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اّن الترابط بين األمة والوطن هو المبدأ 
الحياة،  وح��دة  به  تتّم  ال��ذي  الوحيد 
إنساني  متحد  تصّور  يمكن  ال  ولذلك 

من غير بيئة تتّم فيها وحدة الحياة.
سعاده

المدني  اليسار والمجتمع  أحزاب  أغلب  فيما تحولت   -
السياسية  العناوين  لجعل  اللبنانية  السياسة  مقاربة  في 
الفساد  ومكافحة  اإلصللاح  دعللوات  مثل  للغيبية  األقللرب 
والدعوة للدولة المدنية، أولويتها فتغيب عن هذه األولويات 
أي  االجتماعية،  الدولة  هوية  تحدد  التي  القضايا  راهنية 
الطبقية وفقاً للمصطلح اليساري، والغربي، يقف األمين 
السيد حسن نصرالله، بخلفيته وخلفية  الله  العام لحزب 
النبوي  المولد  عيد  مناسبة  وفي  العقائدية،  الدينية  حزبه 
ويتحدث  خالصة،  دينية  مناسبة  تمثل  التي  الشريف، 
هو  منها  واحد  عناوين،  ثاثة  فيضع  اللبناني  الشأن  في 
مجرزة  ملف  في  الدولة  تجريه  الللذي  القضائي  التحقيق 
والغاز،  النفط  ثللروات  لملف  مخصص  والثاني  الطيونة، 

والثالث يتناول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
نللصللرالللللله من  الللسلليللد  يللقللف  الللقللضللائللي  التحقيق  فللي   -
تللحللت ضللغللط تلبية أسئلة  يللقللع  اللللذي  الللللدم،  مللوقللع وللللي 
التي  الللدولللة،  فكرة  لصالح  ثقله  فيضع  الشهداء،  أهالي 
تتمثل باالستثمار على فكرة تشجيع القضاء على تحمل 
المسؤولية ويشجع السياسيين واألهالي على منح الدولة 
والقضاء ثقتهم، وهذا ليس مناقضاً للمآخذ التي يسجلها 
قضية  فللي  القضائي  التحقيق  على  وحلفاؤه  الله  حللزب 
انفجار مرفأ بيروت، ألن دعوة السيد نصرالله كانت وهي 
المسار  ومواصلة  قضائي،  بخيار  المآخذ  لمعالجة  باقية 
التوازن  سقف  تحت  تقع  االعللتللراض  وحللدود  القضائي، 
حول  الللنللزاع  يللدور  وقانونية  دستورية  مؤسسات  بين 
االحتكام إليها في القضية التي تطال الرؤساء والوزراء، 
واالشتباه بأن إصرار القاضي طارق بيطار على كسر هذا 
بل  والعدالة  الحقيقة  على  حرصه  من  نابعاً  ليس  التوازن 
لخدمة أجندات سياسية، تطل برأسها من االستنساب في 
ماحقة رؤساء ووزراء من دون سواهم، ومطلب حزب 
الله هو تحقيق قضائي وماحقة قانونية بدالً من تحقيق 
قضائي وماحقة قانونية سائدين، وليس في مصطلحات 
بمقدار  إال  القضاء  أمام  المثول  لرفض  دعوة  أي  الموقف 
ما يغطي النص الدستوري والقانوني هذا الرفض، وهذا 
يبقي حركته تحت سقف فكرة الدولة، بينما كشف رئيس 
على  تللمللرده  علناً  جعجع  سمير  اللبنانية  الللقللوات  حللزب 
يصير  أن  قبل  إليه،  مستمع  بصفة  ولللو  للمثول  الللدعللوة 
قانوني  غطاء  أي  لديه  ليس  وهو  فيه،  مشتبهاً  أو  شاهداً 
ادارية  أو  دستورية  صفة  له  فليست  والتمرد،  للرفض، 
تستوجب طلب اذن أو رفع حصانة أو تنازع صاحيات 
تحت  يقع  والرفض  واالستماع،  المساءلة  مرجعية  حول 

مسمى واحد، هو ال للدولة وال للقضاء.
كل  للمثول  الرافضة  جعجع  مللواقللف  اسقطت  فيما   -
تحت  والخارج  الداخل  في  حلفاؤه  خاضها  التي  الحملة 
وليمثل  الللقللانللون،  سقف  تحت  الجميع  فليقف  شللعللار، 
الجميع امام القضاء، ولماذا ال يمثل البريء امام القاضي 
الخطاب،  هلللذا  كللل  يللخللشللاه، فسقط  مللا  لللديلله  يللكللن  لللم  أن 
المعترضون  وصار  جعجع،  بموقف  القاضية  بالضربة 
المقاربة  بللتللعللديللل  المتمسكين  بلليللطللار  تللحللقلليللقللات  علللللى 
يعتمدها،  التي  لتلك  مختلفة  قانونية  بسقوف  القضائية 
الللدولللة، وهللمللا سقفان  الللقللانللون وفللكللرة  مللن تحت سقف 
على القائم  الخطاب  هو  فأين  بالمطلق،  جعجع  اسقطهما 
)التتمة ص5(

الخط االأحمر الوطني واالجتماعي 

لن�سراهلل 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

ن�سراهلل: عندما ترى المقاومة اأن نفط لبنان في دائرة الخطر �ستت�سرف على هذا الأ�سا�س

عون يرد قانون االنتخاب... وبري يدعو اللجان الثالثاء... والحكومة معلقة 

ارتباك دبلوما�ضي اأميركي با�ضتدعاء جعجع ورف�ضه: طارت حملة دعم بيطار
كتب المحرر السياسي 

األولى  أمس،  السياسي  الوسط  تلقاها  هامة  رسائل  ثاثة 
فللي مللضللمللون كللام األملليللن الللعللام لللحللزب الللللله الللسلليللد حسن 
االحتال  لكيان  الواضح  التحذير  لجهة  خصوصاً  نصرالله، 
المناطق  في  والغاز  النفط  بثروات  للمساس  محاولة  أي  من 
لمنع  للتصرف  المقاومة  جاهزية  وإعللان  عليها،  المتنازع 
يبدو  تللفللاوضللي  توقيت  فللي  الللمللوصللوف،  االعللتللداء  هللذا  مثل 
التي  القوة  ورقللة  وتبدو  األميركي،  المبعوث  بزيارة  نشطاً 
يراهن عليها اإلسرائيليون هي التلويح بمد اليد على الثروات 
به  يطالب  اللللذي   29 الللخللط  ضمن  الللواقللع  كللاريللش  حقل  فللي 
كام  فجاء  المفاوضات،  تنسف  أحللاديللة  بللإجللراءات  لبنان، 
اإلسرائيلي، ويعيد  يد  الورقة من  لينزع هذه  السيد نصرالله 
رسالة  نصرالله  كام  وفي  التفاوضي،  المسار  إلى  التوازن 
ثانية ذات طابع اجتماعي مالي، هي إعان دعم وزير األشغال 
المخصص  الدولي  البنك  قرض  السترداد  سعيه  في  والنقل 
قادتها  ونيابية  حكومية  تفاهمات  كانت  والللذي  العام،  للنقل 
وزارة المال ولجنة المال النيابية مع البنك الدولي قد أفضت 
التمويلية،  البطاقة  تمويل  مصادر  أحد  تشكيل  إلى  لتحويله 
النقل  مشروع  على  للحفاظ  الداعم  نصرالله  موقف  وترافق 

التمويلية  البطاقة  أولوية اإلسراع بإصدار  العام مشدداً على 
خارج  من  تمويلها  مصادر  تأمين  الحكومة  على  يجب  التي 
أسعار  غاء  مع  ملحة  حاجة  يشكل  الذي  العام،  النقل  قرض 

المحروقات.
الجمهورية  رئيس  رد  تضمنها  التي  هي  الثانية  الرسالة 
المهل الصادر عن مجلس  العماد ميشال عون لقانون تعديل 
آذار  النواب تمهيداً لتسهيل إجراء االنتخابات النيابية في 27 
اللللذي القلللاه رئلليللس مجلس  الللقللانللون  فللرد  المقبل،  الللعللام  مللن 
النواب نبيه بري بدعوة اللجان النيابية لمناقشته يوم الثاثاء 
األقل  على  سيستهلك  الللعللامللة،  الهيئة  على  لعرضه  تمهيداً 
الحر  الوطني  التيار  نواب  لجأ  وإذا  تثبيته،  إلعادة  أسبوعين 
نيابياً،  تثبيته  بعد  الدستوري  المجلس  أمام  بالقانون  للطعن 
قرار  جاء  ولو  أمره،  لحسم  الوقت  من  شهر  استهاك  سيتم 
الصعب  من  فسيكون  القانون  لصالح  الدستوري  المجلس 
والطعن  بالرد  المستهلك  الوقت  ألن  المهل  تقصير  تطبيق 
الدخول  يعني  ما  تطبيقه،  أمام  الفرص  بتضييق  سيتكفان 
والمجلس  الحكومة  مكونات  بين  حللاد  سياسي  مللأزق  فللي 

النيابي حول االستحقاق االنتخابي.
السيد نصرالله متحدثاً خال  االحتفال مساء أمس)التتمة ص5(

�سيالن التنظير والتحليل...!

 د. عدنان منصور �

كم شبع المواطن اللبناني، من التنظيرات، والتحليات، 
واالجلللتلللهلللادات، والللفللذلللكللات. وكلللم سللئللمللنللا ملللن قلللراءة 
رنانة،  طنانة  صفات  عليهم  أطلقت  منظرين  ومشاهدة 
حتى يخالهم المرء أنهم يديرون دولة عظمى، يخططون 
القريبة  االسللتللراتلليللجلليللة  سلليللاسللاتللهللا  ويللرسللمللون  لللهللا، 
ال  فضفاضة  صفات  عليهم  يسبغون  المدى.  والبعيدة 
الثرثرة  إلى  تعكس حقيقة ما هم فيه من فكر، هو أقرب 
إطار  في  يتحرك  حيث  المجّرد،  العلمي  التحليل  إلى  منه 
السياسية، والعقائدية،  ترسم دائرته وتحّدده خلفياتهم 

والحزبية، والطائفية، والمصالح الشخصية.
 يللطللّل هلللؤالء على الللشللاشللة ووسللائللل اإلعللللام، حيث 
يعرف عن الواحد منهم بالخبير االستراتيجي، وبالباحث 
في  والمختص  والللسلليللاسلليللة،  العسكرية  الللشللؤون  فللي 
التحليل واألبحاث، والدراسات االستراتيجية، حتى يظّن 
المشاهد نفسه، أنه أمام المارشال مونتغمري، ورومل، 
يقبل  ال  آخللر،  عليك  ويطل  غلليللاب.  الجنرال  أو  ولوكلير 
ليعّرف  واحللدة،  دفعة  عليه  تغدق  األلقاب  من  بيافطة  إال 
واألكاديمي،  السياسي،  والخبير  الباحث،  أنه  على  عنه 
للمشاهد  ليوحي  والللدكللتللور،  والبروفسور،  واألسللتللاذ 
والقارئ على أنه فريد من نوعه، وأّن األلقاب التي يحملها 
القارئ في ما يقوله من أفكار وآراء  أو  ستقنع المشاهد 

واجتهادات.
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االجتماعي  القومي  الللسللوري  الحزب  تابع 
إنجاز استحقاقاته الدستورية، فانعقد مجلسه 
األعلى الحائز على ثقة المجلس القومي بتاريخ 
الثقافية  سللعللاده  دار  فللي   ،2021/10/10

االجتماعية.

افتتحت الجلسة باسم سورية وسعاده من 
قبل رئيس السن األمين سمير رفعت.

أدى أعضاء المجلس األعلى قسم المسؤولية 
الللمللنللصللوص عللللليلله فلللي اللللملللادة الللتللاسللعللة من 

دستور الحزب. 

رئيس  لمسؤوليتي  الللتللرشللح  بللاب  فتح  ثللم 
بالتزكية  فانتخب  األعلى،  المجلس  وناموس 
للمجلس  رئيساً  رفعت  سمير  األمين  من  كللّل 
األعلللللللللى واألملللليللللن سلللملللاح ملللهلللدي نلللاملللوسلللاً 

للمجلس. 

ثم قّرر المجلس األعلى تحديد موعد جلسة 
الساعة  تللمللام  فلللي  للللللحللزب  رئلليللس  النللتللخللاب 
الللثللانلليللة عللشللرة مللن ظللهللر يللوم الللسللبللت الواقع 
الثقافية  سللعللاده  دار  فللي   2021/11/6 فيه 

االجتماعية.

»القومي« انتخب بالتزكية �ضمير رفعت رئي�ضًا للمجل�س االأعلى و�ضماح مهدي نامو�ضًا 

وحّدد تاريخ 6 ت�ضرين الثاني 2021 موعدًا لجل�ضة انتخاب رئي�س الحزب

أعضاء المجلس األعلى في دار سعاده الثقافية واالجتماعية في ضهور الشوير أمس

اختتمت اللجنة الدستورية السورية أعمالها 
في جنيف، أمس، من دون التوصل إلى تفاهمات 
قدمت  التي  الدستورية  البنود  بشأن  مشتركة 

خالل الجولة السادسة. 
المبعوث  أبلغ  مواكبة،  مصادر  وبحسب 
بيدرسون  غير  س��وري��ة  إل��ى  ال��خ��اص  األم��م��ي 
األمر  »أّن  الجلسة،  نهاية  في  اللجنة،  أعضاء 
آلية  ح��ول  التفاهمات  من  المزيد  إل��ى  بحاجة 

العمل من أجل إحراز التقدم المنشود«.
الحكومة  طرفي  بين  الخالفات  »أّن  وأوضح 
المفاهيم  ح��ول  يترّكز  والمعارضة  السورية 
بالمبادئ  يتعلّق  ما  في  خاصًة  األساسية، 

الدستورية األربعة التي ُقّدمت«. 
بخيبة  »انتهت  الجولة  إّن  بيدرسون  وقال 
أمل، وافتقرنا إلى فهم واضح حول آلية العمل«، 

كما لم يجِر تحديد أي موعد للجولة المقبلة.
التقّدم  عدم  قّرر  الحكومي  »الوفد  وأض��اف: 
عدم  قّررت  والمعارضة  جديدة،  نصوص  بأي 

الرد على اقتراحات الحكومة«.
الحكومي  ال��وف��د  رئ��ي��س  ق���ال  جهته،  م��ن 
إّن »الفريق اآلخر قّدم  الكزبري،  السوري، أحمد 
أّن  موضحاً  ال��واق��ع«،  عن  منفصلة  اقتراحات 
»األمور وصلت بالفريق اآلخر لإليحاء بتشريع 
التركي  االحتاللين  ودعم  اإلسرائيلي  االحتالل 

واألميركي«.
الوطني  الوفد  أّن  »بما  الكزبري:  وأض��اف 
الدستور  مناقشة  على  حريصاً  دائ��م��اً  ك��ان 

التدخلية  األجندات  عن  بعيداً  السوريين  بين 
الخارجية فقد جاء برغبة صادقة وروح إيجابية 
الجولة  هذه  إنجاح  أجل  من  يمكن  ما  كّل  لعمل 
سيادة  ح��ول  ورق��ة  ق��دم  األس���اس  ه��ذا  وعلى 
الجمهورية العربية السورية واستقاللها ووحدة 
والتطرف  اإلرهاب  حول  أخرى  وورقة  أراضيها 
عن  وأجبنا  لمضمونهما  مفهومنا  شرحنا  حيث 

التساؤالت التي أثارها البعض حولهما«.
وأوضح الكزبري أّن الوفد الوطني الحظ منذ 

ومحاوالته  اآلخر  الوفد  »إص��رار  الجولة  بداية 
وع��دم  الجولة  ه��ذه  إلف��ش��ال  تتوقف  ل��م  التي 
العمل  رغ��م  نتيجة  ب��أي  الخروج  من  تمكينها 
الحثيث والوطني والمساهمة الفّعالة إلنجاحها 
من قبل الوفد الوطني«، الفتاً إلى أنه »على الرغم 
التأكيد  إلى  يعود  وفدنا  ف��إّن  حصل  ما  كل  من 
إيجابي في  على االستمرار في االنخراط بشكل 
التفريط  عدم  إلى  يؤدي  بما  اللجنة  مناقشات 

بحقوق شعبنا وتضحياته ومبادئه«.

اللجنة الد�ضتورية ال�ضورية تختتم اأعمالها ب�ضفر نتائج...

»المعار�ضة« ت�ضعى اإلى ت�ضريع االحتالالت

)سانا( الكزبري متحدثاً خال المؤتمر الصحافي في جنيف  
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 ماذا عن زيارة

الموفد الأميركي ال�صهيوني؟

{ عمر عبد القادر غندور*

»على  الماضي،  الثالثاء  يوم  بيروت  الى  وصل 
ال���رح���ب وال���س���ع���ة«، ك��ب��ي��ر م��س��ت��ش��اري ال���والي���ات 
المتحدة ألمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين في 
غير  المفاوضات  في  كوسيط  الجديدة  مهمته  إطار 
ترسيم  اجل  من  و«إسرائيل«  لبنان  بين  المباشرة 

البحرية. الحدود 
بواسطة  ال��ط��رف��ي��ن  ب��ي��ن  ال��م��ف��اوض��ات  وك���ان���ت 
خالفات  ج��راء  الماضي  أي��ار  ف��ي  توقفت  أميركية 

على مساحة المنطقة المتنازع عليها.
أهمية  البحرية  الحدود  ترسيم  يشّكل  وبالطبع 
الطبقة  كون  وغازه،  نفطه  الستخراج  للبنان  بالغة 
أفلست  قد  وعقود  عقود  طوال  الفاسدة  السياسية 

البلد وأوصلته إلى الحضيض.
وفدها  اّن  األميركية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
ال���ذي وص���ل ال���ى ب��ي��روت ب��رئ��اس��ة »ال��ع��م« آموس 
لبنان  لمساعدة  استعداد  على  سيكون  هوكشتاين 

و«إسرائيل« على تخطي عقبات التفاوض.
مساحة  على  بحقه  يطالب  لبنان  اّن  والمعروف 
االحتالل  دول��ة  تريد  مربعاً  كيلومتراً   1460 تبلغ 

تبتلعها. ان 
� م���ن ه���و ال��م��وف��د األم���ي���رك���ي ال��وس��ي��ط آم���وس 
وبين  بيننا  حكماً  يكون  أن  يريد  ال��ذي  هوكشتاين 

دولة االحتالل؟
المحتلة  األرض  ف��ي  هوكشتاين  آم���وس  ول���د   �
يهودّيين  ألب��وي��ن  »إس��رائ��ي��ل«  ال��م��س��ّم��اة  فلسطين 

مهاجرين.
� خدم في جيش االحتالل االسرائيلي بين عامي 

.1995  �  1992
� بعد إنهاء خدمته العسكرية، انتقل إلى واشنطن 
هيل.  ال��ك��اب��ي��ت��ول  مبنى  ف��ي  ت��دري��ب��اً  تلقى  أن  ب��ع��د 
الخارجية  وزارة  ت��ع��ت��م��ده  ال���ذي  ال��ت��ع��ري��ف  وف���ي 
عن  معلومة  أي  ت��ذك��ر  ل��م  موقعها،  ف��ي  األميركية 
مولد هوكشتاين أو عن خدمته العسكرية، واكتفت 
اإلدارات  في  تقلدها  التي  والمهام  المناصب  بذكر 

األميركية.
� شغل منصب مدير السياسة للشؤون الخارجية 

في وزارة الخارجية األميركية.
العراق  ال��ى  س��اف��ر  الكابيتول  ف��ي  عمله  خ��الل   �
في  الفلسطينيين  ال��الج��ئ��ي��ن  ت��وط��ي��ن  ع��ل��ى  للعمل 

وسط العراق.
اللوبي  ش��رك��ة  ف���ي  ع��ض��و   2001 ال���ع���ام  ف���ي   �
التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  وشغل  األميركية 

الدولية. للعمليات 
أبوين  المولد من  مثل هذا الوسيط »اإلسرائيلي« 
»اإلسرائيلية«  الجنسية  يحمل  وال���ذي  مهاجرين 
خدمته  وأّدى  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ج��ن��س��ي��ة  ج��ان��ب  ال���ى 
ال��ع��س��ك��ري��ة ف����ي ج���ي���ش االح����ت����الل وح���ي���ث نشأ 
وترعرع و«اإلسرائيلي« الهوى، أال يوجد غيره من 
األميركيين إلرساله إلى لبنان ليكون وسيطاّ نزيهاً 
لبنان  بين  البحرية  الحدود  ترسيم  مفاوضات  في 
نزيهاً  وسيطاً  يكون  وكيف  المحتلة؟  وفلسطين 
جنسيتها  يحمل  »دول��ة«  وبين  لبنان  بين  مساعداً 

المعنوية وال يمكنه الدفاع إال عن مصالحها.
لبنان  ع��ل��ى  إض��اف��ي  ض��غ��ط  أداة  س��ي��ك��ون  ب��ل  ال 

لقبول وجهة النظر »اإلسرائيلية«.
هذا  لمثل  باللبنانيين  االستخفاف  بلغ  وق��د  أم��ا 
الحّد، يصبح االعتراض قرقعة في فضاء واسع في 
حميمة  ولقاءات  وتكريم  ترحيب  من  نراه  ما  ضوء 
في  ي���رون  متعاونين  م��ن  وغ��ي��ره��م  رسميين  م��ع 
واعترافاً  لهم،  مكرمة  األميركي  بالزائر  اجتماعهم 

بدورهم وإخالصهم.
وم���ع ذل���ك ي��ب��ق��ى االع���ت���راض ع��ل��ى وج����ود هذا 
»اإلس��رائ��ي��ل��ي« األم��ي��رك��ي ال���ذي ي��ح��اور م��ن وراء 
قناع، كمن يريد القبض على السراب او استنهاض 

العزيمة في النفوس الغافلة .
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

خفاياخفايا

توقفت مصادر دبلوماسية عند التحذير 
الواضح الذي أطلقه السيد حسن نصرالله 

بوجه احتمال االستثمار اإلسرائيلي في 
مناطق النفط والغاز قبل حسم المفاوضات، 
وحرصه على عدم الدخول على خط النقاش 

حول عناوين مثارة مثل خط الحدود 
الرسمي وإصدارها بمرسوم أو نتائج 

التفاوض وهوية المبعوث األميركي

قال مسؤول أوروبي بارز إن ملف اليمن 
الذي جاء من خارج جدول األعمال المتوقع 

للغرب، لجهة الصعود الثابت ألنصار الله 
وطبيعة نظرتهم لموقع اليمن في المنطقة 

وحجم قدرتهم على تثبيت حضورهم، 
يشكل المتغير الكبير الذي يربك النظرة 

الغربية للمنطقة

كوالي�سكوالي�س

{ علي بدر الدين
جدا،  القاسية  والمعاناة  والمشكالت  األزم��ات  من  معقدة  سلسلة 
في  بقوة  تداعياتها  وتضرب  اإلختناق،  حتى  اللبنانيين  اعناق  تطوق 
أمكنتهم وأزمنتهم وأجسادهم الهزيلة التي »تورمت«، وباتت تنزف دما 
أّن الجالد  أو مفاجئاً في حين،  وفقرا وجوعا وتهجيرا وإحتضارا بطيئاً 
المتمثل بالسلطة اليزال على حاله وجبروته وظلمه واستبداده، يمارس 
تسيل،  التي  والدماء  تزهق  ألتي  األرواح  بمشاهد  ويتلذذ  ساديته، 
اليتامى  ومن  الثكالى  األمهات  عيون  من  م��درارة  تنهمر  التي  والدموع 
على  القدرة  فقدوا  أن  بعد  أمل،  أو  عمل  دون  من  باتوا  الذين  اآلباء  ومن 
المدارس  في  تسجيلهم  وإمكانية  عيالهم،  قوت  من  األدنى  الحد  تأمين 
مرض،  أصابهم  ما  اذا  لهم  ال��دواء  تأمين  عن  يده  وقصر  والجامعات، 
عائالتهم،  وج��ّوع  فيها،  واستوطن  بيوتهم  وداه��م  الفقر  قهرهم  وقد 
بنار  إنسانيتهم  صادرت  التي  وجشعها،  ومافياتها  السلطة  وأذّلتهم 
االسعار التي ابتلعت مّدخراتهم على قلتها،بعد أن سرقت منهم »قرشهم 
اليها معظم  التي أوصلتهم  السود  الذي احتفظوا فيه أليامهم  األبيض« 
مكّونات هذه الطبقة السياسية، وحّولتهم إلى مجرد سلعة رخيصة في 
اسواقها السوداء، تبيعهم كالما ووعودا ونفاقا، وتشتري منهم أرواحهم 
وحياتهم وكراماتهم، وتتحضر لشراء اصواتهم بأبخس األثمان التي قد 
تكون بكرتونة »إعاشة« أوببطاقة »تمويلية«، على »الوعد ياكمون« ولن 
تبصر النور،ألنها لم تعد يوما بأمر مفيد للناس وتنفذه،وألنها »حاطة« 
الشعب  وألن  للبطاقة،  المخصص  المالي  الدولي  الدعم  على  عينها 
اللبناني الفقير الموعود فيها،بنظرها، ال يستأهل وال يستحق المساعدة، 
وهوبالتجربة والبراهين مكبل وعاجز عن الحراك والصراخ، والمطالبة 
بحقه،ولن يجرؤ حاضرا كما لم يجرؤ ماضيا، على فعل ذلك، ألنه أصبح 
خارج النص والفعل،وليس بوارد المواجهة،وقد إستسلم منذ زمن طويل 
لها، طوعا اوقهرا أوغصبا عن رقبته،ورضي »بالهم والهم مش راضي«، 
وال  الحق  له  يعد  ولم   « خاطر  »طيب  عن  الزائدة  الحمولة  على  وإعتاد 
الخيار في اإلعتراض اقله كرمى عيون من يظن انه ولي نعمته، والمدافع 
له »حق  الطائفي والمذهبي والمناطقي.  عن حقوقه ووجوده وإمتداده 
واحد« من دون حرية التصرف به،الذي هو« صوته« الذيهه مجرد رقم 
يدلي به في صندوقة اإلقتراع لمن »مص« دمه وجلده و«زلطه« وحرمه 

فإن  الحالل،وإال  و«اللقمة«  والحياة  والسالم  واألمان  الصحة  نعم  من 
الحظيرة والصف ستكون وباال عليه وعلى عائلته،  الخروج من  عاقبة 
وصمة  وستالحقه  انتخابية  »سقطة«  أي  مسؤولية  وحده  يتحمل  وقد 

الخيانة والعار حتى وهوفي القبر أولوبلغ أرذل العمر.
االقتصادية والمالية واالجتماعية والمعيشية  رغم كارثية األوضاع 
أثقالها  بكل  رمت  التي  الخطيرة  وتداعياتها  ومأساويتها  والخدماتية 
وشرورها على البالد والعباد، فإن هذه السلطة الزالت تمعن في انتهاج 
سياسة الفساد والمحاصصة والحرمان والذل وعدم المسؤولية، التي 
لم تكن يوما على أجنداتها، وشغلها الشاغل،يقتصر على نصب الفخاخ 
المتبادلة لبعضها البعض طمعا في موقع أومنصب أوصفقة أوحصة، 
النيابية  اإلنتخابية  المعركة  في  لتوظيفها  أخرى،  وفتح  ملفات  ونبش 
المقبلة، وهي على إستعداد إلشعال المزيد من الحرائق، وزهق األرواح 
وسيالن انهر من الدماء، على ان ال تخسر مقعدا نيابيا، وال يهتز نفوذها 
وال تغيب عنها شمس السلطة ومردودها وجنات نعيمها، وال هم عندها 
إنقاذ مصير وطن وشعب أوإفالس دولة ومؤسسات، وال انهيار إقتصاد، 
المهم ان تبقى متسيدة ومتسلطة ومتحكمة، وان ال تقع حتى ال يتكاثر 
الحتمي  وقوعها  ينتظرون  الذين  لجلدها  والسالخون  الشماتون  عليها 

آجال أوعاجال بإذن الله تعالى.
مسارات  اإلحتماالت،ومن  كل  على  مفتوحة  صراعات  من  يحصل  ما 
ومعيشية  ومالية  واقتصادية  وقضائية  وأمنية  سياسية  وتطورات 
احداث  لغاية  أب،  من  الرابع  في  بيروت  مرفأ  إنفجار  منذ  ودموية، 
عالية  ومواقف  وسجاالت  تجاذبات  من  أعقبها  وما  الدامية،  الطيونة 
السقف والنبرة، سياسيا وطائفيا وأمنيا وقضائيا،كلها مؤشرات دامغة 
تنبئ باألسوأ واالخطر واألشد إيالما الذي ال قدرة لهذا الشعب المسكين 
صيف  سحابة  أوإعتبارها  بها،  واالستلشاق  تحملها،اواإلستهانة  على 
عليها  ت��درب  اح��داث  ألنها  أومفاجئة،  جديدة  ليست  عابرة،اوأنها 
اللبنانيون، وأصبحت جزءا من يومياتهم وتعبر بهدوء وسالسة وكأن 

شيئا لم يحصل.
العصية  األزم��ات  نهر  فاض  »،لقد  »ك��رام  يا  حكام  »سادة«يا  يا  ال 
والفقر  والدموع،  بالدماء  ليمتلء  قوسين«  »قاب  الحل،وهوعلى  على 
بهم  تفتك  وبدأت  اللبنانيين،  بيوت  بها  فاضت  التي  والبطالة  والجوع 
القطاعات  كل  وفي  المستويات  كل  على  المتتالية  اإلنهيارات  وبفعل 

والخدمات،التي نخرت جسد البلد وخنقت شعبه إلى حد القتل، مع انه 
اليزال مسجال على قيد الحياة في سجالت النفوس، وانتم من طين اونار 
تسرحون وتمرحون في ابراجكم وقصوركم ومالعب التنس في حدائقها 
والسعادة،  والهناء  الرفاهية  بحياة  تتمتعون  األمنية  ومحمياتها 
وتتنعمون بالكهرباء وتنامون وتصحون على مكيفات التبريد والتدفئة، 
ال تعرفون الفصول ألنكم ال تشعرون ببرد الشتاء وال بقيظ الصيف، وال 
تمرضون وال حتى تموتون،مع أن الموت حق على الجميع و«كل نفس 
عتباتكم.ما  تخطي  من  يخاف  الحتمي  الموت  هذا  »،حتى  الموت  ذائقة 
الذي يعاني ويئن  الذي يردعكم ويمنعكم من مواصلة ظلمكم لشعبكم 
ويجوع ويحترق بنار تسلطكم وجبركم وجوعكم الذي ال مفعول انتهاء 

اوصالحية له للسلطة والمال والنفوذ.
وسوء  قصد  عن  فيه  الناس  ادخلتم  الذي  الجهنمي  الجحيم  هذا  كل 
نية واصرار وتصميم لم يحرك »الخير »،المعدوم في قلوبكم، بل على 
العكس زاد من شراهتكم ونهمكم لتحقيق المزيد من الثروات والسلطات 
والمواقع، وصدق من قال يوما، انكم كالنار في الهشيم ألتي تطلب دائما 
المزيد، وال يقدر شيء اوأحد على إطفائها إذا ما إستعرت وزادت إشتعاال 
والشجر  البشر  طريقها  في  وتأخذ  واليابس،  األخضر  تحرق  حتى 
والحجر واالرزاق وكل شيء يعترض طريقها كائنا من يكون، يلزم وما 

ال لزوم له.
وتاريخه  وشعبه  ودولته  لبنان  مسحتم  غيكم،وقد  على  زلتم  وما 
له  الحول  كائن  إلى  وحولتموه  انواعها  على  الخرائط  عن  وحاضره 
شهواتكم  بسبب  واإلحتضار  واإلن��دث��ار  الحياة  بين  معلقا  والق���وة، 
وتركتم  وم��اال،  وطغيانا  وذهبا  الماسا  لكم  تبيض  التي  السلطوية، 
مغيث  دون  من  وجهه،  على  يهيم  مظلمة،  مقفرة  صحار  في  شعبكم 
أومعين، يصارع طواحين الهواء والجوع والعطش والعتمة، عله ينقذ 
نفسه وعائلته من الوحوش الكاسرة التي في داخلكم،اما لليلكم المظلم 

الذي طال كثيرا من نهاية؟
بحال  وت��رأف��وا  »رش��دك��م«  إل��ى  كابوسكم،وتعودون  ينتهي  ومتى 
شعبكم، ألذي لم يعد يملك سوى رفع يده المرتجفة إلى رب السماوات 
الخالص  فيه  يكون  وعسى  عل  بموتكم،  للتعجيل  والدعاء،  واألرض 
منكم، وينتهي  طوفانكم الذي قتل ودّمر وخّرب وأفقر وجوع وأذل وحرم.

إن الله سميع مجيب.

هل من يقدر على و�ضع حّد

لطوفان الحكام و�ضهواتهم لل�ضلطة والمال قبل خراب البلد؟
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 وّقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، 
األول  22 تشرين  تاريخ   8421 الرقم  مرسوماً حمل 
تعديل  إلى  الرامي  »القانون  بإعادة  يقضي   ،2021
 2017/6/17 تاريخ   44 رقم  القانون  مواد  بعض 
من  المصّدق  ال��ن��واب(«  مجلس  أعضاء  )انتخاب 
وال��وارد   2021/10/19 بتاريخ  النواب  مجلس 
مجلس  إلى   ،2021/10/20 بتاريخ  الحكومة  إلى 

النواب إلعادة النظر فيه.
إلى  المرسوم،  في  الجمهورية  رئيس  واستند 
ق��رارات  وإل��ى  ع��ّدة،  ودستورية  قانونية  دراس��ات 
من  ومواد  الدستوري،  المجلس  عن  سابقاً  صادرة 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان »لشرح المخالفات 
لناحية  خصوصاً  المذكور،  القانون  يتضّمنها  التي 
االنتخابات  إجراء  لموعد  الدستورية  المهلة  تقصير 
ناخبين  تمكن  ع��دم  من  به  تتسبب  أن  يمكن  وم��ا 
الطبيعية  العوامل  بسبب  االنتخابي  حقهم  ممارسة 
)أمطار  آذار  في  تسود  ما  غالباً  التي  والمناخية 
المناطق  في  سيما  ال  وث��ل��وج(،  رعدية  وعواصف 

الى  الناخبين  انتقال  فيتعذر  والجردية،  الجبلية 
األكالف  عن  فضالً  المناطق،  تلك  في  اقتراعهم  أقالم 
إمكان  وعدم  االنتقال،  هذا  عن  يتكّبدون  سوف  التي 
تزّود األقالم بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة أو 

البديلة«.
أن يحول دون  المهل من شأنه  أن »تقصير  ورأى 
ممارسة  من  لبنان  خارج  المقيمين  الناخبين  تمكن 
االنتخابي  القانون  في  المحفوظ  السياسي  حقهم 
ال��دائ��رة  ف��ي  لهم  لممثلين  يقترعوا  ب��أن  ال��راه��ن 
الدورة  في  المقيمين  لغير  المخصصة  االنتخابية 
هذا  أن  كما  مشارفها«.  على  نحن  التي  االنتخابية 
مواطناً   10685 االنتخاب  حق  من  »يحرم  القانون 
ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن ال� 21 في 

الفترة بين أول شباط والثالثين من آذار 2022«.
النواب  مجلس  رئيس  دعا  متصل،  سياق  وفي 
الساعة  المشتركة، في  إلى جلسة للجان  نبيه بّري 
المقبل  الثالثاء  يوم  صباح  من  والنصف  العاشرة 

وذلك لدرس رّد قانون االنتخاب.

في  المتحدة  لألمم  الخاصة  المنسقة  أعلنت 
أجرت  أنه  »تويتر«،  عبر  فرونتسكا  جوانا  لبنان 
مصرف  ح��اك��م  م��ع  للغاية  م��ف��ي��داً  »ن��ق��اش��اً  أم��س 
االستعدادات  إلى  وتطرقنا  سالمة،  ري��اض  لبنان 
الدولي  النقد  صندوق  مع  المفاوضات  الستئناف 
إلى استراتيجية إلرساء االستقرار  وأهمية الوصول 

االقتصادي في لبنان«.
النقد  لصندوق  التنفيذي  المدير  »أشكر  أضافت 
اليوم  نقاشنا  على  الدين  محيي  محمود  ال��دول��ي 
)أمس( حول التزام الصندوق مع لبنان. اتفقنا على 
تعاف  ألي  السبيل  هو  هادفة  إصالحات  تطبيق  أن 

اإلقليمي  للمدير  وشكراً  لبنان.  في  واقتصادي  مالي 
للبنك الدولي ساروج كومار جا على النقاش الممتاز 
والبنك  المتحدة  األم��م  بين  الوثيق  التعاون  حول 

الدولي بشأن أجندة اإلصالح في لبنان«.
وأشارت إلى أنها التقت رئيس الجمهورية العماد 
في  األخيرة  التطورات  إلى  »وتطرقنا  عون  ميشال 
لبنان والعمل بأجندة اإلصالح الصعبة واالنتخابات 
السفير  مع  مثمراً  نقاشاً  وأجريت  المقبلة.  النيابية 
لبنان  في  الوضع  ح��ول  العلوي  ياسر  المصري 
وأهمية الدعم اإلقليمي، خصوصاً في قطاع الطاقة«.

لألوضاع  روداكوف،  ألكسندر  الروسي  السفير  مع  حبيب  بو  عبدالله  والمغتربين  الخارجية  وزير  عرض 
في  سيما  وال  تطويرها  وكيفية  الروسية  اللبنانية  الثنائية  العالقات  في  البحث  وجرى  والمنطقة،  لبنان  في 

المجالين االقتصادي والمالي. وتناول الجانبان الدعم المتبادل في المحافل الدولية.
ووّجه روداكوف إلى وزير الخارجية، دعوًة رسمية من نظيره الروسي سيرغي الفروف لزيارة موسكو في 

وقت قريب.
كما بحث روداكوف مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي األوضاع في لبنان والمنطقة في 

ضوء التطورات الحاصلة.

لقاءات  سلسلة  أم��س،  الحكومية  السرايا  شهد 
ال��وزراء  مجلس  لرئيس  وديبلوماسية  سياسية 
نجيب ميقاتي الذي استقبل، هذا اإلطار، رئيس لجنة 

االقتصاد  النائب فريد البستاني.
الرئيس  وضعت  »لقد  اللقاء  بعد  البستاني  وقال 
النيابية  االقتصاد  لجنة  عمل  أج��واء  في  ميقاتي 
وأطلعته على عملنا في ما يخص البطاقة التمويلية، 
ونحن نتابع تطور االكتتاب، وسُتبصر البطاقة النور 
في وقت قريب وكل اإلشاعات التي تصدر في وسائل 

اإلعالم حولها ال صحة لها إطالقاً«.
بقرادونيان  ه��اغ��وب  النائب  ميقاتي  والتقى 
األوض��اع  دولته  مع  »بحثت  اللقاء  بعد  قال  ال��ذي 
الجاد،  العمل  على  حالياً  ينكب  وهو  االجتماعية، 
وعلى عقد اجتماعات للجان الوزارية واألولوية هي 
للمواضيع اإلصالحية والمالية مع المجتمع الدولي 

ال سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي«.
أضاف »إن الكهرباء هي هّم الرئيس ميقاتي األول، 
وكما فهمت فإن هناك بوادر خير في هذا الخصوص 
أيضاً  دول��ت��ه  ول��دى  وم��ص��ر.  واألردن  ال��ع��راق  م��ن 
خيراً.  يأمل  وهو  المودعين  أم��وال  إلع��ادة  مشروع 
من  متراكمة  قضايا  فهناك  السياسي  الشأن  في  أّما 
الماضي والرئيس ميقاتي بحنكته وبصبره وبعمله 

أّما بالنسبة  الدؤوب يعمل لمعالجة هذا الموضوع. 
إلى اجتماع مجلس الوزراء فشعرت بأن هناك بوادر 

خير في هذا الشأن«.
إيهوراوستاش،  أوكرانيا  سفير  ميقاتي  القى  كما 
الثنائية  للعالقات  ع��رض  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
بنغالدش  سفير  واستقبل  األوك��ران��ي��ة.  اللبنانية 
زيارة  »إنها  قال  الذي  رحمان  المستهيدور  جهنغير 
نحن  وبّناءة  جيدة  فيها  المباحثات  وكانت  للتهنئة 
أن  ون��وّد  هنا،  تعيش  كبيرة  بنغالية  جالية  لدينا 

ُنرسي أفضل سبل للتعاون فهذا مفيد للبنان ولنا.«
تيليس  هرمان  البرازيل  سفير  ميقاتي  والتقى 
توطيد  في  »بحثنا  اللقاء  إثر  أعلن  ال��ذي  ريبيارو 
كبيرة  لبنانية  جالية  وهناك  الثنائية  العالقات 
الفاعليات  كل  قبل  من  كبير  واالهتمام  البرازيل  في 
تكملة  وه��ي  العالقات،  لتحسين  فيها  السياسية 
لمسار تاريخي بين البلدين. إن تعزيز العالقات يتّم 
التقني  والتعاون  اإلنسانية  المساعدات  خالل  من 

والحوار السياسي والتجارة وغيرها«.
كما اجتمع ميقاتي مع سفير إسبانيا جوزيه ماريا 
فيري ديال بينا، حيث جرى عرض للعالقات الثنائية 

اللبنانية اإلسبانية.

عون  رّد قانون االنتخاب اإلى مجل�س النواب

وبّري دعا اإلى جل�ضة لّلجان الم�ضتركة لدر�ضه

فرونت�ضكا: اأجندة االإ�ضالح �ضعبة

روداكوف التقى مولوي 

ونقل لبوحبيب دعوة لزيارة مو�ضكو

لقاءات �سيا�سية وديبلوما�سية لميقاتي

الب�ضتاني: البطاقة التمويلية ُتب�ضر النور قريبًا

بقرادونيان: بوادر الجتماع مجل�س الوزراء

بو حبيب وروداكوف خالل لقائهما أمس

ميقاتي مستقبالً البستاني في السرايا أمس

الخارجية  وزي��ر  من  تهنئة  رسالة  حبيب   بو  عبدالله  والمغتربين  الخارجية  زير  تلّقى   }
سفير  مع  حبيب  بو  ع��رض  كما  ميقاتي.  نجيب  الرئيس  لحكومة  النجاح  متمنياً  المكسيكي 
الثنائية  االتفاقيات  تفعيل  وكيفية  الثنائية  للعالقات  م���ادرازو  إيغناسيو  خوسيه  المكسيك 
وسبل مساعدة المكسيك للبنان. واستقبل سفير كوريا الشمالية مون جونغ نام المعتمد لدى 
الثنائي، طالباً دعم  التعاون  تعزيز  الذي هنّأه بتوليه منصبه، متمنياً  لبنان والمقيم في دمشق 
لبنان لترشيحات بالده في المنظمات الدولية عمالً بالمثل. واختتم بو حبيب لقاءاته باستقبال 
األحمر  الصليب  اتحاد جمعيات  إفريقيا في  الشرق األوسط وشمالي  لمنطقة  اإلقليمي  المدير 
مساعدة  إلى  يسعى  الذي  االتحاد  لعمل  وعرضا  الشرقاوي،  حسام  الدكتور  األحمر  والهالل 
سيما  ال  االنسانية  المجاالت  في  اللبناني  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعية  خالل  من  الدولة 

منها. الصحية 
العراق  سفير  أمس،  مكتبه  في  مولوي  بسام  القاضي  والبلديات  الداخلية  وزير  استقبل   }

في لبنان حيدر البراك، وتّم عرض للعالقات اللبنانية العراقية من جوانبها كافة.
اللبنانيين  الطالب  أهالي  للجنة  الدعم  » كّل  كاتباً  »تويتر«،  عبر  كرامي  فيصل  النائب  غّرد   }
لسعر  الجنوني  االرتفاع  ظّل  في  أبنائهم،  صمود  استمرار  لتأمين  يعانون  الذين  الخارج  في 
الدوالر والسطو الذي مارسته المصارف على أموالهم، والواقع أننا أمام مشكلة كبيرة تتخّطى 

األزمة المالية وتهّدد مستقبل جيل كامل من الشباب«.
{ سأل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على »تويتر«: 
»ماذا ينتظر المعنيون ليشعروا بحجم معاناة الناس وحّدة األزمات الحياتية اليومية، ويتحرك 
لديهم حّس المسوولية الوطنية واإلنسانية ليتحركوا ويفتشوا عن حلول ولو بالحّد األدنى؟«. 

وقال »لقد طفح الكيل لدى الناس ولهم كل الحق في صرختهم«.
في  البطريركي  ال��ص��رح  ف��ي  ال��راع��ي  ب��ش��ارة  ال��ك��اردي��ن��ال  ال��م��ارون��ي  البطريرك  ع��رض   }
بكركي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، للتطورات األمنية في البالد وأوضاع المؤسسة 
دون  والحؤول  األمن  ضبط  في  األمنية  والقوى  الجيش  »دور  على  الراعي  وأثنى  العسكرية. 

الفلتان األمني في الشارع، ما يهّدد أمن البالد وسالمة المواطنين«.

اأن�شطة ومواقف
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المقاومة �شتت�شرف عندما تجد نفط وغاز لبنان في خطر

بم�شاركة »القومي« اأم�شية في �شفارة فل�شطين

وفاء لموؤ�ّش�شين راحلين في الحملة الأهلية
عالمة حّيا اتحاد بلديات ال�شاحية

ودعا الحكومة لمعالجة اأزمة النفايات

موؤ�ش�شة فّتوحي اأطلقت م�شروع النقل الم�شترك

�شبه المجاني في مناطق ك�شروانية

»الجهاد الإ�شالمي« اأحيت ذكرى انطالقتها الـ34 في مخّيم الجليل ـ بعلبك 

بم�شاركة وفد من »القومي«

عالمة خالل تفقده محطة التكرير في الكوستا برافا

تحريف كالم ال�سّيد جريمة

توازي ارتكاب مجزرة الطيونة...!

{ حسن حردان
وسلمهم  واستقرارهم  أمنهم  تهّدد  فظاعات  من  اللبنانيين  بحق  ُيرتكب  ما  أخطر  من 
في  واإلمعان  الحقائق  تزوير  في  النخبة  أنفسهم  يعتبرون  من  بعض  مواصلة  األهلي، 
لتبرير  مستميتة  محاوالت  من  األي��ام  هذه  يحصل  ما  بشأن  المواطنين  عامة  تضليل 
القوات بحق متظاهرين  التي ارتكبتها مجموعات مسلحة من حزب  � المجزرة  الجريمة 
سلميين معترضين على سلوك وأداء المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت... 
ومن ثم العمل على تحريف كالم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي تحدث، 
باألدلة والشواهد، عن الدور الخطير الذي شكله وال يزال رئيس حزب القوات، على أمن 
المسيحيين، من خالل مغامراته ومقامراته في الحرب األهلية وصوالاً إلى ارتكابه مجزرة 
كيف  الدامغة  بالوقائع  السيد  قّدم  فيما  المسيحيين...  عن  دفاعه  زعم  تحت  الطيونة، 
، المسيحّيين في سورية ولبنان في مواجهة خطر التنظيمات  حمى حزب الله، قوالاً وفعالاً
تحت  وأخواتها  داعش  يدعم  جعجع  كان  فيما  داعش،  تنظيم  مقّدمهم  وفي  اإلرهابية 
العراق  في  الكنائس  يدّمرون  فيه  كانوا  وقت  في  الحرية،  أجل  من  »ثوار«  أنهم  عنوان 

وسورية، ويقتلون المسيحّيين ويهجرونهم ويتخذون من نسائهم سبايا..
في هذا السياق استوقفني ما كتبه الوزير السابق سجعان قزي في جريدة »النهار« 
تحت عنوان »ماية ألف لبنان«، وهو مقال تضّمن مغالطات خطيرة وال بّد إزاء ذلك من 

تسجيل المالحظات التالية:
أّن السيد نصرالله يهّدد المسيحيين  اّن الكاتب سجعان قزي رأى  المالحظة األولى، 
في لبنان كما يهّدد »إسرائيل«، في حين أّن كّل من استمع إلى كلمة السيد من أّولها إلى 
يومااً  يكن  لم  الله  حزب  أّن  تمامااً...  العكس  يقول  كان  السيد  أّن  الحظ  أنه  بّد  ال  آخرها، 
اال حاميااً للسلم األهلي وضمانة ألمن المسيحيين، وممارساته في أيام تحرير الشريط 
2000، ومن ثم توقيعه وثيقة  الحدودي في جنوب لبنان من االحتالل الصهيوني عام 
2006، والتصّدي لخطر إرهابّيي داعش والنصرة  التيار الوطني الحر عام  التفاهم مع 
في السلسلة الشرقية... كّل ذلك يؤكد أّن حزب الله كان وال يزال حاسمااً ال يتهاون في 
سياسته  في  بينما  واللبنانيين،  لبنان  أعداء  واإلهاربيين،  الصهيوني  االحتالل  مقاومة 
السلم األهلي ورفض االنجرار  التواضع والحرص على  الداخلية كان دائمااً يجنح نحو 
فيها  تعّرض  التي  الحوادث  كّل  في  الجراح  على  والعّض  األهلية،  والحرب  الفتنة  إلى 
لألجهزة  واحتكم  منهم،  والجرحى  الشهداء  وسقط  كمائن،  إلى  وأنصاره  عناصره 
العسكرية واألمنية والقضاء... لم يستخدم قوته في الداخل إال مرة وحيدة في 7 أيار عام 
وأد الفتنة وحماية سالح اإلشارة للمقاومة الذي اسُتهدف في ذلك الوقت،  2008 وألجل 

فحمى بذلك السلم األهلي وأحبط مخطط الفتنة...
إسرائيل  ُد  »َيتوعَّ نصرالله..  حسن  السيد  إّن  قزي  الكاتب  قول  اّن  الثانية،  المالحظة 
الحقيقة  تزوير  يحاول  إنما  فإنه  مقاتل«..  ألِف  بمئِة  والمسيحّيين  صاروٍخ،  ألِف  بمئِة 
طمأنة  إلى  إليه  وه��دف  قاله  ما  كّل  في  حرص  فالسيد  يقله...  لم  ما  السيد  وتقويل 
اً إلى التحضير  المسيحيين، لكنه حذرهم ونّبههم من مغامرات جعجع الذي عاد مجّددا
للحرب األهلية.. وفي هذا السياق حذر السيد، سمير جعجع، من العودة إلى هذا الرهان، 
وقال، إّن لدى حزب الله ماية الف مقاتل، اّي أّن حزب الله ليس ضعيفااً كما يعتقد جعجع، 
واّن الحزب يملك من القوة الرادعة ما يلجم ويمنع حصول حرب أهلية، واّن قوته تشكل 
الوقت تحمي  ضمانة حماية لبنان من االعتداءات واألطماع »اإلسرائيلية«.. وفي نفس 

السلم األهلي وتمنع انزالق لبنان إلى الحرب األهلية...
كالمااً  السيد  سماحة  إلى  ينسب  أن  عليه  كان  ما  قزي،  الكاتب  اّن  الثالثة،  المالحظة 
لم يقله، ليبني عليه استنتاجاته المغلوطة، كي يضلل الرأي العام اللبناني، وباألخص 
كافة،  اللبنانيون  وسمعه  مباشرة  الهواء  على  تحدث  السيد  أّن  سيما  ال  المسيحي، 
يّدعي  السيد وان  الفاضح لكالم  التزوير  إلى مثل هذا  فكيف بكاتب ووزير سابق، يلجأ 
أّن سماحته هّدد المسيحيين.. أليس في ذلك جريمة ال تقّل خطورة عن ارتكاب مجزرة 
الطيونة، وسعيااً مكشوفااً إلى تبريرها؟ وأال يسهم ذلك في خدمة من يعمل على تهيئة 

المناخ إلعادة إنتاج فتنة طائفية تؤّدي إلى حرب أهلية جديدة؟
السيئة  شعاراتها  استحضار  إعادة  على  ويعمل  األهلية،  الحرب  طبول  يقرع  من  اّن 
الصيت، إنما هو من يعيد تخويف المسيحيين من أوهام غير موجودة سوى في مخّيلة 
اتهامات لسماحة السيد ال يمّت  أّن ما يسوقونه من  اً  الذين يعرفون جيدا الكتاب  بعض 
لم  بكالم  العام  الرأي  إقناع  وتصميم  إصرار  سابق  عن  ويحاولون  بصلة،  الحقيقة  إلى 
عن  منّزه  وانه  كالمه،  ودقة  بصدقه  األصدقاء،  كما  األعداء  لدى  المعروف،  السيد  يقله 
اللبناني.. ألنه مؤتمن على قيادة مقاومة نبيلة قّدمت  كّل ما قد يلحق الضرر بالشعب 
آالف الشهداء على طريق تحرير لبنان من االحتالل.. ودرء خطر اإلرهاب عن اللبنانيين 
يعمل  من  كّل  فإّن  ولهذا  الداخل..  في  الفتن  إلشعال  األعداء  مخططات  وإحباط  جميعااً، 
على محاولة إيقاد الفتن، وشيطنة المقاومة، التي هزمت االحتالل وحّررت األرض وحمت 
لبنان وال تزال تحميه، إنما يخدم العدو الصهيوني ومخططاته.. ويشكل أداة، بوعي او 
المؤامرات ضّد لبنان  التي تقف وراء حياكة  األميركية  السياسة  أدوات  بغير وعي، من 
الوراء،  إلى  الساعة  عقارب  إعادة  ومحاولة  وإضعافها،  شيطنتها  سبيل  في  ومقاومته 
جيش  الماسية،  ومعادلته  مقاومته  في  قوته  وليس  ضعفه،  في  لبنان  قوة  كانت  يوم 
وشعب ومقاومة.. التي حّررت األرض وحققت الكرامة للبنانيين، وحمت وتحمي لبنان 
من العدوانية »اإلسرائيلية«، لكن يبدو أّن هناك من يرفض العيش بعزة وكرامة وبلده 

اً من كّل أشكال الهيمنة والسيطرة األميركية و«اإلسرائيلية«. محررا

أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله »أن المقاومة 
المنطقة  الخطر ولو في  أن نفط وغاز لبنان في دائرة  عندما تجد 
المتنازع عليها مع العدو الصهيوني ستتصرف على هذا األساس«، 
في  والشجاع«  والدقيق  الجاد  التحقيق  نتابع  »أننا  إلى  اً  مشيرا

مجزرة الطيونة  »واألمور بخواتيمها«.
كالم السيد نصر الله جاء خالل االحتفال الذي أقامه حزب الله 
النبوي  المولد  ذكرى  بمناسبة  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في 
و«أسبوع الوحدة اإلسالمية«، وشارك فيه وفد من الحزب السوري 
القومي االجتماعي تقّدمه رئيس المجلس القومي عاطف بزي وضّم 
منفذ عام المتن الجنوبي هشام المصري وعضوي المجلس القومي 
جودت زعيتر وربيع جابر، كما حضر االحتفال حشد دبلوماسي 

وسياسي واجتماعي.
وقال السيد نصرالله »في فلسطين شعب ُيضطهد وُيعاني من 
الحصار وملفات إنسانية ضاغطة، منها ملف األسرى والمهجرين 
منتهكة«،  ومقدسات  محتلة  أرض  وهناك  فلسطين  وخارج  داخل 
الفتااً إلى أنه »ال يستطيع أي إنسان حّر أن يقول أنه غير معني بملف 
فلسطين، هذه أرض محتلة وشعب مظلوم ومقدسات منتهكة وعدو 

اً لألّمة، يجب أن نتحمل المسؤولية تجاه فلسطين«. يشكل تهديدا
واعتبر أن »من أهم وسائل الصمود في فلسطين اليوم هو أن من 
لديه مال ويستطيع أن يقدمه يجب عليه أن يقّدم هذا المال، وأن 
موقف التأييد والمساندة أمر واجب أيضااً أما السكوت فهو أمر غير 

جائز«.
ولفت إلى »أن أميركا وبعض األنظمة العربية تريد من شعوبنا 
العربية واإلسالمية حتى هذا البغض واإلنكار القلبي يريدون أن 
نحب  أن  لنا  ويريدون  التطبيع،  خالل  من  ويزيلوه  عليه  يقضوا 
»إسرائيل« وننظم فيها الشعر«، متسائالاً »أليس هذا ما يجري في 

عالمنا اإلسالمي؟«.
استنكار  بيانات  يصدرون  البحرين  علماء  نرى  »عندما  وتابع 
وقبل  سفارات،  وفتح  تطبيع  من  السلطات  به  تقوم  بما  وتنديد 
أيام شاهدنا شباب البحرين يخرجون إلى الشارع رفضااً لزيارة 
ألجل  التظاهر  على  اليمنيون  ُيصّر  عندما  العدو...  خارجية  وزير 

فلسطين، هذا تعبير عن التزام بالواجب والمسؤولية«.
وأشار إلى »أن مؤتمر التطبيع في أربيل كان جّس نبض، وأنه لو 
تم السكوت عنه الستتبع بمؤتمرات مماثلة ولكان العراق دخل في 

التطبيع مع الصهاينة«.
وقلنا  اليمن  ملف  في  موقفااً  أخذنا  البدايات  »منذ  بأنه  وذّك��ر 
األمن  مجلس  »أن  إلى  اً  مشيرا عليه«،  ومعتدى  مظلوم  شعب  هذا 
رأينا  أيام  وقبل  الشعوب،  إرادة  عن  يتحدث  الدولي  والمجتمع 
اً  جدا ضخمة  مظاهرات  اليمنية  والمحافظات  الكبرى  بالمدن 
هذه  ُتحترم  أن  يجب  »أال  متسائالاً  شعبية«،  وإرادة  موقف  وهذا 

اإلرادة؟«.
اً أن بقاء الحصار  ودعا إلى وقف إطالق النار في اليمن، معتبرا
يعني بقاء الحرب، وأن على المجتمع الدولي بدل إدانة الضحية 

في هذا البلد االستماع لإلرادة الشعبية وإنهاء الحرب والحصار.
وأسف لما »جنته »داعش باسم النبي محمد«، وقال »كثير من 
»داعش«  صنعنا  نحن  يقولون  واألميركيون  ساكتون  العالم  هذا 
ونستخدمها لتدمير الدول وتمزيق الشعوب وهناك من ال يريدون 
اً على أن »من أوجب الواجبات أن يقف علماء  أن يسمعوا«، مشّددا
ونخب المسلمين وعموم الناس بمواجه هذه الجماعة المتوحشة 
والنبي  اإلس��الم  عن  صورة  أسوأ  تقدم  التي  والقاتلة،  اإلرهابية 
محمد«، مشيراَ إلى »أنه من الغريب والعجيب سكوت البعض على 

الجرائم الوحشية لهذا التنظيم«.
»أن  نصرالله  السيد  اعتبر  اإلسالمية«،  »الوحدة  ملف  وحول 
التعاون بين المسلمين والتقارب بينهم والتعاضد  المقصود هنا 
والتناصر والتكامل على قاعدة وتعاونوا على البّر والتقوى وتجنب 

التقاتل والصراع والسلبية«.
التعاون  بهذا  انتصرت  لبنان  في  »المقاومة  أن  إلى  وأش��ار 
داخل  تتوحد  عندما  تنتصر  فلسطين  في  والمقاومة  والتعاضد، 

نتعاون  »عندما  مضيفااً  المقاومة«،  محور  مع  فلسطين  وخ��ارج 
نتنازع  أن  دائما  يريدنا  وعدونا  نفشل  نتنازع  وعندما  ننتصر 

ونتخاصم«.
وشّدد على أن »من أعظم المسؤوليات على المسلمين اليوم أن 
يمنعوا ويحولوا دون أي عمل يؤدي إلى الفتنة والتمّزق والتباعد، 

رغم كل مؤامرات األعداء ورغم الحقد الموجود«.
قاله  بما  نصرالله  السيد  اكتفى  الطيونة،  جريمة  ملف  وفي 
اً »أننا جميعااً نتابع التحقيق الجاد والدقيق  االثنين الماضي، مؤكدا
والشجاع واألمور بخواتيمها، ويجب أن تستمر اإلدانة السياسية 
والشعبية واإلعالمية للذين قتلوا واعتدوا وكادوا أن يجروا البلد إلى 
وحكمة  وبصيرة  »بوعي  اإلشادة  اً  مجددا األهلية«،  والحرب  الفتنة 

عوائل الشهداء المظلومين الذين سيستمرون على هذا الموقف«.
أنه  يظن  العدو  كان  »إذا  قال  البحرية،  الحدود  موضوع  وفي 
يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها هو مشتبه ومخطئ، 
وبالتأكيد المقاومة في لبنان في الوقت واللحظة المناسبة عندما 
تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر ولو في المنطقة المتنازع 

عليها ستتصرف على هذا األساس، وهي قادرة على أن تتصرف 
على هذا األساس«.

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال »ال مشكلة لدينا 
في أصل التفاوض ونأمل أن يكون للبنان وفد موحد حقيقي وأن 
تلّقي  منطلق  من  ال  والمصلحة  المسؤولية  منطلق  من  يناقش 
اإلمالءات«. وذّكر »بضرورة إطالق البطاقة التمويلية في أقرب وقت 
والموافقة على ما يطالب به الموظفون برفع بدل النقل وإحياء النقل 
العام المشترك«. وقال »حتى األغنياء هم مسؤولون تجاه الناس 
اً »التجار بأن يخافوا الله في  الذين يعانون تحت خط الفقر«، مذّكرا
الناس فال يحتكرون ويرفعون األسعار وأن هناك خيارات متاحة 
الرسمي  المستوى  على  القرار  في  الشجاعة  إلى  بحاجة  لكنها 

والشعبي«.
الدؤوب  والعمل  الجهاد  نواصل  المقاومة  »في  بالقول  وختم 
ونستجيب لنداء الله ورسوله بتحرير األرض والمقدسات، ونتابع 
الداخلي ونحافظ على  االقتتال  الخطوات لمنع  بحكمة وحزم كل 

السلم األهلي والتعاون إلخراج بلدنا من الشدائد واألزمات«.

الحملة  لتأسيس  العشرين  ال��ذك��رى  ف��ي 
أقامت  األمة،  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية 
فلسطين  سفارة  في  وف��اء«  »أمسية  الحملة 
الذين  المناضلين،  من  كوكبة  ذك��رى  إلحياء 
رحلوا بعد سنوات امضوها في الحملة، وبعد 
أن شاركوا في تأسيسها قبل عقدين من الزمن 

وبقوا على العهد لفلسطين واألمة. 
الدكتور  الحملة  لمقّرر  كلمة  كانت  بداية 
فتح  حركة  سر  أمين  كلمة  ثم  حيدر،  ناصر 
اللواء  لبنان  في  التحرير  منظمة  وفصائل 
العام  المنسق  فكلمة  ال��ع��ردات،  أب��و  فتحي 
األمة  االهلية لنصرة فلسطين وقضايا  للحملة 

معن بشور.
وتحدث في األمسية عضو المكتب السياسي 
علي  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة 
والوزير  مصطفى،  أحمد  الراحل  عن  فيصل 
الراحل  عن  نعمان  عصام  الدكتور  السابق 
الشباب  اتحاد  ورئيس  كرم،  جهاد  المحامي 
الراحل  عن  نجم  الله  عبد  األسبق  الوطني 
الدكتور جهاد سقايا، والدكتور هاني سليمان 
الجبهة  ومسؤول  قربان  ج��ورج  الراحل  عن 
العامة  القيادة   – فلسطين  لتحرير  الشعبية 
في لبنان أبو كفاح غازي عن الراحلين المربي 
حسين الخطيب وعلي أيوب، وتحدث المحامي 
)أبو  حمود  حسين  الراحل  عن  بركات  خليل 
اسعد( »حيدر العاملي«، والقيادي في الجبهة 
أبو  لوباني  سمير  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
الراحل زياد حمو، والعميد مصطفى  جابر عن 

سمير  ود.  شركس  سمير  الراحلين  عن  حمدان 
عن  المصري  الناصر  عبد  وتحدث  الصباغ، 
جبهة  م��س��ؤول  ط��راب��ل��س��ي،  سمير  ال��راح��ل 
عن  تحدث  عطية  شهدي  لبنان  في  النضال 
الشمال(،  خالد  )أب��و  جابر  صبحي  الراحل 
التحرير  لجبهة  السياسي  المكتب  وعضو 
الفلسطينية صالح اليوسف عن الراحل عباس 
شبيبة  جمعية  ورئ��ي��س  )الجمعة(،  دب��وق 
اللطيف  عبد  الراحل  عن  مكحل  مأمون  الهدى 

شماس، وأماني حسن عن والدها الراحل غازي 
حسن )أبو حسن الصاعقة( ومحمد بكري عن 
الراحل الدكتور محمود حسين، وأمال حزوري 
عن الراحل منيب حزوري، ورئيس ندوة العمل 
الراحل  عن  فانونس  وجيه  الدكتور  الوطني 

هاني فاخوري. 
ونضالهم  الراحلين  بمزايا  أشادت  الكلمات 

وتضحياتهم.
ل��ذوي  ت��وزي��ع دروع  ال��خ��ت��ام ج��رى  وف��ي 

المجلس  عضو  م��ن  ك��ل  بها  ق��ام  ال��راح��ل��ي��ن 
القومي االجتماعي  األعلى في الحزب السوري 
العردات  وأبو  مهدي وبشور  سماح  المحامي 
والوزير السابق عاصم قانصوه، واألمين العام 
السابق التحاد المحامين العرب المحامي عمر 
طرابلس  في  الشمالية  الندوة  ورئيس  زي��ن، 
اللبناني  الوفاء  حزب  ورئيس  درنيقة  فيصل 
اإلسالمي  الجهاد  حركة  وممثل  علوان،  أحمد 

النائب أبو وسام منور. والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  اعتبر 
النفايات  أزمة  عودة  »مع  أنه  عالمة  فادي  د. 
نتيجة إضراب الشركات المتعّهدة وما يسّببه 
على  وبيئية،  يتوجب  صحية  مشاكل  من  ذلك 

الحكومة معالجة األمر سريعااً«.
 وفي هذا اإلطار توّجه النائب عالمة بالتحية 

أنه  إلى  اً  مشيرا الضاحية،  بلديات  اتحاد  إلى 
أطلعنا  الذي  رئيسه  مع  مستمّر  تواصل  على 
االتحاد  عمل  فرق  من  المنفذة  الخطوات  على 

خالل اليومين الماضّيين.
لمحطة  استطالعية  بزيارة  عالمة  قام  كما 

التكرير في »الكوستا برافا«. 

أعلنت »مؤسسة فارس فّتوحي االجتماعية« 
شبه  المشترك  النقل  مشروع  »أطلقت  أنها 
الكسروانية،  المناطق  مختلف  في  المجاني 
والفتوح،  الجبل  مناطق  ألهالي  خصوصااً 
عبر  وذل��ك  عليهم،  العام  النقل  يتعّذر  الذين 
من  ال��رك��اب  لتوصيل  ب��اص��ات  تخصيص 
بيروت،  إلى  وصوالاً  بالساحل،  اً  مرورا الجبل، 

بتكلفة شبه مجانية«.
فتوحي  ف��ارس  المؤسسة  رئيس  وتحدث 
أبناء  جانب  إلى  »البقاء  ب�  فوعد  بالمناسبة، 
في  التكافل  »أهمية  على  مشّددااً  ك��س��روان«، 

الظروف الصعبة التي يمّر بها البلد«.
كما انتقد »تقاعس الدولة على المستويات 

التفاتها  وعدم  منها  المعيشية  سيما  ال  كافة، 
الناس  بمعاناة  اكتراثها  وعدم  المناطق،  الى 
على  ينعكس  ال��ذي  األم��ر  عملهم،  وديمومة 

الدورة االقتصادية المتعثرة أصالاً«.
المعنية  السلطات  أّن  »كيف  واستغرب 
تتجاوز  لم  فترة  في  الدعم،  رفع  إلى  عمدت 
أبواب  على  المحروقات،  عن  سيما  ال  الشهر، 
فصل الشتاء وفي موسم المدارس«، متسائالاً: 
بديلة؟  خطة  أّي  دون  من  الدعم  ُيرفع  »كيف 
وما هي األسباب التي تحول لغاية اليوم دون 

اقرار البطاقة التمويلية«.
وختم فّتوحي قائالاً: »ال بّد من الوقوف إلى 

جانب المواطن في هذه األزمة«.

 - الجليل  مخّيم  في  اإلسالمي  الجهاد  حركة  أحَيت 
بعلبك، الذكرى الرابعة والثالثين إلنطالقتها، بمسيرة 
بعلبك  مديرية  مدير  بمشاركة  المخّيم،  شوارع  جابت 
ياغي  فادي  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
منطقة  قيادة  عضو  جانب  إلى  حزبي،  وفد  رأس  على 
وممثلي  ع��وده،  سهيل  الشيخ  الله  حزب  في  البقاع 
الوطنية  واألح���زاب  الفلسطينّية  والفصائل  القوى 
اللبنانّية، ووفد من لجنة اإلصالح في بعلبك، فعاليات 

تربوية وثقافية واجتماعية وأهالي المخّيم.
ألقى كلمة حركة الجهاد اإلسالمي مسؤول العالقات 
أبناء  أن  فأكد  سحويل،  ع��الء  أب��و  الحاج  البقاع  في 
دون  يلينوا  ولن  يستكينوا  لن  اإلسالمي  الجهاد  حركة 
الفلسطينيين  اً  معاهدا فلسطين،  كل  فلسطين  تحرير 
وأبناء األمة وكل أحرار العالم بأن تبقى جذوة الصراع 
عن  الصهيوني  المشروع  دحر  حتى  ومشتعلة  مّتقدة 

أرض فلسطين«.

السيد نصرالله خالل إطاللته مساء أمس

بزي والوفد القومي خالل المشاركة في االحتفال

2021 األول  تشرين   23 السبت/  عشرة/  الثالثة  السنة 
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خالل المسيرة في بعلبك



اآراء 4

العودة اإلى التفاق النووي الإيراني رهن بانتهاء الترّدد الأميركي

اإعادة ترتيب الإقليم وفق الأجندة الأميركية... اأو على اإيقاع اإنجازات محور المقاومة؟

{ د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
 دّشن الرئيس األميركي جو بايدن واليته الجديدة 
ورفعه  النووي  لالتفاق  إدارته  استعداد  عن  بإعالنه 
ترامب  الرئيس  سلفه  قرار  بعد  أجندته،  أولوية  إلى 
أضحى  أن  لبث  وما   ،2018 العام  في  منه  انسحابه 
المرحلة،  عنوان  هو  الملموسة  الخطوات  تأجيل 
تخللته تصريحات متبادلة بأّن الوقت المتاح لالتفاق 

شارف على نهايته.
 أمام هذه اللوحة المختصرة في لعبة العّض على 
المعنية  األط��راف  بين  إجماع  شبه  تشّكل  األصابع، 
مفاده أّن االتفاق »القديم لم يعد قائماً« بحّد ذاته، وما 
الرئيسّيين،  الطرفين  سعي  هو  إرهاصات  من  يجري 
يأخذ  جديد  اتفاق  بنود  إلرس��اء  وطهران،  واشنطن 
المرحلة  راف��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  االع��ت��ب��ار  بعين 
التي  التغييرات  عن  فضالً  ومستجداتها،  السابقة 
أحاطت بالمشهد الدولي بشكل عام، خصوصاً توقيع 
واالنسحاب  وإيران  الصين  بين  االستراتيجي  االتفاق 

األميركي المذّل من أفغانستان.
تيّقن  ب��ش��أن  ه��و  ال���راه���ن  ال��م��ح��وري  ال���س���ؤال   
من  كميات  إلنتاج  إيران  توصل  من  المتحدة  الواليات 
أو  نووية  قنبلة  إلنتاج  تكفي  المخّصب  اليورانيوم 
إلى  جازمة  بصورة  حسمه  يتّم  ولم  عدمه،  من  أكثر، 
تضمين  إلى  األميركي  الوفد  الجانب/  يطمح  اآلن. 
برنامج  على  قيود  »وض��ع  على  ينص  بنداً  االتفاق 
مع  بالكامل  متقاطعاً  الباليستية«،  للصواريخ  ايران 
األوروبية  ال��دول  وجاهزية  »اإلسرائيلي«،  الموقف 
ذلك  إي��ران  ترفض  بينما  عليه،  للتصديق  األخ��رى 

بشدة.
السياسي  المشهد  معطيات  جملة  إل��ى  بالنظر   
والمعارض  الداخلية،  توازناته  وتعقيدات  األميركي 
القول  يمكن  وطهران،  واشنطن  بين  تقارب  ألي  بقوة 
ب�«الحماسة«  يتحلّى  يعد  ل��م  ب��اي��دن  الرئيس  إّن 
معطوفاً  قريب،  وقت  أي  في  التفاق  للتوصل  ذاتها 
من  باالنسحاب  ل��ق��راره  الواسعة  االن��ت��ق��ادات  على 
القوى، واضطرار  أفغانستان وانعكاساته على مراكز 
كان  االنسحاب  بأّن  االعتراف  إلى  العسكريين  قادته 
نحو  مصّوبة  الجميع  وأنظار  استراتيجية«،  »كارثة 

الصين وروسيا.
اآلراء  استكشاف  مرحلة  راف��ق  ما  بالذكر  جدير   
الداخلية في واشنطن من جدٍل »إيجابٍي« في المرحلة 
العالم  ب��اي��دن، وش��ه��د  ال��رئ��ي��س  األول���ى م��ن والي���ة 
الحزب  في  معتَبرين  ألقطاب  متعددة  تصريحات 
إلى  المتحدة  الواليات  عودة  أّن  يؤكدون  الديمقراطي 
االتفاق النووي تنطوي على إقدام واشنطن على »رفع 
تراجعوا  والذين  إيران،  على  المفروضة  العقوبات« 
المتعددة  وال��ق��وى  ب��اي��دن  ال��رئ��ي��س  خ��ص��وم  أم���ام 

المتضررة من أّي تقارب بين البلدين.

 غموض القنبلة النووية
جاء  النووية  إي��ران  إلمكانات  التقديرات  أح��دث   

الدولي  واألمن  العلوم  »معهد  عن  صادرة  دراسة  في 
 Institute for Science and International(
واشنطن، أعرب فيها عن  في   «  ))Security )ISIS
واحدة  نووية  قنبلة  إنتاج  على  إيران  بقدرة  اعتقاده 
سبتمبر  أي��ل��ول/   13( ال��زم��ن  م��ن  شهر  غضون  ف��ي 

.)2021
العراق  أسلحة  عن  األسبق  المفتش  المعهد  يدير 
»جائزة  على  والحاصل  أولبرايت،  ديفيد  النووية، 
إلسهاماته  تقديراً   ،1992 عام  في  األخضر«،  الغصن 

في تقّصي برنامج العراق النووي ومالحقة علمائه.
األميركية«،  االستخبارات  »مسؤولي  تقديرات  أما   
على  فجاءت  اإلع��الم،  وسائل  في  إليهم  ُينسب  كما 
النقيض من تأكيدات التقرير السالف الذكر، معتبرين 
أّن بإمكان إيران »إنتاج كمية كافية من الوقود لسالح 
إلى  ومستندين  أشهر«،  بضعة  غضون  في  ن��ووي 
فيها  يجزمون  التي   2007 تقاريرهم السابقة في عام 
في  نووية  أسلحة  القتناء  العمل  »أوقفت  إيران  بأن 
عام 2003« )»مجلس العالقات الخارجية«، 18 آب/ 

.)2021 أغسطس 
 كما أّن تقديرات »إسرائيل« األخيرة ناقضت تقرير 
المدير  األميركي.  ال��دول��ي«  واألم��ن  العلوم  »معهد 
»الموساد«،  الخارجية  االستخبارات  لجهاز  السابق 
يوسي كوهين، أوضح في مؤتمر استضافته صحيفة 
مسافة  على  ليست  »إي��ران  أّن  بوست«  »جروزاليم 
تشرين   12( ن��ووي��ة«  أسلحة  أي  إنتاج  من  قريبة 

األول/ أكتوبر 2021(
 كما مّهد »معهد راند« لمحاربة سردية اإلفراط في 
القرار  صّناع  بتحذير  الحرب  طبول  ودق  التشاؤم 
أن  ينبغي  »ال  ن��ووي  لسالح  إي���ران  ح��ي��ازة  أن  م��ن 
المرموق  المعهد  وأضاف  بها«.  مسلّماً  فرضية  يمّثل 
والنافذ بتوجهاته لدى النخب السياسية والعسكرية 
إلى  تقود  ال��م��ب��ررات  بعض  نجد  »رب��م��ا  األميركية 
عدم  خيار  إلى  تلجأ  قد  أيضاً،  إي��ران،  ب��أّن  االعتقاد 
المرئي،  المستقبل  في  أقله  النووية،  األسلحة  حيازة 
ما  في  المتحدة  الواليات  ق��رارات  عن  النظر  بصرف 
يخّص العقوبات وربما لفترة أطول بعد انتهاء العمل 

باالتفاق« )28 حزيران/ يونيو 2021(.
كوهين  يوسي  تصريح  يفّسر  المراقبين  بعض 
)المتناقض مع مزاعم نتنياهو المتكررة بقرب امتالك 
توّصل  عدم  على  يرتكز  بأنه  ن��ووي(  لسالح  إي��ران 
تزويد  يمكن  ن��ووي  رأس  تصنيع  تقنية  ال��ى  إي��ران 
اّن  ويزعمون  به،  اإليرانية  الباليستية  الصواريخ 
على  يعمل  كان  اغتياله  تّم  الذي  زادة  فخري  الجنرال 

تطوير هذه التقنية.
 وأسدى المعهد نصيحة فريدة للمفاوض األميركي 
يقّدمه  قد  لما  بحذر  قدماً  والمضّي  »بالحكمة  للتحلّي 
من حوافز لطهران، وعدم اإلفراط في مكافأتها بوعود 
بأن ال تتجاوز عتبة )الالعودة( قد ال ترمي إيران للقفز 

عنها« أصالً.
 في شّق التقنية العسكرية الصرفة، تسود مشاعر 
االطمئنان بين القادة العسكريين األميركيين »لتفّوق« 

أسلحتهم النووية والصواريخ العابرة للقارات ونظم 
تحسينات  م��ن  عليها  أدخ��ل  وم��ا  ال��ج��وي،  دفاعها 
وتطويرات قتالية منذ الحرب الباردة، وذلك في سياق 

اإليرانية«. الباليستية  »التصدي للصواريخ 
 يشير أولئك إلى قدرات نظام الدفاع الجوي األميركي 
زي��وس«،  »نايكي  الباليستية،  للصواريخ  المضاد 
من  الستينيات  عقد  ف��ي  البنتاغون  ط��ّورت��ه  ال��ذي 
للصواريخ  الحربية  الرؤوس  »لتدمير  الماضي  القرن 
ال���رؤوس  واع��ت��راض  السوفياتية«،  الباليستية 
تبلغ  تفجيرية  بقوة  عالية،  ارتفاعات  على  الحربية 
في  األحدث  الدفاعية  للنظم  وكذلك  طن.  كيلو   400
القادرة  »اإلسرائيلية«،  وامتداداً  األميركية،  الترسانة 

على اعتراض الصواريخ الباليستية اإليرانية.
علم  في  العالية  التقنية  التحديات  إلى  استناداً   
الواليات  فيها  تتفّوق  والتي  الباليستية،  الصواريخ 
الحرب  إب��ان  الهائلة  استثماراتها  بحكم  المتحدة 
األخ��رى،  القوى  أن  فالمرّجح  بعدها،  وم��ا  ال��ب��اردة 
فرط  صواريخ  تقنية  لتطوير  تتجه  إي��ران،  فيها  بما 
12 مرة على  صوتية، بما يفوق سرعة الصوت بنحو 

األقل.
الفرضيات األميركية أعاله لم يجِر اختبارها عملياً 

للجزم بصحتها أو صدقيتها، لكن استناداً إلى ما تقدم 
من معطيات، فإنها تلقي بعض الضوء على »مغزى« 
تصريح مدير »الموساد« السابق، يوسي كوهين، بأن 
قنبلة/  إنتاج  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  ليست  إيران 
المراكز  بعض  استنتاجات  تدعمه  ن��ووي،  س��الح 
النافذة في صنع القرار األميركي، وتحذيرات البعض 

اآلخر من االستمرار في عقلية الحرب الباردة.
استئناف  عن  اإلع��الن  تّم  األخيرة،  الساعات  في 
وطهران  واشنطن  بين  النووية  المفاوضات  جولة 
المقبل،  األس��ب��وع  ب��روك��س��ل،  ف��ي  األخ���رى  وال���دول 
في  النظر  إع��ادة  من  األول��ى  المرحلة  انتهاء  »بعد 
اإليراني،  الرسمي  التصريح  بحسب  المحادثات«، 
القريب«  المستقبل  في  »نتيجة  إلى  التوصل  مؤكداً 
سلمية  على  آخر  دليالً  يقّدم  ما  الحالية،  الجولة  في 
موافقة  ضوء  على  خصوصاً  النووي،  إيران  برنامج 
للطاقة  الدولية  الوكالة  تفتيش  ف��رق  على  إي��ران 

النووية. النووية لمنشآتها 
بسلسلة  تغليفه  تّم  الحقيقي  األميركي  الموقف 
وزير  تصريح  أبرزها  مبّطنة،  وتهديدات  تصريحات 
أيام  بضعة  قبل  بقوله  بلينكن  أنتوني  الخارجية 
إن  أخ��رى  خيارات  في  للنظر  استعداد  على  »نحن 

في  ماضون  )لكننا(  الراهن،  مسارها  إيران  ُتغّير  لم 
االعتقاد بأّن الديبلوماسية هي الخيار األشّد فاعلية«. 
وصّرح بحضور نظيريه »اإلسرائيلي واإلماراتي« بأن 
لتعزيز  االنتظار  فترة  إيران  واستغلت  ينفذ،  »الوقت 

برنامجها النووي بأساليب متعددة«.
ما يستطيع المرء استش��رافه من تل��ك التصريحات 
واشنطن،  في  السياس��ية  األوساط  في  يترّدد  ما  هو 
أنظار  تركيز  ف��ي  م��اٍض  بايدن  جو  الرئيس  أّن  عن 
والتراجع  الص��ين  مواج��هة  على  ب��الده  استراتيجية 
الشرق  المباشر في قضايا  االنخ��راط  »تدريجياً« عن 
ما  آخ��ر  ب��أّن  القول  إل��ى  بعضهم  ويذه��ب  األوس��ط. 
يتمناه بايدن هو إقدام »إسرائ��يل« على عمل عسكري 
المنطقة  »إش��عال  شأنه  م��ن  وال���ذي  إي���ران،  ض��ّد 

بكاملها«.
في  للمباحثات  المرتقبة  السابعة  الجولة  ستكون 
اختباراً  النووي  االتفاق  إلى  العودة  بشأن  بروكسل 
في  الفعلية  لرغبتها  وكشفاً  بايدن،  إلدارة  حقيقياً 
ترامب.  إدارة  عليها  أقدمت  التي  العقوبات  كّل  رفع 
اختراق  لحدوث  الوحيد  السبيل  سيكون  اإلجراء  هذا 
مع  مشترك  تفاهم  أي  في  للبحث  والتمهيد  حقيقي 

إيران بشأن تطوير االتفاق .

{ د. ميادة إبراهيم رزوق 
م��روراً  البلطيق،  بحر  من  المنطقة  لمشهد  بانورامية  بنظرة 
ودول  ق��وى  إل��ى  القوقاز  وجنوب  قزوين  بحر  نحو  بأفغانستان 
المتحدة  الواليات  اللدودين  العدوين  وكأّن  المقاومة،  حلف  محور 
األميركية وروسيا االتحادية كالً مع حلفائه، خاصة بعد قمة جنيف 
2021/06/16  على رقعة شطرنج المنطقة  – بايدن« في  »بوتين 
يعيدون ترتيب أحجارهم وتنضيد ملفاتهم قبل الجلوس على طاولة 
التسويات الكبرى، والتي قد ُتحسم قبل الوصول إليها إذا تدحرجت 
الوقائع  وفق  حدوثها  نستبعد  شاملة،  كبرى  حرب  نحو  المنطقة 

والمعطيات لدى المحورين.
الخروج  مخطط  وضمن  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  ب��دأت 
بترتيب  جديد  استراتيجي  تموضع  بإعادة  آسيا  غرب  من  األميركي 
برئاسة  السابقة  األميركية  اإلدارة  عهد  في  األوراق  من  مجموعة 
وتطويق  االستقرار،  وزعزعة  الفتنة  نشر  يحقق  بما  ترامب  دونالد 
مشروع  وعرقلة  واالقتصادي،  الدبلوماسي  الحصار  وتشديد  إيران 
االحتالل  لكيان  القومي  األمن  وضمان  الصيني،  والطريق  الحزام 
اتفاقيات  »اب��راه��ام«،  اتفاقيات  مع  البداية  فكانت  الصهيوني، 
الخليجية  األنظمة  وبعض  الصهيوني  االحتالل  كيان  بين  التطبيع 
يوقع  ل��م  )ال��ذي  ال��س��ودان  إل��ى  باإلضافة  والبحرين  ك��اإلم��ارات 
ونقل  القرن،  صفقة  لسيناريو  استكماالً  والمغرب،  النهائية(  أحرفها 
بالسيادة  واالعتراف  القدس،  إلى  أبيب  تل  من  األميركية  السفارة 
على  الشرعية  إضفاء  بهدف  المحتل،  الجوالن  على  »اإلسرائيلية« 
وتصفية  الفلسطيني،  الشعب  وتطويق  الصهيوني،  االحتالل  كيان 
العربية  الرجعية  األنظمة  التي باتت عبئاً على  الفلسطينية  القضية 
فينبغي التخلص منها، باإلضافة إلى نسج تحالفات إقليمية بأبعاد 
أمامية  دف��اع  خطوط  بناء  بمحاولة  ترتبط  أخ��رى  استراتيجية 
لحماية األمن القومي لكيان االحتالل الصهيوني، ترتكز على التعاون 
ما  إذا  خاصة  والعسكري،  واالستخبارتي  التكنولوجي  والتنسيق 
قدرات  تطور  مواجهة  في  جوي  واعتراض  رصد  عمليات  تضمنت 
محور المقاومة على مستوى الطائرات المسيرة، وصواريخ »كروز« 
وغيرها وفق ما تؤكده التقارير »اإلسرائيلية«، وتعززت الحاجة إلى 
هذا المخطط، باإلضافة إلى قرار وزارة الدفاع األميركية »البنتاغون« 
بنقل »إسرائيل« من القيادة األوروبية للجيش األميركي »إيكوم« إلى 
القيادة المركزية »سنتكوم« التي تشمل الشرق األوسط، بما يسمح 
المطبعة  واألنظمة  الصهيوني  االحتالل  كيان  بين  التنسيق  بتطور 
بينها  من  »إسرائيل«  ل�  موالية  جماعات  وجهتها  لدعوات  استجابة 
مقرها  مجموعة  وهو  األميركي«  القومي  لألمن  اليهودي  »المعهد 
المتحدة  الواليات  بين  الوثيق  العسكري  التعاون  تدعم  واشنطن 
لألمن  اليهودي  المعهد  تقرير  أوضح  فقد  و«إسرائيل«،  األميركية 
عمليات  نطاق  ضمن  »إسرائيل«  وجود  أدى  حين  في  أنه  القومي 
مر  على  واضحة  متبادلة  منافع  إلى  أوروبا  في  العسكرية  القيادة 
التطرف  إيران وقوى  أولوية »سنتكوم« هي »مواجهة  فإن  السنين، 
في  شركائنا  »جميع  التقرير  وأضاف  األوسط«.  الشرق  في  األخرى 
مشتركة  نظر  وجهة  حول  يتحدون  إسرائيل  ذلك  في  بما  المنطقة، 
اإلبراهيمية  االتفاقيات  مثل  جريئة  خطوات  واتخاذ  التهديد،  لهذا 
إع��الن  عقب  االن��ض��م��ام  ه��ذا  وأت���ى  ت��ع��اون��ي«،  بشكل  لمواجهته 
السعودية في 5 كانون الثاني من العام الحالي اتفاقاً بدعم أميركي 
بإنهاء الخالف مع قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية 
وبالتالي  األميركية،  المركزية  القيادة  فيها  وتتمركز  المنطقة،  في 
األنظمة  بلدان  في  »إسرائيلي«  عسكري  بوجود  بدايًة  ذلك  سيتمثل 
االستخبارية،  الخاليا  أو  الشرطة  أو  الضباط  من  وفود  في  المطبعة 
في  المقاومة  لمحور  التصاعدي  المسار  استمرار  ضوء  في  وذلك 
فقدان  مقابل  العسكري،  وتقدمه  الجغرافي  نطاقه  اتساع  اتجاهين، 
إمكاناته  ودونية  االستراتيجي،  للعمق  الصهيوني  االحتالل  كيان 
رهانات  فشل  أيضاً  الحاجة  هذه  ضاعف  وما  مستوى،  غير  على 
إيران  في  النظام  إلسقاط  األميركية  الخطط  على  االحتالل  كيان 
ما  وهذا  المقاومة  محور  ساحات  باقي  في  الفشل  كما  إخضاعه،  أو 
»رئيس  كالمان  طال  اللواء  إيران«  جبهة  »قائد  تصريحات  تضمنته 
الشعبة االستراتيجية والدائرة الثالثة« لصحيفة »معاريف« بتاريخ 

الرغم من األثمان الثقيلة  على  أنه  المدهش  »األمر    2021/09/07
والكورونا،  الثقيلة،  األميركية  والعقوبات  اإليراني،  المواطن  على 
مع  الحرب  منذ  إيران  في  األصعب  الداخلي  االقتصادي  والحضيض 
تنفي��ذ  إلى  سع��يها  تواصل  أنها  إال  الثمانينات،  سنوات  في  العراق 
استراتيجيتها« متابعاً أن »محور المقاومة أخذ بالتوس��ع ويخوض 
التع��اون  هذا  أّن  وأضاف«  المدى«.  بعيد  استراتيجياً  تنافساً  معنا 
القدرات  تطور  مواجهة  في  إلسرائيل  الحماية  توفير  يستهدف 
العسكرية الصاروخية والجوية لمحور المقاومة«، متابعاً: »ماوراء 
ذلك، يص��بح لنا عمق، فدول��ة إس��رائيل صغيرة وليس لديها حالياً 
عم��ق، والصورة المعلوماتي��ة المسبقة تسمح له باالستعداد بشكل 
أّن  من  كالمان  وحذر  البعيدة«.  التهديدات  بمعالجة  وأيضاً  أفض��ل، 
الوج��ودي  التهديد  بمستوى  ليست  الدقيقة  الصواريخ  »تهدي��د 
الدقيقة  الصواريخ  أّن  إلى  ونّبه  عنه«،  بعيداً  ليس  لكن��ه  النووي، 
ليست حكراً على »حزب الله« في لبنان بل هي تهديد تراكمي يشمل 
القدرات  من  كبيراً  مخزوناً  إيران  لدى  بأّن  مقراً  الحرب،  ساحات  كل 
1000 كلم،  الصاروخية التي تتحول إلى دقيقة بمديات  تتجاوز ال� 
ولذلك  وسورية،  والعراق  اليمن  في  مماثلة  تهديدات  إلى  إضافة 
يتمكن  سبق  ما  ووف��ق  إي��ران،  ضد  المواجهة  قوس  توسيع  يجب 
إلى  قيود  بدون  العملياتي  الولوج  من  الصهيوني  االحتالل  كيان 
العرب  وبحر  األحمر  البحر  إلى  سفنه  إرسال  وبإمكانه  والبحر،  البر 

وحتى االقتراب من خليج عمان.
الستكمال  سلفها  نهج  على  الحالية  األميركية  اإلدارة  استمرت 
جنيف  قمة  بعد  متسارعة  وبخطوات  أجندتها،  أوراق  ترتيب 

»بوتين- بايدن« وفق التالي:
إنتاج  أع��ادت  أن  بعد  مذل  بمشهد  أفغانستان  من  انسحبت   �
»داعش« وتدعيمه وتعزيزه بنقل عناصر إضافية لرفده من سورية 
والعراق، لضمان نشر الفوضى وتقويض االستقرار األمني، خاصة 
هذه  فبدأت  أفغانستان،  في  الحكم  على  طالبان  حركة  سيطرة  بعد 
الحركة التكفيرية الوهابية »داعش« بتفجير المساجد والحسينيات 
لألبرياء في مسلسل متواصل، حيثما وجد  والمدارس وقتالً وذبحاً 
مسلمون من طوائف متعددة، لزرع الفتنة المذهبية بأجندة تديرها 
الواليات المتحدة لنشر اإلرهاب والفوضى بما يقوض شراكة الصين 
والطريق  الحزام  مبادرة  تخريب  على  ويعمل  المجاورة  الدول  مع 

بكامل فروعها، ويهدد دول الجوار بتمدد اإلرهاب إلى داخلها.
قواسم  تجمعهما  اللتين  وأذربيجان  إيران  بين  توترات  حدوث   �
»إسرائيلي«  وحضور  تركي  عبث  مع  ودينية،  واجتماعية  ثقافية 

للمايسترو األميركي: وفقاً 
األراض��ي  استخدام  منع  خ��الل  من  المنطقة،  عن  إي��ران  لعزل   �
اإليرانية لربط منطقة نخجوان ب�أذربيجان، وبالتالي قطع االتصال 
الحدودي بين إيران وأرمينيا، وبالتالي قطع إحدى طرق المواصالت 

بين إيران وأوروبا.
أذربيجان،  عبر  قزوين  ببحر  الناتو(  في  )العضو  تركيا  ربط   �
إلى  يؤدي  بما  قزوين،  بحر  حتى  الناتو  حدود  توسيع  وبالتالي 
إي��ران  بها  تسمح  لن  القوقاز،  منطقة  في  جيوسياسية  تغيرات 
وتعميق  المغامرة  بهذه  بالبدء  تركيا  الغربية  الشمالية  ولجارتها 

هذه التوترات.
على  »داع��ش«  تنظيم  من  وعناصر  »إسرائيلية«  قوات  تواجد   �
أذربيحان  يجعل  بما  إي��ران،  حدود  وعلى  األذربيجانية  األراض��ي 
باكو  من  حيث  إيران،  على  للتآمر  الصهيوني  للكيان  خلفية  ساحة 
استهدفت  »إسرائيلية«  هجمات  تمت  إيرانيين  لمسؤولين  ووفقاً 
محسن  البارز  النووي  العالم  واغتيال  اإليراني،  النووي  البرنامج 

فخري زاده.
مع  الحدود  طول  على  عسكرية  مناورة  إلى  إي��ران  لجأت  لذلك 
العودة  إل��ى  باكو  دف��ع  مما  خيبر«  »فاتحي  كلم  أذربيجان900 
مع  مهمة  اقتصادية  مشاريع  أذربيجان  لدى  حيث  الدبلوماسية، 
عبر  بالخليج  أذربيجان  تربط  التي  الحديدية  السكك  مثل  إي��ران 
مدينة أستارا، وكذلك خط النقل البري بين البلدين، واليبدو أن هذه 

التوترات ستصل إلى أماكن خطرة.
من  ولبنان  العراق  في  الفتن  ونشر  متفرقة  كمائن  زرع  محاولة   �
لتقليص  بيروت  في  الطيونة  ومجزرة  العراقية،  االنتخابات  خالل 

العراق،  في  الشعبي  والحشد  المقاومة  لتيار  السياسي  النفوذ 
أو تورطه  المقاومة  إلى نزع سالح  الله في لبنان، باإلضافة  وحزب 

في حرب أهلية.
األميركية  للهيمنة  المناهض  المحور  يحقق  الموازي  المقلب  على 
وحلف محور المقاومة تقدماً متسارعاً في كافة الميادين نذكر منها:

يزود  الذي  الشمالي  السيل  أنابيب  بخط  التجريبي  العمل  بدء   �
أوروبا بالغاز الروسي.

انتصارات  الشعبية  واللجان  الوطني  اليمني  الجيش  إنجاز   �
فجر  عمليتي  آخرها  المتتالية  العمليات  من  بمجموعة  ميدانية 
معظم  تحرير  استكمال  إلى  أدت��ا  اللتين  النصر  وربيع  االنتصار 
والماء،  والنفط  بالغاز  الموارد  مدن  شبوة  ومحافظة  مأرب  محافظة 

وبالتالي إضافة بعد اقتصادي للبعد العسكري بالتحرير.
اإلرهابية،  الجماعات  من  السوري  الجنوب  تحرير  استكمال   �
ومكانتها  الحيوي  ومداها  اإلقليمي  دوره��ا  إل��ى  سورية  وع��ودة 
الحظر  رفع  الدولي  اإلنت��ربول  بقرار  األمني  التنسيق  عبر  الدولية 
واألردن  مصر  مع  بالتنس��يق  االقتصادية  والبوابة  دمشق،  عن 
إحياء  وإع��ادة  الح��دودي،  جابر   – نصيب  معبر  وفتح  ولبنان، 
األردن��ية  والكهرباء  المصري  الغاز  ووصول  العربي،  الغاز  خط 
إلى لبنان عبر األراضي السورية، وكسر بعض من تفاصيل )قانون 
ثم  بانياس،  ميناء  إلى  اإليرانية  النفط  قوافل  وصول  بعد  قيصر(، 
األميركية  والبلطجة  للعنجهية  وواضح  صريح  بتحّد  براً،  بيروت 

و«اإلسرائيلية«.
تحرير  باستكمال  حلفائه  مع  السوري  العربي  الجيش  بدء   �
الشمال السوري من االحتالل التركي ومجاميع العصابات اإلرهابية 
التكفيرية التابعة له من خالل بدء المعركة من  مدينة سرمدة الني 
للقصف  تتعرض  لم  والتي  التركية،   – السورية  الحدود  على  تقع 
منذ سبع سنوات، وشمل القصف مقرات هامة لفصيل »هيئة تحرير 
وتد«،  محروقات  »شركة  اقتصادي  مقر  ومنها  اإلرهابي،  الشام« 
وبالتالي  لهم،  التابعة  الشرطة  وقيادة  نفوس  مركز  إلى  باإلضافة 
إدلب  في  تثبتها  أن  تركيا  سعت  التي  المؤسسات  كل  استهداف 
كبديل عن مؤسسات الدولة السورية، وأن أهم أهداف هذه العملية 
الشاذ  الوضع  وإنهاء  السوري،  الشمال  تتريك  رفض  العسكرية 

فيه. 
� عودة طهران في األسبوع المقبل إلى مفاوضات االتفاق النووي 
إيرانية وفق سياسة الخطوة بخطوة، والتي تبدأَ  في فيينا بشروط 

النفطية  خاصة  بالكامل،  العقوبات  برفع  األميركيون  يقوم  بأن 
والمالية، لتقابلها إيران بالعودة إلى االتفاق النووي وخفض نسبة 
أجهزة  إنتاج  وخفض   ،3،5% إلى   60% من  اليورانيوم  تخصيب 

الطرد المركزي،.... 
فصائل  خاضتها  التي  القدس«  »سيف  معركة  ذلك  كّل  وسبق 
معادلة  ماهية  كشفت  التي  للقدس،  نصرة  الفلسطينية  المقاومة 
قواعد  معادلة  تكريس  نحو  العنكبوت«،  بيت  من  أوهن  »إسرائيل 
قليلة  أسابيع  ومنذ  إقليمية«،  حرباً  تعني  »القدس  جديدة  اشتباك 
األبطال  األس��رى  نفذها  التي  جلبوع«  »سجن  الحرية  نفق  عملية 
األمنية  االحتالل  منظومة  هزمت  والتي  اعتقالهم،  إعادة  قبل  الستة 
مسار  في  جديدة  تحول  نقطة  وشكلت  واالستخبارية،  والعسكرية 

الصراع العربي الصهيوني.
عن  بوست«  »جيروزاليم  صحيفة  نقلته  ما  نذكر  الختام،  وفي 
أبيب  تل  خسارة  »إن  لودر  رونالد  العالمي  اليهودي  المؤتمر  رئيس 
الخطر  ضاعف  غ��زة  مع  المعركة  في  عالمياً  الصريح  التضامن 
أّن  إال  العام،  الرأي  خسارة  أهمية  وعلى  إسرائيل«،  على  الوجودي 
الداخل  في  االنقسام  ليس  »إسرائيل«  وجود  يهدد  الذي  االنقسام 
»اإلسرائيلي« فقط بل في العالم كله، كما تحدث عن تراجع الوالء ل� 
»إسرائيل«، واختراق أعدائها لحلفائها األكثر إخالصاً لها في الواليات 
فرانتسمان  سيث  الكاتب  أيضاً  ماأكده  وهذا  األميركية،  المتحدة 
بعد  كبير  شعبي  دعم  إلى  وصلت  الفلسطينية  المقاومة  حركة  بأّن 
االحتجاجات  استهدفت  الذي  الوقت  في  غزة،  على  األخيرة  الحرب 
تنتقدها  مقاالت  ونشرت  البلدان،  من  العديد  في  »إسرائيل«  إدانة 
في  جهوداً  الصين  قادت  »كما  وأض��اف:  العالم،  أنحاء  جميع  في 
في  المتطرف  اليسار  أعضاء  واتهم  إسرائيل،  إلدانة  المتحدة  األمم 
الفصل  بممارسة  إسرائيل  المتحدة  الواليات  في  الديمقراطي  الحزب 
العنصري، ودعوا إلى وقف مبيعات األسلحة«، كما أكد تراجع دعم 
»إسرائيل« حتى بين المؤيدين الرئيسيين لها في الواليات المتحدة 

كاإلنجيليين.
»إجر  على  يقف  الصهيوني  االحتالل  كيان  يزال  ال  الخالصة،  في 
ال  لشهدائها  القادم  اللبنانية  المقاومة  انتقام  من  خوفاً  ون��ص«، 
محالة، وقد يقف اآلن على رجل واحدة بعد  توعد بيان غرفة عمليات 
حلفاء سورية  »بالرد القاسي« رداً على الغارات »اإلسرائيلية« على 
التنف  ومنطقة  األردن  سماء  عبر  انطلقت  التي  سورية  وسط  تدمر 

السورية المحتلة من األميركيين منذ خمسة أيام.  

المتعلقة بشتى  العلمية  »البناء«، أنشئت لتكون مساحة لألبحاث  صفحة اآلراء والدراسات في 
المواضيع ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.

الفكرية  اإلشكاليات  وط��رح  للحوار  مفتوحاً  مجاالً  تبقى  ال��دراس��ات  ه��ذه  لمثل  تتسع  إذ  وه��ي 

والسياسية وغيرها، تنشيطاً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية. علماً أن اآلراء التي ترد على 
مساحة الصفحة تعبّر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.

إال أنه انطالقاً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة 

وما أكثرها، والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع 
كان، كانت صفحة اآلراء والدراسات في »البناء« هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه 
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 s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« r�œ ¡U�Ë ¨WO{UI�« W�dC�U� ‰u�L�«
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 sOD�K� Ã—U�Ë q�«œ s�d�NL�«Ë Èd�_« nK� UNM� ¨WD�U{ WO�U��≈  UHK�Ë
 VF�Ë WK��� ÷—√ Ác� Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨åWJN�M�  U�bI�Ë WK��� ÷—√ „UM�Ë
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 W�U��« v�� œËb��« q�bF� Âu�d� q�bF� v�≈ W�—uNL��« W�Uz— Èb� ÁU��«
 eH���Ë   U{ËUHL�«  q�dF�  ö��  tFO�u�  Âb�  vK�  sOO�dO�_«  —«d�≈  q�  w�
 XH�  —bBL�«  sJ�  ¨å U{ËUHL�«  s�  t�U���«  v�≈  ÍœR�Ë  wKOz«d�ù«  V�U��«
 q�UIL�« w� ¨ U{ËUH� Í√ w� w�UM�K�« wL�d�« n�uL�« nFCO� «c�ò Ê√ v�≈
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 r�ò t�√ Î «b�R� ¨d�_« «c� ÊUO� w�  «b�u� w{UI�« V�J� vH� ¨ÂU�√ W�ö� …bL�
 WLJ�L�« Èb� W�uJ��« ÷uH� …—U�≈ UL�≈ ÆtO� œ—«u�« qJA�U�Ë —«d� «cJ� —bB�
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 W�uOD�« WIDM� w� XKB� w��«  «“«eH��ô« iF� r�— vK�Ë WOLK��« ‚dD�U�
 vK�√ s� hMI�« ’U�— w�— w�b��� ô «c� sJ� ¨s�d�UE�L�« iF� q�� s�
 l�F� ◊U�Ë_« X�œË ¨åW�«b� …—e�� »UJ�—«Ë ”Ëƒd�«  vK� WOM�_« ÕuD�
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 vK�_«  ¡UCI�«  fK�L�  WK�L�L�«  WOzUCI�«  WDK��«  …bN�  w�  —UDO�  dOB�
 UL�U�  ¨WO�UO��«  WDK��«  s�  Ì¡e��  ‰bF�«  d�“ËË  wzUCI�«  gO�H��«  W�O�Ë
 s� w�M��« i�d� Á—Ëb� Íc�« —UDO��« W�U�≈ ÎU�—u��œ lOD��� ô W�uJ��« Ê√

 Æåt�H� ¡UIK�
  W�uJ��« fOz— ¡«u�√ò ÊQ� Êu� —œUB� s� åw� w� Ë√ò …UM� —œUB� XKI�Ë

 Êö�d�« oH�« b�Ë ¨ W�—uNL��« fOz— l� ÊËUF��U� Î «b� WO�U��≈  w�UIO� VO��
 ô œuF�« W�d� …b�b� W�uJ�� ¨¡«—“u�« fK�� lL� vK� dO�_« ULN�UL��« w�
 w�UIO�  u�b�  ¨·U�  u��«  Ê√  s�  Êu�  fOzd�«  b�Q��  sO�Ë  ¨qODF��«  qL���
 œUIF�«  Âb�  r�—  vK�ò  t�√  v�≈  —œUBL�«  Ác�  X�{Ë√Ë  ¨åW??�—«“Ë  W�K��
 ¡«œu�  WLO�  „UM�  UL�U�  sJ�Ë  ¨qLF�  UNK�  WO�uJ��«  ÊU�K�«  Ê√  ô«  ¨W�uJ��«

Æå¡«—“u�« q�� lL��� s� u��« w�
 w�  W�—UAL�«ò  Ê√  v�≈  …UMI�«  V���   tK�«  »e�Ë  q�√  wzUM�  —œUB�  X�H�Ë
 …u�b�«  Êö�I�  ô  w�UIO�Ë  Êu�  fOzd�«Ë  ¨WIKF�  ¡«—“u??�«  fK�L�  W�K�  Í√
 ÂbF� dL��� ¡«—“u�« qL� Ê√ ô≈ ¨wFOA�« ÊuJL�« »UOG� ¡«—“u�« fK�� W�K��
 w�  —UDO��«  sO� s�ò ∫—œUBL�« X�U{√Ë ¨åU�–U��« V�� w��«  «—«dI�« qODF�
 w� q�œ ¡«—“u�« fK�L� Î «–≈ ¨ r�� œuK� Í—U�  WI�U��« W�uJ��« w� ‰bF�« d�“Ë

ÆåøfJF�U� ÂuI� ô «–ULK� ¨sOOF��«
 v�≈ w�«d�« Êu�UI�« W�—uNL��« fOz— œU�√ ÎUF�u�� ÊU� UL�Ë d�¬ bOF� vK�
 …œU�ù  ÊUL�d��«  v�≈  »«uM�«  fK��  ¡UC�√  »U���«  Êu�U�  œ«u�  iF�  q�bF�
 œd��   “ËU��  »U���ô«  Êu�U�  vK�  …b�b��«   ö�bF��«  Ê√  b�√Ë  ¨tO�  dEM�«
 ÆWK�IL�«  U�U���ô« vK� …b�«Ë …dL�Ë WOzUM���« …—uB� UN{d� r�Ë WO�u��«
 WOKLF�« ÷ÒdF�  U�U���ô« ¡«d�ù W�—u��b�« WKNL�« dOBI� Ê√ v�≈ Êu� —U�√Ë
 b�√Ë Æ…b� WO���u�Ë WO�UM� »U��_ Ÿ«d��ô« s� sO��U� ÂU��ù WO�U���ô«
 ¨sOLOIL�« dO� sO��UM�« qO��� WKN� d ÒBI� q�IL�« —«–¬ w�  U�U���ô« ¡«d�≈ Ê√
 s�d�U��  sOK�LL�  Ÿ«d��ôU�  w�UO��«  rNI�  W�—UL�  s�  rNMJL�  ÊËœ  ‰u��Ë
 nz«uD�«  lOL�  s�  WM�«u�Ë  ÎUM�«u�  10685  Âd��   ö�bF��«  ∫·U{√Ë  ÆrN�

Æ2022 —«–¬ dN� ‰uK� w� ÎU�U� 21?�« s� «uGK�� s� rN�uJ� »U���ô« o�
 ¨W�d�AL�« ÊU�K� W�K� v�≈  Íd� tO��   »«uM�« fK��  fOz— U�œ q�UIL�« w�

Æ »U���ô« Êu�U�  œ— ”—b� q�IL�« ¡U�ö��« ÕU��
 w�«dIL�b�«  ¡UIK�«  WK��  uC�  d���«  ¨Êu�UI�«  œ—  vK�  n�u�  ‰Ë√  w??�Ë
 VN� w�  U�U���ô« lCO� »U���ô« Êu�U� œ—ò Ê√ s���« u�√  ÍœU� VzUM�«
 w� W Ò���«  X�U� «–≈Ë  ¨…dO�_«  WO�UOM�«  W�K��«  w� tM� U�—c� U� «c�Ë `�d�«
 iOH��� UM�«d��«  vK� «uI�«Ë ¨jO�� q��U� »U���ô« s� W�dL� W�� ÊU�d�
 ‚UI���ô«  «cN�  fLK�  ô  qO�Q��«  l??z«—–  q�  jI��K�  ¨18  v�≈  Ÿ«d��ô«  s�

Æå°Í—u��b�«

 tH�u�  w�  v��  u�Ë  ¨UN��U�S�  tK�«  »e�  rN��  w��«  WK�Ëb�«  …dJ�
 q�«œ  s�  Ác�P�  W��UFL�  vF��Ë  UNHI�  X��  vI��  n�U�L�«
 s�  Âu�eL�«  oKI�«  s�  ÊuJ�  U�  bF�√  W��UML�U�  u�Ë  ¨UN�U��R�
 ÂUN�«  tO�u�  Ê_  ¨ÂUN�ô«  W�uF�Ë  i�b�«  W�uN��  ¨t�«bN��«
 s�  WO�NML�«  qI�Ë  oOI���«  b�«u�  q�  dOOG�  w�b���  tK�«  »e��
 t�_  ¨tK�«  »e�  ¡UHK�  UN�  o�ö�  w��«  ‰UL�ù«Ë  dOBI��«  W�œd�
 ¨‰UL�ù«Ë  dOBI��U�  rN�I�ö�  sJL�  tK�«  »e��  sO�ËR��  ô
 ¨W�ö�� ◊ËdA� «c�Ë ¨—U�H�ô« s� Îôb� dO�H��« W�œd�� »U�c�«Ë
 vK� ‰u�b�«Ë ¨W�—u� v�≈ UNKIM�Ë ¨ «d�M�« VK�� tK�« »e� ÂUN�«
 W�U���ô p�c� tK�« »e� ÂUO� Ë√ U�dO�H�� qOz«d�« ÂUO� WO{d�
 qOL�� w�U��U� ¨UN� W�U��« ¡UH��ô  «d�M�« s� wI��L�« s� hK���«
 Ê≈ ‰uI�« w�b��� «c�Ë ¨W�—UJK� bK��« i�dF� WO�ËR�� tK�« »e�
 q�eM�� «Ëd�√ s�c�« …UCI�«Ë ¨WMOH��« ‰U�œS� «Ëd�√ s�c�« …UCI�«
 ÊuF�U� r� ¨UNKO�d� Ë√ UNFO� lML� «Ëd�√ s�c�« …UCI�«Ë ¨ «d�M�«
 q�U�� d� s� ‰¡U��� tK�« »e� Ê√ U�{«Ë Ëb�� ULMO� ¨tK�« »e��
 ¡UC�  ÂU??�«  ‰u�L�U�  r�eOOL�Ë  rN��UL��  tOF�Ë  rN�  oOI���«
 ¡U�ƒdK�  W�—u��b�«  WO�uB��«  q�U��  vK�  dB�  ULMO�  ’U�
 œuN�  «œU�≈ vK� œUL��ô« tK�« »e� ÂUN�« w�b��� UL� ¨¡«—“u�«Ë
 Íc�«  eHK�L�«  WM�UA�«  ozU�  Ÿu�  s�  ¨rNC�œ  qN��  d��  —Ë“
 v�≈  Q�dL�«  s�  tK�«  »e??�  »U���   «d��  qI�  t??�≈  ‰uIK�  t�  ¡w??�
 “uH�«Ë UN{u�� tK�« »e� eN�� W�OC� p�– ÊuJO�Ë ¨»uM��«
 v�u�� ULMO� Î̈ UM�D� W�Ëb�« …dJ� nI� X�� t�LO� rOI� p�c� ¨UN�
 t��� s� tK�« »e� WK�UI� «uL�“ Íc�« nI��« «c� ◊UI�≈ t�uB�

Æ¡U�b��« ‰Ë√ bM�
 WOCI� tK�U��� Íc�« ¨“UG�«Ë jHM�«  «Ëd�� qB�L�« ÊQA�« w� ≠
 ¨W�ËUIL�« Õö� vK� r�N�K� Êu�dH��Ë …œUO��« ¡UO�œ√ q� W�œUO�
 ¨UNM�  …bOF��«Ë  W�ËUIL�«  s�  W��dI�«  V�M�«  s�  dO��  qGA�«  ULMO�
 ◊UIM�«  qO���  Ë√  ¨nKL�«  ‰u�  wK�«b�«  Ÿ«eM�U�  qB��   UOze��
 UNOK�  UN�—U�  s??�  Ë√  ¨WDK��«  ·«d???�«  sO�  ‰œU��L�«  w�UO��«
 j��«  Ë√  23  j��«  ¡«u�  ÁœUL��«  V�«u�«  j��«  WOCI�  ¨WFL���
 VKD�  Âu�dL�  29  j��«  XO���  Âb??�  Ë√  XO���  WOC�  Ë√  ¨29
 b�u�« ÂU??O??� ÊQ???� ÊËd????�¬ œd???�Ë ¨t??F??O??�u??� W??�—u??N??L??�??�« f??O??z— s??�
 WO�dO�_«Ë WOL�_« œu�u�« Èb�  jz«d��« Ÿ«b�S� ÷ËUHL�« w�UM�K�«
 WO�U� WO�u�U�Ë WOL�— WH� t� ÷ËUH��«  U�K� w� WOKOz«d�ù«Ë
 Q�K�  Ê√  sJL�  W�œU�√   «¡«d???�≈  Í√  s�  WO�UM�K�«   «Ëd??�??�«  W�UL��
 q�«u��«  qzU�Ë  qG�  Íc�«  ‘UIM�«  p�c�Ë  ¨‰ö��ô«  ÊUO�  UNO�≈
 v�≈ rO�d��« nK� ‰u� w�dO�_« ÀuF�L�« W�u� ‰u� w�UL��ô«
 Î ULOK��Ë WO�UM�K�« ‚uI��U� Î UD�dH� Ë√ Î UFO�D� t�U�I��« —U���«Ë ÊUM��
 Ác� q� s� Î «bOF� tK�«dB� bO��« Âö� ¡U�� ¨WOKOz«d�ù«  «¡ö�ùU�
 ÁdJM� ô Íc�« d�u��«Ë ¨WM�«d�« WOCI�« d�u� Î U�bN��� ¨s�ËUMF�«
 rNH�«u� j�d� ÊËbN���Ë ¨ ôU���« q� w� sO�—UAL�« s� b�√
  «Ëd��«  dOBL�  V�ö��«  s??�  ‰ö??�??�ô«  ÊUO�  lM�  WOHO�  u??�  ¨t??�
 ¨29 j��« q�«œ WF�«u�« Í√ ¨UNOK� Ÿ“UM�L�« o�UML�« w� W�e��L�«
 Ê√ œ«—√  qJ�U� ¨UNOK� oH�� WO{ËUH� W�O�� v�≈  q�u��« r�� v��
 WO�M��« q�U� w�dO�_« b�uL�« ‰U�I��« Âb� Ë√ ‰U�I��« Ê≈ ‰uI�
 29?�«  j� wM�� Ë√  Á—«b�≈ Âb�Ë Âu�dL�«  —«b�≈ Ë√  WOKOz«d�ù«
 qOz«d�≈  U�«uM�  Ÿœ—Ë  ÊUM��  o��   U�UL{  w�  ¨WOzUN�  …—uB�
 ‰UI�  ¨÷ËUH��«  WK�d�  w�  “UG�«Ë  jHM�«   «Ëd??�  vK�  bO�«  l{u�
 W�ËUIL�«  Ê≈ò  ¨UN�uI�  Ê√  ÁdO�  pKL�  ô  w��«  ¨qBH�«  WLK�  bO��«
 dD��«  …d??z«œ  w�  ÊUM��  jH�  Ê√  Èd�  U�bM�Ë  V�UML�«  X�u�«  w�

Æå”U�_« «c� vK� ·dB���
 U�Ë ¨WL�UH�L�« W�“_« nK� t�e��� Íc�« w�UL��ô« ÊQA�« w� ≠
 tK�«dB�  bO��«  e�—  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  ÷ËUH��«  t{dH�
  ôb�  «u���Ë  ¨WOK�uL��«  W�UD��U�  «u�d�  ¨s�ËUM�  W�ö�  vK�
 eO� v�≈ ÂUF�« qIMK� w�Ëb�« pM��« ÷d� «ËbO�√Ë ¨sOH�uLK� qIM�«
 w�  o�b�  s�Ë  ¨WOK�uL��«  W�UD��«  q�uL��  tK�u��  s�  Îôb�  …UO��«
 ô  WO�UL��«  W�—UI�  Êe���  UN�√  nA�JO�  W�ö��«  s�ËUMF�«  Ác�
 w� tK�« »e�� t�u� rC� Ê√ ô≈ Íb� Í—U�� »e� d��_ sJL�

ÆW��UDL�« W��«ËË ¨oOI���« WMJL� WOF�«Ë W�u�Ë√ U�—U���«
 bK��« c�√ d�d��� WOHzUD�« W�KF�« w� —u�_« l{Ë ÊËb�d� s�cK� ≠
 WMDOAK� WF�—c� wM�b�« Ê«uMF�« ÊuFC� s�c�« Ë√ ¨ÂU�I�ô« u��
 «uKBM�O�  rN��—U�O�  Êu�—c��  s�c�«  Ë√  ¨WO�bL�«  WO{d�  r�U�
 vLF� w��«  W�œUO��«   «—UF� ÊuF�d� s�c�«  Ë√  ¨rN�UO�ËR�� s�
 w�Q�  ¨W�ËUIL�«  Õö�  ô≈  Èd�  ôË  t�UL�√Ë  ‰ö��ô«  s�  UN�uO�
 ‚UH�ô« œb�� Íc�« u�  U�—UIL�« d�u� Ê≈ ‰uIO� tK�«dB� bO��«
 Ë√ U�uH�U�Ë ¨U�uC�—« Ë√ U�uK��√Ë UM�U�—UI� «uA�UM� ¨·ö��ô«Ë

ÆU�uL�U�

 (1¢U áªàJ) ...ôªMC’G §îdG

äÉHÉ°ùëdG âµHQCGh äÉfRGƒàdG âÑ∏b »àdG ICÉLÉØªdG : øª«dG

 l� WOLOK�≈ …uI� tK�« »e� œuF� qJ� UL� ¨s�dAF�«Ë b�«u�« ÊdIK� “d�_« Àb��« W�—u� vK� »d��« XKJ� ≠
 w��«  «—uD��« “d�√ ¨Ê«d�≈ œuL�Ë sOD�K�Ë sLO�«Ë ‚«dF�«  ôu��Ë W�—u� —UB��« l� o�«d� W�ËUILK� —u�� qJA�
  d�Ë WLzU� X�U�  ôœUF� ‰u� Ê«—Ëb� U�OI� pK�Ë Ác� sJ� ¨ U�UO��«  r�— U�d��Ë  U�“«u��«  W�UM� o�«d��
 W�KF�«  Ã—U�  s�  ¡U�  Íc�«  Àb��«  sJ�  ¨…u��  b�√   ôœUF�  ÃU��≈  UNKA�  vK�  V�d�Ë  ¨XKA�Ë  U�dOOG��  W�ËU��
 ÈuIK� W�bOKI��« W�KF�« Ã—U� s� …Q�UH� ¡U� t�√ t�«d�√ qJ� »dG�« dJM� Ê√ sJL� ô Íc�« ¨sLO�« ÁbN� U� u� W�bOKI��«

ÆŸ«dB�« UNF� —Ëb� w��«
 wK�� wML� V�ö� tK�« —UB�√ …u� rO��� w� »d��« qA� Ë√ ÕU�� ‰u� —Ëb�  UF�u��« nI� ÊU� sLO�« w� ≠
 kH�� WOK�� WO�UO� W�u�� Í√ w� ÎUJ�d� vI�� Ê√ t�UFKD� nI� ¨W�ËUIL�« Èu� W�UI�� ÎUF{«u�� Î «—uC� qJA�
  «uM� l��  ¡U�� ¨…bF� WE�U�L� —uB�L�«Ë tK�L� Íc�« ÊuJL�« wL��Ë ¨W�œUI�« WDK��« WKOJA� w� WB� t�
 …d�U� W�d� UN�√ tK�« —UB�√ W�d�  dN� bI� ¨ÊU����« Ã—U� s� ¡U�Ë Î̈UF�u�� sJ� r� U� WL� Ê≈ ‰uI�� »d��« s�
 —u��  w�  —dI�  s�d�  UNH�«u�  s�«uM�  X��  s�œUOL�«Ë   U�U��«  w�  sO�öL�«  bA�  vK�  …—œU�  ¨WOMLO�«   UE�U�LK�
 w� X�U� …dO��  «dzU�Ë WO��O�U� a�—«u� Õö� qOJA� vK� …—œU� WO�U�I�«Ë WOMI��«  UN�«—b�  dN�Ë ¨W�ËUIL�«
 …uI� tK�« »e� —uN� ‰œUF� «c�Ë ¨»bML�« »U� oOC�Ë dL�_« d���« s�Q�Ë ¨W�UD�« s�√Ë ZOK��« s�Q� WJ�LL�« …uI�«
 Ác� rCN� s�bIF� »dG�« ÃU��« b�Ë Î̈UF� 2006  “uL� »d� —UB��«Ë 2000  ÂU� d�d���« W�dF� ÂU�� w� …b�U�
 ô w��«Ë ¨ZOK��« UNK�L� w��« ¨“UG�«Ë jHM�«  «—u� WIDM� w� UNK�� rCNO� nOJ� ¨bF� UN� rOK��K� qB� r�Ë WIOI��«
 WOL�√ Î «dO�� XF�«d� U�bF� WOL�√ UN�uH� sJ� r� Ê≈ ¨‰ö��ô« ÊUO� s�√ vK� tK�« »e� dO�Q� s� WO�O�«d��« WLO� qI�

Æ»Ëd��« ÷u� vK� UN�—b� l�«d� q� w� qOz«d�≈
 ÊdIK� “d�_« w�O�«d��«uO��« dOG�L�« t�HB� WO�O�«d��ô«Ë WO�UO��«  «¡«dI�« w� d��√ …uI� dC�O� sLO�« ≠
 …—u��« —UB��U�  UL�—Ë ¨2006 – 2000 w�U� sO� ÊUM�� w� W�ËUIL�« œuFB� ô≈ tNO�A� sJL� ô ¨s�dAF�«Ë b�«u�«

Æ1979 ÂU� WO�«d�ù«

äÉHÉ°ùëdG âµHQCGh äÉfRGƒàdG âÑ∏b »àdG ICÉLÉØªdG : øª«dG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Thirteenth year /Saturday / 23  October 2021
 2021 ‰Ë_« s�dA�  23 Ø X���« Ø …dA� W��U��« WM��«

 ¨sOO�O�«d��ô«  sO��U��«  œb�  `�B�  Ê√  ÊUM��  w�  œUJ�  
 ¨s�dEML�«Ë  ¨¡«d���«Ë  ¨WO�O�«d��ô«   U�«—b�«  åV�UJ�åË
 œbF�«  ‚uH� ¨sOO�UL�«Ë ¨sO�œUB��ô«Ë ¨sOO�UO��«  sOKK�L�«Ë
 ÆU�dO� Ë√ …b��L�«  U�ôu�« Ë√ sOB�U� Èd�� W�Ëœ w� œu�uL�«
 Ê√  vK�  Êu�d��  ¨UMOK�  ÊuKD�  s�c�«  s�  b�bF�«  WK�U�  ÒÊ≈  –≈
 w�  w�UB��«  r�bI��«  ÚÊ≈  rNÒLN�  ô  Æ¡w??�  Òq�  w�  «u�Òb���
 n�u��  s�  ¨r�dEM�  s�b�UAL�«  WO��U�  ÒÊ√  UL�U�  ¨sÒOF�  ‰U��
 vK� t�u�ËUM�� Íc�« Ÿu{uLK� rNKOK�� ÊU� ÚÊ≈Ë ¨t�u�uI� UL�
 s�  p�c�  ÆW�b�«  s�  bOF�Ë  ¨jDA�«Ë  WG�U�L�«  s�  dO��  V�U�
 Òq� w� Í√d�« ¡«b�≈Ë ¨qOK���«Ë Y�b�K� Î «bOF� »U�c�« w� œÒœd��
 ¨W�œUB��ô«Ë  ¨WO�U�uK�b�«Ë  ¨WO�UO��«  lO{«uL�«  s�  ¨¡w�
 ¨W???�—«œù«Ë  ¨WOM�_«Ë  ¨W�dJ�F�«Ë  ¨WO�UL�«  lO{«uL�«  v??�≈
 ÍdJ�F�« qOK���« w� Á«d� ÆWO�O��«Ë ¨WOzUCH�« v��Ë ¨WOLKF�«Ë
 jOD���«Ë   UOKLF�«  …—«œù  nKJ�  ¨Ê«bOL�«  W�U�  w�  t�Q�Ë
 l�uL�« «c� s� qIM��Ë ¨¡UA� ULHO� ‘uO��« „d�O� ¨pO�J��«Ë
  UOKLFK� dHB�« W�U��« œÒb��Ë ¨w�UO��« —«dI�« c��� ¨d�¬ v�≈
 ôË  ¨tO�  …œU??�  ô  tM�  Àb���  Íc??�«  bK��«  ÊQ??�Ë  ¨W�dJ�F�«
 t�H� lC� uN� Æt� WO�O�«d��« ôË ¨jD� wL�«— ôË sOO�UO�
 »d��«Ë W�dFL�« r��O� ¨ UOKLF�« d�b� Ê«bOL�« w� bzUI�« t�Q�Ë
 ¨Ãd� ÊËœ s� Ÿu{u� ÒÍ_Ë ‰«R� ÒÍ_ e�U� u� ÆW�UA�« vK�
 ¨tO� ÷u�� Íc�« Ÿu{uL�« ÊU� u�Ë v�� t�H� s� o�«Ë u�

ÆÊuJ�« —«d�√Ë ¨ «d�L�«Ë ‰“ôe�«Ë d��U�_«Ë V�«uJ�U� j��d�
 s� Î «b�«Ë ÊuJ� Ê√ tOK� ¨ UO�O�«d��ô« s� Àb��� Ê√ b�d� s�
 ¨—u�_« dO�Ë ¨qO�UH��«Ë À«b�_«Ë lzU�u�« vK� oLF� sOFKDL�«
 WO�O�«d��ô«  wL�«—  s�  qL�  o�d�  sL{  Ë√  ÎU�ÒdI�  ÊuJ�  Ê√Ë
 —Ëb� U� vK� sOFKDL�« s�Ë ¨—«dI�« wF�U� s� ÎU��d�Ë ¨U� W�Ëb�
 ¨o�d� jz«d�Ë ¨qL� Z�«d�Ë ¨·«b�√Ë  U�UO� s� r�bK� w�
 o�dH�« «cN� d�«u�� U� l� ¨b�u� qL� “UN�Ë o�d� sL{ „d���Ë
 w�  l{u�  …dO��  WO�U�Ë  WO���u�   U�UJ�≈Ë   U�uKF�  s�
 rzö� w��«  WC�dF�« ◊uD��« r�d� bF� U� w� ÂuIO� ¨t�dB�
 ¨ÈbL�« …bOF��«Ë WD�u�L�«Ë W��dI�« UN�«b�√Ë UN�U�UO�Ë t��Ëœ
 W�b� U�cHM�Ë U�UM��� YO� ¨UNM� »UIM�« nAJ� ô ÎU��U� w��«Ë

Æs�b�b� ’d�Ë ¨W�U� W�d�Ë W�UM�Ë

 Íc�« u�Ë ¨qK�� ¨dEM� ¨UMOK� ÒqD� w�O�«d��« dO��� nO�
 U�Ë  ¨‰Ëb??�«   UO�O�«d��«  r�d�  s�  bK�  w�  —Ëb�  U�  ·dF�  ô
 ådOB���U�ò  ÂuI�Ë  ¨rN�UJ�  t�H�  lCO�  ¨»uFAK�  t�u�ÒO��
 v��  Æ÷—_«  vK�  ÁËcHM�Ë  t�Ëd ÒC��Ë  t�u�ÒO��  UL�  nAJO�
 U�bF�  √b��  ¨t�L�—  U�  cOHM�  s�  ‰Ëb�«  Ë√  W�Ëb�«  XN��«  U�  «–≈
 rN�Q�Ë ¨ÂeK� ô U� ÂËe� ÕdA� åsOO�O�«d��ô« s�dEML�«ò q�«u�
 VOBM��  ÊË√b�O�  ¨b�b�  s�  UO�UO�Ë√Ë  U�dO�√  …—U�  ÊuHA�J�
 vK� sOFKD�Ë ¨WIOL� W�dF� vK� «u�U� s�c�« r� rN�Q�Ë rN�H�√
 rNKOK��Ë rN��b� `�BO� ¨‰Ëb�« ÁcN� WC�dF�« WO�O�«d��ô«
 qzU�Ë  vK�  tFL��Ë  ¨n�B�«  w�  Á√dI�  W�ËdA�  W�«uD�Q�
 ¨tO�≈ XFL��« ÚÊ≈ ÎU�dJ� sL�� ô qOK��Ë Y�b� ÆWOzdL�« Âö�ù«

ÆtM� X{d�√ ÚÊ≈ n�Q� pKF�� s�Ë
 åÊËdEML�«åË  åÊuO�O�«d��ô«ò  UN�√  ¨l{«u��«  s�  ÎöOK�  
 ô ¨Áu�b� w�b� Ê√ ’UB��« V�U� Òq� «u�œË ¨åÊuKK�L�«åË
 ¡«—ü« s� Ò»œË ÒV� U� Íu�� ÿUJ� ‚u� w� rJ�H�√ «u Ò�e� Ê√
 fO�UI�Ë  ‰u�_  lC��  Ê√  ÊËœ  s�  ¨Z�«d��«  ¡qL�  ¨—UJ�_«Ë
 W�U���«  lO{«uL�«  ÒÊ≈  –≈  ÆW�{«Ë  WOMN�Ë  W�dJ�  j�«u{Ë
 ¨t�b�ËË  tM�Q�Ë  ¨VF�Ë  W�√  q�I��L�  j��d�  w��«  WIO�b�«
 …dE�  o�Ë  Z�UF�  Ê√  s�  Òb�  ô  ¨t�UO�Ë  ¨ÁdOB�Ë  ¨t�œUO�Ë
 ô ¨WIO{ W�œd� W�Ë«“ s� Z�UF� Ê√ ô ¨…œd�� WOLK� WO�u{u�

ÆWOB�� dE� WN�Ë ÈÒbF��
 bM���  «—uB��«Ë ¨ U��UFL�«Ë ¨ öOK���«  ÊuJ� U� Î «dO��
 …bOF�Ë  ¨WI��L�«  W�MA�L�«  W�œdH�«  n�«uL�«Ë   UOHK��«  v�≈
 U�  «c�Ë  ÆrOK��«  dJH�«Ë  ¨oDML�«Ë  ¨l�«u�«Ë  ¨WO�u{uL�«  s�
 ÊËR� w� åqK�L�«åË åY�U��«åË åw�O�«d��ô« qK�L�«ò qF��
 ¨ U�DL�  ÂbDB�  ¨W�dJ��  Ë√  WO�U�  Ë√  W�œUB��«  Ë√  WO�UO�

ÆUNM� vMG� u� dH� w� lI�Ë
 WO�UO��«  Z�«d��«  v�≈  ÊuFL��L�«Ë  ÊËb�UAL�«  Áb�d�  U�
 ¨œÒd���«Ë WOF�«u�« s� dO�J�« ¨s�dEML�« s� ¨U�dO�Ë WOKOK���«Ë
 ¨ŸU�b�ô«Ë ¨W�UL��«Ë jDA�« s� qOKI�«Ë —u�ú� WOLKF�« …dEM�«Ë
 vK� ÎU�UH�Ë ¨rN� ·UH���ô« Âb�Ë ¨s�b�UAL�« ‰uIF� ÎU�«d��«

Æås�dEML�«åË åsOKK�L�«ò WO�b�
o��_« sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë*

 18 Ë 17 Ë 15 œ«uL�«Ë ¨ U�u�DL�« Êu�U� s� 83 Ë 80 Ë 91 œ«uL�« ÂUJ�« ¡u{ w� t�√ WO�UM�K�« W�U�B�« Í—d�� W�UI�  d�–
 W�uM��« W�UIM�« W�“«u� w� dEMK� W�œU� …—Ëœ bI� v�« W�œUF�« WO�uLF�« WOFL��« W�UIM�« fK�� u�b� ¨W�UIMK� wK�«b�« ÂUEM�« s�
 ÁÒbF� Íc�« Í—«œù« d�dI��« WA�UM�Ë ¨w�UL�« l{u�«Ë UN�U�U�� s� ‚ËbMB�« sO�√ ÁÒbF� Íc�« w�UL�« d�dI��« WA�UM� bF� U�—«d�≈Ë

 ÆWO�“U��« w� W�UIM�« e�d� w� ÎU�U�� …d�UF�« W�U��« 2021 w�U��« s�dA� 1 tO� l�«u�« sOM�ô« —UN� p�–Ë ¨d��« sO�√
 WO�uLF�« WOFL��« bIFM� v�Ë_« …—Ëb�« w� rN�«d��« ‰b� «ËœÒb� s�c�« sOK��L�« ¡UC�_« s� WIKDL�« W�d��_« d�«u�� r� «–≈Ë
 29 a�—U�� WO�uLF�« WOFL��« bIFM� …—Ëb�« Ác� w� YK��« W�d��√ d�«u�� r� «–≈Ë ÆWO�U� …—Ëœ w� 2021 w�U��« s�dA� 15 a�—U��

 Æ¡UC�_« s� dC� sL� WO�u�U� d��F� W��U� …—Ëœ w� 2021 w�U��« s�dA�

 œU��ô«Ë  W�œUB��ô«   U�ON�«  wD�  vK�  W�d��«  q�«u��
 Ÿu��_«  œU��ô«  ÒdI�  w�  l Ò�u�  ¡UI�  bIFÔO�  –≈  ¨ÂUF�«  w�U ÒLF�«
 W�—UAL� …Òd��« sNL�«  U�UI�Ë W�œUB��ô«  U�ON�« lL�� q�IL�«
 UL�  ¨bO�d�  ‰—U??�  w�UL��ô«  ÍœU??B??�??�ô«  fK�L�«  fOz—
 VO�� W�uJ��«  fOz— l� œU��ô«Ë  U�ONK�  ¡UI�  „UM� ÊuJO�
 —u�_« …œU�“ ‰u� W�—U��«  U�UIM�« ¡«u�√ w� tF{u� w�UIO�

ÆUN�UI�K�Ë
 ÁdC� ¨ÂUF�« w�U ÒLF�« œU��ô« ÒdI� w� f�√ ŸUL��« bI Ô� ÊU�Ë
 VzU�  ¨dOI�  bL��  o�U��«  d�“u�«  W�œUB��ô«   U�ON�«  fOz—
 ÊUM�� q��Ë  ËdO� w� W�«—e�«Ë W�UMB�«Ë …—U���« W�d� fOz—
 s��  t�zU�  ¨dL�ô«  …—UA�  w�U ÒLF�«  œU��ô«  fOz—  ¨bN�  qO��
 Y��Ë  ÆdI�  ÍbOL�  s�b�«  bF�  œU��ö�  ÂUF�«  sO�_«Ë  tOI�
 w�U ÒLF�« œU��ô«Ë W�œUB��ô«  U�ON�« sO� W�öF�« w� ÊuFL��L�«
 Òq� w� W�œUB��ô«  U�UDI�« nK��� w� ‰UÒLF�« ŸU{Ë√Ë ÂUF�«

ÆWM�«d�« ·ËdE�«
 œU��ô«  sO�  l Ò�u�  ¡UI�  „UM�ò  dOI�  ‰U�  ¨ŸUL��ô«  d??�≈Ë
 Ÿu��_«  …Òd��«  sNL�«   U�UI�Ë  W�œUB��ô«   U�ON�«Ë  w�U ÒLF�«
 w�UL��ô«  l�«u�«  w�  Y��K�  W�uJ��«  fOz—  l�  ¡UI�Ë  q�IL�«
 ULO�  ôË  WK�UF�«  WI�D�«  vK�  t�«dO�Q�Ë  œö��«  t�  ÒdL�  Íc??�«
 ¨qIM�«Ë WO�—bL�« `ML�«Ë WO�UL��ô«  UL�bI��«Ë —u�_« Ÿu{u�
 u� rKF�« Ê_ W�—bL�« Ã—U� w�UM�� b�Ë „UM� ÊuJ� Ê√ ŸuML� –≈

ÆåbK��« vK� WE�U�L�«
 fOzd�« »U���U� ¨¡UÒM��« —«u��« v�≈ U�u�œò ‰UI� dL�_« U Ò�√
 åd�RL�«  WM��ò  w�  Î «dL��  ¡UIK�«  ÊuJ�  Ê√  q??�¬Ë  ÆÎ «—u??�  dOI�
 …—Ëd{  WM�K�«  Ác�  œUIF�«Ë  bN�  qO��   U�ON�«  q�L�  W�—UAL�
 ’U��« ŸUDI�« w� w�U��ù« qLF�« qOFH�Ë WK�UF�« WI�D�« W�«—ù
 q�  w�  WOMH�«  WK�UF�«  bO�«Ë   «d���«Ë  qO�U�d�«  …d��  n�u�

ÆårN�UC�uF� vK� ÿUH��«Ë ‰ULF�« ·UB�≈Ë ¨ ôU�L�«
 ÊuJ� Ê√Ë W�uJ��«  l�  «¡UIK�«  qOFH� …—Ëd{ò vK� œÒb�Ë
  U�ON�«  l�  —ËUA��U�  W�U�  24  —«b??�  vK�  w�uJ��«  qLF�«
 ÊuJO�Ë  ¨ÊQA�«  »U��√  ÂUF�«  w�U ÒLF�«  œU��ô«Ë  W�œUB��ô«
 W�—U��«  U�UIM�« ¡«u�√ w� tF{u� W�uJ��« fOz— l� ¡UI� UM�

ÆåUN�UI�K�Ë —u�_« …œU�“ ‰u�
 vK� qIM�« i�uF� »U���U�ò  ÊUO� w� V�U� dL�_« ÊU�Ë
 v�� ¨ÂUF�«Ë ’U��« sO�UDI�« w� ÎUO�u� …dO� n�√ W�� ”U�√
 t�U��«u�  ÂUOI�«Ë  tKLF�  ‚U���ô«  s�  n�uL�«Ë  q�UF�«  sJL��
 ¨ U�Ëd�L�«  —UF�√  vK�  WO�—UJ�«  …œU�e�«  bF�  ÎWK�U�  WOHO�u�«

ÆåW�œUB��ô« W�d��« s� vI�� U� jOAM�Ë ¡UO�≈ …œU�ùË
 WKI��L�«  `�UBL�«Ë  ÂUF�«  ŸUDI�«  ·UB�≈  …—Ëd??{ò  b??�√Ë

 ŸUDI�«Ë WO�uJ��«  UOHA��L�«Ë  U�bK��«Ë W Ò�UF�«  U��RL�«Ë
 ‚ËbMB�«Ë s�b�UI�L�«Ë s�b�UF�L�«Ë wMNL�«Ë wL�d�« wLOKF��«
 …b�U�� rN�M� d�� ÊUM�� Êu�eHK�Ë w�UL��ô« ÊULCK� wM�u�«
 Ê√  vK�  WK�U�  WM�  …bL�  t�u{UI��  V??�«—  q�  s�  q�U�  dN�
 Êu�U�� sL� W�b��« W�UN�  UC�uF� w� …b�U�L�« Ác� V���Ô�
 …œU�“Ë `ML�« Ác� qLA�Ë o�D�Ë ¨…d�H�« Ác� ‰ö� b�UI��« v�≈

ÆåUNO� s�b�UI�L�«Ë W�dJ�F�« „ö�_« q� ÎUC�√ qIM�« i�uF�
 ZzU�M�  UN�Ëd�Ë  d�RL�«  WM��  œUIF�«  WOL��  vK�ò  œÒb�Ë
 d�_«   UI�K�Ë  —uDA�«Ë  —u�ú�  v�œ_«  Òb��«  l�—  w�  WO�U��≈
 W�dN�  «b�U�� vK� rN�uB�Ë ’U��« ŸUDI�« w� sOK�UFK�
 wM�u�«  ‚ËbMBK�  ÎUOL�—  UNM�  Õ]dB�  ¨ÂUF�«  ŸUDI�U�  …u??�«
 i�uF� »U���« …œU�≈Ë ¨‰u�_« V��� w�UL��ô« ÊULCK�
 `ÓML�« tML{Ë Æ‰Æ‰ 3900 WBML�« dF� √b�� vK� W�b��« W�UN�
 …dO�J�« …—U���« sO�uLCL�« i�uF�� ¨UNM� ÕÒdBL�«  «œU�e�«Ë

ÆåWOM�u�« WKLF�« —UON�« s� W��UM�«
 qIM�« ŸUD�   U�UI�Ë  «œU��« fOz— sK�√ qB�� ‚UO� w�Ë
 ÊuJO� Í—U��« 27 q�IL�« ¡UF�—ô« Âu� Ê√ò  fOK� ÂU��   ÍÒd��«
 lOL�  vK�  sOIzU��«Ë  ÍÒd��«  qIM�«  ŸUDI�  åÂU??�  VC�  Âu??�ò
  U�UI�Ë  «œU��« ŸUL��« bF� fOK� ‰Q�Ë ÆåWO�UM�K�« w{«—ô«
 «–UL� ÁUOL�«Ë W�UD�« d�“Ëò dL�_« W�—UA�Ë  ÍÒd��« qIM�«  ŸUD�
 W�OH�  vK�  …dO�  n�√  sO��  WG�U��«Ë  …dO�J�«  …œU�eK�  d�d���«
 Í√ „UM� fO� Ê√ ÎU�uB� ¨”UMK� b�bN� tO� p�öJ� ¨s�eM��«
 WODHM�«  UI�AL�« —UF�√ VO�d� ‰Ëb� s� Àb��� w�u�U� h�
 Æ‰Æ‰ 300¨000 s� d��√ s�eM��« W�OH� dF� wMF� «–U� ¨— Òu���

ÆåVFAK� ‰ô–≈ w� UM�√d�Ë
 sO�UÒ��  ÂUF�«  w�ULF�«  œU��ô«Ë  qIM�«  ŸUD�  ÊU�  bI�ò  ‰U�Ë  
 Á—Ëb�  ÂUOI�«  s�  tMOJL��  ŸUDI�«  «c�  r�b�  UM�ËdAL�  UM�bI�Ë
 ¨VFA�«  U�� q� s� œËb�L�« q�b�« ÍË–Ë »U�d�« qI� w� wM�u�«
 Æ‰Æ‰ 240¨000 “UG�« …—Ë—U� Æ‰Æ‰ 270¨000   Ë“UL�« W�OH�

ÆåvH� t��uJ�� ‰uI� Ê« VFA�« «c� vK�Ë gMD� VFA�«Ë
 dF�  XO���  √b��   U��UFL�«  Ê√ò  d���U�  dL�ô«  Àb��  r�
 s�eM��« w��OH� s� W�UCL�« WLOI�« vK� W��dC�« ¡UG�≈ ¨—ôËb�«
 ‰U ÒLF�«  s�  sOK�L�  „«d�≈Ë  W�uJ��«  l�  ¡UÒM�  —«u�  ¨ Ë“UL�«Ë
  U�dA�«  W��«d�  ¨ U�Ëd�L�«  —UF�«  VO�d�  ‰Ëb�  WM��  w�
 w�  W�Ëb�«  ‰u�œ  ¨ U�Ëd�L�«  dJ���  w��«Ë  jHMK�  …œ—u��L�«
 sO�UDI�«  w�  —u�_«  w�  dEM�«  …œU�≈  »u�Ë  ¨ U�Ëd�L�«  ‚u�
 Î̈UO�u� Æ‰Æ‰ 100¨000  qIM�« ‰b� ÊuJ� Ê√ vK� ’U��«Ë ÂUF�«

ÆåWM� …bL� ’U��«Ë ÂUF�« ŸUDIK� w�U{≈ V�«— ¡UD�≈

øjQôëªdG áHÉ≤æd ájOÉY á«eƒªY á«©ªL

πÑ≤ªdG »fÉãdG øjô°ûJ øe ∫hC’G »a

… qôÑdG π≤æ∏d zΩÉY Ö°†Z Ωƒj{ AÉ©HQC’G
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

درد�صة �صباحية

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
albinaa.News@gmail.com  البريد اإللكتروني

التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 

تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم« - صدرت في بيروت عام 1958

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

بطولة الأندية الآ�صيوية بالتايكواندو

برونزية للمون ل�صال عبر األك�صندر حبيقة

برونزية  ميدالية  كلغ(  ال68  تحت  )وزن  حبيقه  ألكسندر  الســال  المون  نــادي  العب  أحــرز 
في  للعبة  االيراني  االتحاد  استضافها  التي  بالتايكواندو  العاشرة  اآلسيوية  األندية  بطولة  في 

العاصمة االيرانية  طهران. 
كما نال النادي اللبناني كأس افضل روح رياضية وتسلّمه مدرب نادي المون السال الماستر 
فرزاد عبدالله من رئيس االتحاد االيراني سّيد بوالدكار . وكانت بعثة نادي المون السال شاركت 
في البطولة اآلسيوية وضّمت بطل العالم االيراني الماستر فرزاد عبدالله )مدرباً( ورالف حنينه 
68 كلغ( ومارك زينون )وزن تحت الـ  63 كلغ( وألكسندر حبيقة )وزن تحت الـ   )وزن تحت الـ 

74 كلغ(.

الفيفا يعلن موعد قرعة اأوروبا

الموؤهلة اإلى مونديال قطر
للتصفيات  األوروبية  المواجهات  تحديد  قرعة  أن  »الفيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
التمهيدية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ستجري في مدينة زوريخ السويسرية يوم 26 تشرين 

الثاني المقبل. 
العشر  المجموعات  من  وصيف كل  فيها  بما  منتخبا   12 أوروبا  في  الفاصلة  األدوار  وستضم 
في مرحلة التصفيات األولى، وسيكون المركزان المتبقيان من نصيب أفضل فائزين بدوري األمم 
من  األول  الدور  في  والثاني  األول  المركزين  على  يتحصال  لم  حال  في   2021-2020 األوروبية 

تصفيات قطر 2022. 
وسيتم بعد ذلك تقسيم الدول إلى ثالث مجموعات من أربعة منتخبات مع وجود دور نصف 
من  بالمجموعة  العشرة  الفائزين  إلى  الثالثة  وسينضم الفائزون  منها،  كل  في  ونهائي  نهائي 

الجولة األولى لتمثيل أوروبا في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم.
 وكانت الدنمارك وألمانيا قد ضمنتا تأهلما إلى مونديال قطر، وسيتم تحديد بقية الفائزين في 

المجموعة بين 11 و16 تشرين الثاني.

الروسي  ــدوري  ال جوائز  توزيع  حفل  أقيم 
مباراة  بــدء  قبل  الماضي،  للموسم  الممتاز 
الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري 
ومضيفه  الروسي  لوكوموتيف  بين  األوروبــي 

غلطة سراي . 
وحــصــل يــــوري ســيــمــيــن مــــدرب فــريــق 
لوكوموتيف السابق على الميدالية الفضية التي 
بدوره منحها للجماهير. واقترب المدرب البالغ 
أر  لملعب »أرينا  الجنوبي  من المدرج  عاما   74
تلقفها  التي  الفضية  بالميدالية  وألقى  دي«  زد 
للفريق  السابق  المدرب  وبرر  صغير.  مشجع 
ألنهم  للجماهير  الميدالية  »أعطيت  تصرفه: 
دعموا الفريق! لقد عبروا عن مشاعرهم من أجل 

الفريق«. مضيفا: »أنا أحبهم كثيرا«. 
غالطة  أمــام  المباراة  وخسر لوكوموتيف 

سراي بهدف وحيد سجله أكتيورك أوغلو. 

إلى  رصيده  سراي  غلطة  رفع  الفوز،  وبهذا 
المجموعة  ترتيب  صدارة  إلى  وصعد  نقاط   7
عند  لوكوموتيف  رصيد  توقف  فيما  الخامسة، 

نقطة يتيمة في المركز الرابع. 
الحالي  الــفــنــي  الــمــديــر  ويــعــّد ســيــومــيــن 
المخضرمين  المدربين  من  لفريق روستوف، 
اإلشراف  له  سبق  حيث  الروسي،  الــدوري  في 
واليــات  ــع  أرب في  موسكو  لوكوموتيف  على 
-2009  ،2005-1992  ،  1990-1986(
الفريق  مع  وتّوج  و2020-2016(،   ،2010
وكــأس  مناسبات،  ــالث  ث فــي  ـــدوري  ال بلقب 

روسيا ست مرات. 
المنتخب الروسي  تدريب  سابق  تولى  كما 
ألندية  إضــافــة  األوكـــرانـــي،  كييف  وديــنــامــو 
روسية مثل دينامو موسكو وأنجي وموردوفيا 

سارانسك وغيرها من األندية.

بعثة التحاد اللبناني لل�صباحة

اإلى البطولة العربية في اأبو ظبي

غادرت بعثة منتخب لبنان للسباحة الي أبو ظبي )االمارات العربية المتحدة(  قبل ظهر أمس 
 . الجاري  األول  27 تشرين  24 ولغاية  التي ستقام من  العربية   البطولة  الجمعة للمشاركة في 
وتألفت البعثة من أمين سر االتحاد فريد ابي رعد )رئيساً(،  فرنسوا غطاس )مدرباً وطنياً( ومن 

الالعبين:
ـ جاد غزيري الذي سيشارك في سباقات50 متر و100 متر و200 متر صدر و200 متر فردي 

متنوع.
ـ أحمد صفية الذي سيشارك في سباقات 50 متر و100 متر ظهر و100 متر و200 متر متنوع.

ـ تالين مراد التي ستشارك في سباقات 50 متر و100 متر و200 متر ظهر و50 متر فراشة.
التي  كباره  سيمون  السّباحة  األميركية  المتحدة  الواليات  من  قادمة  بالبعثة  وستلتحق 
200 متر ظهر و200 صدر. وعلى هامش  و  200 متر و400 متر متنوع  ستشارك في سباقات 
العربي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  رعد  ابي  فريد  العام  األمين  سيشارك  البطولة، 
االتحاد  ممثالً  ظبي(  أبو  »هيلتون«)  فندق  في  الجاري   األول  تشرين   24 يوم  سينعقد  الذي 

اللبناني.

اأخبار الالعبين والأندية
زريق  أحمد  اللبناني  النجم  واصــل  ـ 
مع  األردنية  المالعب  في  التألق  مشوار 
لتحقيق  قـــاده  حيث  الــوحــدات،  فــريــق 
اذ   )0-2( سحاب  فريق  على  جديد  فوز 
سجل الهدف الثاني في اللقاء الذي جمع 
من  األخيرة  قبل  ما  المرحلة  في  الفريقين 
فريق  حافظ  الفوز  وبهذا  الــدوري،  ختام 
الوحدات على حظوظه بالتتويج باللقب 
برصيد  الثاني  المركز  في  بقي  حال  في 
الرمثا  عن  نقطتين  وبفارق  نقطة(   44(

المتصدر، والذي يواجه اختباراً صعباً في المرحلة األخيرة يتمثل بلقاء فريق الجزيرة، فيما يقابل 
فريق الوحدات فريق البقعة وهو يحتاج للفوز مقابل تعادل أو خسارة منافسه فريق الرمثا ليحرز 
لقب بطولة الدوري األردني لهذا الموسم. يذكر، أن عقد إعارة الالعب زريق من فريق العهد لفريق 

الوحدات سينتهي الشهر المقبل.
ـ أكد مصدر موثوق في نادي االنصار أن قضية الالعب يوسف بركات مع النادي قيد المتابعة 
ان  »اعتقد  المصدر  وتابع  تسلكها،  أن  يجب  التي  والطبيعية  الصحيحة  األطر  ضمن  والمعالجة 
الموضوع على طريق الحل وال يوجد مشكلة كبيرة فيه على ما اعتقد ولم يصل إلى طريق مسدود، 
وما يؤشر لذلك هو أن الالعب بركات يواصل تمارينه كالمعتاد مع الفريق، كما أنه يتابع عالجه 
من اإلصابة التي يعاني منها في عضالت أسفل المعدة مع طبيب الفريق خليل موسى الذي يشرف 

على عالجه ويواكبه كما كل الالعبين بشكل منتظم ودائم.
ألمانيا في إجازة لمدة  إلى  ـ غادر لبنان أمس مدرب فريق االنصار روبرت جاسبرت متوجهاً 
أسبوع وذلك لإلطمئنان على عائلته والعودة إلى بيروت، ليواصل عمله في إعداد وتحضير فريقه 
للمقبل من المباريات واإلستحقاقات، خصوصاً وان فريقه فاز بالثنائية المحلية الموسم المنصرم 
وهو يدافع عنها ويحتل حالياً المركز الثالث برصيد )سبع نقاط( خلف شباب الساحل والعهد في 

صدارة سلم الترتيب العام للفرق.

أيها األحـراُر فـيكـْم وحـدكـْم 
َيـْبتـدي األرقى وَيفـْنى األرذُل

أيها األحـراُر ثـوروا وافعـلـوا 
روا الطغياَن والعاَر اغسلوا َدمِّ

ْت بها َمـزِّقـوا األفـكـاَر إْن َحلَـّ
فـْتـَنُة األْهـواِء والَوْهـَم اقـتلـوا

حاربوا األدياَن إْن صارْت إلى 
أْحـَقـِر الغايـاِت َجْهـالً تـنـزُل

واْهُجروا العاداِت والفكَر الذي 
ليَس في اْسـِتْمـرارِه ُمستـقـبـُل

وارفضوا استيراَد ما ال ينبغي
إنَّ في اسـتـيـرادِه ما ُيخـجـل

َسـفِّهـوا اآلداَب إْن في روِحها
من ُبـذوِر الَشـرِّ َشـراً ُتـْرِسُل

غادروا األْجساَد إن فيها انتهى 
َعـْبـقـُر اإلْبـداِع حتى َتْعـدلـوا

أْمُسـنا واليـوَم واآلتي ُســدى 
إْن بـقـيـنا في َغـَبـاٍء نعـمـُل

لـْم يعـْد في القـوِل نفـٌع بعـدما 
اً ُيذهـُل صارت األقـواُل ِغـشَّ

صارعـوا إْن ِشْئُتُم َنْيـَل الُعلى
للُعلى َدْرُب الصراِع الموِصُل

شاعر قومي مقيم في البرازيل

نافذة �صوء

نــداُء الحياة
{ يوسف المسمار 

الم�س�ألة الفل�سطينية…

ونق�ط على الحروف )3(

{ يكتبها الياس عّشي

)...(
شيء آخر...

تحّول الموت إلى موت مّجانّي، ففي كّل يوم يسقط عشرات القتلى في 
فلسطين، ويكتفي اإلعالميون بتعميم الخبر، وإحصاء عدد الضحايا. لقد 
نسينا بأّن من يستشهدون هم بشر، وأّن لهم حّقاً في الحياة، وأنهم ليسوا 
طرائَد يباهي الصيّادون بقنصها، وأن من حّق العالم أن يقف ضّد القاتل. 
ولكن لو تأّملنا ما يجري، ولو قسنا ذلك بميزان العقل، لوجدنا أّن العالم من 

حولنا فقد ثقته بنا، وعاب سكوتنا، واتهمنا بالنرجسية َثّم راح يهزأ منّا. 
ما هو الحّل؟

والقانون،  اإلنسان  احترام  وفي  الصراع،  منطق  إلى  العودة  في  الحّل 
مدنّي  مجتمع  وفي  الكتب،  مصادرة  عن  والكّف  اآلخــر  ثقافة  نشر  وفي 
يكون المواطنون فيه متساوين كأسنان المشط بغّض النظر عن انتمائهم 

الديني، أو المذهبي، أو العرقي، أو الفكري. 

في ت�صّرف اإن�صاني غير م�صبوق مدرب يتخلى عن ميداليته لم�صجع

2021 األول  تشرين   /  23/ السبت 
Saturday / 23 / Octobor 2021
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