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من  أم��س،  الكاظمي،  مصطفى  العراقي،  ال���وزراء  رئيس  ح��ّذر 
التطّوع في  الديني علي السيستاني، بشأن  المرجع  استغالل فتوى 

صفوف القوات األمنية.
وجاءت الفتوى الدينية، عقب سيطرة تنظيم داعش على محافظة 
2014، حيث نصت على ضرورة االنضمام إلى صفوف  نينوى، عام 

الجيش والشرطة، لمواجهة التنظيم اإلرهابي.
في  الحبيبة  بالدنا  »م��رت  عنه:  صدر  بيان  في  الكاظمي  وق��ال 
تحٍد  أمام  العراق  وضعت  الصعوبة،  بالغة  بظروف  األيام  هذه  مثل 
صدر  وما  المقّدس  الوطن  بهذا  اإللهية  العناية  لوال  خطير،  وجودي 
أوقفت  وتوجيهات  فتوى  من  السيستاني،  علي  األعلى  المرجع  من 
وحشاً إرهابياً كان قد أرعب العالم كله، وقد أدت الفتوى إلى القضاء 

على هذا التنظيم خالل مدة لم يكن يتصورها العالم كله«.
الهوية  خاطب  وطني  روح  منطلق  من  الفتوى  »وجاءت  وأضاف: 
مواقف  في  الدائم  المتعارف  المنهج  هو  كما  الشاملة،  العراقية 
العراقية،  بهوّيته  سوى  عراقي  أي  تخاطب  أن  أبت  التي  المرجعية 
خطابها  عن  تماماً  بعيداً  والعرقية  الطائفية  العناوين  تاركة 

السياسي«.
الدعوة  وأطيافهم  أصنافهم  بكافة  العراقيون  لّبى  »قد  وتابع: 
الرسمية  األمنّية  بالقوات  لاللتحاق  المتطّوعين  لجميع  الشاملة 

لمواجهة داعش«.

واقفة  والعراقيل  المصاعب  كل  رغم  »الحكومة،  إن  الكاظمي  وقال 
لكم  يكون  سوف  قريباً  وواعد،  زاهر  مستقبل  بناء  أجل  من  قوة  بكل 
االنتخابات لغرض  دور في بناء مستقبلكم من خالل مشاركتكم في 

اختيار األمثل لمن يمثلكم«.
وبّين: »أخذت هذه الحكومة على عاتقها المضّي في منهج معتدل 
الفعل  ردود  سياسة  عن  واالبتعاد  األزم��ات،  تفكيك  في  وم��دروس 

واإلثارات التي أخذت بالبلد سابقاً نحو الكوارث«.

الكاظمي: اأخذت الحكومة على عاتقها الم�ضّي 

بمنهج معتدل ومدرو�س في تفكيك الأزمات

- بعد شهر من انطالق معركة سيف القدس، شهد خالله كيان 
الفشل  نتائج  عن  عبرت  سياسّية  وتركيب  فك  عمليات  االحتالل 
ارتضاء  الى  والذهاب  المعركة،  خالل  والعسكري  السياسي 
بإزاحة  شروطها  وتلبية  للحماية،  طلباً  األميركّية  الوصاية 
بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة، تعود القضايا التي فّجرت 
المعركة الى الواجهة مجدداً، المستوطنون يمسكون بدفة القرار 
الميداني في شارع الكيان ويقودون الصف السياسي، وقد حسموا 
األراض��ي  داخ��ل  العرقي  التطهير  عمليات  في  بالمضي  أمرهم 
المحتلة عام 48 وفي القدس تحقيقاً لدولتهم اليهودية. وبالمقابل 
الجيل الفلسطيني الثالث أو جيل األلفية الثالثة الناهض لمواجهة 
والجامع  الديمقراطية،  كذبة  وانكشاف  المستوطنين  توّحش 
بعدما   ،48 عام  المحتلة  واألراض��ي  والقدس  الغربية  للضفة 
أكثر  المتقابلة  الفصائلّية  والرهانات  التفاوض  مشاريع  منح 
من عقدين خسر خاللهما الفلسطينيون مزيداً من األرض واختّل 
ومع  االستيطان،  من  مزيد  لصالح  أكثر  السكان  ميزان  خاللهما 
وخصوصاً  الفصائل،  في  صاعدة  قوى  تقف  وخلفه  الجيل  هذا 
في قوى المقاومة، أعادت ترتيب أوراقها على قاعدة بناء قدرات 
المقاومة، واستثمرت على  الردع، وحسمت هويتها ضمن محور 
انتصاراته في اإلقليم، واعادت تصويب البوصلة بعيداً عن لعبة 

المصالح الفئوية والسلطوية المحلية.
- الصدام يبدو حتمياً، بين المسارين الحاكمين لمستقبل حركة 
الكيان ومستوطنيه، وحركة الشعب الفلسطيني والقوى الصاعدة 
فيه، ومأزق األميركيين يأتي من كونهم لم يستوعبوا حجم التغيير 
الجاري على الضفتين، فهم ال زالوا ينظرون للقضية الفلسطينية 
بعين اللحظة التي سبقت زمن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، 
عشية نهاية والية الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون ورئيس 
الراحل  الفلسطيني  والزعيم  باراك  ايهودا  السابق  الكيان  حكومة 
ديفيد،  كامب  في   2000 ع��ام  مفاوضات  وفشل  عرفات،  ياسر 
ويتحّدثون عن حل الدولتين كإطار عاجز عن اإلجابة على قضية 
أبناء  تساؤالت  عن  اإلجابة  عن  وعاجز  الضفة،  في  االستيطان 
مناطق ال�48 وعاجز عن اإلجابة على األسئلة التي يطرحها مصير 
أو  للتهدئة،  تهدئة  هو  األميركيون  اليه  يسعى  ما  وسقف  القدس، 
تفاوض للتفاوض، ألن المطلوب نزع فتيل التصعيد الذي يخشاه 
األميركيون كمدخل لحرب إقليمية تهّدد بها قوى محور المقاومة، 
بتوريطهم  االحتالل  كيان  قيام  يخشون  كما  القدس،  عن  دفاعاً 
االتفاق  الى  للعودة  الهادفة  مفاوضاتهم  لنسف  إقليمية  بحرب 

النووي مع إيران، كما هو تماماً حالهم مع نتنياهو.
فاألميركيون  الفلسطينيين،  بنظر  قائم  االستراتيجي  الفراغ   -
ونفوذ  حضور  من  عقدين  خالل  فقدوه  ما  بترميم  ينجحوا  لم 
يجب  فرصة  المقاومة  محور  وصعود  المنطقة،  في  ومقدرات 
االستثمار عليها، ومنازلة القدس التي تبدو اليوم حدثاً متوقعاً، 
ال يمكن أن تنتهي بال غالب وال مغلوب، كما حاول نتنياهو تصوير 
نهاية معركة سيف القدس، بينما يعلم الجميع أن وقف المعركة 
الكيان،  مدن  أمطرت  التي  الفلسطينية  الصواريخ  توقف  دون 
وفشلت القبة الحديدية بصّدها، ودون حرب برّية ردعها وجود 
قد  للمعركة،  األولى  األيام  في  ظهرت  التي  الكورنيت  صواريخ 
أميركية  لطلبات  رفضه  بعد  بالفشل،  تسليماً  نتنياهو  بطلب  تّم 
قائم  اإلستراتيجي  الفراغ  وهذا  النار،  لوقف  متكررة  وأوروبية 
الخيارات  الذين يريدون فرض اختبار  المستوطنين،  بنظر قادة 
على الحكومة الجديدة التي يترأسها أحد رموز االستيطان نفتالي 
في  وإذاللها  الحكومة  إلحراج  نتنياهو  حاجة  واستثمار  بينيت، 
الميدان وتظهير خضوعها لواشنطن، واستعراض القوة بوجهها، 
ما يجعل مشهد التصعيد االحتمال األشد قوة لما سيحدث اليوم.

- الدعوة لمسيرة األعالم الصهيونية في القدس اليوم ومقابلها 
القدس  القدس، يضع  الفلسطيني لنصرة  الدعوة للنفير الوطني 
للنفير  الدعوة  بيان  عن  يغب  ولم  العالمية،  األحداث  واجهة  في 
الوطني الذي أصدرته لجنة المتابعة الوطنية للفلسطينيين في 
المقاومة في غزة ولبنان  48، دعوة قوى  المحتلة عام  األراضي 
على  مفتوحة  األمور  يجعل  ما  األمور،  لمسار  تحسباً  لالستنفار 
التصعيد  منع  محاوالت  لنجاح  الوحيد  والباب  االحتماالت،  كل 
هو منع المستوطنين من االقتراب من األحياء العربية في القدس 
ومن المسجد األقصى، وإن حدث ذلك تحقق انتصار كبير بفرض 
قواعد اشتباك تجعل القدس خطاً أحمر غير قابل لالنتهاك، وإن 
رسم  يستطيع  أحد  وال  وتكبر  ستتسع  فالمواجهة  يحدث  لم 

سقوف مسبقة لها.

يوم القد�س مجدداً 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

بايدن  جو  األميركي  الرئيس  ترسمل  أميركا  ع��ودة  عنوان  تحت 
الرئيس  مع  قمة  للقاء  عسكرية،  والثانية  اقتصادية  واح��دة  بقمتين 
الروسي فالديمير بوتين، يمثل أول اختبار لعودة أميركا، كما يرغب 
الرئيس بايدن، بعدما تعثرت قمة السبعة الكبار صناعياً على حدود 
المنافسة مع الصين في منافسة اقتصاد السوق وفي خطة الحزام 
والطريق، وتعثرت قمة الناتو في صدقية شعارات حقوق اإلنسان 
الديمقراطية  وصدقية  الفلسطينية،  القضية  تمثله  ال��ذي  بالتحّدي 
بنماذج الحكم في الخليج، وصدقية التعايش السلمي بين الديانات 
في أزمة العالقات األوروبية التركية داخل الناتو، بينما استعّد بوتين 
ينهي  سياسي  لحل  التعاون  وف��رص  وليبيا  س��وري��ة  ملفي  لجعل 
الحروب عنواناً لما سيبحثه مع بايدن، بينما يحضر الملف النووي 

اإليراني وحرب اليمن، في خلفية مواقف بايدن وتكبيل حركته.
في فلسطين يمثل اليوم نقطة انطالق لحدث قد يتحّول الى النقطة 
حكومة  يواجه  حيث  بوتين،  بايدن  قمة  أعمال  ج��دول  على  األول��ى 
نفتالي بينيت المدعومة من بايدن أول اختبار جّدي مع يومها األول، 
مع تنظيم مسيرة األعالم الصهيونيّة في القدس، حيث يرمي رئيس 
الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بثقله لتحويل المسيرة الى إحراج 
لبايدن وحكومة بينيت بوضع األمور بين خيارات تعرية بينيت من 

مع  التصعيد  لمنع  معهم  مواجهة  في  والدخول  المستوطنين،  دعم 
األمور  تخرج  تطورات  مخاطر  على  الطريق  وقطع  الفلسطينيين، 
القدس،  في  الفلسطينيين  مع  مواجهة  نحو  الدفع  أو  سياقها،  من 
وقد حشد الفلسطينيون لمواجهة اليوم بإعالن النفير الوطني، في 
األراضي المحتلة عام ال� 48 والضفة الغربية إضافة للقدس، ووجهت 
لجنة المتابعة الوطنية النداء لقوى المقاومة في غزة ولبنان للجهوزية 
تحسباً لكل االحتماالت، بينما أصدرت قوى المقاومة في غزة بيانات 
تحذيرّية من المساس بالمسجد األقصى والسكان الفلسطينيين في 

القدس.
المناخات الدولية المفتوحة على التوترات، يبقى األبرز فيها هو 
التقّدم المنجز على طريق العودة األميركية إلى االتفاق النووي مع 
رفع  على  االتفاق  عن  اإليرانيون  المسؤولون  تحدث  حيث  إي��ران، 
النفط والمصارف والتأمين، ولم يستبعدوا  العقوبات عن قطاعات 
إنجاز االتفاق قبل موعد استحقاق االنتخابات الرئاسيّة يوم الجمعة 

المقبل.
اللبنانيّون العالقون في األزمة الحكوميّة ومتفرعاتها التي تزداد 
حضوراً في مجاالت سعر الصرف والمحروقات والدواء والغالء، 
الرئيسيين  الطرفين  بين  السياسي  التصعيد  م��ن  م��زي��داً  ش��ه��دوا 
التعامل في  المستهلك  الوقت  مواجهة  في  الفتاً  وك��ان  الرئاسيين، 
الرئيس األسد مجتمعاً إلى وفد االمؤتمر القومي اإلسالمي أمس  )سانا()التتمة ص7(

القد�س اأول اختبارات حكومة بينيت ومعادلة اإن عدتم عدنا... وقمة بايدن بوتين غداً اأول اختبار دولّي

الأ�ضد لربط النتماء القومّي بم�ضالح النا�س... وحزب اهلل: المبادرات ل تمنح وقتًا مفتوحًا 

الحراك الدولّي الإقليمّي يقترب من لبنان: مفاو�ضات التر�ضيم وزيارة بوريل والبنك الدولّي

موؤامرة غرق لبنان في بحر النفط

االنهيار تكاَمل... واللبنانّيون في قاع الكارثة

 

ِمن اأين يبداأ االإنقاذ وَمن يبادر وكيف؟

»اإ�سرائيل« بدون نتنياهو ما الذي �سيتغّير...؟

قبل الدخول في المعطيات الحالية حول التدخل واألطماع 
األميركيّة ال بّد من العودة الى مقاربة أنطون سعاده لهذه 
المسألة التي كانت بالنسبة إليه مواجهة مع القوى الدوليّة 
وبريطانيا  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ال��ك��ب��رى،  ال��م��ص��ال��ح  ذات 
المتنافستين على النفط، والمتفقتين على تصفية من يدعو 
إلى تحرير النفط أو تحريكه ضّد االستعمار، والصهيونية 

التي أقامت كيانها بدعم الغرب غير المحدود لها.
إّن سعاده كان يمثل القوة الجديدة الصاعدة لمنازلة هذا 
التنين، كما أعلن ذلك في خطاب دير الغزال: »ما أخبث التنين 
الرؤوس،  متعّدد  تنين  إنه  وسحقه،  لمنازلته  ننحدر  الذي 
النفط  أنابيب  إنها  األنياب…  حاّد  والمخالب  البراثن  كثير 
التي يبيعها الفساد لألجنبي بيعاً، أنابيب ما أشبه انسيابها 
إنها  التي تنساب نافثة سمومها!  في أرضنا بتلك األفاعي 
الرشى تعطى ألبناء الذّل، لورثة الظلم في األمة، ليعلنوا ما 
إرادة  بل  الشعب،  إرادة  ليعلنوا  ال  إعالنه،  الشعب  يريد  ال 

األجنبي المفروضة على الشعب لذلّه«.
مشهد  سعاده  رس��م  الخطب  من  وغيره  الخطاب  بهذا 
المواجهة، مشهد التصّدي لكّل القوى المعادية في منعطف 
بكثير  أك��ب��ر  نهج  وه��و  ب��الدن��ا،  على  ال��م��ؤام��رة  م��ن  خطير 
الطائفي  النظام  ض��ّد  علمانّي  نظام  إقامة  إل��ى  السعي  من 
االستهداف،  ك��ّل  ال  االستهداف  من  ج��زء  فهذا  لبنان،  في 
ال��ه��دف ه��و تجميع ق��وة األم���ة ف��ي م��واج��ه��ة المخطط  ب��ل 

المعادي.
المخطط المعادي اآلن هو نفسه الذي حّذر منه سعاده... 
هو أميركا التي تريد من لبنان أوالً نفطه الذي ظهر، وتريد 
أن تهدي »إسرائيل« من أرض لبنان ومائه مساحات  ثانياً 
شائعة تلزمها كما تقول ألغراض دفاعية في البر وتحتاجها 
لما فيها من غاز في البحر فضالً عن توطين نصف مليون 
فلسطيني فيه، وتريد ثالثاً إقامة حكومة لبنانية ال تعترف 
بالمقاومة وطبعاً ال تضّمها وال تصغي إال ألوامر أميركا. 
على  لمعترض  فيها  ص��وت  وال  لها  طيّعة  تكون  حكومة 
إمالءات أميركا أو لمطالب بحكومة سيادية. وحتى يكون 
)التتمة ص7(

ال جدال في أّن االنهيار السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
لبنان واللبنانيون في  والمؤسسّي تعاَظم وتكاَمل حتى بات 
واإلصالح،  باإلنقاذ  مطالبة  أص��وات  تعالت  إذ  الكارثة.  قاع 
والمفسدة،  الفاسدة  الحاكمة،  الشبكة  أهل  من  بعٌض  انبرى 
متبنّين مخرجاً من األزمة المستعصية قوامه تأليف حكومٍة 
اختلفوا  ما  سرعان  لكنهم  حزبيين.  غير  اختصاصيّين  من 
تشكيلها.  في  يفلحوا  ولم  ثمانية  أشهراً  وأنفقوا  وتناحروا 
فاسدون،  الفساد  يحارب  أن  ُيعقل  كان  هل  أفلحوا،  لو  حتى 

وأن يعّمر ما قام بتخريبه مخّربون؟
أخيراً، توّصل لبنانيون متعّددو المشارب، متحّررون من 
وأخطبوط  ومعارضيها،  بمواليها  الحاكمة،  الشبكة  سطوة 

المصدر األساس لما نحن  بأّن  الى قناعٍة راسخة  مصالحها 
ن��ظ��ام المحاصصة  فيه م��ن ف��س��اد وان��ق��س��ام وان��ح��ط��اط ه��و 
الطوائفية، وان ال تغيير وال إصالح وال بالتالي إنقاذ وخالص 
واستغالل  إدارت��ه  على  والقائمين  النظام  هذا  ظّل  في  للبالد 

اللبنانيين من خالله.
   للخروج من حال األزمة المزمنة والمستعصية يرى فريق 
من أهل الرأي متحّرر من سطوة الشبكة الحاكمة وأخطبوط 
القوى  بتوحيد  يكون  فيه  نحن  مما  المخرج  اّن  مصالحها 
الطوائفية  المحاصصة  لنظام  المعارضة  النظيفة  الوطنية 
حول هدف رئيس هو »مواجهة عصابة الفاسدين والمفسدين 
)التتمة ص7(

رغ��م ك��ّل م��ا ق��ام ب��ه م��ن م��ن��اورات وم��ح��اوالت للعودة إلى 
الحكم فشل نتنياهو في االحتفاظ بمقعده في رئاسة الحكومة 
»اإلسرائيلية« الذي حّوله إلى عرش ترّبع عليه كما يبدو »آخر 
ملوك إسرائيل« بعد شارون. لقد استمات نتنياهو في الدفاع 
التي يرفض  لوجهة نظره  الذي حّوله ووفقاً  الموقع  عن هذا 
وجودياً  إس��رائ��ي��ل  »تحمي  قلعة  إل��ى  ح��ّول��ه  ب��ه��ا،  المناقشة 
أعدائها  أع��ت��ى  على  لالنقضاض  ق��اع��دة  وتشكل  ووظ��ي��ف��ي��اً« 
الله  وح��زب  إي���ران  وبخاصة  عامة  المنطقة  ف��ي  وتدميرهم 
اللذين اختصر األعداء بهما عندما توّجه اليهما فقط باألمس 
إلى عرشه  الحكم لن يطول وهو عائد  بأّن غيابه عن  متوّعداً 
»ليستأنف العدوان والصراع مع هذين المكّونين اللذين فشل 

لما  وفقاً  وترويضهما  مواجهتهما  في  وفشل  احتوائهما  في 
يريد ويتمنى.

ولم ُتجِد نتنياهو نفعاً للبقاء في الحكم، كل وسائل الدعم التي 
أمّده ترامب بها في صفقة القرن وما نفذ في ظلها من االّدعاء بأّن 
القدس عاصمة الكيان المغتصب لفلسطين، واعتبار الجوالن 
فرض  أو  اللبنانية  بالحدود  اإلطاحة  أو  »إسرائيلياً«  السوري 
»اتفاقات أبراهام« التي قادت أربع دول عربية إلى االستسالم 
أذرعها ومخادعها ومهاجعها لها، كما  أمام »إسرائيل« وفتح 
في  ارتكبها  التي  العدوانية  اإلرهابية  العمليات  نفعاً  ُتْجِده  لم 
مناطق محور المقاومة في إقناع الناخب »اإلسرائيلي« بمنحه 
)التتمة ص7(

 كلود عطية*

 د. عصام نعمان*

 العميد د. أمين محمد حطيط*

االجتماعيين  القوميين  نحن 
باطل،  جماعة  ال  حقيقة  جماعُة 
هذا  إل��ى  وصلنا  بأننا  نفتخر 
االنطالق بقّوتنا... حاربنا بوعينا 

لحقيقتنا وإيماننا بها.
سعاده
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الطائفية تمنع �سقوط نظامها العجيب 

بتدبير من �أركانها

{ د.وفيق إبراهيم
تطبيق  على  اللبناني  الطائفي  النظام  أرك���ان  يتفق  أن  الطبيعي  م��ن 
غير  ه��و  م��ا  لكن  ال��ش��ارع.  ف��ي  سلطاتهم  سقوط  دون  تحول  سياسات 
ويحّولون  الطائفية  قياداتهم  ألوام���ر  ال��ن��اس  يستجيب  أن  ه��و  طبيعي 
»الثورة« المزعومة منازالت بين الطوائف او في أحسن حال بين تياراتها 

األشد واألقوى.
الذين  السنية  الطائفة  ابناء  عند  يجري  الذي  هو  السيناريو  هذا  أليس 
يستعملون دار فتواهم لحماية المكانة السياسية لسعد الحريري، كذلك 
عند التيار الحر الباسيلي وحزب القوات الجعجعّي، حيث بثت استحضار 
الكنائس  الى اشتباكات في الشارع وعلى مقربة من  القديسين والرسل 
بذل  امل من دون  الله وحركة  الشيعة فيستكينون لحزب  اما  واألدي��رة. 
كبير جهد من اإلفتاء الجعفري ألن هناك من رّوج لهم انهم انتصروا على 
انتزع منهم بوسائل مملوكيّة وتركية وفرنسية حقوقهم  تاريخ سحيق 
االساسية بتفسيرات دينية من المذاهب السنية وكنيسة الموارنة. فكيف 
في  وتغطيها  الفارسية  إي��ران  تؤبد  كانت  بطائفة  القبول  للمماليك  يمكن 
بين بالد فارس  ي��وازون  كانوا  الذين  األت��راك  االقليمية؟ وكذلك  حركتها 
وبين عودة التركمان صاغرين الى اسطمبول او حتى من رقيق العباسيين 

في بغداد الذين استحضروهم من تركمانستان في أيام سحيقة خلت.
لبنان السياسي إذاً واقع في مهلك ثالث طوائف تتصارع حيناً وتعقد 
تسويات في أحيان أخرى، حسب حركة الصراعات اإلقليمية والدولية. 
أس����راره جبران  ال��رئ��ي��س ميشال ع��ون وك��ات��م  ال��ى ج��ان��ب  وي��ب��رز منها 

باسيل.
فيؤبدون  التاريخي  ال���دور  المختارة  ل���دار  فيحفظون  ال���دروز  أم��ا    
اليزبكيين،  يوالون  منهم  ضئيل  قسم  مقابل  الغلبة  بنظام  الجنبالطية 
لكنهم يتحلقون حول بعضهم بعضاً متكدسين في حلقة دائرية معادية 
هي  السياسة  هذه  لعل  بعضاً،  بعضهم  بين  ومتضامنة  لآلخرين  بعنف 
التي أبقت الى الدروز في لبنان كتلة صحيح انه قوته في السياسة كحال 
واالستنفار  المتواصلة  الجغرافيا  ف��ي  ال��ب��أس  ش��دي��دة  لكنها  اآلخ��ري��ن 
معرفة  الى  الحاجة  دون  من  بعضاً  بعضهم  الى  العون  يد  وم��ّد  السريع 

حتى األسماء ومناطق االنتماء.
لبنان  الفرنسي على  الذين استفادوا من االنتداب  الموارنة فهم  لجهة 
صيغة  تركيب  من  متمكنين  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  منذ 
واقتصادياً  سياسياً  لبنان  أدارت  م��ن  الفرنسيين  بمعونة  سياسية 
1920 حتى سبعينيات القرن الفائت وطوروها بعالقات مع  بنجاح منذ 
بسبب  طويالً  االستمرار  من  تتمكن  لم  لكنها  واالوروبيين،  االميركيين 
 – اإلي��ران��ي  للحلف  السياسي  والصعود  النفطي  االقليم  في  التوترات 

السوري.
ومالية  طائفية  قوى  على  المتكئ  لبنان  في  الطائفي  الثالثي  أن  يتبين 
تمسك بالنظام السياسي اللبناني وتحول دون سقوطه بألعاب بهلوانية.

سقوطها  من  الرغم  على  ال��دور  ه��ذا  في  النجاح  لها  يمكن  كيف  انما 
السياسي واالقتصادي؟

الدعم الدولي واإلقليمي أوالً هو الذي يحمي قوى الداخل فالشيعة مثالً 
الفور لمصلحتهم  ممالئون لسورية وايران والفلسطينيين وينقلب على 

كل ما ينتمي الى هذه السياسات.
اما الموارنة الذين يستميلون الفرنسيين واألميركيين آنفاً والخليجيين 
وجامعة الدول العربية وعلى رأس قواها تقف مصر، فهم قوى تاريخية 
وهذا  المسيحي.  البديل  وج��ود  لعدم  موقعها  عن  زحزحتها  يستحيل 
يمنحهم دائماً الصوت المسيحي األقوى الذي يحتاجه لبنان لعقد صيغة 

السلطة المسيحية – اإلسالمية.
االسالمية  الفراغات  تعبئة  على  ق��ادري��ن  السنة  او  الشيعة  ك��ان  ف��إذا 
بعديدهم  فقط  الموارنة  فإن  السوري،  االيراني  الصعود  بعد  خصوصاً 
المسيحي الضخم هم القوة الوحيدة التي تستطيع جذب الغرب والخليج 

الى تأييد صيغة سياسية لبنانية تستطيع االستمرار.
هذه التقاطعات تجعل من المؤكد ثبات ثالثي القوة الطائفية اي الموارنة 
والسنة والشيعة في اي صيغة تريد االستمرار في حكم لبنان عبر صيغة 

تحالفية.
أين المشكلة اذاً؟

السنة  م��ن  السياسية  ال��ق��وى  ب��ع��ض  رؤوس  ف��ي  م��وج��ودة  ت���زال  ال 
المارونية  االحادية  الى  إما  العودة  بإمكانية  يعتقدون  الذين  والموارنة 
صراع  من  يجعل  بشكل  السنة  يريد  كما  ثنائيتها  الى  او  لبنان  ادارة  في 
ال��ح��ري��ري م��ع ال��رئ��ي��س ع��ون وال��وزي��ر باسيل م��ف��س��راً ي��ش��رح كيف ان 
استقرار االدارة المهيأة لإلمساك بالصيغة التي ال تزال غير مبنية على 
على  موافقين  والخليجيون  األميركيون  كان  فإن  قوية،  داخلية  مداميك 
ثنائية الممسكين بالسلطة في لبنان فإن الموارنة بخلفية فرنسية وألعاب 
خفة شيعية يتقنها رئيس مجلس النواب نبيه بري يناوشون لمنع تشكل 
ثنائية السلطة مفضلين ان تكون ثالثية عبر تزويد رئيس المجلس النيابي 

بعناصر من صالحيات رئاستي الجمهورية والحكومة.
ن���ادي رؤس���اء  ب��ل تشمل  ب���ري  ال��خ��ف��ة ه���ذه ال تقتصر ع��ل��ى  وأل��ع��اب 
الحكومات ودار فتواهم المتحركين لتغطية أي رئيس للحكومة بعناصر 
أية ثالثية تشمل الشيعة،  الخليج لمنع  قوة داخلية واخرى خارجية من 
المتنقل  البخاري  السعودي  السفير  فيوفرون حركة دبلوماسية يؤديها 
من سياسي الى آخر بما يضمن للسعودية االستمرار في نفوذها اللبناني 
من  يتشكل  سلطة  ثنائي  بواسطة  او  للحكومة  واح��د  رئيس  عبر  القوي 
رئيس الجمهورية ومعه رئيس حكومة قوية جداً ليس ضرورياً ان يكون 

الحريري كما يتوهم السياسيون المحليون.
يمسكون  سورية  ورابعتهم  وإي���ران  وفرنسا  اميركا  ان  يتضح  هنا 
والشيعة،  وال��م��وارن��ة  السنة  وه��و  اللبناني  ال��داخ��ل  ف��ي  ال��ق��وة  بثالثي 
فيتالطمون مشتبكين بكل ما ملكت ايمانهم ومتفقين حيناً لمنع صعود 
اآلخرين، فتنبثق حيناً صوراً عن تحالفات متناقضة فتارة تكون مارونية 
مقتضيات  حسب  م��ارون��ي��ة،  شيعية  او  شيعية   – سنية  وط���وراً  سنية 

المراحل ومتطلباتها.
وهذا يفسر اسباب التأييد الكبير من بري لترئيس سعد الحريري في 
الموارنة،  او إلضعاف  انه لكسر قوة باسيل  الحكومة. فالبعض يفسره 
وآخرون يرون انه حالة نشوة شيعية تنقب عن أدوار كبرى في كل مكان 

كي تثبت مكانتها الجديدة.
له  السماح  او  الحريري  سعد  الرئيس  على  الماروني  االعتراض  أما 
بانتقاء أسماء الوزراء منفرداً، فيمكن ترجتمها بآخر محاوالت للمحافظة 
على االحادية المارونية في الحكم، او يمكن فهمها كاعتراف بثنائية الحكم 

انما على اساس ان الموارنة هم األولون.
الوضع  هذا  يستمر  متى  الى  اي��ن؟  الى  اللبنانية  الداخلية  الصراعات 

الداخلي؟
إنه قادر على االستمرار حتى استتباب االوضاع في اإلقليم وتوصل 
الطرفين الروسي – االميركي الى تسوية يحتل لبنان فيها موقعاً اميركياً 
– خليجياً مع تقدم من ناحية النفوذ السوري االيراني وحصة  – فرنسياً 
وازنة لحزب الله كأقوى قوة داخلية لبنانية بوسعها اداء دور اقليمي كبير 
جعجع  يحلم  كما  مكافحته  بالخارج  المرتبط  او  الداخلي  للبنان  يمكن  ال 

ن�شاطاتوالكتائب والحريري والكثير من رؤساء الحكومات السابقين.

التينة، سفير الصين  الثانية في عين  الرئاسة  النواب نبيه بّري في مقّر  التقى رئيس مجلس   {
الجديد في لبنان تشيان مينجيان في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمه مهامه الديبلوماسية كسفير 
لبالده لدى لبنان. كما جرى البحث في األوضاع العاّمة والعالقات الثنائية اللبنانية الصينية. كما 

زار مينجيان رئيس حكومة تصريف األعمال حسان  دياب في السرايا في زيارة تعارفية.
سفيرة  الحكومية  السرايا  في  دياب  حسان  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  استقبل   {
سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان، في 

حضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان.
} أبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى أمير دولة الكويت الشيخ 
نواف األحمد الجابر الصباح مواسياً ومعزياً بوفاة الشيخ منصور األحمد الجابر المبارك الصباح. 

كما أبرق الخازن إلى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، للغاية ذاتها.
} استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كال من النائب عثمان علم الدين 

والنائب ستريدا جعجع وتناول البحث األوضاع العاّمة في لبنان.
} التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم  وفداً من أهالي الموقوفين اللبنانيين في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، واّطلع على أوضاعهم وأكد لهم أنه لن »يألو جهداً في سبيل التوصل 

إلى حلحلة إيجابية لهذا الملف«.

خفاياخفايا

تساءلت مصادر سياسية عما إذا كان إحجام 
بكركي والقوات اللبنانيّة عن المساهمة في وضع 

الئحة أسماء يختار رئيس الجمهورية والرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة منها اسمي الوزيرين 

المختلف عليهما تعبير عن مجرد ترفع ال يتناسب 
مع األزمة الوطنيّة أم أنه موقف يحظى بتشجيع 

خارجي؟
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لماذا تتّم مفاقمة االأزمات االقت�شادية والمعي�شية والنقدية ومن يقف وراءها داخليًا وخارجيًا؟ 

عون عر�ض ودورو�شيه تر�شيم الحدود البحرية:

لدينا خيارات عّدة اإذا لم تتجاوب »اإ�شرائيل«

بري مستقبالً اإلعالمي غسان بن جدو في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(عون مجتمعاً إلى الوسيط األميركي والوفد المرافق في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

السيد صفي الدين متحدثاً في بلدة اللويزة الجنوبية

�شفي الدين: للإ�شراع في الحّل 

لتلبية االحتياجات ال�شرورية للنا�ض

عبد ال�شمد عر�شت مع زين

تعزيز التعاون االإعلمي اللبناني الم�شري

بّري عر�ض مع فهمي االأو�شاع االأمنية:

ا�شتمرار الترّدي �شيوؤّدي اإلى خراب كبير 

حسن حردان
أزم���ات���ه، تتميّز بنفاذ  ت��ف��اق��م  ل��ب��ن��ان م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن  دخ���ل 
االحتياطي من الدوالرات في البنك المركزي، وبدء التمهيد لوقف 
المعيشية  األزم���ة  وتفاقم  األس��اس��ي��ة،  وال��م��واد  السلع  ع��ن  ال��دع��م 
يومي  واستنزاف  إذالل  مشاهد  من  يرافقها  ما  مع  والخدماتية، 
لوقت وحياة المواطنين، والمتمثلة باالصطفاف يومياً بسياراتهم 
البنزين، أو قضاء ساعات طويلة  في طوابير طويلة على محطات 
وهم  مفقود،  دواء  ع��ن  بحثاً  أخ���رى  إل��ى  صيدلية  م��ن  باالنتقال 
مدعومة  مواد  يجد  ال  المواطن  بات  حين  في  إليه،  الحاجة  بأمّس 
أو  ج��داً،  مرتفعة  بأسعار  شرائها  إل��ى  يضطره  مما  األس��واق  في 
قدرته  انهارت  أن  بعد  ثمنها،  امتالكه  لعدم  شرائها  عن  االمتناع 
الشرائية، نتيجة التراجع المستمر في قيمة الليرة، وبالتالي أصبح 
األساسية  احتياجاته  من  البعض  لتأمين  يكفي  ال  الشهر  راتبه 

والضرورية للعيش.
يحصل ذلك مع أّن الحلول لبعض هذه األزمات متوافرة... لكن 
مع ذلك يجري وضع العراقيل وسّد المنافذ في طريق هذه الحلول، 
مما يطرح األسئلة الكبيرة بشأن من يقف وراء ذلك، ولماذا، وهل 
وبين  حلها،  ومعرقلي  بالداخل  األزمات  مفتعلي  بين  ترابط  هناك 
أميركا  بقيادة  الغربية  ال��دول  تمارسه  ال��ذي  االقتصادي  الضغط 

على لبنان منذ ما قبل تفجر احتجاجات 17 تشرين عام 2019؟ 
الخاصة،  االح��ت��ك��اري��ة  ال��ش��رك��ات  اّن  ب���وض���وح  ت��ب��يّ��ن  أوالً، 
ال��م��ح��روق��ات واألدوي����ة وال��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة، تعمد إل��ى إخ��ف��اء هذه 
المواد المدعومة وحجبها عن األسواق، باالتفاق مع شركائها من 
السياسيين النافذين في مواقع السلطة، للتسبّب باألزمات بهدف 

تحقيق أمرين:
األمر األول، تهريبها إلى الخارج، او بيعها في الداخل بأسعار 
أماط  أم��ر  وه��و  الطائلة،  األرب���اح  وجني  ال��س��وداء  ال��س��وق  دوالر 
حمد  د.  األع��م��ال  تصريف  حكومة  ف��ي  الصحة  وزي��ر  عنه  اللثام 

بعض  اّن  واكتشف  األدوي��ة  مستودعات  أحد  داه��م  عندما  حسن، 
ل��ل��ص��ي��دل��ي��ات او  ي��ج��ري بيعها  ال��ط��ب��ي��ة واألدوي�����ة  ال��م��س��ت��ل��زم��ات 
واألمر  الحقيقي!  سعرها  مرة  ألف  تفوق  بأسعار  المستشفيات 

ذاته ينسحب على بقية المواد والسلع.
المال  ش��رك��ات  وب��ع��ض  المضاربين  اس��ت��غ��الل  ال��ث��ان��ي،  األم���ر 
الصراع  واح��ت��دام  الحكومة،  لتشكيل  األف��ق  ان��س��داد  والصيرفة 
السياسي، والعمل على رفع سعر صرف الدوالر، وحصد األرباح 
الطائلة من ناحية، وزيادة حدة األزمة المعيشية من ناحية ثانية...

ثانياً، توظيف تفاقم حدة األزمة االقتصادية والمالية والنقدية، 
المسؤولية عنها لحزب  العمل على تحميل  والمعيشية، من خالل 
تعطيل  وراء  بأنهم  القول  خالل  من  العهد،  سيما  ال  وحلفائه  الله 
الناس ضّدهم لدفعهم  تشكيل الحكومة.. وبالتالي محاولة تأليب 
إلى تقديم التنازالت للرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة 
جديدة بشروطه تمكنه من التحّكم بقرارها السياسي واالقتصادي 
ألجل الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي إلقراض لبنان، 
وهي شروط تعني تكريس رفع الدعم الذي يكون قد تّم رفعه قبل 
خدماتية  مؤسسات  من  تبقى  ما  وخصخصة  الحكومة،  تشكيل 
للدولة بأسعار زهيدة، مثل المرافئ البحرية والجوية، والخليوي 
عائداتها  ألهّم  الدولة  فقدان  من  ذلك  يعنيه  وما  إل��خ...  واالنترنت 
المتبقية لديها وتغذي الخزينة، ورهن لبنان لصندوق النقد والدول 

المانحة.
سّد  وراء  تقف  التي  المحلية  األطراف  بين  ارتباط  وجود  ثالثاً، 
منافذ حّل األزمات االقتصادية والخدماتية عبر التوجه شرقاً، أو 
إيران  من  والفيول  النفطية  المشتقات  من  لبنان  احتياجات  شراء 
الضغط  بزيادة  الغربي  األميركي  القرار  وبين  اللبنانية،  وبالليرة 
تفضي  تنازالت  النتزاع  المعيشية  األزمات  ومفاقمة  االقتصادي 
إنجاز  قبيل  السياسية،  المعادلة  على  سياسي  انقالب  إنجاز  إلى 

االتفاق مع إيران وبدء مسار التهدئات في المنطقة...
ال���غ���رب ب��االت��ف��اق م���ع أط�����راف س��ي��اس��ي��ة لبنانية  ول���ه���ذا ف����إّن 

والشركات االحتكارية، والشركات المالية، يقفون وراء ما يشهده 
لبنان من تفاقم في أزماته وعرقلة إيجاد الحلول لها لتوظيفها في 
خدمة أهدافهم السياسية االنقالبية، إما عبر فرض حكومة موالية 
يعد  لم  التي  المقبلة  النيابية  االنتخابات  في  توظيفها  أو  للغرب، 
بما  النيابية  المعادلة  تغيير  لمحاولة  أشهر،  سوى  عنها  يفصلنا 
البرلمان  للغرب من استعادة األغلبية في  الموالية  يمكن األطراف 
وإعادة تشكيل السلطة بما يؤمن هيمنتهم عليها وتنفيذ الشروط 
باستمرار  عليه  يركز  هدف  وهو  الغربية..  األميركية  واإلم��الءات 
القوية  بارتباطاته  المعروف  جعجع  سمير  القوات  حزب  رئيس 

بواشنطن والرياض.
ومن الواضح أّن تشديد الضغط االقتصادي وزيادة حدة األزمة 
النقدية والمعيشية، يهدف إلى محاولة تحقيق االنقالب األميركي 
إيران وبدء مسار  المقاومة وحلفائها، قبل إنجاز االتفاق مع  ضّد 
من  المزيد  سيشهد  لبنان  اّن  يعني  وه��ذا  المنطقة..  في  التهدئة 
المقاومة  تحالف  على  يفرض  مما  المرحلة..  هذه  خالل  الضغط 
والقوى الوطنية التصدي لهذا المخطط األميركي الغربي المستند 
الخطوات  اتخاذ  على  والعمل  ل��ه،  التابعة  اللبنانية  األط���راف  إل��ى 
عنه  أعلن  ما  غ��رار  على  األزم���ة،  في  انفراجاً  تحدث  التي  العملية 
من  نصرالله،  حسن  السيد  سماحة  الله  ح��زب  ع��ام  أمين  مؤخراً 
استعداد الستيراد البنزين والمازوت من إيران بالليرة اللبنانية اذا 
المحروقات  مافيا  أقلق  مما  المواد،  هذه  توفير  عن  الدولة  عجزت 
ودفعها الى المسارعة التخاذ قرار تنفيس االزمة، وتوفير البنزين 
تنفيذ  اّن  يعني  ما  األزم��ة..  على  لالبقاء  بالقطارة،  لكن  للمحطات 
إيران بواسطة شركات خاصة  النفطية من  المشتقات  قرار شراء 
السياسية،  األط��راف  ببعض  المرتبطة  المافيا  على  محسوبة  غير 
بالنسبة  الحيوية  المواد  بهذه  والتحكم  احتكار  كسر  في  يسهم 
للناس واالقتصاد، والقطاعات الخدماتية، ومنع رفع أسعارها، كما 
الناس لفرض اإلمالءات والشروط  يحبط مخطط توظيف معاناة 

األميركية الغربية.

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوسيط األميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن 
غير  المفاوضات  استمرار  في  لبنان  »رغبة  دوروشيه  جون  السفير  الجنوبية  البحرية  الحدود  ترسيم 
المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حول ترسيم 

الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق األطراف المعنيين باالستناد الى القوانين الدولية«.
وطلب عون من الوسيط األميركي الذي استقبله أمس في قصر بعبدا، أن »ُيمارس دوره للدفع نحو 
مفاوضات عادلة ونزيهة ومن دون شروط مسبقة ألن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى 

الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه«.
المسؤولين  مع  دوروش��ي��ه  السفير  يبذلها  س��وف  التي  المساعي  »تلقى  أن  في  أمله  عن  وأع��رب 
الذي يتطلب  اإلسرائيليين، نتائج إيجابية آخذين في االعتبار وجود حكومة جديدة في إسرائيل، األمر 
تفرض  أن  إلسرائيل  ُيمكن  ال  التي  المفاوضات  في  التأخير  من  المزيد  حصول  لعدم  إضافياً  جهداً  ربما 
وجهة نظر أحادية على مسارها«. وشّدد على »انفتاح لبنان على األفكار المطروحة ضمن إطار السيادة 
اللبنانية الكاملة بّراً وبحراً«، الفتاً إلى أن »لدى لبنان خيارات عّدة في حال عدم تجاوب اإلسرائيليين مع 

الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات«.
في  معه  وبحث  اليرزة  في  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  مرافق،  وفد  رأس  على  دوروشيه  وزار 

موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

حزب  في  التنفيذي  المجلس  رئيس  اعتبر 
الله السيد هاشم صفي الدين، أّن »لبنان اليوم 
أمام معضالت كثيرة، والمعضلة األساسية هي 
ثقافة سياسية تستسيغ النفاق والتلطي خلف 
المصالح السياسية والمذهبية من أجل تحقيق 
أن  يظن  من  »مخطىء  وقال  شخصية«.  مآرب 
من  المزيد  يعطيه  بالمبادرات  الدائم  تمسكنا 
الوقت«، مشدداً على »اإلسراع في الحّل لتلبية 

االحتياجات الضرورية للناس«.
تأبيني  احتفال  خالل  جاء  الدين  صفي  كالم 
التفاح  إقليم  في  اللويزة  بلدة  في  الله  لحزب 
النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  وحضره 
السيد  ع��دن��ان  السابق  ال��وزي��ر  رع��د،  محمد 
الريحان  جبل  بلديات  اتحاد  رئيس  حسين، 
إقليم  بلديات  اتحاد  رئيس  الدين،  شرف  باسم 
الجنوب  منطقة  مسؤول  شحادي،  بالل  التفاح 
وفاعليات  ضعون  علي  الله  حزب  في  الثانية 

سياسية وتربوية وبلدية ومخاتير.
في  ليست  المشكلة  »إن  الدين  صفي  وقال 
إننا نواجه  إنها محل خالف،  ُيقال  التي  النقاط 
تحقيق  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  السياسيين  بعض 
في  تحقيقها  من  يتمكنوا  لم  شخصية  م��آرب 
األيام العادية ويتوسلون عذاب الناس وألمهم 

لتحقيقها«.
ال��م��ب��ادرات  ع��ن  نتحدث  »حينما  أض���اف 
رئيس  عليها  يصّر  التي  المبادرة  وتحديداً 

ومعهما  الله  وحزب  بّري  نبيه  النواب  مجلس 
مأزقه،  من  البلد  إخ��راج  على  الحريصين  كل 
فيما  التيئيس  باتجاه  يدفع  البعض  أن  نرى 
في  خطابان  فهناك  األم��ل،  باتجاه  ندفع  نحن 

لبنان«.
رهاناته  أن  ُي��درك  ال  ربما  »البعض،  وتابع 
ال��ن��اس  ح��س��اب  ع��ل��ى  ول���و  يعتمدها  ال��ت��ي 
إننا  م��ع��اً.  البلد  وُت��غ��رق  سُتغرقه  ووجعهم 
نتمّسك بالمبادرات المتتالية والمحاوالت التي 
ال  حتى  فيه،  هو  مما  البلد  ُتخرج  أن  منها  نأمل 
نصل إلى االرتطام بالصخرة التي إذا ارتطم بها 
كوارث  أمام  لبنان  فسيكون  اللبناني  الوضع 

حقيقية«.
الدائم  تمسكنا  أن  يظن  من  »مخطىء  وقال 
مشدداً  الوقت«،  من  المزيد  يعطيه  بالمبادرات 
االحتياجات  لتلبية  الحّل  في  »اإلس��راع  على 
الضرورية للناس« ومؤكداً أن »السياسة يجب 
وليس  المواطنين  مصالح  خدمة  في  تكون  أن 

العكس«.
تنتهي  السياسية  »المناورات  أن  إلى  وأشار 
عند الصالح العام والمصالح الكبرى وبالتالي 
من يتالعبون بالمناورات السياسية والشروط 
أنهم  يعرفوا  أن  عليهم  المضادة،  وال��ش��روط 
والمصالح  اللبنانيين  ب��ك��رام��ة  يتالعبون 

الوطنية«.

تصريف  حكومة  في  اإلعالم  وزيرة  زين  حسين  المصري  لإلعالم«  الوطنية  »الهيئة  رئيس  استقبل 
األعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، ترافقها مستشارتها اإلعالمية رحاب أبو زين.

اإلعالم  ووزارة  لإلعالم  الوطنية  الهيئة  بين  المشترك  التعاون  تعزيز  »سبل  في  الجانبان  وبحث 
التبادل  مجال  فى  تعاون  بروتوكوالت  مناقشة  وجرت  اإلعالمي،  العمل  مجاالت  مختلف  في  اللبنانية 

البرامجي واإلنتاج المشترك والتدريب«.
المهني  الجانبين  على  إيجابياً  مردوداً  يحقق  بما  اللبنانى،  الجانب  مع  التعاون  »تفعيل  زين  وأكد 
واالقتصادي معاً«، مؤكداً »ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب اللبناني في التغطيات اإلعالمية لمختلف 

األحداث المهّمة والقضايا المطروحة على الساحة العربية«، مقترحاً »إنتاج برنامج بّث مشترك«.
وتحدثت عبد الصمد عن »أهمية التعاون اإلعالمي مع هذا الصرح اإلعالمي الكبير الذي يمتلك إمكانات 
ال��دورات  تنشيط  خالل  من  به  المتمّيزة  اإلعالمية  الخبرات  من  االستفادة  وأهمية  متمّيزة،  وخبرات 

التدريبية لتحقيق االستفادة منها والتأهيل الجيد للعمل اإلعالمي«.
ثم جال كل من عبد الصمد وزين في استديوات »الوطنية لالعالم«: استديو 46، استديو 10، واستديو 
راديو مصر. وأشادت عبد الصمد ب�«التقنيات الحديثة الموجودة في االستديوهات« معربًة عن تقديرها 

»الكبير لإلعالم المصري المهني المتمّيز«.
وكانت عبد الصمد سافرت أمس إلى  مصر للمشاركة في الدورة ال�51 لمجلس وزراء اإلعالم العرب، 

الذي سُيعقد في جامعة الدول العربية في القاهرة يوم غد األربعاء.

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بّري عن انزعاجه الشديد من األوضاع الداخلية الراهنة، محذراً من  
»استمرار حال التردي سيؤدي إلى خراب كبير ال ُتحمد عقباه«.

وأكد الرئيس بّري خالل استقباله رئيس مجلس إدارة »شبكة الميادين اإلعالمية« غسان بن جدو، أّن 
بموافقة  تحظى  الحالي،  والحكومي  السياسي  المأزق  من  والخروج  للحّل  الثالثة  نسختها  في  مبادرته 
البعض  »تمّسك  أن  من  البالغ  قلقه  عن  أعرب  لكنه  فرنسا،  فيها  بما  وغربية،  ودولية  واقليمية  عربية 
لمجلس  كرئيس  موقعه  »من  أنه  مؤكداً  انفراجها«،  وليس  األمور  تعقيد  في  ستزيد  تعجيزية  بشروط 
النواب، حريص جداً على احترام الدستور وتطبيقه ولن يسمح باستهدافه أو تجاوزه أو خرقه تحت أي 

مسّميات«. 
وفي مجال آخر، اعتبر الرئيس بّري أن »األمة تعيش مرحلة عّزة ونخوة بعد ملحمة فلسطين األخيرة، 
برغم بعض األوجاع التي يعرفها هذا البد أو ذاك«، الفتاً إلى أن »من أهم إنجازات ما حصل هو هذه الوحدة 

الشعبية الفلسطينة الشاملة، في داخل فلسطين كلها وفي خارجها«. 
وأشار باعتزاز إلى »ما حققته المقاومة في غّزة من صمود وثبات وإنجازات كبرى«، معتبراً أن »النصر 
الذي يجب االهتمام به، كان نتيجة هذا التالحم الجماهيري الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غّزة 
تاريخياً ونجحوا في تجميد  أثبتوا صالبًة ووعياً  ال�48  أّن »فلسطينيي  على  ال�48«، مشدداً  وفلسطين 
االحتالل من خالل إضرابهم الشامل الناجح وغير المسبوق منذ النكبة، والتكامل والتنسيق اللذين حصال 
بين مختلف فصائل المقاومة كلها في غّزة وسائر الجغرافية الفلسطينية وأياً كانت درجات هذا التنسيق، 

هو عنوان وحدة للعرب والمسلمين، في وجه خيارات الفتن الطائفية والمذهبية وهو بارقة أمل لألمة«. 
الوطنية ألي بلد عربي في مواجهة أي  الرئيس بّري مما حصل في غّزة ليذّكر بأن »الوحدة  وانطلق 
استهداف خارجي، تشّكل عامل صمود ونصر«، وقال »هذا ما حصل معنا في لبنان خالل حرب تموز، 

حيث ساهمت وحدتنا الداخلية في مواجهة العدوان بقوة وبسالة«. 
من جهة أخرى، استقبل الرئيس بّري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية في حكومة 

تصريف األعمال محمد فهمي وعرض معه األوضاع األمنية والمستجدات السياسية.



3الوطن / �سيا�سة
»القومي«: م�صيرة الأعالم تندرج في �صياق الإرهاب ال�صهيوني

وندعو اأبناء �صعبنا لتح�صين النت�صار والت�صدي لقطعان المغت�صبين 
الأ�صد ا�صتقبل وفدًا من الموؤتمر القومي الإ�صالمي:

فكرة القومية بمعناها الأ�صا�صي هي انتماء وحقيقة

... وحزب اهلل ينّظم للوفد جولة جنوبية بمحاذاة فل�صطين

ولقاء مع »الحملة الأهلية« للتهنئة بالتحرير

الخمي�س اإ�صراب عام لتاأليف حكومة اإنقاذ 

وتاأييد نقابي لتحّرك التحاد العّمالي  

ال�صركات الم�صتوردة تدر�س ت�صعيرتين 

للبنزين وتوّزع 12 مليون ليتر 

مزيد من التنديد

بعدم توقيف الق�صاء العميل غ�صبوني

الشبخ قاووق يلقي كلمته الوفد  خالل زيارة حديقة إيران مارون الراس

االجتماعي  القومي  ال��س��وري  الحزب  أدان 
اليها  دع��ت  التي  األع���ام«  »مسيرة  تسّمى  ما 
حكومة كيان االحتال الصهيوني في العاصمة 
سياق  في  تندرج  والتي  القدس،   - الفلسطينية 
االستيطان  وم��ش��اري��ع  الصهيوني  اإلره���اب 

والتهويد.
القومي االجتماعي في  السوري  الحزب  وأكد 
بيان أصدرته وكيل عميد اإلعام رمزا خير الدين، 
صراع  هو  الصهيوني  العدو  مع  الصراع  ب��أّن 
وجودي، وكلما صّعد العدو من إرهابه وضاعف 
من عنصريته، كلما ازداد شعبنا تمسكاً بأرضه 

وصابة في مواقفه وثباتاً على نهج المقاومة.

فلسطين  ف��ي  شعبنا  أب��ن��اء  ال��ح��زب،  يدعو 
المحتلة، ال سيما في القدس إلى مواجهة قطعان 
وتحصين  تلين،  ال  صلبة  ب��إرادة  المغتصبين، 
الوطنية  بوحدته  شعبنا  حققه  الذي  االنتصار 
خال معركة »سيف القدس« األخيرة. كما يدعو، 
إلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات التي 
انتصاراً   2021/6/15 الثاثاء  يوم  ستقام 

لفلسطين وعاصمتها القدس. 
بكافة  المقاومة  بخيار  التمسك  الحزب  يؤكد 
أشكالها خياراً وحيداً لتحرير أرضنا الفلسطينية 
المحتلة وتحرير كّل األسرى األبطال واستعادة 

كامل حقوقنا القومية من االحتال.

وفداً  أمس  األسد  بشار  الرئيس  استقبل 
األمين  ضّم  اإلسامي  القومي  المؤتمر  من 
واألمين  السفياني  خالد  الدكتور  ال��ع��ام 
عضو  العربية  األح����زاب  لمؤتمر  ال��ع��ام 
المجلس األعلى في الحزب السوري القومي 
االجتماعي قاسم صالح ومسؤول العاقات 
النائب  الله  ح��زب  في  والدولية  العربية 
أح��زاٍب  ورؤس��اء  الموسوي  عمار  السابق 
من  ونقابيٍة  سياسيٍة  وشخصياٍت  ونواباً 

عدٍد من الدول العربية واإلسامية.
فكرة  ح��ول  اللقاء  خ��ال  الحديث  دار 
تّم  حيث  واالن��ت��م��اء،  وال��ه��وي��ة  القومية 
غزة،  في  مؤخراً  حصل  ما  أّن  على  التأكيد 
وت��ح��ّرك  ه��ن��اك  تحقق  ال���ذي  واالن��ت��ص��ار 
المناطق،  جميع  في  الفلسطيني  الشعب 
وت��ح��ّرك ال��ش��ع��ب ال��ع��رب��ي وت��ف��اع��ل��ه مع 
كّل  من  الرغم  وعلى  أنه  أثبت  الحدث  هذا 
وتسويقها  تحضيرها  تّم  التي  المخططات 
المسّميات،  وبمختلف  العربية  للمنطقة 
زال  ما  أقطاره  كّل  في  العربي  الشعب  فإّن 

بعقيدته وبهويته وانتمائه. متمسكاً 
إلى  التوجه  أهمية  الحديث  تناول  كما 
اللغة  ف��ي  التجديد  وض���رورة  ال��ش��ب��اب، 
لألجيال  بها  القومية  فكرة  تقديم  يتّم  التي 
أّن فكرة  الرئيس األسد  الشابة، حيث اعتبر 
والجوهري  األس��اس��ي  بمعناها  القومية 
تقديم  ع��دم  يجب  وأن��ه  انتماء،  فكرة  هي 
الفكرة القومية في اإلطار النظري العقائدي 
الفكرة  هذه  تكون  أن  يجب  وإّنما  المجّرد، 
بين  الربط  يتّم  وأن  الحقائق،  على  مبنية 
مصالح  وبين  والعقائدية  المبدئية  األفكار 
ال��ذي  التحدي  أّن  إل��ى  مشيراً  الشعوب، 

إقناع  هو  العربية  الفكرية  النخب  يواجه 
الناس بأّن هناك عاقًة مباشرًة بين االنتماء 
أو  التقسيمية  ال��ح��االت  وأّن  والمصلحة، 
دولة  في  حصلت  إذا  الطائفية  أو  االنعزالية 
األخرى،  الدول  إلى  ستنتقل  فإنها  عربية، 
ال��دول  إل��ى  ننظر  أن  يمكن  ال  وب��ال��ت��ال��ي 

العربية إال كساحة قومية واحدة.
الشعب  صمود  أّن  الوفد  أعضاء  وأك��ّد 
تعّرض  ما  ك��ّل  وج��ه  في  وثباته  السوري 

االعتبار  أعاد  الماضية  السنوات  خال  له 
دفعت  س��وري��ة  وأّن  ال��ق��وم��ي،  للمشروع 
ودعمها  القومية  مواقفها  ثمن  ت��زال  وال 
والمشاريع  للمخططات  وتصّديها  للمقاومة 
سورية  حق  من  أّن  معتبرين  المنطقة،  في 
وكّل  واإلسامية  العربية  الشعوب  كّل  على 
القوى الحرة في العالم أن تقف إلى جانبها 
النفس  عن  دفاع  هو  سورية  عن  الدفاع  ألّن 
المصير والمستقبل، وألّن االنتصارات  وعن 

لم  فلسطين  في  أو  لبنان  في  حصلت  التي 
تكن لتحصل لوال صمود الشعب السوري.

كما توجهوا بالتهنئة للشعب السوري على 
الرئاسي،  االنتخابي  االستحقاق  في  النجاح 
االستحقاق  ه��ذا  عبر  أظ��ه��ر  أن��ه  معتبرين 
الصمود  من  خاله  تمكن  الذي  التحدي  روح 
اإلرهابية  الحرب  أّن  على  وبرهن  والثبات، 
من  تتمّكن  لم  لها  تعّرض  التي  واالقتصادية 

كسر إرادته الحرة وقراره المستقّل.

في  وال��دول��ي��ة  العربية  ال��ع��اق��ات  نّظمت 
والشخصيات  القوى  لوفد  جولًة  الله،  حزب 
المحاذية  اللبنانية  الجنوبية  المنطقة  في 
»عيد  أج���واء  ف��ي  وذل��ك  المحتلة،  لفلسطين 
المقاومة  وان��ت��ص��ار  وال��ت��ح��ري��ر«  المقاومة 

الفلسطينية في معركة »سيف القدس«.
في  فاطمة  بوابة  عند  كانت  الجولة  بداية 
إلى  المشاركون  استمع  حيث  كفركا،  بلدة 
من  اإلسرائيليين  خ��روج  »كيفية  عن  ش��رح 
لبنان عام 2000 من هذه البوابة، التي تفصل 
المحتلة،  المطلّة في فلسطين  كفركا عن قرية 
وكيف تحولت بعد ذلك التاريخ محجاً للناس 

ورمزاً لمقاومتهم«.
في  إي��ران«  »حديقة  إل��ى  توجهوا  ثم  وم��ن 
بلدة مارون الراس، حيث أقيم في »قاعة اإلمام 
الخميني« احتفال في ذكرى التحرير وانتصار 
المجلس  المقاومة في فلسطين، حضره عضو 
قاووق  نبيل  الشيخ  الله  حزب  في  المركزي 

وعدد من الفاعليات والشخصيات.
»ال��ك��ي��ان  أن  ل��ه  كلمة  ف��ي  ق����اووق  وأك���د 
اإلسرائيلي اليوم بات مطوقاً بالصواريخ التي 
يتحّسس  وبات  ومستوطناته  مدنه  كل  تطال 
1948 بالخطر الوجودي،  ألول مّرة منذ العام 
وُيقّر بأن ال مكان آمن ال في مستوطنة وال مدينة 
كان  ما  وهذا  اإلسرائيلي،  الكيان  امتداد  على 

حسابات  غّيرت  التي  المقاومة  بمعادلة  إالّ 
قد  المنطقة  لكانت  ل��واله��ا  وال��ت��ي  المنطقة، 
معادلة  وفي  اإلسرائيلي  العصر  في  سقطت 
ترامب  دونالد  وق���رارات  واتفاقات  التطبيع 

ومايك بومبيو وديفيد شينكر وغيرهم«.
وشّدد على أن »الذخر اإلستراتيجي الذي ال 
ُيقدر بثمن في األّمة، هو التعاون والتكامل بين 
فلسطين،  في  والمقاومة  لبنان  في  المقاومة 
للكيان  وجودياً  حقيقياً  كابوساً  شكل  والذي 
اإلسرائيلي، ويشكل الضمانة للكرامة العربية، 
وبات يشعر معه العدو اإلسرائيلي أنه محاصر 
في كل معركة، وأنه ال يزال في قعر الهزيمة«، 
قد  والحسابات  »ال��م��ع��ادالت  أن  إل��ى  مشيراً 
القدس  أن  فيه  نشعر  زمن  في  وبتنا  تبدلت، 

أقرب إلى التحرير من أي وقت مضى«.
الشيخ  م��ن  ت��رح��ي��ب  االح��ت��ف��ال  وت��خ��لّ��ل 
العام  المنسق  من  لكل  وكلمات  عياد،  حسن 
السفياني  خالد  اإلسامي«  القومي  ل�«المؤتمر 
التونسي«  الشعبي  ل�«التيار  العام  واألمين 
هي  »المقاومة  أن  فيها  أك��دا  ح��م��دي،  زهير 
الوسيلة األوحد للدفاع عن األرض، وتحريرها 

من رجس الصهاينة«.
والتقى الوفد الحملة األهلية لنصرة فلسطين 
االنتصارين  في  التهنئة  لتقديم  األّمة  وقضايا 

التاريخيين للمقاومة في لبنان وفلسطين.

بّشور  معن  األهلية  الحملة  منسق  وافتتح 
 15 من  القادم  بالوفد  فيها  رّحب  بكلمة  اللقاء 
دولة عربية والذي يمّثل منابر فكرية وسياسية 
»هذه  أّن  معتبراً  العربي،  العالم  في  متعّددة 
تؤكد  ألنها  أوالً  لنا،  بالنسبة  تاريخية  الزيارة 
تعلق أبناء أمتنا بلبنان، ولبنان حاجة عربية 
كما العروبة حاجة لبنانية، وثانياً ونحن منذ 
سنة ونصف السنة، أي منذ ان بدأت األزمة في 
لبنان، وبدأت أزمة الكورونا، ال نرى إال الوفود 
نحن  لذلك  وتذهب،  لبنان  إلى  تأتي  األجنبية 
سعداء أن يكون بيننا اليوم وفد من أبناء أمتنا، 
وأن يكون هذا الوفد بضيافة المقاومة بالذات، 
هذا  زي��ارة،  فقط  وليس  موقف  هذا  وبالتالي 
الذي  لبنان  المقاوم،  لبنان  لبنان،  مع  موقف 

يعني الكثير ألّمته«.
ولفت إلى أن »هذه الزيارة أعادتنا إلى عام 
2006، يوم تعّرض لبنان للعدوان الصهيوني 
وقال  ال��وف��ود«،  تقاطرت  ويومها  المعروف، 
المسيرات  من  العديد  انطلق  الحملة  هذه  »من 
للعراق،  المنتصرة  لفلسطين،  المنتصرة 
قضية  لكل  المنتصرة  لسورية،  المنتصرة 
لنصرة  األهلية  الحملة  اسمها  لذلك  عربية 
قضايا  أك��ث��ر  وم��ا  األّم���ة،  وقضايا  فلسطين 

األّمة«.
وتحدث رئيس الوفد المنسق العام للمؤتمر 

وق��ال  السفياني  خالد  اإلس��ام��ي   - القومي 
»نحن جئنا لنقول ألهلنا وإخواننا في فلسطين 
االنتصار  لهذا  وكان  تاريخياً  انتصاراً  سجلتم 
التاريخي مخرجات ومن جملة هذه المخرجات 
أن االنتصار تحقق بجزء كبير من خال وحدة 
العمل النضالي في الميدان من طرف الفصائل 
الفلسطينية كافة، ونحن دائماً اشتغلنا إلى أن 
نصل إلى هذه الوحدة، واليوم علينا أن نساهم 
في  تحققت  التي  الوحدة  هذه  تضيع  أالّ  في 
الميدان، بل أن يقع تثبيتها وأن يقع توسيعها 
على  المستقبل،  في  عليها  االرتكاز  يقع  وأن 
بأشكالها  المقاومة  والتحرير،  المقاومة  قاعدة 
من  فلسطين  لكل  الله  شاء  إن  والتحرير  كافة، 

البحر إلى النهر«.
من  المزيد  حقق  االنتصار  ه��ذا  »أن  ورأى 
طريق  هو  التحرير،  إلى  الطريق  بأن  القناعة 
أكثر  علينا  لزاماً  وأصبح  بأشكالها  المقاومة 
من السابق أن ندعم المقاومة وأن ننخرط في 
المقاومة باألشكال الممكنة والمتاحة لنا، وهو 
أمر يجب أالّ يمّر مرور الكرام ألننا في حاجة إلى 
المقاومة وإلى تقويتها وتوسيع دائرتها وطبعاً 
يجب أن يكون توحيد الصف الفلسطيني على 
قاعدة  وعلى  المقاومة  قاعدة  وعلى  أس��اس 
كّل  فلسطين  تحرير  هو  الذي  األساس  الهدف 

فلسطين«.

دعا االتحاد العّمالي العام إلى تنفيذ إضراب وطني 
اللبنانية  األراض��ي  على  عام،  وشعبي  وعّمالي  نقابي 
وعدم  »اإلس��راع  شعار  تحت  للضغط  استكماالً  كافة 
جميع  وإسقاط  وطني  إنقاذ  حكومة  تأليف  في  التلكؤ 
في  والسياسية  الحزبية  والحسابات  الواهية  الذرائع 
حين تغرق الباد كل يوم في مشكلة ومأساة جديدة«. 
المقبل ودعوة سائر فئات الشعب  وذلك يوم الخميس 

اللبناني للمشاركة في هذا التحرك السلمي.
 وأشار رئيس االتحاد العّمالي العام بشارة األسمر 
ظّل  في  األخ��رى  تلو  الواحدة  تتراكم  »األزم��ات  أن  إلى 
أزمة  تفاقم  فبعد  والمسؤولين،  المسؤولية  غياب 
الكهرباء وفقدان المحروقات والدواء وارتفاع أسعارها، 
األلبان  منتجات  أسعار  زي��ادة  أزمة  اليوم  علينا  تطّل 
في   40 عن  تزيد  بنسبة  الحليب  ومشتقات  واألجبان 
المئة، بسبب كلفة الكهرباء المضاعفة وارتفاع أسعار 
العلف  توافر  عدم  إلى  إضافًة  وفقدانها،  المحروقات 
الدخل  وذوي  العّمال  على  األعباء  يزيد  ما  المدعوم، 
تمّر  التي  الخانقة  االقتصادية  األزمة  ظّل  في  المحدود 
فيها الباد، األمر الذي يتطلب تشكيل حكومة بالسرعة 
كل  طالت  التي  الخطيرة  األوض��اع  لمعالجة  الازمة 

القطاعات اإلنتاجية والتجارية«. 
وأّكد في تصريح أن »الشعب لم يعد يحتمل، والجوع 

انتشر بين الناس فهل من يسمع؟«.
ُتعلن  ونقابّية  عّمالية  م��واق��ف  أم��س  وص���درت 
نقابة  وأكدت  العام.  العّمالي  االتحاد  لتحّرك  تأييدها 
إليه  دعا  الذي  التحّرك  تؤّيد  أنها  الغذائية  الصناعات 
االتحاد العّمالي العام »خصوصاً أن على قائمة مطالبه 
المتراكمة  األزمات  معالجة  على  قادرة  حكومة  تشكيل 
منذ سنوات عّدة وعلى إقرار اإلصاحات الازمة إلنقاذ 
الباد  التي تمّر بها  الباد«، مشّددًة على »أن االوضاع 
إلنجاز  الجهود  وتضافر  التعاون  الجميع  على  تفرض 

عملية اإلنقاذ بسرعة قصوى«.
كذلك أعلن اتحاد نقابات المخابز واألفران »تأييده 
الكامل للتحّرك الذي دعا إليه االتحاد العّمالي لتحقيق 
المطالب المحّقة والتي تتلخص بالدرجة األولى بتشكيل 
حكومة وطنية قادرة على إجراء اإلصاحات األساسية 
التي باتت خطيرة جداً  لمعالجة األوضاع االقتصادية 

على مختلف المستويات االجتماعية والمعيشية«. 
االتحاد  مع  الفاعلة  »للمشاركة  استعداده  وأك��د 
المرير  للواقع  الرافض  تحركه  في  العام  العّمالي 
السياسات  نتيجة  الباد  إليه  وصلت  الذي  والخطير 
إفقار  إل��ى  أّدت  والتي  عديدة  سنوات  منذ  المتّبعة 
الشعب اللبناني برمته«، معتبراً »أن أصحاب األفران 
األوض��اع  من  تضّررت  التي  العاملة  الطبقة  من  هم 
السيئة التي تمّر بها الباد في ظّل غياب سلطة فاعلة 
ذوي  تهّم  التي  الحياتية  األمور  معالجة  على  وقادرة 

الدخل المحدود ».
لنقابات  العام  لاتحاد  التنفيذي  المجلس  وعقد 
برئاسة  ال���دوري  اجتماعه  النقل  وع��ّم��ال  السائقين 
والمشاركة  الدعوة  لهذه  تأييده  وأبدى  فياض  مروان 
المطالب  لتحقيق  والتظاهر  واالعتصام  التحركات  في 

التالية:
الازمة  بالسرعة  إنقاذية  حكومة  تشكيل    -  1«

إلجراء اإلصاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.
بدأت  التي  االقتصادية  األوض���اع  معالجة   -  2
تترك تأثيرات سلبية على الطبقة العاملة وذوي الدخل 

المحدود.
للضمان  الوطني  الصندوق  أوض��اع  معالجة   -  3

االجتماعي.
4 - عقد مؤتمر نقابي وطني لبحث وضع الصندوق 
وكذلك  وتطويره  ودعمه  االجتماعي  للضمان  الوطني 
تعاونية موظفي الدولة ألن هاتين المؤسستين تشكان 

الحماية االجتماعية للطبقة العاملة«.
واعتبر المجلس التنفيذي أن »يوم الخميس سيكون 
للواقع  رفضاً  النقابية  الحركة  حياة  في  تاريخياً  يوماً 
الكلفة  وباتت  العاملة  الطبقة  به  تمّر  ال��ذي  الخطير 

المعيشية تفوق قدرة العّمال وذوي الدخل المحدود«.
بيروت  في  للماحة  الدولية  الغرفة  أعلنت  كذلك 
تأييدها لإلضراب العام الذي دعا اليه االتحاد العّمالي 
وزراء  تضم  حكومة  تشكيل  إلى  المسارعة  أجل  »من 
اإلصاحات  تنفيذ  على  ومؤتمنة  الكّف،  ونظيفي  أكفاء 
واألوض��اع  األزم��ات  معالجة  على  وق��ادرة  المطلوبة 
فيها  تتخبط  التي  والمعيشية  والمالية  االقتصادية 

الباد«.

بدأت شركات استيراد النفط توزيع ما ال يقل عن 12 
مليون ليتر من مادة البنزين على محطات المحروقات، 
أمام  السيارات  أرت��ال  اصطفت  ذلك  من  الرغم  وعلى 
خانقة  سير  بزحمة  يوم،  كل  كما  وتسّببت  المحطات، 

على الطرقات، وذلك تخّوفاً من انقطاع مادة البنزين.
وزارة  مع  المحروقات  استيراد  شركات  وت��درس 
الطاقة تسعيرتين: تسعيرة ال�98 أوكتان غير مدعوم، 
ال�95 أوكتان مدعوم، وهكذا يكون الدعم قد  وتسعيرة 

خّف كما أن الزحمة تتراجع.
وأكد تجّمع الشركات المستوردة للنفط أن »الشركات 
موافقة  بعد  المحروقات،  توزيع  الواقع  في  استكملت 
مصرف لبنان، وسيكتمل توزيع الكميات المتاحة تباعاً 
 12 عن  يقل  ال  ما  تسليم  سيتم  أنه  حيث  النهار،  طوال 
مليون ليتر من مادة البنزين على محطات المحروقات«. 
بجولة  قام  االقتصاد  وزارة  عام  مدير  »أن  إلى  وأش��ار 
حيث تحقق من أن الشركات المستوردة تقوم بتسليم 
المحروقات من دون أي مخالفة«. كما أكد أنه يتابع مع 
مصرف لبنان اآلليات المتبعة إليجاد الحلول المناسبة 

لألزمة الحالية.
لبنان  في  المحطات  أصحاب  نقابة  عضو  وشكر 
على  للنفط  المستوردة  »الشركات  البراكس  ج��ورج 
والتي  المحلية  السوق  في  وضعتها  التي  الكميات 
للبيان  وفقاً  بنزين  ليتر  مليون   12 يقارب  بما  حّددتها 
الصادر عنها، ما سيساهم في التخفيف من وطأة األزمة 

خال الساعات واأليام المقبلة«.

من  التخفيف  المواطنين  »على  بيان  في  وتمنى 
تأمين  لهم  ليتسنى  المحطات  أصحاب  على  الضغط 
األهم  السؤال  يبقى  »لكن  مضيفاً  للجميع«،  البنزين 
في  نتجه  أين  إلى  المعنّية،  السلطات  إلى  والموّجه 
السياسة  في  وض��وح  المطلوب  القريب؟  المستقبل 
عنه  ينتج  ونهائي  جذري  حّل  إلى  للوصول  المتبعة 
أمام  السيارات  وطوابير  النفطي  القطاع  تدهور  وقف 
المحطات وتأمين وصول كميات البنزين الموزَّعة إلى 
التي  المناطق  المحطات في لبنان وال سيما في  جميع 
يمكن  »ال  وختم  والبقاع«.  وعكار  كالجنوب  تعاني 

معالجة هذه األزمة بحلول موقتة«.
وفي الموازاة، قام مراقبون من مصلحة الشمال في 
مديرية حماية المستهلك في وزارة االقتصاد، وبمؤازرة 
من مكتب أمن الدولة في حلبا، بدوريات على محطات 
االحتكار  لقمع  والعبدة،  حلبا  منطقتي  في  المحروقات 
المحطات  هذه  خزانات  معاينة  تمت  حيث  والغّش، 
والتثّبت من عملية البيع. ونّظمت محاضر ضبط عّدة 
جولة  كانت  كما  المخالفين.  المحطات  أصحاب  بحق 
التزامها األسعار  للتأكد من  السوبرماركت  على بعض 

المناسبة.
وكان عناصر من األمن العام - استقصاء مرجعيون 
تبنين،  في  الوقود  محطات  على  جالوا  جبيل،  وبنت 
ومركبا،  الطيبة  بليدا،  ح��وال،  الجبل،  ميس  عديسة، 
للتأكد من عدم احتكار المواد وبيعها حتى نفاد الكمية 
تحت طائلة تسطير محاضر ضبط في حّق المخالفين. 

 ماذا بعد انعدام الحلول

غير التح�ّسر والندم؟

{ عمر غندور*
السائدة  األوضاع  السبت  يوم  اجتماعه  خال  األعلى  اإلسامي  الشرعي  المجلس  وّصف 
في لبنان بسفينة متهالكة في قلب عاصفة هوجاء في بحر مجنون، بينما بّحارتها في حالة ال 
مباالة وعدم اكتراث وتخّبط عشوائي، كحال الطبقة السياسية القابضة على رقاب المواطنين 
وينصرفون الى الجدل العقيم في الوقت الذي تشرف فيه السفينة على الغرق، واللبنانيون في 
حالة فقر مدقع بعد ان سرقت المصارف ودائعهم، هائمون على وجوههم من غير دواء وغذاء 

وكهرباء وبنزين وأمن دخل مرحلة الخطر جراء التوغل في االنهيار على كّل صعيد.
األعلى  الشرعي  اإلسامي  المجلس  جلسة  انعقدت  الذي  المكلف  الحكومة  رئيس  أّن  إال 
الحكومة، خرج ليقول في تصريح مقتضب:  المّس بصاحيات رئيس  لمؤازرته وتأكيد عدم 
»تدارسنا في األوضاع السائدة التي تعرفونها وأقول لكم إّن البلد بعين المفتي دريان وعيني!«

وال ندري إذا كان مثل هذا التعّهد أراح بال المواطنين وطمأنهم الى مستقبلهم!
أما لماذا انعقاد المجلس اإلسامي الشرعي األعلى في هذا التوقيت بالذات مع استعصاء 
الحلول وانسداد أفق حلحلة تشكيل الحكومة، وهل مثل هذا االنعقاد مقّدمة العتذار الحريري 
عن التكليف، او لمرحلة جديدة من المواجهة، فهذا ما ال نعرفه، في وقت غّرد النائب اللواء جميل 
السيد قائا: »سعد الحريري اشتكى للمجلس الشرعي معاناته بتشكيل الحكومة وتلقى دعمه، 
وغداً ربما سيلجأ أيضاً رؤساء آخرون لاستقواء بمجالس طوائفهم وكذلك فعل ويفعل رياض 
سامة وقضاة وضباط ومدراء كبار لحماية فسادهم، عندما يحتمي الفشل والفساد بعباءة 

الدين ليسقط النظام وتقوم فيدرالية الطوائف ونحن فيها«.
وفي ضوء انسداد جدوى المحاوالت لفتح كوة في جدار أزمة الحكام يحاول كّل فريق أن ينأى 
بنفسه عن مسؤولية التعطيل ويعلك كاماً مكّرراً لم يعد ينطلي على أحد، واّن الخافات على 
إيجاد حلول لمعضلة الكهرباء او توفير المحروقات والدواء او معالجة الفساد الذي ينخر في 
مفاصل الدولة وكافة المؤسسات او وضع حّد للتاعب بسعر الدوالر مقابل الليرة اللبنانية، كّل 
هذه البايا ليست في بال المتخاصمين على تشكيل الحكومة الذين يتذابحون على الحصص 

وعلى توزيع الحقائب وليس أّي شيء آخر!
وال ندري الى متى يتواصل هذا العهر واالنهيار وهدر الوقت؟ والى متى يتحّمل الشعب وزر 
هذه الممارسات، بينما يتلّهى السياسيون بلعبة الموت الذي يزحف بوتيرة متسارعة نحو 

االنتحار والتحّسر.
ا َقلِيٍل لَُّيْصِبُحنَّ َناِدِميَن  )٤٠( المؤمنون« »َعمَّ

*رئيس اللقاء اإلسامي الوحدوي

القضاء  توقيف  بعدم  المنّددة  المواقف  أمس  توالت 
اإلطار،  هذا  وفي  غضبوني.  جعفر  الصهيوني  العميل 
لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم 
قضية  تطّل  جديدة  »م��ّرة  أنه  إلى  تصريح،  في  هاشم 
بوالئهم  وأيديهم  سيرتهم  تلطخت  الذين  العماء  دخول 
ومصلحته،  اإلسرائيلي  ال��ع��دو  إلرادة  وانصياعهم 
أجنبية  بجنسيات  متحصنين  الوطن  إلى  ويعودون 

وتغطية ما«.
ال  كي  له  االنتباه  ويجب  مرفوض،  إجراء  »هذا  وقال 
تكون سابقة تستهين معها الخيانة والتعاطي مع أعداء 
الوطن، ما دام هناك من ال يحاسب وال يقاضي«، مشيراً 
إلى أن »ما أعلنه األسرى المحررون وعوائل الشهداء هو 
واحد  غضبوني  فالعميل  منها،  االنطاق  يجب  حقيقة 
الوطن  أبناء  بدماء  أيديهم  تلوثت  عماء  مجموعة  من 
ال  السجون،  ومكانهم  العقوبات  أقصى  ويستحقون 
حد  وضع  سيتم  فهل  يحصل.  كما  واالهتمام  التهاون 
وطنياً  واجباً  أصبحت  حمايتهم  أن  أم  الخونة  لهؤالء 

لبعض االعتبارات المهترئة؟«.
بدورها نبهت »حركة األّمة«، في بيانها األسبوعي، 
والتي  واألخرى،  الفينة  بين  تطل  التي  »اإلجراءات  من 
خال  معه  فّروا  الذين  العدو  عماء  تبرئة  إلى  تهدف 
البلد  إلى  ويعودون   ،2000 أيار  في  العظيم  التحرير 
األميركية،  خصوصاً  أجنبية،  بجنسيات  محصنين 
من  تبرئتهم  فيتم  الداخل،  من  لهم  ما  تغطية  توافر  مع 
وأوالً  والمقاومين،  والشهداء  الناس  بحق  إجرامهم 
جرائم  وكلها  لوطنهم،  العظمى  خيانتهم  من  وأخيراً 
مع  السابق  في  حصل  كما  ال��زم��ن،  بمرور  ُتمحى  ال 

وكما  الفاخوري،  عامر  العميل  الخيام  سجن  سّفاح 
وهو  غضبوني  أحمد  جعفر  العميل  مع  اآلن  يحصل 
للعدو  العمالة  مجالي  في  الخطيرين  المطلوبين  من 

واإلرهاب«.
وتساءلت »عمن يشّجع هؤالء السفاحين على العودة 
إلى لبنان، وعن الغاية من ذلك في هذه الظروف الدقيقة، 
أزمات  وكأنه لم يكف لبنان واللبنانيين ما يعانون من 
الفساد  ج��ّراء  ومعيشية  ومالية  واقتصادية  سياسية 
حتى  الخاص،  وحتى  العام  المال  ونهب  واالحتكار 
تجّند  عميل  بعودة  ه��والً،  أشّد  جديدة  جريمة  ُتضاف 
بكل قلة أخاق وضمير ووطنية في جيش العدو، وحمل 
رتبة ضابط أمني، إلى بلد المقاومة والكرامة الذي حقق 
في  مسبوق  غير  نصراً  المقاومين  وعطاءات  بتضحيات 

تاريخ الصراع العربي - الصهيوني«.
قرار  بيان  في  عامل«  جبل  علماء  »تجّمع  واستنكر 
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي 
»أن  إلى  ولفت  غضبوني.  العميل  توقيف  عدم  عقيقي 
العدو  خدمة  في  عمره  قضى  الذي  المجرم  العميل  هذا 
الصهيوني ضد أهله وناسه في هذا الوطن ومن ثم هرب 
1996 إلى الواليات المتحدة األميركية راعية  في العام 

الكيان الغاصب وحصل على الجنسية منها«.
القضائية والوطنية  »اتباع األسس  يتم  لم  أنه  ورأى 
اللبناني  الشعب  ال يحكم باسم  االكتراث بها وأصاً  وال 
في  ب�«الضغط  المسؤولين  التجّمع  وطالب  المقاوم«. 
وعذابات  الشهداء  لدماء  والثأر  الحق  إحقاق  سبيل 
األسرى«، محذراً من »خطورة هذا المسار الذي يستهدف 

كل مقاوم شريف ويكّرم كل خائن عميل مجرم«.
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 لبنان في حالة االحت�سار

{ أحمد عجمي*
روح،  بال  جسداً  طريحاً  لبنان  نــرى  الشديد  األســف  مع 
على  جاهدين  وعملوا  الوطن  بروح  الفاسدون  استأثر  لقد 
الحظ  التعيس  الوطن  هذا  أحوال  في  تبّصرنا  واذا  تدميره. 
على  ويتآمر  مريض  والــكــّل  صالحة  مؤّسسة  فيه  نــرى  ال 
الجميع، إْن كان من سياسيين أو من اللصوص الكبار حكام 

البنوك أو كّل اإلدارات!
منادياً  يصرخ  األمّرين  يعاني  الوطن  نرى  ان  ويؤسفنا 
والوطنية  الــضــمــيــر  فـــقـــدوا  فــقــد  مــخــلــصــيــن  وال  األحـــــرار 
الصيدليات  أمام  بالطوابير  ُيذّل  الذي  الشعب  لهذا  والرحمة 
ومحطات البنزين وقريباً أمام األفران، ولألسف الشديد أن 
إدارة  وال  صالحة  مؤسسة  المنكوب  البلد  هــذا  في  نــرى  ال 

تلبّي خدمات الناس!
هل هي لعنة من الله وغضب منه ان تصّب جامات الغضب 
على هذا الوطن؟ وتطول قائمة المصائب وأبرزها الكورونا 
الليرة  وتــدهــور  الــنــاس  وإذالل  المعيشة  أســعــار  وارتــفــاع 

افين. اللبنانية التي ُدعست بأرجل أصحاب البنوك والصرَّ
بما  أصبح  الشرق«  »سويسرا  ُيسّمى  كان  الذي  البلد  هذا 
اإلدارة  فــي  أو  والطبابة  التعليم  فــي  ويــالت  مــن  بــه  أصيب 
األرض  على  جحيماً  أصبح  المال،  عالم  في  أو  والسياسة، 
لبنان  يخلص  ان  الله  نرجو  التي  المحن  هذه  جميع  بسبب 
رحمًة  الــلــه  بنصر  وأمـــل  الــفــاســديــن،  حــكــامــهــا  ومـــن  منها 
الوضع  مــن  ووجــعــاً  أذًى  يتململ  الــذي  اللبناني  بالشعب 

السائد على صفحة هذا الوطن المظلوم.
ليعود  معافًى  وأرجــعــه  أبنائه  شــّر  مــن  لبنان  الله  حمى 

منارة لهذا الشرق من جديد.

*نائب سابق
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فل�سطين المحتلة

األس���رى  ش���ؤون  هيئة  ق��ال��ت   {
وح��دة  ق��وات  إن  أم��س،  والمحررين 
لمصلحة  التابعة  واليماز«  »المتسادا 
سجون االحتالل اقتحمت قسم )4( في 
فجراً،  الرابعة  الساعة  جلبوع  سجن 
واسعة  وقمع  تفتيش  حملة  وأج��روا 
من  بحالة  تسبب  مما  السجن  ف��ي 
األسرى  صفوف  في  والتوتر  السخط 

في السجن.
له  يتعّرض  ما  الهيئة  واستنكرت 
المعتقالت  في  الفلسطينيون  األسرى 
الصهيونية من اقتحامات وحشية من 
قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية 
من أجل التضييق على األسرى وفرض 
العقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط 

حقوقهم.
ُيذكر بأن قوات »المتسادا« تشكلت 
قمعية  ك��وح��دة   2003 ال��ع��ام  ف��ي 
وهي  الطوارئ  حالة  في  لالستجابة 
تابعة للشرطة الصهيونية كغيرها من 
الوحدات الخاصة كوحدة »نحشون«، 
من  »المتسادا«  وتتكون  »وال���درور« 
النخبة  صفوف  في  وضباط  جنود 
الصهيوني،  الجيش  م��ن  المختارة 
برشاشات  عناصرها  يتسلّح  حيث 
للدموع  المسيلة  والغازات  »العوزي« 

وأسلحة الليزر.
} ب��ح��ث رئ��ي��س س��ل��ط��ة ال��م��ي��اه 
المياه  م��ج��م��وع��ة  م��ع  غنيم  م����ازن 
والصرف الصحي والصحة من ممثلي 
المؤسسات والمنظمات األهلية العاملة 
المستجدات  أب��رز  المياه،  قطاع  في 
في  لحقت  التي  ب��األض��رار  المتعلقة 
قطاع المياه جراء العدوان الصهيونّي 
التحتّية  البنية  ط��ال  ال��ذي  األخ��ي��ر، 

ومرافق المياه والصرف الصحي.
مسيرة  أمس،  مستوطنون،  نّفذ   {
القديمة  البلدة  طرقات  في  استفزازية 

في القدس المحتلة.
 20 نحو  ب��أن  عيان،  شهود  وأف��اد 
طريق  ف��ي  مسيرة  ن��ف��ذوا  مستوطناً 
وكانوا  القديمة،  البلدة  في   الواد  باب 
في  العبرية  باللغة  ويغنون  يهتفون 

وجه المقدسيين والمارة.
جماعات  ج����ّددت  ال��س��ي��اق،  ف��ي 
التواصل  مواقع  عبر  المستوطنين 
االجتماعي الدعوة إلى مسيرة مركزية 
في  الثالثاء  اليوم  مساء  استفزازية 

البلدة القديمة.

ال�سام

التشيكي  ال��دب��ل��وم��اس��ي  أك���د   {
السابق ميروسالف بيليتسا أن الجزء 
األزمة  عن  المسؤولّية  من  الجوهرّي 
يقع  فيها  المعاناة  وع��ن  سورية  في 
التي  الغربّية  الحكومات  عاتق  على 
أنفقت مليارات الدوالرات على تسليح 
وتمويل التنظيمات اإلرهابية المسلحة 

وعلى الحرب اإلعالمية ضد سورية.
جديد  كتاب  ف��ي  بيليتسا  وش���ّدد 
سورية«  عن  »ذكريات  بعنوان  أع��ّده 
براغ  التشيكية  العاصمة  في  وص��در 
على أن الحرب والتدخالت الخارجية 
لها بمآٍس  في شؤون سورية تسببت 
وأض��رار  وبخسائر  هائلة  إنسانّية 
لسنوات  »ستبقى  وأنها  كبيرة  مادية 
ضمير  في  س��وداء  بقعة  تمثل  عديدة 
»الربيع  ُيسمى  ما  أن  مؤكداً  العالم«، 
إيجابي  شيء  أي  يحقق  لم  العربي« 
نشأت  التسمية  هذه  وحتى  للمنطقة 

في الغرب وليس في الدول العربية.

العراق

االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  اعلنت   {
ٍف يعمل أمين مخزن  أمس، ضبط ُموظَّ
في الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة 
باختالس  ُمتَّهٌم  الدين،  صالح  فرع   -

كميٍَّة من مادة سماد اليوريا.
أن »فريق  الهيئة في بيان،  وذكرت 
عمٍل من مكتب تحقيق الهيئة في صالح 
الدين تمكَّن من ضبط أمين مخزن في 
الزراعيَّة  للتجهيزات  ة  العامَّ الشركة 
- فرع المحافظة، لوجود اختالٍس من 
مادة سماد اليوريا بكميَّة ألف طنٍّ في 

مخزن الضلوعيَّة«.
محضر  »ت��ن��ظ��ي��م  إل���ى  واش�����ارت 
وعرضه  بالعمليَّة،  أص��ول��يٍّ  ضبٍط 
التحقيق  قاضي  على  الُمتَّهم،  رفقة 
ة  ذمَّ على  توقيفه  قرَّر  الذي  ؛  الُمختصِّ

التحقيق«.

فل�سطين المحتلة

اأخبار الوطن

تقرير

وزير الدفاع العراقّي يناق�ش التعاون الع�سكرّي مع ال�سفير الرو�سّي.. ال�سلطات ت�ستخرج رفات 123 مدنيًا قتلهم »داع�ش« قبل �سنوات

بغداد: الدعوات الطائفّية لن تلقى اإال الحزم 

»المقاومة جاهزة لمواجهة اأي عدوان«.. الجهاد تدعو ل�سّد الرحال للأق�سى والنفير العام اليوم

الجبهة ال�ضعبّية: �ضنواجه »م�ضيرة االأعالم« بم�ضيرات م�ضادة 

قاسم  العراقي،  القومي  األم��ن  مستشار  أكد 
لن  األخيرة  الطائفية«  »الدعوات  أن  األعرجي، 

تلقى إال الحزم من قواتنا األمنّية.
ورفض األعرجي خالل اجتماع الهيئة الوطنية 
ب�«الدعوات  أسماها  ما  االستخبارّي،  للتنسيق 
الطائفية«، وقال إنها »لن تلقى إال الحزم والقوة 

من قبل القوات األمنية«.

وأضاف، أن »صمام األمان في النجف األشرف 
)في إشارة إلى المرجع الديني علي السيستاني( 
هي  الكريمة  العراقية  والعشائر  المجتمع  وقادة 
لضرب  محاوالت  أية  مواجهة  في  المنيع  السد 

األمن والسلم األهلي«.
أن  العراقي،  القومي  األم��ن  مستشار  وتابع 
استخبارات،  معركة  هي  الحالية  »معركتنا 

لكشف  وجدية  وح��رص  بدقة  نعمل  أن  ويجب 
له،  االستباقية  الضربات  وتوجيه  العدو  نيات 
قبل أن يقوم بأعماله اإلجرامية، إلى جانب كشف 

جرائم القتل وتقديم الجناة إلى العدالة«.
انتشرت  العراقية  األمنية  ال��ق��وات  وكانت 
بكثافة حول مرقد اإلمام أبي حنيفة النعمان في 
منطقة األعظمية في بغداد، بعد دعوات للتظاهر 

»ضده«.
وقبل أيام ظهرت دعوات في مواقع التواصل 
الخليفة  تمثال  إلزال��ة  العراق،  في  االجتماعي 
العباسي الثاني، أبو جعفر المنصور، من وسط 

العاصمة بغداد.
مواقع  تناقلتها  ال��ت��ي  ال���دع���وات،  وب���رزت 
أنها  تزعم  جماعات  باسم  االجتماعي،  التواصل 
»شيعّية« وتريد إزالة التمثال ألسباب تاريخّية 

تتعلق بروايات موروثة.
جمعة  العراقي  الدفاع  وزير  ناقش  ذلك،  إلى 
لدى  الروسي  السفير  مع  أمس،  سعدون،  عناد 
بين  العالقات  كوتراشيف،  ايلبروس  بغداد 
وخصوصاً  ال��م��ج��االت  مختلف  ف��ي  البلدين 

العسكرية منها.
وأوضحت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن 
السفير  ال��وزارة  في  مكتبه  في  استقبل  سعدون 
»سبل  بحثوا  حيث  له،  مرافقاً  ووف��داً  الروسي 
ووصفها  الروسية«،  العراقية  العالقات  تطوير 
الشعبين  تربط  التي  بالمتينة  العراقي  الوزير 
سيما  وال  المجاالت  كافة  في  والعراقي  الروسي 

العسكرية منها.
على  التأكيد  الروسي  السفير  جّدد  جانبه  من 
الدعم الروسي للحكومة العراقية في حربها ضد 

اإلرهاب.
تعيينه  تم  ال��ذي  ال��روس��ي  السفير  والتقى 

ال��وزراء  برئيس  الماضي،  الخميس  م��ؤخ��راً، 
تعزيز  أهمية  على  الجانبان  أكد  حيث  العراقي، 
العالقات بين البلدين، بجانب بحث التحضيرات 
العراقية  ال��وزاري��ة  اللجنة  النعقاد  الجارية 
الروسية المشتركة في العاصمة موسكو لتنمية 

التعاون في مختلف األصعدة.
والتقى أيضاً كوتراشيف األسبوع الماضي بوزير 
سبل  لبحث  الجبار،  عبد  إحسان  العراقي  النفط 
في  روسيا  رغبة  عن  اللقاء  خالل  وعبر  التعاون، 
زيادة مساحة التعاون مع العراق في مجال الطاقة.

الماضي،  أبريل  نيسان/  من  الثامن  وف��ي 
أصدر الرئيس الروسي فالديمير بوتين مرسوماً 
السفير  مهام  من  مكسيموف،  مكسيم  بإعفاء 
كيريلوفيتش  تعيين  وتّم  العراق،  لدى  الروسي 

كوتراشيف بدالً منه.
العراقية،  السلطات  أعلنت  آخر،  صعيد  على 

تنظيم  ضحايا  م��ن  شخصاً   123 رف��ات  رف��ع 
عناصر  يد  على  سنوات  قبل  قتلوا  »داع���ش« 

التنظيم في محافظة نينوى شمالي البالد.
منطقة  في  الرفات  استخراج  عملية  وج��رت 
)بادوش( حيث السجن الشهير الذي هرب منه 
مقاتلو التنظيم مع سيطرته على مدينة الموصل 

في العاشر من يونيو 2014.
عقده  صحافي  مؤتمر  في  نينوى  محافظ  وقال 
مقبرة   45 »ثمة  الرفات:  استخراج  عملية  خالل 
اإلداري��ة  الخريطة  امتداد  على  منتشرة  جماعية 
للمحافظة«. وأضاف: »نريد كل الجهود سواء كانت 

دولة أو جهود محلية في سبيل التعرف عليها«.
وبين فترة وأخرى تكتشف السلطات العراقّية 
الذي  »داع��ش«  تنظيم  لضحايا  جماعية  مقابر 
سيطر لنحو ثالث سنوات على ثالث محافظات 

عراقية.

فلسطين،  لتحرير  الشعبّية  الجبهة  دع��ت 
للمسجد  الرحال  شد  إلى  الفلسطينية  الجماهير 
األقصى والنفير العام ومواجهة »مسيرة األعالم« 

تنظيمها  المستوطنون  يعتزم  التي  االستفزازية 
في مدينة القدس المحتلة اليوم الثالثاء.

الجبهة  ف��ي  ال��ق��ي��ادّي  م��زه��ر  م��اه��ر  وق���ال 

بينت  المتطرف  لحكومة  نسمح  »لن  الشعبية: 
هذه  تسّير  ب��أن  الصهاينة  وللمستوطنين 
باب  إل��ى  لتصل  القدس  ش��وارع  في  المسيرة 
العامود وباب الخليل، لتدّنس ساحات المسجد 

األقصى المبارك«.
للقوى  المتابعة  لجنة  أن  إلى  مزهر  وأش��ار 
العام والحشد  الوطنية واإلسالمية دعت للنفير 
انعقاد  حالة  في  وهي  للمستوطنين  والتصّدي 
دائم، مشيًرا إلى مواجهات وفعاليات ستشهدها 
محافظات الوطن والشتات غداً، بما فيها مسيرات 

حاشدة بجميع محافظات قطاع غزة.
في  يكونوا  ألن  ال��داخ��ل  فلسطينيي  ودع��ا 
الشباب  مطالباً  لألقصى،  وال��زح��ف  المقدمة 
داٍم  اشتباك  فتح  إلى  بالضفة  والمقاوم  الثائر 
مع االحتالل ومستوطنيه، مستطرداً: »آن األوان 

لحرق األرض تحت أقدامهم«.
واألردن  لبنان  في  المخيمات  أبناء  دعا  كما 
للتحرك  والشتات  اللجوء  مواقع  وكل  وسورية 

نجدة لألقصى.
10 مايو ليس كما  قبل  أن »ما  وأضاف مزهر 
على  تقف  المقاومة  أن  موضحاً  مايو«،   21 بعد 
القدس  في  شعبنا  عن  وستدافع  صلبة  أرض 
االستفزازات  باستمرار  تسمح  ولن  واألقصى 

والظلم الجاثم عليه.
الجهاد  ح��رك��ة  دع��ت  متصل،  س��ي��اق  وف��ي 
شعبنا  جماهير  أمس،  فلسطين،  في  اإلسالمّي 
العام  إلى المسجد األقصى والنفير  الرحال  لشّد 

اليوم الثالثاء لمواجهة أي مساس بالمقدسات.
وقالت الجهاد في بيان لها: »من جديد تتصاعد 
الصهيوني  اليمين  قبل  من  العدوانية  الحمالت 
االحتالل  وجيش  حكومة  من  المدعوم  المتطرف 
والتهويد  االستيطان  مخططات  لتنفيذ  سعياً 

وفرض سيطرتهم على القدس وتنفيذ المزيد من 
جرائم التطهير العرقي بحق أهلنا المقدسيين«.

األع��الم«  »مسيرة  ب�  ُيسّمى  ما  أن  وأض��اف��ت 
التي يجري التحضير لها اليوم الثالثاء هي عمل 
استفزازي وتصعيد خطير يمس بأقدس مقدساتنا، 

وعدواٌن يستهدف العرب والمسلمين جميعاً.  
كله  الفلسطيني  الشعب  أن  إل��ى  وأش���ارت 
والمسجد  القدس  عن  الدفاع  معركة  في  موحٌد 
للمواجهة  وقت  كل  في  مستعّد  وهو  األقصى، 
المدن  كافة  في  العام  للنفير  داعية  الشاملة، 
مناطق  وفي  الوطن  داخل  والمخيمات  والقرى 

اللجوء والشتات، استعداداً لمواجهة أي عدوان 
على المقدسات.

كما دعت جماهير شعبنا في األرض المحتلة 
الرحال  لشد  والقدس  الغربية  والضفة   48 عام 
في  وال��رب��اط  ال��م��ب��ارك  األق��ص��ى  المسجد  إل��ى 
أهلنا  أيضاً،  الحركة  ودعت  الشريفة.  ساحاته 
المقدسيين إلى االعتصام في منطقة باب العامود 

والشيخ جراح وحي بطن الهوى. 
وشّددت على أن المقاومة الفلسطينية في كل 
أي  لمواجهة  وجاهزية  استعداد  أتم  على  مكان، 

عدوان والرّد عليه بكل قوة وثبات.

أصدر القضاء األردني الئحة االتهام بحق المتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض 
الله والشريف حسن بن زيد، في قضية »ملف الفتنة«، وكشفت وسائل إعالم أردنية 

عالقة المتهمين باألمير حمزة بن الحسين.
وقالت وسائل إعالم رسمية أردنية إن المحكمة العسكرية األردنية ستبدأ األسبوع 
بتهم  الملكية  العائلة  أف��راد  وأح��د  السابق  الملكي  الديوان  رئيس  محاكمة  المقبل 

التحريض على مناهضة نظام الحكم.
والئحة اتهام قضية »الفتنة«، تشير ب«األدلة« لوجود ارتباط وثيق يجمع األمير 

حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.
حمزة  األمير  إل��ى  الله  ع��وض  باسم  زّك��ى  حسن،  الشريف  أن  الالئحة  وذك��رت 
لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف األمير حمزة بالوصول إلى سدة 
الحكم. وأضافت أن »لقاءات األمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في 

منزل األخير«.
وبينت أن »عوض الله والشريف حسن شجعا األمير حمزة على تكثيف اللقاءات 

التحريضية مع بعض شرائح المجتمع«.
االنتقادات  بتوجيه  العلني  التصريح  مرحلة  إلى  انتقل  حمزة  »األمير  وتابعت: 

لمؤسسة العرش وأداء الحكومة، إلحداث الفتنة«.
وبحسب الئحة االتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية 

الفلسطينية بهدف إضعاف موقف األردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.
كما كشفت أن »األمير حمزة استغّل حالة الحزن والغضب لدى األهالي في السلط 

لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى«.

وبّينت الئحة االتهام، أنه خالل أحد االجتماعات قام الشريف حسن بتزكية وطرح 
لكسب  طريقة  بتوفير  مساعدتهما  أجل  من  حمزة  األمير  على  الله  عوض  باسم  اسم 

التأييد الخارجي لتدعيم موقف األمير حمزة بالوصول الى سدة الحكم.
وقالت إن عوض الله كان يقّدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر 

على حساب االمير.
وتقول الالئحة إنه »بتاريخ 21 آذار قام األمير بارسال رسالة الى الشريف حسن 

مفادها )عندما يحين الوقت، ستكون الضربة قوية(..
صوتّية لحوار دار  رسالة  الله  عوض  باسم  إلى  حمزة  األمير  أرسل  أبريل  وفي 3 
مع رئيس هيئة االركان المشتركة )كان قد بّيت النية لتسجيلها بهدف نشره لتحريض 

وتعبئة الناس(، بحسب السلطات االردنية.
صوتّية  رسالة  الله  عوض  باسم  الى  حمزة  االمير  أرسل  أيضاً  نفسه  اليوم  وفي 
مضمونها )يعني للعلم اذا صار فينا اشي، بس انسحبوا الحرس بالكامل وكذا، عشان 

تكونوا بالصورة(، واستفسر األمير حمزة منه )سيدي، قرابتي بخير؟؟؟؟؟(..
لكن اإلجراءات بحق األمير حمزة أُسقطت في ما بعد عندما أقسم بالوالء للملك عبد 

الله الثاني. وخضع األمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.
ونقلت وكالة »رويترز« عن سياسيين اثنين، قالت إنهما مطلعان على القضية طلبا 
العهد  لولي  االقتصاديين  المستشارين  أقرب  من  الله  عوض  أن  اسميهما  نشر  عدم 

السعودي األمير محمد بن سلمان مما عّقد التحقيقات القضائية.
من  مزيداً  يذكرا  أن  دون  بتسليمه  الرياض  من  طلباً  رفضت  عّمان  أن  وأضافا 

التفاصيل.

االأردن.. الئحة اتهامات تتحّدث عن عالقة االأمير حمزة بمّتهمي ملف »الفتنة«

حكومة »بينت - البيد«.. هل ينتظرها الف�ضل واالنهيار؟

أبدى مسؤولون 
أوروبيون خشيتهم 

من تعثر صندوق 
البنى التحتية الذي 

أقرته قمة السبعة 
الصناعيين الكبار 

باقتراح من الرئيس 
األميركي جو بايدن 

ألن التجاذب قائم بين 
الرغبة بمنافسة الصين 
وخطة الحزام والطريق 

التي تتقّدم بسرعة 
وقوة وبين الخشية 
من وقوع هذه البنى 

تحت سيطرة حكومات 
مناوئة تنضّم للصين 

وروسيا سياسياً.

كوالي�سكوالي�س

انطالق عملية »اأ�ضود الجزيرة«

لمالحقة بقايا داع�ش غربي العراق

أعلنت خلية اإلعالم األمني في العراق، أمس، انطالق عملية »أسود الجزيرة« التي تهدف لمالحقة 
بقايا تنظيم »داعش« اإلرهابي، غربي البالد.

جاء هذا في بيان صادر عن الخلّية، أمس، بحسب موقع »السومرّية نيوز«.
وذكر بيان الخلية أن قيادة القوات البرية والقطعات الملحقة بها، انطلقت فجًرا من أجل تنفيذ عملية 

أسود الجزيرة الثانية.
وأوضح البيان أن العملية األمنّية تتّم بإسناد جوّي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش في أكثر 

من عشرة محاور.
وأوضحت الخلية أن هذه العملية انطلقت للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات تنظيم داعش في 

غربي العراق.
وفي إطار متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، األحد، عن اتباعها أسلوب المالحقة والمطاردة 

ونصب الكمائن ضد بقايا داعش.
من  نجحت  العراقية  القوات  إن  الخفاجي  تحسين  اللواء  المشتركة  العمليات  باسم  الناطق  وقال 
التي شهدت مؤخراً  المناطق  اإلرهابيين ال سيما في كركوك وبعض  النهج في منع تمركز  خالل هذا 

خروقاً أمنية.
تشمل  محاور  مجموعة  على  الماضية  الفترة  في  ركزت  المشتركة  العمليات  أن  الخفاجي،  وبين 
الحدود، والتعاون الكبير مع البيشمركة، بجانب تفعيل الجهد االستخباري واألمني والذي أسفر عن 

نتائج ظهرت من خالل العمليات النوعية التي قامت بها القوات األمنية.

الحكومة  وانهيار  فشل  »اإلسرائيلي«،  الشأن  في  ومختصون  خبراء  توّقع 
»يمينا«  حزب  رئيس  من  كل  رئاستها  على  يتناوب  التي  الجديدة،  الصهيونية 

نفتالي بينت أّوال، ورئيس حزب »ييش عتيد«، يائير لبيد.
وهو  تحقق  قد  والوحيد  األول  الحكومة  هدف  أن  والمختصون  الخبراء  ويرى 
»تغيير وإسقاط نتنياهو«، الفتين إلى عدم وجود أهداف أخرى؛ ألنها قائمة على 

التناقضات.
»ائتالف  إن  قال  شهاب،  الرحمن  عبد  والبحوث  للدراسات  أطلس  مركز  مدير 
الحكومة الجديدة كان له هدف واحد وهو تغيير نتنياهو، وبالتالي بعد أن أّدى 

دوره فهو معرض للتفكك في أي وقت«.
ووفق شهاب، فإن حكومة بينت هي حكومة بداية الخالفات، ال حكومة إنهاء 

الخالفات، وبالتالي هي لن تستمر.
الفقار سويرجو إن »بينت جزء من  الكاتب والمحلل السياسي ذو  بدوره، قال 
التشكيالت الصهيونية السابقة التي فشلت في إدارة الملفات الداخلية والخارجية 

للكيان، وبالتالي سيشكل فشاًل جديًدا في رئاسته لهذه الحكومة«.
وبحسب سويرجو، فإن الواليات المتحدة أسقطت نتنياهو وأوصلت بينت لهذا 
المكان وهو ال يستطيع التصادم معها مهما كان برنامجه السياسي؛ »ليس حباً في 

الفلسطينيين، إنما إلنقاذ »إسرائيل« المتطرفة من نفسها«.
ولفت إلى أن استراتيجية االحتالل العسكرية ضد غزة »قد فشلت«، مستطرداً: 
استراتيجية  تتبع  أن  ويجب  الجديدة  الحكومة  أم��ام  سيكون  الملف  هذا  »ل��ذا 

أخرى«.
االستراتيجية  في  معضلة  تواجه  الجديدة  االحتالل  حكومة  أن  إلى  ولفت 

العسكرية والسياسية ضد غزة والشعب الفلسطيني والتي فشلت.
هي  بينت  »حكومة  بأن  رمانة  جالل  الصهيوني  الشأن  في  الباحث  اتفق  كما 

حكومة تناقضات«، موضحاً أنه لم يتم االتفاق فيها إال على إسقاط نتنياهو.
وبين أن »«إسرائيل« تعيش واحدة من أشد األزمات السياسية في تاريخها«، 

منوهاً إلى أن هناك انشقاقاً في كل مكّونات المجتمع فيها.
وقال إنها »ستكون حكومة شلل من الناحية السياسية«، متوقًعا عودة »الليكود« 

إلى الحكم من جديد وتوحيد أحزاب »اليمين«، حال تخلّص من بنيامين نتنياهو.
غير أن نتنياهو لم يتنازل ولم يعلن الهزيمة وسيبدأ المعركة وسيضع عراقيل 
وألغاماً أمام الحكومة الجديدة، وفق رمانة الذي أشار إلى أنه سيحاول إقناع أحد 

الوزراء باالنسحاب إلسقاط الحكومة.
األمر ذاته، أّيده الباحث في الشأن »اإلسرائيلي« عيد مصلح، إذ توقع عودة قوية 

لحزب »الليكود«، مرّجحاً أنه سيشكل الحكومة المقبل بعد انهيار حكومة نفتالي 
بينت ويائير البيد.

تشكيلة  أن  بشارات  سعيد  »اإلسرائيلي«  الشأن  في  الباحث  يرى  جهته،  من 
حكومة بينت هي »خلطة غريبة في وقت حساس داخل الكيان الصهيوني«، الفتاً 

إلى أن »هذا ينبئ بفشلها«.
أما الباحث في الشأن »اإلسرائيلي« د. ناجي البطة، يرى أنه »إذا نجحت حكومة 
خطورة  فستواجه  طريقها،  في  نتنياهو  وضعها  التي  العقبات  تجاوز  في  بينت 

االنشقاقات بعد ذلك«.
الحكومة  تنصيب  على  األح��د،  مساء  ص��ادق  قد  »الكنيست«  أن  إل��ى  يشار 
12 عاماً متواصالً في  »اإلسرائيلية« الجديدة، لينهي رسمياً حقبة نتنياهو بعد 

الحكم كرئيس للوزراء.
ال  قد  حيث  وهشة،  ضعيفة  إسرائيلياً،  تسمى  كما  التغيير«  »حكومة  لكن 
عبر  إلسقاطها  سيسعى  أنه  نتنياهو  إعالن  ضوء  على  القانونية،  مدتها  تكمل 
بين  خالف  محّل  تكون  قوانين  اقتراحات  وطرح  معسكره  في  الصفوف  رّص 
أطياف الحكومة خصوصاً في ما يتعلق بقضايا االستيطان والتجنيد و«حرمة 

السبت«.
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في �ضوء تهديدات حما�ش.. 

االحتالل يرفع حالة تاأّهب »جّوي«

في  تنظيمها  مستوطنون  ينوي  التي  االستفزازية  األعالم«  »مسيرة  مع  للتعامل  االحتالل  يستعد 
مدينة القدس المحتلة اليوم الثالثاء. بالتزامن مع إعالن القوى الوطنية واإلسالمية حالة االستنفار 

في جميع أنحاء فلسطين والشتات.
وعقد وزير »األمن الداخلي« الجديد في حكومة االحتالل عومر بارليف صباح أمس أول لقاء عمل مع 
مفتش عام الشرطة كوبي شبطاي الذي أطلعه على صورة الوضع العامة لدى الشرطة والتحّديات 

التي تواجهها.
ووفق موقع »والال« العبري، فإن بارليف سيجتمع مرة ثانية الساعة مع شبطاي لمناقشة خطة 

استعدادات الشرطة للتعامل مع »مسيرة األعالم« المقّررة اليوم.
وتشمل الخطة، بحسب »والال«، تعزيز انتشار قوات جيش االحتالل في مناطق االحتكاك بالقدس 

ومدن الضفة خشية وقوع عمليات فردية.
وذلك  الجوي«  »الدفاع  منظومات  في  التأهب  حالة  رفع  ذاته،  للموقع  وفقاً  االحتالل،  جيش  وقرر 
على ضوء تهديدات حماس األخيرة بالرّد على استفزازات المستوطنين واالعتداءات المتواصلة على 

الفلسطينيين.
وتتخّوف شرطة االحتالل من اشتعال األوضاع مجدًدا واندالع مواجهات في القدس في ظل إصرار 

الجهات المشرفة على المسيرة بأن تمر من منطقة باب العامود.
وكان االحتالل قد قّرر تأجيل المسيرة من الخميس الماضي إلى اليوم الثالثاء، وسمح لها بالمرور 

من منطقة باب العامود في محاولة استفزازية للفلسطينيين.
داعيًة  العامود،  باب  ساحة  أو  القديمة  البلدة  من  المسيرة  اقتراب  من  فلسطينية  فصائل  وهددت 
تخشى  بينما  المستوطنين،  العتداءات  للتصدي  األقصى  المسجد  ومحيط  القدس  في  االحتشاد  إلى 

»إسرائيل« من إطالق صواريخ من غزة.



5 عربيات / دوليات

أع��ل��ن رئ��ي��س ل��ج��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات في 
صحافي  مؤتمر  ف��ي  ع���رف،  ج��م��ال  إي����ران، 
في  االستطالعات  على  »وب��ن��اًء  أن��ه  أم��س، 
 47% إلى   37% فإن  االلكترونية،  المواقع 
في  سيشاركون  اإليرانيون  المواطنين  من 
و310307  مليون   59 وهناك  االنتخابات، 

أشخاص يحق لهم االقتراع«. 
اق��ت��راع  ص���ن���دوق   67000 »أن  وأّك�����د 
وخصص  ال��رئ��اس��ة،  النتخابات  خصصت 
البلدية  النتخابات  اقتراع  صندوق   75000

والقروية«.
االقتراع  مراكز  تجهيز  »ّت��م  أنه  أّك��د  عرف 
وفقاً  االنتخابية  العملية  تحتاجه  ما  بكل 
المشرفين  وأن  الصحية،  الرعايا  لتعليمات 

على االنتخابات تلقوا لقاح كورونا«.
إّنه  ق��ال  إي���ران،  خ��ارج  االنتخابات  وع��ن 
رأي  صندوق   450 من  أكثر  هناك  »سيكون 
م��وزع��ة ف��ي أن��ح��اء ال��ع��ال��م«، م��وض��ح��اً أن 
في  ستقام  اإليرانية  الرئاسّية  »االنتخابات 

العالم«. 101 دولة في 
أن  إل��ى  االنتخابات  لجنة  رئيس  ولفت 
»مراكز االقتراع ستبقى مفتوحة لغاية الساعة 
مع احتمال  حزيران،   18 الجمعة  ليل  من   12

تمديدها إلى الساعة ال�2 من فجر السبت«. 

وكان الجيش اإليراني أعلن في وقت سابق 
الناعمة  القوة  لتعزيز  فرصة  »االنتخابات  أن 

للنظام«.
الرئاسية  المناظرات  انتهاء  بعد  ذلك  يأتي 
المناظرة  وتمحورت  للمرشحين،  الثالثة 

الرئاسية اإليرانية الثالثة حول ملفات تتعلق 
بهموم الناس. 

يأتي ذلك قبل أيام من االنتخابات الرئاسّية 
المرتقبة في 18 حزيران، حيث يختار الشعب 

مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

دانت سفارة الصين في لندن، أمس، البيان 
المشترك الذي أصدره رؤساء مجموعة السبع 
الشؤون  في  ص��ارخ  »تدخل  بأنه  ووصفته 
الداخلية لبالدها، وحثت المجموعة على الكف 

عن تشويه صورة الصين«.
وأضافت السفارة أنه »يتعّين على مجموعة 
تعزيز  أجل  من  المزيد  تفعل  أن   )G7( السبع 
بشكل  التسبب  م��ن  ب��دالً  ال��دول��ي،  ال��ت��ع��اون 

مصطنع في المواجهة واالحتكاك«.
وقد اعتبر الرئيس األميركي، جو بايدن، في 
تصريح صحافي خالل قمة السبع، أن »القوى 
ال��دول  م��ع  منافسة  ت��خ��وض  الديمقراطية 
مشدداً  الصين«،  مع  فقط  وليس  التسلطية، 
على أن »الواليات المتحدة ال تسعى إلى نزاع 

معها«.

اليابان، أمس، عن »بدء محاكمة المشتبه بتواطئهما بتهريب  أعلنت 
من  غصن  كارلوس  اللبناني  نيسان  رينو  لتحالف  السابق  الرئيس 

اليابان أواخر العام 2019«.
ستبدأ  اليابانية  »السلطات  أن  أمس،   »newsasia« قناة  وذك��رت 
بتهريب  المتهمين  بيتر  وابنه  تايلور  مايكل  من  لكل  المحاكمة  بجلسات 

اللبناني كارلوس غصن من اليابان«.
القوات  في  سابق  عنصر  وهو  تايلور  مايكل  »أوقف  القناة،  وبحسب 
2020 قرب بوستون من  أيار  تايلور في  األميركية وابنه بيتر  الخاصة 

قبل السلطات األميركية، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها اليابان«.
إلى  الماضي  آذار  في  ُسلّما  الممكنة،  االلتماسات  كل  استنفدا  وبعدما 
اليابان لمحاكمتهما. وهما يواجهان عقوبة تصل إلى السجن ثالثة أعوام 

في حال أدانهما القضاء الياباني.
ب�«تهمة  طوكيو،  في  محكمة  أم��ام  أم��س،  ونجله،  أميركي  واعترف 
الهروب  في  نيسان،  لشركة  السابق  الرئيس  غصن  كارلوس  مساعدة 
طائرة  متن  على  صندوق  في  متخفياً  اليابان  من  شرعي  غير  بشكل 

خاصة في 2019«.
وأجاب مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة األميركية، 
ونجله بيتر ب� »ال« عندما سألهما القاضي عما إذا كان هناك أي اعتراض 

على االتهامات الموجهة لهما من مكتب االدعاء في طوكيو.
بتهمة  محاكمتهما  إط��ار  في  المحكمة  في  لهما  ظهور  أول  هو  وه��ذا 

مساعدة رجل األعمال اللبناني على الهروب.

وفي آذار الماضي تّم ترحيلهما من الواليات المتحدة إلى اليابان، ويتم 
احتجازهما في الزنزانة نفسها في طوكيو حيث تم احتجاز غصن، وقد 

يواجهان حكما بالسجن يصل إلى 3 سنوات.
وكان غصن رئيس شركتي نيسان وميتسوبيشي، والمدير التنفيذي 
بتهم   2018 عام  في  اليابان  في  عليه  القبض  ألقي  عندما  رينو  لشركة 

عدم اإلعالن عن مرتبه واستخدام أموال الشركة في أغراض شخصية.
طائرة  متن  على   2019 الثاني  كانون  في  لبنان  إلى  غصن  وهرب   

خاصة انطلقت من مطار كانساي وبقي فيه منذ هذا التاريخ.
وفي شباط الماضي، دانت محكمة في اسطنبول ثالثة مواطنين أتراك 
بالسجن أكثر من أربعة أعوام في قضية هروب غصن، وهم مسؤول كبير 
في شركة »أم أن جي« التركية لتأجير طائرات خاصة وطيارين. وتمت 

تبرئة أربعة أشخاص آخرين.
ولم يمنع هروب غصن من افتتاح العام الماضي محاكمة جنائية في 
الدوالرات  ماليين  عشرات  قيمتها  تبلغ  مؤجلة  أجور  قضية  في  طوكيو 
كان ُيفترض أن يتقاضاها الرئيس السابق لنيسان بعد تقاعده، لكن من 

دون ذكرها في تقارير المجموعة في البورصات.
كما خضع كارلوس غصن لالستجواب من قبل قضاة تحقيق فرنسيين 

في بيروت في وقت سابق.
بارتكاب  مزاعم  بشأن  ستكون  »التحقيقات  أن  الدفاع  فريق  وأف��اد 
اليوروهات من  مخالفات مالية في فرنسا، تسببت في مصادرة ماليين 

أصوله«.

الفرنسي  »الرئيس  إن  ماكرون  مكتب  ق��ال 
ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا أمس، 
في  للمشكالت  للتصدي  معاً  العمل  إلى  الحاجة 

سورية وليبيا«.
الناتو  قمة  خالل  بأردوغان  ماكرون  والتقى 
بعد  م��اك��رون  وق��ال  ب��روك��س��ل.  ف��ي  المنعقدة 
االجتماع الذي استمر 52 دقيقة إن »المحادثات 
بشأن  توضيح  عن  أسفرت  التركي  الرئيس  مع 
معاً  للعمل  مشتركاً  ه��دف��اً  وأظ��ه��رت  اإلس���الم 
بشأن ليبيا وسورية«. وقال مكتب ماكرون على 
لوجه  وجهاً  طويلة  محادثة  »أجريت  »تويتر«، 
مع الرئيس أردوغان. للمضي قدماً بكل وضوح 

واحترام«.
إيمانويل  ال��ف��رن��س��ي،  ال��رئ��ي��س  غ���ّرد  فيما 
بأنه »أجرى محادثة مطولة مع  ماكرون، مفيداً 

قمة  قبيل  أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  نظيره 
الناتو في بروكسل«.

قمة  »قبيل  »تويتر«:  على  م��اك��رون  وكتب 
مع  لوجه  وجهاً  طويلة  محادثة  أجريت  الناتو، 
بوضوح  قدماً  نمضي  كي  أردوغ���ان،  الرئيس 

واحترام وبمعايير عالية«.
وقت  في  ص��ّرح  قد  الفرنسي  الرئيس  وك��ان 
مع  اجتماع  في  يناقش  أن  »يريد  بأنه  سابق 
الناتو،  في  الحلفاء  سلوك  قواعد  التركّي  نظيره 

وكذلك الوضع في سورية وليبيا وقره باغ«.
وذكر قصر اإلليزيه من جانبه أن »الرئيسين 
تحّدثا  أردوغان  طيب  ورجب  ماكرون  إيمانويل 
وجهاً لوجه أمس، على هامش قمة حلف شمال 
كان  مما  أط��ول  لفترة  بروكسل،  في  األطلسي 
معاً  قدماً  للمضي  استعداداً  أبديا  وأنهما  مقّرراً، 

بشأن سورية وليبيا«.
الجمعة  يوم  للصحافيين  أردوغ��ان  وص��ّرح 
الفرصة  لهما  ستتاح  »البلدين  ب��أن  الماضي 
لمناقشة الجوانب اإليجابية والسلبية للعالقات 
التركية الفرنسية«. بينما قال الرئيس الفرنسي 
البلدين  بين  »المحادثات  إن  الماضي،  األسبوع 

ضرورية جداً على الرغم من الخالفات«.
فرنسا  بين  الثنائّية  العالقات  وشهدت 
وتركيا توترات متزايدة في السنوات األخيرة. 
مع  الالذعة  االنتقادات  مراراً  أنقرة  وتبادلت 
وليبيا  سورية  بشأن  لسياساتها  باريس 
أخ��رى،  وقضايا  المتوسط  البحر  وش��رق 
شباط  ف��ي  البلدان  أعلن  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي 
لتطبيع  طريق  خريطة  على  يعمالن  أنهما 

العالقات.
نانسي  النواب  مجلس  رئيسة  طالبت   
الرئيس  ع��ه��د  م��ن  م��س��ؤول��ي��ن  ب��ي��ل��وس��ي 
بشهاداتهم  باإلدالء  ترامب  دونالد  السابق 
العدل  وزارة  جهود  حول  القسم،  ظل  فى 
في  ديمقراطيين  من  بيانات  على  للحصول 
طريق  عن  اإلعالم  ووسائل  النواب  مجلس 

استصدار مذكرات استدعاء سرّية.
وقالت بيلوسي إنه »يتعين على المدعين 
سيشنز،  وجيف  بار  بيل  السابقين  العامين 
إلى جانب رود روزنشتاين، النائب السابق 
حول  أسئلة  على  اإلجابة  العام،  للمدعي 
عمليات االستدعاء التي صدرت الثنين على 
بلجنة  المرتبطين  الديمقراطيين  من  األقل 
وفقاً  ال��ن��واب«،  مجلس  في  االستخبارات 

لوكالة بلومبرج لألنباء أول أمس .
بثتها  تصريحات  في  بيلوسي  وذك��رت 
»وزارة  أن  أم��س،  أول  إن(  إن  )سي  شبكة 
الرئيس  ع��ه��د  ف��ي  م��ارق��ة  ك��ان��ت  ال��ع��دل 

ترامب«.
من  آخ��ر  مظهر  م��ج��رد  »ه��ذا  وأض��اف��ت: 

المارقة«. مظاهر أنشطتهم 
وأوضحت بيلوسي أن »وزارة العدل في 
عهد ترامب »تتجاوز حتى ما حدث فى عهد 

نيكسون«. ريتشارد 
لديه  كان  نيكسون  »ريتشارد  وأضافت: 
سيادة  بتقويض  هذا  ويتعلق  أعداء،  قائمة 

القانون«.
أصدرت  األميركية  العدل  وزارة  أن  يذكر 
بحق  استدعاء  م��ذك��رات  ت��رام��ب  عهد  ف��ي 

ال  ما  بيانات  على  للحصول  »آب��ل«  شركة 
مجلس  لجنة  أع��ض��اء  م��ن  اثنين  ع��ن  يقل 
ال��ن��واب ل��ش��ؤون االس��ت��خ��ب��ارات، وذل��ك 
تسريب  وراء  يقف  كان  َمن  لتحديد  سعياً 
المعلومات السرية حول اتصاالت مساعدي 
ترامب بجهات روسية، والذي أدى إلى فتح 
في  ترامب  مع  مولر  روبرت  المدعي  تحقيق 
النهاية  فى  اإلع��الن  وتم  الروسي«،  »ملفه 
بين  »تآمر«  أي  عن  الكشف  يتم  لم  أنه  عن 

ترامب وروسيا.
وزارة  في  العام  المفتش  مكتب  وك��ان 
أن  الجمعة  أع��ل��ن  ق��د  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ع��دل 
الوزارة  تعامل  في  سيحقق  العام  »المفتش 
خصوم  معلومات  تسريب  تحقيق  م��ع 
الرئيس السابق دونالد ترامب السياسيين، 
لجمع  سرية  استدعاء  مذكرات  ذلك  وشمل 
وبعض  والموظفين  المشّرعين  بيانات 

أفراد أسرهم«.

تبذلها  التي  ل�«الجهود  ارتياحه  عن  روحاني  حسن  الرئيس  أعرب 
القوات المسلحة في مجال االكتفاء الذاتي واالعتماد على النفس«، معتبراً 
للجيش  الذاتي  االكتفاء  مسيرة  في  االستمرار  على  دليل  دنا  »مدّمرة  أن 

وكل القوات المسلحة للجمهورية االسالمية«.
وأضاف روحاني أمس، في مراسم تدشين المشاريع الوطنية لوزارة 
المفرح  »من  أن  البحرية،  القوة  اسطول  إلى  دنا  مدمرة  وانضمام  الدفاع 
عندما  المسلحة  القوات  وكل  للجيش  البحرية  والقوة  االيراني  للشعب 
تتمكن الصناعات الدفاعية في البالد وبأيدي المتخصصين اإليرانيين من 
إنتاج مدمرة متطورة جداً خالل ثماني سنوات حيث نشهد اليوم التحاق 

هذه المدمرة للقوة البحرية ألداء مهامها بكل اقتدار«.
انتصار  منذ  اإليرانية  البحرية  القوة  منجزات  إلى  روحاني  وتطرق 
تطور  عن  تحدث  كما  المفروضة،  الحرب  في  وخاصة  اإلسالمية  الثورة 
هذه القوات ومهامها المختلفة وقال: إن »القوات البحرية للجيش اإليراني 
لم ينحصر نشاطها اليوم في الخليج الفارسي وبحر عمان وإنما يمتد إلى 

البحار والمحيطات في العالم في إطار المقّررات والقوانين الدولية«.
وأكد روحاني أن »قدرات وإمكانات القوات المسلحة اإليرانية تستخدم 
»إيران  إن  مضيفاً  بلد«،  أي  على  بالعدوان  تفكر  ولم  والدفاع  للردع  فقط 
تمتلك قوة بحرية مقتدرة في الخليج الفارسي وبحر ُعمان وبالتالي فإن 
في  األساسية  البحرية  الممرات  وتؤمن  المنطقة  هذه  تحمي  القوات  هذه 
المحيط الهندي والبحر األحمر ومناطق أخرى، ومن هنا فإن إيران تحقق 

األمن في المنطقة لها ولدول الجوار«.
المنطقة«،  دول  وسيادة  استقالل  عن  تدافع  »إي��ران  إن  قائالً:  وتابع 
إلى أن »العالم شهد ما فعلته القوات المسلحة اإليرانية في دحر  مشيراً 

اإلرهاب في العراق وسورية واليمن بدعوة من حكومات هذه الدول«.
وأضاف أن »إيران ليست بحاجة إلى أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن 
نفسها وال تنوي امتالك مثل هذا السالح«، موضحاً أن »فتوى قائد الثورة 
الدمار  أسلحة  امتالك  أن  سماحته  أكد  حيث  المجال  هذا  في  صريحة 

الشامل يتعارض مع األخالق والمعايير اإلسالمية«.
النووية  القدرات  »إيران تسعى المتالك  أن  الجمهورية  وأكد رئيس 

قدراتها  أن  إال  الداخلية،  صناعاتها  في  والفضائية  والصاروخية 
أميركا  تدركه  ما  وه��ذا  النووية،  االسلحة  صناعة  ليست  النووية 

وأوروبا جيداً«.
قام  التي  »شاهين«،  األل��غ��ام  وكاسحة  »دن��ا«  المدمرة  وانضّمت 
إلى  اإليرانية،  المسلّحة  القوات  الدفاع وإسناد  بتصنيعهما خبراء وزارة 

أسطول الجنوب التابع للقوة البحرية للجيش اإليراني في بندر عباس. 
وتضم هذه المدمرة منظومة ذات مميزات خاصة ولها 4 محركات ديزل 
وإمكانية  الالزمة  والسرعة  القدرة  تمنحها  جديدة  تركيب  وقدرة  مطّورة 

اإلبحار لفترة طويلة في البحار والمحيطات.
ومن المميزات األخرى للمدمرة »دنا« التي تمنحها المزيد من القدرة ألداء 
االلكترونية،  الحرب  منظومات  تحديث  واالستخبارية؛  القتالية  مهماتها 
صواريخ »سطح - سطح«، صواريخ »سطح - جو«، منظومة السونار، 
وتوسيع  والثقيلة،  الخفيفة  المدافع  أنواع  مختلف  الطوربيدات،  قاذفة 
 11 وعرضها  متراً   95 طولها  ويبلغ  المروحّيات.  وهبوط  إقالع  مساحة 

متراً ووزنها نحو 1500 طن.
11 متراً  33 متراً وعرضها  األلغام »شاهين«  فيما يبلغ طول كاسحة 
الدفاع وإسناد  180 سم، وتّم تصنيعها من قبل خبراء وزارة  وغاطسها 
جميع  وتحييد  تعقب  على  وقادرة  حديثة  بتكنولوجيا  المسلّحة  القوات 

أنواع األلغام البحرية. 
الرحيم  عبد  اللواء  اإلي��ران��ي  للجيش  العام  القائد  ق��ال  جهته،  من 
موسوي إن »إلحاق »المدمرة دنا« و«سفينة شاهين« الكاسحة لأللغام 
هاّماً، ونقلة نوعية على صعيد  الجيش، شّكل حدثاً  إلى أسطول بحرية 

االقتدار العسكري لهذه القوة المسلحة في إيران«.  
وأضاف اللواء موسوي في تصريحه للصحافيين، إن »عدداً ملحوظاً 
من األجهزة المتطورة انضمت خالل السنوات األخيرة إلى القوة البحرية 
المنتجة  المعدات  هذه  من  آخر  عدد  ضّم  قريباً  سيتم  كما  اإليرانية، 

محلياً«.  
بدوره، قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي، 
إن »البحر وّفر ُفرصاً عديدة للبالد في المجاالت المختلفة، ومع انضمام 

»المدمرة دنا« إلى أسطول القوة البحرية للجيش، فإن العمق االستراتيجي 
للبالد سيتعزز في الدفاع عن المصالح الوطنية في البحر«.

وأضاف العميد حاتمي، أمس، أن »إيران تمتلك 2500 كم من الحدود 
المائية خاصة في جنوب البالد، وهذا ما ُيوّفر فرصاً كبيرة للبالد«، الفتاً 
إلى أن »المدمرة هي إعادة تصميم لمدمرات من فئة مقاومة األمواج التي 

ستزيد من سرعة وقوة القوات البحرية في الدفاع عن مصالح البالد«.

القدرة على مرافقة وحماية  الدفاع أن »هذه السفينة لديها  وأكد وزير 
السفينة،  هذه  بامتالك  البحرية  القوة  وأن  المختلفة،  والوحدات  السفن 

ستعزز دور إيران في ضمان األمن البحري أكثر من ذي قبل«.
الدفاع  وزارة  قامت  الماضية  األربع  السنوات  »في  أنه  إلى  أشار  كما 
حيدر  طراز  من  أخرى  سفينة  و12  المسلحة  للقوات  سفن   110 بتسليم 

إلى القوة البحرية«.

ستولتنبرغ،  ينس  )الناتو(،  األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  أكد 
أمس، أن »الهجمات على المركبات الفضائية التابعة للحلف أو الهجمات 

من الفضاء يمكنها أن تؤدي إلى رد فعل جماعي«.
التابعة  الفضائية  المركبات  على  »الهجوم  أن  ستولتنبرغ  وأوضح 
عدوان  بمثابة  سيكون  الخارجي  الفضاء  من  الهجمات  أو  الناتو  لحلف 

ضد أعضاء الناتو«.
استجابة  إل��ى  ت��ؤدي  أن  يمكن  الخطوات  ه��ذه  »مثل  أن  وأض��اف 
من  القريب  الفضاء  عسكرة  ينوي  ال  »الحلف  أن  إلى  مشيراً  جماعية«، 

األرض«.
»اعتبار  سابق،  وقت  في  اقترح  قد  الناتو  لحلف  العام  األمين  وكان 
إلى أن »مثل هذه  الهجمات الفضائية هجوماً على الحلف ككل«، وأشار 
البحر والبر  الدفاعّية في  الظروف  الممكن معادلة  المبادرة ستجعل من 

والفضاء والجو«.
في  أمس،  قمة  خالل  الناتو  لحلف  العام  األمين  أكد  أخرى،  جهة  من 
حلف  إلى  جديدة  دول  انضمام  مواعيد  عن  اإلع��الن  »ع��دم  بروكسل، 

الناتو«.
على  تبليسي  حصول  موعد  ح��ول  س��ؤال  على  ستولتنبرغ  ورد 
وقت  في  اتخذت  التي  القرارات  اليوم  القادة  يؤكد  أن  »أتوقع  العضوية 
سابق بشأن انضمام أعضاء جدد، بما في ذلك جورجيا. لكننا لم نقدم أي 

تواريخ محددة اليوم بخصوص العضوية الجديدة«.
وشّدد ستولتنبرغ على أن »الناتو سيركز على اإلصالحات ويركز على 
دعم جورجيا وتحديث المؤسسات الدفاعية والهياكل األمنية. رسالتنا 
ستقرر  حليفة  دولة  وثالثون  جورجيا  مفتوحة...  الناتو  أبواب  أن  هي 

توسيع تحالفنا«.
شمال  حلف  قمة  لحضور  وجورجيا  أوكرانيا  ممثلي  دعوة  تتم  ولم 
األطلسي، األمر الذي تسّبب في استياء في كييف وتبليسي، حيث توقعتا 

تلقي »خطة عمل« لالنضمام إلى المنظمة في المستقبل القريب.
وأعلن األمين العام لحلف شمال األطلسي، الجمعة الماضية، أن »قادة 
الحلف سيناقشون خالل قمة بروكسل للناتو في 14 حزيران، المزيد من 
دعم  على  وسيرّكزون  وأوكرانيا،  جورجيا  سيما  وال  لشركائهم،  الدعم 

اإلصالحات في هذه البلدان«.
وقال ستولتنبرغ في وقت سابق، إن »الحلفاء فقط هم من سيشاركون 
دعوة  تتم  ولم  بروكسل،  في  حزيران   14 في  ستعقد  التي  القمة  في 

القرار  »هذا  أن،  إلى  مشيراً  وجورجيا«،  أوكرانيا  ذلك  في  بما  الشركاء، 
المقبل  االجتماع  في  ربما،  ولكن،  قصيرة،  ستكون  القمة  ألن  اتخاذه  تم 

)ستتم دعوة الشركاء(«.
وسبق أن نّوه ستولتنبرغ إلى أنه »ستتم مناقشة، خالل قمة الناتو، 
بأن »الصين ليست  العالقات مع روسيا وزيادة قوة الصين«، موضحاً 
عدواً، لكنها تمثل تحدياً علينا االستجابة له بشكل موّحد«، مؤكداً أّن »ال 

حرب باردة جديدة مع الصين، بل تكيف مع التحديات«. 
وأضاف: »لكننا في حاجة إلى أن نواجه معاً، كحلفاء، التحديات التي 

يطرحها صعود الصين على أمننا«.
أدنى  في  روسيا  مع  »عالقتنا  إّن  ستولتنبرغ  قال  متصل،  سياق  في 

مستوى منذ الحرب الباردة، لكننا مستمرون في الحوار معها«.
وقبيل انعقاد القمة في بروكسل أمس، دعا األمين العام لحلف شمال 
»وضع  إلى  بروكسل،  في  قمتهم  عشية  الحلف،  دول  رؤساء  األطلسي، 

سياسة مشتركة أقوى لمواجهة الهيمنة المتزايدة للصين«.
إن  الكندية،  سي«  بي  »سي  قناة  مع  مقابلة  في  ستولتنبرغ  وق��ال 
»الصين تملك ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم وأكبر بحرية وتستثمر 

بشكل هائل في المعدات العسكرية الحديثة، وهذا يؤثر على أمننا«.
قمعها  طريقة  في  ذل��ك  ن��رى  قيمنا،  تشاركنا  ال  »الصين  وأض��اف: 
مثل  أقليات  واضطهادها  كونغ  هونغ  في  الديمقراطية  لالحتجاجات 
األويغور في غرب الصين، وكذلك في استخدامها التكنولوجيا الحديثة 

لمراقبة سكانها بطريقة غير مسبوقة«.
تطوير  األطلسي  شمال  حلف  لدول  المهم  من  يجعل  هذا  »كل  وتابع: 

سياسة وأيضاً تعزيز سياستنا عندما يتعلّق األمر بالصين«.
محور  وكان  بروكسل،  في  الحلف  مقر  في  الناتو  قمة  أمس،  وعقدت 
محل  لتحل   ،2030 الناتو  مبادرة  على  الموافقة  هو  األعمال  ج��دول 
تأخذ  لم  والتي  للحلف،  الزمن  عليها  عفا  التي   2010 عام  استراتيجية 
في االعتبار »التهديدات الجديدة« )من جانب روسيا والصين، واإلرهاب 
والتهديدات السيبرانية(، باإلضافة إلى الخطوط العريضة للعمل خالل 

السنوات العشر القادمة.
إلى  العام لحلف شمال األطلسي، أشار في وقت سابق،  وكان األمين 
أن استراتيجية الناتو 2030 التي يجري تطويرها حالياً ال تتضمن فقط 
الناتو  بين  التعاون  تعزيز  أيضاً  ولكن  األطلسي  عبر  العالقات  تعزيز 

واالتحاد األوروبي.

ا�شتطالعات ت�شير لم�شاركة نحو %47

من االإيرانّيين في االنتخابات

ال�شين تدين بيان »ال�شبع« وتحثهم 

على الكّف عن ت�سويه �سمعتها

اليابان تبداأ بمحاكمة االأ�شخا�ص المرتبطين بتهريب غ�شن 

واعتراف اأميركّي ونجله بم�ساعدته على الهروب 

هدف م�سترك لماكرون واأردوغان في ليبيا و�سورية

ومحادثة اأطول من المقّرر بينهما! 

بيلو�سي تطالب م�سوؤولين في عهد ترامب

بال�سهادة حول مذكرات اال�ستدعاء ال�سرية

روحاني يرّحب بالجهود التي تبذلها القوات الم�سلحة في مجال االكتفاء الذاتّي..

والك�سف عن ممّيزات المدمرة »دنا« التي ان�سّمت للبحرّية االإيرانّية

»الناتو« يحتاج لو�سع �سيا�سة اأقوى تجاه ال�سين.. والعالقات مع رو�سيا 

في اأدنى م�ستوياتها.. وهجمات الف�ساء �ستوؤدي لرد فعل جماعّي!
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زمكحل: النمّو من خالل جيل ال�شباب واأفكاره الخالقة

د. زمكحل متحدثاً خالل الحفل
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إعالن عن مناقصة عمومية
  2021/9/8 تاريخ    )9:30( الساعة 
األم��ن  ل��ق��وى  العامة  المديرية  ستجري 
العام  المقر   - التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
وتركيب  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
ثالث كاميرات وجهازي DVR لزوم شبكة 
كاميرات المراقبة في ثكنة الحلو. للراغبين، 
على  الخاص  الشروط  دفتر  على  اإلط��الع 
وتقديم   www.isf.gov.lb ال��م��وق��ع 
تاريخ   )14:30( الساعة  لغاية  العروض 

.2021/9/7
بيروت في 2021/6/10
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 471

إعالن عن مناقصة عمومية
  2021/9/8 تاريخ    )11:00( الساعة 
األم��ن  ل��ق��وى  العامة  المديرية  ستجري 
العام  المقر   - التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
وتركيب  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
جهاز لإلضاءة المتعددة لزوم مكتب التحقق 
دفتر  على  اإلط��الع  للراغبين،  الهوية.  من 
www.isf. الموقع  على  الخاص  الشروط 
الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   gov.lb

)14:30( تاريخ 2021/9/7.
بيروت في 2021/6/10
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 471

مزايدة عامة
رقم 1154/ م ع إ / م م / 3

اإلثنين  نهار  من  التاسعة  الساعة    1-
وزارة  تجري   2021/7/12 في  ال��واق��ع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة لإلدارة - 
مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة 
في مبنى عفيف معيقل - أول طريق الحدت 
نوع  ط��واف��ات  ث��الث  لبيع   : عامة  م��زاي��دة 

ٍ)Sikorsky( مع قطع البدل العائدة لها.
رقم  ال��خ��اص  ال��ش��روط  دفتر  م��وض��وع 

إ / م ع/1                         تاريخ 2021/3/9. 11/ م ع 
من  ع��ش��رة  ال��ح��ادي��ة  ال��س��اع��ة    2-
 2021/7/12 ف��ي  ال��واق��ع  اإلثنين  نهار 
المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة  تجري 
قاعة  في  العتاد  مصلحة   - لإلدارة  العامة 
معيقل  عفيف  مبنى  في  الكائنة  المناقصات 
لبيع   : عامة  مزايدة  الحدت  طريق  أول   -
 )Hawker Hunter( خمس طائرات نوع

مع قطع البدل العائدة لها.
رقم  ال��خ��اص  ال��ش��روط  دفتر  م��وض��وع 

إ / م ع/1                         تاريخ 2021/3/9.  10/ م ع 

المزايدة  في  اإلشتراك  يرغب  لمن  يمكن 
الشروط  دفتري  على  اإلط��الع  هذه  العامة 
 - ل���إلدارة  العامة  المديرية  في  الخاصة 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خالل أوقات الدوام الرسمي.
المضمون  بالبريد  ال��ع��روض  ت��رس��ل 

المغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
عقد  مكتب   - المالية  مصلحة   - ل���إلدارة 

النفقات - اليرزة.
قبل  المتعهدين  عروض  تصل  أن  يجب 
عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2021/6/11
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف: 473

مناقصة عامة
رقم 1151/ م ع إ / م م / 3

الثالثاء  نهار  من  التاسعة  الساعة    1-
وزارة  ت��ج��ري   2021/7/6 ف��ي  ال��واق��ع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة لإلدارة - 
مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة 
في مبنى عفيف معيقل - أول طريق الحدت 
إط��ارات  تحقيق   : لتلزيم  عامة  مناقصة 

لصالح الجيش 2021.
رقم  ال��خ��اص  ال��ش��روط  دفتر  م��وض��وع 
.2021/6/9 إ / م ع/1                         تاريخ  24/ م ع 

نهار  من  عشرة  الحادية  الساعة    2-
تجري   2021/7/6 في  ال��واق��ع  الثالثاء 
العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
قاعة  ف��ي  ال��ع��ت��اد  مصلحة   - ل�����إلدارة 
معيقل  عفيف  مبنى  في  الكائنة  المناقصات 
- أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: 
طن   5 طن   2،5 ريو  نوع  لآلليات  بدل  قطع 

وللماللة م113 للعام 2021.
رقم  ال��خ��اص  ال��ش��روط  دفتر  م��وض��وع 
.2021/6/9 إ / م ع/1                         تاريخ  23/ م ع 

ي��م��ك��ن ل��م��ن ي���رغ���ب اإلش����ت����راك في 
العامة هذه اإلطالع على دفاتر  المناقصات 
العامة  المديرية  ف��ي  الخاصة  ال��ش��روط 

عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة   - ل��إلدارة 
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.

المضمون  بالبريد  ال��ع��روض  ت��رس��ل 
المغفل إلى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
عقد  مكتب   - المالية  مصلحة   - ل���إلدارة 

النفقات - اليرزة.
قبل  المتعهدين  عروض  تصل  أن  يجب 
عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2021/6/11
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف: 473

اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2021/87
سعادة  حليم  أن���درو  التنفيذ:  ط��ال��ب 

ورفيقه  بوكالة المحامي شفيق زعرور
المنفذ عليه: إسكندر غطاس ممثالً خاصاً 

عنه المحامية لميس قبيسي 
بتاريخ  الصادر  الحكم  التنفيذي:  السند 
عن   2020/59 بالرقم   2020/9/17
والمتضمن  النبطية  بداية  محكمة  جانب 
 134 و   4648 و   4647 العقارات   اعتبار 
قابل  غير  العقارية  السقي  إبل  منطقة  من 
العلني  للقسمة عينا وطرحه للبيع بالمزاد 
على أساس سعر الطرح وتوزيع الثمن وفق 

مندرجات الحكم.
ال���م���ع���ام���الت: ت����اري����خ ال��ت��ن��ف��ي��ذ : 

2021/4/19
تاريخ تبليغ االنذار: 2021/4/19

العقارات الموصوفة:
4647 من  العقار  من  سهماً   2400  -  1
منطقة إبل السقي العقارية عبارة عن أرض 
وال  عليه  مباني  أي  اليوجد  سليخ،  بعل 

يوجد أشجار مثمرة.
مساحته: 4164 م²

التخمين: 62577425 ليرة لبنانية
الطرح: 62577425 ليرة لبنانية

من   4648 العقار  من  سهماً   2400  -  2
منطقة إبل السقي العقارية عبارة عن أرض 
وال  عليه  مباني  أي  اليوجد  سليخ،  بعل 

يوجد أشجار مثمرة.
مساحته: 1988 م²

التخمين: 46172096 ليرة لبنانية
الطرح: 46172096 ليرة لبنانية

من   134 العقار  من  سهماً   2400  -  3
منطقة إبل السقي العقارية عبارة عن أرض 
غير  منها  صغير  قسم  مجروف  سليخ  بعل 
أرض  وهي  مثمرة  أشجار  واليوجد  مبنية 

منحدرة.
مساحته: 4212 م²

التخمين: 57544344 ليرة لبنانية
الطرح : 57544344 ليرة لبنانية

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والداللة 
المزايدة وتاريخها: نهار الخميس  مكان 
 11،00 الساعة   2021/9/23 فيه  الواقع 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الراغب  فعلى  أعاله،  الموصوفة  العقارات 
الدائرة  قلم  في  الطرح  بدل  اي��داع  بالشراء 
رئيس  ألم��ر  منظم  مصرفي  شيك  بموجب 
له  إقامة  محل  واتخاذ  النبطية  تنفيذ  دائرة 
ضمن نطاقها وإال عّد مقاماً مختاراً له ما لم 
يكن ممثالً بمحام، وعليه اإلطالع على قيود 
المطروحة  للعقارات  العينية  الصحيفة 
ودفع الثمن والرسوم ضمن المهلة القانونية 

تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ ميرفت زبيب 

اعالن مزايدة
 صادرعن دائرة تنفيذ جب جنين

)الرئيس بو نصار(
المنفذ : أكرم وليد هاشم  بوكالو المحامي 

عياض فارس 
الله  عبد  عيسى  الياس   : عليهم  المنفذ 
سلوم وتفاحة أرملة فضلو يوسف الخوري 
داود  ال��خ��وري  ي��وس��ف  ورهيجة  صليبا 

صليبا / جميعهم من بلدة القرعون
عن  ال��ص��ادر  ال��ق��رار   : التنفيذي  السند 
رقم  البقاع  في  االول��ى  االبتدائية  الغرفة 
2018/145 تاريخ 2018/8/14  والوارد 
إلى هذه الدائرة من دائرة تنفيذ زحلة برقم 
االستنابة  بموجب  وذل��ك   2018/977
 2020/13 اساس  برسم  لدينا  المسجلة 
القرعون   954 رقم  العقار  بيع  والمتضمن 

بالمزاد العلني .
في  ال��واق��ع  الثالثاء   : ال��م��زاي��دة  موعد 
قبل  عشر  الثانية  الساعة   2021/7/13

ظهراً في قاعة المحكمة 
/954 رق��م  العقار   : للبيع  المطروح 

القرعون 
م2   1989  : وم��ح��ت��وي��ات��ه  مساحته 

الغربية  الجنوبية  الناحية  ف��ي  يقع   ،
حوالي  وسطها  عن  ويبعد  القرعون  لبلدة 
بمحاذاة  تحديداً  وهو  تقريباً  كيلومترين 
الناحية  م��ن  الليطاني  ري  ق��ن��اة  ط��ري��ق 
عبر  إليه  الوصول  ويمكن  للقناة،  الغربية 
عبر  ثم  معبدة  وطريقها  المذكورة  القناة 
على  سيراً  له  المجاورة  العقارات  أراض��ي 
األقدام، وأما أرضه فمنحدرة باتجاه الغرب 
التي  الزيتون  بأشجار  مزروعة  وهي  قليالً 
وعددها  تقريباً  سنوات  يزيد عمرها عن 10 
إنشاءات  أية  عليها  توجد  وال  شجرة   30
الناحية  من  س��وى  مصونة  وغير  أخ��رى 
من  حائط  عن  عبارة  بتصوينة  الجنوبية 
متداخلة  العقار  حدود  وباقي  الدبش  حجر 

مع أراضي العقارات المجاورة.
الحقوق العينية : ال يوجد

قيمة التخمين : /92505/د.أ
بدل الطرح : /92505/د.أ

في  ال��راغ��ب  على   : ال��م��زاي��دة  ش���روط 
يودع  أن  بالمزايدة  المباشرة  وقبل  الشراء 
قيمة  جنين  جب  تنفيذ  دائ��رة  رئيس  بإسم 
لدى  او  الخزينة  صندوق  في  الطرح  بدل 
معادلة،  كفالة  تقديم  أو  مقبول  مصرف 
اذا  الدائرة  نطاق  ضمن  إقامة  محل  واتخاذ 
لم يكن له مقام فيه وعليه خالل ثالثة أيام 
كامالً  الثمن  إي��داع  اإلحالة  قرار  صدور  من 
المزايدة  وإعادة  ناكالً  اعتباره  طائلة  تحت 
من  واليستفيد  النقص  فيضمن  عهدته  على 
الزيادة وعليه خالل عشرين يوماً من تاريخ 
الرسوم بما  صدور قرار االحالة دفع جميع 

فيها رسم الداللة. 
رئيس القلم باإلنابة
خالد الترس

إعالن تبليغ أوراق مدنية
الثانية  االبتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
نوال  القاضية  برئاسة  زحلة    - زحلة  في 

صليبا
المستدعى ضّدهم محمد أحمد النخالوي 
وفيرا رودريس مرسا وسمر نجيب الحراتي 
حسن  ومحمود  الحراتي  حسن  وط���ارق 
المجهولة  الحاراتي  جهاد  وهبة  الحراتي 
أو  شخصياً  للحضور  حالياً  اإلقامة  محل 
قلم  إل��ى  قانوناً  عنهم  ينوب  من  بواسطة 
اإلستدعاء  أوراق  لتبلغ  زحلة  في  المحكمة 
حسين  م��ال��ك  المستدعيين   م��ن  ال��م��ق��دم 
بوكالة  الحاراتي  حسين  وب��الل  حاراتي 
لدينا  المسجل  ج��اب��ر  ساميا  المحامية 
ال���ورود  ت��اري��خ   2021/6 أس���اس  ب��رق��م 

: 2021/3/22 والذي يطلب بموجبه 
البقاع  في  العقاري  السجل  أمانة  إبالغ   
الصحيفة  على  اإلستدعاء  إش��ارة  لوضع 
منطقة  من   /1750/ رقم  للعقار  العينية 
إلجراء  خبير  وتعيين  العقارية  الياس  قب 
أعاله  المذكور  العقار  على  الفني  الكشف 
لالفراز  العقار  قابلية  حول  تقرير  ووض��ع 
تحديد  ذلك  تعذر  حال  وفي  عيناً  والقسمة 
إلى  ليصار  العقار  لهذا  المربع  المتر  ثمن 

طرحها في المزاد العلني.
بالتكافل  ضدهم  المستدعى  وت��دري��ك 
والعطل  والمصاريف  الرسوم  والتضامن 

والضرر واألتعاب
عشرين  مهلة  بإنقضاء  التبليغ  يتم 
ويتوجب  والتعليق  النشر  تاريخ  من  يوماً 
أعاله  المذكورين  ضدهم  المستدعى  على 
المحكمة  نطاق  ضمن  إقامة  محل  إتخاذهم 
ضمن  االستدعاء  على  مالحظاتها  وإب��داء 
إبالغها  إل��ى  يصار  وإال  القانونية  المهلة 
باب  على  لصقاً  وال��ق��رارات  األوراق  جميع 

ردهة المحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب

طالل  لموكله  مهدي  حسين  أحمد  طلب 
محمد شوقي شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

رقم 222 عرب طبايا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب

قيد  شهادة  عواضة  محمد  حسن  طلب 
636 عرب  بدل ضائع لحصته بالعقار رقم 

طبايا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب

قيد  ش��ه��ادة  ع��واض��ة  أحمد  علي  طلب 
636 عرب  بدل ضائع لحصته بالعقار رقم 

طبايا .
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب

طلب االستاذ وسام محمود عثمان لموكله 
بدل  قيد  شهادة  السعيدي  رمضان  عماد 

ضائع لحصته بالعقار رقم 642 كفرحتى.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب

طلب احمد فضل حاموش لموكله محمد 
فضل حاموش شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

رقم 1209 المجيدل.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين

جميل  نظير  لمورثه  المسن  ايلي  طلب 
لمورثها  المسن  رفقا  عن  وبوكالته  المسن 
عن  وب��وك��ال��ت��ه  ال��م��س��ن  جميل  ع��ب��دال��ل��ه 
جميل  ج��ورج  لمورثها  المسن  جوليات 
للعقارات  ضائع  بدل  قيد  شهادات  المسن 
 568 - 563 - 558 - 557 - 548 - 541

و 571 قيتولي 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين

قيد  شهادة  عيسى  مبارك  بولس  طلب 
بدل ضائع للعقار 393 سنيا

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

لموكلته  سكيني  ح��س��ن  ه���الل  ط��ل��ب 
للعقار  ضائع  بدل  سند  نصار  أحمد  حياة 

الدكرمان   B  12/2092

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب راغب محمود جابر سند بدل ضائع 
للعقار 1328 تفاحتا 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

وكيل  اسماعيل  ابو  حسان  نبيل  طلب 
عن منعم شاهين البعيني احد ورثة هنديه 
ضائع  بدل  ملكية  سندي  كروم  بو  حسين 
و   228 العقارين  في  المورثة  حصة  عن 

225 مزرعه الشوف 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

عن  بوكالتها  العرم  امين  ن��دى  طلبت 
يوسف  جهاد  وكيل  عالم  يوسف  محمد 
رقم  للعقار  ضائع  بدل  ملكية  سند  االسير 

1308 دير القمر 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحله

طلب هاني جوزف ضاهر بصفته وكيالً 
تمليك  سند  ضاهر  عبدالله  ج��وزف  ع��ن 
ضاهر  عبدالله  جوزف  للموكل  ضائع  بدل 

بحصته بالعقار رقم 1683 فرزل
للمعترض المراجعة خالل 15 يوماً

امين السجل العقاري المعاون في زحله
لينا جنبالط

حّل ق�سية الحتكارات وتاأمين ال�سلع الأ�سا�سية...

ال�سرب بيد من حديد واعتماد الخيارات البديلة

{ أحمد بهجة*

البشرية  عرفت  منذ  يحصل  أمر  هو  جديدة،  مسألة  االحتكار  ليس 
االحتكار  منع  مــحــاوالت  أّن  كما  وشــراءهــا،  السلع  وبــيــع  الــتــجــارة 
ثم  بدائية،  والمالحقة  المنع  وسائل  كانت  منذ  انطلقت  له  حّد  ووضع 
وتوجهاتها  مراحلها  اختالف  على  الحديثة  السياسية  األنظمة  أتت 
بعض  على  ولتبقي  بالمواطنين،  األذيــة  يلحق  الــذي  االحتكار  لتمنع 
تحمل  الــتــي  القطاعات  فــي  خــاصــة  نفسها،  الــدولــة  بيد  االحــتــكــارات 
وغيرها...  والهاتف  والمياه  الكهرباء  مثل  استراتيجياً  حيوياً  طابعاً 

جميعاً. المواطنين  إلى  وصولها  لضمان 
يتعلق  حين  خاصة  الجريمة،  مستوى  إلــى  يصل  االحتكار  وألّن 
األمـــر بــاحــتــكــار ســلــع أســاســيــة ال غــنــى لــلــنــاس عــنــهــا، مــثــل األدويـــة 
وتحديداً  والمحروقات  األساسية  الغذائية  والمواد  والطحين  والقمح 
العالم  دول  وضــعــت  كــذلــك  األمـــر  ألّن  ــغــاز.  وال والــمــازوت  الــبــنــزيــن 
طالما  تنتهي  ال  التي  الظاهرة  هذه  مواجهة  في  جداً  متشّددة  قوانين 
وأخالقية  دينية  اعتبارات  ألّي  وزنــاً  يقيمون  ال  طّماعون  تّجار  ُوجد 

ووطنية... وإنسانية 
الواقع  إلى  فــوراً  نذهب  النظري  اإلطــار  في  الكالم  يبقى  ال  وحتى 
الناس  ويعاني  البعض،  بعضها  من  األزمــات  تتوالد  حيث  اللبناني 
ــداً األدويـــة  مــن انــقــطــاع مــعــظــم الــســلــع الــحــيــويــة األســاســيــة وتــحــدي

مثالً... األطفال  كحليب  الغذائية  المواد  وبعض  والمحروقات 
ــك واحــــد... وهــو تــالعــب حــاكــم مــصــرف لبنان  الــّســبــب فــي كــّل ذل
وبحجة  الصعبة،  العمالت  فــي  لديه  نقص  بحجة  الــدعــم  بموضوع 
أّن  صّدقنا  ولــو  اإللــزامــي!  باالحتياطي  المّس  عــدم  هي  وقاحة  أكثر 
الكثير من الشكوك في  أّن هناك  هذا االحتياطي ال يزال موجوداً رغم 
قبل  اآلن،  حتى  بها  المّس  تّم  التي  الهائلة  المبالغ  فــإّن  المجال،  هذا 
التي  المودعين  أمــوال  أيضاً  هي  اإللزامي،  االحتياطي  إلى  الوصول 
أصحابها...  يطلبها  حين  ومتوفرة  محفوظة  كلها  تكون  أن  ُيفترض 
ساحر  بسحر  الــمــّدخــرات  تبخرت  حيث  العكس  هــو  حصل  مــا  لكن 
السياسيين  بعض  يــرّوج  كما  مجهوالً  وليس  معلوم  فاعل  بفعل  بل 

الدين...! ورجال  واإلعالميين 
المجال كثير وكثير جداً...  ما يجب فعله في هذا 

األدوية  موضوع  من  والبداية  االحتكارات،  منع  في  التشّدد  أوالً: 
والمستلزمات الطبية جيدة جداً ومشجعة، وهنا ال بّد من توجيه تحية 
تقدير واحترام لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، الذي ال يكّل 
نجاحه  تباشير  هي  وها   ،24 الـ  في  ساعة   25 يعمل  ويكاد  يمّل  وال 
فيروس  مكافحة  في  المعنية  واللجان  الــوزارة  في  العمل  فريق  وكّل 
مع  خاصة  جــداً،  متدنية  أرقاماً  لبنان  في  نسجل  بدأنا  حيث  كورونا 
في  الماراثون  فكرة  ذلك  وعــززت  اللقاحات،  تلقوا  الذين  عدد  تزايد 

المناطق... آخر كّل أسبوع وفي كّل 
الفيروس،  النجاح حتى نقضي نهائياً على  أن يستمّر هذا  وإذ نأمل 
نأمل أيضاً أن ينسحب النجاح على ملف مكافحة االحتكارات وهو ما 

شخصياً. الوزير  يقودها  التي  المداهمات  مع  بداياته  نرى 
ممكن  والفيول(  والمازوت  )البنزين  المحروقات  أزمة  حّل  ثانياً: 
جداً ومتوافر شرط أن يكون هناك َمن يتحّمل مسؤولية اتخاذ القرار 
حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  سماحة  طرح  لمالقاة  الجريء 
والمتمثل  جــداً  السخي  اإليــرانــي  العرض  من  واالســتــفــادة  نصرالله 
واستيفاء  والــغــاز  والـــمـــازوت  الــبــنــزيــن  مــن  بحاجته  لــبــنــان  بــتــزويــد 
ثالثة  حوالى  العامة  الخزينة  على  يوفر  مما  اللبنانية،  بالليرة  ثمنها 
أساسية  أخرى  سلع  لتوفير  استخدامها  يمكن  سنوياً  دوالر  مليارات 
هذه  فــي  للمساعدة  جــاهــزة  إيـــران  أّن  علما  واألدويــــة،  الطحين  مثل 
قائماً  يزال  ال  والــذي  جداً  المهّم  عرضها  إلى  إضافة  أيضاً  المجاالت 
الكهرباء كما فعلت في  المتعلق باستعدادها لبناء محطات لتوليد  وهو 
سرنا  لو  أننا  حيث  السورية،  المحافظات  من  وغيرهما  وحلب  دمشق 
الغاز لتوليد  2007 وأنِشئت معامل على  إيران عام  بما عرضته علينا 
ما  إلى  وصلنا  كنا  ولما  دوالر،  مليار   24 نحو  وفرنا  لكنا  الكهرباء، 

اليوم. فيه  نحن 
التي  الحلول للمشاكل  نكون قد وجدنا  آنفاً  إذا حصل ما ورد ذكره 
تشغل بال جميع اللبنانيين في هذه المرحلة، حيث تصبح المحروقات 
متوفرة بكثرة وال يعود هناك أّي حاجة للوقوف في طوابير الذّل أمام 
محطات الوقود، واألمر نفسه ينطبق على الدواء وعدد ال بأس به من 
قد  نكون  كما  األطفال...  وحليب  كالطحين  األساسية  الغذائية  المواد 

الكهرباء. ألزمة  المناسبة  الحلول  أوجدنا 
من  بقي  ما  إلى  بحاجة  نعود  ال  أننا  وهي  األهّم  المشكلة  نحّل  بذلك 

التهريب والهدر والصفقات. دوالرات رياض سالمة خارج دائرة 
أخرى  أزمــات  لحّل  التفّرغ  باإلمكان  يصبح  تقّدم  ما  إلى  وإضافة 
والبحث  عام  بشكل  االقتصاد  أزمة  الطليعة  وفي  لبنان،  منها  يعاني 
من  البلد  وتنتشل  األوضــاع  تحّسن  اقتصادية  ومشاريع  سبل  عن 

إليها. انحدرنا  التي  السحيقة  الهوة  هذه 
واقتصادي مالي  *خبير 

العالم،  في  اللبنانيين  األعمال  وسيدات  رجال  تجمع  نظم 
 FGM- يوسف  القديس  جامعة  في  األعمال  إدارة  وكلية 
 »19 بعد وباء »كوفيد -  ما  األعمال  ريادة  عن  مسابقة   USJ
500 طالب من جميع المدارس اللبنانية،  شارك فيها أكثر من 
وخالقة  وب��ّن��اءة  ري��ادي��ة  مشاريع   105 م��ن  أكثر  وق��ّدم��وا 

لإلقتصاد اللبناني ما بعد الجائحة المدّمرة.
األب   USJ جامعة  رئيس  الجوائز  ت��وزي��ع  لقاء  حضر 
واألس��ات��ذة،  ال��دك��ات��رة  وك��ب��ار  دك���اش،  سليم  البروفسور 
جامعة  في  األع��م��ال  إدارة  كلية  في  التحكيمية  واللجنة 
ف��ؤاد  البروفسور  الكلية  عميد  برئاسة  يوسف  القديس 
وس��ي��دات  رج��ال  تجمع  إدارة  مجلس  وأع��ض��اء  زمكحل، 
والمدراء  المسؤولون  وأيضاً  العالم،  في  اللبنانيين  األعمال 

المشاركة. المدارس  في 
بدءاً رحب د. زمكحل بالحضور وقال: »إني أفخر بالقبعتين 
رجال  لتجمع  كرئيس  األولى  قبعتي  اليوم:  أرتديهما  اللتين 
الثانية  وقبعتي  العالم،  في  اللبنانيين  األعمال  وسيدات 
التي  يوسف،  القديس  جامعة  في  األعمال  إدارة  كلية  كعميد 
والعالم  األعمال  عالم  بين  التواصل  جسور  بناء  إلى  تهدف 

األكاديمي.
ونوّسعه  لنوصله  األساسي  الجسر  هذا  نواصل  اليوم  إننا 
ليضّم المدارس والجامعات والشركات، ألّن هذا التاآزر سيكون 

الحجر األساسي إلعادة بناء وإنماء إقتصادنا وبالدنا.
أؤمن من صميم القلب، بأّن الركن األخير الصامد في لبنان، 
هو جيل الشباب والقطاع التعليمي، اللذين إذا فقدناهما نكون 
قد فقدنا بالدنا نهائياً، لكن إذا نميناهما نكون قد حمينا بلدنا 

الحبيب وبدأنا معهم إعادة هيكلة بلدنا وإقتصادنا.
إّن اعادة النمو لن تكون إالَ من خالل جيل الشباب وأفكارهم 
ستكون  التي  ج��داً  الصغيرة  وشركاتهم  والخالّقة  البّناءة 

المحرك األساسي إلنمائنا المقبل.
ثم تابع أعضاء مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات األعمال 
عبد  روني  وقال  للطالب،  توجهاتهم  العالم  في  اللبنانيين 
الحي: »الحقوا شغفكم، ألن هذا هو الدافع األساسي لنجاحكم 

مهما كانت الصعوبات، وإننا إلى جانبكم«.
األوط��ان  يبني  ال��ذي  هو  ال��ري��ادي  »إّن  ف��واز:  عماد  وق��ال 
الصعوبات«.  أم��ام  من  يهرب  أو  يستسلم  ول��ن  وال��ق��ارات، 

أضاف: »إذهبوا إلى البعيد وخذونا معكم«.
وثقتنا  آمالنا  هم  شبابنا  »إّن  قائالً:  دك��اش  األب  وختم 
الطريق  كانت  مهما  بيد  يداً  النضال  سنتابع  إننا  للمستقبل. 
لكن  تستسلموا،  وال  تيأسوا  أالّ  إل��ى  ندعوكم  ل��ذا  شائكة، 
سوياً  ولنحلم  والخالّقة،  البّناءة  بأفكاركم  واخترعوا  احلموا 
وطننا  بناء  إلع��ادة  الواقعية  االستراتيجيات  نبني  كيف 

وإقتصادنا«.

ثم وزعت الجوائز للمجموعات الثالث الرابحة وهم:
المجموعة األولى: كريس دكاش، وكارل حجار من مدرسة 

راهبات القلب األقدس، سيوفي.
.BIOPAY عن مشروع

من  سليمان  وإيما  حلبي  تيريز  ماري  الثانية:  المجموعة 
.BANGOO راهبات القلب األقدس � عين نجم، عن مشروع
ريان  خويري،  أنجيال  ديراني،  إيلودي  الثالثة:  المجموعة 
عن  بعبدا،   � األنطونيين  اآلب��اء  معهد  سلمان،  ولين  رتيل 

.KHEBZETNA مشروع
ثم وزعت الشهادات لجميع الطالب المشاركين.
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والقضاء،  وال��ق��ان��ون  بالدستور  العابثين  زم���رة  ومالحقة 
تاريخ  »البناء«  منصور،  عدنان  )د.  المواطنين«  وبكرامة 

.)10/6/2021
فريق آخر من أهل الرأي األحرار يرى أن الهدف االساس يجب 
النظام على  أهل  ان يترّكز على توليد ضغط شعبي قوي لحمل 
الرضوخ لمطلب تشكيل حكومة من اختصاصيين وطنيين غير 
حزبيين مهمتها معالجة الضائقة المعيشية المستفحلة بتأمين 
الغذاء والدواء والوقود والكهرباء والطبابة المدعومة من الدولة 

ألبناء الطبقة الشعبية بعدما أضحوا غالبية اللبنانيين.
ثمة فريٌق ثالث من أهل التغيير واإلصالح في صفوف القوى 
الوطنية الديمقراطية ومناصري المقاومة ضّد الكيان الصهيونّي 
يرى أّن ما يطالب به الفريقان اآلخران صحيح وملّح ومشروع إالّ 
أنه صعب التحقيق لكونه مشروطاً بتجاوب أهل النظام وأركان 
دون  يحول  الذي  األمر  الفاسدة،  ومؤسساتها  الحاكمة  الشبكة 

اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق األهداف المرتجاة.
مع ذلك، ال يجادل الفريق الثالث في مشروعية سعي الفريقين 
األول والثاني لتحقيق ما يعتبرانه أولويات إصالحية ملّحة بل 
يجاهر  انه  إالّ  يستطيع،  ما  بقدر  السبيل  هذا  في  دعمهما  يلتزم 

بتمّيزه عنهما بأمور ثالثة:
قائمة  كظاهرة  المستفحلة  لبنان  أزمة  الى  ينظر  ال  انه  األول، 
بذاتها بل كجزء من تحّد وهجوم شاملين يستهدفان قوى التحرر 

والمقاومة في منطقة غرب آسيا برّمتها.
الثاني، انه مع التسليم بضرورة تأمين األولويات االجتماعية 
قوى  مواجهة  ايضاً  يقتضي  انه  إالّ  الشعبية،  للطبقة  الملّحة 
ال  التي  منها،  والصهيونية  األميركية  سيما  ال  األجنبية،  الهيمنة 
يتوانى حلفاؤها المحليون من أهل نظام المحاصصة الطوائفية 

عن التعاون معها لحماية نظامهم الفاسد.
في  مهّمين  وطنيين  استحقاقين  تواجه  البالد  ان  الثالث، 
مايو  ايار/  شهر  في  النيابية  االنتخابات  القريب:  المستقبل 
تشرين  شهر  في  الجمهورية  رئاسة  وانتخابات   ،2022
يكتنفه  األول  االستحقاق  أّن  والمشكلة   .2022 أكتوبر  االول/ 
احتماالن مقلقان: أالّ تجري االنتخابات لعدم توافر الحّد األدنى 
بالتمديد  الحالي  النواب  مجلس  قيام  الى  يؤّدي  ما  األمن  من 
لنفسه وبالتالي التمديد للشبكة الحاكمة الفاسدة، او ان تجري 
االنتخابات وفق قانون االنتخاب الحالي ما يؤدي، غالباً، الى 
إعادة انتخاب النواب الحاليين وبالتالي تمديد مفاعيل األزمة 

الراهنة.
كيف يمكن تفادي هذه المحاذير والمخاطر؟

بضرورة  تسليمهم  مع  ان��ه،  الثالث  الفريق  قياديو  ي��رى 
المشروعة،  أولوياتهما  لتحقيق  والثاني  األول  الفريقين  دعم 
به  الوفاء  يقتضي  ضاغط  استراتيجي  وطني  استحقاق  ثمة 
بالسرعة الممكنة هو الخروج من نظام المحاصصة الطوائفية 
والفرصة  القدرة  توفير  بغية  وديمقراطياً  سلمياً  تجاوزه  او 

تاريخية  مهمة  تحقيق  أجل  من  الجّدية  اإلصالحية  للقوى 
بالغة األهمية هي إنقاذ البالد وإعادة بنائها دولًة ووطناً وذلك 
بالقوى  المتربصة  األجنبية  الهيمنة  قوى  مواجهة  سياق  في 
نظام  أهل  من  المحليين  لحلفائها  خدمًة  اإلصالحية  الوطنية 
المحاصصة الطوائفية المعادين بشراسة للمناضلين في سبيل 

التغيير واإلصالح ودولة المواطنة المدنّية الديمقراطّية.
القوى  مبادرة  تقتضي  التاريخّية،  المهمة  هذه  لتحقيق 
واألحزاب والهيئات الوطنية الملتزمة تجاوز نظام المحاصصة 
التغيير  لتحقيق  عملية  إج���راءات  مباشرة  إل��ى  الطوائفية 
باتخاذ  الديمقراطية  المدنية  المواطنة  دولة  وبناء  واإلصالح 

التدابير اآلتية:
محوٍر  او  جبهٍة  بإقامة  وتبايناتها  خالفاتها  على  التغلّب   � أ 
يكفل  لالنتخابات  قانون  تشريع  هو  رئيس  هدف  مرحلياً،  له، 
اآلتية:  األس��س  على  وعدالته  الشعبي  التمثيل  ديمقراطية 
الدائرة الوطنية الواحدة، التمثيل النسبي، خفض سن االقتراع 
بانتخاب  الدستور  من   22 المادة  تنفيذ  عشرة،  الثامنة  الى 
للشيوخ  ومجلس  الطائفي  وطني  أساس  على  للنواب  مجلس 

لتمثيل الطوائف يختّص بالقضايا المصيرية.
ب � ممارسة ضغوط شعبية شديدة على التكتالت البرلمانية 
التي تمتلك األكثرية في مجلس النواب ولها مصلحة في اعتماد 
قانون ديمقراطي لالنتخاب على األسس المنّوه بها آنفاً بغية 
مناقشته كمشروع معّجل )تقّدمه الحكومة( او كاقتراح )يقدمه 

النواب( وإقراره بالسرعة الممكنة.
بأّن عدم رضوخهم للمطلب  السلطة جميعاً  أهل  � تحذير  ج 
المنّوه  االنتخاب  قانون  إقرار  الى  الداعي  اإلصالحي  الشعبي 
الى قيام  النقمة ضدهم، وبالتالي  الى تأجيج  آنفاً سيؤدي  به 
القوى الوطنية اإلصالحية بإطالق انتفاضة شعبية وعصيان 
قانون  إق��رار  لمطلب  الرضوخ  على  السلطة  أهل  لحمل  مدني 

االنتخاب الديمقراطي في استفتاء شعبي.
انتخابات  إجراء  الى  تكن،  أياً  القائمة،  الحكومة  دعوة   � د 
المفترض  الجديد  االنتخاب  قانون  أحكام  أساس  على  نيابية 
أص��وات  من  المئة  في  خمسين  عن  تقّل  ال  بغالبية  إق���راره 

المشاركين في االستفتاء الشعبي.
ختاماً، ال غلّو في التأكيد اّن االعتراضات، وربما االضطرابات، 
االنتخاب  قانون  بإقرار  المطالبة  معرض  في  تنشأ  قد  التي 
من  بكثير  تكلفًة  أدنى  ستكون  شعبي  باستفتاء  الديمقراطي 
عدم إقراره واستمرار أهل الشبكة الحاكمة ونظام المحاصصة 
الطوائفية في تسلّطهم اآليل، عاجالً او آجالً، الى انفجار شعبي 
ومناطق  كانتونات  مجموعة  الى  البلد  تفكيك  واحتمال  جارف 
حكم ذاتي تديرها أحزاب ومنظمات متنفذة خارجة عن إرادة ما 

يكون قد تبّقى من مؤسسات السلطة المركزية في العاصمة.
*نائب ووزير سابق.

إيران  استهدفت  التي  العمليات  ذلك  في  بما  الحكم  في  تثبته  التي  األص��وات 
الحضور  استراتيجية  تنفعه  ولم  نووية،  ومنشآت  وسفن  وقيادات  علماء  من 
المؤثر والتدخل المبرمج في الحرب الكونية ضّد سورية ودعمه لإلرهابيين في 

جرائمهم من قتل وتدمير وتخريب وتهجير.
وفي نهاية المطاف شاء نتنياهو وفي محاولة نجاة خاطفة إلنقاذ موقعه، 
في  عمره  وليمّدد  الحياة  بإكسير  به  منه  ليعود  الميدان  إلى  يذهب  أن  شاء 
ويجبره  إليها  بايدن  فيه  يستدرج  بشكل  إيران  على  للحرب  وتحضر  الحكم 
إلى  العودة  من  ويمنعه  أولوياته  ينسيه  واحد  قتال  خندق  في  معه  يّتحد  أن 
االتفاق النووّي ويحول دون مراجعة استراتيجية أميركا - ترامب في الشرق 
المانع  الردع  سيف  بوجهه  أميركا  وشحذت  المسعى  في  فشل  ولما  األوسط، 
واحتواء  تهويدها  عنوان  ليفّعل  القدس  إلى  ذهب  إي��ران  على  العدوان  من 
أولى والسيطرة  األكبر في مرحلة  الحصة  لليهود فيه  المسجد األقصى ليكون 
عليه كلياً في النهاية مع اقتالع أبناء القدس من األحياء العربية المحيطة به 

بدءاً بحي الشيخ جراح.
أوالً  اصطدم  إنه  حيث  أهدافه،  تحقيق  في  نتنياهو  ينفع  لم  ذلك  كل  لكن 
برفض أميركي لخططه وظهر له أن قوة الردع اإليرانية التي اتكأ عليها الحزم 
جّر  في  ومكره  نتنياهو  كيد  من  أقوى  إي��ران  على  الحرب  رفض  في  األميركي 
على  نتنياهو  عدوانية  من  أقطع  القدس«  »سيف  كان  ثم  الحرب،  إلى  أميركا 
القدس والفلسطينيين، حيث كانت أيام المواجهة ال� 11 مع الشعب والمقاومة 
الضفة  إلى  القدس  إلى   1948 في  احتلت  أرض  من  عناوينها  بكّل  فلسطين  في 
عن  أبعدته  نتنياهو  على  قاسية  أياماً  كانت  غزة،  قطاع  إلى  وصوالً  الغربية 
تحقيق حلمه بدل من أن تقّربه إليه بعد أن فضحت الوهن في بنيته الدفاعية 
الخطر  هواجس  وأحيت  آمن«،  وهو  النار  تحت  يعمل  »شعب  مقولة  وأسقطت 
الوجودي وأعادت إلى األذهان ضرورة تحضير جواز السفر الثاني واالستعداد 
الستعماله هرباً من نار المقاومة التي عجزت قبة نتنياهو الفوالذية عن إطفائها 
كما عجزت القوات البرية عن معالجة منصاتها بعد أن تهّيبت الدخول إلى قطاع 
والمسجد  القدس  عن  للدفاع  القدرة  أظهر  كما  نفسه،  عن  للدفاع  المستعّد  غزة 

األقصى. 
ولو  الحقيقة  لحظة  أمام  نفسه  نتنياهو  وجد  الخيبات  هذه  وبعد  ذلك  لكّل   
بزعامة  لمعارضيها  و59  الجديدة  للحكومة  صوتاً   60( واحد،  صوت  بفارق 
نتنياهو( وجد نفسه خارج رئاسة الحكومة وعلى عتبة مسار معلوم - مجهول 
النهاية، لكنه معروف الطبيعة والهوية، مسار يبدأ بزيارة الشرطة والمحققين 
في  ُهزم  كان  أن  بعد  أولمرت  إليها  سبقه  زنزانة  في  السجن  إلى  به  يؤول  وقد 

لبنان في العام 2006 وتحّمل مسؤولية الفشل وفتحت له ملفات الفساد.
بيد أن نتنياهو ال يريد أن يصّدق أو يقتنع بأنه خسر كرسي رئاسة الحكومة 
وأّن عودته إليه لن تكون سهلة في المستقبل، بل انه أوحى بكالمه وسلوكه في 
ما  ويستأنف  موقعه،  بعدها  ويستعيد  قليلة  أيام  بأنها  الصهيوني  الكنيست 
بالوعيد  اللذين خصهما  الله  إيران وحزب  القيام به خاصة عدوانه ضد  اعتاد 
بأنه عائد وأن غيابه لن يطول، وهنا ُيطرح سؤاالن: األول هل نتنياهو سيعود 

فعالً؟ والثاني ما هو حال الكيان ونهجه في ظّل غياب نتنياهو عن الحكم فيه؟
التي أخرجت  الجديدة  إّن حكومة »إسرائيل«  نرّد بالقول  األول  السؤال  على 
التناقض ما يمنع  نتنياهو من الحكم هي حكومة غير متجانسة ال بل فيها من 
استقرارها وفيها من بذور الخالف ما يهّددها باالنفجار في أّي لحظة، لكن هذه 

الحكومة  دعم  األول  للبقاء  قوة  عنصري  من  تستفيد  تقدم  ما  ورغم  الحكومة 
األميركية لها واحتضانها من قبل بايدن الذي يرى في ذلك انتقاماً من نتنياهو 
وتهدئة يحتاجها في إطالق سياساته في الشرق األوسط، والثاني أّن سقوطها 
للحكم  نتنياهو  مغادرة  على  أشهر  بعد  مبكرة  انتخابات  إلى  مدخالً  سيكون 
وفقدانه أوراق التأثير واالبتزاز ما يعني فقدانه فرص الفوز بأصوات أكبر هذا 
رهن  موقوف  أو  به  مشتبه  هو  من  لمنع  القانون  تعديل  احتمال  أّن  عن  فضالً 
التحقيق أو محكوم عليه بجرم، منعه من تولي رئاسة الحكومة ما يعني خسارة 
نتنياهو آخر فرصة للعودة إلى الحكومة اذا حصل التعديل. لذلك نقول إّن حلم 
نتنياهو بالعودة إلى الحكم حلم متدني احتمال التحقق ويكاد يجعل األمر شبه 

مستبعد.
أما عن الثاني وهو السؤال األهّم فإّن اإلجابة عليه برأينا تتضّمن القول بما 

يلي:
حاضراً  بينت  برئاسة  الجديدة  الحكومة  ظّل  في  »إسرائيل«  تقوى  لن   �  1
تتكّرر  ولن  خاصة،  بايدن  والرئيس  عامة  أميركا  مناكفة  على  مستقبالً  وليبيد 
الكونغرس  في  نسمع  ولن  وأوباما  نتنياهو  بين  سجلت  مشاهد  يدها  على 
العكس  بل  ال  وسياسته  المتحدة  الواليات  رئيس  ضّد  »إسرائيلية«  أطروحات 
سيحصل، حيث سنكون أمام مشهد ال تقوم فيه الحكومة »اإلسرائيلية« الجديدة 
في  أميركا  إغضاب  وستحاذر  األميركية  اإلدارة  تقّره  ال  تصرف  أو  سلوك  بأّي 
عالقاتها الدولية والتصرفات العسكرية. وستكون التبعية »اإلسرائيلية« للقرار 

األميركي أشّد وضوحاً وفعالية.
� لن تجد »إسرائيل« َمن يتمسك بصفقة القرن أو يتوّسع في أعمال وتطبيق   2
هناك  يكون  ولن  سيقفل  المسار  هذا  بأّن  نعتقد  أننا  ورغم  أبراهام،  اتفاقات 
أعضاء جدد يلتحقون بقطاره، فإننا نرى أيضاً أّن الفتور في العالقة سيكون هو 
الغالب على ما تحقق في إطاره بهذا سيكون ضمور واضح في الدور اإلقليمي ل� 

»إسرائيل« خالفاً لما حلم به نتنياهو.
3 � رغم أّن العدوانية هي السمة الرئيسية للطبيعة »اإلسرائيلية«، فإّن تفعيل 
ما  رغم  مقّيداً  سيكون  المقاومة  محور  مكونات  ضد  وممارستها  العدوانية  هذه 
تهديد  وعبارات  استعراضية  مواقف  من  الجديدة  الحكومة  أركان  بعض  أبداه 
في  »إسرائيل«  تنكفئ  أن  فاألرجح  لبنان.  وجنوب  غزة  ضّد  العسكري  بالعمل 
ظّل حكومتها الجديدة للعمل الداخلي سياسياً واجتماعياً وعسكرياً في سياق 
عملية تصحيح وورشات ترميم دون أن تستنزف قدراتها في األعمال العسكرية 
التي بات أمر الكسب في مضمارها شأناً مستبعداً متدني احتمال التحقق. وهذا 
الشرق  في  استراتيجيتها  مراجعة  مرحلة  في  أميركا  يريح  أن  شأنه  من  األمر 
األوسط باتجاه التهدئة والتبريد بشكل عام وإن كانت الحلول الجذرّية ستبقى 
مستبَعدة. لكن هذا ال يعني أّن »إسرائيل« في ظّل حكومتها الجديدة ستتصّرف 
النفس  تحدثنا  أن  يمكن  ال  بل  ال  ذلك  يكون  لن  طبعاً  الوديع،  الحمل  تصّرف 
بإمكان حصوله، إنما جّل ما أردنا اإلضاءة عليه هو اّن »إسرائيل« اآلن ستبتعد 
الفاعل  االستراتيجي  الردع  لمعادالت  وسيكون  والحروب  الجبهات  عن  أكثر 
وقواعد االشتباك الرادعة التي أرستها المقاومة ومحورها أثر أكبر في الميدان، 
استخبارية  بأعمال  العدواني  الفراغ  لسّد  »إسرائيلي«  سعي  على  التأكيد  مع 
وإرهابية خلف الخطوط من دون االضطرار إلى المباهاة بارتكابها على طريقة 

نتنياهو.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

ويدعمها  النواب  مجلس  رئيس  يقودها  التي  المبادرات،  مع 
حزب الله كالم رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم 
صفي الدين بقوله، مخطئ من يتصور أن المبادرات تمنحه 
وقتاً مفتوحاً بينما تتزايد معاناة الناس، داعياً لإلسراع بوضع 

المصلحة العليا فوق المصالح الخاصة.
إن رئيس  لـ»البناء«  الحكومي قالت  للملف  مصادر متابعة 
الــلــه على تواصل  بــري وقــيــادة حــزب  نبيه  الــنــواب  مجلس 
إذا استمر  الموقف ويتداوالن بما يجب فعله  لتقييم  مستمر 
السيد هاشم صفي  الــدوران في حلقة مفرغة، ورأوا بكالم 
الدين تبّدالً في نبرة التعامل مع المواقف على ضفتي تأليف 
الحكومة، مؤشراً لتوجه أكثر حزماً في التعامل مع الخالفات 
حول الملف الحكومّي، ربما ينتج نسخة من مقترحات يبني 
أو  يرفضها  الــذي  الطرف  من  موقفاً  »الثنائي«  أساسها  على 

يتعّمد المناورة في التعامل معها.
المصادر رأت أن المناخات الدولية واإلقليمية تقترب من 
التأثير على لبنان، سواء بما يمثله إنجاز االتفاق النووي من 
السعودي  الــحــوار  تقدم  مع  المنطقة،  في  إيجابية  مناخات 
للنار  وقــفــاً  تنتج  تسوية  صياغة  مــن  واالقــتــراب  اإليــرانــي، 
اليمن، وما تتوقعه بعض األطــراف األوروبية من نجاح  في 
قمة بايدن بوتين بإنتاج مبادرة نحو حّل في سورية، تريح 
األميركيين من عبء البقاء في سورية والعراق، وتنهي التأزم 
وتمنح  الكردي،  الملف  حول  التركيّة  األميركيّة  العالقة  في 
إنجاز  تحقيق  فرصة  وإيــران  سورية  في  وحليفيها  روسيا 
كمؤشرات  الــمــصــادر  وسجلت  بشروطهم.  الــحــرب  إنــهــاء 
اللبناني  الملف  من  اإلقليمية  الدولية  المناخات  اقتراب  على 
والتأسيس لمقاربات تحاكي الحلول، عودة الموفد األميركي 
وتحركه  لبنان  ــى  ال البحرية  الــحــدود  ترسيم  لمفاوضات 
السياسة  لمفوض  المرتقبة  والزيارة  التفاوض،  الستئناف 
الخارجية األوروبية جوزيب بوريل للبنان قريباً، والتحرك 
المالية  األمـــان  شبكة  لتوسيع  الــدولــي  البنك  بــه  يقوم  الــذي 
للعائالت الفقيرة عبر مباحثات تهدف لنقل قرابة مليار دوالر 
البطاقة  تمويل  الــى  التحتيّة  للبنى  مخصصة  قـــروض  مــن 

التمويلية.
في سورية تحّدث الرئيس بشار األسد لوفد من المؤتمر 
أظهرته  بما  مهنئاً  دمشق  وصــل  الـــذي  اإلســالمــي  القومي 
االنتخابات الرئاسية السورية من التفاف شعبي حول الرئيس 
القومية  النخب  المطلوب من  الرئيس األسد إن  األســد، وقال 
أن تتعامل مع المشروع القومي كانتماء، بمعزل عن األبعاد 
العقائدية وخالفاتها، وأن تربط هذا االنتماء القومّي بمصالح 

الناس بصورة ملموسة.
القومي  المؤتمر  من  وفداً  األسد  بشار  السوري  الرئيس  واستقبل 
العام  واألمين  السفياني  خالد  الدكتور  العام  األمين  ضّم  اإلسالمي 
لمؤتمر األحزاب العربية عضو المجلس األعلى في الحزب السوري 
الخارجية  العالقات  ومسؤول  صالح  قاسم  االجتماعي  القومي 
أح��زاٍب  ورؤس���اء  الموسوي  عمار  السابق  النائب  الله  ح��زب  في 
العربية  الدول  من  عدٍد  من  ونقابيٍة  سياسيٍة  وشخصياٍت  ونواباً 

واإلسالمية.
واالنتماء،  والهوية  القومية  فكرة  حول  اللقاء  خالل  الحديث  ودار 
الذي  في غزة، واالنتصار  أّن ما حصل مؤخراً  التأكيد على  تّم  حيث 
تحقق هناك وتحّرك الشعب الفلسطيني في جميع المناطق، وتحّرك 
الشعب العربي وتفاعله مع هذا الحدث أثبت أنه وعلى الرغم من كّل 
المخططات التي تّم تحضيرها وتسويقها للمنطقة العربية وبمختلف 
المسّميات، فإّن الشعب العربي في كّل أقطاره ما زال متمسكاً بعقيدته 

وبهويته وانتمائه.
كما تناول الحديث أهمية التوّجه إلى الشباب، وضرورة التجديد 
حيث  الشابة،  لألجيال  بها  القومية  فكرة  تقديم  يتّم  التي  اللغة  في 
اعتبر الرئيس األسد أّن فكرة القومّية بمعناها األساسي والجوهري 
اإلطار  في  القومّية  الفكرة  تقديم  عدم  يجب  وأنه  انتماء،  فكرة  هي 
النظري العقائدي المجّرد، وإّنما يجب أن تكون هذه الفكرة مبنية على 
الحقائق، وأن يتّم الربط بين األفكار المبدئية والعقائدية وبين مصالح 
الشعوب، مشيراً إلى أّن التحدي الذي يواجه النخب الفكرية العربية 
والمصلحة،  االنتماء  بين  مباشرًة  عالقًة  هناك  بأّن  الناس  إقناع  هو 
وأّن الحاالت التقسيمية أو االنعزالية أو الطائفية إذا حصلت في دولة 
عربية، فإنها ستنتقل إلى الدول األخرى، وبالتالي ال يمكن أن ننظر 

إلى الدول العربية إال كساحة قومية واحدة.
وأكّد أعضاء الوفد أّن صمود الشعب السوري وثباته في وجه كّل 
ما تعّرض له خالل السنوات الماضية أعاد االعتبار للمشروع القومّي، 
للمقاومة  ودعمها  القومية  مواقفها  ثمن  تزال  وال  دفعت  سورية  وأّن 
وتصّديها للمخططات والمشاريع في المنطقة، معتبرين أّن من حق 
سورية على كّل الشعوب العربية واإلسالمية وكّل القوى الحرة في 
العالم أن تقف إلى جانبها ألّن الدفاع عن سورية هو دفاع عن النفس 
وعن المصير والمستقبل، وألّن االنتصارات التي حصلت في لبنان أو 

في فلسطين لم تكن لتحصل لوال صمود الشعب السوري.

كما توّجهوا بالتهنئة للشعب السوري على النجاح في االستحقاق 
روح  االستحقاق  هذا  عبر  أظهر  أنه  معتبرين  الرئاسي،  االنتخابي 
أّن  على  وبرهن  والثبات،  الصمود  من  خالله  تمّكن  الذي  التحّدي 
كسر  من  تتمّكن  لم  لها  تعّرض  التي  واالقتصادية  اإلرهابية  الحرب 

إرادته الحرة وقراره المستقّل.
جمود  شبه  ظل  في  الحكومي  الملف  في  جديد  أي  يبرز  ول��م 
يضع  ما  الماضي  األسبوع  منتصف  منذ  والمشاورات  لالتصاالت 
مبادرة الرئيس بري أمام امتحان صعب مع تكرار الحديث عن اعتذار 
ربع  محاوالت  تثمر  أن  وبانتظار  الحريري.  سعد  المكلف  الرئيس 
الساعة األخير التي يقوم بها بري والبطريرك الماروني في التوفيق 
بين بعبدا وبيت الوسط، رّجحت مصادر مطلعة ل�»البناء« أن »يزور 
الحريري اليوم عين التينة لعقد اجتماع مهم مع الرئيس بري وإلطالعه 
المجلس اإلسالمي  على اجتماعاته ومشاوراته األخيرة ال سيما مع 
الشرعي ورؤساء الحكومات السابقين«. وإذ لفتت معلومات »البناء« 
إلى أن االتصاالت متوقفة منذ أيام إذ لم يعقد اي لقاء أو اتصاالت في 
عطلة نهاية األسبوع، أكدت أوساط عين التينة ل�»البناء« أن »مبادرة 
رئيس المجلس لم تنته حتى الساعة وال زالت قائمة ومستمرة وبري 
لم يفقد األمل بإحداث خرق ما في جدار األزمة الحكومية«، وشددت 
األوساط على »أن المبادرة هي الفرصة األخيرة للوصول إلى حكومة 
إنقاذّية أصبحت حاجة وضرورة وطنّية لحماية الوطن من االنهيار 
ُيقِدم  النهائي الذي يجرف معه كل شيء«. واستبعدت األوساط أن 
أن  سيما  ال  عدة  ألسباب  الحاضر  الوقت  في  االعتذار  على  الحريري 
الرئيس بري ال يحّبذ اللجوء إلى هذا الخيار في ظل عدم توافر البديل 
واالنقسام السياسي الحاد الذي قد يحول دون التوافق على تكليف 

رئيس جديد وربما عدم حصول االستشارات النيابية«.
وقالت مصادر سياسية ل�»البناء« إن »ال أحد من القوى السياسية 
حتى المعارضة للحريري تملك تصوراً للمرحلة المقبلة فيما لو اعتذر 
الحريري عن متابعة التأليف، ومن الصعب إيجاد بديل عن الحريري 
في ظل االنقسام الطائفي والحشد السني الذي تظّهر حول الحريري 
بعد اجتماعه بالمجلس الشرعي اإلسالمي ونادي رؤساء الحكومات 
السابقين وكتلة المستقبل إال باالتفاق مع الحريري نفسه على تكليف 
انتخابات في  االنهيار والجراء  للحّد من  لتأليف حكومة  رئيس آخر 

ايار المقبل«.
جبران  الحّر  الوطني  التيار  رئيس  المستقبل  مصادر  تتهم  وفيما 
التعطيل إلحراجه فإخراجه من  الى مستنقع  الحريري  باسيل بجّر 
المعادلة الحكومية للسيطرة على الحكومة عبر تكليف رئيس جديد 
المصادر  لفتت  التنفيذية،  السلطة  في  للفراغ  السعي  أو  له  حليف 
بري  الرئيس  محاوالت  آخر  ستنتظر  »الحريري  أن  الى  ل�»البناء« 
إلقناع عون وباسيل بالتنازل عن شروطهما التعجيزية التعطيلية، 
المجلس  رئيس  مع  بالتشاور  المناسب  الموقف  سيتخذ  ذلك  وبعد 
وكتلة المستقبل ومن ضمن الخيارات االعتذار«. وتحّدث نائب رئيس  

تيار المستقبل  النائب السابق  مصطفى علوش ، في تصريح تلفزيونّي 
أن  الى  مشيراً  الوضع،  من  تشاؤمه  عن  عبر  لكنه  بري   مسعى  عن 

»اعتذار الحريري وارد«.
»اعتذار  أن  المنار  لقناة  التأليف  لملف  متابعة  مصادر  وأف��ادت 
الحريري عن الّتأليف اسُتبعد حالياً، فهو لن يقِدم على ما سيعرقل 
ولن  بري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  جانب  من  للحل  محاولة  أي 
ُيقِدم على خطوة تؤّثر سلباً على مبادرة األخير«. وأكدت المصادر أن 
»الحريري حّدد ما يريده أي تسمية الوزيرين المسيحيين والحصول 
أّنه طرح  الى أن »باسيل يرى  القوي«. ولفتت  على ثقة تكتل لبنان 
ما يستطيع أن يقّدمه أي توافق على توزيع الحقائب كما توافق على 
النقطتين،  هاتين  بت  وبعد  العقدة،  المسيحيين  الوزيرين  تسمية 

البحث في منح التيار الوطني الحّر الثقة لحكومة الحريري«.
أنه  في  تي  أو  قناة  بحسب  مصادر  بعبدا   أف��ادت  المقابل  في 
تشكيلة  ينتظر  الجمهورية  ورئيس  المراوحة  حال  بقاء  يمكن  »ال 
الحريري واألساس هي الميثاقية«. وأوضحت مصادر أخرى مطلعة 
بحسب القناة نفسها أن »العقدة الحكومية لم تعد متمثلة بالحقائب 
والوزيرين المسيحيين بل بثقة التيار بحكومة الحريري، فلننتظر ما 

في جعبة بري واألكيد أن الحريري لن يعتذر في اليومين المقبلين«.
وحذر المكتب السياسي لحركة أمل من النتائج الكارثية لتعطيل 
المبادرة  ركائز  على  بري  نبيه  الرئيس  بناها  التي  لبنان(  )مبادرة 
على  وتضعه  البلد  تنقذ  إص��الح  حكومة  بوابة  لتكون  الفرنسّية 
في  يمعن  ي��زال  ال  »البعض  ان  واعتبر  أزماته.  من  الخروج  سكة 
ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق أعراٍف جديدة تمس أسس 
التوازنات الوطنية والمرتكزات التي أرساها اتفاق الطائف مما يعّطل 
قبول مهمة فيها نسف لألصول واألعراف، وتضع البلد في مواجهة 

مخاطر جّمة وتعطل أداء المؤسسات«.
الراعي:  بطرس  بشارة  مار  الماروني  البطريرك  قال  جهته  من 
»أصعب محنة يعيشها شعبنا بسبب إهمال كامل من المسؤولين في 
الدولة أّدى ويؤدي إلى تعطيل السلطة اإلجرائّية المتمثلة بالحكومة، 

وبعدم تأليفها تتعطل مقدرات الدولة االقتصادية والمالية«.
صفي  الله«  هاشم  »حزب  في  التنفيذي  المجلس  رئيس  واعتبر 
الدين أن »المشكلة ليست في النقاط التي ُيقال إنها محل خالف، إننا 
نواجه بعض السياسيين الذين يريدون تحقيق مآرب شخصية لم 
يتمكنوا من تحقيقها في األيام العادية ويتوسلون عذاب الناس وألمهم 
لتحقيقها«. وأكد أنه »مخطئ من يظن أن تمسكنا الدائم بالمبادرات 
لتلبية  الحل  في  »االس��راع  على  مشدداً  الوقت«،  من  المزيد  يعطيه 
االحتياجات الضرورية للناس«، ولفت الى أن »المناورات السياسية 
تنتهي عند الصالح العام والمصالح الكبرى، وبالتالي من يتالعبون 
أن  عليهم  المضادة،  والشروط  والشروط  السياسية  بالمناورات 

يعرفوا انهم يتالعبون بكرامة اللبنانيين والمصالح الوطنية«.
في غضون ذلك، استمّر مسلسل معاناة اللبنانيين المعيشية في 
واالستشفاء  الغذاء  الى  ال��دواء  من  الخدمات  أبسط  على  الحصول 
والبنزين في ظل ارتفاع إضافي سجله سعر صرف الدوالر ناهز أمس 
بحسب  يؤكد  ما  السوداء  السوق  في  الواحد  للدوالر  ليرة   15500
ل�»البناء« وجود جهات مالية سياسية متحكمة  اقتصاديين  خبراء 
أهداف  الصرف لتحقيق  التالعب بسعر  المالي تعمل على  بالوضع 
السوق  من  الدوالر  شراء  على  المصارف  إقبال  إلى  إضافة  سياسية 
السوداء على أسعار 12000 و13000 للدفع للمودعين تنفيذاً لتعميم 
مصرف لبنان ما رفع الطلب على الدوالر أدى الى ارتفاع سعره فضالً 
عن اقتراب مصرف لبنان من رفع الدعم عن المحروقات ومواد أخرى 
ما دفع بالتجار الى شراء الدوالر لتخزينه لالستمرار باالستيراد بعد 

رفع الدعم.
والصيدليات  والمستشفيات  المحطات  أمام  الطوابير  واستمرت 
واألجبان  األلبان  منتجات  اسعار  وزي��ادة  حالها،  على  واألف���ران 
تستعد  فيما  المئة.  في   40 عن  تزيد  بنسبة  الحليب  ومشتقات 
القطاعات العمالية لإلضراب تلبية لدعوة االتحاد العمالي العام في 

17 الحالي.
»توزيع  أن  شقرا  أب��و  ف��ادي  المحروقات  موزعي  ممثل  وأعلن 
الشركات  مع  االت��ف��اق  بحسب  أم��س  صباح  منذ  ب��دأ  المحروقات 
وقال:  اليوم«.  كلّياً  تحل  لن  »االزم��ة  أن  اكد  انه  اال  والمحطات«، 
النواب  مجلس  هي  جهات   3 بيد  ُترك  المحروقات  أزمة  »موضوع 
أو  الدعم  برفع  إما  سريع  حّل  إليجاد  األشغال  ولجنة  والحكومة 

ترشيده أو إيجاد بديل«.
كما واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف االعمال حمد 
الماضي،  األسبوع  منذ  المستمرة  والمتابعة  التقصي  عملية  حسن 
وقام امس بعملية دهم ألحد مستودعات المواد والمستلزمات الطبية 

وكواشف المختبرات في بيروت.
واالتحاد  المتحدة  لالمم  تحركات  سلسلة  البالد  تترقب  ذلك  الى 
المساعدة  وتأمين  لألمام  الحكومة  تأليف  بعملية  للدفع  األوروب��ي 
اإلنسانية واإلغاثية واالجتماعية تخوفاً من انفجار اجتماعي مقبل. 
السفراء  أحد  »أن  ل�»البناء«  مطلعة  ديبلوماسية  أوس��اط  وكشفت 
األوروبيين في لبنان حذر بالده بأن الوضع االقتصادي والمالي في 
لبنان ذاهب للمزيد من التأزم ما سيضاعف معاناة اللبنانيين ويؤدي 
إلى انهيارات في قطاعات خدمّية ومعيشية عدة، األمر الذي سيهدد 
والمؤسسة  األمنية  المؤسسات  رأسها  وعلى  العامة  المؤسسات 
العسكرية بالدرجة األولى، وبالتالي ُيّضِعف وحدة الدولة »المركزية« 
في القيام بأدائها ومسؤولياتها لصالح نمو المؤسسات غير الرسمية 
والمسلحة.  الطائفية  و«الميليشيات«  األح��زاب  أي  و«الدولتية« 
محذراً من أن يؤدي إضعاف الجيش اللبناني بسبب تردي األوضاع 
وضباط  لعناصر  وفرار  تمرد  حاالت  إلى  واالجتماعية  االقتصادية 
المسلحة كحزب  الطائفية  األحزاب  الجيش وانخراطهم في صفوف 
الله أمالً بالحصول على رواتب أعلى أو مساعدات من مالية وعينية 
من األحزاب التي تمثل طوائفهم، فضالً عن أن ضعف القوى األمنية 
الفوضى  حاالت  انتشار  إلى  تلقائياً  سيؤدي  الخدمية  والمؤسسات 
تخضع  التي  المناطق  على  األحزاب  وسيطرة  واألمنية  االجتماعية 
لها. وأوصى السفير األوروبي بالده أيضاً إلى أن هذا الوضع الخطير 
القوى  دعم  صعيد  على  سيما  ال  عاجالً،  أوروبياً  تحركاً  يستوجب 
والغذاء  واالستشفاء  بالدواء  اللبناني  الجيش  وتحديداً  العسكرية 
الرئيس  دعا  األوس��اط  بحسب  المنطلق  هذا  ومن  والمحروقات«. 
الفرنسي  إيمانويل ماكرون بالتعاون مع شركاء دوليين إلى »إنشاء 

آلية تضمن استمرار الخدمات العامة  اللبنانية الرئيسية«.
وعلمت »البناء« أن »ممثل السياسة الخارجية واألمن في االتحاد 
نهاية  بيروت  إلى  عاجلة  بزيارة  سيقوم  بوريل  جوزيف  األوروب��ي 
األسبوع الحالي لتوجيه رسالة تحذير عاجلة للمسؤولين اللبنانيين 
على  مالية  عقوبات  فرض  إلى  التوجه  قبل  األوروبي  االتحاد  باسم 
سياسيين لبنانيين يعرقلون تأليف الحكومة والعملية السياسية. 
كما سيبحث مع القيادات السياسية خطورة التأخير بتأليف الحكومة 
وسيطلع على آخر المستجدات بالملف الحكومي وسيقدم ما يستطيع 
من مساعدة. إال أن مصادر مواكبة للتحرك األممي توضح ل�»البناء« 
إلى أن »مسألة فرض عقوبات أوروبية معقدة وليست باألمر السهل، 
ال سيما أن ليست هناك سابقة بفرض عقوبات أوروبية على لبنان 
أعضاء  بين  إجماع  حصول  أهمها  شروط  إلى  تحتاج  أنها  سيما  ال 
أن ال تخالف قوانين  االتحاد. وهذا غير متوفر حتى الساعة، وثانياً 
االتحاد األوروبي، وثالثاً التأكد من جدواها في تحقيق األهداف«. لكن 
العقوبات  أهمية تفوق  األوروبية  للعقوبات  إلى »أن  المصادر تلفت 
تملك  اللبنانية  السياسية  الشخصيات  أغلبية  لكون  األميركية 
ما  وأص��والً،  واستثمارات  األوروبية  المصارف  في  مالية  حسابات 
ضغط  ورقة  بيروت  سيزور  الذي  الرفيع  األوروبي  المسؤول  يمنح 

كبيرة سيستخدمها خالل محادثاته مع المسؤولين في لبنان«.
غير  التفاوض  لعملية  األميركي  الوسيط  حط  آخر،  صعيد  على 
جون  السفير  الجنوبية  البرية  الحدود  ترسيم  شأن  في  المباشر 
دوروشيه أمس في بيروت. وخالل زيارته قصر بعبدا ابلغه رئيس 
في  المباشرة  غير  المفاوضات  استمرار  في  لبنان  رغبة  الجمهورية 
الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول 
حقوق  يحفظ  نحو  على  البحرية،  الحدود  ترسيم  حول  تفاهم  الى 
األطراف المعنيين باالستناد الى القوانين الدولية. ولفت عون الى أنه 
»ال يمكن إلسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها«. كاشفاً 
ان »لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب اإلسرائيليين مع 

الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات«.

لها ذلك وتطمئن لتحقيقه فإنها تريد إخراج حزب الله من الحكومة ثم تحجيمه في مجلس النواب ثم 
عزله عن بيئته ثم خنقه ودفعه الى الموت البطيء من غير حرب او مواجهة.

اذن ألميركا والغرب أهدافهما وللشعب اللبناني مطالبه، أما الخطورة في األمر فإنها تكمن في إصرار 
من  ليتمّكنوا  ومطالبها،  الشعبية  الحركة  وبين  وأهدافها  مؤامراته  بين  والخلط  المزج  على  الخارج 
تحقيق أهداف المؤامرة على لبنان عبر استغالل جوع الشعب اللبناني وألمه الذي أنتجته سياسات 
النفط  اليد على  المؤامرة في وضع  أهداف  أنه عندما تتحقق  العقود األخيرة، علماً  أميركا في  أتباع 
واقتطاع األرض وتحّول لبنان محمّية أميركّية ال مقاومة فيها، عند ذلك ستغيب مطالب الحراك الشعبّي 

وقد يتحّول الوضع اللبناني الى أسوأ مما كان عليه.
وقد بدأت نذر ذلك بالظهور كما وسيتمسك األميركي بالطبقة السياسية الفاسدة والناهبة للبنان 
لتتابع سياسة النهب وإغراق لبنان بالديون حتى تتيح ألميركا توطين الفلسطينيين خدمة للعدو 
»اإلسرائيلي«. ومن المفيد أن نذّكر هنا بأّن ما ُرفع من مطالب في إطار ما سّمي »ثورة« سورية وما 
السوري واحتالل تركيا ألرض سورية، واقع فرض على  للنفط  أميركا  األمور من سرقة  اليه  انتهت 

سورية وشعبها التحضير إلجراءات فاعلة لتحّرر أرضها وثروتها.
في السياق نفسه، ما يثبت فكرة المؤامرة األميركية أيضاً، الخطة »الفيلتمانية«، التي رسمت خارطة 
طريق لمستقبل لبنان، وضرورة ان ال تغادره أميركا، وفق الديبلوماسي األميركي، ألّن روسيا والصين 
إضافة الى إيران وسورية، سيكون لهم النفوذ فيه، فتعتبر المصادر، انه بيت القصيد، وهو إخراج 
لبنان من »محور المقاومة«، كما من إقامة عالقات مع روسيا والصين، وقد سبق وتحدث األمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله عن التوّجه نحو الصين لحّل األزمة االقتصادية، وجذب استثمارات 
منها، وهذا ما أزعج أميركا التي تريد للبنان أن يبقى يدور في فلكها، فتمنعه من أن يحصل على سالح 
روسي للجيش فتعرقل مهمته، كما ترفض أن تدخل شركات غير أوروبية مثل الصينية واإليرانية، لحّل 

أزمة الكهرباء، والبنزين، أو بناء سدود مياه وطرقات ومشاريع أخرى.
كما يمكننا التأكيد على أّن اميركا تتطلع الى أن تكون شريكة في النفط اللبناني، الذي دخلت اليه ثالث 
شركات وهم »نوفاك« الروسية و«ايني« االيطالية و«توتال« الفرنسية، وهذا ما أزعج واشنطن، التي 
عملت على تأخير ترسيم الحدود البحرية والبرية للبنان عند خط الناقورة، وأعطت أميركا »اسرائيل« في 
المنطقة الخالصة المتنازع عليها عند بلوك رقم 9 في الجنوب والبالغة 860 كلم2، نصف المساحة التي 

هي حق للبنان، الذي قّرر البدء بالتنقيب فتحركت »إسرائيل« مع أميركا، لمنع حصول ذلك.
في التحليل السياسي، ال بّد من قراءة متأنية لإلفادة السابقة لفيلتمان، عندما يتحّدث عن أّن روسيا 
أميركا ويهّدد  المتوسط، وموانئ وآبار نفط، وهو ما يضايق  البحر األبيض  باتت لديها قواعد على 

مصالحها في المنطقة، فتحاول استغالل »الشعب اللبناني«، لتحقيق أهدافها ومصالحها في لبنان.
الروسية  الكرملين  صحيفة  في  جاء  ما  الروسي  التمّدد  من  األميركّية  المخاوف  نثبت  أن  يمكننا 
»vz« من أّن الحراك اللبنانّي مثالً هو »صراع جديد في الشرق األوسط يهّدد مصالح روسيا«. وتقول 
الصحيفة إّن نقطة ساخنة جديدة قد تشتعل من جديد على الحدود مع سورية، وأّن األزمة السياسية 
في لبنان »جار بشار األسد« تهّدد بتدمير السالم الهش بين الطوائف. وتتساءل عن القوى، التي تقف 
وراء األزمة اللبنانية الجديدة، وعن األخطار التي تحملها االضطرابات في بيروت للمنطقة ككّل، وما إذا 

كان بوسع روسيا »الُمصلح الرئيسي في الشرق األوسط« التأثير على الوضع.
كما ونثبت هذا الكالم بما نقله موقع »rambler« اإلخباري فيضع الحدث اللبناني ضمن أنبائه 
لذلك  روسيا  أّن  ويعتبر  بروسيا«،  خسائر  بإلحاق  تهّدد  اللبنانية  »االحتجاجات  أّن  ويرى  المالية، 
قلقة وهي تتابع األحداث في لبنان. ويذّكر الموقع بمذكرة التفاهم والتعاون في حقل النفط والغاز، 
التي وقعها البلدان في العام 2013، وتعزز التعاون بين البلدين منذ ذلك التاريخ، برأيه. فقد وقعت 
الحكومة اللبنانية في نهاية العام 2017 عقداً مع ثالث شركات من بينها شركة روسية للتنقيب عن 
النفط والغاز في حقولها البحرية، واتفاقية أخرى مطلع 2020 مع شركة روسية منفردة حول إدارة 
واستثمار وتوسيع خط أنابيب النفط في طرابلس. وينسب الموقع إلى مصادر دبلوماسية في بيروت 
الروسي في  البيزنس  البلدين ومشاركة  التعاون االقتصادي بين  قولها، بأّن لبنان معنّي بتوسيع 
المشاريع الكبرى في لبنان، على غرار التنقيب عن النفط والغاز في حقوله البحرية. ولذلك، يعتبر 

الموقع، أّن مخاطر سقوط الحكومة اللبنانية تطال موسكو بالمباشر.
اللبناني لإلرادة األميركية وللشروط  اّن الهدف من كّل ما تقّدم هو إخضاع الشعب  في النتيجة، 
األميركية والضغط على الحكومة اللبنانية والقيادات السياسية والمدنية المستحدثة ليتخلوا عن 
حقوقهم وأرضهم وكراماتهم ويخضعوا بالكامل لالحتالل »اإلسرائيلي« ويقبلوا بصفقة القرن التي 
يضعه  الذي  الكالم  وهذا  الصهيوني.  الكيان  لمصلحة  الفلسطينية  القضية  من  تبقى  ما  على  ُتجهز 
البعض في إطار نظرية المؤامرة، هذا البعض هو متآمر منذ توليه السلطة والتاريخ ال يرحم كّل من 
تعاون مع العدو الصهيوني وكّل من تآمر مع دول الغرب والخليج على حرية وسيادة لبنان.. وهذا 
ما يؤكد أيضاً نظرية المؤامرة واستغالل الشعب اللبناني لضرب المصلحة الوطنية التي تبدأ وتنتهي 

بمقاومة العدو...
بناء عليه، يوم كان معظم رواد النهضة ورجال الفكر والثقافة غارقين في الخطب الرنانة والنظريات 
وإلقاء المواعظ، عرف سعاده كيف يكّون رداً على عهود االنحطاط والجهل والتخاذل. وهكذا عرف 
بتاريخ  »المجلة«  في  نشره  مقال  في  فقال  التغيير  وحركة  النهضة  تنطلق  أين  ومن  يبدأ،  أين  من 
1933/4/1 ما يلي: »وأّول ما يجب أن نبدأ به هو أن نحّول التفكير النظري، الذي ال يحقق شيئاً بذاته 
إلى تفكير عملي يدفعنا إلى العمل على تحقيق ما نؤمن به ونعتقد بصالحه... العمل للخير العام في 

ظّل السالم والحرية... أقول: تفكير عملي مجموعي ألجعل منه ما يقابل التفكير العملي الفردي«.
وكم نحن اليوم بحاجة إلى تجسيد هذا »التفكير العملي المجموعي« بديالً عن المواعظ الرنانة 
واألداء  األنانية  المكاسب  عن  وبديالً  الملموس،  الواقع  في  والفعل  الصراع  حركة  عن  البعيدة 

الشخصاني.
أرساها  التي  القاعدة  هي  االقتصادية  الناحّية  في  القول  فمختصر  اقتصادية،  األزمة  كانت  واذا 
سعاده »إلغاء اإلقطاع وتنظيم االقتصاد القومّي على أساس اإلنتاج وإنصاف العمل وصيانة مصلحة 
األّمة والدولة« هي القاعدة التي تقّدمت وما زالت على كّل الحلول االقتصادّية التي اعُتمدت ولم تؤدِّ إالاَّ 

إلى نتائج قزمّية.
إذا كانت المشكلة بالطائفية السياسية، لنعد الى فكر سعاده بفصل الدين عن الدولة، هذا الفصل 
ضرورة ملزمٌة لكون تعلّق المؤّسسات الدينية بالسلطة الزمنية يشّكل العقبة الكبرى أمام تحقيق 

الوحدة القومّية، ويسيء إلى جوهر الدين كقيمة اجتماعية بانية.
وإذا كانت المشكلة بالتبعية والمصالح الخارجية، والتهديدات الصهيونية، فما علينا اال التأكيد 
على مبدأ مواجهة الغطرسة األميركية التي تستعمل القوة المفرطة للهيمنة على العالم، بينما الشعوب 
تتمسك بالمقاومة كخيار للدفاع عن الحق القومي، وتحقيق الحرية والعدالة لكّل األمم من دون هيمنة 
أو استفراد أو استكبار. وهذا ما استشرفه سعاده في مقال نشره في المجلة بتاريخ 1924/5/1 تحت 

عنوان »سقوط الواليات المتحدة في عالم اإلنسانية األدبي«.
وهذا المقال الذي يحاكي الراهن جاء فيه »إّن الشرقيين عموماً فقدوا الثقة األدبية بالواليات المتحدة 
وسائر الدول الغربية، ألّن الواليات المتحدة ال تفرق في شيء عن أخواتها الغربيات الطامعات في 
الدوالرات مهما كثرت  أّن  ثقة من  المتحدة على  الواليات  التلذذ باالستعمار واالستبداد...«، و«لتكن 
وفاضت فهي ال يمكن أن تعمي بصيرة التاريخ... وستظّل الواليات المتحدة ساقطة إلى يوم يغّير فيه 

األميركيون ما بأنفسهم«.
*عميد التنمية اإلدارية في الحزب السوري القومي االجتماعي 



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

مديرية قرنايل في »القومي« 

نّظمت �سهرة نار وحوار اإذاعي ـ ثقافي

لقاء تن�سيقي بين مديرية »القومي« للطلبة الجامعيين في حلب 

وفرع جامعة حلب في االتحاد الوطني لطلبة �سورية

منفذ عام عكار في »القومي« يجول على عدد من الوحدات: 

خال�ض اأمتنا من االأزمات والمحن واأمرا�ض التجزئة بالعقيدة القومّية

عميد التربية وال�سباب في »القومي« عقد لقاًء مع مديرية الطلبة الجامعيين في حلب: 

نخو�ض مواجهة مفتوحة مع تنين االإرهاب العالمي المتعدد الروؤو�ض واالأوجه وانخراطنا فيها واجب قومّي

نّظَمت مديرية قرنايل في منفذية المتن األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي، سهرة 
المتن األعلى  التربية والشباب في منفذية  الطلبة وبحضور ناظر  نار شاركت فيها مجموعة من 
وسيم عبد الخالق، مدير المديرية مروان األعور، المذيع أليسار عبد الخالق، المدّرب رغيد األعور 

والمحّصل ضياء األعور ومفّوض التربية والشباب نضال صالحة ومفّوض العمل سالمة األعور.
كما حضر عضو المجلس القومّي رضوان رزق الذي شارك الطلبة بحوار إذاعي ـ ثقافي.

التقى مدير مديرية الطلبة الجامعيين في منفذية حلب في الحزب السوري القومي االجتماعي 
عبد اللطيف جلخي بحضور محصل المديرية محمود مصري، رئيس فرع جامعة حلب في االتحاد 
الوطني لطلبة سورية ياسر جاويش، وجرى خالل اللقاء تشديد على أهمية دور الطلبة والشباب 

ومسؤولّياتهم في تحصين المجتمع ونهوضه.
سبقت  والتي  سورية  لطلبة  الوطني  االتحاد  أقامها  التي  النشاطات  إلى  المجتمعون  وتطّرق 
اإلقبال  في  ظهر  الذي  والزخم  الطلبة  لدى  اإليجابّي  وصداها  الدستورّي  االستحقاق  وواكبت 

الطالبّي الكبير على صناديق االنتخاب دعماً للرئيس بشار األسد.
وأكد المجتمعون أن نتائج االستحقاق الدستوري عّبرت عن إرادة الصمود والثبات لدى أبناء 
شعبنا، والتفافهم حول جيشهم البطل وثقتهم بقيادة الرئيس بشار األسد الذي يقود سورية الى 

بر األمان.
المشترك في مجمل  الطالبّي في جامعة حلب وأهمية التنسيق  الواقع  المجتمعون  كما ناقش 

النشاطات.

السوري  الحزب  في  عكار  عام  منفذ  أكّد 
الــقــومــي االجــتــمــاعــي أحــمــد حــمــوضــه أن 
عن  يتخلوا  لــن  االجتماعيين  القوميين 
ومجتمعهم،  حزبهم  تجاه  مسؤولياتهم 
على  ومصّممة  صلبة  إرادة  أصحاب  ألنهم 
وانتصار  حزبهم  غاية  بلوغ  أجل  من  العمل 

قضيته.
الممّر  أّن  ــى  إل الــعــام  المنـــفذ  ـــار  وأش
األزمـــات  مـن  أمتــنا  لــخــالص  اإلجــبــارّي 
العقيدة  هــو  التجزئــة،  وأمــراض  والمحن 
راهنّيتــها،  أثبــتت  الــتي  القومّيــة 
صراعــاً  والحــرّية،  الحــق  قواعــد  وأرســت 
المصــير والوجــود،  ومقــاومة فــي معركــة 
والتقســيم  االحتــالل  لمشاريــع  والتصــّدي 

والتفتــيت.
جولة  خالل  جــاء  العام  المنفــذ  موقــف 
هيــئة  فــي  أعــضــاء  ضــّم  ــد  وف رأس  على 
ورفقــاء  وحــدات  ومســؤولي  المنفذّيــة 
والــعــريــضــة  تلبيــبة  ــات  ــري ــدي م علــى 
الكنيــسة، حيــث التــقى مــدراء المديــريات 

إبراهيم  محمد  الهــول  ــو  أب الــمــذكــــــــورة 
بحضور  خضر،  وعماد  الخطيب  وشحادة 
حيث  الرفقاء،  من  وجمع  الهيئات  أعضاء 

العمل  تفعيل  علــى  العــام  المنفذ  ــّدد  ش
عن  وبعيداً  وعزيمة  إيــمــان  بكل  الحزبي 

الضوضاء.

نعوس  آلل  الــعــزاء  ــب  واج الــوفــد  وقـــّدم 
مسعودة  الحاجة  المرحومة  بفقيدتهم 

الحولي.

القومي  السوري  الحزب  في  والشباب  التربية  عميد  عقد 
الطلبة  مديرية  مــع  لــقــاء  المقــداد  االجتماعي إيــهاب 
التربية  نــاظــر  بحضور  حــلــب،  جامعة  فــي  الجامعيين 
المديرية  ومدير  حوري،  خالد  حلب  منفذية  في  والشباب 

عبد اللطيف جلخي.
دعا عميد التربية والشباب خالل اللقاء إلى تفعيل العمل 
خالل  من  ممكن  جهد  كل  وبــذل  حلب  جامعة  في  الطالبي 
اإلذاعية،  والحلقات  والثقافية  التربوية  األنشطة  مضاعفة 
وأنشطتها  المديرية  عمل  ستواكب  العمدة  أن  على  مشدداً 

المرجوة. الغاية  لتحقيق 
اإلرهــاب  تنين  مع  مفتوحة  مواجهة  نخوض  أننا  وأكــد 
هذه  في  واالنخراط  ــه،  واألوج الــرؤوس  المتعدد  العالمي 

المواجهة واجب قومي، كل من موقعه ودوره.
وأكد أن االستحقاق الدستوري الذي من خالله جّدد أبناء 
النتصار  تتويج  هو  األســد  بشار  بالرئيس  ثقتهم  شعبنا 
قادها  التي  الحرب  هذه  ــاب،  اإلره ضد  حربها  في  سورية 

الرئيس األسد بحكمة وشجاعة وكرامة.
السوري  الجيش  بسالة  والشباب  التربية  عميد  وحّيا 

مؤكداً  الحزب،  وشهداء  الزوبعة  نسور  وبطولة  وشهداءه، 
عتاة  واجهنا  والتضحيات  وبالدماء  والثبات  بالصمود  أننا 

اإلرهاب وأفشلنا مخططات التفتيت والتقسيم.
وختم بأن األولوية هي بناء األجيال الجديدة على أسس 
األمة  نهضة  لتحقيق  صراعية،  نهضوية  أخالقية  مناقبية 
نسير  ولذلك  ومنطلقها،  الحياة  غاية  فاإلنسان  وانتصارها، 
المصير  معركة  لنربح  سعاده  أنطون  النهضة  باعث  بهدي 
القومّي بربح معركة األحداث الذين يحتاجون منا كل عناية 

ومتابعة.

غادر نتنياهو...

فهل نظف الحي؟

{ يكتبها الياس عّشي

نتنياهو  يغادر  وال��دم،  والغطرسة  بالخبث  ممهورة  سنوات  عشر  بعد 
منّصة الرئاسة، مفسحاً في المجال لفريق آخر ُصنع في أميركا !

رحيل نتنياهو يذكرني بالطرفة التالية:
سأل أحد اإلعالميين الظرفاء صديقاً له:

� ليش تركت الحّي اللي كنت نازل فيه؟
فأجابه:

� ألنه حّي قذر، بيلزمو تنظيف.
فأجابه الصحافي :

� يعني ما لقيت طريقة لتنظيف الحي، غير إنك ترحل عنه؟
الذين  الغزاة  كّل  بمغادرة  إال  يكون  لن  فلسطين  تنظيف  صدقوني… 

جاؤوها من الجهات األربع.

درد�صة �صباحية

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المدي�ر الفن�ي
رّمـــال محمد 

بيروت � شارع الحمراء � استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
albinaa.News@gmail.com  البريد اإللكتروني

التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد
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نال المحاميان غنى وابراهيم أسامة العرب الدكتوراه في الحقوق بدرجة جيد جداً من 
الجامعة اإلسالمية في لبنان.

وقد اختّص الدكتور ابراهيم العرب بالقانون التجاري وأعّد أطروحته بعنوان »شركة 
األسهم المبسطة من القانون المقارن«، وتألفت اللجنة الفاحصة من:

والدكتورة  الله  عبد  سامر  الدكتور  واألعضاء:  رئيساً،  حطيط  أمين  الدكتور  العميد 
ثروت الزهر مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية )الفرع الفرنسي( والدكتورة أودين 
سلوم والدكتور أحمد اشراقية مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الخامس في 

الجامعة اللبنانية. وبحضور العميد الدكتور رامز عمار.
أطروحتها  وجــاءت  الدستوري،  بالقانون  اختّصت  فقد  العرب  غنى  الدكتورة  أما 
بعنوان: »تفعيل عمل السلطة التنفيذية في لبنان ـ دراسة مقارنة باالستناد إلى تجارب 

دول أوروبا الوسطى«، وتألفت اللجنة الفاحصة من:
الدكتور زهير شكر رئيس الجامعة اللبنانية سابقاً وسفير لبنان في قطر سابقاً وعميد 
الحقوق  كلية  عميد  من  كّل  وعضوية  رئيساً،  االقتصادية  والعلوم  األعمال  إدارة  كلية 
أمين  الدكتور  اللواء  وعضوية  حبيب  كميل  الدكتور  األعمال  وإدارة  السياسية  والعلوم 

صليبا والعميد الدكتور رامز عمار والدكتور عصام اسماعيل.
 

دكتوراه في الحقوق بدرجة جيد جدًا

للمحاميين غنى وابراهيم اأ�سامة العرب 

د. غنى أسامة العرب مع د. شكر وأعضاء اللجنة الفاحصة

د. ابراهيم أسامة العرب مع د. حطيط وأعضاء اللجنة الفاحصة
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