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ثالثيتان حتاصران االجتماع الرئاسي :الكرة في ملعب حزب الله

بلينكن يعترف «بالثقافة الغنية» للبنانيني ..واالحتكار يبحث عن أزمة محروقات مع جنون األسعار

جانب من العرض العسكري في اليرزة وبدا الرؤساء الثالثة

عابر رئا�سة

العميد الركن خالد حمادة



تضمنتها كلمة
كثيرة هي العبارات الفاقدة للمضمون التي
ّ
رئيس اجلمهورية العماد ميشال ع��ون مبناسبة الذكرى 78
لإلستقالل .فيض من عموميات متكررة على مدى خمس سنوات
تصح في أي مناسبة وفي أي دولة من دول العالم الثالث التي
يرتع فيها الفساد السياسي وامل��ال��ي واإلنهيار اإلقتصادي
ويستباح الدستور والقانون ،وكليشيهات اعتاد أباطرة احلكم
املستبدون رفعها في ّ
كل مناسبة لتبرئة الذات وتضليل الرأي
العام .هو خطاب ذر الرماد في العيون وتعميم الضبابية ،ليس
فقط بتجهيل املسؤول عما اعتبره عون «بحر ًا من األزمات يغرق
فيه الوطن» ،بل بافتقاد جمهور ال ي��زال ق��ادر ًا على اإلستماع
على املزيد من إنكار الفشل والتّهرب من املسؤولية واصطناع
امل��واق��ف الوطنية وإخ��ف��اء َش َبق ال يوصف ملكاسب السلطة.
باختصار كانت كلمة الالكلمة في ذك��رى الإلستقالل حيث ال
مسؤول وال جمهور وال دولة وال مؤسسات.
يخ ّيل للمستمع أنّ الرئيس يقص على بعض سامعيه ما
تناهى إليه من حكايا السياسة ،أو كأ ّنه يستعيد شريط ذاكرته
كشاهد على العصر وليس كمسؤول أول عن القهر واجلوع الذي
يعانيه اللبنانيون .بدى الرئيس وكأ ّنه يتوجه لدولة أخرى بل
يتمنى على مسؤوليها ،من موقع النصح والتدليل املهذب على
مكامن اخلطأ واإلرتكاب ،دون امتالك اجلرأة لتسم ّية األشياء
مبسمياتها ،وكأنه ال ميتلك احلق بذلكّ .
كل املفردات والعبارات
ّ
كانت تسير بني النقاط لتعبئة الهواء وليس أكثر.
بعد ّ
كل الفشل واإلنحدار الذي يعانيه اللبنانيون ،يحاول
الرئيس تقدمي نفسه بثوب الناسك السياسي ال��ذي ال ميلك
سوى الدعوة إلى التزام الدستور وفصل السلطات واحلريص
على أفضل العالقات مع الدول العربية ،فيما يكاد أن يصنف
خطيئة الوزير قرداحي في خانة اخلطأ الذي ارتُكب بعفوية
طفولية ،ويعيد تع ّثر احلكومات إلى العقبات املصطنعة بني
متنافسني حيث ال سلطة له .أما اجلهد الكبير لتبرئة الذات
فهو في مقاربته للفساد املتج ّذر منذ ثالثني عام ًا على ح ّد قوله
وجتاهل مشاركته وحزبه في السلطة منذ ثالثة عشر عام ًا حيث
يريد ومبن يريد وفوق ّ
كل اإلعتبارات الرقابية والقضائية.
ّ
ميت للسيادة ولصانع أو
ما
كل
كلمته
جانب الرئيس في
ْ
موقع القرار من خ�لال مقاربة وصف ّية وس��رد ّي��ة مم ّلة توشي
بالتنصل من مسؤولية ما أصاب لبنان ،وتعلن عن وضع مأزوم
ّ
و ُأفق مغلق سيرافق اللبنانيني ويستحيل اختراقه أو تغييره.
يتموضع ف��ي بقعة
لقد أوح��ى الرئيس ف��ي ال��وق��ت عينه أ ّن��ه
ّ
انتظار إلط�لاق مرحلة جديدة تستكمل مسلسل مسؤولياته
* مدير املنتدى اإلقليمي للدراسات واإلستشارات
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العرض املدني في ذكرى االستقالل (محمود يوسف)

على وقع احتفاالت االستقالل
ال�����ـ ،78وب�����روز م��ع��ادل��ة جديدة
ث�لاث��ي��ة :ش��ع��ب ،ج��ي��ش ،قضاء،
مقابل ثالثية ح��زب الله :شعب،
جيش ،مقاومة ،شكل االجتماع
الرئاسي الثالثي في بعبدا بني
الرؤساء ميشال عون ونبيه بري
وجن��ي��ب ميقاتي ع�لام��ة فارقة،
حملت ايجابيات ال تخفى ،وفي
الوقت نفسه ،بقيت نقاط عالقة،
حتتاج إلى تفاهم مع حزب الله
عليها ،إذ تعهد الرئيس نبيه بري
مبعاجلة اعتراضات حزب الله،
وال��س��ع��ي الي��ج��اد ص��ي��غ عملية،
على هذا الصعيد.
وأوض��ح��ت م��ص��ادر سياسية
م��ط��ل��ع��ة ل����ـ«ال����ل����واء» أن مجرد
ان��ع��ق��اد ل��ق��اء رئ��اس��ي ث�لاث��ي في
قصر بعبدا يؤشر إلى أن امللفات
باتت على بساط البحث املباشر
وأن احلوار بشأنها فتح دون أن
يعني أن األزم���ات ق��د حلت .لكن
االج��ت��م��اع اوح���ى ب��ال��ع��م��ل على
معاجلة ما وهذا ما عكسه رئيس
مجلس النواب ورئيس الوزراء.
وق����ال����ت امل����ص����ادر إن هناك
ليونة ابداها الرئيس بري على
أن أي موعد ألستئناف جلسات
احلكومة ل��م يحدد بعد ،مشيرة
إل��ى أن ه��ن��اك سلسلة اتصاالت
ستتم .وفهم أنه يصعب من اآلن
حت��دي��د ه���ذا امل��وع��د ق��ب��ل بلورة
م��ن��اخ م��س��اع��د ف��ي ه���ذا املجال.

وافيد أن مدة اللقاء كانت كفيلة
مبناقشة عدد من القضايا العالقة
والسيما عودة جلسات احلكومة
واألزمة مع اخلليج.
الى ذلك افادت أوساط مراقبة
أن قضية استقالة الوزير قرداحي
اض���ح���ت ف���ي ع��ه��دت��ه أي أنها
متروكة ل��ه .وت��رك ملف القاضي
ال���ب���ي���ط���ار ل��ل��ج��س��م القضائي
ومحكمة التمييز وفق ما أشارت
إليه «اللواء».
واش������ارت م���ص���ادر سياسية
ال���ى ان ل��ق��اء ال���رؤس���اء الثالثة
ف��ي بعبدا ،ادى ال��ى كسر جليد
ال��ع�لاق��ات ال��ت��ي ش��ه��دت توترا

م��ل��ح��وظ��ا ب�ي�ن ال��رئ��ي��س�ين عون
وبري منذ تأليف احلكومة ،على
خلفية ال��ت��ب��اي��ن احل��اص��ل حول
مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية
احمل��ق��ق ال��ع��دل��ي بتفجير مرفأ
بيروت القاضي ط��ارق البيطار،
وتعليق جلسات احلكومة حتى
حت��ق��ي��ق ه����ذا امل���ط���ل���ب ،وقابله
اصرار عون على رفض احلكومة
التدخل بهذه امل��س��ال��ة ،انطالقا
م��ن م��ب��دأ الفصل ب�ين السلطات
وع��������دم ال����ت����دخ����ل ف�����ي ش�����ؤون
القضاء ظاهريا ،ولكن ضمنيا،
يحبذ اس��ت��م��رار احملقق العدلي
مب�لاح��ق��ة ال��ن��ائ��ب�ين ع��ل��ي حسن

نقطة وسطر

�أال يخجلوا من
االحتفال باال�ستقالل؟

�ص 8

دوالر بريوت  23٫400ل.ل

الدوالر  ..مراوحة مرتفعة!
تراوح سع ُر صرف الدوالر في السوق السوداء مساء أمس ,ما بني
 23450و 23550ليرة لبنانية للدوالر الواحد ,بعد أن تراوح صباح ًا,
ما بني  23350و 23400ليرة لبنانية للدوالر الواحد.

�أكاد �أبكي وطن ًا �أ�ضعناه

خليل وغ��ازي زعيتر املقربني من
بري ،في إطار تصفية احلسابات
واملكايدة السياسية معه،برغم
ت��ع��ارض ه��ذه املالحقة م��ع نص
الدستور ،ال��ذي يحصر مالحقة
الرؤساء والوزراء والنواب امام
املجلس االعلى حملاكمة الرؤساء
والوزراء والنواب.
ووصفت املصادر اجواء اللقاء
ب��امل��ري��ح��ة وااليجابية،وساده
ن����ق����اش ص����ري����ح ح�������ول سبل
معاجلة مشكلة ت��ردي العالقات
م��ع اململكة العربية السعودية
ودول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي  ،بفعل
التصريحات العدائية التي أدلى
بها وزير اإلعالم جورج قرداحي
ضد اململكة ،وحل شرط الثنائي
ال���ش���ي���ع���ي ،ل��ت��ن��ح��ي��ة القاضي
ال��ب��ي��ط��ار ،الج����ل ان���ه���اء تعليق
ج��ل��س��ات احل��ك��وم��ة ،ومعاودة
اجتماعاتها،بالسرعة الالزمة،
ملناقشة واقرار امللفات والقضايا
املهمة باسرع وقت ممكن.
وك��ش��ف��ت امل��ص��ادر ع��ن تفاهم
ح��ص��ل ،ل��ل��ت��ح��رك ع��ب��ر وسطاء
ب����اجت����اه��ي�ن ،االول ب���اجت���اه
دول اخل��ل��ي��ج والس��ي��م��ا اململكة
وق��ط��ر،الس��ت��ك��ش��اف م���دى تأثير
خ����ط����وة اس����ت����ق����ال����ة اواق�����ال�����ة
قرداحي،في حال حصولها،،على
اس��ت��ئ��ن��اف ع���ودة ال��ع�لاق��ات بني
لبنان وه��ذه الدول،

الرئي�س مي�شال �سليمان

ِ
أرتش ُف قهوتي الصباحية ،اللبنانية ( ال التركية ) ،في هذا
َرصدان من نافذة منزلي في اليرزة ،باقة
األحد املبارك
َ
وعيناي ت ُ
أعالم ورايات وطنية تزدان بها اجلادة املؤ ّدية إلى قيادة اجليش
عش ّية عيد االستقالل ،ودار في مخ ّيلتي شريط ِ
ذاك��رة العقود
السبع سنوات بع ِّزها وأمجادها بخيرها وازده��اره��ا وكذلك
بحروبها ومآسيها ،فلم أجد فيها أقسى وأم ّر وأصعب من زمننا
هذا.
استعدت القسمني ور ّددتهما بع َفو ّية قسم «احلفاظ على علم
ُ
بالدي والذود عن وطني لبنان» في املدرسة احلرب ّية عام ١٩٧٠
�لأم��ة وال��دس��ت��ور واح��ت��رام القوانني»
وقسم مي�ين «االخ�ل�اص ل ّ
تلم ُع اليوم في بالي
في املجلس النيابي عام  .٢٠٠٨كالومض َ
تشع معها ذك��رى االستقالل
ذك��رى ميالدي الثالثة والسبعون
ُّ
الثامنة والسبعون التي ستشرق مع شمس الغ ّد ،وترتسم أمامي
حدود لبنان الدستورية وقد انحسرت عنها سيادة الدولة كما
األم��ة املزرية وخروقات الدستور وانتهاك القوانني
تبدو حال ّ
واستعراضات السالح غير الشرعي وقد أضحت آفة تشرينية
سنوية تسابق املناسبة الوطنية بتكرار مريب ومقصود في
اجلرود والقرى وفي األحياء السكنية وهنا وهناك بينما عروض
االستقالل في انكفا َء ٍة إلى داخل الثكنات…
تنتابني موجة كآبة وأك��اد أبكي ُملكًا أضعناه ول��م نحسن
احملافظة عليه…
ِ
ِ
ّ
ٍ
قهوة أخرى،
احضر ركوة
وأنسح ُب الى حيث
أسد ُل الستارة
طبعا ( ال أعجمية) ،بانتظار ذكرى السنة القادمة على أمل
َعربية ً
أن تفرز انتخابات اليوم نقيب ًا للمحامني يدعم القضاء املستقل
ويجاهر بضرورة حصر السالح بيد دولة القانون ،وعلى رجاء
أن يبقى أوالدي وأحفادي في ربوع الوطن كي يحتفلوا بالعيدين
في ك ِ
َنف وحماية جيش بالدي.
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اتفاق �سيا�سي يعيد حمدوك رئي�س ًا للوزراء رف�ضته املعار�ضة
عملية �أبو�شخيدم..
ف�شل ا�ستخباراتي
لالحتالل

هيثم زعيتر

�ص 6

أف���رج���ت ال��س��ل��ط��ات ال���س���ودان���ي���ة ع���ن بعض
السياسيني الذين كان مت توقيفهم الشهر املاضي،
منذ اعالن قائد اجليش السوداني الفريق أول عبد
الفتاح البرهان حل مؤسسات احلكم االنتقالي،
بعد اعالن اتفاق سياسي امس االول لم يلق قبول
اجلميع.
وجاء قرار االف��راج ساعات بعد أن ُأعيد رئيس
وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى منصبه و ُألغي
ق��رار إعفائه مبوجب «ات��ف��اق سياسي» و ّق��ع��ه مع
البرهان في القصر اجلمهوري باخلرطوم ،اخلطوة

التي أثارت غضب البعض.
وق��ال رئيس حمدوك إن احلفاظ على املكاسب
االقتصادية التي حتققت خالل العامني املاضيني
كان من بني األسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه
مبوجب اتفاق مع اجليش بعد نحو شهر من عزله
عقب سيطرة اجليش على مقاليد البالد.
وق���ال رئ��ي��س ح���زب امل��ؤمت��ر ال��س��ودان��ي عمر
الدقير ،أحد السياسيني املفرج عنهم« ،مت اطالق
سراحي وق��ت متأخر من مساء أمس
(األحد)».
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البحرين حُتبط
«عمليات �إرهابية»
قالت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها الرسمي
على تويتر امس إن قوات األمن ألقت القبض على عناصر
إرهابية شرعت في التخطيط واإلعداد لعمليات إرهابية
وضبطت أسلحة ومتفجرات إيرانية بحوزتهم ،وذلك
في عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز املخابرات
الوطني.
ول��م تذكر ال���وزارة ع��دد املقبوض عليهم كما لم حتدد
جنسياتهم .ووصفتهم بأنهم «مرتبطون مبجموعات
إرهابية موجودة في إيران» وقالت إنهم كانوا «يخططون
لعمليات إرهابية تستهدف األمن والسلم األهلي».

�سلطان ُعمان و أ�مري قطر ي�شهدان توقيع  6اتفاقيات تعاون

شهد سلطان ع��م��ان ،هيثم ب��ن طارق،
وأمير قطر ،متيم بن حمد ،امس  ،توقيع 6
اتفاقيات تعاون في عدة مجاالت .
ووقعت االتفاقيات خالل زيارة رسمية
ملدة يومني قام بها السلطان هيثم لدولة
قطر .
وق���ال ال��دي��وان األم��ي��ري ال��ق��ط��ري إن
االت���ف���اق���ات ت��ض��م��ن��ت ات��ف��اق��ي��ة لتجنب
االزدواج ال��ض��ري��ب��ي وم���ن���ع التهرب
م����ن ال���ض���رائ���ب ع���ل���ى ال����دخ����ل ورأس
امل���ال واتفاقية ت��ع��اون استثماري بني
صندوقي الثروة السيادية في البلدين،
وهما جهاز قطر لالستثمار وجهاز عمان
لالستثمار.
وأف����اد ت��ل��ف��زي��ون سلطنة ع��م��ان بأن
«ال��س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب���ن ط�����ارق املعظم،
والشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة
قطر ،يشهدان توقيع  6اتفاقيات تعاون»،
في املجاالت اآلتية :العسكري ،وجتنب
االزدواج الضريبي ،ومنع التهرب من
الضرائب على الدخل ورأس املال والعمل،
واالستثمار ،والسياحة والفنادق ،والنقل
البحري وامل��وان��ئ ،وذل��ك مبقر الديوان
األميري بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأوض���������ح ال���ت���ل���ف���زي���ون العماني

سلطان عمان وأمير قطر خالل لقائهما بالدوحة امس

أن السلطان هيثم ب��ن ط���ارق والشيخ
مت��ي��م ب��ن ح��م��د ،ع��ق��دا جلسة مباحثات
رسمية بالدوحة ،مشيرا إلى أنه «مت خالل
اجل��ل��س��ة ب��ح��ث آف���اق ال��ت��ع��اون األخوي
املشترك ب�ين البلدين الشقيقني وسبل
دعمه وتطويره في مختلف املجاالت مبا
يحقق آمال وتطلعات الشعبني الشقيقني،
كما مت استعراض األم��ور ذات االهتمام
املشترك».
وعقب ذلك عقد هيثم بن طارق ومتيم
بن حمد جلسة مباحثات مغلقة اقتصرت
عليهما.
وكتب أمير قطر عبر حسابه على موقع
«تويتر» إنه «يرحب بأخيه سلطان عمان
في بلده الثاني قطر التي تعتز بعالقتها
األخوة التاريخية مع األشقاء في عمان».
وأش����ار أم��ي��ر ق��ط��ر إل���ى أن���ه ب��ح��ث مع
س��ل��ط��ان ع��م��ان ف���ي ل���ق���اءه م��ع��ه «أوج���ه
ترسيخ العالقات بني بلديهما ،مبا يحقق
طموحات شعبيهما ،كما ناقشا سبل دعم
األمن والسالم في املنطقة».
بدوره ،أعرب سلطان عمان عن تطلعه
ل��ت��ع��زي��ز األواص������ر األخ���وي���ة وعالقات
التعاون مبا يحقق التطلعات املشتركة
ويصب في صالح البلدين والشعبني.

�سيا�سة حملية

الثالثاء  23تشرين الثاني 2021م
املوافق  18ربيع اآلخر 1443هـ

AL-LIWAA Mardi 23/11/2021
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همس

مالمح مقاي�ضة تنحية البيطار ب�ضمانة م�ستقبل با�سيل باال�ستحقاقات املقبلة

م�����ا ت��������زال ال���ع�ل�اق���ة
ملتبسة ب�ين مرجعني،
وفق ًا ملصادر املعلومات،
جردة عامة بالفشل الذريع للعهد ،طغت على خطاب االستقالل النهوض بقطاع الكهرباء نحو االفضل ،عمم الظالم والعتمة على مشكلة ،ميكن حلها من خالل الدستور ،ما يعني استمرار متسك ب����ص����رف ال���ن���ظ���ر عن
االخير لرئيس اجلمهورية ميشال عون  ،بكل القضايا واملسائل اللبنانيني،باكبر اجناز كارثي ،يضاف الى سجل ك��وارث العهد ع��ون مبوقفه،ورفضه العلني ،الت��خ��اذ اي اج���راء مبجلس الوزراء «ال��ت��ل��م��ي��ع االع�ل�ام���ي»
والشؤون التي تناولها ،وكعادته،حاول تبرئة نفسه ،والقاء مسؤولية التي يعيشها اللبنانيون اليوم.
لالنصياع ملطلب احلزب بتنحية القاضي بيطار عن مهمته،ولكن يفهم للعالقة بينهما!

,,
ر�سالة الوداع اال�ستقاللية..

الأ�ضرار تفوق الفوائد والآتي �أعظم

,,

هذا الفشل على خصومه السياسيني ،من التعطيل املتعمد لتشكيل
احلكومات على اختالفها ،متجاهال جتاوزاته الدستورية التي فاقت
كل احلدود ،لتعطيل تشكيل اكثر من حكومة «محاولة الرئيس سعد
احلريري االخيرة لتشكيل احلكومة،ملا يقارب العام ،وقبلها محاولة
السفير مصطفى اديب ،حتت شعارات وبدع ومطالب تعجيزية،
ملتوية» ،ذهبت سدى من عمر العهد ،وعطلت على اللبنانيني فرصة
نادرة لوقف االنهيار وحل األزمة املتعددة االوجه .تناسى عون كليا
دور صهره النائب جبران باسيل بالتدخل وفرض بدع ومعايير
غير دستورية للتعطيل ،إل��ى االم��ع��ان بالتدخل بشؤون القضاء
وتسييسه ،وجتميده شخصيا ملرسوم التشكيالت القضائية التي
ات��ت معاكسة لرغبات وطموحات فريقه السياسي ،لالستئثار
باملواقع االساسيةالستغاللها بتصفية احلسابات السياسية،
ناهيك عن تكرار معزوفة حتميل السياسات املتبعة منذ ثالثني
سنة ،مسؤولية االزم��ة وال��ت��ردي املالي واالقتصادي واملعيشي،
وتعميم الفساد املعشعش في مؤسسات الدولة .وك��أن ع��ون ،لم
يتول هو شخصيا مسؤولية رسمية ،منذ رئاسة احلكومة بنهاية
ثمانينات القرن املاضي ،وفي سجله حتويالت مباليني الدوالرات
من خزينة ال��دول��ة ال��ى حساباته الشخصية بفرنسا ،لم يعرف
مصيرها ،الى السنوات اخلمس املاضية بالرئاسة ،بينما تولى
صهره باسيل وزارةالطاقة الكثر من عشر سنوات متتالية ،واهدر
عشرات مليارات ال���دوالرات على اجليوب واملنتفعني ،وب��دال من

من يسمع رئيس اجلمهورية بدعوته اللبنانيني للتالقي ونبذ اخلالفات
وال��ك��راه��ي��ة فيما بينهم ،ويتهم بعض االع�ل�ام بتزكيتها ،يتساءل
باستغراب ،ملاذا لم يطبق عون هذا املبدأ ،طوال واليته ،واستهلك
عهده باملعارك الوهمية ،وخاصم اكثرية االطراف السياسيني ،بينما
تولى صهره ،تأجيج اخلصومات والعصبيات الطائفية،مع والشركاء
واخلصوم ،وبعض حلفائه ،حتى اصبح العهد وتياره منبوذا،بال
حليف فعلي،او صديق في الوقت احلاضر.
ما تضمنته جردة العهد الفاشلة ،املغلفة برداء املظلومية املزيف،
واحل��رص الوهمي على مصلحة البلد وال��ن��اس ،محاولة استدراج
مقايضة،مستترة ،موجهة حلزب الله ،العادة تعومي وضمان مستقبل
صهر رئيس اجلمهورية ،النائب جبران باسيل،ان كان باالنتخابات
النيابية املقبلة ،او ما بعدها في االستحقاق الرئاسي .فعندما وجه
رئيس اجلمهورية اتهامه ملن يعطل جلسات مجلس الوزراء ،من دون
أن يسمي احلزب باالسم،وفي الوقت نفسه ،أعاد التأكيد بأن اي

من هذا الكالم ايضا ،االستعداد للبحث عمليا ،في اعادة النظر بهذا
الشرط  ،وفتح الباب ،امام ايجاد احللول املطلوبة لهذه املشكلة ،ولكن
مايتبقى هو املقابل السياسي لهذه احللحلة ،وكيفية توظيفها لصالح
باسيل.
هذا ما أراد عون متريره في ثنايا خطاب الوداع االستقالل االخير
للسنة السادسة للعهد،وهي الرسالة التي تهم رئيس اجلمهورية
حتديدا ،دون غيرها،ولكن متريرها منفصلة ،سيتسبب بردود فعل
سلبية ،قد تكون اضرارها،وتداعياتها ،تفوق فوائدها.
لذلك ،كانت مناسبة اخلطاب ،مؤاتية لتمريرها ،فيما يبقى تسويقها،
وحتصيل مردودها السياسي.
مهما يكن ،ومهما ح��اول رئيس اجلمهورية االستعانة بعبارات
استعطاف الناس،في مناسبة عزيزة عليهم كذكرى االستقالل ،لم يعد
معظم اللبنانيني ،يثقون بأي وعد اوالتزام يتعهد به رئيس اجلمهورية
ميشال عون ،بعدما اخفق في تنفيذ كل الوعود والشعارات الوردية
الطنانة التي اغدقها على اللبنانيني منذ توليه س��دة الرئاسة قبل
خمس سنوات وحتى اليوم،ولم يحقق اي منها،حتى ابسطها.
ك��ان االج���دى لرئيس اجلمهورية إظ��ه��ار اي اجن���از ،مهما كان
بسيطا ،لتبيض جزء من سجله السوداوي الفاشل واملدمر ،او حتى
ابداء األسف لفشله ،او تقدمي إعتذاره من اللبنانيني على سوء ادائه،
بدال من القاء مسؤولية فشله على اخلصوم ،ككل مرة.
معروف الداعوق

غمز
أدت م��واق��ف قيادي
ح���زب���ي إل����ى استفزاز
مسؤول حكومي كبير،
وق����� ّرر ع����دم السكوت
على مواقفه!

لغز
ت������واج������ه ت�����ي�����ارات
وم��ج��م��وع��ات وأح���زاب
احل�������راك ف����ي  17ت1
ص��ع��وب��ات ف���ي بلورة
آل��ي��ات ترشيح أو بناء
حتالفات انتخابية.

عون يف ر�سالة اال�ستقالل:
ٍ
املخرج للأزمة احلكومية لي�س
مب�ستع�ص بري�« :إن �شاء اهلل خري » ..وميقاتي« :ال ُبعد جفا» واحلوار كان جدي ًا
لقاء رئا�سي ثالثي يف بعبدا و«عر�ض رمزي» يف الريزة ملنا�سبة اال�ستقالل

شدد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون على
ليتحول االستقالل
ان لبنان واللبنانيني دفعوا غالي ًا
ّ
م��ن ذك���رى ال��ى ع��ي��د ،وم��ن ح ّقنا ال ب��ل م��ن واجبنا
جميع ًا أن نتمسك به ،ونسعى لتحصينه مؤكدا ان
االستغالل السياسي لألزمات ،لن ينتج إال مزيد ًا من
التأزم والتشرذم.
وع��ن ازم���ة ت��وق��ف احل��ك��وم��ة ال��ت��ي «اخ��ت��ل��ط فيها
القضاء باالمن بالسياسة» ،اعتبر رئيس اجلمهورية
مبستعص« ،وقد أوجده لنا الدستور،
ان املخرج ليس
ٍ
وحتديد ًا في الفقرة «ه» من مقدمته التي تنص على أن
النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بني السلطات»
متسائال «هل نلتزم جميعنا سقف الدستور ونترك
ما لقيصر لقيصر وما لله لله ،لتعود احلكومة الى
ممارسة مهامها في هذه الظروف الضاغطة؟ مشددا
على إن هذا الوضع ال يجب أن يستمر.
ام���ا ع��ن األزم����ة امل��س��ت��ج��دة م��ع اململكة العربية
السعودية وع��دد من دول اخلليج ،فاعاد الرئيس
عون تأكيد موقف لبنان احلريص على إقامة أفضل
العالقات مع ال��دول العربية وال سيما دول اخلليج
مؤكدا متابعته السعي حلل االزمة األخيرة وآمال ان
يكون ذلك قريبا.
ك�لام الرئيس ع��ون ج��اء خ�لال كلمة وجهها الى
اللبنانيني عشية العيد ال���ـ 78لالستقالل وبثتها
وسائل االعالم مساء اليوم ،حيث اعتبر ان املعمعة
االتهامية التي يشهدها البلد ما كانت لتحصل «لو
لم يتقاعس قضاؤنا وقام بواجباته ،ولو ُرفعت يد
السياسيني وغ��ي��ر السياسيني ع��ن��ه ،ول��و تعززت
استقالليته بقانون لم ير النور بعد».وشدد على انه

«ال زال بإمكان القضاء أن يأخذ املبادرة ،إن استطاع
أن ينأى بنفسه عن كل املداخالت ،ويلتزم النصوص
القانونية».
ودع����ا رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ال���ى ان
يكون اميانهم بوطنهم اكبر من أي تشكيك والى ان
يجعلوا من صندوق االقتراع سالحهم ضد الفساد
والفاسدين ،متوجا اليهم بالقول «انها فرصتكم
وف��رص��ة ال��وط��ن احل��ق��ي��ق��ي��ة»،الف��ت��ا ال���ى إن الفساد
املتجذر بكل مفاصل الدولة يسعى أربابه بالتكافل
والتضامن لضرب أي محاولة لإلنقاذ« ،وما حصل
وي��ح��ص��ل ف���ي ال��ت��دق��ي��ق احمل��اس��ب��ي اجل��ن��ائ��ي في
حسابات مصرف لبنان هو خير شاهد» على ذلك.
وق��ال« :أن��ا أعيش معكم حجم معاناتكم وأسعى
ج��اه��د ًا للتخفيف م��ن حدتها»  ،داع��ي��ا اللبنانيني
الى ان ال يدعوا اليأس يتسلل الى قلوبهم والى ان
يعيدوا ثقتهم بدولتهم ومؤسساتها ،منبها إياهم من
التط ّرف ورفض اآلخ��ر ،ومن خطاب الكراهية الذي
يستعر مع اقتراب املواسم االنتخابية ،ومن الترويج
ال��ذي ي��ت��واله بعض االع�ل�ام ل��زرع الشقاق وضرب
الثقة بني بعضهم البعض ».كما توجه للعسكريني
بتأكيد اميانه بانهم كانوا وسيبقون دوم� ًا صمام
األمان وموضع ثقة مواطنيهم.
وإذ شدد على ان خيارنا وال يزال ،التفاوض غير
املباشر لترسيم حدودنا البحرية اجلنوبية ،لفت الى
أن إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل الى اتفاق
يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته
الطبيعية ،ويؤدي الى استئناف عملية التنقيب عن
النفط والغاز.

قيادات القوى امل�س ّلحة يف بعبدا ملنا�سبة الإ�ستقالل
نوه رئيس اجلمهورية ميشال
ّ
عون ,بالدور الذي يقوم به اجليش
واملؤسسات األمنية في احملافظة
على األمن ,وقال« :العراقيل امام
العمليات اإلصالحية التي كان
م���ن امل��ف��ت��رض ان ت��ن��ج��ز خالل
األعوام املاضية مستمرة والعمل
يجري على تذليلها الواحدة تلو
األخرى».
وأضاف« :سأعمل خالل السنة
األخيرة من واليتي على مالحقة
القضايا العالقة وف��ي مقدمها
وض���ع م��س��ار اإلص�ل�اح���ات على
سكة صحيحة ودائ��م��ة وصو ً
ال
الى معاجلة امللف االقتصادي».
وتابع« :الظروف االقتصادية
انعكست سلب ًا على العسكريني
ف��ي مختلف االس�ل�اك ورغ��م ذلك
ي��ق��وم العسكريون بواجباتهم
بإخالص وعلى الدولة ان تقابل
عطاءاتهم بتحسني أوضاعهم».
واستقبل ف��ي بعبدا ك�ّل�اّ ً من
قائد اجليش جوزيف عون على
رأس وفد من القيادة ,مدير عام
قوى األمن عماد عثمان على رأس
وفد من املديرية ,مدير عام األمن
العام عباس ابراهيم على رأس
وفد من املديرية ,ومدير عام أمن
الدولة طوني صليبا على رأس

وفد من املديرية.
وبعد اللقاء قال قائد اجليش:
«نعول على حكمتكم في مقاربة
امل��ل��ف��ات الشائكة واخل����روج من
األزم���ة بأقل اخلسائر وبوجود
املؤسسة العسكرية ال خوف على
لبنان ول��ن نسمح للتحديات ان
تنال من عزميتنا».
ب�����دوره ق���ال م��دي��ر ع���ام قوى
األمن« :نناشدكم ان تقوموا بكل
ما بوسعكم مع احلكومة إلنقاذ
املؤسسات العسكرية واألمنية
ق��ب��ل ف����وات األوان ل��ك��ي يبقى
الهيكل األساسي للدول اللبنانية
تصدع».
دون
ّ
وخاطب مدير عام األمن العام
ال��رئ��ي��س ع��ون ق��ائ�ل ً
ا« :املهمات
ال���ت���ي اجن���زن���اه���ا ف����ي عهدكم
ساهمت في حماية لبنان واليوم
ن��ؤك��د ال��ت��زام��ن��ا ال���دائ���م تنفيذ
القانون والتزام احكامه من دون
االعتبار لغير السلم األهلي».
ب���دوره ،أل��ق��ى م��دي��ر ع��ام أمن
الدولة كلمة باملناسبة جاء فيها:
«فخام َة الرئيس ،يش ّرفنا في هذا
نستذكر فتر ًة
اليوم الوطني ،أن
َ
ِ
الفترات الوطن ّي ِة فخر ًا،
من أكثرِ
نسير في مدير ّي ِة
كما يش ِّر ُفنا ،أن
َ
���ن ال���دول��� ْة ،ض��ب� ً
�اط��ا ورتبا َء
أم� ِ

ٍ
مفعمة
��ى
وأف��������راد ًا ،ع��ل��ى ُخ���ط� ً
بعيون
ب��ال��وط��ن � ّي� ِ�ة ،وأن ن���رى
ٍ
نكتب
م��ل� ُ�ؤه��ا ال��ت��ض��ح��ي� ُة ،وأن
َ
دم ،كأولئكالذين
باقالم حب ُرها ٌ
ٍ
ّ
فضلوا سجنَ راش ّيا على القبول
ٍ
تشبهنا،
تشبه ُهم وال
بإمالءات ال
ُ
ُ
وال تشب ُه لبنان.
وختم « ن��ع� ُ
جميعا حج َم
�رف
ً
�وارث التي تضرِ ُبنا ف��ي ِّ
ِ
كل
ال��ك�
ِ
ُ
العواصف
ونعرف قساو َة
يوم،
ٍ
التي تواجهونْ  ،لكنَّ سفينتَنا،
��ج���و ح���ت���م��� ًا ،أل ّن���ك��� ْم
س�����وف ت���ن� ُ
ق��ب��ط��ا ُن��ه��ا ،ت��ع��رف��ونَ سفينتَكُ م
��ي ت��ع��ر ُف��ك� ْم ،وه��ي ت��ع� ُ
�رف ب َّر
وه� َ
األم���ان ال���ذي َي��ن� ُ
�ش � ُد ُه ال��ي��و َم ُّ
كل
ِ
اللبنانيني.
أم�����ا م���دي���ر ّي���ة أم����ن ال���دول���ة،
ّ
س ِمها ووف� ِ
�ائ��ه��ا ،لن
فهي على َق َ
ِ
مهامها
متابعة
تألو ُج��ه��د ًا في
ِّ
َ
ِ
والوطنية ،ونعاه ُدكُ م بألاّ
األمن ّي ِة
تتوانى حلظ ًة عن القيامبدَورِ ها
ِ
أعداء
وعني لك ْم ،في وجه
كذراع
ٍ
ٍ
ِّ
للحق والقانونْ ،
لبنانْ  ،و ُنصر ًة
غم
والوطن ّي ِة التي متثلونْ  ،على ُر ِ
ِ
ِ
القاسية التي ُنعانيها
الظروف
ُ
نأمل
وتُعانيها املدير ّي ُة ،والتي
ِ
ِ
ِ
القادة
وإرادة
بإرادتكم
زوا َل��ه��ا
ي�ن ،وف��خ��ام � ُت��ك��م على
ال���وط���ن���ي� َ
َ
وعاش لبنان».
رأسه ْمِ .عشت ْم
ِ

قيادات عربية و�أجنبية هن�أت لبنان باال�ستقالل
ملناسبة عيد االستقالل ،اب��رق عدد من القيادات
العربية واالجنبية الى الرؤساء مهنئني ومعربني
عن كل الدعم للبنان ،وفي السياق أبرق أمير دولة
ق��ط��ر ،الشيخ متيم ب��ن حمد آل ث��ان��ي ،إل��ى رئيس
اجلمهورية ،العماد ميشال ع��ون ،مه ّنئ ًا بذكرى
االستقالل.
كما هنأ ال��رئ��ي��س ال��روس��ي ف�لادمي��ر ب��وت�ين في
برقية عون باالستقالل ،مؤك ًدا أن «روسيا ملتزمة
دع��م سيادة لبنان ووح��دت��ه وع��دم ج��واز أي تدخل
خارجي في شؤونه».
كذلك ،أبرق ملك األردن عبدالله الثاني بن احلسني
لعون ،قائلاً « :اسأل املولى ان يعيدها على شعبكم
وقد حتققت تطلعاته».
بدورها قالت ملكة بريطانيا اليزابت الثانية «
ارجو ،بعد مرور سنة من الصعاب ،ان نعمل معا من
تقدم مطرد يساهم في بلوغ أيام افضل
اجل حتقيق ّ
في املستقبل».
وتقدم ملك اسبانيا للبنان بأحر التهاني القلبية
م��ن قبله وم��ن قبل احل��ك��وم��ة االسبانية والشعب
االسباني.
من جهته،اكد ملك املغرب في برقيته «االصرار
على مواصلة العمل سويا من أج��ل اث��راء عالقتنا
الثنائية والرقي بها الى مستوى تطلعات شعبينا
الشقيقني».
كما وجه الرئيس اإليراني ابراهيم رئيسي برقية
تهنئة ،ج��اء فيها« :نحن على ثقة تامة ب��أن لبنان
سيبقى كما عهدناه دوما ،بلدا آمنا ومستقرا».

واش��ار الرئيس اإليطالي في برقيته « اجدد لكم
دعم إيطاليا ألستقرار لبنان وسالمته ،كما أثبتت
ذلك بالدنا بشكل متواصل».
ب���دوره���ا ،ق��ال��ت رئ��ي��س��ة ال��ي��ون��ان« :ان��ت��ه��ز هذه
املناسبة ألؤكد على ان اليونان تقف متضامنة مع
الشعب اللبناني الصديق في هذه اللحظات الصعبة
التي يواجهها».
ولفت الرئيس الصيني في برقيته الى «نحن نحتفل
بالذكرى اخلمسني إلقامة العالقات الدبلوماسية بني
الصني ولبنان .وإنني أولي اهتماما بالغا لتطوير
العالقات الصينية – اللبنانية».
كما قال الرئيس اإلملاني« :يواصل بلدكم مواجهة
حتديات كبيرة منها التغلب على األزمة االقتصادية
واملالية املستمرة .وق��د شعرت باالطمئنان عندما
وصلني خبر تشكيل حكومة أخيرا في بالدكم».
وقدمت السفارة األميركية ،التهنئة للبنان ملناسبة
ذك���رى عيد االس��ت��ق�لال ،ون��ش��رت ف��ي ت��غ��ري��دة على
تويتر ،صورة للطبيعة في إحدى املناطق اللبنانية،
وكتبت عليها« :ينعاد عليك بظروف أحسن».
وغ��ردت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو ،عبر
حسابها على «تويتر» ،أطيب متنياتي للبنان سيد
ومتحد ض��د ك��ل التحديات التي يواجهها اليوم،
بلد ودولة نابعان من تعلق اللبنانيات واللبنانيني
معا في وطن منفتح وحر ومتعدد.
الشديد بالعيش ً
وأش���ارت إل��ى أن «ال��وض��ع امل��أس��اوي ف��ي البالد
يتطلب أن تتحمل السلطات والطبقة السياسية
مسؤولياتها بدون اإلنتظار أكثر».

لقاء الرؤساء الثالثة في بعبدا
الرمزي
العسكري
عقب ال��ع��رض
ّ
ّ
الوطني في
الذي شهدته وزارة الدفاع
ّ
اليرزة ملناسبة العيد ال��ـ 78الستقالل
توجه ّ
كل من رئيس اجلمهور ّية
لبنان ّ ،
ميشال عون ورئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ورئ��ي��س احل��ك��وم��ة جنيب
م��ي��ق��ات��ي إل���ى ق��ص��ر ب��ع��ب��دا ،ب��ع��د أن
معا سيارة الرئاسة األولى.
استق ّلوا ً
ه���ذا وق���د ع��ق��د ال���رؤس���اء الثالثة
اجلمهوري،
�اع��ا ف��ي ال��ق��ص��ر
اج��ت��م� ً
ّ
للبحث في األوض��اع الراهنة ،وسبل
ّ
حل للخروج من األزمة.
عما
بعد االجتماع ،ور ًدا على سؤال ّ
إذا كانت األوضاع قد “حتلحلت” ،قال

الرئيس ب ّري وهو يغادر قصر بعبدا:
إن شاء الله خير.
أم��ا الرئيس ميقاتي ،ف��أش��ار إلى
ّ
أ ّن���ن���ا “ال ن��س��ت��ط��ي��ع احمل��اف��ظ��ة على
االس��ت��ق�لال إن ل��م ن � ُك��ن ي��� ًدا واح���دة،
وال��ت��ف��اه��م ه��و األساس” ،مضي ًفا:
“ال ُبعد جفا” ،و«ال��ل��ق��اء ال��ذي حصل
كان حوا ًرا جد ًيا ،وبإذن الله سيؤدي
إلى اخلير”.
وه���ذه ه��ي املناسبة األول���ى التي
جتمع ال��رؤس��اء الثالثة بعد تشكيل
احل��ك��وم��ة امل��ي��ق��ات��ي��ة ،وب��ع��ي��د األزمة
احلكومية ال��ط��ارئ��ة ،إذ ب��دا واضح ًا
استبعاد أنّ تشهد مناسبة احياء

عيد االستقالل اختراق ًا حقيقي ًا ألزمة
تعطيل مجلس الوزراء.
العرض الرمزي في اليرزة
وك��ان��ت انطلقت م��راس��م العرض
الرمزي ،الذي تقيمه قيادة
العسكري
ّ
اجل��ي��ش مب��ن��اس��ب��ة ع��ي��د االستقالل،
ب��ح��ض��ور ال����رؤس����اء ع����ون ،ميقاتي
وب ّري ،وقائد اجليش العماد جوزيف
ع��ون ووزي���ر ال��دف��اع م��وري��س سليم،
وعدد من قادة األجهزة األمنية.
وص���ل ال���رؤس���اء ال���ى م��ق��ر وزارة
سنوي في االستقالل
الدفاع وكتقليد
ّ
مت إطالق التحية والقذائف املدفعية
ال��رم��زي��ة ،وك���ان الف��ت � ًا ان���ه ل��م يحدث

اي ك�لام بينهم ول��م تسجل اي ردود
ايجابية بينهم.
وع��ن��د وص����ول ع����ون ،أط��ل��ق��ت 21
��زي ف��ي عيد
قذيفة خلبية كتقليد رم� ّ
االستقالل ،على َوقع النشيد الوطني
اللبناني .كما وض��ع ع��ون إكلي ً
ال من
الزهر على النصب التذكاري للشهداء
في وزارة الدفاع على َوق��ع موسيقى
اجليش.
وأ ّدى رئيس أركان اجليش اللواء
أم��ي�ن ال���ع���رم ال��ت��ح��ي��ة إل����ى عناصر
اجليش وإل��ى العلم اللبناني ،قبيل
دخوله ساحة االحتفال.
الرمزي
وانطلق العرض العسكري
ّ

مبوسيقى اجليش ،بعد م��رور سرب
م��ن ال��ط��ائ��رات احلربية واملروحيات
التابعة للقوات اجلوية في اجليش
ف���ي س��م��اء ال���ي���رزة وأع��ل��ام القوات
املس ّلحة أمام منصة الشرف.
وغ���ادر ال��رؤس��اء ال��ث�لاث��ة ،وزارة
الدفاع ،في س ّيارة الرئاسة األولى إلى
قصر بعبدا
على صعيد منفصل ،أعلن مكتب
اإلع���ل��ام ف���ي رئ���اس���ة اجلمهورية،
أنّ «ب��ال� ّن��ظ��ر إل��ى األوض����اع ال ّراهنة
والظروف الصح ّية في البالد ،لن ُيقام
االستقبال التقليدي لتق ّبل التهاني في
قصر بعبدا ،ملناسبةعيد االستقالل».

من العرض العسكري في اليرزة ( محمود يوسف)

ميقاتي :لي�س ذكرى بل فعل �إميان بري :معنيون بتح�صني لبنان وا�ستقالله بتح�صني الق�ضاء

للمناسبة غ ّرد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ،في ذكرى عيد االستقالل،
قائ ً
ال« :ليس االستقالل مجرد ذك��رى سنوية نحتفل بها ،بل هي فعل إميان
مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيني وآمالهم .فعسى
أن حتمل االي���ام املقبلة م��ا يصبو إل��ي��ه شعبنا بتعاون ص���ادق ب�ين جميع
املعنيني،فيكون لالستقالل معناه الشامل .كل عيد استقالل وأنتم بخير».

احلريري :لبنان دولة تقف
على حدود جهنم

غ � ّرد رئيس احلكومة السابق سعد احل��ري��ري عبر «ت��وي��ت��ر»« :ب��أي كالم
نتوجه الى اللبنانيني بعيد االستقالل؟ لو قيض للكالم الذي يتردد منذ سبعة
عقود ان يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على االرض وليس دول��ة تقف
على حدود جهنم .كاد لبنان في بعض املراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى
العرب للحضارة واحلوار والثقافة والدميقراطية ،ومحزن جد ًا جد ًا ان يشعر
املواطن اللبناني بعد  ٧٨عام ًا على االستقالل انه يحتاج الى دولة حرة سيدة
مستقلة ليست رهينة ح��زب او طائفة او منصة حل��راس احل��روب االهلية
العربية .وعلى الرغم من هذا الواقع املرير ،ال مجال سوى ان نردد في هذا
اليوم ،حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقالله من كل شر».

بخاري ُيغ ّرد عن «�أحلك �أماكن اجلحيم»...

لفت السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر «تويتر» ,ال��ى أن
«رحلة دانتي أليغييري ،مؤلف امللحمة الشعرية الكوميديا اإللهية ،تبدأ
في بيئة اجلحيم بوصف عذاب األنفس اآلثمة بقوله ،أحلك األماكن في
اجلحيم هي ألولئك الذين يحافظون على حيادهم في األزمات األخالقية.

أش��ار رئيس مجلس النواب نبيه
بريفي بيان ملناسبة الذكرى الثامنة
والسبعني لالستقالل إلى أن «ثمانية
وسبعون ع��ام� ًا م��روا على إستقالل
لبنان الذي يحتاج اليوم أكثر من أي
وقت مضى أن نحيي اإلستقالل ليس
كذكرى او ذاكرة ليوم من التاريخ ،إمنا
لنستعيد اإلستقالل كتاريخ بدأ منذ
ذلك اليوم كمحطة لتحمل املسؤولية
الوطنية صنعت إستقال َال وحترير ًا
من اإلنتداب ،و ُأستكملت في محطات
إستقاللية عديدة مواجهة ومقاومة
للعدوانية واإلحتالل اإلسرائيليني،
وت��ك��ري��س � ًا ل��وح��دة ل��ب��ن��ان وعروبته
كوطن نهائي جلميع أبنائه».
ٍ
وش��دد على أننا «معنيون جميع ًا
ف��ي ه���ذه اللحظة ال��ت��ي ه��ي األخطر
وجودي ًا على لبنان واللبنانيني ،أن
نحصن لبنان وإستقالله بتحصني
القضاء وحتقيق إستقالليته كسلطة
ت��ل��ت��زم ق��واع��د ال��دس��ت��ور والقانون،
بعيد ًا عن التسييس واإلستنسابية
وال��ك��ي��دي��ة وال��ت��ط��ي��ي��ف والتمذهب،
م��ع��ن��ي��ون ب��ت��ح��ري��ر اإلق���ت���ص���اد من
التبعية واإلرتهان لسطوة اإلحتكار
واحملتكرين ،معنيون بتحرير لقمة
عيش املواطنني ودواءه���م م��ن جتار
االس��واق السوداء ،معنيون بتحرير
ودائ����ع ال��ن��اس وج��ن��ى أع��م��اره��م من

املصارف بتشريعات و إقرار القوانني
ال���ت���ي حت��ف��ظ ه����ذا احل����ق وإع���ادت���ه
ألص��ح��اب��ه ك���ام� ً
ل�ا ،م��ع��ن��ي��ون بإعادة
ت��رم��ي��م ال��ث��ق��ة ب�ين امل��واط��ن والدولة
وم��ؤس��س��ات��ه��ا ،وث��ق��ة ال��ع��ال��م بلبنان
املوقع وال���دور والرسالة واالنسان،
لبنان امل��ل��ت��زم ب��إجن��از إستحقاقاته
الدستورية مبواعيدها».
ومبناسبة انتهاء مهلة تسجيل
اللبنانيني امل��غ��ت��رب�ين ،ق���ال« :عشية
يوم اإلستقالل  ...للبنانيني املقيمني
القابضني على جمر اإلنتماء للوطن
واالرض والثوابت وما بدلوا تبديال...
للبنانيني امل��غ��ت��رب�ين ال��ذي��ن جعلوا
مساحة وطنهم بحجم الكون ،فكانوا
والزال�����وا شمسه ال��دائ��م��ة اإلش���راق
واألجنم التي ال تعرف األفول وأعالمه
ال االرق��ام ،لهم في هذه اللحظة التي
أكدوا فيها على عمق إنتمائهم للبنان
وحقهم في الشراكة في كل ما يصنع
ح��ي��اة ال���دول���ة وامل��ج��ت��م��ع م���ن خالل
املشاركة في إستحقاق االنتخابات
النيابية تسجي ً
ال وإقتراع ًا ،حتية لكم
وانتم سوف تشاركون في اإلنتخابات
ال��ن��ي��اب��ي��ة م��ت��ح��رري��ن م��ن التطييف
الذي ُأبتلينا به داخلي ًا ،أنتم الرهان
بان تكونوا نواة الدولة املدنية التي
يطمح اليها اللبنانيون ،وال��ت��ي ال
خالص له اال فيها».

�سليمان :العلم
اللبناين رمز عزتنا
ق��ال الرئيس ميشال سليمان
ف����ي ت���غ���ري���دة ل����ه مل��ن��اس��ب��ة عيد
االستقالل«:العلم اللبناني رمز
عزتنا وكرامتنا .وح��ده يجب أن
يرفع دون أي علم آخر أو راية أو
بيرق وتذود عنه بندقية اجليش.
حيث يرفرف يكون العيد .هكذا
احتفل به اجلنوب في اللبونة عام
 2006بعد غياب أكثر من عقدين
من الزمن».
كما ايد في تصريح له «اقتراح
النائب وائل بو فاعور على رئيس
اجل��م��ه��وري��ة ال��دع��وة ال���ى حوار
وط��ن��ي ملناقشة االستراتيجية
الدفاعية وادوار ح��زب ال��ل��ه في
اخل���ارج» ،واش��ار ان «املصداقية
تقتضي ان يتضمن جدول االعمال
املتابعة م��ن حيث وص��ل احلوار
ال��س��اب��ق .اي وض���ع االج�����راءات
التنفيذية لتحييد ل��ب��ن��ان وفق ًا
العالن بعبدا ووضع جدول زمني
للتخلي ع��ن ال��س�لاح ال يتجاوز
السنة يكون خاللها ق��رار السلم
واحلرب بيد الدولة اللبنانية».

�سيا�سة حملية

الثالثاء  23تشرين الثاني 2021م
املوافق  18ربيع اآلخر 1443هـ

بو حبيب بعد لقاء مع الفروف :ت�سلمنا3
AL-LIWAA Mardi 23/11/2021

وفد الكونغر�س الأمريكي يجول على امل�س�ؤولني ناق ًال دعم بالده:
إلنهاء اخلالف ال�سيا�سي والرتكيز على االقت�صاد وانتظام امل ؤ��س�سات �صور الأقمارال�صناعية املرتبطة بانفجار املرف�أ

أب��ل��غ رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة العماد
ميشال ع��ون ال��وف��د األم��ي��رك��ي ال��ذي
ض��م ع��ض��وي ال��ك��ون��غ��رس األم��ي��رك��ي
داري��ل عيسى وداري��ن حلود ورئيس
مجموعة ال��دع��م األم��ي��رك��ي م��ن أجل
لبنان (ت��اس��ك ف��ورس ف��ور ليبانون)
والسفير اد غبريال ،الذين استقبلهم
في قصر بعبدا ،ان «لبنان بدأ مسيرته
ل��ل��خ��روج م���ن األزم������ة االق��ت��ص��ادي��ة
احل����ادة ال��ت��ي ي��ع��ي��ش ف��ي��ه��ا ،وال��ت��ي
نتجت من تراكمات تعود الى سنوات
عدة ،وذلك من خالل حتضير برنامج
للتفاوض مع صندوق النقد الدولي
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ق����روض م���ن ال���دول
املانحة ،في الوقت ال��ذي يعمل على
اج�����راء إص�ل�اح���ات ت��ش��م��ل ال��ن��ظ��ام
املالي واملصرفي بعد حتديد الديون
واخل��س��ائ��ر ،التي س��ي��ؤدي توزيعها
العادل الى إعادة التوازن املالي الى
البالد».
وخ��ل��ال ال���ل���ق���اء ،ال�����ذي ح��ض��رت��ه
ال��س��ف��ي��رة األم��ي��رك��ي��ة دوروث�����ي شيا
واع�����ض�����اء م����ن م���ج���م���وع���ة ال���دع���م
األميركية من أجل لبنان ،أكد رئيس
اجلمهورية ان «لبنان يتطلع الى دعم
الواليات املتحدة األميركية للبرامج
اإلص�لاح��ي��ة ال��ت��ي س���وف تعتمدها
احل��ك��وم��ة» ،ش��اك��را ال��وف��د األميركي
على املساعدات  ،وفي «تسهيل عملية
استجرار الغاز والكهرباء من مصر
واألردن وس��وري��ا ،م��ؤك��دا ان «لبنان
يتطلع الى استئناف املفاوضات غير
امل��ب��اش��رة لترسيم احل���دود البحرية
اجلنوبية.
ون��ق��ل ال��وف��د ال���ى ال��رئ��ي��س ع��ون
اه���ت���م���ام ال���ك���ون���غ���رس األم���ي���رك���ي
بالوضع ف��ي لبنان ،واحل���رص على
«االس��ت��م��رار ف��ي ت��ق��دمي امل��س��اع��دات
ال���ى امل��ؤس��س��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة امل��دن��ي��ة
منها والعسكرية» .وأش���ارا ال��ى ان

وفد الكونغرس خالل لقائه الراعي في بكركي
«أع��ض��اء الكونغرس يتطلعون الى
دور رئ���ي���س اجل��م��ه��وري��ة ف���ي ه��ذه
املرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان ،وهم
مهتمون بإنهاض االقتصاد اللبناني
وانتظام عمل املؤسسات الدستورية
ومتكني لبنان من استخدام م��وارده
الطبيعية لتعزيز اقتصاده وحتقيق
اإلص�ل�اح���ات امل��ن��ش��ودة واحل����د من
هجرة أبنائه».
ب���دوره ،إستقبل رئ��ي��س مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ،في مقر الرئاسة
الثانية في عني التينة ،الوفد األميركي
حيث جرى بحث في األوضاع العامة
ف���ي ل��ب��ن��ان وامل��ن��ط��ق��ة وال���ع�ل�اق���ات
الثنائية..
وك�����ان رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�����وزراء

جنيب ميقاتي استقبل في السراي
الوفد األميركي  ،و خ�لال االجتماع
اب������دى ال���رئ���ي���س م��ي��ق��ات��ي ت��ق��دي��ره
«لوقوف الواليات املتحدة االميركية
ال��ى ج��ان��ب لبنان ودع��م��ه��ا املستمر
للجيش» ،مشددا على» التزام لبنان
تطبيق ال��ق��رارات الدولية واحلفاظ
على االمن واالستقرار».
ب������دوره ش����دد ال���وف���د االم��ي��رك��ي
على الوقوف ال��ى جانب لبنان على
مختلف ال��ص��ع��د وع��ل��ى دع���م جهود
احلكومة اللبنانية».
ك��م��ا ش���دد ع��ل��ى» ض�����رورة ان��ه��اء
اخل��ل�اف����ات ال��س��ي��اس��ي��ة مب���ا يتيح
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى م��ع��اجل��ة االوض�����اع
االقتصادية واالجتماعية».

كما زار الوفد البطريرك املاروني
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ب��ط��رس ال��راع��ي،
في بكركي ،وعرض مع الراعي لواقع
األزم���ات التي يعيشها لبنان ،وك��ان
تأكيد من الوفد على «دع��م الواليات
املتحدة للشعب اللبناني ولنهوض
لبنان وعودة السيادة والقرار الكامل
الى يد اجليش اللبناني».
وك��ان في جولة الوفد ايضا ،لقاء
مع وزير الداخلية والبلديات القاضي
بسام مولوي ،وخالل اللقاء أكد مولوي
«مواصلة كل التدابير الالزمة إلجراء
االن��ت��خ��اب��ات بكل ن��زاه��ة وشفافية»،
شاكرا على مساعدة اجليش اللبناني
ومتمنيا «ان ينسحب ذلك أيضا على
قوى االمن الداخلي واالمن العام في

ظل الظروف التي مير بها لبنان».
وأج����ري����ت ج���ول���ة أف�����ق ت��ن��اول��ت
امل��واض��ي��ع السياسية ،ومت التطرق
ال��ى املشاكل االقتصادية وانعكاس
ذلك على الوضع املعيشي واألزم��ات
االنسانية في لبنان.
وبعد اللقاء ،حتدث عيسى ،فأعرب
عن سروره لتزامن الزيارة الى لبنان
م���ع ذك�����رى االس���ت���ق�ل�ال ،ول���ف���ت ال��ى
ان ال��ل��ق��اء م��ع م��ول��وي مت��ح��ور حول
االنتخابات وموعدها.
وأضاف« :سررنا باالجابات التي
حصلنا عليها لناحية ض��م��ان أمن
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي تعتبر الوسيلة
الدميقراطية املثلى ،كما حتدثنا عن
اه��م��ي��ة ال��ن��ظ��رة املستقبلية ل��ع��ودة
االقتصاد اللبناني الى ما كان عليه».
ثم حتدث كيلدي ،فقال« :هدفنا هو
اجراء انتخابات شفافة ونزيهة ليعبر
الشعب اللبناني ع��ن رأي���ه بحرية،
ون��أم��ل ان ي��ك��ون للمغتربني دوره��م
ايضا في التعبير عن رأيهم».
من جهته ،أشار حلود الى اهتمامه
وأع��ض��اء ال��وف��د بالشعب اللبناني
ومستقبل لبنان ،وقال« :هناك الكثير
من املشاكل التي يعاني منها لبنان،
من التدهور االقتصادي الى انفجار
مرفأ بيروت واالزم��ة االنسانية التي
يعاني منها الشعب كما العدد املهول
للبنانيني ال��ذي��ن ي��غ��ادرون وطنهم.
وم��ا سمعناه من وزي��ر الداخلية هو
تأكيد على اجراء االنتخابات واهمية
اجرائها بطريقة شفافة ،والواليات
املتحدة مستعدة ملساعدة لبنان في
إجراء انتخابات نزيهة وشفافة».
وت����ع���� ّذر ل���ق���اء وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
ع��ب��دال��ل��ه بوحبيب ال���ذي اع��ت��ذر عن
حتديد موعد بسبب زيارته ملوسكو،
وزار الوفد ايضا قائد اجليش العماد
جوزيف عون.

«حزب اهلل» على موقفه من البيطار ..وال خرق
حكومي ًا متوقع ًا إ�ال إ�ذا ح�صلت مقاي�ضة

عمر الربدان

ي��ع��ول رئ��ي��س احلكومة جنيب ميقاتي على ج��ه��ود رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،في تليني موقف حليفه «حزب الله»،
في ما يتصل باملوقف من احملقق العدلي في جرمية انفجار مرفأ
بيروت القاضي طارق البيطار ،مبا يسهل العودة إلى جلسات
مجلس الوزراء  .وقد كان امللف احلكومي ،وضرورة العودة إلى
اجتماعات احلكومة ،محور اللقاء الرئاسي في قصر بعبدا،
أمس ،بعيد انتهاء االحتفال املختصر الذي أقامته قيادة اجليش
في وزارة الدفاع ،ملناسبة الذكرى الـ 78لالستقالل .
وفي الوقت الذي يجهد الرئيس ميقاتي ،إلزالة العقبات من
أم��ام العودة لالجتماعات احلكومية ،إال أنه ووف��ق املعلومات
املتوافرة لـ«اللواء» ،فإن «حزب الله» لم يتخل عن شرطه بإزاحة
القاضي البيطار ،للموافقة على عقد جلسات للحكومة ،وبالتالي
فإن شيئ ًا لم يتغير ،إال إذا تعهد الرئيس بري ،بأن يأخذ موضوع
«ح��زب الله» على عاتقه ،وهو أمر يبدو مستبعد ًا ،باعتبار أن
احلزب بات أكثر متسك ًا بضرورة التخلص من احملقق العدلي،

ما يجعل األم��ور ت��راوح من ال��ت��أزم ،وتالي ًا ع��دم توقع العودة
جللسات مجلس الوزراء في وقت قريب ،إال إذا حصلت مقايضة
قضائية حكومية .
وفي حني ال زالت تداعيات األزمة بني لبنان والدول اخلليجية
األربع ترخي بثقلها على الوضع الداخلي ،يسعى املسؤولون
ل��دور عربي أو أجنبي ف��ي ن��زع فتيل ه��ذه األزم���ة ،وه��و م��ا لم
يتحقق حتى اآلن ،بعد فشل مهمة مبعوث جامعة الدول العربية
السفير حسام زكي ،وفي ظل تردد قطري عن الدخول كوسيط،
بعد النصائح التي تلقاها لبنان ،بإن مفتاح احلل لهذه األزمة،
لبناني بالدرجة األولى ،في ظل عدم استعداد خارجي للتوسط
في هذا امللف ،باعتبار أن هناك إجماع ًا على أن استقالة وزير
اإلع�ل�ام ج���ورج ال��ق��رداح��ي املتسبب ب��األزم��ة ،وم��ن ث��م اع��ت��ذار
احل��ك��وم��ة اللبنانية ،ال��ط��ري��ق الصحيح ،ل��ع��ودة األم���ور إلى
نصابها.
وفي غمرة األزمة املستعصية بني لبنان واخلليج، ،وفي ظل
عجز املسؤولني عن إحداث أي خرق في اجلدار احلكومي ،فتح
رئيس اجلمهورية ميشال عون باب ًا واسع ًا أمام عنوان سجالي

الراعي :انه�ضوا لإخراج ال�شعب من ذلّه
اعتبر البطريرك املاروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي خالل قداس االحد« :إن اإلستقالل يشكو
اليوم من وجود لبنانيني غير مستقلني .واللبنانيون يشكون من وجود مسؤولني وقادة وأحزاب غير
استقالليني .ال يتعايش االستقالل مع والء فئات من الشعب لوطن آخ��ر ،وال مع ضعف الدولة أمام
اخلارجني عنها وعليها .ال يتعايش االستقالل مع حكم ال يوفر لشعبه احلياة الكرمية والرفاه والعمل
والعلم والعدالة والضمانات الصحية واالجتماعية .ال يتعايش االستقالل في وط��ن حت��ول ساحة
جلميع مشاكل الشرق األوسط والعالم .ال يتعايش االستقالل في مجتمع زادت فيه الفروقات
صراعات
ِ
الثقافية واحلضارية وتباعدت أمناط احلياة فتركت انطباعا أن هذا املجتمع صار مجتمعات متنافرة.
حبذا لو يؤمن املسؤولون ،واللبنانيون عموما ،في ذكرى االستقالل ،أن وجود لبنان هو أساسا مشروع
استقاللي وسيادي وحيادي في هذا الشرق .حبذا لو يدركون أن ضعف وحدة لبنان ناجت من ضعف
وترسيخ حياده اإليجابي الناشط
استقالله .وبالتالي أن بداية اإلنقاذ تبدأ باستعادة استقاللِ لبنان
ِ
في كل ما يختص بالسالم وحقوق اإلنسان واحلوار السياسي والثقافي والديني واالستقرار في بيئته
العربية».
وختم ال��راع��ي« :إذا كانت جميع القوى السياسية قبلت بسياسة ع��دم اإلنحياز والنأي بالنفس
الواردتني في البيانات الوزارية منذ االستقالل إلى اليوم ،فلماذا ال تلتزم بها وتطبقها؟ وإذا كانت هذه
لضمان
القوى آمنت جديا بسياسة عدم اإلنحياز والنأي بالنفس ،فلماذا ال تعتمد نظام احلياد اإليجابي
ِ
السياق ننتظر أن تبادر الشرعية اللبنانية
استقالل لبنان واستقرارِ في إطار دستوري ثابت .في هذا
ِ
إلى اعتماده وطرحه رسميا على املرجعيات الدولية وبخاصة على األمم املتحدة ليكون مضمونا بقرار
دولي يلزم جميع الدول باحترام سيادة لبنان ،وهذا األخير باحترام سيادة غيره من الدول .هكذا ،تعيد
الدولة لالستقالل معناه.

جديد ،سيزيد من عمق االنقسام السياسي القائم ،بإعالنه أنه
لن يسلم ال��ف��راغ عند انتهاء والي��ت��ه ،وه��و ما فسرته مصادر،
بأنه إشارة من جانب الرئيس عون وفريقه السياسي ،بأنه «لن
يترك قصر بعبدا في حال لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية
يخلفه ،وإن كان كان هناك من يشير إلى أن عون قد يقدم على
هذه اخلطوة ،في حال استقالت احلكومة احلالية ولم يصر إلى
تشكيل حكومة جديدة ،استناد ًا إلى دراسة دستورية يعمل عدد
من مستشاريه على إعدادها» .
وبعد الكالم املنسوب إلى رئيس اجلمهورية ،ال ترى مصادر
سياسية ودستورية ،أمام رئيس الرئيس عون ،إال اخلروج من
القصر اجلمهوري بعد انتهاء واليته الدستورية ،وعدم البقاء
ولو لدقيقة واحدة ،باعتبار أنه «يكفي البلد هرطقات وتفسيرات
في غير موقعها» ،مشددة على أن «الدستور واضح وال حاجة
ألي تفسير ،س��واء بوجود حكومة أو في حال كانت احلكومة
مستقيلة ،وب��ال��ت��ال��ي ي��ج��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع اح��ت��رام ال��دس��ت��ور
وتطبيقه ،مبا يحفظ دور املؤسسات ،بعيد ًا من أي اجتهادات
على حساب الدستور» .

عودة :ر�أي ال�شعب مل يعد م�سموع ًا
«اللبناني
اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس املطران الياس عودة أنّ
ّ
ستضعف ًا ُيعاني الفقر واجلوع واملرض ويستجدي الدواء والعلم ،ولم يعد
أصبح يائس ًا ُم
َ
منشغ ً
ال بحريته وكرامته وعنفوانه».
وأشار عودة في عظة األحد من كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت أنّ
تنمر عليه،
اللبناني «إذا كــان شجاع ًا وذا رأي ح ّر ،واحلر ّية عط ّية من اللهُ ،يقمع و ُيع َّنف و ُي َّ
ّ
في زمن ساد فيه الفساد واحلقد والقوة والبطش واإلم�لاء واإلقصاء ّ
وكل أنواع الظلم
االجتماعي ،تساعدها وسائل التّواصل السريعة».
وأض��اف« :رأي شعبنا لم يعد مسموع ًا عند من أواله��م الشعب ثقته ،ومنحهم شرف
متثيله ،وقد أصبح صوته مستهان ًا بهُ ،يشرى و ُيباع أحيان ًا ،ألنّ املتحكّ مني بالشعب
قاموا بتجويعه لتطويعه كما يشاؤون .آخر مسمار ُغرِ ز في نعش املواطن هو رفع َأسعار
األدوية ،فأصبح مستحي ً
ال على الفقير الذي يصيبه مرض أن يبقى على قيد احلياة ،وإذا
شاء ّ
الشفاءُ ،أجبر على قرع أبواب املتحكّ مني برقاب الشعب ،فيعطى مقابل تقييد حريته
االنتخابي.
االستحقاق
في
صوته
و َكتْم
ّ
واعتبر أنّ «املشكلة أنّ بعض الناس يظ ّنون أنفسهم خالدين ويتص ّرفون وكأنّ حياتهم
ال موت فيها ،يعملون من أجل مصاحلهم وغاياتهمُ ،يعادون َمن ُيخالفهم ،يتحكّ مون
بالضعفاء ،يجمعون الثروات على حساب الفقير والضعيف ،و ُيعيثون في األرض خراب ًا
القوة والعدالة والدينونة لله وحده ،غير مدرِ كني
بقوتهم وسطوتهمُ ،متناسني أنّ
ّ
مزهوين ّ
ّ
أول��ون يكونون آخرين
أنّ ال شــيء دائم وأنّ األح��وال تتغ ّير واألي��ام تتب ّدل وأنّ «كثيرين ّ
أولني.
وآخرون ّ

«ب�سط �سلطة الدولة القوية» من دون ا�ستهداف ل�سالح «حزب اهلل»
اجلنوب :لالئحة ُموحدة بني «ال�شيوعي» و«النا�صري» و ُم�ستقلني
عمار نعمة

إنها االنتخابات األه��م في تاريخ لبنان لناحية
حتدي خرق القوى التغييرية للطبقة احلاكمة التي
تسلمت السلطة منذ نشوء الكيان ،تخوضها القوى
املعارضة للمنظومة احلاكمة في مختلف الدوائر
االنتخابية حتت مسميات متعددة سواء عبر جبهات
او مجموعات او شخصيات حراكية او معارضة.
ول��ع��ل دوائ���ر اجل��ن��وب ه��ي االك��ث��ر صعوبة على
احل��راك��ي�ين لناحية ق��وة ه��ذا اخل���رق ،وه���ي :صيدا
وج��زي��ن ،ص��ور وق��رى صيدا أو ال��زه��ران��ي ،النبطية
وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا .وطبعا النية
تتجه مل��واج��ه��ة ث��ن��ائ��ي «ح���زب ال��ل��ه» وح��رك��ة «أم���ل»
استنادا على تغير امل��زاج الشعبي بعد  17تشرين
االول  2019وكل ما متخض عن هذا التاريخ.
لكن الثنائي متكن في الفترة االخيرة من استعادة
ش��رائ��ح شعبية واس��ع��ة وف��ي ان��ت��ظ��اره ف��ت��رة اخ��رى
م��ن ه��ذا االستيعاب حتى االنتخابات عبر وسائل
خ��دم��ات��ي��ة ووالئ���ي���ة ،م��ع التسجيل أن م��ن السابق
ألوانه التحدث عن اية حتالفات سيقوم بها احلراك
مع افرقاء في السلطة ومنهم «التيار الوطني احلر»
و«تيار املستقبل» و«احلزب التقدمي اإلشتراكي» في
املناطق حيث التواجد املسيحي الوازن كما في قرى
صيدا وصور ومرجعيون ،والسني في صيدا ونسبيا
في صور ،والدرزي في حاصبيا.
ل��ك��ن ب��ن��ظ��رة ال���ى ال��ن��ت��ائ��ج امل��اض��ي��ة ،وان ليست
مقياسا للمقبلة ،ف��إن مهمة صعبة في انتظار قوى
التغيير ل��ف��ارق االص���وات الكبير ب�ين عماد حتالف
املعارضني« ،احلزب الشيوعي» ومعه رياض األسعد،
والثنائي ال��ذي يستند في األس��اس الى قوى «حزب
الله».
ثمة رف��ض ل��دى احل��راك��ي�ين للتحالف م��ع أي من
اح��زاب احلكم اليوم ،ومنهم «التيار الوطني احلر»
الذي كان اليسار قد حتالف معه علنا في االنتخابات
امل��اض��ي��ة ،وان ك���ان ال��ب��ع��ض ي��دع��و ،م��ن دون قطع
ب��األم��ر ،ال��ى حتالف من حتت الطاولة مع مرشحني
غير رسميني في التيار ،ما يلقى معارضة في البيئة

الكبرى للحراك .وطبعا االمر يسقط نفسه على «تيار
املستقبل» و«اإلشتراكي» وهما يعتبران جزءا ال يتجزأ
من قوى السلطة ومعهم «القوات اللبنانية».
من هنا تبدو مهمة احلراكيني بالغة الصعوبة
في الوقت ال��ذي يفتقد فيه ه��ؤالء الى عناصر بالغة
األهمية في املعركة االنتخابية :الوحدة في املوقف
ثم في اللوائح ،التنظيم ،املال ومكنة انتخابية قادرة،
البرنامج واخلطاب الذكي ،القدرة الترويجية كما
تقدمي مرشحني مقنعني للرأي العام وسط زحمة على
هذا الصعيد!
من الواضح ان رأي عام واسع يؤيد مطالب احلراك
في طول البالد وعرضها ،لكن التأييد هو غيره خوض
معركة ال سيما في دوائر كما في اجلنوب.
فتلك التيارات الشعبية لم تتأطر جديا ،ليس في
اجلنوب وح��ده بل في كل لبنان ،ولم تقم حتالفاتها
وتنقصها اخلبرة ،وال تزال جبهاتها املوعودة دون
الترجمة على أرض الواقع وهي تخشى حتى اعالن
اس��م��اء م��رش��ح�ين ،وان ك��ان بعضها ب��ات معلوما،
خشية حرقها واستهدافها من قبل ماكينة اعالمية
معادية لها.
ع��ل��ى ان احل��راك��ي�ين وم��ع��ه��م م��ا ي��ع��رف ب��ـ»ق��وى
التغيير» يعملون على ن��ار ه��ادئ��ة ويحضر ه��ؤالء
لتحالف يجمع بني قوى تقليدية في املعارضة وأخرى
مستجدة لتشكيل حت��ال��ف واس���ع ب�ين «الشيوعي»
و«التنظيم الشعبي ال��ن��اص��ري» أي النائب أسامة
سعد ،ومستقلني وآخرين خارجني من قوى معارضة
تقليديا للثنائي منهم من هو صاحب خلفية يسارية
ومنهم من يعمل في اإلطار املدني على االرض ،حتى
ان ناشطني اسالميني يلتقون م��ع تلك ال��ق��وى مثل
منضوين في «اجلماعة االسالمية» وآخ��ري��ن ضمن
مجموعة الشيخ أحمد األسير.

«لقاء صور» يجمع املُعترضني

هذا ما أدت اليه مساعي أخيرة جمعت تقليديي
احلراك مثل «الشيوعي» ،ومتطرفني ضد الثنائي ،في
«لقاء صور» الذي يضم فسيفساء سياسية وعقائدية
وع��ائ�لات تقليدية م��ع��ارض��ة ت��اري��خ��ا حل��رك��ة «ام��ل»

بالذات مثل آل اخلليل اضافة الى يسار مثل «منتدى
ص���ور ال��ث��ق��اف��ي» و«م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ش��ي��وع��ي» ،في
مشاركة «نبض اجلنوب» (يخشى بعض احل��راك ان
تشكل الئحة تستنزفه اكثر مما تفيده) ،وهي قوى ذات
هدف مشترك لكن ينقصها التماسك واالستمرارية
والوحدة حتى ما بعد اقفال صناديق االقتراع.
يعد ذل��ك ت��ط��ورا ف��ي مسار التحالفات ف��ي صور
بعد ان وج��ه «متطرفون م��ع��ارض��ون» اتهامات الى
«الشيوعي» واحلراك مبداراة «حزب الله» في موضوع
السالح الذي اتخذ وسيبقى نقاشات في العمق هي
في الواقع نقاشات في االصطالح واالسلوب.
ذل��ك ان احل��راك��ي�ين ال��ذي��ن ن��زل��وا ال��ى ال��ش��ارع
منذ االي���ام االول���ى ل��ـ  17تشرين ،اعلنوا صراحة
ان احل��زب هو جزء من املنظومة ،لكنهم يوجهون
االت��ه��ام في االنهيار ال��ى منظومة حكمت منذ 30
سنة .وهم يدعون الى حوار يتمخض عنه تسوية
تتجلى في بسط سلطة الدولة القوية ،وقد يكون
ذل��ك ف��ي اط���ار استراتيجية دفاعية ال يعارضها
«حزب الله» أص ً
ال.
بذلك متكن اجل��زء الواسع من احل��راك من ايجاد
تخريجة لدعوات «حصرية السالح» التي تصدر عن
آخرين .وفي لقاءات عقدها حراكيون مع «كلنا إرادة»،
تفهمت األخيرة التي تريد تشكيل مظلة للوائح في كل
لبنان ،هذا الطرح وخصوصية حراك اجلنوب معربة
عن استعدادها للتوفيق بني اللوائح في حال تعددها
من دون شروط مسبقة كما يؤكد احلراكيون.
في املجمل وصل احلراك واملعارضة اجلنوبية الى
هذا احللف غير الرسمي بعد تعثر «مؤمتر اجلنوب»
وعدم الرغبة في احيائه نتيجة معارضة املجموعات
التي لم تشترك فيه منذ البداية.
وفي هذه االثناء ،لم ُيعرف حتى اآلن موقف رياض
األسعد الذي كان تقليديا رافدا مهما للمعارضة في
اجلنوب ،علما ان عالقته لم تكن يوما سيئة مع «حزب
الله» ،وهو اليوم ال يلقى حماسة من قبل اجلو العام
من احلراكيني مثلما أنه لم يطرح نفسه تنظيميا في
إطارهم ،ويتردد انه سيشكل الئحة برئاسته.

الوزير بوحبيب ونظيره الروسي خالل املؤمتر الصحافي املشترك
اعلن وزير اخلارجية عبد الله بوحبيب خالل زيارته
إلى موسكو بعد لقاء مشترك مع نظيره الروسي سيرغي
الف��روف ،تسليم روسيا للبنان صور األقمار الصناعية
ق��ب��ل تفجير م��رف��أ ب��ي��روت وب���ع���ده ،الس��ت��خ��دام��ه��ا في
التحقيقات وكشف حقيقة ما جرى .وقال«:شكرناروسيا
وق�� ّدرن��ا عال ًيا تسليمنا ص���و ًرا لألقمار االصطناعية،
حلادثة  انفجار مرفأ بيروت  ،وسنضعها عند القضاء
موضحا أن
اللبناني ،لكي تساعد في كشف احلقيقة»،
ً
«الصور سنضعها عند القضاء ،وهو من يحدد إن كانت
ستفيد أو ال ،وليس السياسيني».
ولفت ،في مؤمتر صحافي مع الفروف ،إلى أنه «على
املستوى الدولي واإلقليمي ،تشرفت في االطالع من وزير
خصوصا على
اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي سيرغي الف���روف،
ً
األزمة السورية ،مع التأكيد على أن الشعب السوري هو
من يحدد مصيره» ،مشي ًرا إلى «األهمية احملورية لروسيا
االحت��ادي��ة ،وقدرتها على ع��ودة  النازحني السوريني ،
وتخفيف األعباء عن لبنان .كما رحبنا بالدور الروسي
املساعد بتواصلنا مع الدول اإلقليمية ،مبا يساعد على
االستقرار الداخلي».
وأعلن بوحبيب «إنني وجهت دعوة لالفروف لزيارة
لبنان ،واالطالع على األوضاع في لبنان عن كثب» ،الفتًا
إل��ى أن��ه «م��ا زال لدينا ع�لاق��ات طيبة م��عدول اخلليج،
وهناك نوع من التشاور الدائم ،لكي نتوصل إلى حوار،
واملشاكل ال حتل إال باحلوار ،واإلمالء مينعنا من اجراء
احل���وار ،وه��ن��اك مسائل كثيرة عالقة بيننا وب�ين دول
اخلليج ،ليس فقط مسألة وزير اإلعالمجورج قرداحي».
وأكد ،في حديثه عن ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية،
أن «لبنان يص ّر على ح ّقه ،ولن يتنازل عن ما هو له في ما
يتع ّلق بترسيم احلدود البحرية ،واحملاوالت األميركية
لم تنجح بعد في تقريب وجهات النظر ،ولكننا اتفقنا مع
املمثل األميركي آموس هوكشتاين ،خالل زيارته األخيرة

إل��ى لبنان ،أن يعود مع اقتراحات ،بعد لقائه اجلانب
االسرائيلي» .وحول العالقات اللبنانية الروسية ،ذكر
«أنني لست بطريق أن أقوم بسياسة خارجية لوحدي،
بل احلكومة من حتدد السياسة اخلارجية ،واحلكومة
موافقة على توسيع العالقات مع اجلميع ،واحلكومة
بحاجة لذلك».
ب��دوره أعلن الف��روف « ،أ ّننا س ّلمنا اجلانب ال ّلبناني
ال��ص��ور الفضائ ّية ملرفأ ب��ي��روت قبل االنفجار وبعده،
ون��أم��ل أن تساعد ف��ي التحقيق» ،مشي ًرا إل��ى «أ ّن��ن��ي ال
أع��رف إن كانت هذه الصور ستساعد أم ال ،ولقد ن ّفذنا
أمر الرئيس الروسيفالدميير بوتني بعد توجيه رئيس
الصور
اجلمهور ّية  ميشال ع��ون طل ًبا ل��ه ،لتقدمي ه��ذه ّ
ا ّلتي تُظهر األوضاع قبل االنفجار وبعده».
ول��ف��ت إل���ى «أ ّن���ن���ا ت��ط�� ّرق��ن��ا ب��ش��ك��ل م��خ��ت��ص��ر خ�لال
محادثاتنا ،إل��ى مسألة ترسيم احل���دود ب�ين  لبنان و
إسرائيل ،وحت ّدث بو حبيب عن أنّ احملادثات مستم ّرة».
وأكّ ��د الف��روف أنّ «الواليات املتحدة األميركية واالحتاد
األوروب��ي قاما بتقويض جهود مؤمتر ع��ودة الالجئني
السور ّيني العام املاضي ،وكشف «أ ّننا بحثنا باآلفاق
احملتملة ملشاركة جهات اقتصاد ّية روس ّية ،في إصالح
دم��رت نتيجة االنفجار في مرفأ
البنية التحتية ا ّلتي ّ
بيروت».
والحقا ،قال بوحبيب ،أنه «إذا دعيت إلىالسعودية،
سأسافر مباشرة اآلن ومن موسكو».
وأشار خالل مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» ،إلى «حزب
وفعال
الله ،حزب لبناني سياسي ،ويشارك في احلكم ّ
على الساحة السياسية اللبناني» ،معتب ًرا أن «اجلناح
العسكري من حزب الله ،مشكلة إقليمية وليس لبنانية،
لن نحول القضاء على هذا اجلانب و«ما فينا» وال نريد
ح��رب أهلية ،ه��ذه مشكلة إقليمية والقضايا اإلقليمية
الكبيرة حتل».

ما�سة ال�ستعادة الدولة
ال�سنيورة :حاجة ّ
املخطوفة من قبل «حزب اهلل»

أش��ار الرئيس ف��ؤاد السنيورة ف��ي حديث ال��ى قناة
«احل��رة» ملناسبة عيد االستقالل،الى أنه في «هذا اليوم
نستعيد الذكرى الثامنة والسبعني لالستقالل املفقود
في لبنان .وها نحن نعيش في هذه املرحلة الصعبة التي
انحسرت وتداعت فيها الدولة ،وانحسرت فيها الثقة لدى
اللبنانيني بالدولة ودورها وقدرتها على تأدية وظائفها
في احلفاظ على السيادة واالستقالل وعلى االمن واألمان
وعلى احلفاظ على كرامة اللبنانيني».
أض���اف« :ه��ا ه��م اللبنانيون ي���رون ب��أم ال��ع�ين كيف
فقدوا استقالل بلدهم الذي أصبحت تسيطر عليه وعلى
دولته دويلة حزب الله ،أي بعبارة أخرى ان لبنان االن
اص��ب��ح عمليا محتال م��ن ق��ب��ل احل����زب ،ف��ي ه���ذا ال��ي��وم
يتذكر اللبنانيون وبأسى كيف اصبحت دولتهم تسيطر
عليها وتتولى السلطة فيها دويلة حزب الله واالحزاب
املنضوية معه وملصلحة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
هذا هو الوضع االن باملختصر يجعل اللبنانيني يرددون
اليوم كما ق��ال املتنبي (عيد بأية ح��ال ع��دت يا عيد مبا
مضى أم بأمر فيك جتديد)».
واض��اف «لبنان عند حصوله على االستقالل انبنى
ميثاقه الوطني على سلبيتني ،وه��و ان ال يكون لبنان
تابعا او منتدبا من قبل فرنسا وان ال ينضم او يكون
ج��زءا م��ن س��وري��ا .ه��ات��ان السلبيتان ح��ل محلهما عند
اب��رام اتفاق الطائف إيجابيتان ،وذلك بأن لبنان عربي
الهوية واالنتماء ،وان لبنان وطن سيد حر مستقل ،وطن
نهائي جلميع أبنائه مبعنى نهائية الكيان اللبناني .هذا
االت��ف��اق أطلق حالة نهوض في العام  92وال سيما مع
مجيء الرئيس الشهيد رفيق احلريري خالل تلك الفترة.
وع��ن سبل اخل��روج من االزم��ات التي ت��زداد صعوبة
رغم تشكيل حكومة جنيب ميقاتي ،شدد السنيورة على
أن «هناك حاجة ماسة ال��ى استعادة ال��دول��ة اللبنانية
املخطوفة دول���ة ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام .ال��دول��ة اللبنانية
أصبحت مخطوفة ومسيطرا عليها من قبل ح��زب الله
لصالح اي���ران .وهناك حاجة أساسية وماسة من اجل
العمل على استعادة نهج االصالح في لبنان .واالصالح
يكون بداية باستعادة االعتبار لوثيقة الوفاق الوطني
وال��دس��ت��ور اللبناني واستقاللية القضاء واي��ض��ا في
العمل على احل��رص على التوازنات الداخلية الدقيقة
وأيضا في احترام التوازنات في السياسة اخلارجية
للبنان ،وال سيما بعد ان جرى تخريب كل هذه التوازنات

ف��ي ال��داخ��ل وف��ي عالقة لبنان م��ع اشقائه ال��ع��رب ومع
أصدقائه في العالم.
أض���اف« :النظام البرملاني ال��دمي��وق��راط��ي اللبناني
يفترض ان يقوم على أرب��ع قوائم ،وه��ي أكثرية حتكم،
وأقلية غير مهمشة ت��ع��ارض ،وق��ض��اء مستقل ونزيه،
واي��ض��ا ادارة حكومية غير مستتبعة وه��و م��ا يحقق
سالمة العملية الدميوقراطية ،وبناء على ذلك تتحقق
املساءلة واحملاسبة على أس��اس األداء وتتحقق عملية
تداول السلطة بشكل سلمي .املؤسف ان كل هذه االمور
جرى تخريبها كما جرى تخريب دور رئيس اجلمهورية
ال���ذي ج��اء ال��ى س��دة ال��رئ��اس��ة بعد ان تسبب بتعطيل
انتخاب رئيس اجلمهورية لثالثني شهرا ،على نظرية ما
يسمى الرئيس القوي .طبيعي لبنان بحاجة الى رئيس
ق��وي ،ولكن ليس ال��ى رئيس ق��وي بعضالته بل بقدرته
على ان يكون جامعا لكل اللبنانيني .الذي جرى ان رئيس
اجلمهورية ج��اء ممثال حل��زب وه��و يتصرف ،وال ي��زال،
كفريق.
وح��ول إمكانية التغيير ف��ي االنتخابات البرملانية
املقبلة ،قال السنيورة« :بدون أدنى شك كما يقول القول
الكرمي :ان الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وق��ال «:اآلن وصلنا ال��ى ه��ذه امل��رح��ل��ة ،ونحن االن في
السنة السادسة من والي��ة فخامة الرئيس ،ما أذهلني
عندما قال منذ أيام قليلة بأنه لن يسلم اجلمهورية الى
من ال يعتقد هو بأنه يتمتع بالقوة التمثيلية ،وكأنه بذلك
ميهد من أجل ان يقول بأنه لن يسلم رئاسة اجلمهورية
ألح��د س��وى ل��ص��ه��ره ،ليصبح رئيسا للجمهورية في
املرحلة القادمة .طبيعي هذا الكالم وهذه التوجهات ال
تؤدي الى خروج لبنان من االزم��ة الوطنية والسياسية
واالقتصادية املستفحلة التي تسبب بها الرئيس عون،
وفاقمها بتصرفاته ،وبدل من أن يكون اجلامع للبنانيني
واحل��ري��ص على استعادة ال��دول��ة لسيطرتها ،جند أنه
يستمر في خرق الدستور».
وختم السنيورة« :ونحن االن نحتفل بعيد االستقالل،
وه���ذا االس��ت��ق�لال غ��ي��ر م��وج��ود الن ال���دول���ة مستتبعة
ومسيطر عليها ،وهو نتيجة االتفاق الذي وقعه فخامة
الرئيس في العام  2006والذي أطلق عليه تسمية اتفاق
م��ار مخايل مع ح��زب الله عندما ضمن له ح��زب الله أن
يصبح رئيسا للجمهورية وهو ضمن للحزب بأن يسيطر
على اجلمهورية».

وفاة النائب فايز غ�صن
توفي النائب فايز غصن عن عمر ناهز الـ  71عام ًا،
وهو من مواليد بلدة كوسبا في قضاء الكورة في 28
حزيران  ،1950متأهل من السيدة يونا باخوس حكيم
ولهما ابنتان نادين وكارين.
وانتخب نائب ًا عن محافظة الشمال في لبنان للمرة
األولى بني أعوام ( ،)1996 - 1992وأعيد انتخابه نائب ًا
عن محافظة الشمال في دروات األعوام (،)2000 - 1996
وعينّ وزير ًا للدفاع في حكومة الرئيس جنيب ميقاتي
ُ
التي تشكّ لت عام  ،2011ويشغل منصب نائب رئيس
«تيار امل��ردة» منذ العام  ،2006وهو نائب حالي حيث
انتخب عام .2018
ونعى رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه وباسم
املجلس النيابي ،الراحل وقال«:برحيل الزميل غصن
يفقد املجلس النيابي برملانيا عريقا ومدافعا صلبا عن
لبنان وهويته وثوابته ودوره ،وان املجلس النيابي
رئيسا واعضاء ،ازاء هذا املصاب ،يتقدمون من ذوي
الراحل ومن تيار املردة ،ومن زمالئه في التكتل الوطني
ومن سائر محبيه ،باحر التعازي  ،سائلني الله للراحل
الرحمة ،ولذويه جميل الصبر والسلوان.
وقال رئيس مجلس ال��وزراء جنيب ميقاتي :يغيب
الصديق النائب فايز غصن تاركا ارثا كبيرا من محبة
الناس واحلضور الوطني ليس فقط في الكورة التي
عشقها ط��وال حياته ب��ل على مستوى الشمال وكل
ل��ب��ن��ان.وع��ل��ى الصعيد الشخصي جمعتنا صداقة
وم��ودة لم تتغير في كل االوق��ات ،وستبقى ذك��راه في
قلوبنا.
ب��دوره ،غ�� ّرد رئيس تيار امل��ردة سليمان فرجنية في
رحيل النائب فايز غصن ،قائال« :خسرناك أخ ًا وصديق ًا
صادق ًا ووف ّي ًا .وكم سنقتقدك وقد ك ّنا مع ًا في مختلف

النائب الراحل فايز غصن
الظروف احللوة واملرة .وسنبقى على هذا الوفاء وعلى
هذه الطريق مع عائلتك الكرمية ومع محبيك.
كل التعازي للعائلة ،للكورة وللمجلس النيابي بوفاة
النائب فايز غصن وعزاؤنا مشترك».

الثالثاء  23تشرين الثاني 2021م
املوافق  18ربيع اآلخر 1443هـ

كل لبنان

AL-LIWAA Mardi 23/11/2021

نتائج مفاجئةقلبت الرهانات واخليارات
والقوال « أ� ّول نقيبة» �شما ًال
ك�سبار نقيب ًا ملحامي بريوت..
ّ

ناضر كاسبار نقيب ًا جديد ًا حملامي بيروت
ألقى نقيب احملامني اجلديد احملامي ناضر كسبار الذي
فاز امس مبركز نقيب احملامني في بيروت بألف وخمسمائة
وثالثني صوت ًا ،أي ما نسبته من االصوات املقترعة ،%45.3
كلمة م��رجت��ل��ة ب��ع��دم��ا ق��ل��ده النقيب ملحم خ��ل��ف امليدالية
االستثنائية ،عاهد فيها احملامني بأن يكون «احملامي» في
اولوية اهتماماته ،وان يعمل مع مجلس النقابة املنتخب فيه
ثمانية اعضاء جدد بجدية وشجاعة وحنكة.
وش���دد ك��س��ب��ار ال���ذي ت��رش��ح��ه ال��ث��ال��ث ثبته نقيب ًا على
ان��ه يتكل ف��ي العمل النقابي على ك��ل م��ح��ام منتسب إلى
اجلمعية العمومية ،الفت ًا إلى ان االنتخابات النقابية اثبتت
دميقراطية املمارسة املرتكزة إلى احملبة ،ومؤكد ًا على ان
النقابة لن تتدخل في السياسة ،والنقابة تطلب من السياسة
عدم التدخل بشؤونها.
فبعد عامني من تو ّقف العملية االنتخابية بسبب جائحة
ك��ورون��ا ،خ��اض احمل��ام��ون منافسة ق��و ّي��ة الن��ت��خ��اب نقيب
وثمانية أعضاء ملجلس النقابة.
ال أع�ل�ام وال ش��ع��ارات حزبية على اخل��ي��م ال��ت��ي نصبها
ّ
وتفاهمات ُ
بعضها
املرشحون ومؤ ّيدوهم خارج قصر العدل،
ٌ
علني والبعض اآلخ��ر حت��ت الطاولة جت ّنب ًا ل�لإح��راج بني
بعض األحزاب ،فمن أصل  ٧٢٤٠محامي ًا س ّددوا اشتراكاتهم
صوت  ٤٣٢٣محامي ًا ،وكانت النسبة مقبولة في ظل هجرة
ّ

ٍ
عدد من احملامني ،فاز كسبار مبنصب النقيب اجلديد حملامي
سج ً
ال بذلك نسبة
بيروت ،بعد حصوله على  1530صوت ًا ُم ِّ
ّ
مرشحني
 %45م��ن األص����وات ،ف��ي معركة تنافس فيها 4
واتسمت بحماوة على منصب النقيب ،حيث َّ
حل احملامي
عبده حل��ود ثاني ًا بنيله  1035صوت ًا ،اسكندر جن��ار ثالث ًا
بحيازته  599ص��وت� ًا ،ت�لاه امل� ّ
�رش��ح وجيه مسعد م��ع 187
صوت ًا ،وتبينّ وجود  28ورقة بيضاء ،ويعتبر كثيرون فوز
كسبار انتصار ًا للطبقة احلاكمة.
وإث��ر إع�لان النتائج ،ق��ال كسبار« :عملت وتعبت كثير ًا
وكنت أعلم أنكم لن تخذلوني ،أثبتم أنكم أوفياء ،وسيبقى
بابا قلبي ومكتبي مفتوحني أمامكم جميعا وسنتعاون سويا
على مدار يومي ،املسيرة ستكمل ،وسأهتم باحملامي أوال،
وبصحة احملامي وأتعابه ومعيشته وأم��وال��ه وامل��ودع�ين،
وحصانة احملامي ول��ن نفرط بها ،كرامته وحصانته خط
أحمر ،ولن نهمل الشؤون الوطنية ،وسنتابعها بكل جدية
وشفافية وشجاعة وحكمة».
وش ّدد على أن «الوقت للعمل وأتكل على النقباء وأعضاء
مجلس النقابة وك��ل احمل��ام�ين ،وسنتعاون م��ع جميع من
يحبون التعاون ،واليوم كان عرسا للدميقراطية ،ولن نتدخل
بالسياسة ونطلب منها اال تتدخل في شؤوننا ،ولن نترك أي
مظلوم وسيبقى حق الدفاع مقدسا».

متخ�ض اجلبل...
بلدية بريوت بد أ�ت بالتعوي�ض

حممد املدين:

بعد مرور ما يقارب العام ونصف على وقوع كارثة تفجير
مرفأ بيروت في  4آب  2020والتي سقط على أثرها أكثر من ٢٠٠
شهيد و ٧آالف جريح ،فض ًال عن دمار نصف العاصمة ،أستفاقت
بلدية بيروت على وجع األهالي والسكان ،وأرادت الوقوف إلى
جانب املتضررين من اإلنفجار عبر تخصيص مبلغ  ٢مليار ليرة
وتوزيعهم على  ٢٠٠٠عائلة ،مليون ليرة لكل أسرة.
ّ
متأخرة جد ًا وحسب بل تعتبر رمزية
خطوة البلدية ليست
بالنظر إلى ضآلة املبلغ الذي تقرر للمساعدات .وإذا كان الهدف
تلميع صورة املجلس البلدي ورئيسه جمال عيتاني أو احملافظ
مروان عبود ،فمن املؤكد أن مبلغ ملياري ليرة بعد كل هذه املدة
لن يفي مبهمة التلميع وليس من شأنه التخفيف من الغضب
الشعبي نتيجة فشل الق ّيمني على البلدية في إدارة األزم��ات
منذ اإلنفجار حتى اليوم ،مع اإلشارة إلى أن مبلغ مليون ليرة
لبنانية أي  ٤٠دوالرا أمريكيا ال يعادل سعر لوح من الزجاج أو
قضيب من األملنيوم ،هذا ألن املساعدة خصصت للمتضررين
من اإلنفجار.
خطوة البلدية لم تتم تلقائي ًا بل ج��اءت بعد مسعى دؤوب
ق��ام ب��ه أح��د أع�ض��اء املجلس البلدي ال��ذي تابع مسار امللف
ّ
تتدخل البلدية ملساعدة األهالي
وأص ّر طيلة الفترة املاضية أن
املنكوبني وهكذا صدر قرار مجلس بلدية بيروت وقد و ّقع على
القرار كل من وزير الداخلية وديوان احملاسبة واحملافظ عبود،
وذلك بالتعاون مع اجليش اللبناني الذي تو ّلى حتديد األسر
التي ستستفيد من القرار ،على أن يتم تسديد املبلغ على دفعات،
يقسم مبلغ  ٢مليار على دفعات  ٣٠٠مليون ليرة كل دفعة.
أي ّ
مقولة أن تأتي متأخر ًا خير من أن ال تأتي ،ال تنطبق على هذه

اخلطوة بحسب أحد األعضاء في املجلس البلدي ألنه في حالة
كارثة مرفأ بيروت إن املقولة األصح هي «أن تأتي متأخر ًا عليك
أن ال تأتي أبد ًا» ،لذلك لن تلقى هذه اخلطوة صدى إيجابي ًا بل
ستنعكس سلب ًا على البلدية واحملافظ الذين يتبعون سياسية
ترقيع ال تسمن وال تغني من جوع ،خصوص ًا أن بلدية بيروت
كانت الغائب األب��رز ع��ن مشهد دم��ار ب�ي��روت ونكبتها ،وك��ان
ال�ه��دف األس��اس إع��ادة ترميم مكتب الرئيس جمال عيتاني
واحملافظ مروان عبود عبر سلف مالية قاربت ماليني الليرات،
بذريعة أن عليهما إدارة األزم��ة ،لكن الواقع يثبت عكس ذلك
كلي ًا ،يضيف العضو البلدي.
وفي إتصال لـ«اللواء» مع عدد من املتضررين من اإلنفجار،
أكدوا أن بلدية بيروت لم تق ّدم لهم أدنى اخلدمات املمكنة ،حتى
ال��رك��ام ل��م تقم بإزالته م��ن ال �ش��وارع وأم��ام األبنية السكنية،
ول��م تقم أيض ًا بتقدير اخلسائر وتأمني مساكن للمش ّردين،
ولم تساهم في معاجلة اجلرحى وأصحاب احل��االت احلرجة،
لتأتي بعد عام ونصف لتوزع  ٤٠دوالر ًا على املتضررين لتلميع
تشوهت مع كل إشراقة شمس ومع كل أزمة عجز
صورتها التي ّ
املسؤولني في البلدية التي متلك  ٩٠٠مليار ليرة في معاجلتها.
أحد األهالي املتضررين الذي ما يزال يعاني آثار االنفجار
ق��ال أن��ه ك��ان بإمكان بلدية ب�ي��روت أن تعامل أه��ال��ي املنطقة
املنكوبة كما عاملت إحدى اجلمعيات التي حصلت على ماليني
الدوالرات من البلدية منذ بضع سنوات إلقامة احلفالت والزينة
بسبب النفوذ التي تتمتع به املسؤولة عن اجلمعية ،واليوم
مبلغ ثالثة ماليني دوالر ال��ذي حصلت عليه على سنتني تلك
السيدة يكفي إلغاثة العديد من العائالت التي ما تزال منكوبة،
ولكن ال أمل من هذه البلدية أو احملافظ ألن األهالي ال ميلكون
احلظوة نفسها عند مرجعيات هؤالء السياسية.

هل يكفي املليون لرفع هذا الدمار؟

انخفا�ض حملوظ يف �إ�صابات «كورونا» ..
فهل ميكن البناء عليه؟!

أعلنت وزارة الصحة العامة ،في تقريرها اليومي حول
مستجدات تفشي فيروس «كورونا» أم��س ،عن تسجيل 556
حالة جديدة ُأثبتت مخبري ًا ،منها  542إصابة محلية و 14حالة
وافدة ،ليرتفع العدد التراكمي لإلصابات منذ  21شباط ،2020
إلى  ..653291تزامن ًا مع ارتفاع العدد اإلجمال للوفيات إلى
 8592حالة ،بعد تسجيل  10حاالت وفاة جديدة.
وف��ي بيان آخ��ر ،أف��ادت وزارة الصحة عن أ ّن��ه باستكمال
فحوص  PCRلرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في املطار
بني  15و 19تشرين الثاني احلالي ،وأظهرت النتائج وجود
 43حالة إيجابية ،مع اإلش��ارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا
للوافدين في فترة تتراوح بني  24و  48ساعة حدا أقصى.
إلى ذلك ،أصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن
فقيه ،ق��رارا قضى بإقفال الدوائر العقارية في النبطية ملدة
اسبوع اعتبارا من صباح اليوم الثالثاء ولغاية صباح االثنني
املقبل في  30احلالي ،وذل��ك إثر إصابة  4موظفني بفيروس
كورونا .وطلب فقيه من اجلهات املعنية إج��راء عملية تعقيم
لكافة املكاتب في الدوائر العقارية.
ُيذكر أنها امل��رة الثانية التي تقفل فيها الدوائر العقارية
في النبطية أبوابها خ�لال شهرين ،بسبب إصابة موظفني
بكورونا.
من جهته ،ح ّذر منسق تيار املستقبل في عكار رئيس احتاد
بلديات جرد القيطع عبد اإلله زكريا من ارتفاع أعداد املصابني
بكورونا في احملافظة ،معلنا عن وجود لقاح  sputnik vملن
أعمارهم فوق  18سنة« ،بهبة كرمية من دول��ة الرئيس سعد

احلريري» ،بالتنسيق مع مستشفى خلف احلبتور  -حرار،
حتى نهاية شهر تشرين الثاني».
من جهتها ،أطلقت املؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم،
حملة تلقيح ض��د ف��ي��روس «ك���ورون���ا» ف��ي م����دارس امل��ه��دي،
بالتعاون م��ع الهيئة الصحية اإلس�لام��ي��ة ووزارة الصحة
العامة ،حتت شعار «#اللقاح_بيحميك» ،لتالمذة الصف
السابع األساسي وما فوق والكادرين اإلداري والتعليمي لغير
امللقحني.
ومت حتى اليوم تلقيح  105تالمذة و 23من العاملني في
مدرسة املهدي  -البزالية 174 ،تلميذا و 7عامالت في مدرسة
املهدي  -شمسطار 88 ،تلميذا و 8عامالت في مدرسة املهدي
 عني امل���زراب ،وف��ي مدرسة املهدي  -مشغرة بالتعاون معاملستشفى احلكومي ،جرى تلقيح  85تلميذا على أن يستكمل
العدد املتبقي في األيام املقبلة.
يشار الى ان التلقيح مت بعد موافقة أولياء أمور الطالب
وتسجيل أسمائهم على منصة وزارة الصحة ،ويستكمل
البرنامج في باقي املدارس في األسبوعني املقبلني.
وف��ي السياقّ ،
نظم مستوصف خالد ب��ن الوليد الطبي،
بالتعاون مع جمعية «الشفاء» و»أطباء بال ح��دود» ،ماراتون
لقاح «ف��اي��زر» ،في قاعة املستوصف في مخيم عني احللوة.
وأوض��ح مدير اجلمعية في املخيم محمد ظريفة أن «اإلقبال
ما زال ضعيفا ،وعدد امللقحني لم يصل الى  ،»70داعيا أبناء
املخيم الى «تلقي اللقاح ألنه احلل املتاح حاليا ملواجهة وباء
كورونا ومنع تفشيه داخل املخيمات».

الق ّوال نقيبة حملامي الشمال بـ 624صوت ًا (محمود يوسف)
بيان ،إنّ كسبار
بدوره ،ه ّنأ النقيب خلف خلفه ،وقال ،في ٍ
كان «خير معني لي خالل واليتي ،وموضع ثقة لكل احملامني
ولي».
وخالل العملية االنتخابية طلب عدد من الناشطني خروج
النائب السابق نقوال فتوش من خيمة نقابتنا ،معتبرين أ ّنه
كان لفترة طويلة في السلطة وزير ًا ونائب ًا.
جتدر اإلش��ارة إلى أن ال��ـ 9الفائزين بالعضوية هم على
التوالي :عماد مرتينوس ،ناضر كسبار ،إيلي بازرلي ،عبده
حل��ود ،ألكسندر جن��ار ،ف��ادي امل��ص��ري ،م��روان جبر ،وجيه
مسعد ،مايا الزغريني ،والعضو الرديف فادي بركات.
انتخابات نقابة طرابلس
تطور مهم
أما في انتخابات نقابة طرابلس والشمال ،فبرز ّ
وذو دالالت بوصول امرأة للم ّرة األولى إلى منصب النقيب،
حيث فازت ّ
القوال ،مبركز
مرشحة تيار «املردة» ماري تيريز ّ
نقيب محامي الشمال في الدورة الثانية ،التي انتهت قرابة
الثامنة لي ً
ال ،ونالت  624صوت ًا ،فيما نال منافسها بطرس
فضول  328صوتا.
وكانت ال��دورة االول��ى النتخاب  4أعضاء ملجلس لنقابة
احملامني في طرابلس ( 2من الطائفة املسيحية و 2من الطائفة
االسالمية) ،خرجت بالنتيجة على الشكل التالي :ماري تيريز
القوال  675صوت ًا التي اكتسحت بفارق كبير ،مروان ضاهر
ّ

 496ص��وت � ًا ،محمود ه��رم��وش  385ص��وت� ًا (م��دع��وم�ين من
«املستقبل») وبطرس فضول  372صوت ًا املدعوم من «التيار
الوطني احلر».
مرشحني ملركز النقيب قد فازا بعضوية املجلس
وحيث إنّ
َ
القوال وبطرس فضول ،انطلقت دورة ثانية
هما ماري تيريز ّ
على منصب النقيب عند الساعة الرابعة.
ُيذكر أنّ انتخابات ال��دورة األول��ى شهدت إقبا ًال كثيف ًا،
حيث اقترع  1165محامي ًا من طرابلس والشمال من أصل
 1307محامني ّ
يحق لهم االقتراع بتسديدهم املراسيم.
وانطلقت العملية االنتخابية في نقابة محامي طرابلس
عند التاسعة صباحا ،حيث فتحت اقالم االقتراع الستقبال
 1306محاميا سينتخبون نقيبا جديدا مسيحيا ،بعدما
انتهت والي���ة النقيب محمد امل���راد ،و 3محامني لعضوية
مجلس ال��ن��ق��اب��ة مسيحي وم��س��ل��م�ين ،وف���ق ال��ع��رف املتبع
بالنقابة.
وترشح ملركز نقيب كل م��ن :ج��ورج ج�لاد ،م��اري  -تراز
القوال ،طوني اخلوري ،بطرس فضول ،جوزيف عبدو ،ملركز
عضو مجلس نقابة مسيحي :سمعان اسكندر ،مروان ضاهر،
ملركز عضو مجلس نقابة مسلم :سهير درب��اس ،رن��ا تانيا
الغز ،هاني املرعبي ،غسان مرعي ،محمود هرموش ،زاهر
العلي ،منير احلسيني ،عبد السالم اخلير.

«غوغل» يحتفل با�ستقالل لبنان على طريقته
دعوات و�آمال خلروج البلد من �أزمته

حتى «غوغل» احتفل باستقاللنا  ..فمتى فع ً
ال نستقل!!
على الرغم من كل االزم��ات التي تعصف بلبنان،
احتفل مح ّرك البحث اإللكتروني «غوغل» على طريقته
اخلاصة بالذكرى الثامنة والسبعني لعيد االستقالل
م��ن خ�لال مجموعة تغييرات ط��رأت على صفحته
الرسمية ،عرض «غوغل» العلم اللبناني فوق شعاره
جتسد
وأح��اط��ه ب��ال��ل��ون األح��م��ر م��ع خلفية زرق���اء
ّ
السماء ،وعند ال ّنقر على العلم اللبناني ستقودكم
الصفحة إلى مجموعة من الروابط التعريفية التي
متد القارئ مبعلومات عن عيد اإلستقالل في لبنان
ّ
منذ العام  1943كما ستظهر نتائج متع ّلقة بتاريخ
لبنان.
وأطلقت باملناسبة مواقف ع��دة من قبل ع��دد من
رج���ال ال��دي��ن والسياسيني على «ت��وي��ت��ر» ،ش��ددت
جميعها على ان حتمل األي��ام املقبلة ما يصبو إليه
الشعب اللبناني.
وفي هذا اإلطار ،أكد مفتي اجلمهورية اللبنانية
ال��ش��ي��خ ع��ب��د اللطيف دري����ان ف��ي ب��ي��ان ،أن «ذك���رى
االستقالل ه��ذا العام تأتي ولبنان وشعبه يعيش
في حال ألم وحرمان ومأساة معيشية ال مثيل لها
في تاريخه رغ��م اجلهود التي تقوم بها احلكومة
ورئيسها ال��ص��اب��ر وال��ص��ام��د حتى االن ف��ي وجه
العواصف التي تعتريه من كل حدب وصوب».
ورأى أن «االم����ور ال ميكن أن تستقيم إال حتت
سقف انعقاد جلسة ملجلس الوزراء والتزام الدستور
والنظام واتخاذ االج���راءات الالزمة الع��ادة ترتيب
وت��رم��ي��م ال��ع�لاق��ات م��ع االش��ق��اء ال��ع��رب ،وبخاصة
اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العربي،
وإال سيبقى الوطن خ��ارج احلضن العربي ،وهذا
يؤثر سلبا على الوطن واملواطن».
*أم��ا شيخ عقل طائفة املوحدين ال��دروز الشيخ
الدكتور سامي ابي املنى فقال« :إن قيمة االستقالل
أن نحفظه في الوطن انتماء ووالء واع��ت��زازا ،وفي
الدولة احتراما وانتظاما ومواطنة ،وفي كل ميادين
احل��ي��اة فكرا راق��ي��ا وعمال متقنا وش��راك��ة حقيقية
تتعدى املصالح الفئوية الضيقة إلى مصلحة عامة
أش���رف وأوس����ع .حتية ل��رج��ال االس��ت��ق�لال وبناته،
وألف حتية جلنوده وحماته».
*وأس���ف املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ  أحمد
ق��ب�لان «ألن��ن��ا نعيش ال��ي��وم عيد اإلس��ت��ق�لال بحجم
م��زرع��ة طائفية وج��م��ه��وري��ة جت���ار ول��وب � ّي��ات م��ال
وص��ف��ق��ات ،ووس���ط شعب ي��ج��ري قتله ونهبه بكل
األدوات امل��ت��اح��ة ،فيما دك��اك�ين ال س��ي��اس�ة تعرض
البلد بأبخس األثمان ،وإذا كان من أسف فهو على
هذا الوطن الذي تش ّبع من دماء َب ِنيه ليتحرر ،فإذا
بلوب ّيات الداخل تفعل به أسوأ مما تفعل اجليوش
الغازية ،واليوم البلد رهينة ،والشعب يلفظ أنفاسه
بسبب نهش األفاعي ،ويكاد يكون الوصول للمريخ
أسهل من الوصول خلطة إنقاذ وطنية ،والعني اليوم
على خطوات بحجم حماية وطن تعيد احلكومة إلى
جلساتها الضرورية جد ًا ،فيما التموضع اإلنتخابي
يعيد عرض البلد على طريقة «وطن للبيع».
*بدوره ،رأى السيد علي فضل الله «كم نحن بحاجة
في ذكرى االستقالل ملواجهة هذا الفساد املستشري
الذي جعل وطننا رهينة للسياسات اخلارجية وفي
مهب رياح اآلخرين .ولن نحفظ االستقالل احلقيقي
إال مبواجهة ه��ذا الفساد والتصدي لناهبي املال
العام والعابثني بأمن هذا البلد وقضائه واستقراره
واحملافظة على مواقع القوة فيه».
وقال النائب شامل روكز« :عادة ،مفهوم االستقالل
هو استقالل الدولة عن أي هيمنة خارجية… ولكن
ال��ي��وم ،ف��ي م��ا نعيش ،نشهد اس��ت��ق�لال ال��دول��ة عن
شعبها ،تاركة املواطنني بال رعاية وال حقوق ولو

ب��احل��د األدن���ى! ف��ي  ٢٢تشرين ،ال��دع��وة لتصحيح
املفاهيم ،لتعود الدولة للشعب ،وتعود املؤسسات
للوطن ،ليبدأ بعدها احلديث عن استقالل!».
*ب������دوره ،رأى ال��ن��ائ��ب ه����ادي أب���و احل��س��ن أن
«اإلستقالل لن يصبح ناجز ًا ،إلاّ بالعودة الى قرار
الدولة القادرة واإلنعتاق من قيود الوصاية والتبع ّية،
ولن يهنأ عيش اللبنانيني إلاّ بالتحرر من قيود الفقر
واإلذالل ،هذا هو الهم األكبر اليوم بعيد ًا عن فولكلور
ال يفيد بشيء .حتية الى اجليش اللبناني والقوى
األمنية ،آخر أعمدة الدولة في لبنان».
وش��دد عضو تكتل «لبنان ال��ق��وي» سيمون أبي
رميا ،على أن «لبنان رح يبقى ،واحل��ق ما مب��وت».
مهما اشتدت االزم��ات ومحاوالت التيئيس ،لبنان
باق… وسنبقى مؤمنني برسالته ودوره في
باق ٍ
باق ٍ
ٍ
هذا الشرق» ،الفت ًا إلى أن «األوادم» الوطنيني كثر
وموجودين على مساحة الوطن ،وسينتصروا ضد
املرتهنني للخارج ليحافظوا على استقالل لبنان».
*النائب زياد احلواط قال« :كما جنحنا في حترير
لبنان من نظام الوصاية واالحتالل السوري ،وحققنا
االستقالل الثاني ،لنعمل مع ًا على حترير لبنان من
ال��وص��اي��ة والهيمنة االي��ران��ي��ة ،الس��ت��ع��ادة ال��دول��ة،
والسيادة  ،وإجناز االستقالل الثالث».
*وأشار األمني العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري»
ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور أس��ام��ة سعد إل��ى أن «االس��ت��ق�لال
احلقيقي ليس فقط بطرد احملتل ،وإمن��ا أيض ًا بأن
يعيش املواطن بكرامة في وطنه في ظل دولة سيدة
ت��ق��وم بتأمني حقوقه اإلنسانية واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ال
سرقته أو االعتداء على حقوقه».
*بدوره ،أشار الوزير السابق أشرف ريفي إلى أن
«إستقالل لبنان ال ُيستعاد إال بإزالة الوصاية ونزع
سالح امليليشيات واستعادة الدولة املخطوفة» ،الفت ًا
إلى أن «هذا ما يناضل اللبنانيون من أجله».
ميداني ًا
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الثقافة في بيان ،أنه بايعاز
من وزي��ر الثقافة القاضي محمد املرتضى ،تضاء
واجهة املتحف الوطني بألوان العلم اللبناني مساء
أم��س وال��ي��وم ،ملناسبة ذك��رى االستقالل .وف��ي هذه
ال��ذك��رى الوطنية ،متنت ال���وزارة اخلير والسالمة
لوطننا الغالي ،واالمان وثبات الوحدة واالستقرار
للبنانيني..
كما رف��ع ف��وج إطفاء بيروت ،العلم اللبناني في
س��اح��ة س��اس�ين ف��ي األش��رف��ي��ة ،ف��ي ح��ض��ور محافظ
مدينة بيروت القاضي مروان عبود.
وم��ن صيدا ،أف��ادت مراسلة «ال��ل��واء» ثريا حسن
جتمع املؤسسات األهلية،
زعيتر بأ ّنه بدعوة من
ّ
و»جمعية التنمية لإلنسان والبيئة» ،وبلدية صيدا،
وحتت عنوان «تعوا منشي لالستقالل» ،ومبشاركة
اجلمعيات الكشفية ومؤسسات اإلسعاف الصحي،
وسائر املؤسسات األهلية في مدينة صيدا ،انطلقت
مسيرة من ساحة الشهداء إلى ساحة النجمة ،كما
جابت شارع رياض الصلح.
ت��ق��دم امل��س��ي��رة :أم�ي�ن ع���ام «ال��ت��ن��ظ��ي��م الشعبي
الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد ،النائب علي
عسيران ،وفاعليات سياسية ودينية واجتماعية،
ورف���ع امل��ش��ارك��ون ف��ي مقدمة امل��س��ي��رة يافطة كتب
عليها« :ليكن عيد االستقالل يوم ًا للمواطنة».
وعلى وقع األناشيد الوطنية واملعزوفات الكشفية
وال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي ج��اب��ت امل��س��ي��رة ش���ارع ري��اض
الصلح ،يتقدمها حملة ال��راي��ات ،وأك��د املشاركون
أن «هذه املسيرة إمنا جاءت إلحياء عيد االستقالل،
ول���رس���م ف��س��ح��ة أم���ل ع��ل��ى وج����وه أه���ال���ي امل��دي��ن��ة
والتمسك بأمل جديد للتغيير».
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�أيهما اال�ستقالل احلقيقي للبنان؟!

املحامي ح�سن مطر

كان ليوم االستقالل اللبناني أيام زمان ،أي منذ أوائل األربعينات إلى أوائل
السبعينات من القرن املاضي أي قبيل احلرب األهلية امللعونة ،نكهة خاصة
ومعنى وطنيا ال يدانيه ش��يء س��وى األص�ح��اب احلقيقيني لالستقالل وهم
الشعب اللبناني البطل وقياداته السابقة احلافظة للبالد واألقرب للعباد ومن
أبرزهم الزعيم الوطني رياض الصلح والرئيس املم ّيز اجلنرال فؤاد شهاب
الذي بنى للوطن املؤسسات وأرسى دعائم دولة لبنان .وبكل األحوال لو قار ّنا
شكال بني من أطلق عليهم «التقليديون» وبني الطبقة املتحكّمة بسلطات البالد
حاليا فسوف يكون ك ّفة ميزان «التقليديون» أعلى مباليني امل��رات من الطبقة
احلالية التي وصمها أغلب الشعب اللبناني بالفساد واإلفساد ونهب األموال
وما أصيبت به البالد والعباد من ال وجود لدولة بل وصمت بالعصابات.
وبات العقالء من اللبنانيني املناضلني ال يخفون ندمهم واسفهم على مقارعة
التقليديني وأفسحوا املجال أمام من ّ
حل محلهم فتس ّلطوا وزبانيتهم على البالد
وأنزلوا فيها الفساد والسرقة والنهب لألموال ومصادرة الكهرباء حتى ميكّنوا
زبانيتهم من أصحاب املولدات فرض األموال الطائلة على الناس والتي بلغت
جار
املاليني ،وقطع املياه ليتمكّن زبانيتهم بيع املياه مبئات األل��وف ،ومثله ٍ
في الغالء الفاحش على كل مواد الغذاء وكل ما هو للمأكل وامللبس واملشرب،
قاتلهم الله ملا فعلوه في هذا الوطن املع ّذب بجهنم الطبقة احلاكمة واملتحكمة
وما زالوا ال يتورعون.
صائب سالم رئيس حكومة لبنان رحمه الله أعلن بقوة الواثق أثر ثورة
اخلمسينات ،لبنان واحد ال لبنانان ،وماذا نقول اليوم أيها القابعون املمسكون
عدوانا وترهيبا على رقاب الناس ،استقالل واحد أم استقالالن أم استقالالت
ع ّدة ولكل حزب ولكل طائفة ومذهب وزعيم ومتس ّلط ومليشيا استقالل لوحده،
وأي��ن استقالل لبنان؟! املنكوب بكم وبأفعالكم العدوانية عليه وعلى شعبه
األب� ّ�ي وطوائفه التي شحنتوها عنصريات طائفية ومذهبية من أجل صيانة
مصاحلكم ومصالح أسيادكم.
أيام زمان وكنتُ صغير العمر ننتظر االستقالل بفرح كبير وحماس عظيم،
كنا نذهب باكرا إلى منافذ كورنيش املزرعة ونقف على شرفات عالية بجوار
مستشفى البربير ونتابع االستعراض العسكري جليش الوطن كل الوطن
يجسدون
ونتط ّلع للرؤساء الثالثة بز ّيهم األبيض وكأنهم رج��ل واح��د وه��م
ّ
لبنان الواحد والشعب الواحد ليسوا رؤساء طوائف بل قادة وطن ال يخيفون
أحدا بل يبعثون الراحة والطمأنينة في نفوس الناس ويكون االستقالل إعالء
لوطن عزيز وشعب مجيد ،في حني نرى الوطن سواء في هذا العهد الضعيف
وال��ذي أص��اب بضعفه ك��ل ال��وط��ن ومؤسساته وعالقاته العربية والدولية،
وب��ات موصوفا باالنهيار وال��زوال واالضمحالل وبأحسن األح��وال بسفينة
التايتنيك ومصيرها املأساوي.اليوم ،في يوم أو ذكرى أو مناسبة االستقالل
ن��رى استعراضا عسكريا رسميا منكفئا داخ��ل ثكنة بحضور رؤس��اء زعماء
�ان يحمل عنوان استعراض مدني على ج��ادة الرئيس شارل
طوائف ،وآخ��ر ث� ٍ
حلو أكثر حضورا وأش ّد إندفاعة وأكثر حماسة ،ومن يدري قد نرى أو نسمع
باستعراضات أخرى في أمكنة ومواقع وساحات أخرى ،وهذا ما يجعلنا نسأل:
هل هذا الذي يجري في دائرة اإلصالح أم االنقسام وإقامة الفيدراليات؟ وهل هو
استقالل وطن أم استغالل وطن؟ كل هذا برسم رئاسة اجلمهورية وتياره القوي
وكل الطبقة املتحكّمة مبصير البالد والعباد.
حقا أيهما االس�ت�ق�لال احلقيقي للبنان األخ �ض��ر :لبنان العلم والثقافة
واملوصوف بسويسرا الشرق وعاصمته سيدة العواصم العربية؟!

الإحباط� ..صنيعة مَن يا �صديقي ح�سن؟

يدعوني صديقي حسن لشرب الشاي للتحدث عن االحباط العام،
صديقي حسن،
تعزو مصادر ثورية مهزومة في البالد االحباط العام لدى اللبنانيني الى
وعي عام غير متفق عليه بني الوطنيني حلقيقة الصراع السياسي-االقتصادي
إذ جتد املراجع الثورية ر ّدة فعل الوطنيني طبيعية ج ّدا بعد خيبة انتفاضة
توحدها
اخل��ري��ف سنة  2019وال�ت��ي أب��دع��ت األح ��زاب احلاكمة الفاشلة ف��ي ّ
إلفشالها من ناحية ومن ناحية لتقاعس االنتفاضة نفسها عن إعالن حكومة
ثورية من تلفزيون وإذاع��ة لبنان كونهما أمالكا عامة تعود ملكيتهما للناس
وليس للدولة.
مهمة الدولة إدارة أمالك الشعب ال مصادرتها.
ض��رب ال �ه��راوات وإح��راق اخليم والكمائن في ال�ش��ارع أق��وى من الطبقة
الوسطى املساملة.
ال�ف�ق��راء خ��ان��وا انتفاضة اخل��ري��ف ،ت��رك��وا الطبقة الوسطى واملتعلمني
واملثقفني يقاتلون لوحدهم.
اقتنعت جماهير انتفاضة اخل��ري��ف ان إل �ت��زام ال �ه��دوء أم��ام االن�ه�ي��ارات
املتواصلة أفضل أسلوب لترك جماهير األحزاب احلاكمة والفاشلة أمام حقيقة
فقرها وقهرها من قادتها لع ّلها تعي مواطنيتها ومصاحلها الطبقية فتنتفض
ضد جلاّ ديها.
سكون الشارع حاليا مر ّده الالجدوى من التظاهر ومن إقفال الطرقات.
املئة فارس مل ّثم وشجاع قادمون ال محالة.
الذين يخوضون التم ّنع عن العمل في الدولة اليوم هم رواب��ط املوظفني
واألس��ات��ذة واالحت��اد العمالي العام وسائقي السيارات العمومية التابعني
لوطنيي انتفاضة اخلريف.
مباشرة لألحزاب احلاكمة الفاشلة وليس
ّ
الذين يواجهون الدولة اليوم هم أه��ل الدولة التاريخيني أنفسهم وهذه
مرحلة تسبق ن��زول جماهير األح��زاب تلك ،مباشرة الى الشارع ضد سادتها
وقادتها االقطاعيني اجلدد.
مرحلة حترق مرحلة واالنفجار االجتماعي قادم ال محالة.
االحباط احلالي سببه إفالس الدولة املسيطر عليها من األح��زاب احلاكمة
العبقرية في احملاسبة وفي رصد املؤامرات ضدها والتي ش ّرعت ديونا ح ّذر
منها الرئيسني حسني احلسيني وسليم احلص والنواب بطرس حرب وجناح
واكيم وزاه��ر اخلطيب ،وسخر منهم الرئيسني رفيق احل��ري��ري ونبيه بري
عبر عبارة «ص� ّدق ،ص ّدق» وتخاذل اجلميع من أجل اسقاطهم في االنتخابات
النيابية.
االحباط سببه صاحب فلسفة «االقتصاد لكم واألمن لنا».
مصدر االحباط يقع في ترك البالد ٍ
بأيد عسكرية فاشلة على رأسها السادة
عبد احلليم خدام وغازي كنعان ورستم غزالي ممثلي دول الصمود والتصدي
في لبنان.
يعوض للبنانيني سوء إدارتهم للبالد؟!
من ّ
نعم من مهام االمبريالية نشر االحباط بني الشعوب املتمردة والصامدة
بوجه الرأسمالية املتوحشة والصهيونية العاملية إمنا هذه االمبريالية لم جتد
أفضل من املتصدين لها للقيام بهذه املهمة بنجاح.
«عذر أقبح من ذنب» ،رحم الله أبو نواس كان لطيفا في الثبات أمام هارون
الرشيد.
بح صوتهم
ح ّذر كثيرون من السياسة االقتصادية املتبعة في البالد حتى ّ
واختنقوا فمن استمع لهم؟
املتص ّدون للصهيونية أب��دع��وا في االه�م��ال وف��ي التقاعس وف��ي التذاكي
ب��إدارة مرافق الدولة حتى أفلست فق ّدموا لألعداء خدمات مجانية في نشر
االحباط العام بني الناس.
االمبريالية ت��رك��ت املتصدين لها ي��راك�م��ون األخ �ط��اء ويعبثون بالفساد
وميعنون في الصمت عن النهب حتى غرقوا في الوحل وتسببوا باحباط
يخطط له األعداء ويتمنونه.
أي تناغم هو بني سيئ اإلدارة وسيئ إدارة الصراع وبني االمبريالية!؟
هذا هو جوهر السؤال.
صديقي حسن،
تناغم أح�م��ق ،دف��ع ثمنه ال�ن��اس األب��ري��اء ودف��ع ثمنه الوطنيون الشرفاء
املهمشون واملتهمون بالتفلسف.
ّ
لم ينقلب على الشيعية السياسية أح��د بقدر ما انقلبت هي على نفسها
فأدهشت مؤ ّيديها قبل خصومها بتشويه مصداقيتها.
نتحدث عن الشيعية السياسية لبس ألننا طائفيني أو حاقدين بل النها
املتطوعة للتصدي وملواجهة املؤامرات اخلارجية عسكريا وسياسيا.
في املنطق الطائفي ،اآلخرون غير مهتمون..
وطني.
إال ان منطقنا
ّ
من يو ّد املواجهة عليه أن يجهز خططا اقتصادية-معيشية بديلة ملنع احباط
ّ
التلطي خلف حجج حصار دولي من األعداء فماذا كانوا ينتظرون
الناس وليس
من األعداء غير احلصار.
من واجب العدو أن يتآمر وأن يكون لئيما.
ليس هناك جرمية جميلة يا حسن.
أهال وسهال بالعدو اإلسرائيلي الغاشم!!!
يافطة رف�ع��ت ف��ي ي��وم م��ن األي ��ام ترحيبا ب��ال�ع��دو األص �ي��ل ون�ح��ن نطبق
تفاصيلها.
االحباط آلية متكررة تلجأ لها الرأسمالية املتوحشة إلخضاع الشعوب حتى
تستسلم فرحة بهزميتها بحثا عن أي خالص ،صحيح ،إال أننا هنا قد أبدعنا في
حتقيق أهداف األعداء بأيدينا...
إن تسألنا نحن يا حسن فنحن صامدون هنا قرب هذا اجلدار األخير شرط
أن يتركنا املتص ّدون للمؤامرات بخير.
االحباط احلالي مسؤولية مؤامرة العدو األصيل حتما ضد من يجد في
فلسطني قبلته األول��ى إال ان االحباط احلالي مت ون ّفذ بنجاح نتيجة عبقرية
املتصدين لألعداء ،ان كانوا يعلمون فتلك مصيبة وان كانوا ال يعرفون فاملصيبة
أكبر ،إذن ماذا يفعلون في املجلس النيابي وفي احلكومة غير حضور األعراس
واملآمت...
لألسف يا صديقي حسن،
االحباط مسؤولية مشتركة وقد آن األوان أن يرتاح هؤالء في بيوتهم لفشلهم
في إدارة البالد والعباد وإعطاء فرصة لغيرهم إلنقاذ البالد من العدو األصيل
ومن وكالئه في الداخل.
ما كان لالحباط أن يع ّم لوال خيانات ممنهجة ومخططة ومقصودة في إدارة
الدولة وإدارة الصراع.
إن تسأل عنا يا رفيقي حسن فنحن صامدون هنا قرب هذا اجل��دار األخير
وفي يدنا يلمع الرعب في يدنا.
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اقت�صاد

ن�صار اختتم جولته يف طرابل�س :ن�أمل �أن
ُت�سهم االت�صاالت ب�إعادة جل�سات احلكومة

طرابل�س -ح�سام احل�سن

اختتم وزير السياحة وليد نصار جولته في مدينتي طرابلس
وامليناء بلقاء مع الصحافيني في مركز العزم الثقافي بيت الفن،
بحضور مستشار الرئيس جنيب ميقاتي مقبل ملك ،ومدير
جمعية العزم والسعادة رياض علم املدين  ،ومدير مركز العزم
الثقافي عبد الناصر ياسني .
وقال ملك« :قمنا برفقة الوزير نصار بجولة متكنا من خاللها
من تنفيذ حوالي السبعني باملئة من برنامج سبق ان وضعناه،
لقد جلنا على مختلف امل��ع��ال��م األث��ري��ة والثقافية والتقينا
مسؤولني ف��ي غرفة طرابلس وم��ع��رض رشيد ك��رام��ي الدولي
وبلدية طرابلس ،وأننا نتطلع الى عمل وجهد اضافيني ،فقد أعاد
الوزير افتتاح مكتب وزارة السياحة ،وافتتح مركزا للسياحة
والثقافة في غرفة طرابلس ونحن نتوجه اليه بالشكر ونؤكد
سعينا ملواكبته وتوفير كل ما يلزم»  ،مضيفتً « :لقد اتفقنا على
تشكيل جلنة او خلية عمل توجيهية وسيكون اعضاؤها من
كل االختصاصات والقطاع اخلاص والبلديات وغرفة التجارة
والصناعة ونأمل ان يكون هناك مشاركة من مؤسسات العزم
وأن توفر لنا جمعية العزم الدعم الذي نحتاجه»
وتابع« :من طرابلس نقول لقد وفينا بوعود اطلقناها وذلك

في خالل فترة وجيزة وقد تقولون ان البلد مير في ظروف صعبة
ال تناسب السياحة وأن هموم املواطن أكبر بكثير ،فأقول من
األف��ض��ل أن نضيء شمعة ف��ي الظلمة ب��دال م��ن نلعن الظالم/
وعندنا كل االمل بحكمة رئيس الكومة جنيب ميقاتي والزمالء
ال���وزراء ،ورئيس اجلمهورية العماد ميشال ع��ون لكي تسهم
االتصاالت بإعادة جلسات مجلس ال��وزراء في القريب العاجل
بإذن الله ونحن نتحرى االيجابيات طبعا وكل وزير في وزارته
سواء اجتمعت احلكومة ام لم تفعل عنده مسؤولياته وعليه ان
ينال ثقة الناس فنحن نلنا ثقة مجلس النواب وال يكفي ذلك ابدا
فيجب ان نستعيد ثقة املواطن بالعمل اجلاد وأن نستعيد أيضا
ثقة املجتمع الدولي وخاصة الدول العربية ووطننا العربي».
وك��ان الوزير نصار والوفد املرافق ،قد زارا معرض رشيد
كرامي الدولي والتقى رئيس مجلس إدارة املعرض أكرم عويضة
ثم زار بلدية املدينة والتقى رئيسها د .رياض ميق وزار قصر
نوفل وحديقة املنشية.
كما ج��ال على امل��راك��ز األث��ري��ة والسياحية :القلعة ،سوق
النحاسني ،خان العسكر وخان الصابون ،حمام العبد ،سوق
الصياغني ،جامع املنصوري الكبير.
ثم انتقل الى امليناء ،حيث زار كنيسة مار جرجس ،وقلعة
امليناء (برج السباع).

�شقري التقى جمل�س العمل اللبناين بدبي:
ملعاجلة الأزمة مع اخلليج �سريع ًا

الوفد االقتصادي اللبناني برئاسة شقير خالل االجتماع مع مجلس العمل اللبناني في دبي برئاسة جحا
ف��ي ال��ي��وم ال��ث��ان��ي م��ن ال���زي���ارة إلى
اإلمارات ،عقد الوفد اإلقتصادي اللبناني
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ات االقتصادية
ال��وزي��ر السابق محمد شقير إجتماع ًا
م��ع م��ج��ل��س ال��ع��م��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي دبي
برئاسة ش���ارل ج��ح��ا .كما ش���ارك شقير
والوفد املرافق في الفعاليات التي سيتم
تنظيمها في اجلناح اللبناني في إكسبو
 2020دبي ،ملناسبة عيد اإلستقالل.
ويتألف الوفد إضافة ال��ى شقير كل
من أمني عام الهيئات اإلقتصادية رئيس
ج��م��ع��ي��ة جت���ار ب���ي���روت ن��ق��وال شماس،
رئيس إحتاد املستثمرين اللبنانيني جاك
ص���راف ،رئيس نقابة امل��ق��اول�ين مارون
احللو ،نائب رئيس جمعية الصناعيني
زي������اد ب����ك����داش ،أم��ي��ن س����ر الهيئات
اإلقتصادية الفونس ديب.
النشاط األول للوفد ك��ان مع مجلس
ال��ع��م��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي دب����ي ،ح��ي��ث عقد
إجتماع مبشاركة مجلس إدراة املجلس

وع����دد م��ن رج����ال األع���م���ال اللبنانيني،
ح��ي��ث ّ
مت ال��ب��ح��ث ف��ي ت��ع��زي��ز التواصل
والتعاون للقيام بكل ما يلزم لدعم القطاع
اخلاص في لبنان وتدعيم صمود لبنان
واللبنانيني.
واعتبر جحا أن الهيئات اإلقتصادية
ت��ع�� ّب��ر أف���ض���ل ت��ع��ب��ي��ر ع���ن وج����ه لبنان
احل��ض��اري ،ل��ذل��ك ال ب��د م��ن العمل على
ت��ث��ب��ي��ت ال���ش���راك���ة ف���ي م���ا ب��ي��ن��ه��ا وبني
امل��ج��ال��س ف��ي اخل����ارج ال سيما مجلس
دبي للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على البلد
وهويته وعالقاته اخلارجية».
وحت���� ّدث ش��ق��ي��ر ع��ن أه��م��ي��ة عالقات
لبنان بدول اخلليح ،مشير ًا الى أنّ معظم
اللبنانيني تربطهم صداقات مع األش ّقاء
اخلليجيني «وه��ذه الثروة احلقيقية لنا
ولبلدنا وال ميكن أن نتخ ّلى عنها» ،داعي ًا
إلى معاجلة سريعة لألزمة املستج ّدة مع
السعودية ودول اخلليج على أن تبدأ
بإستقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي.

وأكّ�����د ض�����رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز
ال���ت���واص���ل وال���ت���ع���اون ب�ي�ن الهيئات
اإلق��ت��ص��ادي��ة واللبنانيني العاملني في
اخلارج السيما مجالس األعمال لتقوية
صمود القطاع اخلاص اللبناني ولبنان،
م��ع��ت��ب��ر ًا أن ه��ذي��ن اجل��ن��اح�ين يشكّالن
الرافعة التي س ُيتَّكل عليها إلعادة لبنان
إل��ى طريق التعافي والنهوض ،وكذلك
إلى إعادة عالقاته إلى طبيعتها مع دول
العالم الس ّيما اخلليج العربي.
ب���ع���د ذل������ك ،دار ح������وار ط���وي���ل بني
احل��ض��ور ،تركز ح��ول األزم���ة ف��ي لبنان
وتداعياتها اإلقتصادية واإلجتماعية
واحل��ي��ات��ي��ة واحل��ل��ول امل��ت��اح��ة ،وكذلك
األزم���ة املستجدة م��ع السعودية ودول
اخلليج وضرورة معاجلتها بشكل سريع
مبا يعيد لبنان ال��ى عمقه العربي ،ومت
اإلتفاق على زيادة التواصل والتنسيق
للتوصل ال��ى أفكار من شأنها مساعدة
لبنان والقطاع اخلاص اللبناني.

التربية

احللبي يف ر�سالة اال�ستقالل للأ�سرة الرتبوية:
للتم�سك مبفهوم الدولة وامل� ّؤ�س�سات
ّ

وجه وزير التربية والتعليم العالي
ّ
ال��دك��ت��ور ع��ب��اس احل��ل��ب��ي ،رس��ال��ة إلى
األس���رة التربوية ف��ي عيد اإلستقالل،
أف���رادا وم��ؤس��س��ات ،دع��اه��م فيها إلى
«ال��ت��م��س��ك مب��ف��ه��وم ال���دول���ة وتعميق
معنى امل��ؤس��س��ات واح��ت��رام القانون،
وال��ى التعاون واإلن��خ��راط في العملية
التربوية بكل مسؤولية وطنية وإقتناع
مب��ا استطعنا إليه سبيال م��ن املوارد
املالية والعينية ،من الداخل واخلارج،
حتى نصل معا إلى استقالل نستحقه».
وط����ل����ب م�����ن م�����دي�����ري امل��������دارس
واملهنيات تالوة رسالة الوزير صباح
اليوم الثالثاء  ،وش��رح معاني عيدي
العلم واإلس��ت��ق�لال ،وتنظيم أنشطة
مدرسية تعبر ع��ن هاتني املناسبتني
الوطنيتني ،وت��ع��زز ال���روح الوطنية
والتضامن وخدمة املجتمع.
وجاء في رسالة احللبي« :أحبائي

أفراد األسرة التربوية في املؤسسات
الرسمية واخلاصة ،املهنية واجلامعية،
يطل عيد االستقالل هذا العام ونحن
في أم��س احلاجة إل��ى اإللتفاف حول
مفهوم الدولة ،والتمسك به ،وتعميق
معنى امل��ؤس��س��ات واح��ت��رام القانون
والنظام ،من خالل مناهجنا التربوية،
واألنشطة التربوية والكشفية وخدمة
املجتمع».
وت��اب��ع« :ل���ذا ،أت��وج��ه إل��ى ك��ل معلم
وم��ت��ع��ل��م ،ب����أن ن��ت��ض��اف��ر ونتعاون
ونتوحد ،لتحقيق هدف أساسي سام،
هو النهوض من كبوتنا ،وننطلق من
ال�لاش��يء ال��ذي نحن فيه إل��ى حتقيق
اإلس���ت���م���رار ث���م ال���ن���م���و ،وال تنمية
مستدامة من دون التنمية البشرية،
والسبيل إليها هو بالتربية والتعليم
اجليد .اإلستقالل هو الكيان الوطني
املنيع ،بعقول أهله وسواعد شبابه.

فلنح ِّيد التربية ع��ن ك��ل التجاذبات
العقيمة ،ومنضي في مفهوم املواطنة
ال��ص��ح��ي��ح��ة إل����ى اآلخ������ر .ق���د يكون
ال��ك�لام ال يشبه املرحلة التي نشتهي
فيها ال��رغ��ي��ف ،وال����دواء والكهرباء،
وال���دفء ،ونعجز ع��ن إي��ص��ال أوالدنا
إل���ى امل����دارس واجل��ام��ع��ات .تستحق
األج��ي��ال الصغيرة والفتية والشابة،
كما يستحق األه��ل حلظة من الرضى
وال��ف��رح واالف��ت��خ��ار ،فال ندفع بإجتاه
الفوضى ،وال ننشد التراجع واخليبة
.أدع��وك��م إل��ى اإلن��خ��راط ف��ي العملية
ال���ت���رب���وي���ة ب��ك��ل م��س��ؤول��ي��ة وطنية
وإقتناع مبا استطعنا إليه سبيال من
امل���وارد املالية والعينية ،من الداخل
واخل��ارج .في عيد االستقالل ،أدعوكم
إل��ى التعلق بالوطن ال��ذي أصبح كل
شيء فيه حزينا ومظلما ،إال في قلوب
املؤمنني به».

وزيرا الطاقة والبيئة تف ّقدا
حمطة تكرير املياه يف زحلة

تفقد وزير الطاقة واملياه الدكتور وليد فياض والبيئة الدكتور ناصر ياسني محطة
تكرير مياه الصرف الصحي في زحلة يرافقهم مدير عام مصلحة الليطاني سامي
علوية وبحضور السفيرة اإليطالية نيكوليتا بومباردييري وممثل البنك الدولي
ساروج كومار ،رئيس بلدية زحلة املعلقة وتعنايل املهندس اسعد زغيب ،خليل عازار
ممثل مؤسسة مياه البقاع.
وتأتي اجلولة على احملطة بهدف تأمني استمرارية دميومة عملها بالتعاون مع
السفارة اإليطالية املشغلة للمشروع ،علما ان احملطة معرضة للتوقف عن العمل في
حال لم يتم تأمني التمويل الستمرار تشغيلها من قبل اجلهة املمولة وهي احلكومة
اإليطالية والبنك الدولي قبل أن يصار تسليمها الى وزارة الطاقة.
وأش��اد الوزير فياض بالدور اإليجابي الحت��ادات البلديات مبوضوع املساعدة
ومؤازرة مصلحة املياه واالنتباه الى امور التلوث التي نعاني منها ،ال سيما مصلحه
الليطاني ومؤسسة مياه البقاع.
بدوره ،أشار وزير البيىة الى ان الهدف من اجلولة «هو كل ما يتعلق بالليطاني
وحمايته ورف��ع الضرر عنه ،ام��ا الشق الثاني فيتعلق مبعاجلة وادارة النفايات
الصلبة».
فيما لفتت السفيرة االيطالية الى ان عقد تشغيل محطة التكرير سينتهي في شباط
من العام القادم ،وعن مهمة التشغيل فأشارت الى انها ستنتقل الى اجلانب اللبناني
حتت اشراف مجلس اإلمناء واالعمار ،معلنة عن اطالق مشروع تقني جديد بالتعاون
مع الـ .undp
أما ممثل البنك الدولي ساروج كومار فكشف عن جهوزية البنك الدولي للمساعدة،
لكن في املقابل على جميع املعنيني املساهمة في ايجاد حل جذري الن التمويل السنوي
ال يحل املعضلة األساسية.
ب��دوره ،املهندس اسعد زغيب أشار الى ان هذه الزيارة هي لتأمني االستمرارية
لعمل هذه املنشأة التي تعمل بشكل جيد جدا ،واالستمرار في احملافظة على هذه البيئة
النظيفة كي ال نلحق الضرر بالليطاني من جديد.

الب�ساط رئي�س ًا لنقابة
�أ�صحاب ال�صناعات الغذائية

جرت انتخابات مجلس ادارة
جديد لنقابة اصحاب الصناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة ف���ي م��ق��ر ال��ن��ق��اب��ة في
مبنى غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في بيروت وجبل لبنان،
وج���اءت النتائج كما يلي :منير
ال��ب��س��اط رئ��ي��س��ا ،رام���ز ب��و نادر
نائبا للرئيس ،عدنان عطايا امينا
للسر ،واروج��ان آغا سركيسيان
ام��ي��ن��ا ل��ل��م��ال ،وآالن نصراوي،
أحمد حطيط ،محمد سنو ،ايلي
دان����ي����ال ،رمي����ا ف��ري��ج��ي ،وس���ام
ش��ح��ادة ،حسني قضماني وبيتر
كالسي اعضاء مستشارين.

النقيب البساط

مبادرة لتوفري فر�ص عمل ل�شباب لبنان
تطلق مجموعة السويدي الصناعية املصرية ،بالتعاون مع شركة فيستا جلوبال
اللبنانية ،مبادرة لتأمني توظيف عدد من الشباب اللبناني في مجموعة السويدي
داخل مصر وخارجها ،في عدد من املجاالت الهندسية واملالية واإلدارية.
وسيقوم وفد من املجموعة في االي��ام اخلمسة املقبلة بزيارة عدد من اجلامعات
اللبنانية (األميركية  -اليسوعية  -بيروت العربية  -اللبنانية) وتنظيم لقاءات مع
اخلريجني لشرح املبادرة وتبادل املعلومات والسير الذاتية.
وأكدت مستشارة مجلس األعمال املصري -اللبناني الدكتورة منى وهبة أن «هذه
امل��ب��ادرة تأتي تعزيزا للعالقات االخوية بني الشعبني املصري واللبناني ،وبدافع
اميان الشركات املصرية بامكانات التكامل الكثيرة واملتعددة في املهارات املصرية
واللبنانية».
من جهته ،أكد رئيس اجلانب اللبناني من مجلس األعمال النقيب ربيع حسونة
تقديره ل��ل��دور امل��ص��ري «ال��داع��م للبنان ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة ،وخ��اص��ة ان كل
امل��ب��ادرات املصرية موجهة للشباب اللبناني ،وبشكل استراتيجي ،حيث بدأت
بالبرنامج التدريبي لشباب اجلامعات اللبنانية في مصر الصيف املاضي» .وشكر
املهندس احمد السويدي «على مبادراته املتتالية جتاه لبنان وشعبه».

بهية احلريري تابعت مع وفد
من «الأ�سا�سي» هموم القطاع
استقبلت رئيسة جلنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري
في مجدليون ،وفدا من التعليم األساسي الرسمي ،في حضور ممثل املنطقة
التربوية في اجلنوب ديب فتوني.
وض��م الوفد رئيس رابطة معلمي التعليم األس��اس��ي الرسمي في لبنان
حسني جواد ورئيس جلنة املتعاقدين في التعليم االساسي الدكتور حسني
سعد ومدير املدرسة العمانية النموذجية الرسمية حذيفة املالح .كما حضر
اللقاء الدكتور أسامة أرناؤوط .وإذ وضع الوفد النائب احلريري «في أجواء
الهموم والعقبات التي تواجه العام الدراسي في املدارس الرسمية وتؤثر على
استمراريته ،وال سيما في التعليم األساسي الرسمي» ،مت ّنى عليها مبا مت ّثل،
«العمل على اإلسراع بصرف احلوافز والتقدميات التي وعد بها موظفو املالك
واملتعاقدون وعمال اخلدمة والنظافة وسائر العاملني في املدارس الرسمية».
كما مت ّنوا عليها «العمل على تسريع عملية إقرار رفع أجر ساعة التعاقد،
وإقرار قانوني استفادة املتعاقدين من تقدميات الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وتعويضات بدل النقل».
ووعدت احلريري ب «إجراء االتصاالت الالزمة مبا يتعلق بهذه املطالب»،
وأك��دت تفهمها الكامل ملعاناة عمال اخلدمة والنظافة وض��رورة انصافهم
واقرار حقوقهم وأنها لن تألو جهدا في هذا اخلصوص.
وف��ي ختام اللقاء ،شكر الوفد للنائب احل��ري��ري «اهتمامها ومتابعتها
الدائمة لهموم التعليم واملعلمني».

تآكل بفعل التضخم ولم يعد يكفيه للعيش الكرمي ،ما
دف��ع الكثيرين أيضا إل��ى ت��رك اجلامعة .من هنا ،فإن
ملحة للجامعة بحيث ال
إق���رار امل�ل�اك أص��ب��ح ح��اج��ة َّ
ميكن لألساتذة االستمرار في العطاء في ظل هذا القلق
ال��ذي يعيشونه وخوفهم على مستقبلهم ومستقبل
عائالتهم».
وطالب بـ «إقرار مشروع قانون حوالى  150أستاذا
أحيلوا على التقاعد من دون أي ضمان صحي أو معاش
تقاعدي وه��م يعانون اليوم أش��د معاناة ومظلومية،
ونطالب وزير التربية برفع ملف املالك املنجز واملتعلق
بحوالى  1000أستاذ متفرغ ،إلى األمانة العامة ملجلس
الوزراء في أسرع وقت ،وعلى الرئيس ميقاتي والوزراء
كافة إي�لاء ه��ذا امللف األهمية ملا له من تداعيات على
مصير اجلامعة ،وندعوهم إلى إق��راره في أول جلسة
ستعقد ملجلس الوزراء».

عز الدين التقى وفد حراك املتعاقدين
اس��ت��ق��ب��ل ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال���وف���اء
للمقاومة» النائب الشيخ حسن عز
الدين مبكتبه في مدينة صور ،وفدا
م��ن ح���راك امل��ت��ع��اق��دي��ن ف��ي التعليم
ال��رس��م��ي ،ب��رئ��اس��ة منسق احلراك
حمزة منصور.
وكانت مناسبة عرض فيها الوفد
مشاكل التعليم الرسمي بشكل عام،
وامل��ع��ان��اة املعيشية واالجتماعية
ال��ت��ي يعيشونها ج���راء ت��دن��ي قيمة
أج��ر الساعة التعليمية ،وصعوبة
توفير احلاجات األساسية حلياتهم
للعيش بكرامة.
وأع��ل��ن ال��وف��د أن��ه��م «سيلجأون
الى اإلض��راب املفتوح إن لم تتحقق
مطالبهم التي وعد بها وزير التربية
بتنفيذها ،وتكمن في دف��ع مبلغ 90
دوالرا شهريا لكل اس��ت��اذ ،وزيادة
أج���ر ال��س��اع��ة م��ئ��ة ب��امل��ئ��ة ،وأن يتم
دفع الراتب شهريا ،وكذلك بدل نقل

لكل اس��ت��اذ ،فضال ع��ن تسجيله في
الضمان االجتماعي».
ب�����دوره ،أك���د ال��ن��ائ��ب ع���ز الدين
«احلرص على إبقاء املستوى العلمي
للطالب بصورة جيدة ،وعلى ضرورة
إجناز وإجناح العام الدراسي ،وفي
ال��وق��ت نفسه نحن ح��ري��ص��ون على
جميع حقوق األس��ات��ذة املتعاقدين،
وال��ت��ي متكنهم م��ن األداء التربوي
السليم».
ودعا وزير التربية الذي بادر إلى
وض��ع اجل���داول إلع��ط��اء املتعاقدين
مبلغ ال��ـ 90دوالرا ،إلى «اإلس��راع في
إجن��از ه��ذه اجل���داول لتشمل جميع
األساتذة» ،طالبا من املجلس النيابي
«إق��رار اقتراح القانون ال��ذي قدمته
كتلة الوفاء للمقاومة مع كتل أخرى
إلجن���از م��ا يتعلق ب��س��ائ��ر احلقوق
كزيادة بدل ساعة التدريس والضمان
االجتماعي وغيرها».

م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال م��ن��ص��ور« :إن
زي���ارت���ن���ا إل����ى ال���ن���ائ���ب ع���ز الدين
م���وض���وع���ه���ا ح����ي����وي وأس����اس����ي
وج��وه��ري للمتعاقدين ،ه��و العمل
بشكل عاجل على دفع مبلغ  90دوالرا
شهريا لكل أستاذ متعاقد ،ألن املعلم
لم يعد مبقدوره الذهاب إلى املدرسة
وأداء وظيفة التعليم».
ووزع منسق ح���راك املتعاقدين
ح��م��زة م��ن��ص��ور ب��ي��ان��ا أك���د ف��ي��ه أن
احل���راك «ينتظر م��ن وزي���ر التربية
وحتى آخر شهر تشرين ثاني ،إقرارا
رس��م��ي��ا ب��رف��ع أج���ر ال��س��اع��ة لكامل
املتعاقدين ،مع دفع  ،$90وقبل آخر
ه��ذا الشهر ال إض���راب ف��ي املدارس
وال��ث��ان��وي��ات ال��رس��م��ي��ة .مم��ك��ن أن
نسميها مهلة ،وبعد هذا التاريخ ،لن
يكون مبقدور أي معلم الذهاب إلى
امل��دارس إذا لم تبدأ ال��وزارة بصرف
الـ $90للمعلمني».

مشهد متناقض بقمة الكرة اللبنانية ..احتفاالت للعهد وخيبة أنصارية
أذاع اإلحت�����اد اآلس���ي���وي اليوم
أس��م��اء األن��دي��ة املشاركة ف��ي نسحة
ك��أس اإلحت���اد اآلس��ي��وي لكرة القدم
للموسم اجلاري  2022دون ذكر ألي
ٍ
ناد لبناني.
وك����ان اإلحت����اد ال��ل��ب��ن��ان��ي للعبة
سمى األنصار بطل الدوري والكأس
ّ
ووص��ي��ف��ه ال��ن��ج��م��ة لتمثيل لبنان
في املسابقة القارية ،ويعود سبب
منع األن��دي��ة اللبنانية في املشاركة
إل��ى إنقضاء م��دة تقدمي املستندات
امل��ط��ل��وب��ة دون إك��م��ال��ه��م��ا م���ن قبل
الناديني بحسب اإلحتاد اآلسيوي.
ه��ذا وجن��ح فريق العهد بتعزيز
ص��دارت��ه ل��ل��دوري اللبناني عشية

االس��ت��راح��ة ال��ت��ي تستمر حتى 21
كانون االول /ديسمبر املقبل ،رافع ًا
رصيده لـ 16نقطة ،ثمرة فوزه الثمني
ع��ل��ى االن���ص���ار ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ،0-2
سجلهما ن��ور منصور ( )1ومحمد
ناصر ( ،)90وتراجع االنصار للمركز
اخلامس بـ 8نقاط.
واحتفظ شباب الساحل بالوصافة
ب��ـ 14نقطة بفوزه على احلكمة 1-3
ال���ذي بقي عند نقاطه ال���ـ 6باملركز
ال��ـ 10وسجل للساحل محمد جعفر
( 41بركلة جزاء) وحسني خليفة (74
و )76وللحكمة احمد بدران (.)67
ب����دوره ال��ن��ج��م��ة اح��ت��ف��ظ باملركز
الثالث بفوزه على سبورتنغ بهدف

دون رد سجله ق��اس��م ال��زي��ن (،)35
فرفع رصيده لـ 12نقطة مقابل نقطة
يتيمة للخاسر بقاع الترتيب.
وت��ق��دم ال��ب��رج للمركز ال��راب��ع بـ8
نقاط بتعادله السلبي م��ع الصفاء
الذي بقي تاسع ًا بـ 6نقاط ،كما بقي
طرابلس باملرتبة السادسة بـ 7نقاط،
رغ��م تعثره ام��ام شباب البرج ،3-0
عبر محمد السباعي ( ،)5وحسني
ع��واض��ة ( 62و ،)81وب��ق��ي الفائز
وصيف ًا للقاع بـ 5نقاط
وك��ان االخ���اء االه��ل��ي قفز للمركز
ال��س��اب��ع ب����ـ 7ن���ق���اط ام�����ام وصيفه
ال��ت��ض��ام��ن ص���ور ال��ث��ام��ن ب���ـ 6نقاط
بفوزه عليه بهدفني نظيفني.

الهالل ال�سعودي يطمح للزعامة الآ�سيوية

ملفي التف ّرغ واملالك املقا�صد �أحيت ذكرى اال�ستقالل
متف ّرغو «اللبنانية» :لإقرار ّ

طالب األساتذة املتفرغون في اجلامعة اللبنانية ،في
بيان امس ،بـ»إقرار ملفي املالك للمتفرغني واملتقاعدين
والعالقني منذ سنوات عدة».
وقال البيان« :ملف املالك ال يكلف الدولة أي أعباء
م��ال��ي��ة ،ب��ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س س��ي��دخ��ل أم����واال إل���ى خزينة
الدولة ،اذ سيقتطع مبلغ شهري من رواتبنا من أجل
احتساب احملسومات التقاعدية ،مبجرد دخولنا إلى
املالك .إن عدم إقراره سيجعل مصيرنا في مهب الريح
حيث سنخسر الضمان الصحي وامل��ع��اش التقاعدي
عند إحالتنا إلى التقاعد ،متاما كما حصل مع زمالئنا
املتفرغني ال��ذي��ن أحيلوا على التقاعد ف��ي السنوات
األخيرة وال يزالون ينتظرون إنصافهم».
أض��اف« :االنهيار االقتصادي زاد من عمق املشكلة
ألن املتفرغ ،على عكس موظفي القطاع العام ،ال يحق
له العمل خ��ارج اجلامعة ،في حني أن راتبه الشهري
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يتوسطان العجوز وبيضون والنقاش ورحمة (تصوير :محمود يوسف)
سنو وبرغوت
ّ
أقامت «جمعية املقاصد اخليرية اإلسالمية» في بيروت ،احتفا ًال مبناسبة
ذك��رى االستقالل حت��ت شعار «مقاصد االس��ت��ق�لال»ّ ،
نظمته جلنة الشؤون
االجتماعية في مجلس أمناء املقاصد.
استهل االحتفال بالنشيدين الوطني واملقاصدي على انغام كورال طالب
املقاصد ،الذين قدموا أغاني وطنية من وحي املناسبة ،ثم القى رئيس جمعية
املقاصد الدكتور فيصل سنو كلمة أكد فيها أنّ «ذكرى استقالل لبنان يجب أن
تكون حافزا للبنانيني ،مسؤولني ومواطنني ،للسعي الى تأكيد هذا املفهوم
بإجراء اإلصالحات الضرورية ،التي هي مبثابة عالج لالزمات التي مير بها
لبنان وحتى تبقى هذه الذكرى مشرقة في نفوس أبنائنا وأجيال املستقبل».
وش ّدد على أن «املقاصد بخير»ُ ،مع ّدد ًا اإلجنازات التي قام بها العاملون في
مرافق املقاصد على اختالفها وخصوصا على الصعيدين الصحي والتربوي،
اللذين يشهدان نهوضا وتطورا ومزيدا من املشاريع التعليمية والطبية وفي
شتى املجاالت اإلنسانية واالجتماعية .وحتدث رئيس اللجنة عضو مجلس
األمناء املهندس بسام برغوت ،ال��ذي أش��ار إل��ى ان «االستقالل ليس مجرد
التخلص من أوس��اخ االحتالل األجنبي ،ولكن مقاصده تذهب إلى أبعد من
ذلك ،الى تخليصه من أوساخ االنتهازيني والفاسدين أيضا».
وفي نهاية االحتفال ،جرى تكرمي عضو مجلس أمناء املقاصد روال العجوز
واملفوض العام لكشافة املقاصد نبيل بيضون ومنسقة وح��دة املتطوعني
كارينا النقاش واملصور كمال رحمة ،تقديرا جلهودهم اإلنسانية وخدمة
مجتمعهم باإلضافة الى مشاركتهم في تنظيف بعض شوارع بيروت ،وقدم
الدكتور سنو واملهندس برغوت درع جمعية املقاصد للمكرمني.

يلتقي الهالل السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري
اجلنوبي على استاد امللك فهد في الرياض الثالثاء ،في
نهائي دوري أبطال آسيا لكرة ال��ق��دم ،وكالهما يتطلع
إلى دخول التاريخ من خالل احراز لقب رابع قياسي في
املسابقة القارية.
وتوج الفريق السعودي باللقب القاري  3مرات أعوام
ّ
 1991و 2000و 2019في حني نال الفريق الكوري هذا
الشرف أع��وام  1997و 1998و ،2009علما ب��أن الفائز
بينهما في سيشارك في كأس العالم لالندية التي تقام في
العاصمة اإلماراتية ابوظبي في شباط /فبراير املقبل.

ويعيش الهالل الذي لم يخسر أي مباراة هذا املوسم،
حالة مثالية من االستقرار على كافة األص��ع��دة ،كما أن
جميع العبيه األساسيني يعتبرون حالي ًا في فورمة عالية
ج��د ًا ،السيما الدوليني منهم الذين ساهموا في تصدر
األخ��ض��ر ال��س��ع��ودي ملجموعته ف��ي ال���دور احل��اس��م من
تصفيات كأس العالم.
وما يعزّز من حظوظ الهالل للظفر باللقب ،عودة العبيه
املصابني الذين يشكلون ثق ً
ال في تركيبته خصوص ًا ياسر
الشهراني وال��ك��وري ج��ان��غ ه��ي��ون-س��و وقبلهم املالي
موسى ماريغا.

االنظار نحو ت�شايف ..ويونايتد بال �سول�شاير
يقف مدرب برشلونة اجلديد تشافي أمام أول اختبار
جدي مبهمته اإلنقاذية للكاتالوني ،عندما يستقبل بنفيكا
البرتغالي الثالثاء في اجلولة اخلامسة قبل األخيرة من
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وق���اد ت��ش��اف��ي ب��رش��ل��ون��ة ل��ف��وز أول ع��ل��ى إسبانيول
-1صفر بالليغا ،ليرتقي للمركز السادس في الترتيب
ب��ـ 20نقطة وب��ف��ارق  10نقاط عن ري��ال مدريد املتصدر،
علم ًا ان البلوغرانا حالي ًا وصيف ًا للمجموعة بـ 6نقاط
متقدم ًا بفارق نقطتني على بنفيكا فيما حسمت البطاقة
االولى لبايرن ميونخ الذي يلتقي دينامو كييف خارج ًا
ب��خ��س��ارة م��ن ال����دوري احمل��ل��ي جعلت صدارته
بخطر ( )28امام بووسيا دورمتوند.
وب��امل��ج��م��وع��ة ال��س��ادس��ة ،ي��أم��ل مانشستر
يونايتد طي صفحة مدربه النروجي سولشاير
املقال بعد هزمية أم��ام وات��ف��ورد  4-1أنزلته
ل��ل��م��رك��ز ال��ث��ام��ن بالبرمييرليغ ب���ـ 17نقطة
وبفارق  12عن تشلسي املتصدر حني يواجه
فياريال وه��و يتساوى بصدارة املجموعة
معه ب��ـ 7نقاط ،بفارق نقطتني عن أتاالنتا
ال���ذي يحل على ي��ون��غ ب��وي��ز السويسري
األخير (.)3
وي��ت��ص��ارع تشلسي م��ت��ص��در دوري
ب�لاده مع يوفنتوس الثامن ب��ـ 21نقطة
على ص��دارة املجموعة الثامنة لدوري
االبطال ،مع أفضلية لفريق السيدة العجود
الذي ضمن تأهله ،وسيضمن الفريق اللندني
البطاقة الثانية بحال التعادل ،بغض النظر عن
نتيجة مباراة زينيت الروسي ( )3وماملو السويدي
(صفر).
وفي املجموعة السابعة ،ي��دور ص��راع قوي على
ّ
يحل ري��د ب��ول سالزبورغ النمسوي
التأهل ،حيث
املتصدر ( )7على ليل الفرنسي وصيفه ( ،)5فيما
يبحث إشبيلية اإلسباني األخير ( )3عن فوزه األول
عندما يستقبل فولفسبورغ األملاني (.)5

تشافي

متفرقات رياضية
{ فاز فريق قدامى لبنان بالدورة التي نظمها قدامى
النهضة على ملعب «الرياضي» علم ًا انه سبق وفاز على
املنظم مبباراة االفتتاح ،وتوج باللقب بتفوقه على فريق
قدامى العميد مكي الذي ضم في صفوفه الالعبني هيثم
عطوي وزكريا شرارة بينما ضم الفائز :بيتر بروسبار
ومنير حسني وعلي حدرج وعباس رشيد وفادي كرنيب
بقيادة امل��درب الوطني سمير سعد واش���راف الكابنت
ناصر بختي،
وس��ل��م الزميل ع��دن��ان غاليني االول للكابنت سعد
وللعميد مكي درعني تذكاريني.
{ ّ
نظم احت��اد ك��رة الطاولة بالتنسيق م��ع ال ّلجنة
الباراوملب ّية اللبنان ّية املم ّثلة بأمني عام ال ّلجنة فادي
ح ّنا ،ك��أس لبنان بنادي م��ون الس��ال ،وشهدت بإطار
ال��دم��ج املجتمعي مسابقة إس��ت��ع��راض�� ّي��ة بالزوجي
املختلط جمعت بني أحمد أبو هاشم (بطل لبنان للفئة
اخلامسة -جلوس) وفاطمة الدقدوقي (األهلي اخليام)
وإيلي رحباني (بطل لبنان للفئة الثالثة – جلوس)
وكريستي عريضة (شاريتيه دار النور) ،وفاز الثنائي
رحباني – عريضة  ،1-2وهنا نتائج الفئات حسب
ال��ت��رت��ي��ب /ج��ل��وس فئة  :2صهيب جعلوك (املنتدى
ط��راب��ل��س) ،الفئة  :3إي��ل��ي رحباني (غ��ودوي��ل) أحمد
الغول (ال ّلواء) رشيد مبسوط (املنتدى طرابلس) الفئة
 :4محمد رمضان(صيد ا )ASCفارس يوسف (عمشيت
ويلرز) راوح يخني (املنتدى طرابلس) ،الفئة  :5أحمد

أب��و هاشم (ال�� ّل��واء) ،ب�لال مغربل (املنتدى طرابلس)،
الوقوف فئة  :7أمين فتوني ومحمد عبد النبي وعلي
غسان أبو صالح (اجلرحى)
غندور (اجلرحى) ،الفئة ّ :8
وم��ه��دي قصير (اجل���رح���ى) ،ال��ف��ئ��ة  :10- 9مصطفى
احلركه والء ياسني (اجل��رح��ى) ،محمد ال��واوا صيدا-
.)ASC
{ حل اللبناني محمد ف��واز باملركز الثالث للوزن
املفتوح لفئة الشباب ببطولة العالم للكيوكوشنكاي
مبدينة كراكوف البولندية بخسارته بنصف النهائي
ام���ام بطل العالم االوك��ران��ي سيرغي شيرشوفيتش
الذي توج باللقب الحق ًا بفوزه بالنهائي على العراقي
زيدون احمد ،كما تألق احلكم اللبناني فؤاد انوس ومت
اختياره لقيادة املباريات النهائية.
{ احرز فريق جونية الرياضي (وصيف كأس لبنان)
لقب السوبر لكرة ال��ق��دم للصاالت «الفوتسال» وهي
باكورة مباريات موسم  2022-2021بفوزه على احلرية
صيدا (بطل الدوري وحامل الكأس)  1-2باملباراة التي
جمعتهما على ملعب سميا سليم في بكفيا.
{ عزّز كل من شيكاغو بولز وغولدن ستايت ووريرز
صدارتهما للمنطقتني الشرقية والغربية توال ًيا بفوز
األول  103-109على نيويورك نيكس والثاني 104-119
على تورونتو رابتورز ضمن دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ،وهزم لوس أجنليس كليبرز ضيفه داالس
مافكريس . 91-97

فريقا قدامى لبنان والعميد مكي بعد تتويج االول..

عربيات  -تتمات
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عملية �أبو �شخيدم  ...نوعية يف القد�س وف�شل ا�ستخباراتي لالحتالل
هيثم زعيرت:

حملت العملية البطولية،التي نفذها الشيخ فادي محمود
أب��و شخيدم ( 42عام ًا) من ُمخيم شعفاط  -شمالي شرقي
القدس ،في باب السلسلة في البلدة القدمية للقدس ،والتي
أدت إل��ى مقتل إسرائيلي وج��رح  3آخ��ري��ن ،ج��راح أحدهم
خ��ط��رة ،سلسلة م��ن ال����دالالت واأله����داف وال��رس��ائ��ل ،جلهة
التوقيت زمان ًا ومكان ًا وأسلوب ًا.
فقد َقد َم أبو شخيدم صباح األحد ،من اجتاه البلدة القدمية،
ومتنكر ًا بزي رجل
ُمزود ًا بسالحه احلربي من نوع «كارلو»ُ ،
ومرتدي ًا درع ًا واقي ًا للرصاص ،ولدى
دين يهودي «األشكناز»ُ ،
وصوله إلى أم��ام باب السلسلة ،أطلق النار باجتاه جندي
إسرائيلي ،ودخل أحد األزقة قبل أن يعود ويخرج للتأكد من
دقة إصابته ( ُأعلن عن مقتله الحق ًا و ُيدعى إلياهو دافيد كاي،
كان يعمل في صندوق تراث حائط البراق) ،ثم واصل سيره
ُمستئنف ًا إط�لاق النار على حاخام ( ُذك��ر أنه هو ال��ذي أعدم
الطفل عمر إبراهيم أبو عصب 16 ،عام ًا في القدس ،األربعاء
 17املاضي).
اشتبك م��ع ق��وة م��ن «ح���رس احل����دود» ،أص���اب اث��ن�ين من
أفرادها ،فيما قامت القوة بإطالق الرصاص بغزارة باجتاهه
ما أدى إلى استشهاده.
اس��ت��دع��ت سلطات االح��ت�لال ،ق���وات ك��ب��ي��رة ،عملت على
االنتشار في املنطقة ورفع درجة احل��ذر ،حتسب ًا ملُواجهات،
وإغ�لاق أب��واب املسجد األقصى وإج�لاء ُمستوطنني كانوا
داخله من جهة باب املغاربة.
ميتاز تنفيذ هذه العملية:
 أنها تُشكل فش ًالألجهزة األمن اإلسرائيلية ،التي لم يكن
لديها أي معلومات ُمسبقة عن نية الشيخ فادي تنفيذ عملية
بهذا املُستوى ،على الرغم من أنها ُت��درج اسمه على الئحة
اخلطر باالنتماء إلى «جلنة املساجد» ،وك��ان أسير ًا ُمعتق ً
ال
مرات عدة.
 أن املُنفذ خطط للعملية ،وحصل على سالح «الكارلو»املُعدل فلسطيني ًا ،وت��درب على استخدامه ،واستطلع ونفذ

ٍ
بحرفية عالية  -أي أن الشاب الفلسطيني هو من
عمليته
يتخذ قراره و ُيخطط و ُينفذ.
 أن األسلوب،الذي ُنفذ ،هو بإطالق كامل مخازن السالحٍ
وتركيز ،وقاتل حتى النفس األخير ،قبل أن ُيستشهد.
بدقة
ٍ
وم���درس للتربية
 أن رج��ل الدين املُسلم ،كإمام مسجد ُالدينية واللغة العربية في مدرسة الرشيدية في القدس،
إخ��ت��ار إرت���داء زي رج��ل دي��ن��ي ي��ه��ودي «األش��ك��ن��از» وإخ��ف��اء
س�لاح��ه وال���درع ال��واق��ي م��ن ال��رص��اص ،ومت��ك��ن م��ن جت��اوز
جميع احلواجزالعسكرية واإلجراءات والنقاط ،التي ُيقيمها
االح��ت�لال عند م��داخ��ل ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ف��ي ال��ق��دس وداخ��ل
أحيائها ،والتي تخضع لتفتيش دقيق.
اختار املكان املُناسب في باب السلسلة ،على الرغم منمعرفته ،أنه ُيوجد فيه مركز رئيسي يتبع «حرس احلدود».
 أن الشيخ ف��ادي ،إب��ن ال��ـ 42عام ًاُ ،متزوج ولديه عائلة أي في سن الرجولة – وليس مثل الشباب الذين ُينفذونعمليات ب�ين  30-18ع��ام � ًا ،وب��أس��ل��وب إط�لاق ال��ن��ار وليس
الطعن أو ال��ده��س ،م��ا ُي��ؤك��د أن احل��ال��ة التي وصلت إليها
جرائم وإعتداءات االحتالل ضد أهله املقدسيني ال يمُ كن أن
يتصورها بشر ،وأيض ًا ُيتوقع أن تكون ُمقدمة لسلسلة من
العمليات لكُ ثر من طالبه ،واملُشاركني بالصالة وال��دروس
سمعته
الدينية التي ُيلقيها ،ومن يعتبره ق��دوة ،نظر ًا إلى ُ
وسيرته احلسنة.
 أنه قام بتسفير زوجته قبل  3أيام إلى خارج األراضيالفلسطينية حُ
املتلة.
على الرغم من همجية االحتالل وبطشه ،إال أنه ال يمُ كنه
التصعيد أكثر ،خشي ًة من تصاعد ردود الفعل الفلسطينية،
داخل القدس أو الضفة الغربية واألراضي حُ
املتلة ُمنذ العام
 ،1948وصواريخ املُقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
أقدمت ق��وة كبيرة من ق��وات االحتالل على اقتحام منزل
الشهيد فادي أبو شخيدم في ُمخيم شعفاط ،واالعتداء على
النساء واألط��ف��ال بالضرب املُ��ب��رح وإل��ق��اء القنابل املُسيلة
مبحتويات املنزل بحث ًا عن أدلة لها عالقة
للدموع ،والعبث ُ
بالعملية.

وأق��دم��ت على اعتقال أف��راد من عائلته ،بينهم ابنته آية
وشقيقه ش��ادي ،واب��ن شقيقه أحمد ،وس ّلمت شقيقه وسام
بالغ ًا ملُراجعة ُمخابراتها في مركز حتقيق املسكوبية.
كما قامت باعتقال ابن الشهيد ،فادي ( 8سنوات).
كذلك ،اقتحمت قوات االحتالل مدرسة الرشيدية في القدس
حُ
املتلة ،حيث يعمل ُمنفذ العملية ُمد ّرس ًا ،واعتقلت شاب ًا من
أمام مبنى املدرسة.
وأم��س ع��ادت زوج��ة الشهيد أبو شخيدم ،من األردن عبر
معبر «ج��س��ر ال��ل��ن��ب��ي» ،حيث أق��دم��ت ق���وات االح��ت�لال على
اعتقالها للتحقيق معها في غ��رف أربعة في مركز حتقيق
املسكوبية.
ف��ي ُم���وازاة ذل��ك ،شهد ُمخيم شعفاط مسيرات حاشدة،
توجهت إلى منزل الشهيدُ ،مرددين شعارات داعمة للعملية،
ومباركة استشهاده.
ورافضة جلرائم االحتالل ُ
ه����ذا ف���ي وق����ت ان���دل���ع���ت ف��ي��ه ُم���واج���ه���ات ب�ي�ن ال��ش��ب��ان
الفلسطينيني واملُستوطنني بحماية قوات االحتالل في البلدة
ٍ
وعدد من املناطق.
ومخيم شعفاط وبلدة سلوان
القدمية ُ
وأقدمت قوات االحتالل على االعتداء على ُمحافظ القدس
عضو املجلس الثوري حلركة «فتح» عدنان غيث وأفراد أسرته
في مدينة القدس.
إلى ذلك ،هدد وزير األمن اإلسرائيلي بيني غانتس من أن
جيش االحتالل «سيعمل على خفض رأس «اإلره��اب» في أي
مكان في كافة الوسائل وعلى كل اجلبهات».
م��ن ج��ه��ت��ه��ا ،ح� ّ�م��ل��ت ال��س��ل��ط��ة الفلسطينية «احل��ك��وم��ة
اإلسرائيلية ،املسؤولية الكاملة عن حالة االحتقان في مدينة
القدس ،ج� ّراء التضييق على حياة املقدسيني واالقتحامات
املُتكررة للمسجد األقصى».
فيما ،نعت حركة «ح��م��اس» الشهيد ف��ادي أب��و شخيدم،
ُمشير ًة إلى أنه «أمضى حياته في القدس بني دعوة وجهاد»،
ُمؤكد ًة «أن رسالة العملية البطولية ،حتمل التحذير للعدو
قدساتنا،
وم ّ
املُجرم ،وحكومته بوقف االعتداءات على أرضنا ُ
وأن ح��ال��ة ال��ت��غ��ول ،ال��ت��ي تمُ ��ارس��ه��ا ض��د املسجد األقصى
وسلوان والشيخ جراح وغيرها ،ستدفع ثمنها».

قضائيات

ت�شييع بال�ضاحية ور�صا�ص على �سيارة
�أبو فا�ضل..طاي�ش �أو مق�صود!
ت���ع���رض���ت س����ي����ارة ال���ك���ات���ب
واحمل���ل���ل ال��س��ي��اس��ي احمل��ام��ي
ج��وزي��ف أب��وف��اض��ل إلط�ل�اق ن��ار
وه���ي م��ت��وق��ف��ة أم����ام م��ن��زل��ه في
احل���ازم���ي���ة أم�����س ،ح��ي��ث سمع
اجليران ظهرا صوتا قويا أدى
إل����ى ت��ط��ي��ي��ر وت��ك��س��ي��ر ال��زج��اج
اخل���ل���ف���ي ب���ال���ك���ام���ل م����ن م��ك��ان��ه
ل��ل��س��ي��ارة وه����ي م���ن ن����وع جيب
«غراند شيروكي» .ولم يعرف إذا
ك���ان احل����ادث ن���اجت ع��ن رص��اص
طائش أم حادثة مقصودة!!وعلق
أب��و فاضل أثناء مغادرته منزله
إثر احل��ادث « :إذا كانت رصاص
طايش طايش ..وإذا كان مقصود
بيمونو» .
وك��ان شكا مواطنون يقطنون
ف��ي منطقة احلازمية م��ن سقوط
ال��رص��اص بكثافة ف��ي أحيائهم
م��ا تسبب ب��أض��رار جسيمة رغم
اقتصارها على املمتلكات لعدم

قدرتها على اإلحتماء مثل البشر
في هذا الزمن الرديء الذي يكافح
فيه املرء لتأمني لقمة عيشه ليزيد
ع��بء إزال��ة أث��ار ع��دوان التشييع
من الرصاص املنهمر ،ناهيك عن
ت��روي��ع السكان ك��ب��ار ًا وص��غ��ار ًا.
وتبني أن ال��رص��اص العشوائي
امل��ن��ه��م��ر ان��ط��ل��ق م���ن ال��ض��اح��ي��ة
اجلنوبية لبيروت أثناء تشييع
أح���د ع��ن��اص��ر «ح���رك���ة أم����ل» في
خرق فاضح جديد لوجود الدولة
وإه��ان��ة واض��ح��ة لإلستقالل في
ع��ي��ده وان��ت��ه��اك ل��س��ي��ادة ال��دول��ة
ن��اه��ي��ك ع��ن ال��س��ق��وط األخ�لاق��ي
في انتهاج ثقافة اخلطر الدائم
وال��داه��م على الشعب اللبناني
���دج����ج ب��امل��خ��اط��ر وامل���ع���ان���اة
امل� ّ
والذي كما يبدو بات حتت رحمة
امل���وت���وري���ن اخل���ارج�ي�ن ع���ن كل
أص���ول ف��ي ال��ت��ع��اط��ي ب�ين أب��ن��اء
الوطن.

مطاردة بحرية ..توقيف  91مهاجر ًا
وترك ن�ساء و�أطفال
اعلنت قيادة اجليش  -مديرية التوجيه في بيان أصدرته إنه «بتاريخ 19
 2021/ 11/وبعد توافر معلومات ملديرية املخابرات عن امكان حصول عملية
تهريب اشخاص عبر البحر ،قامت دوري��ة تابعة للقوات البحرية مبطاردة
مركب يعود للمواطن (م.ب ).في املياه مقابل بلدة القلمون وعلى متنه ٩١
شخص ًا (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء ،أثناء
محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية .وقد أوقفت الدورية املذكورة املركب
ال��ذي ك��اد أن يغرق بسبب س��وء األح���وال اجلوية وان��ق��ذت كل من ك��ان على
متنه و ّ
مت نقلهم إلى الشاطئ وتقدمي اإلسعافات الالزمة لهم .بوشر التحقيق
باشراف القضاء املختص.
من كُنَّ
ومت إطالق ثالث نساء من مركز مخابرات اجليش في مرفأ طرابلس مِ َّ
على منت املركب .كما مت إطالق األطفال  ،وسط حديث عن أنّ من بني املهاجرين
عدد ًا من األطفال بعضهم لم يتجاوز عمره السنة.
وقطع أهالي احملتجزين الطريق مبستوعبات النفايات أمام بوابة مرفأ
طرابلس ،مطالبني بإطالق أبنائهم.

توقيف خاطفي �سيدتني ومطلوب
بال�سرقة ومروج خمدرات وزبائنه الثالثة
أوضحت قيادة اجليش ـــ مديرية التوجيه ،في بيان ،أ ّنه «بتاريخ 11/ 19
 2021/أوقفت دورية من مديرية املخابرات في منطقة جسر املطار ـــ الغبيري
املواطنني (ع.ج) و (م.ج) بعد أن كمنت حلافلة نقل ركاب يستقالنها».وقالت:
«كان املوقوفان قد أقدما على خطف السوريتني (ص.ف) و(آ.ع) مع ابنتها
( 9أشهر) بعد إيهامهما بإمكانية مساعدتهما للسفر إل��ى هولندا عبر
التهريب ،كما أقدما بعد اخلطف على طلب فدية مالية من ذوي السوريتني
لقاء إخالء سبيلهما».وأضافت« :قد ُضبط بحوزتهما مبلغ من املال عائد
للسيدتني باإلضافة إل��ى مسدس حربي .س ّلمت الطفلة إل��ى وال��ده��ا ،كما
ُس ِّلمت املضبوطات ،وبوشر التحقيق بإشراف القضاء املختص».
بدورها ،أعلنت املـديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـــ شعبة العالقات
العامة في بالغ أنه بعدما «كثرت في اآلونة األخيرة عمليات السرقة والسلب
ال س ّيما ال��دراج��ات النارية في محلة االوزاع���ي وبنتيجة االستقصاءات
والتحريات متكنت فصيلة األوزاع��ي في وحدة ال��درك اإلقليمي من حتديد
هوية أحد املشتبه بهم بسرقة ع ّدة د ّراجات نار ّية ،إضافة لتعاطي وترويج
امل��خ��درات وي��دع��ى (:م .ع .مواليد ع��ام  ،1992لبناني اجلنس ّية) مطلوب
مبوجب بالغ بحث وحت ّر بجرم سرقة وبتاريخ  ،2021-11-13وبعد عملية
رصد ومراقبة دقيقة ،متكنت إحدى الدور ّيات من توقيفه في محلة االوزاعي.
بالتحقيق معه م��ن قبل عناصر الفصية ،اع��ت��رف بقيامه بسرقات ع� ّدة
لدراجات نار ّية ،كما أفاد أنه تواصل مع بعض اصحاب الدراجات املسروقة
ً
إلعادتها إليهم
مشترطا بدال ماد ًّيا ،وذلك باالشتراك مع آخرين -العمل جارِ
املختص بناء على إشارته».
لتوقيفهم .-أودع املوقوف املرجع القضائي
ّ
توافرت معلومات لشعبة املعلومات في قوى األمن ال ّداخلي ،حول
امل��خ��درات ب�ين ق��ض��اءي املنت
ق��ي��ام شخص مجهول الهوية بترويج
ّ
مستخدما س ّيارة ُمستأجرة ن��وع «هيونداي غراند» كما
وك��س��روان،
ً
اعلنت املديرية إنه بنتيجة املتابعة واالستقصاءات ،توصلت الشعبة
الى حتديد هويته ،ويدعى( :ع .أ .ح مواليد عام  ،1995سوري).بعد
مراقبة دقيقة ،متكّ نت إح���دى دوري���ات ّ
الشعبة م��ن رص���ده على منت
السيارة املذكورة ،في مح ّلة نهر املوت ،فعملت على توقيفه ،مع ثالثة من

فرصة عمل
< مطلوب مهندس ديكور ومهندس
م���دن���ي ل��ش��رك��ة م����ق����اوالت ف���ي ج��وب��ا
ج��ن��وب ال���س���ودان ،ل��دي��ه خ��ب��رة أكثر
م��ن  10س��ن��وات ف��ي أع��م��ال التشطيب
والديكور.
اللغة :يجيد اللغتني
اإلجنليزية والعربية
وإرسال السيرة الذاتية:
ml_msr@ hotmail.com
هاتف & واتس آب03/194141 :
---------------

زبائنه ،وهم ٌّ
كل من(:ن .ب .مواليد
عام  ،1969لبناني)(،ج .خ .مواليد
ع���ام  ،2000س����وري) و( ع .أ .ن.
م��ن م��وال��ي��د ع���ام  ،1999س���وري).
بتفتيشهم والسيارة ومنزل األخير،
في محلة خلوات فالوغا ،مت ضبط
كم ّية من املخ ّدرات ،عبارة عن أربع
ق��ط��ع م��ن حشيشة ال��ك��ي��ف ،قطعة
من م��ا ّدة املاريجوانا ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهم ،اعترفوا مبا ُن ِس َب
إليهم .أج��ري املقتضى القانوني
بحقهم ،وأودع���وا مع املضبوطات
والسيارة املرجع املعني ،بنا ًء على
إشارة القضاء املختص.

الشيخ فادي أبو شخيدم ُمرتدي ًا زي رجل دين يهودي ُمطلق ًا النار في القدس

تتمات

ثالثيتان حتا�صران االجتماع الرئا�سي:
(تتمة املنشور ص)1

ام ان هذه اخلطوة ،ستبقى محدودة ،ولن تؤثر في انهاء التازم احلاصل ،وتبقى
االمور على حالها .اما االجتاه الثاني ،فيكمن في فصل مسألة التحقيق مع الرؤساء
وال��وزراء والنواب عن التحقيق مع سائر املالحقني االخرين ،انطالقا من النصوص
الدستورية التي حتدد ماهية هذه املالحقات.
وقالت امل�ص��ادر ان حل ه��ذه املشكله،سينطلق من اق�ت��راح اع��ادة تفعيل مهمات
املجلس االعلى حملاكمة الرؤساء وال��وزراء والنواب بنصوص جديدة ،وحتويل كل
املالحقني التي تنطبق عليهم ه��ذه املواصفات اليه ،فيما يبقى احملقق العدلي في
مهمته ،ويستمر بالتحقيق مع املالحقني االخرين،من مدنيني وعسكريني ،برغم تشبث
حزب الله بتنحيته ،فيما تتولى النيابة العامة التمييزية النظر في دعاوى مخاصمة
الدولة التي رفعها احد الرؤساء وعدد من النواب املالحقني لدراستها والبت فيها
سلبا ،ام ايجابا.وعلم ان بري اخذ على عاتقه مهمة اقناع احلزب بالسير في هذا احلل
املطروح في حني،لم يتم االتفاق على موعد محدد النعقاد جلسة مجلس الوزراء املقبلة،
بانتظار نتائج املساعي واجلهود التي ستبذل مع كل املعنيني بهذه اخلالفات القائمة
بالداخل واخلارج معا .واستبعدت املصادر أن يعاود مجلس الوزراء اجتماعاته ،قبل
بلورة امرين اثنني ،االول ،ترقب نتائج الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى قطر
ملعرفة ردود الفعل اخلليجية على خطوة استقالة قرداحي ،والثاني انتظار اجتاهات
جلسة معاودة املفاوضات حول امللف النووي االيراني في التاسع والعشرين من
الشهر اجلاري في العاصمة النمساوية فيينا.
وتزاحمت التطورات في عطلة نهاية االسبوع وعيد االستقالل ،الذي جرى تتويجه
بلقاء بني رؤس��اء اجلمهورية واملجلس النيابي واحلكومة في القصر اجلمهوري
استمر زهاء ساعة ،عرضوا خالله األوض��اع العامة في البالد من مختلف جوانبها
واملستجدات االخيرة ال سيما استئناف جلسات مجلس ال��وزراء ،وذل��ك بعد عرض
عسكري رمزي ملناسبة االستقالل في وزارة الدفاع في اليرزة ،وبعد زي��ارة لوفد من
الكونغرس االميركي الى لبنان.
لكن يبدو ان اللقاء – برغم اهميته بالشكل من حيث كسر القطيعة بني عون وبري-
لم يسفر عن نتائج فورية بحيث ان موضوع تنحية احملقق العدلي في إنفجار املرفأ
طارق بيطار لم يجد بعد احلل القضائي املناسب له،وذكرت مصادرومتابعة للقاء «ان
االجتماع السريع لن يحل األمور سريع ًا بل رمبا يكون بداية تفعيل االتصاالت التي
سيتوالها الرئيس ميقاتي مجدد ًا بعد عودته من زيارة روما والفاتيكان اخلميس املقبل
حيث يستقبله البابا فرانسيس .ومت التوافق على معاجلة املسألة عبر املؤسسات».

لقاء الرؤساء

الوطني في اليرزة،
الرمزي ال��ذي شهدته وزارة الدفاع
العسكري
عقب العرض
ّ
ّ
ّ
توجه ّ
كل من رئيس اجلمهور ّية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
ّ
معا سيارة الرئاسة األولى.
احلكومة جنيب ميقاتي إلى قصر بعبدا ،بعد أن استق ّلوا ً
�وري ،للبحث ف��ي األوض��اع
وعقد ال��رؤس��اء الثالثة
ً
اجتماعا ف��ي القصر اجل�م�ه� ّ
الراهنة ،وسبل ّ
حل للخروج من األزمة.
عما إذا كانت األوضاع قد “حتلحلت” ،قال الرئيس
بعد االجتماع ،ور ًدا على سؤال ّ
ب ّري وهو يغادر قصر بعبدا :إن شاء الله خير.
أما ميقاتي ،فتحدث الى الصحافيني بعد االجتماع ،وقال :بداية ،اود ان أتوجه الى
اللبنانيني بكلمة ،متمنيا ان تكونوا جميعا من اعالميني ومواطنني بألف خير.
وأض��اف :إن االستقالل ذكرى مهمة في حد ذاتها ،ولكن لنتذكر ما الذي أدى الى
االستقالل .إن الذي أدى اليه هو وفاق اللبنانيني وتوافقهم في امليثاق الوطني ،الذي
حصل بني رئيس اجلمهورية بشارة اخل��وري ورئيس ال��وزراء ري��اض الصلح .وقد
تنازال عن كافة خصوصياتهما من اجل وحدة لبنان وإنقاذه في حينه.
وق��ال :إن االستقالل ما كان ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدين ،ولو لم يكن
اللبناني واخ��اه اللبناني ألي طائفة انتميا الى جانب بعضهما البعض في راشيا.
ونحن إذا لم نكن يدا واحدة ،لن نتمكن بتاتا من احلفاظ على االستقالل».
وختم :إن التفاهم واحلوار هما األساس ،والبعد جفاء ،واجلفاء يؤدي الى الشر.
واللقاء كالذي حصل اليوم كان فيه احلوار جديا ،وبإذن الله سيؤدي الى اخلير .وكل
عيد وانتم بألف خير».

الزياني :تغيير سلوك احلزب

وفي تطورات االزمة مع دول اخلليج ،وصف وزير اخلارجية البحريني عبداللطيف
الزياني لبنان بأنه كان منارة لالستقرار وكان ينظر إليه كل مواطن عربي بإعجاب.
وقال الزياني ردا على أسئلة الصحفيني في منتدى حوار املنامة األمني بالبحرين :إنه
ميكن تقدمي الدعم للبنان في محاولة إليجاد حلول ولكن مبجرد أن يثبت حزب الله أنه
حل
ميكن أن يغير سلوكه لرأب الصدع مع دول اخلليج العربية.أن لبنان بحاجة إلى ٍ
من داخله .وتابع بالقول :إن سلوك حزب الله لaا يؤثر على لبنان فحسب ،بل على دول
أخرى.وقال :إنه ٍ
حتد بالنسبة للبنانيني أن يبحثوا تغيير سياستهم مع حزب الله
ومحاولة إيجاد طرق ميكن بها تنفيذ قراراتهم على أرض الواقع.
من جانبه ،أكد وزير الدفاع األميركي لويد أوسنت من املنامة أيض ًا ،أن «الواليات
املتحدة االميركية تقف مع الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب».
وأعلن األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي نايف فالح مبارك احلجرف لسكاي
نيوز عربية :اننا ال نقبل أي تطاول على الدول األعضاء في املجلس من أطراف لبنانية
تسعى لتحقيق مكاسب سياسية محلية.
وكان احلجرف قد ع ّبر سابقا ،عن رفضه التام جملة وتفصيال لتصريحات وزير
اإلعالم اللبناني جورج قرداحي ،بشأن األزمة اليمنية ،و قال :إنها تعكس فهما قاصرا
وقراءة سطحية لألحداث في اليمن.
واستنكر احلجرف «دف��اع وزي��ر اإلع�لام اللبناني عن جماعة احلوثي االنقالبية،
في الوقت الذي يتجاهل فيه تعنت احلوثي ضد كل اجلهود الدولية الرامية إلنهاء
األزم��ة اليمنية ،وفي الوقت الذي تستهدف جماعة احلوثي السعودية بالصواريخ
واملس ّيرات ،وتقوم ب��ذات الشيء جتاه أبناء الشعب اليمني األع��زل ،ومتنع وصول
املساعدات اإلغاثية للمناطق املنكوبة.

وفد الكونغرس

وكان وفد من الكونغرس االميركي الذي يضم النائبني داريل عيسى ودارين حلود
ورئيس «مجموعة العمل االميركية من أجل لبنان» أدوار غبريال ،واالعضاء مايك
أحمر  ،هانيا أحمر ،ماكاي حلود ،جاميس ماكليلن ترافقه السفيرة االميركية دوروثي
شيا قد جال على القيادات الرسمية ،مشددا على «ض��رورة وقف العرقلة السياسية
واالنكباب على معاجلة الوضع االقتصادي».
وخالل استقباله الوفد في قصر بعبدا ،اكد الرئيس عون ان «التفاهم قائم مع رئيس
احلكومة حول املواضيع املطروحة واإلصالحات ،وان الظروف التي متر بها احلكومة
لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء الى االنعقاد قريب ًا.
اضاف عون :اننا ملتزمون االستحقاقات الدستورية في مجلس النواب ورئاسة
اجلمهورية ،داعيا الى «إبعاد السياسة عن القضاء ال سيما في التحقيق في جرمية
املرفأ واحداث الطيونة».
وقال عون« :لبنان بدأ مسيرته للخروج من األزمة االقتصادية احلادة التي يعيش
فيها م��ن خ�لال حتضير برنامج للتفاوض م��ع ص�ن��دوق النقد وإص�لاح��ات النظام
املالي واملصرفي.وأضاف «لبنان يتطلع الى دعم الواليات املتحدة األميركية للبرامج
اإلصالحية وينوه بدور اإلدارة األميركية في عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر
واألردن وسوريا ،وان لبنان يتطلع الى استئناف املفاوضات غير املباشرة لترسيم
احل��دود البحرية اجلنوبية بهدف الوصول الى اتفاق يضمن حق لبنان إلستثمار
موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز.
وأشار عضوا الكونغرس األميركي عيسى و حلود إلى «أن الكونغرس يتطلع الى
دور رئيس اجلمهورية في هذه املرحلة ،وهم مهتمون بإنهاض االقتصاد وانتظام عمل

املؤسسات ومتكني لبنان من استخدام موارده الطبيعية.
واستقبل ميقاتي في ال�س��راي الوفد األميركي وخ�لال االجتماع اب��دى الرئيس
ميقاتي تقديره «لوقوف الواليات املتحدة االميركية الى جانب لبنان ودعمها املستمر
للجيش» ،مشددا على» التزام لبنان تطبيق ال�ق��رارات الدولية واحلفاظ على االمن
واالستقرار».بدوره شدد الوفد االميركي ،الذي زار عني التينة وقائد اجليش العماد
جوزاف عون« ،على الوقوف الى جانب لبنان على مختلف الصعد وعلى دعم جهود
احلكومة اللبنانية» .كما ش��دد على» ض��رورة انهاء اخلالفات السياسية مبا يتيح
التركيز على معاجلة االوضاع االقتصادية واالجتماعية».
خالل االجتماع ،ابدى الرئيس ميقاتي تقديره «لوقوف الواليات املتحدة االميركية
الى جانب لبنان ودعمها املستمر للجيش» ،مشددا على «التزام لبنان تطبيق القرارات
الدولية واحلفاظ على االمن واالستقرار».كما زار الوفد امس وزير الداخلية بسام
امل��ول��وي ،ال��ذي أك��د «مواصلة ك��ل التدابير ال�لازم��ة إلج��راء االنتخابات بكل نزاهة
وشفافية» ،شاكرا على مساعدة اجليش اللبناني ،ومتمني ًا ان ينسحب ذلك أيضا على
قوى االمن الداخلي واالمن العام في ظل الظروف التي مير بها لبنان».
كما أجريت جولة أف��ق تناولت املواضيع السياسية ،ومت التطرق ال��ى املشاكل
االقتصادية وانعكاس ذلك على الوضع املعيشي واألزمات االنسانية في لبنان.
وبعد اللقاء ،حتدث عيسى ،فقال :ان اللقاء متحور حول االنتخابات وموعدها.
وسررنا باالجابات التي حصلنا عليها لناحية ضمان أمن االنتخابات التي تعتبر
الوسيلة الدميقراطية املثلى ،كما حتدثنا عن اهمية النظرة املستقبلية لعودة االقتصاد
اللبناني الى ما كان عليه.ثم حتدث كيلدي ،فقال :هدفنا هو اجراء انتخابات شفافة
ونزيهة ليعبر الشعب اللبناني عن رأيه بحرية ،ونأمل ان يكون للمغتربني دورهم ايضا
في التعبير عن رأيهم.من جهته ،أش��ار حلود الى اهتمامه وأعضاء الوفد بالشعب
اللبناني ومستقبل لبنان ،وق��ال :هناك الكثير من املشاكل التي يعاني منها لبنان،
من التدهور االقتصادي الى انفجار مرفأ بيروت واالزمة االنسانية التي يعاني منها
الشعب كما العدد املهول للبنانيني الذين يغادرون وطنهم .وما سمعناه من وزير
الداخلية هو تأكيد على اجراء االنتخابات واهمية اجرائها بطريقة شفافة ،والواليات
املتحدة مستعدة ملساعدة لبنان في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة».
وحسب بعض املعلومات ،لم يتطرق الوفد في محادثاته الى دور الى حزب الله
إال بصورة عرضية جلهة عدم تأثيره على قرار الدولة ومبا يفيدفي استئناف لبنان
عالقاته الطبيعية مع ال��دول العربية والغربية ،وركز على موضوع ترسيم احلدود
البحرية وض��رورة االس��راع بالوصول الى حل مبا يفيد لبنان في استخراج النفط
والغاز ملعاجلة ازمته االقتصادية .واستفسر الوفد عن سير املفاوضات التي جرت
سابق ًا وإمكانية استئنافها قريب ًا مبا يفيد طرفي التفاض غير املباشر ،وبخاصة
استفادة لبنان من املنطقة املتنازع عليها.
كما شدد على «ضرورة انهاء اخلالفات السياسية مبا يتيح التركيز على معاجلة
االوضاع االقتصادية واالجتماعية».
وللمناسبة ،هنأ وزير اخلارجية األميركية انتوني بلينكن ،بالنيابة عن الواليات
املتحدة االميركية ،الشعب اللبناني بعيد االستقالل.
واكد ان الواليات املتحدة ستستمر في الوقوفت إلى جانب شعب لبنان خالل هذه
االي��ام الصعبة ،ودعم آماله في مستقبل افضل ،الفت ًا إلى ان بالده تعترف بالثقافة
الثرية واملثابرة للشعب اللبناني ،الذي واجه وتغلب على العديد من التحديات على
مدار السنوات املاضية.
روسيا تس ّلم صور املرفأ
من جهة ثانية ،أعلن وزير اخلارجية الروسي سيرغي الف��روف أن روسيا سلمت
لبنان صورا التقطتها أقمارها الصناعية تتعلق بتفجير مرفأ بيروت في  4آب .2020
وقال الفروف خالل مؤمتر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب
بعد محادثاتهما في موسكو امس االثنني :بناء على طلب احلكومة اللبنانية ،قمنا
اليوم بتسليم صور فضائية وصور لألقمار الصناعية أعدتها وكالة «روس كوسموس»
نأمل بأن تساعد هذه املواد في التحقيق في أسباب االنفجار.
وأضاف :بحثنا اآلفاق احملتملة ملشاركة جهات اقتصادية روسية في إصالح البنية
التحتية التي دمرت نتيجة االنفجار في مرفأ بيروت .كما حتدث عن مشروع تنجزه
شركة روسية للنفط اليصال احملروقات الى ميناء بيروت ،وق��ال :إن هناك شركات
روسية تريد اعادة اعمار البنية التحتية وأن هذا القرار لبناني.
وأبدى الفروف ثقته «بقدرة رئيس الوزراء جنيب ميقاتي على بسط االستقرار في
لبنان ،مشيرا الى أن ال ب ّد من ّ
حل املسائل الداخلية باحلوار وتعزيز التعاون».
من جانبه قال بو حبيب :نشكر روسيا على تسليمنا الصور الفضائية ملرفأ بيروت
قبل وبعد االنفجار ،وسنسلمها بدورنا للقضاء ونأمل أن تساعد في كشف حقيقة
هذه املأساة.وأضاف :تشاورنا في سبل تفعيل االتفاقات الثنائية ما يساعد في تعزيز
التعاون بني البلدين ودعوت الوزير الفروف لزيارة لبنان .وإتفقنا مع اجلانب الروسي
على احترام سيادة ووحدة سوريا ،مع التأكيد على أن مستقبل سوريا يحدده الشعب
السوري.وعشية الذكر ال �ـ 78لالستقالل وجه الرئيس عون رسالته األخيرة ،وأكد
فيها :سأعمل خالل السنة االخيرة من واليتي على مالحقة القضايا العالقة ،وفي
مقدمها وضع مسار االصالحات على سكّة صحيحة ودائمة وصو ًال إلى معاجلة امللف
االقتصادي.

اهتمام بتسجيل املغتربني

نيابيا ،انشغلت االوساط احلزبية والدبلوماسية باحلجم الذي وصلت اليه نسب
املسجلني في اخلارج ما يقرب من  244الف لبناني في اخلارج جلهة اهمية االقبال،
والرهان على تغيير في نتائج االنتخابات وتكوين املجلس اجلديد.

جلنة حادث خلدة

عقدت جلنة متابعة أح��داث خلدة ،اجتماعا في مقر مخابرات اجليش في خلدة،
بهدف إيجاد حل توافقي للملف ،ملا فيه مصلحة ألمن املدينة واستقرارها.
وضم االجتماع كال من وليد سرحال عن دار الفتوى وتيار املستقبل ،مروان أبي
فرج عن احلزب التقدمي االشتراكي ،علي أيوب وصادق غملوش عن حزب الله ،رشاد
أبي فرج عن احلزب الدميوقراطي اللبناني ،املختار يونس ضاهر ،إمام مسجد خلدة
الشيخ حسن شاهني ،وبعض الوجهاء في املنطقة.
وطالب املجتمعون احملكمة العسكرية بـ«التسريع في احملاكمة ،واإلف ��راج عن
األشخاص الذين لم تثبت إدانتهم ،وفي املقابل استكمال التوقيفات للمذنبني من كال
الطرفني».ودعوا الى «رفع الغطاء عن أي مسبب للتحريض ،أو قطع طريق خلدة».
وخلص االجتماع إلى «التوافق على بدء احلل مبلف أحداث خلدة بأجواء إيجابية،
واالتفاق على استكمال سلسلة االجتماعات الحقا».
وبينما كان االحتفال الرسمي مبناسبة الذكرة ال�ـ 78لالستقالل أشبه بـ»احلفل
الصامت» ،تخلله عرض عسكري رمزي ترأسه الرئيس عون بحضور الرئيسني بري
وميقاتي ،كان على املقلب االخر ،حضور شعبي كبير ينادي بضرورة حتقيق استقالل
حقيقي ،محاربة الفساد وإع��ادة امل��ال العام املنهوب ،والوصول إلى الدولة املدنية
ومحاسبة املسؤولني عن تفجير  4آب ،حيث انطلقت من منطقة الكرنتينا فعاليات
«العرض املدني» باجتاه مرفأ بيروت ،حتت شعار «شعب ،جيش ،قضاء» مبشاركة
املجتمع املدني و«ثوار  17تشرين» ،وامتدت صفوف املشاركني حتى منطقة الدورة.
العرض املدني بدأ بعزف «نشيد املوت» من بعده «النشيد الوطني» تخليدا لشهداء
جرمية تفجير مرفأ بيروت ،واختيرت املساحة املقابلة للمرفأ مكان ًا له بد ًال من ساحة
ضجت منذ عامني بأصوات الثائرين في عرض استقاللي تاريخي ،ال
الشهداء التي ّ
تزال الوانه ومشاهده حاضرة في الوجدان.كما مت وضع علم لبنان حديدي كبير بني
تذكار «شعلة الثورة» و«مطرقة العدالة» يتضمن ثالثية «شعب ،جيش ،قضاء».

تعطل زورق نقل االطفال

إلى ذلك ،اهتم املسؤولون باملتابعة مع قيادة اجليش ووزارة الداخلية قضية
تعطل احد ال��زوارق في املياه االقليمية اللبنانية ،وعلى متنه عدد من االشخاص من
بينهم اطفال في عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية.

أزمة محروقات؟

وعلى الرغم من االرتفاع املتزايد السعار احملروقات في لبنان ،فان املخاوف تزايدت
مع محاوالت شركات االستيراد والتوزيع النفاد من ارتفاع سعر الدوالر في السوق
السوداء ،ومطالبة مصرف لبنان بـ %10على سعر هذا السوق ،على الرغم من تراجع
سعر برميل النفط عاملي ًا إلى ما دون الـ 84دوالر ًا لكل برميل.
وم��ن ش��أن التسابق على انتهاز الفرص لالمعان في جتريد اللبنانيني من كل
مقومات الصمود ،بإعادة افتعال االزم��ات للضغط ورفع االسعار ،والتهويل بعودة
الطوابير امام احملطات ،وكأن ال حكومة وال وزارات معنية ان يلهب االسعار ايض ًا في
االسواق ،فكرتونة البيض مث ًال تراوحت بني  90الف ًا و 100الف ليرة ،في وقت تتزايد
اسعار اخلضار رغم ندرة التصدير واغالق بعض االسواق العربية.
وفي شأن اقتصادي قال وزير االقتصاد والتجارة امني سالم ان «العمل جار بني
مختلف االطراف املعنية ،من اجل توزيع عادل للخسائر املالية بني  3اطراف يتحمل كل
طرف  30او  %35من اخلسائر ،على ان يتحمل املودع اقل من  ،%10مضيف ًا ان الفجوة
املالية هي اليوم بحدود  53مليار دوالر مع هامش قد يكون اقل بقليل او اكثر بقليل.
وكشف ان البحث جار العادة هيكلة القطاع املصرفي ،وان بعض املصارف الصغيرة
لن تنحل ،وستضطر لالندماج باملصارف الكبرى ،متوقع ًا ان تتوضح الصورة في
الربع االول من العام .2022

 653291إصابة

وسجلت امس وزارة الصحة  556حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا املستجد
عن يوم امس ،ليرتفع العدد التراكمي لالصابات منذ  21شباط  2020إلى .653291
واوضحت انه مت تسجيل  542اصابة بني املقيمني و 14حالة بني الوافدين ،مشيرة
إلى انه مت تسجيل  10وفيات جديدة خالل الساعات ال �ـ 24املاضية ،ليرتفع العدد
االجمالي للوفيات إلى .8592

اتفاق �سيا�سي يعيد حمدوك
(تتمة املنشور ص)1

وحسب الدقيرُ ،أطلق س��راح ع��دد من السياسيني وم��ن بينهم صديق الصادق
املهدي مساعد رئيس حزب األمة ،أكبر األحزاب السياسية في البالد.
كذلك ُأفرج عن ياسر عرمان مستشار رئيس ال��وزراء السوداني عبد الله حمدوك
ونائب رئيس احلركة الشعبية لتحرير السودان-شمال جناح مالك عقار ،أحد حركات
التمرد املسلحة التي وقعت على اتفاق السالم في جوبا العام املاضي.ويض ّم االتّفاق
السياسي املعلن  14نقطة في مق ّدمها :تو ّلي حمدوك مج ّد ًدا رئاسة احلكومة و»إطالق
موحد».
سراح جميع املعتقلني السياس ّيني والعمل على بناء جيش قومي ّ
وتعهد البرهان مجددا امس خالل اجتماع مع قيادات من اجليش وقوات الدعم
السريع (ميليشيا شبه عسكرية) باجراء انتخابات «حرة نزيهة» في العام .2023
إال أن ذلك لم يقنع قوى إعالن احل ّرية والتغيير ،الكتلة املدن ّية الرئيسة التي قادت
االحتجاجات املناهضة للبشير وو ّقعت اتّفاق تقاسم السلطة عام  2019مع اجليش.
ورفضت احلرية والتغيير االتّفاق .
وقالت املجموعة في بيان «نؤكد موقفنا الواضح واملعلن ساب ًقا ،أ ّنه ال مفاوضات
وال شراكة وال شرع ّية لالنقالب».كما طالبت مبحاكمة قادة االنقالب بتهمة تقويض
شرع ّية العمل ّية االنتقال ّية وقمع املتظاهرين وقتلهم.وتأكيدا ملوقفها الرافض لالتفاق،
أعلنت غالبية وزراء قوى احلرية والتغيير االثنني تقدمي استقالتهم الى رئيس الوزراء
الذي أعيد الى منصبه .وقالت وزيرة اخلارجية املستقيلة مرمي الصادق املهدي امس
في تصريحات لها ملركز «اتالنتيك كاونسيل» البحثي في واشنطن ،إن مجلس الوزراء
التقى حمدوك وأبلغه بأن «الطريقة التي خرج بها هذا االحتفال (بتوقيع االتفاق)
باألمس كانت دعما لالنقالب».
وك��ان احملتجون املعارضون لالنقالب عبروا أثناء تظاهرات األح��د عن رفضهم
لالتفاق في كل من العاصمة ومدينتي كسال وعطبرة في شرق وشمال البالد .ومن
جهة أخ��رى ،رح��ب املجتمع ال��دول��ي باالتفاق مبا في ذل��ك االحت��اد اإلفريقي واألمم
املتحدة ومجموعة دول الترويكا (بريطانيا والنروج والواليات املتحدة).
وأشاد ممثل األمم املتحدة اخلاص إلى السودان فولكر بيرثس امس  ،على حسابه
الرسمي على موقع تويتر باالفراج عن السياسيني وق��ال «لكن حتى يؤخذ االتفاق
السياسي على محمل اجلد ،يجب إطالق سراح جميع املوقوفني على الفور».

عابر رئا�سة
(تتمة املنشور ص)1

امللتبسة الظروف ،من استالم قيادة اجليش في العام  1984إلى رئاسة
حكومة إنتقالية خالف ًا للدستور عام  - 1988كُلفت تأمني الظروف إلجراء
وحولها
تيسر له من أزمات إلعاقتها
ّ
إنتخابات رئاسية فأضاف رئيسها ما ّ
إلى حالة مت ّرد بعد حروب عبثية  -وليستكمل ما بدأه بعد عودته من احتضان
فرنسي مسار ًا متق ّلب ًا انتهى بتبوئه س ّدة الرئاسة.
ما يجمع ّ
كل احملطات اآلنفة الذكر أنّ ك ًّال منها شكّل نهاية ملرحلة وأتاح
الظروف ملرحلة جديدة .ارتبط تس ّلم قيادة اجليش بإسقاط اتّفاق  17أيار
جسدت احلكومة اإلنتقالية الفصل األخير من عمر املارونية
في امليدان ،كما ّ
السياسية .وفيما ق ّدمت حالة التم ّرد العص ّية على الفهم احلافز الدولي
واإلقليمي ملرحلة بدأت بدخول اجليش السوري إلى بعبدا وانتهت باغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري ،حتو ّلت العودة من باريس من نتيجة لثورة
األرز وقوى  14آذار إلى منصة لإلنقالب عليها عبر اإلنتقال من موقع سيادي
مزعوم إلى اتّفاق مار مخايل لتغط ّية اإلعتداء على السيادة واستباحتها
وتغطية مرتكبيها وتهميش األكثرية النيابية وفرض اتّفاق الدوحة كمدخل
إللغاء اإلصالحات الدستورية .وكانت الصفقة الرئاسية التي قامت على
دعامتي حياد لبنان واإلصالح الهيكلي واإلقتصادي والتي انقلب الرئيس
ّ
على شروطها منذ اليوم األول نذير الدخول في مرحلة تصف ّية ما تبقى من
الدولة وبلوغ مرحلة ما يعانيه لبنان حالي ًا.
ي��درك الرئيس عون أنّ إمكانية حتريك احلكم قد أضحت مستحيلة في
ّ
ظل التعقيدات املتقابلة على خلف ّية التحقيق العدلي في قضية تفجير وأزمة
العالقات مع الدول اخلليجية واستقالة الوزير قرداحي .وفي هذا وضع ّية
مثالية يريدها رئيس اجلمهورية وفريقه السياسي لكسب الوقت والتماهي
مع أزمات احللفاء اإلقليميني ورهان على تعديل ميزان القوى الداخلي يقارب
تتوج املعوقات الدستورية املصطنعة التي توضع في
حدود املغامرة .فهل ّ
وجه قانون اإلنتخابات باإلعالن الصريح عن رفض جتديد السلطة التشريعية
تبعات هذا اخليار
وبعدها الرئاسة األولى؟ وهل
يتحمل املغامرون في ذلك ِ
ّ
وهل يضمنون ما ستكون علية مواصفات املرحلة اجلديدة؟
يسجل فيها سوى تدمير
في مسيرة الرئيس ميشال عون خمس سنوات لم ّ
الدستور وإفشال املؤسسات وتعطيل احلكومات وفساد واستباحة للسيادة
الوطنية ،ولن تخرج السنة األخيرة عن مسار التأزمي بل ستكون سنة الذروة.
تصور النتصار محتوم وفي وجدان اللبنانيني وعقولهم
في مخ ّيلة الرئيس
ّ
ليست السنوات الست سوى رئاسة عابرة لرئيس عابر.

العميد الركن خالد حمادة

Twitter: @KMHamade
khaledhamade@rfcs-lb.org
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املوافق  18ربيع اآلخر 1443هـ

�إ�سالمية

عالم :الإ�سالم �أر�شد �إىل ال�سعي
لالرتقاء بحياة الب�شر جميع ًا

د .شوقي عالم
قال الدكتور شوقي عالم -مفتي
م��ص��ر  -رئ���ي���س األم����ان����ة ال��ع��ام��ة
ل��� ُدور وه��ي��ئ��ات اإلف��ت��اء ف��ي العالم:
إن اإلس��ل�ام ق��د أرش���د إل���ى السعي
ل�لارت��ق��اء ب��ح��ي��اة ال��ب��ش��ر ج��م��ي��ع� ًا،
ويظهر ذلك في ثالث وظائف جعلها
اإلس�ل�ام م��ن مهمة اإلن��س��ان ،وهي
عمران األرض ،واستخالف اإلنسان
فيها ،ثم اإلص�لاح؛ فقال تعالى عن
امل��ه��م��ة األول�����ى{ :ه ��و أن �ش��أك��م من
األرض واستعمركم ف�ي�ه��ا} ،وق��ال
عن الثانية{ :وإذ قال ربك للمالئكة
إن��ي ج��اع��ل ف��ي األرض خليفة} ،ثم
�ل�اح م��ن جملة
ج��ع��ل اإلس��ل�ام اإلص� َ
ال��ت��ك��ال��ي��ف ال��ش��رع��ي��ة .و ُي��ف� َ�ه��م ه��ذا
ال��وج��وب مم��ا ورد ف��ي النصوص
اإللهية من احلديث عن عاقبة إهمال
القيام بواجب اإلصالح؛ قال تعالى:

�ان ِم� َ�ن ا ْل� ُق� ُ�ر ِ
{ َف� َل� ْ�و اَل َك� َ
ون ِم� ْ�ن َق ْب ِل ُك ْم
ُأو ُلو َب ِق َّي ٍة َي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل َف َسا ِد ِفي الأْ َ ْر ِض
ِإ َاّل َق ِل اً
يل مِ َمّ ْن َأ جْ َن ْي َنا ِم ْن ُه ْم} ،ففي اآلية

بي الله تبارك وتعالى أن
الكرمية ُي ِ نّ ُ
سبب جن��اة األمم م��ن ال��ه�لاك ليس
ف��ي ص�ل�اح أه��ل��ه��ا ف��ق��ط ،وإمن���ا في
إصالحهم وقيامهم بهذا الواجب.
وق����ال ف���ي ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي أل��ق��اه��ا
م���ؤخ���را ف���ي م���ؤمت���ر «ت��ف��ع��ي��ل دور
منظمات العمل األهلي في التصدي
ل��ل��ق��ض��ي��ة ال��س��ك��ان��ي��ة» ،أن ال��ع��م��ل
�س��ب وح��ف��ظ ال��ب��دن وال��ت��ر ّف��ه
وال��ت��ك� ُّ
بالنعم واس��ت��خ��راج م��ا ف��ي األرض
م��ن خ��ي��رات واس��ت��ص�لاح��ه��ا وس��د
ح��اج��ات ال��ن��اس امل��ع��ت��ب��رة وجت� ّن��ب
الفساد واإلفساد ...كل ذلك ونحوه
هو من اإلصالح.
وأوضح أنه ُيع َّبر عن ذلك وغيره
في االص��ط�لاح احلديث بـ«التنمية
مصطلح يدل على
املستدامة» وهو
ٌ
عملية تغيير شاملة لشتى جوانب
احل���ي���اة م���ن أج���ل خ��دم��ة اإلن��س��ان
وحتقيق آماله وغاياته؛ فالتنمية في
مشروع
معناها الشامل تعني بناء
ٍ
متكامل يتوافر فيه التكامل
حضاري
ٍ
ٍّ
والتوازن بني اجلوانب االقتصادية

واالجتماعية والثقافية.

التنمية املستدامة

وق��ال ع�لام« :ال ُي� َ
�ظ��ن أن التنمية
املستدامة ط��ري� ٌ
�ق م��ع� َّب� ٌد س��ه� ٌ�ل ،بل
باملعوقات التي ال
هو َم َع َب ٌر مليء
ِّ
بد من القضاء عليها؛ وأحد أهم هذه
املعوقات يتمثل في الزيادة املُ َّطردة
في عدد السكان؛ فإنها كما تُعد عقب ًة
في طريق حتقيق النمو االقتصادي
تُعد كذلك سبب ًا مباشر ًا ف��ي الفقر
واجلهل واملرض» ،مؤكدا أن القضية
ال��س��ك��ان��ي��ة ق��ض��ي��ة أم���ن ق��وم��ي لها
تأثير سلبي مادي وبدني ومعنوي
كبير على األبوين واألوالد فض ً
ال عن
املجتمع؛ والشريعة إمنا تهدف إلى
مجتمع قوي ٌة أف��را ُده بدن ّيا ُ
وخلقي ًا
وعلم ّي ًا وثقاف ّيا وروح ّيا؛ فاإلسالم
كثير ال
نسل
ال يقصد مجرد وج��ود
ٍ
ٍ
قيمة له وال وزن ،وإمن��ا ُيريد نس ً
ال
ق��و ّي��ا ،م��وض��ح� ًا أن��ه ليس لإلسالم
غرض في كثرة النسل إن كان يؤدي
إل��ى اجل��ه��ل والفقر وامل���رض وع��دم
الرعاية؛ قال عليه السالم« :تتداعى
عليكم األمم كما تداعى األكلة على
قصعتها ،قالواَ :أ َومن ِق َّلة نحن إذن
ٍ
حينئذ
يا رس��ول الله؟ ق��ال :بل أنتم
كثير ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل».
وش���� َّدد ع��ل��ى أن قضية محاربة
االنفجار السكاني تُعد إح��دى أهم
القضايا التي حتتاج إلى رفع درجة
ال��وع��ي واإلدراك ل���دى امل��ص��ري�ين،
حيث أصبح امل��واط��ن م��درك� ًا متام ًا
للعواقب الوخيمة التي تنتج عن
الزيادة السكانية غير املنظمة.
وأكد أنه ينبغي في هذا املقام على
منظمات العمل األهلي التعاون مع
املؤسسات املعنية لتطوير اخلطاب
اإلع�ل�ام���ي وال��دي��ن��ي وت��ن��م��ي��ت��ه في
مجال التصدي للقضية السكانية
وت��ش��ج��ي��ع اإلع�لام��ي�ين واخل��ط��ب��اء
على تناول هذه القضية ،وبخاصة
املؤهلة والقادرة على ذلك،
الكوادر
َّ
م��ع زي���ادة دع��م وتشجيع البرامج
ّ
للحث على تنظيم النسل
اإلعالمية

ووضع البرامج التنفيذية املعاونة
ٍ
دورات ت��دري��ب� َّي� ٍ�ة
ع��ل��ى ذل���ك ،وع��ق��د
متطورة لإلعالميني واخلطباء في
مجال التوعية بالقضية السكانية
ت��رك��ز ع��ل��ى ك��ش��ف السلبيات التي
تلحق الفرد واملجتمع ،كما ينبغي
ل���ه���ا ال����ت����ع����اون م����ع امل���ؤس���س���ات
التعليمية لنشر التوعية والثقافة
بني الطالب في امل��دارس وتعريفهم
بسلبيات الزيادة السكانية ووسائل
التصدي لها.

خمسة آالف فتوى طالق
شهري ًا

من جهة أخ��رى ،أكد عالم إن دار
اإلفتاء تستقبل شهريا ما يقرب من
 5000فتوى طالق يقع منها واحد
في األلف.
وق�����ال أن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح���االت
ال��ط�لاق ي��ت��م َوف����ق ط��ري��ق��ة منظمة
ومنضبطة مت ُّر بثالث مراحل؛ تبدأ
بتعامل أمني الفتوى معها ،فإذا لم
ُّ
احلل ألمناء الفتوى بوجود
يتيسر
ش��ك ف��ي وق��وع��ه حت���ال ع��ل��ى جلنة
مختصة م��ك� ّ�ون��ة م��ن ث�لاث��ة علماء؛
وإذا ك��ان��ت ه��ن��اك شبهة ف��ي وق��وع
الطالق ،حتال عليه شخصي ًا ،ورمبا
يستضيف أطراف واقعة الطالق في
مكتبه للتأكد من وق��وع الطالق أو
إليجاد حل ،وهذا من باب احملافظة
على األسرة التي هي نواة املجتمع.
وطالب عالم األزواج إذا ما عزموا
ال��ط�لاق أن يكتفوا بطلقة واح��دة،
حتى يكون لديهم الفرصة ملراجعة
زوجاتهم إذا صفي األم��ر بينهما،
َ
الطالق
فالقانون املصري يحتسب
طلقة واح��دة إذا لفظه ال��زوج ثالث ًا؛
حفاظ ًا على األس��رة ،مشير ًا إلى أن
امل��أذون إذا ش� َّ�ك في حالة ط�لاق فال
بد أن ُيحيل السائل على دار اإلفتاء
حل��ل اإلش���ك���ال ون��ح��ن م��ن جانبنا
إذا وق��ع الطالق نقول للزوج :ال بد
م��ن ال��ذه��اب إل���ى امل����أذون وتوثيق
الطالق.

خدمات ذكية وتقنية جديدة
لقا�صدي احلرمني ال�شريفني
تق ّدم الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد
النبوي ،ع��دد ًا من اخلدمات الذكية والتقنية لقاصدي
احلرمني الشريفني ،وذل��ك لالرتقاء مبنظومة اخلدمات
املقدمة وتطويرها لضيوف بيت الله احل��رام ،وتوفير
سبل الراحة لهم.
وي��ع��م��ل ال���روب���وت ال��ت��وج��ي��ه��ي ال��ذك��ي ع��ل��ى توجيه
احل��ج��اج واملعتمرين بكيفية أداء امل��ن��اس��ك ،واإلف��ت��اء
واإلجابة على السائلني من قاصدي املسجد احلرام ،مع
إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات ،وكذلك التواصل
مع املشايخ عن ُبعد ،ووضع عدد التوجيهات التعريفية
بأكثر من لغة ،كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن
ُبعد .كما يدعم الروبوت  11لغة متمثلة في اللغة العربية،
اإلجنليزية ،الفرنسية ،الروسية ،الفارسية ،التركية،
املالوية ،األوردو ،الصينية ،البنغالية ،والهوسا.
ويحتوي الروبوت على شاشة  21بوصة تعمل باللمس
ميكن االستفادة منها بعمل عدد من اخلدمات التي تهم
قاصدي املسجد احلرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي،
�زودة بنظام إيقاف ذكي تسمح
إضافة إلى  4عجالت م� ّ
بتحريكه بشكل سلس ومرن ،مع نظام كاميرات أمامية
وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة ،حيث
تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان ،وسماعات ذات
�ال في ال��ص��وت ،وميكروفون بجودة التقاط
وض��وح ع� ٍ
عالية تسمح بنقل واضح للصوت ،ويعمل الروبوت على
نظام الشبكة الالسلكية «واي ف��اي» ،وبسرعة  5جيجا
وعال للبيانات.
هرتز متكن من انتقال سريع
ٍ
كما تقدم «خدمة مقرأة احلرمني الشريفني» التي تقوم
بتعليم القرآن الكرمي من احلرمني الشريفني للمسلمني في
جميع أنحاء العالم من خالل استخدام التقنية احلديثة،

ثقافة

ّ
البث من داخ��ل املسجد احل��رام
ويكون ذل��ك عن طريق
للحفظة وال��راغ��ب�ين ف��ي حتسني ت�لاوات��ه��م ،واحلصول
على شهادات وإج��ازات بالسند املتصل ،وكذلك لزوار
وقاصدي املسجد احلرام ،أو الراغبني في التلقي والتعلم
ع��ن ُب��ع��د ،تضم ( )6ل��غ��ات وه��ي العربية واإلجنليزية
واألوردي��ة واألندونيسية واملالوية والهوساوية ،حيث
حصلت املقرأة على جائزة أفضل موقع إلكتروني في
عام 1436ه��ـ ،وللمقرأة عدة فروع تتمحور حول إجادة
ال��ت�لاوة واحل��ف��ظ ال��ص��ح��ي��ح ،وه���ي تصحيح ال��ت�لاوة
واحلفظ واملراجعة واإلقراء واإلجازة واملتون ،فض ً
ال عن
يسهل على
«التوعية الرقمية» وهي
ّ
حتول رقمي للتوعية ّ
القاصدين تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الهدي
النبوي الشريف ،وهي عبارة عن كونترات رقمية متوفر
محمل بها إص��دارات هيئة
بها أجهزة لوحية تفاعلية
ّ
املسجد احل��رام التوعوية والتعليمية الصحيحة بعدة
لغات ،ويوجد حولها «ب��ن��رات» حتتوي على «ب��ارك��ود»
ميكن حتميله ع��ن طريق الهواتف الذكية ل��دى ال��زوار
والقاصدين.
كما أطلقت الوكالة «املصحف الذكي» بهدف خدمة
ق��اص��دي املسجد احل���رام م��ن األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
البصرية ،مخصص لقراءة القرآن الكرمي بلغة برايل،
صغير احلجم وسهل االستخدام من حيث التنقل بني
الصفحات وكذلك الصور وأرقام الصفحات ،إضافة إلى
التحول الرقمي التي
«وليطوفوا» وهي مبادرة
تطبيق
ّ
ّ
تشرف عليها اإلدارة العامة لشؤون التطويف واملطوفني
من خالل تطبيق تقني ذكي يق ّدم مجموعة من اخلدمات،
من أب��رزه��ا خدمة «طلب م��ط� ّ�وف» ،ويشتمل ً
أيضا على
مجموعة من األدعية املسموعة واملكتوبة.

و يسألونك في الدين

القمار يف الريا�ضة

فتاوي شرعية بإشراف:
نخبة من العلماء

{ هل يعتبر الرهان في مجال الرياضة من امليسر احمل ّرم؟

خليل ع - .بيروت

 امليسر هو القمار واملراهنة باألموال ،ومن معانيه السهولة؛تعب ،وهو
ألن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير ك ّد وال ٍ
مح ّرم شرع ًا.
أما إذا كانت املراهنة في مجال الرياضة مبعنى املسابقة وكانت

اجلائزة مقررة من قبل طرف منظم أو ما شابه فال ب��أس ،أما إن
كانت اجلائزة من ٍّ
احمل��رم والله
كل من املتسابقني فهو من القمار
ّ
أعلم.
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قلب على ورق

فيلم «يو�سف» ..جتاهلوه
يف بريوت وت ّوجوه يف لـ�.أ
لم تنت ِه بعد فصول ما إقترفته آراء غالبية جلنة وزارة
الثقافة املوجلة إختيار الفيلم اللبناني لتمثيلنا في أوسكار
الفيلم العاملي ألفضل فيلم أجنبي غير ناطق باإلنكليزية.
فبعدما جرى التصويت على أسس غير سينمائية إستبعد
معها أفضل األفالم األربعة التي تنافست للفوز بالسفر
لتمثيل لبنان ،وعنوانه :يوسف ،أول أفالم املخرج الشاب
الطويلة كاظم فياض ،ليتم التركيز على األف�لام الثالثة
الباقية« :كوستا برافا» (منية عقل)« ،ع أمل جتي» (جورج
بيتر بربري) و«البحر أمامكم» (إيلي داغ��ر) ،جاء اخلبر
اليقني ومن لوس أجنلوس التي حتتضن األوسكار الذي
أفحم أعضاء اللجنة في بيروت ،عندما أعلن مهرجان
العالم اآلسيوي لألفالم عن منح الشريط اللبناني :يوسف،
جائزة جلنة التحكيم اخلاصة والتي توازي اجلائزة األولى
للتظاهرة.
هذا اخلبر جاء مدوي ًا من أميركا لتتردد أص��داؤه في
بيروت التي ص ّوتت جلنتها املؤلفة من  11شخصا بصوت
واحد مع الفيلم ،إنه صوتنا نحن ،قلنا هذا أفضل األعمال
املتقدمة لنيل ش��رف متثيل لبنان على منبر األوس��ك��ار،
والباقون لم ُيعيروه إهتمام ًا ألسباب مهينة مؤسفة وأقل
ما ُيقال فيها وعنها أنها غير سينمائية ،الباقون سوانا لم
ُيعطوه أصواتهم ،حتى أن الزمالء في اللجنة عندما تواجد
بعضهم ف��ي ال��ع��رض اخل��اص للفيلم راح���وا م��ع ختامه
ينظرون إلى سقف الصالة ويتأملون ديكورات جدرانها
حتى ال يقع نظرهم في نظر املخرج ..بئس السينما على
هذا القياس ،وبئس النقد على خلفية سوداء حاقدة وبئس
بلد تكاد الثقافة فيه تلحق بركب السياسة املهني واملسيء
واملرتهن والالأخالقي بكل املعايير املعروفة.
نعم ميهل وال يهمل .فترة قصيرة جد ًا تفصل جتاهل
فيلم :يوسف ،من جلنة األوسكار (عرفنا أنها ستتش ّكل
م��ن جديد على أس��س موضوعية مهنية وأخ�لاق��ي��ة) في
وزارة الثقافة ،وبني تتويج الفيلم في لوس أجنلوس ،جاء
الدليل الساطع سريع ًا وحاسم ًا وعميق ًا وموجع ًا ،حتى
قصار النظر من األعضاء بأن
أنه أسكت وأفحم بعض ّ
موضوعه ال يتناسب مع إعتبارات جلنة األوسكار ،نعم
لقد إستنتجوا ماذا يحب األوسكاريون وما ال يحبون.
مت��ر من دون اإلع��ت��ذار إل��ى املخرج
مهزلة يجب أن ال ّ
فياض عما قيل عن شريطه من سلبيات في لقاء التصويت
في مكاتب وزارة الثقافة ،لقد إقترفوا إس��اءة يجب أن
ير ّدوا اآلن االعتبار ألسرة فيلم :يوسف.

حممد حجازي
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الزموا ال�صمت
�سهام قليالت �شقري
رج������ـ������اء ال������زم������وا ال���ص���م���ـ���ت ك����ل���� ّي����ـ���� ًا أق���� ّل����ه����ـ����ا خ���ل���ال ف����ت����ـ����رة األع����ي����ـ����اد
ال�����زم�����ـ�����وا ال����ص����م����ت وات������رك������ـ������وا ال����ف����رح����ـ����ة ت����دخ����ـ����ل ق����ل����ـ����وب ال���ع���ب���ـ���اد
ل���ت���ك���ـ���ون ح���ي���ات���ن���ـ���ا ول�������و ألي�����ـ�����ام م�����ع�����ـ�����دودة ن���ع���ي���ش م����ث����ل ك����ـ����ل ال���ب���ـ�ل�اد
ح���ي���ات���ن���ـ���ا ص��������ارت ت���ع���اس���ـ���ة وش���ـ���ق���ـ���اء وس���اع���ات���ن���ـ���ا ق���امت���ـ���ة ك���ال���س���ـ���واد
أن����ت����م ت���ض���ل���ل���ون ال����ن����ـ����اس ب���أق���وال���ك���ـ���م م�����ن ك����ـ��ل�ام األب������ـ������راق واألرع�����ـ�����اد
���م����ـ����اء ال ت����رح����م أو ك���ص���ن���ـ���م اجل���م���ـ���اد
ت������رى ه�����ل ق���ل���وب���ك���م ك���ص���خ���ـ���رة ص� ّ
أي���ه���ا امل����س����ؤول��ي�ن أع���ط���ون���ا ف���رص���ة ل���ع� ّ
��ل أي������ام األع�����ي�����اد ت� ّ
���رط����ب ال���ف���ـ���ؤاد
اس����ق����ون����ا ج���رع���ـ���ة أم����ـ����ل م�����ن وق������ف ال����ت��ل�اس����ن ب����ك��ل�ام ك���ح���ري���ـ���ق ال����و ّق����ـ����اد
و ّق������ـ������اد ًا ي��ل��ه��ب ال���ق���ل���ـ���وب وي���ع� ّ
��ط���ل ال�����ـ�����دروب ون���ح���ن ن���ت���ك��� ّب���ل ب���األص���ف���ـ���اد
م����ـ����ن ن���زاع���ات���ك���ـ���ـ���م واخ����ت��ل�اف����ك����ـ����م وال����ش����ـ����ر م���ن���ـ���ك���ـ���م ي���أت���ي���ن���ـ���ا أم����ـ����ـ����داد
أم�����������داد ًا م����ن ال����ي����ـ����أس وال����ع����ـ����ذاب وال���ه���ج���ـ���رة وك����أن����ك����م ل���ن���ا ب���امل���رص���ـ���اد
ك�����ي جن������وع ون�����ي�����أس ون���ه���اج���ـ���ر وي����وم����ـ���� ًا ب���ع���د ي����ـ����وم ح���ق���دن���ـ���ا ي����ـ����زداد
م�����ن أق����وال����ك����ـ����م وت���ص���رف���ات���ك���ـ���م ُت������ـ������ذرف ال�����دم�����ـ�����وع وت����ق����ـ����رح األك����ب����ـ����اد
ارح����م����ون����ا ب���ف���ت���رة األع����ي����ـ����اد ب��ف��رص��ـ��ة ج��م��ي��ل��ـ��ة ع���س���ى ي���ك���ون ل���ه���ا أب��ع��ـ��اد
��س���ن احل����ي����ـ����اة امل���ع���ي���ش���ي���ـ���ة وع����ل����ى ه����ـ����ذه األع����ي����ـ����اد ك���ـ���ل االع���ت���م���ـ���اد
ب���ت���ح� ّ
ي���ك���ف���ي ال����ع����ائ����ـ��ل�ات ت����ف���� ّرق����ـ����ت وال����ن����ف����ـ����وس حت� ّ
��ط���م���ـ���ت م����ـ����ن االف���ت���ق���ـ���اد
اف���ت���ق���ـ���اد ًا ل���ك���ل م����ا ي��ح��ت��اج��ه اإلن���س���ـ���ان م����ن ان����ع����دام ال��ض��م��ي��ـ��ر وال��ع��ن��ـ��اد
أع�������ود وأك��������رر ال����زم����ـ����وا ال���ص���م���ـ���ت ه������ذه األي�����ـ�����ام وال ت���ك���ون���وا ك���اجل���ـ�ّل�اّ د

أع����ي����ـ����دوا حل��ي��ات��ن��ـ��ا ق���ل���ي� ً
ل�ا م����ن ال����ف����رح واألم�������ل ول���ي���ك���ن ك�لام��ك��ـ��م إن��ش��ـ��اد
وإذا رف���ض���ت���ـ���م االل�����ت�����ـ�����زام ب���ال���ص���م���ـ���ت ت���ك��� ّل���م���وا ك��ل�ام����ـ���� ًا ف���ي���ه إس���ع���ـ���اد
إلس������ع������اد ال����ش����ع����ـ����ب ب�����األم�����ـ�����ل ل��ل��أي�����ـ�����ام اآلت�����ي�����ـ�����ة ك������ي ت���س���ع���د األك����ب����ـ����اد
وت����ن����ت����ع����ـ����ش ق����ـ����ل����ـ����وب األم������ه������ـ������ات واألب��������ـ��������اء واالخ��������ـ��������وة واألج�������ـ�������داد
وك�����ي ت���س���ع���دوا ش���ع���ب���ـ��� ًا ك���ـ���ف���ـ���اه م���ـ���ا الق����ـ����اه وي��ل�اق����ي م��ن��ك��ـ��م م����ن أح���ق���ـ���اد
أح����ق����اد ب��ع��ض��ك��م ع���ل���ى ب���ع���ض م����ن ص���ي���د ي������رى اص���ط���ي���ـ���اده ك����ل ص��ي��ـ��اد
ص����ي����د ًا ل��ن��ف��س��ه أو ل���غ���ي���ره ال���ل���ه أع���ل���م ش����ك����واي ل��� ّل���ه ال���ق���ـ���ادر رب ال��ع��ب��اد

حدث

مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل  43بد�أ العد العك�سي
 98فيلم ًا من  63دولة والتحكيم برئا�سة كو�ستوريكا
ح�������دث س���ي���ن���م���ائ���ي ع���رب���ي
ع��امل��ي ك��ب��ي��ر .م��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة
السينمائي ال���دول���ي  43ي��ج� ّ�دد
حضوره السنوي القوي برئاسة
الكاتب واملنتج محمد حفظي مع
فريق معاون يتم ّيز بالديناميكية
وال���ت���ن���س���ي���ق وس����رع����ة إت���خ���اذ
القرارات املالئمة.
بني  26تشرين الثاني /نوفمبر
اجل���اري و 5ك��ان��ون األول املقبل
س��ت��ق��ام ال�����دورة اجل���دي���دة ال��ت��ي
ب��وش��ر اإلع����داد ل��ه��ا م��ن��ذ إنتهت
الدورة  ،42وبالتالي فإن كل األمور
والتفاصيل باتت محسومة قبل
أي��ام من اإلفتتاح وال��ذي سيكون
م��ع الفيلم األس��ب��ان��ي :املسابقة
نخصه الحق ًا
الرسمية ،وال���ذي
ّ
ب���ق���راءة مستقلة ،بينما يشهد
احل���ف���ل م��ن��ح ال��ف��ن��ان��ة ال��ك��ب��ي��رة
نيللي جائزة الهرم الذهبي عن
إجناز العمر ،وتكرمي الفنان كرمي
عبد العزيز ومنحه جائزة فاتن
ح��م��ام��ة للتم ّيز ت��ق��دي��ر ًا ل��ه على
خياراته الفنية وحضوره املم ّيز،
كما يك ّرم الفرنسي تييري فرميو
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ه��رج��ان ك��ان
السينمائي ال��دول��ي ،كما املؤلف
املوسيقي الهندي ر .أ .رحمان،

ويتم تقدمي أعضاء جلنة التحكيم
برئاسة امل��خ��رج البوسني أمير
كوستوريكا.
 98فيلم ًا ستتبارى ف��ي هذه
ال���دورة منها  76شريط ًا طوي ً
ال
وال��ب��اق��ي��ة ق��ص��ي��رة ت��ت��وزع على

ت���ظ���اه���رات امل���ه���رج���ان ،وم��ن��ه��ا
ال����ع����رض األول ألول إخ�����راج
ينجزه املمثل ظافر العابدين من
إنتاجه وعن نص له ويشارك فيه
ب��أح��د األدوار ،ب��ع��ن��وان :غ��دوة،
وآخ���ر للمخرج زي��د أب��و حمدان

ع��ن ن��ص ل��ه ب��ع��ن��وان :ب��ن��ات عبد
ال��رح��م��ن ،م��ع صبا م��ب��ارك وف��رح
بسيسو .وف���ي ت��ظ��اه��رة ملتقى
القاهرة السينمائي وصلت قيمة
امل��ي��زان��ي��ة امل��خ��ص��ص��ة ل�لأع��م��ال
امل��دع��وم��ة إل���ى  300أل���ف دوالر

ملصق الدورة  43من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يتنافس عليها  15مشروع ًا إما
ف��ي مرحلة التصوير أو م��ا بعد
اإلن���ت���اج ،وت��ش��رف عليها جلنة
حتكيم مؤلفة من اللبنانية هانيا
مروة مديرة صالة متروبوليس،
املخرج املصري شريف البنداري،
ومديرة البرمجة في مهرجان كان
السينمائي أليس خروبي.
وحتضر تظاهرة بالغة األهمية
وهي سابقة مفيدة جد ًا من خالل
تعاون ميداني بني تظاهرة :أيام
القاهرة لصناعة السينما وشركة
نتفليكس ال��ع��امل��ي��ة وم���ن ضمن
املخطط جلسة حوارية كبرى مع
النجمة هند صبري حول جتربتها
أم��ام الكاميرا ،إض��اف��ة إل��ى أول
ت��ع��اون إنتاجي م��ع «نتفليكس»
ف���ي م��س��ل��س��ل :ال��ب��ح��ث ع���ن ع�لا،
م��ن بطولتها ومهمتها كمنتجة
م��ن��ف��ذة ل��ل��ع��م��ل .ك��م��ا ت��ق��ام حلقة
نقاشية ح��ول مسلسل :مدرسة
ال���رواب���ي ل��ل��ب��ن��ات ،م��ع مخرجته
رميا الشوملي ،بينما يحاضر من
«نتفليكس» كريستوفر ماك حول
تعميق رسم الشخصيات ،إضافة
إل���ى م��ح��اض��رت�ين م��ن م��س��ؤول��ي
اإلنتاج في الشركة :كرمي بطرس
غالي وفرانك بيازا.

وفاة الفنانة القديرة �سهري البابلي بعد �صراع مع املر�ض
ت���وف���ي���ت ال���ف���ن���ان���ة امل��ص��ري��ة
ال��ق��دي��رة س��ه��ي��ر ال��ب��اب��ل��ي مساء
األح��د ع��ن عمر يناهز  ٨٦عام ًا،
بعد صراع طويل مع املرض.
ح���ي���ث أع����ل����ن رض�����ا ط��ع��ي��م��ة
زوج اب���ن���ة ال���ف���ن���ان���ة امل��ص��ري��ة
سهير ال��ب��اب��ل��ي وف��ات��ه��ا ،وأع��ل��ن
الدكتور أشرف زكي ،نقيب املهن
املوسيقية نبأ الوفاة ،وأن تشييع
اجل���ث���م���ان س��ي��ك��ون ف���ي م��دي��ن��ة
السادس من أكتوبر.
وج��اء رحيل الفنانة الكبيرة
ب����ع����د إع����ل���ان ص����ه����ره����ا رض����ا
ط��ع��ي��م��ة اخل��م��ي��س ال���ف���ائ���ت ،أن
صحتها ساءت أكثر خالل األيام
القليلة امل��اض��ي��ة إث���ر تع ّرضها
أدت إل��ى ع��دد من
لغيبوبة سكر ّ
املضاعفات.
��ج���ت م���واق���ع ال��ت��واص��ل
وض� ّ
اإلج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث ن��ع��اه��ا ع��دد
كبير م��ن جن���وم ال��ف��ن واإلع��ل�ام،
ب��اإلض��اف��ة جلمهورها العريض
في جميع الدول العربية.

ك��ان وال��ده��ا ُمعلم رياضيات
ف��ي م��درس��ة امل��ن��ص��ورة الثانوية
ال��ع��س��ك��ري��ة ب���ن�ي�ن ،ف��ي��م��ا ك��ان��ت
والدتها ربة منزل.
وب��دت عليها املوهبة ف��ي سن
م��ب��ك��رة ،ح��ي��ث التحقت باملعهد
العالي للفنون املسرحية ومعهد
املوسيقى في نفس الوقت ،وسط
رف��ض األم وتشجيع األب ال��ذي
ت��ن��ب��أ ل��ه��ا ب��ال��ن��ج��اح وال��ش��ه��رة،

خصوص ًا أنها كانت جتيد تقليد
املمثلني.

أدوار محفورة في
الذاكرة

وت��أل��ق��ت ف��ي ع��دد م��ن األع��م��ال
ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ح��ف��رت ف��ي ذاك���رة
امل�����ص�����ري��ي��ن وال�������ع�������رب ،م��ث��ل
مسرحيات «م��درس��ة املشاغبني»
و«ري�����ا وس��ك��ي��ن��ة» ،وامل��س��رح��ي��ة

حياتها الشخصية

نبذة عنها

ول��دت البابلي ي��وم  ١٤شباط
من عام  ،١٩٣٧في مركز فارسكور
مبحافظة دمياط ،إال أنها نشأت
ف���ي م��دي��ن��ة امل���ن���ص���ورة ،م��وط��ن
ال���ع���ائ���ل���ة األص����ل����ي مب��ح��اف��ظ��ة
الدقهلية.

السياسية الساخرة «ع الرصيف»
ع��ام  ١٩٨٧ال��ت��ي أخ��رج��ه��ا مدير
املسرح القومي في مصر آن��ذاك
ج�ل�ال ال���ش���رق���اوي .وق���د أث���ارت
جد ً
ال واسع ًا ومنعت من العرض
سنوات عديدة ألسباب سياسية.
جسدت البابلي أدوارا
كذلك
ّ
ع��دي��دة ف��ي ال���درام���ا والسينما
امل����ص����ري����ة وك�����ان�����ت ش��خ��ص��ي��ة
«بكيزة هامن الدرم ّلي» من أشهر

ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا في
مسلسل «ب��ك��ي��زة وزغ���ل���ول» ،مع
املمثلة واملنتجة املصرية إسعاد
ي���ون���س ال���ت���ي ك���ان���ت ت���دع���و لها
بالشفاء على منصات التواصل
االجتماعي.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن الراحلة
ك��ان��ت اع��ت��زل��ت ع���ام  ١٩٩٧بعد
ارت���دائ���ه���ا احل���ج���اب ،وف���ي ع��ام
 ٢٠٠٦ع����ادت م���ج���دد ًا م��ن خ�لال
مسلسل «قلب حبيبة».
وكان آخر عمل صورته املمثلة
الراحلة مسلسل «قانون سوسكا»
عام  ٢٠١٦وال��ذي لم يعرض بعد
ع��ل��ى ش��اش��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون بسبب
بعض األزمات االنتاجية ،بحسب
ما قالت البابلي في تصريحات
سابقة.

الفنانة الراحلة سهير البابلي

تزوجت البابلي  ٥م��رات ،كان
أولها من محمود الناقوري الذي
أجن��ب��ت م��ن��ه اب��ن��ت��ه��ا ال��وح��ي��دة
نيفني ،ثم املطرب وامللحن منير
م���راد ،بعدها ت��اج��ر املجوهرات
أش��رف السرجاني ال��ذي توفي،
لتتزوج ب��ع��ده م��ن رج��ل األع��م��ال
م��ح��م��ود غ��ن��ي��م ،وأخ���ي���ر ًا املمثل
أحمد خليل ال��ذي سبقت وفاته
وفاتها بأيام قليلة فقط.
(وكاالت)

تصدر عن

العميد املؤسس

دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل

عبــد الغـنـي ســـالم

صالح سالم

عدنان غالييني

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

( 1962ـ ـ )2017
املدير االداري
املدير التجاري

ناجي حطب

يومية �سيا�سية عربية

املدير العام

د .ماجد منيمنه
املدير املسـؤول

طارق دملج

رئيس قسم االخراج

محمود غندور

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

الظريف  -شارع االستقالل
خطوط مجمعة
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ص.ب 11-2402 :ـ بيروت
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حكايات الناس

نقطة وسطر

تكتبها اليوم :ليلى بديع

�أال يخجلوا من
االحتفال باال�ستقالل؟

ترى متى ن�ستقل؟!

أمس كانت ذكرى عيد االستقالل ..هذا االستقالل الذي لم نشعر بأ ّنه حقيقة
إال في عهد األمير اجلنرال ف��ؤاد شهاب ..باني دول��ة
املؤسسات ..صحيح أنّ
ّ
لبنان استقل عن االنتداب الفرنسي ولكن بقي هذا االستقالل عرضة للتجاذبات
الطائفية ..وعندما أحت ّدث بهذه اللهجة ال أحتدث بها من العدم ..ففي عام 1958
ُنت صغيرة حدثت ال��ث��ورة ..حوصرت امل��دن الساحلية على امتداد
وعندما ك ُ
لبنان ..والراسخ في ذاكرتي أنّ اجليش وحز َب ْي الكتائب والقوميني السوريني
في عهد الرئيس كميل شمعون ح��اص��روا امل��دن وقامت في وجههم املقاومة
الشعبية..
متام ًا ..عاشت املدن حصار ًا وجتويع ًا ..أتذكّر أ ّننا في مرحلة الـ 58لم نحصل
ال على اللحم وال السمك والغذاء ..وكان اجليش في ذلك الوقت ُيق ّنص السكان
في صيدا من برج القلعة البرية ومن تلة املوريكس ..ال تستطيع النساء نشر
التجول في األماكن املكشوفة..
الغسيل على األسطح وال
ّ
احلصار كان قات ً
ال ضمن ح��دود املدينة إلی أنْ تس ّلم اجلنرال ف��ؤاد شهاب
فتذوقنا السمك من شباكنا ومن قواربنا ..وأتذكّر أنّ ج ّدي «رحمه الله»
احلكم..
ّ
ر ّي��س الر ّياس مصطفى حسن بديع أمر ب��أنْ ُي� َ�وزّع الصيد على سكان املدينة
ليتز ّفروا  ..أيام ال أنساها وال أنسى طعم سمكها من «الشيالن» ..رحمك الله يا
جدي أنتَ ووالدي وأبناء إخوتك درويش ،محرم ،رشاد ،حسن ،بشير وغيرهم
من الر ّياس على تلك الوقفة ..ألم تكن حرب العام  1958طائفية؟ ومن بعدها ألم
تكن احلرب األهلية طائفية غير حروب «إسرائيل» من اجتياح في العام 1982
سافر ُمستمر وكذلك حرب الـ 1994وحرب الـ2006؟
وتع ٍّد
ٍ
اليوم حربنا ليست طائفية بحتة بني أمراء الطوائف ..بل اجتمعت الطائفية
بأهدافها واحلزبية والسلطوية واملصرفية على الشعب إلذالل���ه ..نعم حرب
العهد مريرة حرب جتويع وتفقير ومتريض باعتبار ارتفاع أسعار الغذاء واملاء
وافتقاد الدواء واحملروقات ..إلى أين انتم سائرون بالوطن؟ الدوالر بلغ سعره
يوم األحد املاضي  23500ليرة ..تُرى ماذا يفعل َمنْ يساوي راتبه حوالى الـ24
دوالر ًا؟ يا جماعة السرفيس بـ 25ألف ليرةَ ..منْ يركبه ليتن ّقل إ ّال املضطر؟ ملاذا
ومنْ املستفيد؟ ..ترى متى نستقل؟!
رفع سعر الدوالر إلى هذه األرقام اخليالية َ

يف الذكرى  :78ن�شيد للموت وعر�ض مدين ُيطالب با�ستقالل حقيقي

احلديدي الذي تض ّمن ثالثية« :شعب ،جيش ،قضاء» (محمود يوسف)
رفع العلم اللبناني
ّ

زينة �أرزوين

بينما كان االحتفال الرسمي مبناسبة الذكرى الـ 78لالستقالل،
��زي ،تر ّأسه
أشبه بـ«احلفل الصامت» ،تخ ّلله ع��رض عسكري رم� ّ
رئيسي مجلس النواب
رئيس اجلمهورية ميشال عون ،بحضور
َ
نبيه بري وال��وزراء جنيب ميقاتي ،كان على املقلب اآلخر ،حضور
شعبي كبير ينادي بضرورة «حتقيق استقالل حقيقي ،محاربة
الفساد وإع��ادة املال العام املنهوب ،والوصول إلى الدولة املدنية
ومحاسبة املسؤولني عن تفجير  4آب» ،حيث انطلقت من منطقة

الكرنتينا ،فعاليات «العرض املدني» باجتاه مرفأ بيروت ،حتت
شعار «شعب ،جيش ،قضاء» ،مبشاركة املجتمع املدني و»ثوار 17
تشرين» ،وامتدت صفوف املشاركني حتى منطقة الدورة.
ال��ع��رض امل��دن��ي ب��دأ ب��ع��زف «نشيد امل���وت» م��ن ب��ع��ده «النشيد
الوطني» تخليد ًا لشهداء جرمية تفجير مرفأ بيروت ،واختيرت
املساحة املقابلة للمرفأ مكان ًا ل��ه ب��د ًال م��ن ساحة الشهداء التي
صدحت منذ عامني ب ًأصوات الثائرين في عرض استقاللي تاريخي،
ال تزال ألوانه ومشاهده حاضرة في الوجدان.

كما َّ
حديدي كبير بني تذكار «شعلة الثورة»
مت وضع علم لبنان
ّ
يتضمن ثالثية «شعب ،جيش ،قضاء».
و»مطرقة العدالة»،
ّ
وي��رى املشاركون أنّ «رمز ّية العرض هذا العام تتم ّثل أو ًال في
موقعه أم��ام مرفأ ب��ي��روت ،ال��ذي أصبح واج��ه��ة وطنية ال ب � ّد من
استذكارها ومحاسبة قاتل أبناء بيروت ،وثاني ًا بالثالثية التي ّ
مت
إطالقها خالل املسيرة حتت عنوان «شعب ،جيش ،قضاء» ،بهدف
تسليط الضوء على أهمية بناء دولة القانون بعيد ًا عن التسييس
ّ
والتدخالت السياسية بذريعة حماية الطائفة أو مجموعة مع ّينة».

املتنوعة كاالستشفاء ،الطبابة،
وض َّم العرض عدد ًا من األفواج
ّ
املعلمني ،املهندسني ،العمال والبيئة ،تق ّدمهم فوج الدفاع املدني
وجمعية «ال��ه�لال الوطني اللبناني» م��ن خ�لال س��ي��ارات اإلطفاء
واإلس��ع��اف ،ثم ف��وج «شهداء  17تشرين» رافع ًا ص��ور من ارتقوا
خ�لال احل���راك امل��دن��ي ،ففوج أه��ال��ي ضحايا تفجير مرفأ بيروت
باللباس األسود وفوج جرحى االنفجار ،وفوج الكشافة التي عزفت
املوسيقى الوطنية واحلماسية ،إلى جانب العديد من األفواج التي
متثل سائر القطاعات في لبنان وبالد االغتراب.

هو وهي

يوم اإلستقالل في كل دول العالم
املتحضر هو عيد للوطن واملواطن،
ي��زخ��ر بكل مشاعر ال���والء واحلب
واإلخالص للبلد ،إال في لبنان حيث
حتولت ذكرى اإلستقالل إلى مناسبة
حزينةُ ،يناجي فيها اللبنانيون آالم
احل��زن واملعاناة على فقدان وطن
كان يوم ًا ُيعتبر منوذج ًا لإلستقرار
واإلزده�����ار وال���رخ���اء ،تسعى إليه
األمم والشعوب التي كانت حتلم
برؤية عواصمها بالصور الزاهية
التي إشتهرت فيها سيدة العواصم
ب���ي���روت ف���ي أي�����ام ال���ع���ز وال���زم���ن
اجلميل.
كانت البعثات اخلارجية تأتي
من الشرق ومن الغرب ،لتقف على
أسرار «املعجزة اللبنانية» في بناء
إقتصاد مزدهر ومتطور ،وتُغطي
ن��ش��اط��ات��ه دول ال���ش���رق األوس����ط
وأف���ري���ق���ي���ا وال���ع���دي���د م���ن ال����دول
األوروبية التي خرجت من احلرب
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة منهكة القوى،
وت��ت��ل��م��س م���س���ارات إع������ادة بناء
اإلقتصاديات امل��دم��رة ،وإستعادة
احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة مل��واط��ن��ي��ه��ا بعد
س���ن���وات م���ري���رة م���ن امل��ع��ان��اة من
شظف العيش ،واحلرمان من أبسط
مقومات احلياة الضرورية.
م��ن س��ن��غ��اف��ورة ،ال��ت��ي أضحت
اليوم النمر األول في اإلقتصاديات
اآلسيوية ،إل��ى دب��ي ،التي حتولت
إل���ى م��دي��ن��ة ع��امل��ي��ة ف��ي ع��ه��د باني
نهضتها الشيخ محمد ب��ن راشد،
كانت بيروت بالنسبة إليهم املثل
وامل��ث��ال ف��ي نهضة األمم ،وتأمني
املستوى الالئق في العيش الهنيء،
ومستوى الدخل املرتفع ملواطنيها،
وت��وف��ي��ر ك���ل م���واص���ف���ات املدينة
احل���ض���اري���ة ،ال���ت���ي ح��ول��ت��ه��ا إلى
عاصمة اإلشعاع وال��ن��ور ،في زمن
كانت الظلمة تلف العديد من دول
ومدن الشرق والغرب مع ًا.
م���اذا ميكن أن ن��ق��ول ال��ي��وم عن
واق�����ع ال��ب��ل��د امل��ن��ك��وب مبنظومة
سياسية ،إمتهنت الفساد  ،وأمعنت
ف��ي أساليب النهب والتدمير لكل
م��ص��ال��ح ال��وط��ن ،م��ن أج���ل جتميع
ال��ث��روات احل���رام ،والتسابق على
حرمان شعبهم من أدنى مستلزمات
وحولت
اإلستقرار والعيش الكرمي،
ّ
اللبنانيني إلى جماعات من الفقراء
واجل��ي��اع ،وأغرقت البالد والعباد
ف��ي عتمة س���وداء ،إلخ��ف��اء الوجوه
ال��ك��احل��ة مل��ص��اص��ي دم����اء الناس
ال��غ�لاب��ى ،ال��ذي��ن وج����دوا أنفسهم
ف���ج���أة ف���ي دوام�����ة ال�����ذل والقهر،
ودف��ع��ت��ه��م ق��س��ر ًا إل���ى ت���رك وطنهم
والهجرة إلى أرجاء املعمورة بحث ًا
ع��ن لقمة ال��ع��ي��ش ،وس��ع��ي� ًا لتأمني
مستقبل أوالده��م ،بعدما فقدوا كل
اآلمال باملستقبل القريب لوطنهم.
أي إس��ت��ق�لال يحتفل ف��ي��ه أهل
احل��ك��م بخجل ف��ي ثكنة عسكرية،
ب��ع��دم��ا أض���اع���وا س���ي���ادة الدولة،
وهتكوا حرمات الشعب ،ووضعوا
مصاحلهم األنانية واحلزبية فوق
كل اإلعتبارات الوطنية املصيرية؟
أال يستحوا من أنفسهم عندما
ُيخاطبوا شعبهم لتبرير اإلنهيارات
امل��ت�لاح��ق��ة ،وي��ت��ن��ك��روا لفسادهم
وفشلهم ،دون أن يكلفوا أنفسهم
عناء إتخاذ اخل��ط��وات الضرورية
ل��وق��ف ه���ذا اإلن���ح���دار امل��خ��ي��ف في
أودية جهنم؟
ل��ع��ل ال���ع���زاء األول واألخير
للبنانيني في هذه األي��ام العصيبة
ه��و إمي��ان��ه��م ب���أن ال��وط��ن سيبقى
أق����وى م���ن ج�ل�ادي���ه ،وأن الشعب
إذا أراد احلياة ال بد أن يستجيب
القدر..
ولو بعد حني !

«نون»...

فيصل سنو
{ ال��دك�ت��ور فيصل س�ن��و ،رئيس
جمعية املقاصد اخليرية اإلسالمية في
بيروت ،يولم حفل غداء 1:00 ،من بعد
ظهر (اخلميس)  25اجلاري ،في مركز
«ورد املقاصد»  -قصقص  -مقابل مركز
املقاصد للتدريب املهني والتقني.
*****
{ بعنوان «صرخة وجع شعب بات
يحيا على قيد امل ��وت»ّ ،
ينظم االحتاد
الوطني لنقايات العمال واملستخدمني
ف��ي لبنان  ،FENASOL -اعتصام ًا
احتجاجي ًا 11:00 ،من قبل ظهر اليوم
(الثالثاء) ،أمام املركز الرئيسي للضمان
اإلجتماعي  -الكوال  -وطى املصيطبة.

يوكي موكو
{ ملناسبة عيد االستقالل الـ،78
يفتتح احت���اد اجل��م��ع��ي��ات اإلغاثية
والتنموية في لبنان « URDAحديقة
�س��م األرزة ال��وط��ن��ي��ة»12:00 ،
وم��ج� ّ
من ظهر اليوم (الثالثاء) في خلدة -
ش��ارع ال��ع��رب  -خلف سوبر ماركت
الرمال.
*****
{ ملناسبة ال�ي��وم العاملي للطفل،
تعقد مم ّثلة ّ
منظمة «اليونيسف» في
لبنان يوكي موكو ،مؤمتر ًا صحفي ًا،
ُينقل مباشرة عبر صفحة «اليونيسف»
على «فايسبوك» 12:30 ،من بعد ظهر
اليوم (الثالثاء).

قبل  40عام ًا

1984/11/23

مباحثات حا ّدة في الناقورة
ولبنان لوقف العرقالت

فوج كشافة املقاصد اإلسالمية في بيروت

اهالي شهداء املرفأ شاركوا بالعرض املدني

ات �خ��ذت أم ��س م �ب��اح �ث��ات الناقورة
العسكرية في جولتها الرابعة «طابع ًا
حاد ًا» وراحت اللعبة اإلسرائيلية تنكشف
أكثر فأكثر جلهة تعطيل هذه املباحثات
ون �س��ف ال��ه��دف احمل� ��دد ل �ه��ا واملتعلق
بانسحاب القوات اإلسرائيلية من جميع
االرضي اللبنانية ..إلخ.

قبل  25عام ًا

1996/11/23

حركة المطار

لبنان يحتفل بالذكرى
الـ 53لالستقالل

س��ج��ل��ت ح���رك���ة م���ط���ار رفيق
احل��ري��ري ال��دول��ي  -ب��ي��روت في
 ١١٣ : 2021/11/٢١حركة
ط��ي��ران و ١١٨٦٣راك��ب � ًا توزعت
على الشكل التالي:
ح��رك��ة ال��ط��ائ��رات :ه��ب��وط ٦٠
رحلة اقالع  ٥٣رحلة
ح����رك����ة ال������رك������اب :وص�����ول فريد هيكل اخلازن

قبل  15عام ًا

 ٥٥٤٤راكب ًا مغادرة  ٦٣١٦راكب ًا،
وترانزيت  ٣ركاب .
{ النائب فريد هيكل اخلازن
غادر الى دبي
{ النائب شوقي الدكاش عاد
من عمان
{ النائب ف��ؤاد مخزومي عاد
من لندن على منت طائرة خاصة
{ ن����ائ����ب رئ����ي����س احلكومة
ال��س��اب��ق غ��س��ان حاصباني غادر
الى دبي

يحتفل لبنان ال�ي��وم ب��ال��ذك��ري الـ53
ل�لاس �ت �ق�لال.وي �ق �ي��م اجل �ي��ش اللبناني
ف��ي املناسبة ع��رض � ًا عسكري ًا يحضره
ال��رؤس��اء الثالثة ال�ي��اس ال �ه��راوي نبيه
ب� ّري ،رفيق احلريري والنواب والوزراء
وقائد اجليش العماد اميل حلود وأعضاء
السلك الدبلوماسي ..إلخ.

محمد شقير

{ ال����وزي����ر ال���س���اب���ق محمد
ال��ص��ف��دي ع��اد م��ن ل��ن��دن على منت
طائرة خاصة
{ الوزير السابق محمد شقير
غادر الى دبي
{ الوزير السابق طالل حواط
غادر الى عمان
{ ال�����وزي�����ر ال���س���اب���ق ف����ادي
جريصاتي غادر الى الدوحة
{ ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق ناصر
نصرالله غادر الى ابو ظبي

2006/11/23

بيار أمني اجلميل شهيد
احملكمة الدولية

جانب من املشاركني في العرض املدني

عشية عيد االستقالل الثالث والستني
للبنان ،وع�ن��د ال�س��اع��ة الثالثة م��ن بعد
ظهر يوم أمس 21 ،تشرين الثاني ،2006
مت�ك�ن��ت رص ��اص ��ات ال��غ��در م��ن اغتيال
وزي ��ر الصناعة اللبناني ال�ن��ائ��ب بيار
أم�ين اجلميل ،في حلظة سياسية بالغة
التعقيد في لبنان عبر االزم��ة احلكومية
السياسية امل�ف�ت��وح��ة ،ستقلب الوضع
رأس ًا على عقب ..إلخ.

