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كانت  مهما  النظامّية  ال��ق��ّوة  إّن 
الجماهير  من  بكثير  أفعل  صغيرة، 
في  واح���دة  إرادة  تجمعها  ال  التي 
الحياة ونفسية واحدة وبناء مناقبّي 

واحد.
سعاده

إخفاء  المقاومة  ومحور  سورية  خصوم  يحاول   -
االنتخابات  ل��ي��وم  ال��ص��غ��ي��رة  ب��ال��ت��ف��اص��ي��ل  م��ت��اب��ع��ت��ه��م 
ومضمون  أه��م��ي��ة  م��ن  التخفيف  ال��س��وري��ة،  ال��رئ��اس��ي��ة 
خالل  من  س��واء  االنتخابي،  المشهد  مثله  ال��ذي  النصر 
ال��ت��ش��ك��ي��ك ب���األرق���ام ال��م��ع��ل��ن��ة ب��ن��ه��اي��ة االن��ت��خ��اب��ات، أو 
كانت  والنتيجة  نصر  عن  الحديث  مبرر  عن  بالتساؤل 
تصور  التي  التعليقات  من  جملة  بترويج  أو  معلومة، 
االهتمام،  ه��ذا  ك��ل  يستحق  ال  ع��ادي��اً  ح��دث��اً  االستحقاق 
في  ج��رى  بما  المهتمين  طليعة  في  كانوا  طبعاً  وه��ؤالء 
س��وري��ة ف��ي ه��ذا ال��ي��وم ال��ط��وي��ل، وم��ا ج��رى ف��ي بلدان 

االغتراب والنزوح السوري قبله بأيام.
ال��ح��دي��ث م��ن��ذ ع���ام ع��ل��ى األق����ل ف���ي عواصم  - ك���ان 
بعد  تبّدل  ولم  سورية  على  الحرب  خاضت  التي  الدول 
لرهاناتهم  المهينة  النهاية  رغم  وحساباتها،  بقراءتها 
سنوات،  عشر  ط��وال  س��وري��ة  إس��ق��اط  على  العسكرية 
للتسليم  وص����والً  ال��ره��ان��ات،  ه���ذه  بفشل  وتسليمهم 
تتمسك  واشنطن  كانت  لو  حتى  مواصلتها،  باستحالة 
أن سورية لن تتقبل بقاء  ببقاء قواتها، فقد كان معلوماً 
أميركي  احتاللين  بين  م��وزع��ة  ال��ش��م��ال  ف��ي  أراض��ي��ه��ا 
وانفصالية،  إرهابية  مسلحة  جماعات  ومعهما  وتركي، 
وإيران  روسيا  في  حلفائها  بالتزام  تحظى  سورية  وأن 
تحرير  ق���رار  تنفيذ  ف��ي  ب��م��ؤازرت��ه��ا  ال��م��ق��اوم��ة  وق���وى 
أراضيها المحتلة إذا فشلت المساعي السياسية بإخراج 

االحتالل.
على  قائماً  سورية  على  الحرب  عواصم  رهان  كان   -
الحصار  رافقت  التي  القاسية  للعقوبات  متوقعة  نتائج 
الشديد  االقتصادي  الضغط  على  يترتب  بحيث  الظالم، 
القدرة  على  منه  ترتب  وم��ا  فيه،  س��وري��ة  وقعت  ال��ذي 
الشرائية للعملة الوطنية السورية من ضغوط، استعداداً 
الى  الرئاسي  السورية لتحويل االستحقاق  القيادة  لدى 
السياسي يفرض  الحل  للمساومة حول شروط  فرصة 
خالله أعداء سورية مقاييسهم ومعاييرهم وشروطهم، 
سورية  ب��ه  تتمسك  ال��ذي  ال��س��ي��ادة  مفهوم  يصيب  بما 
وفي  استثناء  بال  الدستورية  لالستحقاقات  بمقاربتها 
الذي يشكل حسمه وفق  الرئاسي،  طليعتها االستحقاق 
تجاهلها  يمكن  ال  ثقل  نقطة  السورية،  السيادية  القواعد 
التي  التجّمعات  ودور  س��وري��ة،  مستقبل  مقاربة  ف��ي 
الحقد  كل  وتحمل  سورية  تترّصد  التي  ال��دول  تشغلها 
الخانقة  االقتصادية  الضائقة  على  هؤالء  وراهن  عليها، 
لفتح باب تفاوض خلفي سواء بصورة مباشرة، أو عبر 
العروض لحلفاء سورية، لربط  لتقديم  وسطاء وصوالً 
السورية  القيادة  بموافقة  الحصار  وفك  العقوبات  رفع 
سياسي  بتفاهم  الرئاسية  االنتخابات  إج��راء  ربط  على 
لتأجيل  ال��دع��وة  ال���ى  وص���والً  س��وري��ة،  مستقبل  ع��ل��ى 
وفي  التفاهم،  لهذا  التوصل  بانتظار  االستحقاق  ه��ذا 
حساباتهم أنه إن تّم تحقيق شروطهم السياسية بنتيجة 
الضغط االقتصادي كمعبر إلزامي لالنتخابات، سيكون 
تأجيل  تّم  وإن  تحقيقه،  في  الحرب  فشلت  ما  تحقق  قد 
سياسي  لتفاهم  بالتوصل  إجرائها  بربط  االنتخابات 
لسقوط  فسيكون  بنتائجها،  العترافه  طلباً  الخارج،  مع 
على  تأثيره  السورّية  القيادة  عن  الدستورّية  الشرعيّة 

التفاوضيّة. عناصر قوتها 
)التتمة ص6(

م�سمون الن�سر في االنتخابات 

الرئا�سّية ال�سورّية 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

�سورية تحتفل بن�سرها ال�سيا�سي بعد الع�سكري... والأ�سد: �ستخترق ر�سائلكم كل الحواجز والدروع 

بّري وحزب اهلل يهنئان االأ�سد... وحردان: �سورية معكم قوة حا�سمة في معادالت المنطقة والعالم 

تفاوؤل بنتائج اإيجابّية على الم�سار الحكومّي... والحريرّي اأمام امتحان جّدية ال�سير بت�سكيلة جديدة

الرئيس بشار األسد موجهاً كلمته إلى السوريين أمس  )سانا(

كتب المحّرر السياسّي 

االستثنائية  المشاركة  أفرزته  الذي  السوري  المشهد  زال  ال 
العالم، حيث شكل  وق��راءة في عواصم  اهتمام  الالفتة، موضع 
الدستوري  باالستحقاق  السير  على  السورية  ال��دول��ة  إص��رار 
مع  سياسيّة  بتفاهمات  لربطه  التأجيل  دع���وات  ك��ل  ورف���ض 
عواصم الحصار والعقوبات، ترجمة لقرار سيادي القاه الشعب 
عارمة  ثورة  بصفته  والعدو،  الصديق  فاجأ  بحضور  السوري 
التي  الظالمة  السياسات  على  وثورة  الخارجيّة،  التدخالت  على 
بقيادة  تمّسك  وإعالن  والحصار،  بالعقوبات  سورية  تستهدف 
العسكري،  بالنصر  للسوريين  فاز  ال��ذي  األس��د  بشار  الرئيس 
األسد  بشار  الرئيس  عبّر  وقد  السياسي،  بالنصر  معه  ليفوزوا 
عن مضمون ما قاله السوريون بكلمة مقتضبة وّجهها للشعب 
تضحياتهم  لهم  شاكراً  االنتخابات،  نتائج  إعالن  بعد  السوري 
المرتزقة  مشهد  أمام  الحقيقية  الثورة  أنهم  قائالً  وحضورهم، 
السوريين  رسالة  أن  مضيفاً  والثوار،  الثورة  اسم  لّوثوا  الذين 

ستخترق كل الحواجز والدروع.
وتلقى الرئيس األسد رسائل التهنئة من عدد من دول العالم، 
ومن لبنان كانت رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الحزب  في  األعلى  المجلس  رئيس  وّج��ه  فيما  الله،  ح��زب  وم��ن 

تهنئة  رسالة  حردان  أسعد  النائب  االجتماعي  القومي  السوري 
بصمودها  لسورية  أرست  السوريين  تضحيات  أن  خاللها  أكد 
لتكون  األس���د،  ب��ش��ار  الرئيس  ق��ي��ادة  ظ��ل  ف��ي  وح��ض��وراً  دوراً 

سورية قوة حاسمة في معادالت المنطقة والعالم.
رئيس  طليعتهم  وفي  المعنيّون  ينتظر  الحكومي،  الشأن  في 
المجلس النيابي نبيه بري كيفية تفاعل الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة سعد الحريري مع الفرصة التي يعتقد بري أنها باتت 
يديه  بين  وضعت  بعدما  الحكومي،  بالمسار  لإلقالع  متوافرة 
العماد  الجمهورية  رئيس  فريق  من  االستعدادات  من  مجموعة 
قام  باسيل،  جبران  الحر  الوطني  التيار  ورئيس  ع��ون  ميشال 
بري بتحويلها الى أفكار عملية لتذليل العقد التي تعترض تأليف 
تسمية  كيفية  لجهة  أو  الحقائب،  توزيع  لجهة  س��واء  الحكومة، 
ال  وزي��راً   24 من  حكومة  في  األخيرين  المسيحيين  الوزيرين 
يملك فيها أحد ثلثاً معطالً، وتوقعت مصادر على صلة بالمسار 
الحكومي أن تكون عودة الحريري المتوقعة خالل ساعات نقطة 
برئيس  الحريري  بلقاء  تتّوج  أن  يفترض  مفاوضات  في  البداية 
الحكوميّة،  التشكيلة  على  األخيرة  اللمسات  لوضع  الجمهورية 
إذا سارت األمور كما يفترض، وقالت المصادر إن االستعدادات
)التتمة ص6(

قراءة اأولّية في نتائج »�سيف القد�س«:

 

العجز والهتزاز في اأ�س�س النظام الدولّي )2(

 من تحقيق الن�سر اإلى تح�سينه...

حذار من الدفر�سوار ال�سيا�سّي

القدس«  »سيف  لنتائج  مقاربتنا  من  األول  الجزء  في 
التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية مساندة بذلك انتفاضة 
تحّركاً  الحدث  اعتبرنا  االحتالل  ضّد  الفلسطيني  الشعب 
للصفائح التكتونية التي تؤّدي إلى زالزل وتفجير براكين 
جديدة وحتى اختفاء قارات. ومن التحّوالت العديدة على 
الكيان  مع  االشتباك  قواعد  تغيير  الفلسطيني  الصعيد 
المبادرة  الفلسطينيّة  المقاومة  أصبحت  حيث  المحتّل، 
للمواجهة  األساسيّة  القاعدة  وأّن  المحتّل  الكيان  عن  بدالً 
هي »إْن عدتم عدنا«. لكن هذه قاعدة االشتباك الجديدة لها 
تداعيات كبيرة على الصعيد الدولي، كما سنحاول شرحه 

في هذه المقاربة.
يشهد العالم تنافساً بين منظومتين سياسيتين تطلقان 
تقوده  ال��ذي  فالمحور  الدولية.  للعالقات  مختلفة  قواعد 
الواليات المتحدة ومعها الدول األوروبية بشكل عام يطلق 
شعاراً جديداً للنظام الدولي الذي يجب أن يكون مبنياً على 
القواعد )rules based order( دون تحديد ما هي تلك 
بهذه  والمقصود  المتحدة.  الواليات  تطلقه  ما  إالّ  القواعد 
يتحّدى  الذي  التصّدي لصعود روسيا والصين  التسمية 
هذه  لكن  المتحدة.  ال��والي��ات  ت��ق��وده  ال��ذي  القائم  النظام 
وخاصة  العالم  أنحاء  ك��ّل  في  ُتطبّق  ال  الجديدة  القاعدة 
مساءلة أّي  من  مطلقة  بمناعة  ينعم  ال��ذي  المحتّل  الكيان 
)التتمة ص5(

إّن االنتصار للقدس وفلسطين بعد هذه الملحمة البطولية 
التي شهدناها في الهبّة الرمضانيّة التي انطلقت من األقصى 
وح��ّي الشيخ ج���ّراح، وام��ت��ّدت إل��ى األراض���ي المحتلة عام 
1948، وإلى عموم الضفة الغربية، وتّوجتها عملية »سيف 
القدس« التي أثبتت لنتنياهو وحكومته ولإلدارة األميركيّة 
القدس  أّن  العربية  األنظمة  من  والمتخاذلين  وللمطبّعين 
ليست لقمة سائغة، بل هي سيف بتّار يمتشقه كّل مقاوم 
العالم،  ه��ذا  في  ح��ّر  وك��ّل  عربي،  مناضل  وك��ّل  فلسطيني 

انتصاراً لحقوق وطنية وكرامة قومية وقيم إنسانية.
قواعد  رسم  أع��ادت  قد  األخيرة  المواجهات  كانت  وإذا    
المواجهات  ف��إّن  فلسطين،  بكّل  القدس  لتربط  االشتباك 
المقّدسات  تدنيس  في  االستمرار  المحتّل  أراد  إذا  المقبلة، 
واقتحام األقصى وإخالء السكان الفلسطينيين من بيوتهم 
ف��ي ح��ي الشيخ ج���ّراح وب��ط��ن ال��ه��وى وغ��ي��ره��ا م��ن أحياء 
سلوان، ستجعل قواعد االشتباك تشمل األّمة كلها واإلقليم 

بأسره.
 لقد علمتنا التجارب العديدة التي مّرت بها أمتنا بصراعها 
االنتصار  تحصين  أّن  الغاصب،  الكيان  هذا  مع  الوجودّي 
وأّن تحصين  االنتصار،  أهمية عن تحقيق  يقّل  وتفعيله ال 
تحقيقه  ع���وام���ل  إدراك  خ���الل  م���ن  إال  ي��ت��ّم  ال  االن��ت��ص��ار 

وتطويره.
)التتمة ص6(

 معن بشور زياد حافظ �

أصدر رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي االجتماعي، عضو القيادة 
المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الدكتور صفوان سلمان، بياناً جاء فيه:

عن  عّبَر  وطنّياً  طقساً  خالله   من  جّسدوا  دستورّياً  استحقاقاً  السوريون  أنجز 
حقيقتهم المسكونة بقيم الحق والخير والجمال، فكان لهذا اإلنجاز رسائله النوعية 
ومجتمعاً،  دولًة  العامة  السورية  الحياة  من  المقبلة  بالمرحلة  الصلة  الوثيقة 

وأهّمها:
أّن الروح السورية عّصية على الموت مشدودة الى اإلنتصار وصنع الحياة فما 

استطاعت الحرب االرهابية أن تنهكها أو أن تنال من توّثبها، 
حرب  من  المتعددة  األنماط  قيمه  تزّيف  أن  من  أعمق  السوري  الوجدان  وأّن 

المفاهيم،
وأّن إرادة السوريين أقوى شدة وثباتاً من أن تثنيها عن عزمها اإلرادات األجنبية 

المعادية لحقهم في التعبير عن مصالحهم العليا.
ثقته  السوري  الشعب  تجديد  لتجّسد  الرئاسية  اإلنتخابات  نتائج  وج��اءت 
بالسيد الرئيس بّشار األسد، ثقٌة هي في جوهرها اختياٌر للتصميم على مواصلة 
النهوض ومواجهة التحديات التي تواجه تطلعات السوريين بمسؤولّية وجدّية. 

في  والنهوض،  البناء  في  كبرى  وطنّية  مهام  علينا  تلقي  المقبلة  فالمرحلة 
على  العدوان  لمواجهة  اإلنتاج  وفي  واإلره��اب  اإلحتالل  بقايا  لمواجهة  التحرير 
لتحقيق  العمل  وفي  التعطيل  عوامل  لمواجهة  اإلصالح  وفي  واقتصادنا  مواردنا 
عن  األسد  بّشار  الرئيس  للسيد  اختيارهم  في  السوريون  عّبر  مهام  وهي  األمل، 
ثقتهم في القدرة على إنجازها وإزالة كّل المعّطالت التي تحول دونها، فطالما كان 

)حق الصراع هو حق التقّدم(.
بّشار  الرئيس  للسيد  بالتهنئة  يتوّجه  االجتماعي  القومي  السوري  حزبنا  إّن 
األسد بفوزه بثقة شعبه الموسومة بالمسؤولية واألمل واإليمان بإنجاز االنتصار 
لسورية، االنتصار للدولة السورية المجّسدة إلرادة شعبها وقراره الحر واإلنتصار 

د والناهض، للمجتمع السوري المَوحَّ
وعبر  الوطن  وبلدات  مدن  كّل  في  السوريين  إلى  بالتهنئة  حزبنا  يتوّجه  كما 
الحدود في بلدان االغتراب بما حققوه وأنجزوه من استحقاق وطني سوري ِصْرف، 

)فالوطنية قوام األمم، فبمقدار الوطنية تكون األمم(. 

رئي�س المكتب ال�سيا�سي لـ »القومي« في ال�سام د. �سفوان �سلمان:

التهنئة للرئي�س االأ�سد هي لكّل ال�سوريين باالإنجاز ور�سائله النوعية

السوريون أنجزوا االستحقاق وعبروا عن حقيقتهم المسكونة بقيَم الحق والخير والجمال

تقدم كبير للقوات العراقّية وتحييد

 

للإرهاب في اأخطر معاقله

أحرزت القوات العراقّية تقدماً كبيراً في عملياتها بتحييد اإلرهاب في أخطر 
التي كان يستغلها  الثغرات  البالد، وسد  معاقله وأبرزها في شمال غربي 

اإلرهابيون لتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين وتربك األمن واالستقرار.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين 
الخفاجي، أن القيادة تمارس الضغط على التنظيمات اإلرهابية في قاطعي 

كركوك، وجزيرة الثرثار، شمال غربي البالد.
وأضاف: »وصلنا إلى مراحل متقّدمة في مالحقة اإلرهابيين ومحاصرتهم، 
تحييد  في  ما  حد  إلى  نجحت  أنها  تعتقد  المشتركة  العمليات  قيادة  وإن 

اإلرهاب في تلك المناطق، ونجحت في سد الثغرات وإغالقها«.
ونّوه إلى أن هناك عمالً كبيراً باتجاه الحدود العراقية – السورية، ويأمل 

أن تنعكس هذه العملّيات على األوضاع األمنية في البالد.
لديها  أصبحت  المشتركة  العمليات  قيادة  أن  مؤكداً  المتحدث،  واختتم 

إمكانيات وقدرات في التعامل مع اإلرهاب في مثل هذه الحاالت.
نوعية  عملية  الحالي،  مايو/أيار   22 السبت  العراقية،  القوات  بدأت 
التي تعد من  الثرثار  اإلرهابي في جزيرة  تستهدف فلول تنظيم »داعش« 
أكبر المنخفضات الطبيعية، وتقع شمال غربي مدينة تكريت مركز محافظة 
صالح الدين شمالي العاصمة بغداد، وشمال محافظة األنبار التي تشكل 

ثلث مساحة العراق غرباً.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون األول 2017، تحرير كامل أراضيه من 
قبضة تنظيم »داعش«، بعد نحو ثالث سنوات ونصف السنة من المواجهات 

مع التنظيم اإلرهابي.
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خفاياخفايا

قال مسؤول عسكري غربي إن 
رئيس أركان جيش اإلحتالل أفيف 

كوخافي الذي كان يتباهى في 
االجتماعات الدولية بخبراته ومعارفه 

العسكرية تحّول الى موضع تنّدر 
وصل حد قول أحد قادة أركان 

جيوش غربيّة أن كوخافي ابتكر 
نظرية األيام القتالية والمعركة بين 

حربين لكن فصائل المقاومة في غزة 
هي من طبّقها.

ب�سار الأ�سد عنوان قوّي

 

لل�صراعات المقبلة

{ د. وفيق إبراهيم 
لسورية  رئيساً  األسد  بشار  انتخاب  إعادة 
ال تنحصر فقط في التجديد له بقدر ما تعكس 
إصراراً من الشعب السوري من جهة والمحاور 
اإلقليمية المؤيدة لسورية من جهة ثانية، على 
يتقّدم  كبير  محور  عن  الدفاع  في  االن��خ��راط 
للدفاع عن المنطقة في وجه المشروع األميركّي 

الخليجّي »اإلسرائيلّي«.
هناك قسم كبير في شرق سورية وحدودها 
العراقية األردنية هي بيد قوات أميركّية تسيطر 
والنفط  الغاز  من  بإمكاناتها  وتتالعب  عليها 

ومعظم أنواع الزراعات.
لذلك فإّن هذه اإلمكانات الكبيرة تفرض على 
فرصة  السورية  اإلمكانات  اعتبار  األسد  بشار 
لقتال األميركيين واألتراك واألوروبيين وبعض 
حركات  بلبوس  المتسربل  اإلره���اب  أن���واع 

معارضة داخلية.
ما هو الفت هنا أّن الرئيس بشار األسد قائد 
سورية  في  الفت  بتأييد  يحظى  القوة  شديد 

ولبنان واألردن وبعض أنحاء العراق.
ما يتيح له تقديم نفسه كمبارز للطموحات 
ومجابه  ل���«إس��رائ��ي��ل«  وم��ق��ات��ل  األم��ي��رك��ي��ة 

لألتراك.
أليست هذه هي سورية التي ال تسكت على 

ظلم ال في التاريخ وال في الوقت الحاضر.
راسخ  تحالف  بناء  إلى  األسد  يّتجه  لذلك 
الله  حزب  من  األساسية  اللبنانية  القوى  مع 
ومعظم  االجتماعي  القومي  السوري  والحزب 
الى  ي��ؤدي  بما  الوطنية  األساسية  األح��زاب 
اإلقليم  في  نوعه  من  األق��وى  هو  محور  والدة 
الى  وص���والً  إي���ران  عبر  روس��ي��ا  بين  ي��رب��ط 

شواطئ البحر المتوسط اللبنانية.
األميركيين  الى  فإضافة  القتال  خطوط  أما 
المحلية  القوى  هناك  واألوروبيين،  واألت��راك 
على  وتعمل  لألميركيين  الموالية  الخليجية 

خلق أحالف مع »إسرائيل«. فهل هذه حقيقة؟
ج��زي��رة  ب��ي��ن  ال��س��ع��ودي��ون  يعمل  ن��ع��م، 
شبكة  في  و«إسرائيل«  ومصر  واألردن  العرب 
وحزب  وإي��ران  سورية  حصار  منها  يريدون 
هذا  تصديع  آملين  اإليرانيين  حليف  الله 
انهم  خفية،  ليست  هنا  واألسباب  التحالف، 
العرب  جزيرة  الى  »إسرائيل«  جذب  يريدون 
بوادر  فتظهر  واإلم���ارات  قطر  يضّم  حلف  في 
اإليرانيين من كّل  السوء تطرد  معادلة شديدة 
يعاودوا  أن  على  العربية،  المنطقة  في  مكان 
هدفه  م��ش��روع  أع��ن��ف  ف��ي  صفوفهم  تنظيم 
حصار سورية وإيران وحزب الله، بذلك يجري 
تطهير المنطقة العربّية من كّل أثر فارسي، كما 
وتتعلق  للمشروع  تكملة  هناك  لكن  يزعمون، 
بتأمين مجموعات فارسّية تتالعب باالستقرار 
اإليراني انطالقاً من المناطق الجبلّية عند حدود 
معلومات  هناك  لكن  وأوزبكستان،  باكستان 
األساسية  النقطة  هم  األه��واز  عرب  اّن  تزعم 
التي تريد السعودية واإلمارات تحريكها بشكل 

تدفعها فيه الى االنفصال عن بالد فارس.
نظراً  المنال  صعب  المشروع  هذا  يكون  قد 
في  والعرب  الفرس  بين  االندماجي  للترابط 
مناطق األهواز وهو اندماج اقتصادي اجتماعي 

عميق غير قابل للتفجير.
إنه  إذاً؟  السعودي  المشروع  خطورة  فأين 
السعودي  ال��دور  يعمل  حيث  اليمن،  قلب  في 
عليه  والسيطرة  اوالً  تفجيره  أس��اس  على 
واحدة  دولة  إلعالن  تمهيداً  وجنوبه  بشماله 

موالية للسعودية واإلمارات بشكل كامل.
األقسام  بتطبيق  بدأت  اإلم��ارات  أّن  ويبدو 
يجاورها  وما  سقطرى  جزر  في  بها  المتعلقة 
وصوالً الى دول القرن األفريقي. على أن تنشر 
أما  اليمني،  البّر  في  ومصرية  سعودية  قوات 
أعلنت  التي  مصر  فهي  الخطة  فضح  ال��ذي 
اليمن،  في  السعودية  مع  تقف  أنها  بصراحة 
هو  لحلفها  السعودي  الهدف  اّن  يكشف  بما 
بكّل  واإلم��س��اك  العرب  بجزيرة  اليمن  رب��ط 
الخطوط البرية والبحرية من بحر عمان حتى 
محمد  العهد  ولي  أحالم  فتكبر  ونجران،  إيالت 
زعيماً  نفسه  طرح  في  قوة  وي��زداد  سلمان  بن 
مسيطراً  واألردن  بالجزيرة  يمسك  خليجياً 
وهذا  كبيرة.  أدوار  لبنان  في  وله  مصر  على 
يتيح له التحّول زعيماً لعالم إسالمي ضعيف 
يقنع  ما  المالية  اإلمكانات  من  لديه  عهد  بولي 
األميركيين به وبوسعه االرتباط ب� »إسرائيل« 

للسيطرة على الشرق األوسط.
لمحمد  األدوار  بهذه  األميركيون  يقبل  فهل 
واليمن  العرب  جزيرة  له  ويتركون  سلمان  بن 

وحق التحالف مع مصر واألردن ولبنان؟
إيران  محاصرة  منه  يريدون  األميركيون 
األي��ام  مقبل  في  فاعله  هو  ما  وه��ذا  وسورية 
رؤوس  الى  تحتاج  التي  مصر  مع  باالشتراك 

األموال والنفط.
السعودية الى أين؟

يسمحوا  لن  لكنهم  األميركيون،  يعاديها  لن 
السياسة  ك��ت��اب  ف��ي  مرسومة  غير  ب���أدوار 
األميركية العالمية. لذلك فإّن محمد بن سلمان 
لن يزداد انتفاخاً أكثر مما يريد األميركيون ولن 
جزيرة  على  السيطرة  من  »إسرائيل«  تتمكن 
المنطقة  على  الدور  بهذا  تسيطر  ألنها  العرب 
األميركيون  يعتمدها  التي  الخالصة  األميركية 

لمجابهة روسيا والصين وحتى أوروبا.
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{ عدنان برجي*
عن  والدفاع  القدس،  في  جراح  الشيخ  وحي  العمود  باب  في  وقفٍة  من 
في  فلسطينية  ملحمٍة  الى  المستوطنين،  قطعان  وجه  في  األقصى  المسجد 

وجه االحتالل وأتباعه وداعميه.
فخالل شهر ونّيف ُقلبت الصورة في فلسطين والدول العربّية واإلسالمّية 

وتبّدلت معطيات وأدوار كثيرة في عواصم عالمّية.
قبل شهر رمضان المبارك، كاد بعضهم ُيصّدق اّدعاءات الحركة الصهيونّية 
الضغط  جماعات  ومن  أميركياً  الممسوك  اإلع��الم  وبروباغندا  العالمّية، 
الصهيوني، بأّن الفلسطينّيين استسلموا لمشيئة المحتلّين، وان ال حول وال 
األنظمة  بعض  بقاء  واّن  الترامبّية،  القرن  لصفقة  بالرضوخ  إال  للعرب  قوة 
الصهيوني.  الكيان  لهم  يوفرها  التي  بالحماية  مرهون  الدول  بعض  وربما 
واإلحباط،  اليأس  أصابهم  عقود  مدى  على  مناضلين  من  بعضاً  اّن  حتى 
االنهيارات  مع  الداخلي  االقتتال  واستمرار  التطبيع  تزامن  حين  وبخاّصة 

االقتصادّية واالجتماعّية والمعيشّية في أكثر من بلد عربي.
لقد تبّين اّن ما يطفو على السطح العربي غير ما ُيعتمل في قلوب األجيال 
المكنونات  الظواهر بمعزل عن  الظلم قراءة  الفلسطينّية والعربّية، لذلك من 
الفلسطيني  الشباب  شخصّية  من  جزء  الكرامة  اّن  الصدور.  في  الكامنة 
ظالمة  الدعاية  كانت  فكم  مستجدات،  او  ظروف  وليدة  وليست  والعربي، 
1948، قد نسوا  وخاطئة حين صّوروا اّن شباب األرض المحتلّة منذ العام 

انتماءهم العربي والفلسطيني بعد سبعة عقود تحت نير االحتالل.
لنرى كيف تبدّلت الصورة فلسطينياً وعربياً ودولياً، وما يحمل هذا التبّدل 

استراتيجياً.
أوالً: على الصعيد الفلسطيني

المحتلة  األرض  وأبناء  الغربية،  الضفة  أبناء  مع  القدس  أبناء  تالحم   �  1
1948، وأبناء غزة، وأبناء الشتات الفلسطيني. كلّهم على توّجه  منذ العام 

واحد، غير مبالين باالنقسام الجغرافي او التشرذم السياسي.
تحت  طويالً  عاش  ممن  األخص  وعلى  الفلسطيني،  الشباب  بروز   �  2
موازين  متجاوزين  وإعالمياً،  وميدانياً  عسكرياً  الصعد،  كّل  على  االحتالل، 
كم  النازّية.  بمعتقالته  وال  الصهيوني،  باالضطهاد  عابئين  وغير  القوى، 
ثقة  بكل  يبتسم  وهو  االحتالل  جنود  يكّبله  الذي  الشاب  صورة  معّبرة  هي 

وعنفوان.
ُتبنى بالنضال والتضحية والفداء. � تقديم قيادات فلسطينية جديدة   3

ترسيخ القناعة بأّن »ما أخذ بالقّوة ال ُيسترّد بغير القّوة«، واّن الحق   �  4
وأساليب  قناعاته  تغيير  يمكن  ال  الدولي  المجتمع  واّن  ضائع،  القوة  بغير 
من  وأكثر  عاماً  ثالثون  االحتالل.  ضّد  المقاومين  تضحيات  بفعل  إال  عمله 
الكّتاب »اإلسرائيلّيين« فيما ملحمة  المفاوضات، لم تطرح سؤاالً واحداً عند 
»سيف القدس«، دفعت بكبار المعلّقين والكّتاب والمفّكرين الى طرح أسئلة 

وجودّية للكيان الصهيوني ولمغتصبي األرض والحقوق.
المستمّر  الحصار  من  الرغم  على  غّزة  في  رادع��ة  عسكرّية  قوة  بناء   �  5
والظالم والمسكوت عنه عربياً ودولياً. لقد دفعت غّزة تضحيات جسام في 
األرواح والممتلكات لكنها كسبت قوة ردع كبيرة، ال شك في أنها سوف تدفع 
بحيث  الحقاً،  حساباتهم  مراجعة  الى  الغاصب  الكيان  في  القرار  بأصحاب 
خلق،  وفشة  عصا،  مكسر  فلسطينية  منطقة  أّي  وال  القدس  وال  غّزة  تبقى  ال 

ومجاالً للتوظيف السياسي عند هذا الطرف الصهيوني او ذاك.
6 � تظهير البعد األخالقي والقانوني والحقوقي للقضّية الفلسطينية بدل 
عند  الكرامة  عمق  عن  صارخ  تعبير  ذلك  في  ان  المادي.  الدعم  على  التركيز 
الخسائر  حجم  من  الرغم  على  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  وعند  المقاومين 

المادية.
الحسّية  وباألدلة  واسع  بشكل  الصهيوني  الكيان  عنصرّية  إظهار   �  7

والملموسة وعبر وسائل التواصل االجتماعي.
8 � االنتصار على التعتيم اإلعالمي باستخدام وسائل التواصل الحديثة.

ثانياً: على الصعيد العربي
وجود  صراع  هو  العدو  مع  الصراع  اّن  القائل  للمنطق  االعتبار  إعادة   �  1

وليس صراعاً على الحدود.
الرسمّية وبين الشعوب، الهّوة بين األنظمة  � اتساع   2

الى حالة  التطبيع من حالة ساخنة  التطبيع، وتحويل  � سقوط منطق   3
باردة، كما هو الحال في مصر منذ عقود.

الشعبي  الخطاب  مع  العربية  الدول  بعض  في  الدولة  خطاب  تماهي   �  4
التلفزيون الرسمي« أعاد  العربي. »خطبة جامع األزهر في مصر وبّثها عبر 
الى الذاكرة العربية وقوف القائد جمال عبد الناصر على منبر األزهر ليطلق 

المقاومة الشعبية ضّد العدوان الثالثي على مصر عام 1956.
5 � تماسك الحاضنة الشعبّية العربية للمقاومة الفلسطينية على مختلف 
ايديولوجياتها وانتماءاتها الحزبية والطائفية والمذهبية، وقد عّبرت غالبية 
الحدود  على  والتحركات  والوقفات  بالتظاهرات  ذلك  عن  العربية  العواصم 

دعماً للملحمة الفلسطينية.

ثالثاً: على الصعيد الدولي
عنصرية  تغطية  على  قادرة  هي  فال  األميركية،  القيادة  تخّبط  بروز   �  1
الكيان الصهيوني، وال هي قادرة على تجاوز الضغوطات الداخلية من داخل 
يطالب  بيان  على  وّقعوا  اميركي  سيناتور   25( نفسه.  الديمقراطي  الحزب 
بوقف إطالق النار فوراً(. وال هي قادرة على تجاوز مواقف الدول األخرى في 

مجلس األمن الى ما ال نهاية.
مستشار  اعتبر  فقد  الفلسطينية  بالقضية  الصيني  االهتمام  زيادة   �  2
الدولة وزير الخارجية وانغ يي ان »السبب الجذري لتدهور الوضع هو عدم 
في  السالم  عملية  واّن  طويلة،  لمدة  عادل  بشكل  الفلسطينية  القضية  حّل 
الشرق األوسط انحرفت عن مسارها المحّدد، ولم يتّم تنفيذ قرارات مجلس 

األمن الدولي بشكل فّعال«.
كانت  التي  االسالمية  الدول  قيادات  لبعض  الخادع  الدور  انكشاف   �  3

تّدعي حرصها على الفلسطينيين.
رابعاً: على صعيد الكيان الصهيوني

توظيف  نتنياهو  يأمل  كان  فقد  الحكم،  أجنحة  بين  الصراع  تعميق   �  1
المتطرفين في القدس لخدمة أهدافه السياسية فإذ به يكشف تضاؤل قدرة 
على  ويقضي  ُيقهر«،  ال  الذي  »الجيش  هزيمة  وإمكانية  الصهيوني،  الردع 
ال  أن  يعني  مما  قدراتها،  وضعف  الكيان  خ��ارج  الحديدية  القبة  مبيعات 

حكومة لدى الكيان في المدى القريب.
2 � طرح األسئلة الوجودية من قبل كّتاب ومحلّلين داخل وخارج الكيان، 

ذلك يعني اّن الهجرة ستكون عكسّية.
بشرية  خسائر  الى  إضافة  العدو،  لدى  المادّية  الخسائر  قيمة  ارتفاع   �  3
في  االستقرار  وغياب  أنفسهم،  الصهاينة  بعض  يقول  ما  وفق  عليها  يتستر 

مناطق محتلة واسعة.
ال  ما  الى  سيبقى  أنه  توّهم  بعد  الداخلي،  الفلسطيني  المارد  إيقاظ   �  4

نهاية راضياً بسياسة الفصل العنصري.
الهوة بين نتنياهو وإدارة بايدن. � اتساع   5

الخالصة
لقد أعادت الملحمة الفلسطينية البوصلة الى اتجاهها الصحيح، فلم يعد 
بمقدور قيادة فلسطينية أو عربية تجاوز الواقع الجديد، بل اننا أمام قيادات 
جديدة سوف تأخذ مكانها الطبيعي في الصراع، كما لم يعد بمقدور اإلدارة 

األميركية االستفراد وإمالء الصفقات وإعطاء العدو شيكات على بياض.
*مدير المركز الوطني للدراسات ـ لبنان

من وقفة الى ملحمة: متغّيرات فل�سطينية وعربية ودولية...

شارك وزير السياحة والشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال رمزي المشرفية على 
األوسط  للشرق  اإلقليمية  للجنة  واألربعين  السابع  »االجتماع  في  السياحة  وزارة  من  وفد  رأس 
إنعاش  للمنظمة«، ومؤتمر  االقليمي للشرق األوسط  المكتب  العالمية وافتتاح  السياحة  بمنظمة 
السياحة بدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية، والذي انتخب 

.) UNWTO( لبنان فيه النائب األّول لرئيس لجنة الشرق األوسط لمنظمة السياحة العالمية
والتقى المشرفية على هامش المؤتمر نجل خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للمنظمة 
العربية للسياحة سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما التقى نظراءه السعودي أحمد 
بن عقيل الخطيب، والسوري محمد رامي مرتيني، والُعماني أحمد بن ناصر المحرزي، والمصري 
خالد العناني، واليوناني هاري ثيوخاريس، ووزير الدولة لريادة األعمال والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة اإلماراتي أحمد بالهول الفالسي، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس 
إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد بن راشد الزياني، ووزير السياحة األردني نايف 
مديرة  إلى  باإلضافة  اإلرياني،  معّمر  اليمني  والسياحة  والثقافة  اإلعالم  ووزير  الفايز،  حميدي 
اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسط في »منظمة السياحة العالمية« بسمة الميمان، وبحث معهم في 
سبل تعزيز التعاون إلنعاش القطاع السياحي وتبادل الوفود السياحية والخبرات والتدريب بين 

بلدانهم ولبنان. 
كذلك، وّقع المشرفية ووزير الثقافة والسياحة واآلثار العراقي حسن ناظم اتفاقية بين البلدين، 

تقضي بتفعيل القطاع السياحي في البلدين وتبادل الخبرات والخدمات السياحية بينهما. 
المملكة  الى  والتقدير  االمتنان  بخالص  »أتوجه  فيها  قال  المؤتمر  في  كلمة  المشرفية  وألقى 
كّل  في  وشعبه  لبنان  مع  الدائم  وقوفهم  على  جمعاء  العربية  الدول  والى  السعودية  العربية 
الظروف والمناسبات، ما يؤكد على عمق العالقات التاريخية بين لبنان والدول العربية الشقيقة 
والعروبة  األخوة  روابط  تحكمها  متجذرة  عالقات  وهي  السعودية،  العربية  المملكة  سيما  ال 

واالحترام المتبادل«.
وثّمن مبادرة منظمة السياحة العالمية حول إستنئناف السفر اآلمن وتوحيد البروتوكوالت في 
ظّل جائحة كورونا بهدف الحّد من القيود اإلدارّية للسفر في دول الشرق االوسط وصوالً الى سفر 
التحديات  لمواجهة  الجهود وتنسيقها  الى تكتثيف  الشقيقة  العربية  أماناً وسالمة. وندعو  أكثر 

المتعلقة بالسفر وإعادة استئناف أنشطة السفر والسياحة في أنحاء الشرق االوسط.
أضاف: »نعّول على عودة اإلخوة العرب الى ربوع لبنان للنهوض به من جديد وهو البلد الذي 
لبنان  التي تجمع بين  الصادقة  إلى عالقات األخوة  العربية نظراً  كان وجهة أساسية للسياحة 
وسياحية  تاريخية  جذب  وعناصر  بشرية  موارد  من  به  يتمتع  ولما  الشقيقة  العربية  والدول 

وطبيعية ومناخية«.
لدى  اللبناني  السفير  أقامه  بعشاء  السعودية  العربية  المملكة  إلى  زيارته  المشرفية  واختتم 
المملكة فوزي كّبارة في مقر إقامته بحضور الجالية اللبنانية في المملكة، وأكد كّبارة في كلمة أّن 

عالقة المملكة بلبنان كانت وستبقى عالقة ممتازة مبنية على المحّبة والتقدير والوفاء المتبادل.

الم�سرفية من الريا�ض: نعّول
على عودة االخوة العرب اإلى لبنان

المشاركون في االجتماع السياحي في الرياض

اس���ت���ق���ب���ل ال���ب���ط���ري���رك 
مار  ال��ك��اردي��ن��ال  ال��م��ارون��ي 
ب���ش���ارة ب���ط���رس ال���راع���ي 
ف���ي ال���ص���رح ال��ب��ط��ري��رك��ي 
المملكة  سفير  بكركي،  ف��ي 
وليد  ال��س��ع��ودي��ة  العربية 
لعدد  عرض  وج��رى  بخاري 
المحلية  ال��م��واض��ي��ع  م���ن 
واالق��ل��ي��م��ي��ة وال���ع���الق���ات 

الثنائية. 
»تغليب  ب��خ��اري  وتمنى 
العليا في  الوطنية  المصلحة 
لبنان على اي مصلحة فردية 
الحلول  إي��ج��اد  دون  تحول 
للبنان  تعيد  التي  الناجعة 
اإلستقرار واألمن واإلزدهار«، 
البطريرك  »دور  على  مشّدداً 
الحياة  في  الضامن  الراعي 
اللبنانية الوطنية، المنعكس 
في جهوده الحثيثة لمصلحة 

لبنان في هذه األوقات«. 
الراعي  البطريرك  وش��دد 
على  الحفاظ  »ض��رورة  على 
المملكة  مع  العالقات  حسن 

ال��ع��رب��ي��ة ال���س���ع���ودي���ة«، 
في  النظر  »اع����ادة  متمنياً 
ما  في  اتخذته  ال��ذي  ال��ق��رار 
المنتوجات  بتصدير  يتعلق 
ال��زراع��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ى 

السعودية«. 
 وف���ي ه���ذا اإلط�����ار، أك��د 
»يتّم  ان��ه  ب��خ��اري  السفير 
األسباب  تذليل  على  العمل 
هذا  ات��خ��اذ  ال��ى  اّدت  ال��ت��ي 

هذا  يحصل  »أن  آمال  القرار«، 
األمر سريعاً«. 

إل���ى ذل���ك، غ���ّرد ب��خ��اري 
»تويتر«:  على  حسابه  عبر 
»ت���ش���رف���ت ب��ل��ق��اء غ��ب��ط��ة 
ال��ب��ط��ري��رك ب��ش��ارة ال��راع��ي 
لبنان  هوية  تتجلَّى  حيث 
بضبط  والحكمة  ال��رس��ال��ة 
الخير  فيه  بما  ال��ت��وازن��ات 

اللبناني«. الموعود للشعب 

بخاري من بكركي: الم�سالح الفردية
تحول دون اإيجاد الحلول

الراعي مستقبالً البخاري في بكركي أمس

وديع  السابق  الوزير  الماروني  العام  المجلس  عميد  ك��ّرر   
النواب  الى »التقاط مبادرة رئيس مجلس  الخازن، أمس دعوته 
العماد  الجمهورية  رئيس  بين  الحوار  إحياء  وإعادة  بري،  نبيه 
الحريري  سعد  الحكومة  تأليف  المكلف  والرئيس  عون  ميشال 
إلى  لتأليف حكومة إنقاذ من االختصاصيين والمستقلين، سعياً 

اتفاق يفضي إلى حّل كّل العقد العالقة في سلة متكاملة«.
تعّرض  وإال  وشركة،  حواراً  يكون  أن  لبنان  »قدر  أّن  واعتبر 
للعبث بتكوينه السياسي الذي ارتضاه خياراً نهائياً في تجربته 
في  األب��واب  كّل  »فتح  بري  الرئيس  أّن  الى  مشيراً  ودستوره«، 

مبادرته، مقّدماً مصلحة الوطن على كّل شيء آخر«.

على  بالتفاهم  يبدأ  المبادرة  لهذه  سلّم  »وضع  أّن  الى  ولفت 
مجال  وال  اآللية،  هذه  من  مهرب  فال  تأليفها:  قبل  الحكومة  شكل 
لهذا التفاهم أن يؤتي ثماره ما لم يكن متناغماً مع الشريك اآلخر 
الحلول  إلى  للوصول  سبيل  ال  ألن  الوطنية،  الحياة  في  الفاعل 

المرجوة قبل التفاهم على السلة المتكاملة«
وحذر من أّن »الوقت بدأ يضيق، ولم يعد هناك مجال للمناورة 
على  يتوقف  الفريدة  لبنان  صيغة  مصير  ألّن  هناك  أو  هنا  من 
حكومة  إل��ى  وص��والً  العالقة  العقد  ك��ّل  ح��ّل  إل��ى  يفضي  اتفاق 

موثوق بها ترضي الناس قبل المسؤولين«.

ت��س��ل��م رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد 
رئيس  م��ن  رسمية  دع��وة  ع��ون  ميشال 
نقلها  جونسون  بوريس  بريطانيا  وزراء 
في  البريطاني  ب��األع��م��ال  ال��ق��ائ��م  إل��ي��ه 
في  للمشاركة  لونغدن،  مارتن  بيروت 
االمم  »مؤتمر  في  العالم«  زعماء  »قمة 
دورته  في  المناخي«،  للتغير  المتحدة 
والعشرين »cop 26« التي  السادسة 
في  المتحدة  المملكة  من  بدعوة  ستعقد 
1 و12  مدينة غالسكو في اسكوتنلدا بين 

تشرين الثاني المقبل.
أمله  وأعرب جونسون في رسالته عن 
شخصياً  عون  الرئيس  يشارك  »أن  في 
العالقات  »عمق  مؤكدا  القمة«،  هذه  في 
على  والحرص  البريطانية   - اللبنانية 

تطويرها في المجاالت كافة«.
البريطاني  باألعمال  القائم  عون  وشكر 
في  لبنان  »مشاركة  مؤكداً  الدعوة،  على 
الرئيس  الى  تحياته  وحّمله  القمة«،  هذه 
القمة  »ه���ذه  اّن  ال��ى  الف��ت��اً  ج��ون��س��ون، 
تشكل  ألنها  استثنائية  اهمية  تكتسب 
العالم  دول  تعمل  كي  جوهرية  فرصة 
االنحباس  ظ��اه��رة  خفض  على  س��وي��اً 

الحراري«.
وتّم خالل اللقاء التداول في المواضيع 

التي تهّم البلدين وأهمية تطوير العالقات 
بينهما في المجاالت كافة.

على  لبنان  تهنئة  عن  لونغدن  وأعرب 
المتحدة  األم��م  ال��ى  قّدمه  ال��ذي  التقرير 
حول اإلجراءات المتبعة من قبله لخفض 

االنحباس الحراري، مشيراً الى اّن »لبنان 
هو الدولة الثانية في الشرق االوسط بعد 
تقدم  التي  المتحدة  العربية  اإلم���ارات 
الصعبة  الظروف  من  الرغم  على  تقريراً 

التي يمّر بها«.

الخازن: اللتقاط مبادرة بري واإعادة الحوار

بين عون والحريري لتاأليف حكومة اإنقاذ

عون ت�سلم دعوة للم�ساركة في قمة التغيير المناخي

عون مجتمعاً إلى القائم باألعمال البريطاني في بعبدا أمس

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري 
مجلس  رئيس  نائبة  مع  التينة  عين  في 
الوزراء وزيرة الدفاع الوطني والخارجية 
والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف 
العامة  االوض��اع  في  عكر،  زينة  االعمال 

وآخر المستجدات السياسية واالمنية.
الداخلية  وزير  مع  بحثت  عكر  وكانت 
التحضيرات  فهمي، في  محمد  والبلديات 
 2022 للعام  اإلنتخابي  لإلستحقاق 
الخارج،  في  للمغتربين  سيجري  والذي 

الى  إضافة  اإلنتخابات  تنفيذ  ومراحل 
وض���رورة  المناسبة،  التسجيل  آل��ي��ة 
حصلت  التي  للمعوقات  حلول  إي��ج��اد 
ف��ي اإلن��ت��خ��اب��ات ال��م��اض��ي��ة، م��ع األخ��ذ 
سيمثلون  ن��واب   6 انتخاب  باإلعتبار 
إجتماعهما في  خالل  وذل��ك  المغتربين، 
األمين  حضور  في  الخارجية  وزارة  مقر 
العام للخارجية هاني الشميطلي، المدير 
الياس  العميد  الشخصية  لألحوال  العام 
السياسية  العام للشؤون  المدير  خوري، 

الداخلية  فاتن  وزارة  ف��ي  والالجئين 
يونس والمدير العام بالتصرف في وزارة 

الخارجية جوزيف نصير.
وقّرر المجمتعون تشكيل لجنة مشتركة 
مؤلفة  والداخلية  الخارجية  وزارت��ي  من 
والشميطلي،  وفهمي  عكر  الوزيرين  من 
وخوري ويونس، على أن تستعين اللجنة 
اإلتفاق  تم  كما  مناسباً،  ت��راه  بمن  الحقاً 
هذا  لمتابعة  دورية  إجتماعات  عقد  على 

الملف. 

عكر زارت بري و�سكلت وفهمي لجنة 

لمتابعة التح�سيرات النتخابات المغتربين

عكر وفهمي ومسؤولون خالل االجتماع في الخارجية أمس
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اأحزاب وقوى ت�ّضكل مكتب اّدعاء ومتابعة لق�ضية

االعتداء المو�ضوف على المواطنين ال�ضوريين في لبنان حردان اأبرق للرئي�س االأ�ضد مهّنئًا بانتخابه لوالية جديدة: اال�ضتحقاق الد�ضتورّي

اأر�ضى حقائق ثابتة را�ضخة اأّن �ضورية ع�ضّية على الموؤامرات واأن ال�ضعب ملتّف حول قائده وجي�ضه

... وبرقيات تهنئة من بري وحزب اهلل و»االأحزاب العربية«

التجّمع االأكاديمي في لبنان لدعم فل�ضطين« ي�ضتعر�س

�ضبل المواجهة حيال الواقع الماأزوم في فل�ضطين والمنطقة

منفذ عام األمانيا في »القومي« زار على راأ�س وفد

ال�ضفارة ال�ضورّية في برلين وقّدم درع االنت�ضار للقائم باالأعمال

طوني فرنجّية: المطلوب روؤية م�ضتقبلّية وا�ضحة 

الوفد القومي مع القائم بمهام السفير في السفارة السورية ببرلين

شمس الدين أبي خليل مشاركون في اليوم المفتوح

بعد اإلخبار الُمقّدم إلى النيابة العامة التمييزية 
محامي  قبل  من   ،2021 أيار   20 في  لبنان  في 
الحزب السوري القومي االجتماعي وحزب الله 
وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحزب البعث 
العربي االشتراكي، ضّد المجموعات التي اعتدت 
بإجراء  والمطالبة  السوريين  الناخبين  على 
التحقيقات الفورية وجلب المجرمين وتوقيفهم 
أو  متدخالً  أو  شريكاً  التحقيق  ُيظهره  َمن  وكّل 

محرّضاً.
مجموعة  من  توكيل  على  الحصول  وبعد 
كبيرة من المتضّررين، تّم تقديم دعوى مباشرة 
أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان ضّد سمير 
جعجع وكّل من يظهره التحقيق فاعالً أو شريكاً 
تحت  الدعوى  وسجلت  محّرضاً،  او  متدخالً  أو 

رقم 3293/ 2021.
اّدع���اء  مكتب  األح����زاب  محامو  ش��ّك��ل  وق��د 
رياشي،  ريشار  المحامي  من  مؤلفاً  ومتابعة، 
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي  القضاء  عميد 
أمل،  حركة   � عطية  محمد  المحامي  االجتماعي، 
المحامي  الله،  حزب   � هاشم  حسين  المحامي 

المردة، والمحامين أحمد  � تيار  بطرس فرنجية 
حزب   � زهوي  وحسين  المولى  وحافظ  عثمان 
عدد  إليه  وسينضّم  االشتراكي،  العربي  البعث 

كبير من المحامين.
أخرى،  دعاوى  ستليها  قّدمت  التي  الدعوى 
اتخذت  ال��ت��ي  ل��الع��ت��داءات  ع��رض��اً  وتتضّمن 
طابعاً عنصرياً ولسياقاتها ربطاً بالتصريحات 
دعوة  اعتبرت  والتي  التحريضّية  والمواقف 
بحق  موصوفة  باعتداءات  القيام  الى  صريحة 

الناخبين السوريين.
وف��ّن��دت ال��دع��وى األض����رار ال��ن��اج��م��ة عن 
المّس  لجهة  خصوصاً  المذكورة،  االع��ت��داءات 
الدولة وضرب االستقرار والسلم األهلي،  بهيبة 
وتعكير صفو العالقات مع الجمهورية العربية 
السورية، ما يلحق ضرراً فادحاً بمصالح لبنان 

واللبنانيين.
وأك����د م��ح��ام��و األح������زاب ب��وك��ال��ت��ه��م عن 
الى  ال��دع��وى  سيتابعون  أنهم  المتضّررين، 
المعتدين  ومعاقبة  الحق  إحقاق  حتى  النهاية 

ومن يقف خلفهم.

السوري  الحزب  في  األعلى  المجلس  رئيس  أب��رق 
رئيس  إل��ى  ح��ردان  أسعد  النائب  االجتماعي  القومي 
الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار األسد، مهّنئاً 

بانتخابه لدورة رئاسية جديدة، وجاء في البرقّية:
سورية  قّدمت  ال��دس��ت��وري،  االستحقاق  إنجاز  مع 
والمقاومين،  األح��رار  وكّل  السوريون  به  يعتّز  مشهداً 
والكرامة،  السيادة  ومضامين  معاني  كّل  عن  عّبر  مشهد 
صان  شجاع،  صلب  حكيم،  لقائد  الوفاء،  نبض  وعن 
وموقعاً  دوراً  سورية  عن  الدفاع  لواء  وحمل  الثوابت، 

وعن كرامة السوريين وعّزتهم.
أضاف حردان في برقية التهنئة: لقد أرسى االستحقاق 
الدستوري حقائق ثابتة راسخة، وهي أّن سورية عصّية 
اإلرهابية  الحروب  بمواجهة  تنكسر  ال  المؤامرات،  على 
الشعب  وأّن  ظالم،  حصار  أم��ام  تتراجع  وال  الكونية، 
ملتّف حول قائده وجيشه، يمضي في خياراته وقناعاته، 
سورية،  لتبقى  األصيلة،  والمواقف  والصالبة  ب��اإلرادة 
وموئل  وازدهار  استقرار  واحة  المقاومة،  القومية  القلعة 

عز وكرامة.
في  جساماً  تضحيات  سورية  قّدمت  لقد  قائالً:  وتابع 
معارك المصير والوجود، وقّدمت الشهداء األبرار قرابين 

مخططين  اإلرهابيين:  على  النصر  محقّقة  وفخار  عّز 
تضحيات  من  قّدمت  بما  وسورية  ومنّفذين.  وداعمين 
فحسب،  ورع��ات��ه  اإلره���اب  على  تنتصر  ل��م  وش��ه��داء، 
وقوة  مؤثراً  ودوراً  وازن��اً  حضوراً  بصمودها  أرست  بل 

حاسمة في كّل معادالت المنطقة والعالم.ّ.    
بالتحية إلتمام  نتقّدم من سيادتكم  إننا  وقال حردان: 
عاٍل  بمعيار  جرى  الذي  الرئاسي  االنتخابي  االستحقاق 
من الوعي الوطني الالفت، والذي دّل على تمسك شعبي 

بالدولة ومؤسساتها وقيادتها. 

على  الكثيف  السوريين  إقب��ال  أّن  على  وش��������ّدد 
أن  على  دليل  خير  المعلنة  والنتائ��ج  االقتراع  صناديق 
كل المؤامرات التي استهدفت وحدة هذا الشعب وحاولت 
الذي  الشعب  هذا  الصلبة،  إرادته  أمام  سق��طت  تمزيقه 
خلف  وقوف��ه  ع��ن  االنتخاب��ات  ه��ذه  خ��الل  من  عّبر 
وألمت��ها،  لش��عبها  إالّ  تنح��َز  لم  التي  الحكيمة  قيادته 
التاريخية  األم��ة  معرك��ة  تخوض  التي  القيادة  ه��ذه 
قت��الً  عاثت  التي  اإلرهابية  المجموع��ات  مواجهة  في 

وجرائم. 
الشعبية  األكثرية  بهذه  سيادتكم  إنتخاب  إّن  وقال: 
السوري  الشعب  أّن  على  ساطع  دليل  هو  إنما  الجامعة 
المؤتمن  وَمن  العليا  سورية  مصلحة  تكمن  أين  يعرف 
والقادر  أراضيها  ووح��دة  شهدائها  دم��اء  وعلى  عليها 
الذي قال كلمته  على صفع أعداء سورية بإرادة الشعب 

بالحبر والدم.
أصدق  الرئيس  سيادة  يا  لكم  برقيته:  حردان  وختم 
جديدة،  رئاسية  ل���دورة  انتخابكم  ب��إع��ادة  التهاني 
المتجّددة،  الموّحدة  الدولة  مسيرة  فيها  تستكملون 
القوية، المقاِومة، التي تفرض وجودها وحقوقها الثابتة 

على التاريخ والحاضر والمستقبل.

أبرق الرئي��س نب��يه ب��ري وح��زب الله والمؤت��مر الع��ام 
بشار  الدكتور  السوري  الرئيس  الى  العرب���ية  لألحزاب 
للجمهوري��ة  رئي��ساً  انتخاب��ه  بتجدي��د  مهنئ��ين  األسد 
آم��ال  الشعب  ك��ل  تتحقق  ان  آملي��ن  السورية،  العربية 
السوري بالرخاء واالزدهار وان تتك��لل المس��اعي الك��بيرة 
هذه  تت��كام��ل  وان  النازحين،  االع��م��ار  وع��ودة  ب��إع��ادة 
لالحت��الل  الخ��اضعة  المناط��ق  بقي��ة  بتحري��ر  المسيرة 

واالرهاب.
إعادة الشعب  البرقية: يسعدني بمناسبة  وقال بري في 
الواسعة بكم رئيسا  الشقيق، تجديد ثقته  السوري  العربي 
للجمهورية العربية السورية بأن أتوجه من سيادتكم بأحر 
لقيادة  والسداد  بالتوفيق  لكم  االمنيات  وأصدق  التهاني 
المنعة  من  مزيد  نحو  ومؤسسات  وشعبا  جيشا  سورية 

والقوة والوحدة واالستقرار.
وتقدم »حزب الله« في بيان، ب�«أحر التهاني من الرئيس 
رئيسا  انتخابه  ب��إع��ادة  ال��س��وري،  الشعب  وم��ن   األس��د 
جديدة،  دستورية  لوالية  العربية  السورية  للجمهورية 
استفتاء  شعبي  بمثابة  كانت  كبيرة  انتخابية  عملية  بعد 
غير  الكثيف  اإلقبال  عنه  عّبر  النطاق،  واس��ع  وسياسي 
المسبوق على صناديق  االقتراع وفي التظاهرات التي عمت 
البالد قبل وأثناء وبعد العملية االنتخابية التي  تحولت الى 
المحررة  السورية  األراضي  امتداد  على  كبير  وطني  عرس 

من براثن  االحتالل واإلرهاب«.
صناديق  خالل  من  مجددا  السوريون  أكد  »لقد  واضاف: 
بالفداء  وت���ك���رارا،  م���رارا  ذل��ك  اث��ب��ت��وا  بعدما  االق���ت���راع، 
بالوحدة  الكامل  التزامهم  الثابتة،  والمواقف  والتضحيات 

الوطنية  ورفض التفرقة والطائفية والتقسيم، مؤكدين على 
طوال  سوريا  الذي  انتهجته  السياسي  بالخيار  تمسكهم 
الفلسطينية  بالقضية  الكامل  بااللتزام  الحديث،  تاريخها 
والخيانة  التكفير  ورفض  والعدوان،  االحتالل   ومواجهة 

واإلرهاب«.
المقبلة فرصة كبيرة لعودة  وأمل ان تشكل كل السنوات 
العالم  في  والطليعي  دوره��ا  الطبيعي  لعب  الى  سورية 
آمال  كل  تتحقق  وان  ال��دول��ي،  المستوى  وعلى  العربي 
المساعي  تتكلل  وان  واالزده��ار  بالرخاء  السوري   الشعب 
تتكامل  وان  النازحين،  االعمار  وع��ودة  بإعادة  الكبيرة 
لالحتالل  الخاضعة  المناطق  بقية  بتحرير  المسيرة  هذه 

واالرهاب«.
»األحزاب العربية« هّنأت األسد بإعادة انتخابه:

سورية متماسكة قيادة وشعباً
العربية  لألحزاب  العام  للمؤتمر  العامة  األمانة  وهّنأت 
رئيساً  انتخابه  ب��إع��ادة  األس��د  بشار  ال��س��وري  الرئيس 

لسورية لوالية رابعة. 
وتوجه األمين العام ل� »المؤتمر العام لألحزاب العربية« 
الجمهورية  رئيس  األسد،  بشار  الرئيس  الى  صالح  قاسم 
العربي  البعث  لحزب  العام  واألمين  السورية،  العربية 
االشتراكي في برقية خاصة بالقول إنه »لمن دواعي الفخر 
المؤتمر  في  زمالئي  وباسم  باسمي  لكم  أبرق  أن  واالعتزاز 
للشعب  مباركاً  العامة،  وأمانته  العربية  لألحزاب  العام 
االنتخابي  االستحقاق  نجاح  شخصياً  ولكم  ال��س��وري 
عظمة  ورأى  أجمع  العالم  وشاهده  سورية  شهدته  الذي 

السورية  الدولة  قوة  عن  برهن  الذي  األصيل،  الشعب  هذا 
التي  المشاريع  ك��ّل  بوجه  حاسماً  رداً  وشكل  ومنعتها، 
إرادة السوريين في  استهدفت سورية وما زالت، معّبراً عن 
مظهراً  االقتراع  صناديق  عبر  رّدهم  فجاء  والداخل  الخارج 
وقوة  بأرضهم،  تمسكهم  وش��دة  بوطنهم،  إيمانهم  عمق 
االقتصادية  العقوبات  وآخرها  االستهدافات  لكّل  مقاومتهم 

الجائرة«.
بقرارهم  تمسكهم  السوريون  أكد  »لقد  صالح:  وأضاف 
الوطني المستقّل وثقتهم بشخصكم الكريم ونهجكم المقاوم 
أرضاً  وحدتها  وصون  سورية  لمصلحة  العامل  الممانع 
قضايا  ومساندة  القومية  بالقضايا  والمتمسك  ومجتمعاً، 

األمة وفي مقدمها قضية فلسطين«.
المنتصرة،  سورية  أّن  ثقة  على  »أننا  صالح  واعت��بر 
العمل  ف��ي  وال��رائ��������د  الثاب��ت  موقع��ها  ف��ي  س��تكون 
حص��ن  ستب��قى  الفيح��اء  دم��شق  وأّن  العروبي،  القومي 
الخيانة  زم��ن  ف��ي  المق��اومين  وقب��لة  المني��ع،  المق��اومة 

والتطبيع«.
لألحزاب  العام  المؤتمر  في  »إننا  قائالً:  صالح  وختم 
العربية نعّبر عن ثقتنا بقدرة سيادتكم وحكمتكم في صوغ 
هذا االنتصار الذي شكل أمالً ليس للسوريين فحسب بل لكّل 
أحرار األمة وأحرار العالم، بصوغه منهج عمل قومي أحوج 
تاريخ  من  الخطيرة  المرحلة  هذه  في  جميعاً  إليه  نكون  ما 
لكم  ظهيراً  عهدتموه،  كما  مؤتمرنا  يكون  أن  ونتطلع  أمتنا. 
السورية  األراضي  كّل  وتحرير  المبين  النصر  تحقيق  حتى 
األميركي  االح��ت��الل  رج��س  م��ن  والعربية  والفلسطينية 

الصهيوني«.

لدعم  لبنان  في  األكاديمي  »التجّمع  نّظم 
المقاومة  عيد  م��ع  بالتزامن  فلسطين« 
زووم  منّصة  عبر  مفتوحاً  يوماً  والتحرير 
Zoom تحت عنوان »فلسطين بين التطبيع 
والمقاومة«. شارك في هذا اللقاء األكاديمي 
مجال  في  والباحثين  األساتذة  من  نخبة 
والقانون  واالجتماعية  السياسية  العلوم 
لبنان  م��ن  ال��دول��ي��ة  وال��ع��الق��ات  ال��دول��ي 
المأزوم  الحالي  الواقع  مبّينين  والعالم، 
في فلسطين والمنطقة، ومستعرضين سبل 

المستقبلية. والرؤى  المواجهة 

د. لور أبي خليل
»التجّمع  ل���  ال��ع��ام��ة  األم��ي��ن��ة  رّح��ب��ت 
فلسطين«  ل��دع��م  ل��ب��ن��ان  ف��ي  األك��ادي��م��ي 
الداعم  األكاديمي  النهار  هذا  في  بالحضور 
فلسطين   « بعنوان  الفلسطيني  للشعب 
يصادف  والذي  والمقاومة«،  التطبيع  بين 
وهي  لبنان.  في  والتحرير  المقاومة  عيد 
على  المقاومة  فيها  انتصرت  التي  الذكرى 
ردع  قوة  شّكلت  والتي  الصهيوني،  العدو 
فأدخلت  المنطقة.  في  جديدًة  استراتيجيًة 
في  الحق  ثقافة  المقاومة،  ثقافة  خاللها 
والشعب  األرض  عن  الدفاع  وفي  المواجهة 

والحق.
وأشارت د. أبي خليل إلى مشاركة »في هذا 
وخبيراً  باحثاً  ثالثين  من  أكثر  نحو  النهار، 
الفلسطيني«،  بالشأن  ومهتماً  ومختصاً 
المفتوح،  اليوم  انتهاء  ومع  أّنه  أعلنت  كما 
سترفع مقترحات وتوصيات إلى المنظمات 
المستقبلية  التنفيذية  الرؤية  حول  الدولية 

الفلسطينية. للقضية 
الجمعية،  عن  العامة  األمينة  وع��ّرف��ت 
أكاديميين  يضّم  لبنانياً  تنظيماً  بوصفها 
تتمحور  لبنان،  في  مقيمين  أو  لبنان  من 

أهدافهم حول:

المقاالت  ونشر  األبحاث  تشجيع  أوالً: 
العلمية لدعم القضية الفلسطينية ولحماية 

القومي. أمننا 
بين  العلمي  ال��ت��ع��اون  توطيد  ث��ان��ي��اً: 
لدعم  لبنان  في  يعيشون  الذين  الباحثين 

الفلسطينية. القضية 
ثالثاً: تسهيل التبادل العلمي بين أعضاء 
المحاضرات،  تنظيم  طريق  عن  الجمعية 
محلياً  العلمية  وال��م��ؤت��م��رات  وال��ن��دوات 

ودولياً.
ال��ق��رارات  تعميم  على  العمل  راب��ع��اً: 
بالقضية  المتعلقة  والمعلومات  الدولية 

القرن.....( الفلسطينية )التطبيع، صفقة 
متكاملة  علمية  برامج  وض��ع  خامساً: 
وتشمل  الفلسطينية،  بالقضية  تتعلّق 
برامج  وضع  لتسهيل  كافًة،  االختصاصات 
التي  واألزمات  التحّديات  لمواجهة  حديثة 

المنطقة. تطال 
سادساً: العمل على اقتراح مواّد تعليمية 
للجامعات والمعاهد، على أن تكون مرتبطًة 

الفلسطينية. بالقضية 
يؤكد  التجّمع  أّن  إلى  خليل  أبي  ولفتت 
الفلسطيني  للشعب  الثابت  الحق  على 
نعمل  »نحن  وأضافت  أرض��ه،  باسترجاع 
فلسطين  تاريخ  عن  األجيال  توعية  على 
وأهدافها،  الصهيونية  الحركة  مخاطر  وعن 
خاّصة«.  العربية  ال��دول  على  ومخاطرها 
وأوضحت أّنه »تّم اإلعداد لهذا النهار لنؤكد 
تضامننا مع الشعب الفلسطيني خاصًة في 
تمّر  التي  األليمة  االستثنائية  الظروف  هذه 
بها منطقتنا، ونوّد في هذا النهار األكاديمي 
الداعم للشعب الفلسطيني أن نوّجه رسالًة 
العالم  ف��ي  األكاديميين  قبل  م��ن  م��وح��دًة 
القضية  أحقية  ح��ول  وال��غ��رب��ي،  العربي 
التي  االعتداءات  مواجهة  في  الفلسطينية 
على  المغتصبون  الصهاينة  بها  ي��ق��وم 
في  ونسائنا  وأطفالنا  وشعبنا،  أرضنا، 

فلسطين«.
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ومدير  اللبنانية،  الجامعة  في  المحاضر 
السياسية  للعلوم  العربية  المجلّة  تحرير 

د. علي محمود شكر.
متداخلين  أربعة  ضّمت  الثانية،  الجلسة 
من فلسطين، وهم على التوالي: األب د. عبد 
الله يوليو، د. إبراهيم أبرش، د. نايف جراد 
علم  أستاذ  الجلسة  أدار  سالم.  وليد  ود. 
اللبنانية  الجامعة  في  السياسي  االجتماع 

د. غّسان وهبة.
متداخلين  ثالثة  ضّمت  الثالثة،  الجلسة 
د.  التوالي:  على  وهم  والكويت،  مصر  من 
جمال زهران ود. سما سليمان من مصر، ود. 
الجلسة  أدارت  الكويت.  من  المكيمي  هيلة 
 ��� السياسية  والعلوم  الحقوق  كلّية  مديرة 

الفرع الرابع، د. رنا شكر.
متداخلين  ثالثة  ضّمت  الرابعة،  الجلسة 
د.  التوالي:  على  وهم  وسورية،  األردن  من 
عّساف  نظام  ود.  سورية،  من  الطاهر  ماهر 
الجلسة  أدار  األردن.  من  بايوق  لبنى  ود. 
الدولي  والقانون  السياسية  العلوم  أستاذ 
القانون  مركز  ومدير  اإلسالمية  والدراسات 

الدولي في بيروت د. علي فضل الله.
ال��ج��ل��س��ة ال��خ��ام��س��ة، ض��ّم��ت ث��الث��ة 
على  وه��م  واليمن،  العراق  من  متداخلين 
المالّ،  الوهاب  الشيخ د. خالد عبد  التوالي: 
حمود  ود.  العراق،  من  التميمي  هادي  ود. 
علم  أستاذ  الجلسة  أدار  اليمن.  من  العودي 
اللبنانية  الجامعة  في  السياسي  االجتماع 

د. فداء الياس بو حيدر.

ال��ج��ل��س��ة ال���س���ادس���ة، ض��ّم��ت ث��الث��ة 
العربي،  والمغرب  أوروب��ا  من  متداخلين 
من  القارح  رودول��ف  د.  التوالي:  على  وهم 
الجزائر،  من  هيمة  الحميد  عبد  ود.  بلجيكا، 
ود. مراد اليعقوبي من تونس. أدار الجلسة 
أبحاث  مركز  في  الديمغرافيا  مختبر  منّسق 
الجامعة  ف��ي  االجتماعية  العلوم  معهد 

اللبنانية د. شوقي عطية.
ال��ج��ل��س��ة ال��س��اب��ع��ة، ض��ّم��ت أرب��ع��ة 
األميركية  المتحدة  الواليات  من  متداخلين 
المحامي  ال��ت��وال��ي:  ع��ل��ى  وه���م  وك���ن���دا، 
كوين  ماك  غرايم  ود.  السكارس،  ديميتري 
نور  ود.  األميركية،  المّتحدة  الواليات  من 
القادري، د. عاطف قبرصي من كندا. أدارت 
الجلسة رئيسة لجنة البحث العلمي للعلوم 
للدكتوراه  العالي  المعهد  في  االجتماعية 
واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  في 

في الجامعة اللبنانية د. لبنى طربية.
في ختام فعاليات اليوم المفتوح، شكرت 
لبنان  األكاديمي في  للتجّمع  العامة  األمينة 
لدعم فلسطين الباحثين الذين شاركوا على 
وآرائهم،  العلمية  خبراتهم  في  النهار  مدار 
النواة  ستشّكل  مداخالتهم  أّن  إلى  مشيرًة 
التي سوف تبنى عليها توصيات هذا اليوم 
عند  متوّقفة  الدولية،  المنظمات  إلى  لرفعها 
من  جديدة  مرحلة  »أّن  الباحثين  اعتبار 
السياسية،  المعادلة  على  أدخلت  المفاهيم 
ويفترض البحث والتعّمق بها« كما أجمعت 

المداخالت كاّفة.
العلمي  الصراع  »أّن  خليل  أبي  وأّك��دت 
الصراع  بموازاة  هو  الصهيوني  العدو  مع 
يفّعل  أن  ويجب  والتكنولوجي،  العسكري 

ويستمّر حتى تحرير فلسطين«.
ال��ذي  المفتوح  ال��ي��وم  وأدارت  ق��ّدم��ت 
على  التجّمع  صفحة  عبر  م��ب��اش��رة  ب��ّث 
الجامعة  ف��ي  المحاضرة  »ف��اي��س��ب��وك«، 

اللبنانية الدكتورة ليلى شمس الدين.

السوري  الحزب  في  ألمانيا  ع��ام  منفذ  زار 
القومي االجتماعي نبيل حنينو على رأس وفد، 
سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين، 
وكان في استقباله القائم بأعمال السفارة ومهام 

السفير الدكتور عبد الكريم خوندة.
وضّم الوفد »القومي« إلى جانب المنفذ العام، 
عضو هيئة المنفذّية محمد مهدي، مدير مديرية 

هانوفر فؤاد إدريس وغسان غريب.
المواضيع،  اللقاء بحث عدد من  جرى خالل 
ألبناء  الكثيفة  المشاركة  عند  التوقف  وت��ّم 
النتخاب  الدستورّي  االستحقاق  في  الجالية 
العالم،  دول  ع��ّم  وال��ذي  الجمهورية،  رئيس 
باستثناء الدولة األلمانّية التي اتخذت سلطاتها 
أراضيها،  على  االنتخابات  حصول  بمنع  قراراً 
في  شعبنا  أبناء  عن  حجب  مؤسف  ق��رار  وهو 

ألمانيا حقهم الديمقراطي.
الدستوري  االستحقاق  أّن  المجتمعون  وأكد 

هو تتويج النتصار سورية على اإلرهاب ورعاته، 
الحكيمة  القيادة  بفضل  تحقق  انتصار  وه��و 
والشجاعة للرئيس بشار األسد وبفضل صمود 
الشعب  والتفاف  السوري  الجيش  وتضحيات 

حول القائد والجيش. 
وشّدد المجتمعون على أّن معركة الدفاع عن 
اإلرهاب  دحر  حتى  مستمّرة  والكرامة  السيادة 
ستبقى  والعمل  باألمل  سورية  وأّن  واالحتالل، 
للمقاومة والمتمسكة  الحاضنة  القومية  القلعة 
ل��واء  والحاملة  ال��ج��والن  تحرير  ف��ي  بحقها 

فلسطين كّل فلسطين.
وأدان المجتمعون الحصار الظالم على سورية 
المواثيق  يخالف  الحصار  ه��ذا  أّن  معتبرين 
الدولّية ووصمة عار على جبين اإلنسانية ألنه 

يستهدف الشعب السورّي برّمته.
والوفد  العام  المنفذ  قّدم  اللقاء،  ختام  وفي 

القومي، درع االنتصار للدكتور خوندة.

اليوم  »المطلوب  أن  فرنجية  طوني  النائب  أكد 
تجعل  خطة  إلى  تترجم  واضحة  مستقبلية  رؤية 
كل مكّونات السلطة تعمل بإرادة وانسجام«. وشّدد 
على أن »ال محاربة للفساد من دون القضاء النزيه 
والتفكير  بإيجابية  »النظر  إلى  داعياً  والمستقل«، 
بشكل بناء«. وقال »ربما أصبحنا اليوم في نهاية 

النفق ما يدفع الى بعض التفاؤل«.
عدد  مع  لقاء  في  أمس،  فرنجية،  النائب  وفند 
التواصل  مواقع  على  والناشطين  اإلعالميين  من 
إلى  قّدمها  التي  القوانين  اقتراحات  االجتماعي، 
مجلس النواب واألسباب المباشرة لها مع الجدوى 

االقتصادية لكل اقتراح.
ولفت إلى »اقتراحات أخرى قدمها أعضاء أيضاً 
المصلحة  في  تصّب  وكلها  الوطني،  التكتل  في 
متوسط  ومنها  األهمية  بالغ  هو  ما  منها  العامة، 

األهمية«.
لبعضها  المقّدمة  »االق��ت��راح��ات  أن  وأوض��ح 
فيما  االقتصادية،  االزمة  من  ناتج  مرحلي  تأثير 
لبعضها اآلخر تأثير غير مرحلي ال يرتبط مباشرة 

باألزمة«.
مرحلية  قوانين  اقتراحات  »ثالثة  عن  وتحّدث 
مهمة،  نتائج  ولها  االقتصادية،  باألزمة  مرتبطة 
وهي اقتراح قانون تعديل في صرف التعويضات 
برفع  يسمح  ما  الخدمة  ونهاية  للصرف  المالية 
قيمة التعويضات ألكثر من 50 الف لبناني تقاعدوا 
إلزام شركات  اقتراح قانون  أو أقفلت مؤسساتهم، 
الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من األموال 
من  جديدة  كأموال  الضمان  عقود  كل  من  الناتجة 

من  األموال  هذه  أخذت  حال  في  الصعبة  العمالت 
العمالت،  الخارج بهذه  التأمين في  اعادة  شركات 
الصحية  الرعاية  لقطاع  أكبر  دعم  الى  يؤدي  مما 
واقتراح  لبنان  في  والعمل  للبقاء  األطباء  وتحفيز 
الحكومة  دعم  من  المستفيدين  كل  إخضاع  قانون 
بالدوالر األميركي أو ما يوازيه بالعمالت االجنبية 
باستعادة  يسمح  ما  الخارجي،  الجنائي  للتدقيق 
ومكافحة  غرضها  لغير  المستعملة  األم����وال 

الفساد«.
عالية  أولوية  ذات  قوانين  »ستة  أن  إلى  ولفت 
من شأنها المساهمة في خلق 11500 فرصة عمل 
 70 من  أكثر  وحماية  دوالر  مليون   350 وتوفير 
سبعة  أن  كما  الحرة.  المهن  قطاع  في  عامل  ألف 
المتوسطة ذاتها لها تداعيات  قوانين من األولوية 
ومنها  الطويل،  ال��م��دى  على  وتأثير  اجتماعية 
إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 360 لتشجيع 
 661 المادتين  تعديل  لبنان،  في  االستثمارات 
18 من  و662 من قانون العقوبات، تعديل المادة 
المادة  الى  جديدة  فقرة  إضافة  اإليجارات،  قانون 
173 من قانون السير الجديد، اقتراح قانون يرمي 
التنظيم  قانون  من  و16   13 المادتين  تعديل  الى 
المدني، ربط قيمة غرامات المخالفات بالحد األدنى 
من   144 المادة  تعديل  واقتراح  لألجور  الرسمي 
االقتراحات  »هذه  أن  موضحاً  الغابات«،  قانون 
رؤوس  واستقطاب  االستثمار  تشجيع  إلى  تهدف 
وتخفيف  التلوث  ازمة  من  يحد  ما  ومنها  األم��وال، 
الى زيادة عائدات  السير، ومنها ما يؤدي  حوادث 

الدولة وإنصاف المواطنين وحمايتهم«.

ــ انتخابكم بهذه الأكثرية 
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 ما يقوله العدو وما يقوله بع�شنا

{ عمر غندور*
في  القدس«  »سيف  انتصار  وتحقق  غزة،  على  »اإلسرائيلي«  العدوان  توقف  أن  منذ   
الدفاع عن القدس وحرمها، وصمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وداخل 
المقاومة  بانتصار  ُمشّككة  األصوات  بعض  تنطلق  أن  جداً  المؤسف  من  األخضر،  الخط 
واعتبار ما حدث مجرد مصائب حلّت بالفلسطينيين بعد تدمير منازلهم وسقوط ما يزيد 
اّن  اإلسرائيلية«  »هآرتس  صحيفة  تقول  بينما  عبثاً!  اآلالف  وجرح  شهيد  المئتين  على 
»إسرائيل« خسرت الحرب التي بدأتها على قطاع غزة وتحطم كّل شيء قوي في »إسرائيل« 

منذ وصلت صواريخ الفلسطينيين الى تل أبيب وتحطم كّل شيء وتحّول الى شظايا.
ووصفت صحيفة »معاريف اإلسرائيلية« نتنياهو ب� »رجل الهدم المتزن«.

وقالت »هآرتس« أيضاً في عددها الصادر أمس إنها تتهم نتنياهو ب� »تحميل الجيش 
مسؤولية قرار وقف إطالق النار، واّن الواليات المتحدة أعطت إسرائيل مهلة أربعة أيام 
إلسكات الصواريخ الفلسطينية، لكن المدة انتهت ولم يحقق الجيش اإلسرائيلي المهمة، 
مع  فتشاورت  القطاع،  على  اإلسرائيلية  الغارات  جدوى  عدم  من  أميركا  صبر  نفذ  بل  ال 
أصدقائها في المنطقة ودعت إسرائيل الى وقف عدوانها حتى ال تتسّبب في خسارة المزيد 
من األوراق في الشرق األوسط«، واعتبر موقع »واال نيوز« اّن »الحرب انتهت من دون اي 

تخطيط للمستقبل«.
هذا ما يقوله العدو؟

ما  عبثية،  نتائجها  اّن  ويرى  القدس«  »سيف  عملية  إيجابيات  في  يشكك  من  وعندنا 
يؤكد اّن حالة الوهن واالنكسار والهزيمة خير من مواجهة العين والمخرز، وال نتيجة من 
إهراق دم العباد هدراً غافلين عن قول الله »ُقْل إِن َكاَن آَباُؤُكْم َوأَْبَنآُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم 
إَِلْيُكم  أََحبَّ  َتْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  َتْخَشْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها  َوأَْمَواٌل  َوَعِشيَرُتُكْم 
اْلَقْوَم  َيْهِدي  الَ  َواللُّه  ِبأَْمِرِه  اللُّه  َيأِْتَي  َحتَّى  َفَتَربَُّصواْ  َسِبيلِِه  ِفي  َوِجَهاٍد  َوَرُسوِلِه  اللِّه  َن  مِّ

اْلَفاِسِقيَن )التوبة 24(«.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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المحتلة فل�سطين 

محمد  ال���وزراء  رئيس  أع��رب   {
اشتية عن شكره وتقديره لقطر على 
دوالر  مليون   500 تخصيص  قرارها 
دعماً إلعادة إعمار قطاع غزة، مشيداً 
أجل  من  المتواصلة  الدوحة  بجهود 
الفلسطيني  الشعب  صمود  تعزيز 

في أرضه.
وقال اشتية: »إن الحكومة ترحب 
أهلنا بقطاع غزة  بكل جهد لمساعدة 
اإلنسانية  المساعدات  بتوفير  سواء 
دّمره  ما  إعمار  إعادة  في  أو  العاجلة 

الصهيوني«. العدوان 
وأوض�����ح رئ��ي��س ال�������وزراء أن 
تتمثل  حالياً  الحكومة  أول��وي��ات 
ب��ت��س��ري��ع وص�����ول ال��م��س��اع��دات 
اإلغاثية للقطاع، وبدء عملية اإلعمار 
إتمامها  تضمن  جديدة  آليات  وفق 
وكذلك  مقبول،  زمني  إط��ار  ضمن 
االقتصادي  للتعافي  برنامج  إطالق 
في  القطاعات  لمختلف  والتنمية 

قطاع غزة.
} أطلع سفير دولة فلسطين لدى 
مالطا فادي حنانيا، الرئيس المالطي 
المستجدات  آخر  على  فيال،  جورج 
والتصعيد  الفلسطينية  الساحة  في 
شعبنا  أبناء  ضد  األخير  الصهيوني 

في قطاع غزة والقدس.
وتطرق حنانيا خالل لقاء جمعهما، 
الجمهورية  رئاسة  مقّر  في  أم��س، 
إلى  فاليتا،  العاصمة  في  المالطية 
االحتالل،  اقتحامات  وتيرة  تصعيد 
واس��ت��ب��اح��ة األم���اك���ن ال��م��ق��دس��ة 
القدس  في  والمسيحية  اإلسالمية 
من قبل المستوطنين بحماية شرطة 
االحتالل، الذين يحّرضون على هدم 
له  يتعّرض  وما  األقصى،  المسجد 
وسلوان  ج��راح  الشيخ  حي  أهالي 
القديمة  والبلدات  القدس  وأح��ي��اء 
السكان  وتهجير  وق��ت��ل  ق��م��ع  م��ن 

المقدسيين من بيوتهم وهدمها.
الممارسات  ه��ذه  أن  إل��ى  وأش��ار 
وتهدد  التوترات  تزيد  أن  شأنها  من 
لتثبيت  المبذولة  الجهود  بتقويض 
قطع  الي  وتؤدي  النار،  إطالق  وقف 
دولة  إلقامة  المساعي  أمام  الطريق 

القدس. وعاصمتها  فلسطينية 

ال�سام

حسن  ال��دك��ت��ور  السفير  ق��ّدم   {
لدى  الدائم  سورية  مندوب  خضور 
والمنظمات  المتحدة  األم��م  مكتب 
أم��س  فيينا  ف��ي  األخ���رى  ال��دول��ي��ة 
للوكالة  العام  للمدير  اعتماده  أوراق 
رافائيل  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 

غروسي.
وأعرب السفير خضور خالل لقائه 
غروسي عن التقدير الستمرار التعاون 
السورية  والحكومة  الوكالة  بين 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن س��ن��وات ال��ح��رب 
تركت  والتي  اإلره��اب  على  الطويلة 
القطاعات  جميع  على  كارثّية  آث��اراً 
التام  االستعداد  مؤكداً  سورية  في 
على  القائم  التعاون  بهذا  لالستمرار 
ضمن  تقع  التي  المستويات  مختلف 

اختصاص عمل الوكالة.
وق����ّدم ال��س��ف��ي��ر خ��ض��ور ع��رض��اً 
اإلرهابية  الحرب  تبعات  فيه  بّين 
بما  س��وري��ة  ع��ل��ى  واالق��ت��ص��ادي��ة 
للبنى  الممنهج  التدمير  ذل��ك  ف��ي 
مرحباً  القطاعات  لجميع  التحتية 
الدولية  الوكالة  قّدمته  الذي  بالدعم 
السورية  للحكومة  الذرية  للطاقة 
ل��الس��ت��ج��اب��ة ل��ت��داع��ي��ات ان��ت��ش��ار 
ظل  في  وخصوصاً  كورونا  جائحة 
إعادة  مرحلة  في  الماثلة  التحديات 
السلبية  اآلثار  مقّدمتها  وفي  اإلعمار 
قسرية  إجراءات  فرض  عن  الناجمة 
أحادية الجانب من قبل بعض الدول 

على سورية.

العراق

البرلمان  رئيس  مكتب  تعّرض   {
في  لهجوم  الجبوري  سليم  السابق 
مصدر  ع��ن  ونقل  دي��ال��ى.  محافظة 
أم��ن��ي ق��ول��ه إن »اث��ن��ي��ن م��ن رج��ال 
ح��م��اي��ة ال��ج��ب��وري أص��ي��ب��ا خ��الل 

الهجوم بجروح«.
مجلس  ترأس  الجبوري  أن  يذكر 
 2014 سنتي  بين  العراقي  النواب 

و2018.

اأخبار الوطن

رئي�س مجل�س ال�سعب حموده �سباغ يعلن فوز الأ�سد بفترة رئا�سّية جديدة.. ويتلقى التهاني اأبرزها من مو�سكو وبكين وطهران وفنزويال وبيالرو�س

فوز الرئي�س ب�شار االأ�شد ومرحلة العمل لتعزيز االأمل ببناء �شورية ي�شعل المدن باالحتفاالت 

تحالف »الفتح« يّتهم الكاظمي بمحاولة اإعادة البالد اإلى »الديكتاتورّية«

الرئا�شات العراقّية االأربع توؤكد اإجراء االنتخابات النيابّية في ت�شرين االأول المقبل

بلينكن: اإجالء الفل�شطينّيين من القد�س قد يفّجر مزيًدا من ال�شراع

في  الطويل  االنتخابي  ال��ي��وم  ن��ج��اح  بعد 
وإعالن  الحالي،  الشهر  من  والعشرين  السادس 
األس��د  ح��اف��ظ  ب��ش��ار  ال��دك��ت��ور  ب��ف��وز  النتائج 
المطلقة  باألغلبية  الجمهورية  رئيس  بمنصب 
إلى  يضاف  جديداً  انتصاراً  السوريون  يسجل 

االنتصارات الميدانية والسياسية.
صباغ،  حمودة  الشعب  مجلس  رئيس  وكان 
انتخابات  في  األس��د  بشار  الدكتور  ف��وز  أعلن 
بعد  ال��س��وري��ة  العربية  الجمهورية  رئ��اس��ة 
الناخبين  ألصوات  مطلقة  أغلبية  على  حصوله 
صحافي  مؤتمر  خالل  صباغ  وقال  السوريين، 
مساء  )البرلمان(  الشعب  مجلس  مبنى  في 
الخميس، إن األسد حصل على 13 مليوناً و540 
من   95.1% نسبته  ما  وهو  صوتاً،  و860  ألفاً 
سورية  داخ��ل  للناخبين  الصحيحة  األص��وات 

وخارجها.
يحق  ممن  الناخبين  ع��دد  أن  صباغ  وبّين 
18 مليوناً  االقتراع داخل سورية وخارجها  لهم 
من  عدد  بلغ  بينما  ناخبين،  و109  آالف  و107 
مليوناً   14 والخارج  الداخل  في  بصوته  أدلى 

و239 ألفاً و140 ناخباً بنسبة 78.64 بالمئة.
على  االنتخابات  في  األس��د  منافسا  وحصل 
داخل  السوريين  الناخبين  أصوات  من   %  4.9
الكتلة  رئيس  استحوذ  حيث  وخارجها،  البالد 
على  مرعي،  محمود  المعارضة،  الديمقراطية 
%3.3 من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح 
من   1.5% على  االشتراكيين  الوحدويين  حزب 

مجمل األصوات الصحيحة.
بهذه  إنني  الشعب:  مجلس  رئيس  وق��ال 
الشعب  مجلس  وباسم  باسمي  أعبر  المناسبة 
القلبية  عن فخرنا وتقديرنا وتهنئتنا ومباركتنا 
يؤكد  ال��ذي  العظيم  السوري  العربي  للشعب 
وقراراته  مواقفه  وصوابية  صحة  ال��دوام  على 
دليل  وه��ذا  له  يتعّرض  ما  كل  في  واختياراته 
والنبيلة  األصيلة  وقيمه  بمبادئه  تمسكه  على 
حر  لقائد  باختياره  األج��ي��ال  عبر  المتوارثة 
األحرار  فيه  وقل  القادة  فيه  عز  زمن  في  عظيم 
الباسل  السوري  العربي  جيشنا  لبطوالت  وفاًء 
وجرحانا  ال��ع��ظ��ام  س��وري��ة  ش��ه��داء  وألرواح 
في  رخيصة  أجسادهم  قدموا  الذين  األب��ط��ال 
في  مرفرفاً  شامخاً  سورية  علم  يبقى  أن  سبيل 

علياء المجد.
مختلف  ف��ي  ال��ع��ام��ة  ال��س��اح��ات  وش��ه��دت 
المحافظات السورية، تجّمعات جماهيرية كبيرة 
تلفزيونّية  شاشات  عبر  النتائج  إلعالن  انتظاراً 
تم نشرها لهذه الغاية، وفور إعالن فوز الرئيس 
تمتد  جديدة  رئاسية  بفترة  األسد  بشار  الحالي 
الساحات بهتافات  ل�7 سنوات قادمة، اشتعلت 
المدن  ساحات  من  العشرات  وشهدت  مؤيديه، 

السورية احتفاالت جماهيرية استثنائية.
وأمس، هنأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
نظيره السوري بشار األسد بفوزه بوالية جديدة 
عن  الكرملين  ونقل  الرئاسية.  االنتخابات  في 
األس��د:  إل��ى  بها  بعث  برقية  ف��ي  قوله  بوتين 
سمعتكم  كامل  بشكل  التصويت  نتائج  »أكدت 
بالنهج  بلدكم  مواطني  وثقة  العالية  السياسية 
في  الوضع  الستقرار  بقيادتكم  يمارس  ال��ذي 
بأسرع  فيها  الدولة  مؤسسات  وتعزيز  سورية 

وقت ممكن«.
وأشار الكرملين إلى أن بوتين شدد في البرقية 
مختلف  تقديم  مواصلة  على  روسيا  عزم  على 
أنواع الدعم إلى الشركاء السوريين في محاربة 
تسوية  عملية  وتقديم  والتطرف  اإلره��اب  قوى 

سياسية وإعادة إعمار البالد.
الرئيس  الصينية  الخارحية  وزارة  هنأت  كما 
وأبدت  الرئاسية،  االنتخابات  في  بفوزه  األسد، 
عن  ال��دف��اع  في  دمشق  لمساعدة  استعدادها 

سيادة سورية ووحدة أراضيها.
وك��ان��ت إي����ران، ق��د ه��ن��أت، ال��رئ��ي��س األس��د 
انتصارهم  على  الصامد  ال��س��وري  والشعب 

الحاسم في االنتخابات الرئاسية األخيرة.
»إن  البيان:  في  اإليرانّية  الخارجية  وقالت 
بنجاح  سورية  في  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
هي  ال��س��وري  للشعب  ال��واس��ع��ة  والمشاركة 
خطوة مهمة إلرساء السالم واالستقرار والهدوء 

وإعادة اإلعمار واالزدهار في هذا البلد«.
اإلسالمية،  إي��ران  جمهورية  »إن  وأضافت: 
حق  تدعم  السوري،  الشعب  لقرار  احترامها  مع 
ومستقبل  المصير  تقرير  في  السوري  الشعب 

ذلك البلد من دون أي تدخل خارجي«.
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  جدد  جهته،  من 
مادورو دعم بالده لسورية، وقال إن االنتخابات 

الوطنية  والسيادة  للسالم  انتصاراً  »شكلت 
على  المفروضة  الشرسة  الحرب  على  السورية 
بقيادة  ق��اوم  ال��ذي  الشقيق  ال��س��وري  الشعب 
مثيرين  ووطنية  بكرامة  األس��د  بشار  الرئيس 
االمبريالية  القوى  وأط��م��اع  أه��وال  لإلعجاب 
والجماعات اإلرهابية التي حاولت إخضاعه من 

دون جدوى«.
ألكسندر  ال��ب��ي��الروس��ي،  ال��رئ��ي��س  وك����ان 
لوكاشينكو، قد هنأ نظيره السوري، بشار األسد، 
بالفوز في انتخابات الرئاسة التي جرت في بلده 

مؤخراً.
موقع  على  ب��ي��ان  ف��ي  لوكاشينكو  وش���دد 
في  األس��د  ف��وز  أن  على  البيالروسية  الرئاسة 
االنتخابات يمثل »دليالً على االعتراف بسمعته 
من  بلده  بحزم  يحمي  وطني  كزعيم  المطلقة 
إحالل  أج��ل  من  ويكافح  الخارجية  التدخالت 

السالم واالستقرار في سورية«.
سيتعلمون  الواهمين  هؤالء  أن  صباغ  وأكد 
ماليين  سيواجه  السوريين  كرامة  يمّس  من  أن 
السوريين  فمذاق  العرين..  تحمي  التي  األسود 
لألعداء..  المرارة  شديد  علقم  لألصدقاء  حلو 
تعبير  هو  شاهدناه  الذي  البشري  الزحف  هذا 
لكرامتهم  السوريين  ثأر  عن  محسوس  حقيقي 
على  المقدس  وغضبهم  لشهدائهم  وانتصارهم 
وتشريد  ومصانعهم  مدنهم  هدم  على  تجرأ  من 
ليس  بلد  سورية  أن  العالم  كل  ليعلم  أبنائهم.. 
كالبلدان وشعب ليس كالشعوب.. شعب يؤمن 
سوف  النصر  وهذا  وخياره..  قدره  النصر  بأن 
إرادتها  عن  عبرت  الماليين  دام��ت  ما  يتحقق 
بهذه الصورة العظيمة.. وإن غداً لناظره قريب.. 
َمن هم  التاريخ في كتابه مرة أخرى  وسيسجل 
المنطقة  هذه  في  دوره��م  هو  وما  السوريون.. 

والعالم على مر العصور.

العراق،  في  األرب��ع  العراقية  الرئاسات  أعلنت 
إجراء االنتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، 
في ما أشارت إلى أن التوتر الذي شهدته بغداد أمس، 

يؤثر على جهود تحقيق األمن واالستقرار.
عقد  »اجتماعاً  أن  العراقّية،  للرئاسة  بيان  وذكر 
في قصر بغداد، ضّم رئيس الجمهورية برهم صالح 

ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس 
مجلس  ورئيس  الحلبوسي  محمد  النواب  مجلس 
التطورات  وناقش  زي���دان،  فائق  األعلى  القضاء 

األخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها«.
األحداث  أن  أكدوا  »المجتمعون  البيان:  وأضاف 
على  سلباً  ت��ؤث��ر  ال��ب��الد  شهدتها  ال��ت��ي  األخ��ي��رة 

واالستقرار  األمن  لتحقيق  الرامية  الوطنية  الجهود 
وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني 
السياسية  والفعاليات  الشعب  قوى  تتبّناه  الذي 
األزمات  من  بالبلد  الخروج  أجل  من  واالجتماعية 
االنتخابات  إلج��راء  تمهيداً  الراهنة  والتحديات 

العادلة والمنصفة«.
وأشار المجتمعون وفق البيان، إلى أن »استمرار 
الدولة  سلطة  على  والتعدي  األمني  االض��ط��راب 
يمثل  والعسكري  األمني  القرار  مسك  في  وحقها 
تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض 
القانون وحماية أمن المواطنين، ويعّرض استقرار 
البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضورا فاعال 
لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي 
لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السالح بيدها، 
ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة 

وجادة وحاسمة لتدارك األزمة«.
وشددوا على »ضرورة احترام القرارات الصادرة 
عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في 
المساءلة القانونية، وعدم التعّرض لقرارات القضاء 
ب��اإلج��راءات  واالل��ت��زام  الدستورية،  األط��ر  خ��ارج 
والسياقات القانونية حصراً، من أجل إعالء سيادة 
لشعبها  حامية  دولة  في  المواطنة  ومبدأ  القانون 

وضامنة لحقوق جميع المواطنين بال تمييز«.
االنتخابات  »إج���راء  أيضاً  المجتمعون  وأك��د 
بأهمية  تحظى  والتي  المقبل  أكتوبر  في  النيابّية 
مطالب  شعبي  ح��راك  بعد  تأتي  لكونها  بالغة 
باإلصالح، وبعد تراكم األزمات وسوء اإلدارة وتفشي 

الفساد«، وفقاً للبيان.
واج��ب  االنتخابات  »إج���راء  أن  إل��ى  وأش����اروا 
تكون  أن  ينبغي  إذ  فيه  ترّدد  وال  ووطني  دستوري 

الراهنة  والتحديات  المشاكل  من  للخروج  فيصالً 
السلمي  المسار  ولتمثل  البلد  منها  يعاني  التي 
للتغيير، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر 
االنتخابية،  للعملية  الالزمة  الضرورية  الشروط 
والشفافية  النزاهة  معايير  تطبيق  عن  تراجع  وال 
الواسعة،  المشاركة  وضمان  مراحلها  مختلف  في 
من أجل ضمان اإلرادة الحرة للعراقيين في اختيار 
والضغوط،  والتالعب  التزوير  عن  بعيداً  ممثليهم 
حقيقياً  انعكاساً  االنتخابات  مخرجات  ولتكون 

إلرادة الشعب وخياراته«.
في  »الفتح«  تحالف  اتهم  متصل،  سياق  وفي 
العراق، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة 

إعادة العراق إلى الديكتاتورية.
وقال زعيم التحالف هادي العامري في بيان، إن 
»الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة وَمن يريد 
كسر هيبة الحشد تحت أي حجة كانت هو الذي يريد 

أن يقّوض هيبة الدولة«.

بعيداً  ملتوية  بطرق  يعتقل  »َم��ن  أن  وأض��اف 
وباجتهادات  واألصولية  القانونية  اإلج��راءات  عن 
وال  القضاء  على  يلتف  أن  يريد  الذي  هو  شخصية 
عليها  ن��ص  التي  السلطات  بين  الفصل  يالحظ 
واألجهزة  القضاء  يختزل  أن  يمكن  وال  الدستور 

األمنية بشخص واحد«.
وأشار إلى »وجود ممارسات خاطئة، من اعتقاالت 

من دون مذكرات قبض وتعذيب«، حسب وصفه.
بهذه  نقبل  أن  يمكن  »ال  ال��ع��ام��ري:  وت��اب��ع 
بالعودة  األولى  الخطوة  وهذه  مطلقاً،  السلوكيات 
باتجاه الدكتاتورية، لكننا نأمل من الجميع أن يكون 
العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا وأساس 

وحدتنا«.
العراقية  الحكومة  رئيس  بين  العالقة  وشهدت 
خالل  توتراً  الشعبي،  والحشد  الكاظمي  مصطفى 
اليومين الماضيين على خلفية اعتقال قائد عمليات 

األنبار في الحشد قاسم مصلح.

بلينكن،  أنتوني  األميركي،  الخارجية  وزير  حّذر 
العائالت  إج��الء  أن  م��ن  الصهاينة  المسؤولين 
إثارة مزيد من  أو  المحتلة،  القدس  الفلسطينية من 
إلى  يؤدي  قد  المقدسي،  الحرم  في  االضطرابات 

تجدد »التوتر والصراع والحرب«.
وجاء ذلك خالل زيارة بلينكن إلى مدينة القدس، 
الثالثاء الماضي، بحسب ما جاء في مقابلة أجراها 
من  عودته  أثناء  األميركي،  »أكسيوس«  موقع  مع 

الشرق األوسط إلى واشنطن.
سمع  أنه  هو  جولته  في  ما  أهّم  إن  بلينكن  وقال 
بشكل مباشر من »إسرائيل« وبشكل غير مباشر من 
»حماس«، عبر مصر، أن كال الطرفين يريد الحفاظ 

على وقف إطالق النار.
نتجنب  أن  أيًضا  المهم  من  »لكن  أنه  وأض��اف 
غير  عن  ت��ؤدي،  أن  يمكن  التي  المختلفة  األعمال 
من  أخ���رى  ج��ول��ة  ان���دالع  إل��ى  بقصد،  أو  ق��ص��د، 

العنف«.
حّذر  الصهاينة،  المسؤولين  مع  لقائه  وخالل 
من  الفلسطينيين  إج��الء  »عمليات  م��ن  بلينكن 
وهدم  وأجيال،  لعقود  فيها  عاشوا  التي  منازلهم 
الحرم  في  حدث  ما  كل  وبالطبع  أيًضا...  المساكن 

المقدسي وحوله«.
الصهيونية  المساعي  إلى  إشارة  في  ذلك  جاء 
سلوان  بلدة  في  الهوى  بطن  حي  أهالي  لتهجير 
حي  في  فلسطينية  عائلة   12 وتهجير  المقدسية 
ق��وات  اقتحامات  إل��ى  باإلضافة  ج���ّراح  الشيخ 
االحتالل المتكررة والمستوطنين، للمسجد األقصى 

واالعتداءات على المقدسيين.
وقال بلينكن إنه حّذر أيًضا القادة الفلسطينيين 
باستمرار  السماح  أو  العنف  على  التحريض  من 
العنف مع اإلفالت من العقاب، لكنه لم يتحدث عن 
ردود أفعال أي من الجانبين على تلك التحذيرات.

دوامة  لمنع  وسيلة  »أفضل  أن  بلينكن  واعتبر 
في  للناس  الفرص  من  مزيد  توفير  هي  العنف 

غزة«.
»لقد  أنه  أعلن  قد  األميركي  الخارجية  وزير  كان 
)بنيامين(  اإلسرائيلي  الحكومة  رئيس  أخبرت 
المتحدة  الواليات  بأن  عباس،  والرئيس  نتنياهو 
قنصليتنا  فتح  إع��ادة  عملية  في  قدًما  ستمضي 
مع  للتعامل  لبلدنا  مهمة  طريقة  هذه  القدس.  في 

الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له«.
السلطة،  اجتماعه برئيس  بلينكن بعد  أعلن  كما 
بايدن،  ج��و  الرئيس  إدارة  أن  ع��ب��اس،  محمود 
مليون   75 تخصيص  الكونغرس  م��ن  ستطلب 
2021؛  ع��ام  للفلسطينيين  م��س��اع��دات  دوالر، 
دوالر  ماليين   5.5 ستقدم  واشنطن  أن  وأض��اف 
مليوناً  و32  غ���زة،  ل��ق��ط��اع  ع��اج��ل��ة  م��س��اع��دات 

مساعدات لمنظمات إغاثية دولية.

المقداد: من الم�شتغَرب اأال تكون هناك عالقات بين �شورية وال�شعودّية
بالده  إن  المقداد،  فيصل  السوري،  الخارجية  وزي��ر  قال 
أن  إلى  الفًتا  العربية،  ال��دول  مع  العالقات  لتصحيح  تطلع 

روسيا بذلت جهداً كبيراً في هذا الصدد.
الحقيقة بذل األصدقاء  المقداد، في تصريحات، »في  وقال 
الروس دوراً كبيراً في التقريب بين وجهات النظر وسيستمر 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  به  يقوم  الذي  ال��دور  هذا 
العربية  ال��ع��الق��ات  تصحيح  إل��ى  نتطلع  ونحن  الف���روف 

العربية«.
كل  تخوض  أن  العربية  ل��ل��دول  يمكن  »ال  أن��ه  وأض���اف 
المنطقة  في  الواقع  يفرضها  التي  والتحديات  المعارك  هذه 
وتفرضها أميركا والدول الغربية على المنطقة من دون وجود 

الحد األدنى من التفاهم بينها«.
السوري  السياحة  وزير  زيارة  كانت  ما  إذا  على  رداً  وأكد، 
»من  أن��ه  العالقات،  في  إيجابي  لتغير  مؤشراً  للسعودية 

المستغرب أال تكون هناك عالقات بين سورية والسعودية«.
وأوضح أنه »من الطبيعي أن تكون هناك عالقات، وزيارة 
السعودية،  الحكومة  من  بدعوة  للسعودية  السياحة  وزير 

تمثل ُبعًدا كان يجب توافره دائماً في العالقات«.
قد  مارتيني،  رامي  محمد  السوري،  السياحة  وزير  وكان 
أول  الرياض على رأس وفد سياحي، في  إلى  الثالثاء،  وصل 

زيارة رسمية لوفد سوري منذ 10 سنوات.

جاءت  للرياض  مارتيني  الوزير  »زيارة  أن  مصدر  وكشف 
تلبية لدعوة من وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة 

العالمية«.
لقاء  حول  تسريبات  خرجت  الماضية،  األسابيع  وخالل 
السوري  ونظيره  السعودية  االستخبارات  رئيس  جمع  أمني 
السعودية  السورية  العالقات  لعودة  تحضيراً  دمشق،  في 

المقطوعة منذ بدء األزمة في سورية عام 2011.

تتركز األسئلة الكبرى 
التي تنتظر إدارة الرئيس 

األميركي جو بايدن 
وفقاً لما يراه الخبراء 

األميركيون واألوروبيون 
فيما إذا كانت أولوية 
المواجهة مع روسيا 

والصين تنسجم 
مع حاجة واشنطن 

لمنع االنفجار في 
الشرق األوسط 

والحاجة لالنخراط 
بتفاهمات دولية تكون 

موسكو وبكين في قلبها.

كوالي�سكوالي�س

الرئي�س االأ�شد ي�شكر ال�شوريين على 

وطنّيتهم العالية وم�شاركتهم الالفتة

في  الالفتة  ومشاركتهم  العالية  وطنّيتهم  على  السوريين  األسد  بشار  السوري  الرئيس  شكر 
االستحقاق االنتخابي، الذي جرى اول امس، وقال: 

»في نهاية العملية االنتخابية وبداية مرحلة العمل.. 
شكراً لجميع السوريين على وطنيتهم العالية ومشاركتهم الالفتة في هذا االستحقاق الوطني..

الرحمة ألرواح شهدائنا األبرار الذين لوالهم لما بقيت سورية..
الشفاء لجرحانا.. وكل التحية لرجال جيشنا العربي السوري البطل..

#العمل  وألجل تضحياتهم جميعاً.. ألجل مستقبل أطفال سورية وشبابها.. فلنبدأ من الغد مرحلة 
لنعزز #األمل ببناء سورية كما يجب أن تكون«.

االأمم المتحدة تاأذن ببعثة لمراقبة 

االنتخابات العراقّية المقبلة
وافق مجلس األمن الدولي، باإلجماع على طلب عراقي بتشكيل فريق تابع لألمم المتحدة لمراقبة 

االنتخابات البرلمانّية التي ستجري في العراق في شهر أكتوبر/ تشرين األول المقبل.
ووافق قرار المجلس على تفويض البعثة السياسّية لألمم المتحدة في العراق والممثلة الخاصة 
لألمم المتحدة هناك، جينين هينيس بالسخارت ب�«توفير فريق لألمم المتحدة معّزز وقوّي ومرئي، 
مع موظفين إضافيين، قبل االنتخابات العراقية المقبلة، لمراقبة يوم االنتخابات في العراق، تغطية 

جغرافية واسعة قدر اإلمكان«.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت هينيس بالسخارت، المجلس أن الشعب العراقي طالب بهذه 
االنتخابات خالل االحتجاجات الجماهيرية التي دفع فيها البعض حياتهم ثمناً، و«اآلن ليس الوقت 
سيراقب  »العالم  إن  قائلة  االنتخابات،  بنزاهة  التمسك  على  العراقيين  وحثت  لنخذلهم«  المناسب 

ليرى أن التصويت حر وشفاف ومن دون ضغوط أو تدخالت سياسية«.
 328 عددهم  البالغ  النواب  مجلس  أعضاء  أكتوبر   10 في  إجراؤها  المقّرر  االنتخابات  وستحدد 

عضواً والذين ينتخبون بدورهم رئيس البالد ورئيس الوزراء.
ورداً على رسالة وزير الخارجية العراقي في 11 فبراير التي تطلب من األمم المتحدة إرسال مراقبين 
قبل االنتخابات، لم يمنح مجلس األمن الضوء األخضر لمراقبي األمم المتحدة فحسب، بل وسمح أيضاً 
لبعثة األمم المتحدة في العراق بتقديم الدعم اللوجستي واألمني إلى المراقبين الدوليين واإلقليميين 

الذين دعتهم الحكومة العراقية لمراقبة عملية االنتخابات.
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ومحاسبة لخرقه “القواعد” و”الشرعية الدولية”، بل إّن جرائم الحرب وجرائم ضّد اإلنسانية ال 
تخضع ألّي نقاش عند الطغمة الحاكمة في الواليات المتحدة. في المقابل يطلق المحور الروسي 
األمن،  مجلس  وق��رارات  المتحدة،  األمم  ميثاق  على  المبنية  الدولية  الشرعية  شعار  الصيني 
سيف  حال  في  لكنه  الدول،  كّل  من  المعترف  الدولي  والقانون  الدولية،  والمعاهدات  والمواثيق 
أبادتهم  الذين  والمدنيين  والشيوخ  والنساء  األطفال  ضّد  المحتل  الكيان  جرائم  يِدن  لم  القدس 

القنابل الصهيونية األميركية الصنع.
العالقات  مفهوم  في  نتيجتين  إلى  أّدت  القدس”  “سيف  عبر  المقاومة  قادتها  التي  المواجهة 
الدولية. النتيجة األولى هي اهتزاز وعجز الطرحين المتنافسين، أّي النظام المستند إلى “قواعد” 
والذي تطرحه الواليات المتحدة، ونظام الشرعية الدولية الذي يطرحه المحور الروسي الصيني. 
الثانية  النتيجة  أما  إيجاد حّل للمعضلة في فلسطين.  المنظومتين في  إلى إخفاق  والعجز يعود 
يعكس  الوضعي  الدولي  القانون  والحق.  العدل  قاعدة  على  الدولية  العالقات  طرح  ظهور  فهي 
العدل والحق فال  أما مفهوم  القانون.  التغيير يتغّير مفهوم ومضمون  موازين قّوة قد تتغّير ومع 
يعكس موازين قوة بل هو مبنّي على قاعدة أخالقّية وليس على قاعدة المصالح التي تختلف من 
حين إلى حين بينما قاعدة األخالق أكثر ثبوتاً. ففلسطين محتلة ال الشرعية الدولية وال عالم مبنّي 
على قواعد يستطيع حّل قضيتها إال عبر العدل والحق. وبما أّن العالقات الدولية ليست مبنية على 
هذه القاعدة نرى عجز العالم في التدخل ألّن موازين القّوة الجديدة لم تعد تسمح للتدخل في حالة 

يصطدم الحق والعدل مع المصالح الدنيوية.
على  يتفقون  قد  الصيني  الروسي  والمحور  األوروبية  والدول  المتحدة  الواليات  أّن  يعني  هذا 
تدخل ما ولكن ليس على قاعدة الشرعية الدولية وال على قاعدة نظام مبني على القواعد بل على 

قاعدة ميزان قّوة يهدف إلى نسف العدل والحق من أساسه وذلك لضمان ديمومة الكيان المحتل.
كّل قرارتها وذلك لحّل مشكلة  الذي رفض في ما بعد تطبيق  الكيان  أوجدت  الدولية  الشرعية 
“المسألة اليهودية” من نتائج سلوك الغرب وليس من  خارجة عن إرادة الشعب الفلسطيني. ف� 
سلوك العرب والمسلمين. وبالتالي قرار تقسيم فلسطين هو قرار معاكس للحق والعدل أخذ به 
المتحدة  األمم  وقرار  بحقه.  المتتالية  القرارات  الحائط  عرض  بعد  ما  في  وضرب  المحتّل  الكيان 
األرض.  في  الحق  أصحاب  حساب  وعلى  لالحتالل  “شرعية”  أعطى  ق��رار  فلسطين  بتقسيم 
العمل  اعتبر  بينما  للمحتّل  النفس”  عن  بالدفاع  “الحق  أعطى  بالتالي  أنه  المبكي  والمضحك 
السترجاع األرض ألصحابها عدواناً بل إرهاباً! اليوم تبّين أّن ميزان القّوة يسمح ألصحاب العدل 
والحق أن يصّححوا االنحراف التاريخي للشرعية الدولية. توحيد الشعب الفلسطيني هو أيضاً 
توحيد للجغرافيا التي مّزقتها “الشرعية الدولية” بسبب ميزان قّوة كان سائداً آنذاك لم يعد قائماً 

اليوم. وهذا التوحيد سيفرض الحّل المبني على الحّق والعدل وليس شيئاً آخر.
الدور  ذلك  فإّن  وصيني،  روسي  حتى  أو  ما  أوروبي  أو  أميركي  لدور  المقاربة  صعيد  على  أما 
أّن  كما  للتفاوض.  قاعدة  أّية  يسقط  والذي  األرض  على  الكيان  أوجدها  التي  بالوقائع  يصطدم 
ذلك الدور المرتقب يصطدم أيضاً بالعجز الناتج عن تفاقم األوضاع الداخلية في كّل من الواليات 
المتحدة والدول األوروبية وعن السكوت غير المفهوم لكّل من روسيا والصين عند اندالع األحداث.
وبالنسبة لدور الواليات المتحدة، الذي يعتبره العديد من المراقبين والنخب الحاكمة والمثقفة 

في الوطن العربي دوراً أساسياً، فإّن ذلك الدور محكوم بمعادالت داخلية ال يستطيع الخروج عنها. 
وفي  والنيابّية  الشعبّية  القاعدة  قبل  من  متصاعدة  معارضة  تواجه  بايدن  إدارة  نرى  جهة  فمن 
مجلس الشيوخ للحزب الحاكم حول الموقف التقليدّي المؤّيد للكيان من دون قيد أو شرط وبين 
االرتباطات العضوّية للحزب الحاكم باللوبي الصهيوني التي تريد تأييداً أعمى من دون قيد وال 
شرط. فالمعارضة المتصاعدة تعكس وعياً جديداً ليقين الكيان ويعكس تراجعاً في النفوذ للوبي 
الصهيوني في التأثير على هذه المعارضة. لكن هذا الوعي المتصاعد لم يصل حتى اآلن إلى مرحلة 
يستطيع تغيير مسار السياسة األميركّية. لذلك أقصى ما يمكن تصّوره لدور أميركي ما هو إدارة 
األزمة كي ال تتفاقم وال تمّس بمصالح الكيان. هذا هو فحوى المقال الذي حّرره مارتين أنديك في 
مجلّة “فورين افيرز” على موقعها اإللكترونّي بتاريخ 21 أيار/ مايو 2021، أي بعد وقف إطالق 
النار. ويضيف من جهة أخرى أن “ال حّل للمشكلة” وأن ليس دور الواليات المتحدة فرض حّل ما. 
هذه دعوة للتخلّي عن لعب دور أساسي واالكتفاء فقط ب� “إدارة األزمة” فهذا إقرار بالفشل لمسار 

امتّد ألكثر من أربعة عقود.
على  بالوقائع  يصطدم  الدولتين  حّل  بضرورة  األميركي  الرئيس  تصريح  فإّن  أخرى  جهة  من 
تقوم  أن  يمكن  التي  الجغرافية  الرقعة  ألغت  والمستعمرة  االستيطانّية  الحركة  حيث  األرض، 
ممكناً  حّل  ال  أن  انديك  مارتن  تقييم  ويؤّكد  ذلك  من  أخطر  هو  ما  لكن  الفلسطينية”.  “الدولة  عليها 
المحتّل  الكيان  بحق  اإلق��رار  دون  من  حّل  ال  إن  األميركي  الرئيس  قال  حيث  الحالية  المرحلة  في 
بالوجود. لم يتوقف المراقبون عند هذا التصريح بل رّكز على إعادة طرح حّل الدولتين. تصريح 
الرئيس األميركي يلغي عملياً مفعول اتفاقيات كامب دافيد واوسلو ووادي عربة ومؤّخرا ما ُيسّمى 
باالتفاقات اإلبراهيمية التي جميعها تعترف ب� “حق” وجود الكيان المحتّل. لذلك يصبح السؤال َمن 
يعطي حق الوجود للكيان المحتّل؟ هل الشعب الفلسطيني مطالب بإقرار “حق” الوجود للمحتّل؟ 
وماذا عن السلطة الفلسطينية التي أقّرت بذلك؟ المأزق األميركي حقيقي وليست مهمتنا مساعدته 
خاصة أّن الطرح السائد لدى النخب األميركية وحتى المعارضة لسياسات الكيان هي حق الدفاع 
عن النفس للكيان. الواقع أن ال حق للدفاع عن النفس للمحّتل وهذه هي حقيقة الموقف. تصريح 
الرئيس األميركي أنهى سردية قائمة منذ أكثر من أربعة عقود كانت تدعو إلى االعتراف المتبادل. 
أّن االعتراف حصل من طرف واحد بينما الطرف الصهيونّي لم يقم بذلك بل عمل  حقيقة األمر هي 
وما زال على إلغاء الطرف الفلسطيني من الوجود عبر إبادة بطيئة برضى سلطة أثبتت فشلها في 
الحفاظ على المصلحة الفلسطينية. وآن اآلوان على كّل المطّبعين وكّل المرّوجين للتطبيع أن يعوا 
أن ال مجال للتعايش مع طرف ال يريد وجود الطرف اآلخر ويعمل على إلغائه تحت عباءة “الشرعية 

الدولية”. الموضوع هو صراع حول الوجود وليس حول إمكانية التعايش.
من  األميركية  الخارجية  بها  تقوم  التي  الحركة  تأتي  األميركي  الدور  فعالية  لحدود  وتأكيداً 
والحركة  األخيرة.  المواجهة  في  فاعالً  يكن  لم  الذي  الفلسطيني  الطرف  ومع  الكيان  مع  التواصل 
األميركية أقرب للعمل العبثي في محاولة بائسة إلعادة تدوير وسائل استخدمت سابقاً وبرهنت 
عن فشلها. فاإلدارة األميركية وَمن يقف معها من بعض الدول العربية ال تستطيع أن تقّدم أي شيء 
للسلطة لتعويمها. وتعويم السلطة ليس هدفه إيجاد “شريك” فلسطيني يستطيع أن يوّقع على 
تسوية ما بل إلشعال فتنة فلسطينية أخمدتها ما ُيسّمى بصفقة القرن. فتوحيد الموقف الفلسطيني 

أربك المحور األميركي الصهيوني العربي الخليجي وبالتالي ال بّد من الفتنة عبر التلويح مجّدداً 
المستوطنين  المستعمرين  حركة  بسبب  به  السير  مادياً  الممكن  من  يعد  لم  الذي  الدولتين  بحّل 
الصهاينة. فال قدرة، بل ال رغبة أميركية إليقاف االستيطان لتمكين حّل الدولتين، وال قدرة للتأثير 
على رئيس وزراء الكيان المحتّل الذي يخشى الحركة االستيطانية أكثر مما يخشى غضب الواليات 

المتحدة )غير الموجود أصالً(.
تّم  إغ��راءات  فهي  المقاومة  على  ُتعرض  أن  يمكن  التي  المالية  اإلغ���راءات  ف��إّن  المقابل  في 
استخدامها في السابق ولم تؤّد إلى التسليم باألمر الواقع. هذا ال يعني أّن تلك المحاوالت لتعويم 
و/أو لرشوة المقاومة ستتوقف لكن الوقائع الجديدة التي تحققت في الميدان تحول دون تحقيق 
الهدف المطلوب. لذلك أقصى ما يمكن اعتباره هو هدنة موّقتة هّشة تنهيها الحركة االستيطانية 
في الكيان تعيد المواجهة العسكرية إلى الصدارة هذا إْن لم تستمّر االنتفاضة في القدس وسائر 
المّس  بأّن  الله وتحذيره  السيد حسن نصر  أبعاد كلمة  المحتلة. وهنا تتبّين  المدن في فلسطين 
بالقدس هو خط أحمر يلزم كّل محور المقاومة في خوض حرب إقليمّية تؤّدي إلى زوال الكيان. 

فالمجهود األميركّي العبثّي قد يصطدم بحماقة قيادة الكيان وجنون المستعمرين.
إضافة إلى كّل ذلك جاءت كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر لله وكلمة رئيس حركة 
حققته  الذي  المبين  النصر  على  لاللتفاف  محاولة  أّي  لتجهض  السنوار  يحيى  غّزة  في  حماس 
المقاومة في المواجهة األخيرة. واإلنذار الذي وّجهاه كّل من السيد حسن نصر الله ويحيى السنوار 
هو إيقاف العمل االستيطاني في القدس وإالّ لقامت الحرب اإلقليمّية التي ستؤّدي إلى زوال الكيان 
محور  يد  على  ينتهي  وإما  أنفسهم  الصهاينة  يد  علي  الصهيوني  المشروع  ينتهي  فإما  المحتّل. 

المقاومة أجمع. هذا هو الخيار الفعلي للكيان المحتّل ولمن يدعمه دولياً وعربياً.
الخّطة البديلة الممكنة للواليات المتحدة والدول األوروبّية المؤّيدة للكيان الصهيوني المحتّل 
المنطقة. وهذه الخطة تصطدم بعّدة  المقاومة في  هو تكليف روسيا والصين بمهمة كبح جموح 
لمحور  المكّونة  العربية  العناصر  أّي  عربي  ومنها  وصيني  روسي  ومنها  أميركي  منها  عوائق 
من  لكّل  ما  بدور  القبول  هو  األميركي  فالعائق  إيران.  في  اإلسالمية  الجمهورية  ومعها  المقاومة 
روسيا والصين في المنطقة بعد كّل الكالم التصعيدّي من قبل إدارة بايدن بحق روسيا وقادتها 
والموقف  المشهد  في  موضوعي  ضعف  على  دليل  الخالف  فشخصنة  أيضاً.  وقادتها  والصين 
األميركي ال تستطيع النخب الحاكمة اإلقرار به حتى الساعة. أما بالنسبة لروسيا والصين، فإّن 
أّي موقف يهدف إلى كبح المقاومة قد يفقدها أّية مصداقية مع العناصر العربية المكّونة لمحور 
المقاومة. فتخسر اإلنجازات المتراكمة لديها منذ اندالع الحرب الكونية على إيران وسورية. لدى 
روسيا أوراق عديدة تستطيع استعمالها في سورية لكبح دور المقاومة كما أّن لديها أوراق داخل 
الغازية المشتركة وعبر تواجد جالية روسية وازنة داخله لكن استعمالها  الكيان عبر المصالح 
الدولي. لتأخذ طبيعة  لها. وبالتالي ليس هناك ما يمكن عمله على الصعيد  انتحار سياسي  هو 
األمور مجراها التي ستنتهي بزوال الكيان، إما بسبب حماقة قيادته وتناقضاته الداخلية وإما عبر 

مواجهة مع محور المقاومة.
*باحث وكاتب اقتصادي سياسي واألمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

قر�ءة �أولّية في نتائج... )تتمة �ص1( 

تقرير �إخبارّي

تحذير�ت من بو�در �أزمة جديدة 
في ليبيا بعد بيان �لرئا�سّي

الليبي  الرئاسي  البيان الصادر، أول أمس، عن المجلس  حمل 
تباينت  عدة  إشارات  الثالثة  األعضاء  أحد  توقيع  تضّمن  والذي 

اآلراء بشأن تفسيرها.
وصفها  مما  البيان  في  الليبي  الرئاسي  المجلس  حّذر  حيث 
بالجانب  يتعلق  ما  في  خاصة  الجانب،  األحادية  ب�”التصرفات 

العسكري”.
للجيش  األعلى  القائد  وبصفته  إنه  المجلس  قال  البيان،  وفي 
أي  من  وح��ّذر  سبق  السياسّي،  االت��ف��اق  نص  حسبما  الليبي 
أخرى  أطراف  قبل  من  استغاللها  يتم  أن  يمكن  أحادية  تصرفات 

وتؤدي إلعادة الصراع من جديد.
وبحسب خبراء فإن “تحذير البيان يرتبط بالعرض العسكري 

الذي سينظمه الجيش الليبي في مدينة بنغازي”.
الليبي،  الوطني  للجيش  العام  القائد  دعا  سابق  وقت  وفي 
المستشار  الليبي  النواب  مجلس  رئيس  حفتر  خليفة  المشير 
وعبد  الرئاسي  المجلس  رئيس  المنفي  ومحمد  صالح  عقيلة 
الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لحضور العرض 
بنينا  مطار  في  العسكرية  القاعدة  في  سيقام  الذي  العسكري 
االحتفال  مناسبة  في  السبت  البالد  شرقي  بنغازي  مدينة  في 

بالذكرى السابعة لثورة الكرامة.
في البداية قال عبد القادر حويلي عضو المجلس ملتقى الحوار 
المجلس  أعضاء  بين  خالف  عن  يعبر  “البيان  إن  السياسي، 

الرئاسي”.
وانصياعها  العسكرية  المؤسسة  توحيد  “عدم  أن  وأضاف، 
يؤثر  الرئاسي،  المجلس  وهو  للجيش  األعلى  القائد  إمرة  تحت 

على إجراء االنتخابات في موعدها”.
وأشار إلى أن “ما يحدث في الشرق الليبي ال يبّشر بخير”.

الليبية  المنظمة  مستشار  الرميح  رم��زي  ق��ال  ناحيته  من 
دستوري  وال  قانوني  غير  “البيان  إن  القومي،  األمن  لدراسات 
ويفتح المجال النتحال صفة عانت منها ليبيا من انتحالها على 

مدار 7 سنوات مضت، وهو ما يتعلق بمنصب القائد األعلى”.
بالمجلس  خاصة  ه��ي  األع��ل��ى  القائد  “صفة  أن  وأض���اف، 
الرئاسي مجتمعاً، وأنه ال يحق ألي عضو من األعضاء أن يتحدث 

بصفة القائد األعلى للجيش الليبي”.
الذي  الالفي  الله  عبد  الرئاسي  المجلس  “عضو  أن  وأوضح 
مجلس  من  بيان  بحقه  يصدر  أن  يجب  البيان  على  اسمه  وضع 

النواب ومن المجلس األعلى للدولة”.
للجيش  العام  القائد  هو  حفتر  خليفة  “المشير  أن  إلى  وأشار 
الليبي، بحسب القرار الصادر من مجلس النواب مجتمعاً، قانون 
قبل  من  األرك��ان  برئاسة  الناظوري  اللواء  كلف  كما   ،12 رقم 

البرلمان الذي منح الثقة للحكومة الحالية”.
بين  حقيقة  خالفات  وجود  إلى  يشير  “البيان  أن  على  وشدد 
توقيعات  يحمل  لم  البيان  إن  حيث  الرئاسي،  المجلس  أعضاء 
األعضاء الثالثة”. ويرى أن “هناك ضرورة إلجراء االنتخابات في 
الموعد المحدد نهاية العام الحالي، طبقاً للقرار السيادي الصادر 
من مجلس النواب في 2014 والذي ينص على إجراء االنتخابات 

بشكل مباشر عبر االقتراع العام من الشعب”.
“البيان  إن  الليبي،  السياسي  المحلل  مفتاح  حسين  قال  فيما 

هو إشارة خطيرة ويمكن أن يعيد سيناريو السراج مرة أخرى”.
عن  يتحدث  الذي  محتواه  مع  يتعارض  “البيان  أن  وأضاف، 
وحدة الصف والدولة، وفي الوقت ذاته يحمل اسم أحد األعضاء 

فقط”.
لخالف  يؤسس  أن  يمكن  جرى  الذي  “اإلجراء  أن  إلى  وأشار 

كبير ما لم تتم معالجة األمر بشكل موضوعي وعاجل”.
البيان يحمل إشارات خطيرة، حيث  “مضمون  وشدد على أن 
يؤسس البيان لمبررات االعتراض على العرض العسكري الذي 
سيقدمه الجيش الليبي، أو أنه ينبه الطرف األخر بضرورة القيام 

بردة فعل وتنظيم عرض عسكري آخر في الشرق”.
االنقسام  على  مشجعة  البيان  “صياغة  إن  بقوله  واستطرد 
بأطراف  ومساواتها  العسكرية  المؤسسة  تحجيم  نحو  وتدفع 

أخرى من ضمنها ميليشيات وكتائب مسلحة”.
الله  الرئاسي عبد  المجلس  البيان الصادر عن عضو  وأوضح 
أحاديث  أو  لقاءات  أي  منعه  على  يؤكد  “المجلس  أن  الالفي، 
إعالمية من قبل أي طرف عسكري، من دون إذن مسبق من القائد 

األعلى”.
االتفاق،  ترعى  التي  وال��دول  جميعاً  األط��راف  البيان  وناشد 
تم  م��ا  على  الحفاظ  ف��ي  دوره���ا  “تؤدي  أن  األممية  والبعثة 

إنجازه”.
يشار إلى أن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي تحدث 
بالسالح  النار  يطلقون  ال  “الذين  “الخونة”،  ب�  وصفهم  من  عن 
ونشر  اإلعالمي  والتظليل  بالكلمة  الفتنة  نار  يشعلون  بل  فقط 

خطاب الكراهية”.
أنهم  إلى  الليبي  للجيش  العام  القائد  باسم  المتحدث  ولفت 
يرصدون كل يوم “العشرات من المنشورات الكاذبة واالستفزازية 
المرئية  القنوات  وعلى  المعلومات  فضاء  في  المزيفة  واألخبار 
الوطني  الجيش  سمعة  لتشويه  الثقة  وعدم  الخوف  زرع  بهدف 

الليبي”.

في  األول���ى  للمرة  أم��س،  ألمانيا،  اعترفت 
جماعية”  “إبادة  ارتكبت  بأّنها  تاريخها، 
خالل  ناميبيا،  في  وناما  هيريرو  شعبي  ضّد 
استعمارها هذا البلد قبل أكثر من قرن من الزمن، 
للدولة  تنموية  مساعدات  “تقديم  متعّهدًة 

األفريقية تزيد قيمتها عن مليار يورو”.
ماس  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  وقال 
في بيان، إّنه “اعتباراً من اليوم سنصّنف رسمياً 
اليوم:  منظور  في  عليه  هي  بما  الحوادث  هذه 

إبادة جماعية”.
ألمانيا  ب�”توّصل  بيانه  في  ماس  رّحب  كما 
شاّقة  م��ف��اوض��ات  بعد  ات��ف��اق  إل��ى  وناميبيا 
وتمحورت  سنوات،  خمس  من  أكثر  استمّرت 
حول األحداث التي جرت إّبان االحتالل األلماني 
-1884( أفريقيا  غرب  جنوب  في  الواقع  للبلد 

.”)1915
اآلالف  عشرات  ُقتل  و1908،   1904 وبين 
مذابح  ف��ي  ون��ام��ا  ه��ي��ري��رو  شعبي  أب��ن��اء  م��ن 
العديد  واعتبرها  ألمان  مستوطنون  ارتكبها 
القرن  في  جماعية  إب��ادة  أول  المؤّرخين  من 

العشرين.
“في  إّن��ه  األلماني  ال��وزي��ر  ق��ال  بيانه  وف��ي 
ض���وء ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة واألخ��الق��ي��ة 
أللمانيا، سنطلب الصفح من ناميبيا ومن أحفاد 
الضحايا” على “الفظائع” التي ارتكبت بحّقهم.

بالمعاناة  اعتراف  “بادرة  في  أّنه  وأض��اف 
ألمانيا  ف��إّن  بالضحايا”  لحقت  التي  الهائلة 
عبر  ناميبيا  في  والتنمية  اإلعمار  إعادة  ستدعم 
مشّدداً  يورو”،  مليار   1.1 قيمته  مالي  برنامج 

على  تعويضات  ليست  األم��وال  “هذه  أّن  على 
أساس قانوني”.

ووفقاً لمصادر مّطلعة على المفاوضات التي 
سُيدفع  المبلغ  هذا  فإّن  االتفاق،  هذا  إلى  أفضت 
في  منه  يستفيد  أن  ويجب  عاماً   30 مدى  على 

المقام األول أحفاد هذين الشعبين.
ولسنوات طويلة سّممت الجرائم التي ارتكبت 
خالل فترة االستعمار األلماني لناميبيا العالقات 

بين البلدين.
ض��ّد  ه��ي��ري��رو  ش��ع��ب  ث���ار   1904 وف���ي 
من  هؤالء  حرمهم  بعدما  األلمان  المستوطنين 
أراضيهم وماشيتهم، في تمّرد قتل خالله حوالى 

مئة مستوطن.

إلى  ال��ت��م��ّرد  إخ��م��اد  بمهمة  برلين  وع��ه��دت 
أمر  ال��ذي  تروثا  ف��ون  لوثار  األلماني  الجنرال 
بإبادة المتمّردين. وبعد سنة واحدة تمّرد شعب 

ناما فلقوا المصير نفسه.
وأسفرت هذه المذابح بين 1904 و1908 عن 
مقتل ما ال يقّل عن 60 ألفاً من أبناء شعب هيريرو 

وحوالى 10 آالف من أبناء شعب ناما.
األلمانية  االستعمارية  القوات  واستخدمت 
التمّرد تقنيات إبادة جماعية شملت  إلخماد هذا 
الصحراء  في  والنفي  جماعية  مذابح  ارتكاب 
واألطفال  والنساء  ال��رج��ال  آالف  قضى  حيث 
أشهرها  اعتقال  معسكرات  وإق��ام��ة  عطشاً، 

معسكر “جزيرة القرش”.

ت��ش��ارك ع��ش��رات ال��س��ف��ن وال��غ��واص��ات 
الناتو  حلف  من  العسكريين  وآالف  والطائرات 
المحيط  عبر  تمتّد  كبرى  بحرّية  مناورات  في 
منطقة  على  التركيز  مع  وأوروب���ا،  األطلسي 

البحر األسود عند حدود روسيا.
وأكد الناتو على موقعه الرسمي أن “تمرين 
Steadfast Defender )“المدافع الثابت”( 
الذي يستمر من 12 أيار حتى 22 حزيران يمثل 

أكبر تمرين لحلف شمال األطلسي هذا العام”.
يجري  “التمرين  أن  ال��ح��ل��ف  وأوض����ح 
عربة  و500  طائرة  و60  سفينة   20 بمشاركة 
عسكرية وأكثر من تسعة آالف عسكري من 20 
تهدف  التدريبات  “هذه  أن  إلى  مشيراً  دولة”، 
على  وق��درت��ه  الحلف  استعداد  اختبار  إل��ى 
التحرك عسكرياً، مع نشر قوات في البحر والبر 
ابتداء من أميركا الشمالية ووصوالً إلى منطقة 

البحر األسود وسواحل البرتغال”.

الناتو  رد  “محاكاة  إلى  المناورات  وتهدف 
أعضائه،  م��ن  أي  على  محتمل  هجوم  على 
واختبار قدرة الحلف على نقل قوات من أميركا 
إلى أوروبا، مع إبقاء خطوط اإلمداد مفتوحة”.

بنشر  خ��اص��ة  ال��م��ن��اورات  ه��ذه  وتقضي 
أربعة آالف جندي على أتّم التأهب القتالي في 
رومانيا، ومحاكاة نقل قوات الحلفاء على وجه 

السرعة عبر أوروبا.
مركزين  عبر  ال��م��ن��اورات  تنسيق  يجري 
مدينة  في  أحدهما  الناتو،  لقيادة  جديدين 
نورفولك في والية فيرجينيا األميركية، واآلخر 

في مدينة أولم األلمانّية.
وتشارك في المناورات خاصة أحدث حاملة 
“الملكة  البريطاني  األس��ط��ول  ف��ي  ط��ائ��رات 
األول��ى  رحلتها  حالياً  تنفذ  التي  إليزابيث” 
“إف- طراز  من  طائرة   18 متنها  على  وتحمل 

.”35

ال���ع���ام ل��ل��ن��ات��و، ينس  وص�����ّرح األم���ي���ن 
ستولتنبرغ، أول أمس، خالل زيارة إلى حاملة 
بأن  البرتغال،  سواحل  قبالة  هذه  الطائرات 
طائرات  حاملة  أول  تعد  إليزابيث  “الملكة 
طائرات  لحمل  مخصصة  العالم  مستوى  على 
“إنها  مضيفاً:  الخامس”،  الجيل  من  حربية 
تقل عناصر لقوات المارينز األميركية وتحميها 
المحيط  إلى  تتوجه  وهي  هولندية،  فرقاطة 
أوروبا  بين  للتعاون  جيد  مثال  إنه  الهادئ.. 

وأميركا الشمالية من أجل أمنهما الجماعي”.
تعكس  “التدريبات  أن  ستولتنبرغ  وتابع 
المنطقة  في  والدفاع  ال��ردع  في  الحلف  حزم 
اليورو - أطلسية” وتبعث رسالة مهمة إلى أي 

خصم محتمل مفادها أن الناتو جاهز”.
وتأتي هذه التدريبات على خلفّية التوترات 

المتزايدة بين الناتو وروسيا.

�عتر�ف �ألمانيا بارتكاب »�إبادة جماعّية« في ناميبيا 

وتتعّهد بدعم �إعادة �لإعمار فيها

مناور�ت بحرّية كبرى للناتو في �أوروبا 

الختبار ��ستعد�د �لحلف وقدرته على �لتحّرك ع�سكريًا

 رو�سيا تك�سف �سبب طرد بارجة

حربّية �أميركّية وتعتبر خليج

 

بطر�س �لأكبر جزء�ً من �أر��سيها 

أكد قائد حرس الحدود الروسي أن “الخليج الذي يحمل اسم القيصر 
الروسي بطرس األكبر جزء من أراضي روسيا”.

ولذلك أقدمت إحدى قطع األسطول الحربي الروسي على طرد بارجة 
حربية أميركية دخلت إليه.

أن  الروسي،  الحدود  حرس  قائد  كوليشوف،  فالديمير  الجنرال  وذكر 
المدمرة  2020 عندما توغلت  الثاني من عام  “الحادث وقع في تشرين 
األميركية )جون ماكين( لمسافة 2 كلم في خليج بطرس األكبر، منتهكًة 
روسية  عسكرية  سفينة  لها  فتصدت  الروسية  اإلقليمية  المياه  حرمة 

لتطردها من المياه الروسية”.
للواليات  احتجاجاً  قدمت  قد  حينها  كانت  الروسية  الخارجية  وزارة 
الحدود  األميركية  ماكين”  “جون  مدمرة  انتهاك  محاولة  على  المتحدة 

الروسية وعّدته “استفزازاً سافراً”.
وعللت قيادة األسطول األميركي السابع في وقت الحق دخول المدمرة 
التابعة لها إلى خليج بطرس األكبر بأنهم “ال يعتبرون هذه المياه مياهاً 

روسية”.
وخليج بطرس األكبر هو أكبر خليج في بحر اليابان يقع عند شواطئ 
روسيا. ومنحه مجلس وزراء االتحاد السوفياتي لقب الخليج التاريخي 

في عام 1957.

تعطيل �سفينة حاويات في قناة �ل�سوي�س

مصادر  وكشفت  أمس،  السويس  قناة  في  حاويات  سفينة  تعّطلت 
ألعطال  تعّرضت   Maersk Emerald “سفينة  أن  السويس  قناة  في 
أن  إلى  مشيرة  جنوباً”،  مرورها  خالل  اإلسماعيلية،  قرب  المحّرك  في 
على  تأثير  أي  دون  من  الترميم  أعمال  إلجراء  ُقطرت  المعطلة  “السفينة 

المالحة عبر القناة”.
وأكدت شركة Leth للتوكيالت المالحّية أن “المالحة في القناة كانت 

طبيعية بعد قطر السفينة”.
غيفن”  “إيفر  الحاويات  سفينة  جنوح  حادثة  أسفرت  أن  وسبق 
أيام  ستة  لمدة  السويس  بقناة  عبر  المالحة  حركة  تعليق  عن  الضخمة 

في آذار الماضي، ما جلب خسائر تقدر ب�916 مليون دوالر.

كريستوفر  المستقل،  البريطاني  المستشار  ق��ال 
سمح  جونسون  بوريس  ال��وزراء  “رئيس  إن  غيدت، 
من  مزيد  دون  من  شقته  بتجديد  حكيم  غير  بشكل 

الدراسة الصارمة لكيفية تمويل أشغال الترميم”.
وجاء في تقرير أعّده غيدت أن “رئيس الوزراء سمح، 
داونينغ  شقة  بتجديد  نظري،  وجهة  من  حكمة  بغير 
ستريت من دون مزيد من االهتمام بكيفية تمويل ذلك”.
ح��زب  م��ن  المانحين  “أحد  أن  ال��ت��ق��ري��ر  ووج���د 
التجديد،  تكاليف  لبعض  فاتورة  سدد  قد  المحافظين 
ما  بذلك،  علم  على  يكن  لم  جونسون  أن  أضاف  لكنه 

يشير إلى عدم وجود أي تضارب في المصالح”.
مخالفات  ارتكب  قد  “يكون  أن  نفى  جونسون  وكان 
في أعمال تجديد شقته في داونينغ ستريت”، الفتاً إلى 
لم  لكنه  الشقة،  تجديد  تكاليف  شخصياً  “تحمل  أنه 

يوضح إن كان قد فعل ذلك منذ البداية”.
تجديد  “أعمال  إن  بريطانية  إعالم  وسائل  وقالت 
الشقة التي يشغلها جونسون في داونينغ ستريت مع 
خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلفت نحو 200 ألف 
من  أكثر  أي  دوالر(،  ألف   280 )نحو  إسترليني  جنيه 

المبلغ المخصص لرئيس الوزراء من األموال العامة”.

الجيش  جنراالت  من  ع��دد  ق��ّدم 
إلى  مبادرة  المتقاعدين  التونسي 
إياه  مطالبين  سعيد  قيس  الرئيس 
ب�”إعادة البالد إلى المسار الصحيح 

وتجنيبها ما ال ُتحمد عقباه”.
الرئيس  على  اقترحت  المبادرة 
تجميعي  خطاب  “إلقاء  التونسي 
كل  يحضره  ال��ن��واب  مجلس  ف��ي 
إيقاف  ويعقبه  السياسيين  الفرقاء 
العنف  تبادل  حمالت  لكل  ف��وري 
والتشويه والسباب والتزام الجميع 
المسائل  ف��ي  ال��خ��وض  ت��أج��ي��ل 
السياسية الخالفية حتى التخلّص 
من وباء كورونا واالبتعاد عن شبح 

اإلفالس”.
“التزام  إلى  العسكريون  ودع��ا 
ال��ج��م��ي��ع ب��ت��أج��ي��ل ال��خ��وض في 
إلى  الخالفّية  السياسّية  المسائل 
الكورونا  وب��اء  من  التخلّص  حين 
واالبتعاد عن شبح االفالس، وتقديم 

جهود  بتجميع  المهّم،  على  األه��ّم 
الجميع وتركيزها كلّها على مقاومة 
حياة  وحماية  الفّتاك  الوباء  ه��ذا 
البالد  وإنقاذ  جهة،  من  المواطنين 
االقتصاد  خبراء  ي��راه  إف��الس  من 

شبه مؤّكد”.
وذكروا أّن “تونس تعيش مرحلة 
وما  تاريخها،  من  هاّمة  انتقالّية 
تحّقق ال زال دون المأمول ويتطلّب 
تعديالت وُمَراجعات قد تتكّرر وهو 
أمر طبيعي وال مناّص منه، والمهّم 

هو الّثبات واإلصالح التدريجي”.
مضمون  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق  وف���ي 
الرسالة، قال األمين العام المساعد 
للشغل  التونسي  العام  باالتحاد 
“تدّخل ضباط  إّن  الطاهري  سامي 
أن  لكن  محمود،  للنصح  متقاعدين 
الجيش  لتوريط  مقدمة  ذلك  يكون 
للتموقع  ل��ض��ب��اط  ال��ت��س��وي��ق  أو 
للحيرة..  مثير  فاألمر  السياسي 

اكتفي بهذا..”.

تقرير يك�سف ��ستخد�م جون�سون
�أمو�اًل ب�سكل غير حكيم

جنر�الت تون�سّيون متقاعدون
يطالبون باإعادة �لبالد �إلى �لم�سار �ل�سحيح
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QGƒæ°ùdG ΩÓch ó q«°ùdG ádOÉ©e

 w��« W�ËUIL�« …œUO� u�� —UB�_« h�A� ‰ö��ô« ÊUO� l� Ÿ«dB�« w� WÒO��—U� WD�� q� w� UL� ≠
 »uF� sO� Òw��—U��« „U���ô« «cN� W�œUOI�« UN�ÒOK�√ s� dO�F��« w� tK�«dB� s�� bO��« Ÿb�� ‰«e� ô
 w� W�ËUIL�« UN�{U� WK�U� »d� W�u� bF� …ÒdL�« Ác� tK�«dB� bO��« Ãd� ¨‰ö��ô« ÊUO�Ë WIDML�«
 ¨48  ÂU� WK��L�« w{«—_«Ë ”bI�«Ë WO�dG�« WHC�« w� wMOD�KH�« VFA�« W{UH��« UNF�Ë sOD�K�

ÆŸ«dBK� …b�b� W�œUF� bO��« r�—Ë ¨»d� ÷u�� t�ÒOK�√Ë ÊUOJ�« W�O� U�UI� d�¬ UN�ö�  d��
 ÁU��  W�ËUIL�«   U�d�   UO�ËR��  w�  ÒwM�u�«  sO�  œËb��«  r�d�  qBÒ��  ‰«R�  „UM�  ÊU�  ÎULz«œ  ≠
 s� d��√ ÊUOJ�« l� WN�«uL�U� Æ»«u� ÊËœ s� ‰«R��« wI�Ë ¨WFL��� UNMO� „d�AL�« Òw�uI�«Ë ¨U�bK�
 lOD��� ô W�ËUIL�«  U�uJ�Ë Èu� ÊS� q�UIL�U�Ë Æt��ËUI�Ë wMOD�KH�« VFA�«  U�UJ�≈Ë  «—b� r��
 w�  W�ËUILK�  ÍuMFL�«  r�b�U�  ¡UH��ô«  W�dE�  Ê√  UL�Ë  ¨UNK�  sOD�K�  »d�  ¡U��√  UN�uF�  qÒL��  Ê√
 ¨W�œUFL�« r�dO� bO��« ¡U� b�Ë ¨qOI� qL� WK�UA�« »d��« W�dE� ÊS� ¨WO�ËR�L�« s� q ÒBM� sOD�K�
 U� q�L� ¨tzUI�� ÎU�œu�Ë Î«b�bN� UNO� t�L�e� qJA� ÊUOJK� W�œu�Ë W�UJ� w� lI� ”bI�« Ê√ UN�uLC�Ë
 ¨WÒOLOK�≈ WÒO�ËR�� ”bI�« W�œUF� ÊuJ� Ê√ `O�� U� ¨WIDML�« »uFA� W�bzUI�Ë W�œu�Ë WOC� q�L�
  U�uJ�Ë  U�d� t�ÒbI� Ê√ sJL� U� dO� ”bI�« q�√ s� WN�«uL�« qF�� ¨ UÒO�ËR�L�« b�b��� ÎUO�U�
 ‰Ëœ  w�  b�√  UN�O�dA�  W�œU�L�«  lOD���  ô  WÒO�ËR�L�  Â«e��«Ë  ¨sOD�K�  q�√  s�  W�dFLK�  W�ËUIL�«

ÆUNO� W�ËUIL�«  U�d�Ë UN�uF�Ë ‰Ëb�« Ác� …—b� ‚uH� ÎöL� UN�O�ËR�� qÒL�� —U���«Ë ¨WIDML�«
 s�  tMÒLC�  U�Ë  ¨—«uM��«  vO��  ¨…e�  w�  ”UL�  W�d�  bzU�  Âö�  ¡U�  tK�«dB�  bO��«  Âö�  bF�  ≠
 Ê≈ ‰uIO� W�ËUIL�« —u��Ë ÊUM�� w� W�ËUIL�«Ë sOD�K� w� W�ËUIL�« sO� q�UJ��« Èu��� vK� bO�Q�
 W�ËUIL�«  —u��  ÷uN�  Ê≈Ë  ¨‰u�_«  WK�d�  w�  √b�  ‰ö��ô«  ÊUO�  Ê≈Ë  ¨…b�b�  WK�d�  XK�œ  WIDML�«
 d�d���« —UO� lC� qF� jD�Ë …—œU�� dBM� v�« ‰ Òu���U� √b� q� ¨Ÿœ— q�U� œd�� bF� r� t�Ò�“uN�Ë

ÆW�ËUD�« vK�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 ÊËUFL�«Ë  t�UL��«  ‰ö�  qO�U�  UNM�  dÒ��  w��«
 ‰ËR��Ë  w�UOM�«  fK�L�«  fOzd�  w�UO��«
 oO�Ë  tK�«  »e??�  w�  oO�M��«Ë  ◊U??�??�—ô«  …b??�Ë
 ¡b�K�  Ì·U??�  qJA�  Íd�  WK��√  vK�  VO��  ¨UH�
 ÊU���« t??�«u??�  Íc???�«  ¨Íd??�d??�??�«  l??� —«u??�??�U??�
 pOJA�  q�  w�  W�uJ��«  qOJA��  t��b�   U��≈
 ¨nO�Q��U�  Î U??�b??�  dO��«  vK�  t??�—b??I??�  t�uB�
 W�œuF�  »U??�??�√  s??�  Î U�uKF�   U??�  UL�  Î U??�ö??D??�«
 U�dO�Q�  q??�_«  vK�  Ë√  ¨U�œu�Ë  Íd�d��«  dJMÔ�
 fOz—  o??�d??�  Ê≈  —œU??B??L??�«  ‰u??I??�Ë  ÆÁ—«d???�  vK�
 »e�Ë  q??�√  W�d�  wzUM�  s�  dE�M�  W�—uNL��«
 WO�ËR��  s�  »ÒdN�  «–≈  Íd�d��«  s�  Î UH�u�  tK�«
 dO�u�  Òr�  U�bF�  ¨…b�b�  lz«—c�  W�uJ��«  nO�Q�

ÆWLzUI�« bIF�« q�� d�UM� s� wHJ� U�

  U�U���ô«  w??�  b??�_«  —U??A??�  fOzd�«  “u??�  w??I??�Ë
 U�Ë  W�u���  dO�   «u??�√  W��M�  W�—u��«  WO�Uzd�«
 W�—u��«  UE�U�L�« nK��� XÒL�  ôUH��« s� UNI�«—
 WO�UO�  UO�«b� s� UN� UL� wLOK�ù« bNAL�« WN�«Ë w�
 ¨ÊUM�� UNM�Ë ¨UN� Ò�d� WIDML�«Ë ÒÍ—u��« Èu��L�« vK�
 w�UOM�«  fK�L�«  fOz—  w�U��  ZzU��  dE�M�  Íc??�«
 ÈuI�«  s�  r�b�  W�uJ��«  nO�Q�  j�  vK�  Íd�  tO��

ÆW�U�  WO�UO��«
 w�UN��«   UO�d�  s??�  ÎöO�  b??�_«  fOzd�«  vIK�Ë
 fK�L�«  fOz—  s??�Ë  Íd??�  tO��  fOzd�«  s�  U??�“d??�√
 VzUM�«  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  w�  vK�_«

ÆÊ«œd� bF�√
 W��UML�  b�_«  fOzd�«  ÎU�MN�  Íd�  fOzd�«  ‚d�√Ë
 W�ôu�Ë  W�—u��«  W�—uNL�K�  ÎU�Oz—  W�U���«  …œU??�≈

Æ…b�b� WO�Uz—
∫Íd� fOzd�« WO�d� w� ¡U�Ë

 W�—u��«  WO�dF�«  W�—uNL��«  fOz—  W�U��  bO��«ò
 …œU�≈ W��UML� w�bF�Ô� ÆÂd��L�« b�_« —UA� —u��b�«
 WF�«u�« t�I� b�b�� ¨oOIA�« Í—u��« w�dF�« VFA�«
 s� t Ò�u�√ ÊQ� W�—u��« WO�dF�« W�—uNL�K� ÎU�Oz— rJ�
 oO�u��U� rJ�  UOM�_« ‚b�√Ë w�UN��« Òd�Q� rJ�œUO�
 u��   U��R�Ë  ÎU�F�Ë  ÎUAO�  ÎU�—u�  …œUOI�  œ«b��«Ë
 «uK ÒCH�Ë  —«dI��ô«Ë  …b�u�«Ë  …uI�«Ë  WFML�«  s�  b�e�

Æåd�bI��«Ë Â«d��ô« h�U� ‰u�I�
 »e��«  w�  vK�_«  fK�L�«  fOz—  b??�√  ¨t�N�  s�
 w�  Ê«œd�  bF�√  VzUM�«  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«
 …—Ëb�  t�U���U�  ÎU�MN�  ¨b??�_«  —UA�  fOzdK�  t�O�d�
 ‚UI���ô«  “U��≈  l�ò  ∫UNO�  ¡U??�Ë  Æ…b�b�  WO�Uz—
 Êu�—u��«  t�  Òe�F�  Î «bNA�  W�—u�  X�Òb�  ¨Í—u��b�«
 w�UF�  q�  s�  dÒ��  Î «bNA�  ¨sO�ËUIL�«Ë  —«d??�_«  q�Ë
 ¨¡U??�u??�«  i��  s??�Ë  ¨W??�«d??J??�«Ë  …œUO��«  sO�UC�Ë
 ¡«u�  qL�Ë  ¨X�«u��«  ÊU�  ¨ŸU��  VK�  ¨rOJ�  bzUI�
 sO�—u��«  W�«d�  s�Ë  ÎUF�u�Ë  Î «—Ëœ  W�—u�  s�  ŸU�b�«

ÆårN�Òe�Ë
 ozUI�  Í—u��b�«  ‚UI���ô«  v�—√  bI�ò  ∫·U{√
 ¨ «d�«RL�«  vK� WÒOB� W�—u� ÒÊ√  w�Ë ¨W��«— W��U�
 ôË  ¨WO�uJ�«  WO�U�—ù«  »Ëd��«  WN�«uL�  d�JM�  ô
 ‰u�  Òn�K�  VFA�«  Ê√Ë  ¨r�U�  —UB�  ÂU??�√  l�«d��
 …œ«—ùU�  ¨t�U�UM�Ë  t�«—UO�  w�  wCL�  ¨tAO�Ë  ÁbzU�
 WFKI�«  ¨W�—u�  vI���  ¨WKO�_«  n�«uL�«Ë  W�öB�«Ë
 e�  qzu�Ë  —U??�œ“«Ë  —«dI��«  W�«Ë  ¨W�ËUIL�«  WO�uI�«

ÆåW�«d�Ë
 ÎU�U��  UO�C� W�—u� X�Òb�  bI�ò ∫Ê«œd� l�U�Ë
 —«d�_«  ¡«bNA�«  X�Òb�Ë  ¨œu�u�«Ë  dOBL�«  „—UF�  w�
 ∫sOO�U�—ù«  vK�  dBM�«  WÒII��  —U��Ë  Òe??�  sO�«d�
 s�  X�Òb�  UL�  W�—u�Ë  Æs�cÒHM�Ë  sOL�«œË  sODD��
 t�U�—Ë  »U??�—ù«  vK�  dB�M�  r�  ¨¡«bN�Ë   UO�C�
 Î«d�R� Î «—ËœË ÎU�“«Ë Î «—uC� U�œuLB� X�—√ q� ¨V���

  Æår�UF�«Ë WIDML�«  ôœUF� q� w� WL�U� …u�Ë
 WO�FA�«  W�d��_«  ÁcN� rJ�œUO� »U���«  Ê≈ò ∫‰U�Ë
 Í—u��«  VFA�«  Ê√  vK� l�U� qO�œ u� UL�≈  WF�U��«
 sL�RL�«  s Ó�Ë  UOKF�«  W�—u�  W�KB�  sLJ�  s�√  ·dF�
 —œUI�«Ë  UNO{«—√  …b??�ËË  UNz«bN�  ¡U??�œ  vK�Ë  UNOK�
 t�LK� ‰U� Íc�« VFA�« …œ«—S� W�—u� ¡«b�√ lH� vK�

ÆåÂb�«Ë d���U�
 w�UN��« ‚b�√ fOzd�« …œUO� U� rJ�ò ∫Ê«œd� r��Ë
 UNO� ÊuKLJ��� ¨…b�b� WO�Uz— …—Ëb� rJ�U���« …œU�S�
 ¨W� ËUIL�«  ¨W�uI�«  ¨…œÒb��L�«  …b Ò�uL�«  W�Ëb�«  …dO��
 a�—U��«  vK�  W��U��«  UN�uI�Ë  U�œu�Ë  ÷dH�  w��«
 W�—u�  X�Òb�  bI�  ∫ÎözU�  l�U�Ë  Æåq�I��L�«Ë  d{U��«Ë
 X�b�Ë ¨œu�u�«Ë dOBL�« „—UF� w� ÎU�U��  UO�C�
 vK�  dBM�«  WÒII��  —U��Ë  Òe�  sO�«d�  —«d??�_«  ¡«bNA�«
 UL�  W�—u�Ë  Æs�cÒHM�Ë  sOL�«œË  sODD��  ∫sOO�U�—ù«
 »U�—ù«  vK�  dB�M�  r�  ¨¡«bN�Ë   UO�C�  s�  X�b�
 ÎU??�“«Ë  Î «—uC�  U�œuLB�  X??�—√  q�  ¨V���  t�U�—Ë
 WIDML�«   ôœUF�  q�  w�  WL�U�  …u??�Ë  Î «d�R�  Î «—ËœË

Æår�UF�«Ë
 vK�  Íd??�  fOzd�«  w�U��  XOI�  p??�–  ÊuC�  w�

 V�d��Ë  ÒwL�d�«  ÂUL��ô«  …d??z«œ  w�  Òw�uJ��«  j��«
 W�œUB��ô«   U�UDI�«  W??�U??�Ë  WO�FA�«  ◊U???�Ë_«
 nO�Q��  œuN��«  Ác�  WÒO�ULF�«Ë  WÒO�B�«Ë  W�—U���«Ë
 ULO� ô ¨—UON�ô« s� bK��«Ë  U�UDI�«  Ác� cIM� W�uJ�
 W??�“_«  q�  w�  w??z«Ëb??�«Ë  wzUHA��ô«  bOFB�«  vK�
 sO� q�U��« ·ö��«Ë ŸUDI�« «c� »dC� w��« …œU��«
 t�Q� Õu{u� sK�√ Íc�« ÊUM�� ·dB�Ë W�B�« …—«“Ë
 s�  wz«Ëb�«  ŸUDI�«   U�U�  q�  r�œ  lOD���  b ÔF�  r�
 V���  wzUHA��ô«Ë  w�B�«  s�_«  œÒbNO�  U�  —ôËb�«

Æå¡UM��«ò —œUB�
 nKJL�«  fOzd�«  …œu??�  Íd�  fOzd�«  dE�M�  ULO�Ë
 V��  s�   ôƒU��  j�Ë   ËdO�  v�≈  Íd�d��«  bF�
 Êö�≈Ë  …b�b�  ÌŸU��  „UM�  UL�U�  …œuF�«  w�  Ád�Q�
 XH�J� ¨W�uJ��« nO�Q�� WO�U��ù« UN�UO� ·«d�_« W�U�
 ◊uD��«  vK�  sOO{UL�«  sO�uO�«  ‰ö??�   ôU??B??�ô«
 ‚uKIK�«Ë  «b�F�  l�  U�—u��  WMO��«  sO�  X�U�  ¨W�U�
 s�  W�UO�  …—uOM��«  œ«R�  fOzd�«  d��  j�u�«  XO�Ë
  b�√Ë  ¨UNO�  Î «“—U�  Î «—Ëœ  p�d�  …—U�  X�F�Ë  Íd�d��«
 ¡UF�—_«  qO�  ¡UI�  ‰uB�  å¡UM��«å?�  WFKD�  —œUB�
 Ê«d�� VzUM�«  d��«  wM�u�«  —UO��«  fOz— sO� fOL��«
 qOK�  s��  wK�  VzUM�«  Íd�  fOzd�«  ÊËUF�Ë  qO�U�
 ÂU�√  bIF�«  qO�c��  fK�L�«  fOz—   U�d�I�  Y��
 qO�U�  sO�  …Òb�   ôUB�«  XKB�  UL�  W�uJ��«  nO�Q�
 tK�«  »e??�  w�  ◊U??�??�—ô«Ë  oO�M��«  …b??�Ë  ‰ËR??�??�Ë
 å¡UM��«å?�  qO�U�  —œUB�   b�√Ë  ÆåUH�  oO�Ë  ÃU��«
 qO�U�  b�√  YO�  ÎUO�U��≈  ÊU�  qOK�  l�  ŸUL��ô«  Ê√
 qON���  Õd�I�  Í√  l�  »ËU���«Ë  ÕUH��ö�  Áœ«bF��«
 W�—u��b�« ‰u�_«Ë …b Ò�uL�« dO�UFL�« w�«dÔ� nO�Q��«

ÆåWO�UO��«   U�“«u��«Ë
 VzUM�«Ë W�—uNL��« fOz— s� »ÒdI� —bB� `{Ë√Ë
 Íd�d��«  —UE��U�  Êu�  fOzd�«ò  Ê√  å¡UM��«å?�  qO�U�
 t�_ ¨ÁUC�I� ¡wA�«  vK� ¡UM�K�  WK�U� WKOJA� r�bI��
 œuL��U�  —«dL��ô«  nKJL�«  fOzd�«  ÊUJ�S�  bF�  r�
 XH�Ë ÆåW�u�H� X�O� t�U�√ WOM�e�«  …bL�U� ¨q�U��«
 —U�� ÂU�√ s�bO�« ·u�J� nI� s� Êu�ò Ê√ v�≈ —bBL�«
 œbB�  u�Ë  nKJL�«  fOzd�«  q��  s�  q�U��«  qODF��«
 WÒO�F�Ë  WÒO�UO�Ë  WÒ�—u��œ   «uD�  v??�≈  ¡u�K�«
 v�Ë_« …uD��«Ë ¨…b�b� W�uJ� nO�Q�� l�bK� W��UH�
 o��  w�UOM�«  fK�L�«  v??�≈  WO�Uzd�«  W�U�d�«  w�
 Ós���  r�  Êu�  fOzd�«ò  Ê√  v�≈  Î «dOA�  Æåt�  Í—u��œ
 vK� t�—b� Âb�Ë WK�ULL�U� tLN�« U�bM� Íd�d��« vK�
 ¨åW�U��«  v��  WK�U�  WKOJA�  ÂÒbIÔ�  r�  t�_  ¨nO�Q��«
 WK�U�  WKOJA�  Íd�d��«  ÂÒb�  q�ò  ∫—bBL�«  ‰Q�  p�c�Ë
 „d�dD��«  Ë√  Íd??�  fOzd�«  UNOK�  lK�√  q??�Ë  øÊuF�
 l�u�  Ê√  Íd�d��«  b�d�  q�Ë  øUNOK�  b�√  Í√  Ë«  w�«d�«

ÆåøWKOJA� nB� vK� Êu�
 vK�  sOIH��  lOL��«  ÊU??�  «–≈ò  ∫—bBL�«  nOC�Ë
 fOzd�  8  Í«  8≠8≠8  …b�U�  o??�Ë  W�uJ��«  l�“u�
 »e��«Ë  ‚UM�UD�«Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«Ë  W�—uNL��«
 q�√  wzUM��  8Ë  tzUHK�Ë  Íd�d�K�  8Ë  ¨w�«d�uL�b�«
 ÊuJ� nOJ� ¨w�uI�«Ë …œdL�« s� ULNzUHK�Ë tK�« »e�Ë
 bO�« l{Ë Íd�d��« œ«—√ «–≈ ô≈ øqDFL�« YK��« ‰U� Êu�
 t�H�  d��F�Ë  s�dO�_«  sOO�O�L�«  s�d�“u�«  vK�
 fO�√  sJ�  ¨jI�  WÒM�K�  fO�Ë  ÊUM��  q�  W�uJ�  fOz—
 o��«  t�Ë  ÊUM��  q�  fOz—  ÎUC�√  W�—uNL��«  fOz—
 ‰œU���«  «cN�  Íd�d��«  q�I�  q�  ø ÒwM�  d�“Ë  WOL���
 ÎULK�  øÁdO�  vK�  ÁdJM�Ë  o��«  «c�  t�HM�  `ML�  Â√
 fOz—  t�uJ�  qDFL�«  YK��«  pKL�  t�H�  Íd�d��«  Ê√
 fOz—Ë  Íd�  fOzd�«  l�  tH�U���Ë  WN�  s�  W�uJ�
 bO�Ë  w??�«d??�??�ô«  f??O??z—Ë  WO��d�  ÊULOK�  …œd??L??�«
 W�uJ��«  n��  s�  tMJL�  U�  ¨WO�U�  WN�  s�  ◊ö�M�

Æåv�œ√ b�� YK��« W�—u� —«d� Í√ qODF�Ë vB�√ b��
 ÊQ�  q�I��L�«  —UO�  Âö�  vK�  —u�cL�«  —bBL�«  Òœ—Ë  
 l� ·bN�Ë W�uJ��« nO�Q�� Î «e�U� fO� Êu� fOzd�«ò
 Íd�d��« ‚bOK�ò ∫‰uI�U� ¨Íd�d��« qOAN� v�≈ qO�U�
 Æj�«u��« lL�O�Ë ‰u�_« o�Ë W�—uNL��« fOz— »U�
 Íc�«  w�UOM�«  fK�L�«  w�  qO�U�  ÂöJ�  —bBL�«  d�–Ë
 W�—uNL��«  fOz—  l�  ÊËUF��«  vK�  Íd�d��«  l Ò��
 w��«  ◊ËdA�U� dO�� Ê√  sJL� ô sJ� ¨W�uJ��«  nO�Q��

ÆåÍd�d��«  UN�dD�
 W�O��  v�≈  UMK�Ë  ‰U�  w�ò  t�√  s�  —bBL�«  —c�Ë
 ·«eM��ô  …—ËUML�«Ë  WK�ULL�«  Íd�d��«  ·b??�  ÊQ??�
 w�  t�UF{≈Ë  —UO��«  »dC�  t�UA�≈Ë  tKODF�Ë  bNF�«
 U�—Ëœ  ¡UG�S�  q�I�  sK�  ¨WK�IL�«  WO�UOM�«   U�U���ô«
 s� W�UI��ô« v�≈ Q�KM� w�U��U�Ë ¨w�UO��« UMF�u�Ë
 “dH� …b�b� WO�UO�   U�U���«  ¡«d�≈Ë w�UOM�«  fK�L�«

ÆåÎ«b�b� ÎUO�UO� ÎUF�«Ë
 å¡UM��«å?�  q�I��L�«  ◊U??�Ë√  œÒb??A??�  q�UIL�«  w??�
  «uD��U�  ÂuI�Ë   ËdO�  v�«  œuFO�  Íd�d��«ò  Ê√
 `�HM�Ë  —ËUA��«Ë  ‘UIMK�  ÒbF���  u??�Ë  W��UML�«
 U�œb�  w��«   UH�«uL�«  l�  o�«u��  Õd�I�  Í√  vK�
 W�uJ�  w�Ë  WO��dH�«  …—œU�L�«  o�Ë  nKJL�«  fOzd�«
  «—«d�  qODF�  Ê_  b�_  q ÒDF�  YK�  ö�Ë  sOO�UB��«
 d�_«  u�Ë WI�U��«  q�«dL�«  v�«  …œuF�«  wMF� W�uJ��«
 `{Ë√  ¨p�–  ‚UO�  w�Ë  ÆåÍd�d��«  t�  q�I�  s�  Íc�«
 r�ò  UM�√  ‘uK�  vHDB�  q�I��L�«  —UO�  fOz—  VzU�

 W�uJ��  »U�c�«  Êu�  fOzd�«  ‰u��  Õu{u�  lL��
 UN�UJ� w� ‰«e� ô —u�_«Ë qDF� YK� ÊËœ s�Ë sOKI���
 mK�� ÊUJ� ô≈Ë ¨Êu� fOzd�« n�«u� w� dOG� ¡w� ôË

Æåt�ö�Ë tIDM� vK� ‰«e� ô Íc�« Íd�d��« UN�
 å¡UM��«ò  ?�  tK�«  »e??�Ë  q�√  wzUM�  —œUB�   b??�√Ë
 …œôu�  …dO�_«  W�dH�«  w�  Íd�  fOzd�«  w�U��  Ê«
 WOK�«b�«  WO�U��ù«   «d�RL�«  d�«u�  q�  w�  W�uJ��«
 vK�  W�u�H�  W�“_U�  ô≈Ë  q�K�  lOL��«  œ«bF��«Ë
  ôUI��«  ‰uB�Ë  Íd�d��«  —«c��U�   ôUL��ô«  W�U�
 Êu�  vK�  p�c�  ·«d??�√  …b??�  s�  »«u??M??�«  fK��  s�
 nK�  ·u�u�«Ë  WO�U��ù«  ¡«u??�_«  nIK�  Íd�d��«Ë

ÆåbK��« –UI�≈Ë UN�U��ù Íd� w�U��
 ÂU??�_«  w�  UO�Ë—  —ËeO�  ◊ö�M�  Ê√  bO�√  ULO�Ë
 w�Ëd�«  n�uL�«  vK�  WFKD�  ◊U�Ë√   —U�√  ¨WK�IL�«
 sOO�UM�K�«  sO�ËR�L�«   U�UL��«  VK�√  w�  X�—U�Ë
 ¨UO�Ë—  v�≈  …dO�_«  WO�UM�K�«   «—U�e�«  ‰ö�  ”Ëd�«Ë
 qOL��  ‰u�  w�UM�K�«  Âö�ù«  w�  t�Ë«b�  Òr�  U�  q�ò  Ê√
 qO�U�  VzUM�«Ë  Êu??�  fOzd�«  ”Ëd??�«  sO�ËR�L�«
 ôË  ‰UO��«  Z��  s�  W�uJ��«  nO�Q�  WK�d�  WO�ËR��
 ô  UO�Ë—ò  Ê√  å¡UM��«å?�  ◊U??�Ë_«   b�√  ÆåUN�  W��
 Íd�d��«  W�Uzd�  W�uJ��«  nO�Q�  WOKLF�  WL�«œ  ‰«e�
 w�UM�K�«  w�UOM�«  fK�L�«  s�  ÎUOL�—  nKJ�  t�√  UL�U�
 p�c�  ¨d�_«  «c�  X��  fK�L�«  w�  qB�  U�  Ê√  ULO�  ô
 …b Ò�uL�«  dO�UFL�«  o�Ë  W�uJ��«  nO�Q�  UO�Ë—  r�b�
 Ê√  ◊U�Ë_«  XHA�Ë  ÆåWO�UM�K�«  W�—u��b�«  ‰u�_«Ë
 qJA� Õd� uJ�u� v�≈ …dO�_« t�—U�“ ‰ö�Ë qO�U�ò
 W�uJ�  nO�Q�  w�  UN�OL�√Ë  dO�UFL�«  Ác�  wKOBH�
 w��«  UN�H�  w�Ë  ¨…UO��«  vK�  –UI�ù«  vK�  …—œU�  W�u�
 Æå…dO�_« w�UOM�« fK�L�« W�K� w� t�LK� w� UN�d�
 q�  ÎU�O�  Êu{dH�  ôò  ◊U�Ë_«  V���  ”Ëd�U�  p�c�
 «uHK�  u�  v��Ë  ÊuO�UM�K�«  tOK�  oH��  U�  ÊuL�b�
  U�U���«  Ác??�Ë  ¨W�uJ��«  nO�Q��  Èd??�√  WOB��
 w��«  WOB�A�«   U??�ö??F??�«  s??�  WKBHM�  W??O??�Ëd??�«
 WO�UM��  WOB��  ÍQ�Ë  qO�U��  Ë√  Íd�d��U�  rND�d�
 UN�U�öF�  oKDM�  ◊U??�Ë_«  V���  UO�Ëd�  ÆåÈd??�√
 q�b��  ôË  w�öI�Ë  wF�«Ë  `{«Ë  oKDM�  s�  UN��ƒ—Ë
 t�H�  X�u�«  w�  UNMJ�  ¨WO�UM�K�«  WOK�«b�«  qO�UH��U�
 WHK��L�«  ·«d??�_«  sO�  dEM�«   UN�Ë  V�dI��  vF��
 ö��  w??M??�_«  Èu��L�«  vK�  d�u�  Í√  lML�  vF��Ë
 s�√  vK�  w�U��U�Ë  ÊUM��  s�√Ë  —«dI��«  vK�  fJFM�

ÆåW�—u� —«dI��«Ë
 fOzd�«  w�U��  w�  iO�_«  jO��«  ÊUO��  v��Ë
 ¡«d� WO�uO�« sOO�UM�K�« …U�UF� dL��� ¨œu�_« s� Íd�
 ŸUDI�«  W�“√  ULO�  ô  W�œUB��ô«Ë  WO�UO��«   U??�“_«
 ÊËe�� Ê√ bO�√ ULO�Ë ¨ U�Ëd�L�«Ë ¡U�dNJ�«Ë w�B�«
 ¨jI� b�«Ë Ÿu��_ wHJ�  U�Ëd�L�«  s� W�UD�«  …—«“Ë
  «œUL��« 4 ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� ‰UL�« d�“Ë l�Ë
 åq�Ë√  “UG�«åË  ‰uOH�«  ¡«dA�  —ôËœ  ÊuOK�  62  WLOI�
 q�d��   «œUL��ô«  Ác??�Ë  ÆÊUM��  ¡U�dN�  W��RL�

ÆUNF�b� wzUNM�« ÒX�K� ÊUM�� ·dB� v�≈ ÎU�U��
 w??�Ë—U??L??�«  „d??�d??D??�??�«  q�I��«  p???�–  Êu??C??�  w??�
 dOH��« ¨w�dJ� w� w�«d�« ”dD� …—UA� —U� ‰UM�œ—UJ�«
 Í—U��  vÒML�Ë  ÆÍ—U??�??�  bO�Ë  ÊUM��  w�  ÍœuF��«
 Í«  vK�  ÊUM��  w�  UOKF�«  WOM�u�«  W�KBL�«  VOKG�ò
 WF�UM�«  ‰uK��«  œU��≈  ÊËœ  ‰u��  W�œd�  W�KB�
 œb�Ë  Æå—U�œ“ô«Ë  s�_«Ë  —«dI��ô«  ÊUM�K�  bOF�  w��«
 s��  vK�  ÿUH��«  …—Ëd??{ò  vK�  w�«d�«  „d�dD��«
 w�  dEM�«  …œU??�≈ò  ÎUOML��  ¨åW�œuF��«  l�   U�öF�«
  U�u�ML�«  d�bB��  oKF��  U�  w�  t�c��«  Íc�«  —«dI�«
 t�«  Í—U��  b�«Ë  ÆåW�œuF��«  v�«  WO�UM�K�«  WO�«—e�«
 –U��«  v�«   œ«  w��«  »U��_«  qO�c�  vK�  qLF�«  Òr��ò

Æå—«dI�« «c�
 ÷U�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  sK�√  ¨d�¬  bOF�  vK�
 —ôËbK� lO�  UOKLF� ÂuIO� Íe�dL�« pM��«ò Ê« W�ö�
 åW�dO�ò  WBM�  vK�  W�—UAL�«  ·—UBLK�  w�dO�_«
 s�  V??K??�Ë  Æb???�«u???�«  —ôËb??K??�  …d??O??�  n???�√  12  dF��
 WBML�« vK�  U�KD�« q� qO���� sO��«d�« sO�—UAL�«
 2  ¡UF�—_«  W�UG�  2021  —U�√  31  sOM�ô«  s�  Î «—U���«
 bM�  »uKDL�«  mK�L�«  b�b��  ◊d??�  ¨2021  Ê«d�e�
 W�u��  r���Ë  ÆÎ «bI�  WO�UM�K�«  …dOK�U�  VKD�«  qO���
 l�b�Ë  Æ2021  Ê«d�e�  3  fOL��«  Âu�   UOKLF�«  Ác�
 ÆÎ «dB�  WK�«dL�«  ·—UBL�«  Èb�  WO�dO�_«   «—ôËb??�«
 vK�  W�U�d�«  WM��  nOKJ�  r??�  t??�«  v??�«  …—U???�ô«  l??�
 rO�UF��« oO�D�� sO�«dB�« Â«e��« s� b�Q�K� ·—UBL�«

ÆåWKB�«  «–
 w{UI�«  ÍeOOL��«  ÂUF�«  w�U�L�«  ‰U??�√  ¨p??�–  v�«
 WD�«u�  ÎU�u�u�  oOK�  w�«—  w�U�L�«  Í—u��«  ÊU��
  ËdO�  w�  ‰Ë_«  oOI���«  w{U�  v�«  ¨W�UF�«  W�UOM�«
 w�  t�U�«  q��  U�bF�  p??�–Ë  «dL�  u�«  q�d�  W�U�ùU�
 UN�ö�  »u���«   U�U�  4   ÒdL��«  W��U�  W�K�
 vK�_« ¡UCI�« fK�� s� W�ÒbIL�« ÈuJA�« WOHK� vK�
 Æ «b�u�  ÊU��  w{UI�«  ÍeOOL��«  ÂUF�«  VzUM�«  ÂU�√
 ÆsOM�ô«  Âu??�  v��  ÎU�u�u�  vI�O�  oOK�  Ê√  bO�√Ë
 sOD�UM�«  s�  œb�  lL��  ‰bF�«  dB�  W�Ë—√   bN�Ë

ÆoOK� l� sOM�UC�L�« sO�U�L�«Ë

 (1¢U áªàJ) ...Égô°üæH πØàëJ ájQƒ°S

 ¨rN�«b�√  oOI���  rN�uG{  ÕU��  s�  ¡ôR??�  ”uH�  w�  Èd??�√  …d??�  ”QO�«  l??�Ë  U�bM�  ≠
 l� UN�—U�Ë W�—u� q�«œ sO�—u��« q�UH� W��� vK� W�œUB��ô« WIzUC�« dO�Q� vK� «uM�«—
 r�d��Ô� s�c�« sOH�uL�« s� ·ôü«  «dA� UNO� „—UA� ¨W��U� W��UM� «uFÒ�u�Ë ¨ U�U���ô«
 WO�Ëœ WKL� VO�Q� `O�� UL� Î U��U�Ë Î U�O�� bNAL�« ÊuJ�Ë ¨W�—UAL�« vK� WÒOHO�u�« rN�U{Ë√
 r�œuN� q� ¡ôR� ‰c� b�Ë ¨sO�—u��« …œ«—≈ s� U�dO�F� W�—œË WO�U���ô« WOKLF�« WO�b� vK�
 w�  p�–  nO�u��  Îö??�√  ¨rN�œuF�  …—œU��  q�  «uKD�Ë  ¨W�—u�  Ã—U??�  sO�“UM�«  ¡UI��  jGCK�
 w��« WÒO�ö�ù«  öL��« «uL ÒE�Ë ¨UN�uÒIK�� w��« WÒO�UL�«  «b�U�L�« ‰ö� s� r�—«dI� „U��ù«
 Œu{d� ÒÍd��«  r�ô«  qJA� Íc�«  Òw�UO��«  q��U�  t�uÒL�� UL�  w�Uzd�«  ‚UI���ô« j�d�
 ‚UI���ô« w� W�—UAL�« s� sO�—u��« lML� …b�b� r�«u� X�U� p�c�Ë ¨rN�ËdA� W�—u�
 sO�—UAL�« s� WO�U�  «—UH��« bNA� oO�u� vK� ÊËd�¬ s�«— ULMO� ¨W�—u��«  «—UH��« w�

ÆrN�U�√ UN��� Òr� «–≈
 p�L� W�—œ Èd�√ …d� dN�√ t�√ u� ¨W�—u� w� WO�Uzd�«  U�U���ô« w� Èd� U� WOL�√ ≠
 ¨÷ËUH�K� Î U�u{u� UNKF�� ÕUL��« i�—Ë ¨W�ËbK� ÍœUO��« bF��« b Ò��� U� qJ� W�—u��« …œUOI�«
 rNH�u� sO�“U�Ë sO�d�G� W�—u� Ã—U� «uL�d�Ë ¨UNK�L� rN�œUO� W�ö� Êu�—u��« v�ô b�Ë
 q�«œ  Êu�—u��«  ÂuIO�  ¨p�–  `O�√  YO�  W�—u��«   «—UH��«  UN�  X ÒB�  w��«  W�—UAL�«  W�U�J�
  U�U���ô«  Âu�  q�u���  ¨ ÒÍœUB��ô«  bOFB�«  vK�  UN�uAOF�  w��«  WIzUC�«  q�  r�—  W�—u�
 …œUOIK� Î U�O���Ë ¨ÍœUO��« bF��« vK� Î «bO�Q�Ë ¨ÍÒb��K� Î «—UN�≈ ‚u��� dO� wM�Ë ”d� v�« WO�Uzd�«
 ÊuHI� «u�U� s�c�« Áu�Ë vK� W�Ëb� WFHB�«  ¡U�� ¨W�U�_« XEH�Ë r�bK� vK� U�uML�z« w��«
 w��« WO�uOKL�« œuA��U� q�uD�«  U�U���ô« Âu� ÊU�Ë ¨bzUJL�« UN� ÊËbOJ�Ë ¨œU�dL�U� W�—u��
 XDI� YO�� ¨UN�U� w��« ozUI��U� V�ö��« r�� Ê√ s� d��√ ¨r�UF�«  UOzUC� q� …—uB�U� UN�KI�
 ‚UI���ô« ⁄«d�≈ vK� Ë√ ÒÍ—u��b�« ⁄«dH�« vK�Ë ¨—UB��«Ë  U�uIF�« vK�  U�U�d�« d�¬ tF�
 W�—u��b�« W�ôu�« …b� w� q�_« vK� W�œU�  «uM� l���Ë ¨ÍœUO��« t�uLC� s� Í—u��b�«
 ¨W�{«u�«  sO�—u��«  W�OA�  l�  q�UF��«  lOL��«  vK�  ÊuJO�  ¨b??�_«  —UA�  fOzdK�  …b�b��«

ÆWÒ�œUO��« X�«u��« vK� W�ËU�L�« i�d� Â“U��«Ë r�U��« rN�œUO� —«d�Ë ¨ŸuC��« i�d�
 ¨W�dJ�F�«   «—UB��ô« Ãu��Ë ‰œUF� —UB��«  WÒ�—u��« WÒO�Uzd�«   U�U���ô« w� Èd� U� ≠
 lzU�u� rOK��K� Î UN�UA� ¨ÂuO�« «c� lzU�Ë t��U� U� ZzU�M� rOK���« ÊuJO� ¨…b�b� WK�d� W�«b�Ë
 s� t��A�Ë TD��Ë ¨UNzUM�√ Íb�Q� U�dOB� V�J� UN�√ W�—u�� V�JO� ¨ÍdJ�F�« Ê«bOL�« t�U� U�

Æ—UB��U� Ë« »d��U� sO�—u��« …œ«—≈ d�� sJL� t�√ sE�

 (1¢U áªàJ) ...ô°üædG ¿ƒª°†e

Thirteenth year /Saturday / 29 May 2021
2021  —U�√  29  Ø  X���«  Ø  …dA�  W��U��«  WM��«

 (1¢U áªàJ) ...ô°üædG ≥«≤ëJ øe

 w��«Ë WÒOKzUBH�« …b�u�«Ë ¨WÒO�UO��« …b�u�«Ë ¨WÒOMOD�KH�« WÒO�«bOL�« …b�u�« w� ÊU� —UB��ô« q�«u� ‰ËQ�
Æ¡«b�_« q�� ¡U�b�_« UN�—«d�Ë UNIL�Ë UN�U��U� XK�–√

 vK�  W�ËUIL�«Ë  WOM�u�«  …b�u�U�  p�L��«  w�  sLJ�   «—UB��«Ë   «“U��≈  s�  oI��  UL�  W�U�_U�  ¨UM�  s�
 qIF�« ÒÊQ� WI� vK� s��Ë ¨œUF�ù« Ë√ ¡UB�ù« oDM� i�—Ë ¨ÈuI�«Ë  UO�O�«d��ô«Ë Èƒd�« sO� q�UJ��« …b�U�
 w� s�U�� Ë√ ·ö� ÒÍ_ ‰uK��«Ë q���« œU��≈ vK� —œU� WI�dF�« WO�UO��«Ë WO�UCM�« W�d���« «– wMOD�KH�«

ÆwMOD�KH�« ÒrN�U� WOMFL�« ÈuI�« Òq� sO� sO�_«Ë ‚œUB�« —«u��« qOFH� d�� dEM�«  UN�Ë
  ôuD�Ë t��ËUI�Ë t�H� vK� bL�F� Ê√ WOL�√ „—œ√ wMOD�KH�« VFA�« ÒÊ√ w� sLJ� —UB��ô« q�«u� w�U�Ë 
 ÊUOJK�  ÊuÒO��—U��«  ÊuL�«b�«  U�œuI�  åWO�UO�   U�u��ò  vK�  Î«b�√  s�«d�  ôË  ¨tzUM�√   UO�C�Ë  t�F�
 sOOMOD�KH�« sO� ŸUI�û� Òô≈ sJ� r� UN�u�ÒbI� w��« W�u���« l�—UA� ÒÊ√ »—U���« W�U�  b Ò�√ Íc�«Ë ¨w�uONB�«
 —b�√ Áƒ«b�√ `�B�Ë wMOD�KH�« VFA�« nFC� v�� b�«u�« VFA�« ¡UM�√ sO�  U�«eM�«Ë ÂU�I�ô« oOI���Ë
 —«u�d�œ s� —«c�� ÆÆÆUNFO�u� v�«  ÊËdDC�  U�UH�«  Ë√  U�bI� v�«  ÊËdDC�  U�«e��«  W Ò�√  s� q ÒBM��«  vK�
 d�u��√ Ø‰ ÒË_« s�dA� dB� bF� dB� t�bN� —«u�d�b� tO�� UM�uH� w� ÎU�«d��« ¡«b�_« t� oI�� w�UO�

Æ1973 ÂU� bO�L�«
 t�bN� Íc�« ¨‚u��L�« dO� ¨wL�UF�«Ë w�ö�ù«Ë w�dF�« w�FA�« ÒbL�« «c� w� u� —UB��ô« q�«u� Y�U�Ë 
 W�ö� ôu�Ë ¨WN� s� Ê«ËbF�« WOA�Ë ôu� oI��� Ê√ t� ÊU� U� Íc�«Ë ¨WO{UL�« ÂU�_« d�� r�UF�«Ë WIDML�«
 ÒqJK�  Â—UB�«  n�uL�U�  XÒK��  U�  ‰Ë√  XÒK��  …b�Ë  w�Ë  ¨wMOD�KH�«  VFA�«  …b??�ËË  wMOD�KH�«  ÂËUIL�«
 sDM�«Ë  —«d�≈Ë  V�UG�«  ÊUOJK�  WL�U�  ”bI�«  —U���«Ë  åÊdI�«  WIH�ò  s�  ¨W{—UF�Ë  WDK�  ¨wMOD�KH�«
 ËbF�« l�  U�uJ��« iF� UN�bI� w��« ålO�D��«  U�UH�«åË ¨Êôu��«Ë —«u�_« vK� åWOKOz«d�ù«ò …œUO��U�

ÆUN�uF� Í√— ·ö�� w�uONB�«
 w� wMOD�KH�« VFA�« n�u� W�ö� vK� jI� d�R� ô WOK�«œ  U�«d� v�≈ wMOD�KH�« nB�« Ã«—b��« ÒÊ≈
 ÒÊ√ ÎU�uB�Ë ¨‚u��L�« dO� wL�UF�«Ë Òw�ö�ù«Ë Òw�dF�« ·UH��ô« «c� vK� ÎUC�√ d�R� q� ¨ U�A�«Ë q�«b�«
 ¡UM�√ Òb{Ë UM�U�bI� Òb{ t�OA�ËË t�O�«Ëb� ”—UL� ‰«“ U� w�uONB�« ËbF�« ÒÊ√Ë …dL��� X�«“ U� W�dFL�«

ÆUM�F�
 bI��√ wMJ� ¨—UB��ô« ¡«—Ë XH�Ë …b�b� Èd�√ q�«u� œu�u� w�«—œ≈ l� ¨W�ö��« q�«uF�« ÁcN� Êü« wH��√
 ULÒO� ô ¨»uF�Ë V�M� UM�UN� “d�√ s� ÂuO�« vI�� UNMOB�� vK� qLF�«Ë d�UMF�« Ác� “«d�≈ vK� eO�d��« ÒÊ√
 WOMOD�KH�« W�ËUIL�« ÒÊ√åË ¨å…uI�« dOG� Òœd��Ô� ô …uI�U� c�√ U�ò Ê√ Î «bO� „—œ√ Íc�« rOEF�« wMOD�KH�« VFA�«
 WO�uI�«  W�d�K�  l�U��«  e�d�«Ë  d�c�«  b�U��«  rO�eK�  ÊU��uI�  UL�U�K�Ë  ¨ådB�M�Ë  vI���Ë  vI���   b�Ë
 sOD�KH� ¨åUM�œUF� s� ÍœUF�Ë UM�œUB� s� ‚œUB�ò ∫ÎUC�√ ‰U� Íc�«Ë d�UM�« b�� ‰UL� …d�UFL�« WO�dF�«

ÆåÒe��« UNM� bF��« s�Ë ¨Òe��« UNM� »d��« s� WOC�ò ÂU�_« UM�LÒK� UL�

º«¶©dG QÉ°üàf’G Gòg Éæd ∑hôÑe
ºdÉ©dGh áeC’G QGôMCG qπµdh

* s��L�« »UN� ‰UL� Æœ ˝
¨Ú¡U�ƒd�« s� vK�√ ÔÁUM����«

 Ú¡UL��« s� Ìd�Q� ÔÁUM����«
Î«e�—Ë ÎULO�“ Î «bzU�

Ú¡UDFK�Ë …œUO�K� W�ËUILK� W�«dJK� Ú¡U�uK�
v�d��«Ë ¡«bNA�« l� ÔVFA�« ÓV���U�

U�U�—u�� Î «—UB��« Ú¡U�b�U�
WIOI�K�Ë =o�K�Ë

Ú¡«b�_« vK� »d��« w�
 u�  rOEF�«  bzUI�«  «cN�  …b�b�  W�—u��œ  W�ôu�  ‚u��L�«  dO�  w�FA�«  w�«dIL�b�«  »U���ô«  ÒÊ«
 vK� ULÒO� ô ¨r�UF�«Ë WIDML�«  w� rN�«Ëœ√Ë rNzUHK�Ë WM�UNB�« ¡«b�_« Áu�Ë vK� Î«b� W�u� WFH�
 ÀU��_« e�«d�Ë WOM�_«Ë W�dJ�F�«Ë WO�UO��« rN�U��R� lOL� w� sOO�dO�_« åsO�ËR�L�«ò Áu�Ë

ÆÆÆWOzU�b�«Ë WO�ö�ù« WO�uONB�« ≠ WO�dO�_«  öO�—UJ�« v�M� Ê√ ÊËœ rN� WI�KL�«
 w� WOKBH� WD�� u� Í—u��« Í—u��b�« wM�u�« w�Uzd�« ‚UI���ù« ÒÊS� ¨WO�UH�Ë Õu{Ë qJ�
 q{UML�«  fOzd�«  tM�d� w� a�UA�«  bzUIK�  dO�J�«  dBM�«  Êö�S� WIDML�«Ë W�—u�� d�UFL�«  a�—U��«

ÆÆ ¡UHK�K�Ë sO�ËUILK�Ë W�O���« U�U�—u��Ë ÁU�—Ë tK�« ÁUL� b�_« k�U� —UA� —u��b�« qD��«
Æ rOEF�« —UB��ô« «c� r�UF�«Ë W�_« —«d�√ ÒqJ�Ë UM� „Ëd�� n�√Ë 

w�UO��« ŸUL��ô« rK� w� Y�U�Ë w�ö�≈*

 W??O??�—U??�??�«  …—«“Ë   d??A??�
 ÎUOL�—  ÎU�UO�  ¨f??�√  ¨WO�Ëd�«
 Í—u��« fOzd�« “u� Ê√ tO�  b�√
  U??�U??�??�??�ô« w??� b???�_« —U??A??�

ÆÎUI�U� ÊU� …dO�_« WO�Uzd�«
 W??O??�—U??�??�« ÊU??O??� b???�√ U??L??�
 Ê√  b??�_  o��  ô  t??�√  W??O??�Ëd??�«
 X��Ë v�� sO�—u��« vK� wKL�
 «u���M�  Ê√  wG�M�  ·Ëd??�  W??�√
 Ê√  v??�≈  ÎU??�??�ô  ¨rN��Ëb�  ÎU�Oz—
 w� …dO�_« WO�Uzd�«  U�U���ô«
 e�eF�  u��  WLN�  …uD�  W�—u�

ÆwK�«b�« U�—«dI��«
 ¡U�  Òw�Ëd�«  n�uL�«  ‰u�Ë
 q�«u��  U??O??�Ë—ò  ∫ÊUO��«  w�
 W�ö�Ë  ‰öI��«Ë  …œUO�  r�œ
 w�  b�U���Ë  W�—u�  w??{«—√

ÆåŸ«dB�«  UO�«b� vK� ¡UCI�«
 `{Ë√ w�dG�« n�uL�« ‰u�Ë
 s�  œb??�   U��dB�ò  ∫ÊU??O??�??�«
 WO�d� Âb� ‰u� WÒO�dG�« ‰Ëb�«
 jG{  W�—u�  w�   U�U���ô«
 W�ËU��Ë  o??A??�œ  vK�  Œ—U???�

ÆåWOK�«b�« ÊËRA�« w� q�b�K�
 —UA�  Í—u��«  fOzd�«  “U??�Ë
 …b�b�  WO�Uz—  W??�ôu??�  b???�_«
 W�L�«  w�  95.1  vK�  “U�  U�bF�
 w��« ZzU�M�« V��  «u�_« s�
 VFA�«  fK��  fOz—  UNMK�√

Æ⁄U�� ÁœuL�
 bL�√ œuL�� `�dL�« qB�Ë
 276Ë  ÎU??H??�√  470  vK�  ¨w??�d??�
 W�L�«  w??�  3.3  W��M�  ÎU??�u??�

 b��  ÂuK�  tK�«  b��  `�dL�«Ë
 Î̈U�u� 968Ë ÎUH�√ 213 vK� tK�«
 s�  W??�??L??�«  w??�  1.5  W??�??�??M??�Ë
 X�—U�  w��«   «u??�_«  ŸuL��
 œb??F??�«  m??K??�  –≈  X??�u??B??�??�«  w??�

 W�—u� q�«œ sO��UMK� w�UL�ù«
Æ 18107108 UN�—U�Ë

 …b�  Í—u��«  —u��b�«  œb��Ë
  «uM�  l���  WO�Uzd�«  W�ôu�«

ÆW�œöO�

 w�d�  œuL��  `�dL�«  ‰U??�Ë
 VFA�«  …œ«—≈  Âd??�??�??�  s??�??�ò
 bL�  b??�_«  fOzd�«Ë  Í—u��«
 Ê«ËbF�«  s�   «uM�  10  ‰ö??�
ÆåW�—u� vK� w�U�—ù«Ë w�dG�«

 ÂuK� tK�« b�� `�dL�« Á—Ëb�
 “uH�«  vK�  b??�_«  QM�  tK�«  b��
 ÷«d��« Í√ UM�b� b�u� ôò ∫‰U�Ë
 s��Ë UN�zU��Ë  U�U���ô« vK�

ÆåÍ—u��« VFA�« —UO� l�

º¡àdhód kÉ°ù«FQ GƒÑîàæj ¿CG »¨Ñæj ±hôX ájCG âëJh ≈àe ø«jQƒ°ùdG ≈∏Y »∏ª oj ¿CG óMC’ q≥ëj ’

áq«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G »a kÉ≤MÉ°S ¿Éc ó°SC’G Rƒa :ƒµ°Sƒe



7ريا�سة / ت�سلية
ا�ستباكات في البرتغال بين جماهير ال�سيتي وت�سيل�سي!

زّيا�ش ومحرز هل يكرران ما �سبقهما اإليه ماجر و�سالح؟

الأدوار الإق�سائية لدوري ال�سّلة الأميركي للمحترفين

الليكرز يتقّدم على �سنز وباك�ش يقترب من التاأهل 

جماهير  بين  ح���ادة  اشتباكات  اندلعت 
سيتي  مانشستر  اإلنكليزيين،  الفريقين 
وتشيلسي، في شوارع مدينة بورتو البرتغالية، 
عشية نهائي دوري أبطال أوروبا، بينهما مساء 

اليوم السبت، على ملعب »دراغاو«. 
وان��ت��ش��رت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ع��ل��ى م��واق��ع 
التواصل االجتماعي، الشتباكات بين مشجعي 
بورتو،  مدينة  شوارع  في  وتشيلسي  السيتي 
وبالتحديد في منتجع »ألبوفيرا« حيث يتواجد 

معظم المشجعين اإلنكليز. 
من  العناصر  وبعض  الشرطة  وتدخلت 
االشتباكات  فض  أجل  من  البرتغالي  الجيش 
التقارير  بحسب  اإلنكليزية  الجماهير  بين 

البرتغالية واإلنجليزية. 
البريطانية،  ميل«  »دايلي  صحيفة  وقالت 
إّن أعمال الشغب بدأت بعد خسارة مانشستر 
بركالت  اإلس��ب��ان��ي  ف��ي��اري��ال  أم���ام  يونايتد 
الماضي،  األربعاء  يوم   ،)10-11( الترجيح 
في نهائي الدوري األوروبي، واحتفال جماهير 

الغريم سيتي بالنتيجة. 
المباراة  بلغ  سيتي  مانشستر  أّن  يذكر 
القدم  لكرة  أوروب���ا  أب��ط��ال  ل���دوري  النهائية 
س��ان  ب��اري��س  ف��ري��ق  ح��س��اب  2021،على 
في   )1-2( ذه��اب��اً  عليه  ب��ف��وزه  ج��ي��رم��ان، 
بينما  مانشستر،  في   )0-2( وإيابا  باريس، 
تأهل تشيلسي إلى نهائي »التشامبيونز ليغ«، 
على حساب ريال مدريد، بمجموع المباراتين، 
العاصمة  في   )1-1( ذه��اب��اً  التعادل  عقب 
إياباً  اإلنجليزي  الفريق  فوز  ثم  ومن  مدريد، 

)2-0( في العاصمة لندن.

تشيلسي،  نجم  أم��ام  سانحة  الفرصة  ستكون 
سيتي،  مانشستر  وجناح  زياش،  حكيم  المغربي 
ال��ج��زائ��ري ري���اض م��ح��رز، ل��ت��ك��رار إن��ج��از عربي 
دوري  نهائي  في  فريقيهما  يلتقي  عندما  تاريخي، 
أن  المنتظر  وم��ن  السبت.  ال��ي��وم  أوروب���ا،  أب��ط��ال 
حين  في  »السيتي«،  مع  أساسياً  محرز  يشارك 
البداية  من  زي��اش  مشاركة  حول  الشكوك  تحوم 

ببعض  سيحظى  األرجح  على  ولكنه  »البلوز«،  مع 
الدقائق في المباراة. 

معاً،  هما  أو  زي��اش،  أو  محرز  نجاح  ح��ال  وف��ي 
اإلنجاز  فسيكرران  الغد،  مباراة  في  التسجيل  في 
التاريخي، الذي حققه الثنائي الجزائري رابح ماجر، 
والمصري محمد صالح، بكونهما الالعبان العربيان 

اللذان سجال أهدافا في نهائي دوري أبطال أوروبا. 

في  األه��داف  أجمل  بين  من  واح��داً  ماجر  وسجل 
موسم 1986�  ف��ي  أوروب���ا،  أب��ط��ال  دوري  ت��اري��خ 
في  بالكعب،  رائ��ع��اً  ه��دف��اً  أح��رز  عندما   ،1987
جمعت  التي  القارية،  للمسابقة  النهائية  المباراة 
ميونيخ  وبايرن  البرتغالي  بورتو  فريقه  حينها 

األلماني )1-2(. 
أما صالح، فقد هز الشباك خالل المباراة النهائية 

 ،0-2 لتي تغلب فيها فريقه ليفربول على توتنهام 
في العام 2019. 

وبشكل عام، يملك الالعبون العرب سجالً مميزاً 
في تاريخ نهائيات دوري األبطال، حيث توج ثالثة 
حميمي(  أشرف  والمغربي  وصالح،  )ماجر،  منهم 
المباراة  إلى  أنديتهم  مع  وصلوا  خمسة  أصل  من 

النهائية.

ضد  صحوته  ليكرز  أنجليس  لوس  واصل 
ضمن   95-109 عليه  بفوزه  صنز  فينيكس 
األدوار اإلقصائية من البالي أوف ضمن دوري 
عليه  ليتقدم  للمحترفين  األميركي  السلة  كرة 
ميلووكي  بات  حين  في  السلسلة،  في   1-2
على  تقدمه  بعد  التأهل  مشارف  على  باكس 

ميامي هيت بنتيجة -3 صفر. 
الذي  الفريق  التالي  ال��دور  إلى  وسيتأهل 
من  مباريات  أرب��ع  في  للفوز  منافسه  يسبق 

أصل 7.
نجم  ديفيس  أن��ت��ون��ي  ك��ان  ج��دي��دة  م��رة 
بينها  نقطة   34 بتسجيله  منازع  بال  المباراة 
الثالث سمحت لفريقه باالبتعاد  الربع  18 في 

في النتيجة. 
كما اعتمد الفريق على مساهمة فعالة أيضاً 
من نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي سجل 
9 تمريرات حاسمة و6 متابعات  21 نقطة مع 
نقطة،   20 مع  ش��رودر  دينيس  األلماني  ومن 
فكان  الخاسر  صفوف  في  مسجل  أفضل  أما 
متابعة،  و11  نقطة   22 مع  أيتون  دياندريه 
كريس  الفريق  نجم  معاناة  استمرت  حين  في 
ب�7 نقاط و6  بول من إصابة في كتفه ليكتفي 

تمريرات حاسمة. 
وبقيت النتيجة متكافئة طوال الشوط األول 
الذي انتهى بتقدم ليكرز 43-40، بيد أن الربع 
الذين  األرض  ألصحاب  حاسماً  كان  الثالث 

سجلوا 33 نقطة في 12 دقيقة. 
المقابل، بات ميلووكي باكس على بعد  في 
المنطقة  نهائي  نصف  بلوغ  من  واحدة  خطوة 
الشرقية بتقدمه على ميامي هيت بفوزه الكبير 

عليه 84-113.
اليوم  نهائياً  النتيجة  حسم  لباكس  ويمكن 

السبت في حال فوزه في المباراة الرابعة. 
اللعب الجماعي ليحقق  واعتمد باكس على 

ال��م��ك��ون من  ال��ث��الث��ي  ال��ف��وز وت��ح��دي��داً على 
 )19( وهوليداي  نقطة(   22( ميدلتون  كريس 
نقطة   17( أنتيتوكونمبو  يانيس  واليوناني 

ومثلها متابعات(.
االرت��ك��از  الع��ب  أثبت  ثالثة،  م��ب��اراة  وف��ي 
الصربي نيكوال يوكيتش لماذا هو مرشح لنيل 
لقب أفضل العب في الدوري هذا العام بقيادته 

ترايل  بورتالند  على  الفوز  إلى  ناغتس  دنفر 
نقطة   36 تسجيله  بفضل   115-120 باليزرز 
ليتقدم  حاسمة  تمريرات  و5  متابعة   11 مع 

فريقه 2-1 في السلسلة. 
وتألق في صفوف الفائز أيضاً أوستن ريفرز 
الذي سجل 21 نقطة بينها 16 في مطلع الربع 

األخير بينها أربع ثالثيات. 

التي  ال�13  النقاط  تنفع  لم  المقابل،  في 
الدقائق  في  لبورتالند  ليالرد  داميان  سجلها 
األربع األخيرة إلبعاد الخسارة عن فريقه علماً 
سجل  كما  المباراة.  في  نقطة   37 سجل  بأنه 

سي جاي مكولوم 22 نقطة للخاسر.
الفريقين  بين  الرابعة  المباراة  وستقام   

اليوم السبت.

ال�ساحل ي�سّم عنتر لثالثة موا�سم

من  قادماً  عنتر،  فضل  الالعب  مع  تعاقده  الجمعة،  أمس  اللبناني،  الساحل  شباب  نادي  أعلن 
صفوف البرج لمدة 3 مواسم مقبلة. 

سجل  لديه  حيث  والبرج،  صور  والتضامن  الصفاء  أندية  لصفوف  لعب  قد  عنتر  فضل  وكان 
تهديفي حافل مع األندية اللبنانية.

 ويعتبر فضل عنتر )مواليد العام 1995( مكسباً كبيراً لألزرق في الخطوط الهجومية، خصوصاً 
بعد حاجة الفريق إلى مهاجم يحرز األهداف. 

وتمنت إدارة شباب الساحل التوفيق لفضل عنتر مع الفريق، حيث يعتبر التعاقد معه مهم جداً 
لتعزيز الفعالية الهجومية. 

الكروي  الموسم  في  نقطة   27 برصيد  الثالث  المركز  في  حّل  الساحل  شباب  أن  ذكره،  الجدير 
)2020-2021(، ويعتبر أفضل مركز له تاريخياً. 

رضوان  والحارس  عبود  وعلي  نونا  رزق  حسين  العبيه  عقود  الساحل  شباب  جدد  أن  وسبق 
كساب من أجل المحافظة على عناصر القوة في الفريق.

حيدر: تعزيز التطوير الفّني لمواكبة 

الم�ستجدات العالمية

في فندق »فور  إعداد محاضرين محليين  القدم  أمس دورة  لكرة  اللبناني  االتحاد  اختتم 
20 محاضراً، وبحضور رئيس االتحاد السّيد هاشم حيدر  – الشيراتون« بمشاركة  بونتس 

واألمين العام جهاد الشحف. 
وكانت الدورة امتدت على مدى سّتة أيام وتوّزعت فعالياتها بين قسمين، العملي وأقيم 
لإلتحاد  الفني  المدير  إشراف  تحت  »الشيراتون«   فندق  في  والنظري  النجمة،  ملعب  على 

باسم محمد ومدير التطوير والتدريب د. مازن مرّوة. 
واآلسيوي  الدولي  لالتحادين  الشكر  موّجها  بالحضور  مرّحباً  كلمته  حيدر  واستهل 
كافة  على  اللبنانية  القدم  كرة  في  الفنية  القدرات  لتطوير  المستمر  الدعم  على  القدم  لكرة 

األصعدة. 
به  تقوم  الذي  الجهد  على  اللبناني  اإلتحاد  في  الفنية  الدائرة  عينه  الوقت  في  شكر  كما 

والذي أثبت نتيجته وأعطى لمساته الواضحة على النواحي الفنية. 
مختلف  في  برزت  اللبناني  االتحاد  بها  يقوم  التي  التطويرية  الخطوات  أّن  حيدر  وأكد 
أّن التطوير الفني للعبة مستمر عبر عّدة  الى  الفنية، مشيراً  المجاالت التنظيمية، خصوصاً 
نظام  ضمن  الدورات  من  العديد  جانب  تنظيم  إلى  موسم  كل  في  تطبيقها  تم  جديدة  أنظمة 
مستحدث يبدأ من المستوى األول »د« مضيفاً: »كما كشف أنه في منطقة بيروت تقّدم أكثر 

من 100 مشترك ما يدل على أننا نسير في المسار الصحيح«. 
طبعاً  يحتاج  وهذا  عالية  فنية  بمهارات  لالعبين  أساسية  قاعدة  إنشاء  »هدفنا  وتابع: 
بالتطورات  دائمة  صلة  على  محاضرين  الى  وبالتالي  أعلى  ومهارات  بخبرات  مدربين  الى 

العالمية  من خالل الدورات وورشات العمل المتجددة«. 
وتهدف هذه الدورة إلى تأهيل محاضرين لدورات المستوى األول »د«  إلى جانب مستوى 

العمرية. الفئات 

Thirteenth year /Saturday / 29 May 2021
2021 أيار   29  / السبت   / عشرة  الثالثة  السنة 



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

{ مريم حوامدة
 أنا من كف أبي

من نسيج الزيتون
وخصالت السنابل

من الريح القادمة من الغرب
أنا الجبلية
يدي معول

ومدينتي كوفية
انا ابنة الثائرين

والبحارين
والفالحين

أنا من صنع أبي
أمي؛

سليلة فاس ومكناس
جذورها عمرية
أنا من عسقالن

من بلدة غزية
يقال لها حمامة

من نبتة َقبلية
رأسي من الناقورة

وقدمي سبعاوية
أنا زيتونة في ثوب
جذورها آثار أنبياء

وقباب أولياء
أكنافي مقدسة

ومقدسية
بعض من صفاتي

مجدلية
أنا أكثر من هذا

وأكثر
أنا كل كلي

فلسطينية .

{ علي يوسف 
ضوء،  عن  نبحث  وال  ن��ور،  عن  نبحث  ال 
وال نبحث عن مكان تحت الشمس. وال نسأل 
عن خردة أو صنم أو عبد يتقن لغة الهمس. 
لبالء النفس.  وال يجدي نفعاً من كان أسيراً 
على  ظلمتها  في  نفسك  تصف  أن  أذك��ى  ما 
ال  ميتة  وهي  الحس،  ره��َف  فيها  توقظ  أن 
ولو  بنفع  تأتي  وال  تعي  ال  دمية  تجدي. 

بمردود بخس. 
ال  أنك  وأيقنُت  تقّمصُت  بك  من  يا  أنِت  إال 
ممزوج  عناناًغير  أطلقت  وقد  إال  جهداً  تألين 
وإن  إن��ك  بالرجس.  األّم���ارة  النفس  بسوء 
زلت  وم��ا  أكثر  تقّدست  نلقاك  إلينا  ع��دِت 

القدس .

*منفذية النبطية.

{ سليم النفار*

سنأتي ذات يوٍم يا أَحّبائي
إلى أشيائنا األولى

فال قتٌل ُيَباِعُدنا
وال زمٌن سُينسينا

هنا في غامِض األَوقات
وضوُح الحّق ُيعلينا
وُيعطي حلمنا سنداً

لتاريخ…
بأيام تؤاخينا

سنأتي ذات يوٍم يا أَحّبائي
فإنَّ الوجَد ُملَْتهٌب
وناُر القهِر ُتْدمينا

هنا كْم ساقني درٌب
بعيِن الطفِل يحكينا

رواياٍت…
َعِن التشريد للمنفى

وعن أحزاِن حادينا؟!
ولكْن: وعُده باٍق

بأَْن نأتي
ولو طالت ليالينا

هنا حيفا وناصرٌة
هنا يافا

تمس القلَب في سحٍر
ونهُر العيِن ُيعطينا:

اٍت، مراراٍت، وأَنَّ
ألياٍم تناجينا

هنا كْم هّزنْي شوٌق
ألصحاٍب

وألعاٍب
وحاراٍت تنادينا؟!

سنأتي ذات يوٍم يا أحبائي
على مهٍل يقوُل الحقُّ قولتُه

فال تستأخروا ُحلْماً
وال تستعجلوا حينا

فكم في دارنا ركناً
على األيام،

مرهوناً بماضينا؟!
هنا لم ُيقصِه زمُن

وآلتهْم:
جنوُن الشّر، لم تسحْق مرامينا

َفِعْطُر الحّق، في أرواحنا باق
ولو طالت مسالكنا

ولو ُجّنْت مآسينا
على مهٍل سيأتينا

**شاعر فلسطيني.

حمزة البشتاوي*

ت���رت���ف���ع م���ع���ن���وي���ات ال��الج��ئ��ي��ن 
ويشعرون  المخيمات  في  الفلسطينيين 
ب��ال��ف��رح ع��ن��دم��ا ت��ن��ط��ل��ق ال��ص��واري��خ 
عل��ى  رداً  غ����زة  م���ن  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
الرغم  على  اإلسرائيلّية  االع���تداءات 
له  تتعّرض  لما  وغضبهم  حزنهم  م��ن 
قب��ل  من  ممنهج  تدمير  من  وأه���لها  غزة 
كرات  ترمي  التي  اإلسرائيلية  الطائرات 
والمب��اني  الناس  على  المدّمرة  النار 
فإن���هم  وال��ط��رق��ات،  التحتية  والبنى 
القبة  منظومة  عن  بسخرية  يتحدثون 
اع��ت��راض  على  تعمل  ال��ت��ي  الحديدية 
ال��ص��واري��خ وي��س��أل��ون ع��ن وزن��ه��ا وكم 
بسوق  بي���عت  إن  فشلها  بعد  تس��اوي 
سعرها  ي��ك��ون  حيث  كحديد،  ال��خ��ردة 
حسب  ول��ي��س  وزن��ه��ا  حسب  الحقيقي 

الفاشلة.  فعاليتها 
عن  الخردة  تجار  أح��د  سئل  وعندما 

 10  × كلغ   90 وزن��ه��ا  ق��ال:  اآلن  ثمنها 
الحقيقي  سعرها  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  سنت 
سع��رها  بين��ما  تق��ريباً  دوالراً  هو81 
أن  وقب��ل  رفائي��ل  شركة  تسعيرة  وف��ق 
ُتصاب بالفشل كان يقدر ب� 50،000 ألف 

دوالر.
كانت  التي  الحديدية  القبة  وتتألف 
من  اإلسرائيلّية  الصناعة  فخر  تعتبر 
ال����رادار  ه��ي  رئيسية  م��ك��ون��ات  ث��الث��ة 
ووح�����دة ال��ت��ح��ك��م واإلط�����الق وق��اذف��ة 
صاروخ  انطالق  عند  وتعمل  الصواريخ 
باتجاهه  ال��ت��ح��ّرك  على  م��ا  نقطة  م��ن 
اتباع  وتعترضه، ولكن هذا لم ينجح مع 
الرشقات  أسلوب  الفلسطينية  المقاومة 
القبة  ق��درات  عطلت  التي  الصاروخّية 
تعترض  أن  يمكنها  ال��ت��ي  ال��ح��دي��دي��ة 
الرشقة  باقي  بينما  أكثر  أو  ص��اروخ��اً 
إلى  وتصل  طريقها  تكمل  الصاروخية 
من  ع��دداً  سيجعل  الفشل  وه��ذا  هدفها. 
المنظومة  تلك  بشراء  النظر  تعيد  الدول 

وعدم االنسياق وراء الدعاية اإلسرائيلية 
إلى  والترويج  للتطبيع  انساقت  أن  بعد 

السالم.
وب��ن��اء ع��ل��ى ال��دع��اي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
تفتح  ال���دول  بعض  ب���دأت  وش��روط��ه��ا 
مطاعم الس��الم وأف��ران السالم وسفريات 
السالم  وأزي��اء  الس��الم  ونادي  السالم 
السالم  وكباريه  السالم  ماركت  وسوبر 
الس��الم وف���روج السالم إرضاء  وملحمة 
ال��ذي  وح��دي��ده  وسالح���ه  لنتنياهو 
س��يتلف من دون أن تتأث��ر أو تغ��ضب لما 
اإلس��رائيلية  الطائ��رات  وفعلت�ه  تفعله 
عل��ى  والم��وت  النار  ك��رات  تلقي  التي 
والحاضرة  البعض  من  المنسّية  غ��زة 
دوماً بجدارة الصبر والصمود والتم��سك 
بحرها  وزرقة  شمسها  ضوء  في  بالبقاء 
الموت  ت��ق��اوم  ستبقى  ال��ت��ي  وسمائها 

والدمار.

*كاتب وإعالمي

{ د.خديجة عبدلله شهاب*
بيد  بزي  حسين  محمد  ال��راوي  أمسك  أن  َح��َدَث، 
األميرة اليمنية »شمس«، وقد أراد أن يسير إلى جنبها 
الحاضر  إلى  يعّرفها  أن  وأحبَّ  المتوحش،  زمننا  في 
في  تغيََّرت  وقد  وعقالً،  قلًبا  التكنولوجيا  غزته  الذي 
يتمناه  ما  كلُّ  »ليس  ولكن  والمفاهيم.  األعراف  ظلّها 

المرء يدركه«.
جعلها  ما  يدها،  على  قبضته  بِثَقل  األميرة  أحّست 
تسير  أن  أرادت  أم��ام��ه،  تركض  وراح��ت  تسحبها؛ 
أن  في  ورغبت  سيره،  لخط  عكسية  رحلة  في  معه 
يلحق بها إلى زمنها القديم، إلى التاريخ الذي أحّبته 
وشغفت به؛ إلى الحضارة التي غارت في الزمن وما 

عدنا نسمع عنها شيًئا.
بالد  في  نفسه  فوجد  خلفها،  وسار  قياده  سلّمها 
كتب  في  حوله  تلفَّت  ع��ام.  آالف  ثالثة  قبل  اليمن 
زمان  أي  في  أنفسهم  هم  الملوك  أّن  فعرف  التاريخ 
شهوة  أم��ام  لعابهم  يسيل  ك��ان��وا،  مكان  أي  وف��ي 
فيقتل  الشعب،  أموال  على  بطونهم  وتنفتح  السلطة، 
عن  يتوانى  وال  العرش؛  على  يستولي  كي  أخاه  األخ 

إزهاق األرواح في سبيل الجاه.
على  الحالية،  الثقافّية  الواجهة  إلى  اليمن  ُيعيد 
وهي  أذهاننا،  عن  طوياًل  تغب  لم  أّنها  من  ال��ّرغ��م 
على  يزيد  ما  منذ  العسكرّي  المستوى  في  حاضرة 
من  يجري  ما  ج��راء  أهلها  ويعاني  س��ن��وات،  ث��الث 

انتهاك للحقوق، وما ُيمارس عليهم من حرمان.
قبل  م��ا  ال��خ��ام��س  ال��ق��رن  إل��ى  مسيره  ف��ي  يصل 
والسالطين،  واألم��راء  الملوك  عن  فيبحث  الميالد، 
فيجدهم متربعين على عرش الثروة والسلطة، بينما 
عالمهم  نوافذ  يفتح  الفتات،  على  تعيش  شعوبهم 
من  والقليل  الظلم  من  الكثير  على  فيعثر  االجتماعية؛ 
تخذله  فال  اللغة،  معاجم  يتوّسل  والحياة؛  الحب 
المملكة  تلك  إلى  معه  فينقلنا  بمفرداتها،  وتسعفه 

التي دافعت عنها «شمس« بكل قّوتها.
يحدثنا عن مملكة «أوسان« حيث تقع أراضيها بين 
الرئيس  مركزها  أّن  إلى  وُيعّرفنا  وعدن،  بيمان  وادي 
كان في وادي »مرخة«، وقد اتسعت هذه المدينة مع 
العربي  البحر  إلى  جنوًبا  سيطرتها  وامتّدت  األيام، 

وخليج عدن.
إلى  الحديثة  العلمّية  ال��دِّراس��ات  بعض  وتشير 
العاشر  القرن  منذ  موجودة  كانت  المدينة  هذه  أّن 
الميالدي، وقد حققت ازدهاًرا ملحوًظا في القرن الثامن 

الميالدي على حساب جيرانها في حضرموت.
يحّط بزي رحاله هناك، يسرد تاريخ تلك الحقبة؛ 
القوات  من  كاسح  لهجوم  المدينة  تعّرضت  وق��د 
ملكها،  ُقِتل  حيث  الملك«   - «المكرب  بقيادة  السبئية 

وتّم تدمير معابدها.
المرأة  على  األح��داث  نشرِّع  الرواية  »شمس«  مع 
العسكري االجتماعي؛  السياسي؛  التي تؤمن بدورها 
الثقافي اإلنساني واألنثوي؛ فنعثر حيًنا على الحياة 

والحّب واإلنسانية؛ وحيًنا آخر على الوفاء واإلخالص 
للشعب والوطن وتوأم الروح.

عن  النقاب  الراوي  كشف  السياسي  المستوى  في 
هي  أنوثتها  تكن  لم  إذ  أخرى؛  تلو  مرة  األدوار؛  هذه 
التي تطغى عليها؛ لم تقف أمام المرآة للتبرج كما هي 
الشغل  الفروسية  تمارين  «كانت  بل  النساء؛  عادة 
دم  عروقها  في  تحمل  إّنها  إذ  »شمس«)1(  ل�  الشاغل 
الحربية،  األعمال  في  التمّرس  عليها  يحتم  ما  الملوك 
في عالمهم ال فرق بين رجل وامرأة ؛ بل الكلمة الفيصل 
«الفروسية،  كانت  إذ  والبأس  واإلق���دام  للشجاعة 
ابنة  الجميل يدعمها بروتوكول مكانتها، فهي  عشقها 
ملك وال بد لها أن تتقن ما تتقنه األميرات« )2(. كانت 
الخوض  تجّنبت  وقد  لوالدها؛  النقيض  الطرف  على 
ذلك  السياسية؛  الحياة  تفاصيل  من  الكثير  في  معه 
إلى  للوصول  سبياًل  والمداهنة  الرياء  درب  سلك  أّنه 
هو  بل  فيه؛  له  حق  ال  أن  تماًما  تعرف  وهي  الحكم، 
الذي  ال��رؤوف  الشجاع،  القائد  وحبيبها  عمها  البن 
الشفقة  ذاته  في  يحمل  الشرور،  كل  عن  بنفسه  ينأى 
المملكة  عن  غيابه  فترة  وف��ي  والعدالة.  والرحمة 
عليها  أّن  وجدت  عليه،  السلطة  والدها  منع  أن  بعد 
الحياة.  لمواصلة  والجرأة،  الجدِّ  سالح  تمتشق  أن 
تطويع  عاتقها  على  أخذت  وقد  امرأة،  في  نساء  هي 

الجسد فيها لصالح الشجاعة والفروسية.
أن  جسدها  على  ك��ان  العسكري  المستوى  ف��ي 
عسكرًيا  تكتيكًيا  يكون  أن  فكرها  وعلى  مرًنا،  يكون 
أن  الملمات، كان عليها  إليه في  يخدمها حين تحتاج 
في  السهم  يصل  أن  ألجل  واألنوثة،  الرشاقة  تتحدى 
أال  عليه  األولى  المرة  منذ  هدفه،  إلى  المعركة  ساحة 
الحياة  أّن  تؤمن  ومميتة،  قاتلة  هنا  فاألخطاء  يخطئ 
ال تنحني إاّل أمام األذكياء واألقوياء والشجعان، إذ لم 
مجاراة  عن  الّدافقة  وحيوتها  الناصع  شبابها  «يثنها 
الفرسان في تدريباتهم المعقدة، بل زادها طموًحا في 
بلوغ أوج الفروسية بعد أن ارتدت أثوابها وانغمست 

في أفانينها« )3(. 
في  صوالتها  التاريخ  من  القادمة  األميرة  تتابع 
كان  فقد  إليها،  الحاجة  استدعت  حين  ال��م��ي��دان، 
صوتها يلعلع فوق كل األصوات »إذ تحرض الجنود 
العدو، واإليمان بقدرتهم على  الصمود في وجه  على 
أبناء  يا  األح��رار  أّيها  وأح��رار«،  أبطال  فهم  النصر، 
الهزيمة  طعم  ال��زؤام،  الموت  طعم  أذيقوهم  قحطان 

المّرة«)4(.
الحّب  ملؤها  رواي��ة  الّتاريخ  من  ال��راوي  يحوك 
على  باألسماء  يستدل  والتسلّط،  والقسوة  والعنف 
واقعية األحداث، ومن يعود إلى التاريخ القديم لبالد 
األماكن،  وهذه  األسماء  هذه  وجود  من  سيتأكد  اليمن 
ُوجد  منذ  اإلنسان  أّن  وهي  حقيقة  على  يده  وسيضع 
يتخلّى  المتناقضات،  بكل  يعيش  وهو  البسيطة  على 
الحالة الوحشية  إلى  في لحظة عن إنسانيته ويصل 
محلها  لتحّل  وال��رح��م��ة،  ال��رأف��ة  منه  تسلخ  التي 

والفوضى. الهمجية 

الحرية  أهمية  إلى  الرواية  من  آخر  مكان  في  يشير 
على  آلت  التي  العربية  الشعوب  ارتقاء  مستوى  في 
ولكن  وحضارتها،  مكانتها  على  تحافظ  أن  نفسها 
بشروط عديدة منها أن تمتلك زمام األمور وأن تكون 

شعوًبا منتجة، ال مستهلكة كما هو الحال اآلن.
والتبعية  الحقبة  تلك  في  التبعية  بين  الصلة  يجد 
اليوم، إذ كلما اتكلت الشعوب على الخارج في تأمين 
مصدر  أسلحتها  تصنيع  وفي  اليومية،  حاجياتها 
ضغطه  ي��زداد  عندها  ل��ه،  تبعيتها  ازدادت  قوتها 
عليك  وما  عيشك  لقمة  في  يحاربك  وي��روح  عليها، 
وهنا  وطلباته؛  ألوامره  واالنقياد  االنصياع  إال  عندئذ 

المشكلة. مكمن 
عند  الطبقّية  تنتفي  االجتماعي  المستوى  ف��ي 
األميرة »شمس« وتصبح ومرافقها في مكانة واحدة، 
حياتها،  على  ومحافظته  لها،  خدماته  أمام  تنحني 
بين  تجمع  ما  هي  والمودة  اإلنسانية  أّن  له  وتبين 
البشر، وقد مدَّ «ماهر بساًطا آخر جعله أشبه بمائدة 
التمر  من  فيها  آنية  عليه  رّص  حيث  بشمس،  تليق 
الزيتون،  بزيت  المشبع  المجفف  والتين  والزيتون 
المائدة  ح��ّول��ت  التي  المختلفة  الفواكه  ق��ّدم  كما 
بعيًدا،  بالجلوس  وهمَّ  ملونة…  دائرة  إلى  الصغيرة 
يعد  «لم  قائلة:  معها  الطعام  تناول  إلى  دعته  لكنها 

بيننا سيد ومرافق نحن سواء في المحنة«)5(.
وتر  على  ب��زي  حسين  محمد  ال��دك��ت��ور  ي��ع��زف 
وال��وف��اء،  واإلخ���الص  المحبة  مشاعر  اإلنسانّية؛ 
ويصبح  ومرافقها،  األميرة  بين  المسافة  تنعدم  إذ 
لها  غنى  ال  ال��ذي  والسند  أسرارها؛  وكاتم  صديقها 
يرفض  وال  تمنياتها  مع  يتجاوب  الشدائد،  وقت  عنه 
في  ما  لكل  الخير  حبَّ  فيها  استشعر  وقد  طلًبا  لها 
حّبها  عليه  تفرض  هي  وشجر.  حيوان  من  الطبيعة 

وتقديرها. واحترامها 
حين  ج��راح��ه��ا  ي���داوي  ال���ذي  الطبيب  وي��ص��ي��ر 
شفائها  على  الساهرة  والعين  المعركة؛  في  أُصيبت 
سالمة  حبيبها  إلى  ولتعود  ورعيتها  لمملكتها  لتبقى 

معافاة.
عالقتها  عرى  تنسحب  الرواية  من  آخر  مكان  في 
الجيدة بمرافقها إلى عالقتهما مًعا بحيوانات الغابة، 
نمت  وهناك  األع���داء.  من  لالحتماء  إليها  لجأ  وق��د 
التي  الغابة؛  ساكني  بين  وتمّتنت  الصداقة  أواصر 
قادها  ومرافقها،  األميرة  قبل  إنسان  قدم  تطأها  لم 
وقد  القرد؛  بصديقها  االلتقاء  في  الرغبة  إلى  حدسها 
إذا  لها:  قال  أن  إال  منه  كان  فما  بذلك  مرافقها  حدَّثت 
اآلن  منذ  فهو  صداقتي  أمنحه  »أن  األم��ي��رة  أرادت 

الحميم«)6(. صديقي 
بغريزتها؛  تحس  الحيوانات  أّن  هنا  الراوي  يؤكد 
العدو  بين  تميز  أن  يمكنها  إذ  بحدسها؛  وتشعر 
والصديق، فهي شرسة مع من يريد أذيتها، وصاغرة 
طيعة مع من يريد صداقتها. هي ال تخاف اإلنسان إن 
عاملها معاملة جيدة؛ وتنصهر في معاملته اإلنسانية 
الخالصة؛ وتبادله الود والوفاء، بوفاء ووّد مماثلين؛ 

»نوالن«  القرد  مع  العالقة  وضحته  ما  هذا  األقل  على 
قصر  في  كانت  يوم  بينهما  الصداقة  عرى  بدأت  وقد 
والدها وقد دأب على زيارتها وتزويدها بقطع ألماس 

الجمال. فاتنة 
المليء  الخاص  عالمها  الغابة  في  األميرة  َبَنِت 
من  يسلخك  الذي  األمر  والتوادد؛  والّرحمة  بالمودة 
عالمها  في  كنت  لو  تتمنى  ويجعلك  الراهن  عالمك 
أذى؛  كل  من  الخالصة  الطبيعة  هي  رعيتها.  ومن 
بالقوة  وتمدك  وحدتك،  تؤنس  التي  الحيوانات  وهي 
الهمجية؛  شهواتك  على  فيها  للتغلب  والسلطة 
تجاه  اإلنسان  مكنونات  عن  وتفصح  األميرة  تضحك 
»ولو  فتقول:  النقي  والعالم  الضعيفة  المخلوقات 
لتحّول  الجميل  ال��وادي  هذا  موقع  اكتشف  أح��ًدا  أّن 
الدماء«  وسفك  والقنص  للصيد  منتجع  إل��ى  ف��وًرا 
سجيتها،  على  تعيش  التي  الحيوانات  وحدها   ،)7(
منطق  بحسب  ال��دم  يسفك  ال��ذي  اإلن��س��ان  ووح��ده 
والقوي،  الضعيف  مع  والحيوان،  اإلنسان  األميرة. 
بالفقراء،  تشعر  بحق،  إنسانة  إنها  والفقير  الغني 
طمعهم  على  األغنياء  وتؤنب  فقرهم،  في  تواسيهم 
بالقوة  لتمده  المحارب  جانب  إلى  تقف  وجشعهم، 
الدرب  رفيق  جانب  إلى  وتقف  والثبات  والشجاعة 
يعود  فال  والسوية،  بالعدل  الّرعية  حكم  إلى  تقوده 
من  ويعتاشون  يأكلون  مشردون  أو  جائعون  هناك 
كنت  وكم  باليوم؛  األمس  أشبه  فما  القمامة؛  أك��وام 
فال  الحاضر  »شمس«  فعاًل  الماضي  يكون  أن  أتمنى 

نعثر على هذا الكم من الدماء والوحشية.
الرواية  آخر  في  بحبيبها  »شمس«  المرأة  تلتقي 
هناك  اللقاء  وكان  قليلة؛  غير  لفترة  أضاعته  أن  بعد 
نسائم  مع  المثالي،  وعالمها  الجديدة  عائلتها  مع 
ذات��ه  الملك  ف��ي  ت��رّس��خ��ت  ال��ت��ي  الصافية  ال��ح��ي��اة 
على  الطيور  »إّن  مثلنا  يقل  ألم  وجدانه  في  وتأصلت 

أشكالها تقع«.
شّب  التي  عاداته  من  أًي��ا  »مالك«  الملك  يغيِّر  لم 
وهو  الرحيم،  المتسامح  المحب،  الشهم  فهو  عليها، 
والعطف  والكياسة  الظرف  من  يحمل  ذلك  كّل  إلى 
الشيء الكثير، دخل الغابة بحًثا عن أميرته الضائعة 
وقد تنّسم أخبارها من بعض المقربين، وهناك تعّرف 
وفطرته  بذكائه  فأدرك  إليه،  انتقلت  الذي  العالم  إلى 
أّنها  إلى  يشي  ما  واأللق،  الجمال  هذا  في  ذابت  أّنها 

ازدادت جمااًل وأنوثة ورّقًة.
والخرافة  الّرهبة  خلف  المخبأ  الزمن  من  لحظات 
كانت كافية بوضع حدٍّ لحياة عانت الكثير جراء ظلم 
وما  بابها،  وأوصد  األميرة  غرفة  الملك  »دخل  البشر 
هي إال لحظات حتى سمع حركة خلف الباب، تسارع 
في  »شمس«  تسّمرت  مكانه…  في  وجُمد  نبضه 
تجحظان  وعيناها  ترتجفان  وشفتاها  الباب  مدخل 
واحتضنها   )8( يديه«  فمد  المفاجأة،  لعظم  دهشًة 
عطش  ل��ي��روي  ص��دره  إل��ى  وضمها  ساعديه،  بين 
حرمها  وقد  الدرب  ورفيقة  العمر  حبيبة  عن  الغياب 
والدها من الزواج منه، حين رغب في االستيالء على 

العرش.
أن  استطاعت  ال��ت��ي  مملكتهما  إل��ى  م��ًع��ا  وع���ادا 
المملكة  األعداء، وأن تدحرهم عن أسوار  تتغلب على 
اللحظة  في  وصلها  ال��ذي  وملكها  أهلها  بتضامن 
اليمنية  الحضارة  إل��ى  ال��راوي  يعيدنا  الحاسمة. 
الحضارات  من  غيرها  وفي  فيها  قيل  وقد  القديمة 
مع  لألسف  وُطمست  ودماء؛  وقتل  دم  حضارات  أّنها 
الريادي  ودوره��ا  الثقافية؛  حضارتها  معالم  األي��ام 
نفسه  يطرح  الذي  السؤال  ولكن  المستقبل.  بناء  في 
اليوم،  تكنولوجيا  من  أفضل  األمس  حضارة  أليست 
مطامعنا  وراء  وانسقنا  إنسانيتنا  عن  تخلينا  وقد 

وشهواتنا؟!.
 - عاشقة  عربّية  أميرة   – »شمس«  رواي��ة   1-
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*أستاذة في الجامعة اللبنانية.

وما زلِت القد�س! هويتي فل�سطينّية

يـا اأَحبَّـائي

القبة الحديدّية و�سعرها الراهن؟

الما�سي »�سم�س« الحا�سر قراءة نقدّية في رواية �سم�س لـ محمد ح�سين بزي

بين الأم�س واليوم... المذبحة ذاتها

{ يكتبها الياس عّشي

في  كتبُت   2009 عام  من  آذار  من  السادس  في 
التالية  الفقرة  منه  أقتطع  مقاالً،  »اإلنشاء«  جريدة 

دون زيادة أو نقصان حرف واحد :
الدم ال يأبه للقوانين األخالقية،  إّن من يستبيح 
المسيح  السيّد  األع��وام على صلب  ألفين من  فبعد 
ي��وص��ي ال��ح��اخ��ام )زام����ل( ب��أن��ه م��ن ال��واج��ب على 
اليهود - طبقاً للشريعة - أن يقتلوا المدنيين العرب 
ول��و ك��ان��وا م��ن ال��خ��يّ��ري��ن«. وي���ورد، إلث��ب��ات رأيه، 
الوصية التلمودية القائلة: »يجب على اليهودي أن 
يقتل حتّى أطيب الغوييم أّي غير اليهود من البشر«. 
أقاموا  أن  ومنذ  ن��ه��اَر،  ليَل  اليهود  يفعله  ما  وه��ذا 
كيانهم على جثث األطفال والشيوخ والنساء، وما 
جرى قبل شهر في غّزَة ليس أكثر من مشهد تكّرر 

من قبل، وسيتكّرر دائماً.
من  ع��ام��اً  عشر  اثني  وبعد  ب��األم��س،  مالحظة: 

كتابة هذا المقال، تكّرر المشهد، وفي غّزَة بالذات.
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