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محاوالت ليلية مكثفة النتشال التشكيلة من «براثن العقد»
عون وباسيل يحرران الرئيس املكلف ويبتعدان  ..وبري ينتظر مبادرة الحتواء صدمة العقوبات
في الـ 48ساعة فقط املقبلة ،وتطوى مهلة
االسبوعني ،التي حددها اميانويل ماكرون
الع�لان «حكومة مهمات» برئاسة مصطفى
اديب ،وفقا الحتماالت ثالثة:
 - 1إع��ل�ان احل��ك��وم��ة مب���ا ي��ن��س��ج��م مع
«وثيقة التفاهم» الشفهية املتفق عليها بني
اجلانب الفرنسي واركان الطبقة السياسية،
ال سيما املعنيني اكثر من سواهم في تظهير
احلكومة.
 - 2طلب مهلة اض��اف��ي��ة ،لتذليل العقدة
الشيعية ،التي ،على ما يبدو تتجاوز حقيبة
املالية او تسمية ال���وزراء ال��ى ما هو ابعد،
ويتعلق بالهوية السياسية للحكومة ،او

الهوية التقنية -السياسية ،وعدم القبول مبا
ميكن وصفه بحكومة اخصائيني....
 - 3اع�لان الرئيس املكلف ع��دم متكنه من
البقاء في دائ��رة امل��راوح��ة ،واج���راء ما يلزم

نقطة وسطر

عواقب تعطيل
والدة احلكومة..

�ص 8

من مشاورات للسير في االجت��اه ،ال��ذي يراه
مناسب ًا..
وعليه ،تسارعت خالل الساعات املاضية
وتيرة االت��ص��االت وامل��ش��اورات البعيدة من
اإلع�ل�ام ب�ين االط���راف السياسيني الداعمني
لتشكيل احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة ،لتذليل العقد
وجتاوز الصعوبات لتسريع عملية التشكيل
قبيل ان��ت��ه��اء امل��ه��ل��ة ال��ت��ي ح��دده��ا الرئيس
ال��ف��رن��س��ي امي��ان��وي��ل م���اك���رون ف���ي زي��ارت��ه
االخيرة الى لبنان.
وقالت مصادر متابعة لـ «اللواء» :أن تقدم ًا
حصل السيما بخصوص شكل
احلكومة واستبعاد احملاصصة،
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دوالر بريوت  7700ل.ل

�إنخفا�ض على �أبواب
نهاية الأ�سبوع
على أب���واب نهاية األس��ب��وع،
ان���خ���ف���اض ف����ي س���ع���ر ال������دوالر
مسج ً
ال  7700ليرة مبيع ًا مقابل
 8000ل���ي���رة ام����س االول ،مع
اس��ت��ق��رار ف��ي س��ع��ر ال��ش��رء على
 7500ليرة.

تتغير وعلى الفلسطينيني االلتحاق بأصدقائهم
الرئيس األميركي :املنطقة ّ

البحرين تنضم إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل
أعلن أم��س ع��ن ات��ف��اق لتطبيع
العالقات بني البحرين وإسرئيل
بعد شهر على ات��ف��اق مماثل بني
دولة اإلمارات والدولة العبرية.
وك����ان ت���رام���ب أول م���ن اع��ل��ن
االت��ف��اق عبر تغريدة على تويتر
كتب فيها أنّ البحرين وإسرائيل
توصلتا الى «اتفاق سالم» متحدثا
عن «خرق تاريخي جديد اليوم».
ويعتبر ه���ذا ال��ت��ط��ور جناحا
دب��ل��وم��اس��ي��ا مهما ع��ل��ى م��ش��ارف
ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة يتطلع من
خاللها ترامب إل��ى الفوز بوالية
ثانية.
ثم ق��ال ترامب في تصريح من
ال��ب��ي��ت األب��ي��ض «إ ّن����ه ف��ع ً
�لا ي��وم
تاريخي» .وتابع «حتصل أمور في
الشرق األوسط لم يكن أحد يتوقع
حصولها».
وأض����اف إن ال��ش��رق األوس���ط
يتغير والتوصل التفاقات سالم
إجن���از ت��اري��خ��ي ،م��ش��ي��را إل���ى أن
املنطقة كانت ف��ي فوضى عارمة
واآلن ن��ع��ي��د ب��ن��اء
الثقة مع شركائنا.
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سيول أيلول في بعلبك -الهرمل

ترامب يلقى تصفيق ًا من نائبه بنس وصهره كوشنر بعد االعالن عن االتفاق (أ ف ب)

إنفجار غامض في طهران يسبب أضرار ًا واسعة

حت ّرش أميركي مبناورات هرمز

أعلن اجليش اإلي��ران��ي أمس
ان ط��ائ��رات عسكرية أميركية
اق��ت��رب��ت م���ن م��ن��ط��ق��ة م���ن���اورات
يجريها في محيط مضيق هرمز
االس��ت��رات��ي��ج��ي ،ق��ب��ل ان تبتعد
ع��ل��ى إث����ر ت��ت��ب��ع��ه��ا م���ن ط��ائ��رة
مسيرة تابعة له.
وأورد اجل��ي��ش ع��ب��ر موقعه
االل��ك��ت��رون��ي إن «ط��ائ��رة ب��ي8-

وطائرتني مسيرتني من طراز أم
كيو 9-وآر كيو »4-دخلت مجال
الدفاعات اجلوية اإليرانية ومت
رصدها من قبل رادارات القوات
اجلوية.
وأوضح ان هذه الطائرات مت
تتبعها م��ن قبل ط��ائ��رة مسيرة
إيرانية «بعد جتاهل حتذيرات
أنظمة الدفاع اإليرانية من أجل

ترامب يف ذكرى � ١١أيلول:
ا�ستهدفنا الإرهابيني مثل �سليماين

تعهد الرئيس األميركي دونالد ترامب ،في ذك��رى هجمات 11
ّ
أيلول  ،2001باستمرار مالحقة اإلرهاب.
وق��ال ترامب في كلمة له بهذه املناسبة ،إن ضحايا الهجمات
اإلرهابية «سيلهمون األميركيني في املستقبل» ،مشدد ًا على أن
«الواليات املتحدة لن تخضع لقوى الشر واإلرهاب».
وأضاف« :استهدفنا كل من يهدد حياة األميركيني مثل قاسم
سليماني» قائد فيلق القدس باحلرس ال��ث��وري اإلي��ران��ي الذي
قضى ب��غ��ارة أميركية ق��رب مطار ب��غ��داد مطلع هذا
العام.
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االبتعاد عن منطقة املناورات».
وأش���ار ال��ى ان��ه «بعد إص��رار
املس ّيرة (االيرانية) على تتبعها،
غ�� ّي��رت (ال��ط��ائ��رات األم��ي��رك��ي��ة)
مسارها وتركت املنطقة».
وط���ائ���رة «آر ك���ي���و »4-ال��ت��ي
ت��ع��رف ب��اس��م «غ��ل��وب��ال ه���وك»،
ه��ي م��ن ال��ط��راز نفسه لطائرة
أس��ق��ط��ت��ه��ا ال���دف���اع���ات اجل��وي��ة
االي���ران���ي���ة ف���ي ح���زي���ران 2019
بعدما قالت إنها خرقت مجالها
اجلوي.
ون���ف���ت ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة
خرقها للمجال اجلوي اإليراني.
وب��������دأ اجل����ي����ش اإلي�����ران�����ي
اعتبارا من اخلميس مناورات
بحرية تستمر ثالثة أي��ام قرب
مضيق هرمز.
ون��ش��رت ال��ب��ح��ري��ة اإلي��ران��ي��ة
أم��س م��ع��دات عسكرية مص ّنعة
م��ح��ل��ي��ا ،م����ن ب��ي��ن��ه��ا غ���واص���ة
وصواريخ كروز.
وذك����ر اجل��ي��ش ع��ل��ى م��وق��ع��ه
االل����ك����ت����رون����ي أنّ
ال����غ����واص����ة ال���ت���ي

6

سفينة حربية إيرانية خالل إطالق صاروخ كروز في محيط هرمز (أ ف ب)

تركيا تواصل تصعيدها ..والليرة نزيفها

بومبيو في مهمة وساطة في املتوسط

جانب من تدريبات عسكرية للجيش التركي قرب قبرص الشمالية (أ ف ب)

أع��ل��ن��ت ت��رك��ي��ا ،أم����س ،أن��ه��ا ستنفذ م��ن��اورات
بالذخيرة احلية ف��ي ش��رق املتوسط ان��ط�لاق�� ًا من
اليوم وحتى  14اجل��اري ،في وقت يبدأ فيه وزير
اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي م��اي��ك بومبيو ال��ي��وم زي��ارة
لتركيا وقبرص بهدف التوسط خلفض التصعيد
مع اليونان ودول أوروبية أخرى.
وأف��اد بومبيو أم��س األول ب��أن زي��ارت��ه لقبرص
س��ت��أت��ي اس��ت��ك��م��اال الت���ص���االت أج���راه���ا ال��رئ��ي��س
األميركي دون��ال��د ترامب مع نظيره التركي رجب
طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس
ميتسوتاكيس.
وقال بومبيو للصحافيني من طائرته إنه «يجب
حل (النزاع) بطريقة دبلوماسية وسلمية».
وأضاف «لذلك سأعمل على هذا األمر في محاولة
للتأكد من أنني أفهم األخطار املرتبطة به من وجهة
نظر القبارصة».
وأشار بومبيو إلى دور أملانيا في السعي خلفض
التوتر .كما لعبت فرنسا دورا أساسيا في النزاع
البحري إذ دعمت بشدة اليونان وقبرص.
وقال بومبيو «نأمل بأن يكون هناك حوار حقيقي
ونأمل في أن يتم سحب العتاد العسكري ليكون من
املمكن عقد هذه احملادثات».

ووصفت تركيا أمس بـ«املنحاز» البيان الصادر
عن ق��ادة دول جنوب أوروب��ا الذين ه��ددوا بفرض
عقوبات على أنقرة.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة بعد قمة استضافها
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون اخلميس إن
«العبارات الواردة في البيان املشترك ( )...منحازة
ومنفصلة عن الواقع وتفتقد ألساس قانوني».
وأضافت« :ندعو اليونان إلى التخلي عن مطالبها
غير املشروعة واملبالغ فيها في املناطق البحرية»،
داعية دول االحتاد األوروبي لدعم مطالب اليونان
في «التخلي عن نهجها أحادي اجلانب».
كما قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية التركية
حامي أقصوي ،إنه يتعني على أثينا سحب سفنها
احلربية احمليطة بسفينة املسح التركية أوروتش
رئيس لنزع فتيل التوتر.
ي��أت��ي ه��ذا بينما سيبحث ال��ب��رمل��ان األوروب����ي،
الثالثاء املقبل ،أزمة شرق املتوسط.
م��ن ج��ه��ت��ه ن��ش��ر ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب
أردوغ������ان مقطعا م��ص��ورا ق��دمي��ا ل��ه ي��ع��ود ل��ـ20
عاما تقريبا ،يتحدى فيه من وصفهم بـ«الذئاب»
املتربصني ،موجها رس��ال��ة حت��د لهم
بأنهم لن يحققوا مرادهم.
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همس

التيار الوطني احلر خارج البازار احلكومي وبا�سيل يعلن غد ًا الت�سهيل غري املحدود

ُن����ق����ل ع����ن دب���ل���وم���اس���ي
لبناني في عاصمة أوروبية
أن ال ب���دي���ل ع����ن ال��ط��ب��ق��ة
بانت جلية تلك التساؤالت في الساعات األربع والعشرين األخيرة ،على شاكلة السياسية إال اإلمتثال في
ثمة الكثير من التقية السياسية في املقاربة احلكومية املعتمدة ،مرد تلك التقية اخلدمات التي نُسجت لتسهيل والدة احلكومة؟
التمسك ات�ص��االت م��ع اخل ��ارج ،وخصوصا م��ع ب��اري��س ،ف��ي م ��وازاة تكثيف التواصل نهاية امل��ط��اف إل��ى مبادرة
رغبة طرف حزبي ،وهو تيار «املستقبل» على وجه التحديد ،في إبقاء التداول
 -5ماذا لو قرر الثنائي الشيعي الرد على العقوبات األميركية عبر
ّ
في التشكيلة بعيدا من متناول باقي األفرقاء .الذريعة املعلنة هي حماية املولود بإحتكار تسمية وزير املال ،مبا يغ ّير في بنيان حكومة املهمات ،وإستطرادا يتهدد الداخلي لتفادي تعثر حكومة مصطفى أديب.
ماكرون ،الوحيدة اليوم..

,,

«الن�أي بالنف�س» الر ّد
الأن�سب على متنع الرئي�س املكلف
اللقاء مع التيار العوين وانتظار
جالء العا�صفة

,,

احلكومي ،املرتقب بداية األسبوع ،من أي تشويش داخلي نتيجة خطوط حمر
من هنا ومطالب من هناك ،فيما حقيقة األمر أن ثمة من يريد احلكومة اجلديدة
إنتقاما له تعويضا عما لم يستطع حتقيقه شخصيا ،ل��ذا هو يحمي امل��داوالت
برمش العني الى حني حتقق الوالدة املوعودة.
ما حصل في اليومني األخيرين نتيجة العقوبات األميركية املزدوجة على من
يعتبرهما تيار «املستقبل» صلة الوصل بينه وب�ين الثنائي الشيعي وم��ع قوى
خارجية ،أثار لدى قيادة «املستقبل» ،كما لدى نادي رؤساء احلكومات السابقني،
مروحة من عالمات اإلستفهام املعطوفة على بعض من الهلع:
 -1هل ق��ررت واشنطن تعطيل مسار املبادرة الفرنسية التي يراها مجموع
هؤالء أو يستعملونها منصة لإلنتقام من العهد ومن التيار الوطني احلر ،بإعتبار
حكومة مصطفى أدي��ب النسخة احلكومية الفضلى ال�ت��ي ل��م يستطع رئيس
«املستقبل» حتقيقها نتيجة إخراجه من السباق بالفيتو املسيحي املزدوج؟
التوجه
 -2ه��ل امل��وق��ف ال�ع��رب��ي ،واخلليجي على وج��ه التحديد ،متماهٍ م��ع
ّ
األميركي الذي ال يزال يعتبر أن حزب الله هو لب املشكلة وأن ال إستقرار لبنانيا
من دون التخلص منه؟
 -3ما السبيل الى حماية املبادرة  -وسيلة اإلنتقام -من دون إثارة املزيد من
الغضب اخلليجي الذي منع في األصل رئيس تيار «املستقبل» من حتقيق رغبته
في العودة الى رئاسة احلكومة؟
 -4م��اذا ل��و ق��رر املسته َدف م��ن العقوبات االن �ق�لاب على التفاهم ال�س� ّ�ري
احلكومي – السياسي غير املعلن ،وقلب الطاولة والعودة عن اإللتزامات وتبادل

بإجهاض املبادرة الفرنسية؟ ومن يتح ّمل املسؤولية في كل ذلك؟
-6في هذه احلال ،هل في اإلمكان متديد مهلة اخلمسة عشر يوما التي تنتهي
الثالثاء ،أم تسقط فيعتذر الرئيس املكلف في اليوم نفسه ،وتنتهي الفرصة
السانحة لإلنتقام؟
 -7م��اذا ل��و ق��رر الرئيس املكلف تنفيذ االل �ت��زام ال�ب��اري�س��ي ،فقصد رئيس
اجل�م�ه��وري��ة وأودع� ��ه م �ش��روع ح�ك��وم��ة وف �ق��ا ل�ل�م��واص�ف��ات ال�ف��رن�س�ي��ة القائمة
على امل��داورة في ال ��وزارات الرئيسة وعلى إختيار الوزراء– املفاتيح من غير
املقربني من األحزاب؟ ما الذي سيكون عليه موقف الرئيس من
احلزبيني أو حتى ّ
التشكيلة؟

الثابت الوحيد حتى اآلن أن التيار الوطني احلر يضع نفسه خارج كل هذا
البازار .وهو أبلغ املسؤولني الفرنسيني مبوقفه املس ّهل ،وأنه غير معني إطالقا
ب��أي نقاش حكومي ،س��واء رغ��ب الرئيس املكلف باللقاء أم إستمر على موقفه
املتمنّع .واتاح له قرار التسهيل ،مبا يحمل من بعد إستراتيجي ،إحباط الغاية
السياسية من احلصار الذي فُرض عليه في األسبوع األخير نتيجة منع أو متنّع
الرئيس املكلف عن التشاور معه .وتتمثل تلك الغاية برغبة محلية في إستجرار
امل��زي��د م��ن الضغط ال��دول��ي على ق �ي��ادة ال�ت�ي��ار ورئ�ي�س��ه مب��ا يتالقى م��ع مسار
العقوبات األميركية.
ومن املقرر أن يعلن رئيس التيار جبران باسيل املوقف املس ّهل بال حدود في
كلمة يوجهها قبل ظهر غد األحد ،يضمنها موقفه احلكومي الى جانب تطرقه الى
املسائل السياسية الراهنة.
وال ُيخفى أن التيار يتجه الى منح احلكومة العتيدة الثقة النيابية طاملا هي
حتمل مشروعا اصالحيا طاملا نادى به وتع ّثر نتيجة املمانعة التي واجهته بها
القوى السياسية التي ال ت��زال تعتبر اإلص�لاح إستهدافا ملكتسباتها وضربا
إلستمراريتها ،وهي التي إعتادت تغذية خزناتها عبر السطو على املال العام،
وتوسعة نفوذها م��ن خ�لال االس�ت�ن��اد ال��ى ال�ن�م��وذج االق�ت�ص��ادي واالجتماعي
ّ
الهش الذي أدخل لبنان د ّوامة قاتلة أوصلته في أقل من  3عقود الى املوت
الريعي
السريري ال��ذي يعانيه اللبنانيون راهنا ويقضي عليهم وعلى احالمهم ،تباعا
وتدرجا ،جوعا وهجرة!

عون ا�ستمع لقائد اجلي�ش و�ضباط حول و�ضع املرف�أ:
التنظيم يف مواجهة تداعيات الإنفجار حقق النتائج املرجوة

���وه رئ��ي��س اجلمهورية ميشال
ن� َّ
عون بالدور الذي قام به اجليش بعد
ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي وق��ع��ت نتيجة انفجار
املرفأ ،مؤكدا ض��رورة االستمرار في
ه��ذا العمل إلزال���ة اآلث���ار التي نتجت
ع���ن االن��ف��ج��ار وت��وف��ي��ر امل��س��اع��دات
للمتضررين وايصالها اليهم ،ومسح
األض�����رار ال��ت��ي حل��ق��ت ب��امل��رف��أ وف��ي
املناطق املجاورة ،متهيدا لبدء عملية
االعمار وترميم املنازل املتضررة قبيل
حلول فصل الشتاء .واعتبر التنظيم
ال���ذي اع��ت��م��د ف��ي م��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات
االنفجار ،حقق النتائج املرجوة منه
جلهة ال��دق��ة ف��ي التنفيذ وتغطية كل
االمكنة املتضررة وتأمني املساعدات
ال��ع��اج��ل��ة وم��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل ف��ي مرفأ
بيروت.
ك��ل�ام ال���رئ���ي���س ع����ون ج����اء خ�لال
ترؤسه اجتماعا حضره قائد اجليش
ال���ع���م���اد ج���وزي���ف ع����ون وال��ض��ب��اط
املعنيون مبتابعة االش��غ��ال في مرفأ
بيروت والبقعة احمليطة ب��ه ،وإدارة
املساعدات التي تلقاها لبنان ،وعمل
اجل��م��ع��ي��ات ،ال���ذي���ن ق���دم���وا ع��رض��ا
عما حتقق منذ وقوع االنفجار
مفصال ّ
ح��ت��ى ال���ي���وم واإلج��������راءات امل��ت��خ��ذة
والصعوبات التي تعيق العمل .وقد
تولى كل ضابط ش��رح الشق املتعلق
باملهام املوكلة اليه.

املرفأ أصبح شغا ًال بشكل
جزئي في  10آب:

اع��ل��ن ق��ائ��د ق��ط��اع امل���رف���أ العميد
ال��رك��ن ج���ان ن��ه��را ان امل��رف��أ اصبح
شغاال بشكل جزئي في  10آب ،حيث
ب��دأ اخ���راج احل��اوي��ات ،ث��م استؤنف
العمل في املنطقة احل��رة في  26آب،
وفي  28منه بدأ العمل في املدخل رقم
 .9وق��ال ان املعدل اليومي في الفترة
بني  1كانون الثاني و 4آب  2020كان
 467حاوية ،وفي الفترة بني  10آب و5
أيلول اصبح  741حاوية ،وفي الفترة
املمتدة من  10آب وحتى  5أيلول بلغ
عدد احلاويات التي انزلت في املرفأ
 19283حاوية.

العثور على نيترات
االمونيوم ...وعدد
املفقودين؟

ث���م ع����رض ق���ائ���د ف����وج ال��ه��ن��دس��ة
العقيد ال��رك��ن روج��ي��ه خ��وري ملراحل
عمليات البحث واإلن��ق��اذ ،بالتعاون
م��ع ال��ف��رق األجنبية التي قدمت الى
لبنان للمساعدة ،والتي توزعت على
قطاعات عمل متعددة ،الفتا ال��ى انه
ب��ع��د  8أي����ام ع��ل��ى وق����وع ال��ك��ارث��ة مت
ان��ت��ش��ال  24ج��ث��ة م��ن امل��وق��ع ،بينها
 9جثث لشهداء فوج اإلطفاء ،و 9من

الرئيس عون خالل لقائه قائد اجليش والضباط املعنيني باملرفأ (تصوير :داالتي ونهرا)
عمال االه���راءات في امل��رف��أ .وق��ال انه
ف��ي خ�لال عمليات البحث ف��ي املرفأ
مت ال��ع��ث��ور ع��ن��د م��دخ��ل��ه ع��ل��ى 4350
ك��ي��ل��وغ��رام��ا م��ن نيترات االمونيوم
موجودة في مستوعبات منذ العامني
 2004و ،2005فتم اتالفها في حقول
التفجير املخصصة ل��ذل��ك ،كما افيد
ع��ن وج����ود م��س��ت��وع��ب��ات ف��ي��ه��ا م��واد
قابلة لالشتعال مضى على وجودها
اك��ث��ر م��ن  15ع��ام��ا ،الف��ت��ا ال��ى ان��ه مت
ال��ك��ش��ف ع��ل��ى  143م��س��ت��وع��ب��ا فيها
م��واد قابلة لالشتعال .وذك��ر ان عدد
املفقودين حسب إف��ادات األهالي بلغ
 9اشخاص.

ثم عرض قائد فوج االشغال املستقل
العقيد الركن يوسف حيدر لعملية رفع
األنقاض في املرفأ الذي تبلغ مساحته
االجمالية مليون و 400الف متر مربع،
وبلغت املساحة املنظفة مليون متر
مربع داخل املرفأ .ومت رفع ما يعادل 15
الف طن من الردميات ،وفرز حوالي 20
طنا من البضائع.

آلية توزيع املساعدات

وع���رض م��دي��ر مكتب ق��ائ��د اجليش
العميد ال��رك��ن وس��ي��م احللبي لعملية
إدارة املساعدات اإلنسانية التي وصلت
ال��ى مطار رفيق احل��ري��ري ال��دول��ي او

رئي�س اجلمهورية مل يوقع
مر�سوم �إعفاء �ضاهر من مهامه
ل��م ي��وق��ع رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة م��ي��ش��ال ع���ون م��رس��وم إع��ف��اء امل��دي��ر
ال��ع��ام للجمارك ب��دري ضاهر م��ن وظيفته ،وط��ال��ب مببدأ امل��س��اواة مع
جميع املوظفني ،وقد أحيل املرسوم الى القصر ليقترن بتوقيع رئيس
اجلمهورية .واستند مشروع املرسوم الى قرار مجلس الوزراء في  10آب
املاضي الذي يتضمن وضع جميع املوظفني من الفئة األولى الذين تقرر
او سيتقرر توقيفهم بسبب االنفجار في مرفأ بيروت في تصرف رئيس
مجلس ال��وزراء بعد إعفائهم من وظائفهم .وأفادت معلومات ان احملقق
العدلي فادي صوان أبقى ضاهر موقوفا في سجن الريحانية لدى الشرطة
العسكرية ولم يتم نقله الى سجن مديرية اجلمارك.
ٍ
ملستند م��و ّق� ٍ�ع باسم مدير ع��ام رئ��اس��ة اجلمهورية
ومت نشر ص���ور ًة
وموجه إلى املديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ،يعيد
أنطوان شقير
َّ
األخير امللف مبوجبه إلى رئاسة احلكومة ،بعد املطالبة بـ «املساواة،
والتي اعادت املرسوم بدورها مجددا الى بعبدا.
وجاء في الرسالة أنّ تنفيذ قرار مجلس الوزراء «يتطلب ،عم ً
ال مببدأ
املساواة ،إصدار جميع املراسيم املتعلقة باملوظفني املعنيني به ،علم ًا أن
املبدأ هو براءة املشتبه بهم حتى ثبوت اإلدانة ،وأنّ املوظفني املوقوفني
عدلي ًا منقطعون حكم ًا عن القيام بوظائفهم مبوجب القوانني واألنظمة
املرعية اإلجراء ،وال ميكن بالتالي تكليفهم مبهام جديدة».

لبنانيون اقتحموا القن�صلية اللبنانية
يف باري�س اعرتا�ض ًا على امل�س�ؤولني

امل��رف��أ ،ف��ق��ال ان اجل��ي��ش ت��ول��ى إدارة
اإلغاثة الطارئة منذ اخلامس من شهر
آب تاريخ اعالن بيروت مدينة منكوبة
وف��رض حالة ال��ط��وارئ .واعتمد خطة
قامت على استالم املساعدات في املطار
وامل��رف��أ وف��رزه��ا ونقلها وتخزينها،
إضافة ال��ى توضيب حصص التغذية
وتوزيعها على املستفيدين .وذهبت
ك��م��ي��ة م���ن امل���س���اع���دات م��ب��اش��رة ال��ى
الصليب األحمر بناء على طلب املانحني.
وأش��ار ال��ى ان أن��واع املساعدات هي:
مواد غذائية ،ومواد طبية ،ومواد بناء.
ومت ارس��ال��ه��ا ال��ى امل��س��ت��ودع��ات حيث
كانت تفرز وتخزن في «مجمع البيال»
في ف��رن الشباك ،وتسلم ال��ى اجلهات
املستفيدة وفق لوائح محددة.
ثم شرح العميد الركن عماد خريش
عملية توزيع املساعدات ،فقال ان جلنة
متخصصة شكلت لهذه الغاية أهدافها
إزال��ة ال��ردم من املرفأ واألزق��ة تسهيال
لعودة املواطنني الى منازلهم ،وتوزيع
املساعدات الى املنازل مباشرة .
وتألفت اللجنة من رئيس وضابطني
م��ع��اون�ين و 6ض��ب��اط اش���رف���وا على
ع���م���ل���ي���ات ال����ت����وزي����ع ،إض����اف����ة ال���ى
مجموعات توزيع من  35جلنة يوميا،
تتألف من ضابط و 30عنصرا من كافة
الوية وافواج اجليش وقطعه الثابتة.
وبلغ مجموع احلصص الغذائية
التي وزع��ت م��ن  2020/8/12وحتى
 43125 2020/9/8ح��ص��ة غذائية
و 71625ربطة خبز ،و 36575غالون
م��اء و 6550حصة ح��ل��وي��ات ،و2000
حصة نشويات .وشملت التوزيعات
سكان كافة املناطق املتضررة في محيط
مرفأ ب��ي��روت .كما شملت املساعدات
 12ال���ف ط��ن م��ن ال��س��م��ك سلمت ال��ى
اجلمعيات التي تتعاون م��ع اجليش
وال����ى امل��س��ت��ش��ف��ات امل��ت��ض��ررة وذل���ك

لتوزيعها على االهالي .كذلك تضمنت
 2000طن من الترابة من معمل سبلني
و 4االف طن من الترابة قدمتها اجلزائر
وال����ف ط���ن م���ن اجل��ف��ص�ين خصصت
العادة اعمار املنطقة املتضررة.

عمل غرفة الطوارئ

بعد ذل��ك ،ق��دم العميد الركن سامي
احلويك تقريرا عن عمل غرفة الطوارئ
امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ت��ول��ت االش�����راف على
املهام اإلنسانية واالمنائية بالتعاون
م����ع اجل���م���ع���ي���ات وامل���ن���ظ���م���ات غ��ي��ر
احلكومية واملجتمع املدني للمنطقة
املنكوبة خ��ارج اط��ار بقعة االنفجار.
وت��أل��ف ف��ري��ق ال��ع��م��ل م��ن مسشارين
متطوعني والصليب االحمر اللبناني
واجل����ي����ش ومم���ث���ل�ي�ن ع����ن اجل���ه���ات
ال��رس��م��ي��ة .ووض��ع��ت ال��غ��رف��ة م��ب��ادئ
للعمل هي اجلودة والنزاهة والشفافية
والكفاءة .كما شرح آلية العمل وتوزعه
في املناطق املتضررة التي قسمت الى
 188منطقة .وبلغ عدد اجلمعيات التي
تعمل ضمن غرفة الطوارئ املتقدمة 42
جمعية ،وه��ن��اك جمعيات اخ���رى قيد
التسجيل.
وع������رض ال��ع��م��ي��د خ���ري���ش ل��ع��م��ل
جلنة مسح االض���رار املؤلفة م��ن 175
ضابطا و 750رقيبا و 500مهندس
مدني تطوعوا للعمل .وق��ال انه خالل
 8أي���ام م��ن ال��ع��م��ل ،مت م��س��ح 70520
وح���دة متضررة ف��ي منطقة االنفجار
وض��واح��ي��ه��ا ،م��ن بينها مستشفيات
وم���دارس ومؤسسات حكومية .ومن
امل��ف��ت��رض ان ينتهي العمل ف��ي بقية
امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة نسبيا ع��ن محيط
منطقة االنفجار ،خالل اسبوعني.
وع����������رض احل��������اض��������رون ب��ع��ض
ال��ص��ع��وب��ات اللوجستية واالداري�����ة
والعمالنية التي تواجههم واقترحوا
احللول املناسبة لها.

علق رئيس احلكومة املكلف مصطفى أديب على احلريق الذي اندلع يوم
أمس في مرفأ بيروت مغرد ًا« :حريق أمس في مرفأ بيروت ال ميكن تبريره.
احملاسبة شرط أساسي ِلعدم تكرار مثل هذه األحداث املؤملة».
وختم الرئيس املكلف «بورِ كَت جهود رجال اإلطفاء ،الدفاع املدني واجليش،
على احتوائهم احلريق والقضاء عليه».

عرض رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب ،مع املنسق اخلاص
لألمم املتحدة في لبنان يان كوبيش ،أعمال اإلغاثة واملساعدات في املنطقة
املنكوبة في بيروت.
ثم زار كوبيتش  وزير املال في حكومة تصريف األعمال غازي  ،ومت البحث
في املواضيع املالية واالقتصادية ،ال سيما أهمية التدقيق اجلنائي الذي أطلقه
الوزير وزني ممث ً
ال اجلمهورية اللبنانية مع شركة Alvarez&Marsal.
وأكّ د كوبيتش «ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ،ألن لبنان يحتاج
إلى االستقرار من أجل القيام باإلصالحات وإعادة اإلعمار».
من جهة ثانية ،غرد كوبيش عبر تويتر قائال« :شكر ًا جزي ً
ال لزمالئنا من
اليونيفيل على املساعدة التي قدموها باألمس الى الدفاع املدني واجليش
اللبناني وآخرين الذين عملوا على اخماد احلريق في مرفأ بيروت  .يبقى
السؤال األكبر  -كيف ميكن ان تبقى مواد شديدة االشتعال وغيرها من املواد
اخلطرة موجودة في املرفأ؟».

�أبو احل�سن :حكام �أ�شبه بالتماثيل البالية

أق���دم لبنانيون ف��ي العاصمة
ال��ف��رن��س��ي��ة ب��اري��س ع��ل��ى اقتحام
م���ب���ن���ى ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
وان������ت������زع������وا ص����������ورة رئ���ي���س
اجل���م���ه���وري���ة م���ي���ش���ال ع����ون ع��ن

احلائط وحطموها.
كما ألصقوا ص��ور ًا على مدخل
املبنى ل��ع��ون مذيلة ب��ع��ب��ارة «ك��ان
ي��ع��ل��م» ،ول��رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري ،وللرئيس سعد احلريري

وال��ن��ائ��ب ج��ب��ران باسيل ورئيس
«احلزب التقدمي اإلشتراكي» وليد
ج��ن��ب�لاط  وام�ي�ن ع��ام «ح���زب الله»
السيد حسن نصرالله وغيرهم من
املسؤولني وكتبوا عليها «قتلة».

يسعى موظفون سابقون
من خارج الطاقم السياسي،
إل��������ى ت���ل���م���ي���ع ص����وره����م
وح��ض��وره��م ،ع� َّ
��ل وع��س��ى،
ي��ه��ب��ط احل����ظ ع��ل��ي��ه��م ،في
الوزارة.

لغز

يحيط تكتم شديد بنتائج
م��ه��م��ة رس��م��ي��ة ،ومب��وق��ف
اجل�����ه�����ات ال����ف����اع����ل����ة م��ن
�أنطوان الأ�سمر نتائجها السلبية!

د .مازن ع .خطاب

ق ّوة الرئي�س املُكلّف يف ثباته
على خيارات اللبنان ّيني

بعد تسمية الدكتور مصطفى أديب رئيس ًا ُمك ّلف ًا تأليف
احلكومة العتيدة ،شعر اللبنان ّيون أ ّنهم أم��ام رئيس من
قماشة مختلفة عن املعهود وق��ادر على إدارة األزم��ة في
البالد ،خالف ًا للقوى السياس ّية التي تقول ما ال تفعل وترفع
الشعارات الفارغة .الاّ أنّ عمل ّية التأليف لم تتق ّدم في ّ
ظل
املشاورات التي يجريها الرئيس املُك ّلف بعيد ًا عن اإلعالم.
ويعزى ذلك الى التباين املنهجي في إدارة ملف التأليف ما
بني رئيس احلكومة املُك ّلف وغالبية األفرقاء السياسيني
سموه ،وضعف التواصل اجلاد بني الطرفني.
الذين ّ
تسعى ال��س��ل��ط��ة ال��ب��ائ��دة ال���ى اس��ت��ك��م��ال نهجها في
ومنمقة على
مسميات كاذبة
احملاصصة احلكوم ّية حتت
ّ
ّ
غ���رار «م��راع��اة حسن التمثيل» و«احل��ف��اظ على ال��ت��وازن
اللبناني» ،وه��ي ت��ري��د إع���ادة جت��رب��ة حكومة «مواجهة
ال��ت��ح� ّدي��ات» املستقيلة ،م��ع القليل م��ن امل��راع��اة للرئيس
املُك ّلف ،مغ ّلفة مبحاولة الستدراجه الى الدخول في لعبة
احملاصصة فيما ُيطالب اللبنان ّيون بحكومة حياد ّية
اختصاص في
ومستق ّلة قلب ًا وقالب ًا ،تض ّم وزراء أصحاب
ٍ
احلقائب الوزار ّية املسندة لهم.
وهناك تباين منهجي واضح في إدارة ملف التأليف ما
بني رئيس احلكومة املُك ّلف وغالبية األفرقاء السياسيني.
ف��ف��ي ح�ين ي��ص � ّر ال��رئ��ي��س املُ��ك � ّل��ف ع��ل��ى ت��أل��ي��ف حكومة
ّ
يسمي فيها الوزراء ويوزّع احلقائب
«تكنوقراط ّية»
مصغرة ّ
على القوى السياس ّية كما ُيريد لتأتي متجانسة وفاعلة،
السياس ّية التأليف احلكومي في اجتاه تأليف
تدفع القوى ّ
موسعة،
حكومة «تكنو -سياس ّية» او سياس ّية
بحجة أنّ
ّ
ّ
ال��ب�لاد تشهد حالة استثنائ ّية وت��واج��ه مل ّفات اساس ّية
وحساسة ُمعظمها له طابع سياسي .كما انّ التواصل بني
ّ
الرئيس املُك ّلف وبعض القوى السياس ّية ضعيف وشبه
م��ع��دوم ،ال س ّيما مع رئيس تكتّل «لبنان ال��ق��وي» جبران
باسيل ،علم ًا أن رئيس اجلمهورية نصحه أكثر من مرة
بالتواصل مع باسيل ولكن دون ج��دوى ،ما أث��ار استياء
األخير الذي قال بأنه «لن ُيشارك في احلكومة ولن ُيعطيها
الثقة».
حتى اللحظة يبدو رئيس احلكومة املُك ّلف منسجم ًامع
نفسه وقناعاته الى أبعد احلدود ،وهو يعمل بصمت وجهد
جتسد
السياسي من أجل تشكيل حكومة
ّ
بعيد ًا عن الصخب ّ
متطلبات املرحلة مالي ًا واقتصادي ًا ومعيشي ًا ،وك��ل ما
يس ّرب يدخل في باب التكهنات والضغوط عليه بهدف دفعه
للخروج عن صمته ،ولكنه ما زال صامد ًا ،وه��ذا ما يربك
القوى السياس ّية التي اعتادت ان تعلن األسماء احلكوم ّية
قبل صدور مراسيم تأليف احلكومة ،وهي تنتظر أن ُيعلن
الرئيس املُك ّلف عن تشكيلته حتّى تقرر كيف ستتعاطى مع
احلكومة .من هنا تزداد التوقعات عن تقدمي الرئيس املُك ّلف
تشكيلة حكوم ّية مستق ّلة مطلع األسبوع املقبل ،سيرفضها

رئيس اجلمهور ّية ،األمر الذي رمبا يؤ ّدي الى اعتكافه.
بالنتيجة ،لقد م ّر أكثر من اسبوع على التكليف في ّ
ظل
محاوالت املكو ّنات السياس ّية الرامية الى اقصاء اآلخر
ووضعها الشروط والشروط امل��ض��ا ّدة ،ما ُينذر انّ لبنان
دخل في مرحلة تصفية احلسابات السياسية على حساب
ّ
والشعب .ويبدو أنّ هناك من يريد دفع الرئيس
احلكومة
املُك ّلف نحو املشاركة في لعبة املحُ اصصة ،أو االعتذار عن
التأليف ورفع الشكوى الى الفرنسيني بهدف خلط األوراق
مصمم ًا وثابت ًا
مج ّدد ًا .وباملُقابل يبدو الرئيس املُك ّلف
ّ
على خياراته في اإلصالح واإلنقاذ ،بل يوحي سلوكه في
اللحظة ب��أ ّن��ه يسعى ال��ى استعادة هيبة ودور الرئاسة
الثالثة واحلفاظ اتفاق الطائف.
وإن كان الرئيس املُك ّلف يتعاطى مع القوى السياسية
ب��ان��ف��ت��اح وش��ف��اف� ّي��ة ف��ذل��ك ال يعني اس��ت��ع��داده للتسليم
بشروطها التعجيزية في محاولة منها لتحسني موقعها
السياسي وصو ًال إلى انتزاع موافقته على تشكيل حكومة
ّ
اخلاصة .ويبقى الرئيس املُك ّلف األقوى
تراعي مصاحلها
ّ
ط��امل��ا ه��و متمسك ب��خ��ي��ارات��ه ال��ت��ي تتالقى م��ع تطلعات
اللبنانيني ،وهي إما القبول بحكومة مستق ّلة قلب ًا وقالب ًا ،أو
االعتذار عن التأليف ،األمر الذي سيكون له تداعيات كبرى
على العهد الذي ُينازع للبقاء على قيد احلياة ،وعلى صعيد
فرض العقوبات على املسؤولني السياسيني ،فيما يستم ّر
اللبنان ّيون في دفع ال ّثمن األغلى في الوقت الضائع.

احلريري التقى زا�سبيكني مودع ًا

�أديب :املحا�سبة �شرط �أ�سا�سي
كوبيت�ش زار دياب ووزين:
لت�شكيل حكومة يف �أ�سرع وقت

ناشطات امام القنصلية اللبنانية في فرنسا

غمز

كتب أمني سر كتلة اللقاء الدميقراطي النائب ه��ادي أب��و احلسن عبر
حسابه على «تويتر» قائال« :يا سلطة احملاصصة والتسويف ،يا حكام أشبه
بالتماثيل البالية ،عيب عليكم ،أنتم غارقون بتحسني شروطكم ،والبلد غارق
بأزماته ويلتهب بني نارين ،حريق مستغرب ومستفز في املرفأ يعكس إهمالكم
من جديد ونار حتت الرماد في الشارع احملتقن ،ماذا بعد؟».

الرئيس احلريري مستقب ً
ال السفير زاسبيكني (تصوير :داالتي ونهرا)
استقبل ال��رئ��ي��س سعد احل��ري��ري
في «بيت الوسط» السفير الروسي في
لبنان ألكسندر زاسبيكني ،في حضور
مستشار الرئيس احلريري للشؤون
ال��روس��ي��ة ج���ورج ش��ع��ب��ان ،ف��ي زي��ارة

وداع���ي���ة ،ج���رى خ�لال��ه��ا اس��ت��ع��راض
آخ���ر ال��ت��ط��ورات واألوض�����اع العامة
والعالقات الثنائية بني البلدين.
كما زار زاسبيكني ،رئيس املجلس
األع��ل��ى ف��ي احل��زب ال��س��وري القومي

االجتماعي ،النائب أسعد حردان ،في
دارت���ه ،وأم��ل زاسبيكني أن «يتجاوز
لبنان التحديات التي يواجهها ،وأن
ينجح اللبنانيون ف��ي تثبيت دعائم
استقرار بلدهم مبواجهة كل األزمات».

الراعي :للت�ضامن لتحقيق احلياد الإيجابي

أم������ل ال����ب����ط����ري����رك امل�����ارون�����ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��اره ب��ط��رس ال��راع��ي
«ان متر الغيمة السوداء عن وطننا
ويتمكن الرئيس املكلف من تأليف
حكومة ط��وارئ توحي باالمل ليثق
بها الشعب اللبناني ال���ذي يعاني
ع��ل��ى مختلف امل��س��ت��وي��ات» .ودع��ا
الى «التضامن بني بعضنا البعض
لنتمكن من حتقيق احلياد االيجابي
ال��ذي يعيد للبنان تألقه ودوره في
محيطه والعالم».
كالم الراعي جاء خالل استقباله،
ف��ي ال��دمي��ان ،وف���دا م��ن ن���ادي ليونز
ب���ي���روت ي��ون��اي��ت��د  ،وأك�����د ال��وف��د
للبطريرك «أنه على مواقفه الوطنية
واط�لاق��ه م��ذك��رة احل��ي��اد ت��ؤك��د ان��ه
ب��ط��ري��رك امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة للبنان
ال��ك��ب��ي��ر ،ل��ب��ن��ان احل���ي���اد االي��ج��اب��ي
البعيد عن الصراعات والتجاذبات

االقليمية والدولية».
وال���ق���ى ع��ي��س��ى اخل������وري كلمة
ق��ال فيها :لقد أتينا طالبني بركتكم
ول��ن��ؤك��د ل��ك��م ك��ام��ل محبتنا وك��ام��ل
احترامنا لهذا الصرح الوطني الذي
يشكل الضمانة االس��اس��ي��ة للكيان
ال��ل��ب��ن��ان��ي .ان ال���ظ���روف الصعبة
التي مير بها لبنان تتطلب تضامن
كل اللبنانيني النه م��اذا ينفعهم اذا
ربحوا العالم وخسروا لبنان.
وشكر البطريرك الراعي لعيسى
اخلوري كلمته وللوفد زيارته ،وقدم
لهم كتيب مذكرة احلياد االيجابي
الذي اطلقه الشهر املاضي.
بعدها توجه ال��وف��د ال��ى الباحة
اخلارجية للصرح حيث غرسوا ارزة
عربون تقدير ووفاء لبطريرك الكيان
اللبناني.
بعدها ،استقبل البطريرك الراعي

االمني العام للجنة الوطنية للحوار
االس�لام��ي املسيحي ح���ارث شهاب
وع��رض معه مجمل التطورات على
الساحة احمللية ،ال سيما تداعيات
ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ض��رب��ت م��رف��أ بيروت
واحل����ري����ق ال���ه���ائ���ل ال������ذي ح��ص��ل
باالمس.
وأع��رب البطريرك عن أسفه وأمله
العميق «مل��ا يصيب اللبنانيني من
ويالت نتيجة االهمال» ،مكررا العزاء
الهالي الضحايا والشفاء العاجل
للجرحى.
وظهرا استقبل البطريرك املدير
ال��ع��ام للتربية ف���ادي ي���رق وع��رض
م��ع��ه ش��ؤون��ا ت��رب��وي��ة .وك���ان تأكيد
على احلرص الشديد النطالق العام
الدراسي اجلديد باقل اضرار ممكنة
وض�����رورة ات��خ��اذ ك��اف��ة االج�����راءات
الوقائية.
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القوات اللبنانية ال تغطي �أحد ًا

كرم لـ«اللواء» :طالبنا بتحقيق دويل ليكون اجلميع حتت �سقف الق�ضاء
هند �سعادة
أسقط احلريق الذي اندلع في املرفأ أمس بعد شهر و 6أيام على االنفجار الذي ه ّز العاصمة
بيروت ،ورقة التوت االخيرة عن هذه الدولة املتهالكة بشكل نهائي.
أصابع االتهام حامت من جديد حول كل االفرقاء السياسيني بفعل احلريق الذي اجمع الكثيرون
انه ليس وليد الصدفة ،وكان حلزب القوات اللبنانية نصيب من االتهامات عبر مواقع التواصل
االجتماعي.
وف��ي ه��ذا االط����ار ،ك��ان رئيس
اول
احل����زب س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع م���ن ّ
امل��ع� ّل��ق�ين ع��ل��ى احل��ري��ق ،اذ غ � ّرد
ع��ب��ر «ت���وي���ت���ر» ،ق���ائ�ل�ا :ط��امل��ا ان
ه���ذه ال���زم���رة «ال��ن��ح��س» ممسكة
بزمام األم��ور سنستفيق كل يوم
على خبر م��ش��ؤوم ج��دي��د .لكننا،
وبالرغم م��ن ك��ل شؤمهم ،باقون
ومستمرون حتى تخليص البالد
منهم».
ت��غ��ري��دة جعجع لقيت ردودا
الفتة منها رد الصحافي رياض
قبيسي ال���ذي ع � ّل��ق ق��ائ�لا « :هل
تعلم ان رئيس دائرة املستودعات
النفطية واملنطقة احل��رة (حيث
ح��ص��ل احل����ري����ق) ن���ق���وال ن��ص��ار
احمل��س��وب ع��ل��ى ال��ق��وات مستلم
من دون سند قانوني بتغطية من
بدري ضاهر وغراسيا القزي ؟ هل
تعلم انو املراقب املساعد جورج
ك��ن��ع��ان ال��ق��وات��ي اخ���د صالحية
رئيس دائ��رة النه من فريق بدري
في االدارة ؟! شكلك ال تعلم»
واضاف في تعليق آخر« :ال قلت
فاسدين وال جزمت انو مقصرين .
هيدا بيبني بالتحقيق واذا كان
في م��واد مشتعله ووي��ن .انا بس

عم خبره انو عنده جماعته وفي
منهم من فريق بدري».
«اللواء» استوضحت أمني سر
تكتل اجل��م��ه��وري��ة ال��ق��وي��ة ف��ادي
كرم عن موقف احلزب من كل هذه
االت��ه��ام��ات ،ف��ق��ال« :ع��ل��ى ك��ل من
يوجه مالحظة للقوات اللبنانية
ّ
ح���ول أدائ���ه���ا ف��ي م��راك��ز ال��دول��ة
التي تتوالها أن يعلم ان احلزب
مقصر وال
ال يغطي أي مرتكب او
ّ
يدافع عن أحد».

أمني سر تكتل
«اجلمهورية القوية»
فادي كرم

واش��������ار ال������ى أن «ب��ال��ط��ب��ع
ه��ن��اك ق��وات��ي�ين ف��ي م��راك��ز داخ��ل
يتحملوا
الدولة الذين عليهم أن
ّ
مسؤولياتهم وواج��ب��ات��ه��م أم��ام
الرأي العام ،مذك ّرا مبوقف القوات
من عبارة «كلن يعني كلون» قائال،
ن��ح��ن م��س��ت��ع��دون دائ��م��ا للمثول
أم��ام القضاء و من يبرز أن��ه غير
مدان وليس مقصرا تثبت براءته
أمام الناس ،معتبرا أن كل شخص
بريء حتى تثبت ادانته».

واذ قال :ال يحق ألي أحد توجيه
االتهامات الي شخص قبل صدور
ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي يجب
ان ت��ك��ون ج��دي��ة وغ��ي��ر م��ن��ح��ازة،
أش��ار ك��رم ال��ى أن القوات طالبت
بالتحقيق الدولي بجرمية املرفأ
وب��احل��ري��ق ال����ذي ح��ص��ل أم���س،
ان��ط�لاق��ا م��ن رغبتها ب���أن يكون
اجلميع حتت سقف القضاء.
وتابع :مطالبة القوات بتحقيق
دولي يؤكد انها ال تغطي أحدا
وتعليقا ع��ل��ى ك�ل�ام قبيسي،
اعتبر كرم أن قبيسي ليس محققا
ل��ك��ن ي��ح��ق ل��ه ال��ق��ي��ام مب��ا ي��ري��د،
وكالمي ال يأتي باطار الرد حصرا
عليه ،امنا يأتي ردا على أي اتهام
يحاول البعض توجيهه للقوات
وحت��ي��ي��ده ع��ن احل��ق��ي��ق��ة ،بهدف
حرف مساره الى مكان آخر.
وأض���������اف :ه���ن���اك م��وظ��ف��ون
ق��وات��ي��ون ف��ي ك��ل م��راف��ق ال��دول��ة
ولكن ليس ب��ال��ض��رورة أن تكون
ال���ق���وات ه��ي م��ن اوص��ل��ت��ه��م ال��ى
ه���ذه امل��راك��ز ب��ل ح��ص��ل��وا عليها
بجدارتهم او بعالقاتهم وه��ؤالء
حت����دي����دا ال مي���ث���ل���ون ال����ق����وات
اللبنانية ب��ل ميثلون أنفسهم،

إستقبل وزير االشغال العامة والنقل الدكتور ميشال جنار نائب رئيس
احلكومة وزي��رة ال��دف��اع زينة عكر في حكومة تصريف االع��م��ال ،بحضور
مدير عام النقل البري والبحري باإلنابة الدكتور احمد تامر واملستشار بيار
بعقليني.
وجرى خالل اللقاء التداول في تداعيات احلريق الذي وقع امس في مرفأ
بيروت ،اضافة الى الوضع الراهن واملستجد في البالد ،وااللية التي ستقوم
بها الوزارة في مجال السالمة العامة.
وشكر جنار اجليش اللبناني ورج��ال اإلطفاء والدفاع املدني في اخماد
النيران.

ار�سالن تر�أ�س «الدميوقراطي اللبناين»:
حلكومة منتجة توقف الإنهيار

ت��رأس رئيس احل��زب النائب ط�لال أرس�لان في خلدة ااإلجتماع ال��دوري
للمجلس السياسي في احل��زب «الدميوقراطي اللبناني»  ،وج��رى عرض
للتطورات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية على الساحة احمللية.
«واستهل املجلس السياسي اجتماعه بالوقوف دقيقة صمت عن روح
الشيخ صالح العريضي مبناسبة الذكرى الثانية عشرة الستشهاده ،وعن روح
جميع شهداء مرفأ بيروت .وبحث املجتمعون في التطورات احلاصلة على
صعيد تشكيل احلكومة ،معتبرين أن األولوية اليوم هي حلكومة متجانسة
منتجة تقوم باإلصالحات املطلوبة لوقف اإلنهيار احلاصل في البالد.
وت��ط��رق املجلس إل��ى احل��ري��ق ال��ذي نشب ف��ي مرفأ ب��ي��روت ،وش��دد على
ض��رورة كشف أسبابه واإلستخفاف احلاصل ال��ذي أدى إلى نشوب حريق
في مكان أمني وقع فيه انفجار دموي هو أحد أقوى اإلنفجارات غير النووية
في العالم .ودعا القضاء املختص التخاذ خطوات سريعة تظهر كل متورط
ومسؤول عما حصل في  4آب وفي  10أيلول.
وق��رر املجلس تأجيل امل��ؤمت��ر ال��ع��ام للحزب ،نتيجة ال��ظ��روف الصحية
املستجدة ،حيث سيحدد تاريخه في األشهر األولى من العام املقبل  ،2021بعد
االنتهاء من فترة التعبئة العامة املتخذة من قبل السلطات الرسمية».

قا�سم :نرف�ض حكومة م�ستقلني
والعقوبات الأمريكية اعتداء مو�صوف

اكد نائب االمني العام حلزب الله الشيخ نعيم قاسم ان «العقوبات االميركية
اعتداء موصوف ومحاولة فاشلة لتركيع لبنان وتغيير مساره السياسي».
وقال في مقابلة مع قناة «آر تي» الروسية إن «العقوبات االميركية تهدف
لتغيير امل��ع��ادل��ة السياسية ف��ي ل��ب��ن��ان» ،وت��اب��ع «عندما عجزت اميركا عن
االستفادة من العمالء جل��أت ال��ى سياسة العقوبات» ،واض��اف «عليهم ان
يعرفوا ان العقوبات على أي شخصية او كيان في لبنان لن تغير من سياسة
الشعب اللبناني بتحرير ارضه».
ولفت الشيخ قاسم الى ان «السياسة االميركية تهدف البقاء لبنان حتت
الضغط» ،واوضح انه «عندما وافق االميركيون على املبادرة الفرنسية كان
بهدف منع االنهيار» ،وتابع «من غير املتوقع ان تتم املوافقة االميركية على
هذه املبادرة اذا حتولت الى مسار سياسي» ،واضاف «قد جند في حلظة ما ان
املبادرة الفرنسية قد تعرقلت بسبب الضغط االميركي».
وفي الشأن الداخلي اللبناني ،أكد الشيخ قاسم على «رفض حزب الله ان
تكون احلكومة املقبلة من املستقلني».
وقال الشيخ قاسم «سبق ان متت جتربة حكومة التكنوقراط وتبني انها
بحاجة الى دعم سياسي لتقويتها» ،وتابع «نحن مع حكومة جتمع اكبر قدر
ممكن من القوى السياسية في لبنان وان تكون مطعمة بالسياسة والتكنوقراط
او االختصاص» ،وأوضح «لكن الشكل التفصيلي رهن باحلوارات القائمة مع
رئيس احلكومة».

أك��د عضو «كتلة التنمية والتحرير»
النائب قاسم هاشم ان ق��رار العقوبات
االميركية هو رسالة سياسية ويأتي في
اطار استهداف املقاومة.
وق� � ��ال ف� ��ي ح���دي���ث اذاع� � � ��ي  :ب�ع��د
العقوبات ،هناك اص��رار م��ن حركة امل
على حقيبة امل��ال التي تتع ّلق بالتوازن
الوطني السياسي الذي ك ّرسته االعراف،
والشراكة في القرار في ظل هذا النظام
والتركيبة.
واع�ل��ن هاشم ان م��ن السابق الوان��ه
ال �ق��ول ان ال�ع�ق��وب��ات ستؤثر على لقاء
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ومساعد
وزير اخلارجية األميركية دايفد شينكر،
م��ؤك��د ًا ان رئ�ي��س املجلس ي��زي��ن االم��ور
مبيزان املصلحة الوطنية.

جعجع التقى
القائم ب�أعمال
ال�سفارة الأمريكية

علما أننا نطلب من كل القواتيني
االب��ت��ع��اد ع��ن ك��ل ملفات الفساد
والعمل بطريقة موضوعية.
وردا على الكالم حول سكوت
ال���ق���وات ع��ن ك��ل ج��رائ��م ال��ف��س��اد
التي حتصل في امل��رف��أ ،ذكّ ��ر كرم
مب��ل��ف��ات ال��ف��س��اد امل��ت��ع� ّل��ق��ة بهذا
تقدمت
امل��رف��ق وال��ش��ك��اوى ال��ت��ي ّ
ب��ه��ا ،وم��ن��ه��ا ع��ل��م��ي��ات التهريب
الناشطة هناك املرتبطة باملعابر
غير الشرعية ،م��ش��ددا على أننا

لم نسكت عن أي خطأ كان يحصل
ف���ي امل���رف���أ أس�����وة ب��ك��ل امل���راف���ق
االخرى.
ول��ف��ت ال���ى أن ك���ل م���ا ي���ردده
ال��ي��وم م��ن ي��ع � ّدون أف��س��ه��م ث��وار
او منتفضني او ح��ت��ى االع�ل�ام
ال����ذي ي��ت��م��اه��ى م��ع ه����ؤالء ،ك��ان
لسان حال القوات اللبنانية على
مدى  4سنوات املاضية ،وسؤال
يطرح عليهم :ملاذا هم لم تتك ّلموا
سابقا.

«القوات اللبنان ّية»
التقى رئيس حزب ّ
سمير جعجع ،في املقر العام للحزب في
م� �ع ��راب ،ال �ق��ائ��م ب��األع �م��ال ف��ي س �ف��ارة
الواليات املتحدة األميرك ّية في لبنان وين
داي �ت��ون ترافقه رئيسة مكتب الشؤون
السياسية في السفارة جانبه كولي ،في
حضور مستشار رئيس ح��زب «ال�ق� ّ�وات
اللبنان ّية» لشؤون العالقات اخلارجية
إي �ل��ي خ ��وري ورئ �ي��س ج �ه��از ال�ع�لاق��ات
اخلارجية في احلزب إيلي الهندي.
وت� �ب ��اح ��ث امل��ج��ت��م��ع��ون ف� ��ي آخ ��ر
التطورات السياس ّية واالقتصادية في
البالد.

الطب�ش :بني «ما خلونا»
و«لو كنت �أعلم»
قالت عضو «كتلة املستقبل» النائب
روال الطبش في بيان« :يبدو أن وباء «ما
خلونا» بدأ ينتشر كالنار في الهشيم ،بني
مفاصل هذه السلطة ،فلم يبق مجلس أو
مقام أو مسؤول ،إال وطاله هذا الوباء.
وإذا «زم��ط» منه ،ضربه وب��اء آخ��ر أشد
فتكا اس�م��ه «ل��و ك�ن��ت أع �ل��م» .واألخ �ي��ر،
هو احلجة املقضية لكل مسؤول يغسل
ي��دي��ه م��ن آث��ام��ه .فهل سمع اللبنانيون
أمس ،ماذا «قرر» املجلس األعلى للدفاع،
وال��ذي انعقد «على عجل» بعد ساعات
على ان��دالع حريق مرفأ ب�ي��روت؟ األكيد
أنهم سمعوا ،لذا نسأل من كان جالسا
أمس على طاولة القرار ،وقد يكون منهم
أكفاء وأصدقاء ،إال أن الفاجعة الوطنية،
والتي بدأت في  4آب واستكملت أمس،
تتجاوز كل االعتبارات وص��وال لتحديد
املسؤوليات».
وق ��ال ��ت« :ي� �ب ��دو واض� �ح ��ا أن ه�ن��اك
م�س��ؤول�ي��ة ك �ب��رى ،أق���رب ال ��ى اخل�ي��ان��ة
العظمى ،م�ت�ج��اوزة ح��دود اإله �م��ال او
االستهتار او اخلطأ البشري بأشواط.
وهذا ما يدفعنا الى املطالبة:
 ب �ت �ح �ق �ي��ق دول�� ��ي ح�� ��ازم وص���والحملاكمة دولية ألن ما جرى ويجري هو
جرمية ضد اإلنسانية ،كما هي إبادة ضد
الشعب اللبناني ،وهذا معاقب عليه وفق
القوانني الدولية.
 توسيع عمل ق ��وات «اليونيفيل»ل �ت �ط��ال ك��ل امل ��راف ��ق ال �س �ي��ادي��ة ل�ل��دول��ة
اللبنانية ،خصوصا ح��دوده��ا البرية
والبحرية واجلوية ،لضبطها.
 انتخابات نيابية مبكرة بإشرافدولي مباشر ،تعيد إنتاج سلطة حقيقية
تشبه شعبها ومتثله ،ال أن متثل عليه».

حريق املرفأ ..من املسؤول؟

تداعيات حريق املرف�أ بني عكر وجنار

ها�شم� :إ�صرار
على حقيبة املال

إ�نتخابات «القومي» غد ًا :معركة ن�صاب و�شرعية

عمار نعمة

ت �ت��وال��د األزم � ��ة ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي «احل � ��زب ال� �س ��وري ال�ق��وم��ي
اإلجتماعي» كل حني مع إستمرار الكباش احلاصل بني القيادة
احلالية ورجلها القوي النائب أسعد حردان ومن معه من ناحية،
وامل�ع��ارض�ين للقيادة وبينهم شخصيات تاريخية م��ا ت��زال في

احلزب من ناحية أخرى.
آخر فصول املعركة احلاصلة يتمثل في محاولة تأمني القيادة
إستمراريتها على رأس احلزب مع دعوتها الى إجتماع عام غد ًا
بعد تأجيل املؤمتر الذي كان مقرر ًا انعقاده في شهر آب املاضي
الى أيار من العام املقبل وهو الذي كان مقررا عقده أول األمر في
أيار املاضي..

كفى ؟!
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أثناء االجتياح االسرائيلي لبيروت في ع��ام  ، 1982جلأ
فصيل من الفصائل الفلسطينية من مخيم صبرا وأقام مركز ًا
له في بناية (حتت اإلجناز) في شارع مار الياس مالصقة لبناء
كنت أقيم مع عائلتي في اح��دى شققه في الطابق السابع .
زرع الفصيل فوق سطح املبنى جهاز التقاط وب� ّ
�ث للرسائل
الهوائية  .حدد االسرائيليون موقع هذا الفصيل من خالل
التقاط م��وج��ات اجل��ه��از .فقصفوا املبنى م��ن البحر بثالث
قذائف فوسفورية  .لم تصب القذائف الثالث املبنى  .أصابت
بيتي املجاور له  .اخترقت احدى القذائف الصالون وانفجرت
ف��ي امل��رك��ز ال��ت��ج��اري ال��ت��اب��ع جلمعية امل��ق��اص��د االس�لام��ي��ة .
ربضت القذيفة الثانية من دون أن تنفجر أم��ام املدخل  .أما
القذيفة الثالثة فانفجرت في الصالون وأح��دث��ت فجوة مع
الطابق السادس  .كانت القنابل الثالث فوسفورية حارقة لم
تترك شيئ ًا إال والتهمته  .من ِنعم الله انني وعائلتي لم نكن
في البيت  .كنا نقيم كالجئني في منتجع هوليداي بيتش في
ّ
تدخل الرئيس أمني اجلميل شخصي ًا لتعذر
انطلياس  .ولوال
تأجيري الشقة الصغيرة .ورمب��ا الضطررنا ال��ى البقاء في
بيروت  ..ولمِ ا كانت كل هذه القصة وال من يرويها .
أستذكر هذه الوقائع اليوم في ضوء املؤمتر الذي ُعقد في
بيروت بني حركة حماس وحزب الله ،وهو املؤمتر الذي أعطى
انطباع ًا عام ًا بأن لبنان سيعود –او سيبقى -املوقع الوحيد
في العالم العربي (من احمليط الى اخلليج) املقاوم للعدوان
االسرائيلي .
لم يصدر اإلع�لان عن ه��ذا املوقع عن الدولة اللبنانية وال
حتى عن مؤمتر وطني لبناني  .ص��در من وراء ظهر االثنني
مع ًا  ،الدولة اللبنانية والشعب اللبناني  .وص��در في وقت
يشهد تهافت ًا في عمليات التطبيع العربي مع اسرائيل سر ًا
وعالنية بحيث يبدو لبنان وكأنه «العاشق الوحيد « لتلقي
تبعات املقاومة على كتفيه !!.
نستذكر بألم كيف أدى استفراد لبنان باملقاومة الفلسطينية
 ،واستفراده بالعدوان االسرائيلي الى تدمير بنيته التحتية ،
والى تدمير وحدته الوطنية  .وكيف دفع –وال يزال يدفع -ثمن
التدميرين حتى اليوم غالي ًا جد ًا .
ع� ّل��م��ت��ن��ا ال��ت��ج��رب��ة ان��ن��ا ن��س��ت��ط��ي��ع ان ن��ذه��ب ب��ع��ي��د ًا في
التضحيات دفاع ًا عن حقوق الشعب الفلسطيني املسلوبة ،
والتصدي للعدوان االسرائيلي التوسعي  ،ولكن ليس على
حساب وحدتنا الوطنية ومصيرنا الواحد .
خطئان ارتكبناهما كلبنانيني ودفعنا ثمنهما غالي ًا جد ًا
 .خطأ جت��اوز مساوئ وأخ��ط��ار التسلح الفلسطيني خارج
املخيمات واستعمال السالح في لبنان وليس من لبنان ،
وجت��اوز العمل املسلح بإسم املقاومة مظاهر سيادة الدولة
اللبنانية وشرعيتها ؛ وخطأ جتاوز الوالء الوطني واالرمتاء
في أحضان العدوان االسرائيي بحث ًا عن نصير (وهمي).
ولقد أثبتت التجربة انه ال االحتماء بالسالح الفلسطيني
وال االستقواء بالسالح االسرائيلي أنقذ لبنان  ،أو ساعده
على إن��ق��اذ نفسه  .وك��ان��ت النتيجة ان اخلطأين تكامال في
يلغ أحدهما
عملية التدمير الذاتي للدولة ولسيادتها  ،فلم ِ
اآلخر  ،ولم ِ
لي ذراع اآلخر  .بل انهما تعاونا من
يؤد حتى الى ّ
حيث ال يريدان ومن حيث ال يدركان عل املزيد من قتل البشر
ومن تدمير احلجر  ،حتى انه لم يعد يبقى للدولة من أثر .
م��ن أج��ل ذل��ك  ،وح��ت��ى يستطيع لبنان أن ي��دع��م القضية
الفلسطينية اليوم  ،يجب ان يكون لبنان أو ً
ال .وأن يكون قادر ًا
على تقدمي الدعم ثاني ًا .غير ان جتاوزه من خالل جتاوز الدولة
باعتبارها اجلهة الشرعية الوحيدة التي لها ح��ق إمتالك
السالح واستخدامه  ،وجتاوزه ايض ًا كصاحب احلق الشرعي
واحل��ص��ري ب��ات��خ��اذ ال���ق���رارات ال��س��ي��ادي��ة مب��ا فيها ق���رارات
احلرب والسلم .
إن هذا التجاوز ببعد ْيه يستدرج لبنان الى حيث يجب أن
ال يكون  .أي الى اجلبهة القتالية الوحيدة ضد عدو تتسارع
دول عربية الى السالم معه والى السالم عليه !!
ال مصلحة للبنان ف��ي ان ينضم ال��ى ه��ذه امل��س��ي��رة  ،وال
مصلحة ل��ه اي��ض � ًا ف��ي أن يتصرف وك��أن��ه ال��ع��اش��ق الوحيد
للحرب وللقتال  ،فيما ه��و ع��اج��ز مت��ام � ًا ع��ن حت� ّ�م��ل تبعات
احلرب وأعباء القتال .
إن حركة حماس تشكل في غزة دويلة داخل مشروع الدولة
الفلسطينية كما يشكل حزب الله في لبنان دويلة داخل الدولة
اللبنانية .والسلبيتان ال تشكالن إيجابية حتت اي شعار أو
حتى حتت أقدس الشعارات وأنبلها  :املقاومة .
ِ
حده فوقف عنده .
رحم الله
ٍ
إمرئ عرف ّ
مرحب ًا بكمب ديفيد..
لم يكن لبنان
ِّ
ولم يكن شريك ًا في وادي عربة ..
ولم يكن شاهد ًا في اوسلو  ،وما بعدها ..
وهو لم يصفق لصفقة القرن ..
لم يرتكب اللبنانيون إثم ًا يسيء الى القضية الفلسطينية
ول��ن يفعلوا  ..ولكنهم دفعوا وال ي��زال��ون يدفعون ثمن آثام
اآلخرين  ..كل اآلخرين  ..كفى !!.

حممد ال�سماك
كلمة ونص

�صورة فخامتو

عبد الفتاح خطاب

اجلدي ،ومنها
هذه خواطرمن واقع األحداث احلال ّية ،منها
ّ
ما ينطبق عليه القول «ش ّر البلية ما ُيضحك»:

صورة فخامتو

بعد ت��ك��رار إزال���ة ص��ور ال��رئ��ي��س ميشال ع��ون ف��ي وزارة
اخلارجية ببيروت وفي القنصلية اللبنانية في لوس اجنلوس
وفي القنصلية اللبنانيةفي باريس ،هل س ُيتخذ قرار بتثبيت
صوره في املقرات الرسمية بواسطة املسامير أو غيرها من
الوسائل ،أو تلحيم أقفاص حماية حولها ،أو تعيني حرس
دائم حلمايتها؟!
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وع����ادة م��ا ك���ان احل���زب يعقد م��ؤمت��ره ال��ع��ام،
الذي ال يقتصر على األعضاء اللبنانيني بل يشمل
القادمني من الدول املجاورة واملغترب ،وهم الذين
ليس في مقدروهم القدوم اليوم نتيجة الظروف،
ع��ل��ى أن يليه ب��ع��د وق���ت قصير إن��ع��ق��اد املجلس
ال��ق��وم��ي الن��ت��خ��اب مجلس أع��ل��ى ج��دي��د ينتخب
بدوره رئيس احلزب.
في هذه اللحظة ،ثمة إشكالية برزت عبر قرار
القيادة إجراء االنتخابات من دون ربطها باملؤمتر
الذي يتولي رئاسة مكتبه حنا الناشف املعارض
حلردان والذي سبق له أن تولى رئاسة احلزب.
وي����رى امل��ع��ارض��ون أن ه���ذا ال��رب��ط ض���روري
ودستوري ففي املؤمتر تتم املناقشات الداخلية
و ُيعرض فيه تقرير رئيس احلزب وتقرير املجلس
األع���ل���ى ،وف��ي��ه ي��ت��م ال��ت��ع��رف ع��ل��ى الشخصيات
املرشحة ال��ى املجلس األع��ل��ى ..ما يجعل تأجيل
امل��ؤمت��ر وإج����راء االن��ت��خ��اب��ات غ���د ًا م��ط��ع��ون� ًا في
شرعيته ،خاصة بعد عدم اإلجابة عن طعون قدمت
في السابق أدت بدورها الى جدل قانوني آخر بعد
استبعاد كثيرين من الهيئة الناخبة ،وخاصة في
الغرب كبرى املنفذيات كما في السلمية في سوريا،
ما أدى الى طعن املعارضني بشرعية اإلنتخابات
قبل إجرائها حتت عنوان التزوير..
واحلال أن هذا اخلالف يختصر الصراع الدائر
بني القيادة واملعارضني .وبالنسبة الى القيادة،
ف��إن��ه��ا تسير واث��ق��ة ال���ى م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات في
فندق «السنترال» في ضهور الشوير ،مؤكدة أن

فصل املؤمتر العام عن إجتماع املجلس القومي
دس��ت��وري وال شائبة عليه ،وه��م��ا مؤسستان ال
ت��رت��ب��ط��ان ببعضهما ال��ب��ع��ض .وت��ش��دد ع��ل��ى أن
الظروف القاهرة مع هبوب جائحة «كورونا» قد
أملت على املجلس األعلى تأجيل إنعقاد املؤمتر
العام واملجلس القومي ،لكن اليوم ،فإن الظروف
اإلستثنائية متلي على احل��زب إجن��از إنتخاباته
مع تأجيل موعد إنعقاد املؤمتر العام إلى أيار من
العام .2021

املُعارضة تقاطع ..وتتحرك

من جهتها ،سارعت املعارضة احلزبية املنضوية
في املجلس القومي الى االجتماع في شكل طارىء
ف��ي م��ن��زل عضو املجلس األع��ل��ى أن��ط��ون خليل،
وأعلنت الدعوة الى مقاطعة احل��دث ،وإستكمال
وضع مشروع للحزب مبا فيه مراجعة التعديالت
الدستورية الطارئة عليه حتت عنوان «أي حزب
نريد» وعرضه على «القوميني» حتضير ًا ملؤمتر
عام .وهي ستخرج بكالم تفصيلي عن مواقفها في
مؤمتر صحافي حتضر له.
ع��ل��ى ال����ورق ،ينتخب  1025ع��ض��وا املجلس
ِ
املنتخبني
االعلى ،ويرى كثيرون أن عددا كبيرا من
ل��ن يحضر االجتماع ال��ذي ينتخب ه��ذا املجلس
حيث حل��ردان غالبية تتضاءل مع األي��ام .وميتد
ص���راع ال��رج��ل ال��ق��وي ف��ي احل���زب م��ع معارضيه
الى زمن طويل ،وتعد املعارضة إمتداد ًا ملعارضة
تاريخية حلردان كان من بينها الراحالن محمود

عبد اخلالق وجبران عريجي ،وما يزال فيها اليوم
أسماء كتوفيق مهنا وخليل وغيرهما ،بينما إختار
كثيرون مناهضة حردان من خارج أطر احلزب بعد
أن وجدوا األمر عقيم ًا ضمن األروقة الداخلية.
وفي املجلس االعلى الذي يتكون من  17عضوا،
وبعد وفاة عبد اخلالق وعريجي وإستقالة غسان
األشقر وبشرى مسوح ومهنا وخليل ،يستطيع
حردان تأمني التقدم ومن ثم تشكيل سلطة تنفيذية
إلدارة شؤون احلزب.
لكن محطة االنتخابات لن تشكل سوى إستئنافا
للصراع بني القيادة واملعارضني الذين يدعون الى
ترقب نصاب جلسة املجلس القومي ويحذرون
م��ن ت��زوي��ر ق��د يشوب العملية االنتخابية ،علم ًا
تعول
أن النصاب يتمثل في  513عضو ًا ،وبينما ّ
القيادة على حضور نحو  725من الذين يحق لهم
اإلنتخاب ،يرى معارضون أن مترير االنتخابات
لن يحصل سوى على عدد قريب من النصاب أي
أكثر من  500عضو ًا بقليل.
من املرجح أن مت��رر القيادة ه��ذا اإلستحقاق
وق��د ي��ع��ود ح���ردان ال��ى رئ��اس��ة احل���زب أو غيره
من احللفاء حتت عنوان االنتخابات كما يقول
املعارضون ،الذين يشيرون الى إمكانية ترشح
ح��ل��ف��اء حل�����ردان م��ث��ل زي����اد امل��ع��ل��وف وح��س��ام
ال���ع���س���راوي إلض���ف���اء ح��ي��وي��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة
اإلنتخابية .لكن هذا االستحقاق لن يشكل سوى
محطة جديدة في الصراع الدائر داخ��ل احلزب
والذي سيمتد طوي ً
ال.

 كيف يندلع ه��ذا احل��ري��ق ف��ي م��رف��أ ب��ي��روت رغ��م وج��ودالقوى األمن ّية وافتراض جرد جميع محتويات املستودعات؟
هل هناك محاولة لطمس أمر ما؟
 عاجل :املخابرات األميركية  CIAتبحث عن فريقي تلحيم 4آب و 10أيلول حملاولة اقناعهم باالنضمام إليهم لالستفادة
من خبراتهم غير االعتيادية.
الصدف!
 من الصعب جد ًا أن ُن ّصدق تواتر وتكرار هذه ُ
 صارت مهنة التلحيم في لبنان  ...تُهمة! وصلنا إل��ى الطريق امل��س��دود :يا هني بيشنقونا  ...يانحنا منشنقهم.
 من باب السالمة العامةندعو إلى احتجاز جميع مع ّلميالتلحيم على األراضي اللبنان ّية!
 -هيدا عهد ونظام «التلحيم»!!

ّ
غطوا السموات بـ«األبوات»

عمار
من السلطان االحمر (عبد احلميد الس ّراج) ،إلى أبو ّ
(ياسر عرفات) ،مرور ًا بـ أبو يعرب (غازي كنعان) ،و أبو عبدو
(رستم غزالة) ،واليوم أبو لويس (برنارد إميييه)!

سياس ّيات

 بيمشي احل��ال إذا في أخ�لاق وم��ا في ق��ان��ون .وبيمشياحلال إذا ما في أخالق بس في قانون .لكن إذا ما في أخالق
وال في قانون بيكون هيدا لبنان.
 بني العصا األميركية ،واجل���زرة الفرنسية ،والطحشةاإليرانية  ...كان ناقصنا زيارة إسماعيل هن ّية!!
 م���ش���وار ال� ّ�س��ل��ط��ة :ال��ب��ط��اق��ة
����ذل م��س��ت��م��ر  ...ج��دي��د ال� ُ
التموينية.
 ليستمر النضال من مرحلة إسقاط مشروع س� ّ�د بسريإلى مرحلة إقرار محم ّية مرج بس ّري.
 وزير اخلارجية شربل وهبه ما حلق يستلم منصبه قامتاستقالت احلكومة! إجا يص ّرف أعمال طلع معو كورونا وراح
يحتجب أسبوعني .يا معتّر شو منحوس!!
 العرب في غيبوبة :أليس ُمعيب ًا أن تُناشد جامعة الدولالعربية املجتمع الدولي تقدمي الدعم اإلغاثي للسودان.
 عرفنا وين راح الشاي السيالني والسمك املوريتاني ...بس لوين راح املازوت العراقي؟
 تبهدل عائلي ًا ،وتبهدل داخلي ًا ،وتبهدل خارجي ًا  ...وبعدومل ّزق !!!
 دخلكن  ...أب��ط��ال ال��دف��اع املدنيما بيستاهلوا سمكةوكمشة شاي؟!

السبت  12أيلول 2020م
املوافق  24مح ّرم 1442هـ

مركز امللك �سلمان ق ّدم معدات وم�ستلزمات
طبية �إىل م�ست�شفى ال�ضنية احلكومي

كل لبنان
رقم قيا�سي يف ع ّداد وفيات «كورونا»
ح�سن :تخطينا ال�سيناريوهات ال�سلبية..
سجلته حصيلة فيروس «كورونا» املستجد
رقم قياسي في ع ّداد الوفيات هذه امل ّرةّ ،
يوم أم��س ،بلغ غالب امل��وت  10ضحايا ُج�� ُدد ،فيما بلغ عدد اإلصابات املُسجل خالل
الساعات ال��ـ 24املاضية ،وفق ًا للتقرير اليومي ل��وزارة الصحة العامة 546 ،ليرتفع
املؤشر إلى  22983إصاب ًة ،في حني ارتفع عدد حاالت الشفاء إلى .7606
إلى ذل��ك ،أكد وزي��ر الصحة العامة في حكومة تصرف األعمال حمد حسن ،خالل
جولة تفقدية للمستشفى امليداني اإليطالي في اجلامعة اللبنانية في احلدت ،بحضور
السفيرة اإليطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري ،أنّ «ك��ل السيناريوهات التي
ُر ِس َم ْت ،والتي كانت باإلجمال غير إيجابية بالنسبة لـ»كورونا» ،أعتقد أننا تخطيناها،
ولكن ه��ذا ال يعني أننا في خ��ارج دائ��رة اخلطر ،وع��دد اإلص��اب��ات في لبنان بالنسبة
لعدد السكان يجب أن يكون أقل من الذي نشهده حالي ًا» .وتابع« :املعروف أن إنفجار
املرفأ وتداعياته ومشاركة كل األهالي من املناطق في عمليات البحث واإلنقاذ ،قد خلط
األوراق وخلط احلسابات وأض��اع قلي ًال إستراتيجية األه��داف التي كانت موضوعة
بالطرق احملددة ،ولكننا وبتعاون اجلميع سنتمكن من ضبط األصابات يومي ًا ،لنصل
إلى حد أن نتعامل معه ضمن اإلمكانيات املتاحة لوزارة الصحة».

الصالة «»yes&no

اللواء خير ،شعراني ،القناص وفتفت خالل تسليم املُعدات الطبية إلى مستشفى الضنية
ق ّدم «مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية»
معدات ومستلزمات طبية إلى مستشفى سير ـ الضنية
احل��ك��وم��ي ،خ�ل�ال زي����ارة ق���ام ب��ه��ا وف���د م��ن امل��رك��ز إلى
املستشفى ،جرت خاللها عملية التسليم ،في حصور مدير
مكتب املركز في لبنان فهد القناص ،رئيس الهيئة العليا
لالغاثة اللواء محمد خير ،رئيس مجلس إدارة املستشفى
وم��دي��ره الدكتور عمر فتفت ،طبيب القضاء الدكتورة
بسمة شعراني ،وأعضاء اجلسمني الطبي واإلداري في
املستشفى.
ووجه القناص بعد عملية التسليم ،الشكر إلى «أهل
ّ
الضنية على االستقبال احل���ار ،والشكر اخل���اص إلى
مستشفى سير ـ الضنية احلكومي ،ال��ذي ه��و بحاجة
ماسة إلى مستلزمات وأدوات طبية ،وقد قام فريق عمل
من املركز إضافة إلى فريق عمل من الهيئة العليا لإلغاثة

بزيارة املستشفى واطلعوا على احتياجاته ،ونحن قمنا
بتسليم املستلزمات واملعدات الطبية له ،ونحرص على
تقدمي م��س��اع��دات وم��ع��دات طبية إل��ى ك��ل املستشفيات
احلكومية في لبنان ،وكذلك املراكز الصحية».
��وج��ه ال��ل��واء خبر بالشكر إل��ى «اململكة
م��ن جهته ،ت ّ
العربية السعودية على مساعداتها» ،رؤكد ًا أنّ «التنسيق
معها أدى إل��ى نتائج إيجابية على األرض على صعيد
ت��ق��دمي امل���س���اع���دات» ..ك��م��ا ش��ك��ر د .ف��ت��ف��ت م��رك��ز امللك
سلمان على مساعدته التي قدمها للمستشفى ،وشكرت
شعراني بدورها «الوفد واململكة العربية السعودية على
عطائها وعلى اللفتة القدمية واملساعدات التي قدموها
للمستشفى ،وه��و الوحيد في املنطقة» ،متمنية «دوام
اإلستمرار في تقدمي املساعدات للمستشفيات احلكومية
في لبنان».

تربية

لقاء ت�شاوري يف �صور لإطالق �سنة درا�سية �آمنة

احلريري :لتوفري �شروط ال�سالمة و�صحة الطالب

النائبان احلريري وخريس خالل اللقاء في صور

�صور -جمال خليل:
ُع ِق َد في ثانوية صور الرسمية املختلطة لقاء تشاوري ملديري
مدارس صور ومنطقتها الرسمية واخلاصة ،بدعوة من رئيس
جلنة التربية النائبة بهية احلريري ومبشاركة النائب علي
خريس« ،حتضيرا إلنطالقة سنة دراسية آمنة» ،جرى خالله
اإلعالن عن اطالق الشبكة املدرسية في صور ومنطقتها.
شارك في اللقاء محافظ اجلنوب منصور ضو ،قائمقام صور
محمد جفال ،رئيس احت��اد بلديات قضاء صور حسن دبوق،
رئيس منطقة اجل��ن��وب التربوية باسم ع��ب��اس ،االم�ين العام
للشبكة املدرسية في لبنان نبيل بواب ،وحضره مديرو مدارس
رسمية وخاصة من صور ومنطقتها.
استهل اللقاء بالنشيد ال��وط��ن��ي ،فتقدمي وترحيب ملدير
م��درس��ة ق��دم��وس األب ال��دك��ت��ور ج��ان ي��ون��س ..ث��م أل��ق��ى عضو
املجلس البلدي جورج غنيمة كلمة دبوق فرأى في «الدعوة الى
هذا اللقاء وفاء ادبيا وأخالقيا ووطنيا لرسالة لبنان تربويا
وثقافيا وحضاريا» ..ثم عرض عباس للتحديات التي تواجه
املؤسسات واألسرة التربوية مع انطالقة السنة الدراسية.
*بعد ذلك ،اعتبر احملافظ ضو أ ّنه «عندما تنطلق الصرخة
على التربية من التربية تكون مؤملة اكثر ،وم��ا ينطبق على
التربية وما تعانيه ينطبق على البلديات وما تعانيه» ،وقال:
«انتم مغاوير جتتمعون للبحث في سبل الدخول الى املدارس
ف��ي وق��ت قصير وف��ي وق��ت ال ش��يء مؤمنا وال ق���رار صريحا
وواضحا».
*من جهته ،اعتبر النائب خريس في كلمته أن «هذا اللقاء
التربوي املهم يعقد في ظل ظروف استثنائية صعبة وحساسة
للغاية» ،وقال« :اننا منر مبرحلة ليست بالعادية بل هي مرحلة
استثنائية .سمعنا قبل اي��ام املؤمتر الصحفي لوزير التربية
حت��دث فيه عن السنة الدراسية وبدئها .انتم من يحدد هذا
امل��وض��وع ،انتم األع��ل��ى وان��ت��م على األرض .نسمع م��ن خالل
ال��ل��ق��اءات ،واري��د ان اصارحكم :حتى اآلن لم نلمس ان هناك
حماسة لدى األهل بإرسال أوالدهم الى املدرسة».

النائب احلريري

وف���ي اخل���ت���ام ،ع��رض��ت ال��ن��ائ��ب احل���ري���ري لـ»التحديات
واملشكالت التي يواجهها القطاع التربوي بجناحيه الرسمي
اخل��اص مبؤسساته وهيئاته التعليمية» ،وق��ال��ت« :ل��ن نترك
طالبا خارج التعليم سواء في الرسمي او اخل��اص ،وسنعمل

على ايجاد طريقة التعليم األسلم واألفضل التي تتناسب وهذه
الظروف التي نعي».
وأضافت« :التحدي اآلن بالنسبة الى بدء السنة الدراسية
يتمثل بشقني :االمكانات الالزمة للتعليم عن بعد ،توفير شروط
السالمة العامة وصحة الطالب .وفي الشق األول هناك الكثير
من االسئلة التي تطرح :هل امل��دارس جاهزة للتلعيم من بعد،
وهل اساتذتنا مدربون لذلك؟ وما هي الكتب التي بني ايدينا
حتولت الى كتب الكترونية؟ نحن امام حلظة قاسية واستثنائية
ومعقدة  ،لكن قد تكون فرصة لنا لالنطالق بورشة تربوية على
كل الصعد ،مناهج وامتحانات وبرامج وتأهيل لكن هذا ال يتم
بالتصريحات وال بالتمنيات وامنا يتم بخطوات واضح «.
وتابعت« :بالنسبة الى املساعدات ،وزارة التربية ال ينقصها
املال وامنا تنقصها اخلطة ،هناك اكثر من جهة مانحة وهناك
قوانني موجودة لكن لم يعد النظر في األولويات في ظل كورونا
وكل املشاكل التي استجدت .نعرف كيف نأتي باالمكانات اذا
تفاهمنا سويا على اخلطوات التي نقوم بها واهمها التدريب»،
مؤكدة أننا «أم��ام سنة دراسية استثنائية في بلد ع��اش على
االستثناء في اكثر محطاته ،ونتوق الى االنتظام واالستقرار،
لكن التكامل هو بارادتكم وبهمتكم وبالتعاون معكم نصل».

مداخالت وأسئلة

وبعد مداخالت واسئلة لعدد من املشاركني تناولت شؤون
التعليم وهواجس املديرين واملعلمني واألهل ،اجابت احلريري
ع��ن ه��ذه امل��داخ�لات ب��ال��ق��ول« :ك��ل م��ا طرحتمونه م��ن ام��ور له
حل ،والقاسم املشترك بينها هو االمكانات والسالمة العامة
واستعداد ااملدرسة النطالقة سنة دراسية .وما سنقوم به اننا
سنزودكم استمارة الكترونية لتزويدنا من خاللها املعلومات
في ما يتعلق بالتدريب واملستلزمات .فمن حق الطالب ان يكون
لديهم جتهيز للتعليم عن بعد وهذه لها خطوات ثانية سنتابعها
مع الوزارة والدول املانحة».

خطباء اجلمعة :احرتاق املرف�أ ك�شف دولة
الأ�صنام الكرتونية والآتي قد يكون �أعظم
أكد خطباء اجلمعة أنّ «الدولة الكرتونية التي أقامها أصنام السياسة على ركائز
الفساد واحملاصصة ،احترقت أمس وهم يتفرجون ،واألم��ور وصلت إلى نهاياتها
واالنفجار بات قاب قوسني أو أدنى ،واآلتي قد يكون أعظم».
{ وفي هذا اإلطار ،أكد املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن «أننا أمام مرحلة
مصيرية وجودية ،واألمور وصلت إلى اخلطوط احلمر ،فاحتراق املرفأ بعد حصول
الكارثة الكبرى ،كشف الدولة الكرتونية التي أقمتموها يا أصنام السياسة على ركائز
الفساد واحملاصصة ،ها هي حتترق اليوم وأنتم تتفرجون ،دولة الورق والشعارات
الوطنية املفقودة وال��وح��دة املشبوهة ،والعيش امللغوم بالطائفية واالنقسامات
السياسية ،تلتهمها ألسنة الفساد ،واملطلوب قيام حكومة حكيمة وحازمة وقادرة
على فكفكة العقد ووضع احللول الوطنية الصحيحة والسليمة التي تؤسس لبناء
دولة املواطنة واملراقبة واحملاسبة ،فاألمور وصلت إلى نهاياتها واالنفجار بات قاب
قوسني أو أدنى ،واآلتي قد يكون أعظم».
{ وحت��� ّدث مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي ع��ن واق��ع لبنان،
مستشهدا بقول النبي األكرم «من و ّلى أحد ًا أمر ًا وفي الناس خي ٌر منه لم يشم رائحة
اجلنة» ،وقال« :لو أعملنا هذه القاعدة في الواليات الكبرى وسحبنا ذلك على الواليات
يشموا رائحة اجلنة أما آن لهذه الطبقة السياسية العفنة
الصغرى فكم من الناس لم ّ
ان تخرج من غفلتها وتتخلى عن احملاصصة واقتسام ال��وزارات في ظل التحديات
التي يواجهها الوطن واتفاق كلمة الداخل واخل��ارج على ض��رورة تشكيل حكومة
املهمة».
ّ
{ وقال رئيس مركز الفاروق اإلسالمي الشيخ أحمد البابا« :إن مهزلة احلرائق
املتعددة في املرفأ تدل على حجم الظلم ال��ذي ميارسه احلكام املستهترون بالوطن
وبالشعب وبالقوانني وحجم األض��رار الذي حل بالبالد كاف حملاكمة كل املسؤولني
عن الكارثة التي حلت بالوطن» ،معرب ًا عن أسفه لغياب احل��س الوطني والشعور
االنساني والضمير احل��ي عند املسؤولني القابعني على كراسي احلكم رغ��م أنف
املواطنني الذين رفضوا وجودهم االثيم .وعبروا عن بالغ استيائهم من وجود هذه
الطغمة احلاكمة املتحكمة باملصير الناهبة ملقدرات البالد واملستولية على قرار األمة
رغم ًا عن ارادتها».
{ وقال الشيخ ماهر حمود« :من املؤكد أن زيارة رئيس املكتب السياسي حلركة
(حماس) للبنان هي زيارة تاريخية ،نظرا ملا ترافق معها من مظاهر ايجابية ينبغي ان
تؤخذ بعني االعتبار ،ولكن من املضحك املبكي ان نسمع أصوات نشاز تقول ان هذه
الزيارة تنبش ذاكرة احلرب اللبنانية وكأنها تعيدنا الى الوراء  45سنة ،او يزيد ،في
حني أن الواقع يقول ،إن وحدة الصف الفلسطيني اليوم تؤكد على حق العودة ورفض
التوطني».
{ وقال السيد علي فضل الله« :إن احلريق األخير في املرفأ ،هو حدث خطير شكل
للبنانيني صدمة جديدة ،ألنهم لم يستفيقوا بعد من الصدمة التي أحدثتها لهم الكارثة
التي سبقتها ،وزادت في إحباطهم ويأسهم وخوفهم على املستقبل وأع��ادت طرح
عالمات االستفهام على مدى قدرة دولتهم على إدارة شؤونهم ،فهي تؤكد مجددا على
عجزها عندما فشلت مجددا في حماية مرفق حيوي لها».

وروح املواطنية احلقة.
واوضحوا حول التعميم  34الصادر
عن رئيس اجلامعة اآلتي:
 -1اص���در د .أي���وب تعميم ًا ،نسبه
ال��ى مجلس العمداء في جلسة منعقدة
بتاريخ  ،2020/7/28يجبر كل الطالب
الذين يريدون االنتساب الى اجلامعة:
 االمتثال للمناهج املعمول بها دونمناقشة
 م��ن��ع مم��ارس��ة ال��ط�لاب ح��ق��ه��م فيالنقد في وسائل االع�لام املقرؤ واملرئي
واملسموع.
 االم��ت��ث��ال ب��ط��رق التعليم املعتمدةدون السماح للطالب باملناقشة.

املكتب الرتبوي لـ»التنظيم النا�صري»:
ال لإخراج التالمذة الفل�سطينيني من مدار�سهم
صدر عن املكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري البيان التالي« :بناء لقرار من
وزارة التربية رفضت املدرسة العمانية الرسمية في مدينة صيدا تسجيل التالمذة
الفلسطينيني ،على الرغم من كونهم من التالمذة القدامى لديها .وهو ما حصل أيض ًا
مع التالمذة الفلسطينيني القدامى في مدارس رسمية أخرى.
هكذا يتعرض ه��ؤالء التالمذة خلطر التسرب ،وف��ق��دان اي إمكانية الستكمال
دراستهم ،وال سيما في ظل اإلقبال الكبير على املدارس الرسمية وعدم توافر مقاعد لهم
فيها ،واالكتظاظ الشديد في مدارس األنروا ،ومع عدم قدرة أهالي هؤالء التالمذة على
حتمل أقساط املدارس اخلاصة .إن احلق بالتعلم هو حق تكفله كل الشرائع والقوانني
الوطنية والدولية .وأي إخالل بهذا احلق إمنا تتحمل مسؤوليته وكالة األن��روا ،كم
تتحمل احلكومة اللبنانية هذه املسؤولية .لذلك نطالب وزير التربية باملسارعة إلى
إيجاد احلل املناسب لهذه املشكلة ،كما نطالبه بالقيام بكل االتصاالت الالزمة مع
الهيئات الدولية املعنية لكي تقدم املساعدة الضرورية في هذا املجال».

 االم����ت����ن����اع ع����ن ب����ث الشائعاتوالترويج لالكاذيب دون حتديد ماهية
ومضمون هذه املصطلحات.
 اج���ب���ار ك���ل ط��ال��ب ي���ود التسجيلالتوقيع على تعهد بالتقيد بالتعميم .34
ان م��ض��م��ون ه���ذا التعميم بناقض
الدستور اللبناني والسيما في مقدمته،
ويناقض شرعة حقوق االنسان والشرعة
العاملية للتعليم العالي .بل انه بناقض
ت��ق��ال��ي��د واع�����راف اجل��ام��ع��ة اللبنانية.
وي��ب��دو ان م��ن دب���ج ه���ذا التعهد يجهل
ت���اري���خ اجل��ام��ع��ة ح��ي��ث ك����ان لطالبها
ال����دور احل��اس��م ف��ي قيامها اص ً
�ل�ا وفي
وض��ع ق��وان��ي��ن��ه��ا .ودع���ا ط�لاب احلراك
ف��ي اجلامعة اللبنانية ك��ل ال��ط�لاب وكل
ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ق���وى احل��ري��ص��ة على
اجلامعة الى القيام باخلطوات التالية:
 -1تقدمي دع��وى ل��دى قاضي األمور
املستعجلة بإيقاف العمل بهذا التعميم.
 -2امتناع الطالب عن توقيع التعهد.
 -3الدعوة الى اعتصام مفتوح امام
اإلدارة املركزية حتى اجبار د .أيوب على
التراجع عن تعميمه.
 -4املطالبة باستقالة د .أي���وب الن
ممارساته منذ وصوله الى اجلامعة أدت
ال��ى انهيار ه��ذه املؤسسة على الصعد
كافة.
 -5ان اس���ت���م���رار ت��ع��ط��ي��ل مجلس
اجلامعة ،واستبداله مبا يسمى مجلس
العمداء وه��و مصطلح غير موجود في
قوانني اجلامعة ،هو جزء من املمارسات
الالقانونية التي يقوم بها د .أي��وب مع
العلم ان ع��دة ع��م��داء استغربوا صدور
هذا التعميم دون معرفتهم.

اقتصاد

املزيد من اللريات لدفع «نهاية اخلدمة»
يف ال�ضمان ي�ضيع يف مهب الت�ضخم

ذوالفقار قبي�سي:

موافقة املجلس املركزي في مصرف لبنان على صرف
تعويضات نهاية اخلدمة في الضمان االجتماعي على
طريقة صرف الودائع الصغيرة في املصارف ،بتحويلها
أوال ال��ى دوالرات بسعر  ١٥١٥ليرة ثم إع��ادة حتويلها
ال��ى الليرة اللبنانية بسعر املنصة االلكترونية ٣٩٠٠
ليرة ،يخفض اخلسائر التي أصابت هذه التعويضات
م��ن نسبة  %٨٠ال��ى نسبة  %٥٠ن��اجت��ة ع��ن انهيار سعر
صرف الليرة مقابل الدوالر .لكنه من جهة ثانية من حيث
يضخ في التداول مئات مليارات الليرات اللبنانية ،يزيد
نسبة التضخم في بلد بات يزيد في طبع عملته الوطنية
للتعويض عن نقص في العمالت األجنبية وعن تراجع
االستثمار وشلل االنتاج في بلد مدولر بأكثر من .%٧٥
وب��ال��ت��ال��ي ،وك��م��ا حصل ف��ي م��وض��وع ص��رف سلسلة
الرتب والرواتب دفعة واحدة كانت النتيجة ان ما ربحه
موظفو القطاع العام بـ «مينى ال��زي��ادات» ،خسروا أكثر
منه بـ «يسرى التضخم» .يضاف ان بعض ما حصلوا
ويحصلون عليه بالليرة من تعويضات وأجور ،يستخدم
في السوق ال��س��وداء ،لشراء ال��دوالر ال��ذي يرتفع سعره
وي��رف��ع معه أس��ع��ار احلاجيات التي يدفعها املوظفون
أضعافا مضاعفة في حالة تشبه معاجلة «جمر ليرات
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خامد بلهيب دوالر مشتعل»!
وامل��ش��ك��ل��ة ان���ه إض��اف��ة ال���ى ه���ذه امل��ئ��ات م��ن مليارات
ال��ل��ي��رات ال��ت��ي تضخ ف��ي ال��س��وق ،ه��ن��اك أي��ض��ا عشرات
ترليونات الليرات التي تضخ من قبل الدولة ,في نفقات
املوازنة السنوية العامة ( ٢٣٣٤٠ترليون ليرة لبنانية
نفقات موازنة  )٢٠١٩مضافا إليها ترليونات الليرات
ّ
تضخها املصارف سنويا مقابل ودائ��ع لديها بالدوالر،
فتكون النتيجة كميات تتزايد باستمرار م��ن الليرات
تضخ في األس���واق مقابل شلل في االن��ت��اج وضمور في
االس��ت��ث��م��ار ،مب��ا ي��ه��دد بتضخم ج��ائ��ح وبطالة جموحة
وغالء فاحش وفقر مدقع.

واحلل؟

ليس ف��ي االس��ت��م��رار بطباعة رك��ام هائل م��ن الليرات
حترقها نيران التضخم ،وإمن��ا في ت��وازن م��دروس بني
حجم االنتاج وكميات العملة الوطنية في التداول سواء
النقدي منها ( )M1أو في احلسابات املصرفية اجلاهزة
للدفع بالليرة حت��ت الطلب ( )M2أو حتى ذات املدى
وتتحول الى كتلة نقدية
حتولت
ّ
االبعد آلجال قريبة (ّ )M3
ضخمة بالليرة تتعاظم باستمرار مقابل ضعف االنتاج
واالستثمار ،باتت تشكّ ل «قنبلة موقوتة» تهدد باالنفجار
لدى اللبنانيني من االستثمار واالدخار!

دبو�سي :لإنقاذ بريوت من م�شاريع املوت

دع��ا رئ��ي��س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة والصناعة وال��زراع��ة في
طرابلس توفيق دبوسي في مؤمتر صحفي ال��ى إقفال
مرفأ بيروت بفترة زمنية محددة للقيام باألعمال الفنية
وال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ؤس��س إلع����ادة ال��ع��م��ل وف���ق املعايير
املطلوبة ،مح ّذرا من مشاريع م��وت تنتج عن ه��ذا املرفأ
من االنفجار الهائل الى احلريق املسموم ،مشددا على أن
ضرورة أن تأخذ مرافئ لبنان من طرابلس وصيدا وصور
دورها كل بحسب قدراتها وإمكاناتها لكي تكون في خدمة
الوطن.
وأض���اف« :لقد ب��ات لدينا مشاريع م��وت ال سيما أن
ال��ن��اس ق��د تنفست ،وبحسب اإلختصاصيني السموم
القاتلة ،وكذلك األعصاب قد أصابها التلف».
وأض����اف« :بحسب ال���دراس���ات امل��وج��ودة ومعرفتنا
إن م��رف��أ لبنان م��ن طرابلس ق���ادر على توفير التغطية

الكاملة للخدمات التي إعتاد على القيام بها مرفأ بيروت،
واملساحة البرية هي نفس املساحة ،أما املساحة البحرية
ف��ه��ي أوس���ع م���دى ف��ي م��رف��أ ط��راب��ل��س وت��ف��وق املساحة
البحرية ملرفأ بيروت ،فالقدرات كل القدرات متوفرة في
مرفأ طرابلس ،ورمبا بالنسبة حلركة النقل باحلاويات
فإن مرفا بيروت ميتلك قدرات أكبر ،ولكن بالنسبة حلجم
البضائع التي تدخل عبر مرفأ بيروت فإن مرفأ طرابلس
ق���ادر على إستقبالها ون��ح��ن ف��ي نفس السياق ال نريد
احلصرية وامل��ك��ان ال��ذي ميكننا أن نستثمر فيه سواء
في مختلف امل��راف��ىء اللبنانية فلنستثمر ،ومرفأ لبنان
من طرابلس هو ثاني أهم مرفأ في لبنان وهو في خدمة
الوطن ،وف��ي خدمة كل القطاعات اإلقتصادية من جتار
وصناعيني وزراع��ي�ين وف��ي خدمة ك��ل الشعب اللبناني
وغيره من الشعوب األخرى».

قضائيات

حريق مرف�أ بريوت جت ّدد ...وعمليات الإطفاء والتربيد متوا�صلة

ال�شرطة الع�سكرية ت�ستمع لـ � 20شخ�ص ًا
واجلي�ش يو�ضح مالب�سات العنرب 15

الق�صيفي عر�ض ووزين هاتفي ًا
املت�أخرات امل�ستحقة للنقابة

تواصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي هاتفي ًا مع وزير املالية
في حكومة تصريف االعمال غازي وزني ،وعرض معه موضوع املتأخرات املستحقة
للنقابة في موازنتي العامني  2018و ،2019كما أث��ار معه موضوع إدراج املساعدة
املالية التي تخصصها الدولة في موازنتها العامة السنوية لعامي  2020و2021
لنقابة م��ح��رري الصحافة اللبنانية وس��ائ��ر النقابات الصحافية واالع�لام��ي��ة ،كما
النقابات الوطنية .وأبلغ النقيب القصيفي ،بحسب بيان النقابة ،وزير املالية بأنّ «هذا
املبلغ الذي تتقاضاه النقابة منذ عقود من السنني ،ينفق على املساعدات االجتماعية
والقضايا الطارئة والتشغيل االداري للنقابة التي تستوفي من املنتسبني إليها
إشتراكات زهيدة مقابل ما تسدي من خدمات» ،وعلى األثر أبدى الوزير وزني تفهما
لعرض نقيب احملررين ووعد بتصحيح الوضع ،وادراج مساعدة النقابة السنوية في
موازنتي هذا العام والعام الذي يلي .وأكد أن من واجب الدولة أن تولي قطاع االعالم ما
يستحق من اهتمام ورعاية.
كما اتصل النقيب القصيفي بوزيرة االعالم في حكومة تصريف االعمال الدكتورة
منال عبد الصمد جند ،وشكرها على موقفها من الصحافيني واالعالميني اللبنانيني،
ودعوتها الوزير وزن��ي إلى إنصاف نقاباتهم ،وع��دم تغييب بند املساعدات اخلاص
بها عن موازنة العام  2020والعام  ،2021فأكدت الوزيرة عبد الصمد انها تتابع هذا
املوضوع مع الوزير وزني حتى بلوغ خواتيمه االيجابية.

شبكة صور املدرسية

بعد ذلك ،جرى اإلعالن عن تأسيس الشبكة املدرسية لصور
ومنطقتها بحيث ع��رض ب���واب «التجربة الناجحة للشبكة
املدرسية في صيدا واجل��وار وعملها واجنازتها منذ اطالقها
وح��ت��ى ال���ي���وم» ،م��ب��ارك��ا ل��ص��ور ومنطقتها «اط��ل�اق شبكتها
املدرسية» ..وانتهى اللقاء بجملة مقترحات وتوصيات سيعلن
عنها الحقا ضمن ورق��ة عمل متكاملة من لللجنة التأسيسية
للشبكة املدرسية لصور ومنطقتها .

طالب احلراك يف اجلامعة اللبنانية
ويلوحون باالعت�صام
يرف�ضون التعميم ّ 34

اص����در ط�ل�اب احل����راك ف��ي اجلامعة
اللبنانية بيان ًا رد ًا على التعميم الصادر
ع��ن د .ف���ؤاد أي���وب (رق���م  )34املناقض
للحريات العامة واحلريات االكادميية،
وال��ذي مينع طالب اجلامعة من ممارسة
حرياتهم املنصوص عنها ف��ي مختلف
الشرع الدولية املتعلقة بالتعليم العالي
وقوانني اجلامعة وتقاليدها واعرافها،
واع��ل��ن��وا ان ط�لاب اجل��ام��ع��ة اللبنانية
ك��ان��وا م��وج��ودي��ن باستمرار دف��اع�� ًا عن
ج��ام��ع��ت��ه��م وع��ام��ل�ين م���ن اج���ل تقدمها
وحتسن أدائها ،وعرفوا مختلف املخاطر
احملدقة بها ،وجسدوا من خالل روابطهم
واحتادهم جتربة غنية بالعيش املشترك

إلى ذلك ،تفاوتت إقامة صالة اجلمعة بني منطقة وأخرى ،ففيما جرت في العاصمة
بيروت وبعض املناطق ضمن ُأط��ر اإلل��ت��زام بالتباعد املجتمعي ،ال��ذي ج��رى خرقه
أحيان ًا ،توقفت في مناطق أخرى بسبب إصابات جديدة.
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بلديات

املناكفات يف دائرة املكننة تعطل
العمل يف دوائر بلدية بريوت!

كتب يون�س ال�سيد

يبدو أن املناكفات تتحكم بعمل دائ��رة املكننة في بلدية بيروت والتي انعكست
سلبا على اداء الدوائر وعملها ،وانعكست ايضا على اجناز معامالت املواطنني جلهة
عمليات الدفع واصدار االيصاالت وحتى اصدار كشوفات رواتب وبدالت النقل ملوظفي
بلدية بيروت .هذه احلال املستمرة منذ اكثر من اسبوعني استدعت تدخال مباشرا من
محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لتصويب االمور بإجراء مناقالت لتفعيل
دائرة املكننة في البلدية والتأكيد ان اي عرقلة للعمل البلدي ستكون محط محاسبة
ومساءلة .فقد كشفت مصادر بلدية ان ما أثير حول هذا املوضوع على مواقع التواصل
االجتماعي صحيح موضحة ان��ه إث��ر انفجار املرفأ تضرر املبنى ال��ذي يضم دائرة
املكننة واالضرار كانت طفيفة ولم تطل االجهزة .واقتصرت على حتطم باب اجلهاز األم
للمكننة ويحتاج الى سلفة بسيطة الجراء التصليحات املناسبه ،وأنه عقب االنفجار
مباشرة مت االتصال باملوظفني املعنيني املباشرين باملكننة الذين كانوا باجازات ومن
قراهم فتم صرف سلفة التصليح الى املتواجدين مما اثار حفظية املوظفة (س.ب) التي
تشغل وظيفة محللة وخصوصا بعد ان وردتها انباء عن ان هناك تشكيالت تتضمن
اعادة مسؤول قسم املكننة ونائبه الىالقسم الذي ابعدوا عنه في املرحلة السابقة.
اضافت املصادر البلدية :وترافق ذلك مع احالتها الى التحقيق وكونها متلك كلمة
السر للولوج الى البرنامج الذي يوزع العمل على الدوائر فإن زمالءها اتهموها بعرقلة
العمل لالسباب التي ذكرت.
وختم املصادر البلدية :التأخير واق��ع منذ اسبوعني وقد يشهد يوم االثنني حال
للمشكلة اال ان احلل يبقى جزئيا ما لم توضع اليد بشكل كامل على ملف املكننة جلهة
التطوير وتوزيع املسؤولية وع��دم حصرها مبوظفة واح��دة ،واط�لاق خطة حتديث
املكننة الجناز معامالت املواطنني بالسرعة الالزمة ،واألهم توفير الظروف واآلليات
املناسبة لتحقيق وجباية الرسوم املستحقة للبلدية لتعزيز وضع صندوق اخلزينة،
واعماده مكننة سليمة وجهاز بشري خبير واالستعانة باختصاصيني.

موجة احلر �إىل زوال
وال�سيول ت�ضرب البقاع

تزامن ًا مع ارتفاع درجات احل��رارة والرياح الساخنة ،وفي ظل الرطوبة القاسية
الس ُحب عالية ،شهدت منطقة الهرمل يوم أمس أمطار ًا رعدية ،فيما كانت منطقة
مع ُ
البقاع الشمالي حتت وطأة سيل جارف مصدره السلسلة اجلبلية الشرقية ،عابر ًا
ومحم ًال باألحجار واألتربة واألغصان ليتجه نحو
في بلدة الفاكهة بشكل أس��اس،
ّ
مجرى العاصي ،األمر الذي دفع أصحاب املقاهي وأحواض تربية األسماك لالستعداد
ملواجهته .إلى ذلك ،توقعت دائرة التقديرات في مصلحة األرص��اد اجلوية في ادارة
الطيران املدني ان يكون طقس اليوم (السبت) غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ في
درجات احلرارة في املناطق اجلبلية والداخلية واستقرارها على الساحل مع استمرار
تكون الضباب على املرتفعات واحتمال تساقط بعض االمطار خاصة في الداخل وعلى
اجلبال.

خالل جتدد احلريق في املرفأ
يبدو ان مرفأ بيروت سيدخل كتاب غينيس من حيث
اإله��م��ال امل��ت��م��ادي وعمليات فتح التحقيقات وتشكيل
اللجان!!!
وبينما ك��ان القضاء العدلي يتولى التحقيقات في
اإلنفجار الكارثي الذي وقع في  4آب املاضي ،برز امس،
حتقيق تولته ال��ش��رط��ة العسكرية ف��ي احل��ري��ق الكبير
الذي شب أمس االول ،بحكم إعالن بيروت حتت تصرف
اجليش مع إعالن حالة الطوارىء فيها.
فقد استمعت الشرطة العسكرية إلى إف��ادات نحو 20
شخص ًا في ملف حريق املرفأ بينهم مدير شركة BCC
كرمي باسيل وعدد من العمال الذين كانوا يعملون داخل
املستودع حلظة حصول احلريق باإلضافة إلى عدد من
شهود العيان.
وم��ن امل��ع��روف أن «املستودع يحوي زيوتا وإطارات
وم���واد مشتعلة داخ��ل ال��س��وق احل��رة ف��ي مرفأ بيروت،
م��ا أدى إل��ى ان���دالع ح��ري��ق كبير ام��ت�� ّد إل��ى مستودعني
آخ��ري��ن ،يحتويان على م��واد غذائية وأدوات كهربائية
وبضائع بأنواع مختلفة ،وفق ما يؤكد املدير العام إلدارة
واستثمار مرفأ بيروت املك ّلف باسم القيسي.
وإذ أك����د م��ص��در ف���ي ق���ي���ادة اجل��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي أنّ
التحقيقات جت��ري بدقة ملعرفة م��ا حصل ،وال سيما أن
احل��ري��ق ضخم ج���د ًا ،وتسبب بتسجيل خسائر مادية
كبيرة ج���د ًا ط��اول��ت أي��ض�� ًا العمليات اإلنسانية للجنة
الدولية للصليب األحمر في لبنان ،وأشار إلى أنّ الشرطة
عمال
العسكرية حتقق مع حوالي عشرين شخص ًا من ّ
وإداري��ي�ن وم��س��ؤول�ين مرتبطني وظيفي ًا ب��أع��م��ال مرفأ
بيروت واملستودع حيث اندلع احلريق األول.
ويشمل التحقيق أي��ض�� ًا مسؤولة شركة «ب��ي سي
سي لوجيستيكس» ،وه��ي شركة تُعنى بشحن ونقل
بيان لها أي مسؤولية
البضائع ،والتي كانت نفت في ٍ
عن اندالع احلريق في مرفأ بيروت ،وأكدت أن البضائع
���رح ع��ن��ه��ا إلدارة
امل���وج���ودة ف��ي م��س��ت��ودع��ات��ه��ا م���ص َّ

اجلمارك ومخزنة وفق األصول.
ودعت الشركة إلى كشف السبب الذي أدى إلى اندالع
احلريق في أس��رع وق ٍ��ت ممكن ،وه��ي حتتفظ بحقها في
االدعاء بالنظر إلى األضرار املادية التي حلقت بها.
في السياق ،أش��ار مدير العمليات في الدفاع املدني
ج��ورج بو موسى إل��ى أ ّن��ه متت السيطرة على احلريق،
و»يصار اآلن إلى إجراء عمليات تبريد للمكان ،وعناصرنا
تطور ،وال سيما أنه ال تزال
في استنفار تام حتسب ًا ألي
ّ
هناك بقع صغيرة يعمل على إخمادها ،ومن املتوقع أن
تنتهي ّ
كل األعمال في ساعات بعد الظهر».

جتدد احلريق  ...وتبريد

واستمرت مساعي فرق اإلطفاء في تبريد البقع التي
طالها احلريق في مرفأ بيروت علم ًا أن الدفاع املدني أعلن
صباح ًا عن إخماد النيران.
وفي حني ال تزال سحب الدخان تتصاعد بشكل محدود
من بعض النقاطُ ،علم بأن الشرطة العسكرية تستمع الى
 20شخص ًا ممن هم على عالقة باالعمال التي كانت جتري
ف��ي املستودع ال��ذي اندلعت ب��ه النيران ام��س ف��ي املرفأ
بينهم مسؤول شركة .BCC Logistics

العنبر 15

ه��ذا ،وأعلنت ق��ي��ادة اجليش  -مديرية التوجيه في
بيان أصدرته انه «تناقل بعض املواقع اإللكترونية خبرا
مفاده أن��ه مت العثور على م��واد خطرة قابلة لالشتعال
في العنبر رق��م  5في مرفأ ب��ي��روت ،والتي من املمكن أن
تؤدي إلى انفجار في حال تعرضها حلرارة مرتفعة.يهم
قيادة اجليش أن تؤكد أن وحداتها تواصل العمل في ما
خص الكشف على امل��واد املوجودة في املرفأ ،وقد عثرت
بتاريخه على مواد كيميائية مختلفة في العنبر رقم 15
وقامت مبعاجلتها بطريقة علمية ،ومت نقلها إلى أمكنة
آمنة بحيث لم تعد تشكل خطرا على الصحة والسالمة
العامة».

مت�ضرري تفجري
املراد �أعلن �أ�سماء املحامني للدفاع عن ّ
املرف�أ وا�ستقبل وفدا من حمامي ال�شمال برئا�سة حبي�ش

إستقبل نقيب احملامني في طرابلس والشمال محمد
امل���راد ،وف��دا من محامي الشمال برئاسة النائب هادي
حبيش ،في زي��ارة تهنئة على «اإلجن���ازات التي ق��ام بها
النقيب امل���راد خ�لال توليه منصب نقيب احمل��ام�ين في
طرابلس والشمال».
وألقى حبيش كلمة ،اعتبر فيها ان «إستقالل القضاء
هو امل�لاذ ال��ذي نستطيع ال��وص��ول من خالله ال��ى قضاء
بعيد من السياسية ،على أمل إقرار التشكيالت القضائية
بأسرع وقت متكننا بالوصول الى قضاء مستقل».
من جهتها ،ألقى النقيب املراد كلمة قال فيها« :تشريف
الزميل حبيش والزمالء بهذه الزيارة ،تأكيد على أن جسم
احملاماة واحملامني في طرابلس والشمال على قلب رجل
واحد ،فشعور زمالئنا الكرام اليوم يؤكد أن هذه النقابة

هي نقابة تاريخية بإمتياز ،ونحن لسنا اال مؤمتنني على
مسيرة هذا العمل النقابي».
وك��ان النقيب امل��راد قد عقد مؤمترا صحفيا أعلن فيه
أسماء األساتذة احملامني في جلنة الدفاع عن املتضررين
من تفجير مرفأ بيروت ،في حضور عضو مجلس النقابة
األستاذة باسكال أيوب ،واألساتذة أعضاء اللجان ،وذلك
في دار النقابة في طرابلس.
وإستنادا الى القرار الرقم  ،1/36بتاريخ ،2020/9/2
الصادر عن مجلس النقابة أعلن ما يلي:
أوال :إنشاء جلنة محامني متخصصني في القضايا
اجلنائية للمتابعة واحلضور قضائيا عن املتضررين..
ثانيا :إنشاء جلنة البحث العلمي القانوني ..ثالثا :إنشاء
جلنة التواصل ..رابعا :إنشاء جلنة التكنولوجيا.
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أ -الطائفة األرثوذكس ّية:

أبو بكر حازم بك

زكريا طبارة

عبد اللطيف فاخوري*
في  18حزيران سنة 1913م عقد في باريس ما عرف باملؤمتر العربي األول وقد طبعت محاضر
جلساته واخلطب التي ألقيت من املشاركني فيه وبياناته في كتاب أصدرته سنة  1913مطبعة البوسفور
بالقاهرة ،وأعادت وزارة الثقافة في سورية طبعه سنة  1996فال نرى ضرورة لتلخيص ما ورد في الكتاب
ونسبه إلينا .وقد اعتاد بعض الذين يكتبون في التاريخ ويعتبرون أنفسهم من املؤرخني ،اعتاد على سرد
الوقائع واألسماء دون تعليل أو حتليل كما يوجب علم التاريخ.
م��ن املتفق عليه أن وال��ي ب �ي��روت أي��ام حكم حزب
شجع ع��دد ًا من الشخصيات البيروتية على
االئتالف ّ
تأليف جمعية اإلص�لاح العام في والي��ة بيروت ورعى
اجتماعاتها بهدف العمل على التطوير واإلصالح.
سميت «اليقظة» ()Reveil
ف��أص��درت اجلمعية نشرة ّ
سمي «نادي االصالح».
وأسست نادي ًا في باب ادريس ّ
وب�ع��د االن �ق�لاب ال��ذي ق��ام ب��ه ح��زب االحت ��اد والترقي
واستالمه السلطة وتأليف حكومة احتادية متشددة،
عمد الوالي اجلديد ال��ى حل اجلمعية وإقفال ناديها
ومالحقة بعض أعضائها والقبض على آخرين .وإذا
ك��ان امل��ؤرخ��ون قد اكتفوا من تاريخ تلك احلقبة بذكر
الوقائع واألس �م��اء ،ف��إن التاريخ احلقيقي أهمل رأي
الشعب الذي ع ّبر بعفوية عما يجول في خاطره وكان
بحسه وفطرته على التمييز بني الغث والسمني.
قادر ًا
ّ
ي��ذك��ر ان جمعية ب �ي��روت اإلص�لاح �ي��ة أو جمعية
اإلصالح العام في والية بيروت تألفت من ست وثمانني
شخصية ( 42من كل من املسلمني واملسيحيني و 2من
اليهود ،وكان من املسيحيني  16من األرثوذكس (رغم
ت�س��اءل البعض؟) وص�ف��وا بأنهم وج��وه (جمع وجه)
وأعيان (جمع عني) يذكر أن أنظمة التجارة العثمانية
سميت شركة الوجوه ،وهي شركة ال حتتاج
عرفت شركة ّ
الى رأسمال ألن الثقة في وجوهها هي رأسمالها  -كذا.
وي�ص��دق ف��ي بعضهم رأي مفتي ب�ي��روت الشيخ عبد
اللطيف فتح الله:
�اس /فأنت في نفعهم تع ّد
ان تصير سيد ًا وجيه أن� ٍ
نبيها
�وم وجيههم ل��م ُيعنهم /فوجيه أن ال يكون
ك��ل ق � ٍ
وجيها
ونسارع الى القول بانه لم يثبت بعض الذين شاركوا
في اجلمعية االصالحية  -كي ال نقول الكل  -أن أحد ًا
من أجدادهم كان منسوب ًا ألهل البيت سواء من السادة
أم من األشراف .أو انه ينحدر من نسل أحد الصحابة
الكرام ،أو من التابعني أو حتى من تابعي التابعني.
ولم يزعم واحد بأن جده األعلى شارك في احلرب ضد
الصليبيني دفاع ًا عن سواحل الشام احملروسة وال سيما
ثغر بيروت املأنوسة .أو انه ينتمي الى احدى العائالت
السبع البيروتية ،وإمنا كان شرفهم في أعمالهم كما قال
إبن الوردي في الميته :ال تقل أصلي وفصلي أبد ًا  /إمنا
أصل الفتى ما قد حصل
أو كما قال أبو فراس احلمداني:
ما بقومي فخرتُ بل فخروا بي
وبنفسي عل ْوتُ ال بجدودي
أو كما قال املفتي فتح الله:
قوم أخا ٍ
شرف
ما ص ّير املرء في ٍ
والكرم
اجلاه
اال انتفاع به في
ِ
واملتتبع حلركة التاريخ ي��درك صحة القاعدة التي
ت�ق��ول ان ك��ل ش��يء نسبي ،فالذين حوكموا وشنقوا
سنتي  1915و1916م اعتبروا خونة ف��ي ظ��ل احلكم
العثماني ،وهم نفسهم الذين اعتبروا فيما بعد شهداء
بقوة اإلنتداب الفرنسي ،فال يفخرنّ أح ٌد على أحد.
م��ع امل�لاح�ظ��ة ب��أن وج �ه��اء العهد العثماني كانوا
أنفسهم وجهاء عهد االنتداب ووجهاء عهد االستقالل.

حدس القاعدة الشعبية في بيروت
وتخوفها من نغمة اإلصالح
ّ

وم��ن م��راج�ع��ة آراء ال �ق��اع��دة الشعبية ف��ي بيروت
ومواقفها قبل انعقاد امل��ؤمت��ر وب�ع��ده ،يظهر ك��م كان
الوعي الشعبي العفوي املبكر في ذلك الزمن ّملاح ًا.
ف�ف��ي س�ن��ة 1908م وإث ��ر االن��ق�ل�اب ع�ل��ى السلطان
العثماني عبد احلميد ال�ث��ان��ي ،خ��رج��ت مظاهرة في
بيروت مؤيدة لالنقالبيني ومطالبة بسقوط عبد القادر
الدنا رئيس مجلس بلدية بيروت الذي لعب دور ًا كبير ًا
ف��ي املقالب السياسية البيروتية وال ��ذي ك��ان يتمتع
بصالت وثيقة مع رج��ال قصر السلطان وم��ع الصدر
األعظم كامل باشا كما كان وكي ًال قانوني ًا عن أبي الهدى
الصيادي الشهير ومعتمده في بيروت.
وفي سنة 1911م نظم الشاعر عمر حمد عندما كان
طالب ًا في الكلية العثمانية (اإلسالمية فيما بعد) قصيدة
بعنوان «خاطرة في ساعة» جاء فيها عن البيارتة (ما
أشبه الليلة بالبارحة) قوله:
الهمة
داع /ينبه منهم ذوي ّ
إذا قام فيهم الى احلق ٍ
ألوج الرقي /مقام ًا وينهض للعزّة
ويرفع فيهم ّ
تقوم عليه الزعانف فيما  /تكنّ النفوس من الغلة
فيهدم ما قد بناه النبيل  /ويعمر فيه جفا السوقة

تسود البالد وترقى العباد  /وبيروت تلبث في رقدة
ونعود الى املؤمتر العربي لنقول بان وفد بيروت الى
املؤمتر تألف من الثالثي سليم سالم (أبو علي) وأحمد
مختار بيهم وال�ش�ي��خ أح�م��د ط �ب��ارة .وأث �ن��اء املؤمتر
أرس��ل علماء من بيروت وغيرها من امل��دن (اللبنانية)
برقية يحتجون فيها على عقد املؤمترات في العواصم
األجنبية بدون تكليف من أحد ويعترضون على أسلوب
امل��ؤمت��ري��ن .وق��د و ّق ��ع ال�ب��رق�ي��ة مفتي ب �ي��روت الشيخ
مصطفى جنا والشيخ حسن املدور أمني الفتوى فيها،
والشيوخ والعلماء محمود فرشوخ وحسني احلبال
وج��واد إبراهيم وج��واد مرتضى ومحمد حسني وعلي
شمس الدين وخليل عبد العال وغيرهم .وبعد انتهاء
امل��ؤمت��ر وع ��ودة ال��وف��د ،ت��واف��دت اجلماهير ال��ى مرفأ
بيروت في  1913/9/6الستقبال وفد اإلصالح الثالثي،
وك��ان على رأس املستقبلني شباب البسطة وأمامهم
املوسيقى الوطنية وقد حملوا علم أهل احمللة يعلوه
بيتان هما:
لواء البسطة ارتعدت لديه /فرائص كل جبار عنيد
سحاب ميطر األعداد حتف ًا /إذا سطع الوميض من
احلديد
وأع � � ّدوا الستقبال ال��وف��د م��رك�ب� ًا ف��رش بالطنافس
وأقيمت على جوانبه أش�ج��ار الصنوبر ورش��ت فيه
الزهور .وصدحت املوسيقى عندما حضر أعضاء الوفد
من الباخرة فقام الشيخ مصطفى الغالييني وتال أبيات ًا
مطلعها:
جئتم فكان مجيئكم عيد ًا /ومل ّيت باآلمال جتديدا
فيكم غدت بيروت بالغة /أرجا ًء من العلياء محسودا
إال ان الشاعر عمر حمد تال قصيدة شكك فيها بنتيجة
املؤمتر و ّملح الى اخلوف من أن يكون اإلصالح برق ًا خ ّلب ًا
ال تليه دمية وال غيث ،فقال:
قفوا حدثونا هل هنالك كوكب
غيهب
يلوح لنا في األفق أم ذاك
ُ
رأينا بروق ًا من فروق تألألت
وبرق فروق قد عهدناه خ ّل ُب
أيتبع هذا البرق غيث ودمية
من األفق أو فالغيث عنقاء مغرب
ومتوجس ًا،
ونهض بعده مختار ناصر مشكك ًا أيض ًا
ّ
فقال:
سمعنا نغمة اإلص �ل�اح ق ��رت /ل ��دى ح�ك��ام�ن��ا أهل
املواطن /فنادى اجلميع يا مختار ناصر
ألم تؤمن؟ فقلت بلى ولكن
فلفظة (ولكن) يستفاد منها أن��ه قد آم��ن باإلصالح
ولكن إميان ًا مشوب ًا بالريبة ،ويستفاد منها أيض ًا أن
الرجل يريد أن يقول (ولكن ليطمئن قلبي) وف��ي هذا
القول بالغة في الشعر وريبة مما قد ينتج عن املؤمتر.
ويقول الرئيس صائب سالم في ذكرياته عن ذلك اليوم
أنه في اليوم الثاني الستقبال وفد االص�لاح الثالثي
العائد م��ن ب��اري��س ،ك��ان��ت ال�ن��اس تتساءل «شفتوهم
مبارح وحدهم ما معهم االص�لاح وتقول لبعضها أنا
شفتهم ما معهم االصالح ،ثالثة فقط ما معهم أحد ،ما
معهم االص�لاح؟» وهذا يشير الى أن الشعب كان بن ّية
والساسة احملليون كانوا بن ّية وكان أبالسة السياسة
األجانب فوق كل ن ّية.
قلنا ان والي بيروت أبو بكر حازم بك ّ
حل اجلمعية
اإلصالحية وقبض على بعض أعضائها فأعلن جتار
املدينة اإلضراب وأقفلوا حوانيتهم احتجاج ًا وصدرت
الصحف مجللة بالسواد وعلى صدر صفحتها األولى
ق��رار احل��ل ضمن إط��ار أس ��ود .وذه��ب م��ن يهمس في
أذن الوالي بأن أحد أعضاء اجلمعية زكريا طبارة كان
ي��ردد عبارة تسخر من الوالي (ال ل��زوم لذكرها) وهذا
النوع من السخرية شائع لدى عامة الشعب في بالد
الشام فالعامة ال تعرف الرياء والنفاق ومعسول الكالم
فأرسل الوالي من كمن لزكريا طبارة واغتاله .وقد أكد
ذلك قنصل فرنسا في بيروت كوجيه في رسالة مؤرخة
في 1913/5/16م بعث بها الى وزير خارجيته بيشون
يخبره فيها باغتيال زكريا طبارة الذي كان قد أوقف
عقب إقفال ن��ادي اجلمعية وان االغتيال أح��دث ضجة
في املدينة ويشير ال��ى ما ك��ان يتردد في البلدة حول
مسؤولية حاشية ال��وال��ي ع��ن االغتيال امل��ذك��ور .وقد
أكد سليم أبو علي سليم في مذكراته «ب��ان القتل كان
باتفاق والي بيروت وقومندان اجلندرمة وبعض عدميي
الوطنية».
وكل مؤمتر عربي والشعب العربي بخير؟
* مؤرخ

و يسألونك في الدين

الو�ضوء للعاجز

فتاوي شرعية بإشراف:
نخبة من العلماء

{ شاب يعاني من عجز في القدم اليمنى واليسرى،
وكذلك في اليد اليمنى ،فكيف تكون عمليتي الوضوء
والطهارة له؟
هالل جمال  -بريوت
الد ِ
{و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِفي ِّ
وجلَ :
ّ
ين ِم� ْ�ن َح� َ�ر ٍج }
 يقول الله ع ّزاجت َِن ُبو ُه،
[احلج ،]78 :ويقول النبي « :#إ َذا َن َه ْي ُت ُك ْم َعنْ َش ْي ٍء َف ْ
است ََط ْع ُت ْم» رواه البخاري ،فمن
َو ِإ َذا َأ َم ْر ُت ُك ْم ِب َأ ْم ٍر َف ْأتُوا ِم ْن ُه َما ْ
عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم ،ومن عجز عنهما جميع ًا
ويسمى فاقد الطهورين.
سقط عنه وجوبهما،
ّ
وعليه وف��ي واقعة ال��س��ؤال :فما دام ه��ذا الشاب ع��اج��ز ًا عن
الوضوء بنفسه أو بغيره تيمم ،فإن عجز حتى عن التيمم فإنه ال
ٍ
حينئذ صحيحة ،والله
حرج عليه في الصالة بدونهما ،وصالته
أعلم.
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لقد عانت هذه الطائفة ما عانته الطوائف املسيحية األخرى من
أحداث  ،1860وعانى أبناؤها في اجلبل ما عاناه اآلخرون من ويالت
احل��رب العاملية األول��ى .يضاف إل��ى ذل��ك أ ّنها فقدت احلماية التي
تؤمنها لها روسيا بسبب الثورة البولشف ّية عام  1917وسقوط
كانت ّ
النظام القيصري؛ وفقدت أيض ًا ،مع انهيار دولة بني عثمان ،العطف
اخلاص والنفوذ ال ّلذين كانت تتمتّع بهما داخل السلطنة منذ عهد
محمد الثاني .لذا رأى أبناؤها املقيمون في املتصرف ّية وفي
السلطان ّ
املدن الساحلية وفي البقاع في مشروع لبنان الكبير خشب َة خالص
فاعتمدوه ودافعوا عنه.
لقد بنى البعض ن��ظ��ري��ات واه��ي��ة على تصريح منسوب إلى
البطريرك األرثوذكسي غريغوريوس ح ّداد ،أدلى به أمام جلنة كينغ-
كراين ( )King- Craneالتي أرسلها الرئيس األميركي ولسون
( )Wilsonإلى الشرق لالطالع على آراء السكان« .نحن النصارى
�رب غساسنة ،تدعونا
األرث��وذك��س في ه��ذا البلد ،ق��ال البطريرك ،ع� ٌ
عروبتنا لنكون ي��د ًا واح���دة م��ع أب��ن��اء قومنا وم��ع ال��دول��ة العربية
الشريف ّية( )14التي ارتضيناها وقبلناها»(.)15
هو بطريرك انطاكية .كانت بطريرك ّيته تدور
غريغوريوس ح ّداد َ
في فلك البطريرك ّية املسكون ّية في استانبول وفي فلك بطريرك ّية
م��وس��ك��و .ل��ق��د خ��س��رت ط��ائ��ف��ت��ه ،ب��س��ب��ب احل�����رب ،ح��م��اي��ة هاتني
البطريرك ّيتني ،باإلضافة إلى خسارتها حماية القيصر والسلطان
العثماني .كان احل ّداد يقيم في دمشق ،وكان من الطبيعي أن يربط
مصيره مبصير ُس ّنة سورية وأن يبايع مثلهم فيص ً
ال.
يهمنا هنا هو موقف أرثوذكس لبنان الكبير .لقد مت ّثل
ولكن ما ّ
األول إلى مؤمتر
املقيمون منهم في املتصرف ّية ،في الوفد اللبناني ّ
أما أرثوذكس بيروت فتم ّثلوا في
الصلح ،بعبدالله خوري سعادةّ .
وفدين من الوفود الي قابلت جلنة كينغ -كراين في املدينة .الوفد
األول مشترك بينهم وبني بق ّية الطوائف املسيح ّية ،م ّثلهم فيه وو ّقع
ّ
باسمهم على املذكّرة التي ُق ّدمت إلى اللجنة ٌ
كل من الفرد سرسق
ّ
تضمنتها
تتلخص املطالب التي
وميشال ط��راد وميشال تويني.
ّ
تلك املذكرة باجلملة اآلتية« :االستقالل التام للبنان الكبير بحدوده
الطبيع ّية التاريخ ّية واجلغراف ّية ،طبق ًا للقرارات الصادرة عن مجلس
اإلدارة ،واعتبار بيروت عاصم ًة له» ،وذلك مبساعدة فرنسا(.)16
فهو وفد الطائفة األرثوذكس ّية .أعضاؤه ميشال
ّ
أما الوفد الثاني َ
تويني وألفرد سرسق وبترو طراد وميشال طراد وميشال معماري
تضمنت مذكّرته
وسعيد أبو شهال وفرج الله حايك وشارل د ّب��اس.
ّ
املطالب نفسها التي وردت في املذكرة املشتركة وأضيف في آخرها:
«هذه هي مطالب أبناء طائفتنا ،وقد ُف ّوضنا لعرضها أمامكم؛ انها
مت ّثل أمانيهم وتط ّلعاتهم [ .]...ان التفويض الذي نحمله يعطينا
احلق احلصري للكالم باسمهم»(.)17
م��اذا ع��ن أرث��وذك��س طرابلس؟ ك��ان ه��ؤالء ف��ي ال��ب��دء قلقني على
مصيرهم ألنّ مدينتهم ك��ان��ت م��وض��وع جت���اذب ب�ين الوحدويني
السوريني ودعاة لبنان الكبير .ولكن بعد أن ُحسم األمر في  31آب
بقوة بهويتهم اللبنانية .ففي العام  1925مث ً
ال،
،1920
متسكوا ّ
ّ
نتيج ًة للضغط ال��ذي مارسته الثورة السوريةُ ،طرحت فكر ُة سلخ
طرابلس عن لبنان وإحلاقها بسورية لتكون منفذ ًا لها على البحر.
املفوض السامي
فوجهوا مذكّرة إلى
ّ
ثارت ثائرة أرثوذكس املدينةّ ،
دو جوفنيل ( )de Jouvenelو ّقعها أكثر من مئة وخمسني شخص ًا
نصها:
من أعيان الطائفة وهذا ُّ
«اجتمعت اليوم الطائفة األرثوذكسية في طرابلس برئاسة سيادة
وصوتت على املذكرة التالية:
طحان
ّ
املطران إسكندر ّ
«ال يحق ألي انسان أن يتك ّلم باسمها بهدف ض ّم طرابلس إلى
أفكار كهذه وتعلن أنّ أرثوذكس
حتتج على
الداخل السوري .إ ّنها
ّ
ٍ
طرابلس هم لبنان ّيون وال يقبلون أن يعيشوا إ ّال في أحضان لبنان
الكبير.)18(»...
ً
مما سبق أن خيار الطائفة األرثوذكس ّية كان لبنان
ا
ي
يظهر جل ّ ّ
الكبير .إن الذين ي ّدعون عكس ذلك مستندين إلى تصريح البطريرك
هي
ح � ّداد املذكور أع�لاه هم على خطأ .إن الظروف السائدة آن��ذاك َ
التي أملت على ح ّداد هذا التصريح .على ّ
كل حال لم يكن للبطريرك ّية
األرثوذكسية أي وزن في تقرير مصير لبنان وال في تقرير مصير
أما أرثوذكس
سورية ،فالقرار هناك كان في أيدي الزعماء الس ّنةّ .
أي اهتمام ملوقف
املدن الساحلية واملتصرف ّية ،فلم يعيروا ،كما رأيناَّ ،
بطريركهم الدمشقي.

ب -الطائفة السن ّية:

حمل الس ّنة ل���واء ال��ت��ص� ّدي مل��ش��روع لبنان الكبير وحاولوا
أن يج ّروا إلى صفوفهم الطوائف اإلسالم ّية األخ��رى ،ولك ّنهم لم
يو ّفقوا في محاولتهم إلاّ جزئي ًا .ربط س ّنة لبنان مصيرهم مبصير
ونسقوا معهم على املستويات كاف ًة ،ونادوا
اخوانهم في دمشق ّ
جهر ًا بالوحدة السورية ،وأرسلوا رسائل االحتجاج والبرق ّيات
واملذكّرات والعرائض بالعشرات إلى مؤمتر الصلح ،والحق ًا إلى
عصبة األمم ،وج ّندوا اجلاليات في بلدان االغتراب للقيام بحمالت
صحف ّية دفاع ًا عن خياراتهم ،وشاركوا في املؤمتر السوري في
آذار  1920الذي نبذ االنتداب وأعلن وحدة سورية واستقاللها،
واس��ت��ب��ع��د م��ش��روع ل��ب��ن��ان الكبير وح��ص��ر ت��ط� ّل��ع��ات اللبنانيني
السنة ،في العام
مبتصرف ّية اجلبل ولكن ضمن شروط( .)19ورفض ّ
 ،1926مشاركة هيئاتهم التمثيل ّية ومؤسساتهم في إعداد الدستور
�ص على تثبيت احل���دود وال��ك��ي��ان ،ول��م تضعف
اللبناني ال��ذي ن� ّ
معارضتهم إلاّ في منتصف ثالثين ّيات القرن ،ث ّم هدأت تدريجي ًا
إلى أن كان ميثاق .1943
سنحاول إل��ق��اء بعض األض���واء على موقف الس ّنة م��ن خالل
اإلجابة على التساؤلني اآلتيني:
التمسك
 ما هي األسباب اجلوهرية التي دفعت بالس ّنة إلىّ
بالوحدة السورية ورفض االنخراط في دولة لبنان الكبير؟
 هل كان هذا الرفض شام ًال وص��ادر ًا عن القيادات كاف ًة أم إنّ
الطائفة شهدت انقسام ًا بشأنه؟ وهل كان طوعي ًا أم أتى نتيج ًة
لضغوط خارجية؟
إن انهيار السلطنة العثمانية وع��دم قيام دول��ة عرب ّية واسعة
األرجاء مكانها شكّال كارثة بالنسبة إلى س ّنة الواليات السورية.
انهم خسروا النفوذ والسلطة وكل االمتيازات التي كانوا يتمتّعون
حولهم إلى
بها داخل تلك السلطنة .إن تقسيم املنطقة إلى دويالت ّ
أقل ّية في دول��ة العلويني وفي دول��ة لبنان الكبير وفي دول��ة جبل
الدروز ،ورهن وعد بلفور مستقبل فلسطني .أما املنطقة الداخل ّية
فحرمت من منفذ على البحر.
من سورية ُ
هكذا رأى الس ّنة أ ّنهم خسروا ّ
كل شيء .لذا سيركّزون نضالهم
قوتهم
على انشاء كيان واس��ع ومتماسك يعيد إليهم شيئ ًا من ّ
ومن مجدهم املفقود .وضعوا في البدء آمالهم في األمير فيصل
موحدة تض ّم والي��ات حلب
بن احلسني ،وطالبوا بدولة سور ّية
ّ
ّ
ومخططات
ودمشق وبيروت وسنجق القدس ،ورفضوا االنتداب
احللفاء كاف ًة ،وبنوع خاص اتفاق سايكس  -بيكو ووع��د بلفور
والحق ًا مق ّررات مؤمتر سان رميو .وكانوا قد راهنوا على مبدأ حق
الشعوب في تقرير مصيرها ال��ذي أطلقه الرئيس ولسون وعلى
تقرير جلنة كينغ -كراين؛ لكنّ ولسون انسحب من مؤمتر الصلح
وتقرير جلنة كينغ-كراين ّ
ظل حبر ًا على ورق.
السنة كتل ًة متراصة
نصل اآلن إلى تساؤلنا الثاني :هل شكّل ّ
�وح��د ًة م��ش��روع لبنان الكبير أم ك��ان هناك خ� ٌ
��روق في
واج��ه��ت م� ّ
صفوفهم؟ وهل تع ّرضوا لضغوط خارج ّية؟
من ّ
الطبيعي ،في الظروف ا ّلتي كانت سائدة آن��ذاك ،أن يكون
املتر ّددون منهم قد تع ّرضوا إلى ضغط من قبل فيصل وجماعته
ومن قبل الوحدويني اللبنانيني .ف ُقبيل وصول جلنة كينغ-كراين
مث ً
ال ،بدأت ،في املدن الساحل ّية حملة ترهيب في هذا اخلصوص.
ففي برق ّي ٍة إلى حكومته ،بتاريخ  10متوز  ،1919يقول جورج بيكو
ٌ
شيخ متزهّ د ،كان يحافظ على
وهو
إنّ مفتي بيروت ،مصطفى جناَ ،
موقف حيادي بني جميع األط��راف ،ولك ّنه تل ّقى مناشير ِ
مرعبة،
مخصصة لقتله
حتمل رسم فأس مرفق بكتابة تقول إن هذه الفأس
ّ
األمة االسالم ّية
هو اختار طريق ًا تختلف عن تلك التي اختارتها ّ
«إن َ
املؤمنة»(.)20
تل ّقت شخصيات سن ّية أخ��رى تهديدات مماثلة .وعلى الرغم
من ذلك وعلى الرغم من املال الذي وزّعه اتباع فيصل ،فانّ بعض
الفاعليات السن ّية في املدن الساحلية طالبت باالنضمام إلى لبنان
الكبير .ه��ذا ما فعله مث ً
السنة واملجلس
ال وجهاء مدينة ص��ور ّ
البلدي في تلك املدينة الذين أعلنوا جميعهم ،أم��ام جلنة كينغ-
كراين ،أن خيارهم «هو االنضمام إلى دول��ة لبنان الكبير وطلب
املساعدة الفرنس ّية»(.)21
تب ّنى ُس ّنة صيدا وبيروت وطرابلس خيارات املؤمتر السوري
ّ
وتتلخص بالوحدة واالس��ت��ق�لال وطلب املساعدة األميركية أو
اإلنكليزية ورف��ض الفرنس َية .ولكن بعض ال��وف��ود ،كوفد نقيب
األش����راف ف��ي ب��ي��روت ووف���د ع��ل��م��اء امل��دي��ن��ة ،ط��ال��ب��ت باالنتداب
الفرنسي(.)22
ً
ّ
نذكر هنا أيضا ،أنه على الصعيد الفردي ،فإنّ شخصيات سن ّية
عديدة كحسني األح��دب ال��ذي ع�ّي�نّ متص ّرف ًا أكثر من م � ّرة ،وعبد
األول إل��ى مؤمتر الصلح
�ج��ار ،عضو ال��وف��د اللبناني ّ
احلليم ح� ّ
مهمة في إدارة لبنان الكبير وانخرطت
وغيرهما ،شغلت وظائف ّ
في املجالس احملل ّية وخدمت وطنها باندفاع وإخالص.
ي��ر ّدد امل��ؤ ّرخ��ون أنّ الطائفة السن ّية رفضت ،في العام ،1926
مهدت إلعداد الدستور.
أن يشارك مم ّثلوها في االستشارات التي ّ

كامل خليل األسعد

املفتي مصطفى جنا

يحتاج هذا املوضوع إلى توضيح.
إن االستشارات التي سبقت اعداد الدستور جرت على مرحلتني:
أو ًال في العام  ،1925في عهد اجلنرال ّسراي ( ،)Sarrailوكانت
املفوض السامي آنذاك رسال ًة إلى ٍ
عدد من
وجه
ّ
استشارات فرد ّيةّ .
ّ
الشخص ّيات اللبنان ّية ،من الطوائف كاف ًة ،طالب ًا منها أن تبدي
رأيها في النظام السياسي املستقبلي للبنان الكبير وفي العالقات
مع الدولة املنتدبة.
ل ّبت شخصيات إسالم ّية عديدة ،سن ّية وغير سن ّية ،هذا الطلب،
بوضوح رؤيتها لألمور ،منها مفتي بيروت،
وعرضت في جوابها
ٍ
مصطفى جنا ،وسامي الصلح ،ورئيس علماء جبل عامل محسن
األمني ،ورئيس بلد ّية طرابلس خير الدين عدره ،وعمر الداعوق،
وشيخ عقل الطائفة الدرزية ،حسني طليع ،ورئيس قبائل الهرمل
سعدالله حماده ،ويوسف الزين وكثيرون غيرهم(.)23
تلت هذه املرحلة األولى مرحل ٌة ثانية ،انطلقت في بداية العام
املفوض السامي جوفنيل ( )Jouvenelا ّلذي أوكل إلى
 ،1926مع
ّ
جلنة من  12عضو ًا ،منبثقة من املجلس التمثيلي ،اعدا َد الدستور؛
مت ّثل فيها الس ّنة بعمر ال��داع��وق وع ّبود عبد ال���رزّاق ،والشيعة
بصبحي حيدر ويوسف ال��زي��ن ،وال���دروز باألمير ف��ؤاد أرسالن.
ّ
مصغرة من خمسة أفراد ،من
اختارت هذه من بني أعضائها جلنة
بينهم الداعوق وحيدر ،مهمتها إعداد استمارة ترسل إلى أصحاب
ّ
واملنظمات واجلمعيات استمزاج ًا لآلراء حول
القرار والى الهيئات
النظام السياسي األفضل للبنان الكبير وحول العالقة مع الدولة
املنتدبة .اتخذت استشارات املرحلة الثانية هذه طابع ًا جماع ّيا،
لذا رفضت ِ
فاعليات الس ّنة في بيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك
املشاركة فيها وأعادت االستمارة إلى جلنة الدستور ،خوف ًا من أن
تعطي مشاركتها غطا ًء سن ّيا جماع ّيا لدولة لبنان الكبير( .)24لكنّ
السنة كان مستا ًء من هذا املوقف السلبي .وفي هذه
عدد ًا من زعماء ّ
األجواء زار مفتي صيدا الس ّني وقاضيها حاك َم دولة لبنان الكبير،
ليون كايال ( )Caylaوأق ّرا أمامه أ ّنهما تع ّرضا لضغوط وشرحا له
«الظروف التي ارغمتهما على رفض اإلجابة على استمارة جلنة
الدستور وأكّدا له عزمهما على عدم املشاركة في املستقبل في أ ّية
حركة انفصال ّية»(.)25
ّ
السنة في جلنة
ممثلي
ظات،
ف
التح
هذه
كل
وعلى الرغم من
فإنّ
ّ
مسودة
ونوابهم في املجلس التمثيلي الذي سيناقش
ّ
الدستور ّ
الدستور ويق ّرها ،عملوا بنشاط مع زمالئهم من الطوائف األخرى
على اجناز هذا العمل الكبير ،أي دستور  1926الذي ث ّبت احلدود
ّ
ووطد الكيان.

في العام  ،1923ظهر في اجلنوب تيار طالب بإنشاء كيان مستقل
عن لبنان الكبير يض ّم جبل عامل وامل��دن الساحلية ،ويقيم عالقات
تزعم هذا التيار احلاج عبدالله
طبيع ّية مع لبنان والداخل السوريّ .
يحيى وتص ّدى له كامل بك األسعد وبهاء الدين زين(.)36
أث���ار ه��ذا ال��ت��ي��ار ض� ّ�ج��ة لبعض ال��وق��ت ولكنه س��رع��ان م��ا هدأ،
وبخاصة بعد أن أصدر ليون كايال ،حاكم لبنان الكبير ،في  27كانون
الثاني  ،1926ق��رار ًا يعترف باستقالل ّية الطائفة الشيع ّية ويح ّقها
بأن تط ّبق املذهب اجلعفري في إدارة األحوال الشخص ّية ألبنائها.
السيد عبد احلسني شرف الدين مكتب ليون
في اليوم نفسه ،زار ّ
املفوضية العليا لدى دول��ة لبنان
سولومياك ( ،)Solomiacممثل
ّ
نواب شيعة ،وأعرب له عن «امتنان أبناء طائفته
الكبير برفقة ثالثة ّ
أما النواب الثالثة فأبلغوا سولومياك
لالعتراف باملذهب اجلعفري»ّ .
«نهاية كل احلركات االنفصالية في جبل عامل وانضمام الطائفة
الشيع ّية بأبنائها كاف ًة إلى لبنان الكبير.)37(»...
نتم ّنى ،في ختام هذا املقال ،من الذين يتط ّرقون في كتاباتهم إلى
موقف نخب الطوائف من دولة لبنان الكبير أو يقومون بتصريحات
في هذا املجال أن يأخذوا في االعتبار موضوعني اثنني:
األول ،عدم اإلصرار على التأكيد أنّ الطوائف اإلسالم ّية عارضت
ّ
جميعها قيام دول��ة لبنان الكبير وأن الطائفة األرثوذكس ّية حذت
ح��ذوه��ا .لقد أظهرنا ف��ي ه��ذه ال��دراس��ة املقتضبة أن موقف ًا كهذا
يترسخ في أذه��ان اللبنانيني وفي
يشكّل خط ًأ تاريخ ّي ًا ال يجوز أن
َّ
ذاكرتهم اجلماع ّية .نحن نرى ،استناد ًا إلى ما ورد في مقالنا هذا ،أنّ
تكون منها لبنان الكبير ،مسيح ّيني ومسلمني،
سكان املناطق التي ّ
بأغلبيتهم املطلقة ،وبغض النظر عن انتمائهم املذهبي ،ساهموا،
بنسب مختلفة في والدة الكيان اجلديد وارتضوا به وطن ًا عن طيبة
ٍ
خاطر وش��ارك��وا في وض��ع دستوره وف��ي بلورة نظامه السياسي.
أم��ا ا ّلذين قاطعوه من أبناء الطائفة السن ّية في عشرينيات القرن
ّ
بقوة ابتدا ًء
املاضي،
ألسباب ذكرناها سابق ًا ،فعادوا وانخرطوا فيه ّ
ٍ
من منتصف الثالثين ّيات ،ولعبوا دور ًا أساسي ًا في صياغة ميثاق
.1943
امل��وض��وع الثاني ه� َ�و مسألة الوطن القومي املسيحي :ال يزال
البعض يص ّر على التأكيد أنّ مشروع البطريرك احلويك كان يهدف
إل��ى حت��وي��ل لبنان إل��ى وط��ن ق��وم��ي مسيحي .ربمّ ���ا رغ��ب��ت بعض
ّ
مصغرة غير تلك
الشخص ّيات املسيح ّية بهكذا وطن ،ولكن بحدود
أما خيار البطريرك حويك فكان غير ذلك.
التي ُأعطيت للبنان الكبيرّ .
كان خياره إنشاء دول��ة قابلة للحياة ،بحدود واسعة ،مستق ّلة عن
البلدان املجاورة ،يعيش فيها جميع أبنائها ،مهما كانت طائفتهم،
أح��رار ًا ،متساوين في احلقوق والواجبات ،وبخاصة يعيش فيها
املسيحيون ،كما عاشوا في املتصرف ّية ،مرفوعي الرأس ،نابذين عنهم
عقدة الذم ّية التي عانوا منها في ّ
ظل احلكمني العربي والعثماني.
هل ُيعقل أن يكون ه��دف البطريرك احلو ّيك إنشاء وط��ن قومي
مسيحي ،وه��و ال��ذي ف� ّ�وض��ه مجلس إدارة املتصرف ّية ال��ذي مي ّثل
وفوضته شخصيات إسالمية عديدة للعمل على
الطوائف ك��اف� ًةّ ،
إجن��اح مشروع لبنان الكبير ،وقبلت شخصيات إسالمية أخرى،
مزود ًة بتوجيهاته ،باملشاركة في الوفود إلى مؤمتر الصلح للمطالبة
ّ
بتوسيع احلدود وباالستقالل عن أي كيان آخر قد ينشأ في اجلوار؟

ج -الطائفة الدرز ّية:

ك��ان لفيصل بعض امل��وال�ين ب�ين ال����دروز ،منهم أم�ين أرسالن
ومصطفى ح��م��اده .ولكن الطائفة حافظت ،ب��ص��ورة ع��ام��ة ،على
ٍ
شيء من احلذر .كان املدافعون عن
موقف مؤ ّيد للبنان الكبير ،مع
توسيع حدود املتصرف ّية وعن االستقالل عن سورية بني األمراء
واملشايخ كثيري العدد ،نذكر منهم على سبيل املثال :األمير توفيق
أرسالن ،عضو الوفد اللبناني الثالث إلى مؤمتر الصلح ،وجنيب
األول ،وفؤاد عبد امللك ،ونسيب
عبد امللك ،عضو الوفد اللبناني ّ
ومحمود جنبالط وملحم حمدان وغيرهم .كان البطريرك احلويك
مصمم ًا على اصطحاب معه ،في الوفد اللبناني الثاني ،عدد ًا من
ّ
الشخصيات اإلسالم ّية ،وفي مق ّدمهم شيخ عقل الطائفة الدرزية(.)26
املفوض السامي الفرنسي ،منعه من
ولكن فرنسوا جورج-بيكو،
ّ
األمير فيص ً
ال وكانت تخشى
ذلك ،ألنّ باريس كانت تفاوض آنذاك
َ
أن تتعرقل تلك املفاوضات في حال انض ّم ممثلون عن الطوائف
اإلسالمية إلى وفد البطريرك.
ميكننا ال��ق��ول ،باختصار ،إنّ الطائفة ال��درزي��ة حافظت على
تع ّلقها بلبنان الكبير ول��م ت ُِعر اهتمام ًا ُيذكر إلغ���راءات فيصل
واتباعه وال إلحل��اح الوحدو ّيني اللبنان ّيني .تع ّرض زعماء تلك
الطائفة ،خالل الثورة السورية الكبرى أو ثورة الدروز ،بني 1925
ينضموا إلى سلطان باشا األطرش،
و ،1927لضغوط كبيرة لكي
ّ
ولك ّنهم آثروا احلياد باستثناء بعضهم .وقد حاول عد ٌد من زعماء
ال��دروز اللبنانيني القيام بدور الوسيط بني السلطات الفرنس ّية
والثوار ،وتأ ّلفت منهم ع ّدة وفود لهذه الغاية ولكنها لم تنجح في
مسعاها(.)27

د -الطائفة الشيع ّية:

تع ّرضت الطائفة الشيع ّية بدورها للتجاذب بني دول��ة لبنان
الكبير وال��وح��دة السور ّية .وبعد انسحاب العثمانيني مباشر ًة
من املنطقة ،في  30أيلول  ،1918ك ّثفت حكومة دمشق الفيصل ّية
الدعاية في األوس��اط الشيع ّية ،في البقاع وفي جبل عامل ،وحذا
عصابات
حذوها س ّنة املدن الساحلية الوحدو ّيون .تشكّلت آنذاك
ٌ
القوات الفرنس ّية
شيع ّية مس ّلحة ،تدعمها دمشق ،وأخذت تهاجم ّ
املتواجدة على تخوم املنطقة الساحلية ،وأحيان ًا القرى املسيح ّية
املتَّهمة بالتعاطف مع تلك القوات.
كل ذلكّ ،
على الرغم من ّ
ظل القسم األكبر من أبناء تلك الطائفة
يصبو إلى لبنان الكبير .ظهر ذلك جل ّيا خالل االستقصاء الذي
قامت به جلنة كينغ-كراين .تل ّقت تلك اللجنة من أهالي البقاع 15
عريضة 11 ،منها طالبت باالنضمام إلى لبنان الكبير ،وباالنتداب
الفرنسي ،و 4فقط باالرتباط بسورية( .)28إن األكثرية الساحقة من
مخاتير القرى الشيع ّية اختارت لبنان الكبير واملساعدة الفرنسية،
ما أغضب فيص ً
ال واتباعه؛ فما كان منهم إ ًال أن القوا القبض على
وزجوهما في السجن( .)29ول��م يطلقوا
اثنني من ه��ؤالء املخاتير
ّ
مما جرى إلى أعضاء اللجنة
سراحهما إ ّال «بعد أن اشتكى األهالي ّ
األميرك ّية»(.)30
عندما تشكّل الوفد اللبناني الثالث إلى مؤمتر الصالح برئاسة
املطران عبدالله اخلوري ،كان مق ّرر ًا أن يشارك فيه كامل بك األسعد؛
لكنه اعتذر ألسباب شخص ّية وأرسل إلى اجلنرال غورو تفويض ًا
خط ّي ًا ليس ّلمه إلى اخل��وري ،يسمح له مبوجبه باملطالبة ،باسم
نص رسالته
شيعة جبل عامل ،باالنضمام الى لبنان الكبير ،وهذا ّ
مترجم ًا عن الفرنس ّية:
«أنا املو ّقع أدناه ،كامل بن خليل األسعد ،لي الشرف أن اعلمكم
مفوض ًا من قبل أبناء طائفتي ،الشيعة القاطنني
بأني ،بصفتي ّ
املكون من أقضية صيدا وصور ومرجعيون ،أعطي
في جبل عامل
ّ
تفويض ًا مطلق ًا إلى سيادة املطران عبدالله اخلوري ،لكي يطالب
أمام مؤمتر الصلح بض ّم جبل عامل املذكور إلى لبنان الكبير وبأن
يتمتع هذا اجلبل باالمتيازات نفسها حتت احلماية الفرنس ّية.
ُيعتبر املطران اخلوري مندوب ًا ع ّنا في ّ
كل املساعي التي سيقوم
بها في هذا اخلصوص».
في  5شباط  ،1920كامل األسعد(.)31
شكّل مؤمتر وادي احلجير ،كما الهجمات التي ش ّنتها على إثره
العصابات العاملية املس ّلحة( )32على ص��ور -بسبب إص��رار هذه
املدينة على انتمائها إلى لبنان الكبير  -وعلى القرى املسيحية
املعزولة في اجلنوب ومنها عني ابل ،غيم ًة سوداء في تاريخ جبل
()33
هي التي ح ّرضت العصابات
عامل  .إن حكومة األتاسي السور ّية َ
على القيام بذلك .كانت ر ّدة فعل سلطات االنتداب عنيفة إذ أوكل
غ���ورو إل��ى الكولونيل نييجر ( )Niegerق��ي��ادة حملة عسكرية
لالقتصاص م��ن اجل��ب��ل ،فهاجمته ان��ط�لاق� ًا م��ن جنوبه وفرضت
غرامات على سكانه.
بعد معركة ميسلون وانهيار احلكم الفيصلي ،ه��دأت األوضاع
نسب ّيا .وبعد إع�لان دول��ة لبنان الكبير ،أرس��ل وجهاء الشيعة في
نصها:
مدينة ص��ور ،ف��ي  5أي��ل��ول ،برقية إل��ى اجل��ن��رال غ��ورو ه��ذا ّ
نوجه إلى سعادتكم
«نحن مسرورون بضم مدينتنا إلى لبنان الكبيرّ .
شكرنا اجلزيل لتعيينكم الكومندان ترابو ( )Trabaudحاكم ًا على
لبنان الكبير»(.)34
تل ّقى غ��ورو باملعنى نفسه ،ومن جبل عامل ،ع��دد ًا من البرقيات
األخرى ،منها واحدة و ّقع عليها مخاتير  16قرية شيع ّية(.)35

---------------

 -14التابعة لألمير فيصل ابن الشريف حسني.
 -15نقالً عن سالم الراسي ،اّ
لئل تضيع ،بيروت ،مؤسسة نوفل ،ط ،2014 ،7ص
.131
Archives du ministère des A.E. de France, La Courneuve, -16
E- Levant 1918- 1940, Syrie- Liban, v. 15, p. 48 : coupure
.du Journal du Caire du 9 juillet 1919
17Ibid., v. 15, p. 57: coupure du Journal du Caire du 31 juillet
.1919
Archives départementales de la Corrèze, Tulle, fonds -18
.Jouvenel, 5 J 39
 -19ورد ،بشأن لبنان ،في القرار الذي اتخذه املؤمتر السوري ،في  7آذار  ،1920واملذكور
سابقا ً ما يأتي« :مع مراعاة جميع أماني اللبنانيني الوطن ّية املتعلّقة بلبنان في حدوده
احلاضرة بشرط أن يكون مبعزل عن كلّ نفوذٍ أجنبي».
 -20راجع النص الكامل لبرق ّية جورج -بيكو في:
Arch. A.E., E- Levant 1918- 1940, Syrie- Liban, v. 14, p. 178.179
 -21راجع نص البرق ّية التي أرسلها ممثلو الس ّنة في صور ونص البرق ّية التي أرسلها
اجمللس البلدي في تلك املدينة إلى فرنسوا جورج -بيكو في  11متوز  1919في:
Antoine HOKAYEM et alii, Le démantèlement…, op. cit., p.
.634, doc. nº 560 et p. 634- 635, doc. nº 561
Archives du ministère des A.E., France, E- Levant 1918- -22
1940, Syrie- Liban, v. 15, p. 57, Coupure du Journal du
.Caire du 31 juillet 1919
 -23راجع نص بعض هذه األجوبة في:
Antoine HOKAYEM, Le désengagement de la France de Cilicie
et l’affermissement de son mandat en Syrie et au Liban 1921- 1926
(Documents diplomatiques français relatifs à l’histoire du Liban
et de la Syrie à l’époque du mandat 1914- 1946, t. III) Beyrouth,
Les Editions Universitaires du Liban, Paris, l’Harmattan, 2016, p.
.734- 748
 -24حول األجوبة التي تلقتها جلنة الدستور من فا ِعليات الطوائف السن ّية في املدن
األربعة املذكورة ،راجع:
Antoine HOKAYEM, La genèse de la Constitution Libanaise
de 1926, Antélias, Les Editions Universitaires du Liban, 1996, p.
.230-226
Archives de l’Armée de Terre, Vincennes (France), Levant -25
4H65, Services des Renseignements, Bulletin des
.renseignements n°40, journée du 29 janvier 1926
 -26راجع األب إبراهيم حرفوش ،دالئل العناية الصمدان ّية في ترجمة معلي منار
الطائفة املارونية غبطة ابينا وسيدنا امللفان مار الياس بطرس احلويك ،جونيه ،مطبعة
املرسلني اللبنانيني ،1935 ،ص .595
 -27راجع ،حول هذه الوساطة ،د .حسن أمني البعيني ،دروز سورية ولبنان في عهد
االنتداب الفرنسي  ،1943 1920-بيروت ،املركز العربي لألبحاث والتوثيق ،1993 ،ص
.178 173 -28راجع نص التقرير الذي وضعته جلنة كينغ -كراين في :أنطوان احلك ّيم وماري-
كلود بيطار ،املصدر املذكور ،القسم الفرنسي -اإلنكليزي ،ص 192 141-؛ في ما خص
البقاع راجع الصفحة .155
 -29كان األمن في البقاع ،خالل تلك املرحلة ،ال يزال بيد حكومة دمشق.
Arch. Du ministère des A.E., France, E- Levant 1918- 1940, -30
Syrie- Liban, v. 14, p. 178- 179 : dépêche nº 300 de
.Georges- Picot à A.E., Beyrouth, le 10 juillet 1919
 -31النص األصلي الفرنسي في:
Antoine HOKAYEM, Les bouleversements …, op. cit., p. 66,
.document nº 44
 -32حول هذه العصابات ومؤمتر وادي احلجير ،راجع متارا الشلبي ،شيعة جبل عامل
ونشوء الدولة اللبنانية  ،1943 1918-تقدمي منذر محمود جابر ،بيروت ،دار النهار،
 ،2010ص .173 161-
 -33ملزيد من التفاصيل ،راجع أنطوان احلك ّيم ،من املتصرف ّية إلى دولة لبنان
الكبير ،...مرجع مذكور ص .228 224-
 -34النص في:
Arch. du ministère des A.E., France, Papiers d’Agents, Papiers
.du Général Gouraud, PA- AP399, Carton 61, dossier 11
 -35النص في املصدر نفسه.
Arch. du ministère des A.E. France, Papiers d’Agents, -36
Papiers du général Gouraud PA- AP399, carton 75, dossier
Mouvement de séparation du Grand- Liban, rapports du service des
,renseignements nº 263, 295, 352 et 375, Beyrouth
.et 15 janvier, 6 et 14 février 1923 2
Archives de l’Armée de Terre, Vincennes (France), Levant -37
4H65, service des Renseignements, Bulletin des
.Renseignements nº 40, journée du 29 janvier 1926

الدكتور �أنطوان احلك ّيم

أستاذ في تاريخ الشرق األدنى احلديث واملعاصر

ريا�ضة

السبت  12أيلول 2020م
املوافق  24مح ّرم 1442هـ

االن�صار يهزم العهد ويعو�ض خ�سارته االفتتاحية

تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات تتمات

حماوالت ليلية مكثفة
(تتمة املنشور ص)1

ابو الهيل جنح بحسم املواجهة مع خيمنيث ..ومنصور يتصدى ملعتوق..
جنح فريق االن��ص��ار بالفوز على العهد بهدفني
نظيفني في املباراة التي أجريت على ملعب اخلاسر،
في املرحلة الثانية من املجموعة األول��ى من دورته
الودية التي تستمر حتى  26اجل��اري وحتمل اسم
الكابنت ،حتضيرا للدوري العام ال  61لكرة القدم
املقرر انطالقه في  2تشرين األول /اكتوبر املقبل.
وجن��ح ال��ع��راق��ي عبد ال��وه��اب اب��و الهيل مدرب
االنصار تعويض خسارته املباراة االفتتاحية امام
شباب البرج وحسم املواجهة مع االسباني دانيال
خيمنيث ال��ذي كان استهل ال��دورة بفوز كبير على
الصفاء.
وسجل لالنصار حسن معتوق وحسن شعيتو
«موني» في الدقيقتني  8و .65وتساوى الفريقان
نقاطا برصيد ث�لاث ن��ق��اط م��ن م��ب��ارات�ين بعد فوز
وخسارة لكل منهما.
ويلتقي عند الرابعة والنصف عصر في املجموعة
عينها ،فريقا الصفاء وشباب البرج ،وسيكون يوم
االحد راحة للفرق الثمانية.
هذا وأطلق منتخب شباب لبنان استعداداته على
ملعب بئر حسن بقيادة مدربه فادي العمري ،وذلك
من أجل اختبار بعض العبي األندية والوصول إلى

تشكيلته املبدئية.
وأج��ري��ت التمارين خلف أب���واب مغلقة ،بينما
ستتواصل على دفعات ،الختبار أكثر من  50العبا.
وفي سياق اخر ،جنح العب منتخب لبنان عباس
شحرور مع ثالثة العبني ببلوغ مرحلة ال��دور قبل
النهائي م��ن حت��دي أجمل ه��دف بتاريخ نهائيات
كأس آسيا لكرة القدم.
ه��دف شحرور ك��ان األول ملنتخب لبنان بتاريخ
نهائيات كأس آسيا ،وذلك باملباراة أمام العراق على
ستاد املدينة الرياضية في بيروت خالل نسخة عام
 ،2000وكانت يوم  15تشرين األول/أكتوبر .2000
ش���ح���رور ت���اب���ع ال���ك���رة خ�����ارج م��ن��ط��ق��ة اجل����زاء
اكروباتية على الطاير من اللمسة األولى على ميني
احلارس العراقي هاشم خميس.
وي��ش��ار ب��ان ش��ح��رور ك��ان اقصى االي��ران��ي علي
دائ���ي ب��ال��دور رب��ع النهائي ،علم ًا ان االخ��ي��ر كان
ينافس عبر هدفه مبرمى كوريا اجلنوبية بنسخة
 1996في االمارات العربية املتحدة.
وسيجمع قبل النهائي ،بني اللبناني شحرور
وس��ون��ي��ل تشيتري ،ف��ي ح�ين يجمع قبل النهائي
الثاني بني ويدودو بوترا ولي كونغ فينه.

�صالح نحو رقم قيا�سي وغياب ريال وبر�شلونة..
ي��ب��دأ ل��ي��دز يونايتد ع��ودت��ه ال��ى ال����دوري اإلنكليزي
للممتاز لكرة القدم للمرة األولى منذ  16عاما مبواجهة
مضيفه ليفربول حامل اللقب باملرحلة األولى من املوسم
اجلديد ،فيما يغيب قطبا مانشستر سيتي ويونايتد عن
االفتتاح من أجل افساح املجال أمامهما لبعض الراحة.
وضمنت سلطات اللعبة جلميع الفرق احلصول أقله
على  30ي��وم��ا م��ن ال��راح��ة ب�ين املوسمني بعد االنتهاء
املتأخر للموسم الفائن بسبب التوقف لثالثة أشهر نتيجة
تفشي فيروس كورونا املستجد .ونشر احلساب الرسمي
للدوري عبر تويتر ،صورة للنجم املصري هداف ليفربول
بالسنوات الثالثة املاضية ،محمد صالح ،متسائ ً
ال عن
مدى إمكانية جناح الالعب بتحقيق رقم قياسي جديد
مع انطالق البطولة ،وذلك حال جنح بهز شباك الفريق
الضيف ،فسيكون أول الع��ب بتاريخ ليفربول يسجل
ياملباراة االفتتاحية لـ 4مواسم متتالية.
ويغيب ري��ال مدريد حامل اللقب وغرميه التقليدي
برشلونة عن ركلة بداية ال��دوري االسباني ايض ًا لنفس
السبب ،مما يغيب التشويق عن املرحلة االولى.
وف��ي فرنسا ،ك��ان باريس س��ان جرمان حملة الدفاع
عن لقبه بطال للدوري بالسقوط أمام مضيفه لنس للمرة
األولى منذ  2006وذلك بنتيجة صفر 1-باملرحلة الثانية،
م��ت��أث��را بالغيابات الكثيرة بصفوفه نتيجة اإلصابة
بفيروس كورونا املستجد ،وهنا برنامج املباريات:
> السبت..
 انكلترا: 14:30فولهام  -آرسنال 17:00,هام  -نيوكاسل
 17:00باالس  -هامتون 19:30 ,ليفربول  -ليدز
 اسبانيا: 17:00إيبار  -فيغو
 22:00قاديش  -أوساسونا
 فرنسا: نيس 18:00مونبلييه
 22:00إيتيان  -ستراسبورغ
> االحد..
 انكلترا: 16:00ألبيون  -ليستر ,18:30
توتنهام  -إيفرتون

 اس���ب���ان���ي���ا 17:00 :ال���ول���ي���د  -سوسييداد, 19:30فياريال  -هويسكا 22:00 ,فالنسيا  -ليفانتي
 فرنسا: 14:00ليل  -ميتز 16:00 ,لوريان  -النس
 16:00أجنيه  -رميس 16:00 ,ديجون  -بريست
 16:00نيم  -رين 18:00 ,موناكو  -نانت
 22:00جرمان  -مرسيليا
> االثنني..
 انكلترا: 22:00شيفيلد  -وولفر 22:00 ,برايتون  -تشلسي
 اسبانيا 22:00 :أالفيس  -بيتيس< مباريات مؤجلة:
م .سيتي  -أستون بيرنلي  -م .يونايتد ,برشلونة -
إلتشي,
ريال مدريد  -خيتافي.

صالح مرشح الن يصبح
أول العب بتاريخ ليفربول
يسجل باملباراة االفتتاحية
لـ 4مواسم متتالية..

إعالنات رسمية
نقابة املهندسني في طرابلس
دعوة الهيئة االنتخابية

ع��م� ً
لا ب��امل��واد  34-32-29-18من
قانون تنظيم مهنة الهندسة وامل��واد ه
( 5-3-2-1و2( 9 - )6و )3من النظام
ال��داخ��ل��ي وامل���ادت�ي�ن  4و 7م��ن قانون
الصندوق التقاعدي،
وب����ن����ا ًء ل���ق���رار امل��ج��ل��س بتأجيل
االنتخابات نظر ًا للكارثة الوطنية التي
أصابت عاصمتنا بیروت وما نتج عنها
م��ن خسائر كبيرة وإح��ت��رام � ًا ألرواح
الشهداء واجلرحى ومنهم املهندسني،
وبنا ًء على احلالة الصحية املتدهورة
واإلنتشار الكبير لوباء الكورونا،
ت��دع��ى الهيئة ال��ع��ام��ة لعقد جلسة
انتخابية النتخاب:
< النقيب.

مفقود

هربت اخلادمة االثيوبية

Kedija Husen Godo

من منزل مخدومها في خلدة ،نحذر من
يستخدمها ،لالتصال03/908018 :
----------------هرب البنغالدشي

Mohammed Liton
من مكان عمله ،من يجده
االتصال03/481888 :
----------------

هربت الفيليبينية

 Jessica Amoyمن مكان عملها,
من يجدها االتصال03/717821 :
---------------

< ع��ض��و ملجلس ال��ن��ق��اب��ة ع��ن فرع
مهندسي الكهرباء االستشاريني.
< ع��ض��و ملجلس ال��ن��ق��اب��ة ع��ن فرع
مهندسي امليكانيك االستشاريني.
< ع��ض��وي��ن مل��ج��ل��س ال��ن��ق��اب��ة عن
الهيئة العامة.
 ان���ت���خ���اب ع��ض��و ل��ل��ج��ن��ة إدارةالصندوق التقاعدي من أعضاء املجلس
السابقني.
 ان����ت����خ����اب ع���ض���وي���ن أصيلنيوعضوين رديفني للمجلس التأديبي.
 ان��ت��خ��اب ث�لاث��ة أع���ض���اء للجنةمراقبة حسابات الصندوق التقاعدي.
ت��ق��دم ال��ت��رش��ي��ح��ات مل��رك��ز النقيب،
أعضاء املجلس املتممني ،جلنة إدارة
الصندوق التقاعدي ،املجلس التأديبي
ومراقبة حسابات الصندوق التقاعدي
قبل الساعة الرابعة بعد الظهر نهار
اجلمعة الواقع في  2020/9/4وتعتبر
جميع الترشيحات السابقة مقبولة ما
لم يتقدم املرشح بسحب طلب ترشيحه
لالنتخابات.
ج���ل���س���ة أول��������ى :ي������وم األح�������د في
2020/9/20
ج���ل���س���ة ث���ان���ي���ة :ي�����وم األح�������د في
2020/9/27
تفتح صناديق االقتراع من الساعة
ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح � ًا ول��غ��اي��ة الساعة
السادسة بعد الظهر.
وي��ش��ارك املهندسون الذين سددوا
كافة الرسوم السنوية عن السنة املالية
 2020/2019قبل  28آب .2020
النقيب بسام زيادة
----------------

وفيات
مبزيد من الرضى والتسليم ننعى
إليكم املغفور له بإذن الله تعالى
فقيدنا الغالي املرحوم

احلاج املهندس
حتسني فوزي اجلراح

والدته املرحومة جنوى الطبري
زوجته هبة محمد حسن السعدي
أوالده :الدكتور رائ��د زوجته وداد
عيتاني
بناته :رن��د زوج���ة ال��دك��ت��ور طريف
خير ،ندى زوجة سامر جنون ،الدكتورة
رنا وروى
أش��ق��اؤه :امل��رح��وم توفيق زوجته
املرحومة هالة األنسي ،الدكتور تيسير
زوجته الدكتورة هند السعدي ومحمد
تليد زوجته سناء العاقل
أح��ف��اده :ياسني وحتسني اجلراح،
هشام وروى وكرمي خير
والدة زوجته هدى عمر عرداتي
أش��ق��اء زوج��ت��ه :روال زوج���ة باسل
جمال الدين ،منى أرملة أحمد اجلراح،
لينا زوجة خالد فيومي ومصطفى
صلي على جثمانه الطاهر اخلميس
 10أيلول  ,2020ووري الثرى في مدافن
األوقاف اإلسالمية احلرج.
تقبل التعازي بسبب الظروف
الراهنة عبر الهاتف
الراضون بقضاء ا ّلله وقدره:
آل اجلراح ،الطبري ،السعدي ،عيتاني،
خير ،جنون ،األنسي ،العاقل ،عرداتي،
جمال الدين ،فيومي وأنسباؤهم.
----------------

AL-LIWAA Samedi 12/9/2020

في حني الت��زال هناك مسألة توزيع احلقائب على الطوائف
واملذاهب تستلزم مزيدا من اإلتصاالت.
واشارت إلى انه في حال مت التفاهم على هذه املسألة ،ينتظر
ان يحمل الرئيس املكلف مسودة التشكيلة احلكومية اليوم الى
رئيس اجلمهورية ميشال ع��ون او مطلع االسبوع املقبل على
ابعد تقدير ،الفتة الى ان عملية التشكيل جتري حتت ضغوط
امل��ب��ادرة الفرنسية وال��ت��ط��ورات امل��ت��س��ارع��ة اقليميا وتردي
األوضاع الداخلية ،وبالتالي فإن جميع االطراف على دراية بدقة
األوض��اع ويتحسسون خطورتها وانعكاساتها السلبية على
لبنان في حال تعثرت عملية التشكيل.
وعلمت «ال��ل��واء» ان االت��ص��االت ،ال تعالج فقط عقدة تسمية
الفريق الشيعي لوزير املال ،او التمسك باحلقيبة ،بل هناك عقد
اخرى ،على الرغم من التقدم الذي حصل جلهة عدم مطالبة بعبدا
بحصة وزارية ،ونأي التيار الوطني احلر عن املشاركة ،كتمثيل
الفريق الدرزي ،وتيار املردة ،والفريق االرمني ،وغيرهم..
وف��ي املعلومات ان «الثنائي الشيعي» والرئيس نبيه بري
ينتظران م��ب��ادرة الح��ت��واء صدمة «العقوبات االميركية» على
النائب علي حسن خليل..
عما اسمته ثالثة مصادر سياسية
ونقلت وكالة «روي��ت��رز» ّ
مطلعة ان «املهمة املعقدة» باالصل «املتمثلة بوفاء زعماء الطبقة
السياسية بتعهداتهم للرئيس ماكرون باعالن حكومة جديدة
االسبوع املقبل» او تفاهم املشكالت واختفاء لبنان ما لم ينفذ
االصالحات« ..زادت صعوبة باعالن الواليات املتحدة عقوبات
على مساعد كبير لرئيس البرملان نبيه بري (النائب خليل) وكذلك
سياسي مسيحي (يوسف فنيانوس).
اضافت :لكن بري الذي يشعر بصدمة نتيجة العقوبات على
خليل ،رد بتشديد موقفه اخلاص بتمسية وزير املال اجلديد..
و قال أحد املصادر ،التي طلبت جميعها عدم نشر أسمائها
بسبب احلساسيات السياسية ،إن ذلك يزيد الصعوبات على
أديب في حتقيق هدفه بتغيير قيادة هذه الوزارة ووزارات أخرى
يرغب املانحون في رؤية إصالحات بها.
وق���ال امل��ص��در ،وه���و م��ن خ���ارج املعسكر ال��ش��ي��ع��ي« ،يوجد
بالتأكيد عنصر تعقيد جراء العقوبات األميركية».
وأضاف املصدر «قبل العقوبات بساعات ،إن لم تكن دقائق،
كانت كل املؤشرات إيجابية وتشير إلى أنه (املعسكر الشيعي)
سيسهل تشكيل احلكومة .ووق��ع رد الفعل املتعجل ه��ذا بعد
العقوبات مباشرة».
وفيما ل��م يسجل اي ت��واص��ل ب�ين ال��رئ��ي��س ع��ون والرئيس
املكلف ،قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون
ينتظر ان يعرض الرئيس املكلف توليفته احلكومية ،ام��ا في
الساعات املقبلة او األثنني على ابعد تقدير ووفق التوليفة يبنى
على الشيء مقتضاه.
وقالت ان الرئيس عون كان قد نصحه بأن يتشاور مع رؤساء
الكتل عمال بالتشاور الوطني الواسع لتأليف حكومة مهمة.
واش����ارت ال��ى ان ه��ذه احل��ك��وم��ة حت��ت��اج ال��ى ت��واف��ق وطني
وهناك ض��رورة لإلسراع بذلك وقيام حكومة تنال ثقة مريحة
للسير باالصالحات املطلوبة.
سجل بني الرئيس املكلف
ولفتت ال��ى ان ال تواصل جديدا ّ
والثنائي الشيعي الذي يبني موقفه فور اتضاح صورة التوليفة
احلكومية.
وفهم ان الرئيس املكلف ليس راغبا بأن تكون هناك شروط
تكبل تشكيلته ودعت املصادر الى انتظار اي مسعى قبل انتهاء
مهلة الـ ١٥يوما.
وهكذا ،تضاربت املعلومات حول مسار تشكيل احلكومة بني
متفائلة ومتحفظة بقرب تشكيلها ،وتفيد معلومات املتفائلني ان
التشكيل رمبا يكون يوم االثنني املقبل بعد زيارة للرئيس املكلف
الدكتور مصطفى اديب اليوم السبت الى الرئيس ميشال عون
لعرض تشكيلة حكومية عليه او تؤجل الى االسبوع املقبل اذا
زار اديب بعبدا االثنني ،وتؤكد معطيات املتفائلني ان التشكيلة
شبه منجزة عند الرئيس أديب ولكنّ األسماء لم تنجز بعد بشكل
نهائي .غير ان مصادر قصر بعبدا اكدت لـ«اللواء» ان الرئيس
ادي��ب لم يطلب موعد ًا لزيارة القصر السبت ،على االق��ل حتى
مساء امس.
اما املتحفظون ،فيرون ان االمور بعد العقوبات االميركية على
النائب علي حسن خليل لن تكون كما كانت قبلها ،لكن الثابت
بعد زي��ارة ال��ل��واء عباس ابراهيم ال��ى باريس ولقائه مسؤول
امللف اللبناني في قصر االليزيه السفير برنار امييه ،ان فرنسا
تترقب تنفيذ ما تعهدت به االط��راف السياسية جلهة تسهيل
وتسريع تشكيل احلكومة من اختصاصيني مناسبني.
وباملقابل ،ذكرت مصادر رسمية متابعة انه كان من املتوقع
االن��ت��ه��اء م��ن تشكيل احل��ك��وم��ة ه��ذا االس��ب��وع ،لكن العقوبات
االميركية التي استهدفت سياسي ًا بشكل غير مباشر الرئيس
نبيه بري ،اوقفت احلركة احلكومية لتبيان خلفيات العقوبات
واهدافها في ه��ذا التوقيت بالذات.علما ان بعض املعلومات
اف��ادت سابقا ان ب��ري وم��ن قبيل تسهيل تشكيل احلكومة ،لن
يسمي الوزير الشيعي حلقيبة املالية وسيترك االختيار للرئيس
امل��ك��ل��ف ،بعد رف��ض ب��ري ال��ت��ن��ازل ع��ن احلقيبة لغير الطائفة
الشيعية ،باعتبار ذل��ك ع��رف ميثاقي ول��و ك��ان غير مكتوب.
ومطلوب من الرئيس ادي��ب ،تكثيف وتسريع اتصاالته لتشمل
كل االطراف السياسية واخلروج بنتيجة حاسمة ايجابية.
وف��ي ه��ذا امل��ج��ال ،نقلت م��ص��ادر متابعة ع��ن بعض القوى
السياسية استغرابها لعدم تواصل الرئيس ادي��ب مع الكتل
سمته لرئاسة احلكومة والتي ُيفترض ان تعطيه
النيابية التي ّ
الثقة النيابية إلستمزاج رأي��ه��ا .وقالت ان��ه يحصر اتصاالته
فقط باجلانب الفرنسي وبرؤساء احلكومات السابقني ال سيما
الرئيس سعد احلريري.
وتشير امل��ص��ادر ال��ى ان العقوبات خلقت واق��ع � ًا سياسي ًا
جديد ًا سيدفع الثنائي الشيعي الى التشدد في موضوع تشكيل
احلكومة وتسمية وزراء الطائفة ،بينما الرئيس ادي��ب يسعى
ال��ى اعتماد معايير بالتشكيل تناسب التطورات والتغيرات
االخيرة.
وفي هذا االطار ،اعلن حزب الله على لسان الشيخ نعيم قاسم:
«رفض احلزب ان تكون احلكومة املقبلة من املستقلني».
وقال الشيخ قاسم «سبق ان متت جتربة حكومة التكنوقراط
وتبني انها بحاجة الى دعم سياسي لتقويتها» ،وتابع «نحن مع
حكومة جتمع اكبر قدر ممكن من القوى السياسية في لبنان وان
تكون مطعمة بالسياسة والتكنوقراط او االختصاص» ،وأوضح
«ل��ك��ن الشكل التفصيلي ره��ن ب��احل��وارات القائمة م��ع رئيس
احلكومة».
ولفت الشيخ قاسم الى ان «السياسة االميركية تهدف البقاء
لبنان حت��ت الضغط» ،واوض���ح ان��ه «عندما واف��ق االميركيون
على املبادرة الفرنسية كان بهدف منع االنهيار» ،وتابع «من غير
املتوقع ان تتم املوافقة االميركية على هذه املبادرة اذا حتولت
الى مسار سياسي» ،واض��اف «قد جند في حلظة ما ان املبادرة
الفرنسية قد تعرقلت بسبب الضغط االميركي».
وي��ت��ح��دث ع��ن��د ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف م��ن ص��ب��اح غ��د رئيس
التيار الوطني احلر النائب جبران باسيل .فيتحدث عن رؤية
تياره لتأليف احلكومة ،وامل��ب��ادرة الفرنسية واملخاطر املالية
واالقتصادية املاثلة امام اللبنانيني ،وصوال الى ترسيم احلدود
البحرية.
وحت��دث��ت م��ص��ادر امل��ع��ل��وم��ات ع��ن اجت���اه ل��دى باسيل لعدم
املشاركة في احلكومة وحترير الرئيس املكلف من عناء متثيل
التيار.

الدوالر يرتفع

ووسط االرباك السياسي ،وغيوم التأليف ،بقي سعر صرف
ال���دوالر ،في السوق ال��س��وداء «يلعب على كيفه» ،اذ بلغ مساء
 7500ليرة للمبيع و 7500ليرة للشراء ،وك��ان ال��دوالر استهل
نشاطه ،في السوق السوداء بني  7630و 7700ليرة لبنانية.

اتالف  4350كلغ
نيترات امونيوم

قال امس الرئيس ميشال عون إن عدة أطنان من مادة شديدة
االنفجار ُعثر عليها في مرفأ بيروت ،بعد أسابيع قليلة من إلقاء
اللوم على املادة الكيماوية نفسها في انفجار هائل هناك ،ظلت
مخزنة ملدة  15عاما.
وب��ع��د اجتماعه م��ع ك��ب��ار م��س��ؤول��ي اجل��ي��ش امل��ش��رف�ين على
العمل في موقع املرفأ املدمر ،قال الرئيس ميشال عون في بيان
«خالل عمليات البحث في املرفأ مت العثور عند مدخله على 4350
كيلوجراما من نترات األمونيوم موجودة في مستوعبات منذ
العامني  2004و ،2005فتم إتالفها في حقول التفجير املخصصة
لذلك؛.
وأض���اف «مت الكشف على  143مستوعبا فيها م��واد قابلة
لالشتعال».
وت���س���اءل امل��ن��س��ق اخل���اص ل�ل�امم امل��ت��ح��دة ف��ي ل��ب��ن��ان ،يان

كوبيتش ف��ي ت��غ��ري��دة ل���ه :ك��ي��ف مي��ك��ن ان تبقى م���واد شديدة
االشتعال ،وغيرها من املواد اخلطرة موجودة في املرفأ».

السيطرة على احلريق

بعد نحو  20ساعة على اندالعه ،أخمدت فرق اإلطفاء صباح
شب في مرفأ بيروت املدمر وطال
امس احلريق الضخم ال��ذي ّ
مساعدات إنسانية
ومنذ اندالعه ،سارعت فرق الدفاع املدني وفوج اإلطفاء إلى
املكان وانضمت إليهم طوافة تابعة للجيش اللبناني وعملت
على إخماد احلريق الذي امتدت نيرانه إلى مستودعات أخرى
تخزن فيها مواد مستوردة.
وسرعان ما ذكّ ر هذا احلريق اللبنانيني بيوم وقوع انفجار
�روع في الرابع من آب ،الذي أوقع أكثر من 190
مرفأ بيروت امل� ّ
قتي ً
ال وأص��اب أكثر من  6500بجروح ،إلى جانب تشريد نحو
 300أل��ف شخص م��ن منازلهم .وس���ارع كثر إل��ى إغ�لاق نوافذ
منازلهم خشية م��ن ان��ف��ج��ار آخ��ر م��ن ش��أن��ه أن يطيح مجدد ًا
ب��ال��زج��اج ،وت��ب��ادل آخ���رون رس��ائ��ل ينصحون فيها باالبتعاد
عن النوافذ ،فيما ال ت��زال منازل ومتاجر كثيرة تفتقر أساس ًا
لشبابيكها وأبوابها التي تكسرت جراء االنفجار .وأعلن الدفاع
امل��دن��ي اللبناني ف��ي ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س أن ع��ن��اص��ره أخمدوا
«مب���ؤازرة طوافة تابعة للقوات اجلوية في اجليش اللبناني
وفوج اطفاء بيروت منذ الساعة  13.25اخلميس ولغاية الساعة
 08.25اجلمعة حريق ًا شب داخل احد املستودعات الضخمة في
مرفأ بيروت» .ويعمل عناصر الدفاع املدني على تبريد املوقع
منع ًا لتجدد احلريق .وأعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن
النيران اشتعلت «في جزء من مخزون اللجنة الدولية من الطرود
الغذائية في مستودع ُم َو ِ ّردنا» .وأضافت «ليس بإمكاننا في ظل
وجود األنقاض واخلطر الذي ينطوي عليه األمر حتديد حجم
اخلسائر» .وتتضمن املساعدات وفق اللجنة الدولية« ،زيت دوار
الشمس وزيت الزيتون والسكر وامللح والشاي والسمن النباتي
واملعكرونة ومعجون الطماطم والبرغل واحلمص والعدس
والفول».
وكانت اللجنة الدولية نقلت جزء ًا كبير ًا مما متكنت من انقاذه
من مخزونها في املرفأ بعد االنفجار .وقالت اجلمعة «ال شك أن
االنفجار واحلريق سيكون لهما تأثير على املساعدات اإلنسانية
التي تقدمها اللجنة الدولية سواء في لبنان أو سوريا».
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صحي ًا ،سجلت وزارة الصحة  546اصابة جديدة بكورونا،
ليرتفع العدد الى  ،22983مع  10حاالت وفاة خالل الـ 24ساعة
املاضية.

سيول البقاع

وضربت السيول امس بلدتي رأس بعلبك والفاكهة -اجلديدة،
ومت استنفار الدفاع املدني ،وغرفة ادارة مخاطر الكوارث في
محافظة بعلبك -الهرمل.
ودعا محافظ بعلبك -الهرمل بشير خضر االهالي الى توخي
احليطة واحلذر .مشيرا الىان السيول حتت السيطرة ،وجتري
في مسارها الطبيعي.

البحرين تن�ضم إ�ىل اتفاقات التطبيع
(تتمة املنشور ص)1

وي��ع� ّد تطبيع ال��ع�لاق��ات ب�ين إس��رائ��ي��ل وحلفاء الواليات
املتحدة في الشرق األوس���ط ،مبن فيهم دول اخلليج ،هدف ًا
رئيس ًا ضمن االستراتيجية اإلقليمية لترامب من أجل احتواء
طهران.
وقال الرئيس األميركي «كلما ط ّبعت دول أخرى عالقاتها
م��ع إس��رائ��ي��ل ،م��ا سيحصل ( )...أنّ املنطقة ستصير أكثر
استقرار ًا ،اكثر أمن ًا وازدهار ًا».
تزامن ًا ،كان رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
يعلن األم��ر نفسه م��ن ال��ق��دس احملتلة .وق��ال ف��ي بيان نشر
بالعبرية «مواطنو إسرائيل ،يس ّرني أن أبلغكم بأ ّنه في هذا
املساء ،توصلنا إلى اتفاق سالم آخر مع دولة عربية اخرى،
البحرين .هذا االتفاق يضاف إلى السالم التاريخي مع دولة
اإلمارات العربية املتحدة».
وقال نتنياهو في رسالته «استلزمنا  26عاما لالنتقال من
اتفاق سالم ثان الى اتفاق سالم ثالث ( ،)...لكن فقط  29يوما
للتوصل الى اتفاق سالم رابع مع دولة عربية».
ويجمع خبراء على أن ه��ذا التقارب بني إسرائيل ودول
اخلليج ال��ذي بدا منذ فترة ليست بقصيرة سببه االساسي
العداء املشترك إليران.
وج����اء ف��ي ب��ي��ان ث�لاث��ي ص���در ع��ن إس��رائ��ي��ل والبحرين
وال��والي��ات املتحدة أن رئيس ال����وزراء االسرائيلي ووزير
اخلارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيوقعان «إعالن
السالم» خالل مراسم توقيع االتفاق بني اإلمارات واسرائيل
في البيت األبيض في  15أيلول احلالي.
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان أنّ ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي أج���رى اتصاال
بالعاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس
ال�����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي «ات��ف��ق��وا خ�لال��ه ع��ل��ى إق��ام��ة عالقات
دبلوماسية كاملة بني إسرائيل ومملكة البحرين».
وقال البيان إنّ هذه اخلطوة «تاريخية جتاه حتقيق السالم
في الشرق األوسط ،حيث أن احلوار والعالقات املباشرة بني
املجتمعني الفاعلني ،واالقتصادين املتقدمني من شأنه أن يبني
على التحول اإليجابي احلالي في الشرق األوسط ،وأن يدعم
االستقرار واألمن واالزدهار في املنطقة».
وج���دد ت��رام��ب ت��ف��اؤل��ه بالنسبة ال���ى ت��ط� ّ�ور ال��ع�لاق��ات مع
الفلسطينيني.
وق��ال «سيكونون ف��ي موقع جيد ج���د ًا» ،مضيف ًا «سيودون
االنضمام (إلى احملادثات) ألنّ أصدقاءهم سيكونون فيها».
لكن كلاّ ً من السلطة الفلسطينية وحركة حماس سارعتا إلى
إدانة االتفاق.
وقال وزير التنمية االجتماعية الفلسطيني أحمد مجدالني
لوكالة فرانس برس إنّ االتفاق «يشكل طعنة جديدة في خاصرة
القضية الفلسطينية وطعنة في ظهر الشعب».
ون���� ّددت ح��م��اس مب��ا وصفته «ع���دوان��� ًا» و«إض�����رارا بالغا»
بالقضية الفلسطينية.
وكان امللياردير اجلمهوري ابتعد عن السلطة الفلسطينية
منذ وصوله إل��ى البيت األبيض عبر ات��خ��اذه سلسلة قرارات
ملصلحة إسرائيل ،ساعي ًا بذلك إلى إرضاء اجلماعات املسيحية
اإلجنيلية املهمة ضمن قاعدته االنتخابية.
واعتبر مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية
ووزير اخلارجية السابق الشيخ خالد آل خليفة أن اتفاق تطبيع
ع�لاق��ات ب�لاده م��ع إس��رائ��ي��ل «يصب ف��ي مصلحة أم��ن املنطقة
واستقرارها وازدهارها».
ِوأضاف أن االتفاق «يوجه رسالة إيجابية ومشجعة الى شعب
اسرائيل ،بأن السالم العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني
هو الطريق االفضل».
وكان ملك البحرين قد أكد خالل االتصال بترامب ونتنياهو
ع��ل��ى «ض����رورة ال��ت��وص��ل إل���ى س�ل�ام ع���ادل وش��ام��ل ،كخيار
استراتيجي ،وفق ًا حلل الدولتني ،وقرارات الشرعية الدولية
ذات الصلة» ،مشيد ًا بـ»الدور احملوري الذي تضطلع به اإلدارة
األميركية وجهودها ال��دؤوب��ة لدفع عملية السالم وإحالل
األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوس��ط ،وتعزيز السلم
الدولي».
من جهته قال الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي إنه يثمن
«خطوة البحرين وإسرائيل الهامة» إلقامة عالقات دبلوماسية
بينهما.
وق��ال السيسي على تويتر إن االتفاق سيساعد في «إرساء
االس��ت��ق��رار وال��س�لام ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط ومب��ا يحقق
التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية».
كما رحبت اإلم��ارات بقرار البحرين وقالت إنها تأمل في أن
يكون له أثر إيجابي على مناخ السالم والتعاون في املنطقة
والعالم.
وذك���رت وزارة اخل��ارج��ي��ة اإلم��ارات��ي��ة ف��ي ب��ي��ان أن اإلعالن
«خطوة مهمة لتعزيز األمن واالزدهار في املنطقة ( ...و) توسيع
نطاق التعاون االقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي».
وستوقع اإلم���ارات في  15اجل��اري اتفاق تطبيع العالقات
مع إسرائيل الذي أعلن في الشهر املاضي .وستوقع إسرائيل
والبحرين على إعالن في نفس اليوم.
من جهته قال جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب وصهره
أمس لرويترز «الكل في املنطقة مستاء من القيادة الفلسطينية.
القيادة الفلسطينية تواصل إضعاف قضيتها شيئا فشيئا
بالتصرف بهذه الطريقة».
وهاجمت إي���ران االت��ف��اق املعلن حيث ق��ال مستشار رئيس
البرملان اإليراني للشؤون الدولية حسني أمير عبد اللهيان وهو
نائب سابق لوزير اخلارجية في تغريدة على تويتر إن اتفاق
تطبيع العالقات بني إسرائيل والبحرين خيانة كبرى للقضية
اإلسالمية والفلسطينيني.
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(أ ف ب  -رويترز)

�إنفجار غام�ض يف طهران
(تتمة املنشور ص)1

يطلق عليها اسم «الفاحت» ظهرت خالل عمليات للمرة
األولى وأبحرت حتى احمليط الهندي.
وتجُ ��رى املناورة التي أطلق عليها اسم «ذوالفقار »99
متتد على أكثر من مليوني كلم مربع
في مساحة بحرية
ّ
بدء ًا من شمال احمليط الهندي إلى الطرف الشرقي ملضيق
هرمز الذي ُيعتبر نقطة عبور استراتيجية مت ّر منها خمس
إنتاج النفط في العالم.
كما اختبرت البحرية اإليرانية إط�لاق ص��اروخ كروز
أرض -بحر من طراز «ق��ادر» الذي كُ شف النقاب عنه ألول
مرة في  ،2014مشيرة إلى أ ّنه جنح في إصابة هدفه على
مسافة تزيد عن  200كيلومتر.
وقال قائد البحرية األدميرال حسني خانزادي إن تركيب
أنظمة الصواريخ «ف��ي أرج��اء الساحل اجلنوبي للبالد
مكننا من استهداف أي تهديد في البحر ومن أي نقطة».
وأف��اد التلفزيون احلكومي أنّ «األم��ر ال يتعلق بالردع
وإمنا مبهاجمة أي هدف ميكن أن يشكل تهديدا إليران».
على صعيد آخ��ر قتل شخص وأص��ي��ب عشرة آخرون
أم���س ج���راء ان��ف��ج��ار ل��م تتضح أس��ب��اب��ه وق���ع ف��ي مشغل
للبطاريات في محافظة طهران ،وتسبب بأضرار في العديد
من املباني وال��س��ي��ارات ،بحسب ما أف��ادت وكالة األنباء
الرسمية اإليرانية «إرنا».
ووق���ع االن��ف��ج��ار ف��ي منطقة نسيم ش��ه��ر ج��ن��وب غرب
العاصمة اإليرانية.
ونقلت «إرن��ا» عن مسؤول دائ��رة االطفاء احمللية إيراج
تركماني قوله إن االنفجار وقع في الطبقة األرضية ملبنى
مكون من ثالث طبقات.
ّ
وأوض���ح أنّ احل��ري��ق ال���ذي تسبب ب��ه االن��ف��ج��ار «كان
شديدا لدرجة ان أحد العمال توفي على الفور ،وأصيب
 10من سكان الشقق الـ 25التي يتألف منها املبنى بجروح
طفيفة».
وأش����ار ال���ى ان أك��ث��ر م��ن  20س��ي��ارة وب��ع��ض املباني
املجاورة تضررت جراء االنفجار.
وك��ان��ت وك��ال��ة تسنيم ق��د ن��ق��ل��ت ف��ي وق���ت س��اب��ق عن
تركماني قوله إن االنفجار تسبب بـ»تدمير كامل» للمشغل،
مشيرا الى ان أسبابه لم تتضح بعد ،والتحقيقات جارية
لتحديدها.
من جهته ،أف��اد رئيس الدائرة العامة الدارة االزم��ة في
محافظة طهران منصور درجاتي في تصريحات للقناة
التلفزيونية الرسمية ،ان خلال في شعلة قطع قد يكون
قد تسبب باالنفجار .وأظهرت ص��ور عرضها التلفزيون
الرسمي أض���رارا ف��ي ج���دران الطبقة األرض��ي��ة للمبنى،
وأخ���رى ف��ي العديد م��ن ال��س��ي��ارات التي حتطم زجاجها
في املنطقة احمليطة مبكان االنفجار .وسجلت في األشهر
املاضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية
ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران ،كان من أبرزها انفجار
في مركز صحي في طهران أواخر حزيران ،أسفر عن مقتل
 19شخصا.
وي��ع��ود آخ���ر ه���ذه احل�����وادث ال���ى ال���راب���ع م��ن أيلولر
احلالي ،حني أصيب أكثر من  200شخص بانفجار قارورة
لغاز الكلور محمولة على م�تن شاحنة ف��ي قرية زجيرة
عليا التابعة لقضاء ج���رداول ف��ي محافظة إي�لام بغرب
اجلمهورية اإلسالمية.
(أ ف ب -رويترز)

ترامب يف ذكرى  ١١أ�يلول
(تتمة املنشور ص)1

وش��دد ترامب على أن «أميركا لن تتوانى عن مالحقة
اإلرهابيني» ،مضيف ًا« :أمتنا ستدافع عن حريتها وتراعي
قيمها األخالقية».
من جهته ،ق��ال وزي��ر الدفاع األميركي م��ارك إسبر ،في
الذكرى« :سنواصل الدفاع عن أمننا وعن أسلوب حياتنا».
وأض���اف إس��ب��ر أن «الكثير ض��ح��وا بحياتهم حلماية
بالدنا منذ هجمات سبتمبر» ،مؤكد ًا أن «جهود أبطالنا
حالت دون ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سبتمبر».
وحتيي أميركا ،بكل أطيافها ،الذكرى التاسعة عشرة
ألكثر االعتداءات دموية في تاريخها .ومتثل هذه املراسم
ع���ادة «ه��دن��ة» ف��ي السياسة األم��ي��رك��ي��ة ،لكنها ق��د تكون
قصيرة جد ًا كما حدث في .2016
وزار ترامب موقع حتطم طائرة خالل هجمات  11أيلول
في بنسلفانيا ومدينة شانكسفيل التي تبعد نحو 500
كيلومتر إل��ى ال��غ��رب م��ن نيويورك حيث حتطمت إحدى
ال��ط��ائ��رات األرب���ع ال��ت��ي خطفها اإلره��اب��ي��ون األرب��ع��ة في
تنظيم القاعدة.
ول��ن يحضر ترامب مراسم نيويورك التي كلف نائب
الرئيس مايك بنس متثيله فيها.
م���ن ج��ه��ت��ه ش����ارك امل���رش���ح ال���دمي���وق���راط���ي للرئاسة
األميركية جو بايدن أمس في نيويورك في مراسم إحياء
ذكرى هجمات  11ايلول ما سمح له بالتفاعل عن قرب مع
أق��ارب الضحايا بعيدا عن اج��راءات التباعد االجتماعي
ال��ت��ي ات��ب��ع��ه��ا ف��ي م��ه��رج��ان��ات��ه االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي األشهر
األخيرة.
وع��م��د ب��اي��دن خ�لال احل��ف��ل ال��ى ال��ت��ق��اط ص��ور سيلفي
والتحدث الى مواطنني عاديني ،ما سمح له بالعودة شيئا
فشيئا ال��ى معدنه األص��ل��ي كسياسي ب��ارع ف��ي التفاعل
الشخصي والتعبير عن مشاعره.
وخ�لال فترة استراحة في مراسم أقيمت في «غراوند
زيرو» ،اقترب بايدن من املسنة ماريا فيشر البالغة  90عاما
حيث أرته صورة ابنها أندرو الذي قتل في البرج الشمالي
ملركز التجارة العاملي.
وقال لها بايدن إن ألم خسارة األبناء «ال يفارقنا» ،بينما
ناقشا وهما يضعان قناعا هذه التجربة املشتركة كونه فقد
ابنا وابنة.
وقال له شخص آخر «ليباركك الله يا جو» عندما قدمت
له زوجته جيل وردة بيضاء أعطاها بدوره لفيشر.
وبايدن البالغ  77عاما فقد زوجته األول��ى وابنته في
حادث سير العام  ،1972والحقا خسر العام  2015ابنه بو
بسبب مرض السرطان.
هذه النكسات جعلته ُيستقبل بتعاطف خالل مهرجاناته
االنتخابية التي غالبا ما ُيشاهد فيها وهو يهمس في أذن
ناخب أو يواسي والدا محزونا.
لكن خالل األشهر املاضية تخلى الى حد بعيد عن مثل
هذه اللقاءات احلميمة ،واختار بدال من ذلك إلقاء خطب في
أماكن معزولة وبعدد ضيوف محدود للغاية.
وت��ن��اق��ض��ت م��ه��رج��ان��ات ب��اي��دن م��ع ت��ل��ك ال��ت��ي يقيمها
ال��رئ��ي��س دون���ال���د ت���رام���ب ال����ذي ب��ال��ك��اد خ��ف��ف م���ن حدة
م��ه��رج��ان��ات��ه ال��ص��اخ��ب��ة ب��ال��رغ��م م���ن ت���س���ارع انتشار
كوفيد.19-
(أ ف ب)

بومبيو يف مهمة و�ساطة
(تتمة املنشور ص)1

يظهر الرئيس أردوغان في املقطع الذي نشره على
صفحته الرسمية بفيسبوك في مكان عام ،وهو يص ّرح
«جهزمت مائدة الذئاب
إلعالميني أمامه بشكل ساخر
ّ
كي تلتهمونا ..لكن ال تؤاخذونا نحن كبار عليكم ..لن
تستطيعوا التهامنا» ،دون أن يشير إلى من يقصدهم
بكالمه .إلى ذلك عززت الليرة التركية موقعها كواحدة
م��ن أس���وأ ال��ع��م�لات ح���ول ال��ع��ال��م ،بسبب الهبوط
املتسارع في سعر الصرف مقابل ال��دوالر األميركي،
بينما تشهد م���ؤش���رات اق��ت��ص��ادي��ة وم��ال��ي��ة أخرى
تراجعات متباينة متأثرة بتطورات سوق الصرف.
وه����وت ال��ل��ي��رة ال��ت��رك��ي��ة إل���ى أدن����ى م��س��ت��وى في
ت��اري��خ��ه��ا ،خ�لال ت��ع��ام�لات األرب���ع���اء ،بتسجيل قاع
قياسي جديد يضاف إلى سلسلة من االنهيارات التي
ضربت العملة التركية خالل عام .2020
ويعني هذا أن العملة التركية تراجعت بنحو %26
منذ بداية العام ،لتصبح بجدارة واح��دة من أسوأ
العمالت أداء في العالم.
(وكاالت)
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نقطة و سطر

عواقب تعطيل
والدة احلكومة..

تكتبها اليوم� :أمال �سهيل

جـر�أة
صعدت الشابة العشرينية في سيارة التكسي بعد ان انتهى دوام
عملها عند الثالثة بعد الظهر،هي الفتاة التي ال حتب املبالغة في
ارتداء االشياء الباهظة،ال سيما في هذه الفترة الصعبة التي مير بها
معظم اللبنانيني ،وكانت امها حريصة على تنبيهها من عدم التزين
بالذهب ألن السرقات «كترانة» ،توقف السرفيس عند االشارة ،فوقف
بجانبه شاب على «املوتوسيكل» يسأله عن محارم «كليناكس» ،وما
كادت السيارة ان تقلع بعد الضوء االخضر حتى هاجم الشاب الفتاة
من النافذة وس��رق سلسا ًال رفيع ًا من الذهب كانت تعودت ارت��داءه
في رقبتها ولم تكن تظن انه ميكن ان يلفت انظار السارقني،فأحدث
جروحا في رقبتها قبل ان يستولي على «غنيمته» ويفر من املكان
دون ان يستوقفه احد.
كل هذا حدث في وضح النهار ،حيث وصلت اجل��رأة بالسارقني
الى مهاجمة الناس في النهار غير مبالني بأحد،رمبا كما قالت احدى
الصديقات ان السبب يعود اول امس الى احلريق الذي غطت سحبه
سماء العاصمة فظن السارق ان الليل قد حل !
ليست املشكلة في جرأة السارق او باألحرى وقاحته بل املشكلة
ان املواطن اللبناني الذي فقد ثقته بالدولة يفقد ثقته اليوم باالمن،
كيف يتبختر السارق على دراجات نارية بني مختلف املناطق  ،حتى
بدون مراعاة السالمة ،وال توقفه الشرطة،ألم يعد بامكاننا ان نتجول
بحرية ،اال يكفي ما يسرقه الكبار حتى يسلبنا هذه الطفيليات ما
منلكه باحلد االدن��ى؟ هذا السارق ال يسرق ألنه جائع بل ألنع رمبا
مدمن ،اما عن اسباب وصوله الى هذه احلالة فالسبب معروف ألننا
ال تعيش في ظل دولة بل في ظل غابة القوي يأكل الضعيف ،فمتى
تنزل لعنة السماء على ه��ؤالء ليرتاح منهم الوطن وي��رت��اح منهم
املواطن؟

ميزات �إ�ضافية
من وات�ساب طال انتظارها!

بعد  14عام ًا من العر�ض املتوا�صل..

كيم كرداشيان تعلن نهاية
برنامج تلفزيون الواقع

ك��ش��ف م��وق��ع «وا بيتا إن��ف��و» ( ،)WABetaInfoامل��خ��ت��ص في
اختبار اإلص��دارات التجريبية ملختلف التطبيقات عن مزايا جديدة
في انتظار مستخدمي تطبيق واتساب للمحادثة.
وقال املوقع إن شركة واتساب بصدد إع��داد ميزة جديدة اسمها
()Add WhatsApp Doodles
وم��ن امل��ق��رر أن ي��دع��م وات��س��اب ه��ذه امل��ي��زة امل��وج��ودة ف��ي طبعته
للخاصة بالويب «لضمان أفضل جتربة خالية من األخطاء بالنسبة
لك» على حد وصف املوقع.
نظر ًا ألن هذه امليزة قيد التطوير ،فهي غير متوفرة بعد في حتديث
 WhatsApp Webو.Desktop
وف��ي إص��دار ح��دي��ث ،ق��ام وات��س��اب بتمكني دع��م Dark Theme
على "وات��س��اب وي��ب" حيث يقوم مهندسوه ب��إص��دار خيار لتغيير
السمة تلقائي ًا من الضوء إلى الظالم (والعكس صحيح) ،بنا ًء على
تفضيالت النظام لديك.
وينوي املهندسون في شركة واتساب دعم خاصية حتكم جديدة
تتيح بتخزين أكبر للصور والفيديوهات التي تصلك يوميا من خالل
الدردشة مع أصدقائك .وبهذا لن تكون مجبرا على مسح الكثير منها
لالستمرار في االستمتاع بخصائص ال��دردش��ة املشهورة في هذا
التطبيق.
ستتيح لك لوحة املعلومات اجل��دي��دة معرفة السعة التخزينية
املستخدمة حاليا ومقدار السعة التخزينية املجانية ،كما ستقوم
أيضا بتحديد امللفات الكبيرة ،ومعرفة مقدار السعة املستخدمة في
كل دردشة.
كما أن التطبيق سيتدعم بنظام بحث عن ملصقات مرفقة عبر
كلمات مفتاحية حتيلك إل��ى بنك ملصقات هائل يجمع كثيرا من
األنواع.
إلى ذل��ك ،يقول موقع «وا بيتا إنفو» إنه سيكون باإلمكان تلوين
احمل��ادث��ات حسب ذوق ك��ل مستخدم ،ول��ن يكون بذلك مجبرا على
استخدام خلفية جامدة.
املصدر :احلرة

هو وهي

{ ب��رئ��اس��ة م����ارون خليل
خليل ،ينظم االحتاد اللبناني

والعربي للتراث والرياضيات
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ،بطولة
«أقوى إمرأة على صعيد لبنان
وال���ع���رب» ،يتم تنظيم املخيم
اخل�������اص ل���ل���ب���ط���ول���ة ي���وم���ي:
ال��س��ب��ت واالح����د ف��ي  18و19
اجل�����اري ف��ي م��ق��ر االحت��ادي��ن
اللبناني والعربي في شاوية
ب���ري���ح  -ط���ري���ق ال��وره��ان��ي��ة،
وموعد البطولة يوم األحد 18
منه .أما املكان فيحدد ال حق ًا.

*****

{ ال��ك��ات��ب��ة ح��ن�ين ري��اض

وبدعوة من مكتبة «عبداحلميد
شومان العامة» توقع روايتها
«ان���ت���ق���ام ال���ن���رج���س» ،ف���ي 23
اجل����اري ع��ب��ر تطبيق «زوم»،
وصفحة مؤسسة عبداحلميد
شومان على الفايسبوك .تسلط
ال���رواي���ة ال��ض��وء ع��ل��ى أهمية
الثقافة النفسية متطرقة إلى
ع��دد من القضايا في املجتمع
ال����ع����رب����ي ،وق������د اس���ت���غ���رق���ت

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

Email: aliwaanewspaper@gmail.com - events@aliwaa.com.lb

حكايات الناس

مارون خليل خليل

التوزيع

فلك مصطفى الرافعي
كتابتها ثالث سنوات.

*****

{ س����ل����ي����م أب����وظ����اه����ر
األك���ادمي���ي وامل��ت��خ��ص��ص في
هندسة التخطيط والتصميم
ال���ع���م���ران���ي ُي���ح���اض���ر حت��ت
ع���ن���وان« :االرش����ي����ف ن��ظ��ري � ًا،
االرشيف فلسطيني ًا» ،احلادية
ع��ش��رة م��ن قبل ظ��ه��ر األرب��ع��اء
 16اجل���������اري ع���ب���ر ت��ط��ب��ي��ق
«زوم» ،ينظم النشاط «املتحف
الفلسطيني».

فاجأت جنمة تلفزيون الواقع كيم
كرداشيان متابعيها بإعالن نهاية
برنامج عائلتها الذي يعرض بشكل
متواصل وم��ن دون توقف منذ 14
عام ًا.
وج�����اء ه����ذا اإلع���ل��ان م���ن خ�لال
تعليق ع��ل��ى ص���ورة ن��ش��رت��ه��ا على
ح��س��اب��ه��ا ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق ال���ص���ور
والفيديوهات «إنستغرام» .وكتبت:
«إل����ى م��ت��اب��ع��ي��ن��ا امل��ذه��ل�ين ،ب��أس��ى

دروي�ش عمار

أخ��ذن��ا ق��رارن��ا الصعب كعائلة بأن
ن��ق��ول وداع���� ًا لـKeep Up With
.»The Kardashians
واش�������ارت إل�����ى أن�����ه س��ي��ت��م ب��ث
امل��وس��م األخ��ي��ر م��ن ال��ب��رن��ام��ج في
بداية العام املقبل .وختمت« :لوال
أسرة كرداشيان ملا كنت ما أنا عليه
ال��ي��وم .أن���ا ممتنة ل��ل��غ��اي��ة ل��ك��ل من
شاهدنا ودعمنا خالل  14عام ًا .مع
احلب واالمتنان».

زاداخلري وناطورة املفاتيح

ح���زم���وا أم���ره���م ج���ي���د ًا ك��م��ا ح��ق��ائ��ب ال��س��ف��ر وه� ّ�م��وا
بالرحيل ..ظاهرة ملفتة في لبنان تؤكد مرة جديدة بأن
املرارة واليأس واإلحباط سيد املوقف نتيجة ما حدث وما
يزال يحدث في هذا البلد ،مما جعل الكثير من العائالت
واألسر اللبنانية شيب ًا وشبان ًا يتخذون القرار الصعب
بالهجرة الى بالد الله الواسعة ،مهما كلف األمر ،تاركني
وراءه��م ممتلكاتهم وارزاقهم وجنى العمر ،اضافة الى
الذكريات التي ستبقى وحدها تشدهم للعودة الى هذا
الوطن في يوم من االيام.
فاملشهد على اب��واب قاعة املغادرين في مطار رفيق
احل��ري��ري ال��دول��ي ف��ي ب��ي��روت يختلف ف��ي ه��ذه املرحلة
عن غيره من الصور ،اما احلجوزات املسجلة على منت
الرحالت اجلوية التابعة لشركات الطيران العاملة في
املطار من وطنية وعربية وأجنبية تكاد تُبرز بوضوح
مدى خطورة ما آلت اليه االمور على صعيد قرار السفر
من لبنان الى اخلارج.
وال تكاد إحدى العائالت او احد افرادها يتلقى إشعار ًا
او جواب ًا من هذه السفارة او القنصلية او تلك ،عن قبول

طلبهم للهجرة اليها او للعمل فيها او متابعة الدراسة
هناك خاصة في الواليات املتحدة االميركية وكندا وبعض
ال��دول االوروب��ي��ة كفرنسا وبريطانيا واملانيا وغيرها،
حتى ينتابهم شعور تختلط فيه مشاعر السعادة والفرح
من جهة بقبول طلبهم هذا بالهجرة الى اخلارج ،وشعور
آخر باحلزن واملرارة النهم سيتركون الوطن وأرض اآلباء
واألج��داد ويغادرون الى املجهول حيث يبقى بالنسبة
لهم اكثر ضمانة ملستقبلهم ومستقبل ابنائهم مما هم
عليه اآلن في هذا البلد.
ي���غ���ادرون وق���د ال جت���د ف���ي ح��ق��ائ��ب��ه��م اال امتعتهم
الشخصية واوراق��ه��م الثبوتية وس��ن��دات امللكية التي
ستبقى تربطهم باجلذور وتؤكد مدى ارتباطهم بأرزاقهم
وممتلكاتهم وبيوتهم ع� ّ�ل وعسى ان يأتي ي��وم قريب
يكتب فيه للبنان ان يعود كما كان مزدهر ًا آمن ًا مستقر ًا،
بلد ًا للنور واالشعاع واحلضارة ،وعندها فقط يفكرون
بالعودة اليه مع فلذات اكبادهم ،وبالطبع هم ال ُيالمون
على ذل��ك ،الن همهم الوحيد هو االلتحاق مبن سبقهم
الى تلك الدول لتسجيل ابنائهم في املدارس واجلامعات
ملتابعة حتصيلهم العلمي كما للعمل هناك إذا تسنى لهم
ذلك.

«نون»...

قبل  40عام ًا
1983/9/12

قرار دولي هام يعلن
في الساعات املقبلة

ق��ال��ت أم� ��س م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة أن
ال��س��اع��ات ال� � �ـ 24امل �ق �ب �ل��ة ،ستسفر
ع��ن م��وق��ف دول��ي خطير وه��ام بشأن
الوضع املتفجر في لبنان حيث دخلت
ح��رب اجلبل يومها الثامن وشهدت
أع��م��ال ق �ص��ف ع �ل��ى م��واق��ع اجل�ي��ش
ف��ي س��وق ال �غ��رب وخ �ل��دة واس�ت�م��رار
املعارك في إقليم اخل��روب ومواصلة
الطيران األميركي البريطاني جولته
االستكشافية ،وأجرى الرئيس اجلميل
اتصاالت على أعلى املستويات إلخ...

قبل  25عام ًا
1995/9/12

إعادة الفلسطينيني بحر ًا
من حيث جاؤوا

اكتملت ك��ل ال�ت��رت�ي�ب��ات اإلداري� ��ة
والدبلوماسية والسياسية لقرار حاسم
يصدر مساء اليوم عن مجلس الوزراء
ح��ول قضية إب �ع��اد فلسطينيني من
ليبيا إلى لبنان بحر ًا .والقرار بجملته
يقضي بإعادة هؤالء الفلسطينيني من
حيث جاؤوا العتبارات تتصل بسيادة
لبنان واستقالله ومصاحله العليا
التي تتق ّدم على أي اعتبار آخر على
ح � ّد تعبير الرئيسي رفيق احلريري
الذي أبدى قلقه من خطوة اإلبعاد إلى
لبنان.

*****

{ الشاعرة فلك مصطفى
ال����راف����ع����ي رئ����ي����س����ة م���رك���ز

ومجموعة النهوض اإلعالمي
وال��ث��ق��اف��ي واالق���ت���ص���ادي في
ال��ش��م��ال وك���ل ال��وط��ن ،أعلنت
ان املركز قيد التطوير مواكب ًة
للعصر واملرحلة التي تتطلب
ذلك من خالل إحداثيات تقنية
ع��ال��ي��ة م��ت��ط��ورة ،وت��ع��ت��ذر من
امل��ت��اب��ع�ين ل��ع��دم ال��ت��م��ك��ن من
القيام بالواجب اإلعالمي على
أكمل وجه لفترة قصيرة جد ًا.

قبل  15عام ًا
2005/9/12

غزة حتتفل باالستقالل
واحلرية وترفض االقتتال

حركة المطار
س��ج��ل��ت ح��رك��ة م��ط��ار رف��ي��ق احل���ري���ري ال����دول����ي ،ب���ي���روت في
 79 :2020/9/10حركة طيران و 7411راكب ًا توزعت على الشكل
التالي:
 حركة الطائرات :هبوط  39رحلة ،إقالع  40رحلة. حركة الركاب :وصول  3072راكب ًا مغادرة  4338راكب ًا.وترانزيت :راكب ًا واحد ًا.

ه��ذا امل��ش��ه��د يدفعنا ان نستذكر االخ��وي��ن رحباني
والسيدة فيروز عندما جسدوا منذ سنوات وسنوات
صورة لبنان املأساوية على ما هو عليه اليوم من خالل
هجرة خيرة ابنائه وشبابه ال��ى اخل��ارج في مسرحية
«ناطورة املفاتيح» وكأنهم قرأوا منذ ذلك التاريخ الواقع
اللبناني املرير احلالي ،فترك االهالي اماكن اقاماتهم
جماعي ًا وت��رك��وا مفاتيح بيوتهم ل��ـ «زاد اخل��ي��ر» التي
حملت تلك االمانة وابقت على هذه املفاتيح حتى عودة
االه��ال��ي م��ن ج��دي��د .ام��ا زاد اخلير اي السيدة الكبيرة
ف��ي��روز ف�لا ت��زال حت��رس بعيونها وبقلبها ه��ذا الوطن
وأهله ومفاتيح بيوته من منزلها في الرابية.
اما وقد ترك اللبنانيون املهاجرون الى اخلارج مفاتيح
ارزاقهم وبيوتهم وغادروا ،فقد نصل الى يوم قريب قد ال
يجد فيه املسؤولون واحلكام والسياسيون في هذا البلد
اي ش��يء يتسلطون عليه ،امن��ا سيقتصر حكمهم فقط
في حينه على املفاتيح دون غيرها ،وايض ًا قد ال يجدون
لبنانيني يفرضون عليهم جورهم وفسادهم وتسلطهم
وسرقاتهم كما ق��د ي��ج��دون اب���واب ال��وط��ن مشرعة على
مصراعيها ملن ال ميت بأي صلة لهذا البلد ،وعندها لن
يجدوا ال الوطن وال املفاتيح وال زاد اخلير.

نيران في مرفأ بيروت ،..سيول
جارفة في منطقة بعلبك ،..حرائق
تفتك ب��ال��غ��اب��ات ،..ك��ورون��ا تغزو
�آس
امل��دن وال��ب��ل��دات وال��ق��رى ،..م� ٍ
إج��ت��م��اع��ي��ة وم��ع��ي��ش��ي��ة ت��ض��رب
املجتمع اللبناني ،..فقر وبطالة
ت��دف��ع ال��ش��ب��اب والشيبة لركوب
مراكب امل��وت ومواجهة األخطار
ف��ي أع��ال��ي ال��ب��ح��ار ،..ومقابل كل
ذل���ك مجموعة ح��اك��م��ة ال ه��م لها
س��وى التمسك مبغامن السلطة،
وال��ت��غ� ّ�ول ف��ي مم��ارس��ات العجز
والفساد!
لعله من سوء طالع اللبنانيني
أن تبدأ املئوية الثانية لدولتهم
مبثل هذه املصائب املتتالية ،وما
حتمله من أي��ام س��وداء لم يشهد
لها البلد مثي ً
ال في أحلك أزماته
وأشدها ه��و ًال .وما يزيد املعاناة
اليومية ل��ه��ذا الشعب املنكوب،
هذا اإلبتالء بسلطة فاقدة حلس
امل��س��ؤول��ي��ة ،ومنظومة سياسية
فقدت شرعيتها الشعبية ،ولكنها
مستمرة في غ ّيها ،وفي ممارسة
شتى أساليب اإلنكار واملكابرة،
ول��و أ ّدى ذل��ك إل��ى دف��ن ال���رؤوس
ف��ي ال���ت���راب ،وجت��اه��ل ال��ك��وارث
ال��ت��ي ت��ن��زل على رؤوس ناسهم،
طاملا بقيت كراسيهم مبأمن عن
اإلهتزاز ،وحافظوا على نفوذهم
على عباد الله املساكني.
ه����ذه امل����راوح����ة ال��ق��ات��ل��ة في
مناورات تشكيل احلكومة العتيدة،
والتلويح بتمديد فترة تصريف
األعمال للحكومة املستقيلة ،تؤكد
م��ن ج��دي��د أن أه��ل احل��ك��م ليسوا
بعجلة من أمرهم إلنقاذ البالد من
دوامة األزمات التي تتخبط فيها،
وال يهابون مخاطر تضييع فرص
اخل���روج م��ن ه��ذا النفق األس��ود،
التي حملها لهم الرئيس الفرنسي
مانويل م��اك��رون ،وإتُهم بسببها
م��ن قبل كثيرين بأنه يعمل على
تعومي الطبقة السياسية املفلسة،
والتي أوصلت البلد إلى اإلفالس
واإلنهيار.
ول��م يستوعب أص��ح��اب احلل
والربط بأن الدوائر تضيق عليهم
بسالسل العقوبات ،التي لن ترحم
كل من ُيعرقل العملية اإلنقاذية،
وب��ن��ود امل��ب��ادرة الفرنسية ،وفي
ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا ت��ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة
اجل��دي��دة ض��م��ن امل��ه��ل��ة احمل���ددة،
وال���ت���ي ي��ن��ت��ه��ي ت��وق��ي��ت��ه��ا مطلع
األسبوع املقبل.
ي��ب��دو أن ل��ب��ن��ان س��ي��ك��ون في
اآلتي من األيام أمام مشهد جديد،
وتطورات دراماتيكية مؤملة ،إذا
إس��ت��م��ر أه���ل احل��ك��م ع��ل��ى م��ا هم
عليه من مماطالت ومناورات في
تعطيل والدة احلكومة اجلديدة
وهدر الفرصة األخيرة لإلنقاذ!
هل تستطيع املنظومة احلاكمة
حتمل عواقب اإلصرار على العناد
واملكابرة؟

ازدحام في قاعة املغادرة في املطار

لم يكد آخر جندي إسرائيلي يغادر
قطاع غ��زة معلن ًا نهاية  38ع��ام� ًا من
االحتالل العسكري حتى تدفق عشرات
آالف الفلسطينيني إل��ى املستوطنات
ال� �ي� �ه ��ودي ��ة وامل � ��واق � ��ع ال �ع �س �ك��ري��ة
اإلسرائيلية السابقة من القطاع حيث
رف �ع��وا األع�ل�ام الفلسطينية بعد أن
صبوا جام غضبهم على كل ما تبقى
من رموز االحتالل التي متثلت بالكنس
اليهودية حيث قام شبان بإحراق عدد
منها ..إلخ.

