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«عنف كالمي» عوني ضد ميقاتي لتبرير البقاء في بعبدا بعد  31ت!
ترقب خطير للرياح اإلقليمية بعد جرمية غزة ..واملصارف تتجه إلعادة النظر باإلضراب اليوم
نقطة وسطر

�صوامع الإهراءات �أكرث
حنان ًا من امل�س�ؤولني!..
�ص 8

ب�ين ترقب مصير املفاوضات
املعلقة بني اجل��و والبحر في ما
خ��ص ترسيم احل���دود البحرية
اجلنوبية ،وترقب املواجهة التي
طرأت على جبهة غزة  -اسرائيل
بعد اغتيال القائد العسكري في
حركة اجلهاد االس�لام��ي تيسير
اجل��ع��ب��ري ،والتعبئة املتبادلة
على طرفي احلدود ،بقي الوضع
الداخلي ميعن ف��ي التآكل ،بعد

دوالر بريوت  30750ل.ل

الدوالر ..ارتفاع ملحوظ وثابت!
سجل سعر ص��رف ال���دوالر ف��ي ال��س��وق ال��س��وداء مساء أمس،
ارتفاعا ملحوظ ًا ،إذ بلغ  30700و 30750ليرة لبنانية للدوالر
الواحد ،بعد ما سجل صباح ًا ما بني  30500و 30550ليرة لبنانية
للدوالر الواحد.

�ص َّناع الف�شل ...
وال�سيا�سات املنتهية ال�صالحية
أحمد الغز
يشهد العالم واملنطقة وقائع وسياسات جديدة تأتي بعد
خضوع البشرية الى ضرورة تغيير قواعد احلياة واالنتظام
خ�لال فترة جائحة ك��ورون��ا ،التي شكلت مدرسة استثنائية
دخلتها ك��ل شعوب االرض جلهة االنكفاء واق��ف��ال املطارات
وامل������دارس واجل��ام��ع��ات واالع���م���ال وت���راج���ع االقتصادات،
ومدرسة كورونا ازالت الهوة بني االغنياء والفقراء واالقوياء
والضعفاء ،واصبح العقل البشري على امت االستعداد لتقبل
كل ما هو ال مفكر فيه وخ��ارج التوقعات وقبول مبدأ انتهاء
صالحيات الكثير من االفكار واالمن��اط والسياسات ،وجاءت
ح��رب اوكرانيا ومعها مخاطر نفاد الطاقة وال��غ��ذاء وتغيير
البديهيات من اجل تامني ابسط مقومات احلياة ،مما يجعل من
ازمة اوكرانيا امتدادا الزمة كورونا التي ال تزال تبحث عن لقاح
او عالج ،مما يحتم علينا تهيب قواعد احلياة اجلديدة التي
احدثتها جائحة كورونا واحل��رب االوكرانية على العالقات
االنسانية والسياسات العاملية واالقليمية واحمللية بعد ان
اصبحت االمناط القدمية مبثابة سياسات منتهية الصالحية.
تتميز الطبيعة البشرية بسرعة تقبلها للتحوالت واملستجدات
ال��ق��اه��رة على مستوى القناعات الفكرية وااليديولوجية،
وب��س��رع��ة ان��دم��اج ال��وع��ي ال��ب��ش��ري م��ع مستجدات الثورات
الصناعية والتكنولوجية بعد ان اصبح االنسان منذ قرون
وليد الثورة الصناعية ،واصبحت اآللة في اصل
الوجود البشري ،واصبح الوقود كاملاء والهواء
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ال�صني تع ّلق التعاون مع وا�شنطن
على وقع اخلالف ب�ش�أن تايوان
أعلنت الصني امس وقف التعاون مع الواليات املتحدة في
مجموعة من القضايا األساسية مبا في ذلك تغ ّير املناخ ومكافحة
املخدرات واحمل��ادث��ات العسكرية ،في ظل تدهور العالقات بني
القوتني بسبب تايوان.
ر ّدت بكني بغضب على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب
األميركي نانسي بيلوسي إل��ى اجلزيرة التي تعتبرها الصني
جزءا من أراضيها وتتعهد استعادتها وإن كان بالقوة.
وحاصرت اجلزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي دميوقراطي منذ
اخلميس عبر إج��راء سلسلة مناورات عسكرية ضخمة قوبلت
بتنديد واسع من الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني.
وامس ،ذهبت وزارة خارجية أبعد من ذلك فع ّلقت احملادثات
والتعاون املرتبط بعدد من االتفاقيات بني البلدين بشأن مل ّفات
من بينها مكافحة التغير املناخي.
وأم���ا بيلوسي ال��ت��ي ف��رض��ت بكني ع��ق��وب��ات عليها ردا على
الزيارة ،فدافعت عن موقفها مشيرة إلى أن واشنطن
«لن تسمح» للصني بعزل تايوان.
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التلويح اجلاد باملطالبة بتحقيق
دولي في انفجار مرفأ بيروت في
الذكرى الثانية لوقوعه ،بالتزامن
مع سقوط  3صوامع من الناحية
الشمالية ،بتوقيت الفت ومريب،
وكسر اجل َّرة بني الرئيس املكلف
جنيب ميقاتي والتيار الوطني
احل����ر ،ال����ذي ش���ن ه��ج��وم�� ًا غير
م��س��ب��وق ع��ل��ى رئ���ي���س حكومة
تصريف االع��م��ال .ما لبث ان رد
عليه املكتب االع�لام��ي للرئيس
ميقاتي على نحو مقتضب على
طريقة الضرب بامليت حرام.
ومع هذا الترقب والتأزم ،دخل
االضراب املفتوح الذي دعت اليه
جمعية املصارف بدءا من االثنني،
في دائرة اعادة النظر او التراجع
بعد القرار القضائي باالفراج عن
رئيس مجلس ادار بنك االعتماد
املصرفي ط��ارق خليفة ،بعد ان
ص��ادق��ت الهيئة االتهامية على
ق���رار ق��اض��ي التحقيق ف��ي جبل

لبنان ب��س��ام احل���اج بتركه لقاء
ك��ف��ال��ة ،وع��ل��ي��ه ،ع��ل��م ان جمعية
امل���ص���ارف اج���ل���ت ال���ب���ت بقرار
تعليق االض����راب او امل��ض��ي به
ال��ى ال��ي��وم السبت ،وس��ط حملة
مضادة لقرار اجلمعية باالضراب
ال��ذي له آث��ار سلبية على العمل
امل��ص��رف��ي وحت���وي�ل�ات روات����ب
املوظفني ،مع مرور اسبوع كامل
على بداية شهر آب ،واعالن وزير
املال في حكومة تصريف االعمال
يوسف خليل ع��ن اجن��از صرف
روات�����ب وم��س��ت��ح��ق��ات اجليش
اللبناني والقوى االمنية وسائر
ال��ق��وى ال��ع��س��ك��ري��ة ،م��رج��ح�� ًا ان
تنجز سائر الرواتب في غضون
عشرة ايام على ابعد تقدير..
وع���������زت امل������ص������ارف سبب
االض�������راب ال����ى م���ا وص��ف��ت��ه بـ
«الدعاوى الكيدية التي تتعرض
ل����ه����م امل�����ص�����ارف،
وال�������ت�������ي ت����ص����در
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جانب من مسيرة أهالي الضحايا للمطالبة بالعدالة والتحقيق الدولي في الذكرى الثانية النفجار املرفأ (طالل سلمان)

مواجهة صاروخية بني غزة وجيش اإلحتالل بعد اغتيال اجلعبري

اجلهاد ُتسقط اخلطوط احلمر وصواريخ املقاومة تضرب املستوطنات إلى تل أبيب
اغتالت اسرائيل بغارة على غ��زة القيادي الكبير
ف���ي اجل���ه���اد االس�ل�ام���ي ت��ي��س��ي��ر اجل���ع���ب���ري ،وأدت
العملية العدوانية االسرائيلية الى استشهاد ثمانية
فلسطينيني بينهم طفلة ،وس��ق��وط ارب��ع�ين شخص ًا
بجروح.
وأسقطت جرمية االغتيال الهدنة التي كانت مصر
تسعى اليها بني االحتالل وغ��زة ،واعلن االم�ين العام
حل��رك��ة اجل��ه��اد االس�لام��ي زي����ادة ن��خ��ال��ة س��ق��وط كل
اخلطوط احلمر ،واعلنت حركة «حماس» ان ر ّد املقاومة
سيكون موحد ًا.
ول��ي�ل ً
ا ،أف���ادت املعلومات ع��ن استهداف صواريخ
املقاومة املستوطنات احمليطة بالقطاع باجتاه عسقالن
وتل أبيب ،مما حدا برئيس وزراء اسرائيل مائير لبيد
الى اإلش��ارة الى ان الغارات على غزة كانت السباب
استباقية ،مضيف ًا اننا «ال نسعى حلرب في غزة ولكن
لن نخشاها ،فيما ايد البيت االبيض الغارات املعادية
على القطاع واهله بذريعة «حق الدفاع عن النفس».
واعلنت «سرايا القدس» اجلناح العسكري حلركة
اجل��ه��اد االس�ل�ام���ي ع��ن «دك ت��ل اب��ي��ب وم����دن املركز
وال��غ�لاف بأكثر م��ن  100ص����اروخ ،ردا على جرمية
اغتيال اجلعبري واخوانه الشهداء».
ميداني ًا ،أكدت وزارة الصحة في غزة «ارتفاع عدد
الشهداء الى سبعة بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس

املبنى الذي إستهدفته إسرائيل في غزة أمس ،وفي اإلطار الشهيد تيسير اجلعبري

سنوات وإصابة أكثر من أربعني بجروح مختلفة في
القصف االسرائيلي على قطاع غزة».
وأكد اجليش اإلسرائيلي تنفيذ ضربات على قطاع
غزة .
وقال اجليش االسرائيلي في بيان « ُنغير اآلن على
ق��ط��اع غ���زة .مت االع�ل�ان ع��ن ح��ال��ة خ��اص��ة ف��ي اجلبهة
الداخلية.
وكشف اجليش اإلسرائيلي أن الغارات اجلوية
ال��ت��ي ش ّنها ،على غ��زة أودت بحياة  15شخص ًا،
مؤكّ د ًا أن العملية التي تستهدف حركة اجلهاد لم
ِ
تنته بعد.
وق��ال الناطق باسم اجليش اإلسرائيلي ،ريتشارد
هيشت ،لوسائل إعالمية «بحسب تقديرناُ ،قتل 15
شخص ًا في العملية» .وأكّد أن العملية «لم ِ
تنته بعد»،
واصف ًا إياها بأنها «هجوم استباقي» على قائد كبير
في احلركة.
من جهته،قال أمني عام حركة اجلهـاد اإلسالمي زياد
النخالة أنه ليس هناك خطوط حمراء أمام رد اجلــهــــاد
اإلســــالمي على العدوان االسرائيلي على قطاع غزة.
وقال نخالة« :لن نتراجع وسنتقدم ونبذل دماءنا وكل
قواتنا وجهدنا وسالحنا في ه��ذه املعركة» ،مضيفا
«ن��ح��ن ف��ي م��ع��رك��ة مفتوحة واملقاومة
ستخوضها بكل شجاعة واقتدار».
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في استعراض للقوة ...اآلالف من مناصري الصدر يقيمون صالة اجلمعة ببغداد
شارك عشرات اآلالف من مناصري زعيم التيار
الصدري ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في
صالة اجلمعة في املنطقة اخلضراء احملصنة في
بغداد ،في ع��رض جديد للقوة ،على ض��وء إعالن
خصومه انفتاحهم على دعوته إلجراء انتخابات
مبكرة لكن بشروط.
ب��ع��د ال���ص�ل�اة ،ت��وج��ه امل��ئ��ات م��ن املتظاهرين
إل��ى محيط البرملان العراقي ال��واق��ع في املنطقة
اخلضراء احملاذية لنهر دجلة والتي تض ّم مقرات
حكومية ودبلوماسية ،حيث يعتصمون منذ نحو
أسبوع.
ف��وج��دوا امل��ب��ن��ى ف��ارغ�� ًا وأب���واب���ه مغلقة ،لكن
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��ذي��ن ن��ص��ب��وا خ��ي��م�� ًا ف��ي اخل���ارج،
يواصلون االعتصام ف��ي ح��دائ��ق ال��ب��رمل��ان ،عمال
بتوجيهات التيار الصدري.
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه،
معتمد ًا على قدرته على تعبئة الشارع ،داعي ًا إياهم
األربعاء إلى ّ
حل البرملان وإجراء انتخابات مبكرة،
بعد أق ّ
���ل م��ن ع��ام على االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي حصل
خاللها على أكبر عدد من املقاعد.

وأعرب خصومه في اإلطار التنسيقي اخلميس
عن انفتاحهم على دعوته إجراء انتخابات جديدة،
مشترطني بشكل غ��ي��ر م��ب��اش��ر إن��ه��اء االعتصام
وإخالء البرملان.
وشارك عشرات اآلالف اجلمعة في الصالة التي
أقيمت في ساحة االحتفاالت الواقعة في املنطقة
اخل��ض��راء بعد ث�لاث��ة أس��اب��ي��ع م��ن ص�لاة مماثلة
أج��ري��ت ف��ي ح��ي مدينة ال��ص��در الشعبي شرقي
العاصمة.
واحتمى البعض منهم حتت مظلاّ ت من أشعة
الشمس احل��ارق��ة ودرج��ة ح��رارة تفوق  46درجة
مئوية ،راف��ع�ين األع�ل�ام العراقية وص��ور مقتدى
ال��ص��در ،فيما س��اروا على درب طويل ي��ؤدي إلى
ال��س��اح��ة .ورددوا ف��ي األث��ن��اء ه��ت��اف «ن��ع��م نعم
للسيد» ،في إشارة إلى مقتدى الصدر.
وعند بدء خطبة اجلمعة ،صدح املصلون «نعم
نعم لإلصالح»«،كال كال للفساد».
وق���ال خطيب اجلمعة السيد مهند املوسوي
في خطبته للمصلني «إننا من منبر
اجلمعة في هذا اليوم ،نعلن تضامننا
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مناصرون لزعيم التيار الصدري يقيمون صالة اجلمعة في بغداد

قمة رو�سية تركية يف �سوت�شي:

�أردوغان اللقاءات مع الرو�س مثمرة ولفتح �صفحة جديدة

ب���ع���د ن���ح���و ث�ل�اث���ة أسابيع
ع��ل��ى اج��ت��م��اع��ه��م��ا ف���ي طهران،
ال��ت��ق��ى ام���س ال��رئ��ي��س التركي
رج���ب ط��ي��ب أردوغ������ان بنظيره
ال���روس���ي ف�لادمي��ي��ر ب��وت�ين في
م��دي��ن��ة س��وت��ش��ي امل��ط��ل��ة على
البحر األس��ود ،حيث طغت على
محادثاتهما ت��داع��ي��ات احلرب
ف��ي أوك��ران��ي��ا وت��ط��ورات األزمة
السورية .ورغ��م تعاون موسكو
وأن��ق��رة ف��ي ع��دة ق��ض��اي��ا ،إال أن
تهديدات األخيرة املتكررة بشن
عملية عسكرية ف��ي س��وري��ا تعد
خ�ل�اف���ا أس���اس���ي���ا ب�ي�ن رئيسي
البلدين.
وق��ال الرئيس التركي ،رجب
طيب أردوغ���ان ،ان االجتماعات
ب�ين الوفدين ال��روس��ي والتركي
كانت مثمرة ،متمنيا فتح صفحة

جديدة في العالقات بني البلدين.
وأض����������اف أن�������ه سيناقش
التطورات في سوريا مع نظيره
ال��روس��ي فالدميير بوتني خالل
زيارته لروسيا.
ك��م��ا أض����اف أردوغ������ان الذي
ج����ل����س ق����ب����ال����ة ب����وت��ي�ن قبيل
محادثاتهما في منتجع سوتشي
امل��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر األس����ود ،في
ت��ص��ري��ح��ات ب��ث��ه��ا التلفزيون
التركي ،أن��ه م��ن املهم استكمال
تشييد محطة أك��وي��و النووية
ال��ت��ي تبنيها ش��رك��ة روس��ي��ة في
جنوب تركيا في الوقت احملدد.
وأع������رب ع���ن مت��ن��ي��ات��ه بفتح
ص��ف��ح��ة ج���دي���دة ف���ي العالقات
االقتصادية مع روسيا بعد اتفاق
احلبوب.
م�����ن ج���ه���ت���ه ،ق������ال دمي���ت���ري

ب���ي���س���ك���وف ،امل���ت���ح���دث باسم
الكرملني ،إن م��ح��ادث��ات االمس
ف��ي س��وت��ش��ي ستسمح لبوتني
وأردوغان مبراجعة تنفيذ اتفاق
احلبوب.
وأش�������ار إل�����ى أن الزعيمني
س��ي��ن��اق��ش��ان أي��ض��ا ال��وض��ع في
أوكرانيا وسوريا.
ي���ش���ار إل����ى أن ت��رك��ي��ا لعبت
ب��ج��وار األمم امل��ت��ح��دة ،الشهر
املاضي ،في التوسط في اتفاقيات
ب�ين روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا ،م��ا مهد
الطريق ألوك��ران��ي��ا لتصدير 22
مليون طن من احلبوب ومنتجات
زراعية أخرى عالقة في موانئها
على البحر األسود منذ أن أرسلت
م��وس��ك��و ق���وات إلى
ال����ب��ل�اد ق���ب���ل أكثر
م���ن خ��م��س��ة أشهر،
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الرئيسان بوتني وأردوغان خالل القمة آمس

�سيا�سة حملية
وا�شنطن تعتقد أ�ن احلزب لن ي�س ّهل  ..وباري�س تتحدث عن ليونة وانفراجات
السبت  6آب 2022م
املوافق  8محرم 1444هـ
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همس

الوقت ال�ضائع مُيلأ بت�شريع جمتز�أ وبحراك رئا�سي بال د�سم بانتظار احلل احلدودي
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من بني االقرتاحات الراجحة �أمريكي ًا ودولي ًا
الإتفاق على �شركة ثالثة تعمل يف املنطقة
امل�شرتكة وفق ًا ملعادلة تقا�سم الأرباح

عون �شكر الفاتيكان لوقوفه �إىل جانب لبنان
�سبيرتي مودع ًا :البابا قريب من اللبنانيني

اكد السفير البابوي املونسنيور
جوزف سبيتري «قرب البابا فرنسيس
وال��ك��رس��ي ال��رس��ول��ي ،م��ن لبنان كما
ومن اللبنانيني واللبنانيات» ،مشددا
على «ان الكرسي الرسولي سيواصل
م��س��اع��دة ل��ب��ن��ان ،ال سيما م��ن خالل
وك����االت اإلغ���اث���ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ،كما
ض��اع��ف م��س��اع��دات��ه خ��ص��وص��ا في
ال��س��ن��وات األخ���ي���رة ،للمستشفيات
وامل��������دارس إض���اف���ة ال����ى نشاطات
ك����اري����ت����اس -ل���ب���ن���ان وغ���ي���ره���ا من
املؤسسات».
ك�ل�ام السفير ال��ب��اب��وي ج���اء بعد
لقائه رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ،قبل ظهر امس في قصر بعبدا،
في زي��ارة وداعية بعد انتهاء مهمته
في لبنان ،وقبيل انتقاله الى مقر عمله
اجل��دي��د س��ف��ي��را للكرسي الرسولي
في املكسيك .وق��ال« :اشكر الله ألنه
منحني فرصة ان أك��ون عندكم ،هنا،
في ب�لاد األرز» ،آم�لا بعودته مجددا
الى لبنان.
من جهته ،شكر رئيس اجلمهورية
للسفير البابوي «اجلهود التي بذلها
خ�لال مهمته ف��ي لبنان ،ال سيما في
السنوات االخيرة التي كانت حافلة
بالتحديات الكبرى» ،متمنيا له النجاح
والتوفيق في مهمته اجلديدة ،آمال ان
ُيبقي لبنان في قلبه وصلواته.
وك��ان اللقاء ،مناسبة ،استعرض
فيها الرئيس عون مع السفير سبيتري
العالقات الثنائية بني لبنان والكرسي
الرسولي ،شاكرا للحبر األعظم البابا
فرنسيس «اه��ت��م��ام��ه ال��دائ��م بلبنان
وعنايته بالشعب اللبناني ،واللذين
جتسدا أخيرا في النداء الذي وجهه
الى العالم من اجل لبنان» ،في ختام
اللقاء العام الذي اج��راه في حاضرة
الفاتيكان يوم األربعاء املاضي.
واكد رئيس اجلمهورية لسبيتري

الرئيس عون مينح سبيتري وسام األرز الوطني (داالتي ونهرا)
ان «م�����ا ي��ج��م��ع ل���ب���ن���ان والكرسي
ال��رس��ول��ي ،ع�لاق��ات ص��داق��ة واميان
وقيم مشتركة توطدت عبر القرون،
وصوال الى اليوم .ولبنان يجد دائما
ال��ك��رس��ي ال��رس��ول��ي ال��ى ج��ان��ب��ه ،في
ال��ظ��روف الهانئة كما ف��ي الظروف
ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي ي���ج���ت���ازه���ا وه����ذا
مدعاة امتنان وشكر من قبل جميع
اللبنانيني».
وللمناسبة ،وتقديرا جلهوده ،منح
رئيس اجلمهورية السفير البابوي
وس��ام األرز الوطني من رتبة ضابط
اكبر.
وت��ل��ا امل����دي����ر ال����ع����ام للمراسم
وال����ع��ل�اق����ات ال���ع���ام���ة ف����ي رئاسة
اجلمهورية نبيل شديد ،كلمة قال فيها
ان االحتفال هو حلظة صداقة وفرصة

إلعادة التأكيد على قوة العالقات بني
الكرسي الرسولي ولبنان التي ترتقي
إلى زمن املسيح والتي ساهمتم فيها
بشكل بارز من خالل التزامكم الذي ال
يكل.
وب���ع���د ال���ل���ق���اء ،ق�����ال سبيتري:
سنواصل مساعدة هذا البلد ،ال سيما
من خالل وكاالت اإلغاثة الكاثوليكية،
كما ضاعفنا مساعداتنا ،خصوصا
في السنوات األخيرة ،للمستشفيات
وامل��������دارس إض���اف���ة ال����ى نشاطات
ك���اري���ت���اس-ل���ب���ن���ان وغ���ي���ره���ا من
املؤسسات».
وختم بالقول«:انني اشكر الله ألنه
منحني فرصة ان أك��ون عندكم ،هنا،
في بالد األرز ،وآم��ل ان اع��ود مجددا
ال���ى ل��ب��ن��ان .وأود ان اش��ك��ر فخامة

«اخلارجية» لالحتاد االوروبي :لعودة النازحني
اىل ديارهم حر�ص ًا على ا�ستقرار لبنان
حرص ًا على استقرار لبنان إطلعت وزارة اخلارجية
واملغتربني على بيان املمثل األعلى للشؤون اخلارجية
األوروب���ي���ة ب��إس��م االحت����اد االوروب�����ي ح���ول الوضع
في لبنان الصادر بتاريخ  30متوز  ،2022وشكرت
«االحت���اد األوروب���ي ودول���ه األع��ض��اء على إهتمامهم
ومتابعتهم لألوضاع في لبنان» ،مشيرة إلى أن «لبنان
يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في
تاريخه املعاصر وال��ت��ي ب��ات معها يعيش  %80من
اللبنانيني حتت خط الفقر .وق��د تتعدد أسباب هذه
األزم��ة االقتصادية احل��ا ّدة وتتشابك ،بني إصالحات
داخ��ل��ي��ة واج��ب��ة تسعى احل��ك��وم��ة ج��اه��دة إلقرارها
إض��اف��ة ال���ى إج����راء التصحيح ال��ب��ن��ي��وي املطلوب،
والتزامات دولية أهمها إجن��از االتفاق النهائي مع
صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي
املستدام .ولكن ،ال ميكننا أن نتجاهل أن أحد األسباب
الرئيسية ملا ي��رزح حتته لبنان متصل بأعباء األزمة
السورية وتداعياتها ،السيما النزوح السوري الكثيف
إلى لبنان».
وأوضحت أن «الوجود الكبير للنازحني السوريني
على االراض��ي اللبنانية شكّ ل سبب ًا رئيسي ًا لألزمة
االق��ت��ص��ادي��ة العميقة ،ونتيجة ل��ذل��ك ب���دأت الفئات
اإلق��ت��ص��ادي��ة األك��ث��ر ضعفا م��ن اللبنانيني تتنافس
على اخلدمات واملوارد الغذائية احملدودة املقدمة مع
النازحني السوريني والالجئني الفلسطينيني الذين
أصبحوا يشكلون معا ح��وال��ي  %40باملئة م��ن عدد
اللبنانيني ،ما أدى أخيرا إلى زي��ادة نسبة التوترات

واحلوادث األمن ّية بني كافة الفئات اإلقتصادية األكثر
ضعفا في لبنان».
وأض��اف��ت« :بعد انقضاء أح��د عشر عام ًا على بدء
األزم��ة السورية ،زادت مخاوف لبنان حيث تبني له
غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول املانحة لعودة
النازحني السوريني ال��ى وطنهم األم بكرامة وأمان،
أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول
أخيرا .إن استمرار ربط العودة باحلل السياسي في
سوريا ،في ظل انسداد واض��ح ومعلوم من اجلميع
في األفق السياسي ،يعني بقاءهم في لبنان الى أجل
غير مسمى .ول��ق��د مضى أك��ث��ر م��ن عقد على وجود
النازحني السوريني في لبنان ،وهم مبعظمهم نازحون
اق��ت��ص��ادي��ون ي��س��ت��ف��ي��دون م��ن امل��س��اع��دات الدولية
املباشرة واالنتقائية دون املرور بالسلطات الرسمية
اللبنانية».
وختمت ال���وزارة بيانها« :ان��ط�لاق� ًا م��ن املصلحة
املشتركة اللبنانية-االوروبية بإيجاد حل مستدام مللف
النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعي ًا واقتصادي ًا
وأمني ًا ويقي ال��دول األوروب��ي��ة استباقي ًا تبعات أي
تدهور محتمل ،وإذ تثني الوزارة على اجلهود املبذولة
من دول االحت��اد األوروب���ي للتخفيف من التداعيات
اإلنسانية لألزمة السورية ،تدعو بصدق الى التعاون
والتشاور واحلوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة
ال��ن��ازح�ين ال��س��وري�ين تدريجي ًا ال��ى دي��اره��م بكرامة
وأمان حرص ًا على إستقرار لبنان واملصالح املشتركة
مع أوروبا».

نفي ر�سمي خلرب مر�سوم التجني�س
بعد نشر صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية خبرا
عن بيع جوازات سفر لبنانية تقوم به الدولة اللبنانية
وال�����وزارات املختصة ب��ه��ذا ال��ش��أن ،ت��وال��ت املواقف
والبيانات التي تنفي اخلبر جملة وتفصي ً
ال.
وأك��د مكتب اإلع�لام في رئاسة اجلمهورية ان ما
نشرته صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية ع��ن بيع
ج���وازات سفر لبنانية لغير لبنانيني خبر ك��اذب وال
أساس له من الصحة.
ك��م��ا ص���در ع��ن امل��ك��ت��ب االع�لام��ي ل��رئ��ي��س حكومة
تصريف االع��م��ال جنيب ميقاتي البيان االت��ي« :يتم
ال��ت��داول باخبار صحافية ع��ن م��رس��وم جتنيس قيد
االعداد .إن الرئيس ميقاتي يؤكد أن هذا املوضوع ليس

مجال بحث لديه على االطالق .فاقتضى التوضيح».
ال���ى ذل���ك ،أك���د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات بسام
مولوي «ان��ه غير معني إطالق ًا بكل ما مت ذك��ره حول
مرسوم جتنيس جديد ،ول��م تقم ال���وزارة ب��أي إجراء
بخصوص اي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض
السير بهكذا م��ش��روع» ،وذل���ك بحسب ب��ي��ان صادر
عن مكتبه ،ووج��ه كتاب ًا ال��ى الصحيفة ،مع ّبر ًا عن
احتجاجه على مضمون املقال في ما يخص وزارة
الداخلية والبلديات ،طالب ًا االعتذار وتصحيح اخلبر،
ومحتفظ ًا بحقه في اإلدع��اء على الصحيفة املذكورة،
وجه كتاب ًا الى السفيرة الفرنسية في بيروت ألخذ
كما ّ
العلم بذلك.

الرئيس على ال��وس��ام الرفيع الذي
منحني إي��اه ،وانا سأحتفظ بصورة
خاصة عن لبنان في قلبي».
ال��ى ذل��ك ،استقبل الرئيس عون
ف��ي ح��ض��ور ال��وزي��ر السابق غابي
ليون ،مطران زحلة وبعلبك للروم
األرث���وذك���س امل��ط��ران انطونيوس
ال����ص����وري ،وع����رض م��ع��ه لشؤون
وطنية عامة ،كما تطرق البحث الى
حاجات قرى شرق زحلة ،واستقبل
رئيس اجلمهورية ،سفير لبنان في
كندا ف��ادي زي��ادة ال��ذي اطلعه على
أوضاع اجلالية اللبنانية في كندا،
م��ن��وه��ا «ب��ت��ض��ام��ن أب��ن��اء اجلالية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف���ي ك���ن���دا وتعاونهم
خلدمة وطنهم والوقوف الى جانب
أبنائه».

بري ا�ستقبل
غريو و�سفري ايران
اجلديد
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في
مقر الرئاسة الثانية في عني التينة ،السفيرة
الفرنسية آن غريو وع��رض معها لالوضاع
العامة والعالقات بني لبنان وفرنسا.
كما التقى سفير ايران اجلديد ،مجتبى
أم��ان��ي ه��م��دان��ي ،ف��ي زي���ارة بروتوكولية
في مناسبة توليه مهماته الديبلوماسية
اجلديدة سفيرا لبالده لدى لبنان.
وعرض رئيس املجلس االوضاع العامة
وآخر املستجدات وشؤونا تشريعية خالل
لقائه رئيس جلنة التربية والتعليم العالي
النائب حسن مراد ،واستقبل رئيس هيئة
الشراء العام جان العلية والعالمة السيد
علي فضل الله وسفير لبنان السابق لدى
الفاتيكان جورج خوري.
وك��ان بري التقى وف��دا من عائلة االمام
السيد موسى الصدر ضم كرميتيه حوراء
ومليحة ال��ص��در ،في حضور السيد رائد
ش��رف ال��دي��ن ،وقدمت ح��وراء الصدر الى
الرئيس بري كتابا بعنوان «إجمتعنا من
أج��ل االن��س��ان» ،وه��و عبارة عن محاضرة
االم����ام ال��ص��در ال��ت��ي ال��ق��اه��ا ف��ي كنيسة
الكبوشيني ف��ي ب��ي��روت مترجمة ال��ى 10
لغات عاملية.

بخاري يغرد
عن متانة العالقات
مع بريطانيا
غرد سفير اململكة العربية السعودية في لبنان
وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر»«:سررت
بلقاء السفير البريطاني اجلديد لدى لبنان
هاميش كاول في أول لقاء بعد تقدمي أوراق
اعتماده إلى رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون في زيارة مجاملة ،حيث أكدت له قوة
ومتانة العالقات التي أقيمت على أسس
من الشراكة والصداقة الوثيقة بني اململكة
العربية السعودية واململكة املتحدة».

,,

ينحسر ال��ض��غ��ط احمل��ل��ي – ال��دول��ي لتأليف ح��ك��وم��ة ج��دي��دة مع
تناقص عدد األيام الفاصلة عن بدء املهلة الدستورية النتخاب رئيس
جديد للجمهورية .كأن الداخل واخلارج ،بالغالبيتة العظمى ،صارا
مس ِّلمني بالعبثية اللبنانية ،وحتديدا بالعبثية التي حكمت اداء الق ّيم
على التأليف .ولم يعد خافي ًا أو سر ًا أن هذا الق ّيم منذ أن صار على
يقني بإعادة تكليفه ،لم يرد يوما التأليف ،بل صارح أكثر من جهة أن
في جيبه ورقتا لوتو :ورقة التكليف وورقة حكومة تصريف األعمال،
وتاليا هو في وضعية الرابح أنّى آل إليه الواقع:
أ-ي��ؤ ّل��ف ف��ي ح��ال تناسب التأليف وم��ا ي��ري��ده ،وه��و م��ا أظهرته
املسودة احلكومية التي أتت بال منهجية واعترتها إزدواجية املعايير
واملقاييس ،ترمي أس��اس��ا ال��ى إستفزاز رئ��اس��ة اجلمهورية والى
إستدرار ردة فعل كي تُع َّير بالتعطيل.
ب-وميتنع ع��ن التأليف ف��ي ح��ال ل��م يكن ل��ه م��ا ي��ري��د ،مكتفيا بل
سماه
راض��ي��ا ب��ت��رؤس��ه ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع��م��ال ،متس ّلحا مب��ا ّ
 raison d’étatف��ي ح��ال اقتضت احل��اج��ة ال��ذه��اب إل��ى مفهوم
وموسع للتصريف.
فضفاض
ّ
وف��ي املساحة ال��ف��ارغ��ة ،القاتلة ،مي�لأ أه��ل احل��ل وال��رب��ط الوقت
الثمني ،الضائع على اللبنانيني ،في أمرين:
-1تشريع مجتزأ على طريقة التشويه الذي أحلقه مجلس النواب
بقانون سرية املصارف .و ُينتظر موقف صندوق النقد الدولي من
القانون الوليد ،بعدما أفرغه املجلس من الغاية التي جرى تعديله
من أجلها ،عبر محاصرة شمولية اجلرائم املالية وإجهاض املفعول
الرجعي لتلك اجلرائم وإبقاء رؤساء األحزاب وأصحاب املؤسسات
اإلعالمية في منأى عن رفع السرية عنهم.

معجل
وكان التيار الوطني احلر قد بادر الى تقدمي اقتراح قانون
ّ
مكرر لتصحيح التشويه الذي حلق بأصل قانون سرية املصارف،
غير أن أزم��ة ن��واب التغيير م��ع ن��واب حركة أم��ل ورئ��اس��ة املجلس
وما حلقها من تصرفات مستغربة ،ط ّيرت اجللسة التشريعية ،في
إنتظار ما سيكون عليه موقف املجلس من التعديالت التي تق ّدم بها
التيار.
يلح عليها صندوق
�رى
�
أخ
�وان�ين
�
ق
3
�رار
�
إق
البرملان
على
ويبقى
ّ
النقد واملجتمع ال��دول��ي ،وه��ي إع��ادة هيكلة امل��ص��ارف والكابيتال
كونترول واملوازنة.
-2استكمال النقاش في انتخاب رئيس جديد .وهو نقاش إنحسر
في األيام األخيرة ربطا بتسليم غالبية القوى بأن عوامل عدة تتحكم
بهذا اإلستحقاق ،خارجية وداخلية ،فيما املعنيون أبطأوا ديناميتهم
وح ّدوا حركة مشاورات وجس نبض كانت قد إنطلقت قبل فترة ،ما
ع��دا رئيس تيار امل��ردة سليمان فرجنية ال��ذي وض��ع برنامج حترك
محلي ًا ورمبا خارجي ًا ،بدأه من البطريركية املارونية وأوصله حتى
اآلن الى عني التينة.
ّ
ويبقى األس��اس إنهاء اخل�لاف احل��دودي مع إسرائيل .وشكلت

تختلف املعلومات حول
دور م��س��ت��ق��ب��ل��ي لعاصمة
أوروب��������ي��������ة ،ف�������ي ض����وء
اس��ت��ب��ع��اده��ا ل��ت��اري��خ��ه من
زيارة كبير املستشارين لشؤون أمن الطاقة العاملي آموس هوكستني م���ل���ف ال���ط���اق���ة البحرية
محطة رئيسة في سياق املعاجلات احلاصلة لهذا امللف الشائك.
اللبنانية ،جلهة اإلق��دام أو
وب���ات واض��ح��ا أن هوكستني يعمل ع��ل��ى ط��رح تعتقد واشنطن
اإلحجام في لبنان..
ان��ه يصلح ال��ى أن ي��ش� ّ�ك��ل ت��س��وي��ة توفيقية ب�ين امل��وق��ف�ين اللبناني
واإلسرائيلي ،لكنها في الوقت عينه تنظر بريبة ال��ى موقف حزب
الله من مجمل التسوية احلدودية املُراد عقدها .وثمة اعتقاد أميركي
غمز
املسهل ،بل ليس في وارد املوافقة
راسخ بأن احلزب ليس في موقع
ّ
ع��ل��ى أي ت��ط��ور إي��ج��اب��ي ،ف��ي م��ق��اب��ل معطيات م��ص��دره��ا أك��ث��ر من
ب��ع��ث ت��ص��ري��ح مسؤول
عاصمة أوروبية ،من بينها باريس ،تتحدث عن ليونة إيرانية ستتيح
إنتاج اتفاق لبناني – إسرائيلي في موعد قريب.
أم��ن��ي إقليمي ب��رس��ال��ة ،لم
وال يخفى أن من اإلقتراحات الراجحة أميركيا ودوليا اإلتفاق على تنزل إرتياح ًا ،على أوساط
شركة ثالثة تعمل في املنطقة املشتركة وفق معادلة تقاسم األرباح ،ل��ب��ن��ان��ي��ة ق��ري��ب��ة ،بالنظر
ت��ك��ون من��وذج��ا للحل عند مصادفة أي ح��ق��ول مشتركة مستقبال .ل��ل��ص��ورة ال��س��ل��ب��ي��ة التي
غير أن ه��ذا التصور سيبقى راه��ن��ا على ال� ّ
�رف ف��ي إنتظار مترير تركها...
تسوية قانا – كاريش ،مع علم كل األط��راف الداخلية واخلارجية
أن معادلة تقاسم األرب��اح ال بد من تكريسها مستقبال ألن املكامن
الغازية املشتركة في الدول احلدودية أمر شائع ،كمثل اآللية املنظمة
لغز
للحقول املشتركة بني إيران وقطر.
وسبق لـ «حزب الله» أن إعترض على تقاسم األرباح ،انطالقا من
حساس،
ي��ت��ح��رك م��ل��ف ّ
اعتباره هذا احلل تطبيعا مع اسرائيل يرفضه رفضا قاطعا.
وث��م��ة إن��ط��ب��اع واس��ع ب��أن احل��ل ال��ب��ح��ري ،متى وج���د ،سيستتبع ورمب�����ا ي��ت��ج��ه لإلنفجار،
ُ
ُ
لتصيب شظاياه استحقاق ًا
بانفراجات سياسية لن يكون انتخاب الرئيس وحيدها.
م��ق��ب�ل ً
ا ،وب��ع��ض املرشحني
�أنطوان الأ�سمر البارزين له!

ميقاتي ر�أ�س اجتماع ًا للجنة االمن الغذائي
وطلب من العراق متديد عقد الفيول ملدة عام
ت����رأس رئ��ي��س ح��ك��وم��ة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي اجتماع «جلنة
األم���ن ال��غ��ذائ��ي» قبل ظهر ام��س في
السراي احلكومي وشارك فيه كل من
وزراء الدفاع الوطني موريس سليم،
الداخلية والبلديات بسام مولوي،
الصناعة ج��ورج بوشكيان ،الثقافة
محمد مرتضى ،الزراعة عباس احلاج
حسن ،االقتصاد والتجارة أمني سالم
وامل��دي��ر ال��ع��ام ل��رئ��اس��ة اجلمهورية
أنطوان شقير.
ب��ع��د ال��ل��ق��اء ق���ال س��ل�ام« :بحثت
ال��ل��ج��ن��ة ف���ي ث�لاث��ة م��واض��ي��ع تعني
املواطن وحتديدا في موضوع االمن
الغذائي .اوال :تطرق االجتماع الى
موضوع انتهاء ازمة اخلبز وتواجده
ف��ي ال��س��وق اللبنانية نتيجة العمل
ال���دؤوب مع كافة االج��ه��زة مشكورة،
وكلنا ام��ل وثقة ان��ه في ح��ال استمر
العمل بالوتيرة احلالية فلن تكون
ه��ن��اك ازم���ة خبز م��ج��ددا ،خصوصا
ان ق����رض ال��ب��ن��ك ال���دول���ي سيكون
ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ خ�ل�ال ف��ت��رة ش��ه��ر من
االن ،واالع��ت��م��ادات ستبقى مفتوحة
الستيراد القمح حتى تنفيذ القرض.
وقال انه نظرا للظروف االستثنائية
تقرر اتخاذ قرار لدعم املزارع جاء فيه:
«ن��ظ��را لعدم إمكانية انعقاد مجلس
ال���وزراء في املرحلة الراهنة ،ونظر ًا
ل��ل��ض��رورة وال��ع��ج��ل��ة ،وب��ع��د اطالع
رئيس اجلمهورية ،وتشجيع ًا لالنتاج
ال��داخ��ل��ي وحت��ف��ي��ز ًا مل��زارع��ي القمح
ال��ص��ل��ب وال��ط��ري وال��ش��ع��ي��ر ،يطلب
إل��ي��ك��م اإلش�����راف ع��ل��ى ش����راء القمح
املنتج ف��ي لبنان وال��ت��ي تبلغ كميته
 40ألف طن تقريب ًا من قبل املطاحن
احمل��ل��ي��ة ،وذل����ك وف���ق��� ًا آلل��ي��ة تصدر
عنا بناء القتراحكم واق��ت��راح وزير
ال��زراع��ة ،على أن ُي��ع��رض املوضوع
الحق ًا على أول جلسة ملجلس الوزراء

الرئيس ميقاتي مترئس ًا اجتماع جلنة األمن الغذائي (داالتي ونهرا)
على سبيل التسوية».
واش���ار ان الرئيس ميقاتي طلب
اتخاذ كل ما يتوجب من اإلجراءات
ال��ق��اس��ي��ة ل��ل��رق��اب��ة م��ن ق��ب��ل مديرية
حماية املستهلك في وزارة اإلقتصاد
في األسابيع واألشهر املقبلة ،ملراقبة
السوق واألسعار في كافة القطاعات.
ب���دوره ق��ال احل���اج ح��س��ن« :هناك
ات��ف��اق ب��ع��د ال��ن��ق��اش ف��ي اللجنة مع
رئيس اجلمهورية والرئيس ميقاتي
ع��ل��ى االن��ط�لاق ف���ورا ب��ش��راء القمح
م��ن قبل وزارة االق��ت��ص��اد ،وبالتالي
ن��ح��ن ال���ي���وم ام����ام رس���ال���ة إيجابية
ل��ل��داخ��ل اللبناني ومل��زارع��ي القمح
الطري والصلب والشعير تؤكد بأننا
سنشتري ،وستتحدد اآللية إن شاء
الله خالل الساعات املقبلة ،وهذا ما

أكد عليه وزير اإلقتصاد».
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير
العراق في لبنان حيدر البراك وسلمه
رسالة الى احلكومة العراقية تطلب
مت���دي���د ال��ع��ق��د م���ع ل��ب��ن��ان لتزويده
بالفيول ملدة سنة.
كما التقى النائب السابق محمد
احل��ج��ار ال���ذي ق���ال« :ك��ان��ت مناسبة
بحثنا ف��ي��ه��ا األوض�����اع السياسية
العامة وأوض���اع البلد ،ومتنيت له
التوفيق باملهام املوكلة اليه للتمكن من
اإلسراع في إخراج البلد من األزمات
والتحديات التي مي��ر بها ،و«نقلت
ال��ى الرئيس ميقاتي معاناة أهالي
ب��ل��دات إقليم اخل���روب ،ف��ي موضوع
الكهرباء ولكن ال��ف��ارق ان ف��ي إقليم
اخلروب هناك معامل مائية ومعامل

ك��ه��رب��ائ��ي��ة ،وط��ل��ب��ت أن ي��ك��ون هناك
عدالة في توزيع الكهرباء وحتديدا
الكهرباء التي تنتجها املعامل املائية.
وق���د وع��دن��ي ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي بأن
يصار الى الدعوة الجتماع في القريب
العاجل لبت هذه املواضيع.
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا
من «اجلامعة اللبنانية الثقافية في
العالم» برئاسة نبيل شرتوني ،الذي
ق��ال«:ع��رض��ن��ا ل��ه اع��م��ال واجن����ازات
اجلامعة،وما يقوم به االغ��ت��راب من
نشاطات .ونحن في صدد التحضير
مل��ؤمت��ر اق��ت��ص��ادي اغ��ت��راب��ي سيعقد
في  18آب في لبنان ،وستشارك فيه
وجوه اغترابية من القارات اخلمس.
وإستقبل رئيس احلكومة مفتي
بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي.

الرئي�س املكلف يرد على اتهامات «التيار»:
ما �أف�صح حامل العقوبات عندما يحا�ضر بالعفة

تواصل هجوم «التيار الوطني احلر» على الرئيس
املكلف رئيس حكومة تصريف االعمال جنيب ميقاتي،
وارت��ف��ع��ت وت��ي��رت��ه االم���س ليصل ال���ى ح��د اتهامه
بالفساد وأن تاريخه مليء بالصفقات ،فيما جاء رد
الرئيس ميقاتي ال يقل حدة بالقول « لن نضرب في
«ميت التيار».
وج��اء ر ّد املكتب االع�لام��ي للرئيس ميقاتي على
الهجوم ببيان مختصر ،تضمن االتي « :تعقيبا على
البيان ال��ذي أص��دره «التيار الوطني احل��ر» نكتفي
ب��ال��ق��ول :ال��ن��اس ف��ي واد و«ت��ي��ار قلب احل��ق��ائ��ق» في
واد ،ولذلك سيكون ردنا مقتضبا وملرة أخيرة منعا
للتمادي في االبتزاز السياسي وفي سجاالت عقيمة
ليس أوان��ه��ا ف��ي ظ��ل االوض���اع ال��ت��ي مي��ر بها البلد
عموما وقطاع الكهرباء خصوصا.
اضاف « إن بيان « التيار» يعكس نظر صاحبه في
مرآة منزله .والننا نتبع القاعدة املعروفة التي تقول
إن الضرب بامليت حرام ،لن نضرب في «ميت التيار»
مكتفني بهذا القدر ،ومستلهمني بتص ّرف قول االديب

سعيد تقي الدين «ما أفصح «حامل العقوبات الدولية»
على فساد موصوف ،عندما يحاضر بالع ّفة والنزاهة
واالستقامة».
ور ّد ال��ت��ي��ار على ال��رئ��ي��س ميقاتي ب��ال��ق��ول :ك ّنا
متأكدين أنك لن تستطيع أن تر ّد أو أن تدافع عن أي من
الوقائع واالرقام التي تدينك بفسادك في اعما ِلك داخل
تسمي لنا إسم ًا أو شركة أو
الدولة وخارجها ،وال أن ّ
مبا أنك
أن تورد رقم ًا تدين به التيار أو رئيسه ،ولكن ّ
لم تستطع إال االستعانة بالعقوبات االميركية التي
وصفتها من خوفك بالعقوبات الدولية التي لم تخف
رئيس التيار وتدفعه لقطع عالقته مع حزب الله ،فإنها
هي ما يخيفك في مسألة قبول هبة الفيول االيرانية
أو املساس بالنظام واملنظومة املالية املفروضة على
لبنان وبأي من اركانها وانت واحد منهم.
صاحب املال الفاسد ال ميكن أن يكون يوم ًا رجل
دولة.
وكانت جلنة اإلعالم والتواصل في «الت ّيار شنت
هجوما قويا على ميقاتي  ،استعملت فيه عبارات

�شن اعتداءات علينا
رعد :إ��سرائيل عاجزة عن ّ
أ ّك��د رئيس كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» النائب محمد
رعد «أ ّننا في لبنان نواجه هذا احلصار والضغط الذي
القوة
يفرضه األميركي علينا ،وامتلكنا ك� ّ�ل عناصر
ّ
واستطعنا أن مننعه من ان يستخدم اإلسرائيلي لشنّ
اإلع�ت��داءات علينا ألنّ هذه اإلع�ت��داءات أصبحت ُمكلفة
كثي ًرا عليه وهو عاجز عنها».
وق��ال في كلمتني في مجلسي ع��اش��وراء في أنصار

والقصيبة « :عندما حصلت أزمة الغاز في أوروبا أرادوا
استخراج غازنا ولكن اصطدموا مبوقفنا ومس ّيراتنا،
وإذا أمكنهم إستخراج الغاز فليفعلوا ذلك».
واض��اف« :ال ميكنهم اليوم استخراج الغاز ولم يعد
في إمكانهم منعنا من ترسيم حدودنا بعدما أذعنوا قس ًرا
حتت وطأة املقاومة وقوتها وإرادتها .ونحن نتابع هذا
أما أن نثق بوعود فنحن ال نثق بوعود أعداء».
األمرّ ،

اليرانية
جعجع� :صواريخ «احلزب» مربوطة بامل�صالح إ

غ � ّرد رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير
جعجع عبر حسابه على «تويتر» ،كاتب ًا «وهكذا
ش��ه��د ش��اه��د م��ن أه���ل ب��ي��ت��ه ،ح��ي��ث ص���� ّرح قائد
احلرس الثوري اإليراني حسني سالمي ،أمس ،ان
«العدو امام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري
ضد ايران ،ألن لدى «حزب الله» أكثر من مئة ألف
صاروخ جاهزة لفتح باب جه ّنم على إسرائيل».

وأض�������اف «وه����ك����ذا م����ن دون حت���ال���ي���ل وال
استنتاجات يتبينّ واضحا وجليا دور صواريخ
«ح���زب ال��ل��ه» ف��ي ل��ب��ن��ان .إن ص���واري���خ احلزب
م��رب��وط��ة م��ب��اش��رة ب��امل��ص��ال��ح االستراتيجية
اإليرانية ،وق��د أدى ذل��ك إل��ى تبعات هائلة جدا
على الشعب اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه
كل يوم».

اتهامية كالقول«:ال نسمح للباطل بأن يتطاول على
ميس املناضل ،كما أننا نتجاوز
احلق وال للفاسد أن ّ
التعليق على قراره املعروف برفض تشكيل احلكومة
حيث أبلغ هو الكثيرين بأن الوقت ض ّيق واحلكومة
ل��ن تنجز وبالتالي ال داع��ي حلكومة ج��دي��دة .كذلك
نتجاوز أكاذيبه عن الكهرباء ،وهو صاحب املشروع
ال��وح��ي��د فيها :ش��رك��ة ن��ور ال��ف��ي��ح��اء ،ون��س��أل��ك أو ًال
من أن��ت وم��ا هو تاريخك املليء بالفساد وم��ن متثل
شعبي ًا وما هي إجنازاتك الوطنية لتتطاول على تيار
تاريخه النضال؟ وكيف لك أنت الذي أمضيت سن ّيك
بالصفقات والسمسرات والعموالت أن تتناول من
قضى عمره في الساحات دفاع ًا عن الوطن مبواجهة
احملتلني والطامعني وال��ف��اس��دي��ن؟ ،و«ك��ي��ف تسمح
لنفسك أن ت��ت��ط��اول على أك��ب��ر كتلة نيابية وحتقد
تسميك لرئاسة احلكومة
عليها ،فقط ألنها رفضت أن ّ
بعدما اخ َت َب َرت عجزك وعدم إقدامك ال بل جبنك إلتخاذ
أي قرار ال يرضي مع ّلميك في الداخل ،ولهاثك وراء
اخلارج خوف ًا على مصاحلك.

وزير العدل لعدوان:
لن نلبي دعوات
خمالفة ل أل�صول

أف���اد املكتب االع�لام��ي ل��وزي��ر ال��ع��دل ف��ي حكومة
تصريف االعمال هنري اخلوري ،إل��ى أن��ه «ر ًّدا على
دع��وة سابقة والح��ق��ة لرئيس جلنة االدارة والعدل
النائبجورج عدوا ن الى وزير العدل هنري اخلوري
ورئيس مجلس ش��ورى الدولة ،احلضور لالستماع
اليهما بحضور رئيس دائرة املناقصات جان العلية
 ،وذل��ك في ضوء استدعاء النيابة العامة التمييزية
لهذا االخير ،يرفض وزير العدل ،مسبقا تلبية الدعوة
االولى ويكرر رفضه تلبية الدعوة الثانية املوجهة اليه
من عدوان ،النها مخالفة لالصول  .واذ لفت ان الدعوة
مساسا مباش ًرا مببدأ فصل السلطات وتدخال
تشكل
ً
بعمل القضاء ويخرج اصال عن صالحية جلنة نيابية،
اشار الى انه «اذا كان ثمة تعديالت واقتراحات جديدة
في ما يتعلق بقانون الشراء العام» فيتم ارسالها وف ًقا
لالصول إلبداء املالحظات بشأنها في حال وجدت.
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الأهايل ينقلون ت�أييد ًا �أوروبي ًا ملطالبهم
تق�ص دولية ودعم البيطار
ذكرى املرف�أ :جلنة ٍّ

عمار نعمة
أكثر م��ن دالل��ة للتحركات الشعبية ف��ي ذك��رى م��أس��اة امل��رف��أ أمس
األول.
أول��ى ال���دالالت ،حسب منظمي التحركات ،أن القضية في ذكراها
الثانية ل��م مت��ت ،ال ب��ل أنها ات��خ��ذت زخما متجددا وإع���ادة إنطالقة
وسط زخم شعبي وإعالمي يتخذ قوته أوال وأخيرا من إصرار أهالي
الضحايا ومن املصابني واملتضررين من الكارثة.
ثانيا ،أن النزول الى الشارع ليس فقط من أجل العدالة في القضية،
بل لوضع خارطة طريق عملية آللية جديدة نواتها املطالبة بلجنة
تقصي حقائق دولية يشير املنظمون الى انه كان ُيعمل عليها منذ سنة
ّ
ونصف السنة.
وإذا كان هذا املطلب لقي دعما من  17منظمة دولية غير حكومية
و ّفرت البيانات املشتركة لذلك للتعريف بعدالة القضية خارجيا ،فإن
اجلديد والهام في األمر أن االحتاد األوروبي املهتم بالقضية بات يعمل
عليها في التوازي مع اهتمام «هيومان رايتس ووتش».
ثالث ًا ،ال يعني هذا املنحى اجلديد التخ ّلي في املقابل عن التحقيق
احمل��ل��ي .ب��ل ه��و ي��ه��دف إل���ى ال��ض��غ��ط ع��ل��ى وزي���ر امل���ال ف��ي موضوع
التشكيالت القضائية لكي يتمكن احملقق ط��ارق البيطار ال��ذي أنهى
معظم حتقيقه ،من املضي في سبيل القرار الظني (دون ذلك صعوبات

كبيرة وكثيرة يعلمها األهالي والناشطون).
وبذلك سيتوازى ه��ذا النمط اجلديد من احل��راك في القضية ،مع
إثارة قوانني في املجلس النيابي من قبل النواب التغييريني حلماية
التحقيق والبيطار من طلبات الرد غير املنتهية التي بلغت العشرات،
ولكي تكون مرجعيته هي املجلس العدلي «وليس محكمة صورية من
املجلس النيابي يشكّ لها من عليه شبهات ال بل متهم في القضية».
ويشير البعض الى انه سيتم طرح هذا األمر في مجلس النواب قريب ًا.
ثمة شعور عام لدى األهالي بأن الدفع احمللي أضعف من مواجهة
املنظومة املواجهة للبيطار الذي ما زال مص ّرا على املضي في مهمته
ويحظى بتأييد من نزل أمس إلى الشارع ،بإستثناء األهالي الذين
انفصلوا عن التوجه العام لآلخرين وباتوا يطالبون بتنحي البيطار
عن مهامه .وهذا يعني أن قضية بهذا احلجم ،حسب هؤالء ،باتت في
حاجة الى دفع خارجي ،وقد وجد األهالي إيجابية من دول االحتاد
األوروبي كما من دول من خارجه ،لدعم جلنة التقصي.
وإذا كانت املناسبة ليست للبكاء ،حسب هؤالء ،بل لصياغة خارطة
طريق عمل ّية واملضي ال��ى النهاية في القضية ،ك��ون «ليس لدينا ما
نخسره» ،فإن هذا املطلب بلجنة تقصي حقائق دولية من مجلس حقوق
اإلنسان في األمم املتحدة بهدف حماية التحقيق ،بات يحظى بدعم
من ناشطي املجتمع املدني ومن تغييريني في املجلس النيابي ،وهم
الذين كانوا تقدموا باقتراح القانون للحفاظ على اإله��راءات في ظل

عامر جلول

التصدعات احلاصلة واحتمال االنهيار لكن هذا االقتراح سقط في
مجلس النواب.
لكن لم يصدر أي موقف جامع من هؤالء النواب التغييريني الـ 13
وغيرهم من املستقلني حول هذا «التدويل» ،بينما يحظى املطلب بتأييد
علني ال بل بدفع من قبل القوى املناهضة للحكم احلالي مثل «القوات
اللبنانية» و«الكتائب» ونواب في املجلس.

انتقادات ملاكرون

باختصار ،ستشهد امل��رح��ل��ة املقبلة ع� ّ
�ض أص��اب��ع ب�ين البيطار
ومؤيديه من ناحية ،ومعارضي التحقيق من ناحية مقابلة .ويأمل
األخيرون شراء الوقت ،ويقول الناشطون إن «املنظومة احلاكمة تريد
قتل القضية بالتقادم الزمني وحرف القضية نحو إشكاالت داخلية
وتفسيرات ال تنتهي».
لذا فهو صراع إرادات بني اجلانبني ومن املرجح أن يبقى احلال على
ما هو عليه في املرحلة احلالية بينما ستتصاعد املطالبات بالتدويل
من قبل األهالي والناشطني وسط انتقاد كبير للدور الفرنسي على هذا
الصعيد وللرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون الذي يقول األهالي إنه
نكث وعوده التي أطلقها عند مجيئه الى لبنان بعد أيام على انفجار
املرفأ .وقد أوصل هؤالء احتجاجهم هذا أمام السفارة الفرنسية خالل
إحياء الذكرى أمس األول.
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�إليا�س �سركي�س رئي�س ًا عام  1976و�سط لهيب احلرب الأهلية

�أحمد زين الدين

األصوات التي تدعو الى تأجيل جلسة
ان���ت���خ���اب ال���رئ���ي���س ،وخ���ص���وص���ا من
الرئيس شمعون ،وم��ن كمال جنبالط
ومعه األحزاب اليسارية الذين رفضوا
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س حت��ت ال��ض��غ��وط��ات ،
كما ان  28نائبا أطلقوا على أنفسهم
اسم «جتمع النواب املستقلني» عقدوا
اجتماعا في فندق البريستول وطالبوا
مب���رش���ح ث���ال���ث غ��ي��ر إده وسركيس
وطالبوا بالتأجيل.

ح ّددت املادة  73من الدستور
املهلة الدستورية النتخاب رئيس
اجلمهورية ،وف��ق النص اآلتي:
«قبل موعد انتهاء والي��ة رئيس
اجلمهورية مبدة شهر على األقل
أو ش �ه��ري��ن ع �ل��ى األك��ث��ر يلتئم
املجلس بناء على دعوة من رئيسه
النتخاب الرئيس اجلديد ،وإذا لم
ي��دع املجلس لهذا الغرض فإنه
يجتمع حكما في اليوم العاشر
ال ��ذي يسبق أج��ل ان�ت�ه��اء والية
الرئيس» ،مما يعني انه مع حلول
األول م��ن أي �ل��ول امل �ق �ب��ل ،ميكن
لرئيس مجلس النواب أن يح ّدد
جلسة انتخاب الرئيس اجلديد
في لبنان.
منذ أول رئيس للجمهورية في
ال�ع��ام  1926ف��ي زم��ن االنتداب
الفرنسي ( ،)1943-1918حتى
اآلن عرف لبنان  19رئيسا كان
أول��ه��م ش� ��ارل دب� ��اس وآخرهم
ميشال عون.
كان العام  ،1976يفترض أن يحمل
اس��ت��ح��ق��اق�ين دس��ت��وري�ين ه��ام�ين هما:
ان��ت��خ��اب مجلس نيابي ج��دي��د والذي
ت��ن��ت��ه��ي والي���ت���ه ف���ي م��ط��ل��ع الصيف،
وانتخاب رئيس جمهورية جديد.
ع��ل��ى الصعيد األول ،ك���ان واضحا
أن ت���ط���ور األم�����ور ال ي��س��م��ح بإجراء
االنتخابات ،ولهذا طرحت في األوساط
السياسية والنيابية قضية التمديد
للمجلس املنتخب عام  ،1972فكان ان
أح���ال مجلس ال����وزراء ف��ي جلسته في
 14كانون الثاني  1976مشروع قانون
بتمديد والي��ة النواب سنة كاملة ،بدءا
من انتهاء مدة واليته.

تعديل املادة  73من الدستور

وعند العاشرة من قبل ظهر السبت

صب باجتاه
الوحي
ّ
سركيس

الرئيس إلياس سركيس

الرئيس سليمان فرجنية

الرئيس كامل األسعد

العميد رميون إده

الرئيس كميل شمعون

الشاعر سعيد عقل

في  10نيسان ،اجتمع مجلس النواب
ف��ي قصر منصور (العسيلي سابقا)
ال����ذي مي��ل��ك��ه ال��ن��ائ��ب ال���راح���ل حسني
منصور ،لتعديل املادة  73من الدستور،
بحضور  90نائبا م��ن أص��ل  98نائبا
(كان النائب الرئيس صبري حمادة قد
توفي في  21كانون الثاني) ،فاستمرت
هذه اجللسة  11دقيقة فقط ،في خمس
دقائق متّ ت عملية تعديل امل��ادة  73من
الدستور ،أم��ا الدقائق الست األخيرة
فكانت لكلمتني قصيرتني; األولى لرئيس
مجلس النواب كامل األسعد ،والثانية
لرئيس احلكومة رشيد كرامي .وصار
نص امل���ادة 73على النحو اآلت��ي« :قبل
موعد انتهاء والي��ة رئيس اجلمهورية
مبدة شهر على األقل وستة أشهر على

األكثر يلتئم املجلس بناء على دعوة من
رئيسه النتخاب الرئيس اجلديد ،وإذا
لم يدع املجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع
حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل
انتهاء والي��ة الرئيس ،وينتهي العمل
بهذا التعديل في .»1976/9/23
ف���ي  24ن��ي��س��ان أع���ل���ن رس��م��ي��ا ان
ال��رئ��ي��س ف��رجن��ي��ة و ّق���ع ق��ان��ون تعديل
امل��ادة  ،73بعد ط��ول أخ��ذ ورد ،وأحاله
الى رئاسة املجلس للتبليغ .وهكذا أعلن
الرئيس كامل األسعد عن حتديد جلسة
ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ف��ي األول م��ن أيار
 ،1976فانصرف اللبنانيون والعرب،
وخصوصا س��وري��ا ،وال��ق��وى الدولية
الكبرى وخصوصا ال��والي��ات املتحدة
الى معركة رئاسة اجلمهورية.

 4مرشحني للرئاسة

حتمي
الفراغ الرئا�سي
ّ

�أنطوان غطا�س �صعب

بات واضح ًا أن األسابيع املقبلة ستكون صعبة
وقاسية في السياسة واالقتصاد ،وخصوص ًا حول
كل ما يرتبط باالستحقاق الرئاسي بصلة ،ذلك بدأ
يثير امل��خ��اوف والقلق ف��ي ال��داخ��ل واخل���ارج ،وما
م��وق��ف ال��رئ��ي��س الفرنسي امي��ان��وي��ل م��اك��رون مبا
معناه لن أدع لبنان يختفي ،إال دليل على أن البلد
ذاه��ب ب��اجت��اه تصعيد غير مسبوق ،وب��ات هناك
معلومات تكشف عن إمكانية حصول فراغ رئاسي
في ظل عدم التوافق بني كل من رئيس التيار الوطني
احلر النائب جبران باسيل وكذلك زعيم تيار املردة
النائب السابق سليمان فرجنية ،وعليه تبقى الكلمة
الفصل في األي��ام املقبلة حل��زب الله كونه من رتّب
اللقاء األول بني الطرفني وم��ن مي��ون عليهما ،إمنا
املسألة باتت مرتبطة بالوضعني اإلقليمي والدولي
في ظل ص��راع كبير يجري في املنطقة وسيكون له
تداعيات على لبنان من العراق الى سوريا ،ولهذه
الغاية فإن احلديث عن حصول انتخابات رئاسية
في موعدها الدستوري احملدد يبدو أنه كالم لم يعد
دقيق ًا في خضم ما يحصل اليوم من تصعيد سياسي
وصو ًال الى تنامي اخلالفات بني رئيس اجلمهورية
م��ي��ش��ال ع���ون وال��رئ��ي��س امل��ك��ل��ف جن��ي��ب ميقاتي،

إضافة ال��ى السجال بني ميقاتي والتيار الوطني
احلر ،و ُينقل هنا عن أوساط قريبة من ميقاتي بأن
«ال��س��ج��ال اعتبره م��ع رئ��ي��س اجلمهورية ألن��ه من
صعد جتاهي ،ولهذه الغاية ان التيار الوطني احلر
ّ
علي» ،لذلك ان رئيس
يتولى مهاجمتي واحلمالت ّ
اجلمهورية املستاء من ميقاتي لعدم تشكيل حكومة
فيما تب ّقى له من نهاية واليته سيدفعه الى املزيد
من االن��ت��ق��ادات أكانت تلك التي ستطاول ميقاتي
أو س����واه ،وه���ذا يعني أن األم����ور ذاه��ب��ة باجتاه
أي���ام صعبة ال سيما ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار التدهور
االق��ت��ص��ادي وغ��ي��اب ال��دع��م ال��دول��ي إال ف��ي نطاقه
اإلنساني واالجتماعي ،والبلد أصبح مكشوف ًا في
السياسة واألمن واالقتصاد بانتظار ما سيتبلور من
لقاءات اخلارج وما يجري على هذا الصعيد ل ُيبنى
على الشيء مقتضاه داخلي ًا ،ألن األم��ور الداخلية
أضحت في غاية التعقيدات واخلالفات بني األفرقاء
تتفاعل ،وكذلك بني الرؤساء ،ولهذه الغاية فإن ما
يجري اليوم من انطالق قطار االنتخابات الرئاسية
س��ي��ن��ط��ل��ق ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��ت��ص��ف��ي��ات السياسية
وامل��ن��اورات بني ه��ذا الطرف وذاك ،مما ي��ؤدي الى
نتائج لن تكون لصالح اللبنانيني في هذه املرحلة
إال في حال الوصول الى تسوية أو صيغة توافقية
يعمل لها في اخلارج حالي ًا.

كان أول من أعلن عن ترشيح نفسه
العميد رمي��ون إده ،كما أعلن الرئيس
رشيد كرامي عن ترشيح حاكم مصرف
لبنان إلياس سركيس الذي أعلن في 28
ِ
يخف
نيسان ترشيح نفسه رسميا ،ولم
كميل شمعون رغبته في دخول السباق
ال��رئ��اس��ي ،ك��م��ا أع��ل��ن ال��ش��اع��ر سعيد
عقل في مؤمتر صحافي عقده في املقر
العسكري ل��ـ«ح��راس األرز» عن ترشيح
نفسه للرئاسة أي��ض��ا .لكن املرشحني
األبرزين بقيا سركيس وإده ،خصوصا
بعد ان أعلن كمال جنبالط واألحزاب
اليسارية دعمهما إلده.
ف��ي  29ن��ي��س��ان ط��ل��ع��ت ال��ع��دي��د من

في ذلك اليوم ،و ّقع الرئيس سليمان
فرجنية مرسوما قضى بإعادة ضباط
املكتب الثاني ال��ى اخلدمة ،والضباط
الذين شملهم ه��ذا امل��رس��وم ه��م :املقدم
ال��رك��ن ك��م��ال ع��ب��د امل��ل��ك ،امل��ق��دم الركن
س��ام��ي ال��ش��ي��خ��ة ،امل��ق��دم ال��رك��ن سامي
اخلطيب ،النقيب نعيم ف���رح ،النقيب
جان ناصيف ،والنقيب ج��ورج حروق،
وقد أوحت خطوة الرئيس فرجنية هذه،
بأن إلياس سركيس هو الذي سينتخب
رئ��ي��س��ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة أي���ا ك���ان املرشح
أمامه.
بأي حال ،فقد أعلن الرئيس األسعد
ف��ي نهاية ذل��ك ال��ي��وم ال��ط��وي��ل ،تأجيل
جلسة انتخاب الرئيس الى  8أيار ،بعد
أن تل ّقى طلبا بذلك من  64نائبا.
وفعال عقدت ي��وم السبت في  8أيار
 1976جلسة انتخاب الرئيس في قصر
منصور ،وس��ط أج���واء ح��رب حقيقية،
وان���ت���خ���ب امل���رش���ح ال���وح���ي���د إلياس
س��رك��ي��س رئ��ي��س��ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،وهو
الرئيس ال��س��ادس في عهد االستقالل،
بعد أن ن��ال في دورة االنتخاب األولى
 63صوتا ووجدت خمس أوراق بيضاء
ون���ال ف��ي ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة أك��ث��ري��ة 66
صوتا من أصل  69حضروا اجللسة.
هكذا انتخب الرئيس سركيس في
الثامن من أي��ار  ،1976لكنه لم يستلم
مهامه الدستورية إال بعد أربعة أشهر
و 15ي��وم��ا ،أي ف��ي الثالث والعشرين
من أيلول ،ألن الرئيس سليمان فرجنية
رفض أن يس ّلم خلفه إال في اليوم األخير
من واليته ،بالرغم من العريضة النيابية
التي كان قد و ّقعها  66نائبا يطالبون
فيها الرئيس بالتنحي.

(يتبع)

من أنا؟ هذا من أهم األسئلة التي يجب أن
نسأل أنفسنا عنها ،هل أن��ا ه��ذه الشخصية
التي أعشيها اليوم وهل أنا أخترتها بنفسي؟
قد يسأل ويتساءل القارئ ويقول في نفسه ما
ه��ذه األسئلة غير املجدية واملض ّيعة للوقت
ٍ
ظ���روف عصيبة نعيشها في
خ��ص��وص� ًا ف��ي
ل��ب��ن��ان؟ ول��ك��ن أع��ي��د وأك���رر ه��ل س��أل��ت نفسك
صديقي القارئ هذا السؤال؟ من أن��ا؟ أو من
أنت؟ بكل بساطة ،كل املصائب التي نعيشها
اليوم هي نتيجة ه��ذا السؤال ال��ذي لم جنب
عليه ونحاول الهروب منه ،هل نحن اخترنا
الهوية التي نعيشها؟ الهوية املتنوعة ،يعني
الهوية الثقافية واألع��راف واملذهبية وحتى
الدينية؟ ه��ل اخ��ت��رت هويتك امل��ت��ع��ددة التي
ذكرناها؟ حتى على الصعيد اإلمياني ،هل نحن
مؤمنني أم مقلدين؟ هل نحن مقتنعني في ديننا؟
أما اننا أخذنا ذلك عن آبائنا وأجدادنا دون أن
نقرر أو أن نقتنع فيه ،هنا هو جوهر املوضوع،
وهنا يجب أن نتبحر في البحث في أهم قضية
جهل وأما عن
يتغافل عنها الكثيرون أما عن ٍ
قصد ،فإن أزمة لبنان ليست اقتصادية ،فلبنان
صغي ٌر جد ًا فإن مدينة الرياض أكبر من لبنان
من حيث املساحة وإعادة إنتعاشه إقتصادي ًا
مهمة سهلة ،فهل أزمتنا أزمة سياسية؟ ال شك
أننا نعاني من أزمة نظام وأزمة حكم وسلطة،
ولكن هذه نتائج وليست األسباب احلقيقية،
فمنذ نشأتنا ومجيئنا إلى هذه احلياة لبسنا
هوية لم نختارها أنها ُفرضت علينا أما من
امل��درس��ة وم��ن العائلة وم��ن مجتمعنا وهذه
ٍ
هويات
الثالثية متثل نظامنا املعرفي ،فتشكّلت
متصارعة بسبب طبيعة املجتمعات في البيئة
مجتمع واحد ،إمنا
الواحدة ،فنحن لسنا في
ٍ
ٍ
ٍ
ثقافات مختلفة وتقاليد
مجتمعات متثل
في
وأع���راف التي شكلت الهويات مختلفة ،إما
ٍ
ٍ
هويات ضائعة.
هويات قاتلة وإما

الهويات القاتلة:

كتب أمني معلوف كتابه الشهير «الهويات
القاتلة» حيث شرح كيف يتم سفك الدماء بإسم
الهوية ،مثل م��ا حصل ف��ي احل��رب ال��ـ 1975
ف��ي لبنان وف��ي مناطق أخ��رى مثل البوسنة
والهرسك وغيرها ،ولكن لست هنا كي أدخل
في مناقشة هذا الكتاب ،ولكننا نعيش اليوم في
ٍ
ٍ
أحقاد تاريخية ال قيمة
هويات قاتلة حتمل
ظل
لها ،ألن طبيعة الصراع القائم اليوم يختلف
ع��ن طبيعته التاريخية ،ل�لأس��ف ال��ي��وم فإن
الهوية املارونية والشيعية حتمل صفات هذه
الهوية القاتلة ،فلقد لبسوا هوية لم يختاروها
إمنا ُألسبوا هذا الرداء بسبب النظام املعرفي
ال���ذي ذك���رن���اه س��اب��ق � ًا وه���و ال���ذي ش � ّك��ل تلك
الهوية ،وبسبب مفهوم األقليات التي زُرعت
في العقول وفكرة األكثرية السنية التي سوف
تسحق األقليات الطائفية ،ولكن في احلقيقة ال
شك أن هناك ممارسات تاريخية خاطئة كان
فيها البطش وال��ق��ت��ل ،ولكن ه��ذا البطش لم
يسلم منه أح��د ،ال األقلية وال األكثرية ،وهذا

متام ًا ما ذكره أمني معلوف املسيحي الذي قال
بحر
أن األقليات استطاعت أن تعيش في ظل ٍ
كبير من الس ّنة ولكن املسلم في أوروبا إما ُقتل
تعمد بعد سقوط احلضارة
وأم��ا ُط��رد وإم��ا ّ
اإلسالمية ،هذه وقائع تاريخية وليس رأيي
خطاب
الشخصي ،ولكن هذه الهوية أنتجت
ٍ
فيه ٍ
لغة طائفية وإس��ت� ٍ
�ع�لاء بسبب املوروث
التي ُولد مع املولود ،فإن هذا النظام املعرفي
ال��ذي ك� ّرس م��وروث ُمغ ّلف وغ��ارق ومتخندق
في التاريخ أنتج تلك اخلطابات والهويات
القاتلة التي أسست قطيعة ُمجتمعية وثم
ٍ
خالفات سياسية.

الهويات الضائعة:

أما في قضية الهويات الضائعة ،وهي سمة
الطائفة السنية التي تعيش ٍ
حالة من الضياع،
ٌ
فريق يطالب بالوطنية وينكر هويته الدينية
ٌ
وفريق يرفع شعار الس ّنة واإلسالم
أو طائفية،
وي��رف��ض مفهوم لبنان وط��ن نهائي جلميع
أب��ن��ائ��ه منطلق ًا م��ن مفهوم األم���ة واجلماعة
نقاش طويل يحتاج
واخلالفة ،فهذا موضوع
ٍ
ٌ
وفريق آخر
إلى شرح املغالطات والتغ ّيرات،
مشاريع إقليمية إما سعودي وإما
ينتمي إلى
ٍ
تركي وق ّلة قليلة مع املشروع الفارسي ،فهنا
ٍ
هويات متصارعة
تولدت ل��دى جيل الشباب
وض��ائ��ع��ة شكّلت ح��ال��ة م��ن التيه ف��ي البنية
التحتية للطائفة ،إضاف ًة لشعور املظلومية
التي تع ّرضت لها بسبب انتمائها لألكثرية
في املنطقة العربية واإلسالمية ولبنان هو
وأسباب كثيرة ال حصر
جزء من ذلك العالم.
ٍ
لها ومتشعبة.
ولكن ما العمل؟ كيف اخلالص من العيش
ف���ي م��س��اح� ٍ�ة ج��غ��راف��ي� ٍ�ة ض��ي��ق� ٍ�ة ف���ي املكان
ٍ
والمتناهية في اخلالفات وصراعات الهويات
املدمرة؟ اإلجابة ليست بسيط ًة وليست سهل ًة
كما يعتقد البعض ،ولكن البداية تكون في
اختيار هويتنا بأنفسنا بعيد ًا عن املوروث
وال��ن��ظ��ام امل��ع��رف��ي ال��س��ائ��د ف��ي ك��ل البيئات
والطوائف ،فهذه العملية ليست سهلة ،فإن
التغيير ل��ي��س ش��ع� ٍ�ار إمن���ا عملية جراحية
طاقم طبي وهم ه��ؤالء املتنورين
حتتاج إلى
ٍ
الذين يقررون أن يضحوا بأنفسهم في سبيل
إنقاذ املريض وهم كُثر ،أما األدوات الطبية،
فهي اخلطاب املرن الذي يعزز مفهوم املواطنة
الصحيحة ال��ت��ي ال ت��ت��ص��ادم م��ع الطوائف
باملفهوم الثقافي والهوية وليس السلوكي،
وخطاب ينبذ الكراهية والتخنذق في التاريخ
غير املتفق عليه ،أما الوسيلة األخرى وهي بناء
مجتمع سياسي يقوم على التنافس اإليجابي
وليس التصارع والتصادم ،أما املريض فهو
كل واح� ٍ�د فينا الذي عاش وتر ّبى في ظل هذا
النظام املعرفي القامت والقاتل والضائع الذي
شكّل تلك الهويات التي أوص��ل��ت البلد إلى
ما وصل إليه ،ففي اتفاق الطائف تصاحلنا
ول��م نتصارح ،وهنا نقطة البداية التي تبدأ
باملصارحة من أجل إنشاء هوية جديدة قادرة
أن تواجه التحديات واملتغ ّيرات.

نحو نظام �إنتقايل

د .جيلبري املجب*

يشير علم السياسة إلى أنّ النظام االنتقالي
ه��و اإلن��ت��ق��ال م��ن ال��ن��ظ��ام السياسي العادي
التقليدي املتم ِّي ْز رمبا بحاالت عدم إستقرار
وع���دم ض��ب��ط ال��ق��وان�ين ومم��ارس��ت��ه��ا باألطر
متسم بترتيب
السليمة إل��ى ن��ظ��ام إنتقالي
ِّ
األوض���اع بطريقة إنتقالية تعيد األم��ور إلى
نصابها القانوني ضمن فترة زمنية تشمل
بعض اإلص�لاح��ات املطلوبة في فترة زمنية
مح ّددة ومتفق عليها بني املكونات السياسية
ال��ت��ي يتألف منها املجتمع ال���ذي يشكو من
مشاكل يصعب ح ّلها والتي تتفاقم في حال
ع��دم معاجلتها ،وال��وض��ع اللبناني ينطبق
عليه ه��ذا ال��ن��وع م��ن النظام اإلنتقالي نظ ًرا
للتعقيدات القائمة في البالد.
م���ن ب���اري���س ومب���ش���ارك���ة م��ك��ت��ب بيروت
عقدنا ن��دوة عبر تطبيق Zoom meeting
وشاركتنا بعض املراجع الدبلوماسية حول
موضوع إمكانية طرح فكرة قيام نظام إنتقالي
م��رح��ل��ي ف��ي ل��ب��ن��ان ،ألنّ االن��ت��ق��ال السياسي
بالتحول من
عملية سياسية متد ّرجة تسمح
ّ
النظام السياسي العفن القائم حالي ًا إلى نظام
شبه دمي��ق��راط��ي سليم ب��رع��اي��ة دول��ي��ة يكون
قائم ًا على حرية اإلختيار والشرعية الشعبية
والنزاهة والشفافية ومصلحة الدولة بكافة
مندرجاتها .وإستناد ًا ألكثر من مشارك اعتبر
أنّ املرحلة اإلنتقالية يجب أن متتّد لفترة زمنية
تتوج بإنتخابات نيابية دميقراطية
مح ّددة ّ
ب��ال��ف��ع��ل تنبثق ع��ن إرادة شعبية حقيقية
ومتتلك سلطات سيادية أحادية محد ّدة بنص
دستوري ُيحترم من قبل كل األطراف.
موجهة أو ًال
وف��ق وجهة نظري ومقالتي
ّ
ل��ص��اح��ب ال��غ��ب��ط��ة ال��ك��اردي��ن��ال م���ار بشارة
ب��ط��رس ال��راع��ي وس��ائ��ر األس��اق��ف��ة املوارنة
موجهة إلى الكادرات
وباقي الكنائس وثاني ًا
ّ
ال��وط��ن��ي��ة ال��ص��ادق��ة غ��ي��ر امل��ت��أث��رة بالنهج
اإلستئثاري القائم في البالد ،هناك عوامل
ُت��س��اع��د ع��ل��ى ت��ي��س��ي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة اإلنتقالية
وت���س���ري���ع وت��ي��رت��ه��ا م��ن��ه��ا احل������االت التي
أكتفي بذكر بعضها :احلالة األول��ى الوضع
السياسي العام في البالد ،ثانيها التس ُّيب
األم��ن��ي ،ثالثها اإلن��ف�لات القضائي ،رابعها
احل��االت االقتصادية واالجتماعية واملالية،
ووجود مؤسسات مصادرة من قبل مرجعية
إقليمية ممثلة مبرجعية لبنانية داخلية
تواليها عمد ًا حتتكر الدولة بكل مؤسساتها
وهذا أمر ُيخالف أبسط القواعد الدستورية.

كلمة ونُصّ

إنّ احل��ال��ة ال��راه��ن��ة وب��ك��ل م��س��اوئ��ه��ا تنذر
بفقدان اجلمهورية لسيادتها املطلقة وتشي
بإنهيار ال��دول��ة ...من هنا ال��دع��وة الصادقة
ُسمى مرحلة تعزيز
إلتباع مرحلة إنتقالية ت ّ
الدميقراطية هدفها اإلطمئنان على إمكانية
إعادة اجلمهورية إلى حضن الشرعية الدولية
وتطبيق ك��ل ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة ذات الشأن
للقضية اللبنانية.
نعم نحن مع كل إستحقاق دستوري ولكن
شروط «النعم» يجب أن تكون متو ّفرة ،وعملي ًا
وباإلستناد إل��ى الوقائع القائمة ف��ي البالد
نالحظ ولألسف أنّ املجلس النيابي احلالي
ُمصادر وطبيعي ًا ميكننا القول أنه مجلس غير
شرعي نظر ًا ملقاطعة فاقت الـ %59وهذه نسبة
دقيقة وخطيرة تؤشر إل��ى أن الدميقراطية
في خطر ،وأنّ هناك خل ً
ال في ممارسة النظام
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ب��رمل��ان��ي واخل��ل��ل ي��ك��م��ن في
حصلت
القانون ال��ذي إتّبع وال��ذي من خالله
ْ
أكبر عملية تزوير في لبنان .هذا من الناحية
الدميقراطية ،أما من الناحية العملية عن أي
إستحقاق نتك ّلم وع��ن أي مرجعية سيأتي
بها هذا البرملان الفاقد للشرعية التمثيلية؟
س��ي��ك��ون اإلس��ت��ح��ق��اق ال��ق��ادم م��ج � ّرد إمتداد
للمراحل السابقة التي م ّرت على لبنان والتي
أساءت فعلي ًا إلى مقام اجلمهورية اللبنانية،
وال���ت���ي ب��ال��ط��ب��ع أص��ب��ح��ت س��ل��ي��ب��ة اإلرادة
ومج ّيرة سيادتها حملور يجهد خالف ًا لألصول
الدميقراطية للسيطرة على مناطق في منطقة
الشرق األوسط لتقوية شروطه التفاوضية مع
ّ
نتحضر؟!!!
املجتمع الدولي .ألهكذا أستحقاق
في ال��ع��ودة إل��ى تاريخ بعض ال��دول التي
م��� ّرت ب��ظ��روف مت��� ّر ب��ه��ا جمهوريتنا ظهرت
أشكال من اإلنتقال السياسي مع إندالع ثورات
واكبت التطورات الكبرى عرفتها تلك الدول
وه��ي حت���والت تجُ ���اوز ال ُبعد السياسي إلى
أبعاد فكرية وثقافية وسياسية كانت نتيجة
منطقية حلركة تنوير وحت��رر املجتمعات من
إستبداد قائم  .غبطة أبينا البطريرك وسائر
ومسلمني،
السلطات ال��روح��ي��ة ،مسيحيني ُ
أ ُّيها املناضلون الشرفاء تعالوا لنبحث عن
إمكانية ط��رح ن��ظ��ام إنتقالي ب��دل إستجرار
يعد لصاحلنا بالله
األزم���ات ،ت��رف الوقت لم ُ
عليكم إسمعوا ن��داءن��ا وتعالوا إل��ى مساحة
حوارية تُنتج نظام ًا إنتقالي ًا محدد األهداف
والصالحيات والزمن...

* سفير اجلمعية العاملية
حلقوق اإلنسان ،املو ّدة

ثالث «خربيات»

عبد الفتاح خطاب
أش���ارك���ك���م ال����ي����وم ث�ل�اث���ة «خ���ب���ري���ات»
وخواطر!
 )1ف���ي إط�����ار م���ح���اوالت إرس������اء دول���ة
�ؤس��س��ات ف��ي ستّينيات ال��ق��رن املاضي،
امل� ّ
االقتصادي
دعا الرئيس فؤاد شهاب العا ِلم
ّ
��ي األب ل��وي��س ج����وزف لوبريه،
واإلمن���ائ� ّ
�ؤس��س��ة إي��رف��د ورئ��ي��س��ه��ا ،للقيام
منشئ م� ّ
بعمل ّية مسح شامل لألوضاع االقتصاد ّية
إمنائي
واالجتماع ّية أ ّدت إلى وضع برنامج
ّ
األول من نوعه في لبنان ،بهذا املستوى
هو ّ
العلمي وه��ذه الشمول ّية ،لك ّنه لألسف لم
ّ
ين ّفذ.
ولقد شاعت نكتة أن املسؤولني أص ّروا
الحق ًا على األب لوبريه وض��ع ّ
خطة بديلة
ع��ن تلك ال��ت��ي ل��م ُت��ن� ّف��ذ ،ف��اق��ت��رح ه��ازئ � ًا أن
طوافات خشبية تُرسيها على
تبني الدولة ّ
سواحل لبنان وتنقل إليها جميع السكان،
وتهدم كل شيء وتُعيد بناء لبنان على أسس
سليمة!

 )2العدنانيون (نسبة إلى عدنان) تركّ زوا
ف��ي ش��م��ال وغ����رب ووس����ط ش��ب��ه اجلزيرة
العربية ،بينما ك��ان ع��رب جنوب اجلزيرة
ُيعرفون بالقحطانيني (نسبة إلى قحطان).
وف��ي لبنان تركّ ز في كل مكان ،الطفران
واجلربان والعدمان واخلريان واجلوعان
والفقعان (جميعهم نسبة إلى جبران)!
 )3ي��ه��رع ال��ن��اس ال��ي��وم م��ذع��وري��ن وراء
اخلبز وال��غ��ذاء والبنزين وامل���اء وال���دواء،
ويتدافعون خوف ًا من الرصاص واحلرائق
وال��ع��راك واإلش��ك��االت ،وليس ه��ذا إلاّ مثال
صغير للغاية عما سيجري يوم القيامة.
أصبحت
مع ما يحدث من أحوال الناس،
ُ
أكثر إستيعاب ًا وفهم ًا لآلية الكرمية { َيو َم

َي ّ
فر املَرء من َأخيه َوأ ّمه َو َأبيه َو َصاح َبته َو َبنيه
لكل امرئ منهم َيو َمئذ َش ٌ
ّ
أن يغنيه}!

فيا أيها احلكام اتقوا الله فينا فسوف
تُسألون ،وي��ا أيها الناس اتقوا الله فيما
بينكم وتراحموا.

مناطق

السبت  6آب 2022م
املوافق  8محرم 1444هـ

AL-LIWAA Samedi 6/8/2022

�سيا�سيو لبنان «قتلوا القتيل» ..يتباكون يف ذكرى  4آ�ب مطالبني بالعدالة
م�سريات ومطالبات بالعدالة و�أهايل ال�شهداء :يا حكّام الأر�ض حاكم ال�سماء موجود

توابيت شهداء فوج اإلطفاء مرفوعة على األكتاف ..ع ّلها توقظ الضمائر النائمة (طالل سلمان)

إحياء لذكرى الفاجعة
مسيرات  4آب تتوافد إلى متثال املغترب
ً
ع��ام��ان انقضيا ع��ل��ى ال��س��اع��ة  6:07من
تاريخ  4آب  2020بتوقيت بيروت «املنكوبة»..
ال َّ
رف لقاتل جفن ،وال خرجت من عينه دمعة
ألم ،ولم حتى اهتزّت دقات قلبه لوهلة هلع..
عامان واملوت يجتاح أحياء بيروت ،قبل
شهدائه ،فكيف بجرحى ي��ر ّددون يومي ًا« :يا
ريتني متت وارحت��ت» ،جرحى منهم من فقد
معنى احل��ي��اة ،وأصبح مج ّرد قلب ينبض،
ومنهم من أصبح شهيد ًا ح ّي ًا بكل ما للكلمة
من معنى ُم��ر ّدد ًا« :عمري  40وعم إحتفض..
الله ينتقم من اللي كان السبب».
ما بني  4آب  2020و 4آب  ،2022ال شيء
تغ ّير يد احملقق العدلي في اجلرمية القاضي
طارق البيطار ما زالت مغلولة ،واملُجرمون
يسرحون ويسافرون ويط ّلون عبر الشاشات
بأثواب احلمالن ،وفي نهاية املطاف ُيدرون
ب��ي��ان��ات ُت��ط��ال��ب بكشف احلقيقة ،تطلبيق ًا
لشعار «اللي استحوا ماتوا» ،لكن ساستنا
م��ن أك��ب��ر ال��ه��رم ال ي��ع��رف��ون ذ ّرة م��ن معاني
اخلجل أو الشرف.
األول اخل��م��ي��س 4 ،آب ،2022
وأم����ي
ّ
وملناسبة ال��ذك��رى الثانية لتفجير العنبر
 12في مرفأ بيروت ،احتشد أهالي الشهداء
وال���ض���ح���اي���ا واجل�����رح�����ى وامل���ت���ض���رري���ن
واملطالبني بالتحقيق ف��ي اجل��رمي��ة ،ف��ي 3
م��س��ي��رات ،إح��داه��ا انطلقت م��ن أم��ام مبنى
ج��ري��دة «ال��ن��ه��ار» ،ب��وس��ط ب��ي��روت ،ق��ب��ل أن
ينطلقوا مبسيرة إلى متثال املغترب ،رافعني
علما لبنانيا كبيرا ملطخا بالدماء ،وعلما
آخ���ر م��ك��ت��وب��ا ع��ل��ي��ه ق��س��م أه��ال��ي الشهداء
وضحايا املرفأ ،كما رفعت ص��ور الضحايا
وال�لاف��ت��ات امل���ن���ددة ب��ال��س��ل��ط��ة السياسية
واملطالبة باحلقيقة والعدالة.
كما رفع بعض أهالي الضحايا عددا من
«التوابيت» والالفتات التي حتمل شعارات
مطالبة مبحاسبة املجرمني وبإحقاق العدالة،
في وقت حصل تدافع وإط�لاق عبارات ضد
السلطة السياسية م��ن م��ج��م��وع��ات تشبه
الشعارات التي كانت تطلق في  17تشرين،
ومت منعهم من قبل نقطة اجليش عند احد
مداخل ساحة مجلس النواب ،كما توافدت
شخصيات سياسية واجتماعية ،من بينها
النواب ميشال معوض ،الياس حنكش ،ندمي
اجلميل.

كلمة األهالي

وم��ن س��اح��ة سمير قصير ،تلت ماريان
ف��اض��ول��ي��ان ب��ي��ان جمعية أه��ال��ي ضحايا
إنفجار مرفأ بيروت ،وجاء فيه« :مضى عامان
على ج��رمي��ة العصر وك��أن��ه��ا وق��ع��ت اليوم
...عامان ونحن ما زلنا في الطرقات ونتابع
ك��ل م��ا ي��ج��ري م��ن ت��ط��ورات للحصول على
أبسط حقوقنا وحقوق ضحايانا ...عامان
ونحن نطالب بالعدالة واحلقيقة واحملاسبة.
ع��ام��ان ون��ح��ن م��ا زل��ن��ا ن��ح��ارب تلك الطبقة
السياسية والسلطة ال��ف��اس��دة واملتجزرة
بالتعنت والظلم ،وال��ت��ي ل��م ي� َّ
�رف لها جفن
من هول فظاعة اجلرمية ،وبكل وقاحة نراها
تضع العراقيل الواحدة تلو االخرى والتي ال
أساس لها ،متذرعة باحلجج القانونية».
وس�����أل« :ك��ي��ف ي��ك��ون مل��ط��ل��وب�ين ،احلق
ب��ال��ت��رش��ح ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ،ال ب��ل بالفوز
ال��س��اح��ق اي��ض��ا وب����دون م��ن��اف��س .ف��ه��ل مت
الفوز بالتزكية أم بالتزوير؟ ام الشعب الذي
انتخبهم لم يجد العيب فيهم؟! ام الترهيب
وال��ض��غ��ط وال��ع��وز ك��ان��وا أس��ي��اد املوقف؟!
ول��م يكتفوا ب��ذل��ك ،ب��ل أع����ادوا احلصانات
ألصحابها ،رغ��م م��ذك��رات اجللب وأذونات
املالحقة املتكررة بحقهم وأصبحوا ضمن
جلنة األدارة وال��ع��دل ..وأي عدل يعرفونه!!
ه��م فقط يحق لهم ان ي��ك��ون��وا ضمن جلنة
ال����ل���اادارة وال��ل�اع����دل ،وك���ي���ف ل���ن���واب أن
يصوتوا ألشخاص هم أساس البالء وسبب
كل املصائب؟ فمن العار ان نطلب العدالة من
اشخاص هم بالء للعدل وهاربون من العدالة
التي ال يعرفونها سوى بالكلمة واذا عرفوها
ال تنطبق على مناصبهم املزيفة».
سألت« :أين اذونات املالحقة التي طلبها
احملقق العدلي؟ نقول ملن يحمي املطلوبني:
ان��ت��م ت��ش��ارك��ون ب��اجل��رمي��ة الن بحمايتكم
هذه ،تعرقلون سير العدالة وتقفون بوجهنا
وب���وج���ه ال��ت��ح��ق��ي��ق وت���س���اع���دون بهروبهم
م��ن احملاسبة واالف�ل�ات م��ن ال��ع��ق��اب .فكيف
تتحدثون ع��ن دول���ة ال��ق��ان��ون واملؤسسات
وفصل السلطات وإستقاللية القضاء وأنتم
من قضيتم على القضاء وما زلتم مستمرين
بالتعطيل والتدخالت ،وكأنكم تخافون على
مناصبكم م��ن أن تطالها اإلدان���ة والتهمة.

والشبهات التي حتوم حولكم هي من دفعتكم
للعرقلة والتعطيل ،ألن ال��رج��ل الشريف،
والذي ال يد له في جرمية املرفأ ال يخاف من
شيء».
ووختمت« :نحذركم من أن أي حريق يشب
فيه سنتحرك بطريقتنا حتى نخمد النيران
وسيكون التحرك قاسيا .نقول لكم اليوم وكل
يوم أن فسادكم هو من قتل أوالدنا وضحايانا
وال��ت��س��وي��ات ال��ت��ي تفكرون ب��ه��ا ،ل��ن تسري
علينا .ولكل ظالم نهاية .ال تنسوا يا حكام
االرض أن حاكم السماء موجود وبإنتظاركم،
ولن تستطيعوا ان تهربوا منه».

مسيرة فوج األطفاء

وفيما كانت املسيرة الثانية قد انطلقت
من أم��ام قصر العدل في بيروت نحو متثال
املغترب ،انطلقت املسيرة الثالثة من أمام
مركز اطفاء بيروت في الكرنتينا ،تق ّدمها
أهالي الشهداء العشرة ،ورفاق الشهداء في
ف��وج االط��ف��اء ،حمل امل��ش��ارك��ون علما كبيرا
ملطخا باللون االحمر وعلما اخر كتب عليه
القسم ،كما حملوا النعوش وعليها أسماء
ال��ض��ح��اي��ا وال��ش��ه��داء والف���ت���ات ت��دع��و الى
«محاسبة امل��س��ؤول�ين ع��ن التفجير وكشف
احلقيقة».
ولدى وصول املسيرة الى امام املرفأ قبالة
االهراءات ،ألقى بيتر صعب كلمة بإسم أهالي
ضحايا ف��وج االط��ف��اء ،مما ج��اء فيها« :بعد
سنتني من امل��أس��اة ،ال احلقيقة وال العدالة
قريبة .على الرغم من توجيه االتهام لوزراء
سابقني وأعضاء حاليني بالبرملان ،جنحوا
وأغطيتهم السياسية بعرقلة التحقيق.
ق��اض��ي التحقيق احل��ال��ي ،ال��ق��اض��ي طارق
بيطار ،منع من أداء مهامه من 2021/12/23
من خالل طعون قانونية مزيفة ذات دوافع
سياسية .كنا أكثر من صبورين وانتظرنا
النتيجة العملية من القضاء اللبناني وال
ش�����يء ...م��ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق رف��ع��ن��ا الصوت
وتوجهنا ل�لأمم املتحدة واملجتمع الدولي
ونقول ان االت��ك��ال على التحقيق احمللي لم
يوصلنا الى مكان وما تعرضنا له معيب في
حقنا وفي حق منطق العدالة والقانون».
وت��اب��ع« :ل���ذا اذا م��ا مت��ت إع����ادة قاضي
التحقيق إل���ى منصبه ومت��ك��ن م��ن القيام
بواجباته م��ن دون م��زي��د م��ن ال��ع��وائ��ق ،مع
قدرته واستعداده إلص��دار تقريره النهائي،
خ�ل�ال  90ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ��ن��ا ه���ذا ،عندها
نطلب من مجلس األم��ن بكل احترام ،النظر
بالقرارات التالية واعتمادها ،إذا كان هذا
ال��ش��يء م��ن��اس��ب��ا :إن��ش��اء وت��وف��ي��ر التمويل
لهيئة مختصة ومستقلة مكلفة بالتحقيق
ب��أس��ب��اب ان��ف��ج��ار م��رف��أ ب���ي���روت وحتديد
املسؤولية عن هذه املأساة ..كما الطلب من
احلكومة اللبنانية وقاضي التحقيق وجميع
األط���راف األخ���رى ف��ي لبنان تسليم اللجنة
جميع املعلومات والوثائق والبيانات التي

ميلكونها عن كل شيء يتعلق بتفجير مرفأ
ب��ي��روت وال��ت��ع��اون بشكل ك��ام��ل م��ع اللجنة
املستقلة».

ماكرون عاخلط

هذا ،وطالب الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون بإنصاف ضحايا انفجار املرفأ ،وع ّبر
عن تضامنه وتضامن الفرنسيني مع الشعب
اللبناني ،مؤكّ د ًا أنه لن يدع لبنان ينهار.
وع��ن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت،
ذكّ ���ر م��اك��رون ،ف��ي ح��دي��ث صحفي ،أن��ه كان
حتقيق دول��ي ،ولكنّ الدولة
قد اقترح إج��راء
ٍ
اللبنانية ق��ررت فتح حتقيق محلي بتعاون
دوليُ ،مذكّ ر ًا بأن فرنسا لعبت دورها الكامل
ف��ي ه��ذا التحقيق ،وه��ي مستعدة للتعاون
حتى النهاية وقال ،يجب أن تتح ّقق العدالة.
{ ب�����دوره ،غ���� ّرد س��ف��ي��ر خ����ادم احلرمني
ال��ش��ري��ف�ين ل���دى ل��ب��ن��ان ول��ي��د ب��خ��اري على
حسابه ف��ي «تويتر» ف��ي ال��ذك��رى« :كثيرون
يؤمنون باحلقيقة وقليلون ينطقون بها».

سقوط  4صوامع

وق��ب��ي��ل وق���ت قليل م��ن حل��ظ��ة االنفجار،
ت��واص��ل إنحناء ص��وام��ع إه����راءات القمح،
ل��ي��ت��زام��ن س��ق��وط ُ 4ج���� ُدد منها م��ع وصول
مسيرات األهالي إلى ُمحيط مجلس النواب،
وق��د نشر وزي��ر البيئة في حكومة تصريف
األع��م��ال ناصر ياسني ،فيديو على حسابه
عبر «تويتر» ظهر فيه في مرفأ بيروت بعد
سقوط  4صوامع من أهراءات القمح ..وقال
ياسني« :نحن االن مع اجليش ومختبر من
اجل��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي امل��رف��أ ب��ع��د وقوع
ع��دد من الصوامع نقوم بفحص عينات من
الهواء للتأكد من نوعيته وسنرى اذا هناك
فطريات».
وأخ��ل��ت األج��ه��زة األم��ن��ي��ة م��رك��ز الدفاع
املدني وفوج اإلطفاء داخل املرفأ والذي يبعد
حوالي مئتني وأربعني مت ًرا عن اإلهراءات،
وذلك في متابعة لإلجراءات املتخذة حلماية
املدنيني في حال إنهيار أجزاء من اإلهراءات،
فيما ُأض��يء ما تبقى من صوامع املرفأ لي ً
ال
بألوان العلم اللبناني.

وقاحة سياسية

وفي الذكري استذكر سياسيو لبنان هذا
ال��ي��وم امل��ش��ؤوم ،ف��غ � ّرد رئ��ي��س اجلمهورية
م��ي��ش��ال ع���ون ع��ب��ر «ت���وي���ت���ر»« :ب��ع��د عامني
على فاجعة  ٤آب ،أش��ارك أهالي الضحايا
واجل���رح���ى ح��زن��ه��م ،وع���ائ�ل�ات املوقوفني
م��ع��ان��ات��ه��م .وأؤك����د ل��ه��م ال��ت��زام��ي بإحقاق
العدالة املستندة الى حقيقة كاملة ،يكشفها
م��س��ار قضائي ن��زي��ه ي��ذه��ب حتى النهاية،
بعيد ًا عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم،
حملاسبة كل من يثبت تو ّرطه ،ألن ال أحد فوق
القانون».
{ من جهته ،اعتبر رئيس مجلس النواب
نبيه بري أن «شهداء الرابع من آب شهداء كل

لبنان هم ضحايا جرمية اصابت كل لبناني
ف��ي الصميم .م��ج��ددا ودائ��م��ا امل��س��ار الذي
يوصل حتم ًا ال��ى العدالة وكشف احلقيقة
جميعا
تطبيق الدستور وال��ق��ان��ون ،ونحن
ً
بأمس احلاجة الى حتمل املسؤولية الوطنية.
الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم
ولكل لبناني وحفظ الله لبنان».
{ كما غ ّرد رئيس احلكومة املك ّلف جنيب
ميقاتي عبر «تويتر» ،في ذكرى انفجار مرفأ
بيروت ،قائ ً
ال« :يوم حزين لن ينجلي سواده
قبل معرفة احلقيقة الكاملة لترقد أرواح
الضحايا ب��س�لام وتتبلسم ق��ل��وب ذويهم.
لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة
املجرمني وتبرئة املظلومني ،وال قيامة للبنان
من دون العدالة الناجزة ،مهما طال الزمن».
{ ب���دوره ،غ��رد رئيس احلكومة السابق
سعد احلريري عن انفجار مرفأ بيروت كاتب ًا:
انفجار  4آب :ج��رح عميق في قلب بيروت
ل��ن يلتئم اال ب��س��ق��وط اه�����راءات التعطيل
واالستقواء على الدولة والقانون وتص ّدع
ص��وام��ع االه��ت��راء السياسي واالقتصادي
وع����روش ال��ك��راه��ي��ة وال��ت��ع��ص��ب الطائفي.
ال��ع��دال��ة ل��ب��ي��روت وأه��ل��ه��ا وت��خ��ل��ي��د ذكرى
الضحايا فوق كل اعتبار  .لن ننسى».
{ وغ��� ّرد رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ال��س��اب��ق متام
س�ل�ام ع��ب��ر «ت��وي��ت��ر»« :ف���ي ال���ذك���رى الثانية
ملجزرة انفجار مرفأ بيروت ،علينا االستمرار
ِّ
ِّ
في سياسة الضغط ملعرفة
واملنفذ
املخطط
ّ
واملتدخل في جرمية املرفأ .رحم الله
والشريك
الشهداء وأحاط لبنان برحمته وأنار الطريق
أمام الشرفاء لنصل الى احلقيقة الكاملة».
{ وص���در ع��ن ال��رئ��ي��س ال��دك��ت��ور حسان
دياب البيان التالي« :تعود الذكرى  730يوم ًا
لذلك التاريخ الذي انفجر فيه عنبر الفساد،
في بلد نخره اإلفساد حتى وصل إلى أعمدة
بنيته .إن الكارثة التي أصابت لبنان في  4آب
هي أكبر من قدرة البلد على حتمل أوجاعها.
بقيت احلقيقة في ذلك االنفجار املشؤوم هي
تعمد
الغائب األكبر حتى اليوم ،ألن هناك من ّ
وشوه مفهومها،
نشر ضباب كثيف حولها،
ّ
وح��رف مسارها ،كي تبقى تلك الكارثة من
دون حقيقة».
{ وأك����د م��ف��ت��ي اجل��م��ه��وري��ة اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دري��ان أن ذكرى انفجار
مرفأ بيروت «ستبقى صفحة مؤملة في تاريخ
العاصمة بيروت وك��ل لبنان وستبقى هذه
اجل��رمي��ة تقض مضاجع اللبنانيني حتى
معرفة احلقيقة وحتقيق العدالة وإعطاء كل
ذي حق حقه» ،مشدد ًا على أنّ «انفجار مرفأ
ب��ي��روت الكل م��س��ؤول عنه أم��ام الله وأمام
ال��ن��اس  ،وال مي��ك��ن أن نستهني ونستكني
أو نتهاون في مطالبة املسؤولني املعنيني
باإلسراع في كشف أسباب هذه اجلرمية ومن
يقف وراءه���ا واملتسبب بها وم��ن ق��ام بهذا
العمل الشنيع بتدمير ب��ي��روت وليس فقط
مرفأها الذي ذهب ضحيته املئات من األبرار

صوامع جديدة تتهاوى ..على أمل سقوط كل من له عالقة بالتفجير

«اللقاءالت�ضامنيالبريوتي» ُي�شيدبجهود «مملكةالإن�سانية»

ُع ِق َد في مقر «رابطة أبناء بيروت» ،مبنطقة
الطريق اجلديدة في بيروت ،اجتماع لـ»اللقاء
التضامني ال��ب��ي��روت��ي» ،ح��ض��ره إض��اف��ة إلى
مم��ث��ل��ي ال���راب���ط���ة ،مم��ث��ل��و :امل��ج��ل��س الثقافي
االمن����ائ����ي مل��دي��ن��ة ب����ي����روت ،راب���ط���ة بيروت
احل��ض��اري��ة ،مجلس س��ي��دات العاصمة ،هيئة
االغاثة البيروتية االنسانية ،اجلمعية النسائية
للطريق اجلديدة صبرا ،جمعية كن إيجابي،
جمعية إشراقات ،جمعية شباب عائشة بكار،
جمعية أهالي رأس النبع االجتماعية ،جمعية
اإلمن��اء اخليرية ،جمعية رابطة أهالي ساقية
اجلنزير ،لقاء بيروت االجتماعي ،جمعية يا
ه�لا ب��ي��روت ،جمعية ش��م��وع ب��ي��روت ،جمعية
حفظ النعمة ،جمعية الغد لالمناء االجتماعي،
جمعية سفينة اخلير ،جمعية صدى أهالينا،
الرابطة االمنائية ألهالي الكرنتينا في املدور،
جمعية الندى اخليرية وجهاز اإلنقاذ املدني.
وإثر مداوالت ونقاشات ،صدر عن املجتمعني
في ختام اللقاء ،بيان أش��ار إل��ى أ ّن��ه مت خالل

االجتماع البحث في الوضع املعيشي واحلياتي
واالق��ت��ص��ادي وامل��ال��ي التي وص��ل اليها لبنان
وانعكاسها على املواطنني عامة واهالي بيروت
خ��اص��ة وال��ت��ي وص��ل��ت ال���ى م��رح��ل��ة حساسة
ودق��ي��ق��ة وص��ع��ب��ة ج���دا ،م��ح � ّذري��ن م��ن انفجار
ال��وض��ع املعيشي ال���ذي يعكس ع��ل��ى الوطن،
خاصة في ظل تزايد السرقات والقتل والتشليح
والتعدي على ام�لاك ال��ن��اس وحرماتهم ،كما
من ّبهني ك��ل املعنيني م��ن ت��داع��ي��ات أزم���ة املاء
وال��ك��ه��رب��اء ،وم��ؤك��دي��ن أ ّن��ه��م ع��ل��ى م��وع��د مع
العاشر من عاشوراء لتحرك اهلي في بيروت
وتكون صرخة عابرة لكل الطوائف.
ونوه «اللقاء التضامني البيروتي» بـ»مواقف
ّ
اململكة العربية السعودية وحت���رك سفيرها
وليد بخاري وجهوده في دعم لبنان من خالل
إط�ل�اق م��ش��روع «دع���م األم���ن ال��غ��ذائ��ي» ،الذي
َّ
مت االت��ف��اق عليه منذ اي��ام م��ع سماحة املفتي
عبد اللطيف دري��ان وتوقيع كل من «صندوق
الزكاة» ومركز امللك سلمان لالغاثة واالعمال

االنسانية» ،مؤكدين أن «مملكة االنسانية كانت
دائما سباقة في عمل اخلير ومساعدة الناس
وت��ام�ين اح��ت��ي��اج��ات��ه��م» ،ومتأملني أن «تكون
ألهالي وأبناء بيروت حصة من املقرر توزيعهم
وامل��ق��درة ب���ـ 600ال��ف حصة الن اه��ال��ي وابناء
ب��ي��روت اص��ب��ح معظمهم م��ن ال��ع��ائ�لات التي
تعاني من ازمة باالمن الغذائي ودعم البيارته
ب��ن��س��ب��ه ع���ادل���ة أس����وة ب��ب��اق��ي امل��ن��اط��ق وغير
املسجلني في «صندوق الزكاة» وهيئة االغاثة
األنسانية التابعة لدار الفتوى أو أي مؤسسة
خاصة».
وختم البيان مؤكد ًا «متسكه اللقاء بهوية
ل��ب��ن��ان ال��ع��رب��ي وان��ت��م��ائ��ه ال��ع��رب��ي وارتباطه
ال��ع��رب��ي ول���ن ي��ك��ون ي��وم��ا خ���ارج ه���ذا االط���ار
العربي»ُ ،مشيد ًا بـ»الدور املميز الذي يقوم به
السفير ب��خ��اري ،وال��س��ع��ي ال��دائ��م وال���دؤوب
والفعال ملفتي اجلمهورية ،الذي أثبت أكثر من
ّ
م ّرة أنه مفتي الوطن كله واملرجعية االساسية
لكل الطوائف».

واجلرحى».
{ وعبر حسابها على «تويتر» أكدت قيادة
اجليش أ ّنه «في الذكرى الثانية إلنفجار مرفأ
ب��ي��روت ال��ك��ارث��ي ،ع��زاؤن��ا أله��ال��ي الشهداء
العسكريني واملدنيني ،وحتية إكبار للذين
بلسموا جراحهم وع��ادوا إلى احلياة .منهم
نستلهم العزمية لإلستمرار ،واألم��ل في أن
تستعيد عاصمتنا قري ًبا بريقها ومكانتها».
{ وقال وزير العدل في حكومة تصريف
االع��م��ال هنري خ��وري ف��ي ب��ي��ان« :لبنان لن
ينسى الرابع من آب وستبقى ذكرى انفجار
العصر محطة مؤملة حتفر في قلوبنا وفي
التاريخ املعاصر».
{ وكتب وزير الداخلية والبلديات بسام
مولوي عبر «تويتر» ٤« :آب… وجع بيروت.
ال يجب ان مت��ر اجل��رمي��ة م��ن دون محاكمة
ومحاسبة جدية .أتوجه في هذه الذكرى الى
جميع املعنيني في ملف انفجار املرفأ لتحييده
عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية
والوقوف إلى جانب احلقيقة .واتوجه إلى
القضاء لألسراع في آداء واجبه وصوال إلى
النيل من املجرم وإطالق البريء».
{ م��ن ناحيته ،متنى وزي���ر االع�ل�ام في
ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف االع���م���ال زي����اد املكاري،
«ف��ي الذكرى الثانية النفجار الرابع من آب
املشؤوم والكارثة التي حلت بعاصمة لبنان
بيروت ،الرحمة لكل الشهداء ،كونهم شهداء
االهمال واإلدارة املهترئة» ،قائال« :نطلب من
الله الشفاء لكل اجلرحى وهم باالالف».
{ وغ���� ّرد ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س النواب
الياس بو صعب عبر «تويتر»« :سنتان على
انفجار  4آب املشؤوم ،اليوم من مستشفى
ال��ق��دي��س ج���اورج���ي���وس ص��ل��ي��ن��ا للشهداء
وللضحايا واملوقوفني ظلما ،سنبقى نعمل
من دون كلل حتى يرفع الظلم وتأخذ العدالة
مجراها من دون عرقلة لتكشف احلقيقة».
{ وغ � ّرد رئيس ح��زب «الكتائب» النائب
سامي اجلم ّيل عبر «تويتر» ،في ذكرى انفجار
مرفأ بيروت ،قائ ً
ال« :جرحنا كبير .لن ننسى.
لن نسامح .لن نساوم».
{ وغ � ّرد النائب فريد هيكل اخل��ازن عبر
جرح غائر
«تويتر» ٤« :آب ليست ذكرى ،امنا
ٌ
في خاصرة لبنان ووج� ٌ�ع يتج ّدد في نفوس
اللبنانيني الى حني كشف احلقيقة».
{ وغ��رد النائب أش��رف ريفي عبر تويتر
كاتبا :إذا استمرت عرقلة السلطة للتحقيق
في جرمية تفجير املرفأ ،سنطالب بالتحقيق
الدولي لكشف احلقيقة ومعاقبة املجرمني.
أض���ع ن��ف��س��ي وجت��رب��ت��ي ف��ي خ��دم��ة أهالي
ال��ض��ح��اي��ا ،وك��م��ا استطعنا ك��ش��ف حقيقة
إغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س الشهيد رف��ي��ق احلريري،
سنناضل لكشف جرمية املرفأ .املجد واخللود
ل��ض��ح��اي��ا تفجير امل���رف���أِ .
واه����م م��ن يعتقد
بطمس ه��ذه اجلرمية الكبرى .إنها جرمية
ضد اإلنسانية ،وجرمية إبادة بشرية.
{ كما غ��� ّرد رئ��ي��س احل���زب الدميقراطي
اللبناني ط�لال أرس�ل�ان عبر حسابه على
«ت��وي��ت��ر» ق���ائ� ً
ل�ا« :ال ي��ش��ف��ي غ��ل��ي��ل عائالت
الشهداء إال احلقيقة ..واحلقيقة كما هي.
س��ن��ت��ان م���ن ال��ت��س��وي��ف واس��ت��غ�لال ال���رأي
العام وإيهام اجلميع ببطوالت وهمية وظلم
الكثيرين والنتيجة ال شيء ..وال حقيقة».
{ ورأى «ح���زب ال��ل��ه» ف��ي ب��ي��ان ملناسبة
ذكرى  4آب ،أن هذه «املأساة الوطنية الكبرى
ال��ت��ي أص��اب��ت لبنان وشعبه ف��ي الصميم،
حتل وال ي��زال يعاني من آث��اره��ا ونتائجها
الوطن على املستويات كافة .شهدنا خالل
العامني املنصرمني موجة هائلة من احلمالت
السياسية واالعالمية املكثفة والتي تضمنت
ات��ه��ام��ات ب��اط��ل��ة وزائ��ف��ة وق����درا ك��ب��ي��را من
التحريض ادى ال��ى توتر داخ��ل��ي ف��ي غاية
اخلطورة كاد ان يطيح بأمن البلد واستقراره،
بخاصة عقب االحداث الدموية التي شهدتها
منطقة الطيونة والتي ادت الى سقوط عدد
من الشهداء املظلومني لوال حرصنا الكبير
على وئد الفتنة في مهدها وقطع الطريق امام
الساعني الى احلرب االهلية».
{ كما أصدرت حركة أمل بيان ًا ،دعت فيه
إل��ى «ض���رورة إج��راء حتقيق ج��دي وشفاف
وفق الدستور والقوانني املرعية االجراء مبا
يكشف احلقيقة ويحقق العدالة التي تُطمئن
النفوس وتضمد اجل��راح في مسار قضائي
واضح ونزيه بعيد ًا عن االستثمار السياسي
والتسويف الذي ال يؤمن اال مصالح من يقف
وراءه ،والتحريض الطائفي واملذهبي الذي
كاد ان يطيح بالسلم االهلي ،نتيجة لسياسة
اإلم��ل�اءات ال��ت��ي ت��ف��وح منها رائ��ح��ة الفنت،
وتقفز فوق احلقيقة التي نتمسك بها».

ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

العماد عون ُمستقب ً
ال السفير دبور وأبو العردات
ال��ع��م��اد ج����وزاف ع���ون ،ف��ي مكتبه ب��ال��ي��رزة ،سفير دول���ة فلسطني لدى
اجلمهورية اللبنانية أش��رف دب��ور ،يرافقه أمني سر حركة «فتح» وفصائل
«م ّ
نظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات.
ُ
واطلع العماد عون من السفير دب��ور على األوض��اع العامة في األراضي
الفلسطينية املحُ تلة ،واالعتداءات اإلسرائيلية املُستمرة على أبناء الشعب
ومقدساته اإلسالمية واملسيحية.
الفلسطيني ُ
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نحو عقد اجتماعي جديد ()5/1
(بديل دميقراطي للمحا�ص�صة الطائفية)
د .حممد �ش ّيا*
 -1في احلاجة إلى عقد اجتماعي جديد:

حني نتحدث عن «عقد اجتماعي جديد» ،فنحن ال نفتعل أبد ًا مشكلة غير
موجودة ،كي نب ّرر الكالم والبحث فيها .هناك مشكلة حقيقية ،تترتب عليها
نتائج وآث��ار طالت وتطال معظم املواطنني وشرائح املجتمع؛ ولذلك ليس
باإلمكان جت ّنب ضرورة طرح املشكلة تلك ،واعتبارها إشكالية تستحق تعب
البحث.
تظهر أهمية العقد االجتماعي الناجح ،ومخاطر فقدانه ،من مالحظة أن
الرفاه النسبي الذي عاشه االقتصاد اللبناني الك ّلي بعد سنة  ،2009وحتى
ّ
حتولها
يحل دون خروج األزمة املالية إلى العلن ثم
سنة  2017أو  ،2018لم
ّ
أزمة اقتصادية واجتماعية معيشية متسارعة قادت إلى االنتفاضة الشعبية
في  17تشرين األول والتداعيات الكارثية الالحقة على غير صعيد وإلى هذه
اللحظة.
ملاذا حدث ذلك؟ األسباب متعددة ومتداخلة ،لكن أبرز األسباب العميقة
لألزمة تلك ،كما ألزم��ة  ،1993وقبلها أيض ًا ،هو أن العقد االجتماعي الذي
كان مهيمن ًا (وهناك دائم ًا في املجتمع عقد اجتماعي أعلى من األفراد مضم ٌر
أو معلن) لم يعد يعملَ ،فق َد صالحيته ،ولم يعد ليقنع سواد الناس األعظم،
والشباب منهم على وجه اخلصوص ،فانهار النظام القائم على أساس ذلك
برمته ،وبسرعة فائقة ،بل لم يجد من يدافع عنه ،وكان النهياره وقع
العقد ّ
الكارثة على  %90من اللبنانيني ال نزال نعيش فصولها إلى يومنا هذا.
تبينّ بامللموس إذ ًا ،بل باللحم احلي كما يقال ،أن هناك عقد ًا اجتماعي ًا
قهري ًا سيئ ًا ال ي��زال متحكم ًا بالبالد وشعبها ،أو في أحسن األح��وال َفق َد
ميس الناس
صالحيته منذ زمن ،فجلب ما جلب من انهيارات على كل صعيد
ّ
على وجه اخلصوص.
وعليه فالبحث في قيام عقد اجتماعي جديد بني اللبنانيني ليس ترف ًا فكري ًا،
ملح ال ميكن جت ّنب مقاربته
وال لغو ًا كالمي ًا ،بل هو لعشرات األسباب مطلب ّ
والبحث فيه من قبل اللبنانيني ،وبخاصة من الناس والهيئات املعنية بتق ّدم
املجتمع وحتديثه وحرية مواطنيه وسعادتهم ،من خالل التذكير بحقوق
املواطنني األساسية ،وليس بواجباتهم فقط ،وف��ق أس��س مختلفة أحدها
إشراك الناس على نحو عادل في الثروة الوطنية ،وفي املسؤوليات الوطنية،
باب ألمل حقيقي مبستقبل زاهر لهذا الوطن وبنيه ،والشباب
وكيما ُيفتح ٌ
متسولني أمام السفارات األجنبية
منهم على وجه اخلصوص  -فال يعودوا
ّ
كما حال أكثر من  %85من الشباب اللبناني كما أظهرت آخر اإلحصاءات.
والسلطة املتعامية عن احلقائق الصارخة هذه إمنا تفعل ما تفعله عن وعي
كامل من منطلق مصاحلها املادية والسياسية املباشرة ،دومنا أدنى التفات
ألبسط الواجبات التي تترتب عليها ،وعلى مؤسسة «احلكومة» التي قبل بها
املواطنون وفق ما يتضمنه كل عقد اجتماعي في كل مجتمع ،وهو مضمون
ورقتنا هذه.

 -2تعريف املصطلح ،وتاريخه:

«العقد االجتماعي» مصطلح جديد نشأ في النصف الثاني من القرن
وترسخ أكثر مع جان جاك روس��و في
السابع عشر (مع هوبز وج��ون ل��وك)
ّ
القرن الثامن عشر .إال أن أصل الفكرة أقدم من ذلك وتعود إلى سقراط في
محاورته كريتون في القرن الرابع قبل امليالد .رأى سقراط ،غير بعيد عن
املفهوم احلديث للعقد االجتماعي ،أن هناك اتفاق ًا غير مكتوب بني الفرد
والدولة ،تقوم الدولة مبوجبه بتوفير احلماية واملنفعة للمجتمع ،ويتخلى
الفرد باملقابل عن بعض حريته للدولة ،فيخضع لها ويقبل حتى العقوبات
التي قد تفرض عليه.
في نظرية ج��ون ل��وك ،العقد االجتماعي هو تعاقد بني املواطنني ،وبني
املواطنني واحلكومة ،تتحدد مبوجبه حقوق كل طرف وواجباته .في البدء،
يرى لوك ،كان هناك «حال الطبيعة»  ،state of natureحيث الناس تعيش
أقرب إلى الفوضى ،إلى أن تش ّكل في كل مجتمع مع صعود العقل ومبا يقرب
من اإلجماع «عقد اجتماعي» وذلك بأن قارنوا منافع املجتمع املنظم بفوضى
حال الطبيعة ،وحددوا بالتالي أية شروط تبدو احلكومة معها مفيدة ويجب
قبولها طوع ًا كإلزام أخالقي؛ فنشأ عقد اجتماعي يحقق احلقوق األساسية
للمواطنني ،وكذلك واجباتهم .احلقوق األساسية للفرد ،حسب لوك ،ثالثة:
احلق بالعيش ،احلق باحلرية ،واحل��ق باملُلكية .احلقوق الثالثة هي التي
أصبحت الحق ًا أعمدة الليبرالية احلديثة ،وباملعنى الواسع .هو أول تأسيس
نظري لليبرالية احلديثة على أنقاض النظام اإلقطاعي للعصر الوسيط.
نظرية روسو في العقد االجتماعي تختلف قلي ً
ال.
كان الناس في حال الطبيعة أف��راد ًا أكثر حرية وسعادة .واجلملة التي
«ولد اإلنسان ح ّر ًا ،فيما هو
يفتتح روسو بها كتابه «العقد االجتماعي» هي ُ
اآلن في القيود في كل م��ك��ان ».فالناس حني دخلوا في وح��دات اجتماعية
(كاألسرة واجليران واملدينة) جلب ذلك لهم التباغض والتحاسد واملنافسة
فخسروا بعض حريتهم وفرديتهم وسعادتهم .ثم ج��اءت امللكية الفردية
فكانت خطوة أخرى نحو الالعدالة والفوضى ،وجعلت احلكومة والقانون
ضروريني حلماية امللكية الفردية تلك .وعليه كان «العقد االجتماعي» ضروري ًا
ليخدم غايتني :األمان لكل فرد ،واحلق بامللكية لصاحب احلظ في ذلك .وهكذا
ب��دا العقد أميل لألغنياء على حساب الفقراء ،ول��م يتوقف بالتالي سعي
أولئك لتصحيح اخللل من خالل عقد أفضل ينال فيه األفراد مقابل فقدانهم
الستقالليتهم مساحة أكبر من احلرية وحتديد ًا حرياتهم السياسية .وذلك
ال يتحقق إال في مجتمع مدني حصر ًا ،يضمن حقوق املواطنني ورفاههم .إال
أن ذلك يتضمن ملا يسميه اإلرادة العامة  ،General willاألعلى من األفراد،
وال��ذي ستمثله الدولة .وعليه فالدولة كائن أخالقي تقوم حياتها باحتاد
األف��راد ،قوامها تطبيق اإلرادة العامة ،وغايتها األخيرة احلرية واملساواة
ملواطنيها.
لكن روس��و يستدرك بالقول أنه حني تنقض أية حكومة سلطة الشعب،
ينكسر العقد االجتماعي ،وال يعود املواطنون ملزمني بطاعة احلكومة تلك ،بل
إن اإللزام األخالقي في احلالة تلك يقضي أن يتمردوا على احلكومة .هو ما
أعطى الشرعية األخالقية التي مه ّدت للثورة الفرنسية الكبرى سنة .1789
نخلص من املراجعة التاريخية ،إلى التعريف بالعقد االجتماعي.
تعريفات العقد االجتماعي ،باملعنى املستخدم في هذه الورقة ،جميعها
متشابهة أو متقاربة؛ ه��و ف��ي أح��ده��ا« :ات��ف��اق  agreementعلى تنظيم
ال��ع�لاق��ات ب�ين امل��واط��ن�ين أنفسهم ،أو ب�ين امل��واط��ن�ين واحل��ك��وم��ة» .العقد
االجتماعي بهذا املعنى هو دستور البالد ،ينضاف إليه القوانني األساسية،
من مثل القانون الذي يرعى احلقوق والواجبات ،القوانني املتصلة بامللكية،
القانون االنتخابي ،وما شابه.
ثان يكمل األول ،هو« :توافق بني أفراد اجلماعة أو املجتمع،
وفي تعريف ٍ
ومبلء إرادتهم ،على التعاون مع ًا لتحقيق منافع اجتماعية».
األفراد يتوافقون إذ ًا (ولو فرض ّيا في الواقع) على التسليم طوع ًا حلكومة،
أي لسلطة أو دولة ،تتولى حتقيق اخلير العام الذي يؤمن في الوقت نفسه
اخلير اخلاص بكل فرد.
لكن التعريف ليس بسيط ًا ،فهو يتضمن الكثير من املبادئ التي أصبحت
في صلب الدساتير احلديثة ،منذ جناح الثورة الفرنسية الكبرى سنة .1789
أحد املبادئ تلك ،هو أن توافق األفراد ذاك ليس أمر ًا شكلي ًا أو إجرائي ًا،
بل هو املدخل األخالقي والسياسي لتأسيس السلطة أو «احلكومة» ،وفق
أول استخدام من جون لوك في مقالته  .On Governmentوثاني املبادئ
بسبب من أية قوة
أنهم في خيارهم ذاك أح��رار ،ومب��لء إرادت��ه��م ،وليس
ٍ
فوقية مقدسة فرضت عليهم ذلك (في نقض مباشر لنظرية احلق اإللهي
للملوك التي كانت سائدة في القرون الوسطى ،والتي يبدو ال يزال معمو ًال
بها عندنا) .ثالث املبادئ هو أن العقد يهدف إلى اخلير العام أو املصلحة
العامة ،لكنه يهدف في األص��ل ،وقبل اخلير العام ،إلى اخلير اخلاص أو
املنفعة اخلاصة لكل فرد في املجتمع ومبا ال يتناقض مع مصلحة األفراد
اآلخ��ري��ن؛ وتتولى ذل��ك حكومة ّ
تنظم احل���دود ب�ين اخلير ال��ع��ام واخلير
اخل���اص .وع��ل��ى ذل��ك وك��م��ا أش���ار روس���و ب��وض��وح فحني يتوقف العقد
االجتماعي عن توفير خير األفراد في املجتمع يغدو هؤالء في ّ
حل منه ،بل
أكثر من ذلك ،يقول روسو ،يصبح واجبهم األخالقي «التمرد» على احلكومة
التي احتكرت اخلير العام وحالت دون توزيع اخلير اخل��اص على نحو
عادل بني أفراد املجتمع .أما رابع املبادئ الكبرى التي أفرزتها فكرة «العقد
االجتماعي» فهي تأسيسها ملبد ًا املواطنية  Citizenshipفي املجتمع؛
أي أفراد املجتمع مواطنون أمام حكومة شرعية انتخبوها بحرية ومبلء
إرادتهم ،وليسوا رعاياحتت أي يافطة أو تبرير .واملبدأ السادس واألخير
أن الغاية األخيرة املعلنة واملضمرة من العقد االجتماعي في املجتمع هو
حتقيق رفاه املواطنني وسعادتهم وخيرهم في إطار من السلم والعالقة
السلمية التعاونية باآلخرين ،أفراد ًا أو مجتمعات .وكان كانط أواخر القرن
الثامن عشر أول من أشار في منشوره أسماه «مشروع للسىالم الدائم»
أن هذا االستقرار في العالقة داخ��ل كل مجتمع ،والتعاون ال احل��رب بني
املجتمعات املختلفة يجب أن يؤسس لسالم عاملي.
املبادئ ه��ذه ،وسواها مما يشبهها ،غدت في صلب الدساتير احلديثة،
ثم غدت في أساس فكرة نشوء مؤسسة عاملية ترعى تنفيذ العقد االجتماعي
وتقف على كل انتهاك له .فكانت أو ًال عصبة األمم في جنيف سنة  ،1918ثم
على نطاق أوسع األمم املتحدة  UNسنة  ،1945وكان أبرز إجنازاتها على
مستوى احلق العام الدولي والقانون الدولي إصدار هيئتها العامة في كانون
أول  1948لـ«إعالن حقوق اإلنسان واملواطن» الذي تضمن  30مادة هدفت إلى
اإلعالن الصريح احملدد للحقوق األساسية املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية لكل مواطن في العالم جلهة العيش بكرامة في جماعة سياسية
أو وطنية ،إلى سائر حقوقه في العمل والتملك والتنقل والتعبير بحرية
من دون عراقيل ،ضمن منطوق القوانني العامة الصاحلة التي ترعى ذلك.
وألن هذا اإلعالن كان عام ًا وغير ملزم ،استتبعت األمم املتحدة اإلعالن ذاك
مبعاهدتني ملزمتني صدرتا مع ًا سنة  ،1966تناولت األولى كفالة احلقوق
املدنية والسياسية فيما تناولت الثانية احلقوق االقتصادية والثقافية
واالجتماعية.
ه��ذا ف��ي املصطلح وت��اري��خ��ه ،ف��م��اذا ع��ن العقد االج��ت��م��اع��ي ف��ي احلالة
اللبنانية؟

* عميد سابق ملعهد العلوم االجتماعية في اجلامعة اللبنانية

كل لبنان
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ريا�ضة

مولوي يف لقاء حواري بـ»جمعية متخ ّرجي املقا�صد»:

جرمية املرف�أ يجب �أال متر دون حماكمة وحما�سبة جدية

حت���ت ع� �ن���وان «وزار ُة الداخلية
وحت� � ّدي ��اتُ امل��رح �ل��ة» ،ن� ّ�ظ�م��ت «جمعية
متخ ّرجي املقاصد اإلسالمية» لقا ًء مع
وزي��ر الداخلية والبلديات ف��ي حكومة
تصريف االعمال القاضي بسام مولوي،
عرض فيه ملوقفه من تفجير مرفأ بيروت
ف��ي  4آب  ،2020ووق��ائ��ع االنتخابات
النيابية ال�ت��ي ج��رت ف��ي أي��ار املاضي،
إض��اف��ة إل��ى مكافحة تهريب املخدرات
إلى الدول العربية ودور االجهزة االمنية
في احلفاظ على االمن في هذه الظروف
االقتصادية الثعبة وامور اخرى.
ح�ض��ر ال�ل�ق��اء ال� ��وزراء السابقون:
م ��روان ش��رب��ل ،محمد امل�ش�ن��وق ،حسن
م �ن �ي �م �ن��ة ،ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل الصايغ،
النائبان السابقان روال الطبش جارودي
وال��دك �ت��ور ع�م��ار ح ��وري ،ممثل النائب
نقوال صحناوي ،القاضي الشيح خلدون
ع��رمي��ط ،األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ت� ّي��ار املُستقبل
أح�م��د احل��ري��ري ،األم�ي�ن ال�ع��ام السابق
ملجلس ال� ��وزراء ف ��ؤاد فليفل ،القنصل
الفخري محمد اجلوزو ،نقيب احمل ّررين
ج��وزي��ف ال�ق�ص�ي�ف��ي ،ال��رئ �ي��س األسبق
الحت ��اد جمعيات ال�ع��ائ�لات البيروتية
الدكتور ف��وزي زي��دان ،الرئيس السابق
لهيئة ال��رق��اب��ة على امل �ص��ارف الدكتور
سمير حمود واعضاء من املجلس البلدي
ملدينة بيروت مخاتير وفاعليات ورؤساء
جمعيات وه�ي�ئ��ات ب�ي��روت�ي��ة وتربوية
واجتماعية.
بداية حت ّدث رئيس اجلمعية املهندس
م��ازن شربجيُ ،م�ع� ّدد ًا إجن��ازات الوزير
م��ول��وي ،م��ؤك��د ّا أنّ «جمعية متخرجي
امل�ق��اص��د اإلس�لام �ي��ة ف��ي ب �ي��روت ُتعلنَ
توج ِ
هاتنا في َو ِ
ِ
البالد وفي
حدة
استمرار ُّ
َ
ِ
َ
للعاصمة بيروت
حق
املواطنة ،وفي أنّ
باتفاق
بلدي ًة واح��دةً ،كما ُنعلنُ إميا َننا
ِ
ِ
اإلسراع
الطائف ُودستورِ ِه ،وندعو إلى
ِ
في تشكيلِ احلكومة وإجناز االستحقاق
رئيس
الدستوري في موعده النتخاب
ٍ
للجمهورية».

جرمية بحجم الوطن

ب � ��دوره ش � � ّدد م��ول��وي ع �ل��ى أ ّن� ��ه «ال
ي �ج��ب ان مت ��ر ج��رمي��ة امل ��رف ��أ م ��ن دون
محاكمة ومحاسبة جدية لكل الفاعلني
واملتسببني بفقدان اشخاص عزيزين»،
مؤكدا أن «األلم والوجع واحلزن يطال كل
بيروت ،وال نقبل ان يحتكروا بالسياسة
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الزعني رئي�س ًا للنجمة وتدوير للمنا�صب

جنحنا بإجراء االنتخابات

وت�ن��اول «مرحلة التشكيك بإمكانية
اجراء االنتخابات النيابية التي اجنزتها
وزارة الداخلية بأولوية فائقة ومبوعدها
نظرا لاللتزام بقرار احلكومة ،وطبقنا
املسؤولية امللقاة على عاتقنا وطبقنا
ال �ق��ان��ون بكلفة قليلة ج ��دا وم ��ن دون
ك �ه��رب��اء .وك�ن��ا طلبنا حينها م��ن وزير
الطاقة ومن ومدير عام الكهرباء تأمني
التيار الكهربائي ،ف �ح��ددوا ج��دوال مع
عدم قدرتهم على االلتزام ،مع الطلب 16
مليون دوالر على سعر البرميل على 100
دوالر ،فكان ان اجنزنا االنتخابات بتأمني
الكهرباء بالتعاون مع فريق العمل ومع
ال �ب �ل��دي��ات واحمل��اف �ظ�ين والقائمقامني
وبتكلفة قدرت بـ  %1من املبلغ املطلوب،
اضافة الى االهتمام بذوي االحتياجات
اخل��اص��ة» ،معتبر ًا أنّ «االن�ت�خ��اب��ات ال
تنجح اال باالصرار واحليادية بكل االمور
واملواضيع ،لقد كان اجن��از االنتخابات
واضحا الن كل لبنان معني باالنتخابات
وهي كانت امانة لتحضير لبنان الغد».

تداعيات النزوح السوري

الوزير مولوي وشربجي وقوف ُا للنشيد الوطني في مستهل اللقاء (محمود يوسف)
او بالطائفية او بأي سبب آخر» ،ومعتبر ًا
أنّ «اجلرمية أضّ��رت بكل بيروتي وبكل
ل�ب�ن��ان��ي ،واض���رت ب��االق�ت�ص��اد والبشر
واحلجر ،من هنا يجب تكملة التحقيق
لينال كل متسبب لهذه اجلرمية عقابه».
وفيما ش ّدد على أنّ «تفجير  4آب هو
مست كل لبناني
جرمية بحجم الوطن ّ
وكل بيروت» ،دعا إلى «تطبيق القانون
الن اي ان� �ح ��راف ي� ��ؤدي ال���ى تضييع
العدالة من خالل تطبيق القانون برؤية
واال نكون نضيع حق اولياء الدم واحلق
في هذه اجلرمية النكراء».

بيروت واحدة ال اثنتان

وأك��د ال��وزي��ر م��ول��وي «وح ��دة مدينة
بيروت ،التي تُعتبر خط ًا أحمر ال ميكن
امل��زاح ب��ه ،انتهينا من خطوط التماس
وم��ن تقسيم ب�ي��روت وه��و تقسيم وجع
عانى منه اهالي بيروت ولبنان ،ووحدة
بلدية بيروت هو انعكاس لوحدة أهلها،
وم��ن واجبنا كلبنانيني جمع البيارتة
ول �ي��س ط��رح �ه��م او تقسيمهم الن في
ب �ي��روت جتتمع ال �ث �ق��اف��ات والطوائف

مقاربة جديدة لثورة
الإمام احل�سني عليه ال�سالم

بقلم املحامي عمر زين*

أن يبدأ املركز احلسيني في لندن بإعداد موسوعة ضخمة بخمسمائة
مجلد لتوثيق ما كُتب عن اإلمام احلسني عليه السالم ،واحلدث الكربالئي
على مدى ألف عام ،فلهذا داللته اإلنسانية العميقة املتصلة ِ
بق َيم احلرية
والعدالة ،ومقاومة الظلم والفساد من جهة ،وداللته املعرفية لفهم اإلسالم
التوحيدي القرآني وبناء األمة الواحدة الشاهدة من جهة ثانية.
وما من شك في عنصر القوة في عاشوراء هو في اعتبارها قضية كل
املسلمني ،بل قضية كل إنسان طامح للكرامة والتحرر من جميع أشكال
العبوديات التي تسللت إلينا في عصرنا احلديث حتت مسميات احلرب
الناعمة ،وقد أصبحنا جزء ًا من أدواتها بعد أن تراجعت في حياتنا ثقافة
املناعة ،وثقافة املقاومة التي صنعتها مدرسة اإلمام احلسني ونهجه يوم
قال« :والله ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أق ّر لكم إقرار العبيد».
وهذا ما يدعونا الى أن نقرأ ثورة اإلمام احلسني عليه السالم قراءة
جديدة تقارب ه��ذه امل��رة عالقة البصيرة باملسؤولية ،لنخوض معركة
لب
إق��ص��اء املسلمني ع��ن ال��ت��اري��خ م��ن جهة ومعركة إق��ص��اء ال� ِ�ق� َي��م ع��ن ّ
احلضارة احلديثة من جهة أخرى.
هذه القراءة اجلديدة تستدعي تصحيح عالقتنا باإلمام احلسني عليه
السالم ،لتكون عالقة كاملة وغير منقوصة ال تتجزأ كرسالة ،وال تنفصل
كمنهج عن مواجهة التحديات الراهنة ،ذلك أن كربالء الرسالة تختزن كل
املعاني اإلسالمية األصيلة ،وكربالء النهج تتجدد فينا وتتسع لتشمل كل
آالم املظلومني واحملرومني من أبسط حقوقهم اإلنسانية.
فال ميكن لقضية كبرى بحجم قضية اإلم��ام احلسني عليه السالم أن
تستمر في الزمان إال في ضوء استمرار القراءة التي تتخطى زمن املأساة
الى زمن املوقف من قضايانا الكبرى بفلسطني .أوليس حضور املقاومة
بفلسطني هو االستمرار املتأ ّلق حلضور اإلم��ام احلسني عليه السالم
الواقف معنا ضد االستسالم لألمر الواقع الزائف وض��د التطبيع مع
مشاريع االحتالل؟!
إن الثبات واالستمرار على مبادئنا العليا هو هدف اإلمام من ثورته
التي أضاءت وفي بضع ساعات فقط معاني احلق واخلير واجلمال ضد
كل باطل وشر وبشاعة.
وال نستطيع أن ن ّدعي بأننا امتداد لنهج اإلمام احلسني عليه السالم،
إذا ل��م تكن عقولنا وقلوبنا ام��ت��داد يستضيء بعقل اإلم���ام وقلبه ،وال
ميكن أن نتواصل مع روح اإلم��ام احلسني عليه السالم إذا كنا عاجزين
عن التواصل فيما بيننا ،وه��ذا املفتاح الذهبي لقراءة جديدة وضعت
يدها على شرط الوحدة لتحقيق شرط املناعة وشرط املسؤولية وشرط
االنتصار.
إذن ع��اش��وراء ليست ه��ذه الليالي العشر وليست ه��ذه االحتفاالت
احملدودة من موسم إلى موسم ،فعاشوراء مدرسة دائمة ومفتوحة على كل
العصور أستاذها األول اإلمام احلسني عليه السالم ،وبرامجها العظيمة
حقوق اإلنسان ،اإلنسان الذي أنيط به أن يكون خليفة الله في األرض،
وهي مسؤولية ضخمة ال يستطيع اإلنسان أن ينهض بأعبائها من دون أن
ميتلك الكرامة واحلرية.
وضمن هذه القراءة اجلديدة فإن ثورة اإلم��ام احلسني عليه السالم،
ث��ورة من أجل رد االعتبار لنظرية االستخالف الرباني على األرض من
او ِ
ال َبالِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َو جْ ِ
الس َم َ
جهة ،واسترجاع األمانة التي عرضت على َّ
نسانُ  ،وبهذا املعنى نستضيء
َف َأ َبينْ َ َأن َي ْح ِم ْل َن َها َو َأ ْش َف ْقنَ ِم ْن َها َو َح َم َل َها الإْ ِ َ
من املغزى العميق من فلسفة اجلانب اإلنساني من عاشوراء ،ولهذا كان
احلزن تعبير ًا عن تثبيت قيمتها اإلنسانية وترسيخها في وجدان األمم
والشعوب ،فإذا استطعنا أن نفهم عالقة هذه الثورة باملضمون واجلوهر
لوجود اإلنسان على هذه األرض جاز لنا أن نقول كل يوم عاشوراء وكل
أرض كربالء.
ّ
نطل على الواقع اللبناني ومأساة لبنان ،حيث ان
ومن هنا بالذات
ما وصلت إليه احل��ال من فلتان على كل األراض��ي اللبنانية وما يحدث
من صراعات مشبوهة ومفتعلة ووقائع وأح��داث تصب كلها في تأجيج
الروح املذهبية والطائفية التي بدأت حتدث بذور شقاق وتطرف ونزاعات
وكراهية واستغال ًال للدين وطوائفه ومذاهبه في النزاعات السياسية،
بحيث أمست تشكّ ل تهديد ًا مباشر ًا للسلم األه��ل��ي مم��ا يستدعي منا
جميع ًا وم��ن روح ث��ورة اإلم���ام احلسني عليه ال��س�لام العمل لإلصالح
والتغيير والتأكيد على احلوار الوطني حول القضايا اخلالفية ،وعلى
والتنوع ،وحتقيق وتعزيز السلم االجتماعي اللبناني،
دول��ة املواطنة
ّ
والتمسك بامليثاق الوطني اللبناني ،مع اإلصرار على املساءلة واحملاسبة
ّ
لكل من عبث مبقدرات الوطن واملواطن ،ومن كل ذلك نصل الى اخلالص
الوطني.

* األمني العام السابق الحتاد احملامني العرب

عطلة ال�صحف يف عا�شوراء

يصادف يوم الثالثاء  9آب  2022ذكرى عاشوراء ،تتو ّقف
فيه الصحف عن العمل ،وذل��ك عمال بقرار مجلسي نقابتي
ال��ص��ح��اف��ة واحمل���رري���ن واحت�����ادات ن��ق��اب��ات ع��م��ال الطباعة
وش���رك���ات ت��وزي��ع امل��ط��ب��وع��ات ون��ق��اب��ة م��خ��رج��ي الصحافة
ومصممي الغرافيك.

والديانات والسياسات».
وت��ن��اول م��وق��ف احل �ك��وم��ة ووزارة
الداخلية «بتأكيد هوية بيروت ولبنان
العربية واملكرسة بالدستور بأن لبنان
عربي الهوية واالنتماء ،وبالتالي عروبة
لبنان ه��ي خ�ي��ار دس �ت��وري وتأسيسي
بالنظام ،ال�ع��روب��ة واق��ع أس��اس وحدة
وقيام لبنان ،العرب هم ساعدوا لبنان
ب �ك��ل امل ��راح ��ل ،ف��ال �ع��روب��ة ه��ي انتماء
وه ��وي ��ة وال مي �ك��ن الح� ��د اب��ع��ادن��ا عن
ال�ع��رب ،فالعروبة جتمع وال ت�ف��رق ،فال
غنى عن مساعدة العرب للبنان على كل
املستويات» ،مش ّدد ًا على أنّ «ال عودة الى
حتسن االقتصاد اللبناني من دون عودة
املساعدات العربية».

أمن املجتمعات العربية

وأشار إلى أنّ «وزارة الداخلية قامت
بواجبها حلفظ ام��ن وام��ان مجتمعات
ال��دول العربية الشقيقة ،من هنا جاءت
ع �م �ل �ي��ات م �ك��اف �ح��ة ت �ه��ري��ب امل� �خ ��درات
والكبتاغون ال��ى ال��دول العربية ،ومنع
تصدير اي شر من لبنان ومن اية منطقة

من لبنان او عبر لبنان ،فكانت تدابير
وزارة الداخلية واضحة ب��أن لبنان لن
يكون مكانا او مم��را لتصدير االذى من
اي ن��وع ك��ان ل�ل��دول العربية ،ألن االمن
واالمان ملجتمعاتنا العربية هي واحدة،
وه��و على عاتق لبنان وعلى عاتق كل
الدول العربية» ،مش ّدد ًا على «عدم التدخل
بسياسات وامن وحدود وعالقات الدول
العربية ،لذلك علينا ان نقوم بواجباتنا،
وع� �ن ��دم ��ا س �ئ �ل��ت ع���ن ه� ��ذا امل ��وض ��وع
اجبت انني اعمل قناعاتي وواجباتي
ووطنيتي ،فمن أكبر الكبائر االضرار
بالناس ،فكيف اذا كان الضرر إلخوتنا
وألشقائنا العرب».
وإذ أكد أ ّنه «ال يجب ان يكون لبنان
م�ص��در اذى لفظي او فعلي ،إن وجود
لبنان ضمن الشرعية العربية المر مهم
ج��دا وض��روري ،وقيام لبنان بواجباته
ض�م��ن منظومة ال�ش��رع�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة هو
واج ��ب» ،ق��ال« :جنحنا م��ع ك��ل االجهزة
االمنية ب��االص��رار والثبات من دون ان
نطلب مقابل ،وانا كنت واضحا جدا من
اول اشكال مع الوزير قرداحي».

وفيما كشف عن أنّ التحدي االهم هو
التحدي االمني مع الوضع االقتصادي
امل�ت��ردي وم��ع مليون و 600ال��ف سوري
و 500الف غير لبناني متواجدين على
االراض � ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ،ق���ال« :واجهنا
معضلة طبابة قوى االمن الذين يعملون
باللحم احلي ،وكل القوى االمنية رائعون
وعملهم اكثر من ممتاز النهم يتمتعون
باملسؤولية الوطنية العالية ،م��ن هنا
اقدر مسؤوليهم الذين يتابعون بصمت
وبتصميم وب�ع�م��ل م��ؤس�س��ات��ي ممتاز
لنصل الى النتيجة املرضية باالمن».
وختم« :يجب ان نعمل على تداعيات
ال��وج��ود ال��س��وري ف��ي ل�ب�ن��ان وي �ج��ب ان
ن�ع��ال��ج ه��ذه ال �ت��داع �ي��ات ،ول��دي�ن��ا مشكلة
بأماكن االحتجاز لردع مشغلي املتسولني
ال��ذي��ن يصنفون ضمن عمليات االجتار
بالبشر واخللل االمني .وام��ا عن املرحلة
السياسية ،نترك االستحقاقات الدستورية
املقبلة ال��ى العناية االلهية .ام��ا بالنسبة
لالنتخابات البلدية فكانت احلكومة قد
طلبت تأجيلها الى شهر  5من العام املقبل
وي�ع��ود ذل��ك لنوع م��ن خلل بالتعاطي مع
االنتخابات النيابية بالنسبة للمرشحني».

�إبراهيم اختتم التعازي برحيل والده
يف اجلنوب ويتق ّبلها يف بريوت اليوم

اجلنوب « -اللواء»:

اختتم املُدير العام لألمن العام اللواء
ع�ب��اس إب��راه�ي��م تق ّبل ال�ت�ع��ازي برحيل
وال ��ده امل��رح��وم السيد ك��اظ��م إبراهيم،
في بلدة كوثرية السياد  -قضاء صيدا،
وقد حضر معزي ًا ،على التوالي :النائب
ال �س��اب��ق إم �ي��ل إم �ي��ل حل ��ود ال� ��ذي قدم
ال �ت �ع��ازي ب��اس��م ال��رئ�ي��س ال�ع�م��اد إميل
حلود ،وزير اإلعالم في حكومة تصريف
األع �م��ال زي��اد امل �ك��اري ،ال�ن��ائ��ب إلياس
حنكش على رأس وفد من «حزب الكتائب»
ضم ك ًال من الوزير السابق آالن احلكيم
وجان حداد ،سفير النروج مارتن أرفك،
ال ��وزراء السابقون :فيصل كرامي على
رأس وف��د ،رشيد درب��اس ،محمد رحال،
رمي��ون غجر ،ط��ارق اخلطيب وصالح الغريب ،عقيلة رئيس
مجلس النواب نبيه بري «السيدة رندة عاصي بري» ،مسؤول
العالقات اإلعالمية ف��ي «ح��زب ال�ل��ه» محمد عفيف ومسؤول
العالقات الدولية السيد عمار املوسوي ومسؤول ملف الترسيم
احل��دودي في احلزب النائب السابق نواف املوسوي ،وفد من
السفارة الروسية ضم القائم باألعماملمث ًال وزارة اخلارجية
الروسية يرافقه امللحق العسكري املعاون.
كما حضر ال �ن��واب :محمد رع��د ،حسن فضل ال�ل��ه ،ميشال
م��وس��ى ،حسن م ��راد ،ب�لال عبد ال�ل��ه وق��اس��م ه��اش��م ،النواب
ال�س��اب�ق��ون :ميشال ف��رع��ون ،ي��اس�ين ج��اب��ر ،إب��راه �ي��م ع ��ازار،
ناصر قنديل ،أسعد هرموش وشامل روك��ز ،رئيس «اجلامعة
اإلسالمية» الوزير السابق حسن اللقيس ،وف��د من مطرانية
الروم األرثوذكس -زحلة برئاسة املطران انطونيوس الصوري،
الرئيس العام للرهبانية املخلصية األباتي أنطوان ديب ،املدعي
العام التمييزي القاضي غسان عويدات ،املدعي العام املالي
القاضي الدكتور علي إبراهيم ،املدير العام لشركة طيران الشرق
األوس��ط محمد احل��وت ،املدير العام ل��وزارة اإلع�لام الدكتور
حسان فلحة ،رئيس مطار بيروت ف��ادي احلسن ،املدير العام
ل��وزارة الصحة ف��ادي سنان ،املدير العام للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي الدكتور محمد كركي ،رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام ملصرف اإلسكان أنطوان حبيب ،نائب رئيس حركة
«أمل» الدكتور هيثم جمعة ،عضو هيئة العلماء املسلمني الشيخ

اللواء إبراهيم يتقبل التعازي من السيدة بري
سالم الرافعي على رأسوفد من «منظمة التحرير الفلسطينية»
ضم :اللواء منذر حمزة ،اللواء صبحي أبو عرب واللواء عدنان
أبو النايف ،قائد «كتائب شهداء األقصى في لبنان» منير املقدح،
القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان ،وف��د من «اجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني» برئاسة مروان عبد العال ،وفد من
عشائر عرب خلدة ،القاضي سعيد ميرزا ،رئيس املجلس البلدي
ملدينة النبطية الدكتور أحمد كحيل على رأس وفد من أعضاء
البلدية ،رئيس بلدية جدرا األب جوزيف القزي ،مسؤول اإلعالم
في «احل��زب الدميقراطي اللبناني» ج��اد حيدر ،الدكتور علي
جباعي.
*وتلقى ال �ل��واء إب��راه�ي��م ات �ص��ا ًال هاتفي ًا م��ن رئ�ي��س دولة
فلسطني محمود عباس «أبو مازن» ،معزي ًا بوفاة والده ،ومعرب ًا
عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد ،سائ ًال املولى عز
وج��ل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ،وأن
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ...كما تلقى اللواء إبراهيم
برقيات تعزية من رئاسة جهاز املخابرات األردنية ،واملخابرات
البريطانية ،وك��ل من سفير النمسا رينيه ب��ول ام��ري ،سفير
تونس بوراوي اإلمام وسفير تركيا علي باريش اولوسوي.
*وه��ذا ويتقبل اللواء إبراهيم التعازي اليوم السبت في
«سي سايد بافيون» في الواجهة البحرية لبيروت من الساعة
العاشرة صباحا حتى الساعة ال��واح��دة ظهر ًا وم��ن الساعة
الثانية ظهر ًا حتى السابعة.

و�سيم �صربا:

الرئيس السابق فنج يقترع بحضور سبليني وخليل الغول

انتخب مازن الزعني ،رئيس ًا لنادي النجمة الرياضي
بالتزكية في ما تبقى من الوالية احلالية ،وذلك مع اجناز
االنتخابات التي تواصلت على مدى ساعتني و 20دقيقة،
عصر أم��س اجلمعة ،ف��ي مقر ال��ن��ادي مبنطقة الطريق
اجلديدة.
وكانت االنتخابات التكميلية مخصصة الختيار 4
أعضاء جدد بدل املستقيلني ،فانتخب بالتزكية كل من
الزعني ،زياد شحادة ،سعد الدين اجلمل وعمر الكوش،
ب��دال م��ن االع��ض��اء املستقيلني :اس��ع��د ص��ق��ال (الرئيس
السابق) ،هاني طبارة ،مازن بتكجي ويحيي حاسبيني.

وادار ام�ي�ن س��ر ال���ن���ادي اس��ع��د سبليني العملية
االنتخابية ب��اش��راف ممثل وزارة الشباب والرياضة
ناجي ح��م��ود ،وبحضور رئيس مصلحة ال��ري��اض��ة في
ال��وزارة محمد عويدات ،علما أن النصاب تخطى العدد
املطلوب من املقترعني اي الثلثني ،إذ صوت  82عضوا من
اصل  111يحق لهم االقتراع.
وع��ق��ب االن��ت��خ��اب��ات ج���رت جلسة ت��وزي��ع املناصب،
وج����اءت ك���االت���ي :ع��ل��ي ال��س��ب��ع وإب��راه��ي��م ف��ن��ج (نائبا
الرئيس ،اسعد سبليني (أمانة السر) ،عمر املوسم (أمانة
الصندوق) ،سعد الدين اجلمل (محاسبا) ،وزياد شحادة،
ابراهيم احلوري ،نادر املعلم ،طالل ابو اللنب ومصطفى
العدو (مستشارون).

كلوب م�ستاء ورونالدو يحيرّ تني هاغ

انتقد األملاني يورغن كلوب ،املدير الفني لليفربول،
موعد ان��ط�لاق ك��أس العالم  2022امل��ق��رر إقامتها في
قطر ،خالل الفترة بني  21نوفمبر/تشرين الثاني و18
ديسمبر/كانون األول ،حيث سيتسبب املونديال في
إيقاف الدوريات املختلفة ،لفترة تقترب من الشهرين،
على أن تستأنف بعد نهاية البطولة العاملية.
وق��ال كلوب« :ك��أس العالم تأتي في توقيت خاطئ
وغير مناسب وألسباب خاطئة».
وي��ح��ل ل��ي��ف��رب��ول ضيفا ثقيال ع��ل��ى فولهام
الصاعد حديثا للبرمييرليغ ،السبت (،)14:30
ع��ل��ى ملعب ك��راف�ين ك���وت���اغ ،ض��م��ن اجلولة
األولى من املسابقة.
يشار إل��ى أن ال��ري��دز نافس بقوة على
لقب الدوري اإلنكليزي في املوسم املاضي،
قبل أن يخسره في اجلولة األخيرة لصالح
مانشستر سيتي الذي يلتقي ويستهام االحد
( ،)18:30وبفارق نقطة واح��دة فقط ،في حني
ي��واج��ه تشلسي ن��ظ��ي��ره ايفرتون
السبت (.)19:30
من جهته حتدث الهولندي
إي����ري����ك ت��ي�ن ه�������اغ ،م����درب
م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د ،عن
م��واج��ه��ة ب��راي��ت��ون األحد
( ،)16:00ف����ي مستهل
مشوار الفريق بالدوري،
واس������ت������ه������ل امل������ؤمت������ر
ال����ص����ح����ف����ي اخل�������اص
ب��امل��ب��اراة ،ب��احل��دي��ث عن
م����دى إم��ك��ان��ي��ة مشاركة
كريستيانو رونالدو أمام
برايتون ،حيث قال« :سنرى

يوم األحد».
وبالنظر إلى مدى قلقه من قلة اخليارات الهجومية،
أش��ار م��درب مانشستر يونايتد« :قلت من قبل ال نزال
نبحث عن تدعيم الفريق».
وع��ن م��دى رض��اه على اخل��ي��ارات في وس��ط امللعب،
قال« :أعتقد أنني راض ،كما رأينا في الفترة اإلعدادية
للموسم ،أبلينا البالء احلسن ،منلك فري ًقا جي ًدا ،ولكن ال
يزال بإمكاننا تقويته».
وفيما يخص مشاركة مارتينيز وإريكسن
أم��ام برايتون ،ق��ال« :نحتاج إل��ى املنافسة
في قائمة الفريق ،وينتظرنا موسم طويل
والعديد من املباريات ،نحتاج إلى العديد
من الالعبني اجليدين ،وهما جاهزان مبا
يكفي للبدء».
وأكد إصابة أنتوني مارسيال ،قائلاً :
«نعم هو مصاب ومن الصعب حتديد مدة
غيابه ،نأمل أن ال تكون فترة طويلة».
وف���ي���م���ا ي���خ���ص امل���ف���اوض���ات
م��ع فرينكي دي ي��ون��غ جنم
برشلونة ،قال« :ال ميكنني
ال��ت��ع��ل��ي��ق ع���ل���ى العب
مي��ل��ك ع��ق � ًدا م��ع نادي
آخ�����ر ،ع��ن��دم��ا تكون
لدينا أخبار جديدة
سنقولها».
كلوب

لبنان ب�أاللعاب الإ�سالمية لإثبات الوجود

اعتبر رئيس اللجنة األوملبية بيار جلخ ،بأن
املشاركة ب��دورة ألعاب التضامن اإلس�لام��ي الـ5
( 9حتى  18آب اجل��اري) في قونيا التركية ،هي
قرار وليس خيار ًا ينطلق من عدة إعتبارات ميكن
إختصارها بضرورة وأهمية احلضور على خارطة
األحداث الرياضية البارزة والتواصل مع بعثات
دول شقيقة و صديقة وإتاحة الفرصة أمام العبينا
ل�لإح��ت��ك��اك وإك��ت��س��اب امل��زي��د م��ن اخل��ب��رة وغنى
التجربة.
وكانت اللجنة عقدت مؤمترا صحافيا لالعالن
ع��ن بعثتها ف��ي ف��ن��دق النكستر مت��ار احلازمية،
وحضره جلخ ونائبه رئيس البعثة سامي قبالوي
واألم��ي�ن ال��ع��ام ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د ح��س��ان رستم
وعضوا اللجنة وليد دمياطي ورافي ممجوغليان
وم��ه��ت��م��ون ،وق���دم ل��ه املستشار اإلع�لام��ي للجنة
الزميل حسان محيي ال��دي��ن ،كما ع��رض قبالوي
للمشاركة باالرقام.
وستضم البعثة :وسام شيري (إداريا) ،املبارزة:

الالعبون ن��اي س�لام��ة ،ريتا أب��و ج���ودة ،أنطوان
الشويري ،مصطفى احلاج ،كارل بو خليل وفيليب
واكيم ،التايكواندو :املدرب رالف حرب والالعبون
ليتسيا عون ،مارك خليفة ،رالف حنيني ،يامن فرج،
مارك زينون ،طارق موصللي ،راي الراعي ،مارياال
بوحبيب ،كارال البستاني وورد سلمان ،اجلودو:
اإلداري ش���ارل دان��ي��ال وال�لاع��ب��ان غ���دي موسى
وكرامنوب سغاي بوف ،الكيك بوكسنغ :اإلداري
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ر ّي��س وامل����درب ع�ل�اء ب��و رسالن
والالعب راني اخلطيب ،اجلمباز :املدربة دميتروفا
تشونكوفا والالعبات أليسا ص��ادق ،أليساندرا
أبو نصر ،بريسيلال ستيتي ،رفع األثقال :اإلداري
خضر مقلد وامل���درب كالويل برينن إي والالعبة
مينا أليكسا م��اري ،ألعاب القوى :اإلداري��ة نادية
نعمة والالعب نور الدين حديد ،الرماية :اإلداري
ساسني روحانا والالعبة ليا قربان والالعب إيلي
بجاني ،كرة الطاولة :املدرب أحمد حرب والالعبان
محمد حمية وسعد الدين الهبش.

خطباء اجلمعة :البلد بحاجة حلكومة قوية وفاعلة

أكد خطباء اجلمعة أنّ «البلد بحاجة
إلى حكومة قوية وفاعلة ،ألنّ الفراغ حرب
مستمرة على البلد والدولة والناس ،وال
ب��د م��ن ات��ف��اق سياسي إلن��ق��اذ لبنان من
سرطان الفراغ القاتل».

قبالن

{ وف����ي ه����ذا اإلط�������ار ،أك����د املفتي
اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن أنّ
«البلد في القعر ،بل من قعر إلى قعر ،بال
كهرباء ،وال ماء ،وال أسواق ،وال حماية،
وال ض������رورات م��ع��ي��ش��ي��ة وأساسيات
ح��ي��ات��ي��ة ،واحل��ك��وم��ة ف���ي ه���ذا املجال
متارس دور اخليانة ،وهي بذلك حكومة
تعطيل واس��ت��ن��زاف واس��ت��ف��زاز وتهرب
وإطباق ،والبعض يتصرف كأنه املندوب
السامي ،ويتعامل مع بلده وكأنه سوق
أرب��اح ،أو خشبة مسرح ،رغ��م أن لبنان
ح��ل األول عامليا ف��ي تسونامي تضخم
املواد الغذائية ،وسط كارثة نقدية مالية
بحيث بات معها  8من أصل  10لبنانيني
حتت خط الفقر ،كما أن الكارثة املالية
التي حلت بالبلد تعد األس��وأ بني ثالث
أزم��ات في العصر احل��دي��ث» ،مؤكد ًا أنّ
«البلد في حاجة إلى حكومة قوية وفاعلة،
والفراغ حرب مستمرة على البلد والدولة
وال��ن��اس ،لذلك ال بد من اتفاق سياسي
إلنقاذ لبنان من سرطان الفراغ القاتل».

الرفاعي

{ وت���ن���اول م��ف��ت��ي ب��ع��ل��ب��ك الهركل
ال��س��اب��ق ال��ش��ي��خ ب��ك��ر ال��رف��اع��ي الواقع
اللبناني ،ف��س��أل «أي مثل ص��ار لبنان
يقدمه لآلخرين صرنا مضرب مثل في

احملروقات وفي القمح وفي كل شيء؟»،
كما سأل «ماذا تنتظر الدولة لكي تنطلق
عجلة التحقيقات في تفجير املرفأ هذه
الواقعة التي صنفت كأسوأ انفجارات
وقعت ف��ي التاريخ احل��دي��ث م��ن ناحية
حجمها واألض��رار املترتبة عليها وثمة
مالحظات ،وملاذا تصوير األنفجار على
أنه استهداف فئة دون سواها؟» ،معتبرا
أنّ «عدم الوصول الى نتائج واضحة هو
عملية اغتيال ثانية لكل الشهداء الذين
سقطوا» ،وداعيا إلى «ضرورة التعويض
على اجل��رح��ى ومساعدتهم وأصحاب
احمل�لات وامل��ن��ازل ،واط�ل�اق ي��د القضاء
وال��وص��ول ول��و مل��رة واح���ده لنتائج في
انفجار ه ّز الوطن واجلوار ونتج عنه آثار
ال تعد وال حتصى على مستوى اخلسائر
ال��ب��ش��ري��ة واألق��ت��ص��ادي��ة واألجتماعية
والعمرانية حتى متى التسويف وحتى
متى االنتظار؟».

البابا

{ وحت����دث رئ��ي��س م��رك��ز الفاروق
االسالمي الشيخ احمد البابا عن خطيئة
ال��ظ��ل��م وج��رمي��ة االع���ت���داء ع��ل��ى الناس
وع��واق��ب االض����رار ب��ال��ع��ب��اد ،م��ؤك��دا ان
«جرمية الظلم عظيمة ولوثة إثم كبيرة،
وقد حرم الله الظلم وجعل الظلم ظلمات
يوم القيامة وجعل نهاية الظاملني أليمة
وعقوبتهم شديدة .وي��وم ع��اش��وراء هو
م��ث��ال واض���ح للعاملني ففيه جن��ى الله
االنبياء من ع��دوان الظاملني ،وفيه كان
االس��ت��ب��س��ال ال��رائ��ع م��ن سيد الشهداء
في مواجهة الظاملني حيث جاد بحياته
في مقاومة الطغاة والفاسدين ليضرب

اروع االمثلة في التضامن والتضحية
في سبيل احلق» .مستدرك ًا« :وعاشوراء
هذا العام يأتي على الناس وقد است ّبد
الظاملون بالبالد وتأتي حادثة التفجير
ال��ت��ي وق��ع��ت ف��ي ال��راب��ع م��ن آب 2020
شاهدة على االستبداد وتواطؤ الطغاة
وامل��ج��رم�ين وال��ت��ي اودت ب��ال��ب�لاد الى
اخل��راب والقتل وسفكت دم��اء االبرياء
وستبقى ال��ى االب��د شاهدة على جرائم
امل��س��ت��ب��دي��ن ب��ال��ب�لاد وال���ذي���ن مينعون
العدالة ان تخرج بقرار يكشف من كان
وراء هذا الدمار العظيم».

فضل الله

{ وقال العالمة السيد علي فضل الله:
«تستمر أزمات اإلنسان فيه على الصعيد
املعيشي واحلياتي وتزداد ضغوطها على
الناس بفعل االرتفاع املتزايد في أسعار
السلع وامل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة واحملروقات
وكلفة ال���دواء واالستشفاء والكهرباء
وامل��اء والنقل ،وهو ما أش��ار إليه تقرير
«اإلسكوا» التابعة ملنظمة األمم املتحدة
وال��ذي رأى أن لبنان هو الدولة األغلى
في ارتفاع األسعار بني ال��دول العربية،
وال��ت��وج��ه إل��ى رف��ع ال��دع��م ع��ن الطحني
أسوة باملواد األخرى ،ما سيجعل ربطة
اخلبز تتجاوز األربعني ألف ليرة .يأتي
ذل��ك م��ن دون أن يكون هناك أي جهود
تبذل للجم هذا االرتفاع واحلد من جشع
التجار ،أو بتحسني ال��روات��ب ملوظفي
القطاع العام أو اخلاص أو أي مساعدات
تقدمها الدولة تساهم في التخفيف من
األعباء على العائالت األشد فقر ًا والتي
وعدت بها».

جلخ متوسطا أفراد البعثة إلى العاب التضامن اإلسالمي في قونيا

متفرقات رياضية
{ تتابع كأس النخبة..
يختتم االحد الدور التمهيدي لكأس النخبة لكرة القدم،
فيلعب البرج مع جونية ( )16:00في ملعب مجمع فؤاد
شهاب في جونية ،واألنصار مع التضامن صور ()17:00
في ملعب امني عبد النور البلدي في بحمدون.
{ رياضة عيد اجليش..
مبناسبة عيد اجليش ،مت تنفيذ نشاطات ومباريات
ري��اض��ي��ة ب�ين ل���واءي امل��ش��اة اخل��ام��س وال��س��اب��ع وفوج
التدخل اخلامس من جهة ،وبني فرق من وحدة احتياط
قائد القوى في قوة األمم املتحدة املؤقتة في لبنان من
جهة أخرى.
{ وسام االرز حلردان..
يفتتح نادي حفرون اهمج دورته الرياضية السنوية
للكرة الطائرة وك��رة السلة مساء السبت ،وفي برنامج
االفتتاح تكرمي الرئيس املؤسس الزميل جوزف حردان في
الذكرى السنوية االولى لغيابه ،وسيعرض وثائقي قصير
عنه ،ثم يسلم ابن البلدة ومستشار رئيس اجلمهورية د
جرجورة حردان عائلة الراحل باسم رئيس اجلمهورية

ميشال ع��ون وس���ام االرز الوطني تقديرا ملسيرته في
االعالم الرياضي (النهار ولوريان لوجور) وفي االدارة
الرياضية (امني سر في احتادات العاب القوى والرماية
والصيد وكرة القدم).
{ غلة الفتة لهومنتمن..
ش��ارك��ت بعثة رياضية م��ن جمعية هومنتمن لبنان
ل��ل��ذك��ور واالن�����اث ب����دورة االل���ع���اب ال��ري��اض��ي��ة العاملية
جلمعيات هومنتمن في العالم والتي اقيمت في العاصمة
األرمينية يريفان ،وحققت ما مجموعه  58ميدالية33 :
ذهبية و 9فضية و 16برونزية ،واختير  5لبنانيني بني
االفضل.
{ كروية للسيدات شما ًال..
رع��ى املنتدى ال��دول��ي للشباب ش��م��اال ،افتتاح دورة
بطولة كرة القدم للسيدات بالتعاون مع اللجنة النسائية
لالحتاد الشمالي الفرعي ،وذلك على أرض ملعب النورث
مارينا في طرابلس ،وألقت رئيسة املنتدى هنادي مشرف
كلمة باملناسبة.

تتمات

السبت  6آب 2022م
املوافق  8محرم 1444هـ

«عنف كالمي» عوين �ضد ميقاتي
(تتمة املنشور ص)1
فيها بعض االحكام االعتباطية والشعبوية عن
مرجعيات يتم اختيارها مسبق ًا من املدعني لغايات
غير خافية».
وفي الرد على جمعية املصارف ،اصدرت «جمعية
صرخة املودعني» و«حتالف متحدون» تبيان ًا قالوا
فيه :إن التذرع بغايات «كيدية» لدى مقيمي الدعاوى
القضائية من املودعني أصحاب احلقوق لهو قمة
الوقاحة ،فكأن امل��راد أن يسلب ه��ؤالء كل أرزاقهم
وحقوقهم وجنى أعمارهم وأال يكون لديهم حتى
احل��ق في التظلم ،في مقابل احلماية واحلصانة
للمصارف للتمادي في إجرامها في حق املودعني.
فأي عدالة هذه التي يزعمون؟!
وتوقفت عند احلملة النوعية ،وغير املسبوقة
التي شنتها قيادة التيار الوطني احلر (العوني)
برئاسة النائب جبران باسيل على الرئيس املكلف
جنيب ميقاتي ،والعنف الكالمي املستخدم ضده،
من ألفاظ مثل «فساد وصفقات وسمسرات وعمالت
وق�����روض م��دع��وم��ة واس���ت���رض���اء اخل�����ارج وعدم
االح��ت��رام وفقدان صفة رج��ل ال��دول��ة ..ال��خ» .والرد
على م��ا ج��اء ف��ي بيانات التيار ب��أن الفاسد (في
اشارة لباسيل) يحاضر بالعفة!
ورأت في هذه احلملة ،مقدمة لتبرير عدم التعامل
مع الرئيس املكلف ،وه��و رئيس حكومة تصريف
االعمال ،في عدم حال التوصل الى تسوية تؤدي
الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،مما يجعل
الرئيس احلالي ميشال ع��ون يبحث عن صيغ ما
للبقاء في قصر بعبدا ،ابرزها :عدم ترك البلد في
الفراغ الن حكومة تصريف االعمال ال ميكن أن متأل
هذا الفراغ..
وقالت مصادر سياسية ان اسباب احلملة التي
يشنها رئيس التيار الوطني احلر النائب جبران
باسيل على رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ،تعود
لفشل كل مكائد االول لفرض هيمنته على تشكيل
احلكومة اجل��دي��دة ،وس��ق��وط ك��ل السيناريوهات
الوهمية لشل فاعلية حكومة تصريف األعمال
م��ن خ�ل�ال ال��ت��روي��ج لسحب ال�����وزراء املسيحيني
احملسوبني على رئيس اجلمهورية والتيار العوني،
السقاط ما يسميه مبجالسه ،الشرعية الدستورية،

النها التستطيع تسلم صالحيات رئيس اجلمهورية
في حال لم حتصل االنتخابات الرئاسية مبوعدها
الي سبب كان ،وقبلها سقوط كل مشاريع وطموحات
املقايضات والصفقات التحاصصية للسيطرة
على الوظائف واملراكز املهمة بالدولة ،ناهيك عن
استغالل القضاء العوني للتشفي واالقتصاص
من خصومه في العديد من املؤسسات املهمة وفي
مقدمتهم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
واش���ارت امل��ص��ادر إل��ى ان حسابات باسيل لم
تطابق وق��ائ��ع نهاية عهد ال��رئ��ي��س ميشال عون
بالكامل ،السيما بعدما خرج االول من االنتخابات
النيابية خاسرا ملوقعه ،رئيسا الكبر كتلة نيابية
مسيحية ،مع ضمور بارز بعدد اعضاء كتلته قياسا
عما كان عليه باالنتخابات السابقة .ولذلك لم تعد
ك��ل م��ح��اوالت االب��ت��زاز والتعطيل ال��ت��ي مارسها
م��ن موقعه امل��ق��رر بصالحيات رئيس اجلمهورية
وتوقيعه ،تؤثر بشيء ،مع نهاية العهد احلالي.
وبدال من أن تدفع محاوالت التعطيل املتعمد رئيس
احلكومة املكلف الى االعتذار عن تشكيل احلكومة
كما حصل سابقا ،وب��ق��اء رئ��ي��س اجلمهورية في
س��دة ال��رئ��اس��ة ،تبدلت ال��ظ��روف ،وه��ا ه��و رئيس
اجلمهورية مع فريقه الرئاسي ،يضبضب ملفاته
املثقلة بالفشل والتدمير واخل����راب االقتصادي
واملعيشي وعتمة الكهرباء الشاملة التي تولى
الهيمنة عليها رئيس التيار الوطني احل��ر ،نهبا
وف��س��ادا مبليارات ال���دوالرات ط��وال اكثر من عقد
من الزمن ،وتبقى حكومة تصريف األعمال برئاسة
ميقاتي تتولى صالحيات رئيس اجلمهورية ،خالفا
لكل حسابات باسيل ،االمر الذي ادى النفعال االخير
إلى هذا احلد ،بعدما تبني له أن كل الضجيج الذي
افتعله حول ملف التدقيق اجلنائي ،كان وهما بوهم
ولم يحقق غايته ،وظهر بوضوح ان وجهته كانت
التشفي السياسي ،وليس االصالح احلقيقي الذي
يجانب التطرق الى ملف الفساد والهدر الضخم
مبلف الكهرباء حتديدا.
اما ،مازاد في الطني ب ّلة وادى الى فقدان رئيس
التيار الوطني احلر صوابه ،فهو الكالم الذي تردد
مؤخرا ،عن صعوبة توقيع إتفاق ترسيم احلدود
البحرية بني لبنان وإسرائيل ،وإجن��از االتفاقات،
ح��ول استخراج الثروة النفطية والغاز املوعود،
ط��وال ما تبقى من عمر العهد احلالي ،ما يحرمه
حتقيق اي اجن��از مهم ،يتباهى به رئيس التيار،
وي��خ��رج خالي ال��وف��اض ،ومثقال ب���اوزار الكارثة

قضائيات

ق�ضاة لبنان وخلف بذكرى � 4آب :ال�ستكمال
التحقيق وال ميكن القبول بالالم�ساءلة
غ����� ّرد ن�����ادي ق���ض���اة ل��ب��ن��ان عبر
حسابه على «تويتر»« :عامان كامالن
والعدالة مكبلة ودماء الشهداء أمانة
ف��ي أع��ن��اق��ك��م وك����أن ش��ي��ئ��ا ل��م يكن.
ارفعوا أيديكم عن القضاء وليستكمل
التحقيق إحقاقا للحق».
من جهته اكد النائب ملحم خلف
انه «بعد انفجار  4آب قمنا بتأليف
خلية أزم���ة ن��ت��ج عنها ق��ي��ام مكتب
االدع�����اء وه���و ي��ت��ض��م��ن  4محامني

وهم اسبوعيا يلتقون من  6آب حتى
اليوم والدعم ك��ان مطلقا من نقابة
احمل���ام�ي�ن س����واء اك����ان ف���ي واليتي
السابقة او اليوم».
كالم خلف جاء عبر برنامج نقطة
عالسطر عبر ص��وت لبنان 100,5
داعيا «الح��ت��رام السلطة القضائية
املستقلة وال ميكن القبول بالالمساءلة
ونعتبر ان هذه املقاربة املستمرة من
العام  1975ال جتوز واذا اعتمدناها

في  4آب بذلك نطوي صفحة لبنان
الدميقراطي» .واضاف« :لن نستكني
وط��امل��ا ل��دي��ن��ا ن��ف��س ل��ن نسقط هذا
احل��ق» .اما عن احللول للخروج من
القضاء املتعثر فيكون بحسب خلف
عبر طريقتني »:املتابعة مع االجهزة
الدولية وال سيما االممية وحتصني
القضاء» .وختم بالقول« :اذا بقيوا
مبوقف التوقف عن التحقيق لن نقف
مكتوفي االيدي».

� ّأ�س�س ع�صابة �سرقة ..ومل يوفّر والدته!
اع��ل��ن��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى االم����ن ال��ـ��داخ��ل��ي ـ
شعبة العالقـات العـامة في ب�لاغ أصدرته إن��ه «بتاريخ
��اص مس ّلحون
2022-7-26ه���وك���ش���ت���اي���ن أق����دم أش���خ� ٌ
مجهولو ال��ه��و ّي��ات ع��ل��ى ال��دخ��ول إل���ى م��ن��زل مواطنة
ف��ي بلدة بيت م��ري منتحلني صفة أمنية وعملوا على
بصحة زوجها ث ّم سرقوا
تكبيلها وتكبيل مم ّرض يعتني
ّ
من داخل خزنتها مبلغ ًا من املال ومجوهرات وساعات
ٍ
ٍ
مجهولة
جهة
يد وهاتفني خلو َيني ث َّم الذوا بالفرار إلى
على م�تن س � ّي��ارة رباعية ال � ّدف��ع ن��وع «راجن روف���ر» لون
املختصة
أسود .فور علمها باحلادثة باشرت القطعات
ّ
في شعبة املعلومات إجراءاتها امليدانية واالستعالمية
وبنتيجة االستقصاءات والتحر ّيات املك ّثفة وفي خالل
س��اع��ات م��ع��دودة مت��كّ ��ن��ت ال� ّ
�ش��ع��ب��ة م��ن حت��دي��د هو ّيات
أف��راد العصابة ومن بينهم ال��رأس املد ّبر ويدعى( :إ .ح.
مواليد ع��ام  1974لبناني اجلنس ّية) .أعطيت األوامر
ل���دور ّي���ات ال� ّ
�ش��ع��ب��ة للعمل ع��ل��ى حت��دي��د م��ك��ان تواجده
وتوقيفه بالتاريخ ذاته وبعد مراقبة دقيقة رصدته إحدى

دور ّيات ّ
الشعبة في مح ّلة الرملة البيضاء  -بيروت على
السطو حيث نصبت له
منت اآلل ّية املستخدمة في عملية ّ
محكما وأوقفتهُ .
ض ِب َط بحوزته مبلغ  /395/دوال ًرا
كمي ًنا
ً
أميرك ًّيا وأجهزة خلوية وجهاز ( .)Ipadبالتحقيق معه
اعترف بإقدامه باالشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية
السطو املس ّلح في بيت مري وأ ّنهم تقاسموا املبلغ املالي
ّ
وقاموا ببيع املجوهرات في أحد محلاّ ت سوق الذهب في
الساعات املسروقة في
مح ّلة بربور  -بيروت ووضعوا ّ
محل أخر على سبيل األمانة بغية بيعها من ِق َبل مالك
ٍ
احمل��ل .كما اعترف بقيامه سابق ًا وباالشتراك مع أفراد
عصابته بسرقة منزل والدته في مدينة النبطية بالطريقة
عينها بحيث أ ّنهم دخلوا الى منزلها وقاموا بتكبيلها
وسرقة ما تو ّفرّ .
والساعات وأعيدت
مت ضبط املجوهرات
ّ
ّ
بحق املوقوف
الى مالكيها وأج��ري املقتضى القانوني
وأودع واملضبوطات والس ّيارة املرجع املعني بنا ًء على
إش��ارة القضاء املختص وال يزال العمل جاريا لتوقيف
باقي أفراد العصابة».

رجل جمهول الهو ّية عرث عليه
يف الأ�شرف ّية

العـامة في
العامة لقوى األمن الـ ّداخلي ـ شعبة العـالقات
أعلنت املد ّيرية
ّ
ّ
بالغ أصدرته إنه « ُقرابة الساعة  17:00من تاريخ ُ 2022-8-3ع ِث َر في شارع
شخص مجهول الهو ّية غير متّزن عقل ًّيا
اللعازارية  /األشرف ّية – بيروت على
ٍ
خاصة به أو بعائلتهّ .
مت نقله من ِق ّبل
ويجهل اسمه وشهرته وأي معلومة
ّ
جمع ّية «كاريتاس» إلى مستشفى الق ّديس يوسف – ال ّدورة حيث تل ّقى العالج
ُعمم املدير ّية صورته وتطلب
اللاّ زم .لذلك وبنا ًء على إشارة القضاء املختص ت ِّ
م��ن ذوي��ه أو ممِ َّ ��ن يعرفه احل��ض��ور إل��ى فصيلة األش��رف� ّي��ة ف��ي وح��دة شرطة
الرقمني:
بيروت الكائن في شارع بيضون  -األشرف ّية أو االتّصال على أحد
َ
 01-328094أو  01-328086التّخاذ اإلج��راءات القانونية اللاّ زمة متهيد ًا
إلعادته إلى عائلته».

دعوة موجهة
من نقابة العلوم املعلوماتية
في لبنان
(مؤسسة مبوجب القرار رقم 1/76
تاريخ 2018/4/26

الصادر عن معالي وزير العمل)
تدعو نقابة العلوم املعلوماتية في
لبنان املنتسبني ال��ى النقابة الذين
س��ددوا بدل اشتراكهم السنوي عن
ال��ع��ام  /2022/حل��ض��ور اجلمعية
العمومية العادية التي ستعقد في
مبنى اجل��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا  AUSTفي بيروت
ب��ل��وك « »Bال��ط��اب��ق ال��س��اب��ع ،غرفة
االج��ت��م��اع��ات ،وذل���ك ي��وم اخلميس
ال��واق��ع في اخلامس والعشرين من
شهر آب  2022من الساعة الرابعة

تعزية من صديق

ب��وف��اة العميد معن ض��ن��اوي خسر لبنان أحد
أبطاله الشجعان عرفته قائد ًا مقدام ًا مؤمن ًا بوطنه
ومخلص ًا جليشه .بوفاته أفقد زمي ً
ال عزيز ًا وصديق ًا
ودود ًا ومخلص ًا .رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.
وأتق ّدم من عائلته بأح ِّر التعازي طالب ًا من املولى
أن مينّ عليهم بالصبر والسلوان.
العميد نزار عبد القادر

مسعى جلمع النواب الس ّنة

وع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د ال��س��ي��اس��ي ،ع��ل��م��ت «ال����ل����واء» ان
اتصاالت مع النواب السنة يقوم بها النائب ايهاب مطر
وبتشجيع وتأييد من مفتي اجلمهورية ،لتوحيد املوقف
م��ن االستحقاقات امل��ط��روح��ة ،ال سيما انتخاب رئيس
اجلمهورية وبعض املسائل التشريعية واخلدماتية ،وهو
التقى حسب مكتبه االعالمي نواب ًا من طرابلس واملنية
والضنية وعكار والبقاع الغربي وبعض نواب بيروت،
وسيواصلها مع ما تبقى من نواب ،حتت عنوان «إليجاد
مساحة مشتركة خل��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن ،وللتعاون
والتنسيق ملصلحة الس ّنة ولبنان».
والحق ًا ،أصدر مطر بيان ًا قال فيه :ان التشرذم السني
لعله من التعابير السياسية األكثر استخداما هذه األيام،
كتوصيف لواقع أفرزته االنتخابات البرملانية األخيرة،
فهو تعبير سلبي بقدر ما هو واقعي ،خصوصا في ظل
قرار الرئيس سعد احلريري تعليق العمل السياسي ،وهو
ق��رار بالضرورة كان ليحدث فراغا كبيرا داخ��ل الطائفة
السنية ،كما تبدى فعال.
اض��اف :إنها مبادرة لعقد لقاء جامع للنواب السنة،
وملست قبوال من جميع من قابلتهم ودعما لهذه اخلطوة
التي ستسهم في تعزيز موقعنا وطنيا .الكل جتاوب مع
إبداء كل نائب رغبته في التعاون والتنسيق في ما بيننا
لالسهام في إمتام هذا االجتماع.
وخ��ت��م :إن��ن��ا نعمل حاليا على ال��ت��وص��ل إل��ى موعد
مناسب يجمعنا على أرضية موحدة وواضحة ،وحتى
اللحظة وجدت حماسا كبيرا لدى الكثير من النواب ،وهو
أمر مشجع للغاية ونتمنى حتقيقه بنجاح.

البابا ولبنان

من يعرف عنه شيئ ًا فليتصل!

إعالنات رسمية
م���ن ب��ع��د ال��ظ��ه��ر وح���ت���ى الساعة
ال��س��اب��ع��ة م���س���اء وف����ي ح����ال عدم
اك��ت��م��ال ال��ن��ص��اب ال��ق��ان��ون��ي يؤجل
االنتخاب الى يوم اخلميس الواقع
في األول من شهر أيلول  2022في
مبنى اجل��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا  AUSTفي بيروت
ب��ل��وك « »Bال��ط��اب��ق ال��س��اب��ع ،غرفة
االجتماعات من الساعة الرابعة من
بعد الظهر وحتى الساعة السابعة
مساء .كما تلفت النقابة نظر الزمالء
ال���ى ان آخ���ر م��وع��د ل��ت��ق��دمي طلبات
الترشيح وتسديد االشتراكات هو
عند الساعة الواحدة ظهر ًا من يوم
اجلمعة الواقع في التاسع عشر من
شهر آب .2022

االقتصادية واملالية التي تسببت بها ممارساته السيئة.
وتكشف امل��ص��ادر ال��ن��ق��اب ان��ه على ه��ام��ش االنفعال
والعصبية والتعصب السياسي لرئيس التيار الوطني
احل��ر ،التي تدفع ب��ه ال��ى التهجم على رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي ،وهو ما ازمع على القيام به ضد الرئيس
سعد احلريري مرارا طوال السنوات املاضية ،باعتبار ان
التهجم على رئيس احلكومة ايا كان ،يهدف للتهرب من
االداء امل��زري لرئيس اجلمهورية والعهد عموما ،في كل
املجاالت ،ومحاولة ممجوجة لالستقطاب الشعبوي ،وشد
العصب املسيحي املتداعي من حوله من جديد ،واالهم في
هذه املرحلة تلميع صورته الباهتة لالنتخابات الرئاسية،
بعدما ظهر انكفاء واضح عن تاييد ودعم ترشحه ،حتى
من احللفاء.
وتنقل املصادر عن مصادر قريبة من التيار ،ان رئيسه
الينفك في املجالس الضيقة عن توجيه االنتقادات احلادة
لرئيس املجلس النيابي نبيه ب��ري ،ويعتبر ان��ه احملرك
االس���اس م��ن حت��ت لتحت وعلى تنسيق ت��ام م��ع رئيس
احلكومة جنيب في كل اخلطوات التي يتخذها االخير،
ان كان باملسؤولية عن تعطيل تشكيل احلكومة اجلديدة،
او اجهاض كل محاوالت االص�لاح والنهوض بالدولة،
والهدف افشال عهد الرئيس ميشال عون بالكامل وهذا
ماظهر بوضوح باكثر من مناسبة وحدث.
وفي اليوميات ،بعدما احيا لبنان امس االول الذكرى
السنوية الثانية لكارثة إنفجار مرفأ بيروت ،وب��دل ان
تنشغل السلطات امل��س��ؤول��ة ع��ن تدبير ام���ور املواطن
واح��ت��ي��اج��ات��ه وم��ع��اجل��ة ازم��ات��ه ،انشغلت بالسجاالت
وتبادل االتهمات بني بعضها ،وانشغلت اوس��اط اخرى
بالتحضيرسياسيا واع�لام��ي��ا وشعبيا ملعركة رئاسة
اجلمهورية بعدما انطوت صفحة تشكيل احلكومة وهو
امرمخالف للدستور ولكل االعراف واملواثيق والعادات
السياسية .بينما غابت اي معلومات جديدة من لبنان
عن مفاوضات ترسيم احل��دود البحرية وع��ودة الوسيط
االميركي آم��وس هوكشتاين ،وضخت وس��ائ��ل االعالم
االس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ع��ل��وم��ات وم��ع��ط��ي��ات ي��ف��ي��د بعضها ان
الكابينيت االسرائيلي لم يتوصل الى قرار نهائي حول
وجمد عمليات االستخراج من حقل
املوقف اللبناني،
ّ
كاريش ما يعني جتميد اي عمل من اجلانب اللبناني
حلني ايجاد تفاهم تام بني لبنان والكيان االسرائيلي.
وقد سربت بعض وسائل االعالم االسرائيلية خبرا عن
«امكان تأجيل اسرائيل موعد استخراج النفط من كاريش»
ملنع زي��ادة التوتر ،الى حني عودة املفاوضات مع لبنان،
وجاءت هذه التسريبة بعد معلومات مفادها ان اسرائيل
ستعطي حقل قانا كامال للبنان على ان يتم التفاوض على
االم��ور الباقية .وه��و ما اعتبره خصوم رئيس حكومة
العدو تنازال امام حزب الله .ولم يصدر اي تأكيد رسمي
اسرائيلي او حتى اميركي لهذه املعلومات.اضافة الى
تهديدات ق��ادة ال��ع��دو بتدمير الضاحية اجلنوبية اذا
تعرضت منشآتها للقصف.
لكن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد
اكد «أ ّننا في لبنان نواجه هذا احلصار والضغط الذي
القوة
يفرضه األم��ي��رك��ي علينا ،وامتلكنا ك� ّ�ل عناصر
ّ
واستطعنا أن مننعه من ان يستخدم اإلسرائيلي لشنّ
اإلع��ت��داءات علينا ألنّ ه��ذه اإلع��ت��داءات أصبحت ُمكلفة
كثي ًرا عليه وهو عاجز عنها.
واض����اف :ال ميكنهم اس��ت��خ��راج ال��غ��از ،ول��م يعد في
إمكانهم منعنا من ترسيم حدودنا بعدما أذعنوا قصرا
حتت وطأة املقاومة وقوتها وإرادتها .ونحن نتابع هذا
أما أن نثق بوعود فنحن ال نثق بوعود أعداء.
األمرّ ،

جدول األعمال:
 انتخاب ستة أعضاء في مجلسنقابة العلوم املعلوماتية في لبنان
منتهية واليتهم.
 أمور طارئة ومختلفة.نقابة العلوم املعلوماتية
في لبنان
الرئيس
د .وديع جريديني

-----------------إعالن عن متديد مناقصة عامة
تعلن إدارة وإستثمار مرفأ بيروت
ع���ن مت���دي���د م��ن��اق��ص��ة ع���ام���ة لتنفيذ
أعمال االش��راف على خدمات السالمة
الصحية والبيئة & (Health Safety
) Environment Servicesفي مرفأ
بيروت.
على ال��راغ��ب�ين اإلش��ت��راك ف��ي هذه
املناقصة سحب دفتر الشروط اخلاص
من مصلحة الديوان في املرفأ  -الطابق
اخل���ام���س ،اب���ت���دا ًء م��ن ن��ه��ار اجلمعة
ف��ي  ،2022/8/5وذل��ك ضمن الدوام
النظامي.
ان آخ����ر م��ه��ل��ة ل��ت��ق��دمي العروض
ت��ن��ت��ه��ي ن��ه��ار اخل��م��ي��س ال���واق���ع فيه
 2022/8/18الساعة الثانية عشرة
ظهر ًا.
وي��ج��ري ف��ض ال��ع��روض ف��ي النهار
ذات��ه الساعة الثانية عشرة والنصف
ظهر ًا في مكتب الرئيس املدير العام.
هاتف01/587075 :
فاكس01/569511 :
بيروت في2022/08/04 :
الرئيس املديـر العــام بالتكليف
عمر عبد الكرمي عيتاني

ع��ل��ى ص��ع��ي��د س��ي��اس��ي آخ����ر ،اك���د ال��س��ف��ي��ر البابوي
امل��ون��س��ن��ي��ور ج���وزف سبيتري «ق���رب ال��ب��اب��ا فرنسيس
وال��ك��رس��ي ال��رس��ول��ي ،م��ن ل��ب��ن��ان ك��م��ا وم���ن اللبنانيني
وال��ل��ب��ن��ان��ي��ات ،م���ش���ددا ع��ل��ى «ان ال��ك��رس��ي الرسولي
س��ي��واص��ل م��س��اع��دة ل��ب��ن��ان ،ال سيما م��ن خ�لال وكاالت
اإلغاثة الكاثوليكية ،كما ضاعف مساعداته خصوصا في
السنوات األخيرة ،للمستشفيات وامل��دارس ،إضافة الى
نشاطات كاريتاس -لبنان وغيرها من املؤسسات.
كالم السفير البابوي جاء بعد لقائه رئيس اجلمهورية
العماد ميشال ع��ون ،في قصر بعبدا ،في زي��ارة وداعية
بعد انتهاء مهمته في لبنان ،وقبيل انتقاله الى مقر عمله
اجلديد سفيرا للكرسي الرسولي في املكسيك.

اخلارجية ترد على اوروبا

من جهة ثانية ،إطلعت وزارة اخلارجية واملغتربني
على بيان املمثل األعلى للشؤون اخلارجية األوروبية
بإسم االحت��اد االوروب��ي حول الوضع في لبنان الصادر
بتاريخ  30متوز .وعليه اوضحت ان «لبنان يواجه أزمة
اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه املعاصر
والتي ب��ات معها يعيش  % 80من اللبنانيني حتت خط
الفقر .قد تتعدد أسباب هذه األزم��ة االقتصادية احلا ّدة
وتتشابك ،بني إصالحات داخلية واجبة تسعى احلكومة
جاهدة إلقرارها إضافة الى إج��راء التصحيح البنيوي
املطلوب ،والتزامات دولية أهمها إجناز االتفاق النهائي
مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي
املستدام .ولكن ،ال ميكننا أن نتجاهل أن أحد األسباب
الرئيسية مل��ا ي���رزح حتته لبنان متصل بأعباء األزمة
السورية وتداعياتها ،السيما النزوح السوري الكثيف
إلى لبنان».
اض��اف��ت اخل��ارج��ي��ة :شكل التواجد الكبير للنازحني
السوريني على االراض��ي اللبنانية سبب ًا رئيسي ًا لألزمة
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��م��ي��ق��ة ،ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك ،ب����دأت الفئات
اإلقتصادية األكثر ضعف ًا من اللبنانيني تتنافس على
اخلدمات واملوارد الغذائية احملدودة املقدمة مع النازحني
ال��س��وري�ين وال�لاج��ئ�ين الفلسطينيني ال��ذي��ن أصبحوا
يشكلون مع ًا حوالي  %40باملئة من عدد اللبنانيني ،مما
أدى مؤخر ًا إلى زيادة نسبة التوترات واحلوادث األمن ّية
بني كافة الفئات اإلقتصادية األكثر ضعف ًا في لبنان.

نفي التجنيس

وانشغلت االوس��اط السياسية والدبلوماسية بالنفي
الصادر عن رئاسة اجلمهورية ورئيس حكومة تصريف
االعمال ال��ذي ق��ال :مرسوم التجنيس ليس مجال بحث
لديه ،وأك��د وزي��ر الداخلية في حكومة تصريف االعمال
بسام مولوي ،نفيه ان تكون الوزارة قد قامت بأي اجراء
من هذا النوع.
وكانت صحيفة ليبراسيون الفرنسية وصحف اخرى
فرنسية حتدثت عن مرسوم جتنيس قيد االعداد ويشمل
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بيع آالف جوازات السفر لغير اللبنانيني مببالغ مرتفعة
تتجاوز الـ 450الف دوالر لكل جواز!».

معاجلات معيشية

ع��ل��ى صعيد امل��ع��اجل��ات املعيشية ،ت���رأس الرئيس
ميقاتي امس ،اجتماع «جلنة األمن الغذائي» في السرايا
احلكومية .بعد اللقاء ق��ال وزي��ر االقتصاد ام�ين س�لام :
تطرق االجتماع الى موضوع انتهاء ازمة اخلبز وتواجده
ف��ي ال��س��وق اللبنانية نتيجة العمل ال����دؤوب م��ع كافة
االجهزة مشكورة ،والتي تتعاون مع وزارة االقتصاد من
خالل اآللية اجلديدة ضمن الشفافية واحملاسبة في عملية
توزيع القمح والطحني بني االف��ران واملطاحن ،والرقابة
املشددة عليهما للتأكد من استعمال القمح املدعوم فقط
في صناعة اخلبز العربي ،بعد ان مت استغالله سابقا
وادى الى انقطاع هذه املادة.
اضاف :كلنا امل وثقة ان في حال استمر العمل بالوتيرة
احلالية فلن تكون هناك ازمة خبز مجددا ،خصوصا ان
قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ خالل فترة شهر
من االن ،واالعتمادات ستبقى مفتوحة الستيراد القمح
حتى تنفيذ القرض».
تابع :نظرا لعدم إمكانية انعقاد مجلس ال���وزراء في
املرحلة الراهنة ،ونظر ًا للضرورة والعجلة ،وبعد اطالع
رئيس اجلمهورية ،وتشجيع ًا لالنتاج الداخلي وحتفيز ًا
ملزارعي القمح الصلب والطري والشعير ،يطلب إليكم
اإلش��راف على ش��راء القمح املنتج في لبنان والتي تبلغ
كميته  40ألف طن تقريب ًا من قبل املطاحن احمللية ،وذلك
وف��ق � ًا آلل��ي��ة ت��ص��در عنا ب��ن��اء القتراحكم واق��ت��راح وزير
الزراعة ،على أن ُيعرض املوضوع الحق ًا على أول جلسة
ملجلس الوزراء على سبيل التسوية.
أض���اف :ن��ظ��را للظروف اإلستثنائية ال��ت��ي من��ر بها،
ولضرورة دعم امل��زارع ،أتخذنا هذا القرار الذي سيوفر
الوقت وعناء املرور باأللية السابقة تسهيال لشراء الكميات
املوجودة عند املزارعني ،فالهدف األسمى واألساسي هو
دعم املزارع اللبناني حتفيزا لتطوير إنتاجه ملادة القمح
في لبنان امال منا بالتوصل لالكتفاء الذاتي.
واعلن وزير املال في حكومة تصريف األعمال يوسف
اخلليل ع��ن إجن���از ص��رف روات���ب ومستحقات اجليش
والقوى األمنية وسائر القوى العسكرية ،مرجح ًا أن تُنجز
سائر الرواتب في غضون العشرة أيام املقبلة على أبعد
تقدير ،حاث ًا بعض الوزارات واإلدارات الذين تخ ّلفوا عن
إرسال ملفات وزاراتهم وإداراتهم اإلسراع في ذلك كي ال
تتعرض الرواتب أو املساعدات االجتماعية للموظفني
والعاملني فيها ملزيد من التأخير ،وتالفي ًا لتعريضهم
ل��ت��داع��ي��ات ال ق���درة ل��ه��م ع��ل��ى حتملها ف��ي ه���ذا الظرف
الصعب.
ال���ى ذل���ك اع��ل��ن��ت امل��ت��ح��دث��ة اإلع�لام��ي��ة ف��ي السفارة
األوكرانية لدى بيروت ماريلني مرهج امس ،أنّ أول شحنة
حبوب ت��ص� ّدره��ا أوك��ران��ي��ا منذ ب��دء احل��رب الروسية-
االوكرانية تصل الى مرفأ طرابلس صباح األحد .وقالت
م��ره��ج لوكالة «ف��ران��س ب���رس» :أن��ه م��ن املتوقع وصول
السفينة عند العاشرة ( 7:00توقيت غرينيتش) من صباح
األحد إلى مرفأ طرابلس.
وانطلقت السفينة «رازوني» التي ترفع علم سيراليون،
من ميناء أوديسا األوكراني اإلثنني حاملة  26ألف طن من
الذرة ،ووصلت الثالثاء الى شواطئ اسطنبول الشمالية
قبل أن تكمل مسارها باجتاه لبنان.

املطالبة بتدويل انفجار املرفأ

وع��اش لبنان يوم اخلميس املاضي يوم ًا حزين ًا ،في
ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.
فبعد عامني ،بقى املوت يجتاح احباء بيروت ،واجلرحى
يرددون يومي ًا« :يا ريتني مت وارحتت».
وم��ا ب�ين  4آب  2020و 4آب  ،2022ال ش��يء تغ ّير يد
احملقق العدلي في اجلرمية القاضي ط��ارق البيطار ما
زالت مغلولة ،واملُجرمون يسرحون ويسافرون ويط ّلون
عبر ال��ش��اش��ات ب��أث��واب احل��م�لان ،وف��ي نهاية املطاف
يصدرون بيانات تُطالب بكشف احلقيقة ،تطبيق ًا لشعار
«ال��ل��ي استحوا م��ات��وا» ،لكن ساستنا م��ن أكبر ال��ه��رم ال
يعرفون ذ ّرة من معاني اخلجل أو الشرف.
وملناسبة الذكرى الثانية لتفجير العنبر  12في مرفأ
ب��ي��روت ،احتشد أهالي الشهداء والضحايا واجلرحى
واملتضررين واملطالبني بالتحقيق في اجل��رمي��ة ،في 3
مسيرات ،رافعني صور الشهداء ومطالنب بالعدالة.
كما رفع بعض أهالي الضحايا ع��ددا من «التوابيت»
وال�لاف��ت��ات ال��ت��ي حت��م��ل ش���ع���ارات م��ط��ال��ب��ة مبحاسبة
املجرمني وبإحقاق العدالة ،في وقت حصل تدافع وإطالق
ع��ب��ارات ض��د السلطة السياسية م��ن مجموعات تشبه
الشعارات التي كانت تطلق في  17تشرين ،ومت منعهم من
قبل نقطة اجليش عند احد مداخل ساحة مجلس النواب،
كما توافدت شخصيات سياسية واجتماعية ،من بينها
النواب ميشال معوض ،الياس حنكش ،ندمي اجلميل.

 1975إصابة جديدة

صحي ًا ،سجلت وزارة الصحة العامة  1975إصابة
جديدة بفايروس ك��ورون��ا ،مع  3ح��االت وفيات ،ليرتفع
العدد التراكمي إلى  118345إصابة مثبتة مخبري ًا منذ
 21شباط .2020

مواجهة �صاروخية بني غزة وجي�ش
(تتمة املنشور ص)1

وتابع« :مقاتلونا اآلن على جهوزية كاملة للتعامل مع هذا
العدوان وندعو الله بالنصر».
وقالت املصادر األمنية إن الطائرات االسرائيلية استهدفت
عدة مواقع تدريب لسرايا القدس ،اجلناح املسلح حلركة اجلهاد
االسالمي ،في عدة مناطق في قطاع غزة.
بدورها،قالت حركة اجلهاد االسالمي ،في بيان صحفي انها
«تنعي القائد اجلهادي الكبير تيسير اجلعبري (أبو محمود)
الذي ارتقى شهيدا في جرمية اغتيال صهيونية غادرة استهدفته
في مدينة غزة».
وقالت حركة اجلهاد في بيان إن «العدو يبدأ حرب ًا تستهدف
شعبنا وعلينا جميعا واجب الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا وأال
نسمح للعدو بأن ميرر سياساته الهادفة إلى النيل من املقاومة
والصمود الوطني».
من جانبه قال املتحدث باسم حركة حماس التي تسيطر على
قطاع غزة فوزي برهوم في بيان إن «العدو اإلسرائيلي من بدأ
التصعيد على املقاومة في غزة وارتكب جرمية جديدة وعليه ان
يدفع الثمن ويتحمل املسؤولية الكاملة عنها».
وأض ��اف أن «امل�ق��اوم��ة بكل أذرع �ه��ا العسكرية وفصائلها
موحدة في ه��ذه املعركة وستقول كلمتها وبكل ق��وة ول��م يعد
ممكنا القبول استمرار هذا الوضع على ما هو عليه».
وأف��اد اجليش اإلسرائيلي ومصادر فلسطينية الثالثاء أن
اجليش أغلق مناطق محيطة بغزة ومعبر إيريز (بيت حانون)
أم��ام الفلسطينيني ،حتسبا من وق��وع هجمات انتقامية بعد
اعتقال اثنني من مسؤولي حركة اجلهاد اإلسالمي.
وق��ال��ت س��راي��ا ال �ق��دس ،اجل �ن��اح العسكري حل��رك��ة اجلهاد
اإلسالمي« ،إن ق��وات االحتالل اعتقلت الشيخ املجاهد الكبير
بسام السعدي واملجاهد أشرف اجلدع أحد كوادر احلركة» في
مخيم جنني ،في الضفة الغربية احملتلة.

يف ا�ستعرا�ض للقوة ...الآالف من منا�صري
(تتمة املنشور ص)1
مع مطالب  ...السيد القائد مقتدى الصدر ...وهي حل البرملان
وإجراء انتخابات مبكرة».
واعتبر أن «العراق أسير الفساد والفاسدين» ،مندد ًا كذلك
بـ«التردي الواضح في مجاالت اخلدمات والصحة والتعليم»
وبـ«وصول أعداد كبيرة إلى ما دون خط الفقر في مقابل االثراء
الفاحش على حساب قوت الشعب».
وينظر مناصرو الصدر إليه على أنه رمز للمعارضة ومكافحة
الفساد ،على الرغم من أن العديد من املنضوين في تياره يشغلون
مناصب حكومية.
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�صنَّاع الف�شل  ...وال�سيا�سات املنتهية
(تتمة املنشور ص)1

والتراب والنار من اسباب احلياة ،والكهرباء
واالن��ت��رن��ت م��ن ب��دي��ه��ي��ات احل��ي��اة ل���دى االطفال
والكبار ،واصبحت االدوات والسياسات السابقة
غير ضرورية و منتهية الصالحية.
ان ت��ع��ري��ف م��ن��ت��ه��ي��ة ال��ص�لاح��ي��ة ي��ش��م��ل كل
م��س��ت��ج��دات احل��ي��اة م��ن اف��ك��ار وادوات لتحقيق
احلاجات والرغبات الوجودية بعد اصبحت اسباب
بديهيات احلياة خاضعة لالختبارات التكنولوجية
م��ن مياه االن��ه��ر والينابيع التي اصبحت ملوثة
ومنتهية الصالحية وحتتاج الى التنقية واعادة
التكرير كي تصبح صاحلة ،وكذلك تلوث الهواء
وارتفاع حرارة االرض وسياسات املناخ اصبحت
م��ن اول��وي��ات السياسات ال��دول��ي��ة مم��ا يستدعي
تغيير ك��ل ق��واع��د ال��ث��ورة الصناعية والبحث عن
صناعات بديلة بالطاقة النظيفة ،مما يجعل من
مصادر الطاقة احلالية منتهية الصالحية ايضا .
يحاول ص َّناع الفشل في لبنان مخاطبة مشاعر
ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��اف��ك��ار واول����وي����ات منتهية
ال��ص�لاح��ي��ة م���ن اج����ل اع�����ادة حت��وي��ل املكونات
الوطنية الى قطعان طائفية ومذهبية واستتباعها
والتفاوض عليها مع صناع السياسات الكبار،
كالذين وض��ع��وا خريطة سايكس بيكو ومؤمتر
فرساي واعالن لبنان الكبير او غيرها من احملطات
ال��ت��اري��خ��ي��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ح���ددت وظيفة
لبنان واملنطقة ،وك��ان اخرها حتويل املنطقة الى
مجتمعات نزاع بعد تاسيس االمم املتحدة السيئة
الذكر واالث��ر على شعوب الشرق االوس��ط وفشلها
في تطبيق قرار واحد من قرارتها الدولية الكثيرة،
وص َّناع النزاعات من الدول الكبرى تخاطب اليوم
شعوب املنطقة في االنظمة الفاشلة واملجتمعات
امل��ف��ك��ك��ة وامل��ش��ردي��ن ف��ي خ��ي��م ال��ل��ج��وء والنزوح
وال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة واالغ��ت��ص��اب وت��ط��ال��ب هؤالء
بالدميوقراطية والشفافية واالصالح ،مما يعني ان
الدول الكبرى تعتبر ان سياسات صناعة النزاعات
في املنطقة اصبحت االن منتهية الصالحية.
ص� َّن��اع الفشل ف��ي لبنان م��ن ق��ي��ادات وزعامات
ورئاسات وموروثات يشكلون االن حاالت منتهية
الصالحية الن استمراريتهم ك��ان��ت قائمة على
قبولهم بتحويل مجتمعاتهم الى قطعان طائفية
ومذهبية ،وحصولهم على التمويالت والهبات
واملناصب الرفيعة مقابل السماح لصناع النزاع
الكبار باستخدام لبنان ساحة لتصفية احلسابات
واستيعاب تراكمات النزعات في املنطقة ،واخر
ارتكابات ص َّناع الفشل في لبنان كان انخراطهم
في معركة العقوبات الوهمية والتي نهبت كامل
م��دخ��رات ال��ن��اس وج��ع��ل��ت م��ن ال��ن��ظ��ام املصرفي
اللبناني من املكونات املنتهية الصالحية مبا هو
آخ��ر رع���اة ص � َّن��اع الفشل اللبناني والسياسات
املنتهية الصالحية.

�أحمد الغز

ahmadghoz@hotmail.com
وقرب متثال القوس املؤلف من سيفني في ساحة االحتفاالت،
قال الشيخ علي العتبي الذي شارك في الصالة إن الصدر «عندما
يريد توظيف الشعب ألمر ما يدعو إلى صالة اجلمعة املباركة
ويوحد صفوف املسلمني».
وقال املتظاهر قاسم أبو مصطفى وهو ّ
موظف يبلغ من العمر
 40عام ًا إن «صالة اليوم هي صالة مليونية موحدة» .وأضاف
أن «الصالة شوكة بالعدو ،نريدها من أجل إع��ادة االنتخابات
واإلصالح بنفس الوقت».
وت��زام �ن � ًا م��ع ص�ل�اة اجل �م �ع��ة ،ال�ت�ق��ى ال �ص��در ف��ي النجف
برئيسة بعثة األمم املتحدة ف��ي ال �ع��راق ،جنني بالسخارت.
وقالت بالسخارت في مؤمتر صحافي اعقب اللقاء إنها ناقشت
«مع السيد الصدر أهمية إيجاد حل لألزمة السياسية» ،وفق
وكالة األنباء العراقية.
وف��ي خ�ط��اب األرب �ع��اء ،دع��ا ال �ص��در إل��ى إج ��راء انتخابات
تشريعية مبكرة ،قائ ًال« :أنا على يقني أن أغلب الشعب قد سئم
الطبقة احلاكمة برمتها مبا فيها بعض املنتمني للتيار».
وف ��ي ت �غ��ري��دة ام� ��س ،أ ّي� ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب محمد
احللبوسي دع��وة الصدر إلج��راء انتخابات مبكرة .وق��ال «إن
مجلس النواب ممثل الشعب وتلك اجلماهير التي احتشدت هي
جزء من كيانه وضميره والتي ال ميكن بأي حال إغفال إرادتها
في انتخابات مبكرة».
وأضاف« :نؤيد املضي بانتخابات نيابية ومحلية خالل مدة
زمنية متفق عليها».
ويسمح الدستور العراقي للبرملان بأنّ ّ
يحل نفسه .ففي املادة
ينص على أن ّ
حل مجلس النواب يت ّم «باألغلبية املطلقة
 64منهّ ،
طلب من ثلث اعضائه».
لعدد اعضائه ،بنا ًء على ٍ
أم��ا اخل�ي��ار اآلخ��ر فهو بطلب «م��ن رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ومبوافقة رئيس اجلمهورية».
وسط هذا املأزق السياسي ،أصدر اإلطار التنسيقي اخلميس
بيانا أك��د فيه «دع �م��ه ألي م�س��ار دس �ت��وري ملعاجلة األزم ��ات
السياسية وحتقيق مصالح الشعب مبا في ذل��ك االنتخابات
املبكرة بعد حتقيق اإلجماع الوطني حولها وتوفير األجواء
اآلمنة إلجرائها».

�أردوغان اللقاءات مع الرو�س مثمرة
(تتمة املنشور ص)1
كما تسمح االتفاقيات لروسيا بتصدير احلبوب واألسمدة.
كما غادرت ثالث سفن أخرى حتمل آالف األطنان من احلبوب
املواني األوكرانية يوم اجلمعة ،بعد مغادرة أول سفينة في وقت
سابق من هذا األسبوع.
وكان بوتني حذر إردوغان بوضوح الشهر املاضي في طهران
م��ن أي عملية عسكرية ج��دي��دة ف��ي س��وري��ا ض � ّد مقاتلي حزب
العمال الكردستاني وحلفائه.
وقبيل هبوط طائرة الرئيس التركي ام��س ،ج��دد الكرملني
دعوته إل��ى أنقرة لعدم زعزعة االستقرار في سوريا بالقيام
بعملية توغل عسكري رغم «املخاوف املشروعة».

ال�صني تعلّق التعاون مع وا�شنطن
(تتمة املنشور ص)1
من جهته ،دعا رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ-تشانغ
حلفاء بالده للضغط من أجل خفض التصعيد.
وق��ال للصحافيني«:لم نتوقع أن يستعرض اجل��ار اخلبيث
قوته على عتبتنا وبأن يع ّرض إلى اخلطر بشكل تعسفي املمرات
ّ
املائية األكثر انشغاال في العالم عبر تدريباته العسكرية».
وذك��رت بكني ب��أن امل �ن��اورات ستستمر حتى منتصف نهار
األح��د ،بينما أعلنت تايبيه أن مقاتالت وسف ًنا صينية عبرت
«اخلط األوسط» الذي مير عبر مضيق تايوان صباح امس .
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان «منذ الساعة احلادية
عشرة ،أجرت مجموعات عدة من طائرات حربية وسفن حربية
صينية تدريبات ح��ول مضيق ت��اي��وان وعبرت اخل��ط األوسط
للمضيق» .وأوض�ح��ت ف��ي بيان الح��ق ب��أن  68ط��ائ��رة صينية
مقاتلة و 13سفينة حربية عبرت «اخلط األوس��ط» الواقع على
طول مضيق تايوان خالل مناورات اجلمعة.
وقالت ال ��وزارة في بيان«:ندين اجليش الشيوعي لعبوره
املتعمد اخلط األوس��ط للمضيق وقيامه مبضايقات في البحر
ّ
واجلو في محيط تايوان».
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السبت  6آب 2022م
املوافق  8محرم 1444هـ

�أوراق بريوتية ()74
عبد اللطيف فاخوري*

اقت�صاد  -تربية

AL-LIWAA Samedi 6/8/2022

7

امل�صارف �أعلنت الإ�ضراب بدء ًا من الإثنني
الت�أ ّثر والت�أثري :امليــالد واملــولد والت�صـ ّوف ()4/3
تتوعد بر ٍّد ٍ
قا�س الأ�سبوع املقبل
و«�صرخة املودعني» ّ

سادت في املجتمع قواعد وأع��راف وتقاليد عمادها الفضيلة والتعاون
والعيش املشترك .في أمثال البيارتة قولهم :السر في السكان ،ويصدق ذلك
على تاريخهم وممارساتهم .فمدرسة احلقوق الرومانية لم تشتهر بأعمدتها
الشاهقة وجمال زخرفات تيجانها بل مبا أق ّرته على أيدي أولبيانوبابنيان
من قواعد حقوقية ونظريات مستم ّدة من األع��راف احمللية للشعب .ولم
تع ّم العالم شهرة الفينيقيني باألرجوان والزجاج الذي حملوه في سفنهم
إنطالق ًا من املرفأ املختلف على وج��وده في خليج الزيتونة ،بل باألعراف
التجارية التي أرسوها وباألحرف الهجائية التي نشروها وص ّدروها الى
مختلف الشعوب .ولم تعرف املساجد والزوايا والكنائس واألديرة بالقباب
والنواقيس وامل��آذن بل مبا ت��ر ّدد في أرجائها من صلوات ومدائح وخطب
رسخته من مكارم األخالق وقواعد التعامل والتراحم
ومواعظ وذكر وما ّ
والتواد والفضيلة .وقد جت ّلت هذه التقاليد واملكارم في مجاالت مختلفة.
والنفس ال تزال حتنّ الى تلك املمارسات التي كانت تس ّد فراغ ًا روحي ًا ال
تس ّده اللذائذ املادية ،ممارسات كنا نشعر فيها بتحقيق التعاليم الروحية
وجند فيها شيئ ًا من حقيقة اإلميان وطهر التقوى وقوة الرابطة الوطنية مع
اآلخر وسعادة التعاون ،وحسن املعاملة التي هي باب األمان واالطمئنان
والطريق الى الدين احلقيقي ألن املعاملة هي بحد ذاتها عبادة.
وباعتقادنا ان احلروب الصليبية أ ّدت إلى نشوء منطقة وسطى مشتركة
ض ّمت الكثير من التراث املسيحي الشرقي والغربي والكثير من التراث
يصح أن نس ّميها منطقة التأ ّثر والتأثير .مظاهرها كثيرة منها
اإلسالمي،
ّ
انتشار التص ّوف وقيام املسلمني بإحياء ذكرى املولد النبوي الشريف وما
تبع ذلك من انتشار أدب املوالد واألناشيد الدينية واملدائح.

التصوف والزهد
ّ

التصوف علم بأصول يعرف بها صالح
ّ
القلب واجلوارح بتجريد القلب عما سوى الله
والوقوف مع اآلداب الشرعية ظاهر ًا وباطن ًا
واتباع الشريعة بفعل امل��أم��ورات واجتناب
املنهيات .ورك��ن التصوف يكمن في احملبة
التي ك ّررها بولس الرسول في الرسالة األولى
التي خاطب بها أه��ل كورنثوس .وق��د ظهر
هذا التأثير في عدة أشكال منها التشابه في
بعض املظاهر وفي استعمال تركيبات لغوية
فض ً
ال عن االختالط بني املسلمني والنصارى
العرب في احليرة والكوفة ودمشق وجنران
وفي مضارب القبائل العربية التي انتشرت
فيها املسيحية مثل قبائل تغلب وقضاعة
والغساسنة واملناذرة.
روى ابن األثير في ح��وادث سنة 587هـ/
1191م ان امللك ال��ع��ادل وملك انكلترة كانا
يجتمعان ويتجاذبان حديث الصلح ،وأشار
الى ان طول احملاربة جعلت البعض يأنس
ب��اآلخ��ر ،فكان الفريقان يتحدثان ويتركان
القتال ورمب��ا غ ّنى البعض ورق��ص البعض
لطول املعاشرة ثم يرجعون إلى القتال بعد
ساعة .ورأى ابن جبير في رحلته من العجب
ان النصارى املجاورين في جبل لبنان إذا رأوا
به بعض املنقطعني من املسلمني جلبوا لهم
القوت واحسنوا إليهم ويقولون هؤالء ممن
انقطع الى الله ع ّز وج ّ��ل فتجب مشاركتهم.
وي��ق��ول «ل��ل��ن��ص��ارى ع��ل��ى املسلمني ضريبة
يؤ ّدونها في بالدهم ،وجتار النصارى أيضا
يؤ ّدون في بلد املسلمني ،واالتفاق في جميع
األح���وال .وأه��ل احل��رب مشتغلون بحربهم
والناس في عافية والدنيا ملن غلب».
ويقول االبشيهي في «املستطرف» ان ألهل
ميجدون
الرهبانية نغمات وأحل��ان شج ّية
ّ
الله تعالى بها ويذكرون نعيم اآلخ��رة .قال
الدكتور عمر ف��روخ «وأن��ا ال أرى بأسا أبدا
م��ن أن ي��ك��ون ال��زهّ ��اد املسلمون ق��د تأ ّثروا
بالرهبان النصارى بعض التأ ّثر ،فالقرآن
مي��دح ال��ن��ص��ارى { ...ول�ت�ج��دن أق��رب�ه��م مو ّدة

للذين آمنوا النصارى ذلك ان فيهم قسيسني ورهبانا
وانهم ال يستكبرون} (املائدة .)82

وأورد أربعة أبيات البن عربي هي:
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي
إذا لم يك ْنديني الى دينه دانِ
فقد صار قلبي قاب ً
ال َ
صورة
كل
ٍ
فمرعى
لغزالن ودي ٌر لرهبانِ
ٍ
ً
لنيران وكعب ُة طائف
وبيت
ٌ
ٍ
ٍ
توراة ومصحف قرآن
وألواح
أدينُ بدين احلب أ ّنى توجهت
ركائب ُه فاحلب ديني وإمياني
وفيما كان احلبيس في محبسته يص ّلي
ويتأمل ،كانت رابعة العدوية ،التي وصفها
ّ
ل��وي��س ماسينيون بـأنها أك��ب��ر قديسة بني
األول����ي����اء ،ت��ن��اج��ي اخل���ال���ق ف���ي محبستها
(دارها) وتر ّدد:
��ب ألن��ك أهل
��ب الهوى وح ّ
أحبك حبني ح ّ
لذاكا
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك
عمن سواكا
ّ
وأم��ا ال��ذي أن��ت أه��ل ل��ه فكشفك للحجب
حتى أراكا
فال احلمد في ذا وال ذاك لي ولكن لك احلمد
في ذا وذاكا
وك��ان م��ن نتائج احل���روب التي تع ّرضت
لها بالد الشام وما أص��اب السكان من قتل
وتهجير واضطهاد ان دفعت الكثيرين الى
ال��ل��ج��وء ال��ى ال��زه��د وال��ع��ب��ادة م�ل�اذ ًا مل��ا هم
فيه ،فكثرت ال��زواي��ا وإق��ام��ة ال��ذك��ر وتالوة
األوراد وإنشاد املدائح ،فيما اتخذ آخرون من
التصوف اإليجابي ،ان صح التعبير ،طريقة
للتصدي لإلفرجن وتأسيس الربط واحلصون
ّ
وحث الناس على اجلهاد .وراج نوع جديد من
األدب مت ّثل في أشعار الصوفيني واملوشحات
وامل���دائ���ح ال��ن��ب��وي��ة واالب��ت��ه��االت ،وساعدت
املوسيقى على انتشار الشعر الديني نتيجة
إباحة الصوفية للسماع وممارستهم له من
خالل الغناء والذكر ،كما ساعد الشعر الديني
على انتشار املوسيقى .وليس من املستبعد
أن ي��ك��ون ّ
اط��ل�اع املسلمني أث��ن��اء احلروب
الصليبية على عادات الفرجن في أعيادهم ال

أع��ل��ن��ت جمعية م��ص��ارف لبنان
«اإلض�������راب اب����ت����دا ًء م���ن اإلث���ن�ي�ن 8
آب  ،2022ع��ل��ى أن ت��ق�� ّرر اجلمعية
العمومية للمصارف التي ستنعقد
ف���ي ال��ع��اش��ر م���ن آب امل���وق���ف الذي
ت��راه مناسب ًا في ه��ذا ال��ش��أن» ،وذلك
ألن «األوض���اع ال��ش��اذة التي حاولت
املصارف قدر اإلمكان التعامل معها
مب��رون��ة ول���و ع��ل��ى ح��س��اب��ه��ا ،بلغت
ح���� ّد ًا ل��م ي��ع��د م��ق��ب��و ًال ،وه���ي ل��م تعد
تتحمل املواقف املض ّرة
تستطع أن
ّ
والشعبوية على حسابها وحساب
االقتصاد ،وهي جتد نفسها مضطرة
إل��ى إص���دار إن���ذار ع��ام ي��ك��ون دعوة
للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية
مع األوض���اع الراهنة بهدف السير
نحو التعافي احلقيقي».
وف����ي اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه تداولت
اجل���م���ع���ي���ة خ�ل�ال���ه «ف�����ي موضوع
الدعاوى الكيدية التي تتع ّرض لها
امل��ص��ارف والتي تصدر فيها بعض
األحكام االعتباطية والشعبوية عن
مرجعيات يت ّم اختيارها مسبق ًا من
امل�� ّدع�ين لغايات ل��م تعد خافية على

وثيقة أبد اآلبدين ودهر الداهرين

سيما عيد امليالد ،دافع ًا جعل شيوخ الطرق
الصوفية يدعون املريدين إلحياء حفالت ذكر
متجيد ًا للنبي ،م��ا أ ّدى ال��ى انتشار ثقافة
أوجها مع
املوالد واملدائح التي وصلت الى ّ
ابن الفارض والبوصيري بالهمزية والبردة.

املسيح و«ستنا مرمي» عليهما السالم

َ
يحظ
ك ّرم اإلسالم السيد املسيح إكرام ًا لم
مبثله أي نبي من أنبياء الله .كما أن مرمي هي
املرأة الوحيدة التي ذكرت باسمها في القرآن
ال��ك��رمي وق��ال عنها {ي��ا م��رمي ان ال�ل��ه اصطفاك
ّ
وطهرك واصطفاك على نساء العاملني} (آل عمران
 )42ووص��ف ال��ق��رآن م��رمي واملسيح بأنهما
{آية للعاملني} (األنبياء  .)91وقال عن املسيح:

{إمن��ا املسيح عيسى اب��ن م��رمي رس��ول الله وكلمته

ألقاها الى مرمي وروح منه} (النساء  .)171وملرمي
في قلوب املسلمني محبة وتقدير ًا بالغني وإذا
ذكرتها ج ّداتنا قلن :ستنا م��رمي .وقد م ّثلت
في الضمير الشعبي منوذج امل��رأة الطاهرة
الصابرة .وعندما وصل متثال العذراء إلى
مرفأ ب��ي��روت ح��رص العاملون ف��ي امل��رف��أ ال
سيما املسلمون على احلفاظ على التمثال
وت��أم�ين وص��ول��ه إل���ى ح��ري��ص��ا س��امل��ا وكان
احلاج رهج رمضان على رأس الذين واكبوا
التمثال.

معرفة اآلخر

ال شك بأن علماء الالهوت ّ
اطلعوا وقرأوا
ال��ق��رآن وان ع��ل��م��اء املسلمني ع��م��وم��ا وفي
بيروت خصوصا ّ
اطلعوا على اإلجنيل ،فقد
نقل املفتي الشيخ عبد الباسط الفاخوري
في مخطوطة بعنوان «خبايا الدراية» بعض
أق���وال املسيح عليه ال��س�لام فقال «روي أن
عيسى عليه ال��س�لام ق��ال :ي��ا علماء السوء
ق��ع��دمت على ب��اب اجل��ن��ة فلم تدخلوها ولم
تدعوا غيركم يدخلها فمثلكم كمثل الدفلى
زهره حسن وثمره يقتل» .ونقل في مخطوطة
أخرى بعنوان «فرائد الفوائد» «أن في اجنيل
متى ان ملكوت السموات واألرض يشبه رج ً
ال
رب بيت اس��ت��أج��ر فعلة لكرمه ف��ي ساعات
مختلفة م��ن النهار وأع��ط��اه��م األج���ر نفسه
للجميع مبتدأ من اآلخرين الى األولني الخ»..
(اجنيل متى  ،)20وقد ع ّلق املفتي الفاخوري
على ذلك بقوله «أنظر لهذه الكلمات اإلجنيلية
جتد عليها رائحة من آثار النبوة».
ول��م يكن مستغربا أن يلج البيارتة من
ك��ل ال��ط��وائ��ف كلما م��� ّروا ف��ي س��وق سرسق
الى غرفة صغيرة ع ّلقت فيها أيقونة لسيدة
النورية فيلصقون عليها القرش املبخوش
أو يشعلون شمعة تب ّرك ًا أو وف��ا ًء أو رجاء.
وأن يق ّدروا ما قامت به األم جيالس وراهبات
احملبة في دير العازارية .وإذا م ّروا في اخلندق
الغميق زاروا األم كاترين بنت نعمة الكركبي.
وذهبوا الى زاوية األوزاعي ليشعلوا شمعة
على أحد احلجرين عند باب الزاوية .وأحيوا
ذك��رى أرب��ع��اء أي��وب التي تصادف األربعاء
التي تسبق اجلمعة العظيمة وعيد الفصح
عند الروم الشرقيني.
وف��ي ب��ي��روت ال��ق��دمي��ة ،ك��ان��ت محلة قرب
ساحة ري��اض الصلح تدعى حصة القليس
ولعل هذه الكلمة هي تعريب لكلمة الالتينية
 .Legliseوكانت كنيسة القليس معروفة في
اليمن.

عيد ميالد السيد املسيح وذكرى
مولد النبي محمد عليهما السالم

ي��رج��ع ت��اري��خ االح��ت��ف��ال ب��امل��ول��د النبوي
الشريف الى مستهل القرن اخلامس للهجرة
أي��ام السلطان محمود الغزنوي ،وساعدت
احل���روب الصليبية على انتشار االحتفال
ب��ه ف��ي أق��ط��ار اإلس��ل�ام ب��امل��ش��رق واملغرب.
ويستفاد من ح��وادث سنة 566ه���ـ1170 /م
شجع االحتفال
ان نور الدين محمود (زنكي) ّ
السنوي باملولد ،ففي تلك السنة كان باملوصل
(سمي كذلك ألنه كان
صالح يعرف باملال عمر
ّ
مي�لأ اجل��ص وينقله ب��أج��رة يتقوت بها) ال
ميلك شيئ ًا من حطام الدنيا ،وكان ذا معرفة
ب��أح��ك��ام ال��ق��رآن واألح���ادي���ث النبوية وكان
العلماء والفقهاء وامللوك واألم��راء يزورونه
بهمته ويتيمنون
ف��ي زاوي��ت��ه وي��ت��ب�� ّرك��ون
ّ
ببركته ول��ه كل سنة دع��وى يحتفل بها في
أي��ام مولد رس��ول الله يحضر فيها صاحب

و يسألونك في الدين

امل��وص��ل ويحضر ال��ش��ع��راء وي��ن��ش��دون مدح
رسول الله في ذلك احملفل ،وكان نور الدين
م��ن أخ��ص محبيه يستشيره ويكاتبه في
أم����وره .واس��ت��م��رت ع���ادة االح��ت��ف��ال باملولد
أي��ام حكم آل زنكي ث��م األيوبيني فاملماليك
والعثمانيني ..ولعل «األبولة» (يزعم البعض
انها مفرد أبابيل) التي اعتدنا إشعالها في
ذكرى املولد النبوي وتوزيع احللوى وامللبس
هي تقليد الحتفاالت الغطاس التي كان يشعل
فيها النار واملشاعل.

احتفال بيروت باملولد الشريف

لم يثبت لدينا ان البيارتة احتفلوا بعيد
املولد النبوي قبل سنة 1860م ولم تتضمن
دواوي��ن شعراء بيروت إش��ارات بهذا املعنى
وان وردت فيها قصائد يغلب عليها طابع
ما كان ُيذكر في الزوايا الصوفية من أوراد
وأن��اش��ي��د واب���ت���ه���االت وق��ص��ائ��د توسلية.
فللشيخ أحمد البربير (ت 1812م) توسلية
في أسماء آيات القرآن كله مطلعها:
يا رب يا من فضله عميم
وهو بنا مع جهلنا رحيم
وم��ا نعرفه م��ن تقاليد االح��ت��ف��ال باملولد
النبوي في بيروت يعود ملا بعد سنة 1875م
(أي بعد صدور صحيفة «ثمرات الفنون») ،ففي
نورت
ذكرى املولد التي صادفت سنة 1878م ّ
منارات اجلوامع وأطلقت املدافع من القشلة
وتُليت خطبة املولد في جامع النبي يحيى
(العمري الكبير) .وفي الذكرى سنة 1881م
تكرر االحتفال ،وذكر ان األهالي حرقوا من
البارود والنفط والفراقيع (ما أشبه الليلة
بالبارحة) م��ا ي��ع��ادل قيمة خمسماية ليرة
«وان���ه ل��و ص��رف ه��ذا املبلغ ف��ي سبيل فتح
مدرسة داخلية ...لكان أج��دى بالقبول عند
النبي من إتالف املال بدون فائدة».
أم��ا كيفية االحتفال العائلي فقد رواها
الشيخ عبد اجل���واد القاياتي سنة 1882م
بأن تنشر الدعوة للوجوه واألقارب حلضور
كُتب الكتاب وسماع ق��راءة املولد في محل
يفرشونه بالفرش اجلميلة وينصبون للقارئ
مسجى باحلرير والكشمير ويبدأون
كرسي
ّ
بعشر من القرآن وبني كل فاصلة من القراءة
ي��ن��ش��دون األش���ع���ار ال��ن��ب��وي��ة واملوشحات
واألدوار ثم يقدمون قراطيس اللوز املل ّبس
بالسكر ويدورون بالشربات .وفي سنة 1910م
قررت احلكومة جعل يوم والدة فخر الكائنات
عليه أفضل الصلوات من األعياد الرسمية.
وق��د حضرت ف��ي صباي احتفال امل��ول��د في
اجلامع العمري الكبير ،وك��ان قد ُرف��ع عند
مدخل اجلامع بيتان من الشعر هما:
املسلمون ثالثة أعيادهم
الفطر واألضحى وعيد املولد
فإذا انقضت أفراحها
بحب محمد
فسرورهم ال ينقضي أبدا
ّ
* مؤرخ

اعتداء عن�صري على م�سلمة
مبحطة قطارات إ�يطالية

اس��ت��م��رار ًا ملسلسل االع���ت���داءات العنصرية،
ق��ام رج��ل إيطالي ( 35ع��ام�� ًا) بانتزاع برقع امرأة
مسلمة ودفعها بعنف أم��ام أع�ين ابنها البالغ من
العمر  11عام ًا؛ ملنعها من صعود القطار مبدينة
كالينزانو اإليطالية ،رغم كونها حامل في الشهر
السابع ،مردد ًا عبارات عنصرية رافضة لوجودها
في البالد.
يأتي ذلك االعتداء في وقت تتصاعد فيه جرائم
العنصرية والكراهية ضد املسلمني في إيطاليا؛
بفعل خطابات الكراهية ال��ت��ي ينتهجها اليمني
املتطرف.
ووف���ق م��ا أعلنته ال��ش��رط��ة اإلي��ط��ال��ي��ة ف��إن��ه مت
إل��ق��اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ى امل��ع��ت��دي ،ال���ذي ي��واج��ه اآلن
تهمة االع��ت��داء املتعمد والتسبب بضرر جسدي
ومعنوي في حق املرأة وابنها القاصر .ومع تكرار
االعتداءات العنصرية باتت الكراهية ال تقل خطورة
عن اإلره���اب فكالهما ميثالن عقبة أم��ام استقرار
املجتمعات وتآلف أبنائها ،كما أنهما يهددان حياة
اآلم��ن�ين؛ ل��ذا ُيعد تغليظ العقوبات للحد م��ن هذا
ال��ن��وع م��ن اجل��رائ��م خطوة مهمة ف��ي سبيل إنهاء
أشكال العنصرية والتمييز كافة.

فتاوي شرعية بإشراف :نخبة من العلماء

التهنئة بالعام الهجري

{ ما حكم التهنئة بالعام الهجري؛ حيث ي ّدعي أنها من
البدع؟

جهاد حجازي  -بريوت

 التهنئة بقدوم العام الهجري مستحبة شرع ًا؛ ملا فيها منإحياء ذكرى هجرة النبي  #وصحابته رضي الله عنهم ،وما
معان سامية ِ
وع َبر نافعة ،وقد حث الشرع على تذكّ ر
فيها من
ٍ
أيام الله وما فيها من ِع َبر ِ
ون َعم ،كما أنه بداية لعام جديد،
وجت ّدد األعوام على الناس من ِن َعم الله عليهم التي تستحب
التهنئة عليها ،والله أعلم.
مواقيت الصالة

الفجر07 :د �4س

ال�شروق52 :د �5س

الظهر44 :د �12س

الع�صر27 :د �4س

املغرب40 :د �7س

الع�شاء07 :د �9س

أحد» ،وأصدر على أثره البيان اآلتي:
«إذا ك���ان ال��ق��ان��ون ق��د س��ع��ى بهدف
حتقيق عدالة واعية ،إلى إيالء النظر
بدعاوى تتطلب ح ّد ًا أدنى من اإلملام
بقوانني خاصة كالقوانني املصرفية
واحمل��اس��ب��ي��ة ،ف���إن امل���ص���ارف تقف
باستغراب أم��ام جتاهل البعض من
املك ّلفني باحترام القانون ومضمون
أح���ك���ام���ه وك�����أن ت��ط��ب��ي��ق القانون
أصبح اختياري ًا لهم وليس إلزامي ًا.
ويزيد استغرابها عندما تأخذ هذه
امل��رج��ع��ي��ات ت��داب��ي��ر ج��زري��ة تتناول
ح���� ّري����ات األش����خ����اص وكراماتهم
وت���س���يء إل����ى س��م��ع��ت��ه��م وتع ّرض
عالقات املصارف احمللية باملصارف
امل��راس��ل��ة ،مم��ا ي��ح��دث ب��ال��غ الضرر
ليس للق ّيمني على املصارف فحسب،
بل بصورة أولى للمودعني.
وف����ي م���ق���ام ال�����رد ع��ل��ى جمعية
امل��ص��ارف ،اص��درت «جمعية صرخة
املودعني» و»حتالف متحدون» تبيان ًا
قالوا فيه :إن التذرع بغايات «كيدية»
ل���دى م��ق��ي��م��ي ال���دع���اوى القضائية
م��ن امل��ودع�ين أص��ح��اب احل��ق��وق لهو

قمة الوقاحة ،فكأن امل��راد أن يسلب
ه��ؤالء كل أرزاق��ه��م وحقوقهم وجنى
أع��م��اره��م وأال ي��ك��ون ل��دي��ه��م حتى
احلق في التظلم ،في مقابل احلماية
واحلصانة للمصارف للتمادي في
إجرامها في حق املودعني .فأي عدالة
هذه التي يزعمون؟!
ث���ان���ي���ا :ه���ل أن ح��ج��ة «الوضع
االق���ت���ص���ادي» ال��ت��ي تتلطى خلفها
اجلمعية جتيز ألص��ح��اب املصارف
وم���ن وراءه����م م��ن سياسيني فرض
اإلق���ف���ال س��اع��ة ي���ش���اؤون لتهريب
أم���وال���ه���م ال���ط���ائ���ل���ة إل�����ى اخل�����ارج
بالتواطؤ مع مصرف لبنان وحاكمه
وال��ل��ع��ب ع��ل��ى ع��ام��ل ال��وق��ت املعطل
فيه القضاء للتمادي في ارتكاباتهم
وسرقاتهم في حق املودعني ،بحيث
أن��ه��م ه��م أول م��ن تسبب ب��ه بعد ان
حرموا مالكي الودائع املسلطني على
أموالهم من التصرف بها مبا يخدم
اقتصاد البلد وحتى ينقذ حياتهم
(امل��ودع��ة ليليان شعيتو التي كتبت
ل��ه��ا احل���ي���اة ،ب��ع��د م��ودع�ين أخرين
قضوا مرضا لرفض املصارف تسديد

أموالهم ،خير شاهد؟!
ثالثا :أي «أوض��اع ش��اذة» حتدث
عنها البيان ورم��ى املسؤوليات هنا
وه��ن��اك؟ ه��ل ف��ات جمعية املصارف
أن ت��ذك��ر «األرب�����اح ال��ط��ائ��ل��ة» وغير
املسبوقة لعدد من املصارف بنتيجة
ت��ع��ام�لات��ه��ا ب���أم���وال امل���ودع�ي�ن في
ال��داخ��ل واخل����ارج م��ن حت��ول��ه��ا إلى
«م��ن��ص��ات ص��ي��رف��ة» خ�لاف��ا لألصول
والقانون إل��ى ش��راء ف��روع مصارف
في اخل��ارج إلى تخطي أرباحها في
السنتني األخيرتني األرب��اح املعتادة
ب��ش��ك��ل غ��ي��ر م��س��ب��وق إل����ى الكثير
الكثير من ذلك ،كفى جمعية املصارف
واملصارف ومن يقف وراءها إجراما
ومت��ادي��ا ف��ي جت��اوزات��ه��ا وتفلتا من
ك��ل ال��ق��ي��ود األخ�لاق��ي��ة والقانونية،
ول��ت��ن��ت��ظ��ر ردا ق��اس��ي��ا م��ن��ا وم���ن كل
امل����ودع��ي�ن أص����ح����اب احل����ق����وق لن
يستثني أصحابها ورؤساء وأعضاء
مجالس إدارتها ومديريها وكل من له
عالقة بإزهاق حقوق املودعني فيها،
م��ا سيكون ع��ن��وان حت��رك تصعيدي
للمودعني األسبوع املقبل».

انخفا�ض ملحوظ يف �سعر �صفيحة البنزين
وتوقعات با�ستمرار الرتاجع خالل الأيام املقبلة
ص���در ج����دول أس���ع���ار احمل���روق���ات ع���ن وزارة
الطاقة وامل��ي��اه – املديرية العامة للنفط ،وباتت
كاآلتي :صفيحة بنزين  95أوكتان 567000 :ليرة
( ،)14000-صفيحة بنزين  98أوكتان579000 :
ليرة ( ،)14000-املازوت 647000 :ليرة (،)2000-
الغاز 316000 :ليرة ()2000+
وتعليق ًا على اجلدول شرح عضو نقابة اصحاب
محطات احملروقات جورج البراكس ما يأتي« :في
جو من التخوف العام من تراجع الطلب بسبب
االنكماش االقتصادي العاملي وبالرغم من عدم وفر
الكميات املعروضة في االس��واق الدولية وما نتج
عن اجتماع منظمة ال��دول املنتجة للنفط «اوبيك»
ع��ن زي���ادة انتاجها فقط مئة ال��ف برميل يومي ًا
لشهر اي��ل��ول املقبل ،وه��و ق��رار رم��زي يعني عدم
قدرة على رفع االنتاج ،تعيش اسواق النفط عاملي ًا
ف��ي حالة تخبط وف��ق��دان لثقة املستثمرين .وفي

ه��ذا اجل��و ات��ى اع�لان وكالة الطاقة االميركية عن
زيادة  4.5مليون برميل في املخزون االستراتيجي
في الواليات املتحدة االميركية ليدفع برميل خام
البرنت الى االنخفاض  7دوالرات خالل اليومني
املاضني ويسجل صباح اليوم  94دوالر ًا بعد ان
وصل منذ اقل من اسبوع الى  108دوالر.
في لبنان ،يواصل املصرف املركزي سياسة رفع
الدعم التدريجي عن البنزين واصدرت اليوم وزارة
الطاقة واملياه ج��دو ًال لتركيب اسعار احملروقات
ومت اح��ت��س��اب س��ع��ر ص���رف ال�����دوالر  85%وفقا
لصيرفة و  15%وفقا للسوق املوازية.
وق���د ارت��ف��ع س��ع��ر دوالر ص��ي��رف��ة م��ئ��ة ل��ي��رة من
 25700ل��ي��رة ال���ى  25800ل��ي��رة ام���ا س��ع��ر دوالر
االس����واق امل��وازي��ة ف��ارت��ف��ع  163ل��ي��رة واحتسب
 30450ليرة بعد ان كان  30287ليرة في اجلدول
السابق.

�شحنة حبوب أ�وكرانية
ت�صل غد ًا �إىل طرابل�س
كشفت املتحدثة اإلعالمية في السفارة األوكرانية ل��دى بيروت ماريلني
مرهج ،أمس اجلمعة ،عن أنّ «أول شحنة حبوب تص ّدرها أوكرانيا منذ بدء
احلرب الروسية-االوكرانية تصل الى مرفأ طرابلس صباح األحد» ،الفتة إلى
أ ّنه «من املتوقع وصول السفينة عند العاشرة ( 7:00توقيت غرينيتش) من
صباح األحد (غد ًا) إلى مرفأ طرابلس».
وانطلقت السفينة «رازوني» ،التي ترفع علم سيراليون ،من ميناء أوديسا
األوكراني اإلثنني حاملة  26ألف طن من الذرة ،ووصلت الثلثاء الى شواطئ
اسطنبول الشمالية قبل أن تكمل مسارها باجتاه لبنان.
ويسمح ات��ف��اق وقعته روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا ف��ي  22مت��وز بوساطة تركيا
ورعاية األمم املتحدة ،باستئناف الشحنات إلى األسواق العاملية من احلبوب
األوكرانية املتوقفة منذ الغزو الروسي.
وينص خصوصا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية
في البحر األسود وتصدير بني عشرين و 25مليون طن من احلبوب.

وعليه ،تراجعت صفيحة البنزين  95اوكتان
 14000ليرة لتصبح  567000ليرة نتيجة املعادلة
بني تراجع سعر الكيلوليتر املستورد ما يقارب
 26دوالر وارتفاع سعري دوالر صيرفة والسوق
املوازية.
ام���ا صفيحة امل����ازوت ف��ت��راج��ع��ت  2000ليرة
لتصبح  647000ليرة نتيجة املعادلة بني تراجع
ث��م��ن الكيلوليتر امل��س��ت��ورد  21دوالر وارتفاع
سعرصرف الدوالر وفق ًا للسوق املوازية املعتمدة
الستيراد املازوت والغاز.
ام���ا ق�����ارورة ال��غ��از ف��ق��د ارت��ف��ع��ت  2000ليرة
ل��ت��ص��ب��ح  316000ل���ي���رة ب��س��ب��ب ت���راج���ع ثمن
البضاعة املستوردة مقابل ارتفاع سعر الدوالر.
ومن املفروض ان تشهد االيام املقبلة انخفاضات
جديدة».

حميه بحث مزايدة
لرفع الردم يف املرف أ�

عقد وزير االشغال العامة والنقل في حكومة تصريف االعمال علي حميه
اجتماع ًا مع رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني وبعض
أعضاء املجلس ووفد من شركة خطيب وعلمي لوضع اطار اعداد دفتر شروط
إلطالق مزايدة إلزالة الردم من على أرض مرفأ بيروت ،كونها تشغل مساحات
واسعة ال بد من استثمارها كتلك املتعلقة بحديد العنابر واآلليات املتضررة،
وامل��ع��ادن كاحلديد والنحاس واخلرسانة وكذلك النفايات املختلطة بهدف
إعادة تدويرها.
واش���ار حميه ال��ى ان «االج��ت��م��اع يأتي لوضع إط��ار إلع���داد دفتر شروط
خ��اص ب��إزال��ة ال��ردم واألن��ق��اض الناجتة عن انفجار ال��راب��ع من آب» ،مشدد ًا
على «ض��رورة اإلس��راع في إع��داده ،فإطالق هذه املزايدة ت��ؤدي الى ايرادات
اضافية للخزينة العامة ،وذلك ضمن مسار تفعيله وجتهيزه إلع��ادة إعماره
قريب ًا» ،الفت ًا الى ان «الدولة لن تدفع ليرة واح��دة من اخلزينة العامة مقابل
عملية اإلزالة تلك ،فنحن حريصيون على استثمار كل متر مربع فيه ليعود هذا
املرفق احليوي الى سابق عهده».

لبنان يح�صد  8ميداليات ذهب ّية
يف معر�ض هنغاريا لالبتكارات واالخرتاعات
أع��ل�� َن��ت اجل��م��ع�� ّي��ة ال ّلبنان ّية
ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن ( ).L.I.Sبرئاسة
ن���ور ع��ي��د ل ّ
���ط���وف ع���ن ف���وز لبنان
ف��ي م��ع��رض هنغاريا لالبتكارات
واالخ����ت����راع����ات 2022 IDEA
ب���ث���م���ان���ي م����ي����دال���� ّي����ات ذه���ب��� ّي���ة
وشهادات تقدير إضاف ًة إلى جائزة
.Julianna
ن ّ
����ظ����م����ت امل�����ع�����رض جمع ّية
املخترعني الهنغار ّيني OTLET
 Clubب��رئ��اس��ة ال��س�� ّي��د Zoltan
 Nagiفي شهر حزيران .٢٠٢٢
جاء هذا الفوز الباهر واملش ّرف
أمل جديدة لوطننا احلبيب
كبارقة ٍ
لبنان.
شاركت في املعرض  15دولة من
خالل عرضها ألكثر من  182مشروع
اب��ت��ك��ارات وأب��ح��اث واختراعات
دول����ي����ة ت���اب���ع���ة ل���ف���ئ���ات مختلفة
(التربية ،الطب والهندسة).
وقد أش��رف على التّحكيم نخبة
من احملكّ مني املخضرمني ال ّدول ّيني.
حازَت جامعة العائلة املقدسة -
البترون ( ،)USFبرئاسة األخت
هيلدا ش�لاال ،مم ّثل ًة بعميدة كل ّية
التربية األخ���ت إمي��ان��وي��ل احلاج
على  ٤ميداليات ذهب ّية وشهادات
تقدير ع��ن  ٤م��ش��اري��ع ت��رب��و ّي��ة في
مجال الروبوت بإشراف ومتابعة
األستاذ موسى سويدان.
وقد توز َّعت امليدال ّيات الذهب ّية
وش���ه���ادات ال��تّ��ق��دي��ر ع��ل��ى ّ
الشكل
التّالي:

الفائزون في املعرض
مشروع «Aquatour: Learn
»about marine animals
للطالبات أكويلينا الشالوحي وليا
ص��وم��ا ودي����زي ال��ب��اب��ا وجيسيكا
غصن (.)USF
مشروع «Interactive guide
 »photosynthesisللطالبات ليال
وايليسا
امل��ع��از وغ��راس��ي��ا ال��ي��اس
ّ
م����اري����ا غ���ص���ن ول����ي����ا فرنسيس

«رابطة متقاعدي الأ�سا�سي» ل ّوحت
بال�ساحات دفاع ًا عن احلقوق
صدر عن رابطة متعاقدي االساسي بيان ًا في ذكرى 4
آب االليمة تطرقت فيه الى حجم اجلرمية وال��ى الفساد
املستشري ال���ذي يغطيه اجل��م��ي��ع ،وق��ال��ت ف��ي بيانها:
ي��ح��اول��ون تغطية ف��س��اده��م ب��االن��ق��ض��اض ع��ل��ى حقوق
املتقاعدين من األساتذة واملع ّلمني والعسكر واملوظفني
والسفراء وامل���دراء العامني ،لك ّنهم لم ينتبهوا ال��ى أن
ال ّ
��ش��ع��ب ال��س��اك��ن ف��ي الظلمة أب��ص��ر ال�� ّن��ور ،ون��ح��ن في
الطليعة.
أضاف البيان :نحن في رابطة املتقاعدين في التعليم
األس��اس��ي ال��رس��م��ي ،صحيح أن��ن��ا جت��اوزن��ا اخلامسة
��س��ت�ين لكننا أم��ام مسؤولني ي��ري��دون قضم حقوقنا
وال ّ
جاهزين ألن نكون في الساحات الى جانب أهالي ضحايا
جرمية املرفأ لكشف احلقيقة ،واملطالبة بكل حقوقنا.
سارعوا الى تلبية مطالبنا واال ستندمون ساعة ال ينفع
ال ّندم .سارعوا الى اصالح ما افسدمت وإال إرحلوا قبل أن
نرحلكم ألنه آن األوان وأتت الساعة.
ّ

(.)USF
«Survivor:
م�������ش�������روع
»Educational Escape Game
للطالبات يارا موسى وكلوديا ديب
وماريتا بو أنطون (.)USF
«Fleximondo:
م����ش����روع
All about a good flexible
 »classroomللطالبات ميريام
سويد وفانيسا عيد وس��اره غوش

وي������ارا ال���ق���ام���وع وت����ري����زا ليشع
(.)USF
ه����ذا وم��ن��ح��ت جل��ن��ة التّحكيم
وإدارة املعرض إلى ّ
لطوف جائزة
 Juliannaتقدي ًرا لسعيها ودعمها
وتشجيعها للمخترعني واملبتكرين
ال ّلبنان ّيني ،كما نال سويدان شهادة
تقدير جلهوده إضاف ًة إلى ميدال ّية
ٍ
 2022.IDEAالذهب ّية.

ب�شرى �إىل امل�ستعان بهم« :اليون�سيف»
�ست�صرف الرواتب من � 21/ 10إىل 22/3

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور
عباس احللبي ،أن��ه تلقى مراسلة م��ن منظمة
اليونيسف ،تؤكد فيه أنها سوف تدفع لألساتذة
الثانويني املستعان بهم للتدريس في الثانويات
ال��رس��م��ي��ة ،وع��دده��م  ٦٢٧أس���ت���اذا ،وذل���ك عن
الفترة املمتدة من تشرين االول اكتوبر ٢٠٢١
حتى آذار م��ارس  ،٢٠٢٢وفقا لالئحة مفصلة
أعدتها الوزارة ،تتضمن ساعات التدريس التي
نفذوها في الثانويات الرسمية.
ول��ف��ت��ت ال��ي��ون��ي��س��ف إل����ى أن اتفاقيتها
م��ع ش��رك��ائ��ه��ا امل��ان��ح�ين ،ال تتضمن (ول���م يتم
تضمينها خالل مبادرة توفير التعليم جلميع
األط����ف����ال) ،أم�����وا ًال لتغطية ت��ك��ال��ي��ف امل����وارد
البشرية ملعلمي املرحلة الثانوية الذين يقومون
بتدريس طالب املرحلة الثانوية.

وأنها تنظر مبزيد من التفصيل في اآلثار
املترتبة على هذه املدفوعات على مدار السنوات
السابقة .واضافت اليونيسف في كتابها أنه ال
ميكنها ف��ي ه��ذه املرحلة تأكيد التمويل لهذه
املجموعة من املعلمني من نيسان أبريل 2022
إل��ى ح��زي��ران يونيو  2022أو ال��ع��ام الدراسي
القادم حيث ال توجد لديها أي م��وارد لتغطية
هذه الفترة .فأشار الوزير في هذا السياق إلى
أنه سيتابع البحث مع الشركاء لتأمني التغطية
املالية ،وتأكيد إيصال حقوق األساتذة إليهم
كاملة.
وختمت اليونيسف كتابها بأنها ستتواصل
قري ًبا مع الوزير بشأن نتائج املناقشات مع
شركائها املانحني ح��ول مدفوعات السنوات
السابقة لهذه املجموعة من املعلمني.

تصدر عن

العميد املؤسس

دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل

عبــد الغـنـي ســـالم

صالح سالم

عدنان غالييني

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

( 1962ـ ـ )2017
املدير االداري

املدير العام

د .ماجد منيمنه
املدير املسـؤول

طارق دملج

املدير التجاري

ناجي حطب

يومية �سيا�سية عربية
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سوريا  200ل.س  -االردن  300فلس  -قطر  3رياالت  -االمارات العربية  3دراهم  -مسقط  400بيزة ــ السعودية  3رياالت ــ العراق  300فلس ــ ليبيا  300درهم ــ مصر  10جنيه ــ الكويت  300فلس ــ البحرين  300فلس ــ اليمن  8ريال

حكايات الناس

تكتبها اليوم� :أمال �سهيل

هكذا ي�صبح احلمار حكيم ًا!
ُيعاب على الواعي مناقشة الغبي ،وه��ذا ما ينطبق على السجال ال��ذي ينقله
الراوي االفتراضي بني حمار الغابة والنمر ،حيث يصر احلمار على إقناع النمر أن
العشب ازرق ،فيما يعلم االخير أن العشب اخضر ،وعند احتدام النقاش كان اخليار
باالحتكام الى القاضي وهو بالطبع االسد ملك الغابة.
س العشب أزرق ًا؟
بدأ احلمار بالصراخ ّ :
سموك  ،أل ْي َ
أجاب األسد  :إذا كنت تعتقد أن هذا صحيح وفعال تراه أزرق إذن فهو أزرق!..
إندفع احلمار بني احليوانات مزمجرا:هذا النمر ال يفقه شيئا ويزعجني وأرجو
أن يعاقب على ذلك..
وافق االسد وقرر أن يعاقب النمر بثالثة أيام من الصمت ال يتحدث إلى أحد من
احليوانات.
ذهب النمر لألسد وسأله«:يا جاللة امللك  ،ملاذا عاقبتي وأنت تعلم علم اليقني أن
العشب أخضر؟»
أجاب األسد «:الكل يعرف أن العشب أخضر».
استهجن النمر وسأل امللك«:فلماذا تعاقبني إذن ؟».
أجاب األسد  :عقابك ليس له عالقة مبسألة هل العشب أزرق أو أخضر أو غيره
من االلوان  ،عقابك هو ألنه من املهني ملخلوق شجاع وذكي مثلك أن يضيع الوقت
بسؤال الكل يعرف
في اجلدال مع احلمار  ،وفوق ذلك أزعجتني وأزعجت اجلميع
ٍ
جوابه» !!!...
فمحاججة اجلاهل غلبة له أم محاججة العاقل فهي مكسب للجميع ،ومبا اننا
في لبنان نهوى اجلدال وال نحاجج سوى اجلهالء تركنا العقل يغادر رأسنا وبتنا
لنحصل املكاسب واملؤكد انها ليست املكاسب الوطنية بل الطائفية
نعتمد الصراخ
ّ
واملذهبية  ،فالبلد الذي يعلو فيه الصراخ يغادره العقل حتما،وما اكثر صراخنا
وأقل عقولنا التي جعلت من احلمار حكيم ًا ومن الشجاع جبان ًا.

{ وزي��ر الثقافة في حكومة
تصريف األعمال القاضي محمد
وس���ام املرتضى ي��ك� ّرم الشاعر
ال���زج���ل���ي م���وس���ى زغ���ي���ب و6
شعراء آخرين في ميدان الشعر
الشعبي ،في حفل خ��اص يقام
للمناسبة  9:00من مساء اليوم
(السبت) ،في نادي - Have 5
حراجل.
*****
{ األب م���ي���ش���ال ب����و طقة
بقداس الشكر ،ملناسبة
يحتفل ّ
ان���ت���خ���اب���ه م�����د ّب�����را ع���ام���ا في
الرهبانية اللبنانية املارونية،
 11:00من قبل ظهر ٍ
غد (األحد)،
ويتقبل التهاني بعد القداس،
في صالون الدير.
*****
{ «ال������ري������ج������ي» وش����رك����ة
«ب��ري��ت��ي��ش أم��ي��رك��ان توباكو»

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢٢/٨/4
 189حركة طيران و 28423راكب ًا ،توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  93رحلة اقالع  96رحلة.
حركة الركاب :وصول  13942راكب ًا مغادرة  14476راكب ًا وترانزيت
 5ركاب

وظيفة ملتذوق �سكاكر
بـ � 100ألف دوالر!

{

ان فوائد اجلرجير وتناوله
ض���روري ن��ظ� ًرا لغناه بالعديد
م���ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل���ع���ادن
ال���ض���روري���ة ل��ص��ح��ة االنسان
وه��ن��اك م��ق��ول��ة ع��ن اجلرجير
ت��ق��ول ل��و ع���رف ال��ن��اس فوائد
اجل����رج����ي����ر ل������زرع������وه حتت
ال��س��ري��ر الن اجل��رج��ي��ر يعتبر
من أشهر اخلضروات الورقية
ومن اب��رز املنشطات اجلنسية
وهو يدعم اجلسم بالعديد من
املعادن والفيتامينات ومختلف
م���ض���ادات األك���س���دة ,ك��م��ا أنه
غني باحلديد وحمض الفوليك
واليود والفوسفور والكالسيوم
وف��ي��ت��ام�ين أ ,وف��ي��ن��ام�ين ج,
وف��ي��ت��ام�ين د ,مم��ا يجعل منه
م��ض��اد ق���وي ل�لال��ت��ه��اب��ات .ثم
ان��ه وبعد دراس��ات مستفيضة
ت��ب�ين ان ف���وائ���ده ت��س��اع��د في
ال��وق��اي��ة م��ن الشيخوخة ومن
س��رط��ان اجل��ل��د ك��م��ا ان���ه مفيد
للغاية في عالج مرض االكزميا
وال��ت��ه��اب��ات اجل��ل��د املختلفة
ويعمل اجلرحير ف��ي احلفاظ
ع��ل��ى ص��ح��ة ال��ب��ش��رة ,ك��م��ا ان
اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى ال���ي���ود يجعل
وظ��ائ��ف��ه م��ه��م��ة ل��ع��م��ل الغدة
ال��درق��ي��ة ,وي��ق��ي اجل��رج��ي��ر من
االص��اب��ة ب��داء السرطان نظ ًرا
الحتوائه على مضادات أكسدة
حتارب اجلذور احلرة املسببة
للمرض اخلبيث ,واثبتت العديد
م��ن االب��ح��اث دور اجلرجير في
خصوصا
الوقاية من السرطان
ً
سرطان الثدي والرئة والقولون
والبروستاتا  ,كما هو فعال ج ًدا
خل��ف��ض م��خ��اط��ر س���رط���ان الدم
وس���رط���ان ال��ك��ل��ي.وم��ن فوائده
ً
أيضا ان��ه يلعب دو ًرا فعالاً في
عالج التهابات اجلهاز التنفسي
ال��ع��ل��وي .وي��س��اع��د اي� ً
�ض��ا على
التخفيف من االع��راض املرافقة
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نقطة وسطر

�صوامع الإهراءات �أكرث
حنان ًا من امل�س�ؤولني!..
ف���ص���ول ك���ارث���ة م���رف���أ بيروت
أش���ب���ه ب���ت���راج���ي���دي���ا اغريقية،
تتوالى مشاهدها املتشحة بشتى
املآسي ،وفي فترات زمنية سريعة
ومتالحقة.
إن��ه��ي��ار ال��ص��وام��ع الشمالية
ل�ل�إه���راءات ،ف��ي نفس ي��وم وقوع
الفاجعة ،ضاعف مشاعر احلزن
واإلح��ب��اط ل��دى اللبنانيني ،الذين
أي��ق��ن��وا أن فاجعة وطنية بحجم
اإلن��ف��ج��ار ال��زل��زال��ي مل��رف��أ بيروت،
وال���ت���ي أ ّدت إل����ى ت��دم��ي��ر نصف
العاصمة تقريب ًا ،مازالت ال تعني
ش��ي��ئ � ًا ل��ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين ،الذين
يجلسون على كراس ِّيهم ويتفرجون
على جتدد احلرائق في اإلهراءات،
وعلى سقوط ال��ص��وام��ع ،الواحد
تلو اآلخر ،وكأن الكارثة حتدث في
بلد آخر.
وك�����أن اإله����������راءات ،املشيدة
ب��اإلس��م��ن��ت امل��س��ل��ح ،ك��ان��ت أكثر
ح���ن���ان��� ًا وإح���س���اس��� ًا م���ن قلوب
امل���س���ؤول�ي�ن امل���ت���ح���ج���رة ،حيث
ح��ص��ل��ت اإلن���ه���ي���ارات اجلديدة
في ذك��رى وق��وع الكارثة ،وكأنها
تذكير ًا بفداحة اخلسائر البشرية
وامل����ادي����ة ،وك��أن��ه��ا ت��ض��ام��ن � ًا مع
أه��ال��ي الضحايا ال��ذي��ن ل��م تنفع
ت���ظ���اه���رات���ه���م وإعتصاماتهم
وتهديداتهم ،في حتريك ضمائر
املسؤولني لإلفراج عن التحقيق،
وت�����رك ال���ع���دال���ة ت���أخ���ذ مجراها
ال��ط��ب��ي��ع��ي ،ف��ي ك��ش��ف مالبسات
وج������ود ه�����ذه امل�������واد الشديدة
اإلنفجار في مرفأ مدني ،تقتصر
حركته اليومية على النشاطات
التجارية.
واألن��ك��ى م��ن ذل���ك  ،أن���ه وبعد
م����رور س��ن��ت�ين ب��ال��ت��م��ام والكمال
امل���دم���ر ،مازالت
ع��ل��ى اإلن��ف��ج��ار
ّ
ال��دول��ة العلية ممتنعة ع��ن صرف
ال���ت���ع���وي���ض���ات امل����ق����ررة ألهالي
ال���ض���ح���اي���ا ،وآلالف العائالت
املتضررة ،والتي ُأضطرت إلى ترك
بيوتها شبه املدمرة ،دون أن تتلقى
أي��ة مساعدة مالية ط��ارئ��ة ،سواء
لتأمني السكن املؤقت ،أو للمباشرة
بإصالح املنازل التي لم تسلم من
هول اإلنفجار.
س��ن��ت��ان ع��ل��ى وق����وع الكارثة،
وامل���رف���أ م�����ازال ُي��ع��ان��ي م���ن آثار
ال��دم��ار ال���ذي أط���اح ب��ك��ل منشآت
ه��ذا الشريان احل��ي��وي لإلقتصاد
ال��وط��ن��ي ،ودون إع�����داد اخلطط
الالزمة إلعادة إعماره ،من عائداته
مم��ا تب َّقى من
على األق���ل ،ول��ي��س ّ
أموال اخلزينة املفلسة ،ما خ ّفض
احل��رك��ة اليومية دون مستواها
ال��ط��ب��ي��ع��ي ،وح�����رم اخل��زي��ن��ة من
املليارات شهري ًا ،وأضعف واردات
هذا املرفق اإلستراتيجي.
ماذا نقول بعد بحكام هذا الزمن
األسود؟

«نون»...

��وص���ا لالطفال.
ل��ل��رب��و وخ���ص� ً
ك��م��ا ي��ع��ال��ج اجل��رج��ي��ر ام���راض
اجل���ه���از ال��ه��ض��م��ي ألن���ه يعتبر
ً
منشطا للكبد وي����داوي حصى
الكلي والنقرس .يخفض تناوله
مستويات الكولسترول السيء
في الدم كما يسيطر على ارتفاع
ال��س��ك��ر ف��ي ال���دم وي���ع���زّز صحة
القلب نظر ًا لغناه بالبوتاسيوم
ألنّ ال���ب���وت���اس���ي���وم م���ع���روف
مبساعدته على ارتخاء األوعية

الدموية وحفظ ت��وازن السوائل
ف��ي اجل��س��م .ويحافظ اجلرجير
ع���ل���ى ص���ح���ة ال����ع����ي����ون ن���ظ���ر ًا
الح��ت��وائ��ه على كمية عالية من
فيتامني أ أو البيتا – كاروتني,
اضافة الى احتوائه على اللوتني
تلك امل��ادة التي تدخل في توفير
الوقاية في تص ّلب الشرايني .إنّ
ت��ن��اول اجلرجير باللنب يساعد
ع��ل��ى ت��ق��وي��ة امل��ن��اع��ة وحماية
اجلسم من االص��اب��ة باألمراض

أل ّن���ه ي��ض��اع��ف م��ن ك��ري��ات الدم
ال���ب���ي���ض���اء ف����ي اجل����س����م ،كما
يساعد عصير اجلرجير باللنب
ع��ل��ى ت��ق��وي��ة ال��ع��ظ��ام ف��ي جسم
االنسان ،وحمايته من االصابة
ب��ش��ي��خ��وخ��ة ال���ع���ظ���ام ،وعلى
تقوية األسنان عند األطفال في
املرحلة االول��ى من عمرهم .كما
انّ اجل��رج��ي��ر م��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه في
مصر اسم فياغرا الفقراء .فنظر ًا
ع��ل��ى اح���ت���واء اجل��رج��ي��ر على

النترات فإنّ املواظبة على تناوله
ب��ان��ت��ظ��ام يساعد على حتسني
االداء اجل��ن��س��ي ع��ن��د الرجال
وم����ن ف���وائ���د اجل��رج��ي��ر تقوية
الشهوة اجلنسية عند الرجال
خ��ص��وص � ًا ع��ق��ب دخ��ول��ه بعض
املواد الكيمائية الضارة التي قد
تتس ّلل الى اجلسم ،فتؤ ّثر على
القدرة اجلنسية وعلى القابلية
اجلنس ّية.

رميون مي�شال هنود

فح�ص �سريع يكت�شف �أمرا�ض ال�سرطان والقلب ب�سرعة فائقة
نشر متجر ««ك��ان��دي ف��ان ه��اوس» اإللكتروني لبيع السكاكر إعالنا
يشير فيه إلى رغبته في توظيف «مدير عام للسكاكر» يتولى تذوق أكثر
من  3500حبة سكاكر شهريا ،مقابل تلقيه  100ألف دوالر كندي كراتب
سنوي.
وتتمثل مهام املوظف اجلديد بـ «إدارة سياسة تصنيع السكاكر لدى
«ف��ان ه��اوس» وتوجيه عمل متذوقي السكاكر الثالثة» الذين وظفتهم
الشركة.
وق���ال���ت ال��ن��اط��ق��ة ب���اس���م م��ت��ج��ر «ك����ان����دي ف����ان ه������اوس» فانيسا
جاناكيجيفسكي-ريبيلو لوكالة فرانس برس «في بداية العام الفائت،
كنا نبحث عن متذوقي سكاكر ،وهم املسؤولون األساسيون عن التذوق
لدينا».
وأضافت« :نبحث حاليا عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤوال عن
عمل املتذوقني» .وسيتولى املوظف املستقبلي مهام عدة أبرزها إعطاء
موافقته على املنتجات اجلديدة وعقد اجتماعات للقسم املسؤول عن
السكاكر ،باإلضافة إلى دوره كـ «مدير للمتذوقني» ،وتوليه كل ما يتعلق بـ
«األمور املسلية» في الشركة .وعرض العمل هذا متاح ألي شخص يعيش
في أميركا الشمالية ويتخطى عمره اخلمس سنوات.
ويشير إع�لان التوظيف إل��ى ان املتقدم إل��ى الوظيفة ينبغي طبعا
أن يتمتع بحس تذوق رفيع وأن يكون شغوفا بالسكاكر .وذكر املتجر
أنه تلقى في غضون أسبوعني أكثر من  100ألف طلب توظيف .وقالت
جاناكيجيفسكي-ريبيلو إن «غالبية هؤالء هم من البالغني لكن حوالي
 %25منهم يشكلون أطفاال».

توصل علماء إلى ابتكار تكنولوجيا
جديدة ق��ادرة على اكتشاف أمراض
السرطان والقلب بسرعة أكبر ،مما
يخفف عن املرضى االنتظار الطويل
ال���ذي ميتد ألي���ام وأس��اب��ي��ع ،كما هو
الوضع حاليا.
وميكن للتقنية اجلديدة الوصول
إلى نتائج اإلصابة بأمراض السرطان
والقلب خالل يوم واحد.
وت���ب���ح���ث ال���ف���ح���وص احلالية
اخلاصة بالسرطان وأم��راض القلب
لدى هيئة خدمات الصحة البريطانية
عن إش��ارات ه��ذه األم��راض اخلطيرة
في الدم والبول.
وتسعى هذه الفحوص إلى البحث
ع��ن بعض امل��ؤش��رات احليوية التي
مي��ك��ن أن تتنبأ ب��اإلص��اب��ة باملرض،
وي��س��ت��غ��رق ذل���ك أي��ام��ا ،ري��ث��م��ا تأتي
النتائج من املختبرات التي يشترط أن
تكون في ظل حرارة معينة.
وي��ع��م��ل ال��ف��ح��ص اجل���دي���د ،الذي
يحمل اس��م ( ،)CrisprZymeعلى
ال���وص���ول إل����ى ال��ن��ت��ائ��ج بالطريقة
ن��ف��س��ه��ا ،ل��ك��ن ف���ي وق���ت أق���ل م���ن 24
ساعة.
وت���ق���ل���ص���ت م������دة ال���ف���ح���ص في
التكنولوجيا اجل��دي��دة ،م��ع تخطيه
عملية التضخيم ،ال��ت��ي ت��ق��وم على
استنساخ عينة ال���دم وال��ب��ول لعدد
ك����اف ،ب��ح��ي��ث مي��ك��ن اك��ت��ش��اف آثار
البروتينات في السوائل التي يفرزها
اجلسم.
وال حاجة في هذا الفحص إلرسال
ال��ع��ي��ن��ات إل���ى امل��خ��ت��ب��رات ،ك��م��ا هو
م��ع��م��ول ب��ه ح��ال��ي��ا ،إذ ميكنه إعطاء
النتائج عبر تغير اللون ال��ذي يظهر
ف��ي ح��ال وج��ود م��ادة خطيرة ،متاما
ك��م��ا ي��ح��دث ف��ي اخ��ت��ب��ار ورق���ة عباد
الشمس.
ويعني اللون الداكن أكثر من غيره

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

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

منافع تناول اجلرجري

رشا السهلي
توقعان اتفاق تصنيع 12:00
م��ن ظهر (اإلث��ن�ين)  8اجلاري،
ف���ي ق���اع���ة ال���ت���دري���ب اإلداري
واملهني باملق ّر الرئيسي إلدارة
حصر التبغ والتنباك اللبنانية
«الريجي»  -احلدث
*****
{ امل���دي���ر ال���ع���ام ألكادميية
دراس�����ات ال�لاج��ئ�ين د .محمد
ي���اس���ر ع���م���رو ي��ع��ق��د م���ؤمت���ر ًا
صحفي ًا ،ل�لإع�لان ع��ن انطالقة
م����ش����روع م����وس����وع����ة ال���ق���رى
الفلسطينية ال���ذي ي��ق��وم على
توثيق دق��ي��ق للحياة القروية
ف���ي ف��ل��س��ط�ين ب��ك��ل جوانبها
قبل النكبة ع��ام  ،1948والذي
تترأسه رشا السهلي ،مبشاركة
املناضلني منير شفيق ومعني
ال��ط��اه��ر 11:00 ،م��ن قبل ظهر
(األرب��ع��اء)  10اجل��اري ،في دار
نقابة الصحافة  -الروشة.

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

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

ميقاتي يرد
على التيار العوني:
الضرب بامليت حرام!

هو وهي

موسى زغيب

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

مكاتب املناطق

التوزيع واالشتراكات

في الفحص وجود مواد أكثر .
وجاء الكشف عن الفحص اجلديد
ف��ي دراس���ة نشرت ف��ي دوري���ة «تقنية
النانو الطبيعة» ،وساهم في تطويره
ب���اح���ث���ون م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا وأملانيا
والواليات املتحدة.
وق���ال���ت ال��ب��اح��ث��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة في

الدراسة ،مولي ستيفنز« :إن فحصنا
مثل بقية الفحوص يشير إلى وجود
م��ادة حيوية م��ا ،لكن م��ا مييزه بأنه
ت��ش��خ��ي��ص أب���س���ط م���ا ه���و موجود
حاليا».
وأضافت أن ما مييز الفحص أيضا
ه��و أن��ه ق���ادر على تعريفنا بالكمية

التي توجد بها هذه امل��ادة ،هو أمر ال
يساعد فقط في تشخيص املرض ،بل
مراقبة م��دى تقدمه وم��دى استجابة
اجلسم للعالج.
وهذا الفحص سهل إلى درجة أنه
ميكن إجراؤه في عيادة الطبيب العام،
وهو ما يخفف عناء انتظار املواعيد

في املختبرات واملتابعة التي جتري
بعد إجراء الفحوص.
ولم تذكر اخلبيرة البريطانية ثمن
الفحص اجلديد وال موعد طرحه في
األس��واق ،لكنها أحملت إلى أنه ميكن
أن يكون متوفرا في ال��دول النامية،
مما يعني أنه قد يتوفر بسعر معقول.

قبل  40عام ًا

1985/8/6

جبهة احلرب والسالم تعلن
في شتورا اليوم

ب��ح��ل��ول م� �س ��اء أم� ��س ك ��ان ��ت كل
الترتيبات االساسية والتنظيمية قد
اكتملت ل�لاع�لان ال �ي��وم ع��ن تأسيس
«ج �ب �ه��ة االحت� ��اد ال��وط �ن��ي» ف��ي بلدة
ش� ��ورا ف��ي ال��ب��ق��اع ،وت��ق��دمي بيانها
ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي س �ي �ت �ض �م��ن خطة
متكاملة لـ«تصحيح مسيرة احلل» في
لبنان .وكانت االتصاالت واملشاورات
انتقلت إل��ى العاصمة ال�س��وري��ة أول
م ��ن أم� ��س ح �ي��ث ع��ق��دت اجتماعات
لبنانية  -سورية للتباحث في البيان
التأسيسي ..الخ.

قبل  25عام ًا
1997/8/6

مقتل  5جنود من الطوارئ
بتحطم طائرة في اجلنوب

ل �ق��ي  5ض �ب��اط وج��ن��ود م��ن قوات
ال��ط��وارئ ال��دول �ي��ة ف��ي ج �ن��وب لبنان
مصرعهم لدى حتطم طائرة مروحية في
خراج بلدة حداثا  -قضاء بنت جبيل.
و ُت�ش�ي��ر التفاصيل إل��ى ان املروحية
أقلعت عند التاسعة من ليل أمس من
مركز الكتيبة الفنلندية في بلدة قالوي
للقيام بتدريبات ليلية روتينية جتري
مساء كل أربعاء ،ولدى حتليقها فوق
م��رك��ز ال��ط��وارئ ف��ي ح��داث��ا تع ّرضت
لعطل فني أدى إلى سقوطها ..إلخ.

قبل  15عام ًا
2007/8/6

غيتس :سنعيد النظر
باستراتيجيتنا في العراق

ق��ال وزي��ر الدفاع االميركي روبرت
غ�ي�ت��س ف��ي م �ق��اب �ل��ة م��ع م�ح�ط��ة «ان.
بي.سي :األميركية التلفزيونية أمس أن
بالده ستعيد النظر في استراتيجيتها
في ال�ع��راق في منتصف أيلول املقبل
إذا ل ��م ي� �ص ��وت ال� �ب ��رمل ��ان العراقي
على مشاريع ق��وان�ين هدفها حتقيق
املصاحلة الوطنية .وأضاف أن جهود
املصاحلة الوطنية في العراق «مخيبة
لآلمال» محذر ًا املسؤولني في هذا البلد
من أن كل يوم اضافي  ..إلخ.

