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الدورة  أعمال  أمس،  نيويورك،  في  انطلقت 
لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين  السادسة 

المتحدة
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ودعا 
للدورة،  االفتتاحية  الجلسة  في  غوتيريس، 
التي  الستة«  »ال��ح��واج��ز  ت��ج��اوز  إل��ى  ال���دول 
تعرقل - بحسبه - تنمية البشرية وتحول دون 
غياب  وهي:  أال  بها،  الالئق  المستوى  بلوغها 
بين  المساواة  عدم  المناخي؛  التغير  السالم؛ 
الدول، بما في ذلك في توزيع لقاحات كورونا؛ 
المشكالت الجنسانية؛ غياب العدالة في توفير 

وصول الناس إلى خدمة اإلنترنت.
»الصراع  تسوية  إل��ى  غوتيريس  دع��ا  كما 
النزاعات  وإن��ه��اء  اإلسرائيلي«  الفلسطيني 
وليبيا  وال��ي��م��ن  أفغانستان  ف��ي  المسلحة 

وميانمار وسورية وغيرها من أنحاء العالم.
ولفت األمين العام لألمم المتحدة إلى خطورة 
الوحدة  غياب  أن  مضيفاً  االنقالبات«،  »عودة 
في  يساعد«  »ال  الدولي  المجتمع  صفوف  في 

حل المشكالت القائمة.
للتحديات  التصدي  استحالة  إلى  أشار  كما 
بين  التنافس  ظروف  في  الجدية  االقتصادية 
إشارة  في  العظميين،  االقتصاديتين  القوتين 

إلى الواليات المتحدة والصين.
المتحدة،  األمم  منبر  على  األولى  كلمته  وفي 
»ستساعد  المتحدة  ال��والي��ات  إّن  بايدن  ق��ال 
الجزيرة  شبه  إلى  إي��ران  من  األزم��ات  حل  في 

أّن العالم يواجه  الكورية إلى إثيوبيا«، مضيفاً 
معاً  العمل  للزعماء  وينبغي  حاسماً«  »عقداً 
المستعرة  كورونا  فيروس  جائحة  لمكافحة 
منها  يعاني  التي  الحراري  االحتباس  وظاهرة 
كوكب األرض والتهديدات اإللكترونية. وأوضح 
التزاماتها  »ستضاعف  المتحدة  الواليات  أّن 
المالية بخصوص مساعدات المناخ وتنفق 10 

مليارات دوالر لمكافحة الجوع.«
المنافس  الصين،  إل��ى  بايدن  يتطرق  ول��م 
تطرق  لكنه  مباشر  بشكل  ألميركا،  الصاعد 
وقال  خطابه،  ط��وال  ضمنية  ب��إش��ارات  إليها 
وعلى  بقوة  »ستتنافس  المتحدة  الواليات  إّن 

النظم  ل��دع��م  وتعمل  االق��ت��ص��ادي  الصعيد 
الديمقراطية وسيادة القانون«.

وقال بايدن: »لقد أنهينا 20 عاماً من الصراع 
حرب  من  حقبة  ننهي  وبينما  أفغانستان،  في 
من  جديدة  حقبة  نبدأ  فإننا  فيها،  ه��وادة  ال 
الدبلوماسية التي ال هوادة فيها«. وفي مواجهة 
أفغانستان،  من  االنسحاب  بسبب  االنتقادات 
الحيوية  المصالح  عن  بالدفاع  بايدن  تعهد 
يجب  »المهمة  ق��ال:  لكنه  المتحدة،  للواليات 
والجيش  للتحقيق،  وقابلة  واضحة  تكون  أن 
كل  على  ك��رد  ُيستخدم  أال  »يجب  األميركي 

مشكلة نراها في جميع أنحاء العالم«.

انطلق اأعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة 

وبايدن يعلن اإطلق حقبة جديدة من الدبلوما�سية

- يدور نقاش صحي منذ مدة حول موضوع توقيع 
مرسوم خاص بتعديل أحكام المرسوم الذي ينص على 
الحدود البحرية للبنان جنوباً، لكن بعد المعلومات التي 
تم تداولها حول قيام الشركة اليونانية )إنرجيان( التي 
استخراج  التزام  االحتالل،  كيان  قبل  من  عليها  رسى 
الغاز من الحقول القريبة من المياه اللبنانية والمتداخلة 
معها، بتلزيم االستثمار في حقول حساسة منها للشركة 
في  العراق  في  األس��ود  بتاريخها  المعروفة  األميركية 
يترأس  شركة  وهي  األميركي،  االحتالل  ق��وات  تخديم 
مجلس إدارتها نائب الرئيس السابق جورج بوش، ديك 
هذه  في  وج��دوا  المرسوم  توقيع  دع��اة  أن  بدا  تشيني، 
المعلومات ضالتهم للقول إن عدم توقيع المرسوم فتح 
وإن  اللبنانية،  الثروات  على  الجديد  االعتداء  لهذا  الباب 
االحتجاج  فرصة  من  لبنان  حرم  المرسوم  توقيع  عدم 
ل���دى ال��ف��ري��ق��ي��ن األم��م��ي واألم���ي���رك���ي، ال��ش��ري��ك��ي��ن في 
التفاوض غير المباشر الهادف لترسيم الحدود البحرية، 

وطلب تدخلهما لوقف هذا االعتداء.
التعامل  وكيفية  للمرسوم  الحاجة  ح��ول  النقاش   -
وما  النقاش  هذا  بين  جرى  الذي  الربط  لكن  مفيد،  معه 
شهدناه أمر آخر، وما يجب توضيحه على هذا الصعيد 
تسجيل  من  بعيداً  الوطنية  المصلحة  مقاربة  زاوية  من 
للشركة  »اإلسرائيلي«  التلزيم  أن  هو  السياسية،  النقاط 
كميات  اكتشاف  عن  أعلنت  التي  )إنرجيان(  اليونانية 
تماماً،  سنتين  قبل  كاريش  حقل  في  الغاز  من  ضخمة 
اتفاق اإلطار من قبل رئيس  يعود لما قبل تاريخ إعالن 
المباشر  التفاوض غير  نبيه بري، حول  النواب  مجلس 
اتفاق  مندرجات  أح��د  وم��ن  البحرية،  ال��ح��دود  لترسيم 
اإلطارتجميد كل عمليات التنقيب في المناطق المتداخلة، 
ومنها كاريش القريب من البلوك 9، بحكم اتصال حقول 
مخزون  تعرض  وإمكانية  المياه،  تحت  وال��غ��از  النفط 
أح��ده��ا للسرقة م��ن خ���الل م��ن��ص��ات اس��ت��ث��م��ار اآلخ���ر، 
وخالل جلسات التفاوض التي عقدت في الناقورة، أكد 
اللبناني هذا الطلب بالتجميد باعتباره شرطاً  المفاوض 
موافقة  الطلب  ه��ذا  ولقي  التفاوضية،  العملية  لسالمة 
المفاوض  ال��وف��د  جانب  م��ن  وتعهداً  وأميركية،  أممية  
شيء  ك��ل  بتجميد  واالل��ت��زام  بالتقيد  االح��ت��الل  لكيان 

بانتظار نتائج المفاوضات.
إن  ح��ول��ه،  التباس  ال  األم��ر  القانونية  ال��زاوي��ة  م��ن   -
غير  أم  كانت  مباشرة  التفاوض  ط��اول��ة  انعقاد  مجرد 
مباشرة يلزم األطراف المتفاوضة بتجميد كل ما يسمى 
باإلجراءات األحادية، ومن يتابع مفاوضات سد النهضة 
االعتراض  أن  يعلم  وإث��ي��وب��ي��ا  وال���س���ودان  م��ص��ر  ب��ي��ن 
المصري وال��س��ودان��ي ي���دور ح��ول م��ب��دأ االم��ت��ن��اع عن 
اإلثيوبي،  الجانب  م��ن  وانتهاكه  األح��ادي��ة  اإلج����راءات 
وفي خصوصية الخرائط الجديدة التي اعتمدها الجانب 
النقاش  كان  إذا  ما  حول  ي��دور  ال  النقاش  فإن  اللبناني 
حولها ال يزال داخل لبنان، فمن المعلوم أن المفاوضات 
على  استؤنفت  ثم  الخرائط،  ه��ذه  تقديم  بفعل  تجمدت 
قاعدة العلم بتمسك المفاوض اللبناني بها، ما يعني أنه 
ليس موضع التباس ما إذا كان الفريق األممي والفريق 
عنها،  نسخاً  وتلقيا  الخرائط  بهذه  تبلغا  قد  األميركي 
علم  يعلم  »اإلسرائيلي«  الجانب  كان  إذا  ما  واستطراداً 
)التتمة ص5(

 النفط والغاز

بين مر�سوم التر�سيم ومنع التلزيم 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

وجود  استبعادها  وسياسية  دبلوماسية  مصادر  أك��دت 
بالبدء  االح���ت���الل،  س��ل��ط��ات  عليها  ت��ق��دم  ل��م��غ��ام��رة  ف��رص��ة 
األح�����ادي ب��اس��ت��ث��م��ار ح��ق��ل ك���اري���ش ال���واق���ع ض��م��ن الخط 
المفاوض  اللبناني  الوفد  قدمها  التي  الخرائط  في  المتضمن 
الجانبين  إلى  منها  نسخ  تسليم  وتم  الناقورة،  جلسات  في 
األممي واألميركي، خصوصاً أن اإلثارة األولى لملف النفط 
العام  األم��ي��ن  جانب  م��ن  تمت  البحرية  المناطق  ف��ي  وال��غ��از 
لبدء  ال��دع��وة  سياق  في  نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب 
اإلسرائيلية  للتهديدات  حساب  أي  إقامة  دون  من  التنقيب 
للقيام  إيرانية  شركات  استعداد  عارضاً  األميركي،  والرضا 
بالمهمة إذا تمنّعت الشركات األخرى، في ظّل قراءة أميركية 
موقع  من  الملف  لفتح  تمهيداً  نصرالله  السيد  ك��الم  تعتبر 
جلب  قضية  ف��ي  ال��ل��ه  ح��زب  فعله  م��ا  تشبه  ب��ص��ورة  ال��ق��وة، 
المحروقات اإليرانية، ورأت المصادر أّن تسريب الكالم عن 
األحادي  التنقيب  في  ودورها  هاليبرتون  األميركية  الشركة 
إما قرار أميركي  الجانب »اإلسرائيلي« يمثل أحد أمرين،  من 
التبعات  وتحمل  األح��ادي  التنقيب  باب  من  التفاوض  بوقف 
ولو كانت توتراً قد يصل إلى حرب، وهذا مستبعد إلى درجة 

أظهرتها  التي  ال��ق��وى  لموازين  ق��راءة  أي  وف��ق  االستحالة، 
التصرف  وط��ري��ق��ة  واس��ت��ق��دام��ه��ا  اإلي��ران��ي��ة  ال��س��ف��ن  قضية 
الغاز  اس��ت��ج��رار  ع��ن  الحظر  برفع  ترجمت  التي  األميركية 
وهي  الثانية  الفرضية  أم��ا  األردن��ي��ة،  والكهرباء  المصري 
الباب  لفتح  يهدف  األميركية  الشركة  اختيار  فإن  المرجحة، 

للعودة للتفاوض عن طريق التحرش.
ال��م��ل��ف ال���ذي ك��ان ع��ل��ى ط��اول��ة ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��م��ع رئيس 
نجيب  الحكومة  ورئ��ي��س  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية 
في  سيحضر  بوحبيب،  عبدالله  الخارجية  ووزي��ر  ميقاتي 
لقاءات واتصاالت لبنانية دولية أبرزها اللقاء الذي سيجمع 
إي��م��ان��وي��ل ماكرون  ال��ف��رن��س��ي  ب��ال��رئ��ي��س  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
المقبل  األسبوع  الحكومة  تجتمع  بينما  باريس،  في  الجمعة 
مصادر  ت��ق��ول  كما  مقبلة،  ي��وم  لمئة  عملها  خطط  ل��وض��ع 
العام،  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ال��ف��اص��ل��ة  ال��م��رح��ل��ة  إن  ق��ال��ت  حكومية 
جلسة  في  الحكومة  رئيس  بها  وعد  التي  الخطوات  ستشهد 
بلورة  إلى  التمويلية  البطاقة  من  ال��وزاري،  البيان  مناقشة 
مع  التفاوض  وبدء  التغذية،  ساعات  وزيادة  الكهرباء  خطة 
العام  وإطالق  المحروقات،  وتأمين  الدولي،  النقد  صندوق 

الدراسي.
هل تنفرج أزمة البنزين في اليومين المقبلين؟)التتمة ص5(

اأ�سئلة حول جدية هاليبرتون... وترجيح الت�سريب الأميركي لتحريك التفاو�ض

ميقاتي يلتقي ماكرون الجمعة... والحكومة ت�سع خطة الـ 100 يوم بعد عودته

بيطار ي�سّرب تعّر�سه للتهديد وعويدات يطلب اإفادته... بعد تغا�سيه عن نيترات البقاع!

انهيار جديد للجماعة الإرهابية!

مستقبل  ع��ن  فيها  نتحدث  ال��ت��ي  األول���ى  ال��م��رة  ليست 
من  بالجماعة  اإلط��اح��ة  فمنذ  اإلره��اب��ي��ة،  اإلخ���وان  جماعة 
 2013 يونيو  ح��زي��ران/   30 ف��ى  مصر  ف��ى  الحكم  س��دة 
مقاالت  في  وحّددنا  مستقبلها،  استشراف  نحاول  ونحن 
أحد  باعتبارها  الجماعة  أم��ام  المتاحة  ال��خ��ي��ارات  سابقة 
ال��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى الساحة  ال��ق��وى االج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
قبلها  س��واء  حقيقة  فهذه  والعربية،  المصرية  المجتمعية 
ما  هى  اإلنكار  محاوالت  ولعّل  إنكارها،  حاول  أو  البعض 
واتسع  الجماعة  فيها  تمّددت  التى  الراهنة  للحالة  أوصلنا 
نفوذها حتى كادت تبتلع الوطن العربي، حين تمكنت من 
الوثوب للسلطة فى عدد من الدول العربية في لحظة فارقة 

من تاريخ األمة.
في  العربية  البلدان  داخل  السياسية  السلطات  فأخطاء   
التعامل مع هذه الجماعة اإلرهابية على مدار ما يقرب من 
نصف قرن كانت سبباً في ما وصلنا إليه اآلن من مواجهة 
سبيل  على  مصر  ففي  اإلرهابية،  القوى  ه��ذه  مع  شاملة 
المثال ظّن السادات أنه بإمكانه القيام بثورة مضادة لثورة 
23 يوليو/ تموز 1952 يتخلص على أثرها من خصومه 
على  فاستعان  والشيوعيين،  الناصريين  من  السياسيين 
الفور بخصمهم العنيد جماعة اإلخوان اإلرهابية فأخرجهم 
من السجون والمعتقالت وأطلق سراحهم لمواجهة هؤالء 
شخصياً  باغتياله  انتهت  المواجهة  ه��ذه  لكن  الخصوم، 

بعدما ظّن أنهم فرغوا من مهمتهم التي أوكلها لهم.
)التتمة ص5(

 د. محمد سيد أحمد

وان��ح��ط��ت  األم����ة  ض��ع��ف��ت  إذا 
تقلّصت  وفاعليتها  حيويتها 
كما  غيرها  لمصلحة  ح��دوده��ا 
انحطاطها  طور  في  ألمتنا  حدث 
الذي تبطله نهضتنا االجتماعية.
سعاده

المرضى  من  إداري���ون  أس��رى  خمسة  ق��ّرر 
»اإلس��رائ��ي��ل��ي«،  االح��ت��الل  محاكم  مقاطعة 
الستمرار  رفضاً  ال��دواء،  تناول  عن  واالمتناع 

اعتقالهم اإلداري التعسفي.
وق��ال ن��ادي األس��ي��ر ف��ي ب��ي��ان، أم��س، إّن 
األس���رى ه��م: عايد دودي���ن، وي��وس��ف ق��زاز، 
وأمين  بدرساوي،  وياسر  سندس،  أبو  وأحمد 

شويكي.
إطار  في  تأتي  هذه  خطوتهم  أّن  وأض��اف 
محاكم  لمقاطعة  اإلداري��ي��ن  األس��رى  توجه 
االعتقال  سياسة  تصعيد  ظّل  في  االحتالل، 
الجاري، حيث وصل  العام  اإلداري منذ مطلع 

عددهم إلى نحو 520 أسيراً.

أس��رى  ه��م  الخمسة  األس���رى  أّن  وت��اب��ع 
سابقون، أمضوا سنوات في سجون االحتالل 
مشاكل  من  ويعانون  اإلداري،  االعتقال  رهن 
وهم  م��زم��ن،  ه��و  م��ا  منها  وأم���راض  صحية 

بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.
الخمسة  األسرى  أّن  األسير  نادي  وأوضح 
من بين عشرات اإلداريين الذين أمضوا سنوات 
متواصل،  غير  بشكل  اإلداري  االعتقال  رهن 
أكثر  اعتقاله  سنوات  مجموع  وصل  وبعضهم 

من 15 عاماً.
وطولكرم  وأريحا  الخليل  مدن  شهدت  وقد 
وقفات تضامنية مع األسرى المضربين، وسط 

دعوات إلى إنقاذ حياتهم.

من  مجموعات  اقتحمت  آخ��ر،  صعيد  على 
المسجد  ب��اح��ات  الصهاينة  المستوطنين 
األقصى، بحراسة مشّددة من شرطة االحتالل.
»وف��ا«  ل��وك��ال��ة  محلية  م��ص��ادر  وأف����ادت 
اقتحموا  مستوطناً   128 ب��أّن  الفلسطينية، 
جوالت  ونفذوا  المغاربة  ب��اب  عبر  المسجد 
صلوات  أداء  وسط  باحاته،  في  استفزازية 

فيه.
من  كثفوا  المستوطنين  أّن  إل��ى  ي��ش��ار 
بحجة  األقصى،  للمسجد  اليومية  اقتحاماتهم 
األعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات »الهيكل 
المتطرفين  للمستوطنين  دع��وات  المزعوم« 

باقتحام المسجد.

خم�سة اأ�سرى من المر�سى يقاطعون محاكم االحتلل

الحر�ض الثوري: ال�سعب الإيراني ما�ٍض

في ال�سمود بوجه الحظر الأميركي الظالم

السقوط  منحدر  في  اليوم  باتوا  اإليراني  الشعب  أعداء  أّن  إيران  أكدت 
واالنهيار. 

وقال القائد العام للحرس الثوري اإليراني، اللواء حسين سالمي، أمس، 
أن بالده أعدت نفسها بكافة القدرات لدحر أميركا.

أنه  المقدس على  الدفاع  اللواء سالمي خالل مراسم تكريم رواد  وشّدد 
»مع بلوغ جاهزية القضاء على أكبر إمبراطورية عسكرية في العالم وهي 
في  شيئاً  تساوي  ال  الصهيوني  الكيان  مثل  الصغيرة  القوى  فإّن  أميركا، 

معادالتنا«.
وأوضح اللواء حسين سالمي أّن بالده ستبقى صامدة، انطالقاً من مبدأ 

الدفاع المقدس الذي يجسد قمة اإلباء والصمود والتضحية.
وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى أّن »الشعب اإليراني ماض في 
التي  والضغوط  النفسية  والحرب  الظالم  األميركي  الحظر  بوجه  الصمود 
إلى أن »إيران تزداد قوة وشموخاً من  يخوضها الغرب ضد بالده«، الفتاً 

أجل إجهاض هذا الحظر وإفشال كل مخططات األعداء«.

الوفد السوري خالل الجلسة االفتتاحية
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اأن�شطة ومواقف

في  بيرم  مصطفى  العمل  وزي��ر  أك��د   {
على  ع��ازم��ة  »الحكومة  أن  إذاع���ي،  ح��دي��ث 
إليجاد  السياسية  المناكفات  خارج  العمل 
متمنياً  المعيشية«،  لألزمات  سريعة  حلول 
الخاسر  عقلية  من  الخروج  »الجميع  على 
والرابح واعتماد معادلة رابح - رابح إلنقاذ 
أظهرت  »الحكومة  أن  إلى  وأش��ار  الوطن«. 
طامحة  وه���ي  ب��س��رع��ة  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  إرادة 
الى إحداث خرق في وقت قصير«، مشدداً 
تعهد  ق��د  ميقاتي  نجيب  »الرئيس  أن  على 
الحكومة  منه  تنطلق  ال��ذي  المبلغ  بإنفاق 
ب��ش��ك��ل م��ن��ت��ج ب��ع��د ت��ح��دي��د األول���وي���ات من 
الكهرباء  مثل  شائكة  ملفات  معالجة  أج��ل 
إغ��ف��ال م��ا يحصل على  وال����دواء، م��ع ع��دم 
اإلسرائيلي  ال��ع��دو  م��ع  الجنوبية  ال��ح��دود 

لسرقة ثرواتنا«.
الوطني  »ال���ت���ي���ار  رئ���ي���س  اس��ت��ق��ب��ل   {
سفيرة  أمس،  باسيل  جبران  النائب  الحّر« 
حضور  في  غريندالي،  ريبيكا  أوستراليا 

في  الديبلوماسية  العالقات  لجنة  عضوي 
التيار جو بو ناصيف وبشير حداد. وجرى 
السياسية  ال��ت��ط��ورات  ع���رض  ال��ل��ق��اء  ف��ي 
والعالقة بين لبنان وأوستراليا، وفق بيان 

صادر عن مكتب باسيل.
الخازن،  هيكل  ف��ري��د  ال��ن��ائ��ب  اع��ت��ب��ر   {
أن  ُيفترض  كان  أنه  تلفزيوني،  حديث  في 
أمس،  من  أول  النواب  مجلس  جلسة  تكون 
حجب  او  وإعطاء  ال��وزاري  البيان  لمناقشة 
الثقة عن الحكومة »لكنها تحّولت إلى جلسة 
حريصاً  يكون  أن  ُيفترض  ممن  ات��ه��ام��ات 
»ُيفترض  وق���ال  ال��ك��ل«.  و«ب����ّي  ال��ب��ل��د  ع��ل��ى 
زمالءه  يحترم  أن  باسيل  جبران  بالنائب 
من  لديه  كانت  وإن  النواب،  مجلس  وقاعة 
ورأى  إخ��ب��اراً«.  ويرسل  فليتفضل  شكوك 
»أن مهمة الحكومة الجديدة تمرير المرحلة 
بأقل ضرر والحّد من االنهيار الحاصل على 
»المطلوب  أن  إل��ى  الف��ت��اً  المستويات«،  ك��ل 

منها إجراءات إصالحية سريعة«.

باسيل مستقبالً سفيرة أوستراليا أمس

حمية مجتمعاً إلى سفيرة فرنسا أمسميقاتي خالل لقائه سفيرة أميركا في السرايا أمس  )داالتي ونهرا(

)مديرية التوجيه( خالل االجتماع في نادي الضباط في جونية أمس  
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بايدن ي�سعى لتهدئة فرن�سا

بعد �تفاق �أوكو�س

{ د علي سّيد

بطعنة  تصفها  م��ا  على  رّده���ا  ب��اري��س  تصّعد   
سفيريها  بسحب  اتخذته  استثنائي  قرار  الحلفاء. 
األميركي  الرئيس  يسعى  وكامبرا،  واشنطن  من 
منذ  المحتدم  الفرنسي  الغضب  لتهدئة  بايدن  جو 
أوكوس  تحالف  تشكيل  المتحدة  الواليات  أعلنت 
تخلت  بموجبه  وال���ذي  وأس��ت��رال��ي��ا  بريطانيا  م��ع 
للصناعات  بالنسبة  القرن«  »صفقة  عن  استراليا 
وكانت  ي��ورو،  مليار   32 ب  الفرنسية  العسكرية 
غروب«  »ن��ف��ال  مجموعة  م��ع   2016 ع��ام  أبرمته 
بالكهرباء  تعمل  غ��واص��ة   12 لتوريد  الفرنسية 
بمساعدة  غواصات   8 ببناء  لتستبدلها  والديزل 
بالدفع  ت��ع��م��ل  وب��ري��ط��ان��ي��ا  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

النووي.
الرئيس  إّن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  تقول 
بايدن يضغط للحديث هاتفياً مع نظيره الفرنسي 
تقول  اآلن.  إل���ى  م��ت��م��نّ��ع��اً  ي��ب��دو  ال����ذي  م���اك���رون 
حدود  ت��ت��ج��اوز  األزم���ة  إّن  الفرنسية  ال��ح��ك��وم��ة 
استراتيجبة  ره���ان���ات  إل���ى  ال��ت��ج��اري  ال���خ���الف 
منطقة  في  ونفوذها  لفرنسا  بالنسبة  ووجودية 
أن  باريس  ت��رى  إذ  وال��ه��ادئ،  الهندي  المحيطين 
شديد  وكتمان  مغلقة  غ��رف  ف��ي  الصفقة  تدبير 
استشارة  ودون  مفاجئ  بشكٍل  عنها  واإلع���الن 
وسياسات  أوالً  أميركا  لنهج  امتداد  هما  الحلفاء 
»واشنطن  وب��ح��س��ب  ت���رام���ب،  ال��س��اب��ق  ال��رئ��ي��س 
تتملكهم  واشنطن  في  المسؤولين  ف��إّن  بوست« 
سفيرها،  سحب  على  فرنسا  إق��دام  من  الدهشة 
إل��ى حسابات  م���رّده  ف��ي��ه  م��ب��ال��غ  أن��ه رّد  وي���رون 
ثانية،  لوالية  الساعي  ماكرون  للرئيس  انتخابية 
حاول  بلينكن  أنطوني  األميركي  الخارجية  وزير 
بالصفقة  إلب��الغ��ه  ال��ف��رن��س��ي  بنظيره  االت��ص��ال 
قبل  واستراليا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  بين 
اإلعالن عنها، كذلك التقى مستشار األمن القومي 
السفير  مع  لوجه  وجهاً  سوليفن  جيك  األميركي 
والجمعة  الخميس  يومي  واشنطن  في  الفرنسي 
أما  الصفقة،  ع��ن  اإلع���الن  عشية  أّي  الماضيين 
ف��رن��س��ا على  رّد  ف��ي  ال��ش��دة  أّن  ف��ت��رى  اس��ت��رال��ي��ا 

الصفقة فعٌل متوقع.
إن���ه يتفّهم  ال�����وزراء االس��ت��رال��ي  ي��ق��ول رئ��ي��س 
باريس  لكن  الصفقة  إلغاء  من  فرنسا  أم��ل  خيبة 
استراليا  حاجة  المقابل  في  تتفّهم  أن  أيضاً  عليها 
تطمئن  كذلك  الدفاعية،  مصالحها  تخدم  لقرارات 
اتفاق  التاريخي بأّن  بريطانيا خصمها ومنافسها 
أوكوس ال ينطوي على أّي خصومة بين البلدين، 
هذا  في  جونسون  بريطانيا  وزراء  رئيس  يقول 
الذي وقعناه مع أصدقائنا  أوكوس  اتفاق  الشأن: 
األستراليين واألميركيين ليس إقصائياً وال يحمل 
العالم،  في  شريك  أو  صديق  أّي  اتجاه  خصومة 

إنما يعكس المصالح المشتركة بيننا.
واشنطن  م���ن  س��ف��ي��ري��ه��ا  س��ح��ب  ج���ان���ب  إل����ى 
مع  عسكرية  م��ح��ادث��ات  ف��رن��س��ا  أل��غ��ت  وك��ام��ب��را 
باريس  وإْن رأت  بريطانيا كانت مجدولًة مسبقاً، 
البريطاني األسترالي طعنة  في االتفاق األميركي 
فرنسا  لمشروع  دفعة  شك  بال  فإنه  الظهر،  في 
التي تتأّهب لتسلّم رئاسة االتحاد األوروبي لبناء 
استراتيجية دفاعية أوروبية مستقلة عن الواليات 

المتحدة األميركية والحلف األطلسي.
وهل  الحلفاء،  بين  أعمق  لخالف  بداية  هي  هل 
وانفتاحها  عالقاتها  من  وتزيد  فرنسا  ستنفتح 
األيام  وروس��ي��ا؟  الصين  وبخاصة  الشرق  على 

واألشهر المقبلة كفيلة بالرّد.      

خفاياخفايا

تساءلت مصادر حقوقية عن الصلة بين 
اكتشاف النترات في البقاع وعالقتها 

بنترات مرفأ بيروت وعدم اهتمام المحقق 
العدلي في قضية المرفأ بمتابعتها مع ما 

يجري  نشره من تقارير حول المحقق 
العدلي وتعّرضه لحمالت استهداف لشّد 

االنتباه نحو قضايا تجلب التعاطف مع 
المحقق وتضعف االنتقادات.

قال مرجع في دولة إقليمية اّن األردن 
وحده يمثل صندوق البريد األميركي 

حول سورية، واّن الدول العربية التي 
كانت تنتظر إشارة االنفتاح على سورية 
قد وصلتها اإلشارة بزيارة وزير الدفاع 

السوري الرسمية الى عّمان، واألمر اآلن 
يتعلق بحسابات الدول المعنية ومنها 

لبنان...

كوالي�سكوالي�س

من ينقذ ال�سلطة من �سقوطها الأخير؟

رئي�س الحكومة يبحث خطة التعافي 

ويغادر اإلى فرن�سا الخمي�س للقاء ماكرون

حمية عر�س وال�سفيرة الفرن�سية

م�ساريع ا�ستثمارية

�جتماع لمتابعة نتائج موؤتمر باري�س

قائد الجي�س: اأولويتنا اليوم توفير

اأدنى مقّومات الحياة لع�سكريينا وعائالتهم

 في أول زيارة إلى الخارج بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم 
الخميس بزيارة عمل إلى فرنسا، ومن المقّرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، على 

ما أفاد مكتبه اإلعالمي.
من جهة أخرى، استقبل ميقاتي في مكتبه بالسرايا الحكومية، وفداً من غرفة التجارة الدولية برئاسة وجيه 

البزري .
كما  مهمته،  في  والنجاح  التوفيق  له  وتمنينا  ميقاتي  الرئيس  لتهنئة  هي  »الزيارة  البزري  قال  اللقاء  بعد 
وضعنا أنفسنا كقطاع خاص بتصرفه من أجل المساعدة في المشاريع التي تحتاج إلى دراسة، وهو أكد العمل 

على تنظيم ورش عمل من أجل التعاون«.
ورأى أن »المهم هو العمل على تثبيت بقاء رجال األعمال وعائالتهم في لبنان، وطمأننا الرئيس ميقاتي أنه 
في القريب العاجل، أي خالل األسابيع المقبلة، سنلمس المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، وأهم األمور التي يجب 

معالجتها هي األمور الحياتية من كهرباء ومواصالت واتصاالت ومدارس«.
هناك  أن  المواطن  وسيلمس  فوراً،  تنفيذها  الحكومة  رئيس  سيباشر  ورئيسية  أساسية  أمور  »هناك  وختم 
تقدماً في هذه الخطوات، ونحن لدينا ثقة بالرئيس ميقاتي وحكومته ونتمنى أن نشهد نتائج إيجابية  في أسرع 

وقت«.
ثم التقى ميقاتي السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وعرض معها األوضاع في لبنان والعالقات الثنائية. 
كما بحث ميقاتي مع سفير األردن لدى لبنان وليد الحديد، العالقات الثنائية بين البلدين. واكتفى السفير بالقول 
 – »هدف الزيارة تهنئة الرئيس ميقاتي ودعمه في مهمته. كما تطرق البحث إلى تفعيل عمل اللجنة اللبنانية 

األردنية المشتركة«.
الواليات  من  بيروت  إلى  العائدة  شيا  دوروث��ي  لبنان  لدى  األميركية  السفيرة  الحكومة  رئيس  واستقبل 

المتحدة.
ومساء أمس، ترأس ميقاتي اجتماع عمل ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة 

وذلك للبحث في خطة التعافي االقتصادي التي تنوي الحكومة اإلعالن عنها قريباً.
ثم انضم إلى االجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث جرى البحث في آلية تأمين االعتمادات لزوم 

تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.

استقبل وزير األشغال العاّمة والنقل الدكتور علي حمية، مساء أمس، في مكتبه بالوزارة، سفيرة فرنسا آن 
غريو على رأس وفد من الخبراء المختصين بإعداد دراسات المشاريع وآلية تمويلها.

أواصر  لدعم  والفرنسي،  اللبناني  الجانبين  بين  الثنائية  العالقات  ظل  في  تأتي،  الزيارة  »هذه  حمية  وقال 
التعاون وتعزيرها في مجاالت عّدة، في ظّل حرص البلدين على المشاركة في المشاريع االستثمارية واالستفادة 

من الخبرات المكتسبة على المستوى الدولي«.
المشترك  والنقل  وصيدا  وطرابلس  بيروت  بمرافىء  تتعلق  عّدة  مواضيع  تناولت  المباحثات  »أن  وأوضح 
الفرنسيين لديهم خبرات جيدة في سكك الحديد والنقل المشترك ومدى إمكانية  أن  وسكك الحديد، خصوصاً 
تأمين باصات كهبة في ظل الوضع المتردي لناحية أزمة البنزين وضرورة تأمين وتفعيل النقل العام ومدى 
مرفأ   - الصياد   - خلدة  الدائري  االوتوستراد  إنجاز  لناحية   PPP أو   BOT بطريقة  سواء  المساهمة  إمكانية 

بيروت وربطه بطبرجا عبر جسر بحري«.
المناسبة  بالدراسات  للقيام  العملية  الخبرات  تقديم  في  بالدها  رغبة  أبدت  غريو  »السفيرة  أن  إلى  وأشار 
إلعادة إعمار مرفأ بيروت ونظام إدارته«. واعتبر أن »االجتماع كان مثمراً جداً«، مؤكداً أن »مرفأ بيروت عنصر 

حيوي يربط الشرق بالغرب«.
 وقال »من سلّم أولويات الحكومة إعادة إعماره ألنه من اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال 

عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكانت السفيرة التقت الرئيس ميقاتي صباح اليوم في هذا الشأن«.
وتجدر اإلشارة إلى أن وفداً من مرفأ مارسيليا زار صباح أمس مرفأ بيروت، واّطلع على مكان االنفجار وموقع 

اإلهراءات.
وتطوير  وتعزيزهما  المرفأين  بين  التعاون  أطر  تقوية  في  البحث  وجرى  المرفأ  إدارة  مع  اجتماعاً  عقد  ثم 

الموانىء عبر اتفاقية تعاون مبدئي.

 ،UNSCOL عقدت قيادة الجيش، بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان
في نادي الضباط - جونية، اجتماعاً على مستوى السفراء لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر باريس الذي ُعقد في 

اللبناني. الفائت لدعم الجيش  17 حزيران 
حضر االجتماع قائد الجيش العماد جوزاف عون، المنسقة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان 
والملحقون  باألعمال  والقائمون  والسفراء  كول  ديل  ستيفانو  الجنرال  »يونيفيل«  قائد  فرونتسكا،  جوانا 
روسيا،  كندا،  ألمانيا،  فرنسا،  إيطاليا،  األميركية،  المتحدة  الواليات  المتحدة،  المملكة  من:  لكل  العسكريون 
الصين، هولندا، فنلندا، تركيا، إسبانيا، بلجيكا، السويد، الدنمارك، كوريا الجنوبية، االتحاد األوروبي، مصر، 
المكسيك،  الهند،  تونس،  األردن،  المغرب،  الكويت،  البحرين،  ُعمان،  قطر،  العراق،  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

المملكة النروجية، نيجيريا وكازاخستان.
وتحدثت فرونتسكا فقالت »إن األزمة التي يعاني منها لبنان تؤّثر على القدرات العمالنية للجيش اللبناني. 

وبالتالي، فإن الحاجة إلى دعمه أمر ملّح أكثر من أي وقت مضى«.
وإذ لفتت إلى »أن القرار 2591، الذي تبّناه مجلس األمن الدولي، يتضمن في فقرته العاشرة الدعوة إلى تقديم 
ما  إلى فعل كل  السعي  القرار في  االستفادة من هذا  »إلى  الحاضرين  الدولي للجيش«، دعت  الدعم  المزيد من 
هو ممكن لمساعدة الجيش اللبناني والمؤسسات األمنية اللبنانية«، معلنًة في هذا السياق، أن األمم المتحدة 

تسعى إلى اعتماد آلية لتسهيل تحويل المساعدات النقدية للجيش وبقية القوى األمنية.
يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  ظّل  في  ومساندته،  للجيش  دعمها  المشاركة  ل�«الدول  الجيش  قائد  وشكر 
ربما  آخر،  نوع  من  معركة  اليوم  يخوض  فالجيش  اإلرهاب،  ضد  معركتنا  في  لنا  شركاء  »كنتم  وقال  لبنان«، 
أخطر من الحرب العسكرية التقليدية، وهي كيفية التعامل مع األزمة االقتصادية الحالية لالستمرار في القيام 

بمهامنا العمالنية وتوفير أدنى مقّومات الحياة لعسكريينا وعائالتهم والتي أصبحت أولويتنا اليوم.«
إنما  للبنان،  فقط  ليس  واالستقرار  لألمن  والضامن  للبنان  الفقري  العمود  سيبقى  »الجيش  أن  على  وشّدد 

للمنطقة ككل«.
في  واستمرارها  اللبناني  الجيش  دعم  المشاركة  الدول  »التزام  بمجملها  أكدوا  للمشاركين  كلمات  وكانت 

مساندته ألنه عامل االستقرار الوحيد للبنان«.

{ علي بدر الدين

ال���وزاري  ال��ب��ي��ان  لمناقشة  ال��ن��واب  مجلس  جلسة  كشفت 
لحكومة »معاً لإلنقاذ« ومنحها الثقة الممنوحة أساساً، هشاشة 
الميدانية  ب���اإلج���راءات  واالس��ت��ل��ش��اق  معها  السلطة  تعاطي 
ومسؤولية  جديتها  إث��ب��ات  خ���الل  م��ن  إلن��ج��اح��ه��ا،  ال��الزم��ة 
الوطن والدولة والشعب والمؤسسات،  ائتمانها على مصالح 
الرأي  أم��ام  نفسها  وفضحت  االمتحان،  في  سقطت  ولكنها 
وسائل  »محركات«  وأشغل  فيها  »شمت«  الذي  اللبناني  العام 
سلطة  على  »التنمير«  و  »للتنكيت«  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��واص��ل 
المازوت  م��ادة  وتوفير  الكهربائي،  التيار  تأمين  عن  عاجزة 
لمولد مقّر المجلس المؤقت في »األونيسكو«، ال سيما لجلسة 
أقله  ألهميتها  للحكومة،  الثقة  ومنح  الوزاري  البيان  مناقشة 
األساسية  والحزبية  السياسية  القوى  ألّن  الشكل،  ناحية  من 
البيان  متن  في  ورد  ما  كّل  على  وعلناً،  وس��راً  ضمناً  موافقة 
ث��ق��ة ألن��ه »سبق  او  ت��ع��دي��ل  او  ل��ن��ق��اش  ال�����وزاري، وال ح��اج��ة 
باستثناء  الجميع،  من  الكاملة  والموافقة  واالعتراف  الفضل« 
تحفظ لزوم الشعبوية من كتل ونواب، على أبواب االستحقاق 

االنتخابي النيابي المقّرر في أيار من العام المقبل.
النيابية المعلن عنها سابقاً، و«يتوقف« على عقدها  الجلسة 
وبيانها  بالحكومة  الغالية  و«ثقتهم«  ال��ن��واب  و«م��ن��اق��ش��ات« 

بها  يطيح  أن  ك��اد  وش��ع��ب،  ودول���ة  وط��ن  مصير  ال�����وزاري، 
انقطاع التيار الكهربائي الرسمي والخاص، وفقدان المازوت 
حديثة  الحكومة  على  الفرصة  وإضاعة  الطاقة،  لتوليد  البديل 
الجمر،  م��ن  أح��ّر  وعلى  الصبر  ب��ف��ارغ  تنتظر  التي  ال���والدة، 
واإلنقاذ  واإلن��ت��اج  للعمل  لتتفّرغ  وقوننتها  والدتها  شرعنة 
شاء،  القدر  اّن  غير  لإلنقاذ«،  »معاً  بشعارها  التزاماً  الموعود 
أنقذ  الصّح  التوقيت  في  كهربائيين  بمولدين  االستعانة  أّن 
والترحيل  التأجيل  م��ن  والمسؤولين،  والحكومة  الجلسة 
نيابية  بجلسة  واالستخفاف  والتقصير  باإلهمال  واالت��ه��ام 
ضرورية، مطلوبة وملحة لإلنقاذ المعّول عليه، وكانت حرمت 
ومن  الغائبين،  الحاضرين  نوابه  رؤي��ة  من  اللبناني  الشعب 
االستماع إلى أصواتهم التي اشتاق إليها، خاصة في ظروف 
وفي  المستويات  كّل  على  يزال،  وال  فيها  مّر  وقاسية  صعبة 

كّل القطاعات والخدمات، كما عن السمع والقول والفعل.
ه���ذا ال��ش��ع��ب ف��ي ظ���ّل م��ع��ان��اة ف��ق��ره وج��وع��ه ووج��ع��ه، لم 
النتائج،  وم��ع��روف��ة  شكلية  نيابية  لجلسة  اه��ت��م��ام  أّي  يعط 
الكاذبة  والوعود  والنفاق  المزايدة  نواب  تباري  من  مّل  وقد 
والنكايات  المعلبة  ال��س��ج��االت  مسرحيات  وم��ن  وال��خ��ائ��ب��ة، 
فهي  بعضها،  من  الكهرباء  ح��ال  وألّن  والمستترة،  المعلنة 
التي ال صورة  الشاشات  الوطن وعلى  مقطوعة على مساحة 
الشاملة، ومعظم  العتمة  المشترك  فيها وال صوت، وقاسمها 

أمام  التسّمر  اعتاد  الذي  والمرتهن،  التابع  اللبناني  الجمهور 
وصرخات  وعنجهيات  بمواقف  لالستمتاع  التلفزة  شاشات 
اإلعالمي، ألنه متسّمر  التغطية والحضور  نوابه، فهو خارج 
ي��ج��ول هائماً  أو  ال��م��ح��روق��ات،  ف��ي س��ي��ارات��ه ع��ل��ى م��ح��ط��ات 
األدوي��ة  م��ن  حاجته  يجد  عله  الصيدليات،  على  وجهه  على 
المقطوعة علناً، المخبّأة والمخزنة إلى حين رفع الدعم عنها، 
السلطة  حّولت  أن  بعد  عمل،  عن  بحثاً  نهاره  يقضي  أن��ه  أو 
العاطلين  من  جيش  إلى  شعبها  الحاكمة  والمالية  السياسية 
واإلهمال  والمحاصصة  الفساد  سياسة  النتهاجها  العمل  من 

واالنهيارات االقتصادية والمالية.
والتحاصص  والفساد  بالفضائح  المنغمسة  السلطة  نعم، 
حفرتها  ح��ف��رة  وف��ي  أعمالها،  ش��ّر  ف��ي  وق��ع��ت  وق��د  م��أزوم��ة 
ل��ش��ع��ب��ه��ا، ب��ح��رم��ان��ه م��ن ال��ك��ه��رب��اء وال���م���ازوت وم���ن أبسط 
حقوقه، فحرمت نفسها على قاعدة المثل »من ساواك بنفسه 
وتغليبها  مصالحها  ع��ن  بحثاً  أنها  على  ي��دّل  م��ا  ظلمك«،  م��ا 
استهدفت جلسة »يعول« عليها. وسامح الله، من بادر وطلب 
بدالً  وأحضر  تجاوب  ال��ذي  بصديق  واإلستعانة  المساعدة 
إلنقاذ  وناجحة  سريعة  إنزال  بعملية  وقام  اثنين،  المولد  من 

السلطة والجلسة معاً، وإال لكانت فضيحتها ب� »جالجل«.
أنقذت السلطة هذه المرة، فمن ينقذها من سقوطها األخير 

والنهائي؟ هل من يملك اإلجابة؟
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 اأوروبا العظمى

يقظة مارد اأم مواقف عابرة؟

{ د. محمد سعد
إلى  ال��ح��اج��ة  ال��ت��ي تعبّر ع��ن  ال��م��واق��ف  إط���اق  يكثر األوروب���ي���ون م��ن 
مظلة  أو  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  عن  بعيداً  األوروب��ي��ة  اإلستقالية 
دائمة، وفاعل تقسيم لألوروبيين  التي تحّولت هيمنة  المزعومة  حمايتها 
وإحتاالً،  تدخاً  العالم  جهات  أربع  في  المدّمر  واشنطن  دبيب  دّب  كلما 
إلب��ق��ائ��ه��م أس���رى ال��رع��اي��ة وال��ح��م��اي��ة األم��ي��رك��ي��ة، وإس��ت��دراج��ه��م لتأييد 

سياساتها وإستراتيجياتها من غير تحفظ وإعتراض.
تعتبر باريس رائدة التعبير عن االعتراض األوروبي في وجه السياسات 
األميركية، والدعوة إلى اإلستقالية األوروبية، وإعاء مصلحة األوروبيين 
ما  سرعان  الفرنسية  المحاوالت  لكن  لواشنطن،  اإلرت��ه��ان  من  والفكاك 
األميركية،  للهيمنة  المنصاعة  األوروب��ي��ة  ال��دول  بمواقف  تصطدم  كانت 
انتمائها األوروبي، وبالتالي فإّن  والتي كانت تقّدم والءها األطلسي على 

تمّرد اإلليزيه سرعان ما كان يخبو إلى حين.
التمرد  رق��ع��ة  ل��ت��وس��ع   2001 سبتمبر  أي��ل��ول/   11 أح����داث  وج����اءت 
إذ  الجانبين،  بين  بلة  الطين  المتحدة ولتزيد  الواليات  األوروب��ي في وجه 
سرعان ما تبخر التضامن األوروبي مع الواليات المتحدة، التي استهدفت 
األوروبيين  للحلفاء  األميركية  الرؤية  برزت  حيث  الدامية،  األحداث  بتلك 
التي  المتطرفة،  سياساتها  أم��ام  كبيراً  وعائقاً  تهديد،  مصدر  بإعتبارهم 
انبرى األوروبيون لتوجيه سهام نقدهم إلى الخطاب السياسي األميركي، 
الصف  بشق  القاضية  استراتيجيتها  علناً  مارست  واشنطن  أّن  خاصة 
الواليات  أن  خصوصاً  الدولية،  الساحة  في  دوره  من  للحد  األوروب���ي، 
به  الذي تتمسك  الدولي  الجماعي  القومي على األمن  أمنها  المتحدة غلّبت 
أّنه يقوم  دول محورية في أوروب��ا، هذا األمن القومي الذي يبدو واضحاً 
على حدود متحركة، هذه الحدود الموجودة في كل مكان يمكن الوصول 

إليه على مجمل الكرة األرضية.
ُبعيْد تسلم ترامب مقاليد الرئاسة األميركية، واصل فالق منتصف المحيط 
األطلسي توسيع المسافة الفاصلة بين كل من اإلتحاد األوروبي والواليات 
المتحدة األميركية من النواحي السياسية واإلقتصادية والعسكرية، وظهر 
الشعبوية  تصريحاته  ترامب  أطلق  كلما  تهتز  التحالف  عرى  أن  بوضوح 
التي كانت تعمل على خلخلة بنيان اإلتحاد األوروبي وأسسه. فترامب ال 
ينظر لإلتحاد األوروبي كشريك حيوي، أو كنموذج للنظام الدولي، وهو 
مشبع بشعار أميركا أوالً ومبدأ الصفقة. فتراه يعارض سياسات أوروبا، 
ويصنفها في خانة المنافس أحياناً، والعدو أحياناً أخرى. نظرة ترامب هذه 
كان يعبّر عنها الرؤساء األميركيون بطريقة ناعمة، وبالتالي فنظرة ترامب 
لم تكن إنحرافاً أو خروجاً عن ما دأبت عليه الواليات المتحدة في التعامل 

والنظر إلى عاقتها مع األوروبيين، باعتبارها عاقة تبعية.
في تلك الفترة أدرك عدد من القادة األوروبيين وفي طليعتهم ماكرون 
وميركل بأن الحاجة إلى اإلستقالية األوروبية وتحرر أوروبا من الهمينة 
األميركية مسألة باتت أكثر من وجودية لبقاء اإلتحاد وإستمراره وتطوره، 
فكان أن أطلق الرئيس الفرنسي ماكرون دعوته إلنشاء الجيش األوروبي 
كالعادة  واشنطن  وت��دي��ره  تسيّره  ال��ذي  األط��ل��س��ي،  حلف  ع��ن  المستقل 
منفردة، بل ذهب إيمانويل ماكرون أبعد من ذلك عندما قال إن »الواليات 
إستراتيجية  كقوة  العمل  بدء  إلى  أوروبا  داعياً  لنا«،  ظهرها  تدير  المتحدة 
ماكرون  الرئيس  دع��وة  دماغياً«،  ب�«الميت  الحلف  وصف  بعدما  عالمية، 
تردد صداها في برلين فأعلنت المستشارة األلمانية أنجيا ميركل موقفاً 
على  اإلعتماد  على  قادرة  أوروبا  تعد  لم  ترامب  إنتخاب  بعد  »أّنه  صارماً: 

الواليات المتحدة، ويجب عليها أخذ مصيرها بيدها«.
بايدن  بانتخاب  األوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  عموم  س��ادت  التي  التفاؤل  أج���واء 
البيت  إل��ى  بايدن  دخ��ول  وبمجرد  أّن��ه  إذ  ط��وي��اً،  ت��دم  لم  ترامب  ورحيل 
ما  وه��ذا  الدولي،  التعاون  بإسم  الهيمنة  مبدأ  احتضان  استأنف  األبيض 
عبّر عنه المنسق األعلى للسياسة الخارجية في اإلتحاد األوروبي جوزيب 
أقّل مواجهة من  لهجًة ونهجاً  بايدن ستعتمد  إدارة  إّن  قال:  بوريل عندما 
باختاف  تتغيّر  لن  ألميركا  األساسية  الجيوسياسية  فالمصالح  ترامب، 
يكون  أن  يجب  األوروب��ي  لإلتحاد  الشامل  الهدف  إن  وبالتالي  رئيسها، 
المفضل لكل دولة  العالم، بحيث يكون الشريك  تعزيز دوره وتأثيره في 
لهذا  ض��روري  اإلستراتيجية  اإلستقالية  ومفهوم  أخ��رى،  عالمية  وق��وة 

الطموح، الرضا اإلستراتيجي ليس خياراً متاحاً«.
وض��رورة  األميركية  الساسيات  على  األوروب���ي  االع��ت��راض  م��واق��ف 
أروقة  في  يومياً  حديثاً  وباتت  وتتوسع،  تكبر  عنها  واإلستقالية  التمايز 
إذ  فيه،  القرار  االوروب��ي في بروكسل وفي عواصم  اإلتحاد  وغرف مقر 
كشف رئيس المجلس األوروب��ي، تشارلز ميشيل في مقابلة أجراها معه 
مركز الدراسات الجيوسياسية لألبحاث، ومقره باريس: »إلى أن اإلتحاد 
األوروبي على دراية تامة بسياسة إدارة الرئيس بايدن، الهادفة إلى تغليب 
المتحدة  الواليات  فانسحاب  اآلخرين،  مصالح  على  األميركية  المصالح 
من أفغانستان، عزز عند الدول األوروبية فكرة االستقال االستراتيجي 
ألوروبا، ويضيف ميشيل أن الدول األوروبية أبدت تضامناً مع الواليات 
المادة  بتفعيل  قمنا  حيث   ،2001 ع��ام  أيلول   11 هجمات  عقب  المتحدة 
الخامسة من ميثاق حلف شمال األطلسي )الناتو(، للمرة األولى في تاريخ 
الحلف من أجل واشنطن، التي تنص على أن الهجوم على إحدى دول الحلف 
سوف يعامل على أساس أنه هجوم على بقية األعضاء جميعاً، وأن الحلفاء 
ملزمون بالرّد عليه، وأن استخدام القوة العسكرية يعد أحد الخيارات في 
هذه الحالة. وانتقد ميشيل اإلدارات األميركية الحالية والسابقة، قائاً: »ما 
أدهشني بصفتي أوروبياً هو أنه عندما قررت الواليات المتحدة التفاوض 
مع طالبان في عهد ترامب وتأكيد االنسحاب من أفغانستان الحقاً، لم يتم 

إجراء الكثير من المشاورات مع الشركاء األوروبيين«.
كأوروبيين  نحن  لنا  الوقت  حان  أنه  أظهرت  أفغانستان  »أزم��ة  وتابع: 
للنظر في المرآة، والسؤال كيف يمكن أن يكون لنا تأثير أكبر مستقباً في 

البيئة الجيوسياسية؟«
وأضاف متسائاً: »كيف يمكننا العمل على التأثير في مجرى األحداث 

بطريقة تتماشى مع مصالحنا؟«
التي  األوروبية  النارية  التصريحات  آخر  تكون  لن  ميشيل  تصريحات 
تظهر التملل من التأثير والهيمنة األميركية على القارة األوروبية ودولها، 
الهوية  تعّقد  باتت  واشنطن  أن  وفعاً  واقعاً  يتحّسسون  ف��األوروب��ي��ون 
وتضعف  التكاملية،  مسيرتهم  وتربك  قراراتهم  على  وتؤثر  األوروب��ي��ة، 
سياستهم الخارجية، حتى أنهم باتوا يتسألون إلى متى سيبقى ما تريده 
األوروبية؟  الحكومات  أم��ام  باستمرار  مرجعية  نقطة  المتحدة  الواليات 
وتحديداً  أوروب��ا  عموم  في  أص��داؤه  تترّدد  السؤال  هذا  على  الجواب  لعّل 
في برلين وباريس وبروكسل فحجم االعتراض األوروبي على سياسات 
الواليات المتحدة، وتأثيراتها عليهم بات كبيراً جداً يصعب إخفائه، ولعل 
الوقت الذي يستيقظ فيه المسؤولون األوروبيون كل صباح ليسألوا عن 

ما تفكر به أوروبا ال ما تفكر فيه الواليات المتحدة األميركية قد حان.
العبر في األفعال ال في األقوال، أصلح الله أوروبا أشّد العرائس جحوداً، 

آمين.

 »الوالء للوطن«: لتعديل المر�سوم 6433 

  واإيداعه االأمم المتحدة

حفاظًا على الثروات النفطية

الحقوق  العدو اإلسرائيلي على  الوالء للوطن« في بيان »تعّدي  استنكر »تجّمع 
والخالفات  »اإلهمال  أن  معتبراً  الجنوبية«،  البحرية  الحدود  على  عليها  المتنازع 
الداخلية ، شجع العدو اإلسرائيلي على مخالفة القوانين والمواثيق الدولية وقانون 

البحار مستغالً السكوت المريب على ما يجري الستكمال تعدياته«.
وطالب »التجّمع« الحكومة فور نيلها الثقة »المبادرة إلى عقد جلسة استثنائية 
لتعديل المرسوم 6433/2011 وإقراره واعتماد الخط 29 ) أي اعتماد كتاب قيادة 
لألمم  العاّمة  األمانة  لدى  وإيداعه   )2021  -  3  -  4 بتاريخ    2320 رقم  الجيش 

المتحدة حفظاً لحق لبنان بثرواته الطبيعية وحدوده البحرية«.
واعتبر »أن كل تأخير غير مبّرر للحكومة بعد نيلها الثقة بإنجاز ما هو مطلوب 
النفط والغاز يوازي بفعله  بالتنقيب عن  البدء  أو لجهة  المرسوم  إن لجهة تعديل 
كل  تحّمل  في  شريكاً  وسيجعلها  اإلسرائيلي  العدو  قبل  من  المرتكب  التعدي  جرم 
والتشريعية  التنفيذية  السلطات  كل  قبل  من  المرتكب  والتخاذل  التقصير  تبعات 
التي تعاقبت على إدارة هذا الملف بشكل أهدر على الشعب اللبناني حقه باستخراج 

النفط والغاز منذ سنوات شأنه شأن كل دول المنطقة«.

ب��م��ب��ادرة م��ن م��رك��ز إع���الم ح��ق��وق اإلن��س��ان 
مركز  م��ع  وبالتعاون  »ش��م��س«  والديمقراطية 
رام  في  أمس  من  أول  صدر  اإلنسان  لحقوق  عّمان 
وإئتالف  شبكة   199 وقعته  بيان  وع��ّم��ان،  الله 
تحّمل  عربية  دول��ة   14 من  حقوقية  ومؤسسة 
الكاملة  المسؤولية  »اإلسرائيلي«  االحتالل  دولة 
سجن  من  المتحّررين  األسرى  وسالمة  حياة  عن 
»جلبوع« المعاد اعتقالهم، وتطالب بتشكيل لجنة 
ظروف  على  للوقوف  فوراً  مستقلة  دولية  تحقيق 

اعتقالهم. 
على  الموقعة   الحقوقية  المؤسسات  ونظرت 
محاميي  شهادات  إل��ى  بالغة  بخطورة  البيان، 
الذين  من  اعتقالهم  المعاد  المتحّررين  األس��رى 
نجحوا في التحّرر من سجن جلبوع »اإلسرائيلي« 
العارضة،  العارضة، محمد  وهم كل من: )محمود 
كممجي  أيهم  ق���ادري،  يعقوب  الزبيدي،  زكريا 
ومناضل نفيعات(. إذ وفقاً لشهادة المحامين فقد 
اعتدت قوات االحتالل »اإلسرائيلي« عليهم بشكل 
بإصابات  تسّبب  ما  االعتقال،  لحظة  من  ق��اٍس 
جسدية متعّددة، األمر الذي استدعى نقل بعضهم 
استخدام  نتيجة  صعبة  بحالة  المستشفى  إلى 
العنف غير المبّرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم 
حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم 
بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، 
إضافًة إلى تعّرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل 
ولغايات  تعسفياً  أقربائهم  واعتقال  المحققين، 

االنتقام.
دول��ة  م��م��ارس��ات  »أن  المنظمات  واع��ت��ب��رت   
الدولي  القانون  ألحكام  صريحة  مخالفة  االحتالل 
اإلنسان  لحقوق  ال��دول��ي  وال��ق��ان��ون  اإلن��س��ان��ي 
باألشخاص  العالقة  ذات  المستقرة  ومبادئهما 
المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض 
والقاسية  المهينة  والمعاملة  التعذيب  أشكال  لكل 
من   )5( المادة  في  ج��اء  كما  المعاملة،  وإس��اءة 
 ،9  ،7( والمواد  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )40
اتفاقية  من   )32  –  12( وال��م��واد  والسياسية، 
من   )98  90-( وال��م��واد   ،1949 الثالثة  جنيف 

مناهضة  واتفاقية   ،1949 الرابعة  جنيف  اتفاقية 
المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  أشكال  كل 
وقرار  بالكرامة،  الحاطة  أو  المهينة  أو  القاسية 
الجمعية العاّمة رقم )30/د/3452( لعام 1975 
التعّرض  من  األشخاص  جميع  حماية  بضمان 
العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  للتعذيب 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة«. 
االس��ت��ع��م��اري  االح��ت��الل  »أن  ع��ل��ى  وش����ددت 
بذاته  العنصري  األبارتهايد  ونظام  االستيطاني 
جريمة، والهروب من سجونه مدفوعاً بالرغبة في 
فضالً  الوطنية  الكرامة  وبدافع  واالنعتاق  التحّرر 
محمي  وش��رف  بطولة  أخالقي،  واج��ب  كونه  عن 
وذكرت  الدولية«.  والمواثيق  االتفاقيات  بموجب 
جوهر  مع  يتناقض  بذاته  االعتقال  »استمرار  أن 
الثالثة  اتفاقية جنيف  المادة )118( من  وصريح 
أوجبت  والتي  الحرب،  أسرى  عن  اإلف��راج  بشأن 

اإلفراج عنهم دون إبطاء«. 
المعاهدات  هذه  لكل  الكامل  »التجاهل  وأدانت 
»إسرائيل«  مواصلة  عبر  والمواثيق،  واالتفاقيات 
ممنهجة  إج��راءات  اتباع  باالحتالل  القائمة  القوة 
وسياسيات طويلة األمد على المستويات التنفيذية 
انتهاك  إل��ى  ُتفضي  والقضائية  والتشريعية 
السجون  في  واألسرى  المعتقلين  لحقوق  ممنهج 
طالت  والتي  استعمارية،  رؤية  ضمن  اإلسرائيلية 
في جانب منها حقهم في السالمة الجسدية وعدم 
العدالة  ضمانات  في  وحقهم  للتعذيب  التعرض 

وفي الرعاية الصحية«. 
واألسرى  المعتقلين  معاناة  »أن  على  وشددت 
في  الخاوية  أمعائهم  استخدام  إلى  بهم  دفعت 
احتجاجاً  الطعام  عن  مفتوحة  إضرابات  خوض 
على القمع الواسع الممارس ضدهم، والذي تشكل 
فاعالً  جزءاً  اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  إدارة 

منه«. 
وخلصت المنظات إلى المطالبة ب�:

مستقلة  دول��ي��ة  تحقيق  لجنة  تشكيل   -  1
ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، 
األس��رى  اعتقال  وم��الب��س��ات  ظ��روف  على  تقف 

المتحّررين تمهيداً لمحاسبة مرتكبي االنتهاكات.

في  العربية  ال��دول  في  الشعوب  دع��وة   -  2
إلى  الخارج  في  العربية  والجاليات  كافة،  األقطار 
لألسرى  فاعلة  ومناصرة  ضغط  حالة  تشكيل 
االحتشاد  عبر  االحتالل،  سجون  في  والمعتقلين 
في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات 

التواصل االجتماعي، إسناداً ودعماً لهم.
في  المتعاقدة  السامية  األطراف  مطالبة   -  3
المادة  بموجب  بأدوارها  بالقيام  جنيف  اتفاقيات 
االتفاقيات،  احترام  كفالة  في  المشتركة  األول��ى 
االتفاقيات  بموجب  القانوني  الواجب  وتحويل 
إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط 
المساءلة  لغايات  االحتالل  دولة  على  القصوى 

والردع. 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  قيام  ضرورة   -  4
األرض  ف��ي  واالخ��ت��ص��اص  ال���والي���ة  ص��اح��ب��ة 
جرم  مرتكبي  بمالحقة  المحتلة،  الفلسطينية 
ليشمل  عنه  المسؤولية  نطاق  وتوسيع  التعذيب 
ذلك  في  واالستفادة  فيه  شكل  بأي  يساهم  من  كل 
من شهادات مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية 

المشفوعة بالقسم.
وأذرع��ه��ا  العربية  ال���دول  جامعة  ح��ّث   -  5
وإسناد  دع��م  في  بدورها  القيام  على  المختلفة 
على  قضاياهم  وتفعيل  والمعتقلين،  األس���رى 

المستوى الدولي.
المقررين األمميين الخاصين  6 - ضرورة قيام 
المعني  الخاص  األممي  المقّرر  منهم  الرأس  وعلى 
الفلسطينية  األرض  في  اإلنسان  حقوق  بوضع 
بالتعذيب  المعني  الخاص  والمقّرر  المحتلة، 
القاسية  العقوبة  او  المعاملة  ضروب  من  وغيره 
في  الفاعلة  بأدوارهم  المهينة،  أو  الالإنسانية  أو 
الممنهج  التعذيب  جرائم  على  الضوء  تسليط 
والمعتقلين  األس��رى  ضد  ممارستها  يتم  التي 
الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق في 

أروقة منظمة األمم المتحدة.
7 - أهمية متابعة أوضاع األسرى والمعتقلين 
الدعم  وتقديم  ك��اف��ة،  ال��م��ج��االت  ف��ي  وأهاليهم 
والمدنية  الرسمية  الجهات  من  لهم  والرعاية 
والصحية  النفسية  المستويات  على  وب��ال��ذات 

واالجتماعية والقانونية.
األسرى  شؤون  هيئة  دور  وتفعيل  تعزيز   -  8
دوراً  تمارس  بحيث  ومساندتها  والمحّررين، 
واالستجابة  والمعتقلين  األسرى  رعاية  في  أكبر 
الحتياجاتهم باعتبارها اإلطار الرسمي الفلسطيني 
المسؤول عن ذلك، إضافًة إلى دور نقابة المحامين 
العرب  المحامين  الفلسطينيين واتحاد  النظاميين 
للعدالة  »اإلسرائيليين«  الحرب  مجرمي  جلب  في 
فضح  في  الفلسطينيين  الصحافيين  نقابة  ودور 

ممارسات االحتالل.
الفلسطينية  الدبلوماسية  قيام  تعزيز   -  9
بتسليط الضوء على قضية األسرى الفلسطينيين 
الدولية،  المحافل  في  »اإلسرائيلية«  السجون  في 
في  والمناصرة  الدولي  الدعم  حشد  على  والعمل 
ووقف  اإلنسانية  حقوقهم  وحفظ  صيانة  اتجاه 

جرائم التعذيب الممنهجة الممارسة ضدهم. 
المدني  المجتمع  م��ن��ظ��م��ات  دع���وة   -  10
القيام  إل��ى  وال��دول��ي��ة،  والعربية  الفلسطينية 
والقيام  والتوثيق  الرصد  مجال  في  ب��أدواره��ا 
واالستفادة  التكاتفية  والمناصرة  الضغط  بجهود 
فيما  فيها،  تشارك  التي  االئتالفات  عضوية  من 
يتعلق بجرائم التعذيب التي يتعرض لها األسرى 

والمعتقلين والضغط باتجاه اإلفراج عنهم.
األمم  في  اإلنسان  حقوق  مجلس  مطالبة   -  11
المتحدة بتبنى مقترحات المندوب الفلسطيني في 
جنيف وتشكيل لجنة تحقيق في االنتهاكات التي 
سجون  في  الفلسطينيين  األس��رى  لها  يتعرض 

االحتالل »اإلسرائيلي«.
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مطالبة   -  12
بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية واإلنسانية 
األسرى  مع  التواصل  في  بفاعلية  بدورها  والقيام 
والمعتقلين واإلشراف والرقابة على أوضاعهم في 

السجون وإبالغ عائالتهم بأوضاعهم.
التقليدي  ال��ع��رب��ي  اإلع����الم  تسليط   -  13
والمعتقلين  األسرى  قضية  على  الضوء  والحديث 
بشكل دائم، في إطار تحشيد الرأي العام لاللتفاف 

حول قضاياهم.

دعت لت�سكيل حالة �سغط ومنا�سرة للمعتقلين في �سجون االحتالل

199 �سبكة وائتالف وموؤ�س�سة حقوقية عربية 
ُتحّمل »اإ�سرائيل« م�سوؤولية �سالمة الأ�سرى المتحّررين من »جلبوع« 

في  الحّر«   الوطني  »التيار  في  لإلعالم  المركزية  اللجنة  لفتت 
ممارسة  »ت��واص��ل  »ال��ق��وات«  ح��زب  قيادة  أن  إل��ى  أم��س،  بيان 
الكذب في موضوعي المحروقات ونيترات األمونيوم المخّزنة في 
مستودعات آل الصقر«، مؤكدًة أن إبراهيم صقر هو أحد قيادييها 
القضاء  محاسبة  من  هرباً  تأويه  ت��زال  ال  هي  »فيما  ومموليه 

واللبنانيين لها«.
بيانات  تين  ورق��ة  خلف  ال��ق��وات  قيادة  »تختبىء  وتابعت 
والقضاء،  العام  الرأي  محكمة  أمام  المحاسبة  من  للفرار  الشتم 
في اعتقادها أنها ال بّد قادرة على ذلك باستلهامها تجربة براميل 

الموت التي ال يزال اللبنانيون يدفعون ثمنها حتى اليوم، لقاء 25 
مليون دوالر تقاضتها ثمن السّم الذي دفنته في شننعير وعّممت 

فوائده المسرطنة في عشرات المناطق«.
ذّرة،  منها  القوات  لقيادة  كانت  إن  الشجاعة،  »تكمن  وأضافت 
في تسليمها السيد صقر إلى القضاء فوراً. وإلى حينه، ستظّل في 
من  وبحرمانهم  مجدداً  المرتكبين  بتغطية  مدانة  اللبنانيين  نظر 
جّراء  ربما،  ومشبوهة،  والمازوت،  البنزين  من  الليترات  ماليين 
هلعها من انكشاف مستور كارثة انفجار المرفأ وهدر دماء شهدائه 

وآالف الجرحى والمتألمين«.

»تجّمع  في  المركزي  المجلس  أِم��ل 
»ت��س��ارع  أن  ال��م��س��ل��م��ي��ن«،  ال��ع��ل��م��اء 
وضع  أج��ل  م��ن  العمل  إل��ى  الحكومة 
التي  القوانين  واق��ت��راح  لالنهيار  ح��ّد 
أن  نعرف  ونحن  ذل��ك،  على  تساعدها 
اجتراح  على  يساعد  ال  قد  قصير  الوقت 
أن  إالّ  ونهائية،  وجذرية  سحرية  حلول 
جماح  كبح  على  تعمل  أال  يعني  ال  ذلك 
ومراسيم  قوانين  إق��رار  عبر  التدهور 

صدرت وتنفيذها«.
اجتماعه  إثر  بيان  في  المجلس  وهنأ 
نجيب  ال��رئ��ي��س  حكومة  األس��ب��وع��ي، 
ميقاتي لنيلها الثقة، داعياً إلى »اإلسراع 
الكالم،  من  واإلق��الل  العمل  من  واإلكثار 
عبر  لإلنقاذ  عنوانها  هو  كما  تعمل  وأن 
المستلزمات  وتأمين  الهدر  مزاريب  سّد 
غذاء  من  اللبناني،  للشعب  الضرورية 
ودائع  عن  واإلف��راج  ومحروقات  ودواء 
التمويلية  البطاقة  وإط��الق  اللبنانيين 
وإقرار زيادة األجور في القطاعين العام 
وال��خ��اص ول��ج��م ارت��ف��اع ال���دوالر غير 
المبّرر وإنهاء كارتيالت االحتكار لصالح 
أتى  إطالق حرية االستيراد من أي جهة 

ما عدا الكيان الصهيوني الغاصب«.
غير  اتفاق  هناك  يكون  أن  »من  وحّذر 
الدين  من  األكبر  العبء  بتحميل  موقع 
وتسوية  صفقة  ضمن  المواطنين،  على 
الجهة  »أن  معتبراً  المصارف«،  لصالح 
الجهة  هي  المصارف  وهي  ربحاً  األكثر 
التي يجب أن تتحمل الخسارة وأن يعاد 
في  المحجوزة  أموالهم  كامل  للمودعين 
هذه المصارف والتي هربت في غالبيتها 

إلى خارج لبنان«.
العام  األمين  إل��ى  بالتحية  وتوجه   
لحزب الله السيد حسن نصر الله »على 
اإلي��ران��ي  ال��م��ازوت  بإيصال  مبادرته 
اإلنسانية  للمؤسسات  مجاناً  وتقديمه 
الماء  وأب��ار  الحكومية  والمستشفيات 
معتبراً  المواطنين«،  إلى  الماء  إليصال 
اإلحساس  عمق  عن  يعّبر  األمر  »هذا  أن 
أن��واع  من  آخ��ر  ن��وع  وه��و  بالمسؤولية 
من  أكثر  في  صافياً  ربحاً  أنتج  المقاومة 
وضرب  قيصر  قانون  كسر  فهو  مجال، 
الحكومة  تشكيل  في  وسّرع  المحتكرين 

والئحة بركات هذا القرار تطول«.
ون������ّوه »ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ط��ول��ي��ة 

سجن  من  األس��رى  لفرار  واألسطورية 
أنهم  إالّ  جلبوع، وهم وإن أعيد اعتقالهم 
أسطورة  ك��ذب  بإظهار  اإلنجاز  حّققوا 
مّرة  الكيان  وأظهرت  الصهيوني  األمن 
العنكبوت«،  بيت  من  أوه��ن  أنه  أخ��رى 
تعريض  »من  الصهيوني  الكيان  محذراً 
للخطر«،  األحرار  السجناء  هؤالء  حياة 
ذات  الدولية  المؤسسات  »م��ن  طالباً 
االخ��ت��ص��اص زي��ارت��ه��م واالط��م��ئ��ن��ان 
ب�«أن  المقاومة  طالب  كما  ألحوالهم«. 
قائمة  رأس  على  الستة  ه��ؤالء  يكون 
إطالقهم  على  سُيعمل  الذين  األس��رى 
في صفقة التبادل التي ُتبحث اليوم مع 

الصهيوني«. الكيان 
مجموعة  »ق��ي��ام  باستنكار  وخ��ت��م 
باقتحام  الصهاينة  المستعمرين  من 
بحماية  األق��ص��ى  ال��م��س��ج��د  ب��اح��ات 
»المرابطين  داع��ي��اً  االح��ت��الل«،  جنود 
الدخول  م��ن  منعهم  إل��ى  المسجد  ف��ي 
هذه  على  وجودهم  جعل  األقل  على  أو 
األرض الطاهرة يعرّضهم للخطر وال يمّر 

بارتياح«.

مقّرها  في  بحفل  للسالم«  الدولي  »اليوم  اليونيفيل  أحيت   
المسلحة  القوات  عن  ممثلون  حضره  الناقورة،  في  العام 

اللبنانية ورؤساء بلديات وعناصر من حفظة السالم.
ستيفانو  اللواء  العام  قائدها  اليونيفيل  بعثة  رئيس  وألقى 
ديل كول كلمة حيا فيها »حفظة السالم المدنيين والعسكريين 
في  واالستقرار  األمن  على  للحفاظ  المتواصلة  جهودهم  على 
األطراف«،  من  بدعم  األزرق،  الخط  طول  وعلى  لبنان  جنوب 
حظينا  أننا  لبنان  جنوب  في  محظوظون  نحن  »فيما  وقال: 
األحداث  أّن  إال  الزمن،  من  ونصف  عقد  خالل  نسبي  باستقرار 
أبداً  أن السالم هش وال ينبغي  لنا  في األشهر األخيرة أظهرت 

اعتباره أمراً مسلماً به«.
مع  وبشراكتها  األط��راف  مع  اليونيفيل  »عمل  ب�  وأش��اد 
وق��ال:  البعثة«،  والي��ة  لتنفيذ  اللبنانية  المسلحة  القوات 
وبدعم  اللبنانية  السلطات  مع  بالعمل  ملتزمة  »اليونيفيل 
الطريق  نمّهد  وبذلك،  لبنان.  جنوب  وسكان  اللبناني  الجيش 
لترسيخ الجهود السياسية والدبلوماسية كافة نحو حّل دائم 

ووقف إطالق نار دائم«.
تّم  ال��ذي   ،2591 الدولي  األم��ن  مجلس  »ق��رار  إل��ى  ولفت 

اليونيفيل  30 آب وتم بموجبه تجديد والية  تبنيه مؤخرا في 
اليونيفيل اتخاذ »تدابير مؤقتة  لسنة أخرى، والذي طلب من 
وخاصة« لتقديم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة اللبنانية 

لمدة ستة أشهر«.
المعقدة  اآلث��ار  بسبب  لبنان  في  المتدهور  الوضع  وعن 
غير  واالقتصادية  االجتماعية  واألزمات  الكوفيد19-  لجائحة 
في  المساهمة  والدول  »اليونيفيل  كول:  ديل  قال  المسبوقة، 
جنوب  سكان  لدعم  جهدهم  قصارى  يبذلون  عسكرية  قوات 

وحمايتهم«. لبنان 
أضاف: »إننا نساعد المجتمعات المحلية على بناء القدرات 
بالمعدات  التبرع  خالل  من   19 الكوفيد-  انتشار  من  للحد 
والفحوصات  الشخصية  الوقاية  وأدوات  والخبرة  الطبية 
وال��م��دارس  للمستشفيات  ال��ت��دري��ب  وت��وف��ي��ر  المخبرية 

والمجتمعات«.
وللمناسبة، قلد أعضاء فريق قيادة اليونيفيل وممثل القوات 
28 ضابطا عسكريا  اللبنانية العميد مارون قبياتي  المسلحة 

ميدالية األمم المتحدة لمساهمتهم في تنفيذ والية البعثة.

الأ�سعد: لبنان مقبل
على مرحلة قا�سية 

رأى األمين العام ل�«التيار األسعدي« المحامي معن األسعد في تصريح 
المؤكد  »أكدت  ال��وزاري  البيان  لمناقشة  النواب  مجلس  جلسة  أن  أمس، 
بأن الجميع شركاء بانتهاج المحاصصة وأن الكتل النيابية رغم اصطناع 
الموعودة  الثقة  منحت  البعض  لبعضها  واالتهامي  السياسي  سقفها  رفع 
بأغلبية الحاضرين للحكومة وبيانها الوزاري الخالي من أي بند إصالحي 

أو محاسبة أو اي أمل بإعادة الحقوق واألموال المنهوبة والمهّربة«.
لشروط  الرضوخ  عدم  الحكومة  لهذه  األجدى  من  »كان  أنه  إلى  ولفت 
صندوق النقد الدولي وتلبية مطالبه برفع الدعم عن السلع الضرورية على 
خالل  من  المنازل،  في  الناس  أموال  من  تبقى  ما  على  واالستيالء  أنواعها 
صعوداً  الدوالر  صرف  سعر  بتحديد  لبنان  مصرف  حاكم  مخّطط  اعتماد 

ونزلوالً لجمع العملة الصعبة«.
واتهم األسعد السلطة بأنها »تتصّنع المفاجأة واالندهاش بإعالن تلزيم 
في  والغاز  النفط  عن  التنقيب  »هالبيرتون«  لشركة  الصهيوني  الكيان 
نية،  سوء  عن  تعّمدت  السلطة  هذه  »أن  مؤكداً  البحري«،  »كاريش«  حقل 
6433 وإقراره  عدم تعديل المرسوم المتعلق بالتنقيب الذي يحمل الرقم 
استجابًة  البحرية،  بحدوده  لبنان  حق  إلثبات  المتحدة،  لألمم  وإبالغه 

للضغوط والشروط األميركية«.
إلى  أقلها  وطويلة،  وقاسية  مؤلمة  مرحلة  على  مقبل  لبنان  »أن  ورأى 
حين موعد االنتخابات النيابية، حيث سيتفاقم الكباش اإلقليمي والدولي 

حتى إتمام التسويات على تقاسم الحصص والنفوذ والسيطرة«.

�سعد طالب بالتعوي�ض للمت�سّررين
من ا�ستباكات عين الحلوة

أسامة  الدكتور  النائب  الناصري  الشعبي  للتنظيم  العام  االمين  اعتبر 
سعد »اّن االشتباكات االخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة، والتي 
أضراراً  ألحقت  وقد  ومستنكرة،  عبثية  اشتباكات  هي  التعمير  الى  امتّدت 
كبيرة بالسكان في التعمير وفي المخيم، كما أجبرت الكثير من العائالت 

على النزوح من منازلهم«.
أّن »الناس تعاني كفاية  إلى  وعّبر سعد عن »األسى لما حصل«، الفتاً 
المعيشية والحياتية الصعبة، وال ينقصها تلك االشتباكات  من االوضاع 

حتى تزيد فوق معاناتها معاناة«.
كالم سعد جاء خالل استقباله وفداً من أهالي تعمير عين الحلوة ومعهم 
اللجنة الشعبية للحي. وقد عرض االهالي لالضرار الكبيرة التي طاولت 
الرصاص  وعن  المنازل  بعض  احتراق  عن  فضال  وممتلكاتهم،  منازلهم 

الطائش الذي لم تسلم منه أحياء عدة في المنطقة.
كما عرض الوفد لعجز االهالي عن القيام بأي إصالحات او ترميم بسبب 

االوضاع االقتصادية الحالية مطالبين بتعويضهم .
وأكد سعد »التعاطف مع أوضاع االهالي، واعداً ب� »إجراء كل االتصاالت 
تعويض  بهدف  المعنية  والحزبية  الرسمية  الهيئات  مع  الضرورية 

المتضررين«.

ذبيان: ل يكفي ال�سكر
 لإيران وحزب اهلل 

لسان  على  ورد  ما  ذبيان  جهاد  وطن«  »صرخة  تيار  رئيس  استغرب 
بعض النواب خالل جلستي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب 
الحدود  العابر عبر  اإليراني  المازوت  »أن  أول من أمس، وإثارتهم  ميقاتي 
والرسوم  السيادة  شروط  يستوف  لم  لبنان،  إلى  اللبنانية   - السورية 

الجمركية واآلليات الطبيعية لالستيراد من تراخيص وأذونات«.
المآلن:  بالفم  قال  ميقاتي  الرئيس  »أن  إلى  بيان،  في  ذبيان  وأش��ار 
ومنها  أنواعه  بكل  الدعم  على  دوالر  مليارات   10 صرفت  الحكومة  إن 
واحداً  مدعوماً  فلساً  الدولة  يكلف  لم  اإليراني  المازوت  بينما  المحروقات، 

ولم يهدر أموال المودعين والخزينة«.
وسأل »ما هو البديل عن النفط اإليراني في هذا الظرف العصيب والناس 
على أبواب الشتاء والمدارس؟ فمن أين يأتي اللبنانيون بالمازوت؟. وقال 
»الشكر إليران وحزب الله ال يكفي، فهذه المحروقات التي وصلت إلى لبنان 

لم ُتنّشف جيب المواطن وترّبحه جميلة بالدعم من كيسه«.
وأبدى دهشته من »خطاب الحرب« للبعض وهدفه التجييش السياسي 
واالنتخابي والحزبي والمذهبي«  وانتقد الحكومة »والتي يصح تسميتها 

بحكومة المحاصصة«. 
وشّدد على أنه »حان الوقت لخلع القفازات وتسمية األمور بمسمياتها، 
نريدها  والتي  الدولية،  والعالقات  باألشقاء  لبنان  عالقة  لجهة  خصوصاً 

سوية وندية بين لبنان وهذه الدول«.

ذّكر ببراميل الموت وانفجار المرفاأ

»الوطني الحّر«: ال�سجاعة بت�سليم »القوات«

 �سقر للق�ساء فورًا واإّل �ستظّل ُمدانة

»تجّمع العلماء«: ل�سّد مزاريب الهدر

 وتاأمين الم�ستلزمات ال�سرورية لل�سعب

ديل كول: الأحداث في الأ�سهر الأخيرة اأظهرت

اأّن ال�سالم ه�ض ول ينبغي اعتباره اأمرًا م�سلمًا به
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت، لتحتضَن محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي، 
التماعات  تراث حزبهم وتاريخه  إلى  الحزب، فأضافوا عبرها  اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار  صنعها قوميون 

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

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

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

الالفت،  الحضور  الياس«  »قب  مجلة  تحتل  المناطقية،  المجالت  من 
ليس فقط على صعيد أهالي بلدة قب الياس، والعديد من بلدات وقرى 
من  المهاجرين  صعيد  على  انما  وزحلة،  راشيا  الغربي،  البقاع  من  كل 

أبنائها المقيمين في القارات الخمس.
كنت أقرأ في »قب الياس« لالمين محمود غزالة، للرفيق الباحث جان 
وأدباء  شعراء  على  تعّرف  فقرات  فيها  أنشر  رحت  ثم  ولغيرهما  داية 
المجلة عن  ان توقفت  الى  البرازيلي،  المهجر  الذين عرفتهم في  من بين 
الصدور، انما كانت تركت رصيداً غنياً جداً يصح العودة إليه، لكل دارس 

ومهتم.
* * *

والمربي  االديب  مؤسسها  وعلى  الياس«  »قب  مجلة  على  للتعريف 
الراحل رزق الله الحلبي، أنشر الكلمة التي كنت عممتها عن عمدة شؤون 
الحلبي  الله  المعلم رزق  2011/12/21 بعنوان:  الحدود بتاريخ  عبر 

ومجلة »قب الياس«: 
شهدت القاعة الشرقية من قصر األونيسكو مساء البارحة – الثالثاء 
جامعات  وأساتذة  واعالميين  أدباء  من  الفتاً  حضوراً   2011/12/20
تأسيس  على  سنة(   75( الماسي  اليوبيل  إلحياء  توافدوا  ومثقفين 
مجلة »قب الياس« وتقديم التهنئة الى السيدة سامية الحلبي قرداحي 
الصحافي  مؤِسسها،  غياب  بعد  المجلة  إصدار  ممّيز  بجهد  تابعت  التي 

واألديب رزق اللـه الحلبي.
بعلبكي،  محمد  االستاذ  الصحافة  نقيب  من  كّل  المناسبة  في  تكلم 
األديبة الدكتورة نور سلمان، مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة 
جان  الرفيق  الباحث  كيوان،  فاديا  الدكتورة  بيروت   - يوسف  القديس 
دايه، عميدة كلية الفلسفة والعلوم االنسانية في جامعة الروح القدس 

البروفسور هدى نعمة. – الكسليك 
الياس  قب  بلدية  رئيس  من  كل  طارئة  ألسباب  المناسبة  عن  غاب 
السيد فياض حيدر الذي كانت له الكلمة األخيرة في البرنامج، وضيف 

الحفلة الوزير السابق الدكتور طارق متري.
وموّثقاً  جامعاً  كتاباً   1996 العام  في  أصدر  دايه  جان  الرفيق  كان 
 2010/04/17 وبتاريخ  الحلبي،  اللـه  رزق  والصحافي  المعلم  عن 
الياس«  قب   « مجلة  على  تضيء  نبذة  الحدود  عبر  شؤون  عمدة  عّممت 
ومؤِسسها نقالً عن الكتاب الذي أصدره الباحث الرفيق جان دايه، نعيد 

تعميمها ربطاً.
جدير بالذكر انه جرى توزيع كتيب بعنوان » مارد قب الياس في قمقم 
كما  دايه،  الرفيق  بقلم  ومؤسسها،  المجلة،  عن  دراسة  ويضم   ،« مدمج 

دعي المشاركون الى كوكتيل سخي.
في اكثر من مكان تحدثنا عن مجلة » قب الياس »، المسـتمرة بالصدور 
يريدون  الذين  الغيارى  من  جيد  وعدد  قرداحي،  سامية  السـيدة  بفضل 
قب  بلدة  لتاريخ  جيداً  مرجعاً  تشكل  باتت  وهي  تستمر،  ان  للمجلة 
حكى  كما   « المناطقية  المجالت  شيخة  و«  والمهجر،  الوطن  في  الياس، 
عنها الرفيق جان داية في كتابه: » المعلم والصحافي واالديب رزق الله 

حلبي »، الصادر عن منشورات قب الياس، بتاريخ 1996. 
حلبي  الله  رزق  المعلـم  عن  دايـة  جـان  الرفيق  يضيء  مقدمتـه  في 

فيقول: 
 ! وال  نعم  البسـتاني؟  بطرس  بالمعلّم  حلبي  رزق  تشـبيه  اقصد  هل 

نعم، فبطرس قد لّقب بالمعلّم، ألنه أّسـس 
وكان   ،1863 عام  – بيروت  البالط  زقاق  في   « الوطنية  المدرسـة   «
عشرين  طيلة  كذلك  ظل  وهو  لها.  ادارته  الى  اضافة  فيها،  االول  المعلم 
عاماً. وكان أوالده في عداد طالبها- باسـتثناء سليم الذي دّرس فيها – 

وقد سـاواهم بسـائر الطالب.
وبالمقابل انتمى رزق الله حلبي الى المدرسة االميركية في قب الياس 
الفرنسية، وسرعان ما اصبح  اللغة  1925 بصفة مدّرس  )البقاع( عام 
مديراً لها طيلة ثالثين عاماً. ولكنه ايضاً بقي معلمها االول. وتلقت بناته 
العلوم االبتدائية والتكميلية فيها، فضالً عن التربية، من غير اي تمييز او 

امتياز، على حد تأكيد بعض طالبها القدامى.
»الجنة«  وجريدتي  »الجنان«  مجلة  البستاني  المعلم  ــس  واس
و«الجنينة« خالل ادارته لمدرسته وتعليمه فيها وهو استوحى اسماءها 
ادارة  في  يساعده  كان  سليم  البكر  ابنه  ان  صحيح  عائلته.  اسم  من 
في  واضحة  بصماته  ولكن   .  . »الجنان«  وبخاصة  الدوريات  وتحرير 

جريدته الرئيسّية »الجّنة« خصوصاً في افتتاحياتها .
أما المعلم حلبي، فقد اسس ايضاً مجلّة »قب الياس« مستعيراً اسمها 
زحلة  عن  بديالً  استوطنها  وقد  فيها،  يدّرس  كان  التي  البلدة  اسم  من 
التي »هاجر« منها حين قرر احتراف مهنة او باالحرى رسالة التدريس. 
المجلة منذ عامها االول )1936( حتى لحظة رحيل  ومن يعرض اعداد 
1989، يتبين له أن هيئة تحريرها كانت مؤلفة من  مؤسسها في العام 

رجل واحد هو الصحافي رزق الله حلبي.
الرجلين بدآ الصحافة هواية. ولم يحترفاها تماماً  وبالمناسبة، فإن 
كما كانت حال احمد فارس الشدياق ويعقوب صروف وجرجي زيدان. 
عنده  التدريس  كان  الذي  الوقت  في  جريدته،  في  يكتب  البستاني  كان 
احترافاً. وحلبي احترف التدريس، في الوقت الذي كان يحرر مجلته من 

الغالف الى الغالف، ويساهم في تحرير بعض الدوريات األخرى.
اثر  البروتستانتية  اعتنق  ولكنه  مارونياً.  بطرس  المعلم  وكــان 
احتكاكه ببعض اركانها مثال القس ايالي سميث الذي صار يعرف باسم 

عالي سميث.
ولم يكن ايمانه الجديد لمصلحة شـخصية، حتى اذا انتفت المصلحة، 
انتهى االيمان، كما كان حال االنجيليين في بالدنا. لقد اسـتمر اعتنـاقه 
في  اشـترك  ذلك،  وخالل  قلبه.  خفقـان  توقف  حتى  االنجيلي  المذهب 
تأسـيـس جمعية دينية في بيروت وكان المسـؤول االول فيهـا، اضافة الى 

نيله رتبة دينية وإلقـائه االحاديث والعظات الدينية خالل الصلوات.
بالقس  لقائه  ونتيجة  كاثوليك.  روم  حلبي  الله  رزق  كان  وبــدوره 
موسى قرداحي في الدرجة االولى، اعتنق المذهب االنجيلي، وصار احد 
اركانه في لبنان. نال لقب شيخ. وألقى أحاديث كثيرة في عدة اذاعات 
وفي اماكن الصالة. وهو حرّر في مجلّة االنجيليين »النشرة« تماماً كما 
الله  المس  حتى  انجيلياً  بقي  وبالطبع،  بطرس.  المعلم  قبله  من  فعل 

قلبه، على حد تعبير القس سليم صهيوني اثر وفاته.
ومن النقاط المشتركة بين المعلَّمين، المثالية الالمحدودة، والمترافقة 
هذه  تجلّت  واذا  والتسامح.  والتضحية  كالمحّبة  فضائل  مجموعة  مع 
في  تماماً  تجّسدت  فإنها  كتاباتهما..  من  العديد  في  نظرياً  الفضائل 
حقيقة  وهي  المدرسة.  في  طالبهما  مع  وخصوصاً  اليومي  سلوكهما 

يجدها دارسو البستاني وعارفو حلبي، بسهولة.
وبتأثير من المذهب االنجيلي، تجّنب الصحافيان الهاويان اي حوار 
تصادمي خالل كتاباتهما ما استطاعا اليه سبيال. والظاهر ان االنجيليين 
يؤثرون عدم كتابة اية كلمة تندرج في قاموس العنف الفكري. صحيح 
ان المعلم بطرس قد استدرج الى بعض الحوارات التصادمية، خصوصاً 
ما  سرعان  ولكنه  صابونجي.  لويس  والقس  الشدياق  فارس  احمد  مع 
وبمضمون  هادئة  بلغة  آرائه  ابداء  الى  منصرفاً  السجال،  صفحة  طوى 
الذي  الله،  رزق  المعلم  اما  باالشخاص.  مرتبط  غير  موضوعي  مبدئي 
مجلته،  اصداره  خالل  التعديات  وحتى  االستفزازات  من  سـلسـلة  تلقى 

رّد  بطرس،  كالمعلـم  ولكنه،  عليها.  االجـابة  المسـتطاع  قدر  تجنب  فقد 
على القليل منها، ومن غير التوّقف الطويل عندها.

واذا قرأنا ما كتبه رزق الله حلبي في مجلته رداً على الحرب االهلية 
1975، نتذّكر ما كان المعلّم  التي اشتعلت نيرانها في عموم لبنان عام 
»نفير  والمعنونة  الواحدة  الصفحة  ذات  نشرته  في  كتبه  قد  بطرس 
سورية« رداً على حرب 1960 االهلية التي بدأت في جبل لبنان وامتدت 
ونتج  الطائفي.  باللون  االهليتان  الحربان  اتسمت  دمشق.  الى  نيرانها 
وحلبي  البستاني  رّد  أما  والممتلكات.  االرواح  في  فادحة  خسائر  عنهما 
الوطنية  الوحدة  احالل  على  وتأكيده  الطائفية  رذله  لجهة  واحداً  فكان 
الحقيقية مكان االقتتال المذهبي. ويستحيل سبر غور االلم الذي سبّبته 
الحرب الداخلية لديهما بسبب عمقه الالمتناهي. لعل الفرق الوحيد هنا 
االهلي،  السلم  بنعمة  التمتع  له  تسنى  االول  ان  وحلبي،  البستاني  بين 
في  شبابه.  مطلع  في  كان  وألنه  كثيراً،  تعّمر  لم  الستين  فتنة  ألن  ربما 
حين رحل الثاني قبل اتفاق الطائف، فيما كان على مشارف الثمانين، في 

الوقت الذي كان قد مضى على الحرب ثالث عشرة سنة.
ثمة نقاط مشتركة أخرى كثيرة ليس مجال عرضها في هذه المقّدمة 
بما  أكتفي  لذلك  فقط.  حلبي  الله  رزق  على  متمحور  بكتاب  الخاّصة 
النّقاد  بعض  يتهمني  أن  قبل  أهّمها،  أو  الفوارق  بعض  الى  ألنتقل  ورد، 
بالمبالغة، مع ان بعض ذلك البعض سوف يطلق علّي مدفعية اتهاماته، 

كما فعل يوم صدر لي »جبران تويني وعصر النهضة«.
حّيز  في  وجمعها  وأهمها،  معظمها  او  الــفــوارق  تلخيص  شئت  لو 
كان  بطرس  فالمعلم  الرتبة.  او  المرتبة  في  تتمثل  انها  لقلت  مشترك، 
االحفاد  رعيل  من  كان  الله  رزق  والمعلّم  الرواد.  رائد  بل  نهضوياً،  رائداً 
في الحقل النهضوي. االول حقق انجازات اضخم بكثير من التي حققها 
باللغة  انسيكلوبيديا  اول  هي  التي  المعارف،  دائــرة  مثل  من  حلبي، 
متواضعة  جاءت  وأهميتها،  كثرتها  على  حلبي،  وانجازات  العربية. 
بالمقارنة مع االنجازات البستانية. ولكن ذلك ال يعني ان بعض انجازاته 
لم تكن موازية لما انجزه البستاني، وتحديداً في حقلي التعليم والدين. 
بل يمكنني القول، انطالقاً من معرفتي بالمعلّمين، ان حلبي قد حقق في 

المجالين الروحي والتعليمي والتربوي اكثر مما حققه البستاني.
من  بكثير  اكبر  النهضوية  البستاني  المعلم  قامة  فإن  أخرى،  بعبارة 
القامة التي عرف بها المعلم رزق الله. ولكن القامتين نهضويتان. كالهما 

من مدرسة واحدة.
بالمعلّم  وقارنته  المعلّم،  لقب  حلبي  الله  رزق  على  اطلقت  لذلك، 
بات  كما  التربوي  التعليمي-  النطاق  في  اللقب  احصر  ولم  بطرس، 
من  اكثر  على  وعّممته  اطلقته  بل  العشرين،  القرن  في  عندنا  محصوراً 

ورشة نهضوية، وفق ما كان يعنيه في القرن التاسع عشر.
* * *

شعراء في المهجر البرازيلي، كنت كتبت عنهم في مجلة »قب الياس«
- الرفيق شفيق عبد الخالق

- الشيخ شكيب تقي الدين
- خليل العقدي
- احمد القادري
- حسن عساف

- محمد ناصر
- الرفيق يوسف المسمار

- االديبة انجال عون 
- االديبة الرفيقة وداد شروف عزالدين 

- فيليب لطف الله

- توفيق بربر
- الرفيق سليمان سليقا

- مخايل خوري
- نبيه سالمة 

- الرفيق فارس بطرس
- ميشال مغربي

الشاعر  كبير  بتقدير  اذكر  عرفتهم،  ان  لي  تسنى  الذين  الشعراء  من 
عقيلته  الفاضلة  فلفتتني  منزله،  في  استضافني  الذي  مغربي  ميشال 

السيدة فيوليت بما تمّيزت به من بشاشة وخلق رفيع.
* * *

الرسول العربي
في  اإلسالمية  الجالية  ان  المغربي  ميشال  الشاعر  حياة  في  والالفت 
سان باولو ما كانت تقيم حفلة في عيد من األعياد المولدية اال وتدعوه 
ما  أروع  من  العربي«  »الرسول  قصيدته  ولعل  فيها  قصيدته  له  لتكون 
الخيرية اإلسالمية في  الجمعية  1954 بدعوة من  القاها عام  نظم وهو 

المسجد اإلسالمي في سان باولو.

ــــده  ــــل ــــــاً أق ــــــن ــــــي دي ـــــه قــــــــــّدر ل ـــــل ال
ــده ــل ــق ــــن قــلــبــي ي ـــــان م ـــــي ك ــــداً اب ــــق ع

يـــمـــاثـــلـــه ــــد  ــــق ع لــــــه  ـــــــــاري  ج وان 
ــده ــج ــس يـــضـــيء يـــاقـــوتـــه الـــغـــالـــي وع

ــو الــمــســيــحــيــة اإلســـــالم فـــي نــظــري  ــن ص
ـــده  ـــوج ـــا مــــوجــــد األديــــــــــان م ـــم ـــاله ك

ـــري حـــيـــن ابـــصـــره  ـــه ــف اولــــيــــه ظ ــي ــك ف
ـــده  ـــع ـــص وم ـــي  ـــل ـــث م دربــــــــه  ـــــه  ل أخ 

هـــيـــهـــات لـــكـــنـــنـــي ادنــــــــو وأســـعـــفـــه 
ـــــــــاه وارشـــــــده ـــود وارع ـــع ـــص ـــى ال عـــل

مجلة قب اليا�س 

المعلم رزق اهلل الحلبي وال�شاعر المهجري مي�شال مغربي

وكثيراً  شخصياً،  عرفته  ثم  عنه،  عرفُت 
عندما التقيُت به في استراليا)1( ثم عندما كان 
يتردد الى مكتب عمدة شؤون عبر الحدود كلما 

زار الوطن.
تعلقه  كثير  صدقه،  استقامته،  فيه  لفتني 
في  فتفانى  حياته،  كل  له  عنى  الذي  بالحزب 
استراليا.  وفي  االمارات  في  لبنان،  في  الشام، 
جريدة  في  ذلك  برز  حيويته،  ايضاً  فيه  لفتني 
»النهضة« وفي الكثير من الصحف التي ارتبط 

بها محرراً او مراسالً.
أنور فهد.  المناضل  الرفيق  الكثير عن  ُيكتب 
قد  استراليا  في  رفقاؤنا  كان  اذا  ادري  لست 
ادعوهم  يفعلوا  لم  ان  رحيله.  عند  عنه  كتبوا 
الى ذلك، وفاء منهم الى رفيق عاش في كنفهم 
لسنوات عديدة وكان حاضراً في حياة الحزب 

في منفذية سدني.
ــرت الــكــلــمــة الــتــالــيــة في  ــش عــنــه كــنــت ن
تاريخ  النهضة«،  »صــوت  من  السابع  العدد 

2000/02/01، أعيد نشرها كما هي: 
الذاكرة«  في  »أيام  فهد  أنور  الرفيق  كتاب   «
لنضال  ــادق  ص تسجيل  مــؤخــراً،  صــدر  ــذي  ال
وهو  لبنان،  في  كما  الشام  في  ــور،  أن الرفيق 
قراءة  فإن  ولذا  ممّيزاً،  كان  انه  نعرف  نضال 
الكتاب أمر ممتع ومفيد، ليس فقط ألنه يعّرفنا 
على الحياة الصراعية لرفيق آمن فالتزم وكان 
لنا  يقدم  النه  ايضاً  انما  لقسمه،  وفياً  مخلصاً 
كل  عليها  يطلع  ان  المفيد  من  قيمة  معلومات 

قومي اجتماعي.
ولعل ما قام به الرفيق أنور فهد، وعليه ننّوه 
اجتماعي  قومي  كل  اليه  ندعو  ما  هو  ونشكر، 
فيبادر  المرير،  والنضال  المسؤوليات  في  تميز 
انتمائه  منذ  الحزبية  مروياته  كل  تسجيل  الى 
من  جــزءاً  المرويات  هذه  فتشكل  الحزب،  الى 

تاريخ هذا الحزب العظيم.
التي تسجل فرحها  »ولجنة تاريخ الحزب« 
ـــام في  الــرفــيــق أنـــور فهد »أي بــصــدور كــتــاب 
الذاكرة« تأمل ان يحذو حذوه أمناء ورفقاء لهم 
ما يسجلونه من مرويات ومعلومات عن أحداث 
عايشوها  حزبية  ومعارك  ومواقف  وحــوادث 
المعلومات  فهذه  الحزبي،  نضالهم  مدى  على 
ملك الحزب، ولألمة، بأجيالها الحالية والمقبلة، 

فال يصح ان تضيع.
في  الذاتية  سيرته  ترك  قد  أنور  الرفيق  كان 

كتاب حمل عنواناً »أيام في الذاكرة«.
من الكتاب، نقتطع هذا الجزء من مساهمات 
القوميين االجتماعيين في معارك فلسطين ضد 

الصهاينة.
فوج  عداد  في  طليع،  سماح  والرفيق  »كنت 
المشاة الخامس الذي اشترك بتحرير »مشمار 
هاردن« )كعوش(، التي استشهد فيها بتاريخ 
فتحي  اول  المالزم  الرفيق   1948 حزيران   10
10 تموز الرفيق المالزم اول  االتاسي وبتاريخ 
المالزم  استشهد  كما  يعقوب،  حاج  القادر  عبد 

اول نصر الله نادري.

اسم  عليها  اطلق  المستعمرة  تحرير  وبعد 
»فتح الله« اذ اشتق فتح من اسم الشهيد فتحي 
والله من اسم الشهيد نصرالله، والشهيد فتحي 
االتاسي كان من أعضاء منفذية حمص، وكنت 
من  هو  يعقوب  حاج  والشهيد  به  معرفة  على 
الشراكسة، وكنت قد تعّرفت عليه اثناء خدمتي 
في كتيبة المدرعات األولى، والشهيد نصر الله 
تابعت  حين   ،1947 عام  به  معرفة  على  كنت 

دورة الالسلكي.
ــن تــمــوز وقــواتــنــا  ــادس عــشــر م ــس »فـــي ال
متجهة لتحرير »نجمة الصبح« كنا مكشوفين 
التي كانت متوارية  العدو،  امام قوات  عسكرياً 
استعداد  وعلى  الليمون،  بساتين  أشجار  بين 
لمهاجمتنا بشكل مفاجئ، تلقى أمر الجبهة تلك 
طالبا  األركــان  رئاسة  الى  وأبــرق  المعلومات 
األركان  رئاسة  وأصدرت  الجو،  سالح  مؤازرة 
اوامرها الى قيادة سالح الجو، التي اوعزت الى 
ليقوم  ناصيف  فيصل  الطيار  الضابط  رفيقنا 
ثانية  طائرة  وضعت  كما  طائرته،  بتجهيز 
تلك  على  جوية  بغارة  للقيام  وذلــك  بأمرته 
ناصيف  الرفيق  قيام  ولدى  المعادية،  القوات 
العدو،  مواقع  له  تبين  االستطالعية  بجوالته 
وكان ان اصدر أوامره الى قائد الطائرة الثانية 
كان  بينما  له  عّينها  التي  المواقع،  تلك  بقصف 
بالتحليق  قيامه  واثناء  بحمايته.  هو  يقوم 
منه  كان  فما  مخابئها،  في  العدو  قوات  شاهد 
اال ان قام بعملية انقضاض رائعة ملقياً عليهم 
القنابل المدمرة ونيران المدافع الرشاشة وفي 
يبلغه  الجبهة  قائد  من  االمر  تلقى  االثناء  هذه 
االنسحاب،  منه  ويطلب  حققه  ما  على  تقديره 
العدو  ــوات  ق يــرى  وهــو  النصر  نشوة  ان  اال 
انقضاضه  متابعة  الى  دفعت  قد  تتقهقر،  وهي 
طائرته  تعّرضت  ان  الى  متعددة  إغــارات  في 
في  المراقبة  برج  الى  هتف  ان  وكان  لإلصابة، 
اال  هي  ومــا  بذلك،  يبلغهم  العسكري  المطار 
ضمن  وسقطت  طائرته  تهاوت  حتى  لحظات 
»نجمة  مستعمرة  ــرب  ق المحتلة  األراضـــي 
الدولية«  المراقبة  »لجنة  قامت  وقد  الصبح« 
الجبهة  قيادة  الــى  وتسليمه  جثمانه،  بنقل 
حيث سجي في مستوصف »فتح الله« محاطاً 

بمفرزة من حرس الشرف.
منفذية  مــن  الشهيد  الرفيق  اعـــرف  كنت 
حمص، كما كنت على معرفة بوالده محمد علي 
ساطح،  وأخيه  وليد  الرفيق  وأخيه  ناصيف 
وفور ان علمت بوضع جثمانه في المستوصف 
التحية  أديت  أن  وبعد  هناك،  الى  توجهت  فقد 
من  البيت  هذا  المستوصف  جــدار  على  كتبت 

الشعر: 
تحية  مني  لــك  الــفــدا  ــز  ورم ــوال  ال شهيد  يــا 

البسالء
وقد استشهد في الجبهة الرفقاء محي الدين 
االتاسي، سامي عزيز حواط، علي نشأت، عبد 
الحميد أباظة، شريف توفيق، فارس الخطيب، 

عزيز سلوم، محمد زكي حاتم، عزيز سليمان«.

* * *
ومنه ايضاً ما جاء في الصفحات 21 – 22 – 

النهضة«:  24 بعنوان »في صفوف  و   23
التظاهرات  بإحدى  مشتركاً  كنت  »عندما 
التقيت صديقي حافظ توكل، إذ لم ألتق به منذ 
نحو عامين، ولدى لقائنا تعانقنا وانقلبت ياقة 
سترته فوقع نظري على شارة يضعها تحوي 
رموزاً أربعة هي: »حرية، واجب، نظام، قوة«. 
استهوتني هذه الرموز إذ انه ال يوجد في الحياة 
المواطن  ما هو أثمن من الحرية، وفي أن يقوم 
الحياة  مسيرة  وان  ووطنه،  أمته  نحو  بواجبه 
ال بد لها من ان يسودها النظام، وان القوة هي 
القول الفصل في اثبات الحق ومعرفتنا لهويتنا 

ولحقوقنا ومن نحن؟ 
سألت حافظ ما هي هذه الرموز؟ 

شعار  بأنها  هامساً  جانباً  بــي  فانتحى 
»الحزب السوري القومي االجتماعي«، وسحب 
من جيب سترته كتيباً عنوانه »مبادئ الحزب 
تلك  في  تذكرت  االجتماعي«.  القومي  السوري 
قاساه  ومــا  الــدروبــي  صفوح  الشاب  اللحظة 

وعاناه في معتقله.
بالحيطة  أوصاني  الكتيب  سلمني  بعدما 
والحذر. بأن ال يراه احد معي حتى ال أتعّرض 
تفرقت  وبعدما  الفور  وعلى  مضايقات،  ألية 
بقراءة  وباشرت  بيتنا  الى  توجهت  التظاهرة 

المبادئ.
ألّي  وليست  للسوريين،  سورية  اّن  نعم 
ما  هي  الطبيعية  الوطن  وحــدود  آخــر.  شعب 
هي  سورية  مصلحة  واّن  أستاذنا.  إياها  علمنا 
الدولة  عن  الدين  فصل  وان  مصلحة.  كل  فوق 
ان  الدين  لرجال  وليس  قدسيته  للدين  يحفظ 
يقعوا  ال  حتى  السياسية  بالشؤون  يتدخلوا 
الدينية.  مكانتهم  الى  يسيء  مما  أحابيلها  في 
السبب  هي  والمذهبية  الطائفية  الحواجز  واّن 
األمة  أبناء  بين  والكراهية  الحقد  انتشار  في 

الواحدة.
حافظ  الــى  ــدت  وع المبادئ  قــراءة  أنهيت 
فطلب  الحزب،  الى  باالنتماء  رغبتي  عن  أبلغه 
يراجع  ريثما  الــوقــت  بعض  االنــتــظــار  مني 
بعد  وعاد  موعد.  على  منه  ويحصل  المسؤول 
أسبوع ليطلب مني مرافقته الى مقهى »المنظر 
الشعور  انتابني  االثــنــاء  تلك  في  الجميل«. 
ولدى  المقهى،  الى  حافظ  ورافقت  بالسعادة 
حيث  المقهى  من  زاوية  الى  بي  اتجه  وصولنا 
ببشاشة  استقبلنا  وسيم  شــاب  يجلس  كــان 
اسمه  اّن  وعلمت  التعارف.  وتبادلنا  ولطف 
رئيس  شمنق،  خالد  ابــن  وهــو  شمنق،  محمد 
الى  انتمى  الذي  حمص  في  المتقاعدين  نادي 
الحزب بموجب مرسوم خاص صدر عن الزعيم 
سنه«،  »كبر  بسبب  ــك  وذل ســعــاده،   أنطون 
وللرفيق محمد شقيقتان قوميتان اجتماعيتان 
هن حرية شمنق، زوجة امين أرسالن، وسميحة 
التي أصبحت زوجة فيما بعد لمنفذ عام حمص 
هي  العائلة  هذه  وان  الدروبي،  صفوح  الرفيق 

من وجهاء الشراكسة.
لي  ــه  ووج للجلوس  محمد  الرفيق  دعانا 
الحزب،  بمبادئ  المتعلقة  األسئلة  بعض 
وعندما شعر بضعف إجابتي طلب مني العودة 
الى دراسة المبادئ دراسة وافية حتى يتسنى 

لي االنتماء.
لتحقيق  واهتمام  بعزيمة  البيت  الى  ُعدت 
كاتباً  أعمل  األيام  تلك  في  كنت  مني.  طلبه  ما 
متمرناً في قلم محكمة صلح حمص، وتربطني 
حكمت  العمل  فــي  زميلي  مــع  متينة  صــداقــة 
الذي  المولى،  عبد  إبراهيم  وكذلك  ترجمان، 
سبق ان تعرفت عليه عندما كنا نعمل في كاراج 

لتصليح السيارات خالل العطلة المدرسية.
الرفيق  لمقابلة  دعيت  اشهر  ثالثة  نحو  بعد 
محمد شمنق. وبعد جلسة طويلة معه أبلغني 
موعدا  لي  وحدد  إنتمائي  طلب  على  الموافقة 
الروضة«، وكانت تعليماته  أللتقيه في »مقهى 
أجلس  ان  المقهى  الى  حضوري  حين  انه  لي 
به  اللحاق  علي  وان  إليه  أتحدث  ال  وأن  جانبا 

عند مغادرته المقهى الى حيث يكون اتجاهه.
* * *

الى  وصلت  لــي،  ضــرب  ــذي  ال الموعد  فــي 
طالب  من  عــدد  مع  جالسا  ووجدته  المقهى، 
قريبة  طاولة  الى  فجلست  الحربية،  المدرسة 
منهم، وبعد بضع دقائق نهض وودع الجالسين 
عربة  الــى  وصعد  المقهى  من  خــرج  ثم  معه 
الشعبية  النقل  وسيلة  وهي  الخيول،  تجرها 
سنتذاك عند ذلك استقللت عربة أخرى وطلبت 

من الحوذي ان يتبع العربة التي أمامه.
الى  وصولنا  لدى  بغزارة،  يهطل  المطر  كان 
طريق  خلف  الواقع  الوليد«  بن  »خالد  شارع 
ونزل  األبنية،  أحد  عند  العربة  توقفت  حماه. 
الباب  قرع  تقّدم،  وراءه،  ونزلت  شمنق  محمد 

ولما سأل من كان في الداخل: من هو الطارق؟ 
وعند  عليها.  المتفق  السر  كلمة  جوابه  كان 

وبعد  فسيحة،  قاعة  الى  اتجهنا  الباب  فتح 
الدخول  المسؤول  مني  طلب  قصيرة  استراحة 
الى احدى الغرف ووجه لي بعض األسئلة التي 
ألداء  استعدادي  وعن  االنتماء،  بطلب  تتعلق 
قسم العضوية، كانت لحظة القرار وانتقالي من 
حالة التخبط والفوضى، الى حالة النظام التي 
وبإيعاز  بخشوع  وقفت  االخــالق  الى  تستند 
ارتفعت يدي  التدريب  من مسؤول من مسؤول 
جلسة  المسؤول  وافتتح  قائمة،  زاوية  اليمنى 
وأديــت  وســعــاده.  سورية  باسم  القسم  أداء 
الموقف  لذلك  تهيبا  واعتزاز  فخر  بكل  القسم 
كنت  الجديدة.  بحياتي  المتعلق  المصيري 
بأنظارهم.  يرمقوني  الموجودين  بــأّن  أشعر 
نهضة  الى  تسعى  نظامية  بحركة  التزمت  لقد 
االمة ورفع مستواها وإزالة ما يعترض طريقها 

المثالب  كــافــة  على  والــقــضــاء  مصاعب  مــن 
االجتماعية التي تعيق سير موكب النهضة.

اعطى  القسم  مــراســم  مــن  االنــتــهــاء  وعــنــد 
وضع  الى  بالعودة  االيعاز  التدريب  مسؤول 
يده  مّد  العام  المنفذ  مني  وتقدم  االستراحة، 
باتخاذ  عليه  أقدمت  ما  على  وهنأني  مصافحا 
المبادئ القومية إيمانا لي وحذا حذوه الرفقاء 

الموجودون معنا.
لقد شعرت بالمسؤولية، مسؤولية السوري 
القومي االجتماعي، الذي أقسم بشرفه وحقيقته 

ومعتقده على وفائه ألمته ووطنه.
بمديرية  ألحقت  وقد   1944 عام  ذلك  كان 
ُعّينت  حتى  طويل  وقت  يمض  ولم  النهضة، 

ناموسا في تلك المديرية النشطة.

الرفيق اأن�ر فهد: في الجي�س ال�شامي، في �شمالن، في الم�ش�ؤوليات الحزبية،

في ال�شحافة، في المهجر، في الن�شال الق�مي االجتماعي

الرفيق انور فهد



لنتائج  واح��د  طرف  من  حسماً  يشكل  كاريش  حقل  في  استثمار  أي  بأن  اليقين 
المفاوضات، بالتالي إطاحة بها، ويعلم مثله الجانبان األممي واألميركي.

- من الثابت قانوناً من دون الحاجة لوجود مرسوم، وإيداعه لدى األمم المتحدة 
بدالً من الترسيم السابق، أن لبنان عبر وفد رسمي معتمد من حكومته وسلطاته 
الدستورية، تقدم بخرائط جديدة، ومن الثابت من محادثات المسؤولين األممين 
واألميركيين مع المسؤولين اللبنانيين، بموجب محاضر رسمية موثقة، من أعلى 
المستويات الدستورية والعسكرية، أن هذه الخرائط معتمدة من الدولة اللبنانية 
ومتبناة من قبلها، وأن المفاوضات تتم وفقاً لهذا الوضوح، ومن الثابت بالتالي 
من الوجهة القانونية أن حق لبنان بتجميد كل إجراءات أحادية ال تشوبه شائبة، 
هذه  لوقف  العاجل  التحرك  كوسيط  واألميركي  األممي  الجانبين  مسؤولية  وأن 
الجانب  وتحميل  وفشله  التفاوض  نهاية  إعالن  طائلة  تحت  األحادية  اإلج��راءات 

اإلسرائيلي المسؤولية، وكل كالم آخر تالعب بالكلمات.
- اإلشارة واجبة إلى أن بعض التقارير الجدية تتحدث عن عدم وجود أي تحرك 
جدي نحو العودة للتنقيب المجمد في حقل كاريش، وأن اإلثارة اإلعالمية مصدرها 
أميركي لتحريك المفاوضات، وأن الجانب األميركي في إطار التبدل الذي ظهر مع 
رفع الحظر عن استجرار الغاز المصري والكهرباء األردنية إلى لبنان عبر سورية، 
يرغب بالتوصل لتفاهم سريع على الترسيم البحري وفتح طريق التنقيب عن الغاز 
أزمة  من  نتجت  التي  بتلك  شبيهة  فرصة  الله  حزب  يمنح  قد  لتوتر  تفادياً  والنفط 
مع  خصوصاً  سورية،  عبر  اإليرانية  المازوت  سفن  طريق  وفتحت  المحروقات، 
النفط  ملف  إلى  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  لألمين  الواضحة  اإلش��ارة 
حساب  إقامة  دون  من  والغاز  النفط  الستخراج  إيرانية  ع��روض  ووج��ود  والغاز 
للتهديد اإلسرائيلي، بما يعيد للذاكرة أن قضية استيراد المحروقات من إيران بدأت 

بعرض للحكومة اللبنانية وتحولت في النهاية إلى قيام حزب الله بالمهمة.
مرسوم  قضية  في  ليس  مكانه،  غير  في  الضعف  موقع  في  لبنان  تصوير   -
المبادرات  يحرك  الذي  القوة  فمصدر  القضية،  مجمل  في  بل  وحسب،  الترسيم 
يعرض  تصعيد  من  خوفاً  اإليجابية  نحو  بها  يدفع  ي��زال  ال  واإلقليمية  الدولية 
بالتنقيب  اإلسرائيليين  لقيام  إمكانية  ثمة  ب��أن  اعتقاد  وك��ل  للخطر،  »إسرائيل« 
األحادي، وتغطية األميركيين لذلك ليس إال وهم أو تهويل، ألن االعتقاد األميركي 
واإلسرائيلي، وهو اعتقاد صحيح، يقوم على النظر لتهديد المقاومة بمنع أي عملية 
اللبنانية،  الدولة  من  المعتمدة  بالخرائط  المتضمنة  المناطق  تمس  أحادية  تنقيب 

وتحذيره لكل شركة تقوم بذلك وكل شركة تأمين تتورط بتغطية العملية.
- ما يجري سيناريو تمهيدي للعودة للتفاوض، خصوصاً أن رئيس الحكومة 
يسعى لالستعانة برعاية أممية بمكاتب خبرة تتولى التدقيق في مطابقة الخرائط 
المعتمدة من األطراف المتفاوضة مع معايير القوانين الدولية، وورقة قوة لبنان 
تمثلها  التي  الميدانية  قوته  وورق��ة  أح��ادي��ة،  إج���راءات  كل  لمنع  متينة  القانونية 

المقاومة أقوى.
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البداية  منذ  قّرر  حيث  النهج،  نفس  وعلى  الطريق،  نفس  في  ليسير  مبارك  بعده  من  جاء  ثم 
على  تمكنت  األمنية،  أجهزته  عبر  قيادتها  مع  تحتية  صفقات  وعقد  اإلرهابية  الجماعة  استمالة 
أثرها الجماعة من التغلغل وبناء النفوذ داخل بنية المجتمع المصري، انتظاراً للفرصة التي يمكن 
مبارك  سياسات  ذلك  على  وساعدتهم  وانتزاعها،  السياسية  السلطة  على  االنقضاض  خاللها  من 
تجاه  واالقتصادية  االجتماعية  مسؤوليتها  عن  وتخليها  للدولة  الرئيسية  األدوار  من  المنسحبة 
مواطنيها، مما خلق فراغاً تمكنت هذه الجماعة وحلفائها اإلرهابيين من ملئه خاصة في األحياء 

والمناطق األكثر فقراً في الريف والحضر.
ومن خالل التحليالت في مقاالت سابقة حاولنا طرح مجموعة من الخيارات المتاحة أمام جماعة 
التنظيمية،  وحركتها  الفكرية،  الجماعة  أدبيات  في  نقدية  علمية  قراءة  فعبر  اإلرهابية،  اإلخوان 
أمام  إلى ثالثة خيارات متاحة  المصري والعربي، توصلنا  المجتمع  التاريخية، داخل  وتجاربها 
عن  واالعتذار  األمام،  إلى  وهى:  مصر  في   2013 يونيو  حزيران/   30 في  هزيمتها  بعد  الجماعة 
الفشل وإعادة النظر في تجربتهم واالندماج مرة أخرى في المجتمع بعد مصالحة يتّم على أثرها 
معاقبة من أخطأ، والخيار الثانى هو: إلى الخلف، وخوض مواجهة مفتوحة مع الجميع الشعب 
اإلرهاب  باستخدام  االنتصار  فإما  الالعودة  خيار  وهذا  السياسية،  والسلطة  الدولة  ومؤسسات 
على الشعب ومؤسسات الدولة والسلطة السياسية، أو االنتحار والنهاية األبدية، والخيار الثالث 
هو: في المكان، وإتباع مبدأ التقية والعودة مرة أخرى لعقد صفقات وتحالفات مرحلية ومؤقتة مع 
السلطة السياسية، كما كان يحدث في الماضي، وهي لعبة تجيدها الجماعة تاريخياً، بل هي جزء 
من عقيدتها حيث اتقاء شر السلطة السياسية حين تكون الجماعة في مرحلة استضعاف، وهو ما 
تّم على مدار حكم مبارك، ثم انتهاز الفرصة لالنقضاض عليه واإلطاحة به والجلوس محله، وهى 

المرحلة التي تعرف بمرحلة االستقواء والتمكين.
وكنا قد أكدنا عبر الشواهد واألدلة والبراهين أن الجماعة تسير بالفعل في اتجاه الالعودة أي 
تجيدها  لعبة  ألنها  المكان،  في  وهو  الثالث  الخيار  نستبعد  لم  لكننا  الخلف،  إلى  الثاني  الخيار 
عبر  فالجماعة  األمر،  نحسم  أن  نستطيع  اآلن  لكننا  كبير،  وبشكل  تاريخياً  االنتهازية  الجماعة 
وذلك  للنهاية،  الخلف  إلى  معركة  خوض  وق��ّررت  أمرها  حسمت  قد  الماضية  الثمان  السنوات 
والتي  تاريخياً  عباءتها  تحت  من  خرجت  التي  اإلرهابية  الجماعات  باقي  مع  تحالفها  خالل  من 
تطلق على نفسها مسّميات مختلفة � سلفية وجهادية وغيرها � حيث تعّددت العمليات اإلرهابية 
المدعومة من بعض القوى الدولية واإلقليمية المساندة للتنظيم الدولي للجماعة اإلرهابية والتي 

تسعى لتقسيم وتفتيت مصر والوطن العربي ضمن مشروع الشرق األوسط الجديد.
اإلرهابية  الجماعة  مع  مجتمعاتنا  مواجهة  حصيلة  كانت  األخيرة  الثماني  السنوات  وخالل 
هزيمة وانهياراً أمام الجيش المصري، ثم انهياراً وهزيمة في سورية تحت أقدام الجيش العربي 
السوري، ثم هزيمة قبل أيام قليلة في تونس بعد انتصار الرئيس قيس سعّيد إلرادة الشعب، ثم 
الوعي  عودة  عن  يعّبر  ما  وهو  االقتراع  صناديق  وعبر  المغرب  في  مدوية  هزيمة  الخاتمة  كانت 
النواب  مجلس  في  مقاعده  معظم  اإلخواني  والتنمية  العدالة  حزب  فقد  حيث  المغربي،  للشعب 
2016 حيث  الذي سيطر على األغلبية فيه على مدار عشر سنوات، وصلت للذروة في انتخابات 
حصد 125 مقعداً، فقدها في االنتخابات األخيرة ليحصل على 12 مقعداً فقط وهي هزيمة وصفها 
المتابعون بالنكراء، وتعد انهيار حقيقي للمشروع اإلخواني، سوف تتبعه هزائم أخرى للمشروع 
في ليبيا بعد محاصرة مصر لتركيا ووضعها لخطوط حمراء لم يتمكن أردوغان من تجاوزها، في 
األميركي  يضطر  وسوف  وشيك،  بانهيار  ينبئ  مما  التركي  الداخل  في  حزبه  شعبية  تراجع  ظل 
وحلفاؤئه األوروبيون التخلي عن دعم التنظيم الدولي اإلخواني الذي لم يعد ينفذ لهم ما يريدون.  
لكن يجب أن يعيه الشعب العربي والسلطة السياسية في بلداننا معاً أّن المعركة الراهنة، هي 
الخيار األخير أمام هذه الجماعة اإلرهابية، وعلينا جميعاً أن نتوحد تحت مظلة الوطن، فالمعركة 
ال يمكن أن تحسم من خالل األجهزة األمنية فقط � جيش وشرطة � وإنما تحتاج لمواجهة مجتمعية 
شاملة على كافة المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والدينية واإلعالمية، 
وليدرك الجميع أّن هذه المعركة ستطول ولن تحسم قريباً، فالظهير االجتماعي للجماعة اإلرهابية 
متغلغل داخل بنية المجتمع العربي وداخل كافة المؤسسات لذلك يجب مواجهته والقضاء عليه، 

اللهم بلغت اللهم فاشهد.

في الشأن القضائي مع تقدم ملف اكتشاف النيترات 
األخوين  عالقة  عن  المتداولة  والمعلومات  البقاع  في 
مارون وإبراهيم صقر به، ونقل الملف من عهدة جهاز 
التساؤالت  تزامن  االنتباه  لفت  مجدداً،  فنقله  آخر  إلى 
مرفأ  انفجار  قضية  في  العدلي  المحقق  تجاهل  ح��ول 
رغم  على  الملف  ل��ه��ذا  بيطار  ط���ارق  ال��ق��اض��ي  ب��ي��روت 
ظهور صلة بين نيترات البقاع ونيترات المرفأ، مع حملة 
إعالمية تخللها نشر تغريدة ألحد الصحافيين منسوبة 
للقاضي بيطار عن تلقيه تهديدات ما أدى لطلب المدعي 
إفادته  إيداعه  بيطار  القاضي  من  عويدات  غسان  العام 
دعاوى  إن  أخرى  تقارير  قالت  بينما  الموضوع،  حول 
قضائية ستطال القاضي بيطار وإن بعضها تم تقديمه، 

وإن ملف التحقيق دخل مرحلة جديدة.
وبعد أن نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة النيابية 
وتصفية  للسجاالت  منصة  إلى  تحولت  ماراتونية  جلسة  في 
إلى  لإلنقاذ«  »معاً  حكومة  تنطلق  السياسية،  للحسابات 
االقتصادي  النهوض  وعملية  األزم��ات  معالجة  على  العمل 
يبدأها  ميقاتي  الرئيس  بها  يقوم  خارجية  جولة  مع  بالتزامن 
الرئيس  يستقبله  أن  المقرر  ومن  غداً  فرنسا  إلى  عمل  بزيارة 
في  العشاء  على  المقبل  الجمعة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
قصر اإليليزيه، بالتالي ال جلسة لمجلس الوزراء هذا األسبوع 

بسبب سفر رئيس الحكومة.
لمجلس  العامة  »األم��ان��ة  أن  إل��ى  المعلومات  وأش���ارت 
على  الجمهورية  لرئاسة  العامة  المديرية  مع  تعمل  ال��وزراء 
الموافقات  بصيغة  ص��درت  التي  والمراسيم  القرارات  جمع 
وهي  السابقة،  األع��م��ال  تصريف  حكومة  في  االستثنائية 
األولى  الجلسة  في  أعمال  جدول  أّول  على  إلدراجها  بالمئات، 
رئيسي  وم��ن  الجدد،  ال���وزراء  من  توقيعها  يتم  كي  المقبلة 
مبدأ  من  انطالقاً  التسوية،  سبيل  على  والحكومة  الجمهورية 
معلومات  وأف��ادت  ال��ع��ام«.  المرفق  عمل  استمرارية  تأمين 
المقبل يوم  األسبوع  الوزراء ستعقد  أخرى بأن جلسة مجلس 
األربعاء في بعبدا وعلى جدول أعمالها بنود دسمة إضافة إلى 
الوزراء للتوقيع عليها كما ستدرج  بنود قديمة ستعرض على 
سبيل  على  إلقرارها  االستثنائية  القرارات  األعمال  جدول  على 

التسوية.
وأشارت مصادر مطلعة ل�»البناء« إلى أنه »من المبكر الحكم 
على الحكومة ويجب منحها الفرصة لمدة أقلها ثالثة أشهر لكي 
أغوار  وسبر  لمعالجتها  خطط  ووضع  الملفات  بدراسة  تقوم 
الدولية  المالية  والمؤسسات  الكبرى  والدول  الدولي  المجتمع 
حول الدعم المالي الذي ستقدمه للبنان«، موضحة أن »ال دعم 
دولياً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا التفاوض 
شرط  الحكومة  مكونات  مختلف  بين  ت��واف��ق  محط  ص��ار 
اللبنانية  للقوانين  مواءمتها  ومدى  الصندوق  شروط  دراسة 
المجتمع  تقبل  وم��دى  واالجتماعية،  االقتصادية  والظروف 
وتتوقع  ال��ص��ن��دوق«.  يطلبه  ش��رط  أو  إج��راء  ألي  اللبناني 
المصادر أن تتمكن الحكومة ورئيسها خالل الجولة الخارجية 
من تحشيد الدعم الدولي المطلوب بالحد األدنى لوقف االنهيار 
مصادر  لكن  الصحيحة«.  السكة  على  النهوض  قطار  ووضع 
وقدرتها  الحكومة  استمرارية  على  خطرين  من  تخوفت  أخرى 
على  السياسية  بالخالفات  الحكومة  اصطدام  االنتاجية:  على 
سلة  خص  ما  في  سيما  ال  المقبلة،  النيابية  االنتخابات  أبواب 
منطق  وتكرار  والمناقصات  والتلزيمات  الجديدة  التعيينات 
دولي  خالف  أي  انعكاس  والثاني  والمحسوبية،  المحاصصة 
وإقليمي سلباً على لبنان، ال سيما الخالف األميركي- الفرنسي 
أستراليا  إلى  الفرنسية  الغواصات  بيع  صفقة  حول  المستجد 
عن  فضالً  لتجميدها،  األميركية  المتحدة  الواليات  ودخ��ول 
استئناف  عشية  اإلي��ران��ي  األميركي–  الحبال  شد  استمرار 

المفاوضات حول الملف النووي اإليراني«.    
إلى  ل�»البناء«  المقاومة  فريق  في  مصدر  أشار  المقابل  في 
أن »حزب الله وحلفاءه في لبنان سجلوا بالتعاون مع الحلف 
في  األميركيين  مرمى  في  أهداف  جملة  يدعمه  الذي  اإلقليمي 
المحورين،  بين  سنوات  منذ  المنطقة  في  الدائر  الصراع  إطار 
المتعددة  المشاريع  وإجهاض  المبادرة  امتالك  من  مكنه  ما 
األزم���ات  وتسعير  والسياسي  الحكومي  ال��ف��راغ  لتعميم 
االقتصادي  الحصار  درج���ة  ورف���ع  والمالية  االق��ت��ص��ادي��ة 
وتأليب  الفتن  إلشعال  تمهيداً  االجتماعية  الفوضى  ونشر 
الحزب  وتحميل  األزم��ات،  ضغط  تحت  عليها  المقاومة  بيئة 
مسؤولية تردي األوضاع والحصار الخارجي وفق خطة وزير 
الخارجية األميركي السابق مايك بومبيو«، ولفت المصدر إلى 
واكبتها  الداخل  في  الحزب  استخدمها  التي  القوة  »أوراق  أن 
المحور  صالح  في  صبت  وأمنية  سياسية  تطورات  جملة 
السوري- اإليراني، ال سيما أن سورية دخلت المرحلة األخيرة 
سيما  ال  سنوات،  عشرة  منذ  عليها  العالمي  العدوان  لتصفية 

الرئيس بشار األسد لسبع سنوات إضافية وقمة  انتخاب  بعد 
شكلت  التي  بوتين  فالديمير  الروسي  والرئيس  األسد  الرئيس 
الوضع  وإعادة  السورية  الدولة  لتثبيت  االستراتيجية  المظلة 
واالقتصادية  السياسية  المستويات  كافة  على  طبيعته  إلى 
النتائج  متلقي  أول  سيكون  لبنان  فإن  بالتالي  واالجتماعية، 

اإليجابية للتحوالت في سورية«. 
وطمأن ميقاتي اللبنانيين بحسب ما نقل عنه زواره »أنه في 
القريب العاجل، أي خالل األسابيع المقبلة، سنلمس المزيد من 
هي  معالجتها  يجب  التي  األمور  وأهم  فيه،  للبقاء  بالبلد  الثقة 

األمور الحياتية من كهرباء ومواصالت واتصاالت ومدارس«.
وكان ميقاتي استقبل السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو 
والتقى  الثنائية.  والعالقات  لبنان  في  األوضاع  معها  وعرض 
بين  الثنائية  العالقات  معه  وبحث  الحديد،  وليد  األردن  سفير 
الرئيس  تهنئة  الزيارة  »هدف  بالقول  السفير  واكتفى  البلدين. 
عمل  تفعيل  إلى  البحث  تطرق  كما  مهمته.  في  ودعمه  ميقاتي 
اللجنة اللبنانية – األردنية المشتركة«. واستقبل أيضاً سفيرة 
بيروت  إلى  العائدة  شيا  دوروثي  األميركية  المتحدة  الواليات 

من الواليات المتحدة األميركية.
المال   وزي��ر  ضم  عمل  اجتماع  الحكومة    رئيس  رأس  كما 

يوسف خليل  وحاكم مصرف لبنان  رياض سالمة ، للبحث في 
عنها  اإلعالن  الحكومة  تنوي  التي  االقتصادي  التعافي  خطة 
قريباً، ثم انضم إلى االجتماع وزير الطاقة والمياه  وليد فياض  
حيث تم البحث في آلية تأمين االعتمادات لزوم تزويد  مؤسسة 

كهرباء لبنان  بالفيول .
المصارف  جمعية  رئيس  من  تفاؤلي  إيجابي  موقف  وبرز 
أن  واعتبر  للحكومة  الوزاري  بالبيان  رحب  الذي  صفير  سليم 
دولة  في  والقانون  الدستور  يكفلها  حقوقاً  المودعين  »أموال 
إلى  »الحكومة  المصارف،  جمعية  ودعت  قوية«،  مؤسسات 
الوزاري  بيانها  بحسب  التزاماتها  تطبيق  إلى  فوراً  تبادر  أن 
الذي لحظ استئناف فوري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي 
كما  الخاطئة  السابقة  للسياسات  السلبية  اآلث��ار  لمعالجة 
الدولة  التزامات  سداد  إلعادة  الدائنين  مع  المفاوضات  إطالق 
اللبنانية، وصوالً إلى إصالح القطاع المصرفي وإقرار موازنة، 

وكلها بنود تطالب بها جمعية المصارف منذ بدء االزمة«.
أصحاب  نقابة  عضو  أوضح  المحروقات،  أزمة  صعيد  على 
محطات المحروقات جورج البراكس أن »شركات عدة مستوردة 
المحلية،  السوق  على  )أم��س(  اليوم  البنزين  بتوزيع  بدأت 
المواطنين،  أم��ام  تباعاً  أبوابها  فتح  عدة  محطات  وسُتعيد 
أزمة  في  وانفراجات  ملحوظاً،  تحسناً  المقبلة  األيام  وستشهد 
»ثالث  أن  إلى  وأشار  الجاري«.  أيلول  نهاية  تتخطى  البنزين 
بواخر تحمل أكثر من مئة مليون ليتر بنزين سفرغ حموالتها، 
وسيتوفر لديها مخزون من البنزين تكفي األسواق لفترة تفوق 
األسبوعين«. من جهته، توقع ممثل موّزعي المحروقات فادي 
هذا  نهاية  مع  البنزين  أزم��ة  في  الحلحلة  »بعض  شقرا  أبو 
الذي  لبنان  مصرف  عند  كانت  »العقدة  أن  وأكد  األسبوع«، 
تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ 

حموالت البواخر«.
عن  الكلي  الدعم  رف��ع  من  تخوفت  نفطية  مصادر  أن  إال 
في  ال��دوالر  صرف  بسعر  الصفيحة  سعر  وربط  المحروقات 
إلى  الصرف  سعر  ارتفع  لو  ماذا  متسائلة:  السوداء،  السوق 
ليرة؟ أي سعر ستبلغه الصفيحة؟ وتوقعت المصادر  ألف   20
أن يستمر الدوالر بالتأرجح بين 13 و16 ألف ليرة في السوق 

السوداء خالل األسابيع القليلة المقبلة.
بين  االجتماعات  تتواصل  اإليراني  المازوت  صعيد  على 
إلبالغهم  المولدات  أصحاب  مع  الضاحية  بلديات  عن  ممثلين 
بأن »المازوت اإليراني« أصبح في محطات األمانة وسوف يتم 
توزيعه ابتداًء من اليوم لتغذية المولدات ب� 8 ساعات اشتراك 
المازوت  من  كبيرة  كميات  توزيع  تم  كما  ساعة.   24 لكل 
اإليراني في مناطق عدة، ال سيما في صيدا شملت دور العجزة 

والرعاية االجتماعية وعدد من المستشفيات واألفران.
من  المئة  في   40 »حوالي  أن  إلى  »البناء«  مصادر  ولفتت 
ودور  واألف��ران  المستشفيات  إلى  كهبة  تقديمه  تم  المازوت 
العجزة والرعاية االجتماعية والدفاع المدني والصليب األحمر 
60 في المئة منه سيباع للمؤسسات األخرى  واالطفائية، فيما 
190 ألف ليرة ثمنها في  ب�140 ألف للصفيحة الواحدة مقابل 

الشركات، أي أن 50 ألف ليرة سيتحملها حزب الله«. 
صهاريج  المازوت   قافلة  ب��أن  » الميادين »  قناة  وأف��ادت 
األراض��ي  باتجاه  السورية  الحدود  عبرت  الثالثة  اإليراني 

اللبنانية.
رئاسياً،  في غضون ذلك، القى ملف ترسيم الحدود اهتماماً 
والرئيس  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  اجتمع  حيث 
بمبادرة  بعبدا  في  بوحبيب  عبدالله  الخارجية  ووزير  ميقاتي 
من عون وشرعوا في التشاور في أكثر الملفات أهمية. فتناولوا 
على  اإلسرائيلي  العدو  أق��دم  بعدما  نشأت  التي  التطورات 
للتنقيب  تقييم  خدمات  بتقديم  القيام  أميركية  شركة  تكليف 
وخصص  عليها.  المتنازع  المنطقة  في  ونفط  غاز  آب��ار  عن 

واإلج��راءات  اإلسرائيلية  الخطوة  تداعيات  لدراسة  االجتماع 
بهذا  وجهها  التي  الرسالة  على  عطفاً  لبنان  سيتخذها  التي 

الخصوص إلى األمم المتحدة.
بلورة  إلى  المعلومات  بحسب  الجمهورية  رئيس  ويسعى 
اللبناني في عملية  للمفاوض  موقف وطني موحد يشكل سنداً 
المصادر  ووصفت  البحرية،  الحقوق  وتثبيت  الحدود  ترسيم 
المجلس  رئيس  التشاور  شمل  كما  باإليجابي،  االجتماع 

النيابي نبيه بري. 
التنقيب  أن  ل�»البناء«  الملف  على  مطلعة  أوساط  وشددت 
عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها والقفز عن إطار التفاوض 
لبنان  مع  التفاوض  نسف  األول  أمَرين:  إلى  يهدف  لبنان،  مع 
أي  في  واق��ع  كأمر  للتفاوض  كأساس   23 خط  وف��رض  كلياً 
لدفعه  لبنان  على  التهويل  والثاني  جديدة،  مفاوضات  جولة 
ال  بها،  المتمسك  حقوقه  عن  التنازل  مع  التفاوض  الستئناف 

سيما الخط 29.
إلى  للعودة  اإلسرائيلي  العدو  نية  رجحت  األوساط  أن  إاّل 
عن  تتحّدث  التي  المعلومات  ظل  في  قوة،  موقع  من  التفاوض 
توّجه أميركي للطلب من الطرفين اللبناني واإلسرائيلي العودة 
إلى طاولة التفاوض، كون تأليف الحكومة الجديدة يحفز على 
هو  الحكومة  والدة  أسباب  أح��د  أن  سيما  ال  الملف،  تحريك 
أي  لتوقيع  الصالحية  تملك  حكومة  إلى  اإلسرائيلية  الحاجة 

اتفاقية على ترسيم الحدود.
وفي المقابل، لفتت جهات سياسية ل�»البناء« إلى أن »كالم 
استعداد  عن  نصرالله،  حسن  السيد  الله،  لحزب  العام  األمين 
شركة إيرانية للتنقيب عن الغاز في المياه اإلقليمية اللبنانية، 
المولجة  األجنبية  الشركات  قبل  من  المماطلة  استمرت  ما  إذا 
المفاوضات  بتحريك  لإلسراع  باألميركيين  دف��ع  التنقيب، 
للبنان  يتيح  بما  الحدود  ترسيم  على  اتفاق  إل��ى  للتوصل 
الراية  بدل  وباريس،  واشنطن  راي��ة  تحت  النفط  استخراج 

االيرانية على غرار ما حصل في موضوع البواخر اإليرانية«.
الوفد  »تمسك  إلى  ل�»البناء«  الجيش  قيادة  أوساط  وأشارت 
المفاوض بالحقوق السيادية وعدم التنازل عن الخط 29 في أي 
جلسة مفاوضات مقبلة«، مشددة على »ضرورة تعديل مرسوم 
المفاوضات«.  في  ق��وة  ورق��ة  المفاوض  الوفد  لمنح  الحدود 
وذّكرت المصادر بالدراسة التي أعّدتها قيادة الجيش، والمزودة 
بالوقائع والخرائط التي تثبت حق لبنان بما يعرف بالخط رقم 
الذي   29 الخط  تهدد  اإلسرائيلية  »الخطوة  أن  إلى  الفتة   ،29

فرضه الوفد المفاوض في الجلسات الماضية«.
واالستراتيجي،  العسكري  الخبير  أكد  السياق،  هذا  وفي 
الدولة  »على  أن  ل�»البناء«  حديث  في  حطيط،  أمين  العميد 
حقوقه  لحفظ  المبادرة  اإلسرائيلي،  الخرق  إزاء  اللبنانية 
حقنا  لتثبيت  البحرية  ال��ح��دود  مرسوم  تعديل  بنقطتين: 
الفرنسية  التنقيب  شركات  وحّث  الدولي،  القانون  إطار  في 
كامل  في  التنقيب  عمليات  متابعة  على  والروسية  واإليطالية 
البلوكات«، مضيفاً: »أما في حال تمادى العدو في التنقيب في 
لردع  عسكرياً  التحرك  في  الحق  حينها  فللمقاومة   ،9 البلوك 

العدو عن استمرار عدوانه«.
القاضي  حدد  المرفأ،  تفجير  في  التحقيقات  صعيد  على 
طارق البيطار يوم 30 أيلول الجاري موعداً الستجواب النائب 
النائبين  الستجواب  موعداً  األول  تشرين  و1  خليل  حسن  علي 
المحامي  أحال  السياق،  وفي  المشنوق.  ونهاد  زعيتر  غازي 
العامة  األمانة  إلى  خ��وري  غسان  القاضي  التمييزي  العام 
طارق  القاضي  فيها  حدد  التي  الدعوة  ورقة  النواب  لمجلس 
عليهم  كمدعى  المذكورين  الوزراء  الستجواب  مواعيد  البيطار 
في جريمة انفجار المرفأ. وأفيد بأن عدداً من الوزراء السابقين 
دعوى  تقديم  على  يعملون  دياب  حسان  الرئيس  إلى  إضافة 

أمام محكمة التمييز الجزائية ضّد القاضي البيطار.
ألكثر  التحضير  »يتم  أنه  إلى  المعلومات  مصادر  وأشارت 
من دعوى ضد قاضي التحقيق في جريمة انفجار المرفأ طارق 
البيطار«، ولفتت إلى أن »عدداً من النواب والوزراء قد يلجأون 
إلى  سيضطر  حيث  البيطار  القاضي  ل��رد  دع��وى  تقديم  إل��ى 
المتوقع  »من  أنه  إلى  المصادر  وأوضحت  تحقيقاته«.  إيقاف 
دخول  تاريخ  وهو  األول  تشرين   19 حتى  النواب  يتريث  أن 
النواب  مالحقة  وتصبح  عادية  انعقاد  بدورة  النواب  مجلس 
وبين  مفتوحة،  »االحتماالت  أن  وأك��دت  إذن«.  إل��ى  بحاجة 
خارج  نفسه  البيطار  القاضي  يجد  أن  ممكن  وضحاها  ليلة 

التحقيقات في ملف انفجار المرفأ«.
ل�»البناء«  والتحرير  التنمية  كتلة  في  مصادر  أك��دت  وإذ 
إذا ما تم االلتزام  النواب للمثول أمام القضاء  استعداد الوزراء 
الكيدية  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  والدستورية  القانونية  ب��األص��ول 
االشاعات  عن  لالبتعاد  المصادر  لفتت  السياسية.  والمصالح 

واالتهامات التي تساق في هذا الملف. 
من  عويدات  غسان  القاضي  التمييزي  العام  المدعي  وطلب 
بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة تهديد شفهية 
في  والتنسيق  االرتباط  وحدة  مسؤول  من  بالواسطة  وصلته 

حزب الله وفيق صفا. 

التعليق ال�سيا�سي

وزير �لأ�سغال و�لنقل �لعام 

خالل شهور كتبنا في هذه الزاوية أكثر من مرة حول خطورة ما كان يدّبر في بعض اللجان 
النيابية، وعلى المستوى المالي إللغاء القرض الممنوح من البنك الدولي لتأمين خطة النقل 
التمويلية،  البطاقة  حاجات  لتغطية  القرض،  بموجب  الممنوحة  القيمة  نقل  بذريعة  العام، 
وكنا  نرّدد ليس ثمة مسؤول عاقل يستبدل استثماراً منتجاً بعيد المدى بتوظيف استهالكي 
سينقضي أثره خالل شهور، فيكّف عندما يكون الموضوع كملف النقل العام في ظرف كالذي 
طلب  األمر  اقتضى  وان  القرض،  هذا  على  للحصول  لبنان  يسعى  ان  يستحق  لبنان  فيه  يمر 
يحصل  ان  قبول  يمكن  فكيف  العام،  النقل  لتأمين  التمويلية  البطاقة  تمويل  بعض  تحويل 

العكس؟
هذا  على  الحفاظ  أولوية  راية  يحمل  يمثل،  وبمن  بما  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  سمعنا 
المنتمين  من  حمية  علي  الدكتور  األشغال  وزير  اّن  خافياً  وليس  بتنفيذه،  والسير  القرض 
بفخر لمناخ المقاومة وثقافتها، كما يقول تاريخه وتوضح تعليقاته في معرض الحديث عن 
الوزراء  الله، وهذا سبب كاف لنتأّمل كما اعتدنا من  المازوت اإليراني من قبل حزب  إستقدام 
الذين تختارهم المقاومة، صفحة بيضاء ناصعة في مواكبة ما يهم الطبقات الفقيرة ويسعفها 

في مواجهة المخاطر الزاحفة، وفي المقدمة إنقاذ قرض النقل العام.
دهاليز  من  وإسترداده  القرض  على  اليد  لوضع  األشغال  وزير  من  عاجل  تحرك  مطلوب 
للبطاقة  فوري  لتمويل  الحاجة  شعار  تحت  بسرعة  نقله  عملية  إنجاز  تريد  التي  التالعب 

التمويلية، علما ان هناك قروضاً أخرى قابلة للتدوير تقارب ال800 مليون دوالر.
مشروع النقل العام الذي يغطيه القرض بقيمة تقارب ال300 مليون دوالر، يتضّمن تمويل 
شراء آالف الباصات بما يضمن تأمين شبكة نقل تعّوض النتائج الخطيرة التي ستترتب على 
وقف عدم المحروقات، بحيث ال تعود السيارات الخاصة وسيلة نقل ممكنة للعمال والموظفين، 

وحيث ستبلغ أجور سيارات التاكسي للموظف ما يزيد عن قيمة أجره.
األمر برسم وزير األشغال والنقل، وثقتنا انه سيمنح اإلهتمام الالزم ويرّد االعتبار ألولوية 

خدمة الناس على العقل المالي المحاسبي البعيد عن كّل قيمة للبعد اإلجتماعي.

الثالثاء،  أم��س  ليبيا،  في  للدولة  األعلى  المجلس  رف��ض 
»إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد 

الحميد الدبيبة«.
وقال المتحدث باسم مجلس الدولة، محمد عبد الناصر، إن 
اإلعالن  لمخالفته  باطالً  النواب  مجلس  قرار  يعتبر  »المجلس 
أن »كل ما يترتب عنه  الدستوري واالتفاق السياسي«، مؤكداً 

باطالً«.
عبدالله  الليبي،  النواب  مجلس  باسم  الناطق  أعلن  فيما 
حكومة  عن  الثقة  حجب  »البرلمان  أن  الثالثاء،  أمس  بليحق، 
نائباً   113 أصل  من  صوتاً،   89 بغالبية  الوطنية  الوحدة 

حضروا الجلسة«.
»حكومة  إن  قائالً  الليبي،  النواب  مجلس  في  عضو  وصّرح 
الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة 

تصريف أعمال«.
الله بليحق قد أعلن انطالق أعمال جلسة مغلقة  وكان عبد 

إلى  الفتاً  صالح،  عقيلة  المستشار  برئاسة  اليوم،  للمجلس 
حضور النائب األول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب 

الثاني أحميد حومة، إضافة إلى 113 نائباً.
في  المجلس،  »قرر  الليبية،  »الوسط«  صحيفة  وبحسب 
برلمانيتين،  لجنتين  تشكيل  االثنين،  أمس  من  أول  جلسة 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  مع  بالتحقيق  تعنى  األولى 

والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل«.
الليبي، في وقت سابق أمس، سحب  النواب  وأعلن مجلس 
الدبيبة.  برئاسة  المؤقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  من  الثقة 
الله  عبد  الليبي  النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
الثقة من حكومة الوحدة  بليحق، في بيان له، إنه »تم سحب 
لجلسة  حاضرين  نائباً   113 أص��ل  من  نائباً   89 بغالبية 

اليوم«.
وكان بليحق قال، أول من أمس االثنين، إن »المجلس ناقش 
وبعد  الحكومة،  من  الثقة  بسحب  نائباً   45 من  المقدم  الطلب 

المجلس تشكيل  الحكومة، قرر  أداء  مناقشات ومداوالت حول 
لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، في االتفاقيات والتكليفات 
والقرارات، التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن 

تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه«.
القانون  لدراسة  لجنة  تشكيل  كذلك  قرر  »المجلس  أن  وأكد 
وتقديم  النواب،  مجلس  انتخاب  بشأن   2014 لسنة   10 رقم 
النواب«،  الالزمة له لعرضها على مجلس  مقترح بالتعديالت 
باللجنة  االستعانة  ف��ي  ال��ح��ق  لها  »اللجنة  أن  موضحاً 
مقترحها  تقدم  أن  على  بالمجلس  والدستورية  التشريعية 

خالل جلسة األسبوع المقبل«.
ومنذ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة 
في  مهامه  الدبيبة،  برئاسة  الوحدة  وحكومة  المنفي،  محمد 
الليبي،  الحوار  منتدى  إليها  توصل  خطة  وفق  وذلك  ليبيا؛ 
برعاية األمم المتحدة، إلدارة شؤون البالد، والتحضير إلجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.

الستار  رفع  تّم  أن  إلى  الكتمان،  طي  في  ظّل  صاروخ  عن  الكشف  تّم 
دبابات  من  دبابة  أي  على  القضاء  بمقدوره  أن  معلوماً  بات  حين  عنه، 

حلف شمال األطلسي )الناتو(.
باسم  والمعروف  بالسرية،  محاطاً  الصنع،  الروسي  الصاروخ  وظّل 
أقيم  الذي   »2021 »أرميا  األسلحة  معرض  في  ظهوره  حتى  »305أ«، 
2021. وفق إفادة وكالة أنباء »موردوفيا«  في ريف موسكو، في صيف 
الروسية .  وبطبيعة الحال، فإن مكافحة مدرعات العدو ليست إال إحدى 
يدمر  أن  يستطيع  فهو  هذا،  جو/أرض  صاروخ  على  المطروحة  المهام 

تحصينات العدو ومعابر األنهار.
أنه  معلوماً  بات  حيث  الصاروخ،  مواصفات  عن  النقاب  كشف  وتم 
 25 105 كيلوغرامات. ووزن رأسه المدمر  صاروخ موجه حرارياً ويزن 

كيلوغراماً.
السرعة: 230 متراً في الثانية. المدى: 14500 متر.

وسيتم تسليح مروحيات »كا52-أم« و«مي28-أن أم« بهذا الصاروخ. 
ومن الممكن أن يصبح صاروخ »305أ« سالحاً لطائرات أخرى أيضاً في 

المستقبل. وتّم اإلعالن عن وجوده منذ وقت قريب نسبياً.

المجل�ض الأعلى للدولة في ليبيا يرف�ض اإجراءات 

�سحب الثقة من الحكومة ويعتبرها »باطلة« 

�ساروخ رو�سي ال�سنع
يق�سي على دبابات الناتو ب�سهولة

تظاهرات يمنية تدعو
لدّك معاقل العدوان بال�سواريخ

إلى  أمس،  صباح  اليمنيون  توافد 
اليمنية  صعدة  في  حاشدة  تظاهرة 
كما  أيلول،   21 ثورة  ذكرى  بمناسبة 
تظاهرة  اليمنية  العاصمة  شهدت 
بالمناسبة  إحياًء  صنعاء  في  أخرى 

ذاتها.
صعدة  تظاهرة  بيان  ف��ي  وج��اء 
المحافظات  مختلف  في  »نحتفل  إّنه 
من   21 ل��ث��ورة  السابعة  ب��ال��ذك��رى 
الشعب  ان��ت��ش��ل��ت  وال��ت��ي  أي���ل���ول، 
والوصاية  العمالة  براثن  من  اليمني 

لألجنبي«.
من   21 »ث���ورة  أّن  البيان  وأّك���د 
مّوله  أصيل  يمني  تحرك  هي  أيلول، 
دولة  أي  تمّوله  ولم  اليمني،  الشعب 
»مثلت  أّنها  إلى  مشيراً  خارجية«، 
للتصدي  اليمني  للشعب  ح��اف��زاً 

للعدوان«.
اليمن  »ق��ب��ائ��ل  أّن  أض���اف  ك��م��ا 
وغ��ي��ره��م م��ن أح����رار ال��ي��م��ن ك��ان��وا 
ث��ورة  لنجاح  األس��اس��ي��ة  ال��رك��ي��زة 
»مواصلة  على  مشدداً  أيلول«،   21
للعدوان،  التصدي  مسيرة  اليمنيين 
والوضع  الدولة  مؤسسات  وإصالح 
بالمال  الجبهات  ورف���د  ال��داخ��ل��ي، 

والرجال«.
ال��ب��ي��ان دع���ا ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
العدوان  معاقل  »دّك  إلى  الشعبية 
والطائرات  الباليستية  بالصواريخ 
من  يكف  حتى  داره  عقر  في  المسيرة 

عدوانه وحصاره«.
محافظ  ق��ال  ذات���ه،  ال��س��ي��اق  ف��ي 
ص����ع����دة، م��ح��م��د ج���اب���ر ع���وض 
صعدة  »أب��ن��اء  إّن  ل���«ال��م��ي��ادي��ن«، 

يحيون ذكرى التحرر من االستعمار«، 
مؤّكداً أّن »أبناء صعدة يؤكدون فشل 

كل مخططات العدوان«. 
الذكرى  بمناسبة  له  كلمة  وخالل 
حركة  قائد  ب��ارك  للثورة،  السابعة 
الملك  ع��ب��د  اليمنية  ال��ل��ه  أن��ص��ار 
للشعب  االث��ن��ي��ن،  أم��س  ال��ح��وث��ي، 
»ذات  إياها  معتبراً  الذكرى،  اليمني 
كبير  بإنجاز  تتعلَّق  كبرى  أهمية 
ما  ولثورة  العظيم  اليمني  لشعبنا 

زالت مستمرة«.
 21 »ث���ورة  أن  الحوثي  وأض���اف 
أي��ل��ول ج���اءت م��ن واق���ع ال��ض��رورة 
والحاجة، إنسانياً وأخالقياً«، مشيراً 
لبلدنا  السابقة  »الوضعية  أن  إلى 
حتمية  ال��ث��ورة  أن  ن���درك  تجعلنا 

العزيز«. ومصلحة حقيقية لشعبنا 
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 ÊUL�ù«  Êu�UI�  W??O??�«b??�u??�«  Ác??�  X�ÒdJ�  b??�Ë  ¨b???�«Ë  t??�S??�  sOM�RL�«  sOLK�L�«Ë
 ÊU�—√  s� ‰Ë_«  s�d�«  w� sOLK�L�«  bM�Ë ¨åb??�«Ë t�S�  s�R�ò  √b��  Íc�«  w�O�L�«
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s�e�« q�U�
 W�u�u� s� ‰Ë_« ¡e��« —bB� Ê√ wMF� «–U�
 XO�u��«  «c�  w�  …d�UFL�«  WÒO��dH�«  WH�KH�«
 w��«  W�OBF�«   UE�K�«  Ác�  w�  øb�b���U�
 ¨l�«u�«  vK�  ÃËd��«  s�  ÎU�d{  UNO�  dJH�«   U�

ÆWO�U� ÃËd� w� W�U�ù«Ë
 WE�� bO�Ë sJ� r� ŸËdAL�«  ÒÊ√  d�_« WIOI�
 qO�√  wH�K�  bN��  W�—«dL��«  u�  q�  UNMOF�
 w� r� s�Ë ÊUM�� w� …d�UFL�« WH�KH�« l� √b�
 dOA� —u��b�« ŸËdAL�« »«Òd� Ê√ o��« ÆW�—u�
 tI�«d� r�{ —U�� r�— w� Î «bN� d�Òb� r� Êu�
 ŸËdAL�  sOC�UM�«Ë  s�dJHL�«  s�  WK�  p�–  w�
 ¨qIF�«  ÊUDK��  sOM�RL�«Ë  Íd�uM�  wH�K�

ÆrNH�« WG�Ë
 vK�  UM�  ¡u??C??�«  jK�Q�  ¨—«dJ�K�  Î «¡—œ

∫sOM�« sO��U�
 Æœ t�c� Íc�« w�uNHL�« bN��« ∫‰Ë_« V�U��«
 Ê√ sJL� Íc�« »U�JK� wL�bI��« r�d�« w� Êu�
 Î̈«d ÒB��� ÎU�OI��Ë Î̈UIO�œ ÎU��—Q� ¨o��Ë ¨d��F�

 ¨UN�ôUJ�≈Ë  ¨UN�ôÒu��  `�ö�  b�—Ë  ¨…d�UFL�«  WO��dH�«  W�dJH�«   «—UO�K�  Î̈U�NML�  ÎUJOJH�Ë
 ¨Íœd��« a�—Q��« Ë√ wH�KH�« œd��« s� ÎU�d{ W�bIL�« qJA� r� ¨d��√Ë ÆUN�öCF�Ë ¨UN�U�Ëd�Ë
 ¨WOH�KH�« ”—«bL�«  U�—bM� vK� n�«u�« oLF�L�« ·u�KOH�«Ë d���L�« r�UF�« …—u� X�J� q�

ÆUN�UN�u� ozU�b� ÎUO�«Ë
 V�c� s� UNMOF� V�«u� Õd� Ë√ ÷d� v�≈ »U�J�« «c� w� Êu��U��« l�� r� ∫w�U��« V�U��«
 ‰UC�ù« l{«u� sÒO�� w� ÎUMÒO� Î «bN� «ËbN�Ë Î̈UIOL� ÎU�U�J�« «u�J�« q� ¨W�«—b�U� wMFL�« ·u�KOH�«
 s� »d{ s� t�H�K� U�dO�� w��« WO�UJ�ù« ◊UIM�« l� w�UF��«Ë ¨t��¡U��Ë ¨·u�KOH�« dJ� w�

Æ‰«R��U� W���« W�—UI�Ë ¨ÍbIM�«Ë w�b��« „U���ô«
 «c� ‰ËUM�Ë ¨¡«e�√ …dA� ÒrC�� w��« W�u�uL�« Ác� s� ‰Ë_« ¡e��« —Ëb� ÒÊ≈ ¨¡b� vK� œu�
 n�UC�  bO�Q�Ë  ¨ÊUM��  w�  W�U��  ¨…UO�  i��  U�dLF�  u�  ·ö��ô«Ë  pOJH��«   UH�K�  ¡e��«
 —UJ�_« d��√ l� ÎU�dJ� ÊuJ��A�Ë ¨nK��L�« ÊuH�U��Ë ¨pJHL�« ÊuJJH� ÂuO�« s�dJH� WL� Ê√ ÁœUH�
  ôËU�� Òq�Ë w�PL�« Òq� r�— …UO��« bO� vK� ¡UI� u� dJH�« bO� vK� ¡UI��« ÒÊ√Ë ¨W�d�UF� W�U�√

ÆtK�� nK���«Ë qN��«  u� ‰ö�≈Ë ¨w�dFL�« ÂULN�ô«Ë ¨w�dFL�«  uB�« q��
 dJH�U� √b�� …u�dL�« W�UOI�« ÒÊ√ vK� l�U� qO�œË ¨¡U�—Ë q�√ W�—U� WÒO��dH�« WH�KH�« W�u�u�

Æd�¬ ¡w� ÒÍQ� fO�Ë

:Iô°UÉ©ªdG áq«°ùfôØdG áØ°ù∏ØdG áYƒ°Sƒe

IÉ«ëdG ∑ôà©e »a ôµØdG

 …bF� w� …b�U� …d�UE� v�≈ ¨f�√ ÕU�� ÊuOMLO�« b�«u�
 WL�UF�«  bN� UL� ¨‰uK�√  21  …—u� Èd�– W��UML� WOMLO�«

ÆUN�«– W��UML�U� Î¡UO�≈ ¡UFM� w� Èd�√ …d�UE� WOMLO�«
 nK���  w�  qH���ò  t?? Ò�≈  …bF�  …d�UE�  ÊUO�  w�  ¡U??�Ë
 w��«Ë  ¨‰uK�√  s�  21  …—u��  WF�U��«  Èd�c�U�   UE�U�L�«
 W??�U??�u??�«Ë  W�ULF�«  s??�«d??�  s??�  wMLO�«  VFA�«  XKA��«

Æåw�M�ú�
 qO�√ wML� „d�� w� ¨‰uK�√ s� 21 …—u�ò ÒÊ√ ÊUO��« b Ò�√Ë
 v�≈ Î «dOA� ¨åWO�—U� W�Ëœ Í√ t� ÒuL� r�Ë ¨wMLO�« VFA�« t� Òu�

ÆåÊ«ËbFK� ÍbB�K� wMLO�« VFAK� Î «e�U� XK��ò UNÒ�√
 sLO�«  —«d???�√  s??�  r�dO�Ë  sLO�«  qzU��ò  ÒÊ√  ·U??{√  UL�
 Î «œbA�  ¨å‰u??K??�√  21  …—u??�  ÕU�M�  WO�U�_«  …eO�d�«  «u�U�
 Õö�≈Ë  ¨Ê«ËbFK�  ÍbB��«  …dO��  sOOMLO�«  WK�«u�ò  vK�
 ‰UL�U�   UN���«  b�—Ë  ¨wK�«b�«  l{u�«Ë  W�Ëb�«   U��R�

Æå‰U�d�«Ë
 q�UF�  Ò„œò  v??�≈  WO�FA�«  ÊU�K�«Ë  gO��«  U??�œ  ÊUO��«
 dI�  w�  …dO�L�«   «dzUD�«Ë  WO��O�U��«  a�—«uB�U�  Ê«ËbF�«

ÆåÁ—UB�Ë t�«Ëb� s� nJ� v�� Á—«œ
 ÷u�  d�U�  bL��  ¨…bF�  k�U��  ‰U�  ¨t�«–  ‚UO��«  w�
 s�  —d���«  Èd??�–  ÊuO��  …bF�  ¡UM�√ò  ÒÊ≈  ¨ås�œUOL�«å?�
  UDD�� q� qA� ÊËb�R� …bF� ¡UM�√ò ÒÊ√ Î «b Ò�R� ¨å—ULF��ô«

 ÆåÊ«ËbF�«
 bzU� „—U� ¨…—u�K� WF�U��« Èd�c�« W��UML� t� WLK� ‰ö�Ë
 ¨sOM�ô«  f�√  ¨w�u��«  pKL�«  b��  WOMLO�«  tK�«  —UB�√  W�d�

 o]KF�� Èd�� WOL�√  «–ò U�U�≈ Î «d��F� ¨Èd�c�« wMLO�« VFAK�
Æå…dL��� X�«“ U� …—u��Ë rOEF�« wMLO�« UM�FA� dO�� “U��S�

 l??�«Ë  s??�   ¡U??�  ‰u??K??�√  21  …—u???�ò  Ê√  w�u��«  ·U???{√Ë

 Ê√  v??�≈  Î «dOA�  ¨åÎU??O??�ö??�√Ë  ÎUO�U��≈  ¨W??�U??�??�«Ë  …—Ëd??C??�«
 WOL��  …—u��«  Ê√  „—b�  UMKF��  U�bK��  WI�U��«  WOF{u�«ò

Æåe�eF�« UM�FA� WOIOI� W�KB�Ë

 l�  ÎUOH�U�  ÎôUB�«  ÊËd�U�  q�u�UL�≈  w��dH�«  fOzd�«  Èd�√
ÆsOM�ô« f�√ s� ‰Ë√ ¨Êu�� bO�L�« b�� Ídz«e��« ÁdOE�

 ULO� ô ¨WOLOK�≈ U�UC� …Òb� v�≈ ‰UB�ô« ‰ö� ÊU�Ozd�« Ò‚dD�Ë
 ÆWOzUM��«  U�öF�« v�≈ W�U{≈ ¨q�U��« WIDM�Ë UO�O� w� sOF{u�«

 s� œbF� t�eO�ù« dB� w� tzUI� bF� «c� ÊËd�U� ‰UB�« w�Q�Ë
 Áœö� gO�  «u� V�U� v�≈ «uK�U� s�c�« sO�dz«e��« åsOO�d��«ò
 r�U� å`HB�«ò rNM� VK� YO� ¨dz«e��« w� WO��dH�« »d��« ‰ö�

ÆÎU��d� rNM� i�uF�K� Êu�U� —«d�S� r�b�ËË ¨Áœö�
  U�öF�« …œu�ò ÒÊ√ ¨o�U� X�Ë w� ¨b Ò�√ Ídz«e��« fOzd�« ÊU�Ë
 sJL� ô w��«  …d�«c�«   UHK� W��UF� ÊËœ s� v�Q�� s� U��d� l�
 ¨¡«bNA�«  r�UL�  ŸU�d��«  WK�«u�  sLC��  w��«Ë  ¨UNM�  ‰“UM��«
  «dO�H��« U�U�{ i�uF�Ë ¨nO�—_« ŸU�d��« ¨s�œuIHL�« nK�

ÆåW�dz«e��« ¡«d�B�« w� W�ËuM�«

ïjQGƒ°üdÉH ¿Ghó©dG πbÉ©e q∑ód ƒYóJ á«æªj äGôgÉ¶J

…ôFGõédGh »°ùfôØdG ¿É°ù«FôdG

»ØJÉg ∫É°üJG ∫ÓN ácôà°ûªdG ÉjÉ°†≤dG ¿ÉãëÑj

 äGAGôLEG ¢†aôj É«Ñ«d »a ádhó∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 zá∏WÉH{ ÉgôÑà©jh áeƒµëdG øe á≤ãdG Öë°S

 W�uJ�  s�  WI��«  V��   «¡«d??�≈ò  ¨¡U�ö��«  f�√  ¨UO�O�  w�  W�ËbK�  vK�_«  fK�L�«  i�—
ÆåW�O�b�« bOL��« b�� …œUOI� WOM�u�« …b�u�«

 fK��  —«d�  d��F�  fK�L�«ò  Ê≈  ¨d�UM�«  b��  bL��  ¨W�Ëb�«  fK��  r�U�  Àb��L�«  ‰U�Ë
 tM�  V�d��  U�  q�ò  Ê√  Î «b�R�  ¨åw�UO��«  ‚UH�ô«Ë  Í—u��b�«  Êö�ù«  t�H�U�L�  Îö�U�  »«uM�«

ÆåÎö�U�
 ÊUL�d��«ò  Ê√  ¨¡U�ö��«  f�√  ¨o�OK�  tK�«b��  ¨w�OK�«  »«uM�«  fK��  r�U�  o�UM�«  sK�√  ULO�
 «ËdC�  ÎU�zU�  113  q�√  s�  Î̈U�u�  89  WO��UG�  WOM�u�«  …b�u�«  W�uJ�  s�  WI��«  V��

ÆåW�K��«
 w�  dL����  WOM�u�«  …b�u�«  W�uJ�ò  Ê≈  ÎözU�  ¨w�OK�«  »«uM�«  fK��  w�  uC�  ÕÒd�Ë

Æå‰UL�√ n�dB� W�uJ�� WO�uO�« UN�UL�√ dOO��
 —UA��L�« W�Uzd� ¨ÂuO�« fK�LK� WIKG� W�K� ‰UL�√ ‚öD�« sK�√ b� o�OK� tK�« b�� ÊU�Ë
 w�U��«  VzUM�«Ë  ¨Íd�uM�«  Í“u�  ¨fK�L�«  fOzd�  ‰Ë_«  VzUM�«  —uC�  v�≈  ÎU��ô  ¨`�U�  WKOI�

ÆÎU�zU� 113 v�≈ W�U{≈ ¨W�u� bOL�√
 qOJA� ¨sOM�ô« f�√ s� ‰Ë√ W�K� w� ¨fK�L�« —d�ò ¨WO�OK�«  åj�u�«ò WHO�� V���Ë
 WO�U��«Ë  ¨W��uL�«  WOM�u�«  …b�u�«  W�uJ�  l�  oOI���U�  vMF�  v�Ë_«  ¨sO�O�UL�d�  sO�M��

Æåq�IL�« »«uM�« fK��  U�U���« Êu�U� W�«—b�
 WOM�u�« …b�u�« W�uJ� s� WI��« V�� ¨f�√ o�U� X�Ë w� ¨w�OK�« »«uM�« fK�� sK�√Ë
 ¨o�OK� tK�«  b�� w�OK�«  »«uM�«  fK�� r�U� wL�d�«  Àb��L�«  ‰U�Ë ÆW�O�b�«  W�Uzd� W��RL�«
 ÎU�zU�  113  q�√  s�  ÎU�zU�  89  WO��UG�  …b�u�«  W�uJ�  s�  WI��«  V��  r�ò  t�≈  ¨t�  ÊUO�  w�

ÆåÂuO�« W�K�� s�d{U�
 V��� ÎU�zU� 45 s� ÂbIL�« VKD�« g�U� fK�L�«ò Ê≈ ¨sOM�ô« f�√ s� ‰Ë√ ¨‰U� o�OK� ÊU�Ë
 WM��  qOJA�  fK�L�«  —d�  ¨W�uJ��«  ¡«œ√  ‰u�   ôË«b�Ë   UA�UM�  bF�Ë  ¨W�uJ��«  s�  WI��«
 W�uJ��«  UN�c��«  w��«  ¨ «—«dI�«Ë   UHOKJ��«Ë   UO�UH�ô«  w�  ¨W�uJ��«  l�  oOI��K�  WO�UL�d�

Æåt��—U� s� sO�u��√ ÊuC� w� UN�UL�√ e�M� Ê√ vK� ¨ UHKL�« s� œb� w�
 »U���« ÊQA� 2014 WM�� 10 r�— Êu�UI�« W�«—b� WM�� qOJA� p�c� —d� fK�L�«ò Ê√ b�√Ë
 ÎU�{u�  ¨å»«uM�«  fK��  vK�  UN{dF�  t�  W�“ö�«   ö�bF��U�  Õd�I�  r�bI�Ë  ¨»«uM�«  fK��
 ÂbI�  Ê√  vK�  fK�L�U�  W�—u��b�«Ë  WOF�dA��«  WM�K�U�  W�UF��ô«  w�  o��«  UN�  WM�K�«ò  Ê√

Æåq�IL�« Ÿu��_« W�K� ‰ö� UN�d�I�
 …b�u�«  W�uJ�Ë  ¨wHML�«  bL��  W�Uzd�  b�b��«  w�Uzd�«  fK�L�«  rK��  ¨w{UL�«  —«–¬  cM�Ë
 W�U�d�  ¨w�OK�«  —«u��«  Èb�M�  UNO�≈  q�u�  WD�  o�Ë  p�–Ë  ªUO�O�  w�  t�UN�  ¨W�O�b�«  W�Uzd�

ÆWOF�dA�Ë WO�Uz—  U�U���« ¡«d�ù dOC���«Ë ¨œö��« ÊËR� …—«œù ¨…b��L�« r�_«
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