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الوطنية  والنخب  والعشائر  القبائل  أكدت 
النتفاضة  دعمها  حلب  محافظة  في  السورية 
ميليشيا  ممارسات  ضد  منبج  مدينة  أهالي 
لالحتاللين  ورفضاً  بحقهم  اإلجرامّية  »قسد« 

األميركي والتركي.
وأشارت القبائل والعشائر والنخب الوطنية 
ال��س��وري��ة ف��ي ب��ي��ان أص��درت��ه خ���الل تجمع 
التايهة في ريف حلب الشمالي  أقامته في ممر 
لم  إذا  منبج  إلى  »ستدخل  أنها  إلى  الشرقي 
المنطقة  تخرج ميليشيا »قسد« وملحقاتها من 
»ال  أن  م��ؤك��دة  أه��ل��ن��ا»،  ج��ان��ب  إل��ى  للوقوف 
وأن  المأجورين  القتلة  مع  تصالح  وال  تفاوض 
إلى خروج  دماء الشهداء الزكية ستؤدي حتماً 

قسد وملحقاتها من منبج«.
والوقوف  منبج  في  أهلنا  »دعم  إلى  ودعت 
»منبج  أن  مؤكدة  بكتف«،  وكتفاً  بيد  يداً  معهم 

عربية سورية شاء من شاء وأبى من أبى«.
الوطنية  القبائل والعشائر والنخب  وختمت 
السوريين  أن  على  بالتأكيد  بيانها  السورية 
وما  منا  وج��زء  أهلنا  »ه��م  منبج  ف��ي  األك���راد 

يصيبهم يصيبنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا«.
وتشهد منبج منذ الثالثاء الماضي انتفاضة 
لألهالي ضد جرائم ميليشيا »قسد« المتعاملة 
مع االحتالل األميركي، التي اعتدت بالرصاص 
باستشهاد  تسبب  ما  المظاهرات  على  الحي 
أحرق  حين  في  آخرين  وإصابة  مواطنين   4

أطراف  عند  »قسد«  ميليشيا  مقار  أحد  األهالي 
قرية الياسطي وسيطروا على إحدى نقاطها.

وكانت ميليشيا »قسد« المرتبطة باالحتالل 
إلى  مسلحيها  من  آالفاً  استقدمت  قد  األميركي 
لتعزيز  الشمالي  حلب  بريف  منبج  مدينة 
منذ  تشهد  التي  المدينة  في  المنتشرة  قواتها 
وإض��راب��ات  كبيرة  م��ظ��اه��رات  أس��ب��وع  نحو 
بممارساتها  تنديداً  النطاق  واسعة  شعبية 

اإلجرامّية وللمطالبة بطردها.

وذكرت مصادر محلية في المدينة أن نحو 5 
آالف مما تسّمى قوى األمن الداخلي »األسايش« 
التابعة  اإلره��اب(  مكافحة  )قوات  يسّمى  وما 
لميليشيا »قسد« بدأت بالدخول منذ فجر اليوم 
إلى المدينة برفقة أكثر من 40 مدرعة وسيارات 
في  مختلفة  برشاشات  م���زّودة  رب��اع��ي  دف��ع 
المتواصلة  الشعبية  المظاهرات  لقمع  محاولة 
وممارساتها  الميليشيا  ض��د  المدينة  ف��ي 

اإلجرامية.

القبائل الوطنّية ال�سورّية في حلب لـ »ق�سد«:

اإذا لم تخرجوا من منبج �سندخلها لطردكم

ال��ت��ي ُهزَمت   67 - ي��ت��زام��ن إح��ي��اء ذك���رى ح��رب ع��ام 
خاللها الجيوش العربية أمام جيش كيان االحتالل خالل 
أيام قليلة، وانتهت بسقوط مناطق عربيّة شاسعة ومنها 
اإلمام  رحيل  ذك��رى  إحياء  مع  االح��ت��الل،  تحت  القدس 
الخميني قائد الثورة اإليرانية التي أسست لتحّوالت في 
وحضور  وقوة  ونمو  والدة  رعاية  أهمها  كان  المنطقة، 
للمقاومة في  الباهر  لالنتصار  المقاومة، وصوالً  محور 
التي أذلت كيان االحتالل وجيشه،  معركة سيف القدس 
وفرضت  المقاومة،  لصواريخ  الكبرى  مدنه  وعرضت 
ال��ب��ري��ة، وطلب  ال��م��واج��ه��ة  م��واص��ل��ة  م��ن  ال��ه��روب  عليه 
بإضعاف  يتصل  ه��دف  أي  يحقق  أن  دون  ال��ن��ار  وق��ف 
ضعف  عن   67 عام  هزيمة  كشفت  ما  وبمثل  المقاومة، 
هذه  تتزامن  العربية،  البالد  في  الوطنية  الدولة  مشروع 
الدولة  تخوضها  ندية  مفاوضات  مع  اليوم  اإلح��ي��اءات 
الدولة  مع  الخميني  اإلمام  ثورة  أنشأتها  التي  اإليرانية 
التسليم  عنوانها  أميركا،  تمثلها  التي  العالم  في  األعظم 
بتقديم  نجحت  التي  إيران،  بإخضاع  بالفشل  األميركي 
نموذج مبهر للنجاح في بناء الدولة الوطنية، في عناوين 
االس��ت��ق��الل ال���ذي ي��ت��رج��م��ه ال��ص��م��ود وال��ت��م��س��ك بدعم 
التي  والتقنية  االقتصادية  والتنمية  المقاومة،  حركات 
والقوة،  واالق��ت��دار  ال��ن��ووي،  الملف  مراتبها  أعلى  يمثل 

كما يقول برنامج إيران الصاروخي.
فكري  ن��ش��اط  أي  نشهد  ل��م  وال��م��ق��ارن��ة،  بالقياس   -
ون��ظ��ري ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��م��ن��ط��ق��ة ي����درس وي��ح��ل��ل هذه 
المفارقات، بعدما شهدنا خالل نصف قرن مئات الكتب 
أسباب  ف��ه��م  م��ح��اول��ة  ع��ن��وان  ت��ح��ت  ال��م��ق��االت،  وآالف 
المعة  بمراتب  وكتاب  باحثون  وظهر   ،67 عام  الهزيمة 
نظرياتهم  ص��اغ��وا  ألن��ه��م  ج���دد،  كفالسفة  التقدير  م��ن 
ع��ل��ى خ��ل��ف��يّ��ة ن��ق��د ال��ه��زي��م��ة، وف��ك��ر ال��ه��زي��م��ة، وص���والً 
العربي،  أو  الشرقي،  الفكر  في  بنيوي  خلل  عن  للحديث 
البعض  وص��ل  ب��ل  واإلس��الم��ي،  القومي  المشرقي،  او 
مستنداً  ن��ف��س��ه،  ال��ع��رب��ّي  ال��ع��ق��ل  ف��ي  خ��ل��ل  ع��ن  للحديث 
وربط  والحكم،  واألم��ث��ال  واألدب  الشعر  دراس��ات  ال��ى 
الدين،  من  والتخلص  المنشودة  النهضة  بين  كثيرون 
الدولة  بناء  في  الغربي  النموذج  اتباع  إلى  آخرون  ودعا 
في  ونمطها  الصارمة،  معاييرها  واحترام  الديمقراطية 
للنهوض  كشرط  السياسية،  والواقعية  التنمية  مقاربة 
مكّوناته  بكل  الفكري  اليسار  تحدث  بينما  التخلف،  من 
وبناء  الحاكمة  األنظمة  تغيير  عن  والتقدمية،  القومية 
الشتراط  بعضه  ووص��ل  ومقتدرة،  قوية  شعبية  دول��ة 
مع  متكافئة  مواجهة  شروط  لتوفير  الوحدة  دولة  قيام 
التربوي  السباق  عن  آخ��رون  وتحّدث  وجيشه،  الكيان 
مع  المواجهة  بسبق  للفوز  كمعيار  والبحثي  والتعليمي 
وتمويل  بتشكيل  بالفوز  غيرهم  رب��ط��ه  بينما  ال��ك��ي��ان، 
بيضة  بصفته  األميركّي  العام  الرأي  على  عاملة  لوبيات 
تملك وحدها  ال��ت��ي  األم��ي��رك��ي��ة،  ال��س��ي��اس��ات  ف��ي  ال��ق��ب��ان 

إحداث خلل في موازين القوى مع الكيان.
ال��ت��ي يشبّهها  إي����ران،  ق��ّدم��ت��ه  ال���ذي  ال��م��ث��ال  ي��أت��ي   -
ويتحّدث  ال��ص��ي��ن��ي،  ب��ال��ن��م��وذج  ال��غ��رب��ي��ون  ال��ب��اح��ث��ون 
بألمانيا  تجربتها  مقارناً  التقنية  نهضتها  عن  بعضهم 
واليابان، ليقول إن بناء الدولة القوية واإلخالل بموازين 
م��م��ك��ن بلوغهما االح���ت���الل، ه��دف��ان  ك��ي��ان  م��ع  ال��ق��وى 
)التتمة ص7(

اأين هي العقول النقدّية

 

التي حّللت حال العجز بعد 67؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

من  المقّرب  الحليف  ليفين  ياريف  الكنيست  رئيس  إص��رار 
جلسة  تأجيل  على  نتنياهو،  بنيامين  االحتالل  حكومة  رئيس 
طلب  رغ��م  المقبل،  اإلثنين  ال��ى  الجديدة  بالحكومة  الثقة  ط��رح 
رئيس الحكومة الجديدة للكيان يائير لبيد على تقديمها للكنيست 
الخميس على أبعد تقدير، يعني برأي مصادر فلسطينية متابعة 
أجندة  نتنياهو  ل��دى  أن  االح��ت��الل،  كيان  ف��ي  الداخلي  للوضع 
يسعى الستكمالها خالل هذا األسبوع يراهن على نجاحها في 
قد  التجاذب  يبدو  وفيما  الجديدة،  الحكومة  على  الطاولة  قلب 
أعضاء  تأييد  كسب  على  مباشرة  وواشنطن  نتنياهو  بين  صار 
نتنياهو  رهانات  تبدو  وضدها،  الجديدة  الحكومة  مع  الكنيست 
قد انتقلت إلى السعي للتصعيد في القدس بما يعيد التفجير الى 
الواجهة أمالً بقلب الطاولة في المنطقة وليس فقط داخل الكيان، 
والمستوطنين  ال��ش��رط��ة  داخ���ل  م��ن  نتنياهو  جماعة  ويحشد 
األع��الم  لمسيرة  التحضير  ه��و  األول  خطين،  على  جهودهم 
الصهيونيّة في القدس التي تم إلغاؤها بسبب تصادفها في ظل 
موعداً  المقبل  الخميس  يوم  لجعل  التحضير  ويتّم  الحرب،  أيام 
المسيرة،  رف��ض  غانتس  بني  ال��دف��اع  وزي��ر  أعلن  فيما  ب��دي��الً، 
الكنيست  ف��ي  أع��ض��اء  يؤكد  حدوثها  لمنع  واشنطن  وتضغط 

إلغاؤها  تم  ولو  فيها  المشاركة  على  عزمهم  لنتنياهو  مؤيدون 
أو حرمانها من موافقة الشرطة، والخط الثاني هو الضغط عبر 
بحق  القدس  في  تصعيدّية  اعتقاالت  لحمالت  األمنية  األجهزة 
الكرد،  ومنى  الكرد  محمد  مع  ح��دث  كما  البارزين،  الناشطين 
ترمزان  أيقونتين  إل��ى  األخ��ي��رة  المواجهة  خ��الل  تحّوال  اللذين 
لحي الشيخ جراح، وقد ترّتبت على االعتقال حملة تضمان مئات 
تحّول  لمنع  مباشرة  أميركيّة  ضغوط  والى  العالم،  عبر  اآلالف 
بتصادمات  تنتهي  جديدة  تظاهرات  الن��دالع  سبب  الى  القضية 
تحكم  معادلة  ظل  في  الجديدة،  للمواجهة  ش��رارة  الى  وتتحّول 
السلوك األميركي في المرحلة االنتقالية بين الحكومتين، قوامها 
منع تحقق معادلة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، 

»القدس تعادل حرباً إقليمية«.
والعتمة،  الكهرباء  س��ب��اق  ه��و  آخ���ر،  س��ب��اق  ي���دور  لبنان  ف��ي 
والسباق مع انقطاع اإلنترنت كما حذر مدير عام اوجيرو عماد 
وإج���راءات  كونترول  الكابيتال  ق��ان��ون  بين  والسباق  كريدية، 
مصرف لبنان البديلة، والسباق بين قراءات كانت تقول إن العامل 
الخارجي يمنع تشكيل الحكومة والقراءات التي صارت تقول إن 
ال إمكانية دون تدخل العامل الخارجية لتشكيل حكومة، ويبقى 
الجمهورية  رئيس  فريق  بين  التصعيد  بين  األص��ل��ي  السباق 
مواجهات حادة بين قوات االحتالل وصحافيين فلسطينيين في القدس أمس)التتمة ص7(

ر المنطقة اعتقاالت �صرطة االحتالل في ال�صيخ جراح تحّرك وا�صنطن منعًا لت�صعيد يفجِّ

�سباق الكهرباء والعتمة... وا�ستقراء �سلوك م�سرف لبنان... موؤ�سران على الموقف الدولّي

التهدئة �سرط بّري ال�ستئناف مبادرته... وحردان لحكومة �سريعًا... وجنبالط واإبراهيم اإلى مو�سكو

 غزة الم�صتنفرة اأمام احتمالين: تهدئة

مع حكومة »اإ�صرائيلّية« م�صطربة اأو حرب من دونها؟

 لبنان نحو مزيد من التاأزم والتاآكل...

ل الخارج عجز عن التغيير بانتظار تدخُّ

قد ينجح خصوم بنيامين نتنياهو في إزاحته عن السلطة 
صدد  ف��ي  ليسوا  لكنهم  فيها،  ت��ج��ّذره  م��ن  ع��ام��اً   12 بعد 
ألنهم  لماذا؟  العنصرية.  اليمينية  سياسته  على  االنقالب 
مثله من أشّد الملتزمين بها بل هم كانوا أليام خلت شركاء 

فاعلين له في اعتمادها وتنفيذها.
عداؤهم  ه��و  خصومه  بين  األف��ع��ل  المشترك  ال��ق��اس��ُم 
الشخصي والسياسي الشديد له. باستثناء ذلك، هم مثله 
بل أكثر التزاماً بسياسة االستيطان في كّل أنحاء فلسطين 
غزة،  قطاع  على  الحصار  وتشديد  النهر،  ال��ى  البحر  من 
»إسرائيل«،  إل��ى  االستيطان  مناطق  وض���ّم  وب��ح��راً،  ب���راً 
جبل  )يسّمونه  الشريف  القدسي  الحرم  على  واالستيالء 
الهيكل( وطرد الفلسطينيين من منازلهم في أحياء الشيخ 
ج���راح وس���ل���وان وب��ط��ن ال��ه��وى وغ��ي��ره��ا، ورف���ض »ح��ّل 
الدولتين«، و»أسرلة« فلسطينيّي المناطق المحتلة في العام 

الشتات. فلسطينيّي  عودة  ورفض   ،1948
توليف  في  شديدة  بصعوبة  تمّكنوا  نتنياهو  خصوُم 
اليمين، واثنان من  ائتالٍف يضّم ثمانية أحزاب: ثالثة من 
اليسار، واث��ن��ان م��ن ال��وس��ط، وح��زب »ع��رب��ي« واح��د قال 
لكنه  االئتالفيّة،  الحكومة  يؤيد  إنه  عباس  منصور  زعيمه 

لن يشارك شخصياً فيها!
الحكومُة االئتالفية ما زالت وعداً ولن تصبح واقعاً إالّ إذا 
نالت ثقة الكنيست قبل يوم السبت المقبل. في هذه األثناء، 
)التتمة ص7(

كافة  األصعدة  على  لبنان  في  المتمادية  األزم��ة  مشهد 
يبدو أنه مستمّر، الى ان تنضح ظروف خارجيّة تسهم في 
الضغط للعودة الى فرض تسوية سياسيّة بين األطراف 
السياسية... وبانتظار حصول ذلك فإّن لبنان يتجه نحو 
تفاقم أزماته وفقدان الحّد األدنى من الخدمات الضرورية 
التي تقّدمها الدولة، حيث تعجز عن مواصلة تأمين الكهرباء 
القابضة  السياسية  الطبقة  رف��ض  ظ��ّل  ف��ي  للمواطنين، 
مصالح  وتغليب  الوطنية  مسؤوليتها  تحّمل  القرار،  على 
االنهيار  توقف  إنقاذ  حكومة  وتشكيل  كافة،  اللبنانيين 
ومصالحها  صراعاتها  تعّطل  حيث  قعر،  له  يُعد  لم  ال��ذي 
التوجه شرقاً،  الحكومة، في حين ترفض  تأليف  الضيقة 
أو  العراق،  مع  المقايضة  عبر  النفطية  المشتقات  لتأمين 
إصرار  وبالتالي  اللبنانية،  بالليرة  إيران  من  شرائها  عبر 
اللبنانيين  ت��رك  على  ال��ق��رار  بدفة  الممسكة  الطبقة  ه��ذه 
ومواجهة  المولدات،  لمافيا  والخضوع  الظالم  يواجهون 
أكثر  المعيشية  أوضاعهم  وتدهور  األسعار  ارتفاع  لهيب 

مما هي عليه من تدهور...
إمكانية  أّي���ة  تعيق  ال��ت��ي  السياسية  األط���راف  ه��ذه  إّن 
سياساتها  تسبّبت  التي  هي  االنهيار،  أتون  من  للخروج 
التي  األزم���ات  ف��ي  عقدين،  م��ن  أكثر  م��دى  على  الريعية، 
على  تصّر  التي  وهي  األي��ام،  هذه  اللبنانيون  منها  يعاني 
مواصلة سياسة إغراق لبنان بالظالم وبالمزيد من إفقار 
)التتمة ص7(

 د. عصام نعمان*

 حسن حردان

على  ط��غ��اًة  ن��ك��ون  أن  ب���أس  ال 
إاّل  ليست  قضّيتنا  ألّن  المفاسد، 

قضّية الحّق والخير والجمال.
سعاده

بعض  إقامة  بشأن  سؤال  على  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  علّق 
»إسرائيل«،  مع  ودبلوماسية  رسمية  عالقات  مؤخراً،  العربية،  ال��دول 

ورؤية بالده لتلك الخطوة.
وأكد في حوار مع »قناة يورونيوز«، السبت، أن تونس لم تتدخل في 
أي اختيارات للدول األخرى المطّبعة مع »إسرائيل«، فهم أحرار، ويرغب 

أن تكون بالده حّرة أيضاً في اختياراتها بهذا الشأن.
تختار  األنظمة  ال��دول،  مع  نتعامل  »نحن  التونسي  الرئيس  وق��ال 
االختيارات التي تريد، لم نتدخل فيها على اإلطالق. هم أحرار ولكن أيضاً 
اختاروا  أحرار،  هم  أح��راراً.  نموت  أن  ونريد  أح��راراً،  وعشنا  أحرار  نحن 

الذي اختاروه«.
الشعب  م��ع  تضامنية  وقفة  تونس  محامو  نّظم  أس��اب��ي��ع،  ومنذ 

الفلسطيني، ونصرة للقضية الفلسطينية واألقصى.
مع  التطبيع  تجريم  قانون  بتمرير  وقفتهم  خالل  المحامون  وطالب 
»إسرائيل«، وأكدوا أن القضية الفلسطينية جزء ال يتجزأ من هموم الشعب 

التونسي.
مع  سالم  اتفاق  على  وقعتا  والبحرين  اإلم��ارات  من  كالً  أن  إلى  ُيشار 
»إسرائيل«، في الخامس عشر من  أيلول/ سبتمبر الماضي، برعاية من 

الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، في البيت األبيض.
أكتوبر،  الثاني/  تشرين  من  والعشرين  الثالث  في  السودان  وتلتهما 
وبرعاية أميركية، أيضاً، بعد ذلك جاءت المغرب  عندما وقّعت على اتفاق 

سالم في العاشر من  كانون األول/ ديسمبر الماضي.

في  رفعت  قضائية  دع��وى  عن  البريطانية  التايمز  صحيفة  كشفت 
المحكمة العليا في لندن ضد مشيخة قطر لدعمها تنظيم »جبهة النصرة« 
الصحيفة  وأش��ارت  ال��دوالر.  بماليين  له  وتمويلها  سورية  في  اإلرهابي 
قطر  مشيخة  أن  إلى  نورفولك  أندرو  فيها  المحققين  كبير  أعّده  تقرير  في 
على  اإلره��اب  وتسليح  وتمويل  ورعاية  ودع��م  صناعة  في  الضالعة 
األراضي السورية تواجه دعوى قضائية تتهمها بدعم اإلرهاب من خالل 
إلى  الدوالرات  ماليين  مئات  إرسال  بهدف  األموال  لتبييض  سرية  عملية 

تنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي في سورية.
وأوضحت الصحيفة أن تسعة سوريين تعّرضوا لخسائر مالية فادحة 
أو تعذيب واحتجاز تعسفي وتهديد باإلعدام وأشكال أخرى من االضطهاد 
وجود  بينت  التي  الدعوى  قّدموا  اإلرهابي  النصرة«  »جبهة  تنظيم  من 
مؤامرة حاكها أعضاء رفيعو المستوى من النخبة الحاكمة في قطر ممن 

قدموا األموال لدعم اإلرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة في سورية.
مشيخة  ألمير  خاصاً  مكتباً  فإن  القضائية  الدعوى  في  جاء  لما  ووفقاً 
األموال  تحويل  خاللها  من  أمكن  التي  السرية  الطرق  ضمن  من  كان  قطر 
إلى تنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي كما حصلت عمليات تبييض األموال 
وشراء  كبير  بشكل  فيها  مبالغ  بناء  عقود  خالل  من  إرهابية  أله��داف 
ممتلكات بأسعار ضخمة. وبّينت الدعوى أن العملية السرية التي قادتها 
مشيخة قطر لتمويل اإلرهابيين في سورية تمت بإشراف تنظيم »األخوان 
المسلمين« اإلرهابي وشملت لقاءات في تركيا بين المسؤولين القطريين 

وأعضاء في التنظيمات اإلرهابية في سورية.

�صعّيد: التون�صيون اأحرار 

و�صيموتون اأحراراً

التايمز البريطانّية: م�صيخة قطر 

مّولت تنظيم »الن�صرة« االإرهابّي



العام  المجلس  عميد  تساءل 
وديع  السابق  الوزير  الماروني 
لم  »إذا  أن��ه  ب��ي��ان،  ف��ي  ال��خ��ازن، 
حكومة  تشكيل  لبنان  يستطع 
عشرة  م��رور  بعد  وَم��َه��ّم��ة  إن��ق��اذ 
المكوث  على  يقوى  فهل  أشهر، 
متربعاً في فراغ مؤسساته كدولة 

وكوطن؟«.
ورأى أن »البلد لم يعد في وارد 
ج��دي��دة،  ص��دم��ة  أي��ة  امتصاص 
وتتداعى  غيبوبته  ذروة  في  وهو 
م��ف��اص��ل��ه إل���ى ح���ّد ال��ع��ج��ز عن 
متى  فإلى  ج��دي��د.  م��ن  النهوض 
الخالص  خشبة  التقاط  ننتظر 
األنواء  وسط  المحّتم  الغرق  من 
هذا  فلنوقف  فيها؟  نتخّبط  التي 
إلى  ونعد  المقيط،  والدلع  الترف 
رئيس  طرحها  التي  التفاهم  سلة 
دفعًة  بّري  نبيه  النواب  مجلس 
حكومة  تشكيل  خالل  من  واحدة 
المبادرة  زم��ام  تستعيد  فاعلة 

المنتظرة، وتضع حداً فاصالً وحاسماً  على صعيد اإلصالحات االقتصادية والمالية واإلدارية 
مفاصلها  كل  في  السريع  االنحدار  إيقاف  ُبغية  الدولة،  مرافق  كل  في  أطنابه  الضارب  للفساد 

تفادياً لالرتطام الكبير«.

النيابية  االقتصاد  لجنة  اجتمعت 
البستاني  ف��ري��د  ال��ن��ائ��ب  ب��رئ��اس��ة 
تصريف  حكومة  في  الداخلية  بوزير 
الوزارة،  مقّر  في  فهمي  محمد  األعمال 
إلى  التصدير  بموضوع  للبحث  وذلك 
المجتمعون  ناقش  وق��د  السعودية، 
بين  الثقة  لتعزيز  األف��ض��ل  السبل 
الخطوات  بعد  وذلك  ولبنان  المملكة 
لضبط  اللبنانية  الدولة  اتخذتها  التي 

المعابر ومكافحة المخدرات.
وعّبر النواب عن آرائهم أمام فهمي، 
اإلجرائية  الخطوات  بتسريع  وطالبوا 

المتخذة إلعادة الثقة بين البلدين.
الوفد  جهته،  م��ن  فهمي  وط��م��أن 
ال��ح��اض��ر »ك��ون��ه ي��ب��دي ه���ذا األم��ر 
يحيط  الذي  للضرر  القصوى  األهمية 
وال��ص��ادرات  الزراعية  بالمحاصيل 
على  ال��ط��رف��ان  وات��ف��ق  الصناعية« 
وس��وف  ق��ري��ب��اً،  ال��م��وض��وع  متابعة 
بمسؤولين  اتصاالت  اللقاء  هذا  تلي 

لبنانيين وجهات خليجية أخرى.
النيابية  االقتصاد  لجنة  وتعقد 
االثنين،  اليوم   صباح  من  التاسعة 
اجتماعاً مع فهمي ونائبة رئيس مجلس 

الوزراء  وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية 
األعمال  تصريف  حكومة  في  بالوكالة 
حّب  عماد  ووزيرالصناعة  عكر  زينة 
المبنى  في  الخارجية  وزارة  في  الله، 
الموقت بالقرب من السرايا الحكومية، 
لمتابعة خطة الحكومة لمعالجة حظر 
والحصول  السعودية  إلى  التصدير 

على تفاصيلها ومدى تنفيذها.
اللقاء مؤتمر صحافي  وسيتبع هذا 
العاشرة  ف��ي  النيابي  المجلس  ف��ي 
االقتصاد  لجنة  موقف  إلعالن  والربع، 
يهّدد  ال��ذي  الخطير  التطور  هذا  »من 
ال��م��ح��اص��ي��ل ال���زراع���ي���ة واإلن���ت���اج 

الصناعي بكل فروعه«، بحسب بيان.
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العرب اليوم كحالهم 

قبل ع�شرة قرون 

{ د.وفيق إبراهيم 

ه���ذا س���ؤال يكشف ع��ن ع��م��ق ت��خ��لّ��ف ال��ع��رب منذ 
سقوط المرحلة االخيرة من الدولة العباسيّة. أي في 
زمن سيطرة جماعات المماليك عليها وتبعها األتراك 
تحالفات  من  الفرنجة  موجات  الى  وص��والً  والمغول 
في  الكبير  السقوط  الى  وص��والً  وبريطانية  فرنسية 
استعمار  ف��ي  االن��خ��راط  ال��ى  اإلسرائيلي  المشروع 

أميركي وبيل مفتوح ال تبدو له نهايات قريبة.
غير  العرب  عالم  في  استعمارية  ثوابت  اذاً  هناك 

قابلة للتراجع في الوقت الحاضر.
األميركيون اوالً وضعوا ايديهم على النفط والغاز 
ال��ع��رب ومصر وال��ع��راق وش��رق��ي سورية  وج��زي��رة 
ولبنان السياسي والسودان وفلسطين، والحبل على 

جرار الحركة االستعمارّية المتصاعدة.
ألف  من  أقل  منذ  المتواصلة  االنهيارات  هذه  لماذا 

عام بقليل؟
عراقاً  تاركين  مكة  أهل  من  وهم  العباسيّون  رحل 
كانت  التي  والتركيّة  المملوكيّة  الرحمة  تحت  منهاراً 
استجلبوا  هم  ألنهم  ورحمتهم  سلطتهم  تحت  أصالً 
الشرقية  واوروب��������ا  ت��رك��م��س��ت��ان  م���ن  ع��ن��اص��ره��ا 

والتجّمعات الغسالمية في جنوب شرقي آسيا.
لكن الفرنجة لم تترك لهم األصقاع والبالد فطردت 
ه��ذه األق��ل��ي��ات واس��ت��ول��ت على س��وري��ة وب��اق��ي دول 
فتربع  الشدة.  طابع  له  محلي  قتال  دون  من  العرب 
ان  ال��ى  ت��رك��ّي  مستعمر  م��ن  ب���دالً  فرنجي  مستعمر 
الشبق  فتحرك  العرب  جزيرة  شبه  في  البترول  ظهر 
االميركي االوروبي متقاسماً كامل المنطقة التي كانت 
تبدو وكأنها خالية من السكان أو أية سلطات سياسية 

متطابقة مع عصرها.
كانت هناك قبائل يقودها شيوخ سعت الى ضرب 
الجدد  المستعمرين  رايات  تحت  انما  األخرى  القبائل 
والفرنسيين  االنجليز  تعاون  أن  إلى  األميركيين  من 
سورية  حساب  على  لليهود  المنطقة  فقسموا  معهم 
منها  ج��زءاً  تعتبرها  أن  دائ��م��اً  بها  يفترض  ك��ان  التي 
كما  منفصل،  وطني  بعد  ذات  مستقلة  قطعة  وليس 
خصوصية  على  رك��ز  ال���ذي  ع��رف��ات  ي��اس��ر  بها  فعل 
هي  »الفلسطين«  هذه  ألن  حقيقيّة،  ليست  فلسطينية 
جزء من سورية التاريخيّة ال يمكنها ان تتخلى عنها، 
االستيطاني  اإلسرائيلي  االجتياح  من  تتحرر  ان  وال 

من دون التحاقها بأمها سورية.
فإسرائيل الحالية هي النموذج الكبير الذي يعبر عن 

السيطرة األميركية األوروبية على المنطقة العربية.
على  ه��م  األوس����ط  ال��ش��رق  ع���رب  أن  يتبين  ب��ذل��ك 
وثروات  مقسمة  مناطق  لديهم  عام،  الف  منذ  حالهم 
ينهبها المستعمر وتركيز غربي على تحطيم السلطة 
محيطها  ج���ذب  م��ن  لمنعها  س��وري��ة  ف��ي  السياسية 
واألردن  وفلسطين  لبنان  في  والطبيعي  التاريخي 
التي لن  المنطقة  العراق وبالتالي كامل  وبعض أنحاء 

تستطيع االستمرار من دون التعاون مع سورية.
ل��ع��ل ه���ذه األه��م��ي��ات ال��س��وري��ة ه���ي ال��ت��ي تجعل 
األميركي واألوروبي يركزان على إسقاطها  الغربين 
وتراجعها  الغربية  للسياسات  ال��دائ��م  واستتباعها 
المتواصل عن مواجهة »اسرائيل« وعجزها عن جذب 

بقية بلدان المنطقة.
وهذا يعني ان اسباب التركيز األميركي األوروبي 
ال��س��وري��ة وإلحاق  ال��دول��ة  إس��ق��اط  اإلس��رائ��ي��ل��ي على 
ال��ه��زي��م��ة ب���آل األس����د م��ن��ه��ا، ان��م��ا ه��ي م��ن االسباب 
اإلمساك بسورية من  األميركيين  لمحاوالت  العميقة 
العراق  مع  التواصل  من  لمنعها  الشرقية  خاصرتها 
سعودّية  سياسيّة  سلطات  تشكل  ودع��م  واألردن، 

وفرنسيّة في لبنان لألسباب ذاتها.
ترصد  الغربية  االستعمارية  العين  أن  يؤكد  بما 
بمنعها  تكتفي  ف��ال  اتجهت  كيفما  السورية  الحركة 
تحول  بل  ال��س��وري  الطبيعي  مداها  في  التحّرك  من 
دون قيام أي عالقات بينها وبين بقية البلدان العربية 

والعالمية.
تتعلق  أساسية  حقيقة  عن  تكشف  المطالعة  ه��ذه 
والسياسي  الشعبي  الكبير  العربي  الدعم  بضرورة 
للرئيس بشار األسد قائداً لمشروع سياسي سوري 
الحركة  تكريس  م��ن  المنطقة  إن��ق��اذ  ه��دف��ه  وإقليمي 
ال��دائ��م��ة ف��ي��ه��ا، ع��ل��ى ق��اع��دة الغمساك  االس��ت��ع��م��اري��ة 
ومعظم  الجنوبي  واليمن  وال��ع��راق  ومصر  بالخليج 

دول المنطقة.
أال تكفي هذه المخططات لرحيل عرب »الردة« نحو 
دمشق التي تترقب وصولهم إليها لتنظيم أكبر عملية 
إلعادة  عام  ألف  منذ  مثلها  يحصل  لم  عربية  تحالفية 
والدة  ودع��م  وعسكرياً  سياسياً  الشام  بالد  تحرير 
تحالف سورّي كبير بوسعه نقل المنطقة بسرعة إلى 

القرن الحادي والعشرين. 
لعبة  ب��م��م��ارس��ة  ت��ك��ت��ف��ي  وال  ت��ح��ظ��رك��م  س���وري���ة 
لالستعجال  الضخمة  مساعيها  تبذل  بل  االنتظار، 
في  ال��ع��رب  أسقطه  ال���ذي  العصر  ب��ه��ذا  لاللتحاق  ب��ه 
إلداراتهم  قبائل  وضعوا  الملتهبة  صحاريهم  نيران 
النفوذ  ف��ق��ط:  مصلحتين  أج��ل  م��ن  تعمل  السياسية 

الغربي والعائالت الحاكمة.

اأن�شطة ومواقف

االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  التقى   {
النائب السابق وليد جنبالط في المختارة، السفير 
الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، وجرى عرض 
األوضاع السياسية العاّمة في لبنان والمنطقة، في 
فاعور،  أبو  ووائ��ل  عبدالله  بالل  النائبين  حضور 
رئيس  نائب  العريضي،  غ��ازي  السابق  ال��وزي��ر 
الخارجية  للشؤون  االشتراكي  التقدمي  الحزب 
دريد ياغي والدكتور حليم بو فخر الدين. واستبقى 

جنبالط ضيفه والحضور إلى مائدة الغداء.
تصريف  حكومة  ف��ي  اإلع���الم  وزي���رة  قالت   {
عبر  نجد،  الصمد  عبد  منال  ال��دك��ت��ورة  األع��م��ال 
تغريدات لها على »تويتر«، إن »لبنان الذي يعاني 
من  الدولي  البنك  يصّنفها  ومالية  إقتصادية  أزمة 
القرن  منتصف  منذ  عالمية  أزم��ات  أس��وأ   3 بين 
الملتزم  اإلعالمي،  طاقمه  لكل  اليوم  بحاجة   ،19
معتبرًة  القيود«،  من  والمتحّرر  نهوضه  بقضايا 

العام،  وال���رأي  الحدث  »صانعو  اإلعالميين  أن  
وجسور  األخالقية  األس��وار  بناة  يكونوا  أن  يجب 
التواصل المهنية«. وأضافت »أعلم حجم التحديات 
وأن  لبنان،  في  اإلع��الم��ي  القطاع  يواجهها  التي 
بسبب  باإلقفال  مهّددة  كثيرة  إعالمية  مؤسسات 
فيها  عاملين  صحافيين  وأن  االقتصادية  األزم��ة 
مهّددون بالصرف. إنني أؤكد لكم أن وزارة اإلعالم 
معنية بصحة وسالمة هذا القطاع، تماماً كأصحاب 

المؤسسات اإلعالمية والطاقم اإلعالمي«.
} رأى رئيس حزب »الوفاق الوطني« بالل تقي 
الدين عبر حسابه في »تويتر«، أن » هذا الشعب ال 
بّد من أن يكون أحد اثنين، إّما شعب يكره نفسه ألنه 
لن  السلطات  مصدر  أنه  من  عنه  يشيعون  ما  رغم 
ُيصلح حاله وُيعالج مصابه وُيزيل عن نفسه ذلك 
القيد الثقيل من الفقر والجهل والمرض الطائفي،  أو 

جنبالط مستقبالً روداكوف في المختارةأنه شعب زاهد... الحرمان يأخذ بخناقنه«.

خفاياخفايا

ينتظر مرجع سياسي كيفية تصّرف 
حاكم مصرف لبنان مع اعتماد الفيول 

لكهرباء لبنان ليقرأ الموقف الدولي 
الذي تمثل عملية تسهيل االعتمادات 
المصرفيّة شيفرتها السرّية. ويقول 

إذا أبلغ سالمة المعنيين أن األموال 
جاهزة سيجدون اإلطار القانوني وما 

لم يفتح االعتماد فهذا يعني أن االنهيار 
قرار بحكومة وبدونها.
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هل يولد االنفجار االجتماعي من رحم �سمت ال�سعب اأم �سقط الرهان؟

»التنمية والتحرير«: بّري لن يتراجع عن مبادرته

واإذا لم ُت�سّكل الحكومة فال حدود لالنهيار

لجنة االقت�ساد ناق�ست مع فهمي 
مو�سوع الت�سدير اإلى ال�سعودية

فهمي متوسطاً البستاني وأعضاء لجنة االقتصاد

وديع الخازن

أن  والتحرير،  التنمية  كتلة  أكدت 
لن  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
يتراجع عن مبادرته، محذرًة من  أنه 
»إذا لم نتوصل إلى تشكيل للحكومة 
فالحدود لالنهيار«.  وعّبرت عن ثقتا 
ملف  في  التحقيق  قاضي  بأسلوب 
بعد  البيطار،  ط��ارق  المرفأ  انفجار 
المحقق  مع  كانت  التي  »الفوضى 

السابق«.
المعاون  أشار  السياق،  هذا  وفي 
السياسي للرئيس بّري، النائب  علي 
حسن خليل ، أنه »إذا لم نتوصل إلى 
لالنهيار،  فالحدود  للحكومة  تشكيل 
وقد نكون أمام انهيار شامل« معتبراً 
أن »الملف الحكومي هو ملف داخلي 
معّطلة  ُسلطة  أمام  ونحن  بامتياز، 
منذ أكثر من 10 اشهر«. ودعا »القوى 

السياسية إلى تحّمل مسؤوليتها«.
النيابية  الكتل  بعض  تلويح  وعن 
ال��ن��واب،  مجلس  م��ن  ب��االس��ت��ق��ال��ة 
تلفزيوني،  حديث  في  خليل  أوضح 
تدعو  أن  عليها  ك��ان  »الحكومة   أن 
لعشرة  ف��رع��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  إل���ى 
ن����واب ش��غ��رت م���راك���زه���م، وه���ذا 
ثقته  عن  وعّبر  دس��ت��وري«.   خ��رق 
ملف  في  التحقيق  قاضي  بأسلوب 
بعد  البيطار،  ط��ارق  المرفأ  انفجار 
المحقق  مع  كانت  التي  »الفوضى 
»قطع  التحقيق  أن  معتبراً  السابق« 
المراسالت  خالل  من  بعيداً  شوطاً 

التحقيق«. الخارجية الستكمال 
زعيتر  غ��ازي  النائب  أك��د  ب��دوره 
ال��ش��ؤون  مكتب  نّظمه  ل��ق��اء  خ��الل 
»أمل«،  لحركة  واالختيارية  البلدية 
الهرمل،  وبعلبك  البقاع  مختاري  مع 

مهما  يتراجع  لن  بّري  »الرئيس  أن 
التضحيات،  كانت  ومهما  الثمن  كان 
لتشكيل  بالنسبة  الماضي  والتاريخ 
الرئيس  دول��ة  أن  ُيثبت  الحكومات 
والتحرير  التنمية  وكتلة  ب���ّري، 
وح���رك���ة أم����ل، وب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
أجل  م��ن  يضّحي  ك��ان  ال��ل��ه،  ح��زب 
ه��ذه ال��وح��دة وه���ذا ال��ت��ع��اون بين 
وقال  لبنان«.  أجل  ومن  اللبنانيين، 
»ال��رئ��ي��س ب���ّري ل��ن ي��ت��راج��ع عن 
الحكومة،  لتشكيل  ومبادرته  موقفه 
بل  وح��س��ب،  م��ب��ادرة  ليست  وه��ي 
لبناء  ومستمر  متواصل  عمل  ه��ي 
إلنسانها  الحديثة  اللبنانية  الدولة 
وبكرامة  ببحبوحة  يعيش  حتى 
على  أجوبة  ننتظر  ال  ونحن  وع��ّزة، 
وإنما  وحسب،  بّري  الرئيس  مبادرة 
لتشكيل  المعنيين  من  مواقف  ننتظر 

الحكومة«.
على  الخليل  أن��ور  النائب  وكتب 
»انفجار  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وال  العاشر  شهره  أنهى  بيروت  مرفأ 
شهدائنا  عن  مكتوماً  التحقيق  يزال 
أهلنا  من  والمشّردين  والمصابين 
بأن  اطمئنان،  أّي  من  يحرمهم  ما 
الكاملة  بالعناية  يحظى  الملف  هذا 
والشاملة  للدولة التي هي المسؤولة 
وقال  مصيرهم«.  عن  وأخ��ي��راً  أوالً 
وإالّ  كشفها.  يجب  العصر  »جريمة 

الساكت عن الشّر شيطان أخرس«.
نصرالله،  محمد  ال��ن��ائ��ب  ودع���ا 
البقاع  من  وف���وداً  استقباله  خ��الل 
الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر 
تشكيل  ويضع  األمر  يعنيه  من  »كل 
ويوقف  أنانيته  سجن  في  الحكومة 

يطلق  أن  إل��ى  البلد،  عجلة  تسيير 
ال��وض��ع لم  ال��ب��ل��د، ألن  س���راح ه��ذا 
أالّ  وإل��ى  اإلط��الق،  على  يحتمل  يعد 
عنوان  تحت  إصبعنا  وراء  نختبىء 
حقوق الطوائف، فيما الطوائف بريئة 
الطوائف  وأبناء  العنوان،  ه��ذا  من 
الوقود  محطات  على  ُيذّلون  جميعاً 
تعطيل  نتيجة  المآسي،  من  وغيرها 
المصالح  بسبب  البلد  عجلة  تسيير 

الخاصة«. 
النائب  رأى  آخ���ر،  م��ج��ال  وف���ي 
تصريح  في  هاشم  قاسم  الدكتور 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
القيمون  ُيتحفنا  جديدة  »م��ّرة  أن��ه 
بقراراتهم  المودعين  أم���وال  على 
إليهام  أحياناً  والعبثية  االرتجالية 
ولو  لهم،  أموالهم  ب��إع��ادة  ال��ن��اس 
ملتبسة  وبآليات  الفتات  ببعض 
الحقوق  على  االلتفاف  وبأسلوب 
من خالل تخفيض معدالت االحتياط 
على  ال��ي��د  م��ّد  وحقيقته  اإلل��زام��ي 
هذه  إضاعة  لتبرير  الناس  أم��وال 
»المطلوب  وتابع  الحقاً«.  الحقوق 
ومكاشفة  واضحة،  صريحة  قرارات 
ووضع  يجري  بما  الحقوق  أصحاب 
أموال  على  للحفاظ  قانونية  آليات 
من  ك��ل  أص��ول  م��ن  ول��و  المودعين 
ت��س��ّب��ب ب��ه��در ه���ذا ال���م���ال، س��واء 
المصارف  أو  لبنان  مصرف  أك��ان 
والتالعب  التلهي  من  بدالً  التجارية 
المرتكبين  وحماية  الناس  بأعصاب 
هذه  ستبقى  متى  فإلى  أكثرهم،  وما 
لبنان  على  تجّر  لم  التي  السياسات 
والخراب  الويالت  إالّ  واللبنانيين 

الذي نشهده«.

»الوطني الحّر«: منفتحون 
على اأّي ت�سكيلة يتوافق عليها اللبنانيون

الخازن: لنوقف الترف والدلع
ولنعد اإلى �سّلة تفاهم رئي�س المجل�س

في  المماطلة  تؤدي  أن  من  »الكبير  قلقه  الحّر«،  الوطني  »التيار  في  السياسي  المجلس  أبدى 
تشكيل حكومة إنقاذية فّعالة إلى بلوغ نقطة الالعودة في مسار االنهيار المالي، وما ينتج من ذلك 
من مخاطر معيشية واضطرابات اجتماعية«. وجّدد دعوة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد 
األصول  تراعي  حكومية  تشكيلة  فيقدم  والوطنية،  الدستورية  بواجباته  »القيام  إلى  الحريري 
في  الثقة  إلى  طريقها  لتأخذ  الجمهورية  رئيس  مع  عليها  ويتفق  الميثاقية  والقواعد  الدستورية 
مجلس النواب، فتلتزم ببيان وزاري إصالحي ينتظره اللبنانيون على قاعدة المبادرة الفرنسية 

ومتطلبات صندوق النقد الدولي«.
وإذ أكد المجلس  في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل 
»التزام التيار بحكومة اختصاصيين وبرئاسة الحريري«، أعلن أنه يبقى منفتحاً »على أي حكومة 
يتوافق عليها اللبنانيون«، لكنه يرفض »قطعاً أي انقالب على الدستور بتخّطي المناصفة الفعلية 

)..( مع تأييده استثنائياً لهذه المّرة، أالّ يكون ألي فريق أكثر من 8 وزراء«.
واعتبر أنه »في حال اإلصرار على عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء االنحالل المتسارع في بنية 
المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف األعمال بما تقتضيه 
والية  تقصير  خيار  فإن  األساسية،  والمواد  والنفايات  الترابة  مشكالت  حّل  وأبسطها  المرحلة 
مجلس النواب سيصبح عمالً إجبارياً، وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمس 

الحاجة لإلسراع بإقرار القوانين اإلصالحية«. 
تكتل  به  تقدم  الذي  القانون  اقتراح  ب�«مناقشة  النيابية  الكتل  المجلس  طالب  اإلطار  هذا  وفي 

لبنان القوي لترشيد الدعم وتوفير البطاقة التمويلية لتستفيد منها العائالت المحتاجة«.
كما جّدد اقتناعه »بضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار تشارك فيه الكتل البرلمانية 
والتصدي  التنفيذية،  السلطة  تشكيل  وباستكمال  باإلصالح  واألول��وي��ات  الخيارات  لبحث 
ضوء  في  بالدهم  وموقع  وجودهم  تمس  وهي  اللبنانيون،  يواجهها  التي  المصيرية  للتحديات 

متغيرات خارجية ستفرض قريباً أمراً واقعاً جديداً«.
يتوافق  المصارف،  لدى  حقوقهم  من  جزءاً  المودعين  بإعطاء  لبنان  مصرف  »قرار  أن  ورأى 
مع روحية قرار مجلس شورى الدولة بإعطاء المودع حقوقه بالعملة التى أودعها في المصرف 
المفترض أن يكون مؤتمناً عليها. لذلك، نستهجن ردة فعل جمعية المصارف التي رفضت إعطاء 
المودعين بعضاً من حقوقهم التي هي بحماية الدستور والقوانين. مع اإلشارة إلى أن المصارف 

راكمت أرباحاً بالمليارات«. 
ودعا المجلس مصرف لبنان إلى »تحّمل مسؤولياته في ضبط الكتلة النقدية، للجم التالعب 
وهي  الالزمة  األموال  تأمين  لناحية  بواجباتهما  »القيام  إلى  المال  ووزارة  الليرة«،  صرف  بسعر 
واألدوية  والمازوت  والبنزين  الكهرباء  فيول  لشراء  الضرورية  االعتمادات  فتح  لتمويل  متوافرة، 
والطحين، ألن غياب هذه المواد سيؤدي إلى قيام ثورة اجتماعية حقيقية ومبّررة، وعندها سيدعو 
التيار مناصريه إلى االستعداد للمشاركة فيها والتوجه ضد مسببيها والمخططين لها عن سابق 

تصّور وتصميم«.
وختم المجلس بيانه مستغرباً »السكوت عن التطاول المتكّرر على مقام رئاسة الجمهورية«، 
البطريرك  موقف  على  ومثنياً  اللبناني«،  الشعب  بكرامة  يمّس  المقام  بهذا  المّس  »أن   معتبراً 
الماروني بشارة الراعي »الرافض لهذه اإلهانات المتكّررة والواعي للمسؤوليات في عملية تعطيل 

تشكيل الحكومة والمشّدد على مواصلة الجهود إلزالة العراقيل من أمام التأليف«.

{ علي بدر الدين
الطبقة  أّن  وشجاعة،  ج��رأة  بكّل  اإلق���رار  بل  االع��ت��راف،  من  ب��ّد  ال 
مبارياتها  ك��ّل  في  ف��ازت  الحاكمة،  والسلطوية  والمالية  السياسية 
المتتالية  القاضية  بالضربات  ثم  أوالً،  بالنقاط  اللبناني،  الشعب  على 
العّد  ال  معه  ينفع  يعد  ولم  العشرة،  رافعاً  مستسلماً  أرضاً،  وطرحته 
أنفاسه، عله يعود  التنفس االصطناعي، وال الصبر عليه اللتقاط  وال 
عن  والدفاع  المواجهة  مقّومات  كّل  فقد  ألنه  جديد،  من  المبارزة  إلى 
وجوده وحقوقه وحياته »الكريمة«، وقد نجح تحالف هذه الطبقة في 
إنزاله عن الحلبة، بعد خيانة من يّدعي أنه »ولّي نعمته«،  وتحويله إلى 
مفعول به، ال حول وال قوة وال حراك وال صوت له، وقد تّم تحييده 
بالكامل، وكأّن ما يحصل ال يعنيه وليس هو الضحية وصاحب الحّق 

واألْولى بالرعاية واالهتمام.
»ن��ظ��ل��م« ج���الدي���ه، ألن��ه��م ف��ي م��رح��ل��ة تصفية  أال  م��ن اإلن���ص���اف 
ولمواصلة  السياسي،  لمستقبلهم  أفضل  ظروف  وتأمين  الحسابات 
ومقدرات  السلطة  بمواقع  الزمن،  من  اآلتي  وفي  حاضراً  إمساكهم 
والتجديد  أنفسهم  إن��ت��اج  وإلع���ادة  وال��م��ؤس��س��ات،  والشعب  ال��دول��ة 
من  عاطلين  إلى  اللبنانيون  يتحّول  ال  وحتى  واستبدادهم،  لتسلطهم 
المطالبة  على  ويتجرأون  اإلنتفاضة  روح  فيهم  تتحّرك  او  العمل، 
بالتغيير واإلصالح والمحاسبة، واسترداد ما نَهبه الحكام من أموال 
عمل  ف��رص  لهم  وف��روا  فقد  ذل��ك،  تحقيق  استحالة  وخ��اص��ة،  عامة 
في  الوقود  محطات  على  حاشدة  طوابير  في  الوقوف  منها  بالجملة، 
ومنهم  بينهم،  يميّزوا  ولم  والمذاهب  الطوائف  كّل  ومن  المناطق  كّل 
الذين ال يزالون يرفعون أصواتهم وقبضاتهم  الحاضنة  بيئاتهم  من 
ارتكبوه  م��ا  على  تمّجدهم  التي  وأغانيهم  وص��َوره��م  وشعاراتهم 

محروقات  محطة  من  بتنقلهم  سعداء  أنهم  ويبدو  بحقهم،  واقترفوه 
وألطفالهم  لهم  دواء  عن  بحثهم  وع��ن  ال��ي��وم،  م��دار  على  أخ��رى  إل��ى 
الحياتي  واقعهم  م��ع  تأقلموا  وق��د  ط��ائ��ل،  دون  م��ن  الصيدليات  ف��ي 
والمواد  السلع  أسعار  وارتفاع  الغالء  وأصبح  المستجّد،  والمعيشي 

الغذائية الضرورية خلفهم وثانوي. 
مع  والتضامن  بالتكافل  سطت  التي  السلطة  هذه  إبداعات«  آخ��ر« 
واالحتكار  المال  وحيتان  المصارف  وأصحاب  لبنان  مصرف  حاكم 
جديدة  فخاخ  نصب  المصارف،  في  والمودعين  الخزينة  أمول  على 
بها  الله  أن��زل  ما  وتعاميم  ق��رارات  وإص��دار  المودعين،  أم��وال  ح��ول 
حيناً  بإبطالها  ومتذبذبة  واضحة  وغير  مفهومة  غير  سلطان،  من 
وإحيائها أو إلغائها حيناً آخر، ألن ال هدف منها سوى إلهاء أصحابها 

والضغط عليهم للقبول بالقليل منها والتخلي عن كثيرها.
إّن المنظومة السياسية بكّل مكوناتها وتوجهاتها وتالوينها شريكة 
وال  وتجويعه،  الشعب  وإفقار  البلد  إسقاط  على  ومصّرة  ومتواطئة 
يمكن ان تتراجع عن نهجها وسياستها، قبل أن يؤّمن كّل فريق منها 
حصته في السلطة والمال والنفوذ، وهذا واضح من خالل خطاباتها 
وإصرارها  والنفعية،  والمصلحية  والمذهبية  والطائفية  السياسية 
على رفع منسوب شروطها وضغوطها في مواجهة بعضها البعض، 
ليس من أجل الوطن والشعب والدولة واإلصالح واالنقاذ، بل لحماية 
التي  السلطة،  مصالحها ومكتسباتها وتأمين مقاعدها ومواقعها في 
باالتهامات  عليها  وتتصارع  وحجمها،  وحدودها  خريطتها  ترسم 
وتحميل المسؤوليات، وأحياناً برسم خطوط حمراء وهمية، ألنها ال 
البنزين، ولن تعيد أموال  الموعودة، ولن توفر  الحكومة  تريد تأليف 
المودعين ولن تفرج عن األدوية المخزنة في المستودعات ولن توقف 

التهريب، وقد ال تريد أن تحصل االنتخابات النيابية وال الرئاسية وال 
البلدية في مواعيدها، بل على العكس تماماً، فإّن األزمات والمشكالت 
أّن األسوأ األخطر بات قريباً،  إلى تصاعد وتفاقم، والمؤشرات على 
المنظومة،  ه��ذه  به  تبشر  ما  وه��ذا  بالتدحرج،  ن��اره  ك��رة  ب��دأت  وق��د 
إلى  وصوالً  أساساً،  المقنّن  الكهربائي  التيار  ضحاياها،  أولى  ومن 
العتمة الشاملة، في ظّل اشتداد أزمة المحروقات وتهويالت أصحاب 
باألسعار  الكبير  واالرت��ف��اع  بالكامل،  األدوي��ة  وانقطاع  ال��م��ول��دات، 
الذي  المركزي،  المصرف  في  المالي  االحتياط  نفاذ  شعارات  تحت 

يستوجب رفع الدعم او »ترشيده«. 
تتفّرغ  أن  السلطة  لقوى  أتاحا  وتحييده،  الشعب  صمت  أّن  شك  ال 
الدولة  م��ا تبقى م��ن  اب��ت��داع أس��ال��ي��ب وأالع��ي��ب الب��ت��الع  ل��م��زي��د م��ن 
جديد،  سلطوي  سياسي  واقع  أمر  لفرض  شيء،  كّل  على  واإلجهاز 
سلم  إلى  الصعود  تحاول  سياسية  قوى  مع  المنافسة  تنعدم  حيث 
سلطة جديدة، مع أنها فاقدة لعناصر المواجهة التي تتيح لها إحداث 
أو  الشعب  حتى  معين،  أو  ناصر  لها  وليس  هناك،  فرق  أو  هنا  خرق 
قادر  غير  وب��ات  السلطة،  حبائل  في  سقط  عليه  تراهن  ال��ذي  بعضه 
على الخروج من شرنقته ومن فقره وجوعه وحاجته التي تشغله في 

البحث عنها.
فهل لجوء الشعب إلى الصمت، يخفي أسراراً لم يبح بها بعد، وقد 
اّن  ويقال  معينة؟  لحظة  في  مدوية  إيجابية  صدمة  إلى  صمته  يحّول 
الممتلئة  كالعربة  وهو  وموهبة،  حكمة  المناسب  الوقت  في  الصمت 
متاحاً  الوقت  زال  ما  هل  الجلبة؟  كثيرة  الفارغة  العربة  من  قوة  أكثر 
النتظار انفجار الصمت، أم سقط الرهان و«اللي ضرب ضرب واللي 

هرب هرب؟«
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»القومي« اأدان ا�ستمرار االحتالل التركي
الأرا�ض �سورية وا�ستمرار محاوالت التتريك

لقاء تن�سيقي بين »القومي«
والتيار الوطني الحر في بعلبك

القومي  السوري  الحزب  أدان 
االج��ت��م��اع��ي اس��ت��م��رار ال��ن��ظ��ام 
التي  التتريك  أعمال  في  التركي 
بعض  في  السوريين  تستهدف 

مناطق محافظة إدلب.
وقال الحزب في بيان أصدرته 

عمدة اإلعالم:
 يدين الحزب ما تقوم به قوات 
من  ومرتزقتها  التركي  االحتالل 
لجهة  عميلة  إرهابية  ميليشيات 
للسجل  عامة  أم��ان��ة  استحداث 
تأتمر  إدل��ب  محافظة  في  المدني 
بأوامر االحتالل بصورة مباشرة، 
محلية  مجالس  تشكيل  ولجهة 
في المدن والبلدات والقرى التي ال 
تزال تحت وطأة االحتالل التركي 

وزبانيته.
ق��ي��ام  أّن  ال���ح���زب  وي��ع��ت��ب��ر 
على  وعمالئه  التركي  االح��ت��الل 
الشخصية  ال��ب��ط��اق��ات  س��ح��ب 
عن  رسمياً  ال��ص��ادرة  والعائلية 
واالستعاضة  السورية،  الدولة 
عنها ببطاقات صادرة عن النظام 
فاضحاً  انتهاكاً  ُي��ع��ّد  ال��ت��رك��ي، 
وإمعاناً  السورية  الدولة  لسيادة 
سياسة  انتهاج  في  مسبوق  غير 

التتريك.
قرار  أّن  القومي  الحزب  يؤكد 
بتحرير  الحاسم  السورية  الدولة 
دنس  م��ن  المحتلة  األرض  ك��ّل 
االح��ت��الل ال��ت��رك��ي واإلره���اب���ي، 

ولذلك فإّن القوميين االجتماعيين 
الهدف،  هذا  لتحقيق  مستنفرون 
التي  االنتهاكات  ك��ّل  ولمواجهة 
والتي  التركي  المحتّل  بها  يقوم 
أبناء  قبل  من  تاّم  برفض  تجابه 
بهويتهم  يتمّسكون  الذين  شعبنا 
كّل  من  بالرغم  والوطنية  القومية 
الضغوطات التي تمارس ضدهم.

القومي  السوري  الحزب  يدين 
أحدهما  وفدين  تسلل  االجتماعي 
على  فرنسي  واآلخ���ر  ه��ول��ن��دي 
غير  بصورة  أميركية  وفود  غرار 
السورية  األراض���ي  إل��ى  شرعية 
»قسد”  ميليشيات  من  بتسهيل 
أّن  وي���رى  ل��الح��ت��الل،  العميلة 
كان  الذي  الهولندي  الوفد  ت��ذّرع 
بالملف  الخاص  المبعوث  يرأسه 
األراضي  )دخوله(  بأّن  السوري 
السورية كان بحجة تسلم عدد من 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  موقوفي 
ميليشيات  ل���دى  المحتجزين 
قبوله  يمكن  ال  العميلة  »قسد” 

ال  الفعل  فذلك  عنه.  التغاضي  أو 
السافر  باالنتهاك  إال  وصفه  يمكن 
والتعامل  ال��س��وري��ة  للسيادة 
قوات  مع  والمدان  الشرعي  غير 

االحتالل وعمالئها.
وفد  تسلل  أّن  الحزب  ويعتبر 
مؤسسة  م��ن  م��ش��ت��رك  ف��رن��س��ي 
دانيال ميتران وبلدية باريس إلى 
مدينة القامشلي، دون إذن الدولة 
أيضاً  جديد  وبتواطؤ  السورية 
العميلة،  »قسد”  ميليشيات  من 
ي��س��ج��ل ف���ي ال��س��ج��ل ال��ح��اف��ل 
للمشاركة الفرنسية المباشرة في 

العدوان على شعبنا وبالدنا.
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  إّن 
لكّل  إدانته  يجّدد  إذ  االجتماعي 
السورية  السيادة  انتهاك  أشكال 
أياً يكن مرتكبها، فإنه يؤكد وقوفه 
في  السورية  الدولة  جانب  إل��ى 
شعبنا  ع��ن  دف��اع��اً  واح��د  خندق 
وأرضنا ومؤسساتنا بمواجهة كّل 

قوات االحتالل وعمالئه.

منفذ   � ال��دف��اع  عميد  استقبل 
السوري  الحزب  في  بعلبك  عام 
ع��رار  علي  االجتماعي  ال��ق��وم��ي 
ضّم  الحر  الوطني  التيار  من  وفداً 
الهرمل  بعلبك  في  التيار  منسق 
المنسقية  وعضوي  التوم  عبدو 
وناصيف  حسن  الحاج  حسين 
إلى  اللقاء  وحضر  موسى.  الحاج 
منفذية  هيئة  عرار عضوا  جانب 
وحسن  المتيني  ب��ع��ل��ب��ك رام��ز 

القاق.
بحث  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ج����رى 
وكان  المشترك،  التنسيق  آليات 
القوى  وقوف  أهمية  على  تشديد 
أبناء  جانب  إلى  كافة  السياسية 
لتخطي  وال��ت��ع��اون  ال��م��ن��ط��ق��ة، 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
الصعبة.

مؤّسسات  المجتمعون  وطالب 
الى  بااللتفات  المعنية  ال��دول��ة 
بعين  ال��ه��رم��ل  بعلبك  منطقة 
تعاني  المنطقة  هذه  ألّن  اإلنماء، 
ت��ع��رف من  م��زم��ن��اً، وال  ح��رم��ان��اً 

اإلنماء المتوازن غير اسمه.
ورأى المجتمعون ضرورة دعم 

أشكال  وك��ّل  والصناعة  الزراعة 
اإلنتاج، مؤكدين أّن تحصين األمن 
االقتصادي  واألم���ن  االجتماعي 
ه���و ت��ح��ص��ي��ن ل��أم��ن ال��وط��ن��ي 
الوطنية  والثوابت  وللخيارات 

التي تحمي بلدنا وتصونه.
على  ال��م��ج��ت��م��ع��ون  وات���ف���ق 
التنسيقية  ال��ل��ق��اءات  اس��ت��م��رار 
والحرص على التعاون المشترك.

 نقف اإلى جانب الدولة

ال�شورية دفاعًا عن �شعبنا 

واأر�شنا وموؤ�ّش�شاتنا بمواجهة 

االحتالل وعمالئه

المنطقة تعاني حرمانًا

 

مزمنًا وال تعرف من االإنماء 

المتوازن غير ا�سمه

انطلق صباح أمس »ماراثون 
وزارة  نّظمته  ال���ذي  ف��اي��زر« 
محافظات  في  العاّمة  الصّحة 
والبقاع.  الهرمل،  بعلبك  عكار، 
في  سُتستكمل  أول��ى  كمرحلة 
األسبوع  األخ��رى  المحافظات 
ال��م��ق��ب��ل. وت���م اخ��ت��ي��ار ه��ذه 
فيها  التسجيل  ألن  المحافظات 
ال�6  يتخطى  وال  ج��داً  ضعيف 

في المئة.
المواطنين  من  عدد  واصطف 
اللقاح،  ألخ��ذ  دوره��م  بانتظار 
إل��ى  الملقحين  ع���دد  ووص���ل 
الساعة  حتى  شخصاً    2027
الثالثة بعد الظهر في محافظات 

بعلبك الهرمل وعكار والبقاع.
وزير  تفقد  ذلك،  غضون  وفي 
حكومة  ف��ي  ال��ع��اّم��ة  ال��ص��ّح��ة 
حسن،  حمد  األعمال  تصريف 
ال��ي��اس  ال��رئ��ي��س  مستشفى 
زحلة،  في  الحكومي  الهراوي 
فايزر  م��اراث��ون  ف��ي  المشارك 
في  البقاع  مستشفى  جانب  إلى 

تعنايل.
وقال حسن »كل أسبوع لدينا 
المواطنين  وع��دن��ا  كما  جولة 
على  وأتمنى  األعداد،  وسنحّرر 
دعوة  مع  التجاوب  المواطنين 
تحديات  هناك  الصّحة.  وزارة 
جمة  واجتماعية  اقتصادية 
إلى  االغتراب  من  إقبال  وهناك 
أن  كما  األه���ل،  ل��زي��ارة  لبنان 
للمغتربين  مقصد  ه��و  لبنان 

اللقاح«.  لتلقي 
الفئات  عن  سؤال  على  ورداً 
العمرية التي تتراوح بين 30 و 
اللقاح،  تلقيها  وموعد  عاماً   45
العمرية  الفئة  »ه���ذه  أج���اب 
منها  نطلب  ج��ي��دة.  مناعتها 
الوقاية  إجراءات  في  االستمرار 

هناك  ولكن  الدور،  يصلها  حتى 
تستند  بسيطة  حسابية  عملية 
التي  اللقاحات  عدد  وجود  إلى 
بالفئات  ال��ن��زول  إل��ى  ت���ؤدي 
ال��ع��م��ري��ة واس��ت��ه��داف��ه��ا. ع��دد 
وسيستهدف  جيد  اللقاحات 
م��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة. 
إلى   160 يصلنا  أس��ب��وع  ك��ل 
من  وب����دءاً  ل��ق��اح،  أل��ف   170
القطاع  سيباشر  األسبوع  هذا 
للذين  ال���م���ب���ادرات  ال��خ��اص 
وزارة  عبر  واش��ت��روا  ح��ج��زوا 
سنبدأ  ال��وك��ي��ل،  م��ع  ال��ص��ّح��ة 
يوم  من  ب��دءاً  عليهم  بالتوزيع 
القطاعات  وبالتالي  الثلثاء،  غد 
التي حجزت ستنطلق  الخاصة 
أوسع  لتشمل  الوزارة  مع  أيضاً 

فئة من األعمار«.
إلى  أش��ار  س��ؤال،  على  ورداً 
المعتمدة  المراكز  »أكثرية  أن 
من وزارة الصّحة العاّمة، أّمنت 
للحفاظ  الطاقة  م��ص��ادر  على 
على الحرارة المطلوبة للقاح«.

وع���ن ام��ت��ن��اع األط���ب���اء في 
المرضى  استقبال  عن  البقاع 
الضامنة،  الجهات  حساب  على 
قال »وزارة الصّحة العاّمة على 
المال،  وزي��ر  مع  دائ��م  تنسيق 
التدقيق  المطلوب  والملفات 
ف��ي��ه��ا أُرس���ل���ت إل���ى ال��دي��وان 
إلى  ورفعت  مسارها  وتابعت 
ال��ي��وم  ن��ع��رف  ال��م��ال.  وزارة 
الضيق المالي ولكن وزير المال 
يقوم بعمله وال يقّصر، ويحاول 
وفق المستطاع تأمين الحواالت 
أو  للمستشفيات  أكان  المالية 

لأطباء«. 
المواطنين  مئات  واحتشد 
الهراوي  الياس  مستشفى  أمام 
ال��ح��ك��وم��ي، م��ن��ذ ال��س��ادس��ة 

صباحاً ألخذ اللقاح. وأوضحت 
في  التنظيم  ع��ن  ال��م��س��ؤول��ة 
المركز ربيعة سيدي أن اإلقبال 

جيد.
م��رك��زا  ش��ه��د  بعلبك،  وف���ي 
بعلبك  مستشفى  وهما  التلقيح 
ال��ح��ك��وم��ي وات���ح���اد ب��ل��دي��ات 
حتى  خ��ج��والً  إق��ب��االً  بعلبك، 
العدد  وبلغ  الظهر،  قبل  فترة 
مقدمهم  في  المركزين،  في   273
راع����ي أب��رش��ي��ة ب��ع��ل��ب��ك دي��ر 
حنا  المطران  المارونية  األحمر 
بعلبك  بلدية  ورئ��ي��س  رح��م��ة 
بلديات  ورؤس���اء  بلوق  ف��ؤاد 

واتحادات بلدية.
وف�������ي ال�����ه�����رم�����ل، ش��ه��د 
إق��ب��االً  الحكومي  المستشفى 

للمواطنين. جيداً 
وف�����ي ال���س���ي���اق، ان��ط��ل��ق 
 3 في  أم��س   فايزر«  »م��اراث��ون 
مراكز محددة في محافظة عكار 
الراسي  عبدالله  مستشفى  هي: 
مستشفى  حلبا،  في  الحكومي 
القبيات  ف��ي  ال��س��الم  س��ي��دة 
في  الحبتور  خلف  ومستشفى 

بلدة حرار.
وُس����ّج����ل ح���ض���ور ك��ث��ي��ف 
ل��ل��راغ��ب��ي��ن ب��ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح 
المخصص حصراً للفئة العمرية 
من عمر60 سنة وما فوق ولكل 
عكار،  محافظة  ف��ي  المقيمين 
وتنظيمية  إدارية  تدابير  وسط 
إدارة  اتخذتها  وقائية  وصحية 

المراكز الثالث.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصّحة 
عن  اليومي  تقريرها  في  العاّمة 
بفيروس  جديدة  إصابة   134
التراكمي  العدد  رفعت  كورونا، 
للحاالت المثبتة إلى 541557، 

كما تم تسجيل 5 حاالت وفاة.

ماراثون »فايزر« انطلق �سمااًل وبقاعًا
واالأ�سبوع المقبل في المحافظات االأخرى

في  األع��ل��ى  المجلس  رئ��ي��س  استقبل 
الحزب السوري القومي االجتماعي النائب 
الشعب  مجلس  ع��ض��و  ح����ردان،  أس��ع��د 
األمناء  مجلس  ورئيس  السابق  السوري 
العالمة  ت��راث  إلح��ي��اء  الوطنية  للهيئة 
حسين  ال��دك��ت��ور  األم��ي��ن  محسن  السيد 
وشهادة  درع��اً  لحردان  ق��ّدم  ال��ذي  راغ��ب 

تقديرية باسم الهيئة.
جرى خالل الزيارة استعراض األوضاع 
المقاومة  قوى  بأّن  ح��ردان  وأكد  العامة، 
بمواجهة  ثابتة  ردع��ي��ة  معادلة  أرس��ت 
مأزق  في  العدو  وهذا  الصهيوني،  العدو 
حقيقي، ألنه فشل ومعه حلفاؤه في النيل 

من سورية، حاضنة المقاومة. 
من  ش��ه��دن��اه  م��ا  أّن  ح���ردان  واع��ت��ب��ر 
أبناء  ل��دى  ق��وة  وعناصر  وثبات  صمود 
آلة  بمواجهة  المحتلة  فلسطين  في  شعبنا 
الحرب الصهيونية، ومن تساند بين قوى 
المقاومة في األمة ووحدة مواقفها، كل ذلك 
المواجهة  في  لدينا  القوة  عناصر  يعزز 

والوجودية. المصيرية 
وأشار حردان إلى أّن المشاركة الكثيفة 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ال��س��وري��ة، 
بشار  الدكتور  بالرئيس  الثقة  لتجديد 
األس����د، ش��ك��ل��ت اح��ت��ف��ال��ي��ة ن��ص��ر على 
للدول  قوية  ورس��ال��ة  ورع��ات��ه،  اإلره��اب 
في  شاركت  التي  المتطرفة  والمجموعات 
سورية،  على  الكونية  اإلرهابية  الحرب 
النيل  تستطيع  العالم  في  قوة  من  ما  بأنه 

من سورية دوراً وموقعاً. 
تحصين  ضرورات  على  حردان  وشّدد 
الحصار  ب��م��واج��ه��ة  االج��ت��م��اع��ي  األم���ن 
والعقوبات االقتصادية، ودعا إلى اإلسراع 
على  تأخذ  لبنان  في  حكومة  تشكيل  في 
االقتصادية  األوض���اع  معالجة  عاتقها 
المعيشية  والضغوط  األعباء  وتخفيف 
تأخير  أّن  إلى  منّبهاً  المواطنين،  كاهل  عن 
تعقيداً  األوض��اع  يزيد  الحكومة  تشكيل 

واألزمات تفاقماً.
راغب  حسين  الدكتور  صّرح  جهته  من 
المجلس  رئ��ي��س  بلقاء  تشرفت  ق��ائ��الً: 
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي  األع��ل��ى 
أسعد  ال��م��ن��اض��ل  ال��ن��ائ��ب  االج��ت��م��اع��ي 
حردان، وجرى التداول في مجمل األحداث 
المنطقة،  ف��ي  تحدث  التي  وال��ت��ط��ورات 
المشاعر  أنبل  عن  حردان  األمين  عّبر  وقد 
القوميون  السوريون  يحملها  التي  الطيبة 
بشار  الرئيس  السيد  بفوز  االجتماعيون 
معتبرين  الرئاسية،  االنتخابات  في  األسد 
ولجميع  وللمقاومة  لسورية  انتصاراً  ذلك 

األحرار في العالم.
النضالية  المواقف  ع��ن  تحدثنا  كما 
شرارة  مع  سيما  ال  المشتركة  والتاريخية 
شهداء  أطلقها  وال��ت��ي  األول���ى  المقاومة 
الحزب القومي مع الشهيدة سناء محيدلي 
إلى الشهيد راغب حرب وغيرهم من قوافل 

النور والكبرياء..
الحزب  لقيادة  بالشكر  توّجهنا  وق��ال: 

المواقف  على  االجتماعي  القومي  السوري 
الوطنية، وقدمنا لمحة عن الهيئة الوطنية 
إلحياء تراث العالمة السيد محسن األمين 
وعن  الهيئة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  واألع��م��ال 
دولي  مؤتمر  لعقد  الجارية  التحضيرات 

في  األم��ي��ن  السيد  ال��ع��الم��ة  ت���راث  ح��ول 
أشاد  دمشق، حيث  السورية  العاصمة 
تشجيعه  وأب��دى  الهيئة  بأعمال  ح��ردان 
الحزب  بين  للتعاون  الكبير  واستعداده 

والهيئة.

رئي�س المجل�س االأعلى في »القومي« ا�ستقبل رئي�س مجل�س اأمناء اإحياء تراث العالمة مح�سن االأمين وت�سّلم منه درعًا و�سهادة تقديرية

حردان: ما من قوة في العالم ت�ستطيع النيل من �سورية دورًا وموقعًا

تاأخير ت�سكيل الحكومة في لبنان يزيد االأو�ساع تعقيدًا واالأزمات تفاقمًا

الدكتور راغب ح�سين: القوميون يرون 

بفوز الرئي�س االأ�سد انت�ساراً ل�سورية 

وللمقاومة ولجميع االأحرار في العالم

 البغدادي: اإذا وقعت الحرب مع حزب اهلل 

ف�سيرى قادة العدو لهيب جهّنم

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي، 
أّن »ما قلناه في أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غّزة بأّن على قادة 
العدو أن يكونوا أقل غروراً، وهم أكثر حاجًة لمن ُينزلهم عن الّسلم، بات 

من الضروريات الملّحة«.
وقال »اليوم نسمع عنتريات قادة هذا العدو ضد حزب الله في لبنان، 
وعليهم أن ال يخطئوا الحساب مّرة أخرى، فإذا ماوقعت الحرب مع حزب 

الله فسوف يرون من لهيب جهنم ما لم يتوقعونه حتى في منامهم«.
العبر  يستخلصون  ال  أنهم  العدو  ق��ادة  في  »المشكلة  وأض��اف 
واإلجرامية  العدوانية  والطبيعة  الواقعية  السياسة  في  واليفهمون 
هذا  زوال  في  أمالً  عقيدتنا  إلى  يضيف  وهذا  للمغامرة،  دائماً  تدعوهم 
الكيان  ه��ذا  مسؤولو  ك��ان  فلو  قياسية،  بسرعة  الوجود  من  الكيان 
ُيمارسون الّحد األدنى من التعّقل الستطاعوا إطالة عمر كيانهم الغاصب 

ولكن هذا غير متوقع منه«..
اإلمام  جمعية  نّظمته  الذي  الفكري  اللقاء  في  جاء  البغدادي  كالم   
الثانية والثالثين  الصادق إلحياء تراث علماء جبل عامل، في الذكرى 
لوفاة اإلمام الخميني وذلك في قاعة الجمعية في بلدة أنصار الجنوبية.
في  إي��ران  في  عامل  جبل  علماء  دور  عن  للحديث  مناسبًة  وكانت 
العهود المختلفة وباألخص في زمن الدولة الصفوية وتأثير ذلك على 

الثورة اإلسالمية.
على صعيد آخر، استقبل األمين العام ل�«حركة األّمة« الشيخ عبدالله 
جبري، في مقّر الحركة المركزي ببيروت، وفداً من حزب الله في بيروت، 
األمنية  اللجنة  ومسؤول  ف��واز  علي  السادس  القطاع  مسؤول  ضم: 
الرحيم  عبد  العامة  العالقات  ومسؤول  كحلول  علي  أبو  القطاع  في 

حوماني.
يشهدها  التي  التطورات  لمجمل  عرض  »كان  فإنه  بيان،  وبحسب 
لبنان والمنطقة، وجرى تبادل التهنئة بعيد المقاومة والتحرير، الذي 
حقق فيه لبنان ومقاومته والعرب نصراً مؤّزراً غير مسبوق في تاريخ 

الصراع العربي – اإلسرائيلي«.
وأكد المجتمعون أن محور المقاومة في كامل المنطقة يتقدم ويزداد 
ولبنان  وسورية  العراق  إلى  إي��ران،  من  وانتصاراً،  وصموداً  صالبة 
المنطقة تحت  المؤامرة التي تستهدف  وفلسطين واليمن، وأن حلقات 
القرن  وصفقة  الخالّقة  والفوضى  الجديد«  األوسط  »الشرق  عناوين 
وغيرها، تحّطمت الواحدة تلو األخرى، وأكسبت محور المقاومة مزيداً 

من الصالبة والثقة بالنفس والتقدم.

 زين: لت�سامن ال�سحافيين العرب

 مع اأبو بكر والبديري

التحاد  السابق  العام  األمين  الرأي  وسجناء  الصحافيين  ومساندة  لحماية  العربية  المنظمة  رئيس  اعتبر 
المحامين العرب المحامي عمر زين، أن »قرار وكالة الصحافة الفرنسية بفصل ناصر أبو بكر نقيب الصحافيين 
الفلسطينيين من عمله لديها بسبب نشاطه اإلعالمي الواسع دفاعاً عن شعبه وتنديده بالعدوان الصهيوني، هو 

قرار ظالم يشير بوضوح إلى انحياز للكيان الصهيوني وعدوانه من دون وجه حق وبناء لتوجيهاته«.
وأشار في تصريح إلى »أن هذا التدبير بالفصل من العمل هو خوف من اإلعالم الملتزم بالقضايا العادلة وفي 
مخالف  ألنه  التصّرف  هذا  مثل  على  إقدامها  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  يجوز  وال  الفلسطينية  القضية  مقدمها 

لحرية الرأي والمعتقد ولحقوق اإلنسان«.
أقدم  الفلسطينيين من إجراءات غير قانونية وذلك مع ما  واستغرب »توقيت ما حصل مع نقيب الصحافيين 
عليه العدو الصهيوني من اعتقال اإلعالمية المناضلة غيفارا البديري في حي الشيخ جراح والذي اعتدى عليها، 

للحّد من نشر جرائمه المستمّرة ضد شعبنا الفلسطيني«.
وطالب زين اتحاد الصحافيين العرب ب�«التحّرك سريعاً للتضامن مع نقيب الصحافيين الفلسطينيين ومقاطعة 
وكالة الصحافة الفرنسية في كل العالم لعدم احترامها حرية الرأي والمعتقد وتحصيالً لكامل حقوقه القانونية، 

كما والعمل إلطالق سراح الصحفية غيفارا البديري من االعتقال«.
ودعا زين المنظمات الدولية العاملة لحقوق االنسان أن تبادر باتخاذ موقف يتوافق مع مسؤولياتها. 

 »رابطة المودعين«

تدعو للنزول اإلى ال�سارع

فوراً  الشارع  إلى  »النزول  إلى  الناس  المودعين«  »رابطة  دعت 
لمحاصرة منازل السياسيين وأصحاب المصارف، للضغط نحو حّل 
مالي عادل وشامل«. ودعت القضاء اللبناني إلى »لعب دوره الوطني 
المنصوص عنه في الدستور بإحقاق العدل، وكّف يد أعضاء مجالس 
المصارف،  أصول  على  الفوري  الحجز  وإلقاء  المدراء  وكبار  اإلدارة 
وقانون  والتسليف  النقد  قانون  أحكام  وتنفيذ  المودعين  حماية 
توّقف المصارف عن الدفع«. كما دعت »المسؤولين السياسيين وال 
المصارف  حماية  عن  »الكّف  إلى  المنتخب«  النيابي  المجلس  سيما 
على حساب الشعب اللبناني والدولة ووقف  السياسات اإلجرامية 

فوراً«.
»الجهود  ب�  بيان،  في  المودعين«  »صرخة  رّحبت  المقابل،  في 
أموال  عن  اإلفراج  اتجاه  في  للعمل  لبنان  مصرف  قبل  من  المبذولة 

المودعين التي وضعت المصارف اليد عليها من دون وجه حق«.
وأكدت  أن »موقفنا ثابت من حقيقة واضحة هي أن المودع وضع 
أسرع  في  كاملًة  استرجاعها  ويود  اللبنانية  المصارف  في  أمواله 
وقت ممكن«، معتبرًة أن »مبلغ ال�400 دوالر أميركي ال ُيمّكن المودع 

من الحصول على أدنى احتياجاته«.
 وطلبت من حاكم مصرف لبنان الضغط على جمعية المصارف 
وثابتة  وواضحة  مقبولة  ب�«جدولة  أصحابها  إلى  األم��وال  إلعادة 
ومعقولة«. ورأت أن »المطلوب من المصارف تغيير طريقة التعاطي 
التعسفية والديكتاتورية والتصرف بمسؤولية تجاه من أّمنها على 
جنى عمره. فيجب أن تعي هذه المصارف أن ديمومتها المستقبلية 
هذا  بغير  تصّرف  كل  وأن  اآلن،  والمودعين  الودائع  باحترام  تبدأ 
االتجاه إنما يمّثل انتحاراً تتحّمل مسؤوليته هي وحدها وهو إمعان 

بضرب القطاع المصرفي بالكامل«.

 ندوة عن »�سيف القد�س« لـ«ملتقى حوار وعطاء«: 

مف�سل تاريخي يغّير المعادلة ويوؤ�ّسر لزوال »اإ�سرائيل«

نّظم ملتقى »حوار وعطاء بال حدود« ندوًة افتراضية 
والسياسية  واإلستراتيجية  العسكرية  التداعيات  بشأن 
لحرب »سيف القدس« وانتفاضة فلسطين األخيرة، شارك 
فيها الوزيران السابقان د. عدنان منصور ونقوال تويني، 
الخبيران في الشؤون اإلستراتيجية العميدان المتقاعدان 

محمد عباس وشارل أبي نادر، وفاعليات.
الذي  زيد  أبو  سركيس  واإلعالمي  الكاتب  اللقاء  قدم 
اعتبر أنه »قبل العدوان على فلسطين كان هناك انطباع أّن 
القضية قد ُصّفيت، ولكن بعد الهّبة األخيرة أظهر األبطال 
تغييراً في المعادلة ما أعاد االعتبار إلى القضية وأدخل 

الكيان في مأزق يؤّشر لبداية زوال إسرائيل«.
ثم كانت كلمة لمنسق الملتقى الدكتور طالل حّمود، أكد 
فيها أن وجود إسرائيل لطالما كان مصدر تهديد رئيسي 
ألمن العالم العربي واستقراره من المحيط إلى الخليج، 
يطالبون  »ولمن  أضاف  الصدد.  هذا  في  كثيرة  والوقائع 
بالحياد أو بغيره من سياسات تطبيعية مغلفة بعناوين 
الرفاه واالزدهار والسالم والتعايش والتسامح، نقول: لن 
تختفي أبداً المخاطر اإلسرائيلية على لبنان منذ تأسيس 
بعد  بقوة  المخاطر  هذه  زادت  وقد  الغاصب،  الكيان  هذا 
انتصار المقاومة بعد تحرير الجنوب عام 2000 وعدوان 
تموز 2006، إذ ما زالت بؤرة الصراع المتمّثل باالحتالل 
اإلسرائيلي ألراض لبنانية قائمة وال تزال إسرائيل تتربص 
بنا الدوائر لرّد اعتبارها بعد هزيمتها النكراء وهي تطمع 

بكل تأكيد بأرضنا ومياهنا وثرواتنا ونفطنا«.
من جهته، أشار عباس إلى أن »توازن الردع حصل بعد 
 2000 عام  بدأت  للمقاومة،  جّبارة  وجهود  تراكمي  عمل 
في لبنان وألهمت الشعب الفلسطيني وحّطمت المرتكزات 
نووي  بسالح  ردع  ق��درة  كامتالك  العدو  اعتمدها  التي 
وعسكري واستخباري والتفوق النوعي وخوض الحروب 
الكيان، وأخيراً سياسة التوسع لحماية  الخاطفة خارج 

الحدود واالستقواء بالخارج«.
وعّرج على المحطات البارزة التي شهدت تطور المقاومة 
اللبنانية، معتبراً أن »انتصارات المقاومة اللبنانية ألهمت 
الدروس والعبر لحركات المقاومة لتمّر تلك األخيرة بأربع 
بعدوان  مروراً  غّزة  على   2008 عدوان  من  تبدأ  محطات 
ال�2013 و2014 لترسي المقاومة توازنات ردع معقولة 
لتأتي عملية سيف القدس بإنجازات كبيرة على المستوى 
السياسي وتحقيق إصابات قاتلة لكل عناصر ومرتكزات 
األمن الصهيوني التي ذكرت آنفاً، وأبرزها تآكل قدرة الردع 
بحسم  الجو  سالح  وفشل  استخباري  وضعف  للعدو 
المعركة وحده وغياب دور القوات البرية والمراهنة على 
القّبة الصاروخية التي أظهرت فشالً وسقوط فكرة الكثرة 
أّما  المباشرة،  المواجهة  العدو  حاذر  حيث  القلّة  مقابل 
مبدأ الحروب الخاطفة ففشل فشالً ذريعاً، وسيبدأ العدو 
بتقييم ما حصل ودراسة البدائل الممكنة عن الحرب ألن 

األخيرة قد تهّدد بزواله«. 

أوسلو  مع  سقطت  الفلسطينية  السلطة  »إن  وختم 
وفقدت ثقة الشعب وعلى القوى الفلسطينية السياسية 
الممّثلة لفصائل المقاومة تشكيل جبهة موحدة تنضوي 
تحت منظمة التحرير وُتنتهج نهجاً مغايراً بالتفاوض ال 

يقدم التنازالت مسبقاً«.
الفلسطينية  »المقاومة  أن  ن��ادر  أب��ي  اعتبر  ب��دوره 
خّططت بمنهجية وبتحضير دام عدة سنوات لالحتماالت 
كافة، فثّبتت قواعد إلطالق الصواريخ وشبكة اخطبوطية 
من األنفاق متطورة بتقنيتها، فأفشلت العدو في إمكانية 
الرد«. أضاف »إن المواجهة كانت من المناطق كافة، وهذا 
متناغم  هو  إنما  عفوياً  كان  ولو  المناطق  بين  التنسيق 
إلى  باإلضافة  للعدو،  صادماً  موقفاً  أعطى  ما  ومترابط، 
تضافر كل الجهود على مستوى اإلعالم والدفاع والصمود، 
وهذه الوحدة الفلسطينية هي سالح نوعي ورسالة مهّمة 
تمييع  محاوالت  كل  أسقط  ما  ومستقبالً،  اآلن  للجميع 

القضية تحت عناوين مثل التطبيع وغيرها«.
مفصل  هو  األخير  ال��ع��دوان  »إّن  فقال  منصور،  أّم��ا 
تاريخي، والمعادلة تغّيرت لتصبح المقاومة على مساحة 
وتطورات  مختلف  بمعنى  انتفاضة  وهي  كلها  فلسطين 
جديدة، فإسرائيل كانت حريصة على فّك هذا االرتباط بين 
الغربية،  والضفة  غّزة  بين  والسيما  الفلسطينية،  المدن 
على  الكيان  ره��ان  وك��ّل  لها،  مباشراً  تهديداً  باعتباره 
التفكيك قد سقط ولم تعد الحسابات هي نفسها، واتفاق 
أوسلو وصفقة القرن سقطا مع الحرب األخيرة والخسائر 
بالجملة من هجرة عكسية وتراجع في السياحة وفشل 
الجديدة ستؤكد لإلسرائيلي  الحديدية، والمعادلة  القّبة 
أن الصراع مستمر طال أم قُصر وسيستعيد الفلسطيني 

دولته«.
أنه »ومنذ االعتراف بالكيان المحتّل عام  وأكد تويني 
1948 وحتى اليوم، لم يتخذ أّي قرار دولي بإنشاء الدولة 
الفلسطينية، وتاريخياً كانت هناك عدة محطات انتصرنا 
1973 والتي لّقنت  ال�  فيها منذ تقّدم القوات العربية في 
وفي  ذل��ك،  ي��درك  كان  والعدو  الحرب،  في  درس��اً  العدو 
العام 1982 عند اجتياح إسرائيل للبنان حيث ُمني العدو 
بخسائر فادحة، وبدأت صورة األفول تزداد بعد انسحاب 
المقاومة،  ضربات  تحت   2000 عام  لبنان  من  العدو 
وفي   ،2006 العام  في  الفاشل  تموز  عدوان  في  وتكلّلت 
مقاومة غّزة المتكّررة، ال سيما في ما حصل منذ أيام، حين 
اتخذت المقاومة قرار الحرب وانتزعت القدرة الصاروخية 
رغم كّل إمكانات العدو، واآلن نشهد الهجرات العكسية من 
الكيان وفقدان السيطرة الغربية بعد التحّول االقتصادي 
الشرق،  في  الكيان  وظيفة  لتنتفي  العولمة  نظام  ضمن 
اليوم  التحليالت  وكل  الشرق،  في  للغرب  معسكراً  كونه 
وبدأ  العنصرية،  اإلثنية  هذه  وج��ود  ج��دوى  على  تركز 
الحلم  وبدأ  الكيان،  هذا  عن  مصالحه  في  يبتعد  الغرب 

اإلسرائيلي يهتّز باهتزاز المنصة العسكرية له«.

... والشهادة التقديرية حردان يتسلم الدرع من راغب حسين

حردان مستقبال راغب حسين
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sOD�K�
 w�Ëb�«  lL��L�«  ¨w�dF�«  ÊUL�d��«  U�œ  ˚
 w�dF�«  Ÿ«dB�«  q��  t�UO�ËR��  qL��  v�≈
 Îôu�Ë  ¨sO��Ëb�«  q�  √b��  o�Ë  w�uONB�«
 ¨wMOD�KH�« VFA�« ‚uI� q�U� …œUF��« v�≈
 ¨dOBL�«  d�dI�Ë  …œu??F??�«  o�  UN�√—  vK�Ë
 œËb� vK� WKI��L�« WOMOD�KH�« W�Ëb�« W�U�≈Ë
 UN�L�U�Ë  1967  uO�u�  ØÊ«d�e�  s�  l�«d�«

ÆWO�dA�« ”bI�«
 ÂuO�«  t�  ÊUO�  w�  w�dF�«  ÊUL�d��«  b??�√Ë
 ¨sOD�K�  W�JM�  54  ???�«  Èd??�c??�«  W��UML�
 w{«—ú�  w�uONB�«  ‰ö??�??�ô«  —«dL��«  Ê√
 WO�u�U�  WO�ËR��  u�  t�O�d�Ë  WOMOD�KH�«
 lL��L�«  o�U�  vK�  lI�  WO�ö�√Ë  WO�UO�Ë
 U�≈  ÂuO�«  Î «b??�«Ë  Î «—UO�  t�«u�  Íc??�«  w�Ëb�«
 w� tI� W�—UL� s� wMOD�KH�« VFA�« sOJL�
 W�«Ëb�  …dO�√  WIDML�«  ¡UI�≈  Ë√  dOBL�«  d�dI�

ÆnMF�«Ë v{uH�«
 WO�Ëb�«  W�UL��«  dO�u��  t���UD�  œÒb??�Ë
 »U??�—ù«Ë  W�dDG�«  s�  wMOD�KH�«  VFAK�
 q�I�«   U??O??K??L??�Ë  ¨w??�u??O??N??B??�«  Íd??J??�??F??�«
  UM�u��L�«  ¡U??M??�??�  W??�U??{≈  ¨W??�??�d??�??L??�«
 „UN��«Ë  ”bI�«  WM�b�  b�uN�Ë  UNFO�u�Ë

ÆwMOD�KH�« VFA�« ‚uI�
 r�œ  v�≈  t�«œU��«Ë  r�UF�«   U�UL�d�  ¨U�œË
 lC�� ‰«e� ô Íc�« wMOD�KH�« VFA�« ‚uI�
 Í—ULF��«  w�UDO��«  w�uON�  ‰ö??�??�ô
 dOND�Ë ‰UI��«Ë q�� s� rz«d��« lA�√ ”—UL�

Æw�d�
 lL��L�«Ë  ÊU��ô«  ‚uI�  …dz«œ  X��U�  ˚
 w�Ëb�«  lL��L�«  ¨d�d���«  WLEM�  w�  w�bL�«
 cOHM�  vK�  qLF�U�  t�U��R�Ë  t�U�O�Ë
 w�  sOO�U�B�U�  W�U��«  WO�Ëb�«  sO�«uI�«
 w�u�  qJA�  pN�M�  w��«Ë  ¨WK��L�«  w{«—_«

Æ‰ö��ô«  «u� q�� s�
 t�« ¨f???�√ ¨ÊU??O??� w??� …d??z«b??�« X??�U??{√Ë
 ¨nOM�   UO�UH�«  s�  W��U��«  …œULK�  Î «œUM��«
 w�U{ù«  ‰Ë_«  ‰u�u�Ëd��«  s�  79  …œULK�Ë
 Êu�UI�« ÊS� ¨1949 ÂUF� nOM�  UO�UH�« v�≈
 …UO��«  b{ nM� Í√® dE�� w�U��ù« w�Ëb�«
 ¨t�UJ�√  qJ�  q�I�«  ULO�  ô  ¨’U??�??�_«Ë
 ¨V�cF��«Ë  WO�UI�«  WK�UFL�«Ë  ¨t�uA��«Ë
 W??�«d??J??�« v??K??� ¡«b???�???�ô«Ë ¨s??zU??�d??�« c???�√Ë
 —«b�≈Ë ¨WMONL�« WK�UFL�« W�U� ¨WOB�A�«
 o�U� rJ� ÊËœ s�  U�«b�ù« cOHM�Ë  U�uI�
 lOL�  qHJ�  Î̈U�u�U�  WKJA�  WLJ��  s�  —œU�
 UN�—ËdC�  ·d�FL�«  WOzUCI�«   U�ULC�«
 p�–  qLA�Ë  ©W�bL�L�«  »uFA�«  ·d??�  s�
 s�c�«Ë  ¨sOO�b�  r�—U���U�  ¨sOO�U�B�«
 Áö�√ d�– U� q� rNI�� ‰ö��ô«  «u� X�—U�

Æw�Ëb�« Êu�UI�« U�dE��  U�—UL� s�
 Êu�UI�«  –UH�S� WB��L�«  UN��«  b�U�Ë
 tO�ËR��Ë  ‰ö��ô«  …œU�  W��U��Ë  w�Ëb�«
 w��«Ë  ¨sOO�U�B�«  o��  rN�U�UN��«  vK�
 nB�  …e�  ŸUD�  vK�  dO�_«  Ê«ËbF�U�  X�U�
 WO�d�Ë  WOK��  Âö�«  qzU�u�  WO�ö�≈  V�UJ�
 w��«   ôUI��ô«Ë   «¡«b��ö�  W�U{≈  ¨WO�ËœË
 WI�uL�«Ë Ê«bOL�« w� ÊuO�U�B�« UN� ÷ÒdF��

Æ‰u�_« V�� WHK���  UN� q�� s�

ÂUA�«
 »«e�_«Ë  ULEML�« ¡UDA� s� œb� rE� ˚
 w�  W�O�—u�  VO���«  Ÿ—UA�  WH�Ë  WO��u��«
 l�  U�öF�« …œU�S� W��UDLK� WL�UF�« f�u�

ÆW�—u�
 wO�uI�Ë  w�U��  WOFL�  fOz—  ‰U??�Ë
 WH�u�«  Ác�  Ê≈  —UJ�  ÍœUL�  j�u�L�«  d���«
 UN�  ÍœUM�  w��«   U��UDLK�  Î «—«dL��«  q�L�
 …œU�≈ …—ËdC� sOO��u��« s� WF�«Ë W��d�
 ‰UH��ö�  ÎUC�√  w??�Ë  W�—u�  l�   U�öF�«
 r�  Íc??�«  w�Uzd�«  w�U���ô«  ‚UI���ôU�
 b�_« —UA� fOzd�« bO��« “u�Ë ÕU�M� Á“U��≈

ÆWO�Uzd�«  U�U���ôU�

‚«dF�«
 ¨»«uM�« fK�� fOzd� ‰Ë_« VzUM�« œb� ˚
 sO�“UM�« nK� ¡UN�≈ vK� ¨f�√ ¨w�FJ�« s��

Æw�U��« ÂUF�« W�UN�  ULO�L�« ‚ö�≈Ë
 dO�_«  Ê≈  ¨ÊUO�  w�  w�FJ�«  V�J�  ‰U??�Ë
 ÊUH�≈  s�d�NL�«Ë  …d�N�«  …d??�“Ë  q�I��«ò
 rN�  ÕËeM�«  nK�  Ê√  b�√  YO�  ¨Ëd�U�  ozU�
 V�U� s� tF� q�UF��« r�� ô Ê√ V��Ë dO��Ë

ÆåiF��« qFH� UL� jI� w�UO�

Êœ—_«
 t��K�  w�  ¡«—“u??�«  fK��  ÷dF��«  ˚
 ¡«—“u???�«  fOz—  W�Uzd�  f??�√  U�bI�  w��«
 d�UE�  s�  Èd�  U�  W�ËUB��«  dA�  —u��b�«
 WO{UL�«  ÂU??�_«  ‰ö??�  Êu�UI�«  s�  W�—U�
  UFL��  W�U�≈  vK�  iF��«  s�  —«d???�ù«Ë
 s�√ fL�Ë Êu�UIK� WH�U�� dF�  uO� ¡UM�Ë

Æ wK�ô« rK��«Ë s�«uL�«

øWƒdG QÉÑNCG

 w�UO� l�d� dE�M�
 r�U� ·ÒdB� WOHO�

 œUL��« l� ÊUM�� ·dB�
 √dIO� ÊUM�� ¡U�dNJ� ‰uOH�«
 q�L� Íc�« w�Ëb�« n�uL�«

  «œUL��ô« qON�� WOKL�
 ÆWÒ�d��« UN�dHO� WÒO�dBL�«

 W�ö� mK�√ «–≈ ‰uI�Ë
 …e�U� ‰«u�_« Ê√ sOOMFL�«

 w�u�UI�« —U�ù« ÊËb�O�
 «cN� œUL��ô« `�H� r� U�Ë

 —«d� —UON�ô« Ê√ wMF�
ÆUN�Ëb�Ë W�uJ��
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 ÒÍbM�u� b�Ë ‰u�œ Ê√ oA�œ  b�√
 w�d�  d??O??�  qJA�  Òw??�??�d??�  d???�¬Ë
 l�  R�«u��U�  W�—u��«  w??{«—_«  v�≈
 ÂUEM�«  —«dL��«Ë  åb��ò   UOAOKO�
 o�UML�« w� p�d���« W�UO�� w�d��«
 WÒO�U�—ù«  t�ULOEM�  UNO�  dA�M�  w��«
 w�Ëb�« Êu�UIK� ÎU�{U� ÎU�UN��« qJA�
 W�—u��« …œUO��« vK� Î «d�U� Î¡«b��«Ë
 …œUO�  j��  vK�  UNLOLB�  …œb��

Æ UNO{«—√ W�U� vK� W�Ëb�«
 …—«“Ë  w??�  w??L??�—  —b??B??�  ‰U???�Ë
 ?�  `�dB�  w�  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«
 ‰Ëb�«  iF�  uK�L�  »√œ  ∫f�√  U�U�
 W�—u�  vK�  »d��«  w�  W�—UAL�«
 ÎU�UN��«  qJA�   U�—ULL�  ÂUOI�«  vK�
 Î¡«b??�??�«Ë  w??�Ëb??�«  Êu�UIK�  ÎU�{U�
 WO�dF�« W�—uNL��« …œUO� vK� Î«d�U�
 ÍbM�u�  b??�Ë  ÂU??�  bI�  ÆÆW??�—u??�??�«
 ’U��«  ÀuF�L�U�  vÒL�Ô�  U�  W�Uzd�
 qJA�  ‰u??�b??�U??�  Í—u??�??�«  nKL�U�
 W�—u��«  w??{«—_«  v�≈  ŸËdA�  dO�
 p�–Ë  åb��ò  UOAOKO�  l�  R�«u��U�
 w??�u??�u??� s???� œb???� r??K??�??� W??�??�??�
 Ác�  Èb�  s�e���L�«  g�«œ  rOEM�

Æ UOAOKOL�«
 b�Ë  ÂU??�  UL�  ∫—b??B??L??�«  ·U???{√Ë
 Ê«d�O�  qOO�«œ  W��R�  s�  w��d�
 WM�b�  v??�≈  …—U??�e??�  f??�—U??�  W�bK�Ë
 ŸËd??A??� d??O??� q??J??A??� w??K??A??�U??I??�«
 ÎUC�√  b��  UOAOKO�  l�  R�«u��U�Ë
 w��dH�«  ◊«d??�??�ô«  —U??�≈  w??�  p??�–Ë

ÆW�—u� vK� Ê«ËbF�« w� d�U�L�«
 —U??�≈ w??� t???�√ —b??B??L??�« `????{Ë√Ë
 w{«—ú�  r�UG�«  w�d��«  ‰ö??�??�ô«

 WO�d��«  UDK��« X�K� bI� W�—u��«
  U�uL�L�« l� qLF� w��« UN�«u� s�
 W�U� W�U�√ À«b�≈ V�œ≈ w� WO�U�—ù«
 UN� l��� WE�U�L�« w� w�bL�« q��K�
 w�  WOK��  f�U��  qOJA�Ë  …d�U��
 ‰«e�  U�  w��«  ÈdI�«Ë   «bK��«Ë  ÊbL�«
 ¨WO�U�—ù«   U�uL�L�«  …dDO�  X��
 WOB�A�«  W�UD��«  V��  X�K�  UL�
  UN��«  s??�  …—œU??B??�«  WOKzUF�«Ë
 WO�dF�«  W�—uNL��«  w??�  WOMFL�«
 WO�d�   U�UD��  UN�«b���«Ë  W�—u��«
 p�d���« W�UO� …Ë—– q�L� Íc�« d�_«
 Íc�«Ë  w�d��«  ÂUEM�«  UN�N�M�  w��«
 sOM�«uL�«  s�  oKD�  i�d�  q�UIO�
 UMK�√  i??�—  UL�  —«d???�_«  sO�—u��«
 W�uN�«  q��L�«  Í—u��«  Êôu��«  w�
 s�  `??{«Ë  dO�F�  w??�  WOKOz«d�ù«
 ¡UL��ô«Ë  W�—u��«  rN��uN�  p�L��«

ÆÈbHL�« s�uK� ¡ôu�«Ë
 W�—uNL��«  Ê√  —b??B??L??�«  s??ÒO??�Ë
 s�  »d??F??�  –≈  W??�—u??�??�«  W??O??�d??F??�«
 ÁcN� …b�bA�« W�«œù«Ë l�UI�« i�d�«
 vK�  Î «œb��  b�R�  UN�S�   U�—ULL�«
 …œUO�  j��  vK�  rOLB��«Ë  —«d�ù«
 U�d�d��Ë  UNO{«—√  W�U�  vK�  W�Ëb�«
 w??�d??�??�« w??�??M??�_« ‰ö???�???�ô« s???�
 W�bIL�«  ÊuJO�  Ád??O??�Ë  w??�d??O??�_«Ë
  UOAOKO� s� WKOLF�« t�«Ëœ√ ◊uI��

ÆÈd�_« WO�U�—ù«  U�uL�L�«Ë b��
 W�—uNL��«  Ê≈  —b??B??L??�«  ‰U???�Ë
 lL��L�«  u�b�  W??�—u??�??�«  WO�dF�«
 …b��L�«  r????�_«  W??�U??�Ë  w???�Ëb???�«
 ¡«“≈ V�«u�« n�uL�« –U��ô UN�eN�√Ë
 ÎU�UN��«  qJA�  w��«   U�—ULL�«  Ác�

 Â«e???�≈Ë  ¨w??�Ëb??�«  Êu�UIK�  ÎU??�??{U??�
 W�—u�  vK�  Ê«ËbF�«  ‰Ëœ   U�uJ�
 WO��d���«  UN�U�UO�  s??�  Ÿö??�û??�
 s??�_« …œu????� W??�U??�≈ v???�≈ W??�œU??N??�«
 wM�  Ê√  bF�  W�—u�  v�≈  —«dI��ô«Ë

ÆqAH�U� UN�ËdA�

w�dO�√ b�Ë
å…b�UI�«ò  «œUO� wI�K�

 rC�  w�dO�√  b�Ë  vI��«  ¨p�–  v�≈
 ¨ «—U����« ◊U�{Ë sO�dJ�� …œU�
 sL{  ©…b�UI�«  rOEM�®  w�  sO�œUO�
 WE�U��  w�  rOEM��«  …dDO�  o�UM�

ÆW�—u� w�d� ‰UL� V�œ≈
 sO�dzU� d�� w�dO�_« b�u�« q�ËË
 u��«  Õö��  sO�F�U�  sO�O�Ëd�
 V�œ≈  WE�U��  ¡«u�√  U�K�œ  ¨w�d��«
 ôu��  Ê√  q��  ¨WO�ULA�«  WN��«  s�
 ¨W�œËb��«  WIDML�«  ‚u�  ozU�œ  …bF�
 …b??�U??�®  w??�  ·UDL�«  ULN�  wN�MO�

 V??�œ≈  n??�d??�  WO�d��«  ©sO�u�dH�
ÆŸUL��ô« bI� YO� ¨w�dG�« w�ULA�«

 b�u�«  Ê√   b???�√  W??�U??�  —œU??B??�
 ’U��√  …b�  s�  ÊÒuJL�«  w�dO�_«
 ¨WOM�√Ë  W�dJ��   UOB��  rNMO�
 w�  …b�UI�«  rOEM�  Ÿd�®  wK�L�  vI��«
 r�  ULO�  ¨ U�U�  …bF�  ©ÂUA�«  œö??�
 vK�  W�b�  ·u�u�«  Êü«  v��  s���
 «–≈  U�Ë  ¨©…b�UI�«  rOEM�®  b�Ë  s�uJ�
 ¨rOEM��« w� V�U�√ ©¡«d�√® rC� ÊU�
 W�uO�ü«   ULOEM��«  s�  sOK�L�  Ë√
 ¨ ULOEM��«  s�  U�dO�Ë  W??O??�Ë—Ë_«Ë
 ¡«e�√ vK� …dDO��« tF� r�UI�� w��«

ÆW�—u��« WE�U�L�« s� WF�«Ë
 …b??�U??�  Ê√  —œU??B??L??�«  X???�U???{√Ë
 w�dO�_« b�u�« XK�I��« ©sO�u�dH�®
 ¨WO�d�  W�dJ��   UOB��  —uC��
 Íc�«  ©…b�UI�«  rOEM�®  s�  sOK�L�Ë
 Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨WIDML�«  vK�  dDO��
 f�√  ‰Ë√  qO�  rN�ö�≈  r�  s�dO�_«

Æw�dO�_« b�u�« l� ŸUL��ô« b�uL�

 vK� lK�« b�u�« Ê√ —œUBL�« XHA�Ë
 t�u�O�  ¨V??�œ≈  n�—  o�UM�  s�  œb�
 ‰UL� ©sO�u�dH�® WIDM� v�≈ U�bF�
 UNO�  ÂU???�√  w??�??�«Ë  ¨WE�U�L�«  »d??�
 cM� t� W�dJ�� …b�U� w�d��« gO��«

Æ «uM� 3
  «—UO�  4  —U�H�U�  bO�√  ¨UÎO�«bO�
 WM�b�  s??�  ◊U??I??�  …b??�  w??�  W��H�
 w�dA�«  V??K??�  n???�—  w??�  f??K??�«d??�
 Ÿ—œ  w�ÒK��  …dDO��  WF{U��«

ÆUO�d�� sOF�U��«  «dH�«
 Ÿu�Ë  WOK��  —œUB�   b?? Ò�√Ë  «c�
 w��«   «—U??�??H??�ô«  ¡«d??�  s�  U�U�{
 q�√  ‰ö�  W�—UI��   U??�Ë√  w�  XF�Ë

ÆW�U� s�
 ŸU�b�«  …—«“Ë  XMK�√  ¨X���«  Âu�Ë
 s�  sO�bM�Ë  j�U{  q�I�  WO�d��«
 …b�U� vK� Âu�� w� Òw�d��« gO��«

ÆW�—u� ‰UL� s�dH� n�d� W�dJ��
 ÊQ�  œU�√  ¨W�—u�  w�  wK��  —bB�
 nBI�U�  ·bN��«  w�d��«  gO��«

 »e��  WF�U�  ÎU�UI�  nOMF�«  wF�bL�«
 Ãd�  Èd??�  w??�  w�U��œdJ�«  ‰ULF�«
 n�d�  WO�U�u�Ë  “UM�d�  ’U??I??�«

Æw�ULA�« VK�
 s�  œb�  VO�√  ¨t�H�  ‚UO��«  w�
 WO�«dIL�b�«  W�—u�   «u??�  w�K��
 qzUBH�«  t??�c??H??�  Âu??�??�  ¡«d???�  d???�≈
 ·bN��«Ë  WH�U�  …u�F�  WO�FA�«
 n�d�  b�I�  WF�U��«   «—UO��«  Èb�≈

Æw�dG�« —Ëe�« d�œ
 W�U�u�  WOK��  —œU??B??�  X??�U??�Ë
  d�H�«  WH�U�  …u??�??�  Ê≈  åU??�U??�ò
 U�—Ëd�  ¡UM�√  b�I�  WF�U�  …—UO��
 —Ëe??�«  d??�œ  n�d�  ÊUB��«  W�d�  w�
 …—UO��«  »UD�≈  v�≈  Èœ√  U�  ¨w�dG�«

ÆUOAOKOL�« w�K�� s� œb� W�U�≈Ë
 w�K��  s�  œb??�  ÂU??�√  q��  q��Ë
 —U�H�U�  d??�¬  œb??�  V??O??�√Ë  åb??�??�ò
 qI�  …—UO�  —Ëd�  ‰ö�  W�—U�  W�«—œ
 WM�b� ‚d� dL��« W�d� w� rNM� Î «œb�

ÆWJ���«
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 IOÉ«°ù∏d í°VÉa ∑É¡àfG :ájQƒ°S ∫Éª°T ≈dEG ø««ÑæLCG øjóah ∫ƒNO øjóJ ≥°ûeO

 dO�√  ¨Íd�F�«  åö�«Ëò  l�u�  q�«d�  nA�
 œu��  w��«  ·ËU�L�«  s�  ¨f??�√  ¨◊u��u�
 WO�UJ�≈  s??�  ¨‰ö??�??�ö??�  W??ÒO??M??�_«  ◊U????�Ë_«
 WHC�«  w�  Èd�√  bOFB�  W�u�  w�  ‰u�b�«
 WOMOLO�«   U??�U??L??�??�«  Êö???�≈  WOA�  …e???�Ë
 Âu� WÒ�bOKI��«  Âö�_«  …dO�� ¡«d�≈  W�dD�L�«

Æq�IL�«  fOL��«
 ¨WO�uON� WOM�√ —œUB� s� ◊u��u� qI�Ë
  «b�bN� l� WÒ�b�� q�UF�� gO��« Ê≈ ¨UN�u�
 W�G� s� —«uM��« wO�� …e� w� ”UL� bzU�
 ”U�L�«  Ë√  ”bI�«  w�  s�«d�«  l{u�«  dOOG�
 W�uEM�  e�eF�  —dI�  p�c�  ¨W�bIL�«  s�U�_U�
 —u�b� WOA� WK�IL�« ÂU�_« w� Íu��« ŸU�b�«
 …e�  s�  a�—«u�  ‚ö�≈  WO�UJ�≈Ë  À«b??�_«
 WHC�«  w�  WKL��L�«   «d�UEL�«  l�  s�«e��U�

Æ”bI�«Ë
 …eN�_«   «d�c��  Ê√  v�≈  ◊u��u�  —U�√Ë
 q�  w�  w�Q�  bOFB��«  WO�UJ�≈  s�  WOM�_«
 …œUOI�  n�u�  d�bI�  W�K�  bI�  s�  Y�b��«
 »d��«  …—«“ËË  gO��«  s�  sOK�L�Ë  W�dA�«

 r�U�  —«d???�  –U??�??�ô  Èd???�√  WOM�√   U??N??�Ë
  U�UL��«  Âe�F�  w��«  Âö�_«  …dO��  ‰u�

Æq�IL�« fOL��« U�¡«d�≈ W�dD�L�«
 dOA� WÒOM�_« …eN�_«  «d�bI� Ê√ v�« XH�Ë
 jO�u�«  Ê_  WLzU�  bOFB��«  WO�UJ�≈  Ê√  v�≈
 WGOB�  q�u��«  s�  bF�  sJL��  r�  ÍdBL�«

ÆåqOz«d�≈åË ”UL� s� W�u�I�  UL�UH�
 s�  ◊u��u�  nA�  t??�«–  ‚UO��«  w??�Ë
 »d��« d�“Ë U�bI� w��« n�uL�« d�bI� W�K�
 fOz—  W�—UAL�  f??�√  ‰Ë√  f��U�  wM�
 ÍUD��  w�u�  W�dA�«  bzU�Ë  ÊU??�—_«  W�O�
 ÍU�O�√  W�uJ�K�  w�u�UI�«  —UA��L�«Ë
 o�UML�« w� W�uJ��« ‰UL�√ o�M�Ë XO��bM�
 UNF��  U�Ë  Èd�√  WOM�√   UN�Ë  ÊUOK�  ÊU��
 W��UD�  t�e�  ‰u�  f��U�  V�JL�  ÊUO�  s�
 …dO��  ÂUL�≈  vK�  WI�«uL�«  ÂbF�  W�dA�«

ÆW�“«eH��ô« Âö�_«
 åö??�«Ëò  l�u�  nA�  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 W�ËU��  s�  »UIM�«  ¨X���«  ¡U��  ¨Íd�F�«
 WO�uONB�«  ÊU??�—_«  W�O�  ÒdI�  v??�≈  qK��K�

ÆVO�√ q� WM�b� VK� w� åÁU�dJ�«ò
 w�uON� wM�√ qA� w� t�Q� ¨l�uL�« œU�√Ë
 ¨åVO�√  q??�ò  WM�b�  VK�  w�  b�b�Ë  dOD�
 q��L�«  q??�«b??�«  s??�  sOOMOD�K�  3  sJL�
 WO�uONB�«  ÊU??�—_«  W�O�  dI�  v�≈  qK���U�
 W�ON�«  Ë√  …b�UI�«  s�  »«d��ô«Ë  ¨åÁU�dJ�«ò
 Ë√ gO��« s� qF� œ— Í√ ÊËœ ¨W��d� W�U�L�

ÆsOO�uONB�«  W�dA�«
 vK�  i�I�«  r�  t�√  Íd�F�«  l�uL�«  d�–Ë
 ÁU���ô«  bF�  ¨sO�u�  q��  ¨W�ö��«  ÊU�A�«
 W�dA�«  dIL�  r�œUO��«  r�Ë  ¨qOK�«  ¡UM�√  rN�
 qO�UH�  s�  l�uL�«  b�√  YO�  ¨»«u���ö�
 v�≈  ÊuL�M�  »U�A�«  Ê√  ¨W??O??�Ë_«  oOI���«

Æw�dF�«  lL��L�«
 ¨d??�√  ‰ö??�??�ô«  gO�  Ê√  l??�u??L??�«  d???�–Ë
 ◊UA�  w�  q�U�  oOI��  `�H�  ¨—uH�«  vK�
 ÊU??�—_«  W�O�  dI�  w�  dJ�L�«  —«c??�ù«  WLE�√
 ÊU�—√  …œUO�  dI�  u�Ë  ¨åÁU�dJ�«ò  WO�uONB�«
 åqOz«d�≈ò  «—U����« …eN�√ …œUO�Ë gO��«

ÆW�ö��«

 XKI��« W�dA�« Ê√ w�Ë_« oOI���« `{Ë√Ë
 W�«d� ¨WFL��«ØfOL��« WKO� ¨»d� ÊU�� 3
 w�  ÁU���ô«  bF�  Î̈ «d??�??�  WF�«d�«  W�U��«

 q�  w�  åÁU�dJ�«ò  dI�  —u�  oK��  rN��ËU��
 20  W�U�L�  ÃUO��«  s�  «u�d��«  U�bF�  ¨VO�√

ÆjI� Î «d��
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 á q«æ«£°ù∏ØdG πFÉ°üØdG

QGƒë∏d  äGƒYO ≈≤∏àJ

πÑ≤ªdG âÑ°ùdG IôgÉ≤dG »a
 

 wIK�  ¨f???�√  ¨ÊUÒOMOD�K�  ÊU?? Ò�œU??O??�  b??�√
 ÒwM�Ë  —«u??�  w�  W�—UALK�   «u??�œ  qzUBH�«
 WL�UF�«  w??�  q�IL�«  X���«  √b??�??�  l???�«Ë

Æ…d�UI�« W�dBL�«
 w�UO��«  V�JL�«  uC�  ‰uG�«  b�U�  ‰U�Ë
 ?�  sOD�K�  d??�d??�??�??�  W??O??�??F??A??�«  WN��K�
 —«b�  vK�  Íd�O�  Íc�«  —«u��«  Ê≈  ¨å”bI�«ò
 qzUBHK�  Êu�UF�«  ¡UM�_«  t�  „—UAO�  sO�u�
 Ê√  v�≈  «ÎdOA�  ¨ «œUOI�«  s�  œu�Ë  rN�I�d�Ë
 W�UN�  `??�—  d�F�  d��  …e??�  —œUG��  œu�u�«

Æw�U��« Ÿu��_«
 WKL���  W�—UA�  ‰u??�  ‰«R??�  vK�  « Îœ—Ë
 w� ”U�� œuL�� WOMOD�KH�« WDK��« fOzd�
 ô  t�≈  WN���«  w�  ÍœUOI�«  ‰U�  ¨ «—«u��«  pK�

Æp�– ‰u� rN�b�  «bO�Q� b�u�
 s�  œb�  vK�  e�dO�  —«u��«  Ê√  v�≈  XH�Ë
 d�d���«  WLEM�Ë  W��UBL�«  UNM�   UHKL�«
 ¨…b�Ë W�uJ� V�U� v�≈ ¨UN�U{Ë√ V�uB�Ë
 “U��≈  r��  Ê√  U Î��d�  ¨WzbN��«Ë  —UL�ù«  nK�Ë

Æ «¡UIK�« pK� ‰ö�  UHKL�« s� b�bF�«
 uC�  W??H??�d??�  u???�√  ‰ö???�  ‰U???�  t�N�  s??�
 d�d��� WO�«dIL�b�« WN��K� w�UO��« V�JL�«
 W�—Ë ÂbI�� WN���« Ê≈ å”bI�«ò ?� ¨sOD�K�
 X���«   «—«u�� WLN� ÎU Î�UI� sÒLC�� WK�UJ��

Æq�IL�«
 ‰c��  ÍdBL�«  V�U��«  Ê√  WH�d�  u�√  sO�Ë
 W��UBL�« Èu��� vK� “U��≈ À«b�ù « ÎœuN�
 UNM�  Èd??�√   UHK�  w�  p�c�Ë  ¨WOMOD�KH�«

Æ—UL�ù«Ë WzbN��«
 oKF�� ¨Y���� w��«  UHKL�« r�√ Ê√ d�–Ë
 WLEM�  n??K??�Ë   U??�U??�??�??�ô«Ë  W��UBL�U�
 WO�O�«d��ô«Ë ¨w�UO��« Z�U�d��«Ë ¨d�d���«
 …œUOI�«  qOJA��  Ÿ«d�ù«Ë  ¨W�uKDL�«  WOM�u�«
 UNKOJA��   UO�¬  l??{ËË  …b Ò�uL�«  WOM�u�«
 —UL���ô«Ë  WO�FA�«  W�ËUIL�U�  ÷uNMK�
 oI��  Íc�«  w�U{ù«  …uI�«  q�UF�  w�UO��«
 w�  w�FA�«  ÷uNM�«Ë  W�ËUIL�«  ¡«œ√  qFH�
 …b�u�«Ë wMOD�KH�« VFA�« b�«u� s�U�√ q�

ÆÊ«bOL�« w� XK�� w��«
 Ác�  oI���  Ê√  b�d�  lOL��«ò  Ê≈  ‰U??�Ë
 p�–  ÊuJ�  Ê√  sJL�  ôË  ¨UÎO��R�  …b??�u??�«
 ¡UM�K�  ¨sO�UF�«  ¡UM�_«  ŸUL��«  ‰ö�  s�  ô≈
 qFH�  «Îd�R�   dN�  w��«  …uI�«  q�«u�  vK�
 lO�u�  vK�  qLF�«Ë  ¨W�ËUIL�«Ë  VFA�«  ¡«œ√
 d��  UÎO�UO�Ë  UÎO�«bO�  ‰ö��ô«  l�  „U���ô«
 W�uJ�  qOJA��  Îôu??�Ë  ¨WO�Ëb�«  q�U�L�«
 œuLB�«   U�ÒuIL�  ÷uNM�«  vK�  …—œU�  …b�Ë
 ÊUDO��ô«  WN�«u�Ë  wMOD�KH�«  VFAK�

ÆåÊ«ËbF�«Ë

 Âu�N�«  WO�«dF�«  W�Uzd�«  X??�«œ√
 W�dLAO��«   «u??�  t�  X{dF�  Íc??�«
 ¨ÊU��œd� rOK�S� ¨„u�œ WE�U�� w�
 vK�� ◊uI� s� dH�√Ë X���« ÕU��

Æv�d�Ë
 w�  W�Uzd�«  r�U�  o�UM�«  b??�√Ë
 Ác�  q��  n�u�  …—Ëd??{  vK�  ¨ÊUO�
 e�dL��«  Ê≈  ‰U??�Ë  ÆWH�RL�«  À«b??�_«
 w�U��œdJ�«  ‰ULF�«  »e�� ÍdJ�F�«
 p�–  w�  UL�  ¨WO�«dF�«  w{«—_«  q�«œ

Æ Òw�u�U� dO� ¨ÊU��œd� rOK�≈
 åË«œËË—ò  l???�u???�  V???�???�???�Ë
  «u� s� d�UM� 5 q�� ¨w�U��œdJ�«
 w�  ÊËd???�¬  5  V??O??�√Ë  W�dLAO��«
 l�U��«  ¨W�œULF�«  ¡UCI�  sO��  q��
 ‰ULF�«  »e�� sOLJ� „u�œ WE�U�L�

Æw�U��œdJ�«
 l{u�  qLF�«  …—Ëd{  vK�  œb�Ë
 —«dI��U� WK�L�«  «“ËU���« ÁcN� b�
 Ê√  ÎU�{u�  ¨tOM�«u�  s??�√Ë  ‚«dF�«
 Â«b���U� `L�� ô w�«dF�« —u��b�«
 s�√  b�bN��  ÎUIKDM�  WO�«dF�«  w{«—_«

ÆÊ«dO��«
 vK�  W�Uzd�«  r�U�  o�UM�«  b??�√Ë
 ¨WO�«dF�« …œUO��« „UN��« lM� …—Ëd{
 w� …œu�uL�« WO�d��«  «uI�« V��Ë
 ¨q�uL�«Ë  ÊU��œd�  rOK�≈  o�UM�
 s��  √b�L�  „UN��«  «c??�  Ê√  Î «d��F�
 oO�«uL�«Ë  ·«d�ú�  WH�U��Ë  ¨—«u��«

ÆWO�Ëb�«
 vK�  dO�_«  Âu�N�«  Ê√  d���«  UL�
 dOD�  ÏbOFB�  —uL��  rO��  o�UM�
 sL�  dD�K�  sOM�«uL�«  …UO�  ÷ÒdF�
 Êu�UI�«  l�  v�UM��Ë  ¨Êu��ö�«  rNO�

Æw�U��ù«Ë w�Ëb�«
  U�öF�« e�eF� v�≈ W�Uzd�« X�œË
 `�UBL�«  ”U???�√  v??K??�  U??O??�d??�  l??�
 W�œËb��«  q�UAL�«  Òq�Ë  W�d�AL�«
 ÊËU??F??�??�« d??�??� W??O??M??�_«  U??H??K??L??�«Ë
  U??�—U??L??L??�« i???�—Ë ¨o??O??�??M??�??�«Ë
 U�UCI�« W��UF� w� V�U��« W�œU�_«
 …œUO��«  Â«d??�??�«  »u??�ËË  ¨WI�UF�«

ÆWO�«dF�«
 …—UH��«  X??H??�Ë  ¨‚U??O??�??�«  w??�Ë
 Âu��  ¨f??�«  ¨œ«b??G??�  w�  WO�dO�_«
  «u�  vK�  w�U��œdJ�«  ‰ULF�«  »e�

ÆåwA�u�«å?� åW�dLAO��«ò
 s�b�ò  ∫ ÒwH��  ÊUO�  w�   d??�–Ë
 wA�u�«  Âu�N�«   «—U??�??F??�«  b�Q�
 w�U��œdJ�«  ‰ULF�«  »e�  tÒM�  Íc�«
 w�  ÊUF�A�«  UMzU�d�  b{  f�_U�

ÆåW�dLAO��«
 v�d��« ÍË– l� UM�uK�ò ∫X�U{√Ë
 l�  nI�Ë  ¨r??N??�«Ë—√  XI�“√  s�c�«Ë
Æå‚«dF�« ÊU��œd� rOK�≈ w� UMzU�b�√

 bO�Q��«ò WO�dO�_« …—UH��«  œb�Ë
 oOI�� WOG� ÎUF� qLF�U� UN�«e��« vK�

ÆåWIDML�« w� s�_«

 åW�dLAO��«ò  …—«“Ë  qO�Ë  ÊU??�Ë
 s�  …u??�  Ê≈  ‰U??�  b�  ¨sO�e�  X��d�
 »e��  sOL�  w�  XF�Ë  åW�dLAO��«ò
 sO��  q��  w�  w�U��œdJ�«  ‰ULF�«
 WE�U�L�  WF�U��«  W�œULF�«  ¡UCI�
 d�UM�  5  q�I�  v??�≈  Èœ√  U�  ¨„u??�œ

Æs�d�¬ 4 W�U�≈Ë
 ¨åW�dLAO��«ò  …—«“Ë  X??�??�U??�Ë
 q�b��U� œ«bG� w� W�œU��ô« W�uJ��«
 UL�  ¨WO�d��«  å «¡«b??�??�ô«ò  ·UI�ù
 w�U��œdJ�«  ‰ULF�«  »e??�  X��U�

ÆrOK�ù« …œUO� Â«d��U�
 Ê√ ¨w??�U??�??� ÊU??O??� w??�  d????�–Ë
 w�U��œdJ�«  ‰ULF�«  »e??�   «u???�ò
 W�K�_«  Âu�N�«  «c�  w�  X�b���«
 ·b�  ÊU�  X�Ë  w�  WKOI��«Ë  WHOH��«
 o�UML�« Ác� W�UL� W�dLAO��«  «u�
 o�UML�«  lOL�  q��  UNK��  UNM�√Ë
 ¨X�U{√Ë ÆårOK�û� W�œËb��« Èd�_«
 w�  o??�??�«  W�dLAO��«   «u??I??�ò  Ê√

Æå…—ËdC�« s� b�«u� ¡UM�Ë „d���«
 »e�  åW�dLAO��«ò  X��U�  UL�

 œËb�  Â«d��U�  w�U��œdJ�«  ‰ULF�«
 ‚«dF�«  ÊU��œd�  w??{«—√  …œU??O??�Ë
  —U�√Ë  ÆrOK�ù«  s�  »d��«  œUF�≈Ë
 w�  ”U??�??�??�«  l???{u???�«ò  Ê√  v???�≈
 Ác�  q��  qL���  ô  ÊU��œd�  rOK�≈

Æå «¡«b��ô«
 lOL� n�Ëò …—Ëd{ vK�  œb�Ë
 vK�  ‰ULF�«  »e??�  s??�   «¡«b???�???�ô«

ÆåW�dLAO��«  «u�Ë rOK�ù«

πNóàdÉH OGó¨H ÖdÉ£J zácôª°û«ÑdG{ ..»fÉà°SOôµdG ∫Éª©dG ÜõM Ωƒég ó©H

zácôª°û«ÑdG{ äGƒb ≈∏Y Ωƒé¡dG øjóJ áq«bGô©dG á°SÉFôdG

zkÉ q«°ûMh{ √ôÑà©J áq«cô«eC’G IQÉØ°ùdGh

 s� ÎöI� WÒOL�d�« WÒO�œ—_« ¡U��_« W�U�Ë  b�√
 —UB�√ s� W�K��  UL�� ÊQ� ¨WOK�«b�« …—«“Ë
 X�bN��« ¨åW�—U�F�« W�U�√ò ‰uBHL�« VzUM�«
 ¡UOK�  WJKL�«  —UD�  o�d�  »d�  WOM�_«   «uI�«

Æs�_« œ«d�√ sO� v�d� XF�Ë√
 ¡U��  W??O??�œ—_«  WOK�«b�«  …—«“Ë   —b??�√Ë
 vK�  W�K��   «¡«b??�??�«  ‰u??�  ÎU�UO�  X���«
 W��UL�«  WIDM�  w�  ÂUF�«  s�_«  “UN�   U��d�

 Æw�Ëb�« ¡UOK� WJKL�« —UD� o�d� »d�
 WO{UL�«   U??�U??�??�«  Ê≈  WOK�«b�«  X??�U??�Ë
 “UN�   U��d�  vK�  W�K��   «¡«b��«   bN�

 vK�  …d�U��«Ë  WK�UF�«  Êœ—_«  w�  ÂUF�«  s�_«
 »d�  W��UL�«  WIDM�  w�  Êu�UI�«  cOHM�Ë  kH�
 iF� W�U�≈Ë w�Ëb�« ¡UOK� WJKL�« —UD� o�d�

ÆÂUF�« s�_« “UN� w���M�
 w??�œ—_«  ÂUF�«  s??�_«  r�U�  o�UM�«  ÊU??�Ë
 X���«  ¡U��  XK�UF�  WÒOM�√  …u�  Ê√  sK�√  b�
 ‚ö??�≈Ë   U��d�  ‚«d???�≈Ë  VG�  ‰U??L??�√  l??�
 s� W�uL�� UN� X�U� ¡«uN�« w� W�—U�  «—UO�

Æ—u�U� WIDM� w� ’U��_«
 UNM� X��� ‰UL�_« pK� ÊQ� Àb��L�« œU�√Ë
 Èd�Ë  ÂUF�«  s??�_«  ‰U??�—  s�  WF�—√  W�U�≈

ÆÃöF�« bO� Êü« r�Ë vHA��L�« v�≈ rN�UF�≈
 l�  q�UF��  X??�«“  U�  WOM�_«  …uI�«  Ê√  b??�√Ë
 `L��  r�Ë  VGA�«  ÍdO�L�  rN�H�Ë  sL�  œb�
 dO�  qODF�Ë  ÍbF��«Ë  Êu�UI�«  ‚«d��U�  rN�

ÆW�UF�« …UO��«
 ÊQ�   œU??�√  b�  ÂUF�«  s??�_«  W�d�b�  X�U�Ë
 ÂUF�«  s??�_«   U��d�  s�  VOI�  W��d�  ÎUD�U{

ÆW�d� t��U�Ë W�—U�  «—UOF� VO�√
  UN��«  s??�  Êü«  v��  bO�Q��«  r��  r??�Ë
 ‰œU��  ¡UM�√  XÒL�  VOIM�«  W�U�≈  Ê√  WOL�d�«
 W�—U�F�«  dzUA�  s�  W�uL��  l�  —UM�«  ‚ö�≈

ÆÂUF�« s�ú� Èd�√ WL�«b� ¡UM�√ Â√ —u�U� w�
 VzUM�«  —UB�√  s�  ’U��_«   «dA�  ÂU�Ë
 VG�  ‰UL�Q�  ¨W�—U�F�«  W�U�√  ‰uBHL�«
 w�  —u�U�  WIDM�  w�  W�—U�   «—UO�  ‚ö??�≈Ë

ÆÊUL� WL�UF�«
 W�uL��  Ê≈  s�ú�  W�UF�«  W�d�bL�«  X�U�Ë
 VzUM�«  Íb??�R??�  s??�  W��d�  150  s??�  W�uJ�
 sO�U���«  Â√  WIDM�  w�  WFL���  W�—U�F�«
 À«b�√  …—U�≈Ë  W�—UM�«   «—UOF�«  ‚ö�S�  X�U�

ÆVGA�«

QƒYÉf AGƒd »a Ö¨°T ∫ÉªYCG ∫ÓN øeC’G ±ƒØ°U »a äÉHÉ°UEG 4 :¿OQC’G



5 عربيات / دوليات Thirteenth year /Monday / 7 June 2021 / Issue No. 3516
3516 العــدد   /  2021 حزيران   7  / االثنني   / عشرة  الثالثة  السنة 

تحّدثت وزارة الخارجية السودانية، أمس، عن مفاجأة 
إثيوبية، تسببت في أزمة سد النهضة.

الصادق  مريم  السودانية،  الخارجية  وزي��رة  وق��ال 
»سونا«  السودانية  األنباء  وكالة  نقلته  لما  وفقاً  المهدي، 
ملزم،  قانوني  التفاق  التوصل  إلى  يتطلع  »السودان  إن 
لسد  الثاني  الملء  قبل  والتشغيل،  الملء  قواعد  بشأن 

النهضة«.
سد  بشأن  السودانية  »الرؤية  إن  بقولها  وأوضحت 
النهضة حظيت بتوافق وطني كبير، وتفهم إقليمي ودولي 

واسع لمعقولية الطرح وموضوعيته«.
منتدى  خالل  السودانية،  الوزيرة  تصريحات  وجاءت 
متخرجي الجامعة األميركية في القاهرة واألردن، وأشارت 
حل  أجل  من  للتفاوض  مستعدة  »الخرطوم  أن  إلى  فيها 

القضية بوسائل سلمّية وبرعاية االتحاد األفريقي«.

وجددت كذلك ترحيب الخرطوم بدور الشركاء الدوليين 
كضامنين ومسهلين لعملية التفاوض، باستلهام التجارب 
األفريقية والعالمية في التعامل مع األنهار والبحار العابرة 

للحدود، باألخص تجربتي نهري النيجر والسنغال.
وتطّرقت في حديثها عن التعنت اإلثيوبي، والمفاوضات 
أن  موضحة  ال��ش��أن،  ه��ذا  ف��ي  المطروحة  وال��م��ب��ادرات 

»الواليات المتحدة لعبت دوراً مهماً في الوساطة«.
ولفتت إلى أن »تلك المفاوضات األميركّية حسمت جميع 
ولم  كبيراً،  تقدماً  وأح��رزت  والقانونية،  الفنية  المسائل 
يتبق إال نقاط قليلة مرتبطة باإلطار القانوني لقواعد الملء 

والتشغيل وبعض المسائل الفنية والقانونية األخرى«.
ولكنها قالت إن »المفاجأة اإلثيوبية والتي عقدت األزمة، 

هي تراجع إثيوبيا عما اتفق عليه«.
وطالبت المهدي ب�«ضرورة أن تلعب الواليات المتحدة 

والدبلوماسي  السياسي  الضغط  في  ومأموالً  كبيراً  دوراً 
إثيوبيا«. على 

مبادرة  مع  تتجاوب  »الخرطوم  أن  إل��ى  أش��ارت  كما 
حل  إيجاد  في  جديتنا  على  تأكيداً  األفريقي«،  االتحاد 

سلمي ألزمة سد النهضة.
وفشلت حتى اليوم كل جوالت المفاوضات بين إثيوبيا 
من جهة وكل من مصر والسودان  في التوصل التفاق حول 
تلك  الجوالت  تلك  أبرز  وكان  السد،  وتشغيل  ملء  قواعد 
بين  اتفاق  توقيع  دون  من  أميركية،  برعاية  عقدت  التي 
الذي  االتفاق  توقيع  إثيوبيا  رفضت  حيث  الثالث،  الدول 

توصلت إليه المفاوضات.
دورات،  ث��الث  م��دى  على  األفريقي  االت��ح��اد  فشل  كما 
على  والكونغو  أفريقيا  وجنوب  مصر  من  كل  برئاسة 

التوالي، في دفع الدول الثالث إلبرام اتفاق.

أوروب���ا  ف��ي  التضامن  منظمات  ق���ادة  م��ن  ع��دد  ع��ّب��ر 
االقتصادّي  الحصار  المطالبة بإنهاء  استعدادهم لمواصلة 

األميركّي المفروض على كوبا.
 25 من  مشاركاً   50 من  أكثر  جمع  افتراضّي  لقاء  وفي 
مع  األوروب��ي  للتضامن  ال�19  لالجتماع  تحضيراً  دول��ة، 
المشاركون  أدان   ،2022 عام  روسيا  في  عقده  المقّرر  كوبا 
على  المفروضة  الجانب  األح��ادي��ة  األميركية  العقوبات 
بشكل  تؤثر  والتي  العقوبات  هذه  برفع  مطالبين  الجزيرة، 

مباشر على حياة الشعب الكوبي.
الكوبية،  الروسية  الصداقة  جمعية  رئيس  وأع���رب 
الروسّية  اللجنة  منسقة  لوشكينا،  ولينا  الفروف،  أليكسي 
الجزيرة،  لمطالب  دعمهما  عن  كوبا،  عن  الحصار  إللغاء 
وأكدوا ترحيبهم ب�«استضافة موسكو العام المقبل االجتماع 

األوروبي ال�19 للتضامن مع الجزيرة الكاريبية«.
أوروبيين  لنشطاء  مداخالت  االفتراضي  المنتدى  وشهد 
من  بيكير  أنجليكا  إسبانيا،  من  مانزانيدا  خوسيه  مثل 
من  برسيلو  والتر  المتحدة،  المملكة  من  ميلر  روب  ألمانيا، 
إيطاليا ديدي، يه الالند وروز ماري لو من فرنسا، باإلضافة 
إلى مداخالت أخرى من سويسرا وبلغاريا وصربيا وتركيا، 

وبلدان أخرى.
الشعوب،  مع  للصداقة  الكوبي  المعهد  رئيس  وأع��رب 
بالده  مع  التضامن  لهذا  شكره  عن  جونزاليس،  فرناندو 
التحلي  »أهمّية  مؤكداً  للغاية،  الصعبة  الظروف  هذه  في 

بالشجاعة للدفاع عن أفكار االشتراكية في العالم اليوم«. 
شركة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  بيمينتال،  اي��ل��وه��ي��و  ال��دك��ت��ور 
مداخلة  قّدم  كوبا،  في  الدوائية  للصناعات  بيوكوبافارما 
جهود  عن  فيها  تحّدث  االفتراضي  االجتماع  ه��ذا  خ��الل 
وباء  لمواجهة  األخرى  واألدوي��ة  اللقاحات  إنتاج  في  كوبا 
التي  والصعوبات  القيود  من  الرغم  على   ،COVID-19
االقتصاد  على  واشنطن  تفرضه  ال��ذي  الحصار  يسببها 

الكوبّي.
فيما أعرب وزير الخارجية الكوبي أمس، في تغريدة له 
مضيفاً  بالده،  مع  الدولي  للتضامن  شكره  عن  تويتر  على 
التضامن  اجتماع  في  المشاركين  لدعم  ممتنون  »نحن 
دولة   25 من  أدان��وا  الذين  كوبا،  مع  االفتراضّي  األوروب��ي 

الحصار األميركي ضد شعبنا«.
فرانس«،  سي  »كوبا  جمعية  أعلنت  متصل،  سياق  في 
المفروض  األميركي  الحصار  برفع  للمطالبة  حملة  تنظيم 
الفرنسية  العاصمة  الحالي، في  12 حزيران  على كوبا في 
وبالقرب من برج ايفل، بمشاركة جمعيات تضامن ونقابات 

عمالية وقوى سياسية فرنسية.
في  شهدت  العالم  حول  المدن  من  كبيراً  ع��دداً  أن  يذكر 
ومنظمات  أشخاص  بها  يقوم  مسيرات  األخيرة  األشهر 
في  شهر  كل  من  أحد  يوم  آخر  وتتكرر  كوبا  مع  متضامنة 
خلفية  على  المظاهرات  هذه  وتأتي  العالم.  من  دول  عدة 
واشنطن  في  المقيم  الكوبي  للناشط  األول��ى  مبادرتين 
كارلوس الزو تحت اسم »جسور الحب« ومبادرة أخرى من 

القارة األوروبية تحت اسم »أوروبا ألجل كوبا« للمواطنين 
الكوبين ميشيل ميسا وخوسي توليدو.

المسيرات  هذه  أن  أكدوا  المبادرات،  هذه  على  القائمون 
إلى  تصل  أن  على  المقبلة  األيام  خالل  وقوة  زخماً  ستزداد 
الجتماع  المقرر  الموعد  الحالي،  حزيران   23 في  ذروتها 
لرفع  الكوبي  القرار  مشروع  على  للتصويت  المتحدة  األمم 
الحصار عن هافانا، وهذه هي المرة ال� 29 التي تتقّدم كوبا 

بمشروع القرار إلى األمم المتحدة.
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  تجتمع  أن  المقّرر  ومن 
في 23 حزيران الحالي، للتصويت على قرار إنهاء الحصار 
األميركي ضد كوبا والذي يصطدم كل عام بالفيتو األميركي 
على الرغم من المطالبات الدولية المستمرة إلنهاء الحصار.

مف�ج�أة اإثيوبّية ت�ضّببت في اأزمة �ضد النه�ضة

وال�صودان يتطّلع اإلى التو�صل التفاق قانونّي ملزم

منظمات اأوروبّية توؤكد ت�صامنها مع كوبا �صّد الح�صار االأميركّي

حكومة  أم��س،  مغربّي،  ح��زب  طالب 
المغربّية  األراض����ي  ب����«إع���ادة  ب���الده 

المغتصبة من إسبانيا«.
مساء  هسبريس«،  »صحيفة  وأف��ادت 
المغربي  االستقالل  »ح��زب  ب��أن  أم��س، 
حقيقّي  بتقييم  القيام  الحكومة،  من  طلب 
شتى  في  إسبانيا،  مع  التعاون  ألشكال 
بقضايا  المرتبطة  خ��اص��ة  ال��م��ج��االت، 
وملفات رئيسة، على رأسها األمن والهجرة 

والتهريب واإلرهاب«. 

بذلك،  المغربي  ال��ح��زب  يكتف  ول��م 
ب���«دور  أسماه  ما  ملف  ببحث  طالب  بل 
اإليبيرية  المملكة  تريد  ال��ذي  ال��درك��ي« 
أكده  ما  وهو  المغرب،  يلعبه  أن  وأوروبا 
عن  ص��ادر  بيان  في  »االستقالل«  ح��زب 
أول  ُبعد،  عن  عقد  الذي  الوطني  مجلسه 

أمس السبت.
استرجاع  ب�«ضرورة  الحزب  ون��ادى 
بما  المغتصبة؛  المغربية  األراضي  كافة 
بخصوص  المشروعة  المساعي  فيها 

سبتة ومليلة والجزر الجعفرية«.
اإلسبانية،  الحكومة  استقبال  وحول 
البوليساريو،  جبهة  رئيس  غالي،  محمد 
األمر،  هذا  استنكر  المغربي  الحزب  فإن 
عدائية  »م��واق��ف  بمثابة  إي���اه  معتبراً 
الحكومة  بها  قامت  الأخالقية  وممارسات 
القانون  عن  الخارجين  بطريقة  اإلسبانية 
األع��راف  ولكل  للقانون  سافر  خ��رق  في 

الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار«.
عالقات  »مستقبل  أن  ال��ح��زب  ورأى 

بالده الخارجية مع إسبانيا مرهون بمدى 
والمصالح  الوطنية،  السيادة  اح��ت��رام 
أنها  بدعوى  المغربية«،  للمملكة  العليا 
المفقودة  الثقة  الستعادة  أساسي  »شرط 
ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن«، وذل���ك ب��ال��ت��وازي مع 
من  موقفها  ب�«تحديد  إسبانيا،  مطالبته، 
الحكم  مبادرة  ودع��م  الوطنّية،  القضية 
الذاتي تحت السيادة المغربّية، خصوصاً 
األميركية  المتحدة  الواليات  اعتراف  بعد 

الصحراء«. بمغربية 

حزب مغربّي يطالب حكومته

با�صترجاع �صبتة ومليلة  المغت�صبتين من اإ�صبانيا

حزبين  إن  أم��س،  لالنتخابات،  الوطنية  اللجنة  قالت 
معارضين في إقليم »أرض الصومال« المنشق في الصومال 
يجريها  برلمانية  انتخابات  أول  في  المقاعد  بأغلبية  ف��ازا 

اإلقليم منذ 16 عاماً.
الذي  الوطني«  أن »حزب أرض الصومال  اللجنة  وأعلنت 
ُيطلق عليه اسم »وداني« فاز ب�31 مقعداً من مقاعد البرلمان 
وعددها 82، في حين حصل »حزب العدالة والرفاه« على 21 
مقعداً. أما حزب »الوحدة والتنمية« الحاكم فحصل على 30 
مقعداً. ورّشحت األحزاب الثالثة إجماالً 246 مرشحاً لخوض 

االنتخابات.
بين  نزاع  بسبب  سنوات   10 تعطلت  االنتخابات  وكانت 
لالنتخابات،  الوطنية  اللجنة  تشكيل  على  الثالثة  األح��زاب 

وتّمت تسوية هذا الخالف في اآلونة األخيرة.
أعقاب  »في  إنه  مشترك  بيان  في  المعارضة  حزبا  وقال 
اإلعالن عن نتائج االنتخابات أعلنا تحالفاً سياسياً لتحديد 
رئيس برلمان أرض الصومال«، فيما يشير الحزبان إلى أنهما 

سيتفقان على مرشح واحد لرئاسة المجلس.
وقال الحزبان الفائزان بأغلبية مقاعد االنتخابات البلدية 
إنهما يهدفان إلى التعاون في المجالس المحلية في مختلف 
 13 من  أي  تفز  ولم  البلديات.  رؤساء  واختيار  اإلقليم  أنحاء 

إمرأة كّن مرشحات في االنتخابات.
نموذج  بأنها  االنتخابات  وصفوا  اإلقليم  في  ساسة  وكان 
عن  انشق  ال��ذي  الصومال  أرض  ف��ي  النسبي  لالستقرار 
واسع  دولي  باعتراف  يحظ  لم  لكنه   ،1991 عام  الصومال 

باستقالله.
وساد الهدوء اإلقليم إلى حد كبير، بينما يعاني الصومال 

من حرب أهلية على مدار 3 عقود.
سجلوا  ناخب  مليون  من  أكثر  إن  قالت  االنتخابات  لجنة 
أنفسهم للمشاركة في التصويت، من بين سكان اإلقليم البالغ 

عددهم نحو 4 ماليين نسمة.
االنتخابات  تعطل  رغم  رئاسية  انتخابات  اإلقليم  وشهد 
البرلمانية كان آخرها عام 2017، وفاز فيها الرئيس موسي 
انتخابات  إج��راء  المقرر  وم��ن  الحاكم.  الحزب  من  بيحي 

الرئاسة عام 2022.

فوز المعار�صة في »اأر�ض ال�صومال« 

باأغلبّية المقاعد البرلمانّية باأول انتخابات منذ 16 ع�مً�

»الترفق  إلى  التونسية  »النهضة«  حركة  دعت 
بين  والتضامن  تونس  في  الديمقراطية  بالتجربة 
والتعالي  والقصبة،  وباردو  قرطاج  في  الحكم  مراكز 

عن المناكفات واالبتعاد عن الخطابات الشعبوّية«.
الذكرى  بمناسبة  لها  بيان  في  الحركة  وأك��دت 
األربعين لإلعالن عن تأسيسها على »أهمية الجلوس 
إلى طاولة الحوار الوطني دون إقصاء، لدعم الشراكة 
حول  والتوافق  الوطني  الشأن  إدارة  في  السياسية 
الحلول المناسبة للتحديات االقتصادية واالجتماعية 
التي تتعمق مع مرور الوقت، والتزام جميع األطراف 

بدعمها وتوفير شروط نجاحها«.
واعتبرت، أن »االستقرار السياسي من أهم شروط 
وحده  ألن��ه  المنشود  االقتصادي  التعافي  تحقيق 
اإلصالحات  إنفاذ  على  القدرة  الحكومة  يمنح  الذي 
وتحقيق  الثروة  إلنتاج  العادية  ال��دورة  واستعادة 

التنمية«.
واالقتصادية  الصحية  »األوض���اع  أن  وأك���دت، 
األم��ر  وأن  للغاية،  صعبة  بالبالد  واالجتماعية 

يتطلب تضامناً وطنياً في مختلف المستويات وبين 
والتضحيات،  األعباء  تقاسم  أجل  من  القطاعات  كل 
االجتماعّية  الشرائح  على  األزمة  وقع  من  والتخفيف 

الضعيفة وإنهاك قدرتها الشرائية«.
اإلصالحات  تنزيل  »إحكام  إلى  الحركة،  ودع��ت 
الحمائية  المتأكدة، وإرفاقها باإلجراءات  االقتصادية 
الضرورية، حتى تحقق أهدافها في إيقاف هدر المال 
بمصالح  تضر  أن  دون  الدولة،  ومقدرات  العمومّي 

المواطنين من الضعفاء خاصة«.
بالشخصيات  الحركة  »نّوهت  أخرى،  جهة  ومن 
المدني  المجتمع  وفعاليات  واألح��زاب  والمنظمات 
ونبذ  المشترك،  العيش  قيم  أجل  من  تناضل  التي 
االستبداد  منازع  لكل  والتصدي  والتكفير  اإلقصاء 
من  تونس  ب���«أص��دق��اء  مشيدة  والديكتاتورية«، 
دعم  على  الحريصين  والصديقة  الشقيقة  ال��دول 
المالية  الديمقراطي ببالدنا وتلبية متطلباته  المسار 

واالقتصادية«.

حقق المحافظون برئاسة المستشارة األلمانية أنغيال ميركل فوزاً مدوياً في انتخابات والية ساكسونيا - 
أنهالت في شرق ألمانيا أمس.

أرمين  المسيحي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  رئيس  المحافظين،  رئيس  مواقع  االنتخابات  نتائج  وعززت 
الشيت، الذي يأمل أن يخلف ميركل في االنتخابات الفيدرالية في سبتمبر المقبل.

من   36% على  حصل  المذكور  الحزب  أن   MDR العامة  اإلذاع��ة  هيئة  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر  فيما 
بفارق كبير على حزب »البديل  6 نقاط عن خمس سنوات مضت ومتفوقاً  أكثر من  األصوات، ما يشكل زيادة 
نتائج  مع  مقارنة  طفيف  تراجع  في  األص��وات،  من   22.5% على  حصل  ال��ذي  اليمين(،  )أقصى  أللمانيا« 

االنتخابات السابقة.

دعا وزير الوحدة الكوري لي إن-يونغ، أمس، إلى 
أقصى قدر من المرونة في اتخاذ قرار بشأن ما يجب 
مع  المشتركة  العسكرية  التدريبات  في  به  القيام 

الواليات المتحدة، والمقّررة في آب المقبل.
التلفزيونية،  لقناة »كي بي إس«  وقال في حديث 
توترات  إلى  تؤدي  أن  ينبغي  ال  التدريبات  »تلك  إن 

إضافية في شبه الجزيرة الكورية«.
في  النظر  م��ن  م��زي��د  إب���داء  »ينبغي  وأض����اف: 
المشتركة  العسكرية  التدريبات  مع  التعامل  كيفية 
األميركية  السياسات  فيه  تتشكل  وقت  في  المقبلة، 
الجديدة بشأن بيونغ يانغ، حيث يجري الحديث عن 

االستعداد للحوار«.
يجب  المتعددة،  الظروف  مراعاة  »عند  وتابع: 
في  به  القيام  يجب  ما  بشأن  نهائياً  ق��راراً  نتخذ  أن 
»عوامل  إل��ى  مشيراً  آب«،  في  المقّررة  التدريبات 

والحاجة  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  جائحة  مثل  وظ���روف 
العمليات  قيادة  حق  الستعادة  التدريبات  تلك  إلى 

العسكرية في زمن الحرب من الواليات المتحدة«.
»المرونة  إل��ى  أي��ض��اً،  ال��ك��وري  المسؤول  ودع��ا 
كوريا  إلع��ادة  مساعد  كعامل  العقوبات،  تنفيذ  في 
»يمكن  وق��ال:  المفاوضات«،  طاولة  إلى  الشمالية 
التجارية،  غير  القطاعات  في  أوالً  العقوبات  تخفيف 
التقّدم  على  بناء  الطرق،  أو  الحديدّية  السكك  مثل 

المحرز في نزع السالح النووي«.
التدريبات  تستنكر  الشمالية  ك��وري��ا  وظ��ل��ت 
العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والواليات 
وفي  الغزو،  على  »بروفة«  بأنها  وتصفها  المتحدة 
بعض  وواشنطن  سيول  ألغت  األخيرة،  السنوات 
أو  الوباء،  بسبب  نطاقها  من  خفضت  أو  التدريبات 

ل�«إتاحة فرصة أكبر للجهود الدبلوماسية«.

»النه�صة« التون�صّية تدعو اإلى الت�صامن 
بين مراكز الحكم في قرطاج وباردو والق�صبة

حزب ميركل يحّقق فوزًا مدّويًا
في انتخابات �صرق األمانيا

�صيول تدعو اإلى المرونة
ب�صاأن التدريبات الع�صكرّية الم�صتركة مع وا�صنطن

العمليات  خالل  البحر،  مياه  تحت  للتحرك  تستخدمه  جهازاً  التركية  ال�«سات«  قوات  عرضت 
القتالية.

القوات  ال�«سات« وهي وحدة عمليات خاصة في  إن قوات  التركية  وقالت وكالة »األناضول« 
هذه  أن  إلى  مشيرة   ،»2021 البحر  »ذئب  مناورات  خالل  الجهاز  استخدمت  التركية،  البحرية 

الجهاز ال يستخدمه إال عدد قليل من الوحدات القتالية حول العالم.
ويمنح هذا الجهاز الفرق القتالية ميزة التحرك تحت الماء لمسافات طويلة، ويمكنهم من حمل 

إمدادات وذخيرة إضافية إلى جانبهم، كما أنه يتمّيز بسرعة قصوى 3.2 عقدة )وحدة قياس سرعة 
السفن والطائرات(، والغوص حتى عمق 35 متًرا.

يشار إلى أن مناورات »ذئب البحر 2021« كانت قد انطلقت في 25 أيار الماضي واستمّرت حتى 
قتالية و10  133 سفينة  المتوسط، وتّمت بمشاركة  إيجه وشرقي  الحالي في بحري  6 حزيران 

غواصات و43 مقاتلة حربية و28 مروحية و14 مسيرة.
قوية،  زالزل  وقوع  حاالت  في  ما  بلد  إلى  وإنقاذ  بحث  قوات  إرس��ال  عمليات  على  واشتملت 

وجرت تلك المناورات تحت إشراف قائد القوات البحرية عدنان أوزبال، كما جرت على المستوى 
والتوترات  األزم��ات  فترات  من  مستوحاة  سيناريوات  إلى  استناداً  والعملياتي،  االستراتيجي 

والحروب.
إصابة  تمت  حيث  إليها،  الموكلة  المهمة  إنجاز  في  »السات«  فرق  نجحت  المناورات،  وخالل 
األهداف تحت وفوق الماء وفي البر بدقة متناهية، وفي أعقاب انتهاء المناورات، قام وزير الدفاع 

التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له بتفقد الجهاز واطلع على معلومات حوله.

البحرّية التركّية ت�صتعر�ض جهازًا ت�صتخدمه للتحّرك تحت الماء 



باسل  الشهيد  مركز  جمعية  نظمت 
في  ل��ق��اء  االج��ت��م��اع��ي  الثقافي  األس���د 
»ق��راءات  بعنوان  بعلبك،  في  مركزها 
األسد«،  بشار  الدكتور  الرئيس  فكر  في 
حكومة  في  ال��زراع��ة  وزي��ر  حضور  في 
ممثالً  مرتضى  عباس  األعمال  تصريف 
السابق  والنائب  الوزير  عساف،  بجعفر 
حماده،  إيهاب  النائب  قانصوه،  عاصم 
خضر  بشير  ال��ه��رم��ل  بعلبك  محافظ 
بلدية  رئيس  ال��ح��الن��ي،  ب��دري��د  ممثالً 
بعلبك  مديرية  مدير  بلوق،  فؤاد  بعلبك 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
فادي ياغي على رأس وفد، وممثلون عن 
البعث  وحزب  أمل  وحركة  الله  وحزب 
سياسية  وفاعليات  اإلشتراكي  العربي 
وتربوية  وإختيارية  وبلدية  وإجتماعية 
بعلبك  في  السورية  العشائر  من  ووفد 

الهرمل.

حمادة
»أصبحنا  أننا  حمادة  النائب  ورأى 
داخ�����ل األزم������ة ال��ع��م��ي��ق��ة ع��ل��ى ك��ّل 
األزمة  هذه  من  خروج  وال  المستويات، 
تنهض  حكومة  بتشكيل  إال  الخانقة 
ب��أع��ب��اء ال��ب��ل��د وف���ق ب��رن��ام��ج إن��ق��اذي 
جميعا  وعلينا  اجتماعي،  اقتصادي 
تحّمل مسؤولياتنا بأن نتنازل ونتجاوز 
الكيد  عن  نتخلى  وأن  المعوقات،  ك��ّل 
حكومة  لتشكيل  ل��ن��ذه��ب  ال��س��ي��اس��ي 
شعبها،  ت��ج��اه  مسؤولياتها  تتحّمل 
انطالقاً من مبادرة الرئيس بري، وإذا لم 
ننهض بهذه المسؤوليات تجاه الشعب 
قبل فوات األوان. فهو سيحاسبنا وعندئذ 

ال ينفع الندم«.

أنه  اللبنانيين  من  يظن  »من  وتابع: 
مخطئ،  فهو  غيره،  بمرمى  هدفاً  سجل 

ألنكم تسجلون األهداف بمرمى لبنان«.
هذا  السوري  للشعب  »ب��ورك  وق��ال: 
سورية  حمى  الذي  االستثنائي  الرئيس 
في  دولة  مئة  على  االنتصارات  وسجل 
العالم فتحت حرباً بتجهيز على مستوى 
والفتن  واإلعالم  والمال  بالسالح  عالمي 
وإذا  سورية،  شيطنة  أجل  من  واألدوات 
لم  رئيس  فأكبر  اإلعالم  سالح  أخذنا  ما 
واحداً،  أسبوعاً  يصمد  أن  بإمكانه  يكن 
ورأينا كيف سقط الرؤساء تحت مسّمى 
على  واحد  يشكل  وبما  العربي،  الربيع 
ألف مما حصل في سورية. كان المطلوب 

تغيير خريطة المنطقة وخريطة سورية 
وأميركا  إلسرائيل  الزخم  تأمين  أجل  من 
بضرب العصب والمحور من خالل ضرب 
سورية، ولبنان الذي كان يخطط له بأن 
القلمون  من  تبدأ  دويلة  من  جزءاً  يكون 
وطرابلس  والقصير  كلخ  تل  إلى  وصوال 

كمنفذ بحري للدويلة«.
لم  السورية  »االنتخابات  أّن  واعتبر 
تكن مجرد استحقاق انتخابي، بل كانت 
حول  نصر  وإع���الن  استفتاء  م��ن  أكبر 

مستقبل األمة«.
للشعب  »ن���ب���ارك  ح���م���ادة:  وخ��ت��م 
يكن  لم  ال��ذي  غزة  انتصار  الفلسطيني 
والتدريب  السالح  تطور  لوال  ليحصل 

10 سنوات من  يقّل عن  والتجهيز بما ال 
الدعم السوري وااليراني، وهذا االنتصار 

يؤسس النتصار جديد«.

فرج
أّن  ف��رج  هولو  الدكتور  رأى  ب��دوره، 
بشار  للرئيس  وال��والء  البيعة  »تجديد 
السوري  الشعب  رأي  عن  تعبير  األسد 
حيال من دافع عن أرض ووحدة سورية 
المقاومين  وقبلة  المنيع  الحصن  لتبقي 
في زمن الخيانة والتطبيع، وقد واجهت 
وتصّدت وقّدمت التضحيات الجسام في 
مؤامرة  ألبشع  والوجود  المصير  معارك 

كونية شاركت فيها معظم دول العالم«.

»القومي« واأهالي دير ميما�س بح�سور رئي�سي الحزب والمجل�س الأعلى

�سّيعوا المرحومة وداد نظير نقفور )والدة الأمين كمال الجمل(
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إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2020/43
الصباح  محمد  ري��م  التنفيذ:  ط��ال��ب 

ورفيقها بوكالة المحامي شريف محسن. 
المنفذ عليه: يوسف خليل مكي

بتاريخ  الصادر  الحكم  التنفيذي:  السند 
عن   2014/35 بالرقم   2014/4/29
والمتضمن  النبطية  بداية  محكمة  جانب 
حبوش  منطقة  من   3121 العقار  اعتبار 
وطرحه  عيناً  للقسمة  قابل  غير  العقارية 
سعر  أس��اس  على  العلني  بالمزاد  للبيع 
للحصص  وف��ق��اً  الثمن  وت��وزي��ع  ال��ط��رح 

المحددة في متن الحكم.
المعامالت: تاريخ التنفيذ: 2020/2/5

تاريخ تبليغ االنذار: 2020/4/1 
العقار الموصوف:

من   3121 العقار  م��ن  سهماً   2400
أرض  عن  عبارة  العقارية  حبوش  منطقة 
غير  أرض  وه��ي  حبوب  ت��زرع  سليخ  بعل 

مبنية.
مساحته: 2586 م²

التخمين: 58185000 ليرة لبنانية 
الطرح : 58185000 ليرة لبنانية

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والداللة 
المزايدة وتاريخها: نهار الخميس  مكان 
 11،00 الساعة   2021/7/15 فيه  الواقع 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الراغب  فعلى  أع���اله،  الموصوف  العقار 
الدائرة  قلم  في  الطرح  بدل  اي��داع  بالشراء 
رئيس  ألم��ر  منظم  مصرفي  شيك  بموجب 
له  إقامة  محل  واتخاذ  النبطية  تنفيذ  دائرة 
ضمن نطاقها وإال عّد مقاماً مختاراً له ما لم 
يكن ممثالً بمحام، وعليه اإلطالع على قيود 
ودفع  المطروح  للعقار  العينية  الصحيفة 
القانونية  المهلة  ضمن  وال��رس��وم  الثمن 

تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم 
حسن أيوب

إعالن نقابي
لبنان  توتال  شركة  عمال  نقابة  تجري 
مجلسها  أعضاء  لنصف  تكميلية  إنتخابات 
سن  الرئيسي  الشركة  مقر  في  التنفيذي 
الفيل بناية Spark Tower ط 13 الساعة 
1 بعد ظهر  يوم الخميس 17 حزيران 2021 
القانوني  النصاب  إكتمال  عدم  حال  وفي 
نفس  في  منه   22 الى  اإلنتخابات  ترجىء 

المكان والزمان  وبمن حضر .

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين 

وكيلة  الحجار  لويز  المحامية  طلبت 
ميراز يوسف الحجار لمورثها يوسف رفول 
للعقارات  ضائع  بدل  قيد  شهادات  الحجار 

1332 قيتولي  و   809  - -55  53
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين 

قيد  شهادة  كسم  ابو  وديع  ليلى  طلبت 
بدل ضائع للعقار 149 المحاربية

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

ضائع  بدل  سندات  حماده  حسن  طلب 
 618 بالعقار  حماده  ابراهيم  احمد  لمورثه 
حسين  محمد  على  قّيم  وبصفته  ديركيفا 

الحاج علي سالمة بالعقار 619 ديركيفا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مصطفى احمد حمو لموكلته ديانا 
ضائع  ب��دل  س��ن��دات  ال��رض��ا  عبد  يوسف 

للعقارين 2430 و 2452 قانا.
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

حبيب  حسن  وكيل  زعرور  يوسف  طلب 
سالم  ولموكلتيه  باألصالة  ال��رض��ا  عبد 
وفاتن حبيب عبد الرضا سندات بدل ضائع 

للعقار 744 قانا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب رضا محمد رميتي لموكلته جميلة 
حسين منون سند بدل ضائع للعقار 1427 

جويا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي مالك مازح وكيل يوسف كاظم 
دهيني لموكله كاظم محمد دهيني سند بدل 

ضائع للعقار 566 باريش.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

احمد  وسام  وكيل  البساط  اسامة  طلب 
ولموكلته  وهبي  محمد  احمد  لمورثه  وهبي 
سلوى حسن الشيخ علي شهادات قيد بدل 

ضائع للعقار 389 الحسانية
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

طلب اشرف سالم زويهد وكيل المحامي 
لمورثها  واكيم  كريم  وفاء  وكيل  نصار  رجا 
ضائع  ب��دل  س��ن��دات  واك��ي��م  جرجي  كريم 

للعقارين 55 و654 مية ومية 
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

ضائع  ب��دل  س��ن��دات  حيدر  ربيع  طلب 
حسين  لموكله  الغازية   10/497 للعقار 
علي شمس الدين باألصالة وبصفته مشتري 

من مهدي وفؤاد ونعمه علي شمس الدين 
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

سند  البطش  الصفاوي  مصطفى  طلب 
بدل ضائع للعقار 57/70 الغازية 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

طلبت دانيا ابوظهر لمورثها محمد سليم 
اديب ابوظهر سندات بدل ضائع لألقسام 1 

- 6 - 12 و13 للعقار 265 مدينة صيدا
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

بصفته  ال��ع��ال  اب��و  محمد  معمر  طلب 
مشتري سند بدل ضائع للعقار 16/1443 
مية وم��ي��ة ب��إس��م ال��ي��اس ن��ق��وال ال��خ��وري 

السيقلي 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

عبد  حسين  وك��ي��ل  صعب  علي  طلب 
الهادي عكوش لمورثه محمد قاسم عكوش 

سند بدل ضائع للعقار 129 الخرايب
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

وكيل  غناطس  سركيس  المحامي  طلب 
شباني  احمد  سهام  لموكلته  زرقط  محمد 
زرقط  سلمان  حسين  ولموكلها  باألصالة 
و138   137 للعقارين  ضائع  بدل  سندات 

زرارية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

بصفته  المحرز  موسى  ابراهيم  طلب 
ضائع  ع��ن  ب��دل  ملكية  سند  الشخصية 

للقسم A 6 من العقار 1563 الناعمة 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

الغانّية  التابعية  من  العاملة  هربت 
م��ن��زل  م���ن   JULIET SERWAA
اإلتصال  شيئ  عنها  يعرف  لمن  مخدوميها  

على الرقم : 70/001401

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة 
دير ميماس المرحومة وداد نظير نقفور )أرملة المرحوم 
الفي جاد الجمل( ووالدة رئيس هيئة منح ر تبة األمانة في 
الحزب السوري القومي االجتماعي األمين كمال الجمل، 
القديس ماما  لراحة نفسها في كنيسة دير  وأقيم قداس 
بحضور  ميماس  دير  ببلدة  األرثوذكس  للروم  الشهيد 
األعلى  المجلس  رئيس  الحسنية،  وائــل  الــحــزب  رئيس 

وفاعليات  الحزب،  قيادة  وأعضاء  حــردان  أسعد  النائب 
المنطقة وجمع من القوميين والمواطنين.

ترأس الصالة مطران صيدا وصور وتوابعهما للروم 
لفيف  يعاونه  كفوري  الياس  المتروبوليت  األرثوذكس 

من الكهنة.
األمانة  رتبة  منح  هيئة  رئيس  تقبّل  العائلة  دارة  وفي 
البلديات  ورؤســاء  الفاعليات  من  التعازي  الجمل  كمال 

والضباط  والشخصيات  والمخاتير  البلديات  واتحادات 
والوفود الشعبيّة والحزبيّة.

ونواب  وزراء  من  تعزية  اتــصــاالت  الجمل  تلقى  كما 
وشخصيّات رسمية وحزبية وفاعليات اجتماعيّة.

على  التعازي  تقبّل  عــن  أعلنت  الفقيدة  عائلة  وكــانــت 
الصحيّة  للظروف  نظراً  الهاتف  وعبر  التواصل  وسائل 

نتيجة كورونا.

عمدة التربية وال�سباب في »القومي« تحّيي

لعب المنتخب الأردني »البارالمبي« اأ�سامة اأبو جامع

قتيالن وجرحى
في ا�ستباكات عنيفة في الر�سيدية

الالعب المناضل أسامة أبو جامع

جانب من الحضورمدير مديرية بعلبك في القومي فادي ياغي مع حمادة وعدد من الحاضرين

النائب حمادة يلقي كلمته

الحزب  في  والشباب  التربية  عمدة  حّيت 
العب  م��وق��ف  االجتماعي  القومي  ال��س��وري 
»البارالمبي«  الطاولة  لكرة  األردني  المنتخب 
أس��ام��ة أب��و ج��ام��ع ال���ذي رف��ض م��ب��اراة مع 
بطولة  من  االنسحاب  مفضالً  صهيونّي  العب 

سلوفينيا الدولية لتنس الطاولة.
وأك�����دت ع��م��دة ال��ت��رب��ي��ة وال��ش��ب��اب في 
وهو  جامع  أبو  الالعب  موقف  أّن  »القومي« 
من أصحاب اإلرادة الصلبة، أهّم بكثير من كّل 
انتصر  بموقفه  فهو  والميدالّيات.  البطوالت 
على  ارتقوا  الذين  الشهداء  ولدماء  لفلسطين 

درب فلسطين، وأكد بأننا شعب ال يساوم على 
حقه، وبأن ال اتصال مع األعداء إال اتصال النار 

بالنار.

صور  في  الرشيدية  مخيم  شهد 
استمرت  عنيفة  اشتباكات  أمس، 
طوال النهار وحتى قرابة العاشرة 
من  فلسطينية  فصائل  بين  ليالً، 
أخرى،  جهة  من  ومسلحين  جهة 
ت��ص��دوا ل��م��ح��اول��ة اع��ت��ق��ال أح��د 

المطلوبين.
ال��ت��ي  االش���ت���ب���اك���ات  وأدت 
اسُتخدمت فيها أسلحة صاروخية، 
تمكنت   فيما   شخصين،  مقتل  إلى 
اعتقال  من  أم��س،  مساء  الفصائل 
علي،  وشقيقه  ز.  حسين  المطلوب 
تحصنا  الذي  المكان  اقتحام  بعد 

فيه.
وكان المطلوب حسين قد أصيب في ظهره أثناء اعتقاله. وبعدما سلّمت حركة »فتح« المطلوبين 
لمخابرات الجيش - فرع صور، عملت سيارة إسعاف على نقله إلى أحد مستشفيات صور وسط 

حراسة مشّددة من المخابرات. وسادت الحقاً، حالة من الهدوء الحذر في المخيم.

�أكد في موقفه 

�لن�صالي �أّن �ت�صالنا 

بالأعداء هو ات�صال 

النار بالنار

»القومي« �صارك بلقاء في بعلبك بعنوان »قراءات في فكر الرئي�س ب�صار الأ�صد«

اإيهاب حمادة: نبارك ل�سورية هذا الرئي�س ال�ستثنائي

الذي قاد انت�سارها على مئة دولة
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غزة الم�شتنفرة ... )تتمة �ص1( 

لبنان نحو مزيد ... )تتمة �ص1( 

لرفضهم  اليمين  أحزاب  نواب  بعض  انشقاق  األول،  لسببين:  بالسقوط  مهّددة  تبدو 
اليمينية.  السياسية  وبرامجها  أيديولوجيتها  عن  خروجها  بدعوى  فيها  المشاركة 
الثاني، احتمال نجاح نتنياهو في افتعال حرب مع إيران بغية تمديد بقائه في السلطة 

والتسّبب تالياً في إجراء انتخابات للمرة الخامسة خالل سنتين.
حكومة  ستبقى  فإنها  الكنيست  ثقة  نيل  من  االئتالفية  الحكومة  تمّكنت  لو  حتى 
العديد من قضايا أساسية تتعلق باالقتصاد،  أطرافها على  مضطربة بسبب اختالف 
المحاصر.  غزة  قطاع  مع  التعاطي  أسلوب  و...  والدين  الدولة  بين  والعالقة  واألمن، 
هذه الخالفات حملت صحيفة »هآرتس« )4/6/2021( على القول »إّن كّل عضو فيها 

عبوة ناسفة يمكن أن تؤدي الى تحطيمها«.
المناوب  األول  الحكومة  رئيس  حساسيًة.  النقاط  أكثر  هو  غزة  من  الموقف  لعّل 
نفتالي بينيت قال في مقابلة أجرتها معه قناة 12 اإلخبارية )3/6/2021( رّداً على 
سؤال حول التخّوف من حرية العمل في عمليٍة ضّد غزة لوجود حزب منصور عباس 
الى  وإذا احتجنا  األمر سنقوم بعملّية من دون قيود سياسية،  لزم  »إذا  الحكومة:  في 

الذهاب الى انتخابات سنفعل ذلك«.
يحيى  هو  ها  غزة.  في  المقاومة  فصائل  قادة  تقديرات  عن  يغيب  ال  االحتمال  هذا 
الرّد قائالً: »إّن  الى  القطاع يسارع  لـِ »حماس« في  المكتب السياسي  السنوار، رئيس 
والمخفي  صاروخاً   130 من  واحدة  برشقة  أبيب  تل  تدّك  أن  تستطيع  التي  المقاومة 
غزة  على  »اإلسرائيلي«  االحتالل  يشّنها  جديدة  حرب  أّي  حال  في  أنه  تدرك  أعظم، 

سيكون للشرق األوسط شكل آخر«.
داللُة تهديد السنوار تتجلّى أيضاً في تصريح للقيادي في حركة »الجهاد اإلسالمي« 
الملك  عبد  السيد  القادة:  يقوله  بما  التامة  الثقة  لنا  تكون  أن  »يجب  البطش:  خالد 
المقاومة  محور  قادة  وسائر  النخالة  زياد  والسيد  نصرالله  حسن  والسيد  الحوثي 

بشأن المعركة  الكبرى في حال االعتداء على القدس«.
كالُم السنوار والبطش موّجه إلى نتنياهو قبل أن يكون موجهاً إلى بينيت. ذلك أّن 
األول كان صّرح بأنه إذا كان عليه االختيار في مسألة منع إيران من امتالك سالح نووي 
بين حماية أمن »إسرائيل« ومراعاة موقف الواليات المتحدة المعارض لمهاجمة إيران 
بصورة منفردة فإنه سيختار مهاجمة إيران. بينيت يعلم اّن ليس في مقدور حكومته 
شّن حرٍب على إيران بصورة منفردة، واّن أقصى ما تستطيعه حيال غزة هو مجاراة 
11 يوماً  إدارة  الرئيس بايدن بالتجاوب مع مساعيها لترسيخ التهدئة بعد حرب الـ 

بين الطرفين الفلسطيني و»اإلسرائيلي«.
إلى ذلك، يعلم بينيت وسائر أركان حكومته االئتالفية أّن إقدام نتنياهو، قبل مثولها 
أمام الكنيست لنيل الثقة، على إشعال حرب مع إيران سيؤدي الى انهيار الحكومة فوراً 
ونشوء حال توتر واشتباك على مستوى الشرق األوسط برّمته. هذا االحتمال البالغ 
الخطورة كاٍف بحّد ذاته لقيام إدارة بايدن، الحريصة على العودة الى اإلتفاق النووي 
مع إيران، بلجم »إسرائيل« سواء كانت بقيادة نتنياهو أو غيره لمنعها من ارتكاب هذه 

الحماقة.
المقاومة  غزة  بين  المنظور  المستقبل  في  هدنة  ال  أن  بيانه  سبق  ما  على  يتأّسس 
و»إسرائيل« العدوانّية بل مجرد تهدئة. فالهدنة كما يقول البروفسور ليف غرينبورغ، 
رئيس رابطة علماء االجتماع في »إسرائيل«، بمقالة في »هآرتس« )2/6/2021( »إّن 
رفع الحصار عن غزة ووقف طرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح واللد 
ويافا هما شرطان أساسيان للهدنة«. من دونهما ال سبيل، في رأيه، الى إقامة هدنة وال 

حتى، ربما، تهدئة.
لكن، َمن يجرؤ على القول إّن قادة المقاومة في غزة يكتفون بهذين الشرطين فقط؟

*وزير ونائب سابق.

من دون المرور بالقوالب الجاهزة التي قّدمها من حملوا ألقاب المفكرين والفالسفة خالل نصف قرن 
مضى، ففي لبنان نهضت المقاومة وحّررت دون السيطرة على السلطة، بل وفي ظل الحرب األهليّة 
واالنقسام الوطني، ودون وحدة عربية وال تضامن عربي، بل في ظل تآمر أغلب النظام العربي، وذلك 
واإلخالص  االحتالل  لدحر  األولوية  بمعادلة  والديني  والقومي  الوطني  جمعت  محليّة  وصفة  عبر 
ألولوية غير قابلة للتعديل والتبديل هي هزيمة المحتل، وجاء مثال إيران لبناء الدولة ليقول إنه يمكن 
محلياً  صنعت  بوصفة  القوميّة،  والهوية  والدين  العلم  بمصالحة  ومستقلة،  وقوية  متقّدمة  دولة  بناء 
لم  بناء دولة االستقالل والتنمية واالقتدار، لكن  أهداف  المعيار للصدق واإلخالص في خدمة  تضع 
بعد  ما  نقد  ممارسة  على  والحبر  الورق  أطنان  أهرقوا  الذين  والفالسفة  والمثقفون  المفكرون  يكلف 
الهزيمة، ليشتغلوا على نقد النقد بعد االنتصار، ولعل أول ما يحتاج إلى إعادة النظر هو موقع المثقفين 
لتعظيم ديمقراطيّة غربية في ظل نظام  الفكرّية الجدّية، عندما يجد بعضهم سبباً  العرب من القضايا 
التطبيع  ألنظمة  ويزّمرون  يطبّلون  الذين  عن  هنا  نتحدث  وال  السلطة،  تداول  على  قيداً  يراه  ال  ملكي 
العربية ويسوقونها كأمثلة على التنمية، وهي ليست بفقد االستقالل والهوية والكرامة الوطنيّة دوالً 
بل مجرد شركات كما هو حال هونغ كونغ، بينما يستغرق هؤالء وأولئك في شيطنة النموذج اإليراني 
عقود،  أربعة  من  أكثر  طوال  التنافسية  االنتخابية  العمليات  مواصلة  في  وصرامته  جديته  وتسخيف 
ويجد في والية الفقية سبباً كافياً للشيطنة، فيصير السؤال مشروعاً عما إذا كان نقد الهزيمة ذريعة 
لكيان االحتالل،  العداء  الغرب وإعالن  الطاعة على  التي تجرأت على شّق عصا  الوطنية  األنظمة  لنقد 
ولهذا ال تكون جريمة إيران ومحور المقاومة في عدم االنضباط بدفتر شروط الديمقراطية التي بشر 

بها هؤالء المثقفون والمفكرون والفالسفة، بل ألنهم أذلّوا كيان االحتالل.

مناق�شة لمقولة »المحور ال�شني« و»المحور ال�شيعي« 

{ المهندس باسم شراب ـ فلسطين 
أن نعرف كيف ظهرت هذه األسماء، وان نفهم من  قبل تعريف المحور السني والمحور الشيعي، يجب أوالّ 
الذي أطلق هذه التسميات ولماذا؟ وهل هذه محاور حقيقية وتعمل ألغراض طائفية متعارضة وهل كال المحورين 

في صراع مع بعضهما البعض.
بعد التفكير والبحث لم نجد أن تحالفاً أو تكتالً من الدول أو الجماعات وقد أطلق على نفسه أنه محور سني أو 

محور شيعي.
وأصبح معلوماً أّن اإلعالم األميركي أوالً واإلعالم الصهيوني والعربي هو من اختلق هذه المسّميات، وكالعادة 
في بالدنا التي ال ينتشر فيها القراء بعمق ويفتقر كثير من مثقفيها إلى التحليل النقدي والحّس التأصيلي للمعرفة، 
التعبيرين، وساعد  انتشر استخدام هذين  بالمعنى عبر وسائل اإلعالم فقد  أو  باللفظ  المسّميَيْن  ولكثرة ترديد 
األميركي  بالمحور  إال  يؤمنون  ال  الذين  وهم  عربية  دول  وزعماء  رؤســاء  المشايخ،  بعض  إلى  إضافة  ذلك  في 

الصهيوني كضامن أساسي للبقاء في الحكم وقهر الشعوب ومنع النهوض.
الشيعي  المحور  على  زائد  تركيز  مع  االسمين،  هذين  ومثقفون  وإعالميون  مشايخ  يــرّدد  آخر  إلى  حين  من 
باالسم أو بتعبير آخر مثل الهالل الشيعي، وأنه يسعى لبسط سيطرته على العرب، وكأّن االستعمار السياسي 
االقتصادي بقيادة الغرب سيترك العرب لقمة سائغة لغيره شيعياً كان أم سنياً«، ما يذكرنا بشيء مشابه انتشار 
بالجهاد وصارت كلمة  احتلت أرضه  الذي  المظلوم  المسلم  الجهاد وهي حّق  )العنف واإلرهــاب( بدالً عن  كلمة 
العنف واإلرهاب ذائعة بعدما فعل اإلعالم العربي والدولي فعل السحر في آذان الناس من مثقفين ومشايخ ونخب 

وغير مثقفين، وال زالت تعبيرات عنف وإرهاب تترّدد مئات المرات بدالً من كلمات الجهاد والحق في الجهاد.
يوجه كثير من العرب، مطبّعين مع االحتالل وغير مطبّعين اللوم الشديد لحركات المقاومة الفلسطينية بسبب 
تلقي دعم من إيران، وإذا سألت هؤالء العرب ما العمل؟ فال أنتم تساعدون وال تريدون لغيركم أن يساعد؟ يكون 
الرّد بأن تموتوا وقوفاً بدون سالح أفضل وأشرف من تلقي المساعدة من الشيعة الرافضة الكفار، وغير ذلك من 

السخافات.
وتأكيداً لنفس المعنى، يعيب ويلوم العرب الذين ال يؤمنون بقضاياهم الوطنية فضالً عن قضية فلسطين على 
الفلسطينيين تلقي المساعدات من إيران، لماذا ألنها شيعية، وعندما نقول اّن المقاومة الفلسطينية محاصرة وال 
بدون  إيران  من  والحربية  المالية  المساعدات  هذه  وتتلقى  مساعدة،  أّي  سنة  تسّمونهم  الذين  العرب  من  تتلقى 
أن تبقى  المذهبي وكأنهم يريدون  إلى االختالف  بالمعارضة واختالق مبّررات يرّدونها  شروط، يقابلون ذلك 
واالندحار،  التخلف  إلى  اال  يــؤدي  ال  صــراع  في  وإشغالها  التاريخية،  المطحنة  إيقاظ  وإعــادة  صــراع  في  األمــة 
األرض  مشارق  في  ومساء  صباحاً  المضطهدين  والمسلمين  واألقصى  فلسطين  يتجاهلون  الوقت  نفس  وفي 
ومغاربها، فال يعنيهم إال العداء مع إيران ودور إيران، وهو بالضبط ما يعني الغرب ودولة االحتالل، والغريب 

العجيب أنهم ال يتخذون نفس الموقف من األمم التي ال تدين بدين اإلسالم مثل أميركا، روسيا، الصين، الهند.
إيران دولة تبني نفسها ألنها صّممت على المحافظة على استقاللها وال تريد ان تكون نموذجاً مكّرراً للدول 
واقتصادها  وأموالها  للغرب  الكاملة  التبعية  تحت  وتعيش  واالندحار  التخلف  سلم  آخر  في  تقبع  التي  العربية 
العربية في حال  الدول  الدفاع األميركي السابق عن ردة فعل  ونموها في أتعس األحــوال، والتي وصفها وزير 
غزو العراق قائالً: من قال إّن هذه دول، بل هذه ليست إال أراضي عقارية وخرائب، وهو وصف مختصر لحال 

االنحطاط الراهن.
ولو عقدنا بما لدى العرب من موارد وقامت بتسخيرها لصالح الشعوب لكانت هذه الدول في نمو حضاري 

ولها تكتل دولي وزنه أضعاف نمّو ووزن إيران.
رسالتها  ولها  مستقل  قرار  ذات  إسالمية  دولة  باعتبارها  عليها  خطر  الصهيوني  المشروع  أّن  تفهم  إيــران 
العرب  معظم  أدار  التي  القضية  نفس  وهي  فلسطين،  وقدسية  القدس  بقدسية  وتعتقد  بها  الخاصة  الحضارية 
ظهورهم لها، فال نجحوا بالتحرير وال نجحوا بالتنمية الحضارية للمجتمعات العربية، وآخر ما تفتق من حكمتهم 
مواقف  اتخاذهم  ذلك  من  ســوءاً  وأكثر  بل  مقابل،  بدون  لها  المساعدات  وتقديم  بل  االحتالل  دولة  مع  التطبيع 
معادية لفلسطين أرضاً وشعباً، أو كما قالت بعض وسائل إعالم دول التطبيع واالستتباع لدولة االحتالل، مسجد 

في أوغندا أفضل من المسجد األقصى.
من هو محور السنة أو من هم الذين يعملون بالسنة وينصرون أهل السنة؟

للسنة  وتنتصر  السنة  وتطبّق  تعمل  والتي  السنة  العرب  تمثل  التي  الجهات  عن  السؤال  بهذا  تتوجه  عندما 
النبوية، ال تجد جواباً، فمعظم حكومات الدول العربية التي يتبع سكانها المذهب السني في حالة سالم أو تطبيع 
أو تفاهم مع دولة االحتالل الصهيوني، وكثيراً ما رّدد رئيس وزراء دولة االحتالل إنشاء محور سني في مواجهة 

أطماع إيران، معتبراً نفسه القائد لهذا المحور!
في المقابل لم نسمع عن محور شيعي، أّي محور يريد ويقصد نشر المذهب الشيعي في بالد العرب أو في 
أّي  إقامة  غزة  حكومة  وتمنع  بل  شــروط،  أّي  بــدون  إيــران  من  الدعم  أنــواع  كّل  المقاومة  تتلقى  حيث  فلسطين، 
مؤسسة أو تنظيم شيعي وهذا بعلم إيران باعتبار ذلك فتح طريق لالختالفات المذهبية واالنقسامات المجتمعية، 

فال داعي وال لزوم له وال فائدة منه.
شيعي  وهــالل  شيعي  محور  عن  شائعات  يــرّدد  الناس  من  كثير  جعل  إلى  المتواصل  اإلعالمي  الضخ  نجح 
األمة  هذه  على  الجاثم  الغربي  السياسي  االقتصادي  االستعمار  تحت  أسلفنا  كما  وهم  العرب،  على  للسيطرة 
بصفته المحتكر والمتصرف، ويزيد عليها بإطالق صفة الفئة الرافضة والضالة والكافرة على الطوائف الشيعية 
بدون فهم وال تمحيص وال معرفة برغم االختالفات الشديدة بينها، وال شك اّن بعض الطوائف من سنة وشيعة 

قد خالفت صحيح العقيدة وهو موضوع شائك ال يمكن الحديث عنه في هذا المقال.
من جانب آخر استطاع الغرب ومن خالل المفكرين لديه، والذين درسوا التاريخ اإلسالمي والثقافة اإلسالمية 
والمذاهب اإلسالمية بعمق شديد أن يخترع من السنة شيئاً جديداً رهيباً قلما وجد عبر التاريخ اإلسالمي، وهي 
داعش وأخواتها وهي حوالي عشرة تنظيمات مشابهة في الفهم واألداء تعمل بنفس الوحشية باسم السنة وأهل 
السنة! ورأينا وسمعنا ماذا فعلت هذه التنظيمات في الشعب السوري من سنة وشيعة ومسيحيّين ودروز، ومنها 
المقابل كانت هذه  التي يرونها، وفي  من توّعد حماس بالذات بالقتل واالنتقام ألنها ال تتبع الشريعة بالطريقة 
التنظيمات الداعشية في حالة وئام وسالم مع دولة االحتالل وأفرادها يتلقون العالج في مستشفيات االحتالل 

فضالً عن دعم ومساعدات أخرى من االحتالل ومن جهات عربية وأجنبية.
التناقضات  وإلحــيــاء  االحــتــالل  مقاومة  استهداف  لغرض  انما  وشيعي(  )سني  المحورين  اخــتــراع  وألّن 
والخالفات والصراعات في األمة وألّن الموضوع مرتبط بالدين والعقيدة فسنتكلم في هذا الجزء من المقال عن 

تناول مشايخ الضالل ومشايخ الصمت موضوع المقاومة وإيران ودول الكفار.
وحماس،  إيــران  بين  الحالية  العالقة  نفس  هي  والصين  حماس  بين  أو  والهند  حماس  بين  العالقة  كانت  فلو 
وإيران دولة محايدة ال شأن لها بحماس مثل باكستان حالياً أو غيرها، لخرج المشايخ المتواطئون مع حكام دول 
سايكس بيكو )العرب واالحتالل( والمشايخ الذين ال يفهمون سياسة وال اقتصاد وال عالقات دولية وال سياسة 
شرعية بالبحث والتفصيل في جواز ذلك من عدمه، ألّن كلتا الدولتين كافرتين وأتحفونا بمئات الصفحات في 
التأصيل والتعريف والتحليل واستعراض آراء فقهية لعصور ال تشبه عصرنا الحالي، ليصلوا إلى نتيجة تشبه 
العالمية والغرب  الحكام والصهيونية  الشريعة لمصلحة  الوعي وتزّور حقائق  تغيّب  بالماء وغالباً  الماء  تفسير 

المسيطر اقتصادياً وسياسياً على العرب والذي ال يحكم حاكم دولة عربية إال من بعد أن يأذن له ويرضى.
الله  أّن  يعتبرون  وكثيرون  للحكام،  لوم  وأّي  نقد  أّي  توجيه  عدم  على  الحرص  أشّد  المشايخ  هؤالء  يحرص 
أرسل الرسل وأنزل الكتب السماوية لغرض وحيد وهو إطاعة الحاكم أو ولي األمر والذي من حقه إهدار الدماء 

وظلم البشر وبالذات المسلمين، وليس أمام المسلم إال السمع والطاعة..
 لقد جعلوا من الدين اإلسالمي أداة هدم لكّل حركة نهوض في األمة واستحقوا لقب: قاطرة الجهل والتخلف.

إلشغال  األولــويــات  وتركوا  األئمة  معظم  بين  عليها  مختلف  هامشية  مواضيع  إثــارة  في  الناس  اشغلوا  لقد 
المجتمعات العربية في ما ال طائل منه وإلثارة الجدل في الرّد عليها والغوص في جوازها وعدم جوازها.

وفي المقابل تجاهلوا فقه الجهاد بالكامل ودور األمة وواجباتها وواجبات العلماء والمشايخ قبل غيرهم في 
البالد وإهدار موارد األمة وقبل ذلك وبعده  الحكام في تخريب  المسجد األقصى وسكتوا وتواطأوا مع  نصرة 
االمتناع عن مجرد الحديث عن الجهاد ضّد دولة االحتالل، وتجاهلوا الوجوب القطعي للجهاد وتحرير األقصى 

وإزالة خطر كيان االحتالل على األمة والذي ال يقتصر على فلسطين فقط.
عليها  ويستأسدوا  ويتفلسفوا  ليتكلموا  واطية  حيطة  يجدوا  لم  المذكورين  المشايخ  فإّن  آخراً،  وليس  أخيراً 
قضية  نصروا  وأنهم  يحدث  مما  أنفسهم  لتبرئة  الفلسطيني  والشعب  المقاومة  غير  بالتشكيك  لها  ويتعّرضوا 

فلسطين كذباً وزوراً.
المفكر  للحقيقة، وأختم برأي  لكّل صاحب قلم وفكر ومثقف يجب تحليل وفهم األحداث والتاريخ للوصول 
العربي »السني« األستاذ طارق سويدان، والذي قال »إنني كنت أحمل فكراً ورأياً مشّوهاً جداً عن الشيعة ألنني 
قرأت عنهم من كتب علماء السنة ومن كتب غالة علماء السنة، وعندما قرأت كتبهم تغيّر األمر لدّي تماماً ووجدت 

أّن المذهبين متماثلين في معظم الجوانب وأّن الخالف بينهما أقّل بكثير من المتفق عليه.

وال  قيد  دون  من  السلطة  تسليمها  بإعادة  لشروطها  الرضوخ  يتّم  لم  اذا  اللبنانيين، 
استجابة  للدولة  ممتلكات  من  تبقى  ما  بيع  عبر  المدّمرة  سياساتها  لتواصل  شرط 
الدولي.. وألّن ذلك لم تحصل عليه قّررت أن تعتمد  النقد  لشروط ووصفات صندوق 
سياسة ترك لبنان يواصل نزفه وغرقه في األزمات غير مبالية بما تسّببه من كوارث 
لعامة اللبنانيين الذين انهارت قدرتهم الشرائية وبات معظمهم مهّددين بفقدان أبسط 

مقّومات العيش...
الطبقة  وصراعات  كافة،  المستويات  على  المستمّر  التدهور  هذا  أّن  في  شك  ال 
ثورة  ليولد  كافياً  آخر،  بلد  في  يكون،  أن  يجب  كان  وانحاللها،  وتفّسخها  السياسية 
تغييرية حقيقية تطيح بالنظام السياسي القائم وتبني نظاماً جديداً يقوم على اعتماد 
سياسات التنمية والعدالة والمساواة بين المواطنين، إال أّن ذلك غير ممكن في لبنان، 

وليس منظوراً في األفق، لعدة أسباب:
األساس  على  العقود  عبر  وُبني  أقيم  الذي  اللبناني  النظام  طبيعة  األول،  السبب 
الطائفي والتقاسم الطائفي، والذي أدى الى تجذر هذا النظام في المجتمع الذي ترعرع 
وترّبى جيالً بعد جيل على التعبئة الطائفية والمذهبية... مما مّكن األطراف السياسية 
إلى  ومصالحها،  النظام  هذا  تهّدد  أزمة  أّي  تحويل  من  بالسلطة،  الممسكة  الطائفية 
صراع  هو  بما  الحقيقي  مساره  عن  الصراع  حرف  وبالتالي  مذهبي،  طائفي   صراع 

سياسي له بعده االقتصادي االجتماعي... وإحباط أّية عملية تغيير.
مجتمعية  مذهبية  طائفّية  ثقافة  بناء  في  الطائفي  النظام  نجاح  الثاني،  السبب 
متجذرة تعتمد آليات إنتاج الوعي الطائفي والمذهبي عبر التعليم والوظيفة والخدمة 
الممسكة  الطائفية  السياسية  الطبقة  بها  تتحّكم  وسائل  كلها  وهي  واإلعالم،  العامة 

بمفاصل سلطة القرار.
السياسي  النظام  تغيير  فرض  على  قــادرة  قوى  موازين  غياب  الثالث،  السبب 
الطائفي الريعي ووضع حّد لسياساته، وهذا الغياب لموازين القوى يعود إلى العوامل 

التالية:
العامل األول، االستقطاب الطائفي الحاّد على صعيد المجتمع، حيث، ورغم األزمة 
العنيفة، ال تزال الزعامات الطائفية المسّببة لألزمة تحظى بتأييد شعبي واسع وسط 
الطوائف والمذاهب التي تنتمي إليها وتّدعي تمثيلها والدفاع عن مصالحها زوراً، فكّل 
التوقعات االنتخابّية تشير إلى أنه في حال حصلت االنتخابات النيابية اليوم فإنه من 

غير المتوقع أن يحصل تغيير نوعي في موازين القوى النيابية، سوى بنسبة ضئيلة 
جداً تتراوح بين الخمسة أو العشرة بالمئة في أحسن األحوال، ما يعني أّن الرهان على 

إحداث تغيير في االنتخابات المقبلة غير ممكن التحقق...
حول  التوّحد  في  التغيير  في  المصلحة  صاحبة  القوى  نجاح  عدم  الثاني،  العامل 
التواقين  اللبنانيين  استقطاب  على  قادرة  عريضة  جبهة  إطار  في  مشترك  برنامج 
التغيير  لتحقيق  المتواصل  النضال  لخوض  والريعي،  الطائفي  النظام  من  للخالص 
في بنية هذا النظام، حتى ولو على مراحل، بما يولد أمالً حقيقياً لدى عامة اللبنانيين 
بإمكانية تحقيق التغيير... ولألسف الشديد فإّن هذه القوى التي لها مصلحة بالتغيير 
العمل لبناء جبهة  الذاتّية واألنانّية، ورفض  الغرق في  مشرذمة ويعاني بعضها من 
الهدف  لتحقيق  الجماعي  والعمل  المشتركة  القواسم  أســاس  على  الجميع  تضّم 
النظام  بنية  في  تغييرات  إلحداث  طويل،  بنفس  المشترك،  النضال  وهو  األساسي 
تقود إلى تغييره جذرياً، إذا لم يكن ممكناً تغييره دفعة واحدة بسبب التعقيدات التي 

ذكرناها آنفاً...
العامل الثالث، غياب تيار ثورّي وطنّي عابر للطوائف والمذاهب على رأسه قيادة 
العنيفة  البنيوية  األزمة  تحويل  على  القادر  الشامل  التغيير  والبرنامج  الرؤية  تملك 
واالستفادة من انقسام وتعفن الطبقة السياسية، التي حكمت البالد على مدى عقود، 
هذا  تغيير  لفرض  عريضة  جبهة  بناء  عملية  وقيادة  قوى  موازين  لبلورة  فرصة  الى 

النظام الطائفي الريعي المولد لألزمات.
في ظّل هذا الواقع السّيئ يبدو أّن األمل حالياً وفي الظروف الراهنة بإمكانية التغيير 

غير متاح التحقق، مما يجعلنا أمام واحد من احتمالين:
متوافر  غير  وهذا  االنهيار،  استمرار  توقف  توافقية  حكومة  تشكيل  األول،  االحتمال 
والتجاذب  السياسّي  الصراع  اشتداد  ظّل  في  المحلية،  اآلليات  إلى  باالستناد  حالياً 

الطائفي...
االحتمال الثاني، حصول ضغط خارجي على األطراف السياسية التي تعيق تشكيل 
إيران  االتفاق بين  إتمام  أنه بانتظار  الخارجي يبدو  لتأليفها، وهذا الضغط  الحكومة 
والدول المشاركة باالتفاق النووي على العودة إلى االلتزام باالتفاق ورفع العقوبات 
األميركّية وما يعنيه ذلك من إعطاء دفع لمسار االنفتاح السعودي اإليراني والسعودي 

السوري وعودة العالقات إلى طبيعتها، وبالتالي انعكاس ذلك إيجاباً على لبنان...

وفريق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من جهة ومساعي رئيس مجلس 
النواب لردم الفجوة التي ال زالت تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة.

في الشق االقتصادي تقول مصادر مالية إن توافر األموال الذي ظهر فجأة 
لدى مصرف لبنان من خالل تعميم إعادة نسبة من الودائع بتطبيق كابيتال 
من  الــنــواب،  مجلس  في  الخاص  القانون  إقــرار  يستبق  متأّخر،  كونترول 
جهة، وما يجري التداول به من معلومات عن فتح اعتمادات الفيول لكهرباء 
الى أن هناك قراراً دولياً بتغطية مالية للوقت  لبنان من جهة موازية، تشير 
الالزم لتفرغ المجتمع الدولي للملفات األشد أهمية، كمصير االتفاق النووي 
التورط  لمنع  القدس  في  التصعيد  ومنع  اليمن  في  النار  ووقــف  إيــران،  مع 
االنهيار  نحو  لبنان  انزالق  لمنع  تأمين  بوليصة  وتأمين  إقليمية،  حرب  في 
المصارف  عن توقف  يتحدث  بدأ  لبنان  بعدما كان مصرف  الوقت،  في هذا 
أمر  التي يقوم بفتحها، وهذا  المصرفية  االعتمادات  التعامل مع  الدولية عن 
سياسّي، كما تقول المصادر، وتعليقه هو أيضاً أمر سياسي، داعية لمراقبة 
ما سيحدث خالل هذا األسبوع في اعتمادات الكهرباء وتعميم مصرف لبنان 

حول سحب الودائع للتحقق من هذه النتيجة.
بلقاء  يتمثل  أيــام  عشرة  خــالل  هاماً  حدثاً  سيشهد  ذاتــه  الدولي  الوضع 
ويمكن  المنطقة،  معادالت  في  موسكو  مكانة  يكّرس  أميركي،  روسي  قمة 
العاصمة  تستعّد  وموسكو،  واشنطن  بين  جديد  أدوار  ترسيم  عنه  ينتج  أن 
الروسية لمالقاته بخطوات انفتاحية على جميع ملفات المنطقة ومنها لبنان، 
وهي تستقبل هذا األسبوع رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط 

والمدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم.
عنه  عبر  الحكومة  والدة  لتسريع  للدعوات  استمرار  اللبناني  الداخل  في 
رئيس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي رئيس الكتلة 
القومية في المجلس النيابي أسعد حردان، بينما األنظار نحو مبادرة رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري، التي جّمدت مع موجة التصعيد العالية المنسوب 
بين بعبدا وبيت الوسط، وما أكدته مصادر تتابع المبادرة عن اشتراط بري 
للتهدئة الستئناف مبادرته، التي توقفت عند آخر العقد المتمثلة بكيفية تسمية 
الوزيرين المسيحيين األخيرين من 12 وزيراً في حكومة الـ24 التي تبلورت 
صورة الـ 22 وزير فيها تقريباً، كما تقول المصادر، التي تضيف أن مقترحاً 
الحريري  سعد  الحكومة  بتشكيل  المكلف  الرئيس  بتولي  يتمثل  وسط  لحل 
المشاركة  النيابية  الكتل  جميع  من  اقتراحات  على  بناء  أسماء  الئحة  إعــداد 
في الحكومة، لتسمية الوزيرين، بما في ذلك كتلتا التيار الوطني الحر وتيار 
المستقبل، ليقوم بمناقشة األسماء الواردة فيها مع رئيس الجمهورية ميشال 

عون الختيار االسمين منها.
بانتظار صدور تعميم عن البنك المركزي اليوم بإعطاء المودعين جزءاً من حقوقهم 
لدى المصارف، فإن األنظار تنصّب على لجنة المال والموازنة التي تعقد جلسة ستكون 
األخيرة للبت في اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي يبدو أنه يالقي اعتراضاً من 
كتلة التحرير والتنمية، وفق ما اعلن النائب غازي زعيتر الذي أعلن تبني الكتلة لموقف 

النائب انور الخليل من االقتراح، ألنه يخالف الدستور وتشوبه عثرات كثيرة.
للضغط نحو حل  الشارع فوراً  الى  »النزول  الى  الناس  المودعين«  ودعت »رابطة 
مالي عادل وشامل«. ودعت القضاء اللبناني الى »لعب دوره الوطني المنصوص عنه 
والتسليف  النقد  قانون  أحكام  وتنفيذ  المودعين  حماية  العدل،  بإحقاق  الدستور  في 
سيما  وال  السياسيين  »المسؤولين  دعت  كما  الدفع«.  عن  المصارف  توقف  وقانون 
الشعب  حساب  على  المصارف  حماية  عن  »الكّف  الى  المنتخب«،  النيابي  المجلس 

اللبناني والدولة، ووقف هذه السياسات اإلجرامّية فوراً«.
حاكم  ثروة  حول  أولياً  تحقيقاً  فتحت  فرنسا  في  الوطنية  المالية  النيابة  وكانت 
في  أيار  أواخر  في  التحقيق  هذا  وُفتح  أوروبا،  في  سالمة  رياض  المركزي  المصرف 
تسمح  أن  وُيفترض  منظمة«.  عصابة  في  أمــوال  و»تبييض  جنائي«  »تآمر  قضية 

التحقيقات خصوصاً بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سالمة.
 وبحسب صحيفة »لو تان« اليومية تتناول التحقيقات تحويالت مالية بأكثر من 
مليون دوالر، علماً ان سالمة شدد على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه   300

جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنّية في القطاع المالي.
حكومياً شّدد رئيس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي النائب 
أسعد حردان على ضرورات تحصين األمن االجتماعي بمواجهة الحصار والعقوبات 
االقتصادية، ودعا إلى اإلسراع في تشكيل حكومة في لبنان تأخذ على عاتقها معالجة 
المواطنين،  كاهل  عن  المعيشية  والضغوط  األعباء  وتخفيف  االقتصادية  األوضاع 

منبهاً إلى أن تأخير تشكيل الحكومة يزيد األوضاع تعقيداً واألزمات تفاقماً.
وأشار حردان خالل استقباله عضو مجلس الشعب السوري السابق ورئيس مجلس 
األمناء للهيئة الوطنية إلحياء تراث العالمة السيد محسن األمين الدكتور حسين راغب 
بالرئيس  الثقة  لتجديد  السورية،  الرئاسية  االنتخابات  في  الكثيفة  المشاركة  أن  إلى 
الدكتور بشار األسد، شكلت احتفالية نصر على اإلرهاب ورعاته، ورسالة قوية للدول 
والمجموعات المتطرفة التي شاركت في الحرب االرهابية الكونية على سورية، بأنه 

النيل من سورية دوراً وموقعاً. وأكد حردان بأّن قوى  ما من قوة في العالم تستطيع 
المقاومة أرست معادلة ردعّية ثابتة بمواجهة العدو الصهيوني، وهذا العدو في مأزق 

حقيقّي، ألنه فشل وحلفاءه في النيل من سورية، حاضنة المقاومة.
الى ذلك يستمر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمبادرته من أجل تأليف حكومة 
في أسرع وقت ممكن، وبحسب مصادر معنية بأجواء االتصاالت لـ»البناء« فإن الرئيس 
بري لن ييأس من مواصلة النقاشات والتفاوض مع المعنيين من اجل اجتراح الحلول 
الالزمة، ال سيما ان البلد كاد يضيع، وبالتالي فإنه سيحرك اتصاالته من جديد مطلع 
هذا االسبوع فهو ينتظر اإلجابات من المعنيين إليجاد تسوية تسّرع تشكيل الحكومة، 

علماً أن عطلة االسبوع لم تشهد وفق المتابعين أية حركة على الخط الحكومي.
بري  الرئيس  مبادرة  من  الحر  الوطني  التيار  مواقف  تتحدد  ان  يفترض  ذلك  الى   
التيار  رئيس  اطاللة  خالل  للحكومة  الثقة  وإعطاء  المسيحيين  الوزيرين  وعقدتي 
مصادر  أن  علماً  اليوم،  عصر  من  السادسة  عند  باسيل  جبران  النائب  الحر  الوطني 
للرئيس  السماح  عدم  على  مصراً  يزال  ال  باسيل  ان  الى  تشير  لـ»البناء«  مطلعة 
الحريري  المسيحيين وهو يحاول استفزاز  الوزيرين  الحريري تسمية  المكلف سعد 
النائب  المردة  تيار  ورئيس  جنبالط  وليد  السابق  النائب  مع  مواجهة  في  وضعه  او 
او  وفرنجية  جنبالط  يسّمي  بأن  يقبل  إنه  يقول  عندما  فرنجية،  سليمان  السابق 
اقتناع المصادر نفسها أن هذا األمر ليس  الثنائي الشيعي االسمين المسيحيين، مع 
إال خدعة جديدة، خاصة أن الثنائي الشيعي ال سيما الرئيس نبيه بري في حال قبل 
هذه المهمة، فإنه سيكون على تنسيق مع الحريري حول االسمين المسيحيين، علماً 
أن المصادر نفسها تشدد على ان ما يقوم به باسيل مخالف للدستور، ولن يسلم به 
الحريري، هذا عطفاً عن ان باسيل يواصل فرض الشروط وفي المقابل ال يريد إعطاء 

للحكومة. الثقة 
الله يوم الثالثاء في الذكرى  الله السيد حسن نصر  هذا ويطل األمين العام لحزب 
الثالثين لتأسيس قناة المنار، للحديث عن آخر المستجدات المحلية المتصلة بالملف 
الحكومي واالتصاالت الجارية لحل العقد القائمة عطفاً على االزمة االقتصادية والمالية 

والنقدية، كما سيتطرق الى التطورات اإلقليمية والدولية.
وراء  هل  الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني  البطريرك  وتساءل 
أيار  في  نيابية  انتخابات  إجراء  عدم  نية  الحكومة،  تأليف  لعدم  الواهية  األسباب 
المقبل، ثم رئاسية في تشرين األول، وربما نّية إسقاط لبنان بعد مئة سنة من تكوينه 
دولة مستقلة، ظناً منهم أنهم أحرار في إعادة تأسيسه من جديد، متناسين أنه أعرق 
وطن، وأبهى أمة، وأجمل دولة عرفها الشرق األوسط والعالم العربي؟ لكننا، لن نؤخذ 
بالواقع المضطرب والقوة العابرة. فنحن شعب ال يموت ولو أصبنا في الصميم. ولذا، 
لن نسمح لهذا المخطط أن يكتمل. لن نسمح بتغيير نظام لبنان الديمقراطي. لن نسمح 
بتزوير هوية لبنان. لن نسمح باستمرار توريط لبنان في صراعات المنطقة. فعندما 
لم يتم احترام: شعار ال شرق وال غرب، وال التحييد، وال حتى النأي بالنفس، طرحنا 
الداخلي  اإلنقاذ  بات  وعندما  الدستورية.  أبعاده  بكل  الناشط  الحياد  نظام  إعالن 

مستحيالً، طالبنا بمؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة األمم المتحدة«.
وأعلن الوزير السابق سجعان قزي أن »الجانب الفرنسي يعدل حالياً في مبادرته 
اللبناني.  يخص  الجيش  الذي  المؤتمر  بموازاة  لبنان  اجل  من  جديد  بمؤتمر  ويفكر 
وهذا المؤتمر سيكون مؤتمراً فرنسياً أوروبياً يحضر لالنتخابات النيابية المقبلة وإن 

لم يحدث التغيير ستكون هناك  عقوبات  على رجال أعمال لبنانيين«.
موسكو،  الى  إبراهيم  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  يتوجه  ذلك  الى 
الى  جنبالط  وليد  االشتراكي  الحزب  رئيس  أيضاً  بها  سيقوم  زيارة  مع  بالتوازي 

روسيا، منتصف الشهر الحالي.
والقطاع  الكهرباء  بقطاع  تلحق  التي  األزمــات  باألسوأ  ُتنذر  ومعيشياً،  حياتياً 
في  الموجودة  الطبية  والمستلزمات  األدوية  أزمة  تحل  لم  الساعة  فحتى  الصحي، 
مستودعات المستوردين الذين ينتظرون صرف األموال الالزمة لهم لقاء إعادة توزيع 
األدوية على الصيدليات، بانتظار االجتماع الذي سُيعقد يوم غد الثالثاء الذي يعقده 

وزير الصحة العامة حمد حسن مع المعنيين في ملف الدواء.
أما على خط الكهرباء، فإن األسبوع الطالع سيحمل انقطاعاً شامالً للكهرباء لمدة 
أقلها خمس ساعات إضافية يومياً، وذلك بعدما أعلن أصحاب المولدات عن التقنين 
ان  علماً  المازوت،  شّح  أزمة  بسبب  الموازية  الكهرباء  شبكة  في  الكهرباء  إمداد  في 
المديرية العامة للنفط أوضحت ان عدد شركات التوزيع التي تتسلم المادة هي في 
جدول  في  الوارد  الرسمي  وبالسعر  كافة،  المناطق  على  موزعة  شركة   200 حدود 
تركيب األسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ووفق نظام حصص تتم مناقشته 
وإقراره بناء على الطلب والعرض وحاجة السوق. كما أن كل المؤشرات المتوافرة 
والزهراني  طرابلس  في  النفط  منشآت  أن  اذ  بالمازوت،  السوق  إشباع  تؤكد  لدينا 
لهذا  المازوت  مادة  من  ليتر  مليون  بعشرين  كافة  اللبنانية  السوق  زودت  وحدها 

األسبوع.
سياسة  منتهجة  وتــوازنــه،  السوق  لحركة  ضامنة  زالــت  ما  المنشآت  أن  ورأت 
والسوق  والتخزين  التهريب  عوامل  من  استباقياً  البلد  حماية  على  تقوم  استهالكية 
السوداء، وقد زّودت وزارة االقتصاد بالمعلومات كافة عن شركات التوزيع وحصصها 
وزبائنها، كما فرضت عليها جميعها توقيع تعهدات لدى كتاب العدل بااللتزام باألنظمة 

والقوانين ورفع الكفاالت لتحصين المال العام.
وربطاً باألزمة الكهربائية، أعلن المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية أن االرتفاع 
المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة 
التابعة ألوجيرو، وزيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي أيضاً. وأوضح 

أن »استمرار الوضع بهذا الشكل يهّدد جدياً إمكانية أوجيرو بتقديم الخدمات«.
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