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انتخابات مصيرية غد ًا :العرب وإيران وإسرائيل في الصناديق!
يتهمه بالكذب
ُخطب ُ
اجلمعة لالقتراع لعروبة لبنان ...وباسيل لـ«سالم مع تل أبيب» وجعجع ّ
�آه  ...يا �شريين �أبو عاقلة
يا �شهيدة ...عيون احلرية
أحمد الغز

آه ...يا شيرين أبو عاقلة ...ليتنا كنا معك على تخوم مخيم
جنني ،ح�ين استهدفك رص��اص ال��ع��دو كما استهدف االجداد
واالباء واالبناء واالوط��ان ...وحيث حُتمل اجلثامني على أكف
الصابرين الصامدين  ...ويعيش االح��رار في مواجهة الواقع
األل��ي��م جيال بعد جيل ،آه ي��ا ش��ي��ري��ن ...ل��و تعلمني اي مخيم
بؤس يسكنني ويجعلني تائه ًا في ذاتي واغترابي ومقتلع ًا من
جذوري وانا اشاهد اقدام االشقاء تدوس الكرامات وتغتصب
اخر ما تبقى من عذرية االحرار الطيبني ،يا شيرين  ...لو تعملني
اي جراح عميقة برحيلك حتركني ...آه يا شيرين ...ان ظلم ذوي
القربى اشد مرارة مما تعتقدين..
ي��ا ش��ي��ري��ن  ...أي���ة ص��ح��وة ان��س��ان��ي��ة ع��امل��ي��ة حت��دث�ين عبر
اس��ت��ش��ه��ادك ال��رق��ي��ق احل��م��ي��م ب��ع��د سبعة ع��ق��ود م��ن السبات
الكريه وجتاهل حقوق الفلسطينيني ،يا شيرين ...انا االخرس
احلقير الشاهد على استكبار الطغاة وهم يغتصبون حرياتنا
ال��ف��ردي��ة والفكرية والسياسية واالع�لام��ي��ة وخصوصياتنا
الوطنية ،آه ...يا شيرين انهم قساة حاقدون ونحن ضعفاء
ومهزومون ومستتبعون منذ عشرات السنني  ...يا شيرين ...
اهلك املشاهدون في مدن واري��اف البؤس والفقر والقهر وفي
مخيمات الالجئني والنازحني يشعرون باحلزن الشديد على
رحيلك االليم..
آه ...ي��ا شيرين أب��و ع��اق��ل��ة ...ان��ا لبناني اسير يخجل من
ح��اض��ره امل��ه�ين وم��ن مستقبله امل��ري��ب احمل��اص��ر باالستبداد
واالذالل واجلهل واالحقاد واالفقار واالستتباع ،آه ...يا شيرين
لو تعلمني أن آالم نكبة  ٤٨ونكسة  ٦٧واحتالل  ٨٢واغتياالت
 ٢٠٠٥ه��ي اق��ل م���رارة م��ن ذل االغ��ت��ص��اب السياسي الهجني،
حيث نقف نحن الرجال عراة اذالء صغارا امام كبرياء جسدك
املستكني حتت ظالل شجرة الصحفيني على تخوم مخيم جنني،
آه  ...يا شيرين اجلزيرة املرابطة على جبهة باب العامود على
دروب املؤمنني نحو االقصى والقيامة في القدس الشريف ،آه
 ...يا شيرين ( ...يا شهيدة عيون احلرية) ،وانا اشاهد خوف
عصابات االعداء من نعش جنازتك املتواضع ادركت عمق أوهام
سالم الشجعان مع اجلبناء فبكيت نفسي وامتي وان��ا اتابع
مسيرتك على طريق جلجلتك نحو مثواك االخير ،يا شيرين...
أردت في وداع��ك ان ات��ش��ارك معك ما تركه الشاعر الدمشقي
الكبير نزار قباني قبل الرحيل:
ُ
ني اكت ُُب
«ال تَسأليني ،يا صديق ُةَ ،منْ أنا؟ ..ما ُع ْد ُت
أعرف -...ح َ
َلتُ ...خ ُي َ
وطها ...مَ
َلم َلت م ّني...
حلت عبا َء ٌ
ات غز ُ
 ما ُأري ُدَ ...ر ْوت َ
أما ال َبري ُد...
ُ
السو ُد ...ال الياسمنيُ جتي ُئني أخبا ُر ُهَّ ...
الع ُيون ُ
الدموع...
فليس َث ّم َبري ُد  ...ال تسأليني ...يا صديق ُة :أين تبتدئ
ُ
َ
ٍ
أشرعة..
قلع دون...
وأين يبتدئ النشي ُد؟ أنا
مركب سكرانُ ُ ...ي ُ
ٌ
ُ
ٍ
...ويجهل ما أرا َد ...وما يري ُد ...ال تسأليني
وصلة
و ُيبح ُر دون ُب
ُ
أغضب  -ما ُأري ُد...
حني
��رف
ع
أ
عدت
ما
متي...
عن مخازي ُأ
ُ
ُ
ِ
َ
الكلمات ...ليس
السيوف تكسرت أنصا ُلها ...فشجاع ُة
وإذا
تُفي ُد ...ال تسأليني ...من هو املأمونُ  ...واملنصو ُر؟ أو من كان
ُ
السيف مرفوع ًا ...وكان
مروانٌ ؟ ومن كانَ الرشي ُد؟  ...أيا َم كان
وصوت الله مسموع ًا ...وكانت متأل الدنيا...
الرأس مرفوع ًا...
ُ
ُ
ُ
تختـــجل العروبة من عروبتنا...
الكتائب ...والبنو ُد ...واليو َم،
ُ
ُ
وتختجل الرجول ُة من رجولتنا ...و يلعننا هشا ٌم ...والولي ُد!
ال تسأليني ...مر ًة أخرى ...عن التاريخ ...فهو إشاع ٌة عربي ٌة...
الس َؤ َ
ال
وقصاص ٌة صحفي ٌة ...ورواي�� ٌة عبثية ...ال تسألي ،إن ّ
اجلواب مذل ٌة ...أنا من ٍ
تناثرت ...
كالطحني
بالد...
مذل ٌة ...وكذا
ِ
ُ
َ
أنا من ٍ
بالد ...نكّ ست راياتها...
ٌ
رجل َس ِو ُّي العقلِ  ...يجرؤ أن
هل في أقاليم العروبة ُك ّلها...
يقول :أنا سعي ُد؟؟...
ahmadghoz@hotmail.com

دوالر بريوت  27.500ل.ل

الدوالر يرتفع وطلب غري م�سبوق عليه!
جت��اوز سعر ص��رف ال���دوالر األميركي في السوق السوداء
سقف الـ 27500ليرة لبنانية لكل دوالر ،وسط طلب غير مسبوق
على الدوالر ،بعد ضخ كمية كبيرة من الليرات اللبنانية لشراء
الدوالر..

...وجانب من املصلني

الشيخ د .حسن مرعب خالل إلقاء خطبته في جامع اإلمام علي

اإلشكال في الطريق اجلديدة

يحتكم اللبنانيون ،املتناحرون ،في الظاهر ،غ��د ًا إل��ى صناديق
االق��ت��راع ،فهناك ،تتكشف الوقائع واملعطيات واألح��ج��ام ،أي��ا كانت
الهيئات اإلداري���ة أو اللوجستية ،وخ�لاف ذل��ك ،في محاولة لتوليد
مجلس ج��دي��د ،ال حاجة ملعرفة اح��ج��ام ال��ت��ي��ارات والكتل القدمية-
اجلديدة فيه ،وسط ره��ان بالغ اخلطورة على مسارات
ستق ّرر بعد «األحد الكبير»  15أيار.
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نقطة وسطر

ال للرت ُّدد
يف تلبية نداء بريوت

�ص 8

اإلمارات تفقد الشيخ خليفة بن زايد رائد التحديث
توفي رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان اجلمعة عن عمر يناهز 73
عاما ،بحسب ما أعلنت وكالة أنباء اإلم���ارات ومت
إعالن احلداد أربعني يوما.
وقالت الوكالة «تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى
شعب دول��ة اإلم��ارات واألمتني العربية واإلسالمية
والعالم أجمع قائد الوطن وراع��ي مسيرته الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى
جوار ربه  ...اليوم اجلمعة  13أيار».
وأعلنت اإلمارات احلداد مدة أربعني يوما اعتبارا
م��ن االم��س وتنكيس األع�ل�ام باإلضافة إل��ى تعطيل
العمل «في الوزارات والدوائر واملؤسسات االحتادية
واحمللية والقطاع اخلاص  3أيام».
واقيمت صالة اجلنازة مساء امس ،بحسب وكالة
أنباء اإلمارات.
ونعى ول��ي عهد أب��و ظبي الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان شقيقه قائال في تغريدة على تويتر «فقدت
اإلم���ارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكني وأمني
رحلتها املباركة ..مواقفه وإجنازاته وحكمته وعطاؤه
ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن».

رئيس دولة اإلمارات العربية الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

> � 5شهداء بعدوان
�إ�سرائيلي غرب بانيا�س
�ص 6

م�شيعني يف جنازة �أبو عاقلة
االحتالل يعتدي على ِّ
و ١٣جريح ًا با�شتباكات يف جنني

جنود االحتالل يشتبكون مع مشيعني يحملون نعش شيرين أبو عاقلة في القدس

اشتبكت الشرطة اإلسرائيلية
مع مشيعني فلسطينيني احتشدوا
حول نعش حمل جثمان مراسلة
اجل��زي��رة ال��ش��ه��ي��دة ش��ي��ري��ن أبو
عاقلة في بداية مراسم جنازتها
في القدس امس.
وأظ��ه��رت ل��ق��ط��ات تلفزيونية
رج��ال شرطة ملثمني يواجهون
ع����ش����رات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين وهم
يلوحون ب��األع�لام ويهتفون في
مستشفى مار يوسف في القدس
الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
ثم هاجم رجال شرطة احلشد،
ووج����دت امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي كانت
حتمل جثمان أب��و عاقلة نفسها
في موقف عصيب كاد فيه النعش
أن يسقط واستطاعت تفادي ذلك
في اللحظة األخيرة.
وتبرز مشاهد العنف الغضب
املتزايد على استشهاد أبو عاقلة
الذي يهدد بسكب املزيد من الزيت
على نار الصراع احملتدم بالفعل.
وق��ال��ت ال��ش��رط��ة اإلسرائيلية
ام����������س إن م�����ج�����م�����وع�����ة م���ن
الفلسطينيني وصفتهم مبثيري
الشغب ب��دأت في إلقاء احلجارة
على مجمع املستشفى .وأضافت
أن «رج��ال الشرطة ُأج��ب��روا على
التحرك» .ولم يصدر تعليق بعد
من السلطات الفلسطينية.
وبعد عدة دقائقُ ،وضع نعش
أب���و ع��اق��ل��ة ف���ي س���ي���ارة متجهة
ن��ح��و كنيسة سيدة
ال����ب����ش����ارة ل���ل���روم
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وأض����اف ال��ش��ي��خ محمد «خليفة ب��ن زاي����د ،أخي
وع��ض��ي��دي وم��ع��ل��م��ي ،رح��م��ك ال��ل��ه ب��واس��ع رحمته
وأدخلك في رضوانه وجنانه».
وم���ن ج��ان��ب��ه ،ن��ع��ى ح��اك��م دب���ي ورئ��ي��س حكومة
اإلم���ارات الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم الشيخ
خليفة قائال إنه «أدى أمانته ..وخدم رعيته  ..وأحب
شعبه».
وك���ان ال��ش��ي��خ خليفة ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان ،رائدا
للتحديث على النسق ال��غ��رب��ي ،وس��اع��ده أسلوبه
امل��ت��واض��ع ف��ي ق��ي��ادة سفينة ال��ب�لاد وس���ط أمواج
حقبة متوترة ف��ي السياسات اإلقليمية م��ن خالل
تقريب املسافات مع واشنطن وحلفائها ،مبا في ذلك
إسرائيل.
شغل الشيخ خليفة املولود عام  1948منصب حاكم
أغنى إمارة وهي أبو ظبي إلى جانب رئاسة الدولة،
منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سنة
 ،2004لكنه لم يظهر في املناسبات العامة سوى مرات
نادرة منذ إصابته بجلطة دماغية في .2014
منذ ذل��ك احل�ين ،يتولى سلطات شرفية ،وسمح
ألخيه غير الشقيق ،ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد
ب��ن زاي���د ،بتولي مقاليد السلطة الفعلية .اتبعت
اإلم�����ارات س��ي��اس��ة خ��ارج��ي��ة م��ت��ش��ددة إزاء إي���ران
واجلماعات اإلسالمية .وساعدت سماته الشخصية
وأسلوبه الذي يتسم بالدقة في احلفاظ على روابط
األسرة احلاكمة مع العشائر املهمة وزعماء اإلمارات
األخ���رى خ�لال ت��داع��ي��ات أزم��ة ال��دي��ون ف��ي دب��ي عام
 ،2009وخ��ل��ال ح��ق��ب��ة م���ت���وت���رة في
السياسة اإلقليمية.
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جمموعة ال�سبع تدعم �أوكرانيا
«حتى الن�صر»

رجل أوكراني يوضح حملققني موقع قبر ُدفن فيه ثالثة مدنيني في قرية
ستبانكي قرب خاركييف
أظهرت مجموعة السبع وحدتها امس في دعم أوكرانيا «حتى
النصر» ف��ي م���وازاة ات��ه��ام اجليش ال��روس��ي بارتكاب مزيد من
جرائم احلرب.
ودعت اململكة املتحدة إلى منح «مزيد من األسلحة» ألوكرانيا
وف��رض عقوبات جديدة على روسيا ،وأك��دت فرنسا لكييف دعم
مجموعة السبع «حتى النصر» مبناسبة اجتماع وزراء خارجية
الدول األعضاء في املجموعة في شمال أملانيا.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لو دري��ان «لسنا في
حرب ضد روسيا ،روسيا هي التي تشنّ حربا على أوكرانيا :هناك
معتد ومعتدى عليه ونحن ندعم املعتدى عليه» .وأعلن االحتاد
األوروب��ي مبناسبة هذا االجتماع أنه سيقدم ألوكرانيا مساعدة
عسكرية إضافية بقيمة  500مليون يورو ،ليصل متويله للجهد
العسكري األوكراني «إلى ملياري يورو في املجموع».
من جانبه ،قال وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف أثناء
حتول
زيارته لطاجيكستان ،إن االحت��اد األوروب���ي
ّ
إلى «طرف عدواني وذي نزعة حربية».
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�سيا�سة حملية

السبت  14أيار 2022م
املوافق  13شوال 1443هـ
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الناخبون �أمام حتدي الت�صويت املفيد ال العقابي ..والتغيرييون يحظون بفر�صتهم

همس

انتخابات االخرتاق امل�سيحي :املال والتدخالت مل ي�أتيا بنتيجتها!

,,

�صناديق الـ 2022لي�ست كغريها
من �صناديق ما فات ومات

,,

ال فجاجة ترقى الى املشهدية اإلنتخابية التي إنتهى إليها لبنان في
األيام العشرة األخيرة .حقائب األموال هبطت من عل ّو .ماليني الدوالرات
الطازجة ،السوسة التي تقضي على ما بقي من رابط اجتماعي ،تُزرع
في بيروت واألشرفية وطرابلس والبترون واملنت والشوف وكسروان
وجبيل ،من غير أن تأتي باحلصار املوفور املع ّول عليهُ .ت��زاد عليها
التدخالت اخلارجية التي ارتفعت بوتيرة غير مسبوقة ،فيما رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي ال يجد غضاضة في الترويج لها ،مماألة ،ويفتي
مبنحها الشرعية السياسية.
من نافل القول إن املساحة األكثر عرضة ورغبة خارجية في اإلختراق،
هي املساحة املسيحية التي باتت تعوم على بحر من األموال:
أ-منها ما يدفع لشراء األصوات ،ناخبني ومنخّ بني .على سبيل املثال،
يتراوح ثمن الصوت الواحد في بيروت األولى بني  300الى  500دوالر،
فيما املنخً ب ينال نسبة مئوية عن كل صوت يجلبه ،تصل الى  %50من
مجمل قيمة الصوت.
مرشحني ،كحال ّ
ب -ومنها لشراء ّ
مرشحني إثنني في عكار ،أحدهما
مليوني دوالر طازجة ثمن قبوله دخول الالئحة احلزبية.
قبض
ّ
ج -ومنها م��ا يخصص حلجز ال��ه��وي��ات ف��ي ظ��اه��رة بلغ ّ
تفشيها
ه��ذه السنة ح��� ّدا خياليا .ت��دف��ع املاكينة احلزبية لناخب م��ن��اوئ بني
 1500و 3000دوالر طازجة لقاء تسليمها هويته وبقائه في املنزل يوم
اإلنتخاب.
د -فيما اإلن��ف��اق اإلع�لان��ي بلغ أوج���ه ،متخطيا ب��أش��واط السقف
املسموح ، .بني إعالنات طرقية ووسائط مكتوبة وإلكترونية ومحطات
ُمشتراة بالكامل.

تره بعد هيئة اإلش��راف على اإلنتخابات.
كل هذا اإله��راق املالي لم َ
رئيسها القاضي ندمي عبد امللك يعتقد أن صالحيته تنحصر في تأمني
حسن التدبير في األق�لام ومحيطها الضيق يوم اإلقتراع ،بينما وزير
الداخلية بسام مولوي ينتقد عمل الهيئة حلساسية شخصية مع رئيسها،
ويثني على نزاهة العملية نافيا وجود رشى إنتخابية ،في الوقت الذي
ك��ان رئيس احلكومة يتحدث عن «كميات من ال���دوالرات غير مسبوقة
دخلت ال��ى لبنان في األي��ام املاضية» ،وع��ن «مخالفات حتصل خالل
املرحلة اإلنتخابية».
لكن ال��ت��دخ�لات وش���راء األص����وات واألرواح وامل� ّ
�رش��ح�ين والهواء
اإلعالمي وحتريض املغتربني ،وخصوصا أولئك اخلارجني من لبنان
بعد  17تشرين يأسا وهربا وبحثا عن فرص جديدة ،كل ذلك التحشيد
والنعيق ل��م ينجح ف��ي حتقيق اإلخ��ت��راق املسيحي املطلوب خارجيا
بإحلاح .اإلحصاءات التي أجريت في األيام األخيرة لم ِ
تأت باألخبار
ّ
للمحشدين:
املرجتاة
-1ال ت��زال املعركة املسيحية على املنخار بني التيار الوطني احلر
والقوات اللبنانية .ال بل إن معظمها مينح للتيار التق ّدم بني نقطتني وأربع
( 15الى  18نائبا) ،على رغم كل احلرب الشعواء التي خيضت ضده
منذ حلظة انطالق شرارة  17تشرين  ،2019واألدقّ افتعالها.
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تكتيك إغتيال الشخصية  character assassinationأ ّثر كثيرا
لكنه لم ِ
يأت باحلسم الذي توقّعه وارجتاه القائمون عليه.
-2أم��ا الكتائب اللبنانية وباقي املجموعات املسيحية فعلى حالها
الهامشية.
-3وح��ده��ا املجموعات التغييرية األصيلة ق��د حتقق إخ��ت��راق��ا ،لو
محدودا ،والعني عليها بعد اإلنتخابات ملعرفة قدرتها على ترجمة نفسها
التغييري الذي حظي ال ّ
شك بتعاطف واسع نتيجة رغبة كثر في اإلنتقام
من منظومة حتالف امليليشيات واملافيا ودولتها العميقة التي نهبت
األرواح واألموال العامة واخلاصة على امتداد الثالثني سنة الفائتة.
ه��ذا اإلح��ب��اط الرقمي دف��ع اخل��ارج الغربي ال��ى ال��ع��ودة خطوة الى
ال��وراء .لم تعد البعثات الديبلوماسية على حماستها اإلنتخابية كما
األيام األولى .تراجع السفراء في نشاطهم اإلنتخابي الى احلد األدنى.
وانقطعت أقدام كثر من املرشحني عن املقار الديبلوماسية.
في املوازاة ،تق ّلص التمويل عن منصات مألت الدنيا صخبا .فها هي
تتحضر لرفع دعوى ضد منصة «نحو الوطن» ،متهمة
شركات اإلعالن
ّ
إياها بالتخلف عن التزام واجباتها التعاقدية ،فيما املنصة التوأم-
اخلصم «كلنا إرادة» تراجع مفعولها وتأثيرها ،ما خال ما قد يخدم
الكتائب اللبنانية في معركتها.
باختصار شديد ،صناديق ال���ـ 2022ليست كغيرها من صناديق
م��ا ف���ات وم����ات .وال��ل��ب��ن��ان��ي��ون أم���ام حت��� ّدي احمل��اس��ب��ة احل��ق��ة ،حت ّدي
التصويت املفيد أو املجدي  vote utileال التصويت العقابي vote
.sanction
أنطوان األسمر

و َّف�������������������رت م�����ح�����ط�����ات
ل��ل��م��ح��روق��ات ذات انتماء
ك����ل ال���ت���رت���ي���ب���ات لتزويد
امل��ن��اص��ري��ن واحملاسبني
ب��ال��ك��م��ي��ات امل��ط��ل��وب��ة من
البنزين ،للتنقل واالنتقال
إلى حيث مراكز االقتراع..

غمز
ك����ش����ف����ت اخل�����ط�����اب�����ات
االن��ت��خ��اب��ي��ة مل��رش��ح�ين جدد
وه���م ك��ث��ر ض��ح��ال��ة الثقافة
السياسية ،وسوء فهم الشأن
العام في بلد مثل لبنان..

لغز
ي��س��ت��ب��ق خ���ب���راء نتائج
م�����ارات�����ون األح�������د ،برسم
خ���ارط���ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن ،عبر
ت��رج��ي��ح ك��ف��ة «البلوكات
االنتخابية»!

حداد ر�سمي على رحيل رئي�س دولة الإمارات وتنكي�س ا ألعالم لثالثة �أيام
عون :بع�ض املال االنتخابي ي�أتي من اخلارج
و�س�أحارب لإعادة حقوق املودعني ومكافحة الف�ساد ر�ؤ�ساء و�سيا�سيون وروحيون نعوا ال�شيخ خليفة «لبنان �سيفتقد �أياديه البي�ضاء»
افتقد لبنان الرسمي والشعبي كما العالم العربي ،
بوفاة رئيس دولة االمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
امس ،مناصرا لقضاياه وصديقا لطاملا وقف الى جانبه
في السراء وال��ض��راء ،واعلن احل��داد الرسمي وتنكيس
االع�لام لثالثة اي��ام ح��دادا على الفقيد الكبير ،كما نعى
االمير الراحل رؤس��اء وسياسيون ورج��ال دين وقيادات
حزبية واجتماعية ،واشادوا بوقفاته الدائمة الى جانب
لبنان وقضاياه احملقة.

الرؤساء الثالثة واحلريري ينعون الفقيد

الرئيس عون مستقب ً
ال وفد االحتاد األوروبي (داالتي ونهرا)
أب��ل��غ رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة العماد
ميشال عون اعضاء وفد بعثة االحتاد
االوروب���ي ملراقبة االنتخابات برئاسة
النائب براندو بينيفيه الذين استقبلهم
ق��ب��ل ظ��ه��ر ام���س ف��ي ق��ص��ر ب��ع��ب��دا ،في
ح���ض���ور س��ف��ي��ر االحت�������اد االوروب�������ي
رال���ف ط����راف ،أن «ث��م��ة م��رش��ح�ين الى
االنتخابات النيابية يستغلون الظروف
االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي
مير بها اللبنانيون حاليا ويدفعون املال
ملصادرة خيارهم الذي يفترض ان يكون
محررا من اي قيد».
واشار الى ان «بعض املال الذي يدفع
في هذا االستحقاق االنتخابي يأتي من
خارج لبنان ،وهو ما دفعني باالمس الى
طلب التشدد في مالحقة االجهزة االمنية
والقضائية ل��ل��راش�ين وامل��رت��ش�ين ملنع
استمرار ه��ذه امل��م��ارس��ات التي سوف
تؤثر سلبا على املمارسة الدميوقراطية
في االنتخابات ورمبا على نتائجها».
وإذ أك��د ال��رئ��ي��س ع��ون ره��ان��ه على
«وع���ي الناخبني ورفضهم ان يكونوا
سلعا تباع وتشترى ،ال سيما في زمن
االن���ت���خ���اب���ات» ،اب��ل��غ اع���ض���اء البعثة
االوروب���ي���ة ان «ك��ل املعطيات املتصلة
ب��أع��م��ال ال���رش���وة وغ��ي��ره��ا ستوضع
بتصرف البعثة لتكون لديها صورة

كاملة عن ه��ذه املخالفات التي تعاقب
عليها القوانني».
ون��وه بعمل اف��راد البعثة التي تضم
نوابا في البرملان االوروب��ي من فرنسا
وايطاليا واملانيا والبرتغال وبولندا
وامل �ج��ر ،م��ؤك��دا «ت�ق��دمي ك��ل التسهيالت
التي جتعل مهمتهم ناجحة بالتعاون مع
االدارات اللبنانية املعنية باالنتخابات».
وش��ك��ر لرئيسة ال��ب��رمل��ان االوروب���ي
روب���رت���و م��ي��ت��س��وال ورئ���ي���س املجلس
االوروب��������ي ش�����ارل م��ي��ش��ال ورئيسة
امل��ف��وض��ي��ة االوروب����ي����ة ارس������وال فون
درالي���ي���ن ع���ل���ى «اي����ف����اد ه�����ذه البعثة
ال��ت��ي ت��ش��ارك م��ع بعثة عربية واخرى
ف��ران��ك��وف��ون��ي��ة وم��راق��ب�ين دول��ي�ين في
متابعة مسار العملية االنتخابية» .وأكد
ان «التحضيرات اجن��زت لالنتخابات
يوم االحد املقبل «.
واشار الرئيس عون ردا على اسئلة
اعضاء البعثة ،ال��ى ان��ه «سيصار بعد
اجن��از االنتخابات الى تشكيل حكومة
جديدة تستكمل اخلطوات االصالحية
التي بدأتها احلكومة احلالية ،ونأمل
ان يتحقق ذل���ك ب��س��رع��ة م��ن دون اي
عراقيل».
وكان النائب بينيفيه عرض للرئيس
ع��ون ف��ي مستهل ال��ل��ق��اء ،املهمة التي

اوكلت ال��ى البعثة ملراقبة االنتخابات
 ،الفتا ال��ى أن��ه «سبق لبعثة مماثلة ان
راق��ب��ت االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ال��ع��ام 2018
ورفعت توصيات لم يؤخذ بها» ،وقال:
«ان مراقبي البعثة سوف يتوزعون في
املناطق اللبنانية كافة لتحقيق متابعة
متكاملة لالنتخابات دعما للدميوقراطية
التي يتمتع بها لبنان».
الى ذلك ،استقبل الرئيس عون وفدا
م��ن جمعية «ام��وال��ن��ا لنا» التي حتدث
باسمها فراس طنوس ،وطالب الوفد ان
«يصار بعد االنتخابات النيابية املقبلة
ال��ى تشكيل حكومة ج��دي��دة تعمل مع
مجلس النواب على اقرار مشروع قانون
يحمي اموال املودعني كاملة».
ورد ال��رئ��ي��س ع��ون مرحبا بالوفد،
ق��ائ�لا« :سأبقى اح���ارب م��ن اج��ل اعادة
حقوقكم ومكافحة الفساد حتى آخر
حل��ظ��ة م���ن والي���ت���ي ألن ام�����وال جميع
املودعني حق لهم وم��ن غير املقبول ان
يتحملوا وزر اخل��س��ائ��ر ال��ت��ي حلقت
بنظامنا املالي لالسباب التي لم تعد
خافية على أح��د ،ولن يثنينا اي ضغط
او موقف او مقايضة ع��ن العمل على
احملافظة على اموال املودعني من ضمن
خطة متكاملة للتعافي االقتصادي في
البالد».

ميقاتي :الفر�صة منا�سبة لبلورة التغيري د�ستوري ًا

استقبل رئيس مجلس ال ��وزراء جنيب ميقاتي وف��د بعثة
اإلحت��اد األوروب��ي ملراقبة اإلنتخابات النيابية عصر أمس في
السرايا احلكومية .وقد ترأس الوفد رئيس البعثة مارتن السن
سكيلف ،وض��م كبير املراقبني جيورجي هوليفني وع��ددا من
النواب في البرملان األوروبي وإداريني.
وقال الرئيس ميقاتي« :إن احلكومة أجنزت كل الترتيبات
الج���راء اإلن �ت �خ��اب��ات النيابية ي��وم األح ��د امل�ق�ب��ل ب�ك��ل حرية
ودميوقراطية ،ويبقى أن يقبل اللبنانيون على اإلقتراع بكثافة

إليصال صوتهم واختيار من يريدونه من املرشحني» ،و«لطاملا
نادت شريحة واسعة من اللبنانيني بالتغيير ،وهذه هي الفرصة
املناسبة لبلورة هذا التغيير باألطر الدستورية ،أما احلديث
الذي يتم عن جت��اوزات في االنتخابات فهو حديث يتداول في
كل عمليات اقتراع ،وتقوم اجلهات املختصة بالتحقيق في هذا
املوضوع» .وختم« :إننا نعول في هذا االطار على تعاون بعثة
االحتاد االوروبي ملراقبة االنتخابات في التعاون مع السلطات
املختصة الجناز العملية اإلنتخابية بنزاهة».

أهم
بري :ا�ستحقاق � 15أيار الأخطر وال ّ
يف تاريخ لبنان املعا�صر ومنذ الطائف

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري
التأكيد على ان «استحقاق اإلنتخابات
النيابية في اخلامس عشر من أي��ار هو
األخطر في تاريخ لبنان املعاصر وهو
أيضا األه��م منذ اتفاق الطائف» ،داعيا
«ال�ن��اخ�ب�ين اللبنانيني وخ��اص��ة أبناء
اجل �ن��وب ،ال��ى حتويل ه��ذا اإلستحقاق
الى يوم لالستفتاء على الثوابت الوطنية

وخ ��اص ��ة ث ��واب ��ت ال� ��وح� ��دة والعيش
املشترك».
وذك ��ر ال��رئ �ي��س ب ��ري ف��ي كلمة أمام
ال ��وف ��ود ال �ت��ي ال �ت �ق��اه��ا ،بـ«السياسة
العدوانية االسرائيلية املتواصلة اليوم
ف��ي فلسطني وب��امل�ج��ازر التي ارتكبتها
قوات اإلحتالل اإلسرائيلي بحق لبنان ال
سيما في عام  1985في حومني التحتا،

بو حبيب عر�ض مللف النازحني
وم�ؤمتر «بروك�سل  »6مع زواره
استقبل وزي��ر اخلارجية واملغتربني الدكتور عبدالله بوحبيب رئيس
بعثة االحت��اد االوروب��ي لدى لبنان رال��ف ط��راف وتناول البحث مشاركته
في مؤمتر بروكسل  6وانتخابات املغتربني ،كما تطرق البحث الى بعض
امللفات بني االحتاد االوروبي ولبنان.
والتقى الوزير بوحبيب سفير تركيا لدى لبنان علي باريش اولوصوي
وكانت جولة افق حول نتائج الزيارة التي كان قام بها رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي ألنقره ،كما مت البحث في العالقات الثنائية ونتائج زيارة
الوزير بو حبيب بروكسل.
وعرض الوزير بوحبيب مع ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان ادوارد
بيجبيدر ،لعمل اليونيسيف في لبنان خصوصا مع املجتمعات االكثر
حاجة وملف النازحني.
بدوره اثنى الوزير بو حبيب على «عمل اليونيسيف في لبنان» ،مؤكدا»
ضرورة عودة النازحني الى بالدهم».

وعامي  1995و 1996في النبطية الفوقا
بحق عائلتي آل بدير وآل العابد ،وفي
قانا واملنصوري وسحمر» ،مشددا على
«وج��وب حتويل ي��وم اخلامس عشر من
اي��ار ال��ى ي��وم لالستفتاء على الوحدة
وع�ل��ى ح�ف��ظ خ �ي��ارات ل�ب�ن��ان باملقاومة
وص���ون ال�ع�ي��ش امل �ش �ت��رك وتضحيات
ال �ش �ه��داء ال �ت��ي اث �م��رت حت��ري��ر األرض
واإلنسان».
كالم بري جاء خالل استقباله عددا
م��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات وال���وف���ود الشعبية
وف��اع��ل��ي��ات م��ن��اط��ق��ي��ة ،ال��ت��ي جددت
الدعم لرئيس مجلس النواب وملسيرة
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ح��ري��ر وامل���ق���اوم���ة ،في
ق��اع��ة أده���م خنجر ف��ي امل��ص��ي��ل��ح ،مع
إنتهاء املرحلة الثانية من اإلنتخابات
ال���ن���ي���اب���ي���ة وامل���خ���ص���ص���ة لتصويت
املوظفني اإلداري�ي�ن ،حيث التقى وزير
الصحة السابق الدكتور محمد جواد
خليفة وج��رى بحث ل�لأوض��اع العامة
وآخ���ر امل��س��ت��ج��دات وم��ن��ه��ا استحقاق
اإلنتخابات النيايبة.
على صعيد آخر ،ابرق بري الى رئيس
جمهورية ساحل العاج احلسن واتارا،
معزيا بوفاة رئيس اجلمعية الوطنية
في ساحل العاج أمادو سماهورو.

وفي هذا االطار ،ابرق رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون الى نائب رئيس دولة االمارات العربية املتحدة الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،والى ولي عهد امارة أبو ظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،معزيا ،واعتبر انه برحيل
الشيخ خليفة« ،تفتقد االم��ارات احد اب��رز رواد النهضة
واحلداثة فيها الذي سار على خطى والده مؤسس الدولة
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مستلهما حكمته ورؤيته
املستقبلية الضامنة لتحقيق الرفاه في البالد وتطورها
واالرتقاء بها الى مصاف الدول املتقدمة ،كما تفتقد الدول
العربية رئيسا حمل قضاياها العادلة وكان مناصرا لها
ومدافعا عنها في احملافل الدولية فيما يفتقد لبنان اخا
صادقا احبه واحب شعبه الذي بادله احملبة والوفاء».
وقدم الرئيس عون الى الشيخ محمد بن راشد والشيخ
محمد بن زايد التعازي باسم لبنان رئيسا وشعبا ،سائال»
للراحل الكبير الرحمة ولدولة االم��ارات العربية املتحدة
الشقيقة دوام التقدم والرفاه».
وأص��در رئيس مجلس ال���وزراء جنيب ميقاتي مذكرة
أع��ل��ن فيها «احل����داد ال��رس��م��ي على فقيد االم���ة العربية
والعالم اإلسالمي وصديق لبنان ،املغفور له الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلم��ارات العربية املتحدة،
وتُنكس األعالم ملدة ثالثة أيام اعتبار ًا من تاريخه ولغاية
يوم األحد الواقع فيه  2022/5/15ضمن ًا ،وعلى اإلدارات
واملؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج
العادية في محطات اإلذاع��ة والتلفزيون مبا يتوافق مع
ه��ذه املناسبة األليمة .تغمد الله الفقيد الكبير بواسع
رحمته وأسكنه فسيح جناته».
وغ� ّرد عبر «تويتر»« :خسر لبنان والعالم العربي رئيس
دول���ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ش��ي��خ خليفة ب��ن زايد
آل نهيان ،ال��ذي كان عن حق ثمرة من شجرة زاي��د الطيبة،
وصديقا ناصر القضايا العربية وداف��ع عنها ،كما كانت له
وقفات لن تنسى جتاه لبنان وشعبه .رحمه الله».
وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري معزيا لولي عهد
إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برحيل رئيس
دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة .كما أب��رق معزيا لرئيس
املجلس الوطني اإلحتادي في دولة اإلمارات صقر غباش.
من جهته ،غ��رد الرئيس سعد احل��ري��ري عبر حسابه
على «تويتر»« :فقدت االمة العربية اليوم رج ً
ال من كبار
رجاالتها رئيس دولة االمارات العربية املتحدة املغفور له
باذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .لقد وقف الفقيد
الكبير على رأس قيادة تابعت مسيرة التقدم والبناء
واحلداثة التي اطلقها مؤسس الدولة املغفور له باذن الله
الشيخ زايد الذي سيبقى اسمه عالمة فارقة في التاريخ
العربي احلديث .نتقدم بأحر التعازي القلبية من الشيخ
محمد بن زايد واخوانه ومن الشعب االماراتي الشقيق،
سائلني امل��ول��ى ع��ز وج��ل ان يتغمد فقيد االم��ة برحمته
ويسكنه فسيح اجلنان .إنا لله وانا اليه راجعون».

وزراء ونواب ورجال دين

وكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،
ف��ي ت��غ��ري��دة عبر «ت��وي��ت��ر»« :ف��ي غ��ي��اب ص��اح��ب األي���ادي
البيضاء والقائد ال��ص��ادق ل��ب�لاده ،نسأل الله ع��ز وجل
الرحمة ل��روح��ه وال��ع��زاء لقيادة وشعب دول��ة االمارات
العربية الشقيقة ولألمة العربية جمعاء.
كما غ� ّرد النائب فريد هيكل اخل��ازن عبر حسابه على
«تويتر»« :أتقدم بالتعازي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
يتغمد صاحب السمو
قياد ًة ودول ًة وشعب ًا ،وأدعو الله أن
ّ
الشيخ خليفة بن زاي��د آل نهيان بواسع رحمته ،ولدولة
التقدم».
اإلمارات احلبيبة بدوام
ّ
ونعت دار الفتوى في اجلمهورية اللبنانية فقيد األمة
العربية واإلسالمية  ،وق��ال مفتي اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دري��ان« :ببالغ احلزن واألسى تلقينا
نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله تعالى،
فقد خسر العالم وبخاصة العاملان العربي واإلسالمي
رجال مميزا في مواقفه الشجاعة واحلكيمة ،ورائد اإلمناء
والتطور وداعية الوفاق والعدل والتسامح.
برحيله خ��س��رت اإلم����ارات ب��ان��ي نهضتها احلديثة،
شخصية فذة سعت دوم ًا إلحقاق الوفاق والوئام والسالم
بني الشعوب ،حقق لشعبها العربي اإلم��ارات��ي الشقيق
االزده��ار والنمو وفرص العيش الكرمي ،وجعل لإلمارات
مكانة مرموقة بني دول العالم ،وساهم في رعاية ومساعدة
الدول العربية واإلسالمية ،ونتقدم من ولي العهد الشيخ
محمد ب��ن زاي��د وال��ق��ي��ادة احلكيمة والشعب اإلماراتي
بخالص التعازي القلبية الصادقة.
رحم الله رحمة واسعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
وأسكنه فسيح جنانه ،وأنزله منازل األب��رار مع النبيني
والصديقني والشهداء والصاحلني ،وحسن ُأولئك رفيق ًا،
لله وإ َّنا ِ
وإ َّنا ِ
راجعون».
إليه ِ
وتوجه نائب رئيس املجلس االسالمي الشيعي االعلى
العالمة الشيخ علي اخلطيب بالعزاء ل��دول��ة االمارات
العربية امل��ت��ح��دة ب��وف��اة رئيسها «س��ائ�لا ال��ل��ه ع��ز وجل
للفقيد الرحمة ولدولة االم��ارات الشقيقة حكومة وشعبا
االستقرار والتقدم واالزدهار وتعميق العالقات بني بلدينا
ملا فيه خدمة شعبينا والقضايا العربية واالسالمية احملقة
وباالخص القضية الفلسطينية والقدس الشريف».
وغرد النائب طارق املرعبي عبر حسابه على «تويتر»:
«تفقد االمة االسالمية والعربية ودولة االم��ارات العربية

احملتدة املغفور له الشيخ خليفة ،رحمه الله وطيب ثراه.
نتقدم بأحر التعازي من دول��ة االم��ارات رئيسا وحكومة
وشعبا».
ب���دوره ،غ��رد النائب ن��دمي اجلم ّيل عبر تويتر فكتب:
«رئيس دولة اإلمارات يغيب اليوم بعد أن رفع اإلمارات الى
واملتقدمة علم ًّيا وثقاف ًّيا وعمران ًّيا.
مصاف الدول الراقية
ّ
اً
رجل رؤيو ًّيا عمل طيلة حياته من
سيفتقده شعب اإلمارات
أجل شعبه ،تعازينا القلبية لسمو ولي العهد الشيخ زايد
وللعائلة ولشعب اإلمارات الصديق».
ونعى عضو كتلة «تيار املستقبل» النائب محمد سليمان
الشيخ خليفة وكتب عبر حسابه على «تويتر»« :نعزي
اإلم���ارات العربية املتحدة ق��ي��اد ًة وشعب ًا برحيل رئيس
الدولة ،ولطاملا كانت اياديه البيضاء في خدمة األمتني
العربية واإلسالمية ،وال ننسى الوقوف الدائم لإلمارات
الى جانب لبنان».
وغرد النائب نزيه جنم عبر حسابه على «تويتر»« :نعزي
اإلم���ارات العربية املتحدة ،قيادة وشعبا ،بوفاة رئيس
الدولة ،صاحب األي��ادي البيضاء ،برحيله يفتقد العالم
العربي رج��ل عطاء وإمن���اء وإع��م��ار ،وسيذكره التاريخ
حتم ًا من خ�لال ملساته واجن��ازات��ه الناصعة،رحمه الله
وأسكنه فسيح جنانه…».
ونعى النائب جهاد الصمد الفقيد وقال في بيان :لبنان
سيفتقد برحيل الشيخ خليفة بن زايد زعيما عربيا أحبه،
ورحل تاركا خلفه صفحات بيضاء من الوقوف إلى جانبه،
م��ن خ�لال اإلس��ه��ام ف��ي بنائه وتنميته وإع���ادة إعماره،
واحتضان اللبنانيني في كل امليادين».

...ومواقف معزية

وفي السياق ،غرد بهاء رفيق احلريرى عبر حسابه
على «تويتر» :ببالغ احلزن واألسى تلقينا خبر وفاة رئيس
دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان .خالص التعازي واملواساة آلل
نهيان ودولة اإلمارات التي لطاملا وقفت إلى جانب لبنان
وشعبه في أصعب محنه».
ك��ذل��ك ،نعى رئ��ي��س ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير
وتقدم بخالص التعازي
جعجع في بيان« ،صاحب السمو ،
ّ
وأصدق املواساة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

وأسرة آل نهيان الكرمية ودولة اإلم��ارات قيادة وحكومة
وشعبا .لقد شهدت دولة اإلم��ارات في عهد الشيخ خليفة
نهضة عمرانية وثقافية واقتصادية لم تنعكس حتسنا
وتطويرا حلياة اإلماراتيني فحسب ،إمنا لألشقاء العرب
عموما واللبنانيني خصوصا ،وذل���ك بالنظر مل��ا لدولة
اإلم����ارات ،ف��ي عهد الشيخ خليفة ،م��ن أي��اد بيضاء على
صعيد مساعدة الدول العربية وال سيما لبنان.
وأصدر «تيار املستقبل» بيانا قال فيه « :يوم حزين في
تاريخ األمة العربية جتسد برحيل رئيس دولة اإلمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل��غ��ف��ور ل��ه ب���إذن ال��ل��ه ال��ش��ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د آل نهيان ،ال��ذي أكمل مسيرة امل��ؤس��س الشيخ
زاي��د ،طيب الله ث��راه ،وق��اد دولته وشعبه إل��ى املزيد من
االزده��ار واحلداثة والتطور على خطاه ،وسيفتقد لبنان
زعيما عربيا أحبه ،يرحل تاركا خلفه صفحات بيضاء من
الوقوف إلى جانب هذا البلد العربي وشعبه ،وعالمات
مضيئة من العطاء واإلسهام في بنائه وتنميته وإعادة
إعماره واحتضان أبنائه في كل امليادين التي تشهد على
عمق العالقات األخوية التي جتمع الدولتني والشعبني
الشقيقني.
الى ذلك ،نعى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الفقيد ،وق��ال« :لن
ننسى نحن في لبنان ،ايادي الشيخ خليفة البيضاء التي
عمرت وساعدت وط��ورت وبلسمت ج��راح ،واحتضانها
لطرابلس التي تكن لالمارات كل احملبة والتقدير واالحترام
والتي تعبر اليوم عن حزنها العميق بفقدانه».
ونعت نقابة احملامني في طرابلس الشيخ خليفة بن
ٍ
مسيرة مميزة وحافلة رفع فيها دولة
زايد وقالت :بعد
اإلم���ارات الشقيقة ال��ى مصاف ال��دول العاملية املتقدمة
على مختلف األصعدة العلمية والثقافية والعمرانية
والتربوية والسياسية ،سنفتقده سند ًا وداعم ًا ومحب ًا
للبنان وشعبه ،وسيبقى إسمه عالم ًة فارقة في تاريخ
الدول العربية عام ًة واإلمارات خاص ًة.
ول��ف��ت مجلس بلدية ص��ي��دا ب��رئ��اس��ة امل��ه��ن��دس محمد
السعودي ال��ى «أن مدينة صيدا ال تنسى م��ن وق��ف إلى
جانبها من أصحاب األيادي البيض في دولة اإلمارات وآل
نهيان والرئيس الراحل الشيخ خليفة ،لدعمهم مشاريع
إمنائية للمدينة».

�سيا�سة حملية
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غد ًا يوم اال�ستحقاق الكبري و�صمت انتخابي حتى �إقفال �صناديق االقرتاع

كتل انتخابية كربى يف العديد من الدوائر من دون متثيل
ٌ
«الن�سبي»
والكل يطلب و َّدها يف
ّ
�أحمد زين الدين

يتحضر لبنان ليوم االستحقاق االنتخابي الكبير غدا،
وسط صمت انتخابي ،بدأ منذ الساعة صفرمن اليوم ،ويستمر
حتى اقفال صناديق االقتراع ،بعد يوم انتخابي ،أمس األول،
متثل باقتراع املوظفني الذين سيشرفون على وقائع العملية
االنتخابية غدا ،والتي علق عليها وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي ،في تصريح على مواقع التواصل اإلجتماعي،
مشيرا إل��ى أن نسبة االق��ت��راع كانت « %84وه��ي دليل على
رغبة املواطنني مبمارسة حقهم وواجبهم باالقتراع» ،شاكرا
« للموظفني جميع ًا على هذه النتيجة ،وامتنى لكم التوفيق في
مهمتكم يوم األحد الذي آمل ان تسجل فيه اعلى نسبة اقتراع
للبنانيني املقيمني .لبنان ينتظركم ،مع ًا سننجح».
وام��س ،وقبل بدء فترة الصمت االنتخابي عند منتصف
الليل ،حفل ب��امل��واق��ف وال��ل��ق��اءات االنتخابية ،م��ن أج��ل شد
العصب وتعبئة وحشد املؤيدين ،لكن السؤال يبقى هل ستسهم
هذه االنتخابات في حلحلة األوضاع السياسية واالقتصادية
واملالية واالجتماعية؟ في وقت تشير فيه املعلومات إلى انّ
رشحة لإلستمرار ،والوضع في
حالة اجلمود في املنطقة مُ ّ
لبنان كما في باقي الساحات اإلقليمية سيشهد ستاتيكو
بإنتظار تبلور املعطيات في األشهر املقبلة  .وبناء عليه ،سيم ّر
إستحقاق اإلنتخابات من دون أن تتّضح معالم املرحلة التي
ستليه والتي ستكون مفتوحة على كلّ اإلحتماالت.

خريطة الناخبني

بشكل عام بدأ السباق االنتخابي في الوصول الى نهاية
شوطه األخير ،حيث الكل يراهن على نسبة االقبال وهل تكون
اكثر من انتخابات  2018التي كانت أقل من  50باملئة أو أقل،
علما أن عدد الناخبني اللبنانيني يبلغ  3.967.507ناخبني
م��ق��ارن��ة م��ع  3.746.483ن��اخ��ب� ًا ف��ي ع��ام  2018أي بزيادة
 221.024ناخباً.

الناخبون املسيحيون

ويبلغ ع��دد الناخبني املسيحيني  1.361.546ناخباً،
وعدد املسلمني  2.584.993ناخباً .اما عدد الناخبني حسب
املذاهب :
يبلغ عدد املوارنة  744.028ناخب ًا
األرثوذكس  263.033ناخب ًا
الكاثوليك  176.574ناخباً.
وإذا كان يسجل تقدم في عدد الناخبني املسيحيني ،اال انه
يسجل تراجع في عدد ناخبي األرم��ن األرثوذكس الذين كان
عددهم في دورة  2018نحو  87٫697ناخبا ،فأصبح عددهم
 85.531ناخباً.
أما الدوائر االنتخابية التي ما زال الناخبون املسيحيون

ميثلون الوزن االنتخابي األكبر فيها ،فهي دوائر:
الشمال الثالثة (البترون ،زغرتا ،الكورة ،وبشري) 88.61
في املئة.
جبل لبنان األولى (كسروان -جبيل)  86.38في املئة.
جبل لبنان الثانية (املنت الشمالي)  92.36في املئة.
جبل لبنان الثالثة (بعبدا)  52في املئة .
بيروت األولى  85.60في املئة.
البقاع األولى (زحلة )  52.68في املئة.
ويسجل عدد الناخبني املوارنة في دائ��رة الشمال الثالثة
النسبة األع��ل��ى م��ن ع���دد ال��ن��اخ��ب�ين امل���وارن���ة فيبلغ عددهم
 163.877ناخباً ،بينما يبلغ عددهم في الدائرة األول��ى في
جبل لبنان  132.995ناخباً.
ويسجل الناخبون األرث��وذك��س أكبر ع��دد لهم ف��ي دائرة
الشمال الثالثة 51.628
ومن ثم الشمال األولى  37.993ناخباً.
أم��ا الكاثوليك فأكبر ع��دد ناخبني منهم في دائ��رة البقاع
األولى  30.363ناخباً.

الناخبون املسلمون

يبلغ عدد الناخبني املسلمني في كل الدوائر االنتخابية نحو
مليونني و 584الفا و 993ناخبا موزعني على النحو اآلتي :
السنة يشكلون  29.66في املئة ،أي  1.176.859ناخباً.
الشيعة يشكلون  29.13في املئة أي  1.155.701ناخب ًا .
الدروز  5.49في املئة أي  217.673ناخبا .
العلويون  0.88في املئة أي  34.760ناخباً.
ال
بالنسبة إل��ى ال��دوائ��رال��ت��ي يشكل املسلمون السنة ثق ً
انتخابي ًا فيها هي :
الشمال األولى (عكار)  68.61في املئة .
الشمال الثانية(طرابلس  -املنية  -الضنية )  83.57في
املئة.
بيروت الثانية  60.98في املئة.
البقاع الثانية (البقاع الغربي – راشيا)  49.09في املئة.
كما ان��ه هناك ثقل انتخابي سني في قضاء صيدا ضمن
دائ��رة اجلنوب األول��ى (صيدا – جزين) وفي إقليم اخلروب
في قضاء الشوف ضمن دائ��رة جبل لبنان الرابعة (الشوف
عاليه) .أم��ا بالنسبة ال��ى ال��دوائ��ر التي يسجل املسلمون الشيعة
نسبة احل��ض��ور األك��ب��ر فيها ه���ي :دائ����رة اجل��ن��وب الثانية
(الزهراني -صور)  80.69في املئة.
دائ��رة اجلنوب الثالثة (النبطية -مرجعيون -حاصبيا-
بنت جبيل)  79.12في املئة .دائ��رة البقاع الثالثة (بعلبك-
الهرمل)  72.34في املئة.
اما درزي��ا فيتركز الثقل ااالنتخابي في دائ��رة جبل لبنان
الرابعة (الشوف -عاليه) وفي دائرة بعبدا .

كتل ناخبة كبرى من دون متثيل نيابي

اذا كانت هذه صورة مصغرة عن الثقل االنتخابي للمذاهب
والطوائف ،اال ان��ه هناك ثقل بحجم انتخابي كبير لبعض
املذاهب في العديد من الدوائر من دون أن يكون لها متثيل
نيابي منها على سبيل املثال ال احلصر :
دائرة اجلنوب الثانية (الزهراني – صور) فوفقا النتخابات
 2018هناك  18الف ناخب سني و 20الف ناخب كاثوليكي ،و
 13ألف و 500ناخب ماروني من دون أي متثيل نيابي .
وهناك أكثر من  13الف ناخب شيعي في قضاء جزين من
دون متثيل ،و 3االف و 705ناخب شيعي في الشمال األولى
و3االف و 344ناخب في الشمال الثانية ،وهناك  5االف و968
ناخبا شيعيا في جبل لبنان الثانية (املنت الشمالي ).
وفي دائ��رة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) نحو 12ال��ف و26
ناخبا سنيا ،وفي دائ��رة جبل لبنان الثانية  4.309ناخب ًا
سنيا وف��ي دائ��رة الشمال الثالثة  24.994ناخب ًا سنيا من
دون أي متثيل نيابي .وللموارنة أيضا ثقل انتخابي في
بيروت الثانية حيث يبلغ عددهم  8.702ناخباً .وفي قضاء
بنت جبيل في دائرة اجلنوب الثالثة من دون أي متثيل نيابي
وكثير من األمثلة غيرها  .بشكل ع��ام إذا كانت ه��ذه الكتل
االنتخابية ،في النظام االنتخابي االكثري تهمش نفسها في
معظم األحيان ،اال انها في نظام النسبيّة وص��راع اللوائح
على الكسور املتبقية من احلاصل االنتخابي جتعلها قوة
ترجيحية ال يُستهان بها.

كلفة انتقال باهظة

بشكل ع��ام يتوجه الناخبون غ��دا (األح���د) إل��ى صناديق
االقتراع وأكثريتهم مقيمون خارج أماكن االقتراع ما يدفعهم
إل��ى االن��ت��ق��ال وق��ط��ع م��س��اف��ات ت��ت��راوح ب�ين ع��ش��رات ومئات
الكيلومترات .ما قد يرتب عليهم كلفة مرتفعة في ضوء ارتفاع
كلفة الكلم الواحد إلى  4085ليرة (حسب الدولية للمعلومات)،
وبالتالي فهم أمام عدة خيارات:
إما حتمّ ل الكلفة شخصي ًا وهذا قد يقدم عليه املتحمسون
وامل��ي��س��ورون واحلزبيون وإم��ا املقاطعة والبقاء في البيت
وعدم حتمّ ل كلفة االنتقال .
إم��ا ق��ب��ول امل��س��اع��دة م��ن امل��رش��ح�ين واألح����زاب واالنتقال
على نفقتهم ،وهذه يشرّعها القانون ،ويعتبرها من النفقات
االنتخابية بينما هي في الواقع رشوة انتخابية..
الى ذلك تسلم رؤساء االقالم صناديق االقتراع من وزارة
الداخلية ،وافادت مراسلة اللواء في صيدا ثريا حسن زعيتر
ان رؤس��اء االق�لام تسلموا في ق��رى قضاء صيدا الزهراني
اقالمهم والبالغة عددها  299صندوق منها  100ملدينة صيدا
و 199لقرى قضاء صيدا  -الزهراني موزعني على  52قرية
منها  46بلدية و 6قرى ليس فيها بلديات.

«الت�شرينيون» يف االنتخابات وبعدها3:
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الت�صويت االغرتابي ُيع ِّزز املعركة

عمار نعمة

من الصعوبة مبكان حتديد العدد الدقيق
ل��ل��م��ق��اع��د ال��ت��ي سيظفر ب��ه��ا «التشرينيون»
ف��ي ال��ي��وم االنتخابي الكبير غ���داً ،لكن ميكن
اع��ت��ب��اره��ا امل����رة االول����ى ال��ت��ي س��ي��ك��ون فيها
للمجتمع امل��دن��ي ،ال���ذي ي��ن��ض��وي ف��ي إطاره
الكثير من ه��ؤالء ،موقع ًا في املعادلة النيابية
يؤسس للمراحل الطويلة املقبلة.
م��ع ان����دالع ان��ت��ف��اض��ة  17ت��ش��ري��ن ،2019
تهيأت اجلموع في الشارع قدرتها على التغيير
الدراماتيكي ،ودَفعَ لهيب «الثورة» باملنتفضني
إل��ى ت��وهُ ��م ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ق��ل��ب الدراماتيكي
لألوضاع والسلطة ،ال سيما مع قدرتهم على
إس��ق��اط حكومة الرئيس سعد احل��ري��ري بعد
أيام من انطالقة حراكهم الشعبي.
مع مرور الزمن ونتيجة ظروف موضوعية
وذات��ي��ة وس��ل��ط��وي��ة وخ��اص��ة م��ع ه��ب��وب وباء
«ك����ورون����ا» ع��ل��ى ال���ب�ل�اد ،إت��س��م��ت طموحات
التشرينيني في الغالب األعم بالواقعية ،وسرى
رأي عام يدفع الى التغيير التدريجي لألوضاع
وعبر اآللية السلمية البرملانية ،من دون توقف
ح���راك بعض ال��ش��ارع م��ن ناشطني ونقابيني
وحقوقيني ومتضررين من الوضع املأساوي
للبالد وسط كارثة إجتماعية وإنسانية لم متر
على البالد منذ تأسيس الكيان قبل نيف و100
عام.
ف��ب��رزت االئ��ت�لاف��ات وت��ك��اث��رت كالفطريات
لتجميع القوى والشخصيات التشرينية التي
انضمت إليها ق��وى حزبية وسلطوية سابق ًا
إضافة الى قوى تسلقت «ال��ث��ورة» ليس هناك
ما مييزها عن أركان السلطة من ذاتية وارتهان
إلى اخل��ارج ،ال بل ان بعضها كان مدفوعا من
أرك���ان ف��ي منظومة السلطة نفسها الختراق
احلراكيني.
ك��اب��رت غالبية امل��ج��م��وع��ات ط��وي�لا رفضا
للتحالف م��ع م��ع��ارض�ين حاليني وسلطويني
سابقني ووارث���ي بيوتات سياسية مرفوضة
من قبل احلراكيني .وعلى هذا املنوال انطلق
تشرينيون في معارك جريئة في بيروت االولى
والثانية وبعبدا والشمال الثالثة والشوف
عاليه وطرابلس وغيرها من املناطق ،بينما
جل��أ آخ���رون ال��ى التحالف م��ع أرك���ان سابقني
في السلطة مثل حزب «الكتائب» مدركني ان ال
مصلحة انتخابية لهم في استعداء هذا احلزب
ومعه بيوتات سياسية وحتى قوى معارضة
مزيفة ،في سبيل الوصول الى املجلس النيابي
وخرق جدار السلطة الصلب.

حول نسبة التصويت اإلغترابي
ال تقديرات حول نتيجة معركة التشرينيني
غ���داً ،لكن اإلق��ب��ال الكبير نسبي ًا للمغتربني
األسبوع املاضي يدلّ على ما هو جديد.
صحيح أن ال��ذي��ن ح��ض��روا ف��ي أصواتهم
حينها بلغوا نحو  60في املئة من املسجلني
على ل��وائ��ح الشطب وه��و رب��ع ع��دد الناخبني
الفعليني ،إال ان ه��ذه النسبة ت��وازي ال��ى حد
كبير نسبة املصوتني قبل أرب��ع سنوات .هذا

يعني أن املقاطعة السنية التي حت��دث عنها
كثيرون بعد ق��رار زعيم «تيار املستقبل» سعد
احلريري االعتكاف ،ليس بالقدر العالي .ثم ان
التقديرات تشير الى ان م��زاج التغيير يتعزز
ع��ن ال��س��اب��ق وسيتمظهر ف��ي م��ن��اط��ق عديدة
ومنها مناطق جبل لبنان والشمال حيث معركة
حامية الوطيس ستدور بني اركان السلطة من
ناحية ،وب�ين ه��ؤالء والتغييريني م��ن ناحية
مقابلة.
سيكون ل��ه��ذا االق��ب��ال االغ��ت��راب��ي النسبي
انعكاسا على استحقاق األح��د الكبير بينما
ت�����دور ت����س����اؤالت ح����ول ت���وج���ه���ات النسبة
الضبابية التي ل��م تقرر وجهتها باالعتكاف
أو االق��ت��راع وه��ي نسبة كبيرة ت��ق��ارب ال��ـ 40
ف��ي امل��ئ��ة م��ن املسجلني على ل��وائ��ح االقتراع
وهي الفئة املترددة والتي حتسم عادة ،في كل
انتخابات في العالم ،النتائج.
سيكون م��ن أس��ف التشرينيني احلقيقيني
أن غ��ال��ب��ي��ة امل��ق��اع��د ال��ت��ي س��ت��ك��ون م��ن حصة
امل��ع��ارض�ين ال��ت��ق��ل��ي��دي�ين ال��ت��ي س���ت���ؤول إلى
اللوائح ذات اللون املعارض واحلراكي في آن،
كما سيظهر في املنت وكسروان جبيل والبقاع
على سبيل املثال ال احلصر.
بينما سيُقارب التشرينيون املدنيون حتدي
خ��رق البرملان عبر بضعة مقاعد بسبب عدم
جهوزيتهم وخبرتهم في املقارعة السياسية،
إضافة طبعا الى سوء إدارتهم للمعركة وأنانية
بعض قياداتهم الواضحة.
في هذه األثناء ثمة بحث في مرحلة ما بعد
 15أي��ار حيث من املقدر أن يجمع املعارضون
من خارج السلطة كتلة قريبة من ُخمس املجلس
اجلديد.
وثمة اتفاق بني الفئة األولى من املعارضني،
السلطويني السابقني واحل��راك��ي�ين ،على
ُ
أي
تشكيل إئتالف موحد في املجلس اجلديد عبر
كتلة نيابية متجانسة تنسق في ما بينها في
القضايا امل��ط��روح��ة وقبلها عند البحث في
تشكيل احلكومة.
ول��ن��اح��ي��ة امل��دن��ي�ين ف��ي احل����راك الشعبي
م���ن ت���ي���ارات وش��خ��ص��ي��ات ،امل��ت��ح��ال��ف�ين مع
أح��زاب خ��ارج السلطة تاريخي ًا مثل «احلزب
الشيوعي» و»الكتلة الوطنية» ،فهم لن يتمكنوا
من الوصول بكتلة كبيرة ال��ى املجلس مثلما
أنهم سيناضلون ما بعد  15أي��ار إفرادي ًا كما
على صعيد التنسيق بني بعضهم البعض في
املجلس اجلديد.
لكن في كل األح��وال ،من غير املهم ،خاصة
بالنسبة إلى الكثير من مدنيي «الثورة» وهم
سابقون ف��ي النضال ض��د السلطة حتى قبل
ت��اري��خ  17تشرين وي��ع��ود نشاطهم املطلبي
وال��س��ي��اس��ي ال���ى ان��ت��ف��اض��ة ال��ن��ف��اي��ات العام
 2015وبعضهم إلى مرحلة  2010و ،2011عدد
احلواصل واملقاعد النيابية التي سيظفرون
بها وسيتمثل اإلجناز في خرق املجلس.
وامل��ه��م أن مرحلة م��ا بعد  17تشرين التي
ليست م��ا قبلها ،ستؤسس مل��ا ه��و مُ قبل على
صعيد ت��ك��ري��س ال��وع��ي ف��ي م����وازاة النضال
البرملاني داخ��ل املجلس واملدني على األرض
خارجه قد يتخذ من جديد طابع  17تشرين،
ال وصبر ًا
في رحلة تغيير طويلة ستتطلب أجيا ً
طويالً.

«ال�شيعية ال�سيا�سية»
من وجهة نظر الثنائي الوطني

ح�سن الدر

املك�شوف الأ�سا�س وال ُم� ِّؤ�س�س
الذي أ�كدته ال�صراعات التناف�سية االنتخابية الراهنة يف لبنان

د .وجيه فانو�س

*

يَرِ ُد في البَندِ (ج) ،مِ ن مُ َقدِّمَ ةِ الدُّستور اللُّبناني ،والَّتي
َجزَّاء مِ ن هذا الدُّستورِ  ،أ ََّن «لبنانَ ُجمْهُ ورِ َّي ٌة
هي ُج ْز ٌء ال َيت َ
احلرف
ِ
ْضا ،وبِ
ُص ،هذا ال َب ْن ُد َأي ً
ْراط َّي ٌة َبرلمُ َانِ َّيةٌ»؛ وَ ًين ُّ
دِ ميُ وق ِ
الواحدِ  ،عَ لى أنَّ اجلُ مهورِ َّي َة اللُّبنانِ َّيةَ ،تقو ُم «على العدالةِ
ِ
ني جميعِ
بات ب َ
والواج ِ
ِ
احلقوق
ِ
ماعيَّةِ واملساواةِ في
االجتِ ِ
ني دونَ تمَ اي ٍُز أو تفضيل»؛ وفي هذا جميعِ هِ  ،ما يؤكِّ دُ،
املواطن َ
ِ
ِّميوقراطيِّ  ،قِ يمَ ًة
ِ
َساس في الوُ جوُ دِ الد
َ
وح ،املَ ْب َد َأ األ
ض ٍ
بِ كُ لِّ وُ ُ
والضرُورَةِ
َّ
َضعَ ُه في مَ ر َتبَةِ األَصالَةِ
َسةً؛ بل ي َ
ومَ فْهُ ومً ا وممُ ار َ
ياسيَّةِ في هَ ذِ هِ اجلُ مهُ ورِ يَّة.
الس ِ
َسةِ ِّ
َّاس َخةِ في املُمار َ
الر ِ
واح���دًا مِ ��ن اجلُ ����ذُورِ الثَّابِ تَةِ
ِ
ينهض امل��ب��د ُأ االن��تِ ��خ��ابِ ��يِّ
ُ
ِّموقراطيَّةِ ؛ ومِ ن هُ نا ،فإنَّ
ِ
َسةِ الد
يق املُمار َ
واملَكينَةِ ِ ،لتَحقِ ِ
َبار
خاب ال يَخْ رُجُ  ،في مَ ْبدَئِ يَّتِ هِ العَ مَ النِ يَّةِ  ،عَ ن كَوْ نِ هِ ت ٍ
َ
ا ِالنْتِ
جماعات؛ غَ ْي َر َأ َّنهُ ،والتِ زامً ا باملَفْهُ ومِ
ِ
أفراد أو
ٍ
ُس بني
أو تَناف ٌ
ِّميوقراطيَّةِ  ،وان ِْسجامً ا مَ ع ما َِي��ر ُد في ال َبنْد
ِ
السياسيِّ للد
ِّ
(ج) مِ نْ مُ َقدِّمَ ةِ الدُّستورِ اللُّبنانِ يِّ  ،ال ُب َّد َل ُه مِ نْ أَنْ َينْما َز عَ ن
أساسان؛
ِ
ُشترَطَ فيهِ أم��ران
آخ��ر ،بِ ��أنَّ ي ْ
َبار أو تَناف ٍُس َ
أي ت ٍ
ِّ
ني املُتبارِ ينَ أو املُتنافِ سنيَ ،وثانِ يهُ ما،
أحدهما التَّساوي ب َ
ُس ،ضمنَ وِ حد ٍَة وجودِ ي ٍَّة،
أَنْ يكونَ هَ ذا التَّبارِ ي ،أَو التَّناف ِ
عب ،وتَكُ ونُ وَ حدَها ،بِ الغَ َلبَةِ العَ دَدِ يَّةِ التي
الش ِ
َّف مِ نَ َّ
َت َت َأل ُ
صاح َب َة احلَ ِّ ��ق في
ِ
ناسها في ما ّب ْينَهُ م،
ُشكِّ لُها بِ تَواف ُِق ِ
ت َ
ِختِ يارِ الفَائِ زِ في هَ ذا االنْتِ خاب.
ا ْ
الشعبِ يَّةِ ،
ناس هَ ذهِ الغَ الِبِ يَّةِ َّ
َس َب تَواف ُِق ِ
واقِ عُ األَمرِ  ،إنَّ ك ْ
َريق
بصوابِ يَّةِ قرارها لِتأييدِ ف ٍ
ِقناعها َ
َضي العَ مَ لَ على إ ِ
يَقت ِ
ُض
ُون ِس��واه؛ وه��ذا ش��أنٌ يَفر ُ
مُ عَ ينَّ ٍ مِ َ ��ن املُتنافِ سنيَ ،مِ ن د ِ
ناس
ِقناع ِ
احتِ شا َد املُتنافِ ِسني ،في ما َب ْينَهُ م ،على مَ سعى إ ِ
ماعات ،بصوابِ يَّةِ ما
ٍ
وج
ه��ذهِ الوحدةِ ال��وُ ُج��ودِ َّي��ةِ  ،أف��رادًا َ
ْضيلِهِ  ،بِ هَ ذا التَّأييدِ  ،على ِسواه.
يَدعُ وهُ م بِ هِ إلَى تأييِ دِ هِ وتَتف ِ
َف
ماعات ،مَ بْد ٌأ مُ ع َتر ٌ
ٍ
وج
َشحنيَ ،أفرادًا َ
ُس بَينْ َ املُر َّ
إنَّ التَّناف َ
أي مَ ْسعً ى انتِ خابِ يِّ ؛
رعيَّتِ هِ وقانونِ َيّتِ هِ  ،فِ ي ِّ
صوابِ يَّتِ هِ وِ َش ِ
بِ َ
مجاالت
ِ
كثير مِ نْ
ٍ
�س التي ،ال ُب َّد مِ نها ،في
بَلْ هُ وَ أَح ُد األ ُُس� ِ
تنهض املُنافس ُة االنتِ خابِ َّيةُ ،هَ هُ نا،
ُ
وقراطيِّ ؛ إ ْذ
ِ
العملِ الدِّميُ
بمِ َ ��ث��ا َب��ةِ مُ ��ؤَ ِّش� ٍ�ر إِض��افِ ��يِّ لإِ م� َك��انِ � َّي��ةِ ال��وُ ص��ولِ إِل��ى اجلَ وْ هَ رِ
يق استِ جابَتِ هِ
وقراط ًّي وَ تحَ قِ ِ
ِ
العَ مالنِ يِّ ِلفَهْ مِ النِّظامِ الدِّميُ
عب في هَ ذا املَجالِ .
الش ِ
لِغالِبِ يَّةِ َّ
ُص امل���ا َّد ُة  24مِ نَ
َت� ْب� َد ُأ املُ��ف��ا َر َق�ةُ ،في هَ ��ذا املَ��ج��الِ  ،إ ْذ َتن ُّ
الء ،في
وج ٍ
َيان َ
ُض مَ ع مَ ا يَرِ دُ ،بِ كُ لِّ ب ٍ
الدُّستُورِ اللُّبنانِ يِّ بِ تعار ٍ
ُشكِّ لُ
البند (ج) مِ ن مقدِّمة هَ ذا الدُّستُور؛ وَ ِهيَ املُ َقدِّمَ ُة التي ت َ
ُوحي بأ َّن ُه مً َج َّر ُد
ُجزءًا ال يتجزَّأ مِ نهُ .تُشي ُر هذهِ املا َّدةُ ،وبمِ ا ي ِ
اب قانُونَ
ِس النَّوَّ ِ
َضعَ مَ جل ُ
يء أَو مُ ؤَ ق ٍَّت« ،إلى أَنْ ي َ
َمر طَ ارِ ٍ
أ ٍ

ني
املقاع ُد النِّيابِ َّي ُة ب َ
ِ
خاب خارِ ِج ال َقيْدِ الطَّ ائفِ يِّ َُ « ،ت��وزَّعُ
انْتِ ٍ
وائف كُ لٍّ مِ نَ الفِ َئتَنيِ »،
ِ
ني واملُسلِمني» ،وَ «نِ سبِ ّيًا بني طَ
املسحي َ
ُب
ّضر ُ
َناط ِق» .واقِ عُ احلالِ  ،إِنَّ هَ ذِ هِ املا َّدةَ ،ال ت ْ
و«نِ سبِ ّيًا بَينْ َ امل ِ
فِ ي العُ م ِْق ،ما يَرِ ُد في ال َبنْدِ (ج) ،مِ نْ مُ قدِّمَ ةِ الدُّستُورِ  ،بِ كلِّ ما
َراطيِّ ونَصاعَ ةِ
يَحمُ ُل ُه هذا ال َب ْن ُد مِ ن وُ ضوُ ٍح مَ فْهُ ومِ يِّ دِ ميُ وق ِ
َس َة االنْتِ خابِ َّي َة
وح ْسبْ ؛ بَلْ ِإنَّها ُتر ِْجعُ املُمار َ
بيريَ ،
َيان تَعْ ٍ
ب ٍ
في لُبنانَ  ،إِل��ى مَ ا كانَت عَ َليْهِ وِ ف��اقَ رُؤ َي��ةِ ال� َق��رارِ (/2ل ر)
ص َد َر هذا
تاريخ  3كانُون الثَّاني َسنَة  .1934ولقد َ
ِ
الصادِ رِ بِ
َّ
السامِ ي ال َف َرن ِْسي ،الذي كانَ يَحكُ ُم لُبنانَ ،
ُوب َّ
القَرا ُر عَ ِن املَ ْند ِ
ِس عُ صبَةِ
الصادرِ عَ ِن «مَ ْجل ِ
داب َّ
صكِّ االنْتِ ِ
وج ِب َ
فِ ي ِحينِ هِ  ،بمِ ُ َ
َخلَ
الصكُ الذي د َ
ُم» ،املُنْعَ قِ دِ في «لندن» ،سنة 1922؛ وهو َّ
األ مَ ِ
ح ِّي َز التَّنفيذِ الفِ علِيَّ  ،مِ ن قِ بَلِ املحُ تَلِّ ال َف َرن ِْسيِّ آ َنذَاكَ ِللُبنانَ ،
السلطَ ةِ العُ ثْمانِ يَّةِ عَ ِن ال َبلَدِ سنةِ  ،1918أيْ
حاب ُّ
فو َر ان ِْس ِ
َّسمِ يِّ بِ أَربَعِ ِسنني.
يخ إِصدَارِ هِ الر ْ
َقبْلَ تارِ ِ
َاعلِيَّ لِلما َدّةِ  24مِ نَ الدُّستورِ اللُّبنانيِّ ،
إنَّ املَنطُ وقَ الف ِ
ِفاع ِليَّةِ اِلوِ حدَةِ
يَقو ُد إِلى ِإفْسادِ اجلَ وْ هَ رِ الوَ طَ نِ يِّ البِ نائِ يِّ ل ِ
َاط ّيًا،
َّاخبَةِ ؛ بِ كَوْ نِ ها ،املَسؤولَ الوَ حيدَ ،دِ ميُ وقر ِ
الشعبِ يَّةِ الن ِ
َّ
خاب؛ بِ الغَ َلبَةِ
صاح َب َة احلَ قِّ في اِخْ تِ يارِ الفَائِ زِ فِ ي هَ ذا االنْتِ ِ
ِ
وَ
ناس هذهِ
ناسها .مِ ن ِجهَ ٍة أُولى ،إنَّ فيَ تَوَ ز ُِّع ِ
العَ دَدِ يَّةِ ِلتَواف ُِق ِ
يارات على أ ُُس ٍس طائِ فِ ي ٍَّة وأُخرى
ٍ
الشعبِ يَّةِ  ،بَينْ َ اختِ
الوحدةِ َّ
َساس
َ
َّوج َه الوَ طَ نِ يَّ األ
ِّت الت ُّ
ُشت ُ
ناطقِ ي ٍَّة ،ما ي َ
مَ ذْهّ بِ ي ٍَّة وثا ِلث ٍّة مَ ِ
الشعبِ يَّةِ ،
َّ
َض أَنْ يكونَ َج��وْ هَ � َر ِالْتقاءِ ه��ذهِ الوحدةِ
املُ ْف َتر َ
وصنْعِ ها
فاع ِليَّتِ ها ُ
واملحُ َ ِّف َز امل ُْستَقِ لَّ عَ ن ِسواهُ ،فِ ي تحَ ديدِ ِ
اجلماعات،
ِ
ِل��ق��رارِ ه��ا .ومِ ��ن ِج��هَ � ٍ�ة أُخْ ����رىَ ،ف���إِنَّ األف����را َد أو
�ص��ولِ على الغَ َلبَةِ ال��عَ �دَدِ َّي��ةِ ِ ،لتَواف ُِق
ني إِل��ى احلُ � ُ
الطَّ امح َ
ُسرًا لحِ َ مَ التِ هِ م
عب على انْتِ خابِ هِ مَ ،سي َِجدونَ مِ نَ ا َأل ْكثَرِ ي ْ
الش ِ
َّ
االنْتِ خابِ يَّةِ التَّناف ُِسيَّةِ هذهِ  ،أَنْ يَكونَ اعتِ مادُهُ م فِ يها عَ لى
�االت ال��غَ ��رائِ ��زِ الطَّ ائِ فِ يَّةِ واملَذْهَ بِ يَّةِ
َستَثِ ي ُر ِا ْن��فِ ��ع� َ
مَ ن ِْط ٍق ي ْ
الشعْ بِ يَّةِ ؛ مِ نْ
ناس هذهِ الوحدةِ َّ
َاطقِ يَّةِ  ،لَدى ِ
وحتَّى تِ لكَ املَن ِ
َسعَ ى إلى
أَنْ يَكُ ونَ اعتِ مادُهُ م على مَ ن ِْط ٍق وَ طَ نِ يٍّ عَ قْالنِ يٍّ  ،ي ْ
دروس ٍة مِ ن قِ بَلِ
َ
ومناهجَ عَ مَ ٍل ِعلْمِ ي ٍَّة ،مَ
ِ
وعي ٍَّة
ض ِ
ُؤى مَ وْ ُ
رح ر ً
طَ ِ
طن العالِقةِ
صاص والدِّرايةِ  ،لمِ عالجَ َ ةِ قضايا الوَ ِ
ِ
االختِ
ْ
أَهْ لِ
احلاضرِ
ِ
ّمن
شراف مآلِ ال َز ِ
ِ
واستِ
وحلِّ مشاكِ لِ ال َبلَدِ القائِ مَ ةِ ْ ،
َ
ياه ِب ال�زَّمَ � ِ�ن اآلتِ ��ي .وبِ ��ن��ا ًء على هَ ��ذاَ ،جمِ يعِ هِ َ ،ت ْف ُق ُد
في غَ ِ
صمي َم املَ ْبدَأ الدِّميو ْقر َِطيِّ
خابات النِّيابِ َّي ُة فِ ي لُبنانَ َ ،
ُ
االنْتِ
َساس
عب اللُّبنانِ يُّ  ،تَا ِليًا ،دَعائِ َم أ ٍ
الش ُ
ِوجودِ ها ،ويَخْ َس ُر َّ
ل ُ
يب رؤيةِ بَنِ يهِ
َصوِ ِ
فاعلاً لحِ ُ ْس ِن ت ْ
لِوِ حدَتِ هِ الوَ طَ نِ يَّةِ ومَ جالاً ِ
ُواج ُه مَ سارَاتهِ م الوَ طَ نِ يَّةِ مِ ن
اجلامِ عَ ةِ بِ اتجِّ اهِ َحقِ يِ قَةِ مَ ا ي ِ
متاسكِ هِ م في وَ ْجهِ هاُ ،ق��وَّ ًة وصال َب ًة
ُ
�ات ،ويزي ُد مِ ن
تحَ �دِّي� ٍ
وعَ زْمً ا.
أن املادَّة  24مِ نَ الدُّستُورِ
خالص ،تا ِليًا ،بِ ًّ
ِ
االستِ
ال ُب ًّد مِ ن ْ

َجةِ األُولى ،عَ ن هذا التَّعثُّر امل ُْستَمِ رِّ،
اللُّبنانيِّ  ،مَ ْسؤولةٌ ،بال َّدر َ
َح ِّركَةِ لِلطَّ ائِ فِ يَّةِ
َعات املِياهِ املُت َ
عب في لُبنانَ  ،في مُ ْس َت ْنق ِ
للش ِ
َّ
اغرًا ،مُ ْن ُذ
ص ِ
َناطقِ يَّةِ ؛ الَّتي مَ ا أ ْنفَكَّ َي َتلَوَّ ىَ ،
واملَذْهَ بِ ي ٍَّة وامل ِ
ُؤس
ْالل أُعْ لِنَ ِل َبلَدِ هِ  ،فِ ي ب ِ
استِ ق ٍ
أَنْ أُوُ ِح��يَ ِإ َليْهِ أَنْ َي ْفرَحَ بِ ْ
ْطوق هَ ذِ هِ
االستِ مرا َر فِ ي العَ مَ لِ بمِ َ ن ِ
أوْ حالِها .ومِ ن هُ نا ،فإ َِّن ْ
اري
ض ِّ
ُّض ِج احلَ َ
ِف لِطَ بِ يعَ ةِ التَّطَ وُّ رِ الزَّمَ نِّيِّ والن ْ
املادَّةِ  ،مُ خال ٌ
وح
ض ٍ
راح ٍة ف ََّج ٍة وَ وُ ُ
ص َ
ِف ،بِ َ
والتَّقدُّمِ املَعْ رِ فِ يِّ ؛ كَما َأ َّن ُه مُ خال ٌ
مُ َجل ِْج ٍل ،لِل َبنْد (ج) مِ ن مُ َقدِّمَ ةِ الدُّستُور ،وَ ِ َه��ي امل��ا َّد ُة الَّتي
َجزَّأ مِ ْنهُ.
تَبقى ُج ْزءًا ال َيت َ
ِف لِواقِ عِ التَّطَ وُّ رِ
ُّستُورِ  ،بمِ َ ن ِْطقِ ها امل َُخال ِ
إِنَّ املَا َّد َة  24مِ ن الد ْ
َّاشطَ ةِ
فاع ِليَّتِ ها الوَ طَ نِ يَّةِ  ،الن ِ
ماعيِّ  ،وَ بِ بُؤْ ِس ِ
احلَ ضارِ ِّي االجْ تِ ِ
ْضا،
�ض��ا وَ َأي ً
الش َبكَةِ احلَ ��اكِ ��مَ ��ةِ وَ ح �دَه��ا؛ ِه��يَ َ ،أ ْي� ً
�ص��ا ِل� ِ�ح َّ
لمِ َ� َ
ُرع ِبِ ،للُّغَ ةِ
املَسؤُ و َل ُة عَ ن هَ ذا االنتِ شارِ القَمِ يءِ واملُخْ زي وامل ِ
َان،
َشرِ ي ِ
َست ْ
َين ما بَرِ َحا ي ْ
املَذْهَ بِ يَّةِ وَ املَن ِْط ِق الطَّ ائِ فِ يٍّ  ،ال َّلذ ِ
وق هَ ذِ هِ املادَّةِ ،
ود مُ ْس َتل ٍَّة مِ ن مَ نْطُ ِ
حجةِ وُ ُج ٍ
وخف َيةً ،وبِ َّ
عَ َلنًا ِ
الت االنْتِ خابِ يَّةِ الرَّاهنِ ةِ في لُبنانَ  .إنَّ فِ ي
ياق احلمَ ِ
في ِس ِ
ؤول ،ما
وح ووَ عْ يٍّ وَ طَ نِ يٍّ مُ ْلتَزِ ٍم وَ مَ ْس ٍ
ض ٍ
هَ ذا الواقِ عِ  ،بِ كُ لِّ وُ ُ
َريب
ال يمُ ْكِ نُ أَنْ تحُ مَ َد َنتَائِ ُج ُه وعَ واقِ ُبهُ؛ ال عَ لى املَ��دى الق ِ
واستِ مْرارِ َت َقدُّمِ هِ
ْ
طن
وَ ال عَ لى املَ��دى البَعِ يدِ  ،مِ ن َحياةِ الوَ ِ
و َازْدِ هارِ هِ .
بِ نا ًء عَ لى مَ ا َسبَقَ  ،ال َحلَّ أَما َم ال ُّل ْبنَانِ ينيَ ،فِ ي هَ ذا امل ََجالِ ،
ماس فِ ي
الص نِ هائِ يٍّ لَهُ م ،مِ ن هَ ذا الاِ نْغِ ِ
عي إِلى َخ ٍ
الس ِ
وى َّ
ِس َ
َناطقِ يَّةِ ؛
َح ِّركَةِ لِلطَّ ائِ فِ يَّةِ واملَذْهَ بِ ي ٍَّة وامل ِ
َعات املِياهِ املُت َ
مُ ْس َت ْنق ِ
َاع ِليَّةِ
ياس َّيةَ ،رَكِ ي َز ًة لِلف ِ
الس ِ
املُتَوَ لِّدِ مِ نْ اعتِ مادِ ِهم الطَّ ائِ فِ َّي َة ِّ
بات األَم ُر َيقُودُهُ ُم ِإلَى مَ ا يُعانُو َنهُ،
ياسيَّةِ فِ ي َبلَدِ ِهم؛ ممِ َّ ا َ
الس ِ
ِّ
َص ُّح ٍر وَ طَ نِ ٍ ّي .وَ ِل��ذاَ ،فإِنَّ
ياسيٍّ وَ ت َ
يال ،مِ نْ بُؤْ ٍس ِس ِ
مُ ْن ُذ أَجْ ٍ
ِللُّبنَانِ ينيََ ،جمِ يعَ ال ُّل ْبنَانِ ينيَ ،أَنْ َي َتفَكَّ روا مَ ِل ّيًا ،فِ ي مَ ا َب ْينَهُ م،
ِستِ شرافِ ي ٍَّة ووَ عْ يٍّ
وعيٍّ وَ رُؤ ٍَي��ة ِعلْمِ ي ٍَّة ا ْ
ض ِ
وَ بِ كُ لِّ مَ ن ِْط ٍق مَ وْ ُ
َاض ٍج لمِ َفْهُ ومِ امل َْسؤُ و ِليَّةِ َالْوَ طَ نِ يَّةِ  ،فِ ي ما يمُ ْكِ نُ أَنْ يَفِ يدُو ُه
ن ِ
مِ ن اِعتِ مَ ادِ ِهم مَ � ْب� َد َأ «املُ��واطَ � َن��ةِ »؛ مَ فْهومً ا وقِ يمَ ًة ومَ نْهَ ًجا
ِصال ٍِح مُ قْبِ ٍل مِ نْ زَمَ ٍن
َاطهِ م عَ ْب َرهُ ،فِ ي العَ مَ لِ ل َ
وأَداةً ،الن ِْخر ِ
ياسيَّةِ البنَّاءَةِ فِ يهِ .
الس ِ
ِفاع ِليَّتِ هِ م ِّ
ُح ٍّر لِوجودِ ِهم الوَ طَ نِ يِّ  ،وَ ل ِ
َفاهيمِ ها وَ مُ عتَنِ قي
َن لمِ ِ
َساس ،بَينْ َ املُ َتب نِّ َ
عل أ ٍ
فَاملُواطَ َنةُ ،عامِ لُ فِ ٍ
ناه ِج عَ مَ لِهاِ .إنَّها تُوَ ِ ّح ُد نَظْ َرتَهُ م إِلى التَّعامُ لِ
مَ بادِ ئِ ها وَ مَ ِ
َصرُّفاتِ هِ م،
َضاياهُ؛ َفتُوَ ِّج ُه ت َ
ا ِإلي َْجابِ يِّ وَ اخلَ لاَ ِق مَ عِ الوَ طَ ِن وَ ق َ
خابات نِ يابِ ي ٍَّة ،تَكُ ونُ ،
ٍ
ِشتِ غَ الِهِ م بِ انْتِ
فِ ي مَ ا تُوَ ِّجهُ هُِ ،إ َل��ى ا ْ
َّات ُس ُبلِهَ اِ ،مَ ْسلَكِ َّيتَهُ م
ناه ِجها وَ إِيجابِ ي ِ
بِ وَ عَ يِ هِ م لِطَ بيعَ ةِ مَ ِ
َس ٍة
يحةَ ،وَ َال��واقِ َ ��ع العَ مَ لِيِّ لمِ ُمار َ
والص ِح َ
َّ
السو َّي َة
الوَ طَ نِ َّي َة َّ
ليم ِللْوَ طَ ِن.
وحهِ م إِلى بِ ن ٍَاء َس ٍ
يق طُ مُ ِ
ُحر ٍَّة لَهُ مُِ ،لتَحقِ ِ
--------------* (رئيس ندوة العمل الوطني)

قبل أيّام من فتح صناديق االقتراع ،وبينما
كانت منابر املرشحني ترشح توهينًا وتخوينًا
ب��خ��ص��وم ال��ي��وم ح��ل��ف��اء األم����س ،ب���رز خطاب
يد مدودة للخارج
وطني موزون ومدوزن على ٍ
ّ
بجناحيه العربي والغربي ،وي� ٍ�د قابضة على
زناد قوّ ة رادعة للعدوّ املتربّص بسمائنا وب ّرنا
وبحرنا..
االنتخابي،
ّ
وف��ي توقيت عابر لالستحقاق
والسيّد حسن نصرالله
ّ
قفز الرئيس نبيه ب ّري
�س��ادس عشر من
ف��وق النّتائج املنتظرة في ال� ّ
أيّار ليرسما مالمح مرحلة ما بعد االنتخابات!
كعادته ،وعلى مبدأ «اخل�لاف��ات السياسية
توجه الرئيس نبيه
ّ
ال تفسد في ال��ودّ قضيّة»
ب���ري إل���ى ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين بكلمة أكّ ����د ف��ي��ه��ا على
األه��داف واملنطلقات الوطنيّة لتحالف حركة
أم��ل وح��زب الله ،وأنّ التحالف ليس طائف ّيًا،
�ط��وائ��ف األخ����رى ،وال
وال ل�لاس��ت��ق��واء ع��ل��ى ال� ّ
حلصد أكثريّة نيابية ،بل هو مبثابة العالقة
بني ال ّروح واجلسد ليشكّ ل عنصر قوّ ة في وجه
العدو وتعزيز ثقافة احلوار بني ألوان الطيف
اللبناني السياسي والروحي.
وحيث أكّ د على حماية حقوق املودعني وعدم
أي ق��ان��ون أو خطة ال تك ّرس
السماح ب��إق��رار ّ
وال تعيد حقوقهم ،وتناول معضلة الكهرباء
مشجعً ا االستثمار على الطاقة البديلة ،قدّ م
ح�ًّل�ًّاً س��ي��اد ًّي��ا يضمن إع����ادة ب��ن��اء االقتصاد
اللّبناني على قواعد إنتاجية متينة تخرجنا
م���ن دوّ ام�����ة االق��ت��ص��اد ال��ري��ع��ي ال��ق��ائ��م على
االستدانة والهبات والقروض ،فبحرنا زاخر
ب��ث��روة ضخمة نستطيع استغاللها م��ن دون
احلاجة إلى التّسوّ ل على أبواب صندوق النّقد
وشروطه القاسية.
وض��ع «ب���ري» ق��دمً ��ا واث��ق � ًة ف��ي م��س��ار جديد
للتّعاطي مع مسألة ترسيم احلدود والبدء في
التنقيب ع��ن النفط وال��غ��از ،فأعطى الوسيط
األميركي والشركات امللتزمة عمليات التنقيب
مهلة شهر واح��د للبدء في مهامها ،وإلاّ تل ّزم
شركات أخرى!
بعد أق��لّ من ساعة أطل أمني عام حزب الله
السيد حسن نصرالله وأكمل ما بدأه الرئيس

كلمة ونُصّ

عبد الفتاح خطاب

نبيه ب��ري ،فتبنى كالمه في خصوص الثروة
البحرية وأك��د ق��درة لبنان على ف��رض معادلة
بحرية جديدة تضمن أم��ن وسالمة الشركات
الراغبة بالتنقيب ف��ي حقولنا ومتنع العدوّ
من االمعان في سرقة ث��روات فلسطني احملتلة
ولبنان في املناطق املتنازع عليها.
وردا على كلّ االتهامات التي تساق حلزب
ًّ
الله والتشكيك مبشروعه الوطني ،أعاد السيد
نصرالله التّأكيد على نهائية الكيان اللبناني
بحدوده املعروفة ،وأقفل الباب على املروجني
السياسيّة» ألنّ لبنان ال يتحمل
لفكرة «الشيعيّة ّ
طائفة قائدة وال حزبًا قائ ًدا ،وأننا محكومون
بالتوافق والشراكة..
ه��ذه امل��واق��ف ت�لاق��ي م��ا يحكى ع��ن تسوية
قادمة تعمل عليها «فرنسا» جلمع اللبنانيني
في مؤمتر يطرحون فيه هواجسهم للخروج
بصيغة جديدة ،حتت سقف اتفاق الطائف ،كما
أكد السيد نصرالله ويؤكد الرئيس بري دائمً ا.
استبق الرئيس بري والسيد نصرالله نتائج
االنتخابات البرملانية ليقينهما ب��أنّ األكثرية
ف��ي ل��ب��ن��ان م��ج��رد رق���م ال وزن ل��ه ف��ي التأثير
باملعادلة اللبنانية ،ومدّ ا يد التّعاون مع باقي
املكونات اللبنانية من موقع القوة واحلكمة
واحل����رص ع��ل��ى ه��ويّ��ة ل��ب��ن��ان وخصوصيّته
ودوره العروبي.
الوطني الكرة في ملعب باقي
ّ
وضع الثّنائي
القوى السياسية ،فاملنطقة والعالم يتغيران،
وخارطة التحالفات تتبدّ ل وفق مصالح الدول
املؤثرة ،ومن يراقب التحوالت االستراتيجية
ف��ي امل��واق��ف ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة ي���درك بأنّنا
أم��ام فرصة تاريخية لوضع خالفاتنا جانبًا،
وااللتفات إل��ى القضايا الكبرى الّتي تالمس
هموم اللّبنانيني وموقع لبنان على اخلارطة
اجلديدة!
هاجسا
ً
وإذا كانت «الشيعية السياسية»
لدى بعض اللبنانيني فال مكان لها من منظور
ال� ّث��ن��ائ��ي ال��وط��ن��ي ،وإذا ك���ان «للشيعة» قوّ ة
موجهة ضدّ
ّ
يخشى البعض منها ،فهذه القوة
«إسرائيل» ع��دوّ لبنان الوحيد ،أمّ ��ا في لبنان
فليس ثمّ ة أع���داء ،هناك خصوم سياسيون،
واالخ��ت�لاف في السياسة ال يفسد في العيش
الواحد قضيّة!

«ما �أف�ص َح القحبا َء!»

 ب����ي����روت ت���غ��� ّي���رت ه���وي���ت���ه���ا ،وتغيّرتدميوغرافيتها  ...فهل ستقف أيها البيروتي
جانباً ،ال مبالياُ ،تُشاهد نهايتها!
 نكتة سياسيّة برعاية هاشم صفي الدين :النسعى للحرب ،ويجب بناء دولة برؤية شاملة،
وأس��أل متى قلنا اننا نريد ف��رض ثقافتنا على
غيرنا؟
 «ما أفصحَ القحبا َء عندما حتاضر في العفّة»! ...جبران باسيل مِ ثاالً!
 ال��ل��ه ي��ج��ي��رن��ا م��ن ال���دُع���اة الفيسبوكينيوالواتسابيني والتويتريني ووسائل التواصل
االجتماعي أجمعني!
 رمب��ا أفهم «ال���دور امل��ق��اوم» للمُ س ّيرَات فيحترير م���زارع شبعا وفلسطني  ...ولكن حتم ًا
ال أفهم «ال���دور امل��ق��اوم» ملسيرات املوتسيكالت

االستفزازية في بيروت!
صمت
ِ
 املُصيبة ليست في ُظلم األشرار بل فياألخيار!
 اعترفت قيادات تيار املستقبل أنها أخطأتف��ي ب��ع��ض ال���ق���رارات ف��ي احمل��ط��ات السياسية
املرحلية ،مثل التعاون مع التيار الوطني احلر
وان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ع���ون وغ��ي��ره��ا .ف��ه��ل تُعيد
ق��ي��ادات ال��ت��ي��ار النظر ف��ي موقفها بخصوص
مقاطعة االنتخابات الذي يمُ كن أن تكون نتائجه
أخطر من نتائج األخطاء السابقة  ...والت ساعة
مندم!
 لقد آن األوان حقاً ،أن نتعظ ونأخذ الدروسوالعبر مم��ا ج��رى ف��ي حروبنا األهلية الداميّة
وص��راع��ات��ن��ا وأزم��ات��ن��ا احل�����ادة ،وم���ن أبرزها
أح���داث أع���وام  1840إل��ى  ،1845و 1858إلى
 ،1860و ،1958و ،1967و ،1969و ،1973و1975
إل��ى  ،1990وبعدها م��ا ج��رى ف��ي أع���وام 2005
و 2006و ... 2008ونكتفي بهذا القدر.

كل لبنان

السبت  14أيار 2022م
املوافق  13شوال 1443هـ

دائرة �صيدا  -جزين �« ..أم املعارك» :ن�سبة االقرتاع حُت ِّدد النواب!

�إبراهيم افتتح مركز �أمن عام املطربة احلدودي4:
AL-LIWAA Samedi 14/5/2022

و�سع مظلة الأمان ال�شرعية على م�ساحة الوطن
للمقاطعة ومطالب بكثافة االقرتاعُ ..ي ّ
بني دعوات «ال ُم�ستقبل» ُ

ماذا �سيختار الناخبون؟

هيثم زعيرت:
يتّجه الناخبون اجلنوبيون صباح ٍ
غد (األحد) الختيار  23نائب ًا ،مُي ّثلونهم في مجلس الن ّواب ،لوالية ُم ّدتها  4سنوات ،من بني ُ 76م ّ
رشح ًا يتوزّعون على  14الئحة.
ُ
رجح فوز كامل ُم ّ
رشحي الئحة «األمل
مل
ا
فإن
وحاصبيا)،
مرجعيون
جبيل،
بنت
النبطية،
(أقضية:
والثالثة
وصور)،
«الزهراني»
صيدا
في دائرة اجلنوب الثانية (قضاء
ّ
ّ
ُ
ُ
والوفاء» الـ ،18دون إمكانية تسجيل خرق مل ّ
رشحي اللوائح املنافسة.
فإن الواقع ُمغاير ًا كلي ًا ،على الرغم من أنّها أقل الدوائر متثي ً
ال بينها 5 ،ن ّواب ،لكن «املوزاييك» فيها ُمختلف
لكن في دائرة اجلنوب األولى (مدينة صيدا وقضاء جزين)ّ ،
لوجود قوى أخرى غير موجودة في دائرتي اجلنوب ،ذات السيطرة القوية حلركة «أمل» و«حزب الله».

اللواء إبراهيم متح ّدث ُا خالل حفل افتتاح مركز األمن العام في منطقة القصر  -الهرمل

صعب
توصف هذه الدائرة بأ ّنها ستشهد «أم املعارك» ،وما ّ
األمر هو عزوف رئيسة «كتلة املُستقبل النيابية» النائب بهية
ّ
الترشح ،التزام ًا بقرار رئيس «تيار املُستقبل»
احلريري عن
الرئيس سعد احل��ري��ري ،وتأكيدها «استمرار ع��دم املُشاركة
اقتراع ًا أو دعو ًة لالقتراع أو جتيير ًا ألصوات الناخبني إلى أي
من املُ ّ
رشحني أو اللوائح ال س ّر ًا وال علني ًة».
ف��ي ه��ذه ال��دائ��رة ت��ب�� ّدل��ت التحالفات ع ّ��م��ا ك��ان��ت عليه في
االستحقاق املاضي ،واست ِ
ُخد َم ْت كل الوسائل املشروعة وغير
املشروعة ،حتى بني أعضاء الالئحة ال��واح��دة بفعل تنافس
«الصوت التفضيلي» ،أل ّنه قد تتغ ّير األمور نتيجة صوت واحد.
ال��س��ع��ي الك��ت��س��اب األص�����وات س��� ُي���ؤ ّدي إل���ى ح��ش��د ك��ل من
املُ ّ
���رش���ح�ي�ن وال���ل���وائ���ح ل��ل��ن��اخ��ب�ين ،م���ا ي��ع��ن��ي ارت���ف���اع كثافة
التصويت ،التي ُيتو ّقع أنْ تصل إلى أكثر من  60ألف ًا من عدد
الناخبني البالغ  ،129229يتوزّعون على (مدينة صيدا 67109
بينهم ُ 3435م��غ��ت��رب�� ًا وق��ض��اء ج��زي��ن  62120بينهم 4898
ُمغترب ًا) ،ما يعني أنّ احلاصل يفوق الـ 12ألف صوت ،ل ُيشير
بذلك إلى أنّ ق ّلة من اللوائح مُيكنها تأمينه ،من خالل التحالفات
صعب األمر أمام اآلخرين!
واالتفاقات التي نسجتها ،و ُي ّ
يتنافس على املقاعد الـ( 5سنيان في مدينة صيدا ،مارونيان
في قضاء جزين وكاثوليكي في قضاء جزين) 7 ،لوائح ،تضم
ُ 29م ّ
��رش��ح�� ًا ( 12ع��ن املقعدين السنيني و 11ع��ن املقعدين
املارونيني و 6عن املقعد الكاثوليكي).

تو ّزع اللوائح

كيف تتوزّع اللوائح؟
 -1الئحة «ننتخب للتغيير»ُ ،مكتملة تضم ُ 5م ّ
رشحني:
اختار أمني عام «التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور
أسامة سعد ورئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن
للمنافسة على املقعدين السنيني في صيدا،
البزري ،التحالف ُ
أي
بعد رفضهما التحالف مع أحزاب السلطة ،على الرغم من أنّ َّ
حتالف لهما مع تلك اللوائح ،كان يضمن فوزهما باملقعدين،
لكن التزما بقناعاتهما ،وهما كانا من قياديي ثورة  17تشرين
األول/أكتوبر  ،2019والتزامهما باخلط املُقاوم في ُمواجهة
االحتالل واحلرمان والفساد ،وهو استمرار خلط والديهما
النائبني السابقني الشهيد معروف سعد واملرحوم الدكتور
نزيه البزري في الندوة البرملانية وخارجها.
هذا التحالف أراح الشارع الصيداوي ،وأكسبهما عطف ًا
ي��أم�لان ت��رج��م��ت��ه ف��ي ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع ،ب���إع���ادة لتجربة
االنتخابات البلدية في العام  ،2004التي أوصلتهما إلى بلدية
صيدا.
وحتالفا ف��ي ج��زي��ن م��ع ال��دك��ت��ور كميل األس��م��ر والدكتور
شربل مسعد (املقعدان املارونيان) والعميد املُتقاعد جميل
داغر (املقعد الكاثوليكي) ،ناسجان معهم حتالف ًا ينطلق من
التوجهات واالستقاللية والشفافية.
ذات
ّ

وتُشير االستطالعات إل��ى أ ّن��ه بإمكان ه��ذه الالئحة نيل
احلاصل وتأمني الفوز مبقعدين.
قوتنا» ،تضم ُ 3م ّ
رشحني :املُهندس نبيل
 -2الئحة «االعتدال ّ
الزعتري (أحد املقعدين السنيني في صيدا) ،النائب إبراهيم
ع��ازار (أح��د املقعدين املارونيني في قضاء جزين) وجوزيف
سكاف (املقعد الكاثوليكي في قضاء جزين).
النواب نبيه بري ،الذي
تلقى دعم ًا ُمباشر ًا من رئيس مجلس ّ
أمن فض ً
ال عن أصوات حركة «أمل» ،دعم «حزب الله» ليس فقط
َّ
في جزين ،حيث تتواجد كتلة شيعية تتم ّثل بحوالى  14ألف
ناخب ،تتركّ ز في جبل الريحان ،منحت سابق ًا النائب عازار
 6665صوت ًا من أصل  7آالف ُمقترع.
ومناصريه مبنح
وق��د أص��در «ح��زب الله» فتوة لعناصره ُ
األصوات في جزين لصالح عازار ،وفي صيدا لصالح الزعتري،
ما مُيكّ ن الالئحة من تأمني احلاصل املطلوب ،والفوز مبقعد
ماروني لصالح ع��ازار ،مع ُمحاولتها لالستفادة من الكسر
لصالح الزعتري في صيدا أو سكاف في املقعد الكاثوليكي ،ألنّ
الالئحة لم ت ّ
ُرشح مارون ّي ًا.
 -3الئحة «وحدتنا في صيدا وجزين» ،تضم ُ 4م ّ
رشحني:
رئ��ي��س «ج��م��ع��ي��ة امل��ق��اص��د اخل��ي��ري��ة اإلس�لام��ي��ة» ف��ي صيدا
كمرشح ُمستقل ،وك��ان له دور بارز
املُهندس يوسف النقيبُ ،
في قيادة املاكينة االنتخابية للنائب احلريري خالل الدورات
سابقة ،لكن لم يتمكّ ن من احلصول على دعمها لتأييده في هذا
االستحقاق.
تضم الالئحة في جزين ،املُهندس سعيد األسمر وسامي
يوسف الطويل (املقعدان املارونيان) والدكتورة غادة أيوب
أبو فاضل (املقعد الكاثوليكي) ،التي ُأعلن دعم ترشيحها من
«القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
قبل رئيس حزب
ّ
ه��ذا التحالف جعل النقيب عرضة حلملة تُ��ذكّ ��ر مبواقف
«القوات اللبنانية» ضد مدينة صيدا.
ّ
«جتمع  11آذار» رجل األعمال
يحظى النقيب بدعم رئيس
ّ
م��رع��ي أب���و م��رع��ي ،ومت��كّ ��ن م��ن ن��س��ج حت��ال��ف م��ع «اجلماعة
ّ
مرشحها الدكتور بسام
اإلسالمية» في صيدا ،بعدما انسحب
حمود ،على اعتبار أنّ دعمها ُيساهم بفوز النقيب.
تحُ����اول ال�لائ��ح��ة م��ن خ�ل�ال حت��ال��ف��ات��ه��ا ت��أم�ين احلاصل،
«القوات»
ويسعى النقيب إلى أنْ يكون لصاحله ،بينما تعمل
ّ
على أنْ يكون لصالح أبو فاضل.
 -4الئحة «مع ًا لصيدا وجزين» ،التي شكّ لها «التيار الوطني
احلر» وتضم ُ 5م ّ
رشحني :النائب زياد أسود والنائب السابق
أم��ل أب��و زي��د (امل��ق��ع��دان امل��ارون��ي��ان) والنائب الدكتور سليم
خوري (املقعد الكاثوليكي).
ما زالت تُعاني تداعيات االنتخابات السابقة التي تُسيطر
على العالقة بني أسود وأبو زيد ،وكادت أنْ تُه ّدد تشكيلها لوال
ّ
تدخل رئيس اجلمهورية ،في اليوم األخير إلقفال باب تشكيل
اللوائح ،فعقد في القصر اجلمهوري لقا ًء مع أبو زيد ،بحضور

رئيس «التيار الوطني احل��ر» النائب جبران باسيل ورئيس
بلدية جزين واحت��اد بلديات منطقة خليل حرفوشُ ،أعطيت
خالله أفضلية الترجيح بدعم أبو زيد.
جت ّلت ب��وادر ه��ذا الدعم خ�لال املهرجان االنتخابي ،الذي
شارك فيه النائب باسيل في جزين ،يوم األحد في  1أيار/مايو
 ،2022وأملح في كلمته إلى أنّ «التيار» احترم خيار اجلزّينيني،
و«ماشي مع أمل ليبقى مي ّثل األمل لهم» ،بعدما أصبح اجلميع
ُي���درك م��دى الثقل وتوتير العالقات ال��ذي أحدثته تص ّرفات
ومواقف أسود مع احللفاء قبل اخلصوم.
وكشفت مصادر ُمتابعة لـ«اللـواء» ،عن أنّ أسود سيتر ّقب
إلى فترة ما بعد ظهر يوم االقتراع ،قبل أنْ ُيعطي كلمة السر
إلى عدد من ُمؤ ّيديه  -على ق ّلتهم  -من أجل االقتراع أو عدمه،
توجه «التيار البرتقالي» ملُناصريه ،إذا ما
في ضوء ُمتابعة
ّ
كان االقتراع لصاحله أو لصالح أبو زيد ،وعندها الطلب منهم
عدم االقتراع حلرمان الالئحة من تأمني احلاصل ،وهي التي
لم تتمكّ ن من بلوغه في االنتخابات السابقة ،لوال األصوات
وم ّ
رشح
التي مكّ نتها من ذلك ،بالتحالف مع الدكتور البزري ُ
«اجلماعة اإلسالمية» في صيدا الدكتور بسام حمود.
ضمت الالئحة إليها ،رئيس «املُ ّ
نظمة اللبنانية
وفي صيدا ّ
للعدالة» الدكتور علي الشيخ عمار و«البعثي» السابق محمد
القواس.
شاكر ّ
وتُواجه الئحة «البرتقالي» خطورة نيل احلاصل ،وإذا ما
متكّ نت من ذل��ك ،ف��إنّ األق��رب إليها املقعد املاروني الثاني في
جزين.

ن�صر اهلل� :إ ّما �أن تكونوا مع َمنْ خطباء اجلمعة دعوا للم�شاركة الكثيفة باالنتخابات:
يدافع عنكم �أو مع َمنْ يت�آمر عليكم �أُمّتنا ال تن�صاع لليائ�سني وفيها اجلديرون بالقيادة

ن ّ��وه األم�ين العام حل��زب الله السيد حسن نصر الله ،باحلضور الكبير في
املهرجان االنتخابي الكبير في البقاع ،معتبر ًا أن هذا احلضور هو تعبير عن
متسك أهل البقاع باملقاومة وإخالصهم لها».
ّ
وف��ي الكلمة التي ألقاها عبر شاشة عمالقة في مهرجان انتخابي بعنوان
«نحمي ونبني» ،أقيم في بعلبك وف��ي ري��اق وف��ي مشغرة ،خاطب أه��ل البقاع
بالقول« :أنتم أهل املقاومة وزندها وقبضتها وعقلها وعيونها وقلبها وعاطفتها،
وحضوركم في هذا املهرجان هو دليل ورسالة وجواب واضح لكل املؤامرات».
وتوقف في كلمته عند اجلرمية التي ارتكبها جنود االح��ت�لال الصهاينة،
وأدت إلى استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة ،أثناء تغطيتها لالعتداءات
الصهيونية في مخيم جنني بالضفة الغربية احملتلة،
وقال« :يجب أن نتذ ّكر الذين وقفوا إلى جانب لبنان أي سوريا وإيران وهما
جزء اليوم من احلملة االنتخابية ،ويجب أن نتذكّر من وقف إلى جانب «اسرائيل»
وساندها وفي مقدمهم أميركا وبعض الدول العربية من حتت الطاولة ،ويجب أن
نتذ ّكر من كان جز ًءا من جبهة العدو ،واليوم يتحدث عن احلرية واالستقالل ..ولو
ُق ّدر ملشروع اجلماعات اإلرهابية أن ينتصر في سوريا لشكّل خط ًرا على البقاع
وعلى كل لبنان» ،مشي ًرا إلى أنّ اجليش اللبناني ُم ِنع بقرار سياسي من مواجهة
اجلماعات اإلرهابية في اجلرود».
وسأل نصر الله« :لو لم يكن هذا السالح موجو ًدا ،الذي تُطالبون بنزعه في
بعلبك الهرمل ،أين كانت زحلة والبقاع الغربي وراشيا والبقاع ّ
وكل لبنان؟»،
متوجه ًا إلى «أهلنا املسيحيني» في البقاع ،بالقول« :أسألكم ..وارجعوا إلى
ّ
ضمائركم ..ق��ي��ادات بعض األح���زاب املسيحية التي راه��ن��ت على اجلماعات
املسلحة ومنعت اجليش أن يقاتل هل فكّرت بكم ،بدمائكم ،ببيوتكم ،بأموالكم،
بأعراضكم ،بأمنكم ،بكرامتكم؟ ،أنا أقول لكم لم يفكروا بذلك.»..
وإذ ش ّدد على أنّ «الذين دعموا اجلماعات اإلرهابية كان همهم سقوط الدولة
في سوريا ومحاصرة املقاومة في لبنان» ،ق��ال« :عليكم أن حتسموا فإما أن
تكونوا مع من يدافع عنكم أو مع من يتآمر عليكم ..هل تكونوا مع اليد التي
حملت البندقية لتدافع عنكم ،أو مع من ق ّدم البندقية للجماعات املسلحة للهجوم
عليكم؟ ،وهم موجودون في الالئحة األخرى عل كل حال».
وختم« :س�لاح املقاومة لم مينع أح�� ًدا من إص�لاح الكهرباء ،وبناء السدود،
ولم يق ّرر السياسات املالية املفجعة خالل العقود املاضية .أنتم هربتم أموال
املودعني ،وسيدتكم أميركا التي ساعدت جماعتها في تهريب هذه األموال إلى
اخلارج ..أميركا هي التي متنع الكهرباء عن لبنان حتى اآلن ،ومتنع العالم من
االستثمار ،ومتنعكم أن تقبلوا أح ًدا يريد االستثمار ..أميركا هي التي سرقت
أموال املودعني وتعمل على جتويعكم .هناك معلومات من ّ
كل الدوائر عن رشاوى
مببالغ مالية وبـ  $500حلجب الصوت عن لوائحنا ..سمعنا في هذه احلمالت
الكثير من الكالم الساخر ،وشهدنا ً
أيضا حالة عجيبة من الكراهية واحلقد
والبغضاء ..سمعنا أ ّنه في  15أيار سنكسر هذا اإلصبع (أشار إلى إصبعه) ..أنا
أعرف أنّ هذا اإلصبع يغيظ أميركا والتكفيريني وأعداء لبنان».

قبالن

{ وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،أك��د املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ
خيار لدينا إال
أحمد قبالن أنّ «حماي َة لبنانَ أكب ُر مقدساتنا ،وال
َ
ِ
ِ
ومشروعه السياسي والكياني» ،معرب ًا
هويته
حمايتُه وحماي ُة
عن استغرابه من «ما قاله البطريرك الراعي بأنّ مشكلة البلد
بسالح املقاومة ،وسائ ً
ال أين املقاومة وهي تقاتل في سوريا
والعراق واليمن وغير ذلك؟! وأنّ إيران تنتهك سيادة لبنان!»...
ومتأسف ًا ألن «غبطته ال ي��رى بعني لبنان ،فهذا أق��رب لعقلية
املتصرفية من عقلية لبنان الوطن والعيش املشترك» ،ومؤكد ًا
أنّ «م��ؤس��س ِ
��ات لبنان ال��دس��ت��وري��ة ك��ان��ت محتلة ب��آل��ة احلرب
يتحول
الصهيونية فلم ُينج ْدها إال املقاومة ،وأن لبنان ك��اد
ّ
والي�� ًة تكفيري ًة ،فلم تنق ْذه إال املقاومة ،وأن املناطق املسيحية
التاريخية في سوريا والعراق استباحها التكفيري املجرم فلم
ٌ
خطف
يحررها إال املقاومة ،أما امليليشيا فهي
يدافع عنها أو
ْ
ُ
ٍ
قيادات
وقتل
ومتاريس ،وعمال ٌة،
على الهوية ،وحواجز طائفي ٌة
ُ
كنائس ومساج َد وأماكنَ شعبيةٍ  ،ولبنان بال
وطنية ،وتفجي ُر
َ
مقاومة بلد محتل،ولكان سكانُ لبنانَ اليوم يتكلمون العبرية،
ومن الواجب علينا أن نكون منصفني ،مبيزان املسيح ومحمد،
وأن نقول احلق ولو على أنفسنا».

الرفاعي

{ واستنكر مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي
اغتيال مراسلة اجلزيرة شيرين ابو عاقلة «التي كانت لثالثة
عقود الشاهدة واملو ّثقة واملتصدية أحيان ًا لكل التجاوزات
الصهيونية وال��ت��ع��دي�لات ،ف��ه��ي ش��ه��ي��دة فلسطني والقدس
والكلمة وامل��وق��ف انضمت إل��ى قافلة ش��ه��داء االغ��ت��ي��ال بدء ًا
بغسان كنفاني مرور ًا بناجي العلي وعدد من املفكرين واملثقفني
واملعتقلني واملضطهدين .إن أزمة االحتالل مع أصحاب األرض
هي ثقافية وفكرية وسياسية وتتناول كل مستويات احلياة»
مؤكد ًا أنّ «االنتخاب حق مشروع ّ
لكل مواطن .ونح ّذر من الرشى
االنتخابية ،لعن الله الراشي واملرتشي والساعي بينهما .فهذه
رشوة وشهادة زور وخيانة لله ورسوله واملؤمنني وبيع للوطن
ومستقبل األجيال» ،ورأى أن «من اقترع عصبية فهو جاهلي

�أهايل مفقودي «قارب املوت»:
�أ�صواتنا االنتخابية يف البحر

لوائح احلراك املدني

هناك  3لوائح تمُ ّثل احل��راك املدني ،لم تتمكّ ن من التوافق
همة ،وهي:
في ما بينها ما ُي ّ
صعب عليها املُ ّ
 -1الئ��ح��ة «ن��ح��ن ال��ت��غ��ي��ي��ر»ُ ،مكتملة ،ت��ض��م ُ 5م ّ
رشحني:
املُهندسة هانية الزعتري ومحمد الظريف (املقعدان السنيان
حُ
واملامي سليمان مالك
في صيدا) ،العميد جوزيف األسمر
(املقعدان املارونيان في قضاء جزين) والدكتور روبير خوري
(املقعد الكاثوليكي في قضاء جزين).
 -2الئحة «ق��ادري��ن» ،تضم ُ 4م ّ
رشحني :إسماعيل حفوضة
وأحمد العاصي (املقعدان السنيان في صيدا) ،إيلي يوسف
أبو طاس وإميليو طوني مطر (املقعدان املارونيان في قضاء
ومواطنات
جزين) ،وهي مدعومة من أمني عام «حركة ُمواطنون ُ
في دولة» الوزير السابق شربل نحاس.
 -3الئحة «صوت التغيير» ،تضم ُ 3م ّ
رشحني :رنا الطويل
ومحمد الطاهرة (املقعدان السنيان في صيدا) وجوزيف متري
(املقعد الكاثوليكي في قضاء جزين) ،وهم ناشطون ُمستقلون.
َمنْ س ُيم ّثل دائرة اجلنوب األولى في الندوة البرملانية ،هو
َمنْ سيختاره الناخبون ومينحونه أفضلية أصواتهم ،والتي
تحُ ّدد الفرص فيها ،نسبة املُشاركة في االقتراع!

دعا خطباء اجلمعة اللبنانيني إلى املشاركة الكثيفة بعملية
االقتراع يوم االستحقاق االنتخابي النيابي املقبل غد ًا األحد،
ألنّ «األمة حية ال متوت وال تنصاع لليائسني واحملبطني وفيها
الكثير من اجلديرين بالقيادة والريادة».

أكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم في
افتتاح مركز أم��ن ع��ام مطربة احل���دودي البري (منطقة
القصر  -الهرمل) ،أنّ «الوطن ميضي على طريق احلياة
رغم كل الصعوبات ،شامخا بدماء شهدائه ،عزيزا بإرث
شعبه ،مدفوعا ب��وح��دة أبنائه وب����إرادة جيشه وقواه
االمنية التي تعي مسؤولياتها وواجباتها ،ومبقاومة
شعب ال يهاب العدو بوجهيه الصهيوني والتكفيري»،
معلنا عن أ ّنه «مبجرد بدء العمل في املعبر ،نكون عمليا
اقفلنا ثمانية عشر معبرا غير ش��رع��ي ،ك��ان يضطر ان
ينتقل ع��ب��ره��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون امل��ق��ي��م��ون داخ���ل االراض���ي
السورية الى لبنان».
وق��ال اللواء ابراهيم« :نلتقي في موعد من مواعيد
حضور ال��دول��ة مبؤسساتها ،لنعلن افتتاح مركز أمن
عام مطربة احل��دودي ،الذي مبجرد بدء العمل فيه نكون
عمليا اقفلنا ثمانية عشر معبرا غير شرعي ،كان يضطر
ان ينتقل عبرها اللبنانيون املقيمون داخ��ل االراضي
السورية الى لبنان .واعدنا ربط خمس وعشرين بلدة،
يقطن فيها نحو عشرة االف نسمة ،بالوطن االم ،بعدما
كانوا يتكبدون مشقة االنتقال ويقطعون اكثر من اربعني
كيلومترا للوصول الى معبر جوسيه  -القاع  -الهرمل،
بينما االن صارت املسافة ال تتجاوز اخلمسة كيلومترات،
حيث يتم الدخول بطريقة شرعية وبتسهيالت بعيدا من
اي تعقيد».
أضاف« :هذا املعبر سيخفف على اهلنا مشقة االنتقال،
وي��وس��ع مظلة االم����ان ال��ش��رع��ي��ة ع��ل��ى م��س��اح��ة الوطن،
ِ
ويشرعن عملية التنقل من خالل معبر ح��دودي متكامل
املواصفات ،بعدما واكبت السلطات الرسمية السورية
الشقيقة قرار الدولة اللبنانية بإقامة مركز حدودي مقابل
ككل املعابر احلدودية الشرعية بني لبنان وسوريا ،هذه
الدولة الشقيقة ،التي شكلت وال تزال ،بواباتنا وممراتنا
الى عاملنا العربي الذي لنا شرف االنتماء اليه ،بعد ان كان
للبنان الدور املؤسس لكينونته كإطار جامع لنا جميعا.
وحتوالت مصيرية،
في خضم ما نشهده من أحداث جسام
ُّ
ه��ا ه��و ال��ت��اري��خ يعيد نفسه ،ف���إذا بلبنان قلعة منيعة

عظيم بالله
وإميان
شعب ال تنكسر،
شامخة ،في ظل إرادة
ٍ
ٍ
ٍ
وبلبنان أرض ًا وشعب ًا ومؤسسات».
وت��اب��ع« :عشية احتفالنا بعيد املقاومة والتحرير،
علينا ان جن��دد عهدنا وقسمنا ال��ت��زام��ا ثابتا بالقيم
وامل���ب���ادئ ال��ت��ي ن��ش��أن��ا ع��ل��ي��ه��ا ،ووالء مطلقا للوطن،
وإرادة دائمة للعطاء ،كأرز جباله ال تقوى عليه عاتيات
العواصف ،وال صروف الزمن .قرارنا احلر يتجسد من
خالل الدولة ومؤسساتها الدستورية الشرعية املعرة
عن إرادته .من خالل مرتكزات أساسية تقوم على اإلرادة
الوطنية اجلامعة ،النابعة من وعي مختلف اجلماعات
لشخصيتها الوطنية املتبلورة .من خالل عوامل التاريخ
واجلغرافيا والتراث والقيم وال��ع��ادات والتقاليد .وقد
جسد اللبنانيون عبر التاريخ إرادت��ه��م تلك م��ن خالل
سعيهم الدائم لتحرير وطنهم من االحتالل االسرائيلي
والتنظيمات االره��اب��ي��ة ،ول��م يتوانوا حلظة ع��ن تأدية
واجبهم الوطني في الدفاع عن أرض لبنان ومق َّدساته،
وصوال الى الوحدة الرائعة في احلرب على االرهاب الذي
دحر من احلدود الشرقية».
وأردف« :أم���ا ان��ت��م ي��ا أب��ن��اء ه��ذه املنطقة العزيزة،
أقول بالفم املآلن انكم حافظتم على مرتكزات االستقالل
كرستها
ووح���دة األرض وال��ش��ع��ب ،ه��ذه ال��وح��دة التي َّ
حقيقة ال��ت��اري��خ وص���دق ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ونبلها،
وأرس��ت��ه��ا إرادة ال��ل��ق��اء م��ن أج��ل ح��ي��اة مشتركة كرمية
وعزيزة ،والتي من ضمنها والتي من دونها ال استقالل
ب��ل ان��ق��س��ام وت��ش��رذم ي��ش��رع��ان ال��س��اح��ة الداخلية على
ت���دالت خ��ارج��ي��ة .إن ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،أب��ن��اء ه���ذه األرض،
جتمعهم الهوية اللبنانية ،والتاريخ العريق ،والتطلعات
املستقبلية ،والقناعة الراسخة باحلياة املشتركة ،املنبثقة
من تفاعلهم وجتاربهم الطويلة ،وإدراك��ه��م ملصاحلهم
احل��ي��وي��ة .وق���د أث��ب��ت��ت األح����داث األل��ي��م��ة ال��ت��ي عصفت
بالوطن ،م��دى متسك اللبنانيني باحلياة املشتركة من
خالل وثيقة الوفاق الوطني التي غدت جوهر الدستور
اللبناني وأكدت نهائية الوطن ووحدة االنتماء ملختلف
الشرائح املمكنة للمجتمع اللبناني».

ومن اقترع من أجل املال فهو دنيء ومن اقترع ألجل املصلحة
اخلاصة فهو أناني».

البابا

{ رأى رئيس مركز الفاروق اإلسالمي الشيخ أحمد البابا أن
االستحقاق االنتخابي القادم سيكون حدث ًا مصيري ًا للبنانيني،
وليعلم اجلميع أن هذه األمة ال تفتقر للرجال األكفاء وال يوجد
قحل في القادة الصاحلني ،مشير ًا الى أننا أمام فرصة تاريخية
إلثبات حضورنا وترسيخ وجودنا وأن نزول اجلميع من دون
استثناء لالنتخاب سيضع لألمة مستقب ً
ال الئق ًا ،ويأس البعض
او تكاسله عن هذا الواجب املهم أو عدم املباالة عند االنهزاميني
مرفوض ،فوضع الشخص املناسب باملكان املناسب من شأنه
أن يحقق للوطن فرج ًا عظيم ًا ،محذر ًا من اليأس احملبط لآلمال
يصور ان املقاطعة هو خيار األم��ة ،فهذه األم��ة تذخر
وال��ذي
ّ
باألكفاء اجلديرين وت��ول��ي األق��وي��اء األك��ف��اء االتقياء سينقل
البالد الى شاطئ األمان» .وداعي ًا الى النزول بكثافة لالنتخاب
وع���دم االن��ص��ي��اع أب���د ًا لالنهزاميني أو اليائسني احملبطني
واالثبات للجميع ان هذه األمة حية ال متوت وفيها اجلديرين
بالريادة والقيادة السياسية والذين يتمتعون بروح القيادة
العالية منهم سيحققون ترسيخ وجود األمة ،ويتولون متثيل
املواطنني على أحسن وجه».

فضل الله

{ وأك���د ال��ع�لام��ة السيد علي فضل ال��ل��ه أنّ «االنتخابات
وجدت للتعبير عن خيارات اللبنانيني وليست لزيادة الشرخ
واالنقسام بني مكونات الوطن التي ال خيار لها إال أن تعيش
وتعمل معا» ،فنحن نريد ملرحلة ما بعد االنتخابات أن تكون
مرحلة يتفرغ فيها اجلميع لبناء وط��ن ال نريده أن يضيع أو
يتداعى أو يتسول حتى يحصل على حاجاته وأدنى متطلباته
أو يستجدي ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي ل��ش��راء خبزه ف��ي مقابل
االرتهان لشروط قد تؤدي إلى ارتهان البلد لسياسات خارجية
مت��س ث��روات��ه وس��ي��ادت��ه .إن��ن��ا ن��ري��د لكل ال��ق��ي��ادات اللبنانية
سياسية كانت أم روحية أن تعي أن املخرج لعالج هواجسها
ومخاوفها التي جتعلها تنظر بريبة إل��ى الطوائف األخرى،
هو في عودة الثقة بني أطرافها ،لكن ذلك لن يحصل بالتراشق
باالتهامات والتخوين ،بل باحلوار البناء املوضوعي والهادئ
والبعيد م��ن الصخب اإلع�لام��ي وال���ذي ب��ه ت���زول الهواجس
وترتفع األوهام».

أهالي املفقودين يرفعون الصوت ..فهل َم ْن يسمع؟!
ن ّفذ أهالي مفقودي قارب املوت الذي غرق قبالة شاطئ
طرابلس قبل نحو  20يوم ًا وقفة تضامنية أم��ام سراي
ط��راب��ل��س ،حيث قطعوا الطريق أمامها ف��ي االجتاهني
وس���ط ان��ت��ش��ار أم��ن��ي ،اس��ت��ن��ك��ار ًا ل��ت��ج��اه��ل املسؤولني
قضيتهم ،وللمطالبة بكشف مصير أبنائهم الغرقى،
وانتشال جثثهم متهيد ًا لدفنهم ،بعدما كانت صدرت
منصات وسائل
يوم أمس دع��وات للتضامن معهم على
ّ
التواصل االجتماعي.
وألقى االه��ال��ي كلمات طالبوا فيها رئيس احلكومة
بالعمل على استقدام غواصة النتشال جثث اوالدهم من
قعر البحر.
األه��ال��ي ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي ص�لاة اجلمعة ف��ي جامع
«ال��ص��دي��ق» امل��واج��ه ملدخل ال��س��راي ،ق��ال��وا إنّ «القضية
حتولت إلى قضية
لم تعد قضيتنا كأهالي مفقودين ،بل
ّ

«م�شيخة العقل»:
لالقرتاع بهدوء
ص���در ع��ن امل��ك��ت��ب اإلع�لام��ي ملشيخة
املوحدين ال���دروز ي��وم أمس
عقل طائفة
ّ
بيان دع��ت فيه اللبنانيني إل��ى املشاركة
في عملية االقتراع يوم ٍ
غد األحد «بهدوء
ٍ
إساءة ألحد».
حتد أو
واحترام دون أي ٍ ّ
وج�����اء ف���ي ال���ب���ي���ان« :ع��ش��ي��ة موعد
االستحقاق االنتخابي النيابي يتم تداول
مواقف متضاربة حول موضوع املشاركة
ف���ي االق����ت����راع او ع���دم���ه���ا ،ب��ع��ض تلك
البيانات تدعو الى وضع حرم ديني على
النساء املتدينات في حال اقدامهن على
التصويت ،وازاء هذا االمر يهم مشيخة
العقل تأكيد ما أعلنته سابقا بأنه ال حرج
إطالقا على األخ��وة واألخ���وات في ذلك،
على أمل أن يتم االقتراع بهدوء واحترام
دون أي حت��د أو إس����اء ألح����د ،وبكامل
احلرية والوعي واملسؤولية».

اعت�صام لأهايل موقويف
�أحداث عربا
ن�� ّف��ذ أه��ال��ي م��وق��وف��ي ومحكومي
أح����داث ع��ب��را وش��ب��اب «م��س��ج��د بالل
بن رب��اح» مسيرة راجلة انطلقت بعد
صالة اجلمعة من امام «مسجد عائشة
ام املؤمنني» وص��وال ال��ى تقاطع ايليا
ف��ي صيدا حيث اعتصموا للمطالبة
باطالق ابنائهم والشيخ أحمد األسير.
وإذ أل���ق���ى خ���ال���د ال���ب���وب���و كلمة
املعتصمني ،استعرض فيها ما حصل
ف��ي ع��ب��را ،ولفت ال��ى ان «أس��ب��اب عدم
نصرة الشيخ احمد االسير واخوانه
ه��ي ال��ت��ذرع ب��أ ّن��ه تسلح» ،معتبرا ان
«التسلح كان ردة فعل».

مدينة مظلومة ،بعدما دخلت امل��أس��اة إل��ى ك ّ��ل بيت من
بيوتها تقريب ًا».
وسألوا« :ملاذا قاموا بإغراق القارب مبن فيه من أطفال
ونساء ورج��ال ،ول��م يساعدوهم على النجاة من الغرق
أو انتشال جثثهم من البحر ،وكيف ال يشعرون مبشاعر
أهالي املفقودين؟» ،وأضافوا« :كانوا يريدون الهرب من
بلد أصبح العيش فيه جحيم ًا ،بحث ًا عن حياة أكثر كرامة
لهم وألبنائهم في بالد أخ��رى حتترم حقوق من يقيمون
فيها».
وجهوا إليهم انتقادات
وه ّدد األهالي املسؤولني بعدما ّ
الذع��ة ب��أن «ال يج ّربوا أن يختبروا صبرنا أكثر من ذلك
وإم����رار االن��ت��خ��اب��ات النيابية على ح��س��اب قضيتنا»،
مشيرين إلى أنّ «االنتخابات ال تعنينا ال من قريب وال من
بعيد ،ألنّ أصواتنا موجودة في قاع البحر».

عرميط :م�س�ؤولية �شرعية
ولعدم الإقرتاع للم�شروع الإيراين
قال رئيس املركز االسالمي للدراسات واالع�لام القاضي الشيخ خلدون عرميط
في خطبته أمس اجلمعة :ان االنتخاب واختيار من ميثلنا في املجلس النيابي ،هي
مسؤولية كبرى أمام الله تعالى وامام الناس ،وهي شهادة يسأل عنها املواطن إما
أن تكون شهادة حق أو شهادة زور ،وفي كلتا احلالتني هي مسؤولية شرعية يحاسب
عليها اإلنسان املسلم خاصة واالنسان اللبناني بصورة عامة ،ودعا املواطنني الى
ع��دم االق��ت��راع للمشروع اإلي��ران��ي املتمثل بتحالف ح��زب الله والتيار الوطني احلر
الذي يريد لبنان ملحقا باملصالح االيرانية ،ومستنقعا لألطماع اإليرانية التي بانت
آثارها املذهبية واضحة ،في العراق وسوريا ولبنان واليمن ،وأكد القاضي عرميط
بأن االنتخابات النيابية واجب وضرورة وطنية الختيار املرشح الصادق واالمني
والوطني االصيل احملب للبنان بخياراته العربية ،والساعي باخالص لعدم السماح
للمشروع الصفوي اإليراني بالهيمنة على القرار السياسي والتشريعي في لبنان،
مؤكدا بأن املسلمني الس ّنة تاريخي ًا هم ص ّناع الوحدة الوطنية وهم حراس العقيدة،
وأصل العروبة وحماة الثغور العربية من سواحل انطاكيا وسوريا ولبنان وفلسطني.
وختم بالقول :خيارنا ك��ان وسيبقى عربيا ،وسيبقى وطنيا بامتياز متعاونا
مع األش��ق��اء العرب في ال��س��راء وال��ض��راء وخاصة دول مجلس التعاون اخلليجي،
وبأصواتكم احلرة لن يلحق لبنان باملشروع اإليراني ،والشعب اللبناني وحده من
خالل اإلقبال على االقتراع هو الذي يقرر هذه احلقيقة الوطنية.

�أرزة من لبنان ..ارتقت

باسم اجل��س��ر ..رحمك ال��ل��ه ..إب��ن طرابلس الفيحاء ،وق��اط��ن ف��ي بيروت
ّ
املفضلة.
ومقيم في باريس مدينته
احلبيبةُ ،
رواد الفكر الوطني املعاصر ،ومن مدرسة املرحوم الرئيس
كان رائ��د ًا من ّ
ف��ؤاد شهاب ،واملؤمتن على مبادئه وأف��ك��اره .رج��ل الفكر احل��ر ،ورج��ل العلم
واملعرفة ،ورجل الكلمة الصادقة ،سليل األسرة الطرابلسية العريقة ،من نسل
اّ
األجلء!
ق��ادة الفكر والعلم والدين في الفيحاء الزاهرة والغنية برجاالتها
ستذكرك بيروت ،وأنت كنت من سكانها األكارم في منطقة املصيطبة (مبناكم
في ش��ارع م��ار الياس) شاهد على تاريخكم العربي املجيد ،و»بيت بيروت»
شاهد على مجد عائلة اجلسر وتاريخها الوطني العربي الكبير!!!
ستبق ذكراك ومؤ ّلفاتك حتكي صدق ّية فكرك الوطني الصادق ..رحمك الله
وأسكنك فسيح جنانه ..وللعائلة واألصدقاء أحر التعازي ..ولهم من بعدك
الصبر والسلوان.

املهند�س ه�شام جارودي

اقت�صاد
احل ّفار وعرو�ض الأزياء وعرو�ض الغاز
السبت  14أيار 2022م
املوافق  13شوال 1443هـ

مالك حجازي

في الوقت الذي تتوجه فيه الناس لشراء أزي��اء الصيف في بداية
شهر يونيو ،تبدأ دور األزي��اء ع��روض الشتاء في بداية شهر يونيو
من كل سنة ،كذلك في شهر يونيو تقوم الشركات املستوردة للغاز في
أوروبا بفض عروض اإلستيراد من روسيا.
ماذا ستفعل أوروبا في شهر يونيو القادم في حال استمر الصراع
في أوكرانيا؟
حتتاج أوروب��ا الى  5سنوات إليجاد بديل للغاز الروسي ،بالوقت
ال��ذي و ّقعت فيه روسيا عقود تصدير غ��از مع الصني ت��وازي الكمية
املصدرة الى أوروبا.
ي��وم اخلميس  2022-05-05انطلق احل � ّف��ار  FPSOم��ن ميناء
 Sembcorp Marine Admiralty Yardفي سنغافورة متجه ًا الى
الكيان اإلسرائيلي للتنقيب في حقل كاريش املتنازع عليه مع لبنان،
بينما نحن غارقون في صراعاتنا الداخلية السخيفة التي أصبحت
تشبه معظمنا.
منذ إكتشاف النفط ولغاية يومنا هذا والواليات املتحدة األميركية
حتكم العالم بسالح النفط.
الصراع العاملي احلالي والقادم هو على الغاز ،األزم��ة األوكرانية
سببها الغاز املتدفق على أوروب��ا ،من يسيطر على الغاز يتحكّم في
أوروبا ونصف العالم.
يتكون بإنتظار انتهاء
هناك نظام عاملي إقتصادي مالي ونقدي
ّ
العملية العسكرية في أوكرانيا ،بعد ذلك سنشهد من سيسيطر على
العالم.
هناك قوى بدأت تتشكّل بعيد ًا عن الهيمنة األميركية ،الصني ،الهند،
روسيا ،إيران ،باكستان ،وقد بدأت هذه الدول بالتبادل التجاري فيما
بينهم بالعمالت احمللية بعيد ًا عن السويفت والدوالر.
تتر ّقب روسيا أن تصل مداخيلها السنوية من النفط والغاز الى
حوالي  2,320مليار دوالر ،وهذا سوف يؤثر على قيمة الدوالر واليورو،
التحسن الكبير في قيمة الروبل الروسي.
وخاص ًة قد شاهدنا
ّ
 11شركة من كبار الشركات األوروب�ي��ة فتحت اعتمادات بالروبل
الروسي.
أميركا ،فرنسا وروس�ي��ا مهتمني بالغاز اللبناني بالوقت الذي
يتبادل شعب لبنان الشتائم ،مع العلم ان إستخراج الغاز هو جزء
إستعادة عافية اإلقتصاد وثقة املجتمع الدولي باإلضافة الى اإلستغناء

عن صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية.
يحول لبنان من بلد مفعول به الى بلد فاعل
كما ان إستخراج الغاز ّ
بالشرق األوسط.
يختزن ساحل ش��رق املتوسط  256تريليون ق��دم مكعب من الغاز
الطبيعي ميتد من جمهورية مصر العربية لغاية اجلمهورية العربية
السورية مرور ًا في لبنان وجزء من فلسطني احملتلة وقبرص.
في املياه اإلقليمية املصرية ّ
مت إكتشاف  30تريليون قدم مكعب في
حقل ظهر ،مقابل فلسطني احملتلة مت إكتشاف  17تريليون وفي قبرص
حقل افروديت مت إكتشاف حوالي  10تريليون قدم مكعب ،مما يعني ان
الـ  199تريليون قدم مكعب موزعني بني لبنان وسوريا.
منذ  4سنوات كانت مصر تعاني من أزمة اقتصادية ومفاوضات
شاقة مع صندوق النقد الدولي .بعدما مت اكتشاف حقل ظهر املصري،
سارع صندوق النقد الدولي الى تقدمي  17مليار دوالر الى مصر بشروط
أقل.
تقرير شركة  Petroleum Geo-Services PGSالنرويجية من
أهم شركات استكشاف النفط بالعالم ،قامت بعملية مسح ثالثي األبعاد
للشواطئ اللبنانية ،النتيجة لبنان لديه غاز بالبر وبالبحر وحوالي
 1.8مليار برميل نفط قيمة النفط فقط بعد اإلستخراج تفوق الـ 100
مليار دوالر.
في يونيو  2022ستبدأ إسرائيل بسرقة غ��از بلدك أيها املواطن
اللبناني بالوقت الذي ستشغلك إسرائيل عبر أدواتها في صراعات
طائفية ومذهبية كي تلتهي عنها.
أي�ه��ا امل��واط��ن اللبناني ال ك�ه��رب��اء ل��دي��ك وال ث�م��ن دواء وحالتك
اإلقتصادية تقترب من اإلفالس بينما بإمكانك أن جتعل بلدك من أغنى
دول الشرق األوسط نظر ًا حلجم بلدك وعدد سكانه..
أن��ت ت�غ��رق ف��ي ال�ت�ف��اه��ات وب �ل��دك ي�ع��وم على ث ��روات ت �ق � ّدر بآالف
املليارات..
اإلهتمام الغربي ليس بريئ ًا املطلوب انهاكنا إقتصادي ًا بعد ذلك
إجبارنا وبسبب العوز على خصخصة القطاع العام..
شركة كهرباء لبنان تخسر  2مليار دوالر حالي ًا ستأتي شركة،
حت��دي��د ًا فرنسية ،تشتريها ب��دوالر ثم يتم خصخصتها عندها تبدأ
بجني املليارات..
قطاع اإلتصاالت نحن اليوم فرحني ما زلنا ندفع فاتورة اخللوي
باللبناني ،ه��ذا ليس ك��رم منهم ب��ل مطلوب ض��رب قطاع االتصاالت
خلصخصته مببلغ زهيد وكلنا يعلم ان دخل اخللوي فقط قبل األزمة

كان  2مليار دوالر سنوي ًا .إبحث عن من مينعك من إستخراج ثروتك
ومن يجعلك تشتهي املاء البارد بالصيف القادم!
أيها املواطن لقد فرحت وهللت عندما توقفت شركة توتال عن البدء
بإستخراج الغاز من بلدك كيد ًا بعهد رئيس جمهورية اليوم موجود
باق..
باق وأنت ٍ
وغد ًا ال ..بينما وطنك ٍ
حكومتك تستجدي صندوق النقد الدولي كي يقرضها  3مليارات
دوالر ..وأنت أيها املواطن تستجدي الدول والسفراء وترجوهم أن
يعطفوا علينا وتقف بالطوابير على أبواب السفارات وعند زيارة
رئيس دولة أجنبية تكتبون يافطات له إحتلونا ،إحكمونا ساعدونا
نحن من دونكم ال قيمة لنا ..وأنت لديك تريليونات ال تريد السعي
إلستخراجها..
لبنان ليس بلد مفلس صحيح ،فيه طبقة سياسية فاسدة نعم..
الفساد موجود في كل دول العالم حتى في سويسرا لكن بنسب..
أل��م يحاكم س��ارك��وزي بتهم فساد؟ أل��م يدخل أومل��رت ال��ى السجن
بسبب فساد؟ ألم يستقيل صهر اردوغان بسبب الفساد؟..
لكن الفرق بيننا وب�ين بقية الشعوب ان��ك تدافع عن الفساد ألنه
زعيمك ..لقد شاهدناك أيها املواطن كيف تلتف حول املرشح الذي ميلك
املال وسمعناك كيف تطلق عليه األلقاب :يا قائد ويا كبيرنا ويا ملك ويا
باشا ويا ريس..
أيها املواطن أنت لست مفلس ًا ولست فقير ًا ،أنت تعيش في أهم بلد
بالعالم ،أنت تعيش بقلب العالم ،لديك شمس  300يوم بالسنة رغم أن
كل حضارة أوروبا تتمنى ذلك..
ولديك مناخ معتدل وجبال حتسدك عليها دول اخلليج وتتمناها
رغم كل التطور الذي لديها..
لديك أفضل املزروعات وتربة خصبة ،لديك أنهار وينابيع ولديك
ساحل ميتد على طول الوطن ..لديك أهم مرفأ بالشرق األوسط ،جغرافي ًا
وعمقه الطبيعي ال ميكن ملرفأ غيره أن ينافسه..
لديك أدمغة وأبناء وطن ينتشرون بالعالم كله ،لديك ثروات نفطية
تقدر بآالف املليارات جتعلك من أغنى دول العالم ،لديك تاريخ عريق
وحضارة وكنت أنت األول في كل شيء بعاملك العربي.
امام الثروات التي متلكها مشكلتك اإلقتصادية ال معنى لها..
صحيح أيها املواطن انك متلك كل هذا لكن أيض ًا ينقصك أشياء..
تنقصك كرامة ،تنقصك وطنية ،تنقصك مواطنة ،تنقصك شجاعة،
تنقصك نخوة ..إذا حققت ذلك قد تصبح أحد أسعد شعوب العالم...
وإن ال ستبقى تلهث خلف فتات أسياد أنت اخترتهم أسيادك.
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اللبنانيون إلى بطولة آسيا السلوية ملنتخبات حتت الـ 16عام ًا

و�سيم �صربا:
تأهل لبنان الى نهائيات بطولة األمم اآلسيوية لتحت
لكرة السلة حتت ال��ـ 16عاما للذكور بفوزه على نظيره
السوري بفارق  16نقطة وبنتيجة ( )63-79عصر اليوم
اجلمعة.
وس���رق ل��ب��ن��ان ال��ف��وز ع��ل��ى األردن ص��اح��ب الضيافة
والعراق وتلقى خسارة واح��دة امام اي��ران ليترافقا الى
نهائيات البطولة القارية التي تقام في العاصمة القطرية
الدوحة في شهر حزيران /يونيو املقبل.
وتختتم بطولة غرب آسيا السبت بلقائني بني العراق
وايران وبني االردن وسوريا.

وجنح منتخب األرز ف��ي السيطرة على ال��ل��ق��اء منذ
ب��داي��ت��ه وح��ت��ى نهايته وت��ف� ّ�وق ال�لاع��ب��ون اللبنانيون
دف��اع � ًا وه��ج��وم� ًا وان��ه��وا ال��رب��ع األول( )16-25والربع
ال��ث��ان��ي( )28-37وال��رب��ع ال��ث��ال��ث( )38-56وظ��ه��ر فارق
امل��س��ت��وى ب�ين املنتخبني لينهي لبنان امل��ب��اراة بفوزه
وبنتيجة( )63-79بعد محاولة سوريا لتقليص الفارق
في الربع الرابع.
وكان افضل مسجل ف��ي امل��ب��اراة اللبناني ج��ان بول
الشامي ( 21نقطة) يليه جاد طبارة (.)13
يشار الى ان اربعة منتخبات مشاركة في بطولة آسيا
(ستقام في حزيران /يونيو املقبل) ستتأهل الى بطولة
العالم التي ستجري في اسبانيا متوز /يوليو املقبل.

فوزان للنا�شئني وال�شاطئية �إىل ال�سعودية

منتخب الشاطئية مع املدرب برجاوي واحلكم عبد ربه

يف احتفال اليوم العاملي للتمري�ض ..وزير ال�صحة :نعدكم بالعمل مل�صلحتكم

أحيت نقابة املمرضات واملمرضني
اليوم العاملي للتمريض في احتفال
أق��ي��م ف��ي س��ن ال��ف��ي��ل ب��رع��اي��ة رئيس
اجلمهورية ميشال عون ممث ً
ال بوزير
الصحة العامة فراس األبيض و تخ ّلله
تكرمي عدد من العاملني في املهنة الذين
مت ّيزوا في السنوات الثالث األخيرة
ف��ي أح��د ميادين التمريض األربعة:
اإلدارة التمريضية ،التدريب املستمر،
الرعاية التمريضية واألبحاث.
وق�����ال وزي�����ر ال��ص��ح��ة «ال���س���ؤال
املطروح على ال���وزارة وعلى الدولة،
ه��و كيف السبيل ل��دع��م ه��ذا القطاع
احل����ي����وي ،مل��س��اع��دت��ه ع��ل��ى البقاء
وال��ص��م��ود ،وجت��ن��ب ان��ه��ي��ار نظامنا
الصحي؟».
واشار الى «ع ّدة أمور قامت وتقوم
بها ال���وزارة :زي��ادة روات��ب العاملني
في القطاع الصحي ،العمل مع كافة
املستشفيات على ال��رب��ط ب�ين زيادة
التعريفات التي نقرها كوزارة وزيادة
ال��ب��دل ال���ذي يحصل عليه العاملون
الصحيون ،العمل على مشاريع تبادل
م��ع م��ؤس��س��ات ص��ح��ي��ة ف��ي اخل���ارج
والعمل مع جهات مانحة دولية على
ع ّدة مشاريع تسمح بإيجاد منح كاملة
لدراسة مهنة التمريض».

متوسط ًا املمرضني واملمرضات حائزي اجلوائز
األبيض
ّ
واضاف« :لكم منا وعد بأننا سنبذل
كل جهد ممكن لتحقيق ذل��ك ،لنفيكم
ج���زء ًا ي��س��ي��ر ًا م��ن تعبكم وسنستمر
ب��ال��ع��م��ل م���ع ن��ق��اب��ت��ك��م ،ونقيبتكم،
ملصلحتكم ومصلحة مهنتكم ألن فيها
مصلحة املجتمع».
من جهتها ،اكّدت نقيبة املمرضات

وامل��م��رض�ين رمي��ا س��اس�ين ق���ازان أنّ
«مهنة التمريض بقيت صامدة رغم
ك��ل التحديات وامل��ص��اع��ب واألزمات
ال��ص��ح��ي��ة واإلق��ت��ص��ادي��ة واملالية»،
من ّبه ًة من»الهجرة املتزايدة وآثارها
السلبية على حياة املرضى».
وط��ال��ب��ت ب��ـ «حت��دي��د احل��د األدنى

ألج��ور املمرضات واملمرضني مب��ا ال
ي��ق� ّ�ل ع��ن سبعة م�لاي�ين ل��ي��رة وزيادة
ب���دل ال��ن��ق��ل ب��ش��ك��ل م��ت��ح � ّرك وإج����راء
مكمل ملنافع الضمان
ت��أم�ين صحي
ّ
اإلجتماعي».
ب����دوره����ا ،ل��ف��ت��ت مم��ث��ل��ة منظمة
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان إميان

المودعون اعت�صموا �أمام ق�صر العدل:
ُ
«نحن م�ش فرق عملة» وحت ّركاتنا �سترتجم الأ�سبوع املقبل

رغم انشغال اجلميع باالنتخابات ،ولتأكيد موقفهم
سيترجم ب��دء ًا من األسبوع املقبل،
احلاسم وال��ذي
َ
حترك حتذيري للمودعني شهده قصر العدل ،بدعوة
من جمعية «صرخة امل��ودع�ين» و«حتالف متحدون»
رفض ًا للمماطلة التي تشهدها ملفات املودعني في
ال��ق��ض��اء ،وس���ط حت��ذي��رات بتصعيد امل��واج��ه��ة مع
املصارف وأصحابها والسياسيني ومن يحميهم من
القضاة ممن يعطون صك براءة للمصارف والطبقة
السياسية وميعنون في حبس ال��ودائ��ع وينسفون
جدوى حق التقاضي في ظل هذا التخلي عن دورهم
في استرداد احلقوق.
بصالبة وإصرار يقف املودعون مرة تلو األخرى،
رف��ض� ًا حمل���اوالت حكومة امل��ص��ارف والفاسدين في

املنظومة السياسية واملالية والقضائية واالعالمية
مترير مشاريع واقتراحات تهدف إل��ى قضم املزيد
يعول عليه
من أموالهم وودائعهم ،هو القضاء الذي ّ
حلماية احلقوق وإال فإن الرسالة واضحة بأن اآلتي
سيكون أشد قسوة.
وقد رفع املعتصمون الفتات انتقدوا فيها تغاضي
القضاء اللبناني عن جرمية العصر وعدم احملاسبة،
تضمنت «ع��ن��دم��ا ينتهي ال��ق��ات��ون وال��دس��ت��ور يبدأ
الطغيان» ،و«بغياب القضاء املصارف في لبنان وكالة
من غير بواب» ،و«نحنا مش فرق عملة» وغيرها..
�وج��ه رئ��ي��س جمعية ص��رخ��ة امل��ودع�ين عالء
وت� ّ
خورشيد في بداية كالمه إلى النائب العام التمييزي
القاضي غسان عويدات بأن عليه أن «يراعي مصالح

جانب من املودعني املشاركني في االعتصام (محمود يوسف)

الوطن واملواطن أما ما صدر عنه بإلغاء قرار القاضي
علي إبراهيم إبان األزمة املالية فهو من باب اإلضرار
باملودعني والهروب إلى األمام ،وبالتالي بدل أن يتم
إيجاد حلول مع وج��ود  ٢٧أو  ٢٨مليار في البنوك
ذهب القاضي عويدات بقراره مبا تبقى وساهم في
التغطية على تهريب األم��وال إلى اخل��ارج وبالتالي
وصول االحتياطي الى  ٧أو  ٨مليار اآلن ،بعد وصول
ال���دوالر إل��ى  ٣٣أل��ف ليرة وغ�لاء األدوي���ة والبنزين
وانكشاف البلد» ،وبالتالي ما ق��ام به املدعي العام
التمييزي بحسب خورشيد هو جرمية بحق كل البلد.
وحول عمل السلطة القضائية وعدم وجود حلول
وأخ��ذ دوره���ا ف��ي حماية ال��ن��اس ،فقد ن��دد خورشيد
بغياب القضاء وت��رك كبار الفاسدين دون محاسبة
رغم وج��ود دع��اوى كبرى وتهريب أم��وال ثابت ،مما
يفسح في املجال أمام املزيد من السرقات واالتفاقيات
السياسية لتقسيم مكاسبها وال��ت��ي ه��ي مستمرة
لتطال ما ميكن أن يصل من أموال للدولة.
وكشف أن��ه طالب رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي سهيل عبود وخالل لقاءات به كان آخرها منذ
يومني بالعمل على البت بقضايا املودعني ومحاسبة
قاض يستفيد
كل قاضي ال يقوم بواجباته وتنحية أي ٍ
من قروض أو تسهيالت مصرفية.
من جهته ،أك��د احملامي رام��ي ع ّليق أن أصحاب
احل��ق ل��ن ي��ت��رك��وا حقهم وه���ذا ال��ت��ح��رك ي��أت��ي قبيل
االنتخابات النيابية في  ١٥اجل��اري لتوجيه رسالة
واض��ح��ة إل��ى ال��ق��ض��اء ب��ض��رورة ال��ت��ح��رك السريع،
وأضاف أن التحرك الواسع سيكون بعد االنتخابات
وسيكون مفص ّلي ًا.
وعول ع ّليق على موقف احتاد نقابات املهن احل ّرة
ّ
نقابتي احمل��ام�ين ف��ي ب��ي��روت وطرابلس،
ال سيما
ّ
مشدد ًا على أن املوقف حاسم جلهة استرداد احلقوق
وبكل ال��ط��رق املمكنة ،وت��اب��ع أن��ه ال ميكن استمرار
الوضع بهذا الشكل قضائي ًا حيث تقف أغلب ملفات
املودعني في محاكم االستئناف والتمييز و«ليأخذ
القضاء دوره».

ش��ن��ق��ي��ط��ي إل����ى ان «ال���ع���ام���ل�ي�ن في
التمريض يشكّلون خمسني في املئة
م��ن ال��ق��وى العاملة الصحية عاملي ًا
واحلاجة مستقب ً
ال هي لتسعة ماليني
حول العالم .ولألسف في لبنان نشهد
ه��ج��رة ك��ب��ي��رة وه����ذا م��ؤش��ر خطير
يستوجب وضع استراتيجية وطنية
لإلحتواء واإلستبقاء من أه ّم بنودها
إمداد القطاع بكوادر جديدة وتشجيع
اجل���ي���ل اجل���دي���د ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار هذا
اإلختصاص وإعطاء حوافز وتأمني
بيئة عمل آمنة ومؤاتية والتنسيق مع
القطاعات الصحية األخ��رى وتقدمي
الدعم النفسي».
بعدهاّ ،
مت ت��وزي��ع اجل��وائ��ز التي
منحتها النقابة لعدد م��ن املمرضني
واملمرضات الذين مت اختيارهم لهذه
ال��س��ن��ة وه���م :ع��ن ج��ائ��زة التميز في
اإلدارة التمريضية :دان��ي��ا قاطبي،
سهى عبد امل��ل��ك ،محمد عبد القادر
ال����ك����ردي ،م��ي��ش��ل�ين ش��ل��ي��ط��ا وه����ادي
ش ّيا .وعن جائزة التم ّيز في التدريب
امل��س��ت��م��ر :روان رع����د .وع���ن جائزة
التميز في الرعاية التمريضية :طوني
ع��ب��دو وك��ام��ل��ة ش��م��ع��ة .وع���ن جائزة
عمار
التم ّيز في األبحاث التمريضيةّ :
زهر الدين.

قرار لبريم با�ستمرار
املجل�س احلايل
لـ«ال�ضمان» ب�أع�ضائه
ق���� ّرر وزي����ر ال��ع��م��ل مصطفى بيرم
استمرار املجلس احل��ال��ي للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي بأعضائه،
وأن ي��ع��ت��م��د ن���ص���اب االجتماعات
اح���ت���س���اب ال���غ���ال���ب���ي���ة امل���ط���ل���ق���ة من
املوجودين فعلي ًا ،وذلك بعد محاوالت
حثيثة لتشكيل مجلس إدارة جديد
للصندوق ،وتع ّذر ذلك إلى اآلن ،وحتى
ال ُيعطل عمل الضمان ،وق��رر ايض ًا أن
يعتمد نصاب االجتماعات احتساب
الغالبية املطلقة من املوجودين فعليا.
واش�����ار ف���ي ن���ص ال���ق���رار ال���ى انه
«ح��ي��ث أن مجلس ال����وزراء ل��م يوافق
على تصديق نتائج انتخاب أعضاء
م��ج��ل��س إدارة ال���ص���ن���دوق الوطني
للضمان االجتماعي ولم يعينّ مندوبي
ال��دول��ة ف��ي ه��ذا امل��ج��ل��س ،ول��م يوافق
على املراسيم ذات الصلة ،وحيث أن
من املستحيل استمرار مجلس اإلدارة
ف��ي ظ��ل ه��ذا النقص ف��ي ع��دد أعضائه
بحيث أص��ب��ح ت��أم�ين ن��ص��اب اجللسة
ي��ح��ت��اج إل���ى م��ع��ج��زة وال��ت��واف��ق على
القرارات يحتاج إلى أكثر من ذلك ،لذا
ومنع ًا من تعطل هذه املؤسسة ،وعم ً
ال
مببدأ استمرارية امل��رف��ق ال��ع��ام وإلى
حني تعيني مجلس إدارة جديد ،يقرر
ما يأتي :املادة األول��ى :يستمر أعضاء
مجلس اإلدارة مبمارسة أعمالهم إلى
حني صدور مراسيم تعيني بديل عنهم.
امل��ادة الثانية :يحدد نصاب جلسة
م��ج��ل��س اإلدارة وف���ق ع���دد األعضاء
ال��ع��ام��ل�ين ف��ع��ل��ي � ًا ،وت��ت��خ��ذ القرارات
بأغلبية أصوات احلاضرين.
املادة الثالثة :يعمل بهذا القرار فور
صدوره ويبلغ حيث تدعو احلاجة».

اختتم منتخب ل��ب��ن��ان دون  15ع��ام��ا م��ع��س��ك��ره في
العاصمة األرمينية يريفان ب��ف��وزه على فريق إف سي
بيونيك األرم��ي��ن��ي بنتيجة  ،0-3ع��ل��ى ملعب أرمافير
الدولي.
وسجل رال��ف خ��وري الثالثية «هاتريك» فجاء الهدف
األول بعد متريرة من عمر خالد ( ،)18والثاني بعد متريرة
من جوزيف هزمي ( ،)25والثالث بعد كرة من وائل سليم
(.)32
بدوره اختتم منتخب دون  14عاما معسكره في يريفان
بفوزه على ساردارابات أرمافير األرميني (.)1-3

 وسجل أه����داف ل��ب��ن��ان م��ك��رم اجل����ردي ( 20و،)68
وميشال صافي ( ،)50بينما أحرز هدف الفريق األرميني
الالعب أرتيوم أرشكيان (.)31
هذا ووصلت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم الشاطئية،
إلى مدينة جيزان السعودية ،خلوض بطولة غرب آسيا.
ويقود املنتخب امل��درب خالد ب��رج��اوي ،ويضم نخبة
من جنوم اللعبة ،على غرار حسن القاضي ومحمد حيدر
ومحمد شكر ومحمد مطر ومحمود مطر ومحمد احلركة.
كما سافر م��ع البعثة ،احلكم ال��دول��ي حسن عبد ربه
للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.

ت�أجيل �ألعاب اخلليج حداد ًا على خليفة

اعلنت اللجنة املنظمة العليا لدورة األلعاب اخلليجية
الثالثة ،والتي تستضيفها الكويت برعاية أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،وتستمر حتى  31اجل��اري ،تأجيل
ان��ط�لاق املنافسات إلى االث��ن�ين املقبل اجل���اري بسبب
احلداد على رحيل رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وكان عهد الشيخ خليفة ،شهد طفرة رياضية مبتكرة
بأعلى معايير الفخامة والتنظيم واألم���ن والسالمة،
إذ متيزت اإلم���ارات خ�لال السنوات املاضية مبنشآتها
الرياضية ذات التصاميم العاملية ،والتي تع ّد من أبرز

عوامل اجلذب السياحي للدولة ،ومثلت قوة اقتصادية
كبيرة.
وجنحت اإلمارات خالل األعوام األخيرة في استضافة
العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى جاء على رأسها،
مونديال األن��دي��ة أع���وام  2009و 2010و 2017و2018
و ،2021وكأس العالم للشباب  ،2013وكأس آسيا ،2019
وبطولة العالم للغولف  ،2020وبطولة آسيا للمالكمة
 ،2021الى تنظيم النسخة السنوية من كأس دبي العاملي،
وال��ع��دي��د م��ن األح����داث ال��ري��اض��ي��ة ال��ك��ب��رى أي��ض � ًا التي
نظمتها االمارات بنجاح.

ميالن لتتويج مبكر وليفربول نحو الرباعية
يستقبل ميالن على ملعبه «سان سيرو» أتاالنتا
األح����د ،وه���و يعلم مت���ام ال��ع��ل��م أن ال��ظ��ف��ر بالنقاط
الثالث لهذه املباراة ضمن منافسات املرحلة الـ37
من الدوري اإليطالي لكرة القدم ،قد تضمن له خطف
ال��ل��ق��ب م��ن ح��ام��ل��ه وم���ط���ارده امل��ب��اش��ر إن��ت��ر ،بحال
خسارة األخير أمام كالياري في اليوم نفسه.
املتصدر حالي ًا مع  80نقطة إلى
ويحتاج ميالن
ّ
 4نقاط من آخر مباراتني له هذا املوسم ،ويقف على
شفا إح���راز أول لقب ل��ه ف��ي ال���دوري اإليطالي منذ
ال��ع��ام  ،2011كما أن��ه يمُ كن أن ُي��ت� ّ�وج بعد أسبوع
أمام ساسوولو ،أحد الفرق الستة
التي ما زالت تتنافس على
ت��ف��ادي ال��ه��ب��وط إلى
الدرجة الثانية.
وسيعزز ميالن
ب����ق����ي����ادة م���درب���ه
س�����ت�����ي�����ف�����ان�����و
ب���ي���ول���ي تقدمه
ب����ف����ارق نقطتني
ع��ل��ى إن���ت���ر حامل
ال��ل��ق��ب إل���ى  5نقاط
إذا م�����ا ت���غ��� ّل���ب على

أتاالنتا ،سيضطر إنتر بعد ذلك للفوز في كالياري
لضمان فرصة أخيرة نهاية األسبوع املقبل في آخر
مراحل الدوري.
وفي انكلترا ،يحاول ليفربول التشبث بآماله في
إحراز رباعية تاريخية وذلك عندما يواجه تشلسي
ملعب «وميبلي» في لندن
ال���س���ب���ت على
ف��ي امل���ب���اراة النهائية
ملسابقة الكأس.
وأح��������رز ليفربول
لقب كأس الرابطة على
حساب تشلسي بالذات
 10-11بركالت الترجيح
ف������ي ش����ب����اط/ف����ب����راي����ر
امل����اض����ي ،وب���ل���غ نهائي
دوري أب���ط���ال أوروب�����ا
ح���ي���ث س���ي���واج���ه ري����ال
م��دري��د االسباني ف��ي 28
احل����اري ،وي��ح��ت��ل املركز
الثاني في ال��دوري بفارق
 3نقاط عن مانشستر سيتي
املتصدر حامل اللقب قبل
مرحلتني من نهاية املوسم.
ولم يسبق ألي فريق انكليزي
أن اقترب من حتقيق هذه الرباعية،
غير أن الريدز يدرك أن خيط ًا رفيع ًا
ما زال يربطه بالفوز بالبرمييرليغ ،اذ
لم يعد سيتي الفائز على ولفرهامبتون
 1-5يحتاج سوى ألرب��ع نقاط من مباراتيه
االخيرتني أم��ام وس��ت ه��ام (االح���د) وأستون
فيال لالحتفاظ بلقبه.

�صالح مر�شح للأف�ضل

محمد صالح

كشفت راب��ط��ة ال����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي املمتاز
ل���ك���رة ال���ق���دم أس���م���اء ال�ل�اع���ب�ي�ن املرشحني
جل���ائ���زة أف��ض��ل الع���ب ف���ي امل���وس���م اجل���اري
.2022/2021
وشهدت القائمة تواجد النجم املصري
محمد صالح ،العب ليفربول ،والبلجيكي
كيفن دي ب��روي��ن جن��م مانشستر سيتي،
وهيونغ مني سون العب توتنهام ،في حني
غ��اب امل��ه��اج��م السنغالي س��ادي��و ماني،
وك��ري��س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو جن��م مانشستر
يونايتد عن قائمة املرشحني.

كل لبنان

السبت  14أيار 2022م
املوافق  13شوال 1443هـ

تكرمي ًا لـ �أبو عاقلة ..منحة ماج�ستري
بالإعالم من الأمريكية لن�ساء فل�سطينيات

AL-LIWAA Samedi 14/5/2022

يف عرمون ..م�ستودع
د ّراجات �آلية م�سروقة!

قضائيات

أعلنت املديريـ ّة العامّ ة لقـوى األمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـالقـات العـامّ ـة
ف��ي ب�لاغ أص��درت��ه أن��ه «ف��ي إط���ار املتابعة اليومية ال��ت��ي ت��ق��وم بها شعبة
املعلومات للح ّد من عمليات سرقة ال��دّراج��ات اآللية ،التي كثُرت في اآلونة
األخيرة في العديد من املناطق ضمن محافظة جبل لبنان ،توافرت معلومات
مستودع
ٍ
للشعبة حول وجود دراج��ات آليّة يُشتبه بأنّها مسروقة في داخل
ّ
املختصة في
ّ
في عرمون .بنتيجة املتابعة امليدانية التي أجرتها القطعات
الشعبة ،متكّ نت من حتديد مكان املستودع املذكور ،ومن خالل االستقصاءات
ّ
مت حتديد هويّة شاغله ،ويدعى( :ع .م .مواليد عام ،1981
والتحريّات املكثّفة ّ
متوار عن األنظار .بتاريخ  ،2022/4/14دهمت إحدى
ٍ
لبناني اجلنسيّة)،
الشعبة املستودع .وبتفتيشه ،ضبطت في داخله  /9/درّاجات آليّة
دوريّات ّ
أيضا ،إضاف ًة إلى ضبط قطع دراجات (فيش
مسروقة ،وهيكل دراجة مسروقة ً
وفيبرات ،)...وإيصاالت بيع دراجات آليّة «ك َِسر» ،ورخص سير آليات ،وختم
مت
باسم «ب��ؤرة حجز» .أج��ري املقتضى القانوني بشأن ال��دّراج��ات اآللية ،و ّ
تعميم بالغ بحث وحت ٍّر بحق املشتبه فيه ،بنا ًء على إشارة القضاء املختص،
وال يزال العمل جاري ًا لتوقيفه.
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«التقدمي الإ�شرتكي»:
املطبوعات مل تربئ ح�سن مقلد

أعلنت مفوضية اإلعالم في احلزب التقدمي االشتراكي في بيان انه «منعا
حملاولة بعض املستغلني االستثمار االنتخابي في قرار محكمة املطبوعات في
قضية ادعاء رئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط على حسن مقلد،
فإننا نشير إلى أن القرار الذي أبطل التعقبات عن مقلد لعدم وجود قدح وذم
في كالمه ،لم يبرئه من جرم نشر خبر كاذب ،إذ إن القرار يشير الى أن احملكمة
لم تبحث هذا األمر ألنها تقيدت بادعاء النيابة العامة في جبل لبنان بجرم
الذم والقدح وأغفلت االدعاء بجرم نشر أضاليل وأخبار كاذبة .كما أن احملكمة
لم تبحث في ما نشره حسن مقلد على حسابه اخلاص ألنها اعتبرت أن األمر
يخرج عن صالحية محكمة املطبوعات ويقع حتت أحكام قانون العقوبات.
وعليه فإن إبطال التعقبات عن مقلد بجرم ال��ذم والقدح وال��ذي استند إلى
إفادته التي أكد فيها أنه لم يسم وليد جنبالط في موضوع حتويل األموال ،ال
يعني أن مقلد بريئا من جرم نشر األضاليل ،وإن احلزب سيتابع هذه القضية
وسيتقدم بطلب نقض ال��ق��رار أم��ام محكمة التمييز ،كما سيتقدم بدعوى
مباشرة أمام القضاء اجلزائي بجرم نشر أكاذيب».

توقيف متورطني مبحاولة قتل وجتارة املخدرات وال�سلب وال�سرقة
اجلامعة األميركية في بيروت تخلد اسم شيرين أبو عاقلة مبنحة

تكرميً ا لذكرى «األيقونة» الصحافية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،ال��ش��ه��ي��دة ش��ي��ري��ن أبو
ع��اق��ل��ه ،أع��ل��ن م��ج��ل��س أم��ن��اء اجلامعة
األميركية في بيروت ،بالشراكة الكاملة
مع مؤسسة يافا ،عن إنشاء منحة باسم
شيرين أبو عاقله التذكارية.
وأعلن مكتب رئيس اجلامعة األميركية
في بيروت ( )AUBبيان ،إن « اغتيال
الصحافية الفلسطينية الالمعة شيرين
أب���و ع��اق��ل��ة ف��ي احل����ادي ع��ش��ر م��ن هذا
الشهر ،هو أكثر من حرمان للعالم من
صحافية شجاعة ومصمّ مة ومُ خضرمة

م��ن أع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات .إن��ه ح��رم��ان من
بطلة لفلسطني ال تتراجع ،ورمز لألمل،
وصوت ملن ال صوت لهم ،ومُ لهمة للنساء
الشجاعات في كل مكان .إن مجلس أمناء
اجلامعة األميركية في بيروت وإدارتها
ي��ؤم��ن��ان ب��األه��م��ي��ة ال��قُ��ص��وى للحفاظ
على مثال شيرين أبو عاقلة رمز ًا خالد ًا
لألمل ،للفلسطينيني وللنساء.
وأض����اف ال��ب��ي��ان «ه���ذه ال��ه��ب��ة سوف
مت����وّ ل م��ن��ح�� ًا دراس���ي���ة ك��ام��ل��ة للنساء
م���ن ف��ل��س��ط�ين ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى شهادة
املاجستير في الدراسات اإلعالمية من

اجل��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ب��ي��روت ،وهي
اجل��ام��ع��ة األق���دم واألع����رق ف��ي املنطقة،
على أن يُنظر فور ًا في طلبات املُنح».
وخ���ت���م ال���ب���ي���ان« :إن م��ؤس��س��ة يافا
واجلامعة األميركية في بيروت تؤمنان
أن أفضل طريقة إلح��ي��اء ذك��رى شيرين
أب���و ع��اق��ل��ة واالح��ت��ف��ال بحياتها كرمز
راسخ لألمل والسالم ،هي في خلق فرص
لآلخرين ملتابعة طريقها في مسارهم،
ليشهدوا على احلقيقة وليحافظوا على
األم��ل ح ّياً ،لهذا اجليل واألج��ي��ال التي
ستليه».

اعلنت قيادة اجليش ـ مديرية التوجيه ،في بيان
أص��درت��ه أن «ق��وة م��ن اجليش أوق��ف��ت ف��ي منطقة
احلازمية ق��رب أح��د امل��ص��ارف ،املواطن نَْي (ع.ش)
و(ح.ز) ،إلقدامهما باالعتداء على أحد املواطنني
وإط�لاق النار من سالح حربي بغية سلبه .بوشر
التحقيق مع املوقوف نَْي بإشراف القضاء املختص».
من جهتها ،أعلنت املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي  -شعبة العالقات العامة في بالغ أصدرته
انه «بتاريخ  ،2022-5-5أوقفت عناصر حاجز ضهر
البيدر في وحدة الدرك اإلقليمي ،شخصني على منت
آلية «فان تويوتا» أنقاض ،وذلك لالشتباه فيهما،
وهما( :م .ج .مواليد عام  ،1992لبناني)،وشقيقه:
(م .ج .مواليد عام  .)2002ومن خالل املتابعة ،تبني
أنهما مطلوبان للقضاء ،مبوجب بالغ بحث وحتر
بجرم محاولة قتل وتهجم وإطالق نار.
كذلك ،أوقفت عناصر احلاجز املذكور ،بتاريخ
 ،2022-5-13املواطن( :ح .د مواليد عام /1997
لبناني) مستخدما هوية شقيقه( :ح .د .مواليد
عام  ،)1994وضبطت في داخ��ل مالبسه كمية من
حشيشة الكيف ،وتبني أنه مطلوب للقضاء مبوجب
مذكرة توقيف وم��ذك��رة إلقاء قبض بجرم جتارة
م��خ��درات .سلموا جميعا ،م��ع املضبوطات ،إلى

مخفر ضهر البيدر إلجراء املقتضى القانوني ،بناء
على إشارة القضاء املختص».
وف��ي ب�لاغ ث���ان ،اعلنت امل��دي��ري��ة أن��ه «ب��ع��د أن
أق���دم مجهولون على س��رق��ة مبلغ م��ال��ي يقارب
 /93,300,000/ل .ل .بالكسر واخللع ،من داخل
خزنة في أحد محالت الترفيه في محلة احلمراء
 ب��ي��روت .على األث��ر ،وبنتيجة االستقصاءاتوالتحريات املكثفة التي قامت بها عناصر فصيلة
رأس ب��ي��روت ف��ي وح���دة ش��رط��ة ب��ي��روت ،لكشف
هوية الفاعلني ،متكنت  -في خالل ساعتني  -من

حتديد هوية السارقني القاصرين ،وتوقيفهما
أحدهما ك��ان عامل تنظيفات في احمل��ل -وهمامن التابعية السورية( :س .أ .مواليد عام ،)2006
و(ع .أ .مواليد ع��ام  .)2006بالتحقيق معهما،
اعترفا مبا نسب إليهما ،وأنهما نفذا معا عملية
السرقة من خالل الكسر واخللع .مت ضبط مبلغ
ّ
 /300/دوالر أميركي ،و  /1000000/ل.ل .من
األموال املسروقة ،والعمل مستمر الستعادة كامل
املبلغ ،وال يزال التحقيق جاريا بإشراف القضاء
املختص.

أ�حكام «للع�سكرية» بحق «متعامالت»!

اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا اجلنائية برئاسة العميد علي احلاج سلسلة
أحكام بصورة غيابية في حق كل من( :سميرة.ع)( ،روال.ع)( ،تريز.إ)( ،نهى.ع)( ،ه�لا.ع)( ،سميرة.ط)
و(ن����وال.ع) (،جميعهن لبنانيات) إلقدامهن على التعامل مع العدو اإلسرائيلي واإلستحصال على
اجلنسية اإلسرائيلية ودخول بالد العدو من دون إذن مشروع.
وقضت األحكام بإنزال عقوبة األشغال الشاقة في حق كل واحدة منهن مدة  15سنة ،وغرامة مبليون
ليرة لبنانية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهن ،سند ًا الى املواد  49و  63و  278و 285
و 205من قانون العقوبات.
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انتخابات م�صريية غد ًا
(تتمة املنشور ص)1

وعشية «الصمت االخير» لليوم الكبير واخلطير ،صبت راجمات املواقف
ال��ن��اري��ة ،وح��ت��ى ال��ع��دائ��ي��ة ،ك��ل حمولتها ،مستخدمة اإلع�ل�ام التقليدي والرقمي
و«اجليوش االلكترونية» في حرب كسب الرهان ،ب��دء ًا من االثنني املقبل ،حيث تقرر
جملة من اخلطوات املصيرية ،بانتشال البلد من ورطته ،أو الغرق أكثر وأكثر في بحر
اخلالفات واالنقسامات واالنهيارات.
وبدت االنتخابات خيارات بني االنتماء العربي ،واالنخراط في املشروع اإليراني،
واالتهامات في ما خص إسرائيل ودورها في مرحلة التفاوض والتنقيب عن النفط أو
تصفية احلسابات ،على الساحة اللبنانية.
ورأت مصادر سياسية ان لبنان سيمر مبرحلة انتقالية فاصلة بني االنتخابات
النيابية واالنتخابات الرئاسية ،وصفتها باملرحلة شديدة احلساسية واخلطورة،
وتتطلب التعاطي معها مبسؤولية كبيرة وعدم تهور ،لكي ال تؤدي الى انزالق البلد
الى وضع متوتر وفوضوي ،في ظل تردي األوضاع املالية واالقتصادية واملعيشية.
وقالت ان توظيف نتائج االنتخابات النيابية في غير االجتاه الوطني الصحيح،
مهما كانت هذه النتائج ،ومحاولة ال��زج بلبنان ،بالصراعات واملصالح االقليمية
والدولية ،ستكون له تداعيات ونتائج خطيرة يصعب التكهن مبا ستؤول اليه.
واشارت املصادر الى نصائح دولية اسديت من اكثر من جهة،تشدد على تخفيف
حدة اخلطاب السياسي وحمالت التراشق باالتهامات ،وان كانت املناسبة لتحفيز
الناس وحثهم على االنتخاب ،لهذه اجلهة او تلك ،اال ان��ه ال بد مع انتهاء اجراء
االنتخابات ،املبادرة فورا من كل االطراف املعنيني بالعملية السياسية ،الى االحتكام
لنتائج االنتخابات ،واالنخراط فيها ،استنادا للدستور والقوانني ،محذرة من جنوح
البعض ،ملمارسة االس��ت��ق��واء م��ن حملة ال��س�لاح غير الشرعي ،او اص��ح��اب النفوذ
السلطوي من اي تصرفات اوممارسات ،خارج اللعبة السياسية ،من شأنها ان تدفع
لبنان الى مزيد من التدهور والفوضى ،والتي لن تكون في صالح احد.
واش��ارت املصادر إل��ى ان اجلهات الدولية نفسها،شددت على ض��رورة تسريع
تشكيل حكومة جديدة ،وجتنب هدر الوقت سدى بالتعطيل القسري حتقيقا ملكاسب
سياسية ضيقة وتسريع اخلطى الجراء االنتخابات الرئاسية مبوعدها الدستوري،
تفاديا لتفاقم االنقسام الداخلي وحدوث فراغ رئاسي ،يزيد من حالة التوتر السياسي
والشلل في باقي مؤسسات الدولة ،وح��ذرت بأن اي عرقلة او تعطيل متعمد كالذي
حصل سابقا ،سيؤدي حتما ال��ى تفاقم االوض���اع املالية واالقتصادية واملعيشية
الصعبة ،ويعطل اجلهود املبذولة مع املؤسسات الدولية والدول الصديقة ،ملساعدة
لبنان واخراجه من محنته وازماته.
و أوضحت أوساط مراقبة لـ«اللواء» ان اخلطاب االنتخابي املرتفع السقف الذي
عبر عنه بعض املرشحني والسيما مرشحو األحزاب يعطي انطباعا أن الهواجس من
نتائج مخيبة في االنتخابات قائمة وأشارت إلى أن هؤالء ينفضون اياديهم من وصول
األوض��اع إلى ما وصلت إليه ويكيلون االتهامات بحق بعضهم الذين اشتركوا من
مواقعهم  ،وتقاسموا احلصص.
ولفتت إلى أنه في املعركة االنتخابية قد يتاح هذا الكالم لشد العصب  ،معربة عن
اعتقادها ان البعض التزم بقواعد التخاطب الهادىء.
وأك��دت أن الساعات الفاصلة عن موعد االنتخابات ستشهد حتركات املاكينات
االنتخابية واتصاالت احملازبني للمقترعني وإن ذلك سيستمر حتى يوم األحد السيما
أن األجواء ال تتحدث عن حماسة لألنتخاب.
وفي املقابل ،رأت أن القوى التغييرية جتري تقييمها ويبدو أن البعض قد أمن
احلواصل .وأفادت أن الكل ينظر إلى هذه االنتخابات بأعتبارها محطة أساسية لرسم
استحقاقات كبرى وفرض التوازنات داخل مجلس النواب.
على صعيد آخر ،علم أن اجتماع مجلس الوزراء األخير يتناول امللفات العالقة
ونتائج االنتخابات على ان مترير بعض هذه امللفات ينتظر جس نبض ما بعد نهار
األحد.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أنه من غير الواضح أن بعض التعيينات
سيمر.
وكانت «اللواء» سألت وزير اخلارجية واملغتربني عبدالله بوحبيب عن حزنه على
عدم مترير التشكيالت الديبلوماسية ،حيث قال« :كنت امتنى ان متر وهي لن متر».
فلبنان ،يتحضر ليوم االستحقاق االنتخابي الكبير غدا .وسط صمت انتخابي ،بدأ
منذ الساعة صفر من اليوم .ويستمر حتى اقفال صناديق االقتراع مساء غد .بعد يوم
انتخابي أمس األول متثل متثل باقتراع املوظفني الذين سيشرفون على وقائع العملية
االنتخابية .والتي علق عليها وزير الداخلية والبلدياتبسام مولوي ،في تصريح على
مواقع التواصل اإلجتماعي ،مشيرا إلى أن نسبة االقتراع كانت « %84وهي دليل
على رغبة املواطنني مبمارسة حقهم وواجبهم باالقتراع» ،شاكرا « للموظفني جميع ًا
على هذه النتيجة».
وأم��س ،وقبل ب��دء فترة الصمت االنتخابي عند منتصف الليل .حفل باملواقف
واللقاءات االنتخابية .من أجل شد العصب وتعبئة وحشد املؤيدين .لكن السؤال
يبقى هل ستسهم ه��ذه االنتخابات في حلحلة األوض���اع السياسية واالقتصادية
واملالية واالجتماعية .في وقت تشير فيه املعلومات إلى انّ حالة اجلمود في املنطقة
ُم ّ
رشحة لإلستمرار .والوضع في لبنان كما في باقي الساحات اإلقليمية سيشهد
ستاتيكو بإنتظار تبلور املعطيات في األشهر املقبلة .وبناء عليه ،سيم ّر إستحقاق
اإلنتخابات من دون أن تتّضح معالم املرحلة التي ستليه والتي ستكون مفتوحة على
ّ
كل اإلحتماالت.
بشكل عام بدأ السباق االنتخابي في الوصول الى نهاية شوطه األخير ،حيث الكل
يراهن على نسبة االقبال وهل تكون اكثر من انتخابات  2018التي كانت أقل من 50
باملئة أو أقل .علما أن عدد الناخبني اللبنانيني يبلغ  3.967.507ناخبني مقارنة مع
 3.746.483ناخب ًا في عام  2018أي بزيادة  221.024ناخب ًا.
ويبلغ عدد الناخبني املسيحيني  1.361.546ناخب ًا ،وعدد املسلمني 2.584.993
ناخب ًا.
وفي اعنف مواجهة كالمية بني رئيس
ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل���ر وج��ب��ران باسيل
ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
األول ال��ث��ان��ي ب��أن حزبه
جعجع ،ات��ه��م ّ
ال ي��زال ضمن امل��ش��روع اإلسرائيلي في
إعــــــــــــالن
يصوت ملرشحيه،
املنطقة ،معتبرا ان من
ّ
ألمانة السجل العقاري بالكورة
يصوت إلسرائيل وداعش.
طلب يعقوب ميشال ف��ي��اض سند فهو
ّ
بدل ضائع للعقار  1972كفرحزير.
وات���ه���م ج��ع��ج��ع ح���زب ال��ل��ه والتيار
للمعترض  15يوم ًا للمراجعة
الوطني احل��ر بأنهما يعمالن لتخريب
أمني السجل العقاري البلد .موضحا ان التيار احلر لم يكن لديه

إعالنات رسمية

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

مشروع جدي لبناء الدولة.
واستدرك :باسيل ،نصاب وكذاب.
وكان املثير لالهتمام ،ما قاله له باسيل جتاه السالم مع اسرائيل» :أحب ان نتوصل
إلى سالم مع إسرائيل وحزب الله ال يؤيدني في هذا املوضوع ،فيجب ان نتوصل إلى
السالم ،ولكن السالم لديه شروطه ،مشيرا إلى انه هناك ح ًال في سوريا ،وعلى لبنان
ان يستفيد منه ،ويساهم باالعمار» .أم االتفاق النووي فسينعكس أج��واء إيجابية
على لبنان.
ولم ِ
يخف باسيل عدم االتفاق مع الرئيس نبيه ب ّري ،معلن ًا :نحمله مسؤولية كبيرة
لكل ما حصل مع العهد.
تنتهي مساء ٍ
غد االحد معارك االنتخابات النيابية ،بإقتراع الناخبني للوائح في كل
الدوائر االنتخابية داخل االراضي اللبنانية ،بعد انتهاء مراحل إنتخابات املغتربني
واملوظفني ،لتنتهي حقبة من السجاالت االنتخابية النارية ويبدأ كالم اجلد مع فرز
االصوات وظهور النتائج بعد يوم او يومني أو ثالثة ،والله اعلم ،حسب همة ونشاط
اقالم الفرز وتالفي العوائق التقنية وغير التقنية .على امل ان يتم فور تسلم املجلس
اجلديد مهامه تسريع عمليات انتخاب رئيس للمجلس ونائب رئيس وهيئة املكتب،
ومن ثم تكليف رئيس جديد للحكومة وتشكيل احلكومة ،للتصدي للمهمات الكثيرة
امللقاة على عاتق املجلس واحلكومة ع ّلهما ُيخففان من جحيم االزمات التي مير بها
اللبنانيون.
ولكن دخل لبنان امس مرحلة حداد رسمي لثالثة ايام و ُنكّست االعالم حداد ًا على
فقيد العرب رئيس دولة االمارات العربية املتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي
توفاه الله امس .ونعاه رؤساء اجلمهورية واملجلس النيابي واحلكومة وعدد كبيرمن
الوزراء والنواب والسياسيني ورجال الدين والشخصيات.
ورأس وزي��ر الداخلية والبلديات وس��ام مولوي ام��س ،اجتماع ًا أمنيا ،حضره
ضباط من االجهزة االمنية والعسكرية ،لتنسيق اخلطوات العملية على االرض خالل
فترة االنتخابات النيابية.
وقال مولوي بعد االجتماع :تدارسنا في مواضيع الترتيبات االمنية واللوجستية
واالدارية الدارة العملية االنتخابية االحد املقبل ،وعهدنا ملف الكهرباء الى جهاز أمن
الدولة الذي وضع خطة كاملة للتعاطي مع اصحاب مولدات الكهرباء واالماكن التي
فيها مولدات ،مثل البلديات واملراكز الدينية .ونحن زودنا كل مراكز واقالم االقتراع
باللمبات الالزمة واستطعنا الربط مع فريق تقني متواجد على نحو دائ��م .كما مت
جتهيز وتهيئة الالزم مع مراكز القيد لتوفير الكهرباء طيلة الوقت .وكما وعدنا ان
تتوافر الكهرباء في ساعات معينة خالل النهار تسهيال القتراع ذوي االحتياجات
اخلاصة من خالل إستعمال املصاعد املوجودة في حرم املدارس ومراكز االقتراع.
وطمأن مولوي «اننا سنكون شفافني بكل امللفات ،وان��ا مندوب امل��واط��ن بهذه
العملية ،ونعدهم بأننا سنكون جاهزين لتلقي الشكاوى في غرفة العمليات وسنتابع
دقائق االمور وتفاصيلها ليكون نهار االحد عرسا وطنيا دميوقراطيا وبأجواء سليمة
منضبطة ،ونهنىء بعضنا بنجاح االنتخابات».
واعلن مولوي ان ال��دوري��ات االمنية ب��دا ت فعلي ًا عملها اعتبارا من ليل امس،
وكشف ان نسبة املقترعني من املوظفني امس االول بلغت  84في املئة.
لكن افادت بعض املعلومات أن مراقبي االنتخابات ومنهم جمعية «الدي» ،سجلت
العديد من املخالفات مثل استخدام الهاتف أو تصوير أوراق االقتراع الرسمية ،أو
حتى عدم الدخول خلف املعزل ،فض ًال عن فوضى وقلة تنظيم في بعض املراكز ،ناهيك
عن عدم معرفة الكثير من موظفي األق�لام آلية االقتراع ،وهو ما وعد وزير الداخلية
مبعاجلته بني االمس ويوم غد.
وفي التحضيرات ايضا ليوم االحد االنتخابي ،قال وزير الدفاع الوطني موريس
سليم :أن اجليش سيكون منتشرا على األراضي اللبنانية كافة خارج أقالم اإلقتراع
بدءا من اليوم ،ملؤازرة قوى األمن الداخلي في تأمني حسن سير اإلنتخابات النيابية
يوم األحد ،جلهة احلفاظ على األمن والتدخل عند أي حادثة من شأنها التأثير على
صفو عملية االقتراع ،وفق اآللية التي مت وضعها بالتنسيق مع األجهزة األخرى ،حيث
يشرف اجليش على عمل وحداته من خالل غرفة عمليات مركزية في قيادة اجليش،
وغرف عمليات فرعية في كل من قيادات املناطق العسكرية اخلمس .وتتمثل في غرف
العمليات في اجليش كل من املديريات العامة لقوى االمن الداخلي وألمن الدولة ولألمن
العام عبر انتداب ضباط من قبلها الى غرف العمليات تلك.
وفعال بدأت القوى العسكرية واالمنية انتشارها في االماكن الساخنة انتخابيا ملنع
اي اشكاالت قبل وخالل وبعد االنتخابات.
وفي حني تصاعدت خالل اليومني املاضيني حدة اخلطاب االنتخابي الترويجي
والتحريضي بني القوى السياسية ،وج��رى خ��رق الصمت االنتخابي في اكثر من
مكان ،قال رئيس اجلمهورية ميشال عون :أن بعض املال الذي ُيدفع في االستحقاق
االنتخابي يأتي من خ��ارج لبنان ،ونراهن على وعي الناخبني ورفضهم ان يكونوا
سلع ًا تباع وتُشترى.
وابلغ عون بعثة االحتاد االوروبي ملراقبة االنتخابات النيابية التي زارته :أن ثمة
مرشحني يستغلون الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة ويدفعون املال ملصادرة
خيار الناخبني الذي يفترض ان يكون محرر ًا من اي قيد» .
من جهته ،ق��ال رئيس البعثة االوروب��ي��ة :ان املراقبني سيتوزعون في املناطق
اللبنانية كافة ،لتحقيق متابعة متكاملة لالنتخابات دعم ًا للدميقراطية التي يتمتع
بها لبنان.
وزار وفد بعثة اإلحتاد األوروبي ملراقبة اإلنتخابات الرئيس جنيب ميقاتي وترأسه
رئيس البعثة مارتن السن سكيلف ،وضم كبير املراقبني جيورجي هوليفني وعددا من
النواب في البرملان األوروبي وإداريني.
وقال الرئيس ميقاتي خالل االجتماع :إن احلكومة أجنزت كل الترتيبات الجراء
اإلنتخابات النيابية ي��وم األح��د املقبل بكل حرية ودمي��وق��راط��ي��ة ،ويبقى أن يقبل
اللبنانيون على اإلقتراع بكثافة إليصال صوتهم واختيار من يريدونه من املرشحني.
أض��اف :لطاملا نادت شريحة واسعة من اللبنانيني بالتغيير ،وهذه هي الفرصة
املناسبة لبلورة هذا التغيير باألطر الدستورية.
وتابع :أما احلديث الذي يتم عن جتاوزات في االنتخابات فهو حديث يتداول في كل
عمليات اقتراع ،وتقوم اجلهات املختصة بالتحقيق في هذا املوضوع.
اما الرئيس نبيه بري فرأى أمام الوفود التي أمت قاعة أدهم خنجر في املصيلح ،أن
«استحقاق اإلنتخابات النيابية في اخلامس عشر من أيار هو األخطر في تاريخ لبنان
املعاصر وهو أيضا األهم منذ اتفاق الطائف» ،داعيا «الناخبني اللبنانيني وخاصة
أبناء اجلنوب ،الى حتويل هذا اإلستحقاق الى يوم لالستفتاء على الثوابت الوطنية
وخاصة ثوابت الوحدة والعيش املشترك».
وش��دد بري على «وج��وب حتويل يوم اخلامس عشر من اي��ار الى يوم لالستفتاء
على الوحدة ،وعلى حفظ خيارات لبنان باملقاومة وصون العيش املشترك وتضحيات
الشهداء التي اثمرت حترير األرض واإلنسان».
وقال االمني العام حلزب الله السيد حسن نصر الله في لقاء انتخابي عبر الشاشة
في مناطق بعلبك والهرمل وري��اق ومشغرة :أن «ه��دف املهرجان التعبير عن الدعم
لالئحة االمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل والئحة زحلة الرسالة في دائرة زحلة

والئحة الغد األفضل في البقاع الغربي وراشيا .هذه اللوائح تتشكل من أخوة وأعزاء
نرجو أن يصلوا إلى املجلس النيابي ليكون في خدمة وطنهم وخدمة البقاع العز يز.
وتابع :يجب أن نتذكر الذين وقفوا إلى جانب لبنان أي سوريا وإيران وهما جزء
من احلملة االنتخابية ويجب ان نتذكر من وقف الى جانب اسرائيل وساندها وفي
مقدمهم أميركا وبعض الدول العربية من حتت الطاولة .يجب أن نتذكر من كان جزءا
من جبهة العدو واليوم يتحدث عن احلرية واالستقالل.
أضاف نصرالله :بعض االحزاب والقيادات املسيحية والتي راهنت على اجلماعات
املسلحة االرهابية هل فكرت بكم انتم املسيحيون في البقاع وبعلبك؟ اقول لكم بالطبع
ال ،وذل��ك الن ه��ؤالء تصرفوا كجزء من احل��رب الكونية على سوريا وبانكم خسائر
جانبية في هذه احلرب .اذا كنا ننعم باالمن واالمان دون سيارات مفخخة االن فهذا
ببركة القائد الشهيد مصطفى ب��در الدين واالخ���وة املجاهدين .هل ستكونون مع
البندقية واليد التي رفعتها لتقاتل في البقاع ام مع اليد التي قدمت البندقية الى من
سيقتلكم ويسبي نساءكم.
وصدر عن املكتب اإلعالمي ملشيخة العقل لطائفة املوحدين الدروز بيان مما جاء
فيه :يتم تداول مواقف متضاربة حول موضوع املشاركة في االقتراع او عدمها ،بعض
تلك البيانات تدعو الى وضع حرم ديني على النساء املتدينات في حال اقدامهن على
التصويت ،وازاء هذا االمر يهم مشيخة العقل تأكيد ما أعلنته سابق ًا ،بأنه ال حرج
إطالقا على األخوة واألخ��وات في ذلك ،على أمل أن يتم االقتراع بهدوء واحترام من
دون أي حتد أو إساءة ألحد ،وبكامل احلرية والوعي واملسؤولية.
وفعل توجيه دار الفتوى فعله ،فلجأ خطباء اجلمعة إلى الدعوة إلى كثافة االقتراع،
والدعوة إلى اختيار من يوصل صوت املواطن إلى البرملان ،واالقتراع لعروبة لبنان،
وليس للمحور اإليراني واملشروع الفارسي الذي ميزق العالم العربي من اليمن إلى
سوريا والعراق وبيروت ،مشددين (أي خطباء اجلمعة) على كثافة االقتراع.
وفي حني لبى مفتيو املناطق دعوة مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
بتوجيه ن���داءات في خطب اجلمعة للمواطنني لالقتراع بكثافة وع��دم االستنكاف
عن احلق والواجب الدستوري ،صعد خطباء اجلمعة الشيعة لهجتهم وحثوا على
االقتراع للوائح الثنائي الشيعي في مختلف املناطق.
وقرب مسجد االمام علي في الطريق اجلديدة ،وقع اشكال وصف «باحلرزان» بني
مؤيدي مرشحني ومعترضني على التصويت.

 62إصابة جديدة

صحي ًا ،سجلت وزارة الصحة  62إصابة بفايروس كورونا ،وحالة وفاة واحدة،
ليرتفع العدد التراكمي إلى  1097820إصابة مثبتة مخبري ًا منذ  21شباط .2020

الإمارات تفقد ال�شيخ خليفة بن زايد رائد
(تتمة املنشور ص)1

كان الشيخ خليفة ،وهو األكبر بني أبناء الشيخ زايد التسعة عشر ،مديرا
ماليا يتسم بالدقة وكان حريصا على حتديث دولة اإلمارات العربية املتحدة،
املنتجة للنفط والعضو في منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوب��ك) .وحتى
قبل وف��اة ال��وال��د ،لعب الشيخ خليفة دورا محوريا لفترة طويلة في إدارة
اإلمارات بسبب مرض والده والتركيز على الشؤون اخلارجية.
ونعى رؤوساء دول عربية واجنبية الشيخ زايد.
وأع��رب خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
وول��ي عهده األمير محمد بن سلمان ،عن بالغ التعزية وامل��واس��اة حلكومة
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وعائلة آل نهيان الكرمية والشعب اإلماراتي
الشقيق ،ولألمتني العربية واإلسالمية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته
والعالم.
ووجه الرئيس االميركي جو بايدن حتية لذكرى رئيس اإلم��ارات واصفا
إياه بـ «الشريك احلقيقي» للواليات املتحدة.
وقدم الرئيس السوري بشار األسد تعازيه «باسمه وباسم الشعب العربي
السوري لقادة دولة اإلمارات العربية املتحدة وللشعب اإلماراتي الشقيق».
وكتب أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني في تغريدة على تويتر «تلقينا
نبأ وفاة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،وإني إذ أعرب
ألسرته الكرمية ولشعب اإلمارات الشقيق عن أح ّر التعازي.
وق��دم رئيس ال���وزراء االسرائيلي نفتالي بينيت تعازيه ب��وف��اة الشيخ
خليفة.
و نعى الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ،لبالده وشعب اإلماراتي
واألم���ة العربية واالس�لام��ي��ة «أخ���ا وص��دي��ق��ا م��ن أع��ز ال���رج���ال» ،معربا عن
خالص عزائه ألسرة آل نهيان الكرمية وحكام وشيوخ وشعب دولة اإلمارات
الشقيقة.
كما نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،وفاة رئيس اإلمارات الشيخ
خليفة بن زايد ،معلنا حالة احلداد وتنكيس األعالم ليوم واحد في بالده.

االحتالل يعتدي على م�ش ِّيعني
(تتمة املنشور ص)1

الكاثوليك في البلدة القدمية بالقدس حيث جرت مراسم اجلنازة بسالم.
وق��ال اجليش اإلسرائيلي إن حتقيقه األول��ي «خلص إل��ى أن��ه من غير املمكن
حتديد مصدر إطالق النار الذي أصاب السيدة أبو عاقلة وأدى إلى مقتلها بشكل
قاطع».
وأضاف اجليش في بيان أن التحقيق أثار احتمالني أحدهما أن أبو عاقلة قتلت
على يد مسلحني فلسطينيني أطلقوا عشرات الطلقات باجتاه مركبات عسكرية
إسرائيلية ،و»الذي كان أيضا االجتاه حيث كانت تقف السيدة أبو عاقلة».
والثاني أن جنديا إسرائيليا كان يرد بإطالق النار من سيارة جيب باجتاه
مسلح أصابها باخلطأ .وقال اجليش إن السيارة كانت على بعد حوالي  200متر
من أبو عاقلة.
على صعيد اخ��ر ،قتل ضابط إسرائيلي في مواجهات مع الفلسطينيني في
جنني ،وتصاعدت الدعوات الفلسطينية املطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل من
املخيم وتصعيد املواجهة مع االحتالل.
وأف���اد م��راس��ل القناة ال���ـ 11اإلسرائيلية مبقتل ضابط إسرائيلي م��ن وحدة
العمليات اخلاصة اإلسرائيلية في مواجهات مع الفلسطينيني في جنني .
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية حتدثت عن إصابة مجند إسرائيلي بجروح
خطيرة أثناء عملية اقتحام مخيم جنني.

وف��ي وق��ت سابق ،اقتحمت ق��وات االحتالل أط��راف مخيم جنني وح��ي الهدف
القريب منه وأطلقت قذائف صاروخية جتاه مبنى يتحصن به الفلسطيني محمود
الدبعي املطلوب لديها.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن  13على األقل أصيبوا.
وقالت كتيبة جنني ،وهي أحد التشكيالت العسكرية حلركة اجلهاد اإلسالمي
الفلسطينية ،إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع القوات االسرائيلية
في املنطقة .وقال سكان إن القوات اإلسرائيلية اعتقلت ناشطا من حركة اجلهاد
اإلسالمي.
وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) «قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي
منزال في مخيم جنني بقذائف اإلنيرجا ،بعد محاصرته».
ونشرت وفا لقطات فيديو ملنزل تتصاعد منه سحب الدخان موضحة أن «قذائف
متتالية اطلقت اجت��اه امل��ن��زل احمل��اص��ر ال��ذي تصاعدت منه سحب م��ن الدخان
وسمعت منه صوت تفجيرات».
وقالت الوكالة إن «قوات االحتالل نشرت القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح
املنازل ،وسط مواجهات عنيفة ومستمرة أطلقت خاللها الرصاص احلي باجتاه
املواطنني».
من جهة أخرى  ،قالت عدة دول أوروبية ،من بينها فرنسا وأملانيا وإيطاليا،إنه
ينبغي إلسرائيل العدول عن قرارها األخير ببناء أكثر من 4000وح���دة سكنية
جديدة في أراضي الضفة الغربية.
ونشرت وزارة اخلارجية الفرنسية البيان الذي وقعته أيضا  12دولة أوروبية
أخرى.

جمموعة ال�سبع تدعم �أوكرانيا «حتى الن�صر»
(تتمة املنشور ص)1

ويستمر حتى السبت اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع (أملانيا
وفرنسا وإيطاليا وكندا وال��والي��ات املتحدة واليابان واململكة املتحدة)،
بحضور نظيريهم األوكراني دميترو كوليبا واملولدافي نيكو بوبيسكو.
الى ذلك  ،تصاعدت االتهامات املوجهة للجيش الروسي بارتكاب جرائم
على األراض��ي األوكرانية في األسبوع الثاني عشر من احل��رب ،مبا في ذلك
الترحيل القسري آلالف األشخاص نحو «معسكرات فرز».
وب ّثت قناتا «سي إن إن» األميركية و»ب��ي بي سي» البريطانية اخلميس
لقطات لكاميرات مراقبة تظهر وفقهما مقتل مدنيني أوكرانيني اثنني غير
مسلحني برصاص عسكريني روس في ضواحي كييف في منتصف آذار.
وتظهر اللقطات عسكريني يفتشونهما في محل جتاري ثم يطلقون النار
عليهما من اخللف وهما ميضيان في حال سبيلهما.
اتهمت النيابة العامة في منطقة خاركيف شرق البالد القوات الروسية
بإطالق النار من دبابة في  27آذار على منزل في قرية قرب ثاني أكبر مدن
أوكرانيا ،ما أسفر عن مقتل عدد من املدنيني.
فمع وصول الدبابة بدأ السكان «بالدخول إلى املنزل لالختباء .أطلقت النار
على الباب بعيد ذلك وقتل أربعة أشخاص وجرح اثنان» ،وفق أولغا كاربينكو
( 52عاما) التي ُقتلت ابنتها بعد اصابتها بشظايا في احلادثة.
عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في
وسيحاكم عسكري روس��ي يبلغ ً 21
أوكرانيا ،وهي أول محاكمة بهذه التهمة في البالد.
وستكون أعمال اجليش الروسي موضع حتقيقات ،وال سيما من اللجنة
اخل��اص��ة ملجلس حقوق اإلن��س��ان التابع ل�لأمم املتحدة التي حصلت على
تفويض اخلميس ،واحملكمة اجلنائية الدولية والسلطات األوكرانية.
على صعيد متصل ،اتهمت الواليات املتحدة اجليش الروسي بأنه نقل
منذ بدء احلرب «آالفا عدة» من األوكرانيني «قسرا» إلى «معسكرات فرز» حيث
يتعرضون ملعاملة «قاسية».
وق��ال مايكل كاربنتر السفير األميركي ل��دى منظمة األم��ن والتعاون في
أوروب��ا إن «ال��والي��ات املتحدة تق ّدر أن القوات الروسية نقلت آالف��ا عدة من
األوكرانيني إلى +معسكرات الفرز +هذه ،وأجلت عشرات اآلالف على األقل
إلى روسيا أو إلى أراض تسيطر عليها روسيا ،وأحيانا بدون أن تُبلغ َمن مت
إجالؤهم بوجهتهم النهائية».
من جانبها ،اتهمت كييف موسكو بترحيل  1,2مليون شخص إلى روسيا.
كما غ��ادر أوكرانيا أكثر من ستة ماليني شخص توجه أكثر من نصفهم
( 3,27ماليني) إلى بولندا ،كما أكدت املفوضية السامية لشؤون الالجئني في
جنيف ،مشيرة إلى أن تدفق املغادرين انحسر إلى حد كبير مؤخرا.
بعد أن كانت تهدف إلى السيطرة على كييف ،انسحبت القوات الروسية
من محيط العاصمة ومن الشمال ،ما مهد لعودة بعض السكان واستئناف
األنشطة التجارية.
ميدانيا ،قالت وزارة الدفاع الروسية اجلمعة إن اجليش الروسي شنّ
ضربات بصواريخ بحر  -أرض وجو  -أرض على مصفاة ومستودعات وقود
في منطقة بولتافا شرق البالد.
وأف��اد حاكم منطقة سومي شرق البالد اجلمعة بوقوع ضربات ليلية لم
تخلف إصابات .وك��ان اجليش األوك��ران��ي قد ح�� ّذر من أن روسيا «ستك ّثف»
هجماتها على منطقتي تشيرنيهيف وسومي.

� 5شهداء بعدوان إ��سرائيلي غرب بانيا�س
سقط خمسة ش��ه��داء وج���رح سبعة م��واط��ن�ين ج���راء ع���دوان إسرائيلي
بالصواريخ استهدف بعض املواقع في املنطقة الوسطى.
وذكر مصدر عسكري سوري أنه «حوالي الساعة الثامنة و 20دقيقة من
مساء أم��س نفذ العدو اإلسرائيلي ع��دوان�� ًا جوي ًا برشقات من الصواريخ
من اجتاه البحر املتوسط غرب بانياس مستهدف ًا بعض النقاط في املنطقة
الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا اجل��وي لصواريخ العدوان وأسقطت
معظمها».
وأضاف املصدر أن العدوان «أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني
واحد وجرح سبعة مواطنني بينهم طفلة ووقوع بعض اخلسائر املادية».
وأشار مراسل سانا في حماه إلى أن العدوان اإلسرائيلي أسفر أيض ًا عن
اندالع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف جراء سقوط عدد من الصواريخ
املعادية في تلك املناطق.
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1226هـ1811 /م القا�ضي �أحمد الأغر
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عبد اللطيف فاخوري*
في التاريخ املذكور (1226هـ1811 /م) صدرت وثيقة عن قاضي بيروت الشرعي الشيخ
أحمد األغر ق ّرر فيها أوضاعا وحقوقا لم يلحظها قرار التولية القدمي وال ح ّددت في كتاب
الوقف املجهول ،وقد نشرت الوثيقة املذكورة في كتيب بني العيتاني الذي أع ّده احملامي محمد
زكريا عيتاني.

النظر بأمور الوقف بغياب املتو ّلي

اجلدير باملالحظة ان القاضي األغر نظر في شروط الواقف
غير املعروفة وتث ّبت من املستحقني وكيفية انتفاعهم بأعيان
ٍّ
متول أو ناظر للوقف ال��واج��ب تو ّفره.
الوقف في غياب أي
ويتبينّ من كل ذل��ك ان القاضي أخ��ذ بتوافق ما اعتبر انهم
املستحقون دون اإلشارة الى وجود ناظر أو متولي ،فمن املتفق
عليه انه إذا لم يتبينّ ملن تكون الوالية على الوقف فالوالية
نصب ناظرا لكل من
للقاضي ال��ذي جعل احلاكم له ذلك ألنه ّ
عجز بنفسه عن النظر .فالوقف كاليتيم الوالية عليه للقاضي
واألولوية للواقف ثم للناظر في الوقف الذي هو ولي على مال
غيره كالوصي.

املهايأة بني األصالء الستة املستحقني

تبينّ من وثيقة القاضي األغ��ر تثبيت التوافق غير الثابت
اجلاري قدميا بتوزيع منافع الوقف على ستة أصالء .وهو نوع
من قسمة املنافع أي مهايأة كما نصت عليها املادة  1174من
مجلة األحكام العدلية املأخوذة من أرجح األق��وال من املذهب
احلنفي وهو مذهب األحناف الذي فرضوه في املعامالت في
احملاكم الشرعية .وقد أجيزت هذه القسمة استحسانا باإلجماع
ذلك ان املهايأة جتمع املنافع على التعاقب بينما القسمة جتمع
املنافع في زمن واحد .وقد توافق املستحقون األصالء الستة
ّ
حتل ورثة أحدهم محل مورثهم
باملنافع على التعاقب بحيث
وان ذلك كما كان يجري عليه القوامون السابقون .وهذه القسمة
جائزة شرعا ألنه ميكن االنتفاع من الدور واألراضي مع بقاء
عينها ،فالتوافق هنا هو كاملهايأة في املكان وهي أعدل النتفاع
كل مستحق في زمن واحد ،وفي هذا الشكل من املهايأة ميتنع
على القاضي أن يقرع بينهم ،بينما في املهايأة الزمنية يجب
إجراء القرعة بني املستحقني نفيا للتهمة.
فمن أمثلة القسمة الزمنية ما ب ّينته الوثيقة املؤرخة في 17
جمادى األولى 1297ه��ـ /ففي دار كائنة في زاروب الطمليس
اشتملت على أربعة بيوت سفلية وأربعة علوية مشتركة بني
احل��اج عباس مصطفى صالح جدايل ول��ه أح��د عشر قيراطا
وبني زينب وعائشة ونفيسة وسعدى بنات احلاج مصطفى بدر
وفاطمة عطشان ولهن ثالثة عشر قيراطا فأجريت املهايأة على
ال��دور أن ينتفع عباس أحد عشر شهرا والنسوة ثالثة عشر
شهرا ،ثم أقرع بينهما فخرجت القرعة على أن تنتفع النسوة
أوال ،فأمر احلاج عباس أن يفرغ الدار ويس ّلمها لهن لينتفعن
في املدة املذكورة أوال ثم يس ّلمنه إياها لينتفع بها في مدته.

املوافقة على بناء 1600
وحدة ا�ستيطانية يف القد�س
وافقت هيئة التخطيط والبناء اللوائية «اإلسرائيلية» ،على حتديث املخطط
الرئيسي ملدينة القدس ،والذي يتضمن بناء  1600وحدة استيطانية جديدة.
وسيكون هذا املخطط في املجمعات التي مت تعريفها على أنها «بوابات
الدخول إلى املنطقة الصناعية» ،منها مناطق :قلندي ،و(عطاروت) و(جفعات
شاؤول) ولفتا الفوقة ،ورفع نسبة البناء فيها إلى  %180مخصصة لإليجارات
السكنية بسعر مخ ّفض.
وحسب االجتماع األخير للجنة تخطيط املنطقة ،متّ ت املوافقة على حتديث
للخريطة الرئيسية للمنطقة الصناعية ،حيث سيتم بناء حوالي  1600وحدة
استيطانية في املناطق التي دعا إليها قرار اللجنة ،وصادقت عليه اللجنة
احمللية للتخطيط والبناء في بلدية القدس.
وكشفت اللجنة عن أن هذا القرار يؤكد قرار ًا سابق ًا ،يحدد  6مجمعات تشكّ ل
«بوابات الدخول» ملدينة القدس احملتلة ،من الغرب والشرق ،وهي مناطق على
تواصل مباشر مع األحياء املجاورة للمنطقة الصناعية التهويدية ،في شمال
وغرب القدس احملتلة.

و يسألونك في الدين

�صالة ال�ضحى

وثيقة وقف العيتاني

فاملهايأة التي تقررت مبوجب وثيقة 1226ه��ـ هي نوع من
االف��راز جتمع منفعة كل من األص�لاء في مكان مستقل ،وبعد
أن ّ
مت التوافق بينهم على ذلك لم يعد من اجلائز فسخ املهايأة
احلاصلة بالتراضي بعذر أو بدونه ،كما ال تبطل املهايأة مبوت
أحدهم.

فقدان السجالت السابقة لوثيقة 1226هـ1811 /م

من املعروف من أقوال الفقهاء قدمي ًا ان الوقف ال ينشأ قانون ًا
إال إذا مت اإلشهاد على يد حاكم شرعي أو مأذون من قبله ،فإذا
لم تكن له ب ّينات رجع القاضي الى سجالت القضاة السابقني
ان كان مق ّيدا في سجالتهم فإن لم يكن من سجل جرى العمل
مبا كان عليه القوام السابقون .ومن هنا كان من الضروري
تسجيل الوقف كل مائة سنة من الزمن .وقد استدرك القاضي
األغ��ر في وثيقة سنة 1226ه��ـ أي بعد مائتي سنة على آخر
وثيقة معروفة للوقف بأن استند الى توافق املستحقني على
فنص صراحة على ان ذلك «اجلاري أمر
انهم من ذرية الواقف
ّ
تلك الدور على ما هم معهود عند قوامها السابقني بأن من مات
من الذرية ُيعطى نصيبه الى ورثته» فأثبت ان الوقف ذري على
الذكور دون اإلناث .وهكذا أخذ بأقوال الذين ذكرت أسماؤهم
كمستحقني دون سواهم.

التواتر والسماع وتظاهر األخبار
من لفيف من الناس

استند القاضي الشيخ أحمد األغر على توافق األصالء الستة
املذكورين في الوثيقة على انهم املستحقون للوقف وان الوقف
على ذرية الواقف الذكور وأوالدهم الذكور دون اإلناث ،كما أق ّر
توافقهم على كيفية االنتفاع بالوقف .وفي غياب أية وثائق
سابقة وأية سجالت شرعية لقضاة سابقني ميكن تفسير جملة
األغر «على ما هو معهود عند القوام السابقني» على انه اعتمد
على ما كان متواترا في البلدة من جهة وعلى الثقة بأقوال
املستحقني املشار إليهم وعلى مركزهم االجتماعي واحترام
الناس لهم.
قال ابن القيم اجلوزية ان على القاضي أن يتح ّرى احلق بأي
طريق ألن الب ّينة ليست إلاّ طريقا للوصول الى احلق الواجب
نصره وتثبيته ،فإثبات وقف قدمي وشيوع التعامل في إدارته
وتعيني مستحقيه مبني في األصل على السماع والشياع وذلك
قبل أن يفرض الفقهاء اإلشهاد على الوقف من قبل حاكم أو
مأذون من قبله ،فمتى شاع بأن عقارا مع ّينا هو موقوف وشيوع
املستحقني منه واستمرار التعامل مدة طويلة فال ُيع ّد من ريبة
مبا شاع وذاع ومأل األسماع .والسماع نوعان :أحدهما من
املشهود عليه ومنها ما تظاهرت به األخبار واستقر في محيط
معينّ يلغي حد االستفاضة وهي مأخوذة من فيض املاء لكثرته.
والقول بالسماع كما قال اإلم��ام مالك رضي الله عنه «وليس
عندنا من يشهد على أحباس رسول الله  #إال بالسماع» .وقال
كما جاء في «املغني» البن قدامة «السماع في االحباس والوالء
جائز».
وتأتي عبارة وثيقة سنة 1226هـ بأن اتفاق املستحقني على
أمر تلك الدور على ما هو معهود عند قوامها السابقني وعبارة
«الدور املعروفة بهم التي هي بأيديهم ...املشهورة ...املوقوفة من
جدهم األعلى »...يفيد تظاهر األخبار بصحة أقوال املستحقني
املب ّينني في الوثيقة مبا ق ّرروه من قدم الوقف وشيوع شروطه
حتت أنظار واسماع البيارتة املجتمعني سنة 1226هـ1811 /م
في البقعة الصغيرة ضمن السور ودون أي اعتراض ،فال يجوز
اتفاقهم على ال��ك��ذب ،وك��ان أكثر مما رأت��ه دائ��رة الفتوى في
املشيخة اإلسالمية العثمانية باشتراطها أن ال ّ
يقل العدد على
عشرين رجال« .وهو ما ع ّبر عنه باللفيف من الناس وهم جماعة
ملتف بعضهم على بعض» ،وفي س��ورة األس��راء (اآلي��ة )104
{فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيف ُا}.
وقد ّ
نظم بعضهم املسائل التي يقبل فيها السماع بستة منها
أهل األوقاف فقال:
إفهم مسائل ستة واشهد بها
من غير رؤياها وغير وقوف
نسب وموت والوالدة وناكح
ووالية القاضي وأهل وقوف
* مؤرخ

{ ما فضل احملافظة على صالة الضحى وثوابها؟

خالد حمدان  -بريوت

فتاوي شرعية بإشراف :نخبة من العلماء

 صالة الضحى مسنون ٌة مشروع ٌة عند جماهير العلماء ،وورد فيثوابها أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»
ص ِاني َخ ِلي ِلي صلى الله عليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ « :أ ْو َ
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وت َر َق ْب َل َأنْ َأ َنا َم».
وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر رضي الله عنه ،عن النبي
ص ِب ُح َع َلى ك ُِّل ُسلاَ َمى ِمنْ َأ َ ِ
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َان
ص َد َق ٌةَ ،و ُي ْجزِ ُئ ِمنْ َذ ِل َك َرك َْعت ِ
ص َد َق ٌةَ ،و َن ْه ٌي َع ِن مْالُ ْن َكرِ َ
وف َ
َي ْرك َُع ُه َما ِمنَ ُّ
الض َحى» ،والله أعلم.
مواقيت الصالة

الفجر52 :د � 3س

ال�شروق38 :د�5س

الظهر34 :د � 12س

الع�صر18 :د � 4س

ا�ست�شهد يف �سبيل وطنه

ال�شيخ ح�سن خالد ...رجل العلم واملواقف

املغرب35 :د� 7س

الع�شاء04:د� 9س
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د .حممد قبي�سي
 ...ال��س��واد األع��ظ��م م��ن اللبنانيني ع��ام��ة واملسلمني خ��اص��ة ال تختلف
شهاداتهم الدينية والفكرية والسياسية واإلنسانية في شخص سماحة مفتي
اجلمهورية اللبنانية الشيخ الشهيد حسن خالد.
كان سماحته رجل علم ّ
قل أن يشهد معاصرون اليوم وقارئوه غد ًا مِ
عال ًا
أمته
يتصف مبا اتصف به من علم وحلم وتواضع
ٍ
وتفان في رعاية أبناء ّ
وتلبية ما استطاع من مطالبهم ومشكالتهم وحاجاتهم.
وكان إلى ذلك رجل دولة طاملا نادى من محراب دوره الديني املسؤول إلى
متمسك ًا بأصالة الضمير والوجدان منصرف ًا إلى محاولة اجلمع
وحدة الوطن
ّ
بني أبناء الوطن الواحد على تذليل املصاعب في خالل حرب لبنان الطويلة.
أنني أملس في شخص سماحته عقلية أصفى جمال وطبع ًا ن��ادر ًا وح ّدة
ذكائه ،وطوال أنائه ،وثبات خطوته ،وسعة ثقافته ،وعمران محبته ،وحلو
حديثه ،وحرصه على تهدئة خاطر املهان ،وبلسمة جراح املظلوم ،ومناصرة
احملروم والعمل على إحقاق احلق وإزهاق الباطل.
 ...الكل يعرف كم كرِ َه سماحته التطرف وحارب دعوات التفتيت والتقسيم
التي كانت تطلق بني احلني واحلني على أرض وطننا املنكوب ،وهو الذي لعب
دور ًا سياسي ًا وطني ًا مشهور ًا وبقي ملتزم ًا به إلى أن نالت من جسده الطاهر
يد الغدر احلاقدة واخلائفة ،فكان غدر ًا أي غدر ،وكانت شهادة أي شهادة!
لذا فاملرء مهما سعى إلى ذكر دور سماحة املفتي الشهيد في أمور الدين
والعلم والسياسة والثقافة واالجتماع الذي أثرى مكتباتنا وأغنى عقولنا
وق��وم أخالقنا ...ومهما س��ارع إل��ى إجن��از ملفات كثيرة عن مسيرة نضاله
الكبير وعطائه الكثير ال يفي حق ه��ذا النموذج الفريد من من��اذج الرجال
العلماء املشتغلني ف��ي أم���ور ال��دي��ن وال��دول��ة م��ع� ًا بضمائر وطنية ح ّية،
واملستقبلني جمهرة واسعة من الناس بصدور رحبة وتواضع ج ّم ،وامللتزمني
خط اإلنسانية احلقة نحو جتسيد عالم بشري تسوده الرحمة ويكتنفه اإلخاء
وحتويه الطمأنينة ما أمكن.
 ...ولكم يتضح يوم ًا بعد يوم للذين فقدوا سماحته مقدار تلك اخلسارة
الكبيرة ليجدوا مؤاساتهم في ما خلف لهم من إرث كبير ال يخفى وذكرى
جليلة ال تنسى ودور رائد ال يذكر ،ودماء ذكية دفعها املغدور ثمن ًا لقضية آمن
بها وأخلص لها وملا يفقد الشجاعة حتى في عز املخاطر واملهالك واألهوال
التي ضربت لبنان منذ عام .1973
ون��س��أل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ،ويسكنه فسيح جناته،
مبناسبة الذكرى الثالثة والثالثون من وفاة الشهيد الشيخ حسن خالد.

ما أثبتته وثيقة 1226هـ1811/م

أثبتت الوثيقة التي أصدرها القاضي الشيخ أحمد األغر عدة
أمور منها:
 -1ان املستحقني م��ن ال��وق��ف ه��م ستة أص�ل�اء وأنسالهم
وأعقابهم الذكور دون اإلناث سكنا واسكانا هم:
 أحمد بن مصطفى العيتاني. مصطفى ابن صالح الغندور العيتاني. الريس أبي خليل ابن محمد احلص العيتاني. قاسم ابن حسن الفرد العيتاني. محمد ويوسف وعمر وناصر أبناء حسني بيهم العيتاني. مصطفى وعبد الله بوصاية محمد عليهما. -2احلكم بتوافق الستة املذكورين على الدور املعروفة بهم
والتي هي بأيديهم.
 -3ان الدور املذكورة موقوفة من ج ّدهم األعلى دون التثبت
من سلسلة النسب لهم الى اجلد األعلى الواقف.
 -4ان الوقف هو على ذرية اجلد املشار إليه الذكور وعلى
ذرية الذكور وذرية ذريتهم وعلى أنسالهم وأعقابهم الذكور دون
اإلناث سكنا واسكانا ،علما بأن هذا الشرط لم يظهر في وثيقة
سنة 1625م وال ُيعرف ما إذا ورد في وثيقة الوقف األصلية
املفقودة.
 -5احلكم بأن أمر دور الوقف جاري على ما هو معهود عند
قوامها السابقني ،بأن من مات من الذرية يعطى نصيبه لذريته
وتكون مقسومة بينهم على ستة أسهم.
وهكذا ح ّددت وثيقة 1226ه��ـ ما لم يذكر في وثيقة التولية
القدمية وال ورد في وثيقة الوقف األصلية توزيع منافع الدور
على املستحقني وال يذكر في قرار القاضي األغر من هم القوام
السابقون وال كيف تثبت منهم وال سيما ان املدة الزمنية بني
التولية على الوقف وقرار األغر تبلغ حوالي مائتي سنة؟
وك��ان من شهود الوثيقة السيد محمد اب��ن النقيب وولده
مصطفى ومصطفى ومحمد فتح الله وذي��ب محرم وحسن
اجلبيلي وحمد عز الدين وأحمد ابن مصطفى آغا والشيخ سيد
التكرور والسيد محمد...

AL-LIWAA Samedi 14/5/2022

�أ�ساتذة املهني:
�شكر ًا َلمن �ساهم يف ملف احلوافز

املفتي حسن خالد

تربية

اصدرت رابطة أساتذة التعليم املهني والتقني الرسمي في لبنان بيانا،
توجهت فيه بالشكر لكل «من سعى المتام ملف احلوافز (ما يعرف بالـ)$90
الس��ات��ذة امل�لاك واالس��ات��ذة املتعاقدين واملتعاقدين في املشاريع املشتركة
والعاملني على حساب صناديق املساهمة في التعليم املهني والتقني ،بعد ان
احيل الى مصرف لبنان.
ولفت الى العناية ملدير عام التعليم املهني هنادي بري في عملية التدقيق
إلجنازه بالدقة املطلوبة التي تتطلب عناية ودراية خاصة وجتنب ًا الي خطأ قد
يلحق ضرر ا أو تأخير ا بأحد املستفيدين من هذه املستحقات».
وطالبت الرابطة حاكم مصرف لبنان بـ«التدخل لدى املصارف لتعجيل احالة
هذه املستحقات وصرفها بأقصى سرعة ممكنة دون اي سقف».

«جمل�س التعليم العايل»:
ال ترخي�ص مل� ّؤ�س�سات جديدة

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس احللبي اجتماعا
ملجلس التعليم العالي ،في حضور عدد من املستشارين  ،وناقش جدول
األعمال ،وأقر املجلس الصيغة النهائية ملشروع مرسوم تنظيم الترخيص
لبرنامج املاجستير (ماستر)،
وفي موضوع الترخيص جلامعات جديدة ،رفض مجلس التعليم العالي
الترخيص ألي مؤسسة تعليم عال جديدة في ضوء احلالة الراهنة لهذا
التعليم.
وفي شأن متصل ،أوصى املجلس بأن ال تتم إحالة أي طلب إلى اللجنة
الفنية األكادميية يتعلق باستحداث اختصاص أو شهادة في اختصاص
مرخص به ،إال بتضمني الطلب دراسة علمية موثقة للجدوى.

«رابطة املتف ّرغني» دعت الأ�ساتذة ال�ستكمال العام اجلامعي

ع��رض��ت الهيئة التنفيذية لرابطة االساتذة
امل��ت��ف��رغ�ين ف��ي اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف��ي مؤمتر
صحافي حل��ال اجلامعة ال��راه��ن» ،الفتة ال��ى ان
امعان مجلس ال��وزراء في التأجيل والتسويف
في البت بقضاياها وملفاتها احمل��ق��ة» ،وأرتأت
«العمل في ه��ذه املرحلة على حلول بديلة وهي
باشرت بإعداد رسائل ملخاطبة ال��دول الصديقة
للبنان والتي تربطها بلبنان وباجلامعة عالقات
أكادميية لتشرح لهم الواقع املأسوي للجامعة
ال��وط��ن��ي��ة واق���ت���راح���ات أه���ل اجل��ام��ع��ة للحلول
املناسبة» ،متمنية »على الزمالء األساتذة إجراء
االمتحانات في الكليات التي لم تنه امتحاناتها
ال��ف��ص��ل��ي��ة ب��ع��د ،وامل���ب���اش���رة ب��ال��ق��ي��ام باألعمال
األكادميية بالقدر الذي تسمح به الظروف وضمن
اإلمكانيات املتوافرة».
وت�لا رئيس الرابطة الدكتور عامر حلواني
بيانا باسم الهيئة التنفيذية ،قال فيه« :لقد قلنا

م����رارا ،أن عمل اجل��ام��ع��ة اللبنانية ال ميكن ان
ينتظم من دون تعيني مجلس عمداء جديد إلدارة
اجلامعة إلى جانب رئيسها ،وال ميكن جلامعة ان
تستمر و اكثر من نصف كادرها التعليمي هو من
املتعاقدين ،إضافة ال��ى حق املتفرغني بالدخول
إلى املالك ،وكذلك تسوية أمور املدربني .أمام هذه
املطالب البسيطة واحملقة والبعيدة عن ترتيب
أعباء مالية على الدولة اللبنانية (على الرغم من
ان االستاذ اجلامعي لم يعد يستطيع أن يستمر
من دون تصحيح الرواتب) .وقد مت بفعل إصرارنا
ونضالنا املستمر وبفعل تفهم املسؤولني املعنيني
إجن��از جميع هذه امللفات وحتويلها إلى األمانة
العامة ملجلس ال��وزراء .اال أنها إلى األن لم تدرج
في جدول األعمال بحجة عدم االتفاق على ترتيب
األولويات وبسبب إصرار البعض على البت مبلف
العمداء من دون إعطاء ضمانات بالبت بامللفات
الباقية .وأصبح اجلميع يتقاذف املسؤوليات وكل

مدنيات

حتذيرات من التقاع�س مع ا�ستعداد
ال�صهانية ال�ستغالل «حقل كاري�ش»

عقد الدكتور عصام خليفة مؤمترا
صحفيا في ن��ادي الصحافة ،توجه فيه
ال��ى ال�ش�ع��ب اللبناني ب��ال �ق��ول« :نلفت
نظركم الى خطورة ما يجري على حساب
ثرواته البحرية وتقاعس املسؤولني في
عملية ال��دف��اع ع��ن ه��ذه احل �ق��وق .ورغم
أهمية االنتخابات التي ستحصل في 15
أيار اجل��اري ،فإننا ندعو املواطنني الى
انتخاب القيادات التي حتسن الدفاع عن
حقوقهم وعن سيادة واستقالل دولتهم،
ال �ق �ي��ادات اجل��دي��دة ال �ت��ي تنشلهم من
الكارثة االقتصادية واالجتماعية واملالية
التي تهدد الكيان الوطني باالنهيار».
وأض��اف« :إن سهر جبهتنا  -جبهة
ال��دف��اع عن اخل��ط  - 29والرسائل التي
اودعناها املديرية العامة ملجلس الوزراء
ح ��ول اق� �ت ��راب وص� ��ول ال �ب��اخ��رة التي
تستقدمها اسرائيل من سنغافورة للبدء
باستغالل الغاز والنفط في حقل كاريش،
ورد املديرية على رسائلنا ،هذا الواقع
ال��دق �ي��ق حملنا ال ��ى ع�ق��د ه ��ذا املؤمتر
الصحافي».
وت��اب��ع« :إن اجل �ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي هو
وحده اجلهة املخولة مبعرفة إحداثيات
احلدود البرية والبحرية وحدود املنطقة
البحرية اخلالصة للبنان تبعا للقوانني
وأحكام املراجع الدولية .واجليش وضح
موقفه من خالل طروحات الوفد اللبناني
الذي كلف التفاوض في الناقورة ،واكد
على اخل��ط  29على أن��ه اخل��ط القانوني

والعلمي ،وأن باقي اخلطوط ( ،1هوف،
 )23ه��ي خ �ط��وط غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة وغير
علمية وال تنطلق م��ن رأس الناقورة،
واجل�ي��ش وح��ده مكلف م��ن قبل مجلس
ال��وزراء بترسيم احل��دود ولديه الكفاءة
العلمية والقدرة العالية في هذا املجال
باقرار وشهادة كل املرجعيات الدولية،
اخل��ط رق��م  1االسرائيلي رس��م بطريقة
عشوائية ،وخط هوف أعطى تأثيرا كامال
لصخرة تخليت انطالقا من بعد  3أميال
من الشاطئ ،وهذا االمر مناقض للمادة
 121من قانون البحار ( )1982وقرارات
احملاكم الدولية ذات الصلة .أم��ا اخلط
 23فهو خط عشوائي ال يستند ال��ى أي
معيار قانوني أو تقني باالضافة الى أنه
تبني الحقا أن االسرائيلي رسمه في العام
 2009كحدود شمالية لبلوكاته النفطية
قبل أن تعتمده حكومة الرئيس ميقاتي
عام 2011؟! وتكد انه «في حال تقاعس
مجلس ال � ��وزراء ورئ��اس��ة اجلمهورية
ع��ن امل� �ب ��ادرة ف��ي ت�ع��دي��ل امل��رس��وم كما
اقترحت قيادة اجليش ،واذا م ّر االعتداء
االسرائيلي على ثرواتنا وحقوقنا في
ظ��ل صمت امل�س��ؤول�ين اللبنانيني ،فان
جبهة ال��دف��اع ع��ن اخل��ط  29ه��ي بصدد
حتضير ملف قانوني ،مع مجموعة من
كبار احملامني ،لتقدمي شكوى باخليانة
العظمى ض��د ك��ل م��ن يظهره التحقيق
مشاركا أو فاعال في خطيئة التخلي عن
حقوق الشعب اللبناني».

ارتفاع حاد بدرجات احلرارة

مع صبيحة اليوم ينحسر الطقس
الربيعي الذي كان مسيطر ًا على أجواء
دول احلوض الشرقي للمتوسط ،حيث
وص��ل تأثير الكتل ال��ه��وائ� ّي��ة احلا ّرة
واجل��ا ّف��ة واحمل� ّ�م��ل��ة بالغبار ،متس ّبب ًا
بأجواء ُمعتمة وحاجبة للرؤية ،بسبب
متركز منخفض جوي شمال مصر ،من
املتوقع اجتاهه نحو تركيا نهار األحد،
ليصلنا منه أم��ط��ار موحلة واشتداد
في سرعة الرياح ،التي من املتوقع أن
ت�لام��س ب���دء ًا م��ن م��س��اء ال��ي��وم ،حدود
الـ 80كلم/س وحتى نهار الغد.
وعليه ،توقعت دائرة التقديرات في
مصلحة األرص��اد اجلوية في املديرية
العامة للطيران املدني أنْ يكون طقس
ال��ي��وم (ال��س��ب��ت) ،غ��ائ��م��ا ج��زئ��ي��ا الى

غائم بسحب مرتفعة وأج��واء سدميية
م��ع ارت��ف��اع ملحوظ وح��اد ف��ي درجات
احلرارة بخاصة في املناطق الساحلية
واجل��ن��وب��ي��ة (ت��ب��ق��ى درج����ات احل���رارة
مرتفعة خالل الليل لتبلغ ذروتها فجر
االح���د) كما تنشط ال��ري��اح لتقارب 80
ك��ل��م/س ف��ج��ر األح����د ،وت��ك��ون محملة
بالغبار وتنخفض معها الرؤية ونسبة
الرطوبة.
احل���رارة على الساحل م��ن  19الى
 31درج��ة ،ف��وق اجلبال من  13ال��ى 29
درجة ،في الداخل من  14الى  32درجة.
ال��ري��اح ال��س��ط��ح��ي��ة :جنوبية غربية،
سرعتها بني  10و 30كلم/س ..الرطوبة
النسبية على الساحل :بني  50و.% 85

جهة حتمل األخرى مسؤولية التأجيل والتسويف
وعدم األتفاق وكأن اجلامعة الوطنية قطعة حلوى
يتغالب عليها من يفترض بهم دعمها ومتكينها
من أداء دوره��ا ورسالتها ومن يقع على عاتقهم
حفظ كرامة أساتذتها وموظفيها وطالبها».
وختم ال��ب��ي��ان« :ل��ذل��ك ،ف��إن الهيئة التنفيذية
أرتأت أن تعمل في هذه املرحلة على حلول بديلة
وه���ي ب��اش��رت ب���إع���داد رس��ائ��ل مل��خ��اط��ب��ة ال���دول
الصديقة للبنان والتي تربطها بلبنان وباجلامعة
ع�لاق��ات أك��ادمي��ي��ة لتشرح لهم ال��واق��ع املأسوي
للجامعة الوطنية بعد أن ص � َّم من يفترض بهم
إيجاد احللول آذانهم عن سماع اقتراحات أهل
اجلامعة للحلول املناسبة» ،متمنية على «الزمالء
األساتذة إجراء االمتحانات في الكليات التي لم
تنه امتحاناتها الفصلية بعد ،واملباشرة بالقيام
ب��األع��م��ال األك��ادمي��ي��ة ب��ال��ق��در ال����ذي ت��س��م��ح به
الظروف وضمن اإلمكانيات املتوافرة».

منبر اللـواء

�شريين �أبو عاقلة
�شهيدة الغدر الإ�سرائيلي

صباح ي��وم األرب��ع��اء امل��واف��ق ف��ي  11أي��ار  ،2022اغ��ت��ال جيش
االح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��زم��ي��ل��ة ش��ي��ري��ن أب���و ع��اق��ل��ة خ�ل�ال عملية
لالحتالل في جنني حيث هرعت شيرين لنجدة زميلها الصحافي
علي السمودي ال��ذي أصيب برصاصة جندي إسرائيلي ما أ ّدى
إلصابته في الكتف ،وهرعت شيرين أبو عاقلة لنجدته إلاّ أن القناص
اإلسرائيلي استهدفها برصاصة اخترقت رأسها ما أ ّدى الستشهادها
على الفور.
ومع استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة تُستعاد آالم الذاكرة
الفلسطينية ،التي نزفت شهداءها طيلة عقود ،من دون أن يطالهم
النسيان .فما أشبه اليوم بالبارحة ،وقد احتمت كل من أبو عاقلة
وحنايشة بجدار فأطلق االحتالل الرصاص باجتاههما ،متام ًا كما
فعل عندما استهدف محمد الدرة الذي احتمى بخاصرة والده خلف
برميل إسمنتي في قطاع غزة .وفي كال املشهدين ،طالت رصاصات
ومتعمد الدرة ومن بعده أبو عاقلة ،اللذان
االحتالل بشكل مباشر
ّ
ك��ان مصيرهما ال��ش��ه��ادة .أم��ا غ���ادة سباتني وال��ت��ي ه��ي م��ن قرية
حوسان التي تقع جنوبي الضفة الغربية ،وه��ي أرملة وأم لستة
أطفال وتعاني من ظروف صحية صعبة ولديها صعوبة في الرؤية
بعينها اليمنى ،فقد أعدمها جيش االحتالل اإلسرائيلي في شهر
نيسان املاضي بإطالق رصاصات في الفخذ وتركها تنزف حتى
استشهدت وهي صائمة.
املتعمد
كذلك فقد أعادت شهادة شيرين قضية انتهاك االحتالل
ّ
للصحافيني الفلسطينيني ال��ى الواجهة حيث قتل  48صحافي ًا
منذ االنتفاضة الثانية ،وفي العام  2021فقط ارتكب االحتالل 652
انتهاك ًا بحق اإلعالميني في األراضي الفلسطينية احملتلة ،بحسب
جلنة دعم الصحافيني ،خاصة خالل العدوان على قطاع غزّة حيث
ودمر  59مؤسسة إعالمية .ويعتقل االحتالل الى
َقتل ع ّدة صحافيني ّ
اآلن  10صحافيني في سجونه.
وما يحدث مع الصحافيني في فلسطني احملتلة ميثل جرمية حرب
وفق ميثاق روما ،وهو ما يتطلب حت ّرك ًا دولي ًا عاج ً
ال حملاسبة قادة
االحتالل وجنوده أمام احملكمة اجلنائية الدولية بوصفهم مجرمي
حرب ،والعمل على توفير احلماية الدولية للصحافيني الفلسطينيني.
خاصة أن الصحافيني محميون مبوجب قواعد القانون الدولي
اإلن��س��ان��ي ،واتفاقية جنيف ال��راب��ع��ة التي و ّف���رت لهم إل��ى جانب
األطفال والنساء واألطقم الطبية حماية خاصة .ناهيك عن أنه في 5
شباط  ،2021أق ّرت الدائرة التمهيدية في احملكمة اجلنائية الدولية
بأنها تتمتع بصالحيات جتيز لها النظر في األوض��اع بقطاع غزة
والضفة الغربية والقدس الشرقية .ولذلك فعلى احملكمة اجلنائية
يتحملون املسؤولية عن
الدولية أن حتقق في األم��ر وتقاضي من
ّ
ارتكاب اجلرائم بحق الصحافيني.
وال يوجد وق��ت أه��م من ه��ذا ال��ذي نحن فيه ،لكي تقوم احملكمة
اجلنائية الدولية واملجتمع ال��دول��ي بتوجيه رسالة واضحة إلى
إسرائيل مفادها أنه لن يسمح لها بالتصرف كما يحلو لها ،وأنه بد ًال
من ذلك سوف تُسا َءل حُ
اسب على ما ترتكبه من انتهاكات.
وت َ
ووداع ًا شيرين أبو عاقلة ،أيتها البطلة الفلسطينية التي حملت
قضية فلسطني كهوية وقضية وفكر ونهج وانتماء ولم تتواني يوم ًا
عن تغطية اإلجرام الصهيوني ضد شعبك طيلة  20عام ًا ونقلت
الصورة احلقيقية لهذا العدو الى العالم لتشكّ لي أيقونة الصحافة
�دوي في ضمير العرب والعالم .نامي قريرة العني يا
والصوت امل� ّ
شيرين لقد أصبحت فخر ًا لكل األح���رار في العالم وال بد لليل أن
ينجلي ،وال ب ّد لالحتالل أن ينتهي.
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نقطة وسطر

تكتبها اليوم:امال �سهيل

ال للرت ُّدد
يف تلبية نداء بريوت

هكذا تنت�صر ا�سرائيل
شكل استشهاد االعالمية الكبيرة شيرين ابو عاقلة صدمة لكل
العالم هي التي كانت قريبة دائم ًا من امل��وت ،لكن الصدمة التي ال
ميكن ان متر مرور الكرام اننا لن نرى تلك املناضلة مرة اخرى تنقل
وحشية العدو بحق ابناء فلسطني ألن هذه الوحشية طالتها اكثر من
مرة حتى قضت عليها.
شيرين رافقت ال��ص��ورة الدائمة عن فلسطني املقهورة من ظلم
العدو وظلم االخوة  ،لم تكن هذه الشهيدة بكل مقاييس البطوالت
العاملية تفكر وهي تنقل اخلبر اآلني عن ممارسة العدو بحق ابناء
شعبها أنها تنقل معاناة مسيحي او مسلم من هذه املمارسات،فقد
كانت تنقل احلدث بتجرد وببعد وطني صرف ،فال يحق ملن ال يعرف
ما معنى الوطنية أو العروبة ان ينزع عنها حتى «الرحمة» ألن الله
يرحم من يريد وقد ال يرحم من يفتي بعد الترحم عليها.
هذا النكران لآلخر في مقاييس البعض هو السرطان الذي تستفيد
اسرائيل من تفشيه داخ��ل ابناء االم��ة ،هي تعيش على الفطريات
ال عن الدين وبعيدة ثاني ًا عن
التي تتكاثر مبفاهيم طائفية بعيدة او ً
العروبة والوطنية ،وبهذه النماذج تنتصر اسرائيل في حروبها.
ال وكانت
شيرين عشقت القدس التي سرى الى «اقصاها» النبي لي ً
مهد االنبياء ،كبّرت مآذنها وقُرعت اجراس كنائسها في وداع بطلة
من ابطال الكلمة والصورة  ،الصورة الناصعة التي نقلتها بتجرد
غير ملتبس في مفهوم الوطنية  ،لكن املفاهيم الدينية امللتبسة
عند البعض لن تأخذ من رصيد تلك البطلة في اذهان االجيال التي
واكبت انتصاراتها املتتالية على آل��ة احل��رب االسرائيلية التي
استفزها أن تنتصر ابنة القدس بالكلمة على فتك آلياتها احلربية
فأردتها شهيدة لترتوي ارض امليعاد ب��دم نصراني وطني عانق
التراب االسالمي.

االنف�صال والطفولة

هو وهي

{ مفتي اجلمهورية اللبنانية
ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف دري�����ان،
يقوم على رأس وف��د من العلماء
األف��اض��ل ،ب��زي��ارة ضريح املفتي
ال��ش��ه��ي��د ال��ش��ي��خ ح��س��ن خالد
ف���ي م��ح��ل��ة األوزاع���������ي ،لقراءة
س������ورة ال���ف���احت���ة ع���ل���ى روح����ه
الطاهرة ،مبناسبة الذكرى الـ33
الس��ت��ش��ه��اده 10:30 ،م��ن صباح
اليوم (السبت).
*****
{ «اجل��ب��ه��ة ال��س��ي��ادي��ة» تعقد
م���ؤمت���ر ًا ص��ح��ف��ي�� ًا ت���رد ف��ي��ه على

لدى املكتبات والباعة
داخل لبنان
مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
01/666668

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

حكايات الناس

املفتي حسن خالد

التوزيع واالشتراكات

إيزابيل التنوري
خطابات األم�ين العام حلزب الله،
 12:00من ظهر اليوم (السبت) في
البيت امل��رك��زي حل��زب الوطنيني
األحرار  -السوديكو.
*****
{ مستشارة اإلعالم والعالقات
ال��ع��ام��ة ف���ي م��ن��ظ��م��ة اليونسكو
اللبنانية األصل إيزابيل التنوري،
أشرفت على تنظيم حدث تاريخي
في أعماق بنية في املعلم السياحي
األشهر عاملي ًا «برج إيفيل» ،بعرض
م��ن��ح��وت��ات ب��اه��ظ��ة ال��ث��م��ن بسبب
املادة املستخدمة في صنعها.

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢٢/٥/12
 136حركة طيران و 15420راكباً ،توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  68رحلة ،اقالع  68رحلة.
حركة الركاب :وصول  8032راكباً ،مغادرة  7388راكبا ،وترانزيت:
ال أحد.

«الدرون» لتو�صيل الر�سائل

كشفت شركة اخلدمات البريطانية «روي��ال ميل» عن اعتزامها
استخدام  500طائرة من دون طيار (درون) خلدمة جميع أنحاء
اململكة املتحدة ،حيث ذكر رئيسها أنها ستساعد أيض ًا في تقليل
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،حسب «سكاي نيوز» .وتهدف شركة
«روي��ال ميل» إلى استخدام ما يصل إلى  200طائرة «درون» خالل
السنوات الثالث املقبلة حيث تعتزم إنشاء خمسني «مسارا بريديا
جديدا لطائرات درون» للمساعدة في تقدمي خدمات أس��رع وأكثر
موثوقية للمجتمعات النائية ،خاصة جزر «هيبريدس» و«سيلي»
و«شتالندز» ،و«أوركني».
ويذكر أن عمليات إرس��ال ال��ط��رود إل��ى ه��ذه املناطق جت��ري عن
طريق العبّارات ،والطائرات العادية ،والنقل البري ،وهي وسائل
ميكن أن يعوقها سوء األح��وال اجلوية .كذلك ستساعد الطائرات
من دون طيار أيض ًا في خفض انبعاثات الكربون ،وفق ًا ملا ذكرته،
«رويال ميل».
وخ�لال األش��ه��ر الثمانية عشر املاضية ،ج��رى جتربة الطريقة
اجلديدة في أربع مناطق من بينها جزيرة «مل» في أسكوتلندا وجزر
«سيلي» قبالة «كورنوال».
كما غطت الرحالت التجريبية للخدمة اجلديدة رحلة ذهاب ًا وإياب ًا
ملسافة  100ميل تقريب ًا بني «ليرويك» في «شتالند» و«أونست» في
شمال اجلزر ،حملت خاللها ما يصل إلى  100كيلوغرام في رحلتني
يوميتني .وعند هبوط «درون» يجري توزيع البريد على موظف
التوصيل احمللي للتوصيل كاملعتاد.
وتخضع اخلدمات اخلمسني اجلديدة ملوافقة هيئة الطيران املدني
وهي بالشراكة مع شركة الطائرات من دون طيار «.»Windracers
وقالت «رويال ميل» إنها تأمل أن تزداد في نهاية املطاف إلى 500
طائرة من دون طيار تغطي جميع أنحاء البالد.

ريف �سليمان
بعد طالق اهلي ...قالت لي أُمّ ي وانا صغيرة والبكر «الطالقُ ليس
َيت واح ٌد وسيكونُ
س ِّيئًا كما تظُ نّني» ..وقال لي أبي «أصدقاؤك لديهم ب ٌ
لك بيتانِ يا محظوظُ ة.»...
بيت أمّ ��ي كما هي وج��هّ �� َز لي أب��ي غُ ��رف�� ًة في بَيتِ هِ
ظلَّت غُ رفتي في ِ
جسدي إلى نِ صفَنيِ .
قدمي ق ََسما َ
نشار ٍ
اجلديدِ  ..مبِ ٍ
ني اليُسرَى والذِّراعُ اليُسرَى
تركتُ نِ صفي األيس َر عِ ن َد أُمّ ي حَ يثُ الع ُ
والق َد ُم اليُسرَى ..وذهَ بتُ بعَ ينِ ي اليُمنَى وذِ راعي اليُمنَى وقدَمي اليُمنَى
معَ أبي.
لكنَّ أبي كان يصفَعُ ني لو حدَّث ُت ُه عن اشتِ ياقي إلى نِ صفِ ي اآلخَ ر..
ِّصف
داخ��لَ غُ رفةٍ مُ غلقةٍ كي ال يجتَمِ عَ بالن ِ
وأُمّ ��ي كانَت تحَ بِ ُس نِ صفِ ي ِ
الذي يمَ ِل ُك ُه أبي.
َريق بِ دَعوَ ى أنَّهم
انضمامي إلى الف ِ
َضت ِ
أمّ ا مُ َدر ُِّسة الباليه َفقَد َرف َ
ني ب َقد ٍَمني.
يَحتاجونَ إلى راقصة تراوِ غُ املُنافِ س َ
واح ٍدة ..ظلَّت عَ ينِ ي
راع ِ
و َت َركَني حبيبي ألنَّ ِحضني ال يكُونُ دافِ ئًا بذِ ٍ
اليُمنَى تبت َِس ُم ألبي وعَ ينِ ي اليُسرَى تبت َِس ُم ألُمّ ي..
وسريرانِ  ...لكِ نَّ رُوحي
لم أست َِط ْع أن أقولَ لهُ ما :لديَّ بَيتانِ وغُ رفَتانِ َ
تنا ُم في الشارعِ في رعاية الله و حتت جناحه..
فكرت يوما...ماذا لو تزوجت و لم أستطع أن أبني عائلة مترابطة
موحدة او عشت جتربة امي وابي في الطالق؟؟ ماذا لو اخترت االب
ّ
غير املثالي ألوالدي؟؟ ال أريد أن اعيد الكرّة! ال أريد ألطفالي ان يشعروا
مبا شعرت! اريد عائلة فقط !! هذا الهاجس و اخلوف من املجهول بقي
يراودني كظلي!!
و اتضح ان كل ما تخافه قد يحدث لك اذا استمريت بالتفكير فيه،
فع ًال انت جتذب ما تريده حلياتك...
يقول اإلمام علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه « كل متوقع آت»..

و حصل ما حصل وواجهت خوفي ..تطلقت ..لم يعد هناك ما اخاف
منه ..ولكن !! ماذا عن اوالدي؟؟
قالت لي امي «ال تكرهوا شيئا علّه خيرا لكم ..وال تتمادي باألحالم
الن اقدارنا مكتوبة ...وقل لن يصيبنا إال ما كتب الله لنا ..وإن الله إذا
أحب قوم ًا ابتالهم ،فمن رضي فله الرضا ،ومن سخط فله السخط.».
ولكن االحساس باالمان والطمأنينة انطفئ يا امي ..أصبحت ما أنا
عليه اليوم ال انحني و ال اتكأ على احد ..قوية ..مثابرة ..ال استسلم..
احتمل ..مسؤولة ..معطاءة ..حساسة ..ال اخاف شيئاً ..أؤمن بالقضاء
والقدر..وال التفت إلى ال��وراء إال عندما أشعر بالتعب او باألعداء من
حولي..
فأتذكر واق��ول لنفسي لن ارض��ى بالظلم مرتني ..سأقاتل بشراسة
و ارفع صوتي عن كل السنني التي لم أستطع أن أقول فيها ما اريد و
ادافع عن نفسي...
نعم لطالق األه��ل ثمن كما له وجه آخر وهو النضوج املبكر ..من
السنن الكونية وقوع البالء على اخللق اختبار ًا لهم ومتحيص ًا لذنوبهم
ومتييز ًا بني الصادق والكاذب منهم ( وَ َل َن ْبلُوَ َّن ُك ْم بِ شَ يْ ٍء مِ نَ الخْ َ و ِْف
الصابِ رِ ينَ )
َات وَ ب َِّشرِ َّ
ُ��س وَ ال َّث َمر ِ
وَ الجْ ُ ��وعِ وَ َنق ٍْص مِ نَ الأْ َمْ���وَ الِ وَ الأْ َنْ��ف ِ
الش ِّر وَ الخْ َ يْرِ فِ ْت َن ًة وَ ِإ َل ْينَا ُترْجَ عُ ونَ )...
(وَ َن ْبلُو ُك ْم بِ َّ
باملختصر ،نعم الطالق هو أبغض احلالل عند الله وهو ليس محرم ًا
ولكنه مكروه إذا كان ألسباب عادية ،فالزواج هو عالقة إنسانية قائمة
على الرحمة و امل��ودة والتراضي وإن لم يكن فع ًال كذلك فالطالق هو
احلل األنسب بالرغم من كونه يهدد أمان األسرة ،لذلك على الزوجني ان
يعرفا حقوقهما وواجباتهما قبل الزواج وحال الطالق كي يكون لدى
الطرفني وعي وادراك كافيني قبل اإلقدام على اية خطوة قد تكون ناقصة
ألن طريقة اإلنفصال ال شك أنها تؤثر على شخصية االطفال املستقبلية
وإحساسهم باالمان والثقة ونظرتهم للزواج.
لألسف عادة الطفل هو الذي يدفع ثمن طالق أهله ،فاالوالد بطبيعتهم
ال يتقبلون االنفصال وهم من يعانون اإلحباط خاصة اذا تأثر مستواهم

املعيشي بعد الطالق عما كان قبله ،هذا عدا عن إقتران الطالق أحيان ًا
كثيرة بصراع تافه بني األبوين ي��ؤدي إلى حرمان األطفال رؤي��ة أحد
ذويهم نتيجة تصفية حسابات ال دخل لهم بها ،وهنا يلعب الوعي دور ًا
مهم ًا جدا في كيفية جتنيب األوالد الصراعات العبثية.
ف��ي النهاية ،وج��ب على االه���ل ف��ي ح��ال اإلن��ف��ص��ال أن يوقنوا أن
سعادة واستقرار أطفالهم هي االولية القصوى ،وه��ي ال تتحقق إال
من خالل تعاون حقيقي بينهما يتشكل عبر احترام بعضهما البعض
وخصوصية كل طرف منهما ومشاركة أمور أطفالهم احلياتية اخلاصة
آخذين بعني اإلعتبار أن للطفل احلق بحضانة مشتركة يعيش فيها
توازن عاطفي حقيقي.
ان يعيش االه���ل بتعاسة م��ع�� ًا فقط حلماية أبنائهم م��ن صدمة
الطالق هو أمر مرفوض الن الطفل بحاجة ألهل سعداء ميدونه بطاقة
ايجابية ...لذلك وم��ع التجربة يتبني أن واج��ب ك��ل طامح لإلرتباط
واع
والزواج واإلجناب جتاه اطفاله قبل أن يولدوا هو اختيار شريك ٍ
وصالح ومتفهم خاصة في لبنان نظر ًا لوجود رج��ال دي��ن أن��اط بهم
القانون حماية األسر من التفكك إال أنه تبني باملمارسة أن آخر أولويات
معظمهم هي مصلحة األطفال او األس��ر أو حقوق اإلنسان بل عملهم
ينصب حلماية حقوق األقوى نفوذا ...من هنا وعكس املرجتى واملتوقع
فإن احملاكم الدينية على إختالفها تبني أنها تفتقد في كثير من األحيان
للعدل واإلنصاف ،ول��وال ذلك ما نشأت الكثير من اجلمعيات مطالب ًة
بحقوق الطفل و األم إذ ان مجتمعنا أثبت أنه ذكوري مبعظم االحيان...
وعليه ،ضعوا شروطكم قبل ال���زواج في العقود حلماية انفسكم
وأوالدكم من تقلبات احلياة وجور احملاكم الدينية ولضمانة فاعلية أي
عقد وجب توثيقه عند الكاتب العدل ..وعلى سبيل النكتة « في لبنان،
تزوجي سيدتي ممن يسمح لك ان تري ابنك بعد الطالق»..
عن التفكك األسري اتكلم  ..قصة حقيقية ..من واقع معاش ويعاش
يومي ًا علَّ الذكرى تنفع..
أم ،وإعالمية

اكت�شاف يقلب املوازين ..عيون ميتة تعود �إىل احلياة
متكن علماء أميركيون م��ن إع���ادة إحياء
عيون ملتبرعني بعد مرور خمس ساعات على
وفاتهم ،ما أع��اد إث��ارة قضية امل��وت الدماغي
ويضعها على طاولة البحث العلمي مجدداً.
فقد أث��ب��ت العلماء أن اخل�لاي��ا العصبية
احلساسة للضوء ف��ي شبكية العني ال تزال
ق��ادرة على االستجابة للضوء والتواصل مع
بعضها بعضا حتى خمس ساعات بعد املوت،
وإرسال إشارات.
وتشكل ه��ذه اخل�لاي��ا العصبية ج���زء ًا من
اجلهاز العصبي املركزي ،والذي يشمل الدماغ
واحلبل الشوكي ،مما يوفر إمكانية استعادة
اخلاليا األخرى في اجلهاز العصبي املركزي
باملثل ،ورمبا إعادة الوعي.
ب��دوره��م ،ق��ال مؤلفو ال��دراس��ة ف��ي دورية
«ناتشر» إن الدراسة تثير التساؤل عما إذا كان
موت الدماغ ،كما يُع َرّف حالياً ،أمر ًا ال رجوع
فيه حقاً.

استجابت ألنواع مختلفة
من الضوء

وأوض��ح��ت الكاتبة الرئيسية الدكتورة
فاطمة عباس ،من مركز موران للعيون بجامعة
يوتا ،أنهم متكنوا من إيقاظ اخلاليا املستقبلة
للضوء ف��ي البقعة البشرية ،وه��ي ج��زء من

شبكية العني املسؤولة ع��ن ال��رؤي��ة املركزية
وال���ق���درة ع��ل��ى ال��رؤي��ة وال��ت��ف��اص��ي��ل الدقيقة
واللون.
وأشارت إلى أن العيون التي حصلوا عليها
ملدة تصل إلى خمس ساعات بعد وفاة املتبرع
باألعضاء ،استجابت خالياها للضوء الساطع
واألض����واء امل��ل��ون��ة وح��ت��ى وم��ض��ات الضوء
اخلافتة للغاية.

تسريع عالجات فقدان البصر

في موازاة ذلك ،متكن الفريق في التجارب
املبكرة من إنعاش اخلاليا احلساسة للضوء،
لكنه كافح حلملها على التفاعل مع بعضها
بعضا.
وسرعان ما أدركوا أن نقص األكسجني كان
الدافع وراء ذلك ،لذا صمموا وحدة نقل خاصة
ميكنها إع���ادة األوك��س��ج�ين وامل����واد املغذية
األخرى إلى العني مبجرد إزالتها من املتبرع.
ك��م��ا تشتمل ال��وح��دة أي��ض�� ًا ع��ل��ى أقطاب
كهربائية ميكن توصيلها بكال جانبي الشبكية
ملراقبة اإلش���ارات الكهربائية ،باإلضافة إلى
نظام حتفيز ضوئي.
ويأمل الباحثون أن يؤدي هذا االختراق
ل��ت��س��ري��ع ال���ع�ل�اج���ات اجل����دي����دة لفقدان
البصر وحتسني فهم األم��راض التنكسية
العصبية.

لعلها من املرات النادرة التي تتحول
فيها العملية اإلنتخابية من إمتحان
لشعبية امل��رش��ح�ين ،إل��ى حت�� ٍّد صارخ
خل���ي���ارات ال��ن��اخ��ب�ين ،وم��ح��ك فاصل
إلرادات��ه��م الفعلية في حتقيق التغيير
في البنية السياسية ،والتخلص من
املنظومة السياسية الفاسدة والفاشلة.
غد ًا ليس مجرد يوم إنتخابي عادي،
بقدر ما يجب أن يشكل مفترق ًا حاسم ًآ
للمخاض الصعب ال��ذي يعيشه لبنان
منذ إن��دالع إنتفاضة  ١٧تشرين ٢٠١٩
ال��ت��ي أج��ه��ض��ت��ه��ا أح�����زاب السلطة،
وأسقطت ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد ف��ي مهاوي
جهنم اإلنهيارات املتوالية.
ص���ن���ادي���ق اإلق����ت����راع ف���ي بيروت
وط��راب��ل��س وص��ي��دا واجل��ب��ل والبقاع
وامل�ت�ن وك��س��روان وجبيل تُ��ن��ادي أهل
التغيير للمشاركة بقوة ف��ي عمليات
ال��ت��ص��وي��ت ،والتعبير ع��ن خياراتهم
الوطنية بإقدام وشجاعة ،غير عابئني
بأساليب التهديد والترهيب ،واإلصرار
على إيصال أصواتهم إلى آفاق جتديد
ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ،وال��ت��ع��ب��ي��ر عن
الرغبات اجلامحة في اإلنتقام من كل
سياسي وم��س��ؤول ش��ارك في عمليات
السرقة والنهب التي س��ادت ف��ي هذا
العهد ،وأدت إلى إفالس الناس والدولة
املتهالكة.
ال داع���ي ل��ت��ك��رار ال���ن���داءات بأهمية
املشاركة الكثيفة في اإلقتراع ،ألن مصير
البلد ون��ظ��ام��ه ،وإس��ت��ع��ادة إستقراره
وإزده�������اره ت��ت��وق��ف ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج هذه
اإلن��ت��خ��اب��ات احمل��ت��دم��ة ب�ين محورين
أس��اس��ي�ين :م��ح��ور ال��ق��وى واألح����زاب
ال��س��ي��ادي��ة وعمقها ال��ع��رب��ي ،ومحور
أط���راف املمانعة ومقتضيات إلتزامه
اإليراني.
ب��ي��روت ستشهد «أم امل��ع��ارك» بني
احملورين ،ألنها مركز القرار السياسي،
ومدينة الثقل الوطني ،ونسيجها يجسد
أط��ي��اف التركيبة اللبنانية ،وعرين
القضايا العربية واملواقف القومية.
احل��ف��اظ على دور ب��ي��روت العربي
ي���ح���ت���اج إل�����ى إس���ت���ن���ف���ار واس������ع من
البيارتة للنزول إلى صناديق اإلقتراع،
وال���ت���ص���وي���ت إل�����ى ج���ان���ب اللوائح
السيادية ،وع��دم التثاقل ف��ي التحرك
ي��وم اإلن��ت��خ��اب وجت���اوز ك��ل املبررات،
لإلمساك بتمثيل العاصمة وتكريس
مكانتها ك��ح��اض��ن��ة ل��ك��ل اللبنانيني،
وك��م��ن��ب��ر م��ف��ت��وح ل�لإع��ت��دال واحل����وار
وإحترام اخلالف مع اآلخر.
دع��وة املقاطعة سقطت في اإلقبال
الكثيف من أه��ل السنّة واجلماعة في
بلدان اإلغتراب على التصويت ،والذين
ك��ان��وا األك��ث��ر ع���دد ًا ب��أش��واط بالنسبة
ل��ب��اق��ي امل��ك��ون��ات اللبنانية األخ���رى.
وه��ذا ال��واق��ع من شأنه أن يرفع سقف
املشاركة في الداخل ،ويدفع الكثير من
املترددين إلى أقالم اإلقتراع إستجابة
لنداء الواجب الوطني والقومي ،الذي
يتجاوز بأهميته املصيرية أية حسابات
حزبية أو شخصية ضيقة.
م��رة أخ��رى ،بيروت تُنادي أبناءها
األبرار  ..فلن نتردد في تلبية النداء.

«نون»...

قبل  40عام ًا
1985/5/14

أهالي رأس النبع:
ملاذا تهملنا الدولة؟

ع��ق��د أه���ال���ي م��ن��ط��ق��ة رأس النبع
امل��ه��ج��رون إل��ى داخ���ل ب��ي��روت الغربية
اجتماع ًا موسع ًا صباح أمس في بهو
دار الفتوى ب��دع��وة م��ن جلنة املتابعة
الشعبية ألهالي منطقة رأس النبع حيث
رفع األهالي الالفتات التي تطالب بوقف
ال��ق��ص��ف وال��ت��دم��ي��ر م��ن ق��ب��ل «القوات
اللبنانية» وت��أم�ين ال��ش��روط الالزمة
لعودتهم واستمرار احلياة .وفي ختام
االج��ت��م��اع ان��ط��ل��ق األه���ال���ي مبسيرة
صامتة إلى القصر احلكومي  ..إلخ.

قبل  25عام ًا
1997/5/14

ال انسحاب قريب ًا من
اجلنوب لضمان أمن شمال
إسرائيل

أوض���ح م��ص��در رس��م��ي إسرائيلي
أن السالم مع مصر هو س�لام مستقر
ومتنى أن يتاح املجال لترسيخ أسسه
أك��ث��ر .وأش����ار امل��ص��در ف��ي م��ا يتعلق
بلبنان إلى أن إسرائيل سوف تضطر
الى البقاء فترة غير محددة في جنوب
لبنان لضمان أمن وسالمة املدن والقرى
احلدودية،موكد ًا أن اسرائيل ال تنوي
املكوث هناك اال ملا تقتضيه االحتياجات
األمنية لضمان أمن شمال اسرائيل.

قبل  15عام ًا

2007/5/14

لقاء أميركي  -إيراني
في بغداد قريب ًا

أكد البيت األبيض أمس ان مسؤولني
أميركيني وايرانيني سيجتمعون في
االس��اب��ي��ع القليلة ال��ق��ادم��ة ف��ي بغداد
لبحث االم���ن ف��ي ال��ع��راق،ف��ي��م��ا حصد
تفجيران جنوب امل��وص��ل وف��ي بغداد
ال و 165جريح ًا  .وقال
أكثر من  62قتي ً
ج����وردون ج��ون��درو للصحافيني على
م�تن ط��ائ��رة ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي التي
كانت في طريقها إلى فرجينيا ،يمُ كنكم
توقع عقد اجتماع في االسابيع القليلة
القادمة بني السفير «تشيستر» كروكر
وااليرانيني ..إلخ.

