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دار الفتوی اليوم :مواجهة التف ّكك والفراغ بالعودة إلى الطائف والدستور
تهدد التفاؤل احلكومي ..وضحايا «الهجرة إلى املوت» ترتفع وال معاجلات
تقاطعات دولية وإقليمية ّ

الرئي�س رفيق احلريري
نهو�ض بريوت بعد االجتياح
أحمد الغز

احياء ذك��رى اربعني عاما على االجتياح االسرائيلي اظهر
عمق اخلالفات واالنقسامات اللبنانية حيث حتدث كل فريق
عن تاريخه واجنازاته وغاب عن خطاب اجلميع حقيقة مرارات
تلك التجربة اجلارحة في اعماق الوعي والوجدان وانت تشاهد
جنود األعداء يحتلون بيروت عاصمتك الوطنية ،مرارات قاسية
تلك التي شعرنا بها نحن ابناء االرياف البعيدة الذين اختاروا
بيروت املدينة فضاء لسكينتهم وطموحاتهم الفردية والوطنية،
وحملنا معنا امل��ودة والتقدير ال��ى اهالي بيروت الكرام مثال
التسامح والعمل واالنتماء وجترعنا معهم مرارات االستهدافات
العنصرية والقبلية احلاقدة والكارهة لتجربة بيروت املدينة
صانعة االجيال اخلالقة واملتنورة املدينة املتألقة بانفتاحها
وجتددها الدائم ايام كانت بيروت في قلب العالم والعالم العربي
في قلب بيروت.
ب��ي��روت املدينة قبل ارب��ع�ين ع��ام��ا هجرها اهلها وسكانها
وروادها نتيجة هول القنابل الفسفورية والفراغية والعنقودية
والغارات املتواصلة ليل نهار ،يومها بقينا في بيروت كشهود
على استباحة كل احملرمات الوطنية واالخالقية واالنسانية
وادرك��ت حينها ان جتدد بيروت التجربة الوطنية يحتاج الى
نخبة ق���ادرة على فهم كيف حتولت ب��ي��روت املدينة ال��ى خيار
وطني جامع ،وكيف ان بيروت املدينة لم تكن في يوم من االيام
طائفية او مذهبية او عنصرية ،واحتضنت بهدوء وانسياب
كل املكونات اللبنانية من الكبار والصغار واالغنياء والفقراء
واملوهوبني والبسطاء ،وبيروت املدينة بقيت على الدوام اقوى
من االحقاد واالنانيات عبر انصهار اهلها وسكانها في هوية
وطنية واح��دة حتى اصبحت بيروت املدينة الضامن الوحيد
لبقاء فكرة لبنان.
تغيرت ب��ي��روت بعد االجتياح االسرائيلي الشديد املرارة
والقسوة وهروبي الدائم من احلديث عن تفاصيل تلك االيام
العصيبة هو من شدة اخلجل واالنكسار وانا اشاهد اغتصاب
مدينة جتربتنا الوطنية امام اعيننا وتداعي أحالمنا واطروحاتنا
الوطنية والقومية ،وعدم القدرة على تسمية االشياء باسمائها
واحداثها واشخاصها وادواتها التي ساهمت باالنقالب على
ب��ي��روت الوطنية اجلامعة واحل��اض��ن��ة ،وادرك���ت حينها وانا
اغ��ادر بيروت احلزينة في رحلة البحث عن الشفاء من سموم
ذاكرة احلروب االهلية املقيتة واملقاومات الوهمية واملليشيات
العدمية ودمار وعار االجتياح واالحتالل االسرائيلي .
سنوات طويلة عشتها بعيدا عن بيروت ويقيني كان بأنها
غير ق���ادرة على ال��ت��ج��دد نتيجة م��ا كنت اسمعه ع��ن بعد من
ت��أوي�لات واف���ت���راءات ك��ان��ت تستهدف مسيرة الرئيس رفيق
احلريري ،وكان ال��دور اإلمنائي واالنساني ملؤسسة احلريري
يواجه بسلبية هائلة ورغم استيعابها الكثيرين من املنتفعني
غير املؤمنني ومعهم عشرات االالف من شابات وشباب لبنان،
لكن تلك التجربة االمنائية االستثنائية استطاعت ان تتجاوز
االس��ت��ه��داف��ات امل��غ��رض��ة وان تخترق ال��وج��دان بعد جناحها
بالتصدي لكافة انهيارات وتداعيات االجتياح االسرائيلي على
كافة املكونات والكيانات واملؤسسات وامل��دارس واجلامعات
واملستشفيات ودور العبادة واالعالم واصبح مشروع الرئيس
احلريري املدني النهضوي اشبه مبشروع مارشال للنهوض
باوروبا بعد اهوال ودمار احلرب العاملية الثانية.
احياء ذك��رى م��رور اربعني عاما على االجتياح االسرائيلي
اظهر التباين بني املكونات اللبنانية باملنطلقات واالهداف الى
حد املواجهة واالنقسام واستحضار الشهداء مبا يذكر بتأثير
التقاطعات االقليمية والدولية على االنقسامات واخلصومات
التي كانت سائدة قبل االجتياح االسرائيلي عام  ٨٢بني املنظمات
الفلسطينية املسلحة وأجهزة الوصاية السورية واملليشيات
اللبنانية ،وبعد اربعني عاما على االجتياح ف��ي٢٠٢٢ك��ان من
امللفت واملؤسف واحملزن هو تعمد جتاهل جناحات واجنازات
وتضحيات الرئيس رفيق احل��ري��ري حتى االغ��ت��ي��ال م��ن اجل
اسطورة نهوض وجتدد بيروت العاصمة الوطنية غير الطائفية
بعد االحتالالت واالجتياح .
ahmadghoz@hotmail.com

دوالر بريوت  38000ل.ل

الدوالر يعود �إىل عتبة الـ� 38ألفاً!

جت���اوز س��ع��ر ص���رف ال����دوالر األم��ي��رك��ي م��س��اء ام���س ف��ي السوق
السوداء عتبة  38000ليرة لبنانية لكل دوالر أميركي ،إذ تراوح ما بني
 37950و 38050ليرة ،بعد ان افتتح صباحا على تسعيرة تراوحت ما
بني  37700و 37800ل.ل.

«لقاء تهدئة»
بني وا�شنطن وبكني

أكد وزي��ر اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن لنظيره الصيني
وان��غ يي أم��س في نيويورك ،احلاجة ال��ى احملافظة على "السالم
واالستقرار" في مضيق تايوان.
وقال الناطق باسم اخلارجية األميركية نيد برايس إثر لقاء بني
بلينكن ونظيره الصيني استمر تسعني دقيقة على هامش اجلمعية
العامة لالمم املتحدة ،إن الوزير األميركي "شدد على أن احملافظة على
السالم واالستقرار في مضيق تايوان أساسي لألمن واالستقرار
اإلقليميني والعامليني".
كذلك ،حذر بلينكن الوزير الصيني من "التداعيات اذا قدمت الصني
دعمها للغزو الروسي لبلد يتمتع بالسيادة" ،وفق املصدر نفسه.
وأوضح مسؤول أميركي لم يشأ كشف هويته أن االجتماع بني
بلينكن ووانغ كان "بناء للغاية ومعمقا" ،علما أن الواليات املتحدة
حت��رص على اب��ق��اء ق��ن��وات ال��ت��واص��ل مفتوحة مع
بكني.
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م���ؤش���ران م��ح��ل��ي��ان يضيئان
على مسار العالقات الداخلية،
امل����ت����أث����رة ح���ك���م��� ًا ب���امل���س���ارات
االقليمية والدولية :املواقف التي
ستصدر عن لقاء النواب الس ّنة
املسلمني في دار الفتوى بدعوى
م��ن املفتي الشيخ عبد اللطيف
دري��ان ،واملتوقع ان تشكل دعم ًا
لكل املساعي الرامية الى احلفاظ
على الوحدة الوطنية ،واحترام
املهل التي ينص عليها الدستور،
املنبثق عن اتفاق الطائف ،في ما
خص االستحقاقات
َّ
املتعلقة بانتخاب

العيد الوطني الـ٩٢
للمملكة العربية ال�سعودية
د .فوزي كباره*

6

نقطة وسطر

لإنقاذ طرابل�س
من الإنتحار اجلماعي
�ص 8

عناصر الصليب األحمر يتسلمون جثث ضحايا «مركب املوت»

احتجاجات �إيران 50 :قتي ًال
ووا�شنطن ُت�س ِّهل الإنرتنت للمتظاهرين

خرجت في إي��ران أمس مظاهرات مؤيدة
للنظام ردا على االحتجاجات املستمرة منذ
أسبوع عقب وف��اة فتاة تعرضت لالحتجاز
في مركز أمني بطهران .في حني مت الكشف
عن حصيلة جديدة للقتلى واملعتقلني.
وشارك اآلالف في املظاهرات التي خرجت
ف���ي ط���ه���ران وم��ح��اف��ظ��ات أخ����رى ت��ن��دد مبا
وصفتها بأعمال شغب شهدتها االحتجاجات

األخيرة .وردد املتظاهرون شعارات داعمة
للنظام ومنددة مبن يقف وراء هذه األعمال،
ودع��وا لعدم املشاركة في تلك االحتجاجات
مؤكدين استعدادهم للدفاع عن النظام.
من جهته ،قال خطيب اجلمعة في طهران
أحمد خامتي إن النظام خط أحمر ،وأضاف
أنه لن يتم التساهل مع أي طرف يستهدفه،
مشيرا إل��ى أن م��ن وصفهم ب��األع��داء كانوا

يخططون منذ م��دة الس��ت��ه��داف أم��ن إيران
واستقرارها ،على حد قوله.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال اجل��ي��ش اإلي���ران���ي في
بيان أمس إن "هذه األعمال اليائسة جزء
م��ن استراتيجية خبيثة ل��ل��ع��دو ،هدفها
إضعاف النظام اإلس�لام��ي" .وأض��اف أنه
"سيتصدى ملؤامرات األعداء
املختلفة".
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الرئيس عباس يحمل صور األطفال الشهداء في العدوان على غزة أثناء كلمته أمام اجلمعية العامة

عبا�س ُيطالب لبيد بعودة فورية
�إىل املفاو�ضات لتنفيد «حل الدولتني»

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن
دع��وة رئيس ال���وزراء اإلسرائيلي يائير لبيد
لتنفيذ حل الدولتني "أمر إيجابي" ،لكنه أوضح
أن االختبار احلقيقي لهذا هو العودة الفورية
لطاولة املفاوضات.
وأض��اف عباس أم��ام اجلمعية العامة لألمم
املتحدة "االختبار احلقيقي جلدية ومصداقية

هذا املوقف ،هو جلوس احلكومة اإلسرائيلية إلى
طاولة املفاوضات فورا ،لتنفيذ حل الدولتني على
أس��اس ق��رارات الشرعية الدولية ذات العالقة،
ومبادرة السالم العربية ،ووقف كل اإلجراءات
أحادية اجلانب التي تقوض حل الدولتني".
وأك��د الرئيس الفلسطيني "إننا ال نقبل أن
نبقى ال��ط��رف ال��وح��ي��د ال���ذي يلتزم باتفاقات

وقعناها مع إسرائيل عام  ،1993اتفاقات لم تعد
قائمة على أرض الواقع ،بسبب خرق إسرائيل
املستمر لها".
وأضاف "أصبح من حقنا بل لزاما علينا أن
نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا
وحت��ق��ي��ق ال���س�ل�ام ال���ق���ائ���م على
العدل".
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التقدم الأوكراين ُي�سابق اال�ستفتاءات

عناصر من قوات تابعة لروسيا في لوغانسك يدلون بأصواتهم في االستفتاء

على وق��ع ال��ت��ط��ورات امليدانية
امل��ت��س��ارع��ة ف��ي منطقة دونيتسك
بإقليم دون��ب��اس ش��رق��ي أوكرانيا
حيث أعلنت كييف ت��ق � ّدم قواتها
في تلك املناطق ع ّبر الكرملني أمس
عن رغبته في ضم سريع للمناطق
األوك���ران���ي���ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت فيها
عمليات استفتاء وصفتها كييف
وحلفاؤها بغير الشرعية.
ف���ب���ع���د س����اع����ات م����ن ان���ط�ل�اق
التصويت على انضمام املناطق
اخلاضعة للسيطرة الروسية في
دون��ي��ت��س��ك ول��وغ��ان��س��ك مبنطقة
دون���ب���اس (ش������رق) وزاب���اروج���ي���ا
وخيرسون (جنوب) ق��ال املتحدث
باسم الكرملني دميتري بيسكوف
إن اإلجراء لضم تلك املناطق ميكن
أن يكون سريعا.
وأضاف بيسكوف أن احملاوالت
من جانب أوكرانيا الستعادة هذه
املناطق سوف تفسر
حينها بأنها هجوم
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بني اململكة العربية السعودية ولبنان ،لواعج محبة
وص�ل�ات رح���م ،ومشاعر ح��ب وع��ط��اء ووف���اء ،يشهد لها
التاريخ؛ وأدلتها تنبض باليقني ،أن اململكة كانت في كل
املنعطفات الصعبة ،وال تزال ،فيض بذل وعطاء؛ كما يشهد
هذا التاريخ أن لبنان ،كان يبادل احملبة باحملبة ،والوفاء
باإلخالص.
وف���ي ه���ذا ال���ع���ام ،ي��ت��زام��ن اح��ت��ف��ال امل��م��ل��ك��ة العربية
السعودية بعيدها الثاني والتسعني ،مع ما تشهده من
نهضة تنموية شاملة في املجاالت كافة ،من خالل البرامج
الرائدة واملشاريع الطموحة التي تترجم الرؤية الثاقبة
للقيادة احلكيمة خل��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
ب��ن عبد العزيز ،وال��ت��ي حتظى ب��دع��م ومتابعة م��ن ولي
العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن
عبد العزيز.
ً
ً
وتقدم اململكة منوذجا مثاليا لالنفتاح على العالم على
الصعد كافة ،انطالق ًا من وسطية يدعونا إليها اإلسالم
احملمدي األصيل؛ األمر الذي أسهم في جعل اململكة قطب
الرحى ،في املعادلة اإلقليمية ،وعنصر ًا مؤثر ًا في املعادلة
العاملية؛ مما أسهم في التوسع بجذب االستثمارات ،من
الشرق والغرب على حد سواء .ويقر القاصي والداني بأن
السعودية تعتبر أرض � ًا من الفرص السانحة خللق منو
اقتصادي ضخم من صناعة ،وسياحة ،واقتصاد ،وتطوير
املدن.
في هذا السياق ،شهد االقتصاد السعودي خالل عصره
احلديث منو ًا على مستوى عند كبير من القطاعات ،مستغ ً
ال
بذلك امل��وارد الطبيعية في اململكة ،وموقعها اجلغرافي
واحلضاري بني قارات العالم الثالث ،نتج عن هذا النمو
بناء قاعدة اقتصادية متينة ،فأصبح ضمن أكبر عشرين
اقتصاد ًا عاملي ًا وعضو ًا فاع ً
ال في مجموعة العشرين ،وأحد
الالعبني الرئيسيني في االقتصاد العاملي وأسواق النفط
فعال،
العاملية ،مدعوم ًا بنظام مالي قوي وقطاع مصرفي َّ
وشركات حكومية عمالقة تستند إلى كوادر سعودية ذات
�ال .كما شهدت اململكة خالل السنوات املاضية
تأهيل ع� ٍ
ٍ
إصالحات هيكلية على اجلانب االقتصادي واملالي ،مما
ع��زز من رف��ع معدالت النمو االقتصادي مع احلفاظ على
االستقرار واالستدامة املالية.
وف���ي س��ب��ي��ل ت��ط��وي��ر االق��ت��ص��اد وت��ن��وي��ع��ه وتخفيف
االعتماد على النفط ،أطلقت اململكة العربية السعودية
رؤية السعودية  2030مرتكزة إلى العديد من اإلصالحات
االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة ،وال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت حت���ول هيكل
االقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام ،مبني
على تعزيز اإلنتاجية ورف��ع مساهمة القطاع اخلاص.
وي��ت��وق��ع أن تستمر وت��ي��رة ه��ذا ال��ت��ح��ول الهيكلي نحو
منو اقتصادي مستدام في السنوات املقبلة ،خصوص ًا
في ظل عدد من املبادرات االستثمارية والعمالقة ،حتت
مظلة صندوق االستثمارات العامة ،والشركات الرائدة.
من أهم تلك املشاريع يعتبر مشروع نيوم رمانة مشاريع
السعودية الكبرى ونواة الستراتيجية ما بعد النفط التي
تهدف لتنويع مصادر الدخل بتكلفة ضخمة تقدر بإجمالي
مبلغ  500مليار دوالر .في اإلطار عينه تعمل اململكة على
عدة مشاريع أخرى كمشروع القدية ،البحر األحمر ،اماال،
ذا الين ،حديقة امللك سلمان ،الدرعية ،وقطار الرياض.
ونغتنم هذه املناسبة ،لنتقدم باسم لبنان من القيادة
الرشيدة في اململكة العربية السعودية ،بأصدق التهاني،
راجني املولى عز وجل ،أن يحفظ اململكة وأهلها من كل شر،
وأن يدمي عليها الطمأنينة واالستقرار ،مستذكرين املواقف
النبيلة جتاه لبنان ،خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز ،وولي عهده األمني األمير محمد بن سلمان
(حفظهما الله) هذه املواقف التي كانت وال تزال ضمانة
لألمن والسالم في لبنان ،والتي تفخر بها ونعتز ،وندين
لها بكل وفاء.
* سفير لبنان في السعودية

�سيا�سة حملية
هل ُيخفي اقرتاح التبديل احلكومي الرباعي نية لب�سط اليد على القرار االقت�صادي؟
�صندوق النقد م�ستاء من التلك�ؤ ومتخ ّوف من فراغ ت�شريعي يلي �أي فراغ رئا�سي
السبت  24أيلول 2022م
املوافق  28صفر 1444هـ
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البعثة اعتربت �أن قانون موازنة
الـ 2022بات خارج الزمن

,,

لم تنسحب اإليجابية احلكومية بعد انفراجا على مستوى حسم
ّ
يخط رئيس احلكومة املكلف جنيب
ملف التأليف أو التعومي .ولم
ميقاتي جديدا ينبئ بقرب هذا احلسم .فمحيطه يحفل بالتسريبات
املتناقضة ،مبا ال يؤشر الى تطورات ملموسة ،ما لم يثبت ميقاتي
عكس ذل��ك في األسبوع الطالع ،وه��و ال��ذي يعود ال��ى بيروت في
غضون الساعات القليلة املقبلة.
ويتوقف املراقبون عند التناقض في مقاربة امللف احلكومي،
وس��ط سيل من التسريبات تبدأ ب��أن ق��رار التعومي متخذ بال أي
تعديل ،وال تنتهي باقتراح تعديل حكومي يطال  4وزراء على قاعدة
مداورة مذهبية تشمل سن ّيا (وزير اإلقتصاد والتجارة أمني سالم)
وشيعيا (وزير املال يوسف خليل) ودرزيا (وزير شؤون املهجرين
رم��زي ش��رف ال��دي��ن) ومسيحيا (ن��ائ��ب رئ��ي��س احلكومة سعادة
الشامي).
الالفت في هذا السياق أن مسوقي هذا اإلقتراح ي��دورون في
فلك رئيس احلكومة املك ّلف .ورغ��م أن ميقاتي س��ارع الى طمأنة
الشامي بأن مقعده محفوظ وغير قابل للتبديل ،يجزم مطلعون على
املشاورات احلكومية بأن الرئيس املكلف طرح بالفعل استبدال
نائب رئيس احلكومة بشخصية من الهيئات اإلقتصادية ،وهو
مؤشر واضح الى أن ثمة من يع ّد لتبديل في القرار اإلقتصادي
للحكومة حتت ستار امل��داورة املذهبية ،بغية إقصاء الشامي مبا
�ؤم��ن وض��ع ال��ي��د كليا على ه��ذا ال��ق��رار ،عبر ال��رب��اع��ي :رئاسة
ي� ّ
احلكومة ،وزارة امل��ال (امل��رش��ح لها ياسني ج��اب��ر) ،نيابة رئاسة
احلكومة التي لها اليد الطولى في املباحثات مع صندوق النقد

وحاكمية مصرف لبنان.
وال يخفى أن املنظومة السياسية – املالية احلاكمة ال تزال تتمنّع
عن إقرار القوانني اإلصالحية التي يعتبرها الصندوق الزمة ألي
إتفاق مع لبنان.
وكان لبعثة الصندوق التي زارت لبنان في األيام األخيرة موقف
حازم حيال تع ّثر مجلس النواب واحلكومة في تنفيذ اإللتزامات
التي قطعها لبنان في نيسان الفائت عشية توقيع اإلتفاق على
مستوى اخل��ب��راء بشأن السياسات االقتصادية الشاملة التي
مي��ك��ن أن ي��دع��م��ه��ا ات��ف��اق ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن «ت��س��ه��ي��ل الصندوق
املمدد».
وصارحت البعثة من إلتقتهم من مسؤولني بوجود استياء عارم
من تلكؤ لبنان عن إقرار اإلصالحات وفق البرنامج الذي التزمت
به احلكومة قبل توقيع اإلتفاق على مستوى املوظفني ،سائلة في
الوقت عينه عن السبب في عدم ع ّد ما ميلك لبنان من ذهب وهو أمر
سهل ،كذلك عن السبب في عدم توحيد سعر الصرف واالستمرار
يعمق أزم��ة اللبنانيني ويطيح مدخراتهم
في تعدد األسعار ال��ذي ّ
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همس

ي��ت��خ��وف م��ع��ن��ي��ون من
ت��ب��اط��ؤ رس���م���ي وتقني
ف��ي ت��زوي��د ل��ب��ن��ان بهبة
الفيول ،في ظل مراوغة
حلساب إراحة املنظومة السياسية– املصرفية.
أقره أميركية جتاه املوضوع.
الذي
املصارف
حضت البعثة على تعديل قانون سرية
وإذ ّ
ّ
املجلس مبا يؤدي الى شمول مختلف الالعبني برفع السرية من
دون أي استثناء أو عائق ،وه��ذا القانون األول ال��ذي اق� ّ�ر من بني
ال��ق��وان�ين اإلص�لاح��ي��ة األرب��ع��ة ،س��أل��ت ع��ن سبب ت��أخ��ر احلكومة
غمز
واملجلس النيابي في إق��رار الثالثة الباقية ،وه��ي :قانون اعادة
هيكلة املصارف ،قانون املوازنة ،قانون الكابيتال كونترول.
وع���د ن��ائ��ب ف���ي فريق
واعتبرت البعثة أن قانون موازنة  2022أضحى خارج الزمن،
وك��ان من املفترض أن يقر في النصف األول من السنة احلالية« ،ال�����ث�����ن�����ائ�����ي» بحسم
وألن اإلتفاق ّ
تأخر بسبب عدم التزام لبنان اإلصالحات .وسألت اجل����������واب ع�����ن مصير
لبنان
بني
التوقيع
فرض
على
2023
موازنة
عليه
ستكون
ملي ًا عما
مضاعفة رواتب العاملني
والصندوق في ما تبقى من سنة  .2022فأي إتفاق أضحى مرتبطا وامل����ت����ق����اع����دي����ن ثالثة
جذريا مب��وازن��ة السنة املقبلة التي ينبغي أن تق ّدم مقاربة مالية أضعاف.
إقتصادية شاملة تقنع ال��ص��ن��دوق ب��أن لبنان ق��ادر على اإليفاء
بتسديد الدين الذي يطلبه.
بتأخر
اإلصالحية
اجلهود
تتأثر
أن
من
كما أب��دت البعثة قلقا
لغز
أو تع ّثر اإلستحقاقات اللبنانية ،وال سيما انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،لعلمها مبحورية املوقع الرئاسي في أي إتفاق مزمع
موال
يجزم قيادي في تيار ٍ
بني لبنان والصندوق .وهي سألت مرارا عن إمكان إقرار القوانني
ّ
اإلصالحية قبل بدء مهلة األيام العشرة األخيرة من إنتهاء والية أن هزة تنظيمية محسوبة
رئيس اجلمهورية في  31تشرين األول ،متخوفة في الوقت عينه داخ���ل ف��ري��ق��ه ،قبل أو بعد
من فراغ تشريعي يواكب أو يلي أي فراغ رئاسي محتمل.
االنتخابات الرئاسية خالل
�أنطوان الأ�سمر الشهرين املقبلني.

عون :لت�شكيل حكومة وانتخاب رئي�س قبل ( 31ت)1
ميقاتي ي�أمل ب�إنهاء امللف احلكومي الأ�سبوع املقبل:
مرتاحون للبيان الثالثي الفرن�سي – الأمريكي – ال�سعودي ملف تر�سيم احلدود البحرية متقدم والعربة يف النهايات
أع����رب رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة العماد
م��ي��ش��ال ع����ون ع���ن ارت���ي���اح���ه «للبيان
ال��ث�لاث��ي ال���ذي ص���در ام���س ع��ن فرنسا
وال��والي��ات املتحدة االميركية واململكة
العربية السعودية في ما خص الوضع
ف��ي ل��ب��ن��ان» ،م��ؤك��د ًا «ض����رورة انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ضمن املهلة
الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال
ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الوالية
الرئاسية في  31تشرين االول املقبل»،
م���ك���رر ًا «ض�����رورة تطبيق االصالحات
التي مت االتفاق عليها مع صندوق النقد
الدولي وازال��ة كل العراقيل التي حتول
دون ذلك».
ك�ل�ام ال��رئ��ي��س ع���ون ج���اء ف��ي خالل
استقباله في حضور السفيرة الفرنسية
آن غريو ،رئيس «جلنة الصداقة النيابية
اللبنانية  -الفرنسية» النائب سيمون
اب��ي رميا ،رئيس منطقة جنوب فرنسا
بروفانس وااللب والكوت دازور الوزير
ال��س��اب��ق ري��ن��و م��وس��ول��ي��ي��ه ع��ل��ى رأس
وف��د م��ن املنطقة ،ض��م ج��ان بيار كوالن
 ،فريديريك ل��وف��ارو ،سبستيان فيانو
وب��رن��ارد فاليرو وع��ددا من املسؤولني
االداريني في املنطقة.
ف����ي م��س��ت��ه��ل االج����ت����م����اع ،اع����رب
موسولييه ع��ن س��ع��ادت��ه ل��وج��وده في
لبنان ،واص��ف � ًا زي��ارت��ه وال��وف��د املرافق
اخوة وتضامن ،لتأكيد ما يجمع
بـ»زيارة ّ
بني بلدينا وشعبينا من عالقات متينة
جتذرت أكثر عبر التاريخ».
ونقل موسولييه ال��ى الرئيس عون
حت��ي��ات ن��ظ��ي��ره ال��ف��رن��س��ي اميانويل
م�����اك�����رون ،وت���أك���ي���ده «دع����م����ه للبنان
واللبنانيني ،وعمله على حتقيق كل ما
يعود باخلير على ه��ذا ال��وط��ن الغالي
على قلوب الفرنسيني».
ثم عرض لـ«الدور الذي تقوم به منطقة
جنوب فرنسا بروفانس وااللب والكوت

الرئيس عون يتوسط الوفد الفرنسي (داالتي ونهر)
دازور في مساعدة لبنان واملساهمة في
تطوير احلياة االقتصادية فيه».
ث���م دار ح�����وار ب�ي�ن ال��رئ��ي��س عون
واع���ض���اء ال���وف���د ،ع���رض ف��ي مستهله
رئ��ي��س اجلمهورية ل��ل��ظ��روف الصعبة
ال��ت��ي م��ر ب��ه��ا ل��ب��ن��ان خ�ل�ال السنوات
الست املاضية من عهده ،والتداعيات
التي تركتها ،ومنها «احل��رب السورية
واق��ف��ال احل��دود وتدفق موجات كبيرة
م��ن ال��ن��ازح�ين ال��س��وري�ين وص����و ًال الى
اح����داث  17ت��ش��ري��ن االوالل���ع���ام 2019
وتفشي وباء «كورونا» ثم انفجار مرفأ
ب��ي��روت ،واالزم���ة االقتصادية واملالية
احل����ادة ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ال��ب�لاد والتي
جعلت نسبة الفقر ترتفع الى 75باملئة
من الشعب اللبناني» .وقالّ :
«لعل اقسى

ما واجهه لبنان هو اف��راغ الصناديق
املالية وخزينة الدولة من املال وبعض
ذل��ك مت في ظ��روف ملتبسة عملنا على
تكليف شركة عاملية للتدقيق فيها ونحن
بانتظار نتائج هذا التدقيق».
ث��م حت��دث الرئيس ع��ون ع��ن االزمة
احلكومية التي متر بها البالد ،الفت ًا الى
أنه يعمل على «إزالة العراقيل السياسية
املوضوعة امام تشكيل احلكومة» ،مؤكدا
«اهمية وجود حكومة كاملة املواصفات،
حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن
من حتمل مسؤولية ممارسة صالحيات
رئ���ي���س اجل���م���ه���وري���ة ف���ي ح����ال تعذر
انتخاب الرئيس» ،الفت ًا ال��ى «ضرورة
احملافظة على التوازن الوطني في كل
االستحقاقات الدستورية املرتقبة».

ورد ًا على س��ؤال ج��دد ع��ون «التزام
ل��ب��ن��ان تنفيذ م��ا مت االت���ف���اق عليه مع
ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي» ،م��ش��ي��ر ًا الى
أن «قانون املوازنة للعام  2022ينتظر
اق���راره ف��ي مجلس ال��ن��واب ال��ذي اعيد
ال���ي���ه ق���ان���ون ت��ع��دي��ل ق���ان���ون السرية
امل��ص��رف��ي��ة ليصبح اك��ث��ر ت��ط��اب��ق � ًا مع
املعايير الدولية».
وع����ن امل���ف���اوض���ات غ��ي��ر املباشرة
لترسيم احل���دود البحرية اجلنوبية،
اوض��ح الرئيس ع��ون ان «تقدم ًا حتقق
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال» ،معرب ًا ع��ن ام��ل��ه «في
ال��وص��ول ال���ى ات��ف��اق مي � ّك��ن ل��ب��ن��ان من
اس��ت��ث��م��ار ث��روت��ه ال��ن��ف��ط��ي��ة والغازية
وانعكاس ذل��ك ايجاب ًا على االقتصاد
اللبناني».

أع�����رب رئ���ي���س احل��ك��وم��ة جنيب
ميقاتي ع��ن ام��ل��ه ف��ي ان ي��ص��ار في
االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي س��ي��ع��ق��ده��ا مع
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد ميشال
ع���ون االس���ب���وع امل��ق��ب��ل «ال����ى انهاء
امللف احلكومي ،الن��ه ال يحتاج الى
الكثير م��ن النقاش ،والبلد بحاجة
ال����ى ح��ك��وم��ة ل��ت��س��ت��ط��ي��ع التصدي
ق����در امل��س��ت��ط��اع ل��ل��م��ش��ك�لات التي
نعاني منها ،ون��أم��ل ب��ال��ت��ع��اون مع
مجلس النواب ان نتصدى لكل هذه
املشكالت».
وف������ي ح����دي����ث ال������ى م���ح���ط���ة ال���ـ
 MTVخ�ل�ال م��ش��ارك��ت��ه ف��ي اعمال
اجلمعية العمومية ل�لامم املتحدة
في نيويورك ق��ال« :ف��ي كل اللقاءات
ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا ش��رح��ت ال��وض��ع في
لبنان والصعوبات التي نواجهها
ف���ي ك���ل ال��ق��ط��اع��ات واك�����دت ان في
طليعة االستحقاقات الداهمة اليوم
انتخابات رئاسة اجلمهورية ووجوب
اجرائها في املوعد احمل��دد .صحيح
ان ه��ذا االستحقاق ليس ك��ل احلل،
ولكنه خ��ط��وة اس��اس��ي��ة ،وق��د ركزت
في لقاءاتي مع الرؤساء واملسؤولني
ال��ذي��ن اجتمعت معهم ع��ل��ى اهمية
ه����ذا االس��ت��ح��ق��اق وط��ل��ب��ت دعمهم
باالتصاالت المتام هذا االستحقاق.
كذلك فقد استحوذ موضوع ترسيم
احلدود البحرية اللبنانية على حيز
م��ن البحث ف��ي ل��ق��اءات��ي .املوضوع
م��ت��ق��دم م��ن دون ش��ك ول��ك��ن العبرة
تبقى ف��ي ال��ن��ه��اي��ات ،وه��ن��اك بعض
اخل��ط��وات االخ��ي��رة ننتظر بشأنها
بعض االج��وب��ة ،وان ت��ك��ون رسمية
لنبني على الشيء مقتضاه».
وعن احلديث اجلاري بأن تشكيل
احلكومة بات قريبا ق��ال« :لقد كلفت
لتشكيل حكومة ،وف��ي اليوم التالي

الرئيسان بايدن وميقاتي وعقيلتاهما خالل حفل اإلستقبال (داالتي ونهرا)
لالستشارات النيابية غير امللزمة
ف��ي مجلس ال��ن��واب ،قدمت لفخامة
ال��رئ��ي��س تشكيلتي احل��ك��وم��ي��ة ،وال
ي�����زال امل���وض���وع ع��ال��ق��ا ب�ي�ن وزي���ر
م���ن ه��ن��ا وآخ�����ر م���ن ه���ن���اك ،وه���ذا
البحث يحصل بيني وب�ين رئيس
اجلمهورية وبالتعاون معه ،وامتنى
في االجتماعات املقبلة في االسبوع
املقبل ان ننتهي م��ن ه��ذا املوضوع
النه ال يحتاج الى الكثير من النقاش،
والبلد بحاجة الى حكومة لتستطيع
التصدي ق��در املستطاع للمشكالت
التي نعاني منها ،ونأمل بالتعاون
مع مجلس ال��ن��واب ان نتصدى لكل
هذه املشكالت».
وع��ن ملف ال��ك��ه��رب��اء ق���ال« :نحن

ن���ب���ذل ك����ل ج���ه���دن���ا حل����ل معضلة
الكهرباء رغم العراقيل املتكررة التي
ت��واج��ه��ن��ا ،خ��اص��ة وان��ن��ا ف��ي لبنان
منلك معامل االنتاج التي تتيح تأمني
تغذية مب��ع��دل اثنتي ع��ش��رة ساعة
في اليوم ،ونحتاج فقط الى الفيول
اويل .نحن جنري االتصاالت الالزمة
في هذا الصدد ،والبنك الدولي يريد
مساعدتنا».
وح��ول موضوع الفيول االيراني
قال« :لقد اعلنت ايران عن تقدمي 600
الف طن ،ولكن هناك مشكلة بسيطة
قيد املعاجلة تتعلق باملواصفات،
وه��ي هبة مجانية من دون شروط،
واذا تذللت العقبات فنحن نرحب
باالمر ،الننا بحاجة الى هذا الدعم».

وردا على س��ؤال عما يبغيه من
امل��ش��ارك��ة ف��ي اج��ت��م��اع��ات اجلمعية
ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل��امم امل���ت���ح���دة ق����ال:
«ي��واج��ه��ن��ا الكثير م��ن التعقيدات
وامل����ش����ك��ل�ات ،وب���ال���ت���أك���ي���د ليست
اجلمعية العمومية امل��ك��ان حللها،
ولكن االت��ص��االت التي اجريها هي
لدفع احللول الى االمام ال سيما جلهة
امتام التوقيع النهائي مع صندوق
النقد الدولي ،بعدما وقعنا االتفاق
االول���ي ،اض��اف��ة ال��ى ملف الترسيم
احل���دودي ال��ب��ح��ري .اك��رر ال��ق��ول ان
ه���ذا االم����ر ل��ي��س ف���ي ص��ل��ب اعمال
اجلمعية العامة ،ولكن االتصاالت
التي اجريها م��ع مختلف الرؤساء
والقادة تندرج في هذا السياق».

بري ل�سفراء االحتاد الأوروبي :حلفظ حقوق املودعني غوتريي�ش مليقاتي :لت�شكيل حكومة وانتخاب رئي�س
حكومي متهيد ًا النتخاب رئي�س
جمل�سي
مع تعاون
و�سامح �شكري� :س�أزور بريوت قريب ًا
ّ
ّ

عقد رئيس مجلس النواب نبيه
بري في مقر الرئاسة الثانية في
عني التينة ،لقاء مطوال مع سفير
االحتاد األوروبي في لبنان رالف
ط�����راف ،وس���ف���راء دول اإلحت���اد
األوروب���ي في لبنان ،ومت عرض
ملجمل تطورات األوضاع.
وق����دم ال��رئ��ي��س ب����ري عرضا
م��س��ه��ب��ا ح����ول خ���ارط���ة طريق
إلن�����ق�����اذ ال�����وض�����ع ف�����ي لبنان
يتصدرها التوافق مع صندوق
النقد ال��دول��ي وإجن��از القوانني
اإلصالحية من امل��وازن��ة العامة
الى قانون «الكابيتال كونترول»
وقانون السرية املصرفية وخطة
التعافي اإلقتصادي التي وصلت
م��ؤخ��را ال��ى املجلس النيابي»،
مشددا على «أهمية حفظ حقوق
امل����ودع��ي�ن ب���إع���ت���ب���اره���ا سببا
أساسيا إلع���ادة إكتساب الثقة
على الصعيدين املالي واملصرفي
وتعافي ال��دورة اإلقتصادية في
البالد».
وأكد رئيس املجلس «أن هناك
هامشا زمنيا ضيقا إلجناز ما هو
مطلوب والذي يستوجب تعاونا
وث��ي��ق��ا ب�ي�ن امل��ج��ل��س النيابي
واحل��ك��وم��ة إف��س��اح��ا ف��ي املجال
أم�����ام م��ج��ل��س ال����ن����واب إلجن���از
اإلس��ت��ح��ق��اق ال��دس��ت��وري األول
أال وه���و إن��ت��خ��اب رئ��ي��س جديد
للجمهورية».
ب�������دوره ،أث�����ار ال���وف���د مسار
ال��ت��ف��اوض ب�ين لبنان وصندوق
ال��ن��ق��د ال����دول����ي والتشريعات
اإلص�لاح��ي��ة ال��ت��ي أجن���زت وتلك
التي قيد اإلجناز.
وت��وق��ف ال��وف��د أم���ام املخاطر
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ت����ردي األوض����اع
اإلقتصادية.
وكان بري التقى سفيرة فنلندا
اجل��دي��دة آن مسكانن ف��ي زيارة
ب��روت��وك��ول��ي��ة مل��ن��اس��ب��ة توليها

واص ��ل رئ �ي��س ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف االع �م��ال الرئيس
املكلف ،جنيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في نيويورك،
خالل مشاركته في أعمال اجلمعية العامة لالمم املتحدة.
والتقى االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتيريش
في حضور وزير اخلارجية واملغتربني عبدالله بوحبيب
ومندوبة لبنان الدائمة لدى االمم املتحدة السفيرة امال
مدللي.
وخالل اللقاء دعا غوتيريش «الى االسراع في تشكيل
حكومة لبنانية جديدة واجراء االنتخابات الرئاسية في
موعدها».

الرئيس بري محاط ًا بسفراء االحتاد االوروبي (حسن إبراهيم)
مهامها الدبلوماسية كسفيرة
لبالدها في لبنان.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س بري
رئيس املجلس االقليمي ملنطقة

ب���روف���ان���س ال�����ب ك�����وت دازور
الفرنسية رونو موزوليه والوفد
امل���راف���ق ف���ي ح��ض��ور السفيرة
الفرنسية في لبنان آن غريو.

على صعيد آخر ،أبرق الرئيس
ب��ري ال��ى امللك تشارلز الثالث،
مهنئا باعتالئه العرش ،متمنيا
له النجاح في منصبه اجلديد.

فرونت�سكا :ملتزمون بتقدمي الدعم للبنان وللنازحني

زارت املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان
السفيرة يوانا فرونتسكا الرابطة املارونية ،وكان
ف��ي استقبالها رئيس الرابطة السفير خليل كرم
وأع��ض��اء املجلس التنفيذي ،وال��رئ��ي��س السابق
للرابطة النقيب انطوان قليموس.
وتوقف كرم عند خطورة مسألة النزوح السوري
وم��ا حتمله م��ن أخ��ط��ار وج��ودي��ة على لبنان على
جميع املستويات ،مستغرب ًا املوقف الدولي من هذه
املسألة ،واقتناع البعض بضرورة دمج النازحني
في املجتمع مبا يؤدي إلى تغيير هويته وتفجيره
من داخله.
م��ن جهتها ه��ن��أت امل��ن��س��ق��ة اخل��اص��ة املجلس

التنفيذي اجلديد بإنتخابه .وأسهبت بتعداد مهمات
 25وكالة أممية موجودة في لبنان ،ورحبت بنجاح
االنتخابات النيابية ف��ي أي��ار وأك���دت على اهمية
إمتام االنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري،
وأك��دت على التزام االمم املتحدة باستمرار تقدمي
الدعم للبنان وللنازحني والعمل على حماية لبنان
واستقراره الى حني ان تتأمن الظروف لعودة آمنة
وطوعية وبكرامة لالجئني الى بالدهم.
كما زارت فرونتسكا ،سفير دول��ة فلسطني لدى
لبنان أش��رف دب��ور ،وج��رى خ�لال اللقاء بحث في
االوض����اع السياسية ف��ي االراض����ي الفلسطينية
واوضاع املخيمات الفلسطينية في لبنان.

ون� � ّ�وه «مب ��ا تضمنته كلمة رئ �ي��س احل �ك��وم��ة امام
اجلمعية العامة ال سيما جلهة دع��م مهمة اليونيفيل
والتزام القرارات الدولية والتنسيق مع اجليش».
واش��ار «ال��ى ان ما عبر عنه الرئيس ميقاتي بشأن
وضع االون��روا سيكون موضع متابعة اممية لتحسني
اوضاع الفلسطينيني املقيمني في لبنان».
كذلك ،التقى الرئيس ميقاتي وزي��ر خارجية مصر
سامح شكري ،في حضور وزي��ر اخلارجية في حكومة
تصريف االعمال عبدالله بوحبيب.
وأكد شكري خالل اللقاء «ان القمة العربية املقبلة في

اجلزائر تشكل فرصة مهمة لتعزيز العالقات العربية-
العربية وتعزيز التعاون املشترك».
واشار الى» ان القلق احلقيقي يتمثل في تأثير حرب
اوك��ران�ي��ا على ال�غ��ذاء العاملي ،وض ��رورة ب��ذل اجلهود
االممية للتوصل الى حل».
ولفت الى «انه سيزور بيروت قريبا».
وكان الرئيس ميقاتي ش��ارك ،وعقيلته مي في حفل
استقبال أقامه الرئيس االميركي جو بايدن وعقيلته جيل
في «متحف التاريخ االميركي» على شرف رؤساء الوفود
املشاركة في اعمال اجلمعية العامة لالمم املتحدة.

بوحبيب يو�ضح �أ�سباب غياب العلم
اللبناين عن لقاء ميقاتي  -رئي�سي
تعليقا على اللغط احلاصل في شأن عدم وجود العلم اللبناني في
اجتماع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مع الرئيس االيراني ابراهيم
رئيسي ،على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لالمم املتحدة في
نيويورك ،أوضح وزير اخلارجية واملغتربني عبدالله بوحبيب «إن
املوعد مع الرئيس االيراني قد مت ترتيبه قبل وقت قصير من انعقاده،
وجرى تأخيره نصف ساعة الى حني احضار العلم اللبناني من مقر
بعثة لبنان لدى االمم املتحدة ،ولم يكن ممكنا ايصاله الى مقر البعثة
بسبب االجراءات االمنية االستثنائية التي واكبت حضور الرئيس
االميركي جو بايدن اعمال اجلمعية العامة لالمم املتحدة».
من جهة ثانية ،واصل بوحبيب نشاطاته على هامش االجتماعات،
وشارك في االجتماع الوزاري ملنظمة التعاون االسالمي ،والقى كلمة
لبنان في االجتماع ال��وزاري حول االون��روا بحضور امني عام االمم
املتحدة انطونيو غوتيريش ،حيث شدد على اهمية سد العجز في
موازنة االونروا والعناية بالالجئني الفلسطينيني في لبنان في ظل
الظروف االقتصادية الصعبة التي متر بها البالد.
كما اجتمع بنظيره التركي مولود جاويش اوغلو وتباحثا في
كيفية تعزيز العالقات الثنائية وتشاورا في عدد من امللفات االقليمية
كما وعد بزيارة لبنان لتوقيع بروتوكول اعادة تأهيل وترميم مبنى
وزارة اخلارجية واملغتربني في وسط بيروت .ووق��ع بوحبيب مع
وزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوباييف على اتفاقية االعفاء
املتبادل من التأشيرات حلاملي اجل��وازات الدبلوماسية اخلاصة
واخلدمة بني البلدين.

بو حبيب خالل لقائه أوغلو (داالتي ونهرا)

�سيا�سة حملية

السبت  24أيلول 2022م
املوافق  28صفر 1444هـ

رئي�س اجلمهورية واملفتي دريان و�سيا�سيون ه ّن�أوا ال�سعودية بعيدها الوطني:

لن�سج �أف�ضل العالقات الأخوية مع مملكة اخلري لوقوفها الدائم مع لبنان

ارتفاع اليافطات املباركة للمملكة في الطريق اجلديدة
حتتفل اململكة العربية السعودية بعيدها
الوطني الـ  ،92مع ما ميثل هذا العيد من اعتزاز
يجسد محطة
وفخر للمملكة قيادة وشعبا ،ألنه
ّ
بيضاء ومفصلية في تاريخ اململكة واملنطقة
العربية.
وإنطالقا من ه��ذا ،ورغ��م املآسي واألزمات
ينس أيادي اخلير
التي يتخبط بها لبنان ،لم
َ
التي لطاملا امتدت النتشاله من كبواته ،سواء
في احلرب أو السلم ،حيث وقفت اململكة سابقا
وح��اض��را ال��ى ج��ان��ب ه��ذا البلد بكل أطيافه
وإن��ت��م��اءات��ه ،وك��ان��ت دائ��م��ا احل��ري��ص��ة على
أمنه واستقراره ،واتفاق الطائف الذي أوقف
احل��رب وك�� ّرس السلم األهلي ،الشاهد األكبر
على ذلك.
وللغاية ،أب��رق رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون الى خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئ ًا بـ«العيد
الوطني ال��س��ع��ودي» ،متمني ًا باسمه وباسم
الشعب اللبناني «أن تنعم اململكة العربية
السعودية ف��ي ظ��ل قيادتكم احلكيمة بالعز
والتطور والبركات».
وأك��د الرئيس ع��ون في برقيته تط ّلعه الى
«تطوير التعاون بني البلدين في املجاالت كافة،
مبا يحقق مصالح شعبينا الشقيقني في إطار
نسج أفضل العالقات االخوية».
وتوجه مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ
ّ
عبد اللطيف دريان بـ «أسمى آيات التهنئة من
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز وول��ي عهده األمير محمد بن سلمان
والشعب السعودي باليوم الوطني للمملكة
العربية السعودية ،سائال الله ع�� ّز وج ّ
��ل أن
ي��ح��ف��ظ ب�ل�اد احل��رم�ين ال��ش��ري��ف�ين وقيادتها
الرشيدة واحلكيمة وجيشها وشعبها الشقيق
من أي مكروه أو سوء وأن ينعم على اململكة
بدوام االزدهار والتطور والنمو».
وقال املفتي دريان في بيان« :اليوم الوطني

السعودي نستذكر فيه تاريخ اململكة املجيد
في حمل أمانة اإلسالم ورعاية شؤون العرب
وامل��س��ل��م�ين ف��ي م��ش��ارق األرض ومغاربها،
ودوره�������ا ال����ري����ادي وإجن���ازات���ه���ا الكبيرة
واملتعددة داخل اململكة وفي شتى دول العالم،
وهي مملكة اخلير والعزّة والكرامة ،وستبقى
في شموخها ذخ��را للعروبة واإلس�لام ،وقبلة
ل��ل��ع��رب وامل��س��ل��م�ين ،ول���ك���ل م��ح��ب��ي السالم
واالعتدال والوسطية».
وختم« :لبنان من أكثر الدول العربية التي
تلقى الدعم واملساعدة من مملكة اخلير ،دون
متييز وال ت��ف��ري��ق وال ت����زال ،وه���ي حريصة
على قيام دول��ة لبنان ال��ق��ان��ون واملؤسسات
وت��ع��زي��زه��ا ،ول��ي��س ّ
أدل على ذل��ك م��ن اتفاق
الطائف الذي رعته بإجماع اللبنانيني».
وغ ّرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة
ت��ص��ري��ف األع��م��ال اللبناني ال��ق��اض��ي بسام
مولوي عبر حسابه على «تويتر»في املناسبة
كاتب ًا  92« :عاما من العطاء واخلير .اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ت��اري��خ كبير وحضارة
ع��ري��ق��ة ،وس��ي��اس��ة منفتحة ب��رؤي��ة وطموح.
هنيئا لكم الدار ومنا لكم احملبة والوفاء ودوام
األمن واألمان».
توجه النائب السابق طارق املرعبي
بدورهّ ،
بالتهنئة إل��ى اململكة ،قائ ً
ال« :نهنئ أهلنا في
اململكة العربية السعودية في اليوم الوطني،
ونؤكد حرص مملكة اخلير على أهلها في لبنان
في كل املراحل واحملطات الصعبة التي عصفت
بوطننا» ،مضيف ًا« :إن اململكة ملكا وولي عهد
وشعبا ال يحملون إال احل��ب للبنان ولشعبه،
وأكبر دليل هو السير مببادرة البيان الثالثي
ال���ذي ي��ؤك��د وق��وف��ه��ا ال��ى جانبنا دوم���� ًا ،ألف
شكر للمملكة وعيدها مباركا ،آملني لها دوام
التقدم واالزدهار ،ونؤكد لهم ان كل من يشبهنا
معكم».
��وج��ه مفتي بعلبك الهرمل الشيخ
ك��ذل��ك ،ت ّ

خالد الصلح بالتهنئة من «جاللة امللك سلمان
بن عبد العزيز وول��ي عهده محمد بن سلمان
بأح ّر التهاني وأطيب التبريكات في املناسبة،
��وه بدور
وم��ن الشعب السعودي الشقيق ،ون ّ
سفارة خادم احلرمني الشريفني في بيروت وما
يقوم به السفير وليد بخاري في املساعدة لنقل
الصورة اجلميلة عن أهل لبنان».
وه ّنأ رئيس املركز اإلسالمي  -عائشة بكار
امل��ه��ن��دس ع��ل��ي ن���ور ال��دي��ن ع��س��اف وأعضاء
املركز بهيئتيه اإلدارية والعامة خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
وولي عهده األمير محمد بن سلمان و الشعب
ال��س��ع��ودي الشقيق ب��ـ«أح�� ّر التهاني وأطيب
األم��ان��ي في العيد الوطني للمملكة» ،مشيرا
ان هذا «التاريخ حتول الى عيد وطني عربي
وإس�لام��ي كبير ليدخل ف��ي ك��ل ع��ام األم��ل في
قلوب املسلمني في جميع بقاع األرض».
كما غ ّرد رئيس الهيئات االقتصادية الوزير
السابق محمد شقير عبر «تويتر» ،قائ ً
ال« :نتقدم
من اململكة قيادة وشعبا بأح ّر وأطيب التهنئة
القلبية ،مقدرين عاليا اإلجنازات العظيمة التي
توجت
حتققت منذ التأسيس حتى اليوم والتي ّ
برؤية  2030التي وضعت اململكة في مصاف
الريادة العاملية .كل عام واململكة وشعبها بألف
خير ،مع دوام االستقرار والتقدم واالزدهار».
ب���دوره ،ه ّنأ رئيس «احت���اد مجالس رجال
األعمال اللبنانية  -اخلليجية» سمير اخلطيب
ف��ي ب��ي��ان ،اململكة ،م��ؤك��د ًا أنّ «مسيرة اخلير
واإلمن����اء واالع��م��ار وال��ت��ط��ور ل��م تتوقف منذ
أي���ام امل��ؤس��س امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز رح��م��ه الله،
حيث تعاقب أبناؤه إلكمال هذه املسيرة الغ ّراء
وال��ن��ه��وض ب��ه��ذا ال��ك��ي��ان ال��راس��خ ف��ي جميع
املجاالت امليادين ،إلى أن أضحت اململكة اليوم
مبصاف ال��دول املتقدمة وت��ق��ارع بإجنازاتها
كبرى دول العالم».
ول��ل��م��ن��اس��ب��ة أي���ض��� ًا ،ه�� ّن��أ رئ��ي��س «حركة

شباب لبنان» إيلي صليبا القيادة السعودية
ملكا وول��ي عهدا «بهذه املناسبة التي يحتفل
بها كل العرب والعروبيني الى جانب الشعب
ال��س��ع��ودي ال��ش��ق��ي��ق» ،وش���� ّدد ع��ل��ى «ض���رورة
االس��ت��م��رار ف��ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ت�ين العالقات
اللبنانية السعودية» ،مشددا على ان «الشعب
اللبناني لم يتنكر ولن يتنكر يوما لهذا التاريخ
العربي املشرف بني لبنان واململكة ولعطاءاتها
الدائمة جتاه لبنان وطنا وشعبا».
م��ن جهتها ،ه�� ّن��أت «ح��رك��ة األرز الوطني»
ال��ش��ع��ب ال��س��ع��ودي وق���ي���ادة امل��م��ل��ك��ة باليوم
الوطني ،وش��ك��رت« :ق��ي��ادة اململكة وسفارتها
في لبنان ،إلعادة اهتمامها بالشارع السياسي
اللبناني ،وه��ذا ي��دل على ع��دم تخلي اململكة
عن لبنان وشعبه املظلوم ،الذي لن يتخلى عن
حضنه العربي».
من ناحيته ،غ ّرد أمني عام اجلمعية اللبنانية
ل�لإمن��اء ال��ري��ف��ي امل��ه��ن��دس ج���ان م��وس��ى عبر
«ت��وي��ت��ر» ق��ائ ً
�لا :ع���ام ب��ع��د ع���ام ،تشهد مملكة
اخلير منوا وازدهارا بفضل قيادتها احلكيمة،
وتعاون شعبها احملب .دامت اململكة العربية
السعودية قلعة حصينة بوجه اع��داء العرب
ون��دع��و الله ان يزيدها رقيا ورخ���اء لشعبها
وللشعوب العربية أجمعني».
{ وحتضير ًا لالحتفال الشعبي الذي ّ
تنظمه
«رابطة أبناء بيروت» ،ملناسبة اليوم الوطني
ال��س��ع��ودي ،ف��ي م��ق�� ّره��ا مب��ح��ل��ة ق��ص��ق��ص في
بيروت ،انتشرت في طرقات العاصمة بيروت
وال سيما مناطق الطريق اجلديدة ،قصقص،
البربير ،يافطات ُذ ّيلت بتوقيع «أوفياء بيروت»
و«ب��ي��روت ال��وف��ي��ة» ،تضمنت ع��ب��ارات تُشيد
بقيادة اململكة العربية السعودية الرشيدة
ودعمها املتواصل للبنان ،ومنها« :أهل لبنان
ممتنون ململكة اخلير رعايتها التفاق الطائف
وتكريس السلم األهلي»« ،بقيادتكم الرشيدة
مملكة قوية وعزيزة ومتحدة».

وفي البربير عربون شكر وامتنان (محمود يوسف)

�أيلول وحده �شهد حتى الآن  12مركب ًا للهروب

م�أ�ساة املهاجرين :مطالبة بحملة توعية مب�شاركة دار الفتوى

عمار نعمة

ل����م ي���ك���د ال���ش���م���ال وط���راب���ل���س
ي��ت��ج��اوزان م��أس��اة م��رك��ب الهجرة
األخير الغريق قبل أشهر في عرض
البحر أو «مركب املوت» ،حتى جاءت
امل���أس���اة األخ���ي���رة ق���رب السواحل
السورية لتنبئ ب��أح��زان أخ��رى مع
عجز الدولة عن محاسبة املسؤولني
وغ���رق ال��ب�لاد نفسها ف��ي م��ا يشبه
املجاعة بالنسبة ال��ى طبقة واسعة
من اللبنانيني.
األده����ى ف��ي األم����ر وامل���ؤس���ف أن
أولئك املهاجرين يقومون مبقامرتهم
اخلطيرة تلك بعد دفع أم��وال طائلة
بالنسبة إليهم وبالعملة الصعبة
تتراوح بني ألفني وعشرة آالف دوالر
على الرأس!
وم��ن ش��أن ه��ذا املبلغ أن ُيستثمر
����دي ب���دل املخاطرة
ف���ي م���ش���روع ج ّ
تلك ،لكن م��ا يحصل ي ّ
��دل على مدى
احل��ال��ة امل���زري���ة لتلك ال��ن��اس التي
تخاطر بحياتها على رغم التجارب
السابقة املأساوية على قاعدة «أنا
الغريق وما خوفي من البلل» .فمنهم
من يستدين للسفر ومنهم من يبيع
أو ي��ره��ن أم�لاك��ه ومنهم م��ن يعتمد
على حتويالت أقاربه أو معارفه في
اخل����ارج ..وحتى أن البعض «قادر
مادي ًا» الى حد ما على تصريف أموره
في البلد لكن يختار املخاطرة.

أنواع التهريب

واحل������ال ان ه�����ؤالء املهاجرين
ينقسمون ال��ى ثالثة أق��س��ام .يقول
متابعون مق ّربون من جهات رسمية
إن هناك مجموعات شبابية ناقمة
ت��خ��رج ب��أف��ك��ار ال��ه��ج��رة ف��ج��أة على
عاتقها لتقوم مبغامرتها وتتخذها
كتجارة مربحة عبر ش��راء املراكب
وتعبئتها بثالثة أضعاف حمولتها
على ق��اع��دة «ال��ل��ه احل��ام��ي» .وهناك

م��اف��ي��ات م��ح��ت��رف��ة ت��ت��ص��ل بالناس
وتوصلها الى تركيا أو الى منطقة في
املياه االقليمية ويحدث ان ال يستقبل
أح��د م��ن «ال��ق��راص��ن��ة» املهاجرين..
وه���ذه العمليات أك��ث��ر كلفة وتصل
الى ما بني  5و 6آالف دوالر ..ثم هناك
مافيات تبعث املراكب نحو إيطاليا
من دون إعالم املهاجرين بعدم وجود
م��ن يستقبلهم وم��ن دون إج���راءات
س�لام��ة ح��م��ائ��ي��ة و«الي�����ف جاكيت»
وغيرها..
اجلدير بالذكر هنا ان املهاجرين
يتشجعون م��ن وص���ول غيرهم الى
إيطاليا فيقومون بتلك املغامرة علما
ان���ه ح��ت��ى م��ن ي��ص��ل س��امل��ا يتعرض
إلج�������راءات ص��ع��ب��ة ج����دا ويحتجز
بطريقة غير الئقة ملدة طويلة..
ف��ي أي��ل��ول احل��ال��ي ف��ق��ط ،ضربت
املراكب الرقم القياسي مع تسجيل
حتى اآلن ،والشهر لم ينته ،مغادرة
 12مركب ًا مليئا مبا فوق قدرته على
االح��ت��م��ال ،أحبط اجليش اللبناني

م��ن��ه��ا  5ب��ي��ن��م��ا وص���ل آخ�����رون الى
م��خ��ي��م��ات ل�لاج��ئ�ين وس����ط ظ���روف
صعبة م��ن صقيع وت��ش�� ّرد تستمر
أقله ملدة عام ،في الوقت الذي تاهت
فيه  3مراكب بني مالطا وإيطاليا ثم
اليونان وص��وال الى مخيم لالجئني
في تركيا!
تؤكد مصادر رسمية انه من شبه
املستحيل مجابهة هذه الهجرة غير
الشرعية ال��ت��ي تعتقد ف��ي إمكانها
الوصول الى ايطاليا خالل ساعتني،
ّ
املفضل كون اليونان أكثر
وهي املكان
صرامة في مواجهة املهاجرين.
ف��ال��ب��ح��ر واس����ع ج���دا ش��م��اال بني
منطقتي امل��دف��ون وال��ع��ري��ض��ة على
احل�����دود ال��س��وري��ة مب���ا ي��ص��ل الى
 100كلم بحرا ،وال صعوبة في شراء
ال��ـ«ال��ف��ل��وك��ا» على ق��اع��دة أن��ه مركب
ص��ي��د ث��م ت��وض��ع م��واع��ي��د لإلبحار
س��ري��ع��ا س���واء م��ن ال���ب���داوي أو من
طرابلس وغيرهما في عرض البحر
حيث ال رادارات وال قدرة لوجستية

على املنع ..في الوقت الذي تؤكد فيه
مخابرات اجليش اللبناني والقوى
األمنية أن��ه��ا ت��وق��ف كثيرين ،وهذا
صحيح ،لكن األم��ر لكي ينجح دونه
صعوبات كبيرة.
ع������ادة م����ا ت���ت���م ال���ع���م���ل���ي���ات من
ال��ش��م��ال ل��ظ��روف اجل��غ��راف��ي��ا وكون
السواحل اجلنوبية مراقبة من قبل
«اليونيفيل» علما ان  3مهاجرين
عكاريني متكنوا من النفاذ عبر مخيم
الرشيدية جنوب مدينة صور ،نحو
إيطاليا على م�تن ق��ارب معظمه من
الفلسطينيني!

أين «مجلس إمناء الشمال»؟

كل ذلك يعيد فتح موضوع الوضع
امل����زري ش��م��اال ح��ي��ث ب���ات كثيرون
يتندرون على مشروع إنشاء «مجلس
إمن��اء الشمال» ال��ذي ثبت أن��ه ليس
سوى وعدا انتخابيا.
وف���ي ع��اص��م��ة ال��ش��م��ال طرابلس
التي يتح ّدر منها رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي ،ثمة نقمة على معظم

نواب املدينة الهواة الذين يجهلون
معنى وظيفة النائب ومنهم من يفتقر
للثقافة وبعضهم ال يحضر أصال
ال���ى امل��دي��ن��ة وث��م��ة منهم م��ن يطرح
قضايا كبرى بدال من القضايا التي
تهم املواطن ،حسب هؤالء املتابعني
لشؤون طرابلس.
ت���داف���ع وج���ه���ة ال��ن��ظ��ر ه����ذه عن
ميقاتي باعتبار األم���ر أك��ب��ر بكثير
من قدرته وه��و ال��ذي يساعد إغاثيا
عبر املستوصفات واملنح املدرسية
وأخ��ي��را ع��ب��ر إي��ص��ال احل���د األدنى
من الكهرباء الى مضخات املياه في
طرابلس من الليطاني.
وث���م���ة وع������ود رس���م���ي���ة تتعلق
مب��ش��روع س��وق اخل��ض��ار ومشروع
إنارة الشوارع عبر الطاقة الشمسية
ف��ي م��ع��رض رش��ي��د ك��رام��ي متويله
ودراس����ات����ه م����وج����ودة ..ل��ك��ن حتى
امل��ق�� ّرب�ين م���ن م��ي��ق��ات��ي ي���ق��� ّرون بأن
األمور صعبة جدا في دولة ال أموال
فيها ما مينع «هيئة إمن��اء الشمال»
و«غرفة التجارة» من التحرك.
أما بالنسبة الى موضوع الساعة
وهو مأساة املهاجرين ،فإن البعض
م��ن امل��ت��اب��ع�ين ل��ش��ؤون امل��دي��ن��ة من
خارج الطبقة السياسية ،ومع اقراره
بالصعوبة ال��ش��دي��دة ف��ي مواجهة
ال��ه��ج��رة غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة ،ي��دع��و الى
حملة توعية كبرى على مستوى كل
طرابلس ت��ش��ارك فيها دار الفتوى
وال��ب��ل��دي��ة م��ع م��ؤس��س��ات املجتمع
املدني ،لوقف هجرة ال��ق��وارب التي
ص��ارت مثل عملية «اليانصيب» في
أك��ث��ر منطقة على س��اح��ل املتوسط
ت���ع���ان���ي م����ن ح����رم����ان وف������ق آخ���ر
استطالعات األمم املتحدة.
لكن كل اآلراء تؤكد العجز الكامل
أم����ام ه���ذه ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي يتورط
فيها ،حسب معارضني ،أح��زاب من
السلطة.

هل ُ�سحب الب�ساط من حتت �أقدام ميقاتي؟3
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منال زعيرت

كتب على اللبنانيني امل��وت غرقا وجوعا وقتال
ومرضا والدولة «ال حياة ملن تنادي» ...أطفال ورجال
ون��س��اء أب��ري��اء قذفتهم دولتنا الفاشلة ال��ى املوت
احملتّم بعدما ماتوا ماليني املرات وهم أحياء...
كتب على اللبنانيني امل��وت بعدما س ّلمنا رقابنا
ألح����زاب وق���وى تتقاسمنا حصصا ف��ي احلكومة
وامل��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ورئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة« ...كلن
يعني كلن» ل��م يعد هناك ف��رق فاجلميع متورطون
في موتنا وقتلنا وغرقنا وتهجيرنا وتعذيبنا على
أب���واب املستشفيات واألف����ران وم��ح��ط��ات البنزين
وال��ص��ي��دل��ي��ات ،ع��ن أي ث���ورة نتحدث إذا ل��م ننزل
جميعنا ال��ى ال��ش��ارع ،ال��ى منازل النواب والوزراء
واملسؤولني لنرميهم في البحر كما رم��ون��ا؟! ...عن
أي ثورة نتحدث إذا لم نقف جميعنا في صف واحد
بعيدا ع��ن ام�ل�اءات اخل���ارج لنقول «ك��ف��ى» ...نحن
نريد احلياة أعزاء في بلدنا وأنتم «ارحلوا ،موتوا،
اغرقوا» بس «حلوا عنا»؟!
لألسف ،لألسف ،سنعيدها ماليني امل��رات ،لبنان
ل��م يعد يستحقنا ألننا اخترنا الفاسدين والقتلة
ليحكمونا أو ليوجهوا ثورتنا ...لألسف،
نحن نستحق مصيرنا األس���ود حتى
يأتي ال��ي��وم ال��ذي نصبح فيه أقوياء
كفاية وال نساق كاألغنام وراء زعيمنا،
وفي النهاية نواجه مصيرنا األسود
ذات��ه ام��ا امل��وت ف��ي لبنان م��ن اجلوع
والفقر وامل��رض أو الهرب واملوت
في البحر.
ل���ل���أس�������ف ،نحن
نبكي ع��ل��ى األبرياء
وأحزابنا تبحث عن
ت��ش��ك��ي��ل��ة حكومية
ل����ت����ح����اف����ظ على
ح��ص��ص رئيسي
احل��������ك��������وم��������ة
و ا جلمهو ر ية
وأزالم����������ه����������م
وأقربائهم...
ل����ل���أس��������ف،
ه���ذه الدولة
الفاشلة بكل
أرك��ان��ه��ا من
ص���غ���ي���ره���م
ال��ى كبيرهم
سوف تشكّ ل
احل����ك����وم����ة
ع��ل��ى أرواح
ال�����ش�����ه�����داء
ال���ذي���ن غرقوا

AL-LIWAA

وسوف تق ّر املوازنة وتتفق على رئيس اجلمهورية
وترسيم احلدود مع فلسطني احملتلة على أرواحهم
أيضا...
كل املعلومات تشير الى ان رئيس احلكومة املكلف
جنيب ميقاتي منذ وقوع احلادثة لم يهدأ ،باحثا عن
حلول لتعومي حكومته بأقرب فرصة ،ومما يبدو فان
ميقاتي يته ّيب لقاء دار الفتوى وما قد ينتج عنه بعد
الفاجعة التي أ ّملت بأهل الشمال للمرة الثانية في أقل
من ستة أشهر ،وحسب املعطيات فان عالقة الرياض
ودار الفتوى مبيقاتي ليست جيدة وثمة امتعاض
من أداء الرجل وكيفية إدارته امللفات احلساسة في
احلكومة.
وك��ش��ف��ت امل��ع��ل��وم��ات ان ال��ب��ي��ان «األم���ي���رك���ي -
الفرنسي  -السعودي» حول لبنان سحب البساط من
حتت أقدام ميقاتي بعدما قدم انتخاب رئيس جديد
للجمهورية كأولوية على موضوع تشكيل احلكومة،
وه��ذا م��ا أعتبرته م��ص��ادر قيادية ف��ي فريق  ٨آذار
مبثابة رسالة شديدة اللهجة الى ميقاتي ،كاشفة ان
هناك جهات عربية اتهمت الرجل مباشرة بالتماهي
م��ع ح��زب ال��ل��ه وان���ه ليس مناسبا ل��ت��و ّل��ي املنصب
الس ّني األهم في احلياة السياسية اللبنانية.
م��ن هنا ،نقل الثقل الس ّني ال��ذي أعطته فرنسا
حتديدا مليقاتي الى دار الفتوى كمرجعية دينية
ق���ادرة على أداء ال��دوري��ن السياسي والديني،
ب��ان��ت��ظ��ار إي��ج��اد شخصية ق����ادرة ع��ل��ى خلق
ال���ت���وازن ال��س��ي��اس��ي امل��ط��ل��وب م���ع رئاستي
مجلس ال��ن��واب واجل��م��ه��وري��ة واحل��ف��اظ على
ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف وم��ن��درج��ات��ه دون اإلذعان
للضغوطات الداخلية التي حسب
توصيف ال��دول العربية ميثلها
«حزب الله».
وبالتالي ،اعتبرت املصادر
ان امل����ل����ف احل���ك���وم���ي ب���ات
خاضعا لعنصر ضغط جديد
متمثل ب��ال��ت��وص��ي��ات التي
س��ت��ص��در ع��ن دار الفتوى
وب����ت����وص����ي����ات ال���ب���ي���ان
ال��ث�لاث��ي امل��ش��ت��رك ،مما
يعني ان اإليجابيات
ال�����ت�����ي ظ�����ه�����رت في
االسبوعني املاضيني
ح��ول ق��رب التوصل
ال�������ى ت����ف����اه����م بني
ع�������ون وميقاتي
إلع�����������ادة ت���ع���ومي
حكومة تصريف
األع���������م���������ال م���ع
بعض التعديالت
ق��د ت��ت��ب��دد ف��ي أية
حلظة.

اجتماع «دار الفتوى» بالغ الأهمية ..والرعاية
ال�سعودية حا�ضرة بجهود بخاري اال�ستثنائية
عمر الربدان
األنظار مس ّلطة ،اليوم ،على اجتماع «دار الفتوى»
السنة الذي سيعقد برعاية مفتي اجلمهورية
للنواب ّ
الشيخ عبد اللطيف دري���ان ،وه��و اجتماع وطني،
قبل أن يكون مذهبي ًا ،بالنظر إلى خطورة األوضاع
التي مي ّر بها لبنان ،وما ينبغي اتخاذه من خطوات،
م��ن ش��أن��ه��ا حت��ص�ين ال��س��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة بالدرجة
األولى ،وإعادة لم شمل الطائفة السنية ،من أجل أن
تستعيد دورها السياسي ،حتضير ًا لالستحقاقات
الداهمة التي تنتظر لبنان ،وفي مقدمها االنتخابات
الرئاسية .وال يخفى على أحد الدور األساسي الذي
يضطلع ب��ه سفير خ���ادم احل��رم�ين الشريفني وليد
بخاري الذي سيستضيف النواب الس ّنة في دارته
ب��ال��ي��رزة ،ف��ي تهيئة املناخات م��ن أج��ل إجن��اح هذا
اللقاء ،حرص ًا على مصلحة البلد ،ومن أجل تصحيح
املعادلة الداخلية ،مب��ا يحفظ لس ّنة لبنان دورهم
الوطني ،إلى جانب املكونات األخرى.
وتؤكد أوساط نيابية لـ«اللواء» ،أن «اجتماع دار
الفتوى يكتسي أهمية بالغة ،في توقيته ومضمونه،
في ظل الوضع الذي مت ُّر به الطائفة السنية ،والتي ال
يحسدها عليه أحد .وإذا كان هذا االجتماع محصور
بالنواب الس ّنة ،إال أنه محاط بأبعاد وطنية وعربية
املكون
ال ميكن جتاهلها .إذ أن��ه ال ميكن استبعاد
ّ
الس ّني عن أي استحقاق ينتظر لبنان ،بحيث أنه
يجب أن يكون للعامل الس ّني دور أساسي في إجناح
ه��ذه االستحقاقات ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف الدقيقة التي
مي ُّر فيها البلد» ،مشددة على أن «هذا االجتماع جاء
ليؤكد على أهمية العمل من أجل تعزيز عالقات لبنان
العربية ،وأن هذا البلد ال ميكن أن يستعيد عافيته،
ويعود إل��ى دوره الطبيعي في محيطه ،إذا لم يكن
على أفضل العالقات مع الدول الشقيقة».
وت��ل��ف��ت األوس�����اط ،إل���ى أن «اس��ت��ض��اف��ة السفير
ب���خ���اري ل��ل��ن��واب ال���س��� ّن���ة ،وم����ا ي��ب��ذل��ه م���ن جهود
استثنائية ،إش��ارة بالغة ال���دالالت ،على أن اململكة
العربية السعودية ،تدعم بقوة اجتماع دار الفتوى
برعاية املفتي دري��ان ال��ذي يحظى حتركه ،لتوحيد
املوقف السياسي للطائفة ،بتأييد ق��وي من جانب
مسؤولي اململكة ،ومن خاللها دول مجلس التعاون

اخلليجي ،سعي ًا من أج��ل ع��ودة لبنان إل��ى الشمل
العربي ،ب��دء ًا من إع��ادة جمع امل��ك ّ��ون الس ّني الذي
عانى اهتزاز ًا قوي ًا ،بعد إعالن رئيس «تيار املستقبل»
سعد احلريري ،تعليق عمله السياسي ،وقراره عدم
املشاركة في االنتخابات النيابية األخيرة»  .وأشارت
إلى أن ما بعد هذا االجتماع ،سيكون له تأثيره على
م��ج��رى األح����داث ال��داخ��ل��ي��ة ،وم��ا ينتظر لبنان من
محطات غاية في األهمية».
وت���وازي��� ًا ،ف��إن البيان ال��س��ع��ودي  -الفرنسي -
األميركي ،قد بعث برسالة واضحة بأن لبنان ال يزال
حتت املجهر الدولي ،وهذا ما يفرض على مسؤوليه
القيام باخلطوات الكفيلة بإخراج لبنان من مأزقه.
وقد أعطى هذا البيان دفع ًا قوي ًا للحراك الدبلوماسي
السعودي  -الفرنسي  -األميركي في لبنان ،من أجل
االستمرار في زخمه املواكب لتنفيذ االستحقاقات
التي تنتظر لبنان ،وفي املقدمة االنتخابات الرئاسية
التي يشدد املجتمع الدولي على ض��رورة إجرائها
ف���ي م���وع���ده���ا ،ألن����ه ف���ي ح����ال ح��ص��ول ش��غ��ور في
موقع الرئاسة األول��ى ،ف��إن ذل��ك سيزيد من متاعب
اللبنانيني ،ويفتح األبواب أمام املجهول ،في وقت ال
يتحمل لبنان املزيد من األزمات التي ستثقل كاهله،
ّ
وجتعله عاجز ًا عن إنقاذ نفسه.
وتكشف املعلومات ،أنه يتوقع أن تكون لسفراء
موسعة على القيادات السياسية
الدول الثالث جوالت ّ
والروحية ،لوضعها في أجواء ما تضمنه البيان ،مبا
ميكن املسؤولني اللبنانيني على تنفيذ مضمونه ،من
أجل مصلحة اللبنانيني بالدرجة األولى ،ومبا يخفف
م��ن معاناتهم التي ط��ال انتظارها ،ف��ي ظ��ل تباطؤ
كبير في تنفيذ اإلصالحات التي يطالب بها املجتمع
الدولي .بعدما ملس وفد صندوق النقد ،أن املسؤولني
اللبنانيني لم يفوا بوعودهم اإلصالحية التي تعتبر
أساسية ،لكي يتجاوز لبنان املخاطر التي تتهدده.
وه���ذا م��ن ش��أن��ه أن ي��دف��ع مسؤولو ال��ص��ن��دوق إلى
إع��ادة النظر باالتفاق املبدئي ال��ذي و ّق��ع مع لبنان،
في حال استمرت سياسة الالمباالة من جانب هؤالء
املسؤولني.

كلمة ونُصّ

عيبنا �أن تحكمنا الزبالة!

عبد الفتاح خطاب

أول رئيس جمهورية
سجل للرئيس عون أنه ّ
 ُي ّقوي يرسم ويستشرف خريطة واضحة للمستقبل:
«رايحني على جهنم».
 الى أي مدى بلغ القهر واليأس بهؤالء ،كي يرموابأنفسهم وعائالتهم في التهلكة وفي أتون املخاطر
املؤكّ دة هرب ًا من لبنان!
صرنا نشوف حالنا
 شو هاإليام ال ّلي وصلناالُ :ص ساعة أكتر!
على اآلخرين إذا إجت الكهربا ع ّنا ُن ّ
 إل��ى ناخبي ب��ي��روت ال��ذي��ن أخطئوا االختيار،وإلى الذين استنكفوا :يداك أوكتا وفوك نفخ!
األس���ود ب��ال��ق��رود ،وع���ا ٌر ُ
نكث
��س اس��ت��ب��دال ُ
 ب��ئ َالوعود والعهود!

 الناس يريدون الشاب اآلدمي عريس ًا البنتهم،والطبيب اآلدم��ي ملعاجلة أمراضهم ،وامليكانيكي
ّ
املقطع
اآلدمي لتصليح سياراتهم ،والسياسي األزعر
املوصل لتزبيط أمورهم وقيادة شؤونهم!
َّ
نتحمل بعضنا»...
«ب��دن��ا
 حكمة العام ِ :2022ّ
ونغ ّني «عالعصفور ّية خدني يا بيي»!
 إذا رأيت فقير ًا فى بالد املسلمني؛ فاعلم أن هناكغني ًا سرق ماله (الشيخ الشعراوي).
 شربنا اجلهل حتى الثمالة ومنا الشفاء قداستحاال ،أجيا ًال على اخلنوع قد تر ّبت حتى باتت
شعب يستفيق يوم ًا ُيعيد
حتكمنا احلثالة ،فهل من
ٍ
احلق و ًيصلح األح َ
��وال ،إن شئنا لبنان وطن معافى
ال بد لكل الفاسدين ارحت��اال ،ليس عيب ًا للكرامة أن
تسود بل عيبنا أن حتكمنا الزبالة! (منقول).

كل لبنان

السبت  24أيلول 2022م
املوافق  28صفر 1444هـ

«ذاكرة اجلرح واحل�صار» يف رحاب «جمعية متخ ّرجي املقا�صد»

الأيوبي� :شباب تركوا كتبهم وحملوا البنادق ملنع جحافل احلقد عن مدنهم

سالم متح ّدث ًا وإلى ميينه :األيوبي ،وعن يساره :شربجي ودندن (محمود يوسف)
اس��ت��ض��اف��ت ج��م��ع��ي��ة متخرجي
امل���ق���اص���د اإلس�ل�ام���ي���ة ف���ي بيروت
بالتعاون مع جمعية «تراث بيروت»
ن����دوة ح���ول ك��ت��اب «ذاك������رة اجلرح
واحل���ص���ار» مل��ؤل��ف��ه ال��دك��ت��ور هاشم
األيوبي.
حضر الندوة الوزير السابق حسن
منيمنة ،القنصل محمد اجل���وزو،
رئيس جمعية ت��راث بيروت سهيل
منيمنة ،رئيس املركز اإلسالمي في
عائشة بكار املهندس علي نور الدين
عساف ،رئيس عمدة مؤسسات محمد
خالد الدكتور وسيم ال��وزان ،رئيس

في املَ ِ
نطقة بإمكان ّيات متواضعة ،اذ
��ب اهلها في تلك األ ّي��ام من صيف
ه ّ
اإلسرائيلي
العدو
 ،1982واجبروا
ّ
ّ
على االنسحاب منها ،ول ّقنوه درس ًا
بيروت العز ُة ال تخضع ..وال
عنوا ُنه
ُ
تركع».
وت���اب���ع« :إنّ ج��م��ع�� ّي��ة متخ ّرجي
املقاصد اإلسالم ّية في بيروت كذلك
ِ
مدينة ب��ي��روت واه ِلها
ت��ؤكّ ��د عظم َة
ِ
ِ
ومروءتهم
شجاعتهم
وتُثني على
فهم الذين ال َيتَوا َن ْونَ في الدفاع عن
ٍ
قضية
اي
ع��روب��ة ب��ي��روت وع��روب ِ��ة ِّ
��وص��ا اذا ك��ان��ت قضي ًة عادل ًة
خ��ص ً

�شربجي :فل�سطني ق�ضية العرب
وبريوت واملقا�صديني
جمعية ملتقى بيروت الدكتور فوزي
زي���دان ،املستشار عثمان مجذوب،
ال��دك��ت��ور أح��م��د ال���دب���اغ ،احملامي
ميشال فالح ،أعضاء املجلس البلدي
ملدينة بيروت :املهندس محمد سعيد
ف��ت��ح��ة ،امل��ه��ن��دس م��غ��ي��ر سنجابة،
ي��س��رى ص��ي��دان��ي ب��ل��ع��ة ،وج��م��ع من
فاعليات بيروت ومخاتير وأعضاء
من الهئتني اإلداري���ة واالستشارية
للجمعية ،ومتخرجون مقاصديون.

شربجي

ب����داي����ة ،أل���ق���ى رئ���ي���س جمعية
م��ت��خ�� ّرج��ي امل��ق��اص��د اإلس�لام�� ّي��ة في
ب���ي���روت ال���دك���ت���ور م�����ازن شربجي
كلمة ،استهلها بتأكيد أنّ «بيروت
األب ّية التي كانت وما زالت حاضنة
ّ
الفلسطيني وقض ّيته العادلة
الشعب
ّ
أول
وح��ق��وق��ه .ه��ذه العاصمة ه��ي ّ
���س�ل�اح ،وت��داف��ع عن
م��دي��ن��ة ت��رف َ
��ع ال ّ
نفسها في وج��ه أعتى آل ٍ��ة عسكر ّي ٍة

عرميط :اجتماع
«دار الفتوى» �سيطرح
ق�ضايا وطنية
أك���د رئ��ي��س امل���رك���ز اإلسالمي
ل���ل���دراس���ات واإلع���ل���ام القاضي
الشيخخلدون عرميط ان لقاء دار
ال��ف��ت��وى ال مي��ك��ن ان نطلق عليه
لقا ًء سياسي ًا ،امنا هو لقاء وطني
بإمتياز ،يهدف ال��ى بناء الدولة
ومؤسساتها ،وليلعب املسلمون
ال��س��ن��ة ال����دور ال��وط��ن��ي املعهود،
مشير ًا الى ان دار الفتوى تنطلق
من مواقف عامة ووطنية لتجمع
بني اللبنانيني.
أضاف في تصريح إذاع��ي« :ما
يحصل ع��ل��ى ال��س��اح��ة اللبنانية
هو ش��أن وطني ع��ام ،موضح ًا ان
دار الفتوى وال��ن��واب املجتمعني
فيها سيعاجلون وسينظرون الى
القضايا التي تعيق نهوض الدولة
م���ن م��ن��ظ��ار وط��ن��ي ال م���ن منظار
طائفي وم��ذه��ب��ي» ،م��ؤك��د ًا أنّ «ما
يهم دار الفتوى هو وحدة العيش
املشترك وعالقة لبنان مع أشقائه
ال��ع��رب ل��ي��ع��ود ك��م��ا ن��ع��ه��ده وطن
الرسالة».
وعن االستحقاق الرئاسي قال
ع��رمي��ط« :املفتي دري���ان ه��و مفتي
ل��ب��ن��ان وي��ه��م��ه ان ي��ك��ون الرئيس
املقبل هو رئيس يحتضن حقوق
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ك��ل��ه��م الن���ه ي��ج��ب ان
ينطلق من منظور وطني عام».

غيوم يف الأجواء
واحلرارة م�ستقرة
طقس مستقر نسبي ًا يسيطر
على احل��وض الشرقي للمتوسط
ح��ت��ى ن��ه��ار األح���د ح��ي��ث نسيطر
منطقة من الضغط اجلوي املرتفع
ت�����ؤدي إل����ى ارت����ف����اع ب��س��ي��ط في
درج��ات احل���رارة ،وعليه ،توقعت
دائ�����رة ال��ت��ق��دي��رات ف���ي مصلحة
األرص������اد اجل���وي���ة ف���ي املديرية
العامة للطيران امل��دن��ي ان يكون
طقس اليوم (السبت) غائما جزئي ًا
باالجمال دون تعديل في درجات
احل���رارة و ري���اح ناشطة أحيان ًا
في املناطق الشمالية مع إستمرار
تكون الضباب على املرتفعات.
احل���رارة على الساحل م��ن 24
الى  31درجة ،فوق اجلبال من 13
ال��ى  23درج��ة ،في الداخل من 15
الى  28درجة ..الرياح السطحية:
جنوبية غربية  ،ناشطة ،سرعتها
ب�ين  15و 60ك���م/س ..االنقشاع:
جيد على الساحل ،يسوء أحيانا
على املرتفعات بسبب الضباب..
الرطوبة النسبية على الساحل:
ب�ي�ن  40و ..%70ح����ال البحر:
م��ت��وس��ط ارت���ف���اع امل�����وج ،ح���رارة
سطح املاء 28 :درجة.

ِ
َ
القضية الفلسطينية فنحن ك ّنا
مثل
وسنبقى حاضنني ومؤ ّيدين حلقوق
ال ّ
الفلسطيني ،ان��ط�لاق�� ًا من
��ش��ع��ب
ّ
عروبتنا ،ومن ميثاق جامعة ال ّدولِ
العرب ّية ،و َي ُه ُّمنا التذكي ُر بأنّ بيروت
ِ
الم
انطالق
كانت نقط َة
ِ
مبادرة ّ
الس ِ
ُ
عودي
الس
العرب ّية التي أطلقها
ُّ
امللك ّ
ال�� ّراح��ل عب ُد الله ب��نُ عبد العزيز -
رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى -ف��ي ق ّ��م��ة 2002
العرب ّية».
وإذ أك���د م��وق��ف اجل��م��ع��ي��ة جتاه
رفض توطني الالجئني الفلسطينيني،
قال« :نؤ ّكد َ
ٍ
تاجرة
أي ُم
رفضنا املُطلق َّ
ِ
اإلخوة
وحقوق
بالقض ّي ِة الفلسطين ّي ِة
ِ
�لال لهذه
الفلسطينيني،
وأي اس��ت��غ ٍ
َّ
القض ّي ِة العرب ّي ِة االنسان ّي ِة املحُ ّقة.
ِ
ِ
َّ
إخوتنا
������ودة
ح���ق ع
ك��ذل��ك ن���ؤكّ ���د
أرض فلسطني
الفلسطينيني إل���ى
ِ
��دس ال ّ
��ش��ري��ف ،كما
وعاصمتُها ال�� ُق ُ
ِ
مبادرة
العرب في
إجماع
يؤكّد ه��ذا
َ
ِ
وكل ِ
السالم ِ ّ
مم العرب ّية».
ّ
الق ِ

مقدمة احلضور

دندن

م��ن ج��ه��ت��ه ،حت���دث ن��ائ��ب رئيس
جمعية ت��راث بيروت اإلعالمي زياد
دن��دن عن أهمية الكتاب ال��ذي يروي
ص��م��ود ب���ي���روت وأه��ل��ه��ا ف���ي وجه
االجتياح اإلسرائيلي  ،1982وقال:
« بعد أرب��ع�ين ع��ام�� ًا ،تصدر الطبعة
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ك��ت��اب ال��دك��ت��ور هاشم
األي���وب���ي ع���ن ي��وم��ي��ات االجتياح
ال��ص��ه��ي��ون��ي ل���ب���ي���روت وق���ب���ل ذلك
حصارِ ها ولغاية احتال ِلها ملدة أيام،
أذاقت املقاومة الوطنية ألهل بيروت
العدو الغاصب ،أصناف العذاب ّ
وكل
َ
اوج��ه ال��ع��داء ،مما دفعه لإلستغاثة
وال��ن��داء ب��ع��دم إط�ل�اق ال��ن��ار فـ»إننا
منسحبون»،
عايشت تلك املرحلة ،كما عايشها
ك���ث���ي���رون م����ن أه���ل���ن���ا الصامدين
املقاومني ،وأصابني وأصاب عائلتي
َ
شرف
من أهوالها ما أصابنا وكان لي
ِ
املقاومة
ثغر من ثغور
أن أكونَ على ٍ
والصمود من خالل عملي مذيع ًا في

الفلسطينية وقيادتها ،في وقت تخلى
عنها اآلخرون» ،ومستذكر ًا «املقاومة
الضارية التي أبدها اللبنانيون في
وجه اآللة العسكرية اإلسرائيلية في
شوارع بيروت ،من حي الى حي .ما
اض��ط��ر ال��ع��دو أن يستخدم املذياع
إلع�لان إنسحاب قواته ال��ف��وري من
شوارع بيروت».
وإذ ش ّدد على أنّ «الدكتور هاشم
األي���وب���ي ب��ك��ل��م��ات��ه امل����ؤث����رة ،التي
جمع فيها ب�ين امل��ع��ان��اة اإلنسانية
والكبرياء الوطنية ،وب�ين بطوالت
امل��ق��ات��ل�ين وت��ض��ح��ي��ات املواطنني،
وب��ي�ن وح��ش��ي��ة ال���ع���دو ف���ي تدمير
األهداف املدنية واألحياء السكانية،
وبقاء الناس ف��وق أنقاض منازلهم
متمسكني ب���إرادةال���ص���م���ود ،وعدم
إخ�لاء أح��ي��اء ب��ي��روت» ،لفت إل��ى أنّ
سجل وق��ائ��ع احلصار
«امل��ؤل��ف ل��م ُي ّ
امليدانية ،وتفاصيله اليومية .بل
رصد تداعيات الغزو واحلصار على
اإلن��س��ان وامل��ك��ان ،ليكشف بتعابير
وج���م���ل م���وج���زة األه����داف
ب��س��ي��ط��ة ُ

�سالم :العدو الإ�سرائيلي عاقب
بريوت و�أهلها لدعم فل�سطني
إذاعة صوت لبنان العربي».

اإلستراتيجية والبعيدة للعدوان».

وك����ان����ت ك��ل��م��ة ل���رئ���ي���س حترير
جريدة «ال��ل��واء» ص�لاح س�لام ،الذي
عرض فيها قراءته للكتاب وفصوله
تضمنها ع��ن أيام
واحل��ق��ائ��ق ال��ت��ي
ّ
ص��م��ود ب��ي��روت ،م��ؤك��د ًا أنّ «العدو
اإلس���رائ���ي���ل���ي أص����� ّر ع��ل��ى معاقبة
بيروت وأهلها ،إلحتضانهم القضية

وأل��ق��ى األي��وب��ي كلمة ع��ن كتابه
«اجلرح واحلصار» ،ومما قال« :قبل
��ت بيروت
أكثر م��ن نصف ق��رن دخ��ل ُ
بوابة املقاصد مد ّرس ًا في مدرسة
من ّ
اخلضرالتابعة للجمع ّية والواقعة
أحببت تالمذتها
عند مدخل املدينة .
ُ
وأح���ب���ب���ت ش��ي��خ��ه��ا م��ح��ي��ي الدين

سالم

األيوبي
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سوبرة ومديرها سليم النقاش الذي
أول غ��ارة إسرائيل ّية على
قضى في ّ
امل��دي��ن��ة ال��ري��اض��ي��ة م��ع ب���دء حصار
بيروت قبل أربعني سنة .فكم سعيد
وفخور أنْ أك��ون في رح��اب املقاصد
وفي عبق ت��راث بيروت وإل��ى جانب
ل��وائ��ه��ا امل��س��ك��ون ب��ح�� ّب��ه��ا الناطق
بهمومها وطموحاتها ،وإلى جانب
ٍ
ٍ
سحابات ند ّي ًة من
صوت كان ينشر
طمأنينة اإلميان والثبات من صوت
لبنان العربي ،ا ّل��ذي كانت ت ّ
ُبث منه
هذه اليوميات التي ُجمعت في كتاب
ي��روي ملحمة صمود ب��ي��روت حتت

��اص��ري��ن ،لذلك ك��ان ال ب�� ّد م��ن أن
احمل َ
ُيغتال حسن خالد وصبحي الصالح
وك ّ
���ل م��ن أراد معهما وبعدهما أن
ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ووح���دت���ه وأن
بهويتها األصيلة رمز ًا
تبقى بيروت ّ
حضار ّي ًا لهذه الوحدة».
وخ���ت���م« :ك َّ
����ل ك��واب��ي��س احلصار
الطويل ال تساوي حلظة من كابوس
أن ترى مدينتك التي أحببت محت ّلة.
ليس صعب ًا أن أصف الشوارع املمتلئة
ب��اخل��راب والشاهدة على وحش ّية ما
ج���رى  ،ل��ي��س ص��ع��ب�� ًا أن أص���ف حالة
احلذر عند عبور هذا الشارع أو ذاك ،

دندن :هدفنا توثيق مرحلة
ح�صار بريوت للأجيال ال�شابة
احلصار واالجتياح».
وحتدث عن الوقائع التي عايشها
ّ
وخطها في الكتاب« :شاهدت شباب ًا
ت���رك���وا ك��ت��ب��ه��م وح��م��ل��وا بنادقهم
وت��وج��ه��وا إل��ى ب��واب��ات عاصمتهم
ليمنعوا عنها جحافل احلقد واملوت
زواريب
حرب
األسود .لم تكن حر ُبهم
َ
َ
وطوائف ،كانت عاصمتهم تخوض
واألمة أشرس وأشرف
باسم الوطن
ّ
واألم������ة .ك��ان��ت دار
ح����روب ال��وط��ن
ّ
الفتوى قلعة لصمود أه��ل بيروت،
حت��ت سقفها ي��دع��و املفتي الشهيد
ح��س��ن خ��ال��د وإل���ى ج��ان��ب��ه الع ّ
المة
ال��ش��ه��ي��د ص��ب��ح��ي ال��ص��ال��ح أبناء
العاصمة وال��وط��ن من ك ّ��ل أطيافهم
ليتحملوا مسؤولياتهم في احلفاظ
ع��ل��ى ب���ي���روت ووح���دت���ه���ا والوطن
ووح��دت��ه .وكانت دار الفتوى واحة
أم��ان أله��ل العاصمة مب��ا مت ّثله من
��ان ف��ي تخفيف معاناة
ثقة وم��ن ت��ف ٍ

ليس صعب ًا أن أصف دخ��ان احلرائق
ودم�����ار ال��ب��ي��وت وال�����ش�����وارع ،ولكن
ك��ي��ف أس��ت��ط��ي��ع أن أص���ف الدبابات
اإلسرائيل ّية واجل��ن��ود اإلسرائيليني
ف���ي ش�����ارع م����ار ال���ي���اس وب�����رج أبي
ح��ي��در وك��ورن��ي��ش امل��زرع��ة ؟ كيف لي
أن أص��ف دب��اب��ة إسرائيلية وجنود ًا
إسرائيليني أمام مق ّر منظمة التحرير
الفلسطينية أو على ب��اب جامع عبد
ال��ن��اص��ر ؟ أه����و احل��ل��م  -الكابوس
أم اليقظة املستحيل؟ ،أش��ع��ر أنّ ّ
كل
إسرائيلي أمامي على يديه دماء
جندي
ّ
ّ
طازجة من صبرا وشاتيال ومن دماء
أطفال بيروت واجلنوب ودما ًء ال تزال
تسطع من دير ياسني ومن مدرسة بحر
وعمال مصانع حلوان».
البقر ّ
خ���ت���ام��� ًا ،ك���ان���ت م����داخ��ل�ات من
احلضور مع املؤ ّلف تناولت محطات
عايشها األيوبي وبعض احلاضرين
للندوة.

هرب ًا من بقايا وطن!

على ظهر سفينة صغيرة ،يحسبها راكبوها قاربهم للنجاة وجسرهم للعبور
جلس أحد
موج كاجلبال،
َ
من اجلحيم إلى النعيم ...وبينما هي جتري بهم في ٍ
ركن من زواياها وراح يكتب وص ّيت ُه األخيرة،
راكبي تلك السفينة الهوائية في ٍ
لظنٍّ منه أنهم لن ينجوا ولن يصلوا لب ّر شطآن أوروبا ،كما كانوا يتمنون.
َ
حتقق الظن وأصبح يقني ،وخابت اآلم��ال وبلغت خفقات القلوب
لكن عندما
ِ
كسرات
احلناجر ،دونَ أن يغنيها صياحهم من امل��وت شيئ ًا ...وعندما غلبتهم
أمواج البحر العاتي على ق َدرهم امليؤوس أص ًال ،غرقت أرواحهم في ملكوت بارئها
وطفت سريع ًا جثامني أجساد الكبار منهم بع َد مغالبة املوج وراحت تواكبها في
عملية الطفو البحري جثامني الصغار منهم التي كانت تتر ّنح َ
حول جثث كبارهم
كاملالئكة الضائعة...
ِ
موجه
ظفر بالنتيجة بفضل
وبعد انتهاء معركة التائهني مع البحر الهائج الذي َ
نحو مشهد
العاتي حتّى على املعاناة واآلالمَ ،
هرع من بعدها رجال فريق اإلنقاذ َ
يحول ُه طاقم ًا النتشال
احلدث وهناك وجد أحد أفراد الفريق  -الذي شا َء القدر أن ِّ
الغرقى  -رسالة َ
ذاك الشخص من املجهول الهوية والذي أذاب ملح البحر بعض ًا
من مالمحه بينما ظلت كلماته الصارخة منقوشة على ورقة متهالكة حتكي قصته
وقصة الكثير من املهاجرين اللبنانيني والعرب والذين ف ُّروا من جحيم احلرب في
سوريا والعراق وليبيا أو جحيم الفاقة والفقر والبطالة والظلم واالستبداد في
لبنان.
بحبر من الدمع ويراع من وتد الشراع ليقول فيها
كتب هذا املوصي رسالته
ٍ
َ
ٍ
حسرة واضحة:
بكل
 أنا آسف يا أمي ألن السفينة غرقت بنا ولم أستطع الوصول إلى هناك ،كمالن أمتكن من إرسال املبالغ التي استدنتها مع أخوتي لكي أدفع أجر الرحلة ،التي
ستبقى َدينٌ عليكم...
ِ
أرجوك ،ال حتزني يا أمي إن لم يجدوا جثتي ،فماذا ستفيدك اآلن إ َّال تكاليف نقل
عالم هادئ ُ
ضجيج وال هم تكاليف
حيث ال
َ
وشحن ودفن وعزاء وأنا أصبحت في ٍ
ِ
قدميك...
رب رحيم وفقط لوعة االشتياق لرائحة
بعد اليوم ،بل فقط ترانيم من ٍّ
خيار آخر في
أنا آسف يا أمي ألنني كنتُ أصارع القدر ،ولكن لم يكن أمامي من ٍ
ممن
بلدي املنهوب واملنكوب وكان ال ب َّد لي بالتالي أن أغامر وأسافر من املواطنني َ
ضاقت بهم ُ
سبل العيش ،بحث ًا عن حياة إنسانية متواضعة الئقة نسبي ًا...
مع العلم أن أحالمي -وكما تعلمني -لم تكن مخملية كاآلخرين من الطامحني
في رغد احلياة ،باعتبارها كانت فقط مقتصرة على علبة دواء ملرضك العضال
وتكاليف قوتَ يومنا...
ِ
أقنعك
أن��ا آس��ف يا حبيبتي ألنني بنيت لك بيت ًا من الوهم حني كنت عبث ًا
بضرورة الرضى على رحلتي ...كنت فقط أقبل بعدم السفر لو كانَ لي في الواقع
كوخ ًا خشبي ًا جمي ًال كما كنا نشاهده في األفالم ،كوخ ًا يأوينا بسالم ،بعيد ًا عن
ِ
واملرهقة
املدمرة لثقافة احلياة
أحقاد الطائفية والطائفيني ومشاعرهم الإلنسانية ّ
للروح الوطنية...
 أنا آسف يا أخي الصغير ألنني لن أستطيع إرس��ال اخلمسني ي��ورو التيوعدتك بإرسالها لك شهري ًا لتأمني ما حتتاجه من قرطاسية من أجل الصمود في
متابعة الدراسة...
 أنا آسف يا أختي احلنونة ألنني لن أرسل لك الهاتف احلديث الذي يحوي«كامرتينّ » ،أسوة بغيرك َمن الصديقات...
 أنا آسف يا منزلي اجلميل ألنني لن أعلق معطفي خلف الباب بعد اليوم ،كماعمل شاق غير منتج مال ًيا للحد األدنى من العيش
في كل مساء حني العودة من ٍ
الكرمي لعائلتي...
 أنا آسف أيها الغواصون والباحثون عن املفقودين ،فأنا ال أعرف اسم البحرذاهب أللتقي بأبي من جديد بعد طول
الذي غرقت فيه ،بل ُجل ما أعرف ُه هو أنني
ٌ
غياب في رحاب السماء ٍ
حاكم عادل رحي ٌم رحوم...
عند ٍ
شكرا لك أيها البحر الذي استقبلتنا بدون فيزا وال حتى جواز سفر أصبح
مفقود ًا في بالدنا وشكر ًا لألسماك فيك التي ستتقاسم حلمي دون أن تسأل عن
مذهبي أو ديني أو هويتي...
شكرا لقنوات األخبار التي ستتناقل خبر موتنا ملدة خمس دقائق كل ساعة
على يومني أو ثالثة على األكثر ،لنصبح من بعدها -كغيرنا من ضحايا الفساد
وسوء ُ
احلكم في أوطانهم -في غياهب النسيان...
شكرا لكم جميع ًا ألنكم ستحزنون علينا عندما ستسمعون اخلبر ،ولكنَّ األجدى
ٍ
مبأساة تلوى أخرى
نفع ًا في احلقيقة من ذلك احلزن املق َّدر ،القيام مبا ال يجدد ُه
وذل َ��ك لن يكون ان لم تُغ ِّيروا أرب��اب ُ
احلكم ال��ذي مت جتربتهم دون ج��دوى ٍ
مرات
وطولِ سنني وكي تضعوا فع ًال ح ّد ًا لقوافل املوت وحتلل ج ّثة الدولة بوضعكم
عما آلت إليه األمور فيها ب ُك ِّلها وكُل َّيتها بجميع
ح ّد ًا ملنظومة سياسية مسؤولة ّ
أحزابها التي تتقاذف اليوم التهم ،بالرغم من كونها تناوبت في السابق على
ٍ
حكومات عديدة متعددة
ُحكم الدولة وشاركت وتشاركت فيما بعضها البعض في
لردح كبير من الزمن ،مبا يجعلها حتم ًا ويقين ًا املسؤولة بالتكافل والتضامن عن
ٍ
االنهيار التراكمي للدولة والسبب الدافع ِ
املنتج لقوارب املوت...
أنا آسف يا أيتها احلياة ألني غرقت ...ولم أستطع حتقيق حلمي في العيش
بوطني كإنسان...
املستضعف ال��ذي ال يستحق املوت،
هكذا دوم��� ًا ...في وطننا ميوت الشعب
َ
بسبب طغمات ناهبة سالبة حاكمة متحكِّمة ال تستحق احلياة!

رواد العدالة
ّ
 -الدائرة اإلعالمية

دهم واعتقال يف ببنني على خلفية غرق املركب قبالة طرطو�س
«قارب املوت  ..»2البحر غدر ب�أ�صحابه بعدما غدر بهم ُح ّكامهم خطباء اجلمعة طالبوا الدولة
بو�ضع حد ملوت اللبنانيني ا ّملجاين

أح�ل�ام ال��ع��ش��رات م��ن املهاجرين
غ��ي��ر ال��ش��رع��ي�ين دف��ن��ت ق��ب��ل جثثهم
التي غرقت في بحر طرطوس ،قبل
ان يتمكنوا من بلوغ شاطئ األمان
في إيطاليا.
ق��ارب هجرة لبناني جديد غدره
احل������ظ ،ان��ق��ط��ع��ت ب����ه ال���س���ب���ل في
عرض البحر ،كما غدر اهل السلطة
ب��اب��ن��اء ه���ذا ال��ب��ل��د ،واغ��رق��وه��م في
ازم��ة اقتصادية يصعب انتشالهم
منها ،وبسبب االوض��اع املأساوية
والعوز الذي وقع حتت كاهله غالبية
اللبنانيني ،حتى انهم باتوا يفضلون
املخاطرة والسفر بقوارب املوت لعل
احلظ يسعفهم بد ًال من االنتظار في
بلد انقطع امل العيش فيه بكرامة.
ون ّفذت عناصر مخابرات اجليش
ع��م��ل�� ّي��ة ده���م ف��ي ب��ب��ن�ين العكارية،
وق��ام��ت بتفتيش منزل امل��دع��و علي
ندمي ديب بحث ًا عن إبنه يوسف علي
ديب ووالدته خديجة.
ووفق ًا للمعلومات ،لم يت ّم العثور
ع��ل��ى ي���وس���ف ووال����دت����ه خديجة،
والبحث عنهما جاء نتيجة االشتباه
بتو ّرطهما في قضايا الهجرة غير
الشرعية.
وأعلن املرصد السوري عن ارتفاع
حصيلة ضحايا قارب املهاجرين إلى
 81قتي ً
ال.
من جهته ،أكد مدير عام املوانئ
ال��س��وري��ة ان��ت��ش��ال  ٢٠ن��اج��ي�� ًا و٧٣
م��ت��وف��ي�� ًا ،ك��ح��ص��ي��ل��ة غ��ي��ر نهائية
لـ«مركب املوت  »2-الذي غرق قبالة
ط���رط���وس ،وال����ذي ك���ان ق��د انطلق
ال��ث��ل��ث��اء امل��اض��ي م��ن منطقة املنية
شمال طرابلس بقصد الهجرة الى
ق��ب��رص ،وع��ل��ى متنه مهاجرين من
جنسيات مختلفة ،مشيرا ال��ى ان
البحث ما زال مستمرا.
كما اك��د وزي��ر الصحة السوري
حسن الغباش ،في تصريح «ان عدد
ض��ح��اي��ا غ���رق م��رك��ب ق��ب��ال��ة ساحل
م��ح��اف��ظ��ة ط��رط��وس وص���ل ال���ى 73
شخصا في حصيلة غير نهائية».
واض����اف« :ان  20شخصا من
الناجني يتلقون العالج فى مشفى
ال��ب��اس��ل ب���ال���ت���وازى م���ع استمرار
ع��م��ل��ي��ات ال���ب���ح���ث ع����ن مفقودين
اخ��ري��ن» ،مشيرا ال��ى «ان الكوادر
الصحية فى محافظة طرطوس في
حال استنفار مستمر وجاهزية تامة
منذ بعد ظهر أمس».
وللتعرف على جثث الضحايا،
ح���� ّرك ال��ص��ل��ي��ب االح���م���ر اللبناني
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن اجلمعيات
االه���ل���ي���ة ،س���ي���ارات���ه ال����ى احل����دود
بإنتظار تسلم جثامني الضحايا
اللبنانيني ال��ذي��ن ك��ان��وا ع��ل��ى منت
امل���رك���ب ال���غ���ارق ق��ب��ال��ة السواحل
السورية.

أك�����د االم���ي���ن ال����ع����ام للصليب
االح��م��ر ج���ورج ك��ت��ان��ة أن الصليب
االحمر سينقل أهالي الضحايا إلى
املستشفيات في سوريا عبر سيارات
للتعرف على الضحايا.
ب���دوره ،طلب رئيس اجلمهورية
ال����ى االج����ه����زة امل��خ��ت��ص��ة «توفير
ال��ت��س��ه��ي�لات ك���اف���ة ام�����ام عائالت
ال��ض��ح��اي��ا وال��ن��اج�ين ن��ت��ي��ج��ة هذا
احلادث االليم».
وقال مدير عام املوانىء البحرية
العميد املهندس سامر قبرصلى فى
ت��ص��ري��ح»:ان بعض اجلثث وجدت
على الشاطىء فى حني مت انتشال
البعض االخر من عمق البحر من قبل
زوارق املديرية التى ال تزال مستمرة
في عمليات البحث حتى اللحظة».
وأكدت رئيسة فرع الهالل االحمر
فى طرطوس الدكتورة رنا مرعى فى
تصريح انه «يتم نقل جثث الضحايا
ال��ذي��ن مت ال��ت��ع��رف عليهم م��ن قبل
أهاليهم فى مشفى الباسل بسيارات
الهالل االحمر ال��ى معبر العريضة
احل�����دودى ليتم تسليمهم أصوال
للصليب االحمر اللبناني».
وأش������ار م���دي���ر ص��ح��ة طرطوس
ال��دك��ت��ور أحمد عمار ال��ى أن «بعض
أه��ال��ى ال��ض��ح��اي��ا ج����اؤوا م��ن لبنان
بالتنسيق مع الصليب االحمراللبنانى
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ذوي��ه��م ول��ي��ص��ار الى
تسليمهم اجلثث أصوال».
ب�����دوره ،أش����ار وزي����ر الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ف���ي ح��ك��وم��ة تصريف
األع����م����ال ب���س���ام م����ول����وي ،ال����ى أن
«حصيلة ضحايا غرق القارب قبالة
طرطوس غير نهائية».
واع���ت���ب���ر م���ول���وي أن «شبكات
تهريب منظمة تقف خلف قوارب
الهجرة واجل��ي��ش ضبط ع���دد ًا غير
قليل من زوارق الهجرة» ،مؤكد ًا أننا
«نسعى إل��ى تأمني ظ��روف مناسبة
ل�لاج��ئ�ين ،ورص��دن��ا م��رك��ب��ي هجرة
قبالة السواحل اللبناني».
م��ن جهته ،أع��ل��ن وزي���ر االشغال
والنقل في حكومة تصريف االعمال
علي حم ّية ،ان «ع��دد ضحايا غرق
امل��رك��ب ب��ل��غ  75ش��خ��ص��ا ،بينهم ٩
لبنانيني ،فيما جنا عشرون آخرون،
بينهم  5لبنانيني 12 ،س��وري�� ًا و3
فلسطينني».
كما أكد حمية في حديث تلفزيوني
أن «اغلبية الضحايا في حادثة غرق
م��رك��ب امل��ه��اج��ري��ن ق��ب��ال��ة طرطوس
ليس لديهم اوراق ثبوتية» ،مضيفا
ان «ب��ن��اء ع��ل��ى اح���د امل��ع��ط��ي��ات من
احد الناجني وفق ما اخبرني وزير
النقل السوري ان عدد من كانوا على
الزورق يفوق الـ 120شخص ًا».
واعتبر حمية أن «ال��ه��ج��رة غير
املشروعة باتت صناعة منظمة في

أكد خطباء اجلمعة أنّ األوضاع املزرية التي يعيشها الشعب اللبناني على اختالف
مشاربه ،وصلت إلى حد ما عاد ُيحتمل ،بل بلغت مستوى رمي النفس في البحر حتت
شعار «هيك هيك م ّيتني»ُ ،مطالبني الدولة من أعلى الهرم بوضع حد مل��وت الشعب
املجاني رغم االستدانة والذل والهوان.

قبالن

وفي هذا اإلط��ار ،رأى املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن أنّ «العار كل
العار ملن ينتظر وعود واشنطن التي ال تعرف إال سياسة احلصار واخلراب والظالم
موجه ًا خطابه للحكومة ووزارة الصحة وكل مسؤول
والتفليس وحرائق ال��دوالر»ّ ،
حكومي بالقول« :للمرة األل��ف مرضى السرطان والكلى رأس األول��وي��ات الوطنية،
واحلكومة التي تض ّيع مرضاها ال نريدها ،والسمسرة احلكومية ولعبة الزواريب
والصفقات عيب وع��ار وخيانة للبلد وشعبه» ،ومعتبر ًا أنّ «ال استقرار دون ودائع
الناس ،ولسنا مع الفوضى ،لكننا لن نقبل أن ت َُط ّير ودائ ُ��ع الناس ،وح��ذارِ من لعبة
يتحمل أزم��ات أمنية وفوضى وفلتان،
الفوضى واالقتحامات املسلحة ،ألن البلد ال
ّ
و»ملن يزايد مبوضوع الطائف ،نقول ليست املشكلة بالطائف الدستوري ،بل بالطائف
السياسي والطائف املالي .والتجديد الوطني ضرورة لبقاء الوطن».

الرفاعي

أحالم العشرات من املهاجرين غير الشرعيني ُد ِفن َْت قبل جثثهم
لبنان».
وأشار الى أن «تنظيم الهجرة غير
املشروعة يقوم به أفراد لكن وتيرته
ب����ازدي����اد ،ون��ت��واص��ل م���ع اجلانب
ال����س����وري ب��ت��ع��ل��ي��م��ات م���ن رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي بشأن حادث
غرق قارب طالبي اللجوء».
وأك��د أن «ال ميكن مراقبة كل متر
من سواحل لبنان لكن أجهزة األمن
تعمل على متابعة ملف الهجرة».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،خ��ض��ت اخبار
ال���ع���ث���ور ع���ل���ى امل����رك����ب ال����ش����ارع
ال��ط��راب��ل��س��ي وال���ع���ك���اري ،فخ ّيمت
اج��واء احلزن والغضب لتبدأ رحلة

وداع وعذاب جديدة.
ومت العثور على جثتي الطفلني
اللذين ك��ان��ا برفقة والدتهما فيما
البحث ما زال مستمرا عن الوالدة
ومجموعة من االطفال االخرين.
وب��ع��د وص����ول ج��ث��ت��ي الطفلني،
مت تشييعهما ودفنهما ف��ي جبانة
القرقف في عكار.
ومت ت���وج���ي���ه دع��������وة اله���ال���ي
امل��ف��ق��ودي��ن للتوجه ال���ى مستشفى
ال��ب��اس��ل ب��ط��رط��وس ل��ل��ت��ع��رف على
اجل���ث���ث امل����وج����دة ب���ال���ب���راد النها
مجهولة الهوية.
من جهة ثانية ،انتشرت تسجيالت

صوتية من داخل مستشفى الباسل
في طرطوس حت ّدثت عن انتشال 65
ج ّثة ،لم تعرف هوية عدد كبير منهم،
ووجهت دعوات ملن يعلم بأشخاص
غ����ادروا ع��ل��ى م�تن امل��رك��ب للتعرف
عليهم.
كما أعلن املكتب اإلعالمي لسفارة
دولة فلسطني في لبنان في بيان أنه
«مت تشكيل خلية عمل مشتركة بني
سفارتي دول��ة فلسطني ف��ي بيروت
ودم���ش���ق مل��ت��اب��ع��ة ال���وض���ع الناجت
م��ن غ���رق امل��رك��ب ق��ب��ال��ة السواحل
السورية والذي يضم عدد ًا من أبناء
شعبنا الفلسطيني في لبنان».

وحت�� ّدث مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي عن «وضع اللبنانيني
خصوصا املوزعني ما بني غارق في البحر وتائه بني دول العالم
عموما وأهل الشمال
ً
ً
هل يجوز ان يخاطر االنسان بأهله وعائلته بح ًثا عن فرصة في الغرب قد تأتي وقد ال
نوعا من االنتحار برئت منه ذمة الله األوضاع صعبة واآلفاق مسدودة
تأتي؟ أال يعد ذلك ً
لكن كل ذلك ال يشكل سب ًبا لهذه احملاوالت وما يترتب عليها من نتائج سلبية وغرق
العشرات واملؤسف األطفال والنساء ما هذا الوطن الذي بتنا نعيش فيه؟ املساكني
والفقراء يغرقون وفرعون وزبانيته يعيشون في عالم آخر انه يوم مأساوي إضافي في
تاريخ لبنان» ،مؤكد ًا أنّ «املشاركة في لقاء دار الفتوى واجب وطني وأخالقي للبحث
الس ّنة في املعادلة الوطنية».
عن دور ّ
فعال ّ
للنواب ُ

البابا

وحتدث رئيس مركز الفاروق االسالمي الشيخ احمد البابا عن وعد الله للمؤمنني
بالعزة والتمكني وقال :إن وعد الله حق وكالم الله صادق وهو ال يأتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه تنزيل العزيز احلميد والعزة تشريف وتقدير لهذه االمة املباركة
ولقادتها الصادقني ولكنه مشروط باالقبال الصادق على رب العاملني والتفاني في
منوه ًا باملبادرة الشجاعة من مفتي اجلمهورية لتوحيد الصف وايجاد
سبيل الدينّ ،
القواسم املشتركة بني نواب االمة وقد دعاهم لالجتماع واالتفاق في دار الفتوى لتكون
مبادرة مهمة واملسلمون احوج ما يكونون في هذا الزمان الذي اشتد فيه االذى عى
الناس وطال االستهداف شرع الله العظيم واصاب املسلمني بضرر عظيم.

حمود

وأشار الشيخ ماهر حمود إلى أنّ «أهم الصفات االنسانية ،هي الصدق ،وان هذه
الصفة العظيمة لو توفرت في اي مجتمع لقلبت حاله الى افضل حال ،ولكن الكذب
متفش على كل املستويات من كبار املسؤولني واصحاب الثروات ،الى التاجر الصغير
ال��ذي يبيع في يومه بدريهمات ،ومن شبه املستحيل أن تتخيل أن مجتمعنا ،واي
مجتمع سيتخلى عن الكذب ويلتزم الصدق واالستقامة ،فالكذب أصبح جزء ًا يومي ًا من
حياة الناس ،وهكذا كان طوال احلياة البشرية ،ولكن بعض االكاذيب اكثر ضرر ًا من
غيرها وأفتك في املجتمعات البشرية من البعض اآلخر» ،معتبر ًا أنّ «من أهم االكاذيب
سمي «اصدقاء» أميركا
تلك الشعارات السياسية التي تخالف ابسط احلقائق ،فعندما ُي ّ
يزورون احلقائق ويقلبونها رأس ًا على عقب.
أنفسهم سياديني ،فأنهم ّ

فضل الله

أمتعة أصحاب «قارب املوت  »2الذي غرق في بحر طرطوس

وتطرق العالمة السيد علي فضل الله إلى «الواقع املعيشي واالقتصادي حيث
تستمر معاناة اللبنانيني على هذا الصعيد بفعل االرتفاع املستمر في أسعار السلع
وامل��واد الغذائية وال��دواء ال سيما أدوي��ة األم��راض املستعصية واالستشفاء وكلفة
النقل وتأمني الكهرباء واالتصاالت وكافة احلاجات األساسية والضرورية ،وأدت إلى
عجز كثير من اللبنانيني عن تأمني مقاعد دراس��ة ألوالده��م الرتفاع أقساط املدارس
واجلامعات اخلاصة وعدم قدرتهم على تأمني مستلزمات التعليم وكلفة النقل ،فيما
الغموض ال يزال يلف مصير فتح امل��دارس الرسمية واجلامعة اللبنانية ما يعرض
الطالب لضياع العام الدراسي عليهم .ولم تقف تداعيات ذلك عند عدم القدرة على
تأمني ه��ذه االحتياجات أو النقص منها ،بل إل��ى أن يخاطر بعض منهم بأنفسهم
وبأوالدهم وعائالتهم ويركبوا مراكب يعرفون مسبقا أنها قد تهدد حياتهم.

تربية
االنق�سام يف «اجلامعة الثقافية بالعامل»:
االغرتاب ُيثبت والءه للبنان
السبت  24أيلول 2022م
املوافق  28صفر 1444هـ

مسجلة دولي ًا ،عابرة
«هذه املؤسسة مدنية،
ّ
للقارات ،مستقلة ،غير حكومية ،غير سياسية،
غير دينية ،غير عنصرية ،ال تبغي الربح» ،هذا
جزء من تعريف للجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم وفق أمينها العام األستاذ روجيه هاني،
ال��ذي يؤكّ د عملها املستمر لـ «تعزيز وتنمية
روح الوالء للبنان وتنشر ثقافته».
إال أن امل��ش��ك��ل��ة األس��اس��ي��ة ال��ت��ي تواجه
اجلامعة اليوم هي وج��ود رئيسني لها .وفي
ال��س��ي��اق ،ينقل رئيس «جت� ّ�م��ع رج��ال األعمال
اللبنانيني الفرنسيني» واألمني العام لـ»املنتدى
اللبناني للتنمية والهجرة» ونائب الرئيس
منسى رأيه
العاملي السابق للجامعة أنطوان
ّ
اخل��اص في املوضوع ،موضح ًا أن «اجلامعة
واحدة ،لكن لديها قطبني لألسف واحد منهما
�ج��ل ل���دى األمم امل � ّت��ح��دة وه���و مؤسسة
م��س� ّ
يرأسها األس��ت��اذ نبيه الشرتوني أم��ا اآلخر
فجمعية يترأسها األستاذ عباس ف� ّ�واز ،يقال
مسجلة لدى وزارة الداخلية في بيروت».
بأنها
ّ
وف��ي ع���ودة إل��ى تاريخها واب���رز احملطات
�س��ى أن
امل��ف��ص��ل��ي��ة ف���ي م��س��اره��ا ،ي��ش��رح م��ن� ّ
«اجل���ام���ع���ة ول����دت ف���ي امل��ك��س��ي��ك ع����ام 1959
وتسجلت على عهد الرئيس فؤاد شهاب ،ومت
ّ
تأسيسها كمجموعة ض��غ��ط جت��م��ع ومت ّثل

اللبنانيني املغتربني ح��ول العالم .ع��ام 1975
انتقلت انقسامات احل��رب األهلية اللبنانية
إل��ى داخ��ل االغ��ت��راب ،فتوقف نشاط اجلامعة
ودوره����ا ف��ي ال��ع��ام نفسه ،خ��ص��وص� ًا ف��ي ّ
ظل
ّ
تخطي دستورها وقوانينها .عام  2000انعقد
مؤمتر في املكسيك مجدد ًا ألن املغتربني كانوا
بحاجة إلى أداة ضغط فجرت انتخابات ومت
التصويت لبشارة ب��ش��ارة رئيس ًا للجامعة.
ومنذ ذلك احلني حتى الـ  2005متت االنتخابات
وفق الدستور الذي يقضي بإجرائها وتغيير
الهيكلية ك� ّ
��ل س��ن��ت�ين ،وت���وازي��� ًا ك��ان��ت تعقد
اجتماعات في العديد من القارات ،من ثم بدأت
االنقسامات داخل صفوف اجلامعة وبالتالي
أصبح قسم م��ن األع��ض��اء حت��ت سلطة وزارة
اخلارجية ،واآلخر خارج لبنان يع ّبر عن آرائهم
املستقلة».
وي���ت���اب���ع« :م����� ّرت األي�����ام واس��ت��م��ر تنظيم
املؤمترات في اخلارج وإجراء انتخابات وفق
ال��دس��ت��ور أم��ا ف��ي ب��ي��روت فلم يتم احترامه.
عام  2016جرى لقاء بني الرئيسني ألكسندرو
خوري فارس واحمد ناصر في بلجيكا وكانوا
على وشك اإلعالن عن اتفاق إال أنه تعرقل في
احلظة األخيرة .بعدها ،جرت أيض ًا اتصاالت
كساب
ّ
مهمة بني رئيسني جديدين هما الياس ّ

رابطة املتفرغني تت�ص ّدى
ملحاوالت تف�شيل حت ّركها

أصدرت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني في اجلامعة اللبنانية
بيان ًا استنكرت فيه ما تعرض له اح��د االس��ات��ذة من قبل عميد كلية اآلداب في
اجلامعة اللبنانية.
وقالت في بيانها :أم��ام ه��ول ما أق��دم عليه عميد كلية اآلداب في اجلامعة
اللبنانية الدكتور أحمد رباح ،من تصرف بحق أحد مندوبي كلية اآلداب الزميل
البرفيسور كامل صالح ،وم�ص��ادرة امل��واد التدريسية املسندة إليه في عمادة
الكلية ،بسبب التزامه ق��رار الهيئة العامة ب��اإلض��راب ،وبقصد إشاعة أجواء
الترهيب بني صفوف ال��زم�لاء األس��ات��ذة ،أصبح من ال�ض��روري تسمية األمور
مبسمياتها ،وحتميل املسؤوليات بوضوح ملن يضربون عرض احلائط جامعة
الوطن ومستقبلها ومستقبل عشرات آالف الطالب.
أضافت :في كل مرة يتداعى األساتذة إلى اإلض��راب العام ويتوافقون على
ض��رورة توحيد اجلهود من أجل حتقيق املطالب امللحة للجامعة واملتمثلة في
تأمني ظ��روف عمل الئقة لألساتذة واملوظفني وال�ط�لاب ،يتصدر العميد رباح،
أصحاب الرؤوس احلامية والرؤى القاصرة ،في محاولة تفشيل حترك األساتذة
والضغط إلجراء االمتحانات وباقي األعمال األكادميية بصورة كيدية بعيدة عن
املهنية ومضرة مبستوى طالب اجلامعة اللبنانية .وفي سبيل حتقيق أهدافه،
يسعى رب��اح لإليحاء بأنه يتحرك بالتنسيق مع إدارة اجلامعة ،وق��د أصبح
معروف ًا للجميع بأنه يهدف من وراء ذلك ،الوقيعة بني إدارة اجلامعة وأساتذتها،
لذلك نطلب من حضرة رئيس اجلامعة التدخل سريعا حلل هذه اإلشكالية واعادة
األمور الى نصابها.
وج��ددت تأكيد أننا لسنا ه��واة إض��راب ،ولكن نكرر ما أجمع عليه مديرو
فروع كلية اآلداب ،التي يترأس رباح مجلسها ،بأن ال إمكانية لوجستية إلجراء
امتحانات جدية بسبب عدم توفر املستلزمات الضرورية وعدم متكن األساتذة
واملوظفني من الوصول إلى كلياتهم ،موضحة أن املطلوب أمر واحد ،وهو إنصاف
اجلامعة وإع��ادة حقوقها املسلوبة .ألجل ذلك نش ّدد على واج��ب التضامن بني
الزمالء وتوحيد الرأي واجلهود من أجل الوصول باجلامعة إلى ب ّر األمان.
وإذ لفتت ال��ى إن ما تناضل ألجله الهيئة التنفيذية في ظل ه��ذه الظروف
القاسية ،إلى جانب الزمالء األساتذة ،هو هدف أوحد يتمثل باحلفاظ على هذا
الصرح الوطني اجلامع ،وألج��ل ذلك لن تدخل في سجاالت قد تسهم في خدمة
مشروع السلطة املتجه إل��ى تصفية اجلامعة الوطنية ،متنت على الزميالت
والزمالء أن ال يكونوا أداة لتنفيذ أجندات مشبوهة ،ودعتهم إلى توحيد كلمتكم،
فاجلامعة حتتاج إلى اجلميع ،واحلفاظ عليها حفاظ على هوية وطن.

انطوان منسى
وبيتر أشقر ومت التوصل إلى اتفاقية نهائية
وعقد اجتماع في املكسيك إلقرارها إال أن تدخل
سياسي في اللحظة األخيرة في بيروت أدى
إلى وقف االتفاق .وسعيت شخصي ًا مع مدير
ع��ام االغ��ت��راب السابق ف��ي وزارة اخلارجية
هيثم جمعة للتوصل إلى وحدة حال ،بنا ًء عليه

فواز ونبيه الشرتوني
اجتمع الرئيسان عباس ّ
ومت تقريب وج��ه��ات النظر .وق���ررت اجلامعة
برئاسة الشرتوني عقد مؤمتر اقتصادي في
الكسليك ف��ي آب امل��اض��ي ومت��ت دع���وة فواز
للحضور».
وإذ يشدد على أن «رغ��م االنقسام احلاصل
نعتبر أن اجلامعة واح��دة وكنا نح ّبذ دعوتنا
إل��ى االح��ت��ف��ال املنظم ال��ي��وم ف��ي ال��ب��ت��رون من
قبل ال��ط��رف اآلخ���ر» ،ي��رى أن��ه «ال ب��د أن يأتي
وقت يتّحد فيه االغتراب ألن القوة في توحيد
تخص اجلميع ال يحق
املساعي .واجلامعة
ّ
ألي طرف اال ّدع��اء بأنه يحتكر االغتراب بشكل
ع��ام .اجلامعة هي لبنان في اخل��ارج ،بالتالي
من غير املمكن تقسيم لبنان وتغيير تسميته
تفادي ًا للمشاكل».
وي��خ��ت��م م��ن��س��ى« :ال ت����زال امل��س��اع��ي التي
أقوم بها مع جمعة مستمرة لتحقيق الوحدة
وكنا خلقنا سوي ًا املنتدى االغترابي للتنمية
وال���ه���ج���رة  .FMLDوف����ي ظ� ّ
���ل األزم�����ة غير
امل��س��ب��وق��ة ع��امل��ي � ًا ال��ت��ي مي��ر ف��ي��ه��ا ل��ب��ن��ان من
ال���ض���روري ت��وح��ي��د اجل���ه���ود أم���ا االنقسام
فيستفيد منه أعداء الوطن» ،كاشف ًا عن «مجلس
ع��امل��ي سيعقد ف��ي اخل��ام��س وال���س���ادس من
تشرين الثاني في جمهورية الدومينيكان».

ُ LAUتل ِب�س الرداء الأبي�ض
لدفعة من «برنامج علم التغذية»

اح�ت�ف�ل��ت ك�ل�ي��ة اآلداب وال �ع �ل��وم في
اجل��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة االم �ي��رك �ي��ة LAU
ب��إل�ب��اس ال� ��رداء االب �ي��ض ال��ى دف �ع��ة من
برنامج «علم التغذية وتنظيم الوجبات»،
ف��ي ح��رم ب�ي��روت اجل��ام�ع��ي ،ف��ي حضور
الوكيل االك��ادمي��ي الدكتور ج��ورج نصر
ممث ًال رئيس اجلامعة ميشال معوض،
ض�ي�ف��ة ال��ش��رف رئ �ي �س��ة ق �س��م املتابعة
والتقييم ف��ي برنامج ال �غ��ذاء العاملي –
لبنان الدكتورة سهى موسى ،عميدة كلية
اآلداب والعلوم الدكتورة كاثيا جنيناتي
واس ��ات ��ذة ال �ب��رن��ام��ج واه��ال��ي احملتفى
بهم واصدقائهم.استهل احلفل بتقدمي
للدكتورة ملا مطر ،وتالها الدكتور نصر
الذي وصف برنامج التغذية بأنه «ريادي

هم رسل أمل للمرضى».
وكانت الكلمة اخلتام لضيفة الشرف
ال �ت��ي حت��دث��ت ع��ن جت��رب�ت�ه��ا ف��ي املهنة
واش��ادت ببرنامج التغذية في اجلامعة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة االم �ي��رك �ي��ة  LAUواهمية
«مساعدة اآلخرين واحلاجة الى التفاعل
مع املرضى والتواصل معهم ،في موازاة
التصرف بطيبة وبساطة واالصغاء الى
حاجاتهم ومعاناتهم».
ث��م ت��ول��ى ال��دك �ت��ور ن �ص��ر ،العميدة
جنيناتي وأساتذة البرنامج إلباس الرداء
االبيض الى دفعة اخلريجات واخلريجني،
وقامت جويل ابي كرم بتالوة قسم املهنة
مع الطالبات والطالب ،ليختتم االحتفال
بإلتقاط الصور التذكارية   .

اقتصاد

التفاح اللبناين بني مطرقة الغالء وج�شع التجار
نال�سي جربايل يون�س
التفاح اللبناني األحمر من أطيب والذ الفواكه اللبنانية على
اإلطالق..وفي حني يحني موعد قطافه خالل عشرة أيام اي بني
تشرين األول والثاني وذل��ك قبل تساقط الثلوج عليه..ما زال
امل��زارع��ون يعانون االم � ّري��ن من جشع التجار الذين يحاولون
تقليص سعر صندوق التفاح ليصل إلى أقل من سعر الكلفة..
وهم يسألون الى متى سيظل االجحاف بحق التفاح اللبناني
والى متى ستستمر معاناة االف العائالت اللبنانية التي طاملا
اعتمد الكثير منها على مداخيل بساتينها لتعليم االوالد او
حتى تأمني استمرارية احلياة خالل موسم الثلوج والصقيع في
قرانا.
رسميا لم نسمع حتى الساعة مواكبة رسمية لهذا املوسم
رغم اعالن وزير الزراعة سابقا ان التفاح اللبناني سيكون ضمن
السلة الغذائية املعتمدة لدى الهيئات الدولية املانحة.
وقد جاء كالم الوزير لدى استقباله وزير الزراعة في حكومة
تصريف األع��م��ال الدكتور عباس احل��اج حسن وف��د ًا من نواب
عكار ضم النواب السادة وليد البعريني وجيمي جبور ورؤساء
احت����ادات ب��ل��دي��ات ورؤس����اء ب��ل��دي��ات ،ومت���ت مناقشة الهموم
الزراعية في منطقة عكار بشكل عام وموضوع تصريف انتاج
التفاح الوطني.حيث وضع احل��اج حسن الوفد بأجواء جميع
حتركاته في هذا امللف ،انطالق ًا من فتح اسواق جديدة،وكشف
وزير الزراعة عن لقاء حصل أمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء
وكانت نتيجته مثمرة جد ًا بالنسبة ملوضوع التفاح ،حيث سيتم
ش��راء كميات لصالح القوى االمنية واجليش اللبناني من قبل
احلكومة اللبنانية عبر آلية يتم وضعها قريب ًا جد ًا.
وأشار احلاج حسن ان عدد ًا من الهيئات املانحة بصدد شراء
كمية ضخمة من االن��ت��اج اللبناني حيث سيتم اعتماد التفاح
كمنتج اساسي داخل السالت الغذائية التي سيتم توزيعها باسم
هذه الهيئات في البرامج التي تنفذها لدعم العائالت االكثر فقر ًا.
وم��ن ج��رود ال��ب��ت��رون م��ن تنورين واللقلوق وع�ين الصليب
جاءت صرخة املزارعني.هذه الصرخة ع ّبر عنها املواطن فادي
مطر بالقول:يرتفع الصليب املقدس في  ١٤ايلول سنوي ًا ،لتتبعه
صلبان مزارعي التفاح ،الذين يقعون بني مطرقة رياح التشارين
اآلتية وسندان ابتزاز جتار التفاح واخلوف على ضياع تعب عام
كامل من التقليم واحلراثة ،والري والتسميد والرش والقطاف.
التكرار لم يعلمنا فهو مخصص لتعليم غيرنا ،ولكن ال بد من
التفكير بالوقائع التالية:
 -١لم نتعلم حتى اآلن ،ال فردي ًا وال جماعي ًا ،وال على مستوى
بلدة او أكثر ،وال على مستوى تعاونية او تعاونيات او احتاد
م��زارع�ين ،وال على مستوى وزارات وإدارات معنية (زراع���ة،
خارجية ،اقتصاد) ،ان االفكار املفيدة يجب ان تتبلور في وقتها
وهي بدورها حتتاج لوقت.

اليوم هو وقت القطاف وتنفيذ القرار بالتسفير او بالتبريد،
وليس وقت التفكير باخليارات وبأسواق التصريف التي كان
يجب ان تكون محددة اقله قبل ستة اشهر ،خاصة ان انتاج
التفاح اللبناني معد للتصدير تقريبا بكامله ،فتفاح اي منطقة
كاجلبة او تنورين او العاقورة او قرطبا او املنيطرة او ميروبا
او بسكنتا وص��وال الى عني داره وجبل ط��ورا في جزين ،يكفي
االنتاج احمللي ويزيد.
 -٢كانت مناطق لبنان اجلبلية مميزة بتفاحها ،ولكن اآلن
دخلت الى االس��واق العاملية مبجال التفاح مناطق كثيرة ،من
تركيا الى الصني ،تتميز بسهولة الوسائل الزراعية وحيث هناك
رقابة اكثر وال��ت��زام باملواصفات اكثر لناحية نوعية األسمدة
واملبيدات املستعملة.
 -٣علينا ان ندرك ان تفاحة االكل واخلل والعصائر واملر ّبى قد
خ ّفت جاذبيتها االقتصادية ،وبالتالي علينا التفكير بتطويرها
صناعي ًا ف��ي مضمار كماليات امل��ائ��دة على شكل تشيبس او
كحوليات تفاحية من نوع البراندي او الكونياك او الليكور او
غيرها ،التي ميكن ان جت��ذب اثمان ًا اعلى ،خاصة ان اخلمور
والكحوليات اللبنانية قد استحوذت على جاذبية جيدة في
االسواق العاملية.

انخفا�ض �سع َري البنزين واملازوت

انخفض ،امس ،سعر صفيحة البنزين  95أوكتان  14ألف ليرة،
و 98أوكتان  13ألف ليرة ،واملازوت  26ألف ليرة ،فيما ارتفع سعر
الغاز أل َفي ليرة ،وأصبحت األسعار كاآلتي :بنزين  95أوكتان 668
ألف ليرة ،بنزين  98أوكتان  685ألف ليرة ،مازوت  807ألف ليرة،
غاز  390ألف ليرة.
*في السياق ،لفت عضو اصحاب محطات احملروقات الدكتور
ج��ورج البراكس في تصريح انه «بعد ان توقف مصرف لبنان عن
تأمني ال��دوالر الستيراد البنزين ،اصبحت اسعار احملروقات كافة
ف��ي لبنان تتأثر فقط بسعر ص��رف ال ��دوالر امل �ت��داول ف��ي االسواق
احل��رة امل��وازي��ة وباسعار النفط في االس��واق الدولية .وعليه ،في

اجل��دول ال�ص��ادر اليوم تراجع سعر ال ��دوالر في السوق املوازية
 300ليرة حيث احتسب  37600عوض َا من  37900ليرة في اجلدول
السابق ،ونتج من ذلك انخفاض سعر صفيحة البنزين  95اوكتان
 14000ليرة لتصبح  668000ليرة بسبب التراجع ايض ًا في سعر
الكيلوليتر املستورد ما يقارب  4دوالر ونصف».
وت��اب��ع :ام��ا صفيحة امل��ازوت فانخفضت  26000ليرة لتصبح
 807000ليرة نتيجة تراجع ايض ًا في ثمن الكيلوليتر املستورد
بنحو  17دوالر ًا ،ولكن ق ��ارورة ال�غ��از ارت�ف��ع سعرها  2000ليرة
لتصبح  390000ليرة نتيجة املعادلة بني تراجع سعر الدوالر مقابل
ارتفاع ثمن البضاعة املستوردة ما يقارب  14دوالر ًا للطن.

و�سيم �صربا:

الالعبون يستمعون لتوجيهات حيدر خالل معسكر منتخب لبنان

كشف رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم املهندس
هاشم حيدر عن اس��ت��ع��دادات مك ّثفةملنتخب لبنان
باملرحلة املقبلة حتضيرا لكأس آسيا  2023تتضمن
معسكرات ومباريات ودية مشي ًرا الى أن االحتاد لم
ولن يبخل بدعم املنتخب على جميع األصعدة وفي
املقابل على الالعبني أن يقدموا أفضل ما لديهم وأن
يكونوا على قدر الثقة واملسؤولية التي أعطيت لهم.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارت��ه معسكر املنتخب الذي
ي��ت��واص��ل ف��ي ش��ك��ا ،ح��ي��ث ان��ط��ل��ق ف��ي  19اجلاري
ومي��ت��د ل��غ��اي��ة  27م��ن��ه ،ح��ي��ث اج��ت��م��ع م��ع اجلهاز

 -٤م��ن احلقائق ال��ت��ي قدمتها التجربة ان ش��ج��رة التفاح
بثمارها شجرة جميلة ،وهي كما كل اجلميالت تتميز بالدلع
وال���دالل ،وبالتالي تتطلب عناية مستمرة ،وإن تعرضت سنة
واحدة لقلة اهتمام او اهمال ،ولو كانت قيمة الناجت الثمري غير
مغرية ،إلنتهى عمرها بشكل تام.
وتكاد التفاحة تكون عقوقة مقارنة مع غيرها من االشجار
املثمرة ،ذات املنتوج الق ّيم ،كالزيتون او الكرز او الكرمة أواجلوز
أو الكستناء ،التي إن اهملت ،تبهدلت ،دون ان تنتهي حياتها ،و
تعود لتزهو من جديد عند اية عناية مقبلة بها.
 -٥االقتصاد الزراعي يتطلب سلسلة قيمة متكاملة وليس
مجرد حلقات متفرقة ومبعثرة وعفوية على مستوى فردي،
وهو اقتصاد واعد في املدى املنظور ،خاصة بعد صفعة احلرب
االوكرانية على مستوى العالم.اين انتم يا نواب كسروان .
وم���ن ج����رود ك���س���روان ع��ل��ت ص��رخ��ة امل���زارع�ي�ن واصحاب
البساتني .وقالت مي خليل  :اتعلمون ان مزارعي التفاح يبيعون
الصندوق بـ دوالر وكلفته هي  ١٠دوالر ،اعالي كسروان متطر
دمعا على ثمرة هي كانت لقمة عيش لعائالت وعائالت اعالي
ك��س��روان تطالبكم يا ن��واب ك��س��روان باهتمام ومبتابعة لهذه
املؤامرة على اشجارها وتفاحها ومزارعيها.
اين االهتمام؟.أأنتم توافقون على سعر  ٢٠كيلو تفاح بدوالر.
وكيلو امللح بـ  ٢٠الف وكيلو البطاطا بـ  ،٢٥اين انتم يا نواب
كسروان انتم لستم ملح كسروان النه اذا فسد امللح فبماذا منلح،
انتم لم تعودوا زهرة ثمرة التفاح .النكم تركتموها تتبخر في
ري��اح مؤامرة انتم منها وفيها ،اي��ن وع��ودك��م .هنا في اجلبال
الناس تبكي على تعبها والتعب يبكي على خيانتكم له.
أين العقود للتسويق .أين املعامل خلمر التفاح وللخل التي
وع��دمت فيها،أين امل��ؤمت��رات لكيفية بيع التفاح ،ان��ظ��روا الى
االشجار كيف تسقط منها الثمار ،متلوثة بالتراب ،انظروا الى
الناس يا من خدعتم الناس.
انتخبناكم ،بغباء.
الطبيعة،االشجار والثمار ونحن لن نسامحكم .ال بد من
غضب الطبيعة عليكم .م��ن ان يؤثر عليكم ي��وم��ا .النكم ال
تهابون من غضب الناس .فعواصف الطبيعة .ابدا مخيفة
احذروها.

الفني وال�لاع��ب�ين وأك���د أن املنتخب ال��ي��وم يفتتح
مرحلة جديدة مع املدرب اجلديد ،ودعا الالعبني الى
التركيز على ما هو قادم من استحقاقات أولها كأس
اسيا مشد ًدا على أن الهدف األساسي هو التأهل
ل��ل��م��راح��ل اإلق��ص��ائ��ي��ة م��ن ه���ذه امل��س��اب��ق��ة وتثبيت
ح��ض��ور لبنان آس��ي��و ًي��ا ،ول��ف��ت ال��ى ان املنتخبات
الوطنية هي من القضايا القليلة التي ُيجمع عليها
اللبنانيون ويتوحدون خلفها لذلك املسؤولية كبيرة
على اجلهاز الفني والالعبني إلسعاد اجلماهير التي
لطاملا وقفت خلف منتخبها من خالل العمل بجدية
وانضباطية االمر الذي سيترجم نتائج ايجابية في
النهاية.

�سيدات بريوت فر�ست
ب�صدارة �سلة العرب

جن��ح��ت س���ي���دات ف���ري���ق ب���ي���روت فرست
ب��ت��ص��در م��ج��م��وع��ت��ه��ن ف���ي ب��ط��ول��ة األندية
العربية لكرة السلة ،بتحقيق فوزهن الثالث
على التوالي وبالعالمة الكاملة ،وجاء على
ح��س��اب ف��ري��ق األرث��وذك��س��ي االردن���ي بفارق
 38نقطة وبنتيجة ( ،)50-88باملباراة التي
اج��ري��ت مساء ام��س اجلمعة ف��ي صالة بئر
شلوف في تونس.
األميركية شاكويدييا واالس كانت االفضل
في صفوف الفريق اللبناني الذي يدافع عن
لقبه العربي وفي اللقاء ،بتسجيلها  28نقطة،
واضافت مواطنتها اليزابث ويليامز  16نقطة
مع متابعتني وخمس متريرات حاسمة.
وتلعب سيدات بيروت فرست مباراتهن
األخ��ي��رة ف��ي ال���دور االول ال��ي��وم السبت 24
اجلاري ضد الثورة السوري ،الساعة 18:00
مساء.

دفعة التغذية في LAU
ف��ي لبنان واملنطقة ن �ظ��ر ًا ال��ى احلاجة
امل��اس��ة ف��ي ع��امل�ن��ا ال ��ى خ �ب��راء التغذية
املتمرسني ف��ي االم��ن ال�غ��ذائ��ي ،وسالمة
االطعمة والصحة ،والتعامل م��ع بقايا
االطعمة» .وحتدثت العميدة جنيناتي عن
اهمية ما اجنزه الطالب والبدء باخلطوة
االولى .وشددت على ما سيواجهونه في
املهنة من حتديات و»اهمية ان يبادروا الى
التقاط الفرص وتلبية نداء الواجب ومد
يد املساعدة الى كل انسان ،مع التحلي
ب��امل�س��ؤول�ي��ة وح ��س ال �ت �ع��اط��ف» .ورأت
ان «االم��ر يتعدى إرت��داء ال��رداء االبيض
للعاملني ف��ي احل�ق��ل الصحي وان هذا
ال��رداء يبعث الثقة واالم��ان لدى املريض،
واستطراد ًا فإن اخلريجني واخلريجات

املنتخب الكروي لتثبيت موقعه �آ�سيويا5
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فريق «بيروت فرست» هزم األرثوذكسي األردني وتصدر بالعالمة الكاملة

�شقيق بوغبا امل�سجون يفجر قنابل مدوية

تلقى بول بوغبا ،جنم يوفنتوس اإليطالي ،وابال من
الرسائل حادة للغاية من شقيقه ماتياس ،احملبوس
حاليا على ذمة قضية ابتزاز مالي.
فمن داخل سجنه ،نشر ماتياس بوعبا عبر حسابه
الرسمي على تويتر  30مقطع فيديو ،يقول أن��ه مت
االتفاق على بثها مسبقا حال عدم توافره.
واص��ل ماتياس اتهام شقيقه بأمور عديدة ،قائال
إن بوغبا أصبح م��ن أت��ب��اع طبيب ساحر مقرب من
الفرنسي الدولي السابق ألو دي��ارا ،والذي التقى به
عبر الظهير األمين سيرج أورييه.
أض��اف أن ه��ذا الطبيب حصل على رات��ب نصف
شهري يتراوح بني  75إلى  100ألف يورو لعزل بول
بوغبا عن عائلته.
وقال أيضا إن بوجبا استغل هذا الطبيب
إلث��ارة اجلماهير بالشتائم ضد ع��دد من
زم�لائ��ه ف��ي ال��ف��ري��ق ،مب��ا فيهم كيليان
مبابي.
كشف أيضا «تضمنت املهام األخرى
مطالبة الوسيط بدفن قطعة من الورق
حتت امللعب إللقاء الشتائم ،كما طلب
بوغبا املساعدة من الساحر في الفوز
ببطوالت معينة مثل نهائي يوروبا
ل��ي��غ  ،2017ون��ه��ائ��ي ي����ورو 2016
ال��ذي شهد أحداثا غريبة مثل سرب
الفراشات الذي اقتحم امللعب».
وتابع ماتياس «إذا كنت تشاهد هذا
ال��ف��ي��دي��و ،ف��ذل��ك ألن أخ��ي ب��ول وجد
طريقة إلس��ك��ات��ي إم��ا باستهدافي
بشكل م��ب��اش��ر وج���س���دي ،أو
ت��ش��وي��ه سمعتي باتهامي
بأشياء لم أفعلها ،رمبا
ح����ت����ى م������ن خ��ل�ال
خ�����داع الشرطة
ك���م���ا ف���ع���ل في
امل����اض����ي مع
اب������ن عمي،
ب����������ه����������دف
إسكاتي».
أردف
ع�����ن ب����ول
ق���ائ�ل�ا إن
االخير:

«ب��ص��دد إس��ك��ات ك��ل م��ا ميكن أن يكشف ع��ن أشياء
باستخدام شهرته وأمواله وعالقاته وجميع الوسائل
األخرى املمكنة ،لهذا السبب ،أبث هذا الفيديو بهدف
كشف ك��ل م��ا ي��ح��دث ل��ي م��ن أخ��ي املنافق والسيئ
واملتغطرس ،هذا املجرم».
ت��اب��ع شقيق بوغبا ف��ي املقاطع امل��ص��ورة «كونك
م��ش��ه��ورا ال ي��ع��ن��ي أن���ك ش��خ��ص ج��ي��د ،ال أح���د فوق
القانون .يجب أن تعلم أيضا أنني لم أرغب في تصوير
هذا الفيديو ،وإذا كنت أقوم بذلك ،فهذا ليس بسبب
الغيرة حقا ،لم أرغب في أن أكون في هذا املوقف ،الذي
سأوضحه ،وأجبرني عليه أخي الصغير الذي أحببته،
والذي أصبح شخصا مريضا لم أعد أعرفه».
أض���اف «تخطى بوغبا احل����دود ،وعرض
عائلتنا للخطر ،وتخلى عنا دون سبب،
رغ���م أن���ه ن��ش��أ ف��ي أس���رة مترابطة،
عانينا من ظلمه سنوات على أمل أن
يتغير ،لكن لألسف لم يحدث ،بقى
حريصا على تلميع نفسه».
أوضح ماتياس بوغبا «ال أقصد
فقط قطع اإلم���دادات ،بل يقدم لك
وعودا ال ينوي الوفاء بها أبدا،
وب�����ات ش��خ��ص��ا ي��ف��ض��ل ش���راء
امل��ج��وه��رات بعشرات املاليني،
في الوقت الذي يكون هناك أفراد
من عائلته يعانون من مرض خطير
وي��ت��وس��ل��ون إل��ي��ه ملساعدتهم مقابل
سنت واحد».

بوغبا

متفرقات رياضية
{ اطالق كتاب «الهدف»..
أط��ل��ق اخلبير ف��ي ال��ق��ان��ون ال��ري��اض��ي الدولي
احملامي رالف شربل كتابه اجلديد «الهدف» الصادر
ع��ن دار امل��ن��ش��ورات احلقوقية ص���ادر ،خ�لال حفل
توقيع أقامته نقابة احملامني في بيروت واملنشورات
احلقوقية صادر في بيت احملامي بحضور النائب
غ��س��ان ح��اص��ب��ان��ي مم��ث�لا رئ��ي��س ح���زب «القوات
اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ،وزي��ر السياحة
امل��ه��ن��دس ول��ي��د ن��ص��ار ورئ���ي���س م��ج��ل��س شورى
ال��دول��ة ال��ق��اض��ي ف���ادي ال��ي��اس وم��دي��ر ع��ام وزارة
الشباب وال��ري��اض��ة زي��د خيامي ونقيب احملامني
ناضر كاسبار ورئيس اللجنة األوملبية بيار جلخ
ورئيسة جمعية بيروت ماراتون مي اخلليل وأمني
عام اللجنة األوملبية العميد املتقاعد حسان رستم،
وال��ق��ي��ت كلمات للنقيب كسبار وج��ل��خ والناشر

احمل��ام��ي ران��ي ص��ادر ورئ��ي��س جمعية االعالميني
الرياضيني اللبنانيني الزميل رشيد نصار ومؤلف
الكتاب.
{ مقررات احتاد الطاولة..
ق��رر احت���اد ك��رة ال��ط��اول��ة تأجيل بطولة لبنان
للفئات ال��ع��م��ري��ة واق��ام��ت��ه��ا ب�ين  8و  11كانون
االول /ديسمبر املقبل ،وإقامة دورة مد ّربني دول ّية
(مستوى أول) بني  13و  17تشرين األول املقبل
في نادي األدب والرياضة كفرشيما يليها معسكر
تدريبي ب�ين  18و  22منه ،واستضافة البطولة
العربية للمنتخبات واألن��دي��ة خ�لال شهر آب من
العام املقبل ،كما وجه حتذير لالعبني اإلحتاديني
مجمع غير
من اللعب في أي دورة ينظمها أي ناد أو
ّ
إحتادي ما لم يكن استحصل على اذن باقامة دورته
من اإلحتاد.

تتمات

السبت  24أيلول 2022م
املوافق  28صفر 1444هـ

دار الفتوی اليوم :مواجهة التفكك
(تتمة املنشور ص)1

رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة قادرة على
وضع االصالحات املالية والنقدية والتشريعية موضع
التنفيذ ،مبا في ذلك خطوات خطة التعافي االقتصادي.
وسيعبر املوقف عن مواجهة الفكفكة في الدولة باتفاق
الطائف وآلياته الدستورية.
اما املؤشر الثاني فيتصل مبا سينجم عنه اللقاء بني
الرئيسني ميشال عون وجنيب ميقاتي جلهة القدرة على
جعل التفاهم قبل لندن ونيويورك تفاهما عبر اصدار
املراسيم احلكومية ،للحؤول دون الوقوع في احملظور،
وال��وي��ل وال��ث��ب��ور ،ال��ذي يلوح ب��ه فريق بعبدا والتيار
الوطني احل��ر .م��ع العلم أن الرئيس املكلف اع��رب من
نيويورك عن امله في ان يتم انهاء امللف في االجتماعات
التي سيقعدها مع الرئيس عون االسبوع املقبل .معتبر
ان االمر ال يحتاج الى اكثر نقاش ،وهو عالق عن وزير من
هنا وآخر من هناك.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كل
الكالم الذي يتم تداوله مجددا عن اح��راء يتخذه رئيس
اجلمهورية بشأن حكومة تصريف األعمال في حال عدم
تأليف حكومة ج��دي��دة وب��ق��اء حكومة تثىبف األعمال
إلدارة الشغور ال أساس له من الصحة وبالتالي أي كالم
يتعلق بسحب التكليف او أي إجراء آخر ال يرتكز على أي
معنى في قصر بعبدا.
وأشارت املصادر إلى أن ملف تأليف احلكومة يتحرك
بتفاصيله في االجتماع املقبل بني رئيس اجلمهورية

ورئيس احلكومة املكلف ،موضحة أن مسألة تعديل بعض
الوزراء ال تزال النقطة التي يتم بحثها على أنه في حال مت
االتفاق على النقاط العالقة فإن التأليف سيتم في غضون
ساعات ،وليس أي��ام وإن السرعة في امللف قد تنسحب
على إعداد البيان الوزاري وإقراره ونيل احلكومة الثقة،
وقالت املصادر إلى أنه ال بد من ترقب مسار األمور.
ولفتت امل��ص��ادر إل��ى أن سحب التكليف ال يتم إال
بالطريقة نفسها التي كلف بها رئيس احلكومة عمال
مببدأ موازاة الصياغة.
وقالت املصادر إن��ه ليس صحيحا أن��ه سيصار إلى
تأليف حكومة انتقالية ،وه��ذا ال��ك�لام ال يجوز ف��ي ظل
وجود رئيس حكومة مكلف لم يعتذر ،كما أن ما من شيء
اسمه قبول استقالة احلكومة مبرسوم ما يجعلها بالتالي
عاجزة عن القيام بأي ش��يء ،وهي تعد .مستقيلة بقوة
الدستور مجرد أن والي��ة مجلس النواب اجلديد بدأت،
تعتبر احل��ك��وم��ة مستقيلة وت��ص��رف األع��م��ال باملعنى
الضيق حتى نيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب.
ولفتت إل��ى أن هناك سعيا مل��لء ف��راغ الرئاسة قبل
انتهاء الوالية الدستورية في  ٣١تشرين األول املقبل أي
أن يصار إلى انتخاب رئيس وإن تعذر ذلك بسبب تبعثر
القوى ف��إن حكومة مكتملة األوص��اف دستوريا تستلم
صالحيات رئيس اجلمهورية وه��ي تكون حائزة على
أوسع مشاركة ممكنة ومحافظة على التوازنات احلالية.
وبانتظار عودة الرئيس ميقاتي الى بيروت واملتوقعة
االح��د املقبل ،تشير م��ص��ادر سياسية إل��ى أن التفاؤل
السائد بتشكيل حكومة جديدة أواخر االسبوع املقبل ،ما
يزال سائدا ،بالرغم من كل املواقف املشككة او التصعيدية،
التي تهدف إلى حتسني املكتسبات قدر االمكان ،في حني
مايزال طرح خيار اجراء االنتخابات الرئاسية كاولوية

يتصدر اهتمام الداخل اللبناني واخلارج على حد سواء.
وتتوقع امل��ص��ادر السياسية أن يستكمل املجلس
النيابي مناقشة م��ش��روع امل��وازن��ة العامة واقرارها،
وبعدها يتركز االه��ت��م��ام على تكثيف امل��ش��اورات بني
الرئيسني ميشال عون وجنيب ميقاتي لتذليل ما تبقى
من صعوبات وعراقيل تعترض االت��ف��اق النهائي على
التشكيلة الوزارية ،واوضحت ان نقاط اخلالف اصبحت
محصورة ،بعدما ادت االتصاالت التي أجراها حزب الله
مع رئيس اجلمهورية وصهره النائب جبران باسيل
ورئيس احلكومة الى اسقاط مطالبة عون باضافة ستة
وزراء دول��ة الى التشكيلة التي قدمها ميقاتي من قبل،
مقابل إع���ادة تعومي احلكومة املستقيلة م��ع استبدال
وزي��ري االقتصاد واملهجرين .وم��ا ت��زال نقطة اخلالف
ت��ت��رك��ز ع��ل��ى م��ن ي��ت��ول��ى تسمية ب��دي��ل ع��ن��ه��م��ا ،رئيس
اجلمهورية او رئيس احلكومة ،في حني ان ما يتردد عن
طرح تغيير نائب رئيس احلكومة ،او وزير املالية ،ليس
صحيحا ،والهدف من ترويج مثل هذه االخبار التشويش
على مشروع خطة التعافي االقتصادي قبل اقرارها نهائيا
في مجلس النواب.
اال ان امل��ص��ادر دع��ت ال��ى ال��ت��ري��ث وان��ت��ظ��ار نتائج
املشاورات املرتقبة بني عون وميقاتي ،ملعرفة اخلالصة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل��ش��اورت��ه��م��ا وم���دى ال��ت��زام��ه��م��ا بتفاهمات
التأليف.
وت��خ��وف��ت م��ص��ادر اخ���رى م��ن ب���روز عناصر ضغط
جديدة من شأنها ان تطيح بااليجابيات التي ظهرت في
االسبوعني املاضيني حول قرب التوصل الى تفاهم بني
عون وميقاتي العادة تعومي حكومة تصريف االعمال مع
بعض التع ّديالت قد تتبدد في اية حلظة.
وب�ين هذين املؤشرين ،فرضت كارثة «مركب املوت»

قضائيات

فرار � 19سجين ًا من �سرايا جونيه..
والقوى الأمنية تعيد بع�ضهم
متكن  19موقوفا في التاسعة من مساء امس من الفرار
من نظارة سرايا جونية إلى جهة مجهولة .وفورا بدأت
األجهزة األمنية املعنية عملية البحث للقبض عليهم.
وعمل اجليش اللبناني على تطويق املنطقة واملناطق
املجاورة ملكان فرار هم مبؤازرة عناصر قوى األمن الداخلي

وفرع املعلومات.
وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األعمال
بسام مولوي :ان بني الفارين  10من اجلنسية اللبنانية
و 9سوريني وع��اد منهم  3ومت توقيف  4ما يعني أن 12
شخص ًا ال يزالون فارين حتى اآلن وتتم مالحقتهم.

نادي الق�ضاة :ملالحقة نائب بجرمية م�شهودة!
أك��د ن��ادي قضاة لبنان في بيان ،أن «التع ّرض
الشخصي لرئيس مجلس القضاء األعلى واإلفتراء
و اإلتهام زور ًا والتع ّرض حلرمات املنازل وإطالق
التهم جزاف ًا على القضاء مبجمله ،ومن عضو في
السلطة التشريعية ُيفترض ب��ه أن يلتزم باحلد

األدن��ى من املناقبية ،يشكّ ل مخالفة للقانون ممن
أنيط به أم��ر التشريع» .وطالب «سلطة املالحقة
املختصة باتخاذ اإلجراء القانوني املناسب في حق
املرتكب ،فهذه جرمية مشهودة ال تقف مالحقتها
عند أي حصانة».

لقب «نقابة العام  »2021عاملي ًا لـ«حمامي
بريوت» يف بوردو وخلف� :أجندوا اللبنانيني

تسلم النقيب السابقني للمحامني النائب ملحم خلف،
أم��س ف��ي مدينة ب���وردو ف��ي فرنسا ،اجل��ائ��زة الدولية
حلقوق اإلنسان على شكل توصية خاصة بتقليدها لقب
«نقابة العام  »2021عاملي ًا.
وج����رى ت��س��ل��ي��م اجل���ائ���زة ،خ�ل�ال اح��ت��ف��ال إفتتاح
السنة القضائية ،في بلدية بوردو فرنسا ،الذي شارك
فيه ال��ن��ائ��ب خلف مم�� ّث�ل ً
ا نقيب احمل��ام�ين ف��ي بيروت
ناضر كسبار ,في حضور أعضاء الهيئة املق ِّررة لهذه
اجلائزة.
وألقى النقيب خلف كلمة بتكليف من النقيب كسبار
وبإسمه تخللها سرد «لواقع اللبنانيني املأسوي على
ك ّ��ل املستويات ،ولواقع غياب دول��ة القانون ،ولواقع
التمادي في اإلف�لات من العقاب وال سيما في جرمية
العصر قضية تفجير مرفأ بيروت».
وانتهت الكلمة بتوجيه ن��داء ال��ى «أص��دق��اء لبنان،
لنجدة اللبنانيني ،واملساعدة على إعادة انتظام النظام
ال��دمي��وق��راط��ي ف��ي ل��ب��ن��ان ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى ق��ي��ام��ة دولة

القانون فيه».
تتكون
ومعلوم أنّ الهيئة امل��ق�� ِّررة لهذه اجل��ائ��زة
َّ
م��ن ع��دد م��ن الشخصيات ،تعينهم ن��ق��اب��ات احملامني
األوروب���ي���ة وه��ي��ئ��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان ال��ع��ائ��دة اليها.
وبالفعل ،تق ّرر منح هذه اجلائزة لنقابة احملامني في
َ
حصل
ب��ي��روت ف��ي أي��ل��ول  ،2021ف��ي س��ي��اق تصويت
آن�����ذاك ،ض��م��ن ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ة ،ب��ع��دم��ا ّ
مت ال��ت��ش��اور مع
نقابات احملامني واملنظمات غير احلكومية الرئيسية
واجلمعيات اإلنسانية في جميع أنحاء العالم وفاق ًا
ملعايير صارمة مح ّددة.
واستح ّقت نقابة احملامني في بيروت هذه اجلائزة
قانوني ج ّبار في
نضال
«تقدير ًا ملا قامت به وال تزال من
ٍ
ٍّ
قضية جرمية العصر تفجير مرفأ بيروت ،باإلضافة الى
األدوار العديدة التي أ ّدتها النقابة ،في تلك احلقبة ،وال
ٍ
صعيد ،وال سيما على األصعدة الوطنية
تزال ،على غير
واإلنسانية واملهنية ،وفي الدفاع عن احلريات العامة
بلد يتهاوى على ّ
وحقوق اإلنسان ،في ٍ
كل املستويات».

�أف�ضلية املرور ُي�سقط  7جرحى

�صيدا  -ثريا ح�سن زعيرت

شهدت مدينة صيدا اش��ك��االت عدة،
حيث وق��ع إش��ك��ال ف���ردي ق��رب سبينس
في صيدا ،وقد تخلل اإلشكال إطالق نار
واستخدام آالت حادة .وأدى احلادث إلى
وقوع 7جرحى .وقد مت نقل اجلرحى إلى
مستشفى حمود في صيدا لتلقي العالج.
ك��م��ا ح��ض��رت ال��ق��وى األم��ن��ي��ة وفتحت
حتقيقا باحلادثة.
فيما وق��ع اش��ك��ال ث��ان��ي ق��رب محطة
اب��و مرعي ف��ي الهالليه تخلله تضارب
واستخدام آالت ح��ادة .ومسا ًء ،داهمت
عناصر للجيش واالم��ن العام في عبرا
وللقوة الضاربة في صيدا على خلفية
اإلش��ك��ال لتوقيف مفتعل اإلش��ك��ال في
الهاللية (محمود .ص) ،الذي طعن الفتي
(محمد .م) مكتوم القيد.

حنان كوركي�س مفقودة

أحد ضحايا التفلت في صيدا ..بانتظار اإلسعافات

بقلوب ميلؤها احلزن عامرة باإلميان
ينعى آل صيداني و آل هبري
فقيدهم الغالي املغفور له بإذن الله تعالى

املرحوم

الدكتور نهاد شفيق صيداني

زوجته ندى خليل الهبري
والده :املرحوم الدكتور شفيق صيداني
والدته :رشيقة القيسي
ولده :الدكتور محمد صيداني زوجته ماديسون
ابنته :ميرا
شقيقه :الدكتور مصطفى صيداني زوجته وفاء حماده
شقيقته :ملى زوجة مروان قرنفل
شقيقات زوجته :إميان زوجة املهندس بسام برغوت
منى أرملة املرحوم فاروق بزري
ميرا زوجة ممدوح كوكش
صلي على جثمانه الطاهر ظهر اخلميس الواقع فيه  ٢٦صفر
ُ
١٤٤٤هـ املوافق  22أيلول 2022م في جامع البسطة التحتا
حيث ووري الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي في الثالث اليوم السبت  ٢٤أيلول 2022م
في فندق راديسون بلو DUNES Center -
الطابق األول  -فردان
وذلك من الساعة الثالثة من بعد الظهر
لغاية الساعة السابعة مساء للنساء والرجال
ّ
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه
سائلني املولى ع ّز
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جميع أهله
وذويه الصبر والسلوان
وأن يحشره مع النبيني والص ّديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا
الراضون بقضاء الله وقدره:
آل صيداني ،هبري ،القيسي ،قرنفل،
حماده ،برغوت ،بزري ،كوكش وأنسباؤهم
احلي الذي ال ميوت
سبحان
ّ

ساعدوا بالعثور عليها إذا لديكم معلومات!
العامة لقوى األمن
عممت امل��دي��ر ّي��ة
ّ
العامـة بنا ًء
ال ّداخلي ـ شعبة العالقـات
ّ
على إش���ارة ال��ق��ض��اء امل��خ��ت��ص ،صورة
امل��ف��ق��ودة( :ح��ن��ان ك��ورك��ي��س كوركيس
مواليد عام  ،1997سور ّية) .التّي غادرت
بتاريخ  2022-9-14مكان إقامتها في
مح ّلة دار ّي����ا ،ول��م ت َُ��ع��د لغاية تاريخه،
مع العلم انها تعاني من حالة اكتئاب.
وطلبت م��ن ال��ذي��ن ش��اه��دوه��ا أو لديهم
أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها،
االتصال بفصيلة شحيم في وحدة ال ّدرك
اإلق��ل��ي��م��ي ،ع��ل��ى ال��رق��م،07-241841 :
لإلدالء مبا لديهم من معلومات».

توقيف مطلوبني
و�سارق ا�سالك كهربائية
وم�ضخات مياه
وفار�ض خوات

أع��ل��ن��ت ق���ي���ادة اجل��ي��ش – مديرية
التوجيه في بالغ أصدرته إنه «بتاريخ
 ،2022/ 9/ 23أوق���ف���ت دوري������ة من
م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات ف��ي محلة صحراء
ال��ش��وي��ف��ات ال��س��وري�ين( :ن،ع) (ر،ح)
(ص،ا) إلقدامهم على ترويج املخدرات
ف��ي املنطقة امل��ذك��ورة ،وق��د ضبطت في
حوزتهم كمية من املواد املخدرة (كيسان
م��ن م��ادة امل��ارج��وان��ا 19 ،ك��رة حشيشة
الكيف 404 ،ظروف من مادة الكوكايني
وب���از ال��ك��وك��اي�ين) وع���دد م��ن الهواتف
اخللوية ،إضافة إلى مبلغ مالي .سلمت
امل��ض��ب��وط��ات وب���وش���ر ال��ت��ح��ق��ي��ق مع
املوقوفني بإشراف القضاء املختص».
العـامـة
من جهتها ،اعلنت املديريـّة
ّ
ل���ق���وى األم���ـ���ن ال��� ّداخ���ل���ـ���ي _ شعبـة
العـامـة في بالغ أصدرته إنه
العـالقات
ّ
«نتيجة االس��ت��ق��ص��اءات والتحريات،
أوقفت عناصر مفرزة حلبا القضائية
ف��ي وح���دة ال ّ
��ش��رط��ة القضائية املدعو
أ .ط( .م��ن مواليد ع��ام  ،1992لبناني)،
وض��ب��ط��ت ب��ح��وزت��ه ك��م�� ّي��ة م��ن األسالك
الكهربائية ومضخات مياه مسروقة،
وذل���ك أث��ن��اء بيعها ف��ي ب���ؤرة للخردة
لصاحبها ع .ب (من مواليد عام ،1984
لبناني) ،وه��و مطلوب مبوجب بالغي
األول،
ب��ح��ث وحت���� ٍّر .ب��اس��ت��م��اع إف����ادة ّ
بالسرقة م��ن داخ��ل ورش بناء
اع��ت��رف
ّ
قيد اإلنشاء .و ّ
مت توقيف (أ .ط ).بجرم
السرقة والثاني بجرم ش��راء مسروق،
وأودع����ا ال��ق��ض��اء امل��خ��ت��ص ،ب��ن��ا ًء على
إشارته».

إعالنات رسمية
دعوة حلضور اجلمعية العمومية
العادية
التعاونية الزراعية في العونيات
يتشرف رئيس التعاونية الزراعية
في العونيات السيد وجيه الكفروني
بدعوتكم حلضور اجلمعية العمومية
ال��ع��ادي��ة ال��ت��ي ستعقد ن��ه��ار السبت
 2022/10/29الساعة ال��راب��ع��ة بعد
الظهر في مركز التعاونية (البلدية)
وذل���ك ل��ع��رض امل��ي��زان��ي��ة ومناقشتها
وإب����راء ذم���ة مجلس اإلدارة وإج���راء
ان��ت��خ��اب ملجلس إدارة ج��دي��د وجلنة
مراقبة ومالزمني.
رئيس اجلمعية التعاونية الزراعية
وجيه الكفروني
----------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب هاني وهيب بو غنام بصفته
ال��ش��خ��ص��ي��ة س��ن��د مت��ل��ي��ك ب���دل ضائع
للعقار  3724عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في عاليه /ليليان داغر
--------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب علي شكيب قانصو وكيل لبنى
فايز قانصوه غ��وري سند متليك بدل
ضائع للعقار  A 13/1315كيفون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في عاليه /ليليان داغر
--------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب عامر إبراهيم جلول بصفته
ال��ش��خ��ص��ي��ة س��ن��د مت��ل��ي��ك ب���دل ضائع
وبصفته وكيل بنك بيروت الدامج لبنك

عبر الشرق شهادة تأمني ب��دل ضائع
للعقار  1413كيفون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في عاليه /ليليان داغر
--------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط��ل��ب م��ح��م��د أح��م��د ك��ري��دي��ة وكيل
احملامي سامي نحاس ملوكله عمر عبد
احملسن حسن القطان (كويتي) ملورثه
عبد احملسن حسن القطان (كويتي)
س��ن��دات متليك ب��دل ض��ائ��ع للعقارات
 3013 ،3012و 3102عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في عاليه /ليليان داغر
--------------إعــــالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب رياض فؤاد مالعب وكيل علي
سعيد عبد اللطيف بصفته الشخصية
وملوكله نبيه الشيخ محمد أب��و شقرا
س���ن���دي مت��ل��ي��ك ب����دل ض���ائ���ع للعقار
 12/1288بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري
في عاليه /ليليان داغر
--------------إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط��ل��ب زه��ي��ر ع��ب��د احلفيـظ شاتيال
سند متليك بدل عن ضائع عن حصته
ب��ال��ق��س��م  80م���ن ال��ع��ق��ار  730زقاق
البالط.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يوم ًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
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نفسها بندا مؤملا على ساحة مآسي ال��ب�لاد والعباد،
ففيما كشف وزي��ر االشغال العامة في حكومة تصريف
االعمال علي حمية ان عدد ضحايا املركب الغارق قبالة
طرطوس بلغ الـ 87ضحية ،و 20من الناجني يتعاجلون
في املستشفى ،كانت بلدة بنني ومخيم البداوي يعيشان
اجواء حزن قاتلة ،في ظل فقدان الفلسطينيني واللبنانيني
وحتى السوريني الثقة باملسؤولني ،أيا كانوا ،ومطالبة
السفارات بالتدخل للحفاظ على هؤالء الهاربني من جحيم
«البر» الى اوروبا عبر مخاطر البحر ،واملراكز املشبوهة
واملوصوفة بتهريب «املهاجرين غير الشرعيني».
فقد أصابت لبنان والشمال بشكل خاص كارثة جديدة
متثلت بغرق زورق قبالة سواحل طرطوس وجزيرة ارواد
السورية ليل امس االول ،يحمل نحو  120مهاجر ًا بطريقة
غير شرعية انطلق فجر الثالثاء املاضي من منطقة املنية،
وع��ل��ى متنه م��ه��اج��رون م��ن جنسيات مختلفة لبنانية
وفلسطينية وسورية.
وتزامنت الكارثة مع استمرار االنهيار االقتصادي
واملعيشي ال��ذي يدفع الناس الى اليأس فاملوت ،بينما
املعاجلات مقتصرة على اب���داء الرغبات وال��ن��واي��ا من
دون مفاعيل على االرض ،على امل ان تبدأ املعاجلات من
إق��رار املوازنة االثنني املقبل ،ويتم االتفاق على تشكيل
احلكومة ،فيما االستحقاق الرئاسي مازال «قيد التداول
في املواصفات» بني القوى السياسية من دون الدخول
في اسماء مرشحيها ،ول��و ص��درت اش���ارات وتسربات
ان رئيس املجلس نبيه بري سيدعو الى جلسة انتخاب
رئ��ي��س اجلمهورية بعد اق���رار امل��وازن��ة .بينما يترقب
اجلميع ما سيصدر اليوم عن اجتماع ال��ن��واب الس ّنة
في دار الفتوى .وق��د ُعلم ان��ه بعد لقاء ال��ن��واب الس ّنة،
ستدعو دار الفتوى الى لقاءات ألقطاب آخرين وجمعيات
وشخصيات من اج��ل استكمال عملية توحيد املواقف
حول كل االمور الوطنية املهمة.
وفي هذا املجال ،أكد وزير خارجية السعودية فيصل
ّ
نتدخل ف��ي خ��ي��ارات اللبنانيني».
ب��ن ف��رح��ان ،أن��ن��ا «ال
وأض��اف عبر  :mtvعلى اللبنانيني اختيار رئيس قادر
على حتقيق طموحاتهم ورأينا ما حصل سابق ًا.
وقالت وزي��رة اخلارجية الفرنسية كاترين كولونا
ام��س ،ف��ي مؤمتر صحفي م��ن نيويورك ف��ي حديث عن
ل��ب��ن��ان :ك��ررن��ا دع���وة امل��س��ؤول�ين ه��ن��اك ك��ي يتصرفوا
مبسؤولية وكي يستجيبوا لطلب اللبنانيني.
واض��اف��ت ك��ول��ون��ا :صيغة ال��دع��وة ج���اءت بطريقة
«غير مسبوقة» ،أي ببيان مشترك بني فرنسا وأميركا
والسعودية .والدول الثالث ذكرت بأن االنتخابات يجب
أن جت��ري وف��ق ال��رزن��ام��ة التي ح��دده��ا ال��دس��ت��ور ،وبأن
اإلص�لاح��ات يجب أن جت��ري وأن تسمح بالتوقيع على
اتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي.
واكدت ان «هذا االتفاقال بد منه بالنسبة للبنان بالنظر
إلى الوضع االقتصادي الهش الذي يعيشه» .
محلي ًا ،اع���رب ال��رئ��ي��س ع��ون ع��ن «ارت��ي��اح��ه للبيان
الثالثي ال��ذي صدر امس عن فرنسا والواليات املتحدة
االميركية والسعودية في ما خص الوضع في لبنان،
مؤكد ًا على ض��رورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ضمن املهلة الدستورية ،وتشكيل حكومة جديدة تنال
ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الوالية الرئاسية في 31
تشرين االول املقبل ،مكرر ًا ضرورة تطبيق االصالحات
التي مت االتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي ،وازالة كل
العراقيل التي حتول دون ذلك».
ك�لام الرئيس ع��ون ج��اء خ�لال استقباله ام��س ،في
حضور السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو
وف��دا م��ن جلنة الصداقة النيابية الفرنسية م��ع لبنان
برئاسة ال��وزي��ر السابق ري��ن��و موسولييه ،ال���ذي نقل
وحت��دث رئيس اجلمهورية عن االزم��ة احلكومية التي
متر بها البالد الفت ًا ال��ى أن��ه يعمل على إزال��ة العراقيل
السياسية املوضوعة امام تشكيل احلكومة .وأكد على
«اهمية وجود حكومة كاملة املواصفات حائزة على ثقة
مجلس ال��ن��واب لتتمكن م��ن حتمل مسؤولية ممارسة
صالحيات رئيس اجلمهورية ف��ي ح��ال تعذر انتخاب
الرئيس ،الفت ًا الى ضرورة احملافظة على التوازن الوطني
في كل االستحقاقات الدستورية املرتقبة.
ورد ًا على سؤال جدد رئيس اجلمهورية التزام لبنان
تنفيذ ما مت االتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ،مشير ًا
الى أن قانون املوازنة للعام  2022ينتظر اقراره في مجلس
ال��ن��واب ،ال��ذي اعيد اليه ق��ان��ون تعديل ق��ان��ون السرية
املصرفية ليصبح اكثر تطابق ًا مع املعايير الدولية.
وإستقبل رئيس املجلس النيابي نبيه ب��ري ،سفير
االحت��اد األوروب���ي في لبنان رال��ف ط��راف وس��ف��راء دول
اإلحت����اد األوروب�����ي ف��ي ل��ب��ن��ان ،ح��ي��ث مت ع���رض ملجمل
تطورات األوضاع.
وأثار الوفد مسار التفاوض بني لبنان وصندوق النقد
الدولي ،والتشريعات اإلصالحية التي أجنزت وتلك التي
قيد اإلجن���از .وتوقف الوفد أم��ام املخاطر الناجمة عن
تردي األوضاع اإلقتصادية.
وقدم الرئيس بري عرض ًا مسهب ًا «حول خارطة طريق
إلنقاذ الوضع في لبنان ،يتصدرها التوافق مع صندوق
النقد الدولي ،وإجن��از القوانني اإلصالحية من املوازنة
العامة الى قانون «الكابيتال كونترول» وقانون السرية
املصرفية وخطة التعافي اإلقتصادي التي وصلت مؤخرا
الى املجلس النيابي».
وشدد على «أهمية حفظ حقوق املودعني بإعتبارها
سببا أساسيا إلعادة إكتساب الثقة على الصعيدين املالي
واملصرفي وتعافي الدورة اإلقتصادية في البالد».
وأك���د الرئيس ب��ري «أن ه��ن��اك هامشا زمنيا ضيقا
إلجن��از ما هو مطلوب ،وال��ذي يستوجب تعاون ًا وثيق ًا
بني املجلس النيابي واحلكومة إفساح ًا في املجال أمام
مجلس النواب إلجناز اإلستحقاق الدستوري األول أال
وهو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية».
والتقى ميقاتي ام��س ،االم�ين ال��ع��ام ل�لامم املتحدة
ان��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��ش ف���ي ح��ض��ور وزي����ر اخلارجية
واملغتربني عبدالله بوحبيب ومندوبة لبنان الدائمة
ل��دى االمم املتحدة السفيرة ام��ال مدللي .وخ�لال اللقاء
دعا غوتيريش «الى االسراع في تشكيل حكومة لبنانية
ونوه
جديدة واجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها»ّ .
«مبا تضمنته كلمة رئيس احلكومة امام اجلمعية العامة
ال سيما جلهة دع��م مهمة اليونيفيل وال��ت��زام القرارات
الدولية والتنسيق مع اجليش» .واش��ار «الى ان ما عبر
عنه الرئيس ميقاتي بشأن وضع االونروا سيكون موضع
متابعة اممية لتحسني اوضاع الفلسطينيني املقيمني في
لبنان».
ك��ذل��ك ،التقى الرئيس ميقاتي وزي��ر خارجية مصر
سامح شكري ال��ذي أك��د «ان القمة العربية املقبلة في
اجلزائر تشكل فرصة مهمة لتعزيز العالقات العربية-
العربية وتعزيز التعاون املشترك» .وكشف انه سيزور
بيروت قريب ًا.

االستحقاق الرئاسي

وفي سياق البحث في االستحقاق الرئاسي ،رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نواب كتلة «التجدد»:
ميشال م��ع��وض ،اش��رف ري��ف��ي ،ف��ؤاد مخزومي واديب
عبداملسيح في حضور نائبي تكتل اجلمهورية القوية
فادي كرم وايلي خوري ،وجرى بحث في بعض االسماء
املمكن ترشيحها لإلنتخابات.
عقب اللقاء ال��ذي استغرق ساعة من الوقت ،وصف
النائب عبد املسيح باسم الوفد اللقاء بـ«املثمر واجليد
ج��دا» ،واضعا «اإلجتماع في اطار الزيارات التنسيقية
لكتلة «ال��ت��ج��دد» م��ع ال��ق��وى ال��س��ي��ادي��ة واإلصالحية
والتغييرية للبحث في التعاون في املجال التشريعي
ضمن مجلس النواب كاملوازنة ومشاريع القوانني من
جهة ،وللنقاش اجلدي في كل االستحقاقات الدستورية
وفي مقدمتها االستحقاق الرئاسي من جهة ثانية» .
تابع :نحن على تفاهم واضح مع «القوات اللبنانية»
باننا ال نريد فراغا في سدة الرئاسة بل نحتاج رئيسا
جديدا قبل  31تشرين االول ،لكن ليس «أي رئيس.
وردا على سؤال ،قال عبد املسيح :لم يتم الدخول في
األسماء بل بآليات توحيد املعارضة ككل ،وهناك تنسيق
دائم مع اخوتنا التغييريني وحتى اآلن لم نصل الى آلية
موحدة معهم اال ان التنسيق مستمر.

افضل العالقات مع اململكة

وحظيت مناسبة احتفال اململكة العربية السعودية
بعيدها الوطني ال��ـ 92بوقفة رسمية وروحية وشعبية،
تعبر عن وفاء لبنان للمملكة ودورها الرائد في الوقوف
الى جانب لبنان ودعمه .فأبرق الرئيس عون الى خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز مهنئا
بالعيد الوطني السعودي ،مشيرا الى تطلعه الى «تطوير
التعاون بني البلدين في امل��ج��االت ك��اف��ة» ،في حني لفت

املفتي دريان في بيان له الى ان اليوم الوطني السعودي
نستذكر فيه تاريخ اململكة املجيد في حمل امانة االسالم
ورعاية ش��ؤون العرب واملسلمني ،معتبرا ان لبنان من
اكثر الدول العربية الذي تلقى الدعم واملساعدة من اململكة
من دون متييز او تفريق ،وهي حريصة على قيام دولة
لبنان القانون واملؤسسات.
شعبي ًا ،ملناسبة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��س��ع��ودي ،تقيم
«راب��ط��ة اب��ن��اء ب��ي��روت» ف��ي مق ّرها مبحلة قصقص في
حف ًال شعبي ًا حيث انتشرت في طرقات العاصمة بيروت
والسيما مناطق الطريق اجل��دي��دة ،قصقص ،البربير،
يافطات ُذ ّيلت بتوفيع «أوفياء بيروت» و«بيروت الوفية»،
تضمنت عبارات تُشيد بقيادة اململكة العربية السعودية
الرشيدة ودعمها املتواصل للبنان ،ومنها« :أهل لبنان
ممتنون ململكة اخلير رعايتها التفاق الطائف وتكريس
السلم األهلي»« ،بقيادتكم الرشيدة مملكة قوية وعزيزة
ومتحدة».

الترسيم

وعلى صعيد الترسيم ،ج ّدد الرئيس عون احلديث عن
تقدم ،معربا عن االمل في الوصول الى اتفاق ،في وقت
ما ي��زال االنتظار يلف مهمة الوسيط االميركي آموس
هوكشتاين ،الذي يتعني ان يحمل معه الى بيروت مسودة
اتفاق مكتوب ح��ول التصور االميركي لترسيم مقبول
للحدود بني لبنان واسرائيل.

اجللسة النيابية

نيابي ًا ،م��ن املتوقع ان يتابع مجلس ال��ن��واب يوم
االثنني املقبل مناقشة واق��رار بنود موازنة العام 2022
من البند الذي مت التوقف عنده في اجللسة التي عقدت
يوم اخلميس الفائت ،عند موضوع ال��دوالر اجلمركي،
بعد اق��رار باب النفقات .في ظل تخوف من عدم اكتمال
النصاب القانوني ،بعد تطييره في اجللسة السابقة من
جميع نواب املعارضة ،على خلفية مخالفات في املشروع،
في غياب قطوعات احلسابات ،واشتراط نواب القوات
ب��دراس��ة خطة التعافي االقتصادية التي ارس��ل��ت الى
املجلس من قبل احلكومة «وان كان رئيس املجلس نبيه
بري قال هذا االمر يدرس في اللجان.
علما ان خ�لاف��ات كثيرة تعصف بهذه امل��وازن��ة ،ما
يجعل اقرارها اكثر صعوبة ،اذ ما ي��زال ن��واب التغيير
والكتائب على موقفهم من مشروع امل��وازن��ة ،وان كان
تكتل اجلمهورية القوية على لسان النائب جورج عدوان،
قال انه لن يقاطع اجللسة وان في حال عدم دراسة خطة
التعافي ،سيناقش النواب في التفاصيل وان كانوا لن
يصوتوا لصالح املوازنة.
في املقابل ،يسعى نواب التنمية والتحرير والوفاء
للمقاومة ولبنان القوي ون��واب عكار وامل���ردة ،لتمرير
موازنة باحلد االدن��ى من االض���رار ،في ح��ال متكنت من
تأمني النصاب ،الن اقرارها امر س ّيئ ،ولكن عدم االقرار
هو االسوأ وابقاء الصرف على القاعدة االثني عشرية.
وتشير مصادر نيابية ،ان زيارة وفد الصندوق الدولي
االخيرة الى لبنان اشترطت اق��رار القوانني االصالحية
واملوازنة ،فيما تعتبر مصادر معارضة ان اقرار موازنة
على بعد ثالثة اشهر من انتهاء العام ،ل��زوم ما ال يلزم،
واالفضل اع��داد موازنة للعام  ،2023حتمل في طياتها
كل التحفظات النيابية ،من توحيد سعر الصرف ،واعادة
هيكلة املصارف ،وخطة اقتصادية شاملة.
وعشية اجللسة ،جت���ددت ال��دع��وة م��ن قبل االحتاد
ال��وط��ن��ي ل��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال وامل��س��ت��خ��دم�ين ف��ي لبنان
واحت���ادات نقابية للتجمع والتظاهر عند العاشرة من
صباح االثنني امام مجلس النواب رفضا ملوازنة االفقار
وجتويع اللبنانيني.
في سياق متصل ،مضت «اجلمعية العمومية للقضاة
التي اجتمعت ظهرا الى االستمرار في التوقف عن العمل
ملزيد من التشاور خصوصا ان ايا من املطالب لم تتحقق
لناحية قانون استقاللية القضاء او حتسني ظروف العمل
في قصور العدل واوضاع القضاة».

زوارق املوت مستمرة

في تطورات غرق الزورق الشمالي تضاربت املعلومات
حول العدد الدقيق للضحايا ،فأعلن املرصد السوري قرابة
الثانية من بعد الظهر ان حصيلة ضحايا قارب املهاجرين
بات  81قتي ًال .فيما أكد مدير عام املوانئ السورية انتشال
 ٢٠ناجي ًا و  ٧٣متوفي ًا ،كحصيلة غير نهائية مشيرا الى
ان البحث ما زال مستمرا.
وأوض��ح وزي��ر االشغال علي حمية ان «ع��دد ضحايا
غ��رق امل��رك��ب بلغ  75شخصا ،بينهم  ٩لبنانيني ،فيما
جنا عشرون آخ��رون ،بينهم  5لبنانيني 12 ،سوري ًا و3
فلسطينيني» .وق��ال أن «اغلبية الضحايا في احلادثة
ليست لديهم اوراق ثبوتية» ،مضيفا أنه «بناء على احد
املعطيات من احد الناجني وفق ما اخبرني وزير النقل
ال��س��وري ان ع��دد م��ن ك��ان��وا على ال���زورق يفوق الـ120
شخص ًا».
وكشف حمية ان «ال��زورق خشبي وصغير جد ًا وهو
وصل الى لبنان منذ شهرين» .ومت توجيه دعوة الهالي
املفقودين للتوجه الى مشفى الباسل في طرطوس للتعرف
على اجلثث النها مجهولة الهوية.
وقد انطلقت عصر ًا تسع سيارات من الهالل األحمر
محملة ب��ـ ٩جثث من
ال��س��وري نحو احل���دود اللبنان ّية
ّ
ضحايا ال���زورق ٥ ،منهم فلسطينيني و ٤لبنانيني ومت
تسليمهم أصوال للصليب االحمر اللبناني عند احلدود
مع لبنان في منطقة العريضة.
والحق ًا ،اعلنت قيادة اجليش في بيان انه و«في تاريخ
 ،2022/ 9/ 21أوقفت دوري��ة من مديرية املخابرات في
طرابلس -امليناء ك ًال من املواطنني( :أ .ر)( ،م .ر)( ،م .م) و(م.
غ .م) لوجود سوابق لهم في عمليات التهريب وحملاولتهم
ش��راء مركب للقيام الحق ًا بعملية تهريب أشخاص عبر
البحر بطريقة غير شرعية ُ
مسدس
وضبط بحوزتهم
ٌ
حربي .كما أوقفت دورية أخرى من املديرية في محلة دير
عمار املواطنني (ع .ر)( ،م .ع)( ،ب ،ع)( ،خ .ع) لالشتباه
بقيامهم بأعمال التهريب عبر البحر ومراقبة دوريات
القوات البحريةُ .س ّلمت املضبوطات وبوشر التحقيق مع
املوقوفني بإشراف القضاء املختص».
وق��ال ال��وزي��ر حمية :أن «م��ن يتحمل املسؤولية عن
ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان هي السياسات
املالية املتعاقبة من  30و 40سنة ،أدت إلى ما أدت إليه
من وضع اجتماعي صعب جد ًا على الناس التي تفتش
على بصيص أمل.
وعن كيفية مجابهة هذه الظاهرة التي تتزايد يومي ًا،
أكد حمية أن «االستنفار قائم في لبنان ،وقال :نعمل على
قدم وساق ولكن هذا األمر نتيجة سياسات مالية وليست
وليدة اللحظة وهذه هي املشكلة.

 138إصابة جديدة

صحي ًا ،سجلت وزارة الصحة العامة  138إصابة
جديدة بفايروس ك��ورون��ا ،وحالة وف��اة ،ليرتفع العدد
التراكمي إلى  1214733إصابة مثبتة مخبري ًا منذ 21
شباط .2020

احتجاجات �إيران 50 :قتي ًال
(تتمة املنشور ص)1

في األثناء أكدت منظمة غير حكومية مقرها النرويج،
أمس مقتل ما ال يقل عن  50شخص ًا في حملة تشنها قوات
األمن اإليرانية لقمع االحتجاجات.
وقالت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير احلكومية
إن ارتفاع احلصيلة جاء بعد مقتل  6أشخاص بنيران
ق���وات األم���ن ف��ي ب��ل��دة ريزفانشهر ف��ي محافظة غيالن
(شما ًال) مساء اخلميس ،مع تسجيل وفيات أخ��رى في
بابل وآمل (شما ًال).
في املقابل أكدت اخلارجية األميركية أمس "دعم حق
اإليرانيني في التظاهر بحرية ودون خوف".
وأع���ل���ن���ت واش���ن���ط���ن أن���ه���ا خ��ف��ف��ت ق���ي���ود تصدير
التكنولوجيا املفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى
خدمات اإلنترنت التي قيدتها احلكومة بشدة.
واعتبرت وزارة اخلزانة األميركية أن قطع طهران
اإلنترنت محاولة «ملنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة
ضد املتظاهرين السلميني».
وقال نائب وزير اخلزانة والي أدييمو في بيان نقلته
وكالة الصحافة الفرنسية إن اإلج��راء اجلديد سيسمح
لشركات التكنولوجيا «بتوسيع نطاق خدمات اإلنترنت
املتاحة لإليرانيني».
وأضاف «مع خروج اإليرانيني الشجعان إلى الشارع
لالحتجاج على وف��اة مهسا أميني تضاعف الواليات
املتحدة دعمها لتدفق املعلومات بحرية إل��ى الشعب
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اإليراني».
وأضافت وزارة اخلزانة في بيان إنها تتخذ إجراءات
للسماح بالوصول إلى البرامج مبا في ذلك أدوات مكافحة
الفيروسات وال��ب��رام��ج ال��ض��ارة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى خدمة
مؤمترات عبر الفيديو لدعم «وصول الشعب اإليراني إلى
معلومات تستند إلى حقائق» .وتابعت «بهذه التغييرات
نساعد الشعب اإليراني في أن يكون أفضل استعداد ًا
ملواجهة جهود احلكومة في مراقبته والتضييق عليه».
(الوكاالت)

عبا�س ُيطالب لبيد بعودة
(تتمة املنشور ص)1

ول ّ��وح الرئيس الفلسطيني باالنضمام من الغد إلى
العاملية.

عدد من املنظمات الدولية بينها منظمة الصحة
وأعلن محمود عباس أنه سيتوجه للمحكمة اجلنائية
الدولية ملطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها اجلنائية
والسياسية.
وطالب الرئيس الفلسطيني األمني العام لألمم املتحدة
بوضع خطة تنهي حالة االحتالل لدولة فلسطني.
وقال عباس أمام اجلمعية العامة إن "إسرائيل التي
تتنكر لقرارات الشرعية الدولية قررت أال تكون شريكا لنا
في عملية السالم".
وأضاف أن إسرائيل"أمعنت في تكريس هذا االحتالل،
فلم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العالقة
القائمة معها برمتها".
"سعت وتَسعى بسياستها الراهنة
وتابع أن إسرائيل َ
بق إص��رار وتصميم إل��ى تدمير حل الدولتني"،
وع��ن َس ِ
معتبرا أن ذل��ك " ُي��ث��ب��ت بالدليل ال��ق��اط��ع أن��ه��ا ال تؤمن
بالسالم".
ُكر ُس نظام متييز
كذلك اتهم عباس إسرائيل بأنها "ت ِ ّ
عنصري (ابرتهايد)" وأتها تقوم "ب��إط�لاق يد اجليش
واملستوطنني اإلره��اب��ي�ين ال��ذي��ن يقتلون أب��ن��اء شعبنا
الفلسطيني في وضح النهار".
وهاجم عباس سياسة واشنطن بالقول إن الواليات
املتحدة تقدم دعما ال م��ح��دودا إلسرائيل وحتميها من
احملاسبة كما فعلت مع الصحافية الفلسطينية شيرين
أبو عاقلة التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي ،وهي
حتمل اجلنسية األميركية ،والتي نطالب بتحقيق العدالة
ِ
تحُ��اك��م قتلتها من
لها ،وم��ع ذل��ك (أج���زم أن أميركا ل��ن
اجليش اإلسرائيلي).
وأض���اف عباس أن واشنطن ودوال أوروب��ي��ة تهدد
باستخدام حق النقض (الفيتو) "أم��ام مساعينا لنيل
العضوية الكاملة باألمم املتحدة".
وكان ذكر لبيد لصيغة الدولتني هو األول من جانب
زعيم إسرائيلي على منصة األمم املتحدة منذ سنوات.
وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد عبر خالل زيارة
إلسرائيل في آب عن الدعم لالقتراح.
وحتدث لبيد قبل أقل من ستة أسابيع من االنتخابات
املقررة في األول من تشرين الثاني التي قد تعيد رئيس
الوزراء اليميني السابق بنيامني نتنياهو إلى السلطة.
وأم���س ات��ه��م نتنياهو لبيد ب��إع��ادة "الفلسطينيني
إلى مركز الساحة الدولية وإع��ادة إسرائيل إلى احلفرة
الفلسطينية".
وقال "اليوم يريد (لبيد) أن مينح الفلسطينيني دولة
إرهابية في قلب إسرائيل ،وه��ذه الدولة ستهددنا .لكن
دعني أخ��ب��رك سيد لبيد ،شركائي وأن��ا ل��ن نسمح لكم
بذلك".
كما انتقدت شخصيات ميينية أخرى مبن فيها رئيس
ال��وزراء السابق نفتالي بينيت املتحالف مع لبيد ،هذه
التصريحات.
إلى ذلك قال وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل
بن فرحان لتلفزيون العربية أم��س إن تصريح رئيس
وزراء إسرائيل بخصوص حل الدولتني "إيجابي" إذا
ترجم إلى أفعال.
وأض����اف األم��ي��ر فيصل أن ال��س�لام يتطلب حوارا
مباشرا بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.
(الوكاالت)

التقدم الأوكراين �شرق ًا ُي�سابق
(تتمة املنشور ص)1

على روس��ي��ا ،وه��و يشير بذلك إل��ى الهجمات التي
تشنها القوات األوكرانية في كل من دونباس وزاباروجيا
وخيرسون الستعادة املناطق التي سيطرت عليها القوات
الروسية خالل احلرب التي بدأت في 24شباط املاضي.
وكان الرئيس الروسي فالدميير بوتني أعلن أنه سوف
يستخدم كل الوسائل للدفاع عن املناطق األوكرانية التي
تنظم فيها االستفتاءات.
والحقا أوضح دميتري مدفيديف ،نائب رئيس مجلس
األمن القومي الروسي ،أن الوسائل التي ذكرها بوتني
تشمل "أسلحة نووية إستراتيجية".
وخ�لال األي��ام األربعة األول��ى لالستفتاء في املناطق
األوك��ران��ي��ة األرب���ع ،جت��ري عمليات تصويت جزئي في
م��راك��ز االق��ت��راع وع��ن ب��ع��د ،على أن ي��ج��ري التصويت
املباشر في  27من الشهر اجل��اري ،وهو اليوم اخلامس
واألخير من االقتراع.
في املقابل ،وصف الرئيس األوكراني االستفتاء الذي
تنظمه روسيا باملهزلة ،في حني وصفه رئيس الوزراء
دنيس شميهال بالوهمي ،مؤكدا أن ب�لاده ستفعل كل
شيء لتحرير أراضيها.
ونددت الواليات املتحدة وحلفاء أوكرانيا الغربيون
مبن فيهم حلف شمال األطلسي باالستفتاءات الروسية
ووصفوها بالزائفة ،مؤكدين أنهم لن يعترفوا بنتائجها.
من جهتها لم تصل الصني القريبة من موسكو إلى
حد التنديد باالستفتاءات ،لكنها دعت إلى احترام وحدة
األراضي.
وح��ص��ل ل��ق��اء مفاجئ أم��س ف��ي ن��ي��وي��ورك ب�ين وزير
اخلارجية الصيني وانغ يي ونظيره األوكراني دميترو
كوليبا.
وكانت استفتاءات مماثلة انتهت بضم شبه جزيرة
القرم إلى روسيا ،وإعالن "جمهوريتني" انفصاليتني في
كل من دونيتسك ولوغانسك مبنطقة دون��ب��اس شرقي
أوكرانيا.
وبينما كانت عمليات التصويت جتري ،أعلن اجليش
األوكراني أمس أنه استعاد بلدة ياتسكيفكا من القوات
الروسية في منطقة دونيتسك .كما أكد اجليش األوكراني
استعادة أيضا مواقع جنوب مدينة باخموت التي كانت
القوات الروسية حتاول اقتحامها مؤخرا.
من جهة أخ��رى وجهت أوكرانيا أم��س انتقا ًدا إلى
إي��ران إلرسالها أسلحة إل��ى روس��ي��ا ،منددة بإجراءات
تتنافى ووح��دة اراض��ي البالد ،وذل��ك تزامنا مع ضربة
روسية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية على مدينة أوديسا
(جنوب) أسفرت عن سقوط قتيل.
وكتب سيرغي نيكيفوروف املتحدث باسم الرئيس
فولودميير زيلينسكي على فيسبوك "إن��ه��ا اج���راءات
إيرانية تتعارض مع سيادة دولتنا ووح��دة أراضيها،
وت��ت��ع��ارض أي��ض��ا م��ع ح��ي��اة امل��واط��ن�ين األوكرانيني
وصحتهم".
إل��ى ذل��ك اتهم محققو األمم املتحدة أم��س موسكو
بارتكاب "ج��رائ��م ح��رب" في أوك��ران��ي��ا عارضني تقريرا
يخالف االح��ت��راس ال���ذي أب��دت��ه املنظمة ال��دول��ي��ة بهذا
الصدد حتى اآلن.
(الوكاالت)

«لقاء تهدئة» بني وا�شنطن وبكني
(تتمة املنشور ص)1

وهذا أول لقاء لهما منذ محادثات في متوز في بالي
أبديا خاللها رغبتهما في إجراء حوار.
وف��ي دليل على التهدئة ،ق��ال ال��وزي��ر الصيني أمس
األول إنه التقى في نيويورك املبعوث األميركي للمناخ
ووزير اخلارجية السابق جون كيري ،رغم أن بكني ع ّلقت
التنسيق م��ع واشنطن ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ر ًدا على زيارة
بيلوسي لتايوان.
(الوكاالت)
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جمل�س ال�شيخ علي بن ح�سن الفاخوري
يف اجلامع العمري الكبري

عبد اللطيف فاخوري*

وثيقة بيت الشيخ علي الفاخوري

ملحم .فقد ك��ان ي��اس�ين ب��ك ،وه��و رجل
تركي ،متس ّلم ًا عليها وكانت بينه وبني
األمير ملحم مشاحنة ،فأمر هذا األخير
الشيخ شاهني تلحوق بأن «ميخرق» في
ض��واح��ي املدينة وأط��راف�ه��ا كاملصيطبة
واألشرفية ورأس بيروت وغيرها ،فقام
الشيخ شاهني بع ّدة غارات عجز ياسني
بك عن إحالل السالم ور ّد الغارات وكتب
انصراف علماء بيروت
للتصوف والتأليف
ّ

وقد يكون من اجلائز القول بأن سيطرة
األم��راء الشهابيني وحلفائهم على التجارة
في بيروت واحتكارهم لها وملداخيل امليناء
وفرضهم الضرائب والرسوم وحتميل أهل
املدينة مطاليب ال��ب��اش��اوت ،دف��ع البيارتة
ل�لان��ص��راف ال���ى ب��ن��اء ال���زواي���ا الصوفية.
ّ
وخط ما عرفه من
ومنهم من اعتزل في بيته
ودون في أول ورقة:
العلم ّ
مذنب ّ
خطه عسى دعوة غير خائبه
رحم الله قائال رحم الله كاتبه
وآخر كتب:
اجعل جليسك مجموعا تطالعه
لتستفيد من اآلداب واحلكم
واترك مجالسة أقوام جتالسهم
فتكسب الإِ ثم من سمع ومن كلم
وثالث اختار:
اطلب العلم يا فتى إمنا العلم بالطلب
رحم الله من قرأ ودعا للذي كتب
ومنهم من كان يتردد الى الزوايا ينشد
األذكار واألوراد أو ينشد التنزيالت الصوفية
مما ّ
نظم على عروض أحلان شعبية رائجة.
ومنهم م��ن ك�� ّرس وقته لتعليم الناشئة
قراءة القرآن وحفظه وترتيله ،كالشيخ علي
حسن ال��ف��اخ��وري وال��د املفتي الشيخ عبد
الباسط الفاخوري.
ُول����د ال��ش��ي��خ ع��ل��ي ب��ن ح��س��ن ب��ن محمد
ال��ف��اخ��وري ف��ي ب��ي��روت ف��ي ال��رب��ع األخير
من القرن السابع عشر .تل ّقى مبادئ الفقه
وال��ع��ل��م ع��ل��ى ش��ي��وخ زم���ان���ه .ان��ت��س��ب الى
الطريقة الصوفية اخللوتية البكرية على
ي��د ال��ش��ي��خ ع��م��ر ال��ي��اف��ي .ذك���ر ال��ش��ي��خ عبد
الباسط قوال لوالده «كان شيخنا وأستاذنا
الشيخ عمر اليافي ق ّدس س ّره إذا تكلم أفاد
وإذا كتب أج��اد» .وك��ان للشيخ عمر اليافي
الكثير من املريدين في بيروت ذكر بعضهم
في ديوانه ،منهم صهره الشيخ أحمد طبارة
وعبد ال��ق��ادر وعبد الغني ومحمد سعادة
ومحمد البكداشي ومحمد الغندور ومحمد
ناصر تعبانه وأبناء النقيب والشيخ أيوب
املجذوب والشيخ علي الفاخوري.
كتب الشيخ عمر اليافي قصيدة للشيخ
علي الفاخوري جوابا على كتاب جاءه من
هذا األخير يعلمه فيها بوفاة والده الشيخ
حسن قال فيها:
منك الكتاب يا علي وافى كروض مقبلِ
وفاح من مضمونه عبير نفخ املندل
شممت منه ريح أخالق احلبيب األول
وذقت معناه الذي مع لفظه قد ل ّذ لي
أما الذي ذكرته عن والد منتقل
لرحمة الله ورضوان القدمي األزلي
فقد علمت قبله حكم القضاء املنزل

الى والي الشام عثمان باشا يخبره مبا
يقوم به اتباع األمير ملحم فكتب عثمان
باشا الى األمير عارض ًا عليه تس ّلم بيروت
فقبلها مسرور ًا وأزاح ياسني بك عنها..
وبعد سيطرة الشهابيني على بيروت
وت� ّ
�وط�ن�ه��م فيها م��ع حلفائهم ف�م��ن غير
املستبعد أن يقوم بعضهم بتجاوزات لم
يكن باستطاعة أهل املدينة مقاومتها أو
ويش ّدد عزمية مريده الشيخ علي:
وشمر العزم وسر لقرب باب معتل
واخلع عذار احلب واشطح ما عليمك من
احللي
واش��رب م��دام ال��ورد حيث الكاس يجلى
ممتلي
واشطح وعربد هائما ال تستمع للعذل

تالمذة الشيخ علي الفاخوري

لم نتبينّ ما إذا كان الشيخ علي الفاخوري
متوليا على اجل��ام��ع العمري الكبير إمنا
ُعرف ان له مجلسا في اجلامع لتدريس من
آنس فيه من الناشئة النباهة واملثابرة وكان
على رأسهم الشيخ محمد دروي��ش احلوت
فح ّبب إليه العلم وحتفيظه القرآن واتقانه
استظهارا وترتيال ود ّرس��ه علم القراءات.
وأخذ التلميذ عن أستاذه الطريقة اخللوتية
بطقوسها التي ب ّيناها ف��ي كتابنا «زوايا
بيروت».
وأخ��ب��رن��ا تلميذه اآلخ��ر أي الشيخ عبد
ال��ب��اس��ط ال��ف��اخ��وري ف��ي مخطوط بعنوان
«خبايا الدراية» قال :كان العارف ابن عراق
املدني رحمه الله تعالى يع ّلم تالمذته أبيات ًا
حلفظ القرآن فيحفظونه إذا الزم��وا عليها
وقد ح ّفظنيها وال��دي رحمه الله حني كنت
صغيرا في املكتب ،وهي:
كالم قدمي ال ّ
ميل سماعه تنزّه عن قولي
وفعلي وقوتي
به اشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي
عند جهلي وحيرتي
����ور به
ف��ي��ا رب متّعني ب��س��ر ح��روف��ه ون ّ
سمعي وقلبي ومقلتي
مما ي ُّ
��دل على أن أبيات اب��ن ع��راق التي
ر ّدده��ا سنة  1517في زاويته كانت ال تزال
تد ّرس وحتفظ في بيروت في القرن التاسع
تأمل!
عشرّ .
وف���ي س��ن��ة 1820م ع���اد ال��ش��ي��ح محمد
احلوت من دمشق ،فأشار عليه الشيخ علي
الفاخوري ب��أن ي��د ّرس في اجلامع العمري
الكبير «رغبة بنفع اخلاص والعام ،ملا شاهد
أن ك ً
�لا م��ن األه��ال��ي ببحار جهله ق��د َعام».
فأخذ يد ّرس في جوار مقام النبي يحيى في
اجلامع املذكور.
قال الشيخ عبد القادر قباني في ذكرياته
التي نشرت في «الكشاف» سنة « 1927كان
الشيخ علي الفاخوري من علماء أهل الطريق
وك��ان��ت ل��ه مشيخة امل��ش��اي��خ» .وق��ال املفتي
الفاخوري في «خبايا ال��دراي��ة»« :رح��م الله
صديق الوالد السيد أحمد البربير املتوفى
في دمشق الشام حيث يقول حني حضر من
دم��ي��اط وسكن ب��ي��روت البيتني الشهيرين:
بيروت مقبرة العلوم الخ.»..
كما ق��ال ف��ي مخطوط «ف��رائ��د الفوائد»:
«ش��ط��ر شيخ ال��وال��د (يعني ال��ي��اف��ي) ستة
أبيات لإلمام الشافعي».

منزول دار الشيخ علي الفاخوري

قال الشيخ عبد القادر القباني ان البيارتة
كانوا يستعيرون دار أب��ي عسكر (يونس
نقوال اجلبيلي) فيصفون املقاعد ويسرجون
القناديل ويدعون الناس لسهرات أفراحهم ثم
يؤمون منزل الشيخ علي الفاخوري
أخذوا ّ
في زاروب الشيخ رسالن وكانت داره فسيحة
وغرفها كثيرة .يذكر ان جردة أوقاف اجلامع
ودون��ت في
العمري التي جرت سنة 1843
ّ
السجل الشرعي األول ذكرت البيت املذكور
فقالت «بيت في زاروب شيخ اإلسالم (الشيخ
رسالن) من داخل داره ايوان وقاعة عليها
نصف تخت وبئر م��اء نابع ومطبخ داخل
قبو ومرتفقني وسلم حجر في اثناها عل ّية
يعلوها تخت وفسحة دار واي��وان وع ّليتني
يعلوهما تختني ومرتفق وأيضا في الدار
السفلية سلم حجر جلهة الشمال يصعد منه
الى ظهر القاعة ويعلو ظهر القاعة ايوان
وع ّليتني خراب سكن الشيخ علي الفاخوري
م��ش��ت��رى امل��ت��ول��ي ال��س��اب��ق احل����اج بكري
دروي����ش مب��وج��ب ح��ج��ة ش��رع��ي��ة ف��ي آخر
الزاروب املذكور».

وفاة الشيخ علي ورثاؤه

كان للشيخ علي الفاخوري األثر الكبير
في نفوس القوم كما يتبينّ من رثاء الشيخ
قاسم الكستي والشيخ إبراهيم األحدب لهو
يرجح تاريخ وفاته حوالي سنة 1283هـ/
ّ
67/1866م قال الكستي:
مصاب علينا وجب الدهر ندبه
ب َف ِ
قد إمام كان بالفضل ندب ًه
علي مقام يشهد العصر انه
ّ
لقد كان في أمر الوالية قطبه
وقد كان في علم احلقيقة ساريا
الى ما به اإلميان أوضح دربه
ويقول:
أحبتنا أين املعزي بعابد
وليحبب الله قيد قلبه
ولم يل ًه بالدنيا وال مال راغبا
ملال ولكن التقى كان كسبه
الم تعلموا ان التقى منه يرتقي
الى منزل ال يهجر الع ّز رحبه
وق��ال الشيخ إب��راه��ي��م األح���دب قصيدة
مطلعها:
راع القلوب مصاب جاء بالعجب
نابت دموع الورى فيه عن السحب
الى أن يقول:
علي به ص ّديق كل هوى
قضى ّ
من كان باحلق فاروق ًا لذي ريب
محيي طريق الهدى به مشتمال
على املعارف سامي الفضل والنسب
زكي نفس بتقوى الله ظاهرة
لقد عال بصفاها أرفع الرتب
* مؤرخ

مدير مركز الأزهر للفتوى:
�أغلب �شكاوى الأهل ب�سبب الإحلاد

علاّ م :الهدية خُ لق كرمي

أكد الدكتور شوقي ع�ّل�اّ م ،مفتي اجلمهورية ،أن امل��راد بالتهادي
النبي ّ #
حث
الوارد في قول الرسول « :#ت ََها َد ْوا حتا ّبوا» ..هو ان
ّ
على التهادي بني جميع الناس؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
الصدْرِ » أخرجه
قال رسول الله « :#ت ََها َد ْوا؛ َف ِإنَّ ا ْل َه ِد َّي َة ُت ْذ ِه ُب َو َغ َر َّ
اإلمام أحمد ،وكذلك قال رسول الله « :#تَها َد ْوا تحَ ا ُّبوا» .وتابع عالم
بالقول :ق��ال العلاّ مة األمير الصنعاني في «التنوير ش��رح اجلامع
الصغير» [وذلك ألنه يحصل بها ما يريده الله تعالى من ألفة القلوب
وميل بعضها إلى بعض] ،كما قال[ :وذلك ألن الهدية خلق كرمي ،وس ّنة
ح ّثت عليها الرسل ،واستحسنتها العقول ،تتألف بها القلوب ،وتذهب
شحائن الصدور] ،والتهادي واملُهاداة :تبادل الهدايا ،والهدية في
ذاتها من أعظم مظاهر الب ّر؛ فإنها من أكثر ما يورث التآلف والصفاء،
ويقطع العداوة والبغضاء ،ويقع املوقع احلسن في نفوس الناس؛
حتى ُذ ِكر في اشتقاق لفظ «الهدية» أنها إمنا ُس ِّم َيت بذلك ملا تورثه من
الهداية إلى اخلير والتآلف بني الناس ،كما قال اإلمام املاوردي [قيل:
إن الهدية مشتقة من الهداية؛ ألنه اهت ُِد َي بها إلى اخلير والتآلف].

االع �ت��راض عليها أو انتقادها .كما ان
األم��راء وحلفاءهم سيطروا على جتارة
املدينة وبنوا فيها اخلانات والقيساريات
حتى ان األمير حيدر ،مؤ ّرخ تاريخ اجلزار،
قال بأن أرباب الوظائف اإلدارية واألمنية
ودزار القلعة وكذلك املغاليق (جمع مغلق)
أي املخازن والدكاكني كانت كلها موقوفة
على موافقة األمير ملحم وحتت أمره.

قال الدكتور أسامة احلديدي ،املدير التنفيذي
ملركز األزهر العاملي للفتوى ،إن من متام اإلميان
وأركانه أن يؤمن املسلم مبا أنزله الله ،موضح ًا
أن منهج الله واض��ح وص��ري��ح م��ن خ�لال الكتب
السماوية .وأضاف احلديدي خالل مقابلة إعالمية
أن فكرة دمج األديان لم تطرح من أي جهة رسمية
أو مؤسسة دولية ،كما أن األزهر الشريف يحترم
جميع األديان السماوية مبختلف عقائدها.
وتابع :أن كلمة شيخ األزهر دعوة صريحة من
أجل تكاتف البشرية وحتقيق السالم الدائم في
مختلف املجتمعات .وأكد احلديدي أن هناك زيادة
في عدد «امللحدين» مؤخر ًا مت رصدها من خالل
التغ ّيرات التي طرأت على عملية تفكير الشباب

و يسألونك في الدين

موافقة تدوير املخ ّلفات للآداب ا إل�سالمية

في املجتمع .وتابع :أنه مت إنشاء مركز «الفكرة
واألدي����ان» ف��ي األزه���ر الشريف م��ن أج��ل دراسة
تغ ّيرات الفكر في املجتمع.
وأردف احلديدي أن أغلب الشكاوى الواردة
إل��ى م��رك��ز ال��رص��د ف��ي األزه���ر ال��ش��ري��ف ،بسبب
اإلحلاد ،تكون من أولياء األمور خوف ًا على أبنائهم
من الهالك ،كما أنه مت تدريب فرق متخصصة في
كافة املجاالت احلياتية ملساعدة ه��ؤالء الشباب
للخروج من هذا النفق املظلم.
وأكد أن األزهر الشريف ّ
حل أكثر من  90ألف
قضية م��ؤخ��ر ًا ،بسبب املشاكل التي طرحت من
قبل العديد م��ن التنويريني ح��ول حقوق الزوج
والزوجة.

فتاوي شرعية بإشراف :نخبة من العلماء

{ ما مدى موافقة إعادة تدوير املخ ّلفات لآلداب والتوجيهات
اإلسالمية؟

هادي امل�صري  -بريوت

مواقيت الصالة

�أحداث وجتاوزات �أ ّدت �إىل ثورة 1958
�شهاب اقرتح �شخ�صية متوفاة لرئا�سة احلكومة

الفجر54 :د �4س

في هذه احللقة الثالثة من مذكرات
صائب بك س�لام ،يشير إل��ى دخوله
كوزير دول��ة ونائب لرئيس الوزراء
في حكومة عبد الله اليافي في 19
آذار  ،1956وذل��ك ملساندة الرئيس
ع��ب��د ال��ل��ه ال��ي��اف��ي ف���ي م��ه��ام��ه ضد
ال��ش��روط التعجيزية التي وضعها
ال��رئ��ي��س ك��م��ي��ل ش��م��ع��ون لتكليفه
رئاسة ال��وزارة ،وكانت هذه املبادرة
من صائب بك سالم قد أدمعت عيني
الرئيس عبد الله اليافي يوم قبل أن
يكون وزي��ر ًا وهو الذي سبق أن كان
رئيس ًا للوزراء.
وب��ال��ف��ع��ل ،ف��ق��د أش���ار ص��ائ��ب بك
س�لام إل��ى مواقفه املعارضة كوزير
في مجلس الوزراء لسياسة الرئيس
ك��م��ي��ل ش��م��ع��ون ،ومم����ا ق��ال��ه سالم
«وامل��ؤس��ف أن قناعتي بنظافة كف
ش��م��ع��ون ال��ت��ي ك��ان��ت م��ن األسباب
التي دفعتني لتأييده عند ترشيحه
ل��رئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة ،ت��ب ّ
��خ��رت منذ
اللحظة األولى لتبوئه سدة الرئاسة،
إذ ظل منذ ذلك احلني يسعى لتكديس
األم����وال »...باإلضافة إل��ى سياسته
املوالية للغرب ولألحالف الغربية.
وف���ي ال���وق���ت ال����ذي ك���ان صائب
ب��ك س�لام وال��ق��وى الوطنية يقفون
م��ع ع��ب��د ال��ن��اص��ر ع��ن��د ت��أم��ي��م قناة
السويس في متوز عام  ،1956وفي
الوقت التي وقفت القوى الوطنية
والقومية مع مصر عبد الناصر يوم
العدوان الثالثي على مصر (عدوان
بريطانيا وفرنسا وإس��رائ��ي��ل) في
تشرين األول عام  ،1956كان الرئيس
ك��م��ي��ل ش���م���ع���ون وب���ع���ض وزرائ������ه
وبعض مؤيديه لم يتخذوا أي موقف
م��ع ٍ
��اد ل��ل��ع��دوان ع��ل��ى م��ص��ر ،ب��ل إن
الرئيس كميل شمعون أقنع الرؤساء
ال��ع��رب ال��ذي��ن اجتمعوا ف��ي بيروت
بأن ال جدوى للمقاطعة ،فما كان من
الرئيس صائب سالم إال أن استقال
من احلكومة تاله رئيس الوزراء عبد
الله اليافي ،وكانت فرصة سانحة
ل��ك��م��ي��ل ش��م��ع��ون ب��ت��ك��ل��ي��ف سامي
الصلح رئيس ًا ل��ل��وزراء ،ومم��ا قاله
ص��ائ��ب س�لام ف��ي م��ذك��رات��ه «فكانت
الشعوب العربية تهتف في مختلف
أق���ط���اره���ا ل��ع��ب��د ال��ن��اص��ر وتدعوا
ملقاطعة ال��دول املعتدية على مصر،
فيما الزعماء العرب لم يلبوا رغبات
ش��ع��وب��ه��م ،ول���م ي��ت��ف��ق��وا ع��ل��ى قرار
إجماعي» ومما قاله عن عبد الناصر:
«أقول بصدق واحترام إن مزايا عبد
الناصر الكبيرة ،وما قام به في مصر
من حتريرها وإشاعة روح التحرير
في كل قطر عربي وأفريقي وآسيوي،
وإح��ي��ائ��ه ال��ع��روب��ة ف��ي م��ص��ر التي
كاد بعض قادتها يجنحون بها إلى
ال��ف��رع��ون��ي��ة جعلت م��ن��ه ف��ي نظري
واح���د ًا من أعظم رج��ال العصر ،وال
ميكن إنكار مآثره».
وف��ي ه��ذه الفترة العصبية التي
مي ُّر بها العالم العربي أكد صائب بك
سالم أمام رئيس وزراء تركيا عدنان
متدريس (الذي كان في زيارة رسمية
للبنان) ،وأمام الرئيس كميل شمعون
والرئيس عبد الله اليافي بأنه ضد
األح���ل��اف ،وض����د أن ي���ك���ون لبنان
ض��م��ن األح��ل�اف ال��غ��رب��ي��ة والشرق
أوسطية .وفي هذه الفترة العصيبة
اضطر صائب بك سالم للتخلي عن
شركة طيران الشرق األوسط بسبب
أوض���اع���ه امل��ال��ي��ة ،ف��ق��ام��ت الشركة
البريطانية بشرائها.
ون���ظ���ر ًا ل��ل��ت��ط��ورات اللبنانية
والعربية ،ونظر ًا الستخدام الرئيس
كميل ش��م��ع��ون الطائفية ف��ي فترة
حكمه ال سيما ب�ين ع��ام��ي - 1957
 ،1958فقد نشط الرئيس س�لام في
تأليف جبهة سياسية معارضة من
املسلمني واملسيحيني عرفت باسم
«جبهة االحتاد الوطني» أدخل فيها
الزعيم حميد فرجنية ،والرئيس عبد
الله اليافي ،وفيليب نقال وحسني
العويني وأح��م��د األس��ع��د وصبري
حماده وفيما بعد انضم إليها كمال
جنبالط وبشارة اخلوري والبطريرك
املعوشي الذي أخذت أوساط شمعون
تنعته باسم احلاج محمد املعوشي
وس���واه���م ،وب����دأت اجل��ب��ه��ة بإقامة
م��ه��رج��ان��ات م��ع��ارض��ة ف��ي مختلف
املناطق البيروتية واللبنانية ،ومن
بينها منطقة الطريق اجلديدة ،حيث
ك��ان الرئيس شمعون طلب التشدد
ف��ي م��ن��ع ال��ت��ظ��اه��رات ،ومل���ا وصلت
ال��ت��ظ��اه��رة إل���ى م��ن��ط��ق��ة مستشفى
البربير ،كانت هناك قوى كبيرة من
ال��ق��وى األم��ن��ي��ة منعتنا م��ن التقدم
ب��اجت��اه ال��ط��ري��ق اجل���دي���دة ،وبذلك
ي��ق��ول ص��ائ��ب ب��ك س�لام «ل��م أستطع
حت���م���ل ه�����ذا األس����ل����وب القمعي،
فهجمت باجتاه الدبابة ومعي أبو
زهير الفيومي ،وم��ن ورائ��ن��ا حشد
م��ن ال��ش��ب��اب امل��ت��ح��م��س ،ف��وق��ع أبو
زهير وأصيب بكسر في كتفه ،وملا
ح��اول قائد املجموعة وه��و العقيد
ل��ط��ي��ف م��ن��ع��ي م��ن م��ت��اب��ع��ة سيري،
وجهت إليه صفعة كسرت له إحدى
أسنانه ...وتابعنا مسيرتنا ...وفي

ه��ذه ال��زح��م��ة ش��ع��رت بضربة قوية
تنهال على رأس���ي م��ن عقب خشب
بندقية أحد اجلنود ،وأصبت بشق
عميق ف��ي مقدمة رأس��ي سالت منه
دم�����اء غ���زي���رة غ��ط��ت م�ل�اب���س���ي»...
فأدخله أحد أف��راد القوة العسكرية
بالقوة إلى مستشفى البربير قائ ً
ال
له :دولة الرئيس أتوسل إليك ،أدخل
املستشفى ...أنهم يريدون قتلك فال
حتقق لهم مؤامرتهم .وفي املستشفى
ضمد الدكتور نسيب البربير اجلرح
ال����ذي ت��ط��ل��ب س��ب��ع ق��ط��ب ،وأض���اف
الرئيس صائب س�لام :بأن الرئيس
ش��م��ع��ون ل��م ي��ك��ت ِ
��ف ف��ي مجابهتنا
على ه��ذا النحو ،ب��ل أوع��ز للمدعي
العام إص��دار مذكرة توقيف بحقي،
كما أوقف املئات في السجون حتت
ستار أن املتظاهرين كانوا يحملون
سالح ًا ،وأنهم من الشيوعيني ،علم ًا
أن أحد ًا منهم لم يكن حزبي ًا وال حام ً
ال
للسالح ،وبالتالي فقد أعلن صائب
بك اإلضراب عن الطعام وهو موقوف
في مستشفى البريد ملدة خمسة أيام
إلى حني إلغاء مذكرة التوقيف بحقه.
وعند خروجه لي ً
ال فوجئ بتظاهرة
ح��اش��دة ضمت أل��وف�� ًا م��ن املؤيدين
حملوه على األكتاف من البربير إلى
املصيطبة ،حيث أل��ق��ى كلمة نارية
وشديدة اللهجة ،أكد فيها استمرار
امل��ع��ارض��ة للنهج الشمعوني الذي
ي��ه��دد ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة ،وال سيما
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ط��ائ��ف��ي ويعرض
مصير لبنان ألخطار جسيمة.
ومب��ن��اس��ب��ة ُق�����رب االنتخابات
النيابية عام  1957اقترح صائب بك
سالم على «جبهة االحت��اد الوطني»
م��ق��اط��ع��ة االن��ت��خ��اب��ات ،غ��ي��ر أن���ه مت
االتفاق أخير ًا على عدم ترك الساحة،
ضمت :صائب سالم،
فتم تأليف الئحة ّ
عبد الله اليافي ،حسني العويني،
عبد الله املشنوق ،نسيم مجدالني
في مقابل الئحة تضم :سامي الصلح،
جميل مكاوي ،ف��وزي احل��ص ،خليل
الهبري ،وانتهت االنتخابات بفوز
الئحة صائب س�لام حلصولها على
( )12أل��ف ص��وت مقابل عشرة آالف
ص���وت ل��س��ام��ي ال��ص��ل��ح ،ل��ذل��ك كما
يقول صائب سالم في مذكراته «بدأت
احتفاالت مناصرينا في آخر املساء
ابتهاج ًا بالفوز ،حيث جتمع األلوف
م��ع أع��ض��اء الالئحة ف��ي املصيطبة
ي��ه��ت��ف��ون وي���رق���ص���ون ،وك�����ان أول
الراقصني أبو عفيف كريدية بعصاه
املشهورة ...غير أن شمعون ومدير
ال��داخ��ل��ي ع��ب��د ال��ع��زي��ز ش��ه��اب كان
لهما أسلوبهما اخلاص بالفرز ...أي
أسلوب التزوير الفاضح ...فأعلنوا
في آخر الليل حصول الئحتنا على
( )12أل��ف ص��وت مقابل ( )14ألف
صوت لالئحة املدعومة من شمعون
بعدما أضافوا إليها ع��دد ًا زائف ًا من
األص����وات ،ول��م ينجح م��ن الئحتنا
سوى األرثوذكسي نسيم مجدالني،
أما أنا فكنت في عداد الذين أسقطهم
ك��م��ي��ل ش��م��ع��ون ،ك��م��ا ف��ع��ل بكمال
جنبالط ف��ي ال��ش��وف وم��رش��ح��ه في
الئحتنا ف��ي ب��ي��روت ف��ري��د جبران،
وأحمد األسعد والئحته في اجلنوب،
أما رشيد كرامي فنجح في طرابلس...
فيما حضر صبري حمادة بنفسه إلى
السراي في بعلبك ووض��ع مسدسه
على الطاولة ،رافض ًا نقل صناديق
االقتراع قبل إصدار النتائج النهائية
لالنتخابات التي أكدت فوزه».
ومم����ا ق���ال���ه ص���ائ���ب س��ل�ام «أم���ا
س���ي���اس���ة ش���م���ع���ون ال���س���اف���رة فلم
أواج��ه��ه��ا إال ألن��ه��ا م��ع��ادي��ة للخط
ال���ع���رب���ي وم���ن���س���اق���ة م����ع مشروع
ايزنهاور االستعماري.»...
ومب����ن����اس����ب����ة ه�������ذه األوض��������اع
املضطربة في لبنان جاء امللك سعود
في أوائل حزيران  1957للتوسط بني

املعارضة وشمعون ،كما عقد
ثان بصائب سالم وعبد
لقاء ٍ
الله اليافي وحسني العويني
عمان الذي طلب منا عدم مقاومة
في ّ
ش��م��ع��ون ،ألن ش��م��ع��ون ه���� ّدد بأنه
سيبطش بهم وبعائالتهم ،غير أن
صائب سالم قال له« :إننا يا جاللة
امللك لسنا خراف ًا ،فنحن كنا وسنبقى
رج������ا ًال ،ول��ن��ا ال���ك���ف���اءة ب����أن نقاوم
شمعون بكل ما لدينا من إمكانيات».
كما زار لبنان في ه��ذه الفترة أنور
ال����س����ادات ال�����ذي اج��ت��م��ع بصائب
س�لام ،كما التقى صائب س�لام بابا
الفاتيكان في روما .وفي هذه الفترة،
وبعد وف��اة أخي محمد سالم رئيس
جمعية املقاصد اخليرية اإلسالمية
في بيروت أجمع مجلس األمناء على
انتخاب الرئيس صائب سالم رئيس ًا
للجمعية في  24آذار .1958
وف����ي ه����ذا اإلط�������ار ،وب���ع���د قيام
الوحدة بني مصر وسوريا في شباط
 ،1958ك���ان الب���د م��ن زي����ارة دمشق
وتهنئة الرئيس جمال عبد الناصر
على رأس وف��د يرأسه صائب سالم
م��ؤل��ف م��ن أع��ض��اء ج��ب��ه��ة االحت���اد
الوطني ،وبعد مقابلة محمود رياض
سفير مصر في سوريا وعبد احلميد
السراج رئيس املخابرات السورية
ع��ق��د اج���ت���م���اع ب�ي�ن ال���رئ���ي���س عبد
الناصر وأرك���ان اجلبهة ،وق��د ألقى
الرئيس صائب سالم كلمة والزعيم
كمال جنبالط كلمة فض ً
ال عن كلمات
من هذا الزعيم أو ذاك.
بعد عودة الوفد إلى لبنان ،كانت
األوض�����اع م��ت��وت��رة ،ب�ين املعارضة
واحل��ك��وم��ة ال س��ي��م��ا ب��ع��د اغتيال
الصحافي نسيب املتنبي وأحداث
طرابلس الدموية ،وهما أم��ران كانا
سبب ًا في اندالع ثورة أيار  1958مع
م��ا س��ب��ق ذل���ك م��ن س��ي��اس��ة الرئيس
كميل ش��م��ع��ون ،ومل���ا ق��ام��ت الثورة
في بيروت الغربية واملدن اللبنانية
األخ����رى ل��م ت��ك��ن م���دن ال��ث��ورة متلك
السالح أو امل��ال ،ومنذ البداية اتهم
شمعون وحكومته ب��أن اجلمهورية
العربية املتحدة هي التي متد الثوار
ب���ال���س�ل�اح ،ف��ق��د وص����ل ال��ك��ث��ي��ر من
ال��س�لاح إل��ى كمال جنبالط ورشيد
ك���رام���ي وب��ع��ض��ه إل����ى ب���ي���روت مع
املدربني ،كما أن زعيم الثورة صائب
بك سالم اضطر إلى بيع عقار لتدبير
أم����وره وأم����ور ال��ث��وار ف��ي بيروت،
وك����ان ص��ائ��ب س�ل�ام ق���د ع�ي�ن معني
حمود قائد ًا عسكري ًا على الثوار ثم
أقاله بعد فترة .ثم أش��ار صائب بك
سالم إلى املساعدات العسكرية التي
وصلت من سوريا عن طريق أفراد أو
سيارات .ومما قاله سالم في مذكراته
« وال أنكر هنا ،أن ع��دد ًا ال يستهان
ب��ه م��ن اإلخ���وان ال���دروز اللبنانيني
وال���س���وري�ي�ن س��ق��ط��وا ش���ه���داء في
الشوف في مواجهة شمعون ،فض ً
ال
عن شهداء بيروت وطرابلس وصيدا
وص����ور وال��ب��ق��اع وع���ك���ار واإلقليم
وشهداء املناطق جميعها.
وم��ن رج���االت ال��ث��ورة ف��ي بيروت
الذين ذكرهم صائب بك سالم :عدنان
احل��ك��ي��م ال����ذي ك���ان ي��دي��ر اإلذاع�����ة،
وعبد الله اليافي ،وحسني العويني
وإب��راه��ي��م ق��ل��ي�لات ورش��ي��د شهاب
ال���دي���ن وف�������اروق ج��ب��ر وامل���س���ؤول
امل���ال���ي ح��س��ن ال��ب��ح��ص��ل��ي ومعني
ح��م��ود وي��وس��ف احل��ك��ي��م وشقيقه
مصباح س�لام وخليل شهاب الدين
ووليد اخلالدي وأبو زهير الفيومي
وسواهم.
وي���ؤك���د ص��ائ��ب س�ل�ام ب���أن همه
الكبير كان ليس عدم التجديد لكميل
شمعون فحسب ،وإمنا بقاء اجليش
اللبناني موحد ًا من أجل وحدة لبنان
وشعبه ،كما ذكر بأن الثورة واجهت
معضلة جديدة ،وهي نزول اجليش

األم��ي��رك��ي (امل��اري��ن��ز) على شواطئ
ب��ي��روت ،لدعم شمعون السيما بعد
سقوط النظام امللكي في العراق في
 14متوز  ،1958غير أن قائد الثورة
ص���ائ���ب س��ل�ام ق����رر ع����دم مواجهة
األس��ط��ول ال��س��ادس ،ألن مواجهته
تعني تدمير بيروت والقضاء على
ال���ث���ورة ،وه����ذا م��ا ي��ري��ده شمعون
وأعداء الثورة.
واحل���ق���ي���ق���ة ف�����إن ث������ورة 1958
ف��ي ل��ب��ن��ان أص��ب��ح��ت ل��ه��ا امتدادات
ومفاعيل إقليمية وعربية ودولية،
م��ن ات��ص��االت ع��راق��ي��ة بعد الثورة،
وم���ص���ري���ة وس�����وري�����ة وسعودية
وأردن��ي��ة وبريطانية ،ألن بريطانيا
أنزلت جنودها في األردن بعد أحداث
لبنان وثورة متوز في العراق ،كما أن
األميركيني أرس��ل��وا مبعوث ًا خاص ًا
ه���و روب�����رت م���ورف���ي ال�����ذي التقى
باحلاج حسني العويني وعبد الله
اليافي والتقى بصائب بك سالم في
منزل ابن عم زوجته إبراهيم مردم بك
في ش��ارع ف���ردان ،وب��وج��ود السفير
األميركي في بيروت ماكلنتوك ،وقد
أك��د املوفد األميركي في حديثه في
رغ��ب��ة ب�ل�اده ح��ل األزم���ة سلمي ًا ،إن
وج���ود امل��اري��ن��ز ف��ي ب��ي��روت مرتبط
بالثورة في العراق» ،ونفى أن يكون
امل��اري��ن��ز وص��ل��وا إل���ى ل��ب��ن��ان دعم ًا
لكميل شمعون ،واقترح على سالم
ت��رش��ي��ح واح���د م��ن ث�لاث��ة أشخاص
لرئاسة اجلمهورية :الدكتور يوسف
ح��ت��ي أو ام��ي��ل خ����وري أو بشارة
اخلوري ،غير أن صائب سالم رأى أن
هذه املرحلة اخلطيرة واالستثنائية
ال يصلح لها إال قائد اجليش اللواء
فؤاد شهاب.
وب���ال���رغ���م م���ن ب��ع��ض اخلالفات
بني الزعامات اإلسالمية والوطنية
ع��ل��ى رج���ل ع��س��ك��ري ي��ك��ون رئيس ًا
للجمهورية غ��ي��ر أن ص��ائ��ب سالم
استمر على رأي��ه ب��أن قائد اجليش
ال��وح��ي��د امل��ؤه��ل ل��ل��رئ��اس��ة ف��ي هذه
ال��ظ��روف الصعبة ،كما تبني فيما
بعد ب��أن مورفي وعبد الناصر كانا
يريدان أيض ًا اللواء شهاب ،وهكذا
كان فقد انتخب قائد اجليش اللواء
ف��ؤاد شهاب رئيس ًا للجمهورية في
 20أيلول .1958
ف����ي ح��ي�ن ان اج���ت���م���اع رئيس
اجلمهورية ف��ؤاد شهاب بالرئيس
ص��ائ��ب س�ل�ام اق��ت��رح ع��ب��د الرحمن
ال��س��ح��م��ران��ي ث���م اق���ت���راح ع��م��ر بك
ال����داع����وق ،ف��ت��ع��ج��ب ص��ائ��ب سالم
م��ن ه��ذا االق��ت��راح ألن عبد الرحمن
السحمراني رئيس غرفة التجارة
غير مؤهل سياسي ًا لتولي رئاسة
احل��ك��وم��ة ،بينما عمر ب��ك الداعوق
ت��وف��اه ال��ل��ه منذ ع��ام  .1949وبذلك
يقول صائب بك «وفي حقيقة األمر،
فقد متلكتني الدهشة عندما اكتشفت
للمرة األولى في هذه اجللسة – كما
ت��أك��د ل��ي ف��ي م��ا ب��ع��د – ج��ه��ل فؤاد
ش��ه��اب بالشخصيات اللبنانية».
وف��ي مكان آخ��ر ق��ال بعد جتربة مع
الرئيس فؤاد شهاب بني أعوام 1958
– « 1964وكم ندمت على موقفي من
اإلص���رار على انتخاب ف��ؤاد شهاب
عندما أدرك���ت ف��ي م��ا بعد باملعاناة
الشخصية م��ا ك��ان يتصف ب��ه فؤاد
ش��ه��اب م���ن ض��ع��ف ف���ي الثقافة...
باإلضافة إلى ضيق صدره.»...
وبالفعل فقد مت تشكيل احلكومة
برئاسة رشيد كرامي ،غير أن ردات
الفعل الكتائبية واملسيحية كانت
ض��د ه��ذه احل��ك��وم��ة ال سيما عندما
قال كرامي في كلمة «حان الوقت كي
نقطف ثمار الثورة ،األمر الذي أزعج
املسيحيني وبالتحديد الكتائب األمر
ال��ذي دع��ا بيار اجلميل إل��ى التمرد
فيما عرف باسم الثورة املضادة األمر
الذي اضطر الرئيس شهاب وكرامي
على تشكيل حكومة رباعية مؤلفة
م��ن رشيد ك��رام��ي رئيس ًا وال���وزراء
حسني العويني ورمي��ون اده وبيار
اجلميل .وفي هذه ال��وزارة الرباعية
االنقاذية لم يتمثل الشيعة وال الدروز
وال املسيحيني اآلخرين إمنا تشكلت
من السنة واملوارنة فحسب.
وي���ش���ي���ر ص���ائ���ب ب����ك س��ل��ام في
م��ذك��رات��ه إل��ى زي��ارت��ه إل��ى مصر في
ك��ان��ون األول ع��ام  1958وك���ان معه
عبد الله اليافي وعلي امللوك وعدنان
نحاس ،وقد استقبلهم الرئيس عبد
الناصر ف��ي منزله ،وأب���دى سروره
على ال��ت��واف��ق على انتخاب اللواء
ف���ؤاد ش��ه��اب رئ��ي��س�� ًا للجمهورية،
ك��م��ا اج��ت��م��ع ال��وف��د م��ع ال��ك��ث��ي��ر من
امل���س���ؤول�ي�ن امل��ص��ري�ين م���ن وزراء
وعلماء منهم الشيخ حسن الباقوري
ووزير األوقاف ،وكانت زيارة صائب
سالم ملصر قد وطدت الصداقة أكثر
مع الرئيس عبد الناصر واملسؤولني
ف��ي م��ص��ر .وامل�لاح��ظ أن���ه ف��ي إطار
املقاومة الشعبية أشاد الرئيس سالم
كثير ًا مبواقف إبراهيم قليالت وأبو
زهير الفيومي ومحمود البدوي.

يتبع...

املرت�ضى من معر�ض «الزمن اجلميل»:
ن�أمل أ � ْن يعود حا�ضرنا يوم ًا ليغرف منه �أم ًال

 لقد كان للشريعة اإلسالمية السبق في الدعوة إلى إع��ادة تدويراملخ ّلفات واالنتفاع بها ،واالستفادة بها ك َّلما أمكن ،والتراث اإلسالمي
حافل بأشكال وصور لعملية تدوير املخلفات وإعادة استخدامها ،وإن
اختلفت آلية تنفيذها عن الصورة املعاصرة ،ومن األمثلة على ذلك:
 ما ورد عن النبي  #من الدعوة إلى االستفادة بجلود احليواناتامليتة بدبغها بد ًال من إلقائها في النفايات؛ فعن ابن عباس رضي الله
عنهما :أن رسول الله َ #م َّر ِب َش ٍاة َم ِّيت ٍَةَ ،ف َق َ
اس َت ْم َت ْع ُت ْم ِب ِإهَ ِاب َها؟!»
ال« :هَ لاَّ ْ
َقا ُلواِ :إ َّن َها َم ِّي َت ٌة! َق َ
الِ « :إ مَّ َ
نا َح ُر َم َأ ْك ُل َها» متفق عليه واللفظ للبخاري.
وروى مسلم ف��ي «صحيحه» ع��ن أس��م��اء بنت أب��ي بكر رض��ي الله
عنهما :أنها كانت َت ُد ُّق ال َّن َوى ِلت َُح ِّو َل ُه بذلك إلى علف وغذاء للدواب؛ إذ
ض ِمنْ َم ٍال َولاَ
قالت رضي الله عنهاَ « :تز ََّو َج ِني ال ُّز َب ْي ُر َو َما َل ُه ِفي الأْ َ ْر ِ
وك َولاَ َش ْي ٍء َغ ْي َر َف َر ِس ِه»َ ،قا َل ْتَ « :ف ُك ْنتُ َأ ْع ِل ُف َف َر َسهَُ ،و َأك ِْف ِ
م ُل ٍ
يه َم ُئو َن َتهُ،
مَ ْ
وسهَُ ،و َأ ُد ُّق ال َّن َوى ِل َن ِ
ومما ُذ ِكر ُي ْع َلم اجلواب عن
اض ِح ِهَ ،و َأ ْع ِل ُفهُ»َّ .
َو َأ ُس ُ
السؤال ،والله أعلم.
ال�شروق28 :د �6س
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د .ح�سان حالق

بعد وفاة األمير أحمد املعني
ت��و ّل��ى اإلم�� ��ارة األم��ي��ر حيدر
الشهابي ابن بنت األمير أحمد
فانتقلت اإلمارة الى الشهابيني
وأصبحت ب�ي��روت تابعة لهم.
وت � ��وارث � ��وا ال �س �ل �ط��ة عليها.
وت � ّ
�وط ��ن األم � ��راء الشهابيون
بيروت بظروف أع ّد لها األمير

الشيخ علي بن حسن الفاخوري

ثقافة
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الظهر30 :د �12س

الع�صر57 :د �3س

املغرب38 :د �6س

الع�شاء55 :د �7س

قام وزير الثقافة في حكومة تصريف
االعمال القاضي محمد وسام املرتضى
بزيارة معرض صور «الزمن اجلميل «
للمصور عدنان ناجي ،الذي ُأقيم على
هامش «مهرجان بيروت للصورة» في
نسخته الثانية حيث جال مع مجموعة
من املصورين احملترفني ،الذين كانوا
ف��ي انتظاره ف��ي ارج���اء امل��ع��رض وهم
يستمعون الى املصور ناجي وذكرياته
ف��ي التقاط ص��ور ب��االس��ود واالبيض
ل���ك���ب���ار ال���ش���خ���ص���ي���ات السياسية
والفنانني اللبنانني وال��ع��رب وبعض
الصور التي لها موقعها وارتباطها
برمزية املكان والزمان.

وق���د أع����رب ال���وزي���ر امل��رت��ض��ى عن
إع��ج��اب��ه ب��ـ«ال��ص��ور امل��ع��روض��ة بشكل
متناسق وبالتقنية الفنية العالية
في التقاطها بعدسة مصور محترف،
كما سجل كلمة في سجل كبار الزوار
ج��اء فيها « :ان م��ا يدخل الفرحة الى
هذا القلب في هذا الزمن الذي يفرض
فرضا عليك تعكير مزاجك ان تيسر لك
هذه الفسحة التي يعمد فيها صاحبها
الى استحضار مخزونه الفني الرفيع
ل��ي��ع��ود ب���ك ال����ى زم����ان ج��م��ي��ل مضى
نأمل ان يعود حاضرنا يوما ليغرف
منه ن��ورا وأم�لا واستقرارا وازدهارا
وسعادة».

لقطات من جولة املرتضى في املعرض

تصدر عن

العميد املؤسس

دار اللواء للصحافة والنشر ش.م.ل

عبــد الغـنـي ســـالم

صالح سالم

عدنان غالييني
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رئيس التحرير
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لإنقاذ طرابل�س
من االنتحار اجلماعي

�ضحايا نظام جمرم
اكثر من  75ضحية هم احلصيلة غير النهائية ملركب امل��وت الذي
انطلق من املنية بإجتاه املجهول ،هم ليسوا ضحايا البحر الذي يغريهم
ليبتلعهم هم ضحايا نظام مجرم ج َّردهم من كل مقومات احلياة الالئقة
في ارضهم فإختروا املخاطرة بنسبة  % 90بحث ًا عن امل في بلد يحترم
االنسان.
هم ضحايا نظام مجرم لم يترك وسيلة اال وسطا من خاللها على
اموالهم وارزاقهم ورمى بهم الى جهنم في بحر تتقاذفه االمواج لتجعل
من االجساد الطرية وجبات لالسماك املفترسة.
ه��ذا النظام املجرم يستمر مبمارساته غير عابئ مبا يحصل لهذا
الشعب بكافة اطيافه ما دام من يتحكم بالنظام ثلة من السياسيني الذين
قبضوا على السلطة ويأبون التخلي عنها حتى لو وصل الضحايا الى
مئات اآلالف على البحر وليس البحر فقط.
إمن��ا املسؤول االول واالخير هو ه��ذا الشعب فلو اراد ه��ذا الشعب
اقتالع هذا النظام من اساسه الستطاع اليه سبيال ،ولكن بعض هذا
الشعب ما زال غارق ًا في وهم الطائفية أو في الطمع بـ«كرتونة إعاشة» أو
في وظيفة لم تعد تغني عن جوع  ،فهذه االسباب كافية إلفشال اي مسعى
لقلب الطاولة على هذا النظام.
تلك الفئة القليلة غير القادرة على التغيير لم جتد سوى البحر امامها
بعد ان حتول َمنْ في السلطة الى عدو من خلفها فرمت نفسها في احضان
البحر لعل اسماكه تكون اقل افتراسا من انياب وحوش السلطة.
وليس استنكار ما يحصل على مراكب املوت شهادة تبرئة ذمة لكل
نائب أو وزير أو حتى تاجر من دم هؤالء ،فأنتم جميع ًا تقذفون بالنساء
واالطفال والشباب الى الهالك في البر أو في البحر فاصمتوا احترام ًا
لهذه الدماء.

�أهمية تناول اللفت

هو وهي

{ حتت رعاية نقيب صيادلة
ل��ب��ن��ان ال���دك���ت���ور ج���و سلوم،
وت���زام���ن��� ًا م���ع ال���ي���وم العاملي
ل��ل��ص��ي��ادل��ة ،تُ��ط��ل��ق «اجلمعية
اإلسالمية للصيادلة» ،بعنوان
«دردش�������������ات» ،أول�������ى دورات
التدريب املهني لطالب الصيدلة
واخل�� ّري��ج�ين ُ
اجل���� ُدد 9:00 ،من
صباح اليوم (السبت) ،في قاعة
اجلنان  -طريق املطار.
*****
{ اللجنة الفرعية املنبثقة
ع����ن جل���ن���ة األش����غ����ال العامة
وال���ن���ق���ل وال���ط���اق���ة وامل����ي����اه،
وامل��ك�� ّل��ف��ة م��ت��اب��ع��ة اخلطوات
امل��ط��ل��وب��ة حل��م��اي��ة الصوامع
اجل��ن��وب��ي��ة م��ن إه�����راءات مرفأ
ب���ي���روت وإزال������ة احل���ب���وب من
داخلها ،تقوم بزيارة ميدانية
الى إه��راءات املرفأ 10:30 ،من
صباح اليوم (السبت) ،لالطالع
على سير العمل.

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

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

حكايات الناس

جو سلوم

التوزيع واالشتراكات

بهية احلريري
{ حتت رعاية ومشاركة رئيس
حكومة تصريف األع��م��ال جنيب
ّ
تنظم «املبادرة الوطنية
ميقاتي،
ملئوية لبنان الكبير» و«مؤسسة
احل����ري����ري ل��ل��ت��ن��م��ي��ة البشرية
امل���س���ت���دام���ة» ب���رئ���اس���ة النائب
ال��س��اب��ق��ة بهية احل���ري���ري ،حفل
إط��ل�اق «م��ن��ت��دى ش��ب��اب نهوض
ل��ب��ن��ان ن��ح��و م��ئ��وي��ة ج���دي���دة»،
ب��ع��ن��وان «التعليم أو ًال ..لبنان
وطن املعرفة» 11:00 ،من قبل ظهر
األول املقبل،
(الثالثاء)  4تشرين ّ
في فندق فينيسيا  -بيروت.
*****
{ «أس������ب������وع امل���س���رح���ي���ات
ال��ق��ص��ي��رة» ،ي��ض��رب م���وع���د ًا مع
اجلمهور املنتظر من عام إلى عام،
بدء ًا من  7:00من مساء األربعاء 5
تشرين األول املقبل وحتى األحد
 9م��ن��ه ،ع��ل��ى «م���س���رح م���ون���و» -
األشرفية ،يتخ ّلله عمالن باللهجة
اللبنانية «املشكلة» و«هستيريا».

حركة المطار
سجلت ح��رك��ة م��ط��ار رفيق
احل���ري���ري ال���دول���ي  -بيروت
في  ١٩٦ :٢٠٢٢/٩/٢٢حركة
طيران و ٢٤٧٠١راكب ،توزعت
على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط ٩٧
رحلة ,اقالع  ٩٩رحلة.
نبيل بدر
عباس احللبي
ح���رك���ة ال�����رك�����اب :وص����ول
{ النائب نبيل ب��در ع��اد من
 ١٢١٣٥راكب ًا ,مغادرة ١٢٥٣١
اسطنبول.
راكب ًا ,وترانزيت ٣٥ :راكب ًا.
{ النائب ايهاب مطر عاد من دبي
{ وزي��ر التربية في حكومة
{ النائبة السابقة جيلبرت
تصريف األعمال عباس احللبي
زوين عادت من باريس.
عاد من باريس.

«ال�سعودية» تعلن عن �إر�سال
�أول �إمر�أة �إىل الف�ضاء

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء ،برنامج اململكة لرواد الفضاء،
ال��ذي يهدف لتأهيل ك��وادر وطنية متمرسة خلوض رح�لات فضائية
طويلة وقصيرة املدى.
ووف ًقا لوكالة األنباء السعودية الرسمية «واس» ،يهدف البرنامج
أيضا إل��ى تأهيل رواد الفضاء السعوديني للمشاركة في التجارب
العلمية واألبحاث الدولية واملهام املستقبلية املتعلقة بالفضاء.
ويرمي البرنامج لالستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع
تصب في
الفضاء وصناعاته عامليا واإلس��ه��ام ف��ي األب��ح��اث ،التي
ّ
صالح خدمة البشرية في عدد من املجاالت ذات األولية مثل الصحة
واالستدامة وتكنولوجيا الفضاء.
ويتضمن برنامج اململكة لرواد الفضاء ،الذي يأتي كحزمة متكاملة
حتت مظلة رؤي��ة  ،2030إرس��ال رواد ورائ��دات فضاء سعوديني إلى
الفضاء في مهام خلدمة البشرية.
وتطلق أول الرحالت في البرنامج خالل عام  ،2023وسيضم أول
طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديني ،لتسجل اململكة بذلك حدثا تاريخيا
مهما من خالل إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.
وتعتزم السعودية إط�لاق االستراتيجية الوطنية للفضاء خالل
األشهر املقبلة ،والتي ستقدم عرضا مفصال جلميع برامج الفضاء
السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة اإلنسانية.

ُيعتبر ال��ل��ف��ت م��ن أح���د أشهر
اخل��ض��ار الغنية بالفيتامينات
وامل���ع���ادن وم���ض���ادات األكسدة
ال��ق��وي��ة وال���ت���ي م��ن��ح��ت��ه فوائد
عديدة للجسم واملناعة .عادة يتم
ت��ن��اول اللفت نيئ ًا وي��ض��اف الى
ال��س��ل��ط��ات ومي��ك��ن أن ت��ؤك��ل في
بعض احلاالت مطه ًّيا أو مشو ًّيا.
يساعد اللفت في تخفيف الوزن
ل���ذا ق��د ي��ك��ون خ���ي���ار ًا مستحب ًا
إلدخ��ال��ه ضمن احلمية الغذائية
اليومية لألشخاص التواقني الى
تخفيض أوزانهم .ويعود السبب
ف��ي ذل��ك ال��ى اح��ت��واء اللفت على

كميات جيدة من األلياف الغذائية
والتي تعمل على زي��ادة الشعور
بالشبع ملدة أطول ،مما يق ّلل عدد
الوجبات املتناولة وال��ذي يليها
ن��ق��ص��ان ف��ي ال����وزن .ي��ع ّ��د اللفت
من اخلضار العاملة على تعزيز
املناعة بقوة اذ انه يعتبر من أغنى
اخلضار اجلذر ّية بالفيتامني س
يعد من مضادات األكسدة
والذي ّ
القوية في مواجهة اجلذور احل ّرة
والضرورية لتعزيز تلك املناعة
والوقاية بالتالي من االلتهابات
وال��س��رط��ان��ات .وي��س��اع��د اللفت
أي����ض���� ًا ف����ي م���ن���ع من����و اخلاليا

السرطانية ،اذ ان��ه يحوي على
مركب بناتي مبستويات عالية
ي��دع��ى ال��غ�لاك��وس��ي��ن��والت ،وقد
اك��تُ��ش��ف أنّ ل��ه دور ًا ف��ي تعزيز
ع��م��ل ال��ك��ب��د ف��ي ازال����ة السموم،
والوقاية من مسببات السرطان
واملواد املسرطنة ،وقد مينع منو
وتطور اخلاليا السرطان ّية .يعزّز
اللفت صحة القلب ،اذ انّ تناوله
يخفض مستويات الكولستيرول
ال���س���يء ،ن���ظ���ر ًا الح��ت��وائ��ه على
نسبة عالية من األلياف الغذائ ّية،
كما انّ اللفت زاخ ٌر بكميات كبيرة
م��ن ح��م��ض ال��ف��ول��ي��ك الضروري

لعمل األعصاب ولتعزيز الدورة
الدموية ،كما يحتوي على معدن
ال��ب��وت��اس��ي��وم امل��ه��م للسيطرة
على ضغط الدم املرتفع ،وتعزيز
صحة القلب .ومينح تناول اللفت
اإلن���س���ان ه��دي��ة احل���ص���ول على
عظام قوية ال تعرف الهشاشة،
وذل��ك الحتوائه على كمية جيدة
م��ن ال��ك��ال��س��ي��وم والبوتاسيوم
وامل���غ���ن���ي���زي���وم ال���ت���ي تتضافر
جميعها ف���ي ل��ع��ب دور اساس
في تعزيز صحة العظام .يحمي
ال��ل��ف��ت ص��ح��ة ال��رئ��ت�ين ،ويعني
ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ض أع�����راض مرض

الربو ،ويبقى من أمراض الشتاء
وال��ب��رد .ويحتوي على مركبات
ال��ل��وت�ين وال��ك��اروت��ي��ن��ي��ات وهذا
يجعله ص��م��ام أم���ان ال��ع��ي��ون ،إذ
أن��ه يحميها م��ن م��رض التكنس
ال��ن��ق��ع��ي ،وأع��ت��ام ع��دس��ة العني،
ً
ف���ض�ل�ا ع����ن أنّ ت����ن����اول اللفت
ب��اس��ت��م��رار يحافظ على نضارة
البشرة وذاك الح��ت��وائ��ه العالي
على الفيتامني س والفيتامني
آ ،وي��ح��م��ي ال��ل��ف��ت م���ن ظهور
التقدم
ال��ت��ج��اع��ي��د ،وع�ل�ام���ات
ّ
بالسن.

رميون مي�شال هنود

اليابان ت�ستعني بال�صرا�صري للبحث عن ناجني خالل الكوارث!
إذا وقع زل��زال في املستقبل وكان
ال��ن��اج��ون م��ح��اص��ري��ن حت��ت أطنان
م��ن األن��ق��اض ،ف��إن أول املستجيبني
لتحديد مواقعهم ميكن أن يكونوا
أسرابا من «صراصير سايبورج».
وه��ذا هو تطبيق محتمل البتكار
حديث نفذه باحثون يابانيون جنحوا
من خالله في تركيب «حقائب ظهر»
من اخلاليا الشمسية واإللكترونيات
على احلشرات والتحكم في حركتها
عن بعد.
وط��ور كينجيرو ف��وك��ودا وفريقه
ف��ي مختبر أج��ه��زة األغشية الرقيقة
ال��ت��اب��ع ل��ش��رك��ة األب���ح���اث اليابانية
ال��ع��م�لاق��ة ري���ك���ن ،ش��ري��ط��ا م��رن��ا من
اخل�ل�اي���ا ال��ش��م��س��ي��ة ب��س��م��ك أربعة
م��ي��ك��رون ،وع��رض��ه نحو رب��ع عرض
شعرة اإلنسان ،وميكن أن يالئم بطن
احلشرة.
وبحسب «رويترز» ،يسمح الشريط
للصرصور بالتحرك بحرية بينما
تولد اخللية الشمسية طاقة كافية
ملعاجلة وإرس���ال إش���ارات التوجيه
إلى أعضاء احلس في اجلزء اخللفي
من احلشرة.
وي��ع��ت��م��د ال���ع���م���ل ع���ل���ى جت����ارب
س��اب��ق��ة للتحكم ف���ي احل���ش���رات في
ج��ام��ع��ة ن��ان��ي��ان��غ التكنولوجية في
س��ن��غ��اف��ورة ،ومي��ك��ن أن ينتج عنها
ذات ي��وم ح��ش��رات س��اي��ب��ورج ،التي
جت��م��ع ب�ي�ن ت��رك��ي��ب��ه��ا البيولوجي
الطبيعي واملعدات املتطورة املركبة
في أجسادها ،وميكنها دخول مناطق
خطرة بشكل أكثر كفاءة من أجهزة
اإلنسان اآللي.
وق��ال ف��وك��ودا« :تنفذ البطاريات

زورق املوت على شاطئ طرطوس
أص����اب ط��راب��ل��س ب��ف��اج��ع��ة جديدة،
وك��أن��ه كُ��ت��ب على أب��ن��اء ه��ذه املدينة
املنكوبة املوت إما فقر ًا وإما غرق ًا.
ق���واف���ل ال���غ���رق ت��ت��وال��ى بوتيرة
س��ري��ع��ة  ،وك�����أن ش���ب���اب الفيحاء
يتسابقون إلى املوت هرب ًا من جهنم
البطالة والعوز والفقر ،بعدما هيمن
اإلح���ب���اط وال���ي���أس ع��ل��ي��ه��م ،بسبب
اإلهمال املتمادي للدولة وللسياسيني
املخضرمني ألحوال العاصمة الثانية
وأهلها الصابرين على الضيم.
مصطفى مستو ال���ذي قضى في
البحر مع بناته ،قال ألخيه الذي حاول
ثنيه عن الذهاب بالبحر :أنا هنا أموت
كل يوم حتت ضغط لقمة األوالد التي
لم أعد قادر ًا على تأمينها ،في البحر
إما أن أصل إلى شاطئ اخلالص ،أو
ن��غ��رق أن��ا واألوالد ون��رت��اح م��ن هذه
احلياة وما فيها من العناء.
هذه الكلمات العفوية والبسيطة
تُ��ع��ب��ر ع���ن واق�����ع م���ئ���ات العائالت
ف���ي ط���راب���ل���س وع���ك���ار واملخيمات
الفلسطينية ،ب��ع��دم��ا رزح����وا حتت
خ��ط الفقر ب��أش��واط بعيدة ،وأصبح
حتصيل ق���وت ع��ي��ال��ه��م ال��ي��وم��ي من
املستحيالت.
وب��ق��در م��ا تزيد معاناة العائالت
الطرابلسية من شدة الفقر واحلرمان،
ب��ق��در م���ا ي��ك��ب��ر جت��اه��ل مرجعيات
وس��ي��اس��ي��ي امل��دي��ن��ة األغ��ن��ي��اء ألنني
أه��ل��ه��م ،ال��ذي��ن ك��ان��وا ح��ت��ى األمس
القريب يلهثون وراء ه��ؤالء الفقراء،
وي����وع����دون����ه����م ب����امل����ن وال���س���ل���وى،
مقابل احل��ص��ول على أصواتهم في
اإلنتخابات.
واألن��ك��ى م��ن ذل��ك أن السياسيني
األغنياء الذين هربوا من اإلنتخابات
بعد وق��وع البلد في مهاوي اإلفالس
واإلن����ه����ي����ارات ،ب����ادر ب��ع��ض��ه��م إلى
إق���ف���ال م���راك���ز اخل���دم���ات الصحية
واإلجتماعية ،وأوق��ف��وا املساعدات
امل��ال��ي��ة وال��ع��ي��ن��ي��ة ،ف��ي ح�ين إكتفى
ال��ب��ع��ض اآلخ���ر بتخفيض مستوى
اخلدمات ،وتخفيف اإلنفاق إلى احلد
األدنى.
تؤكد إحدى الدراسات اإلجتماعية
للواقع املعيشي املتردي في طرابلس،
أن املدينة بحاجة إلى خطط مساعدات
ال ت��ت��ج��اوز ق��ي��م��ت��ه��ا امل��ل��ي��ون دوالر
شهري ًا ،إلنتشال مئات العائالت من
مستنقعات الفقر امل��دق��ع ،واحل��د من
حاالت اإلنتحار اجلماعي في زوارق
املوت والهجرات العشوائية.
ه���ل ي��ص��ع��ب ع��ل��ى السياسيني
امل��خ��ض��رم�ين ت��وف��ي��ر م��ث��ل ه���ذا املبلغ
ال���زه���ي���د ،ب��امل��ق��ارن��ة م���ع ثرواتهم،
وإن��ف��اق��ه��م ال���ب���اذخ ع��ل��ى طائراتهم
اخلاصة واليخوت الفارهة؟
لقد ص��رخ أح��د أق��رب��اء الضحايا
ب��ك��ل��م��ات تُ��دم��ي ال��ق��ل��وب :إعتبرونا
كاحليوانات التي تهتم بهم جمعيات
الرفق باحليوان!!!
ه����ل س���م���ع أص����ح����اب الضمائر
الصماء هذه الصرخة املدو ّية بأرواح
الرجال والنساء واألطفال الذاهبني
إل���ى امل����وت ه���رب��� ًا م���ن ج��ه��ن��م الفقر
واليأس ؟.

«نون»...

قبل  40عام ًا
1985/9/24

بيروت ترفع شعار األمن
قبل احلوار

إل���ى م��ت��ى ت��ب��ق��ى ال��ع��اص��م��ة بيروت
رهينة بني أيدي قلة من العابثني بأمنها
وم��ص��ي��ره��ا وم��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا؟ ف���ي ق����رارات
ب���ي���روت ال��ك��ب��ي��رة ه����ذه امل�����رة ،الدعوة
الصريحة إلجناز األمن قبل احلوار ليس
في نطاق بيروت الغربية ،إمنا في دائرة
بيروت الكبرى املمتدة من خلدة حتى نهر
الكلب ،اعادة األمن الشرعي إلى العاصمة
ال��ك��ب��ي��رة ك��م��دخ��ل ل��ل��ش��روع ف��ي الوفاق
الوطني حتى يتدعم األمن ويتوطد.

قبل  25عام ًا
1977/9/24

إسرائيل كشفت هوية  4من
استشهادي القدس

أعلنت السلطات اإلسرائيلية أمس
ان��ه��ا ت��ع��رف��ت ع��ل��ی ه��وي��ات أرب��ع��ة من
االن��ت��ح��اري�ين الفلسطينيني اخلمسة
األعضاء في حركة املقاومة االسالمية
(حماس) الذين نفذوا مؤخر ًا عمليتني
استشاديتني ف��ي ال��ق��دس أسفرتا عن
مقتل  20إسرائيلي ًا .وقال متحدث باسم
رئ��ي��س ال����وزراء االس��رائ��ي��ل��ي بنيامني
نتانياهو في تصريح لالذاعة احلكومية
اإلسرائيلية أن االستشهاديني من بلدة
العصيرة ..إلخ.

قبل  15عام ًا
امل��وج��ودة داخ��ل أجهزة اإلن��س��ان اآللي
الصغيرة بسرعة ،وبالتالي يصبح وقت
االس��ت��ك��ش��اف أق��ص��ر ،امل��ي��زة الرئيسية
حلشرة سايبورج هي أن��ه فيما يتعلق
بحركة احل��ش��رة ،ف��إن احل��ش��رة تتحرك
من تلقاء نفسها ،وبالتالي فإن الكهرباء
املطلوبة ليس تبنفس القدر».
اخ��ت��ار ف��وك��ودا وف��ري��ق��ه صراصير
م��دغ��ش��ق��ر ل��ل��ت��ج��ارب ألن��ه��ا ك��ب��ي��رة مبا
يكفي حلمل املعدات وليس لها أجنحة
تعرقلها.
وحتى عندما يتم لصق حقيبة الظهر

واخللية الشمسية على ظهورها ،ميكن
للحشرات اج��ت��ي��از عقبات صغيرة أو
تعديل وضعها إذا انقلبت.
وف�����ي ع�����رض ت��وض��ي��ح��ي حديث،
استخدم يوجيرو كاكي ،الباحث بشركة
ريكن ،جهاز كمبيوتر متخصصا وتقنية
بلوتوث السلكية إلصدار أمر لصرصور
سايبورج باالنعطاف إلى اليسار ،مما
جعله ي��ن��دف��ع ف��ي ه���ذا االجت�����اه ،ولكن
عند إعطاء إشارة االجتاه إلى «اليمني»
حتركت احلشرة في دوائر.
والتحدي التالي هو تصغير املكونات

بحيث ميكن للحشرات التحرك بسهولة
أكبر والسماح بتركيب أجهزة استشعار
وحتى كاميرات.
وق���ال كيكي إن��ه صنع حقيبة ظهر
سايبورج باستخدام قطع غيار بقيمة
 5000ي��ن ( 35دوالرا) مت ش��راؤه��ا من
حي اإللكترونيات الشهير أكيهابارا في
طوكيو.
وميكن إزالة حقيبة الظهر واخلاليا
ال��ش��م��س��ي��ة ،مم���ا ي��س��م��ح للصراصير
بالعودة إلى احلياة في املختبر.
وبعيدا عن حشرات اإلنقاذ في حالة

الكوارث ،يرى فوكودا تطبيقات واسعة
لشريط اخل�لاي��ا الشمسية ،امل��ك��ون من
طبقات مجهرية من البالستيك والفضة
والذهب.
ومي��ك��ن أن ُي���دم���ج ف���ي امل�ل�اب���س أو
ملصقات جلدية الستخدامه في مراقبة
املؤشرات احليوية.
وق��ال إن��ه في ي��وم مشمس ،ميكن
أن تولد مظلة مغطاة بتلك امل��واد ما
يكفي م��ن الكهرباء لشحن الهاتف
احملمول.
وكاالت

2007/9/24

املؤمتر الدولي حول العراق
دعا األمم املتحدة لدور أكبر

دع��ا م��ؤمت��ر دول���ي عقد السبت في
نيويورك حول العراق األمم املتحدة إلى
دور أكبر في هذا البلد في وقت ج ّددت
واشنطن اتهاماتها لطهران بتزويد
املقاتلني العراقيني بصواريخ أرض
 ج��و م��ت��ط��ورة ،وس��ج��ل ت��راج��ع آخرلبغداد في ما يتعلق بشركة «بالكووتر»
االمنية االميركية حيث اعتبرت حكومة
املالكي أن التسرع في طردها سيخلق
فراغ ًا أمني ًا في العراق.

