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إّن أعظم بلية حلّت باألمة الس��ورية 
نتيجة لعصور التقهق��ر واالنحطاط 
بعامل فق��دان الس��يادة القومية هي 
بلية األمراض النفس��ية واالنحطاط 
المصال��ح  وقي��ام  المناقب��ي 
الخصوصية والغايات الفردية مقام 

مصلحة األمة والغايات القومية.
سعاده

تفحص  م��ن  أب��ع��د  ت��ذه��ب  مناقشة  قضيتنا  ليست   -
للصاروخ  وجيشه  االحتالل  كيان  قّدمها  التي  الرواية 
ال���ذي ب��ل��غ م��ف��اع��ل دي��م��ون��ا، وال��ت��ي ت��ق��ول إن���ه ص���اروخ 
إح��دى طائرات  انزلق وهو يالحق  دف��اع ج��وّي س��ورّي 
نتحدث  أن��ن��ا  تفترض  ال��رواي��ة  وه���ذه  االح��ت��الل.  جيش 
300 كلم.  ع��ن ص���اروخ دف���اع ج��وي ب��م��دى ي��زي��د ع��ن 
الجيش  لدى  موجوداً  ليس  أنه  يفترض  الصاروخ  وهذا 
 200 أس  ال�  صاروخ  فمدى  المقاومة،  وقوى  السوري 
160 كلم أفقياً ومدى  الذي تحّدث عنه جيش الكيان هو 
أفقياً وصواريخ أس  صواريخ ال� أس 300 هو 100 كلم 
400 مداها هو 250 كلم، إال إذا كان تفسير جيش الكيان 
يرتكز على استخدام صواريخ مطّورة من شبكة ال� أس 
400 من طراز )40N6(، الذي يصل مداه الى 400 كلم 
أفقياً، وفي هذه الحالة يكون مجرد استخدام الصاروخ 

حدثاً بحد ذاته.
- في التعامل مع الغارات التي يشنها جيش االحتالل 
مدة  خ��الل  ثابتاً  ب��ات  ال��س��وري��ة،  العاصمة  ج��وار  على 
من  ط��ائ��رات  بواسطة  يغير  االح��ت��الل  جيش  أن  طويلة 
الجوية  الدفاعات  إسقاط  منذ  السورية،  األج��واء  خارج 
الدفاعات  وأن   ،2017 ع��ام   ،16 اف  لطائرة  السورية 
السورية كانت تحصر تعاملها مع الصواريخ وتستثني 
اس���ت���ه���داف ال���ط���ائ���رات ال��م��غ��ي��رة م���ن خ�����ارج األج�����واء 
العودة  على  االحتالل  جيش  يجرؤ  لم  وفيما  السورية، 
النتهاك األجواء السورية، تخّطت سورية قاعدة حصر 
الطائرات  الس��ت��ه��داف  وص���والً  للصواريخ  استهدافها 
محدودة،  بمرات  السورية  األج��واء  خ��ارج  من  المغيرة 
ألن  سياسياً،  ق���راراً  يترجم  التخطي  ه��ذا  ان  يعني  م��ا 
وخارج  للطائرات  والتصدي  شيء  للصواريخ  التصدي 
األجواء السورية شيء آخر. وعندما تستهدف الطائرات 
احتمالين،  بين  فاألمر  السورية  األجواء  خارج  المغيرة 
أن تسقط الطائرة، أو أن يواصل الصاروخ سيره حتى 
نقطة  ت��ح��دد  اإلط���الق  ووج��ه��ة  وينفجر،  ال��ن��ه��ائ��ّي  م���داه 
بتحكم  تتم  ب��ل  أب���داً،  عشوائية  ليست  وه��ي  االن��ف��ج��ار، 

دقيق من جهة اإلطالق.
ان  األول  لهما،  ثالث  ال  احتمالين  بين  إذن  األم��ر   -
ص����اروخ دف����اع ج���وي ت��ع��ّم��دت س���وري���ة إط���الق���ه نحو 
المحتلة،  فلسطين  سماء  ف��ي  وه��ي  المغيرة  ال��ط��ائ��رات 
ف��الح��ق��ه��ا وب��ق��ي ي���واص���ل س��ي��ره ن��ح��و دي��م��ون��ا حيث 
انفجر، وهو في هذه الحال من طراز مطّور وحديث من 
مزدوج،  سياسّي  قرار  وبخلفيّته   ،400 إس  صواريخ 
بمالحقة  وقرار  حديثة،   400 بتظهير وجود شبكة أس 
وصوال  السورية،  األجواء  خارج  من  المغيرة  الطائرات 
يعلم  الكيان،  عمق  مدى  في  الصاروخ  انفجار  لفرضيّة 
ن��ق��ط��ة انفجار  ال���ص���اروخ ت��رج��ي��ح  ب��س��ه��ول��ة م��ن أط��ل��ق 
مثلثاً  ال��ق��رار  فيصير  دي��م��ون��ا،  أج����واء  ف��ي  ص��اروخ��ه 
الثاني  واالحتمال  ومفاعالتها،  ديمونا  تعنيه  ما  برمزية 
االراضي  من  أطلق  باليستي  أرض  أرض  ص��اروخ  أن��ه 
السورية نحو منطقة قريبة من مفاعل ديمونا في رسالة 
مباشرة تقول إن المفاعل بات هدفاً مشروعاً لصواريخ 
سورية ومحور المقاومة رداً على االعتداءات المتكررة، 

والرسالة ليست عادية وال عابرة في هذه الحالة.
)التتمة ص6(

 �ساروخ ديمونا

لي�س حدثًا عابراً 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

�ساروخ �سوري اإلى ديمونا... القبة الحديدّية من ورق... الر�سالة تهّز خيط العنكبوت 

�ضندوق التحويالت الأ�ضود بيد القا�ضية عون اأمام التفتي�ش الق�ضائّي اليوم 

الحريري من الفاتيكان لإطالق النار على بعبدا... والغمز من »التوّجه �ضرقًا«
كتب المحّرر السياسّي 

عجزت  ال��ذي  السوري  بالصاروخ  أم��س،  كله  العالم  انشغل 
رواية جيش االحتالل عن تقديم سردّية مقنعة حوله. فالحديث 
عن  حديثاً  الخبراء  حسب  يستدعي  ج��وّي  دف��اع  ص���اروخ  ع��ن 
أن  يفترض   400 أس  ال���  شبكة  م��ن  حديث  ط��راز  م��ن  ص���اروخ 
سورية ال تملكه وظهوره وحده يكفي لصناعة حدث كبير، ألن 
مدى الصاروخ الذي قامت عليه رواية جيش االحتالل هو 160 
 300 عن  تزيد  ال��ص��اروخ  قطعها  التي  المسافة  بينما  فقط  كلم 
من  المغيرة  للطائرات  بصواريخها  سورية  مالحقة  ومبدأ  كلم، 
حدث  بذاته  المحتلة  فلسطين  وف��وق  السورية  األج���واء  خ��ارج 
ستذهب  مالحقته  ووج��ه��ة  ال��ص��اروخ  م��دى  أن  ومعرفة  آخ��ر، 
قرار  دون  من  تحدث  ال  وكلها  ثالث،  حدث  ديمونا  فوق  إلى  به 
سياسّي كبير أرادت عبره القيادة السورية فرض تغيير بقواعد 
وتوجيهها  جديدة  حديثة  صواريخ  امتالكها  بتظهير  االشتباك، 
على الطائرات في سماء فلسطين المحتلة، والهدف إسقاط طائرة 
الفرضية،  هذه  استبعاد  تم  إذا  أما  ديمونا.  سماء  في  تفجير  أو 
يعني  وهذا  أرض،  أرض  صاروخ  هو  المنطقي  الوحيد  فالبديل 
رسالة بالستية لمحور المقاومة وسورية في قلبه، بأن مرحلة 

الرد على االعتداءات قد بدأت.

القبة  أن  األول��ى  خالصتين،  ذل��ك  كل  ال��ى  يضيفون  الخبراء 
250 كلم،  الحديدية التي اخترقها الصاروخ على مدى أكثر من 
كثيراً  قادته  تشدق  ال��ذي  االحتالل  كيان  وأن  ورق،  من  ظهرت 
تهتّز  كما  اهتّز  قد  فيها،  للنصر  وضمانهم  للحرب  بجهوزيتهم 
الكيان  العنكبوت بصاروخ واحد فكيف بما يسّميه قادة  خيوط 

بشتاء الصواريخ؟
القاضية غادة عون،  لبنانياً، الحدث أمس واليوم ال يزال عند 
ما  بمضمون  المتصلة  المعلومات  حول  إجماع  هناك  بات  التي 
بأنها  مكتف،  شركة  مكاتب  من  إليها  وصلت  التي  الداتا  كشفته 
ال����دوالرات،  لمليارات  ت��ّم��ت  ال��ت��ي  للتحويالت  أس���ود  ص��ن��دوق 
أعمال  ورج��ال  الدولة،  في  كباراً  وموظفين  سياسيين  وتخّص 
نافذين ومصارف. واليوم تذهب القاضية عون الى مواجهة مع 
بحق  وشكوى  المعطيات،  هذه  وبيدها  القضائي  التفتيش  هيئة 
مدعي عام التمييز ومراجعة أمام مجلس شورى الدولة لقراره، 

الذي طلب إليها مجلس القضاء األعلى االلتزام به.
سعد  ال��ح��ك��وم��ة  بتشكيل  المكلف  ال��رئ��ي��س  أن��ه��ى  س��ي��اس��ي��اً، 
رئيس  عن  هناك  من  متحدثاً  الفاتيكان،  ال��ى  زي��ارت��ه  الحريري 
ما  الحكومة  بتعطيل  متهماً  بعبدا،  قصر  في  كسائح  الجمهورية 
)داالتي ونهرا()التتمة ص6( عون مترئساً االجتماع األمني بحضور دياب وعكر وفهمي  وقادة األجهزة األمنية في بعبدا أمس  

 �ساروخ في محيط ديمونا:

ما التداعيات؟

انفجر  كافة،  مستوياتها  على  »إسرائيل«  صدم  بشكل 
في  كلغ   200 م��ن  متفجراً  حربياً  رأس���اً  يحمل  ص���اروخ 
محيط مفاعل ديمونا في النقب بعد أن اطلق من سورية، 
الفلسطينية  األراض�����ي  ف���وق  ك��ل��م   200 م��س��اف��ة  ق��اط��ع��اً 
»اإلسرائيلي«  ال��ج��وي  ال��دف��اع  منظومة  متحدياً  المحتلة 
التي تعيش منذ  المنظومة  تلك  قبة فوالذية وسواها،  من 
أن  أسبوعين حالة جهوز واستنفار قصوى فرضت بعد 
اعتدت »إسرائيل« على أهداف إيرانية وسورية وتصّورت 
بأّن الرّد ال بّد آٍت ألّن المستهدف ال يمكنه السكوت على 
االشتباك  بقواعد  اإلخ��الل  شأنه  من  ال��ذي  التحّرش  ه��ذا 
وبين  العدو  بين  القائمة  االستراتيجي  الردع  وبمعادالت 

محور المقاومة.
بيد أنه من الالفت أّن العدو »اإلسرائيلي« وفي محاولة 
هو  ال���ص���اروخ  أّن  اّدع����ى  ال��ص��دم��ة  وق���ع  م��ن  للتخفيف 
صاروخ أرض – جو طائش أطلق من األراضي السورية 
شمال  أه��داف  على  تعتدي  كانت  »إسرائيلية«  طائرة  على 
ضّل  لكنه  السورية،  الضمير  منطقة  في  دمشق  شرقي 
إلى  ال��ط��ائ��رة وت��اب��ع م��س��اره حتى وص��ل  طريقه وأخ��ط��أ 
النقب على بعد 280 كلم من منطقة األهداف في سورية!؟ 
رواية إسرائيلية تبريرية وتخفيفية ليس من شأنها إال أن 
األشخاص    حتى  بل  فحسب  الخبراء  ليس  سخرية  تثير 
)التتمة ص6(

 العميد د. أمين محمد حطيط �

هاجم مجهولون رتالً عسكرياً تابعاً للجيش األميركي 
بالقذائف الصاروخّية، أثناء مروره في بلدة )البصيرة( 
بريف دير الزور الشرقي، بعد ساعات من استهداف رتل 

آخر قرب حقل العمر، أكبر حقول النفط في سورية.
نّفذه  ال��ذي  الهجوم  ف��إن  محلّية،  مصادر  وبحسب 
مجهولون فجر أمس الخميس، تلته اشتباكات باألسلحة 
حصيلة  على  شديد  تكتم  وجود  إلى  مشيراً  الرشاشة، 
مؤكداً  األميركي،  الجيش  جنود  صفوف  في  الهجوم 
)قسد(  تنظيم  مسلحي  من  عدد  وصول  ذاته  الوقت  في 
الميدانية  المشافي  إل��ى  األميركي  للجيش  الموالين 
جرت  التي  االشتباكات،  خالل  إصابتهم  إثر  له،  التابعة 
الرتل  استهداف  موقع  حول  طوق  بفرض  قيامهم  عقب 

األميركي.
مسلحي  أن  ال��زور،  دير  في  محلية  مصادر  عن  ونقل 
أمنياً  طوقاً  فرضوا  األميركي  لالحتالل  الموالي  التنظيم 
على عموم منطقة االستهداف، ومنعوا الدخول والخروج 
سماء  في  المروحّي  للطيران  كثيف  تحليق  وسط  منها، 

البلدة.
طويل  لوقت  بقي  األميركي  الرتل  أن  المصادر  وبّينت 
عند مدخل البلدة، قبل أن يدخل إلى )حقل العمر النفطي( 

شمال البلدة، الذي يسيطر عليه الجيش األميركي.
على  الصاروخي  الهجوم  »بعد  المصادر:  وأضافت 
في  ج��وي  إن���زال  عملية  األميركي  الجيش  ب��دأ  ال��رت��ل، 
جنوده  وق��ام  البصيرة،  بلدة  من  القريبة  الكسار  قرية 
في  )الصفا(  مسجد  إمام  باعتقال   - أولّية  كحصيلة   -
البلدة، عبد المجيد الغنام )أبو مصطفى( مع كامل أفراد 
عائلته، والشيخ أبو بالل إمام مسجد الطعس )عند مدخل 

البصيرة(، ومصادرة جواالت ومبالغ مالية من منزله«.
وتشهد المنطقة حالة من االستنفار األمني في صفوف 
القوات األميركية والمسلحين الموالين لها حتى الساعة، 
ومداخل  )الكسار(  قرية  في  منهم  كبير  ع��دد  نشر  مع 

)البصيرة(.

مجهولون  قام  )البصيرة(،  هجوم  من  ساعات  وقبل 
بتفجير عبوة ناسفة عند مرور قوات أميركية في اتجاهها 
)الشحيل(  بلدة  من  بالقرب  النفطي  العمر  حقل  نحو 
في ريف دير الزور الشرقي، من دون وقوع إصابات في 

صفوفه.

ضد  مجهولون  ينفذها  التي  العمليات،  وتتزامن 
تصاعد  مع  له،  الموالين  والمسلحين  األميركي  الجيش 
المنطقة،  في  لوجودهم  العربية  العشائر  أبناء  رفض 
والغاز  النفط  حقول  بنهب  الس��ت��م��راره  واس��ت��ن��ك��اراً 

السورية.

مفّخخات و�ضواريخ تالحق الحتالل الأميركي 

عند حقول النفط �ضرق �ضورية

وقائع من كوالي�س 

 اجتماعات فيينا

حول النووّي الإيرانّي

باريس - نضال حمادة
فيينا  في  المحادثات  من  الثانية  الجولة  انتهت 
متقّدمة  لمسات  وضع  إلى   1  +  5 ودول  إي��ران  بين 
الطاقة  وكالة  في  الروسي  السفير  سّماه  ما  على 
النهائي  النص  على  االتفاق  قبل  ما  مرحلة  الذرية 

لالتفاق.
التي  الورقة  بعض  على  »البناء«  حصلت  وقد 
رفع  حول  اإليراني  الوفد  إلى  األميركي  الوفد  قّدمها 

العقوبات، وهذه تفاصيل ما فيها...
الئحة  االي��ران��ي  ال��وف��د  األم��ي��رك��ي  ال��وف��د  سلم   �
العودة  حال  في  رفعها  يتّم  سوف  التي  بالعقوبات 

لالتفاق.
إّن هناك عقوبات لن يتّم رفعها  � قال األميركيون 
بالنسبة لإليرانيين، وسوف  وهي ليست ذات قيمة 

يتّم رفع العقوبات عن القطاعات التالية:
األلبسة، الصناعات الحرفّية، الصناعات الخفيفة 
الطبّية،  والصناعات  األدوي��ة  وغيرها،  بالستيكّية 
ضمن  للغرب(   ( للخارج  اإليرانيين  الطالب  بعثات 

اختصاصات محّددة،
النظام  عبر  التعامل  ومشتقاتهما،  والغاز  النفط 
قطاع  التقنية،  القطاعات  بعض  ال��دول��ي،  المالي 

السيارات.
التي  العقوبات  ودراس��ة  مراجعة  تتّم  وس��وف 
فرضتها إدارة ترامب في آخر سنة من حكمه ورفع ما 

هو غير قانونّي...
والتقنيات  األسلحة  ع��ن  الحظر  رف��ع  يتّم  ل��ن   
المبعوثين من  اإليرانّيين  الطالب  العالية واستقبال 

قبل الحكومة في الجامعات األميركّية.
تّم االتفاق على العودة لالجتماع األسبوع المقبل.

 بم�ساركة اأردوغان: »اإ�سرائيل« تتلقى 

دعوة تركّية ر�سمّية لح�سور موؤتمر

تركيا  من  رسمية  دعوة  الصهيوني  الكيان  تلقي  عن  الصهيوني،  نت«  »واي  موقع  كشف 
لحضور مؤتمر رسمي ترعاه الحكومة التركية، برعاية ومشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

الخارجية  الموقع اإلخباري لصحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، فإن وزير  وبحسب 
التركي مولود تشاووش أوغلو، وّجه الدعوة لوزير الطاقة الصهيونية يوفال شتاينتس، لتمثيل 
الكيان الصهيوني رسمًيا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي يعقد سنوًيا في يونيو/ حزيران 

المقبل، مشيًرا إلى شتاينتس يدرس الرّد بشكل إيجابي على الدعوة.
ووفًقا للموقع، فإن هذه محاولة تركية أخرى لتهيئة العالقات من جديد بين الجانبين، على 
خلفّية محاوالت سابقة لتجديدها من جانب الكيان الصهيوني، بعد أن بلغت ذروة األزمة في 

السنوات األخيرة حّدتها مع مسرحّية طرد السفير الصهيونّي من أنقرة.
وأعرب شتاينتس في عام 2018 عن موقف معتدل فيما يتعلق بالعالقات مع تركيا، وقال 
حينها إن لدى الكيان الصهيوني العديد من العالقات االقتصادية مع تركيا ولن نتمكن من قطع 

العالقات كاملة معها، وذلك بالرغم من تصريحات أردوغان القاسية.
وكان أردوغان حينها وصف بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة االحتالل بأنه مسؤول عن قتل 

أطفال فلسطينيين بدم بارد.
وفي بداية العام الحالي ترّددت أنباء عن تجّدد االتصاالت بين الجانبين من خالل قنوات 
جديدة  صفحة  وفتح  العالقات  عودة  تؤخر  »إسرائيل«  بأن  تركّية  اتهامات  رغم  وذلك  عدة، 
بسبب استضافة أنقرة لما وصفتها ب� »خاليا سرّية إرهابية تابعة لحماس مسؤولة عن سلسلة 

هجمات«، وهو ما تنفيه تركيا وتعتبرها اتهامات بدون دليل.

أردوغان وشتاينتس في مؤتمر عام 2016
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خفاياخفايا

قالت مصادر حقوقية إن وجهة التعامل مع القاضية 
غادة عون ستختلف بعدما أصبحت بحوزتها داتا 
التحويالت وما تضم من أسماء ومبالغ وأسرار. 

وتوقعت المصادر مساراً طويالً وبطيئاً لملفها 
القضائّي.

 ال�صراع على لبنان

يزداد �صعوبة على الفهم 

{ د. وفيق إبراهيم 
زعماء لبنان في أسفار خارجية ينتقلون بها من دولة الى أخرى، وال يستقرون 

في مكان واحد بما فيها دولتهم لبنان.
فهل هذا هرٌب من الحلول أم بحث عنها في أماكن سياسية ذات مكانة عالية 

بوسعها الدفع نحو تسويات حقيقية ألزمة تبدو للمتابعين من المستحيالت؟
كٌل من فرنسا وأميركا وروسيا  ان تتصارع  للتصديق  قابلة  فهل هي مسألة 
وإيران وسورية والسعودية ومصر على بقعة ارض ال تزيد عن 10456 كيلومتر 
مربع ليس فيها من عناصر الثروة ما يثير االهتمام العميق وال تتضمن موقعاً كبير 
األهمية عن سواه من البالد المجاورة وال تحتوي إال على قدر كبير من الشعر وبليغ 

النثر وحسن الهندام واالنبطاح أمام مختلف الدول ذات األحجام الكبيرة.
لكن ما يعاكس هذه الصورة هي تلك االشتباكات اليومية المتنقلة يومياً من 
زاروب في شرقي بيروت الى كوع في حي يميني بالغ في االختباء قرب البحر 

المتوسط.
يفتك  الحي  والرصاص  الكاتيوشا  بأسلحة  او  صاروخية  اشتباكات  انها 
باللبنانيين في كل مكان من تنظيمات شديدة التنظيم ال تنقسم فقط على أساس 
وهم  المسيحيين  بين  السياسية  الصراعات  باتجاه  تذهب  بل  الطائفي  الهوى 
يقتتلون فيما بينهم برعاية غربية مقابل اشتباكات بين قوى إسالمية تفرز بين 
واإلمارات  للسعودية  الوالء  شديدة  تنظيمات  مقابل  وإيران  لسورية  مناصرين 

ومصر.
أما الدروز فيصهرهم الوزير وليد جنبالط بحنان تاريخّي يرقى الى اكثر من 

اربع مئة عام.
فيذوبون في قصر المختارة التاريخّي من دون اي تفتيش عن قصور أخرى.

هذا هو لبنان الحالي الذي يوالي فرنسا وأميركا والسعودية واالمارات وإيران 
وسورية، وينقسم عسكرياً بين الفئات المذكورة سابقاً والمقتتلة برعاية القوى 

الخارجية تسليحاً وتمويالً وتغطية خارجية.
لحل  إمكانية  هناك  وهل  لبنان  ازمة  تذهب  اين  الى  السؤال  الى  يدفع  ما  هذا 

عناصرها وإعادة لبنان على األقل إلى ما كان عليه سابقاً.
هنا ترد اإلجابة السريعة باستحالة العثور على لبنان السابق الذي بدا في 
في  الفرنسي  االنتداب  من  بتغطية  مارونية  برعاية  الماضي  القرن  عشرينيات 

حينه.
في  وأصابت  األوسط  الشرق  منطقة  شهدتها  التي  السياسية  التطّورات  لكن 
الحاكمة  صيغته  على  فرضت  لبنان  كامل  به  والعسكرية  السياسية  تطوراتها 
ان تصبح مارونية سنية مع شيء من النفوذ الشيعي كان ينحو الى ان يصبح 

اساسياً كحال الصيغة المارونية – السنية.
إال ان تطورات المنطقة وكورونا والصراع األميركي الروسي الفرنسي السعودي 

اإليراني السوري فتح الصراع في بالد األرز على مصراعيه.
صراعات  الحقيقة  في  تعكس  العميقة  اللبنانية  الصراعات  هذه  أشكال  إن 
صفوف  في  والسعودية  وإيران  وسورية  واألميركيين  الفرنسيين  تضع  دولية 

متقابلة ببنادق لبنانية صرفة.
بين  تظهر  صرفة  مسيحية  لبنانية  أرض  على  وأميركا  أوروبا  تتقاتل  فكيف 
حزب  فيها  ويتصارع  أخ��رى،  وجماعات  العونّية  الجمهورية  رئاسة  معادلة 
المستقبل السعودي مع حزب الله القريب من سورية وإيران، هذه هي المعجزة 
وأميركية  واوروبية  لبنانية  هي  لبنان  أزمة  أن  بوضوح  تكشف  التي  اللبنانية 

وسعودية ومصرية وإيرانية وسورية.
المطلوب اذاً لحل أزمة لبنان اتفاق هذا الخارج السياسي الضخم على اساس 
والحريري  عون  جماعات  األقل  على  تتضمن  ان  يجب  الداخل  لحاجات  صيغة 
وأنصار حزب الله وحركة امل واال فإن هناك استحالة التمكن من حلول لالزمة 

اللبنانية التاريخية.
هذا عن البعد اإليجابي اما لناحية السلبية الواضحة حتى اآلن فهي ان هذه 
والداعم  الممّول  داعم  تلعب  بل  اللبنانية  لألزمة  حالً  تريد  ال  الخارجية  القوى 
والراعي ما يعني انها متواصلة حتى إشعار آخر على حساب مصالح اللبنانيين 
لهم  مسموح  وطن  داخل  مستمر  سياسي  لكيان  ووجودهم  الوطنية  وسيادتهم 

باالستمرار. وهي عملية تتطلب توافقات غربية وعربية وإيرانية في آن معاً.
قواه  فكل  اآلن،  حتى  اللبنانية  الحرب  مجريات  من  الواضح  الجانب  هو  هذا 
تتقاتل بعنف، فعسكرياً يندلع قتال بين العونية والجعجعية والكتائبية وسط 
اآلن  لم يرق حتى  إنما يدور قتال سياسي حاد جداً  الوطني  الجيش  صمت من 
لمستوى األعمال العسكرية بين المستقبل السني وأحزاب الشيعة وسط صمت 

من األحزاب الوطنية والجيش الوطني.
فهل يمكن لهذا الوضع ان يستمر؟ كورونا وما سببته من سبات في الصراعات 
الكبرى والصراع الدولي والعربي المتأثر بها يجنح لعدم تطوير أعمال القتال إلى 
إشكاالت دولية حادة وصارمة. وهذا يعني انه قد يحافظ على نمطيته الداخلية 
الصراعات  رهينة  لبنان  أزمة  فتبقى  المستمر،  الخارجي  بالدعم  انما  المحتربة 

الدولية إنما من دون أي حل يدفع بلبنان الى االستقرار حتى المقبول منه.
هذا القتال اللبناني الداخلي إذاً له رائحة حاجة الخارج الى اقتتاالت داخلّية 
الرعاية  إطار  في  السعودي  اإلسرائيلي  السورّي  اإليراني  الصراع  على  تؤثر 
األميركية الفرنسية السعودية وله أيضاً صيغة العجز عن العثور على صيغة 
أقليات  الى  تصل  قد  وربما  والشيعة  والسنة  الموارنة  مصالح  تأمين  بوسعها 

درزية كاثوليكية اخرى.
فهل هذا يعني أن الحرب الداخلية اللبنانية مستمرة؟

تستطيع  حتى  والداخلي  الخارجي  بالدعم  االستمرار  الى  تجنح  إنها  نعم 
الدول الكبرى والدعم اإلقليمي التوصل الى صيغة سياسية تحكم لبنان بمنطق 

المحافظة على مصالح العصبيات والدول الكبرى واإلقليمية.
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{ حسن حردان
ارتفع منسوب القلق في كيان العدو الصهيوني، مع توارد األنباء 
المتزامنة  العودة  على  اتفاق  الى  فيينا  مفاوضات  توصل  قرب  عن 
إلى  اإليرانية  اإلسالمية  والجمهورية  المتحدة  الواليات  قبل  من 
الصيغة  وهي   ،2015 عام  نص عليه  كما  النووي  باالتفاق  االلتزام 
تقوم  ب��أن  وتقضي  عليها  األخ��ي��رة  اللمسات  وض��ع  يجري  التي 
واشنطن برفع كّل العقوبات عن إيران والعودة إلى االلتزام باالتفاق 
وتأكد طهران من هذا االلتزام، وفي المقابل تقوم إيران بالعودة عن 
خطواتها التي اتخذتها بالتخلي عن التزاماتها بموجب االتفاق، اْن 
لناحية وقف التخصيب بنسبة 60 بالمئة والعودة إلى التزام نسبة 
الدولية  الطاقة  وكالة  لمفتشي  السماح  لناحية  أو  بالمئة،   3،67

بالعودة الى ممارسة عملهم في مراقبة البرنامج النووي.
هذا التطور أحدث صدمة وقلقاً داخل كيان االحتالل الصهيوني، 
المصغر،  الوزاري  المجلس  الكابينيت،  اجتماع  في  انقساماً  وأثار 
»إسرائيلياً«  اعتبر  ال��ذي  التطور  ه��ذا  مع  التعامل  طريقة  ح��ول 
»إسرائيل«  ب�  الضرر  يلحق  إيران،  أمام  أميركياً  تنازالً  يشكل  بأنه 
مجموعة  حّذرت  ولهذا  العربية...  الحكومات  بعض  من  وحلفائها 
»اإلسرائيلية«  االستخبارات  في  السابقين  المسؤولين  من  كبيرة 
والجيش وهيئات إنفاذ القانون، بايدن من التسّرع في إبرام اتفاق 

نووي مع إيران.
قالت  المستوى،  رفيع  مسؤول   2000 ضّمت  التي  المجموعة 
إيران يعّرض  التفاوض مع  إّن »التسّرع في  إلى بايدن،  في رسالة 

»إسرائيل« وحلفاءها العرب الجدد للخطر بشكل مباشر«.
صاغها  التي  الرسالة  أّن  بيكون«  فري  »واشنطن  موقع  وأف��اد 
أّن  على  واضحة  إشارة  ُتعّد  اإلسرائيلي«،  واألمن  الدفاع  »منتدى 
معارضة  في  متحدون  المنطقة  في  العرب  وحلفاءها  »إسرائيل« 
النووي.  االتفاق  إل��ى  أخ��رى  م��رة  لالنضمام  بايدن  إدارة  جهود 
مباشراً  تهديداً  ويعد  معيب  اإليراني  النووي  االتفاق  أّن  واعتبروا 

لالستقرار اإلقليمي...
لكن األسئلة التي تطرح في هذا السياق هي:

وقع  كما  النووي  االتفاق  إلى  العودة  واشنطن  قّررت  لماذا  أوالً، 
وفي  المنطقة  في  أميركا  لحلفاء  ضرراً  يشكل  انه  طالما   2015 عام 

المقدمة الكيان الصهيوني؟
وثانياً، لماذا يعتبر المسؤولون الصهاينة عودة العمل باالتفاق 
األنظمة  من  وحلفائه  الصهيوني  بالكيان  ض��رراً  يلحق  النووي 

العربية؟
االتفاق  لهذا  التوصل  على  ستترتب  التي  النتائج  هي  ما  وثالثاً، 

وفق الشروط اإليرانية؟
1 � اّن قرار إدارة الرئيس األميركي جو بايدن العودة إلى االتفاق 
النووي وقبول شروط إيران برفع كامل العقوبات بالتزامن مع عودة 
طهران لاللتزام بالمثل بنصوص االتفاق، حسب األنباء الواردة من 
أخرى  خيارات  اإلدارة  لدى  كان  لو  ليتّم  يكن  لم  فيينا،  مفاوضات 
ما  حسب  ايران،  أمام  التراجع  على  تقدم  واشنطن  اّن  بل  أفضل... 
يرشح من مفاوضات فيينا، نتيجة انسداد الخيارات األخرى أمامها 
ووصولها إلى قناعة بأّن خيار العودة إلى االتفاق وعدم االستمرار 
المفروضة  العقوبات  أو تجزئة رفع  في محاوالت الضغط لتعديله 
للسياسة  بالنسبة  س��وءاً  الخيارات  أق��ّل  يشكل  إنما  إي��ران،  على 

األميركية... لماذا؟
يجدي  يعد  لم  والعقوبات  الحصار  سياسة  مواصلة  خيار  ألّن 

نفعاً بعد أن نجحت إيران في إجهاض أهداف الحصار، من خالل:
اعتماد سياسات اقتصادية تنموية عّززت...

ترفض  دول  مع  اقتصادية  عالقات  إقامة  ال��ذات��ي...  االكتفاء   �
كان  والتي  والصين،  روسيا  سيما  ال  األميركية،  الهيمنة  سياسة 
آخرها االتفاقية االستراتيجية بين طهران وبكين والتي شكلت ضربة 
موجعة لسياسة الهيمنة األميركية وأسقطت الحصار األميركي على 
أّمنت إليران تصدير نفطها بكميات  القاضية كونها  إيران بالضربة 
شتى  في  صينية  واستثمارات  سنة   25 مدى  على  ومنتَظمة  كبيرة 
450 مليار دوالر، هذا إلى جانب توطيد عالقات  المجاالت تناهز ال� 
عالقات  وإقامة  روسيا  مع  واألمني  االقتصادي  والتعاون  التنسيق 
جوار  دول  سيما،  ال  الوسطى  آسيا  جمهوريات  دول  مع  اقتصادية 
بحر قزوين مما أّدى إلى تحّرر إيران من تأثير العالقات مع الغرب، 
احتياجاتها  تأمين  على  قادرة  طهران  تجعل  جديدة  بدائل  وأوجد 
الدول  الذي تمارسه  وتصدير منتجاتها من دون الخضوع لالبتزاز 

الغربية...
محفوف  بأنه  جيداً  تدرك  بايدن  إدارة  فإّن  العسكري  الخيار  أما 
المنطقة  في  األميركية  والمصالح  الوجود  على  الكبيرة  بالمخاطر 
الرادعة  العسكرية  القدرات  بسبب  الصهيوني...  الكيان  أمن  وعلى 

التي تملكها إيران وحلفائها في محور المقاومة...
في حين اّن خيار الحرب األمنية غير المباشرة لتعطيل البرنامج 
عليها،  الشروط  وفرض  طهران  موقف  إلضعاف  اإليراني  النووي 
لم يحقق أهدافه، بل أّدى إلى نتائج عكسية، حيث رّدت إيران على 
الهجوم الصهيوني التخريبي الذي استهدف مفاعل »نطنز«، بالعمل 
سريعاً على وضع جيل جديد متطّور من أجهزة الطرد المركزي بدالً 
من األجهزة التي تضّررت، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 
بالمئة إلى 60 بالمئة مما عكس جاهزية إيران للمواجهة ونجاحها 
في تطوير قدراتها النووية وامتالكها االحتياطات الالزمة للتصدي 
أن  الطبيعي  من  وكان  النووي...  للبرنامج  أمنية  استهدافات  ألّي 
سقف  ورفع  إي��ران  موقف  تعزيز  إلى  اإليراني  النجاح  هذا  ي��ؤّدي 
وشروط التفاوض من قبلها مع مجموعة 4  + 1 من ناحية، وانسداد 
أّي أفق أمام واشنطن لتحسين شروط عودتها إلى االلتزام باالتفاق 
النووي من ناحية ثانية... وبالتالي اضطرارها إلى التراجع وإبداء 
العودة  شروط  لتعديل  الرهان  عن  بالتخلي  إي��ران  أمام  المرونة 
المقرونة برفع  المشروطة  المتزامنة غير  لالتفاق والقبول بالعودة 

العقوبات دفعة واحدة كما تطالب طهران...
� اّن قلق المسؤولين الصهانية من عودة واشنطن إلى االتفاق   2

النووي بالشروط التي ترضى إيران، إنما مرّده إلى جملة أسباب:
السبب األول، إدراك تل أبيب بأّن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
والحفاظ  استقاللها  لتكريس  معركتها  في  جديداً  انتصاراً  ستحقق 
التي  االقتصادية  المنافع  على  والحصول  النووي  برنامجها  على 
ينص عليها االتفاق من دون إدخال أّي تعديالت على االتفاق سعت 
إيران  أّن  يعني  وهذا  جدوى..  دون  نتنياهو  بنيامين  حكومة  إليها 
أقوى داخلياً وخارجياً حيث سيتحّسن  الثورة ستصبح في وضع 
الوضع االقتصادي اإليراني بشكل كبير وينعكس ذلك بتحسين قيمة 
العملة اإليرانية وبالتالي تحّسن الوضعين االجتماعي والمعيشي 
للشعب اإليراني األمر الذي يزيد من التفافه حول قيادته، ويضعف 

الجهات المرتبطة بالخارج التي كانت تسعى الى استغالل الضائقة 
الجمهورية  نظام  ضّد  الناس  لتأليب  الحصار  نتيجة  االقتصادية 
اإلسالمية... ومن الطبيعي اّن َتحّسن الوضع االقتصادي ومستوى 
السياسي  إي��ران  موقف  بتعزيز  ينعكس  سوف  الشعب  معيشة 

واستطراداً دورها على الساحتين اإلقليمية والدولية...
السبب الثاني، إدراك المسؤولين الصهيانية أّن تنامي قوة إيران 
االقتصادية واستعادتها لوارداتها النفطية، واالستثمارات الخارجية 
التي ستحصل في إيران، وارتفاع معدالت النمو في االقتصاد والدخل 
على حّد سواء، سوف تمكن إيران من زيادة قدراتها على دعم حلفائها 
في محور المقاومة، مما يقّوي من قدراتهم في مواجهة قوى اإلرهاب 

المدعومة أميركياً، ومن االحتالل الصهيوني...
عودة  ستحدثه  الذي  التحّول  من  الصهاينة  قلق  الثالث،  السبب 
صعيد  على  اإليرانية،  بالشروط  النووي  االتفاق  إل��ى  واشنطن 
للهيمنة  المناهض  المحور  مصلحة  في  اإلقليمية،  القوى  موازين 
يضّم  والذي  الهيمنة  لهذه  الموالي  المحور  حساب  على  األميركية، 
والتي  التابعة  الرجعية  األنظمة  من  وحلفاءه  الصهيوني  الكيان 
هذه  يضعف  مما  العدو...  كيان  مع  باتفاقيات  بعضها  يرتبط  بات 
العداء  التوقف عن مواصلة سياسة  إلى  األنظمة ويجعلها مضطرة 
السياق  هذا  وفي  معها،  العالقات  تطبيع  سبل  عن  والبحث  إليران 
إيراني  سعودي  ح��وار  بدء  عن  تحّدثت  التي  األنباء  وضع  يمكن 
برعاية عراقية.. والذي تزامن مع األنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق 
في فيبنا إلعادة العمل باالتفاق النووي... وتفاقم المأزق السعودي 
في اليمن بفعل نجاح المقاومة اليمنية في مواصلة توجيه ضربات 
قلب  في  والنفطية  العسكرية  الحيوية  والمنشآت  القواعد  موجعة 

المملكة.
3 � اّن إنجاز االتفاق بالشروط اإليرانية المدعومة روسياً وصينياً، 
والتي  العالمي،  الصعيد  على  الجديدة  المعادالت  يكّرس  سوف 
لناحية  أهدافها  تحقيق  في  األميركية  الحروب  فشل  نتيجة  تأتي 
إضعاف إيران وإسقاط الدولة الوطنية السورية والقضاء على قوى 
المقاومة وإعادة إخضاع العراق للهيمنة األميركية، وصوالً إلى عزل 
وإحباط  والصين،  روسيا  ومحاصرة  تطويعها،  على  والعمل  إيران 

تطلعاتهما إلقامة نظام دولي متعّدد األقطاب...
إلى  أّدى  المذكورة،  أهدافها  وفشل  األميركية  الحروب  إخفاق  اّن 
خروج دول وقوى محور المقاومة أكثر قّوة وقدرة، والى تعزيز قوة 
إيران السند األساسي لهذا المحور، وعودة روسيا بقوة إلى الساحة 
الدولية كالعب أساسي انطالقاً من انتصار سورية ومساهمتها في 
شّنتها  التي  الكونية  اإلرهابية  الحرب  مواجهة  في  االنتصار  هذا 

أميركا بوساطة جيوش اإلرهاب القاعدي والداعشي...
ببيئة  الصهيوني محاصراً  الكيان  التحّول سوف يجعل  اّن هذا   
مروراً  لبنان  من  الممتّد  المقاومة  محور  من  جديدة  استراتيجية 
الواليات  فيما  إي��ران،  إلى  وصوالً  واليمن  وغزة  والعراق  بسورية 
المتحدة الداعم األول للكيان الصهيوني تتراجع هيمنتها في المنطقة 
وعلى الصعيد الدولي ولم تعد قادرة على شّن حروب جديدة فيما 
خاضتها...  حرب  أطول  بعد  أفغانستان  من  مهزومة  تنسحب  هي 
روسيا  موقف  بتعزيز  ينعكس  سوف  التحّول  هذا  فإّن  واستطراداً 
والصين في السعي الى إقامة نظام عالمي جديد يقوم على التعددية 
القطبية بديالً عن نظام الهيمنة األميركي األحادي القطب.. الذي لم 

يعد ينسجم مع موازين القوى الجديدة في العالم...

مفاو�صات فيينا: بين التراجع الأميركي والقلق ال�صهيوني وتوازن القوى الجديد

العماد  الجمهورية  رئيس  ش��ّدد 
احترام  ض���رورة  على  ع��ون  ميشال 
على  المحافظة  م��ع  التعبير  حرية 
سلمياً،  األم���ن  وض��ب��ط  الممتلكات 
المواطنين  أوج��اع  يتفّهم  أنه  مؤكداً 
أهمية  على  يرّكز  لذلك  ومعاناتهم 
حصول التدقيق الجنائي ليتمكنوا من 
أسباب  كشف  بعد  حقوقهم  استرداد 

التدهور المالي الذي تعيشه البالد. 
ك���الم ع���ون ج���اء خ���الل ت��رؤس��ه 
أمنياً  اجتماعاً  بعبدا،  قصر  في  أمس 
تصريف  ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ب��ح��ض��ور 
الدفاع  األعمال حسان دياب ووزيري 
فهمي  محمد  والداخلية  عكر  زينة 

وقادة األجهزة األمنية. 
أن  أوضح  بيان،  صدر  األثر  وعلى 
سريع  بعرض  االجتماع  استهّل  عون 
واألحداث  البالد  في  العامة  لألوضاع 
عوكر  منطقة  في  وقعت  التي  األخيرة 
مكتف  شركة  مكاتب  قرب  وتحديداً 
والى  من  األموال  لشحن  المتخصصة 

الخارج.   
التعبير  حرية  احترام  أهمية  وأكد 
العاّمة  الممتلكات  على  المحافظة  مع 
والخاصة وعدم االعتداء عليها، معتبراً 
النظام  إل��ى  ال��ع��ودة  ه��و  »المهم  أن 
وال  وآالمهم،  المواطنين  وجع  وتفّهم 
سيما أنهم خسروا أموالهم وودائعهم 
سلمياً  األمن  ضبط  األمن  قوى  وعلى 

وفقاً لألنظمة المرعية اإلجراء«.
حصل،  ما  تكرار  عدم  على  وش��ّدد 
التحلّي  إل���ى  »ال��م��واط��ن��ي��ن  داع��ي��اً 
بالصبر«، مؤكداً أنه »يتفّهم أوجاعهم 

على  يركز  ذلك  ألجل  وهو  ومعاناتهم 
الجنائي  التدقيق  ح��ص��ول  أهمية 
اس��ت��رداد  م��ن  ال��م��واط��ن��ون  ليتمكن 
التدهور  أسباب  كشف  بعد  حقوقهم 

المالي الذي تعيشه البالد«.
العسكرية  ال���ق���وى  م���ن  وط��ل��ب 
الملقاة  للمهام  وفقاً  العمل  واألمنية 
األنظمة  ضمن  وذل���ك  عاتقها  على 

والقوانين المرعية االجراء.
»ضرورة  إلى  دياب  أشار  ب��دوره، 
من  المتأتية  ال��ت��ش��ّن��ج��ات  ت��ج��ّن��ب 
ال��ظ��روف واألوض�����اع االق��ت��ص��ادي��ة 
»ض��رورة  إلى  داعياً  واالجتماعية«، 
تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن«. 
كما أكد »ضرورة بذل كّل الجهود إلقرار 
قانون الكابيتال كونترول الذي يشكل 
التي  المالية  للمسائل  المناسب  الحّل 
يعاني منها المواطنون، والمضّي في 
الذي  الجنائي  المالي  التدقيق  إنجاز 
قّررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 

.»2020
الداخلية  وزي��ر  تطرق  جهته،  من 
إلى المالبسات التي حصلت في عوكر 
أّن  معتبراً  رافقتها،  التي  والتطورات 
ضمن  تصّرفت  الداخلي  األم��ن  ق��وى 
نطاق ضبط األمن وعدم االعتداء على 

األمالك الخاصة والعاّمة.
رئيس  ال��ت��ق��ى  االج��ت��م��اع  وق��ب��ي��ل 
على  منه  واطلع  دي��اب  الجمهورية 
نتائج زيارته الرسمية إلى دولة قطر.

آخ����ر، ج����ّدد رئيس  م��ج��ال  وف���ي 
الجمهورية العماد ميشال عون خالل 
قائد  ب��ع��ب��دا،  قصر  ف��ي  أم��س  لقائه 

الجنرال  الجنوب  في  الدولية  القوات 
معه  عرض  حيث  ك��ول،  دل  ستيفان 
القوات  وعمل  الجنوب  في  الوضع 
الجيش  م��ع  بالتنسيق  ال��دول��ي��ة 
قرار  لبنان  التزام  »تأكيد  اللبناني، 
 1701 الرقم  ال��دول��ي  األم��ن  مجلس 
االستقرار  على  المحافظة  وأهمية 
الفتاً  الحدودية«،  المنطقة  في  واألمن 
إلى »استمرار الخروق اإلسرائيلية بّراً 

وبحراً وجواً«. 
مع  الدائم  »التنسيق  على  وش��ّدد 

التي  المهمات  ف��ي  الجيش  ق��ي��ادة 
التي  واإلج��راءات  »يونيفل«  تتوالها 
تتخذها، وعلى أهمية تعزيز العالقات 
والهيئات  وال��ب��ل��دي��ات  األه��ال��ي  م��ع 

المحلية«. 
شهداء  ذك���رى  ع��ون  ح��ّي��ا  وفيما 
م��ج��زرة ق��ان��ا ال��ت��ي وق��ع��ت ف��ي 18 
التي  »بالجهود  أشاد   ،1996 نيسان 
ق��ي��ادًة  ال��دول��ي��ة،  ال��ق��وات  ت��ق��وم بها 
والمساعدات  وعسكريين،  وضباطاً 
التي تقدمها في إزالة األلغام، وغيرها 

من الَمهمات التي تتوالها مع الجيش 
اللبناني المنتشر في منطقة العمليات 

الدولية«.
في  اإلع��الم  مكتب  نفى  ذل��ك،  إل��ى 
أن  عن  ت��رّدد  ما  الجمهورية،  رئاسة 
شركة  في  والداتا  المواد  نقل  عملية 
مكتف أول من أمس، أتت تحت مؤازرة 
»هذا  أن  مؤكداً  الجمهوري،  الحرس 
الخبر كاذب وال أساس له من الصحة 
ال��ذي  التضليل  إط���ار  ف��ي  وي��ن��درج 

تمارسه جهات معروفة«.

الفاتيكان،  في  أمس  فرنسيس  البابا  استقبل 
الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري، 
ف��ي ح��ض��ور ال��وزي��ر ال��س��اب��ق غ��ط��اس خ��وري 
اجتماعاً  معه  وعقد  الشاب  باسم  والمستشار 
بين  التاريخية  العالقات  إلى  التطرق  خالله  »تّم 
أن  يمكن  الذي  والدور  ولبنان  الرسولي  الكرسي 
مواجهة  على  لبنان  لمساعدة  الفاتيكان  به  يقوم 
المكتب  أعلن  حسبما  بها«  يمّر  التي  األزم��ات 

اإلعالمي للحريري.
الفاتيكان  س��ّر  أمين  ال��ح��ري��ري،  التقى  كما 
الدولة  سّر  وأمين  بارولين  بييترو  الكاردينال 
ريتشارد  ب��ول  المطران  ال���دول  م��ع  للعالقات 
ذات  الراهنة   القضايا  معهما  وع��رض  غاالغير 

الثنائي.  االهتمام 
أوض��ح  الفاتيكان،  ف��ي  لقاءاته  ختام  وف��ي 
التي نعاني  الحريري أنه شرح للبابا »المشاكل 
هذه  يعرف  قداسته  وجدت  وقد  لبنان،  في  منها 
بحاجة  هو  ال��ذي  لبنان  في  القائمة  المشاكل 
من  طلبته  م��ا  وه��ذا  أص��دق��ائ��ه،  ك��ل  لمساعدة 
أن  على  ومشّجعاً  متفّهماً  بدوره  وكان  قداسته. 
نتمكن من تشكيل حكومة. كما كان حريصاً على 
الحكومة.  تتشكل  بعدما  فقط  ولكن  لبنان  زيارة 
أن  علينا  ب��أّن  اللبنانيين  إل��ى  رس��ال��ة  وه��ذه 
والدول  القوى  جميع  تجتمع  لكي  حكومة  نشكل 

مع  بلبنان  النهوض  من  ونتمكن  لمساعدتنا 
أصدقائنا«.

أضاف »كذلك اجتمعت مطّوالً مع وزير الدولة 
ووزير الخارجية، وتحدثنا في كّل المشاكل التي 
يعّطل  من  ويعرفون  يفهمون  وهم  منها،  نعاني 
يمكن  التي  باألمور  تباحثنا  كما  يعّطل.  ال  ومن 
األزمة  هذه  إلنهاء  بيننا  ما  في  بها  نتساعد  أن 
شاء  وإن  ممكن.  وقت  بأسرع  حكومة  وتشكيل 
إلى  الفاتيكان  من  زي��ارات  هناك  ستكون  الله 

لبنان ضمن إطار محاولة حلحلة األمور«.
على  اليوم  لبنان  في  »ال��خ��الف  أّن  واعتبر 
وضع  تريد  األول��ى  اقتصاديتين:  نظر  وجهتي 
يدها على كّل شيء في البلد، من القطاع المصرفي 
إلى القطاع اإلنتاجي واالتصاالت وكّل شيء آخر، 
بحجة أنهم هم يريدون السيطرة على هذه األمور 
الحّر  باالقتصاد  يؤمن  فريق  وهناك  ومراقبتها، 
دولة  مع  فقط  وليس  العالم  كّل  مع  وبالتواصل 
أو اثنتين أو ثالث. نحن نريد اقتصاداً حراً ونريد 
وروسيا  والصين  وأوروب��ا  أميركا  مع  نعمل  أن 
إالّ  العمل  يريد  ال  فريق  مقابل  العالم،  دول  وكّل 
هذا  يدعم  لبناني  فريق  وهناك  واحدة  جهة  مع 

الفريق األخير«.
يكون  »أن  الفاتيكان  من  طلب  أنه  إلى  وأشار 
يرى  حيث  يتدخل  وأن  لبنان  على  حريصاً 

إمكانية أن يتدخل ويكون فعاالّ«.
اإليطالي  ال���وزراء  رئيس  الحريري  والتقى 
في  البحث  جرى  حيث  روم��ا،  في  دراغ��ي  ماريو 

األوضاع العاّمة في لبنان والمنطقة.

وكان الحريري التقى قبل ذلك، وزير الخارجية 
الوفد  حضور  في  مايو  دي  لويدجي  اإليطالي 
األوض��اع  في  اف��ق  جولة  معه  وأج��رى  المرافق 

والدولية. اإلقليمية 

عون حّيا ذكرى �صهداء قانا وتراأ�س اجتماعًا اأمنيًا:

احترام حرية التعبير و�صبط الأمن �صلميًا

الحريري طلب من الفاتيكان التدخل لإنهاء اأزمة التاأليف:

الخالف في لبنان على وجهتي نظر اقت�صاديتين

عون مستقبالً قائد اليونيفيل في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

البابا فرنسيس خالل لقائه الحريري في الفاتيكان أمس  )داالتي ونهرا(
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قبل البطاقة التمويلية
»الوفاء للمقاومة«: عناية الق�شاء بال�شكل والأداء

يجب اأن ي�شبقها الهتمام بحماية العدالة 

ح�شن التقى رئي�س الجامعة اللبنانية الثقافية

وت�شّلم دعوة للدورة 55 لوزراء ال�شحة العرب

الأ�شعد: بدًل من مهاجمة القا�شية عون

فلت�شهر ملفات الف�شاد اأمام ال�شعب اللبناني

مجل�س كنائ�س ال�شرق: لك�شف حقيقة

جريمة اختطاف مطراني حلب وهوية مرتكبيها

كورونا �شّجل انخفا�شًا في الإ�شابات 

والفيرو�س �شبق اللقاح اإلى وزيرة العدل 

كنعان: ا�شتمعنا اإلى وزارتي المال والعدل 

والمركزي عن ا�شتعادة الأموال المحّولة 

الجتماع الت�شاوري الأول

لإطالق »نظام التاأمين �شّد البطالة«

)داالتي ونهرا( دياب مترئساً االجتماع في السراي أمس  

)داالتي ونهرا( حسن متوسطاً فواز ووفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم  

أكد رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور 
قبل  الدعم  برفع  يقبل  لن  أن��ه  دي��اب  حسان 
أّن  على  مشّدداً  التمويلية،  البطاقة  تنفيذ  بدء 
تداعيات  له  ستكون  الدعم  برفع  إج��راء  أّي 

خطيرة.
وك���ان دي���اب ت���رأس أم���س ف��ي ال��س��راي��ا 
وزيرة  نائبته  حضور  في  اقتصادياً،  اجتماعاً 
والشؤون  السياحة  ووزراء  عكر  زينة  الدفاع 
االقتصاد  المشرفية،  رم���زي  االجتماعية 
والتجارة راوول نعمة والطاقة والمياه ريمون 
غجر، رئيس لجنة االقتصاد الوطني والتجارة 
البستاني  فريد  النائب  والتخطيط  والصناعة 
رئيس  ب���ّزي،  علي  ال��ن��ائ��ب  اللجنة  وم��ق��ّرر 
المجلس االقتصادي واالجتماعي شارل عربيد 
الدين  سيف  محمد  للمجلس  العام  والمدير 
حميدي  الدين  سعد  المجلس  رئيس  ونائب 

صقر ومستشار الرئيس دياب خضر طالب. 
وأطلعت الهيئات االقتصادية الرئيس دياب 
وتتضّمن  أعّدتها  التي  الورقة  على  وال��وزراء 
الدعم  ترشيد  موضوع  في  وأفكاراً  مقترحات 
الحكومة  بين  ال��م��واق��ف  تنسيق  إط���ار  ف��ي 

والهيئات االقتصادية. 

وأع��ل��ن دي����اب خ���ال االج��ت��م��اع أن���ه لن 
البطاقة  بتنفيذ  البدء  قبل  الدعم  برفع  يقبل 
برفع  إج��راء  »أّي  أّن  على  مشّدداً  التمويلية، 
الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على معظم 

شرائح المجتمع اللبناني«. 
أصبحت  عملية  خطة  »هناك  أّن  وكشف 
العائات  ولعدد  التمويلية  للبطاقة  جاهزة 
هذه  تغطية  وكلفة  تشملها  أن  ُيفترض  التي 
البطاقة«، معلناً أّن »التحضيرات جارية إلنجاز 
من  ستستفيد  التي  للعائات  اإلسمية  اللوائح 
تغطية  تأمين  على  »نعمل  وق��ال  البطاقة«. 
زيارتي  ج��اءت  هنا  ومن  البطاقة،  هذه  كلفة 
لدولة قطر الشقيقة، حيث عرضنا لسمو األمير 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  ولدولة  تميم  الشيخ 
االجتماعي  للوضع  المعنيين،  وال����وزراء 
والمعيشي في لبنان وخطة الحكومة للبطاقة 
قيد  األم��ر  وه��ذا  ال��دع��م،  وترشيد  التمويلية 
القطريين  المسؤولين  قبل  من  اآلن  ال��درس 
قطر،  دولة  أمير  من  وصريح  واضح  بتوجيه 
وبين  بيني  سيكون  وتنسيق  تواصل  وهناك 
دولة رئيس الوزراء في دولة قطر وإْن شاء الله 

تكون النتائج قريبة«.

تشاور  أن  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  رأت 
سعد  الحكومة  تاليف  المكلّف  الرئيس 
الجمهورية  رئيس  مع  واتفاقه  الحريري 
مراسيم  إلص����دار  ع���ون  م��ي��ش��ال  ال��ع��م��اد 
هما  بل  استنساباً  وال  ترفاً  »ليسا  الحكومة 
الممّر الطبيعي والدستوري لوالدة الحكومة 

حين تتوافر الجدّية المطلوبة«. 
الكتلة إلى الخروج من دائرة  وفيما دعت 
الجميع  استنفار  »ضرورة  أكدت  السلبية، 
من  واالستفادة  مجدداً   النهوض  أجل  من 
الحرص  البناء مع  الماضي وإلعادة  أخطاء 
على حقوق المواطنين ومحاسبة الضالعين 

في األزمة المالية«.
اجتماعها  عقب  بيان  في  الكتلة   وشّددت 
رعد  محمد  النائب  برئاسة  أمس،  ال��دوري 
عليهم  تنطلي  تعد  لم  اللبنانيين  أن  »على 
تبريرات أي فريق يعمل على إضاعة الوقت 
يتسّبب  أو  اللبنانيين  بأوجاع  يستخّف  أو 
أو  التفّرد  نتيجة  ال��دول��ة  أوض��اع  ب��ت��رّدي 
حساب  على  الضيقة  المصالح  تغليب 

مصلحة الوطن والمواطنين«.
اإلصاحّية،  القوانين  وضع  »أن  وأكدت 
ال��ت��ي أق���ّره���ا م��ج��ل��س ال���ن���واب، م��وض��ع 
على  إيجاباً  يؤّثر  أن  شأنه  من  التنفيذ، 
المواطنين  ثقة  واستعادة  االستقرار  تعزيز 

وأنظمتها«. ومؤسساتها  بدولتهم 
فيه  ظهر  ال��ذي  المشهد  »أن  واعتبرت 
وما  الفائت،  األس��ب��وع  م��دى  على  القضاء 
ال  جسمه،  ف��ي  وارت��ب��اك  خلل  م��ن  كشفه 
يتطلع  التي  الرصينة  الصورة  أبداً  يعكس 
على  يراه��نون  وه��م  اللبنانيون  إليها 
وياحق  العدل  ويقيم  المظالم  يرفع  قض��اء 

المرتكبين«. 
في  المتظ��لّمين  أن  »ك��م��ا  وأض��اف��ت 
المنهوبة  أموالهم  استعادة  أجل  من  لبنان 
الوط��نّية  بعملتهم  المتاعبين  ومحاسبة 
والم��ال  أموالهم  سرقة  جرائم  ومرتكبي 
عشرات  في  لألحكام  والمنتظرين  العام 
أق��واس  تحت  الموضوعة  الفساد  ملفات 

القضائي  جس��منا  ف��ي  وج��دوا  قد  العدل، 
ويس��تثير  رهاناته��م  يحب��ط  ما  الم��ربك 
إلى  ولفتت  وال��ح��س��رة«.  األس���ى  في��هم 
واألداء  بالش��كل  ال��ق��ض��اء  »عناي��ة  أن 
االهت��مام  يس��بقها  أن  يجب  واألس��لوب 
عليها  التحايل  ومنع  الع��دالة  بحماية 

والتهّرب من حكمها«. 
معني  لبنان  في  كلّه  القضاء  »أن  وأكدت 
ألّنه  الفاسدين،  ومحاكمة  الفساد  بماحقة 
المواطنين  أم��ام  المتاح  القانوني  المعبر 
الظلم الاحق بهم واستعادة حقوقهم  لرفع 
يتحّمل  أن  القضائي  للجسم  ينبغي  ولذلك 
الجسيمة  المسؤولّية  األولى  بالدرجة  هو 

الملقاة على عاتقه في هذا المجال«. 

وفي ما يتعلق بترسيم الحدود البحرّية، 
مسؤولّية  هي  القضية  أن  الكتلة،   أك��دت 
بوضع  المعنّية  وم��ؤس��س��ات��ه��ا  ال��دول��ة 
الحدودّية  النقاط  تعّين  التي  اإلحداثيات 
تثبيت  وأّن  للبنان،  السيادّية  والمساحة 
يحتاج  والبحرّية  البرّية  السيادّية  الحدود 
إلى تناغم وطني وازن ومتين، يشّكل قاعدة 
صلبة لتكريس حّق لبنان السيادي الذي ال 

االنتقاص«. يقبل 
على  »المقاومة  أن  تأكيدها  وج���ددت 
الدفاع  ف��ي  دوره���ا  ب��ال��ت��زام  دوم���اً  عهدها 
الدولة  تثّبتها  التي  السيادّية  الحدود  عن 
بشكل نهائي لدى األمم المتحدة وفق اآللّية 

المعتمدة دولياً«. القانونّية 

أش��ارت  المرتقب،  ال��دع��م  ترشيد  وف��ي 
اللبنانيين  يطال  أن  يجب  أنه  إلى  الكتلة 
األك��ث��ر اس��ت��ح��ق��اق��اً وح��اج��ة »ك��م��ا يجب 
إلى  الهدر  وتخفيض  الدعم  كفاءة  تحسين 
التهريب  أشكال  كل  ووق��ف  مستوى  أدن��ى 
فعلّية  إج�����راءات  خ���ال  م��ن  واالح��ت��ك��ار 
وكذلك  المختّصة  الرسمّية  األجهزة  تتوالها 
في  اإلل��زام��ي  االح��ت��ي��اط  على  المحافظة 

المركزي«. المصرف 
والتوجهات  »اإلج��راءات  أّن  إلى  ولفتت 
إليها  التوصل  المفترض  اإلستراتيجية 
لترشيد الدعم يجب أن تندرج ضمن برنامج 
االجتماعّية  الحماية  تكون  متكامل  إنقاذي 

جزءاً ال يتجزأ منه«.

حكومة  ف��ي  العامة  الصحة  وزي��ر  استقبل 
مكتبه  في  حسن  حمد  الدكتور  االعمال  تصريف 
في الوزارة، األمين العام المساعد لجامعة الدول 
ونائبه  الصلح  الرحمن  عبد  السفير  العربية 
الدكتور يوسف السبعاوي اللذين سلماه الدعوة 
وزراء  لمجلس   55 ال�  ال��دورة  اجتماع  لحضور 
الصحة العرب المقرر انعقادها في 23 من شهر 
كونفرنس«  »الفيديو  تقنية  عبر  المقبل  أي��ار 

برئاسة الجمهورية التونسية.
التنمية  »كتلة  عضو  حسن،  الوزير  واستقبل 
أوضح  الذي  ع��ازار،  ابراهيم  النائب  والتحرير« 
أن البحث »تناول شؤوناً صحية وأموراً تتعلق 

بالواقع اإلستشفائي في منطقة جزين«.
الجامعة  من  وفداً  حسن،  الوزير  استقبل  كما 
الرئيس  برئاسة  العالم  في  الثقافية  اللبنانية 
العالمي للجامعة عباس فواز الذي أبدى تقديره 
الصحي  األمن  تأمين  في  حسن  الوزير  »لجهود 
اللبنانية،  األراضي  كامل  على  اللبناني  للشعب 
هذا  في  كورونا  جائحة  مواجهة  في  خصوصاً 
تاّم  بالتزام  يعمل  أنه  سيما  ال  العصيب،  الوقت 

وليس كوزير مستقيل«.
في  أهلنا  »تحيات  حسن  للوزير  ف��واز  ونقل 
االغتراب ومعاناتهم«، متمنياً عليه »االهتمام بهم 

كما سهر على مصالح اللبنانيين المقيمين«.

األسعدي«  »التيار  ل�  العام  األمين  وصف 
باألمس  حصل  ما  »أّن  األسعد  معن  المحامي 
اّن  لألسف  توحي  التي  المؤلمة  بالمشاهد 
اآلتي سيكون أسوأ وأكثر خطورة على المصير 
»اإلصطفاف  اّن  معتبراً  ب��رّم��ت��ه«،  الوطني 
وطائفية  وميليشيوية  حزبية  متاريس  خلف 
مراحل  من  جديدة  مرحلة  يشكل  ومذهبية، 
والدولة  الوطن  يطاول  ال��ذي  الكلي  االنهيار 
الجسم  انقسام  الى  يؤدي  وقد  والمؤسسات، 
مكمن  وهنا  والعسكري،  واألمني  القضائي 
الوطني  »ال��وع��ي  ال��ى  داع��ي��اً  ال��خ��ط��ورة«، 
الدولة  وأجهزة  الشعب  انجراف  وعدم  العام 
وجشع  وأطماع  مصالح  خلف  ومؤسساتها 
الحاكمة  والمالية  السياسية  الطبقة  وخطط 

ألتي ال تنتهي«.
حصل  »ما  أمس:  تصريح  في  األسعد  وقال 
لتحويل  مؤسسة  وأم��ام  الشارع  في  باألمس 
ألنه  ص��دم��ة،  أو  مفاجأة  يشكل  ال  األم����وال، 
وألّن  ومتراكمة،  مزمنة  معلومة  أموراً  يكشف 
سنة،   30 م��ن  الحاكمة  السياسية  الطبقة 
والنار،  بالحديد  والشعب  البلد  تحكم  كانت 
وحّولتها  الدولة  مؤسسات  على  سيطرت  ثم 
ومذهبية،  طائفية  ميليشيوية  م���زارع  إل��ى 
وهي التي عّينت الموظفين في القضاء واألمن 
أصبح  الحين  ذلك  ومنذ  الرسمية،  واإلدارات 
المواطن يرى مشهد وقوف القضاة على أبواب 
النتائج  من  يعاني  لبنان  واليوم  السياسيين. 

والتداعيات«.
المدعية  ب��ه  قامت  »م��ا  اّن  األس��ع��د  ورأى 
عون،  غادة  القاضية  لبنان  جبل  في  العامة 
الطبقة  من  تحكم  التي  العميقة  »الدولة  فضح 
فعلها  رّدة  كانت  التي  الحالية،  السياسية 
وأمنياً  وقائياً  وسياسياً  إعامياً  تجييشاً 
وعسكرياً ومالياً، في محاولة لتشويه وتخوين 
القاضية غادة عون ووضع تحركها وإجراءاتها 
في خانة تصفية حسابات سياسية«. واعتبر 
العام  المدعي  قبل  من  المالي  الملف  إحالة  أّن 
يعني  المالي،  العام  المدعي  إلى  التمييزي 
طمس هذا الملف وسحبه من التداول«. وقال: 
عن  والدفاع  عون  القاضية  مهاجمة  من  »بدالً 
فليشهروا  المالية،  والمؤسسات  المصارف 
الشعب  أمام  فساد  ملفات  من  حوزتهم  في  ما 

اللبناني«.
والمالية  السياسية  »السلطة  اّن  الى  ولفت 
تقرأ  ال  فهي  السقوط،  إلى  حتماً  آيلة  الحاكمة 
والدولية  االقليمية  التطورات  حجم  تعي  وال 
السعودي،  اإليراني  الحوار  من  أقله  تبدأ  التي 
واألميركي اإليراني إلى مؤتمر فيينا والتطورات 
العسكرية وقصف ديمونا النووي الصهيوني، 
فكلها مؤشرات تؤكد حجم الصراع واشتداده، 
بهدف انتزاع حصص أكبر وتحقيق المصالح 
ومن  ال��م��ف��اوض��ات،  ط��اول��ة  على  وتوظيفها 
ضمنها تسخين ساحات المنطقة ولبنان واحد 

منها«.

بياناً  األوسط  الشرق  كنائس  مجلس  وّزع 
لمناسبة الذكرى الثامنة الختطاف المطرانين 
فيه  ج��ّدد  اليازجي،  وبولس  ابراهيم  يوحنا 
والمجتمعات  كافة  المعنية  »المراجع  دعوته 
للعمل  اإلنسانية  والهيئات  والدولية  العربية 
والكهنة  حلب  مطراني  مصير  كشف  على 
أنه  مذكراً  كافة«،  المخطوفين  والعلمانيين 
ونبذ  اإلدان��ة  وتصريحات   2013 العام  »منذ 
مرارة  تغّير  لم  واإلره��اب  التطرف  أشكال  كّل 
الواقع، ولم تخط خطوة واحدة نحو الحقيقة 

التي نتمسك بها مهما كانت قاسية«.

وناشد األمين العام للمجلس الدكتور ميشال 
أنها  تعتبر  التي  وال��دول  »المرجعيات  عبس 
المسيحي  وبالوجود  اإلنسان  بحقوق  معنية 
المسيحيين  كرامة  لصون  وتسعى  الشرق  في 
هذه  حقيقة  كشف  على  بجدية  العمل  فيه، 
بالتالي  الجريمة وهوية مرتكبيها، وأال تسمح 
ب�  مطالبته  مجّدداً  النسيان«،  طّي  تسقط  بأن 
مصير  كشف  وحق  الدولية  المواثيق  »احترام 
والسعي  ك��ان��وا،  أي��اً  واألس���رى  المخطوفين 
الحاضنة  المواطنة  لتحقيق  والفعلي  الحثيث 

للتنّوع ضمن دول مدنية تحترم التعّددية«.

تسجيل  العاّمة  الصحة  وزارة  أعلنت 
ال��ع��دد  رف��ع��ت  ج���دي���دة  إص���اب���ة   1512
 ،516600 إلى  المثبتة  للحاالت  التراكمي 
وتزامناً،   وف��اة.  حالة   30 تسجيل  تم  كما 
رفيق  ل�«مستشفى  اليومي  التقرير  صدر 
المستجدات  آخر  عن  الجامعي«  الحريري 

حول فيروس كورونا  وجاء فيه:
مركز  في  أجريت  التي  اللقاحات  »-عدد 
أسترازينيكا   ،72 بفايزر   :-19 كوفيد  لقاح 

.176
داخ��ل  أُج��ري��ت  التي  الفحوصات  ع��دد 
ساعة  ال�24  خال  المستشفى  مختبرات 

714 فحصاً. المنصرمة: 
بفيروس  المصابين  المرضى  ع��دد   -  
المستشفى  داخ���ل  ال��م��وج��ودي��ن  ك��ورون��ا 

.102 للمتابعة: 
بإصابتها  المشتبه  ال��ح��االت  ع��دد   -
ساعة  ال�24  خ���ال  ك���ورون���ا  ب��ف��ي��روس 

.22 المنصرمة: 
- عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين 
ساعة  ال�24  خ���ال  المستشفى  داخ���ل 

.3 المنصرمة: 

- مجموع حاالت شفاء مرضى من داخل 
تاريخه:  حتى  ال��ب��داي��ة  منذ  المستشفى 

شفاء. حالة   1113
- عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية 
تحّسن  بعد  ال��ع��زل  وح��دة  إل��ى  ال��م��رّك��زة 

.1 حالتها: 
داخ���ل  ال���ح���رج���ة  ال����ح����االت  ع����دد   -

.50 المستشفى: 
- حاالت وفاة: 1. 

وأعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف 
أنها  »تويتر«  عبر  نجم  كلود  ماري  األعمال 
دوري  »انتظرت  وقالت  بالفيروس  أصيبت 
سبقني  كورونا  فيروس  لكن  اللقاح  ألخد 
أجريته  الذي  الفحص  نتيجة  ينتظر.  ولم 
من  أعتذر  إيجابية.  ج��اءت  )أم��س(  اليوم 
وأطلب  األسبوع  هذا  خالطتهم  من  جميع 
منهم أخذ الحيطة وااللتزام بتدابير الوقاية 

وأتمنى السامة للجميع«.
وأعلن المكتب اإلعامي لنجم في بيان  أن 
وزيرة العدل فّوضت المديرة العامة لوزارة 
العدل القاضية رلى جدايل صاحية توقيع 
حين  إلى  وذل��ك  كافة  اإلداري��ة  المعامات 

عن  تنتج  قد  مخاطر  ألية  تجنباً  تعافيها، 
انتظام  يؤمن  وبما  الرسمية  األوراق  تداول 

سير المرفق العام.
العامة  الصحة  وزي��را  ع��رض  ذل��ك  إل��ى 
حمد  األعمال  تصريف  حكومة  في  والعمل 
موظفي  تلقيح  حملة  يمين  ولميا  حسن 
للضمان  الوطني  الصندوق  ومستخدمي 
الئحة  حسن  يمين  وسلّمت  االجتماعي.  
الجميع  تلقيح  »أهمية  إلى  الفتًة  باألسماء، 
نظراً إلى ما يحّتمه عملهم من اختاط يومي 
منهم«.  المرضى  سيما  وال  المواطنين  مع 
بحسب  اللقاح  إع��ط��اء  على  االت��ف��اق  وت��م 

العمرية.  الفئات 
مستخدمي  نقيب  حسن  الوزير  التقى  ثم 
وفد  رأس  على  حوماني  حسن  الضمان 
حملة  أن  ح��وم��ان��ي  وأع��ل��ن  ال��ن��ق��اب��ة.  م��ن 
لجميع  المقبل  االثنين  ستنطلق  التلقيح 
ح��وال��ى  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  المستخدمين 
الصحة  وزي��ر  وشكر  شخص.  تسعمائة 
على سرعة التجاوب كما وزيرة العمل التي 

أخذت موضوع التلقيح على عاتقها.
النائب  القوي«  لبنان  »تكتل  عضو  وزار 

س��ي��م��ون أب���ي رم��ي��ا، وزي���ر ال��ص��ح��ة  في 
ملف  إلى  التطرق  وتم  ال��وزارة،  في  مكتبه 
»مستشفى قرطبا الحكومي« لناحية تأمين 
البناء.  أعمال  إلنهاء  المادية  االمكانيات 
وأعلن أبي رميا  أن »وفداً من وزارة الصحة 
األعمال  سير  على  للكشف  غ��داً  سيزورها 
كما  منها«.  لانتهاء  والتحضير  الجارية 
»التجهيزات  موضوع  في  حسن  مع  بحث 
ال��ذي  األدوي����ة  ت��وزي��ع  ل��م��رك��ز  النهائية 
مستشفى  في  الصحة  وزارة  ستستحدثه 
الفتتاحه،  موعد  لتحديد  الحكومي  البوار 
التي  للتلقيح  الوطنية  الخطة  وناقشا 
الوطني  المستوى  على  ال���وزارة  تنفذها 

عموماً وقضاء جبيل خصوصاً.
وص���در ع��ن ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ال��ت��داب��ي��ر 
كورونا،  لفيروس  الوقائية  واإلج����راءات 
االل��ت��زام.  وج��وب  على  ش���ّددت  توصيات 
ال��داخ��ل��ي��ة  ال��م��س��اح��ات  بفتح  وس��م��ح��ت 
المخصصة أللعاب األطفال داخل المجّمعات 
واحد/  طفل   ( استيعابية  بقدرة  التجارية 
بيروت  ماراتون  وباقامة  مربعاً(  متراً   16

الدولي مع التقيد بالتدابير الوقائية.

أقّرت لجنة المال والموازنة قانون تسوية أوضاع رتباء 
أي  أو  رجعي  مفعول  دون  من  الجمركية  الضابطة  وأفراد 
أعباء مالية إضافية، مع تعّهد الضابطة الجمركية باإلتيان 
إلى المجلس النيابي خال 6 أشهر بإعادة النظر بالماكات 
من خال مشروع متكامل، على أن تكون المّرة األخيرة التي 

يتم فيها النظر باستثناءات من هذا النوع.
النائب   اللجنة  رئيس  تحدث  الجلسة  انتهاء  وبعد 
الذي  المصرفية  السرية  رفع  قانون  عن  كنعان  إبراهيم 
رّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وقت سابق 
الجلسة   في  »تابعنا  فقال  القضاء،  دور  تأكيد  إلع��ادة 
النقاش في االقتراحات التي أمامنا، والنقاش بين من يريد 
المصرفية  السرية  إلغاء  مع  وأنا  المصرفية.  السرية  إلغاء 
وأقّرته  سبق  ما  وهو  العام.  الشأن  يتعاطى  من  كل  عن 
اللجنة الفرعية التي كانت برئاستي. وهذه اللجنة جمعت 
الموظف  عن  السرية  ألغى  بتقرير  وخرجت  قوانين   3 بين 
المشتركة  اللجان  لكن  والمنتخب.  المعّين  العمومي 
الصاحية  وألغوا  آخر  اتجاه  في  ذهبوا  العامة،  والهيئة 
القضائية. وقد سمح رّد رئيس الجمهورية للقانون بإعادة 
وسنكون  اللجنة،  في  صريحاً  كان  والنقاش  فيه.  النظر 

يوماً،   15 خال  العمل  تنهي  برئاستي  فرعية  لجنة  أمام 
الوفاء للمقاومة حول هيئة  المقدم من كتلة  بالقانون  ربطاً 

الخاصة«. التحقيق 
أضاف »وسندرس التعديات المطلوبة في اللجنة التي 
ستتمثل فيها كل الكتل. وإذا لم نصل إلى نتيجة لجهة البت، 
سنطلع الرأي العام على النتائج، مع تفضيلي وتفضيل عدد 
المنبثقة  الفرعية  اللجنة  أقّرته  ما  إلى  العودة  النواب  من 
عن اللجان المشتركة التي كانت وصلت إلى إلغاء السرية 

المصرفية عن الموظف العمومي المنتخب والمعّين«.
قال  الخارج،  إلى  المحّولة  األموال  استرداد  اقتراح  وعن 
المالية  ووزارتي  لبنان  مصرف  إلى  استمعنا   »لقد  كنعان 
والعدل عن تحويل األموال إلى الخارج من أصحاب النفوذ 
المصارف  جمعية  مع  البحث  وسنستكمل  والمصارف. 
القوي  لبنان  المقدم من تكتل  االقتراح  المقبل، وفق  االثنين 
السترداد هذه األموال. وهذا القانون هو لمن استعمل نفوذه 
ما  األموال  لتحويل  إداري  أو  مصرف  صاحب  أو  كسياسي 
2019، وُيلزم باسترداد هذه األموال  17 تشرين األول  بعد 
في  والصريح  الجّدي  النقاش  وسيستمر  حولت.  التي 

المقبلة«. الجلسات 

رأست وزيرة العمل في حكومة تصريف األعمال لميا يمين 
االجتماع التشاوري األول إلطاق »نظام التأمين ضد البطالة« 
الوطني  الصندوق  مع  بالتعاون  ال���وزارة  وضعته  ال��ذي 

للضمان االجتماعي وبإشراف منظمة العمل الدولية. 
للضمان  الوطني  الصندوق  عام  مدير  االجتماع  وحضر 
االجتماعي محمد كركي، رئيس االتحاد العّمالي العام بشارة 
م��ارون  الضمان  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ممّثل  األسمر، 
الصناعة  غرفة  عن  خياط  وروجيه  سامة  رفيق  سيقلي، 
والتجارة، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، 
الدولية  العمل  منظمة  من  خبراء  االجتماع  في  ش��ارك  كما 

وفريق من وزارة العمل.  

»يليق  أنه  يمين  أكدت  البطالة  ضد  التأمين  نظام  وعن 
»مخّصص  وأنه  عيدهم«  بمناسبة  للعّمال  نطلقها  كمبادرة 
وأن  والعوز  الفقر  من  الوظيفة  فقدان  عند  العّمال  لحماية 
مهاراتهم  لتقوية  لألفراد  حوافز  يوّفر  أن  شأنه  من  تطبيقه 
الدخل  يحمي  كما  جديدة  وظائف  إيجادهم  فرص  ولتعزيز 
التغطية الصحية وهو عبارة عن  البطالة ويوّفر  خال فترة 

استحقاقات قصيرة األجل ُتصَرف شهرياً«. 
األولوية  البطالة  ضد  التأمين  نظام  ب���«إي��اء  وطالبت 
أركان  من  أساسياً  ركناً  كونه  المقبلة  الحكومة  في  القصوى 
اإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية ومطّبقا في أكثر 

من 90 دولة في العالم«. 

مخزومي: لحكومة م�شتقّلين

من خارج المنظومة 
مفتي  م��ع  مخزومي   النائب  ف��ؤاد  ال��ح��وار  ح��زب  رئيس  بحث 
في  أمس ،  الفتوى  دار  في  دري��ان  اللطيف  الشيخ  عبد  الجمهورية 
ملف الدعم في ظل الحديث عن رفعه في غضون شهر، متسائاً »إذا 
هي   قادرة  كانت  إذا  وما  حاضرة  األعمال   كانت  حكومة   تصريف  ما 

ومجلس النواب  على توفير البديل المتمّثل بالبطاقة اإلتمانية؟«.
ولفت في تصريح بعد اللقاء، إلى »أن  البنك الدولي  مستعد اليوم 
أن يعطينا قرض ال�246 مليون  دوالر  لكن هل مجلس النواب في صّدد 
خصوصاً  القرض  هذا  على  التوقيع  على  للحكومة  صاحية  إعطاء 
أنه ليس هبة مقّدمة للبنان ؟«، مشيراً إلى أن »القوى السياسية تقوم 
البنك  يتدخل  أن  قبل  تشاء  كما  سلفاً  القرض  لتوزيع  بالمستحيل 

الدولي في عملية التوزيع«.
وفي الملف الحكومي، اعتبر مخزومي أن »كل فريق يحاول إلقاء 
إلى  الجميع  ودعا  التشكيل«.  وعرقلة  تأخير  في  اآلخر  على  اللوم 
في  التدخل  عن  والتوقف  لبنان  داخل  لبنانية  أحزاباً  »يكونوا  أن 
بأمنها  المتعلقة  المسائل  وفي  األخرى  للدول  الخارجية  الشؤون 
اعتراض  أي  عليه  ليس  بلد  بناء  من  لنتكمن  اقتصادها،  أو  القومي 
من  الدول المانحة« . وجدد الدعوة إلى »تشكيل حكومة مستقلين من 

خارج المنظومة السابقة التي أوصلتنا إلى الخراب«.

نقابة المحّررين

دانت التعّر�س لل�شحافيين 
الشديدة  المطلق وإدانتها  أكدت  نقابة محّرري الصحافة  »رفضها 
في  وهو  مصّور  أو  إعامي  أو  صحافي  أي  له  يتعّرض  اعتداء  ألي 
معرض أداء مهمته، سواء حصل االعتداء من جهة أمنية أو حزبية أيا 

تكن، وتحت أي ذريعة«.
وقالت في بيان »من المؤسف أالّ تكون اإلدانات المتكّررة، والدعوات 
إلى الجهات القضائية واألمنية للتحّرك لمنع هذه االنتهاكات، قد القت 
آذاناً صاغية، ما جعل استسهال استهداف الصحافيين واإلعاميين 

والمصورين أمراً شائعاً«.
مع  وقع  ال��ذي  والمدان  المرفوض  التصرف  هذا  »إزاء  وتابعت 
اإلعامية في ال�M.T.V. الزميلة زينه شمعون في عوكر عندما كانت 
تؤدي واجبها المهني، والذي يمكن أن يتكّرر في أي زمان أو مكان وألي 
سبب، وعلى يد غير جهة، تطالب النقابة الجميع من دون استثناء عدم 
التعّرض للزماء عندما يكونون مولجين بتغطية األحداث السياسية 
والميدانية، وعدم اعتبار هؤالء مكسر عصا. وهناك إجراءات مختلفة 

يجري البحث فيها حالياً للتصّدي لهذه الظاهرة الشاّذة«.

)موقع العهد( كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة برئاسة رعد  
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 UN�Oz— t???�Ò“Ë ÊU??O??�  w??�  W??D??�«d??�«  X???�œË
 w� sOLOIL�« sO�—u��« vK� å—uBM� vHDB�ò
 …bFL�« ‰Ë«b��« w� rNzUL�√ qO��� v�≈ ÊUM��
 Íc�«  dO�J�«  w�U���ô« ÂuO�«  «c� w� W�—UALK�
 sOM�«dL�«Ë s�b�FL�« ÊuO� w� W�u� ÊuJO�

ÆÍ—u��« w�dF�« VFA�« W�–d� vK�

‚«dF�«
 ¨f�√ UDF�« d�U� bL�� œ«bG� k�U�� b�« ˚
 WO�u�UI�«   «¡«d???�ù«  WF�U�L�  WM��  qOJA�

Æ—UF�_U� V�ö�� s Ó� o�� W�œ«d�«
 s� —UF�_« ŸUH�—«  Ê≈  ¨ÊUO� w� UDF�«  ‰U�Ë
 sOFH�ML�«Ë sOFA��« ‚«u�_«Ë —U���« iF�
 ‰ö� s� p�–Ë ¡UCI�«Ë Êu�UI�« …uI� t�«uO�

ÆÍœUB��ô« s�_« “—UH� WF�U��
 s� b�K�  «¡«d�S� ÂuI�� WM�K�« Ê√ ·U{√Ë
 W�“√  ‰öG��«Ë  UNO�  V�ö��«Ë  —UF�_«  ŸUH�—«
 v�≈ WE�U�L�« w� —U���« ÎUO�«œ ¨å—ôËb�« ŸUH�—«
 WOHK�  vK�  UNF�—  Ë√  —UF�_U�  V�ö��«  Âb�ò

Æå—ôËb�« ·d� dF� ŸUH�—«

Êœ—_«
 …—U??�??�??�«Ë  W??�U??M??B??�«  …—«“Ë  X??I??K??�√  ˚
 å W�dJH�« WOJKLK� WOL�UF�« WLEML�«Ë s�uL��«Ë
 V�UJ� …—«œ≈ ÂUE� u�Ë å IPAS4 ÂUE�åu��u�«
 r�bI�  v??�≈  ·bN�  Íc??�«  ¨WO�UMB�«  WOJKL�«

ÆWO�UMB�« WOJKL�U� sOK�UF�LK� qC�√  U�b�
 ‰u���«   UOKL�  w�  ÂUEM�«  «c??�  r�U��Ë
 q��  W��b�   UO�u�uMJ�  œUL��«Ë  wL�d�«
 ¡U�c�«Ë   U�UO��«  qOK��Ë  WO�U���«  W��u��«
 ‰U�I��« r�b�Ë u��u�«  WLE�√  b�√ w�UMD�ô«
 W�—U���«   U�öF�«Ë  Ÿ«d��ô«   «¡«d�   U�K�
 Ÿ«b�ù« a�—U� s� WO�UMB�« Ã–ULM�«Ë Âu�d�«Ë
 u�Ë  `ML�«  bF�  U�Ë  ‚uI��«  qO���  v��Ë
  U�KD�LK�  ÎUI�Ë   UOKLF�«  dO�  vK�  rzU�  ÂUE�

Æw�u�UI�« —U�ù«Ë

sOD�K�

øWƒdG QÉÑNCG

 Ê≈ wM�√ —bB� ‰U�

 U�uL�œ ŒË—U�  UO�«b�

 q�I��� vK� fJFM��

 UNÒMA� w��«  «—UG�«

 vK� ‰ö��ô« gO�

  —U� U�bF� W�—u�

 w� W�bN��� t�«dzU�

 WK��L�« sOD�K� ¡«u�√

 Î «œbN� oLF�«  U�Ë

Æa�—«uB�U�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

 w�  W�—u�  b{  c�Ò�L�«  —«dI�«  oA�œ  X�«œ
 t�Q� t�H�ËË WOzUOLOJ�« W�K�_« dE� WLEM�
 t�√   √—Ë  ¨WLEML�«  a�—U�  w�  …dOD�  WI�U�

ÆÎUO�«Ëb� ÎU�N� b���
 s�  WÒ�—u��«  WÒO�—U��«  …—«“Ë  X??�d??�√Ë
 ZNM�U�  t�H�Ë  U�  å «—U�F�«  Èu�Q�ò  UN��«œ≈
 ?�«  …—Ëb??�«  ‰UL�√  w�  b Ò���  Íc??�«ò  w�«ËbF�«
 dE�  WLEM�  w�  ·«d??�_«  ‰Ëb??�«  dL�RL�  25

ÆWÒOzUOLOJ�« W�K�_«
 W�U�Ë  WO�dG�«  ‰Ëb????�«ò  Ê√  X??�U??{√Ë
 X�—U�  U��d�Ë  UO�UD�d�Ë  …b��L�«   U�ôu�«
 W�DK��«Ë  b�bN��«Ë  “«e��ô«  VO�U�√  lA�√
 w�  W�—u�  b{  w�d�  —«d�  d�dL��  ◊uGC�«Ë

ÆåWLEML�« a�—U� w� …dOD� WI�U�
 qJA�  —«dI�«  Ê≈  ÊUO�  w�  WO�—U��«  X�U�Ë
 dE�  WLEM�  qL�  …dO��  w�  Î «dOD�  Î«—uD�ò
 u�Ë  UN�U�O�  l�  v�UM��Ë  WÒOzUOLOJ�«  W�K�_«
 ·d� W�Ëœ b{ WO�«Ëb� …uD� t�«– X�u�« w�
 w�  w�Q�  W�U�—ò  t�√  X�U{√Ë  ÆåWO�UH�ô«  w�
  U�uL�LK�  d�U�L�«  w�dG�«  r�b�«  ‚UO�
 sOO�U�—û�  lO�A�Ë  W�—u�  w�  WO�U�—ù«
 rz«d��«  p�–  w�  UL�  rNLz«d�  w�  —«dL��ö�

ÆåWOzUOLOJ�«
 W�—u��«  WO�—U��«  s�  U�U�  W�U�Ë  XKI�Ë
 WO�UH�«  w�  ·«d??�_«  ‰Ëb�«  s�  jI�  45%  Ê√
 —«dI�« `�UB� X�u� WOzUOLOJ�« W�K�_« dE�
 193  q�√  s�  ¨w�dA�«  dOG�  t�H�Ë  Íc??�«
 —«dI�« Ê√ WIOI� fJF�ò t�√  √— U� u�Ë ¨W�Ëœ
 WLEML�«  w�  ¡UC�_«  ‰Ëb??�«  WO�K�√  qÒ�L�  ô
 w� UNOK�  œU��« w��«  UN�«¡«d�≈ l� v�UM��Ë

ÆåUN�O�Q� cM� ¡«—ü« o�«u��  «—«dI�« –U��«
 dJA�«  tO�u��  UN�UO�  WÒO�—U��«  XL��Ë
 c��� Ê√  d�¬ w��« ‰Ëb�« s� dO�J�« œbF�«ò v�≈
 —«dI�«  `�UB�   ÒuB�  ô  Ê√Ë  VzUB�«  n�uL�«

Æå“«e��ô«Ë ◊uGC�« ‰UJ�√ q� XC�—Ë
 ¨WHOMF�«   U�U���ô«  s�  W�U�  24  bF�
 n�u�  WO�Ëd�«  W�U�u�«Ë  w�U�L�«  X���
 d��  cM�  XF�b�«  w��«  W�K�L�«   U�U���ô«
 ŸU�b�«   «u??�  sO�  ¨W??�—u??�  w�d�  w�UL�
 WO�dF�«  dzUAF�«  ¡UM�√Ë  W�—u��«  wM�u�«
 ‰ö��ö�  Êu�«u�  sO�K��  sO�Ë  ¨·d??�  s�

Æd�¬ ·d� s� w�dO�_«
 —œUB� s� ÎöI� ¨WJ���« WE�U�� w� bO�√Ë
 W�dJ�F�«  W??�d??A??�«  Ê√  ¨W??�—u??�  WO�«bO�
 ‚UH�«  v??�≈  q�u��«  w??�  X���  ¨W??O??�Ëd??�«
 wM�u�«  ŸU�b�«   «u�  sO�  —UM�«  ‚ö�≈  n�u�
 sO�«u� sO�K�� sO�Ë WO�dF�« dzUAF�« ¡UM�√Ë
 w�  åb??�??�ò  rOEM�  w??�  w??�d??O??�_«  ‰ö��ö�
 ¨W�—u� w�d� ‰UL� vB�√  wKA�UI�«  WM�b�
 åg�U�ô«ò  UOAOKO�  UN�  X�U�   ôËU��  bF�
 w�dF�« ©¡w� w�® ÂU���ô ¨rOEM�K� WF�U��«
 W�O��  qAH�U�  UNFOL�   ¡U??�  ¨WM�bL�«  w�
 WO�dF�«  qzU�I�«  ¡UM�√  s�  w��«  ÊUJ�  œuL�

ÆtM� ŸU�b�U�
 q�u��« r� Íc�« ‚UH�ô« Ê√ ¨—œUBL�« XMO�Ë
 ÎUH�Ë sLC� ¨fOL��« d�� s� dJ�� X�Ë w� t�
 d�UEL�«  lOL�  W�«“≈Ë  ’U�d�«  ‚ö�ù  ÎU�U�
 WFO�D�«  …UO��«  …œu�Ë  WM�bL�«  w�  W�K�L�«
 jO�L�  W��U�  WO�Ë—   U�—Ëœ  b�«u�  l�  UN�
 WM�bL�« Ÿ—«u� w� WK�«— Èd�√Ë ¨©¡w� w�®
 eO�  q�œ  Íc�«  ‚UH�ô«  cOHM�  s��  ÊULC�

Æ—uH�« vK� cOHM��«
Ø¡U�ö��«® qO� nB�M� bF� XF�b�« X�U�Ë
 ŸU�b�«  «b�Ë sO� WHOM�  U�U���« ©¡UF�—_«
 WM�b� w� åb��ò w�K��Ë ¨Í—u��« wM�u�«
 ‰UL�  WJ���«  WE�U��  n�—  w�  wKA�UI�«

ÆW�—u� w�d�
  U�U���ô« Ê√ ¨UN��Ë WOK�� —œUB� XMÒO�Ë
 åg??�U??�ô«ò  w�K��  W�ËU��  bF�  XF�b�«
 bM�  wM�u�«  ŸU�b�«   «u�  ÍœUO�  b�√  ‰UI��«
 l�«u�« ©¡w� w�® q�b� bM� ©…b�u�«® —«Ëœ

ÆÍ—u��« gO��« …dDO� X��
 ŸU�b�«  w�  ÍœUOI�«  Ê≈  ¨—œUBL�«  X�U�Ë
 rOEM��« w�K�� s� hKL��« w� `�� wM�u�«
 WIDM� v�≈ ‰u�u�«Ë w�dO�_« gO�K� w�«uL�«

ÆrNMO�Ë tMO� dOB� „U���« bF� ¨WM�¬
 W�—U��  p??�–  XK�  ∫—œU??B??L??�«  X??�U??{√Ë
 nO�J�« ’U�d�« ‚ö�S� åg�U�ô«ò w�K��
 ŸU�b�«  «u� œd�� ¨w�dF�« ©¡w� w�® ÁU��U�
 q�I� s� dH�√ U� ¨Ê«dOM�« —bB� vK� wM�u�«
 3 W�U�≈Ë ‰ö��ö� w�«uL�« rOEM��« s� `K��

Æs�d�¬
 WO�«uL�«   UOAKOL�«  XFD�  ¨—uH�«  vK�Ë
 q�U�  s�  wzU�dNJ�«  —UO��«  w�dO�_«  gO�K�
 vK�   U�UM�  dAM�   √b�Ë  ¨wKA�UI�«  WM�b�
 ÊUJ��«  lK�Ë  ·u�  j�Ë  WFH�dL�«  WOM�_«
 XN��«  ¨WO�dF�«  qzU�I�«  ¡UM�√  s�  sOO�bL�«
 W�U�≈Ë »dF�« sOK�UIL�« s� W�ö� œUNA��U�
 r�  ÕËd��  sOO�b�  WF�—√  rNMO�  s�d�¬  12
 wKA�UI�«  w�  wM�u�«  vHA��L�«  v�≈  rNKI�

ÆÃöF�« wIK��

 wM�u�« ŸU�b�«  «u� s� w�«bO� —bB� b�√Ë
 ◊UI� q�U� rF� ÂU��« ¡ËbN�« Ê√ ¨fOL��« d��
 ÊËœ  s�  åb��ò  rOEM�   «u??�  l�  „U���ô«
 vK�  …dDO��«  Ë√  ÂbI�  Í√  rOEM��«  oOI��
  «e�eF��«  r�— ¡w� w� q�«œ l�«u�Ë ◊UI�
 jO��  v??�≈  UN�K�  w��«  …dO�J�«  W�dJ�F�«

Æw��«
 WHO��  d???�– ¨d???�¬ w??M??�√ ‚U??O??� w??�Ë
 gO�  Ê√  ¨f???�√  ¨WO�uONB�«  åf??�—P??�ò
 ŸU??�b??�«   U�uEM�  qAH�  ·d??�??�«  ‰ö??�??�ô«
 s�  oK�Ô√  Íc�«  ŒË—UB�«  ÷«d��«  w�  Íu��«
 q�UH�  s�  »dI�U�  t�uI�Ë  Í—u��«  V�U��«

ÆU�uL�œ
 w�Q� p�– Ê≈ ¨UN� d�dI� w� ¨WHO�B�« X�U�Ë
 ÊUOJ�«  w�  —U��  sO�ËR��   ôËU��  q�  w�
 —Ëb� ô Y�b��« ÊQ� —uNL��« W�QL� w�uONB�«
 s� U�uL�œ WIDM� Ê√Ë WÒO�«d�≈ ÂUI��« WOKL� s�

ÆÎUM�√ o�UML�« d��√
 åUM�O�  q??O??z«d??�≈ò  »e??�  rO�“  t?? Ò�Ë  UL�
 W�uJ�K�  …œU??�   «œUI��«  ÊU�d�O�  —ËbGO�√
 ÁU??�≈  ULN��  u�UOM��  sO�UOM�  U??N??�??O??z—Ë
 WOB�A�«  t��UB�  oOI��  w�  ‰UGA�ôU�

ÆŸœd�« …u� q�P� WO�ËR�� tKL��Ë
 »dI�U�  jI�  Íc�«  ŒË—UB�«  Ê√  v�≈  —UA�
 200  Êe�Ë  SA5  Ÿu�  s�  U�uL�œ  q�UH�  s�

 —U�H�«  ÀËb??�  v??�≈  t�uI�  Èœ√  b??�Ë  rG�
 ÊbL�«  s�  b�bF�«  w�  t�«u�√  XFL Ô�  dO��
 ÊöI�F�  W��dI�«  WK��L�«  WOMOD�KH�«

Æ”bI�«Ë
 WHO��  X??�¡U??�??�  ¨q??B??�??�  ‚U??O??�  w???�Ë
 ZzU�M�«  s�  ¨WO�uONB�«  åX�u�  rO�«“Ëd�ò
 W�U�≈  s??�  dH��  Ê√  sJLL�«  s??�  ÊU??�  w��«
 WIDM�  w??�  jI�  Íc??�«  Í—u??�??�«  ŒË—U??B??�«

ÆÍËuM�« åU�uL�œò q�UH� ¨VIM�«
 ŒË—U??B??�«  ◊u??�??�ò  Ê≈  WHO�B�«  X??�U??�Ë
 ¨U�uL�œ ©ÍËuM�« q�UHL�«® s� »dI�U� Í—u��«
 X�U{√Ë ÆåW�dFL�« Ác� …—uD� Èb� `{u�
 ¨q�UHL�«  lL��  q�«œ  ©ŒË—UB�«®  jI�  u�ò
 WIOI�  vK�  ÊuEIO���  WM�UNB�«  ÊU??J??�
 W�œU��«  Ác�  Ê√  v�≈   —U�√Ë  ÆU Î�UL�  WHK���

ÆåWO�uONB�« ·ËU�L�« q� h�K�ò
 ¨WOL�d�«  WO�uONB�«  Y��«  W�O�  X�U�Ë
 jO��  w�  ŒË—UB�«  U�UI�  vK�  —u�F�«  r�  t�≈
 wLOK�ù«  fK�L�«  WIDM�  w�  ÈdI�«  Èb??�≈

Æf�√ ÕU�� VIM�« w� nOGO�  U�—
 «–«  ULO�  gO��«   UDK�  oI�Ô�ò  X�U{√Ë
 Í—u��«  ŒË—UBK�  œuF�  U�UI��«  Ác�  X�U�
 WM�b� »d� ¨ UM�d� u�√ WIDM� w� jI� Íc�«
 ÊËœ  s�  WO{UL�«  WKOK�«  nB�M�  bF�  U�uL�œ

ÆåÕ«Ë—_U�  U�U�≈ Ÿu�Ë

 w� ÁœuN�Ë ¨‚«dF�« …œUO�Ë —«dI��ô Áœö� r�œ ¨·u��—u� Í—u� ¨WO�Ëd�« W�uJ��« fOz— VzU� b�√
ÆW�U� bFB�« vK� WOzUM��«  U�öF�« e�eF�� UNFKD� b�√ UL� ¨s�_« ¡U�—≈Ë »U�—ù« W��UJ�

 fOzd�«  UO�� ¨f�√ œ«bG� w� `�U� r�d� w�«dF�« fOzd�U� tFL� Íc�« ¡UIK�« ‰ö� ·u��—u� qI�Ë
Æw�Ëd�« ÁdOEM� `�U�  UO�� qL� ULO� ¨w�«dF�« ÁdOE� v�≈ sO�u� dOL�œö� w�Ëd�«

 w�  U�d�uD�  q��Ë  sOI�bB�«  s�bK��«  sO�   U�öF�«  ¨WO�«dF�«  W�UzdK�  ÊUO�  V���  ¡UIK�«  Y��Ë
 Í—U���«  ÊËUF��«  ÷«dF��«  s�  ÎöC�  ¨ŸU�b�«Ë  s�_«  ‰U��  w�  ÊËUF��«  e�eF�  WOL�√Ë  ¨W�U�   ôU�L�«

ÆsOI�bB�« sO�FAK� W�d�AL�« `�UBL�« oI�� UL�Ë w�UI��«Ë ÍœUB��ô«Ë
 ÕU��ù „d�AL�« wF��« …—Ëd{Ë W�d�AL�« WO�Ëd�« WO�«dF�« WM�K�« ‰UL�√ ¨ÊUO�K� ÎUI�Ë ÎUC�√ g�U�Ë

ÆUNO�≈ q�u�� w��«  UO�UH�ô« lO�u� WF�U�� ‰ö� s� UN�«—dI�
 oO�M��«Ë  qLF�«  wG�M�Ë  …b�   U�b��  t�«u�  WIDML�«ò  Ê≈  ¨t�u�  w�«dF�«  fOzd�«  s�  ÊUO��«  qI�Ë

Æå—«u��« d��  «d�u��«Ë  ôö��ô« nOH��Ë  U�ö��« “ËU���
 Ê√Ë  ¨—«dI��ô«Ë  s�_«  f�dJ��  ·bN�  wLOK�ù«  tDO��  vK�  Òw�«dF�«  ÕU�H�ô«ò  Ê√  v�≈  `�U�  —U�√Ë
 ÊËUF��«  e�eF�  u��  rN�  q�U�Ë  ¨WIDML�«  Âö�Ë  s�√  s�  √e���  ô  ¡e�  t�œUO�Ë  tM�√Ë  ‚«dF�«  —«dI��«

ÆåWOLM��« ’d� r�œË Í—U���«Ë ÍœUB��ô«
 ¨WÒO�Ëd�« W�uJ��« fOz— VzU� ¨·u��—u� Í—u� Ê√ ¨¡UF�—_« XMK�√ ¨WO�«dF�« WO�—U��« …—«“Ë X�U�Ë

ÆWOL�— …—U�“ w� w�Ëb�« œ«bG� —UD� v�≈ q�Ë
ÆåWOL�— …—U�“ w� ÂuO�« ¡U�� œ«bG� q�Ë ·u��—u�ò Ê√ ¨w�U�� ÊUO� w�  d�–Ë

ÆW�d�AL�« WO�Ëd�« ≠ WO�«dF�« WM�K� w�Ëd�« o�dH�« fOz— u� WO�Ëd�« W�uJ��« fOz— VzU� Ê√ d�cÔ�
 ¨—U�M� q�� v�≈ »U���ô« W�b�e�ù« qzUBH�« s� WO�«dF�« W�œU��ô«  «uI�« X�K� ¨wM�√ bOF� vK�

ÆsO�dD�« sO� X�A� …b�b�  U�ö� d�≈ vK� p�–Ë
 qzUBH�«Ë  WO�«dF�«  W�œU��ô«   «uI�«  sO�  ·ö��«  …b�   b�UB�  bI�  åÂuO�«  œ«bG�ò  l�u�  V���Ë

Æl�«uL�« b�√ w� e�dL��« s� w�«dF�« gO��« s� …u� …dO�_« lM� VI� W�b�e�ù«
 s� …u� lML� X�U� b� —U�M� W�UL� …b�Ë r�U� W�ËdFL�« åWAO��«ò  «u� Ê√ b�√ b� wM�√ —bB� ÊU�Ë

Æ—U�M� ¡UCI� WF�U��« åWO�UD�I�«ò w� l�u� w� e�dL��« s� w�«dF�« gO��«
 åWAO��«åË  åÊU�  b�e�√ò   «u�  s�  w�«dF�«  gO��«  VK�  ·ö��«  «c�  d�≈  vK�  t�√  —bBL�«  ·U{√Ë

Æq���« v�≈ »U���ô«
 œ«bG� sO� ŸU{Ë_« lO�D� ‚UH�« r�U� b� ÊU� ÊU��œd� WOK�«œ d�“Ë w�«“d��« bL�√ d��— Ê√ v�≈ —UA�

Æw�«dF�« gO��« Í“ w� ‰ULF�« »e�  «u� œu�Ë —«dL��« Î «b�R� ¨qO�—√Ë
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Æ—U�M� ÂUILLzU� qOK� UL��  U��dB� V��
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q»fGhóY è¡fh Iô«£N á≤HÉ°S :z q»FÉ«ª«µdG{ áª¶æe QGôb ≈∏Y kGOQ ≥°ûeO
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ÆUNKL�Ë WO�«dF�« WO�U�uK�b�U�
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 W�b�  d�U��  vK�  ÍuDM�  w��«  …d�H�«  Ác�
 w� n�u� u�√ ·U{√Ë ¨W�bIL�« WM�bL�« vK�
 …œUOI�«  Ê√  ¨åsOD�K�   u�ò  W??�«–ù  Y�b�

 WO�Ëb�«  œuN��«  s�  Z�MO�  U�  —UE��U�  Êü«
 ÂbF� w�uONB�« ÊUOJ�« vK� jGCK� W�Ëc�L�«

Æ”bI�« w�  U�U���ô« ¡«d�≈ WK�d�
 WLEML�  W�cOHM��«  WM�K�«  uC�  q?? ÒL??�Ë
 Í√  s�  WO�ËR�L�«  ‰ö��ô«  W??�Ëœ  ¨d�d���«

 ÆWO�U���ô« WOKLFK� ÷UN�≈ Ë√ qODF�
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 ”bI�« UNO� UL� ¨WK��L�« WOMOD�KH�« w{«—ô«

ÆWO�dA�«
 WOFL��«  w�  rz«b�«  sOD�K�  »ËbM�  b�√Ë
 ¨—uBM� ÷U�— dOH��«  …b��L�«  r�ú� W�UF�«
 WOL�√  ¨åsOD�K�   u??�ò  W??�«–ù  Y�b�  w�
  U�UN��« vK� ¡uC�« jOK�� w� W�K��« Ác�
  «—«d�Ë  ¨w�Ëb�«  Êu�UIK�  WH�U�L�«  ‰ö��ô«
 w�OC� w� W�U� ¨WKB�«  «– …b��L�« r�_«
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 s�  „d�A�  ÊUO�  w??�  ÊËd�FO�  w???�Ë—Ë_«
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¢Só≤dG ¿hO øe äÉHÉîàfG ’ :áq«æ«£°ù∏ØdG πFÉ°üØdG



5اآراء
�صبري في ذكرى ا�صت�صهاد ال�صماد: باغتياله

اأغلق العدو اأبواب ال�سالم والحّل ال�سيا�سي

الأرمن �سعب �سهيد ذبح ب�سكين يهودية ويد تركية

ويبقى الأتراك رمزًا للجريمة والعدوان

{ دمشق - إنعام خّروبي
للرئيس  السنوية  الذكرى  دمشق  في  اليمنية  السفارة  أحيت 
بفعل  األبطال  ورفاقه  استشهد  ال��ذي  الصماد  صالح  الشهيد 
نيسان   19 في  األميركي  السعودي  للعدوان  الجوية  الغارات 

.  2018
كبير  حشد  حضرها  التي  الخطابية  الفعالية  في  وألقيت 
عدة  كلمات  السورية  واالجتماعية  الرسمية  الشخصيات  من 
استعرضت مناقب الرئيس الشهيد الصماد الحاضرة في وجدان 
الشعب اليمني وأحرار العالم، ونّددت بالجريمة العدوانية التي 
الشعب  بصمود  وأش��ادت  الشهيد،  والرئيس  اليمن  استهدفت 
المقدمة  وفي  للعدوان،  المناهضة  الوطنية  والقوى  اليمني 

أنصار الله بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
صبري  الله  عبد  سورية  في  اليمنية  الجمهورية  سفير  وقال 
أن شخصية الرئيس الشهيد قّدمت أنموذجاً في الجهاد والعطاء 
تاريخ  من  مفصلية  لحظة  في  كبيرا  دورا  ولعبت  والتضحية، 
أن  بالمناسبة،  ألقاها  التي  كلمته  في  وأك��د  المعاصر.  اليمن 
الرئيس الصماد كان رجل المسؤولية الذي أعطى ك��ل ذي ح�ق 
ميدان  في  وصالبة  عزما  تفيض  التي  الشخصيَة  مجسدا  حقه، 

التحدي والصمود.
وأشار السفير صبري إلى أن تحالف العدوان قد تعمد باغتيال 
السياسي،  الحل  وفرص  السالم  أبواب  إغالق  الصماد  الرئيس 
رغم أن الشهيد قدم عدة مبادرات للسالم والمصالحة الوطنية، 
مقدمة  في  كان  إيجابي،  بشكل  معها  يتعاطى  من  يجد  لم  ولما 
الجبهات ذودا عن الوطن وسيادته واستقالله إلى أن ارتقى في 

رحاب الخالدين.

والقيادة  السوريين   صبري  السفير  هنأ  كلمته  ختام  وفي 
إلى  أفضت  التي  والسبعين،  الخامسة  الجالء  بذكري  السورية 

استقالل سورية من االحتالل الفرنسي.
العربية  السورية  العشائر  عن  كلمة  الفعالية  وتخللت 
القبائل  تضامن  على  فيها  أك��د  ح��واس،  علي  العارفة  ألقاها 
العربية السورية مع الشعب اليمني في إطار مقاومة المشروع 
ياسر  األخ  الفعالية  في  تحدث  كما  بالمنطقة.  الصهيوأميركي 
اليمني  الشعب  وحيا  الفلسطيني،  التحالف  سر  أمين  المصري 
القضية  عن  دفاعه  وعلى  العدوان،  مواجهة  في  صموده  على 
دول  عليها  تجمع  التي  البوصلة  باعتبارها  الفلسطينية، 

ومكونات محور المقاومة.
سورية  في  العراقية  النجباء  حركة  ممثل  عبر  جهته،  من 
السيد محمود الموسوي عن تعازيه للشعب اليمني وألنصار 
تصطف  العراق  في  المقاومة  فصائل  كل  إن  وق��ال:  الله، 
والحرب  العدوان  مواجهة  في  اليمني  الشعب  جانب  إلى 

الظالمة.
الفلسطينية  الصداقة  جمعية  رئيس  الفعالية  في  وتحدث 
اليمن  في  تجربته  عن  البحيصي  محمد  الدكتور  اإليرانية 
صعدة  على  شنها  التي  السابق  النظام  لحروب  ومعايشته 
قدمت  الحركة  أن  وكيف   ،2004 العام  منذ  الله  وأنصار 
عشرات الشهداء من النخب السياسية واإلعالمية، وكان درة 

التاج في هذه السلسلة الرئيس الشهيد صالح الصماد.
السوري،  الشعب  مجلس  أعضاء  من  عدد  الفعالية  حضر 
وعدد  البعث،  حزب  في  وقيادات  السورية،  العشائر  ومشايخ 
من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في سورية بينهم سفير 
جمهورية الصومال، وسفير جمهورية أبخازيا، والمستشار األول 

في سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، باإلضافة إلى قيادات 
العراقية،  المقاومة  الفلسطينية، وممثلون عن فصائل  الفصائل 
وحشد من أبناء الجالية اليمنية، ومن الطالب اليمنيين والعرب 

الدارسين في الجامعات السورية.
الصور  معرض  في  المشاركون  جال  الفعالية  هامش  وعلى 
الكاريزما  و  الشهيد  الرئيس  سيرة  من  جانباً  حاكت  التي 
ورئيسا  مجاهدا  حياته  في  جسدها  التي  والبطولية  اإلنسانية 

وإنسانا.

{ إياد موصللي
بعد أيام قليلة يحتفل المسيحيون بعيد القيامة ويستذكرون 
ساموه  أن  بعد  للمسيح  وصلبهم  وأعوانهم  اليهود  به  قام  ما 

سوء العذاب. 
في هذه المناسبة المقّدسة التي تمّر على بالدنا في مختلف 
وفلسطين  ولبنان  واألردن  العراق  إل��ى  الشام  من  أقطارها، 
نستعيد ما قاسته أمتنا من جرائم القتل والذبح والسحل التي 
وما  البالد  من  سلبوه  وما  زالوا  وما  الصهاينة  اليهود  مارسها 

حاولوا طمسه من حقيقة األرض والشعب...
ونحن في آالم الجلجلة نقف أيضاً مشاركين األرمن قسماً من 
شعبنا تعّرض أجدادهم قبل لجوئهم إلينا منذ ما يزيد على مئة 
1915 الى أبشع مجزرة  23 نيسان  عام وفي مثل هذا التاريخ 
الى  أصولهم  تعود  األت��راك  من  قادة  ونفذها  اليهود  لها  خطط 
يهود اسبانيا وفي مقّدمتهم كمال أتاتورك، ويقول بيير هابيس 

في كتابه )الصهيونية والشعوب الشهيدة(:
اسباني  أصل  من  يهودي  وهو   1880 عام  في  كمال  »ول��د 
أتباع  من  وهو  وعائلته  هو  والده  عن  القديمة  االسبانية  وتعلم 
الموت،  من  ليتخلّصوا  اإلس��الم  اعتنقوا  )السبتاليين(  مذهب 
وبالنظر الى أصله السامي منع عنه األلمان خالل حرب 1914 
على  أنقرة  في  الوطنية  الجمعية  كانت  التي  المارشالية  رتبة 

أهبة منحه إياها عام 1929...«
»االتحاد  وجمعية  تركيا  قادة  من  كثيرون  كان   ...« ويتابع 
المستشار  بك  حقي  أمثال  يهودية  أصول  ذوي  من  والترقي« 
باشا،  أنور  باشا،  مدحت  كاراسون،  جاويد،  للسلطنة،  العام 
مجري  يهودي  وهو  التركي  الجيش  أركان  رئيس  باشا  فوزي 
األصل اسمه كوهلمن... وظهرت األصول اليهودية لمعظم قادة 
مقدمتهم  وفي  األرم��ن..  إبادة  عمليات  في  شاركوا  الذين  تركيا 
الى  للداخلية  وزي��راً  بوصفه  أم��راً  أص��در  ال��ذي  باشا،  طلعت 
1915 وفيها يأمر بما يلي:  15 أيلول  مكتب مخابرات حلب في 
الحكومة  اّن  والترقي«  االتحاد  »لجنة  بأمر  وأُعلن  سبق  »لقد 
العثمانية قّررت إفناء كّل األرمن الساكنين في تركيا مهما بدت 
مؤسفة الوسائل المؤدية الى الهدف المقّرر، يجب إطفاء صوت 
إفناء  عمليات  وإنهاء  اإلنسانية  الخاصة  والمشاعر  الضمير 

الشعب، بدون أية مراعاة للنساء واألوالد والمرضى«.
 15 في  العبري  التقويم  بموجب  البرقية  مضمون  تنفيذ  وتّم 
5676 وعّبر اليهود عن فرحتهم بما حصل واعتبروا عام  أيلول 

5676 والثورتين الكبيرتين في التاريخ العبري 5554 – 5678 
»هينة لّينة كراحة الكّف المنقوعة بالعسل«.

أّن ما يقوم به القادة األتراك  بعد كّل هذا علينا أن نعي دائماً 
اليوم ضّد سورية في الشام والعراق هو إتمام لما حاولته سابقاً 
من  قادتها  معظم  التي  الجمعية  هذه  والترقي،  االتحاد  جمعية 

ذوي األصول اليهودية.
ونستعيد ما قاله الزعيم سعادة في أول آذار 1938 قال: »ال 
بّد لي من التصريح في هذا الموقف اّن الخطر اليهودي هو أحد 
خطرين أمرهما مستفحل وشّرهما مستطير. والثاني هو الخطر 
التركي. وهذان الخطران هما اللذان دعوت األمة السورية جمعاء 

لمناهضتهما«.
البعد  كّل  بعيد  هو  وتنكيل  قتل  من  األرمن  له  تعّرض  ما  اّن 
اليوم كما كشف  أمتنا ومناقبية شعبنا وهو يكشف  عن أخالق 
وما  نفسه  يعيد  والتاريخ  تركي  بقناع  اليهودي  الدور  باألمس 
سنة  المسلمون  وكذلك  وعرب،  أرمن  المسيحيون،  له  يتعّرض 
ليذبح  اليهود  وخططه  سبق  عما  واضحة  صورة  هو  وشيعة، 
تجري  التي  المذابح  في  الصورة  وتتكّرر  األت��راك،  بيد  األرم��ن 
في بالدنا بيد داعش واخواتها... وما يقوم به األتراك في إدلب 

وغيرها...
وعندما التجأ األرمن بعد المذابح التي تعّرضوا لها الى بالدنا 
غضب قادة العرب مما يحدث واعتبروا اّن ما يتعّرض له األرمن 

والمسيحيون هو عمل مناف لتعاليم الدين وأخالقياته.
 قأصدر شريف مكة الحسين بن علي بياناً قال فيه: جاء في 
يوم  خصمه  وكنت  أذاني  فقد  ذمياً  آذى  »من  النبوي:  الحديث 

القيامة«.
1915 أقسى  التي تعّرض لها األرمن عام  المذابح  لقد كانت 
من تلك التي سبقتها عام 1909 سواء أيام السلطان عبد الحميد 
أتاتورك،  وكمال  باشا  وجمال  باشا  أنور  بقيادة  االتحاديين  أو 

فقد فاقت مذابح 1915 كّل ما سبقها وجرى قبلها.
يقول  1915؟  ع��ام  ج��رى  ما  التاريخ  يصف  وكيف  بماذا 
جميع   1915 سنة  في  األرمنية  المذابح  »فاقت  المؤّرخون: 
أيام  وفي  الحميد،  عبد  وغير  الحميد  عبد  أيام  في  مثلها  وقع  ما 

االتحاديين أنفسهم سنة 1909.
وكانت الطريقة التي صار إقرارها في هذه المذابح ان تعمل 
السلطات التركية أول األمر على نفي األرمن بالجملة من بالدهم 
فيها  قوات  وال  لديها،  سالح  ال  قوافل  في  يرسلون  ثم  وقراهم، 

تحت رحمة عصابات من األشقياء صار اختيارهم لهذه الغاية.
وكان على العصابات أن تبدأ بذبح األرمن 
في طريقهم إلى المنفى، وكانت القوات التركية 
ورجال الدرك يقومون أحياناً بمساعدتهم في 

هذه المذابح.
رجال  من  األرم��ن  ألوف  الطريق  في  قتل  وقد 
ونساء وبنات وشباب، وكان من ينجو من الرجال 
واألوالد ُيصار إلى استخدامه في الجيش... وأما 
بعضهن،  قتل  إلى  ُيصار  فكان  والفتيات  النساء 
التركية  العائالت  على  ي��وزع  اآلخ��ر  والبعض 
المختلفة ليقوموا بالخدمة. وقد استطاع كثيرون 

من األرمن الفرار إلى الروس.

األرمن في سورية
القتل،  من  نجوا  األرمن  من  العديد  أّن  كما 
وعاشوا  أهلها،  فأكرمهم  سورية  إلى  ووصلوا 

فيها مرتاحي البال.
وال بّد لنا من أن نذكر هنا أّن أهالي سورية 
واستقبال  منازلهم  فتح  الى  وسارعوا  هّبوا 
وشّد  جراحهم  وتضميد  األرمن  من  النازحين 
أزرهم وأقام األرمن في سورية ونشأت حبال 
البالد،  وأه��ل  الوافدين  بين  واالخ��اء  المودة 
األرم��ن  المعاملة  وحسن  الترحيب  وشجع 
المساعدات  كّل  من  مستفيدين  اإلقامة  على 
وجودهم  أثبتوا  ما  وسرعان  لهم،  قّدمت  التي 
وتحاشوا  البالد  أه��ل  مع  تعاملهم  وحسن 
والء  وأعطوا  الناس  بخصوصيات  المساس 
ومنحوا  عليها  أق��ام��وا  التي  ل��أرض  ك��ام��الً 
الوظائف  في  وانخرطوا  السورية  الجنسية 
قائد  منهم  وصل  حتى  والعسكرية  المدنية 
الداخلي،  األمن  في  الجندرمة  »ال��درك«  قوى 
القادة  أب��رز  من  وك��ان  »هرنت«  ُيدعى  وك��ان 
األمنيين السوريين، وهو الذي قاد رجال الدرك 
وهم القوة العسكرية الوحيدة الموجودة آنذاك 

عام 1945 وجابه الجيش الفرنسي عندما هّبت سورية تطالب 
باالستقالل وجالء الجيش الفرنسي عنها، والذي تحقق في 17 

نيسان عام 1947.
ودخل  االنتخابات  في  وشاركوا  سياسيون  منهم  برز  كما 

مجلس النواب أعداد منهم وكذلك الوزارة.

األرمن في لبنان أيضاً
أما في لبنان فقد لعب األرمن دوراً مهماً في الحياة االجتماعية 
وشكلوا ثقالً في الحياة السياسية وبقوا على مسافة واحدة من 
جميع الطوائف المكّونة للشعب اللبناني، فلم يستفزوا مشاعر 
باهظاً  ثمناً  ودفعوا  الداخلية  األح��داث  في  يشاركوا  ولم  أحد 
بسبب موقفهم هذا إال أنهم لم يتراجعوا عن هذه األخالقيات وقد 
أحّبهم الجميع واحترموا من قبل الجميع واتسم األرمن بالصدق 
في  وصدقوا  المعاملة  في  صدقوا  أدائهم  وحسن  تعاملهم  في 
الجيش،  من  وقادة  ووزراء  نواب  منهم  وبرز  السياسية  الحياة 
واندمجوا في مجتمعهم، ويمتاز األرمن عن غيرهم من القوميات 
أنهم  إال  منها  انبثقوا  كقومية  بأرمنّيتهم  تحّسسهم  ورغم  بأنهم 
التي  ل��أرض  للتنّكر  سبباً  العرقي  تجّذرهم  من  يتخذوا  لم 
احتضنتهم والشعب الذي آخاهم ليشكلوا نواة قومية منعزلة، 
الكبرى  االجتماعية  البوتقة  في  متجانسة  قومية  كانوا  لقد 
العصبيات  تنصهر  القومية  الوحدة  في  ألّن  فيها،  وانصهروا 
تتكفل  التي  الصحيحة  القومية  ال��وح��دة  وتنشأ  المتنافرة 
الذي  األرمن مع محيطهم االجتماعي  لقد تفاعل  األمة،  بإنهاض 
عاشوا  التي  األخ��رى  المجموعات  مع  وتجانسوا  فيه،  وج��دوا 
تاريخاً  وسطروا  حضارة  تكوين  في  وشاركوا  وتفاعلوا  معها، 
أحّبوه وأحّبهم  التي أشادوا عليها وطناً  ورووا بدمائهم األرض 
الوطن حّبهم ووالءهم فكانوا بكّل ما فعلوه يصدر  ومنحوا هذا 
إليه  يشّدهم  وطن  من  جزء  بأنهم  شعورهم  من  نابع  إيمان  عن 
الهوجاء.  والعنصرية  العصبيات  على  تقوم  ال  لدولة  والؤهم 
أمة هي نتاج ساللي كّونته سالسالت متعددة جاءت الى هذه 
او بالحروب وتفاعلت مع بعضها مكّونة هذا  المنطقة بالهجرة 

المجتمع الذي يشكل تاريخه وحضارته جوهر بقائه.

األرمن في العراق
في  أكثر  ينطبق  ولبنان  سورية  في  األرمن  على  ينطبق  وما 
قرب  ولعّل  األرم��ن  من  كبيرة  مجموعات  العراق  ففي  العراق، 
على  ساعدت  اليه  اللجوء  وسرعة  التركية  الحدود  من  العراق 
بها  قوبل  التي  والنخوة  والنجدة  الترحاب  جانب  إلى  اإلقامة، 
األرمن ولعّل من مفاخر العراقيين اّن كثيراً من األطفال اليتامى 
أوالدها  مع  ورّبتهم  عراقية  عائالت  كفلتهم  أهلهم  فقدوا  الذين 
يتنّكر  لهم سوى هؤالء ولم  أهالً  فنشأ كثيرون منهم ال يعرفون 
العراقيون على من رّبوهم أصلهم ودينهم، لذلك ال تستغرب إذا 
وجدت أرمنياً يحمل اسماً عراقياً ويقول لك إّن أصله أرمني وهو 
ومسلم  عربي  آخر  شخص  نفسه  االسم  حامل  وترى  مسيحي 
العراق  في  كثير  هذا  ومثل  والنشأة،  الرضاعة  في  أخاه  وهو 

والمناطق الشمالية مثال كركوك، وزاخو، والموصل.
التي  بالعائالت  يعتزون  ه���ؤالء  م��ن  ك��ب��ار  ت��ج��ار  وه��ن��اك 

احتضنتهم وحفظت لهم تاريخهم.
ونواديهم،  وتجمعاتهم  كنائسهم  لهم  العراق  في  واألرم��ن 
مثال: نادي الشبيبة األرمنية ونادي الجمعية الخيرية األرمنية 

ولهم فرقهم الرياضية.
اليومية  الحياة  في  اندماجاً  أكثر  األرم��ن  تجد  العراق  في 
في  واشتركوا  التفاصيل  كّل  في  وشاركوا  والتقاليد  والعادات 
البطولة،  أوسمة  ونالوا  الشهداء  من  كثيراً  وقّدموا  الحروب 

وبرزت منهم أسماء رجال أعمال كبار.
في  العراقيين  وبين  بينهم  فرق  فال  اجتماعياً  درستهم  فإذا 
أّي شيء رغم احتفاظهم وتمسكهم بتراثهم وانتمائهم إال اّن كّل 
األرمن أعطوا حّبهم لأرض التي احتضنتهم واعتبروا أّن أرمينيا 

أمهم وبالد العرب والدهم... 
عدواني  تاريخ  صورة  إعادة  يحاولون  اليوم  األتراك  وجاء 
اإلرهابية  داع��ش  مجموعات  فنظموا  الماضي  في  صنعوه 
تلك  وارتكبت  أيضاً..  لبنان  في  وحاولوا  والعراق  الشام  في 
منطقة  في  اآلن  إلى  وتمركزت  والمجازر  المذابح  الجماعات 
ليس  كان  الرّد  ولكن  عدواني..  تركي  كمشروع  وامتدادها  إدلب 
الى  أمة قوية  النكبات من  العار أن تحّولنا  أن ننكب ولكن  عاراً 
أمة ضعيفة. فإذا لم نكن أحراراً من أمة حرة فحريات األمم عار 

علينا... ولقنهوهم درساً في وقفة العز.
كما قال الشاعر الشابي: 

»إذا الشعب يوماً أراد الحياة
فال بّد أن يستجيب القدر«.

الدبلوما�سية الثورية

توجهات اإيران في ال�سيا�سة الخارجية

{ صادق النابلسي

هذا  في  العاملون  إليها  استند  واضحة  وقواعد  معروفة  أصول  للدبلوماسية 
المعاصرة  الدولية  العالقات  لكن  أهدافهم.  إلى  للوصول  عوناً  لهم  لتكون  الحقل 
ساحة  على  وممتّدة  عريضة  ومسؤوليات  تحّديات  الدبلوماسية  أمام  وضعت 
مهام  تعد  فلم  الحياة.  مظاهر  في  والمذهل  السريع  للتغّير  نظراً  اإلنساني  التفاعل 
الدبلوماسي »نشاطاً بروتوكولياً« ُيعنى بقواعد المجاملة واإلجراءات التي تتصل 
أعضاؤها  يختار  حيث  الصفوة«  ب�«جماعة  خاصة  هي  وال  الدول،  بين  بالعالقات 
أن يعيشوا بمعزل عن بقية المجتمع محاطين باألسوار، بل هي تسلك اليوم طريقاً 
مناهج  يتضّمن  وعلماً  فريدة  ومواهب  مهارات  إلى  يحتاج  فناً  باعتبارها  جديداً 
ومبادئ جادة، يشتمل على مساحة واسعة من الرصد والوصف والتفسير لما يكون 
للتفاهم  مشتركة  أرضيات  تكوين  إلى  عليها  التعّرف  يهدف  وتوّجهات  حاالت  من 
االختيارات  أفضل  إلى  الوصول  بهدف  أو  الصراعات  لتجّنب  أو  واإليجابي  الفّعال 
وتقديم أجود السياسات باالعتماد على الفهم الواقعي لأحداث وباالستعانة على 
وتستعظم  التفكير  حدود  تحصر  التي  الصارمة  القيود  من  التحّرر  في  الخيال  قوة 

المستقبلية.  البدائل  استلهام 
نجده  الدبلوماسيين  وعمل  نفسها  الدبلوماسية  على  طرأ  الذي  الكبير  التبّدل 
بشكل بارز في أداء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ودبلوماسّييها. فمنذ عام 1979 
هدم  أو  سلوكها  لتغيير  الدبلوماسية  الضغوط  من  واسعاً  نطاقاً  إي��ران  تواجه 
نظامها في وقت ُيثبت قائدها السيد علي الخامنئي أنها كانت نموذجاً من النماذج 
الفريدة في المقاومة السياسية والتعبئة المعنوية ما منع األعداء من كسر إرادتها 

وفرض مشيئتهم عليها. 
على  األكبر  والدليل  هائلة  تجربة  بحق  هي  البلد  لهذا  الدبلوماسية  التجربة 
التفاوض األضنى واألشّد  التي خرجت بها من معركة  الحالة  عمقها ونجاحها هي 
الشروط  فرض  من  وحلفاؤها  أميركا  تتمكن  لم  حيث  الدولية،  العالقات  تاريخ  في 
اإلكراهية فيما اصطلح عليه ب�« الملف النووي«. في الحقيقة لم تكن أميركا ومعها 
ثورية  ثورية.  قوة  وإنما  نووية  قوة  تواجه  والمصالح  القيم  تشاركها  التي  الدول 
بالمعنى  حتى  بل  فحسب  واالقتصادي  والعسكري  األيديولوجي  بالمعنى  ال 
الدبلوماسي حيث تجتمع عناصر اإليمان الديني والنضال المبدئي والعمل المبدع 
والعقالنية والخبرة والجودة والحّس الفني والمهارة والشجاعة إلى جانب بعضها 

ل� »تعكس عظمة وعزة وقوة النظام اإلسالمي وتنقلها ألقصى أنحاء العالم«.
في هذه المقالة نقدم بعض الدعائم التي تنبني عليها هذه الدبلوماسية. وإذا كان 
والممارسات،  السلوكيات  من  نوع  تراكم  األول  المقام  في  يفرض  »الثورية«  تعبير 
فيكفينا اإلشارة هنا إلى ما طرحه اإلمام الخامنئي الذي عايش الثورة كركن أصيل 
هذه  محّددات  أهّم  واضعاً  الدولة  عمر  من  اللحظة  هذه  وحتى  انطالقتها  منذ  فيها 

الدبلوماسية والتي نوجزها باألبعاد التالية:
واالل��ت��زام  الديني  اإلي��م��ان  إظهار  عبر  اإلس��الم��ي  التوجه  على  الحفاظ  أوالً: 
البعد  القوة كامن في هذا  أّن مصدر  إّنه يعتبر  بمعاييره من دون ترّدد وخوف. بل 
والسالح  كالمال  الظاهرية  القوة  عوامل  إلى  باالستناد  وليس  المعنوي  الروحي 
والتمسك  اإلسالمية  الروحيات  أّن  على  مشّدداً  أهميتها.  على  والعلم  والثروة 
الوقوف  قدرة  إليران  يجعل  الذي  هو  اإلسالمية  المبادئ  إلى  واللجوء  باإلسالم 
الخامنئي  يؤكد  حين  في  وبجرأة«.  كالمها  وترفض  العالم  في  قوة  أكبر  وجه  »في 
أن  يمكنها  أو  غريبة  تبدو  قد  أشياء  على  اإليرانيين  للدبلوماسيين  توصياته  في 
عليها  طاولة  على  الجلوس  رفض  ض��رورة  في  كالتشّدد  اللقاءات  بعض  تعيق 
خمور، وفي رفض لباس ربطات العنق كما هي عادة معظم الدبلوماسيين الرجال 
األعراف  بعض  مماشاة  الشرعية  الفتوى  بحسب  يحّرم  فهو  النساء.  مصافحة  أو 
أو  حرج  إلى  أّدت  لو  حتى  للشرع  مخالفة  ألنها  الدبلوماسية  والبروتوكوالت 
إشكاالت. فهو يعتبر أّن الصمود والمقاومة في مثل هذه المواقف »يرفع من شأنكم 
العاملين  المثال  سبيل  على  يوصي  وهو  هيبتكم«.  من  ويزيد  المقابل  الطرف  بنظر 
في الممّثلّيات الدبلوماسية بالصالة وحضور القلب في الصالة و »قراءة القرآن كل 
أدعية  وخاصة  المأثورة  األدعية  من  واالستفادة  واحدة«،  صفحة  حتى  ولو  يوم 
روحه  في  وتبعث  كافة  الميادين  في  اإلنسان  »تقّوي  التي  السّجادّية«  »الصحيفة 
كالمه  يوّجه  الخامنئي  يضعف«.  أو  يتزعزع  أن  يجب  ال  الذي  اإلحساس  وقلبه 
ويطلب  اإلسالمية«  بالمظاهر  االلتزام  »حفظ  إلى  ويدعوهم  وعوائلهم  السفراء  إلى 

تحويل بيئة السفارة إلى »بيئة تدّين«.
ثانياً: الحفاظ على العظمة الثورية: من خالل عدد من السياقات.

أ � إبراز الشجاعة في مواجهة غطرسة وتهديدات األعداء والقوى العظمى، وعدم 
وضرورة  بفوقية  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  مع  التعامل  دولة  ألّي  السماح 

إبداء الصرامة تجاه ذلك.
ب � سيادة العقل والمنطق على القرارات والتحركات الدبلوماسية.

ج � إظهار األهداف السياسية بشكل واضح والتصريح بها بصوت عال.
مستوى  على  والرعية  السيد  ونظام  والخضوع  الهيمنة  رفض  فكرة  إرساء   � د 

العالم.
ه � االستقاللية وعدم القبول بأّي شكل من أشكال الضغوط في ما يتعلق بإقامة 
مصلحة  تخالف  وإج��راءات  بتوّجهات  ترتبط  قرارات  على  الموافقة  أو  العالقات 

اإلسالم والنظام.
و � إعالن العداء للدول غير الشرعية كالكيان الصهيوني أو المتطاولة والمعتدية 

المتحدة األميركية. كالواليات 
دون  من  والحجة  القوة  إلى  باالستناد  الغربية  الدول  مع  العالقات  توطيد   � ز 

المساومة على القيم والمبادئ وباالنتباه إلى حيلهم الدبلوماسية.
من  يتطلّب  وهذا  الدولية.  المحافل  في  اإلسالمي  النظام  هوية  عن  الدفاع  ثالثاً: 
اتجاه  وبأّي  واالستراتيجي،  سياسي   - الجيو  إيران  موقع  معرفة  الدبلوماسيين 
أن  الدبلوماسيين  الخامنئي  يوصي  ح��رب،  الدبلوماسية  وألّن  التحرك.  يجب 
القوى  تجاه  التواضع  وعدم  وعمل«،  ومجاهدة  مواجهة  حالة  »في  دوماً  يكونوا 
قّوتها  ومصادر  اإلسالمية  هويتها  عن  إيران  تتخلى  أن  إال  يرضيها  ال  التي  الدولية 
فإّنه  للحظة  يغفل  »من  ألّن  وأطماعه  العدو  مخططات  عن  الغفلة  وعدم  وعظمتها. 

الصفعة«. سيتلقى 
المبدأ هو أصل وليس سياسة  رابعاً: االلتزام بمبدأ »ال شرقية وال غربية«. فهذا 
يمكنها أن تتغّير وتتبّدل بحسب الظروف. ولهذا يوصي الخامنئي اعتباره »كبيت 
وعدم  الخارجية  السياسة  قوة  في  األساس  ألّنه  دائم«.  بشكل  تكراره  يجب  شعر 

تبعيتها للقوى الكبرى في الشرق والغرب.  
الفكر  العالقات وتقويتها بناء على  الدولية وإيجاد  المجموعات  خامساً: تشكيل 
توسعة  الدبلوماسي  الجهاز  من  يطلب  الخامنئي  اإلسالمي.  والنهج  والعقيدة 
الجهاز  فهذا  الفرص.  وتوفير  اآلفاق  وفتح  األصدقاء  وصنع  الخارج  في  الحضور 
تقع على عاتقه إيصال رسالة الجمهورية اإلسالمية إلى العالم والتعريف بالثورة 

وأهدافها والوقوف كسّد في وجه الهجمات. 
سادساً: التوجه في العالقات النّدية السليمة نحو آسيا، أّي إلى الشرق. من دون 

فك االرتباط الكلي مع الغرب.
والتوّجه  األفريقية  الدول  مع  العالقة  في  الدولي  التهميش  حاجز  كسر  سابعاً: 
االقتصادية  البوابة  من  فليكن  السياسية  البوابة  من  يكن  لم  إن  ال��دول  تلك  إلى 
فيه  تحضر  آخر  رونقاً  الدولية  العالقات  يعطي  ما  معها  العاطفي  االرتباط  لتعزيز 

حتى تلك الدول الهامشية والفقيرة.  
العالقات  صياغة  إعادة  من  إيران  به  ترغب  عما  صورة  تعطي  المحّددات  هذه 
بدواعي  كانت  استراتيجياتها  في  اعتمدتها  التي  الثورية  والدبلوماسية  الدولية. 
زرع مفاهيم ترّكز على حّل المشاكل بين الدول بالحوار والطرق السلمية اإليجابية 
وكّل  الفهم  سوء  حاالت  وتجّنب  الصفرية  المفاوضات  أشكال  كّل  عن  واالمتناع 
كّل  رفض  المقابل  وفي  إنساني.  ومسّوغ  أخالقي  مبّرر  دون  الصراعات  يعّمق  ما 
الطرف  جعل  تريد  التي  العقوبات  أنواع  وشتى  واإلقصاء  والظلم  الهيمنة  أساليب 
الضعيف يخسر كّل شيء. نجحت إيران خالل األعوام األربعين الماضية باختراق 
الميادين الدولية ونسج عالقات وشراكات مع دول عديدة رغم سياسات التشويه 
أن  واستطاعت  العالم.  في  مختلفة  ودول  أميركا  قبل  من  مورست  التي  والتدمير 
ُتبرز نموذجاً في السياسة الخارجية تعتمد التوفيق في إقامة »العالقات السليمة 
عن  تدافع  نفسه  الوقت  وفي  للشعب«،  الثورية  الحرمة  تحفظ  التي  والمنطقية 
الشعوب والحركات الثورية في العالم.  وبعد كّل هذه الجهود لم تعد إيران بفضل 
معزولة  جزيرًة  وكفاءاتهم  دبلوماسييها  وتجربة  والّفعالة  النشطة  دبلوماسيتها 
مصدر  ترفعها  التي  الثورية  وبالراية  بشعاراتها  اليوم  إي��ران  العالم.  هذا  في 
مواقفها  في  والليونة  التراخي  تبد  لم  حدودها.  خارج  كبيرة  مساحة  على  تأثير 
والعسكرية  االقتصادية  مصالحها  حول  والتساهل  الضعف  ُتظهر  ولم  التفاوضية 
وحّولت التهديدات إلى فرص وخلقت ديناميات جديدة ستترك أثرها الكبير بال شك 
بين  النزاعات  وفض  األزمات  وإدارة  بالعهود  وااللتزام  البناء  التحاور  صعيد  على 

الدول.
الزمن وظفت فيه  الذي دام ألكثر من عقد من  النووي  الملف  التفاوض حول  بعد 
أميركا وحلفاؤها كّل االستراتيجيات التفاوضية إلخضاع إيران، ها هي إيران بفعل 
تسببت  التي  الصعوبات  من  الخروج  من  تمكنت  قد  والصلبة  الذكية  دبلوماسيتها 
فيها العقوبات وفي المقابل تواصل خياراتها االستراتيجية اإلقليمية والصاروخية 
مع  واسعة  بشراكة  الدولية  العزلة  جدار  اختراق  كذلك  واستطاعت  والنووية، 
الصين تمتد لربع قرن من الزمن وتتحضر لعقد اتفاقية مماثلة مع روسيا لتستكمل 
الدبلوماسية  اإلقليمية.  وصدارتها  االستراتيجية  وامتداداتها  جبهتها  تحصين 
وأّن  مستحيالً  ليس  واألوروب��ي��ة  األميركية  الهيمنة  تحدي  أّن  أثبتت  اإليرانية 
الدولية  الحياة  إلى  التوازن  تعيد  ال  الدولية  التوافقات  من  شبكة  خلق  باإلمكان 
فحسب بل تدفع باتجاه خلق ثقافة وحضارة جديدة وسياق جديد من السياسات 
قادر على النظر إلى السالم من خالل مراعاة القوانين العادلة وقواعد التعاون بين 

الشعوب ال من خالل دخان الحرب ونارها كما يقول كيسنجر! 

صبري يلقي كلمته

Twelfth year /Friday / 23 April 2021
السنة الثانية عشرة / اجلمعة / 23 نيسان 2021
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 ¬ÑÑ°ùH ’ ÉæÑÑ°ùH q…hƒædG ¥ÉØJ’G ó©H Éªd áeƒµëdG

 W��UF�  s�  »ÒdN�  i��  u�  WO�—U��«  À«b�_U�  W�uJ��«  qOJA�  j�—  s�  Òw�UM�K�«  ÒÍbOKI��«  Y�b��«  Ê√  Î «bO�√   U�  ≠
 Íc�«Ë ¨—uN� W�� s� V�Ô��« b� t�U���« dE�M� UM�≈ qO� Íc�« w�dO�_« fOzd�« u� UN� ¨UN�œôË oOF� w��« WOK�«b�« »U��_«
 UM�≈  qO� Íc�« ÍËuM�« ‚UH�ô« u� U�Ë ¨t�UDK� rÒK��� Y�U��«  dNA�« W�UN� s� »d�I� iO�_« XO��«  t�u�œ dE�M� UM�≈  qO�
 UNOD�� s� ÊËe�FO� sOOMFL�« Ê√ W�—b� oLF�« s� WOK�«b�« »U��_« Ê√ bO�_« sJ� ¨ U�UNM�« s� »d�I� ÁdOBL� j��d�

Æt�œ«—≈ rNOK� ÷dH�Ë Òw�—U� q�U� w�Q� v��
 rN�d�� b� r�b�Ë rN�U�uI� Ê√ ‰Ë_« ¨sO���� «uKA�Ë ÷dH�« «cN� WKO�u�  U�uIF�U� `�uK��« ÊuO��dH�« ‰ËU� ≠
 UN�√ UNL�√ ¨Èd�√  U�U�� vK� n�u�� WO�d�  U�uI� Ê√ w�U��«Ë ¨W�uJ��« qOJA� ÷dH� Â“ö�« q�b��« vK� …—bI�« s�
 Ác� l�  U�u��Ë  UL�UH�� wF��« s�“ w� Èd�√ WOLOK�≈ WH{ vK� ÊuHI� s�c�« ÂuB��« o�dH� ·«bN��« sL{ dNE��

ÆÊ«d�≈ l� ÍËuM�« ‚UH�ô« v�≈ …œuF�« U�“d�√ WHC�«
 d�ü« dB���Ë w�dG�« dJ�FL�« tO�d� b�√ dB��� ¨wzUM� v�« ÃU��� ÊUM�� ‰u� WO�Ëb�« WOLOK�ù«  U�u���« Î UO��—U� ≠
 ÊU� UL�Ë Î̈ö�L� t� ‚dA�«Ë »dG�« ‰u�� q� ‚dA�«Ë »dG�« w� wMFL�« ·dD�« …œ«—≈ fO� —UB��ô«Ë ¨ Òw�dA�« dJ�FL�«
 —UE��U� ÊUM�� Ëb�� ¨2005Ë 1990  w�U� sO� ÊUM�� w� ‰uK��«Ë  U�“_« …—«œù Î UL�U� Î «—U�≈ ÍœuF��« Í—u��« r�UH��«
 …œuF�« “U��≈ s� sO�dD�« q�� s� ¡UN��ô« q�� d�u�� s� «c�Ë Æ…dL�« Ác� WO�«d�≈ WO�dO�√ ÊuJ� Ê√ `�d� W�“«u� WOzUM� —uK��

ÆÍËuM�« ‚UH�ô« v�«
 b�√ w� Ác�Ë ¨Ê«d�≈ vK� jGC�« s� ¡e�� ÊUM�� w� Ê«d�≈ ¡UHK� vK� jGCK� WO�dO�_« W�U��« wH�M�� …œuF�« bF� ≠
 Íc�« dD��U� qB�� ÂUL��« sDM�«u� vI�O� sJ� ¨ÊUM�� w� tK�«  »e� ÂuB� l� sDM�«Ë UNLOI� w��«   UH�U���« t�Ë√
  ôœUF� vK� vM�� Ê√ V�� W�ƒ— w�Ë ¨t� …b�b� WO�dO�√ W�ƒ— bF� ZCM� r� U� u�Ë ¨‰ö��ô« ÊUO� s�√ vK� W�ËUIL�« tK�L�
 Î̈ UO�uJ� t�eF� …u�b�«Ë w�UM�K�« —UON�ô« WO�ËR�� tK�« »e� qOL�� v�« Õö��« Ÿe� s� WL�bI�«  «—UFA�« q�U��� WHK���
 —«dI�«  o�Ë  WO�uM��«  œËb��«  vK�  Ÿ«eM�«  j�d�Ë  ¨j??�Ë  ‰uK��  W�d���«  œËb��«  rO�d�  wNM�  ÷ËUH�  W�U�d�  wH�J�Ë
 Ê«d�≈ U�œuI� W�u��� »U��« `�H�Ë ¨w�UM�K�« q�«b�« w� w�UO�Ë ÍœUB��« —Ëœ VFK� U��d� i�uH�� wN�M� UL�—Ë ¨1701
 j� vK� U��d� l{uL� ’d� —uK�� v�� W�dH�« Ác� qDF� Ê√ qL��� ¨ U�ö�Ë  U�“√ U��d�Ë Ê«d�« sO� sJ� ¨U��d�Ë
 ÊËœ s� Ê«d�≈ l� W�u���U� dO��« U��d� lOD��� ô YO� ¨ÍËuM�« ‚UH�ö� …œuF�« WFH� bF� W�œuF��«Ë Ê«d�≈ sO� W�U�Ë

ÆW�—u� ÊËœ s� U��d� l� W�u���U� dO��« Ê«d�« lOD��� ô Í“«u��U�Ë ¨W�œuF��«
 Z�M� s� UNMJ� ÊUM�� vK� WO�U��ù« UN�öE� w�d�� ÍËuM�« ‚UH�ô« v�« …œuF�« s� UMKBH� w��« lO�U�_« Ê√ wMF� «c� ≠
 w��dH�« —U�L�« ‚ö�≈Ë Î̈ U�b� ÍœuF��« w�«d�ù« ÷ËUH��« ‚ö�≈ w�U�� `�M� v�� dL�� WO�U{≈ Î «—uN� Ê√Ë ¨W�uJ�

ÆÎUC�√ Î U�b� Í—u��«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
 Î̈ «b�«Ë  Î UO�Ëœ  Î U�U��«  ÊUM��  vK�  ÷dH�  Ê√  b�d�  o�dH�  tH�Ë
 vMF�  d�H�  Ê√  ÊËœ  s�  Î̈ U�d�  t�u�K�  …u�b�«  …UM�  s�  Î «e�U�
 «–UL�Ë ÊUM�� v�≈ ¡w�L�« vK� UN�U�d� lO�A�� UO�Ëd� t�u�œ
 W�KBL�  Î UI�Ë  »dG�«Ë  ‚dA�«  l�  q�UF��«  s�  t��b�  nK���
 tK�«dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  Âö�  s�  ÊUM��
 lOL��«  l�  t�«–  q�UF��«  Ê«uM�  X��  Î̈ U�d�  t�u�K�  U�œ  U�bM�
 vK� Íd�d��« r�N� V�� rNH� r�Ë ÆWO�UM�K�« W�KBL�« —UOFL�
 ¨d��« ÒwM�u�« —UO��« vK� t�u�� sL{ ÊUJO�UH�« s� tK�« »e�
 tK�UF� dB� ÊUM�K� b�d� WN� s� r�� W�uJ��« WK�d� Ê≈ ‰uI�U�

øtL�b� t� nOK� „UM�Ë ¨b�«Ë Òw�Ëœ ÁU��U�

 w�Uzd�«  ÂUL��ô« œö��«  w� wM�_« l{u�« nD� d�u� WF�«Ë bF�Ë
 ÎUOM�√  ÎU�UL��«  Êu�  ‰UAO�  WÒ�—uNL��«  fOz—  ”√d�  bI�  ¨wL�d�«Ë
 WOM�_«  …eN�_«  …œU�Ë  ÊuOMFL�«  ¡«—“u�«  ÁdC�  «b�F�  dB�  w�  Îö�U�

ÆWOzUCI�«Ë
  «b���L�«  ULO�  ô  W�U�  WOM�_«  ŸU???{Ë_«  ÊuFL��L�«  Y��Ë
 ŸUL��ô« qN��� w� Êu� U�œ YO� ÆW�dOBK� n�J� W�d� ÂU�√ …dO�_«
 rN�U�Ë√  rNÒH��  tÒ�√ò  v�≈  Î «dOA�  ¨åd�B�U�  wÒK���«ò  v�≈  ¨sOM�«uL�«
 ¨wzUM��«  oO�b��«  ‰uB�  WÒOL�√  vK�  e Ò�d�  p�–  q�_  u�Ë  ¨rN�U�UF�Ë
 ÍcÒ�«  w�UL�«  —u�b��«  »U��√ nA� bF� ¨rN�uI� œ«œd��« s� «uMÒJL�O�
 WOM�_«Ë W�dJ�F�« ÈuI�« s� W�—uNL��« fOz— VK�Ë Æåœö��« tAOF�
 sO�«uI�«Ë  WLE�_«  sL{ p�–Ë ¨UNI�U� vK� …UIKL�«  ÂUNLK�  UÎI�Ë qLF�«ò

Æå¡«d�ù« WÒO�dL�«
 v�≈  »U�œ  ÊU��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—  —U�√  ¨t�N�  s�
 WÒ�œUB��ô« ŸU{Ë_«Ë ·ËdE�« s� WOÒ�Q�L�«  U�ÒMA��« VÒM�� …—Ëd{ò
 ÆåsJL� X�Ë Ÿd�√ w� W�uJ� qOJA� …—Ëd{ò v�≈ UÎO�«œ ¨åWÒO�UL��ô«Ë
 ¨å‰Ëd��u� ‰U�O�U�å?�« Êu�U� —«d�ù œuN��« Òq� ‰c� …—Ëd{ò vK� Òd�√Ë
 ¨ÊuM�«uL�« UNM� w�UF� w�Ò�« WÒO�UL�« qzU�LK� V�UML�« Òq��« qÒJA� ÍcÒ�«
 tIOI�� W�uJ��«  —Òd� ÍcÒ�« wzUM��« w�UL�« oO�b��« “U��≈ w� wCL�«Ë

Æå2020 —«–¬ dN� cM�
 UN� X�U� w��«  WL�«bL�«   «œ«b�—«  dO�Q� X�� wK�«b�«  bNAL�« wI�Ë
 —UO��« ◊U�Ë√ XLN�« ULO�Ë ÆW�dOBK� n�J� W�dA� Êu� …œU� WO{UI�«
 ÈuI� W�UF�« W�d�bL�« v�≈  ULOKF� —«b�S� WO�UO�  UN� d��« wM�u�«
 W�d�  W�UL�Ë  s�d�UE�L�«  lLI�  W�—UC�«  …uI�«  ‰U�—ù  wK�«b�«  s�ô«
 nK�  r�K�   ËdO�  w�  sO�U�L�«  VOI�  n�u�  “d�  ¨å‰«u??�_«  V�dN�ò
 w� s�d�UE�L�« vK� l�Ë Íc�« Íd�d��« ¡«b��ô«ò ∫ÊUO� w� dJM��« Íc�«
 ÷u�d�Ë s�N��� d�√ò t�√ Î «d��F� ¨åWOM�_« ÈuI�« q�� s� d�u� WIDM�
 oO�«uL�«  tKHJ�  ¨ÂUB��ô«Ë  d�UE��«  o�  Ê≈Ë  ¨ «—d�L�«  X�U�  ÎU�√  Î̈UOK�
 l�  ¡«d�ù«  WO�dL�«  sO�«uI�«Ë  w�UM�K�«  —u��b�«Ë  WO�Ëb�«   «b�UFL�«Ë
 s�Ë  WOM�_«  ÈuIK�  ÷dF��«  ÊËœ  s�Ë  „d��  Í√  WOLK�  vK�  b�bA��«

ÆåW�U��«Ë W�UF�« „ö�_« vK� ¡«b��ô« ÊËœ
 …eN�_«Ë  ¡UCI�«  —Ëœ  s�  å¡UM��«å?�  WFKD�  —œUB�  X�¡U��Ë
 Ác�  q�  «u�L�  «–UL�Ë  ¨U�d��√  U�Ë  œU�H�«   UHK�  W��UJ�  w�  WO�U�d�«
 Õu{u�  dOA�  W�œ_«Ë   UODFL�«Ë   «d�RL�«  q�  ULO�  WI�U��«  …bL�«
 ø·—UBL�« w� sOO�UM�K�« lz«œËË ‰«u�_ W�d� WOKL� d��√ ‰uB� v�≈
  U�UJ�—ô«Ë  UN�A�« nK� ¡«“≈ w�UL�« ¡UCI�« q�� s� RJK��« «c� «–UL�Ë
 WO�ËR�� qL��� Íc�« W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� b{ WN�uL�«
  U�uJ��«  l�  s�UC��«Ë  q�UJ��U�  q�U��«  —UON�ô«  w�  WO�U�√
 ”ö�ù« l�«Ë v�≈  œ√ w��« WO�UL�«Ë W�bIM�«  U�UO��« V��� W��UF�L�«

ÆårzUI�« —UON�ô«Ë
 w� …d�UM�« WO�bL�«  ËdO� ·UM���« WLJ��  Q�—√ ¨p�– ‚UO� w�Ë
 WF�«dL�«  W�K� ¨d�e� VO�� »b�ML�«  w{UI�«  W�Uzd� cOHM��«  ÈËU�œ
 ¨W�ö� s� ÂbIL�« ·UM���ô« w� ¨WLJ�L�« ÂU�√ f�« …—dI� X�U� w��«
 v�« p�–Ë ¨WO�«d�« WK�� w� t�eM� ÀU�√Ë t�«—UI� vK� e���« —«dI� ÎUMF�

ÆrJ��« ÂUN�ù q�IL�« —U�√ 20 a�—U�
 W�Uzd� Í—Ëb�« UN�UL��« bF� W�ËUILK� ¡U�u�« WK��  √— ¨UN�N� s�
 UNI���  Ê«  V��  ¡«œ_«Ë  qJA�U�  UMzUC�  W�UM�ò  Ê√  ¨b�—  bL��  VzUM�«
 WL�U��Ë œU�H�« WI�öL� wMF� tK� ¡UCI�«Ë ¨W�«bF�« W�UL�� ÂUL��ô«
 ÆsOM�«uL�U� o�ö�« rKE�« l�d� ÕU�L�« w�u�UI�« d�FL�« t�_ ¨s�b�UH�«
 «c�  w�  tI�U�  vK�  …UIKL�«  WO�ËR�L�«  qL��  wzUCI�«  r���«  vK�Ë

Æå‰U�L�«
 ‰UL�«  w�—«“ËË  ÊUM��  ·dB�  v�«  W�“«uL�«Ë  ‰UL�«  WM��  XFL��«Ë
 ‰ö� ¨·—UBL�«Ë –uHM�« »U��√ s� Ã—U�K� ‰«u�_« q�u�� s� ‰bF�«Ë
 t�√ ÊUFM� rO�«d�« WM�K�« fOz— sK�√Ë Æw�UOM�« fK�L�« w� UN�UL��«
 q�J� s� ÂÒbIL�« Õ«d��ô« o�Ë ·—UBL�« WOFL� l� Y���« qLJ��O�ò
 »«uM�«  s�   U{«d��«  „UM�ò  Ê√  b�«Ë  Æå‰«u�_«  œ«œd��ô  ÍuI�«  ÊUM��
 sJ�Ë ¨‰«u�_« q�u�� Ÿu{u� vK� ·—UBL�« WOFL�Ë ÊUM�� ·dB�Ë

ÆåWK�IL�«  U�K��« w� `�d�Ë Íb� ‘UI� „UM� ÊuJO�Ë qLJM�
 r��O�  wzUCI�«  gO�H��«  Ê«  v�«  WO�u�U�  —œUB�  dOA�  ULO�Ë
  U�uKFL�«   œU�√  vK�_«  ¡UCI�«  fK��Ë  Êu�  sO�  wzUCI�«  Ÿ«eM�«
 ¡UF�—_«  qB�«  bF�  ÊU�d�  w{UI�«  wzUCI�«  gO�H��«  W�O�  fOz—  Ê√
 ÂuO�« gO�H��« W�O� U�bIF� W�K� v�« U�U�œË ¨Êu� WO{UI�U� w{UL�«

ÆWFL��«
 ÂUF�«  w�bL�«  —«dI�  sFD��  Êu�  WO{UI�«  Ê√   U�uKFL�«   b??�√Ë
 Ê«  ÎULK�  ÆW�Ëb�«  È—u�  fK��  ÂU�√   «b�u�  ÊU��  w{UI�«  ÍeOOL��«

 Æ «b�u� vK� WOzUC� …u�œ X�U�√Ë o�� Êu�
 j�  vK�  WO�UO��«  qzU�d�«Ë  n�«uL�«  w�u�  ô  ¨p�–  ÊuC�  w�
 q�  w�  …bO�F�«  W�uJ��«  nO�Q��  W��d�  WO�UJ�S�  j�u�«  XO� –  «b�F�
 bF� fOzd�«Ë WN� s� d��« wM�u�« —UO��« fOz—Ë Êu� sO� dO�� b�U��
 w�uJ��« nKLK� W��«u� WO�UO�  UN�� l�œ U� ¨WO�U� WN� s� Íd�d��«
 X�� ULN�M�U��Ë sO�dD�« sO� q�«u��« ◊uD� …œU�≈ Ê√ v�≈ …—U�û�

ÆqO���L�U� WNO�� b�«Ë w�uJ� nI�
 ¨w�dJ� s� nO�Q��« WK�d� WO�ËR�� Íd�d��« qÒL�� qO�U� ÊU� ULO�Ë
 wM�u�«  —UO��«Ë «b�F� vK� WO�UO��« —UM�«  oKD� ¨nKJL�«  fOzd�«  ÊU�
 v�≈  —U�√Ë ¨ÊUJO�UH�«  w� fO��d� U�U��«  tzUI�  bF� ÊUJO�UH�«  s� d��«
 ¨qDF� ô s�Ë qDF� s� ÊuLKF� r�Ë ¨ÊUM�� q�UA� q� s� UMLKJ� UM�«ò
 v�« ÎU��ô ¨å—u�_« W�K�� ÊUM�� v�≈ ÊUJO�UH�« s�  «—U�“ „UM� ÊuJ��Ë
 Ê« bF� sJ� ÊUM�� v�« w�Q� ÊU� V�d� t�« wMGK�√ fO��d� U�U��«ò Ê√

ÆåqOJA��U� Ÿ«d�û� W�U�— ÊuJ� Ê« V�� Ác�Ë ¨W�uJ��« qJA��
 ¨UNM�  w�UF�  w��«  q�UAL�«  fO��d�  U�U�K�  X�d�  wM�√ò  `{Ë√Ë
 „d�AL�« gOF�« vK� h�d� u�Ë ¨ÊUM�� …b�U�� t��«b� s� X�K�Ë

 UNM�  o��M�  W�U�d�Ë  b�«Ë  r���  sOO�UM�K�«  v�≈  dEM�Ë  ¨U�bK�  w�
 „UM�ò  Ê√  ÁœUI��«  s�  Íd�d��«  »d??�√Ë  Æåb�«u�«  gOF�«Ë  ‰«b��ô«
 ¨W�uJ��«  qOJA�  d�R�  ¨tzUHK�Ë  qO�U��  oÒKF��  WO�—U�  q�UA�
 —u�_« w� q�b�� Ê«Ë ÊUM�� vK� ÎUB�d� ÊuJ� Ê√ ÊUJO�UH�« s� X�K�Ë

ÆåUNO� q�b�� Ê√ tMJL� w��«
 qLFK�  w�  ÊUM��  Ã—U??�  w�ôu�ò  Ê√  vK�  œÒb??�  ¨‰«R??�  vK�  Î«œ—Ë
 q�«œ W�UO��U� ÂuI� s� „UM� UL�—Ë ¨ÊUM�� …b�U�� WOHO� w� Y��K�Ë

ÆåÍ—uNL��« dBI�«
 ¨‰u�— —UO� o�U��« d�“u�« W�—uNL��« fOz— —UA��� Òs� q�UIL�« w�
 Íd�d��«ò Ê√ v�« ¨w�«–≈ Y�b� w� —U�√Ë Íd�d��« vK� ÎU�–ô ÎU�u��
 t�Ëd�b�  s Ó�  Òu�  «c??�Ë  ¨t�LN�  Ác�  Ê√  d�UE�«Ë  bK��«  dO�b��  r�U��
 ¨—u��b�« a�—U� w� …d� ‰Ëú� ¨Íd�d��« XMF�ò v�≈ XH� UL� Æåq�«b�U�
 nO�Q�  vK�  ÒdB�Ë  ‚U�OL�«Ë  dO�UFL�«Ë  —u��b�«  n�U��  ÎUB��  Èd�
 vK�  «u�d�  ÊUM��  w�  ÎUHM�  „UM�ò  Ê√  Î «b�R�  ÆåoO�«uL�«  Ã—U�  W�uJ�
 åWJ�—œ Õ«—ò Íd�d��«Ë ¨ «—«d� –U��« rNMJL� ôË Ã—U��« s� d�«Ë√ c�√
 s� ¨Êü« v�� ‰Ëœ 10 —«“ u� °‰u���U� ÒdL��� «–UL� w�U��U� ¨UO�Ë— s�

Æå°Ÿu{uL�U� åuK� o�—ò ÁUD�√
 ¡UIK�« Ê√ åw� w� Ë√å?�« …UMI� d��« wM�u�« —UO��« —œUB�  b�√ p�– v�«
 s� d��√ ÊU� w�«d�« ”dD� …—UA� —U� w�Ë—UL�« „d�dD��«Ë qO�U� sO�

Æåo�U� ¡UI� Í√ s� w�U��≈
 qzU�Ë iF� X�Ë«b� UL� ÎUH�U� sJ� r� ¡UIK�« Ê« ¨—œUBL�« XF�U�Ë
 l�b� „d�A� bN� vK� ‚UH�ô« r�Ë Î «dL�� ÊU� fJF�« vK� UL�≈ ¨Âö�ù«

ÆW�uJ� qOJA� v�≈ Íd�d��«
 b�R� ‰«e� ô Íd�d��«  Ê√  w�dJ� ¡«u�√ s� UMLN� ¨—œUBL�«  XF�U�Ë
 YK��«  UNO�  t�  ÊuJ�  sOO�UO�  W�uJ�  b�d�  Êu�  fOzd�«  Ê√  w�«dK�
 WO�uJ� WKOJA� r�bI� i�d� nKJL�« fOzd�« ‰«e� ô X�Ë w� ¨qDFL�«
 VzUI��«  sLC��  w��«Ë  ¨ bL��«  UL�UD�  w��«  WO�NML�«  o�Ë  WK�U�

ÆWO�UO��« UN�UOF�d�Ë ¡UL�_« vK� UNF�“u�Ë
 o�d�  ‰UM�  s�  Î «d�“Ë  24  s�  W�uJ�  w�  Ê√  UNMO�  sO��O�  ¨X�œ—√Ë

Æb�UI� 8 s� d��√ W�—uNL��« fOz—
 Íd�d��« o� s� fO� t�√ qO�U�� b�√ w�«d�« Ê√ —œUBL�« s� rN�Ë

ÆsOO�O�L�« ¡«—“u�« WOL��
 ‰ËU�� s� „UM� Ê√ åw� w� Ë«å?K� w�dJ� —œUB�  b�√ ¨UN�N� s�Ë

 ÆÊUJ� v�≈ qB� s� ¡wA�« «c� sJ� ¨w�dJ�Ë «b�F� sO� Œd� oK�
  «—UO��«  ”—b�  w�uJ��«  dBI�«  d??z«Ëœ  qGAM�  ¨p�–  ÊuC�  w�
 fK�L�«Ë W�uJ��« sO� ·ö� q� w� ÁbO�d� Ë√ r�b�« l�d� W�ËdDL�«
 Ê√  v�≈  å¡UM��«å?�  W??�—«“Ë  —œUB�  XHA�Ë  Æd??�_«  «c�  ‰UO�  w�UOM�«
 Ê√ vK� r�b�« bO�d� Ÿu{uL�  «—UO��« W�U� W�«—œ œbB� W�uJ��«ò
 vK� ÍœUB��ô«Ë w�UL��ô« l�«u�« vK� UN�zU��Ë  «—UO��« Ác� sKF�
 dNA�«  W�«b�  Ë√  Í—U��«  dNA�«  W�UN�  q��   «—UO��«  b�√  œUL��«  r��  Ê√
 lK��« q� s� r�b�« l�— v�≈ t��� s� W�uJ��«ò Ê√ v�≈ X�H�Ë Æåq�IL�«
 s�«e��U� d�_« «cN� b�«u�Ë dO�UF� œUL��« r�O� q�  U�Ëd�L�«Ë  WOz«cG�«
 s� r�b�« l�— v�≈ —UBO� tÒ�√ X�U{√Ë ¨åWOK�uL��« W�UD��« œUL��« l�
  özUFK� i�uF��« Òr�� Ê√ vK�  U�Ëd�L�«Ë lK��« s� W�b� …UI�M� WK�
 w�UL�« mK�L�« b�b�� v�≈ —UBO� t�√ vMFL� ¨UN�H� WLOI�U� Î «dI� d��_«
 bF� UN�LO�Ë W�u�bL�«  lK��«  WLO� sO� ‚—UHK�  ÎUI�Ë WOK�uL��«  W�UD�K�
 W�ÒuM�� W�zô qLAO� r�b�«  l�—ò Ê√ vK�  œÒb�Ë ¨åUNM� r�b�«  l�—
  özUF�« U�√ ¨jI� …—u�OL�«  UI�D�« vK�Ë ¡w� q� fO�Ë lK��« s�
 Î «ezU�  bF�  r�  w�U��U�Ë  ¨WOK�uL��«  W�UD��«  ÂUE�  UNKLAO��  Î«dI�  d��_«
  U�UO��« »U�� vK� r�b�« s� ‰U��« Ë—u�OL�«Ë ¡UOM�_« bOH��� Ê√

   Æå—ôËb�U� Íe�dL�« ·dBL�«
 W�—«“u�«  —œUBL�«   b�√  WOK�uL��«  W�UD��«  ‰ ÒuL��  w��«  WN��«  s�Ë
 WO�U��≈  dD�  v�≈  t�—U�“  ‰ö�  »U�œ  fOzd�«  UNKI�  w��«  ¡«u�_«ò  ÊQ�
 vK� ÊUM�� …b�U�L� W�dDI�«  W�uJ��« s� œu�Ë „UM�Ë dO��U� dA��Ë

 Æåq�_« vK� UNM� ÎUL�� Ë√ WOK�uL��« W�UD��« q�uL� UNM�Ë bF� …b�
 ¡«—“u??�«  —uC��  ÎU�œUB��«  ÎU�UL��«  ”√d??�  »U??�œ  fOzd�«  ÊU??�Ë
 b�ËË  w�U����«  b�d�  VzUM�«  WO�UOM�«  œUB��ô«  WM��  fOz—Ë  sOOMFL�«

ÆbO�d� ‰—U� W�Uzd� w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« fK�L�« s�
 ¨åWOK�uL��« W�UD��« cOHM� ¡b� q�� r�b�« l�d� q�I� s�ò UM�√ »U�œ b�√Ë
 vK� …dOD�  UO�«b� t� ÊuJ�� r�b�« l�d� ¡«d�≈ Í√ò Ê√ vK� « ÎœbA�
 …e�U� WOKL� WD� „UM�ò Ê√ nA�Ë Æåw�UM�K�« lL��L�« `z«d� rEF�
 WOL�ù« `z«uK�« d ÒC�� ULO� ¨WHKJ�«Ë  özUF�« œb� l� WOK�uL��« W�UD�K�
  ¡U� UM� s�Ë ¨WHKJ�« Ác� sO�Q� vK� qLF�ò t�√ nA�Ë Æås�bOH��LK�
 sO�dDI�« sO�ËR�L�« q�� s� Êü« ”—b�« bO� d�_« «c�Ë ¨dD� v�≈ …—U�e�«
 ¡«—“u�« fOz— l� oO�M�Ë q�«u� „UM�Ë ¨rOL� aOA�« uL� s� tO�u��

  ÆåW��d� ZzU�M�« ÊuJ� tK�« ¡U� Ê≈Ë ÍdDI�«
 fOz—  …—U�“ò  Ê√  v�≈  å¡UM��«å?�  WO�uJ��«  U�«d��«  ◊U�Ë√   —U�√Ë
 q�  ÓmKÔ�  r�Ë  WLzU�  ‚«dF�«  W�Ëœ  v�≈  o�«dL�«  Í—«“u??�«  b�u�«Ë  W�uJ��«
 WKOKI�«  lO�U�_«  w�  qB��  b�Ë  WOK�«œ  WO�«d�  »U��_  UNKO�Q�  r�

  ÆåWK�IL�«
 ‰UL�_« n�dB� W�uJ�ò Ê√ v�≈ å¡UM��«å?� “—U� Í—«“Ë l�d� —U�√Ë
 œU��ù  WO�UF�  qJ�  qLF�«Ë  WO�UO��«   UHKL�«  W��«uL�  UN��«u�  ÂuI�
 œËb�  sL{  p??�–Ë  s�«uL�«  vK�  W??�“_«  ¡V�  s�  b��«Ë  UN�  ‰uK��«
 dO�J�«ò Ê√ v�≈ l�dL�« XH�Ë Æå—u��b�« t� `L�� Íc�« ‰UL�_« n�dB�
 …œbF��  ·«b�_  UNLO�C�  Íd��  Èd�√Ë  UN�UF��«  Íd��   U�“_«  s�
 lO�√Ë qO� U� q�ò Ê√ l�dL�« `{Ë√ ¡U�dNJ�« W�“√ s�Ë ÆåWO�UO� UNM�
 qO�b�«Ë  ¨`O��  dO�  t�√  sO��  WLKE�U�  ÊUM��  ‚d�Ë  ‰uOH�«  œUH�  s�
 sO�u��_«  w�  WO�UM�K�«  o�UML�«  nK���  w�  W�cG��«   U�U�  s���
 ¨‰uOH�«  d�«u�  iF��  oKF��  wMI�  W??�“_«  V��  Ê√  sO��Ë  s�dO�_«
 q� w�U{≈ ¡w� ÍQ� rI� r�Ë ¡U�dN� ôË ‰uO� W�“√ „UM� sJ� r� ÎUHOC�
 ‰u�_« o�Ë r�� ‰uOH�« œ«dO��«  UOKL�Ë wFO�� qJA�  —U� —u�_«
 s�eM��«  …œU�  ULO�  ô   U�Ëd��  W�“√  ôò  Ê√  l�dL�«  b�√  UL�  ÆåWF��L�«

Æåo�UML�« nK��L� …d�u�� X�U� w��«
 œu��  v{uH�«  s�  W�U�ò  Ê√  W�U��«   UOHA��L�«  W�UI�  XMK�√Ë
 W�O��   UOHA��L�«Ë  WÒO�D�«   U�eK��L�«  Íœ—u���  sO�  W�öF�«
 œ«dO��ô  ÊUM��  ·dB�  tM�R�  Íc??�«  r�b�«  Ÿu{u�  w�  ÷uLG�«

ÆåWO�D�«  U�eK��L�«
 ‰UDO�  r�b�«  bO�d�  …—Ëd??{  vK�  W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��   œÒb??�Ë
 q�  n�ËË  r�b�«  …¡UH�  sO���  …—Ëd??{  l�  W�U�  d��_«  sOO�UM�K�«

Æ—UJ��ô«Ë V�dN��« ‰UJ�√
 v�« ÃU��� W�d���«Ë W�d��« WÒ�œUO��« œËb��« XO��� Ê√ WK�J�«  √—Ë
 U�bN� vK� W�ËUIL�«Ë ¨ ÒÍœUO��« ÊUM�� o� f�dJ�� sO�� wM�Ë r�UM�

ÆW�œUO��« œËb��« s� ŸU�b�« w� U�—Ëœ Â«e��U� ÎU�Ëœ

 (1¢U áªàJ) ...…Qƒ°S ñhQÉ°U

 ¨W�b�b��«  t���  œu??�Ë  r�—  ¨t{«d��«  w�  ‰ö��ô«  gO�  qA�  ¨w�  U�uL�œ  ŒË—U??�  U�dO��  w��«  r??�_«  WOCI�«  ≠
 rK�  sO�L�  s�  qI�  ô  W�U��  oL�  s�  oK�√  ŒË—U??�  ⁄uK�  fO�  UM�  d??�_«Ë  Æ u�d�U�Ë  f�O�  a�—«u�   UJ��Ë
 jI�  U�bM�  WKOK�  lO�U�√  q��  Àb�  UL�  ¨WK��L�«  w??{«—_«  w�  W�œËb��«  …dAI�«  WIDM�  v�≈  ¨W�—u��«  œËb��«  q�«œ
 gO� a�—«u�  UJ�� ÂUO� ÊËœ s� q��L�« Êôu��« ¡UL� —u�� bF� ¨ÊUM�K� WÒO�uM��« œËb��« w� Í—u��« ŒË—UB�«
 ¨WK��L�«  sOD�K�  ¡UL�  w�  rK�  250  s�  d��√  d��  ŒË—UB�«  Ê√  …dL�«  Ác�  WOCI�U�  Æt{«d��«  w�  ÕU�M�U�  ‰ö��ô«
 Î U�Ë—U� Ê√ u�Ë ¨…—uD��« w� W�U� Î U�O� ‰uI� U� ¨U�uL�œ v�« Îôu�Ë ¨a�—«u�Ë dJ�� —«c�≈Ë —«œ«—  UJ�� “ËU��Ë
 ÊuJ� U�bM� nOJ� ¨UNHz«œ—Ë W�b�b��« W�I�«  UJ�� g�uA� WH�œ— a�—«u� v�u�� Ê√ ÊËœ s� ¨p�– qFH� `�M� ÁœdHL�
 Ê≈  «c�Ë  ¨ U�U��ô«Ë  —œUBL�«  œÒbF�L�«  ¨a�—«uB�«  ¡U�A�  ‰ö��ô«  gO�  …œU�  tHB�  U�  Àb��Ë  ¨W�u�HL�«  WN�«uL�«
 s� rN��«Ë— w� fO� Êu�cJ� t�œU� Ê≈Ë ¨ u�JMF�«  XO� s� s�Ë√ ÊUOJ�«  Ê≈  ¨…d� W�L� jI�Ë ¨jI� ‰uI� uN� Î U�O� ‰U�
 d�� s� Ë√ ‚—Ë s� V�� œd�� w� –S� ¨W�–ôuH�«Ë W�b�b��« V�I�« WO�UF� s� Î «—«d� tM� «u�b�� U� w� q� ¨jI� ŒË—UB�«

ÆjI�Ë jI� Âö� s� Ë√

 (1¢U áªàJ) ...ÉfƒªjO ñhQÉ°U

Twelfth year /Friday / 23 April 2021
2021 ÊU�O� 23 Ø WFL'« Ø …dA� WO�U��« WM��«

 r�UF�  WKB�L�«  —u??�_«  iF��  ÂUL�≈  iF�  rN�b�  s�c�«  sO�œUF�«
 dO�H�� Î «b�√ `KB� ô åWOKOz«d�ù«ò W�«Ëd�U� ¨UN�ULF��« WO�¬Ë a�—«uB�«
 «c� WFO�� w� UL� Æd�¬ ÊUJ� w� UN�IOI� ÒÊ√ bI�F� w��« W�Q�L�« Ác�

øtOK� W��d�L�«  UO�«b��« w� U�Ë ¨tO�≈ l�«b�« u� U�Ë ¨ŒË—UB�«
 ŒË—UB�«  «c�  ÊuJ�  Ê√  oKD�  t��  qJA�  bF����  WO�Ë√  W�—UI�  w�
 …dzU�  ·bN���  ÊU??�  t�Q�Ë  ËbF�«  r�e�  UL�  u�  –  ÷—√  ŒË—U??�
 w� œUF� Ê«dO� q��� r� t�√ YO� ¨W�—u��« ¡«u�_« X�d��« W�œUF�
 åwKOz«d�ù«ò  Ê«ËbF�«  ÒÊ√  r�  ¨ŒË—UB�«  ‚ö�≈  WE��  W�—u��«  ¡«u�_«
 q�«œ  s�  XIK�√  åWOKOz«d�≈ò  a�—«uB�  Êôu��«  d��  Òr�  qB�  Íc�«
 ÁcN�  W�bN��L�«  WIDML�«  ÒÊ√Ë  ¨Êôu��«Ë  sOD�K�  w�  WK��L�«  ÷—_«
 ÊuJ� w�U��U�Ë ¨oA�œ ‚d� ‰UL� rK� 40 W�U�� vK� lI� a�—«uB�«
 s� Ëb�� UL� ŒË—UB�U� ¨WIOI��«Ë oDMLK� WO�UM� åWOKOz«d�ù«ò W�«Ëd�«
 W�—u�  s�  oK�√  ÷—√  ≠÷—√  ŒË—U�  u�  t�ö�≈   UO�O�Ë  t�UO�O�

ÆåqOz«d�≈ò UNM� X�d� UL�U� b�«u� X���Ë qzU�— qL�O�
 w��« åWOKOz«d�ù« 16 ·√ò …dzU� ◊UI�S� Í—u��« —«dI�U� d�c� UM�Ë
 ÎUO�U�  ÊU�Ë  Í—u��«  Íu��«  ŸU�b�«  W�uEM�  t�IK�√  ŒË—UB�   d?? Ò�œ
 UN�ö�≈ bO�√Ë UN��UM�  œUF��« W�—u��« ¡«u�_« ÒÊQ� åqOz«d�≈ò rNHO�
 ¡«u�_«  „UN��«  VÒM���  ËbF�«  «c�  ÒÊ√  Èd�  p�c�Ë  ¨ËbF�«  Ê«dO�  t�u�
 t�«¡«b��« cOHM�� WO�UM�K�«  ¡«u�_« Ë√  Òq��L�«  Êôu��« ¡«u�√ qLF���Ë
 WO�U�—ù«  ‰UL�_«Ë  WO�uJ�«  »d��«  ·«b�√  W�b�  q�√  s�  W�—u�  vK�

ÆUNOK� ÒsA� w��«
 W�ËUIL�«  —u��  Ác��«  Î «dO��  ÎUO�O�«d��«  Î «—«d�  „UM�  ÒÊ√  Ëb��  ÂuO�«Ë
 W�—u��«  …œUO�K�  —ÒdJ�L�«  åwKOz«d�ù«ò  „UN��ô«  vK�  Òœd�U�  qB��
 w��« rz«d��« ¨W�—u��« ÷—_« vK� WO�«ËbF�« rz«d��« »UJ�—« WF�U��Ë
 r�— UNH�u� dO�b� ÒÍ√  œU��U� w�Ëb�«  s�_«  fK�� `KH� r�Ë n�u�� r�
 UL� ÆœbB�« «cN� tO�≈  W�—u��« W�uJ��« UN�N�Ë w��«  qzU�d�«   «dA�
 WO�«ËbF�« åWOKOz«d�ù«ò  U�Òd���U� ÎUC�√ WK� t� Ëb�� U� —«dI�« «c� ÒÊ√
 WO�«d�ù« W�ËuM�« …QAML�« YO� åeMD�ò w� WO�«d�≈ ·«b�√ Òb{ …dO�_«
 w�  Ë√  ¨åWOKOz«d�≈ò  bO�  w��d��  qL�  W�O��  o�d�  UNO�  Âd{√  w��«
 wMF� U� ÆW�—u� v�≈ WN��� W�—U�� WO�«d�≈ sH� X�bN��« YO� d���«
 ÒÊS� ËbF�« …dzU� ◊UI�≈ d�� UNz«u�√ ‰UH�≈ w� W�—u� X��� UL�Ë t�√

 b�b� bNA� r�— ÁU��« w� …dO�� …uD� UD� b� ÊuJ� W�ËUIL�« —u��
ÆtO�« WM�LD� åqOz«d�≈ò ÊuJ� s� WIDML�« w�

 —cM� Íc�« Í—«c�ù« ≠ Íd�c���« qLF�U� tH�Ë sJL� U�uL�œ ŒË—UB�
 ÎULzU�  WIDML�«  w�  qJA��  Î «b�b�  Î«bNA�  „UM�  ÒÊQ�  åwKOz«d�ù«ò  ËbF�«
 Èb� UNO� Èd� w��« lzU�u�«Ë ozUI�K� W�ËUIL�«  —u�� rN� WIOI� vK�
 s� ¨WO�U�b�« t��uEM� s�Ë Èb�Ë åWOKOz«d�ù«ò WO�U�b�« WOM��« s�Ë
 ·«bN��«Ë ÍbB��«Ë WN�«uL�U� —«dI�« vK� b�R� Èd�√ WN� s�Ë ¨WN�
 ¨ËbF�«  ÊUO�  Èb�  W�dH�  WO�uB�Ë  WO�U��   «–  ·«b�√  Ë√  o�UM�
 ôË ·«b�√ Ë√ WIDM� ÒÍ_  U�UB� ô Ê√ W�ËUIL�« —u�� tO� b�R� bNA�
 UNÒL{  w��«  W�ËuM�«  …QAML�«  p�–  w�  UL�  UN�«bN��«  s�  tFML�  W�UM�
 bI�F� qF� u�Ë ¨W�ËUIL�«  —u�� ·«b�√ pM� v�≈  ÂuO�«  U�uL�œ ŒË—U�

Æt�UF��Ë t�UO�«b� rNH�Ë Î «bO� tLNH� åqOz«d�≈ò ÒÊ√
 s�  U�uL�œ  jO��  w??�  sDI�  s??�  qL�  Íc??�«  ŒË—U??B??�«  «c??�  l??�Ë
 ÎU���  rNF�UN�  „d??�Ë  sO�u�d�  »dN�«  vK�  rNKL�  åsOOKOz«d�ù«ò
 Ÿœ—  ôœUF� v�≈  —U�L�«  j� b� W�ËUIL�«  —u�� ÊuJ� WM�¬  s�U�√  s�
 U�  ¨ËbF�«  vK�  …u��Ë  W�«d�  d��√  „U���«  b�«u�  ÷d??�Ë  …— ÒuD��

∫w�U��U� ŒË—UB�« «c� ZzU�� e�u� UMKF��
 WO�U�b�« WOM��« w� åqOz«d�≈ò s�Ë U�uL�œ jO�� ŒË—U� X��√ ?  1

ÆUN�b� UNK�U� U�Ë W�–ôuH�« W�I�« s�Ë b�√Ë
 UN�PAML� åqOz«d�≈ò UNME� X�U� w��« W�UML�«Ë W�UB��« jI�√ ? 2

ÆW�ËuM�«
 …dLK� ÕÒu�Ë W�ËUIL�« —u�� Èb� ·«b�_« pM� qOJA� …dz«œ l Ò�Ë  ?  3

ÆUNO� W�ËuM�« …QAML�« ‰U�œ≈ WO�UJ�S� v�Ë_«
 t�H�  b��  Íc�«  ¨ËbF�«  l�  w�O�«d��ô«  Ÿœd�«   ôœUF�  — Òu�  ?  4
 Ÿe�M� ¨t� WM�ü« »d��«Ë Âu�N�« —«d� W�—Ë tM� X�e��« Ê√ bF�Ë ÂuO�«
 »U�—ù«Ë  ‘Òd���«Ë  V�d���«  ‰UL�Q�  ÂUOI�U�  W�d��«  W�—Ë  ÂuO�«  tM�

ÆW�ËUIL�« —u�� Òb{ Â«d�ù«Ë
  U��U�LK� W�UL��« s� ÎU�u� …d�U�� dO� o�dD�Ë ŒË—UB�« `M� ? 5
 «–≈  UNAO�  ÒÊQ�  åqOz«d�≈ò  dF�√Ë  w�«d�ù«  ÍËuM�«  nKL�«  ‰u�  …dz«b�«

ÆtKL��� ô »UI� ÊËœ ÒdL� s� Ê«d�≈ Òb{ t� XKL�
w�O�«d��« Y�U� ? wF�U� –U��√ *

 (1¢U áªàJ) ...§«ëe »a ñhQÉ°U

 X�J�—« ¨Êd� s� d��√ q�I� ¨XK� ULM�√ UO�d� o�ö� s�—_« W��c� ‰«e� ô
 lA�√ s� UN�Q� XH�Ë …b�«Ë w� ¨s�—_« b{ å…—e��ò WO�UL�F�« W�Ëb�«

Æs�dAF�« ÊdI�« w� WO�U��ù« b{ rz«d��«
 ÊQ�  ÎUOL�—  ·«d��ö�  Êb�U�  u�  w�dO�_«  fOzd�«  ÒbF���  ¨…dL�«  Ác�
 Íb�√  vK�  s�—_«  UN�  ÷dF�  w��«  `�«cL�«Ë  l�u���«Ë  qO�d��«   UOKL�

ÆWÒO�UL� …œU�≈ 1915 ÂU� s� ¡«b��« sOO�UL�F�« „«d�_«
 WOC� l� tH�UF� s� Êb�U� UNO� d�F� w��« v�Ë_« …dL�« X�O� w�Ë

ÆW��cL�« Èd�– Î̈UO�Uz— ÎU��d� ‰«e� ô u�Ë ¨ÂU� q�� UO�√ –≈ ¨s�—_«
  UOKL� n�Ë w�U�� r�bO� t�Q� Î̈UO�U���« Î «b�Ë Êb�U� oK�√ UN��Ë

Æp�c� ¡U�uK� ÎUOM�“ ÎôËb� ÂbI� Ê√ ÊËœ s� ¨WO�UL��« …œU�ùU� s�—_« q��

 dO�� b� U� ¨q�IL�« t�UD� w� ÁcHM� b� w�dO�_« fOzd�« Ê√ Ëb�� b�Ë
 nK�  w�  sO�J�dA�«  sO��Ëb�«  sO�   U�öF�«  d�u�  r�UH�Ë  ¨UO�d�  VC�

Æw�K�_« ‰UL�
 ¨ÂU�√  q��  uK�Ë√  g�ËU�  œu�u�  w�d��«  WO�—U��«  d�“Ë  tM�  d��  d�√
 WO�d��«  U�öF�U� d��√ Î «—d{ o�K� b� Êb�U� q�� s� „Òd�� Í√ v�≈ Î «dOA�

ÆWO�dO�_«
 WÒO�UL��« …œU�ùU� s�—_« W��cL� w�dO�_« fOzd�« n�Ë Ê√ b�RL�«Ë
 t�√ W�U� ¨ÊU�Ëœ—√ VO� V�—Ë Êb�U� sO�Ozd�« sO� —u�H�« s� b�eO�
 ÎUOB��Ë ÎUOH�U� ô ÀÒb��� r� ªÊb�U� W�Uz— s� dN�√ W�ö� s� d��√ bF�

Æw�d��« fOzd�« l�

∑ qôëàdÉH ó qYƒàj ¢†«HC’G â«ÑdGh ..É«côJ ≥MÓJ øeQC’G áëHòe

 ΩGóîà°SG ≈dEG âd qƒëJ ¿GôjEG

IóMGh áYƒªée
q…õcôªdG Oô£dG Iõ¡LCG øe

ø«àæKG øe k’óH

 Â«b??�??�??�« v???�≈ Ê«d????�≈ X??� Òu??�??�
 œdD�«  …eN�√  s�  …b??�«Ë  W�uL��
 w�  ÎU??I??�U??�  sO�M�«  s??�  Íe??�d??L??�«
 VOB���  ÷—_«  ‚u�  eMD�  …QAM�

Æ60%  v�� ÂuO�«—uO�«
 W�UDK�  WO�Ëb�«  W�U�u�«  X�U�Ë
 UN�≈  ¨f??�√  UN�  d�dI�  w??�  W??�—c??�«
 s�  ÊU�O�  s??�  21?�«  w??�   b??�Q??�
 vK�  Ê«d�≈  qL�  w�   «dOG�  ÀËb�
 W���  v��  ÂuO�«—uO�«  VOB��

ÆeMD�  w�  60%
  √b???�  Ê«d?????�≈ò  Ê√  X???�???{Ë√Ë
 s�  …b???�«Ë  W�uL��  Â«b??�??�??�U??�
 Ÿu� s??� Íe??�d??L??�« œd??D??�« …e??N??�√
 v��  ÂuO�«—uO�«  VOB���  IR≠6
 pK�  U�UH�  qOL��  r�  ULMO�  ¨60%
 ¨VCML�«  ÂuO�«—uO�«  Ë√  WOKLF�«
 v��  t�OB���   IR≠4  …eN�√  v�≈

Æå20%
 Ê√ v????�≈  W???�U???�u???�«   —U???????�√Ë
 s� Íe�dL�« œdD�« …eN�√ W�uL��ò
 ÎUI�U� W�b���� X�U�  IR≠4  Ÿu�
 60%  v��  ÂuO�«—uO�«  VOB���

ÆåÎUC�√

 Íd??B??L??�« f??O??zd??�« t???? Ò�Ë
 dO����  w�O��«  ÕU�H�«  b��
 q??�Ë W?? Ò�d??B??L??�«  U???�U???J???�ù«

ÆUO�O� v�≈ WMJLL�«  «b�U�L�«
 Àb��LK�  ÊU??O??�  V���Ë
 W�—uNL��« W�Uz— r�U� w�d�«
 bI�  w????{«—  ÂU??�??�  d??O??H??�??�«
 dO����  fOzd�«  bO��«  t Ò�Ë
 r�bI�Ë  W�dBL�«   U??�U??J??�ù«
 WMJLL�«  «b�U�L�« t�Ë√ W�U�
 w�  sOO�OK�«  ¡U??I??�_«  r??�b??�
 ’d� …œU�“Ë ¨ ôU�L�« lOL�
 s�bK��«  sO�  W�U�L�«  ÊËUF��«
 vK�  b�U��  UL�  ¨sOIOIA�«
 W�œUB��ô«  ŸU??{Ë_«  sO���
 ¨—«d??I??�??�ô«Ë  s???�_«  oOI��Ë
 o�dD�«  W�—U�  cOHM�  r�b�Ë
 v�≈  Îôu???�Ë  UNOK�  o�«u�L�«
 w� w??�U??�??�??�ô« ‚U??I??�??�??�ô«

Æq�IL�« ‰Ë_« Êu�U�
 ÍdBL�«  fOzd�«   «bO�Q�
 ‰ö�  ÊU??O??�??�«  V���   ¡U???�
 vHDB�  —u��b�U�  t�UL��«
 Íc�«Ë  ¡«—“u??�«  fOz—  w�u�b�

 t??�—U??�“ Z??zU??�??� v??K??� t??F??K??�√
 ”√—  vK�  UO�O�  v??�≈  …d??O??�_«

ÆÈu��L�« lO�— Í—«“Ë b�Ë
 wL�d�« Àb��L�« ÊUO� b�√Ë
 Ê√  W�—uNL��«  W�Uz—  r�U�
 ÷«dF��«ò  ‰ËUM�  ŸUL��ô«
 w��«  …d??O??�_«  …—U??�e??�«  ZzU��
 fK��  fOz—  bO��«  UN�  ÂU??�
 ”√—  vK�  UO�O�  v??�≈  ¡«—“u???�«

ÆåÈu��L�« lO�— Í—«“Ë b�Ë
 —u��b�«ò Ê√ v�≈ ÊUO��« XH�Ë
 ÷dF��«  w�u�b�  vHDB�
  U�u{uL�«Ë   UHKL�«  nK���
 V�U��« l� UN�A�UM� XL� w��«
 o??�«u??�??�« U??N??O??� U??L??� ¨w??�??O??K??�«
  U�F��«  `??�??�  …œU????�≈  ‰u???�
 UO�OK�  W�dBL�«  WO�U�uK�b�«
 Í“UGM�Ë  fK�«d�  s�  Ìq�  w�
 v�≈  W�U{ùU�  ¨X�Ë  »d�√  w�
 WO�OK�«  W�uJ��«  fOz—  VK�
 ‰ö�  s�  UO�O�  r�œ  dB�  s�
 WK�UF�«   «¡«d?????�ù«  –U??�??�«
 v�≈  W�dBL�«  W�ULF�«  …œuF�
 qIM��« W�d� dO�O� «c�Ë ¨UO�O�

Æås�bK��«  sO�
 w�u�b�ò  Ê≈  ÊUO��«  ‰U??�Ë
 w� o??�«u??�??�«  r??�  t??�√  vK� b??�√
 l{Ë  W�d�  vK�  œbB�«  «c�
 W??�U??�??�« d????�_«Ë j??�«u??C??�«
 W�dBL�« W�ULF�« l{Ë rOEM��
 qLFK� W�u�Ë_«   «–  ôU�L�«Ë
 W�UF��ô«  v�≈  W�U{ùU�  ¨UN�
 ¨W???�d???B???L???�«  U???�d???A???�U???�
 ¡U�dNJ�«   U�UD�  w�  ÎW�U�
 ÊU??J??�ù«Ë  WO����«  WOM��«Ë
 cOHM��  p???�–Ë  ¨ ö??�«u??L??�«Ë
 —dIL�«  WHK��L�«   U�ËdAL�«
 w� WK�IL�« …d�H�« ‰ö� UN�d�

ÆåUO�O�
 f??O??z— b??O??�??�« —U????�√ U??L??�
  dH�√ U�ò v�≈ ¡«—“u�« fK��
 vK�  ‚U??H??�ô«  s�  …—U??�e??�«  tM�
 œUIF�«  ·UM���ô  b�u�  b�b��
 WO�OK�«  W�dBL�«  WM�K�«  ‰UL�√
 lO�U�_« ‰ö� W�d�AL�« UOKF�«
 bF�  …d�  ‰Ë_  p�–Ë  ¨åWK�IL�«

Æ2009 ÂU� cM� UNH�u�

 ô«î°ùàH ¬ qLƒj q…ô°üªdG ¢ù«FôdG

É«Ñ«∏d áæµªªdG äGóYÉ°ùªdG πc 



7حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

وأغلب  صباح  يوم  كل  ومن  الصباحات  بمشاركة  فرصتها  الجمعة  لمشاركات حديث  تعود 
الصباحات لسورية في يوم الجالء والذهاب إلى استحقاق القيادة، والسيادة، وسورية المقبلة 

على التاريخ بفرح الشهادة، ويبقى لمأرب صباح كشف المآرب، والتحية لكل مقاوم محارب، 
أما المشاركات فجمع زهور وفواكه من بساتين الثقافة من المجتمع والحّب والسيرة الذاتيّة. 

عْمر
سن  ب��ع��د  ي��ك��ُب��ر  ال  اإلن���س���ان  إن  ق��ي��ل 

الثالثين..
ذلك  منذ  ستبدأ  الحقيقية  الحياة  إن  بل 

الحين..
فبعد الثالثين ستبدأ تستلذ بنكهة القهوة 

الُمّرة والشاي خفيف السكر 
وستحب أن تذهب سيراً على األقدام إلى 

وجهتك البعيدة.
وحينما تقع في مصيبة ستتنفس بهدوء 

وتبتسم 
من بعد الثالثين..

في  ال��ع��م��ري��ة  ال��م��راح��ل  ك��ل  ستجتمع 

سلوكك 
وطفالً  وتقّرر،  تفكر  حين  ناضجاً  فتكون 

حين تتألم، ومجنوناً حين تحّب..
اتصالك  سيزداد  الثالث  عمرك  عقد  في 

بشكل أكبر بقلبك وروحك وجسدك..
كما ستدرك أن عمرك كله لن يكون ربيعاً 
بل ستتناوب عليك الفصول األربعة، تلفحك 
الحرارة تتجّمد من صقيع الوحدة وتتساقط 

أحالمك اليابسة..
لكن حياتك ستزهر من جديد ذاَت ربيع.

ميساء الحافظ

»ع�صق �ل�صباح«�ليوم �أحقُّ من غٍد

لحظة

هذيان �لف�صة

لأّنَك لن تقر�أَ... �صاأف�صُح �أمرَك،
تحية لمن يستمسك بالموجود قبل أن ُيمسي مفقوداً، لمن يستعين بتزيين مضارعه، عوضاً عن 

التحّسر على الماضي الجميل.
من نكد الدهر تسرمد الشقاء باإلصرار على التنقيب على آللئ المحبة بمناجم أفئدة القساة، فوفقاً 
لعالم النفس - فرو دنبرجر - »البشر يقعون ضحايا للحرائق تماماً كالمباني تحت وطأة االنصياع 
حساب  على  اآلخرين  واستيعاب  وتحمل  مساعدة  في  واإلف��راط  االجتهاد  عن  الناتجة  للضغوط 
أعصابهم وطاقاتهم، فيصابون باستهالك مواردهم الداخلية وانهيار طاقاتهم المبّددة في محاوالت 
ابتالع جرعات غيظهم أو ادعاء تقبل اإلهانات التي اقترفت في حقهم، فيحدث االحتراق الداخلي، 

نتيجة اإلمعان في الضغط على الذات، حتى وإن بدا الغالف الخارجي سليماً«.
فالبعد عن االعتدال يقود للشطط، واألخير مشتق من الشط أو الشاطئ وهو الحافة أو الطرف 

البعيد عن البحر، فاالعتدال في األمور أْخَيُرها والتمعن بالحاضر خير من الماضي آالفاً مضاعفة.
ظاهرة »الزوم« في التصوير تثبت أن تعّمد االقتراب يبرز عيوب الصورة، والمبالغة في االبتعاد 
تبهت الرؤية، لذا ال داعي لتهويل األمور بل عيش تفاصيل اليوم، كما هو دون مبالغة بذكر الماضي 

ومن دون الخوف من المستقبل.
تتنزه  وبينما  حاضرك،  خاصرة  ضلوع  يكسر  حتى  الذاكرة،  مفاصل  بين  ينمو  الحنين  عشب 
الذاكرة بين أروقة مراتع الطفولة، سيفوتك الكثير من اللحظة الحالّية وتنسى عيشها كما يجب أن 

تعاش.
التقدير لمن يرى الجميل في يومه، ال في قصة األمس، للمتلفتين للمتوفر عوضاً عن العسعسة 

عن النواقص.
تحية لمن يقدر وظيفته قبل التقاعد، وتحية لمن يقّرر كبح جماح صاري الهموم، وقرر أن يفرد 

شراع السرور، لمن ال ُيعطي هواجس المستقبل فوق ما تستحق.
تغلب  )لو(  ال�  يدع  وال  وحين  وقت  بكل  السماء  هدايا  مع  التعامل  لحتمية  ينتبه  لمن  تحّية 

حديثه.
تحية لمن حذر من ستائر المجامالت الحياتية اليومية، فهي تطيل الُنعاس وتؤجل اليقظة.

تحية لمن أدرك في كل يوم أن الحمد واجب فالنعم ال تبور سوى ُبعيد تجفيف النفس من الحمد 
والعرفان، بينما ال يطرح الرضا سوى غاّلت الصحة، عدا أن شتالت القناعة تسمد ثمار الراحة، لمن 

يتعاملون مع نعم الُمنِعم على أنها شيء غير عادي.
تحية لمن لم تهزمه هموم أرزاق الغد، فتحرمه النصر بوفرة خبز اليوم، تحية لمن يرى في قوارير 

مؤن بيته الربع ممتلئة، طمأنينة.
تحية لمن عرف عيش اللحظة وعيش المضارع قبل فواته..

صباح برجس العلي

تتوق األحالم أن يتجلى القمر سابحاً في فلك السماء وان تمسك نجوم الليل وتمأل 
بيوت المحبين بدفء أشعة الشمس وأن توسع عن اكتافهم ضيق االيام وتزيل اثقال 
اآلالم واالوجاع التي نتركها مصائب الدهر تترى عليهم... تزرع االرض قمح عا اتساع 
التراب وتحيط دروبهم حدائق زاهية بالورود والريحان... تكشف الضباب عن الرؤى 
عيُن  ترى  وال  شيء  ال  والحياة..  والعمل  بالعلم  مكتملة  المهارات  شمس  تشرق  حتى 
المحّب سوى الجمال مؤمنة بأن بين األشواط ينبت الجوري بلون خمرة عناقيد كروم 
البحر األجاج تقيم  القمم تتسابق الغيوم الطالعة من ملح  العنب.. وهناك عند أعالي 
طقوس الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي... بزلزل الكون بالرعد والبرق لتهطل 
وال  الجهات  تقّيدها  ال  األحالم  هي  البشر....  او  األرض  شرايين  يروي  طيب  عذب  ماء 
الشمال  من  الشمس  تشرق  أن  العاشق  يتراءى  قد  الزمن...  عليها  ضاق  مهما  األمكنة 

ويتحلّى في وجه من يحّب القمر...

حسن إبراهيم الناصر...

هي اللحظة ما قبل اللمسة 
ما قبل القبلة وقبل الرعشة 

هي اللحظة حيث نولد 
ونعيش ونموت 

بهدوء يا تلك اللحظة بهدوء فلتعصريني 
بهدوء واشربي حياتي أمالً وجنازة 

هي اللحظة 
قبل وصول الكلمة من شفاهي 

الى حفة اذنك الرقيقة 
حيث انطوت ألف نسمة 

وغفى غزال 
هٌش هذا الصباح 

ومسكة الباب تخيفني 
تخرج القصيدة من رحمي مبتلة دافئة 

ألعق عنها الدماء والعرق 
وبدم بارد

 أعلقها على حبل حديدي 
لتيبس

لوال رينولدز

تجمُح بي
رعشُة الركِض

خلفَك في الهواء
كيَف أرسُم الالأنا

الالأنَت
ك� أنا

ك� أنت..
كيف أُطيُل فّضتي

في لوِن الغرابة
على دهشتَك؟

كيف ألتهُم وجبَة الحياِة
منَك

بال استئذانَك
بال سكيٍن وشوكٍة

بال أًصابٍع؟
ال أريُد أصابَع القيء

أظافَر الّتكراِر
قشوَر الفكرِة..

ألنجو منَك
جنوناً:

أمحو بصماِت أنفاسي
من الهواِء

أُغلُق غاللَة الكربون:
تحّرري

أيّتها الّريح
كيف أرسُم دماغاً

ال يشبُه الجوزَة
تالفيُف الله
في خطاه؟

كيَف أفتُح مرآتي
على ألوانها؟

كيف ألوُِّن
ِشعري

بفّضة الهذيان؟
كيَف أجمُع

الّنوَر في خيٍط
وأنثُرُه في اللّغِة؟

كيف أقنُع اللّغَة
أن تبقى عاريًة

في جسدي:
لغة الكوِن في الالأناها..

بي جموُح صمِت
الموسيقى

في فخِّ الّشراِع..

سوسن الحجة

ال  ال��ف��ض��ائ��َح،  ن��ه��وى  ش��ع��وٌب  فنحُن 
آذاننا  ُتخلَق  لْم  العادّية،  األخبار  تغرينا 
الخبر  حّتى  أخوتنا،  مآسي  لسماِع  إاّل 
الّنِكد،  بأسلوبنا  صياغته  ُنعيُد  العادي 

وأنا بالّذات 
من أفضِل صّناِع الفضائح! 

خصوصاً عندما يتعلُّق األمُر بَك!
بأّن  وأُخبرهم  الّجميِع  أماَم  سأعّريَك 

طيفَك لْم ُيفارقني لحظًة،
وألّنني أّول َمن تحّدث بقّصتنا 

بحديثي، سيقتنعوَن  سيصّدقونني، 
الّدفاِع عن نفسَك  وألّنَك لن تقوى على 
ذاَك  الّجميِع،  نظِر  في  ُمّتَهَماً  سُتعَتَبر 
الّرجِل  في  ي��رى  ال  ال��ذي  القاصر  الّنظر 

سوى عاشق، أّما المرأة
فهي مّتهمٌة منذ لحظِة اكتشاِف الّطبيِب 

لها بأّنها أُنثى في رحم امرأة!
سأخبرهم 

بعيداً  أخذتني  مّني،  خطفتني  بأّنَك 
وأنا معصوبة العيَنيِن شأنَك شأن مجرٍم 
وتركتني..  مللَت  وعندما  عصابات،  في 

لْم أعرْف طريقاً للّرجوع، 
منزالً  ال��ّط��رِق  متاهاِت  م��ن  ف��اّت��خ��ذُت 
فقط  أّنَك  ظننُت  كثيراً،  عنَك  وبحثُت  لي، 
تمازحني، فأنا ال أصّدُق أّنَك قد تتنّكر لي، 
ال أقتنع بأّنَك قد تخطفني وتقتلني أيضاً.

تشّكلْت  ماٍء  بقعة  كّل  في  وجهَك  رأيُت 
انعكاِس  في  رأيتَك  المطِر،  هطوِل  بعد 

ضوِء الّشمِس 

في عيون األطفال، 
تلَك  إحدى  اعتقدتَك  مّرًة  أّنني  وأتذّكر 
الّدمى التي تزّين واجهات المحاّل... وفي 
شعوٌر  ل��دّي  ك��ان  ظّني،  يخيُب  م��ّرة  ك��ّل 

بأّنَك قاتلي!
على  أقوى  وال  نفسي  أخدُع  كنُت  لكّني 

الّتصديِق، 
ما نشعر بالحقائق، ولكّن  فنحن غالباً 
تلسَع  لن  بأّنها  فنتظاهر  تحرقنا  الحقيقة 

أفئدتنا.
ملِّت  حّتى  وبحثُت  وبحثُت  بحثُت 
وأنا  الحجُر  ملَّ  مّني،  واألرصفُة  الّطرقاُت 

لْم أمّل
ولْم أجدَك

ثّم مصادفًة
رأيُت صورتَك على صحيفٍة في يِد أحِد 
يرتشُف  الّرصيِف،  مقهى  في  الّجالسيَن 

قهوته الّصباحّية ويقرأَك كخبٍر عاجل، 
عادًة  ألّننا  العنوان،  تمييز  استطعُت 
نكتُب أخبارنا الفاِضحة بالخّط العريض 

)ماَت ألّنه قتل َمْن تحّبه!(،
في الحقيقة لْم أستطْع إخفاء فرحتي، 

فبالّتأكيد  الحياِة،  في  أج��دَك  لم  ف��إْن 
سأجدَك في الممات!

ألْم تعرف بعد أّن َمْن يقتل امرأًة تهواُه 
يموُت موتاً!

وال زلُت
 أهوى الفضائَح!

ريم رباط
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فيا  هناك،  الحقيقي  االقتراع  فصندوق  ديمونا  في  بالصاروخ  للتصويت  القدس  صباح 
الرئيس  ترّشح  باألمس  يمناك،  فبوركت  والله  اآلخرين  وسبقت  صّوتت  الصاروخ  مطلق 
الصارخ  الكالم  قال  الصاروخ  وحده  الترشيح،  عن  الكالم  من  الكثير  وُكتب  األسد  بشار 
في  فهو  العدوان  ورّد  فلسطين  مع  منكم  َمن  والتصريح،  الترشيح  حول  ننقسم  ال  فتعالوا 
ال  واألمر  التاريخ،  يعاكس  فهو  والتطبيع  الكاز  طنابر  مع  منكم  وَمن  الصواريخ،  حزب 
قرب  سقط  طائش  صاروخ  التأويل،  تقبل  ال  واضحة  والصورة  التحليل،  من  كثيراً  يحتاج 
ديمونا قال أدرعي، لعله صاروخ طافش ويا عالم أعينونا ويا دنيا اسمعي، هذا هو الكيان 
نحن  وها  قلبه،  في  وما  الصاروخ  هدف  في  ليست  فالقضية  العنكبوت.  بيت  من  األوهن 
ديمونا،  وبلغ  األجواء  اخترق  كيف  القضية  حبه،  عن  يعبر  طائش  صوت  إنه  لكم  نقول 
ومن  بالجمع  الصاروخ  كان  لو  وكيف  فافهمونا،  فوالذّية  صارت  الحديدّية  القبة  دامت  ما 
ال  األهداف  وكانت  وعميقة،  متعّددة  اإلطالق  مصادر  كانت  لو  وكيف  الدقيقة،  الصواريخ 
من  نقولها  فتعالوا  تبيت.  ال  وثاراتنا  تراكمت،  بثارات  بل  والتصويت،  بالترشيح  تتصل 
اآلخر، وقد صارت جيوشكم مساخر، والرسالة ليس فقط لكيان االحتالل، بل للذين توهموا 
أنهم بالتطبيع صعدوا أعالي الجبال، والصاروخ يقول لهم أنتم دخلتم المصيدة، ويطالكم 
شّد  إن  الدجال،  للمنافق  االحتالل  كيان  بعد  والرسالة  مشّيدة،  بروج  في  ولو  الصاروخ 
الرحال، فبعد االستحقاق، ال منافقين وال نفاق، فساعة الصفر للوحدة والتحرير آتية ال ريب 
فيها، وسياسة العهر سيصير عاليها واطيها، والشعب الذي ُيعيد تفويض األسد، لتحرير 
القرار، في  البلد، ما عاد يطيق الصبر واالنتظار، وهو بالتصويت يبلغكم وضوح  وتوحيد 
فجر النهار، أن ارحلوا بالتي هي أحسن، وان جاء الليل ال احد يضمن، فهذا الصاروخ بعض 
القدر،  المقاومين، وبشر الصابرين، وليلة  طيشنا، فكيف إن جربتم جيشنا، وبعض بأس 
حاكوا  والذين  للشهادة،  وتهيأوا  الفجر،  وصلّوا  والفخر،  بالعز  توضأوا  الذين  والجماعة 
وسيصدر  محكمة،  المظلوم  فلسطين  ولشعب  محكمة،  خطة  ولالنتقام  سجادة،  للحرب 
الحكم في يوم القدس آخر رمضان، الصاروخ يقول لكم ابتعدوا عن ديمونا وانتظروا موعد 

اآلذان، وانتبهوا عندما تفتح الصناديق، حيث ال ينفع حليف وال صديق. 
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التي ال تكتمل عدة الحرب والسلم دونها، فمأرب في سباق معهم  القدس لمأرب  صباح 
سلموا  وإن  ضغطت  ضغطوا  إن  بعيونها،  المسار  تراقب  وم��أرب  معها  سباق  في  وهم 
هادنت لكن مأرب تعرف مآربهم، وفي أيام الصيام تحدد فجر إمساكهم وإفطار مغاربهم، 
هناك حيث كان الرهان في الزمان والمكان، وهي مثلها مثل إدلب والقنيطرة، نقاط التماس 
في حروب المنطقة، تشكل فيما بينها دائرة مغلقة، قبل سنوات عندما شّد األميركي الرحال 
الى االتفاق، منح للسعودية اليمن والقنيطرة لالحتالل وادلب للدجال لتبدأ حروب النفاق، 
وفي السنة السادسة صار طلب االنتصار فيها كلها محال، وصارت كلها أعباء على أصحاب 
بالردع  العماد  جهاد  استشهد  عندما  األول  يومها  في  الجواب  كان  القنيطرة  ففي  حروبها، 
الدقيقة  الصواريخ  دخلت  وقد  المواقع،  كل  في  الردع  ميزان  زال  وال  المزارع،  في  الحاسم 
ذات  وأردوغان  األول  يومها  منذ  إدلب  وفي  العميقة،  المواقع  كل  النار  مرمى  في  وصارت 
اليمين وذات الشمال يقلب، مرة على جنبه ومرة على قفاه، محاوالً تكرار ضم االسكندرون، 
يبدأ  فهو  يحزنون،  َمن  وال  حلفاً  عاد  وما  أشالء  وصار  وااله،  الذي  الحلف  تفكك  وقد  لكنه 
المقايضات ويضع رؤوس مرتزقته على الطاولة، مرة يقفل لهم القنوات، ومرة يرسلهم الى 
الف منازلة، وهو اليوم يعلم ان ساعة الحسم آتية ال محالة، وأن ال جدوى من المحاولة، 
فسورية الموّحدة هي رمز الرئاسة السورية في االستحقاق، وبعدها ال شرقاً وال غرباً ثمة 
فرص للنفاق، وكل احتالل الى زوال واال المقاومة، وسورية ستعود كما كانت بال مساومة، 
سيكشف  التي  المسابقة  هي  تلك  الثمن،  يدفع  غيره  وترك  الطريق  من  ان��زاح  شاء  فمن 
وتبّددت  الوهم  سقط  فقد  األخيرة،  الصافرة  تحمل  مأرب  وتبقى  الزمن،  عاجل  مصيرها 
الخليج  أمن  وبيدهم  مواقف،  من  يتخذون  وما  األنصار  بيد  الحزم  وصار  العواصف،  ريح 
ومن  الحصار،  وفك  االنسحاب  بجدول  عليه  الجديدة  بالوقائع  سلم  فمن  والمدن،  والنفط 
عاند الحقائق عليه تحمل العواقب وبئس المسار، من مأرب سيؤذن غداً ليوم القدس ومن 

مأرب سيبدأ فجر صباح القدس وينبلج النهار.
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العرب  كل  عن  بالنيابة  وهم  وحدهم،  السوريون  يخوضها  ال  لمعركة  القدس  صباح 
والعدوان،  اإلره��اب  وقاتلوا  والتفتيت،  الهيمنة  مشاريع  مع  المواجهة  معارك  خاضوا 
يذهب  واليوم  الجسام،  التضحيات  وبذلوا  واالقتسام،  اإلسقاط  مشاريع  وأسقطوا 
بشار  الرئيس  انتخاب  إع��ادة  عنوانه  روتينياً  حدثاً  البعض  يظّنه  ما  الى  السوريون 

كلمتهم  السوريون  فيها  ويقول  عديدة،  بمعاٍن  حبلى  القضّية  بينما  جديدة،  لوالية  األسد 
الجدار،  خلف  والسقوط  االنحدار،  مناخ  يقودهم  فالعرب  شريف،  عربي  كل  عن  بالنيابة 
الكبرى  القضايا  وكل  والدين،  واألرض  والعرض  الكرامة  وبيع  فلسطين،  عن  والتخلي 
مصر  على  كإثيوبيا  دولة  وتتنّمر  بالتطبيع،  التباهي  حد  الوقاحة  فتصل  للتمييع،  عرضة 
التاريخ والجغرافيا، وتهددها بالعطش والجوع واالنهيار، ويصير التكفير واجهة اإلسالم، 
فريدة،  وساحة  وحيدة،  واحة  ثمة  المريع  السقوط  هذا  ووسط  السالم،  ترجمة  والخنوع 
فيها  وتحفظ  واالستقامة،  األخالق  غالل  فيها  وتجنى  والكرامة،  العز  وجبات  فيها  تقدم 
العربي  الجمع  ووسط  صامدة،  قلعة  لفلسطين  فيها  ويبقى  والثوابت،  والمبادئ  القيم 
قّدمت  التي  فسورية  العادة،  كما  دروساً  تعلم  النازف  بجرحها  سورية  تخرج  الصامت، 
فقد  عرف،  من  وعرف  جهل  من  جهل  األسد  سورية  هي  الشرف،  مذبح  على  شبابها  خيرة 
مسيرة  في  شعبه  وقاد  والمقاومة،  العروبة  كلمة  ُيعلي  وحيداً  العربي  القائد  هذا  وقف 
الوحدة وافستقالل بال مساومة، واستحق ان يكون ضوء ليل العرب واألمان في حاضرهم 
المقلق، وأن يشكل بارقة األمل لمستقبل مشرق، وفي عالم يتغّير كان لسورية في صناعته 
اليد الفضلى، يحجز للعرب مقعداً في الدرجة األولى، بعدما أخذه من يّدعون منزلة القيادة 
لذلك  األول،  الالعب  كانت  بعدما  ملعب،  الى  الفاتحين  أمة  وحّولوا  المتفّرجين،  مقاعد  الى 
تاريخ  في  فاصلة  محطة  بل  روتينياً،  سورياً  شأناً  السوري  الرئاسي  االستحقاق  ليس 
العرب، فتثبيت مكانة هذا القائد بقية األمل، بعدما عادت الجاهلية وعاد الناس الى الالت 
القوة  وهبل، فمعه ومع سورية يعود لإلسالم وجه العدل واالعتدال، ويعود للعرب وجه 

والقدرة على القتال، ويعود لفلسطين السند، ويعود للسوريين البلد.
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شهور  خالل  أبلغونا  فقد  النفاق،  إعالم  حروب  دابر  يقطع  لالستحقاق  القدس  صباح 
وقبلها خالل سنوات أن الحل مقّرر وأن األمر مدّبر، والحل مجمع عليه ويقوم على تسوية 
يتم إخراجها وبناء ابراجها، وجوهر القضية صيغة رئاسّية جديدة من دون الرئيس بشار 
األسد، وأن الروس قد وضعوا يدهم على البلد، وتقاسموه مع إيران وأميركا دون السؤال 
الحروب،  لوقف  كطريق  الجنوب  في  أمنياً  حزاماً  االحتالل  كيان  ونال  الشعوب،  رأي  عن 
وصنعوا  الحكايات،  وألفوا  المتضخمة،  وأوهامهم  المتوهمة،  لحلولهم  وزمروا  وطبلوا 
نجاح  القضية  كل  وان  والتقاسم،  للتقسيم  قابلة  سورية  ان  وصدقوا  السيناريوهات، 
الخصوم فيما بينهم بالتناغم، ونسوا ان االمر ليس فقط بحسن نوايا الحليف والصديق، 
بل بشعب يؤمن بالحرية والسيادة، وألجلها يبذل الدم بال ترّدد، وَمن يقرأ التاريخ يعلم، 
عندما  الصداقة  شرط  يفقد  الصديق  وان  الدماء،  ونهر  الجالء،  عيد  والمناسبة  ويتعلّم، 
ال  سيادتهم،  يتسّولون  ال  فالسوريون  إفادة،  اإلعادة  في  يفهم  لم  ولمن  بالسيادة  يعبث 
بعكس  تتمّكن  األرض،  في  قوة  وال  يليق،  بتاريخهم  وحده  وهذا  صديق،  من  وال  عدو  من 
السوريون في  ال يناقش  الفرض، ولذلك  او تستطيع  الموهومة،  الحلول  إرادتهم من نسج 
متين،  الحلف  وأن  برهان،  بال  راسخة  الصداقة  ان  يقينهم  رغم  وطهران،  موسكو  صدق 
والصدارة،  التفوق  مكانة  منحتهم  سورية  أن  يعرفون  والحلفاء  بالتذكير،  معنيون  لكنهم 
العثمانيين  على  الثورة  يوم  حدث  كما  السوريين  إرادة  باختبار  التفكير  الغباء  من  وان 
وما فعل الوهم بالفرنسيين ووعدهم للملك فيصل وانقالبهم على الوعود، وما نالهم حتى 
بالسيادة،  تالعب  كل  مع  سيكون  ما  وهذا  الوثيقة،  ووقعوا  الجالء  وتم  الحقيقة،  أدركوا 
التضحيات  تشاركوا  حلفاء  مع  الكالم  هذا  لمثل  يحتاج  ال  األمر  أن  يعلمون  السوريين  لكن 
يناقشون  لكنهم  اكيدة،  انتصارات  الى  بها  يمضون  جديدة،  معادلة  لصنع  السوريين  مع 
كما  والرفاق،  األخوة  بصدق  يقول  االستحقاق  هو  وها  الخيارات،  ويرسمون  الفرضيات 
فاالستحقاق  ولذلك  المريضة،  ونفسياتهم  النفسية،  وحروبهم  النفاق  أهل  بأكاذيب  يقول 
عبر  يريدون  والسوريون  الفشل،  ك��ان  واال  والكسل،  لالستكانة،  روتينياً  أم��راً  ليس 
وطنية  شخصية  أية  المنتصرة،  مسيرتهم  وقائد  رئيسهم  فيه  ينافس  ال  الذي  االستحقاق 
ذروتها،  في  التقسيم  وضرب  االحتالل  إجالء  ومعركة  قادتها،  تنتج  فالمعارك  معتبرة، 
حجم  والبعيد  للقريب  يظهر  وفرصة  تحّد  وفرصة،  تحد  واالستحقاق  واح��د،  والقائد 
اليمن  في  المليونّية  التظاهرات  ومثال  السوريين،  من  الحب  وحجم  القائد  حول  االلتفاف 
فيكتبون  باليقين،  الشك  ويقطعوا  بالماليين،  السوريون  ليخرج  مثال،  خير  النيران  تحت 
ورغم  صامد،  وشعب  واحد  وقائد  حرة،  وإرادة  مستمرة  حرب  سورية  ففي  المقال،  خاتمة 
المصاعب والمتاعب، سيضع الشعب رغم قسوة الظروف كل النقاط على الحروف، ويفهم 
وال  استقرار  فال  ومخارج،  حلول  عن  بالبحث  يتعبوا  ال  بأن  والخارج،  الداخل  في  العالم، 
السوريين  ألن  األسد،  عنوانها  حروب  وإال  لألسد،  اال  رئاسة  وال  األسد،  مع  اال  تسويات، 
أورثوها  البلد،  التاريخ مع هذا  األبد، وتلك حكاية  الى  األبد  منذ  يريدون وطناً حراً موحداً 

من الجد الى األب فالولد فولد الولد. 
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قرن  فقبل  جميال،  ليس  المعاد  التاريخ  إن  قال  ومن  نفسه  يعيد  للتاريخ  القدس  صباح 
من الزمان حاول االحتالل لما يحدث اليوم مثيال، بان يقبض على استقالل سورية فيعلن 
الموحدة  لسورية  يعلون  المقاومون  نهض  الدويالت  قلب  ومن  وحدتها،  ويمزق  الدويالت 
وقالوا  مقاومين،  جمع  ناحية  كل  ومن  والعلي  واألطرش  والشهبندر  هنانو  فخرج  عزتها، 
موحداً  سيداً  بلداً  بسورية  يؤمنون  السوريون  اليقين،  واليك  تراهن  وال  تعبث  ال  للمحتل 
ولو قتلت الماليين، فالنبض الباقي سيقاوم حتى يتحقق النصر المبين، ودفع السوريون 
وبقي  المعاهدة،  يقبلوا  لم  والوحدة  باالستقالل  المحتل  اعترف  ولما  شهيداً،  آالف  أربعة 
السالح المقاوم والشعب المنتفض يداً واحدة، حتى كان الجالء وسقط مع المحتل العمالء، 
الذين زينوا الدويالت الطائفّية أو الذين حملوا شعارات الدول الغربية، وها هو التاريخ من 
جديد، يكّرر ويعيد، سورية كانت وستبقى حرة، والوحدة رفيق التحرير، والعميل شقيق 
العميل، فال شيء مما كان قابالً للتغيير، وقد تجمع القادة في شخص األسد، وتولى حفظ 
البلد، وغداً سيذهب السوريون الى الصناديق، وسيقولون نعم لألسد رغم ما في األحوال 
الحرة  للدويالت ويقولون نعم لسورية  الموحدة ال  من الضيق، فهم يقولون نعم لسورية 
الزمان  الوحدة والسيادة، وبعكس ما عاشوا قبل قرن من  السفارات، واألسد رمز  ال لحكم 
ضيقا ولم يجدوا صديقا هم اليوم يقدمون للعالم درساً في وفاء األصدقاء، ونموذجاً لكيف 
الحلفاء، فيكتبون باإلعادة تاريخهم، وأيديهم على مقابض صواريخهم، وشعارهم  يكون 
يقولون  الشهداء  بآالف  السجالت  امتألت  وقد  يدّق،  مضرجة  يد  بكل  باب  الحمراء  للحرية 
ال  الجالء  وفي  المحن،  اشتدت  مهما  مقاومون  الوطن،  ليحيا  نموت  لكننا  حق،  الموت  إن 
مكان للعمالء، وال مكان لالنتهازيين، فالصورة كما كانت واضحة هي اليوم أشد وضوحا، 
ليس الخيار بين ما يسمونه النظام واإلصالح، بل بين سورية الحرة والموحدة وسورية 
الدويالت واالحتالل، ولذلك يمسك السوريون السالح، وال يعطون لما يسمعون من اكاذيب 
الكالم باال، فقد علمتهم التجارب ان بالدهم مفتاح السيطرة على العالم والنصر لمن يعرف 
كيف يحارب، وكلما تغيرت المعادالت تخاض على بالدهم الحروب، وانهم وهم يدافعون 
صنع  لمن  األمم  بين  القيادي  الدور  قدر  فهذا  الشعوب.  حرية  فاتورة  يدفعون  بالدهم  عن 
كل  يكون  ان  والحضارات،  األديان  انتشرت  ومنه  الدولة،  نموذج  بنى  ومن  للبشر،  اللغة 
الموت  والوفاء،  الدماء  واالنتصارات،  التضحيات  واالحتالل،  الجمال  مضاعفاً،  فيه  شيء 
وال  األجداد،  وخبرة  الماضي  عبرة  وأمامهم  الحاضر  الى  السوريون  يذهب  هكذا  والحياة، 

بأس بالتاريخ أن ُيعاد - تنتصر سورية وقادتها آساد وأسياد.
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مثقف  لتكريم  قومّية  ثقافّية  هيئة  بوالدة  والشهامة،  العربية  للنخوة  القدس  صباح 
المقاومة، ومشاركة المئات من كل بالد العرب في تكريم رمزين لهذا المثقف المقاوم، اسم 
في  النقاش  وانيس  سليمان  بهجت  يساوم،  أن  منهما  اي  يقبل  ولم  انكتب،  بالدم  منها  كل 
انطلق  وقد  دياب،  وصابرين  عبدالله  جورج  واليوم  النقاش،  موضوع  وحوارات  لقاءات 
كل  من  نيسان  من  عاشر  كل  وفي  ويحاضر،  يشرح  حاضر  والجمع  الباب،  وفتح  المسار 
الذين وقعوا  القدس لآلالف  االلتزام، وصباح  النسيان وتؤكد  لنا وقفة تمنع  عام، ستكون 
الدبلوماسية  للمواجهة  وأطلقوا  والحصار،  العقوبات  بوجه  لسورية  الحرية  وثيقة 
الشعبية طريقاً ومسار، فهي شعوبنا تستنهض بالنداء، ونخبنا ورموزنا تنتظر المبادرة، 
البكاء،  عن  المناضلون  المثقفون  يكف  أن  اإلحباط،  عن  الكالم  عين  يفقأ  التجاوب  هو  وها 
وأن يمتطوا صهوة قليل من المخاطرة، ويتمسكوا بما بينهم من رباط، فتتشكل أسوار من 
كانت  غيرت  التي  األديان  إن  قال  ومن  السيوف،  من  فعال  أقل  الكلمات  إن  قال  وَمن  كالم، 
الكلمات،  حرب  هي  السالم،  ويحسم  الحرب  تحسم  الكلمات  بغير  إنه  قال  ومن  كالم،  غير 
من  كلمات  المظالم،  تتحدى  كلمات  ظالم،  بوجه  حق  كلمات  دم��اء،  ثمنها  كلمات  لكنها 
والقدس  سخية،  ونفوس  حمية  وجباه  أبية  أنوف  ومن  رابضة،  وأس��ود  نابضة  قلوب 
بكلمة  القدس  سيرة  العظيم  الخميني  احيا  وقد  الموت،  طريق  أنه  وتعرف  الصمت،  تكره 
ولسورية  الدماء،  لها  تنذر  التي  ولفلسطين  رمضان،  من  جمعة  آخر  للقدس  معلناً  وبيان، 
أصوات  وترتفع  المفكرين،  أيدي  تتشابك  الرجاء،  طريق  والبحرين  ولليمن  الوفاء،  قلعة 
المتفّرجين  مقاعد  عن  الناس  ويكّف  مسارات،  وتنطلق  مبادرات،  فتتشكل  المثقفين، 
وال  السقيمة،  للنفوس  مكان  وال  تقاعد،  النضال  في  فليس  القديمة،  الحكايات  وصالونات 
قيمة للحياة بانتظار األيام، والبكاء على األطالل، والحياة مقال، أيامه كلمات، ومن صمت 
هو  وهذا  للحقيقة،  والشهادة  الحق  بكالم  فلنتبرك،  بركة،  والحركة  يتحّرك،  والحي  مات، 

االلتزام في شهر الصيام، ففطرة المثقف الصائم كلمة، نطقها قمم وصمتها سقم.
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الجنوب الذي أنجب المقاومين والشهداء والعلماء والمبدعين، على 
يزخر  الذين  الكثر،  ألمثالهم  والداً  يزال  ال  والجبهات،  المستويات  كّل 
أّسست  أجيال  مع  التواصل  تؤّمن  إبداعّية،  ثقافّية  مجاالت  في  بهم 
وشعراً  وأدباً  فناً  الثقافة،  أعمدة  مداميك  إرساء  في  ونجحت  وعبرت 
والمعرفة  العلم  راية  حملت  وحالمة،  واعدة  وأجياالً  وحرفاً،  ورسماً 
واألصالة واإلرث المخّزن في بطون الكتب وفي العقول المتفتحة على 
الذي لم  السلف الصالح األصيل،  التي ال تنسى  الذاكرة  اإلبداع، وفي 
يورث للخلف اآلتي ماالً أو سلطة أو عقاراً، بل ورث ثقافة وأدباً ومجداً 
وعشقاً لألرض والوطن وشجاعة وبطولة، وجذوة للثورة واإلصالح 

والتغيير، نحو األفضل دائماً.
الراس في جنوب الجنوب،  ميرفت حسين علوية، من بلدة مارون 
على  وقبضت  قلب«  »ظهر  عن  الوصية  حفظت  وحالمة،  مبدعة 
التاريخ  ُيحاكي  ونتاجاً  ورسماً  فناً  واألج��داد  اآلباء  إرث  من  بعض 
دراسة  سنوات،  أربع  منذ  التألق،  خيط  أول  أمسكت  وقد  والتراث، 
أكاديمية وتدريباً على أيدي كبار الفنانين، و«اشتغلت« على نفسها، 
واستطاعت ترجمة حلمها إلى واقع منتج ومبدع، وضعها على أبواب 
منذ  النبطية  في  فني  محترف  افتتاح  مغامرة  على  وحفزها  الشهرة، 
نتاج  من  ألنها  تهب،  لم  ولكنها  ذروتها  في  االقتصادية  واألزمة  أشهر 

مذبح  على  الشهداء  قّدمت  بلدة  ومن  وانتصر،  وق��اوم  صمد  شعب 
وفي  جدرانه  وعلى  الواعد،  المحترف  هذا  أرجاء  في  تطرح  التحرير، 
على  وحفرته  أناملها  خطته  وما  وشغفها،  عقلها  أنتجه  ما  كّل  بهوه 
القماش،  على  و«طرزته«  والفخار  الزجاج  على  ورسمته  الخشب، 
تضاهي  وروعة  بجمالّية  رسمها  أتقنت  التي  الفنية  لوحاتها  واألهّم 
وطارت  صيتهم  ذاع  الذين  الرسامين  أه��ّم  من  تقترب  أقله  أو  فيها 

شهرتهم.
مساحة،  المتواضع  محترفها  في  خّصصت  فإنها  ذلك،  من  أكثر 
الغني بمحتوياته، مكاناً لتعليم وتدريب، من يرغب من أبناء المنطقة 

وبناتها على فن الرسم والحرف اليدوية على أشكالها وأنواعها.
أدبي  ثقافي  لملتقى  المحترف  من  جزء  تخصيص  أجندتها  في   
أّن  شعري فني، ُيعقد أسبوعياً، لتبادل األفكار واآلراء والمعرفة، غير 
جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف األصعدة، حالت دون تحقيق 

ذلك، ولكنها لم تلغ الفكرة بل تأّجلت إلى وقت الحق مناسب.
الفتاة  علوية،  ميرفت  »اّن  المحترف:  سجل  على  الزوار  أحد  وكتب 
الذكية، المتعلمة والمثقفة الحاضرة، اختارت تحدي الواقع بريشتها 
منها  والتراثي  للفنون  وعشقها  بشغفها  وقاومته  وإبداعها،  وألوانها 

تحديداً، وبأناملها الممّيزة، آمنت فغّيرت، تحّدت ووصلت«.

شّرفتني  عندما  الحماسة  من  ش��رارة  أصابتني 
الرائع  كتابها  بتقديم  عقل،  ليليان  العزيزة  صديقتي 

»مغتربة في وطنين«.
كمغتربة مخضرمة، رذاذ شالل ذكرياتي الواقعية 
عمر  إلى  بسهولة  وأعاده  أفكاري  غسل  والوجدانية 
في  عشتها  التي  األول��ى  والسنين  عشرة  التاسعة 

أكرا.
ك��ان��ت األي����ام ت��م��ّر ب��ب��طء، وت��ت��الع��ب ب��ي بين 
فرحتي  وبين  واألح��ب��اب،  األه��ل  إل��ى  وحنين  ش��وق 
شجرة  كّل  كانت  سّيدته،  أنا  بيت  في  باستقالليتي 
واشتياقي  غربتي  أنين  تسمع  الكبيرة،  حديقته  في 
يومذاك  الهاتف  خطوط  وأخ��وات��ي،  وأب��ي  أمي  إلى 
بالسنترال  نتصل  أن  علينا  كان  فقط،  داخلية  كانت 
ونطلب منه مكالمة ننتظرها أحياناً ساعات طويلة، 
سماعها  عند  وكنت  ممّيزة،  كانت  السنترال  »دق��ة« 
في  الكالم  يبدأ  الفرح،  من  قلبي  دقات  معها  تختلط 
كّل مرة بالشوق والحنين واألخبار السارة »طبعاً«، 
المكالمة  الحزينة كان ينهي  لكن صوت أمي بلهفتها 

بدموع كنت أذرفها في كّل مرة.
شيئاً فشيئاً تعّودت على أكرا، أحببتها بكّل ما فيها 
والتعّرف  بسماعها  استمتعت  وتقاليد،  ع��ادات  من 
في  هنا،  أجدها  أن  أتوقع  أكن  لم  كثيرة  أمور  إليها. 
والضمان  اإللزامي  التعليم  مثل  البعيد،  الزمن  ذلك 
الصحي، ما يوفر أجواء من الطمأنينة وراحة العيش 

فيها.
الصديق،  شعبها  وع��رف��ت  عرفتها،  كما  غ��ان��ا، 
محطات  بكّل  فخورة  وتقاليدها،  بعاداتها  متمسكة 
االستعمار  مرحلة  تجتاز  كيف  عرفت  تاريخها، 
يفيدها  ما  تتقّبل  وكيف  وحكمة،  بوعي  االنكليزي 
عليه،  وتحافظ  فتتبّناه  المستعمر  ممارسات  من 

وخيارات  قيمها  مع  يتناقض  ما  وتزيل  وتستبعد 
أنه  اإلطار،  هذا  في  لفتتني  التي  األمثلة  من  شعبها، 
منذ استقالل غانا سنة 1957 ال يزال قضاتها، خاصة 
في المحكمة العليا يرتدون الثوب األسود ويعتمرون 
»الباروكة« البيضاء، مع اّن معظم البلدان التي كانت 
وبخاصة  التقليد،  هذا  اعتبرت  مثلهم،  مستعمرة 
»الباروكة« البيضاء رمزاً لالستعمار واستغنت عنه.

حاول بعض الغانيين المطالبة بإلغائه، لكن األكثرية 
وحافظت  به  تمّسكت  بالنفس  وثقة  قناعة  بكّل  منهم 
المحكمة  قاعة  داخل  كبيرة  رهبة  الزّي  لهذا  ألّن  عليه، 

وهيبة على المجرمين والخارجين عن القانون.
هكذا قضيت في هذا المكان الجميل، أحلى األوقات 
من  مختلفة  بالد  من  وأجانب  وغانيين  لبنانيين  مع 
العالم، قبل أن تسيطر شاشات التلفزة على حياتنا، 
يتشّعب  تجمعنا،  سهرة  دون  من  يوم  يمّر  يكن  لم 
هّم  لنسيان  فرصة  كأنه  ويطول،  الحديث  خاللها 

العمل ومشاكل الحياة.
ُيقال،  كان  ما  صحة  لي  تأكدت  الوقت  م��رور  مع 
»أجمل ما في الغربة، أنها تجعل من الغرباء أصدقاء 
نحن  نجتمع  كنا  عندما  أما  أخ��وة«.  األصدقاء  ومن 
معشر اللبنانيين، سواء كنا أصدقاء، أم مجرد معارف 
بلد  وذكريات  واحد  وجع  عن  واحدة  بلغة  لنتسامر 
الوطن،  األهل  عن  واألخبار  القصص  ونتداول  واحد، 
الحرب  أي��ام  منذ  وتاريخه  بسياسته  نغوص  كنا 
األهلية اللبنانية والظروف األليمة التي كان يمّر بها. 
كنا نتشارك اآلراء بنفحة واحدة وبمحبة وأمل بالفرج 
القريب، وبعودة لبنان كما كان بلد السحر والجمال، 

بلد األمن واألمان، بلد الخيرات والسعادة للجميع.
في  الفّعال  العنصر  دائماً  كان  غانا  في  اللبناني 
كانت  اللبنانية،  والجالية  وازده��اره��ا،  اقتصادها 

ومختلف  والصناعة  التجارة  في  ناشطة  زالت  وما 
لذلك  متواصل،  بنجاح  والثقافية  العمرانية  الحقول 
 johne kufuor  عّين رئيس جمهورية غانا األسبق
فخري  سعيد  زوج���ي   2001 سنة  انتخب  ال���ذي 
انتهاء  حتى   2004 سنة  له  اقتصادياً  مستشاراً 

واليته سنة 2009.
كتبت ليليان عقل في كتابها »مغتربة في وطنين« 
بأسلوب وجدانّي رفيع، معّبرة بإحساس مرهف عما 
يعيشه المغترب اللبناني، عازفة على إيقاع الحنين 

والعواطف تجاذبات عابرة للقارات. 
الذي  الكتاب  هذا  مخطوط  بقراءة  استمتعت  لقد 
األفريقي،  االغتراب  في  لبنانّية  امرأة  تجربة  يعكس 
الثاني  وبالوطن  األم،  بوطنها  الكبير  تعلقها  ويظهر 

غانا.
غنى  إل��ى  وغانا  لبنان  بين  االختالفات  حّولت 
ثقافي عشته أنا أيضاً بطريقة مختلفة عندما تعّرفت 
الياباني  السفير  زوج��ة  من  غانا  في  إقامتي  خالل 
الطريقة  على  الزهور  تنسيق  )فن  »اإليكابانا«  على 
حتى  به  وتعّمقت  تعلقت  الذي  الفن  هذا  اليابانية(. 
 2004 ع��ام  في  ه��ذه  تجربتي  ألت��ّوج  تماماً  أتقنته 
لتنسيق  الياباني  الفن  »إيكابانا  كتابي  بإصدار 

الزهور« ليكون أّول كتاب من نوعه باللغة العربّية.
يعكس  وطنين«  في  »مغتربة  عقل  ليليان  كتاب 
طاقة  لوطنه  شوقه  من  استمّد  مغترب  كّل  تجربة 

تحّدى بها ظروفه فأبدع...
من  جعلت  صادقة  بمشاعر  أحرفها  ليليان  حبكت 
عن  خالله  من  عّبرت  اغترابّي،  لواقع  م��رآة  كتابها 
األفريقي  االغتراب  في  اللبنانيين  من  كبيرة  شريحة 

بقالب عاطفي ممّيز يعكس صفاء التجربة وغناها.
بوجدانيته  الصادق  الكتاب  لهذا  النجاح  أتوقع 

التي المست الروح بأنبل المشاعر وأرقاها.
صفحة   77( وطنين«  في  »مغتربة  كتاب  مقدمة   �
المشرق،  سائر  دار  عن  الصادر  الوسط(  الحجم  من 
التي  عائلتها  إلى  أهدته  عقل،  قربان  ليليان  للزميلة 

»أصبحت الغربة معها وطناً«.

الحسنة  النوايا  سفيرة  فخري  األسعد  *سعدى 
في  لبنان(  )عيش  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج 

غانا.

ميرفت علوّية فنانة جنوبّية حالمة...

اإبداع واأ�صالة ومحاكاة التاريخ والتراث

�صعدى الأ�صعد فخري في تقديمها كتاب »مغتربة في وطنين«:

الأيام في الغربة تمّر ببطء... وكّل �صجرة في حديقتي ت�صمع اأنين غربتي وا�صتياقي
مار�س دورك في �صندوقة االقتراع

{ يكتبها الياس عّشي

السوري  ال��م��واط��ن  يتوجه  المقبل  أي��ار  ف��ي 
أينما كان، إلى صناديق االقتراع، ليشارك في 

انتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية .
ماذا يعني ذلك؟

يعني أوالً أنه يمارس حّقه الطبيعي في رسم 
سنوات  لسبع  ال��س��ي��اس��ي��ة،  س��وري��ة  خ��ارط��ة 

مقبلة .
ويعني ثانياً أّن صوته االنتخابي هو صوت 
ك��ّل ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن ق��ات��ل��وا لتبقى س��وري��ة - 
وقفات  وتبقى  شموخها،  ويبقى  المقاومة، 

عّزها العمرها ألوف من األعوام .
ويعني ثالتاً أن السوريين، بكافة انتماءاتهم، 
المواقف  في  الحياد  وأّن  الحياد،  على  ليسوا 
األمام،  إلى  وهروب  للوطن،  خيانة  المصيرية 

وموقف رمادي .
مارس حقك في االنتخاب، ومارس قناعتك، 
انهمك عشر سنوات  العالم بمعظمه  أن  وتذّكر 
وتاريخك،  وأرض��ك  ذاك��رت��ك  لتدمير  بكاملها 
وفشل... فال تدعه ينتصر على إرادتك بإعالمه 

المزّيف والرخيص.
وللحديث تتمة...

درد�صة �صباحية

{ زكية سكاف النزق*

إلى تحقيق أهدافنا  الذي يؤدي بنا  السليم  الّسبيل  اإلرادة قدرٌة عظيمٌة تضعنا على 
أرقى،  لنا حضارًة  التي تظهر  آفاق مداركنا  أبهى، وإلى توسيع  التي تمنحنا مستقبالً 
من  ال��ُدّرات  على  للحصول  الّطموح  إلى  الشاطئ  على  بالزبد  القناعة  من  تنقلنا  إنها  إذ 
لم  إذا  رغباٍت  مجرد  ستبقى  وراق��ي��ًة،  بناءًة  الغايات  ه��ذه  كانت  مهما  البحار.  أعماق 
تكّل  ال  التي  القوية  والمثابرة  الصعوبات،  أمام  تهزم  ال  التي  الحازمة  اإلرادة  ترافقها 

من تكرار التجارب، ُبغية بلوغ تطلّعاتنا التي ستطّور مسار حياتنا. 
اإلرادة تحّررنا من الرضوخ إلى واقع ننبُُذ، بمحاذاة إفساح المجال لعقولنا كي تبدع 
الركود.  صحراء  غبار  بصائرنا  عن  ينفض  الذي  المطر  كما  واالكتشاف،  االبتكار  في 
والضيّقة  المظلمة  الدهاليز  من  فنخرج  التخاذل،  نجابه  كي  شجاعتنا  تدعم  واإلرادة 
أن  اإلرادة،  هذه  بمعية  يخّولنا،  ما  والواسعة،  المضيئة  الحقول  رح��اب  إلى  لننطلق 
نجتهد في استنباط قدراتنا فتماشي ما نطمح إلى تحقيقه، ألن بلوغ القمم يتطلّب منّا 

قوًة هائلة، أما القفز من قمٍة إلى أخرى، فيستلزم جهوداً جبّارًة لالجتياز بأمان.
 إن اإلرادة القوية تدعم عملية اتخاذ القرار التي تمّر في عدة مراحل لتخلص إلى الرأي 
بخريف  مروراً  خنوٍع،  كل  بلهيبها  حارقًة  التفكير  صيف  تعبر  العملية  فهذه  السديد. 
االنتصار  على  اإلص��رار  شتاء  إلى  وص��والً  شوائب،  أية  من  الهدف  ليقلّم  التمحيص 
الذي تعصف به رياح االندفاع والتراجع، وعواصف الثبات واالندثار، لتشرق شمس 
اإلرادة القوية التي هي ربيع طموحات المرء، فيها تزهر قراراته، فيُقدم على تنفيذها 

ُموقفاً عجلة الضعف والتقاعس، ومرتكزاً عليها لتحقيق نجاح مرموق.
الحرة  للحياة  العظيمة  النفوس  ت��وق  توّثق  والوعي  بالعقل  اإلرادة  ه��ذه  صقل  إن 
الكريمة ذات الغايات السامية، وترّسخ إصرار أصحابها على الصعود إلى قمم الجبال 
أفكارهم،  في  واالستقالل  الحرية  براعم  تغّذي  أّنها  كما  األودية.  في  العيش  رافضين 
من  يمّكنهم  مما  صدورهم،  في  والشموخ  بالشجاعة  تعّج  التي  الشباب  روح  نافحة 
المواجهة بحزم كّل تبعيٍة أو عبوديٍة متحديين حتى القدر، كي يحيوا حياة عز وظفر. 

كما قال الشاعر أبو القاسم الشابي: 

»إذا الّشْعُب َيْوَماً أَراَد الَْحيَ�اَة
َفال ُبدَّ أْن َيْستَِجيَب الَق�َدر«.

امتالك قوٍة فّعالة وحجبها، كما وتوفُر أفكاٍر عظيمٍة والتردُد في تنفيذها، لن يحرزا 
نوراً  تعطي  لن  لكنها  المناظر،  فتانة  كمصابيح  يكونان  بل  ظلمًة.  ينيرا  ولن  نجاحاً، 
الواِعد،  المستقبل  إلضاءة  واإلقدام  بالعزم  محصنٍة  صلبٍة  بإرادٍة  فتيلها  نشعل  لم  ما 

المطلوبة. ونيل السعادة 
اتخاذ  في  التردد  إن  النجاح«.  طريق  في  عقبة  أكبر  التردد   « المختار:  عمر  قال  كما 
في  مفصلية  نقطة  تشّكل  قد  ف��رص  تضييع  إل��ى  األحيان  معظم  في  ي��ؤدي  ال��ق��رارات 
على  نفّوت  ومصيرها  حياتنا  شؤون  في  للفصل  اإلرادة  بقوة  نتسلّح  لم  فما  حياتنا، 

أنفسنا الكثير من فتح نوافذ على مستقبل زاهر.

* الكاتبة زكية سكاف النزق محامية من بلدة عدبل )عكار( اللبنانية، مقيمة منذ عام 
.2015 عام  الحياة«  »ركائز  كتاب  لها  صدر  أستراليا.  ملبورن،  مدينة  في   1994
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المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية للسحب المقبل

Zeed

بةاالرقام الرابحة
مرت

ال

األوراق القيمة االجمالية
القيمة اإلفراديةالرابحة

73609175.000.000237.500.000
36092900.000
609390.000
0944.000

25.000.000المبالغ المتراكمة للسحب المقبل

33771010121216163030303026

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1116، وكانت النتيجة كاآلتي:

يومية ثالثة:  418

يومية أربعة: 4715

يومية خمسة: 78196

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المدي�ر الفن�ي
رّم���ال محمد 

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

فاكس 01-748923

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

التوزيع  شركة األوائل 5 � 01-666314

اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

الجمعة 23 نيسان 2021
Friday 23 April 2021

االإرادة قوة فاعلة
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