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افتراق رئاسي بني بكركي وباسيل :هذه الئحة املواصفات

لبنان فوق بركان مخاوف ووفد عراقي جلدولة سداد الـ 550مليون دوالر ثمن الفيول
«اللواء» تغيب يف عيد انتقال ال�سيدة العذراء
يصادف اليوم عيد انتقال السيدة العذراء ،وللمناسبة يتوقف
العمل في «اللواء» لتحتجب غد ًا ،وتعود الى قرائها صباح االربعاء
كاملعتاد .وميكن متابعة التطورات على موقع «اللواء» اإللكتروني
.aliwaa.com.lb

دوالر بريوت  31850ل.ل

الدوالر ..على و�ضعية الـ� 32ألف ًا!

يحاول دوالر السوق السوداء تثبيت وضعيته املرتفعة على مشارف الـ32
ألف ًا..فقد مت ت��داول��ه مساء ام��س في السوق ال�س��وداء بسعر ت��راوح ما بني
 31750و 31850ليرة لبنانية لكل دوالر اميركي..

قبل  16عام ًا بالتمام والكمال،
أعلن وقف العمليات احلربية بني
اس��رائ��ي��ل ال��ت��ي ب���دأت ح��رب متوز
وحزب الله ،بعد مواجهة دامت 33
يوم ًا .املهم في االمر ان اجلنوبيني
لم يتوانوا حلظة في العودة الى
قراهم التي دمر بعضها ،ومنازلهم
املهشمة او البائدة بقوة الغارات
من اجل��و والبر والبحر ،ليستمر
ال��ه��دوء على ط��رف��ي احل����دود ،من
دون االعالن عن وقف نار كامل ،ما
خال دخ��ول االستقرار حتت والية
القرار .1701
وع��ش��ي��ة ع��ي��د ان��ت��ق��ال السيدة
ال��ع��ذراء ،بقي الترقب اجلنوبي
س����ي����د امل�������وق�������ف ،ف������ي ض����وء
استحقاقني يتعلقان باالستقرار

ال رجال دولة…
وال �إ�سرتاتيجية ا�ستباقية!

ال ش��يء يوحي في حركة أه��ل احلكم أن البلد
ُينازع في أصعب محناته ،وأن الشعب يتخبط في
دوامة أزماته ،وأن حاالت البؤس والفقر واجلوع
ب��ت��زاي��د م��ض��ط��رد م��ع إس��ت��م��رار اإلن��ه��ي��ارات في
مختلف القطاعات احليوية للحياة اليومية.
وع����وض إع��ل�ان ح��ال��ة اإلس��ت��ن��ف��ار ال���ع���ام في
مختلف مواقع القرار ،من املجلس النيابي إلى
مجلس ال��وزراء ،إلى كل إدارات املرافق احليوية
ف��ي ال��دول��ة ،ن��رى األم���ور تسير عكس املطلوب
في حاالت الطوارئ :نواب األمة في غيبوبة عن
مشاكل الناس ،والتشريعات الواجب إقرارها،
وفي طليعتها قانون الكابيتول كونترول ،تدور في
جلسات املماحكات واملناورات الفارغة .احلكومة
اجلديدة مازالت في عالم الغيب ،رغم مضي ثالثة
أشهر على إنتهاء اإلنتخابات وإستقالة احلكومة
احل��ال��ي��ة .حكومة تصريف األع��م��ال محصورة
ف��ي أض��ي��ق ص�لاح��ي��ات دس��ت��وري��ة ،وف��ش��ل��ت في
إجن��از أبسط اخلطوات اإلصالحية ،ولم تتمكن
م��ن التوصل إل��ى اإلت��ف��اق امل��وع��ود م��ع صندوق
النقد الدولي .أما عن العتمة ومشاكل الكهرباء
املتراكمة فح ِّدث وال حرج ،خاصة بعد أن أصبح
مصير الكهرباء مرتبط ًا بكميات الفيول العراقي،
والتي ال تؤمن التيار الكهربائي أكثر من ساعتني
ف��ي ال��ي��وم ،ه��ذا إذا وص��ل��ت ال��ب��واخ��ر قبل نفاد
خزانات محطتي دير عمار والزهراني.
أح���داث العالم كله ،م��ن احل��رب ال��روس��ي��ة في
أوكرانيا إلى أزمة الصني وأميركا حول تايوان،
إل���ى ت��ش��دي��د ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ك��وري��ا الشمالية
وإي���ران ،إل��ى تعثر مفاوضات فيينا ح��ول امللف
ال���ن���ووي اإلي����ران����ي ،إل����ى اإلغ���ت���ي���ال األميركي
لزعيم القاعدة أمي��ن الظواهري ،إل��ى العمليات
اإلسرائيلية التي إستهدفت ق��ادة ف��ي «اجلهاد
اإلسالمي» ،وما تبعها من عدوان غادر على غزة..،
كل هذه األح��داث والتطورات ت��دور حول نظرية
«العمليات اإلستباقية» ،التي ي ّدعي منفذوها أنهم
في سباق مع أعدائهم أو خصومهم السياسيني،
قبل أن يتمكنوا م��ن ف��رض أم��ر واق���ع ج��دي��د في
املعادالت اإلقليمية والدولية.
أم��ا ف��ي لبنان فاملعايير اإلستراتيجية ،إذا
وج��دت ،مختلفة ج��د ًا ،بل معاكسة ملا يجري في
ال��ع��ال��م م��ن س��ي��اس��ات وم��واج��ه��ات ع��ل��ى قاعدة
إس��ت��ب��اق احل����دث أو اإلن��ف��ج��ار .ال أح���د يكترث
للرياح التي تسبق العاصفة ،وال رؤية في تطويق
األزم���ات قبل إستفحالها ،وال برنامج إلخراج
البالد والعباد من احملن والكوارث التي يتسبب
بها س��وء اإلدارة السياسية ،وس��رط��ان الفساد
املستشري في عقول املنظومة السياسية.
وإذا أخذنا مث ً
ال ،سلسلة األزمات األخيرة التي

أوصلتنا إلى جهنم ،يتبني بوضوح أن إستخفاف
أهل احلكم بتداعيات حركة  ١٧تشرين ،وإبقاء
ال��ب��ل��د أش��ه��ر ًا ب�لا ح��ك��وم��ة ف��اع��ل��ة ،إث���ر إستقالة
حكومة احلريري ،ثم اإلتيان بحكومة من ّ
املنظرين
فجرت األزمة
والهواة برئاسة حسان دياب ،التي ّ
امل��ال��ي��ة ب��ع��دم تسديد مستحقات اليوروبوند،
ث��م اإلك��ت��ف��اء ف��ق��ط ب��إح��ص��اء ع���دد ال��ض��ح��اي��ا من
الشهداء واجلرحى في إنفجار املرفأ ،دون تقدمي
أبسط املساعدات للعائالت واألح��ي��اء املنكوبة،
وإس��ت��م��رار العجز م��ع حكومة ميقاتي ال��ت��ي لم
تستطع حتسني وضع الكهرباء رغم كل الوعود
العرقوبية ،واخلالف بني أطرافها على الصفقات
والسمسرات ،والتي لم تصل مع صندوق النقد
ال��دول��ي إل��ى اخل��امت��ة السعيدة قبل اإلستقالة
وفقدان الصالحيات الدستورية الالزمة ،فض ً
ال
عن مت ُّنع البنك الدولي عن متويل الغاز املصري
وكهرباء األردن ،ألن احلكومة امليقاتية فشلت في
تعيني الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ،وجتاهلت
مطالب رفع التعرفة ومعاجلة الهدر على الشبكات،
وحتسني اجلبايات ،خاصة في املناطق التي ال
تدفع فواتير الكهرباء.
ومما يزيد الطني ب ّلة ،أن ذهنية الفشل والعجز
مستمرة ف��ي الهيمنة على ع��ق��ول أه��ل احلكم،
وك��ل املنظومة السياسية ،عشية اإلستحقاق
ال��رئ��اس��ي ،وإستفحال أزم���ات الكهرباء واملياه
والرغيف واحمل��روق��ات ،دون العمل على جت ُّنب
الفراغ في الرئاسة األولى ،والتباطؤ في تشكيل
حكومة فاعلة وقادرة على التعامل مع التحديات
املتفاقمة.
إن ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات وت��ل��ك األزم������ات حتتاج
إل����ى رؤي�����ة وب���رن���ام���ج ي��س��ت��ن��دان ع��ل��ى نظرية
«اإلستراتيجية اإلستباقية» ،من قبل رجال دولة
نفتقد وج��وده��م ال��ي��وم ،ألن احل��ل��ول املناسبة
ملشاكلنا امل��ع� َّق��دة تتط َّلب وج���ود أص��ح��اب قرار
حاسم وجريء في السلطة ،ال سياسيني إمتهنوا
لعبة البيع والشراء وفق مصاحلهم الشخصية
والفئوية واحلزبية ،ويتركون املشاكل تتفاقم قبل
أن يبادروا إلى تطويقها في بداياتها ،طاملا هم
عاجزون عن إستباق وقوعها بتدابير احتياطية
مناسبة.
إعتماد اإلستراتيجية اإلستباقية هو البداية
ل��وض��ع ق��ط��ار اإلص��ل��اح واإلن���ق���اذ ع��ل��ى السكة
الصحيحة ،أما احللول فتأتي في سياق متصل
عبر قرارات حاسمة حلكومة قادرة ،تستعيد بها
ثقة الدول املانحة واملؤسسات املالية من جديد.
فهل حتمل اإلستحقاقات الداهمة رجال دولة
إلى مواقع القرار املتعثر منذ فترة؟

صالح سالم

ودميومته في اجلنوب بانتظار
ع��ودة الوسيط االميركي اموس
ه��وك��ش��ت�ين ل��ت��ح��دي��د اخليارات
املقبلة بعد احل��ص��ول على الرد
االسرائيلي على الطرح اللبناني،
وس�����ط ن���ف���ي ش���ب���ه رس����م����ي من
املعنيني بالتفاوض ع��ن أجواء
سلبية يشيعها ب��ع��ض اإلعالم
اللبناني واالسرائيلي ،كما نفاها
هوكشتني عبر اتصاالت مع أكثر
من مسؤول لبناني في الساعات
املاضية.
وتوقعت م��ص��ادر على اطالع
ع����ودت����ه ف����ي م���وع���د ب��ي�ن مطلع
االسبوع املقبل ( 22آب) ونهايته
( 29م������ن ال���ش���ه���ر
نفسه).
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كل اثنين

ظل ٌم بال�سو ّية
ٌ
عدل يف الرع ّية

د .نعمة جعجع

�ص 8

بسام الشيخ حسني تطالب باإلفراج الفوري عنه
عائلة املودع املوقوف ّ

إصابة  7في هجوم مسلح على حافلة مستوطنني في القدس

أس��ف��ر ه��ج��وم م��س��ل��ح استهدف
حافلة وس��ط القدس فجر ام��س عن
ثمانية جرحى ،بينهم اثنان في حالة
خطرة ،بحسب الشرطة اإلسرائيل ّية
ومسعفني ،في حني مت توقيف مشتبه
به .وأوضحت السلطات اإلسرائيلية
وش��ه��ود ع��ي��ان أن مسلحا أصاب
ثمانية أشخاص على منت حافلة تقل
مصلني يهود في القدس امس.
وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنه مت
إبالغها بإطالق نار على حافلة قرب
قبر داود ...وقامت عناصر الشرطة
بتطويق املكان واستطاعت توقيف
مشتبه به .في حني أش��ار مسعفون
إل��ى وج���ود ثمانية ج��رح��ى ،اثنان
منهم في حال حرجة.
وق��ال صحافي ف��ي وك��ال��ة األنباء
الفرنسية إنه شاهد انتشارا كثيفا
ل��ل��ش��رط��ة أم����ام امل��وق��ع ب��ال��ق��رب من
حائط املبكى في البلدة القدمية في
القدس.
من جهتها أفادت منظمة اإلسعاف
ال��ط��ب��ي ف��ي إس��رائ��ي��ل «جن��م��ة داود
احلمراء» ،بأنها تدخلت بعد تلقيها
ت��ق��اري��ر ع��ن إط�ل�اق نار
على حافلة في القدس.
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عناصر من الشرطة اإلسرائيلية يعاينون احلافلة في أعقاب حادثة القدس

دم�شق تك�شف عن ا�ست�شهاد  3ع�سكريني
غارات �إ�سرائيلية على ميناء طرطو�س من اجل ّية

ق��ال��ت وك��ال��ة االن��ب��اء ال��س��وري��ة (س��ان��ا) ليل ام���س ،ان
ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة تصدت «أله���داف معادية» ف��ي سماء
محافظة طرطوس الساحلية.
وأف����ادت ب���أن ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة اع��ت��رض��ت «أهدافا
معادية» في سماء طرطوس وف��ي أج��واء سلسلة جبال
القلمون بالقرب من احلدود اللبنانية.
كما قالت قناة اإلخبارية السورية إن «هجوما إسرائيليا
استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس».

من جهته ،أوضح املرصد السوري حلقوق اإلنسان أن
«ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للقوات
ال��س��وري��ة وت��ت��واج��د فيها ميليشيات إي��ران��ي��ة ف��ي ريف
طرطوس اجلنوبي».
وأض��اف« :سقطت عدة صواريخ في محيط قرية أبو
عفصة ،وفي قاعدة دفاع جوي ورادار في املنطقة ،حيث
دوت ع��دة انفجارات عنيفة في امل��واق��ع ،في حني هرعت
سيارات اإلسعاف إل��ى املنطقة إلنقاذ اجلرحى وإخالء

القتلى ،دون معرفة عدد اخلسائر البشرية حتى اآلن».
ول��م تعرف بعد حصيلة القتلى واجل��رح��ى من جراء
الهجوم.
وقال املرصد إن «هذا االستهداف اإلسرائيلي هو 19
على األراضي السورية منذ مطلع العام اجلديد .»2022
وافيد ان الطائرات االسرائيلية اطلقت صواريخها
ب��اجت��اه س��وري��ا م��ن ف���وق س��واح��ل اجلية.
واكدت اخلبر وسائل االعالم االسرائيلية.
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 41قتي ًال يف حريق كبري بكني�سة غرب القاهرة ب�سبب «خلل كهربائي»
قتل  41شخصا في حريق كبير اندلع امس بكنيسة أبي سيفني غرب
العاصمة املصرية أثناء القداس الصباحي نتيجة «خلل كهربائي»،
وفق بيانات السلطات الرسمية.
وأف�����اد ب��ي��ان وزارة ال��ص��ح��ة ب���ـ«وف���اة  41م��واط��ن��ا ف���ي حريق
كنيسة أبوسيفني بإمبابة و 12مصابا يتلقون اخل��دم��ة الطبية
باملستشفيات».
وتابع بيان الوزارة أن الوفيات نتجت عن «الدخان الكثيف الناجت
عن احلريق والتدافع بسبب محاوالت هروب الضحايا».
وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على
موقع «فيسبوك» أن احلريق اندلع الساعة التاسعة صباحا بتوقيت
القاهرة.
وأش���ارت ال��ى أن بني املصابني ضابطني وثالثة أف��راد من قوات
احلماية املدنية.
وأوضحت ال��وزارة في بيانها أن «فحص أجهزة األدل��ة اجلنائية
أسفر عن أن احلريق نشب في (جهاز) تكييف بالدور الثاني مببنى
الكنيسة الذي يضم عددا من قاعات ال��دروس نتيجة خلل كهربائي،
وأ ّدى ذلك الى إنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي
في حاالت اإلصابات والوفيات».
وأعلن النائب العام املصري حمادة الصاوي «تشكيل فريق حتقيق
كبير في واقعة حريق كنيسة املنيرة بإمبابة انتقل على الفور ملعاينتها
وبدء إجراءات التحقيق» ،بحسب بيان للنيابة العامة.
وكتب الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي على
صفحته الرسمية على «ف��ي��س��ب��وك»« ،أت��اب��ع ع��ن كثب
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صورة تظهر واجهة مبنى كنيسة أبي سيفني بإمبابة غرب القاهرة

�سيا�سة حملية

االثنني  15آب 2022م
املوافق  17محرم 1444هـ

تقرير
إخباري

مطالعات عر�ض
قوة من الدميان

AL-LIWAA Lundi 15/8/2022

الرئا�سة  -م�سيحي ًا حتتاج �إىل مراجعة �شاملة لتاريخ ا إلخفاقات!

َّ
لعل القاسم املشترك ب�ين مختلف املطالعات ،م��ن داخ��ل السياق أو
خارجه ،التي يدلي بها أفرقاء مسيحيون ،بارزون ،داخل البيئة املسيحية
أو امل �ك � ّون املسيحي (وعليك أن تستعد ل �ق��راءة أو سماع مصطلحات
ومفاهيم بالغة التشرذم واخلروج على املألوف) حول انتخابات الرئاسة،
يتعلق «باالتفاق الضمني» أن انتخابات الرئاسة لن جتري في موعدها
الدستوري ،قبل شهرين من نهاية والية عهد الرئيس ،وبالتالي ،فالفراغ
يبدأ مرجح ًا ،وينتهي مؤكد ًا على لسان الساسة والنواب ،ال سيما املوارنة
منهم..
فبعد مطالعة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حول إعطاء
األولوية لتعطيل جلسات املجلس النيابي ،كإجراء احترازي ،ومن باب أن
احملظورات تبيح املمنوعات ،للحؤول دون وصول رئيس للجمهورية من
قوى  8آذار ،وحتديد ًا حتالف حزب الله  -التيار الوطني احل��ر ..جاءت
مطالعة ،ظاهرها «سياق منطقي» وباطنها تعقيدات على تعقيدات ،على
لسان رئيس التيار الوطني احل��ر ،نائب البترون جبران باسيل ،ومن
املقر الصيفي للبطريركية امل��ارون�ي��ة ،وفيها ع��ودة ال��ى منطق
ال��دمي��ان،
ّ
الشروط والشروط املضادة ،ومعزوفة الرئيس املمثل ،بدل الرئيس القوي
في بيئته ،معتبر ًا ان الرئيس احلالي للجمهورية العماد ميشال عون هو
مثال يحتذى على هذا الصعيد ..معلن ًا رفضه املسبق ألي محاولة لفرض
رئيس جديد للجمهورية من خارج بيئته ،سواء أكانت داخلية أو خارجية
حسب لغته..
الفرض الداخلي هو اشارة الى تفاهم ممثلي الطوائف االسالمية مع
بعض القوى املارونية ومسيحيي االطراف لالتفاق على رئيس للجمهورية
واملقصود هنا الرئيس نبيه ب��ري وكتلته والنائب السابق وليد جنبالط
وكتلة اللقاء الدميقراطي ،نادي رؤساء احلكومات السابقني ،وكان تيار
«املستقبل» هو املمثل األق��وى للسنَّة .فرئيس من هذا االتفاق سيرفضه
باسيل ،مع االشارة الى ان طرح اسمه كمرشح ،حتى ولو تبناه حزب الله،
وهذا مستبعد بقوة ،غير مقبول ،او حتى ممكن ومعقول ..وفي ذلك ،اشارة
واضحة الى رفض االتفاق على اسم النائب السابق سليمان فرجنية وفقا
لالتفاق غير املعلن قبل  6سنوات ،وال��ذي استبدل ع��ون بفرجنية الذي

طرحه الرئيس السابق للحكومة سعد احلريري.
أ َّما اجلهات اخلارجية ،فهي تبدأ من الواليات املتحدة األميركية ،وال
تنتهي بفرنسا م��رور ًا بالدول االقليمية والعربية ذات التأثير من اململكة
العربية السعودية ومصر واي� ��ران ..وه��ذه ال ��دول وال �ع��واص��م ،م��ا عدا
مجرد طرح اسمه..
طهران -ترفض رفض ًا قاطع ًا اسم باسيل ،او حتى ّ
رمى باسيل الكرة في ملعب البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ،بعدما وقف على خاطره في قضية املطران موسى احلاج
الذي اوقفه االمن العام قبل فترة وجيزة على اخللفية املعروفة بنقل اموال
من عمالء متواجدين في اسرائيل الى لبنان ،ودع��اه مواربة او مباشرة
الى التقاط كأس الرئاسة االولى ،ودعوة االفرقاء املسيحيني الى بكركي
بعد عودته من الدميان او الى الدميان لتبنى رؤيته القاضية بوضع الئحة
مواصفات ،تزيد املوقف املعقد تعقيد ًا ،وذل��ك بعدما رفضت «القوات
اللبنانية» أي لقاء تنسيقي ثنائي ،مع باسيل في هذا املجال ،على ح ّد
املعلومات التي كشفت ان باسيل اقترح والفريق «القواتي» جتاهل او
رفض..
بدا باسيل ،الذي ربط بني االستحقاق الرئاسي ،الذي لن يحدث تغيير ًا،
واحلملة على الرئيس املكلف جنيب ميقاتي ،من زاوية اتهامه برفض تأليف
احلكومة ،في محاولة منه (أي من باسيل) إحراجه إلخراجه من اللعبة،
وإلاَّ فإن حكومة تصريف االعمال ،لن يكون بإمكانها ان تتولى صالحيات
رئيس اجلمهورية ،اذا حدث الشغور ،وهو مرجح ان يحدث بقوة..
ثمة من ينظر الى املشهد الرئاسي بطريقة «سوريالية» ،وميضي بطرح
االسئلة عن اهداف باسيل ،الذي يراهن في حركته الداخلية على «حتالفه
العضوي» مع ح��زب الله ،الواضح ان��ه ميتلك عناصر كثيرة من أوراق
القوة ،في الداخل واخلارج.
وخ��ارج األح�ل�ام واألوه ��ام والنيات املبيتة وامل�ف��وض��ة ،متضي االيام
واالسابيع متسارعة نحو ما ميكن وصفه «باالرتطام الرئاسي الكبير»،
الفراغ في الرئاسة األول��ى ،والفراغ في الرئاسة الثالثة ،وانقطاع بني
املعنيني على طريقة «أقزام وجبابرة».
لم تكن املواقف التي تطلق من بكركي ،وبعد لقاء البطريرك شخصي ًا،

وآخرها ما اطلقه باسيل تريح الوسط السياسي ،ولتنهال االسئلة :ماذا
يريد هذا الطامح للعب دور في ساحة تقرير مصير املسيحيني ،وارتباط ًا
مصير اللبنانيني ،في غمرة انفكاك داخلي ،وانهيارات مالية ونقدية غير
مسبوقة ،وضعضعة لم تسجل في تاريخ عالقات لبنان العربية والدولية،
ولو ملرة واح��دة ،سوى في هذه املرحلة البالغة التعقيد املستعصية على
املعاجلة ،حتى ولو دخل صندوق النقد الدولي طرف ًا على هذا الصعيد..
في «ال�ب��ازار الرئاسي» ولعبة التجاذب ح��ول رأس ال��دول��ة ،إذا بقيت
دول��ة ليبقى لها رأس ،ثمة دع��وة صريحة وجريئة «للفصائل املسيحية»
النيابية واحلزبية ،إلج��راء مراجعة واض�ح��ة ،وشجاعة ،مِلَ��ا صنعت يد
ه��ؤالء ،من اجلنوح الى انتخاب رئيس ميليشيا لرئاسة الدولة ()1982
الى جتربة رفض االتفاق على مخايل ضاهر لرئاسة اجلمهورية ()1988
ال��ى احل��روب املعلنة وص��و ًال ال��ى  13آب  ،1990عندما ُأخ��رج ميشال
ع��ون كرئيس للحكومة العسكرية من قصر بعبدا.بني عقد الثمانينات
والتسعينات وصوال الى عهود الرؤساء  -اجلنراالت قالت الوقائع كلمتها،
وتشكل تاريخ ًا انهياري ًا لهذا البلد .كان من لعنة حظ الرئيس احلالي،
أن يحدث االنهيار في أي��ام��ه ..ولكن يتعني على األوس��اط املسيحية من
بكركي الى معراب وصو ًال الى «ميرنا شالوحي» فقصر بعبدا ان جتري
مراجعة قوية لتجربة الرئيس القوي الذي يتعني ان يكون «ابن بيئته وممث ً
ال
لوجدانها وأن ميثل جميع اللبنانيني وغير مسموح أن يسقط» (والكالم
تكرار ًا لباسيل).
ومن شرائط املراجعة أن تعلن النتائج صراحة ،ليتبينّ اخليط االبيض
م��ن االس ��ود ،ف��ي لعبة ،يفترض ان يكون فيها مسيح ُّيو لبنان ،العبني
حقيقيني فيها ،ولكن بحسابات «الوجدان اللبناني» وليس «وجدان البيئة
املسيحية».
مع دن��و االستحقاق الرئاسي من م��وع��ده ،ستتطاير شظايا املواقف
املتسمة بالرعونة ،وقلة الوعي ..ولكن على اللبنانيني انتظار أشهر ليست
بالسهلة ،على املستويات كلها ،بانتظار اخبار فيينا األخيرة ،وكلمة السر
بدءا من االسبوع االخير
األميركية في ما خص مهمة آموس دوكشتاينً ،
من هذا الشهر الثقيل!
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همس
ت�ط��رق ل�ق��اء كليمنصو بني
زع �ي��م امل �خ �ت��ارة ووف� ��د حزب
ال �ل��ه إل ��ى م��واص �ف��ات رئيس
اجل� �م� �ه ��وري ��ة امل� �ق� �ب���ل ،ومت
اس�ت�ع��راض ع��دد م��ن األسماء
و ُتركت إمكانية التوافق حول
أحدها إلى «الوقت املناسب»!

غمز
ط��رح��ت أوس�� ��اط بيروتية
عالمات إستفهام حول مبررات
غ �ي��اب ن� ��واب ب��ي��روت الس ّنة
ع��ن إج�ت�م��اع إحت ��اد العائالت
ال� �ب� �ي ��روت� �ي ��ة وأس�� �ب� ��اب ع ��دم
إه�ت�م��ام�ه��م ب��ال��واق��ع املتردي
لبلدية بيروت عشية بدء حمالت
اإلنتخابات البلدية املقبلة!

لغز
ت��س��اءل م��س��ؤول سابق في
م��ؤس��س��ة ن��ق��دي��ة ك��ب��ي��رة عن
مصادر األموال التي ستدفعها
اخلزينة ملوظفي القطاع العام
بعد ال���زي���ادات األخ��ي��رة على
ال��روات��ب وب��دل النقليات ،في
ظ���ل ت��أخ��ر اجل��ب��اي��ات وعدم
حسم قرار الدوالر اجلمركي!

حدد موا�صفات رئي�س اجلمهورية املقبل
ت�صور عودة ُي ِّ
الراعي :ن�سمع ب�أ�سماء مر�شحني للرئا�سة وال نرى �أي ُّ

اك�����د ال���ب���ط���ري���رك امل����ارون����ي
ال����ك����اردي����ن����ال ب����ش����ارة بطرس
ال���راع���ي «إن ال���واق���ع اخلطير
ف��ي ال��ب�لاد ي��س��ت��وج��ب انتخاب
رئيس للجمهورية ضمن املهلة
الدستورية ،يكون ذا خبرة في
الشأن العام ومواقف سيادية؟»
وق������ال ف����ي ع���ظ���ة االح������د في
الصرح البطريركي الصيفي في
ال���دمي���ان«:إن إع��ت��م��اد احل��ي��اد ال
ينقذ فقط لبنان م��ن ال��ت��ورط في
ص��راع��ات اآلخ��ري��ن وحروبهم،
ب��ل يخفض أيضا ع��دد القضايا
اخلالفية بني اللبنانيني ،السيما
على صعيد اخليارات الدستورية
امل��خ��ت��ل��ف��ة .ل��ي��س احل��ي��اد موقفا
ظ��رف��ي��ا وم�����ادة س���ج���ال ،ب���ل هو
مصدر ح��وار مسؤول وبناء بني
القوى اللبنانية ،ألن على احلياد
يتعلق مصير الوجود اللبناني
اآلم������ن واحل������ر والدميقراطي
وال��ث��اب��ت م��ن زم��ن إم���ارة اجلبل
وصوال إلى دولة لبنان الكبير».
وق������ال« :ف����ي ه����ذا السياق،
طبيعي أن يطلع الشعب اللبناني
على رؤية كل مرشح جدي لرئاسة
اجلمهورية .صحيح أن الرئيس
ف��ي لبنان ليس حاكما منفردا،
إذ ي��ت��رأس اجل��م��ه��وري��ة بترفع
وح��ي��ادي��ة م��ع مجلسي النواب
وال�������وزراء وس���ائ���ر املؤسسات
الدستورية واإلداري����ة .لكن هذا
ال يعفي امل��رش��ح ل��ه��ذا املنصب
م���ن إب������داء ت���ص���وره للمشاكل
واألزم�������ات واحل����ل����ول ،وإع��ل�ان
مواقفه الواضحة م��ن القضايا
املصيرية ،من مثل:السبيل الذي

يسلكه إلج��راء مصاحلة وطنية
ع��ل��ى أس���س وط��ن��ي��ة؟ أولوياته
الوطنية واإلصالحية للنهوض
اإلقتصادي واملالي؟ املسار الذي
يتبعه لضمان الكيان اللبناني
وم��ن��ع ب��ع��ث��رت��ه؟ ك��ي��ف��ي��ة العمل
لتطبيق ال�لام��رك��زي��ة املوسعة؟
موقفه من عقد مؤمتر دولي خاص
بلبنان وحتديد نقاطه ،ومن بينها
ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة ذات الصلة
بلبنان؟ كيفية إع��ادة دور لبنان
ف��ي محيطه ال��ع��رب��ي واإلقليمي
والعالم؟ اخلطة لديه حلل قضية
الالجئني الفلسطينيني ،وإعادة

النازحني السوريني إلى بالدهم؟
اقتراحه لتنظيم عودة اللبنانيني
الذين اضطروا إلى اللجوء إلى
إسرائيل سنة 2000؟ في ضوء
ك��ل ذل��ك ن��ق��ول :ال يجوز ف��ي هذه
امل��رح��ل��ة امل��ص��ي��ري��ة ،أن نسمع
بأسماء مرشحني من هنا وهناك
وال ن��رى أي تصور ألي مرشح.
كفانا مفاجآت».
ورأى «إن ال���واق���ع اخلطير
ف��ي ال��ب�لاد ي��س��ت��وج��ب انتخاب
رئيس للجمهورية ضمن املهلة
الدستورية ،يكون ذا خبرة في
الشأن العام ومواقف سيادية .إن

اإلس���راع في إج��راء اإلصالحات
املالية واالقتصادية الضرورية
ت��ن��ق��ذ ل���ب���ن���ان وت���ع���ي���د النظام
امل��ص��رف��ي اللبناني إل���ى دورته
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ،ه���ذا ال��ن��ظ��ام الذي
شكل أح��د مقومات االزده���ار في
لبنان .إن اعتبار عملية شارع
احلمراء في هذه األي��ام األخيرة
أمر حصل وعبر ،سيفاقم الوضع
ال���ع���ام ف���ي ال���ب�ل�اد وي���ه���دد أمن
العمل املصرفي ،وق��د يشجع ،ال
سمح الله ،مواطنني آخرين على
حت��ص��ي��ل ح��ق��وق��ه��م مب���ن���أى عن
القانون».

با�سيل يجدد مطلب انتخاب الرئي�س من ال�شعب ويحمل على ميقاتي
اعتبر رئيس «التيار الوطني احلر» جبران
باسيل« ،ان املشكلة ه��ي ان رئيس احلكومة
مقرر عدم تأليف حكومة وحتت حجج كالوقت
ال يسمح او الظرف ال يسمح لالجناز وكذلك
حتمل املسؤولية في هذا الوقت الدقيق».
زار باسيل ام��س االول ال��دمي��ان والتقى
البطريرك امل��ارون��ي ب��ش��ارة ب��ط��رس الراعي،
وع������رض م���ع���ه ع���ل���ى م�����دى س���اع���ت�ي�ن مجمل
التطورات على الساحة احمللية ،وتخلل اللقاء
مأدبة غداء ثم خلوة.
وبعد اللقاء وضع النائب باسيل مواصفات
امل��رش��ح ل��رئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة ،ول��ف��ت ال��ى ان
البلد بحاجة حلكومة لثالثة اسباب وهذا امر
طبيعي اوال وثانيا ألننا في أزم��ة غير عادية
وث��ال��ث��ا ض��م��ان��ة احل���د االدن����ى ك��ي ال يحصل
الفراغ واملشكلة ان رئيس احلكومة مقرر عدم
تأليف حكومة وحتت حجج كالوقت ال يسمح
او ال��ظ��رف ال يسمح ل�لاجن��از وك��ذل��ك حتمل
املسؤولية في ه��ذا الوقت الدقيق ،واحلقيقة
أن هناك أن��اس��ا ت��راه��ن على ال��ف��راغ وميكنها
ان متسك احلكومة والبلد وي��دي��ره من خالل

احلكومة ،وهذا امر غير مقبول وغير دستوري
وغير قائم ألنه بذلك يأخذ البلد حملظور كبير
ج���دا ،وه���ذا ال��ره��ان ل�لأس��ف ل��ه داع��م�ين ليس
فقط من رئيس احلكومة بل الذين دعموه في
تسميته مع ادراك��ه��م بانه لن يؤلف حكومة.
واملشكلة الثانية انه ال يوجد ارادة لالصالح
واعتبار ان هذا الوقت مستقطع لنهاية العهد
وال يجب القيام بأي عمل».
وع���ن م���وض���وع رئ���اس���ة اجل��م��ه��وري��ة قال
باسيل«:اوال نحن ضد الفراغ ون��رى ان البلد
ال مي��ك��ن ان يتحمله ون��ح��ن ض���ده وسنعمل
ضد حصوله ،ولألسف االنتخابات الرئاسية
ل��ن تأتي بالتغيير املطلوب كما االنتخابات
النيابية ل��م ت��أت بالتغيير الكبير املطلوب
ول��ك��ن ي��ج��ب ان حت��ص��ل ،فهذا االستحقاق
واجب حتى لو انه لن يأتي بالتغيير في حياة
املواطنني ،يجب ان يتم وفي موعده» .وشدد
على ان «رئيس اجلمهورية يجب ان يكون ابن
بيئته وابن وجدانها وممثال لها مع التأكيد انه
رئيس لكل اللبنانيني ،لذا يجب ان يحظى على
قبول اكثرية اللبنانيني ولكن من غير املقبول

ان يكون ابن بيئات ثانية ومنزل او مسقط على
بيئته».
أض����اف« :ال��رئ��ي��س ال ي��ج��ب ان ي��ك��ون فوق
اح��د او حتت اح��د وال على جنب االح��زاب وال
فوقها او حتتها يجب ان يكون من قلب الناس
واخ��ت��ي��اره م��ن قلب ال��ن��اس ل��ذل��ك نحن دعينا
ونكرر ،الرئيس يجب ان يكون منتخبا مباشرة
من الشعب وه��ذا يعطيه القوة الشعبية التي
متكنه من الوجود في موقع ميكنه ان ميارس
ال��ص�لاح��ي��ات ال��ت��ي ميلكها وع��ن��دم��ا يحصل
االنتخاب مباشرة من الشعب ال يعود هناك
داع للنصاب ف��ي املجلس او النصف زائدا
واحدا ،وطاملا النصاب والنصف زائدا واحدا
قائمان خطر الفراغ قائم»   .وعن عدم السير
بفرجنية رئيسا رد قائال« :ان��ا أرى ان بكركي
موقع معنوي يضع أسسا كبيرة والناس تعمل
بعدها وبغير ذلك نكون «عم نصغرها لبكركي»
عندما ندخل في هذا املوضوع».
وحول من قصد بأنه يدعم الرئيس ميقاتي
حزب الله ام الرئيس بري قال«:اقصد حتديدا
الثنائي الشيعي».

�سيا�سيو لبنان �أبرقوا ُمع ّزين بحريق كني�سة �أبو �سيفني يف م�صر

في حادثة مؤملة جديدة مبصر،
ُأصيب العشرات يوم أمس (األحد)،
ج���� ّراء ان����دالع ال��ن��ي��ران ف��ي كنيسة
مب���ح���اف���ظ���ة اجل����ي����زة ف����ي منطقة
القاهرة الكبرى ،فيما أكدت الكنيسة
املصرية أن عدد الضحايا في حادث
احلريق بلغ  41قتيال و 14مصابا.
> وفي إطار املواساة ،والشعور
ب���املُ���ص���اب اجل���ل���ل ،ات���ص���ل رئيس
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال عون
ه��ات��ف��ي � ًا ،ب��ال��رئ��ي��س امل���ص���ري عبد
الفتاح السيسي وق��دم له التعازي
بضحايا احل��ري��ق ال���ذي استهدف
ك��ن��ي��س��ة أب���و س��ي��ف�ين ف���ي محافظة
اجليزة في جمهورية مصر العربية.
كذلك اتصل الرئيس ع��ون بالبابا
ت��واض��روس الثاني ،بابا االقباط،
معزيا بضحايا احلريق ،سائال لهم
الرحمة ،والشفاء العاجل للجرحى.
> ب����دوره ،أب���رق رئ��ي��س مجلس
ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب���ري ال���ى الرئيس
امل���ص���ري ع��ب��د ال���ف���ت���اح السيسي

م��ع��زي��ا ب��ض��ح��اي��ا ح���ادث���ة كنيسة
املنيرة في محافظة اجليزة ،وجاء
ف���ي ن���ص ال��ب��رق��ي��ة" :ب��ب��ال��غ احلزن
واألسى تبلغنا بنبأ الفاجعة األليمة
ف���ي ك��ن��ي��س��ة امل��ن��ي��رة ف���ي محافظة
اجل���ي���زة ،ب��اس��م ال��ش��ع��ب اللبناني
وب����اس����م����ي ال���ش���خ���ص���ي وب���اس���م
املجلس النيابي أتقدم من سيادتكم
وم��ن أس��ر الضحايا وم��ن الشعب
امل��ص��ري ال��ش��ق��ي��ق ب��أح��ر التعازي
س��ائ��ل�ين امل��ول��ى ل��ل��ج��رح��ى الشفاء
العاجل وملصر دوام األمن والتقدم
واالستقرار.
ك��م��ا أب����رق رئ��ي��س امل��ج��ل��س الى
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة
املرقسية األنبا تواضروس الثاني
معزيا بالضحايا ومتمنيا للجرحى
الشفاء العاجل.
> م����ن ج���ه���ت���ه ،أب�������رق رئيس
احل���ك���وم���ة جن���ي���ب م���ي���ق���ات���ي الى
ال���رئ���ي���س امل����ص����ري ع���ب���د الفتاح
السيسي معزيا بضحايا احلريق

ال�����ذي ش���ب ف���ي أح�����دى الكنائس
غ��رب ال��ق��اه��رة ،ومتمنيا للجرحى
الشفاء العاجل ...وأج��رى الرئيس
م��ي��ق��ات��ي ات���ص���اال ب��رئ��ي��س وزراء
م��ص��ر م��ص��ط��ف��ى م��دب��ول��ي معزيا
ب��ال��ض��ح��اي��ا ..ك��ذل��ك أب���رق الرئيس
م��ي��ق��ات��ي ل��ل��ب��اب��ا ت���واض���روس بابا
اإلس��ك��ن��دري��ة وب��ط��ري��رك الكنيسة
ال��ق��ب��ط��ي��ة األرث���وذك���س���ي���ة ،معزيا
الكنيسة القبطية وذوي الضحايا
باحلادث اجللل الذي اوقع ضحايا
وجرحى .
> ب����دوره ،أب���رق ال��رئ��ي��س فؤاد
السنيورة ال��ى الرئيس السيسي
معزيا بضحايا احلريق في كنيسة
ال��ق��دي��س أب����و س��ي��ف�ين ف���ي منطقة
إمبابة ،مبحافظة اجليزة ،متمنيا
الشفاء العاجل للجرحى.
> ك���م���ا أب������رق وزي������ر الشباب
وال���ري���اض���ة ف���ي ح��ك��وم��ة تصريف
األع��م��ال ج���ورج ك�ل�اس ال���ى البابا
ت������واض������روس ووزي���������ر الشباب

والرياضة املصري الدكتور أشرف
ص��ب��ح��ي ،م��ع��زي��ا بضحايا كنيسة
أبو سيفني "الذين ارتفعوا شهداء
ع��ل��ى درب ال���ق���داس���ة" ،م��ع��ت��ب��را ان
"هذه الفاجعة التي ضربت الشعب
امل��ص��ري بكل اط��ي��اف��ه ،ه��ي خسارة
كبيرة للكنيسة القبطية وللمؤمنني
بشكل عام"
> أم����ا س��ف��ي��ر خ�����ادم احلرمني
ال��ش��ري��ف�ين ل����دى ل��ب��ن��ان ول���ي���د بن
عبدالله بخاري فغ ّرد عبر حسابه
اخل�����اص ع��ل��ى "ت���وي���ت���ر" ،ق���ائ� ً
ل�ا:
"خ��ال��ص ال��ع��زاء وامل��واس��اة ألرض
الكنانة".
> إل�����ى ذل������ك ،ت���ق���دم���ت وزارة
اخل�����ارج�����ي�����ة وامل����غ����ت����رب��ي�ن في
اجلمهورية اللبنانية بأحر التعازي
من جمهورية مصر العربية الشقيقة
حكومة وشعبا بضحايا احلريق
ال��ذي حصل في كنيسة اب��و سيفني
في محافظة اجليزة والذي أدى إلى
وفاة وإصابة عدد من املواطنني.

رأى م���ت���روب���ول���ي���ت بيروت
وت��واب��ع��ه��ا ل��ل��روم االرثوذكس
امل��ط��ران الياس ع��وده ،في عظة
االح��د « أن على مجلس النواب
أن يحزم أم��ره ويلتئم م��ن أجل
انتخاب رئيس للجمهورية ،في
املهلة الدستورية احمل���ددة ،عل
روح��ا ج��دي��دة تنسل إل��ى لبنان
وتعيده إل��ى احل��ي��اة .والرئيس
ال����ذي ن��ري��ده ه��و رئ��ي��س قريب
من شعبه ،يعي هموم الشعب،
ويتبنى أح�لام��ه ،وي��ع��م��ل على
حتقيقها».
وق���������ال « :ب���ل���دن���ا بحاجة
إل���ى إمي����ان ي��ص��ن��ع العجائب.
لبنان بحاجة إل��ى أن يتجاوز
أب��ن��اؤه وم��س��ؤول��وه أنانياتهم
ومصاحلهم وأال يعملوا إال من
أجل مصلحته ،ألن كرامتهم من
كرامته ،ومصيرهم من مصيره.
ل��ذا ،وكما يتطلب اإلمي��ان جرأة
ونكرانا ل��ل��ذات ،يتطلب الوطن
ج���رأة م��ن أب��ن��ائ��ه ليتخلوا عن
مصاحلهم وغاياتهم ،وينكروا
ذوات��ه��م م��ن أج��ل إن��ق��اذ وطنهم.
ه��ن��ا ال ب��د م��ن ال��ت��ذك��ي��ر أن على
مجلس ال��ن��واب أن ي��ح��زم أمره
ويلتئم من أجل انتخاب رئيس
للجمهورية ،في املهلة الدستورية
احملددة ،عل روحا جديدة تنسل
إل��ى لبنان وتعيده إل��ى احلياة.
والرئيس الذي نريده هو رئيس
ق��ري��ب م���ن ش��ع��ب��ه ،ي��ع��ي هموم
الشعب ،ويتبنى أحالمه ،ويعمل
على حتقيقها .ع��اش��ق لوطنه،
ن���اذر ال��ن��ف��س خل��دم��ت��ه ،متخليا
ع��ن ذات��ه وأنانيته ومصلحته.

رعد :ال�سيا�سات
اخلرقاء �سببت
لنا الأزمات
رأى رئيس كتلة «الوفاء
ل��ل��م��ق��اوم��ة» ال��ن��ائ��ب محمد
رع��د خ�لال احتفال تأبيني
ف���ي ب��ل��دة قعقعية اجلسر
اننا «نعيش في بلدنا أزمة
نتجت عن سياسات خرقاء
ف���ي ال���داخ���ل وع���ن انتهاز
بعض ال��دول النافذة فرصا
م��ن أج���ل التضييق علينا
ومحاصرتنا علنا نتنازل
ع��ن ال��ن��ه��ج ال����ذي نلتزمه.
إذا ك���ان امل��ط��ل��وب إسقاط
خيار املقاومة ل��دى شعبنا
ف��ش��ع��ب��ن��ا ع����رف أن طريق
ع��زت��ه وحت��ق��ي��ق اإلنتصار
ع��ل��ى أع���دائ���ه ه��و ع��ب��ر هذا
ال��ط��ري��ق ول���ن ي��ت��خ��ل��ى عن
ط���ري���ق امل���ق���اوم���ة وال عن
نهجها وال عن خيارها وال
عن سالحها».
وس�����أل :م����اذا ي��ع��ن��ي أن
نسقط خ��ي��ار امل��ق��اوم��ة من
ح��ي��ات��ن��ا؟ م��ع��ن��ى ذل���ك أننا
يجب أن نصبح عبيدا لدى
اإلس��رائ��ي��ل��ي واألميركي.
األميركي بدأ بالكالم عن أنه
كيف ميكن أن نسمح للبنان
ب��اس��ت��خ��راج ال��غ��از ويوجد
مقاومة ،نحن سنستخرج
ال���غ���از ألن ه���ن���اك مقاومة
حتميه».
وخ��ت��م« :إذا ك���ان الكالم
األم��ي��رك��ي ال��ذي تسلل عبر
وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ف��ي األيام
األخ��ي��رة ب��ش��أن استخراج
ال����غ����از ف���ن���ح���ن ن����ق����ول لن
ت��س��ت��ط��ي��ع إس����رائ����ي����ل أن
تستخرج ال��غ��از إذا أردمت
أن ت��ض��ع��وا رأس��ك��م برأس
امل��ق��اوم��ة ،ف��إم��ا أن نعيش
حياة كرمية عزيزة وقرارنا
فيها مستقل ومنلك القوة
الرادعة لعدونا وإما أن يراد
لنا أن نستسلم لكن قناعتنا
وعقيدتنا وقيمنا تقول لنا
هيهات منا الذلة».

ص���اح���ب ه��ي��ب��ة ي��ع��ي��د للدولة
هيبتها وسيادتها واستقرارها،
ويحسن قيادتها بحكمته وعلمه
وخبرته ال بأتباعه .رئيس يعيد
للبنان م��رك��زه ف��ي قلوب أبنائه
أوال ،ث��م ف��ي محيطه والعالم،
يبني مستقبله على ركائز متينة
ال ت��زع��زع��ه��ا أدن���ى العواصف،
ص������اح������ب رؤي������������ة واض�����ح�����ة
وش��خ��ص��ي��ة ق���وي���ة بتواضع،
م��ح��اور ذك���ي ي��ح��س��ن اإلصغاء
إلى محاوريه ،ويحسن اختيار
وق���ي���ادة ف��ري��ق ع��م��ل��ه ،يستبق
األح��داث ويستشرف املستقبل.

ش���ج���اع ح��ي��ث ت���دع���و احلاجة
ووديع حيث يجب ،ال حتيز عنده
وال ان��ت��م��اء إال ل��ل��ب��ن��ان ،يحترم
الدستور والقوانني وال يتساهل
مع من يخالفها ،يطبق املبادئ
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ي��ح��ت��رم القيم
وال ي��س��اوم أو يتنازل ع��ن حق.
ب��اخ��ت��ص��ار ،ن��ح��ن ب��ح��اج��ة إلى
رئيس متحرر من أثقال املصالح
واإلرت���ب���اط���ات ،ي��ض��ع مصلحة
لبنان نصب عينيه ،وال يعمل إال
من أجل حتقيقها ،فيلتف الشعب
حوله ويقتدي به».
وختم« :دع��وت��ن��ا ال��ي��وم أن

نتكل على ال��ل��ه وأال ن��خ��اف في
كل املصاعب التي منر بها .على
أب��ن��اء ه���ذا ال��ب��ل��د أن يتشبثوا
ب�����اإلمي�����ان ،ال ب���ال���زع���م���اء ،ألن
اإلميان بالله يخلص من املوت،
لكن التمسك بالزعيم ،املتمسك
ب��ال��ك��رس��ي وامل�����ال واملصلحة،
ال ي��وص��ل إال إل��ى أع��م��ق دركات
اجلحيم .ال تدعوهم يزعزعون
إميانكم وثقتكم بالله ،عاملني
كاألمواج الهائجة على نفوسكم
ال��ن��ق��ي��ة امل���ؤم���ن���ة ،ب���ل واجهوا
بثبات عزم ،وإميان راسخ ،والله
سينجينا من أشراك الشرير».

ال�سنيورة :احلل با�سرتجاع الدولة �سلطتها ودورها
رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن «ما نشهده اليوم
تعبير ص��ارخ عن أن هناك مشكلة حقيقية وخطيرة،
نتجت عن هذا االنهيار املالي واالقتصادي واملعيشي
الذي يشهده لبنان وكذلك بسبب انهيار الدولة فيه،
وهو أيضا ناجت عن تعاظم التلكؤ والتقاعس وعدم
امل��س��ارع��ة إل���ى إي��ج��اد وت��ب��ن��ي احل��ل��ول الصحيحة
للتصدي للمشاكل اخلطيرة».
وقال في حديث إلى قناة «اجلزيرة»« :احلل هو من
جهة أن يصار الى املسارعة للقيام بتنفيذ اإلصالحات
التي لطاملا استمر االستعصاء على تبنيها وتنفيذها،
ومن ضمنها ايضا ان يصار الى ان تسترجع الدولة
اللبنانية لسلطتها ول��دوره��ا ف��ي لبنان ب��دال م��ن أن
تستمر كما ه��ي اآلن نهبا للميليشيات واالح���زاب
الطائفية واملذهبية التي تصر وم��ا ت��زال تصر على
االستعصاء على اإلص�ل�اح .وه��ذا األم��ر يستمر منذ
أكثر من  30عاما ،وان تعاظم خ�لال العقد املاضي.
ه��ذه امل��م��ارس��ات اخلاطئة م��ن الطبيعي أن توصلنا
إلى هنا .بالرغم من صعوبة ما أصبح عليه الوضع
في لبنان اآلن ،فإننا نستطيع ان نقوم بالبدء بتغيير
هذا املسار االنتحاري في لبنان .واعتقد أن املسارعة
ال��ى تنفيذ اإلص�لاح��ات ض��روري ج��دا ،وه��ذا بالتالي
يقتضي أن يطمئن املواطن الى الغد .وهذه الثقة ميكن
ان تكتسب مع تنفيذ جملة من االجراءات التصحيحية
على الصعد املالية والنقدية واالقتصادية وايضا
السياسية حتى يطمئن امل��واط��ن وكذلك امل��ودع الى
انه إذا لم يستطع أن يحصل على وديعته اليوم ،ولكن
هناك أمل في أن يستطيع أن يحصل على شيء من هذه
الودائع في املستقبل».
وتطرق إل���ى امل��وض��وع املتعلق بترسيم حدود
املنطقة االقتصادية اخلالصة ولثروة لبنان الغازية

التي نأمل أن يصار إلى التثبت من وجودها وبكميات
اقتصادية ومؤكدة .وبدال من ان يكون ترسيم احلدود
وسيلة من أج��ل إيجاد أح��د السبل إلنقاذ االقتصاد
اللبناني ،فإن املشكلة أصبحت في أن البعض يستعمل
هذا األمر من أجل غايات ليست من صالح لبنان .ما
يجري اليوم ،هو تنفيذ غايات خلدمة مصالح دولية
وإقليمية .وأعني بذلك ما له عالقة بإيران».
أضاف«:الترسيم بإمكانه أن يكون خطوة وبالتالي
وسيلة من أجل متكني لبنان من أن يتفرغ لعملية سبر
اغ��وار منطقته االقتصادية اخلالصة مبا ميكننا من
أن نتث ّبت ب��ان لدينا احتياطات غازية مؤكدة وأنها
احتياطات قابلة لالستخراج بشكل اقتصادي ومجد.
امل��ؤس��ف أن��ه وب���دال م��ن ب��ذل ك��ل جهد ممكن ملعاجلة
مشكالتنا املتفاقمة ،فإن ما نراه من مواقف متوترة من
حزب الله ومن ورائه إيران جلهة املزايدات الشعبوية
والتهديد واللجوء إلى استعمال السالح ال تبشر بخير
وال تطمئن حتى الشركات الدولية من أج��ل ان تقرر
االستثمار في املنطقة االقتصادية اخلالصة للبنان.
ه��ذه التهديدات التي تصدر عن ح��زب الله ال تشجع
الشركات على االستثمار في لبنان».
وختم السنيورة« :يقتضي من لبنان أن يتمسك
بحدود منطقته االقتصادية اخلالصة ،وال يتم التفريط
بها عبر املوقف الوطني اجلامع للبنانيني .وهذا املوقف
أفعل وأفضل نتيجة من اللجوء إلى إطالق التهديدات
من أج��ل أغ��راض شعبوية ال ينجم عنها إال تعريض
لبنان للمزيد من املخاطر ،والسيما في الوقت الذي
يعاني فيه لبنان من ضائقة معيشية خانقة وصلت إلى
حدود وجود أزمة خبز .هذه املمارسات والتصرفات ال
تضع لبنان على الطريق السوي والصحيح للخروج
من هذه االزمات املتفاقمة التي يعاني منها».

اخلازن :الفر�صة الدولية متاحة ل إلنقاذ
أط���ل���ق ال����وزي����ر ال���س���اب���ق ودي���ع
اخلازن ،صرخة «وجع إلنقاذ ما ميكن
إنقاذه قبل أن تستحيل أية محاولة
إن��ت��ش��ال ف��ي ه��ذه ال��ف��رص��ة ال��ت��ي ما
زالت متاحة دوليا».
وقال في تصريح« :كتب علينا أن
نبقى مصلوبني على خشبة املوت
من دون قيامة! أخشى ما نخشاه أن
نبقى معلقني ف��ي ط��واح�ين الهواء،
منتظرين طويال قيام حكومة جديدة،
ب��ع��د س��ل��وك ال��ط��اق��م احل��اك��م نهجه
ال��س��اب��ق ف��ي ت��ق��اس��م امل��غ��امن حيال
التأليف ق��د ي��ك��ون سببا ف��ي إعاقة

إنتخاب رئيس جديد للجمهورية،
وك��أن ه��ؤالء ف��ي عالم آخ��ر بعيد كل
البعد من ال��دول ،القريبة والبعيدة،
التي هبت لنجدة اللبنانيني وبلسمة
جراحهم».
وأضاف« :كل اخلشية أن يخسر

لبنان ه��ذه الهبة العاطفية العاملية
املساندة لوضعه ،واملرشح للمزيد،
فيفتقد آخر طلقات اإلنعاش النتشاله
م��ن ال���غ���رق ،وس���ط خ��ب��اي��ا التهديد
مبزيد من قنابل امل��وت الراسية في
زوايا املناطق املأهولة».

جعجع يتحدث عن امللف الرئا�سي اليوم
يعقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مؤمترا صحافيا في
معراب يتناول فيه آخر تطورات امللف الرئاسي وذل��ك عند الساعة 12:30
ظهر اليوم..

�سيا�سة حملية

االثنني  15آب 2022م
املوافق  17محرم 1444هـ

AL-LIWAA Lundi 15/8/2022

الرئي�س مي�شال �سليمان
يا �صانع احلوار لن ُيجدي �أي حوار

ملفات �ساخنة فُتحت دفعة واحدة وال عالجات قريبة

بني االنفراجات املحدودة املرتقبة ث ّمة انفجارات قد ت�أتي

غا�صب املختار
انفتحت بسرعة قياسية ملفات مهمة
كانت في ترتيب أدنى ،كان أبرزها حصول
أحد املودعني في أحد املصارف على جزء
من وديعته بالقوة ولو دفع ثمن فعلته مدة
غير معلومة بعد في السجن .وهو ما طرح
م��ج��دد ًا للبحث ض���رورة إي��ج��اد ح��ل ألزمة
ح��ق��وق امل��ودع�ين مب��ا يرضيهم ويرضي
املصارف ،إذ لم يعد جائز ًا أن تبقى ماليني
دوالرات املودعني أسيرة وضع املصارف
املتعثر داخ��ل��ي�� ًا وامل���رت���اح خ��ارج��ي�� ًا بعد
تهريب كميات كبيرة من أمواله للخارج.
امل��ل��ف اآلخ����ر ال����ذي ان��ف��ت��ح ب��ع��دم��ا نام
أش���ه���ر ًا ت��رس��ي��م احل����دود ال��ب��ح��ري��ة ،بعد
التطورات العسكرية التي شهدها امللف،
م��ن رح��ل��ة املُ���س��� ّي���رات ال��ث�لاث ف���وق حقل
«ك��اري��ش» التي أسهمت في إع��ادة إطالق
ح��رك��ة ال��وس��ي��ط األم��ي��رك��ي ،ال��ى العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غ��زة ،وال���ذي قال
عنه نائب رئيس املجلس النيابي إلياس
بو صعب ان��ه ّ
أخ��ر ال��رد اإلسرائيلي على
ع��روض لبنان للتفاوض ...لكن للحديث،
صلة حيث من املتوقع أن يعود الوسيط
آم���وس هوكشتاين ال���ى املنطقة بحلول

نهاية شهر آب ملتابعة مساعيه.
احلدث الثالث املهم سياسي ًا ،لقاء رئيس
احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط
ٍ
بوفد قيادي من حزب الله ،ك ّرس التواصل
غير املباشر بني الطرفني الذي كان يتم عبر
الوزير األسبق غازي العريضي ،كما ك ّرس
م��ع��ادل��ة «تنظيم اخل�ل�اف» ب�ين الطرفني.
لكن حسب مصادر االشتراكي ،كان اللقاء
ص��ري��ح�� ًا وودي����� ًا وم���ن دون ق���ف���ازات وال
مواربة ،بحيث طرح جنبالط كل هواجسه
بشكل أس��ئ��ل��ة ح���ول األزم����ة االقتصادية
واملعيشية ال��ت��ي يعتبرها أول��وي��ة اآلن
وسبل معاجلتها ،واالستحقاق الرئاسي
وترسيم احل��دود البحرية وه��ل ميكن أن
جت ّر اخلالفات حولها الى ح��رب ،وما هو
موقف احلزب من كل هذه األمور؟
وثمة ح��دث ع��اد للواجهة وه��و حتريك
ّ
رئيس اجلمهورية واللجنة الوزارية املكلفة
متابعة ع���ودة ال��ن��ازح�ين ال��س��وري�ين لهذا
امللف الساخن ،والذي سيضعه لبنان على
نار حامية للتنفيذ ،بعد زيارة وزير شؤون
املهجرين عصام شرف الدين الى سوريا
املقررة اليوم االثنني واالتفاق على بعض
اخلطوات التنفيذية للعودة ،والتي حتتاج
حسب مصادر رسمية متابعة الى موافقة

الرئيس ميقاتي «املتردد واحل��ذر من هذه
اخل��ط��وة التي تضعه مبواجهة املجتمع
الدولي الرافض لعودة النازحني».
وبني االنفراجات احملدودة املرتقبة على
صعيد ترسيم احلدود ،ومعاجلة انقطاع
ال��ك��ه��رب��اء باملعونة ال��ع��راق��ي��ة ،ومتابعة
اللجان النيابية بحث مشاريع املوازنة
ال��ع��ام��ة وق��وان�ين االص�ل�اح���ات املطلوبة
م��ن البنك ال��دول��ي ،متهيدا إلق��راره��ا في
ج��ل��س��ت�ين م��رت��ق��ب��ت�ين ق��ب��ل ن��ه��اي��ة آب أو
بداية أيلول كما قالت مصادر نيابية ،فإن
ثمة مخاوف كبرى من انفجارات أمنية
نتيجة ت���أزّم ال��وض��ع املعيشي وحتليق
سعر الدوالر ومعه أسعار املواد الغذائية
واالستهالكية الضرورية ،وهو ما ن ّبهت
منه أكثر من جهة سياسية وأمنية ونقابية
وم��ه��ن��ي��ة ب��ع��د ح���ادث���ة اق��ت��ح��ام مصرف
«فيدرال بنك».
كما ان هناك مخاوف من إحتمال عدم
توصل مفاوضات ترسيم احلدود البحرية
ال��ى ح��ل��ول سريعة كما ي��راه��ن البعض،
ن��ت��ي��ج��ة «غ���م���وض» امل���وق���ف اإلسرائيلي
ورمبا سلبيته من العرض اللبناني ،وعدم
تقدمي الوسيط األميركي مقترحات معقولة
وم��ق��ب��ول��ة ت��راع��ي ال��ط��رف�ين املتفاوضني،

حممد ندمي املالح

ما ميكن أن ي��ؤدي الى توتر عسكري ولو
محدود ،أو توقف املفاوضات مرة أخرى
حل�ين إي��ج��اد امل��خ��ارج واحل��ل��ول ،أو حلني
إجراء االنتخابات اإلسرائيلية ،وهنا تكبر
املخاوف في حال وصل املتطرفون بقيادة
بنيامني نتانياهو الى الكنيست.
ووسط هذه األزمات ،بقيت أزمة تشكيل
احلكومة معلقة على اخل�لاف��ات الشكلية
ال���ظ���اه���رة ب�ي�ن ال��رئ��ي��س�ين م��ي��ش��ال عون
وجنيب ميقاتي ،واخل�لاف��ات السياسية
املستبطنة ،حول أولوية تشكيل احلكومة
أم أول��وي��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ،عدا
اخل�لاف��ات ح��ول الكثير م��ن امللفات التي
ستبقى معلقة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ه��د ،لعل
وعسى يأتي رئيس للجمهورية «مطواع
ومهادن وحيادي» يكون عهده عهد تنازالت
وتسويات ومحاصصات دفع ثمنها لبنان
واللبنانيون الكثير الكثير.
وال������ى ح��ي�ن ان���ت���خ���اب رئ���ي���س جديد
للجمهورية سيبقى ال��ت��وت��ر السياسي
واملعيشي واالجتماعي قائم ًا ،يدفع ثمنه
اللبنانيون من دمهم وأعصابهم ومالهم
املتبقي ،بينما الطبقة السياسية احلاكمة
تفتش عن مصاحلها وتزيد من موجودات
خزائنها.

أذك��ر للتاريخ إذا أنصف عندما زرت فخامة رئيس
اجلمهورية الرئيس العماد ميشال سليمان ف��ي قصر
بيت ال��دي��ن امل��ق��ر الصيفي ل��رئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة عشية
احلوار الوطني بتاريخ  2012-8-15حيث أثناء توجهي
لزيارة فخامته تع ّرضت حلادث سير بسبب أعمال احلفر
والتزفيت على الطرقات من قبل وزارة األشغال ،مما أعاق
وصولي بالوقت احمل��دد عند الساعة الرابعة ،عندها مت
االتصال بي من قبل القصر لإلستفسار عن سبب التأخير،
فأخبرتهم مب��ا ح��دث ،ك��ان اجل���واب إذا أردت أن يرسل
سيارة لنقلي ،قلت :س��وف أذه��ب بسيارتي مهما كانت
ظروفها ،وعندما وصلت وج��دت فخامته منشغل البال
ملا حصل معي ،وأذكر ذلك اليوم جيد ًا حيث صدف عشية
انطالق احل��وار الوطني ،حيث ش ّرفني فخامته بجولة
داخ��ل أرج���اء القصر اجلمهوري ف��ي بيت ال��دي��ن وتف ّقد
قاعة احل���وار الوطني التي جتمع الفرقاء السياسيني
املتخاصمني ،قلت ل��ه :فخامة الرئيس هل جت��رؤ القوى
السياسية املتحكمة واملسيطرة على ق��رار الدولة وقرار
ال��ن��اس ال��ت��ي ال تنتمي ل��ه��ذه املنظومة م��ن السياسيني
االنقساميني واملتخاصمني واملتحالفني مع ًا على ما تب ّقى
من مؤسسات وإدارات في الدولة اللبنانية على احلوار
الوطني؟ وأذك��ر هنا مما ق��ال فخامة الرئيس« :صديقي
محمد ،احل��وار الوطني الدميقراطي وقبول اآلخر وعدم
اإلستقواء هو املدخل الوحيد حلل املشاكل العالقة بني
األطراف السياسية املختلفة ونقل الصراعات من الشارع
إل��ى الواجهة الصحيحة» ،فشرحت لفخامة الرئيس ما
يجري من معاناة على كافة األصعدة وخاصة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية وانقطاع الكهرباء
وامل���اء وال��وض��ع االق��ت��ص��ادي الضاغط على ال��ن��اس ،ألن
رئيس اجلمهورية صاحب الشخصية اجلامعة هو من
ميلك الشرعية ومصدر السلطات وأساس نهوض الوطن،
وال ينتظر من أحد إعطائه صالحيات .كان يعمل بكفاءة
عاليه جد ًا من أجل وقف ما يحصل على الساحة الداخلية
وتسبب بجرح عميق داخل اجلسم اللبناني من جتاذبات
وص��راع��ات ،فالحظت فيه متابعة أوض��اع الناس بأدق
التفاصيل .عندما يكون شخص الرئيس إنساني آدمي
متواضع ومتصالح م��ع ذات��ه فهو م��ن يصنع حضوره
يوجه بصفته املرجع األول في البلد ،عندما
وهو من ّ
يكون الرئيس سهران على مصالح الناس والدولة
وامل��ؤس��س��ات ال أح���د يستطيع أن يسيطر على
صالحياته..
وبعد انتهاء الزيارة وأثناء وداعه لي وبلفتة
كرمية من فخامة الرئيس أبى إلاّ أن يتف ّقد ما
ح ّ��ل بسيارتي وإذا ك��ان بإمكاني ال��ع��ودة إلى
مدينتي س��امل�� ًا ،هنا تعلم م��دى قيمة اإلنسان
وم��ع��دن��ه .ك��ان��ت شمس مت��وز ح��ارق��ة وك��ن��ا في
شهر رمضان املبارك إذ كان الزما العودة بسرعة
لإلفطار في بيت العائلة الكل مجتمعني وكان
أبي (رحمه الله) يشخص بصره
ي��ن��ت��ظ��ر وص���ول���ي،
إس����ت����ودع����ت����ه
ورج��������ع��������ت
أدراج�����������ي
ألرى قطع
الطرقات
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إعتراض ًا على انقطاع الكهرباء وعلى احلالة االجتماعية
الذي كنا بألف نعمة عما نحن نعيشه اليوم من قهر وفقر
وم��ع��ان��اة وإذالل أم���ام البنوك واألف����ران واملستشفيات
والصيدليات واملتاجر الغذائية وأمام محطات احملروقات،
نحن نعيش في بلد ك ّلف خزينة الدولة نصف الدين العام
من مليارات ال���دوالرات على كهرباء وم��اء لم جندهم ،لن
تنجح في مسيرتك ألنك لست مؤه ًال أن تكون من جتار
السياسية وه��در م��ال ال��ن��اس وم��ال ال��ع��ام وتدمير كافة
القطاعات ،في عهدك لم ينجرح شعور أي مواطن ،أنظر
إلى حماة الوحدة الوطنية املؤمتنني على الوطن واملواطن
أصبحوا من العفاف يتأملون ،لم ولن تكن من السياسيني
اإلنقساميني املختلفني واملتنازعني على السلطة لهذا
لن جتدي أي حوار ولن يكون هناك حوار بل فرض آراء
وسط هذا الصمت والظالم والظالمية واآلحادية وغياب
مشروع بناء املجتمع املتكامل واملتكافئ ،أنت لم تنجح في
 ٣إصالحات دستورية ضرورية وغير معقدة :انتخاب سن
الـ ،18فصل النيابة عن الوزارة ،وإعادة صالحية تفسير
الدستور الى املجلس الدستوري كما نص اتفاق الطائف.
ح��اول��ت ول��م تنجح ،وه��ن��اك إص�لاح��ات أخ��رى مهمة
ينبغي مناقشتها وق��د تكلمت عنها م����رار ًا ...ل��م تنجح
رمبا ولكن عهدك عهد االزده��ار واإلنفتاح على األشقاء
ال��ع��رب واألص��دق��اء رغ��م ك��ل ال��ظ��روف التي كانت ورغم
ك��ل احل��م�لات اإلع�لام��ي��ة لتشويه ص��ورة العهد ،يكفيك
فخر ًا أنك استطعت أن ال تورث صهر ًا أو صديق أو ولد،
وعندما سألني أحد األصدقاء املشتركني ملاذا لم يأتي بك
إلى أي مركز من مراكز الدولة وأنت الصديق املخلص له
واملضحي من أجل قيام الدولة العصرية ،كان باستطاعته
إعطاءك منصب أو مركز ،أنظر السياسيني اآلخرين كيف
يتعاطون مع األصدقاء ،ما نفع الصداقة بدون إمتيازات،
ردك ك���ان آن����ذاك ي��وم��ه��ا ب��ص��راح��ة :محمد ق���ول ل��ه إني
تعاطيت معك كما تعاطيت مع أفراد أسرتي ،قل له عاملني
مثل أوالده وأصهرته وأوالد إخوته ،ال وزارة ال وظائف
ال أوسمة...
احملافظ عينّ قبل قاضيا قبل أن أصبح قائدا ومحافظا
قبل أن أصبح رئيس ًا ،هلق عرفت ليش حاولوا إفشال
عهدك دون أن ينجحوا ...وحاولوا ضرب املفهوم الصادق
عن الصداقة احلقيقية ب��دون مصالح ...يا صديقي لقد
أعادنا حنينهم إلى عصر موسيليني
وستالني وهتلر كانت أفكارهم
ولغتهم ال بل أفعالهم أرحم مما
نحن عليه اليوم.
ع�����ه�����دك ع����ه����د األوادم
الصادقني رغ��م عتبي عليك،
كان بإمكاننا أن نتع َّل َم الطريق َة
ال��ص��ح��ي��ح�� َة ب���دم���ار البلد
وتشتيت ال��ن��اس وإفالسها
وتهجير ال��ع��ائ�لات والتغ ّير
ال��دمي��غ��راف��ي وإن��ش��اء دويالت
فدرالية ،كما يحلو لبعضهم من
أج��ل مكسب ومصالح شخصية
وخارجية...
ي��ا صانع
احل��وار لن
ي������ج������دي
أي حوار
ول�������������ن
ي����ك����ون
ه����ن����اك
حوار.
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معو�ض
اتفاق الطائف �أنهى فراغ ًا لـ� 409أيام ..والهراوي رئي�س ًا بعد اغتيال ّ
�أحمد زين الدين

ح�� ّددت امل��ادة  73م��ن ال��دس�ت��ور املهلة الدستورية
النتخاب رئيس اجلمهورية ،وف��ق النص اآلت��ي« :قبل
موعد انتهاء والي��ة رئيس اجلمهورية مبدة شهر على
األق��ل أو شهرين على األكثر يلتئم املجلس بناء على
م��ن��ذ م��ن��ت��ص��ف ل��ي��ل  23 /22أيلول
 ،1988ك��ان��ت م��رح��ل��ة ج��دي��دة ف��ي تاريخ
لبنان السياسي ،حيث غادر الرئيس أمني
اجل��م��ي��ل ق��ص��ر ب��ع��ب��دا ب��ع��د ش��كّ ��ل حكومة
ع��س��ك��ري��ة ب��رئ��اس��ة ال��ع��م��اد ع����ون ،تارك ًا
«الوضع في ظل حكومتني» لتشهد البالد
مزيد ًا من االنقسامات والشرذمة ،لم تفلح
كل احملاوالت لرأبها وكان أبرزها احملاولة
العربية ال��ت��ي دع��ت رئيسي احلكومتني
سليم احل��ص وميشال ع��ون ال��ى تونس،
ل��ك��ن��ه��ا ل���م ت��ت��وص��ل ال���ى ن��ت��ي��ج��ة عملية،
وفشلت ال��ل��ق��اءات وامل���ب���ادرات احلوارية
للوصول الى حل وكان أبرزها في  17آذار
 ،1989حيث عقد لقاء في بكركي ضم حشد ًا
كبير ًا من النواب والسياسيني.

قرار إنهاء األزمة اللبنانية
ومؤمتر الطائف

ف��ي  23آذار  1989عقد م��ؤمت��ر القمة
العربية غير العادية في ال��دار البيضاء،
وك��ان واض��ح�� ًا من انعقاد ه��ذا املؤمتر ان
قرار إنهاء األزمة اللبنانية قد اتخذ ووجب
إقفال ملفها نهائي ًا ،وجاء في مقررات القمة
انه تقرر تشكيل جلنة عربية ثالثية من خادم
احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز
وامللك املغربي احلسن الثاني ،والرئيس
اجل���زائ���ري ال��ش��اذل��ي ب��ن ج��دي��د مهمتها
م��س��اع��دة لبنان على اخل���روج م��ن أزمته
وإنهاء معاناته الطويلة ،وإعادة األوضاع
الطبيعية إليه وحتقيق الوفاق الوطني بني
أبنائه ومساعدة الشرعية اللبنانية القائمة
على الوفاق وتعزيز جهود الدولة اللبنانية
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وبسط سلطة
الدولة اللبنانية كاملة على جميع التراب
اللبناني بهدف حماية أمتها واستقرارها
بنوابها وسلطتها الفعلية ومؤسساتها
امل��رك��زي��ة ع��ل��ى ك��ام��ل ال���ت���راب اللبناني،
متهيد ًا إلع��ادة إعمار لبنان ومتكينه من
استئناف دوره الطبيعي ضمن األسرة
العربية .وهكذا باشرت اللجنة العربية

رينيه معوض

دع��وة م��ن رئيسه النتخاب الرئيس اجل��دي��د ،وإذا لم
يدع املجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم
العاشر الذي يسبق أجل انتهاء والية الرئيس» ،مما
يعني انه مع حلول األول من أيلول املقبل ،ميكن لرئيس
مجلس النواب أن يح ّدد جلسة انتخاب الرئيس اجلديد

عملها وأوف��دت األخضر اإلبراهيمي لبدء
املساعي واالتصاالت مع كل أطراف األزمة
اللبنانية ،فأصدرت في مطلع شهر أيلول
 1989قرارات بدعوة النواب اللبنانيني الى
االجتماع في الطائف في الثالثني من شهر
أيلول  ،1989بعد أن أعلنت وقف ًا إلطالق
ال��ن��ار ورف���ع احل��ص��ار ال��ب��ح��ري املتبادل
وفتح مطار بيروت الدولي واإلشراف على
وق��ف إط�لاق ال��ن��ار .وف��ي  17أي��ل��ول وصل
االبراهيمي وب��دأ مساعيه ،وك��ان مؤمتر
الطائف الذي بدأ أعماله صباح  30أيلول
 1989بحضور  68نائبا من أصل  73نائبا
وانتهى بإنتاج وثيقة الوفاق الوطني.
ك���ان ق��س��م م��ن ال��ن��واب ال��ذي��ن حضروا
مؤمتر الطائف ،غ��ادروا الى باريس ،ومن
هناك ق�� ّرر «ن���واب ب��اري��س» ع��دم املشاركة
في جلسة مجلس النواب ،إال بعد عودتهم
الى منازلهم ،وعلى أن تتم االنتخابات في
املقر الرسمي ملجلس النواب في بيروت.
وتفسخات بدأت في
وبالتالي فان خالفات
ّ
صفوف ال��ن��واب امل��وج��ودي��ن ف��ي باريس،
وب���دا ال��ن��ائ��ب ري��ن��ي��ه م��ع��وض وح��ي��دا في
رغبة متابعة املسيرة واالقدام على انتخاب
رئيس جديد ومعه صديقه بيار حلو وحده،
بينما ك��ان اآلخ���رون ب�ين راف��ض ومتردد،
ف��اس��ت��ن��ج��د م���ع���وض ب��ال��رئ��ي��س حسني
ّ
يحضر
احلسيني ال���ذي ك��ان ف��ي ب��ي��روت
إلجراء االنتخابات الرئاسية.

انتخاب معوض
في مطار القليعات

س���ارع ال��رئ��ي��س احلسيني باحلضور
ال���ى ب���اري���س ،وب��ع��د اج��ت��م��اع��ات طويلة
ومضنية تقرر أن يتابع ال��ن��واب املسيرة
وحدد موعد االنتخاب ،بينما
التي بدأوها،
ّ
كان مكان عقدها مجهوال ,ووحده الرئيس
عدت
احلسيني كان يعلم مبكان إجرائها .و ُأ ّ
طائرتان لنقل النواب من باريس الى لبنان،
وعلى منت إحدى الطائرتني كان الرئيسان
احلسيني ومعوض وعدد من النواب ،وكان

إلياس الهراوي

حسني احلسيني

في لبنان.
منذ أول رئيس للجمهورية في العام  1926في زمن
االنتداب الفرنسي ( ،)1943-1918حتى اآلن عرف
لبنان  19رئيسا ك��ان أول�ه��م ش��ارل دب��اس وآخرهم
ميشال عون.

النائب السابق ادمون رزق كما يؤكد النائب
السابق البير منصور «يجلس في املقعد
األم��ام��ي في الصف األول وب��دأ بالكتابة.
احترنا في بادئ األمر ،ثم دنونا منه ،فإذا به
يعد خطاب الرئاسة ملا بعد االنتخاب ،وكان
ّ
ّ
يطل عليه م��ن ح�ين إلى
الرئيس معوض
آخر ليتف ّقد مسار اخلطاب» ،وفيما النواب
ص��اروا في ه��ذه األج���واء أبلغهم الرئيس
احلسيني على تعبير البير منصور «انهم
أعدت
متجهون الى مطار القليعات ،حيث ّ
الترتيبات إلجراء االنتخابات الرئاسية».
بعد  409أي���ام م��ن ال��ف��راغ الدستوري
عقد مجلس ال��ن��واب في  5تشرين الثاني
 3جلسات ف��ي مطار القليعات ف��ي شمال
لبنان ،دامت ساعة وربع الساعة ،فانتخب
في اجللسة األولى السيد حسني احلسيني
رئيسا ملجلس النواب بأكثرية  52صوتا،
ووج���دت خمس أوراق بيضاء ،وانتخب
النائب البير مخيبر ال��ذي ك��ان غائبا عن
اجللسة نائبا لرئيس املجلس بأكثرية 53
ص��وت��ا ،ووج���دت  4أوراق بيضاء وورقة
ملغاة ،وف��ي اجللسة الثانية أق�� ّرت وثيقة
ال��وف��اق الوطني التي ُأق��� ّرت في الطائف،
وسجل عدد من النواب بعض التح ّفظات.
بعد ذلك ،بدأت اجللسة الثالثة املخصصة
النتخاب رئيس اجلمهورية ،فنال النائب
رينيه معوض  35صوتا ،والنائب جورج
سعادة  16صوتا ،والنائب إلياس الهراوي
 5أص������وات ،وع��ل��ى األث����ر ج����رت ال����دورة
الثانية ،سبقه إعالن من سعادة والهراوي
بانسحابهما ،ف��ف��از م��ع��وض بأغلبية 62
صوتا ووجدت  6أوراق بيضاء وغياب 14
نائبا ،وباملناسبة يروي املرحوم الدكتور
سمير صباغ ان��ه ك��ان ف��ي تلك الفترة في
دمشق ،حيث التقى في حينه نائب الرئيس
ال��س��وري عبد احلليم خ���دام ،ال��ذي أعلمه
ان معوض سيكون رئيسا إذا جاء بكتاب
تأييد من الرئيس سليمان فرجنية.
وأثناء وج��ود صباغ في باريس يلتقي
مب��ع��وض ال���ذي يسأله ع��ن لقائه بخدام،

سليمان فرجنية

فيسرد له ما سمعه من خدام ،فما كان من
معوض إال أن أخرج رسالة من جيبه ،تبينّ
انها من الرئيس فرجنية الذي أ ّيد وبارك
انتخاب معوض.

اغتيال رئيس اجلمهورية
وجناة احلسيني واحلص

صبيحة عيد االستقالل في  22تشرين
الثاني  1989ع��زم الرئيس معوض على
استقبال املهنئني في القصر احلكومي في
الصنائع ،وبعد انتهاء االحتفال ،انتقل
ال���رؤس���اء م��ع��وض واحل��س��ي��ن��ي واحلص
الى التشاور في تأليف احلكومة اجلديدة،
خ�لاف��ا مل��ا ك��ان م��ق��ررا ،وه��و أن يتوجهوا
سويا الى منزل الرئيس معوض للتشاور
هناك ،فكان هذا التشاور إنقاذ للرئيسني
احل��س��ي��ن��ي واحل�������ص ،إذ ان م���ؤام���رة
عدة للجميع دفعة واحدة
االغتيال كانت ُم ّ
بحيث ينهار كل شيء :االتفاق والشرعية
والوطن.
وهنا عادت البالد الى دوام��ة التفتيش
عن رئيس جديد.

الهراوي بد ً
ال من عبيد

بعد اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س م��ع��وض ،اعتقد
اجلميع بعد رف��ض النائب ال��راح��ل بيار
حلو أن يكون رئيسا للجمهورية ،ان جان
عبيد ه��و الرئيس ال��ب��دي��ل ،خصوصا أن
نائب الرئيس السوري عبد احلليم خدام
اتصل يومها بالرئيس رفيق احلريري في
باريس ،طالبا منه إحضار جان عبيد إلى
دمشق بسرعة.
وف��ي م��س��اء  23تشرين ال��ث��ان��ي 1989
وصل عبيد الى دمشق مع احلريري على
منت طائرته اخلاصة ،وف��ي الليلة نفسها
أي��ض��ا ،وص���ل ال��ن��ائ��ب إل��ي��اس الهراوي
بصحبة ميشال امل��ر ال��ى دمشق ،وانتهت
ال��ط��ب��خ��ة ال���رئ���اس���ي���ة مل��ص��ل��ح��ة إلياس
الهراوي.

جان عبيد

(انتهى)

بيار حلو

اال�ستحقاق الرئا�سي بداية التغيري

د .جيلبري املجب

يا شعب لبنان املتأ ّلم واملظلوم ،نخاطبكم أ ُّيها الشرفاء
غصة مِل��ا يجري في لبنان،
وف��ي قلوبنا نحن املغتربني ّ
وطننا ينهار وامل��س��ؤول�ين عندنا غير ُمبالني بأوضاع
الشعب على ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات .إن��ك��م تفتقدون ألبسط
حقوقكم ،ويتجاهل ُ
احلكام أوضاعكم ال بل يزيدون آالمكم
ويستثمرون في صعابكم ويقطعون عنكم املاء والكهرباء
ومينعون عنكم األدوية واملستشفيات تكاد تُصبح بخبر
أرض الق ّديسني؟ األرض التي
ك��ان ...ما الذي يجري في ِ
حتتضن رف��ات أهلنا األب��ط��ال ال��ذي��ن ص��م��دوا بوجه كل
الطغاة.
عيب ال��ذي يجري
ي��ا شعب لبنان املتأ ّلم وامل��ظ��ل��ومٌ ،
وكأنّ األمور تسير على ما ُيرام ،إننا بإسم املغتربني في
أوروبا ،وفي كل عالم اإلغتراب نرفض هذا الذل املُمارس
عليكم أ ُّيها األبطال ،نرفض رئيس ًا ُيج ِّيش طائفي ًا ،نرفض
رئيس ًا صاحب تسويات ،نرفض رئيس ًا يختلق امللفات،
���زو ُر تاريخنا ،نرفض رئيس ًا ال يعرف
نرفض رئيس ًا ي ِّ
معنى السيادة الوطنية ،نرفض رئيس ًا يقبل أنْ ُيشارك
أحد ًا اجليش باملسؤوليات ،نرفض رئيس ًا ُيساير السالح
غير الشرعي ،نرفض رئيس ًا صنم ًا ،نرفض رئيس ًا ي ّدعي
حماية شعبه وه��و ف��ي ال��وق��ت نفسه ُي��س��اومُ ،يساير،
ويتلون ...نرفض رئيس ًا يفرضه خارج
يتراخى ،يتب ّدل
ّ
غافل عن الدميقراطية.
ي��ا شعب لبنان املتأ ّلم وامل��ظ��ل��وم ،أرف��ض��وا الرئيس
التسوية ،أرف��ض��وا املُ��س��اي��رة ،أرف��ض��وا األم���ر الواقع،
أرفضوا التك ّلم بإسمكم ،أرفضوا وصاية إي��ران عليكم
ّ
املغطاة بنكهة دولية ذات رائحة تسووية  .أنتم أ ّيها
الشرفاء ع ِّبروا عن إرادتكم احل ّرة وأنقذوا لبنان حيث لم
ّ
اجل�لادة قد طفح الكيل ،وترف
َي ُعد باإلمكان وضعه في
الوقت ليس لصالح الشرفاء .أرفضوا من يتك ّلم معكم
بصيغة األم��ر والتعالي ،أرف��ض��وا كل ّ
مرشح ال يجتمع
ويمُ��ارس صالحياته وفق ًا لآلليات الدستورية ،أرفضوا
كل مرشح ال يحترم السيادة الوطنية ،أرفضوا كل مرشح
ال يمُ��ارس سلطته بإسمكم ،أرفضوا كل مرشح سيأتي
ليمارس السلطة بإسم النافذين...
يا شعب لبنان املتأ ّلم واملظلوم ،أرفضوا كل مرشح ال

كلمة ونُصّ

عبد الفتاح خطاب
تتهاوى مؤسساتنا وجمعياتنا اخلير ّية االجتماع ّية
واإلنسان ّية الواحدة تلو األخرى وتنهار ألسباب متع ّددة،
ّ
(بغض النظر عن أسبابه) واحد ،وهو
إمنا وقع االنهيار
ضعضعة أسس مجتمعنا واضمحالل اخلدمات املق ّدمة
إلى أهلنا وانعدامها.
لذا دع��وا جانب ًا (ول��و إلى حني) القيل والقال ورمي
ومتعن:
التُهم جزاف ًا ،وتعالوا نستعرض التالي برو ّية
ُّ
في ّ
وقع ْت املؤسسات
ظل األزم��ة اخلانقة املتفاقمةَ ،
واملستشفيات اخل��ي��ر ّي��ة ف��ي م���أزق كبير ،وه��ي تُعاني
يومي ًا من أج��ل تأمني استمرار العمل وتقدمي خدمات
مقبولة ولو في احل ّد األدنى.
هناك أناس ال حول وال قوة لهم ،تقوم هذه املؤسسات
بتقدمي اخلدمات لهم ،لذا أصبح لزام ًا وواجب ًا أن ال يأخذ
القادر من طريق غير القادر.
ُنناشد الناس التي تستطيع الدفع أن تدفع (وخاصة

ُيح ِّر ْر القضاء من الزبائنية ،أرفضوا كل مرشح ال يحترم
مبدأ فصل السلطات ألنّ ما من أح��د أعلى من القانون
والقضاء ،أرفضوا كل ُمرشح يعمل خل��ارج يتدخل في
الشؤون اللبنانية خالف ًا لنظام العالقات الدبلوماسية
ب�ين ال���دول ،أرف��ض��وا ك��ل ُم��رش��ح ُي��ب�� ِّر ْر ق��ي��ام الدويالت،
أرفضوا كل مرشح ُيخالف قانون األحزاب واجلمعيات،
أرفضوا كل مرشح ال ُيعيد السيادة إلى مزارع شبعا وكل
ما تب ّقى حتت سلطة اإلحتالل اإلسرائيلي ،أرفضوا كل
مرشح ال يتناغم مع طموحاتكم.
يا شعب لبنان املتأ ّلم واملظلوم ،بسالم احملبة وعزّة
أتوجه
النفس وبروح اإلستقاللية والغ ّيرية على الوطن
ّ
إليكم مخاطب ًا ضمائركم ،ولو كُنا نحن في أرض الغربة
إننا جميع ًا ال زلنا ندفع من حياتنا ومصيرنا ضريبة
التس ّلط السياسي وح���االت ال��زن��ى السياسي تهجير ًا
وقت ً
ال وجوع ًا ومحن ًا شتّى ،وبالرغم من كل ذلك املطلوب
م ّنا ومنكم الصمود ورفض األمر الواقع وعدم اإلستسالم
وح���ذار اإلرت��ه��ان ل��ه��ذه الطبقة اخلبيثة ال��ت��ي تتحايل
عليكم كما حتايلت إ ّب��ان اإلنتخابات النيابية األخيرة
حيث ّ
سخرتكم لتُعيد إنتاج نفسها من جديد ،وها هي
اليوم تحُ اول إستعادة دور اخلبث محاولة إستغالل ُنبل
إخالقكم لتُعيد سيطرتها على كل الدولة عبر إنتخاب
رئيس على شاكلتها.
يا شعب لبنان املتألم واملظلوم ،نعم نريد رئيس ًا قوي ًا
يتجاوز كل الصعاب القائمة ويجمع كل اللبنانيني حول
املؤسسات الشرعية املدنية والعسكرية ،ويتعامل مع
اللبنانيني كمواطنني أبطال وليس على أساس طائفي أو
مذهبي وإنتماء حزبي على ما هو قائم اليوم .الضرورة
تتطلب إنتخاب رئيس قوي فعلي ًا ال كما هي حال اليوم،
ونواب
ألنّ لبنان يستحق أن يكون له رئيس وحكومة ّ
فاعلني بعيدين عن أي ّ
تدخل أجنبي و ُيل ّبون تط ّلعات
الشعب اللبناني املتأ ّلم واملظلوم.
ي��ا شعب لبنان امل��ت��أ ّل��م وامل��ظ��ل��وم ،إنّ واق���ع رئاسة
اجلمهورية هو لألسف ما دون الصفر ،وعفو ًا على هذا
التوصيف ولكن هذه هي احلقيقة ،إنّ أي تسوية رئاسية
ستكون مرفوضة إنْ لم ِ
تأت برئيس يترجم األفعال إلى
أق���وال ،فاإلستحقاق الرئاسي ه��و ب��داي��ة التغيير وإلاّ
سيكون لنا كالم آخر.

ناقو�س اخلطر

من يتذاكى و«يتشاطر» كي ال يدفع) ،ونناشد من يمُ كنه
بعض من ِ
قوته ،وال ُ
يظنُ أح ٌد أن
الدفع ولو على حساب ٍ
طلب احلسم من املستشفى اخليري هو ٌح��ق مكتسب،
بل العكس هو الصحيح ،وإ ّال فاإلقفال هو نهاية املطاف
احلتمي ،وليتَ ساعة مندم.
ك��م��ا ن��ن��اش��د أص��ح��اب ال��ع��م��ل م��س��اع��دة موظفيهم،
واألق��ارب مساعدة بعضهم البعض ،ومساندة اجليران
بعضهم بعض ًا ،فالوقت ليس لصاحلنا ووتيرة التدهور
أسرع من التوقعات كافة.
ف���ي ظ ّ
����ل ال��ت��ق��ص��ي��ر ال���ف���ادح وامل���ت���م���ادي خلدمات
الدولة وتقدمياتها ،نح ّذر أن��ه إذا انهارت مؤسساتنا
وجمعياتنا ومستشفياتنا اخلير ّية سينهار مجتمعنا
متام ًا ،وسيتعذر نهوضه من كبوته ،لذا حافظوا على
ما تب ّقى فاع ً
ال من مؤسساتنا كي تكون مدماك ًا إلعادة
النهضة والبناء.
املؤسف أن الهدم أسهل بكثير من البناء ،فال تهدموا
بأيديكم جسور خالصكم ...اللهم اشهد أ ّني ب ّلغت.

مناطق

االثنني  15آب 2022م
املوافق  17محرم 1444هـ

ال ُمعت�صمون :حالته ال�صحية تتدهور والق�ضاء م�س�ؤول عن اعتقاله

«المعتقل» ال�شيخ ح�سني
وقفة احتجاجية للإفراج الفوري عن املودع ُ

ن ّفذت عائلة الشيخ حسني وكافة املودعني
وأص��ح��اب احل��ق��وق ،وق��ف��ة احتجاجية أمام
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي في
األشرفية ،للمطالبة باإلفراج الفوري عن ابنها
بسام ،الذي خدعته الدولة ووعدته باإلفراج
بعد أزم��ة «ف���درال ب��ن��ك» ،ليدخل ف��ي إضراب
مفتوح ع��ن ال��ط��ع��ام ،وت��ت��وال��ى أي���ام توقيفه
دون أي حترك من «الدولة الكاذبة» ،ما تس ّبب
بتدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن
الطعام ،حسب ما أكد ذووه.
وطالب املعتصمون بإخالء سبيل بسام
مب��وج��ب س��ن��د إق��ام��ة وم��ت��اب��ع��ة اإلج�����راءات
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ب��ع��د ذل����ك ،م��ح� ّ�م��ل�ين املسؤولية
جلمعية امل��ص��ارف ،وإدارات��ه��ا ،كما ناشدوا
املعنيني ال��ت��دخ��ل بسبب ال��ت��ده��ور الصحي
الذي يعاني منه بسام.
وخ��ل�ال االع��ت��ص��ام ،أل��ق��ى ط����ارق الشيح
حسني شقيق املوقوف بسام كلمة ،أعلن فيها
عن أن «وزي��ر الداخلية وقوى االمن الداخلي
وال���رائ���د ح��م��ود غ��ي��ر م��س��ؤول�ين ع��ن توقيف
أخي مّ
إنا القضاء والسلطة الفاسدة بضغط
من جمعية املصارف ،فأخي منذ دخوله أعلن
االض���راب عن الطعام وحالته الصحية غير
معروفة ألن��ه��م أخ��ل��وا باالتفاقية معه حيث
انه كان االتفاق من قبل الضباط املوجودين
بانه سيتم ايقافه نصف ساعة ومن ثم يعود
للمنزل ،وأنا اآلن أطالب الرأي العام والعالم
بأن يتضامنوا معنا ليدخلوه الى املستشفى
وأال يبقى ف��ي ال��زن��زان��ة بسبب صحته ألنه
يعاني من ضيق النفس وشكات في القلب ،كما
أحمل القضاء وجمعية املصارف مسؤولية ما
ّ
قد يحصل آلخي».
رجحت احملامية في رابطة املودعني
وفيما ّ
دينا أب��و زور «ب��ق��اء بسام موقوف ًا حتى ٍ
غد
ال��ث�لاث��اء ،ب��س��ب��ب ال��ع��ط��ل��ة ال��رس��م��ي��ة ،ليتم
حتويله إلى النيابة العامة ،وأنّ الشيخ حسني
يحاول الضغط من خالل اإلضراب عن الطعام
السيما مع اعتقاده ب��أن استمرار احتجازه

جانب من الوقفة االحتجاجية للمطالبة باإلفراج عن الشيخ حسني ( محمود يوسف)
يناقض االتفاق معه أو التسوية التي أنهت
أزم��ة احتجاز املوظفني في فرع ف��درال بنك»،
أكدت «أننا بانتظار حتويل امللف إلى النيابة
العامة ،والقضية في مسارها القانوني إذا
ما قورنت مع مجريات قضية املودع عبدالله
الساعي».
م��ن ج��ه��ت��ه ،أك���د أح���د محاميي الرابطة
أنّ «م��ا يحصل ه��و بسبب ت��خ��اذل الطبقة
السياسية واملصرفية» ،مطالب ًا بـ»قضاء نزيه
ومستقل يحاسب جمعية املصارف والطبقة
ال��س��ي��اس��ي��ة ،الس��ت��ع��ادة ام����وال املودعني»،
وداعي ًا إلى «وضع خطة تعافي شفافة عادلة،

وإعادة هيكلة املصارف ،وإعادة هيكلة الدين
العام».
{ وفي السياق ،أكد رئيس االحتاد العمالي
العام بشارة األسمر في بيان ،أن «ما جرى في
ف��درال بنك في احل��م��راء ،أم��ر خطير يؤسس
ال��ى سقوط آخ��ر ق�لاع دول��ة القانون ويشرع
ال��ب��اب أم��ام العمال واملوظفني واملتقاعدين
والعسكريني وكل املواطنني لتحصيل حقوقهم
بأنفسهم ولو بطرق خاصة تعرض أحيانا أمن
وحياة املواطنني اآلخرين وموظفي املصارف
الذين ت��واج��دوا في األمكنة التي حصلت أو
ستحصل فيها احلوادث املشابهة».

�شيخ العقل من وادي التيم:
احلوار هو ال�سبيل الأجنع حلل اخلالفات

من جولة الشيخ أبي املنى في الوادي
أعرب شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ الدكتور
املوحدين
سامي أبي املنى عن ثقته الكبيرة بأنْ «تبقى طائفة ّ
الدروز التي طاملا كانت اساسية في تأسيس الكيان والساهرة
دوم ًا على قيام الدولة وتطبيق القوانني نقطة االرتكاز الوطني
وم�س��اح��ة ال�ت�لاق��ي وال��وص��ل ب�ين جميع م �ك� ّ�ون��ات ه��ذا البلد
وعائالته الروحية ،ومثلما لم تختر يوما االعتداء او االنكفاء
هربا من املسؤولية وصحوة الضمير فلن تكون اليوم اال حيث

اجلي�ش ت�سلّم الدفعة الأوىل
من الهبة القطرية
أعلنت قيادة اجليش  -مديرية التوجيه في بيان ،عن
أ ّنه «بتاريخ  2022/ 8 / 12تس ّلمت قيادة اجليش الدفعة
األولى من الهبة املالية القطرية التي ق ّدمها أمير دولة قطر
الشقيقة الشيخ متيم بن حمد آل ثاني للجيش اللبناني
كمساهمة لدعم روات��ب عناصر اجليش ،وب��دأ توزيعها
اليوم (أمس) بالتساوي على جميع العسكريني».
وتابع البيان« :هذا ،وشكر قائد اجليش العماد جوزاف
عون دول��ة قطر وأميرها على هذه املبادرة القيمة جتاه
منوها بالتزامها جتاه لبنان وجيشه
اجليش اللبنانيّ ،
في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة تداعيات تدهور
الوضع االقتصادي».
وأش��ارت مصادر مطلعة إل��ى أنّ «توزيع ه��ذه الدفعة
من املساعدة املادية القطرية البالغة  60مليون دوالر،
سوف توزع بالتساوي على جميع األفراد من دون متييز
بني الرتب واملراكز كل شهر بحيث يتقاضى العسكري
 100دوالر أميركي على مدى ثمانية أشهر» ،الفتة إلى أنّ
ّ
تفضل توزيع  70دوالر ًا على مدى
«اجلهة املانحة كانت
عام ،لكن القيادة ارتأت توزيع  100دوالر على  8أشهر».

يقضي الواجب ،التزاما بالقيم والعادات املعروفية وما تع ّلمته
من التاريخ الذي شكّلت محطات الكرامة فيه مدعاة فخر ومرآة
عز وإباء لكل ابنائها».
ٍ
وإذ أم��ل أن تستمر الطائفة في دوره��ا الوطني ه��ذا طاملا
ان فيها نبض الشجاعة الوطنية وحرص القيادات السياسية
والروحية واملشايخ االج�ّلاء االفاضل حلفظ الوطن ومستقبل
موجه ًا التحية إل��ى امل �ب��ادرات اجلامعة التي تقوم
اجياله»،
ّ
بها املختارة على مختلف املستويات الوطنية» ،ومش ّدد ًا على
ان «احل��وار يبقى السبيل األجن��ع حلل اخل�لاف��ات السياسية
واالختالفات ولتجاوز معضلة تشكيل احلكومة واالتفاق على
اجن��از استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،باختيار
شخصية مناسبة تعطي االمل بقرب الوصول الى احللول التي
يعاني منها البلد والدولة واملؤسسات واملجتمع».
ك�لام شيخ العقل ج��اء خ�لال ج��ول��ة على ع��دد م��ن املشايخ
االعيان واملراكز الدينية في منطقة وادي التيم ،وكانت مناسبة
للتشاور واالطمئنان ونيل البركة ،شدد خاللها على «التمسك
بقيم التوحيد والدين احلنيف واملناقب املعروفية كما باالرض
والوطن ،وحث على السير على خطى السلف الصالح ،ببركة
مشايخنا ال��ذي��ن سيبقون ص� ّ�م��ام االم��ان للعشيرة املعروفية
وضمان وحدتها».
استهل الشيخ ابي املنى جولته برفقة وفد من العائلة بزيارة
الشيخ اجلليل ابو حمد جميل برغشة في منزله في بكّيفا ملا
ميثله الشيخ وبيته العريق من أصالة توحيدية ومرجعية ،ثم
قام بزيارة الشيخ ماجد ابو سعد في منزله في بلدة شويا حيث
كان له استقبال حاشد من املشايخ واالق��ارب ،كذلك زار الشيخ
ابو سليمان غالب الشوفي في البلدة نفسها ،لينتقل سماحته
بعد ذل��ك ال��ى م��زار الشيخ امل��رح��وم حسن ب��ن حديفة وخلوة
البطمة في بلدة عني قنيا ،وك��ان في استقباله جمع كبير من
املشايخ واالهالي من مختلف العائالت .وختم جولته بزيارة
كل من صهره الشيخ كامل حديفة والشيخ انور حديفة ،وعرج
في طريق العودة الى مجدلبعنا تلبية لدعوة من عضو املجلس
املذهبي الشيخ سامي عبد اخلالق في منزله.

فاروق ياغي �سنبقى �أوفياء مل�سريتك
املحامي عمر زين*
شاب يافع ،نشيط ،متحرك ،مقدام ،بفكر وطني عروبي اكتشفته
أثناء دراستنا اجلامعية في كلية احلقوق والعلوم السياسية في
اجلامعة اللبنانية إنه املغفور له الزميل العزيز فاروق ياغي ،مما
دعاني أن أشجعه خلوض االنتخابات الطالبية وذلك إنطالق ًا من
مسؤوليتي في قيادة املجال الطالبي حلركة القوميني العرب ،وكنت
على حق في اختياري وجنح عضو ًا في الرابطة وتعززت صداقتنا
وعالقتنا ،فزمالتنا بنقابة احملامني في بيروت.
الراحل الزميل متتّع باخلط املستقيم في كل أفكاره وأفعاله،
وباحلماية األكثر فاعلية في احلياة التي هي احملبة والتسامح،
ومساعدة اآلخرين واحترام ال��رأي وال��رأي اآلخ��ر ،وإمي��ان راسخ
بحقوق اإلنسان والعدالة واملساواة والدميقراطية ،وعندما خسر
الوطن واحملاماة عزيز ًا غالي ًا هو املرحوم أحمد قبيسي ،طلبت منه
حتضير نفسه خلوض انتخابات نقابة احملامني في بيروت ،وكان
ذلك وجنح جناح ًا ملفت ًا جلهة املهنة ولزمالئه الذين بادلوه احلب،
فكان النقابي املثل واملثال الذي آمن بأن لبنان هو إنسان وأرض
وسيادة واستقالل ،ولبنان هو يعني جميع أبنائه ،فكان الوطني
يتلون بطائفة ولم يتبع لزعيم ،نعم ان لبنان بعمق فكره
الذي لم
ّ
رسالة ،وهو جندي من جنودها.
ال��راح��ل احلبيب ف���اروق ياغي ذل��ك ال��ودي��ع ال��ذي ك��ان ف��ي حياة
اآلخرين كحبات السكر ،ويتقن فن التعامل معهم ،وم��ن أج��ل ذلك
كانت مكانته عالية بني زمالئه جميع ًا ،إضافة الى ذلك هو من مدرسة
الوفاء والشفافية والتواضع والعصامية والشجاعة واحلكمة.
الصديقني
اننا حمل��زون��ون على ف��راق��ك ،فإلى جنات اخللد مع
ّ
واألبرار ،وألهم الله العائلة الكرمية جميل الصبر والعزاء.

* األمني العام السابق الحتاد احملامني العرب

«�شهيد»جديد
علىاحلدودال�شمالية

الرقيب الشهيد محمد احلسيني
ب �ع��دم��ا أع �ل �ن��ت ق��ي��ادة اجل��ي��ش ،في
تغريدة عبر حسابها على «تويتر» ،عن
إصابة عسكريني أحدهما بحالة حرجة،
ف ��ي اش �ت �ب��اك��ات ب�ي�ن ق���وة م ��ن اجليش
ومهربني عند احلدود الشمالية ،عادت -
ولألسف  -لتُعلن في تغريدة أخ��رى عن
«استشهاد أحد العسكريني اللذين أصيبا
في اشتباكات بني اجليش ومهربني عند
احل� ��دود ال�ش�م��ال�ي��ة ،ف�ي�م��ا ح��ال��ة اآلخر
مستقرة».وسرعان ما نعت القيادة في
بيان «الرقيب الشهيد محمد احلسيني،
الذي استشهد بتاريخ  2022/ 8/ 13بعد
تعرضه إلطالق نار أثناء اشتباكات مع
مهربني عند احلدود الشمالية.

و ق��ال« :ما حصل من حجز حريات هو رد
على حجز حرية كل اللبنانيني في املصارف
وح��ج��ز جنى عمرهم وحريتهم ف��ي التحرك
لتحسني حياتهم وطبابتهم .وحيث أن هذه
امل��ص��ارف م��ارس��ت سياسة البطش الكبرى
في التحكم باملواطنني وإذالل��ه��م بالتعاميم
وامل���ص���اري���ف وت��ق��ي��ي��د ح��ري��ة احل���رك���ة وقلة
االح����ت����رام واالم���ت���ن���اع ع���ن ال���دف���ع وتسديد
املتوجب حسب العقود وحتديد السحوبات
والتحويالت ،فإن األوان حان لتحرك مقابل
ضد هؤالء الذين حتولوا الى مرابني وصائدي
شيكات اللوالر ومخرجي األم��وال الى داخل

وخارج مجهول ومنقضني على ودائع الداخل
واخل�����ارج وم��س��ت��ق��ب��ل ال��ع��ائ�لات وأوالده�����ا
ومقترحي تصفيتها وحتويلها الى الصناديق
الوهمية املنوي إنشاؤها أو ال��ى أسهم في
شركات البحر كشركاء في املياه».
{ م���ن ج��ه��ت��ه ،دع����ا حت��ال��ف «متحدون»
وج��م��ع��ي��ة «ص���رخ���ة امل����ودع��ي�ن» ،ال����ى وقفة
تضامنية مع امل��ودع امل��وق��وف بسام الشيخ
حسني ،عند التاسعة من قبل ظهر الثالثاء
املقبل أمام قصر العدل.
وان��ت��ق��دا ف��ي ب��ي��ان« ،م��ا اجترحته أيادي
أصحاب املصارف ورؤساء وأعضاء مجالس
إداراتها ومديريها من تنكيل باملودعني ،إثر
احتجاز أم��وال��ه��م وسلب قسم منها بأبشع
أن���واع االب��ت��زاز املفتقر ألي بعد إنساني أو
أخالقي أو قانوني» ،آملني ب»ث��ورة قضائية
تفضي إل���ى ق��ض��اء ع���ادل وح���ر م��ا سيجري
ط��رح��ه أم���ام رئ��ي��س مجلس ال��ق��ض��اء األعلى
القاضي سهيل عبود مطلع األسبوع املقبل».
واع��ت��ب��را ان «م��ا حصل م��ع وكيل املودع
حسني ،رام��ي عليق قد فاق جميع التوقعات
في أعمال الكيدية والتشفي إلى حد االعتداء
اجلسدي املتكرر عليه ،في ظل صمت مطبق
ومستغرب لنقيب ونقابة احملامني وملجلس
القضاء األعلى».
ك��م��ا ان��ت��ق��د ال��ت��ح��ال��ف واجل��م��ع��ي��ة «قيام
بعض وسائل اإلع�لام بحمالت تشويه على
كل من يرفع الصوت للمطالبة بحقه ،حيث
ن���ال ال��ن��اش��ط��ون ف���ي اجل��م��ع��ي��ة والتحالف
سيما احمل��ام��ي عليق نصيبهم األوف���ر منها
بعدما تكفلت أبواق املصارف بنشر شائعات
وأضاليل ال متت إلى احلقيقة بصلة» ،محملني
املصارف «ممثلة بجمعية املصارف ورئيسها
سليم صفير ،كما وإدارة مصرف «بنك فدرال»
ومدير فرع احلمرا حسن ح�لاوة« ،مسؤولية
ما قد يتعرض له املوقوف حسني الذي يطالب
ذووه بنقله إلى املستشفى ف��ورا بالنظر إلى
حالته الصحية والنفسية».

املفتي قبالن� :سلمان ر�شدي
�أ�سو�أ ن�سخة عن حرية التعبري

ع ّلق املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن على
ما تعرض له سلمان رشدي ،وقال« :إن موقفنا صريح
وواضح وهو أن سلمان رشدي أسوأ شخصية رخيصة
تعاملت م��ع ال��ت��اري��خ وال��ت��راث ب��األك��اذي��ب والنفاق
والتلفيق والشر وسل اخلناجر املسمومة فضال عن
التزييف الهائل ،وهو جزء من غرفة عمليات ثقافية
غربية تتعامل مع التراث اإلسالمي بأكاذيب خطيرة
لتقدم تراثنا كتراث مجرم ،لذلك مت تقدميه غربيا بساتر
ثقافي وبخلفية إنتقامية ليؤسس لثقافة حقد وكراهية
جتاه املسلمني وتراثهم ،وكتابه آيات شيطانية عبارة
عن أفكار شيطانية ونفاق غربي انتقامي بخلفية إعادة
بناء العقل الغربي جتاه النبي والقرآن عبر حفلة نفاق
تطال جوهر الدين والنبي واإلسالم ،فقط لتقدم الغرب
كمنقذ فكري وثقافي ولو أدى ذلك إلى مذابح صارخة
تطال كافة املسلمني في العالم».
أضاف« :وكميزان إلجرام الغرب وعقليته مت سحق
الفيلسوف الكبير روجيه غارودي ألنه أعلن إسالمه،
ومت باملقابل تعظيم شخصية تافهة جدا مثل سلمان
رشدي ألنه تنكر لالسالم ولعب دور مجرم ثقافي عبر
أخطر أكاذيب تافهة بالتاريخ ،واحلكمة الثقافية تقول:

حذار من الشياطني حني تتنفس حرية الغرب ،وحذار
من الغرب حني يتنفس ثقافة الشياطني».
وخ��ت��م ق��ب�لان« :س��ل��م��ان رش����دي شخصية عدوة
للثقافة واإلنسان ،وأس��وأ نسخة عن حرية التعبير،
ورأس أفعى غربية ووحش كامل وفقا ملعايير الغرب
بخصوص الشر والظالمية ،وقد وظفه الغرب للعبة
نفاق خبيثة واآلن يذرف دموع التماسيح عليه ،ورغم
ع��دم معرفتي بالدواعي واألس��ب��اب ملا حصل معه إال
أننا لن نأسف على شخصية جمعت خبث الشياطني
ومكرها بكتاب أرادت له أن يتحول عاصفة كراهية
وم��ذاب��ح بحق املسلمني ودينهم ،فقط ليربح الغرب
حرب مذابحه الثقافية توازيا مع حروبه العسكرية
التي حولت شرقنا وبالدنا خرابا وركاما .وأما رأينا
ب��اإلم��ام اخلميني فهو أن اإلم��ام اخلميني فيلسوف
وج��ود ،وفقيه الفقهاء ،ومدرسة عقل ووحي وأستاذ
عمالق بعالم اإلنسانية ،فيما اآليات الشيطانية أوضح
ص���ورة ع��ن ن��ف��اق ال��غ��رب وح��ق��ده وأس��ال��ي��ب حروبه
وع��دوان��ه ،وم��ا أكثر من ف��رخ عند الغرب ليلعب دور
إبليس ووكيل الشيطان بلباس ثقافي أو تراثي أو
صحافي أو مرتزق رخيص».

فتوح :كل ال�شكر لل�سفري بخاري على دعمه
غ ّرد األمني العام الحتاد املصارف
العربية ال��دك��ت��ور وس��ام فتوح عبر
ح��س��اب��ه اخل�����اص ع��ل��ى «تويتر»،
ق��ائ�ل ً
�دت بلقاء سعادة سفير
«س��ع� ُ
اُ :
اململكة العربية السعودية في لبنان
ول��ي��د ب���خ���اري ،وإع�ل�ام���ه بانتهاء
إج���راءات تأسيس املكتب اإلقليمي
الحت��اد املصارف العربية في مدينة
ال���ري���اض .وإص����دار ال��رق��م الوطني
املوحد لالحتاد في اململكة ،وأيض ًا
ّ
ح��ص��ول��ن��ا ع��ل��ى ك��اف��ة االمتيازات
املتعلقة بخدمات املراسم اإللكترونية
ل��ل��ب��ع��ث��ات األج��ن��ب��ي��ة ف���ي امل��م��ل��ك��ة -
حفظها الله».
وف��ي تغريدة أخ���رى ق��ال فتوح:
«كل الشكر للسفير البخاري على كل
الدعم الذي قدمه ،وجلهوده املقدرة
والفاعلة لتحقيق هذا االجناز الهام،
وعلى اي�لاء هذا املوضوع إهتمامه
ال��ل�ازم ح��ت��ى وص��ل��ن��ا ال���ى النتائج
املرجوة».
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السفير بخاري مستقب ً
ال فتوح

اللبنانيون يهربون من حرارة الأ�سعار
وحر �آب �إىل «ال�سان بال�ش»
ِّ

فيما ان��دل��ع ح��ري��ق في
منطقة احلريشة  -انفه،
وام����ت����د ب���س���رع���ة نتيجة
س���رع���ة ال����ري����اح وتسبب
بصعوبة ف��ي ال��رؤي��ة لدى
س��ائ��ق��ي ال���س���ي���ارات على
االوت���وس���ت���راد مبحاذاة
الطريق العام جراء الدخان
ال��ك��ث��ي��ف امل��ت��ص��اع��د في
املكان .وتعمل فرق الدفاع
املدني على إخماده ،كانت
استقرار درج��ات احلرارة
على املقلب اآلخر ،متناسبة
م����ع ف���ص���ل ال���ص���ي���ف في
لبنان ،تُعطي فسحة أمل
ل��ل��ه��رب م��ن ح��ر األج����واء،
ال������ذي أس����ع����رت نيرانه
ح����رارة األس���ع���ار ،فخرج
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون إل���ى رحاب
لو على الصخر ..أرحم من جحيم أسعار املسابح
الشواطىء العمومية بعد
ارت��ف��اع كلفة ال��دخ��ول إلى
يتحول إلى
والداخل،
اجلبال
على
ترتفع
بينما
الساحل
ّ
املسابح اخلاصة كحد وسطي الـ 350ألف ليرة لبنانية.
غائم جزئيا بدء ًا من بعد الظهر مع تشكل ضباب محلي
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ومب��ا أنّ طقس ًا صيفي ًا معتاد ًا على املرتفعات.
يسيطر على أجواء دول احلوض الشرقي للمتوسط ،مع
احل����رارة على ال��س��اح��ل م��ن  25إل��ى  31درج���ة ،فوق
درجات حرارة دون معدالتها املوسمية على الساحل ،اجلبال من  15إلى  25درجة ،في الداخل من  16إلى 32
تستمر حتى غ� ٍ�د (ال��ث�لاث��اء) ،حيث تتعرض املناطق درج��ة ..الرياح السطحية :جنوبية غربية نهارا ناشطة
الداخلية لكتل هوائية حا ّرة نسبيا تؤ ّدي الى ارتفاع أح��ي��ان��ا ،جنوبية شرقية ل��ي�لا ،سرعتها ب�ين  10و35
ملحوظ ب��درج��ات احل���رارة ،ف��إنّ دائ��رة التقديرات في ك��ل��م/س ..االنقشاع :جيد على الساحل ،يسوء أحيانا
مصلحة األرصاد اجلوية في املديرية العامة للطيران على املرتفعات بسبب الضباب ..الرطوبة النسبية على
امل��دن��ي توقعت أن يكون طقس ال��ي��وم (اإلث��ن�ين) قليل الساحل :بني  55و ..%75ح��ال البحر :متوسط ارتفاع
الغيوم صباح ًا ،دون تعديل يذكر بدرجات احلرارة على املوج وحرارة سطح املاء°30 :م.

املحامي ح�سن مطر
طالعتنا وسائل اإلع�لام املصرية والعربية بدعوة الرئيس عبد الفتاح
السيسي مبناسبة (افطار األس��رة املصرية) قبل حلول عيد الفطر هذا العام
ب��أي��ام ث�لاث��ة ل��ب��دء ح���وار وط��ن��ي ت��ش��ارك فيه ك��ل ال��ق��وى املصرية ح��ول هدف
محدد/،أولويات العمل الوطني في املرحلة املقبلة في ضوء التغيرات الدولية
واألقليمية /على أن تقدم اقتراحات وتوصيات املتحاورين إلى الرئيس التخاذ
مايلزم للتطبيق .
غمرتني الفرحة باعلى درجاتها لهذه الدعوة امليمونة شأن كل عربي يدرك
أن سالمة األمة العربية وأمنها ودورها وبقاءها تتأتى من مصر اوال فهي التي
كانت عبر تاريخها وشعبها املجيدين مركز الثقل والثقة وهذه ثابتة من ثوابت
األم��ة .وهناك رؤيتان للمتحاورين ،هل هذه الدعوة متهد ملرحلة جديدة من
البناء الدميقراطي الغائب أصال عن غالبية النظم العربية ملكية  ،وجمهورية،
وام��ارات بهدف تصحيح اختالالت سياسية ووطنية وشعبية قائمة أم هي
مسعى الحتواء أزمات متعددة اجلوانب؟
بكل االحوال هذا شأن ملصر وشعبها لكن في زمن سابق كانت مصر ونأمل
أن تعود شأن تعيشه كل الشعوب العربية كما لنا األمل والرجاء أن تعمل الدول
العربية وأنظمة احلكم فيها املأزومة مع نفسها ومع مواطنيها ذات اخلطوة
واملسعى لإلنقاذ الفعلي قبل فوات األوان.
وفي حقيقة األم��ور أنا واملواطنون العرب املنتمون إلى بالد عربية عدة
حسبما رسمها االستعمار لنا واصبحنا حراسا حلدودها ففي قلوبنا جراح
كبيرة وفي عقولنا توهان ،وحيرة يالمسان الضياع حلال دولنا وأنظمتها
الطائفية واملذهبية حاليا وفقدان بوصلة معرفة العدو من الصديق والكرامة
من املذلة.
أعود ملصر جوهر املوضوع وللتذكير فقط،مصر على امتداد تاريخها منذ
فتحها العرب بقيادة القائد العربي املسلم عمرو بن العاص بزمن أعظم قادة
العرب املسلمني اخلليفة عمر بن اخلطاب الذي فتح الله على يديه امبراطوريات
عظمى فانقذها من عبادة األصنام والنار والشعوذات إلى عبادة الله ودينه
االسالم احلنيف .وفي العصر احلديث نستذكر مصر في عهد محمد علي باشا
اجلندي االلباني املسلم الذي أواله شعب مصر عام1805قيادة بالده وجعلها
بلدا عصرية حديثة بامتياز علما وثقافة بإرسال بعثات من رجال مصر إلى
اوروب���ا منهم الشيخ محمد عبدو واألدي���ب الكبير طه حسني معجزة مصر
البشرية الذي رغم فقدانه بصره وهو صغير تراه حقق معجزة علمية هائله
والعشرات من أمثالهما في كل ميادين احلياة احلديثة وخاصة في انشاء
قوة دفاعية هائلة بوجه التسلط العثماني بعد انحراف السلطنة عن املبادئ
السامية وجعل حكم مصر وراثيا ألوالده وآخرهم امللك فاروق الذي أطاحت
به وبأسرته ثورة /23متوز يوليو  1952التي قادها الزعيم العربي جمال عبد
الناصر واعاد حكم البالد ألهلها املصريني وعادت مصر أم الدنيا من جديد وأم
كل املصريني وأم كل العرب ولدول وشعوب كثيرة في آسيا وأفريقيا وأميركا
الالتينية وقائدها هو أحد أب��رز ق��ادة دول احلياد اإليجابي وع��دم االنحياز
واحدى أهم الدول املتطلعة الى احلرية واالستقالل من ربقة االستعمار القدمي
واجلديد وك��ان انتصار مصر على ال��ع��دوان الثالثي البريطاني والفرنسي
واإلسرائيلي العام  1956إيذانا ملعارك االستقالل الوطني لدى شعوب آسيا
وأفريقيا وأميركا الالتينية ،سجل طويل حافل باإلجنازات ملصر وشعبها بناء
املصانع والسد العالي واجلامعات التي فتحت أبوابها وقدمت العلم والثقافة
واالدب والفن والصحافة لشعوب العالم الثالث وتوجت مصر كما كانت عبر
تاريخها املجيد وعن حق ام الدنيا وكانت الشعوب العربية تفرح لكل إجناز
مصري وهو كثير تعتبره إجنازا لها ولدول العرب،مصر وعالقاتهاالعربية
العربية  ..في التاريخ القدمي وحدة التالقي وتوحيد القيادة بني مصر وسوريا
بقيادة القائد التاريخي صالح الدين االيوبي حترر بيت املقدس واملقدسات
املسيحية واإلسالمية في القدس وك��ل فلسطني من ال��غ��زاة االف��رجن��ة الذين
حملوا زورا وبهتانا إشارة الصليب حتقيقا الطماعهم بثروات الشرق الغني
،وف��ي التاريخ احلديث بوحدة مصر وسوريا السياسية قامت اجلمهورية
العربية املتحدة العام  1958بإقليميها الشمالي واجلنوبي كدولة كبرى
حتمي وال تبدد تشد أزر االخ والصديق وترد كيد وغ��زوات املعتدين وتقاوم
األحالف االستعمارية كحلف بغداد وحلف الدفاع عن الشرق األوسط,وفجر
الشعب العراقي البطل ثورته العربية الرائدة في14متوز العام ،1958وتعاظم
نضال الشعب اجل��زائ��ري البطل وحققت ثورته ال��رائ��دة التي عرفت بثورة
املليون شهيد وحققت استقالل اجلزائر العام 1962بعد استعمار فرنسي
دام /130عاما ،ولبنان الذي انفرد بعالقات تاريخية بعيدة منذ زمن الفراعنة
والفينيقيني  .وقريبا ف��ي العصر احل��دي��ث فتشاركا ف��ي بناء ثقافة وعلوم
وفن وصحافة فأسس آل تقال أهم جريدة عربية مبصر هي االه��رام الذائعة
الصيت واالنتشار حتى اآلن بدول عربية وعاملية وفي املسرح والفن والسينما
واألدب منها مسرح جنيب الريحاني وصالة بديعة مصابني وطرب الفنانتني
الكبيرتني سعاد محمد وجناح سالم وعشرات املمثلني واملمثالت إضافة إلى
مساهمات الرواد السوريني أهمهم اسمهان وفريد االطرش ودورهما في عالم
الفن والغناء العربي األصيل الذي مازال يحتل عربيا املكانة األولى والزمن
اجلميل رغم مرور السنني ،وظلت مصر القيادة الرائدة وأرض الكنانة وهي
التي اختصها الله بكتابه القرآن الكرمي بسورة يوسف عليه السالم بقوله
تعالى ( :أدخلوا مصر إن شاء الله آمنني)،وظلت مصر أم الدنيا واحلديث
يطول في هذا املجال الواسع.
ان دعوة السيد الرئيس السيسي للحوار الوطني ندعو الله النجاح للهدف
املنشود ال��ذي يعيد مصر ملوقعها ودوره��ا ولطبيعتها وخصائصها وهذه
الدعوة احلوارية السياسية نستحضر بها ونذكر انعقاد املؤمتر الوطني
للقوى الشعبية الذي دعا إليه وقاده الزعيم اخلالد بتجربته الثورية العربية
جمال عبد الناصر وأصدره بوثيقة(امليثاق)بتاريخ /21أيار.1962وتضمن
عشرة ابواب بالعناوبن التالية:
مكتفيا بها منعا لالطالة.،
/1نظرة عامة،عن الثورة وتغيير حياة الشعب تغييرا أساسيا وعميقا.
/2في ضرورة الثورة ,وهي الطريق الذي يستطيع النضال العربي أن يعبر
عليه من املاضي إلى املستقبل.
/3جذور النضال املصري ،ان مصر بالذات لم تعش حياتها في عزلة عن
املنطقة احمليطة بها .وامنا تؤثر فيما حولها وتتاثر به كما يتفاعل اجلزء مع
الكل،
/4دروس النكسة،ما بني ثورة,1919إلى ما قبل يوم قيام ثورة يوليو متوز
.1952
/5ع��ن الدميقراطية السليمة ،أن الدميقراطية هي الترجمة الصحيحة
لتكون الثورة عمال شعبيا،وهي توكيد السيادة للشعب والثورة تقاس مبدى
شعبيتها ومدى تقدميتها.
/6في حتمية احلل األشتراكي ،بدعامتيه من الكفاية والعدل ،هي طريق
احلرية االجتماعية.
/7اإلنتاج واملجتمع،ان اإلنسان العربي قد استعاد حقه في صنع حياته
بالثورة،ومضى إلى غير رجعة ذلك الزمن الذي كان مصير األمة وشعوبها
وأفرادها يتقرر في العواصم األجنبية على موائد املؤمترات الدولية أو في
قصور الرجعية املتحالفة مع األستعمار أن اإلنتاج هو املقياس احلقيقي للقوة
الذاتية العربية.
/8مع التطبيق االشتراكي ومشاكله أن العمل االنساني اخلالق هو الوسيلة
الوحيدة أمام املجتمع لكي يحقق أهدافه وهو املفتاح الوحيد للتقدم.
/9الوحدةالعربية يكفي أن األمة العربية متلك وحدة اللغة التي تصنع
وحدة الفكر والعقل ومتلك وحدة التاريخ التي تصنع وحدة الضمير والوجدان
ومتلك وحدة االمل التي تصنع وحدة املستقبل واملصير.
/10السياسة اخلارجية هي انعكاس أمني وصادق للعمل الوطني وتقوم
على ثالثة خيوط:
أ ،احلرب ضد االستعمار والسيطرة ومحاربته في كل أوكاره
ب ،العمل من أجل السالم.
ج،التعاون الدولي من أجل الرخاء،
وبعد كل ما تقدم ،ستبقى مصر في قلوب وعقول أمة العرب هي أم الدنيا،
لكن املطلوب عند حكامها ال��ع��ودة مبصر ال��ى دوره���ا الطبيعي وموقعها
الرائد ولتاريخ شعبها العظيم ،وال��ى إحياء التفاعل بالدوائر الثالث التي
رسمها جمال عبد الناصر في ما كتبه في فلسفة الثورة/ ،الدائرة العربية
ووحدة األمة،/والتضامن اآلسيوي األفريقي /،والعالم االسالمي باجلامعة
االسالمية.
حرام ان تنعزل مصر عن قضايا أمتها العربية ودولها وشعوبها وتركها
الفشاء الطوائفيات واملذهبيات والتدخالت األجنبية حتت ذريعة ملء الفراغ
الذي أحدثته مصر بسبب اتفاقية اخلزي و العار كمب ديفيد وزحف دول عربية
التطبيع مع العدو الصهيوني احملتل وحرام أن تتحول مصر إلى وسيط في
الصراع العربي الصهيوني وتغيب عن دول وشعوب آسيا وأفريقيا وبهذه
املواقف واملسؤوليات تبقى مصر أم الدنيا.
حتيا مصر وشعبها وتاريخها والنيل العظيم التي هي هبته ومصدر
حياتها .

عدنان احلاج ..وداع ًا �أيها ال�صديق

إسم حافل في عالم الصحافة االقتصادية والرياضية ،عمل في جريدة
«السفير» رئيس ًا لقسم االقتصاد ،وكان موسوعة بحد ذاتها ،متمكّ ن ًا من
مهنته ومتم ّرس ًا في االقتصاد وبفنونه!
ُش ِّي َع في م��أمت مهيب مبشاركة عائلته وأحبابه وزمالئه في جريدة
�ي عليه في مسجد اخلاشقجي ،ل��ي��وارى في ثرى
«السفير» ،حيث ُ
ص� ِّل� َ
«ج ّبانة الشهداء».
ك��م��ا ش���ارك ف��ي التشييع نخبة م��ن ال��زم�لاء م��ن نقابتي الصحافة
واحمل ّررين واالقتصاديني والرياضيني!
خ��س��ارة وطنية وإعالمية ال ُت��ع� ّ�وض ،فإلى جنان اخللد م��ع األبرار
اخلالدين!
رحمك الله أيها الصديق عدنان احلاج ،وإلى أحبائك وعائلة «السفير»
واألستاذ طالل سلمان ،والعائلة بأسرها الصبر والسلوان!

املهندس هشام جارودي

تربية

االثنني  15آب 2022م
املوافق  17محرم 1444هـ

املناطق اللبنانية تنتف�ض دعم ًا للجامعة الوطنية

�صرخات الطالب مدوية:حقنا يف التعليم �أولوية

ل��م يكن التحرك ال��ذي دع��ا اليها
«جتمع صرخة ط�لاب» في اجلامعة
اللبنانية على مستوى االزم��ة التي
تعيشها ه��ذه اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي تضم
اكثر من  75الف طالب ،حيث اقتصر
امل��ش��ارك��ون على بعض ال��ط�لاب في
بيروت والشمال واجلنوب وبعض
االس��ات��ذة ،م��ا يثير االس��ت��غ��راب عن
عدم حماسة الطالب واالساتذة على
حد س��واء للدفاع عن حقهم بالتعلم
الذي رفع في الشعارات.
*ف���ف���ي ب���ي���روت جت��م��ع ع����دد من
الطالب اخلائفني على مستقبلهم في
التعليم ام��ام مبنى االدارة املركزية
للجامعة وحملوا الالفتات التي كتب
عليها حقنا ف��ي التعليم اول��وي��ة ال
حترمونا منها  ،واجلامعة اللبنانية
امانة في اعناقكم فحافظوا عليها
انقذوا اجلامعة اللبنانية والعليم
ح��ق للجميع وردوا ال����ـ 50مليون
دوالر للجامعة اللبنانية واعطوا
اجلامعة استقالليتها ،لكن املشاركة
اخلجولة في التحرك عكست االحباط
الذي يعيشه طالب اجلامعة الذين لم
يعد بامكانهم االن��ت��ق��ال للمشاركة
ف���ي حت���رك ك��ه��ذا ب��س��س��ب��ب ارتفاع
كلفة التنقل وه��و م��ا ينسحب على
االساتذة ،وهو ما دفع بعض الطالب
للتعبير عن غضبهم من الواقع الذي
وصلت اليه احوال اجلامعة واحوال
طالبها .
وكانت الهيئة التنفيذية لرابطة
األس���ات���ذة امل��ت��ف��رغ�ين ف��ي اجلامعة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة دع�����ت ل��ل��م��ش��ارك��ة في
ال��ت��ح��رك��ات وف���ق امل��ن��اط��ق ،وشارك
رئ���ي���س ال���راب���ط���ة ال���دك���ت���ور عامر
احللواني في التحرك أم��ام املجمع
اجلامعي مون ميشال في الكورة.
وألقى الدكتور احللواني كلمة
ق���ال ف��ي��ه��ا 3« :س��ن��وات م��ض��ت على
ب��داي��ة االن��ه��ي��ار وال ت���زال احلكومة
ت��ت��ع��ام��ل ب��اس��ت��خ��ف��اف م���ع قضايا
ال���ق���ط���اع ال���ع���ام وت���ض���رب بعرض
احلائط حقوق العاملني ،وكأنه يراد
للبلد أن يتحلل بالكامل وأن يذوب
القطاع العام وأن تنهار املؤسسات
العامة ومنها اجلامعة اللبنانية»،
معتبرا أن «إب��ق��اء م��وازن��ة اجلامعة
للعام  2022على ما كانت عليه في

طالب اجلامعة اللبنانية يدافعون عن حقهم في التع ُّلم (محمود يوسف)
العام  2019إمن��ا يبيت نيات سيئة
ب��ح��ق اجل��ام��ع��ة وه����ذه امل���وازن���ة ال
تكفي ثمن م���ازوت الن���ارة الكليات
والفروع».
وأكد أنّ «غ�لاء املعيشة بلغ 20
ضعفا وه��م يعطون مساعدات على
س��ب��ي��ل احل��س��ن��ة ت��ص��ل ال���ى ضعف
الراتب أو حتى ضعفني ،واملطلوب
ت���أم�ي�ن احل����د األدن������ى م���ن احلياة
الكرمية ألساتذة اجلامعة وموظفيها
وت����أم��ي�ن ال����دع����م امل�������ادي للطالب
ال��ذي��ن ب��ات��وا عاجزين ع��ن الوصول
ال���ى كلياتهم وال���ى تغطية نفقات
دراس��ت��ه��م» ،موضحا ان «األساتذة
أع���ل���ن���وا االض�������راب ل��س��ب��ب وحيد
وه��و أنهم غير ق��ادري��ن على القيام
مبهامهم ،وامل��ط��ل��وب ت��أم�ين الدعم
لألستاذ واملوظف حلفظ كرامتهم من
االنتهاك الفاضح وقد باتوا عاجزين
عن تأمني أبسط حاجيات عائالتهم».
*كما ن ّفذ الطالب حتركا سلميا
أم����ام ح���رم ك��ل��ي��ة اآلداب والعلوم
اإلنسانية في زحلة «من أجل انقاذ ما
تبقى من جامعة الوطن ورفع الصوت
إليجاد احللول للمشاكل التي تعاني
منها اجلامعة اللبنانية» ،حضره

ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ب�ل�ال احلشيمي
وأساتذة وطالب.
وخ�����ل����ال االع�����ت�����ص�����ام حت����دث
احلشيمي ،وق��ال« :االزم��ة التربوية
م����وج����ودة ف���ي ج��م��ي��ع القطاعات
وخصوصا في اجلامعة اللبنانية،
ف��ل�ا ي���ج���وز ان ي��ت��ق��اض��ى استاذ
اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة رات��ب��ا ي���وازي
 150دوالرا .ان��ه ل��ش��يء م��ؤس��ف ان
نصل ال��ى ه��ذا االن��ح��دار .كلنا نعلم
ان اجلامعة تتقهر وتتساقط وهذا
وغير مقبول .فاجلامعة تضم حوالي
 80الف طالب ،وحوالي  6000استاذ،
وموظفون ومدربني وغيرهم».
أضاف« :لكي نستطيع االستمرار
ه��ذا ال��ع��ام ،ه��ن��اك اج����راءات معينة
علينا ات��خ��اذه��ا ،أول��ه��ا ق���رار الـ50
م��ل��ي��ون دوالر اخل�����اص بالـ،pcr
واجلامعة اخ��ذت حكما السترجاعه
ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة بالـfresh
 ،moneyف��اجل��ام��ع��ة أق��ل��ه حتتاج
إل��ى  33مليون دوالر للنهوض هذا
العام».
ث����م ت��ل�ا ن���ائ���ب رئ���ي���س الهيئة
التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني
في اجلامعة اللبنانية حسني معاوية

بيان ًا ق��ال فيه :إن من يتعامل بهذا
االسلوب االستخفافي مع اجلامعة
الوطنية ويدفعها دفعا نحو اإلنهيار
ي��ج��ب أن ي��ح��اك��م ب��ت��ه��م��ة اخليانة
العظمى ،ألن هدم جامعة عمرها أكثر
من  70سنة لن يكون اعادة اعمارها
ب���األم���ر ال��ي��س��ي��ر .ف��إب��ق��اء موازنة
اجلامعة للعام  2022على ما كانت
عليه في العام  2019أي قبل االنهيار
إمنا يبيت نيات سيئة بحق اجلامعة
وه��ذه امل��وازن��ة ال تكفي ثمن مازوت
النارة الكليات والفروع».
وخ���ت���م« :ل���ق���د أع���ل���ن األس���ات���ذة
االضراب لسبب وحيد وهو أنهم غير
ق��ادري��ن على القيام مبهامهم بهذه
ال��ظ��روف البائسة ،واملطلوب شيء
واحد :تأمني الدعم لألستاذ واملوظف
حلفظ كرامتهم من االنتهاك الفاضح،
وقد باتوا عاجزين عن تأمني أبسط
حاجيات عائالتهم .وزي��ادة موازنة
صندوق التعاضد ليصبح قادرا على
تغطية األساتذة صحيا واجتماعيا
بعد أن تضاعفت تكاليف الطبابة
واالستشفاء أضعافا كثيرة».
*وأم����ام كلية احل��ق��وق والعلوم
السياسية ف��ي اجل��ام��ع��ة اللبنانية

وزير الرتبية خالل احتفال تكرميي يف ال�شوف:
كل ما يحدث ُيثبت �أن ال بديل عن الدولة املتما�سكة

أق���ام���ت امل�����دارس ال��رس��م��ي��ة في
الشوف االحتفال التكرميي السنوي
األول ل���ل���ت�ل�ام���ذة ال���ن���اج���ح�ي�ن في
الشهادة املتوسطة للعام الدراسي
 ،2022-2021وذل�����ك ف���ي دار آل
البعيني في مزرعة الشوف ،برعاية
رئيس كتلة «اللقاء الدميوقراطي»
النائب تيمور جنبالط ممثال بالنائب
أكرم شهيب ،وبحضور وزير التربية
والتعليم العالي في حكومة تصريف
األع���م���ال ال��ق��اض��ي ع��ب��اس احللبي
وشخصيات وفاعليات.
وبعد كلمات لكل من مديرة مدرسة
كمال جنبالط الرسمية منال حديفة
وم���دي���رة م���درس���ة م���زرع���ة الشوف
الرسمية ك��رم��ة البعيني والطالبة
كاميليا أبو ذياب من مدرسة بعقلني
الرسمية باسم املكرمني ورئيس بلدية
مزرعة الشوف املهندس يحيى أبو
كروم ،حتدث شهيب بإسم جنبالط،
فأعرب عن اعتزازه بالنتائج «التي
حتققت بجهود املعلمني وإدارات
امل���دارس واأله���ل» ،آم�لا «أن يستمر
النجاح حليفا للطالب في املراحل
الدراسية املقبلة».
وت��اب��ع« :إن األزم��ة اخلانقة التي
مت���ر ب��ه��ا م���دارس���ن���ا ح��ال��ي��ا ،تهدد
بانهيار القطاع التعليمي إذا لم يتم
تدارك ذلك بتأمني مقومات الصمود
ل�لأس��ات��ذة وامل��ع��ل��م�ين ،فاالستثمار
األس��اس��ي ليس ف��ي ال��ب��ن��اء ،وال في
الكهرباء ،وال في اإلنترنت ،بل هو
في امل��دراء واملعلمني ،إنهم مستقبل
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي ه���ذا البلد،
ومعالي وزير التربية لم يقصر سعيا
في هذا املجال ،ال من خالل ما تبقى
من دول��ة ،ومع األس��ف ،وال من خالل

احللبي ُمشارك ًا في االحتفال وإلى جواره شه ّيب
اجلهات املانحة ،ويبقى األمل في أن
يتمكن من زيادة احلوافز ،ومضاعفة
الرواتب ،وزي��ادة بدالت النقل ،وحل
م��ش��ك�لات امل��ت��ع��اق��دي��ن واملستعان
بهم».
ب���دوره حت��دث احللبي ،فقال :لن
نستسلم ل�لأزم��ات ط��امل��ا ي��وج��د في
البالد وفي الدول الشقيقة والصديقة
من يقف إلى جانب التربية في لبنان
وي��ن��ج��ي��ه��ا م���ن ع��ات��ي��ات الظروف.
وان امل���دارس الرسمية وإداراتها،
وأساتذتها وتالمذتها وأهاليهم ،قد
عانوا من انعكاس األزمات ،وتأثرت
امل����دارس ب��اإلض��راب��ات والتعطيل،
ك��م��ا ع��ان��ت م��ن ال��ن��ق��ص ال��ك��ب��ي��ر في

احمل����روق����ات وال���ك���ه���رب���اء والنقل
املدرسي ول��وازم التشغيل ،غير أننا
جنحنا في تأمني بعض احلوافز من
اجلهات املانحة وال���دول الصديقة،
ف��أن��ه��ي��ن��ا ع���ام���ا دراس���ي���ا ف���ي فترة
استثنائية وظ���روف غير مسبوقة،
وأجن���زن���ا االم���ت���ح���ان���ات الرسمية
وأصدرنا نتائجها».
وتابع« :عدت مع رئيس اجلامعة
اللبنانية من زي��ارة إلى دول��ة قطر
الشقيقة ،ونأمل أن ال تبخل علينا،
هذه الدولة الصديقة ،وهي وعدتنا
بالدعم لكي نتابع العام الدراسي
واجلامعي ،وهي صاحبة األيادي
البيضاء ف��ي ال��وق��وف إل��ى جانب

إقتصاد

ال ر�سم خروج على امل�سافرين عرب املطار
ب�ع��د ال�ض� ّ�ج��ة ال �ت��ي أث��اره��ا خ�ب��ر ف��رض رس��م خ ��روج على
املسافرين عبر مطار رفيق احلريري الدولي في بيروت بالدوالر
النقدي حصر ًا ابتدا ًء من  12آب ،أعلن وزي��ر األشغال العامة
والنقل في حكومة تصريف األعمال علي حمية أنّ هذا اخلبر
«عار من الصحة متام ًا».وقال حمية عبر حسابه اخلاص على
ٍ
«تويتر»« :الدليل بأنّ أحد ًا من املغادرين لم ولن يدفع أي رسوم
أول من أمس
مستجدة من تاريخ دخول القانون ح ّيز التطبيق ّ
اخلميس في .»2022-8-11وك ��ان حمية قد أوض��ح ،في حديث
تلفزيوني ،أنّ «ما كنا نتقضاهبالليرة اللبنانية سنتقضاه اليوم
بالدوالر» ،الفت ًا إلى أنّ قيمته تعادل  50ألف ليرة أي ما يوازي

اليوم دوال ًرا ونصف ال��دوالر ،ومشير ًا إلى أنّ هذه النسبة هي
«من ضمن ثمن تذكرة السفر ،وال يوجد زيادة عليها» ،معتبر ًا أنّ
سيحصل أموالاً خلزينة الدولة.
هذا القرار
ّ
*من جهتها ،أعلنت املديرية العامة للطيران املدني أ ّنه «لم
أي رسم خروج إضافي على املسافرين ،مؤكد ًة أنّ
يت ّم إضافة ّ
حتصيل تلك الرسوم ،التي تستوفيها أص ًال شركات الطيران
من املسافرين بالدوالر االميركي النقدي ،أصبحت تس ّدد من قبل
تلك الشركات لصالح اخلزينة العامة بالدوالر النقدي حصرا،
وبالتالي ،فإ ّنه ال يتوجب على الركاب املغادرين عبر مطار رفيق
احلريري الدولي  -بيروت أي رسوم مغادرة إضافية».

موزعو الغاز :ال �إ�ضراب �أو �سلبية يف التعاطي

أعلنت نقابة م��وزع��ي ال��غ��از ومستلزماتها في
لبنان ،ف��ي ب��ي��ان ،أن��ه «نتيجة فوضى سعر صرف
ال���دوالر مقابل الليرة وال���ذي أصبح متقلبا بشكل
سريع بني يوم وآخر ،ومبا أن جدول تركيب األسعار
ال��ذي يصدر عن وزارة الطاقة واملياه يعتمد سعر

طاقة �شم�س ّية مل�ضخّ ات نبع جديتا
تسلمت مؤسسة مياه البقاع مشروع الطاقة الشمسية
اخل��اص��ة مبضخات نبع جديتا ،م��ن أج��ل إدارة توزيع
وأمنت التمويل
املياه وضخها .وكانت املؤسسة قد سبق ّ
املالي من الوكاالت األممية الستكمال ايصال شبكة املياه
الى كل املنازل واجن��از مشروع الوصالت املنزلية التي
ستستفيد منها قرى جديتا ،مكسه ،شتورا ،جالال ،تعلبايا
وسعدنايل وصوال الى قسم من منطقة كسارة.

ص��رف اليوم السابق األم��ر ال��ذي ي��ؤدي إل��ى تكبيد
امل��وزع خسائر نتيجة فرق ارتفاع ال��دوالر اليومي
خصوصا ان املوزع يدفع الفاتوره بالدوالر النقدي
ويستوفي من احملالت واملواطن بالليرة اللبنانية،
وبناء على ما تقدم وعلى قاعدة التعاون البناء بني
النقابة ووزارة الطاقة للعمل على إيجاد حل عادل
ومنصف يضمن استمرار العمل بتأمني وصول هذه
املادة احليوية إلى املواطن اللبناني ،نأمل أن نكون
قد توصلنا مطلع االسبوع املقبل إلى وضع آلية عمل
منصف للجميع ،فاحلوار البناء سبيلنا الى حتقيق
غايات نقابتنا احلريصة على امل��وزع في حتصيل
ح��ق��وق��ه وال��ن��ق��اب��ة ستبقى تعمل ف��ي ه���ذا النهح،
بعيدا عن التهويل على املواطن للضغط عليه ليدفع
بالدوالر ايضا ،لذلك ،لن يكون هناك اي اضراب او
سلبية بالتعاطي مع احل��دث الطارئ والعابر دون
ايجاد حل سريع».

الأن�صار والعهد يف نهائي ك�أ�س النخبة5
ريا�ضة

لبنان ف��ي أح��ل��ك ال��ظ��روف ،ونحن
ن��ن��ت��ظ��ر االس��ت��ج��اب��ة إل����ى طلبنا
ونتطلع بأمل كبير لتحقيق هذه
الغاية ،موضح ًا أن «خشيتنا على
ال���ع���ام ال���دراس���ي وع��ل��ى املدرسة
الرسمية واجل��ام��ع��ة اللبنانية ال
تنحصر فقط بالتعليم الرسمي
واجلامعة الوطنية ،ب��ل تتعداها
إل����ى ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ه��ن��ي والتقني
الرسمي واخل��اص وال��ى املدارس
واجل��ام��ع��ات اخل��اص��ة ،فاجلميع
في أزمة ،والكل يحتاج إلى العناية
وال��دع��م لتقطيع امل��رح��ل��ة ،لكن كل
ما يحدث يثبت لنا أن ال بديل عن
الدولة املنيعة املتماسكة «.

الفرع اخلامس في صيدا ،ومبشاركة
النواب الدكتور أسامة سعد ،حليمة
ق��ع��ق��ور ،ش��رب��ل مسعد ،نفذ دكاترة
وط�لاب اجلامعة اعتصاما طالبوا
خ�لال��ه ب��ـ»دع��م اجل��ام��ع��ة اللبنانية
وال��ع��ام��ل�ين فيها ف��ي ظ��ل الظروف
االقتصادية الصعبة التي مير بها
ال���وط���ن وك���ف ي���د اح�����زاب السلطة
عنها ودعم موازنتها من أجل تأمني
اس��ت��م��راري��ت��ه��ا مل��ا متثله م��ن صرح
اك���ادمي���ي وط��ن��ي ج��ام��ع ل��ك��ل ابناء
الوطن».
وحت�����دث�����ت خ���ل���ال االع����ت����ص����ام
اح��دى الدكاترة ،حيث لفتت الى ان
«االض�����راب ل��ي��س م��ن اج���ل املطالبة
بزيادة على الرواتب ،وان ما حصل
ه��و ت��وق��ف ق��س��ري ع��ن ال��ع��م��ل لعدم
االمكانية باالستمرارية في اجلامعة
اللبنانية.
كما كانت كلمة للنائب سعد لفت
فيها ال���ى ان «اح���د م��ع��ارك��ن��ا التي
ن��خ��وض��ه��ا ه��ي م��ع��رك��ة ال���دف���اع عن
اجلامعة اللبنانية واملدرسة الرسمية
والتعليم الرسمي بشكل ع��ام النه
مستهدف ،ورأي��ن��ا ان االنهيارات
حصلت على كل املستويات مبا في
ذل��ك التعليم ال��رس��م��ي ،ون��ق��ول اذا
الشباب اللبناني لم يعد لديه فرصة
ان يتعلم في لبنان والشباب اللبناني
لم يعد مؤمنا ان لديه مستقبال في
لبنان فهذا يعني ان هذه الدولة الى
ان��ح�لال وال���ى انهيار ك��ام��ل وزوال
الن��ه ل��م يعد هناك دم جديد يتجدد
ف��ي ش��راي�ين ال��دول��ة وع��ن��دم��ا يترك
الشباب البلد معنى ذل��ك ان��ه ذاهب
الى زوال».
وخ��ت��م« :ن��ح��ن س��ن��داف��ع ع��ن حق
االج���ي���ال اجل���دي���دة ب���أن ي��ك��ون لها
مستقبل ف��ي لبنان وان ت��ق��رر ماذا
تريد وان تسعى لتحقيق تطلعاتها
وام��ال��ه��ا ،واجل��ام��ع��ة اللبنانية هي
اس������اس ل���ه���ذا امل����وض����وع ولعبت
ادوارا ك��ث��ي��رة س��اب��ق��ا ف��ي حياتنا
العامة وفي املجال العام والسياسي
واالق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي ،وهذا
ال���دور يضربونه االن ملصلحة من
ومل���������اذا؟ مل��ص��ل��ح��ة احملاصصات
الطائفية واملذهبية التي وصلت الى
اجلامعة اللبنانية».

جعبة التربية
{ ح����ذر رئ���ي���س جل��ن��ة التربية
ال��ن��ائ��ب ح��س��ن م���راد خ�ل�ال تخريج
ط�لاب اجل��ام��ع��ة اللبنانية الدولية
من أن «الهدف من حصارنا وسلبنا
إرادة احمل���اف���ظ���ة ع���ل���ى ثرواتنا
وس��ي��ادت��ن��ا ،وم��ح��اوالت سلخنا عن
محيطنا ال��ع��رب��ي ،محاولة سيطرة
العدو علينا»  .
وق��ال خالل احلفل ال��ذي حضرته
شخصيات حزبية وأكادميية وأهالي
الطالب من الفتنة ،وق��ال« :انتبهوا
من التلهي بخطابات الشحن املذهبي
والطائفي التي تقتل فينا روح احملبة
والوحدة وتخدم العدو ومشروعه.
ل��ي��س ب��ه��ذه ال��س��ه��ول��ة ي��ت��م تهميش
من هو متجذر بهذا الوطن ،ومترير
أالعيب البعض على مكون أساسي
من أعمدته».
{ اع���ت���ب���رت ال��ل��ج��ن��ة الفاعلة
ل�لاس��ات��ذة امل��ت��ع��اق��دي��ن ف��ي التعليم
االس���اس���ي ال��رس��م��ي ف���ي ب���ي���ان ،أن
«اح���ت���س���اب ال��ع��ق��د ك���ام�ل�ا ه���و حق
مقدس للمتعاقدين» ،داعية الى عدم
االستنسابية ف��ي تطبيقه .وقالت:
«إن وزي���ر التربية ال��ق��اض��ي عباس
احللبي أصدر تعميما بتطبيق هذا
القانون ،اال انه لم يصرف وبقي في
سياق املزايدات الوزارية ،ال بل ،طبق
على املتعاقدين في التعليم الثانوي
ول��م يطبق ف��ي التعليم االساسي.
وبعد املراجعة ،تبني وجود مخالفة
قانونية من مدير التعليم الثانوي
االستاذ خالد فايد بتغطية من وزير
التربية لدفع كامل العقد للمتعاقدين
ال��ث��ان��وي حت���ت م��س��م��ى استكمال
عقود ،وه��ذه الواقعة أثبتت بعدما
ارسل مدير التعليم االساسي االستاذ
ج����ورج داوود ج�����داول االساسي
الى وزارة املالية وأعيدت الى درج
وزي��ر التربية ،ال��ذي حتى اليوم لم
يوضح حقيقة االم��ر ،كي ال تنفضح
استنسابية تطبيق القانون .»235

وزير الزراعة :حتى لو زرعنا القمح
�سنبقى نحتاج لال�سترياد من اخلارج
رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف االعمال عباس احلاج حسن أنه في
حال وضعت لنا اجلهات املانحة القدرات املالية بالنسبة لزراعة القمح قد
نو ّفر على املواطن  50باملئة ،الفت ًا الى أن «من قال إنه ال يتم زرع القمح الطري
في لبنان هو شيطان فهناك مصلحة معينة الستيراد القمح».
وإذ أكد وزير الزراعة أنه «حتى لو زرعنا القمح سنبقى نحتاج لالستيراد
من اخلارج ولكن بكمية أقل» ،شدد على أنه «ال يجب التالعب باألمن الغذائي»،
الفت ًا الى ان «اليوم عماد االقتصاد اللبناني هو استدامة الطاقة الكهربائية
ومن الضروري ان تتوافر هذه الطاقة».
وأعلن وزير الزراعة اننا «نعاني من أزمة ثقة بني اخلارج ولبنان والبعض
يصفها وي��ق��ول إنها سياسة متّبعة خلنق لبنان وه��ذا ج��زء منها صحيح
والبعض اآلخ��ر يقول إننا كلبنانيني كحكومات متعاقبة لم نعمل ملصلحة
لبنان مبا فيه الكفاية» ،مشدد ًا على ان املطلوب اليوم تعزيز الثقة.

و�سيم �صربا:

األنصاري حاج مالك مراوغ ًا ..واحتفاالت للعهد والصفاء

حجز فريقا األن��ص��ار والعهد موقعهما ف��ي املباراة
النهائية لكأس النخبة التنشيطية لكرة القدم املقررة
السبت املقبل ،بفوز االول على شباب الساحل ،0-3
والثاني على التضامن صور  ،1-2عصر أمس األحد.
األنصار جنح بتخطي شباب الساحل بثالثية على
ملعب امني عبد النور البلدي في بحمدون ،حتت أنظار
املدير الفني ملنتخب لبنان الكسندر أليتش ،ومبواكبة
حاشدة من جمهوره ،وبكر العبوه بافتتاح التسجيل
بواسطة خالد محسن (د  ،)5قبل أن يعزز حاج مالك تال
النتيجة ،مستثمرا فاصل مهاري رائع من النجم التونسي
حسام اللواتي الذي راوغ ثالثة العبني ومرر كرة حاسمة
املهاجم السنغالي أودعها في الشباك ( ،)77وبدا التناغم
واضحا بني اللواتي وحاج مالك ،بعدما ترجم االخير كرة
التونسي العرضية من ركنية برأسية في املرمى (.)86

وت��أه��ل فريق العهد (بطل لبنان) إل��ى النهائي بعد
تخطيه نظيره التضامن صور بنتيجة  ،1-2على ملعب
االمام موسى الصدر في بلدة أنصار.
وتقدم التضامن صور عبر عدنان ملحم (د  ،)3ولكن
العهد أدرك التعادل بواسطة محمود سبليني ( )56ثم
احرز هدف الفوز بتوقيع سامود قادري (.)85
كأس التحدي..
وبلغ فريق الصفاء املباراة النهائية من مسابقة كأس
التحدي التنشيطية بفوزه على نظيره السالم الزغرتاوي
بهدفني نظيفني ،على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي
في طرابلس عصر األحد .وسجل هدفي اللقاء سميح دمج
( )45وحسن عبد الله هزميه ( ،)65وسينتظر الصفاويون
منافسهم في املباراة النهائية املقررة االحد املقبل ،وذلك
على ض��وء نتيجة اللقاء ال��ذي يجمع احلكمة واإلخاء
االهلي عاليه عند الرابعة والنصف عصر اليوم االثنني
على امللعب عينه.

برونزية الأثقال للبنانية مينا يف قونية
حققت الرباعة اللبنانية أليكسا م��اري مينا (64
كلغ) امليدالية البرونزية ب��دورة ألعاب التضامن
اإلسالمي اخلامسة التي تقام في مدينة قونية
التركية ،وبذلك إرتفع رصيد لبنان بالدورة إلى
 4ميداليات.
وه��ن��أ وزي����ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة د جورج
ك� ّ
ل�اس ال��رب��اع��ة مينا على ه��ذا اإلجن���از كما
ك��ل ال�لاع��ب��ات وال�لاع��ب�ين ال��ذي��ن يشاركون
في الدورة ،وخاصة إحتاد التايكواندو،
م��ا أض��اف رص��ي��د ًا متمايز ًا إل��ى تراث
ال��ري��اض��ة اللبنانية ،متمني ًا للجميع
مستقب ً
ال واعد ًا .
بدوره أتصل رئيس اللجنة األوملبية
ب��ي��ار ج��ل��خ ب��ال��ب��ع��ث��ة م��ه��ن��ي� ًا وكذلك
برئيس اإلحت��اد سهيل القيسي للغاية
نفسها ،ورأى إداري بعثة األثقال عضو
اللجنة األوملبية أمني الصندوق خضر
مقلد أن ما حققته مين ًا ك��ان نقلة نوعية
في مسار األثقال اللبنانية كاشفة عن خامة
واعدة اذ متكنت من إحراز املركز الثالث في
اخلطف والرابع في النتر كما في مجموع
الرفعتني ،وكشف ع��ن وض��ع برنامج إعداد
ل��ه��ا م��ع زميلتيها م��ح��اس��ن ف��ت��وح وأندريا
أل��ط��ون لبطولة آسيا ال��ع��ام املقبل متوجه ًا
بالشكر للمدير ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام اللواء
عباس إبراهيم ال��ذي منح مينا ج��واز سفر
إستثنائي كي تشارك في ال��دورة كما شكرته
بدورها الرباعة املذكورة على موقفه الوطني
املسؤول وأه��دت فوزها إلى الشعب اللبناني

عموم ًا وإليه خصوص ًا.
ه��ذا وأقامت اللجنة األوملبية حفل إستقبال
ت��ك��رمي��ي ف���ي ص���ال���ون ال���ش���رف مب��ط��ار رفيق
احلريري الدولي على شرف بعثة التايكواندو
إل��ى ال���دورة بحضور رئيس اللجنة واألمني
ال��ع��ام العميد املتقاعد حسان رستم وممثل
عن رئيس إحتاد التايكواندو د حبيب ظريفة
عضو الهيئة اإلدارية جو خوري ،وكانت
كلمة من جلخ غنوه بجهود رئيس
اإلحت��اد الدكتور ظريفة واألعضاء
واألن���دي���ة وق����ال «إن���ن���ا ف���ي اللجنة
كنا وسنبقى إل��ى جانب اإلحتادات
ال��ري��اض��ي��ة م��ت��ع��اون�ين ومتضامنني
خصوص ًا اإلحتادات الناشطة داعي ًا
ملزيد من اإلجن��ازات الالحقة» ،وفي
كلمته شكر
خوري مبادرة اللجنة األوملبية،
اما رستم فقال ان اجناز التايكواندو
نقطة ض��وء وأم��ل ف��ي ه��ذه املرحلة
الصعبة وإشاعة أجواء فرح للشعب
اللبناني ونقل حتيات الوزير ك ّ
الس
موضح ًا بأنه سيلتقيهم في مكتبه
ب��ال��وزارة لتكرميهم كما هنأ إحتاد
األثقال مبيدالية مينا ،ثم تكلم املدرب رالف
حرب.
الرباعة مينا

تعرث بر�شلونة وانهيار يونايتد بالواجهة

خيبة ليفاندوفسكي وغضب رونالدو خير تعبير على كبوتي برشلونة ويونايتد
افسد رايو فايكانو انطالقة برشلونة في الدوري اإلسباني
لكرة القدم ،وفرض عليه تعادال سلبيا ،باجلولة األولى ،طارحا
سلسلة تساؤالت حول جدوى التدعيمات والصفقات القياسية
التي قام بها الكاتالوني.
وف��ي انكلترا ،سحق برينتفورد ضيفه مانشستر يونايتد
برباعية نظيفة ،ليطغى على منافسات اجلولة الثانية ،وعقب
امل �ب��اراة ،رف��ض البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو طلب ستيف
مكالرين مساعد م��درب ال�ف��ري��ق ،الهولندي إي��ري��ك ت�ين هاغ،
بالذهاب إلى مشجعي يونايتد وحتيتهم بعد الهزمية املهينة،
حسبما ذك��رت صحيفة «ميرور» البريطانية ،وتواصلت ثورة
رون��ال��دو ،حيث نشر جيمس روب�س��ون الصحفي البريطاني
مبوقع «غ��ول» العاملي فيديو لرونالدو وهو يتجاهل تني هاغ،
حيث لم يقم مبصافحته عقب نهاية اللقاء ،وذكرت شبكة سكاي
سبورت ان هذه التصرفات قد تدفع إدارة يونايتد الى اإلذعان
ملطالب رونالدو وفسخ عقده سريعا.
وخطف توتنهام تعادال قاتال  2-2من مضيفه تشلسي الذي
تقدم بثنائية كاليدو كوليبالي ( )19ورييس جيمس ( ،)77لكن
توتنهام عادله مرتني عبر بيير إميل هويبرغ ( )68وهاري كني

( ،)90وأحرز غابرييل جيسوس مهاجم آرسنال اجلديد هدفني
وساهم مبثلهما ،ليقود فريقه للفوز  2-4على ليستر سيتي،
ما جعله ال يبتعد غيى بفارق األهداف عن مانشستر سيتي (6
نقاط) بفوز األخير على بورمنوث برباعية نظيفة.
وفي إيطاليا ،فاز ميالن على ضيفه أودينيزي  2-4باجلولة
األول��ى م��ن ال ��دوري ،كما ف��از ج��اره انتر على مضيفه ليتشي
بهدف سجله الهولندي دينزل دومفريس ( )5+90لينهي اللقاء
بنتيجة .1-2وف��ي أملانيا حقق بايرن ميونخ انتصاره الثاني
على حساب ضيفه فولفسبورغ بهدفني سجلهما جمال موسياال
وتوماس مولر ( 33و ،)43فبقي بالصدارة بـ 6نقاط متساويا مع
غرميه بوروسيا دورمتوند.
وفي فرنسا ،فاز باريس سان جرمان على ضيفه مونبيلييه
( )2-5في اجلولة الثانية بينها ثنائية لنجمه البرازيلي نيمار.
مباريات االثنني..
وف��ي أب��رز م�ب��اري��ات االث �ن�ين ،يلعب ليفربول م��ع كريستال
باالس ( )22:00بالدوري اإلنكليزي ،واتلتيكو مدريد مع خيتافي
( )20:30ب��ال��دوري االس �ب��ان��ي ،ون��اب��ول��ي م��ع ه�ي�لاس فيرونا
( )19:30ويوفنتوس مع ساسولو ( )21:45في الدوري االيطالي.

 4ذهبيات وف�ضية لل�سباح كولن ال�شرتوين

موظّ فو اخلليوي :التالزم بني
تطوير القطاع وحت�سني الرواتب
�وج��ه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي ال��ش��رك��ات املشغلة للقطاع
ت� ّ
اخلليوي في لبنان الى موظفي شركتي اخلليوي تاتش وألفا ،مثنيا على
الفعال في إقرار ّ
اخللوي وتثبيت فعال ّية
خطة حتسني وحتصني قطاع
ّ
ال ّدور ّ
هذا القطاع.
وأوضح املجلس في بيان أن وفدا من ال ّنقابة اجتمع مع مجلس إدارة شركة
تاش على أن يليه اجتماع آخر مع مجلس إدارة شركة ألفا األسبوع املقبل.
ولفت املجلس الى انه ّ
مت التّأكيد على املطالب احمل ّقة واملستح ّقة مبا يخدم
وتتطوره خاص ًة ان هذا التّقدم ال يت ّم اال بالتّوازي مع حتسني
مصلحة القطاع
ّ
املو ّظفني وحتصني حقوقهم وتطوير هذا القطاع.
رواتب ّ

AL-LIWAA Lundi 15/8/2022

كولن شرتوني بعد تتويجه ببطولة لبنان للسباحة

واص���ل ال��س��ب��اح ك��ول��ن ش���ادي ال��ش��رت��ون��ي ت��أل��ق��ه في
بطوالت لبنان ،وجديده اح��رازه  5ميداليات ( 4ذهبيات
وواح��دة فضية) في بطولة لبنان للفئات العمرية داخل
حوض الـ  50متر التي نظمها االحتاد اللبناني للسباحة
على مسبح نادي الرحاب.
ويشار ان شرتوني سبق وحقق العديد من األلقاب
س���واء ع��ل��ى امل��س��ت��وي�ين احمل��ل��ي أو اخل���ارج���ي ،وجاءت
ميدالياته في بطولة لبنان األخيرة على الشكل اآلتي:
ذهبية في سباق الـ  50متر حرة.
ذهبية في سباق  100متر حرة.
ذهبية في سباق الـ  50متر فراشة.
ذهبية في سباق الـ  100متر فراشة.
فضية في سباق الـ  50متر صدر ًا.
يشار ال��ى أن كولن يبلغ من العمر  13سنة ويعد من
اجليل اجلديد ملستقبل السباحة في لبنان ،وهو من نادي
 ،la collina country club -Mtaylebويشرف على
تدريبه مدربه الوطني فرنسوا غطاس.

اعالنات ر�سمية

االثنني  15آب 2022م
املوافق  17محرم 1444هـ

افرتاق رئا�سي بني بكركي وبا�سيل
(تتمة املنشور ص)1
والثاني يتعلق بالتمديد لقوات االمم املتحدة
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي اجل��ن��وب (ال��ي��ون��ي��ف��ل) ن��ه��اي��ة آب
اجلاري ،من دون ان يطرأ اي تعديل متوقع على
مهامها.
أم���ا ف��ي ال��ش��أن ال��داخ��ل��ي ،وف���ي ظ��ل غياب
َّ
اي جهد داخ��ل��ي ،الع���ادة وص��ل م��ا انقطع بني
الرئاستني االولى والثالثة ،واصالح ذات البني
بني الرئاسة الثانية والنائب جبران باسيل،
بقيت االجواء املسمومة سيدة املتابعة ،جلهة
«التشويش» او التحريض ،واالن��ص��راف الى
«التنظير» ح��ول الرئاسة واملصير ،و«اخلطر
ال��ك��ب��ي��ر ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال��ع��ه��د احل����ال����ي» ،وفقا
لترويجات التيار الوطني احلر.
على ان األب��رز ،بدا ام��س ،التباين احلقيقي
بني التوجهات الكنسية والتوجهات السياسية

للتيارات والكتل النيابية املسيحية ،وهذا
م��ا ب��دا واض��ح��ا م��ن نتائج زي���ارة باسيل الى
الدميان ولقائه البطريرك املاروني الكاردينال
م��ار ب��ش��ارة ب��ط��رس ال��راع��ي ،حيث طلب منه
الدعوة لعقد لقاء للقيادات املارونية واملسيحية
لالتفاق على مواصفات الرئيس ،وعدم التنازل
عن سقف الرئيس القوي ال��ذي يشكل العماد
عون منوذجه..
حددها الراعي في
وجاءت املواصفات التي ّ
عظة االح��د ام��س مخالفة «للرئيس القوي في
بيئته» والذي ميثل وجدانها وغير مسموح ان
يسققط ..مما يعني ان افتراق ًا قوي ًا حاصل قبل
الزيارة وبعدها بني بكركي التي عادت ان «تكون
الصوت ال��ذي يع ّبر عن مكنونات اللبنانيني،
واجلهر باملواقف الوطنية املصيرية».
ومن زاوية ،انه من الطبيعي ان يطلع الشعب
على رؤية كل مرشح جدي لرئاسة اجلمهورية،
طالب الراعي «املرشح لهذا املنصب من ابداء
ت��ص��وره للمشاكل واحل��ل��ول ،واع�ل�ان مواقفه
الواضحة من القضايا املصيرية ،مثل :السبيل

الكويت ُتعينِّ �أول �سفري لدى طهران منذ العام ٢٠١٦
ت���س��� ّل���م وزي������ر اخلارجية
اإلي��������ران��������ي ح����س��ي�ن أم���ي���ر
عبداللهيان أوراق اعتماد بدر
عبدالله املنيخ ،وهو أول سفير
للكويت في طهران مذ خ ّفضت
اإلم�����ارة اخل��ل��ي��ج��ي��ة متثيلها
الدبلوماسي ف��ي اجلمهورية
اإلسالمية في العام .2016
وأفادت اخلارجية اإليرانية
ليل السبت أن املنيخ ق ّدم أوراق
اع��ت��م��اده «ل��ي��ب��دأ أداء مهامه
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة س��ف��ي��را لبالده
ف���ي اجل��م��ه��وري��ة االسالمية
االيرانية».
وت��أت��ي اخل��ط��وة الكويتية
ف���ي ظ���ل ح����وار جت��ري��ه إي���ران
وال���س���ع���ودي���ة م��ن��ذ أك���ث���ر من
ع����ام ب��ت��س��ه��ي��ل م���ن ال���ع���راق،
سعيا لتحسني العالقات بني
اخلصمني االقليميني.

عبداللهيان خالل لقائه السفير الكويتي اجلديد في ايران بدر عبدالله املنيخ

وتأتي عودة السفير الكويتي
ال��ى ط��ه��ران ،بعد أسابيع من
إع�ل�ان اإلم�����ارات أن��ه��ا تدرس
إع��ادة سفيرها ال��ى العاصمة

اإلي���ران���ي���ة ،ب��ع��د س���ن���وات من
قيامها بخطوة مماثلة للخطوة
الكويتية .ول��دى إي���ران سفير
بالفعل في الكويت.

قضائيات

امل�ساعدون الق�ضائيون يهددون امل�صارف!

أع����ل����ن����ت جل�������ان امل���س���اع���دي���ن
ال��ق��ض��ائ��ي�ين ف���ي ل��ب��ن��ان ،ف���ي بيان
أص�����درت�����ه إن�����ه «ت�����ت�����داول بعض
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي عن
ن��� ّي���ة امل���ص���ارف ع����دم رف����ع سقوف
ال��س��ح��وب��ات ف���ي ظ ّ
����ل استحقاق
ال���روات���ب وامل���س���اع���دات الشهرية
مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ،ك��م��ا أنّ
امل���ص���ارف ق��د ت��ل��ج��أ ل��وق��ف توطني

رواتب موظفي القطاع العام».
وأض��اف« ،لذلك ،ف��إنّ املساعدين
ال��ق��ض��ائ��ي�ين ف���ي ل��ب��ن��ان ينذرون
املصارف ،وعلى رأسهم جمعيتهم،
بضرورة إصدار قرار سريع وفوري
ف����ي  16آب  2022ب��ف��ت��ح سقف
السحوبات لكافة حسابات توطني
ّ
واملوظفني
املساعدين القضائيني
العامني وإلاّ سيضطرون مرغمني

أي نوع من مهل
إلى عدم استقبال ّ
ج�����واب امل����ص����ارف ف���ي دعاويهم
أي دع��وى مق ّدمة
ورف��ض استقبال ّ
م��ن امل���ص���ارف وك��ذل��ك أي معاملة
تنفيذية».
وط��ل��ب م���ن «ج��م��ع��ي��ة املصارف
التبصر واألخ���ذ ف��ي ع�ين االعتبار
ّ
أن ال شيء يعلو فوق ح ّقنا بالعيش
الكرمي».

تهديد جديد للم�ص ّور ال�صحفي ح�سن �شعبان

���ور ال��ص��ح��ف��ي حسن
ن��ش��ر امل���ص ّ
شعبان عبر حسابه على «فايسبوك»
ص����ور ًا تشير ال���ى ت��ع��رض��ه لتهديد
جديد حيث ّ
مت وضع ورقة على احدى
اط��ارات سيارته كتب عليها عبارة:
ّ
«فل من الضيعة يا عميل ..يا كلب».
وك��ان��ت م��ج��م��وع��ة ت��اب��ع��ة حلزب
الله قد اعتدت بالضرب املبرح على
املصور الصحفي حسن شعبان في
اعتصاما في
وقت سابق ،اثر تغطيته
ً
بلدة بيت ياحون استنكر فيه االهالي
انقطاع امل��ي��اه ع��ن بلدتهم وه ّددوه
بالقتل في حال بقي في بلدته.
وف����ي ال��ت��ف��اص��ي��ل ال���ت���ي رواه����ا
شعبان ،أش���ار ال��ى ان اك��ث��ر م��ن 15
شاب ًا هاجموه في قريته وابرحوه
ضرب ًا ،وطالبوه بترك بلدته فور ًا وا ّال
سيتعرض للضرب او للقتل.
وكان شعبان وهو مصور صحفي
م����ع����روف ،ون���اش���ط ف���ي ح�����راك 17
تشرين ،نشر اش��رط��ة م��ص��ورة على

صفحته على فايسبوك ألهالي

التهديد على عجلة السيارة!!

يعترضون على انقطاع املياه
عن قريتهم ،ويوجهون املالمة
فيها حلزب الله ،كما يتوجهون
برسائل قاسية ألمني عام حزب
الله حسن نصرالله ،يطالبونه

فيها بتأمني املياه ليستطيعوا
ال�����زراع�����ة ك���م���ا ط���ل���ب منهم،
باإلضافة الى االدوي��ة واخلبز،
ألن التحرير قد اجنز وحان وقت
حترير االنسان.

فتى �صعق وعولج  ..ومل ي�س�أل عنه �أحد!
أع��ل��ن��ت امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى األم����ن ال���داخ���ل���ي ـ
شعبة العالقات العامة في ب�لاغ أص��درت��ه إن��ه «بتاريخ
ٌ
طفل تع ّرض
ُ 2022-08-11أحضر إلى مستشفى بهمن
لصعقة كهربائ ّية من عمود إنارة على أوتوستراد «هادي
��س��ل��ط��ان .وق��د تل ّقى
نصر ال��ل��ه» بالقرب م��ن حلويات ال ّ
اإلسعافات اللاّ زمة ،ولكنّ حالته الصح ّية غير مستق ّرة.
الساعة ،لم يحضر أحد من ذويه ،ولم يت ّم التع ّرف
وحتّى ّ

إليه.أوصافه :يبلغ من العمر حوالي  12سنة ،وممتلئ
البنية ،وأسمر البشرة ،وشعره أس��ود مصبوغ صبغة
لون أشقر ،ولديه شطب على حاجبه األمين .لذلك وبنا ًء
العامة لقوى
املختص ،تطلب املدير ّية
على إشارة القضاء
ّ
ّ
ممن يعرف عنه شي ًئا ،االتّصال
األمن ال ّداخلي من ذويه أو ّ
بفصيلة حارة حريك في وحدة الدرك اإلقليمي على الرقم:
 ،01-541501لإلدالء مبا لديهم من معلومات.

حوادث متفرقة
أدخ��ل ليل امس األول ،الفتى (م.
ب .ف 12 .ع��ام�� ًا) س���وري اجلنسية
إل��ى مستشفي العاصي في الهرمل
ج�� ّراء إصابته بطلق ن��اري في بطنه
ف���ي ظ����روف غ��ام��ض��ة ،وم���ا ل��ب��ث أن
فارق احلياة .وفتحت القوى األمنية
حت��ق��ي��ق�� ًا ب���احل���ادث���ة ،ف��ي��م��ا حضر
الطبيب الشرعي ال��ذي أك��د اختراق
رص���اص���ة م���ن م��س��دس ح��رب��ي بطن
الفتى .وأف��ادت معطيات أولية لدى
األج���ه���زة األم��ن��ي��ة ع��ن خ���روج طلقة
من مسدس حربي عن طريق اخلطأ
كان يلهو به أحد األف��راد من آل «ع»،
ما أ ّدى إلى انحراف الطلقة واصابة
الفتى السوري.
ال���ى ذل����ك ،أص��ي��ب س��ائ��ق دراج���ة

نارية بجروح ورضوض في مختلف
أن��ح��اء اجل��س��م ،بسبب ح���ادث صدم
على الطريق العام في بلدة بخعون
ـ الضنية ،نتيجة اص��ط��دام الدراجة
النارية التي كان على متنها بسيارة
رباعية الدفع.
وقد عمل عناصر فرق اإلسعاف في
جهاز الطوارئ واإلغاثة على إسعافه
ونقله إل��ى أح��د مستشفيات املنطقة
لتلقي العالج الالزم.
من جهتها ،أعلنت بلدية البيرة،
ف��ي ب��ي��ان ،أن «ع��م��ال ب��ل��دي��ة البيرة
وشرطتها تعرضوا إلط�لاق ن��ار من
قبل مجهولني أث��ن��اء قيامهم بقطع
الطرقات املؤدية الى محمية السنديان
واألش��ج��ار امل��ع��م��رة ف��ي أع��ال��ي جبل

البيرة ملنع عصابات قطع األشجار
من الوصول اليها ،وقد أعطى رئيس
البلدية محمد وهبي أوامر بعدم الرد
على مطلقي النار واضعا األمر بعهدة
القضاء والقوى األمنية واجليش».
وف��ي ص��ي��دا ،ق��ام مجهولون فجر
أمس األول ،بتكسير وتخريب علب
الهواتف االرضيه املثبته على حائط
ش��ارع االوق��اف في السوق التجاري
في املدينة والتابعة لهيثة اوجيرو
وعلى االث��ر مت اب�لاغ املسؤولني في
ه��ي��ئ��ة اوج���ي���رو ف��ي امل��دي��ن��ة خاصة
ان ه���ذا ال��ع��م��ل التخريبي ادى الى
ق��ط��ع ال��ع��دي��د م��ن خ��ط��وط الهواتف
ف���ي م��ؤس��س��ات وم���ح�ل�ات بالسوق
التجاري.

توقيف ع�صابتي �سرقة �إحداهما تر ِّوج خمدرات �أي�ض ًا

أعلنت ق��ي��ادة اجل��ي��ش ـــ م��دي��ري��ة التوجيه ف��ي بيان
أصدرته إنه «بتاريخ  ،2022/ 08 / 12أوقفت دورية من
مديرية املخابرات في منطقة صحراء الشويفات ك ً
ال من
املواط َنني (خ.ش ).و(م.م ).والسوريني (أ.ع( ،).ي.ن،).
(ب.ب( ،).م.ع ).و(أ.ط ).إلقدامهم على السرقة وترويج
املخدرات.
بدورها ،متكنت عناصر من شرطة بلدية كفررمان من
إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة سرقة سيارات فجر

اليوم أثناء محاولته الهرب بسيارة من نوع كيا حتمل
الرقم  b590292مسروقة من مدينة بيروت ،ومت تسليمه
الى األجهزة االمنية املختصة.
وف��ي بلدة ت��ول ،مت القاء القبض على س��ارق لبناني
اجلنسية اثناء محاولته سرقة احد املنازل في البلدة .كما
ألقى عدد من أهالي الدوير القبض على سارق دراجات
نارية وغيرها اثناء محاولته سرقة منزل من آل حطيط في
حي ريشوم وهو من بلدة تفاحتا  -الزهراني.

ال���ذي يسلكه إلج���راء مصاحلة وطنية على أسس
وطنية؟ أولوياته الوطنية واإلصالحية للنهوض
اإلق��ت��ص��ادي وامل��ال��ي؟ امل��س��ار ال���ذي يتبعه لضمان
الكيان اللبناني ومنع بعثرته؟ كيفية العمل لتطبيق
الالمركزية املوسعة؟ موقفه من عقد مؤمتر دولي
خاص بلبنان وحتديد نقاطه ،ومن بينها القرارات
الدولية ذات الصلة بلبنان؟ كيفية إعادة دور لبنان
في محيطه العربي واإلقليمي والعالم؟ اخلطة لديه
حلل قضية الالجئني الفلسطينيني ،وإعادة النازحني
ال��س��وري�ين إل���ى ب�ل�اده���م؟ اق��ت��راح��ه لتنظيم عودة
اللبنانيني الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل
سنة 2000؟ ف��ي ض��وء ك��ل ذل��ك ن��ق��ول :ال ي��ج��وز في
هذه املرحلة املصيرية ،أن نسمع بأسماء مرشحني
من هنا وهناك وال نرى أي تصور ألي مرشح .كفانا
مفاجآت».
ورأى« :إن ال��واق��ع اخلطير في البالد يستوجب
انتخاب رئيس للجمهورية ضمن املهلة الدستورية،
يكون ذا خبرة في الشأن العام ومواقف سيادية .إن
اإلسراع في إجراء اإلصالحات املالية واالقتصادية
ال��ض��روري��ة ينقذ ل��ب��ن��ان وي��ع��ي��د ال��ن��ظ��ام املصرفي
اللبناني إلى دورته الطبيعية ،هذا النظام الذي شكل
أح��د مقومات االزده���ار في لبنان .إن اعتبار عملية
ش��ارع احل��م��راء ف��ي ه��ذه األي���ام األخ��ي��رة أم��ر حصل
وعبر ،سيفاقم الوضع العام في البالد ويهدد أمن
العمل املصرفي ،وقد يشجع ،ال سمح الله ،مواطنني
آخرين على حتصيل حقوقهم مبنأى عن القانون.
إن ل��دى ال��دول��ة طرقا كثيرة إلنقاذ أم��وال املصارف
وامل���ودع�ي�ن ،لكنها م��ع األس���ف ت��رف��ض استعمالها
ألسباب باتت معروفة ،وت��روح نحو حلول وخطط
تعاف تستلزم املراجعة والتصحيح والتعديل».
وفي السياق ،أوضحت مصادر سياسية مطلعة
لـ«اللواء» أن ملف اإلنتخابات الرئاسية الذي دخل
ف��ي مراحله األول���ى م��ن خ�لال التركيز على مسألة
املواصفات قد يشهد تزخيما أو تراجعا بناء على
احلركة السياسية التي يقوم بها األفرقاء املعنيون.
ولفتت املصادر إل��ى أن��ه حتى اآلن لم تتبلور أي
مبادرة يقودها البطريرك املاروني بشأن اإلستحقاق
إن لناحية ترتيب األس��م��اء امل��رش��ح��ة وال��ت��ي حدد
م��واص��ف��ات��ه��ا ال��ب��ط��ري��رك ال���راع���ي وب���رام���ج العمل
وحتضير اجتماعات برعاية بكركي.
وقالت إن بكركي ترحب باجلميع وإن البطريرك
يستمع إل��ى اجلميع ويستفسر عن أول��وي��ات عمله
وع��ن مشروعه إلن��ق��اذ ال��وض��ع ،على أن مسألة دعم
شخصية على حساب شخصية أخرى ليست واردة
على اإلطالق في قاموس البطريرك.
باملقابل ،رأت مصادر متابعة الى ان زيارة رئيس
التيار الوطني احلر النائب جبران باسيل للبطريرك
امل��ارون��ي ب��ش��ارة ال��راع��ي ف��ي ال��دمي��ان ،وان كانت
ف��ي طياتها ،تشكل محاولة الظ��ه��ار اهتمام رئيس
اجلمهورية ميشال عون ووريثه السياسي باسيل
مبا حصل مع املطران موسى احلاج ،والوقوف على
خاطر البطريرك ال��راع��ي والتاكيد على انهما مع
ضبضبة ه��ذه املشكلة بال ضجيج ،اال ان اهدافها
احلقيقية تتجاوز هذه املشكلة الى ماهو اهم بكثير
في حسابات باسيل وتطلعاته املستقبلية وقالت :ان
رئيس التيار الوطني احلر ،استغل هذه املشكلة ليظهر
أن��ه يعارض ما حصل للمطران احل��اج ولكن بعيدا
من االع�لام ،وك��ان منذ م��دة على تواصل مع بكركي
بواسطة احد النواب املقربني ،ملعاجلة هذا املوضوع،
و من ضمنه التحضير لهذه ال��زي��ارة ،والتطرق من
خاللها الى موضوع االنتخابات الرئاسية ،السيما
بعدما انحسر االهتمام السياسي مبوضوع تشكيل
احل��ك��وم��ةاجل��دي��دة ،وت��ص��در م��وض��وع االستحقاق
الرئاسي النقاش السياسي على ماعداه من اهتمامات
اخرى ،اثر اعالن البطريرك الراعي رؤيته ملواصفات
رئيس اجلمهورية اجلديد وهي مواصفات ،ال تنطبق
على باسيل ،كما على من يصنفون،بأنهم من االكثر
متثيال في الوسط املسيحي .وطرح باسيل ان يبادر
البطريرك امل��ارون��ي ال��ى رعاية لقاء مصاحله بينه
وب�ين رئيس ح��زب ال��ق��وات اللبنانية سمير جعجع
في بكركي ،باعتبارهما رئيسي أكبر كتلتني نيابيتني
مسيحيتني باملجلس ،لكي يتم البحث مبوضوع
االنتخابات الرئاسية واالت��ف��اق فيما بينهما على
وضع معادلة تكريس معادلة انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،على غرار ما تردد انه مت التوصل اليه
قبل االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة امل��اض��ي��ة ب�ين االقطاب
املسيحيني امل���وارن���ة ،ميشال ع���ون ،ام�ين اجلميل
سليمان فرجنية وسمير جعجع في بكركي،او اذا
تعذر ذلك ،الي سبب كان ،وضع مواصفات الرئيس
املقبل استنادا للتفاهم فيما بينهما ومبباركة من
بكركي ايضا.
وت��ق��ول امل��ص��ادر ،ان��ه ب��ال��رغ��م م��ن تظاهر رئيس
ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل���ر ،ب��أن ال��ه��دف م��ن ه��ذا اللقاء
املقترح ،قطع الطريق على االطراف االخرى إختيار
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة اجل��دي��د ،وف��رض��ه ف��رض��ا على
املرجعيات املسيحية املارونية ،السياسية والدينية،
اال ان��ه ك��ان يضمر ف��ي نفسه اكثر م��ن ه��دف ،أولها
م��ح��اول��ة اع����ادة ت��ع��ومي ن��ف��س��ه ،وال��ظ��ه��ور مبظهر
ال�لاع��ب املسيحي األس���اس بانتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،محليا وخارجيا ،بعد ما ظهر معزوال
شعبيا ملسؤوليته املباشرة عن تدمير قطاع الكهرباء
بالكامل ،وافشال العهد ،ومن احللفاء بالداخل من كل
االط��راف السياسيني ،باستثناء حزب الله ،وعربيا
من معظم الدول وخارجيا مطوقا بتداعيات عقوبات
الفساد االميركية .وثانيا ،قطع الطريق على حليفه
حزب الله بدعم رئيس تيار امل��ردة سليمان فرجنية
ل��ل��رئ��اس��ة او اي م��رش��ح رئ��اس��ي ي��ت��واف��ق عليه مع
االطراف السياسيني األساسيني ،بعد صمت احلزب
املطبق ،ومل��س منه انكفاء ضمنيا عن دع��م ترشحه
للرئاسة،بالرغم م��ن ع��دم االع�ل�ان ع��ن ذل��ك رسميا
حتى االن وثالثا ،استغالل موقع الصرح البطريركي
للتفاهم املرجتى على تخريجة انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،واالن��ط�لاق م��ن اي ات��ف��اق ق��د يحصل
ضمن حسابات باسيل ،لتسويق نفسه خارجيا ،من
بوابة الفاتيكان الظهار نفسه املرجعية املسيحية
املهمة ،برغم كل اتهامات الفساد والتعطيل والسمعة
العاطلة التي تلفه باكثر من ملف وقضية،واالنطالق
منه الى اوروبا والواليات املتحدة األمريكية اذا امكن
لتبييض سجله الفاسد هناك.
وت��ك��ش��ف امل����ص����ادر ال���ن���ق���اب ع���ن ان محاوالت
باسيل للقاء جعجع والسعي الستغالل هذا اللقاء
باالنتخابات الرئاسية فشلت،بعدما ابلغ االخير
بكركي بهذا الرفض في زيارته االخ��ي��رة ،كما تردد
على لسان بعض الوسطاء ،انطالقا بعدم جدوى اي
لقاء أو تفاهم يعقد مع رئيس التيار الوطني احلر
النائب جبران باسيل او رئيس اجلمهورية ميشال
ع��ون ،بعدما انقلبا على تفاهم معراب سابقا،ولم
يلتزما بأي اتفاق سياسي مع أي طرف سياسي اخر،
باستثناء تفاهم مار مخايل مع حزب الله حصرا،الن
باسيل اليجرؤ على االنقالب على هذا التفاهم حتى
االن.
وكشفت املصادر ان رف��ض جعجع للقاء باسيل،
بالرغم من نفي القوات وجود مثل هذا الطرح،قطع
الطريق على طموحات رئيس التيار الوطني احلر،
لتصدر املشهد السياسي وتظهير نفسه باملرشح
الرئاسي االول ،وهو مادفع به لتصعيد موقفه ضد
حليفه حزب الله واتهامه مع حركة امل ،باملسؤولية
بتعطيل تشكيل احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة،ف��ي ح�ين ان
محاوالته لتكريس صيغة انتخاب الرئيس االقوى
متثيال ف��ي طائفته ،دون��ه��ا عقبات لتعارضها مع
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امل��واص��ف��ات ال��ت��ي اعلنها البطريرك امل��ارون��ي الي
مرشح للرئاسة من جهة ،والنكفاء معظم القوى عن
تأييدها من جهة ثانية.

«أم املعارك»

يبدو ان «معارك» االنتخابات الرئاسية بدأت تسخن
روي���د ًا روي���د ًا س��واء عبر ات��ص��االت وحت��رك��ات القوى
السياسية او املواقف السياسية التي تضع املعايير
واملواصفات ،وآخرها مواقف رئيس التيار الوطني
احل��ر جبران باسيل من ال��دمي��ان بعد لقاء البطريرك
بشارة الراعي ،وقبله زيارة وفد كتلة اللقاء الدميوقراطي
برئاسة النائب تيمور جنبالط الى اليدمان ،وما تس ّرب
من لقاء رئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط
بوفد قيادي من حزب الله ،فيما ُيرتقب ان يعقد النواب
الـ « 16التغييريون واملستقلون» اجتماع ًا غد ًا الثالثاء
هو الثاني لهم ملتابعة مناقشة االستحقاقات املقبلة
التشريعية واالصالحية والرئاسية.
وقال نائب حزب الكتائب الياس حنكش :أن عدد ًا من
النواب الذين تع ّذر عليهم احلضور في اللقاء األول من
لقاء املعارضة في مجلس النواب سيحضرون اللقاء
املُقبل ،وبذلك عدد النواب احلاضرين سيرتفع.
وق��ال مدير مكتب االع�ل�ام ف��ي بكركي وليد غياض
لـ«اللواء» :ان لقاء البطريرك الراعي والنائب باسيل،
كان لقاء صريح ًا ج��د ًا ،وك��ان هناك تقارب في االفكار
ح���ول تقييم امل��رح��ل��ة ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ال���ب�ل�اد ،وحول
ضرورة تشكيل احلكومة وإجراء االنتخابات الرئاسية
بالتوافق حول اكثر املواصفات للرئيس العتيد .وابدى
باسيل استعداده لتلبية اي مسعى او لقاء يقترحه
البطريرك ب��دء ًا من البيت املسيحي ويتوسع ليشمل
االطراف االخرى ،نظر ًا ملا متثله بكري والبطريرك من
مرجعية او قيادة جتهد لتحقيق االستحقاقات املقبلة،
ال سيما بعد فقدان الثقة اخلارجية بلبنان.
واض��اف غياض :ان بكركي ليست بعيدة عن هذه
االج���واء ،لهذا ل��ق��اءات البطريرك تشمل كل االطراف
ملعاجلة املشكالت القائمة.
واوض��ح رد ًا على س��ؤال ان اج��واء لقاء البطريرك
بوفد اللقاء الدميوقراطي كانت إيجابية ايض ًا وكان
تأكيد من جنبالط االبن على مرجعية بكركي ودورها
ال��وط��ن��ي ،وه���و أي���د م��واق��ف ال��ب��ط��ري��رك م��ن االم���ور
املطروحة ،واك��د ان مصاحلة اجلبل ثابتة ولن يعود
الزمن الى ال��وراء ،بل هي سائرة الى االمام بخطوات
عبر التنسيق والتواصل وتوحيد املساعي لتثبيتها
اكثر.
بعد اللقاء مع البطريرك الراعي قال باسيل :استُغ ّلت
حادثة املطران موسى احلاج سياسي ًا لكن بكركي اعلى
من ثقافة االستغالل وال أحد يفكر أبد ًا باتهام بكركي
بالعمالة ،وحصلت أخطاء ميكن معاجلتها إال أن هذا
األمر ليس سياسي ًا.
اض��اف :البالد في حاجة الى حكومة وهي ضمانة
احلد االدنى في حال وقع الفراغ ،لكن الرئيس املكلف
مقرر عدم تأليف حكومة وحتت حجج كالوقت ال يسمح
او الظرف ال يسمح لالجناز وكذلك حتمل املسؤولية
في هذا الوقت الدقيق ،واحلقيقة أن هناك أناسا تراهن
على الفراغ وميكنها ان متسك احلكومة والبلد ويديره
من خالل احلكومة ،وهذا امر غير مقبول وغير دستوري
وغير قائم ألن��ه بذلك يأخذ البلد حملظور كبير جدا.
وهذا الرهان لألسف له داعمون ليس فقط من رئيس
احلكومة بل الذين دعموه في تسميته مع ادراكهم بانه
لن يؤلف حكومة .و نحن ضد الفراغ في الرئاسة ،ومع
اننا ال نرى ان االنتخابات ستأتي بالتغيير املطلوب
لكن يجب ان حتصل االنتخابات في موعدها.
وأردف :مواصفات الرئيس مهمة ومتثيله السياسي
مهم ايضا ويجب ان ميلك كتلة نيابية وازنة ،ويجب ان
يكون ابن بيئته وميثل وجدانها ومقبوال من االفرقاء
اآلخرين ،ال ان ُيفرض على طائفته بل ان تختاره هي،
واالهم ان يكون صاحب متثيل فعلي.
ورد ًا على سؤال حول من قصد بأنه يدعم الرئيس
ميقاتي حزب الله ام الرئيس بري؟ قال باسيل:اقصد
حتديدا الثنائي الشيعي.
ويعقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
مؤمترا صحافيا في معراب يتناول فيه آخر تطورات
امللف الرئاسي ،وذلك عند الساعة  12:30من بعد ظهر
اليوم االثنني.

شرف الدين في دمشق اليوم

وتأكيد ًا ملا اعلنه سابق ًا ،ي��زور وزي��ر املهجرين في
حكومة تصريف األعمال عصام شرف الدين ،سوريا
ال��ي��وم اإلث��ن�ين ،ل��ل��ق��اء وزي���ر اإلدارة احمل��ل��ي��ة ووزير
الداخلية .وهو قال لـ«اللواء» :أنه سينقل الى املسؤولني
السوريني ورق��ة عمل شفوية ،تتضمن خريطة طريق
للعودة الكرمية اآلمنة للنازحني ،وامكانية تشكيل اربع
جلان مشتركة لتنسيق ومتابعة عملية العودة.
واض��اف :سنتفاهم مع االخ��وة السوريني وسيصد
ربيان مشترك عن االجتماعات .والعنوان االساسي
خلريطة الطريق هو العودة التدريجية مبعدل  15الف
نازح كل شهر ،على ان تكون الدولة السورية قد اجنزت
التحضيرات الالزمة من مراكز إيواء وبنى حتتية وكل
مستلزمات العودة ،من بنى حتتية وطرقات وكهرباء
ومياه شفة وصرف صحي ومدارس ومستشفيات في
اقرب مكان مع تأمني وسائل نقل عام بأسعار مقبولة
جدا ،ومساعدة املزارعني على العودة الى اراضيهم.
مع اإلش��ارة الى ان الفكرة تقوم على مبدأ العودة الى
القرى والبيئة نفسها التي نزح النازحون منها.
اض���اف :ان ال��دول��ة ال��س��وري��ة اص���درت ال��ع��دي��د من
امل��راس��ي��م واالج����راءات بحق ال��س��وري�ين ف��ي اخلارج،
لتسوية اوض��اع��ه��م االمنية والشخصية ،وتتضمن
اع��ف��اءات وإم��ك��ان��ي��ات ال��ع��ودة ال��ى وظائفهم وإلغاء
احلجزاالحتياطي على امالكهم وغيرها من قرارات
لتسهيل ال��ع��ودة .وق��د بلغ ع��دد املستفيدين م��ن هذه
االجراءات حتى االن  271030مواطن ًا .ومتت مراسلة
السلطات اللبنانية ب��ه��ذه االج����راءات إلب�لاغ��ه��ا الى
املنظمات الدولية التي تتابع اوضاع النازحني لتكون
على ب ّينة مما تتخذه السلطات السورية لتسهيل عملية
العودة.

وفد عراقي في لبنان

على صعيد اخلدمات العامة ،وبعد متديد العراق
عقد ت��زوي��د لبنان بالفيول لتفادي غرقه ف��ي العتمة
الشاملة ،وصل إلى بيروت وفد عراقي في زيارة متتد
ليومني عنوانها «ال��ت��ف��اوض م��ع اجل��ان��ب اللبناني
لغرض االس��ت��ف��ادة م��ن املبالغ امل��ودع��ة ف��ي املصارف
اللبنانية».
وأب��دت السلطة العراقية رغبتها في ل��ق��اءات مع
األط����راف اللبنانية اآلت��ي��ة :رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ،وزي���ر ال��ط��اق��ة ول��ي��د ف��ي��اض ،حاكم
م��ص��رف ل��ب��ن��ان ري����اض س�لام��ة .وس��ت��ك��ون الزيارة
مخصصة آللية إنفاق األموال التي يفترض أن لبنان
س ّددها للعراق ثمن الفيول املستورد مبوجب العقد
األخير القاضي بتزويد لبنان نحو مليون طن لزوم
معامل إنتاج الكهرباء .فحتى اآلن تراكم للعراق نحو
 550مليون دوالر ،يفترض أن يتفق على تسديدها من
خالل خدمات يق ّدمها اجلانب اللبناني للعراقيني في
املستشفيات احلكومية ،وفي تسديد رسوم الطيران
العراقي ،وفي مجال التربية والتعليم أيض ًا .واألمر
ينسحب أيض ًا على املبالغ التي ستتأتى من جتديد
العقد مبليون طن إضافية من الفيول على مدى األشهر
الـ 12املقبلة.

املطالبة بإطالق املودع

��س��ام الشيخ
ف��ي ال��ت��ح��رك��ات ،ن��ف��ذت عائلة امل���ودع ب ّ
حسني وقفة احتجاجية للمطالبة باإلفراج الفوري ع ّنه،
أمام املديرية العامة لقوى األمن الداخلي في األشرفية.
وال��ذي ك��ان ب��دأ إض��راب�� ًا عن الطعام ،حيث ه�� ّدد خالل
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ات��ص��ال هاتفي م��ع محاميته بشنق نفسه م��ا ل��م يتم
اإلفراج ع ّنه كما مت االتفاق معه.
شقيق ب��س��ام ص���رح خ�ل�ال االع��ت��ص��ام ،أش���ار إلى
أن بسام ق��د ب��دأ بالفعل إض��راب�� ًا ع��ن الطعام ،وحمل
املسؤولية للقضاء وإلدارة فيدرال بنك.
من جهته قال أحد محاميي رابطة املودعني واملوكل
من قبل عائلة بسام ،أن ما يحصل هو بسبب تخاذل
الطبقة السياسية واملصرفية.
وطالب املعتصمون بإخالء سبيل بسام مبوجب سند
إقامة ومتابعة اإلجراءات القضائية بعد ذلك ،محملني
املسؤولية جلمعية املصارف ،وإداراتها.
وعلى صعيد اخلدمات ،أنذر املساعدون القضائيون
املصارف بعدم التأخر بدافع كامل مستحقات الرواتب
احملولة ال��ى حسابات التوطني حتت طائلة التعامل
السلبي مع دعاوى املصارف وقرارات التنفيذ اخلاصة
بها.

 1446إصابة جديدة

صحي ًا ،سجلت وزارة الصحة  1446إص��اب��ة ،و4
حاالت وفيات خالل الـ 24ساعة املاضية ،ليرتفع العدد
التراكمي إلى  1196041إصابة مثبتة مخبري ًا منذ 21
شباط .2020

إ��صابة  7يف هجوم م�سلح على حافلة
(تتمة املنشور ص)1
وقع الهجوم في الساعات األول��ى من صباح امس
بينما ك��ان اليهود ينصرفون بعد أداء طقوس أمام
احلائط الغربي في نهاية يوم السبت.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد في بيان
إن «القدس عاصمتنا ومركز سياحي جلميع األديان»
مضيفا أن قوات األمن اإلسرائيلية «ستعيد الهدوء».
وأش���ادت الفصائل الفلسطينية املسلحة ف��ي غزة
ب��ال��ه��ج��وم ،ال���ذي ج���اء ب��ع��د أس��ب��وع م��ن أس���وأ موجة
من األعمال القتالية منذ أكثر من ع��ام ،عندما قصفت
ط��ائ��رات إسرائيلية اجل��ي��ب الساحلي فيما وصفه
اجليش اإلسرائيلي بأنه هجوم استباقي يهدف إلى
منع تهديد وشيك.
وقال املتحدث باسم حركة اجلهاد اإلسالمي طارق
عز الدين في بيان صحفي «عملية القدس تأتي لتؤكد أن
االحتالل ليس له مكان على أرضنا ولن يشعر باألمان
مادامت املقاومة مستمرة ،ويجب أن يدفع االحتالل
ثمن جرائمه املتواصلة على شعبنا من غزة الى جنني
ونابلس».
لكن لم تعلن أي من الفصائل املسلحة مسؤوليتها
عن الهجوم.

دم�شق تك�شف عن ا�ست�شهاد  3ع�سكريني
(تتمة املنشور ص)1
الحق ًا ،أعلنت وزارة الدفاع السورية ،نق ً
ال مصدر
ع��س��ك��ري :ح��وال��ي ال��س��اع��ة  20,50م��ن م��س��اء امس
نفذ ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��دوان�� ًا ج��وي�� ًا ب��رش��ق��ات من
الصواريخ من اجت��اه جنوب ش��رق بيروت مستهدف ًا
بعض النقاط في ريف دمشق ،وتزامن هذا العدوان مع
ع��دوان آخر من اجت��اه البحر مستهدف ًا بعض النقاط
جنوب محافظة طرطوس ،وقد تصدت وسائط دفاعنا
اجلوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ،وقد أدى
العدوان إلى استشهاد ثالثة عسكريني وج��رح ثالثة
آخرين ووقوع بعض اخلسائر املادية.
الى ذلك ،أشارت مصادر الى ان إسرائيل استهدفت
شحنة صواريخ في طرطوس فور إخراجها لنقلها إلى
حزب الله.
وحتدثت املعلومات عن سقوط  7عسكريني سوريني
ومن امليليشيا االيرانية املستهدفة وفوق سماء االقليم
واجلبل واجلنوب امتداد ًا الى الضاحية ،نفذ الطيران
احلربي االسرائيلي غ��ارات وهمية ،وحلق على علو
متوسط فوق اجلنوب وصوال إلى صيدا.

 41قتي ًال يف حريق كبري بكني�سة
(تتمة املنشور ص)1
تطورات احل��ادث األليم بكنيسة املنيرة مبحافظة
اجليزة ،وق��د وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة
املعنية باتخاذ كل اإلج��راءات الالزمة ،وبشكل فوري
التعامل مع ه��ذا احل��ادث وآث���اره وتقدمي كافة أوجه
الرعاية الصحية للمصابني».
واتصل السيسي هاتفيا ببابا األقباط تواضروس
ال��ث��ان��ي ،بحسب امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م الرئاسة
املصرية بسام راض��ي ،وأك��د له «قيام كافة مؤسسات
الدولة بتقدمي الدعم الالزم الحتواء آثار هذا احلادث
األليم».
ويشكل االقباط بني  10و %15من مئة مليون مصري،
وهم أكبر أقلية دينية في الشرق األوسط ،وفق تقديرات
متباينة للسلطات والكنيسة .وال إحصاءات رسمية
لتعداد األقباط في مصر.
ف��ي م��وق��ع احل����ادث ،أف���اد صحافيو وك��ال��ة فرانس
ب��رس ب��أن ق��وات احلماية املدنية أق��ام��ت ح��اج��زا ملنع
دخول العامة إلى محيط املبنى الذي توجد به الكنيسة
وملحق خدماتها.
وظ��ه��رت آث���ار دخ���ان احل��ري��ق ال��داك��ن ع��ل��ى نوافذ
املبنى.
وقال رضا أحمد ،أحد سكان املبنى املجاور للكنيسة،
لفرانس برس إنه مبجرد نشوب احلريق« ،هرع األهالي
ملساعدة وإنقاذ األطفال».
وأض��اف الرجل السبعيني أن بعض الذين كانوا
يساعدون في عملية اإلنقاذ لم يتمكنوا من العودة الى
الكنيسة م��رة ثانية بسبب مت�� ّدد احلريق ال��ذي متّ ت
السيطرة عليه أخيرا ،بحسب السلطات.
وق��ال مينا مصري ال��ذي ك��ان شاهدا على ما حدث
«وصلت سيارات اإلسعاف بعد أكثر من ساعة ونقلنا
الضحايا إليها على بعد  150مترا تقريبا من الكنيسة،
كما وصلت سيارات اإلطفاء بعد أقل من ساعة تقري ًبا
رغم أن مقرها يبعد  5دقائق».
وأضاف مصري الذي اوضح أنه حمل اثنني أو ثالثة
من القتلى «كل الوفيات حدثت نتيجة االختناق ()...
هناك اهمال أدى إل��ى ذل��ك» ،متسائال «كيف م��ات كل
هؤالء؟».
م��ن جهته ،ق��ال توفيق سعيد أح��د أه��ال��ي املنطقة
لفرانس برس «بعض الناس ألقوا بأنفسهم من النوافذ
هربا من احلريق».
ون��ع��ى شيخ األزه���ر اإلم���ام أح��م��د الطيب ضحايا
احلريق في بيان ،وأك��د استعداد األزه��ر «لتقدمي كل
أوج��ه الدعم إل��ى جانب مؤسسات الدولة للمصابني
وجاهزية مستشفيات األزه��ر الستقبال املصابني مع
تقدمي الدعم النفسي لهم».
كما نعت البطريركية الالتينية في القدس واألمني
العام جلامعة الدول العربية ضحايا احلادث.
واعربت وزارة اخلارجية السعودية في بيان عن
«بالغ احلزن واألسى جراء حادث احلريق املروع الذي
تعرضت ل��ه كنيسة أبوسيفني ف��ي جمهورية مصر
العربية» ،مقدمة «تعازيها ومواساتها».
وق��� ّرر محافظ اجل��ي��زة أح��م��د راش���د ص��رف «إعانة
عاجلة بقيمة  50ألف جنيه (حوالى  2600دوالر) ألسر
املتوفني و 10آالف جنيه ألسر املصابني».
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جتديد اخلطاب الديني والإفتائي

زوم

�سري جنومنا العرب
يف ذ ّمة الورثة
والأقارب..

د� .إبراهيم جنم*
ال يوجد حديث يشغل عقل مفكّ ري األمة اإلسالمية وعلمائها وقادتها
مثل حديث جتديد اخلطاب الديني بشكل ع��ام وجت��دي��ده في مجال
اإلفتاء بشكل خ��اص ،حيث استفاق العالم خالل السنوات األخيرة
عدة ضربات غادرة من اإلرهاب على كارثة تك ّلس وجمود اخلطاب
بعد ّ
الديني واإلفتائي وتوقف حركة التجديد عند عصر اإلمام محمد عبده
وم��درس��ت��ه العريقة م��ن أم��ث��ال الشيخ امل��راغ��ي وامل��رص��ف��ي وشلتوت
وأب��و زه��رة وعبد الوهاب خالف وأحمد بك إبراهيم ،ه��ؤالء العلماء
األعالم في مصر وأيضا الكثير من العلماء األفذاذ في اململكة العربية
السعودية واملغرب والشام واليمن الذين أثروا الفكر اإلسالمي بالعديد
ُعد باكورة التجديد في العصر احلديث ،ثم انتشر
من اجلهود التي ت ّ
بعد ذلك خطاب اجلماعات املتشددة املهتم بالظواهر والشكل والقشور
على حساب املعنى واجلوهر واألصول فانعكس توقف حركات البعث
والتجديد مع منو حركة اإلس�لام السياسي وشيوع خطاب ظاهري
متشدد يتباعد بشكل ملحوظ ع��ن جوهر اإلس�ل�ام وروح���ه السمحة
ويعلي من قيمة املظهر على حساب اجلوهر.
ه��ذا التيار ،بحكم استغالله لوسائل اإلع�ل�ام وم��واق��ع التواصل
االجتماعي ورمب���ا أي��ض��ا مب��ا أغ���دق عليه م��ن دع��م م��ال��ي م��ن جهات
مشبوهة ،لقي رواجا بني فئة كبيرة وقطاعات واسعة غ ّيبت عن حقيقة
خطاب اإلسالم السمح وروحانيته التي تدعو إلى التسامح والتعايش
واحترام اخلالف مهما كان نوعه ،ومع تصاعد هذه الفئات إلى سدة
احلكم السياسي في فترة ما أدركنا جميعا وفي مقدمتنا املؤسسات
الدينية خطر احلالة الدينية التي صرنا إليها وأدركنا أزمة اخلطاب
تردت بشكل واضح على أيدي هذه اجلماعات املتشددة
الديني التي ّ
حيث سيطر خطاب همجي عنيف بإسم اإلسالم صاحب ذلك اخلطاب
العنيف انتشار سيل من الفتاوى الشاذة التي تدعو للحرق والقتل
واستباحة دماء املخالف وإشاعة الفنت.

لتعارفوا

ال بد أن ندرك أيضا أننا في ظل ثورة االتصاالت واملواصالت بات
العالم قرية صغيرة متشابكة العالقات ،واألصل في هذه العالقات بني
الناس التعايش لتحقيق صالح اإلنسانية؛ أن حتب ألخيك ما حتب
لنفسك ،وقد ق ّرر القرآن الكرمي قاعدة التعايش في أكثر من موضع،
اكم ِّمن َذ َك� ٍ�ر َو ُأن� َث��ى َو َج َع ْل َن ُ
اس ِإ َّن��ا َخ َل ْق َن ُ
على رأسهاَ { :ي��ا َأ ُّي َها ال َّن ُ
اك ْم
تنوع الشعوب واختالفها
اإلسالم
ر
أق
لقد
ُش ُعوب ًا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا}؛
ّ
ّ
ًّ
وحضا
شريطة أن يكون هذا التنوع ثراء للحياة وزي��ادة في العطاء
على التعايش.
إذا تقرر ذلك وأصبح مفهوم ًا اليوم في ظل املواثيق الدولية التي
حتفظ لإلنسان حقوقه العامة؛ فلم يعد مقبو ً
ال اإلب��ق��اء على فتاوى
زمانية أنتجتها عقليات ضاقت عنها ما حققته اإلنسانية من تطور.
لم يعد مقبو ً
ال اليوم تقسيم العالم ذلك التقسيم القدمي إلى دار إسالم
مكذب ًا أو متردد ًا أو غاف ً
ودار كفر ،وأن الكافر  -سواء كان ّ
ال ،متصور ًا
للرسالة أو غير متصور لها -جتب معاداته وبغضه ،حتى وإن أعطى
املسلمني وأحسن إليهم ،وأن دماء الكافر وأمواله حالل للمسلم بدعوى
أن الكفار «لم يأذن الله لهم في أكل شيء ،وال أحل لهم شيئ ًا ،وال عفا لهم
عن شيء يأكلونه» ...إلخ.
ال بد إذن من جتديد هذا اخلطاب ،حتقيق ًا ملقاصد الشرع وتلبية
ملصالح اخللق ،وحتى تستوفي قضية التجديد أمرها ،كان ال بد من
دولة قوية تدعم جهود العلماء العاملني املجددين ،وتسنّ من القوانني
ما يفرض هذا التجديد؛ ألن مجموع الناس مييلون إلى ما اعتادوا
عليه ويقلقهم التغيير وترهبهم سياط احملافظني املغالني في اجلمود،
واملجتمع العلمي التقليدي يقع حتت ضغطني :الكسل عن االجتهاد
والتجديد من جهة لعدم الوازع عليه ،ومراعاة الرأي العام املتوجس
خيفة على دينه من جهة أخرى.
فإذا ما تو ّفر لهذا املجتمع سلطان وازع يحض العلماء واملؤسسات
على التجديد ،ويزيل عن الناس ترهيب اجلامدين على القدمي؛ أمكن
التغيير بفضل الله ورحمته إلى ما يحفظ لهذا الدين رونقه ويبقيه
فاعلاً في حياة الناس متفاع ً
ال مع مستجدات عصرهم ،فيكون الدين

دافع ًا للتقدم والتعايش ال قيد ًا على حركة املجتمع وقهر ًا لطبيعة
ال��ن��اس ،ف��إن تقييد حركة املجتمع وقهر ال��ن��اس على عيش زم��ان ال
يعيشونه بالفعل يؤذن بحدوث الفصام بني الناس والدين ،فإما هذا أو
الطوفان؛ طوفان الالدينية وسيولة القيم الذي يكتسح العالم اليوم.
علينا -إذن -أن نقتحم آفاق الشريعة ونبلغ بها أقصى مداها ،وهي
ق��ادرة مبا تتم ّيز به من املرونة والعطاء على خدمة املسلم وحتقيق
ّ
يشل حركته ،أو جهل يضيع هويته.
مصاحله ،بغير غلو

ال بد من التعاون

يبقي أن نقول إن جتديد اخل��ط��اب الديني واإلف��ت��ائ��ي ال ميكن أن
يتم بالصورة املثلى دون تعاون كافة الهيئات واملؤسسات الدينية
واالجتماعية والثقافية والتعليمية واإلعالمية في هذا الشأن ،ومن
اخلطأ اجلسيم اعتبار أن جتديد اخلطاب الديني مسؤولية املؤسسات
الدينية وحدها بل هو مسؤولية املجتمعات ككل في املقام األول ،ثم
ت��ت��وزع امل��ه��ام وال��وظ��ائ��ف حسب التخصصات فمنها دي��ن��ي ومنها
اجتماعي ومنها تعليمي ومنها أمني ومنها اقتصادي ومنها إعالمي،
وهكذا كل له دور محدد في منظومة التجديد املنشودة.
ودار اإلفتاء املصرية اآلن وهي تسير بخطى واسعة نحو تقدمي رؤيا
معاصرة مؤصلة لتجديد اخلطاب الديني ،تضع بعني االعتبار حاجات
امللحة إلى معايشة العصر بروح الشرع ،وحتاول من خالل هذه
الناس
ّ
النافذة املباركة أن تتم ّيز في جتديد املفهوم اإلفتائي والنظر الشرعي
للجمع بني واجب التجديد ومالحقة الواقع ومستجداته وصهر ذلك
كله في إصدارة معاصرة تل ّبي حاجات الباحثني والدارسني في الشأن
الفقهي ،في الوقت ال��ذي أصبح التجديد فيه ض��رورة ال ت��رف فيها
وال بديل عنها ،من أجل ذلك جاء إنشاء األمانة العامة لدور وهيئات
اإلفتاء في العالم منذ ما يقرب من خمس سنوات لتسد هذه الفجوات
مبنهجية علمية رصينة وبشكل متزن يواكب الفكر التجديدي للفقه
اإلسالمي املعاصر.

* األمني العام لدور وهيئات اإلفتاء في العالم

خم�سمائة موظف لتنظيم حركة احل�شود داخل امل�سجد احلرام
حققت اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة الريادة
ال��ع��امل��ي��ة ف��ي تنظيم ح��ش��ود ال��ق��ادم�ين للحرمني
ال��ش��ري��ف�ين م��ن أن��ح��اء ال��ع��ال��م وج��ع��ل��ت خدمتهم
أمانة ،وش ّرف الله بها هذه البالد على م ِّر العصور
وتعاقب األزم��ن��ة حيث يشهد املسلمون اليوم
اإلجن����ازات املتالحقة وامل��ش��اري��ع العمالقة في
إدارة األعداد املليونية وتسخير أفضل اإلمكانات
التقنية والبشرية في سبيل التطوير املتواصل
ملنظومة احلج والعمرة.
وأشار الوكيل املساعد للتفويج وإدارة احلشود
امل��ه��ن��دس ن���زار ب��ن ح��م��زة ع�لاء ال��دي��ن ع��ن وكالة
التفويج وإدارة احلشود ،بالرئاسة العامة لشؤون
املسجد احل��رام واملسجد النبوي ومهامها التي
تدار بـ ( )500موظف ميداني مؤهّ ل وم��د ّرب على
مهام تنظيم دخول وخروج وتنقل قاصدي احلرم
امل��ك��ي ال��ش��ري��ف عبر مم���رات وم��س��ارات وأبواب
خصصتها الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام
واملسجد النبوي خلدمتهم وف��ق معايير ونسب
تراعي اخلطط التشغيلية للمواسم ،وأوقات توافد
قاصدي املسجد احلرام على مدار العام.

وقال أن خطة الوكالة للتفويج وإدارة احلشود
خ�ل�ال م��وس��م ال��ع��م��رة تتضمن تخصيص دور
ال��ص��ح��ن واألرض�����ي للمعتمرين وال�����دور األول
للطائفني من غير املعتمرين ،وتنظيم حركة املصلني
خ�لال أوق���ات ال��ص��ل��وات ف��ي امل��واق��ع املخصصة
للمصلني داخ���ل ت��وس��ع��ة امل��ل��ك ف��ه��د والتوسعة
السعودية الثالثة ومطاف الدور األول والساحات
اخل��ارج��ي��ة ،حيث تهيئ الوكالة كافة اإلمكانات
لدخول املعتمرين واملصلني ب��إج��راءات وآليات
ممنهجة إلدارة احلشود خ�لال امل��واس��م وبخطط
الفعال
وض��ع��ت مسبق ًا بالتنسيق وال��ت��واص��ل
ّ
واملستمر مع كافة اجلهات املشاركة وذات العالقة
باخلدمات املقدمة للمسجد احلرام وقاصديه.
وفي ذات السياق ،حتدث مدير إدارة اإلرشاد
املكاني باملسجد احلرام املهندس حسان بن عبدالله
محمد ع��ن دور إدارة اإلرش����اد امل��ك��ان��ي التابعة
لوكالة التفويج وإدارة احلشود باملسجد احلرام
ف��ي رص��د امل�لاح��ظ��ات املتعلقة مب��س��ارات حركة
ضيوف الرحمن داخل املسجد احلرام وساحاته،
وتنفيذ احللول والبدائل التوجيهية والتشغيلية

ملعاجلة وحتسني اخلدمات اإلرشادية في أرجاء
املسجد احلرام بالتنسيق مع كافة وكاالت وإدارات
الرئاسة واجلهات ذات العالقة ،كذلك عقد حلقات
نقاشات واجتماعات دوري��ة ملناقشة مستجدات
منظومة اإلرشاد املكاني للحشود ،وتفعيل مختلف
الدراسات واملقترحات التطويرية وآليات حتديد
املسارات واملصليات حسب املخطط املوضوع من
قبل «إدارة تخطيط احلشود» ومحاكاتها ميداني ًا
على مختلف املواقع.
مضيفا أن اإلدارة قامت بتركيب واستحداث
ل��وح��ات إرش��ادي��ة متنقلة تتكامل ف��ي توزيعها
م��ع منظومة اإلرش����اد امل��ك��ان��ي باملسجد احلرام
وأروقته وساحاته وصياغة عبارات في اللوحات
اإلرش���ادي���ة ت��خ��دم ف��ي محتواها رواد بيت الله
احلرام وترشدهم ملواقع أداء الفرائض متضمن ًة
مزايا من أهمها سهولة نقلها وتثبيتها في حال
تغيير اخلطط االستراتيجية للمداخل واملخارج
باملسجد احل��رام ،كما ميكن رؤيتها من مسافات
��زودة بخاصية التحكّ م في
بعيدة نظر ًا لكونها م ّ
االرتفاع حسب احلاجة.

الأمم املتحدة ت�ؤ ّكد �صعوبة العودة
للروهينجا ما مل تتم حما�سبة امل�س�ؤولني

مركز الأزهر يوا�صل
ت�أهيل املقبلني على الزواج

أكدت األمم املتحدة ،أنه من الصعب حتقيق رغبة الجئي أقلية /الروهينجا /املسلمة
في عودة آمنة إلى ميامنار ما لم تكن هناك مساءلة عن «الفظائع املرتكبة ضدهم».
وق��ال السيد نيكوالس كومجيان رئيس آلية التحقيق املستقلة بشأن ميامنار
التابعة لألمم املتحدة :إنه «على الرغم من أن الجئي الروهينجا يع ّبرون باستمرار عن
رغبتهم في عودة آمنة وكرمية إلى ميامنار ،فإنه سيكون من الصعب جدا حتقيق ذلك
ما لم تكن هناك مساءلة عن الفظائع املرتكبة ضدهم ،من خالل محاكمة أكثر األفراد
مسؤولية عن تلك اجلرائم».
وأض����اف ك��وم��ج��ي��ان ،ف��ي ت��ق��ري��ر ن��ش��ره م��رك��ز أن��ب��اء األمم امل��ت��ح��دة ،أن محنة /
الروهينجا /املستمرة في ميامنار تبرهن على الدور املهم لآللية في تسهيل حتقيق
العدالة واملساءلة واملساعدة في منع حدوث املزيد من الفظائع.
ووفقا للتقرير ،فإن هناك مؤشرات كثيرة على أنه منذ االستيالء العسكري على
السلطة في شباط  ،2021شهدت ميامنار ارتكاب جرائم على نطاق واسع ،وبطريقة
تشكّ ل هجوما منهجيا واسع النطاق ضد السكان املدنيني.
وقد جمعت اآللية في تقريرها أكثر من ثالثة ماليني معلومة من حوالي  200مصدر
منذ بدء عملها قبل ثالث سنوات ،ويتضمن ذلك مقابالت ووثائق ومقاطع فيديو
وصورا فوتوغرافية ومواد متعلقة بوسائل التواصل االجتماعي وغيرها.
وتقول اآللية في تقريرها إنها تتبادل األدل��ة ذات الصلة لدعم إج��راءات العدالة
الدولية اجلارية حاليا في محكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية.
وتواجه ميامنار انتقادات دولية واتهامات موثقة بالتطهير العرقي بعد أن ف ّر نحو
 900ألف من أبناء أقلية /الروهينجا /في إقليم/أراكان /إلى بنغالديش املجاورة،
بعد حملة إبادة قامت بها سلطات ميامنار ،وأدانتها األمم املتحدة.

واص���ل م��رك��ز األزه���ر ال��ع��امل��ي للفتوى اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،لليوم الثالث
برنامج تأهيل املقبلني على ال���زواج ،ضمن
على ال��ت��وال��ي ،فعاليات
َ
برنامج التوعية األسرية واملجتمعية ،حتت شعار( :أس��رة مستق ّرة =
مجتمع ًا آمن ًا) ،حيث تتضمن الدورة التدريبية عشر محاضرات بواقع
محاضرتني في اليوم ،يحاضر فيها نخبة من احملاضرين املتخصصني.
وتناولت احملاضرة األول��ى أهمية ومعايير إختيار شريك احلياة
ومراحل االختيار ،وحدود ّ
تدخل األهل في هذه املراحل ،وهل االختيار
قرار عقلي أم عاطفي؟ ،بينما تناولت احملاضرة الثانية األحكام الشرعية
املتعلقة باخلطبة وفلسفة الزواج ،واالتفاق على التجهيزات الزوجية،
فضال عن التع ّرف على فقه ال���زواج في اإلس�ل�ام ،وفنون التعامل بني
الزوجني ،والتع ّرف على أسس السعادة الزوجية.
وشهدت اللقاءات تفاع ً
ال ملحوظ ًا من احلضور الذين أعربوا عن
ثقتهم فيما يقدمه علماء األزه��ر الشريف من وعي وإرش��ادات تؤهلهم
لزواج مستقر آمن ،حيث تُقدم هذه اللقاءات رسائل توعوية جديدة من
نوعها بأسلوب علمي يراعي كل الفئات على اختالف ثقافاتها.
وتأتي دورات تأهيل املقبلني على ال��زواج؛ استمرار ًا جلهود مركز
األزهر العاملي للفتوى اإللكترونية في تصحيح املفاهيم ،ونشر الوعي،
ومواجهة األفكار املنحرفة واملتطرفة ،ودوره في لم شمل األسرة والعمل
على استقرارها من خالل برامج تدريبية وتأهيلية للمقبلني على الزواج،
يحاضر في ال���دورات أس��ات��ذة متخصصون في الطب النفسي ،وعلم
النفس واالجتماع ،وعلم التربية والسلوك ،وعلوم الدين والشريعة.

و يسألونك في الدين

فتاوي شرعية بإشراف :نخبة من العلماء

�صيغة التهنئة بالزواج

{ هل هناك صيغة محددة في الشريعة اإلسالمية تقال
عند التهنئة بعقد الزواج؟

جمال �أبو عمو  -بريوت

 وردت التهنئة عند النكاح في الس ّنة النبوية املطهرةبلفظ« :بارك الله لك» ،وبلفظ« :على اخلير والبركة»؛ فعن أبي
َ
«بارك
النبي  #كان إذا تز ََّوج قال:
هريرة رضي الله عنه أن
َّ
َ
وج َم َع َبي َنك َُما ِفي َخ ْي ٍر».
ار َك
عليكَ ،
الله َل َك ،و َب َ
وبالتالي ليس في الشرع الشريف ما ُي َق ِّيد التهنئة ،بل
َج َع َل ذلك مرهون ًا بعادات الناس وأعرافهم ،سواء كانت بهذه
مما َي ْس َع ُد به الناس ،فت ََر َك ذلك ملا اعتاد
األلفاظ ،أو غير ذلك َّ
عليه الناس من ألفاظ وعبارات ما دامت حتمل في طياتها
األماني الطيبة والدعوات احلسنة ،والله أعلم.
مواقيت الصالة

الفجر17 :د �4س

ال�شروق59 :د �5س

الظهر42 :د �12س

الع�صر24 :د �4س

املغرب31 :د �7س

الع�شاء55:د �8س

ص����ودف أن الفترة
ال��راه��ن��ة ف��ي السينما
ال����ع����امل����ي����ة ع�����رف�����ت 3
وث��ائ��ق��ي��ات م���ن العيار
الثقيل ،األول عن الليدي
دي���ان���ا ،وك�����ان فاش ً
ال
سينمائي ًا بإمتياز ،لكن
يهمنا منه ما قاله،
الذي ّ
ما صارح العالم به ،ما
كشفه من حقائق حول
خيانات الليدي لزوجها
وه�����ي م����ا ت������زال حتت
عصمته.
ال�����ث�����ان�����يElvis :
وال�����������ذى ن�����ع�����رض له
ك����م����وض����وع رئيسي
ف��ي صفحتنا لسببني:
أو ًال ألن��ه ُي��ع��رض على
ش��اش��ات��ن��ا ،وث��ان��ي� ًا ألن
النشر يصادف عشية
الذكرى السنوية الـ 45
لرحيل إلفيس بريسلي
في  16آب /أغسطس
عام  .1977أما الثالث
ف��ي��ش� ّ�ك��ل م��ف��ت��رق طرق
ف��ي التعاطي م��ع سير
ال��ف��ن��ان�ين ال��ك��ب��ار حني
ط����رح م���ا ع���اش���وه في
احل����ي����اة وال����ف����ن على
ب��س��اط أح���م���دي ،إنها
س�����ي�����رة األس������ط������ورة
جتسدها
مارلني مونرو
ّ
واحدة من أجمل نساء
هوليوود اليوم الكوبية
أن��ا دو آرم���اس ،والتي
ح����ازت ش���ه���ادة مهمة
من براد بيت حني قال
عنها :إنها جنمة رائعة
في فيلم.Blonde :
إل�����ى ه���ن���ا واألم������ور
بعيدة عن مرمى العرب،
وح��ي��ن اإلق�����ت�����راب من
أساطير ال��ف��ن العربي
ف��ي م��ج��االت الغناء أو
ال��ت��ل��ح�ين أو التمثيل
أو ال��ت��أل��ي��ف ،أول من
ي���ت���ن���ط���ح ل�ل�إع���ت���راض
ه��م ال��ورث��ة واألق����ارب،
دائم ًا يرفضون إجناز
م��س��ل��س�لات أو أفالم
عن فنانهم الذي ورثوا
م��ال��ه وع��ق��ارات��ه ،ملاذا،
ال يوجد سبب منطقي
ونسمع ك�لام� ًا ال يفيد
ف��ي ش��يء ،ومل���اذا سير
ح��ي��ات��ه��م امل��ه��م فنّهم،
إس��م��ع��وا م��ا ت��رك��وه أو
ش��اه��دوا م��ا م��ث��ل��وه أو
أخرجوه.
أو ًال ينسى الورثة أن
ح���دوده���م ت��ن��ت��ه��ي عند
اإلرث امل���ادي م��ن مال
وع���ق���ارات ،وم���ا تب ّقى
هو ملك الناس والنقاد،
ول��ي��ت��وق��ف ال���ورث���ة عن
ت����رداد أن��ه��م املرجعية
املعلوماتية عن الفنانني،
أبد ًا نحن نعرفهم أكثر،
وعندنا تفاصيل أوفى
ع���ن دق���ائ���ق خطواتهم
وإجن���ازات���ه���م ألن هذه
م��ه��م��ت��ن��ا ،وع��ل��ي��ه��م أن
ُي��س��ل��م��وا ب��ذل��ك فلطاملا
ك��ان الفنانون بعيدين
ع���ن م��ن��ازل��ه��م وأهلهم
وج��ي��ران��ه��م ،ي��ع��ن��ي هم
آخ���ر م��ن يعلم الكثير
ع�����ن�����ه�����م ،وم���������ع ذل�����ك
يتصرفون حني يقترب
أح��د م��ن ال��ف��ن��ان الذي
ي���خ���ص���ه���م ،بطريقة
ّ
ع��دوان��ي��ة غ��ي��ر مقبولة
وي��ع��ل��ن��ون ال���وق���وف في
وج��������ه أي م����ش����روع
وثائقي يستهدف كشف
أوراقه.
ال ل����ي����س م����ق����ب����والً
أن ت����ك����ون مشاريع
ال���س���ي���ر الشخصية
ل���ل���ف���ن���ان�ي�ن حت����ت أمر
الورثة واألق��ارب ،وهذا
يستدعي منا الوقوف
إل����ى ج���ان���ب الراغبني
في تصوير سير الكبار
الذين نعتبرهم أحرص
ع��ل��ى م��ص��ل��ح��ت��ه��م من
األق�����ارب ال��ذي��ن باتوا
حجر عثرة يجب إزالته,
واإلستمرار من بعده.

حممد حجازي
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غد ًا الذكرى  45على رحيل �إلفي�س بري�سلي عن  42عام ًا

�شريط متكامل على �شا�شاتنا يتهم مدير �أعماله بقتله

الكولونيل توم باركر (توم هانكس) صانع إلفيس

ملصق الفيلم
نعم نحن أمام شريط يوثق حياة ملك الـ«روك إند رول»
إلفيس بريسلي بالتفاصيل املفيدة الواضحة واملباشرة
واملقنعة.
ب��از ل��ورم��ان هو أول ضمانات فيلم Elvis :فإضافة
إل��ى توليه مهمة اإلخ���راج ،أسهم ف��ي اإلن��ت��اج ،واختار
بطليه للدورين الرئيسيني :أوسنت باتلر  31 -عام ًا ،في
شخصية إلفيس وكان مو ّفق ًا جد ًا ،وإسناد الدور الصعب
ملدير األعمال الكولونيل توم باركر إلى أحد الكبار في
هوليوود توم هانكس ،وتعاون على كتابة النص مع ثالثة
محترفني :سام برومل ،كريغ بيرس ،وجيرميي دونر ،وهو
وضع مع األخير القصة التي إستند إليها الفيلم وكانت
قوية في جميع املراحل.
ال حدود في هذا العمل الوثائقي لسرد الوقائع ،وكشف
احلقائق ،والتهم ُمساقة على مدى الشريط لبطليه ،أو ًال
إللفيس بأنه ع��دمي الشخصية ،ينقاد سريع ًا وم��ن دون
تقدير لكل ك�لام يسمعه ،وبعدما ك��ان واض��ع�� ًا ك��ل ثقله
وثقته في الكولونيل باركر ،جند أن األمور لم تأخذ وقت ًا
حتى إنقلب عليه ألن آخرين م�لأوا رأس��ه بأفكار أخرى
وراح اإلثنان يتصارعان في حلبة ضيقة ،وصلت حد كالم
إلفيس عن الكولونيل سلب ًا بشكل علني« :لقد نظمت معي

أكثر من  800حفلة وأنت ال حتمل ال جنسية أميركية وال
ج��واز سفر ،أن��ت هولندي ه��ارب ،ل��ذا لم تشجعني على
السفر ألنك ال متتلك جواز ًا».
وألن مناخ ومحور الفيلم العالقة بني الطرفني فإن
الكولونيل املتهم بقتل إلفيس عندما طلب م��ن طبيبه
اخلاص ومبوافقة والده فيرنون (ريتشارد روكسبيرغ)
حقن إلفيس بأي دواء لتأمني صعوده إلى املسرح ،فعلها
الطبيب وكانت احلقنة كافية لقتله وسقط جثة هامدة
وهو في الـ  42عام ًا من عمره.
بدايته ك��ان��ت ص��اروخ��ي��ة ،رفعته النساء إل��ى أعلى
روج����وا ب��أن رقصه
��س��اد واحل��اق��دي��ن ّ
امل��رات��ب ،لكن احل ّ
خليع وتصاعدت احلملة ضده حتى تسببت في إيقافه
ّ
وإستغل الفرصة ألداء اخلدمة العسكرية في
عن الغناء،
إحدى قواعد اجليش األميركي في أملانيا بحيث إنقطع
أواسط اخلمسينات  5سنوات عن النشاط الفني لكنه عاد
إليه بعد ذلك قوي ًا مع حب وزواج وإجناب من بريسيال،
وول����دت وحيدتهما ل��ي��زا م���اري  -ال��ت��ي وض���ع إسمها
على طائرته اخلاصة ،ثم إنفصال بسبب كثرة وجرأة
املعجبات ،مع ما عاناه من وف��اة وال��دت��ه ،إل��ى حد جعل
الكولونيل ينفي املسؤولية عن موته و ُيعلن :قتله احلب.

«كو�ستا برافا» بد�أ عر�ضه التجاري على �شا�شاتنا
�شريطان لبنانيان يف بريوت بطلهما �صالح بكري

م��ح��ظ��وظ ه���ذا امل��م��ث��ل ص��ال��ح بكري،
أو ًال ألن وال����ده مم��ث��ل ع��امل��ي ه��و محمد
بكري  -حنا ك ،لـ كوستا غافراس ،وثاني ًا
ألن��ه حظي بعدة ف��رص متثيل في أفالم
عاملية ،وعندما طلبته املخرجة منية عقل
صوره
لدور أول في فيلم« :كوستا برافا» ّ
أم��ام املخرجة واملمثلة نادين لبكي ،ثم
إستعان به ميشال كمون في دور :زيكو،
اخل����ارج ح��دي��ث�� ًا م��ن ال��س��ج��ن ف��ي فيلم:
«بيروت هولدم».
إذن ص��ال��ح ف��ي ش��ري��ط�ين لبنانيني
على شاشاتنا .نحن مع حضور املمثل
األفضل ب��إدارة كمون ،وهو ما عرضناه
ف��ي صفحتنا األس��ب��وع ال��ف��ائ��ت ،بينما
شريط املخرجة منية لم جند فيه جاذبية
سينمائية تعادل مث ًال وزن إس��م نادين
لبكي املحُ بة للتمثيل واجلاهزة له دائم ًا
ف��ي مشاريع تُقنعها ،وف��ي ك��ل احلاالت
ن��درك أنها تسعد بكثرة جتاربها أمام
الكاميرا كما خلفها.
امل��ش��ك��ل��ة األص���ع���ب واألط�������ول على
ساحتنا اللبنانية ه��ي النفايات التي
ما عاد أحد يأتي على سيرتها ،اتخذها
ش��ري��ط« :ك��وس��ت��ا ب���راف���ا» ع�لام��ة فارقة
وت��ن��اول��ه��ا م���ن خ��ل�ال ع��ائ��ل��ة تلحقها
النفايات كيفما حت ّركت وب ّدلت في مكان
سكنها ،م���اذا ت��ف��ع��ل؟ ك��م أث���ر ذل���ك على
عالقات أفرادها؟ وإلى أين وصلت األمور
بالرباط العائلي بني األف���راد؟! القضية
قيد العالج في الفيلم مهمة وفي وقتها
لكن تناولها بدا مشتت ًا.
«ك��وس��ت��ا ب����راف����ا» ،ع����رف مشاركات
عديدة في مهرجانات ومسابقات إقليمية
وعاملية ،واآلن هو أمام إمتحان اجلمهور
في بيروت.

صالح بكري في« :كوستا برافا» مع نادين لبكي

وفي« :بيروت هولدم» لـ ميشال كمون

فيلم لبناين على هام�ش البندقية

بطال الفيلم :زياد جالد ،وكالرا كوتون
امل��خ��رج وس���ام ش��رف يستعد للسفر إل��ى إيطاليا
ملواكبة تباري فيلمه اجلديد« :حديد نحاس بطاريات»،
في مسابقة :جيورناي ديجلي أوت��وري ،وهي تظاهرة
مستقلة تابعة ملهرجان البندقية السينمائي الدولي 79
(بني  31آب /أغسطس ،و 10أيلول /سبتمبر املقبلني)
وتقام هذا العام دورتها الـ .19
الفيلم ي��ق��دم ع�لاق��ة ب�ين ش���اب س���وري  -اللبناني

زياد جالد ،يعمل في جمع اخلردة من شوارع بيروت،
وصبية أثيوبية  -الفرنسية من أص��ل أثيوبي كالرا
كوتون ،وهما يبحثان عن فرصة للسفر مع ًا من لبنان
إلى الغرب.
وس��ام كتب السيناريو مع هالة دب��اج��ي ،ومارييت
دوس��ي��ر ،بينما ت���رأس جل��ن��ة التحكيم ف��ي املسابقة
املخرجة الفرنسية سيلني سياما.

ج�سد كا�سرتو
جيم�س فرانكو ُي ِّ

ه���ذا ال���ي���وم ف���ي  15آب /أغسطس
اجل��اري تنطلق في كولومبيا عمليات
تصوير فيلم :ألينا دو كوبا ،عن إبنة
الزعيم الكوبي فيديل كاسترو :ألينا
فرنانديز ( 66عام ًا) التي وضعت كتابني
سلبيني ع��ن وال��ده��ا ال���ذي ل��م يعترف
ّ
متأخرة.
بأبوته لها إال في فترة
ّ
امل��م��ث��ل األم��ي��رك��ي ج��ي��م��س فرانكو
إخ��ت��اره م��خ��رج الفيلم ميغيل باردمي
(قريب النجم األسباني خافييه باردمي)
لتجسيد دور ك��اس��ت��رو ،وت��ل��ع��ب دور
وجتسد
ألينا املمثلة :أن��ا فيال فنييه،
ّ
دور ع��ش��ي��ق��ة ك��اس��ت��رو ووال�����دة ألينا
األرجنتينية ميا مايسترو.

جيمس فرانكو

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
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حكايات الناس

كل اثنين

يكتبها اليوم اليا�س العطروين

ظلمٌ
بال�سوية عدلٌ يف
ّ
الرع ّية

ال تُعرف قيمة األوط��ان اال بعد فقدانها وبعض أصحاب القرارعندنا
يرقصون على شفار السيوف..

بسام
قبل أيام قليلة حاول املودع ّ
ال��ش��ي��خ ح��س�ين اس����ت����رداد وديعته
م��ن م��ص��رف ف��ي��درال بنكFederal
 Bankبطريقة عنف ّية حبست أنفاس
اللبنانيني لساعات انتهت بتسليمه
م��ب��ل��غ  35000دوالر أم���ي���رك���ي من
أص��ل وديعته البالغة  209آالف من
العملة ذاتها ،وبتسليم املودع نفسه
إل��ى ال��ق��وى األم��ن��ي��ة ال��ت��ي أخضعته
للتحقيق ب��إش��راف احمل��ام��ي العام
التمييزي القاضي غسان خوري الذي
أشار بتوقيفه حتى الساعة.في املبدأ
أي ك��ان استيفاء
مينع القانون على ّ
ح�� ّق��ه ب��ال��ذات ،وب��ه��ذا املعنى ُيعتبر
بسام مخال ًفا للقانون بالتأكيد،
املودع ّ
لكنّ املصرف وأمثاله هم الذين بدأوا
ب���خ���رق ص�����ارخ ل��ل��ق��ان��ون برفضهم
تسليم أي وديعة جزئ ًيا أو كل ًيا ولعقد
فتح احلساب للمودع ،وكما ُيقال في
ثقافتنا الشعبية «ال��ب��ادىء أظلم».
ذل���ك أن م���ا ُي���ع���رف ب��ض��واب��ط رأس
املال  Capital Controlهو تدبير
يتخذه املشترع وحده للح ّد من تدفق
رأس املال ملعاجلة أزمات مالية خالل
م��دة معقولة ،ول��ي��س ملجالس إدارة
امل��ص��ارف أو حتى املصرف املركزي
أن يلجأوا إليه مببادرة منهم خارج
القانون.من غير املقبول أن تصبح
امل���ص���ارف س�� ّي��دة نفسها كاملجلس
ال��ن��ي��اب��ي ،ت��ش�� ّرع لنفسها التص ّرف
ب���أم���وال امل���ودع�ي�ن لتحقيق أرب���اح
طائلة ثم تتنكّر حلقوقهم وودائعهم
وت����ت����رك����ه����م ي����ط����رق����ون رؤوس����ه����م
باحليطان! فالهندسات املالية التي
��اح��ا طائلة عام
حققت للمصارف أرب ً
 2016ما كانت لتتم لو لم تستعمل
أم��وال مودعيها ل��دى مقترض واحد
ه��و مصرف لبنان ال��ذي ك��ان ّ
يغطي
ع��ج��ز ال���دول���ة ،وح��س��ب أح���د خبراء
امل���ال بلغ اإلن��ك��ش��اف امل��ص��رف��ي أكثر
م��ن  20م���رة ال��ن��س��ب��ة امل��س��م��وح بها
طمعا بفوائد تراوحت بني  10و 15
ً
في املئة وأكثر ،فحققت املصارف بني
��اح��ا صافية بنحو
 2016و 2019ارب ً
 12مليار دوالر و ّزع��ت منها حوالي
خمسة م��ل��ي��ارات دوالر للمساهمني
وأضافت الباقي إلى رؤوس أموالها.
وي��وم ان��دالع احتجاجات 17تشرين
األول  2019ع��م��دت امل���ص���ارف إلى
تهريب أم���وال احملظيني لديها إلى
اخل��ارج خلس ًة متذرعة ب��أن القانون
ال مينع ال��ت��ح��وي�لات ،وحت ّ��ول��ت إلى
سلطة مالية جائرة تتحكم مبودعيها
بال حسيب أو رقيب وط ّبقت نظرية
ُ
ُ
والغنم» فاحتفظت بالغنائم،
«الغرم
وت��رك��ت ال ُ��غ��رم للمودع ال��ذي ال حول
قوة.كلنا مؤمنون أن ال قيامة
له وال ّ
ل��ل��ب��ن��ان إال ب��س��ي��ادة ال���ق���ان���ون ،لكن
القانون يسري على اجلميع ،فمذكرة
بسام الشيخ حسني
التوقيف للمودع ّ
ك���ان ي��ج��ب أن ت��ت��زام��ن م��ع عشرات
مذكرات التوقيف ملسؤولي املصارف
ل��ي��ت��ح��ق��ق ال����ع����دل وامل�����س�����اوة بني
املواطنني على قاعدة ظلم بالسوية
ٌ
عدل في الرعية.

�شذرات
*****

كم يشبه اإلنسان أمه الطبيعة ،ففي عالقاته هناك خسوف وكسوف..
ومد وجزر.
 42حرارة البقاع
كترت «اجلهنمات»
 ...احترنا
االحجام واألرقام خلبية
كم من االحجام منفوخة
ومن األرقام ممسوخة

*****

*****

*****

نشرات أخبار محطات التلفزة أوراق نعي لزمن العمر املهدور
أخير ًا ..ق ّرر دفن ذاكرته
حفر وردم .عاد ليتفقد
حقل من االقحوان اليابس
على بساط من أسماء ضبابية
بحكم الواقع املزري
وارتفاع أسعار اللحوم
حتول الكثيرون إلى نباتيني
(كم من ضارة نافعة).

*****

*****

«امليكـــي» �شعب يعي�ش من دون مـاء!

هو وهي

د  .حممد قبي�سي
علي املولى
{ جمعية «Green Cedar
 »Lebanonب���ال���ت���ع���اون مع
ب��ل��دي��ة ك��ف��ردب��ي��ان ،ومبشاركة
وزراء :اإلع�ل�ام زي���اد املكاري،
السياحة ول��ي��د ن��ص��ار ،البيئة
ن��اص��ر ي��اس�ين ،الثقافة محمد
وسام املرتضى ،االقتصاد أمني
سالم ،تُطلق غابة احلب األبدي،
ح���ي���ث س��ي��ت��م ت��س��م��ي��ة بعض
أشجار األرز بأسماء املساهمني
ُ
اجل��� ُدد ف��ي معارض
والفنانني
«أرس����م ل��ي األرزة» 5:00 ،من
مساء ٍ
غد (الثالثاء).
*****
{ حتت عنوان «على حروف
ال���ذه���ب ن��ل��ت��ق��ي» ،تستضيف
«راب����ط����ة األدب�������اء والشعراء
وال��ف��ن��ان�ين ف���ي ال���ش���م���ال» في
أم��س��ي��ة ش���ع���ري���ة ،م���ن إع����داد
وتنظيم الشاعر محمد العلي،
الشعراء :سعد الدين شلق ،عبد
الرحمن الدهيبي ،وليد عثمان،

نصار
نغم ّ
��دم األمسية
��ص��ار .وت��ق ّ
ون��غ��م ن ّ
اإلعالمية راغدة عسد 4:30 ،من
بعد ظهر (اخلميس)  18اجلاري،
في قاعة املؤمترات بـ«الرابطة
الثقافية في طرابلس».
*****
{ حت����ت رع����اي����ة «وزارة
الثقافة»ّ ،
تنظم «أرض املُبدعني»
ن��دوة شعرية تكرميية للشاعر
اللبناني ال��ش��اب علي املولى،
 8:00م��ن م��س��اء (اجل��م��ع��ة) 19
اجل�������اري ،ع��ل��ى م���س���رح قصر
األونيسكو  -بيروت.
*****
{ «مركز سعيد أسعد فخري
ّ
ينظم ورشة
للتنمية الثقافية»
( Patch Workف���ن جتميع
أج�����زاء ال��ق��م��اش م���ع بعضها
إلجن������از ل���وح���ة ف���ن���ي���ة) ،على
م��رح��ل��ت�ين 10:00 ،م��ن صباح
الثالثاء  23و 30اجل���اري ،في
مقر املركزي  -الزرارية.

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي -بيروت في :٢٠٢٢/٨/13
 ١٨9حركة طيران و 26148راكب ًا ،توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  95رحلة ,اقالع  ٩٤رحلة
حركة الركاب :وصول  10886راكب ًا ,مغادرة  15262راكب ًا ,وترانزيت:
ال أحد.

تقر خمالفة على َمن يتحدث
ال�سعودية ُّ
ب�صوت ٍ
عال يف الأماكن العامة

مـن يعرف «امليكـي»؟
الرحل يشكّ لون
إنهم جماعة من
ّ
حالة فريدة من العودة إلى احلياة
البدائية« .امليكي» ليسوا إثنية،
بل هم من سكان مدغشقر اختاروا
منذ ث�لاث��ة ق���رون االن��س��ح��اب من
احل���ي���اة امل��دن��ي��ة وال����ع����ودة إلى
ال��غ��اب��ة ،ح��ي��ث ال س��ق��ف ل��ه��م وال
ألي قانون ،لكن أيض ًا
يخضعون ّ
حيث ال م��اء وال زراع��ة ،إن��ه نظام
البقاء.
حتكي األسطورة أنه في أعماق
غابة «ت��ول��ي��ار» شبه اخلالية من
السكان جنوب غربي مدغشقر،
تعيش جماعة من صغار القامة
ذوي ل������ون رم����������ادي ،يابسني
كالعيدان ونحيلني مثل املسامير،
وتطلق عليهم تسمية «امليكي»
وإل����ى ج��ان��ب ال��ق��ام��ة الصغيرة
واالس�����م ال���غ���ري���ب ،ت��ت��م�� ّي��ز هذه
ال��ك��ائ��ن��ات ال��غ��ري��ب��ة األسطورية
بأنها غير مرئية من اجلميع .إ ّال
أن شهادات كثيرة تؤكد وجودها.
فهناك من ُيؤكّ د نق ً
ال عن شخص
كان محظوظ ًا ورأى امليكي ،أنهم
يظهرون في الليل فقط ويختفون
وس���ط غ��اب��ة م��ع��ادي��ة ل��ل��ح��ي��اة .ال
ي��ش��رب��ون أب����د ًا ومي��وت��ون مج ّرد
مالمستهم للماء .هكذا يعيشون،
رح����ل اب�����د ًا وك�����أنّ الزمن
ُع�����راة ّ
بالنسبة إليهم توقف في العصور
احلجرية.
ال��ب��اح��ث��ون ال��ق��ل��ي��ل��ون الذين
ح���اول���وا االق���ت���راب منهم عادوا
أولهم «لويس
مبعلومات غريبةّ .
مولي» الذي قام برحلة في «خليج
القتلة» في العام  ،1956واستطاع
أن يالحظ أنهم ليسوا أقزام ًا مثل
«البيغمي» ..وأن��ه من املستحيل
البقاء على قيد احلياة في الغابة
بسبب ان��ع��دام وج��ود امل��اء كلية،
وبعد م��رور خمسة عشرة سنة،
الرحالة الثاني واألخير،
حت�� ّرك
ّ
وه��و ج��ان ميشيل ه��ورن��ر التقى
بعائلة من «امليكي» وكان له معها
ح��دي��ث س��ري��ع ج���د ًا .ث��م ب��دأ على
أس��اس استطالعات م��ح��ددة قام
بها بعض الطالب من مدغشقر،
اس����ت����ط����اع أن ي����دل����ي ببعض
املعلومات الصحيحة حولهم.
َّ
تخطى في
واحلقيقة أن الواقع
غرابته األسطورة.

شعب يعيش
من دون ماء

أق��ر مجلس ال���وزراء السعودي نظام «ال��ذوق ال��ع��ام» ،ال��ذي تضمن
مخالفة لكل من يتحدث بصوت عال في األماكن العامة ،منعا إلزعاج
العامة وتعكير صفوهم ،وفق ما أوردت��ه وسائل إع�لام محلية أمس
األحد.
وكشف نائب رئيس جمعية «الذوق العام» السعودية الدكتور خالد
العبد الكرمي ،عن تطبيق نظام الئحة «الذوق العام» ومخالفة من يتحدث
بصوت عال في األماكن العامة دون مراعاة مشاعر اآلخرين.
وأضاف أن «مجلس ال��وزراء السعودي أقر الئحة مخالفات الذوق
العام بعد أن مرت في بضع مراحل بدءا من إقرارها من مجلس الشورى
ِ
اعتمدت من قبل مجلس الوزراء».
وهيئة اخلبراء حتى

فكما يبني هورنر« ،امليكي» هم
على األغلب الوحيدون في العالم
ال���ذي���ن ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ال��ب��ق��اء من
يتكون غذاؤهم أساس ًا
دون ماء!
ّ
من نوع من اجل��ذور ومن القنافذ
والعسل .وهم ال يشكّ لون إثنية بل
جتمع من الصيادين «الغيزو»
هم
ّ
وامل���زارع�ي�ن «امل���ازي���ك���رو» ،وهذا
عادي جد ًا في تلك املنطقة .ولكن
ما هو غير ع��ادي أنهم يرفضون
أية عالقة أو صلة بالعالم.
فمنذ مئات السنني جلأ بعض
املزارعني املفلسني والفقراء الى
ال��غ��اب��ة ف��ي م��ح��اول��ة لالستمرار
والبقاء .وفي القرن التاسع عشر،
أثناء احلكم الفرنسي ،حلقت بهم
م��وج��ة ث��ان��ي��ة رف��ض��ت اخلضوع
للسلطة الفرنسية ،وتسميتهم
تأتي من عبارة «تسي ميكي هي»
أي ال��ذي��ن ال يحتملون أن تلقى
عليهم األوامر! لكنّ غياب السلطة
ال��ت��ام ل��ه ص��ع��وب��ات��ه؛ فعلى مدى
القرون ،تبع امليكي هذه احلكمة
ِ
ّ
«لنعش
تلخص ثقافتهم:
ال��ت��ي
مختبئني من أجل أن نحيا».
بعد إلغاء الضريبة في العام
 ،1972قبل بعض «امليكي العودة
إل��ى ق��راه��م .وال��ذي��ن استطاعوا
أن يتط ّبعوا من جديد يتم ّيزون
الرحل بلجوئهم إلى الزراعة
عن
ّ
على الوقيد ،لكنهم حافظوا على
منط التغذية نفسه ،وطراز السكن
نفسه ،وك��ذل��ك من��ط احل��ي��اة .أما

د .نعمة جعجع

قبل  40عام ًا

1985/8/15

انفجار س ّيارة مفخخة في
سد البوشرية

ال��ذي��ن ل��م يستطيعوا التأقلم،
ف����ع����ادوا ال����ى ال���غ���اب���ة .ويشرح
البروفسور هورنر أن ذلك هو ما
ُيشكل غرابة «امليكي» وميزتهم،
فهم على معرفة جيدة باحلضارة
أو ب��احل��ي��اة احل��ض��ري��ة املدنية.
ل��ك��ن��ه��م اخ����ت����اروا ان يعيشوا
����ق����در عددهم
ك���ال���ب���دائ���ي�ي�ن» .و ُي
ّ
بحوالي  1500نسمة ،بينهم مئة
��رح��ل احلقيقيني ،غير
فقط م��ن ال ّ
املستقرين .وي��ق��ول أح��د الكهنة
م��ن س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة أن «امليكي»
هم حتم ًا البشر األكثر حرية في
العالم .يعيشون وحدهم ،ينامون
وحدهم ،يب ّدلون مكان وجودهم
باستمرار .حتى أنهم يرفضون
تأسيس عائلة .النساء يلدن فوق
حفرة قبل االنطالق نحو مغامرات
جديدة .إنهم كائنات مكتومة .من
يعرفهم يقول إنهم غير موجودين،
ق��د مي�� ّر أح��د على مقربة شديدة
منهم دون أن يالحظهم« .امليكي
يتماشون أمثالهم».

من أجل البقـاء

لكن قد يكون البعض محظوظ ًا
وي��ل��ت��ق��ي ب��ه��م ب��ع��د ج��ه��د وبحث
طويل وسط الغابة ،هذا ما حصل
للصحافيني ميشيل ر ّف��ول وجان
كلود بتّاتشي اللذين يرويان في
مجلة «ريبورتاج» الفرنسية قصة
بحثهما عن «امليكي» وسط الغابة
م���ع دل���ي���ل ،وك���ي���ف أن األش�����واك
الناعمة ك��اإلب��ر دخلت ف��ي بشرة
وجهيهما وف���ي جسديهما ،من
دون ج���دوى .وذات س��اع��ة كانت
احل���رارة فيها خانقة واألغصان
كثيفة إلى حد غير معقول؛ خرج
إليهم من بني األغصان رجل عجوز
وم���� ّد ي����ده ،وي��ق��ول الصحافيان
إن��ه بعد ه��ذا اللقاء غير املتو ّقع،
انقشعت الطريق في الغابة مثل
السحر ،وبانت األكواخ الصغيرة
املصنوعة بشكل بسيط وبدائي
جد ًا .ورأى الصحافيان مجموعة

م���ن األط����ف����ال امل��ج��ت��م��ع�ين حول
ام��رأت�ين ف��ي رقعة طفل صغيرة.
وكان حوالي عشرة أشخاص من
«امليكي» يعيشون في هذا املخيم
الصغير .الرجال ذهبوا بحث ًا عن
ج��ذور»ال��ب��اب��و» غذائهم اليومي.
وكان هذا املخيم يقوم وسط حقل
م���ح���روق .ال ط��ي��ور وال أص���وات
ب��ل ذرة محروقة على م ّ��د النظر.
وكان هؤالء أشبه بالصورة التي
رس��م��ه��ا ع��ن��ه��م م��ول��ي وهورنر،
ل��ك��ن ال���ف���ارق ال��وح��ي��د أن هؤالء
مي��ارس��ون ال��زراع��ة على الوقيد،
الرحل ،وتبني
وبالتالي ليسوا من
ّ
انهم يعيشون في هذا املكان منذ
ث�لاث��ة س��ن��وات ،لكنهم حافظوا
على منط حياتهم السابق .وسأل
الصحافيان هؤالء حول «امليكي»
ال���رح���ل ،وك����ان اجل����واب «الذين
ّ
يعيشون كاحليوانات يختبئون
باستمرار».
وفي صباح اليوم التالي ،تابع
الصحافيان بحثهما في الغابة
��رح��ل برفقة
بحث ًا عن «امليكي» ال ّ
الرحل،
دليلني .لكن ال أثر للميكي
ّ
ول���م ي��ع��ث��روا إ ّال ع��ل��ى مخ ّيمات
أخ����رى م���ن امل��ي��ك��ي املستقرين،
حيث ال كهرباء وال ماء ،وكل عائلة
تكتفي ب�����أدوات قليلة للمطبخ
وتكتسي ببعض اخلرق البالية.
وبعد أن دار الصحافيان في
غ��اب��ة طولها ث��م��ان��ون كيلومتر ًا
وعرضها ثالثون كيلومتر ًا ،على
ح���دوده���ا ال��ش��رق��ي��ة مت��ت��د طريق
م��ع�� ّب��دة وال��ب��ح��ر ي��ح ّ��ده��ا غرب ًا.
ل��م يعثرا على ه��ذه اجلماعة من
ال���رج���ال غ��ي��ر امل��رئ��ي�ين حرفي ًا،
واملُ��ت��ش�� ّب��ث�ين برغبتهم ف��ي عدم
اج��ت��ي��از ال��ك��ي��ل��وم��ت��رات القليلة
التي تفصلهم عن املدينة ،فهل هم
خائفون أم مخيفون؟
وع���ن���دم���ا ق����� ّرر الصحافيان
ال���ت���وق���ف ع���ن ال���ب���ح���ث ،التقيا
ب��ف��رن��س��ي ك����ان ي��ع��م��ل حلساب

حكومته ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ،وك���ان قد
التقى بامليكي ،وشرح لهما انه «إذا
كان امليكي غير مرئيني ،فذلك أو ًال
كي ال يقتلعوا من غابتهم .وأهل
ال��ق��رى يتج ّنبونهم إم��ا احتقار ًا
ل���ه���ؤالء امل��ت��وح��ش�ين أو خوف ًا.
فامليكي يعرفون جيد ًا كل النباتات
واألع���ش���اب وم��ف��ع��ول��ه��ا ،لكنهم
نجمني .وينظر إليهم
أيض ًا من املُ ّ
كسحرة يجب التو ّقي منهم .إنهم
فع ً
ال جماعة أسطورية ومكتومة.
وق����ال أي���ض��� ًا ه���ذا ال��ف��رن��س��ي أن
��رح��ل على صلة بامليكي الذين
ال ّ
ّ
املبشرين.
استق ّروا حتت تأثير
وفي الغابة يعرفون بعضهم عبر
حادة،
إطالق أصوات أو صرخات ّ
وال يظهرون إ ّال إذا تع ّرفوا إلى
صوت صديق».
وع�� ّرف��ه��م��ا ه��ذا الفرنسي إلى
صديق ل��ه م��ن امليكي املستق ّرين
ال������ذي ي���ع���رف ج����ي����د ًا اخ���وان���ه
الرحل .وفي محاولة أخيرة ،عاد
ّ
الصحافيان مع دليلهما اجلديد
إل����ى ال���غ���اب���ة .وب���ع���د س���اع���ة من
السير ،قام الدليل بإطالق بعض
الصرخات الطويلة واحلادة جد ًا.
وم��ن البعيد ،م��ن أع��م��اق الغابة،
ج��اء اجل���واب على شكل صفير.
ض��ح��ك ال��دل��ي��ل وق���ال ان النساء
وحدهنّ  ،فالرجال ذهبوا بحث ًا عن
جذور «البابو».
ودخل الدليل في عمق الغابة،
واستم ّر الصفير .فكانت النساء
ق���د س��م��ع��ن ص���وت الصحافيني
وخ����ف����ن .ف��امل��ي��ك��ي ف���ي البداية
اعتبروا البيض «كزناهاري» أو
آلهة .لكن سرعان ما غ ّيروا رأيهم
وأط��ل��ق��وا عليهم تسمية أخرى
وهي «بيبيراتي» أي احليوانات
الرذيلة.وكان احل��وار مستحي ً
ال
مع تلك النساءاخلائفات .لم يكن
الرحل
هناك شبه كبير بني امليكي
ّ
واخوانهم املستق ّرين .فلون بشرة
هؤالء كانت شبه رمادية بقدر ما

خدشتها األش����واك ،وه��م صغار
(ق��ص��ي��رو ال��ق��ام��ة) لكنهم ليسوا
أق���زام��� ًا كالبيغمي ،وسيقانهم
��وه��ة ب��س��ب��ب من���ط حياتهم.
م��ش ّ
وان��ت��ق��ال الصحافيان ودليلهما
إلى مخ ّيم آخر ،حيث كان الرجال
موجودين .فاستقبلتهما النظرات
اخل��ائ��ف��ة ن��ف��س��ه��ا ،وش����رح لهما
الدليل أن هؤالء «امليكي» يغ ّيرون
مكان وجودهم كل ثالثة ايام .وال
يلتقون بعائالت أخ���رى مثلهم،
ف��ه��م ك��م��ا ق����ال أح���ده���م «ليسوا
بحاجة إلى اآلخرين».
رمبا كانوا يتحاشون بعضهم
ال��ب��ع��ض ،ف��ش��رط ال��ب��ق��اء الوحيد
في الغابة هو التشتّت كي يسهل
ال���ع���ث���ور ع��ل��ى ال���ط���ع���ام ف���ي كل
الفصول.
وإذا ل��م ت��ع��ث��روا أب����د ًا علىجذور «البابو»؟
ه��ن��اك دائ��م�� ًا ج���ذور ب��اب��و فيمكان ما.
هل تعتقدون أنه ال يوجد إلـه؟في جميع األحوال ،لم يعلمناأحد بذلك.
هكذا يعيش امليكي جائعني؟
يحفرون األرض ناعسني .يشعلون
ال���ن���ار وي���ن���ام���ون ح��ي��ث يجدهم
الليل .حياتهم ملخصة في البحث
اليومي عن الطعام ال��ذي يسمح
لهم بالبداية من جديد في اليوم
التالي .ال دين ،ال انتاج ،ال ثقافة،
وعدم اكتراث لباقي العالم :إنها
حضارة الرفض ،كل ما تب َّقى ليس
إ ّال كالم ًا.
وفي منطقهم البدائي الصحيح
م���وض���وع���ي��� ًا ،ي��ت��س��اءل امليكي:
«ملاذا نترك الغابة؟ صحيح .ملاذا
يتم
يتركونها؟ لكن الغابة التي
ّ
حرقها وحرثها من أجل الزراعة
ق���د ت��خ��ت��ف��ي ق��ري��ب�� ًا .وب��ع��د عشر
س���ن���وات أو ح��ت��ى خ��م��س ،رمبا
ل��ن ي��ع��ود ه��ن��اك أي أث���ر للميكي
الراحل؟.

إرتفع عدد قتلى السيارة املفخخة
ال���ت���ي ان��ف��ج��رت ق��ب��ل ظ��ه��ر أم����س في
منطقة سد البوشرية إلى  213قتي ًال
و 122جريح ًا حسب احصاءات الدفاع
امل��دن��ي م��س��اء أم����س .وك��ان��ت س ّيارة
«م��رس��ي��دس  »280-ان��ف��ج��رت حوالى
العاشرة والنصف في ش��ارع مارتقال
في سد البوشرية هو مكتظ بالسكان،
وأم��ام محطة فضول للمحروقات وقد
سارعت فرق الدفاع املدني واالسعاف
والصليب األحمر ..إلخ.

قبل  25عام ًا

1997/8/15

لبنان لن يقع بالفخ وال
دعسة عسكرية ناقصة

كشف أم��س بعض الغموض الذي
اك��ت��ن��ف عملية االن��س��ح��اب اجلزئية
للميليشات اللحدية من منطقة صيدون،
فيما كشف في املقابل ،عن موقف يثير
الريبة م��ن قبل السفير األميركي في
لبنان ،ريتشارد جونز ،حول املوضوع
نفسه ،وأن املقصود ابقاؤه في دائرة
احل��ي��رة لبناني ًا لتعطيل ردة الفعل
الرسمية ،أو ايهامه بشيء غير واقعي
اليقاعه في الفخ املنصوب له ،ولن تكون
هناك دعسة عسكرية ناقصة ..إلخ.

قبل  15عام ًا

2007/8/15

إسرائيل جتتاح غزة:
 7شهداء وعشرات اجلرحى

���ع���دت اس��رائ��ي��ل ح��رب��ه��ا ضد
ص َّ
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ع��ل��ى الصعيدين
ال��س��ي��اس��ي وال��ع��س��ك��ري .ع��ل��ى وقع
عمليات التوغل العسكرية املدعومة
ب��امل��درع��ات وال���ط���ائ���رات احلربية،
ال��ت��ي شنت غ���ارات ج��وي��ة على غزة
حيث سقط سبعة شهداء إلى جانب
ع���ش���رات اجل���رح���ى،ح���ي���ث طالبت
إسرائيل العالم بوقف أي محاولة
للحوار أو التسوية للخالفات بني
حركتي فتح وح��م��اس معتبرة ذلك
خطأ كبير ًا.

