  إنتاجها«.  وإع��ادة 
من  أكثر  ليس  هو  األهلية  بالحرب  تهويلها  وأن  الدولة  بانهيار  الرتباطها 
ترهيب، وألن أي حرب تحتاج إلى تمويل اجنبي وهذا غير متوافر، ألن لبنان 
االنجرار خلف  الشعب ب�«عدم  الدولي«، مطالباً  االهتمام  ليس على خارطة 
الخطاب الطائفي والمذهبي التحريضي، ألن هذا غير موجود، والصراع هو 
تشكيل  المكلّف  بالرئيس  التمسك  هو  والدليل  والتحاصص،  المصالح  على 

الحكومة«.
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�سيا�سة 4

فل�سطين

جبرين  الخليل  محافظ  بحث   {
كوريا  جمهورية  ممثل  م��ع  ال��ب��ك��ري 
جن   - س��ي  فلسطين  ف��ي  الجنوبية 
سونغ واقع المحافظة على المستويات 
الصهيونية  االنتهاكات  ظل  في  كافة، 
ومدينة  عموما  المحافظة  أبناء  بحق 
في  األذان  ومنع  خ��ص��وص��اً،  الخليل 
المسجد اإلبراهيمي الشريف والتضييق 
الع��ت��داءات  إض��اف��ة  المصلّين،  على 
البلدة  قلب  في  المتكررة  المستوطنين 
جانب  إلى  الخليل،  مدينة  من  القديمة 
جائحة  وت��داع��ي��ات  الوبائّية  الحالة 

كورونا.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء ال���ذي ُع��ق��د ف��ي دار 
المحافظة، ممثلون عن الوكالة الكورية 
للتعاون الدولي »كويكا« ورئيس بلدية 
الخليل تيسير أبو اسنينة، ورئيس غرفة 

تجارة وصناعة الخليل عبده ادريس.
وأكد البكري عمق العالقة الفلسطينية 
الكورية، مثمناً الدعم الكوري للعديد من 
المشاريع التنموية. وأشار البكري الى 

أهمية تعزيز برامج التبادل الثقافي.
بدوره، أكد سي جن سونغ دعم بالده 
العدالة  تحقيق  وض���رورة  لفلسطين 

للشعب الفلسطيني.
} هنأ عضو اللجنة المركزية لحركة 
للعالقات  ال��ع��ام  ال��م��ف��ّوض  »ف��ت��ح«، 
عباس  الشعبّية  والصين  العربّية 
زكي، أمين عام جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية أبو الفضل البعجي، لمناسبة 
المجلس  مقاعد  بأغلبّية  الجبهة  فوز 

النيابي في الجزائر.
إن  التهنئة،  رسالة  في  زك��ي  وق��ال 
على  ثابتة  ال��دوام  على  كانت  الجزائر 
مواقفها تجاه القضية الفلسطينية رغم 
كل المتغيرات التي حدثت وتحدث في 
المنطقة، فهي تنهض وتزهو من جديد، 
العريقة،  لجبهته  شعبها  وينتصر 
تاريخهم  إل��ى  المناضلون  وي��ن��ح��از 
وإرادتهم الحرة التي تجسدت تاريخياً 
الجزائرّية،  الوطني  التحرير  جبهة  في 
االستعمار  وهزمت  الثورة  فّجرت  التي 
االستقالل  علم  ورف��ع��ت  ال��ف��رن��س��ّي، 
وعززت السيادة الوطنّية على األراضي 

الجزائرّية.

ال�سام

} أكدت الكاتبة التشيكية كاترجينا 
التركي  النظام  رئيس  أن  بارجيكوفا 
على  خطراً  يمثل  أردوغ��ان  طيب  رجب 
العدوانية  تدخالته  بسبب  أوروب���ا، 

الخطيرة في شؤون الدول األخرى.
نشرته  مقال  في  بارجيكوفا  وقالت 
ليستي  بريتسكي  م��وق��ع  ف��ي  أم���س، 
في  يتدخل  »أردوغ���ان  إن  االلكتروني 
والعراق  لسورية  الداخلية  الشؤون 
دول  وفي  والصومال  والسودان  وليبيا 
وأذربيجان  أفغانستان  مثل  أخ��رى 
ومخادع  ماكر  بشكل  أوروبا  في  وحتى 
تقديم  م��ث��ل  مختلفة  ذرائ����ع  وت��ح��ت 
أو  واق��ت��ص��ادي��ة  إنسانية  م��س��اع��دات 

بذريعة مواجهة اإلرهاب«.
ه��ذه  إن  ب��ارج��ي��ك��وف��ا  وأض���اف���ت 
على  للتغطية  تهدف  الواهية  الحجج 
سياساته وممارساته القائمة على إثارة 
الفوضى وحالة عدم االستقرار وتمويل 
التنظيمات اإلرهابية بما فيها »داعش« 

واستخدام الالجئين البتزاز أوروبا.

العراق

االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  كشفت   {
التحقيق  محكمة  إص���دار  ع��ن  أم���س، 
النزاهة  قضايا  في  بالنظر  ة  المختصَّ
في محافظة بابل أمر استقداٍم للمحافظ 
ورئيس مجلس المحافظة، على خلفيَّة 

إصدار أمٍر مخالٍف للقانون والدستور.
أفادت  الهيئة  في  التحقيقات  دائرة 
التي  القضيَّة  »تفاصيل  بأنَّ  بيان،  في 
القضاء،  ال��ى  وأحالتها  فيها  حققت 
أم��راً  بابل  محافظ  إص��دار  إل��ى  تشير 
األشخاص  أحد  يترأسها  هيئٍة  بتأليف 
الفساد  مكافحة  )هيئة  مسّمى  تحت 
وإدارة األزمات( بناًء على قرار مجلس 
المحافظة )المنحل(؛ لممارسة أعمالها 
والدستور؛  للقانون  مخالفٍة  بصورٍة 
المحكمة  قرَّرت  المعطيات  لتلك  وتبعاً 
بابل  لمحافظة  استقداٍم  أم��ر  إص��دار 
استناداً  المحافظة؛  مجلس  ورئيس 
قانون  من   )331( المادة  أحكام  إلى 

العقوبات«.

فل�سطين

اأخبار الوطن

التنظيمات االإرهابّية تعتدي بالقذائف على بلدة جورين في ريف حماة.. ومرتزقة االحتالل التركّي يختطفون 4 ممر�سات من م�سفى تل اأبي�ض في ريف الرقة ال�سمالّي

االأ�صد يلتقي نائب رئي�س الحكومة الرو�صّية.. تو�صيع التعاون االقت�صادّي في مجاالت ال�صناعة والطاقة 

ين جنوبي بغداد عملية لـ»الح�سد« والقوات االأمنّية... القب�ض على اإرهابيَّ

»رو�س اآتوم«: بناء المفاعالت النووّية في العراق قيد المناق�صة

ال�سدمة التي عانى منها �سكان القطاع �سي�ستمّر �سداها في الترّدد لفترة طويلة

»االأونروا« تطلق نداء للم�صاعدة االإن�صانّية لغزة 

ي��وري  أم���س،  األس���د  ب��ش��ار  ال��رئ��ي��س  استقبل 
االتحادّية  روسيا  وزراء  رئيس  نائب  بوريسوف 
حكومّي  وف��د  رأس  على  س��وري��ة  ي���زور  وال���ذي 

واقتصادّي.
القائم  الثنائي  التعاون  بحث  اللقاء  خالل  جرى 
الصعيد  على  وخ��اص��ة  وروس��ي��ا  س��وري��ة  بين 
المشتركة  والجهود  واالستثماري  االقتصادي 
لتوسيعه ليشمل مجاالت إضافية وخاصة التعاون 
والصناعة  الحديثة  والتقنيات  الطاقة  مجال  في 
التي  الديناميكية  أن  على  التأكيد  وتم  والزراعة، 
المرونة  تعطي  البلدين  بين  العالقات  بها  تتسم 

لتوسيع آفاق التعاون بشكل دائم ومستمّر.
المتقّدم  للمستوى  ارتياحه  عن  األس��د  وأع��رب 
وحرص  البلدين،  بين  التعاون  إليه  وصل  ال��ذي 
سورية على إنجاح االستثمارات السورية الروسية 
المشتركة والتي تلعب دوراً أساسياً في استمرارية 
وتوطيد التعاون المشترك وتعود بالنفع والمصلحة 

على الشعبين الصديقين.
بالتشاور  االس��ت��م��رار  أهمية  األس���د  أك��د  كما 
والتنسيق مع الحلفاء الروس والذين كانوا شركاء 
معهم  ووق��ف��وا  اإلره���اب  محاربة  ف��ي  للسوريين 
استعادة  في  لمساعدتهم  واقتصادياً  سياسياً 
االقتصادي  اإلرهاب  آثار  وتجاوز  واالستقرار  األمن 

المفروض على المواطن السوري.
األس��د  ال��رئ��ي��س  ب��وري��س��وف  هنأ  جانبه  م��ن 
والشعب  الرئاسية  باالنتخابات  فوزه  بمناسبة 
االستحقاق  إن��ج��از  ف��ي  النجاح  على  ال��س��وري 
الشعبية  المشاركة  أن  إل��ى  وأش���ار  ال��رئ��اس��ي، 
الشعب  إرادة  أكدت  االستحقاق  هذا  في  الواسعة 
السوري وإصراره على الصمود والتحدي رغم كل 

ما تعّرض له من إرهاب وحصار.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي تمّيز العالقات 
السورية - الروسية واستعداد بالده الدائم لتقديم 
في  يسهم  بما  كافة،  المجاالت  في  لسورية  الدعم 
تخفيف األعباء الناجمة عن العقوبات االقتصادية 
إعادة  في  والمشاركة  عليها  المفروضة  الجائرة 
اإلعمار، إضافة إلى عزمها توريد دفعات إضافية من 

لقاح كوفيد 19- إلى سورية.
بصورة  األس��د  الرئيس  بوريسوف  وض��ع  كما 
فالديمير  الروسي  الرئيسين  جمعت  التي  القمة 
بوتين واألميركي جو بايدن وخاصة في ما يتعلق 
بالشأن السوري، مشدداً على موقف روسيا المبدئي 
بالقانون  وااللتزام  الدولية  الشرعية  على  المبني 
في  التدخل  وعدم  ال��دول  سيادة  واحترام  الدولي 

شؤونها الداخلية.
وك���ان ن��ائ��ب رئ��ي��س ال����وزراء ال��روس��ي ي��وري 
بوريسوف قد كشف أن التحضيرات التفاق حكومي 
روسيا  بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون  حول 

وسورية في مرحلتها النهائية.
النهائية  المرحلة  في  »نحن  بوريسوف:  وقال 
من إعداد اتفاقية حكومية ستنظم تعاوننا التجاري 
واالقتصادي لفترة طويلة«. وأكد، أن روسيا مستعّدة 
لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية واإلنسانية 

لسورية، وفقاً لما نقلته وكالة »نوفوستي«.
بدورها أفادت مصادر في دمشق بأن نائب رئيس 
في  ما  كل  تعمل  روسيا  أن  أك��د  الروسي  ال���وزراء 
الشعب  لمساعدة  موّجهة  مشاريعها  وكل  وسعها 

السوري، ال سّيما في هذه الظروف الصعبة.
بإمدادات  سورية  تساعد  روسيا  أن  وأض��اف، 
أن  أمله  عن  وأع��رب  النفطية،  والمشتقات  القمح 
يتحّسن الوضع في سورية مع مرور الوقت لتنفيذ 
بإعادة  المتعلقة  الكبرى  األهمّية  ذات  المشاريع 

اإلعمار.
الرئاسة  بوزير  بوريسوف  اجتمع  ذل��ك  وقبل 
السورية منصور عزام، حيث تّمت مناقشة قضايا 
مختلف  ف��ي  تفعيلها  وس��ب��ل  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
والتعاون  الطاقة  مجاالت  في  سيما  ال  المجاالت، 

الصناعي والنقل والزراعة.
المنتشرة  اإلرهابية  التنظيمات  جددت  أمنًيا، 
الغربي  الشمالي  وحماة  الجنوبي  إدلب  ريفي  في 
ريف  في  اآلمنة  والبلدات  القرى  على  اعتداءها 
من  بعدد  أم��س،  صباح  استهدفت  حيث  حماة، 
القذائف المنازل في بلدة جورين في ريف محافظة 

حماة.
وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن »التنظيمات 
ريف  في  السرمانية  قرية  في  المتمركزة  اإلرهابية 
سهل الغاب الشمالي الغربي أطلقت عدداً من قذائف 

الهاون التي سقطت على بلدة جورين في ريف حماة 
الشمالي الغربي ما أّدى إلى وقوع أضرار مادية في 

المنازل والممتلكات«.
والدها  وأصيب  طفلة  يومين  قبل  واستشهدت 
بجروح جراء اعتداء التنظيمات اإلرهابية المنتشرة 
جورين  بلدة  على  الصاروخّية  بالقذائف  إدلب  في 
األسابيع  خالل  التنظيمات  هذه  صعدت  حين  في 
الماضية من اعتداءاتها على القرى والبلدات اآلمنة 
الجيش  نقاط  وعلى  الغربي  الشمالي  حماة  بريف 

السوري المنتشرة في المنطقة.
االحتالل  مرتزقة  واص��ل  متصل،  سياق  وف��ي 
التركي من التنظيمات اإلرهابّية ممارساتهم القمعية 
بحق المدنيين ضمن المناطق التي يحتلونها بريف 
على  المرتزقة  ه��ؤالء  أق��دم  حيث  الشمالي،  الرقة 
اختطاف 4 ممرضات من مشفى تل أبيض في ريف 

الرقة الشمالي.
وقالت مصادر محلية ل� سانا إن مرتزقة االحتالل 
وأقدموا  أبيض  تل  مشفى  بمداهمة  قاموا  التركي 
المشفى  في  يعملن  ممرضات  أربع  اختطاف  على 

واقتادوهن إلى جهة مجهولة.
الحدودي  الشريط  مناطق  من  عدد  في  وتنتشر 
االحتالل  لقوات  تتبع  إرهابية  تنظيمات  تركيا  مع 
ضمن  األهالي  على  التضييق  على  تعمل  التركّي 
منازلهم  لترك  دفعهم  بهدف  المحتلّة  المناطق 
فيها  اإلرهابّيين  عائالت  وإسكان  عليها  للسطو 
األمنّي  الفلتان  من  حالة  استمرار  مع  بالتوازي 
اإلرهابيين  المرتزقة  المتواصل فيما بين  واالقتتال 
المسروقات  على  الخالف  جراء  المناطق  هذه  في 
األهالي  ممتلكات  على  واالستيالء  النفوذ  واقتسام 

ومحاصيلهم الزراعية.

الروسية  الوكالة  في  مطلعة  مصادر  أكدت 
بناء  أن مشروع  آتوم«،  الذرية »روس  للطاقة 
الجانب الروسّي مفاعالت كهرذرية في العراق 

ال يزال قيد البحث.
إط��ار  ف��ي  تصريح:  ف��ي  ال��م��ص��ادر  وق��ال��ت 
القضايا  حول  العراقيين  الشركاء  مع  الحوار 
النووية، تجرى مناقشة جدول األعمال الكامل 
الطاقة  مجال  في  س��واء  المحتمل  للتعاون 
بالطاقة  المتعلقة  غير  التطبيقات  ف��ي  أو 
السلمية«.  لألغراض  النووية  للتكنولوجيات 
العمل  يجري  ذلك  مع  »بالتوازي  وأضافت: 
ه��ذا  ل��م��ث��ل  تنظيمية  ه��ي��ئ��ة  تشكيل  ع��ل��ى 

التعاون«.
العراقّية  السلطات  أعلنت  جهتها،  م��ن 
بقيمة  كهرذرية  مفاعالت   8 بناء  »تنوي  أنها 
السنوات  خ��الل  دوالر  مليار  أربعين  نحو 
البالد  في  الكهرباء  نقص  لمعالجة  المقبلة 
خاصة  سنوياً  المتزايد  للطلب  واالستجابة 

في فصل الصيف«.
على  للسيطرة  العراقية  الهيئة  رئيس  وقال 
إن  لطيف،  حسين  كمال  المشّعة  المصادر 
»المباحثات مع شركة »روس آتوم« الروسية 
ب��الده  أن  وأض���اف  م��م��ت��ازاً«،  ش��وط��اً  قطعت 

تجري مناقشات مماثلة مع دولة أخرى.
الرقم  يشكل  ال  مفاعالت   8 أن  إلى  وأش��ار 
آالف   8 ف��ق��ط  ت��ن��ت��ج  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ن��ه��ائ��ّي 
الحالية  الحاجة  يغطي  ما  وه��و  ميغاواط، 

لالستهالك لغاية 2030 – 2035.
مثالً  أقل  عدداً  نبني  أن  الممكن  »من  وقال: 
من   70% حققنا  قد  نكون  وبذلك  مفاعالت،   4

خطتنا التي وضعناها«.
ال��وض��ع األم��ن��ي وخ��ص��وص��اً في  وأك��د أن 
األمر  تماماً،  مستقر  الجنوبية  المحافظات 
مثل  وإنشاء  بالتخطيط  بالبدء  يسمح  الذي 
من  الكثير  أن  إلى  باإلضافة  المشاريع،  هذه 

المناطق الشمالية والوسطى مستقرة أمنياً.
الشعبي  الحشد  من  ق��وٌة  نفَّذت  ميدانًيا، 
والقوات األمنية العراقية عملية دهم وتفتيش 
للبحث عن عناصر »داعش« جنوبّي سامراء، 
إرهابيَّين  على  القبض  في  إثرها  في  نجحت 

اثنين جنوبي بغداد.
عن  معلومات  ورود  بعد  القوة،  وتحرَّكت 
الزور  منطقة  في  لداعش  مشبوهة  تحّركات 
وتفتيش  دهم  عملية  ونّفذت  سامراء،  جنوبّي 

لتأمين المنطقة من الخروق األمنّية.
أن  األم��ن��ي  اإلع����الم  لخلية  ب��ي��ان  وذك����ر 
مفاصل  ألحد  دقيقة  استخبارية  »معلومات 
وزارة  في  العسكرية  االستخبارات  مديرية 
الدفاع، أشارت إلى وجود اثنين من اإلرهابيين 
رة قبض، وفق  المطلوبين للقضاء، بموجب مذكِّ
شيشبار  مناطق  في  إره��اب،   4 المادة  أحكام 

والكطبة، في منطقة الدورة جنوبي بغداد«.
شعبة  »م���ف���ارز  أّن  ال��ب��ي��ان  وأض�����اف 
 ،17 الفرقة  ف��ي  العسكرية،  االستخبارات 

الفرقة  مغاوير  ف��وج  مع  بالتعاون  تحرَّكت 
قيادة  استطالع  وكتيبة   25 المشاة  ول��واء 
من  وتمّكنت  أهدافها،  نحو  بغداد،  عمليات 

إلقاء القبض عليهما في األماكن المحدَّدة«.
إلقاء  الخلية  أعلنت  متَّصل،  سياق  وف��ي 
ومصادرة  للقضاء،  مطلوبين   8 على  القبض 

أسلحة وعتاد في محافظة البصرة.
وكالة  تلّقته  ب��ي��اٍن  ف��ي  الخلية،  وذك���رت 
اآللي،   36 »اللواء  أّن  )واع(،  العراقية  االنباء 
خالل  من  تمّكن،  البصرة،  عمليات  قيادة  في 
القبض  إلقاء  من  والتفتيش،  البحث  عمليات 
جنائية  مواد  وفق  للقضاء،  مطلوبين   8 على 
لمحافظة  الشمالي  القاطع  ضمن  متعدِّدة، 

البصرة«.
قيادة  المغاوير،  لواء  تمّكن  »كما  وتابعت 
من  القيادة،  مقر  من  وقوة  البصرة،  عمليات 
متوّسطة،  وأخ��رى  خفيفة  أسلحة  مصادرة 

وعتاد من مختلف األنواع«.
على  عثرت  الشعبي  الحشد  قوات  أّن  ُيذَكر 
مصنع للسيارات المفّخخة في الجانب األيمن 
الفائت،  أبريل  نيسان/  في  الموصل،  لمدينة 
وذلك في سياق عملياتها لمالحقة فلول تنظيم 

»داعش«.
األمن  لجنة  رئيس  أكد  متصل،  سياق  وفي 
محمد  العراقي،  النواب  مجلس  في  والدفاع 
إلى  بحاجة  ب��الده  أن  أم��س،  حيدر،  آل  رضا 

فنيين أجانب لصيانة الطائرات العسكرّية.

إن »ك��ل  ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي،  ف��ي  وق����ال 
والمطارات  العسكرية  للقواعد  استهداف 
خطأ  العراقية  المسلحة  القوات  تخص  التي 

ومرفوض من قبل لجنة األمن والدفاع«.
وأضاف، أن »قاعدة بلد الجوية استراتيجية 
وتضم طائرات للقوات الجوية العراقية، منها 

.»F16  طائرات
يحاول  َم��ن  »وج��ود  إل��ى  حيدر  آل  وأش��ار 

في  األجانب  والفنيين  المستشارين  استهداف 
إلى  بحاجة  العراق  ألن  خطأ،  وه��ذا  القواعد 
في  الطائرات  لصيانة  الفنيين  ه��ؤالء  وج��ود 

تلك القواعد«.
عن  ع��راق��ي��ة  م��ص��ادر  كشفت  أي���ام  وق��ب��ل 
األميركية  لوكهيد(  )مارتين  شركة  انسحاب 
الهجمات  بسبب  ال��ج��وي��ة  ب��ل��د  ق��اع��دة  م��ن 

الصاروخّية التي طالتها.

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  أطلقت 
األدن��ى  ال��ش��رق  ف��ي  الفلسطينيين  الالجئين 
والتعافي  اإلنسانية  للمساعدة  نداًء  »األونروا« 
مليون   164 بقيمة  غزة  قطاع  أجل  من  المبكر 
وقعت  التي  العدائّية  األعمال  أعقاب  في  دوالر، 

في أيار من العام الحالي.
أن  أم��س،  بيان،  في  »األون���روا«  ووأوضحت 
هذا النداء المحدث يتضمن إجراءات االستجابة 
الفورية لحاالت الطوارئ التي نفذتها »األونروا« 
الواقعة  الفترة  خالل  الغربية  والضفة  غزة  في 
احتياجات  إل��ى  باإلضافة  أي��ار،   31-10 بين 
والضفة  غ��زة  ف��ي  لالجئين  المبكر  التعافي 
 31 حتى  الشرقّية،  القدس  فيها  بما  الغربّية، 
النداء  هذا  أن  إلى  مشيرة   ،2021 األول  كانون 
يحل محل النداء العاجل األولي البالغ 38 مليون 

دوالر، والذي صدر في 19 أيار 2021.
وقال المفّوض العام لألونروا فيليب الزاريني: 
»إن تأثير هذا الصراع على الجئي فلسطين – كما 
هي جوالت العنف الثالث السابقة - كان مدّمراً«، 
مضيفاً أن »الصدمة التي عانى منها سكان غزة، 
بما في ذلك حوالي 1،4 مليون الجئ من فلسطين، 

سيستمر صداها في التردد لفترة طويلة«.

الجوية في قطاع غزة  الضربات  وقد تسببت 
بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المادية، 
»األون����روا«،  ومنشآت  ال��م��ن��ازل،  ذل��ك  ف��ي  بما 
مخيمات  في  الصحي  والصرف  المياه  وشبكات 

الالجئين.
كانت  التي  منشآتها  أن  »األون��روا«،  وذكرت 
تعرضت  قد  للطوارئ  مخصصة  مالجئ  بمثابة 
ألضرار، حيث كان ما يصل إلى 71،000 شخص 
هو  وكما  الصراع.  ذروة  في  مأوى  عن  يبحثون 
 7،500 حوالي  ب��أن  يقدر  أي��ار،   23 في  الحال 
منهم  نازحين،  ي��زال��ون  ال  فلسطين  من  الج��ئ 
7150 شخصاً يحتمون مع األقارب واألصدقاء، 
350 فرداً ال يزالون في مدرستين  وما يقرب من 

تابعتين لألونروا في جباليا ومخيم الشاطئ.
ال��ن��داء  ه���ذا  أن  إل���ى  بيانها  ف��ي  وأش����ارت 
للمالجئ،  الطارئ  اإلص��الح  احتياجات  يحّدد 
النازحة  للعائالت  اإلنسانّية  والمساعدات 
وكالة  منشآت  وصيانة  الطارئة  واإلصالحات 
أموال  إلى  الغوث، وأيضاً، ستكون هناك حاجة 
لعائالت  مؤقت  بشكل  اإلي��ج��ار  إع��ان��ات  لدعم 
بالكامل  مساكنهم  دّمرت  الذين  فلسطين  الجئي 
نقدّية  معونات  شكل  على  وذل��ك  تضررت  أو 

للمأوى االنتقالي.
مواطني  من  مقلق  عدد  يظهر  البيان،  وحسب 
غزة، وخاصة األطفال، عالمات جسدية ونفسية 
لخطر  معرضون  وه��م  الشديد  الضيق  على 
النداء  يحدد  نفسية.  باضطرابات  اإلص��اب��ة 
العقلّية  الصحة  ألنشطة  المطلوبة  األم���وال 
ذلك  ف��ي  بما  االجتماعي،  النفسّي  واإلس��ن��اد 
األنشطة الترفيهّية والمخففة للتوتر والتي تشتد 
الحاجة إليها في بيئة آمنة، إلى جانب المساعدة 
خدمات  إل��ى  واإلح���االت  االجتماعية  النفسية 
كانت  حيثما  تخصصاً،  األكثر  العقلية  الصحة 
المرح  أسابيع  تنظيم  سيتم  لها.  حاجة  هناك 
الصيفّية وأنشطة ما بعد المدرسة لما يصل إلى 

150،000 طفل.
وأشارت إلى الحاجة لتمويل آخر للتعليم في 
والحماية  البيئية،  والصحة  الطوارئ،  حاالت 
أن  على  التأكيد  مجددة  للطوارئ،  واالستعداد 
المتعلقة بإعادة اإلعمار في غزة  تنفيذ األنشطة 
من  والمواد  للبضائع  السلس  التدفق  يتطلّب 
وهي  المخّصصة،  الوحيدة  الدخول  نقطة  خالل 

معبر كرم أبو سالم.
وأب����دى الزاري���ن���ي اس��ت��ع��داد »األون�����روا« 

التعافي الضخمة في  ل�«المضي قدماً في جهود 
مشيراً  وآمنة،  فعالة  وبطريقة  المناسب  الوقت 
شركائنا  م��ن  يأتي  السخي  االعتماد  أن  إل��ى 

لتنفيذ جميع مشاريع إعادة اإلعمار والمساعدة 
في  الموضحة  الضرورية  والحماية  اإلنسانّية 

هذا النداء العاجل«.

أّجلت محكمة سعودية، جلستها للنطق بالحكم على معتقلين أردنيين وفلسطينيين 
المقبل. في قضية دعم الشعب الفلسطينّي، إلى 26 تشرين أول/أكتوبر 

أن  مقرراً  كان  والتي  جلستها  السعودية،  في  المختصة  الجزائية  المحكمة  وعقدت 
تكون األخيرة، للنطق بالحكم على معتقلين أردنيين وفلسطينيين في قضية دعم الشعب 
60، نصفهم يحملون الجنسية  11 معتقالً من بين  الفلسطيني، حيث يحضرها وجاهياً 

األردنية.
وبحسب موقع »قدس برس«، فقد نفى المتهمون ما نسب لهم من تهم موجهة إليهم، 

كما نفوا اإلقرارات التي أقروا بها أثناء التحقيق معهم، لكونها أخذت تحت اإلكراه.
المقبل،  أول/أكتوبر  تشرين   26 إلى  الجلسة  تأجيل  إثرها  على  المحكمة  وق��ررت 

»للدراسة والتأمل«، بحسب قرار المحكمة.
منذ  الفلسطينية  القضية  لصالح  ناشطاً   70 نحو  السعودية،  السلطات  وتعتقل 
المملكة  لدى  »حماس«  اإلسالمّية  المقاومة  حركة  ممثل  بينهم   ،2019 نيسان/أبريل 

السعودية محمد الخضري.
ويتوّزع المعتقلون على 4 سجون سياسّية في السعودية )الحائر بالرياض، ذهبان 

في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي(.
2020، بمحاكمة عشرات  8 آذار/مارس  ُيشار إلى أن السلطات السعودية، بدأت في 
بدعوى  أراضيها،  داخل  مقيمون  األردنّية(  الجوازات  حملة  من  )بعضهم  الفلسطينّيين 

دعم المقاومة الفلسطينية.

باسم  األسبق،  األردن��ي  الديوان  رئيس  محامي  العفيف،  محمد  أكد 
عوض الله، أن »اثنين من الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في أولى 

جلسات قضية »الفتنة«، االثنين، من الجنسية السودانية«.
قضية  جلسات  ثاني  أم��س،  األردن،  في  الدولة  أمن  محكمة  وتعقد 
»الفتنة«، التي يحاكم فيها عوض الله، والشريف »عبد الرحمن حسن« 
أمس  أول  المتهمين،  محاكمة  جلسات  أولى  انطلقت  حيث  حسين،  زيد 
»الفتنة«  بقضية  المعروفة  األردن  استقرار  زعزعة  قضّية  في  االثنين، 
سراً، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على 

النظام العام.
تجدر اإلشارة إلى أن قرار المحكمة استند للمادة الثامنة من قانونها 
رقم 17 لسنة 1959، من دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة 

وحق الدفاع.
زيد  بن  حسن  الشريف  األردن  في  الفتنة«  ب�«قضية  المتهم  وظهر 
أمن  محكمة  من  خروجه  لحظة  بالموقوفين،  الخاصة  الزرقاء  بالبدلة 

الدولة بعد أولى جلسات المحاكمة.
عوض  باسم  السابق  الملكي  الديوان  رئيس  فيديو،  مقطع  أظهر  كما 
أثناء دخوله قاعة  الزرقاء كذلك،  بالبدلة  القضية  في  أيضاً  المتهم  الله، 

المحكمة في أول جلسة محاكمة سرية.

محامي با�صم عو�س اهلل: 

�صهود في ق�صّية »الفتنة« من ال�صودان!

محكمة �صعودّية توؤّجل محاكمة 

اأردنّيين وفل�صطينّيين اإلى اأكتوبر المقبل

قالت مصادر 
إعالميّة أميركيّة 

إن البيت األبيض 
عّمم معادلة عنوانها 

أن القرار اإليراني 
في الملف النووّي 
بيد المرشد اإلمام 

الخامنئي وال يتأثر 
بتغير الرئاسات 
في إطار الجواب 
على سؤال ما إذا 

كان انتخاب السيد 
رئيسي سيؤثر على 

الموقف األميركي من 
التفاوض على العودة 

إلى االتفاق.
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الو�ضول اإلى ن�ص وا�ضح واتفاق حول الخالفات الرئي�ضّية في مفاو�ضات فيينا.. 

ورئي�ضي يوؤكد ال�ضعي لتوظيف كافة الإمكانات لتحقيق اآمال ال�ضعب

ال�ضين تعار�ص ت�ضريحات اأممّية ب�ضاأن هونغ كونغ و�ضينغيانغ

اإثيوبيا: ترجيحات بفوز حزب اأبي اأحمد على نطاق وا�ضع

قال الرئيس اإليرانّي المنتخب إبراهيم رئيسي إنه سيسعى 
آمال  لتحقيق  البالد  في  المتاحة  اإلمكانات  كافة  »توظيف  إلى 

الشعب«.
القوات  أرك��ان  رئيس  استقباله  خ��الل  ج��اء  رئيسي  ك��الم 
الجيش  من  وق��ادة  باقري  محمد  اللواء  اإليرانية  المسلحة 

وحرس الثورة واالستخبارات وقوات األمن والشرطة.
المسلحة  القوات  استعداد  اللقاء  بعد  باقري  أكد  جهته،  من 
الجمهورية  بقدرات  واالرت��ق��اء  الجديدة  الحكومة  لمساعدة 
اإليرانية  القدرات  وتعزيز  المجاالت  مختلف  في  اإلسالمية 

العسكرية واألمنية.
الجمهورية  لرئيس  األول  المعاون  أيضاً  استقبل  رئيسي 
إسحاق جهانغيري، الذي أكد أّن »كافة الوزارات والمؤسسات 

التابعة للحكومة جاهزة لتسليم المهّمات للحكومة الجديدة«.
الخالفات  ح��ول  التفاق  التوصل  ت��ّم  نفسه،  السياق  في 
الرئيسية خالل المحادثات حول االتفاق النووّي في فيينا. وقال 
صحافي،  إيجاز  في  ربيعي،  علي  اإليرانية،  الحكومة  متحدث 
»لقد وصلنا اليوم إلى نص واضح في مفاوضات فيينا، وننتظر 

القرار السياسي من الجانب األميركي«.

الرئيسية  االختالفات  جميع  على  االتفاق  »تّم  أنه  وأوضح 
تقريباً في ما يخّص االتفاق النووّي«.

نصل  أن  »نأمل  اإليرانية  الحكومة  باسم  المتحّدث  وأضاف 
إلى اتفاق قبل تسليم انتقال الحكومة للرئيس المنتخب«.

له  عالقة  ال  اتفاق  إلى  التوصل  »قرار  أن  إلى  ربيعي  ولفت 
تجري  »المفاوضات  أن  مؤكداً  اإليرانية«،  االنتخابات  بنتيجة 

وفًقا لقرار المؤسسات العليا في البالد«.
االقتصادي  »الوضع  إن  أم��س،  أول  قال  قد  رئيسي  وك��ان 
على  »يجب  أنه  إلى  مشيراً  حكومته«،  عمل  محور  سيكون  
واشنطن أن تلغي كل العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب 

اإليراني«.
وبحسب رئيسي، فإن »قضية إلغاء العقوبات ستكون محور 
كل  واشنطن  »فلترفع  موضحاً  الخارجية«،  حكومته  سياسة 

العقوبات عن إيران لتؤكد مصداقيتها«.
رئيسي أكد أن »خطواتنا النووية سلمية وفي اإلطار العلمي 
واشنطن  على  »يجب  إنه  قائالً  الدولية«،  القوانين  ضمن  وهي 
الباليستية  الصواريخ  وبرنامج  النووي  لالتفاق  فوراً  العودة 

غير قابل للتفاوض«.

إلى أن بالده »تولي اهتماماً كبيراً لعالقات جيدة مع  ولفت 
دول الجوار«.

لجنة  اجتماعات  فيينا  النمساوية  العاصمة  واستضافت 
االتفاق النووي منذ نيسان، الماضي وألسابيع عدة في محاولة 

إلحياء العمل باالتفاق.
روسيا،  الصين،  ألمانيا،  بريطانيا،  وقعت  وفي عام 2015، 
مشتركة.  شاملة  عمل  خطة  وإيران،  فرنسا  المتحدة،  الواليات 
إيران  برنامج  تقييد  مقابل  العقوبات  رفع  االتفاق  وتضمن 

النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
دونالد  آن��ذاك،  األميركي  الرئيس  ق��رر   ،2018 أي��ار  وف��ي 
عقوبات  فرض  وإع��ادة  واح��د  جانب  من  االنسحاب  ترامب، 
خفض  عن  إيران  أعلنت  ذلك،  على  رداً  طهران.  على  صارمة 
القيود  عن  وتخلت  االتفاقية،  بموجب  التزاماتها  في  تدريجي 
المركزي  الطرد  وأجهزة  النووية  األبحاث  على  المفروضة 

التخصيب. ومستوى 
وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي 

اّتخذتها بالتخلي عن االمتثال الكامل لالتفاق.

في  المتحدة  األمم  لدى  الصينية  البعثة  باسم  متحدث  قال 
المتحدة  األمم  مفّوض  بها  أدلى  التي  »التصريحات  إن  جنيف 
كونغ  بهونغ  المتعلقة  القضايا  بشأن  اإلنسان  لحقوق  السامي 
وشينجيانغ في مجلس حقوق اإلنسان أول أمس االثنين، كانت 
الداخلية  الشؤون  في  وتدخلت  الحقائق«،  وتتجاهل  خاطئة 

للصين.
هذه  ت��ع��ارض  »الصين  إن  ي��ن  ي��وي  ليو  المتحدث  وق��ال 
أن »من حق الصين السيادي سن  التصريحات بشدة«، مضيفاً 
األمن  حماية  بشأن  الشعبية  الصين  جمهورية  قانون  وتنفيذ 

الوطني في منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة«.
وأضاف ليو أن »القانون قدم ضمانة مؤسسية وقانونية قوية 
السالم واالستقرار واالزدهار في هونغ كونغ باإلضافة  لضمان 

إلى التنفيذ المطرد والمستدام لمبدأ )دولة واحدة ونظامان(«.
التنفيذ، شهدت  الوطني حّيز  األمن  وقال: »منذ دخول قانون 
يعد  ول��م  السالم.  إل��ى  الفوضى  من  مهماً  تحوالً  كونغ  هونغ 
مواطنو هونغ كونغ يعيشون تحت تهديد االضطرابات والعنف، 
بشكل  المشروعة  وحرياتهم  حقوقهم  ممارسة  بإمكانهم  وبات 

أفضل في بيئة آمنة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة 
وحرية النشر«.

وال  حدود  بال  حرية  توجد  »ال  بقوله:  الدبلوماسي  وأوضح 
منصوص  هو  كما  الوطني  لألمن  األدنى  الحد  تتجاوز  أن  يمكن 
عليه بوضوح في المواثيق الدولية ذات الصلة. إن هونغ كونغ 
وال  القانون  أمام  متساوون  الجميع  القانون.  يحكمه  مجتمع 
يمكن ألحد أن يعلو فوق القانون. أولئك الذين ينتهكون القانون 

سيحاسبون حتماً«.
الحكم،  ذاتية  الويغورية  شينجيانغ  منطقة  عن  حديثه  وفي 
باالستقرار  الحاضر  الوقت  في  تتمتع  »شينجيانغ  إن  ليو  قال 
جميع  من  الناس  ويعيش  االقتصادي،  واالزده��ار  االجتماعي 
القوميات في شينجيانغ حياة آمنة وممتعة وتتم حماية حقوق 

اإلنسان الخاصة بهم بشكل كامل«.
تنشر  سياسية،  بدوافع  والقوى،  الدول  »بعض  أن  وأضاف 
صورة  لتشويه  محاولة  في  شينجيانغ  بشأن  مخزية  أكاذيب 
التنمية بها.  لها وتأخير  الداخلية  الشؤون  الصين والتدخل في 

لكن مؤامرتها لن تنجح«.

مفّوض  ب��زي��ارة  الصين  ترحيب  ع��ن  المتحدث  وأع���رب 
ذلك  في  بما  للصين  اإلنسان  لحقوق  السامي  المتحدة  األم��م 
شينجيانغ. وأضاف »لقد أوضحنا موقفنا في عدة مناسبات بأن 
مثل هذه الزيارة يجب أن تكون ودية تهدف إلى تعزيز التبادالت 
)التحقيق(  يسمى  ما  إجراء  إلى  تهدف  أن  من  بدالً  والتعاون، 

بافتراض ارتكاب جرم«.
كونغ  هونغ  أن  م��ج��دداً  أؤك��د  أن  »أوّد  بقوله:  ليو  ون���ّوه 
وشينجيانغ جزءان ال يتجزآن من األراضي الصينية. والقضايا 
ال  للصين  داخلية  شؤون  وشينجيانغ  كونغ  بهونغ  المتعلقة 
تتحمل أي تدخل من أي قوى خارجية. والصين تقف بحزم في 
حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية وتعارض أي تدخل 

خارجي«.
المفوض السامي على احترام حق الشعب الصيني  كما حث 
الخاطئة  التصريحات  عن  والتوقف  أفضل،  بحياة  التمتع  في 
التي تتدخل في سيادة الصين واستقالل قضائها، وإجراء حوار 
وتبادل بناء مع الصين من أجل خلق مناخ مناسب للتعاون بين 

الجانبين.

االقتراع متأخرين يوماً عن بقية أجزاء  اإلثيوبيون في منطقة سيداما لمراكز  توّجه 
البالد، في حين بدأ المسؤولون في فرز األصوات من أقاليم أخرى في انتخابات شهدت 

مقاطعة المعارضة.
نجاح  والمحلية  العامة  االنتخابات  تظهر  أن  أحمد  أب��ي  ال���وزراء  رئيس  ويأمل 

اإلصالحات الديمقراطية التي طرحها بعد أن عّينه االئتالف الحاكم في 2018.
لكن االنتخابات تعكس كذلك واقعاً مضطرباً في بلد يقطنه 109 ماليين نسمة. ولم 
تتمكن السلطات من إجراء االنتخابات أول أمس، في أربعة من أقاليم إثيوبيا العشرة 

ومنها سيداما بسبب مشكالت لوجيستية حسبما ذكرت لجنة االنتخابات.
وقال أبي في بيان مكتوب صدر في وقت متأخر من مساء أول أمس »الديمقراطية ال 

تبنى بين عشية وضحاها. نحن نبنيها لبنة فوق لبنة«.
وأضاف »أياً كان َمن سيفوز فقد صّوت اإلثيوبيون في مختلف أرجاء البالد لصالح 

من يريدون دون خوف ودون أي نوع من الضغط. وبسبب ذلك تنتصر إثيوبيا«.
تعرض  عن  ت��رّددت  »أنباء  إن  االنتخابات  لجنة  رئيسة  مديقسا  برتكان  وقالت 
فيهما  جرى  منطقتين  في  االقتراع  مراكز  من  العديد  من  للطرد  المعارضة  مراقبي 

التصويت«.
ومن المتوقع على نطاق واسع فوز حزب االزدهار الذي أسسه أبي حديثاً على أحزاب 
المعارضة المتشرذمة القائمة في أغلبها على أسس عرقية. ويسيطر االئتالف الحاكم 

وحلفاؤه على جميع مقاعد البرلمان وعددها 547 مقعداً.

Thirteenth year /Wednesday / 23 June 2021 / Issue No. 3525
3525 العــدد   /  2021 حزيران   23  / األربعاء   / عشرة  الثالثة  السنة 

يطرح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مبادرة حول األزمة الوطنية السودانية وقضايا 
االنتقال الديمقراطي في البالد.

وبدأ حمدوك بإجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادات السلطة االنتقالية والقوى السياسية 
 – االنتقال  وقضايا  الوطنية  »األزمة  مبادرته  تطوير  بخصوص  ديسمبر،  ثورة  وقوى  والمدنية 
الشامل،  السالم  وإنجاز  والتغيير  الثورة  مكّونات  ل�«توحيد  تهدف  والتي  األم��ام«،  إلى  الطريق 
وتحصين االنتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة كانون األول »حرية، سالم 

وعدالة«.
وفي  فيها  ويفصل  السوداني  للشعب  مبادرته  السوداني  الوزراء  رئيس  يقّدم  أن  المقّرر،  ومن 
الخطوات التالية بما في ذلك اللقاءات المتوقع إجراؤها مع المكّونات المجتمعية المختلفة لطرح 

المبادرة عليها.

أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين إن »يوم بداية الحرب الوطنية العظمى ال يزال يلقى صدى 
الحزن في قلوب جميع األجيال«، مشيراً الى أن »تلك السنوات الرهيبة محفورة في الذاكرة«.

الحرب  اليوم بدأت  تاريخ مأساوّي، في هذا  »اليوم هو  الذكرى والحزن:  وقال بوتين في يوم 
الوطنية العظمى قبل 80 عاماً. وكبر أحفاد أحفاد أولئك الذين انتفضوا في عام 1941 منذ الدقائق 
 22 اليوم،  هذا  ولكن  عاماً.   80 قبل  وطنهم  عن  للدفاع  انتفضوا  الغادر،  النازي  للهجوم  األولى 

حزيران، ما زال يترّدد صدى الحزن في قلوب جميع األجيال«.
نصراً  حققنا  لكننا  الوحشية  الجماعية  اإلبادة  هذه  مثل  التاريخ  يعرف  »لم  بوتين:  وأضاف 

عظيماً حقاً«.
وأكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين في مقال بعنوان »كن منفتحاً على الرغم من الماضي«، 
الذي تزامن نشره مع الذكرى الثمانين لبداية الحرب الوطنية العظمى، أن »روسيا تؤيد استعادة 

الشراكة مع أوروبا«، مشيراً إلى »وجود العديد من الموضوعات ذات المصلحة المشتركة«.

جّدد رئيس الوزراء الباكستانّي عمران خان موقف بالده، من أنها »لن تقبل إقامة قواعد عسكرية 
أميركية على أراضيها«.

في  طرفاً  تدعم  لن  آباد  »إسالم  أّن  خان  أكد  أمس،  بوست،  واشنطن  صحيفة  في  له  مقال  وفي 
الصراع األفغانّي«، مضيفاً أنها »تريد العمل مع أّي طرف في الحكم«.

وقال عمران خان إّن »بالده مستعدة للعمل كشريك لتحقيق السالم في أفغانستان«، مشيراً إلى 
أن »باكستان تعارض االستيالء على السلطة في أفغانستان بالقوة العسكرية الذي لن يقود إال 

إلى عقود من الحرب األهلية«، وفق المقال.
بالده  رفض  الحالي،  الشهر  بداية  في  قريشي  محمود  شاه  الباكستاني  الخارجية  وزير  وأكد 
انسحاب  بعد  أفغانستان،  لمراقبة  المتحدة  للواليات  أراضيها  على  عسكرية  قاعدة  أي  إعطاء 

القوات األجنبية من كابل، وفقاً التفاق الدوحة، الذي وقع في 29 شباط 2020.
وقال قريشي خالل خطاب له أمام مجلس الشيوخ، إن »بحث األميركيين عن القواعد يمكن أن 

يكون رغبتهم، بينما نحن علينا أن نرى مصلحتنا«.
وباكستان،  وأفغانستان  تركيا  خارجية  ل��وزراء  ثالثي  اجتماع  الماضي،  نيسان  في  وعقد 
لمناقشة مجاالت التعاون بين الدول الثالث في قضايا مثل األمن والطاقة والهجرة باإلضافة إلى 

تطورات عملية السالم في أفغانستان.
الوحيد  السبيل  هي  المفاوضات  إن  يومها،  قال  قريشي  محمود  شاه  باكستان  خارجية  وزير 
للملف األفغاني، وباكستان تعمل من أجل استقرار أفغانستان وسنعمل مع »طالبان« للجلوس 

الى طاولة المفاوضات وعدم اضاعة الفرصة المتاحة«. 
ميلر،  سكوت  األميركي  الجنرال  أفغانستان  في  األجنبية  القوات  قائد  كان  متصل،  سياق  وفي 
العسكرية  القواعد  وتسليم  األجنبية  للقوات  منظم  »انسحاب  بدء  الماضي،  نيسان  في  أعلن  قد 

والمعدات للقوات األفغانية«.
وقال ميلر إنه »ينفذ قرار الرئيس األميركي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أميركية استناداً إلى أن 

هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من األولويات األميركية«.

االنفصاليين  كتالونيا  إقليم  ق��ادة  من   9 عن  العفو  على  اإلسبانّية  الحكومة  وافقت 
.2017 المسجونين بسبب دورهم في محاولة فاشلة الستقالل اإلقليم في 

ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز قرارات العفو، التي أظهرت استطالعات الرأي أن 
أغلب اإلسبان يعارضونها، بأنها بادرة على حسن النيات وخطوة أولى باتجاه حل صراع 
على  جديد  استفتاء  إلجراء  حكومته  سعت  الذي  الغني،  الشمالي  اإلقليم  مع  مرير  سياسي 

استقالله برعاية حكومة مدريد.
أمام  العفو  قرارات  على  »ستطعن  إنها  مدريد  في  المحافظة  المعارضة  أحزاب  وقالت 
أمس،  أول  برشلونة  في  احتجاجات  في  االنفصاليين  مئات  شارك  حين  في  المحاكم«، 

معتبرين خطوة سانتشيز غير كافية، ومطالبين باستفتاء جديد على استقالل اإلقليم.
أعوام  تسعة  بين  تتراوح  لفترات  القادة  على  بالسجن  أحكام  صدرت   ،2019 عام  وفي 
على  استفتاء  تنظيم  أثناء  العام  المال  استغالل  وسوء  الفتنة  بإثارة  التهامهم  عاماً  و13 
استقالل  إعالن  إلى  قاد  لكنه  حظرته  قد  مدريد  في  السلطات  كانت  إسبانيا،  عن  االنفصال 

اإلقليم لفترة وجيزة.

حكومة اإ�ضبانيا ت�ضدر عفوًا
عن زعماء انف�ضالّيين في كتالونيا

حمدوك يطرح مبادرة حول الأزمة الوطنّية 
وق�ضايا النتقال الديمقراطّي

بوتين نوؤّيد ا�ضتعادة ال�ضراكة مع اأوروبا 
ويعّلق على النازّية..

رئي�ص الوزراء الباك�ضتانّي يجّدد رف�ضه
اإقامة قواعد ع�ضكرّية اأميركّية في بالده

الغنو�ضي يرّحب بترتيب لقاء له مع �ضعّيد 

وا�ضتقالة الم�ضي�ضي غير مطروحة نهائّيًا
لقاء  الغنوشي، بترتيب  التونسي راشد  البرلمان  رّحب رئيس 
في  السياسية  األزمة  حول  للتداول  سعّيد،  قيس  الرئيس  مع  له 
البالد، باقتراح من القيادي السابق في حركة »النهضة« اإلسالمية 

لطفي زيتون.
على  الغنوشي  صفحة  عبر  أمس،  ُنشر،  بيان  وفق  ذلك  جاء 

فيسبوك، والذي يتولى أيضاً رئاسة حركة »النهضة«.
وأورد البيان أنه »تّم صبيحة اليوم لقاء بين راشد الغنوشي، 
رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، والسيد لطفي زيتون بطلب 
من هذا األخير، ودار اللقاء حول اقتراحه لقاء بين رئيس البرلمان 

وبين رئيس الدولة للتداول حول أوضاع البالد الصعبة«.
وتابع أنه »حرصاً على الوفاء لقناعته الثابتة أنه ال سبيل لحل 
مشكالت البالد إال من طريق الحوار بحثاً عن توافقات، فقد رّحب 

الغنوشي بترتيب اللقاء المقترح«.
األزمة  لحل  مبادرة  الغنوشي  طرح  الماضي،  شباط  وأواخ��ر 
الرئاسات  بين  ثالثي  لقاء  عقد  في  تتمثل  بتونس،  السياسية 

الثالث ُيشرف عليه سعّيد شخصياً.
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخالفات بين سعّيد، ورئيس 
الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه األخير في 

الماضي. الثاني  16 كانون 
ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعّيد يرفض دعوة 
الوزراء الجدد ألداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن »التعديل 

شابته خروقات، وهو ما يرفضه المشيشي«.
وأول أمس، جرى لقاء بين سعّيد وزيتون في القصر الرئاسي 
وإثارة  البالد،  في  العامة  األوض��اع  لبحث  خصص  قرطاج،  في 

قضايا سياسية واجتماعية وقانونية، وفق بيان الرئاسة.
على  واف��ق  »سعّيد  أن  الغنوشي  أعلن  الماضي،  واألسبوع 
بها  تمر  التي  السياسية  األزمة  لحل  وطني«  حوار  على  اإلشراف 

البالد منذ أشهر.
المشيشي،  هشام  التونسية  الحكومة  رئيس  أكد  جهته  من 

أمس، أن »استقالته من منصبه غير مطروحة نهائياً«.
أم«  إذاعة »شمس أف  جاء ذلك في حوار أجراه المشيشي مع 

التونسية الخاّصة.
والجمعة، قال األمين العام لالّتحاد العام التونسي للشغل نور 
الدين الطبوبي في حوار مع قناة »الحوار التونسي« الخاصة، إن 
وكل  المشيشي  استقالة  يريد  بأنه  أبلغه  سعّيد  قيس  »الرئيس 

أعضاء حكومته«.
به  تمر  الذي  الظرف  أمام  مسؤولون  »نحن  المشيشي:  وقال 

تونس، والمطروح أمامنا اليوم هو إنقاذ البالد«.
تهم  ج��دي��ة  أك��ث��ر  مسائل  ف��ي  ال��ح��دي��ث  »نفضل  وأض����اف: 
التونسيين.. ومن يتحدث عن االستقالة فهو ال يعرفني، أنا إنسان 

مسؤول أمام ما تمر به تونس في مثل هذا الظرف الصعب«. 
سعّيد  بين  ال��خ��الف��ات  إث��ر  سياسية  ب��أزم��ة  ت��ون��س  وت��م��ر 

كانون   16 في  األخير  أعلنه  وزاري  تعديل  بسبب  والمشيشي، 
الثاني الماضي.

سعّيد  فإن  التعديل،  على  البرلمان  مصادقة  من  الرغم  وعلى 
يرفض دعوة الوزراء الجدد ألداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً 

أن التعديل شابته »خروقات«، وهو ما يرفضه المشيشي.
على  اإلشراف  على  موافقته  سعّيد،  أعلن  الماضي،  والثالثاء 
وضع  المقابل  في  لكنه  الراهنة،  األزمة  من  للخروج  وطني  حوار 
شروطاً لهذا الحوار، أبرزها أن يكون محوره تعديل الدستور، عبر 

تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام االنتخابي.
دفع  ما  الفيروس،  انتشار  من  جديدة  موجة  تونس  وتواجه 
هي  والي��ات،   4 في  الشامل  الصحي  الحجر  إعالن  إلى  الحكومة 

القيروان وسليانة وباجة وزغوان.

كوريا ال�ضمالّية ت�ضف »اإ�ضرائيل« بالكيان ال�ضرطانّي والمدّمر لل�ضالم 

ووا�ضنطن تمّدد »الطوارئ الوطنّية« في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ 
وصفت كوريا الشمالية »إسرائيل«، أمس، ب�«كيان سرطاني«، في تعليقها على الغارات الجوية 

اإلسرائيلية التي شنت على قطاع غزة مؤخراً.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في مقال نشرته على موقعها الرسمي باسم السكرتير 
العام للجمعية الكورية الشمالية – العربية، يانغ ميونغ سونغ، أن »الغازات الجوية العشوائية 
التي شنتها »إسرائيل« على قطاع غزة أسفرت عن عدد كبير من الضحايا«، بحسب وكالة »يونهاب« 

الكورية لألنباء.
وتابعت الوزارة مؤكدة أن »«إسرائيل« مدّمرة للسالم في الشرق األوسط، وال يمكنها إال أن تكون 

كياناً سرطانياً«.
في  القانوني  غير  اإلسرائيلي  االستيطاني  »التوسع  وبشدة  مقاله  في  يونغ  ميونغ  يانغ  ودان 
األراضي الفلسطينية والضربات الجوية اإلسرائيلية الوحشية ضّد الدول ذات السيادة«، بحسب 

قوله.
كما عبر عن »دعمه لنضال الشعب العربي من أجل إيجاد حل سلمي لقضايا الشرق األوسط، 

ومن أجل الحفاظ على السيادة الوطنية«.
واعتبرت بيونغ يانع الغارات الجوية »اإلسرائيلية« على قطاع غزة »انتهاكات عنيفة«، بحسب 
وصفها التفاق وقف إطالق النار، الذي تّم بين »إسرائيل« وحركة »حماس« الفلسطينية بتاربخ 21 

أيار، وفق ما ذكرته وكالة »يونهاب« الكورية، أمس.

كما أشارت كوريا الشمالية إلى أن »الغارات الجوية جريمة ضد اإلنسانية تهدد بشكل خطير 
حق حياة شعوب الشرق األوسط، بما في ذلك الفلسطينيون«.

وفي السياق الكوري أيضاً، أعلن الرئيس األميركي، جو بايدن، أمس، عن »تمديد حالة الطوارئ 
الوطنية في ما يخص كوريا الشمالية«.

وأوضح بيان صادر عن البيت األبيض، أن »تطبيق حالة الطوارئ الوطنية سيكون إلى ما بعد 
26 حزيران الحالي بسبب أنشطة كوريا الشمالية غير العادية التي تمثل خطورة على المصالح 

األميركية وحلفائها في المنطقة«.
وذكر البيت األبيض، أن »هذا اإلعالن يستهدف مواجهة تهديد األمن القومي والسياسة الخارجية 

للواليات المتحدة، جراء سياسات كوريا الشمالية«.
وتتضّمن تلك التهديدات التي حددها البيت األبيض، أنشطة كوريا الشمالية النووية؛ األمر 
الواليات  الكورية وبما يعّرض للخطر قوات  الجزيرة  االستقرار في شبه  الذي يؤدي لزعزعة 

المتحدة وحلفائها إلى جانب الشركاء التجاريين في المنطقة.
وكانت الواليات المتحدة قد بدأت إعالن حالة الطوارئ مع كوريا الشمالية في عام 2008، ثم قام 

الرؤساء األميركيون بتجديد هذه الحالة بطريقة روتينّية تزامناً مع العقوبات المفروضة عليها.
مجلس  رئيسة  بيلوسي  نانسي  من  كل  إلى  الشأن،  هذا  في  رسميين،  خطابين  بايدن  ووّجه 

النواب وكاماال هاريس نائبته ورئيسة مجلس الشيوخ في الكونغرس.
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إعالن
في  رغبتها  عن  لبنان  كهرباء  تعلن 
إجراء إستدراج عروض إلدارة الخدمات 
و  للمستخدمين  واإلستشفائية  الطبية 
الفترة  عن  القدامى  و  الحاليين  األجراء 
لغاية   2021\7\1 بين  ما  الممتدة 

2021/6/30 ضمناً.
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي اإلش���ت���راك 
أعاله  المذكورة  العروض  بإستدراج 
الحصول على نسخة من دفتر الشروط 
 - السر  أمانة   - الديوان  مصلحة  من 
 38 رق��م  الصنع  المسبقة  الغرفة  في 
من  الغربية  الجهة  ف��ي  المستحدثة 
كهرباء  لمؤسسة  ال��م��رك��زي  المبنى 
لبنان ضمن حرمه , مبنى كهرباء لبنان 
قدره   مبلغ  لقاء  ذلك  و  النهر  طريق   -

\200.000/ ل.ل.
سر  أمانة  إلى  باليد  العروض  تسلم 
المسبقة  الغرفة  في   - لبنان  كهرباء 
الجهة  في  المستحدثة   38 رقم  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  من  الغربية 
مبنى   , ح��رم��ه  ضمن  لبنان  كهرباء 

كهرباء لبنان- طريق النهر.
ل��ت��ق��دي��م  م���وع���د  آخ����ر  إن  ع��ل��م��اً 
ال��واق��ع  الجمعة  ن��ه��ار  ه��و  ال��ع��روض 
ال��دوام  نهاية  عند   2021\7\16 في 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
  بيروت في 18\6\2021 
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف : 488

تعلن  نقابة محترفي التزيين والتجميل الدوليه 
عن اعالن انتخابات فرعيه للنقابه بتاريخ 

٢٠٢١/٧/١٢ الساعه الحاديه عشر حتى الثانيه 
عشره والنصف ظهرا في مقر النقابة سن الفيل 
كونفدنس سنتر الطابق األول مقابل بلدية سن 
الفيل  من يرغب بالترشيح يقدم الطلب بمجلس 

النقابة قبل ثالثه ايام قبل االنتخابات
وإذ لم يكتمل  النصاب يعاد بعد اسبوع بنفس 

المكان والزمان بمن حضر

)مصر – سورية – لبنان – األردن( وسيطر العدو الصهيوني على المنطقة التي تّم 
تخصيصها للدولة اليهودية وفقاً لقرار تقسيم فلسطين الصادر عن األمم المتحدة في 
عام 1947 تحت رقم 181, باإلضافة إلى أكثر من نصف المساحة المخصصة للدولة 
الفلسطينية, كما تّم االتفاق على إدارة مصرية لقطاع غزة وأردنية للضفة الغربية, 
وظّل الوضع كذلك حتى قام العدو الصهيوني باحتالل معظم األراضي المتبقية خالل 

نكسة يونيو 1967.
الهدف  وكان  الصهيوني  العدو  مع  االستنزاف  حرب  مصر  دخلت  النكسة  وبعد 
الرئيس من هذه الحرب وكما أعلنها الزعيم جمال عبد الناصر هو إعادة الثقة للمقاتل 
المصري بعد هزيمة 1967 وتحطيم أسطورة المحارب الصهيوني الذي ال ُيقهر والتي 
رّوج لها عبر وسائل اإلعالم الغربية, وتمّكنت القوات المصرية من توجيه عدة ضربات 
والبارجة  الميناء  تفجير  فيها  تّم  التي  إيالت  عملية  منها  الصهيوني  للعدو  موجعة 
ومّهدت  األطلسي,  المحيط  في  الحفار  تفجير  عملية  جانب  إلى  هذا  فيه.  الموجودة 
حرب االستنزاف الطريق لخوض حرب أكتوبر/ تشرين األول 1973 والتي انتصرت 
فيها الجيوش العربية )مصر – سورية( ألول مرة على العدو الصهيوني وتحطمت 

أسطورة الجيش الذي ال ُيهزم.
وبعد حرب تشرين األول/ أكتوبر 1973 دخل الصراع العربي - الصهيوني مرحلة 
جديدة تماماً, حيث قّرر العدو الصهيوني عدم الدخول في مواجهات وحروب كبرى 
عبر  الصراع  إلنهاء  جهنمية  بعملية  سيقوم  لكنه  أكتوبر,  حرب  غرار  على  مباشرة 
عمليات سالم مزعومة مع الدول العربية, ومحاولة خلق عدو جديد للعرب ليصرفهم 
عن عدائهم معه, ولألسف الشديد فقد نجحت الخطة الصهيونية الشيطانية بإخراج 
مصر من دائرة الصراع عبر )كامب ديفيد( وفي التوقيت نفسه توّرطت العراق في حرب 
إيران وبدون مبررات مقنعة حيث ظهر وألول  – 1988( مع  األولى )1980  الخليج 
مرة الخوف من تمّدد الثورة اإليرانية إلى المناطق العراقية التي يسكنها أبناء المذهب 
الشيعي, ومن هنا ظهرت الورقة الطائفية البغيضة لتصبح الورقة التي يستخدمها 

العدو الصهيوني الستبدال الصراع العربي - الصهيوني بالصراع العربي - اإليراني.
وخالل الحرب العراقية اإليرانية قامت دول الخليج بالوقوع في فخ الصراع مع 
حرب  بعد  نسبياً  تحّسنت  العالقات  أّن  إال  حسين,  لصدام  دعمها  طريق  عن  إيران 
الخليج الثانية )الغزو العراقي للكويت( 1991, وفي الفترة األخيرة ازداد التوتر بعد 
أن بدأت إيران في تطوير قدراتها النووية, حيث لعب العدو األميركي والصهيوني دوراً 
في تزكية الفتنة, حيث أقنع حكام تلك الدول أّن امتالك إيران للسالح النووي يشكل 
تهديداً ألمن الخليج. والغريب في األمر أّن هؤالء الحكام يغّضون النظر عن الترسانة 
بلدانهم  ألمن  تهديد  أّي  فيها  يجدون  وال  الصهيوني  العدو  يمتلكها  التي  النووية 
األمن  يهّدد  ما  هو  النووي  السالح  هذا  امتالك  إيران  محاولة  أّن  حين  في  والمنطقة, 
واالستقرار كما يعتقدون, وتدخل هذه المحاوالت الصهيونية ضمن الخطة الجهنمّية 
جديد  صراع  وخلق  معه  العربي  الصراع  إلنهاء  الصهيوني  العدو  يستخدمها  التي 

عربي – إيراني, وبذلك يتمكن العدو الصهيوني من استكمال مشروعه بنجاح.  
  لكن ورغم كّل هذه المحاوالت الصهيونية سيظّل الصراع العربي - الصهيوني هو 
أطول صراع في التاريخ ولن ينتهي على المستوى الشعبي مهما فعلت الحكومات من 
معاهدات مزعومة للسالم مع ذلك العدو الصهيوني, ففي الوقت الذي يقوم فيه بعض 
حكام الدول العربية بعقد اتفاقيات »سالم« كما حدث مع )مصر وفلسطين واألردن( 
ثم االتفاقيات الحديثة مع )اإلمارات والبحرين والسودان والمغرب( تجد الشعوب 
الصهيوني هو عدوها  العدو  االتفاقيات, وترى  الدول رافضة لهذه  العربية في هذه 
من  العربي  الشارع  داخل  ايجابي  صدى  أّي  االتفاقيات  هذه  تجد  ال  وبالطبع  األول, 

المحيط إلى الخليج.
لذلك ال بّد من تصحيح البوصلة العربية تجاه إيران وفتح حوار تفاوضي حول 
القضايا الخالفية معها, فهي جارة. ومن الطبيعي أن نتفق أو نختلف معها, لكن ال 
يمكن أن تتحّول إلى عدو يصرفنا عن عدونا األساسي المشترك الذي يغتصب األرض 
العربية ويقتل ويشّرد الشعب الفلسطيني ويهّددنا جميعاً بامتالكه ألسلحة الدمار 
الشامل, وليعلم العرب أّن امتالك إيران للسالح النووي في اللحظة الراهنة لن يكون 
مهّدداً لنا كما يشيع العدو الصهيوني بل التهديد الحقيقي لكيانه الهش, لذلك يهّددون 
للعودة  أميركية  نّية  هناك  وجدوا  بعدما  اإليرانية,  النووية  المنشآت  بضرب  اآلن 
لالتفاق مرة أخرى مع إيران, خاصة بعد وصول إبراهيم رئيسي لسدة الحكم, اللهم 

بلغت اللهم فاشهد.

فــي مــلــف الــتــفــاوض حـــول الـــعـــودة لــاتــفــاق الـــنـــووّي، 
صـــورة غــامــضــة تــقــّدمــهــا واشــنــطــن الــتــي قــــّررت تجاهل 
مفاوضات  على  اإليرانية  الرئاسية  االنتخابات  تأثيرات 
الخامنئي  اإلمـــام  الــمــرشــد  بيد  الملف  أن  واعــتــبــار  فيينا 
يوحي  مــا  عليه،  وتغيرها  للرئاسات  تأثير  ال  وبالتالي 
أّنه  اإليرانية  الخارجية  قالت  الذي  باالتفاق  قدماً  بالسير 
الجولة  للتفاوض ستكون  المقبلة  الجولة  بات منجزاً، وأن 
األخيرة، بينما يعتقد المفاوضون الروس أن كام الرئيس 
اإليراني السيد إبراهيم رئيسي متطابق مع ما سبق وقاله 
التفاوض  مواصلة  رفــض  عــن  اإليــرانــيــون  الــمــفــاوضــون 
الجولة  في  االتفاق  أمر  حسم  عدم  أن  يعني  ما  للتفاوض، 
استمرار  فــرص  حــول  استفهام  عــامــات  يــرســم  المقبلة 
التفاوض بالنسبة إليران، ومما زاد من مخاوف المراقبين 
من ترّدد أو مماطلة على الجانب األميركّي صدور إشارات 
من  الــمــزيــد  رفــعــت  فواشنطن  وإيــجــابــاً،  سلباً  متعاكسة 
إعامية  مواقع  وحجبت  ايرانية،  شركات  عن  العقوبات 
كان  إليران،  حليفة  المقاومة  محور  لقوى  وتابعة  إيرانيّة 

أبرزها موقع قناة العالم وبرس تي في.
التهدئة  تثبيت  نحو  التحّرك  الله  حزب  يواصل  لبنانياً، 
من  أكثر  الــحــزب  قــادة  عقد  فيما  واإلعــامــيــة،  السياسية 
اجــتــمــاع مــع رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل 
مواقف  يمثل  ما  لفصل  محاولة  في  األخــيــرة،  كلمته  بعد 
صالحة للنقاش المستقبلي حول صيغة النظام السياسي، 
لحل  الخاصة  وعروضه  الحكومية  بالتشكيلة  يتصل  وما 
ومقارنته  بالتنازالت،  وصفه  ما  دقة  واستكشاف  عقدها، 
بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً بعدما 
المكلف مع رئيس  الرئيس  أن يشارك  إنه موافق على  قال 
موضع  المسيحيين  الــوزيــريــن  اخــتــيــار  فــي  الجمهورية 
تــصــور تشكيل  بــيــن  الــفــصــل  يــجــري  أن  عــلــى  الـــخـــاف، 
التيار،  نواب  قبل  من  بها  الثقة  منح  قضية  وبين  الحكومة 
باسيل  ان  الحكومي  بالملف  معنيّة  مصادر  تعتقد  التي 
حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  عهدة  في  وضعها 
يمكن  والتي  لنفسك،  تقبله  ما  نقبل  قاعدة  على  نصرالله، 
بكيفية  الــحــكــومــة  تشكيل  قــواعــد  أمــر  حــســم  بــعــد  الــبــحــث 
والتضامن  بالتكافل  للتداول  قاباً  شأناً  باعتبارها  حلها، 
يضمنها  تأكيدات  على  الحصول  خال  من  الحليفين،  بين 
البنود  ببعض  ورئيسها  الحكومة  بالتزام  للتيار  الله  حزب 
للتيار  بالنسبة  حــمــراء  خــطــوطــاً  تمثل  الــتــي  اإلصــاحــيّــة 

ورئيسه ورئيس الجمهورية.
طريق  على  المأساوّي  السير  ح��ادث  األض��واء  خطف  وفيما 
السعديات الذي خطف عائلة كانت تبحث عن مادة البنزين لتعبئة 
مطار  إلى  سفره  من  العائد  العائلة  رب  استقبال  قبيل  سيارتها 
محطات  إحدى  أمام  الخانقة  السير  زحمة  بسبب  وذلك  بيروت, 
الحكومي  الحل  تعطيل  مسلسل  يستمر  المنطقة,  في  الوقود 
تمسك  ظل  في  اآلخر  تلو  الواحد  والمقترحات  المبادرات  وسقوط 
فيما  وشروطهما,  بمواقفهما  الوسط  بيت   – بعبدا  الصراع  طرفي 
تعبئة  محطات  على  المواطنين  إذالل  مسلسل  بالتوازي  يستمر 
في  نقص  وسط  والسوبرماركات  والصيدليات  واألف��ران  الوقود 
المواد الغذائية وشّح في المحروقات وارتفاع أسعار معظم المواد 
الدعم عنها كالخبز واأللبان  الغذائّية األساسّية بعد رفع  والسلع 
المزيد  الدوالر  صرف  سعر  سجل  فيما  والبن,  والحليب  واألجبان 
مؤشراته  تتراكم  وشيك  اجتماعّي  بانفجار  ُينذر  ما  االرتفاع,  من 

يومياً. 
وتتجه األنظار إلى قصر بعبدا الذي يعد العّدة لمرحلة جديدة 
وذلك  الحر,  الوطني  التيار  نواب  يسوق  ما  بحسب  المواجهة  من 
في  طرحها  الجمهورية  رئيس  يعتزم  الخطوات  من  مجموعة  عبر 
جبران  النائب  مبادرة  على  الله  حزب  رّد  ينتظر  لكنه  التداول. 
حسن  السيد  عهدة  ف��ي  الحكومي  الملف  وض��ع  ال��ذي  باسيل 

نصرالله.
»عون  أن  إلى  ل�»البناء«  الحر  الوطني  التيار  أوساط  ولفتت 
بصدد دراسة خيارات محددة تتعّدى توجيه رسالة إلى المجلس 
النيابي أو رسالة مباشرة إلى اللبنانيين, بل خطوات سيكون لها 
لتسريع  األوراق  خلط  إلعادة  يؤدي  جذري  وحل  تنفيذّي  مفعول 
سيعلن  عون  بأن  عطالله  جورج  النائب  أكده  ما  وهذا  التشكيل«. 
عن خطوات قريبة ستؤدي إلى تغّير نوعّي على الصعيد الحكومي 

فضالً عن توجه التيار لإلعالن عن عدم المشاركة في الحكومة.
لن  »عون  أن  على  ل�»البناء«  شددت  بعبدا  من  مقربة  مصادر 
منذ  المكلف  الرئيس  عليها  يعكف  التي  المماطلة  بحالة  يسمح 
لمزيد  العهد  واستنزاف  الوقت  بتضييع  مكلٌف  وكأنه  تكليفه, 
إلى  الدعوة  البلد  إلنقاذ  جديدة  حكومة  إلنتاج  وليس  التأزيم  من 
طاولة حوار وطني في بعبدا تشمل القيادات السياسية األساسية 
والمالي  االقتصادي  بالشأن  والمعنيين  النيابية  الكتل  رؤساء  أو 
الحادة.  األزمات  من  الخروج  وسبل  السائدة  باألوضاع  للتباحث 

الحريري  تكليف  بقرار  النظر  إلعادة  النيابي  المجلس  دعوة  أو 
وتخييره بين التأليف أو سحب الثقة منه والدعوة إلى استشارات 

جديدة«.
يمين  ع��ادل  د.  الدستوري  القانون  أستاذ  يقول  ما  وبحسب 
وصريحة  واضحة  آلية  أي  الدستور  في  »ليس  فإنه  ل�»البناء« 
ما  ليس  ولكن  المكلف.  الحكومة  رئيس  من  التكليف  لسحب 
أو  النواب  دعوة  من  المثال  سبيل  على  الجمهورية  رئيس  يمنع 
إليه  آلت  ما  في  للتشاور  بعبدا  قصر  إلى  النيابية  الكتل  رؤساء 
إلى  الدعوة  أو  القائم  الحكومي  والمأزق  الحكومة  تأليف  مساعي 
تأليف  أزمة  وبينها  القائمة  الوطنية  األزمات  تبحث  حوار  طاولة 

الحكومة«.
رد  هاشم,  قاسم  النائب  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو  أن  إال 
في  التيار  مشاركة  »عدم  بأن  تلفزيوني  حديث  في  عطالله  على 
التوزيع,  وكيفية  الحكومية  المعادلة  ستتغير  حتماً  الحكومة 
وسيكون هناك إعادة نظر«, مشدداً على أنه »إذا لم يشارك التيار 
حضور«.  لهم  وسيكون  يشاركون,  قد  مسيحيون  ن��واب  هناك 
 24 وشدد هاشم على أن »معادلة أن تكون الحكومة على أساس 
وزيراً هي من صلب المبادرة التي قامت عليها أفكار رئيس مجلس 
النواب نبيه بري, وعدد وزراء رئيس الجمهورية ميشال عون من 
»االتصاالت  أن  موضحاً  الحقا«,  سيستكمل  الذي  النقاش  ضمن 
على قدم وساق, حتماً هناك أكثر من قناة, وهي لن تتوقف, ألنها 

شكل من أشكال الحوار القائم«.
بخطوات  الجهورية  رئيس  فسيالقي  الحر  الوطني  التيار  أما 
ورفض  الحكومة  في  المشاركة  عدم  عن  باإلعالن  تبدأ  متدرجة 
تجميد  مع  بالتوازي  الحريري,  يترأسها  حكومة  ألي  الثقة  منح 
ووضع  الوسطاء  مع  حتى  الحكومة  تأليف  بموضوع  التفاوض 
سياسية  تداعيات  سيرتب  ما  الجمهورية.  رئيس  عهدة  في  األمر 
غياب  ظل  في  سيما  ال  الحريري  تكليف  مسار  على  ودستورية 
وفي  الحكومة  في  المشاركة  عن  األساسية  المسيحية  المكّونات 

استحقاق منحها الثقة ما سيضعنا أمام إشكالّية ميثاقية.
وبحسب يمين فإن »غياب الكتل النيابية ذات الطابع المسيحي 
بخلل  يصيبها  الثقة  منحها  وع��ن  الحكومة  في  المشاركة  عن 
التمثيل  صاحب  الجمهورية  رئيس  دعم  كان  وإن  واضح,  ميثاقي 
الوزراء  عدد  إلى  بالنسبة  أما  الخلل.  هذا  حدة  من  يخفف  الواسع 
واضح  نص  من  فليس  ترشيحهم  الجمهورية  لرئيس  يحق  الذين 
اتفاق  رهن  الحكومة  تأليف  جعل  األخير  ولكن  الدستور,  هذا  في 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف«.
النيابي,  المجلس  من  البرتقالي  التيار  نواب  استقالة  خيار  أما 
ل�»البناء«,  نفسه  »التيار«  مصادر  تؤكد  ما  بحسب  فمستبعد 
داعمة  ككتلة  النيابّية  قوته  التيار  فقدان  منها  عدة  »ألسباب 
عدم  حال  في  سيما  ال  النيابي  المجلس  في  الجمهورية  لرئيس 
إذ ال يجوز ترك رئيس الجمهورية وحيداً  مشاركتنا في الحكومة. 
خيار  أن  كما  السياسيين.  أخصامه  مواجهة  في  المعركة  في 
االستقالة لن يؤدي إلى إسقاط المجلس النيابي وإجراء انتخابات 
جديدة ال سيما وأننا ال نثق بالقوات اللبنانية التي قد تخذلنا وال 
فرعية  انتخابات  إلجراء  للدعوة  بري  بالرئيس  يدفع  ما  تستقيل, 

لملء المقاعد الشاغرة«.
أحد  »ال  أن  القوّي  لبنان  تكتل  اجتماع  بعد  باسيل  النائب  واكد 
المانعة  الالءات  معادلة  أسرى  الى  اللبنانيين  تحويل  له  يحق 
تقديمها«.  ت��مّ  التي  والتسهيالت  التنازالت  كل  بعد  للتشكيل 
ارتكاب  بمثابة  هو  المراوحة  حال  في  »االستمرار  أن  على  وشّدد 
جريمة بحق الناس وهذا ما لن يشارك فيه أو يسكت عنه او يقبل 

باستمراره«.
من جهته, أعلن اللقاء التشاوري بعد اجتماعه الدوري في دارة 
النائب عبد الرحيم مراد أنه »يربأ بنفسه عن مجاراة المسؤولين 
عن تشكيل الحكومة في الجدل الدستوري والميثاقي الذي انزلقوا 
وتكريس  المذهبي  العصب  شّد  الى  سوى  يهدف  ال  وال��ذي  اليه 
نيابية  النتخابات  التحضير  امام  وكأننا  الطائفية  االصطفافات 

وليس امام تعّثر متواصل في تشكيل الحكومة«.
تخفف  التي  القوانين  »إق��رار  النيابي  المجلس  اللقاء  وناشد 
منها  تستفيد  التي  التمويلية  البطاقة  سيما  وال  الوجع,  هذا  من 
مع علمنا ان البطاقة هي ليست الحل  لبنان,  في  عائلة  الف   800

السحرّي, لكن الكحل افضل من العمى«.
إعالمية  سياسّية  هدنة  بفرض  الله  حزب  جهود  نجحت  وفيما 
بعيًدا  تحصل  مساعي  أن  »البناء«  علمت  الخالف  جبهات  على 
لتذليل  حلول  عن  والبحث  االتصاالت  تحريك  إلعادة  األضواء  عن 
العقد بالتوازي مع تأمين خط تواصل بين الرئيسين عون وبري. 
الوحيدة  المبادرة  زالت  ال  التينة  عين  »مبادرة  ان  الى  واشارت 
إطار  عن  يخرج  لن  الله  حزب  أن  كما  الطاولة,  على  المطروحة 
التمسك بالتفاهم  الرئيس بري بالتوازي  الحفاظ على عالقته مع 

والعالقة الجيدة مع التيار الوطني الحر«.
النواب  امل عّممت على جميع  قيادة حركة  أن  »البناء«  وعلمت 
»عدم  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  والقيمين  والمسؤولين 
الدخول بأية سجاالت وردود أفعال مع التيار الوطني الحر وذلك 

استكماال لمساعي التهدئة والعودة الى خيار الحوار«.
ديبلوماسي  مرجع  عن  نقل  األوروب���ي  التحرك  صعيد  على 
حيث  اللبناني,  الملف  في  الفرنسيين  فّوضوا  »األميركيين  أن 
تجنيب  تعني  التي  م��اك��رون,  بنظرية  مقتنعاً  ب��ات  بايدن  إن 
طهران,  مع  األميركي  الصراع  بسبب  الكبير  االرتطام  خطر  لبنان 
يعني  ما  طهران,  مع  اتفاق  توقيع  على  يعّول  بايدن  أن  وخاصة 

أن ملفات المنطقة ستعود للترتيب بين الجانبين, وسيكون لبنان 
األط��راف  بين  تسوية  إليجاد  حتماً  ستؤدي  التي  الملفات  أب��رز 
المتناحرة, ولكن حتى ذلك الحين يجب إبقاء لبنان صامداً بالحّد 
األدنى, وقادراً على مواكبة المفاوضات الجارية«. ووفقاً للمرجع 
بحسب وكالة رويترز, فإن »بايدن أبلغ بعض اللبنانيين المقربين 
أنه لن يقوم بأي فعل يضر  األميركية  القرار  من حزبه ومن دوائر 
مع  إنقاذية  خطوات  سلسلة  على  سيعمل  وأنه  لبنان,  بمصالح 
فإن  المرجع  ووفق  اللبناني«,  السقوط  لمنع  والعرب  الفرنسيين 
سلفه  بسياسة  اقتناعه  عدم  بايدن  من  فهموا  اللبنانيين  »هؤالء 
تجاه لبنان, أي »الضغط القاسي« الذي سيؤدي بإيران للهزيمة, 

وأنه ثبت عكسها في النهاية«.
غربي  مسؤول  من  اكثر  إن  ل�»البناء«  وزاري��ة  مصادر  وقالت 
االوروبي  االتحاد  في  واالمن  السياسة  ممثل  سيما  ال  اوروب��ي   -
بوريل حذروا المسؤولين اللبنانيين بأن األمن خط أحمر ومن غير 
المسموح اللعب به مهما بلغ حجم االزمات وتحت طائلة تحميلهم 

مسؤولية تداعيات تهديد األمن.
أكثر  تحذير  وسط  الحياتية,  األزمات  تتفاقم  ذلك  غضون  في 
نهاية  والبنزين  المازوت  مادتي  نفاد  أزمة  أمام  أننا  مسؤول  من 
»بالنسبة  أن  إلى  بالملف  معنية  مصادر  وأشارت  االسبوع.  هذا 
والزهراني  طرابلس  مصفاتي  لفتح  موعد  بعد  يحدد  لم  للمازوت 
كان  لبنان  مصرف  فإن  البنزين  أما  األسبوع.  لهذا  المادة  لتسليم 
أفرغت  التي  والكمية  يوماً   15 منذ  بواخر  لخمس  اعتمادات  فتح 
فتح  عدم  عن  ناتج  وه��ذا  والمحطات  الشركات  من  تنفد  ب��دأت 
الدعم من خالل  آلية جديدة لكيفية  االعتمادات بسبب عدم وضع 
معادلة  أمام  نحن  المصادر,  وبحسب  للدوالر«.   3900 منصة 

»إما رفع الدعم وإما ال بنزين في نهاية األسبوع«.
وفيما استمر مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود, أكد 
ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا »اننا ننتظر رّد الحكومة 
ولفت  ال�3900«,  أساس  على  المحروقات  تسعير  موضوع  على 
تسلم  رفضوا  محروقات  محطة   140 من  أكثر  »أصحاب  ان  الى 
البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل واالبتزاز والضرب 
ولم يستطيعوا حماية أنفسهم«. وطالب »األجهزة األمنية واللواء 

عثمان بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها«.
وأمر النائب العام االستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات 
من  مخزونها  كامل  لبيع  راشيا  في  محروقات  محطات   3 بفتح 

المحروقات قبل االدعاء على أصحابها.
المشتركة,  اللجان  عن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة  واستكملت 
اعتماد  وفتح  التمويلية  البطاقة  قانون  مشروع  درس  المكلفة 
االئتمانية  البطاقة  قانون  واقتراح  لتمويلها,  استثنائي  إضافي 
المجلس  في  عقدت  جلسة  خ��الل  من  اإللكترونية,  التمويلية 
المعنيين.  الوزراء  وحضور  جابر  ياسين  النائب  برئاسة  النيابي 
تصور  الى  طويل  نقاش  بعد  »توصلنا  الجلسة:  بعد  جابر  وقال 
اليوم  الحكومة  أتت  المشتركة. وقد  اللجان  الى  اليوم  سنتقدم به 
هذا  حول  بدراسة  وتقّدمت  الدعم  ترشيد  لموضوع  تصورها  مع 
موضوع  في  معمق  نقاش  حصل  »كما  واض��اف:  الموضوع«. 
التنظيم  أمر  وسيترك  عليها  الحصول  وشروط  التمويلية  البطاقة 
عليها,  سيحصل  ولمن  لألرقام  دراس��ة  إع��ادة  وهناك  للحكومة 
من  المواطنون  عليه  سيحصل  ما  موضوع  األعتبار  في  واألخ��ذ 

أموال في المصارف المتعلق بال� 400 دوالر وغيرها«.
مصادر  عدة  »هناك  جابر:  قال  للبطاقة  التمويل  مصادر  وعن 
األمر متروك  الدولي وهذا  البنك  إعادة استعمال قروض من  منها: 

للحكومة«. تقديره 
البطاقة  مشروع  متابعة  المكلفة  الوزارية  اللجنة  وتستكمل 
في  »ال��ب��ن��اء«  علمت  م��ا  بحسب  ال��م��ش��روع,  دراس���ة  التمويلية 
اللجان  مع  بالتنسيق  الحكومي  السراي  في  اليوم  تعقدها  جلسة 

النيابية. 
جمعية  من  وف��داً  استقباله  خ��الل  الجمهورية  رئيس  وأك��د 
لبنان  في  »االن��م��اء  أن  الزيمبابوينية,   - اللبنانية  الصداقة 
ظل  وفي  بها  يمر  التي  الصعبة  الفترة  هذه  في  سيما  ال  ضرورة, 
االزمة الكبيرة التي يعيشها اللبنانيون والتي ال سابق لها, وهي 
ونتيجة  السابقة  العهود  من  ورثناه  الذي  الثقيل  اإلرث  من  جزء 
على  ترتبت  التي  الهائلة  بالديون  بدأت  التي  االزم��ات  لتراكم 
وقد  اإلدارة,  وسوء  العامة  االموال  وهدر  الفساد  نتيجة  الدولة, 
إضافة  الحدود,  وإغالق  سورية  في  الحرب  بعد  العبء  هذا  زاد 
القطاعات  الكبير للنزوح السورّي على مختلف  التأثير  الى  طبعاً 
وجائحة  تشرين  تظاهرات  تأثير  إغفال  دون  من  االقتصادية, 
إثر  التي حلت على لبنان  الكبيرة  الكارثة  إلى  »كورونا«, وصوالً 

انفجار مرفأ بيروت«. وقوع 
الى ذلك, أشار موقع »فاي نيوز« السويسري, إلى أن »العمالء 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  سويسرا  في  أم��واالً  جمعوا  اللبنانيين 
العام الماضي, حيث ارتفعت األموال المودعة في سويسرا نيابة 
مليار  عن العمالء اللبنانيين في عام 2020 بنحو الثلثين, أو 2.5 
مليار   6.46 إلى  لتصل  دوالر,  مليار   2.7 أي  سويسري  فرنك 

فرنك«.
المحقق  استمع  بيروت,  مرفأ  بتفجير  التحقيقات  صعيد  على 
أن  على  شهود,   5 إف��ادات  الى  البيطار  ط��ارق  القاضي  العدلي 
الى  البيطار  أحال  كما  آخرين.  شهود   3 إفادات  الى  اليوم  يستمع 
المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري طلبات 
لناحية  بشأنها,  البّت  قبل  الرأي  إلبداء  موقوفاً   13 سبيل  تخلية 

تخلية السبيل أو اإلبقاء على توقيفهم.

لقنوات  تابعة  مواقع  إغــاق  تّم  إنــذار  سابق  ودون  فجأة 
تلفزيونيّة لمحور المقاومة، وأعلن على صفحاتها الرئيسية 
أنها تغلق بقرار من وزارة العدل األميركيّة، واإلغاق سواء 
المزاعم  أو عبر قراصنة هو تعبير عن هشاشة  كان رسمياً 
والسابقة  واإلعــام،  الــرأي  بحرية  التمسك  حول  األميركيّة 
من  الكثير  سبقه  اســتــمــرار  عــن  تعبير  فهي  جــديــدة  ليست 
إعاميّة  مؤسسات  تصنيف  مع  بــدأت  التي  القمع  إجــراءات 

على لوائح اإلرهاب. وكانت البداية مع قناة المنار.
األميركي  الرئيس  بداية والية  أن هذا يجري في  الافت 
صياغة  إلعــادة  مقاربته  في  جعل  الذي  بايدن،  جو  الجديد 
ســيــاســات بـــاده عــنــوان حــقــوق اإلنــســان الــمــرجــع الذي 
تفاوض  فعندما  التعبير،  حق  الحقوق  هذه  وأول  يوّجهها، 
االتفاق  إلى  والعودة  العقوبات  لرفع  طهران  مع  واشنطن 
الشعب  بحق  ــراف  االعــت بحساب  ــك  ذل تفعل  ال  ــنــووي،  ال

إيران  امتاك  وهو  األصعب  تعتقده  لما  دفعاً  بل  اإليراني، 
لساح نووي. والسياسة الفعلية لواشنطن هي ما يجّسده 
قرار إقفال موقع قناة العالم ومواقع قناة المسيرة اليمنيّة 
مواقع  وكلها  اليوم،  فلسطين  وقناة  العراقية  الكوثر  وقناة 

إعاميّة ال تحمل إال اآلراء.
جدية  انتهاكات  عن  األميركي  يصمت  نفسه  الوقت  في 
حرية  على  موصوفة  واعتداءات  اإلنسان،  لحقوق  ومؤلمة 
في  الصديق  آالء  ــة  اإلمــاراتــيّ المعارضة  فتسقط  التعبير، 
لجنة  لــه  كــانــت واشنطن ستشكل  لــنــدن،  فــي  مــدّبــر  حـــادث 
من  وستتخذ  روسياً،  منشقاً  المعني  كان  لو  دولية  تحقيق 
باب االحتياط عقوبات فورية حتى ينتهي التحقيق، وبالمثل 
بعد شهور من الوعود بالسير حتى النهاية في تحميل ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤوليّة قتل الصحافي 
ابن  بحق  ماحقة  أي  وقف  بايدن  قــّرر  الخاشقجي،  جمال 

سلمان.
رغم  واشــنــطــن  وحــمــايــة  بــرعــايــة  البحرين  نــظــام  يحظى 
الدولية األممية  الهيئات  التي توثقها كل  االنتهاكات  فضائح 
والمنظمات الحقوقية، حيث آالف معتقلي الرأي يقبعون في 
كبار  قادة  ويعاني  كورونا،  وباء  بتفشي  مهددين  السجون 
السن ومرضى بينهم من معاناة المرض من دون أن ينالوا 

أبسط رعاية صحية.
الــمــســؤولــيــن األمــيــركــيــيــن عــنــدمــا يقرأون  ال تـــرّف عــيــن 
سورية  في  والمعاناة  اليمن  في  الفقر  أحــوال  عن  التقارير 
وهم  والعقوبات،  الحصار  بنتاج  يتباهون  بل  وفنزويا، 
خياراتها،  على  الشعوب  يعاقبون  أنهم  ويعترفون  يعرفون 
االنتخابات  بنتائج  االعـــتـــراف  رفــضــوا  عــنــدمــا  فــعــلــوا  كــمــا 
التي قاموا برعايتها عبر مؤسسة كارتر عندما  الفلسطينية 

جاءت النتائج تحمل قوى المقاومة إلى البرلمان.

التعليق ال�سيا�سي

اإعالم محور المقاومة

المؤمنة  والقوى  والتقدمية  والديمقراطية  الشعبية  القوى  تكتيل  في  وإنما 
بسيادة القانون والعدالة االجتماعية من أجل الضغط المتواصل, وبكّل األشكال 
الديمقراطية, الستعادة األموال المهّربة والمنهوبة من األفراد والمجموعات النافذة 
التي قامت بفعلتها الشنيعة من دون وجه حق بدعم ومشاركة النظام المصرفي 
 – السياسي  النظام  إدارة  عن  الحقيقيين  والمسؤولين  المركزي  البنك  وحاكم 
االقتصادي في البالد سواء كانوا من البيئة الميليشياوية أو المنظومة االحتكارية. 
البنك  حاكم  مساءلة  الطريق  هذا  على  نفسها  تفرض  التي  األول��ى  والخطوات 
المركزي الذي يتصرف, منذ تعطيل السلطة اإلجرائية, كحاكم فعلي للبالد دون 
أن يرّف له جفن مستكمالً مهمته في خدمة نفسه ومجموعته والطغمة الحاكمة 
المركزي  والبنك  المصرفي  والنظام  اللبنانية  بالليرة  الثقة  تدمير  في  شريكته 
نفسه... إلى مرحلة حتى يفرض فيها اإلصالح نفسه على كّل المؤسسات التي 
احتقرت القوانين وتصرفت وفق إرادة رؤسائها المتخمين بالجشع وحب المال 

والظهور والتفشيخ على العالم.
إّن استرجاع األموال المنهوبة والمهّربة والتي يمكن أن تشكل أداة لوقف االنهيار 
ونواة إلطالق الدورة االقتصادية دون إقالة الحاكم الذي يتعّمد الغموض والتستر 
على الحقائق وعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي الذي يعتبر المدخل األساس 

لمعرفة الحقائق ومعرفة هوية كّل َمن هدر أو سطا على المال العام أو الخاص.
يريدون  ال  الخاص  القطاع  أو  السلطة  مراتب  في  الحاكم  يساندون  الذين  إّن 
كشف الحقيقة وتحّمل المسؤولية التي توضح للناس وخاصة قبيل االنتخابات 
حقيقة الممارسات التي ارتكبوها وأدت إلى تجفيف خزينة الدولة وإفراغ جيوب 

الناس وتدمير ثروة البلد وسمعته.
هؤالء كالحاكم يريدون دفن الحقيقة ومحو آثارها وإثارة البلبلة وشّد العصب 
الطائفي والتهّرب من تحّمل المسؤولية حتى ولو تحّولت البالد إلى أرض قفراء 
تنعى َمن بناها, وإال كيف نفّسر دعواتهم في النهار الى تفعيل التحقيق الجنائي 

عبر وسائل اإلعالم ووضعهم العراقيل بوجهه تحت جنح الظالم؟!
تكن  لم  أموال  من  عليهم  يترتب  ما  دفع  بعد  يرحلوا  أن  يجب  جميعاً  هؤالء  إّن 
يوماً ملكهم وإنما ملك األفراد الذين استماتوا إلعالة عائالتهم وتعليم أبنائهم فكّدوا 
واجتهدوا في مشارق األرض ومغاربها تحت الشمس الحارقة ووسط البرد والصقيع 
كي يؤّمنوا ألنفسهم وعائالتهم معيشة الئقة ال معيشة القهر والذّل التي يعيشونها 

اليوم في أحضان منظومة ال تعرف الحالل من الحرام وال تعرف ما لها وما عليها.
*نائب ووزير سابق.

االلتفاف  يتعاظم  دولة  لصالح  اإلرهابية  الجماعات  من  جغرافيتها  تستعيد  سورية  بينما 
الشعبي حولها وتبدو عنواناً لمستقبل سورية الذي لم يعد موضع جدال.

الروسي  الصعود  يقاربون  الحياد،  على  والواقفون  روسيا  وأصدقاء  روسيا  أعداء   -
الــســوري، مــن خال  الــنــمــوذج  مــن ســوريــة، فــاألعــداء يضعون ثقلهم إلفــشــال  انــطــاقــاً 
العقوبات واإلفقار ومنع عودة النازحين، وتجميد مشاريع إعادة اإلعمار، وربط اإلفراج 
النموذج  لنجاح  ثقلهم  يضعون  واألصــدقــاء  الــروســي،  اإلنــجــاز  تنسف  بــشــروط  عنها 
قضايا  بتحرير  هو  الثاني  النصف  وان  إنجاز،  نصف  تحقق  ما  أن  إلدراكــهــم  السوري 
لتفاهم  الماسة  الحاجة  يعني  وهذا  الغربية،  الشروط  من  اإلعمار  وإعادة  النازحين  عودة 
روسي إيراني صيني، يعّوض المقاطعة الغربية الهادفة لإلبتزاز السياسي، أما الواقفون 
تقديمه  روسيا  تستطيع  ما  كان  إذا  عما  ليحكموا  النموذج  مصير  فينتظرون  الحياد  على 
ينتظر  الــذي  التحدي  فــإن  ولذلك  فاشلة،  دولــة  نموذج  يتبعه  عسكري  إنجاز  مجرد  هو 
روسيا هو الجواب السريع عما إذا كان ممكناً إنهاء الوضع الشاذ في إدلب وشرق الفرات 

لخيار  بالعودة  وإال  واألميركية،  التركية  المماطلة  فخاخ  في  الوقوع  دون  من  سياسياً، 
وتفاوض،  احتواء  مشاريع  من  معهما  وما  كليهما  بجمع  أو  األمني  أو  العسكري  الحسم 
وبالتوازي بلورة خطة نهوض اقتصادي بسورية بالتنسيق مع دولتها، وتقاسم أعبائها 
سورية  بين  الحديدّي  الربط  بحجم  كبرى  مشاريع  البداية  ونقطة  والصين،  إيــران  مع 

والعراق وإيران، وخطط إلسكان وتشغيل النازحين العائدين.
- من المفيد التذكير أن الصعود األميركي الكبير بعد الحرب العالمية الثانية لم تصنعه 
سياسي  بنظام  وألمانيا  اليابان  نموذجي  تقديم  صنعه  بل  وحدها،  الحرب  انتصارات 
يضمن االستقرار ونهوض اقتصادي يبهر األبصار، وال نغالي إذا قلنا إن سورية هي في 

هذه المكانة بالنسبة لمشروع الصعود الروسي.
22-6-2021 »المركز الحكومي الدولي للعلوم  نص المشاركة في مؤتمر نظمه يوم أمس في   *  
وتكنولوجيا المعلومات« في موسكو »ICSTI » حول »روسيا والشرق األوسط« بمشاركة عدد من 

الخبراء والباحثين من روسيا وأوروبا والدول العربية واإلسالمية.
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{ األمين سمير رفعت
في  هاجسه  نقل  استطاع  كيف  ناصيف  لبيب  االحترام  الجزيل  األمين  أحسد 
هاجسهم  فصار  الرفقاء  من  به  بأس  ال  عدد  الى  الحزبي  التاريخ  كنوز  استخراج 
ولو  المشّرف  التاريخ  هذا  من  يعرفون  ما  ببعض  قومية  مرويات  صفحة  تزويد 
تاريخ  من  الثمينة  المجوهرات  صائغ  لبيب  األمين  وتوق  لهفة  من  أقّل  بدرجات 

الحزب السوري القومي االجتماعي.
الرفيق كمال ذبيان في نزلة »أبو طالب« آخر شارع الحمراء  التقيت  فباألمس 
وهو  الغامر  وفرحه  غبطته  لمست  ما  لشدة  األولى  للمرة  التقيه  وكأني  ببيروت، 
بعض  وفيه  ننسى«  ان  »قبل  كتاب  صاحب  زين  حسن  الرفيق  منزل  يغادر 
الرفيق زين يبلغ من  القاهرة صدفة،  التقاه في  الزعيم حين  ذكرياته مع حضرة 
غضة  زالت  ما  سعاده  مع  الثالث  اللقاءات  في  ذاكرته  لكن  عاماً   97 اآلن  العمر 

البارحة. وكأنها 
الرفيق كمال ذبيان الذي رأيته يقفز فرحاً ألنه حصل على بعض ما  أعود الى 
يكتنز الرفيق حسن زين من معلومات وصور، رغم عتبي في بعض األحيان على 
لكني  الحزب،  خصوصيات  بعض  »الديار«  جريدة  في  يذيع  ألنه  كمال  الرفيق 
»الديار«  في  كتب  ما  أقرأ  أن  مني  وطلب  الشديد  فرحه  لمست  حين  كثيراً  فرحت 

عن هذا الموضوع.
الى األمين لبيب ناصيف الذي حّملنا هّمه الرائع في تدوين بعض  أعود أيضاً 
ما يغني التاريخ الحزبي، وفي صفحة مرويات قومية يوم األربعاء الرابع عشر 
يستحقها  جميلة  أدبية  قطعة  سالمة  نبيه  الشاعر  عن  كتب   2021 نيسان  من 

الحمصي. شاعرنا 
الثقافة  مجلة  تحرير  ورئيس  صاحب  عكاش  مدحت  لألستاذ  ذكر  المقال  وفي 
جيل  خاصة  والشعراء  األدباء  ملتقى  كانت  التي  الخاصة  المجلة  تلك  الشامية، 
في  ومكاتبها  الجميلة  حديقتها  في  بل  فقط  صفحاتها  على  ليس  منهم،  الشباب 
التي يستند  الرفيق السابق الصخرة  حارة صخر بدمشق، وكان األستاذ مدحت 

اليها محّبو األدب والشعر والثقافة.
أقرأ  أن  هالني  سالمة  المهجري  الشاعر  تناول  الذي  الموضوع  قرأت  وحين 
اسم األستاذ مدحت عكاش وقد طاله خطأ مطبعي فأصبح »عكاشه« وهذا الخطأ 
حماة  ومن  النخاع  حتى  السورية  األمة  من  هو  بينما  المصرية  األمة  الى  نسبه 
مدينة النواعير، فاتصلت باألمين لبيب أصّوب االسم كوني أعرف األستاذ الرفيق 

السابق مدحت عكاش جيداً، فرغب إلّي أن أدّون ما أعرفه.
حين  المنصرم  القرن  من   1955 العام  الى  عكاش  باألستاذ  معرفتي  تعود 
انتسبت الى كلية دمشق األميركية، تلك الكلية التي تأّسست في خمسينيات القرن 
الماضي وكان يديرها حفيد المستر بلس رئيس ومؤسس الجامعة األميركية في 
مدحت  األستاذ  وكان  السورية.  اإلنجلية  الكلية  باألصل  تسّمى  وكانت  بيروت، 
فقط بل ككّل  الكلية ولم يكن أستاذاً  العربية وآدابها في تلك  اللغة  عكاش أستاذ 
القومية االجتماعية، كان مربياً وهادياً  النهضة  الذين تعّمدوا في كنف  األساتذة 

ومرشداً، وكان أستاذ أخالق قبل ان يكون أستاذ لغة عربية فقط.
شارع  في  بيتي  الى  عائداً  كنت  انني  أذكر  معه  والثره  الكثيرة  محطاتي  ومن 
أحضر  وقد  األشخاص  أحد  وجدت  حين  الكلية،  عن  أمتاراّ  يبعد  الذي  رمانة  أبو 
لنا بعض الحاجيات من الدكان، فأستلفت دراجته ورحت أدرج بها قرب رصيف 
بكّل  حييته  الدراجة،  عن  فنزلت  ماّراً  عكاش  مدحت  األستاذ  وجدت  حتى  البيت 
احترام وحين تجاوزني عدت وركبت الدراجة. وفي اليوم الثاني وبعد ان دخلت 
عالمة    100 منحني  بأن  حديثه  وبدأ  دخل  عكاش  األستاذ  دخول  ننتظر  الصف 
أحصل  لكي  امتحاناً  نجر  لم  ألننا  زمالئي  الطلبة  استغرب  العربية،  اللغة  في 
في  امتحاناً  أجرى  رفعت  سمير  عكاش:  األستاذ  أجاب  عندها  العالمة،  هذه  على 
باحترام..  حّياني  ثم  عنها  نزل  دراجة،  يمتطي  وهو  شاهدني  باألمس  األخالق، 
لذلك فهو أجرى امتحاناً في األخالق، احتراماً لألستاذ... هكذا كان الطالب وهكذا 

كان األساتذة.
وفي حادثة أخرى كان األستاذ عكاش يدّون بيتاً من الشعر على اللوح األسود 
الثاني  الشطر  يستذكر  وتوقف  البيت  من  األول  الشطر  كتب  بإعرابه..  نقوم  لكي 
العربية  باللغة  له ثم قال: لسمير مئة عالمة  أنا بتذكيره به، دّون ما قلت  فقمت 
لهذا  استغرابهم  أبدوا  زمالئي  بينما  األمر  نفذت  الصف..  من  يخرج  ان  وعليه 
إياه  لقنني  الذي  البيت  عجز  لهم:  قال  بأن  عكاش  األستاذ  بّرر  حينها  التناقض، 
فالتقدير  البيت،  لهذا  األصلي  العجز  وليس  تأليفه  من  هو  رفعت  سمير  زميلكم 
هذه  الى  أنتبه  لن  أني  ظّن  ألنه  والعقوبة  بالفطرة،  شاعر  أنه  أثبت  ناله  الذي 

المفارقة.
وبعد أن غادر األميركيون كلية دمشق األميركية، وأصبح اسمها ثانوية دمشق 
مدحت  األستاذ  أصبح  رمانة.  أبو  شارع  في  المدفع  ساحة  في  وكانت  العربية 
المرشد..  المعلم  األستاذ  المربي  مثال  وكان  إدارتها  وفي  فيها  شريكاً  عكاش 
التدريس  مهنة  ترك  وحين  ينطقونها..  عربية  كلمة  بكّل  له  يدينون  وكثيرون 
تفّرغ لمجلة »الثقافة« تلك المجلة الرائدة التي كانت ملتقى األدباء والشعراء في 

الشام.

مدى  على  الالفت  حضوره  له  كان  الذي  عزالدين  غسان  األمين  رحيل  خبر  وردني 
سنوات طوال.

فور تبلغي الخبر المحزن وجهت الكلمة التالية الى ابنته أمل، وسأكتب عنه قريباً 
ما يليق بتاريخه الحزبي.

*
الحبيبة أمل، 

منذ دقائق فقط استلمت ما كانت أحالت إلّي العزيزة فاتن دبوسي، وهو خبر رحيل 
الحبيب  والفضائل،  المواقف  من  الكثير  في  الممّيز  الستينات،  منذ  الصديق  األمين، 

غسان.
لقد ترك األمين غسان بصمات رائعة في حياته، سنظّل نحن الذين رافقناه، طويالً 

نتذكرها بكثير من التقدير.
 – امل، كل عائلة عزالدين  - نجار  الحبيبة  الدائمة سناء،  العزيزة  الى جانب  أقف 
إسماعيل، وكل من عرف األمين غسان وأحبه، في الحزن على رحيل من كان له الحضور 

الالفت، مدركاً معهم وجع خسارته.
ستبقى يا أمين غسان معنا، وسأبقى لذكراك بكل الحب، بكل االعتزاز بما اعرفه عنك 

وسترافقني ذكراك الى آخر زفرة من حياتي،
والبقاء هو لألمة.

العمل  تأسيس  ف��ي  مميّز  دور  لهم  ك��ان  ع��ك��ار  م��ن  ث��اث��ة 
ميناس  والي���ة  م��ن  ال��م��ي��ن��اوي  ال��م��ث��ل��ث  منطقة  ف��ي  ال��ح��زب��ي 
الواحد  ع��ن  نحكي  أن  ي��ص��ح  ف��ا  ال��ب��رازي��ل،  ف��ي  ج��ي��راي��س 
األمين وليم بحليس)1(  بهم  اآلخر ونعني  نذكر  لم  ان  منهم 
ونقوال  دل�����وم،  دي��ر  م��ن  طنوس  حبيب  ابراهيم  والرفيقين 
نشطا  وداود  طنوس  الرفيقان  كان  وإذا  جبرايل،  من  داود 
المثلث فإّن األمين وليم وقد  الفروع في منطقة  في تأسيس 
فقد  فيها،  وأق��ام  س��ع��اده،  م��ن  بطلب  ب��اول��و  س��ان  إل��ى  انتقل 
تولى مسؤولية المنفذ العام وكان بحق أحد أبرز المسؤولين 
لها  عاماً  منفذاً  بقي  وقد  البرازيل  في  االجتماعيين  القوميين 
بقيت  الجالية،  أرك��ان  أه��ّم  من  ورك��ن��اً  عاماً   14 ال���  يناهز  ما 
صداقاته قائمة وقد عرفُت ذلك بنفسي عندما زرت البرازيل 
من  عايشوه  م��ن  أوس���اط  ف��ي  عنه  فسمعت  الثمانينات  ف��ي 
له  كان  كم  وعرفت  واقتصادية  واجتماعية  أدبية  شخصيات 
تأثير  ذات  شخصيته  كانت  وكم  احترام،  ومن  حضور  من 

في محيطه.
تلخصه  ال  البرازيل  في  الحزب  وعن  سعاده  عن  الحديث 
محاضرة وال كتاب، وإذا كان األمين نواف حردان قد سلّط 

الضوء على فترتي تواجد سعاده في البرازيل،
العام  من  للحزب  تأسيسه  وقبل  شبابه  مطلع  في  األولى 

عندما عاد إلى الوطن،  1930 العام  حتى   1919
إلى  1938 ع��ن��دم��ا م���ّر ب��ه��ا م��ت��وج��ه��اً  وال��ث��ان��ي��ة ف��ي ال��ع��ام 
ال��ج��زءي��ن األول وال��ث��ان��ي م��ن كتابه  األرج��ن��ت��ي��ن، وذل���ك ف��ي 
في  البرازيل  في  الحزب  ام��ت��داد  ف��إّن  المهجر«  في  »س��ع��اده 
على  به  قام  الذي  الناشط  وال��دور  تاريخه  وغنى  الثمانينات 
على  أعضائه  من  العديد  تميّز  كما  ال��ط��وال،  السنوات  م��دى 
ومؤسساتها  أنديتها  مختلف  في  الجالية  كما  الحزب  صعيد 
إلى  يحتاج  ه��ذا  ك��ّل  إّن  واألدب��ي��ة،  واالجتماعية  االقتصادية 
أسطورة  الباحثون  فيها  يسطر  مجلدات  وإلى  كثير  انكباب 
اتساعاً  ك��ال��ق��ارة  ه��و  ب��ل��د  ام��ت��داد  ع��ل��ى  العظيم  ال��ح��زب  ه���ذا 

ومساحة.
الكلمة، نقتصر الحديث على األمين وليم بحليس  في هذه 
ابراهيم حبيب طنوس ونقوال داود، عسانا نضيء  ورفيقيه 

بالقليل على الكثير الكثير مما كانوا عليه.
ولد األمين وليم بلحيس في بلدة منيارة في العام 1906، 
ب��ع��د الحرب  ث��م اض��ط��رت��ه ظ���روف م��ا  درس ف��ي ط��راب��ل��س 
منطقة  إل��ى   1925 ع�ام  وطن�ه  مغادرة  إل��ى  األول��ى  العالمية 
محطات  إح���دى  ف��ي  ف��أق��ام  ال��ب��رازي��ل  ف��ي  ال��م��ي��ن��اوي  المثلث 
أّن مواطناً  »الميدا كمبوس«، وصدف  الحديدية تدعى  السكة 
آخر من عكار هو ابراهيم حبيب طنوس كان يقيم في محطة 
 – 20 كلم تدعى سانتا جوليانا، فتعارفا، وكانا  تبعد  أخرى 
كالعديد من المواطنين السوريين الذين غادروا إلى البرازيل 
أبرز  الوطن، ومن  – يتابعان عبر الصحف االغترابية أخبار 
تحريرها  ي��رأس  ك��ان  التي  »الرابطة«  جريدة  الصحف  ه��ذه 
مقاالته  كانت  والتي  خليل،  الدكتور  العامة  س��ع��اده،  وال��د 
من  تتضّمنه  كانت  لما  الجالية  أوساط  في  دوياً  تحدث  فيها 

عمق في التحليل ومن مواقف وطنية.
يقول الرفيق ابراهيم طنوس »في سان باولو أهداني أحد 
المواطنين عدداً من جريدة »الرابطة«، ال أدري كيف شعرت 
سعاده  خليل  للدكتور  مقاالً  طالعت  عندما  روحية  بقرابة 
الشعب  يعانيها  التي  الويات  ويصف  الوطن  بحب  ينبض 

وتأخر األمة السورية في التحرر والتقدم«.
باولو  س��ان  إل��ى  توجه  كلما  ابراهيم  الرفيق  راح  وه��ك��ذا 
كانت  ال��ت��ي  ال��س��وري��ة  الوطنية  ال��راب��ط��ة  جمعية  م��ق��ّر  ي���زور 
برئاسة  خليل  الدكتور  إلى  وعهدت  »الرابطة«  جريدة  تصدر 
تحريرها. »فكنت أحّس بإعجاب الجميع بالدكتور خليل وبما 

يتمتع به من ذكاء وقاد وفكر ثاقب وثقافة عميقة واسعة«.
الفرنسيين  قبل  من  الحزب  أمر  انكشاف  بعد   1935 عام 
المغتربين  بين  ضجة  حدثت  سعاده  على  القبض  وإلقائهم 
وإلى  االستنكار  من  موجة  وسرت  البرازيل  في  السوريين 
الشاب  خليل،  الدكتور  بنجل  كبيراً  اإلعجاب  كان  ذلك  جانب 
الوطن،  إل��ى  عودته  قبل  يافعاً  الجالية  عرفته  ال��ذي  أنطون 
في  الزعيم  محاكمة  تفصيل  »الرابطة«  نشرت  وق��د  خاصة 
شجاعاً  جريئاً  موقفاً  أمامها  ووق��وف��ه  العسكرية  المحكمة 

مجابهاً.
الرفيق  قرأ  البرازيل  إلى  الزعيم  وصل  عندما   1938 عام 
ابراهيم طنوس في جريدة »دياريو دي سان باولو« خبراً عن 
وحماس  حفاوة  بكّل  الجالية  استقبلته  وكيف  سعاده  قدوم 
إلى  التوجه  فقّرر  »اسبانادا«  فندق  عليها في  وأنزلته ضيفاً 
والمتابع  به  المعجب  هو  سعاده  إل��ى  للتعّرف  باولو  س��ان 
ألخباره، ولدى مروره بمحطة »الميدا كمبوس« أعلم صديقه 

ليتعّرف  باولو  سان  إلى  متوجه  وأنه  قرأ  بما  بحليس  وليم 
شخصياً إلى سعاده.

لم يجد الرفيق وليم من يستلم عنه عمله كي يرافق الرفيق 
عودته  عند  له  ينقل  أن  إليه  فرغب  باولو  سان  إلى  ابراهيم 

نتائج لقاءاته بسعاده. 
في سان باولو التقى ابراهيم طنوس الزعيم، وبعد لقاءات 
إلى  انتمى  أديب  وخالد  األشقر  أسد  ناموسيه  مع  كما  معه، 
الزعيم  من  تفويضاً  يحمل  وهو  باولو  سان  وغ��ادر  الحزب 

يؤّهله إدخال المواطنين الصالحين في الحزب. 
بليغاً  اب��راه��ي��م وص��ف��اً  ال��رف��ي��ق  س��م��ع األم��ي��ن ول��ي��م م��ن 
نسخة  أعطاه  ثم  الحزب،  لمبادئ  وشرحاً  الزعيم  لشخصية 
باالنتماء  ذلك  بعد  رغبته  وأبدى  بتمّعن  فقرأها  التعاليم  من 

إلى الحزب، ثم أّدى القسم الحزبي.
المبادئ ويدعوان  الرفيقان وليم وابراهيم ينشران  وراح 
وانتمى  القبول  دعوتهما  فاقت  النهضة،  إل��ى  المواطنين 
كّل  في  مديريات  ثاث  إنشاء  وتّم  المواطنين  من  العشرات 
المثلث  منطقة  ف��ي  واراغ����واري  اوبرلنديا  أراش���ا،  م��دن  م��ن 

الميناوي.
من  وه��و  داود  نقوال  الرفيق  انتماء  نشاطهما  ثمرة  وم��ن 
ومثله   ،1925 عام  غادرها  وقد   1903 عام  جبرايل  مواليد 
عبود  أم��ث��ال  ع��ك��ار،  أب��ن��اء  م��ن  ومعظمهم  ال��ع��ش��رات  ان��ت��م��ى 
جرجس  مشحى،  م��ن  بكر  ال��ق��ادر  عبد  بينو،  م��ن  ان���دراوس 
الراسي، ساسين جرجس، حبيب يوسف الخوري، يوسف 
م��ن جبرايل،  ال���خ���وري  ف����ارس  ال��م��ع��م��اري،  ن����ادر، ح��ب��ي��ب 
بلدات  إل��ى  وينتقل  ينمو  ال��ح��زب  وراح  غيرهم،  وك��ث��ي��رون 

أخرى محيطة.
في هذا الوقت، وفي مكان آخر، كان ينتمي الرفيق نجيب 
ال��ع��س��راوي ف��ي م��دي��ن��ة ب��ل��و ل��وري��زون��ت��ي )وم��ع��ن��اه��ا األف��ق 
شهر  وفي  جيرايس،  ميناس  والية  عاصمة  وهذه  الجميل( 
الرفيق  ت��ول��ى  للحزب  منفذية  تأسست   1940 ع��ام  أي��ل��ول 
نظارة  بحليس  وليم  والرفيق  العام،  المنفذ  مسؤولية  نجيب 
نشر  صاحياته  ع��ام��اً  مذياعاً  تعيينه  إل��ى  إض��اف��ة  اإلذاع���ة، 
م��ك��ان، ويتبع  ك��ّل  ف��ي  ل��ه  بالدعاية  وال��ق��ي��ام  ال��ح��زب  م��ب��ادئ 
فعين  طنوس  اب��راه��ي��م  الرفيق  أم��ا  اإلذاع���ة،  عمدة  مباشرة 

للثقافة. ناظراً 
وراحت المنفذية التي تشكلت لكّل والية ميناس جيرايس 
ت��ن��ش��ط ف��ي ك���ّل ال���والي���ة، وام��ت��د ن��ش��اط ال��رف��ي��ق��ي��ن بحليس 
إلى  الوالية  من  الميناوي  المثلث  في  بدأ  كان  الذي  وطنوس 
أنحائها كافة لتشهد قيام فروع للحزب في العديد من المدن 

والبلدات.
من  أم��راً  وليم  الرفيق  تلقى   1941 الثاني  كانون   9 في 
سان  إلى  باالنتقال  األرجنتين،  في  استقر  قد  وكان  سعاده، 
الجديدة«،  »سورية  جريدة  على  طرأت  أزمة  لمعالجة  باولو 

وتولي إدارتها، فلبّى األمر فوراً.
»سورية  ش����ؤون  ي��دي��ر  ول��ي��م  وال��رف��ي��ق  ش��ب��اط   25 ف��ي 
وحيويته،  وإيمانه  بقدوته  الرفقاء  روحية  وينعش  الجديدة« 
تلقى خبراً من عائلته التي كانت بقيت في مدينة اوبرلنديا في 
المثلث الميناوي )حيث فيها جالية كبيرة من عكار( مفاده أّن 
ولده الوحيد قد مات، فسقط عليه الخبر كالصاعقة ثم أسرع 
المفجوعة  زوج��ت��ه  جانب  إل��ى  ليكون  ب��اول��و  س��ان  لمغادرة 

وليودع ابنه الوداع األخير.
سان  إلى  عاد  ثم  اوبرلنديا،  في  قضاها  فقط  أي��ام  عشرة 

باولو ليتابع القيام بواجبه في »سورية الجديدة«.
وليم  الرفيق  تضحية  وق��ّدر  تأثر  بذلك  الزعيم  علم  عندما 

حق قدرها فكتب له رسالة هذا بعض ما جاء فيها:
 »رفيقي العزيز وليم بحليس

القرابة  ف���ارق  م��ع  عليك  وق��ع  كما  اب��ن��ك  نعي  ع��ل��ّي  »وق���ع 
الدموية، وكان شعوري نحوك عظيماً، وكم وددت أن أكون 
الذي  تصّرفك  أكبرت  اني  وثق  الشدة،  هذه  وسط  في  معك 
الجلية على سلوكية جديدة متفّوقة تشّق  األمثلة  أحد  أصبح 
عرف  مما  أسمى  جديدة  وقيماً  معان  الحياة  لتعطي  طريقها 

في وسطنا حتى اآلن«.
أقّل مما توقعت منك، فقد كنت موقناً  لم يكن  »إّن سلوكك 
الصحيح  وب��ش��ع��ورك  ال��ح��ي��اة،  إل��ى  ال��ج��دي��دة  نظرتك  بسمو 
نصرة  سبيل  في  التضحية  على  وبصبرك  الواجب  بمعنى 
كيف  تعرف  أن��ك  م��ن  واث��ق��اً  كنت  بأسرها.  ألم��ة  أعلى  مثال 
تتألم وتعمل، وكيف تكون في تألمك وعملك قدوة السلوكية 

الجديدة للكثير من أبناء أمتنا ولم تخب ثقتي بك ».
به  سيبصر  نور  يشّع  ومنه  معدنك.  على  يدّل  موقفك  »إّن 

الكثيرون طريق المناقب الجديدة«. 
ثم يكتب له رسالة أخرى بتاريخ 17 آذار يقول له فيها:

»إننا نتألم ولكننا ال نذّل وال ننسحق، واعلم أّن سلوكك قد 
أصبح قدوة بين القوميين ومثاً في الروح القومية السامية. 

فإلى األمام… ولتحي سورية”.
الجديدة«  »سورية  جريدة  في  األزم��ة  معالجة  في  نجاحه 
وإدارته لها بكفاءة، جعل سعاده يفّوضه بتنظيم فرع الحزب 
 1941/11/17 في  أص��در  أن  لبث  ما  ثم  باولو،  س��ان  في 
الرفيق  وتعيين  ب��اول��و  س��ان  ف��ي  منفذية  بإنشاء  م��رس��وم��اً 
جيرايس«  »ميناس  والية  تحّولت  فيما  لها،  عاماً  منفذاً  وليم 
العسراوي  نجيب  الرفيق  رأسها  على  مركزية  مفوضية  إلى 

ومتصلة مباشرة بمركز الحزب.
كفاءات  عن  يوم  بعد  يوماً  يكشف  وليم  الرفيق  راح  وهنا 
مميّزة ليس فقط بشخصيته القوية اآلسرة وال بعمق ثقافته 
أيضاً  إنما  الصارمة،  الحازمة  اإلدارة  على  البالغة  بقدرته  أو 
التي  وبحكمته  الممتع،  الشيّق  وبحديثه  القدوة  بسلوكيته 
سعاده،  أرس��اه  كما  الحزب  ألق  على  يحافظ  كيف  بها  عرف 
والكام  والتقدير  االحترام  له  الجالية،  في  مرجعاً  ويجعله 

الفصل في العديد من األمور.
بين  متبادلة  الرسائل  كانت   1947-1941 سنوات  طيلة 
له من  آخر رسالة يوجهها  والرفيق بحليس، وكانت  سعاده 
يبلغ  بها  التي   1947/1/12 في  المؤرخة  هي  األرجنتين 
إلى  للعودة  يستعّد  بأنه  وليم  الرفيق  العام  المنفذ  سعاده 

الوطن وسيعرج بطريق العودة إلى البرازيل.
وكان اللقاء الحار في مطار سان باولو في 1947/1/18 
حيث هرعت إليه جموع القوميين االجتماعيين وأبناء الجالية 

يستقبلون سعاده بعد طول غياب.
في  إقامته  فترة  طيلة  لسعاده  مازماً  وليم  الرفيق  بقي 
من  كّل  في  الحزب  مديرية  لزيارة  أثناءها  رافقه  البرازيل، 
أواسط شهر  السانطوس والريو دي جانيرو، حتى  مدينتي 
الوطن  إل��ى  متوجهاً  ال��ب��رازي��ل  س��ع��اده  غ���ادر  عندما  ش��ب��اط 
الوداع  نظرة  إليه  تنظر  الرفقاء،  كما  وليم،  الرفيق  وعيون 

األخير.
وليم  الرفيق  إل��ى  األخ��ي��رة  س��ع��اده  رس��ال��ة  كانت  ومثلها 
أن  بانتظار   1947 شباط   20 في  القاهرة  من  إليه  يوجهها 
ي��س��ت��ق��ّل ال��ط��ائ��رة إل���ى ال��وط��ن ح��ي��ث س��ي��خ��وض ح��رب��ه مع 
إيمانه  شهيد  وليسقط  وطنه،  على  والمتآمرين  الرجعة  قوى 

والعقيدة التي أعطى لألمة.
بعاصفة  سعاده  اغتيال  نبأ  البرازيل  في  الجالية  وتلقت 
فروع  ك��ّل  كما  المنفذية  وتحركت  الشديد،  االستنكار  م��ن 
الحزب  لرفد  وتتهيّئ  وتشجب  تدين  االغتراب،  في  الحزب 
الرفيق  ووج��ه  الحاكمة،  الطغمة  ضد  نضاله  يدعم  ما  بكّل 
الخوري  إلى بشارة  عاماً، برقية  وليم بحليس بصفته منفذاً 
إلى  قلوبنا  في  حي  ألنه  سعاده،  نبكي  ال  نحن   « فيها:  يقول 
الرجال ومأوى  للرجال  األبد، نحن نبكي وطناً أصبح مدفناً 
سيقول  التاريخ  فيه.  الحكم  رجال  أمثال  واألذالء  للكواسر 

كلمته فيكم، كما سيقولها عن سعاده، خسئتم«.
وليم  الرفيق  الحزب  في  األعلى  المجلس  منح   1954 عام 
بحليس رتبة األمانة تقديراً لنضاله الفذ وإيمانه ونجاحه في 
مسؤولياته، واستمرذ مسؤوالً أوالً عن الحزب في البرازيل 
 49 العمر  من  ول��ه  المنية  وافته  عندما   1955 العام  حتى 
القوميون  وال��س��وري��ون  ب��أس��ره��ا،  الجالية  فشيّعته  ع��ام��اً، 
الذي  االجتماعيون، وسط حزن شامل وتقدير كبير لألمين 
كان قدوة في النضال والمسلكية وااللتزام الواعي بالعقيدة 

التي آمن بها بكل وجوده.
وت��ق��دي��راً ل��ألم��ي��ن ال��ق��دوة ق���ام ال��وف��د ال��ح��زب��ي ال���ذي زار 
صيف  الدامية  ال��ح��وادث  انتهاء  بعد   1959 ع��ام  المغتربات 
1958، بزيارة ضريح األمين بحليس في سان باولو  العام 

وهناك وقف الوفد ومعه الرفقاء يؤدون التحية.
ضريح  زرت  عندما   1983 ت��م��وز   8 ف��ي  فعلُت  ومثلهم 
حردان  ون��واف  شكور  ألبرتو  األمينين  برفقة  وليم  األمين 
سبيل  في  يمت  من  أن  لنعلن  ب��اول��و،  س��ان  رفقاء  من  وع��دد 

قضيته يبقى حياً وان واراه التراب.
عاماً)2(،   46 غ��ي��اب  ب��ع��د  ال��ي��وم  ع��ن��ه  نحكي  ح��ي،  وألن���ه 
حزبه  أعطى  من  ف��إّن  أجيالنا،  وتحكي  دائماً  عنه  وسنحكي 
ترتفع  يد  دام��ت  ما  حياً  يبقى  أمته،  سبيل  في  نفسه  وأفنى 
ليأخذ  ينمو  وجيل  بالحياة،  يهتف  قلب  دام  وم��ا  بالقسم، 

الرسالة عن جيل، وتستمر المسيرة. 
هامش:

المعلومات  المعممة عنه على موقع شبكة  النبذة  � مراجعة 
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 � أعّدت هذه النبذة عام 2001. 

مدحت عكا�ش

الرئي�ش وال�شاعر والمرّبي...

رحيل الأمين غ�سان عز الدين 

الأمين وليم بحلي�س اأحد وجوه الجالية 

ومن موؤ�ّس�سي العمل الحزبي في البرازيل 

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص »البناء« هذه الصفحة صبيحة كل يوم أربعاء، لتحتضَن محطات مشرقة من تاريخ الحزب السوري القومي 
االجتماعي، صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة، وقد سجلت في رصيد حزبهم وتاريخه، وقفات عز راسخات 

على طريق النصر العظيم.

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

القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفأّن نكتب تاريخنا،..فإننا نرسم مستقبل أمتنا.
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تحت عنوان »معك نحو غد مشرق«، وعربون 
أقيم  األس���د،  ب��ش��ار  وال��رئ��ي��س  لسورية  وف���اء 
في  التشكيليين  للفنانين  السنوي  المعرض 
الزاهية بمواضيع  األلوان  حمص وحضرت فيه 

مختلفة.
مختلف  م��ن  نحتياً  وع��م��اً  ل��وح��ة  ث��اث��ون 
وعشرون  خمسة  أبدعها  التشكيلية  المدارس 
اختلفت  حمص،  من  تشكيليين  وفنانة  فناناً 
فتحت  التي  الموضوعات  حيث  من  المرة  هذه 
الهادئة  واألل����وان  أفضل  بغد  للتفاؤل  آف��اق��اً 
تلك  عن  فضاً  المرتقب  واألمل  بالحياة  المفعمة 
اللوحات التي ما تزال تحكي عن الوطن وتراثه 

الحضاري.
الفنانين  ات���ح���اد  ف���رع  رئ��ي��س  وأوض�����ح 
فناني  »أن  فرحة  اميل  حمص  في  التشكيليين 
تزامن  الذي  معرضهم  خال  من  أرادوا  حمص 
لرئاسة  األس���د  ب��ش��ار  ال��دك��ت��ور  ان��ت��خ��اب  م��ع 

الجمهورية أن يقولوا إن مستقبل الوطن سيكون 
نحو األفضل طالما تكاتف أبناؤه بوجه الحرب 

وتحدوا الصعوبات«.
بمشاركة  المعرض  تمّيز  إل��ى  فرحة  ولفت 
بهم  للتعريف  حمص  شباب  من  واعدة  مواهب 
تقلص  الذين  المحافظة  هذه  فناني  جانب  إلى 
تعّرضت  التي  الظروف  بفعل  الربع  إلى  عددهم 
من  ه��ؤالء  ويحاول  الحرب  خ��ال  المدينة  لها 
الجمهور  تعريف  السنوي  معرضهم  خ��ال 
الفرح  صبغة  المرة  هذه  اتخذت  التي  بأعمالهم 

والتفاؤل.
سعادتهم  عن  عّبروا  المشاركون  الفنانون 
للمشاركة في المعرض الذي يجمعهم بزمائهم 
العام  هذا  القى  المعرض  أن  مؤكدين  سنوياً، 
حضوراً جماهيراً كبيراً وخاصة من قبل الشباب 
الذين جاؤوا ليتعرفوا على أعمال فناني مدينتهم 

العريقة.

منجزات  رواف��ده  بعض  شكلت  عظيم«  »نهر  سورية  أّن  باحثون  يرى 
البشرية وساهم في صناعة الحضارات اإلنسانّية منذ قدم التاريخ.

منذ  السورية  البيئة  في  اإلنسان  وجد  فقد  سوريين  لمؤرخين  ووفقاً 
أقدم العصور والءم حياته في الكهوف وجبال القلمون والشمال والساحل 
وتدمر والبادية وحوضي العاصي والفرات واكتشفت في هذه المناطق أقدم 

األدوات الُصّوانية.
مع  أجرته  لحديث  الروسية  »سبوتنيك«  وكالة  اختارتها  مقّدمة  هذه 
الباحث الدكتور علي القّيم، الذي شغل سابقاً منصب معاون وزير الثقافة 

في سورية.
وفي حديثه قال القّيم، إن »سورية عبر التاريخ كانت منفتحة على اآلخر 
التجارب اإلنسانية وقد ظهرت فيها أقدم أنشودة حب وأقدم نوتة  وأغنت 

موسيقّية وأقدم قاموس وأقدم أبجدّية في التاريخ«.

أقدم أنشودة حّب... وأقدم نوتة موسيقّية
وأوضح الباحث القّيم: »ظهرت في سورية أقدم أنشودة حب وهي عبارة 
كان  الذي  العشاق  أحد  قصة  يروي  إيبا  في  عليه  عثر  مسماري  رقيم  عن 
يحب فتاة لم تكن تبادله الحب فقام بتدوين هذه األنشودة عساها تحّن إليه 

وتبادله المشاعر نفسها وهي قصيدة بكل ما يعنيه شعر التفعيلة«.
وتقول بعض الترجمات اآلثارية السورية أن )أنشودة النجوم( المكتوبة 
ب� )اللغة المسمارية(: »أيتها المرأة المنقوش اسمها على فؤوس المحاربين.. 
التمجيد..  عبارات  بيتي  باب  على  سيكتب  النور  أن  أيقنت  أحببتك  عندما 
وسيكتب اسمي على أذيال الشمس.. فماذا أفعل حبيبتي.. كي أكون جديراً 
بك.. هل أنشر األبيض على أبواب المدينة وأسوارها.. أعاهد نفسي أال أحزنك 

يوماً«.
وأضاف: »إن أقدم نوتة موسيقية ظهرت في مدينة أوغاريت على الساحل 
السوري وهي عبارة عن رقيم مسمارّي فيها الزمة. وقد أجرى أكثر من فنان 
قديم وحديث دراسات كثيرة عنها، وهي األبجدية الموسيقية وكتبت على 
الموسيقي  التدوين  نجد  الثاني  الوجه  وعلى  الحب«  »أنشودة  الرقيم  هذا 
المياد  قبل  وفق السلم السباعّي الذي ينسب خطأ إلى فيثاغور عام 500 

بينما تعود هذه األنشودة إلى عام 2400 قبل المياد«.

بأية لغات كان يدّرس للطاب..
وأوغاريت  ماري  وفي  إيبا  في  أيضاً  ظهرت  »القواميس  القيم:  وتابع 
وأقدم هذه القواميس هو الذي ظهر في القصر الملكي في مدينة إيبا في تل 
مرديخ حيث كان يدرس للطاب باللغة اإلباوية واللغة األكادّية وهي من 

أقدم القواميس في العالم«.

»ثورة المعلوماتية األولى«... و8 لغات أوغاريتية
وأردف: »أقدم أبجدية معروفة فهي »أبجدية أوغاريت« والتي تعود إلى 
عام 1400 قبل المياد وهي أقدم أبجدية معروفة في العالم حتى اآلن حيث 
قام الفنان والعالم األوغاريتي باختصار اإلشارات المسمارية من 800 إلى 
إلى 30 حرفاً، ومنها تطورت األبجدية الفينيقية ووصلت إلى  إشارة   600
الصين شرقاً وأقاصي البحر المتوسط«، وأنا اسميتها »ثورة المعلوماتية 

األولى«، ألنها اختصرت الكثير من اإلشارات وهي تشبه األبجدية العربية 
مع إضافة حرفين لتصبح 30 حرفاً، وباعتقادي إنها كانت ثورة في عالم 
كانت  أوغاريت  مدينة  أن  إلى  اإلش��ارة  من  بّد  ال  وهنا  والتدوين،  الكتابة 
تضم أكثر من 8 لغات وكانت »ملتقى الحضارات والشعوب«، وهو عنوان 
»كتاب لي لم يصدر بعد يقدم معلومات جديدة في غاية األهمية عن حضارة 

أوغاريت«.

متى بدأ اإلنسان التفكر بالعبادة؟
وأشار القيم إلى أن »األساطير والكتابات التي ظهرت في إيبا وأوغاريت 
وماري تقدم معلومات إضافية عن العاقات بين الناس والعاقة بين اإلله 

واإلنسان وعن العادات والتقاليد السائدة آنذاك«. 
مضيفاً: »ُتخبرنا نصوص أوغاريت أن هذه الميثولوجيا وهذه األساطير 
تجسد بدايات العقائد واألديان، والتي جّسدها الفنان السوري آنذاك بالعديد 
من المنحوتات التي وجدت في تل المريبط وتل الشيخ حسن وتل الرماد 
وتل بقرص والعديد من المواقع، وهي تؤكد أن اإلنسان بدأ يفكر بالعبادة 

والخلود وبالرموز منذ األلف السابع أو األلف الثامن قبل المياد«.

المتاحف مؤسسات حية تصنع التواصل 
مع البسطاء

وبين الباحث أن »عدد المتاحف في سورية يتجاوز ال� 40 متحفاً، وهي 
الزوار  بين  رواب��ط  إيجاد  على  وتساعد  التواصل  تصنع  حية  مؤسسات 
واألجيال والثقافات في جميع أنحاء العالم، ويمكننا أن نقوم بإيجاد طرق 
أكثر سهولة  المتحف  المجتمع عن طريق جعل  غير تقليدية للتواصل مع 
للوصول إليه. فالمتحف هو المكان الذي يضم المعروضات واألشياء الثمينة 

والتي تعنى بعرض الثقافة واآلثار والتقاليد والحضارات وحياة الشعوب، 
وإيجاد شعور عام بدور المتحف في تنمية المجتمع والوصول إلى الناس 
ميدانّية،  وج��والت  ون��دوات  وفعاليات  أنشطة  وإقامة  والعائلة  البسطاء 
وبرأيي فإن المتاحف هي جامعات عامة لها دور كامل ولذلك تحتفل سورية 

في 18 نيسان من كل عام بيوم المتاحف«.

المعارض أخرجت الماضي السحيق 
من األسطورة إلى جو الوثيقة والحقيقة العلمّية

سورية  ب��دأت  التي  الضخمة  األثرية  »المعارض  أن  إلى  القّيم  ولفت 
بإقامتها منذ عام 1976 واستمرت حتى قبل عام 2011 بقليل كانت بمثابة 
القطع  من  الكثير  وعرضت  المعلومات،  من  الكثير  قدمت  متجولة  متاحف 
من  والعديد  اليابان  في  السورية  اآلثار  كنوز  معرض  منها  الرائعة  األثرّية 
الواليات األلمانية واألوروبية ومعرض »سورية أرض اإلله بعل« الذي أقيم 
في باريس ومعارض كثيرة عن تدمر ومعارض في الواليات المتحدة وكندا 

وغيرها من األماكن في  العالم«.
العاصمة  في  أقيم  ال��ذي  التمّدن(  أصل  )إيبا  معرض  »يعتبر  وق��ال: 
اإليطالية روما عام 1997 أهم حدث ثقافي أقامته العاصمة روما وكتب عنه 
آنذاك أكثر من 100 مقال ودراسة وتحدث عنه الكثير من الكتاب واألدباء، 
وكانت المعارض األثرية المتجولة بمثابة سفير متجّول للحضارة السورية 
الزوار على الماضي البشري لإلنسان الذي سكن  القديمة، فخالها تعّرف 
أوفى تخبره عن  اآلن معرفة  ألف سنة حتى  سورية منذ مليون وثمانمئة 
العاقات والعادات والمعاهدات والتحالفات والصراعات مما يخرج الماضي 
الوثيقة والحقيقة  إلى جو  الوهم واألسطورة  السحيق للبشرية عن أجواء 
العلمية وهو ما يجعلنا نعتز بتراثنا وهو تراث مشترك لإلنسانية جمعاء«.

وختم الباحث الدكتور علي القيم حديثه ل� »سبوتنيك« بقوله: »ثقافتنا 
والجمال  والعدل  بالخير  تعمل  إنسانية  كانت  التاريخ  عبر  السورية 
والتسامح وتسعى لبناء الوطن والمواطن، ال تتنكر للتراث تأخذ منه ما يفيد 
وخاصة الجانب الحي الذي يعطي إضافة للحاضر ويؤكد بطان الثقافات 
المقفلة ألن حضارتنا كانت دائماً منفتحة ومتفاعلة ال تلغي غيرها بل تؤكدها 
بالتداخل معها تأثراً وتأثيراً وكذلك المحافظة على التراث ال ألجله ذاته بل 

الكتشاف ما فيه من عناصر التفكير البشري السليم«.
وقد أشارت وكالة »سبوتنيك« في خاتمة الحوار، إلى أن سنوات الحرب 
من  كبير  لعدد  ممنهجاً  ونهباً  تدميراً  شهدت  سورية  في  الماضية  العشر 
ما  وآخرها  اإلرهابية،  التنظيمات  قبل  من  األثرية  واللقى  والمواقع  األوابد 
شهده متحف إدلب منذ أيام من تدمير للقطع األثرية وسرقة ما يمكن بيعه 
النصرة«  »جبهة  تنظيم  إلى  المنتمين  األوزبك  من  عناصر  أيدي  على  منها 
بتدمير  روسيا(  في  محظورة  )تنظيمات  »داعش«  تنظيم  قيام  ذلك  وسبق 

مواقع عدة في مدينة تدمر األثرية قبل اندحاره منها.

ثقافتنا ال تتنكر للتراث تاأخذ منه ما يفيد وخا�صة الجانب الحي الذي يعطي 

اإ�صافة للحا�صر وي�ؤكد بطالن الثقافات المقفلة

المعر�ص ال�شنوي للفنانين الت�شكيليين في حم�ص تحت عنوان: »معك نحو غد م�شرق«

فن الأيقونة في الجزيرة ال�شورّية

اأقدم اأن�شودة حب واأقدم نوتة مو�شيقية واأقدم قامو�ص واأقدم اأبجدية في التاريخ في �شورية

الدكتور علي القّيم: ثقافتنا ال�شورّية عبر التاريخ اإن�شانّية تعمل بالخير والعدل والجمال والت�شامح 
لن�صال االأ�صقر ح�ص�ر م��ص�م

كال��صم على جلد غجرية*

{ يكتبها الياس عّشي
فالذين  األشقر،  نضال  عن  الحديث  قبلت  يوم  توّرطُت، 
يتعاطون مع عويل الرياح، وهمس الورد، يصعب الدخول 

إلى عالمهم؛
إن��ه��م أن���اس غ��ي��ر ع��ادي��ي��ن، ي��ع��ي��ش��ون ف��ي ع��ال��م شّفاف 
عالم  اس��م:  عليه  يطلقون  ث��م  عيونهم،  ب��أه��داب  يصنعونه 

الدهشة.
***

نضال األشقر واحدة من هؤالء …
حقيبتها مألى بالفواصل والنقاط والحروف،

تنشر منها هنا …
تنشر منها هناك …

تلملم من أفواه الشعراء
ِكلمًة أو ِكلمتين …

عبارًة أو عبارتين …
بيتاً أو بيتين …

َثّم تقف كحّد السيف،
لتصيَر الِكلمُة معها قصيدًة …

والعبارُة أغنيًة …
والبيُت زنبقًة… والقصيدة عصفوراً.

***
نضال األشقر

حملت هموَم الشعراِء وأحالَمهم، ودموَعهم، وغضبَهم، 
وشراييَن قلوِبهم، وزرقَة عيوِنهم،

وزرعتها ابتساماٍت لها طعُم الغضب.
***

ال تصّدقوا أبداً، يا سادتي، أّن الشاعر وحده يمارس فْعَل 
الموت في ساعة المخاض،

ال تصّدقوا أبداً أّن للشعراء وحدهم شياطيَن شعٍر،
ووحدهم يدخلون أرض عبقر !

نضاُل أيضاً، في لحظة االختيار،
كالوشم  الموسوُم  وحضوُرها  وعبقرها،  شيطاُنها،  لها 

على جلد غجرية !
***

نضال أيضاً تعرف
أّن وطنها مكّفن من سيناَء

إلى بحر الشام
بمأساة الرحيل،

وتعرف أّن صوتها الهادَر رسالة
تبدأها على مسرح

أو من فوِق منبر،
، صوُت يعيد ترتيب األشياء لكنّه، كأّي فنِّ

ليخلق وطناً للحرية.
***

نضال األشقر
قصيدة تصدح بين كرم زيتون

وشجرة برتقال،
وبحر يبتهج بالنوارس اآلتية من أوغاريت

إلى طرابلس
إلى صور،

نوارَس جاءت لتنقَر، مع نضال، من بيادر الشعر.

الياس  للبيع… فمن يشتري«، تأليف:  *من كتاب »وطن 
عّشي
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الخابور  صفصاف  جمعية  مع  بالتعاون  الثقافة  مديرية  نظمت 
الثقافّية معرضاً لفن األيقونة في الجزيرة السورية في المركز الثقافي في 

مدينة الحسكة.
حفل المعرض بلوحات فنية ونماذج مصورة لفن األيقونة المستخدم 
نتاجات  وقّدم  السورية  الجزيرة  في  المنتشرة  واألدي��رة  الكنائس  في 
مجموعة من الفنانين الذين برعوا بهذا الصنف من الفن العالمي وقّدموا 

له إضافات من الطابع المحلي.
وبالتعاون  المديرية  »إن  السيد:  الرحمن  عبد  الثقافة  مدير  وق��ال 
عرض  على  تحرص  المحلي  والمجتمع  المتخصصة  الجمعيات  مع 
المواضيع الفنية المختلفة وتقديمها لجمهور المحافظة ومنها معرض 
إلى  انتقل  ومنه  السوري  الفنان  يد  على  وتطور  نشأ  الذي  األيقونة  فن 
العالم وهذا ما يوجب علينا الحفاظ عليه وإظهار جماليته وغنى الواقع 

الفني في المحافظة قديماً وحديثاً«.
أما رئيس جمعية الصفصاف، الباحث أحمد الحسين، فأوضح أن فن 
األيقونة فن سوري بامتياز فهو نشأ على أرض سورية وعلى يد فنانين 
سوريين ومنه انطلق إلى أصقاع األرض، مبيناً أنه من خال المعرض 
على  الضوء  ونسلط  وحاضره  الفن  هذا  ماضي  بين  نربط  أن  نحاول 
بداللته  غني  فن  فاأليقونة  اإلنسانية  للحضارة  شعبنا  أبناء  قّدمه  ما 
الجمالية والروحية والتاريخية والفنية واقتصر على موضوعات الكتاب 

المقّدس في البداية ومن ثم خرج من هذا اإلطار إلى باقي مواضيع الفن.
فن  »أن  موضحين:  الفن  هذا  عن  المعرض  في  المشاركون  وتحّدث 
األيقونة السورية فن موجود منذ القدم ويقصد به فن كتابة الصورة حيث 
شمل معرض اليوم أعماالً لمدارس عدة هي السريانية اآلرامية والقبطية 
المسيح  السيد  حياة  عن  اللوحات  تتحدث  عام  وبشكل  والبيزنطية 
واألحداث التي جرت في العهد الجديد وحياة القديسين والكنيسة في 

القرون األولى«.
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