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ثغرة في اجلدار احلكومي :بعبدا تدرس مبادرة ب ّري حول احلكومة العشرية

احلريري في الواجهة وأسماء التركيبة قيد االتفاق ..وهيل يتحدث عن «حقبة حكام» انتهت في لبنان
ب���ع���د ي�����وم ك���ام���ل ع���ل���ى ق����رار
احملكمة اخلاصة بلبنان بإدانة
متهم واح��د ،ووصفه «باملذنب»
في جرمية اغتيال الرئيس رفيق
احل���ري���ري ،ب���دا امل��وق��ف ه��ادئ�� ًا،
والبحث يدور عن خطوات تتعلق
بتسمية شخصية ،يتفق عليها،
عبر «م���ش���اورات ال��ظ��ل» ،تسبق
حت��دي��د م��واع��ي��د االس��ت��ش��ارات
امل��ل��زم��ة ،ال��ت��ي دخ��ل��ت ف��ي سباق
م���ع م��ج��يء ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي
امي��ان��وي��ل م���اك���رون ،م��ع مضي
ح����زب ال���ل���ه ب��ال��ص��م��ت امل��ط��ل��ق
إزاء م����ا ص�����در ع����ن احمل��ك��م��ة،
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ح��رك��ة ات��ص��االت
دولية  -إقليمية أ ّدت إلى فرملة
االن���دف���اع���ة ن��ح��و ال��ت��ط��ب��ي��ع بني

«اللواء»
�صباح ال�سبت
حتتجب «اللواء» عن الصدور
غ���د ًا ملناسبة ع��ي��د رأس السنة
ال���ه���ج���ري���ة ،ع��ل��ى أن ت��س��ت��أن��ف
الصدور بعد غد السبت.

إسرائيل وبعض دول اخلليج،
بفعل املوقف السعودي املتمسك
مببادرة السالم العربية ،ورفض
اخلطوات التي ال تخدم استعادة
األرض م��ق��اب��ل ال���س�ل�ام أو حل
الدولتني ..فض ً
ال عن الترتيبات
األم��ي��رك��ي��ة  -ال��ع��راق��ي��ة ف���ي ما
خص العالقات ووض��ع «القوات
األميركية» وس�لاح امليليشيات
امل��رت��ب��ط��ة ب���إي���ران ام���ت���داد ًا ال��ى
لبنان من زاوية القرار ..1559

دوالر بريوت  7000ل.ل

هبوط الكرتوين

كتب املحرر االقت�صادي:

الدوالر بني صعود وهبوط وبني وآخر ،والسبب
أن ال�������دوالرات ال���واف���دة ع��ب��ر ش���رك���ات ال��ت��ح��وي��ل
االلكتروني التي يجري التداول بها كميات تتراوح
بني  3و 4ماليني دوالر يومي ًا ،يذهب اجلزء األكبر
منها إلى السوق السوداء أو إلى املنازل ،ما يؤدي
إل���ى ه��ب��وط أو ارت��ف��اع ي��وم��ي ،وأم���س ك���ان موعد
الهبوط حيث انخفض السعر في السوق السوداء
إل��ى  7000ليرة مبيع ًا و 6800ليرة ش��راء مقابل
 7300مبيع ًا و 7200ليرة شراء أمس األول.

عون وبري واالعتراضات

وه��ك��ذا ،جت��اوز لبنان بهدوء
ال��ي��وم االول م��ن ح��ك��م احملكمة
ال���دول���ي���ة اخل���اص���ة ب��ل��ب��ن��ان في
جرمية اغتيال الرئيس الشهيد،
ب���ع���د م����وق����ف ال����رئ����ي����س س��ع��د
احل����ري����ري ال�����ذي اك����د ض����رورة
جتنب الفتنة وس��ح��ب فتيل اي
تفجير س��ي��اس��ي ،ب��رغ��م تاكيده
وجوب تسليم عياش.
وسارع الرئيس نبيه بري في
هذا اجلو االيجابي الى التحرك
لفتح امللف احلكومي والتصدي
للمشكالت القائمة
امل���ت���راك���م���ة وال���ت���ي

نقطة وسطر
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ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري
على ِ
حمك امل�آ�سي املتكررة

احملامي محمد أمني الداعوق

نقطة التحول األساسية التي طاولت أوضاع البالد ،تتمثل
في عملية اغتيال شهيد الوطن الرئيس رفيق احلريري .بعد
هذا املفصل التاريخي بدأت األحوال في التدهور نتيجة إلطباق
أكلة اجلبنة األساسيني على مقاليد احلكم بصورة ،تدريجية
ممنهجة ،وها نحن اليوم بعد صدور احلكم نغوص في وضعية
قضائية ثابتة ومحددة تلقي عملية اإلغتيال اآلثمة على شخص
محدد بهويته الشخصية وانتماءاته احلزبية والعقائدية.
وبعد ه��ذه اجلرمية النكراء التي ه��زّت العالم بأسره إلى
درجة تولى فيها التحقيق واحلكم بها مبا صدر يوم الثالثاء،
جاءتنا مصيبة التفجير «النووي» التي طاولت مدينة بيروت
وأهلها ومساكن الناس وأرزاقهم وك ّدست مصائبنا اجلرمية
املستحدثة واحدة إثر األخرى مبا أصاب هذا الشعب بكارثة
��دم��ر واملميت إل��ى ما يتجاوز
إضافية ك��ادت أن مت�� ّد أذاه��ا امل ِّ
العاصمة ويطاول أماكن شاسعة من لبنان بأسره.
وننقل القلم إلى ذلك احلكم الذي صدر يوم الثالثاء:
قبل يوم واحد من عملية اإلغتيال اآلثمةُ ،ق ِّد َر لي أن كنت مدعو ًا
ضمني إلى الرئيس الشهيد ،وقد ملست لديه آنذاك جملة
إلى لقاء ّ
التحوالت في رؤيته وتوجهاته السياسية ،بعد أن أفلحت
من
ّ
ضغوط متعددة األوجه والتوجهات في الداخل اللبناني وفي
جواره ،في إحراج الرئيس الشهيد ودفعه إلى موقف متش ّدد،
وسعي إلى تخفيف وقع اإلنشداد إلى النهج الذي سبق أن ساد
لفترة من الزمن ،كانت للرئيس احلريري فيها حرية التصرف
امل��ال��ي واإلق��ت��ص��ادي والعمراني ف��ي اإلط���ار اللبناني ،وك��ان
التصرف السياسي محصورا بسياسات الوصاية السورية
وممثلي انتماءاتها بشقها السوري وتوجهاتها الكبرى نحو
النظام اإليراني .ولئن كان وجود الرئيس الشهيد يطغى إلى حد
كبير على ضجيج التوجهات نحو إيران ومنطلقاتها املذهبية
والفارسية املتشحة برداء القدس والقضية الفلسطينية ،فإن
تلك اإلزال���ة اجلرمية للرئيس الشهيد من املسرح السياسي
اللبناني ،قد مكّ نت من تلك اخل��ط��وات امل��دروس��ة واملشفوعة
بجملة من اإلغتياالت وم��ح��اوالت اإلغتيال ال��وازن��ة لعدد من
عمالقة السياسة اللبنانية ،قد ساهمت في تعبيد الطرق التي
أوصلتنا إلى ما نحن فيه من حتكّ م كامل باملفاتيح واألحوال
السياسية واألمنية اللبنانية ،وسط طغيان كامل على مواقع
السلطة واحلكم ،األمر الذي ألهب األح��وال العامة في لبنان،
وخارجه في الوطن العربي ،واحمليط والدولي ،ودفع إلى ِّ
كل
هذه املآزق واإلنهيارات التي تكاد أن تقضي على
الوجود اللبناني بأسره بكل توجهاته السياسية
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من ينقذ اللبنانيني
من �إنهيارات الفقر..؟
�ص 8

تفريغ شحنة جديدة من املساعدات املصرية في مطار بيروت (م.ت)

ملتزمون باخلطة العربية للسالم مع إسرائيل

السعودية  :ال تطبيع من دون سالم مع الفلسطينيني

االمير فيصل بن فرحان وهايكو ماس يتدحدثان للصحافيني في برلني(ا.ف.ب)

أعلن وزير اخلارجية السعودي
االمير فيصل بن فرحان امس أن
اململكة ل��ن حت��ذو ح��ذو االم���ارات
في تطبيع العالقات مع اسرائيل
في ظل ع��دم التوصل ال��ى اتفاق
سالم مع الفلسطينيني.
وب���ع���د أي������ام م����ن ال��ص��م��ت،
اس���ت���ع���ب���د وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة
السعودي تطبيعا مع إسرائيل
قبل التوصل إلى اتفاق السالم.
وقال األمير فيصل بن فرحان،
خ��ل�ال م���ؤمت���ر ص���ح���اف���ي ،ام��س
ف��ي أمل��ان��ي��ا ،إن «اململكة ملتزمة
بالسالم على أساس خطة السالم
العربية».
وأش�����ار إل����ى أن ال��س��ع��ودي��ة
عندما دعمت مبادرة السالم في
 2002كانت لديها رؤية بأن تكون
ه��ن��اك ع�لاق��ات ب�ين جميع ال��دول
العربية وإس��رائ��ي��ل م��ن ضمنها
السعودية.
وش���������دد ال������وزي������ر ع����ل����ى أن

«اإلج���راءات اإلسرائيلية أحادية
اجل��ان��ب ت��ع��رق��ل ف���رص ال��س�لام»
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني،
م����ش����دد ًا ع���ل���ى أن اإلج��������راءات
أراض فلسطينية
األحادية كضم
ٍ
أو بناء مستوطنات هي عمل غير
قانوني ،ويشكل خطر ًا على مسار
التوصل إلى حل سالم شامل.
وق�����ال ب���ن ف���رح���ان  ،وف��ق��ا
للتعليقات املنشورة على صفحة
وزارة اخل���ارج���ي���ة ال��س��ع��ودي��ة
على تويتر« ،تعتبر اململكة أي
إجراءات أحادية إسرائيلية لضم
تقوض حل
األراضي الفلسطينية ِ
الدولتني».
ك��م��ا ذك����ر وزي����ر اخل��ارج��ي��ة
السعودي أن��ه بحث م��ع نظيره
األملاني ،هايكو م��اس« ،ض��رورة
مت����دي����د ح���ظ���ر ال�����س��ل��اح ع��ل��ى
إي��ران» .وأض��اف أن إي��ران تزود
ميليشيات احلوثي
بالسالح.

الفل�سطينيون يتظاهرون يف ال�ضفة وغزة
�ضد االتفاق الإماراتي-الإ�سرائيلي

خ�����رج ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ف��ي
الضفة الغربية احملتلة وقطاع
غ��زة ام��س ف��ي م��س��ي��رات منددة
ورافضة التفاق تطبيع العالقات
بني اإلم��ارات وإسرائيل ،وردت
حركة حماس اإلسالمية بالقول
إن «أي��ادي��ن��ا على ال��زن��اد» ،على
حت�����ذي�����رات رئ����ي����س ال��������وزراء
اإلس��رائ��ي��ل��ي بنيامني نتنياهو
الثالثاء. ،
وف���ي ق��ري��ة ترمسعيا شمال
ش���رق م��دي��ن��ة رام ال��ل��ه ،نظمت
الفصائل الفلسطينية مهرجانا
وط��ن��ي�� ًا ل�ل�إع���راب ع���ن رف��ض��ه��ا
ملخطط التطبيع وال��ض��م ،وهي
امل��رة األول��ى التي جتتمع فيها
حركتا حماس وفتح في فعالية
مشتركة.

وأك���������د رئ�����ي�����س ال�����������وزراء
الفلسطيني محمد اشتية في
كلمته على وحدة الفلسطينيني
ض����د «ص���ف���ق���ة ال����ق����رن وال���ض���م
وال��ت��ط��ب��ي��ع» ،م��ع��ت��ب��را االت��ف��اق
اإلس��رائ��ي��ل��ي-اإلم��ارات��ي «طعنة
مؤملة في الظهر».
وأض����اف «ن���واج���ه التطبيع
م��ن بعض ال��ع��رب ،ال��ص�لاة في
األق��ص��ى ع��ب��ر ب��واب��ة التطبيع
م��رف��وض��ة ( )...أي تطبيع هو
إعطاء شرعية لالحتالل».
وك���ان ال��رئ��ي��س الفلسطيني
ق��د ج��دد م��س��اء ال��ث�لاث��اء رفضه
االتفاق اإلماراتي-اإلسرائيلي
واص��ف��ا إي���اه ب��أن��ه «خ��دع��ة» من
جهته ،خاطب القيادي في حركة
ح���م���اس ف���ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة

حسن يوسف احل��ض��ور إذ قال
«نحن جنسد وح��دة فلسطينية
م��ي��دان��ي��ة ل��ن��ب��ع��ث رس���ائ���ل لكل
الدنيا أننا موحدين وال ميكن
ألح�����د أن ي���ت���ج���اوز ح��ق��وق��ن��ا
وثوابتنا».
وأضاف يوسف «لن مير أحد
ف��وق ه��ذه األرض إال م��ن خالل
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ( )...أي أح��د
يقوم بالتطبيع يضع نفسه في
معسكر صفقة القرن».
وأغلقت القوات اإلسرائيلية
م������داخ������ل ال�����ق�����ري�����ة وم���ن���ع���ت
ع���ش���رات احل���اف�ل�ات م���ن إن���زال
الفلسطينيني ال��ذي��ن وص��ل��وا
للمشاركة في املهرجان ،وفق ما
أفاد مراسل فرانس
برس.
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قمة ترامب والكاظمي اليوم

بومبيو :امليل�شيات ه ّددت ا�ستقرار العراق

ق��ال وزي��ر اخلارجية األميركي ،مايك بومبيو،
امس إن بالده تريد عراق ًا خالي ًا من الفساد ،مشير ًا
إلى أن امليليشيات هددت استقراره ،وأن واشنطن
مستمرة في حملة الضغوط القصوى على إيران.
وأض������اف ب��وم��ب��ي��و ،خ��ل�ال م���ؤمت���ر ص��ح��اف��ي
م��ع ن��ظ��ي��ره ال��ع��راق��ي ،ف����ؤاد ح��س�ين ،أن احل���وار
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال ي��رك��ز ف��ق��ط ع��ل��ى ع���دد ال��ق��وات
األميركية في العراق.
وأف���اد امل��س��ؤول األم��ي��رك��ي أن الرئيس ترامب
سيعلن قريب ًا عن اخلطوات املقبلة بشأن إيران ،وأن
أميركا ستقدم قرابة  204ماليني دوالر مساعدات
إن��س��ان��ي��ة إض��اف��ي��ة ل��ش��ع��ب ال���ع���راق وال�لاج��ئ�ين
العراقيني واملجتمعات التي تستضيفهم.
وقال بومبيو الحقا في بيان «ستوفر املساعدة
امل����أوى ال���ض���روري وال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة احل��ي��وي��ة
وامل��س��اع��دات الغذائية الطارئة وامل��ي��اه وخدمات
الصرف الصحي والنظافة العامة في جميع أنحاء
العراق ،كما ستحسن الوصول إلى عمليات التوثيق
املدني واخلدمات القانونية وسترفع كفاءة منشآت

الرعاية الصحية وستزيد من فرص احلصول على
التعليم وسترفع مستوى املعيشة».
من جهته ق��ال وزي��ر اخلارجية العراقي ،فؤاد
حسني ،إن ل��دى ب�لاده حتالفا قويا م��ع ال��والي��ات
املتحدة ،مؤكدا على أن القرار العراقي يجب أن
ي��ك��ون بيد ال��ع��راق��ي�ين ،وأن ب��غ��داد ت��ري��د عالقات
طبيعية مع دول اجلوار دون تدخل في شؤونها.
يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان
قد وصل مع الوفد املرافق إلى العاصمة األميركية
واشنطن في زيارة ستشهد سلسلة لقاءات ستركز
على اجلانب االقتصادي.
كما سيجتمع الكاظمي بالرئيس األم��ي��رك��ي،
دونالد ترمب،اليوم  ،إضافة إلى لقاءات سيعقدها
مع ع��دد كبير من كبريات الشركات واملؤسسات
االقتصادية حول إعمار العراق.
ويقول مسؤولون في الوفد إن��ه سيتم توقيع
ع��ق��ود م��ع ك��ب��رى ال��ش��رك��ات ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��غ��از
والنفط والكهرباء ،بحضور الوزراء املختصني.
(العربية نت-رويترز)

شباب فلسطينيون يحرقون العلم اإلسرائيلي في قرية ترمسعيا بالقرب من مدينة رام الله (ا.ف.ب)
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موقف «حزب اهلل» الراف�ض لت�سليم عيا�ش يدفع الو�ضع �إىل مزيد من التعقيد

همس

«امل�ستقبل» :الت�سويات ال ميكن �أن تكون يف م�صلحة البلد  ..وال بد من خيارات جتنبه الإنهيار

,,
هل تقود مرحلة ما بعد احلكم �إیل
التخفيف من ُمـ ّدة امل�أزق باجتاه
الإنفراج ال�سيا�سي؟

عون عر�ض وبري الو�ضع احلكومي

الرئيس عون مجتمع ًا مع بري في قصر بعبدا (تصوير :داالتي ونهرا)
عرض رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون امس في
قصر بعبدا ،مع رئيس مجلس النواب نبيه بري األوضاع
العامة في البالد واالتصاالت اجلارية لتشكيل احلكومة.
بعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول للصحافيني:
«التواصل مع فخامة الرئيس مستمر».
وعلم ان الرئيس بري ما زال على موقفه جلهة تأييده

تسمية الرئيس سعد احلريري لتأليف احلكومة اجلديدة
وان الرئيس عون لديه شروطه للقبول به.
كما علم ان الرئيسني اتفقا على تكثيف اتصاالتهما
في غضون ال��ـ 48ساعة املقبلة بشأن التأليف خصوص
وان ال مجال لتحديد موعد االستشارات النيابية امللزمة
هذا االسبوع .

كوبيت�ش زار عون وميقاتي وكرامي:
غوتريي�س مهتم بلبنان بعد تفجري املرف�أ

,,

دف��ع حكم احملكمة ال��دول��ي��ة اخل��اص��ة بلبنان ،ف��ي جرمية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري ورفاقه ،الوضع الداخلي إلى مزيد
من التعقيد ،بعد إدانته القيادي في «حزب الله» سليم عياش بجرمية
االغتيال في الرابع عشر من شباط  ،2005والتي ذهب ضحيتها
إثنان وعشرون شخص ًا .وبدا املشهد الداخلي بعد احلكم في حالة
ترقب شديد ،وحتديد ًا في ما يتصل بتأليف احلكومة ،بانتظار اتضاح
مسار األمور على صعيد التطورات السياسية املتوقعة ،في حني تتجه
األنظار إل��ى موقف «ح��زب الله» من مطلب احملكمة بتسليم القاتل
عياش ،والذي يتوقع أن يكون سلبي ًا بعدما أكد احلزب في مناسبات
عديدة ،أنه ال يعترف بهذه احملكمة ،ولن يسلم أي ًا من املتهمني  .وهذا
األم��ر بالتأكيد سيزيد الضغوطات على احل��زب ،ويجعله في موقع
املتهم باجلرمية ،باعتبار أنه يحمي امل��دان عياش وال يريد تسليمه
للقضاء الدولي .
وال يتوقع أن يساعد ال��وض��ع املستجد بعد ص��دور احل��ك��م ،في
إشاعة أجواء مريحة تسهل عملية تأليف احلكومة ،ال بل على العكس
من ذلك ،فإن املخاوف تكبر من أن يطول أمد تصريف األعمال من
جانب احلكومة املستقيلة ،بعدما بدا من خالل ما ظهر من مواقف،
أن رئيس «تيار املستقبل» سعد احلريري ال ميكن أن يقبل بترؤس
حكومة تضم «حزب الله» الذي يرفض تسليم قاتل والده .وبالتالي
فإن الوضع الداخلي ذاهب إلى مرحلة يكتنفها الكثير من الغموض،
بالرغم من سعي رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تبريد األجواء
بعد حكم احملكمة ،في محاولة إلعادة مد اجلسور بني «تيار املستقبل»
و«ح��زب الله» ،على أمل أن تسفر هذه املساعي عن نتائج إيجابية
تصب في مصلحة تعبيد الطريق أمام والدة احلكومة ،بعدما قالت
احملكمة الدولية كلمتها ،وأعلن الرئيس احلريري قبوله بحكمها ،وهو
األمر الذي أراح الرئيس بري وشجعه على القيام بتحرك من أجل
إخراج البلد من مأزقه .
والسؤال الذي يطرح ،هل ميكن أن تقود مرحلة ما بعد احلكم إلى
التخفيف من حدة هذا امل��أزق ،باجتاه انفراج سياسي على صعيد
تشكيل احلكومة ،أم أن البلد ذاهب إلى كباش جديد بني املكونات

السياسية ،ف��ي مرحلة ش��دي��دة اخل��ط��ورة ستترك تداعياتها على
األوضاع الداخلية برمتها؟
ال تبدو أوساط «تيار املستقبل» ،كما تقول لـ«اللواء» ،متفائلة بإمكانية
خ��روج لبنان من الظروف الدقيقة التي مير بها ،بعد ص��دور حكم
احملكمة الدولية التي دانت قيادي ًا في حزب الله بقتل الرئيس الشهيد
رفيق احل��ري��ري ،مشيرة إل��ى أن «أي تسوية مع احل��زب ،ستصبح
أكثر صعوبة في املرحلة املقبلة ،وبالتالي فإن الرئيس سعد احلريري
ال يبدو ب��وارد القبول بترؤس حكومة يكون حزب الله عضو ًا فيها،
ألنه يضع في أولوياته هم لبنان قبل أن يفكر بأي شيئ آخر ،وليس
هناك من ملف يتقدم على هذا امللف» .وتذهب أبعد من ذلك لتقول أن
«التسويات ال ميكن أن تكون في مصلحة البلد ،األمر الذي يوجب
السير باجتاه خيارات جذرية تخرج لبنان من هذه األزمة املستعصية
التي ما عادت سياسة الترقيع تصلح في ظل هذه املعاناة املستفحلة»
.
وتشدد ،على أن «عامل الوقت ليس في مصلحة أحد ،وال بد من
قيام حكومة قوية تتمتع بصالحيات واسعة ،سواء برئاسة احلريري
أو غ��ي��ره ،وبإمكانها أن تعمل على القيام ب��اإلص�لاح��ات املطلوبة
وال��ض��روري��ة ،إلن��ق��اذ االق��ت��ص��اد امل��ت��ه��اوي ،وأن ت��ق��وم مبهمة إعادة
إصالح عالقات لبنان العربية والدولية ،وكذلك األمر إعادة استعادة
الثقة اخلارجية باملؤسسات السياسية واملالية ،حتى يكون ذلك دافع ًا
للدول املانحة أن تساعد لبنان ،وتخرجه من هذه األزم��ات» ،مشيرة

زار امل��ن��س��ق اخل���اص ل�ل�أمم امل��ت��ح��دة ف��ي ل��ب��ن��ان يان
كوبيتش ترافقه نائبة املنسق التي عينت حديثا جناة
رشدي التي ستتولى مهام املنسقة املقيمة النشطة األمم
املتحدة والشؤون اإلنسانية ،مع وفد ضم ،نايلة حجار
ولينا القدورة ،رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون في
حضور الوزير السابق سليم جريصاتي واملدير العام
لرئاسة اجلمهورية الدكتور أنطوان شقير واملستشارين
رفيق شالال واسامة خشاب.
وخ�لال االج��ت��م��اع ،نقل كوبيتش ال��ى الرئيس عون
حتيات األم�ين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس
واهتمامه اليومي بالوضع القائم في لبنان بعد التفجير
الذي وقع في مرفأ بيروت ،شارحا املهام التي ستضطلع
بها رشدي التي ستتولى خصوصا تنسيق املساعدات
اإلنسانية التي تقدمها منظمات األمم املتحدة.
وقالت رشدي انها باشرت فور وصولها الى بيروت
مهامها ،نتيجة وقوع االنفجار في مرفأ بيروت ،وركزت
على «املساعدة في انقاذ أرواح املصابني وتوفير التغذية
لهم واالهتمام باجلرحى» .ولفتت الى ان التركيز «سيكون

على الشؤون التربوية لتأمني مدارس للطالب املتضررين
وترميم أماكن السكن والسهر على توفير سالمة الغذاء
(قمح وطحني )...واملساعدة على ترميم املرفأ».
ورحب الرئيس عون برشدي متمنيا لها التوفيق في
مسؤولياتها اجلديدة ،شاكرا لها «االهتمام الذي ابدته
ف��ور وصولها ال��ى ب��ي��روت إلغ��اث��ة املتضررين بانفجار
املرفأ» .وشدد على «أهمية التنسيق بني مختلف منظمات
األمم املتحدة لتصل املساعدات الى احملتاجني لها» ،الفتا
الى انه خالل مؤمتر باريس طلب من قادة الدول املشاركة
فيه «ان يصار الى تشكيل جلنة دولية تتولى هي تنسيق
املساعدات وتشرف على توزيعها حفاظا على الشفافية»
وحرصا من الرئيس عون على «ان تصل املساعدات الى
مستحقيها».
كما زار كوبيتش الرئيس جنيب ميقاتي في مكتبه،
وجرى البحث في التطورات في لبنان.
ثم زار رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي،
في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت ،وتداوال في اخر
املستجدات على الساحتني اللبنانية واالقليمية.

ال�سنيورة :ن�صراهلل لن ي�س ِّلم عيا�ش

اع��ل��ن ال��رئ��ي��س ف����ؤاد ال��س��ن��ي��ورة ف���ي ح��دي��ث الى
«اإلخ��ب��اري��ة السعودية» ح��ول ت��داع��ي��ات حكم احملكمة
اخلاصة بلبنان انه «في حيثيات القرار الذي أصدرته
احملكمة ،أكدت على أن هذه اجلرمية هي جرمية اغتيال
سياسي وأنها نفذت من أجل حتقيق هدف سياسي أراد
مرتكبوه إزاحة رفيق احلريري من الوجود لكي يحققوا
ذل��ك الهدف السياسي .وه��ذا الهدف هو بالفعل إبقاء
جيش النظام السوري مسيطرا في لبنان ومتسلطا على
لبنان».
وردا على س��ؤال إذا كان «ح��زب الله» سيتعاون في
تسليم عياش ،قال« :إن لعنة اغتيال احلريري قد طالت
على األقل وحتى اآلن ثمانية أشخاص ،وهم الذين جرى
اغتيالهم بظروف مريبة .بعضهم ينتمي إلى حزب الله،
والبعض اآلخر ينتمي إلى النظام السوري ،وهم جميعا
قتلوا ب��ظ��روف مريبة ،وال���ذي ي��ب��دو أن��ه��م رمب��ا كانوا
الى حد ما ،بشكل او بآخر ،كانت لهم عالقة او معرفة

بجرمية االغتيال التي تعرض لها رفيق احلريري .اآلن
صدر القرار وحق الدفاع محفوظ للشخص الذي أدين.
أي أن سليم عياش بإمكانه ان يستأنف القرار وهذا من
حقه ،علما ان السيد حسن نصر الله قال أكثر من مرة ان
هذه احملكمة ال تعنينا ،ونحن ليس لنا اي عالقة بها».
أض���اف« :ب��رأي��ي اآلن ،إن ال��ت��ح��دي الكبير ه��و لدى
السيد حسن نصر الله .هل سيتبصر ويدرك أن املصلحة
هي في املشاركة بإنقاذ لبنان ،وف��ي ذات الوقت إنقاذ
ح��زب الله ومب��ا ي��ؤدي إل��ى تعزيز اللحمة التي جتمع
بني اللبنانيني في عيشهم املشترك ،وأن يقوم مبا يجنب
لبنان الفتنة .هذا هو التحدي الكبير أمامه .هل سيقرر
السيد حسن نصر الله ان من الصالح العام أن يعود إلى
لبنان بشروط الدستور اللبناني؟ هل سيتبصر السيد
حسن نصر الله ويجيب بحكمة وروية على هذه األسئلة
الكبيرة؟ ماذا سيقوم به؟ ال أدري .حتى اآلن ليس هناك
من إشارات على أنه سيتجاوب مع هذه الدعوة».

إلى أن «املجتمع الدولي ال ميكن أن يقبل بعد اليوم بوجود حكومات
ال تنفذ ما هو مطلوب منها من خطوات إصالحية ،وهذا ما يفترض أن
تضم احلكومة اجلديدة وجوه ًا حيادية مستقلة ،توحي بالثقة للداخل
واخلارج وبقدرتها على تنفيذ ما هو مطلوب منها في املرحلة املقبلة،
وحتديد ًا على الصعيدين االقتصادي واملالي».
ً
وتؤكد األوس���اط ،أن «ح��زب الله املتهم سياسيا بجرمية اغتيال
الرئيس الشهيد ،ال ميكن أن يتصرف في الداخل ،إال وفق ًا للتعليمات
اإليرانية .ومبا أن إي��ران في وضع دقيق إقليمي ًا ودولي ًا ،أك��ان في
العراق أو سوريا ،ول��م يبقَ لها إال لبنان تستخدمه كورقة ابتزاز
مع الواليات املتحدة واملجتمع الدولي ،وبالتالي فإنها ستتمسك أكثر
بهذه الورقة في املرحلة املقبلة ،األمر الذي يدل على أن حزب الله
سيتشدد في أكثر من ملف ،سيما في ما يتصل بتشكيل احلكومة
وميسرة» ،في وقت اعتبرت
التي ال يبدو أن والدتها ستكون قريبة
َّ
مصادر نيابية معارضة أنه ومع اشتداد الصراع اإلقليمي والدولي
على لبنان بعد انفجار املرفأ ،لن يساعد على تسهيل تأليف احلكومة،
خاصة وأن الرسالة التي حملها وزير اخلارجية اإليرانية محمد جواد
ظريف إلى بيروت ،كانت واضحة بأن ال شيئ يحصل في لبنان ،إال
مبوافقة «حزب الله» ،وهذا يؤكد أن األشهر املقبلة ستشهد اشتداد
هذا الصراع ،والذي قد يؤخر إلى أجل طويل والدة احلكومة اجلديدة
التي قد تنتظر إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية األميركية .
وتشير األوس��اط ،إلى أنه وبعد حكم احملكمة الدولية التي ج َّرمت
القيادي في احلزب ،فإن اخلناق سيشتد على األخير أكثر فأكثر في
املرحلة املقبلة ،في ظل توقعات بفرض املزيد من العقوبات الدولية التي
يرجح أن تطال عدد ًا من مسؤوليه ،إلى جانب شخصيات متعاطفة
معه ،من بينها رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل الذي
بدأ يعيش أجواء شموله بهذه العقوبات ،ما جعله يطلق مواقف مؤيدة
حلزب الله ،لضمان استمرار تأييده له في السباق إلى انتخابات رئاسة
اجلمهورية في ال��ـ .2022وهذا ما أثار موجة من املواقف املعترضة
على أداء باسيل داخل تياره وخارجه في األوساط املسيحية .

لم ُتسقط دول��ة كبرى
م���ن ح��س��اب��ه��ا التوجه
إلى ممارسة ضغوطات
ك��ب��ي��رة م��س��ت��ف��ي��دة ،من
حيثيات حكم احملكمة
خص
ال��دول��ي��ة ،ف��ي م��ا َّ
املوقف من حزب الله..

غمز
م������ا ي����������زال وزراء
مي�����ارس�����ون تصريف
األع��م��ال من وزاراتهم،
أس��وة برئيسهم ،الذي
لم يغادر السراي الكبير
بعد!

لغز

كشف مصرفيون أن
ال��ت��وج��ه ف��ي مرحلة ما
بعد اخلطة االقتصادية
تر النور ،يتصل
التي لم َ
مب����س����اع����دة ال���ق���ط���اع
امل��ص��رف��ي ع��ل��ى إع���ادة
عمر الربدان ترميم وضعه..

غراندي يف بعبدا وال�سراي :تخ�صي�ص ماليني
الدوالرات ل إلغاثة الفورية وم�ساعدة امل�ست�شفيات

اع���ل���ن م���ف���وض األمم املتحدة
ال��س��ام��ي ل��ش��ؤون ال�لاج��ئ�ين فيليبو
غ��ران��دي ان املفوضية ق��ررت توزيع
مساعدات عاجلة على اللبنانيني مع
استمرار اهتمامها بالنازحني ،حيث
مت تخصيص ماليني من الدوالرات
ألم���ور اإلغ��اث��ة ال��ف��وري��ة ومساعدة
املستشفيات التي ت��ض��ررت نتيجة
االن��ف��ج��ار ،وس��ت��ت��ع��اون املفوضية
م����ع ال��ص��ل��ي��ب األح����م����ر اللبناني
الع��داد برنامج إي��واء نحو  100الف
شخص.
فقد زار غراندي مع وفد ،ضم ،مدير
مكتب املفوضية اإلقليمي في منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا امني
غ��راب��ي��ة ،مم��ث��ل��ة م��ك��ت��ب املفوضية
ف��ي لبنان م��ي��راي ج��ي��رار ومسؤول
االت��ص��ال ل��دى مكتب املفوضية في
ب���ي���روت دوم��ي��ن��ي��ك ط��ع��م��ة ،رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون في
حضور وزي��ر اخلارجية واملغتربني
في حكومة تصريف االعمال شربل
وه���ب���ه وال�����وزي�����ر ال���س���اب���ق سليم
ج��ري��ص��ات��ي وامل��س��ت��ش��اري��ن العميد
ب��ول��س مطر ورف��ي��ق ش�لاال واسامة
خشاب.
وخالل اللقاء قدم غراندي لرئيس
اجلمهورية تعازيه بضحايا التفجير
الذي وقع في مرفأ بيروت ،ومتنياته

ال�سي�سي ي�ؤكد لربي
الوقوف �إىل جانب
لبنان

كوبيتش لدى زيارته الرئيس ميقاتي
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تلقى رئ��ي��س مجلس النواب
ن��ب��ي��ه ب����ري ،ب��رق��ي��ة م��ن الرئيس
امل��ص��ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح السيسي
مل��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول ال��ع��ام الهجري
اجلديد ،جدد فيها تأكيد «وقوف
مصر ،حكومة وشعبا جنبا الى
جنب ب��ج��وار االش��ق��اء ف��ي لبنان
لتجاوز آثار الكارثة االليمة التي
حلت مبرفأ بيروت وحتى يسود
الهدوء واالستقرار ارجاء البالد.
ك���م���ا ت��ل��ق��ى رئ���ي���س املجلس
برقية م��واس��اة ودع��م للبنان من
رئيس مجلس الشورى في مملكة
البحرين على بن صالح الصالح.
ع����ل����ى ص���ع���ي���د آخ�������ر اب������رق
الرئيس ب��ري ال��ى املرشد االعلى
ل���ل���ث���ورة االس�ل�ام���ي���ة االيرانية
ال��س��ي��د ع��ل��ي اخل��ام��ن��ئ��ي ،معزيا
برحيل مستشاره لشؤون العالم
اإلسالمي ،رئيس املجلس األعلى
للتقريب بني امل��ذاه��ب اإلسالمية
الشيخ محمد علي التسخيري.

وزير خارجية بلجيكا
غد ًا يف لبنان
ب����ح����ث وزي����������ر اخل����ارج����ي����ة
واملغتربني ف��ي حكومة تصريف
االعمال شربل وهبه ،مع السفير
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ه���وب���ي���ر ك����ورم����ان،
ت��رت��ي��ب��ات زي����ارة وزي���ر خارجية
بلجيكا فيليب غ��وف��ن غ���د ًا الى
لبنان.
وت���ه���دف ال���زي���ارة ال���ى تقدمي
واج�������ب ال�����ع�����زاء ال�����ى اس���رت���ي
الضحيتني البلجيكيني اللتني
س��ق��ط��ت��ا ف���ي ان��ف��ج��ار امل���رف���أ في
الرابع من آب .
وي��ل��ت��ق��ي غ���وف���ن ن��ائ��ب��ة رئيس
ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف االع���م���ال وزي���رة
ال��دف��اع زي��ن��ة عكر ون��ظ��ي��ره الوزير
وه���ب���ة ،وي��ب��ح��ث م��ع��ه��م��ا ف���ي سبل
م��س��اع��دة ب�ل�اده ل��ل��ب��ن��ان للنهوض
م���ن ازم����ت����ه ،وت���ق���دمي املساعدات
االنسانية ،ودع��م لبنان في مسألة
التجديد لليونيفيل اواخ��ر الشهر
اجلاري كون بالده عضوا في الدورة
احلالية ملجلس االمن الدولي.

الرئيس دياب مستقب ً
ال غراندي في السراي (تصوير :داالتي ونهرا)
للجرحى بالشفاء العاجل ،عارضا ما ماليني من ال���دوالرات ألم��ور اإلغاثة ب���ال���ت���وازي م���ع اس���ت���م���رار برامج
قامت به املفوضية لتقدمي املساعدة ال��ف��وري��ة وم��س��اع��دة املستشفيات االهتمام بالنازحني السوريني».
ورد ال����رئ����ي����س ع������ون ش���اك���را
الى املتضررين من جراء االنفجار ،ال ال��ت��ي ت���ض���ررت ن��ت��ي��ج��ة االنفجار،
سيما أولئك الذين غ��ادروا منازلهم وستتعاون املفوضية مع الصليب املفوض غراندي على عاطفته وعلى
املتضررة .ولفت ال��ى ان مساعدات األحمر اللبناني العداد برنامج إيواء املساعدات التي قدمتها املفوضية
املفوضية «تتجه عادة الى الالجئني نحو  100ال��ف شخص ،إضافة الى وت��ل��ك ال��ت��ي ستقدمها للمتضررين
والنازحني السوريني ،اال ان��ه نظرا برامج للمساعدة النفسية وغيرها ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،وس��ل��م��ه ن��س��خ��ة عن
لفداحة ما حصل ،ق��ررت املفوضية من املساعدات اإلنسانية الفورية» .اخل���ط���ة ال���ت���ي اق���رت���ه���ا احلكومة
ت����وزي����ع م���س���اع���دات ع���اج���ل���ة على واشار الى ان منظمات األمم املتحدة مل��وض��وع ال��ن��ازح�ين ال��س��وري�ين في
اللبنانيني م��ع استمرار اهتمامها «تعمل بالتنسيق في ما بينها لتقدمي لبنان ،عارضا للتداعيات املباشرة
ب���ال���ن���ازح�ي�ن ،ح��ي��ث مت تخصيص الدعم املطلوب للبنانيني املتضررين «التي خلفها النزوح السوري على

ال��ق��ط��اع��ات اللبنانية ك��اف��ة والتي
جتاوزت الـ  30مليار دوالر أميركي،
ناهيك باخلسائر املباشرة التي ُمني
بها االقتصاد في لبنان».
كما تطرق البحث الى عودة عدد
من النازحني السوريني طوعيا الى
بالدهم ،حيث اك��د املفوض غراندي
ان «امل��ف��وض��ي��ة ت��واص��ل اهتمامها
بالعائدين وتتواصل مع احلكومة
السورية لتنسيق ه��ذه املساعدات
ورعاية العائدين الى بالدهم .ولفت
ال��ى ان املفوضية «تعمل للحصول
على دع��م م���ادي م��ن ال���دول املانحة
لتمكينها من القيام مبسؤولياتها
في لبنان وخارجه».
وزار غ���ران���دي وال���وف���د املرافق
رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األعمال
الدكتور حسان دي��اب ،في السرايا
احلكومية ،في حضور ال��وزراء زينة
عكر ،رم��زي املشرفية ،حمد حسن،
مليا ميني ،شربل وهبي ،ومدير مكتب
الرئيس دياب القاضي خالد عكاري.
وجرى التداول في حجم األضرار
املادية والبشرية جراء انفجار مرفأ
ب��ي��روت .كما بحث املجتمعون في
امكان تقدمي مساعدات للمستشفيات
ال���ت���ي ت���ض���ررت مل���ا ل��ه��ا م���ن حاجة
ض���روري���ة ف���ي ظ���ل ت��ف��ش��ي فيروس
كورونا.

«مع ًا لإنقاذ الوطن» يجمع املُنتف�ضني :حكومة الثورة ُمقبلة
عمار نعمة

لعل املهمة األصعب اليوم التي تواجه االنتفاضة الشعبية تتمثل
في افتقاد معظم مجموعاتها للخبرة السياسية واالدارية في مواجهة
منظومة سلطوية ضاربة في الزمن ومهيمنة ،ماليا ومصلحيا وعقائديا،
على شرائح شعبية ال يستهان بها في لبنان.
ذل��ك ان مجموعات االنتفاضة ال ي��زال أمامها زم��ن طويل لكي
تتمرس في العمل وتنظيم ال��ذات رغم انها حققت حتى اآلن الكثير
َّ

اللقاء األوسع

وك���ان آخ��ر تلك احمل����اوالت م��ا ق��ام ب��ه جتمع
«معا إلنقاذ الوطن» الذي تنضوي في إطاره 161
مجموعة من أقصى اليسار الى أقصى اليمني
وم��ن مختلف ت��وج��ه��ات ال��ش��ارع عبر ل��ق��اء هو
األكبر حتى اآلن.
يحاول هذا التجمع تنظيم النفس وإلتقاط
أنفاس االنتفاضة في مرحلة هامة من تاريخها.
ويقول الدكتور عادل األدرع إنه مشروع «إنطلقنا
ف��ي��ه م��ن��ذ ن��ح��و ش��ه��ري��ن م���ن ش��ب��اب مستقلني
وشرعنا في لقاءات لإلجابة على س��ؤال :ماذا
تريد الثورة بعد إسقاط حكومة الرئيس حسان
دي����اب» .وت��ع��ددت األس��ئ��ل��ة :ه��ل نسمي رئيسا
للحكومة على أن يسمي هو أعضاءها؟ أم نسمي
اجلميع؟ أم نضع معايير مبطالبنا؟ أو نقول ما
اذا كنا نريد حكومة مستقلني من الثورة؟
وق�����د ش�����رع ال���ل���ق���اء ف����ي وض�����ع ب���ي���ان عام
للمجموعات كافة جاء في إطار مسودته إلطالق
ص��رخ��ة إل���ى ص � ّن��اع ال��ق��رار ف��ي أع��ل��ى احملافل
ال��دول��ي��ة ناهيك ع��ن منظومة سلطة الطوائف
ف��ي ال��ب�لاد ال��ت��ي أوص��ل��ت��ه��ا ال���ى م��ا ه��ي عليه.
وطن جديد على
وم��ؤدى النداء املطالبة «ببناء
ٍ
أسس املواطنة الصحيحة والعدالة االجتماعية
وسيادة القانون واحترام الدستور ،وطن آمن
سيد ح��ر مستقل منفتح على محيطه ،يقوم
على نبذ الطائفية واحمل��اص��ص��ة والزبائنية
واحملسوبية والتبعية».
طبعا ،ل��م يكن ف��ي االم��ك��ان مقاربة القضايا
الكبرى من دون «حتميل املسؤولية عن كارثة
هيروشيما بيروت للمنظومة السياسية األمنية
القضائية التي تتحكم بلبنان الدولة والشعب
م��ن��ذ ث�لاث��ة ع��ق��ود» ،م��ن دون ال��ق��ب��ول «بأعذار
تخفيفية ألي ط���رف م��ن األط����راف السياسية
املشكّ لة لهذه املنظومة احلاكمة بكل مؤسساتها
احلزبية والبرملانية واحلكومية والقضائية
وأجهزتها األمنية والعسكرية واإلدارية».
وأك������دت امل���س���ودة «ع�����دم ث��ق��ت��ن��ا بالسلطة
واألج��ه��زة احمللية ال��ت��ي تتولى التحقيق في
جرمية اإلب��ادة اجلماعية التي وقعت في مرفأ

من االجن ��ازات قبل أق��ل من ع��ام على انطالقتها في مهمتها بالغة
الصعوبة.
لطاملا ُوجهت االنتقادات الى االنتفاضة حول عدم توحيد اجلهد
واخل��روج ببرنامج موحد والكشف عن قيادييها املرشحني للحلول
مكان الطبقة السياسية احلالية .وهو ما شرع القيمون على «الثورة»
منذ االسابيع االولى حلله عبر تشكيل مجلس لالنتفاضة أو حكومة ظل
أو مجلس نواب مؤقت وغيرها من األطر التي ميكن للمنتفضني العمل
التنظيمي من خاللها والتحضير الستحقاق االنتخابات النيابية.

بيروت» ،واعتبرت أن «إستقالة حكومة الدمى
واألقنعة ال تعني حتميلها لوحدها مسؤولية
كل اخلراب احلاصل ،بل إن املساءلة واحملاسبة
واحمل��اك��م��ة يجب أن تشمل ك��ل امل��س��ؤول�ين في
املنظومة السياسية ،وكل من تولى شأن ًا عام ًا
منذ ثالثني عام ًا حتى اليوم».
وفي خضم البحث عن تشكيل حكومة جديدة،
شدد البيان على املجتمع الدولي «برفض إعادة
ت��ع��ومي املنظومة السلطوية احل��ال��ي��ة ،سوا ًء
م���ن ح��ي��ث دع��م��ه ألي���ة ش��خ��ص��ي��ة س��ي��اس��ي��ة أو
ألي تيار حزبي ،أو من حيث الضغط لتشكيل
حكومات ال��وح��دة الوطنية التي كانت طوال
السنوات املاضية مجرد غطاء للفساد والنهب
واحملاصصة».

إستقالة عون واملجلس النيابي

وبالنسبة ال���ى ال��ل��ق��اء ،ف���إن ع��ل��ى املجتمع
ٍ
حكومة إنقاذية مستقلة
ال��دول��ي دع��م تشكيل
بالكامل بصالحيات تشريعية استثنائية توحي
بالثقة ل��ل��داخ��ل ول��ل��خ��ارج ،وت��ك��ون برئيسها
وأعضائها من الشخصيات الوطنية املنبثقة
من رحم الثورة وساحاتها ونضاالتها ،وتتوفر
فيها معايير الشجاعة والكفاءة ونظافة الكف
وال��س��م��ع��ة ال��ط��ي��ب��ة واحل����رص ع��ل��ى املصلحة
الوطنية العليا وعدم االرتهان للخارج».
ال ب��ل ذه��ب التجمع ال��ى املطالبة بإستقالة
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة وامل��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ،على
أن تتم ال��دع��وة إل��ى إج���راء ان��ت��خ��اب��ات نزيهة
ممُ َ ��ك��ن��ن��ة وم��ب��ك��رة أو ف��ي وق��ت��ه��ا ب��أق��ص��ى حد،
على أس��اس ق��ان��ون عصري يؤسس ال��ى دولة
مدنية دميوقراطية حديثة حتت إشراف دولي.
كما أحل��ق ه��ؤالء تلك املطالب بنداء إلنشاء
محكمة خ��اص��ة حملاكمة ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين عن
الفساد املرتكب ،والسترداد األم��وال املنهوبة،
محكمة تقودها فرق متخصصة باجلرائم املالية
وكشف عمليات الفساد.

خالفات تنظيمية ..ومبدئية

التجمع ال��ذي أعلن حالة االستنفار الدائم،
ورغ��م دع��وت��ه ال��ى تأمني مظلة وطنية جامعة

حتمي من اإلختالف والتشرذم والتنافس غير
الشريف ،اال أن خالفات شابته بني غالبية وافقت
على هذا البيان وأقلية رفضته كونها لم تُستشر
به ما أدى الى خالفات ظهرت في اللقاء االخير
اإلثنني املاضي الذي جمع كل تلك القوى.
ال يتهرب األق���رع م��ن أخ��ط��اء ش��اب��ت العمل
في آلية إدارة اجللسة واحل���وار ،لكنه يطالب
بالتركيز على النصف املآلن من الكوب ،مشيرا
ال��ى أن��ه م��ن أص��ل  340شخصا حضر اللقاء
في «بيبلوس ب��االس» في جبيل بعد ضغوطات
منعت عقده في بيروت وفي أكثر ،كانت الغالبية
الساحقة مع مسار اللقاء والتي خرجت بتأييد
ح��ك��وم��ة مستقلني ي��واف��ق عليها ال���ث���وار .إال
أن ب��ع��ض ت��ل��ك اخل�لاف��ات ص��ب��ت ف��ي مضمون
ال��ص��راع��ات القائمة ف��ي البلد وأه��م��ه��ا كيفية
مقاربة مسألة السالح والقرارات الدولية التي
لم ت� ِ
�أت مسودة البيان على ذكرها كما اشارت
بعض املجموعات.
وبينما يشير األق��رع ال��ى أن مسودة البيان
كان يجب ان تصدر وتتعلق مبضمون اجللسة،
جاءت املسودة لتتحدث عن برنامج سياسي ما
ادى ال��ى ردة فعل .وإذ يلفت النظر ال��ى بعض
الذين حضروا للتشويش على اللقاء وآخرين
كان لهم اعتراضات سياسية ،يشدد على ان جلنة
متابعة شكلت ألخذ املالحظات التي طرحت في
عني االعتبار والتي من املقرر أن يتم إعالنها في
مؤمتر صحافي مقبل.
وي��وض��ح أن الفترة املقبلة ستشهد اتخاذ
ق����رارا م��ن ق��ب��ل امل��ج��م��وع��ات ك��اف��ة ل��ط��رح إسم
لرئيس حكومة أو للوزراء لعرضها أمام الراي
العام ،إضافة الى عقد لقاء يضم املستقلني في
االنتفاضة.
وفي الوقت الذي شرع فيه القيمون على اللقاء
في اجتماعات متتالية لتقييم العمل وتصحيح
األخ���ط���اء ل��ص��ي��اغ��ة ورق���ة ت��ف��اه��م م��وح��دة بعد
أن سقط سهو ًا اسم البعض ،يبدو أن املرحلة
املقبلة ستحفل بلقاءات من ه��ذا النوع بينما
سيكون على املنتفضني تنظيم ال��ذات والعودة
بزخم الى الشارع.

�سيا�سة حملية
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املفتي دريان يف ر�سالة �إىل اللبنانيني ملنا�سبة ر�أ�س ال�سنة الهجرية:
حلكومة حيادية �إنقاذية تنفذ حكم املحكمة يف ق�ضية اغتيال احلريري

رأى مفتي اجلمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان« ،أن التهديد الوجودي
ل��ل��ب��ن��ان ال���وط���ن وال����دول����ة ،يقتضي
أم���ورا عاجلة :حتقيق دول��ي لتحديد
املسؤوليات واستعادة الثقة ،اإلقبال
على تغيير ج���ذري ف��ي السلطة ،كما
هي إرادة الشباب ،بل كل الناس ،قيام
رئيس اجلمهورية بإجراء استشارات
نيابية ملزمة وعاجلة ،لتسمية رئيس
حكومة ،يكلف بتشكيل حكومة حيادية
إن��ق��اذي��ة ،وي��ك��ون م��ن مهماتها ،إنفاذ
احلكم الذي أصدرته احملكمة الدولية،
ف��ي قضية اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س الشهيد
رفيق احلريري».
وق������ال ف����ي رس����ال����ة وج���ه���ه���ا ال���ى
اللبنانيني ملناسبة حلول رأس السنة
ال��ه��ج��ري��ة :ذك����رى ال��ه��ج��رة ال��ن��ب��وي��ة
الشريفة ،ع��زي��زة على قلب ك��ل مسلم،
وعلى قلب كل طالب للحق ،ومناضل
ف��ي سبيله .ف��ف��ي ال��ع��ام ال��راب��ع عشر
للبعثة ،املوافق للعام ستمائة واثنني
وعشرين للميالد ،وفي مثل هذه األيام،
اضطر رسول الله صلوات الله وسالمه
عليه ،للخروج من بيته ،ومسقط رأسه
مبكة أم القرى ،مهاجر ًا إلى يثرب ،التي
سماها املدينة ،بعد أن استقر فيها.
اضاف:ال أعز على اإلنسان من وطنه
وأرض���ه وداره ،فهذه األم���ور الثالثة،
هي رموز اإلنسانية والكرامة واحلرية
واحلياة .وقد جاء في القرآن الكرمي أن
عالئق املؤمنني بسائر بني البشر على
اخ��ت�لاف ال��دي��ن واجلنسية والثقافة،
ينبغي أن ت��ق��وم على ال��ب��ر والقسط،
باستثناء حالتني :االضطهاد الديني،
واإلخ����راج م��ن ال��دي��ار .ق��ال ت��ع��ال��ى(:ال
ينهاكم ال��ل��ه ع��ن ال��ذي��ن ل��م يقاتلوكم
ف��ي ال��دي��ن ول��م يخرجوكم م��ن دي��ارك��م
أن ت��ب��روه��م وتقسطوا إليهم إن الله
يحب املقسطني * إمنا ينهاكم الله عن
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم
م��ن دي��ارك��م وظ��اه��روا على إخراجكم

أن ت��ول��وه��م وم��ن يتولهم ف��أول��ئ��ك هم
الظاملون).
ورأى «أن ي��وم ال��راب��ع م��ن آب ،هو
ي��وم أس��ود ف��ي ت��اري��خ ب��ي��روت ولبنان
وامل����ش����رق .ف���خ���راب امل���رف���أ ،وخ����راب
بيروت ،ومقتل املئات ،وج��رح اآلالف،
جتعلنا جميعا أم��ام جرمية كبرى من
جرائم العصر .فكيف ميكن للمرء أن
يقف صامتا أو ال مباليا أمام هول هذه
اجلرمية الكارثة ؟ كيف ميكن للبناني
أال ينفجر وه��و ي��رى ب��أم عينه تدمير
عاصمته بفعل إهمال أو عدم مسؤولية
من سلمهم قيادة البالد ،ومنحهم ثقته،
ك��ي��ف مل��ن ي��ت��ول��ى ال��ق��ي��ادة أن يتهرب
م��ن امل��س��ؤول��ي��ة ،أو ي��ع��ف��ي ن��ف��س��ه من
املسؤولية ،بحجة التراتبية اإلداري��ة،
ويبقى امل��س��ؤول��ون ف��ي م��راك��زه��م ،وال
يبادرون خجال إلى ترك مواقعهم طوعا
ملن يستحق».
هم ال يريدون االستعانة بالتحقيق
ال��دول��ي ،بحجة احلفاظ على السيادة
الوطنية ،وهم هم من أسقطوا سيادة
لبنان ،ونتساءل :أهم أصحاب السيادة
أم الشعب هو صاحب السيادة ،أليس
ال��ش��ع��ب ه���و م���ن ف��وض��ه��م مم��ارس��ة
السيادة وأوكلهم بثقته ممارستها ،أال
يستحق اللبنانيون معرفة احلقيقة،
لألسف ما من حقيقة في لبنان ،ما من
مساءلة ،ما من محاسبة.
لقد بلغ اليأس باللبنانيني مبلغه،
إل�����ى ح����د ال���ب���ح���ث ال���ي���ائ���س ع����ن ح��ل
ملأساتهم ،أو صيغة أو نظام ،أو تأمني
احل���د األدن����ى م��ن االس��ت��ق��رار واألم���ان
وال��ع��ي��ش ال���ك���رمي ،وق��ب��ل أن يأخذهم
ال��ق��ه��ر وال�����ذل واخل�����وف إل���ى امل��ض��ي
قدم ًا في ذهولهم ،مستجيرين بالنار
وسوء املصير واالندفاع إلى املجهول،
يستفيقون مذعورين من هول املصاب
ويتساءلون :أين الدولة ؟ أين املفر ؟.
ورأى اننا قد ال نحتاج إل��ى احلياد
إذا بنينا دول��ة قوية وع��ادل��ة ،ومعززة

بالوحدة والتماسك الداخلي ،وبالعدالة
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ،ومتوجة
بالعيش املشترك اآلم���ن ،فهذه الدولة
تغنينا عن كل حياد ،ألنها تشكل سياجا
وطنيا ق��وي��ا ،وح��م��اي��ة ك��اف��ي��ة .أم��ا إذا

بقينا على انقسامنا ولم ننبِ دولة ،فلن
يفيدنا أي حياد حتما ،ول��ن نخرج من
نفق التمزق والتشرذم واحلقد والعداء.
أيها اللبنانيون:
وس���أل:م���ا ق��ي��م��ة احل���ي���اد إذا ك��ان

نازك احلريري تهنئ بال�سنة الهجرية
ه� َّن��أت السيدة ن��ازك رفيق احل��ري��ري الشعب اللبناني واألم���ة العربية
واإلسالمية وشعوب العالم كافة بحلول رأس السنة الهجرية ،سائل ًة الله
سبحانه وتعالى أن يجعلها سنة طمأنينة وخير وبركة على العالم أجمع ،وأن
يعود األمن والسالم واالستقرار إلى ربوع األمة االسالمية ووطننا احلبيب
لبنان الذي مير بأصعب وأدق املراحل والتحديات.
ودع��ت السيدة ن��ازك احلريري إل��ى التمسك باألمانة التي اودعنا إياها
شهداؤنا.

املسؤول ال يقيم وزنا ملفهوم االستقالل
والسيادة ،وال يدرك معنى أو مضمونا
مل���ف���ه���وم ال����دول����ة واحل����ك����م ال��رش��ي��د
واحل����ري����ة ،وال ي���ع���رف ك��ي��ف يجنب
ب��ل�اده وش��ع��ب��ه ال���ت���ورط ف��ي احل���روب
واالنقسامات والنزاعات ،والصراعات
ال���ف���ئ���وي���ة ،واحمل���ل���ي���ة ،واإلق��ل��ي��م��ي��ة
والدولية ،فيستدرج الدول إلى ساحاته
ومدنه ومؤسساته ،ويستجدي القوى
اإلقليمية والكبرى ،التدخل في شؤونه،
بدل أن يعمل على التزام دستور بالده،
واح���ت���رام ال��ق��وان�ين ،وال��ق��ي��ام ب��ك��ل ما
يؤدي إلى تعزيز وحدة الشعب ،وأمن
املواطنني ،واحترام املؤسسات ،وإغناء
الوفاق الداخلي ،وتدعيم قواعد العيش
املشترك ،وبناء ال��دول��ة ،واح��ت��رام قيم
احل���ق وال��ع��دال��ة وامل���س���اواة ،وتأكيد
أهمية الوالء الوطني .حتى مبدأ النأي
بالنفس ،وهو الوجه السياسي لنظام
احل��ي��اد ال��ق��ان��ون��ي ،ال���ذي مت التوافق
ع��ل��ي��ه ،وحت����ول ال���ت���زام���ا ف���ي ال��ب��ي��ان
ال��وزاري للحكومة ،انقلبنا عليه ،ولم
نحسن التعامل م��ع��ه ،فعدنا لنطرح
احلياد بديال ،حيث ضاقت اخليارات،
حت����ت ض���غ���ط امل����آس����ي وال���ن���ك���ب���ات،
واالنفجار الكبير.
وأك���د أن ه���ذا ال��ت��ه��دي��د ال��وج��ودي
للبنان الوطن والدولة ،يقتضي أمورا
عاجلة:
أوال :حت���ق���ي���ق دول��������ي ،ل��ت��ح��دي��د
املسؤوليات واستعادة الثقة.
ثانيا :اإلقبال على تغيير جذري في
السلطة ،كما هي إرادة الشباب ،بل كل
الناس ،ورمبا كان املعبر األسلم لذلك،
االنتخابات املبكرة ،التي ينبغي العمل
على توفير شروط حريتها ونزاهتها،
وأولها قانون انتخاب مالئم.
ث��ال��ث��ا :ق��ي��ام رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة،
ب���إج���راء اس���ت���ش���ارات ن��ي��اب��ي��ة ملزمة
وع���اج���ل���ة ،ل��ت��س��م��ي��ة رئ��ي��س ح��ك��وم��ة،
يكلف بتشكيل حكومة حيادية إنقاذية،

مكونة من اختصاصيني ،لتتعامل مع
آث��ار الكارثة ،وتعيد اإلعمار ،ولتعمل
م��ع املجتمع ال��دول��ي ،ل��وق��ف االنهيار
االق��ت��ص��ادي ،ولتهيئ ال��ب�لاد حلاضر
آخر مختلف عما نزل بها وبالعباد.
وأص����ل أخ���ي���ر ًا إل���ى األم����ر ال��راب��ع
ألق��ول :إن من مهمات حكومة التغيير
العتيدة ،إن��ف��اذ احلكم ال��ذي أصدرته
احملكمة ال��دول��ي��ة ،ف��ي قضية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احل��ري��ري يوم
أم���س .وه���ي محكمة دول��ي��ة م��ن أج��ل
إح���ق���اق ال���ع���دال���ة ،وإن���ق���اذ ل��ب��ن��ان من
ضياع السيادة ،ومن استيالء اجلرمية
السياسية .إن اغتيال الرئيس رفيق
احلريري والشهداء اآلخرين ،يقتضي
السعي للخالص من السالح املتفلت،
أو ال يستقيم عيش في وطن ودولة.
نحن أهل الدين ،ال نعمل في الشأن
ال��س��ي��اس��ي ،ب���ل ف���ي ال���ش���أن ال��وط��ن��ي
ال��ع��ام .وع��ن��دم��ا ال ي��ق��وم السياسيون
بواجباتهم ،فمن يحمي مصالح الناس
ف��ي احل��ي��اة وامل��م��ت��ل��ك��ات ،وال��س��ي��ادة
وحكم القانون؟
وختم:نعم أيها اللبنانيون ؛ نعم
أيها البيروتيون :إنكم بصدد استعادة
مدينتكم ووط��ن��ك��م ودول��ت��ك��م ،ول���ذا ال
هجرة بعد اليوم...
ي���ا أه����ل ب���ي���روت :ل��ق��د ج����اء إل��ي��ك��م
أشقاؤكم العرب ،وكل املجتمع الدولي
مل��س��اع��دت��ك��م ف���ي اإلغ���اث���ة واإلع���م���ار،
واستعادة حياتكم ووطنكم ودولتكم،
فشكر ًا لكل ال��دول الشقيقة والصديقة
التي سارعت إلغاثة لبنان واللبنانيني.
يا أهل بيروت ،مسيحيني ومسلمني،
نحن معا منذ مئات السنني ،على عهود
اخل��ي��ر وال����ود ،وال��رح��اب��ة واالن��ف��ت��اح،
وص��ن��اع��ة اجل���دي���د وامل���ت���ق���دم ،ون��ري��د
أن نبقى على ذل���ك ،لقد تغير العالم،
وم��ا ع��ادت الهجرة ه��روب� ًا ،لكننا اآلن
محتاجون للبقاء مع ًا أكثر من أي وقت
مضى.

حرب لـ«اللواء» :موقف الراعي ُيحاكي إ�عالن بعبدا وي�صب يف احلفاظ على وحدة لبنان
على «حزب اهلل» اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي بالعودة إ�ىل لبنان ولبنانيته
لينا احل�صري زيلع:
�دءا من صدور احلكم في قضية اغتيال الرئيس
تتسابق التطورات واالح��داث املتعلقة بلبنان ب� ً
الشهيد رفيق احلريري بعد انتظار استمر قرابة اخلمسة عشر عاما ،وما سبقه من استقالة حكومة

صدار احلكم له قيمة
معنوية وسياسية كبيرة

وع��ن ك��ل ه��ذه ال��ت��ط��ورات حتدث
الوزير والنائب السابق بطرس حرب
«ل��ل��واء» فاعطى مالحظاته االول��ى
للحكم الصادر من الهاي والذي ادان
قيادي ًا في «حزب الله» كما قال معتبرا
ان ه��ذا االم��ر يشكل خطوة مبدئية
لها رمزيتها السياسية بإدانتها
ال��ق��ت��ل واالغ��ت��ي��ال ك��وس��ي��ل��ة واداة
سياسية ،ولكنه رأى حرب ان الالفت
تبرئة املتهم العنيسي من خالل ان
الهاتف ال��ذي كان يحمله تستعمله
زوجته ايضا ،واش��ار ان��ه كمحامي
يعتبر ذلك وسيلة دفاع عن العنيسي
اكثر منه حكم موضوعي ،وشدد على
ان ما ينقص احلكم بشكل اساسي،
بالرغم من كل الوقائع املذكورة فيه،
تدلل على ان هناك تخطيط وتنسيق
قام بني منظمات ودول ،مشيرا الى
ان ما حال دون الوصول الى نتيجة
هو ان نظام احملكمة ينص على ان
الرئيس ال ميكن ان يكون مسؤوال
ع��ن فعل م��رؤس��ه ،اال اذا ك��ان هناك
دل��ي��ل م��ب��اش��ر ع��ل��ى ال��رئ��ي��س ،وه��ذا
ي��ع��ن��ي ك����أن ه���ن���اك ت��ب��رئ��ة ل��ل��ن��ظ��ام
السوري و«حزب الله» وذلك انطالقا
من هذه القاعدة والقول ان العالقة
كانت طيبة ب�ين الرئيس احلريري
و«حزب الله» ولفت الى ان من اصدر
احل��ك��م ك��أن��ه ال يعلم ب��ال��ت��ج��اذي��ات
واالختالفات بينهما وبني الرئيس
احلريري وسوريا.
وق���ال ح����رب «:ف��ي ال��ن��ه��اي��ة ص��در
احلكم ،وكانت تكلفته املادية كبيرة
على الشعب اللبناني ،حتى لو كان
احلكم انحصر بشخص واح��د ،فإن
املهم ليس عدد االشخاص املدينني،
املهم ان هناك شخص مسؤول وحزب
في لبنان ارتكب هذه العملية الكبيرة،
حيث ال ميكن لفرد واحد القيام بها.
واكد حرب ان احلكم له قيمة معنوية
وسياسية كبيرة في لبنان ،من خالل
التأكيد ان في لبنان عدالة تالحق كل
من يستعمل العنف.

الرئيس حسان دياب التي اتت على اثر االنفجار الكارثة الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من
الشهر احلالي وما تبعه من زيارات ملسؤولني دوليني رفيعي املستوى ،اضافة الى موقف البطريركية
املارونية الذي عبر عنه البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي باعالنه «مذكرة لبنان واحلياد
الناشط».

اتفاق الطائف ألزم لبنان
مبواثيق جامعة الدول
العربية

وع�����ن اب����ع����اد م����وض����وع احل���ي���اد
وامكانية حتقيقه يقول حرب«:منذ
اعالن دولة لبنان الكبير اتفق جميع
اللبنانيني عندها على مقولة انهم
«ال م��ع ال��ش��رق وال م��ع ال��غ��رب» ،وان
ل��ب��ن��ان دول�����ة م��س��ت��ق��ل��ة ،مم���ا يعني
ب��ص��ورة ضمنية ان���ه ع��ل��ى احل��ي��اد،
وخ�لال انضمامه ال��ى جامعة ال��دول
العربية ترك ميثاقها احلرية للبنان
ف��ي االل��ت��زام او ع��دم��ه ب��أي ق���رار يتم
اتخاذه باجلامعة ،اي لديه احلرية في
ممارسة حياده في القضايا ال��ذي ال
يوافق عليها .ويضيف حرب بأنه لدى
نشوء القضية الفلسطينة فما كان من
لبنان اال ان يلتزم اخالقيا وقوميا
وادب��ي��ا وانسانيا ب��اع��ادة احل��ق الى
الشعب الفلسطيني ال��ذي اغتصبته
اسرائيل ،وكانت نتيجة ذلك تعرضه
ل��ك��وارث امنية واق��ت��ص��ادي��ة ،بحيث
اص��ب��ح ه��ن��اك اط�ل�اق حل��ري��ة العمل
العسكري الفدائي من اراضيه ،على
ال��رغ��م م��ن اخل�ل�اف ب�ين اللبنانيني
ح��ي��ن��ه��ا ح�����ول ه�����ذا االم�������ر ،ال���ذي���ن
انقسموا بني مؤيد للعمل الفلسطيني
املسلح ومعارض له ،ولكن مع وضع
اتفاق الطائف اصبح لبنان ملتزم ًا
مبواثيق جامعة الدول العربية التي
تتضمن االلتزام بالقضية الفلسطنية،
كذلك ملزم بنصوص االمم املتحدة
وسياسته القائمة على عدم زج نفسه
في الصراعات والنزاعات االقليمية
والدولية بل ان يكون محايدا.

الوجود السوري وإمساك
حزب الله وإيران بالقرارات
أفقدا لبنان حياده

ويرى حرب انه عندما كان السوري
ممسك ًا بالقرار السياسي اللبناني من
خالل وضع يده على قرارات السلطة
مبا فيها ق��رارات رئيس اجلمهورية،
وف��رض��ه احل��ك��وم��ات ال��ت��ي ي��ري��ده��ا،

عون أعطى الشرعية
السياسية لسالح
حزب الله

وتدخله ايضا في االنتخابات النيابية
التي كانت تؤمن له االكثرية النيابية
للسيطرة على الوضع السياسي ،فقد
لبنان حياده ،واصبح تابعا للسياسة
ال��س��وري��ة اخل��ارج��ي��ة ل��س��ن��وات ،ومع
ان��ت��ه��اء ال��وج��ود ال��س��وري ف��ي العام
 2005ك��ان ل��دي��ه البديل ف��ي خالفته
وه����و«ح����زب ال���ل���ه» واي���ران،ال���ل���ذي���ن
اصبحا ممسكني بالقرار اللبناني،
ومينعان اللبنانيني من اتخاذ القرار
الذي يخالف القرار السوري والتوجه
االي��ران��ي ،حيث يفاخر احل��زب علنا

«لقاء اجلمهورية» يدعو
«حزب اهلل» لت�سليم عن�صره

اخلازن :حكم املحكمة
ي�ستدعي فتح الباب
على ق�ضية تويني

اعتبر «لقاء اجلمهورية» ،في بيان« ،ان حكم احملكمة الدولية
على عنصر قيادي في «حزب الله» يحتم على حزبه تسليمه للعدالة،
لتبيان حقيقة من أعطاه األوامر ومن سلمه أطنان املتفجرات ومن
أم��ن له االنسحاب اآلم��ن من مسرح اجلرمية ،وإال س��وف يشكِّ ل
احتضان احملكوم وحمايته إدانة للفريق الذي يحميه».
وطالب بـ«العدالة املتكاملة غير املنقوصة وغير املسيسة في
جرميتي  14شباط  2005وجرمية  4أب  2020وما قبلهما وما
بينهما من جرائم تتصل جميعها باالرهاب الدولي ،ما يستدعي
االسراع في نزع أي سالح خارج إطار الشرعية ضمن استراتيجية
دفاعية تأخذ على عاتقها حماية لبنان من األخطار احملدقة وهي
كثيرة».
كما ن��وه «ل��ق��اء اجل��م��ه��وري��ة» مب��ذك��رة ال��دمي��ان «ال��ت��ي حتاكي
تطلعات غالبية اللبنانيني للبنان أف��ض��ل ،بعد حتييده على
ص��راع��ات احمل���اور ال��ت��ي جلبت ال��وي�لات األم��ن��ي��ة والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية وانعكست سلبا على اللبنانيني كافة
من دون أي متييز» ،داعيا «جميع القوى إلى مواكبة البطريرك
بشارة بطرس الراعي ودعم مبادرته اخلالصية العابرة للمذاهب
واملناطق».
وأثنى «اللقاء» على «امل��ب��ادرات الغربية والعربية واحمللية
جتاه سكان بيروت بعد تفجير املرفأ ،سيما اللفتة الكبيرة من دار
الفتوى عبر صندوق الزكاة الساعي إلى ترميم  200وحدة سكنية،
والتي جتسد مبعانيها ان «اإلنسان أخو اإلنسان» ،واحملبة بني
اللبنانيني ستنتصر على السياسات التدميرية الهدامة».

رأى رئيس املجلس العام املاروني
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي���ع اخل����ازن في
ت��ص��ري��ح» أن احل��ك��م ال���ص���ادر عن
احملكمة الدولية ،يستدعي فتح الباب
على مصراعيه ف��ي قضية الشهيد
جبران تويني.
وق��ال«:ام��ا وقد صدر احلكم ،ولو
على فرد من األسماء املتهمة أساسا،
فإنه يشكل سابقة دولية في إدان��ة،
ولو شخص ،توافرت عليه املعطيات
املدينة».
اضاف «:وألن هذا احلكم القضائي
فتح ال��ب��اب أم��ام القضايا املالحقة
وخصوصا استهداف رك��ن إعالمي
أس��اس��ي ف��ي م��ع��رك��ة احل���ري���ات ،هو
الشهيد جبران تويني ،فمن السهل
رفع الغطاء عن املجرمني الذين كانوا
وراء هذه اجلرمية املنكرة والتي ال
حتتمل أي تأويل».
وختم«:نعول على هذه السانحة
القضائية مل��د ي��د ال��ع��دال��ة إل��ى وجه
بارز في قافلة شهداء احلرية ،بل إلى
رمز من رموز األحرار».

ان ق���ائ���ده ه���و اخل��ام��ن��ئ��ي ،وحت���ول
«حزب الله» الذي يسيطر بالقوة على
الواقع اللبناني الى فيلق من احلرس
الثوري االيراني في لبنان ،من خالل
تنفيذ السياسة االيرانية في املنطقة،
حيث اصبح لبنان مقرا للصراعات
الدولية التي جت��ري على ارض��ه مما
افقده مجددا حياده جتاه الصراعات
ال��ع��رب��ي��ة -ال��ع��رب��ي��ة وحت���دي���دا بني
سوريا والدول العربية ،كذلك احلياد
بني ال��دول العربية واي��ران ،واجنذب
بالقوة الى احملور االيراني السوري.

وي���ذكّ ���ر ح����رب ب��ط��اول��ة احل����وار
التي عقدت في عهد الرئيس ميشال
سليمان ع��ل��ى م���دى س��ن��وات لبحث
م��وض��وع االس��ت��رت��ي��ج��ي��ة ال��دف��اع��ي��ة
بحيث يكون سالح «حزب الله» حتت
إمرة اجليش اللبناني وبتوجيهاته
م��ن خ�لال «اع�ل�ان ب��ع��ب��دا» ال���ذي عاد
وتنكر له ،وفرض على لبنان الرئيس
ميشال عون بعد ان عطل البلد لفترة
سنتني ونصف ،حيث اعلن صراحة
الرئيس عون لدى وصوله الى سدة
ال��رئ��اس��ة ،ان ه��ن��اك ح��اج��ة لسالح
«ح���زب ال��ل��ه» ح��ت��ى ان��ت��ه��اء القضية
الفلسطينية مم��ا يعني ان��ه اعطى
ش��رع��ي��ة س��ي��اس��ي��ة ل��س�لاح احل���زب،
وهذا االمر افقد لبنان حياده الكامل
وتسبب االمر بخلق املشاكل وزيادة
الفساد ،والقطيعة السياسية للبنان
م���ن خ��ل�ال ح��ج��ب امل���س���اع���دات عنه
بشكل ك��ل��ي ،وال��ت��ي ك��ان��ت تساعده
ب���ص���م���وده ،مم���ا ادى ال����ى جت��وي��ع
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين وت��خ��وي��ف��ه��م ،ويعتبر
حرب ان البطريرك الراعي من خالل
تأكيده على حياد لبنان فهو يعبر
عن ان لبنان ال ميكنه االستمرار الن
يكون طرفا في الصراعات العربية
او االقليمية ،وه��ذا امل��وق��ف يحاكي
«اع�لان بعبدا» عندما توافق جميع
االطراف على ان لبنان دولة محايدة
عن صرعات املنطقة.
م���وق���ف ال����راع����ي ي��ح��اك��ي اع�ل�ان
بعبدا ويصب في احلفاظ على وحدة
لبنان ،ويشير حرب الى ان بطريرك
امل��وارن��ة يشدد على ان ال حل ملشكلة
لبنان اذا لم يعلن حياده وهو معرض
ل��ل��س��ق��وط ن��ه��ائ��ي��ا ،وان�����ه ال ميكنه
استعادة ثقة العالم اال بعدم تدخله
في الصراعات ،ورافضا بشكل كلي
ان ي��ك��ون لبنان ب��إم��رة «ح���زب الله»
وايران وسوريا،مشيرا الى ان مطلب
الراعي يصب في احلفاظ على وحدة
لبنان ،الن استمرار احلزب بالسيطرة

على ال��ق��رار السياسي يرفضه قسم
كبير من اللبنانيني الذين اصبحوا
يطالبون بالعيش لوحدهم ويعتبرون
ان استمرار لبنان في اتباع سياسة
احملاور يوصلهم الى اخل��راب ،وهذا
االمر يهدد وحدة لبنان.

ال مشروع دولي حلياد
لبنان

وحول زيارة املوفدين الدوليني الى
لبنان على اثر انفجار الرابع من آب
وحول ما اذا كانوا يطالبون بتحييد
لبنان ،يعتبر حرب ان هدف زي��ارات
اص���دق���اء ل��ب��ن��ان ه��و م��س��اع��دت��ه بعد
الكارثة االخيرة رغم انهم يتفاعلون
مع طرح احلياد ،ورمبا هناك امكانية
ل��درس ه��ذا املشروع ب��روح ايجابية،
ولكن ليس هناك مشروع دولي حلياد
لبنان ،ويعتبر ان مواقف املسؤولني
الدوليني هي سياسية وتعاطف مع
الشعب اللبناني.

على حزب الله اتخاذ
القرار االستراتيجي
بالعودة إلى لبنان
ولبنانيته

ومت��ن��ى ح����رب ع���ل���ى«ح���زب ال��ل��ه»
ان ي���درك ب��ان��ه ال ميكنه االس��ت��م��رار
بالسياسة التي يتبعها ،الن��ه يكون
ب���ذل���ك ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��س��ي��م ل��ب��ن��ان،
وطالبه ان يعود حزبا لبنانيا ،وان
ع��ل��ي��ه م��ع��رف��ة خ��ط��ورة ال��وض��ع وان
يتخذ قرار استراتيجيا بالعودة الى
لبنان ولبنانيته ،وان يقوم بالعمل
على االنفصال عن التبعية واالرادة
االي��ران��ي��ة ف��ي لبنان ،واال فليتحمل
مسؤولية وحدة لبنان ،الن موقفه قد
يولد مواجهات وح��روب � ًا اهلية بني
اللبنانيني وه��ذا خطر كبير يجب ان
يتفاده احلزب.
واع��ت��ب��ر ح���رب ان ال��رئ��ي��س ع��ون
مدين للحزب بوصوله ال��ى الرئاسة
وليس لديه القدرة من حترير نفسه
عما ميليه عليه «حزب الله» والفريق
الذي معه.

روجيه �إده  :لي�س هكذا تبنى الأوطان

جبيل -نال�سي جربايل يون�س:

اعتبر رئيس حزب السالم الللبناني احملامي روجيه
اده انالتضحية يجب ان تكون اليوم من حزب الله الذي
أص��ب��ح واض��ح��ا أنّ شبكة القتلة خ��رج��وا م��ن صفوفه،
ويعتقدون أ ّنه لهذا السبب لن يتسلموا إلى العدالة وينفذ
فيهم القصاص.
ورد ًا على كالم ش��ارل رزق لـ «صار الوقت» في قوله:
مسودة قانون احملكمة الدولية الى السيد نصرالله
اخذت
ّ
مع احل��اج وفيق صفا ونشأت عالقة ثقة بيننا واط ّلع
عليها.ر ّد اده ليس هكذا حت��رر األوط���ان ،ق��وم��وا ع �زّوا
بلبنان الكبير إذ وراء ه��ذا الكالم ،احللف الرباعي في
اإلنتخابات التي تلت إغتيال الرئيس رفيق احلريري
ورف��اق درب��ه ،واألبرياء ،والذين آمنوا أن١٤ آذار حت ّرر
لبنان ونحن منهم ،لغاية إغتيالمحمد_شطح و٨/٧أيار
وتكرار«الزحف»اإلنحداري الى ٤آبيوم تفجير بيروت.
واضاف لن نستكني حتى تتم للعدالة وتسليم السالح
تطبيق ًا للقرارات الدولية وإتفاق الطائف،والدستور،
حتى ال ينتهي لبنان الرئيس رفيق احلريري استشهد
مثلما استشهد رفاقه األبطال.
وق��ال :ج ّربنا من��وذج فرنسا في جمهوريتها الثالثة
منذ قرن ،واعتقدنا انّ «الطائفية مؤقتة» وكان اإلستقالل
مقرون ًا ب��ـ «امليثاق» لكن الطائفية تفاقمت وقتلت من
وهجرت مئات اآلالف ،واحلبل ع
شعوبنا عشرات اآلالف،
ّ
اجلرار!من «يج ّرب
املجرب يكون عقله مخ ّرب»!
َ
َّ

آن أوانلبنان سويسرا الشرق .
وه��ن��ا اش����ار ال���ى ق���ول م��س��ؤول س��اب��ق ب��اخل��ارج��ي��ة
األميركية ريتشارد ه���اس رئ��ي��س مجلس ال��ع�لاق��ات
اخلارجية األميركية ومدير تخطيط السياسات بوزارة
اخلارجية األسبق ،أن لبنان دول��ة فاشلة ،مؤكدا أن ما
يجري على األرض لن يؤدي إلى االستقرار واإلصالح.
واشار أن اإلستقالة مناملجلس النيابي مبادرة ثورية!
تكونون ث���ورة،أو تبقوا ،شهود زور ،واه��م��ون،رؤوس� ًا
ضا ّلة ،بني «تلك الرؤوس»!
وطالب بحكومة مستق ّلة حق ًا ،تتولى التعاطي مع
ٍ
حتديات وجودية ،يواجهها لبنان اآلن ،في ذكرى مرور
قرن على تأسيسلبنان الكبير «قيد التقسيم»:
« -١حكومة مستقلني متام ًا»
« -٢حتقيق دولي»
 -٣واألهم« ،تسويقاحلياد
ال��ذي يطرحه البطريرك» ،لدى ال��رأي العام اللبناني
واألممي.
وحول كالم ديفيد هيل :لن نسمح بعودة الفوضى على
ح��دود لبنان البرية والبحرية قال اده :ال على احل��دود،
وال ف��ي رب��وع لبنان املنتهكة ال��س��ي��ادة ،على م��د النظر!
لذا يتعني وضع إتفاق الهدنة ( ،)١٩٤٩وسائر ق��رارات
األمم املتحدة التي تعني سيادة لبنان وتضمن احلياد
العسكري حتت الفصل السابع ،بقرار جديد ،يؤكد ما
سبقه ،مب��ا ف��ي ذلك،ترسيم احل���دود ،البرية والبحرية
جميعها،و الـ  ١٥٥٩و ١٧.١.

ال�سرائيلية
امل�صلحة إ
مرف� بريوت
يف تفجري أ
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ال غبار على أن اسرائيل هي املستفيدة االولى من تفجير مرفأ بيروت
الواقع على مشارف وسط العاصمة وذلك ألسباب عدة أهمها تعميق
جراح الوضعني االقتصادي واملعيشي النازفني في لبنان بفعل ممارسات
الطبقة السياسية الفاسدة ونتيجة العقوبات األميركية على حزب الله،
بالتزامن مع صدور القرار النهائي للمحكمة الدولية في جرمية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
من هنا تكون اسرائيل قد جنحت في تأجيل احلرب مع حزب الله لفترة
قد تطول رمبا ألشهر عبر تطويقه بالضغوطات السياسية واالقتصادية
وتكون قد أفلحت باقناع جزء هام من املجتمع اللبناني بأنه املسؤول
املباشر عن وق��وع انفجار املرفأ ،وذل��ك عبر دع��م جحافل من الوسائل
االعالمية الغربية املقروءة واملرئية لها وجتييش الرأي العام االقليمي
والعاملي لصاحلها بهدف انتزاع حكم البراءة من عملية التفجير علم ًا أن
معظم وسائل االعالم في الغرب يسيطر عليها اليهود.
اما احمللل العسكري االسرائيلي ريف رام فكان قد قال بتاريخ  11آب
 2020بأن انفجار بيروت سيصب في خانة املصلحة االسرائيلية ألنه
سيجعل الضغط الشعبي اللبناني على حزب الله يتصاعد بشدة.
أما السبب األهم الذي يجعل اسرائيل تقدم على قصف مرفأ بيروت
فهو احداث اضطرابات داخلية لبنانية مصحوبة بحالة ارباك شديدة
البعاد شبح احل��رب مع ح��زب الله عنها نتيجة اصابة اف��راد ورتباء
وضباط جيشها بالذعر الشديد ج��راء معرفتهم بتعملق ق��وة احلزب
والدليل أنه بتاريخ  2آب  2020أي قبل ح��دوث االنفجار بيومني قال
احمللل السياسي األميركي تشارلز دانوي أنه في حال قيام احلزب بأي
هجوم ناجح على اسرائيل سينجم عنه سقوط اسرائيل مضيف ًا أن
السكان االسرائيليني ال يرغبون بتات ًا في وق��وع احل��رب بالتزامن مع
استمرار تفشي داء الكورونا ألن من شأن ذلك والدة مأساة.
وكان اجلنرال االسرائيلي كوبي ماكروم قد قال بتاريخ  14آب 2020
في حديث للقناة  13في التلفزيون العبري أن حزب الله نتيجة تعاظم
قوته قد متكن من فرض قواعد اشتباك جديدة على اسرائيل وقام بتغيير
قواعد اللعبة وقد جنح في ادخال دولة كاملة في عالم من الرعب وهذا
ما لم يعد يعقل.
والدليل أن مجلة ذي اتالنتيك األميركية كانت قد قالت بتاريخ 24
حزيران  2018أي منذ سنتني أنه نتيجة تطور القدرة العسكرية حلزب
ال��ل��ه ،ب��ات احل��زب ق���ادر ًا بسهولة على ض��رب البنية التحتية املدنية
والعسكرية في الداخل العسكري.
وأخ��ت��م بالقول أن ك��ل ه��ذه األس��ب��اب وال��ع��وام��ل تضافرت وجعلت
اسرائيل حتول مرفأ بيروت وبعض املناطق في بيروت االدارية إلى ركام
وخراب ودمار ،والهدف احلقيقي من فعلتها هو تدويل األزمة اللبنانية.
وما بني مناصر للتدويل ومعارض له في الداخل اللبناني يبقى الرهان
االسرائيلي قائم ًا على ايصال لبنان إلى حرب أهلية جديدة تنتهي مبا
تشتهيه سفن تل أبيب ورياحها ،أي فدرلة وكنتنة لبنان على قاعدة فرق
تسد واالطاحة بالدستور اللبناني واتفاق الطائف الذي أنهى احلرب
األهلية اللبنانية في تشرين االول من العام .1990
ومن جهة أخرى ومبا ان احملكمة الدولية سمت سليم عياش منفذا
جل��رمي��ة اغتيال الرئيس احل��ري��ري ،أت��وج��ه إل��ى ك��ل محبي وم��ؤي��دي
ال��رئ��ي��س الشهيد ب��ال��ق��ول يجب أن ال نتناسى ب��أن ال��ن��ف��وذ األميركي
واليهودي يتحكم ب��ق��رارات احملافل القانونية الدولية ويتغلغل في
أروقتها ومطابخها.
فبتاريخ  21أيلول  2018كتب موقع اخلليج الدولي سائ ً
ال هل صحيح
أن احملكمة اجلنائية الدولية غير قادرة على التطبيق القانوني الدولي،
ومل��اذا تنجح في جلب املتهمني األفارقة مث ً
ال وتعجز أو تغض الطرف
عندما يتعلق األمر بالقوى الغربية خصوص ًا؟
فخالل غزو العراق مث ً
ال لم يطل التحقيق الدولي جنودها رغم كل
اجلرائم املرتكبة في حق املدنيني مثل جرمية سجن أبو غريب.
من هنا من الطبيعي اال تستطيع احملكمة الدولية اتهام جهاز املوساد
االسرائيلي في حال كان ضالع ًا في تنفيذ تلك اجلرمية ،مع العلم أن هناك
من يؤكد بانه املنفذ احلقيقي إذ يقول صاحب كتاب «اغتيال احلريري
أدلة مخفية» يورغن كاي كولبل الباحث األملاني في علم اجلنائيات أن
جهاز املوساد االسرائيلي متورط في تلك العملية إذ أشار إلى أن أجهزة
التشويش التي استخدمها موكب احل��ري��ري بشكل دائ��م ق��د تعطلت
قبل ساعة واح��دة من حدوث عملية االغتيال حيث توقف عمل اجلهاز
االلكتروني اخلاص بتعطيل استقبال وارسال أية ذبذبات.
ويقول الكاتب كولبل في الصفحة  36من كتابه أن الصحافي واملعلق
السياسي وين ماديسن مؤلف كتاب الكابوس االميركي رئاسة جورج
بوش الثانية قال أن اغتيال الرئيس رفيق احلريري قد مت اقراره مبوافقة
ادارة بوش وحكومة شارون الليكودية ،ويضيف ماديسن أن احلريري
اغتيل ألن��ه رف��ض بناء ق��اع��دة جوية أميركية ف��ي شمال لبنان ،وألن
واشنطن أرادت اخ��راج القوات السورية بالكامل من لبنان قبل البدء
بتشييد هذه القاعدة لتقوية نفوذها في وطن األرز واملنطقة مبا ينفع
االستراتيجية االسرائيلية.
ويعود كولبل ليضيف في الصفحة  37من كتابه ،أن ماديسن قال كان
من املفترض أن يستخدم املطار كقاعدة للعبور واالمداد لصالح القوات
االميركية ويفترض باالضافة إلى ذلك أن تستخدم هذه القاعدة اللبنانية
كحماية خلطوط نقل النفط في املنطقة ،باكو تفليس جيحان واملوصل
كركوك جيحان ،وكذلك لزعزعة حكومة األسد في سوريا.
وي��ذك��ر ماديسن ب��أن وك��ال��ة االستخبارات االميركية  ciaاستغلت
ب��رن��ام��ج� ًا للعمليات ال��س��ري��ة ح��ول ال��ع��ال��م أع��د بعد  11أي��ل��ول 2001
لتصفية شخصيات سياسية أهدافها تتعارض مع املصالح االقتصادية
والعسكرية ل�ل�ادارة االميركية ،وه��ذا البرنامج يدعى word wide
 attack matrixوقد اتاح «أي هذا البرنامج» لالستخبارات األميركية
اغتيال الرئيس رفيق احلريري والنائب االول لرئيس اجلمهورية في
ال��س��ودان الدكتور ج��ون ك��ورن��وك وال��وزي��ر ايلي حبيقة وشخصيات
سياسية أخرى في أفريقيا وآسيا وخصوص ًا في باكستان.

رميون مي�شال هنود

من قتل رفيق احلريري
بكل ت��واض��ع .وكأستاذ في م��ادة اإلره���اب ،والعنف السياسي ،قلت
في أكثر من  ٢٠مقابلةِ ،
آخرِ هّ ما مع فارس خشان ،على شاشة املستقبل
رافقني بها العميد وهبي قاطيشا .في صيف .٢٠٠٥
حرفي ًا :ه��ذه آخ��ر م��رة ،احت��دث بها عن جرمية العصر بعد أن حضر
محققون ال أثق بهم.
هذه جرمية كاملة .Complete crime .قامت بها قوى عظمى أكبر
من يتهمون .وقلت للشعب اللبناني العظيم ،إذا عرفتم من قتل احلريري
بعد  ١٥عام ًا ،سأقطع يدي .وإذا عرفنا من خطط لقتل جون كنيدي ،ومن
خطط لقتل أنور السادات ...ميكن أن نعرف.
وبعدها ملاذا اقفل ملف إغتيال وسام احلسن؟ املشكلة ال أحد يستمع،
ال أحد يقرأ.
 800مليون دوالر من جيوب الفقراء ،قلق ،وهلع ،وترقب  ١٥عام ًا،
ث��م يطلع «تلفن ع��ي��اش» .قليل م��ن الفطنة أيها الشعب العظيم .شكر ًا
إلصغائكم.

العميد الركن د .ه�شام جابر

البطريرك الراعي
والرئي�س عبد النا�صر
أعلن البطريرك الراعي «مذكرة لبنان واحلياد الناشط» ،وجاء فيها
�ص التالي :تعكرت تلك احلقبة سنة  1958ح�ين ح��اول الرئيس
ال��ن� ّ
املصري جمال عبد الناصر ضم لبنان إلى الوحدة املصرية/السورية
العابرة.
ه��ذا اج��ت��زاء للحقيقة امل��ع��روف��ة وه��و ان التوتر حصل عندما أعلن
الرئيس كميل شمعون تقربه من حلف بغداد املدعوم من الواليات املتحدة
وبريطانيا ،في مواجهة جتمع آخر يضم مصر وسوريا ،مدعوم ًا من قبل
االحتاد السوفياتي السابق.
للتذكيرُ ،ينقل عن رئيس املجلس النيابي عادل عسيران على إثر زيارته
ال��ى القاهرة في نيسان  1958ش��روط الرئيس عبد الناصر الستئناف
احملادثات حول العالقات بني لبنان واجلمهورية العربية املتحدة ،وهي
تعهد احلكومة اللبنانية بالتزام احلياد التام حيال اخلالفات العربية
واخلالفات الدولية ،وكذلك تعهدها بعدم االرتباط بأي التزام دولي ،وبأي
التزام مع الواليات املتحدة بنوع خاص ،له صفة استعمارية ،أو يخرج
لبنان من نطاق احلياد.
وللتذكير أيض ًا ،ففي لقاء الرئيسني ف��ؤاد شهاب وعبد الناصر في
شباط 1959في خيمة على احلدود اللبنانية  -السورية (التي كانت حدود
اجلمهورية العربية املتحدة) مبا إلختيار املكان من مغزى ،أكد الرئيس
املصري على احترام سيادة لبنان واستقالله وحياده.
وبعد نكسة  ،1967كان عبد الناصر يردد في هذه املرحلة ملن يلتقيه
من اللبنانيني الذين ي��زورون القاهرة :حافظوا على وحدتكم الوطنية،
وال تتركوا لبنان يدخل في ن��ادي ال��دول العربية «املعاقة» ،اي احملتلة
اراضيها.
ه��و عبد الناصر ال��ذي أطلق م��ن دمشق ع��ب��ارة «ارف��ع��وا أيديكم عن
لبنان».

عبد الفتاح خطاب

كل لبنان

اخلميس  20آب 2020م
املوافق  1مح ّرم 1442هـ

اخلية تتوا�صل على خمتلف امل�ستويات
اجلهود رّ

«هيئة الإغاثة» واجلي�ش وقوى الأمن خلية نحل

ت��ت��واص��ل ج��ه��ود نهضة
البلد من حتت رك��ام��ه ،سواء
ميداني ًا أو اجتماعي ًا ،وعلى
مختلف املستويات ،ناهيك عن
تشييع ونعي ضحايا ج��دد،
واس��ت��م��رار احل���راك الشعبي
واملجتمعي .وفي هذا اإلطار،
ُع ِق َد في مبنى احت��اد بلديات
الضاحية اجلنوبية اجتماع
بني األمني العام للهيئة العليا
لإلغاثة ال��ل��واء ال��رك��ن محمد
خ��ي��ر ،رئ��ي��س احت���اد بلديات
ال��ض��اح��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة محمد
درغ�����ام ،ن��ائ��ب رئ��ي��س بلدية
ب��رج البراجنة زه��ي��ر جلول،
رئيس بلدية حارة حريك زياد
واك��د ،رئيس بلدية الغبيري
م��ع��ن خ��ل��ي��ل ،م��س��ؤول العمل
البلدي في «حزب الله» حسان
امل���وس���وي وم���س���ؤول العمل
البلدي في حركة «أمل» محمد
جابر.
وت�����داول امل��ج��ت��م��ع��ون في
م��ا آل���ت إل��ي��ه أح����وال امل��ن��ازل
واحمل�������ال امل���ت���ض���ررة ج����راء
اإلن��ف��ج��ار ال���ذي وق��ع بتاريخ
 2020/8/4في مرفأ بيروت.
وبعد ترحيب باللواء خير،
ق ّدم درغام شرح ًا عما قامت به
بلديات الضاحية من مساعدة
ل���ب���ي���روت م����ن آث������ار ت��ف��ج��ي��ر
املرفأ ..ثم عرض رئيس بلدية
الغبيري للمبادرة التي قامت
ب��ه��ا ال��ب��ل��دي��ة ال��ت��ي تستقبل
يوميا الطلبات ملسح األضرار
للمنازل واحملال التجارية.
م��ن جهته ،وص��ف ال��ل��واء
خير «ان��ف��ج��ار م��رف��أ ب��ي��روت،
ف��ي  4آب ،بالكارثة الوطنية
والنكبة اجلديدة التي تعرض
ل��ه��ا ل��ب��ن��ان ،ف���ي ظ���ل مشاكل
ع��دة يعاني منها الشعب في
اآلون��ة االخ��ي��رة» ،مشيرا إلى
أن «االنفجار خلف الكثير من
ال��دم��ار وامل��ع��ان��اة ،ونتج منه
مئات الشهداء وآالف اجلرحى
واملفقودين ،إضافة إلى تدمير
آالف امل��ن��ازل» ،م��ؤك��دا تعاون
الهيئة مع األجهزة الرئيسية
املعنية كافة ،وخصوصا مع
قيادة اجليش اللبناني».
وأم����ل خ��ي��ر ف��ي اس��ت��م��رار
«امل���س���اع���دات ال��ت��ي ترسلها
ال��دول الصديقة إلى البنان»،
م��وض��ح��ا أن��ه��ا «ت��رس��ل حتت
إشراف قيادة اجليش وتوضع
في مستودعاته لتوزع بشكل

AL-LIWAA Jeudi 20/8/2020

�شيخ العقل يف ر�سالة الهجرة:
لقيام دولة القانون وق ّوة جي�شها

رأى شيخ عقل طائفة املوحدين ال��دروز الشيخ نعيم حسن
محرم من السنة األولى للهجرة هو ح ٌّد فاصل من
أن ّ
«األول من َّ
ُنور بني اجلهالة وعماء البصيرة وانطماس الروح إزاء أوثان
الغرائز والعصب َّيات ِ ّ
والشرك العدمي من جهة ،وبني قيام دولة
ّ
احلق والتّوحيد والعدل واملساواة وانقشاع البصيرة اإلنسان َّية
ُ
اإلنساني من فضائل وق َيم
الداخل
عن أشرف وأجمل ما ميلكُه
ّ
وجب َّلة أخالق َّية ِ ّ
متك ُنه من عقل ما أراد ُه الله تعالى ل ُه من إدراك
ِ
لطائف معاني ال ّرسالة اخلالدة من جهةٍ ُأخرى».
وجهها مبناسبة
وق��ال شيخ العقل نعيم حسن في رسالة ّ
األول من م��ح َّ��رم من السنة األول��ى
رأس السنة الهجرية« :إن ّ
للهجرة هو ح ٌّد فاصل من ُنور بني اجلهالة وعماء البصيرة وبني
ّ
احلق والتّوحيد والعدل واملساواة  ..وصورة بيروت
قيام دولة
نحتاجه اليوم هو استلهام
��وج ما
اجلريحة دالل��ة على َّ
ُ
أح َ
أن ْ

التاريخي العظيم سعي ًا في اإلخالص
احلقيقة من ذلك احل َدث
ّ
َ
واإلنصاف ونبذ
��أن احل َّ��ق والعدال َة
والوفاء وتثبيت اإلمي��ان ب َّ
الظلم والعدوان هو سبيل اخلالص».
وس��أل« :ه��ل باتت السياس ُة مبعناها التنافري القاتل هي
التعامل
للحكم؟ وهل باتت السياس ُة تعني
ُ
الطريقة الوحيدة ُ
مع ريوع الدولة ومواردها على أنها مغامن وحصص ومجاالت
نهج اإلص�لاح واض��ح ،وهو
للنفوذ والهيمنة واالستئثار؟ َّ
إن َ
إص�ل�اح ب��ات ف��ي مقام إخ���راج ال�� َّن��اس م��ن ا َ
حمل��ن التي تعصف
ُ
بهم في إدارة األم��ور وفي االقتصاد وفي األم��ن وفي ضمانات
التماسك االجتماعي در ًءا ملخاطر االنهيار واالض��ط��راب��ات»،
ُ
داعيا ال��ى صفاء «النوايا والقلوب إلنقاذ الوطن وقيام دولة
وقوة جيشها ووحدة أبنائها
القانون وحسن سير مؤسساتها ّ
عندها ال نختلف على مفهوم حياد أو على جهاد مقاومة».

على �أمل �إحراز �إقفال الأ�سبوعني نتائج �إيجابية
«كورونا» ك�شف عورات البلد و�أ�سقط �سرتها

لقطات من زيارة اللواء خير إلى منطقة الغبيري
عادل على املناطق اللبنانية».
وع���رض «كيفية ال��ع��م��ل على
األرض» ،م��ت��ح��دث��ا ع����ن «3
م����س����ارات ل��ل��ك��ش��ف ،وه����ي:
الكشف األول من أجل السالمة
العامة ،الثاني من أجل حصر
األضرار واملباني األثرية ،أما
الثالث فمن أجل القيمة املادية
لالضرار».

شهداء اإلهراءات

وف�������ي ال�����س�����ي�����اق ،ن��ع��ت
نقابة موظفي وع��م��ال إه��راء
احل��ب��وب ،ف��ي ب��ي��ان« ،كوكبة
م���ن خ��ي��رة ش��ب��اب��ه��ا ،ق��ض��وا
بالتفجير الغادر يوم الثالثاء
 ،2020/8/4أث��ن��اء تأديتهم
واجبهم ،الذين لم تقو عليهم
ك��ل الصعاب املتعاقبة التي
مر بها الوطن ،وكانوا املثال
ل��ل��ع��ام��ل امل��ث��اب��ر ال����ذي ي��ق��وم
بالعمل ال���دؤوب لتأمني حبة
القمح لكل ابناء الوطن .فلكم
الرحمة أيها الشهداء :غسان
احل���ص���روت���ي ،ح��س�ين ب��ش��ر،
حسن حيدر ،شوقي علوش،
خليل عيسى ،جو ان��دون ،جو
عقيقي ووليد سبعلي.
وإذ هنأت النقابة «الزمالء

ال��ي��اس ن��ه��را ،ميشال عبدو،
رامز منصور ،حسن مرتضى،
أم���ن���دا احل�����اج ،ب��س�لام��ت��ه��م،
وتتمنى لهم الشفاء العاجل»،
أهابت بدور «اجليش اللبناني
سياج الوطن وحامي مجده،
ال����دف����اع امل����دن����ي ،ال��ص��ل��ي��ب
االحمر اللبناني ،فرق اإلنقاذ
األج���ن���ب���ي���ة وك�����ل م����ن إدارة
وموظفي اإله����راءات ،شاكرة
اي��اه��م على اجل��ه��ود اجلبارة
الكثر من اسبوع دون توقف،
ع��ام��ل�ين ع��ل��ى رف���ع االن��ق��اض
والبحث عن الضحايا».

اجليش وقوى األمن

وصدر عن قيادة اجليش-
م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه ،ال��ب��ي��ان
اآلت���ي« :واص��ل��ت وح���دات من
اجليش اليوم (أم��س) عملية
توزيع املساعدات على منازل
امل���واط���ن�ي�ن امل��ت��ض��رري��ن من
ج���راء االن��ف��ج��ار ال��ك��ارث��ي في
مرفأ بيروت ،وشملت عملية
توزيع :رأس النبع ،األشرفية،
س��اح��ة س���اس�ي�ن ،مستشفى
أوت��ي��ل دي���و ،مستشفى رزق،
ال��ع��دل��ي��ة  -س��ودي��ك��و وب���رج
حمود شارع أسعد».

ك��م��ا ص����در ع���ن امل��دي��ري��ة
العامة لقوى األمن الداخلي -
شعبة العالقات العامة ما يلي:
«ف��ي إط��ار املتابعة املستمرة
ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا امل���دي���ري���ة
العامة لقوى االم��ن الداخلي
لتداعيات االنفجار في مرفأ
ب��ي��روت ،تطلب م��ن أصحاب
السيارات التي تض ّررت جراء
االنفجار ازالتها من مكانها
بالتعاون م��ع عناصر مفرزة
سير بيروت الثالثة في وحدة
شرطة بيروت وذل��ك تسهيال
لعملية الترميم ورفع األضرار،
وح��رص��ا على ع��دم تعرضها
ألض����رار إض��اف��ي��ة ج���� ّراء ه��ذه
األع���م���ال واألب��ن��ي��ة امل��ع��رض��ة
لالنهيار .ول��دى مواجهة أي
صعوبة بنقل اآللية ،وضعت
ه��ذه املديرية العامة عناصر
وآل����ي����ات امل����ف����رزة امل���ذك���ورة
بتص ّرف املواطنني للمساعدة
ع��ل��ى ازال��ت��ه��ا ووض��ع��ه��ا في
مسلخ بيروت القدمي  /جانب
امل��رف��أ  /س���وق ال��س��م��ك حيث
��ؤم��ن��ة
س��ت��ك��ون احل����راس����ة م ّ
ع��ل��ي��ه��ا .ل��ل��ت��واص��ل م��ع��ه��م،
ي��رج��ى اإلت���ص���ال ع��ل��ى ال��رق��م
.»01-395888

ر�ؤ�ساء ووزراء لبنانيون وعرب
و ّقعوا نداء لرفع الظلم عن الفل�سطينيني

تضامن ًا م��ع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية،
مت إط�لاق ن��داء مب��ب��ادرة م��ن األخ��ض��ر اإلبراهيمي ،يع ّبر فيها
ع��ن رف��ض ض��م أراض���ي فلسطينية وف��ق��ا لالتفاق األم��ي��رك��ي -
اإلسرائيلي الذي ُعرف بصفقة القرن ،وذلك لوقف ما يتعرض
له الشعب الفلسطيني من ظلم واع��ت��داء سافرين على حقوقه
وكرامته وأرضه.
وقد مت إعداد هذا النداء باللغات الثالث :العربية واإلنكليزية
والفرنسية ،على ان يتم تسليمه إل��ى األمم املتحدة وجامعة
الدول العربية واملنظمات اجلهوية ا ُألخرى في العالم ،ولعرضه
أمام الرأي العام العربي والعاملي.
ومتهد ه���ذه امل���ب���ادرة ل��ت��ك��ون ف��احت��ة ع��م��ل ع��رب��ي وع��امل��ي
ّ
متواصل دفاع ًا عن احلق الفلسطيني ،ومؤازرة لنضال الشعب
الفلسطيني العادل ضد الظلم املفروض عليه.

وو ّقع على النداء عدد كبير من نخبة السياسيني واملثقفني
العرب ومنهم الى جانب األخضر اإلبراهيمي ،رئيس احلزب
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ،الكاتب وال��روائ��ي إلياس
خ���وري ،رئيس ال����وزراء ال��ع��راق��ي األس��ب��ق إي��اد ع�ل�اوي ،أحمد
أونيس وزي��ر اخلارجية التونسية األس��ب��ق ،وزي��ر اخلارجية
املوريتانية األسبق أحمد ولد تكدي ،عضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ،رئيس احلكومة
الفلسطينية األس��ب��ق س�لام ف��ي��اض ،ال��وزي��ر السابق واملمثل
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في ليبيا طارق متري ،رئيس
الوزراء األردني األسبق والرئيس األسبق ملجلس األعيان طاهر
املصري ،أمني عام جامعة الدول العربية األسبق عمرو موسى،
غسان سالمة الوزير السابق ،الرئيس فؤاد السنيورة وغيرهم
الكثير من الوجوه االكادميية والسياسية.

الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
بني املحكمة الدولية واملحكمة الإلهية
هل ضاع حق ودم الرئيس الشهيد رفيق احلريري؟
أي قرار هذا قرار احملكمة الدولية في  18آب عام 2020؟
ّ
أي��ن ق���رار احملكمة ال��دول��ي��ة املتعلق باملخططني واحمل��رض�ين
وأصحاب القرار األساسيني في عملية االغتيال؟
أي ق��رار ه��ذا ق��رار احملكمة الدولية بعد انتظار  15سنة على
استشهاد الرئيس الشهيد رفيق احلريري؟
لقد نطق ُ
احلكم الدولي بإدانة سليم ع ّياش ومصطفى بدر الدين
بإعتبارهما من «حزب الله» .فأين سليم ع ّياش ،بينما أعلن من قبل
عن وفاة مصطفى بدر الدين ،ويقال إنه ال يزال على قيد احلياة؟
وهل ُ
احلكم الصادر هو إدانة ملنظومة حزبية ولسلطة دولة عربية؟
وهل باستطاعة السلطات اللبنانية اعتقال املتهم سليم ع ّياش
حملاكمته محلي ًا أو دولي ًا؟ وهل «حزب الله» سيس ّلم ع ّياش بعدما
طالب الرئيس سعد احلريري «حزب الله» بتسليمه؟
ال ُب ّ��د من اإلش��ارة إلى أ ّن��ه صحيح أنّ احملكمة الدولية ال تُدين
أح��زاب�� ًا وال دو ً
ال ،ول��ك��ن باستطاعتها إدان���ة أش��خ��اص ف��ي هذه
األح��زاب وال���دول ،خاصة أن اجلرمية لها أبعاد لبنانية وعربية
وإقليمية ودولية ،وال يعقل أن يكون املرتكب جلرمية بهذا احلجم
هو شخص واحد أو ثالثة أشخاص! خاصة أن احملكمة الدولية
أوضحت في قرارها أن أسباب االغتيال سياسية بعد املواقف التي
القوات
أعلنها الرئيس الشهيد رفيق احلريري مبعارضة بقاء
ّ
نواب تيار املستقبل
السورية في لبنان ،السيما أيض ًا بعد مشاركة ّ
في اجتماع أوتيل البريستول املُعارِ ض لبقاء ال ّقوات السورية في
لبنان ،كما جاء في قرار احملكمة الدولية بعد إطالعها على تقارير
سرية غاية باألهمية تابعها الشهيد الضابط وسام عيد من شعبة
املعلومات ،وقد مت من خالل هذه التقارير كشف اتصاالت القتلة في
ما بينهم.
ص ِدموا من قرار احملكمة الدولية
إنّ غالبية اللبنانيني رفضوا بل ُ
املرحبني بهذا القرار ،حيث شهدت
أول
في حني أنّ «ح��زب الله» ّ
ّ
الضاحية اجلنوبية إطالق املفرقعات واألسهم النارية تعبير ًا عن
تأييد احلزب وجمهوره للقرار الدولي ،لذلك طالب الرئيس سعد
احل��ري��ري «ح��زب الله» بتسليم القيادي سليم ع ّياش حملاكمته،
وتنفيذ القصاص وقال« :على حزب الله أن يعلم أن جرمية احلريري
تقع عليه ،وأردنا احلقيقة والعدالة ،ونريد تسليم سليم ع ّياش».
ومهما يكن من أمر ،فإن الرئيس الشهيد رفيق احلريري ال يزال
في ضمائر اللبنانيني والعرب وفي قلوبهم وعقولهم ،وبأنّ املبادئ
التي آمن بها في احلرية واإلمناء واألعمار والوسطية واالعتدال
ورفض العنف والعيش املشترك ،وهو الذي آمن باإلنسان اللبناني
وإميانه بالله وباحلياة وحبه للبنان ،كل هذه املبادئ ال يزال يؤمن
بها جمهور الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
وألنّ قرار احملكمة الدولية لم يكن على مستوى اجلرمية النكراء،
فنحن بانتظار متابعتها لكشف األشخاص املخططني واحملرضني
وأصحاب القرار األساسيني ،وبكل األح��وال فإن العدالة اإللهية
والعدالة القانونية ستبقى تالحق مجموع القتلة وأصحاب القرار
في القتل طلب ًا للحق واحلقيقة ،وطلب ًا للعدالة ،ووقف اإلره��اب،
وطلب ًا حلق دم وشهادة الرئيس رفيق احلريري ...رحمه الله ،وإن
أخطأت احملكمة الدولية ،فإن احملكمة اإللهية ال ميكن أن تخطئ
ال أم آج ً
عاج ً
ال.
الرئيس الشهيد رفيق احلريري لك ولشهادتك ولدمك الغالي
من اجلماهير في لبنان والعالم العربي والعالم دعوات بالرحمات
الربانية لك وعليك ،وعلى الشهداء الذين استشهدوا معك في 14
شباط عام .2005

د .ح�سان حالق

املجل�س ال�شيعي يحيي
عا�شوراء
عرب الفاي�سبوك
ب��رع��اي��ة رئ��ي��س امل��ج��ل��س اإلس�لام��ي
ال��ش��ي��ع��ي األع���ل���ى ال��ش��ي��خ ع��ب��د األم��ي��ر
قبالن ،يحيي املجلس مراسم عاشوراء
لهذا العام عبر صفحته على فايسبوك
اب��ت��داء م��ن ال��س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م��ن مساء
اليوم اخلميس  .2020/08/20ويعتذر
املجلس عن استقبال محبي أبي عبد الله
احلسن نظر ًا للظروف الصحية الصعبة
جراء تفشي جائحة الكورونا.
ودع����ا امل��ج��ل��س اإلس�ل�ام���ي الشيعي
األع��ل��ى اللبنانيني واملقيمني ال��ى «ع��دم
التجمع وال��ت��زام سبل الوقاية املطلوبة
للحؤول دون تفشي فيروس الكورونا في
وطننا ومجتمعنا  ،واحياء هذه املجالس
امل��ب��ارك��ة م��ن خ�لال ال��وس��ائ��ل اإلعالمية
امل��رئ��ي��ة واملسموعة وم��واق��ع التواصل
االجتماعي».

املفتي قبالن

{ وف����ي ه����ذا اإلط������ار ،ي��ل��ق��ي امل��ف��ت��ي
اجل��ع��ف��ري امل��م��ت��از ال��ش��ي��خ أح��م��د قبالن
رسالة محرم احلرام لهذا العام من مكتبه
في دار اإلفتاء اجلعفري ،وذلك عند متام
ال��س��اع��ة ال���واح���دة م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم
اخل��م��ي��س ال��واق��ع ف��ي��ه ،2020/08/20
وسيتم بثها مباشرة عبر تلفزيون لبنان
وأثير اإلذاعة اللبنانية.

�شاتيال :قرار املحكمة
الدولية �أ�شبه بتحليل
�سيا�سي �ضعيف
أب������دى رئ���ي���س «امل����ؤمت����ر ال��ش��ع��ب��ي
اللبناني» كمال شاتيال أسفه ألن «تكلف
احملكمة الدولية لبنان مليار دوالر كي
تتحفنا ب��ق��رار إت��ه��ام��ي أش��ب��ه بتحليل
سياسي ضعيف املبنى واملعنى».
وقال شاتيال في بيان له« :كثيرة هي
النقاط في التحقيق الدولي وفي حيثيات
ق��رار احملكمة الدولية اخل��اص��ة بقضية
الرئيس الشهيد رفيق احلريري ،والتي
تستوجب ال��ق��راءة الدقيقة» ،م��ؤك��د ًا أن
«الشهيد احل��ري��ري ك��ان��ت تربطه أق��وى
ال���ع�ل�اق���ات م���ع س���وري���ا وح�����زب ال���ل���ه»،
وم��ت��س��ائ ً
�لا« :مل�����اذا ل���م حت��ق��ق احملكمة
بفرضية ت��ورط إسرائيل وأميركا ،وأين
هي أص��وات من يطالبون بالتحقيق في
قضية انفجار مرفأ بيروت؟».

وأخير ًا استشعر َمنْ يعنيهم األم��ر ،وعلى مختلف الصعد،
من مواطنني أو مسؤولني ،بأنّ األمر لم يعد لعبة ،وأنّ الوضع
أصبح ما دون الصفر ،في ظل انهيار الشبكة الصحية الكاملة
للمواطنني ،م��ن جهة بسبب نقص اإلمكانيات االستشفائية
غ���داة ك��ارث��ة العنبر  12ف��ي م��رف��أ ب��ي��روت ،أو م��ن جهة أخ��رى
نتيجة التس ّيب واإله��م��ال وال�لام��ب��االة ،التي كانت سمة فترة
من الزمن ،وأسفرت عن نشر األخطبوط الكوروني أذرع��ه في
كل البلد دون استثناء .وال بد من اإلشارة إلى توالي املناشدات
بأنّ املستشفيات لم تعد تتسع ،وحرص ًا على السالمة العامة،
من الضروري عدم عيادة أي مريض أو األماكن املوبوءة ،عدم
التجمعات الدينية واإلجتماعية والترفيهية ،التزام التباعد
ّ
االجتماعي ،التزام وضع الكمامة خارج املنزل ،غسل اليدين.

يا عني!!

وفي هذا اإلط��ار ،أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل
 589إصابة جديدة أثبتت مخبري ًا بفيروس كورونا املستجد،
منها  581إص��اب��ة م��ن ضمن املُقيمني املُخالطني ل��واف��دي��ن أو
ُم��ص��اب�ين ،و 8م��ن ال��واف��دي��ن م��ن اخل���ارج م ّ
��ؤخ��ر ًا ،ليرتفع عدد
اإلصابات فيها إلى 10347إصاب ًة.
وذك��رت ال���وزارة في تقريرها اليومي اخل��اص مبستجدات
تفشي الفيروس ،أ ّن��ه أج��ري  7207فحوصات  PCRاخلاص
بالفيروس ،في وقت ارتفع عدد ح��االت الشفاء إلى  ،2928كما
ارتفع عدد الوفيات إلى  109وفيات ،جراء وفاة  2من املُصابني.

الطاقة الذرية

ه��ذا ،وأعلنت «الهيئة اللبنانية للطاقة ال��ذري��ة» ،في بيان
عن أ ّنها س ّلمت هبة إل��ى مستشفى رفيق احل��ري��ري اجلامعي
بقيمة  100ألف يورو مق ّدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وبتمويل من الواليات املتحدة األميركية ،وتشمل الهبة معدات
مخبرية متطورة ومتكاملة و  ،kit 2500النشاء مختبر جديد
إلجراء فحوصات الـ  ،PCRوتعزيز قدرة املستشفى الجراء هذه

«�صار الزم نحكيها»..
ر�سالة من ُم�صاب

وج���ه أح��د أبناء
ب��ع��ن��وان «الزم نحكيها متل م��ا ه��ي» ّ
محافظة ع��ك��ار املُ��ص��اب�ين ب��ـ«ك��ورون��ا» و ُي��دع��ى عمر حيدر
رس��ال��ة إل���ى م��ن وص��ف��ه��م ب��ـ«املُ��ك��اب��ري��ن أو اخل��ائ��ف�ين من
امل��رض» ،مما جاء فيها« :أنا ُمصاب بكورونا .الفرق بيني
وب�ي�ن غ��ي��ري أ ّن��ن��ي ع��ن��دم��ا ظ��ه��رت ع��ل َّ��ي ع����وارض بسيطة
أجريت فحص  PCRوتأكدت أنني مصاب ،أما غيري وهم
األكثرية لألسف إما مكابرون ،أو خائفون ،أو أ ّنهم ال يزالون
يعتبرون الفيروس كذبة او مؤامرة كونية.
للمكابرين أق��ول إ ّنكم مجرمون في حق أنفسكم ،وفي
حق غيركم ،وللخائفني أقول إ ّنه فيروس ضعيف ،أما الذين
يعتبرونه مؤامرة كونية ،فهذه أكبر مشكلة ،وبهذه احلالة
أنتم جهلة ومجرمون وعدميو اإلنسانية.
ته ّربكم م��ن الفحص ال ينسف إصابتكم بالفيروس،
وبالتالي أنتم قنابل موقوتة تتن ّقل بني عباد الله« .كورونا»
ليست كذبة اتقوا الله بأنفسكم وبأهاليكم وبأبناء بلدكم».

الفحوصات».

نقابة األطباء

م��ن جهتها ،عقدت خلية األزم���ة ف��ي نقابة أط��ب��اء لبنان في
بيروت ،اجتماع ًا في بيت الطبيب  -فرن الشباك ،برئاسة نقيب
األطباء الدكتور شرف أبو شرف ،حيث صدر في ختام االجتماع
توصيات تراوحت بني الطلب إلى اجلهات املانحة املساعدة
في جتهيز املستشفيات احلكومية وتأمني مستشفيات ميدانية
خاصة للعناية باملصابني ب��وب��اء ك��ورون��ا ،ك��ون املستشفيات
امليدانية احلالية ال تفي بالغرض  -إرس��ال مساعدات مالية
لتمكني املستشفيات من مواجهة الوباء في هذه املرحلة احلرجة
 التواصل مع وزارة العدل ملراقبة التقارير الصادرة عن األطباءالشرعيني كي تبقى في إطارها العلمي.

كورونا وعاشوراء

إل��ى ذل���ك ،أف���اد م��راس��ل «ال��ل��واء» س��ام��ر وه��ب��ي ب���أنّ محافظ
النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه ت��رأس اجتماع ًا خللية
أزمة كورونا في احملافظة ،للبحث في التدابير املق ّرر اتخاذها
ملناسبة ع��اش��وراء ومناقشة التدابير الالزمة لتفادي انتشار
وباء كورونا في املنطقة.
ومت التوافق على «مت تأمني  10م��دارس رسمية مقفلة كليا
الستخدامها كمركز حجر صحي في قضاء النبطية بعد املوافقة
على استخدامها من اجلهات املعنية باخللية املركزية جلائحة
كورونا وليتم جتهيزها من قبل بعض املنظمات الدولية ،إرسال
تعميم ال���ى املستشفيات وامل��خ��ت��ب��رات ال��ت��ي جت���ري فحوص
 pcrلتزويد خلية االزم��ة والبلدية املعنية بالنتائج اإليجابية
ف��ور ص��دوره��ا الت��خ��اذ إج���راءات احلجر قبل مخالطة املصاب
بالغير ،إضافة إلى تدريب عناصر من االجهزة االمنية املتعددة
وتزويدهم بجميع املستلزمات من قبل الصليب االحمر اللبناني
الستخدامها في اجراءات التبليغ ومراقبة حجر املصابني».
أما في موضوع إحياء مراسم عاشوراء ،فقد تق ّرر «التشدد
مبنع التجمعات وامل��س��ي��رات وم��ن��ع إق��ام��ة اخل��ي��م للمضافات
وتوزيع االطعمة والشراب بعد إبالغ البلديات مبوجب تعميم
سابق بهذا اخلصوص ،وعدم إحياء املجالس العاشورائية في
البلدات من خالل التجمعات مهما كان نوعها ،ومطالبة جلنة
عاشوراء في النبطية باستثنائها في إقامة مجالس عاشوراء
في ملعب املدينة ،مع التقيد بجميع الشروط املطلوبة».

توسع»
«البيكار ّ

توسع إط��ار اإلص��اب��ات ،أص��درت جلنة الصحة
وف��ي سياق ّ
والبيئة في بلدية اخلرايب عن إصابة جديدة مجهولة املصدر،
وال رابط لها باحلالة األولى ..كما طالبت بلدية حيزوق  -خلية
الطوارئ ،بعد ظهور نتيجة فحص  pcrإيجابية ألحد السكان
بتوخي احلذر والتعقيم املستمر حرصا على السالمة العامة..
وف��ي ع��ك��ار أعلنت غ��رف��ة إدارة ال��ك��وارث ف��ي احملافظة ع��ن 10
إصابات جديدة بالفيروس ،رفعت عدد املصابني املسجلني في
عكار إل��ى  196إص��اب��ة ..ب��دوره��ا أعلنت بلدية أنفه عن نتيجة
إيجابية لفحص كورونا إلحدى سيدات البلدة.
أم��ا جنوب ًا ،فقد أص��درت خلية األزم��ة في بلدة مركبا بيان ًا
تضمن إج�����راءات وق��ائ��ي��ة م��ش��ددة ،ب��ع��د ث��ب��وت ح��ال��ة ُمصابة
بكورونا ،ودعت األهالي الى التقيد بقواعد التباعد االجتماعي
 ..فيما أبلغت بلدية جبشيت أه��ال��ي البلدة ،عبر ب��ي��ان ،بأ ّنه
«ن��ت��ي��ج��ة مل��ت��اب��ع��ة م��ل��ف ك���ورون���ا ،ثبتت ل��دي��ن��ا ح��ال��ة إيجابية
ف��ي بلدتنا جبشيت ،وب��ن��اء عليه ،مت حجر احل��ال��ة اإليجابية
ومتابعتها ووضعها الصحي حاليا مستقر».

�سعد :املنظومة ال�سيا�سية احلاكمة
م�س�ؤولة عن جرمية املرف�أ

النائب سعد مع وفد اجلمعيات واملؤسسات األهلية التطوعية

�صيدا – ثريا ح�سن زعيرت:

بدعوة من األمني العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» النائب
موسع ض َّم
الدكتور أسامة سعدُ ،ع ِق َد في مكتبه بصيدا ،لقاء ّ
ممثلني عن اجلمعيات واملؤسسات األهلية التطوعية في منطقة
صيدا التي تشارك في أعمال اإلغاثة وإزالة الركام والترميم في
أحياء بيروت التي حلقت بها أض��رار كبيرة بسبب االنفجار
اجلرمية في املرفأ.
تقدم احلاضرين أمني سر جتمع املؤسسات األهلية ماجد
حمتو وأعضاء أمانة السر.
وأش��ار سعد إل��ى «مسؤولية املنظومة السياسية واملالية
احلاكمة عن جرمية املرفأ ،نظر ًا لتغطيتها لكل أشكال الفساد

واإلهمال التي متارسها اإلدارة واألجهزة املعنية بأمن املرفأ،
والتي تهيمن عليها الزبائنية واحملسوبيات ،وهذه املسؤولية
ت��ض��اف إل��ى مسؤوليتها ع��ن االن��ه��ي��ارات الكبرى السياسية
وامل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية ال��ت��ي تسببت بها هذه
امل��ن��ظ��وم��ة» ،معتبرا «أن س��ي��ر التحقيق ال ي��وح��ي بإمكانية
الوصول إلى كشف احلقيقة وحتقيق العدالة لكونه يتجاهل
أن املسؤولية تبدأ من ال��وزراء املعنيني ورؤس��اء األجهزة ،وال
تقتصر على بعض املوظفني» ،منددا ب»استمرار مراهنة احلكام
على اخلارج ،بينما كان من املطلوب منهم االلتفات إلى الشعب
في الداخل ،والتجاوب مع مطالبه وطروحاته».
ورأى معظم احلاضرين «أهمية بقاء النائب سعد في املجلس
من أجل رفع صوت الناس واملطالبة بحقوقهم».

ف�ضل اهلل� :إحياء عا�شوراء بالقيم
التي ا�ست�شهد من �أجلها احل�سني
رأى العالمة السيد علي فضل الله أ ّنه «ال يجوز حتت أي عنوان مخالفة
إج��راءات الوقاية والسالمة العامة ومخالفة النظام العام من خالل إقامة
املجالس ال��ع��اش��ورائ��ي��ة» ،الفتا إل��ى أن «إح��ي��اء ع��اش��وراء ال يتوقف على
إقامة املجالس فحسب بل من خالل إحياء القيم واألهداف اإلنسانية التي
استشهد من أجلها اإلمام احلسني وتأصيلها في املجتمع» .وأكد فضل الله
أنّ «اإلسالم حرص على حياة املؤمنني واعتبر احلفاظ عليها من الواجبات»،
داعيا إلى «ضرورة االبتعاد عن كل ما يسيء للروح والنفس» ،ومعتبرا ذلك
«مخالفا للشرع والدين حتت أي اعتبار أو عنوان كان».
وفي إجابته عن سؤال عن القرار األخير للمحكمة الدولية ،قال« :بعيدا
عن تقييمنا للمسألة لكننا كنا وال نزال نراهن على وعي اللبنانيني الذين ال
يريدون أن يكرروا ما عاشوه من الفنت واحلروب وويالتها ومآسيها» ،منوها
بـ«املواقف احلكيمة للقيادات اللبنانية وما أبدته من حرص على وحدة البلد
وه��و ال��ذي ف��وت الفرصة على كل الذين يتربصون بهذا الوطن ويريدون
استغالل أي ظرف لتفجير أحداث يخسر فيها اجلميع في نهاية املطاف».
{ م��ن جهة ثانية ،استقبل السيد فضل الله أم��س ،مستشار رئيس
اجلمهورية املكلف مبتابعة ملف احل���وار اإلس�لام��ي  -املسيحي ناجي
اخلوري على رأس وفد من مجموعة «حوار وجسور».

خمابرات اجلي�ش :ال خمازن
�أ�سلحة يف بعبدا  -اللويزة
استمعت مديرية امل��خ��اب��رات ف��ي اجل��ي��ش إلى
أعضاء املجلس البلدي في منطقة بعبدا  -اللويزة
الستيضاحهم حول مخاوف أهالي البلدة وأعضاء
البلدية من أي انفجار قد يقع في املنطقة ،السيما
قرب مستشفى السان شارل ،خصوص ًا بعد املزاعم
التي ساقها رئيس وزراء العدو اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو خ�لال مؤمتر صحفي له في وق��ت سابق،
حول وجود أسلحة وذخائر في املنطقة املذكورة.
وأعلنت قيادة اجليش – مديرية التوجيه في
بيان لها أن «جلسة االستماع التي جاءت استناد ًا
إل��ى إش��ارة قضائية من النيابة العامة التمييزية
تقضي بالتحقيق مبضمون ك��ت��اب رف��ع��ه أعضاء
املجلس البلدي ملنطقة بعبدا – اللويزة إلى رئيس
البلدية الذي رفعه بدوره الى قيادة اجليش إلجراء
املقتضى ،وقد عمدت مديرية املخابرات الى إجراء
كشف على املكان املذكور للمرة الثانية خ�لال هذا
العام ،ليتبني عدم صحة املزاعم واإلدع���اءات التي
حتدثت عن إمكانية وجود أسلحة وذخائر وأثارت
مخاوف املواطنني».

االنفجار

االنفجار وما أدراك ما االنفجار
إ ّنه صاعقة حتت سماء بيروت السالم
صاعقة ُس ِم َع دويها في قبرص وفي شمال لبنان وجنوبه
في جبله وبقاعه ،فأرعب الناس كأ ّنه زلزال
حتت أقدامهم .أغلق عيونهم و ّملا فتحوها
وجدوا أ ّنهم يعيشون في جهنم .املنازل هُ ِ ّد َم ْت
والبيوت تطايرت ومعالم املدينة قد اختفت.
بعدها صوامع بيروت في مرفئه كانت
واقفة شامخة فإذا بها كاجلسم املفتوح بطنه
حولها املستودعات مه ّدمة ،ال سقف لها
يحميها من األمطار .مظهر فع ً
ال مخيف
يذكّ رنا مبدن املانيا امله ّدمة بفعل غارات
كنت أرى في القريب
قوات احللف .لم أص ّدق ما ُ
ّ
والبعيد وعادت بي الذكرى إلى حيويته
وأرصفته الراسية أمامها بواخر من دول العالم
أخمن اخلسائر التي حلقت به لعدم
املتمكّ ن .لم ّ
معرفتي أين بدأ وأين انتهى .والسبب أ ّني
أمام كارثة متع ّددة اجلوانب .كيف ترسيها
وإعادتها إلى ما كانت عليه؟ تلك كانت تتّجه إليه
أفكاري دون أنْ تتو ّقف عند أي
محطة .الظالم كان سيد املوقف وتب ّدده يسير
رحت
أدركت فظاعة ما حدث
ببطء .وعندما
ُ
ُ
أفتّش عن الطريقة التي تُعيد بيروت إلى
ما كانت عليه .وما زال تفكيري إلى اليوم لم يصل
إلى احلل املطلوب .سالم عليك يا بيروت ،يا عاصمة
العواصم .حماك الله من كل مكروه في املدى الذي ال نهاية له.
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حممد يو�سف بي�ضون

رحم اهلل ال�شهيد رفيق احلريري

تسجل في كلية التجارة في جامعة بيروت العربية ،شاب ًا
عرفته يوم
ّ
ممتلئ اجلسم وفور دخوله وجدته يلتحق مبجموعة من حركة القوميني
العرب كانت تنظم نفسها خل��وض معركة احت��اد ط�لاب جامعة بيروت
العربية وتقودها السيدة إقبال مراد مع زميل لنا من آل الطيراوي.
تخاصمنا معه بفعل التناقض احل��اد ال��ذي دار يومها بني الرئيس
يتهجم
جمال عبد الناصر وحركة القوميني العرب إثر صدور بيان للحركة
ّ
على زعيم العروبة.
جنحنا في االنتخابات ولم يو ّفق أعضاء من احلركة بالفوز بها.
بعد فترة من الزمن ظهر التناقض بني حركة القوميني العرب وبني
تصحح مسار بعض
ح��زب البعث العربي االشتراكي وب��دأت احلركة
ّ
فمنْ مال الى النظرية الشيوعية قاد حركة
أفرادها ودخل االنشقاق اليهاَ ،
يسارية أصبحت في ما بعد منظمة العمل الشيوعي والباقون توزّعوا الى
جتمعات وأصدقاء ورفيق احلريري كانا أحدهم.
عاد الوفاق بيننا وبني رفيق احلريري ألنه أخذ اخلط املعتدل وآثر
ال ُبعد عن اآلخرين ،فعدنا لنصبح مق ّربني من بعض.
في هذه الفترة تع ّرف رفيق احلريري الى اآلنسة نضال (من اجلنسية
العراقية) كانت زميلتنا في اجلامعة ،ودودة وقريبة ،وتوطدت عالقات
الصداقة معنا ،أما هو فوقع في حبها.
نظر ًا للظروف املعيشية الصعبة التي ك��ان يعيشها ق�� ّرر مع اآلنسة
نضال أن يقترنا وأن يغادرا للعمل مع ًا في اخل��ارج ،ودعمنا من احتاد
طالب اجلامعة رغبته وساعدناه للمغادرة وهكذا كان.
وانقطعت أخبار رفيق احلريري ع ّني فترة طويلة الى أن غادرت بدوري
لبنان وعملت مستشار ًا ألمير سعودي في اململكة املتحدة.
أجريت عملية جراحية في جنيف لسمو األمير امللكي سلطان بن عبد
ُ
العزيز (رحمه الله) ،فترافقت مع األمير لعيادته .عندما هممنا بدخول
وجدت رفيق احلريري جالس ًا في صالون االنتظار مع عدد
غرفة األمير
ُ
أول لقاء لنا مع حتية متبادلة بحرارة بيننا،
من األصدقاء واألمراء ،فكان ّ
ولم تدم التحية طوي ً
ال ،فدخلت غرفة األمير ،وخرجت بعد حني و ّدعته
وانصرفت مع األمير.
وعاد االنقطاع وعدم التواصل بيننا.
بعد أعوام من اللقاء هذا ،دعاني سفير لبنان في اململكة املتحدة الى
حفل تكرميي لدولة الرئيس رفيق احلريري.
ل ّبيت الدعوة ،وكان استقباله لي مميز ًا ،منذ دخلت صالون االستقبال
التعجب عن هذا الداخل الى القاعة وكيف
وأمام اجلميع ،ما دفعهم الى
ّ
يستقبله الرئيس ،إذ به يبادرني بالقول «لقد شبت كثيرا» أبا لبيب».
التعجب
كانت مفاجأة لي أنْ يبقى في ذاكرته لقبي العائلي ،ولكن أنهى
ّ
واملفاجأة احتضاني له ومبادلتي باملثل ،كان يقف إلى جانبه الوزير فؤاد
السنيورة .فأومأت اليه قائال« :هذا الرجل مهم ومحترم» .فه ّز برأسه دون
تعليق.
في اللقاء الثاني معه طلب م ّني العودة إلى لبنان ...وكان يدخل إلى
فرحب به
املكان سفير دول��ة البحرين فسألني عنه وأجبته باملعلومةّ ،
فعرفت يومها أحد أسباب جناحه في اخلليج ،إذ
وأشعره باهتمامه به...
ُ
إ ّنه يحترم اجلميع و ُيحترم من اجلميع.
تصوري للتعاون في لبنان فأبلغت
طلب م ّني يومها أن أعطي مرافقه
ّ
توجه
كنت أعددته سابق ًا وفيه
مرافقه «طالل ناصر رحمه الله»
تصور ًا ُ
ّ
ّ
موحدة
مؤسسة
لضم كل القيادات الوسطية في بيروت ولبنان إل��ى
ّ
ّ
برئاسته أو رعايته وتكون هيئة استشارية مساعدة له ...ولكن لم يحصل
للمذكرة شيء...
كنت أرى أنّ كثرة العطاء
خالفته بطريقة التعاطي م��ع ال��ن��اس...
ُ
مؤسسة تنظيمية ق��ادرة على البقاء
تُعطي احملبة املؤقتة ،لكن ال تخلق
ّ
واالستمرار.
لكنه كان يرى أن وضع الناس املأساوي بعد احلرب ال يوصف وأ ّنه
يجب أنْ يساعدوا...
ع ّلم العديد من الطالب ،حتى بلغوا اآلالف ..لكن ق ّلة منهم َمنْ بقي على
وفائه له.
مب��ن��ح دراس��ي��ة ملؤسسة احل��ري��ري
ل��ي ج��ار أوالده ال��ث�لاث��ة تع ّلموا ِ
وتخ ّرجوا أطباء ...بعد أن عادوا الى لبنان التحقوا بحزب الله ..كذا.
فهل نقول إن بعض خياراته كانت خاطئة ...أم أقول وأؤكد أن الوفاء
نسبي عند بعضهم أو أنه انتهى عند بعض الناس!!
عدت من لندن الى بيروت بعد غياب عشرون عاما...
بناء لطلبه ُ
التوسط لديه من أجل إحلاق ابنه
طلب م ّني صديق أو رفيق بالنضال
ّ
يوجهني الى
البكر في الكلية احلربية ...وهو من آل حيدر فوجئت بأ ّنه ّ
االستاذ نبيه بري ،فهذا شيعي ومفتاح إدخاله إلى الكلية هو االستاذ.
رت االنقطاع الكلي عن العمل العام ...واالستمرار في انكفائي
يومها ق ّر ُ
الذي اعتمدته منذ أن غادرت لبنان الى اخلارج وما زلت حتى اليوم.
واستشهد الرئيس رفيق احلريري (رحمه الله).
لم أكن مع العديد من القرارات التي كان يأخذها ،ولم أكن مع فردية
القرارات التي كان يعتمدها.
استشهد الرئيس رفيق احل��ري��ري ...واعتبرته مظلوم ًا ...فلم أدر أو
أقتنع ملاذا قتل؟
مل��اذا هُ ِ��د َر دمه وهو لم يشارك في احل��رب ولم يقتل على الهوية ،ولم
يك ّلف البلد ضا ّرة ،بل عمل مبا يعتقد أ ّنه ملصلحة البلد.
حتى حزب الله دافع عنه في احملافل الدولية ،وسوريا االسد دافع عنها
في احملافل الدولية.
والبلد عمرها ،والطالب منحهم مستقب ً
ال أفضل ،واجلامعة بناهان
والطرقات ع ّبدها.
وس��اع��د العديد م��ن ال��ف��ق��راء ،واس��ت��ف��اد م��ن ح��ول��ه الكثير م��ن األزالم
واملستشارين.
اغتيال الشهيد احلريري كان ُمق ّدمة حلرب متوز.
حتول لبنان الى خط تراجعي من خسارة الى اخرى ،ومن تخ ّلف
ومنها ّ
الى آخر ،ومن مأساة الى اخرى.
تأججت ،االقتصاد الوطني
التفرقة الطائفية زادت ،التفرقة املذهبية ّ
تراجع ووصل الى االنهيار ،األمن العام تعثر ،وما زال االستقرار ّ
هش ًا.
أموال اللبنانيني ضاعت .الدولة أفلست.
الزعامات املزعومة اندثرت ومنعت حتى من التجول في الشوارع.
االنتفاضة حاولت التصحيح وكادت أن تترنح وتفشل.
وأخير ًا أتى انفجار املرفأ ليؤكد دفن الهيكل املترهّ ل للدولة ،وظهر
فساد احلكّ ام وفشل النظام بأبشع صورة.
ومنْ رفضه
صدر احلكم عن احملكمة الدولية فهو أرضى أولياء الدمَ .
وجد فيه أ ّن��ه لم ُيج ّرم .فكانت موضوعية القضاة العامل الفيصل بني
اإلثنني.
فظهرت احلقيقة ويبقى أن ُيط ّبق العدل.
هو ُقتل مظلوم ًا!؟
هو صخرة فتّتوها كي متر املؤامرة على املنطقة ،ويهيمن طرف على
لبنان.
هو صخرة فتّتوها ليبنوا بجزئياتها حائط ًا بني لبنان والعالم وبني
لبنان والعروبة لتبقى فيه نافذة صغيرة تدخل من خاللها خفافيش
الظالم.
قرار احملكمة الدولية كشف عن املن ّفذين وح ّدد هوية الفاعل واحمل ّرض
ّ
واملخطط واملستفيد .ول��ك��ن احلكم ال��ص��ادر ه��ذا أرض��ى أول��ي��اء الدعم
وأرضى بعض السياسيني ولم يثلج قلب بعض الناس.
لم يج ّرم قضائي ًا َمنْ عارض احملكمة وإنمّ ا ح ّدد الهدف السياسي من
وراء اجلرمية.
موضوعية احملكمة والقضاة كانت العامل الفيصل بني املعارضني
والقانعني فظهرت احلقيقة.
ويبقى أنْ تُ��ط�� ّب��ق ال��ع��دال��ة؟ ..ال ت��ع��ل��ي��ق ...رح��م ال��ل��ه الشهيد رفيق
احلريري.

املحامي خليل لبيب �شهاب

ق�ضائيات
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�صوان ي�ستجوب الرباك�س وجرج�س ويوقفهما وجاهي ًا
م�صادر قانونية لـ«اللواء» :ال ح�صانات أ�مامه

خا�ص « -اللواء»:

تزامن ًا مع تكثيف التحقيقات امليدانية التي يجريها خبراء دوليون
استعانت بخبراتهم النيابة العامة التمييزية بشخص املدعي العام
غسان منيف عويدات في قضية تفجير مرفأ بيروت
التمييزي القاضي ّ
مساء ي��وم  4آب  ،2020وبالتعاون مع اجليش اللبناني والضابطة
العدلية التي تعمل بإمرة وباشراف الرئيس عويدات يعاونه احملامي
غسان طانيوس اخل���وري ،يواصل احملقق
العام التمييزي القاضي ّ
العدلي في القضية القاضي ف��ادي ص��وان استجواباته مع املوقوفني
املشتبه بهم ،حيث أصدر أمس مذكرتي توقيف وجاهيتني األولى بحق
مدير قسم تسجيل بيانات الشحن ( )Manifestاملانيفيست نعمة
البراكس وذلك بعد استجوابه بحضور وكيله احملامي جان حشاش،
وبحق املوظف في ذات القسم جوني جرجس بعد استجوابه هو أيض ًا
بحضور وكيله احملامي سليمان فرجنية.
ول��م يستجوب القاضي ص��وان مدير ع��ام اجلمارك السابق شفيق
مرعي بانتظار ورود رأي النيابة العامة التمييزية في الدفوع الشكلية
التي ت��ق�� ّدم بها وكيله احمل��ام��ي صخر الهاشم ،لكنه وتطبيق ًا للمهل
وش���روط التوقيف ك��ان أص��در مذكرتي التوقيف بحق شفيق مرعي
واملوقوفني احتياطي ًا من دون استجواب ،وبذلك يكون القاضي صوان
أصدر مذكرات توقيف وجاهية بعد استجواب أصحابها.
��س��ان ع��وي��دات على
وق��د وق��ع امل��دع��ي ال��ع��ام التمييزي ال��ق��اض��ي غ ّ
مذكرات التوقيف وأحالها إلى الضابطة العدلية للتنفيذ.
التفجير الذي هو مبثابة إب��ادة جماعية لبيروت وسكانها ،والذي
ُأدرج ف��ي ق��ائ��م��ة االن��ف��ج��ارات ال��ك��ب��رى ف��ي ال��ع��ال��م ،وس��م��ي بانفجار
هيروشيما بعد ان عادلت قوته ال��ـ 300طن من امل��واد شديدة االنفجار
واالمونيوم نيترات مضمونها ،لم يتوصل احملققون ميداني ًا بشأنه
بعد إلى وضع تقارير حاسمة تفصل كيف ُنفذت عملية التفجير ،فالكل
ينتظر التحاليل والكشف عن نوعية امل��واد املُستخدمة في التفجير
وحتى اليوم لم ُيسمع ان احملققني يجرون حتقيقات شعبية في املنطقة
املكنوبة للوقوف على مشاهداتهم ،ال سيما ان جدار ًا للصوت قد خرق
األول ال��ذي تفجر بشكل «فطر» بدخان أبيض ،
قبل سماع التفجيرين ّ
والثاني الذي الهب املستودعات والعنابر التي تلقت ضربات مباشرة،
بالنيران وال��دخ��ان األس��ود ،ع��دا عن ق��وة العصف التي لم تترك شيئ ًا
سليم ًا في طريقها واودت بحياة أكثر من  300ضحية بشرية ومن 6000
مجروح فض ًال عن املفقودين الذين طمروا حتت الركام ويرفعهم عناصر
اجليش اللبناني أشالء من اليابسة ومن البحر.
وال��ذي يراقب االف�لام املصورة من البحر واملتداولة عبر التواصل
االجتماعي يستذكر فور ًا عملية اغتيال الشهيد رفيق احلريري الشبيهة
بجرمية االب��ادة اجلماعية ملنطقة املرفأ .كما يستطيع رؤية رمي قنبلة
باجتاه العنبر أ ّدت إلى اندالع النار والدخان.
ويستكمل القاضي ص��وان اليوم استجواباته مع باقي املوقوفني
بحسب ترابط األدلة واملعلومات ،علم ًا ان عدد املدعى عليهم في القضية
 25شخص ًا بينهم  19موقوف ًا احتياط ًا ،منهم أوق��ف��وا وجاهي ًا بعد
استجوابهم وهم حتى اليوم بدري ضاهر ،حسن قريطم ،نعمة براكس
وجوني جرجس.
وكانت النيابة العامة التمييزية قبل تعيني القاضي ف��ادي صوان
محقق ًا عدلي ًا في القضية ق��ررت االستماع إلى إف��ادات  6وزراء بينهم
وزي���ر امل���ال علي حسن خليل ووزي���ر االش��غ��ال ال��ع��ام��ة وال��ن��ق��ل غازي
العريضي.
وجوجلة بعض اآلراء بشأن التحقيق مع بعض الوزراء في القضية
فقد ق��ال مصدر قانوني مطلع ل��ـ«ال��ل��واء» ب��أن احملقق العدلي في ملف
التحقيقات في قضية تفجير بيروت ميلك كل احلق في استدعاء الوزير
لالستماع ال��ى اف��ادت��ه وف��ي ح��ال متنع ع��ن احل��ض��ور لديه الصالحية
الكاملة لتسطير مذكرة احضار بحقه .وال توجد ام��ام احملقق العدلي
عراقيل وهو ال يصطدم باحلصانة ألنها تُرفع تلقائي ًا ،فاحملقق العدلي
ال��ذي يضع ي��ده على امللف ب��ص��ورة موضوعية ميكنه االستماع إلى
أي شخص يرى ان افادته تفيد التحقيق وتساعد في كشف احلقيقة
وبالتالي فإنه يستطيع االستماع إلى إفادات الوزراء علم ًا ان التحقيق
ال ميكن جتزئته ألنه يتصف بالسري .كما يحق للمحقق العدلي ان يدعي

�إطالق «هيئة التن�سيق الوطنية»
مل�ساعدة �ضحايا فاجعة املرف�أ
تعقد «هيئة التنسيق وطنية» ،مؤمتر ًا صحفي ًا في الساحة أمام
متثال املغترب مقابل املرفأ في بيروت ،اليوم ،عند الساعة  11صباح ًا.
مهمات وغايات هذه الهيئة وتفاصيل هذه املبادرة.
وذلك لعرض ّ
وانبثقت الهيئة إث��ر إجتماعات ُمك ّثفة إنعقدت ف��ي دار نقابة
دمرت العاصمة بيروت
احملامني في بيروت منذ وقوع الفاجعة التي ّ
معت نقيب املهندسني جاد تابت ونقيب املقاولني
وأصابت الناسَ ،ج ْ
مارون احللو ونقيب خبراء احملاسبة سركيس صقر ورئيس جمعية
الصناعيني فادي جميل مم َث ً
ال بنائب رئيس اجلمعية جورج نصراوي
ونقيب احملامني في بيروت ملحم خلف.
ِ
ومن أجل بلورة التنسيق ما بني املجتمع املدني واجلهات املانحة
واجل��ه��ات الرسمية امل��ع��ن�� ّي��ة ،للمساعدة ف��ي اع���ادة إع��م��ار بيروت
وال��وق��وف ال��ى جانب الضحايا املصابني في أرواح��ه��م وأجسادهم
وأرزاقهم.

على أي شخص كائن ًا من كان يجده متورط ًا في اجلرمية التي يحقق
فيها لكنه ال يستطيع إحالتهم للمحاكمة امام املجلس العدلي ،ومحكمة
التمييز سبق ان ناقشت هذا احلق القانوني في احكام لها أعلنتها.
اما احملامي هاني رحمة فقد أكّ��د مقتصر ًا ان احملقق العدلي ميلك
كل الصالحية في اجراء التحقيقات مع مطلق بشري يجد افادته دلي ًال
ومعلومة يهتدي احملقق لها لكشف الوقائع وربطها وال��وص��ول إلى
احلقيقة.
احملامي وليد فقيه استغرب ما أعلنه القاضي فادي صوان عن عدم
اختصاصه وصالحيته في مالحقة ال���وزراء ،وب��أن ه��ذا يعود حصر ًا
للمجلس األعلى حملاكمة الرؤساء وال��وزراء ،فأشار انه لكي ال تضيع
احلقيقة في الشكليات يقتضي على مجلس النواب حتمل مسؤولياته
كاملة في ان يدعو رئيس املجلس إلى عقد جلسة طارئة ُيق ّر فيها قانون
إع��ط��اء الصالحية االستثنائية للمحقق العدلي وللمجلس العدلي
ملالحقة الرؤساء والوزراء ومحاكمتهم.

عدم التشكيك في التحقيقات

أصدر مجلس القضاء األعلى بيانا ،تعقيبا على “ما يتم تداوله في
بعض وسائل اإلعالم ،يهم املجلس أن يوضح أن تعيني احملقق العدلي
ّ
مت وفقا ألحكام املادة  ،360فقرة  2من قانون أصول احملاكمات اجلزائية،
قاض يعينه وزير العدل بناء على
التي تنص على أنه (يتولى التحقيق ٍ
موافقة مجلس القضاء األعلى) ،وان ّ
كل تشكيك يتناول موقف مجلس
القضاء األعلى ،يبقى في إطار التكهنات التي ال تأتلف مع الواقع ،وإن
املجلس يتحفظ عن ذكر مداوالته في هذا الصدد ،نظرا إلى السرية التي
ترعاها».
وتابع« :إن مواكبة ال��رأي العام واإلع�لام ملسار قضية انفجار مرفأ
بيروت ،أمر طبيعي ،إال أن املجلس يهيب باجلميع عدم التشكيك في
التحقيقات التي جرت والتي جتري ،وإيالء القضاء الثقة الكاملة».

إخبار ضد عون ودياب

تقدم احملامي مجد بطرس ح��رب أم��س ،بإخبار ال��ى النائب العام
التمييزي غسان ع��وي��دات ،م��وض��وع��ه« ،:متنع ك��ل م��ن فخامة رئيس
اجلمهورية ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عن
ممارسة واجباتهما والتسبب بوفاة مئات األشخاص وبإصابة آالف
املواطنني وبتدمير نصف العاصمة بيروت» .
ومما جاء في االخبار:
بعدما تبني في التحقيقات القضائية وفي اإلعالم ،أن كال من رئيس
اجلمهورية ورئيس مجلس ال��وزراء قد أبلغا خطيا بوجود خطر كبير
وداه��م نتيجة وج��ود نيترات األمونيوم في العنبر رق��م  ،/12/وذلك
التخاذ التدابير التي حتول دون بقائها في املرفأ و إنفجارها.
كما تبني أن ك�لا منهما ل��م يتخذ أي تدبير للحؤول دون حصول
االنفجار ،الذي دمر نصف العاصمة ،وقتل املئات ،وش ّرد مئات اآلالف
من الناس.
وفي ما يتعلق بأفعال رئيس اجلمهورية:
ومل��ا كانت واج��ب��ات رئيس اجلمهورية الدستورية ،نتيجة حلفه
ميني باحترام الدستور وقوانني األمة وباحلفاظ على استقالل الوطن
وسالمة أراضيه( ،امل��ادة  50دستور) ،تفرض عليه القيام بكل ما يلزم
حلماية الوطن واملواطنني من أي خطر.
ومل��ا ك��ان لرئيس اجل��م��ه��وري��ة  ،ف��ي ح��ادث��ة االن��ف��ج��ار ،الصالحية
واإلمكانية للوفاء بقسمه ،إما «بدعوة مجلس الوزراء استثنائي ًا كلما
���روري ( »...امل��ادة  /53/دستور) أو دع��وة املجلس األعلى
رأى ذلك ض
ً
للدفاع لإلجتماع ساعة يشاء باعتباره رئيسه.
وملا كان رئيس اجلمهورية ضابطا سابقا ،وبالتالي ضليعا باألمن
والتدابير الوقائية املفترض إت��خ��اذه��ا لتفادي إنفجار م��واد قابلة
للتفجير ،وهو من كان قائدا للجيش ،ومن خضع ل��دورات عسكرية في
لبنان وخارجه في كل من فرنسا والواليات املتحدة.
وملا كان يفترض به ،بوصفه رئيسا للجمهورية ومسؤوال عن مصير
البالد والعباد ،أن يدعو بسرعة مطلقة مجلس الوزراء سندا للبند 12
من املادة  53من الدستور عندما أبلغ بوجود هذه الكمية الضخمة من
نيترات األمونيوم في العنبر رقم  /12/من املرفأ ،وعرض األمر املتعلق

باخلطر الداهم ال��ذي يهدد العاصمة وأهلها نتيجة وج��ود هذه كمية
هائلة م��ن امل���واد القابلة لإلنفجار وتدمير عاصمة دول��ت��ه وبالتالي
ممارسة الصالحية املنصوص عليها في البند رقم  11من املادة املذكورة
أعاله التي أعطته حق عرض أي أمر طارئ من خارج جدول األعمال على
مجلس الوزراء.
وملا كان مجلس ال��وزراء قد عقد جلستني بعد تبلغ الرئيس الكتاب
الذكور آنفا (في  21و 28متوز) حيث كان بإمكان الرئيس عون عرض
هذا األمر البالغ اخلطورة على املجلس التخاذ التدابير اآليلة لتفادي
االنفجار.
ومل��ا ك��ان إح��ج��ام رئيس اجلمهورية ع��ن حتمل مسؤولياته بعدم
دعوة احلكومة وفقا ملا سبق بيانه ،وإحاطة ال��وزراء املختصني (وزير
األشغال ووزير املالية ،ووزير الداخلية والدفاع) علما باملعلومات التي
بلغته وعرض األمر على املجلس األعلى للدفاع ،ومتابعته بشكل جدي،
بغية اتخاذ تدابير عملية وعدم االكتفاء بإحالة عادية لكتاب يعلم فيه
مسؤولني باألمر فقط ،ليس من شأنه رفع املسؤولية عنه.
وملا كان من البديهي أن يرتقب الرئيس حدوث الفاجعة نظرا خلبرته
العسكرية السابقة ،وبسبب لفت نظره من قبل األجهزة األمنية خلطورة
الوضع ،وتواصله الدائم مع األجهزة املختصة ،وال سيما مدير عام
اجلمارك (ال��ذي كان يجتمع به بشكل دوري حسب ما ورد على لسان
مدير املكتب اإلعالمي في القصر) ،واالكتفاء بإعالم مستشاره العسكري
كما يقول.
وملا كان تلكؤ رئيس اجلمهورية هذا يشكل فعال جرميا ينطبق على
نص امل��ادة  /191/من قانون العقوبات اللبناني ،التي تنص على ما
حرفيته:
« تكون اجلرمية غير مقصودة ،سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله
أو عدم فعله املخطئني ،وكان باستطاعته أو من واجبه ،أن يتوقعها،
وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه إجتنابها».
ثانيا :في أن أفعال رئيس مجلس الوزراء تشكل جرما جزائيا يعاقب
عليه القانون:
حسان دياب يعتبر مسؤو ًال
ملا كان رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور ّ
عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ويرئس مجلس
ال��وزراء ،ويكون نائب ًا لرئيس املجلس األعلى للدفاع ،وهو الذي يدعو
مجلس الوزراء لإلجتماع ويضع جدول أعماله ،ويتابع أعمال اإلدارات
واملؤسسات العامة ،ويعطي التوجيهات لضمان حسن سير العمل،
ويعقد جلسات عمل مع اجلهات املعنية في ال��دول��ة بحضور الوزير
املختص.
وملا كان رئيس مجلس الوزراء ،وبعد إبالغه عن وجود مواد متفجرة
وخطرة قابلة لإلنفجار في العنبر رقم  /12/من مرفأ بيروت ،لم يدع
مجلس ال��وزراء لإلنعقاد استثنائي ًا ،كحد لم يضع هذا األم��ر اخلطير
على جدول أعمال مجلس ال��وزراء الذي انعقد مرتني بعد إبالغه وقبل
حصول االنفجار ،كما لم يبادر إلى مراجعة املسؤولني ودعوة املسؤولني
اإلداريني واألمنيني بحضور الوزراء املختصني ،وإعطائهم توجيهاته
للتخلص من كمية نترات األمونيوم بسرعة ،ما أ ّدى إلى بقائها في املرفأ
وإل��ى انفجارها وتدمير مدينة بيروت وقتل مئات املواطنني وإصابة
اآلالف وتشريد اآلالف من املواطنني.
ومل��ا ك��ان فعله ه��ذا ينطبق أي��ض�� ًا على أح��ك��ام امل���واد  190/و191
و /564من قانون العقوبات اللبناني ،ويع ّرضه للمالحقة اجلزائية
واملدنية للتعويض على املتضررين من أمواله اخلاصة.
وملا كنت أتبنى رأي نادي القضاة القانوني بوجوب محاكمة رئيس
احلكومة أم��ام احملاكم العادية ،وليس أم��ام املجلس األعلى حملاكمة
الرؤساء وال���وزراء ،كما ذهبت إليه الهيئة العامة حملكمة التمييز في
قرارها الصادر عام الـ  ،2000إال أنني ،وتفاديا للجدل القانوني القائم
واملستمر منذ سنوات ،إحتراما مني لروح الضحايا ولفظاعة اجلرمية،
أطالب بأن تشمل التحقيقات شخص رئيس احلكومة املستقيل ،وأال
يقتصر على الوزراء املختصني واملسؤولني اإلداريني واألمنيني.
لهذه األسباب
أودع��ك��م ه��ذا اإلخ��ب��ار ،طالبا إج���راء املقتضى القانوني لتحقيق
العدالة ولكي نؤكد أن ال أحد فوق القانون ،وأن كل مرتكب ،أيا كان شأنه
أو مقامه خاضع ألحكامه».

تعاون ع�سكري لبناين  -فرن�سي لتنظيف
و�إعادة ت�أهيل حمطة �شارل حلو

عقد قائد فوج األشغال في اجليش اللبناني العقيد يوسف حيدر
وق��ائ��د ف��وج ال��ب��ر ف��ي إط���ار عملية ال��ص��داق��ة الفرنسية ف��ي اجليش
الفرنسي الكولونيل أنطوان دو ال باردوني مؤمترا صحافيا مشتركا،
الثالثة بعد ظهر أمس ،في محطة شارل حلو ،شرحا خالله املهمة التي
قام بها الفوجان إلعادة تأهيل احملطة وتنظيفها.
وحت���دث ح��ي��در ع��ن «أن مهمة اجل��ي��ش الفرنسي ب���دأت ف��ي املرفأ
لتنظيفه» ،وق���ال« :لقد ب��دأن��ا م��ن الناحية حيث ميكن العمل ،الذي
أوقفناه قليال من أجل التحقيق وأخذ العينات .ولكسب الوقت ،نظفنا
هذه احملطة .وإن شاء الله ،سنكمل العمل في اليومني املقبلني داخل
املرفأ».
من جهته ،قال باردوني« :وصلنا منذ نحو عشرة أيام إلى بيروت،
وانضم إلينا العدد الباقي مع وص��ول باخرة ك��االو منذ يومني إلى
املرفأ .وبذلك ،اكتمل عديدنا .هناك نحو  400جندي متخصص في

األشغال واملساعدة اإلنسانية يرفعون ال��ردم ،إضافة إلى نحو 150
آلية لألشغال وشاحنات جلبناها معنا .ونحن نعمل بتعاون وثيق مع
اجليش اللبناني».
وأوضح باردوني أن «محطة شارل حلو هي املوقع األول الذي مت
العمل عليه سويا مع اجليش اللبناني» ،وق��ال« :إن آلياتنا وصلت
منذ يومني ،وعملنا على تنظيف هذا املوقع ،وكان من مدعاة سرورنا
جعله نظيفا وإزال��ة األض��رار ،وبات من املمكن اآلن استعمال احملطة
من جديد».
وردا على س��ؤال ،ق��ال« :بعد ه��ذه الورشة سنحدد ،بالتعاون مع
العقيد حيدر ،أماكن أخرى سنعمل عليها .لقد زرنا مدرستني تضررتا
بشكل كبير ومستشفيني ،ونعمل اآلن على حتديد احلاجات امللحة
للتدخل حيث يحتاج السكان اللبنانيون وطالب املدارس ،وسنتدخل
حيث يتم طلبنا في املدارس واملستشفيات وداخل املرفأ أيضا».

اقتصاد

ت�شريعات اقت�صاد االزدهار مل تعد ت�صلح القت�صاد االنهيار

ذوالفقار قبي�سي:

حتولت الى «تصريف أعمال»،
حكومة االختصاصيني الراحلة التي ّ
لم تستخدم اختصاصاتها في تغيير أو تعديل التشريعات االقتصادية
التي كانت مالئمة للبنان خالل فترة السنوات السمان التي وضعت
فيها هذه التشريعات ،ولم تعد مالئمة اليوم في هذه السنوات العجاف.
فلبنان ال���ذي أنهكته احل���روب الداخلية وال��ص��راع��ات االقليمية
والدولية وب��ات (كما في توصيف رئيس مجلس العالقات اخلارجية
ريتشارد هاس أخيرا) «دولة فاشلة»  Failed Stateال ميكن أن يجذب
بتشريعاته احلالية رساميل واستثمارات وودائ��ع كان يجتذبها في
فترات االزدهار واالستقرار.
وما تتضمنه هذه التشريعات من معامالت وشروط معقدة وضرائب
عالية باملقارنة مع التعقيدات والضرائب األقل في دول اجلوار القريب

والبعيد ،كان يتق ّبله رجال األعمال واملستثمرون العرب واألجانب من
لبنان مقابل ما ك��ان يعطيهم من عائدات وبحبوحة وأم��ن واستقرار
كانت تعطي لبنان «مزايا تفاضلية» Comparative Advantages
على باقي الدول.
كما حصل على سبيل املثال في قانون سرية املصارف الذي ساهم
العميد رميون اده في وضعه وأق ّر في عهد الرئيس كميل شمعون عام
 ١٩٥٦وأعطى لبنان جاذبية استثمار إضافية.
واآلن م��ع ت��راج��ع م��زاي��ا لبنان التفاضلية ف��ي مختلف املجاالت
االق��ت��ص��ادي��ة باملقارنة م��ع ع��وام��ل اجل���ذب ف��ي املنطقة م��ن دب��ي وأبو
ظ��ب��ي ال���ى ال��س��ع��ودي��ة وم��ص��ر واألردن وت��رك��ي��ا وق��ب��رص واليونان
وسواها ،ال بد من اصدار قوانني اقتصادية جديدة في لبنان بجاذبية
أكثر وتعقيدات أق��ل تطلق حركة االستثمارات وحت��رره��ا من القيود
احلكومية واالحتكارية و«اخل��وات» التي تفرضها الطبقة السياسية

القي�سي :مرف�أ بريوت يف جهوزية كاملة
ال�ستقبال البواخر

أعلن الرئيس املدير العام إلدارة واستثمار
مرفأ بيروت باسم القيسي أن «مرفأ بيروت
ل��ن ي��رك��ع وت��اري��خ��ه يشهد على ذل���ك» ،وذلك
خالل مؤمتر صحفي بحضور أعضاء اللجنة
اإلداري��ة ،وأم�ين سره توفيق لطيف ،وممثل
قيادة اجليش العميد الركن فؤاد عبيد ،قائد
فوج األشغال املستقل العقيد الركن يوسف
حيدر ،رئيس االحت��اد العمالي العام بشارة
األسمر ،وأمني سر نقابة موظفي وعمال مرفأ
بيروت خليل زعيتر.
وتق ّدم القيسي بالتعازي ألهالي شهداء
ال��واج��ب الذين سقطوا في االنفجار :عماد
زه��ر ال��دي��ن ،محمد ع��ب��اس ،ث���روت حطيط،
وجوزف مرعي ،وباقي الشهداء.
وش��ك��ر م��وظ��ف��ي وع���م���ال م��رف��أ بيروت،
وموظفي ومشغلي محطة احلاويات ،النهم
وعلى الرغم من شدة األلم واملصاب لفقدان
األحبة من رفاقهم ،كانوا منذ اليوم األول بعد
الكارثة يعملون على إزالة الركام وعلى إعادة
الروح الى املرفأ.
وخص بالشكر العماد جوزف عون «الذي
ّ
وبعد تعييني بـ  18ساعة وضع كل إمكانات
اجليش اللبناني العظيم وبدون أي قيود أو
حدود ملا يحتاجه املرفأ ،وهدفي األسمى هو
إعادة تشغيل التفريغ والتحميل للحفاظ
على االستيراد والتصدير ،وتسهيل وصول
امل��س��اع��دات الغذائية واحل��ف��اظ على األمن
الغذائي ،بشكل ال يتعارض مع اإلجراءات

باسم القيسي خالل املؤمتر الصحافي
القضائية امل��تّ��خ��ذة على م��س��رح االنفجار،
وقام اجليش اللبناني أيض ًا بإجراء عملية
مسح إجمالي لتقدير حجم األضرار».
وأض��������اف :م����ن األم�������ور ال���ت���ي ق�����ام بها
اجليش اللبناني تنظيف احل��وض رق��م «»3
واألرصفـــــة  13 -12 – 11والباحة رق��م 3
أم��ن��ت دخ���ول ال��ب��واخ��ر لتفريغ القمح
ال��ت��ي ّ
واحل���دي���د .ك��م��ا وط��ل��ب��ن��ا تنظيف احلوض
الرابع والرصيف  14و 15من الردم ومت رسو
بواخر منذ أي��ام ،وأي��ض�� ًا تنظيف الباحات
ومحطة احلاويات العائدة لها.
وأع���ل���ن أن  21ب���اخ���رة رس����ت ف���ي مرفأ
ب��ي��روت ف��ي خ�لال أس��ب��وع م��ن  11آب لغاية

على املستثمرين من مغتربني وعرب وأجانب ،واستبدالها بتسهيالت
ومزايا واع��ف��اءات وتخفيضات ضريبية مل��دد متوسطة أو طويلة عن
أرب���اح امل��ش��اري��ع الناجتة م��ن ال��رأس��م��ال األس��اس��ي ،م��ع إي��ج��اد وزارة
استثمارات لها عالقة مع باقي الوزارات من املالية واالقتصاد والتجارة
والصناعة وال��زراع��ة والطاقة واالش��غ��ال والعمل وال��ش��ؤون والبيئة
والداخلية واخلارجية ،مهمتها التنسيق مع مختلف هذه الوزارات،
إلص���دار التشريعات ال��ت��ي ت��أخ��ذ ب��االع��ت��ب��ار ال��ت��ح��والت االقتصادية
والسياسية احلاصلة في لبنان ال سيما من الفترة املفصلية ملا سمي
بـ «الربيع العربي» وحتى قبلها منذ حرب الـ ١٧عاما وصوال الى اليوم.
وبحيث يعود لبنان الى وضع تنافسي أفضل عبر كسر قيود اجلمود
واستعادة أسواق األعمال في لبنان دورها في تنشيط االقتصاد ورفع
معدالت االمناء وزيادة فرص العمل عبر اجتذاب املزيد من استثمارات
اخلارج والداخل.

األم��س ،منها 12 :سفينة حاويات ،و 9سفن
بضائع مختلفة و 6ب��واخ��ر دول��ي��ة ،أفرغت
 3700مستوعب و 51.000طن من البضائع
املختلفة.
وأشار إلى أن «العمل عاد بصورة سريعة
إلى مرفأ بيروت وفي وقت قصير جد ًا قياس ًا
على حجم الكارثة التي أصابت هذا املرفأ،
وحصلنا على تقدير من املرافئ العاملية وال
سيما م��ن م��رف��أ روت�����ردام ال���ذي ذه���ل إمتام
س��رع��ة ع���ودة م��رف��أ ب��ي��روت ع��ل��ى اخلارطة
العاملية وهو بات اليوم في جهوزية كاملة
عالية الستقبال البواخر ،علم ًا أن اجلزء الذي
حصل فيه االنفجار ما زال خارج اخلدمة في
انتظار انتهاء القضاء من التحقيق ،عملنا
كان جبار ًا في فترة زمنية قصيرة جد ًا بفضل
التعاون مع اجليش اللبناني».
م����ص����ور ًا عن
وع�����رض ح���ي���در ش���ري���ط��� ًا
ّ
االجن���ازات التي ق��ام بها اجليش اللبناني
ف��ي امل��رف��أ ومنها تنظيف ال��ب��اح��ات ورسم
فكرة عن حجم األضرار والدمار والبحث عن
املفقودين بني االن��ق��اض بواسطة عناصره
وبأعمال يدو ّية في بعض األحيان.
وقال عبيد :منذ اليوم األول عمل اجليش
على تقدير اخلسائر م��ن دون ال��دخ��ول الى
ب��ق��ع��ة االن���ف���ج���ار ،م���ن اإله������راء ال���ى محطة
ال���رك���اب وامل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ،ب���ال���ت���وازي مع
أعمال التنظيف على األرص��ف��ة وف��ي محطة
املستوعبات هدفنا إع���ادة امل��رف��أ إل��ى عمله
الفعلي.

م�صرف لبنان ي�سمح بتحويل
الدوالر للطالب يف اخلارج
أص��در مصرف لبنان تعميم ًا ج��دي��د ًا يتعلق بتحويل
األم��وال ال��ى الطالب اللبنانيني في اخل��ارج ،طلب فيه من
امل��ص��ارف حتويل األم���وال للطالب م��ن حسابات عمالئها
اجلارية بالعملة األجنبية ،على أن ال يتعدى سقفها سنوي ًا
 10آالف دوالر أميركي أو ما يعادلها بالعمالت االخرى،
وذلك لتأمني تسديد أقساط التعليم وبدالت االيجار وكلفة
املعيشة للطالب اللبنانيني ف��ي اخل���ارج بشرط ان يكون
الطالب مسج ً
ال في مؤسسة تعليمية ومقيم ًا في اخلارج
قبل نهاية  ،2019وان يتم اب���راز مستندات تثبت قيمة
االقساط التعليمية وب��دل االيجار وان تكون جرت العادة
على تنفيذ حتاويل لتسديد هذه النفقات ،ان يجري حتويل
قيمة االقساط التعليمية مباشرة الى اجلهة املستفيدة عند
إستحقاقها.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ك���ان ق��د ال��ت��ق��ى ع��ض��و كتلة «الوفاء
للمقاومة» النائب إيهاب حمادة ،في مكتب نواب الكتلة في
الهرمل ،وفدا من جمعية أولياء الطالب اللبنانيني الدارسني
في اخل��ارج املطالبني بإقرار القانون املعجل املكرر الذي
تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة واملتعلق مبوضوع الدوالر
الطالبي.وشرح الوفد حلمادة «الصعوبات التي يعاني منها
الطالب في هذا اإلطار ،خصوصا مع اقتراب فتح اجلامعات
في الدول التي يتابع الطالب فيها دراساتهم».
وأكد حمادة «اهتمام الكتلة بقضيتهم» ،مناشدا «باسمهم
رئيس مجلس النواب نبيه بري ألن يكون القانون املعجل
املكرر أوال على جدول أعمال أول جلسة تشريعية ،ويؤخذ
فيه اجتاه يريح الطالب ويؤمن لهم مستقبلهم ،أما في حال
تعذر ذل��ك نتيجة الظرف ال��ذي نعيشه يجب أن يصار إلى
تعميم من مصرف لبنان م��واز من حيث املضمون القتراح
القانون حتى يكمل أبناءنا مستقبلهم ومستقبل البلد».
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كورونا يطيح بالنخبة وي�ؤجل بدء الدوري..
عـقــدت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة فـي اإلتـحـاد اللـبـنـانـي
لـكــرة الـقــدم إجـتـمـاعـ ًا عـن بـعـد وقـررت بـنـاء» للـقـرار رقـم
 1003الـصـادر عـن وزارة الـداخـلـيـة والـبـلـديـات بـتـاريـخ
 18اجلاري تـأجـيـل مـوعـد انـطـالق بـطـولـة الـدوري الـعـام
للـمـوسـم  2021/2020الـى ي��وم اجلمعة  2تشرين االول/
اكتوبر املقبل .كما ق��ررت تـأجـيـل بـطـولـة ال��ـ��دوري الـعـام
لـكـرة الـقـدم الـشـاطـئـيـة للـمـوسـم  2020/2019الـى مـوعـد
جـديـد يـتـم تـحـديـده الحـقـا».
وف��ي السياق قـررت اللـجـنـة التنفيذية إلـغـاء بـطـولـة
كـأسـي الـنـخـبـة والـتـحدي للـمـوسـم  2021/2020وكـذلـك
بـطـولـتـي دوري فـرق الـنـاشـئـيـن ودوري فـرق الـشـابـات
تـحـت  19سـنـة للـمـوسـم .2020/2019
ع��ل��ى صعيد محلي اخ���ر ،تلقى ن��ائ��ب رئ��ي��س االحتاد

اآلسيوي ورئيس االحت��اد اللبناني لكرة السلة أك��رم حلبي
وأم�ي�ن ع��ام االحت���اد اللبناني احمل��ام��ي ش��رب��ل ميشال رزق
كتاب ًا م��ذ ّي ً
�لا بتوقيع رئيس االحت���اد ال��دول��ي للعبة هامان
نيانغ وأمني عامه اندرياس زاغليس ابرز ما جاء فيه« :نود
ان نشيد مبشاركتكم في تصفيات +حت��دي آسيا للمهارات
الفردية +ملنتخبي الذكور واالن��اث حتت ال��ـ 17سنة ..أظهر
احتادكم مستوى عال من التنظيم لهذه املسابقة اجلديدة..
ان مشاركتكم في هذه األوقات الصعبة في ظل انتشار وباء
كوفيد  19هو دليل اصرار للعودة الى اجواء كرة السلة ..كما
نود ان نشكركم ونشكر فريق عملكم والالعبني والالعبات
على تعاونهم في هذا املجال ..ونهنئكم على جناح منتخب
لبنان لالناث في التأهل ال��ى ال��دور العاملي مع التمني لكم
دوام الصحة والسالمة».

بر�شلونة يقدم كومان واالنرت لفرملة ا�شبيلية
ق��دم ن��ادي برشلونة وصيف بطل ال���دوري اإلسباني لكرة
القدم املدرب الهولندي رونالد كومان الذي سيكون مدير ًا فني ًا
له حتى صيف عام  ،2022وذلك غداة إقالة كيكي سيتيني عقب
تعثر الفريق التاريخي  2-8امام بايرن ميونيخ بدوري ابطال
اوروبا.
وقال كومان املنتقل من تدريب املنتخب الهولندي« :كان شرفا
لي أن أكون املدرب الوطني لهولندا ملدة عامني ونصف ،فعلت كل
شيء للنجاح مع املنتخب البرتقالي ،عندما أنظر إلى الوراء،

الهولندي كومان ..هل يكون العصا السحرية النقاذ برشلونة؟..

أن��ا فخور مبا حققناه معا خ�لال ه��ذه الفترة ،أن��ا متأكد من أن
املنتخب الهولندي له مستقبل مشرق».
وأض����اف ال�لاع��ب ال��س��اب��ق ل��ل��ب�لاوغ��ران��ا «ال��ك��ل ي��ع��رف أن
برشلونة هو فريقي احللم ،إن أكون مدربا هنا ،أمر مميز جدا
بالنسبة لي».
االحت��اد الهولندي اش��ار أن كومان سيترك مكانه ملساعده
دواي��ت لودويغز الذي سيصبح مدربا أساسيا بانتظار تعيني
االحتاد ملدرب جديد على رأس املنتخب الوطني.
ويشار ان فريق باريس سان جرمان الفرنسي بلغرنهائي
دوري أبطال أوروب��ا للمرة األولى بتاريخه بفوزه على اليبزيغ
األملاني بنتيجة -3صفر في الدور نصف النهائي في العاصمة
البرتغالية لشبونة.
ويدين بطل فرنسا بفوزه لكل من البرازيلي ماركينيوس
( ،)13األرجنتيني أنخل دي ماريا ( )42واالسباني خوان برنات
(.)56
ه���ذا وب��ات��ت خ��ط��وة واح����دة ف��اص��ل��ة ع��ل��ى ان��ت��ه��اء ال���دوري
األوروب���ي بعدما تأهل كل من إشبيلية وإنتر ميالن للمباراة
اخلتامية املقررة عند العاشرة مساء يوم اجلمعة مبلعب راين
إينرجي ستاديون في أملانيا.
وكان الدوري األوروبي توقف منذ اذار /مارس املاضي ،لكن
االحت��اد القاري قرر استئناف املسابقة بنظام ال��دورة املجمعة
في أملانيا.
ومتكن إشبيلية من اإلطاحة مبانشستر يونايتد من نصف
النهائي ،بعدما تغلب عليه  ،1-2بينما أقصى إنتر ميالن نظيره
شختار دونيستك األوك��ران��ي بعدما سحقه بخمسة أهداف
نظيفة.

مدنيات

«الإ�سكوا» حت ّذر� :أكرث من ن�صف
�سكان لبنان يعي�شون حتت خط الفقر

شل انفجار هائل وتزايد متسارع في أعداد اإلصابات بفيروس كورونا لبنان الذي
يعاني أصال آثار صدمات متداخلة ،أنهكت اقتصاده وتسببت بقفزة غير مسبوقة في
معدالت الفقر ،وفق «االسكوا».
فبحسب التقديرات ،تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى  55في املئة في
عام  2020بعدما كانت  %28في عام  ،2019وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر املدقع
بثالثة أضعاف ،من  %8إلى  ،%23في الفترة نفسها.
ودقت جلنة األمم املتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا («اإلسكوا) ناقوس
اخلطر في دراسة جديدة بعنوان «الفقر في لبنان :التضامن ضرورة حتمية للحد من
آثار الصدمات املتعددة واملتداخلة».
وتشير الدراسة إلى أن «العدد اإلجمالي للفقراء من اللبنانيني أصبح يفوق 2,7
مليون بحسب خط الفقر األعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من  14دوالرا في
اليوم) .وهذا يعني عمليا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير ،وانخفاض نسبة ذوي
ال��دخ��ل املتوسط إل��ى أق��ل م��ن  %40م��ن ال��س��ك��ان .وليست فئة امليسورين مبنأى عن
الصدمات ،فقد تقلصت إل��ى ثلث حجمها هي أيضا ،من  %15في ع��ام  2019إل��ى %5
في عام  .»2020تعقيبا على ذلك ،قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي« :إنشاء
صندوق وطني للتضامن املجتمعي ضرورة ملحة ملعاجلة األزمة اإلنسانية وتقليص
فجوة الفقر».
ودعت أيضا اجلهات املانحة الدولية إلى توجيه الدعم نحو توفير األمن الغذائي
والصحي ،وتعزيز احلماية االجتماعية.
والتضامن ض���روري بحسب ال��دراس��ة ،إذ يسجل لبنان أيضا أعلى مستويات
التفاوت في توزيع الثروة في املنطقة العربية والعالم .ففي عام  ،2019بلغت ثروة
أغنى  %10ما يقارب  %70من مجموع الثروات الشخصية املقدرة قيمتها بنحو 232.2
مليار دوالر .وفي حني ستنخفض هذه النسبة في عام  2020على أثر الصدمات املتعددة
واملتداخلة ،إال أن التفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستمر».
وشددت دشتي على «ض��رورة تنفيذ ما يلزم من إصالحات على مستوى احلوكمة
االقتصادية ،واحلد من األنشطة الريعية ،وتعزيز الشفافية واملساءلة قائلة« :يجب أن
تكون املسؤولية مشتركة وعادلة واإلصالحات أكثر انصافا ،وأن تتوفر إرادة سياسية
حقيقية وق��درة مؤسسية على حتقيق التضامن املجتمعي ال�لازم» .وتأتي الدراسة
اجلديدة جزءا من سلسلة دراسات لتقومي أثر فيروس كورونا تعدها «اإلسكوا» «لدعم
الدول العربية في جهودها املشتركة للتخفيف من آثار الوباء العاملي».

منا�شدة لإعادة النظر يف مواعيد فتح و�إغالق املكتبات
دع��ت نقابة اصحاب املكتبات في لبنان ،وزي��ر الداخلية والبلديات في حكومة
تصريف االعمال محمد فهمي ،ال��ى اع��ادة النظر في مواعيد فتح واغ�لاق املكتبات.
وأشارت في بيان ،الى ان «املكتبات ،كما هو معروف ،تفتح ابوابها عادة بني الثامنة
والتاسعة صباحا» ،معتبرة ان «حتديد وقت فتح املكتبات ابوابها في السادسة صباح ًا
امر غير منطقي وغير عملي ،فمن هم الزبائن الذين سيقصدون املكتبة في السادسة
صباحا .كما انه ليس باستطاعة املكتبات حتمل اعباء دعوة موظفيها ومستخدميها
للعمل لفترة تتراوح بني الساعة والساعتني يومي ًا .أال يكفي هذا القطاع ما هو فيه من
بؤس وتعاسة؟».

تو ّقف �إ�صدار �إخرجات
القيد يف نفو�س �صيدا
�صيدا  -ثريا ح�سن زعيرت:

م�� ّرة ج��دي��دة ،توقف إعطاء إخرجات
قيد االف��رادي��ة او العائلية للمواطنني،
وذلك بعدما التزمت دائرة نفوس صيدا
ام��س االول بقرار من م��دي��ر ع��ام وزارة
الداخلية بوقف اعطاء اخ��راج��ات القيد
االفرادية او العائلية للمواطنني ،ويعود
السبب ال��ى فقدان او ع��دم وج��ود اوراق
إلخراجات القيد املطبوعه في الداخلية.
وق��د ارف��ق ال��ق��رار في ما بعد بتعديل
ح��ص��ر اع���ط���اء االخ����راج����ات باحلاالت
االض��ط��راري��ة م��ن االرواق املتبقية لدى
دوائ��ر النفوس و للمواطنني املضطرين
فقط.
كما يستوجب إرف��اق مضمون طلب
احل���ص���ول ع��ل��ى اخ������راج ال��ق��ي��د عبارة
«ان��ن��ي ال ام��ل��ك اخ����راج ق��ي��د ق���دمي وعلى
مسؤوليتي املدنية واجلزائية» ،وموقعة
من مختار احمللة منعا من تعرض املواطن
لالستجواب واحمل��اك��م��ة .فيما امتنعت
ال���دائ���رة ع��ن اس��ت�لام ط��ل��ب��ات احلصول
على االخراجات من املخاتير واشترطت
حضور صاحب العالقة شخصي ًا ،مما
اث����ار ع��ض��ب�� ًا وف���وض���ى وخ��ش��ي��ة م���ن ان
يساهم االزدحام في تفشي وباء كورونا.
وه���ذه ليست ه��ي امل���رة االول���ى التي
يحصل فيها مثل ه��ذا االم���ر فمنذ مدة
دوائ��ر النفوس في لبنان تعاني من شح
و ف��ق��دان اخ���راج���ات ال��ق��ي��د وص���وال الى
الطوابع املالية ما اضطر بعض دوائر
النفوس الى اتخاذ قرار بالتوقف حين ًا،
او ان يكون الطلب موقعا من طبيب او
مستشفى تشرح فيه سبب الضصطرار
لكن سرعان ما مت التراجع عنه .
وكانت وزارة الداخلية اتخذت قرار
ب��وق��ف ال��ع��م��ل ب��اخ��راج ال��ق��ي��د االف����رادي
احلالي املكتوب بخط اليد واالستعاضه
عنه باخراج قيد مطبوع ،بعدما زودت
بعض الدوائر باجهزة كومبيوتر واجرت
دورات تدريبية للموظفني عليها لكن هذا
االمر لم يحصل وبقي العمل جار باخراج
القيد القدمي.

تربية

ور�ش تدريبية يف �إجنيلية �صيدا
حت�ضري ًا للعام الدرا�سي املقبل

من الورش التدريبية
على أب��واب العام الدراسي اجلديد،
تتجه امل����دارس ف��ي لبنان إل��ى حتضير
نفسها لعملية التعلم ع��ن ب��ع��د ،التي
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى اب��ت��ك��ار أمن����اط تعليمية
جديدة.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ك��ان��ت املدرسة
اإلجن��ي��ل��ي��ة ف��ي ص��ي��دا ال��س��ب��اق��ة ف��ي هذا

الصعيد ،ف��ي ال��ع��ام ال��دراس��ي املنصرم،
وت��ت��اب��ع ه��ذا ال��ت��ق��دم حاليا عبر دورات
تدريبية يخضع لها جميع أف��راد الهيئة
التعليمية على مراحل وملدة شهر كامل.
ه���ذا ال��ت��دري��ب ال���ذي ب���دأ ف��ي ضهور
الشوير ،باالشتراك مع مدراس إجنيلية
أخرى ،يهدف إلى وضع الهيئة التعليمية

جامعات
{ عقد «مركز ال��ت��راث اللبناني» في اجلامعة اللبنانية األميركية  LAUندوته
التواصلية التاسعة عن بعد ،في موضوع« :كي ال يختفي وجه بيروت التراثي» ،متابعة
لتداعيات إنفجار الرابع من آب ..أعد الندوة وأدارها مدير املركز الشاعر هنري زغيب
محاورا كال من مؤسس ورئيس جمعية «تراثنا بيروت» سهيل منيمنة ،خبيرة الترميم
واملسؤولة عن وح��دة األبنية لدى املديرية العامة لآلثار في وزارة الثقافة املهندسة
املعمارية أسامة ك�لاب ،وخبير الترميم واألس��ت��اذ في اجلامعة اللبنانية األميركية
 LAUاملهندس املعماري أنطوان حلود.

ف����ي ح���ال���ة ج���ه���وزي���ة ك���ام���ل���ة ملواجهة
ال��ت��ح��دي��ات ض��م��ا ًن��ا حلسن سير السنة
الدراسية القادمة.
وأوضح رئيس املدرسة اإلجنيلية في
صيدا الدكتور روجيه داغ��ر أن املدرسة
تقوم ب��دوره��ا ف��ي حتضير األس��ات��ذة ،و
تسهيل العمل على املتعلمني واألهل،
مؤكدا أنه على يقني تام بجهوزية املدرسة
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ،وداع��� ًي���ا املعنيني
اآلخ��ري��ن لتذليل العقبات على مستوى
الوطن كقوة االنترنت و الكهرباء.
إش��ارة إلى أن املدرسة اإلجنيلية في
ص��ي��دا ت��ق��وم بتحضير م���واد تعليمية
في  bookletsتستعمل عن بعد ،حيث
يستطيع املتعلم االستغناء عن الكتاب،
وعن عناء ثمنه إضافة إلى تخفيف وزن
احلقيبة املدرسية.

عربيات ودوليات -تتمات � -إعالنات ر�سمية ومبوبة
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ا�سرتاليا جلعل اللقاح امل�ستقبلي �ضد كورونا �إلزامي ًا
و�سط ارتفاع عدد اال�صابات يف العامل وت�شديد القيود

سائحون ميشون بجوار نافورة تريفي في وسط مدينة روما(ا.ف.ب)
أطلقت أستراليا ام��س النقاش ح��ول ض��رورة أن جتعل
الدول اللقاح املستقبلي ضد فيروس كورونا املستجد إلزاميا
فيما يواصل ع��دد اإلص��اب��ات ارتفاعه وتشدد سلطات دول
العالم القيود املفروضة ملواجهة الوباء.
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية يتم حاليا تطوير  168لقاحا
محتمال ضد كوفيد 19-لكن ال ميكن بعد ط��رح أي منها في
األسواق.
وفي الواليات املتحدة ميلك مختبر «موديرنا» مشروعا
ق��ط��ع م��راح��ل ف��ي وق���ت أك���دت اس��ت��رال��ي��ا ان��ه��ا ت��ط��ور لقاحا
«واعدا» بفضل اتفاق مع مجموعة «أسترازينيكا» السويدية-
البريطانية.
وس��ي��ت��م ق��ري��ب��ا اخ��ت��ب��ار ل���ق���اح ص��ي��ن��ي ف���ي باكستان
والسعودية.
وأع���رب البابا فرنسيس ع��ن األم��ل ف��ي أال يكون اللقاح
اجلديد حكرا على «األغنياء».
وقد اودى الفيروس بحياة  781،194شخصا على األقل
في العالم منذ أن ظهر في الصني نهاية كانون األول
اس��ت��ن��اد ًا إل��ى م��ص��ادر رسم ّية عند الساعة  11،00ت غ
امس.
وس ّجلت رسم ّي ًا إصابة  22،187،780شخصا على األقل
ُ
في  196بلد ًا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه .والواليات
املتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد 19-مطلع شباط هي
البلد األكثر تضرر ًا من حيث ع��دد الوفيات واإلص��اب��ات مع
تسجيلها  171،833وفاة من أصل  5،482،823إصابة.
بعد ال��والي��ات املتحدة ،ال��دول األكثر ت��ض��رر ًا من الوباء
ه��ي ال��ب��رازي��ل حيث سجلت  109،888وف��اة تليها املكسيك
مع  57،774وفاة والهند مع  52،889وفاة واململكة املتحدة
بتسجيلها  41،381وفاة.
الى ذلك ،اعلن املسؤول عن منطقة أوت-غ���ارون انه بات
وضع الكمامات إلزاميا اعتبارا من الغد في تولوز بسبب
التفشي النشط لكوفيد 19-في رابع أكبر مدن فرنسا.
وفي الوقت الذي بات وضع الكمامة إلزاميا في فرنسا مثال
داخ��ل املؤسسات ،اعلن البروفيسور ديدييه راوول رئيس
قسم األم��راض املعدية في املستشفى اجلامعي في مرسيليا
انه «كان يفضل لو بقي األمر توصية بدال من إلزاميا».

وأعلنت اليونان فرض وضع الكمامة في جزيرة ميكونوس
وخالكيديكي في شمال البالد ،بعد ارتفاع عدد حاالت اإلصابة
بكورونا في األيام األخيرة.
وق��ال��ت وزارة ال��ص��ح��ة اإلس��ب��ان��ي��ة ام���س ال��ب�لاد سجلت
 3715حالة إصابة جديدة بالفيروس خالل الساعات األربع
والعشرين املاضية ،وه��ي زي��ادة يومية قياسية منذ إلغاء
اجراءات العزل العام الصارمة في حزيران املاضي.
وتوصل باحثون بريطانيون امس إلى أن فحوص كشف
اإلصابة بكوفيد 19-واملخالطني هي تدابير أساسية إلبطاء
تفشي فيروس كورونا لكنها غير كافية إذا لم ترفق بخطوات
أخرى.
واستراتيجية «الفحص-الكشف-العزل» إذا ما أجريت
بطريقة فعالة ،قادرة على خفض تكاثر الفيروس بنسبة ٪26
بحسب فريق الباحثني من إمبيريال كوليدج في لندن الذي
استخدم مناذج رياضية لتحليل بيانات الدراسات التي سبق
أن نشرت .ونسبة التكاثر تشير إلى متوسط عدد األشخاص
الذين تنتقل إليهم العدوى من شخص مصاب بالفيروس .إذا
كانت فوق « »1فهذا يعني ان الوباء يتفشى وفي حال كانت
أقل فيعني انه ينحسر.
وسجلت كوريا اجلنوبية ام��س أعلى زي��ادة يومية في
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا منذ أوائل مارس آذار فيما
يشتد التفشي في العاصمة سول على ما يبدو.
وقال مسؤولو الصحة إن حاالت اإلصابة اجلديدة بلغت
 ،297وهو سادس يوم على التوالي تكون فيه الزيادة من ثالثة
أرق��ام في بلد جنح في احلد من عدة موجات سابقة للتفشي
ليصل إجمالي اإلصابات فيه إلى  16058والوفيات .306
وفي سيراليون أعرب األطباء واملنظمات غير احلكومية
عن القلق لتفشي املالريا بسبب املخاوف املرتبطة بفيروس
كورونا املستجد.
ويسجلون تضاعف في احلاالت اخلطيرة من املالريا منذ
بدأ املرضى جتنب التوجه إلى املستشفيات خوفا من اإلصابة
بكوفيد .19-وغياب املتابعة الصحية املناسبة خطير السيما
على األطفال خالل فصل هطول األمطار عندما ينتشر املرض
بقوة مع زيادة عدد البعوض
(ا.ف.ب-رويترز)

دعوة حلضور اجلمعية العمومية غير العادية
يدعو مجلس نقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان السادة
األعضاء حلضور اجلمعية العمومية غير العادية التي تعقد في
مركز النقابة في املتحف  -ش��ارع أوتيل دي��و  -سنتر املتحف -
بيروت في جلستها األولى في متام الساعة الثانية عشر من ظهر
يوم الثالثاء الواقع فيه  ،2020/09/15وفي حال عدم اكتمال
النصاب تكون اجلمعية مدعوة حكم ًا للمرة الثانية إلى االجتماع
في مركز النقابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه الثالثاء
 ،2020/09/15ويكون النصاب قانوني ًا مبن حضر.
يشترط حلضور اجلمعية العمومية:
 -1أن يكون اخلبير مسدد ًا اشتراكاته السنوية للعام .2019
 -2اإللتزام بكافة اإلج��راءات الوقائية لالحتماء من اإلصابة
بفيروس كورونا.
جدول األعمال
-1املصادقة على تقرير مجلس النقابة.
 -2املصادقة على البيانات املالية لعام .2019
 -3املصادقة على تقرير مدققي احلسابات لعام .2019
 -4إبراء ذمة مجلس النقابة.
 -5تعيني مدقق احلسابات لعامي  2020و.2021
-6تعديل بعض بنود موازنة العام  2020مبا يتماشى مع قرار
مجلس النقابة جلهة املساعدة االجتماعية املخصصة
للزمالء لتسديد اشتراكاتهم السنوية للعام  2020في حال
اقرارها.
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ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري
على ِ
حمك امل�آ�سي املتكررة

واإلجتماعية التي أطبقت عليها جهود عربية ،ويسرت
لها سبيل التخلص من عوامل الضغط والفرض ،و ُق ِّد َر
للكلمة اللبنانية وامل��وق��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي أن يصبحا في
غياهب األخ��ط��ار واألض���رار املتالحقة إل��ى درج��ة دفعت
بالرئيس الشهيد إل��ى محاولة التحكم ببوصلة النهج
السياسي املعتمد ،إ ّال أن أهل «احل��زم والعزم» كانوا له
باملرصاد ،فكانت تلك اجلرمية النكراء التي أودت بحياته
وتوجهاته اإلمنائية واإلصالحية وتطلعاته السياسية،
وكان الوصول بنا إلى هذه احلدود املأساوية نعاني في
مسيرتها ونهجها ونتائجها العمالنية ،إلى احلدود التي
وصلنا إليها ونتابع من خاللها عملية اإلنهيار واإلنحدار
الكاملني.
باإلطالع املوضوعي واملتأني على احلكم الصادر عن
احملكمة الدولية الناظرة بقضية اغتيال الرئيس الشهيد
رف��ي��ق احل��ري��ري ،وب��ال��رغ��م م��ن التحفظات ال��ت��ي ألقاها
الكثيرون على احلكم ،إ ّال أننا نستخلص من الصفحات
الطوال التي وردت في وقائعه وحيثياته أن امتناعه عن
إدان��ة ثالثة من املتهمني هو لعدم كفاية الدليل ،وادانته
للمتهم الرابع سليم عياش ،املصنف في احلكم نفسه،
ك��ق��ي��ادي ف��ي ح��زب ال��ل��ه على أن تلزمه الح��ق��ا بعقوبات
جتيزها صالحياتها كمحكمة دولية ،حتى إذا ما اطلعنا
على تفاصيل الصفحات الطوال املذكورة ،إتضح لنا أنها
لم تهمل اخللفية السياسية للجرمية النكراء ،بل صنفتها
بعالقتها املباشرة بكل من النظام السوري وحزب الله،
وبالتالي ف��إن احلكم على القيادي سليم عياش بجرم
ارتكاب اجلرمية النكراء وس��واء كان هذا احلكم يتناول
متهم ًا أو أكثر ،فهو بالنتيجة يلقي باملسؤولية اجلنائية-
اإلرهابية ،من خالل احملكوم عليه عياش ،في حضن حزب
الله وفي إطار مسؤوليته احلزبية واملؤسساتية ،إضافة
إلى إلقائها أيضا على النظام السوري ،وبالتالي النتيجة
واحدة ،واحملكوم عياش ينتمي إلى احلزب الذي تناولته

ثغرة يف اجلدار احلكومي
(تتمة املنشور ص)1

زادت��ه��ا كارثة انفجار مرفا ب��ي��روت ،ف��زار الرئيس ع��ون واجرى
جولة افق تناولت األوض��اع العامة في البالد واالتصاالت اجلارية
لتشكيل حكومة جديدة.
واذ اكتفى بري ،بعد اللقاء بالقول «التواصل مع فخامة الرئيس
مستمر» ،كشفت مصادر متابعة عن قرب لالتصاالت ،ان التواصل
سيستمر خالل الساعات الـ ٤٨املقبلة للتوصل الى تفاهم ضروري
قبل الذهاب ال��ى االستشارات النيابية امللزمة ،ألن اوض��اع البالد
ال حتتمل اي تاخير في معاجلة املشكالت القائمة ،علم ًا ان كال من
الرئيسني يقوم مبشاورات تتعلق مبلف تأليف احلكومة من رئيسها
الى شكلها وبرنامجها.
ورجحت املصادر ايضا ان يكثف الرئيس بري اتصاالته بالقوى
السياسية في سبيل تسهيل عملية التكليف ومن ثم التأليف ،وسط
معلومات عن تقدم اسم الرئيس سعد احلريري كرجل املرحلة.
واس��ت��ب��ع��دت امل���ص���ادر ان ت��ت��م ال���دع���وة ال���ى االس��ت��ش��ارات هذا
االسبوع ،ورجحت ان تتم خالل االسبوعني املقبلني ،لوجود شروط
وشروط مضادة بني احلريري وبني بعض االطراف االخرى.
واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيسني عون وبري
توافقا على حتضير األج��واء املناسبة للملف احلكومي واألسراع
بالتالي في هذا امللف متهيدا لألستشارات النيابية امللزمة مشيرة
ال��ى انهما مستمران ف��ي م��ش��اورات��ه��م��ا م��ن اج��ل ق��ي��ام ت��واف��ق في
ه��ذه املرحلة قبل األس��ت��ش��ارات وتفاديا ألي خلل يصيب التكليف
والتشكيل.
واوضحت ان بعض النقاط التي اثيرت بينهما وتتصل بشكل
احل��ك��وم��ة وبرئيسها تشكل م��ح��ور ب��ح��ث ف��ي ال��س��اع��ات الثماني
واألربعني املقبلة مؤكدة ان ما فهم ان رئيس املجلس ابلغ الرئيس
عون ما كان قد ذكره في األتصالني الهاتفيني املتتاليني بينهما جلهة
متسكه بالرئيس سعد احلريري لرئاسة احلكومة.
ولفتت ال��ى ان ال تفاصيل بحثت ألن ال تفاهم بعد ح��ول شكل
احلكومة وهو متروك ملرحلة ما بعد حتديد هوية الشخصية املرشحة
لرئاسة احلكومة .واف��ادت املصادر ان هناك سلسلة لقاءات تعقد
بعيدا عن األض��واء ولفتت ال��ى ان رئيس اجلمهورية يلتزم برغبة
النواب في التسمية ول��ن يدخل في موضوع األسماء لكنه ال يريد
فرض شروط مسبقة.
وتوقفت املصادر عند تفاهم عون وب��ري حيال عدة ام��ور وقالت
انهما عرضا لوجهة نظرهما واع��ادت التأكيد ان خطوط التواصل
بينهما مفتوحة.
وأوض��ح��ت ان رئيس اجلمهورية يفضل حكومة اقطاب امن��ا ال
ي��رى اي مانع في البحث في صيغة بديلة خصوصا في ظل حتفظ
بعض األط��راف عليها .ورأت املصادر ان دخول رئيس املجلس على
اخلط احلكومي وتفعيل حركته واضح وينتظر الردود بشأنها .الى
ذلك رأت اوساط مراقبة عبر اللواء ان املواقف الصادرة عن الرئيس
احلريري بعد صدور حكم احملكمة الدولية حتمل في طياتها مناخ
تهدئة اكثر من تصعيد مشيرة الى ان امللف حسم وردود الفعل كانت
هادئة.
لكن مكتب االعالم في الرئاسة االولى ،اوضح ان ما ذكرته محطة
 MTVفي نشرتها مساء امس عن اللقاء بني الرئيسني عون وبري
ح��ول مسألة تشكيل احل��ك��وم��ة جلهة مطالبة رئ��ي��س اجلمهورية
بحكومة اقطاب بهدف عدم استبعاد النائب حبران باسيل عنها ،هو
خبر كاذب ال اساس له من الصحة  ،وان البحث مع الرئيس بري لم
يتطرق الى هذه املسألة مطلقا .واشار مكتب االعالم الى ان التشاور
سوف يستمر بني الرئيسني عون وبري في ما خص تشكيل احلكومة
اجلديدة.

تعقيدات وجتاذبات

وتوقعت مصادر سياسية متابعة لالتصاالت اجلارية لتشكيل
احلكومة اجلديدة بروز تعقيدات وجتاذبات بني االط��راف املعنيني
بعملية التشكيل ،ق��د تطيل والدة احلكومة العتيدة ،السيما وان
هذه العملية أصبحت تتأثر بجانب كبير منها باالهتمام االقليمي
والدولي الذي ترجمه الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون بزيارته
االخيرة الى لبنان بعد التفجير املدمر الذي استهدف مرفا بيروت
ودخ��ول��ه ب���دور فرنسي الف��ت الخ���راج لبنان م��ن االزم���ة السياسية
واحلكومية واق��ت��راح أفكار معينة لتشكيل حكومة جديدة مقبولة
من جميع األطراف تتولى اإلشراف على القيام باملهمات املنوطة بها
إلخراج البلد من ازمته املالية وتتولى القيام باالصالحات املطلوبة
بالسرعة الالزمة ووضع لبنان في مرحلة جديدة.
واش���ارت امل��ص��ادر إل��ى ان زي���ارة امل��وف��د االم��ي��رك��ي ديفيد هايل
اعطت دفعا للموقف الفرنسي بخصوص تشكيل احلكومة اللبنانية
اجلديدة بنفس املواصفات تقريبا مع تباين بشكلها ،وهذا ما أعطى
انطباعا واضحا بوجود رغبة دولية واضحة لقيام حكومة جديدة
تاخذ بعني االعتبار املتغيرات بالداخل جلهة مطالب املواطنني
وصرخاتهم بالتغيير ،بالرغم من زي��ارة وزي��ر اخلارجية االيراني
جواد ظريف الحقا البراز تأثير بالده ومحاولة التاثير على املشاركة
الفرنسية واالميركية وغيرها في رعاية ودع��م تخريجة احلكومة
العتيدة.
واعتبرت امل��ص��ادر ان امل��ش��اورات ب�ين األط���راف السياسيني لم
تنقطع منذ ذلك احلني ،وقد اتت زيارة الرئيس بري الى بعبدا امس
لترجمة نتائج احلركة السياسية والديبلوماسية االخيرة ولفتح
ثغرة في عملية تشكيل احلكومة اجلديدة.
وقالت ان بري ابلغ رئيس اجلمهورية ميشال عون بأنه لم يعد
ممكنا التأخير ببدء االستشارات النيابية امللزمة لتشكيل احلكومة
اجل��دي��دة بعد اكثر من اسبوع على استقالة حكومة حسان دياب
وع��رض على ع��ون م��ب��ادرة لتشكيل حكومة انقاذ وطني من عشرة
اع��ض��اء ب��رئ��اس��ة سعد احل��ري��ري تضم شخصيات اختصاصيني
م��ش��ه��ود ل��ه��م مبهنيتهم وخ��ب��رت��ه��م ب��احل��ق��ل ال��ع��ام ،ت��ت��ول��ى عملية
االص�لاح��ات البنيوية املطلوبة ف��ي القطاعات واالدارات وتعيد
تواصل لبنان مع العرب واخلارج وتباشر سريعا بحل األزمة املالية
واالقتصادية واالجتماعية املتدحرجة وتعيد اعمار املناطق املهدمة
واملتضررة جراء االنفجار املروع في مرفأ بيروت مؤخرا.
وكشفت املصادر ان عون بدا وكانه فوجىء مبا طرحه بري عليه
واستمهله ليومني للرد على مبادرته.

رعد :حكومة املهمات املستقلة

وفي السياق ،قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد
إنّ «أميركا حددت سقوف ًا لتشكيل احلكومة ،بعدما حتدث فرنسا عن

الصفحات ال��ط��وال بكثير من اإلتهامات واملسؤوليات
القانونية واإلرهابية.
ف��إل��ى ال��ذي��ن ص��دم��وا بتلطيف ال��ع��ق��وب��ات ،عليهم أن
يأخذوا بعني اإلعتبار حتديد املسؤوليات ضمن اإلطار
الذي تتيحه صالحيات احملاكم الدولية .وبالتالي ،حزب
الله مدعو إلى املساهمة في تلطيف األج��واء العامة من
خالل تسليم احملكوم عليه عياش إلى السلطة املختصة،
وبذلك يتماشى ولو جزئيا مع إراداة شعبية عامة تدعو
إل��ى تصفية األوض���اع من كل خلل ما زال ينهش بجسم
البالد نتيجة جلرمية اإلغتيال النكراء للشهيد.
أضيف إل��ى مأساة عمرها خمسة عشر سنة ،مأساة
ج��دي��دة ح�� ّل��ت ف��ي ربوعنا ف��ي ه��ذه األي���ام القاسية ،تلك
اجلرمية املأساة التي طاولت عاصمة الوطن وشريحة
واسعة من أبنائه باملوت والدمار والتشريد.
وبعد :قد ح ّ��ول استشهاد الرئيس احل��ري��ري مسيرة
األح��داث في لبنان ،إنطالقا من أول��ى نتائجها املتمثلة
بخروج ال��وج��ود ال��س��وري من لبنان ،ولكن ،كانت لهذه
الواقعة التاريخية نتيجة غاية في السلبية ،جتلت في
وضعية األح���وال القائمة حيث توجهت مسيرة احلكم
لدينا منذ ذلك احلني ،إلى املنحى التدهوري واملأساوي
القائم واملتفاقم.
واليوم نحن أمام مأساة جديدة ،شديدة الوطء ،واسعة
املدى واألث��ر تتمثل في هذه املصيبة التي طاولت مدينة
بيروت وأهلها ومن خاللها طاولت اللبنانيني جميعا،
الناجني منهم واملصابني ،فإن ّ
أقل ما تو ّقعه اللبنانيون
نتيجة آلثار هذه املأساة ،كان يتمثل في هزة كبرى لدى
أهل احلكم جميعا ،تعود بهم وبالبالد إلى منهج صائب
وعاقل ،ذلك أنهم مسؤولون بشكل ال يتجزّأ ،فهول املأساة
ما زال��ت آث��اره املعنوية وامل��ادي��ة واإلنسانية والوطنية
تتدحرج وتتكثف ،وإن يوم احلساب الوطني الشاملٍ ،
آت
ال ريب فيه.

احملامي محمد أمني الداعوق

أي مبادرة طاملا هناك
حكومة وحدة وطن ّية» ،مضيف ًا أن «ال مشكلة مع ّ
أطراف محل ّيون يعلمون مصلحتهم».
وأعلن رعد في حديث لـ «امليادين» ،أن آخر وصف مطروح من قبل
أطراف خارج ّية للحكومة املقبلة هو «حكومة املهمات املستقلة» ،دون
أن يوضح املقصود بذلك.
وبشأن املبادرات اخلارجية علق رعد قائ ً
ال إنها «وبعد أن أطلت
علينا ف��ي ال��ي��وم األول انكفأت لغتها ف��ي ال��ي��وم الثاني ،وتزاحمت
املبادرات مع بعضها البعض ،وتضاربت املصالح» ،وأضاف أن اآلن
يوجد تعقيدات ليس من السهل تخطيها باستشارات نيابية ملزمة
قريب ًا.
وقال :أن احلديث عن «حكومة وحدة وطنية جتمع كل الفرقاء يبدو
أن��ه انسحب من ال��ت��داول ،واآلن ص��اروا يطالبون بتشكيل حكومة
مهمات مستقلة.
وع��ن م��ب��ادرة فرنسا أش��ار رع��د إل��ى أن��ه حني حتدثوا عن حكومة
وحدة وطنية تدخلت أميركا لـ»وضع السقوف».

اعتراض قواتي  -اشتراكي

وذك��رت معلومات ان فريقي القوات اللبنانية واحل��زب التقدمي
االشتراكي يعارضان عودة الرئيس احلريري في الظروف الراهنة،
كاشفة ان الرئيس ب��ري ق��د يتولى مهمة اقناعهما ،علما ان تكتل
«اجلمهورية القوية» سيعقد اجتماعا قبل ظهر ال��ي��وم ف��ي معراب
لتحديد املوقف من تطورات الساعة وال سيما امللف احلكومي.
وذك��رت أن السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه انضم الى
مساعي حلحلة الوضع اللبناني وتشكيل حكومة بتوافق كل القوى
السياسية.
لكن معلومات «اللواء» حتدثت عن البدء بطرح أسماء ممكنة في
احلكومة اجل��دي��دة ،مثل تسمية نائب حاكم مصرف لبنان السابق
رائد شرف الدين وزير ًا للمالية ،ورئيس مجلس إدارة اوجيرو عماد
كريدية وزي��ر ًا لالتصاالت فض ً
ال عن شخصيات موثوق بها ،ما تزال
قيد االتفاق حولها.
أول موقف لقيادي في حزب الله ،قال النائب حسن فضل الله
وفي ّ
عضو كتلة الوفاء للمقاومة :ال يعنينا ال قرار احملكمة ،وال الذي صدر
عن احملكمة ،وال أي تفاعالت ،وندعو اجلميع إل��ى مزيد من الوعي
وعدم االجنرار إلى الفتنة.
وق��ال :النائب محمد رعد التقى الرئيس الفرنسي مرتني ،ونحن
لم نكشف سابق ًا عن احداهما ،وليس لدينا مشكلة بعودة احلريري
لرئاسة احلكومة ،وحتى اآلن ال يوجد اسم محدد جرى االتفاق عليه.
وقال فضل الله :عالقتنا بالتيار الوطني احلر متينة ،ومحاوالت
إسقاط الرئيس ع��ون ستفشل بسبب قاعدته الشعبية ،ونحن معه
ونؤيده.

هيل مجدد ًا

وف��ي إطاللة كشف النقاب عن مضمونها أم��س ،ق��ال وكيل وزارة
اخل��ارج��ي��ة األميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل للصحفيني
(رويترز) إن لبنان بلغ أدنى مستوى ولم يعد بإمكانه حتمل قيادة يرى
الشعب أنها تعمل على إثراء نفسها وتتجاهل املطالب الشعبية.
وقال هيل «إنهم يرون حكاما يستخدمون النظام إلث��راء أنفسهم
وجتاهل املطالب الشعبية» .وتابع «لقد انتهت تلك احلقبة .لم يعد
هناك املزيد من امل��ال لذلك .لقد وصلوا إل��ى احلضيض وأعتقد أن
القيادة عاجال أم آجال ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير .وإذا
لم يحدث ذلك فأنا على قناعة بأن اجلماهير ستكثف الضغوط عليهم».
وقال هيل ان واشنطن لن تق ّدم مساعدات طويلة األجل للبنان حتى
ترى قيادة قادرة على اإلصالح والتغيير ،مشير ًا إلى ان لبنان بحاجة
لتطبيق إصالحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد املستشري
وحتسني الشفافية.
وأكد هيل ان مشاكل لبنان ال ميكن حلها من اخلارج ،وتتطلب قيادة
ملتزمة باالصالح ولفت إلى ان بعض اإلصالحات اإلضافية املطلوبة
في لبنان بشمل تنويع االقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة
حسابات املصرف املركزي.
والح��ظ ان اإلص�لاح��ات ال��ض��روري��ة تتعارض م��ع مصالح جميع
األط���راف التي تريد بقاء الوضع ال��راه��ن في لبنان مبن فيهم حزب
الله ،كاشف ًا ان الشعب اللبناني يرى حكام ًا يستغلون النظام الثراء
أنفسهم ،ويتجاهون املطالب الشعبية.
وق��ال :واشنطن متكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة
تضمنت عناصر من حزب الله.

توسيع مهمة اليونيفل

كشفت مصادر ديبلوماسية ان عملية ترسيم احلدود البحرية بني
لبنان وإسرائيل قد دخلت في مراحل متقدمة وشبه نهائية .وينتظر
ان تتبلور خالصة هذه العملية خالل زيارة املسؤول االميركي دايفيد
شنكر نهاية الشهر اجلاري الى لبنان.
واش����ارت امل��ص��ادر إل���ى ان ت��أخ��ي��ر ال��ت��وص��ل ال���ى إت��ف��اق نهائي
بخصوص ترسيم احلدود البحرية مرده الى اصرار تبديه إسرائيل
ليشمل الترسيم احلدود البرية مع لبنان أيضا وهذا قد يطيل اجناز
االتفاق بالسرعة الالزمة نظرا لالشكاالت والتعقيدات التي حتيط
ب��احل��دود البرية ف��ي جنوب لبنان .وكشفت امل��ص��ادر ان مشاورات
جت��ري في اروق��ة االمم املتحدة إلدخ��ال تعديالت محتملة على قرار
التجديد لقوات األمم املتحدة في جنوب لبنان ليشمل توسعة مهامها
في مناطق خارج نطاق القرار ،١٧٠١ويستعان بها في اإلشراف على
عملية ترسيم احل��دود البحرية والبرية في حال مت التوصل نهائيا
الت��ف��اق بخصوصها ك��ون ه��ذه ال��ق��وات م��وج��ودة ف��ي ه��ذه املناطق
وباستطاعتها القيام باملهمات املنوطة بها في الوقت املناسب ،مبا في
ذلك املشاركة باالشراف على الوضع في مرفأ بيروت واملطار أيض ًا.
على صعيد املساعدات ،غ��رد السفير الفرنسي في لبنان برونو
فوشيه عن لقاء مع سفراء أميركا الالتينية ،قائ ً
ال ان «التضامن مع
لبنان ينظم أيض ًا مع ه��ذه ال��دول التي يتواجد فيها ع��دد كبير من
اجلاليات اللبنانية» ،مضيف ًا« :لبنان أكبر من لبنان».
وكشف اجليشان اللبناني والفرنسي ع��ن عمل مشترك ق��ام به
فوجان منهما إلعادة أهيل محطة شارل حلو.
وان العمل أجن��ز في ما خص تنظيف احملطة ،حسب قائد فوج
االشغال باجليش اللبناني العقيد يوسف حيدر ،والعمل سينتقل إلى
داخل املرفأ.
وقال قائد فوج البر في إطار عملية الصداقة الفرنسية في اجليش
الفرنسي الكولونيل ان��ط��وان دوالب��اردون��ي ان هناك  400شخص
متخصص في االشغال واملساعدة اإلنسانية يرفعون ال��ردم ،إضافة
إلى نحو  150آلية لالشغال جاءت مع الفوج.
وردا على س���ؤال ،ق��ال ب��اردون��ي« :إن بحريتي فرنسا وبيروت
تعمالن بشكل مشترك م��ن أج��ل تنظيف أح���واض امل��رف��أ ،والفريق
الفرنسي مؤلف من مهندسني ومتخصصني في عمليات الهندسة
البحرية ،وال��ه��دف هو تنظيف أح��واض املرفأ كي تتمكن البواخر
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الكبيرة من أن ترسو».
الى ذلك ،أعلنت فرنسا عن زيارة جان بابتيست لوموان ،سكرتير
ال��دول��ة ل��دى وزي��ر أوروب���ا وال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة املكلف بالسياحة
والفرنسيني املقيمني باخلارج والفرانكوفونية ،الى لبنان يومي 20
و  21آب  2020لتقدمي دعمه للفرنسيني وللذين يقدمون املساعدات
الفرنسية في لبنان.
وسيلتقي جان بابتيست لوموان بأعضاء اجلالية الفرنسية الذين
وقعوا ضحايا انفجار  4آب ،وسيترأس اجتماع عمل مع ممثلني
منتخبني من الفرنسيني املقيمني في اخل��ارج واخلدمات القنصلية.
كما س��ي��زور املؤسسات التعليمية الفرنسية امل��ت��ض��ررة ،بحضور
ممثلني عن املجتمع التعليمي.

فرنسا ترحب

وفي املواقف ،من قرار احملكمة أعلنت فرنسا في بيان انها ترحب
بعمل احملكمة اخلاصة بلبنان «التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة
ومحايدة ،أص��درت أمس حكمها في قضية اغتيال رفيق احلريري.
ويشكل هذا القرار عالمة بارزة في مكافحة اإلفالت من العقاب في ما
خص األعمال اإلرهابية .وكانت تنتظره بفارغ الصبر أسر الضحايا
وكذلك املجتمع الدولي».
وأضاف البيان« :تلتزم فرنسا في كل مكان لصالح مكافحة اإلفالت
من العقاب .منذ إنشائها مبوجب القرار  1757الصادر من قبل مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة ،دعمت فرنسا احملكمة اخلاصة بلبنان على
مستوى امليزانية واملستوى الفني ،وستواصل القيام بذلك .كما يجب
تنفيذ احلكم ال��ذي أصدرته احملكمة اخلاصة بلبنان أمس بالكامل.
ويجب أن يستمر عمل احملكمة اخلاصة بلبنان في ما خص اغتيال
جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حمادة والياس املر».
وتابع« :تغتنم فرنسا هذه الفرصة لتحيي ذك��رى رئيس الوزراء
شخصا آخرين قتلوا في هجوم
اللبناني السابق رفيق احلريري و 22
ً
 14شباط  ،2005والذين جسدوا الكفاح من أجل سيادة بالدهم .عملنا
في لبنان يندرج بنفس الروحية .تلتزم فرنسا بتعافي لبنان وذلك
على أس��اس إصالحات طموحة ،من بينها سيادة القانون والعدالة
ومكافحة اإلفالت من العقاب .هذه هي التطلعات التي عبر عنها بقوة
الشعب اللبناني».
قانوني ًا ،يعتبر خبير القانون اجلنائي الدولي في معهد آسر في
الهاي كريستوف باولوسن أن «واقعة تبرئة أشخاص تكشف الكثير
في ما يتع ّلق بنزاهة احملكمة» .ويرى باولوسن أن هذا األمر يعكس
مدى صعوبة التعامل مع قضية «على قدر كبير من التعقيد خصوصا
عندما تقابل بقلة تعاون».
ويستذكر باولوسن أن «اخليار وقع حتديدا على محكمة ذات طابع
دول��ي وم��رد ذلك جزئيا إلى االنحياز والفساد في النظام القضائي
اللبناني» .ويضيف «لكن يجب أيضا أال ننسى أن احملاكم الدولية،
وعلى عكس احملاكم الوطنية ليس لديها قوات شرطة تابعة لها وهي
تعتمد بالتالي على التعاون مع جهات أخرى».

االسكوا :نصف اللبنانيني حتت خط الفقر

ِ
ِ
��اج االزم ِ
املتحدة
األمم
اللبنانية فقد َاح��ص��تَ�� ُه جل��ن�� ُة
����ات
ام��ا ن��ت ُ
ِ
لغرب آسيا (اإلسكوا) في درا ٍ
صت
االجتماعي ُة واالقتصادي ُة
ِ
س��ة َخ َل َ
نصف سكانِ لبنانَ باتوا يعيشونَ حتتَ ِّ
َّ
َ
احلل
خط الفقر ،وانَّ
الى أنَ
ٍ
ٍ
كضرورة
ني هو التضامنُ
الوحي َد اما َم اللبناني َ
حتمية للح ِّد من آثارِ
ِ
الص َد ِ
املتعددة واملتداخلة.
مات
وتُ��ش��ي��ر دراس���ة االس��ك��وا ،إل��ى أن ال��ع��دد اإلج��م��ال��ي للفقراء من
اللبنانيني أصبح يفوق  2.7مليون بحسب خط الفقر األعلى (أي
عدد الذين يعيشون على أقل من  14دوالر ًا أميركي ًا في اليوم) .وهذا
يعني عمل ًيا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير ،وانخفاض نسبة ذوي
الدخل املتوسط إلى أقل من  %40من السكان .وليست فئة امليسورين
مبن ًأى عن الصدمات ،بل تق ّلصت إلى ثلث حجمها هي ً
أيضا ،من %15
في عام  2019إلى  %5في عام .2020
وتعقي ًبا على ذل��ك ،قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي:
«إنشاء صندوق وطني للتضامن املجتمعي ض��رورة ملحة ملعاجلة
األزمة اإلنسانية وتقليص فجوة الفقر» .و َدعت ً
أيضا اجلهات املانحة
ال��دول��ي��ة إل��ى توجيه ال��دع��م نحو ت��أم�ين األم���ن ال��غ��ذائ��ي والصحي،
وتعزيز احلماية االجتماعية.
يسجل لبنان ً
أيضا أعلى
والتضامن ضروري بحسب الدراسة ،إذ
ّ
مستويات التفاوت في توزيع الثروة في املنطقة العربية والعالم .ففي
عام  ،2019بلغت ثروة أغنى  %10ما يقارب  %70من مجموع الثروات
الشخصية امل��ق�� َّدرة قيمتها بحوالي  232.2مليار دوالر .وف��ي حني
ستنخفض ه��ذه النسبة في ع��ام  2020على أث��ر الصدمات املتعددة
واملتداخلة ،إال أن التفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستم ّر.
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صحي ًا ،سجلت وزارة الصحة  589إص��اب��ة خ�لال ال���ـ 24ساعة
املاضية ،ليرتفع العدد إلى  10347حالة مثبتة مخبري ًا ،مع حالتي
وفاة.

ال�سعودية  :ال تطبيع بدون �سالم
(تتمة املنشور ص)1

كما أش��ار إلى جهود السعودية في دعم احلل السياسي في
اليمن وإعالن التحالف الدولي وقف إطالق النار.
في سياق امللف الليبي ،قال األمير فيصل بن فرحان« :ندعم
م��ب��ادرة القاهرة وم��ب��ادئ مؤمتر برلني حلل األزم��ة في ليبيا».
وشدد على حرص السعودية في دعم احلوار السياسي للتوصل
إلى حل ينهي حالة الصراع في ليبيا.
وأمس الثالثاء كان مجلس ال��وزراء السعودي قد جدد دعوة
اململكة للمجتمع الدولي ،أم��ام مؤمتر نزع السالح في جنيف،
إلى متديد حظر السالح على إيران والتأكيد على أن رفع احلظر
ال��دول��ي ع��ن إي����ران ،فيما يتعلق ب��أن��واع األس��ل��ح��ة ك��اف��ة سواء
التقليدية أو غير التقليدية« ،سيفضي ملزيد من الدمار واخلراب».
وك��ان مجلس األم��ن ال��دول��ي ق��د رف��ض اجلمعة م��ش��روع قرار
تقدمت به الواليات املتحدة لتمديد حظر السالح املفروض على
إيران والذي تنتهي صالحيته في تشرين األول .
(أ ف ب-رويترز)

الفل�سطينيون يتظاهرون يف ال�ضفة
(تتمة املنشور ص)1

وشهد محيط القرية صدامات إذ أح��رق شبان فلسطينيون
إط����ارات ورش��ق��وا ب��احل��ج��ارة ال��ق��وات اإلسرائيلية ال��ت��ي ردت
بإطالق قنابل الصوت والغاز املسيل للدموع باجتاه الشبان.
وبثت خ�لال املهرجان كلمات تضامنية لكل من رئيس دولة
جنوب إفريقيا ورئيس الوزراء املاليزي .وجاء في كلمة للرئيس
اجل��ن��وب إف��ري��ق��ي سيريا رام��اف��وس ق��رأت��ه��ا س��ي��دة فلسطينية
«حريتنا لن تكتمل بدون حرية الشعب الفلسطيني ( )...نقف مع
الشعب الفلسطيني خاصة في هذا املفترق الهام وفي ظل التوتر
الكبير».
من جانبه ،أب��دى الرئيس املاليزي محيي الدين ياسني في
كلمته قلقه من «نوايا إسرائيل ضم أراض فلسطينية وسرقة
املزيد منها وتعزيز قبضتها على فلسطني».
وفي مدينة غزة ،شارك املئات من أنصار حركتي فتح وحماس
صباح األرب��ع��اء ف��ي مسيرة وصلت إل��ى مقر األمم املتحدة في
املدينة .وح��ذر القيادي ال��ب��ارز في حركة حماس خليل احلية
«أي دولة من التطبيع مع االحتالل ،ونرفضه من أي دولة كانت».
ونوه احلية خالل املسيرة إلى أن «القدس ال ترحب مبن يأتي عبر
االحتالل بل ترحب بالفاحتني» ،مشيرا إلى العالقات الطيبة مع
شعب اإلمارات .واستدرك قائال «لقد صدمنا من تطبيع األنظمة».
وأحرق املشاركون في املسيرة صور ًا للقيادي املطرود من حركة
فتح محمد دحالن املقيم في اإلم��ارات العربية املتحدة ،وأعالما
إسرائيلية.
كما رفعوا الفتات خطوا عليها عبارات مثل «التطبيع خيانة».
من جانبه ،جدد عضو اللجنة املركزية حلركة فتح أحمد حلس
التأكيد على أن التطبيع «خيانة» ،مضيفا «لن متر صفقة ترامب
وال خطة الضم ولن نقبل بالتطبيع».
وق���ال حلس أي��ض��ا «ل��ن تنجح األن��ظ��م��ة املطبعة ف��ي شطب
فلسطني من ذاك��رة األم��ة» .وح��ول العالقة مع حركة حماس أكد
القيادي في فتح على أن «ما يجمعنا بحركة حماس أكثر بكثير
مما يفرقنا» .وج��اءت املسيرة في غ��زة بعد ساعات على تبادل
القصف بني إسرائيل وحركة حماس ،على الرغم من الوساطة
التي تقودها مصر في سبيل التهدئة بعد أكثر من عشرة أيام من
التصعيد املتواصل بني الطرفني .وش��دد احلية على أن حركته
ال تخشى التهديدات اإلسرائيلية .وشنت الطائرات اإلسرائيلية
قبل منتصف الثالثاء غارات على مواقع حلماس في قطاع غزة
ردا على إط�لاق ب��ال��ون��ات ح��ارق��ة وص���اروخ ب��اجت��اه إسرائيل.
وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان في القطاع الغارات التي لم
تسفر عن إص��اب��ات .وك��ان رئيس ال���وزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ح��ذر مساء الثالثاء ،حركة حماس من مغ ّبة «ارتكاب
خطأ كبير» إذا استمرت في إطالق البالونات احلارقة من قطاع
غ��زة ،وق��ال إن إسرائيل تعتبر احلريق ال��ذي تسببه البالونات
احل��ارق��ة مثل ال��ص��اروخ .وأض��اف «نحن على أهبة االستعداد
واجلاهزية الحتمال خوض جولة أو جوالت قتال إذا لزم األمر».
(أ ف ب-رويترز)
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مع بداية العام الهجري اجلديد :دعوات حل�سن قراءة
املا�ضي حتى نح ّقق التغيري مل�ستقبل واعد
حتقيق :منى توتنجي
ُّ
تطل علينا السنة الهجرية اجلديدة لهذا العام وهي مح ّملة ومثقلة بالهموم واألحزان واآلالم ...مع ان هذه الهجرة النبوية تش ّكل
فارقة في التاريخ اإلسالمي بصفة خاصة وفي التاريخ البشري بصفة عامة...
فالهجرة النبوية هي ق ّمة التضحية بالدنيا من أجل اآلخرة ..وذروة إيثار احلق على الباطل..
فالهجرة النبوية أرست دعائم الدين وقِ َيمه السمحاء وش ّكلت حدث ًا في تاريخ العالم واإلنسانية..
ولع ّلنا في هذه األيام من السنة الهجرية اجلديدة بحاجة شديدة إلى استلهام الصبر والدروس منها ليس لالستفادة منها في
واقعنا فحسب وإمنا أيض ًا حلسن بناء املستقبل على أسس سليمة ومتينة تضمن غد األبناء ليكون غد سليم.
ّ
ولعل هذا لن يكون إال إذا أحسنّا دراسة املاضي واتقنا العمل في احلاضر في سبيل التفاؤل للمستقبل ،فمستقبل األجيال
والبالد رغم كل املؤمرات واملكائد سيكون بإذن الله أفضل ولكن بشرط حتقيق عنصر التخطيط السليم عند العباد ،وإرادة التغيير
في البالد ..أي تغيير نريد في بداية عام الهجري اجلديد؟ ..هذا ما سنناقشه في حتقيقنا التالي:

املفتي خالد الصلح

املفتي حسن دلي

الشيخ يوسف سبيتي

الصلح

أصابت لبنان من أقصاه ألقصاه واملسؤول:
ال أدري! ال أعلم! ال صالحية ل��ي! ه��ذا ليس
من مسؤولياتي! ..بأي دول��ة نحن؟! ال يحق
ألولئك أن يكونوا في هذه الدولة.
دمروا شريان احلياة للوطن وال يأبهون ملا
ّ
أصاب رأس وقلب الوطن.
أي واق��ع نحن نعيش فيه وأي مسؤولية
تتحكّ م في مفاصل الوطن؟!
نحن ف��ي نهاية ع��ام هجري وب��داي��ة عام
جديد ،ما بني عام مضى وعام أتى ما الذي
يجب أن نقوم بتغييره؟ علينا أن نتخ ّلص
من أنانيتنا وأن نعود الى ذاتنا ونخ ّلصها
م��ن احل��ق��د والضغينة ،وأن نقف ف��ي وجه
ال��ط��ائ��ف��ي��ة البغيضة ال��ت��ى جعلت ك��ل منا
ح��ري��ص ع��ل��ى ه���زم م��ن ك��ل م��ن ي��خ��ال��ف أي
مذهب أو طائفة.
أين نحن من اآلية الكرمية {ولقد كرمنا بنى
آدم}؟ هل احلرص على القتل وارهاب الناس
وتخويفهم وجتويعهم من تكرمي بني آدم؟!
نحن جميعا خلق من خلق الله والناس كل
منهم يختار العبادة وال��دي��ن ال��ذي يتبعه،
فقال تعالى {لكم دينكم ول��ي دي��ن} ،فعلى
الناس أن ال جتعل من الدين إلحل��اق األذى
بأخيه اإلن��س��ان ،فعلى كل إنسان على هذه
البسيطة أن يحترم إنسانية اإلن��س��ان وأن
يلتزم كل منا ما أنزله الله من تكرمي بني آدم.
وأض���اف :التغ ّير ال��ذي ن��ري��ده ،تغ ّير في
ال��س��ل��وك وت��غ�� ّي��ر ف��ي األخ��ل��اق ،وت��غ�� ّي��ر في
التعامل ،وتغ ّير في حسن اجلوار ،وتغ ّير في
احلفاظ على حقوق كل إنسان ،وعدم إحلاق
األذى ب��أي إن��س��ان م��ن أج��ل معتقده ودينه
وعبادته ومذهبه .ولكي نغ ّير ذلك علينا أن
نلتزم مبا جاء به الرسل عليهم السالم ،وما
جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ال��ذي ق��ال« :ال ف��رق بني عربي أو اعجمي أو
أسود وأبيض إال بالتقوى» أي مبدى ُقرب كل
منا الى الله ومدى التزام كل منا مبا رسمه
لنا الرسل عليهم السالم وما رسمه لنا سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم.
وال يسعني في نهاية عام هجري وبداية
عام جديد إال أن نعزّي أهالى الشهداء وأن
ندعو للجرحي بالشفاء ،وللمنكوبني أن يرفع
عنهم األذى وي��ع��ودوا ال��ى دي��اره��م آمنني،
يتحملوا مسؤولياتهم
وعلى املسؤولني أن
ّ
إذا كانوا يتمتعون بحس الضمير وحسن

اإلدارة ،وأن ي��ت��خ�� ّل��وا ع��ن ك��ب��ري��ائ��ه��م وأن
يشعروا بألم ال��ن��اس وال ب��د انهم سيقفون
أم���ام خالقهم وم��ح��اس��ب��ون {وق �ف��وه��م انهم
مسؤولون}.

بداية ق��ال مفتي بعلبك  -الهرمل الشيخ
خالد الصلح:
هجري جدي ٌد ُيقبل علينا نسأل الله
ع��ا ٌم
ٌ
ج ّ
���ل ج�لال��ه أن يحمل ف��ي ط�� ّي��ات��ه السكينة
والطمأنينة.
تأتي هذه املناسبة في هذا الوقت العصيب
الذي من ُّر به ،لنستذكر هجرة خير خلق الله
بكر رضي الله
 #مع صديقه الص ّديق أبي ٍ
عنه.
فليكن قدوتنا في صبره واحتسابه ورضاه
راض عنه «إن لم يكن َ
غضب
بك
طاملا أن الله ٍ
ٌ
علي فال ُأبالي».
َّ
اً
ٍ
ٍ
وفتنة
كثيرة
بهموم
مثقل
يأتي
هذا العام
ٍ
نسأل الله السالمة منها ،الفساد طغى وع َّم
البالد ،والسرقة والنهب والقتل وكل اجلرائم
التي ما ح َّلت علينا إال ب ُبعدنا عن رب العاملني:

{وم��ا أصابكم م��ن ُم ٍ
صيبة فبما كسبت أيديكم

صنع ليفتك
ويعفو ع��ن كثير} ووب���ا ٌء ف��تّ��اك ُ
ٍ
سياسات تض ُّر وال تنفع!
بالبشر ويخدم
مت��� ُّر ه���ذه ال���ذك���رى وق���د اش���ت��� ّدت علينا
النكبات وكثرة املؤامرات وعصفت احلرائق
واالنفجارات في شتى أنحاء املعمورة.
ْ
فلنعش هذا العام مببدأ التغيير{ :إنَّ الله
غيروا ما بأنفسهم}.
غي ُر ما ٍ
بقوم حتى ُي ِّ
ال ُي ِّ
ونتمسك بكتابه،
فلنعد إل��ى الله تعالى
ّ
ف��ف��ي��ه ش��رع��ن��ا احل��ن��ي��ف ال����ذي ب�َّي�نَّ احلالل
واحلرام لنعيش باستقرار وطمأنينة.
ف��ل��ت��ك��ن ه����ذه ال��س��ن��ة ه��ج��رت��ن��ا إل����ى الله
ورسوله وليس إل��ى ُدنيا ُنصيبها! هي دار
ابتالء واختبار نرجو الله أن ُنقبل وال ُيضرب
بأعمالنا على وجوهنا يوم العرض عليه.
الل َه نسأل أن ُيف ِّرج عنا الكربات وما نزل
بساحتنا م��ن ب�لاء ووب���اء ويكشف السوء
والفحشاء ويلطف بنا و ُيعيننا على التغيير
الذي ندخل به اجل َّنة إن شاء الله تعالى.

دلي

أم��ا مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي
الشيخ حسن دلي فقال:
ي��ط ُّ
��ل ع��ل��ي��ن��ا ع���ام ه��ج��ري وب���ي���روت تأنّ
م��ن ج��راح��ات ق��د أصابتها ،سقط الشهداء
واجل��رح��ى ب���اآلالف وب��ي��وت ه�� ّدم��ت وشعب
أصبح بال مأوى ودولة ال تعلم بوجود خطر
محقق ال��وق��وع وقنبلة ك��أن��ه��ا قنبلة ذرية

يف رحاب الهجرة
د .وجيه فانو�س*
بيروت اخلير والفرح،
ِمن
َ
ِ
��روت ُ
والعزَّة
احل��ر َّي��ة وال��ك��رام��ة
ِم��ن ب��ي َ
والعطاء،
اإلس���ل��ام واح���ت���را َم
ب���ي���روت ِع������ َّز َة
ِم����ن
َ
ِ
ِ
احلضارات
واالنفتاح اخل ِّي ِر على
��ان،
األدي ِ
َ
ِ
قافات،
وال َّث
��روت العروبة واإلل��ت��زام املخ ِلص
ِم��ن ب��ي َ
بقضاياها،
��روت اجل��ري��ح��ة ال��ي��و َم؛ ب��ي�� َد أ َّنها
ِم��ن ب��ي َ
بيروت التي تأبى َّ
اإلنكسار
الضي َم وترفض
َ
َ
وتشرئب أبد ًا إلى التَّعالي َ
اآلالم ناظر ًة
فوق
ّ
ِ
إلى ِ
اهض
املشرق باحلر َّي ِة
الغد
والعدلِ وال َّن ِ
ِ
َ
ِ
بالكرامة والبذلِ والعطاء.
ِ
بيروت ِ
إذاعة «صوت
وع ْب َر أثير
ِمن
َ
هذهَ ،
ال��ع��رب» ِم��ن القاهرة؛ أت��ق�� َّد ُم منكم جميع ًا،
اإلسالمي»
قافي
ِّ
بصفتي رئيس ًا لـ «املركز ال َّث ِّ
َ
درب
���اق
ف
ور
�ل�ام،
في لبنان ،أخ��و ًة في اإلس ِ
ٍ
ِ
ِ
بأطيب التَّهاني
العروبة الغ َّراء،
مسيرة
في
ِ
الس ِ
ِ
ِ
ملناسبة حلولِ
اجلديدة،
نة الهجر َّي ِة
َّ
ِ
ِ
ِ
لهجرة رس��ولِ
محم ٍد #
الله
سنة 1442
َّ
مسقط ِ
ِ
ِ
طفولت ِه ومرت َِع
وملعب
رأس ِ���ه
ِم��ن
ِ
ِ
«يثرب»؛
دعوت ِه «مكَّ ة» ،إلى
ومنطلق
صبا ُه
ِ
َ
��ون ال��ل ِ��ه ورع��اي��ت��هَ ،و ِه َّم ِة
التي ص���ارت ،ب��ع ِ
ِ
العز ِْم
الكرمي وتضا ُف ِر
رسو ِل ِه
جهود أولي َ
ِ
اإلس�لام ،و«املدين َة
الصحابة ،عاصم َة
ِمن َّ
ِ
املنورةَ» أبد ال َّدهر.
َّ
اليو ُم ،هو ال ِّذكرى ال َّثاني ُة واألربعون بع َد
املئة ال َّر ِ
ِ
ِ
ِ
هجرة
سنني
األولِ ِ ،من
ابعة
واأللف َّ
ِ
ِ
اس وجهلِ
سوء
األكرمِ ،من
بي
تفكير ال َّن ِ
ِ
ِ
ال َّن ِّ
ِ
ِ
رحاب
معتقداتهِ م ،إل��ى
���ؤس
نفوسهِ م و ُب ِ
ِ
بتوحيد ِ
ِ
ال َّد ِ
ِ
الله،
والكرامة
اخلير
عوة إلى
ِ
ور ْف ِ��ع راي�� َة ِّ
اإلسالم
حق
ِ
سبحا َن ُه وتعالىَ ،
خ َّفاق ًة.
اليو ُم ،هو يو ُم ال َّد ِ
االنتصار على
عوة ،إلى
ِ
مواقيت الصالة
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ويسألونك في الدين

ُّ
وبيروت مظلوم ٌة؛ واليو ُم ،هو يو ُم
لم،
َ
الظ ِ
وبيروت بائس ٌة؛ واليو ُم ،هو
البؤس،
رفض
ِ
ِ
َ
��ان والعملِ
ي��و ُم
��ور اإلمي ِ
نشر ن ِ
السعي إلى ِ
ِّ
��ات ِ
إشهار إش��راق ِ
سمو
وإظهار
لم
على
ِ
ِ
ِّ
الع ِ
ِ
��ب ُم ْظ ِل َم ٌة
املعرفة ،وب��ي َ
��روت تكتنفها ُس ُ
��ح ُ
ُم ْع ِت َم ٌة ومستب َّد ٌة ِ
غاشم ُة.
بيروت التي أح َّبتكُم
أناديكم ،جميع ًاِ ،من
َ
وتحُ ِ ُّب ُكم وستبقى على ُح ِّب ُكم ،لتقفوا إلى
ِ
وناسها ،لتنصروا ح َّق ُهم في
جانب أه ِلها
ِ
الس ِ
ِ
ِ
الكرمي
العيش
املعطاء وفي
امية
ِ
احلياة َّ
ِ
ال��ف�� َّي��اض ،وه��م ي��ص��ارع��ون ه��ذه العاصف َة
العاتي َة الهوجا َء التي ما انفكَّ ت تحُ ِ ُ
يق بهم.
أه��ت ُ
��ف ب��ك ِّ��ل واح ٍ
����د ِم��ن��كُ��م ،أ َّن���� ُه سيكون
بخطر ،طاملا بيروت ُ
أعاصير
عني
ِ
تقف في ِ
ٍ
بيروت
��اس
ِ
َ
اخلطر؛ ولنتذكَّ ر جميع ًا ،أنّ ن َ
���اط؛ وم��ا ُ
ليسوا س��وى أه َ��ل َرب ٍ
عيش ُهم على
ِ
ِّ
ساح ِلها ،إ َّال ِف��ع َ��ل ُم��راب��ط ٍ��ة ل�� ُن��ص ِ
احلق
��رة
ِ
ِ
وال��� َّذ ِ
اإلنسان
وحماية
ين
عن
ِ
بيضة ال ِّد ِ
ود ِ
ِ
ِمن ُّ
واالستغالل.
والع َس ِف
لم
َ
الظ ِ
ِّ
احل���ق ،وأدعوكم،
��روت
أح�� ِّي��ي��كُ��م ِم��ن ب��ي َ
ِّ
ومع أخواني
باسم
احلق ،أنْ تنتصروا معي َ
ِ
ِ
ِ
ِّ
بأخالق
والعز َِّة،
والكرامة
للحق
وأخواتي
ِ
اإلسالم وهَ ْد ِي رسولِ
اإلسالم.
ِ
ِ
بيروت اخلير،
ِمنْ
َ
بيروت حَ
امل َّبة،
ِمنْ
َ
بيروت ال ِّريادة،
ِمنْ
َ
بيروت ،التي ستبقى حضن ًا دافئ ًا ِّ
لكل
ن
ِم
َ
ِ
وجودها وعطاءاتها،
ُمح ِّبيها وقادري
���و العلي ُم اخلبي ُر
ُ
أض���رع إل��ى ال��ل ِ��ه ،وه َ
وال�� َّرح��م��نُ ال�� َّرح��ي�� ُم ،أنْ ي��ك��ونَ تالقينا في
السنة الهجر َّي ِة ،1442
هذا
اليوم َّ
األولِ ِمن َّ
ِ
اخل��ي��ر ،ودع����و ًة إل���ى َ
اخل ْي ِر،
ت�لاق��ي�� ًا ع��ل��ى
ِ
اخل ْي ِر؛ وك ُُّل َ
وسعي ًا إلى َ
اخل ْي ِر سيكونُ لنا
َ
��إذن ِ
بيروت
وبكُم ،في
جميع ًا ،ب ِ
َ
اللهَ ،م َعكُم ِ
َ
اخل ْير.
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سبيتي

أما الشيخ يوسف سبيتي عضو املكتب
الشرعي ف��ي مكتب ال��ع�ّل�اّ م��ة الس ّيد محمد
حسني فضل الله فقال :إن التغيير في بداية
ال��ع��ام الهجري يجب أن يكون على جميع
املستويات سواء الشخصية أو السياسية،
ف��ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ش��خ��ص��ي امل��ط��ل��وب من
صح
كل إنسان مسلم وعاقل أن يقوم ،إذا
ّ
التعبير ،بجردة حساب عن العام املاضي،
وي��راج��ع األم���ور ال��ت��ي ارتكبها ،أي��ن أخطأ
وأين أصاب ،أين فشل وأين جنح ،فاألخطاء
يع ّدل فيها وال يكررها ،إذ جاء في احلديث
الشريف عن اإلمام علي رضي الله عنه «من
ت��س��اوى ي��وم��اه فهو م��غ��ب��ون» .وه���ذا األمر
يتطلب إرادة ،والله سبحانه وتعالى قال في
يغيروا ما
يغير الله ما بقوم حتى ّ
كتابه العزيز {ال ّ
بأنفسهم} فليكن منطلق التصحيح من خالل
تغيير نفوسنا ،فالقدرة على التغيير قائمة
ليست بالسن فقط ب��ل ب����اإلرادة والعزمية
أيض ًا.
وع��ل��ى امل��س��ت��وى السياسي م���اذا أقول؟!
مسكني هذا الشعب اللبناني هو شعب عظيم
يستحق احل��ي��اة وي��س��ت��ح��ق سلطة أفضل
وقيادة أفضل ،قيادة تتعامل معه على انه
بشر ليس مج ّرد رق��م انتخابي أو ج��زء من
مجموعة تتبع للزعيم الفالني أو الزعيم
العالني ،وما حصل في املرفأ لألسف شيء
مذهل ال يص ّدقه عقل وال في أي منطق ومن
غير املعقول أن يصل الفساد واالهمال إلى
ه���ذا امل��س��ت��وى م��ن اإلج����رام وال��ق��ت��ل ،فهذه
ج��رمي��ة واجل���رمي���ة األك��ب��ر ال��ت��ي ارتكبتها
السلطة عندما ذهبت إلى عادتها السيئة عدم
التنازل عن املناصب وك��أن شيئ ًا لم يحدث،
واد والشعب في ٍ
السلطة في ٍ
واد آخر.
وأمتنى أن يكون العام الهجري اجلديد
بداية ل��والدة حكومة جديدة ،أن حتمل على
م��ح��م��ل اجل���د ه��م��وم ال��� ّن���اس ،وي��ج��ب على
احلكومة اجلديدة ومن خلفها من قوى األمر
ال��واق��ع أن يتعاملوا باحترام أكثر للشعب
اللبناني ألنه كفى ..كفى ..كفى..

قول
(ال حول اهلل)..؟!
{ ما حكم قول« :ال حول الله»؟

ندمي جمذوب  -بريوت

 ق��ول« :ال ح��ول الله» من األلفاظاخلاطئة الشائعة في مجتمعنا على
ألسنة العوام لألسف الشديد ،نعلم
أنهم يقصدون بها قول« :ال حول وال
قوة إال بالله» ،وال قول «ال حول الله»
يقلب املعنى متاما إذ ينفي القوة عن
الله والعياذ بالله ،وبالتالي هو خطأ
كبير ولذا فإن الواجب أن تُع َّدل على
الوجه الصحيح فال نقول إال« :ال حول
وال قوة إال بالله» والله أعلم.

فتاوي شرعية بإشراف :
نخبة من العلماء

اإلسالمي»
قافي
ِّ
* رئيس «املركز ال َّث ِّ
الظهر 41 :د� 12س..

الع�صر 22 :د� 4س..

املغرب 25 :د� 7س..

الع�شاء 48 :د� 8س..

ثقافة
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كلمات

ت�صح ٌر
كفى ّ
يا �أوادم!..
ال ي � � ��زال م � �س� ��ؤول� ��ون ال
�س��أل��ون وحتى ال ُي ْس َألون،
َي� ْ
ي��دوس��ون ك��رام��ة الشعب من
أج ��ل م�ن�ص��ب أو ح�ف�ن��ة من
الدوالرات.
اس �ت��ذوق��وا ط�ع��م الدناوة
واإلن � �ح � �ط� ��اط واستهينوا
بالذمم .ارتضوا املذلة واللؤم
وم ��ا إل �ي �ه �م��ا .وج � ��دوا حتى
الساعة َمن رضي بأن ّ
يبخر
األص �ن��ام وميدحها ف��ي حني
ان املدح في بالد النّاس من
سقط الشيم!
سياساتهم ال تزال تنبثق،
بعكس املصطلح في اللغات
األجنبية ،من فعل ترويض كل
حي.
كائن ّ
وخطيئة الغفلة أو املصلحة
اآلن �ي��ة ،معصية كاالرتكاب،
ح��ت��ى ع��ب��ر ب��ع��ض األقنية
اإلعالمية املغرِ َ
ضة واملر َت َهنة.
فمتى يستيقظ النائمون أو
«امل� �ت� �ن ��اوم ��ون»؟ ه ��ل ُضرب
ق �ل �ب �ه��م؟ ه ��ل ب �ع��ض شعبنا
م��رج��ئ خ�لاص��ه؟ امل��رج��ئ ال
ي��ؤم��ن ب�ن�ج��ات��ه ال��ي��وم ،وهذا
كف ٌر ،فهل ترانا نفرغ الزمان
احل��اض��ر م��ن وج��ه الله فيما
نتح ّدث باسمه؟
حسبنا ن�ح��ن اجلامعيني
وس��ائ��ر الشرفاء العقالء ان
االرش � ��اد وال �ت��وج �ي��ه والقلم
امل�ب��دع النزيه ه��ي م��ا نشكو
إليه هموم ال� ّن��اس .علينا أن
نثور كالبركان نقذف بحممنا،
ألن نذرنا للجهاد ال نرهب فيه
أي خطب.
َّ
ال �ك��ذب حت � ّك��م ف��ي معظم
«ال� �ك� �ب ��ار» ق �ب��ل «الصغار»
ف��راح��وا يلهثون وراء املال
احل ��رام وتسنّم امل��رات��ب ولو
تب ّينت جوفاء رع�ن��اء .أغلقوا
على أنفسهم بعدما أوصدوا
الباب .يح ّدق أحدهم باآلخر
ف�ي�ج� ّ�س��دون ق��ول الفيلسوف
الوجودي سارتر «اآلخ��ر هو
اجلحيم» ،ولكنهم ينسون ان
االخ �ت �ن��اق زاح���ف ال محالة
وس � �ي� ��ودي ب��اجل��م��ي��ع ،وقد
يصيبهم قبل سواهم أو دون
سواهم فننساهم كما ننسى
الكابوس!
وها هم قد التأموا البارحة
رغم أنفهم أمام رئيس أجنبي
يصغرهم س ّن ًا ليملي عليهم
ب��دي �ه �ي��ات ال �ع �م��ل الوطني
العام.
ف �ك �ف��ى اس� �ت� �ل ��ذاذ بالدم
وان � �ت � �ف� ��اخ ط ��وائ� �ف ��ي وقهر
لإلنسان الطيب الوديع حتى
العدم الوجودي بل الكياني!
هل تراهم ينعتقون أخير ًا
تصحرهم الذهني الذي
من
ّ
أف �ض��ى ق �ب��ل س� ��واه إل ��ى ما
نحن فيه م��ن نكبة إنسانية
وبيئية َّ
قل نظيرها؟!!

د .جهاد نعمان
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لبنـــــــــــان
غادة نزار �شقري
ل���������ب���������ن���������ان ي��������������ا د ّرة ال��������������ش��������������رق ي��������������ا أج������������م������������ل ال���������ب���������ل���������دان
إن����������ه����������ض وان������������ف������������ض ع��������ن��������ك ث��������ق��������ل األوج����������������������������اع واحل������������رم������������ان
دم�������������������������روك ش�������������رذم�������������وك ب������ح������ج������ة األدي������������������ان
وط���������ن���������ي ح������ب������ي������ب������ي ّ
ّ
���������ج���������روا ش�����ب�����اب�����ك ح������ط������م������وا اق�������ت�������ص�������ادك دون خ����������وف وال إمي��������ان
ه ّ
ت����ق����اس����م����وا أراض�������ي�������ك ت����ه����اف����ت����وا ع����ل����ی ع����اص����م����ت����ك وج�����ب�����ال�����ك وال�������ودي�������ان
ق���ط���ع���وا أش������ج������ارك ق���ط���ف���وا ث�����م�����ارك ول������م ي����رح����م����وك وأن��������ت أج����م����ل بستان
س����ب����ح����ان����ك خ�����ال�����ق�����ي ي�������ا ذا اجل�����ل�����ال واالك�����������������رام ي�������ا رح������ي������م ي�������ا رح����م����ن
إل�������ط�������ف ب�������ع�������ب�������ادك وال حت������رم������ن������ا ب������ل������دن������ا ج������ن������ة خ���������ل��������� ُدك ال�������ري�������ان
ن�������ع�������م وط��������ن��������ي امل�����������رس�����������وم ك�������أج�������م�������ل ل��������وح��������ة م����������ن أروع ف�����ن�����ان
ال ت�����ب ِ
�����ك ال ت���س���ت���س���ل���م وان������ه������ض وك������اب������ر ك����م����ا ك����ن����ت ع����ل����ى م�������� ِّر ال�����زم�����ان
م����ن����ذ ت�����اري�����خ�����ك ال�����غ�����اب�����ر مت����������� ّردت وان�����ت�����ص�����رت ع����ل����ى ك������ل م���س���ت���ع���م���ر ف����ان
������وس������ل ال������ى ت�����راب�����ك وج����م����ال����ك وع���اص���م���ت���ك ي�����ا أج����م����ل األوط��������ان
أرج���������وك أت ّ
ال ت��ق��ب��ل وال ت���رح���م ك����ل م����ن ح������اول أن ي��ت��ق��اس��م��ك وك����أن����ك ق��ط��ع��ة م����ن األج���ب���ان
ك���ل س��ي��اس��ي وك����ل زع���ي���م ي���ح���اول ن��ه��ش��ك وه����و ي��ت��ن��اس��ى ان����ك م���ن أج���م���ل األوط�����ان
ف���ي���ا رب�����ي وي�����ا خ���ال���ق���ي ال حت���رم���ن���ا رخ������اء ال���ع���ي���ش وال����س����ع����ادة ف����ي أرض لبنان
تكوينه رائ���ع جباله شامخة وعاصمته د ّرة ال��ش��رق�ين ف�لا تقسوا علينا باحلرمان
أي�����ه�����ا ال����ل����ب����ن����ان����ي����ون م���س���ي���ح���ي م����س����ل����م ع����ل����ى م�������� ِّر ال�����ع�����ص�����ور وال������زم������ان
اق�����������رؤوا ال�����ت�����اري�����خ واجل�����������أوا ال�������ى ك����ت����ب ال�����س�����م�����اوات م�����ن إجن����ي����ل وق�������رآن
ف��ي��ا أص���ح���اب ال��ن��ف��وذ ال��ت��ف��وا ج��م��ي��ع��ا ب��ك��ل م��ذاه��ب��ك��م واط��ل��ب��وا م���ن رب��ك��م الغفران
أرج����وك����م ال حت���رم���ون���ا وط���ن���ا ي���ت���راق���ص ب���ح���ره وب������ ّره وج���ب���ال���ه ك��أج��م��ل األحل����ان
وارف��ع��وا أياديكم وأطماعكم ع��ن جنة صغيرة حماها امل��ول��ى ه��ي بلدي ال��رائ��ع لبنان
وأخ��ي��را استشهد وأق���ول« :وي���ل ألم��ة تقسم نفسها أج���زاء وحت��س��ب ان ك��ل ج��زء أمة»
وه���ذا ل��ي��س ق��ول��ي ب��ل ه��و حت��ذي��ر م��ن��ذ ال��ت��اري��خ وه���و ألدي��ب��ن��ا ج��ب��ران خليل جبران
عشتم وعاش لبنان

منوعات

�سجني �سابق يتناول ا�ستهداف «اليونيفل»
و�إطالق ال�صواريخ اليوم على «»mtv

تستضيف قناة « »mtvواحد ًا
من أخطر املطلوبني في لبنان.
ش���اب فلسطيني اجلنسية،
سجني سابق ،اختار السير ضمن
مجموعات إرهابية خ��ارج��ة عن
القانون.
خ���رج م���ن ال��س��ج��ن ف���ي العام
 ،2018بعد إنهاء حكم بـ 11عام ًا
ف���ي ال��س��ج��ن امل���رك���زي برومية،
ويتحدث
ب����ـ 28م��ل��ف�� ًا ق��ض��ائ��ي�� ًا.
ّ
للم ّرة األولى أمام كاميرا برنامج
«عاطل عن احلر ّية» ،عن مسيرته
م��ن��ذ االن���ض���م���ام إل����ى الفصائل
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،وص��������و ً
ال إل���ى
مجموعة «فتح اإلسالم» ومرافقته
عبد الرحمن عوض ،متطرق ًا إلى
ُمعد برنامج «عاطل عن احلرية» الزميل
كيف مت توقيفه من قبل مخابرات
سمير يوسف
اجليش في العام  ،2009عندما
ّ
يتحضر للهروب إلى أوروبا.
كان
ويستعرض السجني السابق للم ّرة األول��ى التحضير لتفجيرات
استهدفت قوات الطوارىء الدولية «اليونيفل» العاملة في جنوب لبنان
وإطالق الصواريخ على األراضي الفلسطينية احملتلة.
يتحدث عنها السجني
مسيرة إرهابية حافلة وضخمة هزّت لبنان
ّ
السابق.
وفي احللقة مقابالت مع الزميل هيثم زعيتر ،ووكيلة الدفاع عن
السجني السابق احملامية هال حمزة.
هذا ما تتناوله حلقة برنامج «عاطل عن احلرية» على شاشة قناة
« ،»mtvالساعة  9:40من مساء اليوم (اخلميس) ،من إعداد وتقدمي:
سمير يوسف ،وإخراج :كارل حداد.
ي��ؤدي دور البطولة :محمد عساف ،ودور اإلره��اب��ي :عبد الرحمن
عوض املم ّثل جوزيف ساسني.

بريوت قلبي
بيروت قلبي ول��ي من بحرِ ها
ُ
َم َد ٌد
األحالم فيك
ولي على شاطئ
ِ
غ ُد
�وب وروح � � ��ي في
م���ن اجل � �ن� � ِ
شواطئها
روح���ي ه �ن��اك ول �ك��ن ه��ا هنا
اجلس ُد
�روت أم� ��ي وم� �ج ��دي في
ب � �ي� � ُ
مرابعِ ها
�وت قلبي وادم��ان��ي هي
وص � ُ
األب ُد
رب هذي التي كانت مدلل ًة
يا ُّ
خراب ما له أ َم ُد
يعيث فيها
ٌ
قصوا ضفائ َرها واستقطروا
ّ
د َمها
بيروت تفتئ ُد
وعذبوها فذي
ُ
بيروت يقت ُل ُه
ولي فؤا ٌد بال
َ
حزنٌ تل ّوت ب ِه اآلهات والنك ُد
هوى
مهما
ُ
بحثت لقلبي عن ً
فأنا
والله َ
غيرك يا لبنا َن ال أج ُد
بعزم مجد أمتنا
سنستعي ُد ٍ
لها فدا ٌء جمي ُع األهلِ والول ُد
بلبنان سنعرفهم
الغادرو َن
ٍ
وأنت الزائر األس ُد
ذئاب َ
هم ُ
لن تنحني أبد ًا للشرِ يا وطني
تبقى عزيز ًا عظيم ًا أيها البل ُد

عناية اخ�ضر

انفجار املرف�أ و �آثاره النف�سية على الأطفال

ان الكارثة التي ح ّلت بالشعب اللبناني نتيجة تفجير
مرفأ بيروت تركت آثار نفسية بالغة عليه نتيجة تع ّرضه
لهذه الصدمة النفسية اجلماعية ،فلم تكن اخلسارة
واألضرار فقط جسدية ومادية بل أيض ًا نفسية من خالل
العوارض التي ظهرت علينا جميعا مثل :األرق الليلي،
القلق ،احلزن ،البكاء ،الصداع ،الشعور بأننا في مكان
وزمان آخر وأيضا الشعور بعدم االنتماء للمكان الذي
نقيم به.
تختلف عوارض ما بعد الصدمة Post Traumatic
 Stress Disorder - (PTSDم���ن ش��خ��ص آلخر
بحسب:
التحمل وتق ّبل ما
 اجلهاز العصبي وقدرته علىّ
حدث واستيعابه له بحسب اجلانب املعرفي اخلاص
بكل فرد.
 اجلهاز املناعي النفسي وقدرته على الصمود أماماألزمات وتق ّبل اخلسارة.
 الصحة النفسية :وجود اضطرابات نفسية أخرىقد تؤثر على م��دى تق ّبل الكارثة وال��ع��وارض التي قد
تنتج عنها.
ان اجلانب املعرفي يساعد كثيرا على التخفيف من
قوة الصدمة ألننا إذا كنا نتحدث عن أي راشد أو مسن
في لبنان فهو يعرف ما هي احلرب (ألنه عاشها سابق ًا)
ويعرف كيف هي أص��وات دوي االنفجارات وقد يكون
بصدد ال��ق��راءة ع��ن توتر ال��وض��ع األم��ن��ي املستمر في
لبنان واملتابعة اليومية لألخبار .لهذا السبب اجلانب
املعرفي ج��دا مهم ويلعب دورا كبيرا في طريقة تل ّقي
الصدمة ،وهذا ما يجعل األمر أكثر صعوبة على األطفال
وم��ا تع ّرضوا له أثناء الكارثة وس ّبب لهم العديد من
أعراض ما بعد الصدمة والتي تختلف أيضا بني طفل
وآخ��ر بحسب النقاط التي ذكرتها أع�لاه خصوصا ان
مصطلحات احلرب والرموز اخلاصة بها ليست متوفرة
داخل اجلانب املعرفي اخلاص باألطفال.
ومن العوارض املالحظ ظهورها على األطفال حتى
اآلن منذ وقوع الكارثة:
 الشرود الذهني  -عدم التركيز. ال��ره��اب (اخل���وف الشديد) م��ن ك��ل م��ا ه��و مرتبطبالتفجير ،مثال :اخل��وف م��ن لعبة م��ا ألن��ه عند وقوع
احلادث كانت في يده.
 البكاء املستمر  -رفض النوم وحيدا في غرفته. ظ��ه��ور أع����راض نكوصية م��ث��ل ال��ت��ب��ول أو مصاالصبع والتحدث بصوت هادئ مثل الصغار جدا وال
يتناسب مع عمر الطفل.
 اللعب بالشعر  -التبول الالارادي  -األرق الليلي. األح�ل�ام املزعجة وال��ك��واب��ي��س  -اخل���وف م��ن أيص��وت غير مألوف  -اخل��وف من املنزل والتعبير عن
مشاعر الكره للمكان الذي يقيم به  -الشعور بالذنب.
 -فقدان الشهية أو فرط الشهية.

احلل وطرق املساعدة:
نصح أوال بتقدمي احلب والدعم للطفل والتعبير
 ُي َله من قبل أهله عن هذا احلب.
 يجب أن نشعر الطفل ب��األم��ان بكافة الوسائلاملمكنة ومساندته.
 معانقة الطفل كلما شعر بالقلق أو عندما يبدأبالبكاء.
 عدم منعه بتاتا من البكاء. اإلصغاء له والتحديق في عينيه أثناء فترة حتدثهمع عدم االنشغال عنه وإظهار الالمباالة.
 عدم منعه من التحدث عن املوضوع ولكن دون أيمبالغة مبا حدث.
 اإلج��اب��ة ع��ل��ى ك��ل األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي يطرحها ولكنبأسلوب يخلو من كلمات عنيفة ويتناسب مع مرحلته
العمرية.
 احملافظة على قيامه بجميع األنشطة التي كانيقوم بها قبل وقوع الكارثة.
 حمايته مم��ا تعرضه احمل��ط��ات التلفزيونية منإعالنات ومشاهد عنف تتعلق بالكارثة.
 إب��ع��اد ال��ط��ف��ل ع��ن اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل التواصلاالج��ت��م��اع��ي وم��ش��اه��دة امل��ق��اط��ع امل���ص���ورة اخلاصة
بالكارثة والتي تظهر له كيف تل ّقى اآلخرين الصدمة
وكيف كانت ر ّدات فعلهم جتاهها ،وهذا ما يتسبب في
إعادة إحياء احلدث الصدمي ويحول بينه وبني العالج
خصوصا املقاطع املصورة التي تتضمن مشاهد عنف
وبقايا جثث وأش�لاء وبقايا الدمى اخلاصة باألطفال
أيضا مكان التفجير ألنه أيضا يؤثر سلبا على صورة
اجلسد والذات لدى الطفل.

 عدم لوم الطفل أو معاقبته إذا ما أظهر سلوكياتنكوصية مثل التبول أو أي سلوك عدواني آخر.
 تشجيع الطفل على رس��م أي ف��ك��رة تخطر علىذهنه أو يفكر بها وهذا ما يساعده كثيرا على التعبير
والتفريغ االنفعالي.
 مشاركة األهل للطفل أنشطته داخل وخارج املنزلمثل النزهات واألل��ع��اب اجلماعية ومساعدة األم في
اعداد الطعام واحللويات.
 تقدير الطفل وتشجيعه على كل خطوة جيدة يقومبها.
 إعادة نظام املنزل واألثاث والديكور كما كان متاماقبل حدوث االنفجار.
 عدم مقارنة الطفل بطفل آخر انه لم يخاف ولم ِيبك
أو انه شجاع أكثر منه.
 االمتناع عن القول له انه محظوظ النه ما زال علىقيد احلياة.
 التحدث عن نقاط القوة لدى الطفل وداخل العائلة. التحدث معه بإيجابية. قراءة القصص املفيدة له قبل النوم والتي تراعيوحتترم الذكاء اخلاص به.
 ت��خ��ص��ي��ص س��اع��ة ي��وم��ي�� ًا ل���ه ل��ل��غ��ن��اء والرقصواالستماع الى املوسيقى وممارسة مهارات االسترخاء
وخلق جو مليء بالراحة واالطمئنان داخل املنزل
 االستعانة بأخصائي نفسي إذا الحظ األه��ل بأناملشكلة لدى طفلهم تتفاقم وأن األعراض تتزايد.

�سالم حممد ال�صغري
(اخصائية نفسية)

تصدر عن

العميد املؤسس

دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل

عبــد الغـنـي ســـالم

صالح سالم

عدنان غالييني

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

( 1962ـ ـ )2017
املدير االداري
املدير التجاري

ناجي حطب

يومية �سيا�سية عربية

حكايات الناس

يكتبها اليوم :م�صطفى �شريف

حرام يا بريوت
نهضت باكر ًا مع تفتّح عيون النهار..
هي صبيحة اخلامس من آب..
ُ
رغم أنّ العني لم تعرف للنوم من مطرح ..إثر ليل مشحون بالوجع على وقع
للمتوسط ..وإذ بها شمطاء تتقاذفها اجلراح..
مأساة مدينة كانت عروس َا
ّ
وترمي بأبنائها أشال ًء فوق رمال قدموس ..وضفاف احللم املسروق..
أسمع صوت ُب ٍ
كاء قريب أعرفه..
إلى صوب األن�ين حملتني أذن��اي..
ُ
وتتنهد وكأ ّنها فقدت عزيز ًا ..مكلومة من وجع
نعم إ ّنها هي تبكي بحرقة
ّ
الفراق ..وموهومة من هول ما تراه عيناها ..حتى لسانها كان ُير ّدد ما لم
فاقتربت على عجل ..ولكن في خطوات أرشق من ريشة
أفقهه بداية األمر..
ُ
نعام ..ألسبر غور ما يجري على مقربة م ّني..
كانت تقول« :حرام يا بيروت ..حرام ليه هيك صار؟ ..مني عمل هاحلرب؟
(ال تعرف أي تفاصيل عن انفجار الغدر في العنبر رقم  12مبرفأ بيروت..
فبراءة طفولتها ال تستوعب بشاعة الكبار) ..بيروت عم تبكي وأنا كمان
عم إبكي ..حرام احلرب وحرام العالم ميوتوا»..
فمضيت على عجل أحضنها ..وأكفكف دمعها الذي غسل وجهي ..حتى
ُ
انصهر دمعها بدمعي ..فقالت« :مني عمل احلرب ببيروت؟! ..مبارح قلتلي
محل ألعاب انفجر يا بابا ..بس أنا شفت كتير حرب وكتير ناس ماتوا..
وكتير في بنات عم يبكوا ويصرخوا ..وفي ماما كانت عم تقول :وينو
إبني؟»..
لم أعرف بأي كلمات أرد عليها ..لم تسعفني عباراتي ألخرج من صمتي..
وأرسم لها صورة جميلة عن مدينة كانت تعني لها ..الفرح واملرح واللعب
مع احلمائم وعرائس الطفولة ..حيث البحر صديق د ّراجتها ..ورمله ينثر
الروح في جسد اإلسفلت ..فتعدو في وسط العاصمة وقلبها الالمتناهي..
وتسب األحالم على كورنيشها ورصيف العمر املسروق..

هي وهو

{ جمانة فقيه ،حتاضر ضمن
«برنامج اح��ت��راف إدارة األع��م��ال -
امل��وس��م األول» ،بضيافة «Global
 ،»Golden Groupمباشرة
«أون�لاي��ن» ،االثنني  24اجل��اري بني
السابعة والتاسعة مساء.
تلقي فقيه الضوء على األساليب
امل���ب���ت���ك���رة إلدارة األع����م����ال خالل
األزم�����ات ،وك��ي��ف��ي��ة ال��ب��دء بتحقيق
األهداف واألحالم الكبيرة ،والتمتع
بروح ريادية مبادرة.

*****

{ الدكتور جورج شديد وبدعوة
م���ن «أرض ال����ف����رص» «land of
 »oppotrunitiesالطيونة يتحدث
ع���ن «ال����ع��ل�اج امل���ع���رف���ي السلوكي
الض����ط����راب ال��ش��خ��ص��ي��ة احلدية»
أونالين ،التاسعة من صباح السبت
 22اجل��اري .يتناول اللقاء تدريبات
عالجية لتنظيم العواطف ،اليقظة

د .ماجد منيمنه
املدير املسـؤول

طارق دملج

رئيس قسم االخراج

محمود غندور

اخلميس  20آب 2020م {  1محرم 1442هـ { السنة  { 56العدد 15883

سوريا  20ل.س  -االردن  300فلس  -قطر  3رياالت  -االمارات العربية  3دراهم  -مسقط  400بيزة ــ السعودية  3رياالت ــ العراق  300فلس ــ ليبيا  300درهم ــ مصر  2جنيه ــ الكويت  300فلس ــ البحرين  300فلس ــ اليمن  8ريال

جمانة فقيه

املدير العام

جورج شديد
ال��ذه��ن��ي��ة ،ال��ت��س��ام��ح م���ع الضيق
وال����ص����راع» ت��ط��وي��ر ال��ع�لاق��ات مع
اآلخ���ري���ن ،حت��ق��ي��ق ال���داف���ع لتجنب
املهارات غير الصحية.

*****

{ ريتا أي��وب ،تقوم بالتواصل
أونالين مباشرة عبر منصة «زوم»
ف��ي ل���ق���اءات حت��دده��ا حت��ت عنوان
«ال��ت��واص��ل الالعنفي ،حكيني ..عم
اس��م��ع��ك» ،م��ن الثامنة م��س��اء حتى
العاشرة لي ً
ال بتوقيت بيروت  ،وآخر
لقاء كان مساء أمس ،واللقاء املقبل
يتم في شهر أيلول .2020

*****

{ مؤسسة «بوابة املعرفة» تطلق
برنامج تأهيل وتوظيف اخلريجني
تدريبي ًا للعمل في شركات القطاع
اخل����اص ع��ب��ر االن���ت���رن���ت ،أونالين
ال���راب���ع���ة م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر األح����د 23
اجلاري.

الأمري هاري وميغان ماركل
يف منزلهما اجلديد يف كاليفورنيا

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

الظريف  -شارع االستقالل
خطوط مجمعة
ت 01/735745 :
فاكس 01/735749 :
ص.ب 11-2402 :ـ بيروت

{

مكاتب املناطق

طرابلس  -ت06/629401 :
مرجعيون  -ت07/835855:
البقاع ت08/ 543217 :
بعلبك ت08 / 371994 :

التوزيع

الشركة اللبنانية لتوزيع
الصحف و املطبوعات
تلفون01/361517 -01/368007 :
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نقطة و سطر

فوشيه يستنفر
السفراء لدعم
لبنان

من ينقذ اللبنانيني
من �إنهيارات الفقر..؟
ل��م ي��ك��ن اللبنانيون ب��ح��اج��ة إلى
دراسة منظمة األسكوا ليدركوا حجم
الهوة اإلقتصادية واإلجتماعية التي
سقطوا فيها ،على إيدي هذه املنظومة
السياسية الفاسدة ،والتي أوصلت
العباد والبالد إلى دوامة من األزمات
واإلفالسات.
أكثر من  ٥٥باملئة من اللبنانيني
أصبحوا حتت خط الفقر هذا العام،
بزيادة تعادل الضعف تقريب ًا ،عما كان
عليه الوضع عام  ، ٢٠١٩مبا يعني أن
ثمة  ٢,٧مليون لبناني يعيشون اليوم
على دخل ال يزيد عن  ١٤دوالر ًا ،فيما
إن��ح��درت شرائح واسعة من الطبقة
ال���وس���ط���ى إل����ى م��س��ت��وي��ات أدن����ى،
وسقطت جماعات الدخل احملدود إلى
مراتع الفقر والعوز والفاقة ،بعدما
خسرت الليرة اللبنانية أكثر من ٨٠
باملئة من قيمتها الشرائية.
إنهيار العملة الوطنية املستمر
منذ مطلع السنة احلالية ،أدى إلى
ت��راج��ع ف��ع��ال��ي��ة ال���روات���ب ،وإرتفاع
ف��اح��ش ب��أس��ع��ار امل�����واد الغذائية،
وتدحرج املشاكل املعيشية واحلياتية،
ب��ع��دم��ا ف��ش��ل��ت احل��ك��وم��ة املستقيلة
ف��ي م��ع��اجل��ة أس��ب��اب ه���ذا اإلنهيار،
وعجزت عن احلصول على مساعدات
خارجية ،بسبب فقدان الثقة بشفافية
احل��ك��م امل��ط��وق بكل أن���واع الفساد،
وال��ع��ج��ز املستمر ع��ن حتقيق احلد
األدن��ى من اإلص�لاح��ات ،ال سيما في
قطاع الكهرباء ،الذي إستنزف نصف
مديونية الدولة اللبنانية.
إنقاذ أكثرية اللبنانيني من مهاوي
الفقر ال يتم فقط عبر إنشاء صندوق
وطني للتضامن ،كما إقترحت األمينة
العامة لألسكوا روال دشتي ،بل إيض ًا
ف��ي إط��ل�اق ورش����ة إص�لاح��ي��ة جدية
وسريعة ،والعمل على إع��ادة تعومي
النظام املصرفي والعمل على حترير
ودائ�����ع ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،لتمكينهم من
مواجهة الظروف املعيشية الصعبة
ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا ال��ب��ل��د ،خ��اص��ة بعد
اإلنفجار الزلزالي في مرفأ بيروت،
وحجم التدمير الرهيب ال��ذي ضرب
أحياء عديدة في بيروت.
لن تنفع أية محاولة إلخراج لبنان
واللبنانيني م��ن دوائ���ر اإلنهيارات
املتتالية ،إذا لم تقترن بوجود حكومة
تتمتع بثقة الدول املانحة واملؤسسات
املالية الدولية ،وتعمل منذ الساعات
األولى لتشكيلها على مكافحة الفساد
بشكل ج ّدي ،ورفع الغطاء السياسي
ع��ن ال�����رؤوس ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي حتوم
حولها شبهات الصفقات واإلث���راء
غير امل��ش��روع ،وفتح صفحة جديدة
في مسار الدولة اإلصالحي ،وذلك قبل
فوات األوان ،وقبل أن يصل اإلنهيار
إل��ى قعر الهاوية األخ��ي��رة! م��ن ُينقذ
اللبنانيني من إنهيارات الفقر :حكم
رشيد وإصالحات سريعة ،أم وصاية
دولية تتولى إدارة اخلطة اإلنقاذية
املطلوبة؟

جنات «أنا في إنتظارك»
إحيا ًء لذكرى أم كلثوم

طرحت شركة «روتانا» للصوتيات واملرئيات أحدث ألبومات
املغنية املغربية جنات والذي يحمل عنوان «أنا في إنتظارك».
ويشهد األلبوم إقبالاً
ً
ملحوظا على اليوتيوب رغم مرور وقت
قليل على طرحه ،حيث حققت أغنياته أكثر من مليوني مشاهدة
في أقل من  ٤٨ساعة.
يضم أل��ب��وم «أن���ا ف��ي إن��ت��ظ��ارك»  ١١أغنية جميعها باللهجة
املصرية ،وتنوع أغنياته بني عدة أمناط حلنية ،منها الرومانسي
والدرامي واإليقاعي والطربي.
وت��ع��اون��ت ج��ن��ات فيه م��ع نخبة م��ن أه��م ال��ش��ع��راء وامللحنني
واملوسيقيني ف��ي م��ص��ر.وي��أت��ي أل��ب��وم ج��ن��ات بعد غيابها اربع
سنوات عن الساحة الفنية ويحمل عنوانه «أنا في انتظارك» اسما
مشابها الغنية كانت قد قدمتها «كوكب الشرق» السيدة ام كلثوم
بصوتها ،وألن البعض اعتقد ان جنات اع��ادت اغنية ام كلثوم
بصوتها ،نفت جنات االمر موضحة انها عندما كان عمرها ثالث
سنوات احبت اغنية ام كلثوم وغنتها في صغرها وما ان كبرت،
ظلت ذكريات تلك االغنية تالزمها وتدغدغ مشاعرها الى ان عرض
عليها الشاعر شادي نور وامللحن بالل سرور ،اغنية عنوانها «انا
في انتظارك» من توزيع هاني ربيع ،فأحبتها وغنتها واختارتها
عنوانا أللبومها لتفاؤلها باالسم ذاته ،وإحياء لذكرى أم كلثوم.
(وكاالت)

«نون»...

قبل  40عام ًا
1983/8/20

جنات

االمير هاري وزوجته ميغان ماركل في منزلهما اجلديد
انتقل األمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى منزلهما اجلديد في مدينة سانتا
باربارا الغنية املطلة على البحر قرب لوس أجنليس في والية كاليفورنيا ،على
ما أفادت وسائل إعالم أميركية .وكان دوق ودوقة ساسكس اللذان أوقفا رسميا
التزاماتهما الرسمية في العائلة امللكية البريطانية في نيسان املاضي ،يعيشان
أخيرا في لوس أجنليس مسقط رأس ميغن ماركل ،حيث تعرضا سريعا ملضايقات
من صائدي ص��ور املشاهير .وتقدم ال��زوج��ان بشكوى متهمني بعضا من هؤالء
املصورين بأنهم التقطوا من دون علمهما صورا البنهما آرتشي في حديقة املنزل.
وقال متحدث باسم الثنائي إن الزوجني «انتقال إلى املنزل العائلي اجلديد في
متوز» و»هما يقيمان حاليا هناك في حي هادئ» ،من دون اإلفصاح عن موقع املسكن
اجلديد .وأشار املتحدث إلى أن الزوجني «يأمالن في احترام ذلك ،من أجل اجليران
وأيضا من أجلهم كعائلة» .ولفتت مجلة «بيبول» وموقع «بايج سيكس» إلى أن
املنزل اجلديد يقع في سانتا باربارا على بعد حوالى  ١٥٠كيلومترا إلى الشمال من
لوس أجنليس ،حيث يعيش كثير من املشاهير األميركيني من أمثال أوبرا وينفري.
وندد األمير هاري ( ٣٥عاما) مرات عدة بالضغط اإلعالمي املمارس على الثنائي،
وهو من األسباب الرئيسية التي عزا إليها انسحابه من العائلة امللكية.
(ا.ف.ب)

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي في  87 :2020/8/18حركة
طيران و 6514راكب ًا توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط 45 :رحالت ،إقالع  42رحلة.
حركة الركاب :وصول  2495راكب ًا ،مغادرة 4014 :راكب ًا.
وترانزيت 5 :ركاب.

دروي�ش عمار:

ال�شباب اللبناين ..وحقائب ال�سفر

منذ ال��راب��ع م��ن آب  2020امل��ش��ؤوم ت��اري��خ ح��ص��ول االنفجار
الهائل ال��ذي ه� ّز العاصمة اللبنانية بيروت واملناطق احمليطة
بها ،ودمر ما دمره في املرفأ مما أدى إلى وقوع خسائر جسيمة
جد ًا في األرواح واملمتلكات وترك تداعيات خطيرة إنعكست على
اللبنانيني جميع ًا من دون استثناء مادي ًا ومعنوي ًا ونفسي ًا والذين
ما زالوا حتى اآلن يلملمون جراحهم ويبحثون بني األنقاض عمن
ال يزال مفقود ًا من احبائهم واقربائهم فيما تعذر على الكثيرين
منهم إصالح الدمار الذي حلق مبمتلكاتهم ومنازلهم ومؤسساتهم
ومتاجرهم ،كل ذلك يأتي في ظل غياب حكومة فاعلة ترعى شؤون
مواطنيها في املراحل والظروف الصعبة كالتي يعاني منها البلد
حالي ًا وعاصمته العريقة بتاريخها وأصالتها بيروت بعدما حلق
بها من خراب ودمار.
ام���ا وق���د أ ّدت ت��ل��ك ال��ن��ك��ب��ة إل���ى م���ا أ ّدت إل���ي���ه ،فاملساعي
واالتصاالت املبذولة حالي ًا تدور حول من سيعيد اعمار بيروت
ومرفأها الذي بقي حتى األمس القريب يعتبر من أهم املرافئ
في منطقة الشرق األوسط وعلى البحر املتوسط والذي سيبقى
م��ح��ور اهتمام وم��ح��ط أن��ظ��ار ك��ل محبي لبنان وس��ت الدنيا
بيروت ،لذلك فإن معظم دول العالم واحلكومات فيها املنشغلة
مبواكبة اخطار فيروس كورونا في بالدها اال انها تعمل على
إرسال املساعدات وفرق االغاثة الطبية والصحية والغذائية
إلى هذا البلد نظر ًا للمكانة املميزة التي يتمتع بها لدى معظم
دول العالم .وإن احملافظة على التاريخ والذكريات في مدينة
عريقة كبيروت كفيل بأن يجعل محبي لبنان يتسابقون النقاذه
ودعمه ومساعدته في الظروف الصعبة واملصيرية التي ُيعاني
منها حالي ًا.
وف��ي��م��ا تنشغل امل���راج���ع واجل���ه���ات امل��خ��ت��ص��ة ف��ي ل��ب��ن��ان من
م��س��ؤول�ين وف��ع��ال��ي��ات واح����زاب وت���ي���ارات س��ي��اس��ي��ة مبشاكلها
واملهاترات في ما بينها دون األخذ بعني االعتبار حجم الكارثة
يبقى امل��واط��ن اللبناني الطيب يتعلق بخيط رف��ي��ع م��ن األمل
والتفاؤل بإمكانية اخلروج من هذه األزمة ومللمة جراحه للولوج
إلى بر األم��ان في وقت قريب وذلك من خالل إيجاد السبل اآليلة
لعزل أولئك السياسيني الذين اثبتوا فش ً
ال ذريع ًا في ممارساتهم
السياسية التي لم ولن حتافظ في يوم من األيام اال على مكاسبهم
ومصاحلهم الذاتية ،مما اوصل البلد إلى ما وصل إليه حالي ًا ،من
فساد وشبه انهيار اقتصادي وسياسي وامني بكل ما للكلمة من
معنى.
ولو ُق ِّدر للمراقبني ان يواكبوا ويركزوا على حركة مطار رفيق
احلريري الدولي في بيروت جلهة الوافدين واملغادرين عبره
ه��ذه الفترة ألمكن لهم ان يتبينوا بوضوح ان ع��دد ًا كبير ًا من
اللبنانيني بدأوا بحزم حقائب السفر مع اسرهم ومعظمهم بعمر
الشباب قاصدين وجهات عديدة في العالم بهدف التفتيش عن

شباب مع حقائب
الرحيل

مستقبل يليق بهم كشباب لبناني مثقف يسعى إل��ى تأمني ما
يراه مناسب ًا لهم في اخل��ارج دون التطلع إلى ال��وراء رغم انهم
يؤكدون م��رار ًا وت��ك��رار ًا م��دى تعلقهم بهذا البلد ،اال ان اليأس
واالحباط الذي تغلغل في نفوسهم وعقولهم جعلهم يلجأون إلى
اخليار الصعب على أمل ان يعودوا في يوم من األيام إلى لبنان
ويكون املشهد مغاير ًا كلي ًا للواقع املرير الذي وصل إليه حتى
اآلن هذا البلد.
اض��ف إل��ى ك��ل ذل��ك ان م��ا يعتبره لبنان ث��روة حقيقية ميكن
االعتماد عليها واللجوء إليها في أوق��ات امللمات الصعبة أي
الطاقة االغترابية في دول االنتشار بالعالم باتت بدورها حتسب
ألف حساب ملا كانت تقدم عليه على مدى سنوات طويلة ورغم كل
احلروب واملشاكل التي عانى منها لبنان طوي ً
ال وبدأت بالتفكير
جدي ًا بعدم ارس��ال األم��وال واملساعدات املادية إلى هذا البلد ال
سيما في ضوء ما عانوا منه من إجراءات تعسفية وظاملة بحقهم
من قبل املصارف اللبنانية إذ وجدوا أنفسهم وجنى عمرهم فجأة
رهينة بأيدي بعض القيمني على ش��ؤون تلك املصارف وبينهم
عدد من السياسيني املمثلني بأعضاء مجلس إداراتها مما جعلهم
يفقدون الثقة بأولئك األشخاص واملسؤولني وباتوا يعمدون إلى
إرس��ال الدعم واملساعدات املالية إل��ى ذويهم وعائالتهم بشكل
مباشر أو عبر بعض املؤسسات التي تُعنى بهذا األمر.
ويبقى أخير ًا وليس آخر ًا ما يواجهه لبنان حالي ًا من خطر
انتشار وب��اء كورونا بشكل واس��ع وكبير
ف��ي مختلف امل��ن��اط��ق اللبنانية دون
مت��ي��ي��ز أو رح��م��ة رغ���م ك��ل التدابير
واإلج�������راءات ال��ت��ي حت����اول وزارة
الصحة العامة واجلهات الرسمية
األخ���رى وال��ب��ل��دي��ات واجلمعيات
األهلية اتخاذها للحد من انتشار
هذا الوباء اخلطير وإعادة اقفال
البلد من جديد ،وكل ذلك ال يزال
ح��ت��ى اآلن ي��راك��م األزم����ات في
ل��ب��ن��ان ال���واح���دة ت��ل��و األخرى
حتى بات السؤال الكبير الذي
ي���ط���رح ن��ف��س��ه أال وه����و م���اذا
ميكن لهذا البلد ان ينتظر في
املستقبل املنظور على صعيد
اخل��روج من أزماته املتسارعة
اق��ت��ص��ادي� ًا وس��ي��اس��ي� ًا وامني ًا
وصحي ًا أو بالتالي على صعيد
تفاقم مثل تلك األزم��ات واملشاكل
ال��ت��ي س��ت��رس��م م��ش��ه��د ًا ج���دي���د ًا لظروف
أقسى يتمنى كل محبي لبنان أن ال يصل إليها هذا البلد في
يوم من األيام.

مخطط الفتنة عاد مجدد ًا
إلى طرابلس

لم تكن طرابلس تلملم جراحها
من ج � ّراء اجلرمية التي استهدفت
امل��ص��ل�ين ف��ي ج��ام��ع ال��ن��ور وفيما
أحزان بعلبك ال تزال مستمرة على
ض��ح��اي��ا إن��ف��ج��ار س���وق اخلضار
ت��واص��ل م��خ��ط��ط ال��ف��ت��ن��ة ليصيب
عاصمة ال��ش��م��ال م��ج��دد ًا وبثقلها
ب����أح����زان ج����دي����دة .وألن اختيار
امل��خ��ط��ط ه��و دائ���م��� ًا إحل����اق األذى
ب���امل���واط���ن اآلم�������ن ،ح���ط���ت رح����ال
مسلسل التفجير أم���س بسيارة
ملغومة أم���ام مستشفى الدكتور
عبدالله البيسار ..إلخ.

قبل  25عام ًا

1995/8/20

مواجهة بني حماس
والشرطة الفلسطينية بغزة

ق����ال رئ��ي��س ش��رط��ة غ����زة غازي
اجل��ب��ال��ي أن م��دن��ي�ين وض��ب��اط أمن
فلسطينيني أص��ي��ب��وا ف��ي اشتباك
ب�ين الشرطة ومتشددين م��ن حركة
امل��ق��اوم��ة اإلس�لام��ي��ة (ح��م��اس) في
مدينة غزة أم��س .وتبادل اجلانبان
إط�لاق النار بينما أح��اط العشرات
م��ن ض��ب��اط ال��ش��رط��ة واألم���ن مبنزل
حي الشيخ رض��وان في املدينة.
في ّ
وق��ال اجلبالي أن ثمانية أو تسعة
أشخاص أصيبوا بإصابات طفيفة..
إلخ

قبل  15عام ًا
2005/8/20

االنسحاب اإلسرائيلي
من غزة ينتهي الثالثاء

أن���ه���ت ال����ق����وات اإلسرائيلية
أم�����س إخ���ل��اء  18م��س��ت��وط��ن��ة من
أص��ل  21في قطاع غ��زة ال��ذي يزوره
رئ��ي��س ال����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي أرييل
ش���ارون األس��ب��وع امل��ق��ب��ل ،فيما أكد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أن االن���س���ح���اب االس���رائ���ي���ل���ي جاء
ث���م���رة ت��ض��ح��ي��ات الفلسطينيني،
مضيف ًا انها خطوة أول��ى ،تستكمل
ف���ي ج��ن�ين وف����ي ال��ض��ف��ة الغربية
والقدس ،ويفترض أن تنتهي عملية
االخالء غد ًا الثالثاء إلخ.

