انني أنادي ش ّبان سورية كلهم
أينما ُوج���دوا وأستحلفهم بك ّل
عزيز أن يكونوا يدا ً واحدة إلنقاذ
وطننا من المعتدين عليه.
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ال�سيا�سي ي�ضع حداً ال�ستقاالت النواب بانتظار الحكومة
اال�ست�شارات النياب ّية م�ؤجلة ...والت�شاور
ّ

دياب ي�ستقيل ً
منعا لإ�سقاط حكومته في المجل�س الخمي�س ...ويح ّمل «عنابر الف�ساد» الم�س�ؤوليّة
ّ
الحريري وجنبالط وجعجع :انق�سام حول االنتخابات المبكرة ي� ّؤخر التفاهم على الت�سمية
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
االتصال الذي تلقاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من
الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بعد استقالة حكومة الرئيس
حسان دياب وما تخلله من تشاور في طبيعة المرحلة المقبلة،
وفقا ً لمصادر متابعة ،كشف حجم االهتمام الفرنسي بتفاصيل
الوضع الحكومي ،وفقا ً لما سبق وقاله الرئيس ماكرون عن
ال��دع��وة لحكومة وح��دة وطنية خ�لال زي��ارت��ه ب�ي��روت ،وحاول
البعض نفيه والقول إنه دعوة لوحدة اللبنانيين بصورة عامة،
ليكشف اتصال األمس حجم المتابعة لتسمية رئيس حكومة جديد
يعبر عن السعي لحكومة وحدة وطنية .وهو ما قالت المصادر إنه
يفسر التريث في تحديد موعد االستشارات النيابية ،وليس فقط
توافد زوار دوليين كبار على قصر بعبدا ،خالل األيام المقبلة
يتقدّمهم اليوم وزير الخارجية المصرية الذي لن يكون بعيدا ً
عن االتصاالت السياسية بالتنسيق مع باريس ،حيث تتقاسم
القاهرة وباريس وطهران متابعة الترتيبات السياسية للمرحلة
المقبلة ،كما قالت المصادر.
ف��ي ه��ذا ال �س �ي��اق ،كشفت م �ص��ادر ع�ل��ى ص�ل��ة باالتصاالت
السياسية ،ع��ن التوصل لتفاهم سياسي يوقف االستقاالت
النيابية ،التي ق��ال رئيس ح��زب ال�ق��وات اللبنانية إن��ه يريد لها

الوصول لمرحلة التمهيد النتخابات مبكرة ،بينما ال يبدو الرئيس
السابق للحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبالط
على درجة الحماس القواتي لها ،خصوصا ً في ظل خشية من
أن تحمل االنتخابات المبكرة نتائج سلبية على أحجام تمثيل
الفريقين ،وم��ا يدركانه من أن السعي لتقصير والي��ة مجلس
النواب من دون توافق سياسي وطائفي يمثل إسقاطا ً إلحدى
ركائز اتفاق الطائف ،ويفتح الباب لفراغ دستوري وسياسي،
بينما الرهان على االتصاالت التي ترعاها فرنسا هو بلوغ درجة
من التوافق تنطلق من اتفاق الطائف ،ولو مثلت رغبة بتعديل
بعض بنوده أو توضيحها كمضمون لما قاله الرئيس ماكرون
عن عقد سياسي جديد.
استقالة حكومة الرئيس حسان دياب التي جاءت في جانب
منها إفساحا ً في المجال للتشاور السياسي نحو فرصة تسوية
سياسية جديدة بدت متعذرة قبل تسعة شهور ،بعد استقالة
ال��رئ�ي��س سعد ال�ح��ري��ري وح�ك��وم�ت��ه ،وف��ي ج��ان��ب آخ��ر تفاديا ً
لمواجهة المجلس النيابي حيث بدا أن جلسة الخميس ستتح ّول
الى جلسة لسحب الثقة من الحكومة وإسقاطها في المجلس،
وتحميلها مسؤولية تفجير مرفأ بيروت من الذين شكلوا وفقا ً
لكلمة الرئيس دياب عناوين للفساد ،وكانت عنابرهم الفاسدة
(التتمة ص)8

عون يتسلم من دياب كتاب استقالة الحكومة

«البناء» تجول في المناطق وتعاين الأ�ضرار ج ّراء انفجار المرف أ�
وتواكب حمالت الم�ساعدة المختلفة التي ينفذها «القومي» والم�ؤ�س�سات الرديفة

(عباس سلمان)

نقاط على الحروف
(�ص  6ـ )7

أحد المباني التراثية من عصف االنفجار

عندما تفقد الدولة اللبنانيّة ثقة العالم
�إدانة و�إذالل!...

زيارة «ماكرون» لبيروت...
و َمن وراء الحادث؟!

�أزمة لبنان �أزمة نظام...
ّ
الحل؟
فما

د .عدنان منصور*

العميد د .أمين محمد حطيط*

د .جمال زهران*

الدولي لمساعدة
البيان الذي صدر ع ّما ُس ّمي :المؤتمر
ّ
ودع��م بيروت والشعب اللبناني ،تجاهل كليا ً وعن عمد،
الدولة اللبنانيّة وحكومتها ومؤسساتها الدستور ّية.
فالمؤتمر وفقا ً للبيان ال��ذي ص��در عنه ،ج��اء بناء على
دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،بعد الكارثة
التي حلّت بلبنان والتي شكلت «صدمة للشعب اللبناني،
وألسره وألصدقائه وشركائه».
المؤتمر الذي قدّم التعازي ألهالي بيروت وسكانها! أكد
على أنّ المجتمع الدولي لن يخذل اللبنانيين ،وانه مص ّمم
على العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب
اللبناني على تجاوز المأساة .وانه سيقوم بحشد موارد
لتلبية االحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني في
المجال الصحي وال�ت��رب��وي وال�غ��ذائ��ي تحت ق�ي��ادة األمم
ال�م�ت�ح��دة ،وأن تسلم م�ب��اش��رة للشعب اللبناني بأعلى
درجات الفعالية والشفافية .كما أعرب المؤتمر و»بناء على
طلب لبنان»! أنّ إجراء تحقيق محايد وموثوق ومستق ّل،
يشكل حاجة فورية وهي متوفرة .واعتبر انّ دعم النهوض
االق �ت �ص��ادي وال �م��ال��ي ل�ل�ب�ن��ان ،يتطلب ال �ت��زام السلطات
اللبنانيّة بالكامل ،القيام سريعا ً باإلجراءات واإلصالحات
التي ينتظرها الشعب اللبناني.
أي اهتمام ،أو اكتراث بالدولة
لم يعِر المؤتمر الدولي ّ
أي تعاطف معها ومع حكامها ال من قريب
اللبنانية ،ولم يبد ّ

حدث االنفجار  -الزلزال في بيروت ،في الوقت الذي
ك��ان يعيش لبنان فيه أزم ��ة م�ع�ق��دة ،ازم ��ه أنتجها نظام
سياسي مولد للكوارث منذ أن اعتمد لحكم لبنان في العام
 ،1920وجاء االنفجار الكارثي نتيجة لهذا النظام انفجار
عمق األزم��ة ولم يكن هو سببها بل ج ّل ما فعله االنفجار
فضالً عن الكوارث البشرية والمالية واالقتصادية التي
أنزلها بهذا الوطن والشعب ،انه أماط اللثام جذريا ً عن قبح
هذا النظام واظهر عدم صالحيته لالستمرار.
المتبصرين لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه
بيد أنّ العقالء
ّ
الكارثة حتى يقفوا على بشاعة هذا النظام ووهنه وعجزه
عن إدارة دولة ،لكن المنتفعين من النظام كانوا يتمسكون
ب��ه وال زال ��وا ي��رف�ض��ون أي تغيير او إص�ل�اح فيه ألنهم
يرونه الطريق السريع السهل واآلم��ن لتكوين الثروات
واستعباد الناس وبناء اإلمبراطوريات والمحميّات المالية
والشعبية.
وبمراجعة بسيطة لمواقف سجلت في هذا الموضوع
نجد على سبيل المثال دعوة األمام السيد موسى الصدر
في أوائل السبعينيات إلى مراجعة النظام من اجل تحقيق
العدالة فيه حيث قال «اعدلوا قبل أن تجدوا دولتكم في مزابل
التاريخ» ،كما نجد مواقف األحزاب الوطنية والعلمانية التي
دعت إلى بناء الدولة المدنية دولة المواطن وليس فيدرالية
ال �ط��وائ��ف .وق�ب��ل س �ن��وات أط�ل��ق ال�س�ي��د ح�س��ن نصرالله

لعلها في ضوء تقاليدنا الشرقية ،فإنّ أول من يواسينا
في مصابنا ،نقول له شكراً ،ومن ثم من حيث الشكل فإنّ
أول رئيس اهت ّم وق � ّرر زي��ارة لبنان ف��وراً ،هو إيمانويل
أي رئيس دولة عربية
ماكرون ـ رئيس فرنسا ـ ولم تأت من ّ
جمهورية كانت أم ملكية ،يمكن أن نقول له شكراً ...هو
ماكرون .إال أنّ عالقات الدول ال ُتقاس بعالقات األفراد.
فاألزمات التي تواجهها الدول تحتاج إلى إجراءات عملية،
وال تحتاج إل��ى إح�لال وتغيير لسلطات قائمة ،بسلطات
أخرى .كما أنّ األمر ال يستدعي مقايضات تساعد في ح ّل
األزمات مقابل التنازل عن السيادة أو التدخل في الشؤون
الداخلية ،أو العودة إلى االستعمار القديم .وقد تواكب مع
زيارة ماكرون لبيروت ،بعد يومين من حريق وانفجار مرفأ
بيروت ،وذلك يومي  6و  7آب /أغسطس ،مذكرة موقعة
صحتها من
من نحو  40ألف مواطن لبناني (غير معروف ّ
عدمه) ،ولكن ت ّم الترويج لها في وسائل اإلعالم ،تض ّمنت
مطالبة ماكرون ،بعودة استعمار لبنان مرة أخ��رى! كما
تواكب مع ذلك الترويج لألهداف الحقيقية لماكرون من
دون أن نسمع ذلك حقيقة منه في تصريحاته اإلعالمية أو
التصريحات الصادرة عن قصر اإلليزيه في باريس .وقد
تض ّمن ذلك كله مطالبة السلطة الحاكمة في بيروت بتسليم
المطار وال�م��وان��ئ إلدارة دول�ي��ة بقيادة ألمانيا ،وإخالء
بيروت وخاصة الضاحية الجنوبيّة من سالح حزب الله،

(التتمة ص)8
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(التتمة ص)8

حقائق يجب �أن ُتقال
ناصر قنديل
 الحملة التي استهدفت الرئيس حسان دي��اب قبل تفجيرالمرفأ وبعده هي حملة ظالمة ال عالقة لها بالحرص على البلد
وال على ناسه وال على تحديد المسؤوليات ع ّما أص��اب البلد
والناس قبل التفجير وبعده .وهي حملة تستهدف توظيف معاناة
الناس وتعقيدات األزمة للتخلص من فرصة مثلها الرئيس دياب
لتحمل شخصية آدمية مسؤولية الحكم ،وتستهدف التغطية
على ما ارتكبه ويرتكبه أصحاب الحمالت الغارقون في الفساد
والمنطلقون من مصالح لم يتورط فيها حسان دياب وال ساوم
على السعي لمواجهتها وكشف عنابر فسادها والخراب الذي
تسببت به على البلد والناس.
 رحيل الرئيس دياب من المسؤولية في الحكم هو خسارةلفرص التغيير واإلصالح ،وسقف البدائل اإليجابية التي يمكن
أن تأتي وتتراوح بين فراغ طويل ال يهتز فيه السلم األهلي ،أو
حكومة تعود بنا إلى صيغة الحكم التي كانت قائمة قبل انفجار
األزم��ة المالية وانفجار الغضب الشعبي معها ،وسائر البدائل
أشد سوءاً ،ولذلك سيتذكر اللبنانيون حسان دياب وينصفونه
في يوم ما ،بصفته محاولة لم تكتمل لفتح صفحة جديدة في
إدارة الشأن العام.
 فرص ضائعة كثيرة كان ممكنا ً توظيفها بصورة أفضل معحكومة الرئيس دياب ،ضاعت بسبب نقص الخبرة لدى وزراء
في الحكومة ،أو لعدم تطابق حساباتهم مع حسابات رئيسها ،أو
لسقف عالٍ طمح لتحقيقه رئيس الحكومة لم يتالءم مع سقوف
شركائه السياسيين في تشكيل الحكومة ،او بصورة أكبر لحجم
وضخامة المشكالت التي ورثتها الحكومة مع ضيق ذات اليد
وضعف اإلمكانات والفرص المتاحة لإلنقاذ ،وصعوبة تقديم
حلول سحرية لمشاكل عميقة ومزمنة في بلد يعيش اإلفالس
ال �م��ال��ي ،وف��ي ع�ه��دة ال�ت�ه��ال��ك اإلداري ،وت�ح��ت خيمة الفساد
السياسي ،وف��ي ج��زء أق��ل لعناد مفهوم أحيانا ً وغير مفهوم
أحيانا ً لدى رئيس حكومة يتمسك بعنفوان موقعه وموقفه.
 من حيث ال ننتبه نكتشف أن سبعة شهور شديدة القسوةم � ّرت م��ن عمر لبنان ،ب��دأت ب��اإلف�لاس المالي وتبعه التفشي
ال��وب��ائ��ي ل �ك��ورون��ا وت��وج��ه التفجير ال �ك��ارث��ي لعنابر الفساد
واإلهمال ،وأن حكومة الرئيس حسان دي��اب لم تنجح بتقديم
حلول ،لكنها بالتأكيد منعت وق��وع األع�ظ��م ،وللذين يسألون
وهل هناك بعد ما هو أعظم من جريمة التفجير ،نقول نعم هناك
الفوضى التي تأخذنا إلى القتنة ،والتي كانت أقرب إلينا من حبل
الوريد لوال وجود حكومة مألت الفراغ الدستوري والسياسي.
 المرحلة التي يدخلها لبنان بعد استقالة حكومة الرئيسحسان دياب ليست سهلة ولن تكون مفروشة بالزهور ،فأوهام
الحلول الجاهزة ستتكشف عن مسارات مواجهة غير محسومة
النتائج وانتظار طويل مليء بالمخاطر ،والمداخالت الدوليّة ال
تحمل حلوالً بقدر ما تحمل مشاريع مفتوحة على الحروب بقدر
ما هي مفتوحة على التسويات ،ومواجهة هذه المرحلة من دون
حكومة ربما يريح الرئيس حسان دياب من تح ّمل المسؤولية،
لكنه لن يريح اللبنانيين من تحديات وضغوط المرحلة المقبلة،
خ�ص��وص�ا ً ف��ي ظ��ل عجز ال �ق��وى السياسية ع��ن ض�م��ان قبول
تسوياتها على المستوى الشعبي ،وعجزها عن امتالك حلول،
وال��ش��روط ال�غ��ام�ض��ة للمشاريع ال��دول �ي��ة ،وال �ت �س��وي��ات غير
الناضجة التي يتم التسويق لها.
 م��ن زاوي� ��ة م�ع�ي�ن��ة رب �م��ا ي�ت�ي��ح رح �ي��ل ح �ك��وم��ة الرئيسدي��اب إس�ق��اط الحاجز ال��ذي ك��ان ي�ح��ول دون رؤي��ة المخاطر
والمسؤوليات ،التي كانت تختبئ وراء التصويب على الرئيس
دي��اب وحكومته ،وه��ا هي الحكومة ورئيسها يرحالن ،فماذا
سيكون في الغد ،التصويب على العهد لن ينفع ولن يوصل الى
مكان ،والدعوة لالستقاالت النيابية ستقف عند ح ّد الرمزية،
وسيعود المسؤولون الفعليون ع��ن ادارة البلد ال��ى الواجهة
بالتساوي رغم االنقسام ،فماذا عساهم يفعلون؟ وماذا عسى
ال�ن��اس ت�ق��ول فيهم؟ ول��م تنضج بعد تفاهماتهم وال نضجت
تسويات الخارج لتمويل هذه التفاهمات وتعويمها ،وال نضج
الشارع لقبولهم مجدداً.
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الطبقة ال�سيا�س ّية «تفتدي»
م�صالحها بحكومة دياب؟
} د .وفيق إبراهيم
ُتجمع معظم أح���زاب النظام السياسي ف��ي ال��م��واالة
والمعارضة على رفع الغطاء السياسي عن حكومة حسان
دياب ودفعها الستقالة.
التوجه
بالمقابل هناك قوى داخلية أخرى ترفض هذا
ّ
وتعتبره خطيرا ً يدفع البالد نحو فوضى شعبية قد تصل
الى حروب أهلية ويؤسس لفراغ دستوريّ مد ّمر.
فتعمل على ق��راءة عميقة للمشهد اإلقليمي بتقاطعاته
الدولية وتداعياتهما على الداخل اللبناني الضعيف الذي
يعمل على إيقاع االتفاقات الخارجيّة فقط.
لتأكيد هذا المضمون يجب تحليل مسألتين بنيوتين
تضعان لبنان في قعر تراجيديا إغريقية متكاملة ،االولى
هي االنهيار االقتصادي الكامل الذي يج ّرد الدولة من كامل
إمكانياتها ويسجنها في اطار ديون خارجية وداخلية تنوف
عن المئة مليار دوالر وسط عجز اقتصادي داخلي كامل
وانهيار المصارف ،أما الثانية فهي حريق مرفأ بيروت الذي
فتك بسبعين بالمئة من اقتصاد لبنان استيرادا ً وتصديراً.
ويحتاج الى عشرة مليارات دوالر إلعادته الى العمل مع
توقف اضطراري اثناء عملية إعادة البناء قد تزيد عن خمس
سنوات.
ما هي أسباب هذه الكوارث؟
االنهيار االقتصادي بإجماع السياسيين األميركيين
واألوروبيين ،هو محصلة سياسات داخلية لبنانية اعتمدت
أعمق فساد وسطو على المال العام منذ ثالثين سنة على
األقل وليس له نظير في العمق من حيث الفساد.
اما حريق المرفأ فله بدوره جذوره التاريخية التي تعود
الى مصادرة باخرة كانت تحمل في  2014كمية 2750
طنا ً من نيترات االمونيوم وتعطلت ألسباب غامضة قرب
مرفأ بيروت فصادرتها سلطاته .ولم تفعل اربع حكومات
متعاقبة هي على التوالي برئاسات الميقاتي وتمام سالم
واثنتان لسعد الحريري أي ش��يء إليجاد حل ما لهذه
الكميات المرعبة.
حتى ان مديريات المرفأ والجمارك تقول إنها راسلت هذه
الحكومات بخصوصها ولم تتلق أي إجابة ،فيما تسرب
مصادر أخرى ان اكثر من ثلثي كمية االمونيوم المصادرة
جرى تهريبها الى منظمات ارهابية في سورية عن طريق
إرهابيين سوريين كانوا مقيمين في مناطق جبلية تخضع
لنفوذ الحزب التقدمي االشتراكي والمعروف أن وليد
جنبالط ال يزال حتى اليوم يمارس سياسات شتم الدولة
السورية وإرسال تحياته لما يزعم انها معارضة سورية
منشقة من تنظيم القاعدة.
لجهة تفجير مرفأ بيروت ،فهناك محاوالت حثيثة من
بعض القوى اللبنانية إللصاقه بحزب الله في تجانس مع
اتهامات إسرائيلية وخليجية وغربية مماثلة.
ضمن هاتين الحادثتين ،أي��ن موقع حكومة حسان
دياب؟
أوال ً تأسست هذه الحكومة لتغطية مرحلة وسطية لها
دور وحيد ،وهو استعمال آلية سياسية دستورية جديدة ،ال
تستطيع الجماهير الثائرة ،ان تتهمها باالنهيار االقتصادي
وال بتفجير مرفأ بيروت ،ألنها تضم شخصيات مستقلة لها
ارتباطات سياسية محدودة ،والدليل أن جنبالط طلب من
مناصرته وزيرة اإلعالم عبد الصمد االستقالة فاستجابت
وكذلك وزير البيئة دميانوس قطار الذي استقال لضغوط
شجعته على الرحيل.
كنسية ّ
ه���ذا يكشف أن ال���م���واالة وال��م��ع��ارض��ة ف��ي النظام
السياسي اللبناني موجودتان في حكومة دياب ،فلماذا اذا ً
استهدافها؟
وحكومة دياب التي ال يزيد عمرها عن ستة أشهر ليست
هي المسؤول عن االنهيار االقتصادي الذي يراكم فسادا ً
عمره أكثر من ثالثة عقود ،أو ال عالقة لها بتفجير المرفأ
الذي تتح ّمل مسؤوليته أربع حكومات كانت تسيطر عليها
الحريرية السياسية المحسوبة على الغرب والخليج.
هذا في حال التأكد من أن اإلهمال التراكمي التاريخي هو
المسؤول وليس جهة خارجيّة كـ»إسرائيل» او األميركيين
بآليات محلية او إقليمية.
هذا ما يدفع الى تساؤل عميق يشكك في محاوالت الطبقة
السياسية دفع حكومة دياب لالستقالة.
فال يجد المنطق إال تفسيرا ً وحيدا ً وهو رغبة الطبقة
السياسية وخصوصا ً فرقة جعجع الحريري والكتائب
وحلفائهم في تحميل حكومة دياب سياسات اقتصادية
وسياسية صنعتها الحريرية السياسية منذ مرحلة
المرحوم رفيق الحريري في التسعينيات.
فهل حسان دياب هو الوريث السياسي للحريري؟
بالطبع ال ،فهو شخصية مستقلة متزنة ارتضت بتسلم
رئاسة الحكومة في مرحلة مصيرية للعمل على إنقاذ البلد.
فلماذا استهدافه اذاً؟
تحاول هذه الطبقة السياسية «تلبيس» حكومة دياب
جرائهما االقتصادية والسياسية التاريخية وذل��ك في
محاولة إرض��اء شكلية لشارع شعبي يريد البحث عن
المسؤولين عن االنهيار وتحميلهم تبعاتها وإقصائهم عن
أداء أدوار سياسية.
تجسد الحياة الحزبية
إن حكومة حسان دي��اب ال
ّ
السياسية في لبنان ،لكنها لم تأتِ من الفضاء الخارجي،
وشكلت حالً لالستمرار في أجواء من االنهيار البنيوي.
فهل تعافى الوضع حتى تحاول الطبقة السياسيّة
العودة إلى إدارة الحكم بشكل مباشر.
يحاول النظام السياسي القديم تقديم حكومة دياب كبش
فداء الحتواء الغضب الشعبي والعودة الى الحكم او الى
تنظيم حرب طائفية بايحاء غربي اذا لم تؤ ِد المفاوضات
المرتقبة بين االميركيين وااليرانيين الى نتائج على شاكلة
الهدنة المعمول بها في العراق ،فهل يرتدي الحريري لبوس
رئيس حكومة العراق الكاظمي؟
الجواب بعد االنتخابات االميركية في تشرين الثاني
المقبل ،وهذه دعوة للصبر في لبنان الجريح الذي يتحمل
أفسد طبقة سياسية في العالم تعمل على تمديد أدوارها
على حساب دماء اللبنانيين.
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بيروت ...تفجير داخل االنفجار!
} فاديا مطر
من على شرفات بيروت التي شهدت أكبر انفجار منذ قرن
من الزمن تتموضع الكارثة ،ومن شوارعها التي عصف بها ٤
آب تتسم الصورة الحقيقة لمشهد االنفجار المروع ،فالحقيقة
باتت ضائعة ما بين من حلت به النكبة ومن يستجمع الداخل
وال�خ��ارج لتطعيم مشهد االنفجار بتفجير يؤلم أكثر ،حيث ال
تسعف الكلمات ال �ص��ور ،وال ت��رت��ب ال �خ��راب األم�ن�ي��ات ،إال أنّ
مشهد االنفجار مازال يريد العصف بتفجير ما تبقى من شجر
وحجر وبشر ،فهي ذات األيدي التي صوبت منذ الدقائق األولى
لالنفجار ناره بإتجاه المقاومة كما جرت العادة ووثقت سابقا ً
أحداث عام  ٢٠٠٥ذلك ،وهي ذات األجندة التي ما زالت تعتبر
نفسها رابحة برغم الخسارة في العام  ٢٠٠٦ومشهد االنكسار
الذي حل بالعدو اإلسرائيلي ،فلم تعط الدروس العِبر ولم تم ّل
أيدي الخراب من التخريب ،حيث تقف الحكومة اللبنانية أمام
فوهتي م��دف��ع داخ �ل��ي وخ��ارج��ي ب��دت جاهزيته ل�لإط�لاق قبل
إخ�م��اد ن��ار م��رف��أ ب �ي��روت ،ول��م تكن المقاومة ببعيدة ع��ن ذات
التسديد ،ف��ال��واق��ع ي�ح��رك ذات��ه باتجاه معين م��ن ال�ت��دوي��ل إلى
الدعوات للتخريب إلى محاوالت استهداف الوزارات التي ُتعنى
بترتيب ما تحطم والتي ما زالت تبتعد بنفسها عن مساءلة من
السبب ولماذا ،وهي بانتظار الوقت المتبقي إلعالن النتائج من
الفريق الحكومي واألم�ن��ي لشرح م��ا ح��دث ،ول�ع� ّل استباق ما
أي إعالن
حدث قد حط رحاله في شوارع بيروت المنكوبة قبل ّ
رسمي سوى ما أعلنه في ذات اليوم الرئيس األميركي ترامب

من أنّ انفجار بيروت يبدو «مفتعالً» ،ودعمه بذات التصريحات
الزائر األول لبيروت بعد الكارثة قادما ً من باريس ،وال��ذي لم
تخبّئ جعبته المقصد «اإلنساني» والسياسي ودفتر الشروط
لمؤتمر باريس ال��داع��م للبنان ،فالذي ب��دأه إيمانويل ماكرون
يحاول بعض الشارع اللبناني استكماله في مشهد كان اإلعالم
المسموم سيده مع حصول الحدث وبعده ،والداعم اإلعالمي
كان استنادا ً لقنوات «إسرائيلية» نفت ما جاء على لسان القنوات
اللبنانية التي بثت الخبر ،فيما كان حديث سماحة السيد حسن
نصرالله موصفا ً للواقع وم�ت�ج��اوزا ً لخبث تلك ال�ق�ن��وات التي
أفشلت نفسها بنفسها ،فالمراقب لجملة المشهد ف��ي بيروت
الجريحة ق��د أصبح أم��ام ت�س��اؤالت ج ّمة تشوبها استفهامات
كثيرة وتعتصرها أحداث شارع يحاول التفجير بعد االنفجار،
فالمشهد الداخلي اللبناني ب��ات ب��زم��ام م��ن بصماته ل��م تغادر
المكان ليغيّر المشهد ما بعد االنفجار إلى مشهد ما قبل التفجير
عبر متنبّئين جاءت تصريحاتهم ما بين طلب الوصاية الدولية

محاولة �إحداث تفجير بعد
االنفجار تبدو حامية في ر�ؤو�س
البع�ض من مرتهني الخارج
لتكبير رقعة الخراب وتدمير
يدمره انفجار ميناء بيروت
ما لم ّ

الأحمد نقل �إلى عون وب ّري ت�ضامن الفل�سطينيين مع لبنان
ج��ال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية عزام األحمد موفدا ً من الرئيس الفلسطيني
محمود عبّاس ،على المسؤولين ،برفقة وفد ضم:
صالح رأف��ت ،بسام صالحي ،واص��ل أب��و يوسف،
فتحي أبو العردات والسفير الفلسطيني أشرف دبّور.
وزار ال��وف��د قصر ب��ع��ب��دا ،حيث التقى رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون وقال األحمد بعد اللقاء
«وصلنا قبل قليل مباشرة من رام الله عبر عمان إلى
بيروت ،كوفد رئاسي فلسطيني من قيادة منظمة
التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية فيها،
لننقل إلى لبنان وللرئيس عون التضامن .فالرئيس
أبو مازن قال إننا ال نكتفي باالتصال الهاتفي ،وهو
تكلم مع الرئيس عون منذ اللحظة األولى ،وعبر عن
التحامنا وتضامننا مع الشعب اللبناني الشقيق في
هذه المحنة ،بعد االنفجار الذي ُوصف بأنه أقوى
ثالث انفجار في العالم عبر التاريخ الحديث» .وأمل أن
«تكون للبنان قدرة على التعافي وكشف كل صغيرة
وكبيرة تتعلق بهذا االنفجار التخاذ اإلجراءات التي
تراها القيادة اللبنانية مناسبة».
أضاف «نقلنا تحيات الشعب الفلسطيني ،وأنا
ال أبالغ إطالقا ً بالقول أنه ومنذ الرابع من الشهر
ال��ج��اري ،ف��إن الفلسطينيين في بيوتهم والرئيس
الفلسطيني ف��ي مكتبه وم��ن��زل��ه وك��ذل��ك القيادة
الفلسطينية ،ال يتابعون إالّ الفضائيات اللبنانية ألن
جرح لبنان هو جرح فلسطين .وال يمكن أن ينسى

أي فلسطيني أن الشعب اللبناني ،وعبر التاريخ
اللبناني والفلسطيني ،كان شعبا ً يحتضن القضية
الفلسطينية قبل قيام إسرائيل .وقد كان اللبنانيون
يأتون الى فلسطين ويقاتلون في الناصرة وحيفا
وفي الجليل جنبا ً الى جنب مع الثوار الفلسطينيين
في ذلك الوقت وفي الثورة الفلسطينية المعاصرة.
وبعدها ،احتضن شعب لبنان ،وال يزال ،مئات آالف
الالجئين العائدين إلى وطنهم في أول فرصة ،وذلك
كأشقاء له».
وتابع «عبّر الرئيس ع��ون عن شكره وتقديره
للنخوة الفلسطينية التي ظهرت منذ اللحظة األولى،
وكما قال له بعض األخوة الحاضرين فقد كان كل من
الهالل األحمر الفلسطيني وفرق الدفاع المدني ،ورغم
تواضع إمكاناتهما ،في المرفأ منذ اللحظة األولى
جنبا ً إلى جنب مع اشقائهم اللبنانيين في الصليب
األحمر وفرق الدفاع المدني وساهموا بامكانياتهم،
لكني أقول كل إمكاناتهم .ونحن اليوم ،وكما طلب
مني الرئيس عباس ومن أعضاء الوفد ،نبلغ الرئيس
عون والقيادة اللبنانية بأننا تحت تصرف لبنان
بكل امكانياتنا مهما كانت محدودة ،ليس هنا فقط،
وانما على الصعيد المادي سواء هنا عبر المؤسسات
التابعة لمنظمة التحرير في المخيمات الفلسطينية
أو ما ما نملك من إمكانات حتى داخل الوطن ،وكذلك
عالقاتنا وجهودنا السياسية التي من الممكن أن
تكون الى جانب لبنان .وقد قال لنا الرئيس عون:

عون مجتمعا ً إلى األحمد ودبور في بعبدا أمس
قدمتم الكثير ونحن نكتفي بما قدمتموه .لكننا نكرر
سنكون تحت تصرف لبنان والرئيس عون».
وللغاية نفسها ،انتقل الوفد الفلسطيني من بعبدا
إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،حيث التقى

عون اتفق وماكرون على ا�ستمرار التوا�صل
لمتابعة تنفيذ مقررات م�ؤتمر باري�س
تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس ،اتصاال ً
هاتفيا ً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتداوال نتائج
«مؤتمر دعم بيروت والشعب اللبناني» الذي عقد أول من
أمس افتراضيا ً في باريس.
واتفق عون وماكرون على «استمرار التواصل لمتابعة
تنفيذ ما ا ُتفق عليه في مؤتمر باريس وتنسيق مواقف الدول
المشاركة».
على صعيد آخر ،استقبل عون في قصر بعبدا ،المدير
التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي ديفيد بيسلي الذي
أطلعه على المساعدات التي ق� ّرر البرنامج تقديمها إلى
اللبنانيين المتضررين من اإلنفجار في مرفأ بيروت.
وخ�ل�ال االج��ت��م��اع ال���ذي حضره ال��وزي��ر السابق سليم
جريصاتي والوفد المرافق لبيسلي ،أوضح األخير أنه «على
تواصل دائم مع عدد من المسؤولين الدوليين من أجل توفير
المساعدات الالزمة للشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق
الذي يمر به» ،الفتا ً إلى أن «البرنامج يوزع  150ألف حصة
غذائية للمتضررين تكفي لمدة شهر وتغطي  25ألف شخص».
وقال «خالل عشرة أيام سيتم إرسال  17500طن متري

من الحبوب وأن البواخر التي تحمل هذه الكمية أبحرت في
اتجاه بيروت ،كما سيت ّم تأمين  30ألف طن متري من دقيق
القمح توزع على المخابز اللبنانية لتأمين إنتاج الخبز».
ولفت إلى أن «البرنامج سوف يُرسل معدات وتجهيزات
ومولدات بقيمة  30مليون دوالر بعد تنظيف بقعة من مرفأ
بيروت الستقبال السفن التي تنقل الحبوب من مختلف
األنواع .وستصل إلى بيروت خالل أيام مخازن موقتة توضع
في المرفأ لتخزين الحبوب التي سترسل إلى بيروت».
وأوض���ح أن البرنامج «سيضاعف ع��دد اللبنانيين
المستفيدين من خدمة الوضع النقدي التي تعطى شهرياً،
وسيزداد عدد المستفيدين من هذه الخدمة وذلك بمجموع
يبلغ  25مليون دوالر شهريا ً تساهم في انعاش االقتصاد
اللبناني».
وشكر عون «بيسلي ومعاونيه على الدعم الذي قدمه
برنامج األغ��ذي��ة العالمي للبنانيين» ،م��ؤك��دا ً «تجاوب
الدولة اللبنانية مع اإلج��راءات المطلوبة لتأمين وصول
هذه المساعدات إلى المستفيدين منها والسيما أن عدد
المتضررين كبير نتيجة االنفجار».

ن�شاطات

يازجي مستقبالً زاسيبكين

خفايا
قال مرجع سياسي إن التقييم المنصف
لحكومة الرئيس حسان دياب ال يشبه تقييم
خصومها وال تقييم أركانها .فالحكومة غطت
مرحلة صعبة بمسؤولية وتخلي الساحة
لفرصة حكومة وحدة وطنية كانت متع ّذرة
وأعيد فتح الباب أمامها داعيا ً للنظر لألمر
بمنطق رابح رابح حيث ال خاسر.

والتشكيك بقدرة الحكومة على النهوض وما بين االستقالة التي
ربط بعضهم فيها نفسه بكالم الليل ال��ذي محاه النهار ،لتقف
ضفتا بيروت أمام استحقاق ربما يأخد ما وضعته الكارثة بعيدا ً
عن متناول التشاركية التي جسدها المشهد الشعبي والشبابي
المتكاتف بهول الكارثة ،فمحاولة إحداث تفجير بعد االنفجار
تبدو حامية في روؤس البعض من مرتهني الخارج لتكبير رقعة
الخراب وتدمير ما لم يد ّمره انفجار ميناء بيروت ،والمستهدف
وسعت رقعته بعض األحزاب السياسية ليصل إلى خارج
ربما ّ
الحدود وإلى خارج خارج الحدود ،لكن الرسائل التي بعث بها
سيد المقاومة للداخل وال �خ��ارج ستكبح طموحات م��ن خابت
أمانيه وستفعل فعلها في مؤتمر باريس الذي لملم الكثير من
متمنّي الخراب للبنان برغم تفاؤل سماحة السيد نصر الله الحذر
من أنّ الوضع الخارجي حتى اآلن جيد تجاه من يريد المساعدة
فأي بصمات سترفع بيروت عن
«الحقيقية» للبنان في محنتهّ ،
وأي
وأي تكشفات ستحمل األي��ام القادمة ؟ ّ
مفتعل مصيبتها؟ ّ
مساومات ستعبّر إلى مطار الحريري لوضع الشارع في بازار
اب�ت��زاز قبل ال�ب��دء بالحديث ع��ن م�س��اع��دات ال�ش��رق ،وه��ل فتيل
التفجير أق��رب إل��ى ال�م��اء منه إل��ى ن��ار أخ��رى ت�ج��وب الشوارع
السياسية والمالية؟ كل ذلك رهن ببصمات من تلطخت يده في
حادثة بيروت األليمة وما حملته من تغيّرات لك ّل لبنان اإلقليمي
وال��دول��ي ،في مقابل محور ب��دأ العمل بميثاق الشرف الوطني
الذي لم يتخ َل عنه يوما ً وقد دفع فيه الكثير من الدماء والعرق
كما دفعت ش��وارع بيروت ،فالسائل لن ُيطيل جوابه االنتظار
حتى يتبيّن الخيط األبيض من األسود من الفجر.

{ استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ،السفير الروسي ألكسندر
زاسيبكين في المقر البطريركي في البلمند ،لمناسبة انتهاء مهام زاسيبكين الدبلوماسية في لبنان .وجرى خالل
اللقاء التطرق إلى «أهمية الدور الروسي في المنطقة وإلى العالقات األنطاكية الروسية» .من جهته ،ن ّوه يازجي
بـ«الدور المتميز الذي أنيط بزاسيبكين طوال فترة عمله كسفير في لبنان» .والتقى يازجي السفيرة اليونانية
كاترينا فونتوالكي والقنصل ياسون كاسالكين.
{ اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن عبر «تويتر» ،أن «العقد السياسي الجديد يجب
أن يكون بالكامل على حساب دولة المزرعة القائمة على التحاصص المذهبي الطائفي العنصري البغيض الذي أدى
إلى اضمحالل الكيان برمته» .ورأى «أن دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون يجب أن تذهب بهذا االتجاه وإالّ سنكون
عدنا بالبلد إلى المزيد من االستنزاف المميت» .وتابع «كفى متاجرة بحقوق الطوائف والمذاهب على حساب دولة
المواطنة الحقيقية .ويجب إضعاف كل الطروحات التي تأتي على حساب بناء الدولة المركزية القوية والفاعلة
والعادلة التي تضمن حقوق كل الناس بغض النظر عن إنتمائهم الديني أو العرقي أو العشائري».
{ أشار النائب اللواء جميل السيد عبر «تويتر» ،إلى أنه «إن إستقالت حكومة دياب ،فهي ستبقى حكومة تصريف
أعمال إلى ما شاء الله طالما لم يتم تشكيل حكومة بديلة ،ث ّم ما هي الحكومة البديلة؟ هل هي عودة الطاقم السياسي
القديم الذي أوصل البلد إلى الدمار؟ أم تركيبة جديدة تشبه حكومة دياب يحكمونها من خارجها؟ بإختصار،
األسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها».
{ قال النائب فريد هيكل الخازن عبر «تويتر« :مع استقالة الحكومة فورا ً وتعليق المشانق لمن تسبّب بالكارثة
واالستقاالت النيابية نحن لها في حال تأ ّمن العدد الكافي الذي يلزمهم بانتخابات مبكرة .خطأ المقاطعة عام 1992
يجب أال يك ّرره المسيحيون».

(داالتي ونهرا)
رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ونقل إليه تضامن
الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني .كما زار الوقد
قائد الجيش العماد جوزاف عون ،وجرى البحث في
أوضاع لبنان والمنطقة.

بري تر�أ�س اجتماع هيئة المجل�س
وعر�ض مع ز ّواره تداعيات انفجار بيروت

بري مترئسا ً اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة أمس

(حسن ابراهيم)

ترأس رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري أمس في عين التينة ،اجتماعا ً لهيئة مكتب
مجلس النواب ،حضره نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب :سمير الجسر،
ميشال م��وس��ى ،ه��اغ��وب ب�ق��رادون�ي��ان وآالن ع��ون ،واألم �ي��ن ال�ع��ام للمجلس عدنان
ضاهر.
وع�ل��ى األث ��ر ،ق��ال ال�ف��رزل��ي «ك��ان م��وض��وع ال�ن�ق��اش ه��ذه الجريمة المتمادية بحق
العاصمة والشعب والتجاهل الكبير لعناصر هذه الجريمة .وبعد التداول ،تقرر تعيين
نهار الخميس المقبل ،جلسة مناقشة عامة بهذا الشأن للحكومة والبناء على الشيء
مقتضاه على أساس هذا النقاش».
سئل :م��اذا إذا سبقتكم الحكومة باالستقالة؟ أج��اب «يكون ُفقد مضمون االجتماع
ومبرره من أجل النقاش في هذا الشأن ،وفي موضوع الجلسة يأخذ القرار المناسب
دولة الرئيس نبيه بري».
وعن موضوع استقاالت النواب ،قال الفرزلي «النظام داخلي حدد كيفية التعاطي معه
وبمجرد انعقاد الهيئة العامة واستنادا ً للنظام الداخلي ،دولة الرئيس كرئيس للجلسة،
يبلغ السادة النواب مضمون بيان السادة النواب المستقيلين ،وهذا من دون أي مناقشة
على اإلطالق».
من جهة أخ��رى ،تابع ب � ّري التداعيات الناجمة عن اإلنفجار ال��ذي حصل في مرفأ
بيروت األسبوع الماضي ،مع الوفود التي التقاها في مقر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،فاستقبل وفدا ً من «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبالط في حضور
النائب علي حسن خليل.
وبعد اللقاء ،قال جنبالط «وضعنا الرئيس ب ّري بأجواء موقفنا الذي يتلخص بثالث
نقاط :أوالً :نطالب بتحقيق دولي لكشف الحقيقة ،فبصراحة التدخالت بالقضاء بدأت
ونحن ال نثق بالتحقيق المحلي .ثانياً :نطالب بإسقاط حكومة الموت وحكومة تجويع
الناس ،وتشكيل حكومة حيادية .ثالثاً :طالبنا بتقصير والي��ة المجلس والعمل على
قانون الطائفي يسمح للشباب في الساحات أن يصلوا إلى مجلس النواب ويتشاوروا
ليبنوا عقدا ً اجتماعيا ً سياسيا ً لكل اللبنانيين ،فبعد عشرات السنين من الحروب والموت
والخراب من حق اللبنانيين أن يعيشوا بكرامة وأمان في بلدهم».
وعن موضوع االستقاالت ،قال «ما زلنا نتشاور لنرى».
والتقى رئيس المجلس المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،الذي غادر من
دون اإلدالء بتصريح.
على صعيد آخر ،وفي الموضوع المتصل بالمواقف الداعمة للبنان جراء االنفجار
ال��ذي حصل في مرفأ ب�ي��روت ،تلقى ب � ّري برقية من رئيس مجلس الشعب السوري
حمودة الصبّاغ قدم فيها التعازي بشهداء إنفجار المرفأ ،وتمنى الشفاء للجرحى.
كما تلقى برقية مماثلة من رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال،
أكد فيها «مشاركة مصر وشعبها للشعب اللبناني في أحزانه وتضامنهما مع لبنان بما
يمكنه من تجاوز هذه المحنة».
كذلك تلقى برقيات من رؤساء مجالس نيابية عربية ودولية.
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دياب ّ
يقدم ا�ستقالة الحكومة �إلى عون :منظومة الف�ساد �أكبر من الدولة
وهناك من يز ّور الحقائق ويعي�ش على الفتن ويتاجر بدماء النا�س في �ساعات التخلي
قدّم رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب
أمس استقالته إلى رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون في قصر بعبدا.
وسبق ذلك توجيه دياب كلمة توجه فيها
إل��ى اللبنانيين إث��ر ت��رؤس��ه جلسة مجلس
ال��وزراء في السرايا الحكومية وتق ّرر خاللها
إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس
العدلي.
وقال دياب « ما نزال نعيش هول المأساة
التي ضربت لبنان .هذه الكارثة التي أصابت
اللبنانيين في الصميم ،والتي حصلت نتيجة
فساد مزمن في السياسة واإلدارة والدولة.
قلت سابقاً ،إن منظومة الفساد متج ّذرة في
كل مفاصل الدولة ،لكني اكتشفت أن منظومة
الفساد أكبر من الدولة ،وأن الدولة مكبّلة بهذه
المنظومة وال تستطيع مواجهتها أو التخلص
منها».
أضاف «انفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ
ب��ي��روت ،وحلّت المصيبة على لبنان ،لكن
ن��م��اذج الفساد منتشرة ف��ي جغرافيا البلد
السياسية واإلداري���ة ،والخطر كبير ج��دا ً من
مصائب أخ��رى مختبئة ف��ي عقول وعنابر
كثيرة بحماية الطبقة التي تتحكم بمصير البلد
وتهدد حياة الناس ،وتز ّور الحقائق ،وتعيش
على الفتن وتتاجر بدماء الناس في ساعات
التخلي التي تتكرر بحسب المصالح واألهواء
والحسابات واالرتهانات المتقلبة.
ال��ي��وم ن��ح��ن أم���ام م��أس��اة ك��ب��رى ،وك��ان
يفترض من كل القوى الحريصة على البلد
وعلى مصالح الناس ،أن تتعاون من أجل
تجاوز هذه المحنة ،بأيام صمت ح��دادا ً على
أرواح الشهداء ،باحترام حزن الثكالى واآلباء
واألشقاء واأليتام ،بمساعدة الناس ،ببلسمة
جراحاتهم ،وتأمين سكن لهم ،ومساعدة الذين
فقدوا مصادر أرزاقهم».
وتابع «حجم المأساة أكبر من أن يوصف،
لكن البعض يعيش في زمن آخر ،ال يهمه من
كل ما حصل إال تسجيل النقاط السياسية،
والخطابات الشعبوية االنتخابية ،وهدم
ما بقي من مظاهر ال��دول��ة .ك��ان يفترض أن
يخجلوا من أنفسهم ،ألن فسادهم أنتج هذه
المصيبة المخبأة منذ سبع سنوات ،والله أعلم
كم من مصيبة يخبئون تحت عباءة فسادهم.
لكن هؤالء اعتادوا التغيير في مواقفهم لتزوير
الحقائق ،بينما المطلوب هو تغييرهم ألنهم هم
المأساة الحقيقية للشعب اللبناني».
وأردف ق��ائ�لاً «غ � ّي��روا وتبدلوا كثيرا في
السابق ،في كل مرة تلوح فيها آفاق التخلص

الرئيسان عون ودياب خالل لقائهما في بعبدا أمس وبينهما كتاب األستقالة
م��ن ف��س��اده��م .ه��ؤالء ل��م ي��ق��رأوا ج��ي��دا ً ث��ورة
اللبنانيين في  17تشرين األول  .2019تلك
الثورة كانت ضدهم ،لكنهم لم يفهموها جيداً.
استمروا في ممارساتهم وحساباتهم ،وظنوا
أنهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين
بالتغيير ،وب��دول��ة ع��ادل��ة وق��وي��ة ،وقضاء
مستقل ،وبوقف الفساد والهدر والسرقات،
ووض��ع حد للسياسات المالية التي أفرغت
خزينة الدولة ،وأهدرت ودائع الناس ،وأوقعت
البلد تحت أعباء دين هائل ،تسبب بهذا االنهيار
المالي واالقتصادي واالجتماعي والمعيشي.
لكن المفارقة األكبر ،أن هؤالء ،وبعد أسابيع
على تشكيل ه��ذه الحكومة ،ح��اول��وا رمي
موبقاتهم عليها ،وتحميلها مسؤولية االنهيار
وال��ه��در وال��دي��ن ال��ع��ام ...فعالً يلي استحوا
ماتوا».
وأكد أن «هذه الحكومة بذلت جهدا ً كبيرا ً
لوضع خريطة طريق إلنقاذ البلد .كل وزير
ف��ي ه��ذه الحكومة أع��ط��ى أق��ص��ى م��ا عنده،
ألننا حريصون على البلد ،وحريصون على
مستقبله ،وعلى مستقبل أبنائنا فيه».
وق��ال «ليست لنا مصالح شخصية ،كل
ما يهمنا هو إنقاذ البلد ،وقد تحملنا ألجل

ه��ذه المهمة الكثير م��ن ح��م�لات التجني
واالتهامات .لكننا رفضنا استدراجنا إلى
سجاالت عقيمة ،ألننا كنا نريد العمل .مع
ذل���ك ،ل��م تتوقف األب����واق ال��م��س��ع��ورة عن
محاوالت تزوير الحقائق ،لحماية نفسها،
وتغطية ارتكاباتها .حملنا مطلب اللبنانيين
بالتغيير .لكن بيننا وبين التغيير جدار
سميك جداً ،وشائك جداً ،تحميه طبقة تقاوم
بكل األساليب الوسخة ،من أجل االحتفاظ
بمكاسبها ومواقعها وقدرتها على التح ّكم
بالدولة .قاتلنا بشراسة وش��رف ،لكن هذه
المعركة ليس فيها تكافؤ.
كنا وح��دن��ا ،وك��ان��وا مجتمعين ضدنا.
استعملوا كل أسلحتهم ،شوهوا الحقائق،
زوروا الوقائع ،أطلقوا الشائعات ،كذبوا على
ال��ن��اس ،ارتكبوا الكبائر والصغائر .كانوا
يعرفون أننا نشكل تهديدا ً لهم ،وأن نجاح
هذه الحكومة يعني التغيير الحقيقي في هذه
الطبقة التي حكمت دهرا ً حتى اختنق البلد من
روائح فسادها».
وتابع «اليوم وصلنا إلى هنا ،إلى هذا الزلزال
الذي ضرب البلد ،مع كل تداعياته اإلنسانية
واالجتماعية واالقتصادية والوطنية .ه ّمنا

قائد الجي�ش التقى وفد ًا بريطاني ًا
وتفقد مركز تو�ضيب الم�ساعدات في «بيال»
استقبل قائد الجيش العماد ج��وزاف عون في مكتبه في
اليرزة ،كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون
الشرق األوسط الفريق جان لوريمير يرافقه السفير البريطاني
في لبنان كريس رامبلينغ.
وج��رى البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين،
والمساعدات المقدمة من الحكومة البريطانية لمواجهة
تداعيات اإلنفجار في مرفأ بيروت.
من جهة أخرى ،تفقد العماد عون مركز توضيب المساعدات
الغذائية التي وصلت إلى لبنان من دول شقيقة وصديقة ،في

«بيال» منطقة فرن الشباك.
واطلع من مدير القوامة في الجيش على اآللية المتبعة في
عمليات توضيب هذه المساعدات ،تمهيدا ً لتوزيعها من قبل
مديرية التعاون العسكري المدني.
ون � ّوه قائد الجيش بـ»الجهود التي يبذلها العسكريون
والمتطوعون المدنيون في ظروف عمل صعبة وشاقة على
م��دار الساعة» ،مشددا ً على «أهمية التعاون والتكامل بين
الجيش والمجتمع المدني في سبيل خدمة الوطن ،خصوصا ً
في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا».

«ندوة العمل» :لم�ؤتمر �شعبي وطني ً
�سعيا لقيام نظام المواطنة
اعتبرت «ندوة العمل الوطني» ،برئاسة الدكتور وجيه فانوس،
في بيان ،أنه ال يمكن النظر إلى ما حصل في مرفأ بيروت ،يوم الثالثاء
الماضي «على أنه مجرد عمل إجرامي أو نتيجة فعل تخريبي أو
بسبب إهمال ناجم عن فساد ما ،فما حدث ،ال يمكن أن يعني سوى
السقوط الكلي لنظام المحاصصة الطائفي المستشري ،الذي لم
يراع أية قيمة لحقيقة الوطن .كما أنه سقوط أتى حصيلة التناتش
التكاسبي األناني ،الذي لم يحترم إنسانية المواطن في لبنان وهو،
كذلك ،سقوط نتج ج ّراء التعامي السياسي القاتل لمبدأ أن السياسة
خادمة للوطن وليس أن الوطن أداة رخيصة للسياسة».
ولفتت إلى أن «هذا النظام قد سقط بكليته ،ولم يعد مقبوال ً أي
دفاع عن وجوده».
ورأت الندوة «انطالقا ً من مبادئها الوطنية ورؤياها إلى الواقع
الم ّر الذي يعيشه لبنان ،أنه ال بد من قيام تحقيق موضوعي ش ّفاف
ومسؤول ،يكشف عن وقائع هذا الحدث الجلل ،وال بد ،كذلك ،من
محاكمة عادلة تطال كل من هو مسؤول عما حصل ،أيا كان مركزه».
وإذ ش��ددت على أن «االستمرار في اعتماد مفاهيم الطائفية
السياسية ،لم يعد س��وى مخالفة هدامة للبند (ح) من مقدمة
الدستور اللبناني التي تنص على أن «إلغاء الطائفية هدف وطني

(عباس سلمان)

أساسي» ،أك��دت أن «بقاء هذا النظام الطائفي فاعالً ،بعد أربع
وتسعين سنة من صدور الدستور ،ليس سوى خطيئة تنتهك ،بكل
صراحة فاجرة ومتعمدة ،المادة  95من الدستور اللبناني الصادر،
قبل سبع وسبعين سنة ،1943 ،وللقانون الدستوري الصادر ،منذ
ثالثين سنة.»1990 ،
ودعت «اللبنانيين ،بما لديهم من ثروات عقلية وغنى ثقافي،
وبما يمثله أبناؤهم من طموحات راقية ،وما ينهض في مجتمعهم
من مؤسسات أهلية ومنظمات للحق المدني ،وما يضمه بلدهم من
تجمعات شعبية واعية ،أن ينتظموا في ما بينهم ،وفاقا ً للبند (د)،
من مقدمة الدستور« :الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة»،
إلى العمل الجدي والمسؤول النعقاد مؤتمر شعبي وطني ،سعيا ً
إلى قيام نظام المواطنة ،إذ هو النظام الذي يستجيب ،قوال ً وعمالً،
للمادة السابعة من الدستور« :كل اللبنانيين سواء لدى القانون،
وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ،ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم».
وأك��دت الندوة أن «أي انتظار أو تسويف أو مراوغة ،في هذه
األمور ،ال يمكن إال أن تقود إلى متابعة كارثية هوجاء في اغتيال
الوطن وإلغائه».

األول هو التعامل مع هذه التداعيات ،بالتوازي
مع تحقيق سريع يحدّد المسؤوليات وال تسقط
فيه الكارثة بمرور الزمن .نحن اليوم نحتكم
إلى الناس ،إلى مطلبهم بمحاسبة المسؤولين
عن هذه الكارثة المختبئة منذ سبع سنوات،
إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي من دولة الفساد
وال��ه��در والسمسرات والسرقات ،إل��ى دولة
القانون والعدالة والشفافية ،إلى دولة تحترم
أبناءها».
وختم «أمام هذا الواقع ،نتراجع خطوة إلى
الوراء ،للوقوف مع الناس ،كي نخوض معركة
التغيير معهم .نريد أن نفتح الباب أمام اإلنقاذ
الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته،
لذلك ،أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة .الله
يحمي لبنان».
وأعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية
ال��دك��ت��ور أن��ط��وان شقير أن ال��رئ��ي��س عون
شكر دياب وال��وزراء ،وطلب منهم االستمرار
بتصريف األع��م��ال ريثما تشكل الحكومة
الجديدة.
ع��ل��ى ص��غ��ي��د آخ����ر ،ص����در ع���ن رئ��اس��ة
الجمهورية مرسوم تعيين العميد ماهر الحلبي
قائدا ً للشرطة القضائية.

اللجنة الدولية لحقوق الإن�سان:
ً
تخريبيا
التظاهرات �أخذت منحى
أسفت اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان «لما آلت إليه
األم��ور في التظاهرات التي خرجت في الثامن من آب
بعنوان الحالة المعيشية الصعبة التي ع ّمت المجتمعات
اللبنانية المختلفة والتي أخذت منحى تخريبيا ً وانقالبيا ً
في بعض المناطق والمستندات التي وصلت عديدة في
هذا الشأن» .كما استنكرت «اإلع��ت��داء على الممتلكات
العامة وال��خ��اص��ة ال��ذي ينافي الشرعة والقوانين
الدولية».
وأش��ار مفوض الشرق األوس �ط للجنة السفير هيثم
أبو سعيد ،إلى أن «من الصعب القبول ببعض اآلليات
التي تعمد إليها بعض القوى السياسية ضمن عنوان
مطالب الناس المحقة ،والضخ الطائفي والمذهبي بين
المواطنين بات مخيفا ً إذ يحاول البعض من األح��زاب
إضاعة البوصلة عن ال��واق��ع الحقيقي باإلضافة إلى
استغالل مشاعر الناس من أجل تمرير مخططهم الذي
رأيناها بوضوح بين المتظاهرين والشعارات السياسية
التي رفعوها وفي غالبيتها تصب في جهة واح��دة وال
عالقة لها مطلقا ً للمطالب» ،م��ؤك��دا ً أن «تلك الجهات
السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة عن مسار األحداث وما
نتج عنها».
وشدّد على أنّ «التهجم علىاألجهزة األمنية والعسكرية
غير مستحب وتلك القوى ال يمكن تصويرها وكأنها
في مقام العداء للمطالب» ،مشيرا ً إلى أن «تلك القوى
هي جزء من المآسي اإلجتماعية التي تلحق بهم أيضاً،
إال أن توجيه البعض للناس لالعتداء عليها وتخريب
الممتلكات كما شاهدنا في األدلة التي وصلتنا ،توحي
بمشروع استغالل شعبي للوصول إلى أهداف سياسية
ال ترتبط بأجندة لبنانية».
وفي السياق ذات��ه دان أبو سعيد «إط�لاق النار على
المتظاهرين وال ش��يء يفسر ذل��ك برغم ب��دء اإلع��ت��داء
على تلك القوى من قبل البعض ،وعلى األجهزة األمنية
والعسكرية إيجاد السبل السلمية لوقف أي اعتداء
على المؤسسات العامة والخاصة من دون اللجوء إلى
أساليب عسكرية تتنافس مع الشرعة والعهد الدولي
لحقوق اإلنسان».

لبنان �أمام خطر وجودي ونطالب بدولة مدنية
} عمر عبد القادر غندور*
ك��ان واض �ح �ا ً أن��ذ ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي��س ح �س��ان دياب
تعيش ساعاتها األخيرة ،حتى من دون يأخذ رئيسها
بنصيحة الرئيس نبيه بري ويوفر على نفسه مشقة
تقديم االستقالة ،ألنها كانت ستستقيل بمجرد مثولها
أمام الجلسة النيابية يوم الخميس المقبل.
أما استقالة او استقاالت بعض ال��وزراء ،وبالتالي
تزايد عدد النواب المستقيلين من المجلس النيابي ال
نراها إال ضمن المهلة المحدّدة التي فرضها الرئيس
الفرنسي ايمانويل ماكرون عند زيارته الى بيروت،
وتأكيده أن��ه عائد في أ ّول أيلول وم��ا على اللبنانيين
إال تسوية أوضاعهم وخالفاتهم في مهلة ال تتجاوز
األول من أيلول ،وإال سيكون لفرنسا موقف آخر.
صحت رواية صحيفة «لوموند» الفرنسية
وإذا ما
ّ
عما دار بين الرئيس ماكرون ورئيس القوات اللبنانية
سمير جعجع ،ونتحفظ على ما قاله الرئيس الفرنسي
لجعجع ،فإنها تؤكد انّ فرنسا عام  ٢٠٢٠هي غير

فرنسا في النصف األول من القرن التاسع عشر.
ل��ذل��ك ن�لاح��ظ ص��دم��ة ق��وى  ١٤آذار م��ن مواقف
ال��رئ�ي��س الفرنسي ال��ذي ش��دّد على تنظيم خالفات
اللبنانيين وض ��رورة إج��راء إص�لاح��ات وب�ن��اء الثقة
ب�ي��ن اللبنانيين وق �ي��ام ح�ك��وم��ة وط�ن�ي��ة يتمثل فيها
ال�ج�م�ي��ع ،ول ��م ي�ط��ال��ب ص��راح��ة بتحقيق دول ��ي عن
انفجار مرفأ بيروت ،خالفا ً لما يطالب به البطريرك
ال�م��ارون��ي ال��راع��ي ،ونصح اللبنانيين بعدم إضاعة
الوقت بالمناكفات ،ولع ّل االشتباكات بين المتظاهرين
والقوى األمنية في وسط بيروت وتحطيم وتكسير
وإضرام النار في األمالك العامة والخاصة خير دليل
على الصدمة المترجمة من خ�لال اإلع�لام أو بعض
اإلعالم التحريضي الذي ال يراعي حرمة ،ساعيا ً الى
استدراج الفريق اآلخر من اللبنانيين الصابرين ،إلى
تؤسس لحرب أهلية!
ردّات فعل ّ
وبصراحة نقول انّ اللبنانيين الذين هاجروا وحققوا
نجاحات ب��اه��رة ف��ي العلوم واالق�ت�ص��اد والسياسة
والمال وبلغوا مراكز متقدمة في كافة دول االغتراب،

هم ليسوا اللبنانيين المقيمين من ك ّل الطوائف الذين
تتعطل عقولهم ويتح ّولون ال��ى عنصريين طائفيين
غرائزيين ،جاهلهم كمثقفهم ،ما ادّى بنا الى ما نحن
عليه من انهيار وفقر وسوء سمعة ولصوصية وفساد
وقلة ضمير !!
لذلك ،نحن نطالب بقيام دولة وطنية حقيقية ،ليس
دولة المزرعة والنهب ،وانتخابات نيابية خارج القيد
الطائفي على ان يكون لبنان دائ��رة انتخابية واحدة،
وليصل الى الندوة البرلمانية أصحاب الكفاءة والعلم
والنزاهة والخلق الكريم ولو كانوا جميعا ً من طائفة
واحدة.
ف�ه��ل ت�ق�ب��ل ب��ذل��ك ال�س�ل�ط��ات ال��دي�ن�ي��ة وال��زع��ام��ات
التقليدية؟
انّ بلدنا اليوم ال يعاني وجع الرأس وعسر الهضم
واإلف �ل��اس وال �ف��وض��ى وح �س��ب ،ب��ل ي�ع��ان��ي خطرا ً
وجوديا ً ما لم نسارع الى إنقاذه في الوقت المستقطع
المتبقي...
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

ترك �صليبا بعد ا�ستجوابه
وعويدات ّ
يحدد م�سار التحقيقات
في إطار التحقيقات المتواصلة في انفجار مرفأ
بيروت ،استمع أمس المحامي العام التمييزي
القاضي غسان الخوري إلى إفادة المدير العام
لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر
العدل في بيروت.
وبعد جلسة إستجواب امتدت لساعات ترك
القاضي خوري اللواء صليبا رهن التحقيق على
أن تتم متابعة التحقيق تباعاً.
من جهته ،ح �دّد النائب العام ل��دى محكمة
التمييز القاضي غسان منيف مسار التحقيق
وقال في بيان «في تاريخ  2020/8/4وقعت
الكارثة على لبنان بانفجار العنبر رقم  12في
مرفأ بيروت الذي خلف أضرارا ً هائلة في األرواح
والممتلكات ،وبوشرت التحقيقات األولية من قبل
جميع األجهزة األمنية بإشراف مفوض الحكومة
باالنتداب القاضي فادي عقيقي وبإشرافنا ،وتم
توقيف  19مشتبها ً فيه بعد االستجواب ،وال
تزال التحقيقات مستمرة وذلك على محاور ثالثة:
محور األسباب المباشرة وغير المباشرة للتفجير
ومحور قضية الباخرة ومحور المسؤوليات ،علما ً
أنه قد تتشعب عن ذلك محاور أخرى.
اعتمدنا في مقاربتنا للقضية نمطا ً ومنهجا ً
علميا ً في التحقيق يتلخص بما يلي:
 1دراس���ة س��اح��ة الجريمة والتحاليلالمرتبطة بها:
تحليل التربة ،مراجعة إشارات المركز الوطني
للجيوفيزياءفيبحنسبالنسبةلقوةاإلرتدادات،
تحليل الرواسب العالقة على الجثامين ،تحليل
االت��ص��االت في محيط المرفأ ،التزود بصورة
األقمار االصطناعية المسلطة على المنطقة ،مسح
ميداني للمباني المحيطة واالستعانة بفرق
الغطاسين األجانب واللبنانيين إلجراء أعمال
البحث والتفتيش عن كل ما يتعلق باإلنفجار،
ضبط السجالت والبيانات الرقمية المخزنة،
ضبط الصور والفيديوهات ومحتوى كاميرات
المراقبة ،الجردة بمحتويات العنبر  12وصوره
قبل الكارثة ،االستعانة بالمختبرات والخبرات
المحلية والدولية في العلوم الجنائية كافة،
تحديد هوية الضحايا غير المعرفين بواسطة
فحوصات الحمض النووي  DNAوغيرها من
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الوسائل العلمية المعتمدة عالميا ً لتحديد هوية
الضحية ،تحديد البواخر التي كانت راسية في
مرفأ بيروت وذلك قبل اإلنفجار وبعده.
 2الفرضيات التي تؤدي إلى استبعاد أوتثبيت حصول العمل اإلرهابي أو المتع ّمد وذلك
باللجوء إلى بعض الوسائل التالية :استجواب
األشخاص الذين كانوا في مكان وقوع االنفجار
أو كان لهم دور في الظروف التي أدت إلى حلولها،
وفي حالتنا العمال واألشخاص المتواجدين قبل
وقوع اإلنفجار .شهود العيان قبل وأثناء وبعد
اإلنفجار ومجريات األمور وتسلسلها ،السؤال عما
إذا كان هناك نشاطات بحرية أو جوية أو برية قد
يتأتى منها عمل عسكري طيلة الفترة الممتدة من
العام  2013لغاية العام  2020وما طرأ عليها
وتحديد أسباب وفرضيات تفاعلها التي قد تكون
أدت إلى الكارثة المشهودة.
 3دراسة النظم المعتمدة للسالمة واألمان( )SURETE & SECURITEفي التخزين
والحراسة واألش��غ��ال والنقل وحماية المواد
الخطرة ومدى االلتزام بشروطها.
 4تهديد أص��ح��اب المعرفة والسلطةواإلمرة والقدرة على تغيير مجرى األمور ،األمر
الذي يؤدي إلى تحديد المسؤولين عن كل عمل
ودرجات مسؤولياتهم وحدودها.
 5الحفاظ على سرية التحقيق في مختلفمراحله.
 6االستنتاجات والتوصيات األولية حتىاآلن :إحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية
بحسب الصالحية ،والتوصية بإحالتها إلى
المجلس العدلي نظرا ً لهول الكارثة تليها إحاالت
أخرى.متابعةالتحقيقاتوإصداراالستناباتإلى
الجهات األمنية المعنية لبلورة الحقائق المتعلقة
بوصول الباخرة إلى لبنان وذلك الرتباط األمر
بالعالقات الدولية والتجارة البحرية واألنتربول.
متابعة التحقيقات في ما خص دور القضاء في
هذه القضية .متابعة التحقيقات في ما خص
تحديد مسؤوليات اإلداريين واألمنيين والوزارات
المعنية وغيرهم عمالً بقاعدة السلطة ،االمرة،
القدرة واإلختصاص .إج��راءات أخرى مختلفة
تفرضها مجريات التحقيق وتتكشف تباعاً».

�أحزاب طرابل�س :لتحقيق جريء
في كارثة التفجير
شجب لقاء األح��زاب والقوى الوطنية في
طرابلس كارثة تفجير مرفأ بيروت وتداعياته
داعيا ً إلى استكمال التحقيق بجرأة وشفافية
وصوال ً إلى كشف جميع المشاركين فيها وإيقاع
العقاب بهم.
وأع��ل��ن منسق ال��ل��ق��اء عبدالله خ��ال��د إثر
إجتماعه الدوري في منفذية الحزب السوري
القومي اإلجتماعي في الجميزات ،أن المجتمعين
«تابعوا بإهتمام التضامن الشعبي من كل
المناطق اللبنانية بما جرى من دمار في المرفأ
والعاصمة وانتقال الكثيرين منهم إلى بيروت
لتضميد الجراح ورفع األنقاض والمسارعة إلى
تأمين الطعام والمأوى للمنكوبين واستضافة
بعضهم في تأكيد على مناعة الوحدة الوطنية
التي تجمع اللبنانيين ،وكذلك مسارعة األشقاء
العرب ودول العالم إلى نجدة لبنان واللبنانيين
األمر الذي أسقط حالة الحصار التي فرضت
على لبنان إلجباره على الرضوخ لمشاريع
تخدم المخططات المعادية».
وأصدر اللقاء جملة توصيات أبرزها «شجب
كارثة تفجير المرفأ وتداعياته ،والدعوة إلى
استكمال التحقيق بجرأة وشفافية وصوال
إلى كشف جميع المشاركين فيها منذ البداية
حتى ال��ي��وم وإي��ق��اع العقاب بهم ،مهما عال
شأنهم وإلى أي جهة انتموا ،إلستعادة هيبة
الدولة وتقديم مصلحتها على مصلحة الشبكة

الحاكمة ال��غ��ارق��ة ف��ي الفساد ونهب المال
العام والمتاجرة ب��أرواح الشعب وص��وال ً إلى
تكريس دولة القانون والمؤسسات القائمة على
المواطنة التي تح ّقق العدالة والمساواة وتكافؤ
الفرص بين اللبنانيين».
وث ّمن اللقاء «التكافل اإلجتماعي الذي أظهره
اللبنانيون الذين س��ارع��وا لنجدة إخوانهم
المنكوبين وتأمين حاجاتهم من طعام وسكن
ورحبوا ب��روح اإلستعداد لتقديم المساعدة
لتقليص حدة المعاناة من قبل اإلخوة العرب
ودول العالم التي شكلت مقدمة لتقليص حدة
الحصار الذي فرض على لبنان».
واعتبر أن «زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون قد كسرت حالة الحصار التي ُفرضت
على لبنان ومهدت الطريق لزيارات مماثلة
تخدم مصلحة لبنان ووحدة اللبنانيين».
ون ّوه «باإليجابية التي أظهرها سيد المقاومة
في كلمته األخيرة وتشديده على أهمية استعادة
الثقة بالدولة التي ال تتحقق إال بالممارسة على
األرض عبر تقوية المؤسسات والقضاء على
الفساد وإي��ق��اع العقاب ال��ع��ادل بالمرتكبين
ألي ج��ه��ة ان��ت��م��وا ب��ع��ي��دا ً م��ن المحاصصة
والمحسوبية ،بإعتبارها المدخل الوحيد لبناء
دولة قوية تستند إلى القانون وتحقق العدالة
وتفرض المساواة وتكافؤ الفرص لكل مقومات
الوطن واألمة».

«تجمّع العلماء» :لتوحيد الجهود وعالج �آثار النكبة
أك���د «ت��ج � ّم��ع ال��ع��ل��م��اء ال��م��س��ل��م��ي��ن» ،أن
«حجم الكارثة التي حلّت بالوطن كبير جدا ً
ويستدعي تضافر الجهود للخروج منها بأقل
الخسائر الممكنة ،لكن المشهد السياسي
الذي نراه اليوم ين ّم عن كارثة أكبر والتي هي
إدخال الصراعات الحزبية والمصالح الضيقة
واألنانيات الشخصية على حساب الوحدة
الوطنية التي يجب أن نواجه بها الكارثة التي
حلّت بنا».
واعتبر في بيان أم��س «أن المطلوب من
ال��ق��وى السياسية والشخصيات الوطنية
والقيادات الروحية في هذه المرحلة العمل
على توحيد الجهود وتنسيقها كي نستطيع
ت��دارك األزم��ة الحاصلة وعالج آثار النكبة»،
مشيرا ً إلى أنه ينظر «بعين الريبة للتحركات
السياسية الحاصلة اليوم والهادفة لحل
�ب فيه
المجلس النيابي في الوقت ال��ذي ه� ّ
العالم لمساعدة لبنان وفتحت كوة في جدار
الحصار ال��ذي تفرضه ال��والي��ات المتحدة
األميركية يقوم هؤالء بهذه الحركات وكأنهم
يريدون أن ال تأتي المساعدات وأن يخرب البلد
ويسير نحو المجهول».
ورأى إن «أي تغيير جوهري في النظام
الحالي يحتاج إلى آليات ال يمكن أن تتوفر
في ظل حل مجلس النواب ،ذلك أن البداية
األولى لإلصالح تتمثل بإقرار نظام انتخابات
عصري جديد يؤدي إلى صحة التمثيل وهذا
ال يمكن أن يحصل إذا لم يكن هناك مجلس

نيابي يمتلك صالحية إص���دار القوانين،
وإعادة االنتخابات على أساس القانون القديم
سيؤدي إل��ى المجلس النيابي نفسه الذي
يريدون تغييره».
وطالب التج ّمع «رئيس الحكومة الدكتور
حسان دي��اب بالتوجه إل��ى إع���داد صيغة
قانون انتخاب جديد يطرحه على المجلس
النيابي إلق���راره قبل أن ي��ح��دد مهال لحل
المجلس ال��ن��ي��اب��ي» .كما ط��ال��ب الحكومة
ورئيسها بـ»اإلشراف على التحقيقات التي
تجري لتحديد المسؤوليات عن الكارثة التي
حلت بوطننا وتقديم المتهمين للمحاكمة
وإنزال أشد العقوبات بحقهم ونركز هنا على
المسؤولين الكبار قبل الصغار وأن ال يكون
هناك كبش ف��داء ُي َقدم لحماية المتورطين
الكبار».
ودعا المجلس النيابي إلى «ممارسة دوره
في المحاسبة والمراقبة وتشكيل لجنة تحقيق
برلمانية تؤازر اللجنة القضائية وإقرار تشكيل
المحكمة الخاصة بمحاسبة الوزراء والنواب
لمحاسبة من كان منهم متورطا ً بالجريمة
البشعة ،مع رفع الحصانات عن كل متورط
بهذه الجريمة البشعة مهما عال شأنه».
وأك���د رف��ض��ه ل�لأع��م��ال التخريبية التي
حدثت في وسط بيروت وطالب القوى األمنية
«باعتقال من يقوم بهذه األعمال والتحقيق
معهم للكشف عمن يقف وراءه��ا لمحاسبته
أمام القضاء وفضحه أمام الرأي العام».

رئي�س بلدية عنقون ي�ستنكر الأخبار الكاذبة
ورد على بعض مواقع التواصل االجتماعي
وبعض المواقع اإلخبارية االلكترونية أنه
يوجد في بلدة عنقون الجنوبية  300إصابة
بفيروس كورونا ،وأنّ وزارة الصحة والقوى
األمنية تتجه بعد ظهر أمس إلى عزل البلدة
ومنع الدخول والخروج منها .
بعد التواصل مع رئيس البلدية د .حسين
فرحات وأعضاء لجنة كورونا والمتابعين في
وزارة الصحة لمعرفة حقيقة الوضع تبيّن أنّ
هذا الكالم عار عن الصحة جملة وتفصيالً،
وأنه يوجد في البلدة يوجد خمس إصابات

وه��ن��اك متابعة دقيقة لوضعهم وش��روط
الحجر .
واستنكر رئيس البلدية األخبار الكاذبة
التي أدخلت الرعب والهلع الشديد في نفوس
أبناء البلدة ،متوجها ً إلى ك ّل من س ّولت له
نفسه نشر هذه األخبار الملفقة الى المساءلة
القانونية ،ألنّ الناس لم تعد تحتمل توترا ً
وقلقاً ،خاصة أنّ الوضع العام في لبنان ليس
على ما يُرام...
خ��ات��م�ا ً ك�لام��ه ب��ال��ق��ول «ال أص��اب��ك��م الله
بمكروه»...

4

السنة الثانية عشرة  /الثالثاء  11 /آب  / 2020العــدد 3302
Twelfth year / Tuesday / 11 August 2020 / Issue No. 3302

الوطن

كورونا» ّ
يتمدد ..ت�سجيل  4وف ّيات و� 295إ�صابة جديدة بفيرو�س كورونا
وزير ال�سحة يطرح عزل بع�س المناطق وتو�سيات بالوقاية خالل مجال�س عا�سوراء

فيما يواصل ع��داد كورونا ارتفاعه وتمدده
في مختلف المناطق والبلدات اللبنانية ،أعلنت
وزارة الصحة العامة تسجيل  295إصابة كورونا
جديدة رفعت العدد التراكمي للحاالت المثبتة الى
.6812
وص���در التقرير ال��ي��وم��ي لمستشفى رفيق
الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول
فيروس كورونا  ،Covid-19ويبين باألرقام
الحاالت المتواجدة في مناطق العزل والحجر
داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
« -عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات
المستشفى خالل ال�  24ساعة المنصرمة615 :
فحصاً.
 عدد المرضى المصابين بفيروس كوروناالموجودين داخل المستشفى للمتابعة.79 :
 عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروسكورونا التي خالل ال�  24ساعة المنصرمة.18 :
 عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين داخلالمستشفى خالل ال�  24ساعة المنصرمة.8 :
 مجموع ح���االت ش��ف��اء م��رض��ى م��ن داخ��لالمستشفى منذ البداية حتى تاريخه 289 :حالة
شفاء.
 عدد الحاالت اإليجابيّة التي ت ّم إخراجها إلىالحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها
سريريا ً خالل ال�  24ساعة المنصرمة.0 :
 عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية المركزةالى وحدة العزل بعد تحسن حالتها.0 :
 عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى.21 : حاالت وفاة.3 :أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف
االع��م��ال حمد حسن ف��ي تصريح م��ن السرايا
الحكومية قبيل إع��الن الرئيس حسان دي��اب
استقالة الحكومة ،أنه «تواصل مع وزير الداخلية
والبلديات اللواء محمد فهمي وقائد الجيش العماد
جوزاف عون لعزل بعض األقضية بسبب ارتفاع
ع��دد اإلص��اب��ات بفيروس ك��ورون��ا ،مع استثناء
العاصمة نتيجة االنفجار الذي حصل فيها».
وأشار الى أنه طرح «قبل أسبوع عزل بعض
المناطق ولكن ت ّم أخذ الموضوع في السياسة إلى
مكان آخر» ،وقال« :على اللبنانيين أن يعرفوا بأن
موضوع كورونا ليس مزحة ،ونحن مهددون في

خضم الغبار والضباب في األشهر المقبلة بمصيبة
كبرى».
غ�� ّرد مدير ع��ام «مستشفى رفيق الحريري
الحكومي» فراس األبيض على «تويتر»« :يجب
أن ننظر الى االمام من دون إهمال مأزقنا الحالي،
ستلعب أحداث األسبوع الماضي دو ًرا مهمًا في
تشكيل التحديات التي تواجه قطاع الرعاية
الصحية في  Flag of Lebanonفي األشهر
المقبلة .نظرة عامة على ه��ذه التحديات في
الموضوع اآلت��ي :سيبقى كورونا تحديًا مهيم ًنا
ف��ي األش��ه��ر المقبلة .استعادة السيطرة على
الوباء قبل ق��دوم موسم اإلنفلونزا أم��ر حيويّ .
ثالثة مجاالت تتطلب التحسين .االمتثال لتدابير
السالمة من قبل الشركات والمجتمع ،عملية إجراء
الفحوص وتسريع إصدار نتائجها ،وزيادة القدرة
االستيعابيةللمستشفيات».
وأض��اف «ازداد ع��دد السكان المعوزين في
 Flag of Lebanonبعد االنفجار .وهم يعانون
من امراض واحتياجات صحيّة غير كورونا .لكن
المستشفيات تعاني ،وتتع ّرض لضغوط مالية
كبيرة .تجب زيادة التغطية الصحية ،وخاصة
رعاية الطوارئ ،مما يمكن الفقراء من الحصول
عليها م��ن غير أن يطلب منهم دف��ع اي��ة مبالغ
اضافية».
أعلنت خلية األزمة والطوارئ في اتحاد بلديات
الضنية في بيان ،عن «تسجيل إصابة بفيروس
ك��ورون��ا كوفيد �  19ف��ي بلدة م��راح السفيرة �
الضنية ،وطلب من الشخص المصاب م .ع .بعدما
أتت نتيجة الفحص المخبري الذي أجراه إيجابية
أن يلتزم الحجر المنزلي والتقيد بإجراءات التعبئة
العامة».
وطلبت بلدية مراح السفيرة من المواطنين ،في
بيان« ،االلتزام بالحجر المنزلي والتقيد بالتعبئة
العامة ،خصوصا ً بعد التأكد من تسجيل إصابة
بالفيروس في البلدة ،حرصا ً منها على سالمتهم»،
موضحة أنه «ستجرى فحوصات على المخالطين
للمصاب في موعد يحدّد الحقاً» .وأعلنت «حالة
ال��ط��وارئ ف��ي ال��ب��ل��دة ،وم��ن��ع التج ّمعات على
أنواعها ،وااللتزام بالتباعد االجتماعي في المسجد
والمصلى والكنيسة ،وااللتزام بمسافة المترين
بين كل شخص وآخر ،ووقف الزيارات العائلية،
وإيقاف جميع المناسبات الدينية ومجالس العزاء

واألعراس ،ومنع التجول من دون سبب أو من دون
ارتداء كمامة».
وافادت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار،
في تقريرها اليومي ،عن «تسجيل اصابة جديدة
بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحاالت االيجابية
قيد المعالجة الى  40حالة».
كما أش��ار التقرير ال��ى «تسجيل حالة شفاء
واحدة ما رفع العدد اإلجمالي لحاالت الشفاء الى
 94حالة من اجمالي الحاالت المسجلة في عكار
منذ  17آذار الماضي وحتى اليوم ،والبالغة 134
إصابة.
أما حاالت الحجر المنزلي قيد المتابعة فبلغت
 69حالة».
ونفى رئيس بلدية عنقون الدكتور حسين
فرحات في بيان« ،م��ا ورد على بعض مواقع
التواصل االجتماعي وبعض المواقع االخبارية
االلكترونية ،عن وج��ود  300إصابة بفيروس
ك��ورون��ا في بلدة عنقون الجنوبية وأن وزارة
الصحة والقوى األمنية تتجه بعد ظهر هذا اليوم
الى عزل البلدة ومنع الدخول والخروج منها».
واعلن انه «في البلدة توجد  5إصابات وهناك
متابعة دقيقة لوضعهم وشروط الحجر».
ونفذت بلدية طرابلس بالتعاون مع وزارة
الصحة العامة حملة طبية ،ف��ي حديقة باب
التبانة في طرابلس ،تم خاللها أخذ عيّنات pcr
لحوالي  60شخصا ً من الذين يعتقد انهم خالطوا
اح��د المصابين بفيروس ك��ورون��ا ،وذل��ك بهدف
معرفة مدى انتشار فيروس كورونا في المناطق
الشعبية ،وذلك بإشراف رئيس مصلحة الصحة
في طرابلس والشمال الدكتور جمال عبدو.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أص���در المجلس اإلس��الم��ي
الشيعي االعلى بياناً ،لفت فيه الى انه «نظرا ً
للظروف الصحية التي تعاني منها البالد بسبب
تفشي جائحة كورونا ،يدعو المجلس المؤمنين
الى التزام الشروط الصحية واالرش��ادات الطبية
بدقة في إقامة مجالس عاشوراء ،بما يالئم الوضع
الصحي ويحقق األه���داف النبيلة لعاشوراء
واالل��ت��زام التام ب��اإلج��راءات الخاصة بالتعبئة
العامة لجهة استخدام الكمامات الطبية وسائر
وسائل الوقاية».
ودع��ا المجلس الوسائل اإلعالمية المرئية
والمسموعة ومواقع التواصل االجتماعي الى

الم�ساعدات الخارج ّية م�ستم ّرة لم�سابي انفجار بيروت
والم�ست�سفيات الميدان ّية ّ
تقدم خدماتها

«تكثيف بثها المباشر للمجالس الحسينية لتصل
الى كل المؤمنين في بيوتهم» ،مناشدا ً المواطنين
والمقيمين والوافدين «التعاون الكامل مع الهيئة
الوطنية لمكافحة الكورونا واتخاذ االحتياطات
المشددة والتزام سبل الوقاية المطلوبة للحؤول
دون تفشي الفيروس في وطننا ،وال يجوز بأي
شكل م��ن األش��ك��ال التكتم ع��ن أي مصاب بهذا
الفيروس الخطير حفظا ً لألنفس وسالمة الوطن،
من منطلق ان حفظ النفس والمجتمع واجب شرعي
ال يجوز التهاون به .عظم الله أج��ور المؤمنين

ووفقهم إلقامة مجالس الحسين وحفظهم من كل
بالء ووباء».
وتابعت غرفة إدارة األزم��ات وال��ك��وارث في
بلدية صيدا بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة
في المجلس البلدي الفحوصات المخبرية PCR
التي أجرتها البلدية مجانا ً في  5-و 6آب الحالي
في مستشفى صيدا الحكومي بالتعاون مع وزارة
الصحة ومركز الترصد الوبائي ،للمواطنين الذين
تخالطوا مع المصابين بكورونا والذين أعلنت
أسماؤهم في بيانات سابقة في صيدا ومنطقتها،

وقد جاءت نتائج هذه الفحوصات التي أجريت ل�
 56مواطنا ً ومواطنة سلبية كلها.
وأعلن رئيس محكمة االستئناف المذهبية
ال��درزي��ة العليا القاضي فيصل ناصر الدين
«إقفال محكمة بعقلين المذهبية الدرزية بدءا ً من
 2020/8/10و لغاية  2020/8/17نظرا ً إلى
نتائج فحوص ال���  pcrااليجابية ل��دى بعض
موظفيها ولتفادي تزايد األعداد وحماية للموظفين
والمجتمع ،وذلك إلى حين تكرار فحوص ال� pcr
وصدور نتائجها».

خ�سائر انفجار المرفاأ...
اأ�سرار تلحق بال�سياحة والمباني التراث ّية

نجار مجتمعا الى لجنة ادارة مرفأ بيروت

مستشفى ميداني مغربي
تواصل ال��دول العربية والغربية إرس��ال
مساعداتها الى لبنان بهدف مساعدة الشعب
اللبناني وأبناء بيروت الذين تضرروا من جراء
انفجار العنبر رقم  12في مرفأ بيروت.
أفادت سفارة المملكة المغربية في لبنان،
في بيان تم يوم أول أمس ،إنشاء مستشفى
عسكري ميداني على طريق النهر مقابل فورم
بيروت ،وهو على أتم االستعداد ،على صعيد
الموارد البشرية و اللوجيستية ،إلستقبال
المرضى والجرحى اللبنانيين.
ويبلغ الطاقم الطبي لهذا المستشفى مئة
فرد ،من بينهم عشرون  20طبيبا ً وطبيبة في
مختلف االختصاصات وع��دد من اإلداريين
وال��م��س� ّي��ري��ن ال��س��ام��ي��ن واث��ن��ي��ن وعشرين
 22ممرضا ً وممرضة ،إضافة إل��ى تقنيين
ومساعدين في التخصصات اللوجستية.
وتبلغ الطاقة االستيعابية لهذا المستشفى
الميداني عشرين سريراً ،مع إمكانية التوسعة
عند الحاجة.
من ناحية أخ��رى ،فقد بلغ عدد الطائرات

المغربية المحملة بالمساعدات اإلنسانية إلى
لبنان ،إلى حدود هذا اليوم  20طائرة.
ال��ى ذل��ك تبلّغ عميد السلك القنصلي في
لبنان وقنصل عام سنغافورة جوزيف حبيس،
من وزارة الخارجية السنغافورية بأن الصليب
األحمر السنغافوري ،سيتبرع للصليب األحمر
اللبناني بقيمة  50،000دوالر اميركي.
كما أطلق الصليب األحمر السنغافوري،
ن��داء عاما ً لجمع التبرعات لغاية  5أيلول
المقبل ،لدعم جهود االغاثة الجارية ،واذا لزم
األمر سيزيد من دعمه ،وكما سيعمل الصليب
االحمر السنغافوري على تقديم أي دعم في
وسعه لتعزيز عمليات االغاثة.
ال��ى ذل��ك واص��ل الجسر الجوي الكويتي
ن��ق��ل االح��ت��ي��اج��ات االغ��اث��ي��ة واالن��س��ان��ي��ة
ل��ل��ب��ن��ان ل��ل��ي��وم ال���س���ادس ع��ل��ى ال��ت��وال��ي.
وح��ط��ت ط��ائ��رت��ا ال��ق��وة ال��ج��وي��ة الكويتية
حمولتهما المقدرة ب�  100طن في مطار رفيق
الحريري ال��دول��ي ناقلة مساعدات غذائية
وطبية كتب عليها جملة معبرة تقول «انتو

أهلنا وهذا واجبنا».
واستقبل الطائرتين على ارض المطار
المستشار في سفارة الكويت لدى لبنان عبد
الله الشاهين مع أركان السفارة وممثل عن قائد
الجيش اللبناني ورئيس بعثة الهالل االحمر
الكويتي في لبنان الدكتور مساعد العنزي.
وقال الشاهين في تصريح لوكالة األنباء
الكويتية «كونا»« :إن مجموع الطائرات التي
نقلت المساعدت الى لبنان حتى يوم امس
االثنين ،بلغ تسع ط��ائ��رات بحمولة زنتها
االجمالية حوالي  400طن كما انه من المتوقع
وصول طائرتين اضافيتين اليوم».
واش��ارت وكالة «كونا» ال��ى ان «الكويت
كانت سارعت باقامة جسر جوي إغاثي فور
وق��وع االنفجار الضخم في مرفأ بيروت في
الرابع من الحالي الذي ألحق أضرارا ً بالغة في
مناطق كثيرة من العاصمة اللبنانية بيروت،
حيث كانت طائرة القوة الجوية الكويتية اول
طائرة مساعدات عربية واجنبية تطأ أرض
بيروت».

} تأمين استمرارية عمل المرفأ
اجتمع وزي��ر األشغال العامة والنقل في حكومة تصريف األعمال
ميشال نجار مع لجنة إدارة مرفأ بيروت ،حيث تم البحث في أوضاع
المرفأ ومدى جهوزيته وما يمكن أن يقدمه من خدمات في الوقت الراهن
بعد الكارثة التي المت به من جراء االنفجار االخير.
وعول نجار على «التعاون بين الجميع لتحقيق التكامل وتأمين كل
ما يلزم لجهة تأمين استمرارية العمل بعد ان اصبحت محطة الحاويات
في المرفأ في جهوزية كاملة للعمل» .ولفت الى «ضرورة تكليف رئيس
مجلس ادارة ومدير عام ملم بالعمل المرفئي من قبل مجلس الوزراء
إلعادة تشغيل المرفأ في أسرع وقت ممكن».
} دخول باخرتين محطة المستوعبات في مرفأ بيروت
أعلن رئيس االتحاد العمالي العام رئيس نقابة موظفي وعمال مرفأ
بيروت بشارة االسمر في بيان ،انه «بعد تعيين مجلس الوزراء باسم
القيسي رئيسا ً ومديرا ً عاما ً لمرفأ بيروت ،دخلت الى محطة المستوعبات
في مرفأ بيروت باخرتان :االولى نيكوالدلماس وكيلها شركة ميريت (
 ، )CMAوالثانية الكترا وكيلها الجزائري».
اضاف« :وقد أعطى الرئيس المدير العام توجيهاته الى المعنيين
لتفريغ الباخرتين فورا ً وقد بدأ العمل ،على ان تنتهي عملية التفريغ
والشحن صباح اليوم الثالثاء».
} المباني األثريّة مهدّدة بالسقوط!
لفت رئيس لجنة السالمة العامة في نقابة المهندسين علي حناوي
إلى «كارثة كبيرة حلّت بالنقابة ،ومنذ اليوم األول كانت النقابة على
األرض بشكل غير منظم نظرا ً إلى صعوبة ما حصل ،إال أنه تم تنظيم
األمر الحقاً».
وأشار حناوي إلى أن «لدينا جهاز متط ّوعين من  600مهندس ،وقد
يصل العديد إلى ألف مهندس خالل أسبوع ،واأله��م رفع الضرر عن
األهالي ،فالمباني األثرية مهدّدة للسقوط ،والحديثة التي بُنيت بعد
 2012غير مهدّدة بالسقوط».
واعتبر أن «المباني التراثية تصدّعت كثيرا ً وقد تنهار ،لكننا حريصون
على عدم هدم أي مبنى منها ،وكل المباني قبل  2012من الباطون

المسلح ال تعاني من مشكلة بأساساتها ،أما الخوف فمن انهيار المباني
التراثية التي من الحجر الرملي».
}  100ألف عامل في «السياحة» من دون عمل
كشف نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والمالهي والباتيسري طوني
الرامي أن «أكثر من  100ألف عامل في القطاع السياحي من أصل 150
ألفا ً أصبحوا بدون عمل».
وقال الرامي :طاولت أضرار االنفجار مباشرة وغير مباشرة ،أكثر من
 10آالف مؤسسة سياحية من فنادق ومطاعم ومال ٍه ومقا ٍه وشركات
تأجير سيارات وشقق ومحالت حلويات».
} شقير يعلن آلية استفادة المؤسسات من مبادرة الغرفة
دعا رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير
ّ
تحطمت واجهاتها الزجاجية جراء
أصحاب المؤسسات الخاصة التي
انفجار مرفأ بيروت ،إلى تعبئة استمارة خاصة تم نشرها على الموقع
اإللكتروني للغرفة.
وأشار شقير في بيان الى أنه ت ّم تشكيل فريق عمل من الغرفة لجمع
االستمارات وفرزها وتحديد مكان المؤسسات وحجم األضرار ،للمباشرة
في تركيب الواجهات الزجاجية في غضون أسبوع.
وأعاد التذكير بأن مبادرة غرفة بيروت وجبل لبنان التي ستتكفل
ّ
المحطمة
بموجبها وعلى نفقتها بتركيب ال��واج��ه��ات الزجاجية
للمؤسسات الخاصة (م��ح��ال تجارية ومطاعم وم��ق��ا ٍه وغيرها)،
ستخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لديها إمكانية
ّ
على تح ّمل أي أعباء إضافية ،على أن تتكفل الغرفة بدفع ثمن الزجاج
ونفقة التركيب.
وأفاد البيان « لتقديم الطلب ،ترجى تعبئة استمارة خاصة ،منشورة
على الموقع االلكتروني لغرفة بيروت وجبل لبنان www.ccib.org.
 ،lbوإرسالها عبر البريد اإللكتروني مع صور الواجهات المتضررة على
أحد العناوين التاليةevents@ccib.org.lb ltc@ccib.org.lb :
 relex-assistant@ccib.org.lbأو عبر الفاكس.01353395 :
ولمزيد من المعلومات ،يمكن االتصال بالغرفة على االرقام التالية:
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اأخبار اقت�صادية
قرار بحظر اإعادة ت�سدير ال�سلع

البري
ك قطاع النقل
تحرك
تحر
تاأجيل
ّ
ّ

أص��در وزي��ر ال��زراع��ة ف��ي حكومة تصريف األع��م��ال عباس
مرتضى قرارا ً رقمه  1/404تاريخ  ، 2020/8/4تض ّمن حظر
إعادة تصدير جميع السلع والمواد ال��واردة في الملحق رقم 1
للقرار رقم  1/ 362تاريخ  ،2020/7/17على ان يقوم مركز
الحجر الصحي الزراعي او الحيواني في نقطة دخ��ول السلع
المستوردة المدعومة بإبالغ المصلحة المختصة في الوزارة عند
كل عملية استيراد لهذه السلع من خالل إحالة نسخة عن إفادة
االستفادة من الدعم الصادرة عن وزير الزراعة ،مرفقة بصورة عن
فاتورة االستيراد أو ما يماثلها .ويتم رفع تقرير أسبوعي من قبل
المصلحة المختصة الى وزير الزراعة بكميات السلع المستوردة
المدعومة وقيمتها.

أعلن رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام
طليس ،في بيان عن تأجيل التح ّرك الذي كان مقررا ً يوم غد األربعاء
الى موعد يحدد الحقاً ،نظرا ً للظروف الدقيقة التي يم ّر بها لبنان،
وانحناء أمام دماء الشهداء وأنين الجرحى جراء الكارثة التي حلّت
بمدينة بيروت وضواحيها.

تعليق مواعيد جل�سات التلزيم
أعلنت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي عن تعليق
مواعيد جلسات التلزيم والتوقف عن استقبال العروض الى

�الح األض��رار التي لحقت بالجزء ال��ذي تشغله إدارة
حين إص��ال
المناقصات في الطابق األول من مبنى التفتيش المركزي  -فردان
 وخصوصا ً قاعة المناقصات ،مع متابعة األعمال اإلداري��ةوالقلميّة األخرى المنوطة بها ،على أن يعلن الحقا ً موعد جديد
لكل جلسة يتع ّذر إجراؤها.

تاأمين الحماية ل�سدّ القرعون
«وجهت
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انها
ّ
كتبا ً الى كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات
وأمين عام مجلس الدفاع األعلى وقائد الجيش ومدير عام أمن
الدولة ،طلبت بموجبها اتخاذ كافة االج��راءات األمنية الالزمة

لتأمين الحماية لسد القرعون واألنفاق التابعة له وسائر المنشآت
االستراتيجية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني،
ولحماية هذه المنشآت من أي اعتداءات او أعمال تخريبية ،وذلك
لضمان سالمة األمن القومي والنظام العام والخدمات العامة»،
وأشارت الى ان «حماية هذه المنشآت االستراتيجية تدخل في
صلب مهام الجهات األمنية ،ويجب أن يكون من صلب أولوياتها
وفقا ً لما هو معمول به في مختلف البلدان ،وال يمكن تركه على
عاتق المصلحة وحدها».
كما أرفقت المصلحة كتبها بتقارير ودراس��ات حول أهمية
حماية هذه المنشآت وخطورة تركها من دون أي حماية ،وأبدت
استعدادها ل�»تأمين كافة التقديمات اللوجستية للجهات األمنية
للقيام بهذه المهمة».

السنة الثانية عشرة  /الثالثاء  11 /آب  / 2020العــدد 3302
Twelfth year / Tuesday / 11 August 2020 / Issue No. 3302

الوطن � /سيا�سة

ّ
ال�سوري ..وع�سائر ريف الرقة تدعم بقوة اأي مقاومة لتحرير الأر�ض من كل اأ�سكال الحتالل»
وجهوا تحية اإجالل لـ«البطولت العظيمة لجي�سنا
ّ

ّ
أميركي ومرتزقته
ع�سكري لمواجهة المحتل ال
قبيلة «العكيدات» تعلن ت�سكيل مجل�س
ّ
لم تغب محافظة دير الزور خالل األيام القليلة
الماضية عن النشرات اإلخباريّة بعد االنتفاضة
العشائرية التي أطلقتها قبيلة العكيدات العربية
�ي والميليشيات
ض��د جيش االح��ت��الل األم��ي��رك� ّ
العميلة له في ريف المحافظة.
واندلعت على مدار األسبوع صدامات عنيفة
في العديد من مدن وبلدات دير الزور ،بين أبناء
القبيلة وعناصر الميليشيات مدعومين بما
يُس ّمى «التحالف الدولي» الذي يقوده االحتالل
األميركي.
وأعلنت قبيلة العكيدات ،في بيان صادر عن
شيوخها ووجهائها في مدينة ديرالزور السورية،
«تشكيل مجلس عسكري للقبيلة ،وبدء مقاومة
شعبية ضد المحتل األميركي وأدواته ومرتزقته،
واعتبارهم هدفا ً مشروعا ً للمقاومة» ،في ما اعتبر
أنه اتهام مباشر من القبيلة للقوات األميركيّة،
بالوقوف خلف حادثة اغتيال الشيخ مطشر
الهفل ،أحد أبرز وجهاء القبيلة.
واتهم بيان القبيلة «قسد» باالعتداء على
«ح��رم��ات ال��وط��ن والمجتمع ،ونهب خيراته،
وتصفية الرموز الوطنيّة».
ووفق البيان فإن «شيوخ ووجهاء العكيدات
اجتمعوا الت��خ��اذ م��ا ي��ل��زم ل��ل��رد على المحتل
األميركي وأدواته وعصاباته اإلرهابية ،وتحرير
كافة األراضي السورية ،وعدم المساومة على ذرة
تراب واحدة منها».
وأعلن البيان «تشكيل مجلس
سياسي وجيش
ّ
عشائري للقبيلة كجناح عسكري ،إلدارة شؤونها
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة».
وتابع« :المجلس بدأ تنفيذ الخطوات العملية
والمباشرة ف���ورا ً لجيش العكيدات ،لتحقيق
التحرير الشامل لألراضي السورية ،بالتنسيق
مع الجيش السوري».
واعتبر البيان أن قبيلة العكيدات ت��رى أن
«المحتل األم��ي��رك��ي وأدوات����ه ومرتزقته هدف
م��ش��روع للمقاومة» ،داع��ي �ا ً «ش��ي��وخ ووجهاء
العشائر ممن ارتبطوا بالمحتل األميركي للعودة
إلى حضن الوطن السوري».
ويُع ّد هذا البيان بمثابة إعالن حرب شعبية

على الوجود األميركي و»قسد» في دي��رال��زور،
مدعومة بشكل غير مباشر من الحكومة السورية،
م��ن خ��الل التأكيد على التنسيق م��ع الجيش
السوري في أي عمليات عسكرية ضد األميركيين.
وكان شيوخ ووجهاء قبيلة العكيدات قد حيوا
في بيانهم ما وصفوه ب�»البطوالت العظيمة
لجيشنا العربي السوري وتضحيات الشهداء
والمواقف البطولية لحلفاء وأصدقاء سورية،
ووقوفهم إلى جانب الحق ودعم سورية بقيادة
الرئيس بشار األسد وأكدوا على الوحدة الوطنية
أرضا ً وشعباً».
يُشار إلى أن الجيش األميركي ومسلحي تنظيم
«قسد» الخاضع له يفرضون حصارا ً على بلدات
تمركز قبيلة «العكيدات» العربية في مدينة
الشحيل ،وبلدات ذيبان والحوايج والطيّانة منذ
خمسة أيام بعد االحتجاجات العارمة التي خرج
بها أبناء القبيلة ضد ممارسات «قسد» واغتيال
أحد شيوخها ونجاة آخر.
وتع ّول دمشق على أبناء العشائر ،في إطالق
مقاومة شعبية ،لطرد األميركيين من المناطق
التي يحتلونها ،واستعادة سيادتها على مناطق
انتشار آبار النفط والغاز.

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ق��ال أح��د وج��ه��اء قبيلة
العكيدات الشيخ عبدالكريم ،في تصريح ،إن
«المقاومة الشعبية التي أطلقت اليوم ستكون
البداية لطرد المحتل األميركي من أراضينا».
وأكد أن «التاريخ يقول إن المحتل لم يصمد أمام
إرادة الشعوب ،التي تريد اليوم إنهاء االحتالل
األميركي وسرقته لموارد وخيرات البالد».
فيما توقع الشيخ الهفل أن «ت��ؤدي المقاومة
لطرد المحتلين ،واستعادة الجيش السوري
وأب��ن��اء العشائر للسيادة الوطنية على كامل
المناطق التي يحتلها األميركيون».
وأكد أبناء العشائر القاطنة في منطقة السبخة
بريف الرقة وقوفهم إلى جانب أي مقاومة ترمي
إل��ى تحرير األراض����ي ال��س��وري��ة م��ن االح��ت��الل
وأدواته ووقوفهم التام مع انتفاضة أبناء عشيرة
العكيدات والعشائر األخ��رى في دير ال��زور في
وجه غدر وغطرسة ميليشيات «قسد» المدعومة
أميركياً.
وأعلن أبناء عشائر السبخة في بيان لهم خالل
وقفة تضامنية مع عشائر دير الزور دعمهم بكل
قوة وصالبة وحزم أي مقاومة ترمي إلى تحرير
كل شبر من أرض سورية من أي شكل من أشكال

االح��ت��الل وع��ودة ه��ذه األرض بأهلها الشرفاء
وخيراتها إلى حضن الوطن سورية.
واستنكر أبناء العشائر في بيانهم جرائم
استهداف واغتيال شيوخ عشائر ورموز وطنية
واجتماعية لها دور وحضور اجتماعي وانساني
في خدمة أبناء تلك المناطق مؤكدين خالل اللقاء
أن وجود عصابات «قسد» المدعومة من المحتل
األميركي هو احتالل وأن أي بيان أو سلوك ألي
شخص مهما كانت صفته ال يحمل هاجس الوالء
التام للدولة السورية هو والء مأجور ومنقوص
وطنيا ً نقف ضده ونحن منه براء ،فهو ال يمثلنا
وال يمثل توجهاتنا الوطنية الواضحة.
وف��ي ه��ذا السياق ،وح��ول ه��ذه االنتفاضة
العشائرية ومستقبلها ،تحدث عضو المصالحة
الوطنية في سورية عمر رحمون ،مؤكدا ً أن هذه
التحركات كانت متوقعة منذ اللحظة األولى التي
دخلت فيها قوات ما يس ّمى ب� «التحالف الدولي»
ال��ذي يقوده الجيش األميركي وغ��زو مناطق
ف��ي شمال ش��رق س��وري��ة بشكل غير قانوني
والمراهنة على المك ّون (الكردي) لالستيالء على
النفوذ واألرض والسلطة خلف نهر الفرات.
وأوضح رحمون ،أن واشنطن سعت من خالل

تحالفها إلى تزويد الفصائل المسلحة التي ت ّم
تشكيلها في تلك المنطقة باألسلحة والعتاد
والمال ،إضافة إلى إعدادها من قبل مدربين في
جيوش دول تحالف «الناتو» وذلك على األرض
السورية.
وتابع بالقول« ،من الواضح اآلن أن األميركيين
والمتواطئين معهم ال يحتاجون إلى األكراد كما
يزعمون لتدمير إرهابيي داعش (المحظور في
روسيا وعدد من دول العالم) والذين ال يزالون
يختبئون ويرتكبون أعمال تخريب في األراضي
التي يسيطرون عليها» ،مشيرا ً إلى أن ما تس ّمى
«اإلدارة الذاتية» والميليشيات التابعة لها هي
عبارة عن أداة تستخدمها واشنطن لحماية البنية
التحتية التي أنشأتها في األراضي السورية بهدف
سرقة الموارد الطبيعية.
وق��ال عضو المصالحة الوطنية« ،لقد عمل
األك��راد على تثبيت سلطتهم بالقوة في جميع
أنحاء منطقة خلف الفرات متجاهلين المك ّون
العربي ،حيث ت ّم إنشاء مقار إداري��ة وعسكرية
في جميع المناطق السكنية وأقيمت نقاط تفتيش
على الحدود مع المناطق الحكومية».

ً
رتال ينقل معدات للتحالف الدولي
رئي�ض الحكومة يحث «الكلدو اآ�سوريين» المهاجرين على العودة اإلى العراق ..وتفجير ي�ستهدف

أميركي ع�سية زيارة الكاظمي اإلى وا�سنطن
بغداد :مطالبات بجدولة الن�سحاب ال
ّ
ضمن جولته المكوكيّة لألقطاب المتنافرة،
مصطفى الكاظمي يشد رحاله هذه المرة لزيارة
اميركا لتطأ قدمه البيت االبيض للمرة األولى
منذ تس ّنمه منصب رئاسة الحكومة حامالً معه
ملفات كثيرة وتاركا ً خلفه ملفا ً مثيرا ً للجدل.
فقد عاد الحديث مرة اخرى حول زيارة رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن ،بعد أن
تم تأجيلها خالل الشهر الماضي ،وهي ضمنا ً
من أول جولة خارجية له بعد تسنمه المنصب،
حيث اختار أب��رز ثالث وج��ه��ات ...السعودية
وطهران وواشنطن ،األخيرة ستكون وجهته
المقبلة في العشرين من الشهر الحالي ،حامالً
معه ملفات ثقيلة ،ابرزها تحديات وباء كورونا
وقضايا األمن والطاقة واالقتصاد.

وم��ن المتوقع أن تثير زي��ارة الكاظمي إلى
واشنطن جدال ً واسعا ً داخل األوساط السياسية
وال��ش��ع��ب��ي��ة ،ال س��ي��م��ا ال��ق��وى ال��ت��ي تطالب
باالنسحاب األميركي من البالد ...والالفت أن
البيانين العراقي واألميركي بشأن الزيارة لم
يتض ّمنا اإلشارة إلى بحث موضوع االنسحاب.
وبحسب مراقبين ،فإن جولة الكاظمي الى
محاور مختلفة ،تأتي لتعزيز مبدأ التوازن في
عالقات العراق الخارجية ،وتخفيف حدّة التوتر
بين الغرماء المتنافسين أميركا والسعودية من
جهة وإيران من جهة أخرى.
إل��ى ذل��ك ،ح� ّ
�ث رئيس الحكومة العراقية،
مصطفى الكاظمي ،على عودة العراقيين «الكلدو
آشوريين» المهاجرين إلى بالدهم.

اإخالء مواد «�سديدة الخطورة»
الدولي
من مطار بغداد
ّ
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق ،إخالء مواد «شديدة الخطورة» من مطار بغداد الدولي.
وذكر بيان للهيئة أن «عملية اإلخالء جاءت تنفيذا ً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية ،مزدوجة االستخدام ،نترات
األمونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية ،بحرية ،جوية) واتخاذ كافة اإلج���راءات العملية
واالحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية».
وأضاف البيان أن «رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي فاتح مركز العمليات الوطني لإليعاز
إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لغرض توفير الكوادر واآلليات الالزمة
لنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي».
وختمت الهيئة باإلشارة إلى أن عملية النقل تمت «باستجابة سريعة وبمهنية عالية» وجرى
إيصال المواد المذكورة « إلى وجهتها اآلمنة في مخازن مديرية الهندسة العسكرية».

واستقبل الكاظمي البطريرك م��ار لويس
روفائيل األول ساكو ،بطريرك الكلدان الكاثوليك،
وعددا ً من المطارنة.
وق��ال الكاظمي ،وف��ق �ا ً لبيان حكومي ،إن
«ال��ع��راق بلد الجميع ،وإن المسيحيين هم
أبناء البلد األص��الء ،وال يوجد فرق بين أبناء
البلد الواحد ،فالجميع شريك في بناء مستقبل
العراق».
وأض��اف« :نحن ج��ادّون لتقديم المساعدة
ألهلنا المسيحيين ،وحل مشاكلهم ،ويسعدنا
أن يعود المسيحيون إلى العراق ،ويساهموا في
إعماره ،فالعراقيون بكل طوائفهم تواقون لعراق
جديد يؤمن بالسالم ويرفض العنف».
من جهته ،أعرب البطريرك ساكو عن أمله بأن
يستمر «نهج الكاظمي» لتلبية تطلعات الشعب،
وتمكنه من معالجة الكثير من التحديات التي
تواجه البلد .وأضاف أن «الكنيسة تدعم خطوات
الكاظمي باتجاه تحقيق األمن واالستقرار لعموم
العراق».
وأش��ار ساكو إلى أن «المسيحيين يعتزون
بهويتهم ال��ع��راق��ي��ة ،وق���د ب��ات��وا يشعرون
باالطمئنان أكثر ،في ظل التعاطي الجاد لحكومة
الكاظمي مع ملف المسيحيين ،مضيفا ً أن هناك
«عددا ً كبيرا ً منهم يرغب بالعودة إلى العراق».
إلى ذل��ك ،دعا رئيس ائتالف دول��ة القانون
ن��وري المالكي ،االح��د ،ال��ى تعزيز اإلج��راءات
االمنية وإفشال المخططات الرامية لزعزعة
االستقرار.
وق��ال مكتب المالكي في بيان ،إن «رئيس
ائتالف دول��ة القانون ن��وري المالكي استقبل
بمكتبه وزير الداخلية عثمان الغانمي وجرى
خالل اللقاء بحث مستجدات الوضع األمني في
عموم البالد».

المكتب الوطني للدفاع عن الأر�س ومقاومة ال�ستيطان:
�سهيوني في القد�س المحتلة
ا�ستيطاني
تحذير من مخطط
ّ
ّ
ح ّذر «المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة
االستيطان» ،من مخطط استيطاني صهيوني جديد
لبناء  1000وحدة استيطانية شرق القدس ضمن
مشروع «القدس الكبرى» االستيطاني.
ويتضمن المشروع بناء وحدات استيطانية في
قرى الطور عناتا العيزرية وأبو ديس في المنطقة
المسماة (.)E1
ورأى المكتب في تقرير أن من شأن المشروع
حال تنفيذه أن يغلق منطقة شرق القدس بالكامل،
بحيث تحرم المناطق الفلسطينية أي إمكانية
توسع مستقبلية باتجاه الشرق.
ّ
وأوض��ح أن تنفيذ هذا المشروع االستيطاني
سيؤدي إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة في
المنطقة الشرقية وخ��ارج حدود بلدية االحتالل
في القدس المحتلة ،مع المستوطنات داخل حدود
بلدية «موشيه ليئون» ،ويح ّول القرى الفلسطينية
في هذه المنطقة إلى معازل محاصرة.
وحذر التقرير من ضم االحتالل مساحات واسعة
من األراضي في الضفة الغربية المحتلة إلى «حدود
بلدية القدس الكبرى» ،لتنفيذ المشروع.
كما أشار إلى أن نقاشا ً جرى في قنوات اتصال
خلفية داخل االئتالف الحكومي الصهيوني ،ومع
البيت األبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في
سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط
القدس المحتلة إلى المدينة لتوسيع حدودها،
وص���وال ً لما تسميه سلطات االح��ت��الل «القدس
الكبرى».
ورأى التقرير أن المشروع قد يكون نقطة البداية
في عملية الضم «وتطبيق رؤية الرئيس ترامب».
المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة
االستيطان أوض��ح أن المشروع سيشمل وفقا ً
للمداوالت التي كانت تجري بين الجانبين الكتل

االستيطانية الثالث« :معاليه أدوميم» ،و»غوش
عتصيون» ،و»جفعات زئيف» ،وربما كتلة رابعة
إضافية هي مستوطنات « آدم – كوخاف يعقوب»،
األمر الذي من شأنه وحده أن يمزق الضفة الغربية
المحتلة ويعزل شمالها ووسطها عن جنوبها،
و»يمنع قيام دول��ة فلسطينية متصلة وقابلة
للحياة».
ويهدف المخطط االستيطاني ،إلى ربط القدس
المحتلة بعدد من المستوطنات الواقعة شرقها في
الضفة الغربيّة المحتلة ،وذلك من خالل مصادرة
أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات
ٍ
جديدة.
وكانت وسائل إعالم صهيونية قالت في أيار/
مايو الماضي إن خطوة بناء وحدات استيطانية
جديدة في الضفة الغربية تأتي لتوسيع مستوطنة

«ك��ف��ار عتصيون ال��ك��ب��رى» ،مشيرة إل��ى انتهاء
اإلجراءات القانونية لذلك.
وك���ان الخبير ف��ي االستيطان وم��دي��ر دائ��رة
الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس
المحتلة خليل تفكجي قال في أيار/مايو الماضي،
إن التالل التي بنيت عليها المستوطنات تحاصر
القدس بين ف ّكي كماشة.
وأوض��ح تفكجي أن العمل مستمر من قبل
االح��ت��الل لربط المستوطنات بالقدس عبر
سكة الحديد .ول��م يتبق للفلسطينيين من
القدس إال مساحة  .% 14فضالً عن أن هناك
قانونا ً لالحتالل يسمح باالستيالء على أمالك
الغائبين وتشمل الذين يمتلكون عقارات لهم
في القدس ،من لبنان والسعودية وسورية
العراق ومصر.
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اأخبار الوطن
فل�سطين المحتلة

{ أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى
جمهورية مصر العربية أن السلطات
المصرية أبلغتها باستئناف العمل
في معبر رفح البري في كال االتجاهين
لسفر وعودة المواطنين ،وذلك لمدة 3
أيام ،بدءا ً من اليوم الثالثاء ،وحتى
الخميس المقبل.
وق��ال��ت ال��س��ف��ارة ،ف��ي بيان لها،
أمس« ،إن العودة في المرحلة األولى
ستخصصللفلسطينيينالمتواجدين
في جمهورية مصر العربية ،على
أن تليها في المرحلة الثانية إعادة
المواطنين من الدول األخرى خارج
جمهورية مصر العربية ،حيث تأتي
هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي
ال��وث��ي��ق م��ع السلطات المصرية
المسؤولة لتسهيل عودة المواطنين
الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من
داخل أو خارج مصر».
وأعرب السفير الفلسطيني مندوب
فلسطين الدائم لدى جامعة الدول
العربية دياب اللوح عن جزيل شكره
إل��ى الرئيس عبد الفتاح السيسي،
واألج���ه���زة وال��س��ل��ط��ات المصرية
المعنية ،نظير جهودهم المخلصة
وال��دؤوب��ة فى تخفيف األعباء على
أب��ن��اء شعبنا ،وال��دع��م المستمر
للقضية الفلسطينية العادلة.
{ أكد القنصل البريطاني العام
السابق في مدينة القدس المحتلة
فينسنت فيين ،أنه من الخطأ تسمية
«صفقة القرن» بخطة ترمب ،فهي
ليست خطة ،بل فرض لألمر الواقع،
أعدّت باالتفاق بين جاريد كوشنير
ونتنياهو.
وقال فيين في حديث عبر تلفزيون
فلسطين :لست متفاجئا من موقف
ال��ق��ي��ادة السياسية الفلسطينية
الرافضة للتفاوض بناء على هذا
األساس ،فهذه الخطة مخطط أحادي
ال��ج��ان��ب ل��ل��ض� ّم ،واالس��ت��ي��الء على
األراضي».
وأض��اف« :األس��وأ من ذلك أن هذا
المخطط فيه محاولة للمساس بكرامة
الفلسطينيين ،بما يتض ّمن من إلغاء
للحدود بين فلسطين واألردن».
وأك����د ف��ي��ي��ن أن���ه خ���الل ح��دي��ث
ترمب عن بلدين لم يكن يستخدم
لغة صادقة ،فحل الدولتين يعني
بالضرورة أن لكل من الطرفين حدوداً،
ومنافذ ،وج��وازات سفر ،وقدرة على
فرض السيطرة األمنية ،وكل هذا غير
موجود في خطته.

ال�سام

وأك��د المالكي ،بحسب البيان على «ال��دور
الكبير التي تضطلع به تشكيالت وزارة الداخلية
في حفظ األمن الداخلي وتوطيد النظام العام
وحماية الحقوق» ،داعيا ً الى «تعزيز اإلجراءات
االمنية وافشال مخططات االعداء الرامية لزعزعة
االستقرار في البالد».
وشدد رئيس ائتالف دولة القانون على «أهمية
تحسين وتطوير ج��ودة الخدمات والتصدّي
للجريمة ،وتحفيز المواطنين على الشراكة
المجتمعية مع الشرطة وباقي تشكيالت وزارة
الداخلية».
ميدانياً ،أفادت خليّة اإلعالم األمني العراقي،
بأن تفجيرا ً استهدف رتال ينقل معدات للتحالف
الدولي ضد اإلرهاب ،في محافظة ذي قار ،جنوب
العراق.
وأوضحت الخلية ،في بيان ،أن التفجير جاء
عبر عبوة ناسفة استهدفت رت �الً مدنيا ً ينقل
معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في
محافظة ذي قار ،جنوبي البالد.

وأضافت الخلية ،أن الحادث أسفر عن وقوع
أضرار بسيطة بإحدى العجالت.
وتع ّرضت سيارات ومواقع للتحالف الدولي
الذي تتزعمه الواليات المتحدة األميركية ضد
اإلره��اب ،لهجمات وقصف صاروخي على يد
مجهولين طيلة األشهر الماضية.
وش��ه��دت المحافظات العراقية المحررة،
السيما ص��الح ال��دي��ن ،وأج����زاء م��ن ك��رك��وك،
ودي��ال��ى ،ونينوى ،واألن��ب��ار ،شمالي وغربي
ال��ب��الد ،م��ؤخ��راً ،تفجيرات وهجمات إرهابية
شنتها عناصر الخاليا النائمة لتنظيم «داعش»
اإلرهابي ،متسببة بمقتل وإصابة العشرات من
المدنيين ،والمنتسبين في األجهزة األمنية.
وأعلن العراق ،في ديسمبر /كانون األول
 ،2017تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم
«داعش» اإلرهابي (المحظور في روسيا) ،بعد
نحو  3سنوات ونصف السنة من المواجهات
مع التنظيم اإلرهابي الذي احتل نحو ثلث البالد،
معلنا ً إقامة ما أسماها «الخالفة اإلسالمية».

الكويت ..خطط لترحيل  360األف
أجنبي على المدى الق�سير
عامل ا ّ

تخطط الحكومة الكويتية لترحيل  360ألف عامل أجنبي على المدى القصير،
وكذلك  90ألف شخص ممن تجاوزت أعمارهم  60عاماً.
وذكرت صحيفة «ال��رأي» الكويتية أن وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل،
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية ،مريم العقيل ،استعرضت أمام لجنة تنمية
الموارد البشرية البرلمانية ،رؤية الحكومة لمعالجة «االختالالت في سوق
العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن هذه الخطط تتض ّمن ترحيل  360ألف وافد
على المدى القصير ،بواقع  120ألفا ً من العمالة المخالفة ،و 150ألفا ً لتقليص
العمالة األمية ،و 90ألفا ً من العمالة الذين تجاوزت أعمارهم  60عاماً.
وأفيد ب��أن وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل ،وزي��رة الدولة للشؤون
االقتصادية ،كشفت خالل الجلسة عن «التوجهات االستراتيجية والبرامج
التنفيذية لمعالجة االختالالت في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة
أسس:
 توطين القطاع الحكومي والخاص بنظام متكامل للتعيين (بوابة توطين). تطوير الرأس المال البشري واستقدام ذكي للعمالة الوافدة (نظام االعتمادالدولي لوكاالت االستقدام ونظام المؤهالت المهنية).
 توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خالل تفعيل ادارة المرافقالعامة.
 تقليص العمالة المساندة.كما عرضت الوزيرة على لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية نتائج أخرى
في هذا المجال أبرزها:
 توطين القطاع الخاص والعام باإلحالل والتحفيز التدريجي ل�  160ألفوظيفة ،وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.
  370ألفا ً من العمالة ذات العائد السلبي على االقتصاد والمخالفة للقانونمن الممكن تقليصها بأدوات قصيرة المدى.
 الح ّد من العمالة الهامشيّة ورفع جودة العمالة بنظام االستقدام الذكيوالمتوقع بتقليص حتى  25في المئة.
 المتوقع بتفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل المؤقتة في القطاعالحكومي بنسبة تتجاوز  30في المئة وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص
عدد العمالة بما ال يقل عن  25في المئة ورفع جودتها.

{ ع��ق��د مجلس ال��ش��ع��ب أم��س،
جلسته االف��ت��ت��اح��ي��ة م��ن ال����دورة
االستثنائية األولى للدور التشريعي
الثالث برئاسة أكبر األعضاء سنا ً
عبد الحميد أسعد الظاهر مع اتخاذ
اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة للتصدي
لفيروس كورونا.
ووف��ق الفقرة األول���ى م��ن المادة
العاشرة من النظام الداخلي للمجلس
يعقد المجلس اجتماعه األول برئاسة
أكبر األعضاء سنا ً ويتولى أمانة السر
أصغر األعضاء سنا ً ويختار رئيس
السن مراقبين اثنين تنتهي مهمتهم
بانتخاب البديل عنهم عند انتخاب
المكتب الدائم للمجلس وفق أحكام
النظام الداخلي.
وتولى أمانة السر أصغر عضوين
من األعضاء الحاضرين سنا ً وهما
زين العابدين رياض عباس ومريم
سالم المتراس وتولى مهمة المراقبين
االثنين م��اري بيطار ومحمد ربيع
قلعجي.

العراق
{ نفت هيئة الحشد الشعبي،
أم��س ،ما ورد في «ك��ت��اب» متداول
بشأن استقطاع روات��ب منتسبيها
لشهري آب وأيلول.
وقالت الهيئة في بيان ،إنها تنفي
«الكتاب المتداول بشأن استقطاع
ج��زء م��ن روات���ب منتسبي الهيئة
لشهري آب وأي��ل��ول وتخصيصها
كمساعدات للشعب اللبناني الشقيق
بعد انفجار مرفأ بيروت».
وأضافت أن «قضية المساعدات
للشعب اللبناني منوطة بالحكومة
العراقية التي لم تدخر جهدا ً منذ
الساعات األولى للتفجير في مساعدة
األشقاء اللبنانيين الذين نتمنى أن
يتجاوزوا محنتهم سريعاً».

الأردن
{ أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة
البناء على اإلنجازات التي تحققت
في العقبة ،وأهمية تسهيل إجراءات
االستثمار في مختلف القطاعات.
ووج�����ه ال��م��ل��ك ،خ���الل ت��رؤس��ه
ّ
اجتماعا ً لمتابعة تنفيذ خطط تنمية
وتطوير العقبة ،أمس ،الحكومة إلى
وضع خطط لتطوير منطقة العقبة
االقتصادية ال��خ��اص��ة ،والنهوض
بواقع المنطقة في قطاعات السياحة
والنقل والطاقة.
واستمع الملك من اللجنة الوزارية
المشكلة لهذه الغاية إلى إيجازات
حول الحلول التي ُوضعت لمعالجة
معيقات ت��واج��ه تقدم سير العمل
المتصل بتطوير المنطقة ،وتنفيذ
المشاريع الحيوية فيها.

الكويت
وجه رئيس مجلس األمة مرزوق
{ ّ
الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة
ط��رح الثقة ب��وزي��ر المالية المقرر
عقدها غدا ً األربعاء.
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حتقيق

ومج�سمات �أبطال خارقين وحطام ٍت�س�أل عن �أطفالها ..ومنازل تراثية �آلية لل�سقوط
دماء لونت الأ�سفلت
ّ

بيروت تجمع ركام المباني وال يك�سرها الموت..
د ّرة ال�شرق مدينتي لم ينل منك ُ
كيد محتل يوم ًا ولن يك�سرك كل هذا الموت
تحقيق ـ عبير حمدان
كيف لمدينة تحترف الحياة والفرح أن تتلقف هول انفجار مزلزل؟ كيف يمكن أن
ننقل صورة شوارع بيروت وحطام ابنيتها في سطور؟ وهل من الممكن أن نحترف
الالمباالة لنخط مادة صحافية تؤرشف وجعا ً بحجم وطن؟..
بيروت أكبر من أي كالم قد نكتبه أو نقوله ،هي مدينة القلب نبضها يالمس
تبغ الجنوب وقمح البقاع وزيتون الشمال ،وهل يكفي الدمع يا بيروت؟ ...وهل
يكفي الحبر لنكتب النزف الغائر في أرواحنا المنهكة؟ ...بيروت ألرصفتك وبحرك
وشوارعك قدسية األنبياء ولك فقط رب السماء ...رماد البيوت شاهد على وجعك
وبين شقوق الدمار حكايا شعب ال ينكسر ولعب األطفال وكتب ودفاتر وسيل
الدماء سيغيّر وجه الكون وستبقين عصيّة وقو ّية وصامدة ...درة الشرق مدينتي
لم ينل منك كي ُد محتل يوما ً ولن يكسرك كل هذا الموت.
حين نسير في شوارع بيروت تتحدّث أبنيتها عن نزف يحرق كل التوظيف
السياسي للكارثة ،وكأنها تلفظ بيانات تجار الدم في كل زمن ،نسأل البيوت
التراثيّة عن األمس واليوم ونرى ألعاب األطفال قرب ما تبقى من «لوح الحلوى»
لطفولة متعلقة باألبطال الخارقين ،وصور أطفال ضمن إطار قد تكون ما تبقى من

عمدة العمل وال�ش�ؤون االجتماعيةّ :
نظمنا
مع الجمعيات الرديفة حمالت متكاملة بدء�أ
بالتنظيف ورفع الركام والترميم وتقديم
ما �أمكن من م�ساعدات
قواص :بيروت لكل الناس وعلينا التضامن

نبيل قواص وهو (صاحب متجر البسة) قال« :في البداية سمعت هديرا ً قويا ً وظننته
زلزاالً .كنت أقف في باب متجري وما هي اال لحظات حتى بدأ زجاج المباني والمحالت
حولي بالتحطم ،وكأن السماء تمطر زجاجا ً على الناس ،ثم دوى االنفجار الثاني ولم يعد
لدى أيّ احد مقدرة على استيعاب المشهد الذي من ال ُمحال وصفه .للوهلة االولى اعتقدت
انه قصف طائرات ،وتوقفت شبكة الهواتف بالكامل ،باختصار يمكن القول أن كل ما عشته
من حروب على مدى ثالثين سنة لكوني من الجيل الذي ولد وعاش في الحرب ال يوازي
هذه الدقائق التي ترافقت مع صوت الهدير واالنفجار الكارثي في مرفأ بيروت».
وأضاف »:بعد ان استوعب الناس ما حصل بدأوا بتنظيف الشوارع من الزجاج ،ومن
جهتي قمت بالتصليحات الالزمة في متجري وبيتي حيث إنه من غير المجدي انتظار أي
جهة رسمية للتعويض ،في شارع بربور حضرت بلدية الغبيري لتنظيف الشوارع.
وختم« :بيروت تض ّم كل الناس من مختلف المناطق اللبنانية ،والخاسر األكبر هو هذا
الشعب المنهك والمثقل بكل أسباب الموت الذي يبقى واحدا ً في النهاية ،ولذلك يجب أن
نتعلم مفهوم التماسك والتضامن وأن نكون بعيدين عن أي انقسام».

الشرتوني :لمحاسبة كل من هو مسؤول

المنزل التراثي آلل الشرتوني في منطقة االشرفية يشهد على فظاعة الكارثة ،ويقول
المحامي ايلي الشرتوني« :لم أكن في منزل العائلة لحظة االنفجار وكذلك والدتي التي
سلمت بفضل رعاية الله وال اريد تصور األمر لو أنها كانت موجودة في المنزل ،االبواب
والشبابيك اقتلعت من مكانها ولم يبق أي لوح زجاجي ال يمكن توصيف هول المشهد
وكأنه اعصار أخذ كل ما أمكنه وغير معالم منطقة بالكامل .في الشارع المقابل لنا على
سبيل المثال ال الحصر هناك صيدلية تناثرت منها االدوية في كل مكان وبيوت كثيرة من
المحال أن تعود كما كانت لكونها قديمة وتراثية».
وأضاف »:ما حصل في بيروت مؤلم وال يمكن محوه من الذاكرة الحديثة بسهولة ،وتجب
محاسبة كل مسؤول عن هذه الكارثة ،يكفي هذا الشعب ما عاشه من ويالت وموت متك ّرر،
يكفينا استهتار من قبل الجهات المعنيّة بتح ّمل مسؤولية مواطنيها ويجب أن ينتهي
مسلسل الفساد المتواصل منذ عقود».

كارثي
الحافي :الذاكرة آلة تصوير لمشهد
ّ

الدكتورة سارة الحافي عاشت لحظات الكارثة بتفاصيلها ،وقالت« :كنتُ في العيادة

صدى العمر والضحكات...
شبان وشابات من مختلف المناطق حملوا مكانس ورفوشا ً لرفع الركام ،لم
نأخذ أسماءهم ،أخبرونا انهم من الشمال والجنوب والبقاع والجبل أتوا من دون
دعوة أرادوا أن ينفضوا ركام القهر عن كاهل عاصمتهم التي تختصر جغرافيا
حضورهم.
ما بعد انفجار مرفأ بيروت حاول البعض االستثمار المشبوه في السياسة
والتصويب على المقاومة في وقت لم يجمع الناس بعض أشالء شهدائهم وركام
بيوتهم وما تبقى من ذكرياتهم ،وجنح بعض اإلعالم عن األصول المهنيّة مستعيدا ً
شعارات التقسيم إلى جانب العالم االفتراضي بما يض ّم من «دعاة» حرية مهللين
النتداب متجدّد وغاب صوت العقل في استباق للتحقيق.
«البناء» جالت في شوارع بيروت لتوثيق النكبة ونقل صورة الناس بعيدا ً عن
منطق االستعراض اإلعالمي الممنتج وفق الخلفية السياسة لكل وسيلة إعالمية.
في جولتها ،التقت «البناء» اصحاب منازل ومحال وبيوت متضررة وأشخاص
تحدثوا عن قوة االنفجار وعصفه واللحظات الصعبة التي عاشوها ،والتقت
مجموعات تواجدت على األرض للمساهمة والمساعدة ،انطالقا ً من شعور صادق
بالمسؤولية لبلسمة الجراح التي خلفها االنفجار.

عمدة التربية وال�شباب :اال�ستثمار
ال�سيا�سي والفئوي مرفو�ض وم�شبوه..
والمطلوب ت�ضافر الجهود لبناء ما تهدم
وبين يدي مريضة واللحظة مستحيل وصفها وكأنها القيامة قد قامت وال أظن أنه سيأتي
يوم أكثر سوءا ً من تاريخ الرابع من آب  ،2020بكل صراحة لم اتمكن من لملمة ذاتي اال بعد
ايام من االنفجار وحتى اآلن لم أباشر بتصليح االضرار التي طالت العيادة».
وأضافت« :الدقائق القليلة التي عشناها افظع من أي توصيف ،وال أخفي امرا ً حين اقول
إنني اصبت باالنهيار وبدأت بالبكاء وبدل أن أعمد الى تهدئة مرضاي حصل العكس حيث
قاموا هم بتهدئتي ،تخيّلي أننا نعمل ألننا نحب ما نقوم به ورغم الواقع االقتصادي الذي
أرخى بثقله على الجميع نبقى متمسكين بمهنتنا التي هي إنسانية بالدرجة االولى ويأتي
هذا االنفجار الكارثي ليد ّمر جهدنا ،انا اليوم اخشى النزول الى عيادتي كي ال أستعيد
ذكرى تلك الدقائق ،لقد وثقت االنفجار في ذاكرتي ألني رأيته بالعين المجردة ولم أفكر ولو
لبرهة أن اصوره فالذاكرة هي آلة التصوير في مواقف كهذه ،فقط التقطت صورا ً للخراب
علي لكن من معي قالوا انه يجب حفظ وتوثيق
الذي اصاب العيادة وهذا كان أمرا ً صعبا ً ّ
ما حصل».

بعلبكي :الرابع من آب ترك أثره في النفوس

االنفجار الكارثي لم يميّز بين شارع وآخر والخراب طال كل ما يحيط بالمرفأ ،ففي زقاق
البالط نالت المباني حصتها من عصفه ،وتقول رانيا بعلبكي« :لم نكن في المنزل لحظة
وقوع االنفجار وربما غيابنا عنه جنبنا المصير األكثر سوءاً ،حيث لم يبق أي لوح زجاجي
وحجم الخراب فظيع ،لكن االشياء المادية يمكن تعويضها واألهم بقاء االرواح».
وأضافت« :محزن ما اصاب بيروت وموجع مشهد الدماء التي سالت في شوارعها وعلى
أرصفتها من الصعب أن ُتمحى هذه الصورة من ذاكرة كل اللبنانيين بسهولة ،الرابع
من آب تاريخ سيترك أثره في النفوس طويالً والخوف مما سيأتي الحقاً ،العقل يقول إن
خالصنا في التضامن واالبتعاد عن تراشق االتهامات كي نعيد بناء ما تهدم ففي النهاية
لبنان لجميع أبنائه وما يصيب أي منطقة فيه ينسحب على كل شبر منه».

الصمت في حضرة الموت

وجوه الناس تروي قصصا ً من الصعب أن يحتويها تقرير إخباري ،للحظة تسقط كل
الصفات المهنية ويبقى سؤال واحد مك ّرر «أين كنتم لحظة االنفجار وماذا حصل؟» أحد
الشبان الذي نزل فورا ً الى الشارع في محاولة لتقديم يد العون لمن يحتاجها ،وهو رفض
ذكر اسمه ،قال لنا« :بعد االنفجار بدقائق قصدت المناطق المحيطة به ومهما أخبرتك
عن هول ما رأيته لن يكون كالمي كافياً ،في الجميزة كان هناك رجل مسنّ يبحث يفتش
عن شيء فقده اقتربت منه وسألته إن كان يحتاج للمساعدة وكيف يمكنني أن أخدمه

بانتظار من يجنبه السقوط ـ االشرفية
وأجابني بالنفي ،لكني بقيت مص ّرا ً على سؤالي فأتاني ردّه موجعا ً حين قال لي حرفيا ً
«شو بدك تلملم معي أشالء اختي؟» .هنا لم املك إال الصمت فال شيء يُقال في حضرة
الموت.
عند مدخل مستشفى الروم يُخبرنا الحارس كيف كان المشهد« :الناس غرقت بالدماء،
هذا الشارع لم يعد يتسع للجرحى واألشالء والمستشفى نال نصيبه من الخراب هو اآلن
غير صالح الستقبال المرضى والحاالت الطارئة ،ما حصل هو نكبة بكل ما للكلمة من
معنى ،قوة العصف نالت مني ولم أعد أستطيع تحريك يدي كي أساعد في إسعاف الناس،
من ال ُمحال أن ننسى الكارثة التي اصابت بيروت والدمار الذي ترونه يؤكد أنها محفورة
في الذاكرة الى ابعد مدى».

خوري :المشهد كارثي

وقصدت «البناء» خيمة جمعية كشاف النهضة ،التي كانت تعج بالطلبة والشباب،
وكانت لنا دردشة مع يارا خوري التي قالت :المشهد افظع من أي توصيف ممكن ،وتقول:
«اللحظة االولى تدفع كل فرد الى التفكير بكيفية النجاة رغم صعوبة األمر ،انا كنت في
عملي في منطقة فردان التي نالت نصيبها من الضرر ،وبعد استيعابنا ما حصل نزلنا
فورا ً الى الشارع بهدف المساعدة ضمن امكانياتنا .رأيت جرحى على الطرقات ووصلنا
خبر استشهاد رفقاء جراء االنفجار ،وجربنا ان نتبرع بالدم ولكن كان هناك فائض لدى
الصليب األحمر لكنهم أخذوا أسماءنا وفئات دمنا في حال ارادوا المزيد».
وأضافت« :بدأنا بتجميع المساعدات من خبز ومالبس وانقسمنا الى مجموعات في
المناطق لمساعدة الناس في التنظيف ورفع الركام والزجاج ،الطلبة كلهم من مختلفة
المديريّات والمنفذيات نزلوا على االرض لتقديم المساعدة».
وختمت« :هذا الحدث كبير جدا ً وتم تصنيفه كثالث انفجار في التاريخ ،ولكن من جهتي
ال اؤمن بالمثاليات لجهة التعاطي بين الناس الحقا ً خاصة أن االنقسام السياسي واقع
نعيشه منذ عقود ،يمكنني فقط القول إن الناس المنكوبة تقبلت كل من قدم لها يد المساعدة
من دون أن تسأل عن الخلفية السياسية او الحزبية لمن يساعد».

توزيع العمل

إصالح بعض األبواب والنوافذ

إصالح وتركيب باب منزل

كشافة النهضة تواكب الرعاية الصحية

الرعاية الصحية بمؤازرة كشافة النهضة

إزالة ركام

حملة كشوفات صحية

البروفيسور حداد يتحدث مع إحدى السيدات

تنظيف في احد المباني
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مستشفى الروم

حتقيق

من يعوض الخسائر

جمعية نور للرعاية ال�صحية
واالجتماعية :فريق طبي من الجمعية
جال على البيوت في منطقة الكرنتينا
وعاين العديد من المواطنين ال �سيما
الجرحى والم�صابين وقدم الأدوية
ّ
الم�سن بوجع «�شو بدك تلملم
قال لي الرجل
معي� ،أ�شالء �أختي؟» .لم �أملك �إال ال�صمت
المدوي .فال �شيء يُقال في ح�ضرة الموت.
ّ
وطائفي
سياسي
الخنسا :وجع الناس أكبر من أي توظيف
ّ
ّ

وفي الخيمة الكبيرة التي نصبها اتحاد النهضة الشبابي وتح ّولت خلية نحل ،ومركزا ً تنطلق
منه الشابات والشباب للمساعدة في أعمال التظيف والمساعدة ،التقت «البناء» حسن الخنسا
أحد مسؤولي االتحاد الذي قال« :ما حصل هو نكبة حقيقية ،للوهلة االولى تملكت منا الصدمة
ولكن الحقا ً تواصلنا مع كل الوحدات الحزبية لنعرف كيف نتصرف على األرض ،حيث أننا أمام
كارثة تتطلب تضافر كل الجهود ،في البداية نزلت الى الجميزة والكرنتينا وكافة األماكن المتضررة
بشكل فردي ومن الصعب وصف المشهد في ما يتصل باألشالء والدمار والدماء وبالطبع العمل
الفردي ال يكفي لذلك كان ال بد من تنظيم األمور بحيث يكون نزولنا على االرض في اطار العمل
الطالبي والشبابي في الحزب لتقديم المساعدة للناس المتضررين ،ونحن نعتبر أنها مسؤولية
كبيرة جدا ً وما نقوم به هو اقل من الواجب تجاه شعبنا ووطننا ،والناس حين تكون على سجيتها
لن يتمكن أي طرف من التأثير على عفويتها وأخذها الى زواريب طائفية ضيقة».
وأض��اف« :هذه الكارثة ستكون آثارها سلبية على المنطقة بالكامل وخاصة من الناحية
االقتصادية ،نحن اليوم أمام استحقاقات كبيرة ومَن ال يقرأ الواقع بشكل جيد فلديه مشكلة ،برأيي
قد يكون الحادث مفتعالً لتدمير مرفأ بيروت الذي يشكل متنفسا ً للشام خاصة في ظل مشاريع
الصهيوني من تدمير
االعمار في سورية وإذا فكرنا قليالً سندرك أن تركيا مستفيدة كما العدو
ّ
مرفأ بيروت ،اليوم االحتماالت مفتوحة على كل الفرضيات وسواء كان التفجير مفتعل او جراء
إهمال الجهات المسؤولة عن المرفأ ،وما أوصلنا الى هنا هو الطغمة الحاكمة والفاسدة والقانون
الفرنسي الذي أورثنا كيانا ً طائفياً».
وختم« :األداء اإلعالمي في جانب منه كان مهنيا ً ولكن لألسف هناك أداء مناقض اعتمد اصحابه
التجييش المذهبي والتحريض والتصويب على المقاومة ،وكان حريا ً بهؤالء الذي يس ّمون أنفسهم
«إعالميين» أن يضيئوا على وجع الناس بعيدا ً عن التوظيف السياسي المقيت».

سنو :كل ما يلزم لنكون مع الناس

وفي الخيم التي نصبتها مؤسسة الرعاية الصحية واالجتماعية لتقديم اإلسعافات واألدوية،
كان لنا لقاء مع أمل سنو التي حدثتنا عن دور المؤسسة وما تقوم به ،وقالت :منذ لحظة وقوع
االنفجار وانكشاف حقيقة ما خلفه من ضحايا وجرحى ،تحركت فروع المؤسسة في بيروت وفي
المناطق ،وقررت أن تكون موجودة إلى جانب الناس وهذا دأبها ،وقد سارعت إلى المساهمة
بحمالت التبرع بالدم ال سيما في طرابلس بالتنسيق مع الصليب األحمر ،وأيضا ً كان لنا حمالت
تبرع بالدم في مستشفيات بيروت ،كما أن سيارات االسعاف التابعة للمؤسسة تحركت منذ
اللحظة االولى لنقل الجرحى واغاثتهم وتقديم االسعافات االولية».
وأضافت »:نعمل على تنظيف البيوت المتضررة ولكن لالسف هناك منازل يصعُ ب دخولها
ألنها آيلة للسقوط وأغلبها في منطقة الجميزة والكرنتينا ،نحن ننسق مع جمعيات مختلفة
لتقديم المساعدات الالزمة للمتضررين ضمن إمكانياتنا وبكل ما نستطيع تأمينه للناس».

حردان :واجبنا أن نكون بين الناس

جمعية نور للرعاية الصحية واالجتماعية حضرت في المناطق المتضررة جراء االنفجار

ما تبقى من الحلوى والشخصيات الخرافية الخارقة

م�ؤ�س�سة الرعاية ال�صح ّية واالجتماع ّية:
منذ اللحظات الأولى ا�ستنفرنا
في كل لبنان لإغاثة الم�صابين
والجرحى والتبرع بالدم كعادتنا
دائم ًا �إلى جانب النا�س
م�ستحيل و�صف اللحظة وك�أن القيامة قد قامت
وال �أظن �أنه �سي�أتي علينا يوم �أكثر �سوءاً من تاريخ
الرابع من �آب  ،2020بعد �أيام لم �أتمكن من لملمة ذاتي.
الكارثي ،وقالت رئيسة الجمعية مارلين حردان في اتصال مع «البناء»« :ما أصاب بيروت
نكبة كبيرة ،وواجبنا أن نكون إلى جانب الناس في هذا الظرف العصيب وتقديم كل ما يلزم
من مساعدة».
وأضافت« :جمعية نور جالت على البيوت في منطقة الكرنتينا برفقة فريق طبي يرأسه
البروفسور بيار حداد ،وجرت معاينة العديد من المواطنين ال سيما الجرحى والمصابين،
وشارك في الحملة رئيس الفريق الطبي لمؤسسة الرعاية الصحية واالجتماعية د .بيار عساف
ومجموعة من كشافة النهضة واتحاد شباب النهضة.
واشارت إلى أن جمعية نور مستمرة بالدور الذي تقوم به وتقديم كل ما يلزم من مساعدات
طبية وأدوية إلى متابعة أوضاع المصابين ،وهذا أقل ما يمكن أن نفعله من موقعنا وضمن
االمكانيات المتوفرة».

قمر :نكبة بيروت طالت كل مواطن

وخالل الجولة التقت «البناء» عميد التربية في الحزب السوري القومي االجتماعي رامي
قمر الذي كان مع عدد من المسؤولين يواكب عمل المؤسسات الرديفة ،حيث قال لنا« :النكبة
التي أصابت بيروت طالت كل فرد م ّنا ،وليس مقبوال ً أن يعمد البعض على استثمار هذه الكارثة
للتصويب على المقاومة .المطلوب ان تكون هناك لحمة وطنية في مواجهة هذا الحدث الكارثي،
لذلك على جميع االطراف التكاتف والعمل على مساعدة الناس إلعادة بناء ما تهدم ،ونحن من
موقعنا نرفض أي استثمار مشبوه في السياسة وأي اتهامات مسبقة وندعو الجميع النتظار
نتائج التحقيق».
وأضاف« :إن من يطرح تدويل هذه الكارثة نضع عليه الكثير من عالمات االستفهام ،وجل
ما نتمناه أن يقلع البعض عن رهاناته الخاسرة ،وأن يتوقف عن الرقص على دماء الضحايا
والجرحى».
وشدّد قمر على أهمية التضامن الشعبي كضرورة للخروج من هذه المحنة مع االشارة إلى أن
كل ما مررنا به منذ نحو عام هو سلسلة مترابطة ال تنفصل ع ّما يحصل اليوم».
وتابع« :هناك مَن استثمر الكارثة لتأجيج الخطاب المذهبي وفرز بعض المناطق وكأن هذه
الكارثة طالت منطقة دون سواها ،مع العلم أن بيروت هي عاصمة لبنان وتمثل كل منطقة فيه
والشهداء من كل المناطق ،إن أي سوء يطال العاصمة ينسحب على الجنوب والبقاع والجبل
والشمال ومن المرفوض التعاطي مع الحدث بإطار طائفي أو مذهبي».
وختم« :هناك فرق ومؤسسات رديفة للحزب السوري القومي االجتماعي ،تعمل ليل نهار
للمساعدة على قاعدة التكافل والتضامن االجتماعيين ونحن مستمرون في هذا العمل ،ونطالب
الجميع بأن يضع حساباته جانبا ً ويغلب المصلحة الوطنية في تضميد جراحات شعبنا
ومواساة ذوي الضحايا».

عميد العمل بطرس سعادة :حزبنا ومؤسساتنا الرديفة
إلى جانب الناس

عميد العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي االجتماعي بطرس سعادة

هناك من انقذ الصورة

زلزال بيروت في الأ�شرفية
اقتلع الأبواب وال�شبابيك
ثوان
وكل ما يمكن اقتالعه خالل
ٍ
وغير معالم المنطقة وي�ستحيل ترميمها
كما كانت لأنها م�ص ّنفة تراثية.
جمعية ك�شافة النه�ضة :خلية حياة عامرة
بزنود ع�شرات الطلبة وال�شباب بجهد
جماعي ّ
الفردي عبث
منظم حيث الجهد
ّ
ّ
أكد وق��وف الحزب والمؤسسات الرديفة إلى جانب الناس ،وق��ال« :نحن ومنذ اللحظات
الكارثي وانطالقا ً من واجبنا تجاه أهلنا ك ّنا بين الناس ّ
ونظمنا مع
األولى التي تلت االنفجار
ّ
الجمعيات الرديفة حمالت متكاملة بدءأ بالتنظيف ورفع الركام والترميم وتقديم ما أمكن من
مساعدات إلى معاينة الجرحى من قبل فريق طبي وتقديم األدوية».
وأضاف« :بناء على معرفتنا باألوضاع الصعبة التي يم ّر بها الناس جراء هذا الحدث الكارثي
كان ال بد من م ّد يد المساعدة في مختلف المجاالت ،بحيث عمدت المؤسسات الرديفة الى توزيع
األدوية والثياب لألطفال ،وستكون هناك أيضا ً حمالت لتوزيع المواد الغذائية ،مع االستمرار
بالرعاية الصحية لكل من يحتاجها ،وهذا كله ضمن امكانياتنا وقدراتنا الذاتية بالطبع».
وقال« :تفاعل الناس اإليجابي يح ّثنا على تقديم المزيد ،فهذه هي قيمنا ومن موقعنا علينا
أن نضيء شمعة في هذه الظلمة وكلنا ثقة أن األم��ل موجود مهما عصفت بالبلد الكوارث
والنكبات».
وختم مشيرا ً إلى أن المؤسسات الرديفة التي تساهم في مساعدة المواطنين ،تضم مؤسسة
الرعاية الصحية واالجتماعية ،ومؤسسة رعاية اسر الشهداء ،إضافة الى جمعية نور للرعاية
الصحية واالجتماعية ،وكذلك هناك مؤسسات شبابية ،اتحاد شباب النهضة وكشافة النهضة.

قمر متحدذا للزميلة عبير حمدان

كشافة النهضة وتنظيف في الشارع

عيادة الدكتورة سارة الحافي ـ الحمرا

مشاركون في اعمال المساعدة

كشافة النهضة وتوزيع المهام

شبان وشابات حملوا مكانس ورفوشا ً لرفع ركام الموت

توزيع مساعدات

المشرف على الفريق الطبي لجمعية نور الروفيسور بيار حداد يعاين الجرحى في منازلهم في الكرنتينا

ومع سيدة أخرى

زيارة سيدة في منزلها

7

معدات الجراء الفحوصات
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تتمات � /إعالنات
اال�ست�شارات النياب ّية ( ...تتمة �ص)1

تنتشر في كل مفاصل الدولة وتنخر عظامها ،ويريدون رمي
مسؤولية ما تسبّبوا به على الحكومة التي ناصبوها العداء،
ألنها رفضت دخول لعبة الفساد وتقديم الحماية للفاسدين.
بعد استقالة الحكومة ُطرحت سيناريوهات عدة للحكومة
ال��ج��دي��دة ،لكنها ب��ق��ي��ت ف��ي دائ����رة ال��ت��ح��ل��ي�لات وال��رغ��ب��ات.
فالمعلومات تؤكد مسار تشاور داخلي وخارجي لن يكون
سريعاً ،بحيث ترتبط تسمية رئيس الحكومة الجديدة بعدد
من الملفات ،أبرزها قياس مستوى القبول الشعبي لطبيعة
ال��ح��ك��وم��ة وش��خ��ص رئ��ي��س��ه��ا ،وم��ع��رف��ة ب��رن��ام��ج الحكومة
خصوصا ً لجهة االنتخابات النيابية المبكرة التي يطرحها
ب��ع��ض األط�����راف ،واأله����م ح��ج��م ال��دع��م ال��م��ال��ي ال���ذي يمكن
للحكومة توقعه ،وهو أمر يرتبط بالنظرة السياسية الغربية
لمستقبل توازنات أبعد من لبنان أشارت مواقف فرنسا لتبدّل
معين حولها ،لكن االختبار الحقيقي هو في مشاورات تشكيل
الحكومة التي تنتظر بالتوازي مسارات ترسيم الحدود التي
سيديرها المبعوث األميركي ديفيد هيل الذي يصل الجمعة
الى بيروت ،وسواها من الملفات المعقدة.

وبعد سلسلة من األح��داث األمنية والسياسية التي توالت كان
آخرها استقالة حكومة الرئيس حسان دياب ،يبدو أن لبنان دخل
في نفق مجهول من الفراغ السياسي والدستوري والفوضى األمنية
وبالتالي أزمة نظام سياسي ،بحسب مصادر سياسية متابعة.
وبحسب معلومات «البناء» فإن مخطط اسقاط الحكومة بدأ منذ
أشهر عبر عدة محاور :مفاقمة األزمات االقتصادية والمالية واختالق
أخرى كرفع سعر صرف ال��دوالر والمواد الغذائية واحتكار المواد
والسلع االساسية كالمازوت والبنزين والتقنين العشوائي للتيار
الكهربائي ،هجمات سياسية واعالمية تحمل الحكومة مسؤولية
تردي االوضاع االقتصادية ،التصويب على الحكومة من داخلها عبر
مواقف معرقلة لبعض الوزراء للبرنامج االصالحي والخطة المالية
وتلويح باالستقاالت ،الحصار المالي الخارجي االميركي االوروبي
الخليجي وسياسة العقوبات».
وعلمت «البناء» أن عددا ً من الوزراء «تع ّرضوا لضغوط خارجية
– داخلية لالستقالة كما تعرضوا لتهديدات من قبل جماعات في
الشارع ،ولم يستطيعوا الصمود أمام الحملة السياسية اإلعالمية
الشعبية على الوزراء والحكومة وتحميلهم مسؤولية الدم والدمار
الذي سقط في الشارع فسارعوا الى تقديم استقاالتهم تباعا ً الى
رئيس الحكومة» .كما علمت أن «رئيس الحكومة المستقيل حسان
دياب حاول ثني الوزراء عن االستقالة وإعطاء فرصة للحكومة لتفعيل
عملها والمتابعة في معالجة تداعيات كارثة مرفأ بيروت واالستمرار
بإنجاز اإلصالحات ،لكن الوزراء رفضوا ذلك وأمهلوا دياب حتى عصر
أمس ،بأنهم سيتجهون الى االستقالة اذا لم تستقل الحكومة» .إال أن
المعلومات تشير الى أن «رئيس الحكومة المستقيل استبق استقالة
الوزراء وجلسة نزع الثقة في المجلس النيابي الخميس المقبل وقدم
استقالة الحكومة بتوافق ال��وزراء بعد جلسة مجلس ال��وزراء التي
عقدت أمس في السراي الحكومي.
وكانت المساعي للملمة الحكومة تواصلت منذ أمس األول حتى
األمس على محور السرايا – بعبدا – عين التينة والضاحية ،وتولى
جزءا ً منها المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي رصد
متنقالً بين السراي وعين التينة وبعبدا في محاولة للبحث عن مخرج
لمد عمر الحكومة فترة معينة ،وأحد الحلول كان أن يؤجل رئيس
المجلس النيابي نبيه بري الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة عن
حادثة المرفأ ،مقابل أن يتراجع الرئيس دياب عن مطلب االنتخابات
النيابية المب ّكرة ،لكن الرئيس بري «أص� ّر على موعد الجلسة كما
رفض الوزراء حضور الجلسة لتحميلهم مسؤولية االنفجار وفضلوا

االستقالة قبيل الخميس كي ال تتم مساءلتهم وإقالتهم في المجلس
النيابي» .كما أدار حزب الله ج��زءا ً من هذه الوساطات إال أن كل
المحاوالت ب��اءت بالفشل ،وخصوصا ً بعد الرسالة االخيرة التي
حملها وزير المال غازي وزني الى دياب من الرئيس بري الممثلة
بكتاب استقالته ما رفع عدد الوزراء المهددين باالستقالة الى  3وهم
ماري كلود نجم وراوول نعمة ووزني ما يعني ثلث أعضاء الحكومة
الى جانب الوزيرة المستقيلة منال عبد الصمد والوزير المستقيل
دميانوس قطار.
وكانت كلمة الرئيس دي��اب منذ يومين أث��ارت امتعاض رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري وحزب الله ،بحسب
ما علمت «البناء» ،ال سيما ك�لام دي��اب عن االنتخابات النيابية
المب ّكرة من دون التنسيق والتشاور مع رئيسي الجمهورية والمجلس
النيابي ،ولهذا السبب نقلت جلسة مجلس ال��وزراء من بعبدا الى
السرايا الحكومية بعد رفض الرئيس عون طرح موضوع االنتخابات
النيابية في الجلسة وحينها قرر الرئيس دياب اجتماع مجلس الوزراء
في بعبدا إلحالة تفجير المرفأ الى المجلس العدلي ثم إعالن استقالة
الحكومة بعد الجلسة.
وبعد ساعتين من الجلسة أعلن دياب استقالة الحكومة .وأشار في
كلمة له من السرايا الحكومية الى أننا «ما نزال نعيش هول المأساة
التي ضربت لبنان .هذه الكارثة التي أصابت اللبنانيين في الصميم،
والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في السياسة واإلدارة والدولة».
واعتبر أن «منظومة الفساد متج ّذرة في كل مفاصل الدولة ،لكني
اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة ،وأن الدولة مكبّلة بهذه
المنظومة وال تستطيع مواجهتها أو التخلص منها».
وقال دي��اب« :انفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت ،وحلت
المصيبة على لبنان ،لكن نماذج الفساد منتشرة في جغرافيا البلد
السياسية واإلدارية ،والخطر كبير جدا ً من مصائب أخرى مختبئة في
عقو ٍل وعنابر كثيرة بحماية الطبقة التي تتح ّكم بمصير البلد وتهدد
حياة الناس ،وتز ّور الحقائق ،وتعيش على الفتن وتتاجر بدماء الناس
في ساعات التخلي التي تتكرر بحسب المصالح واألهواء والحسابات
واالرتهانات المتقلبة».
واض��اف« :قاتلنا بشراسة وشرف ،لكن هذه المعركة ليس فيها
تكافؤ .كنا وحدنا ،وكانوا مجتمعين ضدنا .استعملوا كل أسلحتهم،
شوهوا الحقائق ،ز ّوروا الوقائع ،أطلقوا الشائعات ،كذبوا على الناس،
ارتكبوا الكبائر والصغائر .كانوا يعرفون أننا نشكل تهديدا ً لهم ،وأن
نجاح هذه الحكومة يعني التغيير الحقيقي في هذه الطبقة التي
حكمت دهرا ً حتى اختنق البلد من روائح فسادها».
توجه الرئيس دياب الى بعبدا وسلم رئيس الجمهورية استقالته
ثم ّ
الخطية .وخالل اللقاء الذي استمر قرابة النصف ساعة ،عرض الرئيس
عون مع الرئيس دياب األوضاع العامة في البلد ،وتطورات االنفجار
الذي حصل في مرفأ بيروت في الرابع من آب الحالي ،كما طلب من
الرئيس دياب والوزراء االستمرار في تصريف األعمال حتى تشكيل
حكومة جديدة .ولدى مغادرته القصر الجمهوري ،اكتفى الرئيس
دياب بالقول للصحافيين« :الله يحمي لبنان ،هذا ما يمكنني قوله».
وفي غضون ذلك من المتوقع أن تنطلق جولة اتصاالت ومشاورات
سياسية داخلية خارجية لتأليف حكومة جديدة األمر الذي ال يزال
بعيد المنال في الوقت الراهن ،بحسب ما أكد اكثر من مصدر سياسي
لـ»البناء» فال مؤشرات على تسوية داخلية او خارجية ناضجة رغم
الحديث عن مفاوضات إيرانية أميركية في البحرين واتصاالت دائمة
إيرانية فرنسية ،إال أن ال مؤشرات على اتفاق حتى اآلن.
وفيما أفيد أن الرئيس سعد الحريري قد يكون هو المرشح المحتمل
لقيادة هذه المرحلة بعد تأمين التفاهم الداخلي والمناخ الدولي
اإلقليمي الذي من الممكن أن تتواله فرنسا ،اش��ارت مصادر اخرى
الى أن التسوية شبه ناضجة خارجيا ً ويجري تصريفها داخلية
وكل ما نشهده من أح��داث تصب في هذا السياق .وج��رى التداول
أمس بمرشحين محتملين مثل نواف سالم ومحمد بعاصيري ،اال ان

معلومات «البناء» اشارت الى أنه «لم يتم الحديث في المرشحين وال
في أي اتفاق» ،مضيفة أن «استقالة الحكومة هي بداية النفق المظلم
ومقدّمة لمسلسل طويل من األحداث سينتقل الى مجلس النواب في
محاولة لدفعه لالستقالة في الشارع أو عبر استقاالت جماعية لكتل
القوات والمستقبل واالشتراكي لكن أيا ً من هذه الكتل لم يقدم على
االستقالة لحسابات عدة سياسية وانتخابية» .ولفتت أوساط بيت
الوسط الى أنه «من بعد هذه االستقالة يجب ان تنطلق عملية التفاهم
الوطني حول أسس الحكومة المقبلة».
ووس��ط الحديث عن ع��ودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة
دخل شقيقه بهاء الحريري على الخط في بداية جديدة للصراع بين
الشقيقين على الساحة السنية ،وفيما أشارت مصادر «البناء» الى
رفض الحريري االستقالة من مجلس النواب ورفض خيار انتخابات
نيابية مبكرة لعدم تيقنه من الحفاظ على عدد نواب كتلته حالياً،
طالب بهاء الحريري بضرورة العمل على قانون انتخابي جديد
يرضي طموحات اللبنانيين الذين يتظاهرون منذ نحو سنة .وقال:
«نحن نؤمن بالنظام الديمقراطي ونريد انتخابات عادلة يشعر من
خاللها اللبنانيون أنّ مجلسا ً نيابيا ً جديدا ً قد تش ّكل».
اما في المواقف الدولية فعلقت الخارجية الفرنسية على استقالة
حكومة دي��اب بالقول «إن األول��وي��ة اآلن لتشكيل حكومة جديدة
بسرعة».
وشددت على أن «اإلصالحات وإعادة إعمار بيروت أبرز تحديات
الحكومة التي ستشكل بلبنان» ،منبهة من أن «لبنان من دون
إصالحات سيتجه نحو االنهيار» .وختمت مؤكدة «اننا نقف بجانب
لبنان في هذه اللحظات الصعبة كما فعلنا دائماً».
وقال مسؤول في الخارجية األميركية« :اطلعنا على التقارير حول
استقالة رئيس ال��وزراء اللبناني حسان دياب ونتابع هذا األمر عن
كثب».
الى ذلك ،عمت االحتفاالت في وسط بيروت باستقالة الحكومة
مع المطالبة بضرورة أن تأتي استقالة مجلس النواب بعدها ،إال أن
االحتجاجات سرعان ما تح ّولت إلى مواجهات بين القوى األمنية
والمحتجين الذين بدأوا برشق العناصر بالحجارة ،ما اضطر العناصر
إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع .وحاول المحتجون اختراق الحاجز
األمني والبلوكات االسمنتية في محاولة للوصول إلى ساحة النجمة
إال أن قوى مكافحة الشغب واقفة لهم بالمرصاد.
وكان مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة قرر إحالة تفجير مرفأ
بيروت الى المجلس العدلي نظرا ً ألن قراراته مبرمة وال تقبل أي شكل
من أشكال الطعن .وكانت التحقيقات في القضية تواصلت امس ،في
الشرطة العسكرية في الريحانية بإشراف مدعي عام التمييز غسان
عويدات ،واستجوب امس مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا.
وكشف قبطان سفينة روسوس بوريس بروكوشيف الروسي أنه
لم يقم أحد بالكشف عن السفينة في مرفأ بيروت ،كما ولم يعلم لماذا
تخلفت السفينة عن دفع الرسوم في بيروت ،لكنه يعتقد أن األموال لم
تنفذ وهذا ليس السبب.
وأضاف في حديث صحافي« :استلمت السفينة من قبطان أوصلها
من باتومي إلى مرفأ في تركيا وكنت على عالقة صداقة به ،لكن اتضح
أنه شخص سيئ» .وختم« :شاري السفينة هو «شبح» ألن أحدا ً لم
يسأل عن هويته أو مكانه ،وإذا كان الشاري قد استغنى عن بضاعة
قيمتها ماليين ال��دوالرات فهذا يعني أن وجهة استخدامها لم تكن
زراعية».
الى ذلك ،أفادت معلومات أن «مدعي عام التمييز القاضي غسان
عويدات أوصى برفع مواد خطيرة موجودة في معمل الزوق الحراري
وتلفها بطرق علمية بعدما ت ّم الكشف عليها وتحوي المضبوطات
حوالي  3974كلغ من المواد الخطرة».
على صعيد آخر ،أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  295إصابة
جديدة بفيروس كورونا و 4وفيات خالل الساعات الـ 24األخيرة،
وارتفع عدد اإلصابات في لبنان إلى  ،6812والوفيات إلى .80

زيارة «ماكرون» ( ...تتمة �ص)1
وح ّل البرلمان إلخ ...هذه المطالبات الغريبة!
وقد أراد اإلعالم الغربي وعمالؤه في المنطقة ،الترويج لعودة االستعمار مرة أخرى ،على الربط بين
زيارة ماكرون السريعة للبنان بعد وقوع الحادث ،وبين مذكرة لبنانيين يطالبون فيها بالعودة إلى
االستعمار الفرنسي باعتباره الوسيلة للخروج من األزمة الشاملة التي تواجهها لبنان حالياً ،وكشف عنها
بشكل سيّئ ،ذلك االنفجار الضخم في مرفأ بيروت .وكذلك الربط مع الترويج بمذكرة المطالب التي تنسب
لماكرون من دون أن ينفيها أو يتحدث فيها .أنها إذن المثلث الذي يتبناه الشيطان الفرنسي باألصالة عن
نفسه وبالوكالة عن أميركا والكيان الصهيوني ،لحماية إسرائيل وحماية أمنها لألبد من مقاومة حزب الله
وأنصاره المقاومين.
وقد يتص ّور البعض أنّ هذا الترويج عبر التدشين الثالثي ،أمر وجوبي التنفيذ ،على خلفية أنه مطلب
للشعب اللبناني! والشعب بريء من هذه الخزعبالت ،ولكنها توظف من أجل فتح الطريق أمام عودة
االستعمار مرة أخرى وبشكل جديد (إدارة دولية – التحكم في االقتصاد – إعادة اإلعمار إلخ.)...
وقد يصل البعض إلى حالة االكتئاب واليأس من حجم األزمات التي تواجه المجتمع اللبناني ،إال أنّ
ذلك ال يصل إلى حد استدعاء االستعمار مرة أخرى! وهناك من المفكرين الجزائريين من كتب عن (القابلية
لالستعمار)! ففي مصر حالياً ،ير ّوج اإلعالم لمرحلة الملكية قبل ثورة  ،1952ولالستعمار اإلنجليزي،
باعتبارهما كان األفضل ،وذلك نكاية في ثورة يوليو ،وزعيمها جمال عبد الناصر! وفي هذا الصدد ،نذكر
بحكومة فرنسا العميلة أللمانيا وقت احتالل باريس ،التي كانت تدافع عن األلمان ،وال تدافع عن فرنسا!
وفي المغرب العربي في تونس والجزائر والمغرب ،وفي منطقة الشام ،هناك من العمالء من كانوا يدافعون
عن االستعمار؟! فماذا كان مصيرهم سوى القتل على يد االستعمار نفسه ،باعتبار أن من يخون بالده ،ال

يطمأن إليه ويستحق القتل ،وكتب التاريخ تذكر هذه الوقائع! لذلك ليس من وقع على هذه المذكرة التي
تطالب ماكرون بعودة االستعمار الفرنسي ،إال خائن ومأجور ،ولكن الباقي أنّ ماكرون أعطى للعمالء في
الداخل اللبناني ،الضوء األخضر لكي يتح ّركوا على أجندة المثلث األميركي الصهيوني األوروب��ي ،عبر
فرنسا ماكرون ،والتي اتضحت خالل الزيارة من بدايتها حتى نهايتها!
على الجانب اآلخر ،فإنّ الجهود المبذولة اآلن تشير إلى ضرورة االكتفاء بتفسير ما حدث في مرفأ
المتفجرات المتحفظ عليها من
بيروت ،بأنه ناتج أو حصاد إهمال داخلي في إدارة المرفأ والتعامل مع هذه
ّ
عام  ،2014إبان حكومة الميقاتي ثم الحريري! وتص ّر األطراف المتو ّرطة إبعاد الشبهة عن أنّ لـ «إسرائيل»
دورا ً في التفجير ،تفاديا ً لقالقل مستقبلية في المنطقة تنتج عن إعالن الثأر من جانب حزب الله المقاوم.
ولع ّل الزيارة التي قام بها ماكرون تسير في هذا الطريق ،وتسعى لتكريسه ،وتحقق من ورائها مكاسب
جديدة لـ «إسرائيل» والحفاظ على أمنها.
وال يزال في تقديرنا ،من واقع متابعاتي الدقيقة لما حدث ،أنّ رواية بدء الحريق ،أعقبته صواريخ
صهيونية قد فجرت هذا المرفأ ،وأحدثت به خسائر ال حدود لها (دمار كامل للمرفأ ودائرة قطرية تتجاوز
 10كيلو مترات) ،هي الرواية األقرب للصحة ،وأن حجم المتفجرات المعلن عن وجودها بالمرفأ ،لو كان
صحيحاً ،لد ّمر بيروت كاملة بما فيها – ال قدر الله ،ولكنها كميات محدودة والباقي ُس ِرق! حسب تقديرات
خبراء عسكريين أكفاء ،ولنا عودة للحديث في هذا الموضوع.

*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية ،واألمين العام المساعد للتجمع العربي
اإلسالمي لدعم خيار المقاومة ،ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

دعوته إلى مؤتمر تأسيسي لمراجعة النظام وتطويره إلقامة الدولة
القادرة العادلة ،وقبل أشهر أطلق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ
أحمد قبالن دعوته إلى نظام سياسي يحاكي الواقع ويحفظ الحقوق
التي عجز عن حمايتها نظام الطائف وقبله صيغة الـ  1943التي
سقطت.
وقبل االنفجار بأيام أطلق البطريرك الراعي دعوته لحياد لبنان،
ورغم أنه راجع موقفه وأعطى نظريته أكثر من تفسير ،فإننا نرى
انّ الدعوة بح ّد ذاتها جاءت نوعا ً من الدعوة إلى مراجعة الدستور
والنظام ألنّ للحياد مقتضبات ال يؤ ّمنها الدستور الحالي واعتمادها
يفرض التعديل.
أما القنبلة التي صعقت معظم الرافضين لإلصالح أو مراجعة
النظام خاصة الفئات التي تتمسك بنظام الطائف ،فقد كانت الدعوة
التي أطلقها رئيس فرنسا في زيارته المفاجئة إلى لبنان بعد االنفجار
 الكارثة حيث دعا إلى عقد سياسي جديد أيّ بك ّل بساطة نظامسياسي جديد يلبي مقتضيات الواقع ويس ّد الثغرات ويقطع الطريق
على انفجار سياسي وفوضى تعقبه تعطل البالد وتهدر الحقوق بعد
ان تطيح باألمن والسالمة العامة.
من خالل هذا العرض نصل لرسم صورة يكاد يكون فيها اإلجماع
قد تحقق حول فكرة عجز النظام السياسي اللبناني القائم حاليا ً
عن تحقيق ما يصبو اليه الشعب اللبناني ما يفرض البحث الجدي
عن نظام مناسب يت ّم اعتماده بالقبول والرضى من أكثرية الشعب
اللبناني ،العتقادنا بأنّ اإلجماع هنا صعب التحقق ،وقد يكون أجماعا ً
على المبادئ العامة والشعارات كالقول مثال «الدولة القوية العادلة»
لكن ما ان تأتي إلى التفسير والتفصيل حتى يظهر الخالف والتباين،
ألن العدل عند البعض يكون عدال ً حسابيا ً يمكن من إرساء المساواة
بين األفراد أيا ً كان معتقد الفرد ويقيم دولة المواطن ،بينما مفهوم العدل
عند آخرين هو عدل ك ّمي نوعي بين الطوائف يقيم المساواة بينها أ ّيا ً
كان حجم الواحدة منها .هذا مثل وعليه يمكن أن يقاس الكثير...
في ظل هذه المخاوف من العجز على االتفاق تطرح أسئلة حول
المخارج الممكنة من األزمة التي وضعت لبنان أمام مأزق وجودي،
فهل يكون الح ّل كما هي بعض الطروحات اآلن متمثالً باستقالة
الحكومة؟ أو بإقفال مجلس النواب؟ أو بانتخابات نيابية مبكرة؟ او

الصحيح؟
 2ـ أما عن التحقيق الدولي فإنّ تجربة محكمة الحريري كافية
وحدها لنسف الفكرة من أساسها .إذ ان  15عاما ً مضت حتى اآلن لم
تكن كافية للبت بالقضية وكشف الحقيقة ومن يدري إذا كنا بحاجة
إلى  15عاما ً أخرى او أكثر لالنتهاء من المحاكمة وحسنا ً فعل رئيس
الجمهورية عندما اتخذ موقفه الرافض لهذا التحقيق مستندا ً على
مقولة «العدالة المتأخرة ليست بعدالة» .والقضاء الدولي كما بات
مسلما ً به لدى معظم رج��ال القانون ونحن منهم ليس أال وسيلة
سياسية بلبوس قضائي يستعملها القوي في المنظومة الدولية
من جل التغطية على المجرم واالنتقام من خصومه ،أما هو فيرفض
الخضوع لهذا لقضاء كليا ً كما تفعل أميركا.
وفي الخالصة ومع التأكيد على ان النظام القائم بات مرفوضا ً من
قبل األكثرية الشعبية ،ألنه ال يحقق العدالة وال يؤمن االستقرار ورغم
تمسك الطبقة السياسية به ،فإنه غير قابل لالستمرار ،لكن الوصول
إلى المبتغى ال يكون عبر طروحات منفصلة عن الواقع عقيمة في ذاتها
تعيد إنتاج النظام ،ولذلك ال نرى بدا ً وال مفرا ً من وضع خطة انقاد
تراعي الواقع والممكن وتحدد الخسائر وتختصر الوقت ،وتمنع إعادة
إنتاج السلطة الفاسدة وإحياء النظام ،خطة نراها في:
أ ـ مؤتمر وطني العتماد نظام سياسي وعقد اجتماعي جديد يراعي
حقوق المواطن وهواجس الجماعات الوجودية والحقوقية الذاتية
والوطنية وتكون أمامه مهل قصيرة جدا ً للوصول إلى الحلول بشكل
ال تتعدى األشهر .وفي حال العجز عن تحقق اإلجماع فيه فيمكن
العمل بما تقبل به األكثرية المركبة (أكثرية أعضاء المؤتمر وأكثريات
الطوائف) ثم عرض النتائج على االستفتاء الشعبي.
ب ـ إع��ادة تكوين المؤسسات الدستورية وفقا ً لما يتوصل اليه
المؤتمر الوطني.
ج ـ التحقيق والمحاكمة بكارثة بيروت عبر إحالة القضية إلى
المجلس العدلي من دون سواه ويمكن طلب معونة فنية أو تقنية من
الخارج من دون أن تمس بالسيادة.
د ـ إجراء اإلصالحات الضرورية جدا ً من اجل فك الحصار عن الدولة
والمواطن.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

أوروبي
الجزائر ...دعوة لإعادة النظر في اتفاق ال�شراكة مع االتحاد ال
ّ
طلب الرئيس الجزائري من وزي��ر التجارة
في البالد إعادة تقييم ملف االتفاق مع االتحاد
األوروبي.
وق��ال��ت ال��رئ��اس��ة ال��ج��زائ��ري��ة ،ف��ي ب��ي��ان ،إن
الرئيس عبد المجيد تبون طلب من وزير التجارة
ك��م��ال رزي���ق «إج���راء تقييم ...لملف اتفاقية
الشراكة مع االتحاد األوروب���ي ،ال��ذي يجب أن

يحظى باهتمام خاص» ،مؤكدا على «مصالحنا
في إقامة عالقات متوازنة»  ،بحسب بيان رسمي
صدر في وقت متأخر من األحد.
وأكد البيان على أن اتفاق الشراكة مع االتحاد
األوروب���ي يجب أن يكون محل عناية خاصة
تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل عالقات
متوازنة.

بين التر�سيم واليونيفيل
ثالث معادالت تحكم ملف ترسيم الحدود الجنوبية وتحدّد
إط���اره ،األول��ى استئناف التفاوض من موقع أق��رب للشروط
اللبنانية ،والثاني الحاجة لوقت يقاس بالشهور ال باألسابيع
حتى يبلغ التفاوض مرحلة حاسمة ،والثالث العالقة الحكميّة
بين نتائج الترسيم وقضايا الصراع اإلقليمي سواء ما يتصل
بالمقاومة او بسورية ،وبالتالي استحالة الحديث عن نجاح
التفاوض خارج إطار مفهوم للتسوية اإلقليمية او ربط النزاع
بالحد األدنى.
بالتوازي يجري ضخ تقارير ومعلومات عن تعديل بمهام
عدائي مع المقاومة او التلويح بسحبها.
اليونيفيل لصالح مناخ
ّ
وهنا أيضا ً ثالث معادالت تحكم هذه المهمة ،أوالً أن ال حكومة
لبنانية تملك صالحيات الجواب على أي مفاوضات حول مهمة
جديدة لليونيفيل بعد استقالة الحكومة وثانيا ً ال تستقيم عملية
التعديل مع إيجابيات التفاوض حول الترسيم ،وثالثا ً لم يعد
للتهويل باالنسحاب قيمة اال بالضغط على «اسرائيل» ،وليس
على المقاومة بعد اعالن السيد حسن نصرالله عن عدم االهتمام
برحيل اليونيفيل التي ال يمكن الحديث عن سحبها من دون
تعريض أمن «اسرائيل» للمجازفة والتي يرتبط تعديل مهمتها
بتوافق ينتظر نتائج مفاوضات الترسيم.
في مسار الوضع الجنوبي األم��ور ليست ببساطة التحدث
عن تسويات لترابط قضايا األمن بمستقبل المقاومة والصراع
مع كيان االحتالل ومستقبل أمن هذا الكيان ومستقبل سورية
والجوالن ووج��ود المقاومة في سورية ،وبالتالي كل ازمات
المنطقة؛ ولهذا يجب االنطالق من اعتبار ما يجري إطارا ً لهدنة
قابل للتحول الى فرصة تسوية ترتبط باالنسحاب األميركي
من المنطقة بعد االستحقاق الرئاسي األميركي وقابل لالنهيار
نحو خيارات المواجهة أيضاً.

عندما تفقد ( ...تتمة �ص)1
أو بعيد ،أو أن يعرب مجاملة او لياقة لرئاسة الجمهورية أو الحكومة عن
تعازيه وتضامنه معها ،بل تجاوزها وتجاهلها بالكامل ،وكأنه بذلك اعتبر أنّ
عالقته ودعمه تنحصر بالشعب اللبناني وال غيره.
من خالل عدم اكتراثه بالمطلق للدولة وما فيها.
لم يتردّد المؤتمر من القول إنه «بناء على طلب لبنان»! أيّ لبنان! لم يقل
الحكومة او الدولة ،بل لبّى دعوة فئة من اللبنانيين ،مكشوفة أهدافها ومراميها،
ليقول إنّ إجراء تحقيق محايد وموثوق ومستق ّل ـ أيّ أخذ التحقيق لمكان آخر
ـ يشكل حاجة فورية وهي متوفرة ،من دون أن يأخذ باالعتبار موقف غالبية
اللبنانيين ،ومتجاهالً الدولة بر ّمتها .إال أنه عندما أشار الى دعم النهوض
توجه الى السلطات اللبنانية بلغة المعلم
االقتصادي والمالي للبنان ،هنا
ّ
للتلميذ ،من أنه يتطلب من السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعا ً باإلجراءات
واإلصالحات التي ينتظرها الشعب اللبناني.
المؤتمر الذي ع ّول عليه حكام وزعماء هذا البلد المنكوب بهم ،لم يجلب لهم
اال مساعدة متواضعة لم تتجاوز  253مليون يورو ،إذا ما قورنت بالخسارة
المادية ـ عدا أعداد الضحايا والجرحى _ التي تقدّر بعشرات المليارات من
الدوالرات جراء الكارثة المد ّمرة.
لم يبق للطبقة السياسية أي مسؤولية وطنية تتحلى بها ،أو صدقية أخالقية
او مهنية تتمتع بها ،أو أدنى اعتبار أو احترام من قبل دول المجتمع الدولي .ال ثقة
وال احترام وال تقدير من دول العالم حيال هذه الطغمة الحاكمة الفاسدة ،لذلك
رأى المؤتمر أنّ االحتياجات الضرورية العاجلة التي يحتاجها الشعب اللبناني
والتي ستقدّمها الدول والهيئات الدولية واإلنسانية المشاركة في المؤتمر،
ستت ّم تحت قيادة األمم المتحدة ،ألنّ هذه الدول تعرف جيدا ً وبالتفاصيل ،مدى
معيار السلوكيات والنزاهة واألداء ومدى االنحطاط األخالقي والمهني الذي
يسود أرباب الطبقة السياسية القابضة على البالد ومؤسساتها منذ أكثر من
ثالثة عقود وحتى اليوم.
إ ّنه درس من المؤتمر لحكام وزعماء لبنان ،وطبقتهم السياسية بك ّل ما
تحويه من موبقات ،وهو أيضا ً رسالة بليغة ،وإذالل واحتقار لهم جميعاً.
فهل يعي هؤالء الدرس وهذه الصفعة ،وكيفية تعاطي المؤتمر مع الزمرة
التي أوصلت البلد الى الحضيض! بيان المؤتمر بصق في وجوه ك ّل الفاسدين
القابضين على الدولة ،فهل من بينهم من سيقول بعد ذلك إنّ السماء تمطر! بك ّل
تأكيد سيقولون وبك ّل وقاحة إنّ السماء تمطر ،فهم اعتادوا على هذا السيل من
المطر.

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق.

�إعالنات

�أزمة لبنان ( ...تتمة �ص)1
بوصاية دولية على لبنان تبدأ بوضع اليد على التحقيق باالنفجار ثم
تتوسع لتصبح انتدابا ً سياسيا ً كما سمعنا في الشارع الذي استقبل
ّ
ماكرون مؤخراً؟
إنّ الذين ير ّوجون لهذه األفكار يعملون عن قصد أو غير قصد إلعادة
إنتاج النظام والعودة إلى نظام المآسي ونراهم في ذلك منفصلين عن
الواقع يقولون الشيء وعكسه ،من دون أن يدركوا أن طلبهم يقود إلى
أحد وضعين في ظل ما هو قائم اآلن ،أما الشلل والتعطيل الذي يقود
إلى الفوضى وإكمال االنهيار ومنع قيامة لبنان الدولة أو إعادة إنتاج
الوضع المزري في ظل النظام القائم من دون أي نتيجة ولإليضاح
أكثر نطرح األسئلة التالية:
 1ـ أيّ حكومة يمكن أن تح ّل مكان هذه الحكومة بعد استقالتها
في ظ ّل وجود أقلية نيابية ترفض العمل مع األكثرية النيابية لتشكيل
حكومة وحدة وطنية؟ وهل تظن األقلية أن بإمكان األكثرية تسليم
رقبتها لآلخرين ويتك ّرر ما حصل في العام  2005عبر ما يدّعون إليه
من تشكيل حكومة محايدة ،وهل هناك في لبنان من هو مؤكد الحياد
المستحق ألن يتولى الحكم في ظل مقولة أن «المحايد بين الحق
والباطل هو نكرة نصر الباطل بعدم نصرته للحق«؟
هذه األسئلة تقودنا إلى القول بان استقالة الحكومة لن تغير شيئا ً
كما يعتقدون ،ألنها ستؤدي إلى شلل حكومي كما كان يحصل في
أزمات مماثلة عبر العجز عن تشكيل حكومة ،او عودة إلى حكومة
مماثلة او استعادة حكومة الوحدة الوطنية الفاشلة؛ وكلها حاالت
لن تكون مناسبة لتقديم الحلول ...بل ستكون الطريق األنسب للفراغ
والفوضى.
 1ـ أما عن المجلس النيابي ،فإن على دعاة االستقالة ان يتذكروا
االنتخابات الفرعية مهما كان عدد المستقيلين من النواب حتى ولو
تجاوزوا الثلث من عديد المجلس فإن األخير ،ق��ادر على االنعقاد
وممارسة أعماله طالما أن لديه القدرة على تأمين األكثرية المطلوبة
دستوريا ً أي األكثرية المطلقة في معظم الحاالت أال ما جاء فيها نص
دستوري على أكثرية موصوفة تتجاوز المطلقة .فإذا جرت انتخابات
مبكرة اآلن وفي ظل قانون االنتخاب الحالي من يضمن ان ال يعود
أعضاء المجلس بمعظمهم كما هم اآلن وكما عودتنا انتخابات سابقة
في ظل قانون انتخابي طائفي يشوه الديمقراطية ويمنع التمثيل

التعليق ال�سيا�سي

من جهة أخرى كلف الرئيس الجزائري ،وزير
التجارة بالشروع في استئناف التجارة الحدودية
في مناطق الجنوب مع تشديد اإلجراءات األمنية
والرقابية ،بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع،
إلى جانب دراس��ة إمكانية تجسيد استثمارات
مباشرة لمؤسسة «نفطال» الحكومية المختصة
في تسويق الوقود والبنزين والغاز في دولتي

مالي والنيجر ،بالتشاور مع سلطات البلدين من
أجل تقليص ظاهرة تهريب هذه المواد.
ووقعت الجزائر واالتحاد األوروبي في 2005
اتفاقا ً للشراكة ،لكن خبراء وسياسيين جزائريين،
بينهم وزير التجارة الحالي كمال رزيق ،دعوا إلى
إعادة النظر في هذه االتفاقية بدعوى أنها غير
متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب المحامي أحمد علي معتوق لموكله
محمد نجيب ياسين شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  413ميفدون.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حمزه جوني لموكله محمد
كمال محمد بلوط اصالة عن نفسه ولموكليه
أحالم وزينات وتوفيق وماجده محمد بلوط
شهادات قيد بدل ضائع للعقارات -463
 926-925حومين التحتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد سليم عبدالله صبح لموكلته
بهيجه ري��اض الصلح شهادات قيد بدل
ضائع للعقارات -21-18-14-9-4-3
-1030-51-48-44-43-41-38-37
 1472الشرقية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي وجيه منصور لمورثته مارية
محمود منصور سندات تمليك بدل ضائع
للعقارات  2033-1237-234انصار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إن محكمة بعقلين المذهبية الدرزية -
الدرجة األولى
قررت بتاريخ /10آب:2020/
 إب�ل�اغ ال��م �دّع��ى عليها (ري���م ناجيشلغين) بصدور ق��رار التفريق وطالقها
غيابيا ً من المدّعي (غانم رفيق غانم) قابالً
لإلعتراض واإلستئناف منها خالل مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ نشره في صحيفتين
أو مهلة خمسين يوما ً من بداية تعليقه على
لوحة إعالنات المحكمة.

القاضي
الشيخ فؤاد البعيني
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت صباح سليمان غازي سند بدل
ضائع للعقار  232بصرما.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
طلبت جاندارك بشارة ف��ارس سندات
تمليك ب���دل ض��ائ��ع ب��ح��ص��ة م��ورث��ه��ا «
فيليب ب��ط��رس ال��خ��وري» ف��ي العقارات
 /1409/1410/1389/2880و1391
خربة قنافار.
لإلعتراض المراجعة في مهلة  15يوم
أمين السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب غيدو مصطفى الحسن بالوكالة
عن جانيت مصطفى الحسن سندات بدل
ضائع للعقارات  472بتوارتيج و2638
و 2539النخله.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب دي��اب دي��اب ضاهر بالوكالة عن
أحد ورثة ماري ديب سليمان سندات بدل
ضائع للعقارات  159و 163و 313تنورين
التحتا و 145و 157شاتين.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب المحامي وهيب ريكاردوس وهبه
بالوكالة عن حبيب الشدياق سندات بدل
ضائع للعقارات  3438و 3842و3492
و 2314وعن شارل ايف اسعد الشاغوري
بالعقار  616بان.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري
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ّ
التدخل في االنتخابات الأميرك ّية م�ضحكة
�إيران تعتبر مزاعم وا�شنطن حول

كوالي�س

ظريف يك�شف عن ا�ستعادة بالده لجزء من الأموال المج ّمدة
قال وزير الخارجية اإليراني ،إن بالده «تمكنت من استعادة أموال
مج ّمدة من بعض دول العالم ،من دون أن يذكر أسماء الدول» ،مضيفا ً
أن «إيران ستسعى إلى طريقة المقايضة الستعادة بعض األموال».
وأض���اف ظريف ف��ي تصريحات صحافية ،أن «ط��ه��ران تجري
مفاوضات إلعادة أموالها المحتجزة ،مؤكدا ً أنها «ستلجأ إلى المحاكم
الدولية إن لزم األمر».
وأوضح ظريف أن «هناك طرقا ً مختلفة إلعادة األموال اإليرانية عن
طريق المقايضة بالسلع ،أو الشراء من دول معنية» ،مضيفا ً أن «طهران
ستلجأ إلى استخدام هذه الطرق بالتأكيد».
وكانت طهران أعلنت عن وج��ود مستحقات نفطية تقدر بنحو 9
مليارات دوالر مج ّمدة لدى كوريا الجنوبية ،على خلفية العقوبات
األميركية.
ووجه الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،الخارجية اإليرانية والبنك
ّ
المركزي ،في حزيران الماضي ،لمتابعة استعادة األموال من كوريا
الجنوبية في المؤسسات المالية الدولية.
نفت وزارة الخارجية اإلي��ران��ي��ة ،أم��س ،صحة ادع���اءات بعض
المسؤولين في الواليات المتحدة عن «محاوالت إي��ران التدخل في
االنتخابات األميركية».
وفي موجز صحافي أسبوعي ،سخر الناطق باسم وزارة الخارجية

قال نائب سكرتير مجلس األم��ن الروسي
ألكسندر فينيديكتوف ،إن «الغرب يحاول
االستيالء على موارد النفط في ليبيا وفنزويال
وسط وباء فيروس كورونا».
وأض���اف فينيديكتوف« :نحن ن��رى هذا
بالفعل على مثال ليبيا أو فنزويال نفسها ،حيث
يحاول الغرب االستيالء على الموارد النفطية،
حتى من دون إخفاء هذا».
وأشار إلى أنه «على خلفية الوباء ،تندلع
صراعات جديدة كانت مجمدة وتناقضات
إقليمية ،وال يوجد سبب لالعتقاد بأن التوتر
الدولي سيهدأ بعد ذلك ،بل على العكس من

ذلك ،سيكون نظام الالعبين أكثر نشاطا ً في
مجال السياسة الخارجية ،ويسعون لتحقيق
مواقف مواتية ألنفسهم».
وك��ان وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف��روف ،أكد في وقت سابق أن «دول الغرب
لم تستفد من درس قصف يوغوسالفيا ،بل
على العكس ،واصلت تنفيذ عملياتها ضد دول
ذات سيادة والتي أودت بحياة مئات اآلالف من
األشخاص».
وأش����ار إل���ى أن���ه ف��ي ع���ام  2011واص��ل
الغرب انتهاج سياسته الهادفة إلى «تقويض
الشروط الخاصة بالقانون الدولي ،عندما

قام حلف الناتو بعد تشويه صارخ لقرارات
مجلس األمن الدولي بشنّ العدوان ضد ليبيا.
ففي ه��ذه الحالة أصبحت ه��ذه ال��ب�لاد مثل
العراق قبلها مشتتة ،بل ويستحيل حتى اآلن
توحيدها بسبب عدد كبير من المشاكل التي
تعاني منها».
وتشهد فنزويال منذ مطلع عام  2019أزمة
رئاسية وصراعا ً على السلطة .ووفق المراقبين
فإن ففنزويال التي تختزن أكبر احتياطي نفطي
في العالم ،هي الحديقة الخلفية للواليات
المتحدة األميركية التي لن تسمح لآلخرين
بإيصال نفوذهم إليها.

�أثينا تتهم �أنقرة بتهديد ال�سالم في �شرق المتو�سط
والخارج ّية الترك ّية :ن�ستطيع دحر تحالف ال�شر المعادي

اتهمت ال��ي��ون��ان ،أم��س ،تركيا بـ»تهديد
السالم في شرق المتوسط بعد اجتماع طارئ
إثر إرس��ال أنقرة مجددا ً سفينة للتنقيب عن
النفط قرب جزيرة يونانية».
وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن «قرار
أنقرة إرسال سفينة المسح الزلزالي (عروج
ريس) يشكل تصعيدا ً جديدا ً خطيرا ً ويثبت
دور تركيا المزعزع لالستقرار».
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن ال����وزارة بعد
االجتماع الطارئ لقادة القوات المسلحة أن
«اليونان لن تقبل بأي ابتزاز وستدافع عن
سيادتها وحقوقها السيادية».
واجتمع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس
ميتسوتاكيس ،مع قادة القوات المسلحة في
األي��ام الماضية ،ومع وزي��ر الخارجية ،ظهر
أمس ،بعيد إعالن أنقرة وجود سفينة تركية
للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في
شرق المتوسط.
كذلك بحث ميتسوتاكيس مع شارل ميشال
رئيس المجلس األوروبي التوتر بين البلدين
العضوين في حلف شمال األطلسي.
من جهته ،كتب وزير الطاقة التركي فاتح
دولماز على تويتر «بلغت سفينتنا للمسح
الزلزالي عروج ريس ( )...النقطة التي ستقوم
فيها بأعمالها في البحر المتوسط».
فيما قالت وزارة الخارجية التركية إن
«الذين يتصرفون بمفهوم أنا المالك الوحيد
للبحر المتوسط سيصابون بخيبة أمل».
وأضافت ال��وزارة في بيانها أن «اليونان
أظهرت من خالل اتفاق ترسيم الحدود البحرية
ال��ذي أبرمته مع مصر أنها غير صادقة في

توقعت مصادر أممية
تجديد مهمة اليونيفيل
جنوب لبنان من دون
تعقيدات نهاية الشهر
الحالي .وقالت إنها تنتظر
نتائج مفاوضات ترسيم
الحدود الجنوبية التي يمكن
أن يرافقها تعديل المهمة
بالتوافق بين األطراف
المعنية ،خصوصا ً إذا تم
ترسيم الحدود في منطقة
مزارع شبعا.

اإليرانية ،عباس موسوي ،من هذه االتهامات ،قائالً إنها «من أكثر
المزاعم األميركية إثارة للضحك».
وأوضح أن «طهران ال تعير أهمية لألشخاص والتيارات واألحزاب
الداخلية في أميركا بل تراقب سلوكهم ومواقفهم تجاه إيران».
وتابع موسوي« :لقد اختبرنا خالل األربعين عاما ً الماضية إدارات
أميركية مختلفة وكلّها فشلت في االختبار ،وبالتالي ال فرق لدى إيران
أي حزب أميركي سيحكم ،ومن هنا ال تهمنا كثيرا ً نتيجة االنتخابات
األميركية».
واعتبر موسوي أن «األميركيين إذا كانوا يعتقدون ذلك ،فهذا دليل
على قوة إيران واقتدارها ،ومؤشر على فشل السياسة األميركية ضد
إيران ،وانعكاس هذا الفشل على الداخل األميركي ،وهذا ما يعتبرونه
تدخال إيرانيا ً في شؤونهم».
وفي وقت سابق أمس ،قال مستشار األمن القومي األميركي ،روبرت
أوبراين ،إن إيران  -إلى جانب روسيا والصين  -انخرطت في «هجمات
إلكترونية وعمليات احتيال وغيرها من األم��ور المتعلقة بالبنية
األساسية النتخاباتنا ،مثل المواقع اإللكترونية وما إلى ذلك».
والجمعة الماضي ،اتهمت االستخبارات األميركية الصين وإيران
بأنهما «تحاوالن التدخل في االنتخابات األميركية من أجل منع إعادة
انتخاب الرئيس الحالي ،دونالد ترامب لمنصب الرئاسة».

الرو�سي» ي ّتهم الغرب
«الأمن
ّ
بمحاولة اال�ستيالء على نفط ليبيا وفنزويال

موضوع الحوار معنا».
وت��اب��ع��ت ال����وزارة «أن��ق��رة لديها ال��ق��درة
واإلمكانات لدحر تحالف الشر المشكل ضدها
في البحر المتوسط».
وج��اء بيان الخارجية التركية ك��أول رد
على بيان نظيرتها اليونانية والذي حثت فيه
أثينا تركيا ،على وقف األعمال غير القانونية
في شرق البحر المتوسط ،وأن هذه األنشطة
استفزازية وتقوض السلم واألمن في المنطقة.
وقال بيان الخارجية اليونانية« :لن تقبل
ال��ي��ون��ان ب��االب��ت��زاز .وس��ت��داف��ع ع��ن حقوقها
السيادية».
وأصدرت البحرية التركية ،أمس ،إخطارا ً
مالحيا ً قالت فيه إن «السفينة التركية (عروج
ريس) ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي
البحر المتوسط خالل األسبوعين المقبلين».
وأفادت وكالة «رويترز» ،بأن هذه الخطوة
من المرجح أن تجدد التوتر مع اليونان وهي
عضو مثلها في حلف شمال األطلسي» ،مشيرة
إل��ى أن البلدين على خ�لاف بشأن المطالب
المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة.
كما أعلنت تركيا «إنذارا ً بحريا ً إيذانا ً ببدء
سفينة «أوروت���ش رئ��ي��س» عمليات أبحاث
وتنقيب ف��ي البحر المتوسط حتى  23آب
الحالي ،وذلك حسب قناة « »TRTالتركية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
الجمعة الماضية ،إن «تركيا استأنفت أعمال
التنقيب عن الطاقة في المنطقة ألن اليونان لم
تف بوعودها بشأن هذه المسألة».
ونشرت البحرية التركية مذكرة بالمعلومات
البحرية مفادها أن «السفينة التركية ستقوم

بنشاطاتها من  10إلى  23آب في منطقة تقع
بين جزيرتي كريت جنوب اليونان وقبرص
وقبالة سواحل مدينة أنطاليا التركية».
وك���ان وزي���ر خارجية االت��ح��اد األوروب���ي
جوزيب بوريل دان ،أول أم��س ،التحركات
«المقلقة للغاية» للبحرية التركية في
المتوسط بعد توقيع اتفاق بحري بين مصر
واليونان.
واالت���ف���اق ي��ه��دف إل���ى ت��رس��ي��م ال��ح��دود
البحرية بين البلدين ويبدو أن��ه ر ّد مباشر
على اتفاق مماثل أبرم في تشرين الثاني بين
تركيا وحكومة الوفاق الليبية في مقرها في
طرابلس.
يُشار إل��ى أنّ االت��ف��اق المبرم بين ليبيا
وتركيا وال��ذي بموجبه تم توسيع الفضاء
البحري التركي بشكل كبير ،أث��ار غضب
معظم ال��دول الواقعة شرق المتوسط وفي
مقدمها اليونان.
وف��ي السنوات الماضية اكتشفت حقول
ضخمة من الغاز في شرق المتوسط ما أثار
اهتمام دول مطلة على المتوسط كاليونان
وقبرص ومصر و»اسرائيل» وتركيا.
وكانت اليونان أعلنت أنها مستعدة لبدء
مباحثات مع تركيا حول المناطق البحرية
المتنازع عليها بين البلدين الستكشاف النفط
والغاز في بحر إيجه.
وي��ذك��ر أن مصر وال��ي��ون��ان وقعتا اتفاق
تعيين الحدود البحرية بين البلدين ،فيما رأت
وزارة الخارجية التركية ،أن اتفاقية ترسيم
الحدود البحرية المصرية  -اليونانية ،تعتبر
«باطلة».
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لوكا�شينكو ي ّتهم دو ًال �أوروب ّية بالوقوف وراء االحتجاجات
والناتو يُعرب عن قلقه �إزاء �سير االنتخابات في بيالرو�س

ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ب��ي�لاروس��ي ال��ك��س��ن��در
لوكاشينكو ،إن «االحتجاجات الشعبية
التي حصلت في بيالروسيا أول أمس ،كانت
تحت سيطرة بولندا وبريطانيا والتشيك»،
موضحا ً أنه «تم رصد وتسجيل مكالمات من
هذه البلدان».
وقامت السلطات البيالروسية باعتقال
حوالي  3آالف شخص ،بعد مشاركتهم في
احتجاجات جماعية غير مرخصة ،عقب
إع�لان النتائج غير الرسمية لالنتخابات
الرئاسية.
وفاز الرئيس لوكاشينكو بوالية سادسة،
ح��ي��ث أع��ل��ن��ت رئ��ي��س��ة لجنة االن��ت��خ��اب��ات
المركزية ليديا يرموشينا ،في بيانات أولية
أم��س ،أن  80.23%من الناخبين ،صوتوا
لصالح رئيس البالد.

واستنكر النائب األول لرئيس لجنة مجلس
االتحاد الروسي للشؤون الدولية فالديمير
جباروف ،تصرفات المعارضة البيالروسية،
واصفا ً إياها بأنها «غير بناءة» ،مضيفا ً أن
«لوكاشينكو ،سيكون لديه كل السلطات للرد
بحزم على مثل هذه االنتهاكات».
فيما أع��رب األمين العام لحلف الناتو،
ينس ستولتنبرغ ،أمس ،نيابة عن الحلف،
عن قلقه بشأن سير االنتخابات الرئاسية
ف��ي ب��ي�لاروس ،بما ف��ي ذل��ك «ال��ع��ن��ف ضد
المتظاهرين السلميين».
وقال ستولتنبرغ ،في بيان« :أعرب حلفاء
حلف الناتو عن قلقهم البالغ بشأن سير
االنتخابات الرئاسية في بيالروس ويدين
الناتو العنف ضد المتظاهرين السلميين.
ينبغي احترام الحقوق األساسية ،بما في ذلك

حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي».
وأج���ري���ت االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة في
بيالروس ،أول أمس .ووفقا ً للجنة االنتخابات
المركزية ،فإن رئيس الدولة الحالي ،ألكسندر
لوكاشينكو ،حصل على نسبة  81.35بالمئة
من األصوات.
واندلعت في العاصمة البيالروسيّة ومدن
عدة أخرى ،بعد إغالق مراكز التصويت عبر
البالد ،احتجاجات تح ّولت إلى صدامات بين
المتظاهرين وقوات األمن.
وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيالروس،
إي��ف��ان نوسكيفيتش ،أن��ه ت � ّم فتح قضايا
جنائ ّية ب��ش��أن أع��م��ال شغب وع��ن��ف ضد
الشرطة ،مؤكدا ً على أن «المشاركين في هذه
األعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة
تصل إلى  15عاماً».

بمنا�سبة الذكرى الـ 70للعالقات الإيران ّية ـ الفنزويل ّية..

مادورو :عالقتنا ب�إيران عميقة ورا�سخة
أصدر الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو ،بيانا ً بمناسبة الذكرى
الـ 70إلقامة العالقات الدبلوماسية بين إيران وفنزويال ،أوضح فيه
أن «العالقات الثنائية بين بالده وإيران عميقة وأخوية وراسخة وقد
وتع ّززت بالدفاع عن السيادة» ،مضيفا ً أن «االحتفال بهذا التاريخ مصدر
فخر لألمة والحكومة البوليفارية».
وأقيمت مراسم إحياء للذكرى الـ 70إلقامة العالقات الدبلوماسية
بين البلدين ،أمس األحد ،بحضور وزير الخارجية البوليفاري خورخي
ايرسا والسفير اإليراني حجة الله سلطاني ،وأعضاء اللجنة المشتركة
للبلدين ،في السفارة اإليرانية بفنزويال.
وأثنى وزير الخارجية الفنزويلي على تضامن طهران مع كاراكاس،
قائالً إن «موقف الجمهورية اإليرانيّة هو رسالة شرف وكرامة للعالم،
رسالة يمكن أن تكون قدوة ألولئك الذين يواجهون اإلمبريالية».
كما أعلن نائب وزير التخطيط الفنزويلي ريكاردو مينينديز ،عن «عقد
اللجنة الـ 9المشتركة بين البلدين» ،بهدف «تعميق التعاون في مجاالت
العلوم والتكنولوجيا ،والصحة واألمن الغذائي ،في المستقبل القريب».
وكانت إيران قد افتتحت أولى مخازنها للمواد الغذائية واالستهالكية
«ميغاسيس» في فنزويال ،وذلك بعد إرسالها  5ناقالت نفط حملت نحو
مليون ونصف مليون برميل من البنزين إلى البالد.

ال�صين تفر�ض عقوباتها على � 11أميرك ّي ًا
أعلنت الصين أم��س ،ف��رض عقوبات على  11أميركياً ،بينهم
السناتوران ماركو روبيو وتيد كروز ،ردا ً على خطوات مشابهة ا ّتخذتها
واشنطن بحق مسؤولين صينيين على خلفية حملة بكين األمنيّة في
هونغ كونغ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان «قررت الصين
فرض عقوبات على بعض األشخاص الذين تص ّرفوا بشكل سيئ في ما
يتعلّق بمسائل على صلة بهونغ كونغ».
وتشمل العقوبات مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث
ورئيس الصندوق الوطني للديموقراطية كارل غيرشمان.
وكانت قد أعلنت واشنطن يوم الجمعة أنها قررت «تجميد أصول
رئيسة سلطة هونغ كونغ التنفيذية ك��اري الم وعشرة مسؤولين
صينيين كبار ،في خطوة هي األكثر تشددا ً حيال ملف هونغ كونغ منذ
فرضت بكين قانونا ً أمنيا ً جديدا ً على المدينة».
وح ّملت واشنطن الم وبقية المسؤولين الذين فرضت عليهم عقوبات
«المسؤوليّة المباشرة عن تطبيق سياسات بكين المتمثلة بقمع الحريات
والعمليات الديموقراطية».
ومنذ أيام ،وصف مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ
العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على عدد من قادة المنطقة بـ
«الوحشية وغير منطقية».
وقال المكتب في بيان إن هذه العقوبات «تكشف النيات الخبيثة
للسياسيين األميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وب��زرع
الفوضى في هونغ كونغ».
وفرضت واشنطن هذه العقوبات بعد تب ّني الصين في حزيران الماضي
قانونا ً لألمن القومي في هونغ كونغ ،بهدف وضع ح ّد لالضطرابات

السياسية في المدينة وإعادة االستقرار إليها بعد عام من االحتجاجات
الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخلّلتها أعمال شغب وعنف.
والقانون الجديد يعاقب على أعمال التخريب واالنفصال واإلرهاب
والتواطؤ مع قوى أجنبية .ويتيح لعناصر األمن الصينيين العمل بشكل
علني في المدينة.
وتؤكد الصين أنّ «القانون سيتيح إع��ادة االستقرار ،بعد عام من
االحتجاجات المؤيّدة للديمقراطية ،ولن يخنق الحريات ولن يستهدف
سوى أقلية صغيرة للغاية».
وفي موازاة استمرار التوترات السياسية بين واشنطن وبكين ،أجرت
القوات البريّة في الجيش الصيني تدريبات عسكريّة جنوب شرق البالد.
وتع ّد هذه التدريبات من األصعب حيث يسبح الجنود أللف متر وهم
يحملون أسلحة ومعدات الختبار ق ّوتهم وقدرتهم على التح ّمل.
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ثقافة وفنون

طرح الأفالم الدوليّة الم�شاركة في مهرجان
ال�سينمائي بدورته الرابعة
الجونة
ّ

تواصل ال���دورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي،
عرض عدد من األفالم التي ت ّم االحتفاء بها في المهرجانات
السينمائية الدولية المرموقة وذلك ضمن مساعي مهرجان
السينمائي المستم ّرة لتقديم أعمال سينمائية مميّزة
الجونة
ّ
من المنطقة والعالم.
وال تزال عملية البرمجة مستمرة ،ويشمل البرنامج في هذه
المرحلة مجموعة من اإلنتاجات السينمائية الدولية المرموقة
وال ُمحتفى بها.
وص ّرح مدير مهرجان الجونة السينمائي ،انتشال التميمي
اً
قائل« :على الرغم من التحديات العالمية الحالية ،فإننا
،
ملتزمون بعرض أعمال العام الهامة من جميع أنحاء العالم
في ال��دورة الرابعة للمهرجان ،وبفضل الثقة التي منحها
لنا المجتمع السينمائي الدولي يس ّرني أن أعلن أن سعينا
للحصول على أفضل األفالم يحظى بكل الدعم الممكن».
بينما ق��ال المدير الفني للمهرجان ،أمير رمسيس :على
مدار الثالث سنوات الماضية ،نعتز باختيارنا ألهم األعمال
السينمائية البارزة .يشكل الوباء العالمي الحالي تحديات
للممارسات الحياتية اليومية للكثيرين ،رغم ذلك ،فإننا ال
نزال مص ّرين على اختيار أفضل أفالم العام للدورة الرابعة
للمهرجان».
يفخر المهرجان بض ّمه لفيلم «حكايات سيئة» (إيطاليا،
سويسرا) للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو ،في مسابقة
الفضي ألفضل
األفالم الروائية الطويلة .فاز الفيلم بجائزة الدب
ّ
سيناريو في الدورة الـ  70لمهرجان برلين السينمائي.
تحفة أخرى تنض ّم لبرنامج المهرجان هي فيلم «أيام أكلة
لحوم البشر» (فرنسا ،جنوب إفريقيا ،هولندا) لتيبوهو إدكينز،
ويسلط هذا الوثائقي المستخدم لعناصر درامية ،الضوء على
األخاديد القاحلة الجرداء لمقاطعة ثابا تسيكا ذات الكثافة
السكانية المنخفضة في شرق ليسوتو .عُ رض الفيلم في قسم
البانوراما في الدورة الـ 70لمهرجان برلين السينمائي.
ً
أيضا ،يتض ّمن البرنامج « ُمشع» لريثي ب��ان ،وهو فيلم
دوكيو -دراما فرنسي  -كمبودي يدور حول البشر الناجين
من إشعاعات الحرب .فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وثائقي في
الدورة الـ 70لمهرجان برلين السينمائي.
يدور «امسح التاريخ» (فرنسا) ،من إخراج بينوا ديليبين
وجوستاف كيرفيرن ،حول  3جيران يتصالحون مع عواقب
عالم وسائل التواصل االجتماعي الجديد .الفيلم إش��ادة
متعاطفة بأولئك الذين تركهم ذلك العالم الجديد وراء ظهره.
فاز الفيلم بجائزة الدب الفضي -جائزة لجنة التحكيم الخاصة
 -في الدورة الـ 70لمهرجان برلين السينمائي.

محمد �إمام في «الملك»
لرم�ضان 2021

جرداق وحاوي تحت بيرق �سعاده
} محمود شريح
حليم جرداق ( )1927-2020الذي غاب ع ّرفني عليه أستاذي
الطيّب الذكر خليل حاوي ( )1982-1919منذ أربعة عقود،
وحليم الذي انتسب إلى الحزب القومي عام  1946تع ّرف إلى
حاوي عام  1959فصادقه قرابة ربع قرن.
وعن تجربة حاوي في الحزب رأى ج��رداق أنها «أهم حدث
في حياته لجهة تكوينه الروحي النفسي المعنوي والشعري»
إلي من بيروت بتاريخ  1992.11.11إلى ڤيينا)،
(من رسالته ّ
وأضاف «أن تجربة خليل في الحركة القومية وسمت شخصيته
في أعماقها وكان لها األثر الفعّ ال في يقظته الفكرية والشعورية
وفي نظرته إلى اإلنسان والحياة والفن» (من رسالته بتاريخ
.)1993.5.13
يروي جرداق أنه ل ّما تع ّرف إلى حاوي في أواخر  1959عرف منه
أنه كان مهت ّمًا باألبحاث الفكرية التي تتناول عقيدة الحزب وموقفه
من سائر التيّارات الفكرية المعاصرة .وبدءًا من  1966كان جرداق
يلتقي بحاوي كل يوم تقريبًا في فصل الصيف من ك ّل عام .كانا
يتنزهّ ان في األماسي في بلدتهما الشوير ويصعدان إلى الضهور
وي ّتجهان إلى أحراج الصنوبر حتى يصال إلى موقع العرزال الذي
الصفي برائحة
ابتناه سعاده فيعبّئان رئتيهما «من الهواء النقي
ّ
األرض» (من رسالته  .)1993.5.13ويؤكد ج��رداق أن حاوي
«الذي انسحب من الحزب لم يستطع أن يسحب سعاده من نفسه
نفسه من سعاده كفكر وقدوة ونهضة روحية و َنبَالة
وال أن يسحبَ َ
(من رسالته  ،)1993.5.13و»أن في كل مما ورد في شعر خليل
من ذكر للفارس البطل وللمنقذ وللمخلّص وللمح ّرر كان سعاده هو
الحاضر في فكره وفي وعيه» (من رسالته .)1993.5.13
على هذا النحو ،ج��رداق في لوحته ،وح��اوي في قصيدته،
أسهما في إرساء مدماك سعاده الهندسي والسامي إلى إشادة
النفسية السورية على مبادئ األعمال واألخالق والمناقب إلحداث
نظرة فلسفية جديدة إلى الكون والحياة والفنّ ينشأ عنها مجرى
الحياة ومظاهرها.

ذكرى رحيل محمود دروي�ش� ...شاعر الق�ض ّية والإن�سان ّية
ف��ي ال��ت��اس��ع م��ن آب ع��ام ،2008
ودّع����ت فلسطين ش��اع��ره��ا محمود
دروي��ش 12 .سنة على غياب «شاعر
المنفى» وص��وت الفلسطينيّين في
الداخل والشتات.
مرت أول من أمس الذكرى الــ 12
على رح��ي��ل ص��اح��ب «الع���ب ال��ن��رد»
و»أثر الفراشة» ومديح الظل العالي»،
الذي يعتبر أحد أبرز من ساهم بتطوير
الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية
فيه.
وتقول الدراسات التي أجريت حول
دوريش وتاريخه الشعري والنضالي،
إن��ه ك��ان واح���دا ً م��ن «أه���م الشعراء
العرب ذوي الشهرة العالمية ،ومن
الشعراء القالئل الذين ال يمكن الفصل
بين حياتهم ،وشعرهم ،وقضيتهم؛
ه��ذه القضية التي ساهم ف��ي نقلها
من قضية وطنية إلى قضية إنسانية
عالمية».
ويؤكد عارفوه أنه تميز بشخصيته
الخجولة وخ� ّف��ة الظل واللباقة في
التعاطي مع اآلخرين وحب العزلة،
التي لم تكن تعني انقطاعا ً عن الحياة
والواقع والناس.
وأص��در دروي��ش ديوانه األول عام
 1960بعنوان« :عصافير بال أجنحة»،

ثم  25ديوانا ً شعرياً ،و 11عمالً نثرياً.
و ُترجمت أعمال اب��ن بلدة البروة
ال���ذي ك��ان يحب س��م��اع الموسيقى
ولعب طاولة الزهر وتحضير القهوة
ألصدقائه ،ترجمت إل��ى أكثر من 22
لغة وحظي بتقدير عالمي كبير ونال
ع��ش��رات ال��ج��وائ��ز واألوس��م��ة ،ومنها
«جائزة لينين» ،و»وسام االستحقاق
الوطني الفرنسي» و»ج��ائ��زة األمير
كالوس» الهولندية ،و»جائزة القاهرة
ل�لإب��داع ال��ش��ع��ري ال��ع��رب��ي» ،فضالً
عن «وس��ام القدس للثقافة والفنون
واآلداب».
توفي درويش في الواليات المتحدة
بعد إجراء عملية قلب في مركز تكساس
الطبي في هيوستن.
ونقل جثمانه إلى مدينة رام الله،
ح��ي��ث ش � ّي��ع��ه ع���ش���رات اآلالف من
الفلسطينيين ،ووري جثمانه ،في 13
آب ،في قطعة أرض مقابل قصر رام
الله الثقافي خصصت لدفنه.
وأعلن الحداد على رحيله  3أيام
ف��ي األراض���ي الفلسطينية المحتلة
وسط حزن الفلسطينيين على «عاشق
فلسطين» وأح��د أب��رز رم��وز المشروع
الثقافي الحديث.
واليوم ،يض ّم المكان ال��ذي يحوي

ض��ري��ح دروي����ش «م��ت��ح��ف محمود
دروي���ش» و»حديقة ال��ب��روة» تي ّمنا ً
بالبلدة التي هُ جِّ ر منها.
وهنا بعض قصائده:
«أحن إلى خبز أمي
ُّ
أحن إلى خبز أمي
وقهوة أُمي
ولمسة أُمي..
في الطفول ُة
وتكبر َّ
يوما ً على صدر يو ِم
َ
وأعش ُق عم ِري ألني
إذا ُم ُّت،
أخجل من دمع أُمي» !
***
غريبان
«يرنو إلى أَعلى
فيبصر نجم ًة
ترنو إلي ْه !
يرنو إلى الوادي
فيبصر قب َر ُه
يرنو إلي ْه
يرنو إلى امرأةٍ،
تع ِّذ ُب ُه وتعج ُب ُه
وال ترنو إليه
يرنو إلى مرآ ِت ِه
فيرى غريبا ً مثله
يرنو إليه»!

للت�شكيلي خلدون الأحمد� ...سمات ومفارقات في ج ّو ّ
الخط
«�أبجديّة المحار»
ّ
أعلن الممثل المصري محمد إم��ا م عن خوضه السباق
الرمضاني المقبل من خالل بطولة مسلسل بعنوان «الملك».
ونشر عبر صفحته الخاصة على أح��د مواقع التواصل
االجتماعي صورة له ،وعلّق بالقول« :كنت ناوي ما عملش
مسلسالت لفترة قلت مش هالقي حاجة جامدة زي هوجان ..
لحد ما المؤلف محمد صالح العزب والمخرجة شيرين عادل
فاجئوني »..الملك» رمضان  2021إن شاء الله».
وم��ن ناحية أخ��رى ،ك��ان ش��ارك إم��ام المتابعين مؤخرا ً
فرحته باستقباله مولودته الثانية ،ونشر صورة لها ،ظهر
فيها من داخل المستشفى ،وعلّق بالقولَ « :و َل َس ْو َ
ف يُعْ طِ َ
يك
��ك َف � َت � ْر َ
َر ُّب� َ
ض��ى} ،عمري ما كنت اتخيل ان ربنا هيرزقني
ببنتين قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة يال دلعوها بقى..
ودلعوني انا كمان علشان أبو البنات الزم يدلع ربنا يحفظ
جميع أطفالنا».

} مارينا قبو

كريم فتحي ي�ستعدّ
لطرح �أغنية «بيروت»

يستع ّد الملحن والمطرب كريم فتحي لطرح أغنية جديدة
بصوته تحمل اسم «بيروت» بعد حادث االنفجار الضخم الذي
تع ّرضت له العاصمة اللبنانيّة بيروت يوم الثالثاء الماضي.
وعن تفاصيل األغنية قال كريم :شعرت بواجب وطني
ونداء إنساني لتقديم أغنية «بيروت» فما شاهدناه من مقاطع
مصورة مفجع ول��ن ننساه ي��وم�اً ،وه��ي من كلمات حسان
الرفاعي ،ألحاني ،وتوزيع إسالم حسن.
كريم فتحي لحن لعدد من الفنانين منهم الفنان أحمد سعد،
والفنان مجد القاسم ،رنا سماحة ،والفنانة أميرة ضاحي ،نور
عرقسوسي.

احتضنت صالة األسد للفنون الجميلة في حلب
معرض «أبجدية المحار» للفنان التشكيلي خلدون
األحمد تضمن  35لوحة حروفية استخدم فيها لون
البحر األزرق كرمز للهدوء والمحبة وعشقه لمفردات
البحر ومزينا ً حروفه بجمال المحار وتكوينه.
وفي تصريح صحافي له أوضح األحمد أن الهدف
من المعرض نشر جماليات الحرف العربي ورصد
الجمال وتوظيفه تشكيليا ً ضمن إيقاع اللون على هذه
المساحة البيضاء ،مبينا ً أنه اشتغل على تكوينات
ترتقي لمكانة الحرف العربي من خالل حركة إيقاع

الخط ويرصد جمالً
ّ
خاصة بالحرف ليخرج عن جو
تشكيلية في مفردات الحرف العربي وجماله ضمن
إيقاع موسيقي سيمفوني.
وعبّر ع��دد من الفنانين التشكيليين عن آرائهم
بأعمال الفنان األحمد ،حيث اعتبر أحمد ناصيف
رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في حلب أن هذا
المعرض يعد تجربة جديدة في تحوير الخط العربي
وفي استخدامه للون األزرق الذي خدم أعماله الفنية،
الفتا ً إلى أن كل لوحة تختلف عن األخرى لتوصيل
رسالة للمتلقي أن الخط العربي ما زال موجودا ً وهو
رمز اللغة واألصالة.
متجدد بلوحاته فهو يستفيد من الخط كلوحة

ٌ
مو�سيقي في م�صر بعنوان
حفل
ٌ
«لبنان تبنى وتعلو بالحلم» ت�ضامن ًا مع بيروت
في خطوة تضامنـــية مع بيـــروت المنــكوبة،
ق���ررت وزارة ال��ث��ق��اف��ة ال��م��ص��ري��ة ب��ـ��ـ� ّ
�ث حــفل
«لبنان تبنى وتعلو بالحــلم» على قناتها على
«يوتيوب».
الحفل الذي يُبث مساء األربعاء  12آب الحالي
م��ن مؤلفات الموسيقار ال��ع��راق��ي نصير ش ّمه
ونظمته دار األوب��را المصرية لفرقة عبد الحليم
نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو
صالح غباشي وأقيم بمشاركة مجموعة من نجوم
مصر وال��وط��ن العربي ه��م محمد الحلو ،خالد

سليم ،مجد القاسم ،أسماء لمنور ،وسام حمدي،
عادل محمود ،حسين قرشي ونسرين.
وأكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أن ّ
بث
الحفل «يأتي كرسالة رمزيّة تعبر عن التعاطف
م��ع شعب لبنان وتحمل ف��ي طياتها دع��وات
شعب مصر بالسالم إلى لؤلؤة الشرق» ،مضيفة
أن «تقديم الدعم بمختلف صوره لشعب لبنان
والذي سارعت إليه مختلف دول العالم يُع ّد أحد
التجليات اإلنسانيّة التي تسهم في مساعدة
األشقاء على تجاوز المحنة».

تشكيلية أكثر من كونها خطا ً عربيا ً مقروءا ً مع تركيزه
على موضوع النقطة بأعماله بداللتها في الفن معتبرا ً
أن األحمد من الفنانين الذين أجادوا بفن الخط العربي
عن طريق إدخاله على لوحة تشكيلية ومحاولته
تمويه الخط قدر اإلمكان لتوظيفه كحالة بصرية أكثر
من كونه داللة مقروءة.
ورأت الفنانة سلمى الشيخ حمو أن األحمد
يملك أسلوبه ومدرسته الخاصة من خالل إضافة
لمسته إلى الفنّ السريالي في حين أكد رئيس لجنة
المعارض في ف��رع اتحاد الفنانين التشكيليين
ابراهيم داوود أن المعرض ناتج عن حالة تطور
للخط العربي لدى الفنان منذ عدة سنوات حيث

استخدمه بطريقة الزخرفة وبالتشكيل الفني مقدما ً
لوحات تجريدية فنية مفرداتها الحرف العربي.
وع� ّب��ر ع��دد م��ن زوار المعرض ع��ن إعجابهم
بلوحات الفنان األحمد ،حيث ذكرت الزائرة دالل
األحمد أنها من خالل مواكبتها معارض الفنان
لمست ع��ن��ده ع��ش��ق ال��ح��رف ال��ع��رب��ي وميوله
لألبجدية العربية فيما أكد محمد عوض جمالية
اللوحات التي ر ّكز فيها على فن الحروفية وشكل
الحرف ال��ذي أضفى رونقا ً وجماال ً على األعمال
بينما اعتبرت الزائرة منال الخوجة أن اللوحات
جميلة بألوانها الزيتيّة تعكس ثقافة الفنان وتعبر
عن إبداعه.
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أميركي بكرة ال�س ّلة للمحترفين
الدوري ال
ّ
ريفرز بطل فوز «روكت�س» على كينغز
سجل أوستن ريفرز  41نقطة وأضاف زميله
جيمس هاردن  32نقطة واستحوذ على ثماني
كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة خالل
انتفاضة هيوستون روكتس ليهزم سكرامنتو
كينغز بنتيجة  112-129بدوري كرة السلة
األمريكي للمحترفين.
وفقد كينجز ( 29فوزا ً  -41خسارة) فرصة
التقدم لألدوار اإلقصائية بفوز بورتالند على
فيالدلفيا في وقت سابق.
وخاض هيوستون ثاني مباراة على التوالي
بدون راسل وستبروك المصاب لكنه نجح في
تعويض تأخره المبكر بفارق  13نقطة ليحتفظ
بالمركز الرابع في القسم الغربي.
وفي لقاء آخر ،سجل داميان ليالرد  51نقطة
وقدم سبع تمريرات حاسمة ليقود بورتالند
تريل بليزرز للفوز بنتيجة  121-124على
فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز الذي تعرض العبه
جويل إمبيد لإلصابة.
وأضاف كارميلو أنطوني  20نقطة واستحوذ
على سبع كرات مرتدة ليتقدم للمركز  15في
قائمة هدافي دوري المحترفين عبر التاريخ
برصيد  26411نقطة في مسيرته.
وأحرز جوش ريتشاردسون  34نقطة في
أفضل رصيد له بالموسم بفضل ست رميات
ثالثية .وغ��ادر إمبيد الملعب بعد تعرضه
إلصابة بالكاحل في الربع األول.
وفي مباراة مثيرة ،حافظ سان أنطونيو

سبيرز على آماله في بلوغ األدوار اإلقصائية
بعد أن سجل العبه ديمار دي��روزان  27نقطة
خ�لال ال��ف��وز بنتيجة  113-122على نيو
أورليانز بليكانز.
سجل كاريس ليفرت 27
من جهة ثانيةّ ،
نقطة وقدم  13تمريرة حاسمة ليقود بروكلين
نتس للفوز بنتيجة  120-129على لوس
أنجليس كليبرز.

ً
أوروبيا
ليفاندوف�سكي يتفوّق على رونالدو ومي�سي �

وأضاف جو هاريس  23من إجمالي  25نقطة
له في الشوط األول فيما أحرز تايلر جونسون
 21نقطة وغاريت تيمبل  19وغاريت آلين 16
نقطة مع االستحواذ على  16كرة مرتدة لنتس
(34فوزا ً و 36خسارة).
وأحرز كواي ليونارد  39نقطة وقدم ست
تمريرات حاسمة مع كليبرز ( 47ف��وزا ً و23
خسارة) وأراح بول ج��ورج ال��ذي ش��ارك في

مباراة كل النجوم.
وف���ي نتيجة م��ت��و ّق��ع��ة ،تغلب بوسطن
سيلتيكس  119-122على ماجيك بعد أن
سجل ج��وردون ه��اي��وارد  31نقطة وأض��اف
جيسون تيتوم  29نقطة.
وض���اع أم��ل سيلتيكس ( 47ف���وزا ً و23
خسارة) في ضمان المركز الثاني بالقسم
الغربي عقب فوز تورونتو رابتورز بنتيجة
 99-108على ممفيس غريزليز بفضل تألق
العبه مارك غاسول.
} السرطان يصيب بول وستفال:
أعلن ن��ادي فينكس صنز ،إص��اب��ة العبه
ومدربه السابق بول وستفال بسرطان المخ.
وسبق لوستفال ( 69عاماً) التتويج بلقب
دوري السلة األمريكي مع بوسطن سيلتيكس،
قبل انتقاله إلى فينكس صنز في العام ،1975
ودخوله قاعة مشاهير اللعبة بعد ذلك.
وخ�لال ستة مواسم مع صنز ،بلغ معدل
تهديفه  20.6في المباراة ،وقاد الفريق للظهور
في نهائي البطولة للمرة األول��ى في العام
 ،1976حيث خسر أمام سيلتيكس .وكمدرب
حقق وستفال ،نجاحا ً مماثال وقاد صنز لنهائي
البطولة ف��ي  .1993وف��ي بيان إل��ى رابطة
البطولة ،قال صنز «تقدم مؤسسات فينكس
صنز دعمها الكامل لبول وستفال وأسرته
خالل هذه األوقات الصعبة .لقد فجعنا عندما
علمنا بأنه أصيب بسرطان المخ».

أ ّكد االتحاد األوروبي لكرة القدم أمس االثنين،
أن المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد واليبزيغ
األلماني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال
أوروبا «ستلعب في موعدها المحدد».
وي��أت��ي ه��ذا التأكيد إلقامة ال��م��ب��اراة في
موعدها المحدد الخميس المقبل بعد حالتي
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف
فريق العاصمة اإلسبانية.
وك��ان أتلتيكو قد أعلن على موقعه الرسمي

النادي سيخضعون لفحوصات إضافية.
وق��ال متحدث باسم «اليويفا»« :المباراة
ستلعب في موعدها المحدد .وليس لدينا أي
تعليق نضيفه».
وأجبرت جائحة فيروس كورونا االتحاد
القاري للعبة على استكمال منافسات دوري
أبطال أوروب��ا على شكل بطولة مصغرة في
العاصمة البرتغالية لشبونة اعتبارا من الدور
ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة

ال�صحف الألمانية ت� ّؤكد ف�شل �إنتقال غادون �سان�شو �إلى «مان يونايتد»
قالت صحيفتا «كيكر» و»بيلد» األلمانيتين إن المهلة التي
حددها بروسيا دورتموند لمانشستر يونايتد ،لتقديم عرض
ضخم للتعاقد مع اإلنكليزي غادون سانشو انتهت ،ما قد يعني
فشل الصفقة.
ووفقا ً للصحيفتين فإن مانشستر يونايتد لم يقدم العرض
الذي يريده مسؤولو بروسيا دورتموند ،والذي تبلغ قيمته 120
مليون يورو.
وظهر سانشو ،البالغ من العمر  20عاماً ،مرافقا ً لبروسيا
دورتموند ،ال��ذي كان متجها ً لسويسرا ،حيث يقيم معسكرا ً
تدريبيا ً استعدادا ً للموسم المقبل.
وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قد قالت :إن نادي
مانشستر يونايتد قد يخسر صفقة التعاقد مع الموهبة اإلنكليزية
سانشو في سوق االنتقاالت الصيفي الحالي.
وبحسب الصحيفة ،فإن بروسيا دورتموند أمهل مانشستر
يونايتد حتى نهاية يوم أم��س ،للموافقة على طلباته إلتمام
انتقال سانشو إلى «أولد ترافورد».
وأضافت أن بروسيا دورتموند ،قال إنه يريد التوصل التفاق
رسمي ،وإال فإن سانشو سيبقى مع النادي األلماني.
وأش��ارت «ديلي ميل» إلى أن إدارة بروسيا دورتموند تريد
بيع سانشو لمانشستر يونايتد مقابل  108ماليين إسترليني،
توجه الالعب مع
ويصر النادي األلماني على إيقاف الصفقة حال ّ
الفريق للمعسكر التدريبي في سويسرا.
وق��رر بروسيا دورتموند سفر العبيه إل��ى سويسرا ،أمس
اإلثنين ،لبدء المعسكر التحضيري استعدادا ً للموسم الجديد.
ويرتبط سانشو ،البالغ من العمر  20عاماً ،بعقد مع بروسيا

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروب���ا لكرة ال��ق��دم ،أن البولندي ،روب��رت
ليفاندوفسكي ،هدّاف فريق بايرن ميونيخ األلماني ،نال جائزة أفضل العب في األسبوع الماضي
من المسابقة القارية.
وتمكن ليفاندوفسكي من قيادة فريقه إلى فوز عريض على حساب تشيلسي بنتيجة  ،1-4حيث
سجل هدفين وصنع مثلهما ،ليعبر بفريقه إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
وتفوق النجم البولندي على منافسيه على الجائزة ،األرجنتيني ليونيل ميسي ،قائد برشلونة
سجل هدفا ً وصنع آخر أمام نابولي ( ،)1-3والبرتغالي كريستيانو رونالدو ،نجم يوفنتوس
الذي ّ
الذي أحرز هدفين في شباك ليون ( ،)1-2وكايل ووكر ،مدافع مانشستر سيتي الذي تألق في
المباراة التي فاز فيها فريقه على ريال مدريد بنتيجة  .1-2يذكر أن ليفاندوفسكي ت ّوج بلقب هداف
الدوري األلماني الموسم المنصرم بتسجيله  34هدفاً.

العتبارات مادية فقط  ..ت�أجيل اللقاء
بين المالكمين العالميين تاي�سون وجونز

االتحاد الأوروبي ي�ؤ ّكد موعد مباراة
�أتلتيكو مدريد واليبزيغ في ل�شبونة
إصابة شخصين في النادي بفيروس «كوفيد-
 »19من دون الكشف عن هويتيهما وما إذا كانا
من الالعبين أو الجهاز الفني أو الموظفين ،مشيرا ً
إلى أنهما «قد عزال نفسيهما في المنزل وتم إبالغ
اسميهما على ال��ف��ور إل��ى السلطات الصحية
اإلسبانية والبرتغالية واليويفا واالتحاد اإلسباني
واالتحاد البرتغالي والمجلس األعلى للرياضة».
وأضاف نادي العاصمة االسبانية إلى أن
جميع العاملين والالعبين والمسؤولين في

11

واح��دة وحتى المباراة النهائية المقررة في
الـ 23من آب الجاري.
ووف��ق البروتوكول الصحي لـ «اليويفا»،
فيجب أن يكون هناك  13الع��ب�اً ،بمن فيهم
الحارس ،بصحة جيدة كي تقام المباراة.
وفي حال عدم مطابقة الشروط ،قد تؤجل
إلى وقت الحق .وسينطلق الدور ربع النهائي
غدا ً األربعاء بلقاء يجمع بين أتالنتا اإليطالي
مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

البايرن ي�ستعيد كينغ�سلي وبواتينغ
لمواجهة بر�شلونة ب�صفوف مكتملة

دورتموند حتى  22حزيران  ،2021علما أنه انضم للفريق من
مانشستر سيتي ،صيف العام .2017
وسجل سانشو  20هدفا ً وصنع  20في  44مباراة ،موسم
.2020/2019

استعاد فريق بايرن ميونيخ االلماني ،سالحين بارزين
قبل موقعة برشلونة ،على ملعب النور ،يوم الجمعة
المقبل ،في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذك��رت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» أن الثنائي
كينغسلي كومان وجيروم بواتينغ ،شاركا في مران
البافاري ،أمس اإلثنين ،استعدادا ً لمواجهة البارسا.
وتأتي هذه المشاركة لتؤكد جاهزية الثنائي بعد
الشكوك التي حامت حولهما في األيام القليلة الماضية.
وغاب كومان عن تدريبات بايرن األخيرة ،مما دفعه
للغياب عن مواجهة تشيلسي ،السبت الماضي ،في إياب
ثمن نهائي دوري األبطال ،بسبب مشاكل في عضالت
الفخذ.
أما بواتينغ تعرض إلصابة في الركبة خالل مواجهة
البلوز ،مما أدى الستبداله في مستهل الشوط الثاني.
على جانب آخ��ر ،يعمل الظهير الفرنسي بينيامين
بافارد ،ضمن برنامجه التأهيلي ،للتعافي من إصابة في
الكاحل.
ويأمل الجهاز الفني للبايرن ،بقيادة هانز فليك ،في
تجهيز الدولي الفرنسي خالل األي��ام المقبلة ،على أن
يسافر رفقة بقية زمالئه للبرتغال ،الخميس المقبل،
نظرا ً إلمكانية لحاقه بمواجهة نصف النهائي ،في حال
التأهل.

قالت مجلة «ذا رينغ» إن المباراة المقررة بين بطل العالم األسبق األمريكي ،مايك تايسون،
ومواطنه روي جونز ،الذي يحمل الجنسية الروسية أيضاً ،تأجلت إلى  28تشرين الثاني المقبل.
وكان من المقرر إقامة المباراة في  12أيلول المقبل.
وأضافت المجلة أنه تقرر تأجيل المواجهة بعد أن أكد معسكر تايسون أنه من الممكن زيادة
إيرادات المباراة بتأجيلها إلى موعد الحق.
وستقام المباراة من ثماني جوالت وستبث على منصة تريلر مقابل رسوم.
ومازح تايسون البالغ  54عاما ً الجمهور حول إمكانية العودة إلى حلبات المالكمة من جديد
عندما نشر تسجيالً مصورا له أثناء التدريبات.
وأصبح مايك تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة «الفن النبيل» بعد
فوزه على تريفور بربيك في العام  1986وعمره  20عاماً ،وأول مالكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب
رابطة المالكمة العالمية ،ومجلس المالكمة العالمي ،واالتحاد الدولي للمالكمة .وكانت آخر مباراة
شارك فيها جونز البالغ  51عاما ً في تشرين الثاني  ، 2018وقد سبق له الفوز بالعديد من
األلقاب في أوزان مختلفة.
ووضع جونز جونيور ،بطل العالم المطلق سابقا ،حدا لمسيرته االحترافية في العام ،2018
وحقق خاللها  66انتصاراً ،منها  47بالضربة القاضية ،مقابل  9هزائم.

ً
ا�ستعدادا للبطولة القارية
�إ�سبانيا تواجه البرتغال
قال المنتخب االسباني األول لكرة القدم انه سيواجه نظيره البرتغالي في سياق استعداداته
للبطولة القارية ،على أن تقام المباراة في البرتغال قبل أن تواصل إسبانيا مسيرتها في البطولة
القارية ،على أرضها عند مواجهة المنتخب السويسري في العاشر من الشهر نفسه ثم تلعب خارج
أرضها في مواجهة أوكرانيا في  13تشرين األول.
وسيبدأ المنتخب اإلسباني الذي يدربه لويس إنريكي مسيرته في الدوري األوروبي لألمم خارج
أرضه أمام ألمانيا في الثالث من أيلول المقبل ثم يستضيف نظيره األوكراني بعدها بثالثة أيام.
وآخر مواجهة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال كانت في دور المجموعات في كأس العالم
 2018في روسيا وكانت مباراة مثيرة أحرز خاللها كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ثالثية من
األهداف (هاتريك) وانتهت بالتعادل بنتيجة  3ـ .3

إعداد :زينة حمزة عبد الخالق
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حلول العدد ال�سابق
حل :Sudoku
،376859241 ،951324687 ،284167935
،719536428 ،842971563 ،635248179
127685394 ،493712856 ،568493712
حل الكلمات المتقاطعة:

1 .1قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي راح��ل إشتهر
بكتابه «يوتوبيا» ،أرض فيها زرع وخصب
2 .2قنوط ،يالطفك
3 .3عاصمة أوروبية ،تردد صوتهما في صدرهما ،ضمير
متصل
4 .4نعم (باألجنبية) ،وجهة نظر ،بلدة لبنانية
5 .5حصلت على منفعة ما ،غنجتما
6 .6إحدى جزر البحرين وأكبرها ،للنفي
7 .7بطل أسطوري من أبطال الشاهنامه ،صادق
8 .8أعاقا الحركة ،ساحر ،أجتهد وأتعب
9 .9مدينة أميركية ،كذب
1010بيت ،مدينة إيرانية ،هربنا
1111نهر في رومانيا ،طري الملمس سهل الحركة
1212ضجر ،يهدما البناء
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أفقيا:
 ) 1هربرت سبنسر  ) 2لتونيا ،الناي  ) 3ادريان ،ملل
 ) 4لين ،اراسلهم  ) 5باسونا ،يا ،نب  ) 6نسأم ،ها ،رايت
 ) 7يام ،دينها  ) 8لير ،الماكر  ) 9السويد ،نأيده  ) 10سم،
جنينا ،مأل  ) 11عاند ،نا ،انين  ) 12رنت ،مالين ،له.

عموديا:
 ) 1هالل بن االسعر  ) 2رت ،يأس ،يلمان  ) 3بوانس
ايرس ،نت  ) 4رند ،ومأ ،وجد  ) 5تيران ،ماين  ) 6سايراه،
لدينا  ) 7اا ،ادم ،نال  ) 8نانسي ،يانا  ) 9سل ،الرنكا ،ان 10
) رنمه ،اهريمن  ) 11المنيا ،دليل  ) 12فيال ،بت ،اهانه.

عمودياً:

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق��ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
تكرار الرقم عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3

1 .1دولة أعلنت إستقاللها عن أندونيسيا عام
2002
2 .2مدينة مغربية ،نهر في سيبيريا
3 .3مفرح ،مدينة روسية على الفولغا ،أداة جزم
4 .4يرنما ،دعى بالويل
5 .5من األمراض ،نص ّر ،رجاء
6 .6وضع الشراب في فمه على دفعات ،يترك،
أنحت القلم
7 .7مدينة تركية ،لدغته ،شاي (باألجنبية)
8 .8بلدة لبنانية ،أزاال الشعر منه
9 .9عتبت علينا ،مقياس مساحة
1010ضعف ّ
ورق ،بحر ،عاصمة آسيوية
1111نناصرك ،غير مطبوخ
1212صاحب عمل مبدع ،والية أميركية
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�سحن الك�سك «ملك ال�سفرة» في وادي التيم

درد�صة �صباحية
بيروت لن ت�سقط
} يكتبها الياس ّ
عشي

فــي ذروة الــوجــع الــذي تركته كــارثــة المرفأ،
تحمل ذاك ــرة بـيــروت الكثير الكثير مــن الفرح،
والشموخ ،والعالمات الفارقة عندما يبدأ إيقاع
الموج ،ورفرفة أجنحة النوارس،
فبيروت هــي غـســان كنفاني ،وخــالــد علوان،
وناجي العلي ،ومكبرات الصوت الصهيونية تعلن
انسحاب جنودها من أ ّم الدنيا… من بيروت،
وبيروت هي أنطون سعاده جرح تموز،
وهي ،إلى ك ّل ذلك ،المدينة التي عرفت جبران
خليل جبران ،وميخائيل نعيمه ،ويوسف الخال،
ونزار قباني ،واألخطل الصغير،
وفي بيروت درج أدونيس ،ودرجت معه مجلة
«شعر»،
تأسست أول جامعة حقوقية في العالم،
وفيها ّ
ومــن مرفئها ومــرافــئ جيرانها على المتوسط
أط ـل ـقــت الـ ـش ــراع وال ـ ـحـ ــرف ...ف ـكــانــت رســول
المعرفة .
مدينة تحمل بذاكرتها هذا العبق قد تكبو ،لكنها
لن تسقط ،و»إنّ غدا ً لناظره قريب»...

} سعيد معالوي
من المعروف أن الصحن اليومي والمسلّم به هو
الكشك وإلى جانبه (مازة) من الزيتون األخضر أو
األسود؛ وهو (اختراع) يشتهر به المزارعون في
الريف ،حيث يضعون ما هم بحاجة إليه مؤونة
سنويّة من البرغل وتخميرها بالحليب واللبن

واللبنة لمدة يومين ومن ثم يجري خلطها باليد
وبمالعق خشبية حتى (تنضج) لتوضع على
شراشف من القماش فوق الطاولة لمدة أسبوع
على الشرفات (لتلسعها) الشمس حتى تجف
كليا ً.
التوجه بها الى جاروشة البلدة أو
بعدها يتم
ّ
الحي لجرشها وتنعيمها حسب الطلب وتصبح

نحو اقت�ساد المعرفة ..انعقاد الموؤتمر العلمي الثاني للباحثين ال�سوريين المغتربين اليوم
يناقشون على مدى ثالثة أيام عددا ً من القضايا العلمية التي تتناول
محاور تكنولوجيا المعلوماتية واالتصاالت وإدارة التقانة والمعرفة
والتكنولوجيا الحيوية والنانوية وتكنولوجيا الطاقة والبيئة.
وأكد الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي
فــي تصريح لـــ سانا الــيــوم أن المؤتمر يشكل فرصة للمغتربين
السوريين الراغبين بتقديم األفكار اإلبداعية والخالقة والتجارب
الجديدة فيما يتعلق بإعادة اإلعمار وخاصة أن الكثير منهم ال يدركون
ماهية الطريقة التي يمكن من خاللها تقديم الكثير لبلدهم ،مبينا ً أن
أهمية هذا المؤتمر تبرز في التعرف المباشر على الباحثين السوريين
في الخارج وفتح قنوات تواصل مباشرة معهم وصوال ً إلى التحديد
المنهجي لهم.
ولفت الدكتور الجمالي إلى أن محاور المؤتمر وثيقة الصلة بتطوير
الواقع المعلوماتي والتقانات والطاقة وإعــادة اإلعمار ورسم صورة
حديثة لسورية المتطورة المواكبة لمستجدات العلم.

} هيالنه الهندي
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ُّ
حظهما بـ«ال�سما» ..عجوزان م�سريتان تحظيان بكنز غير متوقع
فوجئت سيّدتان في إحدى قرى دلتا مصر بأن لهما شقيقا ً
متوفياً ،وأن لهما الحق في الحصول على إرثه ألنه ال يوجد
ورثة آخرون.
الحكاية جاءت في تقرير تلفزيوني أذاعته فضائية «دي
أم سي» المصرية ،وتفاصيلها كما جــاءت في التقرير ،أن
السيدتين سعدية ( 77عاما) ،وفتحية ( 80عاما) ،فوجئتا
بموظف من المحكمة يسلمهما خطابا ً يطالبهما بضرورة
الحضور إلى المحكمة للحصول على ميراثهما من أخ لهما
يدعى إبراهيم توفي وتــرك أراضــي زراعية وال يوجد ورثة
آخرون غيرهما.
وتقول األختان في التقرير إنهما لم يعرفا بأمر وجود أخ
لهما من قبل ،وكانت مفاجأة كبيرة لهما.

وفي التقرير تقول سعدية إن والدها كان قد تز ّوج من امرأة
في قرية مجاورة لهما قبل زواجه بأمها وأنجب من الزوجة
األولى طفالً ،ولم يبلغ أحد بزواجه الثاني غير زوجته.
وأضافت أن الزوجة األولــى رفضت إبــالغ أحد أن البنها
أشقاء حتى يستحوذ ابنها على ميراث أبوه وحده ،إال أن الولد
توفي بعد وفاة أ ّمه بفترة قصيرة ،ولم يكن له ورثة ،فأصبحت
األرض مشاعا ً ووضع بعض األشخاص أيديهم عليها ،وعندما
حدث اختالف بينهم ذهبوا إلى المحكمة التي طلبت البحث
في السجالت فاكتشفوا وجود سعدية وفتحية ،وأبلغوهما
بضرورة الحضور للحصول على اإلرث.
للمتابعة
https://youtu.be/06lwK1eA51U

معـــ ًا �ســد الوبـــــــــاء
دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي
االجتماعي إلى دعم حملة «معا ً ض ّد الوباء« التي أطلقتها مع عدد من
المؤسسات االجتماعية واإلنسانية والشبابية ،وتهدف إلى جمع
تب ّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.
وع ّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،
03/651008

03/677294

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة
ITIHAD SHABAB AL NAHDA

جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم  ،1052وكانت النتيجة كاآلتي:

كاأنه بلياردو� ...سيارة ت�سدم �سائقة دراجة وتقذفها في بالوعة
في حادث غريب ،اصطدمت سيارة بدراجة نارية ثم
ألقت بالسائقة في بالوعة للصرف الصحي في مدينة
باراغوميناس البرازيلية ،منذ أيام.
تظهر تسجــيالت الكامــيرا مجــريات الــحــادث،
الذي وقع عند تقاطع طرق ،حيــث اصطدمــت ســيارة
بدراجــة .طــارت الــمــرأة ،التي كانــت على الدراجــة

يومية ثالثة677 :
يومية أربعة6875 :
يومية خمسة28190 :

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»
صدرت في بيروت عام 1958

تحت عنوان «نحو اقتصاد المعرفة ..دور الباحثين السوريين في
الوطن والمغترب» تنطلق اليوم في مقر الهيئة العليا للبحث العلمي
في دمشق أعمال المؤتمر العلمي الثاني للباحثين السوريين المغتربين
 2020الذي تنظمه الهيئة «عن بعد» ،بالتعاون والشراكة مع وزارة
الخارجية والمغتربين وشبكة العلماء والتقانيين والمجدّدين والمبتكرين
السوريين في المغترب «نوستيا» وهيئة التخطيط والتعاون الدولي
والمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا والجمعية العلمية السورية
للمعلوماتية.
ويــهــدف المؤتمر الــذي يــشــارك فيه باحثون ســوريــون محليون
ومغتربون مــن  15دولــة وبمختلف اختصاصات البحث العلمي
والتكنولوجي وشتى ميادين المعرفة إلى تأسيس شراكات بحثية
وتطبيقية فاعلة بين الباحثين السوريين في الوطن والمغترب ،حيث

89.827.490

1.290.375.153

المبالغ المتراكمة للمرتبة االولى للسحب المقبل

جاهزة إلعداد طبخة الكشك.
ثم تعاد الى البيت لوضعها في أوان زجاجية
او من الستانلس كي ال تتأثر بالعوامل الطبيعية
حتى يطل الموسم القادم.
امــا ســعر الكـــيلو غــرام كــان حتى األمس
القريب كان ال يالمس العشــرة آالف ليرة فيما
وصل اليوم وفي ظل هذا الوضع غير المستقر

وبــاألخــص اقــتــصــاديـا ً الــى خمسين الــف ليرة
لبنانية.
ويبقى الكــشك من أهــم الوجبات الشتوية
ان كان ألصحاب الدخل المحدود والفالحين أو
لألغنياء.
مع االشــارة الى أن منطقتي حاصبيا وراشيا
الصحي.
تتميّزان بتقديم هذا الطبق البلدي
ّ

المدير العام
وليد زيتوني

المدير اإلداري
نبيل بونكد

First National Bank
FINK LBBE
بالليرة اللبنانية:

النارية ،في الهواء نتيجة قوة االصطدام وسقطت في
بالوعة مفتوحة.
وتم ّكن السائقون ،الذين كانوا شهودا ً على الحادث ،من
إنقاذ المرأة وإخراجها.
للمشاهدة من الرابط:
https://youtu.be/jrWYrdqhAHU

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923

الموقع اإللكتروني www.al-binaa.com
البريد اإللكتروني info@al-binaa.com
التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001
بالدوالر:
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

