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ذكرى املأساة :غليان في بيروت وتضامن دولي في باريس

يتعهد بالسعي مع ميقاتي لتذليل عراقيل حكومة إنقاذية ..والوقائع مغايرة بانتظار الغد
عون
ّ

م���ض���ى ع�����ام ع���ل���ى «امل����أس����اة
الوطنية» الكبرى التي ضربت
قلب بيروت عند الساعة السادسة
من مساء  4آب ،قبل سنة خلت،
وخلفت أح��زان�� ًا ال تتوقف على
ال���ش���ه���داء ال�������ـ ،214واجلرحى
الذين جت��اوزوا ال��ـ 6500جريح،
وت���دم���ي���ر امل����ن����ازل والعنابر،
وامل���ق���اه���ي وامل����ط����اع����م ،وروح
احل��ي��اة ف��ي األح��ي��اء املجاورة،
ف��ض ً
�لا ع��ن ت��وق��ف ال��ش��ري��ان ذي
السمعة والوظيفة العالية جلهة
التواصل بني ضفتي املتوسط،
وربط الشرق بالغرب.
ان��ك��س��رت ب��ي��روت ،ل��ك��ن دماء
احل��ي��اة بقيت تسري ف��ي قلبها،
وصارت الذكرى السنوية األولى
محطة إلع���ادة وض��ع األم���ور في
نصابها :حتقيق بدأ ليصل إلى
«نتائج عادلة» ،ال تبرئة بال دليل
وال ات��ه��ام ب�لا وق��ائ��ع وشواهد
ت��س��م��ح ب���االت���ه���ام ،م���ع حتميل
اجلهات املسؤولة مسؤولية ما
حصل ،كي تأخذ العدالة مجراها:
محكمة جايي احملكمة!
خ����اب ظ���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين بتلك
الطبقة السياسية التي تقبض

على زم���ام األم����ور ،فهم يحيون
ذك��رى املأساة بالتنديد باألداء،
واملضي قدم ًا في رفع احلصانات
واملثول أم��ام احملاكمة ،واطالق
سراح البلد بتأليف حكومة قادرة
على مللمة اجلراح واالستفادة من
املؤمتر الدولي للمساعدات الذي
ينعقد في باريس بالشراكة بني
فرنسا واألمم املتحدة.

املؤمتر

الساعة  12بتوقيت باريس،
الواحدة بتوقيت بيروت ،يفتتح
م��ؤمت��ر دع��م لبنان ال���ذي تنظمه
فرنسا افتراضيا بكلمة للرئيس
م�����اك�����رون ،ت��ل��ي��ه ك��ل��م��ة لالمني
ال��ع��ام ل�ل�امم امل��ت��ح��دة انطونيو
غ��وت��ي��ري��س ،ك��م��ا س��ت��ك��ون كلمة
ل��ل��رئ��ي��س م��ي��ش��ال ع����ون وكلمة
للرئيس االميركي جو بايدن.
ام���ا ك��ل��م��ات ال����دول املشاركة
ف���ي���ه ،وه����ي ح��ت��ى االن حسب
املصادر الفرنسية ستكون لكل
من :الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي ،ملك االردن عبدالله
ال�����ث�����ان�����ي ،رئيس
وزراء ال���ي���ون���ان،
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نقطة وسطر

� ٤آب يوم �آخر يف �أجندة العهد؟
�ص 8

«اللواء» حتتجب يف ذكرى انفجار املرف�أ

تتوقف «اللواء» عن العمل اليوم ،وحتتجب غد ًا ،مبناسبة إعالن
احل��داد الوطني في الذكرى األول��ى لفاجعة انفجار مرفأ بيروت
وتضامن ًا مع عائالت الشهداء واجلرحى ،على أن تعود إلى قرائها
صباح اجلمعة كاملعتاد ،وميكن متابعة التطورات علی موقع
«اللواء» االلكترونيaliwaa.com.lb :

دوالر بريوت  21.400ل.ل

دموع أهالي شهداء املرفأ لم تتوقف عن االنهمار ..بانتظار مطرقة العدالة (محمود يوسف)

تقارير عن استيالء قوات تدعمها ايران على سفينة قبالة اإلمارات

الدوالر يتجاوز الـ� 21ألفاً!
سجل سعر صرف الدوالر في السوق السوداء عصر أمس21000 ،
ّ
ليرة للشراء و 21050ليرة للبيع مقابل الدوالر الواحد،
سجل  21350ليرة
و ُيذكر أن دوالر السوق السوداء صباح ًا ،قد ّ
للشراء و 21400ليرة للبيع مقابل الدوالر.

عهد ال�شعارات وخيبات الأمل
العميد الركن نزار عبد القادر
ق��رأت كتاب ًا في ع��ام  1978بعنوان «العقل العربي» ملؤلفه
عالم االجتماع الصهيوني الشهير رافاييل باتايي ،ووجدت ان
افضل توصيف وجده الكاتب للعقل العربي هو في قوله« :في
العقل العربي غالب ًا ما تستعمل األقوال كبديل لألفعال».
ما يدفعني للعودة بالذاكرة إلى هذا الكتاب وهذا التوصيف
الدقيق للعقل العربي هو خيبات األم��ل املتتالية من الوعود
والشعارات التي اطلقها الرئيس ميشال عون وتياره السياسي
«االص�ل�اح والتغيير» منذ عودته من فرنسا ،وف��ي ظل عهده
كرئيس للجمهورية بعدما دخل سنته اخلامسة.
ج���اءت اول���ى خيبات االم���ل م��ن خ�لال اط�ل�اق ال��ع��م��اد عون
لشعاراته االصالحية الكبيرة ،والتي أرفقها بتوعده للفاسدين
ف��ي احل��ك��م ب��االق��ت��ص��اص منهم ع��ل��ى ف��س��اده��م وم���ا ارتكبوه
من عمليات سرقة ممنهجة للمال العام .وكانت حصيلة هذه
االتهامات اصدار العماد عون لكتاب يتوعد فيه من اعتدوا على
حقوق الشعب ونهبوا املال العام باالقتصاص منهم وباستعادة
املال املنهوب ،وذلك بعنوان «اإلبراء املستحيل».
كان من الطبيعي بعد جناح تيار «االص�لاح والتغيير» في
تكوين كتلة برملانية وازنة في اول انتخابات نيابية بعد عودته
من فرنسا ان يكون شريك ًا في كل احلكومات التي تشكلت منذ
عام  ،2007وأن يحتل ممثلوه ،وعلى رأسهم «صهره املفدى»
جبران باسيل أهم الوزارات السيادية واخلدماتية.
وج���اءت نتيجة ه��ذه امل��ش��ارك��ة ف��ي السلطة مخيبة لآلمال
ومتعارضة كلي ًا مع مضمون الشعرات االصالحية التي رفعها
العماد عون منذ تعيينه كرئيس للحكومة املؤقتة التي شكّ لها
الرئيس األسبق امني اجلميل في آخر حلظة وقبل ساعات من
نهاية عهده ،والتي استمر العماد ع��ون في رفعها ،واضافة
املزيد من املطالب االصالحية عليها طيلة فترة وج��وده في
فرنسا ،وبعد عودته إلى لبنان في عام .2005
ال تتسع املساحة املتاحة ف��ي م��ق��ال صحفي للحديث عن
انخراط التيار الوطني احلر في عملية الفساد واإلفساد في
السلطة واالدارة ،ولذلك ستقتصر املقاربة على إجنازات «العهد
القوي» لشعار رفعه التيار الوطني احلر بعد انتخاب العماد
كرئيس للجمهورية .وال بد هنا من التساؤل عن مضمون تسمية
«العهد القوي» في الوقت الذي يعلم فيه جميع اللبنانيني بأن
التوافق على انتخاب العماد للرئاسة قد جاء نتيجة تسوية
رئاسية قادها من جهة ح��زب الله وحليفه ع��ون ،وم��ن اجلهة
املقابلة كل من الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد احلريري،
وعلى اس��اس ت��ب��ادل العهود وال��وع��ود ب�ين األف��رق��اء االربعة
بتقاسم النفوذ واملنافع واملكاسب املتبادلة والتي تؤمنها «جنة
احلكم» في زمن «لبنان القوي والعهد القوي».
لألسف الشديد لم تصمد هذه التسوية أمام مجمل التطورات
واالزم��ات الصادمة التي تسبب بها العهد وحليفه األساسي
حزب الله من خالل االنقالب على تفاهمات بنود التسويتني
مع القوات اللبنانية وتيار املستقبل .وهكذا فرطت
التسوية وتفرق «األحبة» إلى غير رجعة.
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الناقلة غولدن بريليانت

خادم احلرمني ال�شريفني يبعث ر�سالة دعم للأردن

حمل وزير خارجية السعودية امس  ،رسالة
دعم من امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
الى العاهل األردني ،امللك عبدالله الثاني ،تؤكد
فيها اململكة العربية السعودية حرصها على
أمن واستقرار األردن في ظل كل التحديات التي
متر بها ،بحسب مانقلت وكالة األنباء االردنية
«بترا».
وح��م��ل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي األمير
فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود ،الرسالة
ناقال للملك عبدالله الثاني حتيات امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ،ملك اململكة العربية
السعودية ،ورس��ال��ة منه تناولت سبل تعزيز
ال��ع�لاق��ات األخ��وي��ة التاريخية ب�ين الدولتني

وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون والتنسيق إزاء القضايا
اإلقليمية ،وفقا لبترا.
ونقلت الوكالة تثمني عبدالله الثاني خالل
اللقاء ملوقف اململكة العربية السعودية ،بقيادة
خادم احلرمني الشريفني« ،الداعم للمملكة في
مواجهة مختلف التحديات ،ومبا فيها قضية
الفتنة التي وأدها األردن في مهدها» ،بحسب
ب��ت��را ،الف��ت��ا إل���ى أن م��واق��ف اململكة العربية
السعودية ورس��ائ��ل دعمها الصريحة تعكس
سياستها وسياسة قيادتها الداعمة لألردن
دوما ،ووقوفها معه في كل الظروف.
وأك��د امللك عبدالله الثاني ،أن أم��ن األردن
والسعودية واح��د وأنهما يقفان صفا واحدا

العاهل األردني خالل استقباله األمير فيصل بن فرحان

ف��ي م��واج��ه��ة جميع ال��ت��ح��دي��ات ،م��ش��ي��را إلى
مركزية العالقات التاريخية التي جتمع البلدين
الشقيقني.
وشدد جاللة امللك على أن العالقات املتينة
ب�ين األردن وال��س��ع��ودي��ة راس��خ��ة وص��ل��ب��ة ال
وحمل ملك األردن
تزعزعها الشكوك واألقاويل،
ّ
بحسب «ب���ت���را» ،وزي���ر اخل��ارج��ي��ة السعودي
حتياته إلى ملك السعودية ،ومتمنيا للسعودية
وشعبها املزيد من التقدم واالزدهار.
من جانبه ،أكد وزي��ر اخلارجية السعودي،
خالل اللقاء ،حرص اململكة العربية السعودية
على تعزيز ال��ت��ع��اون م��ع األردن،
وت��ث��م��ي��ن��ه��ا ل��ل��ع�لاق��ات األخوية

6

ذكرت مصادر أمنية بحرية امس أن هناك اعتقادا بأن قوات مدعومة
من إيران استولت على ناقلة نفط في اخلليج قبالة ساحل اإلمارات.
وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أفادت في وقت سابق بأن
«حادث خطف محتمال» وقع قبالة ساحل الفجيرة اإلماراتية.
وقالت وزارة اخلارجية اإليرانية إن التقارير التي تفيد بوقوع
حوادث تشمل عدة سفن قرب ساحل اإلمارات «مثيرة للريبة» وحذرت
من أي جهود إليجاد «أجواء زائفة» مناهضة إليران.
وأظهرت بيانات بحرية ،امس ،أن  3سفن في خليج ُعمان «خارجة
عن السيطرة» بعد أنباء عن حادث «غير معروف» ،وقالت هيئة بحرية
بريطانية إن عمليتي خطف محتملتني لسفينتني في خليج عمان ،بينما
ذكرت وسائل إعالم بريطانية أن مسلحني صعدوا على منت السفينة
«أسفلت برينسس» في خليج عمان واختطفوها.
وكشفت مصادر روسية أن مسلحني يحتجزون طاقم سفينة «أسفلت
برينسس» املختطفة ف��ي خليج عمان ك��ره��ائ��ن ،فيما قالت صحيفة
التاميز إن احلرس الثوري اإليراني وراء اختطاف سفن في خليج عمان
على األرجح.
وأفادت بيانات مالحية في وقت سابق أن الناقلة النفطية التي حتمل
علم سنغافورة « »GOLDEN BRILLIANTتتحرك لوجهة مجهولة
في خليج عمان ،فيما طالبت هيئة بحرية بريطانية السفن القريبة من
موقع « »GOLDEN BRILLIANTبتوخي احلذر.
وتضاربت األنباء املتعلقة باحلادث ،حيث أف��ادت هيئة بريطانية
مختصة في النقل البحري ،بوقوع حادث غير مرتبط بالقرصنة باملياه
الدولية قبالة إم��ارة الفجيرة ،ب��اإلم��ارات العربية املتحدة ،فيما أفاد
اإلع�لام اإلي��ران��ي بوقوع هجوم جديد على سفينة جتارية في املياه
الدولية قبالة الفجيرة.
وذكر متحدث باسم وزارة اخلارجية البريطانية أن الوزارة «حتقق
على وجه السرعة» في حادثة سفينة قبالة ساحل اإلمارات ،وذلك بعد أن
حتدثت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن «حادث خطف محتمل».
اعتبرت اخلارجية اإليرانية أن التقارير التي أفادت بوقوع حوادث
أمنية تعرضت لها عدد من السفن قبالة ساحل اإلمارات «مثيرة للريبة»،
وح���ذرت م��ن أي محاولة خللق أج���واء مفبركة مناهضة
لطهران.
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تلي املواقف املت�صلبة
ال ت�شكيل للحكومة ما مل حت�صل معجزة نّ
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همس

كالم ميقاتي بعد اللقاء الرابع مع عون مبنزلة االعتذار املقنّع

ي��ب��ل��غ ال��ت��ج��اذب الدولي
– االق���ل���ي���م���ي أوج�������ه في
األس��اب��ي��ع امل��ق��ب��ل��ة ،وسط
لم يدم طوي ًال مناخ التفاؤل الذي ساد مع تكليف الرئيس جنيب ميقاتي تأليف احلكومة ،باجتاه آخر للتعمية على لب املشكلة.
عملية مناورة ،ولن يساهم في إطالة أمد األزمة ،وهو سيكون حاضر ًا وفي وقت قريب إلى قول تزايد املخاوف من حرائق
وفي تقدير املصدر الوزاري ان ازمة التأليف غير متعلقة مبحاصصة أو حقيبة أو بزيادة
حيث أن منسوب هذا التفاؤل سرعان ما انخفض بشكل ملحوظُ ،بعيد االجتماع الرابع الذي
األشياء بأسمائها ،واإلشارة بشكل واضح وعلني إلى اجلهات التي تُعيق عملية التأليف.
واسعة!
حصل في قصر بعبدا بني الرئيس ميشال عون والرئيس جنيب ميقاتي والذي وفق معلومات وزير من هنا أو هناك ،إن األزمة تتلخص بعبارة واحدة وهي أن هناك من ال يريد أن تكون
وفي تقدير مصادر عليمة أن كالم الرئيس ميقاتي االثنني من قصر بعبدا كان مبثابة

,,

�أزمات لبنان رهينة ال�صراعات
الإقليمية والدولية
وال حل قبل ن�ضوج الت�سوية يف املنطقة

,,

مؤكدة تخلله نقاش ساخن حول املشكلة القدمية اجلديدة وهي املداورة في احلقائب ،والتي
كانت سبب ًا رئيسي ًا في اعاقة والدة احلكومة منذ اكثر من سنة ،وحملت السفير مصطفى
اديب والرئيس سعد احلريري على االعتذار.
ما هو متوافر من معطيات أن الرئيس املكلف اصطدم بحائط الداخلية املسدود ،فهو لم
ينجح حتى الساعة في تليني موقف رئيس اجلمهورية حول هذه احلقيبة ،وقد اقترح عليه في
اجتماعهما االخير ان يتولى حقيبة الداخلية ،وكذلك العدل وزراء محايدون غير محسوبني
على اي فريق سياسي ،غير ان اقتراح ميقاتي جوبه بالرفض من قبل الرئيس عون مع
االصرار على ان تكون الداخلية من حصته ونقطة على السطر.
وفي هذا السياق ،يرى مصدر وزاري مطلع على مسار العملية التفاوضية بشأن التأليف
أن ال شيء تغ ّير في هذا املوضوع ،فاملواقف السائدة اليوم هي ذاتها التي كانت موجودة
خالل عملية تكليف الرئيس احلريري والتي أودت به إلى االعتذار ،وبصريح العبارة «رجعت
حليمة لعادتها القدمية» ،مطالب ومطالب مضادة وصعبة التحقيق مما يجعل والدة احلكومة
متعثرة ،ال بل إن تشكيل هذه احلكومة لم يعد ممكن ًا ما لم حتصل معجزة.
ويستغرب املصدر القول بأن املشكلة التي حتول دون التأليف هي خالف على احلقائب
ويقول :وال مرة في لبنان حتى قبل اتفاق الطائف كان يطول أمد تأليف احلكومة بسبب
خالفات أو شروط داخلية ،وكانت أطول مرة يحصل فيها تأليف حكومة في العام 1969
خالل تكليف الرئيس رشيد كرامي ،واليوم ال ميكن ان يؤدي اخلالف على حقيبة وزارية إلى
اطالة عمر التأليف سنة كاملة ،ورمبا تستمر اكثر ،وهذا يعني ان هناك شيئ ًا آخر وراء هذا
التأخير في التأليف ،وهذا الشيء هو حتم ًا الصراع في املنطقة ،فلبنان هو اليوم رهينة هذا
الصراع ،ولألسف فإننا نعلم ما هي املشكلة وال نصارح املواطنني بذلك ،أو نتجاهلها ونذهب

حكومة في لبنان في الوقت الراهن ،وأن يبقى الوضع على ما هو عليه ،إلى حني جالء غبار
الكباش االقليمي والدولي احلاصل ،متسائ ًال :هل يعقل ان يجتمع زعماء العالم كله وتتم
الدعوة إلى مؤمترات دولية خاصة لدعم لبنان ونحن نتلهى بحقيبة وزارية؟
إن ما يحصل اليوم على مستوى التأليف ال ميكن ان يتصوره عاقل ،هناك قطبة مخفية
خارجية ،وما يحصل في الداخل اللبناني هو مجرد مترير للوقت وانعكاس للصراع الدولي
على جري العادة ،حيث إنه لطاملا كان العامل اخلارجي هو العامل الفاعل على الداخل
اللبناني.
ويجزم املصدر املشار اليه بأن اجتماع بعبدا يوم غد اخلميس لن يكون افضل حا ًال من
اجتماع االثنني الذي سبقه ،كون ان الرئيسني سيصران على موقفهما من موضوع احلقائب
اخلالفية ،وهذا سيؤدي حتم ًا ،في حال لم يحصل ما يبدد هذه املناخات ،إلى اعتذار الرئيس
املكلف الذي لن يكون صبره طوي ًال ،وهو أملح إلى هذا الشيء حلظة خروجه من قصر بعبدا
اول من امس بقوله« :بالنسبة لي مهلة التأليف غير مفتوحة ،وليفهم من يريد أن يفهم».
والرئيس ميقاتي اراد من هذه العبارة بعث رسالة إلى من يعنيه األمر بأنه لن يخضع ألية

اعتذار مقنع ،وهو بات مقتنع ًا بأن ال شيء تغير في عملية التفاوض حول تأليف احلكومة عما
كان عليه خالل تكليف الرئيس سعد احلريري ،فالسقف الذي تعلق فيه رئيس اجلمهورية
آن��ذاك ما زال هو ذات��ه ،كما أن ما لم يعطه احلريري للرئيس عون لن يعطيه إياه الرئيس
ميقاتي ،وهذا يجعلنا أمام مس َّلمة مفادها أن ما يجري اليوم هو مصارعة مع طواحني الهواء،
فهناك من أخذ ق��راره بعدم االف��راج عن احلكومة أقله في الوقت الراهن ،للحصول على
ضمانات للمستقبل ،وإال كيف يفسر ان الفتائل مشتعلة في اكثر من منطقة وعلى اكثر من
صعيد ،ونحن نضع اخلالفات على حقيبة وزارية؟
وحتصر املصادر املشكلة اآلن بنقطة اساسية وهي ان الرئيس عون يريد حقائب الداخلية
والعدل واالقتصاد ،وفي املقابل ال يريد اعطاء حقيبة املال للشيعة ،وهذا املوقف كفيل بتفجير
أي توليفة حكومية ميكن ان يحملها إليه الرئيس املكلف ،وهذا األمر إن بقي على حاله يجعلنا
نذهب في اجتاه احلسم واجلزم بأنه لن تكون هناك حكومة انقاذ للبنان في العهد احلالي،
وهذا يعني ان األزمات الكبيرة املوجودة حالي ًا على كل الصعد ذاهبة باجتاه التفاقم مبا يفتح
الباب امام الكثير من االحتماالت التي سيكون أحالها مر ًا ،وال سيما ان فتيل الشارع قابل
لالشتعال في أية حلظة وألسخف سبب.
وتعطي املصادر الرئيس املكلف مهلة اسبوعني او ثالثة على االكثر لتحديد خياره في ظل
ما يالقيه من تصلب في مواقف رئيس اجلمهورية ،حيث ان الرئيس ميقاتي لن يكون هذه
املرة نفسه طوي ًال في حياكة التوليفة احلكومية ،وهو سرعان ما سينزع عنه قميص التكليف
ويذهب إلى االعتذار لكي ال يوضع في خانة املتسببني في وصول البالد إلى هذا الدرك من
االنهيار على املستويات كافة.

بري ودياب واحلريري و�سالم يدعون يف ذكرى � 4آب
�إىل ك�شف احلقيقة وحما�سبة املتورطني ب�أي موقع كانوا
اطلقت امس جملة من املواقف السياسية عشية
ذك��رى ال��راب��ع م��ن آب وذك��رى ش�ه��داء انفجار مرفأ
بيروت ،داعية الى حتقيق العدالة واإلقتصاص من
املتورطني بأي موقع كانوا وألي جهة إنتمو.
وفي هذا السياق اكد رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ان��ه «ل��ن تطمئن أنفس ال�ش�ه��داء وت��رج��ع الى
باريها راضية مرضية ،ولن يلتئم اجل��رح الوطني
الذي أحدثه إنفجار املرفأ اال بإحقاق احلق وكشف
احلقيقة كاملة دون زيادة او نقصان.
ال �ع��دال��ة ليست ع��ري�ض��ة او ع��راض��ة ،العدالة
إس�ت�ح�ق��اق ي��وم��ي ت�ت�ك��رس ب��اس�ت�ق�لال�ي��ة القضاء
وت�ط�ب�ي��ق ال��دس �ت��ور وال �ق��ان��ون وال �س �م��و بقضية
ال �ش �ه��داء ودم��ائ �ه��م ف��وق أي إع �ت �ب��ار س�ي��اس��ي او
إنتخابي أو طائفي بغيض.
وجدد القول :من موقعنا السياسي والتشريعي
ل��ن ن��رض��ى ب��أق��ل م��ن ال �ع��دال��ة واإلق��ت��ص��اص من
امل �ت��ورط�ين ب��أي م��وق��ع ك��ان��وا وألي ج�ه��ة إنتموا،
واملدخل الى ذلك معرفة اجلهة التي أدخلت نيترات
املوت الى عاصمتنا بيروت ،واالسباب الكامنة وراء
اإلنفجار.
وخ�ت��م:م��رارا وت�ك��رارا وحتى إنقطاع النفس ال
حصانة وال حماية وال غطاء اال للشهداء وللقانون
والدستور«.ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب
لعلكم تتقون».
اما الرئيس سعد احلريري فقال في بيان اصدره
باملناسبة«:سنة على انفجار  4آب  2020بصمة
سوداء حلاالت الضياع واإلنكار والتسيب واإلهمال
ف��ي م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة والقضائية

واإلدارية والعسكرية.
البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها،
ليس منصة للمزايدات واالستثمار السياسي في
أحزان املواطنني املنكوبني ،واتخاذها ممرا لتسجيل
امل��واق��ف وإغ� ��راق امل �س��ار ال�ق�ض��ائ��ي بتوجيهات
شعبوية لتهريب احلقيقة.
هذا يوم لتحرير العدالة من املبارزات السياسية
واحملاكمات اإلعالمية ،وليس يوما إلطالق احلمالت
االنتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني بعدالة غب
الطلب.
للعدالة قاعدتان :جلنة حتقيق دولية تضع يدها
على امللف وساحة اجلرمية ،أو تعليق القيود التي
ينص عليها الدستور وال�ق��وان�ين وم��ا ينشأ عنها
من محاكم خاصة تتوزع الصالحية واألحكام في
اجلرمية الواحدة.
احملكمة ال��دول�ي��ة ألج��ل لبنان كشفت احلقيقة
بجرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري
وح��ددت هوية امل�ج��رم .ولكن أي��ن احلقيقة بجرائم
اغتيال كمال جنبالط ورشيد كرامي ورينيه معوض
ودان��ي شمعون وإيلي حبيقة واملفتي حسن خالد
وناظم القادري ومسجدي السالم والتقوى؟
وس ��أل:أي ��ن احل�ق�ي�ق��ة وامل �ج��ال��س ال �ع��دل �ي��ة من
محاولة اغتيال مروان حمادة ومي الشدياق والياس
املر؟ وأين هي من جرائم اغتيال وليد عيدو وسمير
قصير وجبران تويني وجورج حاوي وبيار اجلميل
وان �ط��وان غ��امن والعميد فرانسوا احل��اج ومحمد
شطح ووسام احلسن ووسام عيد وسواها عشرات
اجلرائم؟

ميقاتي تلقى ات�صا ًال من �أردوغان والتقى«العمايل العام»
تلقى الرئيس املكلف جنيب ميقاتي اتصاال
من الرئيس التركي رج��ب طيب اردوغ���ان امس
ه��ن��أه ف��ي خ�لال��ه بتسميته لتأليف احلكومة،
ومت��ن��ى «أن ي��وف��ق سريعا ف��ي اجن���از احلكومة
املناسبة ملعاجلة األوض���اع اللبنانية ف��ي هذه
املرحلة الصعبة».
واس��ت��ف��س��ر ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي ع��ن «موضوع
احلرائق التي وقعت في اكثر من منطقة لبنانية
ال سيما ف��ي ع��ك��ار وال��ه��رم��ل ،واع��ل��ن ع��ن وضع
االمكانات التركية في مجال مكافحة احلرائق في
تصرف لبنان عند احلاجة».
بدوره شكر الرئيس ميقاتي للرئيس التركي
ات��ص��ال��ه وأك����د «ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز العالقات
اللبنانية – التركية في كل املجاالت».
وكان الرئيس ميقاتي استقبل وفدا من االحتاد
العمالي العام برئاسة بشارة االسمر ،الذي قال
بعد االج��ت��م��اع« :اجتمعنا م��ع الرئيس املكلف،
وك��ان هناك اص��رار على أن تشمل االستشارات
االحت��اد العمالي العام ال��ذي هو األكثر متثيال.
نحن كاحتاد طرحنا الواقع الكارثي الذي يعيشه
الشعب بدءا بواقع احملروقات وال��دواء والسلع
االساسية والغالء الفاحش .فهل يعقل أن يصبح

ب��دل اش��ت��راك مولد كهربائي ( 5امبير) مبليون
ليرة ،فيما احلد االدن��ى لالجور  675الف ليرة.
نحن ام���ام واق���ع م��ؤل��م  ،ومطلبنا ف��ي االحتاد
ه��و تشكيل سريع احل��ك��وم��ة ،وق��د نفذنا أربعة
اضرابات بعنوان االسراع في التأليف .هذا االمر
يتطلب تنازالت من كل االطراف ،ونحن نصر على
تأليف حكومة وعلى البطاقة التمويلية واملعاجلة
ال��س��ري��ع��ة ل���واق���ع ال��ك��ه��رب��اء ب��ش��ق��ي��ه الرسمي
واملولدات  ،وعلى معاجلة الواقع الكارثي للدواء
بعد ترشيد الدعم الذي جاء منقوصا وأدى الى
اسعار مضاعفة تصل الى  10مرات».
وختم « :لقد وضعنا الرئيس ميقاتي في أجواء
املشاورات اجلارية لتأليف احلكومة ،ووعدنا بأن
االمور ايجابية باجتاهات معينة وأنه سيبذل كل
اجلهد ال�لازم مع فخامة الرئيس للوصول الى
تأليف حكومة انقاذ ضرورية في هذه املرحلة،
ونحن في االحت��اد نتطلع ال��ى املساعي اخليرة
التي تبذل من كل الفرقاء للوصول ال��ى تأليف
حكومة ،وال خ��ي��ارات أخ��رى اال تأليف حكومة
انقاذ قادرة على القيام بواجباتها بحد أدنى من
االستقرار السياسي ميهد ملعاجلات اقتصادية
داخلية وخارجية».

موفدا ميقاتي زارا الراعي
إستقبل البطريرك امل��ارون��ي م��ار بشارة
ال��راع��ي ف��ي ال��دمي��ان عضوي «كتلة الوسط
امل��س��ت��ق��ل» ال��ن��ائ��ب�ين ن��ق��وال ن��ح��اس وعلي
درويش .
وقال النائب نحاس في تصريح بعد الزيارة
« :بتكليف م��ن ال��رئ��ي��س جنيب ميقاتي قمنا
بزيارة البطريرك الراعي واطلعناه على االجواء
السائدة في عملية التأليف احلكومي ،واطلعنا
على ارائ���ه ،ومتنينا ان يستمر التواصل من

اجل الوصول الى الغاية التي نريدها جميعا».
اض���اف« :البطريرك مهتم ج��دا ب��أن تبصر
احلكومة النور سريعا من اجل الوطن والناس
وال��ب��ل��د ،وب���اذن ال��ل��ه ف��ان ال��ت��واص��ل سيستمر
واالم��ور مرهونة باوقاتها ،واملهم  ،كما يقول
البطريرك ،ان نتعلم من عبر املاضي ،ونسعى
للبحث في ازالة كل املعوقات ،ألن الوصول الى
تشكيل حكومة أمر اساسي من اجل مستقبل
اللبنانيني واستمرار لبنان» .

وق��ال:ال �ت��اري��خ ي�ق��ول أن معظم اجل��رائ��م التي
أحيلت على املجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح
السياسية ،وجرمية املرفأ هي أم اجلرائم في تاريخ
لبنان ،والظلم سيقع على كل اللبنانيني ،وأهالي
الضحايا في مقدمتهم ،إذا ضاعت في بحر املزايدات
لقاء حفنة من «جوائز الترضية» القضائية لتنفيس
الغضب العام.
واكد ان ال عدالة من دون حساب وال حساب من
دون حقيقة وال حقيقة من دون حتقيق دولي شفاف
أو تعليق بعض املواد الدستورية لرفع احلصانات
… ك��ل احلصانات م��ن أعلى ال�ه��رم إل��ى أدن ��اه .نعم
لعدالة احلقيقة الكاملة.
 4آب ي ��وم للتضامن م��ع ب �ي��روت وم ��ع أهالي
الضحايا واملصابني واملتضررين .إنه يوم للحزن
ال��وط �ن��ي ننحني ف �ي��ه ب��إج�لال وت �ك��رمي لضحايا
لعاصمة ونصلي ل��راح��ة أنفس ال�ش�ه��داء ولشفاء
لبنان من أمراضه املزمنة.« .
ب� ��دوره ق ��ال رئ �ي��س ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األعمال
الدكتور حسان دياب»:سنة مرت على ذلك الزلزال
الذي ضرب بيروت وكل لبنان .في  4آب ،انفجر أحد
عنابر الفساد املتراكم ،وكانت نتائجه مدمرة على
جميع املستويات :خسرنا شهداء ،وأصيب اآلالف،
ودمرت منازل ومؤسسات وترك جروحا عميقة في
النفوس والوجدان وفي واق��ع البلد.متر سنة على
هذا االنفجار ،لكن املعالم ما تزال صارخة ،والوجع
ما زال يدمي القلوب ،ون��ار حرقة أهالي الشهداء
واجلرحى لم تنطفىء.
لقد كشف انفجار  4آب ع��ورات البلد .انكشف

جانب من الفساد الذي ينهش لبنان ،وظهرت معالم
الدولة العميقة ،دولة الفساد ،ليتبني أن العنبر رقم
 12يختصر صورة الواقع اللبناني الذي يقوم على
اجتماع مكونات وعناصر اإلفساد التي استسلم
البلد إلرادتها وقوة سطوتها.
لن تكون عدالة حقيقية في لبنان إن لم تتحقق
العدالة احلقيقية في انفجار مرفأ بيروت .ال ميكن
للبنانيني الشعور باألمان إذا لم تنكشف احلقائق
الكاملة لتلك الكارثة التي ال ميكن جت��اوز آثارها
اإلن �س��ان �ي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،ف�ض�لا عن
ال��دم��ار ال��ذي أص��اب العاصمة ومحيطها .ال ميكن
أن تنكشف احلقائق الكاملة لتلك الكارثة من دون
أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية :من أتى بهذه
امل ��واد؟ ومل ��اذا؟ كيف ومل��اذا بقيت ? س �ن��وات؟ كيف
حصل االنفجار؟ على مدى سنة كاملة ،لم يبرد جرح
الوطن ،ولم جتف دموع الثكالى وذوي الشهداء ،ولم
تتوقف آالم اجلرحى ،وما تزال آثار الدمار شاهدة
على الكارثة.
وسأل:كيف ميكن ألي عاقل أن يطلب من هؤالء
جميعا أن يتوقفوا عن األنني ،والظلم يقهر قلوبهم
بخسائر ال ميكن تعويضها؟ وكيف ميكن لضمير
إنساني ووطني أن يستثمر بلوعة أم ودم��وع أب
وأهل ،لغايات سياسية أو شخصية؟
واعتبر إن حتقيق العدالة يبدأ بكشف احلقيقة
ومحاسبة املسؤولني ع��ن تلك ال�ك��ارث��ة ،وبحماية
دماء الشهداء وبلسمة جراح املصابني واملتضررين.
إن لبنان مي��ر مبرحلة خطيرة ج��دا تهدد مصيره
ومستقبل أبنائه ،وعلى اجلميع اإلدراك أن العدالة
احلقيقية هي حجر ال��زاوي��ة في حماية لبنان من
السقوط.
من جهته أكد الرئيس متام سالم في تصريح
أن «سنة كاملة مضت على انفجار املرفأ ،الفاجعة
االك��ب��ر ف��ي ت��اري��خ ب��ي��روت ولبنان ،التي أغرقت
الوطن واملواطنني في ح��داد وح��زن وغضب بال
حدود .جاءت هذه الفاجعة لتضاف الى االهوال
واألزم������ات غ��ي��ر امل��س��ب��وق��ة ال��ت��ي ي����رزح حتتها
اللبنانيون الطيبون ،رج��اال ون��س��اء وشيوخا
واطفاال في كل مناحي احلياة ،مبا يفوق طاقة
البشر على التحمل وينبىء بفوضى اجتماعية ال
يعرف أحد مداها».
أض���اف« :إن ال�ف��اج�ع��ة ال �ت��ي ادت ال��ى سقوط
عشرات الشهداء وآالف اجلرحى وخسائر مادية
هائلة في املمتلكات في بيروت احلبيبة ،هي بالدرجة
االول��ى نتيجة للتفلت األمني واالداري املزمن في
اهم مرفق اقتصادي في لبنان ،فضال عن الفساد
املتجذر في مفاصل الدولة على جميع املستويات.
إن جميع اللبنانيني االحرار الرافضني لهذا الواقع
وملمارسات أهل السياسة التي اوصلت البالد الى
ما وصلت اليه ،م��دع��وون لالستمرار في سياسة
الضغط ملعرفة املخطط واملنفذ والشريك واملتدخل
في جرمية املرفأ وعدم جرف التحقيق القضائي في
اجت��اه��ات ثانوية .كما انهم م��دع��وون إل��ى املضي
في انتفاضتهم لتحقيق التغيير بوجوه جديدة
وط��اق��ات واع��دة وأي��دي نظيفة كي يعود النصاب
الى نظامنا الدميوقراطي وآلياته وتستقيم احلياة
السياسية ويتفعل عمل املؤسسات في اطار احترام
والقوانني والدستور».

متفرقات حملية
عكر استقبلت مستشار ًا
في الدفاع البريطانية
إستقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء
ووزي�������رة ال����دف����اع ووزي�������رة اخلارجية
واملغتربني بالوكالة في حكومة تصريف
األعمال زينة عكر مستشار وزارة الدفاع
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ل���ش���ؤون ال���ش���رق األوس���ط
املارشال الطيار مارتن سامبسون يرافقه
السفير البريطاني في لبنان إيان كوالرد
وامللحق العسكري البريطاني الكولونيل
ل��ي س���ان���درز .ومت ال��ب��ح��ث ف��ي التعاون
ال��ع��س��ك��ري ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن ،وإلتزامات
ب��ري��ط��ان��ي��ا إجت�����اه ل��ب��ن��ان ف���ي املجال
العسكري واألمني إضافة الى املساعدات
التي تقدمها بريطانيا للبنان ال سيما في
الوضع الراهن.

احلجار :عون «
مش فارقة معو»
أعلن عضو كتلة املستقبل النائب محمد
احلجار «أن تيار املستقبل مع املداورة،
لكن ال��ذي يحصل ال��ي��وم ه��و إص���رار من
فريق رئيس اجلمهورية على التعاطي مع
الرئيس جنيب ميقاتي بالطريقة عينها
التي مت التعاطي فيها مع الرئيس سعد
احلريري».
أض��اف ف��ي حديث ال��ى اذاع���ة «صوت
لبنان» »:إن فريق العهد مصر على الثلث
املعطل ،ويلجأ ال��ى رف��ع ش��ع��ارات مثال
امل��داورة للتغطية على الهدف األساسي
املتعلق بالثلث املعطل ،فما يشغل رئيس

اجلمهورية ه��و ت��وري��ث ص��ه��ره باسيل
رئاسة اجلمهورية».
ولفت ال��ى «إش����ارات رئيسية صدرت
من ميقاتي تدل عن أن االجتماع لم يكن
جيدا ،وقال بات واضحا أنه بعد اجتماع
نصف ساعة فقط ،أن هناك تضاربا في
جهود تأليف احلكومة قبل  4آب ،ورئيس
اجلمهورية «مش فارقة معو».
وع��ن املهلة املتبقية لتقدمي ميقاتي
اع���ت���ذاره ،رأى أن «ك�ل�ام ميقاتي ع��ن أن
املهلة غير مفتوحة تدل بتقديري على أن
القصة مسألة أيام».

اخلليل يحذر من اإلنفجار
اإلجتماعي
غ � ّرد عضو كتلة «التنمية والتحرير»
النائب أنور اخلليل عبر «تويتر»« :التأخير
بتشكيل احلكومة جرمية بحق الشعب
امل��ت��أل��م م��ن اوض��اع��ه املعيشية املقلقة.
امل��ع��رق��ل��ون ه��م ه��م ووس��ائ��ل��ه��م ه��ي هي
في وقت ينتظر الناس اإلس��راع بتشكيل
احلكومة لوقف النزيف وكأن املعرقلني 
ف��ي غيبوبة ع��ن وج���ع ال��ن��اس يجهلون
هول الكارثة .أسرعوا بالتشكيل قبل ان
تلتهمكم نيران اإلنفجار اإلجتماعي».

كلمة لـ نصر الله السبت
يتحدث األمني العام حلزب الله الس ّيد
ّ
حسن نصرال ّله ي��وم السبت املُقبل ،عند
الساعة الثامنة والنصف مسا ًء مبناسبة
الذكرى السنوية اخلامسة عشر لالنتصار
الكبير في عدوان متوز .2006

غمز
تتابع عاصمة أوروبية
بصورة مباشرة ،عبر خط
س���اخ���ن ،م��ج��ري��ات عملية
ال���ت���ف���اوض ع��ل��ى هيكلية
احلكومة جلسة بجلسة.

لغز

ال ي��خ��ف��ي م��رج��ع حليف
رغبته اجلامحة باستعادة
واح�����������دة م������ن وزارت����ي����ن
سياديتني ،في إطار اشتباك
حسني زلغوط غير مسبوق.

عون يف ذكرى  4آ�ب :إلبعاد التحقيق عن ال�ضغوط

�أ�سعى والرئي�س املكلف لتذليل العراقيل

الرئيس عون يوجه رسالته إلى اللبنانيني
اك����د رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة العماد
ميشال ع��ون ان��ه «يشعر ب���آالم األهل
واألص���دق���اء ال��ذي��ن ف��ق��دوا أحباءهم
ف��ي انفجار مرفأ ب��ي��روت «وأن���ا واحد
من الذين فقدوا غاليا يومها» ،داعيا
القضاء إلى ان يذهب الى النهاية في
التحقيق واحملاكمات« ،وأنا معه ،وإلى
جانبه ،حتى اجنالء احلقائق وحتقيق
العدالة «.
وإذ أش���ار ال��ى ان «ال��ت��ح��دي الذي
يواجهه احملقق العدلي ومعه القضاء
الح��ق��ا ،ه��و َك��ش��ف احل��ق��ي��ق��ة وإج����راء
احملاكمة وإص���دار ُ
احل��ك��م ال��ع��ادل في
فترة زمنية مقبولة ،فإنه اعتبر انه من
«املناسب ت��رك التحقيق يأخذ مجراه
بعيدا عن الضغوط من أي جهة أتت».
واك���د ان���ه «س��ي��س��ع��ى م��ع الرئيس
املكلف ،ووف��ق��ا ملقتضيات الدستور،
إل����ى ت��ذل��ي��ل ك���ل ال��ع��راق��ي��ل ف���ي وجه
تشكيل حكومة إنقاذية ،قادرة بخبرات
أعضائها وك��ف��ا َءات��ه��م ون��زاه��ت��ه��م أن
تنفذ ب��رن��ام��ج اإلص�ل�اح���ات املطلوبة
واملعروفة».
وق���ال ال��رئ��ي��س ع���ون ف��ي الرسالة
ال��ت��ي وج��ه��ه��ا إل���ى اللبنانيني مساء
ام����س ،وذل����ك ف���ي ال���ذك���رى السنوية
األول�����ى الن��ف��ج��ار م��رف��أ ب���ي���روت :في
الرابع من آب العام املاضي ،وقع زلزال
غير مسبوق ف��ي ت��اري��خ لبنان .متزق
وج��ه ب��ي��روت ،ومت��زق��ت قلوب كثيرة،
و ُف��ق��دت أرواح بريئة ما ك��ان يجب أن
تسقط ،ل��وال تراكم اإله��م��ال ،وتضافر
مسؤوليات الكثيرين على مر السنني،
وعلى مختلف املستويات ،الذين كان

بإمكانهم اتخاذ إجراءات عملية إلزالة
خطر املواد التي أدت إلى هذه الكارثة.
اضاف:أقولها بالفم املآلن ،من أجل
ج��روح��ات اللبنانيني املفتوحة ،ومن
أجل التاريخ:
ن��ع��م للتحقيق ال��ن��زي��ه واجل����ريء
وصوال إلى احملاكمات العادلة.
نعم للقضاء القوي ،الذي ال يتراجع
أمام صاحب سلطة مهما عال شأنه ،وال
يهاب احلصانات واحلمايات ،من أجل
حتقيق ال��ع��دل ،ومحاسبة املتسببني
بهذا االنفجار.فليذهب القضاء إلى
ال��ن��ه��اي��ة ف��ي التحقيق واحملاكمات،
وأن��ا معه ،وإل��ى جانبه ،حتى اجنالء
احل��ق��ائ��ق وحتقيق ال��ع��دال��ة .وعندما
ي��ض��ع رئ��ي��س ال��دول��ة نفسه بتصرف
القضاء لسماع إف��ادت��ه ف�لا ع��ذر ألحد
بأن مينح نفسه أي حصانة ،أو يتسلح
بأي حجة ،قانونية كانت أم سياسية
 ،كي ال يوفر للتحقيق كل املعلومات
املطلوبة ملساعدته ف��ي ال��وص��ول إلى
مبتغاه.
وق���ال:إن���ن���ي إذ أل���ت���زم الدستور
وأح��ت��رم فصل ال��س��ل��ط��ات ،ال أرى ما
مينع على احملقق العدلي أن يستجوب
من يعتبره مفيدا للتحقيق ،ال سيما
وأن احملاكمة العادلة هي التي ال ت َبرئ
ظاملا وال تظ ُلم بريئا ،لذلك من املناسب
ترك التحقيق يأخذ مجراه بعيدا عن
الضغوط من أي جهة أتت...
واك�����د أن احل��ق��ي��ق��ة آت���ي���ة ومعها
القصاص العادل لكل مسؤول عن هذه
الكارثة.
وتطرق الى الوضع احلكومي فقال:

لدينا الفرصة مع تكليف رئيس جديد
لتشكيلها .وكم كنت أمتنى أن تصدر
مراسيم التشكيل في أسرع وقت ممكن،
لكني أعاهدكم أني سأسعى ،يدا بيد
مع الرئيس املكلف ،ووفقا ملقتضيات
ال��دس��ت��ور ،إل���ى ت��ذل��ي��ل ك��ل العراقيل
ف���ي وج���ه ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة إنقاذية،
ق��ادرة بخبرات أعضائها وكفا َءاتهم
ونزاهتهم أن تنفذ برنامج اإلصالحات
املطلوبة واملعروفة.
اض��اف :تشعرون جميعا ،وأشعر
م��ع��ك��م ،ب���أن م���ا ح��ص��ل ف���ي السنتني
األخ���ي���رت�ي�ن ،م���ن ان��ه��ي��ار اقتصادي
وم��ال��ي م��ع ك��ل انعكاساته احلياتية،
واملعيشية ،والنفسية ،واألمنية ،يكاد
يؤشر النهيار ال��دول��ة اللبنانية بكل
م��ق��وم��ات��ه��ا ،وم��ؤس��س��ات��ه��ا ،ودوره����ا،
ووجودها.
وقال :ان اآلالم تنتهي بفجر جديد،
وإننا قادرون معا بتعاوننا ،وصبرنا،
وم���ن خ�ل�ال وض���ع آل��ي��ات احل���ل على
السكة الصحيحة ،عبر تشكيل حكومة
واع��دة ،والتحضير النتخابات نيابية
ترسي بذور التغيير احلقيقي ،تساعد
على جتاوز احلاضر املؤلم ،والنهوض
تدريجيا من األزم��ة التي متزق وطننا
وقلوبنا وهناء حياتنا.
وختم:نحن قادرون على النهوض.
فلنتمسك بوحدتنا ،ولنفتح صفحة
ج���دي���دة ت��ع��ي��د ل��ب��ن��ان إل����ى خريطة
االبتكار ،والنمو ،واملنافسة ،وتعيد
ل��ش��ب��اب��ن��ا األم����ل ب��وط��ن��ه��م ،والرغبة
بالبقاء فيه ،وإعادته وطن احلضارة،
والفرح ،واإلبداع.

االحتاد املاروين العاملي يدعو عون لال�ستقالة

رأى االحت���اد امل��ارون��ي ال��ع��امل��ي ،ف��ي ب��ي��ان ل��ه أم��س أنه
الرئيس ميشال ع��ون ال��ذي يتربع على كرسي الرئاسة في
بعبدا ويدعي متثيل اللبنانيني وخاصة املسيحيني منهم
وامل��وارن��ة بالتحديد ،ق��د فشل ف��ي امتحان السلطة ،وهو
بتحالفه مع قوى الشر واالرهاب ،لم يعد ميثل ال املسيحيني
وال املوارنة وال اي من تطلعات اللبنانيني .وبالتالي فبقاؤه
ف��ي منصبه يشكل عبئا على لبنان وخ��ط��را على مستقبل
الوطن .وهو لم يقم بواجبه في منع الضرر عن املواطنني ،
مهمته األساسية ،يوم عرف بوجود هذه املتفجرات ولم يعمل
على نزعها من بني األحياء السكنية فورا .وال هو أقدم وحقق

باملوضوع ،حتى بعد ح��دوث الكارثة ،أو عاقب املسؤولني
عنها ايا كانوا ،ال بل فقد سمح بعرقلة التحقيق وال يزال .
وجاء في البيان ملناسبة  4آب :إن املجلس النيابي الذي
امتنع عن رفع احلصانات ،ولو بصورة رمزية ،لكي يظهر
للبنانيني اهتمامه مبالحقة املسؤولني عن الكارثة ،يعتبر،
من رئيسه املتواطئ مع املجرمني وال��ذي يعتبر هذا املوقع
ملكا ل��ه ،إل��ى كل من بقي متمسكا مبنصبه النيابي ،وهو
يعرف بأنه يساهم في معاناة اللبنانيني وطمس احلقائق
ومنع االقتصاص من املجرمني ،مشاركا باجلرمية ومسؤوال
جتاه القانون والعدالة.

«لبنان القوي» :للإ�سراع بت�أليف
حكومة بالإتفاق مع عون

ج����دد ت��ك��ت��ل «ل��ب��ن��ان القوي»
دعوته ال��ى ض��رورة اإلس��راع في
تأليف حكومة برئاسة الرئيس
جنيب ميقاتي باإلتفاق مع رئيس
اجلمهورية ،على أن تكون قادرة
على االص�ل�اح والنهوض وعلى
إطالق مسار التعافي االقتصادي
وامل����ال����ي .وأم�����ل ف���ي استمرار
األج��واء اإليجابية محيطة بهذا
امللف لتذليل أي عقبات أو عقد،
بروح من التعاون اإليجابي.
عقد «التكتل « اجتماعه الدوري
إلكترونيا برئاسة النائب جبران
باسيل ،وأصدر بيان ًا اكد فيه أن
رف��ع احل��ص��ان��ات ف���ور ًا للوصول
الى احلقيقة هو املدخل األساسي
في إنفجار املرفأ».
وأم����ل ل���و أن رئ���اس���ة مجلس
ال���ن���واب جت���اوب���ت م���ع الكتاب

وج���ه���ه ال��ت��ك��ت��ل والدعوة
ال����ذي ّ
التي وجهها رئيسه لعقد إجتماع
عاجل ف��ي  4آب للتصويت على
رفع احلصانات. .
وابدى التكتل قلقا بالغ ًا حيال
األح����داث األم��ن��ي��ة ال��ت��ي حصلت
أخ���ي���ر ًا ف���ي خ���ل���دة ،امل���دخ���ل الى
ك��ل اجل��ن��وب وال���ش���وف ،مطالبا
األج���ه���زة ال��ع��س��ك��ري��ة واألمنية
بأن تتحمل مسؤولياتها لضبط
األم�����ن وت���أم�ي�ن ه����ذا الشريان
احل��ي��وي .كما طالبها بتوقيف
ّ
قطاع الطرق واملهربني في الوقت
ن��ف��س��ه وال����ذي����ن ح���ول���وا بعض
املناطق العكارية جزيرة خارجة
ع��ن سلطة ال��ق��ان��ونُ ،ي��ص��ار فيها
الى مصادرة امل��واد احليوية وال
سيما املازوت والبنزين ،وتهريبه
عبر احل��دود او بيعه في السوق

السوداء بأسعار خيالية.
وراى ض��رورة إنعقاد املجلس
األع����ل����ى ل����ل����دف����اع إلت����خ����اذ كل
اإلج������راءات ال��ف��وري��ة والطارئة
لضبط األمن وتفكيك العصابات
وم��ن��ع ال��ت��ه��ري��ب وت��أم�ين امل���واد
األساسية واحمل��روق��ات وحماية
ط��رق امل��واص�لات وحتريرها من
سطوة العصابات .مؤكدا وجوب
توزيع احملروقات على كل البلدات
العكارية وعدم حرمان أي منها.
بتحمل
وكرر مطالبة احلكومة
ّ
مسؤولياتها وامل��ب��ادرة ف��ور ًا الى
تنفيذ قانون البطاقة التمويلية
ماسة للبنانيني ملواجهة
كحاجة
ّ
األزم����ة اإلج��ت��م��اع��ي��ة واملعيشية
املتفاقمة .وحيال التلكؤ احلكومي
غير املفهوم أو املقبول ،والى حني
بدء اإلستفادة من هذه البطاقة.

�سيا�سة حملية

األربعاء  4آب 2021م
املوافق  25ذو احلجة 1442هـ

هيومن رايت�س� :سيا�سيون و�أمنيون علموا بوجود النيرتات ومل يت�صرفوا

خلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الثالثاء
إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض املسؤولني اللبنانيني
علموا وق��ب��ل��وا ضمنيا باملخاطر ال��ت��ي تشكلها مادة نترات
األم��ون��ي��وم التي كانت مخزنة ف��ي مرفأ ب��ي��روت قبل االنفجار
املروع الذي دمره في الرابع من آب من العام املاضي.
وع���رض التقرير ال���ذي أص��درت��ه املنظمة ف��ي  127صفحة،
ج��وا ،حتقيق في انفجار  4آب في
حتت عنوان «دبحونا من
ّ
بيروت» ،أدلة على السلوك الرسمي ،في سياق الفساد وسوء
اإلدارة منذ زم��ن طويل في امل��رف��أ ،ال��ذي سمح بتخزين أطنان
م��ن نيترات األم��ون��ي��وم امل��ركّ ��ب الكيميائي القابل لالنفجار،
عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا .وقد تس َّبب
انفجار املادة الكيميائية بأحد أكبر االنفجارات غير النووية في
ودمر املرفأ ،وأحلق أضرارا بأكثر من نصف املدينة.
التاريخّ ،
وتظهر األدل���ة وف��ق التقرير بشكل كاسح أن انفجار  4آب
 2020في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار املسؤولني اللبنانيني
وتقصيرهم ،إذ لم يب ّلغوا بدقة عن املخاطر التي تشكلها نيترات
األمونيوم ،وخزّنوا املواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة،
وتقاعسوا عن حماية الناس.
واس��ت��ن��دت هيومن راي��ت��س ووت��ش ال��ى م��راس�لات رسمية،
بعضها ُينشر للمرة األولى وهي تتعلق بالسفينة «روسوس»،
التي أدخلت نيترات األمونيوم إلى املرفأ ،وحمولتها ،إضافة
إل��ى م��ق��اب�لات م��ع م��س��ؤول�ين حكوميني وأم��ن��ي�ين وقضائيني،
لتوضيح كيف وصلت امل��واد اخلطرة ُ
وخ�زّن��ت في املرفأ .كما
فصلت م��ا ك��ان يعرفه امل��س��ؤول��ون احل��ك��وم��ي��ون ع��ن نيترات
ّ
األمونيوم واإلجراءات التي اتخذوها أو تقاعسوا عن اتخاذها
حلماية السكان.
وتثير ه��ذه األدل���ة حتى اآلن ت��س��اؤالت ح��ول م��ا إذا كانت
نيترات األمونيوم متوجهة إلى موزامبيق ،كما ذك��رت وثائق
شحن السفينة روس���وس ،أو إذا ك��ان��ت ب��ي��روت ه��ي الوجهة
املقصودة .وتشير األدل��ة في التقرير أيضا إلى أن العديد من
السلطات اللبنانية كانت ،بأقل تقدير ،مهملة جنائيا مبوجب
القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة ،ما خلق خطرا غير
معقول على احلياة.
عالوة على ذلك ،تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض املسؤولني
احلكوميني توقعوا وقبلوا ضمنيا مخاطر املوت التي يشكلها
وج��ود نيترات األمونيوم في املرفأ .مبوجب القانون احمللي،
ميكن أن يرقى هذا الفعل إلى جرمية القتل قصدا أو القتل عن
غير قصد .ويشكل تقاعس ال��دول��ة عن التحرك ملنع املخاطر
املتوقعة على احلياة مبوجب القانون الدولي حلقوق اإلنسان،
انتهاك ًا فاضح ًا حلق احلياة.
ولفت التقرير إلى أنه مت حتذير املسؤولني في «وزارة األشغال
العامة والنقل» ،التي تشرف على املرفأ ،من اخلطر ،لكنهم لم

يبلغوا القضاء كما يجب ،ولم يحققوا بشكل ك� ٍ
�اف في طبيعة
شحنة السفينة القابلة لالنفجار واالح��ت��راق ،واخلطر الذي
تشكله .ثم خزّنوا نيترات األمونيوم عن سابق علم إلى جانب
لست سنوات تقريبا
م��واد أخ��رى قابلة لالشتعال أو متفجرة
ّ
مؤمن كما يجب وسيئ التهوية في وسط منطقة
في عنبر غير ّ
جتارية وسكنية مكتظة ،ما يخالف اإلرشادات الدولية للتخزين
والتعامل اآلم َن نْي مع نيترات األمونيوم .وبحسب تقارير ،لم
يشرفوا بشكل ٍ
كاف على أعمال اإلصالح التي أجريت في العنبر
 ،12والتي ميكن أن تكون تسببت في االنفجار في  4آب .2020
وتبني املراسالت الرسمية مع مسؤولي اجلمارك ،التابعني
ل��وزارة املالية ،أن عددا من مسؤولي ال��وزارة كانوا على دراية
باملخاطر .وأف��اد مسؤولو اجلمارك أنهم أرسلوا ما ال يقل عن
ست رسائل إل��ى القضاء يطلبون فيها بيع أو إع��ادة تصدير
املواد .لكن سجالت احملكمة تظهر أن مسؤولي اجلمارك ُأبلغوا
مرارا وتكرارا بأن طلباتهم غير صحيحة من الناحية اإلجرائية.
وتضمن التقرير إف��ادات تعود لقضاة التقتهم منظمة هيومن
رايتس ووت��ش ومنها أن مديرية اجل��م��ارك ال حتتاج إل��ى إذن
قضائي لبيع ،أو إعادة تصدير ،أو إتالف املواد.
بالنسبة إل��ى ق��ي��ادة اجليش اللبناني ،أف��اد التقرير أنها
ل��م ت���ولِ أه��م��ي��ة ت��ذك��ر ل���دى معرفتها ب��ش��أن ح��م��ول��ة نيترات
األم��ون��ي��وم ،على اعتبار إنها ليست بحاجة إليها ،حتى بعد
أن علمت أن نسبة النيتروجني فيها جتعلها مبوجب القانون
اللبناني من املواد املستخدمة لتصنيع املتفجرات وحتتاج إلى
موافقة من اجليش وتفتيش لكي يتم استيرادها .كما لم تتخذ
مخابرات اجليش ،املسؤولة عن جميع املسائل األمنية املتعلقة
بالذخيرة ،واملخدرات ،والعنف في املرفأ ،أية خطوات على ما
يبدو لتأمني املواد أو وضع خطة استجابة طارئة أو إجراءات
احترازية.

األجهزة األمنية

وورد في التقرير أن وزير الداخلية آن��ذاك واملدير العام لـ
«األمن العام» أق ّرا مبعرفتهما بشأن نيترات األمونيوم على منت
روسوس ،لكنهما قاال إنهما لم يتخذا إجراءات بعد علمهما ألن
ذلك لم يكن من ضمن صالحياتهما.
وأشارت املصادر إلى أن «املديرية العامة ألمن الدولة» ،وهي
ذراع «املجلس األعلى للدفاع» ،ال��ذي ينفذ السياسة الدفاعية
للبالد ،كانت على علم بوجود نيترات األمونيوم ومخاطرها منذ
ٍ
مناف للضمير في
أيلول  2019على األقل .لكن كان هناك تأخير
إبالغ التهديد إلى كبار املسؤولني ،وكانت املعلومات املقدمة غير
كاملة .وسجلت أولى املراسالت التي أرسلتها أمن الدولة إلى
رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء في  20متوز  ،2020أي قبل
أسبوعني من االنفجار.

اع��ت��رف رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ميشال ع���ون ،رئ��ي��س املجلس
األعلى للدفاع ،بأنه كان على علم بوجود نيترات األمونيوم منذ
 21متوز  2020على األقل ،وطلب من أحد املستشارين متابعة
املوضوع ،لكنه زعم أنه غير مسؤول .كما كان رئيس ال��وزراء
حسان دي��اب ،نائب رئيس املجلس ،على علم بوجود نيترات
األمونيوم منذ  3حزيران  ،2020لكنه لم يتخذ أي إج��راء على
ما يبدو غير إحالة تقرير أمن الدولة املرفوع في  20يوليو/متوز
 2020إلى وزارتَي العدل واألشغال العامة.
وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى سقوط  218ضحية وجرح
 7آالف ،مسببا إعاقة جسدية ملا ال يقل عن  150شخصا .كما
تسبب ب��أض��رار نفسية ال توصف ،وأحل��ق أض���رارا بـ  77ألف
وهجر أكثر من  300ألف شخص .وقدرت قيمة اخلسائر
شقة،
ّ
بحسب «البنك الدولي» ،بحوالى  4.6-3.8مليار دوالر.

في التحقيقات

على رغم تعهد مسؤولني لبنانيني بإجراء حتقيق محلي جاد
وسريع ،إال أن مسار التحقيقات على مدى العام أظهر أن العيوب
اإلجرائية واملنهجية جعلته غير قادر على حتقيق العدالة بشكل
موثوق .وتشمل هذه العيوب عدم استقالل القضاء ،وحصانة
كبار املسؤولني السياسيني ،وعدم احترام معايير احملاكمات
العادلة ،وانتهاكات اإلجراءات القانونية الواجبة.
وبناء عليه تعالت أص��وات الناجني من االنفجار وأهالي
الضحايا في الدعوة إلى حتقيق دولي ،معربني عن عدم إميانهم
باإلجراءات احمللية.
ولفتت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى ض��رورة تفويض
مجلس حقوق اإلنسان األممي بإجراء حتقيق لتحديد أسباب
انفجار  4آب وامل��س��ؤول�ين عنه ،واخل��ط��وات ال�لازم��ة لضمان
إنصاف حقيقي للضحايا ومنع املزيد من انتهاكات احلقوق.
أضاف التقرير أنه على الدول التي تطبق قوانني ماغنيتسكي
العاملية ،وغيرها من أنظمة عقوبات حقوق اإلنسان والفساد،
معاقبة الرسميني اللبنانيني املتورطني في االنتهاكات احلقوقية
املستمرة املتعلقة باالنفجار والسعي إلى تقويض املساءلة.
ومن شأن هذه العقوبات أن تؤكد من جديد التزامات تلك البلدان
بتعزيز املساءلة عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان،
وتوفر قوة إضافية ألولئك الذين يضغطون من أجل املساءلة من
خالل اإلجراءات القضائية احمللية.
وختم التقريربالقول« :على رغم الدمار الذي أحدثه االنفجار،
يواصل املسؤولون اللبنانيون التملص واإلف�لات من العقاب
بدل السعي وراء احلقيقة والعدالة .على مجلس حقوق اإلنسان
األممي أن يأذن بإجراء حتقيق فورا ،وعلى الدول األخرى فرض
عقوبات تستهدف املتورطني في االنتهاكات املستمرة والسعي
إلى عرقلة العدالة».

AL-LIWAA Mercredi 4/8/2021
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يوم الأمونيوم العاملي

تطل الذكرى السنوية األول��ى لتفجير مرفأ بيروت
الهيروشيمي ،في حلظة سياسية وأمنية بالغة التوتر
والهشاشة والتعقيد .فنار تفجير املرفأ لم تخبو ،وأغلب
الظنّ أنها لن تخمد في زمن قريب .وقد انتقلت ألسنة
اللهب م��ن امل��رف��أ واستوطنت ص��دور أه��ال��ي ضحايا
صعدوا من غضبهم ومن
اإلنفجار غير املسبوق والذين ّ
وأسسوا جمعية
حتركاتهم بعدما مأسسوا أنشطتهمّ ،
ملتابعة القضية بأبعادها املختلفة.
 4آب  2021حلظة مفصلية ف��ي املشهد اللبناني
والعربي والعاملي.
وقد ح � ّدده أهالي ضحايا اإلنفجار موعد ًا نهائي ًا
ملنظومة السلطة كي تستجيب وترضخ لشروط معرفة
احلقيقة التي تبدأ من رفع احلصانات وتعليقها عن
اجلميع ليتح ّرر احملقق العدلي من القيود القانونية
والدستورية التي تكبله وتعيق عمله ف��ي إستكمال
التحقيق وإحالة املتهمني املفترضني الى احملاكمة.
وقد جهدت السلطة في جمهورية النيترات وجاهدت
لتجويف التحقيق وش ّله وإعاقته ،ومحاولة العمل على
توجيه م��س��ارات��ه وضبطها ب��ح��دود وس��ق��ف اإله��م��ال
الوظيفي .في حني أن جوهر التحقيق بحسب أهالي
الضحايا ينبغي أن يكشف أسماء وصفات ومناصب
وح��م��اة م��س��ت��وردي ن��ي��ت��رات األم��ون��ي��وم ومخزنيها،
وأيض ًا الساهرين على حراستها وتلحيم باب عنبرها،
ومن ثم على إستخراجها من املرفأ الى خارجه القريب
ورمب��ا البعيد ،لتحدث مئات الكيلوغرامات املتبقية
اإلنفجار املهول.
سلوك منظومة األم��ون��ي��وم والفساد ف��ي ل� ّ�ي عنق
احلقيقة ،كان أكثر فتك ًا على أهالي الضحايا من اإلنفجار
نفسه .لهذا فالغضب املتفاقم ضد أطراف املنظومة ،بدا
شبيها ب��أوار النيران التي تلتهم قلب لبنان األخضر
ف��ي ع��ك��ار ،وس���ط ع��ج��ز م��ن��ظ��وم��ة ال��ن��ه��ب وال��ص��ف��ق��ات
والعموالت عن إطفاء النيران املتمادية واملمتدة باجتاه
منطقة الضنية املتصلة حرجي ًا ووجداني ًا ومصير ًا
مبنطقة عكار .وك ّلنا يعلم تنكيل املنظومة مبتطوعي
الدفاع املدني وفوج اإلطفاء والتسويف املهني واملذل
في إعطائهم حقوقهم وفي إدخالهم امل�لاك الوظيفي،
فض ً
ال ع��ن التجهيزات اللوجستية ال�لازم��ة ملواجهة
كارثة احلرائق السنوية العفوية منها واملفتعلة.
رمبا الطريق الى جهنم التي بشر رئيس اجلمهورية
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ب��ه��ا وي��ق��وده��م إل��ي��ه��ا ب��ع��زمي��ة وث��ب��ات،
تستوجب أن يكون لبنان منزوع ًا من آليات وطائرات
اإلطفاء الالزمة ،كما وفي أبقاء لبنان وأمام كل حريق
متسو ًال جندة دول اجلوار ،من سوريا واالردن وقبرص
وال��ي��ون��ان وغيرهم ،علم ًا أنّ جهنم ميشال ع��ون هي
تلك التي حترق اللبنانيني بنار احملاصصة الطائفية
وامل��ذه��ب��ي��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة ،وال��ص�لاح��ي��ات الكرتونية،
والصفقات الكهربائية ،والسدود املخزنة للهواء ال املاء،
فض ً
ال وأساس ًا عن تب ّ خر ودائع اللبنانيني وأموالهم
ولي األذرع
من املصارف ،وعن حلول سياسة النكايات ّ
واألعناق محل اإلردات الوطنية املتعاضدة إلنقاذ لبنان
من جهنم ،وعن ربط مسار تشكيل احلكومة مبقايضات
مسمومة ،تتناسل منها تسوية ج��دي��دة ت���ؤدي الى
ف��رض صهر ساكن قصر بعبدا جبران باسيل رئيس ًا
جلمهورية النيترات والبواخر والسدود والصفقات
واألهم حقوق املسيحيني.
لكن أه��ال��ي ضحايا تفجير م��رف��أ ب��ي��روت ،باتوا
الفاعل األب���رز واألك��ث��ر فتكا ف��ي منظومة األمونيوم،
املتآخي مع  17تشرين واملتقدم عليها ،وبات تصميمهم
ملعرفة احلقيقة أشبه بكاسحة عمالقة تعمل على إزاحة
املعوقات من أمام التحقيق.
ّ
إنها الكاسحة التي فرضت على أط��راف املنظومة
التنافس شعبوي ًا ف��ي إب��ت��داع األف��ك��ار امل��ؤدي��ة لنزع
احملمية بتابوات طائفية ومذهبية ،ومنها
احلصانات
ّ
إقتراح قانون تيار املستقبل القاضي بتعليق كل املواد
الدستورية اخلاصة باحلصانات ،والذي قوطب عليه
التيار الوطني احلر باقتراح قانون لرفع احلصانات
عن النواب دون رئيس اجلمهورية ،لكن ميشال عون
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ال��ذي سبق وق��ال «أن��ه يعلم» أب��دى في سياق تنفيسه
محاولة رف��ع احلصانة ع��ن��ه ،إس��ت��ع��داده ك��ي يستمع
احمل ّقق العدلي إلفادته.
أغلب الظن أنّ ملف رفع احلصانات الذي يص ّر عليه
أهالي الضحايا ،مرشح أن يتحول الى كرة نار يجري
تطييفها ومذهبتها ،على اعتبار أن غالبية املتهمني
املطلوب رفع احلصانة عنهم مسلمني بحسب باسيل
العهد ال��ق��وي .ولهذا يريد باسيل رف��ع احلصانة عن
النواب ال��وزراء ،وع��دم رفعها عن الرئيس رقم إق��راره
أنه «كان يعلم».
ال أح���د ق����ادر ع��ل��ى ال��ت��ك��ه��ن مب���س���ارات ي���وم  4آب
ومندرجاته والتداعيات التي ستلي إح��ي��اء الذكرى
ال��س��ن��وي��ة األول����ى لتفجير امل��رف��أ .خ��ص��وص� ًا ف��ي ظل
إستفحال اإلنسداد السياسي واإلستعصاء في تشكيل
احلكومة ،وقد استهلك ميشال عون ألجل عدم تشكيلها
ث�لاث��ة مكلفني بتشكيلها ،وي��ر ّ ج��ح أن ي��ك��ون جنيب
ميقاتي املعروف بليونته وقدرته اإلمتصاصية الفائقة
رابعهم بعدما ّ
دق باألمس ج��رس اإلستعداد ملغادرة
املسرح واإلعتذار.
شراهة ميشال عون في إستهالك رؤساء احلكومة ال
حدود لها .إ ّنها بحجم األحقاد املكنونة وغير املكبوتة
على إتفاق الطائف ال��ذي ط��رده من قصر بعبدا حلظة
إقراره.
ش��راه��ة تستبطن أخ����ذ ًا ب��ال��ث��أر ب��ه��دف اس��ت��ع��ادة
الصالحيات التي وضعها الطائف بيد مجلس الوزراء
مجتمع ًا ،ولهذا يص ّر مدعوم ًا من حزب الله على إستمالك
املعطل وضمنا وزارتي الداخلية والعدل ،فض ً
ّ
ال
الثلث
عن تسمية الوزراء املسيحيني واملوافقة على املسلمني.
إ ّن��ه الثأر ال��ذي استهدف ويستهدف لي ذراع رئيس
احلكومة املك ّلف أيا يكن ،ومن خلفه نادي املسترئسني
ودار الفتوى وأغلبية الطائفة السنية .إ ّن��ه الثأر غير
املبالي مبآالت لبنان واللبنانيني ومبآسيهم املتناسلة
من منظومة النيترات والفساد .وهو الثأر الذي وضع
لبنان باألمس على ّ
كف العفاريت .فاإلستنسابية في
تطبيق القانون والعدالة ،دفعت عشائر عرب خلده الى
إستعمال حقهم املك ّرس في قانونهم العشائري األقوى
من القوانني الوضعية ،بالثأر بعد نحو عام على مقتل
أح��د أبنائهم على يد أح��د جيرانهم العضو في حزب
القوة
الله .إ ّنها اإلستنسابية املرتكزة على فوائض
ّ
القوة عندما ال تتسم باحلكمة تصبح
احلزبلاّ هية .إنّ
ّ
حتول حزب الله بعد هجرته الى
قوة باغية ،وغالبا ما
ّ
سوريا وغيرها من مقاومة الى ق� ّ�وة خ��ارج السيطرة.
ر ّدة فعل احل��زب اإلعالمية على مقتل ثالثة أشخاص
من مشيعي قتيله األول ،اتسمت باإلستقواء والتهديد
والوعيد لعرب خلده املقيمني في منطقتهم.
أما حزب الله ،فيستمد قوته
احلكمة سالح األقوياءّ .
من سالحه ،الذي بواسطته أسكن ميشال عون في قصر
بعبدا ،وجعله بهذا السالح مستقوي ًا في وضع العقد
والعراقيل أمام تشكيل احلكومة .مفارقة ميشال عون
أنه يأتى بالسالح ويذهب بالسالح .ومشكلة ميشال
ع��ون الفقيه باملتفجرات وال��س�لاح أن��ه علم بشحنات
األمونيوم ،ومع إدراكه ومعرفته مبخاطرها الهائلة لم
مينع إنفجارها.
رمبا على أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت ،وبغض
النظر عن مآالت احلقيقة امل ّرة في جمهورية النيترات
ييمموا وجههم شطر األمم املتحدة ،ليس
واألشالء ،أن ّ
ّ
حلث
للمطالبة بتحقيق دولي ومحاكمة املجرمني .بل
األمم املتحدة على إستصدار قرار بتخليد ذكرى  4آب.
فتفجير مرفأ بيروت وتداعياته املتواصلة والنازفة،
فض ً
ال عن مئات الشهداء الذين سقطوا وآالف اجلرحى،
وعشرات اآلف األبنية الشهيدة واجلريحة .ولتخليد
ه��ذه ال��ذك��رى املقيمة في وج��دان الضمير ،والشاهدة
على جرائم منظومة النيترات والكابتغون والسالح
التي تناوبت على ذبح بيروت وكل لبنان من الوريد الى
الوريد ،تستحق وباقتدار كبير أن تعطى ذكرى  4آب
أبعادها اإلنسانية والقيمية العاملية ،وأن تتحول الى
يوم إنساني عاملي باسم «يوم األمونيوم العاملي» ليكون
شاهد ًا وعبرة وذكرى.
وتذكروا إن نفعت الذكرى.

املحامي حلودلـ «اللــواء»� :أهايل ال�شهداء لن ي�ستكينوا �إال باملحا�سبة
كان على امل�س�ؤولني و�ضع �أنف�سهم بت�صرف الق�ضاء والتنازل عن ح�صاناتهم

لينا احل�صري زيلع

في ال��ذك��رى االول��ى جلرمية العصر والتي
ادت ب��ح��ي��اة اك��ث��ر م���ن م��ئ��ت��ي م���واط���ن ب���ريء
واصابة االف اجلرحى وتدمير وخراب عاصمة
بأكملها ال يزال لبنان والعالم بإنتظار مصير
التحقيقات القضائية لكشف اسباب ومسببي
اكبر ثالث انفجار شهده العالم .في هذا الوقت
يستمر اهالي الشهداء واملصابني بتحركاتهم
دون كلل او ملل وفي كل االجتاهات على امل
معرفة سبب استشهاد احبائهم ،فمنذ انفجار
املرفأ في الرابع من اب املاضي ولبنان يعيش
تداعيات ه��ول اجل��رمي��ة التي ال ميكن ايجاد
وصف لها ،والكالم والتضامن واملواساة وحده
لم يعد يكفي فجميع اللبنانيني بإنتظار االفعال
وليس تنظير املسؤولني ال سيما بالنسبة الى
موضوع رفع احلصانات ،فقضية انفجار املرفأ
ليست بالعادية بل اصبحت قضية رأي عام
دولي.
وع���ن م��س��ار وت���ط���ورات ال���دع���وى قضائيا
حت��دث ممثل نقابة احمل��ام�ين والضحايا في
دع��وى املجلس العدلي يوسف حل��ود «للواء»
فقال« :م��ا يهمنا في مسار الدعوى احملاسبة
الشاملة افقيا وعاموديا ،افقيا يجب ان تشمل
احمل��اك��م��ة ك��ل اجل��ه��ات ال��ت��ي لها ع�لاق��ة داخ��ل
لبنان وخ��ارج��ه م��ن ش��رك��ات واف���رد واي��ا يكن،
ولكن عاموديا يهمنا محاسبة املتسبب داخل
لبنان وان ال تقف هذه احملاسبة عند مدير عام
خصوصا ان هناك رمبا عرقلة من قبل البعض
للوصول اليه».
هناك امل للوصول الى احلقيقة
اض�����اف »:ن��ري��د ان ت��ب��دأ احمل��اس��ب��ة من
رئيس مجلس الوزراء وما دون ،النه ال ميكن
ان ن��ق��ول م��ن رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة وم��ا دون
ف��امل��ادة  60م��ن ال��دس��ت��ور متنع القضاء من
مالحقة الرئيس مهما كانت ن��وع اجلرائم
التي يرتكبها ،بينما ميكن محاسبة رئيس
الوزراء وما دون امام القضاء ،من هنا نؤكد
ان اهالي الشهداء لن يستكينوا ولن تكون
دم���اء الضحايا واش�لائ��ه��م م��رت��اح��ة اال من
خالل احملاسبة حتى االخر».
وح��ول م��ا اذا ك��ان هناك م��ن ام��ل للوصول
الى احلقيقة ومحاكمة مسببي هذا االنفجار،
خصوصا بعد م��ا ش��ه��دن��اه م��ن حكم م��ن قبل
احملكمة الدولية ف��ي قضية الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ،يؤكد حلود التمسك بالقاضي
ط���ارق ب��ي��ط��ار وب��ال��ق��ض��اء اللبناني الن لديه
فاعلية اكثر من احملاكم الدولية بالنسبة لكشف
املجرمني ،وهو اعتبر ان النتيجة التي صدرت
عن احملكمة الدولية في قضية الرئيس الشهيد
احلريري كانت هزيلة ام��ام اجلرمية التي مت

التحقيق بهاعلى الرغم ان عملها استمر مدة
 15عاما وكلفت مئات املليارات حيث اظهرت
النتائج بان مرتكبا واح��دا هو ال��ذي نفذ هذه
اجلرمية وهذا امر غير منطقي.

القاضي بيطار جريء وممتاز

ويشير احمل��ام��ي حل��ود ال��ى ان ال��وض��ع في
لبنان مختلف ،حيث ك��ان ل��دى القاضي فادي
ص��وان ج��رأة كبيرة والقاضي بيطار ج��ريء
ايضا وممتاز ومتابع لتفاصيل القضية ،ومت
الوصول حتى االن الى نسبة ما بني  %60الى
 %70بالدرجات االفقية والعامودية ،كما ان ال
يزال هناك املزيد الن املجال متاحا رغم وجود
العراقيل م��ن ناحية احل��ص��ان��ات واالذون���ات
للمثول ام��ام قاضي التحقيق العدلي ،ولكن
صالبة القاضي بيطار ووقوف نقابة احملامني
ال��ى جانبه بشخص النقيب ال��دك��ت��ور ملحم
خلف ومكتب االدع���اء ال���ذي مت تشكيله وان��ا
احد اعضائه من خالل متثيلي لنقابة احملامني

واه��ال��ي الضحايا بصالبتنا وع��دم تخاذلنا
مهما كان الثمن ال بد من الوصول الى نتيجة.

اقتراح قانون رفع احلصانات
غير قابل للتنفيذ

وعن اقتراح القانون املقدم من كتلة املستقبل
النيابية املتعلق برفع احلصانات وامكانية
مساعدة ه��ذا االق��ت��راح ف��ي التحقيقات ،يرى
حلود ان االقتراح
ج��ي��د لكنه ن��ظ��ري و غ��ي��ر ق��اب��ل للتطبيق،
الن��ه عمليا عندما تكون احلصانة دستورية
فاملوضوع يحتاج الى تعديل للدستور ،ولكن
لو كانت احلصانة قانونية كنا بحاجة لقانون
فقط ،لذلك هناك ف��رق بني القانون والدستور
ال��ذي يحتاج ال��ى اكثرية معينة للتعديل اي
اكثرية الثلثني وه��ذه االكثرية ليست متاحة
حاليا في املجلس النيابي ،خصوصا ان نصاب
النصف زائد واحد ال ميكن تأمينه ،فكيف ميكن
تأمني اكثرية الثلثني لتعديل الدستور فهذا

غير متوفر ،ولكنه ك��رر تأييده الق��ت��راح رفع
احلصانات الذي كان اقترحه سابقا ،معتبرا ان
ما يهم الناس هي النتائج العملية .
وع���ن ت��ه��دي��دات ع���دد م��ن اه��ال��ي ال��ش��ه��داء
للمسؤولني خصوصا بعد م��ا ش��ه��ده لبنان
نهاية االسبوع املاضي من جرمية بدافع الثأئر
بسبب تخاذل القضاء عن حتقيق العدالة يقول
حل��ود« :كمحامي وقانوني ان��ا ض��د موضوع
االخ���ذ ب��ال��ث��أر واال عندها ن��ع��ود ال��ى شريعة
الغاب ،وهذا يعني فلتان كلي للدولة وتالشيها،
وهذا االمرغير جيد للبنانيني جميعا ،شريعة
الغاب سيئة للجميع وانا ضد مخالفة القانون
او التحايل عليه».

على الشعب محاسبة
املسؤولني في االنتخابات

اضاف« :هناك جرمية اسمها جرمية العصر
ادبيا كان من املفروض ان يضع كل املسؤولني
ان��ف��س��ه��م ف����ي ت���ص���رف ق���اض���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق،
وي��ت��ن��ازل��ون ع��ن ك��ل حصاناتهم ،وه���ذا االم��ر
يسمى احمل��اس��ب��ة ال��ذات��ي��ة واالدب��ي��ة ،لالسف
فهذا االمرغير متوفر في دولتنا ،اما بالنسبة
للمحاسبة الشعبية فالناس عليها ان حتاسب
ك��ل م��س��ؤول ن ف��ي االنتخابات املقبلة ،ولكن
يبقى اخلوف من سيطرة املذهبية والعصبية
والفئوية على وع��ي الشعب ،وعندها تكون
احمل��اس��ب��ة الشعبية غير م��ت��وف��رة ل��ذل��ك ليس
لدينا اال احملاسبة القضائية ،فالقاضي بيطار
هو قاضي ج��ريء ولديه ضمير و نعول على
احملاسبة القضائية.

ال ثمن مادي للدم مهما كان كبيرا

وعن ما بعد الرابع من اب قضائيا ،يؤكد
احمل��ام��ي حل��ود ان��ه علينا االن��ت��ظ��ار م��ن اجل
احلصول على نتيجة ممتازة ،الن السرعة في
احلكم قد تصل الى نتيجة هزيلة ،هناك الكثير
من االم��ور حتتاج لالنتظار مثال احلصانات
النيابية ،خصوصا ان��ه حاليا هناك حكومة
مستقيلة و املجلس النيابي يعتبر في دورة
ان��ع��ق��اد اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وه���و ب��ح��اج��ة الذن في
م��وض��وع احل��ص��ان��ات ول��ك��ن اذا مت تشكيل
حكومة ميكن لقاضي التحقيق السير في
املوضوع دون طلب االذن ،ويشير الى ان من
يحمل اجلمرة ليس كمن يراها.ويختم قائال:
«ليس للدم ثمن م��ادي مهما ك��ان ه��ذا الثمن
كبيرا ،ولكن ميكن ان يبرد قلب االهل الشهداء
عندما ي��ت��أك��دون ان دم���اء ابنائهم ل��م تذهب
سدى وهي كانت سببا لنشوء دول��ة القانون
وان��ت��زاع املسؤولني الفاسدين من مراكزهم
ومحاسبتهم ،عندها يفتخر االه��ال��ي انهم
قدموا شهداء في سبيل اقامة دول��ة يحكمها
القانون والعدل.

ميقاتي نحو خيار االعتذار

�أنطوان غطا�س �صعب

ال زالت اإلتصاالت تدور في حلقة مفرغة على خط
تأليف احلكومة وأمام عوائق وعرقالت تكشفها أكثر
من جهة سياسية خصوص ًا ينقل ب��أن اللقاء األخير
بني الرئيس املكلف جنيب ميقاتي ورئيس اجلمهورية
ك��ان سلبي ًا واتسم بالفتور ودار صراع ًا خفي على
حقيبتي العدل والداخلية وتشير املعلومات إلى
أن ميقاتي ك��ان واض��ح � ًا ب��أن��ه ل��ن يقبل ب��أن تكون
هاتني احلقيبتني عند التيار الوطني احل��ر وشدد
على أن أي وزير داخلية سيتم اختياره سيكون لكل
اللبنانيني ،وبالتالي محايد ًا ما يشير إلى صعوبة
املرحلة واملفاوضات بني الرئيسني.
وتكشف املعلومات أيض ًا أن لقاء اخلميس بني
ال��ط��رف�ين ق��د ي��ك��ون ح��اس��م� ًا ون��ه��ائ��ي� ًا إذ إذا بقيت
األمور على ما هي عليه ،فإن اإلجتاه السائد سيكون
التوجه نحو اإلعتذار في أي��ام معدودة ،حيث كان
واض��ح � ًا ميقاتي ع��ن��دم��ا ك��ش��ف لبعض أص��دق��ائ��ه

بأنه لن يستمر باملماطلة وامل��راوح��ة بل سيواصل
مساعيه مع رئيس اجلمهورية وبحال بقي هناك
عرقلة وتسويف ومماطلة عندئذ سيقول للبنانيني
أن��ا أعتذر وسيكشف األم��ور كما ه��ي ،لذلك تتوقع
بعض اجل��ه��ات السياسية أي��ام مفصلية وصعبة
وأن اإلعتذار هو اخليار األرج��ح في هذه الظروف
بعدما ب��ات ه��ن��اك صعوبة ب��أن يشكل ميقاتي أي
حكومة أك��ان تكنوسياسية أو من األخصائيني أو
حكومة مصغرة من قيادات سياسية واقتصادية،
وعليه فإن املعطيات الراهنة تتجه نحو مرحلة قد
تكون األصعب وأيض ًا هناك مشاورات واتصاالت
فرنسية يومية تواكب التأليف لكن األم��ور ال زالت
عالقة فيما البعض يرى أن املسألة ب��دأت تتخطى
لبنان لتصل إل��ى مرحلة تصفية احل��س��اب��ات في
املنطقة بني إيران ودول اخلليج وكذلك بني طهران
والقاهرة ما يعني أن لبنان قد يكون صندوق بريد
في هذه املرحلة الصعبة التي تنتظره في السياسية
واألمن واإلقتصاد.

كل لبنان

األربعاء  4آب 2021م
املوافق  25ذو احلجة 1442هـ
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يف الذكرى الأوىل جلرمية تفجري العنرب  12يف املرف أ�
خطط ون ّفذ
مم ْن ّ
�إطفاء بريوت وثوار املناطق :لالقت�صا�ص َّ

أحيت قيادة فوج إطفاء بيروت وشعبة عالقاته العامة ،برعاية محافظ
بيروت القاضي مروان عبود وحضوره ،الذكرى السنوية األولى الستشهاد
عناصر الفوج العشرة ،الذين سقطوا أثناء إطفائهم حريق املرفأ .وحضر
االحتفال قائد فوج اإلطفاء العقيد الركن نبيل خنكرلي ،ذوو الشهداء وحشد
من األصدقاء واملتضامنني واإلعالميني.
وبعد وضع األكاليل على النصب التذكاري لشهداء الفوج في املكان الذي
غطت أرجاءه صورا فوتوغرافية للمدينة قبل االنفجار وبعده بعدسة املصور
خالد عياد ،عزفت موسيقى قوى األمن الداخلي بقيادة املقدم أنطوان طعمه
النشيد الوطني ونشيدي الفوج والشهداء.
وبعد كلمة لرئيس شعبة العالقات العامة املالزم أول علي جنم ،الذي اكد
أنه «لن تكون هناك كلمات وال تصاريح ،بل سنقول أين احلقيقة ،ونطالب
بها ،ونقول للقضاء اض��رب بيد من حديد كل من كانت له عالقة بانفجار 4
آب املشؤوم الذي راح ضحيته وطن ..إن الله ميهل وال يهمل» ،مت عرض فيلم
أنتجه الفوج عن الشهداء ،وه��و من إخ��راج إدوار مشعالني وغناء الفنان
أمير يزبك ،تبع ذلك ،ترانيم دينية وإنشاد ألغنيتني وطنيتني وتوزيع لوحات
بورتريه للشهداء على األهالي.

وقفات املناطق

{ كما ن ّفذ ع��دد من الناشطني بدعوة من م��ب��ادرة «دراب��زي��ن  17تشرين»
وقفة رمزية أمام مدخل سرايا جونيه ،ورفعوا يافطات كتب عليها «نواجهة
املنظومة اليوم لتغيير النظام غدا»« ،تسقط احلصانات نعم للمحاسبة» ،وسط
إجراءات نفذتها عناصر من مكافحة الشغب في محيط السرايا.
{ ومن صيدا ،أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر ،بأ ّنه للمناسبة
وبدعوة من أهالي مدينة صيدا  ،و»درابزين –  17تشرين» ،أقيمت وقفة أمام
قصر العدل في صيدا من أج��ل إنصاف الضحايا وإحقاق العدالة  ،ورفع
احلصانة عن كل املتهمني ،وللدعوة إلى حتقيق استقاللية السلطة القضائية.
وحمل املشاركون خالل الوقفة األعالم اللبنانية ،ويافطات وصور عن مجزرة
املرفأ .كما طالبوا برفع احلصانة عن املتهمني كافة من أجل إحقاق العدالة
ألهالي الضحايا وللجرحى ،و علق املشاركون على جدران قصر العدل صور
النواب الذين وقعوا عريضة التهرب من رفع احلصانات ،وحتويل القضية

جانب من الوقفة املطالبة بالقصاص في صيدا
الى املجلس االعلى حملاكمة الرؤساء وال��وزراء .وتضمنت الصور شعار «لن
متر صفقاتكم  ..إحذروا غضب الشارع».
{ من جهتهمّ ،
نظم «ث��وار ساحة العلم» عشية الذكرى السنوية االولى
النفجار  4آب ،وقفة تضامنية مع اهالي الشهداء واجلرحى ،ام��ام محكمة
صور اجلزائية .وطالب احملامي رائد عطايا بـ»محاكمة املقصرين واملنظومة
الفاسدة واملتسلطة».
{ كما ّ
نظم ح��راك النبطية وكفررمان وقفة تضامنية بعنوان «معا لرفع
ال��ص��وت ع��ال��ي��ا»« ،تخليدا ل��ش��ه��داء  4آب وتكريسا مل��ب��دأ احمل��اس��ب��ة ورفع

احلصانات» ،أمام خيمة احلراك قرب السراي احلكومي في النبطية بحضور
شخصيات وفاعليات من احلراك واملجتمع املدني .ورفع املتضامنون الفتات
كتب على بعضها «بداية اخل�لاص قضاء يحاسب ومجرمون في السجن»،
و»إذا ماتت العدالة مات الوطن».
{ أما مجموعات الهرمل فنفذت بدعوة من «مبادرة درابزين  17تشرين»
أيض ًا اعتصاما رمزيا ،أمام ساحة سرايا الهرمل احلكومية ،رافعني شعارات
ت��دع��و إل��ى «رف���ع احل��ص��ان��ة ع��ن ك��ل امل��س��ؤول�ين ورح��ي��ل املنظومة احلاكمة
والفاسدة ومحاسبتها».

ع�شية ذكرى جرمية تفجري املرف أ�
املواقف تتواىل ّ
مطالبة برفع احل�صانات عن امل�س ؤ�ولني وحماكمتهم

تتجه األنظار اليوم إل��ى مرفأ بيروت ،فإحياء الذكرى
السنوية االول��ى على تفجيره ،يبدو أنها ستكون كبيرة
شعبيا ،توازي حجم اجلرمية التي حصلت وأودت بحياة
���وان ،فيما ب���دت امل��واق��ف السياسية
 218شخصا ف��ي ث� ٍ
جميعها متشابهة ،فالكل يريد معرفة املسؤولني عما جرى
وجالء مالبسات احلادث.

قباني

*وفي هذا اإلطار ،قال مفتي اجلمهورية السابق الشيخ
محمد رشيد راغب قباني في بيان« :إنفجار أو تفجير مرفأ
بيروت س��واء ،ألن حيازة مرفأ بيروت لنيترات األمونيوم
وتخزينها ف��ي أح��د عنابره جرمية ال تغتفر بحق لبنان
وال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،قتلت وج��رح��ت وع��وق��ت آالف اللبنانيني
ودم��رت وخربت املباني وال��دور والبيوت ومصادر الرزق
في املؤسسات واحملالت املتنوعة ،ويقف القضاء اللبناني
تارة عاجزا وتارة خائفا وتارة مهددا ،وتارة تنصب عليه
الضغوط ومحاوالت إخفاء اجلرمية كأكثر اجلرائم فيه».

مجلس الكنائس

{ وعقدت اللجنة التنفيذية في مجلس كنائس الشرق
األوس��ط إجتماعها ال���دوري ،ورفعت الصلوات مبناسبة
«فاجعة تفجير مرفأ بيروت التي مر عليها سنة كاملة من
دون الوصول إلى نتيجة حتدد املسؤوليات وحتق احلق»،
«آملة أن يستعيد لبنان استقراره وازده���اره ويسترجع
املواطنون حياتهم الطبيعية الكرمية».

قبالن

{ واعتبر املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن،
«أن إنفجار املرفأ كارثة بحجم أزم��ة لبنان ونكبة وطنية
ت��ض��اف إل���ى ن��ك��ب��ات ه���ذا ال��وط��ن «امل��ص��ل��وب ف���وق خشبة
املشاريع الدولية واإلقليمية» ،ناصح ًا بفصل «الكارثة
امل��دوي��ة عن ب��ازار السياسة ،والقضاء قضاء ما لم يدخل
بالسياسة ف��إذا دخل بالسياسة فسد ،واملطلوب أن نتحد
مع الفاجعة مبقدار احلقيقة القضائية وأن يكون القضاء

شموليا وشفافا وعلنيا ومهنيا بعيدا من بازار السياسة
حتى ال تتحول فاجعة انفجار املرفأ سببا لتفجير بقية
أواصر لبنان».

جنم وعبد الصمد

{ م��ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ،أش����ارت وزي����رة ال��ع��دل ف��ي حكومة
تصريف األعمال ماري كلود جنم إلى أن «قاعة وزارة العدل
تكرست لذكرى الضحايا بانتظار أنو القضاء يكرس احلق
واحلقيقة» ..كما ُن ِ ّف َذ ْت بدعوة من وزيرة االعالم في حكومة
تصريف االعمال الدكتورة منال عبد الصمد جند ،وقفة في
الذكرى السنوية االولى النفجار مرفأ بيروت ،في مكتبها،
قائلة« :لتكن للعدالة الكلمة الفصل في هذا امللف ،وليتوحد
اللبنانيون على كلمة احلق واحلقيقة».

املرعبي والسيد

{ وفي تغريدات للمسؤولني على «تويتر» ،قال النائب
طارق املرعبي« :جرائم االنسانية اكبر من كل احلصانات،
وتوجه
وكشف هذه اجلرمية ضرورة انسانية ووطنية»...
ّ
النائب جميل السيد الى أهالي الضحايا قائ ً
ال« :أرى قوى
سياسية تريد أن تستثمر حترككم ،ارف��ض��وا مشاركتهم
ومزايداتهم وإال ضاع حقكم».

حزب الله

{ من جهته ،تق ّدم «حزب الله» ببيان« ،في ذكرى الفاجعة
الوطنية الكبرى بانفجار مرفأ مدينة بيروت في الرابع من
آب التي طالت لبنان واللبنانيني ،مجددا بأحر التعازي
وأصدق آيات املواساة لعوائل الشهداء األع��زاء ،وإلى كل
اجلرحى الذين يأمل أن ينالوا نعمة الشفاء الكامل» ،معرب ًا
عن تضامنه «الصادق مع كل املتضررين» ،ومستذكرا «بألم
شديد معاناة اللبنانيني فيتلك الساعات العصيبة والغيمة
السوداء التي عبرت سماء بلدنا وتركت آثارها وأضرارها
على كافة املستويات».
وطالب «اجلهات القضائية املعنية بأن تتعامل مع هذه
املسألة الوطنية الكبرى مبا تستحق من العناية واجلدية

نقابة ال�صحافة تقع يف فخ «تكبري البيكار»
واال�ستقاالت تتواىل من جمل�سها احتجاج ًا
لم يتوافق حساب نقابة الصحافة في ما يتعلق ببيانها الصادر
ملناسبة حلول الذكرى السنوية األولى جلرمية العصر ،جرمية اغتيال
بيروت وأهلها ،في الرابع من آب  ،2020وما حملته من شهداء وجرحى
وخراب ودمار غ ّير معلما الوطن.
فقد صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية ،أمس ،بيان باملناسبة ،جاء
فيه« :سنة كاملة مرت على كارثة انفجار املرفأ ،وال يزال اجلدل قائما
حول من استورد امل��واد املتفجرة ومن فتح االعتماد ومن ادخل املواد
الى املرفأ ومن كان يسحب املواد من املرفأ والكثير الكثير من االسئلة
تطرح ولكن ال جواب ،على الرغم من ان فخامته كان قد وعد اللبنانيني
بأن التحقيق سوف يعلن خالل  4أيام وسيبني من هي اجلهة التي قامت
بهذا العمل االجرامي أو على اقله يعلمنا ماذا حدث».
أضاف« :مت تعيني احملقق االول فادي صوان فأرسلوا له «قط» مقطوع
الرأس فتخلى القاضي صوان عن مهمته خائفا واعتذر عن املهمة التي
كلف بها .جاء القاضي طارق بيطار واملعروف عنه انه قاض محترم،
ولكن لالسف يبدو انه مسيس ،اذ من خالل االسلوب الذي يتبعه يتبني
انه ينفذ خطة مرسومة له ،ولكن يجب ان نسجل له مالحظة وهي ان
االهمال في الوظيفة ال ميكن ان يصبح جرمية الن االهمال غير مقصود
حتى يثبت العكس».
وختم البيان« :من ناحية ثانية ان تكبير «بيكار» االتهامات ال يعني إال
شيئا واحدا ،ان هناك مخططا يطال الصالح بالطالح ليصل امللف الى
االقفال .في هذه الذكرى األليمة ،نطلب من رب العاملني ان يصبر اهالي
الضحايا ،ونتمنى ان يصل هذا امللف الى احلقيقة التي يطالب فيها
جميع اللبنانيني».
{ وعلى األث��ر ،توالت االستقاالت من مجلس النقابة ،حيث أعلنت
رئيسة مجلس إدارة مجلة «االفكار» زينة عوض في بيان ،استقالتها
من مجلس نقابة الصحافة احتجاجا على البيان الذي اصدرته امس
واملتعلق بجرمية  4آب» ،وأكدت «معارضتها التامة ملضمون البيان الذي
لم تستشر في أمره».
{ من جهته ،أعلن رئيس حترير «نداء الوطن» بشارة شربل استقالته
من مجلس نقابة الصحافة« ،احتجاجا على بيان النقابة املتعلق بجرمية
 4آب واحلصانات» ،موضح ًا أ ّنه «لم ُيستشر في مضمون البيان الذي
يناقض اقتناعاته بشكل ت��ام» ...كما استقال ميشال حلو من «لوريون
لوجور».

تدابري �سري اليوم باملنا�سبة
ي  -شعبة العالقات العامة ،في بيان عن
أعلنتاملديرية العامة لقوى األمن الداخل 
أ ّنه «ملناسبة الذكرى السنو ّية األولى لشهداء انفجار مرفأبيروت ،تُقام يوم ٍ
غد (اليوم)
جتمعات ومسيرات تنطلق من مناطق مختلفة في العاصمة
األربعاء ،2021-8-4
ّ
بيروت ،تخليد ًا لذكراهم».
وأوضحت أنّ «لذلك ،ستتّخذ املديرية العامة لقوى األم��ن ال ّداخلي ،اعتبا ًرا من
الساعة  14:00من التاريخ املذكور أع�لاه ،وحلني االنتهاء ،تدابير سير وحتويالت
ّ
للطرقات ،وف ًقا لمِ ا يلي :حتويل السير القادم من سليم سالم باجتاه «جسر الرينغ
» ونفق فينيسيا  -منع املرور في نفق شارع ابن سينا ،وحتويل السير عنه باجتاه
فينيسيا  -حتويل السير ابتدا ًء من أمام فندق «مونرو» باجتاه فندق «سان جورج»
 منع امل��رور في شارع جورج ح� ّداد ،امل��ؤ ّدي إلى «بيت الكتائب» -الصيفي  -إقفالّ
كل املخارج املؤ ّدية إلى املسلك الشرقي جل��ا ّدة وش��ارع ش��ارل حلو  -حتويل السير
املتّجه نحو متثال املغترب و»بيت الكتائب» في الصيفي ،ابتدا ًء من نقطة الـ»فوروم
دي بيروت» فيالكرنتينا  -حتويل السير في «نزلة صهيون» باجتاهبرج الغزال ،ومن
اإلسكوا باجتاه «برج املر»  -إقفال شارع جبيل من تقاطعه مع جا ّدة الرئيس سليمان
فرجنية  -منع املرور في شارع عمر ال ّداعوق من تقاطعه مع جادة الرئيس سليمان
فرجنية ،باالجتاهني  -إقفال «مفرق» مطعم  - OSAKAإقفال شارع اجليش مقابل
الس ّيارات على طول جا ّدة شارل حلو ،اعتبا ًرا
ديوان احملاسبة  -منع وقوف الس ّيارات ّ
من الساعة  18:00من يوم الثالثاء  ،2021-8-3وحتى انتهاء الذكرى».

واملسؤولية بعيدا عن االستنساب والضغوط واملصالح،
وأن تكشف احلقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني
وأم��ام العالم ،وأن نضع بالتالي حدا نهائيا وقاطعا أمام
التالعب الداخلي واالستغالل اخلارجي وتوجيه االتهامات
وتشويه احلقائق على حساب احلقيقة وال��ع��دال��ة وآالم
اللبنانيني ومصيرهم».

املجلس األرثوذكسي

{ وقال رئيس «املجلس األرثوذكسي اللبناني» روبير
االبيض« :إن اجلرمية هي صاعقة دمرت املناطق السكنية
واملستشفيات وامل��دارس والكنائس في اجلميزة واملدور
والصيفي وم��ار مخايل ومنطقة الرميل ،وقد راح ضحية
ه��ذا االنفجار  210قتلى واكثر من  6000جريح وتضرر
م��ئ��ات االب��ن��ي��ة ،فضال ع��ن خ��وف االط��ف��ال ال���ذي يعيشونه
يوميا ،وكأن هدف هذا االنفجار تهجير سكان هذه املناطق
مرة ثانية وهم يخافون العودة الى بيوتهم خوفا من انفجار
آخ��ر ،وبعض امل��ن��ازل لم تستكمل اع��ادة بنائها» ،مطالبا
«رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعالن «جلسة تشريعية
الص��دار ق��رار برفع كل احلصانات على الرؤساء والنواب
والوزراء واملسؤولني املعنيني وكل من لهم سلطة على املرفأ
من اجهزة امنية او ادارية وحتى القضائية من اجل املثول
امام (احملقق العدلي) القاضي طارق بيطار لقول احلقيقة».

جبهة املعارضة

{ وأك���دت «جبهة امل��ع��ارض��ة اللبنانية» ،ف��ي ب��ي��ان ،أن
«انفجار مرفأ ب��ي��روت ل��م يكن انفجارا تقنيا ،ول��ن تكون
ذك��رى ع��اب��رة ب��ل ستكون االس���اس لتأكيد مبدأ احملاسبة
والقصاص» ،متهمة « املنظومة احلاكمة في تأبيد جراحها
من خالل السعي الى طمس احلقيقة والتآمر على التحقيق
وتأمني اإلفالت من العقاب لكل املتورطني في كل السلطات
السياسية واألمنية والقضائية ،وعلى رأسها امليليشيات
احلاكمة باسم إيران والتي وضعت لبنان على فوهة بركان،
وذلك خدمة ملشاريعها اإلقليمية» .وقالت« :كلهم مذنبون،
ويتحملون مسؤولية اجلرمية بالتكافل والتضامن ،وكلهم

ملزمون باملثول امام التحقيق واالمتثال للمحاسبة في هذه
اجلرمية التي حصلت عن سابق إصرار وتخطيط».

الشباب التق ّدمي

{ كما أك��دت «منظمة الشباب التقدمي» على « ضرورة
تسهيل م��ج��رى التحقيقات ،وع���دم امل��س��اس ب��ه��ا ،فاألمر
ال يحتمل اي تالعب او تدخل أو تغيير خدمة للمصالح
الشخصية ،وع��ل��ى إل��زام��ي��ة رف���ع احل��ص��ان��ات ع��ن جميع
امل��ع��ن��ي�ين ل��ي��أخ��ذ ال��ق��ض��اء م��ج��راه ال��ف��ع��ل��ي ،ول��ك��ي يكون
شفافا ودقيقا .كما تذكر بأن هذه اجلرمية بحق الوطنية
واإلنسانية ال ميكن إهمالها وتأجيل مسار حتقيقاتها إلى
بعد حني ،فاسترجاع حقوق املواطنني وحماية كرامتهم هو
ّ
أقل ما ميكن فعله».

احلملة االهلية

*ودعت «احلملة االهلية لنصرة فلسطني وقضايا االمة»
بعد اجتماعها الدوري في «دار الندوة الى «ان تأخذ العدالة
مجراها لكشف حقيقة املسؤولني عن جرمية تفجير املرفأ
واحليلولة دون استغالل دم��اء ال��ش��ه��داء ال��ب��ررة لتمرير
اجندات سياسية معروفة» ،مذكرا بـ»ضرورة اإلس��راع في
إع��ادة اعمار املرفأ ل��دوره احليوي في االقتصاد اللبناني
وملنع تنفيذ املخططات الهادفة الى استبداله مبرفأ حيفا».

سفارة تركيا

{ أعلنت سفارة تركيا في لبنان ببيان ،أنه «في الذكرى
األول����ى الن��ف��ج��ار م��رف��أ ب��ي��روت حت��ي��ي احل��ك��وم��ة التركية
والشعب التركي بكل اح��ت��رام ذك��رى جميع ضحايا هذا
احل��ادث امل��أس��اوي .وجت��دد تركيا وشعبها دعمهم القوي
وتضامنهم مع لبنان دولة وشعبا»،الفتة في بيان لها إلى
أن «تركيا كانت من أوائل الدول التي مدت يد العون وأبدت
تضامنها الكامل م��ع دول��ة لبنان وشعبه ،وق��د مت حشد،
حتت قيادة الرئيس أردوغان ،جميع املؤسسات احلكومية
التركية ذات الصلة على ال��ف��ور لتقدمي ال��دع��م ف��ي حاالت
الطوارىء واإلنقاذ».

من �أجنز حت�ضري باحة �إحياء ذكرى تفجري املرف�أ؟

علمت «ال��ل��واء» م��ن م��ص��ادر بلدية ان
ال��ت��ح��ض��ي��رات ال��ل��وج��س��ت��ي��ة ال��ت��ي جرت
امس لتحضير الباحة والطرقات املؤدية
اليها ق��رب اه����راءات امل��رف��أ واملخصصة
القامة القداس واحياء الذكرى السنوية
ُ
تخل من
األليمة حلادثة انفجار  4آب ،لم
صعوبات مترافقة مع تعليقات على مواقع
التواصل االجتماعي ،حيث مت التداول
وحسب بيان صادر عن مصلحة النظافة
في بلدية بيروت ان شركة رامكو متعهدة
نفايات بيروت رفضت تنظيف الساحة
املذكورة معللة الرفض بأن هذه األعمال
خ���ارج ن��ط��اق االتفاقية معها ،وان���ه بعد
ع��دم التمكن م��ن االت��ص��ال م��ع مسؤولي
ال��ش��رك��ة اض��ط��رت مصلحة ال��ن��ظ��اف��ة في
بلدية بيروت وبتوجيه من محافظ مدينة
ب��ي��روت ال��ق��اض��ي م����روان ع��ب��ود الجناز
اع��م��ال التنظيف ورص���ف االرض��ي��ة بعد
استعانتها ببوبكات وآليات زوده��ا بها
احد املتعهدين في بيروت ومب��ؤازرة من
عمال املصلحة ورج���ال اإلط��ف��اء حيث مت
متهيد الباحة وارضيتها.
وقد شهدت مواقع التواصل االجتماعي
موجة استنكار واستغراب لرفض شركة
«رام���ك���و» ال��ق��ي��ام بتنظيف ال��ب��اح��ة التي
ستخصص أله��ال��ي الشهداء املفجوعني
وامل��واط��ن�ين امل��ت��ض��رري��ن ،م��ش��ددة على
ض��رورة ان حتاسب البلدية الشركة على
تصرفها ،ووصفته بالبعيد عن االنسانية.

آلية تعمل على رصف الباحة في مرفأ بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي
ع��ن م�س�ت�ج��دات تفشي ف �ي��روي «ك ��ورون ��ا» ،أم ��س ،عن
تسجيل  1240حالة جديدة ُأثبتت مخبري ًا ،منها 1167
حالة محلية ،و 73حالة وافدة ،ليرتفع العدد التراكمي
لإلصابات منذ  21شباط  ،2020إلى .564364
ولفتت ال��وزارة في تقريرها ،إلى تسجيل  5حاالت
وف��اة ج��دي��دة ،خ�لال الساعات ال��ـ 24املاضية ،ليرتفع
العدد اإلجمالي للوف ّيات إلى .7917
تزامن ًا ،استهل وزيرا الصحة العامة والصناعة في
حكومة تصريف األعمال الدكتور حمد حسن والدكتور
عماد حب الله زيارتهما إل��ى موسكو بلقاء عقداه في
صندوق اإلستثمار الروسي مع مسؤولي الصندوق،
بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أروان للصناعات
الدوائية  -لبنان الدكتور عبد ال��رزاق يوسف ونائبة
الرئيس ال��دك�ت��ورة روي��دة ده��ام ،وذل��ك متهيدا إلبرام
اتفاقية في األيام املقبلة بني الصندوق و»شركة أروان»
تنص على إنتاج وجبات جتارية من لقاحي Sputnik
 Vو Sputnik Liteمبا يؤمن خمسة وعشرين مليون
لقاح  Sputnik Vابتداء من أيلول املقبل وحتى نهاية
ال�ع��ام ،ومليون لقاح شهريا م��ن  Sputnik Liteفي

الفئات امللزمة باحلجر الفندقي

الركاب القادمني من :اململكة املتحدة  -قبرص  -تركيا
 البرازيل -اإلمارات العربية املتحدة  -العراق  -الهند مالوي  -أثيوبيا  -زامبيا  -ليبيريا  -كينيا -غامبياوسيراليون (وليس الركاب العابرين عبر هذه الدول)
الزامية حيازة حجز فندقي على نفقتهم اخلاصة ،ملدة
 4أي��ام  3 /ليال ف��ي أح��د الفنادق املعتمدة .ال يسمح
للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بالصعود على
منت الطائرة .

املحامي ح�سن مطر

يا بيروت يا سيدة العواصم .األسبوع األول على جرمية هذا القرن
ق��د م��� ّر ،وم��ا زال نواطير ال� ّ
��ذل وال��ه��وان واالس��ت��ت��ب��اع م��اض�ين ف��ي غ ّيهم
وجبروتهم .وأنت يا بيروت ومعك الوطن واللبنانيون جميعا في انتظار
الذكرى املئوية لقيام دولة لبنان الكبير ،فأطاحوا بالذكرى قبل حلولها،
وزرع��وا اخل��راب والدمار ،وألبسوا البالد والعباد السواد احلالك الذي
يشبه قلوبهم وعقولهم املريضة.
يا بيروت وشعبك اللبناني البطل ،الصابر بأعلى درج��ات الصبر،
والصامد بأعلى درجات الصمود .يا بيروت املرابطة على امتداد تاريخك
تر ّدين الغزاة بسيف احل��ق واحلقيقة ،والناشرة للحرف إل��ى البشرية
مقرون ًا بالعلم والثقافة والقانون ،لن متنعك قو ٌة مهما كانت غاشمة على
الوقوف على قدميك ،ورفع رأسك عالي ًا.
يا بيروت احلبيبة ،يا معشوقة كل أديب وشاعر وفيلسوف وصحفي
وكل مع ّلم ومتعلم ،وأغنية كل مطرب ومطربة ،وقيثارة كل فنان وفنانة،
دوى فوق أرضك غروب يوم
وريشة كل الرسامني ،االنفجار الكارثي الذي ّ
 4آب احلالي وحتت سمائك وبني أهلك وأبنائك ،أعاد للعالم ذكرى جرمية
التفجير النووي ضد شعب اليابان في مدينتي هيروشيما وجنازاكي إ ّبان
احلرب العاملية الثانية ،التي لم يحاسب عليها العالم حتى اآلن من ألقى
تلك القنابل من الوحوش الكاسرة .لكنك يا بيروت وإل��ى جانبك أحرار
العالم سوف حتاسبني وتعاقبني القتلة املجرمني سواء أكانوا فاعلني أو
مسهلني في االهمال القاتل أو بالعمالة والعدوان
مشاركني أو مح ّرضني أو
ّ
املتعمد.
ّ
يا بيروت احلبيبة اكتشفنا معك وبك أن ال دولة عندنا وال رؤس��اء وال
وزراء وال مجالس وال نواب إال ما ندر ،وأن ما عندنا هم عصابات وقطاع
طرق ووكالء لدول وأمم أخرى.
يا بيروت املفجوعة سوف تقومني من جديد بإذن الله وبسواعد أبنائك
األوفياء ،من رحم املصائب واأله��وال ومن رحم االحتراق واآلالم .فاآلالم
العظيمة يا سيدة العواصم تصنع الشعوب العظيمة .وأن��ت يا بيروت
العظيمة ستبقني وطنية ال��والء ،عربية الهوية ،إنسانية عاملية منفتحة
العقل والقلب .فيا زه��رة الوطن وياسمينه وورده األحمر القاني كدماء
أبنائك ،واألبيض كقلبك الصافي ،لك املج ُد والسالم من قلوب كل من أح ّبك
ومن ش ّم ترابك وتن ّفس ه��واءك .يا زه��رة الشرق اجلميلة يا بيروت ويا
حديقته العطرة هيا قومي من جديد ألجلك وألجلنا وألجل العرب جميع ًا.
مع مرور العام  -السنة على جرمية ..ونكبة ..ومأساة وزلزال التفجير
الوحشي واملجرم وال��ذي ما زال��وا يتكتمون عليه وه��م والله معروفون
ويعرفون ملن هذه امل��واد ومن جاء بها ومن أفرغها بالعنابر باملرفأ ومن
أخرج منها متاما كما فعلوا يوم اجلرمية الكبرى باغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري وقبله العشرات ولم يكشف عن أي جرمية من هذه اجلرائم
يستهبلون الشعب وظنوا انهم ق��ادرون على اخل��داع والتضليل .يا أيها
اللبنانيون لقد ُأكلنا يوم ُأكل الثور األبيض .شو قيمة هالطبقة السياسية
واألمنية وكل املسؤولني الذين لم يكشفوا هذه اجلرائم إذا قاعدين تعملوا
كلكم عارفون .بهذه اجلرمية ورغم مرور سنة عليها أعيد توزيع مقالتي
التي كتبتها بعد التفجير بأيام بعنوان :يا بيروت قومي من جديد.

� 4آب ...تاريخ لن ُين�سى!

ال يوجد صوت أقوى من صوت العدالة والضمير ،وال توجد دموع أصدق من
دم��وع األمهات واآلب��اء ،وال توجد كلمات ع��زاء تشفي قلوبهم األليمة ونفوسهم
احلزينة حتى املوت على خسارتهم ألبنائهم وأهلهم وأصدقائهم!
وبعد عام ...ماذا نقول لهم؟ ومباذا نعزّيهم؟...
نعم وبكل أسف ماذا سنقول ألهل شهدائنا األبطال بعد عام مضى على انفجار
مرفأ بيروت املأساوي الذي ُص ّنف ثالث أكبر إنفجار في العالم والذي حصد أكثر
ومعوق؟
من  ٢٠٠شهيد وأكثر من  ٦٥٠٠جريح
ّ
دمر بيروت
وبأية كلمات نعزّيهم أمام هول هذا اإلنفجار الذي كان أشبه بزلزال َّ
وهجر أهلنا وأبكى العالم بأثره؟!..
قلب لبنان النابض وقتل ّ
 4آب ت��اري��خ أل�ب��س ب�ي��روت ث��وب احل��زن وح�ف��ر ج��رح� ًا عميق ًا ف��ي ق�ل��وب أهل
شهدائنا األحياء واألموات.
دموع وحنني وشوق ألبناء ُفقدوا بلحظة ال تُص ّدق ،وما يحزننا أكثر هو صراخ
أحد اآلباء الذي طال صدى كلماته احلزينة واملؤثرة السماء وهو يقول« :إشتقت
إليك يا ولدي فلماذا ال تزورني في املنام؟»..
وأم تبكي ولدها وتقول« :مات ولدي ومن بعدو ما في حياة»!
فما عسانا نقول ألهل شهدائنا األبرار أمام هذا املشهد املؤلم واحلزين!..
هل خطأهم هو مطالبتهم بالعدالة؟..
وماذا سنقول لهم بعد مرور عام على هذه الكارثة واملأساة التي أصابت بيروت
وأهلها؟..
هل ستكون عدالة األرض منصفة لهم؟..
 4آب هو يوم للدفاع عن كرامة وطن وشعب ،هو يوم الدفاع عن لبنان ويوم رفع
القبعة لشهدائنا األبطال.
بكل فخر نقول لكم يا شهداء  4آب« :أنتم سفراء األم��ن واألم��ان لشعب لبنان
وللوطن ،أنتم قيامة لبنان اآلتية!».
ناموا واستكينوا ،فروحكم هي خالصنا وخالص لبنان من أباليس الفساد
الذين أوصلونا إلى ما نحن عليه من فراغ على جميع الصعد وبتنا شعب ًا مهمو ًال..
مقهور ًا ..متروك ًا ألمره «ال حكم وال حكومة».
فالتاريخ لن يرحم كل فاسد تواطأ وكان له يدا في هذه املؤامرة النكراء التي
قضت على قلب الوطن.
فللفاسدين نقول بأعلى صوت« :التاريخ لن يرحمكم والشعب سيذ ّلكم والوطن
سيدفنكم في نار جهنم!».
ألم يكفيكم كل هذا الدمار وكل هذا اإلنهيار الذي أحلقتموه بلبنان؟..
كفانا ظلم ًا ...وذلاّ ً ...ووجع ًا ...وفقر ًا ...وقهر ًا ...واستبداد ًا ...راح الوطن ..شو
بعد بدكن؟ ...شو بعدكن ناطرين؟...
نعيش في عهد ال حكم فيه وال حكومة إصالحية ومزيد من اإلنحدار إلى أسفل
الهاوية حتى يقضى علينا ...وعلى الوطن السالم!
فإلى أهل الوطن نقول« :ال تدعوا األمل يضيع كالقمر بني السحاب واستمروا
مبطالبتكم بتحقيق العدالة» ألنه بالقضاء الشريف فقط ستكشف احلقيقة.
ومتسكوا باألمل
فال تيأسوا «ي��ا ث��وار السماء واألرض» ألن احملاسبة آتية
ّ
وتذكّروا دائم ًا أن اآلمال العظيمة تصنع رجا ًال عظماء وتغ ّلبوا على الظلم ،فالنصر
قدر األبطال.
عشتم يا أبناء لبنان ويا أهل العزّة والكرامة ،وشفى الله جرحانا األقوياء،
معوقينا األك ّفاء ورحم الله شهداءنا ،وليكن النصر قدر األبطال.
وكان الله بعون ّ
 4آب تاريخ ال ينتسى...

لتيندا هيكل �شواح

قائد اجلي�ش :امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ما�ضية
بالدفاع عن الوطن مهما غلت الت�ضحيات

يون�س ال�سيد

خطه الت�صاعدي م�سج ًال � 1240إ�صابة
«كورونا» على ّ
الفترة نفسها ،مع حفظ حق لبنان بعشرة في املئة من
هذا اإلنتاج لصالح السوق احمللي.
وتشكل هذه اخلطوة سابقة في الصناعات الدوائية
الوطنية وتطورا علميا رائدا في لبنان واملنطقة ،علما
أن الوزير حسن كان قد منح الشركة في وقت سابق إذنا
الستيراد مواد أولية إلنتاج وجبات جتريبية للقاحني.
إل��ى ذل��ك ،أعلنت ش��رك��ة ط �ي��ران ال �ش��رق األوس ��ط -
اخل�ط��وط اجل��وي��ة اللبنانية  ،MEAف��ي بيان ع��ن أ ّنه
«ابتداء من  2021/8/6سيخضع جميع الركاب القادمني
الى لبنان لإلجراءات التالية:

يا بريوت قومي من جديد
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الفئات املستثناة من احلجر الفندقي

البعثات الدبلوماسية الوطنية و االجنبية وعائالتهم
على أن تلتزم باحلجر ملدة أربعة أيام في مقر إقامتها -
الركاب الذين سبق أن تلقوا جرعة واح��دة على االقل
من أي لقاح  19-Covidدون حتديد للمدة  -الركاب
الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة
تسعون يوم ًا قبل تاريخ سفرهم الى لبنان وذل��ك بعد
اب��راز وثيقة رسمية تثبت ذلك  -الركاب العابرون بر ًا
الى سوريا عبر مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت
 الركاب القاصرون دون  18سنة سواء كانوا قادمنيمبفردهم أو برفقة أهلهم.
إضافة إل��ى أ ّن��ه على جميع ال��رك��اب ،أن يكونوا قد
أج��روا فحص  PCRم��ع إلزامية وج��ود رم��ز  QRفي
إح��دى املختبرات املعتمدة وذل��ك خالل  96ساعة كحد
أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول
ال��ى لبنان وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند
تسجيل احلقائب .و ال يسمح للركاب الذين ال يحملون
نتيجة فحص سلبية بالصعود على منت الطائرة القادمة
الى لبنان.

الرومي تق ّدم إلى العماد عون شجيرة األرز

حا�صبيا – ح�سني حديفة:

أك��د قائد اجليش اللبناني العماد ج��وزي��ف ع��ون أننا ال نأبه ببعض األصوات
الشاذة التي حتاول حرف اجليش عن مساره ،وال النتقادات أو اشاعات ،وبتنا نعرف
خلفياتها .املؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع عن امن الوطن واستقراره مهما غلت
التضحيات.
كالم العماد عون جاء خالل رعايته مبناسبه عيد اجليش بدعوة من بلدية حاصبيا
تدشني ساحة اجليش اللبناني عند املدخل الشرقي ملدينة حاصبيا ،بحضور النائب
أنور اخلليل وممثلني عن نواب ووزراء املنطقة وحشد من الفاعليات الدينية التربوية
واالجتماعية واحلزبية وممثلي القوى االمنية رؤساء بلديات ومخاتير ،وذلك على
الطريق التي كانت قد ساهمت في تنفيذه قيادة اجليش في وقت سابق اي قبل األزمة
االقتصادية التي مير بها لبنان ،خاصة وأن هذا الطريق يساهم في حل مشكلة حركة
السير التي تعاني منها حاصبيا ومنطقتها منذ عقود طويلة ،كما انه يسهل ويسرع
حركة عبور اآلليات العسكرية للجيش اللبناني أثناء تنقلها في املنطقة للتواصل بني
مواقعها وفي املهمات املوكولة اليها .
من جهته ،شكر رئيس بلدية حاصبيا لبيب احلمرا بإسم أبناء حاصبيا ومنطقتها،
قيادة اجليش اللبناني بشخص العماد عون على «إجناز هذه الطريق التي لطاملا
شكل حلما ألبناء حاصبيا واجلوار» ،مؤكدا «الوقوف خلف جيشنا الباسل الذي بعدما
أثبتت األيام والتجارب بأنه السياج الرادع الذي يحفظ الوطن من األخطار الناجية
والداخلية احملدقة به وهو صمام األمان والضمان لوحدة الوطن والسلم األهلي».
{ وف��ي ال�ي��رزة ،استقبل العماد ع��ون أم��س ،السيدة ماجدة ال��روم��ي ،التي ق ّدمت
إل��ى القائد ُشجيرة أرز يلفها العلم اللبناني بإسم ش�ه��داء انفجار  4آب املدنيني
والعسكريني ،مؤكدة أن «اجليش هو االمل الوحيد للحفاظ على سيادة لبنان وكرامته
وهويته ،فلوال اجليش ال بقاء للبنان».

اقت�صاد

األربعاء  4آب 2021م
املوافق  25ذو احلجة 1442هـ

ذوالفقار قبي�سي:

كان ينق�ص مادة املازوت لويالت
وطن ي�أكل مما ال يزرع وي�شرب مما ال يع�صر

النظام السياسي اللبناني الغارق في مغامنه ومحاصصاته
يص ّم السمع عن صيحات اجلوع في لبنان ،متجاهال ان رغيف
اخلبز الذي لم تنفع نصيحة املدام االرستقراطية ماري انطوانيت
للج ّياع بأن يتناولوا البسكويت بديال عنه في فطور الصباح!!
كان احملرك الرئيسي للثورة الفرنسية التي أجهزت على «النظام
القدمي» في أوروب��ا والعالم ،والتي ما زالت آثارها فاعلة بدليل
القول الشهير للجنرال ديغول «ان فرنسا تعاني حتى اليوم من
ج��روح ثورتها» .بل ان الزعيم الصيني شو آن الي عندما ُسئل
رأي��ه في نتائجها وتداعياتها ورغ��م م��رور نحو  ٢٢٢عاما على
اشتعالها أجاب« :من املبكر إعطاء أي توقعات عنها حتى اآلن»!
أو كأن النظام السياسي اللبناني الغارق كل من فصائله في
أنانيته الفردية ومباذله االقتصادية واملالية لم يقرأ ما توصلت
إليه أخيرا بشأن فجوة الغذاء في لبنان «ن��دوة مسار الشعوب
يؤمن
نحو األمن الغذائي» بأن بلد األرز الذي كان قطاعه الزراعي ّ
نحو ثلث مجموع ناجته احمللي ونحو نصف حاجته من الغذاء
ونحو  %٥٠من الفرص لقواه العاملة في األري��اف «لم يعد بعيدا
عن خطر اجلوع ج ّراء األزمة االقتصادية التي تتهدده».
أو ك��أن النظام السياسي اللبناني املتخم حتى العنق مبا

ارتكبت يداه من السلب والنهب والتبديد والتبذير للمال العام،
لم يسمع صيحة «اليونيسيف» األخيرة بأن « %٧٧من مجموع
العائالت اللبنانية لم جتد ما يكفي من املال لشراء الغذاء خالل
شهر متوز» املنصرم ،في وقت تدهورت أحوال الزراعة في لبنان
الى احلد الذي لم يعد هذا القطاع يعطي أكثر من  %٦من ناجته
يؤمن فرص العمل إال
احمللي ونحو  %١٢من حاجاته الغذائية وال ّ
لنحو  %١٢من قواه العاملة في األرياف ،ما أ ّدى الى ارتفاع قيمة
استيردات الغذاء بالعمالت الصعبة الى ما بات تأمينها صعبا
إال باملزيد م��ن وض��ع اليد على أم���وال ال��ودائ��ع واالحتياطيات
احمللية واالغترابية والعربية واألجنبية ،حيث بلغت فاتورة هذه
االستيرادات أكثر من  ٢مليار دوالر سنويا حسب االحصاءات
األخيرة عن العام .٢٠٢٠
وحتى هذا الرقم لم يعد كافيا بعد ان بلغ إهمال دول��ة الريع
والغي والتبذير ح ّده األقصى ،من نقص املياه الصاحلة للري،
ال��ى االنقطاع املتواصل للتيار الكهربائي واعتماد املزارعني
على املولدات العالية الكلفة وارتفاع فاتورة املواد واملستلزمات
ال��ض��روري��ة ،فضال ع��ن ت��ض��اؤل ال��س��وق احمللية بسبب تراجع
القوة الشرائية احمللية واش��ت��داد املنافسة االقليمية ،ال سيما
بعد أن ش ّقت ال��ص��ادرات اإلسرائيلية طريقها البحري والبري
ال��ى أس��واق املنطقة العربية ،ما دف��ع امل��زارع�ين اللبنانيني الى

«العائالت البريوتية» :لن نرت ّدد باللجوء
للق�ضاء لتح�صيل حقوق العا�صمة و�أهلها

اعتبر «احتاد جمعيات العائالت البيروتية» برئاسة محمد
عفيف مي��وت أ ّن��ه «م��ن سخرية القدر والزمن أن تغرق مدينة
كمدينة بيروت بالعتمة والظالم وتتشح بالسواد ،وتهان مدينة
وصفها الشعراء والعمالقة بسيدة العواصم العربية ودرة
الشرق».
ورأى االحت��اد في بيان له أنّ «م��ا زاد السخرية والتعجب
واالستهجان هو أن يلجأ َمنْ هم في موقع املسؤولية الوظيفية
الى التالعب في ج��داول توزيع الطاقة الكهربائية املخصصة
ملدينة بيروت ،مستغلني توقف محطة اإلدارة والتحكم الواقعة
في بيروت  -منطقة احلرش واالكتفاء مبحطة بصاليم لإلدارة
سهل حرمان مدينة بيروت من ساعات
والتحكّ م ،األم��ر ال��ذي ّ
التغذية املخصصة لها».
وت��اب��ع« :علمنا ب��ال��ت��وات��ر أن ال��ط��اق��ة املخصصة ملدينة

تقليص امل��س��اح��ات املستخدمة مب��ا أ ّدى ال��ى ان��خ��ف��اض حجم
االنتاج الزراعي الى احلد األدنى املهدد بكارثة زراعية مرتقبة،
فيما السياسيون اللبنانيون ما زالوا يبحثون عن جنس املالئكة
مبنظار الشياطني ال��ذي أعمت عدساته أخ��ي��را أزم��ة امل���ازوت،
امل���ادة الرئيسية ل�لان��ت��اج ال��زراع��ي جلهة احل��اج��ة األساسية
إليها ف��ي غياب الكهرباء ،لتشغيل للمولدات ف��ي السحب من
اآلب��ار واستعمالها للمضخات في توزيع املياه على احلقول،
وال��ت��ي ت��ص��ل كلفتها ف��ي غالبية احل����االت ال���ى ن��ح��و  %٣٠من
الكلفة االجمالية للمنتجات الزراعية ال سيما بعد ارتفاع سعر
الصفيحة في العديد من املناطق الى نحو  ١٧٠ألف ليرة ،وهذا
إذا وج��دت! ما يزيد في أزم��ة القطاع ال��ذي هجره الكثيرون من
أهله الى قطاعات أخ��رى أقل أهمية استراتيجية لالقتصاد أو
الى االنسحاب كليا نحو الهجرة اخلارجية أو التقاعد ما أ ّدى
الى تراجع عدد احليازات الزراعية عبر السنني مبعدل الثلثني
بحيث ال تزيد اآلن عن الـ ١٠٠ألف ح ّيازة مهددة بتناقص الفرص
والتخلي عن املشاريع الزراعية العالية الكلفة والتوجه الى
زراع��ات ال تسهم في سد الفجوة الغذائية التي ت��زداد اتساعا
في لبنان عاما بعد عام حتى قبل اشتعال أزمة املازوت األخيرة،
فكيف اآلن وق���د ض��رب��ت امل��واس��م وب���� ّددت احمل��اص��ي��ل وأف��ق��رت
املزارع؟!

الطوابري انخف�ضت ..
ف�إىل متى يبقى الإنفراج؟

بيروت يتم حتويلها إلى مناطق أخرى ألسباب سياسية فض ً
ال
عن إق��دام البعض في مؤسسة كهرباء لبنان عن بيع الطاقة
الكهربائية ألصحاب املولدات ،ما دفع االحتاد إلى ربط نزاع مع
وزارة الطاقة واملياه ممثلة بالسيد الوزير مبوجب االستدعاء
سجل لدى مكتبه برقم  / ٣٩٥٤تاريخ  ،٢٠٢١ / ٨/ ٣داعينه
املُ ّ
حتمل املسؤولية امللقاة على عاتقه ،والعمل على إيقاف
إل��ى
ّ
املخصصة لها ،وهو ما
حرمان العاصمة من ساعات التغذية
ّ
يشكّ ل جناية هدر أموال عامة وسوء استخدامها».
ون ّبه االحت��اد ختام ًا« :وإال فلن نتر ّدد في مراجعة القضاء
املختص لتوقيف م��ن يثبت ت��و ّرط��ه ف��ي سرقة حقوق بيروت
وأهلها وساكنيها ،ونتو ّقع قيام السيد وزي��ر الطاقة بتقدمي
اإلي��ض��اح��ات ال�لازم��ة ف��ي غ��ض��ون  3أيام ليبنى على الشيء
مقتضاه القانوني».

أشار عضو نقابة أصحاب محطات احملروقات جورج
حتدثنا عنه من انفراجات حصل
البراكس إل��ى أنّ «م��ا
ّ
بالفعل في االسبوع املاضي ،على صعيد ازمة البنزين،
وقد الحظنا ذلك بعد انخفاض الطوابير ونحن نسعى
ملزيد من االنفراجات حول البنزين».
أضاف في تصريح له« :سنكمل في السعي لالفراج عن
هذا املوضوع في ظل انتظار كيف سيتصرف مصرف لبنان
الذي يجب ان نتفهم وضعه سيما أنه ال ميلك الدوالر».
وح���ول أزم���ة امل����ازوت ،أوض���ح :ه»ن���اك ب��اخ��رة حتمل
مازوت لكهرباء لبنان ستصل بعد ايام وابتداء من نصف
شهر آب قد تصل احملروقات لكهرباء لبنان بسبب االتفاق
العراقي ،لكن االمر يحتاج الى وقت لنلتمس زيادة طاقة
وقلة تقنني وحينها ميكن القول عن انفراج قليل في ازمة
املازوت».

بلديات

جنّة «وادي جهنم» تتح ّول بفعل النريان �إىل جنهم حقيقية

يتقصد اإلجهاز على
وكأنّ القضاء على طبيعتنا أمر ُمحتّم ،بل هو حتم ًا بفعل فاعل
ّ
ما تبقى من روعة وخضار لبنان املأزوم .وأم���س ،وص��ل لهب النيران إل��ى قطعة من
اجلنة على أرض لبنان «وادي جهنم» العكاري ،حيث اندلعت النيران في غابات منطقة
وادي جهنم ،بني بلدتي مشمش والقمامني الوعرة جد ًا ،ملتهما أهم املناطق الطبيعية
ودخانه غطى فضاء املنطقة،
ّ
التدخل السريع في جمعية «درب عكار» البيئية ،إلى عمق
توجه فريق
وبعدما ّ
احلريق مع آلياتي لزاب وشوح مجهزتني للتوغل في املناطق الصعبة للمساهمة في
معاجلة النيران اآلخذة بالتوسع في هذه املنطقة احلرجية الصعبة املسالك وحيث
كثافة االشجار احلرجية املعمرة املهددة بالفناء ج��راء هذا احلريق املستمر ،بدأت
طوافة عسكرية بطلعات إلهماد النيران التي تأججت ليال في وادي جهنم بني بلدتي
مشمش والقمامني حيث املنحدرات الصعبة جدا.
وسرعان ما شرعت طوافة عسكرية أخرى مبشاركة فرق الدفاع املدني ،في وقت
كانت فرق الدفاع املدني من مركزي ببنني-العبدة والسدقة قد عملت على جتهيز بركة
في بلدة حرار القريبة من موقع احلريق لتزويد املروحية باملياه.

الع ّداء حديد يختتم امل�شاركة اللبنانية بالأوملبياد5
ريا�ضة

AL-LIWAA Mercredi 4/8/2021

العداء اللبناني حديد خالل السباق ويؤدي التحية العسكرية بنهايته..

كتب و�سيم �صربا:
أختتمت املشاركة اللبنانية بأوملبياد طوكيو 2020
عبر عداء اجليش اللبناني نور الدين حديد ( 28سنة)
ال��ذي خ��اض سباق  200م وسجل زم��ن�� ًا ق��دره 21,12
ثانية وأخفق في تعزيز رقم لبنان والبالغ  20,83ثانية
ّ
وح��ل باملركز الثامن واألخ��ي��ر ضمن ال���دور األول من
مجموعته.
وواك���ب حديد ك��ل م��ن رئيس البعثة املهندس م��ازن
رم��ض��ان وق��ال امل���درب طوني عساف ب��أن حديد خاض
السباق من بني  57عدا ًء يعتبرون من أبرز النجوم بعالم
سباقات الركض وه��ي امل�� ّرة األول��ى التي يشارك فيها
بألعاب أوملبية ولم تتو ّفر له اإلمكانيات لإلعداد املسبق
والتحضير املطلوب لعدم تو ّفر الرعاية والدعم حيث
كانت له مؤخر ًا مشاركتني خارجيتني فقط األول��ى في
دورة أللعاب القوى في تركيا والثانية في بطولة العرب
بتونس خ�لال شهر ح��زي��ران /يونيو امل��اض��ي وأح��رز
امليدالية البرونزية لسباق  200م مسج ً
ال  21,06ثانية .
ح��دي��د ع�� ّب��ر ع��ن أس��ف��ه ل��ع��دم حتقيق النتيجة التي
ك��ان يرغب فيها ،لكنه في نفس الوقت أب��دى إعتزازه
باملشاركة في األوملبياد وخ��وض هذه التجربة املهمة
التي سيبني عليها الحق ًا خصوص ًا في العام املقبل
حيث تنتظره عدة إستحقاقات عربية وقارية ودولية.
ه��ذا وواص��ل��ت الصني صدارتها للمنافسات ب��ـ69
م��ي��دال��ي��ة منها  32ذه��ب��ي��ة ،وج����اءت خلفها ال��والي��ات
املتحدة بـ 73منها  24ذهبية ،ثم اليابان بـ 36منها 19
ذهبية ،وأستراليا بـ 33منها  14ذهبية.
وشهد اليوم ال��ـ 11فوز تاريخي ملنتخب مصر لكرة
ال��ي��د على أمل��ان��ي��ا ،بنتيجة ( ،)26-31ف��ض��رب موعدا

بنصف النهائي مع نظيره الفرنسي الفائز بدوره على
البحرين (.)28-42
وبكرة القدم رج��ال ،تغلبت البرازيل على املكسيك
بركالت الترجيح ،لتضرب موع ًدا باملباراة النهائية مع
إسبانيا التي تغلبت على اليابان بهدف دون رد.
وف���ي م��ن��اف��س��ات س��ل��ة ال���رج���ال ،ف���ازت ف��رن��س��ا على
إيطاليا ( ،)75 -84لتواجه في نصف النهائي سلوفينيا
التي تفوقت على أملانيا (.)70 -94
رت��وج امل��ج��ري بالينت ك��وب��اس بامليدالية الذهبية
لسباق قوارب الكاياك ملسافة  1000متر لفردي الرجال،
وأح����رزت النيوزيلندية ل��ي��زا ك��اري��ن��غ��ت��ون امليدالية
الذهبية لسباق قوارب الكاياك ملسافة  200متر لفردي
السيدات ،وتوجت نيوزيلندا بامليدالية الذهبية لسباق
قوارب الكاياك ملسافة  500متر لفئة زوجي السيدات،
وت���وج البريطاني غايلز س��ك��وت بامليدالية الذهبية
لسباق الفردي لوح ثقيل للرجال بالشراع ،وفاز الثنائي
اإلي��ط��ال��ي امل��ك��ون م��ن روج��ي��رو تيتا وكاترينا بانتي
بذهبية الشراع فئة ناكرا  17املختلط.
وفي ألعاب القوى ،توجت األملانية ماليكا ميهامبو
بذهبية ال��وث��ب ال��ط��وي��ل ل��ل��س��ي��دات ،وح��ص��د ال��ع��داء
النرويجي ك��ارس�تن واره��ول��م ذهبية سباق  400متر
حواجز للرجال ،وأحرز السويدي أرماند دوبالنتيس
ذهبية القفز ب��ال��زان��ة ل��ل��رج��ال ،وأح���رزت اجلامايكية
إيلني طومسون هيرا امليدالية الذهبية لسباق  200م
للسيدات ،وتوجت البولندية أنيتا فودارتشيك بثالث
ذهبية أوملبية على التوالي باإلطاحة باملطرقة ،وفازت
ال��ع��داءة األم��ري��ك��ي��ة أثينغ م��و بذهبية س��ب��اق  800م
للسيدات ،وحصد الصيني زي سيي ذهبية الغطس من
السلم املتحرك على ارتفاع  3أمتار للرجال.

العهد يعني احلاج م�شرف ًا على الفئات العمرية

درب عكار تناشد

وأعلنت جمعية «درب عكار» في بيان لها عن استنزافها وتعرض أح��د أعضاء
فريقها إلصابة نتيجة الصخور املتساقطة بفعل النيران ،وآلياتها ومضخاتها نفد
منها البنزين ،مؤكدة أنّ «امل��وق��ع احملترق هو ج��زء من القسم الثاني ل��درب اجلبل
اللبناني ،واكتشف عليها  3نباتات جديدة على مستوى لبنان مسحت مواطنها متاما
في احلريق الذي ان استمر تصاعديا سيصل لغابة القلة ،وهي اكبر غابة ارز وشوح
في املنطقة».
وإذ طلبت من اجلميع «املساندة والتكاتف إلنهاء ه��ذا احلريق على أم��ل تدخل
الطوافات صباح اليوم  ،الن عمل الفرق االرضية محفوف باملخاطر وسيكون عملها
محصورا بكبح جماح النيران من التمدد أفقيا في ال���وادي» ،كشفت عن أنّ «أكثر
الصعوبات التي واجهناها هي عدم وج��ود ارس��ال للهواتف في املنطقة للتواصل
والتنسيق وحتى طلب الدعم».

طوافة للجيش تعمل على نقل املياه من بركة صناعية

قضائيات

منازلة حتقيقات انفجار املرف�أ الكربى بعد عام..
مواجهة التفخيخ و�إ�صرار «بيطاري»!

م���س���ار ق���ض���ائ���ي م��ف��خ��خ س��ل��ك��ت��ه
التحقيقات في جرمية انفجار املرفأ،
ال���ذي صنف كأكبر اإلن��ف��ج��ارات غير
النووية في التاريخ ،فمع حلول الذكرى
السنوية األولى لالنفجار،لم تٌكشف أي
معلومة موثقة وذات اهمية ص��ادرة
عن السلطات السياسية أو االمنية او
القضائية .فحتى اآلن لم يطلع الرأي
ال��ع��ام ع��م��وم��اص واه��ال��ي الضحايا
واجلرحى واملعوقني واملشردين ،من
هو صاحب أطنان نيترات االمونيوم
الشديدة اإلنفجار ،وكيف سمح ملواد
بهذه اخل��ط��ورة البقاء ف��ي امل��رف��أ ملدة
 7سنوات قبل حدوث الكارثة ،وحتى
م��ن «ول���ع الفشفيشة» لتفجير عنبر
املوت ،كلها أسئلة مشروعة ،واإلجابة
عنها بديهية فالنيترات لم تكن ترتدي
«طاقية اإلخفاء» ،مع العلم أننا وعدنا
بإجابات خالل خمسة أيام!!!

إنفجار  2750طن ًا من م��ادة نترات
األم��ون��ي��وم ف��ي  4آب  2020ف��ي مرفأ
ب��ي��روت ،ق��ت��ل أك��ث��ر م��ن  217شخص ًا
وأصيب  7000بجروح بعضها سبب
إع��اق��ات دائ��م��ة ،ك��م��ا تسبب بتشريد
 300,000ش��خ��ص وأح������دث دم�����ار ًا
وخ���راب��� ًا ع��ل��ى ن��ط��اق واس����ع وأحل���ق
مببان تبعد حتى مسافة 20
أض���رار ًا
ٍ
كيلومتر ًا في محيط املرفأ.
ب���ال���ع���ودة ال����ى ال��ت��ع��ق��ي��دات ال��ت��ي
واج��ه��ت القضاء أو عرقلة السلطات
اللبنانية مجرى التحقيقات
«ب��ـ��وق��اح��ة» بحسب تقرير منظمة
ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة خ�ل�ال ع���ام ال ب��د من
التذكير بأنه في  10آب وقبيل استقالة
حكومة الرئيس حسان دي���اب ،التأم
مجلس الوزراء وأحال قضية التفجير
على املجلس العدلي وفي  13آب 2020
واف���ق مجلس ال��ق��ض��اء األع��ل��ى ،على

تعيني قاضي التحقيق العسكري االول
باإلنابة فادي صوان محققا عدليا في
اجلرمية.
وف�����ي  10ك����ان����ون األول ،2020
ات��ه��م ال��ق��اض��ي ص����وان وزي����ر امل��ال��ي��ة
السابق علي حسن خليل ،والوزيرين
ال��س��اب��ق�ين ل�لأش��غ��ال ال��ع��ام��ة يوسف
ف��ن��ي��ان��وس وغ�����ازي زع��ي��ت��ر ،ورئ��ي��س
وزراء حكومة تصريف األعمال حسان
دياب «باإلهمال» اجلنائي .وقد رفضوا
جميعهم املثول أمام القاضي .وشجب
حسان دي��اب ال��ق��رار بوصفه انتهاك ًا
للدستور .ورف���ع غ���ازي زعيتر وعلي
حسن خليل دعوى قضائية لدى محكمة
ال��ن��ق��ض إلب��ع��اد ال��ق��اض��ي ص���وان عن
التحقيق مستشهد ْين باحلصانة التي
يتمتع بها أع��ض��اء املجلس النيابي
م���ن امل��ق��اض��اة اجل���ن���ائ���ي���ة.ورد ًا على
ذل��ك ،أوق��ف القاضي ص��وان التحقيق

عسى ان يحمل العام املقبل احلقيقة الكاملة واملتورطني وراء القضبان

ف���ي  17ك���ان���ون األول  2020ق��راب��ة
الشهرين .وبعيد ذل��ك ف��ي  18شباط
 2021أقالت محكمة النقض في لبنان
القاضي صوان حتت حجة «اإلرتياب
املشروع» .فقوبل قرار إعفائه بغضب
شديد من جانب أسر الضحايا الذين
خرجوا إلى الشوارع منددين بالتدخل
السياسي في التحقيق.
وف��ي  2مت��وز  ،2021ق�� ّدم القاضي
اجلديد طارق بيطار الذي ُعينّ لتسلم
القضية ،طلب ًا إل��ى املجلس النيابي
لرفع احلصانة البرملانية عن النواب
ع��ل��ي ح��س��ن خ��ل��ي��ل ،وغ�����ازي زع��ي��ت��ر
ون���ه���اد امل��ش��ن��وق م���ع ع����دد آخ����ر من
كبار امل��س��ؤول�ين.ورد ًا على ذل��ك ،وقع
 26نائب ًا من كتل التنمية والتحرير
وال��وف��اء للمقاومة واملستقبل على
عريضة تطالب مب��ب��اش��رة إج���راءات
قانونية موازية في محاولة لتجنب

االستجواب أمام القاضي بيطار .وفي
ما بعد ،سحب ستة ن��واب تواقيعهم
في أعقاب صرخات االستنكار التي
أط��ل��ق��ت��ه��ا أس���ر ال��ض��ح��اي��ا ون��ش��ط��اء
املجتمع املدني على وسائل التواصل
االجتماعي.
وفي خطوة منفصلة ،رفض وزير
الداخلية طلب ًا تق ّدم به القاضي بيطار
الستجواب املدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم .ويعمل القاضي
على تقدمي استئناف ضد القرار .وفي
حتركات حديثة أكثر إيجابية رفعت
نقابتا احملامني في بيروت وطرابلس
احلصانات ع��ن مسؤولني ه��م أيض ًا
محامني – لكن احلصانات النيابية
تظل قائمة حتى اآلن.
وفي خضم هذه املعمعة والتمييع
امل��ت��ع��م��د وال��ت��س��وي��ق وع��رق��ل��ة سير
العدالة،وفي ظل الدعم الكامل من قبل
أهالي الضحايا واملتضررين للقاضي
البيطار،جلأت عدة منظمات حقوقية
ال���ى ال��ق��ض��اء ال���دول���ي،وف���ي اإلط����ار،
بعثت منظمة العفو الدولية برسالة
إل��ى مجلس ح��ق��وق اإلن��س��ان التابع
ل�لأمم املتحدة ف��ي إط��ار ائ��ت�لاف ضم
أكثر من  50منظمة لبنانية ودولية
دع��ت إل��ى إرس��ال بعثة حتقيق دولية
م���ن ق��ب��ي��ل ب��ع��ث��ة ل��ت��ق��ص��ي احل��ق��ائ��ق
مل��دة ع��ام واح��د للتحقيق في انفجار
بيروت .وقد سلطت الرسالة الضوء
على الشوائب اإلجرائية والنظامية
التي حتول دون وفاء لبنان بواجباته
ال��دول��ي��ة ف��ي ت��ق��دمي سبيل انتصاف
للضحايا.
وبعد عام من املماطلة يبقى األمل
معلق ًا على ضمير القاضي البيطار
الذي يواجه آلة املوت.
فامللف شائك ولكن العدالة يجب
أن تتحقق وت��ك��ش��ف ك��اف��ة تفاصيل
أكبر عميلة تفجير بالتاريخ لعاصمة،
لكي ال يبقى ه��ذا الوطن ي��زف أبناءه
بالتوابيت ،وتترسخ ثقافة اإلف�لات
م��ن العقاب.كما ون��ع��ول على ضمير
كل مواطن فاإلنتخابات على األبواب
والتغيير يجب أن يحصل كي ال نكون
مشاريع موتى اإله��م��ال ،فاحملاسبة
واجب وليس وجهة نظر!!

جمال احلاج مشرف ًا على ناشئي فريق العهد..
بدأ املدرب الوطني جمال احلاج مهامه في اإلشراف
الفني على الفئات العمرية في نادي العهد بعد تعيينه
رسم ًّيا إثر فترة حتضيرية ّ
اطلع فيها على الواقع من
دون ال��ت��دخ��ل امل��ب��اش��ر والس��ي��م��ا خ�لال دورة سداسية
األوائ����ل لبطولة لبنان للناشئني ال��ت��ي حصد خاللها
الفريق  9نقاط من أصل تسع ممكنة إثر فوزه في ثالث
مباريات متتالية.
وم��ن املتوقع أن يقود احل��اج فريق الناشئني من على
مقاعد االحتياط في مباراته احلاسمة مع فريق السالم
زغرتا الثاني في الترتيب برصيد سبع نقاط بسبب تواجد
م��درب ه��ذه الفئة ،خليل وط��ف��ى ،ف��ي العاصمة السورية
دمشق للمشاركة بدورة التدريب اآلسيوية فئة أ.
وي���ع���د ج���م���ال احل�����اج واح������� ًدا م���ن أب�����رز ال�لاع��ب�ين
التاريخيني بكرة القدم اللبنانية مع فريق النجمة ثم مع

فريق العهد في بداية إطاللته في دوري الدرجة األولى،
وهو ً
أيضا أحد املدربني الوطنيني حيث سبق له تدريب
فرق لبنانية عدة من ضمنها العهد ،إضافة إلى املنتخب
األومل��ب��ي اللبناني ال��ذي ك��ان يستلم دفته الفنية حتى
اللحظة التي انتقل فيها إلى مهامه في نادي العهد.
ويعد احل��اج ً
أيضا أح��د ال��وج��وه اإلعالمية البارزة
ف��ي التحليل الرياضي ملباريات ك��رة ال��ق��دم حيث عمل
في قنوات محلية وعربية ع��دة ،وم��ن املنتظر ان يشكل
تعيينه على رأس القيادة الفنية للطاقم التدريبي للفئات
العمرية الذي يضم نخبة من أبرز املدربني دفعة إضافية
لهذه الفئات التي تعد األب��رز بني نظيراتها في األندية
اللبنانية وال تزال فرقها تطمح إلحراز املزيد من االلقاب
وتخريج أجيال من الالعبني الذين تستفيد منهم أندية
كثيرة في كرة القدم اللبنانية واملنتخبات الوطنية.

متفرقات رياضية
#ش��ب��ك��ة «س��ك��اي س��ب��ورت إي��ط��ال��ي��ا» ،أن تشيلسي
سيواصل الضغط للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو،
مهاجم إنتر ميالن ،خ�لال امليركاتو الصيفي اجل��اري،
بعدما اكدت العديد من التقارير اإليطالية والبريطانية،
ً
ضخما من تشيلسي بقيمة 100
عرضا
أن إنتر رف��ض
ً
مليون ي���ورو ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ارك��وس ألونسو مقابل
احلصول على توقيع لوكاكو ،ووف�� ًق��ا للشبكة ف��إن هذا
ال��ع��رض ل��ن يكون األخ��ي��ر م��ن تشيلسي بشأن لوكاكو،
ً
عرضا جدي ًدا حلسم الصفقة ،مع
فالنادي اللندني يجهز
زيادة األموال املقدمة للنيراتزوري.
#كشف موقع «ليفربول إيكو» البريطاني ،عن قرار
جديد في ليفربول بشأن مستقبل جنمه املصري محمد
ص�لاح ال��ذي ينتهي عقده احل��ال��ي ف��ي يونيو/حزيران
من ع��ام  ،2023ووف ًقا للموقع ،ف��إن إدارة الريدز تنوي
مكافأة صالح مبنحه عقدا محسنا خالل الفترة املقبلة،
فرغم ان صالح يحصل حال ًيا على راتب قدره  200ألف
جنيه استرليني أسبوع ًيا ،لكن إدارة ليفربول تسعى اآلن
ملنحه عقدا جديدا سيجعله صاحب أعلى راتب بتاريخ
النادي.
#استقبل األم�ين العام ل»التنظيم الشعبي
ال��ن��اص��ري» ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور أس��ام��ة سعد
وف��دا م��ن «ن���ادي احل��ري��ة» ال��ري��اض��ي ال��ذي
ف��از ببطولة لبنان ل��ك��رة ال��ص��االت (فئة
الرجال) ،وقدم أعضاء الوفد لسعد كأس
الفوز بالبطولة شاكرين دعمه للنادي
م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه ،م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،وج��ه
سعد التحية للرياضي عبدالله منياتو،
ومل���درب���ه م��ح��م��د ال��غ��رب��ي ،امل��ش��ارك�ين
ب��ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة
املختلطة في بلغاريا ،على موقفهما
الوطني الرافض للتطبيع مع العدو
االس���رائ���ي���ل���ي ،ح��ي��ث رف����ض منياتو
ال��ل��ع��ب م��ع ري��اض��ي اس��رائ��ي��ل��ي ج��رى
اختياره بواسطة القرعة.
#فاز العب نادي شبيبة سلعاتا الياس
أب��و رشيد ببطولة لبنان للدراجات اجلبلية
«م��اون�تن ب��اي��ك» ،ال��ت��ي نظمها االحت���اد اللبناني
للدراجات الهوائية في ضهور الشوير ،وتصدر أبو
رشيد السباق منذ بدايته ،مبتعدا عن أقرب منافسيه
زاهر احلاج (نادي عاليه للدراجات) بفارق  10دقائق
قاطعا مسافة السباق ( 6دورات) في  1:12:06ساعة
ليحتفظ بلقب الفئة للسنة السادسة تواليا ،وحل ثالثا
عبدالله سلوم (نادي عاليه للدراجات) .1:23:11
#فاز طنوس اخلوري باملرحلة الثالثة من بطولة لبنان

بالرماية م��ن احل��ف��رة االوملبية «ت���راب» للفئة «أ» ،التي
نظمها االحتاد اللبناني للرماية والصيد في نادي شتورة
كاونتري كلوب مبشاركة  26متباريا ،وأص��اب اخلوري
 42طبقا من  50في الدورين نصف النهائي والنهائي،
أمام ماريو قزحيا  41الذي حل ثانيا ،في حني حل وائل
أبي رميا ثالثا  34من .40
#ح��س��م األه��ل��ي امل��ص��ري ،صفقة املوزمبيقي لويس
ميكيسوني ،جناح فريق سيمبا التنزاني ،مقابل 900
ألف دوالر ،بعقد ميتد لـ 4مواسم ،كما اتفق األهلي مع
م��ي��ك��س��ون��ي ع��ل��ى ت��ق��اض��ي��ه رات��ب��ا
سنويا يقدر ب��ـ 500ألف دوالر،
بزيادة سنوية  100ألف دوالر
عن كل موسم جديد.
لوكاكو هدف ًا اساسي ًا لتشيلسي
بسوق االنتقاالت الصيفية احلالية

تتمات

األربعاء  4آب 2021م
املوافق  25ذو احلجة 1442هـ

ذكرى امل�أ�ساة :غليان يف بريت
(تتمة املنشور ص)1

رئيس الوزراء العراقي ،املديرة العامة لصندوق النقد الدولي ،املدير العام
ملنظمة الصحة العاملية ،رئيس وزراء كندا ،رئيس االحت��اد االوروب��ي شارل
ميشال ،رئيس وزراء الكويت.
كما يشارك وزراء خارجية :املانيا ،النمسا ،هولندا ،قبرص ،بريطانيا،
ايطاليا ،بلجيكا ،فنلندا ،كرواتيا ،اسبانيا ،قطر ،سويسرا.
كما تشارك :اململكة العربية السعودية ،االمارات ،الصني ،اجلامعة العربية،
وهناك دول اخرى ستعلن عن مشاركتها الحق ًا.
ومن املتوقع أن يصدر بيان في نهاية املؤمتر باسم فرنسا واالمم املتحدة.

مجموعة الدعم

وعشية انعفاد مؤمتر باريس ،أكدت مجموعة الدعم الدولية من اجل
لبنان« ،تضامنها مع عائالت ضحايا تفجير مرفأ بيروت ومع كل من تضررت
حياتهم وسبل عيشهم ،وحثت في بيان ،السلطات على اإلسراع في استكمال
التحقيق في انفجار املرفأ من اجل كشف احلقيقة وحتقيق العدالة».
واشارت إلى أنها «تتابع بقلق شديد التدهور االقتصادي املتسارع الذي
تسبب في ضرر بالغ جلميع شرائح املجتمع اللبناني ومؤسساته وخدماته،

داعية السلطات اللبنانية إلى حتمل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ جميع
اخل��ط��وات املمكنة على وج��ه السرعة لتحسني ال��ظ��روف املعيشية للشعب
اللبناني».
كما رحبت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان باملؤمتر القادم الذي
ستترأسه كل من فرنسا واألمم املتحدة لتلبية االحتياجات اإلنسانية للفئات
األكثر هشاشة في لبنان.
وافاد البيان :ان مجموعة الدعم الدولية إذ تالحظ مرور عام دون تشكيل
حكومة وتأخذ علما بتكليف رئيس وزراء جديد ،ودعت القادة اللبنانيني إلى
أن يبادروا من دون تأخير الى تقدمي الدعم لتشكيل حكومة ذات صالحيات
متكنها من تطبيق إصالحات مجدية ،مشددة على أهمية إجراء االنتخابات
في مواعيدها حفاظا على دميوقراطية لبنان والستعادة ثقة وامل الشعب
اللبناني.
يذكر ان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كال من :االمم املتحدة
وحكومات الصني وفرنسا وأملانيا وايطاليا واالحت���اد ال��روس��ي واململكة
املتحدة والواليات املتحدة االميركية مع االحت��اد االوروب��ي وجامعة الدول
العربية.
وعشية الذكرى وجه الرئيس عون رسالة إلى اللبنانيني وصف ما حصل
في  4آب بالزلزال غير املسبوق في تاريخ لبنان .معلن ًا عن مشاطرته اهالي
الضحايا «غضبهم املشروع» ،ومراراتهم العميقة ،معلن ًا :نعم للتحقيق النزيه
وصو ًال إلى احملاكمات العادلة .ولقضاء «ال يتراجع امام صاحب سلطة مهما
عال شأنه ،وال يهاب احلصانات واحلمايات ،من اجل محاسبة املتسببني بهذا

إعالنات رسمية
إعــــالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقدمي
العروض إلجراء مزايدة لبيع مواد غير
ص��احل��ة م��وج��ودة ف��ي م��خ��ازن املبنى
امل��رك��زي وم��س��ت��ودع ال��غ��از ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د5040/
تاريخ  ،2020/7/14قد م��ددت لغاية
ي��وم اجلمعة  2021/9/13عند نهاية
ال���دوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
مي���ك���ن ل���ل���راغ���ب�ي�ن ف����ي االش����ت����راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض امل��ذك��ور أعاله
احل����ص����ول ع���ل���ى ن���س���خ���ة م����ن دفتر
الشروط من مصلحة الديوان  -أمانة
السر  -في الغرفة املسبقة الصنع رقم
 38املستحدثة في اجلهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان
ضمن ح��رم��ه ،مبنى ك��ه��رب��اء لبنان -
ط��ري��ق ال��ن��ه��ر وذل����ك ل��ق��اء م��ب��ل��غ قدره
/20.000/ل.ل.
ع��ل��م�� ًا ب���أن ال���ع���روض ال��ت��ي سبق
وت��ق��دم ب��ه��ا ب��ع��ض امل���وردي���ن ال تزال
سارية املفعول ومن املمكن في مطلق
األح��وال تقدمي ع��روض جديدة أفضل
للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض ب��ال��ي��د إل���ى أمانة

سر كهرباء لبنان  -في الغرفة املسبقة
الصنع رق��م  38املستحدثة في اجلهة
الغربية م��ن املبنى امل��رك��زي ملؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/7/29
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
(التكليف )642
--------------

فرص عمل
< مطلوب مدير عام لشركة مقاوالت
وجتارة عامة في جوبا جنوب
السودان لديه خبرة عالية
في إدارة وحتسني اإلنتاج
وتنظيم هيكلية الشركة.
املؤهل :حائز على شهادة
في إدارة األعمال
اللغة :يجيد اللغتني
اإلنكليزية والعربية
إرسال السيرة الذاتية:
ml_msr@hotmail.com
هاتف & واتساب03/194141 :
-----------------

إعــالم تبليــغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة
الدخل – املكلفني الواردة أسماؤهم في اجلدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة
الكائن في بيروت – شارع بشارة اخلوري – مبنى فيعاني – الطابق األول لتبلغ
البريد املذكور جتاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوم ًا من تاريخ نشر هذا
االع�لام ،واال يعتبر التبليغ حاص ً
ال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علم ًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني:
http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف
اسم املكلف
شركة سي انفست ش م ل اوف
شور
نبيل فريد جان
رمزي فوزي حالوي
هشام محمود حلمي
شركة اضافي فاليو بارتنرز
شمل
امني جرجي رباحية
حسام الدين عصام العانوتي
سامي جرجس عطا الله
هاسميك ساتينك سركيس
كوندجيان
ماركو الياس سيدة
شركة الوفرة للمشاريع
السياحية ش.م.ل
رافي بيبلوس اطاميان
شركة سولتريد ش.م.م
شركة غاتواي ش.م.ل اوف شور
شركة املشرق انيرجي اوف
شور ش.م.ل
عبد طحان العقارية ش.م.ل
شركة ديلز اوف شور ش.م.ل
شركة ياسمني العقارية ش.م.م
ميد كاي اند كاي
انترناشيونال ش م ل
شركة وين وين ش م ل اوف شور
ان.جي.اي.ش.م.ل (اوف شور)
نصار غروب انترناشونال
الشركة العراقية اجلزائرية للطاقة
الكهربائية ش.م.ل اوف شور
عبد الله رمضان عيتاني
نقوال ايليا عقل
سمير عبد القادر كريدية
كرمي روجي جنار
نبيل روجي جنار
ليبجيم ش م ل اوف شور
سمارت ديل رنت اي كار ش م م
خضر عبد الرحمن ميوت
ريتا الياس عيد
لني محمد زيدان
شركة الورق ومواد الطباعة
ش.م.ل .بابكو
محمد حسني سويد
زهراء دياال احمد وسام عز الدين
واصف احمد وسام عز الدين
مرمي منال احمد وسام عز الدين
جوزيف فؤاد رحمه
انطوان فيكتور فرنيني
اميل فيكتور فرنيني
جرجي معروف بجورج اميل
فرنيني
همبارسوم قره بت يسايان
اكرم ميشال احللبي
حسني سليمان سليمان
شركة عطية للمحاسبات
فايزة يوسف بيضون
محمد باسيل عبد املجيد الرباط

تاريخ الزيارة
رقم املكلف رقم البريد املضمون
الثانية
تاريخ الزيارة
تاريخ اللصق
رقم املكلف رقم البريد املضمون
الثانية
تاريخ اللصق

2021/6/25 2021/5/31 RR210501452LB 2529079
2021/6/26 2021/6/3 RR210502095LB 1232094
2021/6/25 2021/6/16 RR210502719LB 79932
2021/6/25 2021/6/16 RR210502722LB 79939
2021/6/25 2021/6/14 RR210502824LB 2377960
2021/6/24 2021/5/4 RR210488773LB 238738
2021/6/24 2021/5/5 RR210485542LB 1225940
2021/6/25 2021/5/10 RR210485539LB 246109
2021/6/24 2021/5/10 RR210500085LB 267332
2021/6/24 2021/5/10 RR210500077LB 307195
1476

2021/6/24 2021/4/29 RR210487044LB

2021/6/25 2021/5/4 RR210487720LB 131771
2021/6/24 2021/4/29 RR210487092LB 196773
2021/6/25 2021/5/4 RR210487035LB 308124
2021/5/5 RR210487781LB 663093

2021/6/25

2021/5/4 RR210483396LB 832920
2021/5/4 RR210487795LB 1262521
2021/5/5 RR210484808LB 1721346

2021/6/25
2021/6/24
2021/6/25

2021/5/5 RR210484811LB 1921184

2021/6/28

2021/5/4 RR210484771LB 2672247

2021/6/25

2021/7/1 2021/5/31 RR210487733LB 1444883
2021/6/30 2021/5/27 RR210489779LB 1297162
2021/6/25 2021/6/1 RR210501642LB 48261
2021/6/25 2021/5/31 RR210501673LB 108461
2021/6/25 2021/6/1 RR210501687LB 136245
2021/6/30 2021/6/2 RR210501333LB 137228
2021/6/30 2021/6/2 RR210501320LB 137241
2021/6/30 2021/5/31 RR210494558LB 2453590
2021/6/25 2021/6/1 RR210502121LB 3331808
2021/6/28 2021/6/7 RR210501656LB 2016713
2021/7/1 2021/6/9 RR210501545LB 369169
2021/6/24 2021/6/16 RR210502736LB 1892537
2467

2021/5/5 RR210489031LB

53013
53471
53638
53645
65473
65482
65484

2021/6/25 2021/4/29 RR210486185LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210483294LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210483303LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210483285LB
2021/6/26 2021/5/4 RR210488800LB
2021/6/26 2021/5/4 RR210488875LB
2021/6/24 2021/5/4 RR210488835LB

65488

2021/6/24

2021/5/4 RR210486857LB

2021/6/25

2021/6/25 2021/5/4 RR210498855LB 65862
2021/6/24 2021/4/29 RR209830014LB 66458
2021/6/24 2021/5/5 RR210487146LB 86311
2021/6/24 2021/5/5 RR210484136LB 96113
2021/6/24 2021/5/4 RR210483351LB 138686
2021/6/24 2021/5/5 RR210489306LB 142177

2021/5/5 RR210487185LB 174425

2021/6/25

2021/5/4 RR210485233LB 204342

2021/6/24

ماجدة شيخ محمد داالتي
شركة لطفي فاضل الزين
القابضة ش.م.ل
209538
علي حسني طعان
223946
سمير اميل ابو سمره
عصام محمد سليم غالييني 224942
237383
محمد ابراهيم حجال
237386
رشيد ابراهيم حجال
388039
مصطفى فطني مدني
عماد الدين عبد القادر احملمصاني 477871
غادة محمد تيسير الصفدي 737366
1911622
حسن احمد برده
1945983
األشرفية  16ش م ل
2050204
شركة بوليالندز ش م م
3311745
شلسي جورج سعد
72273
سليم خليل ماجد
84888
ارمان فتح الله ارقش
96565
فؤاد عبد الرحيم حرب
124405
جوني رياض عبود
سعد الدين احمد عبد الهادي 125598
180921
عامر زكي سليمان حيدر
543316
نبيل محمد كمون
1108229
علي ابراهيم صفا
1116472
ليلى سعد قازان
نور الدولية للخدمات والتجارة
1179616
ش.م.م -نيستكو ش.م.م
1189040
حسان عبد الرحيم حرب
1262355
مياده ربيع اخلطيب
روف توب برودكشن ش.م.م 1312013
2483705
محمد يحي االغا كسباه
2483710
كمال يحي االغا كسباه
3081127
زكريا يحي االغا كسباه
145871
رميون ادوار يزبك
491876
مجد عصام نحالوي
3444406
اسعاف عبد القادر بنات
124146
مطبعة الوعد
جويس ميشال احلكيم رحمه 731290
1315999
شحاذي بولس السكاف
134200
مي عارف زيتون
1657898
رمزي اميل صاحله
658574
زهير محي الدين وهبة
1150986
SAT LINK S.A.R.L
2926190
ياسمني زهير وهبة
ترست جنرال ترايدنغ ش م م 2958256
ماري فرنس مارسيل اميبرت
3229124
دوتش
3229126
جان جاك موريس دوتش
شركة الفيصل غروب ش م م 3553125
58632
سعاد محمود شاتيال
71438
سامي اميل مخيبر
شركة جي اف اي سي
754472
انشورنس غروب ش.م.م
شركة صوفيز شويس ش م ل 1920934
جي اف اس ت.ب(.شركة جالل
2492881
فرشوخ واوالده)
2785272
محمد زهير بهلوان
2928235
ار .ام .ام غلوبال ش م م
3327446
اي مديك ش.م.م
كريستني آن كارول انطوان
788078
حكيم يزبك
نوال عبد النبي شرف الدين الزين 545520
2984666
اوميه ماهر بيضون
شركة كونداس انترناشونال
2808
ش.م.ل.
4483
تارجت ترافل ش.م.م
شركة عبد الله للتجارة
6777
والصناعة ش.م.م
15491
خالد احمد سوبرة
35460
حسني عطالله دكروب
كونستراكشن اند اندستريال
64348
سبالي
65222
فادي احمد عنتر
66886
حنا جرجس السكاف
شركة مركز الصوت والصورة
67751
ش.م.م
69544
ماهر رفيق مروش
املستثمرون املتحدون هولدنغ
80481
ش.م.ل (قابضة)
82737
غسان حسني دمشق
87977
فوزي مصطفى بيدس
90177
حبيب حنا حوا
94594
C. R. K
94595
رشيد محمد خليل
94596
كاملة حسن شميساني
96538
محمد علي حسني مكتبي
شركة تسرا للتجارة العامة 101347
135577
متري حليم قربان
162721
اللبنانية البحرية ش.م.م
168857
نبيل محمد علي مكتبي
بروفايننس ش.م.ل
209359
PROFINANCE S.A.L
222537
جوانا محمود شاتيال
230533
مي سعيد عسيران
238917
حكمت نصري الدكاش
شركة الرميلة لالمناء العقاري
294655
ش.م.ل.
بانيلز اند بروفايلز ش.م.م
301087
Panels & Profiles sarl.
323288
نزير امني التنير
412911
نبيل جبرائيل بازرجي
485081
وليد محمد شحاده
غرين دوت  Green dotش.م.م 1061135
1074743
باربو ش.م.م
1150986
SAT LINK S.A.R.L
شركة سيف هوم تكنولوجي
1259505
ل.ل.سي.ش.م.م
1378171
الباريال ارجنتينا ش.م.م
الغرير لألستثمار (ذ.م.م) فرع
1454867
لشركة اجنبية ش.م.م
بيلد تك ش.م.ل مقاولون
1653154
عامون وادارة بناء
شركة اوه !هابي دايز ش.م.م 1809306
1874162
اي عجه غروب ش م ل
1965656
ابناء عزيز فارس ش.م.م
شركة ساري اخلازن للهندسة
1968420
والتصميم ش.م.ل
2032364
 3ف م ت م ش.ل
2064763
فوتو كادو ش م م
2113793
حسان علي صفا
ديكو بالن انترناشونال ش.م.م 2201448
اوف روود لتاجير السيارات ش م م 2228200
2255197
رابيكا انطوان صدقه
2411798 AMIR PRINTS SARL
2487490
مون اند ستارز ش.م.م
2550278
ام.او.اف.هولدنغ ش.م.ل
2590810
احلفار وشركاه ش.م.م
2728624
 CAFFEINEش.م.م
2730821
ويدو عنك ش.م.ل
2748471
لي ديليس بيلج ش م ل
2785215
kobe for catering
2825026
مالك محسن حيدر
2826475
محمد يحي خيوه
 ARAB SMART BAGش.م.م 2858438
2871356
سبيسياليكا(تضامن)
2914925
بوسيدن ش.م.م
ورثة حمدي مصطفى سلطان 2988597

2021/5/5 RR210487203LB
2021/5/4 RR210498546LB
2021/5/4 RR210498890LB
2021/5/4 RR210485383LB
2021/5/4 RR210485321LB
2021/4/29 RR210499802LB
2021/5/4 RR210484198LB
2021/5/5 RR210499175LB
2021/5/4 RR210498807LB
2021/5/5 RR210489059LB
2021/5/4 RR210489028LB
2021/5/5 RR210278032LB
2021/5/11 RR210500324LB
2021/5/6 RR210498532LB
2021/5/10 RR210500298LB
2021/5/10 RR210500103LB
2021/5/7 RR210485295LB
2021/5/6 RR210484105LB
2021/5/6 RR210499515LB
2021/5/10 RR210500165LB
2021/5/10 RR210499348LB

2021/6/24
2021/6/24
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/24
2021/6/25
2021/6/28
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/24
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/24
2021/6/29
2021/6/25
2021/6/29
2021/6/25
2021/6/25

2021/5/7 RR210500369LB

2021/6/25

2021/5/11 RR210500307LB
2021/5/12 RR210500117LB
2021/5/10 RR210500505LB
2021/5/10 RR210277933LB
2021/5/10 RR210277964LB
2021/5/10 RR210277947LB
2021/5/17 RR210500868LB
2021/5/18 RR210489283LB
2021/5/17 RR210500899LB
2021/5/21 RR210501262LB
2021/5/21 RR210488929LB
2021/5/24 RR210501259LB
2021/6/4 RR210501700LB
2021/6/4 RR209832514LB
2021/6/11 RR210502435LB
2021/6/7 RR210502325LB
2021/6/11 RR210502427LB
2021/6/16 RR210502807LB

2021/6/25
2021/6/24
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/24
2021/6/28
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/25
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/25
2021/6/24
2021/6/25
2021/6/24
2021/6/25

2021/6/24 2021/6/14 RR210503135LB
2021/6/24 2021/6/14 RR210503127LB
2021/6/24 2021/6/15 RR210502458LB
2021/6/28 2021/5/6 RR210484958LB
2021/6/25 2021/5/6 RR210487234LB
2021/5/5 RR210485661LB

2021/6/25

2021/5/5 RR210488552LB

2021/6/25

2021/5/6 RR210485701LB

2021/6/24

2021/6/25 2021/5/6 RR210486070LB
2021/6/25 2021/5/7 RR210488521LB
2021/6/25 2021/5/11 RR210499935LB
2021/6/24 2021/5/20 RR210486596LB
2021/6/25 2021/5/28 RR210501506LB
2021/6/25 2021/6/16 RR210502550LB
2021/5/5 RR210487265LB

2021/6/24

2021/5/5 RR210487866LB

2021/6/24

2021/5/4 RR210486123LB

2021/6/25

2021/5/4 RR210484184LB
2021/5/5 RR210488209LB

2021/6/25
2021/6/25

2021/6/24 2021/4/28 RR210488756LB
2021/5/5 RR210488345LB
2021/5/5 RR210485732LB

2021/6/28
2021/6/29

2021/5/5 RR210488760LB

2021/6/24

2021/5/5 RR210486145LB

2021/6/25

2021/6/24 2021/4/29 RR210488711LB
2021/6/25 2021/5/5 RR210488362LB
2021/6/24 2021/5/5 RR210488075LB
2021/6/24 2021/5/5 RR210484175LB
2021/6/24 2021/5/5 RR210486154LB
2021/6/24 2021/5/5 RR210486168LB
2021/6/24 2021/5/5 RR210486171LB
2021/6/25 2021/5/5 RR210486653LB
2021/6/25 2021/5/5 RR210485865LB
2021/6/24 2021/5/4 RR210488036LB
2021/6/25 2021/4/29 RR210484989LB
2021/6/24 2021/5/5 RR210486640LB
2021/6/25 2021/4/29 RR210486830LB
2021/5/5 RR210484737LB
2021/5/5 RR210487999LB
2021/5/4 RR210488265LB

2021/6/25
2021/6/24
2021/6/24

2021/5/4 RR210487897LB

2021/6/24

2021/5/4 RR210485794LB

2021/6/25

2021/6/24 2021/5/4 RR210483515LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210488098LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210487852LB
2021/6/24 2021/5/5 RR210486605LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210486675LB
2021/6/26 2021/4/29 RR210485940LB
2021/5/4 RR210488433LB

2021/6/25

2021/5/4 RR210488291LB

2021/6/25

2021/5/4 RR210487985LB

2021/6/25

2021/5/5 RR210487248LB

2021/6/25

2021/5/4 RR210485896LB
2021/5/4 RR210486707LB
2021/5/4 RR210488314LB

2021/6/24
2021/6/25
2021/6/24

2021/5/4 RR210486579LB

2021/6/25

2021/6/25 2021/5/4 RR210488022LB
2021/6/24 2021/5/4 RR210486110LB
2021/6/24 2021/5/4 RR210485600LB
2021/6/28 2021/5/5 RR210486772LB
2021/7/1 2021/5/5 RR210488455LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210486755LB
2021/6/24 2021/5/5 RR210488447LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210486809LB
2021/6/24 2021/5/4 RR210488380LB
2021/6/25 2021/4/29 RR210488416LB
2021/6/25 2021/5/5 RR210485763LB
2021/6/24 2021/5/4 RR210488226LB
2021/6/24 2021/5/4 RR210485922LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210488420LB
2021/6/24 2021/5/4 RR210485627LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210488376LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210488739LB
2021/6/24 2021/5/4 RR210488053LB
2021/6/25 2021/5/4 RR210488535LB
2021/6/24 2021/5/5 RR210486083LB

تبدأ مدة االعتراض احملددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات/لؤي احلاج شحادة
(التكليف )623
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االنفجار».
وقال :عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاة لسماع إفادته ،فال
عذر ألحد أن مينح نفسه أي حصانة.

عهد ال�شعارات وخيبات الأمل

وحضرت في كلمة عون مسألة احلكومة وجاء فيها :اعرف ان انتظاركم
ط��ال حلكومة ج��دي��دة ،وال��ي��وم لدينا فرصة ل��ذل��ك ،م��ع تكليف رئيس جديد
لتشكيلها ،وكم كنت امتنى ان تصدر مراسيم التشكيل في اسرع وقت ممكن،
لكني اعاهدكم أني سأسعى ،يد ًا بيد مع الرئيس املكلف ،ووفق ًا ملقتضيات
الدستور ،إل��ى تذليل كل العراقيل في وج��ه تشكيل حكومة انقاذية قادرة
بخبرات اعضائها وكفاءاتهم ونزاهتهم ان تنفذ برنامج االصالحات املطلوبة
واملعروفة.

ل��ن اذه���ب ب��ع��ي��د ًا ف��ي احل��دي��ث ع��ن النكسات السياسية واالزم���ات
االقتصادية واملالية التي تسببت بها سياسات العهد وجميع احلكومات
التي شكلها ،حيث حلت في داخلها املناكفة والتعطيل ب��دل التوافق
واالنسجام وصناعة القرار الفاعل واملثمر .وأن��ي أج��د نفسي ملزم ًا
بالتركيز على التعطيل واملناكفة التي فرضت نفسها على تشكيل
ُ
تخل اي من جلساته
احلكومات ،وعلى عمل مجلس ال��وزراء ،والذي لم
من املؤامرات الكيدية ،واملناورات املكشوفة خلدمة اهداف العهد والتيار
السياسي التابع له ،من السيطرة على قطاع الكهرباء وتبذير مئات
ماليني ال بل مليارات ال���دوالرات دون ج��دوى تذكر .ولم يعد س��ر ًا على
جميع اللبنانيني بأن قطاع الكهرباء وسوء إدارته في عهدة وزراء التيار
يتحمل  46مليار دوالر من الدين العام ،والذي بلغ عند انطالق االنتفاضة
في  17تشرين اول  2019ما يقارب  85مليار دوالر .إني هنا اذكر بسوء
اداء وزراء الطاقة التي هيمن عليها جبران باسيل منذ عام  2007إلى
االن ،إن كانت تنفع الذكرى بعد «خراب البصرة» وافالس البلد وتفكك
مؤسسات الدولة في زمن «العهد القوي».
شكّ ل العهد ثالث حكومات خالل خمس سنوات ،ولم تكن اي منها
منتجة ،وذلك بسبب اخلالفات والتناقضات التي كانت تنشب داخلها،
او بسبب خالف االجندات بني مكوناتها باالضافة إلى عدم توافر الثقة
والنوايا احلسنة بني الرئيسني وتياره من جهة وبقية املكونات املشاركة
في احلكومة ،هذا باالضافة إلى غرق كل احلكومات مع كل مكوناتها
السياسية في بحر من الفساد ،حيث جرى تقاسم الدولة ،سواء جلهة
تناتش السلطة والنفوذ او جلهة السطو على املال العام .وكانت حكومة
حسان دياب األسوأ بني احلكومات الثالث ،بعد أن تشكلت من مجموعة
من هواة السياسة ،الذين دفعت بهم قوى  8آذار بقيادة حزب الله إلى
مواقع السلطة .وأثبتت هذه احلكومة انها لم تكن جديرة بالثقة ،بعدما
فشلت في حتقيق اي خطوة اصالحية ،ال بل ادى سوء ادائها إلى مزيد
من التدهور السياسي واالداري واملالي واالمني .وه��ذا االم��ر قد ادى
إلى حتلل جميع مؤسسات الدولة ،باستثناء مؤسسة اجليش وبعض
االجهزة االمنية .وش��اء س��وء طالع احلكومة والعهد ان يتفجر عنبر
نيترات االمونيوم في  4آب فاستقالت احلكومة حتت ضغط الشارع
وه��ول نتائج اجلرمية الكبرى التي اصابت بيروت اصابة بالغة في
االرواح والعمران.
منذ استقالة حكومة دياب في  10آب  ،2020وبعد مرور سنة لم ينجح
العهد في تشكيل حكومة بديلة ،بعد تكليف ثالث شخصيات ،فاعتذر
اثنان منهم ،ويبدو ان الثالث بات على طريق االستقالة بعدما شعر بأن
شروط سيد العهد جتعل مهمته صعبة للغاية ،وهذا ما اشار اليه في
تصريحه االخير من القصر اجلمهوري ،حيث اعتبر بأن التكليف لن
يطول او يستمر ،طالب ًا ان يفهم املضمون الفعلي لتصريحه شريكه في
التشكيل اي رئيس اجلمهورية.
في الواقع السياسي الراهن يبدو بأن عهد عون بات يقف على مفترق
خطير ،فإما ان يسهل مهمة الرئيس جنيب ميقاتي ويقبل بطروحاته
املرنة من اجل تشكيل حكومة ،قادرة على فتح حوار جديد مع صندوق
النقد الدولي ،ومحاكاة اصدقاء لبنان الذين اجتمعوا امس في ندوة
افتراضية ،مببادرة من الرئيس الفرنسي ،وذل��ك بغية احلصول على
بضعة مليارات من القروض واملساعدات ،باتت ضرورية لتخفيف اعباء
االزمة االقتصادية واملعيشية والتي ميكن ان حتول دون حصول مجاعة
باالضافة إل��ى انقطاع الكهرباء وش��ح احمل��روق��ات وال���دواء ،وف��ي ظل
استمرار تدهور قيمة النقد الوطني ،دون وجود اي سقف لهذا االنهيار
العام.
اذا استمر العهد وتياره السياسي في تعطيل جهود الرئيس ميقاتي
فان العهد مرشح لالستمرار إلى نهايته في خريف  2022مع حكومة
مستقيلة ،مع كل املخاطر التي ميكن ان تلف استحقاق االنتخابات
النيابية والبلدية ،وبالتالي تعطيل جميع الفرص الدستورية النتخاب
رئيس جديد للبالد .ال عجب اذا حدث ذلك مجدد ًا في نهاية عهد العماد
عون ،وذلك قياس ًا على اخليارات املستحيلة التي سبق له ان فرضها
على لبنان اثناء حكومته املؤقتة وفي مطلع جمهورية الطائف ،والتي
تكررت في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان ،حيث ادى متترسه وراء
فائض قوة حزب الله إلى فراغ سدة الرئاسة لفترة سنتني ونصف.
في يوم الذكرى االولى النفجار املرفأ ،وفي ظل اجواء احلزن والغضب
التي يشعر بها اللبنانيون ،يبدو ان الرئيس عون ممعن في خياراته
التي يشعر بها اللبنانيون ،يبدو بأن الرئيس عون ممعن في خياراته
لتعطيل كل ما تب َّقى من الدولة ،ولتبديد امل الناس في احلياة.

احلكومة التي طال انتظارها

نوايا التأليف

أما في الوقائع ،فقد الحظت مص��ادر متابعة لعملية تشكيل احلكومة
اجلديدة ،خلو جدول نشاطات الرئيس عون باالمس من املواعيد واللقاءات
املعتادة ،باستثناء الكلمة التي ألقاها مساء مبناسبة الذكرى االولى النفجار
مرفأ بيروت ،خالفا ملا نقله عنه الرئيس املكلف جنيب ميقاتي اول امس،
بتعذر اللقاء بينهما امس الثالثاء ملتابعة املشاورات بينهما لتسريع عملية
التشكيل ،بسبب هذه االنشغاالت غير امللحوظة .من ناحية ثانية ما يزال
الكالم الذي اعلنه ميقاتي عقب لقائه االخير مع عون يتفاعل سلبا في الوسط
السياسي ،على خلفية االج��واء التشاؤمية التي ع ّبر عنها امام الصحفيني
واالستياء الظاهري الذي غ ّلف اجاباته على أسئلتهم .وبرغم انتفاء ردود
الفعل من الوسط السياسي على نتائج االجتماع االخير بني عون وميقاتي،
بانتظار ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن امل��ش��اورات بينهما غ���دا ،اال ان معظم الوسط
السياسي ،يعتبر ان رئيس اجلمهورية ،ليس جديا وال متعاونا مع الرئيس
��روج لها،
املكلف ،لتسريع تشكيل احلكومة ،برغم االج��واء االيجابية التي ي ّ
وهو ما عكسه بتأجيل واطالة امد املشاورات ،السباب غير مقنعة ،ما يعني
عدم وجود نوايا حقيقة لتشكيل احلكومة حتى الساعة ،في حني ان ما نقله
مقربون من الرئيس املكلف جنيب ميقاتي وقوله لهم «ما ماشي احلال» ،ابلغ
تعبير عما وصلت اليه مهمته بتشكيل احلكومة اجلديدة.
وقالت مصادر متابعة ملسار تشكيل احلكومة اجلديدة لصحيفة اللواء أن
موضوع املداورة في احلقائب الوزارية ال يزال موضع أخذ ورد وأشارت إلى
أنه ال ميكن تكريس معادالت جديدة وخلق واقع غير دستوري موضحة ان
طرح مسألة اعتماد املداورة الشاملة في توزيع احلقائب الوزارية ال يستجيب
للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع االطراف فحسب  ،بل كذلك يهدف
الى عدم تكريس اع��راف جديدة مخالفة للدستور جلهة تخصيص حقائب
وزارية الى طوائف محددة وحجبها عن طوائف اخرى ما يحدث متييزا بني
الطوائف اللبنانية من جهة ويخالف مبدأ املساواة بني اللبنانيني ويجعل
طوائف معينة حتتكر وزارات محددة ومتنعها عن طوائف اخرى  ،ما يؤثر
سلبا على امليثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم  .وش��ددت هذه
املصادر على ان وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف لم
تلحظ حصرية في توزيع احلقائب ال��وزاري��ة على الطوائف بدليل انه منذ
البدء بتطبيق اتفاق الطائف توزعت كل الطوائف على الوزارات كافة السيما
منها الوزارات السيادية التي لم تكن حكرا على طائفة محددة ،وان ما حصل
خالل السنوات االخيرة من تخصيص حقيبة وزارية او اكثر لطائفة محددة
او طائفتني ،احدث حاالت تتناقض ومبدأ التوازن الوطني الذي اختل وس ًّبب
خالفات سياسية اعاقت في ح��االت كثيرة عمليات تشكيل احلكومات وفي
احسن االح��وال تأخيرها  ،وم��ن غير اجلائز ان يستمر ه��ذا اخللل .ودعت
املصادر ال��ى العودة ال��ى مبدأ امل���داورة في توزيع احلقائب ال��وزاري��ة كافة
احقاقا للعدالة واملساوة بني اللبنانيني وحفاظا على الشراكة الوطنية التي
هي عماد الوحدة والعيش املشترك ،ما يسهل عملية تشكيل احلكومة العتيدة
ملواجهة الظروف الدقيقة التي مير بها الوطن .وأع��ادت التأكيد أن العودة
إلى املبادرة الفرنسية تشكل احلل كاشفة أنه في الصيغة األولى التي قدمها
الرئيس احلريري تضمنت أسناد حقيبة اخلارجية إل��ى درزي والداخلية
ألرثوذكسي وال��دف��اع ألرم��ن��ي .ولفتت إل��ى أن امل���داورة من شأنها أن تشكل
مخرجا لتحقيق العدالة .

طرح املداورة

وذك��رت مصادر متابعة إلتصاالت تشكيل احلكومة لـ «ال��ل��واء» ان هناك
مقترحات يتم التداول بها للخروج من ازمة تشكيل احلكومة ،تقوم إحداها
على العودة الى جوهر وروح املبادرة الفرنسية التي تدعو في احد بنودها
الى اعتماد امل��داورة الشاملة في توزيع احلقائب.بعدما فشلت فكرة تبادل
حقيبتي الداخلية والعدل بني السنة واملسيحيني.
واوضحت املصادر ان متسك بعض االطراف بحقائب وزارية محددة من
دون اخرى كاملال والداخلية ،يتناقض مع املبادرة الفرنسية التي اتفق عليها
جميع االطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون  ،مشيرة
الى ان جتاهل مسألة امل��داورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل احلكومة
ما يسبب في تأخير والدتها  .من هذا املنطلق يطلب عون ان تكون حقيبة
الداخلية من حصة املسيحيني هذه املرة وال يتمسك بحقيبة العدل معها التي
ميكن ان تذهب للس ّنة ،طاملا ان ارك��ان السنة والشيعة متمسكون ٌّ
كل منهم
بحقيبة سيادية ال يتنازل عنها.
واشارت املصادر إلى أن الصيغة االولى للتشكيلة احلكومية التي قدمها
الرئيس سعد احل��ري��ري للرئيس ميشال ع��ون اعتمدت مبدأ امل����داورة في
احلقائب ما عدا حقيبة املالية  ،فأعطى وزارة اخلارجية لدرزي  ،والداخلية
للروم االرثوذكس ،واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع  ،اضافة الى تغيير في وزارات
اخرى  .اال ان االمر تغير في الصيغة االخيرة للحكومة التي قدمها للرئيس
عون قبل ان يعتذر.
ويتح ّدث األمني العام حلزب الله الس ّيد حسن نصرال ّله السبت املُقبل ،في
الساعة الثامنة والنصف مسا ًء مبناسبة ذكرى االنتصار في حرب متوز حيث
يحدد مواقف احلزب من مجمل القضايا.
وفي االنتظار ،زار عضوا «كتلة الوسط املستقل» النائبان نقوال نحاس
وعلي درويش البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في
الدميان .وقال نحاس على االثر :بتكليف من دولة الرئيس جنيب ميقاتي ،قمنا
بزيارة البطريرك الراعي واطلعناه على االجواء السائدة في عملية التأليف
احلكومي ،واطلعنا على ارائه ،ومتنينا ان يستمر التواصل من اجل الوصول
الى الغاية التي نريدها جميع ًا.
اض��اف :البطريرك مهتم جدا بأن تبصر احلكومة النور سريعا من اجل
الوطن والناس والبلد ،وباذن الله فان التواصل سيستمر واالمور مرهونة
باوقاتها ،واملهم ،كما يقول غبطته ،ان نتعلم من عبر املاضي ،ونسعى للبحث
في ازالة كل املعوقات ،ألن الوصول الى تشكيل حكومة أمر اساسي من اجل
مستقبل اللبنانيني واستمرار لبنان.

احياء الذكرى

و ُيحيي لبنان الرسمي والشعبي اليوم ذكرى مرور سنة على كارثة إنفجار
مرفأ بيروت التي لم تصل التحقيقات فيها بعد ال��ى نتائج نهائية ،فيما
مزيج احلزن والغضب يخيم على ذوي الضحايا واملتضررين الذين لم تصل
اليهم حقوقهم بعد ،سواء جلهة معرفة املسؤول عن كارثة مقتل وجرح افراد
عائالتهم او احلصول على التعويضات الكافية لترميم ما هدمته الكارثة.
وفيما اعلن لبنان الرسمي يوم  4آب يوم ًا وطني ًا وتقفل كل االدرات واملرافق
العامة واخلاصة ،يتحرك ذوو الضحايا ومجموعات من املجتمع املدني في
طول البالد وعرضها في مسيرات ووقفات واعتصامات طلب ًا لكشف احلقيقة
��وح��ت بعض املجموعات مبفاجأة
واملتسببني الفعليني بالكارثة.فيما ل ّ
السياسيني بتحركاتها.
وللمناسبة رأى الرئيس سعد احلريري ان املناسبة ليست منصة للمزايدات
واالستثمار السياسي .وقال للعدالة قاعدتان :جلنة حتقيق دولية تضع يدها
على امللف وساحة اجلرمية ،أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور
والقوانني وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصالحية واألحكام في
اجلرمية الواحدة.
احملكمة الدولية الجل لبنان كشفت احلقيقة بجرمية اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري وحددت هوية املجرم .ولكن اين احلقيقة بجرائم اغتيال كمال
جنبالط ورشيد كرامي ورينيه معوض وداني شمعون وايلي حبيقة واملفتي
حسن خالد وناظم القادري ومسجي السالم والتقوى؟
لكن النائب فيصل كرامي اصدر بيان ًا ذكره فيه ان املجلس العدلي اصدر
احكام ًا في قضية الرئيس كرامي.
ويجتمع تكتل اجلمهورية القوية قبل ظهر اليوم في معراب الصدار موقف
في مناسبة  4آب.

عقوبات وحتقيق دولي

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية باإلهمال
«جنائي ًا» وانتهاك احلق باحلياة بعدما أظهرت في حتقيق تقصير مسؤولني
سياسيني وأمنيني في متابعة قضية شحنة نيترات األمونيوم التي أدت إلى
وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام في العنبر رقم .12
وأوصت املنظمة بفرض عقوبات على املسؤولني وبإجراء األمم املتحدة
حتقيقا مستقال في الكارثة.
ووثقت املنظمة في تقرير مفصل من  126صفحة عرضته في مؤمتر صحافي
في بيروت أم��س ،األخطاء واإلغ��ف��االت التي ارتكبها موظفون ومسؤولون
سياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نيترات األمونيوم منذ وصولها إلى
املرفأ على منت سفينة روسوس في  2013وحتى وقوع االنفجار.
وقالت مديرة قسم األزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ملا فقيه
في بيان تلي خالل املؤمتر « ،تُظهر األدلة بشكل كاسح أن انفجار آب 2020
في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار املسؤولني اللبنانيني وتقصيرهم ،إذ لم
يب ّلغوا بدقة عن املخاطر التي تشكلها نيترات األمونيوم ،وخزّنوا املواد عن
سابق علم في ظروف غير آمنة ،وتقاعسوا عن حماية الناس».
وأوردت هيومن رايتس ووتش أن « األدلة تشير إلى أن العديد من املسؤولني
اللبنانيني كانوا ،على أقل تقدير ،مهملني جنائي ًا مبوجب القانون اللبناني في
تعاملهم مع الشحنة ،ما أوجد خطرا غير معقول على احلياة».
وأضافت «تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض املسؤولني احلكوميني توقعوا
وقبلوا ضمني ًا مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات األمونيوم في املرفأ»
 ،و» مبوجب القانون احمللي ،ميكن أن يرقى هذا الفعل إلى جرمية القتل قصد ًا
و /أو القتل بغير قصد».
وتابع التقرير « مبوجب القانون الدولي حلقوق اإلنسان ،فإن تقاعس الدولة
عن التحرك ملنع املخاطر املتوقعة على احلياة ينتهك احلق في احلياة».
وإن كانت وثائق عدة بينت مخاطر نيترات األمونيوم على السالمة العامة،
فشلت بعض املراسالت في توضيحها ،مكتفية باإلشارة إلى التأثير البيئي.
كما تُبني وثائق عدة تقصير جهات مختصة وإغفالها خطوات ضرورية كان

(تتمة املنشور ص)1

العميد الركن نزار عبد القادر

من املمكن اتخاذها لضمان سالمة املواد أو تدميرها.
ومت تخزين املواد إلى جانب مواد « قابلة لالشتعال أو متفجرة»  ،وفق ما
أظهر التحقيق.
واكتفت قيادة اجليش باإلبالغ عن عدم حاجتها لتلك املواد ،وإن كانت تقع
على عاتقها مسؤولية املوافقة على استيراد وتصدير وإع��ادة تصدير مادة
نيترات األمونيوم في حال كانت نسبة األزوت فيها تتجاوز  33,5في املئة ،كما
كان احلال في الشحنة املخزنة.
واتهمت املنظمة وزارت��ي املالية واألشغال العامة والنقل بـ» الفشل في
التواصل او إجراء التحقيق املالئم» في الشحنة ومخاطرها ،كما لم تتخذ « أي
من األجهزة األمنية العاملة في املرفأ خطوات مناسبة لضمان سالمة املواد أو
وضع خطة طوارئ أو إجراءات احترازية في حال اندالع حريق».
واعتبرت املنظمة أن جهاز أمن الدولة تأخر في إبالغ املسؤولني عن نتائج
حتقيقه ،مشيرة إلى أن إدارة اجلمارك كان بإمكانها التخلص من املواد لكنها
فشلت في اتخاذ اإلجراءات املناسبة.
ووجهت هيومن رايتس ووتش أصابع االتهام في تقريرها لكل من عون
ودي��اب ومدير ع��ام جهاز أم��ن الدولة طوني صليبا وقائد اجليش السابق
جان قهوجي ووزير املالية السابق علي حسن خليل ووزيري األشغال العامة
السابقني غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
واعتبرت أن هؤالء ،وغيرهم « ،فشلوا في اتخاذ اإلجراءات الالزمة حلماية
الناس».
واستعادت مجلة «لوبس» الفرنسية في مقال مشترك مع وكالة الصحافة
الفرنسية ،معلومات تتعلق بانفجار  4آب  ،2020الذي دمر احياء بأكملها
في بيروت ،اضافة الى  214شهيد ًا ،وأكثر من  6500جريح .وأش��ارت الى
العراقيل السياسية التي متنع التحقيق او الوصول الى احلقيقة.

 564364إصابة

صحي ًا ،اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1240
اصابة جديدة بفايروس كورونا ،في الساعات الـ 24املاضية مع تسجيل 5
حاالت وفاة ليرتفع العدد التراكمي الى  564364حالة مثبتة مخبري ًا منذ 21
شباط .2020

تقارير عن ا�ستيالء قوات تدعمها ايران
(تتمة املنشور ص)1

ونقل املوقع اإللكتروني ل��ل��وزارة عن سعيد خطيب زاده املتحدث باسم
اخلارجية قوله« :التقارير املتعلقة بحوادث أمنية متتالية تعرضت لها السفن
في اخلليج العربي وخليج ُعمان مثيرة للريبة».
وأض��اف املوقع أن خطيب زاده حذر من أي جهود خللق أج��واء مفبركة
ألغراض سياسية خاصة.
ويأتي احل��ادث بعد أي��ام من استهداف ناقلة إسرائيلية قبالة سواحل
ُعمان ،تتهم إسرائيل وأميركا إيران بتنفيذه باستخدام مسيرات.
وام��س وصلت ناقلة نفط ا إلى مرفأ الفجيرة اإلم��ارات��ي وسط استمرار
التصعيد الكالمي بني إسرائيل ودول غربية من جهة وإيران من جهة أخرى
إثر اتهام هذه األخيرة بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتيلني من أفراد
طاقم السفينة.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل حتشد حتركا
عامليا ضد إيران بعد هجوم على ناقلة تشغلها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة
ُعمان في األسبوع املاضي ،لكنه أض��اف أنها ق��ادرة على ال��رد مبفردها عند
الضرورة.
وصرح بينيت ،الذي وقف جنبا إلى جنب مع جنراالت اجليش أثناء جولة
على احل��دود الشمالية إلسرائيل مع سوريا ولبنان ،بأن إسرائيل تبادلت
معلومات مخابراتية مع الواليات املتحدة وبريطانيا وغيرهما تكشف عن
صلة إيران بالهجوم.

خادم احلرمني ال�شريفني يبعث ر�سالة
(تتمة املنشور ص)1

التاريخية بني اململكتني والقيادتني الشقيقتني.
وج��رى ،خالل اللقاء ،استعراض العالقات الثنائية وسبل تعزيزها في
املجاالت كافة ،والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بني البلدين الشقيقني،
حيال مختلف القضايا ذات االهتمام املشترك ،ومبا يحقق مصاحلهما ويخدم
القضايا العربية.
وقال وزير اخلارجية السعودي إنه يعتقد بأن إيران باتت أكثر جرأة وبأنها
تنتهج أساليب سلبية في أنحاء الشرق األوس��ط وتعرض املالحة البحرية
للخطر فضال عن تسليح احلوثيني والضلوع في املأزق السياسي في لبنان.
وأض��اف ال��وزي��ر ملركز أبحاث أميركي عبر اإلنترنت«:في جميع أنحاء
املنطقة ال تزال إيران تتصرف بجرأة أكثر» في إشارة إلى التقارير التي أفادت
ب��أن من املعتقد أن ق��وات مدعومة من إي��ران استولت على ناقلة نفط قبالة
ساحل اإلمارات.

األربعاء  4آب 2021م
املوافق  25ذو احلجة 1442هـ

�إ�سالمية

يف حوار حول واجب املواطن يف زمن الأزمات
مزوق :على العلماء رفع لواء احلق والثورة على كل فا�سد
حوار :منى توتنجي

ك ُثرت علينا في اآلونة األخيرة الفنت واالبتالءات ..لقد ابتالنا الله بطبقة حاكمة فاسدة حرقت
األخضر واليابس..
ابتالنا بطبقة مجرمة قتلت األبرياء ..بطبقة جشعة ..احتكرت الدواء واحلليب ..واحملروقات..
بطبقة لم تشعر باأللم وأوجاع النّاس ،ولم تنصت لصوت املريض واملوجوعني..
األزمات توالت واحدة تلو األخرى على املواطنني وال حيلة لهم إال التو ّكل على الله والصبر
على البالء ..فاألب لم يعد قادر ًا على شراء احتياجات أطفاله ..أو على دفع فاتورة اشتراك املولد
الكهربائي ..حتى كثرت األفكار لالنتحار والتخ ّلص من هذا البالء..
هنا يبرز دور العلماء في نشر الثقافة الدينية والشرعية وحث النّاس على الصبر وتوجيههم
على حسن اختيارهم ملسؤوليهم في املرة املقبلة..
كيف يتصرف املسلم في زمن الفنت واالبتالء؟ ..أي دور للعلماء في هذه األزم��ات من حيث
الدعوة والتوعية؟ ...كيف تستطيع األسرة بث روح الصبر والتح ّمل داخل املنزل؟...
أسئلة عديدة حملناها إلى رئيس دائرة الفتاوى في دار الفتوى الشيخ وسيم مزوق ،فكان هذا
احلوار..

{ ف��ي زم��ن ال��ف�تن واالب��ت�لاء كيف يتصرف
املسلم؟
 -يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز

{ا َّل ِذي َخ َل َق ا مْلَ ْو َت َو حْ َ
ال َيا َة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َم ًال}،

يخبرنا ربنا في هذه اآلية الكرمية ان الدنيا هي
دار ابتالء واختبار وامتحان وعند ن��زول البالء
يحصل التمحيص ب�ين ال��ن��اس ،ففي زم��ن الفنت
يظهر املؤمن العابد الصابر احملتسب ال��ذي إذا
اجعون»،
أصابته مصيبة قال « ِإ َّن��ا ِل ّل ِه َو ِإ َّن���ا ِإ َل� ْي� ِ�ه َر ِ
فقد قال ربنا سبحانه وتعالى { َو َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم ِب َش ْيءٍ

ال ْن ُف ِس َوال َّث َم َر ِ
ال ْم َو ِال َو أْ َ
وع َو َن ْق ٍص ِم َن أْ َ
ال ِ
ال ْو ِف َو جْ ُ
ِم َن خْ َ
ات
َو َب ِّش ِر َّ
الصا ِب ِر َين ا َّل ِذ َين ِإ َذا َأ َصا َب ْت ُه ْم ُم ِصي َب ٌة َقا ُلوا ِإ َّنا ِل َّل ِه َو ِإ َّنا
ِإ َل� ْي� ِه َر ِاج � ُع� َ
�ون} ،وامل��راد هنا باملصيبة ليس املوت

فحسب بل ذلك من املصائب ،واملصائب التي تنزل
بالعبد كثيرة منها :الفقر ،والغالء ،وتس ّلط األعداء
وتس ّلط سلطة فاسدة حتكم بالعباد والبالد ،كما
نعيش في لبنان ..حيث ُيعاني املواطن اللبناني
الكثير الكثير حيث ال يجد دواء وال محروقات
«بنزين وم���ازوت» ،ويعاني ارتفاع أسعار املواد
الغذائية حيث ال توجد رقابة من الدولة ألن املواد
الغذائية تبقى أسعارها مرتفعة ولو نزل الدوالر،
وكلنا نعلم ان الدواء جرى تخزينه في املستودعات
الفجار
من أجل االحتكار حيث ينتظر هؤالء التجار ّ
رفع الدعم حتى يخرجوا هذه األدوية إلى ال ّناس،
أو إذا دفعت اآلن بالدوالر يحضر الدواء ويصبح
بني يدي املواطن .في ظل كل هذه األزمات ،قد تأتي
أفكار ووساوس للناس منها االنتحار ،وقد جاءتنا
أكثر من حالة إلى دار الفتوى وإلى املسجد أناس
يستفتون من أجل االنتحار ويسألون ما مصير
املنتحر في ظل هذه األزمات الصعبة حيث ال ميلك
ثمن الطعام والشراب ،وليس لديه قدرة علی دفع
اشتراك الكهرباء ألصحاب املولدات وعنده أوالد
يؤمن لهم احلليب واحلفاضات،
ال يستطيع أن ّ
فجاءته هذه الفكرة بل هذا الوسواس أال وهو قتل
النفس.

{ ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا ذك����رت ،ك��ث��ي��ر م��ن النّاس
ينتظرون دور ًا من الدعاة ،فأي دور لهم في هذه
األزمات من حيث الدعوة والتوعية؟

 ه��ن��ا دور ال��ع��ل��م��اء واخل��ط��ب��اء واألئ���م���ة أنيص ّبروا ال ّناس وأن يع ّلقوا قلوبهم برب العباد،
فإن الله هو ال��رزّاق ذو القوة املتني ،فان الله هو
ال��ذي يشفي وه��و ال��ذي ي��رزق وه��و ال��ذي يعطي
وهو ال��ذي مي ُّد اإلنسان بالصحة والقوة ،وعلى
ّ
وجل
العلماء أن يتكلموا عن التوكل على الله ع ّز
وي��ذ ّك��رون��ه��م بحديث رس��ول الله « #ول��و انكم
تتوكلون على ال��ل��ه ح��ق ت��و ّك��ل��ه ل��رزق��ك��م مثل ما
ي��رزق الطير تغدو خماص ًا وتلوح بطانة» ،فمن

ويسألونك في الدين

«�شرعة ومنهاج ًا»

{ ي����ق����ول تعالى:

{ ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِم ُ
نك ْم ِش ْر َع ًة
َو ِم�� ْن� َ�ه��اج�� ًا} ،فما معنى

شرعة؟

�سليم الداعوق -
بريوت

 «ش��رع��ة» أي الطريقة،وال��ط��ري��ق امل��س��ت��ق��ي��م يقال
ل��ه ش��رع��ة وش��ري��ع��ة ،ولذلك
سميت الشريعة اإلسالمية
بذلك لوضوحها وظهورها
وظ����ه����ور م���ع���امل���ه���ا وط����رق
ال��س��ي��ر ف��ي��ه��ا ،فالشريعة
اإلس�لام��ي��ة واض��ح��ة املعالم
واألص����ول واألح���ك���ام ،فالله
سبحانه وتعالى ي��ق��ول في
اآلي���ة ان��ه ق��د جعل لكل نبي
من األنبياء شريعة واضحة
وط��ري��ق واض����ح يتبعه من
يسيرون على هذه الشريعة
حتى يصلوا ف��ي عباداتهم
إل��ى م��راد الله تعالى .والله
أعلم.

فتاوي شرعية بإشراف:
نخبة من العلماء

رزق الطير الله ،فكما رزق الله سبحانه وتعالى
الطير ي��رزق ال ّناس أجمعني ،وهنا دور العلماء
أن يتكلموا ب��احل��ق وأن ي��ث��وروا ب��وج��ه الطبقة
السياسية الفاسدة التي سرقت العباد والبالد
وأن ي��ق��ول��وا لهم ارح��ل��وا وت��وق��ف��وا ع��ن الفساد
واإلفساد في األرض ،فإن الله ال يحب املفسدين،
عليهم أن يقولوا لهم ارحلوا ألنهم لم يكونوا ولن
يكونوا على ق��در األم��ان��ة ،ألن امل��س��ؤول مؤمتن،
وق��د أع��ط��وا أكثر م��ن ف��رص��ة ،ف��ب��اءوا بالفشل بل
ظهر فسادهم أكثر حيث يبحثون عن مصاحلهم
الشخصية منها أكثر.
وأض���اف :علی العلماء إزاء ذل��ك أن ينشروا
ال��وع��ي ب�ين ال � ّن��اس ب��أن يقولوا لهم ان��ظ��روا ملن
ت��ص� ّ�وت��ون ف��ي االنتخابات وص��ور م��ن ترفعون،
وأي هتافات تقولون ألي زعيم ،هل هذا الزعيم أو
احلزب أو التيار الذي تناصرونه وتدافعون عنه
وتؤ ّيدونه هل يخاف الله؟ هل يحلم بالعدل؟ ..هل
همه أن يعالج األزمات والفنت التي نعيشها؟ هل
ّ
يؤمن ال��دواء والكهرباء وسائر مقومات
همه أن ّ
ّ
ال��ع��ي��ش؟ ..ألن امل���واط���ن س��ي��ح��اس��ب أي��ض � ًا كما
يحاسب املسؤول..
فأنت أيها املواطن انظر من حتب ومن تناصر
ألنك ستحشر معه ،قال رس��ول الله « #امل��رء مع
م��ن أح���ب» ،ففي ظ��ل ه��ذه األزم���ات التي نعيشها
توجد أزمة الفساد في الطبقة السياسية وتوجد
أزمة الفساد عند بعض املواطنني الذين ما زالوا
ي��داف��ع��ون ع��ن زعمائهم ال��ف��اس��دي��ن ،وم��ن فساد
ب��ع��ض ال��ش��ع��ب ال��ذي��ن يستغ ّلون ه���ذه األزم���ات
ويتبارون بها ،فعلى العلماء أن يح ّذروا ال ّناس
يخوفوهم من الله وأن يب ّينوا لهم األحكام
وأن
ّ
الشرعية فيما يتعلق باالحتكار والغش ،كلنا نرى
اليوم كيف يتم احتكار البنزين واملازوت حيث يتم
بيعه بالسوق السوداء بأسعار خيالية ،وأيض ًا
نرى كيف يتم بيع غالون البنزين وهو مغشوش
حيث يوضع فيه امل��اء ،فكم من الضحايا وقعوا
بني أيدي هؤالء الغشاشني ،فهذا املواطن املقطوع
من البنزين فوق الهم الذي كان فيه وفوق السعر
اخليالي الذي دفعه ثمن البنزين وإذا بالسيارة
ّ
تتعطل ،فليتقوا الله وي��ع��ودوا إل��ى الله ،وعلى
ك��ل عالم أن يضاعف جهده ف��ي دروس���ه وخطبه
لنشر الثقافة الدينية والشرعية ول��ي��ر ّك��ز على
األخ�ل�اق وعلى التراحم ب�ين العباد ،ألن الناس
إن لم يتراحموا فيما بينهم فإن الرحمة الربانية
قد ّ
تتأخر حتى يعود ال ّناس إلى الله ،فالراحمون
يرحمهم الله.

{ ماذا عن دور األسرة داخل املنزل في بث
روح الصبر والتح ّمل إزاء ما يحصل؟
 -أم��ا بالنسبة ل��دور األه��ل في األزم��ة ،فاآلباء

الشيخ وسيم مزوق

قمة
واألمهات هم القدوة ،فاألب عليه أن يكون في ّ
الصبر ،نعم أعلم كم ُيعاني األب من ضغوطات
م��ادي��ة ونفسية واج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��خ��رج من
ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��ر للعمل وف���ي ظ��ل ه���ذا الطقس
احلار وفي ظل تدهور العملة اللبنانية وفي ظل
ارتفاع األسعار وخاصة إذا طلب منه ولده شيئ ًا
ولم يستطع إحضاره بسبب الغالء ،نعم سيشعر
بضغوطات كبيرة ،ولكن بالرغم من كل هذه اآلالم
والضغوطات عليه أن يتح ّلى باحللم والصبر وأن
يطلب من الله أن يفرج عنه ما هو فيه ،وأن يقول
«اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خير ًا
منها» وأن يقول «اللهم ارف��ع عنا البالء والوباء
وال��غ�لاء وشماتة األع���داء» ،وأن يدخل إل��ى بيته
«تبسمك ف��ي وج��ه أخيك
مبتسم ًا ،فقد ق��ال #
ّ
التبسم في وجه الزوجة واألوالد؟
صدقة» فكيف
ّ
تبسم أيها األب ولو كنت في أزمات كبيرة ،فالله
ّ
ع ّز ّ
وجل هو الذي يفرج عنك وع ّنا ما نحن فيه ،نعم
أيها األب عليك أن تبث األمل والتفاؤل في نفسك
ِ
وأنت أيتها
وفي زوجتك وأوالدك ،إ ّياك أيها األب
األم أن تقوال ل�لأوالد اننا سنموت من اجل��وع ،أو
لم نستطع اخلروج من هذه األزمة ،أو لم أسجلكم
في العام القادم في املدرسة أو اجلامعة إذا استمر
الوضع هكذا..
وأض��اف :أيها اآلباء واألمهات احسنوا ظنكم
برب العباد وتوكلوا عليه فهو القادر على أن يب ّدل
حالنا إلى األحسن.
فكم م َّر لبنان احلبيب في أزمات وحروب وبإذن
الله تعالى خ��رج منها ووق��ف على قدميه ،ولكن
علينا أن نكون مع الله وأن نطلب من الله أن يزيل
عنا هذه احملن ،فقد قال ربنا { َو َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى آ َم ُنوا

الس َما ِء َو أْ َ
َوا َّت َق ْوا َل َف َت ْح َنا َع َل ْي ِه ْم َب َر َك ٍات ِم َن َّ
ال ْر ِض}.

{ م��ا ه��ي كلمتك األخ���ي���رة ال��ت��ي توجهها
للناس؟

 أق��ول للناس اتقوا الله حق تقاته ،واتركواال��ذن��وب وامل��ع��اص��ي واآلث����ام ،فمن أس��ب��اب نزول
البالء املجاهرة باملعاصي وم��ن أسباب ارتفاع
البالء التوبة واإلنابة إلى الله والعودة إليه ،ألننا
في ظل هذه األزمات نرى املرابني أصحاب األموال
يعطون ال � ّن��اس ق��روض � ًا رب��وي��ة مستغ ّلني أزمة
املصارف ،فهو يرابي مباله مباشرة ،ونرى أيض ًَا
لألسف النساء الكاسيات العاريات في الطرقات
وعلى الشواطئ البحرية واملسابح ،فبالله عليكم
كيف نريد أن يتغ ّير حالنا ونحن ال نغ ّير ما في
أنفسنا وال نتوب إل��ى الله وال نستغفره ،نسأل
الله أن يتوب علينا وأن يهدي شبابنا وشاباتنا
وأن يصرف عنا السلطة السياسية الفاسدة ،وأن
يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا شرارنا.

حلرم
و�صايا الأزهر يف الأ�شهر ا ُ
ن��ش��ر م���رك���ز األزه������ر ال��ع��امل��ي ل��ل��رص��د واإلف���ت���اء
اإللكتروني ،بعضا من األمور والطاعات التي ينبغي
على املسلم احلرص عليها خالل األشهر ُ
احلرم.
وأضاف مركز األزهر العاملي عبر صفحته الرسمية
على «فايسبوك» 5 ،أم��ور التي ينبغي على املسلم
فعلها ،وهي:
 -١اإلك��ث��ار م��ن العمل ال��ص��ال��ح ،واالج��ت��ه��اد في
الطاعات ،واملبادرة إليها واملواظبة عليها ليكون ذلك
داعي ًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

 -٢أن يغتن َم املؤمنُ العباد َة في هذه األشهر التي
فيها العديد من العبادات املوسمية كاحلج ،وصيام
يوم عرفة ،وصيام يوم عاشوراء.
 -٣أن يترك الظلم في هذه األشهر لعظم منزلتها
عند الله ،وخاصة ظلم اإلنسان لنفسه بحرمانها من
نفحات األيام الفاضلة ،وحتى يكُ َّف عن الظلم في باقي
الشهور.
 -٤اإلكثار من الصدقات.
 -٥اإلكثار من الصيام.
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ثقافة

مفاهيم ومعايري من عامل الكتابة (:)3
«الكالم» و«املَ ْو َ�س َق ُة» يف الكتابة

أطلق وزي��ر التربية والتعليم
ال���ع���ال���ي ف���ي ح��ك��وم��ة تصريف
األع����م����ال ط�����ارق امل����ج����ذوب في
مؤمتر صحافي ،اخلطة اخلمسية
لوزارة التربية والتعليم العالي،
مبشاركة مساعدة املديرة العامة
لـ»اليونسكو» ستيفانيا جيانيني
التي ت��زور لبنان مبناسبة مرور
سنة على انفجار مرفأ بيروت،
وتولي «اليونسكو» مهام تنسيق
املساعدات والدعم الدولي.
ولفت الوزير املجذوب الى أن
اخل��ط��ة «ت��وف��ر ف��رص��ا متساوية
جل��م��ي��ع األوالد امل��ق��ي��م�ين على
األراض��ي اللبنانية في الوصول
إل��ى التعليم النوعي  -امل��رن في
ال��ق��ط��اع�ين ال��رس��م��ي واخل����اص،
موضح ًا ان «للخطة ركائز ثالث:
أوال ،ال��ع��دال��ة ف��ي ت��وف��ي��ر فرص
التعلم ومنع أو احلد من التسرب
ل��ك��ل األوالد ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين وغير
اللبنانيني .ثانيا ،توفير التعليم
النوعي امل��رن .وأخيرا احلوكمة
وتقوية النظام اإلداري التربوي،
وق���د مت وض���ع اول���وي���ات تندرج
ضمنها األنشطة املترابطة التي
تضمن حسن التنفيذ .إن األمل
ال���ذي نعطيه ل�لأج��ي��ال وللوطن
بكل أركانه ،منطلق من مسؤولية
ال��وزارة في تولي القيادة ونعول
ع��ل��ى دع���م ال��ش��رك��اء ل��ك��ي تنجح
خ��ط��ت��ن��ا ال���ط���م���وح���ة ف����ي بلوغ
مراميها».
وأك���د رئ��ي��س امل��رك��ز التربوي
للبحوث واإلمن����اء ج���ورج نهرا

أن «التربية هي السبيل األقصر
واألجن�������ع ل��ت��ح��ق��ي��ق التنمية
ال��ش��ام��ل��ة وامل���س���ت���دام���ة ،وهي
أساس كل نهوض في املجتمع»،
مشدد ًا على أن «املركز التربوي
للبحوث واإلمن��اء يقوم مبهامه
ال��ت��ي ت��ص��ب ف��ي ت��أم�ين عناصر
ال��ت��ج��دد ال��ت��رب��وي ال��ت��ي نصت
عليها اخلطة «.
ثم عرض املدير العام للتربية
فادي يرق على الشاشة مضمون
اخل��ط��ة ،مشيرا إل��ى أنها «تلبي
م��ت��ط��ل��ب��ات أه��������داف التنمية
املستدامة وت��رف��ع نسبة وصول
ج���م���ي���ع األوالد امل���ق���ي���م�ي�ن في
لبنان إل��ى التعليم وتخفف من
التهميش ومن التمييز اجلندري،
وت��خ��ص��ص ح��ي��زا م��ن اإلهتمام
ل�����ذوي اإلح���ت���ي���اج���ات اخلاصة
وت��ق��وي قيم امل��واط��ن��ة .كما أنها
ت��رف��ع م��س��ت��وى ج����ودة التعليم
وتعزز مخرجاته ،مما يساهم في
الرأسمال البشري».
وب����ع����د ال������ع������رض ،حت���دث���ت
جيانيني فأكدت ان «هذه اخلطة
تعطي األمل ألنها محكمة وتتمتع
ب��ب��رن��ام��ج ت��ن��ف��ي��ذي وت��رك��ز على
نوعية التعليم وتعزيز املواطنة».
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ،ه���ن���أت ممثلة
«ال���ي���ون���ي���س���ف» ي����وك����ي موكو
ب��اخل��ط��ة وف���ن���دت مضمونها،
م���رك���زة ع��ل��ى «م��رح��ل��ة الروضة
واحلوكمة واحملاسبة والشمول
ل��ك��ل اجل��ن��س��ي��ات امل��ق��ي��م��ة على
األراضي اللبنانية» ،وحتدثت عن

«شمول اخلطة الشأن اإلجتماعي
للمتعلمني وع��ائ�لات��ه��م الفقيرة
واملهمشة».
وت��وال��ت اإلش����ادات م��ن البنك
الدولي ومن املمثلة املقيمة لألمم
املتحدة جناة رشدي ،والصناديق
الدولية واجلهات املانحة ،واكدت
امل��داخ�لات ان «املجتمع الدولي
ب��ات يعرف خطة لبنان الوطنية
وه���ي ط��ري��ق االرت���ق���اء باملوارد
البشرية التي يتميز بها لبنان،
وإن املجتمع الدولي يتطلع إلى
تأمني الدعم من خاللها».
وك����ان س��ب��ق إع��ل�ان اخلطة،
إج���ت���م���اع ف����ي م��ك��ت��ب ال���وزي���ر
ش��ارك��ت فيه جيانيني وفارينا
وال����دك����ت����ورة م���ي���س���ون شهاب
وفريق عمل مكتب «اليونسكو»
اإلقليمي ،حيث وض��ع املجذوب
وف��د اليونسكو ف��ي «احلاجات
املطلوبة لبدء ال��ع��ام الدراسي،
م��ن ل��وازم مدرسية وقرطاسية،
م��ش��ي��را إل���ى أن «األول���وي���ة هي
للتعليم احلضوري ،فيما اخلطة
ال��ب��دي��ل��ة ف��ي ح��ال ت��ط��ور الوباء
تكون بالتعليم امل��دم��ج» ،واشار
إل���ى «احل���اج���ات التكنولوجية
واإلجتماعية» ،وإل��ى «املدارس
ال��ص��ي��ف��ي��ة وض�������رورة تشجيع
املعلمني ودعمهم».
وأك���دت جيانيني «التحديات
الكبيرة وتأمني املتطلبات» الفتة
إلى «مساهمات املانحني والعمل
م���ن خ��ل�ال اخل���ط���ة ع��ل��ى توفير
املؤازرة والدعم».
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املكونات الفرد َّية للكتابة .والكلمة،
ال َك ِل َم ُة ،من أبرز
ِّ
ُ
ُ
والقول ،عبار ٌة عن أصوات
القول؛
عند أهل اللغة ،هي
متتابعة ملعنى م��ف��ه��وم .وال ب � َّد م��ن التَّمييز ،ههنا،
باعتبار ض��رورة حضور «املعنى املفهوم» ،بني ما هو
كلمة وما هو صوت .فبعض ال َّناس قد يخلط بني الكلمة
ِ
الكالم ُي َع َّب ُر عنه
بعادة أنَّ كثير ًا من
الصوتَ ،أخذ ًا
وبني َّ
ِ
بالصوت.
َّ
ني ُي َع ِّبر عن معنىُ ،ي ْع َت َب ُر
الصوت ح َ
واقع احلال ،إن َّ
وت عن معنى،
الص ُ
وت كالم ًا؛ وح َ
الص ُ
ني ال ُي َع ِّب ُر َّ
هذا َّ
ُّ
ٍ
صوت وال عالقة له بالكالم.
وت مج َّرد
الص ُ
يظل َّ
إنَّ الكلمة ،في هذا املنحى ،وفاق ما يذكره «محيط
احمليط» ،للمع ِّلم بطرس البستاني ،هي ما يُشيرِ إلى
وثمة من ي��رى أنَّ الكلمة هي املعنى
أم� ٍ�ر من األم���ورَّ .
�س؛ وه��و م��ا ي��ج��د ُه اإلن��س��انُ م��ن نفسه
ال��ق��ائ��م ب��ال� َّن��ف� ِ
إذا ما أم��ر غيره أو نها ُه أو أخبره أو استخبر منه.
يتأكَّد هذا الفهم للكلمة ،وض��رورة ارتباطها مبعنى،
وأساس َّية الكَشف عن هذا املعنى وإظهاره وتوصيله
َقبله ،أنَّ من مفاهيم اجل��ذر «ك ل م» ما يفيد
إل��ى ُم ْست ِ
اجل��رح وال� َّت��واص��ل .وال��ق��ول إنَّ فالن ًا من ال� َّن��اس َك َل َم
إنسان ًا آخ���ر ًا أو ح��ي��وان� ًا ،يفيد أنَّ ف�لان� ًا ه��ذا أحدث
واجلرح،
جرح ًا في جسد ذل��ك اإلنسان أو احل��ي��وان.
ُ
بح ِّد ذاتهٌ ،
إظهار لمِ ا هو
فعل يؤ ِّدي ،في ما يؤ ِّديه ،إلى
ٍ
موجو ٌد دون مستوى
سطح ما يجرحه .وهذا يعني أنَّ
ِ
َشف .و ُي ُ
ال َك ْل َم يقو ُد إلى الك ْ
قال ،من جهة أخرى ،إنَّ فالن ًا
هجر؛ وهذا يعني أنَّ هذين املُ َت َكالمِ َينْ ِ قد
وآخر تكاملا بعد ٍ
َ
تواصال بعد انقطاع؛ وهذا يفيد ،في ما يفيده ،أن في
َّواصل.
الكالم فائدة تشير إلى الت
َ
ال��ك��ل��م� ُة ،إذ ًا ،وج���و ٌد ي��ق��وم على أس��اس� َّي��ة حضور
املعنى ،أي حضور بناية مضمون َّية مع َّينة ،موضوع َّية
كانت أو ذات َّية ،حتتاج إظهار ًا لذاتها وبيان ًا لوجودها
كي ت ِ
َص َل من ُم ْر ِس ِلها إلى ُم ْس َت ْق ِب ِلها .وعادة ما تكون
ِ
�وات ح� ِ
ِ
رسومها الوسيلة األغلب
الهجاء أو
�روف
أص� ُ
األصوات
للتَّعبير عن هذه البناية املضمون َّية؛ فتكون
ُ
ِ
ِ
للكلمات امل َد َّو َنة.
للكلمات املنطوقة ،كما تكون ال ُّرسوم
اس ،في كثير من األحيان ،بني الكلمة وبني
َر َب َط ال َّن ُ
وسيلتها األغلب هذه؛ حتى بات وكأنَّ َّ
ٍ
ألصوات
جمع
كل ٍ
ِ
ٍ
اس،
أحرف َيعني ،في
رسوم
أو
قليل من ال َّن ِ
إدراك غير ٍ
ِ
ُ
ثمة َك ِل َم ًة أو
كلمة .ولقد قاد هذا
اإلدراك إلى القول بأنَّ َّ
وثمة َك ِل َم ًة أو كالم ًا ال معنى له! وهذا
كَالم ًا له معنىَّ ،
خط ٌأ ،إذ أس��اس ال َك ِل َم ِة والكالم حضو ُر املعنى أو ما
سمى «البناية الكالم َّية».
ميكن أن ُي َّ
من هنا ميكن ،وعلى سبيل املثالَ ،ف ْه ُم املُراد من أنَّ
املفهومي من تكليم
الله ك َّلم نب َّي ُه موسى؛ فاملقصود
ُّ
الله لنب ِّيه موسى يفيد أنَّ الله َأ ْو َ
معان وأمور ًا
��ح
ٍ
ض� َ
ِ
وتفصيل َّي ًا لنب ِّي ِه؛
مع َّين ًة إيضاح ًا ظاهر ًا وج ِل َّي ًا وب ِّين ًا
ٍ
أصوات مع َّينة
ثمة حديث ًا قام على إصدارِ
وال يعني أنّ َّ

بينهما .وكذلك ،ميكن فهم القول ب��أنَّ الس ِّيد املسيح
هو َك ِل َم ُة الله ،باعتبار أنَّ الس ِّيد املسيح قد جت َّلت فيه
ٌ
ُ
احلال في
ومعارف من َلدُنِ الله .وكذلك هو
وبه مفاهي ٌم
ِ
باعتباره كالم
القول إنَّ القرآن هو كال ُم الله؛ فالقرآنُ ،
َش ُف ِ
الله ،يعني أ َّن��ه ك ْ
الله وتبيانه وإظ��ه��اره ملعارف
وأم��ور ًا و ُن ُظم ًا من َل ُد ْن ِه؛ وهذا ال عالق َة ل ُه البتَّة في أنَّ
كال َم ِ
ٍ
مي أو ُم ْح َد ٌث أو
الله يقوم على
صوت أو أ َّنه ِف ْع ٌل قد ٌ
سوى ذلك من أمور!
«املَ� ْ�و َس � َق � ُة» ،من املوسيقى؛ وه��ي ما يتم َّث ُل في فنِّ
ص� ْ�و ِغ األنغام وما يلحق به من قواعد وإب��داع في آن.
َ
ميكن أن تكون املَ ْو َس َقة ،في مجال الكتابة ،في صوغ
موضوع ما؛ عبر ال َّتعبيرِ عنه مبا يساعد على ُح ْسنِ
ِ
تقدميه من ِق َبلِ ُم ِ
َّفاعلِ
�س��نِ
استقباله والت ُ
رس ِل ِه ُ
وح� ْ
معهُ ،مبا يخدم الغرض من كتابته .ويمُ ْ ِكنُ املالحظة أنَّ
العرب مييلون في قياس ألفاظهم إلى استخدام صيغ
أوزان اللفظ «ف ع ل» من دون سواه .وهم ،على سبيل
املثال ،يقولون «كتب» «يكتب» «كتابة» على وزن «فعل»
«يفعل» «ف��ع��ال��ة» ،وه��و «مكتوب» و«ك��ات��ب» ،على وزن
«مفعول» و«فاعل».
ظمي ألشعارهم على معيار
َي��زِ نُ العرب َّ
الصوغ ال َّن َّ
«فعل» أيضا؛ فالوحدة الوزن َّية لنظم ِّ
الشعر عندهم
ه��ي «التَّفعيلة» ،وم��ن وح��دات��ه��ا امل��ع��ي��ار َّي��ة «فاعلن»،
و«فاعالتن» و«فعولن» و«فعلن» و«مستفعالتن»ُ .يشير
هذا األمر ،في ما ميكن أن ُيشير إليه ،إلى أنَّ «الفعل» هو
ص ْو ِغ العرب َّية.
مفتاح لفهم الت ُّ
ٌ
َّذوق التَّشكُّ لي في َ
ميكن البناء على ه��ذا ب��ال�زَّع� ِ�م أنَّ ال��ع��رب ت��رى في
الصوغ
الفعل ،وليس االسم أو احلرف ،أقوى جتليات َّ
التَّعبيري ،ليكون االسم دونه في القوة ،ويلي ذلك ما
ه��و خ��ارج هذين االث��ن�ين م��ن ح� ٍ
�رف أو س���واه .وميكن

نظر في تشكُّ ٍل
االستخالص ،تالي ًا ،أ َّنه إذا ما كان من ٍ
تناسقي ما لصوغ الكتابة بالعرب َّية ،ف��إنَّ في صياغة
ٍّ
«ج� َ�م� ٍ�ل فعل َّية» ،ميكن أن
«ال��ف��ع��ل» ،وم��ا ينتج عنه م��ن ُ
قوة من سواه؛ يليه في هذا «االس��م» وما
ُيعتبر األشد َّ
«ج َم ٍل اسم َّية» ،ليكون «احلرف» ،وما ينتج
ينتج عنه من ُ
الس َّلم.
عنه من «شبه ُجملة» في أدنى هذا ُّ
لئن كان مبد ُأ ص� ُ
نص على
�وغ األنغام املوسيق َّية َي ُّ
تفاعل ما ملا ُي ْع َر ُف بـ«القرار» مع ما ُي ْع َر ُف بـ«اجلواب»،
ٍ
َّ
بـ«الطبقة املرتفعة» ل��ل��ج��واب ،م��ع تلك
أو م��ا ُي� ْ�ع� َ�ر ُف
«املنخفضة» التي للقرار ،وم��دى تناسب هذا التَّفاعل
مع حال املوضوع املوسيقي املرجو التَّعبير عنه؛ فقد
َّصور التَّنغيمي على
ال يكون من بأس في إسقاط هذا الت ُّ
صوغ الكالم بالعرب َّية.
من هنا ميكن اعتبار أنَّ اجلملة الفعل َّية تقف ،في
العربي ،في موقع «اجلواب» من التشكُّ ل
الصوغ اللغوي
ِّ
ِّ
املوسيقي؛ تليها اجلملة األسم َّية ،لتكون شبه
ال َّنغمي
ِّ
اجلملة في موقع «اجلواب» من هذا التَّشكُّ ل.
للص ْو ِغ
ه��ك��ذا ي��ك��ون امل��ج��ال َر ْح��ب � ًا َأم����ا َم ال��ك��ات� ِ�ب َّ
َّنغيمي لكتابته في املوضوع الذي يبغيه.
الت
ِّ
ِ
ِ
يرتأيه
الكتابة ،ما
الكاتب ،في هذا املنحى من
َي ْعت َِم ُد
ُ
تسلسل ُم َعينَّ ٍ لألقوى،
تسويغ لوضع
ِح ُّس ُه الف ِّن ُّي من
ٍ
ٍ
من عناصر تشكيل ما يكتب ،إثر األضعف ،أو األضعف
�ص��وغ التي
ق��ب��ل األق����وى ،وس���وى ذل���ك م��ن ت��ف��ان�ين ال� َّ
تستلهم اإلحساس وال َّذوق ،لتبني منهما قواع َد عم ِلها
طاق فنِّ الكتابة أكثر منه
وآل َّياته .وهذا ك ُّله َي ْد ُخ ُل في ِن ِ
نطاق قواعدها وآل َّياتها.
في
ِ
--------------

* دكتوراه في النَّقد األدبي من جامعة أكسفورد
(رئيس املركز الثقافي اإلسالمي)

حقيقة فريوزية يف ق�صيدة «غ ّردي فريوز»
لل�شاعر عبداهلل �شحادة

ُيعطي الشاعر عبدالله شحادة لقصيدته «غ ّردي
فيروز» حقيقة فيروزية تتزامن مع التفاصيل النغمية
والنبرة املوسيقية ذات العذوبة الفنية ،برومانسية
واعية تشير إلى الشعور بعظمة الصوت دون املساس
بتركيبة القصيدة امل��وزون��ة على بحر ال��رم��ل مانحا
مشع ًا ،وص��دى نورانيا ين ُّم عن طبيعة
للشباب فجر ًا
ّ
صوتية خارقة ّ
سخرها الوجود لإلنسان الذي يصاب
بعبقرية الصوت القادر على منح الشاعر وحي ًا مذاب ًا
من تفعيالت فنية ال ميكن تصورها ،لقدرتها على إعطاء
احلس توليفات ال ميكن تصورها لقوة األض��داد التي
متتلكها خامة الصوت املؤثرة على القصيدة ،والقادرة
على إث���ارة احل��س عاطفيا ،وبعمق ن��ظ��ام القصيدة
التي منحها صفة التغريد ،وفي بداية ال تتزعزع معها
أغانيها كلها باندماج مع الضحى املغناج في حضن
الروابي ،كمثال هو حلم يقنع به وحيه الشعري معتبر ًا
ق��ص��ي��دت��ه «غ����ردي ف���ي���روز» خ��اض��ع��ة جل��م��ال الصوت
األنثوي الذي ه ّز الدنيا ،ومألها شدو ًا وفق اختالفات
حلنية متتلكها نبرة الصوت الفيروزية .فهل يستحيل
على الشاعر الصمت أمام اللحن العبقري النبرات وهو
الصوت الفيروزي الذي دفعه الى كتابة هذه القصيدة؟
أم انه يوازن بني جمال القصيدة والصوت الفيروزي
احلي؟
أصالة غنائية تلتقي بطيب ُ
الغ ّنة الشعرية التي
تنسج م��ن ال��ع�لاق��ات الفنية ل��غ��ة ش��اع��ري��ة بفضائل
امل��ض��م��ون امل��وض��وع��ي ال���ذي ي��ع��زز م��ن ق��وة األسلوب
بالسبك املوسيقي واستخراج ج���ذوره ،وه��ذا يفسر
طاقة املعاني اجلمالية التي ينجذب إليها القارئ،
كما ينجذب السامع لصوت فيروز الساحر والقوي،
واملتناسق كتناسق قصيدة «غردي فيروز» اخلاضعة
ل��ل��ت��م��اس��ك امل�����زدوج ب��دق��ة ه��ن��دس��ي��ة ش��ع��ري��ة مبعنى
التماسك الكثيف في املعنى والداللة الشعرية ،ومبادئ
األس���ل���وب امل��س��ت��خ��دم امل��وح��ي ب��ال��ن��ض��ج ال����ذي يعيد
التوازن الى الوعي بعد سماع الصوت الفيروزي احللو
الهمسات ،وبوشوشات تناجي بها أحساس الشاعر،
وف��ك��ره املهيمن على امل��ع��ان��ي ،بإستثناء التوليفات
التي يحدثها اخل��ي��ال بقوة طبيعية تنتجها اللغة،
واحملسنات البديعية مختصر ًا احلالة الفريدة التي
يتمتع بها ال��ص��وت ال��ف��ي��روزي ال��ذي يشبه موسيقى
قصيدته القصيرة التي خرجت من دنيا اخللود ،وبقوة
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تعبيرية قائمة على التكثيف ف��ي املعنى ،وبإيجاز
منسوج باملنطق ال��ذي منح القصيدة ص��ورة شعرية
تد ّفقت بشكل ثابت من حقيقة واقعية لصوت هو تغريد
فيروزي مرن ،ومتسارع بشكل مذهل ،ويختصر احلب
السامي للفن .فهل ح ّدد الشاعر «عبدالله شحادة» نقطة
نهاية القصيدة باخللود؟ أم ان اخلطوط العريضة لبنية
القصيدة تهدف الى الرد على أغنيتها «رد يا أسمر»؟
يعكس الوزن صورة اللحن ألغنية بصوت فيروزي
دفع الشاعر الى «جمع الشوق املُع ّنى ث��روة /والهوة
والفن في دنيا اجلمال» .وبشكل سلس يتمثل بالقيمة
ال��دالل��ي��ة للنمط اللحني امل��رت��ب��ط ب��ال��ص��وت الغنائي
املتوهج وال���ذي توجهه ف��ي��روز ال��ى أسمر يهفو إلى
سمرائه ،في ظالل األرز ،في سفح اجلبال .فهل اختيار
ال��س��ف��ح ل��ل��دالل��ة ع��ل��ى ال��ص��دى امل����ذاب؟ أم أن تكوين
برمتها يستند إل��ى مزيج من األحل��ان التي
القصيدة ّ
تنبعث من الوزن كانعكاسات نشوة األغنية على نشوة
القصيدة .بالتالي إظهار أوج اجلمال لطبيعة صوت
منحه صفة التغريد ،بانسجام أسلوبي مليء بالتوازن،
ومرتبط باملضمون حيث التالقي بني الكثير من املعاني
من الوحي املُ��ذاب إل��ى ذوب الوشوشات وص��وال الى
حبي وص�لات��ي .فهل مي���ارس ال��ش��اع��ر ال��ص��ل��وات في
قصيدة ذات سبك شعري يزيل الغموض ع��ن صوت
فيروزي عشقه الشاعر؟
اع��ت��م��د ال��ش��اع��ر «ع��ب��دال��ل��ه ش���ح���ادة» ع��ل��ى تأطير
القصيدة بالتغريد ،فاستخدم مفردة «غ��ردي» لينفي
موتها في طبيعة تستمر بالبقاء بعد موت اإلنسان أو
موت الصوت باخللود في نهاية القصيدة التي متتعت
بقوة وجودية بعيدة عن النمطية في احلياة التي سبر
أغ��واره��ا ال��ص��وت ال��ف��ي��روزي املكتشف ل��ق��وة احلياة
بسكب ال���روح ،وببالغة شعرية ن��اجت��ة ع��ن عقالنية
شاعرية انتجت قصيدة ب��ه��دف حتقيق تأثير معني
في الوزن املرتبط بالصوت الغنائي أو األحرى أغنية
«رد يا أسمر» مع االحتفاظ بجمال الصورة الشعرية
ووظيفتها القائمة على التفكير التخ ّيلي والتشابهي
واالستعاري والوصفي ،وبرمزيات الصوت الساحر
حني منحه صدى الصوت املُ��ذاب .فهل «غ��ردي فيروز»
ه��ي أغ��ن��ي��ة أخ���رى بلحن ش��ع��ري وت��رن��ي��م��ة العاشق
لصوتها؟

�ضحى عبدالر�ؤوف املل

مطالبات بخطة منهجية متا�شي
الظروف قبل ال�سنة الدرا�سية

نوه املكتب التربوي املركزي في حركة «أمل» ،بتفاعل
االساتذة الذين كان لهم الباع األطول في عملية التعلم
من بعد وما رافقها من عقبات وصوال الى تيسير اعمال
االمتحانات (مراقبة ،وتصحيحا ،وتدقي ًقا) ،وكذلك من
التالمذة الذين أقدموا على خوض هذه التجربة على
رغم العقبات واملشاكل الكثيرة التي واجهوها طوال
العام الدراسي املنصرم».
ودع��ا « املعنيني للمباشرة بوضع خطة تربوية
منهجية علمية ،متاشي الظروف االستثنائية التي
متر بها البالد ،اجتماعيا واقتصاديا وصحيا ،قبل
ب��دء السنة الدراسية اجل��دي��دة ( ،)2022-2021وأن

تضع نصب أعينها أولوية تخفيف القدر األكبر من
ه��ذه األعباء عن كواهل املتعلمني وأول��ي��اء أمورهم،
من جهة ،والهيئات التعليمية واإلداري���ة والتربوية
التي تقود دف��ة التربية والتعليم ،م��ن جهة أخرى،
توخيا النطالقة مرنة سليمة للسنة الدراسية املقبلة،
وفي ظروف مريحة إلى أبعد حد ألنهم خزان الوطن
وصمام أمانه ،فال وطن يدوم بال حصانة ،وحصانة
الوطن التربية والتعليم فيه ،سائلني املولى زوال هذه
الظروف الصعبة في القريب العاجل ،لتعود األمور
إلى نصابها ،فيزاول اجلميع مهماته ومسؤولياته
براحة وطمأنينة».

خرجت دفعة الدكتوراه يف ال�صيدلة
«ّ »LAU

احتفلت كلية الصيدلة ف��ي اجلامعة اللبنانية
االميركية  LAUبتخريج دف��ع��ة  2021م��ن حملة
ال��دك��ت��وراه ف��ي ال��ص��ي��دل��ة ،اض��اف��ة ال���ى الدفعتني
االول��ى والثانية من برنامج الصيادلة «املقيمني»
 Residentsمم���ن ان���ه���وا دروس���ه���م ب��ن��ج��اح في
البرنامج ال��ذي اطلقته اجلامعة ويحظى باهتمام
ومتابعة حثيثة من ادارة كلية الصيدلة في .LAU
واق��ي��م االحتفال ف��ي ح��رم الكلية ف��ي جبيل ومت
نقله مباشرة على وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي
التابعة للجامعة ،واقتصر احلضور بسبب ترددات
جائحة ك��وف��ي��د 19-على رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ميشال
معوض والوكيل االك��ادمي��ي ج��ورج نصر ،وعميد
ّ
كلية الصيدلة عماد بطيش واس��ات��ذة الكلية الى
اخلريجني واخلريجات.
وحتدث معوض عن االنتقال من مرحلة الى اخرى
ب��روح��ي��ة االمي���ان باملستقبل واالس��ت��ع��داد لتحمل
مسؤوليات اكبر مع كل ما يعنيه ذل��ك من مشاعر
متناقضة ميليها االن��ت��ق��ال م��ن ال��ع��ال��م االكادميي

ال��ى العالم املختلف واالحترافي في عالم العناية
الصحية الشاملة املليء بالتحديات.
وشدد على ان اجلامعة لم تدخر جهد ًا في التدريب
وال في التعليم لضمان تفوق طالبها وجناحهم اينما
حلوا واي�� ًا كانت الصعوبات التي سيواجهونها
وذل��ك عن طريق تعزيز سلم القيم وروح التضامن
واملبادرة لديهم.
وع����رض ال��ع��م��ي��د ب��ط��ي��ش ف���ي ك��ل��م��ت��ه لبرنامج
 Residentsال��ذي اطلقته الكلية وال���ذي ك��ان من
«بواكير» جناحاته تخريج الدفعة االولى ،ان جامعة
 LAUت��واج��ه التحديات ب���روح التصميم واالمل
وان كلية الصيدلة تخرج صيادلة يعملون من اجل
خير البشرية جمعاء ويقفون الى جانب كل انسان
معذب.
ب���دوره���ا ،حت��دث��ت ش��م��ع��ون ع��ن إط�ل�اق برنامج
«املقيمني» في الصيدلة وال��ذي ميثل إجن��از ًا مهم ًا
جلامعة  ،LAUواجلهد الكبير ال��ذي ق��ام به فريق
العمل في الكلية.

كلمات

الربامج الثقافية
ش�����ع�����وران متناقضان،
ي��ل�ازم����ان أي ك����ات����ب ،حني
يتناول البرامج الثقافية التي
تب ّثها وسائل اإلعالم املختلفة،
ل��ك��ن ه���ذا ال��ك��ات��ب أو الناقد
ورأف�� ًة بهذه البرامج النادرة،
ال ي��ج��رؤ على اإلف��ص��اح عن
م��ك��ن��ون��ات��ه وآرائ�������ه جتاهها
ألس��ب��اب م��ت��ن��وع��ة ومختلفة،
ل��ك��ن��ه��ا ج����دي����رة بالدراسة
واملتابعة ،وأهمها يكمن في
عدم العناية بالثقافة من قبل
ه��ذه ال��وس��ائ��ل ،كما ال تلقى
اهتمام ًا جماهيري ًا ألسباب
ع����دة ،ق���د ي��ك��ون ف���ي طريقة
ب ّثها وأوقاته وبرمجته ،ورمبا
ألن��ه��ا ت��ت��ن��اول ق��ض��اي��ا معينة
ال ت��ع��ج��ب اجل���م���ه���ور! كما
أن امل��ع��ل��ن�ين ال ي��روق��ه��م هذا
ال��ن��وع م��ن ال��ب��رام��ج الراقية
التي تناقض استراتيجيتهم
في تسطيح الذوق وتتفيه كل
م��ن يخالف رأي��ه��م ونظرتهم
وفلسفتهم اإلع�لام��ي��ة! أمام
ه���ذان ال��ش��ع��وران ي��ق��ع املرء
في حيرة من أمره ،فإن أقدم
ومارس النقد املوضوعي لها
يخاف أن تُلغى واالستعاضة
عنها باملسلسالت السخيفة،
وي���������راوده أي����ض���� ًا الشعور
ب���ال���رأف���ة ،ح��ي��ن��ئ��ذ ت��ع��ود إليه
القناعة العلمية واملنطقية ،بأن
ال أحد ميلك امليزان الذي يشبه
م��ي��زان ال��ص��ائ��غ بحساسيته
ليتمكن من إص��دار األحكام
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ألي ع��م��ل إبداعي
أي�� ًا ك��ان نوعه ،أدبي ًا أو فني ًا
أو رس��م�� ًا ون��ح��ت�� ًا ،ألن��ه نتاج
إن��س��ان ،وعلم اجل��م��ال يؤكد
ب��ات��ف��اق اجل��م��ي��ع إن اجلمال
ن��س��ب��ي ،ال ق��اع��دة ث��اب��ت��ة له،
ف��ال��ذي ن���راه جمي ً
ال وبديع ًا،
ق��د ي��ك��ون م��رف��وض�� ًا وبشع ًا
وقبيح ًا في مكان ما ومجتمع
م��ا ..وال���ذي يستسيغه فالن
ق��د ال ُيعجب ع�ّل�اّ ن وهكذا..
ولكن رغم ذلك ،هناك بديهيات
وقواسم مشتركة بني البشر،
ال ميكننا أن من ّر مرور الكرام
ع��ل��ي��ه��ا ،م��ع ال��ع��ل��م ان هناك
م���ن ن���ال ش��ه��رة واس���ع���ة من
ه��ذه ال��ب��رام��ج ول��ه جمهوره،
ألن املشرفني عليها ،جنحوا
في ج��ذب انتباه املستمع أو
امل��ش��اه��د ،ف��ي ح�ين ن���رى ان
الفشل الزم البرامج األخرى،
ألن طريق عرضها واإلعالن
عنها سيئ ..لذا على اإلدارات
اخ��ت��ي��ار ال��ك��ف��اءات واألك ّفاء
اجلديرين بتقدمي ه��ذا النوع
م��ن ال��ب��رام��ج الثقافية ،ألنها
حت��م��ل م��س��ؤول��ي��ة االرت���ق���اء
باملجتمع وجتعله يق ّدر اجلمال
ال���ذي ي��ب��دع��ه ال��ي��راع والوتر
واإلزميل والريشة ،فيف ّرق بني
األصيل والدخيل ..وبالطبع
ال ميكن أن نقارن بني تغريد
الكنار ونعيق البوم.
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نقطة وسطر

� ٤آب يوم �آخر
يف �أجندة العهد؟

تكتبها اليوم :زينة �أرزوين

� 4آب :عدالة الأر�ض �أم ال�سماء
كم خمسة ايام مرت على الوعود بكشف مالبسات جرمية  4آب
بحق اللبنانيني ،كم بيان ُيضاف الى تصريح وخطاب يؤكد على
ضرورة كشف ومحاسبة املتورطني في تفجير مرفأ بيروت.
اليوم هي الذكرى السنوية األول��ى على إغتيال وط��ن بأكمله،
عام مر من دون محاسبة أحد ،وحدهم أهالي الضحايا يقفون في
وجه الطغاة الذين يدوسون على قلوبهم ومشاعرهم من دون ان
يرف لهم جفن ،وهم يمُ اطلون بكشف مالبسات اجلرمية ،وكيف
ال واملسؤولني اللينانيني يعتمدون سياسات مبنية على دراسات
بالتحكم باللبنانيني ،ف��ه��ا ه��م ق��د جن��ح��وا ف��ي حت��وي��ل فاجعة
االنفجار ،من يوم حساب وانتقام إلى ذكرى منتهية وعطلة ال أكثر
على املستوى الرسمي.
فهل حتركات أهالي الشهداء ومعهم غالبية الشعب اللبناني
ستنجح ه��ذه امل��رة في حتويل الذكرى السنوية االول��ى للفاجعة
من حداد وطني الى يوم مفصلي للوصول الى العدالة ،ومحاسبة
املسؤولني عن قتل أكثر من  200مواطن وجرح ما يقارب  3آالف
شخص ،وتدمير قلب العاصمة بيروت.
عندما وق��ع م��ا ل��م يكن باحلسبان وم��ا ال يستوعبه عقل ،عند
السادسة والسبع دقائق من مساء  4آب املاضي ،جميع اللبنانيني
رددوا عبارة « ما قبل هذا التاريخ ليس كما بعده» ،وشحذوا هممهم
للوصول الى احلقيقة ،ولكن مع م��رور االي��ام إستكانوا لوجعهم
وإعتادوا على فراق أحباببهم وسئموا املطالبة ،ليعود هذا التاريخ
ويفتح ج��رح لم يندمل بعد ،ليعودوا للمحاربة من جديد لكشف
حقيقة ما جرى ،علهم ينجحون هذه املرة في حتقيق العدالة على
االرض قبل عدالة السماء.

لن نن�سى ولن ن�سامح

هو وهي

وداد ناجي مغربل

{ زه���ي���ر ع��ل��ي السباعي
وعقيلته جمانة رمال ..هيثم حيدر
وعقيلته جيهان س��رور ،احتفلوا
بعقد ق���ران ول��دي��ه��م رك���ان ورمي،
فأقاموا باملناسبة ،حف ً
ال اقتصر
على األه��ل واألص��دق��اء املقربني،
بسبب جائحة «ك���ورون���ا» ...ألف
مبارك.
*****
{ وداد مغربل رئيسة جمعية
«ود وج��د» تتق ّدم بالشكر الكبير
إل���ى ك��ل املُ��خ��ل��ص�ين واملُتبرعني
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ،وت���خ���ص بالشكر
ال��دك��ت��ور ن��اج��ي مغربل ،لتتمكّ ن
اجلمعية من مواصلة نشاطاتها
وت��وزي��ع امل��س��اع��دات م��ن أدوات
ومستحضرات تنظيف وتعقيم
وك� ّ�م��ام��ات ف��ي العاصمة بيروت
وعدد من املناطق اللبنانية.
*****
{ «م���ش���روع وط���ن اإلنسان»

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

Australia 2 Dollars - Austria 2 € - Belgium 2 € - Cyprus 75 P - Denemark 2 € - France 2 € - Great Britain 1.25 Pound - Greece 1 € - Italy 2 € - Spain 2 €

حكايات الناس

نعمة افرام

{

مكاتب املناطق

التوزيع

املكتبات والباعة الشركة اللبنانية للتوزيع
تلفون01/361517 -01/368007 :

برئاسة رئيس املجلس التنفيذي
النائب املستقيل نعمة افرام ينظم
وقفة تضامنية مع أهالي ضحايا
ان��ف��ج��ار امل���رف���أ 5:00 ،م��ن عصر
اليوم ،أمام متثال املغترب ...فيما
التجمع  4:00من بعد الظهر
نقاط
ّ
في اجلميزة بول كافيه  -فوروم
دو بيروت.
*****
{ ج���م���ع���ي���ة «Rebirth
 »Beirutت��ف��ت��ت��ح معرض ًا
حرفي ًا وفني ًا ومشغوالت يدوية
للفنانني واحل��رف��ي�ين الشباب
حت ّية لضحايا االنفجار6:00 ،
م��ن م��س��اء ال��غ��د ،على درج مار
نقوال  -األشرفية ،ويستمر الى
منتصف ليل بعد غ� ٍ�د اجلمعة،
وس���ت���ك���ون ج��م��ع��ي��ة «إدراك»
ب��ت��ص� ّرف احل��ض��ور لتقدمي اي
م���ش���ورة ن��ف��س��ي��ة ت��س��اه��م في
معاجلة تداعيات االنفجار.

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢١/8/2
161حركة طيران و 19988راكب ًا توزعت على الشكل التالي :
حركة الطائرات :هبوط  79رحلة ،إقالع  82رحلة
حركة الركاب :وصول  8664راكب ًا مغادرة  11291راكب ًا وترانزيت 33
راكبا.

احل�صان ال�ضاحك

ع��ام انقضى ..وال ت��زال األي��ام اخلمسة التي أعلن عنها «ب��ي ال��ك��ل» ..كما
قال يوم تنصيبه ..لم يعرف ع ّدادها االنتهاء ..أو وصول حلظة جالء غبار
الوحش ..الذي اغتيال شباب بيروت..
 4آب  ..2020يوم ليس كمثله يوم ..بل الساعة  6:07دقائق من بعد ظهر
ذاك اليوم ..مات الوطن بأكمله ..مات الوطن ألنّ سنة مقيتة م ّرت ..على سلطة
اإلجنازات ولم حت ّقق قيد أمنلة في كشف أي جديد في اجلرمية ..بينما اإلعالم
يتابع ويتح ّقق و ُيظهِ ر يوم تلو آخر ..خيوط شبكة املوت التي لعبت الدور
األكبر ..في تشويه بيروت وقتل شبابها قبل شيبها..
اليوم وبعد سنة من األلم والوجع ..و»وحياة اللي راحوا» ..و»األحياء عند
ر ّبهم ُيرزقون» ..لن ننسى ولن نسامح إلى أنْ يتم القصاص العادل ..وحتم ًا
إنْ لم يكن على األرض فهو ٍ
آت ولو بعد حني ..ألنّ رب العزّة «يمُ هل وال ُيهمل»..
والسلطات التي تعاقبت على لبنان ..أمهلها كثير ًا وأكثر من كثير ..وسيحني
وأول��ن��ا الشهداء
ي��وم القصاص واالق��ت��ص��اص ..وحينها سنقف جميع ًاّ ..
واجلرحى واملُتض ّررين ..ونقول لرب العاملني :نريد ح ّقنا يا الله!
وحتى ذل��ك احل�ين ..لن يسود الصمت وسنبقى نطالب ونطالب بكل ما
قوة ..ألنّ «احلق اللي وراه مطالب ما مبوت أبد ًا»..
أوتينا من ّ

ما يحصل في لبنان في «العهد
ٌ
مثيل له حتى في
القوي» لم يحدث
بالد املاوماو أو غيرها من البلدان
األكثر تخلف ًا.
س��ن��ة ك��ام��ل��ة م���رت ع��ل��ى أخطر
��دم���ر وق���ع في
إن��ف��ج��ار زل���زال���ي وم� ّ
مرفأ بيروت ،وأه��ل احلكم مازالوا
يتباهون بعجزهم عن التعاطي مع
اإله��ت��زازات البشرية واإلجتماعية
واإلق��ت��ص��ادي��ة ل��ه��ذه ال��ك��ارث��ة التي
ه�����زت ض��م��ي��ر ال���ع���ال���م ،ووصلت
إرتداداتها إلى دول اجل��وار ،وأدت
إلى إستشهاد املئات ،وتشريد اآلالف
م��ن م��ن��ازل��ه��م امل��ت��ض��ررة ،وإصابة
عشرات املستشفيات واملؤسسات
العامة واخلاصة بخسائر فادحة.
يفخر حكام الزمن الرديء بأنهم لم
ُيقدموا أدن��ى املساعدات للعائالت
املنكوبة ،أو حتى للمؤسسات شبه
املدمرة ،بل وأكثر من ذل��ك ،عرقلوا
وص�����ول امل���س���اع���دات اخلارجية
مب���ئ���ات امل�ل�اي�ي�ن م���ن ال�������دوالرات
ألن��ه��م يفتقدوا السمعة احلسنة،
وت��ه��م ال��ف��س��اد وال��ف��ش��ل تالحقهم
ف��ي شتى تصرفاتهم ،وأجهضوا
مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون
السياسية واإلغ��اث��ي��ة ،وتعاملوا
مع الشعب املنكوب على طريقة :ال
برحمك .وال بخلي رحمة الله تنزل
عليك! وعوض أن تكون السنة التي
أع��ق��ب��ت اإلن��ف��ج��ار ف��رص��ة إلختراق
املقاطعة الدولية والعربية لوطن
األرز ،وال��ع��م��ل على مللمة اجلراح
ال��داخ��ل��ي��ة ،واإلس�����راع ف��ي تشكيل
حكومة ق��ادرة على إستعادة الثقة
في الداخل واخل��ارج ،ووضع البلد
على سكة اإلص�لاح واإلنقاذ ،توغل
أهل احلكم في مناوراتهم الرخيصة،
متسكًا مب��زي��د م��ن م��غ��امن السلطة
امل��ت��ه��اوي��ة ،وأم��ع��ن��وا ف��ي ممارسة
سياسة الهيمنة واإلستئثار ،ولم
يفلحوا في تشكيل احلكومة التي
ُت��ط��ال��ب بها ال���دول امل��ان��ح��ة مقابل
املساعدات املوعودة.
هل يجوز أن يتعمد فريق العهد
إف���ش���ال ث�ل�اث م���ح���اوالت لتشكيل
احلكومة العتيدة ،ودون أية مباالة
ملخاطر التدهور املستمر في مختلف
القطاعات املعيشية ،وال��ذي وصل
إل���ى ح��د اإلف��ل�اس ال��ش��ام��ل للدولة
والناس؟
ومل���اذا ال��س��ك��وت على العراقيل
التي تعترض التحقيق العدلي الذي
م��ازال ي��دور في دوام��ة احلصانات
واإلهمال ،دون الوصول إلى املصدر
احل��ق��ي��ق��ي ل�لأم��ون��ي��وم واألط�����راف
املستفيدة منه؟
من يتحمل مسؤولية بقاء البلد
امل��ف��ل��س س��ن��ة ك��ام��ل��ة ب�ل�ا حكومة،
ب��س��ب��ب اإلص��������رار امل���ض���ن���ي على
اإلستحواذ على الثلث املعطل لفريق
ال��ع��ه��د ،وال��ض��رب ب��ع��رض احلائط
مبعارضة كل األط���راف السياسية
األخ�����رى ،وال��ت��ص��رف وك����أن البلد
محكوم بنظام احلزب الواحد؟
مل���اذا يبقى احل��اك��م ف��ي منصبه
ط��امل��ا ه��و ف��اش� ٌ�ل ف��ي إدارة شؤون
ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد ،وأك��ث��ر م��ن عاجز
في احلد من هذا اإلنحدار املستمر،
وال��ذي يتنقل من قعر إل��ى آخ��ر في
جهنم احلكم احلالي؟
ل��ب��ن��ان ي��ه��وي م��ن ع��ل��ي��اء جبال
األرز ،واحل���ك���م ي�����زداد ع���ن���اد ًا في
التعاطي مع ملف تشكيل احلكومة،
وأكثر إص���رار ًا على إنكار األزمات
امل��ت��راك��م��ة ،وأش���د متسك ًا مبجلس
الدفاع األعلى ،وكأنه مجلس وزراء
العهد احلالي!
ال��ي��وم ال��ذك��رى السنوية األولى
ألك��ب��ر ك��ارث��ة أص��اب��ت ال��وط��ن ،فهل
ح��اول العهد أن تكون مفص ً
ال نحو
اإلنقاذ؟
أم ي���وم ع����ادي آخ���ر ف��ي أجندة
العهد؟
«نون»...

قبل  40عام ًا

1984/8/4

تفاؤل باالتفاق حول
خطة اجلبل قريب ًا

خطف حصان ضاحك األضواء في أثناء جلسة تصوير لزوجني يستعدان
الستقبال مولودهما اجلديد ،في والية إنديانا األميركية.
ويظهر احلصان ضاحكا ،ويشارك الزوجني فرحتهما ناظرا إلى الكاميرا
بابتسامة عريضة كأنه يسمع نكتة أو يدرك أن هناك صورا يتم التقاطها.
وقالت كريستني املصورة لهذه اجللسة عبر حسابها مبنصة فيسبوك
«ضحكت بشدة! من كان يتوقع أنه عندما قلت لهذا احلصان أن يبتسم ،كان
سيفعل؟ أفضل جلسة أمومة على اإلطالق».
وت��داول��ت م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي ووس��ائ��ل إع�لام أميركية صور
احلصان الضاحك في جلسة تصوير األمومة ،وسط إعجاب واسع من املعلقني
الذين وصفوا الصور بأنها «األفضل» ،وأنها كانت قادرة بالفعل على جعلهم
يضحكون عند رؤيتهم احلصان مبتسما بهذا الشكل.

أعربت امس مصادر وزاري��ة بارزة
عن اعتقادها بأن االتصاالت النشطة
واملتعددة اجلوانب ،سواء السياسية
منها أو العسكرية وعلى الصعيدين
اللبناني – اللبناني وال��ل��ب��ن��ان��ي –
السوري قد تؤدي إلى تذليل العقبات
التي حالت االربعاء املاضي دون اقرار
مجلس ال��وزراء للخطة االمنية املعدة
م��ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة ال��ع��س��ك��ري��ة ملنطقة
اجل���ب���ل .وت��وق��ع��ت امل���ص���ادر تسريع
االت��ص��االت ملعاجلة ه��ذا املوضوع...
إلخ.

قبل  25عام ًا

1996/8/4

مبارك :األسد وعرفات
إلى القاهرة قريب ًا

اع��ل��ن ال��رئ��ي��س امل���ص���ري حسني
م��ب��ارك ان ال��رئ��ي��س ال���س���وري حافظ
االس��د ورئ��ي��س السلطة الفلسطينية
ياسر عرفات سيزوران القاهرة قريب ًا
ملناقشة آخر تطورات عملية السالم بعد
زيارته االخيرة إلى الواليات املتحدة.
وف��ي حديث لصحافيني مصريني في
واش��ن��ط��ن نشرته صحيفة «األه����رام»
امس ،قال مبارك ان الرئيس السوري
ح��اف��ظ االس���د سيحضر إل��ى القاهرة
قريب ًا للتشاور حول عملية السالم.

