 8صفحات

م��ن أت��ع��س ح���االت ه���ذه األم��ة
أنها تجهل تاريخها .ولو عرفت
تاريخها معرفة جيدة صحيحة
الكتشفت فيه نفسها متف ّوقة
ق��ادرة على التغلّب على ك� ّل ما
يعترض طريقها إلى الفالح.
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ميقاتي بـ � 72صوت ًا رئي�س ًا مك َّلف ًا والأ�سبوع الأول �سيتكفل بتظهير فر�ص الت�أليف

اال�ست�شارات مع الكتل النيابية اليوم ...وحردان :الأولوية لوجود حكومة تتحمل الم�س�ؤولية
ّ
ال�سعودي والفر�ص العالية لت�شكيل حكومة تتجاوز العقد
م�صادر فرن�سيّة ت�ؤكد الدعم

الرؤساء عون وبري وميقاتي خالل اجتماعهم بعد انتهاء استشارات التكليف

االلتزام �أولى دعائم االنت�صار
جورج جريج*
حين تنتظم الجماعة في إطار بعينه دون سواه ،تجمعها
إرادة أول �ي��ة لتحقيق غ��اي��ة ،ي�ك��ون االل �ت��زام أول ��ى دعائم
االنتصار ،واالنتظام فعل حر ،إرادي ،يقوم على صدقية
االنتماء للجماعة في ما تسعى إليه ،واالنتماء ال يكتمل
مؤسسا ً على جملة المفاهيم القيميّة
معناه ،إال إذا ك��ان
ّ
التي تميّز هذه الجماعة عن سواها ،شكالً ومضموناً ،في
البنيان واالتجاه...
ول�ي��س ال �ح��زب ال �س��وري ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي ف��ي هذا
الجانب استثناء ،لجهة شكل االنتظام ،إنما التمايز محصور
ببعد االنتماء ،من حيث جوهر وجود الجماعة ،في التكوين
والمعنى.
�ؤس��س ال�ح��زب أن�ط��ون سعاده
�
م
�اه
�
س
أر
كما
�اء
�
م
واإلن�ت�
ّ
يقوم على دعائم أوجزها بـ «صحة العقيدة ،وشدة اإليمان،
وصالبة اإلرادة ومضاء العزيمة» ،وعليه ليس االنتماء
مبني
فعالً عابرا ً انتقائياً ،إنما هو فعل راسخ ،إيماني عاقل،
ّ
على قواعد أولية ال ب ّد منها في حركية الصراع.
هذا التمايز ،ش ّكل شراعا ً على مدى عقود خالل حياة
سعاده وبعد استشهاده ،فكانت مسيرته من التأسيس
حتى االستشهاد منهالً ينير درب أتباع عقيدته ،يتفانون
في سبيل انتصارها على هدى تعاليمه ودرب جهاده.
واليوم ،وبقراءة موضوعية لجملة االضطرابات التي
يشهدها الحزب ال ب ّد من قراءة لألصول والتف ّرعات ،في
أص��ول أسباب الوضع الراهن وتف ّرعات إف��رازات��ه ،بعيدا ً
(التتمة ص)6

السياسي
كتب المح ّرر
ّ
لم يكن متوقعا ً أن ينال الرئيس نجيب ميقاتي
تسمية الذين لم يس ّموه ،خصوصا ً أنهم لم يقوموا
بتسمية س ��واه ،ف��ي إش ��ارة سبق لرئيس التيار
الوطني الحر ان اعتبر مثيلتها في حالة استشارات
تسمية الرئيس سعد ال�ح��ري��ري رس��ال��ة إيجابية
لجهة ع��دم الطعن بميثاقيّة التكليف ،فالتكتالن
المسيحيان الكبيران ،التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية ،ب��ات��ا أس �ي��ري م��واق��ف وس �ق��وف تجعل
م�ش��ارك��ة أي منهما ف��ي تسمية ميقاتي خسارة
ال يستطيع تحمل نتائجها ،ووف�ق�ا ً لمصدر تابع
االستشارات النيابية والمشاورات التي سبقتها،
ف��إن ال�ت�ي��ار م�ح�ك��وم ب�ت��اري��خ م��ن ال�ت�ج��اذب��ات مع
الرئيس ميقاتي ،كان آخرها االتهامات المتبادلة
حول صفقة بواخر الكهرباء ،وتسمية ميقاتي من
بين رؤساء الحكومات السابقين ووفقا ً لثوابتهم
تشكل سببا ً كافيا ً لتعقيد التسمية ،هذا عدا عن أن
التيار وض��ع سقفا ً للتسمية يخاطب به شارعه،
(التتمة ص)6

الرئيس عون مجتمعا ً إلى الكتلة القومية االجتماعية في بعبدا أمس

ً
رئي�س «القومي» وائل الح�سنية زار مخ ّي ً
تدريبيا للحزب
ما
والتقى عديد دورة ع�سكرية لن�سور الزوبعة في ال�شام
(�ص )3

ما العمل؟ ال مخرج من الأزمة �إ ّ
ال ب�إجراء انتخابات
وال انتخابات قبل تعديل قانونها...
د .عصام نعمان*

المقاومة هي نف�سها...
كلود عطية*
المقاومة في زمن االنهيار والحصار ،ومن قلب األزمات
والمواجهات تراها هي نفسها تقاتل من أجل البقاء بالعز
والشرف وحفظ الكرامات ...هي المقاومة نفسها في بلد
يحكمه أم��راء الطوائف وق��ادة المحاور القتاليّة المد ّمرة
للمجتمع واإلنسان...
بين العدو «اإلسرائيلي» والعدو الدولي ،تواجه المقاومة
العدو الداخلي ،الذي زرع األرض المح ّررة فسادا ً واحتكارا ً
وسرقة وتجارة بأرواح الناس...
ه��ي المقاومة نفسها ف��ي لبنان ،التي وج��دت لنصرة
الناس ...ال يمكن لها أن تكون بعيدة عن األزمة وتداعياتها
ونتائجها الكارثية ال�ت��ي ك��ادت أن ت�خ��رج ع��ن السيطرة
المجتمعية ..إال أنّ التحليل العلمي الذي يفترض ان يالمس
الموضوعية في مقاربته للواقع ..يشير الى أنّ المقاومة
في قلب المواجهة ،ال بل في المقدّمة...
فك ّل المؤشرات تد ّل على أنّ ما يعيشه لبنان اليوم ،هو
االقتصادي
أخطر م��ن ال�ح��رب اإلره��اب�يّ��ة وم��ن الحصار
ّ
والسياسي والعسكري ،فالحرب غير المرئيّة ،قد ال يجوز
تشبيهها حتى بحرب ال �ش��وارع ،حيث ال تكون العملية
الدفاعية محدّدة وواضحة المعالم ..إال أنّ الحرب اليوم
ه��ي أش�ب��ه ب��ال�ه��واء ال�م�ل� ّوث ال��ذي ال يمكن رؤي �ت��ه ..وهو
يدخل الجسد فيعمل على تفكيكه ومن ثم قتله ..أما تنقية
ال�ه��واء فتحتاج ال��ى الجهد وال��وق��ت المرتبط بالتحضير
الستراتيجية دفاعية مرئية وغير مرئية ،قد تعمل على
تغيير وجه لبنان الطائفي والمذهبي والمناطقي الى لبنان
(التتمة ص)6

ع��ادت أزم��ة لبنان المزمنة ال��ى االح �ت��دام .ظ� ّن البعض أنّ
وت�ي��رة الخالفات وال�ص��راع��ات ستتالشى بمجرد ان يق ّرر
رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري االع �ت��ذار ع��ن عدم
تأليفها .الحريري اعتذر ،لكن األزمة احتدمت ،لماذا؟
ّ
ألنّ المشكلة األساس ليست في شخص الرئيس المكلف بل
في ما يعتزم القيام به أو عدم القيام به بعد تأليف الحكومة.
الجنائي بحسابات البنك
هل ينوي التشدّد في التدقيق
ّ
المركزي والمصارف وحسابات إدارات الدولة لمعرفة سبل
تحويل مليارات الدوالرات من لبنان الى حسابات في الخارج
بصورة مخالفة للقانون؟

التوجه �شرق ًا :حقيقة م�ستقبل ّية
ّ

هل ينوي مفاوضة صندوق النقد الدولي للحصول على
ق ��روض وم �س��اع��دات وف��ق ش��روط��ه ،كالخصخصة مثالً،
المسيئة لالقتصاد الوطني؟
هل ينوي تعديل أحكام قانون االنتخابات ،وعلى أي أساس
سيكون ذلك؟
ال توافق بين التكتالت السياسية االساسية في مجلس
النواب على القضايا سالفة الذكر األم��ر ال��ذي يع ّوق االتفاق
على شخص الرئيس المكلّف كما على برنامج عمل حكومته.
فما العمل؟
(التتمة ص)5

لماذا ُك ّلف ميقاتي بت�شكيل الحكومة؟

بشارة مرهج*

العميد د .أمين محمد حطيط*

التوجه شرقا ً
عندما طرحنا منذ زم��ن بعيد ض��رورة
ّ
للمساهمة في تقوية االقتصاد اللبناني ،وتقليص انكشافه
إلى الخارج ،وتزويده بالمنعة والمرونة ،فقد كان بذهننا
التوجه أوالً إلى سورية والعراق واألردن ودول الخليج
ومن ثم إلى البلدان األخرى وفي مقدمها روسيا والصين
وإيران وتركيا .وسبب ذلك كله أنّ لبنان لم يعد باستطاعته
االعتماد في عالقاته االقتصادية على الخريطة القائمة منذ
زمن االنتداب والتي برهنت محدوديتها وعجزها عن ملء
ال�ف��راغ ،ال سيما أنها ترتكز بمعظمها على التصدير الى
لبنان دون أن تؤ ّمن له أسعارا ً تنافسية من جهة أو أسواقا ً

بعد تكليفين واعتذارين متتابعين استهلكا من الزمن ما
المس السنة تقريبا ً وبعد حقبة من الفراغ السياسي في
ظ ّل حكومة مارست تصريف األعمال بالح ّد األدن��ى من
األدن��ى الممكن ،وبضغط دول��ي غربي وإقليمي وتسليم
محلي ،ت ّم تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية
للمرة الثالثة منذ العام  ،2005تكليف ُيقرأ في ظ ّل المشهد
اللبناني وما أبعد منه بذهنية خاصة واستفسارية ،وهو
تكليف يستوجب طرح السؤال الكبير حول كيفية إنجازه
وح��ول ق��درة الشخص المكلف على تشكيل حكومة ،ثم
ق��درة الحكومة تلك على ممارسة الحكم بالشكل الذي

(التتمة ص)5

(التتمة ص)5

(عباس سلمان)

نقاط على الحروف
خم�سة فوارق بين تكليف
الحريري وميقاتي
ّ
ناصر قنديل
اإلصالحي
 ليس المطروح للنقاش تقييم البرنامجّ
ال��ذي يتبناه الرئيس نجيب ميقاتي ،فهو برنامج إجماع
قوى السلطة وق��وى المجتمع المدني على السواء ،لجهة
ال��دع��وة لحكومة اختصاصيين تحظى ب��رض��ى الخارج
وتلتزم المبادرة الفرنسية وتتوجه للتفاوض مع صندوق
النقد الدولي ،ولذلك يبدو المعترضون على تسمية ميقاتي
من موقع إصالحي ،يعترضون على شخصه وليس على
البرنامج نفسه الذي يشاركونه تأييده ،لكنهم يجدون في
سواه فرصا ً أفضل لتحقيقه ،لكن هذا البرنامج الذي يشكل
رضا الخارج الغربي والعربي بيضة القبان فيه ،يجعل لهذا
الخارج كلمة أهم من كلمة معارضي التسمية في درجة
المقبولية ،وه��و ما يبدو أن��ه يمنح نقطة لصالح ميقاتي،
في غياب اي ط��رح إصالحي مختلف يقوم على التوجه
شرقا ً والتكامل اللبناني السوري العراقي ،واالستثمار
على االنتقال من اقتصاد الريع إلى االقتصاد اإلنتاجي،
وغياب نصاب واقعي لطرح تسمية بديلة ،بينما ينتمي
كل المرشحين الموضوعين في التداول الى تأييد الوصفة
ذاتها ،وبكل األح��وال فالنقاش هو حول ما إذا كانت ثمة
ح�ظ��وظ ن�ج��اح أم��ام ميقاتي لتشكيل حكومة عجز عنها
سلفه الرئيس سعد الحريري ،على قاعدة أن وجود حكومة
بالمبدأ يشكل وحده نقطة قطع مع مسار الفراغ ،ونقطة
بداية ضرورية لوقف االنهيار ،طالما أن الخروج من األزمة
بعيد التحقق في ظل الوصفات المتداولة للحلول؟
 يسود سرد ّية أغلب المحللين والمتابعين استخالصيقول إن تجربة الرئيس ميقاتي محكوم عليها بالفشل،
ألسباب فشل تجربة الرئيس الحريري ذاتها ،والمقصود
بالنجاح والفشل تكراراً ،هو النجاح والفشل في تشكيل
ح�ك��وم��ة ،ول�ي��س ف��ي ح��ل األزم���ة ،ويغيب ع��ن ب��ال هؤالء
وج��ود ف ��وارق ع��دي��دة بين التجربتين م��ا يجعل الحسم
سلفا ً بالفشل مبالغة نابعة من رغبة سياسية أكثر مما
هي محاولة للقراءة في الوقائع ،وعندما يبدأ هؤالء بسرد
عناصر التشابه يعرضون للموقف السعودي ،ال��ذي لن
يكون مساندا ً لمحاولة ميقاتي تشكيل حكومة ولن يكون
داعما ً للحكومة التي قد يشكلها ،وهذا قد يكون صحيحاً،
لكنه يختلف كثيرا ً عن وجود فيتو سعودي على الرئيس
سعد ال�ح��ري��ري يجعل قضية ت��رؤس��ه الحكومة تحديا ً
للرياض وول��ي عهدها ،ب��ات يعرفه كل ال��داخ��ل والخارج
المعني بالشأن الحكومي ،حتى ج��اء اع �ت��ذار الحريري
بمثابة ساعة فرج لهذا الداخل والخارج ،وهو ما عبرت عنه
السرعة في تسمية الرئيس ميقاتي ،الذي ال تشكل قضية
ترؤسه للحكومة تحديا ً للسعودية ولو لم تكن تعبيرا ً عن
رغبتها ،ما يمنح فرصة مرور الحكومة برئاسته من بين
النقط السعودية ،ويمنح الدعم الفرنسي لمسعاه مناورة
مدروسة على إيقاع الخطوط الحمراء السعودية.
 السبب الثاني ال��ذي يسوقه ال��ذي��ن ي��رون ف��ي مسارال��رئ�ي��س ميقاتي ت �ك��رارا ً ل�م�س��ار ال��رئ�ي��س ال �ح��ري��ري هو
موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ،بحيث لن
تتغير ثوابت الفريقين ،ولن يستطيع ميقاتي تجاوز الءات
الحريري ونادي الرؤساء السابقين ،وهذا صحيح أيضاً،
لكنه مختلف ع��ن وج��ود قناعة ل��دى رئ�ي��س الجمهورية
والتيار بأمرين في حالة الحريري يغيبان عن حالة ميقاتي،
األول هو أن التسوية الرئاسية ت ّمت مع الحريري والتخلي
(التتمة ص)6
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لدي �ضمانات خارج ّية
ميقاتي رئي� ًسا مك ّلف ًا ب�أغلبية � 72صوت ًاّ :

هل اجتمع الخارج على ت�أييد
لبناني غير متما�سك؟
داخل
ّ
} د .وفيق إبراهيم
لبنان في أكثر من عنق االزم��ات ويحتاج الى التقاء
ق��وى الخارج المسيطرة عليه بقوة الداخل المأزومة
حتى ينجز اتفاقا ً يردع ازماته نحو االنهيار.
ً
ل��ذل��ك ي�ب��دو واض �ح �ا ً ان ال�س�ع��ودي��ة ع��رب�ي�ا وفرنسا
واميركا غربيا ً وقواه الداخلية المرتكزة على التحالف
اإليراني – السوري يفضلون في الحد األدنى صناعة
اتفاق داخلي يمنع الموت عن لبنان السياسي.
ال بأس من االشارة الى ان السعودية كادت ان تدفع
لبنان نحو الهاوية عندما منعت سعد الدين الحريري
من تشكيل حكومة في األشهر التسعة المنصرمة.
وك��ان السبب ع��دم رض��اه��ا على سعد وإصرارها
على اسماء لبنانية اخرى لرئاسة حكومة وذلك بسبب
خ�لاف��ات بينه وب�ي��ن ال �م��راج��ع السياسية السعودية
التي كانت تصر على منع سعد عن رئاسة أي موقع
حكومي.
وت �ب��دو النتيجة البديهية ل�ت��راج��ع س�ع��د ه��و عودة
العصبية السنية الى القوة الداخلية ،خصوصا ً في وجه
العصبية المارونية التي كانت تحاول عبر محورها
جبران باسيل السيطرة على الغالبية السنية في أية
حكومة مقبلة.
كيف يبدو إسناد رئاسة الحكومة لنجيب ميقاتي
مدعوما ً من السعودية وفرنسا واميركا؟
تبدو للوهلة االول��ى ع��ودة للسنة بإمساك بمراكز
القوة الداخلية في ظل صراع ماروني يتموضع حول
رئاسة الجمهورية ودور شيعي يستفيد من التنافس
ال �م��ارون��ي – السني ليحقق مكانة مقبولة ف��ي لعبة
التنافس على السلطة في لبنان.
لذلك تبدو عودة الميقاتي الى رئاسة الحكومة وسيلة
لعودة ال�ت��وازن ال��ى الصراعات بين الموارنة والسنة
والشيعة خصوصا ً أن السنة ي�ح��وزون على التأييد
االميركي – السعودي مقابل تأييد فرنسي لرئاسة
الجمهورية المعتمدة بدورها على صالحيات الرئاسة
التي تمنحها قوة إضافية في وجه رئاسة الحكومة.
ك �ي��ف ي �ك��ون ت� ��وزع ال��ق��وى ال �م��ذه �ب �ي��ة ف��ي مرحلة
الميقاتي؟
الميقاتي آتٍ في اسبوع او اثنين لتشكيل حكومة
قوية يؤيدها األميركيون والفرنسيون والسعوديون
والتحالف االي��ران��ي – ال �س��وري إذا واف��ق ح��زب الله
نهائيا ً على حكومة ميقاتي.
يمكن اذا ً االستنتاج ان الصراع السني – الشيعي
الماروني قد ي��زداد تعادالً لمصلحة استقرار لبناني
عميق يؤدي الى تحسين الوضع الداخلي اللبناني.
فالميقاتي م��ع وزراء الطائفة السنية ،يعيد تلميع
الدور السني في لبنان كذلك فإن ازدياد الصراع السني
الماروني يرفع من أهميات رئيس مجلس النواب نبيه
بري بما يحفظ من قوة المعادلة السياسية الحكومية
التي يرعاها الرئيس ميشال عون.
السعودي
بذلك تتساوى قوى السلطة ويعود النفوذ
ّ
الى الداخل اللبناني في إصرار سعودي الى كسب هذا
الداخل بدءا ً بالسيطرة على الطائفة السنية.
ولن يتورع السعوديون عن محاولة اإلمساك بالقوة
ال�م��ارون�ي��ة بما يجعل م��ن لبنان مقاطعة م��ن والي��ات
السعودية كما كان في ماضي االيام.
لكن ه��ذا التحليل يصطدم ف ��ورا ً ب��ال�ق��وة السورية
االيرانية الرافضة اية سيطرة سعودية على لبنان في
ه��ذه المرحلة ال�ت��ي ي ��زداد فيها ال �ص��راع ال �س��وري –
االسرائيلي ومحاوالت أميركية لمحاصرة حزب الله
وخنق ادواره في مجابهة «اس��رائ�ي��ل» وتعزيز الدور
االي��ران��ي ال �س��وري ف��ي لبنان وش��رق س��وري��ة وغزة
الفلسطينية.
الميقاتي اذا ً مطلوب من حكومته المرتقبة تشكيل
حكومة حيادية بين السعودية واألميركيين من جهة
والسوريين واإليرانيين من جهة أخرى.
وه � ��ذا م �م �ك��ن ف ��ي زم� ��ن ص �ع��وب��ة ال �ح �س��م ورب �م��ا
استحالته .وهذا لن يحول من اعتماد حكومة الميقاتي
على م�س��اع��دات س�ع��ودي��ة إم��ارات�ي��ة إي��ران�ي��ة وسورية
بتغطية فرنسية اميركية تستطيع بمفردها نقل لبنان
نحو استقرار فعلي ،وهذا يحتاج الى اتفاقات داخلية
على إب�ع��اد لبنان ع��ن ال�ص��راع��ات االي��ران�ي��ة السورية
والسعودية االميركية.
فهل ه��ذا ممكن؟ ح��زب الله له دور التصدي للعدو
االس��رائ �ي �ل��ي م��ن ج �ه��ة وال �ن �ف��وذ األم �ي��رك��ي م��ن جهة
ثانية ،وه��ذا غير ممكن بتحييد لبنان عن الصراع مع
إسرائيليين يخترقون اج��واء لبنان وح��دوده ف��ي كل
وقت تقريبا ً وينفذون الى أجواء سورية في محاوالت
لتوتير اجواء لبنان وسورية في آن معاً.
ل��ذل��ك ف��إن ام ��ام الميقاتي مهمة صعبة ج ��دا ً وهي
محاوالت استخدام السياسات الغربية االميركية لمنع
االختراقات اإلسرائيلية للبنان بحرا ً وبرا ً وجوا ً وهذا
ما نفذته «اسرائيل» في االسبوع االخير وتجرأ الرئيس
ع��ون على تقديم ش�ك��وى على «اس��رائ �ي��ل» باالعتداء
وكانت من المرات النادرة جدا ً التي يتجرأ رئيس رئيس
لبناني على تقديم شكوى على اعتداءات «اسرائيل».
ف �ه��ل ي�ت�م�ك��ن األم �ي��رك �ي��ون م ��ن ت�ح�ق�ي��ق استقرار
اس��رائ�ي�ل��ي ل�ب�ن��ان��ي؟ وي�ن�ج��ح ال �س��وري��ون ف��ي احترام
ال��داخ��ل اللبناني؟ وه��ل يقبل ح��زب الله بإلغاء دوره
التاريخي ووظيفته االصلية في قتال «اسرائيل»؟
حكومة الميقاتي لن تكون بعيدة ،وباإلمكان العثور
على تسويات ال تلغي ادوار ح��زب الله ف��ي التصدّي
لالعتداءات اإلسرائيلية وتعزز من قدرات سورية في
التصدي لألميركيين واألتراك في شرق البالد.

حردان :معيارنا عدم وجود الفراغ في الدولة والم� ّؤ�س�سات
ونريد حكومة تتح ّمل م�س�ؤولياتها و ُتعالج م�سائل النا�س

حردان متحدثا ً للصحافيين في بعبدا أمس

بري يطلع على نتائج االستشارات التي أجراها عون في بعبدا أمس
كلّف رئيس الجمهورية العماد ميشال ع��ون الرئيس نجيب
ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة بعد تسميته بأغلبية  72صوتا ً
في االستشارات النيابية الملزمة ،وحصول السفير نواف سالم على
صوت واحد ،وامتناع  42نائبا ً عن التسمية وغياب  3نواب.
وك��ان ع��ون أبلغ رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب�� ّري بحصيلة
االستشارات ،وتم استدعاء ميقاتي إلى القصر الجمهوري عند
الخامسة بعد ظهر أمس لتكليفه.
وفيما اعتبر ب ّري بعد تبلغه نتيجة االستشارات النيابية ،أن
«العبرة في التأليف» ،شدّد الرئيس المكلّف على علمه بأن «الخطوة
صعبة ولكنني مطمئن ،ومنذ فترة وانا أدرس الموضوع ،ولو لم
تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة ،وقناعة بأنه حان الوقت
ليكون أحد في طليعة العاملين على الح ّد من النار ،لما كنت أقدمت
على ذلك».
وأوضح انه «متأكد أنه بالتعاون مع فخامة الرئيس ،سنتمكن
من تشكيل الحكومة المطلوبة ،ومن أولى مهماتها تنفيذ المبادرة
الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان واالقتصاد اللبناني وإنهاضه».
وقال إنه أخذ على عاتقه «عدم الر ّد ع ّما يُحكى في وسائل اإلعالم
ووسائل التواصل االجتماعي ،وإن خير الكالم ما ق ّل ّ
ودل».
الكتلة القومية االجتماعية
وفي سياق اإلستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس
الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ،س ّمت
الكتلة «القومية االجتماعية» ،رئيس الحكومة األسبق نجيب
ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة.
ض ّم وفد الكتلة إلى رئيس المجلس األعلى في الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد حردان ،وعضوي الكتلة النائبين
سليم سعادة والدكتور البير منصور.
وص� ّرح ح��ردان بعد لقاء الكتلة برئيس الجمهورية قائالً« :إنّ
والمؤسسات ،فالفراغ هو
معيارنا هو عدم وجود الفراغ في الدولة
ّ
مقتل للدولة ويؤدّي إلى سقوطها أمام الفوضى ،سقوط رأينا جزءا ً
منه في األيام الماضية».
وش �دّد ح��ردان في ردوده على أسئلة اإلعالميين على ضرورة
تأليف الحكومة سريعا ً لكي تتح ّمل مسؤولياتها وتعالج أمور
الناس ،خصوصا ً في ظ ّل تفاقم األوضاع اقتصاديا ً ومعيشياً.
وأشار إلى أنّ األزمات والمشكالت الى تصاعد مستم ّر ،والناس
تكتوي بهذه األزمات المتعدّدة في رغيف الخبر وال��دواء والغذاء
والمحروقات ،وبالتالي ال ب ّد من حكومة تبادر إلى المعالجات
السريعة ،ال أن تبقى المسؤوليات ضائعة والك ّل ينفض يده من
تح ّمل المسؤولية.
وأكد حردان ،نحن الحزب السوري القومي االجتماعي ،ونحن
الكتلة القومية االجتماعية ،ونحن س ّمينا ميقاتي لالعتبارات اآلنفة
الذكر ولتح ّمل المسؤولية الوطنية ،ونقطة على السطر.
والتقى عون ميقاتي الذي اكتفى بالقول لدى مغادرته «ان كتلة
الوسط المستقل ستعبّر عن الموقف بعد لقائها الرئيس عون» .أ ّما
الرئيس سعد الحريري فأعلن أنه س ّمى ميقاتي «على أساس أن
يتابع المسار الدستوري الذي اتفقنا عليه في بيت الوسط» ،آمالً
أن «يتم تكليفه وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن .يجب أال ّ
نتوقف أمام الصغائر فيما البلد بحاجة لحكومة».
بدوره تمنى الرئيس ت ّمام سالم لميقاتي «أن ينهض بحكومة من
االختصاصيين بعيدا ً عن كل القوى السياسية لمعالجة وإيجاد
الملحة ألوضاعنا المالية الضاغطة التي تنعكس على كل
الحلول
ّ
شيء ،والحياتية بأشكالها المختلفة» .واعتبر أن «لكل شيء ظرفه
ووضعه ،فالظروف التي كانت سائدة في األشهر السابقة مختلفة
ع ّما هي اليوم».
ثم التقى رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس النواب إيلي
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الفرزلي ال��ذي ق��ال بعد اللقاء «إل��ى جانب الرصيد الشخصي
لدولة الرئيس نجيب ميقاتي كرئيس وزراء سابق وكممثل لمدينة
طرابلس وكرئيس كتلة نيابية ،أضافت تسمية الرئيس الحريري له
عنصرا ً آخر جعل تسمية الرئيس ميقاتي كممثل للمك ّون الذي ينتمي
إليه أمرا ً أصوليا ً الستكمال المظلّة الوطنية التي تظلل أي حكومة
محتملة».
وس ّمت «كتلة تيار المستقبل» ميقاتي .بعد ذلك ،استقبل رئيس
الجمهورية «كتلة الوفاء للمقاومة» التي تحدث باسمها النائب
محمد رعد فقال «على مدى عام مضى ،وبالتحديد منذ استقالة
حكومة دولة الرئيس حسان دياب بتاريخ  10أب  ،2020وكتلة
ال��وف��اء للمقاومة ت��رى وج��وب تشكيل حكومة في ال��ب�لاد ،ألنها
المعبر اإللزامي والمدخل الضروري لمعالجة األزم��ات وتيسير
أمور المواطنين وحفظ األمن والنظام العام .ولطالما سعت الكتلة،
وجهدت وسهّلت وناشدت وح ّثت وح ّرضت من أجل انجاز هذه
الخطوة المهمة .ولطالما تعاطينا بكل إيجابية مع مختلف الجهود
التي بذلت في هذا السياق .واليوم ،مع ظهور مؤشرات تل ّمح إلى
إمكانية تشكيل حكومة« ،ما منعرف ،بتظبط أو ما بتظبط» ،فإن من
الطبيعي جدا ً أن تؤيد الكتلة وتشجع وتعزز هذه اإلمكانية .ومن
هنا جاءت اليوم تسميتنا لدولة الرئيس نجيب ميقاتي كرئيس
ولنتقصد
مكلّف لتعكس جدية التزامنا بأولوية تشكيل حكومة،
ّ
أيضا ً إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة التأليف».
والتقى عون «كتلة التكتل الوطني» التي ص ّرح باسمها النائب
طوني فرنجيه فقال «س ّمينا الرئيس نجيب ميقاتي لتولي المهمة
التي نتمنى أن تتسهّل .وقد طلبنا من فخامة الرئيس أن يسهّل
تشكيل الحكومة ،ألن ال��ن��اس تتمسك بأصغر خشبة خ�لاص،
تحسن سعر صرف الليرة وإن شاء الله
وتابعنا باألمس كيف
ّ
يستمر األمر على هذا المنحى لتشكيل حكومة قادرة على تقليص
أوجاع المواطنين».
أضاف« :النائب فريد الخازن ليس موجودا ً معنا لظروف خاصة
وهو ف ّوضنا بالتسمية وقد س ّمينا باسمه الرئيس ميقاتي وكذلك
باسم النائب مصطفى الحسيني».
كذلك أعلن رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تسمية
ميقاتي آمالً «أن تقدّم جميع األطراف السياسية التسهيالت الالزمة
لكي يتم تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي واجتماعي بأسرع وقت
ممكن».
واستقبل عون «كتلة الوسط المستقل» ،وبعد اللقاء قال النائب
نقوال نحاس «س ّمينا رئيس كتلتنا الرئيس نجيب ميقاتي ،كما
تم ّنينا على فخامته أن نفتح باب الممكن».
وبعد استقبال عون كتلة اللقاء التشاوري قال النائب الوليد
سكرية باسها «نحن مرشحنا المبدئي هو فيصل كرامي ،ولكن
أمام حاجة البلد إلى حكومة نأمل أن تكون إنقاذية إلنقاذ البلد
وانتشاله من الوضع السيء الذي يم ّر به ،ق ّررنا أن نم ّد اليد و ُنظهر
حسن النوايا للتعاون لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه .وقررنا أن
يس ّمي اثنان من اللقاء الرئيس ميقاتي هما معالي عبد الرحيم مراد
والدكتور عدنان طرابلسي ،وفيصل كرامي وأنا لم نسمِّ».
أما «كتلة الجمهورية القوية» فلم نسمي أحداً .فيما س ّمى النائب
إدي دمرجيان ميقاتي.
من جانبه ،قال النائب أسامة سعد من بعبدا «اليوم تكليف آخر
بعد فشل أطبق على خناق اللبنانيين  9أشهر ،اليوم رقعة مهترئة
أخ��رى على ث��وب الطبقة السياسية المهترئة ومحاولة جديدة
للمنظومة إلعادة إنتاج نفسها .لم تأت الفواجع من وراء البحار بل
هي من صنع سياسات منظومة السلطة وخياراتها وفسادها ومع
ذلك لم نسمع منها اعتذارا ً ال نريده أصالً أو اعترافا ً بالمسؤولية».
وتابع «لبنان على شفير الفوضى الشاملة والمنظومة تقول أنا أو

باسيل وتكتل لبنان القوي

ن�شدّ د على �ضرورة ت�أليف
تتحمل
الحكومة �سريع ًا لكي
ّ
م�س�ؤولياتها وتعالج �أمور
النا�س خ�صو� ًصا في ّ
ظل تفاقم
الأو�ضاع اقت�صادي ًا ومعي�شي ًا
الفوضى لكن جواب اللبنانيين واضح ال للفوضى وال للمنظومة فما
يريده اللبنانيون حياة وعدالة واستقرارا ً وأماناً .ال ثقة بهم وإن
حكموا وعهدي مع الناس أال ّ أس ّمي أحدا ً منهم فعدم جهوزية البدائل
ال يعني القبول بواقعهم التعيس».
بدوره ،قال النائب ميشال ضاهر «الناس آخر همها السياسية
الناس تريد البنزين وتريد تعليم أوالده��ا ومطروح اسم ميقاتي
وهذا أفضل خيار موجود لدينا وال نريد أن نعمل بشعبوية وعلينا
اليوم تقديم تنازالت ونحن في حلبة مصارعة ولذلك س ّميت ميقاتي
لرئاسة الحكومة».
من جانبه ،قال النائب ف��ؤاد مخزومي «اليوم نريد رج�لاً ح ّرا ً
مستقالً كامالً وبعيدا ً عن منظومة الفساد لذلك أس ّمي السفير
نواف سالم» .وقال النائب شامل روكز «لم أس ِّم أحدا ً ألن المنظومة
هي التي أوصلت البلد إل��ى ما وص��ل إليه ،والمرحلة لحكومة
اختصاصيين مستقلين» .من جهته ،س ّمى النائب جان طالوزيان
الرئيس ميقاتي.
في المقابل ،قال النائب جميل السيد «ذاهبون نحو فشل مع
ميقاتي ألن التركيبة نفسها باقية حتى االنتخابات والحكومة
ستكون انتقالية للحفاظ على الوضع على حاله من انهيار حتى
االنتخابات» ،متمنيا ً لميقاتي «التوفيق لكن لم أس ّمه وهو آت
بشروط الحريري ذاتها».
وأعلن النائب جهاد الصمد أنه س ّمى ميقاتي «ألنه األكثر قبوال ً في
هذه المرحلة وقناعة مني بضرورة وجود سلطة تنفيذية».
وقال النائب أنور الخليل باسم كتلة التنمية والتحرير» ألن
الوقت لم يعد يحتمل التسويف س ّمينا ميقاتي طالبين له التوفيق
بتشكيل سريع ومتمنين من الرئيس عون أن يكون عونا ً للرئيس
المكلّف».
ً
وأعلن تكتل «لبنان القوي» أنه لم يس ّم أحدا لتشكيل الحكومة إثر
مشاركته في االستشارات النيابية .وأوضح النائب جبران باسيل
أنه «نظرا ً لعدم ترشح النائب فيصل كرامي ،ك ّنا ننتظر أن تمشي
بعض الكتل بتكليف نواف سالم لكن األمر لم يحصل ،وبظل بقاء
مرشح جدي وحيد هو رئيس الحكومة األسبق نجيب مقاتي ق ّررنا
أن ال نس ّمي أحدا ً ألنه لدينا تجربة سابقة غير مشجعة» .وتمنى
باسيل لميقاتي «التوقيف ونتأمل أن يتم تصحيح رأينا باألداء الذي
سنراه وأن يتم تأليف الحكومة سريعا ً وسنكون داعمين للمهمة
اإلصالحية المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة».
كذلك أعلنت كتلة «ن��واب األرم��ن» ،أنها ق � ّررت عدم تسمية أي
شخصيّة لرئاسة الحكومة.
وعند الخامسة ،وصل الرئيس ميقاتي إلى قصر بعبدا ،لينضم
إلى لقاء الرئيس عون والرئيس ب ّري ليت ّم تكليفه بتأليف الحكومة
العتيدة.
والحقا ً أعلنت األمانة العا ّمة لمجلس النواب أن استشارات
التأليف س ُتجرى اليوم في مجلس النواب .فيما جال ميقاتي على
رؤساء الحكومات السابقين وأجرى اتصاال ً هاتفيا ً بالرئيس سليم
الحص.

بقرادونيان وكتلة الطاشناق

خفايا
يدرس عدد من النواب الذين وقعوا عريضة
االتهام النيابية بخصوص تفجير مرفأ
بيروت نصيحة قانونيّة بالتوجه الى قضاء
تشهيري بهم
العجلة لوقف بث إعالن
ّ
ومقاضاة القناة التلفزيونيّة التي تبثه بجريمة
القدح والذم والتحريض على الفتنة ومطالبتها
بالتعويض بمبالغ مالية كبيرة.

رئيس الجمهورية مجتمعا ً إلى كتلة التنمية والتحرير برئاسة بري

 ...وإلى كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة رعد

(عباس سلمان)
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لقاء مع عديد دورة ع�سكرية لن�س�ر الزوبعة في ال�سام
زار مخ ّيم ًا تدريبي ًا للحزب وعقد
ً

رئي�س الحزب وائل الح�صنية :ق�صيتنا ت�صاوي وجودنا
القومي
وبطوالتكم في مواقع ال�صراع ترجمة عمل ّية الإيمانكم
ّ

وفد «ال�سداقة اللبنانية – الفرن�سية» جال على الم�س�ؤولين

عون :الحكومة العتيدة �س ُتجري
اإ�صالحات الإنقاذ الو�صع االقت�صادي

قائد الجيش مجتمعا ً إلى الوفد الغرنسي في اليرزة أمس
الحسنية متحدثا ً أمام النسور
زار رئ��ي��س ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي وائ��ل الحسنية مخيما ً تدريبيا ً
للحزب في الشام ،وعقد لقا ًء مع عديد دورة
عسكرية لنسور ال��زوب��ع��ة ،بحضور عميد
الدفاع علي عرار والعميدين بطرس سعاده،
وطارق األحمد ،ووكيل عميد الداخلية أسعد
البحري ووكيل عميد المالية بشار يازجي
وعدد من المسؤولين.
وبعد ش��رح قدّمه عميد ال��دف��اع وضباط
التدريب ح��ول طبيعة ال���دورات العسكرية
وال���دروس النظرية والتطبيقات العملية،
أثنى رئيس الحزب وائل الحسنية على الجهد
المبذول واألداء الجيد ،مؤكدا ً على ضرورة
مضاعفة الدورات العسكرية ال سيما دورات
االخ��ت��ص��اص ،بما يم ّكن تشكيات نسور
الزوبعة من التمتع بمهارات عسكرية كبيرة
والبقاء على أعلى درجات الجهوزية لتنفيذ
ك ّل ما يُطلب منها في معركتنا ض ّد االحتال
واإلرهاب.
��وج���ه رئ��ي��س ال���ح���زب إل���ى ال��ن��س��ور
وت� ّ
المشاركين في الدورة قائاً :هناك مهام كبيرة
تنتظرنا في ميادين الصراع ،ومعركتنا ،هي
معركة ال��دف��اع عن أرضنا وشعبنا ،وهذه

 ...ومتوسطا ً الع ُمد بطرس سعادة وعلي عرار وطارق األحمد وبشار يازجي

ـ تحية اإلى جي�ض ت�سرين الذي يخ��ض ونخ��ض معه معم�دية النار في م�اجهة الإرهاب
والحتالل وم�ساريع التق�سيم والتفتيت ّ
وقدم الت�سحيات الج�سام واآلف ال�سهداء
معركة عز وإب��اء نخوضها ب��ارادة مص ّممة
وعزم ال يلين.
أضاف :أيّها النسور السوريون القوميون
االجتماعيون نحن في خضم ال��ص��راع ،فا
تستهينوا ب��ع��د ّو ،وال تأمنوا جانب غ��ادر،
وال تكترثوا بالثرثرات الهدامة ،فالقضية
التي تؤمنون بها قضية تساوي وجودكم،
ووجودكم في مواقع الصراع ،ترجمة عمليّة
إليمانكم القومي ،ومعركتكم ،هي ض ّد عدونا
الصهيوني الوجودي وض ّد حلفاء هذا العدو،
األميركيون منهم واألت���راك ،وض � ّد اإلره��اب
المتعدد الجنسيات.
وتابع قائاً :نحن أصحاب حق ،والحق
ثابت راس��خ ،ولسنا بمتنازلين عن حقنا،
وهذا يملي علينا أن نكون أقوياء ،والقوة هي
أنتم ،بإرادتكم وصبركم وتصميمكم ،وبما
تكتسبون من م��ه��ارات وخ��ب��رات عسكرية،
ستترجمونها فعاً مقاوما ً في ميادين الصراع

والمواجهة.
وق��ال :إنّ معلمنا وباعث نهضتنا أنطون
سعاده ،ك� ّرس معادلة القوة سبياً إلثبات
الحق وطريقا ً لانتصار ،بقوله« :القوة هي
ال��ق��ول الفصل ف��ي إث��ب��ات الحق القومي أو
إن��ك��اره» ،ومخاطبته لنا« ،إنْ كنتم أقوياء
سرت بكم إلى النصر» ،وها نحن اليوم ،في
شهر تموز الفداء ،وفي حضرة نسور الزوبعة
القابضين على الزناد ،نعاهد زعيمنا بأننا
لن نكون إال كما أرادن��ا ،حزب القوة الفاعلة
والبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة،
نسير بهدي تعاليمه وعلى نهجه ،لتحرير
أرضنا المحتلة وصون حقنا.
وق��ال رئيس الحزب :نحن معنيون بأن
نكون طليعيين في كل الميادين ،خصوصا ً
إلى جانب جيش تشرين البطل ،هذا الجيش
ال��ذي معه انتصرنا ف��ي م��ع��ارك العز وفي
مواجهة اإلرهاب ورعاته .فتحية إلى جيش

تشرين ال��ذي يخوض معمودية ال��ن��ار في
م��واج��ه��ة اإلره����اب واالح���ت���ال وم��ش��اري��ع
التقسيم والتفتيت وقدّم التضحيات الجسام
وآالف الشهداء.
أضاف :باسمكم أيها النسور ،نشكر جيش
تشرين البطل ،على دعمه واحتصانه لنسور
الزوبعة في مواقعهم ومخيماتهم ،فهذا الدعم
وهذا االحتضان و ّفر لنا فرصة القتال جنبا ً
الى جنب ،ومكننا من تأدية واجبنا القومي
دفاعا ً عن أرضنا ،ومنحنا شرف االستشهاد
بمواجهة االحتال واإلرهاب.
وختم رئيس الحزب قائاً :من هذا المخيم
نوجه التحية
ال��ذي يخ ّرج النسور األبطال
ّ
لقائد جيش تشرين ،ونعاهد الشهداء ،شهداء
الحزب السوري القومي االجتماعي نسور
الزوبعة األبطال وشهداء الجيش واألمة على
مواصلة الصراع قتاال ً واستشهادا ً حتى بلوغ
النصر األكيد.
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أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
عن أمله في «أن يتم تشكيل حكومة جديدة في
أق��رب وق��ت ممكن لتباشر إج���راء اإلص��اح��ات
الضرورية إلنقاذ الوضع االقتصادي في الباد»،
مجددا ً تأييده للمبادرة الفرنسية ،شاكرا ً لنظيره
الفرنسي إيمانويل ماكرون «الدعم الذي يقدمه
للبنان وال سيما بعد انفجار مرفأ بيروت في العام
الماضي ،والمؤتمرات التي دعا إليها لدعم الشعب
اللبناني ،ومنها المؤتمر الذي سيعقد في  4آب
المقبل».
ك���ام ع���ون ج���اء ف��ي خ���ال استقباله وف��د
«مجموعة الصداقة اللبنانية  -الفرنسية» في
مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة كريستين
الفارد ،وفي حضور سفيرة فرنسا آنّ غريو.
وتمنى عون أن يكون الوفد «اطلع في خال
زيارته بيروت على الواقع اللبناني بكل تفاصيله
والمعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني نتيجة
عوامل ع �دّة ،منها الحرب السورية وتداعياتها
وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت ،فضاً عن
األوض��اع االقتصادية والمعيشية الصعبة التي
يعاني منها لبنان».
وأش��ار إل��ى أن «الحكومة الجديدة ستجري
إصاحات ضرورية بدأ لبنان بها وسيكملها في
خال الفترة المقبلة» ،مشددا ً على أن «التحقيقات
مستمرة في جريمة انفجار مرفأ بيروت لمعرفة كل
المابسات التي أحاطت بها ومحاسبة المرتكبين
والمقصرين وتحديد المسؤوليات».

(مديرية التوجيه)

واك��د للوفد أن «الحكومة العتيدة ستكون
حكومة إنقاذ ،من مهامها أيضا ً اإلش��راف على
االنتخابات النيابية وتحقيق م��ا يصبو إليه
اللبنانيون من رغبة في الخروج من األزمات التي
تواجه بادهم».
وأع��رب��ت الف��ارد عن «اهتمام فرنسا بلبنان
وشعبه انطاقا ً من العاقات التاريخية التي
تربط بين البلدين» ،الفت ًة إلى أن بادها «تدعم
اإلصاحات التي ينوي لبنان اتخاذها بعد تشكيل
الحكومة».
وزار الوفد رئيس المجلس النيابي نبيه ب ّري،
في حضور غريو ،وعرض معه العاقات اللبنانية
الفرنسية واالوضاع العامة.
ب��دوره ،استقبل الرئيس سعد الحريري في
«بيت الوسط» الوفد وجرى خال اللقاء عرض
آلخ��ر ال��ت��ط��ورات واألوض���اع العا ّمة ف��ي لبنان
والمنطقة.
وزار الوفد أيضا ً نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين في
حكومة تصريف األعمال زينة عكر وجرى البحث
ف��ي األوض���اع ف��ي لبنان وال��ع��اق��ات اللبنانية
الفرنسية ،إضافة الى موضوع إجراء اإلصاحات
الازمة من أجل إنقاذ لبنان .والتقى الوفد قائد
الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة .
وع��رض ال��وف��د م��ع رئيس ال��ح��زب التقدمي
االشتراكي وليد جنباط ،في كليمنصو ،التطورات
السياسية.

نعمة يطلب تخفي�س االأ�صعار باأق�صى �صرعة
م�صتوردو المواد الغذائية :حر�صاء على تلبية طلبه

«اأمل» :لفريق حكومي بعيد ًا عن المحا�ص�صة
وخلق محاور داخل مجل�س الوزراء
دعا المكتب السياسي لحركة أمل ،إلى «االستفادة من اللحظة التي
سنحت بفتح أفق في الواقع السياسي المتأ ّزم ،وذلك بإنطاق عملية
االستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يعمل على
تشكيل حكومة تستجيب للمبادرات الدولية والمحلية ،وللتحديات
التي يواجهها اللبنانيون على مختلف األصعدة .فريق حكومي ينتظره
اللبنانيون بعيدا ً عن المحاصصة وغير حزبي وبعيدا ً عن خلق مواقع
قوى ومحاور داخل مجلس الوزراء».
ورأى المكتب في بيان إثر اجتماعه ال��دوري برئاسة جميل حايك
وحضور األعضاء «أن هذه الفرصة التي تكاد تكون األخيرة من فرص
وقف االنحدار المريع لبنانياً ،والذي تجلّى في االستعصاءات الخانقة
في قضايا اللبنانيين وف��ي ت��ذ ّري مؤسسات الدولة والخوف من
تاشيها أمام ضغط األزمة النقدية ،ما يُفسح في المجال لقوى الفوضى
والمتربصين بلبنان ش��راً ،ولمحركيهم الخارجيين أن يعملوا على
تخريب في ما تبقى من عناوين لبنان الدولة والمؤسسات والمجتمع،
حكومة تستطيع أن تعبر بسفينة الوطن في ظل ما يُرسم إقليميا ً
للمنطقة وما يدور فيها ،كي ال تأتي الحلول على حساب لبنان».
وفي القضايا االجتماعية ،لفتت الحركة إلى «أن إطباق ملفات الدوالر
والكهرباء والمحروقات والدواء والنقل على صدور اللبنانيين يدفع إلى
األسئلة المشروعة حول التقصير في الضرب على يد مافيات اللعب
بسعر العملة األجنبية واستهدافها لليرة اللبنانية من دون حسيب أو
رقيب ياقيهم في ذلك مافيات االحتكار والتهريب للمحروقات وتحديدا ً
المازوت السلعة التي هي فوق إستراتيجية».
واعتبرت «أن المواطنين يجب أن يشكلوا عامل إفشال لمشاريع
المحتكرين عبر عدم التهافت على االستهاك إالّ في حاالت الضرورة

وقطع الطريق على عملية رفع األسعار التي تستفيد من هذا التهافت،
وض��رورة الوقوف على الموقف الوطني واإلنساني والديني الذي
يح ّرم االحتكار وحجز السلع واللعب بأسعارها على حساب
المواطنين».
ون ّوهت بمبادرة العراق «عبر تزويد لبنان بالنفط في األزمة الخانقة
التي يعاني منها» ورأت في ذلك «خطوة لتدعيم العاقات االقتصادية
والتبادل التجاري والخبرات بين البلدين الشقيقين» ،داعي ًة «المعنيين
في الحكومة الحالية والحكومة العتيدة إلى اتخاذ اإلجراءات العمانية
بفتح منافذ لبنان البرية إلى عمقه العربي عبر سورية وتفعيل اتفاقيات
النقل والعبور بين البلدين ،واإلس��راع في إع��ادة إعمار مرفأ بيروت
وإطاق حركة الترانزيت إلى العمق العربي من بيروت».
ون���دّدت ب�»استمرار العدو الصهيوني في استباحة األراض��ي
اللبنانية تحديدا ًفي مناطق شبعا وكفرشوبا ،واالعتداء على المواطنين
اللبنانيين وضرورة التنديد باستباحة األجواء اللبنانية واستعمالها
منصة الستهداف سورية واتخاذ كل اإلج���راءات ال��رادع��ة في هذا
ّ
الشأن مع ض��رورة التي ّقظ للحركة السياسية للطاقم الحاكم داخل
الكيان الصهيوني وحفات المزايدة بين أطرافه من ينحو نحو الحرب
والتصعيد أكثر من اآلخر».
وأك��دت «ض��رورة التنبّه واتخاذ أقصى إج��راءات الحيطة والحذر
والوقاية الموصى بها من الجهات الصحية المعنية في مواجهة الموجة
الجديدة من جائحة كورونا التي بدأت ترفع معدالت اإلصابة في العالم
الصحة المعني
وفي لبنان الذي يعاني من واقع متدهور جدا ً في قطاع
ّ
في مواجهة الوباء ،ما يجعل من وعي المواطنين ّ
خط الدفاع األول في
هذه اللحظة العصيبة».

متفرقات

عكر مستقبلة الوزير األلماني أمس
� استقبلت نائبة رئيس مجلس ال��وزراء وزيرة الدفاع ووزيرة
الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف األعمال زينة
عكر ،وزير الدولة األلماني ونائب وزير الخارجية ميغيل برغر يرافقه
السفير األلماني في لبنان أندرياس كندل والسكرتير األول للشؤون
السياسية في السفارة مارتن ليزر ،في حضور رئيس فرع الشراكة
األوروبية في وزارة الخارجية يوسف جبر ،وج��رى البحث في
األوضاع الراهنة في لبنان ،باإلضافة إلى المساعدات التي تقدمها
ألمانيا والمشاريع اإلنمائية التي تقوم بتمويلها في لبنان.
� اتصل الوزير السابق وديع الخازن بالرئيس نجيب ميقاتي
مهنئا ً إياه بتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة ،متمنيا ً عليه «التعاون
مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،والنجاح في مهامه».
� حدّد وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف األعمال
راوول نعمة سعر ربطة الخبز وفقا ً لما يلي :في الفرن إلى

المستهلك :ربطة حجم كبير على أالّ يقل وزنها عن  915غراما ً
بسعر  3750ل.ل .كحد أقصى .ربطة حجم وسط على أالّ يقل
وزنها عن  351غراما ً بسعر  2250ل.ل .كحد أقصى .في المتجر
إلى المستهلك :ربطة حجم كبير على أالّ يقل وزنها عن  915غراما ً
بسعر  4000ل.ل .كحد أقصى .ربطة حجم وسط على أالّ يقل
وزنها عن  351غراما ً بسعر  2500ل.ل .كحد أقصى».
� أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي»،
في بيان أنها «تواصل جهودها لمكافحة التهريب إذ ن ّفذ جهاز
المكافحة التابع لها عمليات دهم في مناطق البوشرية والكرنتينا
وصربا والشياح والمعمورة في الضاحية الجنوبية .وضبطت
فرق الجهاز كميات كبيرة ُتقدّر بمئات الكيلوغرامات من التنباك
المعسل المزور والتنباك العجمي المه ّرب ،فصادرتها وسطرت
ّ
محاضر بالمخالفين وأودعتهم القضاء المختص».

انخفا�س في ّ
عداد
اإ�صابات كورونا
ّ
التفشي المجتمعي
عاد لبنان إلى المستوى الثالث من
لفيروس ك��ورون��ا ،بعدما ك��ان وص��ل إل��ى المستوى
االول ،ومع ذلك ُسجل أمس انخفاض ملحوظ في عدّاد
اإلصابات مع ّ
تفشي المتحور «دلتا» ،إذ أعلنت وزارة
الصحة العا ّمة في تقريرها اليومي تسجيل  341إصابة
ّ
جديدة بكورونا وحالتي وف��اة خال الساعات ال�24
الماضية.
وسجلت حملة التلقيح نسب ًة ليست عالية ،إذ ت ّم
إعطاء  432جرعة أولى و 1431جرعة ثانية فقط من
لقاحات كورونا .ومع هذه األرقام ،يكون العدد اإلجمالي
لألشخاص الذين تلقوا الجرعة األولى مليونا ً و 168ألفا ً
و 107أشخاص يش ّكلون  24.5%من إجمالي السكان
فوق سنّ  .18وبلغ العدد التراكمي لألشخاص الذي
تلقوا الجرعتين  799.584شخصاً ،يش ّكلون  16.8من
إجمالي السكان .كما ت ّم خال الساعات األخيرة تسجيل
منصة اللقاح ،ليبلغ إجمالي
 2821شخصا ً إضافيا ً على ّ
المسجلين عليها مليونين و 112ألفا ً و 462شخصا ً
يش ّكلون  30.9%من السكان.

القوا�س :العبرة
في التاأليف
علّق مسؤول العاقات السياسية في حزب البعث
العربي اإلشتراكي محمد شاكر القواس في بيان ،على
«ما انتهت إليه االستشارات النيابية الملزمة التي أجراها
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تكليف للرئيس
نجيب ميقاتي» ،وقال «طالما أن التكليف صار وراءنا،
فإنّ العبرة هي في تسريع عملية التأليف ،بما ينسجم
مع معادلة تقوم على عنوانين ال ثالث لهما :األول :أن ال
أولوية تتقدم على وقف العمل الاأخاقي الذي يرتكب
بحق الشعب اللبناني ،الذي يت ّم إذالله وإشغاله بأمور
بديهية متوافرة في كل دول العالم ،ويفترض أالّ تكون
ه ّما ً شعبياً .وبالتالي ،وقف هذا العدوان الداخلي قبل
الخارجي على أبسط حقوق المواطن في العيش الكريم
وتأمين المتطلبات األساسية ،وهذا األمر يحتاج إلى
قرار سياسي عاجل ،ألن الجميع يعلم أن لقمة العيش
أدخلتها الطبقة الحاكمة من ضمن صراعها التحاصصي
على كل شيء في البلد».
أض��اف «ال��ث��ان��ي :استنفار ك��ل ال��ق��درات الوطنية
اللبنانية وتوحيد الموقف اللبناني ف��ي مواجهة
العدوانية اإلسرائيلية المتصاعدة ،التي اتخذت أخيرا ً
طابعا ً خطيرا ً جدا ً يُنذر بعواقب غير محمودة ،وهذا األمر
يستوجب تفعيل كل قنوات التواصل مع الدول الشقيقة
والصديقة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وضع
ح ّد الستباحة العدو الصهيوني للسيادتين اللبنانية
والسورية وضربه عرض الحائط كل القرارات الدولية
ذات الصلة».
وح ّذر من «مغبّة االستخفاف بالعدوانية اإلسرائيلية
ومن القفز فوق آالم الناس في عملية النقاش والبحث
في تركيبة الحكومة العتيدة وبيانها الوزاري» ،مجدّدا ً
التشديد على «أهمية أن يكون التأليف ،كما البرنامج،
منطلقين من نهائية خيار الوحدة والشراكة ،بعيدا ً عن
أي حسابات طائفية ومذهبية».

طلب وزير االقتصاد والتجارة في حكومة
تصريف األعمال راوول نعمه من المستوردين
وأص��ح��اب المؤسسات التجارية ،خفض
األس��ع��ار بأقصى س��رع��ة وبشكل ملحوظ
قبل صباح ال��ي��وم كح ّد أق��ص��ى ،وذل��ك مع
وتحسسا ً
االنخفاض الكبير بسعر الصرف
ّ
مع المواطنين ،مؤكدا ً أن «استمرارهم في
التاعب ب��األس��ع��ار أو ال��غ� ّ
�ش سيع ّرضهم
إلى أقصى العقوبات وصوال ً إلى الطلب من
القضاء إقفالهم».
كذلك أكد في بيان أن « ِف َرق مديرية حماية
المستهلك س��ت��واص��ل ج��والت��ه��ا الرقابية
استنادا ً إلى القوانين المرعية اإلجراء لحماية
المستهلك ،وال���وزارة التي تتفهم االرتفاع
بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر
ال��ص��رف ،إالّ أن��ه��ا ت��ح � ّذر م��ن ت��م��ادي بعض
أصحاب المؤسسات التجارية في عدم خفض
األسعار مع انخفاض سعر الصرف ،وهو أمر
غير مقبول ال أخاقيا ً وال مهنيا ً في ظ ّل الظروف
الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون».
وليس بعيداً ،داهم مراقبو وزارة االقتصاد

ع���ددا ً م��ن م��س��ت��ودع��ات م��س��ت��وردي ال��م��واد
الغذائية ،مطالبين بإعادة النظر في األسعار
بعد تراجع سعر صرف الدوالر.
وأصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية
برئاسة هاني بحصلي بياناً ،أكدت فيه أنها
«تل ّقت بإيجابية مطلقة ك��ام الوزير نعمة
خصوصا ً أن النقابة باشرت منذ الصباح
الباكر ،بجولة ات��ص��االت مع المستوردين
للتشاور معهم والتفاهم كما يحصل كل م ّرة،
على الخطوات التالية إلعادة النظر بأسعار
المواد الغذائية في ضوء ما هو حاصل فعليا ً
على مستوى تقلّبات سعر صرف الدوالر في
السوق السوداء».
وأك��دت أنها «حريصة ج��دا ً على التعامل
بمسؤولية وبشفافية مطلقة مع هذا الموضوع
يمس معيشة ك��ل مواطن
�س��اس ال��ذي
ّ
ال��ح� ّ
لبناني» ،معلن ًة أنها ستبقى على تشاور مع
األعضاء كافة ومراقبة سعر صرف ال��دوالر
لمعرفة االنخفاض الحقيقي الذي سيسجله
ف��ي ال��س��وق ال��م��وازي��ة الت��خ��اذ على أساسه
الخطوات المناسبة.

اأزمة المازوت مع ّقدة وانفراج في البنزين
شهدت سوق المحروقات بعض االنفراج
مع تزويد محطات المحروقات بالبنزين ،فيما
أزمة المازوت ال تزال على حالها .
وأك����د ع��ض��و ن��ق��اب��ة أص���ح���اب محطات
المحروقات الدكتور جورج البراكس «أننا بدأنا
نلمس االنفراجات في ما يتعلق بالطوابير على
المحطات ،ألن مادة البنزين ستتوافر بشكل
أفضل نتيجة تفريغ البواخر وإعطاء الموافقات
ودفع الفواتير من قبل مصرف لبنان للشركات
المستوردة».
أ ّما بالنسبة إلى المازوت ،فقال في تصريح
«المشكلة أكثر تأزما ً بسبب تقنين الكهرباء
الذي يفوق العشرين ساعة ،وهذا األمر يتطلب
احتياجات مضاعفة من المازوت ،وال يوجد
في مصرف لبنان اعتمادات كافية لتتمكن
الشركات م��ن االس��ت��ي��راد .وم��ن جهة أخ��رى
فإن منشآت النفط مقفلة وال تسلّم المازوت»،
معتبرا ً «أن موضوع المازوت مع ّقد وصعب».
وناشد البراكس رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون ورئيس حكومة تصريف األعمال
حسان دياب «الطلب من حاكم مصرف لبنان

ري��اض سامة تخصيص ع��دد من البواخر
استثنائيا ً الستيراد النفط ،حتى نتمكن من
التخفيف من وطأة األزمة ريثما يدخل االتفاق
مع العراق حيز التنفيذ» .وشكر العراق على
«اللفتة الكريمة لمساعدتنا في ح ّل األزم��ة،
لكن علينا أن ننتظر وصول الفيول إلى لبنان
واستبداله بالفيول الذي تستعمله المعامل
في شركة الكهرباء».
ونفى ما يُشاع عن وجود بنزين  80و 85
أوكتان في االس��واق ،مؤكدا ً أن «المحطات ال
تستلم إالّ بنزين  95أوكتان الموافق عليه
م��ن وزارة الطاقة التي تتأكد م��ن مطابقة
المواصفات».
رج����ح م��م��ث��ل م��وزع��ي
وف����ي ال���س���ي���اقّ ،
المحروقات فادي أبو شقرا ،أن تكون الطوابير
قد شارفت على االنتهاء بين أمس واليوم .و
توقع أن يشهد السوق ارتياحا ً ابتدا ًء من اليوم
نتيجة كميات البنزين التي تو ّزع بعد تفريغ
حمولة البواخر .وأش��ار إلى وج��ود صعوبة
في حلحلة أزمة المازوت حتى نهاية األسبوع
الجاري.

كريدية :ال �صمانات بعدم انقطاع االإنترنت
كشف مدير ع��ام هيئة «أوج��ي��رو» عماد
كريدية أن «فاتورة االتصاالت واإلنترنت
قد ترفع لتصبح على سعر ال� 3900ليرة
للدوالر بدل ال� 1500ما سيُضاعف الفاتورة
تقريباً» ،معلنا ً أن هذا ما يُحكى به حالياً،
موضحا ً أن «هذا األمر ال تقرره هيئة أوجيرو
إنما مجلس ال���وزراء »،معتبرا ً أن «قطاع
االت���ص���االت ال يستطيع أن يستمر على
ال�.»1507
و كشف في تصريح أن «هيئة أوجيرو التي
كان هامش الربح فيها ال ينخفض عن ال�65%
سنوياً ،تواجه اليوم الخسارة ويقارب العجز
فيها حاليا ً ال���  500مليار ل��ي��رة» .وأض��اف
«تأمين حاجات القطاع ال ترتبط فقط بهيئة
أوجيرو إنما بواقع الكهرباء والطاقة وقطع
الغيار وغيرها .ففي اليوم الذي يتوقف تأمين
ال��م��ازوت تتوقف م��ول��دات أوج��ي��رو ونكون
وصلنا لقعر البئر».

وكشف كريدية أنه ُطلب منه وضع سياسة
تقنين لإلنترنت وأنه رفض هذا األمر ،مشيرا ً
إلى أن «في بعض األحيان تحصل عمليات
تقنين قسرية ولكننا ضد اعتماد مبدأ سياسة
التقنين».
وتحدث عن زيادة كبيرة في سرقة كابات
االتصاالت إن كان من تحت األرض أو على
األعمدة ،مشيرا ً إلى أن كلفة هذه الكابات هي
بالعملة األجنبية غير المتوافرة ،الفتا ً إلى أن
ما «بقي في المستودعات يكفي  3أو  4أشهر
ليس أكثر» ،وقال «إن  60%تقريبا ً من موازنة
التشغيل والصيانة المطلوبة وقيمتها 51
مليون دوالر ،تتطلب دوالرا ً أميركيا ً أو عملة
أجنبية أي نحو  35مليون دوالر نحتاجها
بال�»فريش» دوالر وبالتالي الفجوة كبيرة بين
ال� 1507وسعر دوالر السوق ،وهذه مشكلة
كبيرة».
وأكد أن ال ضمانات بعدم انقطاع اإلنترنت.
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�سيا�سة

ّ
ت�سد عدوان ًا من مقاتلتين �سهيونيتين
الجوي ال�سور ّية
ال�سوري اإلى درعا لتطبيق «اتفاق الم�سالحة» ..وقوات الدفاع
تعزيزات ع�سكرية للجي�ش
ّ
ّ

ّ
رو�سي من اأجل عودة الالجئين
�سوري
دم�سق :اجتماع م�سترك
ّ
انطلق صباح أمس ،االجتماع المشترك السوري
الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة
الاجئين والمهجرين السوريين ،وذلك في قصر
المؤتمرات في دمشق.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى
سورية ،الكسندر الفرنتييف ،في كلمة له« :يجب
وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري،
فقط ألنه يؤيد الحكومة الشرعية».
من جهته ،قال رئيس مركز التنسيق السوري -
الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف« :عاد
مهجر
حتى اآلن أكثر من مليونين ومئتي أل��ف
ّ
سوري من الداخل والخارج ،وأكبر عدد منهم عاد
من الدول المجاورة ..روسيا مستمرة ،وفقا ً لألعراف
الدولية واالتفاقات ،في تقديم المساعدات الشاملة
الستعادة الحياة السلمية في سورية».
ولفت ميزينتسيف إلى أن الدول الغربية تواصل
اتخاذ موقف مدمر ،وال ب ّد من مساعدة الحكومة
الشرعية لعودة السوريين إلى مناطقهم ،من ّوها ً بأن
العقوبات الغربية «تعيق إعادة اإلعمار في سورية
وهي تسببت بارتفاع اسعار المواد الغذائية ورفعت
حدة الفقر في الباد».
وأكد ميزينتسيف على أن االنتخابات الرئاسية
السورية والتي فاز بها الرئيس بشار األسد «تمثل
رمزا ً لنهاية مرحلة من عملية التسوية السورية».
وأشار رئيس مركز التنسيق إلى أن الوجود غير
الشرعي للقوات األجنبية على األرض السورية
ي��ح��ول دون اس��ت��ق��رار ال��وض��ع ف��ي «المناطق
المحتلة».
من جهته قال معاون وزير الخارجية السوري،
أيمن سوسان ،في كلمة له في الجلسة االفتتاحيّة
الج��ت��م��اع الهيئتين التنسيقيتين ال��س��وري��ة -
المهجرين في
الروسية« :عاد عشرات اآلالف من
ّ
الداخل إلى منازلهم في مدنهم وقراهم ،كما عاد
الدولي
اآلالف من خارج سورية منذ انعقاد المؤتمر
ّ
حول عودة الاجئين الذي عُ قد في نوفمبر 2020
بدمشق».
بدوره قال وزير اإلدارة المحلية السوري ،حسين
مخلوف« :العمل مستم ّر من أجل تسهيل إجراءات
ال��ع��ودة لاجئين والمهجرين ،ومراسيم العفو
التي أصدرها الرئيس بشار األسد تعكس اإلرادة

الصادقة في إعادة المهجرين ،ومنذ تأسيس هيئة
التنسيق السورية الروسية لعودة الاجئين بلغ
المهجرين (في الداخل) مليونين
عدد العائدين من
ّ
ونصف المليون ،ومن الخارج مليوناً».
ويناقش االجتماع على مدار ثاثة أيام اإلجراءات
التي تقوم بها الدولة السورية لتهيئة الظروف
لعودة الاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة
كريمة وبيئة مريحة ،بالتنسيق والتعاون مع
روسيا االتحادية.
يترأس الوفد الروسي في ه��ذا اللقاء الفريق
األول ميخائيل ميزينتسيف ،رئيس مق ّر التنسيق
ال��روس��ي ،رئيس المركز الوطني إلدارة الدفاع
الروسي .وسيضم الوفد الروسي ،باالضافة إلى
مسؤولين عسكريين ،ممثلين عن  30هيئة فدرالية
تنفيذية ومنظمات مختلفة و 5مناطق روسية.
وك��ان المؤتمر ال��دول��ي ح��ول ع��ودة الاجئين
السوريين عقد ف��ي نوفمبر ع��ام  ،2020ودع��ا
المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب لتوفير
للمهجرين وعودتهم للحياة الطبيعية،
السكن
ّ
وزيادة مساهمته ودعمه لسورية ،بما في ذلك العمل
من خال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة اإلعمار
المبكر ،متضمنة المرافق األساسيّة للبنية التحتية
مثل المياه والكهرباء والمدارس والمشافي وتقديم
الرعاية الصحية والطبية والخدمات االجتماعية،

ونزع األلغام.
وصلت أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى
األمنية م��ع ع��ش��رات ال��م��درع��ات وال��دب��اب��ات إلى
محافظة درعا وتمركزت في عدة مواقع الستتباب
األمن والوقوف على تطبيق اتفاق «المصالحة» في
درعا البلد.
وقال قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار
دن��دل« :أرت��ال عسكرية للجيش السوري والقوى
األمنية يقدر تعدادها بآالف العناصر مع عشرات
المدرعات والدبابات تصل تباعا ً إلى محافظة درعا
وتتمركز في عدة مواقع لتنفذ مهام القيادة األمنية
والعسكرية باستتباب األمن واألمان والوقوف على
تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن ت ّمت».
وأضاف دندل ،أن القوات التي وصلت للمحافظة
مهمتها تعزيز األمان في كامل المحافظة وليس فقط
درعا البلد مع إفساح المجال لحلول الصالحات
ال��ع��ادل��ة وتسليم ال��س��اح وت��س��وي��ة األوض���اع
للمطلوبين.
ولفت العميد إلى أن اتفاق درعا البلد ت ّم من خال
عقد اجتماع للقيادة األمنية بدرعا مع وجهاء من
درعا البلد والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم
بتسليم كامل الساح المتوسط والخفيف المتواجد
في درعا البلد ولم يتم تحديد عدد قطع الساح كما
ورد على بعض المواقع ،ون ّوه بأنه سيتم وضع

نقاط أمنية وعسكرية داخل البلد وا َلمخيم وطريق
السد وبالنسبة لفتح جميع الطرق باتجاه درعا
البلد مضيفا ً «ال حديث اآلن فيها إال بعد تنفيذ البنود
بشكل كامل».
وت��اب��ع العميد ق��ائ �اً« :ه��ن��اك ل��وائ��ح بأسماء
مطلوبين سيتم إفساح المجال لمن يس ّوى وضعه
منهم وم��ن ال ي��ري��د التسوية سيكون مصيره
المغادرة».
إلى ذلك ،أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات
الدفاع الجوي السورية تصدّت فجر األحد لضربة
نفذتها مقاتلتان إسرائيليتان في محاولة الستهداف
مواقع في محافظة دمشق.
وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة األطراف
المتناحرة ف��ي س��وري��ة والتابع ل���وزارة الدفاع
الروسية ،اللواء ،فاديم كوليت ،في بيان أصدره
مساء األحد :شنت مقاتلتان من طراز  F-16تابعة
للقوات الجوية اإلسرائيلية من االتجاه الجنوبي
الغربي دون الدخول إلى المجال الجوي للجمهورية
العربية السورية ضربة بواسطة صاروخين
موجهين إلى منشآت في أراضي بلدة السيدة زينب
في محافظة دمشق».
وذكر كوليت« :تم تدمير الصاروخين باستخدام
منظومات بوك  -إم  2أيه روسية الصنع المتوفرة
في قوام قوات الدفاع الجوي للجمهورية العربية

السورية».
وه��ذه هي المحاولة الثالثة من قبل القوات
اإلسرائيلية لشن ضربة جوية على أراضي سورية
خال هذا األسبوع ،حيث سبق أن أطلقت مقاتات
تابعة ل�»إسرائيل» يوم  19يوليو  8صواريخ إلى
مواقع في محافظة حلب وفي  22يوليو  4صواريخ
على منشآت في حمص.
وفي السياق ،أصيب عدد من المواطنين جراء
تجدّد اعتداءات قوات االحتال التركي ومرتزقته
من المجموعات اإلرهابية على المناطق اآلمنة
بريف حلب الشمالي والتي خلفت أيضا ً أضرارا ً في
الممتلكات والحقول الزراعيّة.
ونقل عن مصادر محلية قولها :إن عدة قذائف
مدفعية وصاروخية مصدرها قوات االحتال التركي
ومرتزقته من اإلرهابيين سقطت في محيط قريتي
الهوشرية والعريمة إلى الشمال من مدينة الباب
وقريتي الشيخ عيسى واحرص التابعتين لناحية
تل رفعت في الريف الشمالي ما أدّى إلى إصابة عدد
من المدنيين بجروح ووقوع أضرار في الممتلكات
والحقول الزراعية وبعض المرافق العامة.
وتستهدف ق��وات االحتال التركي ومرتزقته
بشكل متك ّرر مناطق وقرى في ريف حلب الشمالي
بالقذائف والصواريخ األمر الذي يؤدي إلى وقوع
ضحايا وإصابات بين األهالي وأضرار بالممتلكات.

يلمح اإلى خروج االحتالل نهاية العام الحالي ..وكاميرات الح�سد وثقت اإنزال طائرات اأميرك ّية عنا�سر اإرهاب ّية
القومي
م�ست�سار االأمن
العراقي ّ
ّ
ّ

الكاظمي :لم نعد بحاجة اإلى قوات قتال ّية اأميرك ّية لمحاربة «داع�ش»
قال رئيس ال��وزراء العراقي مصطفى الكاظمي،
عشية زيارته واشنطن ،إن «ال��ع��راق والواليات
المتحدة انخرطا في نقاش ضمن مجموعة عمل
خاصة بالعراق خال السنة الماضية حول أسس
األميركي».
العاقة بين البلدين بعد االنسحاب
ّ
وخ��ال مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»
األميركية ،قال الكاظمي إن «القوات األمنية العراقية
والجيش قادرون على حماية أمن الباد ومتابعة
التصدّي لجيوب داعش».
كما أ ّكد أن باده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية
أميركية لمحاربة تنظيم «داع��ش»« ،لكن اإلطار
الزمني الرسمي إلع��ادة انتشارها سيعتمد على

نتيجة المحادثات مع المسؤولين األميركيين هذا
األسبوع».
وقال الكاظمي إنّ «العراق ليست أفغانستان
األميركي من العراق ليس شبيها ً
وإن االنسحاب
ّ
منفتح
باالنسحاب من أفعانستان ،مؤكدا ًأنّ العراق
ٌ
ومعني باستقرار المنطقة سياسياً».
على ك ّل الدول
ٌّ
ووصل على رأس وفد حكومي ،الكاظمي ،األحد،
إلى الواليات المتحدة األميركية وذلك في زيارة
رسمية تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العاقات
العراقية األميركية في مختلف المجاالت والقضايا
الثنائية ذات االهتمام المشترك.
وقال الكاظمي قبيل مغادرته إن «هذه الزيارة

«كتائب حزب اهلل» العراق ّية ّ
تهدد
بت�سعيد الهجمات �سد االحتالل
توعّ دت «كتائب حزب الله» التابعة ل�»الحشد الشعبي» العراقي بتصعيد العمليات ضد القوات
األميركيّة في العراق حتى انسحاب آخر جنديّ من الباد.
وقال المسؤول األمني ل�»كتائب حزب الله» ،أبو علي العسكري ،في بيان أصدره اليوم السبت عبر
«تويتر» ،في إشارة إلى مفاوضات بغداد وواشنطن حول سحب القوات األميركية ،إن أيا ً من رئيس
الوزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي ،ووزير الخارجية في حكومته ،فؤاد حسين« ،غير مؤهلين وال
مؤتمنين لتحمل قضيّة مهمة كهذه تمس السيادة العراقية».
وأشار العسكري إلى أن «التفجير اإلجرامي األخير» الذي ضرب مدينة الصدر يوم  19يوليو وقتل
 35شخصا ً على األقل« ،لن ينجح بصناعة مبرر لإلبقاء على قوات االحتال».
وتابع« :إذا لم يعلن العدو صراحة سحب قواته ،ويتم التأكد بعدها ميدانيا ً من خال لجان
برلمانية وطنية وأمنية كفوءة ،ستواصل المقاومة تصعيد عملياتها على كل مواقعه حتى خروج آخر
جندي ولن يحميه حينها أحد من نيران المقاومة».
وتعتبر «كتائب حزب الله» المدعومة إيرانيا ً من الفصائل األكثر عداوة للقوات األميركيّة في العراق
وسبق أن تع ّرضت لضربات جوية عديدة من قبل الواليات المتحدة ،التي قالت إن هذه العمليات
جاءت ردا ً على استهداف عسكرييها.
ويأتي هذا البيان تزامنا ً مع بدء مفاوضات أميركية عراقية في واشنطن ترتكز على قضية انسحاب
القوات األميركية من العراق ،األمر الذي يتوقع أن يتم إعانه بعد لقاء الرئيس األميركي ،جو بايدن،
مع الكاظمي.
وسبق أن قالت تنظيمات عراقية تطلق على نفسها اسم «الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة
العراقية» إ ّنها لن تسمح بوجود أي جندي أميركي في العراق تحت أي ذريعة.
وأضافت هذه التنظيمات ،في بيان ،أن انسحاب ما وصفته ب�»القوات المحتلة» كي يكون حقيقيا ً
«ال بد أن يكون شاما من كل العراق ،وبالتحديد من قاعدتي عين األسد والحرير الجويتين».

تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ عاقة وثيقة
مع الواليات المتحدة األميركية ،مبنية على أسس
االحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف
المجاالت ،كما أنها تت ّوج جهودا ً طويلة من العمل
الحثيث خال جلسات الحوار االستراتيجي لتنظيم
العاقة األمنية بين البلدين على أساس المصلحة
الوطنية العراقية».
هذا ولم تستبعد مصادر أميركية أن تحتفظ
واشنطن بوجودها العسكري في ال��ع��راق على
المستوى الحالي .ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»
عن مصادر في وزارة الدفاع األميركية والبيت
األبيض إمكانية أن تحافظ واشنطن على قواتها
العسكرية في العراق من خال تغيير وظائفهم
«على الورق» فقط.
وف��ي السياق ،ألمح مستشار األم��ن القومي
العراقي قاسم األعرجي ،إلى إمكانية خروج القوات
األميركية من الباد نهاية العام الحالي.
ونقل مكتبه في بيان صحافي عنه القول« :أكدنا
للجانب األميركي عدم حاجة العراق ألية قوة قتالية
أجنبية على أراضيه ،وسيكون ليوم  31ديسمبر
 2021طعم خاص».
يذكر أن مستشار األمن القومي العراقي ترأس
الجمعة الماضي ال��وف��د ال��ع��راق��ي الفني خال
اجتماع مع الوفد األميركي الذي رأسه وزير دفاع
الواليات المتحدة ،بشأن تمركز القوات األميركية
في العراق.
وف��ي وق��ت سابق ،أك��دت «تنسيقية المقاومة
العراقية» أنها لن تسمح «بوجود أي جندي أميركي
داخل الباد مهما كانت صفته ،أو تحت أي ذريعة»،
وفقا ً لبيان رسمي.
ق��ال قيادي في الحشد الشعبي العراقي ،إن
كاميرات مراقبة و ّثقت قيام طائرات أميركية بإنزال
عناصر من تنظيم «داعش» اإلرهابي على األراضي
العراقية.
ونقلت وك��ال��ة أن��ب��اء «ف���ارس» اإلي��ران��ي��ة ،عن
ال��ق��ي��ادي ف��ي الحشد الشعبي ال��ع��راق��ي ،قاسم
الكريطي ،تصريحات أكد فيها أن كاميرات حرارية
وثقت كيفية قيام الطائرات األميركيّة بإنزال عناصر
إرهابية في محافظة صاح الدين العراقية.
وأش��ار الكريطي في تصريحاته إلى أن أميركا
«غير ج��ادة بسحب قواتها م��ن ال��ع��راق ونحن

قادرون على حماية الباد ،ووجود قواتها القتالية
كشف زيف تصريحات الحكومة العراقية والجانب
األميركي» ،على حد تعبيره.
وأض��اف القيادي العراقي ،مشيرا ً إلى توثيق
كاميرات حرارية عملية إن��زال أميركية« :أميركا
داعمة لإلرهاب والكاميرات الحرارية في صاح
الدين وثقت كيفية إنزال الطائرات األميركية لعناصر
«داعش» داخل أراضي الباد».
وشدّد القيادي العراقي على أن الشعب العراقي
هو مَن يُق ّرر بقاء هذه القوات من عدمه في الباد،
وقال« :الشعب العراقي هو المعني ببقاء القوات
األميركية أو إخراجها من الباد» ،وتابع« :العراق
ليس بحاجة إلى أي تواجد أجنبي على أراضيه
والقوات األمنية والحشد الشعبي ق��ادرون على
حمايته».
ع��ادت قضية انسحاب القوات األميركية من
ال��ع��راق إل��ى الطاولة مجددا خ��ال المفاوضات
الجارية بين الطرفين في واشنطن ،وتوقعت بيانات
صادرة عن بغداد بأن تكون نهاية العام فاصلة في
هذا األمر.
نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين،
أنه من المتوقع أن تعلن الواليات المتحدة والعراق
رسميا ً إنهاء عمل البعثة القتالية األميركية في
العراق بنهاية هذا العام .وأض��اف المسؤولون،
الخميس الماضي ،أن البلدين يواصان عمليّة
االنتقال نحو توفير التدريب والمشورة للقوات

العراقيّة.
وق��ال مسؤول دفاعي أميركي كبير طلب عدم
نشر اسمه ،إن «النقطة األساسيّة التي سنسمع بها
وأعتقد أنها مهمة للغاية هي أن إدارة بايدن ترغب
في البقاء بالعراق ألن الحكومة العراقية دعتنا إلى
هناك وطلبت منا مواصلة ذلك».
وأض���اف المسؤول« :المهمة لم تتغير ...ما
نتحدث عنه هو كيفية دعم قوات األمن العراقية في
هزيمة تنظيم الدولة اإلسامية».
سينصب على األمور
وقال المسؤول إن التركيز
ّ
اللوجستية ،وصيانة العتاد ،ومساعدة القوات
العراقية في تطوير قدراتها في قطاعي المخابرات
والمراقبة».
ويواجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
ضغطا ً متزايدا ً في الداخل من جماعات برلمانية
تعتبره مؤيدا ً للجانب األميركي.
ويوجد في العراق حاليا ً  2500عسكري أميركي
يركزون على مواجهة فلول تنظيم «داعش» ،وليس
من المتوقع أن يكون لإلجراء تأثير كبير خاصة أن
الواليات المتحدة تحركت بالفعل نحو التركيز على
تدريب القوات العراقية.
لكن اإلع���ان ،المتوقع ص��دوره عقب اجتماع
الرئيس األميركي جو بايدن بنظيره العراقي في
واشنطن األسبوع المقبل ،سيصدر في وقت حساس
سياسيا ً للحكومة العراقية وقد ينظر إليه داخليا في
العراق باعتباره انتصارا.

�سهيوني محدود �سرق خانيون�ش ..والمقاومة ُت�سقط طائرة «كواد كابتر» تابعة للعدو جنوب القطاع
توغل
ّ

حما�ش والف�سائل �سي�ستخدمون كل الو�سائل لل�سغط على االحتالل
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس
حسام بدران ورئيس مكتب العاقات الوطنية إن
تغيّر الحكومات الصهيونيّة ال يعنينا ،وإنه كلما
شعرنا أن هناك نوعا ً من التردّد والتلكؤ وتعطيل
مفاوضات تثبيت وقف إطاق النار ورفع الحصار
عن غزة ،سنلجأ بالتوافق مع الفصائل في غزة
الستخدام آليات مختلفة للضغط على االحتال.
وأك��د ب��دران في ح��وار عبر تطبيق كلوب أن
حركة حماس ستقوم بكل ما يلزم من أج��ل أن
يعيش شعبنا بحرية وك��رام��ة ،موضحا ً بأن
السبب الرئيس في تعثر مفاوضات التهدئة هو
تغيّر الحكومة الصهيونية التي تعاني من نقص
الموسعة الداخلية.
الخبرة السياسية ،وخافاتها
ّ
وأش��ار إلى أن غياب الحد األدن��ى من الوحدة
الفلسطينية أضعف من القدرة على االستثمار
السياسي األمثل النتصار معركة سيف القدس،
مطالبا ًبإصاح منظمة التحرير الفلسطينية بشكل
يضمن مشاركة الكل السياسي فيها.
ون�� ّوه ب��أن الطرف المسيطر على المنظمة،
يرفض لحتى اآلن أي محاولة إلصاحها ،وأقدم
على إلغاء االنتخابات بحجة القدس ،وأوقف
مسار الوحدة الفلسطينية الذي كان يستبشر به
شعبنا وفصائله.
وحول الوعودات الضخمة إلعادة اإلعمار قال
بدران إن تجربة قطاع غزة في الحروب السابقة

تؤكد أن عددا ً من الدول ال تلتزم بتعهداتها بإعمار
غزة ،مؤكدا ًأن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تعيق
عملية اإلعمار.
وأكد أن الحركة لن تقبل بأن تحاول أي دولة في
العالم أن تستغل تب ّرعها إلعادة إعمار قطاع غزة
للضغط على المقاومة.
وأوضح أن حركة حماس عززت من مكانتها
السياسية في المحيط العربي ،حيث زار رئيس
الحركة إسماعيل هنية دوال ًعربية عديدة ،وسيزور
دوال ً أخرى في المرحلة المقبلة.
وحول ملف اعتقال الفلسطينيين في المملكة
العربية السعودية ،أكد بدران أنه ال يوجد حتى
اآلن أي تقدم حقيقي لإلفراج عنهم ،مؤكدا أن
كل المحاوالت مستمرة من أجل إنهاء هذا الملف
المؤسف والمحزن.
إلى ذلك ،توغلت ،صباح أمس ،آليات عسكرية
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،لمسافة م��ح��دودة ف��ي أراض��ي
المواطنين شرق بلدة القرارة شرقي خانيونس
جنوبي قطاع غزة.
وكشف مصدر ،بتوغل  4جرافات عسكرية
«إسرائيلية» انطاقا من بوابة «كيسوفيم» على
ال��ح��دود الشرقية بين محافظتي خ��ان يونس
والوسطى ،متجهة نحو الجنوب.
وتشهد المناطق الحدودية الشرقية والشمالية
للقطاع بين الحين واآلخ���ر ت��وغ��ات لآلليات

«اإلسرائيلية» ،تحت ذرائع أمنية ،ما تسبب في
حرمان المزارعين من استغال تلك المنطقة
ومحيطها في الزراعة.
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،تمكنت ال��م��ق��اوم��ة
الفلسطينية ،مساء األحد ،من اسقاط طائرة كواد
كابتر تابعة لاحتال جنوب قطاع غزة.
وأكد مصدر ،بأن المقاومة أطلقت النار صوب
الطائرة وأسقطتها وتمكنت من االستياء عليها في
منطقة خزاعة شرق خانيونس جنوب القطاع.
وكانت طائرات االحتال ش ّنت غ��اراتٍ جوي ًة
لياً على أنحا ٍء متف ّرق ٍة من قطاع غزة .وأغارت
أرض زراعي ٍة في منطقة
بصاروخ على األقل على ٍ
ٍ
الكرامة شمال القطاع ،وقصفت طائرات االستطاع
موقعا ً للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة خان
يونس جنوب القطاع للمرة الثانية على التوالي
بأربعة صواريخ.
من جهتها ،أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران
مضاداتها األرض��ي��ة باتجاه ط��ائ��رات االحتال
الصهيوني.
وذكرت وسائل إعام صهيونية أن أعيرة نارية
أطلقت من غزة الليلة الماضية أصابت مصنع
«نيرالط» للدهانات في «نير عوز».
سياق متصل ،قال المتحدّث باسم حركة
وفي
ٍ
الصهيوني
حماس حازم قاسم إنّ «قصف العدو
ّ
لقطاع غ��زة محاولة فاشلة الستعراض قوته

كوالي�س
قالت مصادر
دبلوماسية إن
ما يجري في
تونس يتقاطع مع
اإلقليمي
االشتباك
ّ
على النفوذ بين قطر
واإلمارات بدالً من
الحلبة الليبية التي
دخلت القوى الكبرى
على خطها .وقالت
المصادر إن موقف
رئيس الجمهورية
يبدو أقوى من حركة
النهضة شعبيا ً بصورة
فاجأت الكثيرين.

اأخبار الوطن
فل�سطين
{ أطلع محافظ الخليل اللواء
ج��ب��ري��ن ال��ب��ك��ري ،القنصل ال��ع��ام
ل��ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة ل��دى
دول���ة فلسطين سعيد ه���ال ،على
األوضاع السياسية واالقتصادية في
المحافظة.
وق��دّم البكري للقنصل المصري
وال��وف��د المرافق ل��ه ،شرحا ً مفصاً
ح���ول م��ع��ان��اة ال��م��واط��ن��ي��ن ج��راء
إج������راءات االح���ت���ال الصهيوني
واعتداءات مستوطنيه المستمرة على
حياتهم وممتلكاتهم ،وحول المخاطر
المحدقة بالبلدة القديمة من المدينة
في ظل إجراءات التهويد الصهيونية
فيها ،وعدم التزام الجانب الصهيوني
باالتفاقيّات المبرمة.
كما بحث ال��ب��ك��ري وه���ال سبل
ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي ل��م��ا تمثله
محافظة الخليل من ثقل اقتصادي
على مستوى الوطن.
من جانبه ،شكر القنصل المصري،
المحافظ البكري على المعلومات
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ل��ه ع��ن ال��وض��ع في
محافظة الخليل والوطن عموماً ،وأكد
أنه ستتم متابعة ما تم بحثه ،مشددا ً
على الدعم المصري ،قيادة وشعباً،
للحقوق الفلسطينية المشروعة على
كافة المستويات.
{ أعلن عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير ،رئيس دائرة التربية
والتعليم العالي ،واللجنة الوطنية
الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
علي أبو زهري ،عن تسجيل مجموعة
جديدة من المقدرات التراثية المادية
وغير المادية :كالمواقع التراثية،
وال��ع��ادات ،والتقاليد الفلسطينية،
على الائحة النهائية للتراث في
العالم اإلسامي.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال االج���ت���م���اع
التاسع للجنة ال��ت��راث ف��ي العالم
اإلس��ام��ي التابعة لمنظمة العالم
اإلسامي للتربية والعلوم والثقافة
«اإليسيسكو» ،والتي عقدت بدعوة
من المدير العام للمنظمة سالم بن
محمد المالك ،عبر تقنية التواصل
ع��ن ب��ع��د ،بمشاركة ممثلي ال��دول
األعضاء.
وشدّد أبو زهري على أهمية هذه
الخطوة ،التي من شأنها تنمية هذه
المواقع التراثية ،والتي تعتبر إرثا
فلسطينيًا تاريخيا وحضاريا هاما،
ما يضعها على رأس أولويات البرامج
وال��م��ش��اري��ع التنموية الموجهة
لصالح صيانة وترميم وتطوير هذه
المقدرات.

ال�سام
{ انطلقت في العاصمة العراقية
ب��غ��داد فعاليات معرض صنع في
سورية للبيع المباشر الذي ينظمه
المكتب اإلقليمي التحاد المصدرين
والمستوردين العرب اإلقليمي في
سورية ورابطة المصدرين السوريين
لأللبسة والنسيج بالتعاون مع
ات��ح��ادي غ��رف الصناعة والتجارة
السورية.
وي��ق��ام ال��م��ع��رض ال���ذي افتتحه
سفير س��وري��ة ل��دى ب��غ��داد صطام
جدعان الدندح على أرض معرض
بغداد الدولي بمشاركة مئة من كبرى
ال��ش��رك��ات الصناعيّة وال��ع��ام��ات
ال��ت��ج��اري��ة ال��غ��ذائ��ي��ة والنسيجية
والكيميائية و 170تاجرا ً وصناعيا ً
سورياً.
ويستمر المعرض ل��م��دة عشرة
أيام.

العراق
العاجزة ولترميم ص��ورة جيشه التي ه ّزتها
معركة سيف القدس».
اإلسرائيلي
قاسم أك��د أنّ قصف االح��ت��ال
ّ
«ل��ن يوقف المقاومة الس��ت��رداد حقوق الشعب
الفلسطيني في أرضه ومقدّساته» ،مشدّدا ً على
ّ
مواصلة النضال المشروع الن��ت��زاع الحق في
العيش بحري ٍة وكرام ٍة فوق أرض فلسطين.
وكانت طائرات االحتال قد نف ّذت غارتين على
جنوب مدينة غزة مطلع الشهر الحالي .واستهدفت

الغارات موقعا ً للمقاومة جنوب المدينة.
كذلك استهدفت طائرة استطاع صهيونية
موقعا ً للمقاومة شمالي قطاع غزة ،في حزيران/
يونيو الماضي ،ب� 4صواريخ.
وت��أت��ي ه��ذه االع��ت��داءات بعد أكثر م��ن نحو
شهرين على بدء سريان وقف إطاق النار بين
فصائل المقاومة الفلسطينية في غ��زة وق��وات
االحتال الصهيوني ،وذلك عقب عدوان عسكري
على القطاع استمر  11يوماً.

{ اندلعت اشتباكات بين قوات
البيشمركة التابعة لحكومة إقليم
كردستان وحزب العمال الكردستاني
في محافظة دهوك شمالي الباد.
وذك��ر مراسلون ،أن االشتباكات
ان��دل��ع��ت ف��ي ق��ض��اء ال��ع��م��ادي��ة في
محافظة دهوك بعدما أطلق عناصر
من حزب العمال الكردستاني النار
على ق��وات البيشمركة .وأض��اف،
أن االشتباكات دام��ت لنحو نصف
س��اع��ة ،وال م��ع��ل��وم��ات ع��ن وج��ود
خسائر بشريّة.
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قوات حكومة �صنعاء وقوات هادي تتبادالن �أ�سرى وجثامين
أعلن عضو لجنة األس���رى ف��ي حكومة
صنعاء أحمد أبو حمراء نجاح صفقة تبادل
مع قوات الرئيس هادي ،أفرج خاللها عن 37
أسيرا ً و 6جثث في محافظة البيضاء ،نفذت
على مرحلتين خالل اليومين الماضيين.
أبو حمراء ،قال أمس« ،أفرج عن  19أسيرا ً
من قوات صنعاء مقابل  14من الطرف اآلخر
في صفقة تبادل أجريت يوم أمس في مديرية
الصومَعَ ة شرق محافظة البيضاء».
َّ
وأض��اف« :قبل ي��وم من اإلف��راج عن 33
أس��ي��راً ،ج��رت عملية تبادل لإلفراج عن 3
جثث وأسيرين من الجيش واللجان مقابل
العدد نفسه من الطرف اآلخر».
ه��ذه الصفقة ت�لاه��ا ل��ق��اء جمع ك�لاً من
رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر
ّ
ّ
المنظمة
موظفي
ماورير ،برفقة وفد من كبار
قبل أسابيع ،مع وزير الخارجية في حكومة
صنعاء هشام شرف عبد الله ورئيس لجنة
األسرى الحكومية عبد القادر المرتضى.
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة أع���رب ل��م��اوري��ر عن
تقديره لجهود المنظمة الدولية وأنشطتها
اإلنسانية التي تساهم في تخفيف معاناة
الشعب «الناجمة عن العدوان والحصار
المفروض على الشعب اليمني للعام السابع
على التوالي من قبل دول العدوان السعودي
اإلماراتي».
كما دعا عبد الله رئيس اللجنة والوفد
المرافق إل��ى «ض���رورة الضغط على دول
العدوان الحترام التزاماتها بموجب القانون
الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان وإنهاء العدوان والحصار والجنوح
إلى السالم».
وبعد لقائه ماورير ،أكد المرتضى استعداد
حكومة صنعاء الكامل «إلجراء عملية تبادل
تشمل جميع األس����رى» ،كما ق��دّم شرحا ً
لماورير عن االنتهاكات التي تقوم بها قوات
التحالف السعودي.

5

أميركي ي�ؤكد ا�ستعداد وا�شنطن
المبعوث ال
ّ
ّ
النووي ب�شرط
للعودة الى االتفاق

قال المبعوث األميركي الخاص إليران ،روبرت مالي ،إن «الضغوط األميركية القصوى التي
اطلقها الرئيس السابق ،دونالد ترامب ،ض ّد إيران فشلت».
وأشار روبرت مالي إلى أن «الواليات المتحدة مستعدة للعودة الى االتفاق النووي في حال
التزمت ايران هي األخرى بتعهداتها النووية».
وأكد المبعوث األميركي أن «الضغوط األميركية على إيران أض ّرت بمصالح أميركا على الصعيد
العالمي».
في سياق متصل ،ادعت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «إيران طالبت الواليات المتحدة
أن تكون أي محاوالت مستقبلية لواشنطن لالنسحاب من االتفاق النوويّ مرتبطة بتأييد من األمم
المتحدة».
وأض���اف« :طلبنا م��ن اللجنة الدولية
للصليب األحمر التح ّرك الجاد لزيارة كل
السجون واالط�ل�اع على أح���وال األس��رى
ومصير المخفيين».
تزامن ذل��ك مع إدان��ة اللجنة الوطنية
لشؤون األسرى في حكومة صنعاء ارتكاب
«مرتزقة العدوان األميركي السعودي من
عناصر «القاعدة» و»داعش» في محافظة
البيضاء وسط اليمن جريمة شنيعة بحق
األسيرين صقر غانم المالكي ومحمد أحمد

طواف».
وأوض��ح��ت اللجنة ال��وط��ن��يّ��ة لشؤون
األس��رى في حكومة صنعاء ،في بيان لها،
أنّ «عناصر القاعدة وداعش ،وأثناء المعارك
األخ��ي��رة ف��ي محافظة البيضاء ،ارتكبوا
جريمة بحق األسيرين المالكي وط��واف،
بقطع رأسيهما ورمي ج ّثتيهما اللّتين عُ ثر
عليهما بعد تطهير المنطقة من قبل الجيش
واللجان الشعبية».
وح ّملت لجنة األسرى في حكومة صنعاء

ا�ستقالة قائد القوات الم�س ّلحة في البيرو
بعد فوز كا�ستيو في االنتخابات الرئا�س ّية
أفاد مصدر عسكريّ بأن «قائد القيادة المشتركة للقوات
المسلحة في البيرو الجنرال سيزار أستو ِد ُيّو قدم استقالته
أول أمس بعد  3أيام من إعالن فوز اليساري بيدرو كاستيو في
االنتخابات الرئاسية».
مصدر من القيادة المشتركة للقوات المسلحة قال لوكالة
«فرانس برس» إن «االستقالة مؤكدة ،ولن نعطي مزيدا ً من
التفاصيل».
وبحسب صحيفة «بيرو  ،»21طلب الجنرال أستوديو أن
يتقاعد األرب��ع��اء  28تموز ،ي��وم تنصيب الرئيس المنتخب
كاستيو .واستبعد الرئيس المؤقت فرانسيسكو ساغاستي
ربط هذه الخطوة بفوز كاستيو.
الجنرال أستوديو ( 60ع��ام��اً) ك��ان م��س��ؤوال ً عن القيادة
المشتركة للقوات المسلحة منذ تشرين األول .2018
خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية من االنتخابات
الرئاسية ،نظمت مجموعة من الضباط المتقاعدين مسيرات
لدعم المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري ،لكن الضباط
الحاليين لم يشاركوا فيها كما يقتضي الدستور.
وأعلن كاستيو ( 51عاماً) رئيسا ً للبالد ،وسيتولى منصبه
بعد غ�� ٍد األرب��ع��اء؛ ي��وم االحتفال بالذكرى المئوية الثانية
الستقالل البيرو في  28تموز .1821
وسيؤدي اليمين رمزيا ً في اليوم التالي ،على أن يشارك
في الحفل زعماء دول الجوار ،وكذلك ملك إسبانيا فيليبي
السادس.
وكانت السلطات االنتخابية في البيرو أعلنت األسبوع
ّ
مرشح اليسار الراديكالي بيدرو كاستيو في
الماضي فوز
االنتخابات الرئاسية ،في نتيجة صدرت بعد أكثر من شهر على

ّ
مرشحة اليمين الشعبوي
الدورة الثانية التي تنافس فيها مع
كيكو فوجيموري ،وأتت نتائجها متقاربة للغاية.
وق��ال رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية خورخي لويس
افتراضي مقتضب« :أُعلن خوسيه بيدرو
ساالس خالل حفل
ّ
كاستيو تيرونيس رئيسا ً للجمهورية».
وبذلك ،تكون السلطات االنتخابية المسؤولة عن النظر في
الطعون صادقت على النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية
لالنتخابات قبل أسابيع.

«دول العدوان كامل المسؤولية األخالقية
والقانونية إزاء هذه الجريمة التي تتنافى
مع الشرائع السماوية والمبادئ والقيم
واألعراف الدولية واإلنسانية».
يذكر أنّ أكبر عملية تبادل أس��رى بين
القوات اليمنية التابعة لحكومة صنعاء
وقوات التحالف السعودي جرت ،في تشرين
االول الماضي ،برعاية ووساطة من منظمة
الصليب األحمر الدولي ت ّم فيها اإلفراج عن
مئات األسرى بين الطرفين.

إثيوبي
�أبي �أحمد يوجّ ه «ر�سالة» للجي�ش ال ّ
في �ساحات المعارك

ال�صين تدعو �أميركا
�إلى ّ
الكف عن «�شيطنتها»
أعلن مسؤول صيني ،أمس ،أن «العالقات بين الواليات
المتحدة والصين بلغت طريقا ً مسدوداً» ،داعيا ً واشنطن
إلى أن ّ
تكف عن «شيطنة» بكين ،وذلك خالل أ ّول زيارة
للصين ُتجريها مسؤولة كبيرة في إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن.
وخالل لقائه نائبة وزير الخارجيّة األميركية ،ويندي
شيرمان ،التي تزور تيانجين ،قال نائب وزير الخارجية
الصيني ،شيه فنغ ،إن «األميركيّين يرون الصين كعد ّو
ّ
تحض واشنطن على تغيير
وهمي» ،وأض��اف أن بالده
«سياستها الخطيرة» ،بحسب ما نقلت عنه الخارجيّة
الصينية.
ووصلت شيرمان إلى الصين أول أمس األح��د ،وهي
أرفع مسؤولة في الخارجيّة األميركيّة تزور هذا البلد منذ
انتخاب الرئيس األميركي جو بايدن.
وك��ان أ ّك��د المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد
برايس أنّ من المهم في العالقات المعقدة والصعبة
والديناميكية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين
المسؤولين الرفيعي المستوى ،بمَن في ذلك المسؤولون
الصينيّون ،في وقتٍ تتنافس أميركا والصين.
وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول عدد من
الملفات بما فيها «ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��ت��ج��ارة واألم��ن
اإللكتروني ومصدر جائحة كورونا».
وفرضت بكين قبل أي��ام عقوبات على  7مواطنين
وكيانات أميركيّة ردا ً على تحذيرات وتدخالت أميركيّة
في الشؤون الداخليّة في هونغ كونغ.
وكان مبعوث بايدن الخاص للمناخ ،جون كيري ،قد
زار الصين في وقت سابق ،لكنّ محادثاته هناك اقتصرت
المناخي.
على مكافحة االحترار
ّ

وج��ه رئيس وزراء إثيوبيا رسالة صمود لـ«كل جندي ومقاتل يدافع ببسالة عن أرضه
ّ
ووطنه».
وأشاد بتضحيات الجنود اإلثيوبيين بساحات المعارك قائالً «دعونا نتعلم من جنودنا أن نحب
الوطن دون تردد وأن نخدم الناس بال كلل».
وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في تغريدات نشرها في حسابه على «تويتر»« :بالنسبة
للجيش ،القضية األولى هي الوطنية العميقة .مثل أية مهنة أخرى ،ال يحتاج الجيش إلى المعرفة
والحركة وإنما أيضا ً أن يكون على أهبة االستعداد للتبرع بجسده ودمه في خدمة أرضه».
وأضاف مشيدا ً ببسالة الجنود« ،دعونا نتعلم من جنودنا أن نحب الوطن دون تردد وأن نخدم
الناس بال كلل!».
وأكد أبي أنه «ال يوجد كفاح أعظم من خدمة الوطن بال كلل ،ومحبة بال حدود (بال طمع)،
والتضحية من أجل المبدأ».
وتحشد الحكومة القوات من واليات مختلفة ،لدعم جيشها في صد ما تقول إنه استفزازات من
جانب جبهة تحرير تيغراي.
وتدور حرب بين الجانبين منذ نحو  8أشهر بعدما تمكنت قوات الحكومة اإلثيوبية من السيطرة
على مكيلي عاصمة تيغراي بعد  3أسابيع ،لكن قوات اإلقليم عادت لتستعيد معظم مناطق اإلقليم
وعاصمته ،وتواصل حاليا ً قتالها الستعادتها حتى حدود ما قبل الحرب.
كما قامت إثيوبيا بحشد قواتها عسكرية وميليشيات من األمهرة إلى األراضي السودانية ،وذلك
نحو مستوطنة قطراند الواقعة داخل أراضي منطقة الفشقة السودانية.
ما أدى إلى نشوب توتر بين البلدين ،إذ يتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع
بين نهرين ،حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بوالية القضارف الواقعة في
شرق السودان.
كما تصاعد التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن هذه المنطقة منذ نوفمبر الماضي ،حين
أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة ،وضم أراضي زراعية.
وتطالب أديس أبابا بانسحاب الجيش السوداني من المنطقة ،فيما تؤكد الخرطوم أن قواتها
ستبقى موجودة لحماية سيادة البالد.

لماذا ُك ّلف ميقاتي( ...تتمة �ص)1

ما العمل؟ ( ...تتمة �ص)1
أرى أنّ يتح ّمل حزب الله ،بوصفه حزب المقاومة وصاحب الكتلة الشعبية والنيابية األكثر
تماسكا ً في البالد ،مسؤولياته الوطنية بالضغط على حلفائه ،ال سيما التيار الوطني الحر
(العونيين) وحركة أمل (كتلة التحرير والتنمية) وسائر حلفائه السياسيين والميدانيين ،للتوافق
على مضامين الح ّد األدنى للقضايا اإلصالحية سالفة الذكر وذلك على النحو اآلتي:
أ ـ ترشيد دعم األغذية واألدوية والوقود (بنزين وغاز ومازوت) حتى لو اقتضى األمر قيام الدولة
باستيرادها مباشر ًة.
ب ـ تفعيل التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي والمصارف لكشف المسؤولين عن
مليارات الدوالرات المهربة الى الخارج.
ج ـ تسهيل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت بتجاوز الحصانات واألذونات المعرقلة.
د ـ استيراد البنزين والفيول من إيران بالليرة اللبنانية.
هـ ـ مفاوضة صندوق النقد الدولي مع الحرص على رفض شروطه المض ّرة باالقتصاد الوطني،
كالخصخصة مثالً.
التوافق على هذه القضايا اإلصالحية هو مجرد مدخل للتفاهم على شخصية الرئيس المكلف
تأليف الحكومة الجديدة .غير أنّ القضية األه ّم هي االتفاق على ضرورة تنفيذ أحكام الدستور ،ال
نصوصها إصالحات اتفاق الوفاق الوطني للعام ( 1989الطائف).
سيما تلك التي استوعبت
ُ
أجل ،المطلوب التوافق على هندسة انقالب دستوري ،سلميا ً وديمقراطياً ،لتنفيذ جميع أحكام
الدستور وتعديالته التي لم تنفذ منذ إقراره سنة  1926ولغاية الوقت الحاضر ما أدّى الى حدوث
اختالالت دستورية وسياسية انعكست سلبا ً على وحدة لبنان واللبنانيين ،وعلى مبدأ الفصل بين
السلطات ،وعلى ميثاق العيش المشترك.
االنقالب الدستوري ،السلمي والديمقراطي ،المطلوب يكون من خالل تعديل قانون االنتخاب
في مجلس النواب وفي استفتاء شعبي معاً .بهذه الطريقة يشارك اللبنانيون ألول مرة في تاريخهم
المعاصر في تقرير مصيرهم بأنفسهم بعيدا ً من ايّ تدخل خارجي.
في هذا السياق ،يقتضي قيام الحكومة الجديدة المتفق عليها بتضمين برنامج عملها كل
القضايا اإلصالحية سالفة الذكر ،وكذلك بوضع مشروع قانون ديمقراطي لالنتخاب يتض ّمن
اإلصالحات المبيّنة ادناه ،على ان يُحال بكونه مستعجالً على مجلس النواب سندا ً للمادة  58من
الدستور:
الدائرة الوطنية الواحدة (مدلول المادة  27من الدستور).
التمثيل النسبي المعمول به في قانون االنتخاب الحالي شريطة إسقاط األحكام المتعلقة
بالصوت التفضيلي.
خفض سن االقتراع الى الثامنة عشرة كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية.
انتخاب مجلس نواب على اساس وطني الطائفي ومجلس شيوخ لتمثيل الطوائف (منطوق
المادة  22من الدستور).
تضمين مشروع القانون مادة ُتحدّد صالحيات مجلس الشيوخ بما هي «القضايا المصيرية»
المنصوص عليها في المادة  22من الدستور وذلك سندا ً للنص والعرف والتقليد الم ّتبع بأن يكون
من صالحية مجلس النواب تفسير مواد الدستور كما تعديله .وال بأس في هذا السياق من اعتماد
كل او بعض المواضيع المعتبرة اساسية في الفقرة  5من المادة  65من الدستور كصالحيات
لمجلس الشيوخ العتيد.
تضمين مشروع قانون االنتخاب الجديد مادة تقضي بطرحه على استفتاء شعبي بعد إقراره
في مجلس النواب او بعد صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية بإعتباره نافذا ً سندا ً للمادة  58من
الدستور ،وذلك كله إلضفاء مزيد من المشروعية الوطنية عليه.
يصار الى إجراء انتخابات نيابية فور اعالن نتائج االستفتاء الشعبي.
ال حياة سياسية صحيحة وال استقرار وال ازدهار لبالد ال تحترم دستورها وال تنفذ أحكامه
بل يمعن حكامها في خرق أحكامه والتسبّب تاليا ً كل خمس او عشر سنوات في حرب أهلية او
اضطرابات امنية مدمرة.
تع ّقلوا ايها اللبنانيون واطلبوا الح ّل الديمقراطي الدستوري حتى لو بدا بالغ الصعوبة ،ألنّ
البديل الوحيد هو البقاء في حال حرب أهلية الى أبد اآلبدين!

*نائب ووزير سابق.

يخرج لبنان من سحيق ما يتخبّط به من انهيار عام خاصة
االنهيار النقدي واالق��ت��ص��ادي والمعيشي فضالً ع��ن الفراغ
السياسي ،ويعيده إلى ح ّد ما إلى م��دار الحركة الطبيعية أو
على األق ّل يضعه على بداية هذا المدار الذي يؤ ّمن فيها للمواطن
احتياجاته المعيشية بالح ّد األدنى.
وهنا يُطرح السؤال الكبير ربطا ً بتاريخ الرئيس المكلّف
وممارسته وأدائه في الحكم ،حيث إنّ ماضيه وتاريخه ال يتض ّمن
ما يشجع على الثقة بقدرته على تقديم ما يطمئن إليه وطنيا ً من
يشجع على دعمه لتمكينه من النجاح في
شتى الجوانب ،أو ما
ّ
معالجة الوضع الراهن أو ما يوحي بأنّ البالد في ظ ّل حكومته
ستخرج من دائرة الظلمة والظالم والجوع إلى ما يؤ ّمن لها الح ّد
األدنى من متطلبات العيش اآلمن ،ومع هذا فإنّ الحالة الدولية
المتشكلة دعما ً له ،تثير عالمات استفهام وأسئلة متناقضة
توجب التوقف عندها .خاصة أنّ الرجل كان واضحا ً بأنه ما كان
ليقدِم على هذه الخطوة لوال الضمانات الخارجية ،وعليه نطرح
األسئلة كالتالي:
ففي سؤال أول وعطفا ً على حماس أميركا من أجل تنصيب
نجيب ميقاتي رئيسا ً لحكومة لبنان بعد سنتين ونصف السنة
تقريبا ً من إطالق خطة بومبيو لتدمير لبنان ،نسأل هل أميركا
تراجعت عن خطة بومبيو هذه وق ّررت العمل باتجاه آخر بدءا ً
بوضع ح ّد للفراغ السياسي الذي بدأ في تشرين األ ّول 2019
مع استقالة سعد الحريري؟ وهل أيقنت أميركا بأنّ المرحلة
األمني) والمرحلة الخامسة
الرابعة من تلك الخطة (االنفجار
ّ
منها (االجتياح اإلسرائيلي) باتتا في حكم شبه االستحالة
لتنفيذهما ،وأن دون تحققهما الكثير من العوائق والصعوبات
المانعة خاصة أنّ حزب الله نجح في تعطيل صواعق التفجير
المتعدّدة التي جهزت بوجهه داخلياً ،وأنّ الجيش اللبناني
تمظهر بأدائه بشكل أوحى للمخطط بأنّ تفجير الوضع األمني
في لبنان لن يكون في مصلحته ما جعله يتراجع؟ وألزم العدو
اإلسرائيلي بعدم شنّ العدوان على لبنان ومقاومته ألنّ هذا
العدوان مشروط باالنفجار األمني الذي لم ولن يحصل؟
وفي سؤال ثانٍ عطفا ً على األول ،نقول هل أميركا التي أيقنت أنّ
خطة بومبيو تعثرت ال بل انقلبت إلى إحداث مفاعيل عكسية بعد
تع ّذر تنفيذ المرحلتين الرابعة والخامسة منها ،وأنّ عليها إعادة
النظر بسياستها في لبنان ،وأنّ عليها أن تتراجع عن سياسة
اإلرهاب والحرب االقتصاديّة على لبنان وحصاره ،خشية إفالت
زمام األمور من يدها كليا ً في لبنان ،وأنها في مسيرة التراجع
تلك ق ّررت السماح للعراق بتقديم مليون برميل من النفط من
أجل تشغيل محطات الكهرباء في لبنان ،لتكون التقديمات أ ّول
رسالة توحي بذاك التراجع؟
أما انه وفي سؤال ثالث أنّ أميركا ومع قرارها طرح اسم نجيب
ميقاتي بعد اعتذار الحريري رغبت بإحداث انقسام سني شيعي
عليه يكون مقدمة للتفجير األمني المتوخى في خطة بومبيو تمهيدا ً
يفسر تكاثر الكالم «اإلسرائيلي»
لتنفيذ المرحلة الخامسة منها ،ما ّ
عن قرب «الحرب الثالثة» مع لبنان أو قول خبراء إسرائيليين «إن
مسألتها مسألة وقت فقط» ،باعتبار أنّ التفجير األمني واقع ال
محالة خاصة بعد أن نجحت خطوات الفراغ السياسي واالنهيار

النقدي واالنهيار االقتصادي ،ما دفع إلى تجويع اللبنانيين
وحرمانهم من أبسط متطلبات العيش الكريم بما في ذلك الغذاء
والدواء والكهرباء ومصادر الطاقة األخرى.
وفي سؤال رابع نقول هل أميركا رأت أنّ ما قامت به من حصار
وتجويع قد ح ّقق أهدافه وط ّوع الشخصية اللبنانية الممانعة
والمقاومة وم ّكن أميركا من تعيين من يشهد تاريخه على
العمل ض ّد المقاومة وصاحب نظرية النأي بالنفس وما يتصل
بالحرب الكونية على سورية من إجراءات لم تكن في مصلحة
النظام السوري ،رأت ذلك وشاءت أن تسارع إلى االستثمار عبر
تشكيل حكومة تقصي األكثرية النيابية عن الحكم تحت عنوان
«حكومة االختصاصيين» وتنفذ السياسة الغربية الموضوعة
للبنان ،ومن أجل ذلك منحت للرجل الضمانات الخارجية التي
تحدث عنها وجعلته يقدِم على مهمته التي ستشمل أيضا ً إجراء
انتخابات يع ّول عليها لتشكيل أكثرية نيابية ذات اتجاهات
معاكسة لألكثرية القائمة؟
وفي سؤال خامس وتوافقا ً مع ما تقدّم وي��دور حول موقف
المقاومة من شخص ترتسم عليه عالمات االستفهام الكبرى
التي تشكل صورته السلبية ض ّد المقاومة ومحورها وانقالبه
عليها ،ففيه هل المقاومة أذعنت وسلمت باألمر وقبلت بمثل هذه
الشخصية عجزا ً منها أم لسبب آخر؟
هنا قد يكون الر ّد من باب األمن وحاجة المواطن المعيشية
ويتض ّمن القول بأنّ المقاومة ترى أنّ الوضع يفرض وجود حكومة
تعمل وأن تشكيل حكومة أفضل من انعدامها وان عودة العمل إلى
دوالب الحكم يوقف الفراغ السياسي وهي مطمئنة إلى أنها بما
تملك من وسائل وإمكانات الدفاع عن النفس والحقوق قادرة على
إبعاد القلق عنها خاصة وأنّ سيرها بمثل هذا التكليف يمنع فتنة
بين السنة والشيعة ،وهو أ ْولى باالعتبار والتمسك من أيّ شيء
آخر وبه يت ّم إقفال مسارب الخطر داخل الطائفة الشيعية ،وهو
أ ْولى من االهتمام بمنافع ومكاسب أخرى أيّ بمعنى مع ّمق أنّ
«درء المفاسد يتقدّم على جلب المنافع« فتقدم على ذلك مع علمها
بأنّ أحالم اإلصالح ومعالجة الفساد بدءا ً بالتدقيق الجنائي وما
يلحق به أمر لن يتحقق وال يظنّ أنّ أحدا ً ينتظر من حكومة ميقاتي
السير به فالمرء العاقل ال يعمل ض ّد نفسه.
هذا بعض ما قد يقدّم في تفسير تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل
الحكومة ،فهل سيتبع التأليف التكليف بالسهولة ذاتها عبر
صرف الضمانات الخارجية على طاولة التأليف؟ أم أنّ األطراف
المعنيين نالوا ما يشتهون في التكليف ولم َ
تبق لديهم حاجة
إلى تأليف يخشون منه ويأتي على حساب خططهم وحساباتهم
ومصالحهم؟
الرئيس المكلف أل��زم نفسه كما نقل عنه بشهر للتأليف أو
ٍ
ك��اف التضاح خطوط المشهد
يعتذر ،واعتقد أنّ ه��ذا الشهر
اإلقليمي دوليا ً ونتائج ما ي��دور اآلن من مفاوضات بين دول
اإلقليم وبينها وبين أميركا ولذلك يمكن القول بأنّ ميقاتي قد
يشكل حكومة تدير األزمة حتى االنتخابات ،أو قد يعتذر ،وعندها
تستم ّر حكومة حسان دياب بالحكم مع تخفيف القيود األميركية
عليها؟

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

التوجه �شرق ًا ( ...تتمة �ص)1
ّ
استهالكية من جهة أخ��رى ،بحيث أصبح االقتصاد
الوطني يدور في حلقة جهنمية قائمة على االستيراد
المفرط واالستنزاف المتزايد لمخزونه من العمالت
الصعبة.
وبناء على ذل��ك أصبح البحث عن أس��واق جديدة
لتصريف المنتجات اللبنانية من جهة ،وتنويع مصادر
االستيراد واالستثمار من جهة ثانية ،أمرا ً يفرض نفسه
على وقع التراجع في الحركة االقتصادية ومالمستها
االنهيار التا ّم في ظ ّل إصرار الفريق المسؤول عن هذا
االنهيار على تكرار التجارب نفسها التي أدّت الى إذالل
اللبنانيين وإفقارهم وسرقة أموالهم مع سواهم من
المودعين العرب وتلويث سمعة لبنان المصرفية
والمالية الى سنين عديدة.
إنّ دول الشرق مهيّأة الستيراد منتوجات لبنان
الصناعية والزراعية والخدمية بشروط تفضيلية كما
ح��دث اليوم مع ال��ع��راق الشقيق إذ يلتزم ،مشكوراً،
بتزويد لبنان بمليون طن من المحروقات سنويا ً مقابل
سلع وخدمات لبنانية دون أن يلزمنا بإخراج أيّ مبلغ
من العمالت الصعبة.
أما الدول الغربية التي تشكل صادراتها الى لبنان
الكتلة األكبر فهي ال تستورد من لبنان إال القليل مما
يجعل الميزان التجاري معها مختالً الى ح ّد كبير ،مع ك ّل
ما يعنيه ذلك من استنزاف متواصل للعمالت الصعبة
في لبنان وإضعاف مركزه االقتصادي داخليا ً وخارجياً.
وليس خافيا ً على أحد انّ تعويض العجز في هذا
المجال ال يمكن تحقيقه إال باالعتماد على التحويالت
الخارجية أو باالستدانة ،وكالهما طريق محفوف
بالمخاطر كما تبيّن معنا ،خاصة إذا ت�لازم ذل��ك مع
فجور الطبقة المصرفية وقصور المنظومة الحاكمة
وجشعها من جهة ،وتخلّف البنك المركزي الفاضح عن
القيام بواجباته في حماية الليرة اللبنانية والتوازن
االقتصاديّ من جهة أخرى.
وعلى هذا فإنّ القول بأنّ لبنان قادر على الخروج من
أزمته الخانقة بمجرد تشكيل حكومة جديدة واستئناف
المباحثات مع صندوق النقد الدولي ومجموعة الدائنين
باليوروبوندز هو قول مبالغ فيه وال تتخطى تأثيراته
المرحلة المباشرة لتبقى الحاجة ماسة لتغيير المنهجية
ورحيل المسؤولين عن األزمة – المأساة ،وصعود عقلية
جديدة بشخصيّات عصرية نزيهة مستعدة لمقاتلة
الفساد واسترجاع األموال المنهوبة ..شخصيات متح ّررة
من القيود البالية والمنهجيات الساقطة ،ومتطلعة الى
تقوية قطاعات اإلنتاج والمعرفة والتكنولوجيا وتأمين
األسواق الجديدة سواء كانت في الشرق أو الغرب.
إن لبنان بحاجة الى منهج عصريّ تقدّمي في الحكم
قبل أن يكون بحاجة الى حكومة تك ّرر الخطوات واألخطاء
نفسها التي جلبت البالء واليباس إلى لبنان.

*نائب ووزير سابق.
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ميقاتي بـ� 72صوت ًا ( ...تتمة �ص)1

بحيث ال يمكن لميقاتي أن ينسجم مع المواصفات التي التزم بها
التيار منذ مدة ،بينما القوات أسيرة دعوتها لإلنتخابات المبكرة،
بصورة جعلتها هامشية في الحياة النيابية حتى موعد االنتخابات
النيابية ،وباستثناء هاتين الكتلتين وما تمثالنه من حجم نيابي
يضم  35نائباً ،يشكل ما ناله ميقاتي في التسمية رقما ً عالياً،
خصوصا ً أن كتلة ال��وف��اء للمقاومة تدخل للمرة األول��ى نادي
التسمية لمرشح من نادي رؤساء الحكومات السابقين ،وهو ما
لم ينله الرئيس الحريري رغم تبني حزب الله لترشيحه وتسهيله
مهمة التأليف ،بينما كان موقف الكتلة القومية التي س ّمت ميقاتي
أيضاً ،كما عبّرعنه رئيسها النائب أسعد حردان قائما ً على اعتبار
أن األولوية هي لوجود حكومة تتحمل المسؤولية ،في وضع
يهدد باالنهيار الشامل.
رغم الحذر الذي تبديه المصادر المواكبة للمسار الحكومي في
إبداء التفاؤل ،إال أنها تلفت العتبار األسبوع األول كافيا ً لمعرفة
اتجاه الرياح ،وهو اتجاه يبدو مشجعا ً مما تجمع من معطيات
لدى المصادر حول مواقف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف
وسعيهما للتعاون ،وشعورهما بخطورة الفشل ،سواء بانعكاسه
على البلد وأوضاع الناس وصوالً لحد االنهيار الشامل ،أو بما
سيترتب عليه سياسيا ً من تبعات تطال من سيتحمل مسؤولية
التعطيل ،وهو ما كان مفهوما ً في حالة الرئيس الحريري في ظل
معرفة الجميع في الداخل والخارج ان العقدة الرئيسية تتأتى من
رفض السعودية وولي عهدها التعاون معه ،وإبالغها للمعنيين
بان التمسك ببقائه وتسهيل مهمته سيشكل نوعا ً من التحدي
للسعودية ،وهذا غير وارد في حالة ميقاتي ،الذي تؤكد مصادر
فرنسية ان باريس أكملت عدة التجهيز الالزمة إلق�لاع مركبه
الحكومي ،بالتنسيق مع واشنطن وال��ري��اض ،وانها وف��رت ما
مجموعه ثالثة مليارت دوالر سيت ّم ضخها على مراحل حتى
موعد االنتخابات النيابية ،موزعة على ثالثة أث�لاث ،ثلث من
ق��روض م��دورة من البنك الدولي وثلث مساعدات عاجلة لمنع
االنهيار من صندوق النقد الدولي ،وثلث من مساهمات الدول
المانحة التي سيجمعها الرئيس الفرنسي بعد تشكيل الحكومة
طلبا ً لمليار دوالر.
ال��رئ��ي��س المكلف ال���ذي ي��ب��دأ ال��ي��وم االس��ت��ش��ارات م��ع الكتل
النيابية ،ويتوجه إل��ى بعبدا بعد نهايتها لجوجلة النتائج مع
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة وم��ن��اق��ش��ة ال��م��خ��ط��ط ال��ت��وج��ي��ه��ي لتشكيل
الحكومة انطالقا ً من مسودة الـ  24وزيراً ،يفضل وفقا ً للمصادر
المتابعة عدم التقيد بتلك المسودة مع موافقته على رقم الـ ،24
منعا ً لحدوث مطابقة بالتفاصيل مع ما قبله وما رفضه الرئيس
الحريري وتقييد حركته بضوابط يفضل التحرر منها دون
التفريط بصالحيات رئيس الحكومة ،ولكن لتسهيل الحركة
والمناورة عليه وعلى رئيس الجمهورية لتقديم تنازالت متبادلة
تتيح تسريع تشكيل الحكومة.
تقول المصادر إن ميقاتي سيعرض على رئيس الجمهورية
سلة ت��وزي��ع للحقائب على ال��ط��وائ��ف والمرجعيات السياسية
ضمنها ،تتضمن فرص تبادل متعددة للحقائب التي يهتم رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة بتسميتها ،وم��ن ضمنها فرص
تبادل في طوائف ال��وزراء المحسوبين على الرئيسين ،بحيث
يس ّمي كل من الرئيسين وزيرا ً أو أكثر من طائفة الرئيس اآلخر،
وأنه سيعتمد ج��داول وخانات تشبه تلك التي يعتمدها الرئيس
ً
أص�ل�ا باعتماد التفاصيل
ميشال ع��ون ألن ه��ذه ه��ي طريقته
المكتوبة في كل أعماله السياسية وغير السياسية ،ما سيسهل
فرص التعاون والتوصل للتسويات ،التي سيكون الفرنسيّون
على اط�لاع كامل على تفاصيلها مع جهوزية للتدخل لحلحلة
العقد والمساعدة على تذليلها.
وانتهى يوم االستشارات الطويل إلى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي
لتأليف الحكومة بـ  72صوتا ً مقابل صوت واحد للسفير نواف سالم
و 42ال تسمية ومقاطعة ثالثة نواب هم طالل أرسالن ونهاد المشنوق
ومصطفى الحسيني.
وبرز موقف الرئيس سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال
عون الذي رسم سقفا ً سياسيا ً لميقاتي في عملية التأليف ،وبالتالي ألزم
ميقاتي بعدم التنازل عما رفض التنازل عنه خالل مفاوضات التأليف مع
عون .فيما لفت موقف كتلة الوفاء للمقاومة التي منحت أصواتها لميقاتي
مصحوبة برسالة سياسية إلى الحليف بضرورة االلتفات إلى المصلحة
العامة دون المصالح الخاصة ،في حين امتنع تكتل لبنان القوي عن
توجهه بتسمية
التسمية من دون أن يس ّمي مرشحا ً آخر متراجعا ً عن ّ
سالم لتجنب استفزاز حزب الله.
وبدأ استحقاق االستشارات بلقاء بين عون وميقاتي ثم التقى الحريري
الذي قال من بعبدا بعد اللقاء« :أبلغت فخامة الرئيس تسميتي للرئيس
نجيب ميقاتي .امام البلد اليوم فرصة والجميع يرى ما تشهده الليرة من
تحسن وهذا المهم .س ّميت الرئيس ميقاتي على أساس ان يتابع المسار
الدستوري الذي اتفقنا عليه في بيت الوسط وإن شاء الله يتم تكليفه
وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن ،وال يجب ان نتوقف عند الصغائر
فالبلد بحاجة لحكومة».

أما كتلة الوفاء للمقاومة فس ّمت ميقاتي .وقال رئيسها النائب محمد
رع��د« :منذ استقالة حكومة حسان دي��اب في  10آب  2020والكتلة
ترى ضرورة تشكيل حكومة لتيسير األوضاع العامة ولطالما سعينا
إلنجاز خطوة تشكيل الحكومة وتعاطينا بإيجابية مع كافة الجهود
التي بذلت في هذا السياق» .واضاف« :اليوم مع وجود بوادر إيجابية
لتكليف ميقاتي ُنس ّميه لرئاسة الحكومة القادمة وسنتعاطى بايجابية
معه» .وتابع :سمينا الرئيس ميقاتي ما يعكس جديتنا بأولوية تشكيل
ولنتقصد إعطاء جرعة دعم لتسهيل التأليف».
الحكومة
ّ
وكشفت مصادر قناة «أو تي في» أن «حزب الله لم يكن يستسيغ فكرة
تكليف ميقاتي بدلاً من الحريري عند اعتذار األخير ،لكن عند طرح اسمه
بشكل جدّي كان هناك طلب من ميقاتي للحصول على تأييد علني له من
قبل حزب الله» .وأشارت المصادر الى أن «تسمية ميقاتي كانت بقصد
إعطاء جرعة إضافية لتسهيل التشكيل وتأكيد جدية حزب الله خاصة
أنه يطالب دائمًا بضرورة إنجاز التشكيل».
ب��دوره أش��ار النائب الوليد سكرية باسم كتلة اللقاء التشاوري:
«مرشحنا المبدئي هو فيصل كرامي ولكن أمام حاجة البلد لحكومة نأمل
ان تكون انقاذية النتشاله من الوضع السيئ قررنا إظهار حسن النوايا
وقرر كل من النائبين عبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي تسمية ميقاتي
أما فيصل كرامي وأنا فلم نسمِّ» .وقد انقسم موقف اللقاء بين رأيين حسم
األمر بعد مشاورات امتدت لساعات.
كما س ّمى النائب فؤاد مخزومي السفير نواف سالم.
واستهلت الجولة الثانية بلقاء الرئيس ع��ون مع كتلة القوات
اللبنانيّة ،التي تحدث باسمها النائب جورج عدوان قائال« :لم نس ّم أحدا
الننا صادقون مع الناس ومع انفسنا وبوجود هذه األكثرية ال يمكن
فعل شيء» .وقد ثبت حضور النائب جان طالوزيان بمفرده الى بعبدا
خروجه من كتلة القوات ال سيما وأنه عاكس القوات وس ّمى ميقاتي ،كما
لوحظ تجنب حضور النائب سيزار المعلوف مع كتلة القوات بداعي
السفر رغم تفويضه الكتلة التسمية عنه.
كما س ّمى النواب ميشال ضاهر وجان طالوزيان وجهاد عبد الصمد
ميقاتي ،قال النائب اسامة سعد« :ال ثقة بهم وإن حكموا وعهدي مع
الناس أال أسمي أحدًا منهم فعدم جهوزية البدائل ال يعني القبول بواقعهم
التعيس».
أما النائب جميل السيد فلم يس ِم أحدا ً وقال بعد لقائه عون« :ذاهبون
نحو فشل مع ميقاتي ألن التركيبة نفسها باقية حتى االنتخابات
والحكومة ستكون انتقالية للحفاظ على الوضع على حاله من انهيار
حتى االنتخابات» .وأضاف «اتمنى لميقاتي التوفيق لكن لم أس ّمه وهو
آت بشروط الحريري ذاتها».
وسمت كتلة التنمية والتحرير ايضا ً الرئيس ميقاتي وقال النائب
انور الخليل باسم الكتلة« :سمينا الرئيس نجيب ميقاتي ليكون الرئيس
المكلف ،وتمنينا على فخامة الرئيس ان يكون عونا ً للرئيس المكلف».
وأض��اف« :الكتلة تدعم الوصول إلى حكومة مهمة اختصاصيين غير
سياسيين».
توجه الرئيس بري الى عون بالقول:
وبحسب ما علمت «البناء» فقد ّ
«نتمنى تعاونك أن��ت والرئيس المكلف لكي نصل بسرعة لحكومة
واستبشرنا خيرا ً من خالل مقابلتك الصحافية األخيرة وموقفك من
ميقاتي».
وقال النائب جبران باسيل باسم تكتل «لبنان القوي» من بعبدا« :نظرا ً
لعدم ترشح النائب فيصل كرامي وعدم االستمرار بتسمية السفير السابق
نواف سالم وبقاء مرشح جدّي وحيد هو ميقاتي ،قررنا عدم تسمية أحد
مشجعة وتطلعاتنا اإلصالحية معه غير
ألن لدينا تجربة سابقة غير
ّ
مناسبة» .وفيما لم تسم كتلة األرمن أحداً ،كان الفتا ً المخرج الذي أعده
أرسالن الذي تغيب عن االستشارات لكي ال يظهر أنه عارض موقف حزب
الله ومن دون تفويض كتلته ضمانة الجبل التي لم تسم أحداً.
وبعد نهاية االستشارات أعلنت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عون
استدعى ميقاتي لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله  72صوتا ً مقابل
صوت واحد لنواف سالم و 42صوتا ً لم يسموا احداً ،وغياب  3نواب .ثم
حضر ميقاتي وعقد اجتماع ثالثي ض ّمه الى رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب نبيه بري.
وقال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي« :أبلغني فخامة الرئيس تكليفي
بتشكيل حكومة جديدة وأشكر كل من س ّماني من النواب ومن لم يس ّمني
أتمنى التعاون إليجاد الحلول المطلوبة» .وأضاف« :أريد ثقة الناس
ووحدي ال أملك عصا سحرية وأن المهمة صعبة ،خطوت هذه الخطوة
ونحن على شفير االنهيار» .وأكد ميقاتي أنه لم يكن ليقبل التكليف لوال
وجود ارادة دولية واسعة لدعم الحكومة المقبلة لمنع االنهيار.
وأردف« :بالتعاون مع رئيس الجمهورية سنصل الى تشكيل حكومة
حسب مندرجات المبادرة الفرنسية».
وختم قائالً« :إخماد الحريق ال يتم إال بتعاون جميع اللبنانيين وأنا
مطمئن ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية ولم لم أكن على معرفة أنّ
هناك من يريد إخماد النار ما كنت ألقدم على هذه الخطوة».
وأشارت مصادر دبلوماسية لـ«البناء» الى أن «المناخ الدولي مؤاتٍ
ومساعد لتأليف حكومة في لبنان للجم االنهيار الحاصل على كافة
الصعد المالية واالقتصادية والنقدية وتجنبا ً للفوضى االجتماعية
واألمنيّة» ،مذكرة باالجتماع الثالثي األميركي الفرنسي السعودي منذ
حوالي شهر الذي أكد على ض��رورة تأليف حكومة ومنع االنهيار في
المؤسسات اللبنانية».
من جهتها ،لفتت مطلعة على مسار االس��ت��ش��ارات والمشاورات
الحكومية ال��ى أن «مسار تأليف الحكومة الجديدة سينطلق بعد
االستشارات النيابية غير الملزمة باجتماع مرتقب مساء اليوم بين
عون وميقاتي أو على األقل باتصال يجريه ميقاتي بعون للتداول في
هذا األمر» .كما اشارت الى أن «ميقاتي متمسك بحقيبة الداخلية دون
اشتراطه أن يتوالها س ّني ،فربما تكون لمسيحي لكن من حصة ميقاتي».
وأش��ارت المصادر الى أنه «قد تكون هناك مرونة أكبر من ميقاتي في
التعامل مع شكل الحكومة».

واشارت مصادر عين التينة لـ«البناء» الى أن «الوضع لم يعد يحتمل
مماطلة وتسويفا ً وتعطيالً من اي طرف من االطراف» ،معربة عن تفاؤل
الرئيس بري بإمكانية تأليف حكومة خالل مدة شهر كحد اقصى وفي
حال لم يتم ذلك فاألمور ستذهب الى تصعيد كبير جداً».
وأفادت مصادر ميقاتي لـ «البناء» الى أن أجواء اللقاء مع عون كانت
إيجابية جدا ً وهناك اتفاق بينهما على سرعة تأليف الحكومة بشكل ال
نصل الى النتيجة التي وصل اليها الرئيس المكلف سعد الحريري ،كما
لفتت الى ان ميقاتي وضع مهلة للتأليف وسيواظب على زيارة بعبدا
لتذليل العقبات وقال ميقاتي لعون بحسب المعلومات «أنا رح شوفك
بأقرب فرصة وسأستمزج آراء النواب وسأعود إليك قريبا ً بعد التشاور
مع الكتل».
وأعرب رئيس الجمهورية خالل استقباله وفد «مجموعة الصداقة
اللبنانية  -الفرنسية» في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة كريستين
الف��ارد ،وفي حضور سفيرة فرنسا آنّ غريّو .عن أمله «ان يتم تشكيل
حكومة جديدة في اقرب وقت ممكن لتباشر إجراء اإلصالحات الضرورية
إلنقاذ الوضع االقتصادي في البالد» ،مجددا ً تأييده للمبادرة الفرنسية،
شاكرا ً لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون «الدعم الذي يقدمه للبنان
ال سيما بعد انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي ،والمؤتمرات التي
دعا اليها لدعم الشعب اللبناني ،ومنها المؤتمر الذي سيُعقد في  4آب
المقبل» .وأعربت الفارد عن «اهتمام فرنسا بلبنان وشعبه انطالقا ً من
العالقات التاريخية التي تربط بين البلدين» ،الفتة الى أن بالدها «تدعم
اإلصالحات التي ينوي لبنان اتخاذها بعد تشكيل الحكومة».
وفي أول موقف دولي من تكليف ميقاتي وزعت السفارة الفرنسية
بيانا ً للناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه« :أحيطت
فرنسا علما ً بتسمية مجلس النواب اللبناني السيد نجيب ميقاتي رئيسا ً
الملحة اآلن هي تشكيل حكومة كفوءة قادرة على تنفيذ
للوزراء .الحاجة
ّ
اإلصالحات الضرورية لنهوض البلد ،وهو ما يتوقعه كل اللبنانيين.
وتدعو فرنسا جميع القادة اللبنانيين إلى التح ّرك في هذا االتجاه في
أسرع ما يمكن .وتشارك مسؤوليتهم .وفرنسا من جهتها ستبقى إلى
جانب اللبنانيين كما كانت دائماً».
ومساء أمس ،قام الرئيس المكلف بالزيارات التقليدية الى رؤساء
الحكومات السابقين ،واستهلها بزيارة الحريري في «بيت الوسط»
وعرضا آخر المستجدات وملف تشكيل الحكومة الجديدة .ثم زار الرئيس
فؤاد السنيورة ،فالرئيس تمام سالم .كما زار رئيس حكومة تصريف
األعمال حسان دياب .وأجرى الرئيس ميقاتي اتصاال ً بعائلة الرئيس
سليم الحص واطمأن الى صحته.
وللداللة على سرعة في التأليف أعلنت األمانة العامة لمجلس النواب،
أنّ «استشارات التأليف ستجرى في مجلس النواب  -ساحة النجمة بدءا ً
من صباح اليوم».
وانعكست أجواء االستشارات اإليجابية على االس��واق وعلى سعر
الصرف حيث انخفض سعر صرف ال��دوالر الى  16500ليرة للدوالر
الواحد اي اكثر من  5آالف ليرة خالل يومين ،وما لبث ان ارتفع إلى
 18000ل ل أمس ،لكن االسعار بقيت على ارتفاعها .في السياق نفسه،
طلب وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف األعمال راوول نعمه
«من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية ،خفض األسعار
بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد كح ّد أقصى ،وذلك مع
االنخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسسا ً مع المواطنين» ،مؤكدا ً أن
«استمرارهم في التالعب باألسعار أو الغش سيع ّرضهم الى أقصى
العقوبات وصوال ً الى الطلب من القضاء بإقفالهم» .كذلك أكد في بيان
أن « ِف َرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جوالتها الرقابية استنادا ً
الى القوانين المرعية اإلجراء لحماية المستهلك ،والوزارة التي تتفهّم
االرتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف ،إال أنها تح ّذر
من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية في عدم خفض األسعار
مع انخفاض سعر الصرف ،وهو أمر غير مقبول ال أخالقيا ً وال مهنيا ً في
ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون» .وليس بعيداً ،داهم
مراقبو وزارة االقتصاد عددا ً من مستودعات مستوردي المواد الغذائية،
مطالبين بإعادة النظر في األسعار بعد تراجع سعر صرف الدوالر.
وشهدت س��وق المحروقات بعض االن��ف��راج مع تزويد محطات
المحروقات بالبنزين ،فيما أزمة المازوت ال تزال على حالها ،وقال ممثل
المرجح ان تكون الطوابير
موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إن «من
ّ
قد شارفت على االنتهاء بين االثنين والثالثاء .وتوقع أن يشهد السوق
ارتياحا ً ابتداء من اليوم نتيجة كميات البنزين التي تو ّزع بعد تفريغ
حمولة البواخر .وأشار الى وجود صعوبة في حلحلة أزمة المازوت
حتى نهاية األسبوع الحالي.
أما المستشفيات فرفعت الصوت مح ّذرة من الكارثة مع اقتراب
مخزونها بالمازوت من النضوب.
وفي سياق ذلك ورغم توقيع الحكومتين اللبنانيّة والعراقيّة اتفاقا ً
لحصول لبنان على مليون طن من النفط العراقي الخام ،إال أن عقبات
عدة تحول دون تنفيذ االتفاق .فقد كشف مصدر مطلع على الملف
لـ«البناء» أن «النفط العراقي سيصل إلى لبنان قريبا ً واتخذ القرار
بهذا الشأن على أعلى المستويات وال عوائق سياسية مطلقا ً لكن هناك
عقبات تقنية وادارية ،علما ً أن المفاوضات اللبنانية – العراقية لتوقيع
هذه االتفاقية بدأت منذ  5شهور ووزارة الطاقة لم تكلف نفسها تجهيز
مصفاة لتكرير النفط ال في لبنان وال في الخارج» .ولفت المصدر إلى
أن «وزارة الطاقة حتى الساعة لم تحدّد الدولة التي سينقل إليها النفط
الخام لمبادلته لكي يصبح صالحا ً لالستخدام في لبنان ،وهناك دول
عدة مستعدّة وتستطيع ذلك كالجزائر والمغرب واإلم��ارات» .لكن
المصدر شدّد على أن حل هاتين العقدتين سيفرج عن مليون طن من
النفط الخام الذي ينتج الفيول لتشغيل محطات الكهرباء على أن تصل
البواخر المحملة بالفيول إلى المصافي اللبنانية خالل أسبوعين على
أبعد تقدير ما يس ّد ثلث حاجة لبنان من الفيول وبالتالي رفع ساعات
التغذية عدة ساعات يوميا ً باإلضافة إلى حل أزمة المازوت المرتبطة
بعدة قطاعات حيوية وخدمية وحياتية».

االلتزام �أولى ( ...تتمة �ص)1

المقاومة هي نف�سها (تتمة �ص)1

عن األفكار االستباقية واألحكام غير المبنية إال على أمزجة مطلقيها استنادا ً إلى الموروث غير
المرتقي للقيم النهضوية تأسيسا ً وبنياناً ،ومن خالل مالمسة جسم األعضاء المنضوين في
هذه الجماعة ،نجد وبشكل ملحوظ عند الغالبية ،انتفاء التمايز في بعد االنتماء ،فنرى االجتماع
يؤسس عليها اإليمان الشديد ،وكي تكون صالبة
أفقيا ً يفتقر للتجذر في فهم صحة العقيدة كي ّ
اإلرادة أداة فعل وليس جدار إعاقة ،وكي يكون لمضاء العزيمة معنى في مسار االرتقاء .في حين
تأسس في البدء على التجذر في الفهم واإلدراك لبُعد تمايز هذا االنتماء
أنّ االنتماء ال يكتمل إال إذا ّ
لجماعة بذاتها دون سواها ،األمر الذي تنتفي معه إمكانية الحكم الرشيد دون تحققه المسبق،
ونفي تحققه ينفي حكما ً مفاعيل هذا االنتماء في فعل حركية الصراع.
ُ
وهكذا ال ب ّد من إعادة السيل إلى منابعه ،والهداية مسار ارتقائي ،وضع مداميكها األولية ،المعلم،
صاحب حركة النهضة القومية ،وثبت شراع اتجاهها بدمائه ،وخط حروف أبجديتها ،حروفا ً
بيّنات ،لعقيدة جليّة ،بنقاء البنيان ،وصالبة التكوين .وعليه ال يسعنا إال أن نردّد معه يخاطبنا
بالتشديد والتوكيد أن «عودوا إلى ساحة الجهاد» ،فهل م ّنا مَن يستجيب؟

المقاومة اإلنسانية واألخالقية والفكرية والعسكرية العابرة لك ّل الحدود...
في األزمات السياسية واالقتصادية ـ االجتماعية ،للمقاومة استراتيجيتها الخاصة وأهدافها وتطلعاتها ،وبالتالي
قد تختلف المقاربة العلميّة التحليليّة بين منظومتها الفكرية العقائدية المقاومة ...ومنظومتها السياسية المشاركة
في إدارة الشأن العام .وبالتالي تبقى العالقة األقوى مع المقاومة عالقة الدم والنار والبندقية ...وتلك العقيدة التي
قدّمت آالف الشهداء في سبيل هذا المجتمع وشعبه وأرضه وكرامته.
مؤسساتها الحزبية واستراتيجيتها في مقاربة الواقع اللبناني بما فيه
أما في الممارسة السياسية ،فالمقاومة لها ّ
من أحزاب وتيارات سياسية مختلفة ...وبالتالي تبني تحالفاتها وصداقاتها وعالقاتها بالطريقة التي من المفترض
تؤسس لمرحلة استثنائية في تاريخ العمل المقاوم ،وهي تشريع وجود المقاومة في فكر ك ّل مواطن ،وفي ك ّل
أن ّ
منطقة وك ّل شارع ،وفي ك ّل طائفة ومذهب ،في ك ّل المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والفكرية ،في الجامعات
والمدارس إلخ...
حيث تثبت لك ّل العالم بأنها عابرة لك ّل الحدود ...وال تف ّرق حيث وجدت بين إنسان وإنسان ..وهي ُوجدت لتضرب
العدو في ك ّل مكان وك ّل زمان...

*عميد شؤون العالقات العامة في الحزب السوري القومي االجتماعي.

*عميد التنمية اإلدار ّية في الحزب السوري القومي االجتماعي.

خم�سة فوارق ( ...تتمة �ص)1
عن الشراكة في منتصف طريق األزمة تم من قبل الحريري ،والثاني هو القناعة بأن الفيتو
السعودي سيحول دون تشكيل الحريري للحكومة ،فال ج��دوى من المرونة التي لن تفعل
سوى تخفيض السقوف بال جدوى ،ولذلك ستكون مقاربة ملف تأليف الحكومة من الفريقين
مع الرئيس ميقاتي بمعزل عن تأثير هذين العاملين ،بما في ذلك من شروط النجاح والفشل.
 يضاف إلى هذين الفارقين من زاوية رئيس الجمهورية وفريقه ،أن هذا التكليف هو الثالثبعد اعتذارين ولن يكون سهالً أن ينتهي باعتذار مشابه ،ويعطي صورة التعطيل المنهجي عن
رئيس الجمهورية وفريقه ،خصوصا ً أن العقد المتبقية عن الصيغة التي ت ّم التوصل إليها في
النسخة األخيرة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ال تبدو بحجم يبرر تحمل تبعات هذا
التوصيف المؤذي للعهد وفريقه داخليا ً وخارجياً ،خصوصا ً أن البدائل لن تكون متاحا ً لها
الحصول على دعم داخلي وخارجي كي تبصر النور ،وسيكون البديل استمرار الفراغ حتى
االنتخابات النيابية ،وفي مناخ من التحدي والفوضى في الشارع ال يمكن أن تكون هدفا ً يسعى
إليه العهد وفريقه.
 من زاوية تعامل الرئيس ميقاتي مع العقد التي حالت دون التسوية بين الرئيس الحريريمع العهد والتيار الوطني الحر ،ال تبدو عقدا ً صعبة التسوية ،فمع الحريري وزراء الطائفة
السنية من حصة رئيس الحكومة كلياً ،مقابل مطالبة بالشراكة في تسمية وزيرين مسيحيين،
بينما يسهل على الرئيس ميقاتي قبول تسمية اللقاء التشاوري لوزير أو وزيرين من دون
زيادة حصة رئيس الجمهورية ،وبالتالي دون توفير الثلث المعطل ،ما يتيح بالمقابل حصول
رئيس الحكومة على تسمية وزير أو وزيرين مسيحيين ،ومثلها قضية الحقائب ،يمكن حلحلة

العقد فيها دون االصطدام بما يمثل ثوابت رؤساء الحكومات السابقين أسوة بما سبق للرئيس
الحريري أن فعله قبل أن يعدل تشكيلته المقترحة في نسختها األخيرة.
 الفارق الخامس واألهم ،هو أن الخارج المنهمك بمنع االنهيار يفعل ذلك تحت شعار قطعالطريق على مسار يراه مخاطرة كبرى ،هو مسار الفوضى المحتملة ونتائجها على المحيط
األوروبي واإلقليمي من جهة ،ومسار اإلجراءات االقتصادية التي أعلن حزب الله عزمه على
السير بها إذا وقع االنهيار ،من جهة أخرى ،وهو ما تجمع دوائر الغرب على القلق من حدوثه،
ويناشدها كيان االحتالل للتحرك ومنع وقوعه ،بحيث يبدو أن اللقاء الثالثي لوزراء خارجية
أميركا وفرنسا والسعودية ،كان نقطة انطالق إلقناع الحريري باالعتذار استجابة للفيتو
السعودي ،وبالمقابل موافقة السعودية على تسمية ميقاتي كعنوان لمرحلة منع االنهيار،
وتفويض باريس بقيادة هذا المسعى ،طالما أن الحديث ال يتعدّى تقديم الدعم الالزم ماليا ً
لمنع االنهيار ،وليس للدخول في مرحلة النهوض باالقتصاد.
 اللبنانيّون الذين اكتشفوا في خبرتهم مع مرحلة ما بعد  17تشرين أن ليس كل ما يهتفبالتغيير جدير بالثقة ،انخفضت سقوف طموحاتهم ،فهم يرتضون حكومة توفر ساعات
تغذية معقولة من الكهرباء وتنهي أزم��ات البنزين وال��م��ازوت ،ول��و بتقنين ما هو مدعوم،
وإلغاء الدعم عن الباقي قطعا ً لطريق التهريب المص ّمم على قياس مصالح المافيات وأصحاب
التحويالت ،وحكومة تمهد لالستقرار في سوق الصرف ،بعدما تعادل االستيراد مع عائدات
التحويالت والتصدير ،وب��ات وقف المضاربات كفيالً باالستقرار ،وحكومة توفر الدواء،
وتهيئ لالنتخابات.

التعليق ال�سيا�سي
تون�س :ت�صحيح م�سار �أم انقالب؟
ينطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد من خلفيته كأستاذ للقانون
الدستوريّ ليجعل النقاش حول دستورية قراراته بتجميد البرلمان ورفع
الحصانات وحل الحكومة غير قابل للحسم ،بين كون ما وصفه بعدم
ممانعة الدستور لما قام به رغم عدم وجود نصوص تش ّرع ذلك ،مشيرا ً
الى الفارق بين الشرعية والمشروعية ،بينما يستند خصومه وفي مقدمتهم
رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة النهضة التي تمثل اإلخوان المسلمين
في تونس ،راشد الغنوشي ،الى عدم دستورية خطوات الرئيس سعيّد،
فيما ينقسم رجال القانون في تونس بين الرأيين ،ما ينقل النقاش من البعد
الدستوري إلى البعد السياسي.
في السياسة يحفل سجل حركة النهضة بما يكفي لوصفها بواحدة من
عناوين تصدير اإلرهاب الى سورية ،ووقوفها مع التدخل التركي في ليبيا،
ومسؤوليتها عن اغتيال قادة ورموز نضالية وطنية في تونس ،وتكوينها
لميليشيات مسلحة تمارس اإلرهاب على معارضيها ،بينما يمثل الرئيس
قيس سعيّد النخب التونسية المعتدلة التي لم تستطع التأقلم مع تطلعات
النهضة وشهوة السلطة التي تدفعها لوضع اليد على تونس بطرق غير
مشروعة ،وصوال ً لتصفية الخصوم ،وارتباطها بالمشروع الذي بدأ مع ما
عُ رف بالربيع العربي وما تركه من مشاريع حروب أهلية وخراب في كثير
من البالد العربية ،رغم محاولة الرئيس سعيّد البحث عن نقاط وسط
للتعايش مع النهضة ،التي دأبت بقيادة الغنوشي على إسقاط كل فرص
الحلول الوسط.
يمثل موقف االتحاد العام التونسي للشغل ،وهو أكبر تجمع شعبي
وطني تونسي ،تعبيرا ً عن موقف مؤيّد للرئيس سعيد بالتوازي مع مطالبته
بضمانات للمسار الديمقراطي ،وبقياس الموقف من قضيتي الحرب على
سورية والتطبيع مع كيان االحتالل ،يتفوق قيس سعيّد على النهضة
بأشواط ،ما يجعل األمل بنجاحه في إعادة االستقرار إلى تونس ورد االعتبار
العربي من القضايا الكبرى وفي مقدمتها العالقات التونسية
لموقع تونس
ّ
السورية وموقع تونس من القضية الفلسطينية ،حيث هناك غالبية تونسية
دافعة باالتجاهين ،يلمس حضورها كل من يزور تونس متفاعالً مع نخبها
وشارعها ،بمثل ما يلمس النقمة على النهضة وسياساتها والمخاطر التي
جلبتها على الشعب التونسي ،وفشلها في تقديم إدارة ناجحة لمشاكل
تونس الصحية واالجتماعية واالقتصادية في الحكومات المتعاقبة التي
شكلت قوتها الرئيسية والمهيمنة.

�إعالنات
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
(الرئيس صدقي) بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2021/6/14على المتهم عبيدة محمود
نور عربشي محل ورقم القيد /109قرابط
جنسيته س���وري محل إق��ام��ت��ه ال��رس��ول
األعظم  -محلّة موتورات الكهرباء والدته
مها ع��م��ره  1999أوق��ف إداري���ا ً بتاريخ
 2020/3/4ووجاهيا ً في 2020/3/12
وأخلي سبيله في  2021/1/20بالعقوبة
التالية خمس سنوات أشغال شاقة وخمسة
ماليين غرامة
وف��ق �ا ً للمواد  443 /440م��ن قانون
العقوبات .الرتكابه جناية ترويج عملة
مزورة
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2021/6/15
القاضي
فاطمة ماجد
التكليف611 :
دعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية
ي��ت��ش��رف م��ج��ل��س إدارة ال��ت��ع��اون��ي��ة
اإلستهالكية في بعقلين بدعوة المساهمين
الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية
ال��ع��ادي��ة وذل���ك ي���وم األح���د ال���واق���ع في
 2021/8/22الساعة العاشرة صباحا ً
في بيت بعقلين ،وف��ي ح��ال ع��دم إكتمال
النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية
في  2021/8/29في نفس المكان والزمان
ويعتبر االجتماع قانونيا ً بمن حضر.
 - 1كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 - 2اإلطالع على ميزانية العام 2021
 - 3إبراء ذمة اإلدارة

 - 4إنتخاب مالزمين للهيئة اإلداري��ة
في المجلس
مالحظة  :لمن يرغب في الترشح استالم
الطلبات وتقديمها ف��ي مركز التعاونية
(مكتب المحاسبة).
رئيس مجلس اإلدارة
نهاد معروف القعسماني
2021/7/22
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه إلى المنفذ عليها آني ماري ماكاي
المجهولة محل اإلقامة تنذركم هذه الدائرة
س��ن��دا ً للمادتين  /408/و /409/من
قانون أصول المحاكمات المدنية بالحضور
إليها لتسلم اإلنذار التنفيذي في المعاملة
التنفيذية تحت رقم  2021/163المتكونة
بينك وبين أحمد محمد المصري بخالل
 /25/ي��وم �ا ً م��ن ت��اري��خ النشر وإت��خ��اذ
محل إقامة مختار ضمن نطاق الدائرة وإال
عُ د قلمها مقاما ً مختارا ً تتبلغون بواسطته
كل األوراق الموجهة إليكم في المعاملة
المذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
دعت نقابة عمال الشركات والمؤسسات
الصناعية في بيروت وجبل لبنان الجنوبي
إلجراء انتخابات تكميلية بتاريخ -8-18
 2021من العاشرة صباحا لغاية الثانية
عشر ظهرا في مركزها في حارة حريك.
دعت نقابة سائقي ومستخدمي وسائط
المواصالت والنقل البري في لبنان إلجراء
انتخابات تكميلية بتاريخ 2021-8-16
من الحادية عشر صباحا لغاية الواحدة
ظهرا في مركزها في حارة حريك.

دعوة
المؤجرة في
يدعو مجلس نقابة مالكي العقارات واألبنية
ّ
لبنان الجمع ّية العموم ّية إلى االنعقاد نهار السبت الواقع فيه
 28آب  2021إلجراء االنتخابات العامة لكامل  12عضوا ً في
المجلس بعد انتهاء واليتهم أصوالً.
ّ
تفتح صناديق االقتراع من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى
الساعة السادسة مسا ًء وذلك في دير س ّيدة الكرمل ،الحازم ّية،
قرب تلفزيون لبنان .في حال عدم إكتمال النصاب في هذه
الجلسة والمحدد بأكثر من نصف أعضاء الجمع ّية العموم ّية
الذين سددوا إشتراكاتهم بزيادة عضو واحد ،تؤجل الجلسة
االنتخابية إلى يوم السبت  4أيلول  2021في المكان والزمان
نفسيهما.
ّ
يقفل باب الترشح قبل ثالثة أ ّيام من موعد االنتخابات أيّ
نهار األربعاء  25آب  2021الساعة الثانية بعد الظهر .
ّ
الترشح إل��ى أمانة سر النقابة  -االتصال
تقدم طلبات
بالس ّيدة سناء األشقر بولس على الرقم 76/660096
يحق لكل الئحة انتخابية تعيين ممثلين اثنين عنها كما
يحق لكل مرشح منفرد تعيين ممثل واحد عنه .على أن تبلغ
أمانة سر النقابة بأسماء هؤالء الممثلين قبل يومين من موعد
االنتخاب.
يحق االشتراك في االنتخابات ،انتخابا ً وترشحا ً  ،فقط
لألعضاء اللبنانيين المنتسبين للنقابة والمسددين كامل
اشتراكاتهم ضمن المهل المحددة في القانون والنظام.
المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترشيح:
خالصة السجل العدلي ال يعود تاريخه ألكثر من ثالثة
أشهر.
صورة عن اخراج القيد او بطاقة الهوية.
إعالن
دعوة لعقد جمعية عمومية عادية
لألعضاء المنتسبين إلى صندوق تعاضد موظفي وأجراء ومستخدمي الجامعة اللبنانية
قرر مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي وأجراء ومستخدمي الجامعة اللبنانية باجتماعه
يوم األربعاء بتاريخ 2021/07/07 :دعوة المنتسبين لعقد جمعية عمومية عادية يوم الخميس
الواقع في  2021/09/09تعقد الجلسة األولى الساعة التاسعة صباحا ً وإذا لم يكتمل النصاب ،تعقد
الجلسة الثانية الساعة العاشرة بمن حضر بالتاريخ والمكان نفسه.
المكان :كلية طب األسنان سابقا ً  -سن الفيل
جدول األعمال:
 – 1قطع حساب ميزانية العامين  2019و2020
 - 2مشروع موازنة العام  2021والمصادقة عليه
 - 3اإلطالع على تقرير لجنة المراقبة
 - 4إبراء ذمة مجلس اإلدارة
المنصورية في 2021/07/07
رئيس مجلس اإلدارة  -غسان داغر
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أميركي في الذهب
ثالث �أيام طوكيو ..ت�أ ّلق �
ّ
و�إنهاء للهيمنة ال�صين ّية في تن�س الطاولة
دخلت الواليات المتحدة بقوة منافسات
اليوم الثالث من دورة األلعاب األولمبية
المقامة حاليا ً في طوكيو ،من خالل حصد
العديد م��ن الميداليات الذهبية لتتقدم
إلى المركز الثاني في ج��دول الميداليات،
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ش��ه��دت فيه منافسات
أمس اإلثنين سقوط عربي في الرياضات
الجماعية وتألق في األلعاب الفردية.
ففي منافسات ك��رة اليد رج��ال وضمن
لقاءات المجموعة الثانية ،خسرت مصر
أم���ام ال��دن��م��ـ��ـ��ارك ( ،)27 32-وتغلبت
البرتغال بصعوبة على البحرين (26-
 ،)25بينما تفوقت السويد على اليابان
(.)26 28-
وف��ي المجموعة األول��ى ،تغلبت فرنسا
على البرازيل ( )29 34-وسقطت النرويج
أم��ام إسبانيا ( ،)27 28-بينما تفوقت
ألمانيا على األرجنتين (.)25 33-
وف��ي م��ن��اف��س��ات ك��رة ال��س��ل��ة ل��ل��رج��ال،
استهلت إسبانيا مشوارها بالفوز على
اليابان ( ،)77 88-في الوقت الذي تغلبت
فيه سلوفينيا على األرجنتين (118-
.)100
أم��ا ف��ي منافسات ال��س��ي��دات ،فتغلبت
إسبانيا على كوريا الجنوبية (،)69 73-
وتفوقت صربيا على كندا (.)68 72-
وف��ي منافسات ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة رج��ال،
خ��س��رت ت��ون��س أم���ام فرنســا (،)0-3
وتغلبت البرازيل بصعوبة على األرجنتين
( ،)2-3كما سقطت إيطاليا أم��ام بولندا
(.)0-3
وعلى صعيد التتويجات ،فقد توجت
الواليات المتحدة بالميدالية الذهبية لسباق
السباحة  100×4متر تتابع حر للرجال،
وتواصلت التتويجات األمريكية من خالل
فوز أمبير إنغليش بذهبية منافسات رماية
األطباق (سكيت) لفئة السيدات ،حاصدة
 56نقطة محققة بذلك رقما ً قياسيا ً أولمبياً.
كما أح���رز األم��ري��ك��ي فنسنت هانكوك
الميدالية الذهبية في الرماية عن فئة أطباق
االسكيت.

النجمة ي�ضم موني في احتفال ّية خا�صة

7

إستقبل فريق النجمة ،الوافد الجديد إلى صفوفه حسن شعيتو موني على ملعبه في المنارة ،ضمن
أول حصة تدريبية يخوضها الالعب مع الفريق.
وتعاقد النادي مع موني قادما ًمن األنصار ،وذلك بعد أن أحرز لقبي الدوري والكأس مع الفريق األخضر
في الموسم الماضي .وشهد االستقبال ،حفاوة كبيرة ،بحضور الالعبين وأعضاء الجهاز الفني وعضو
إدارة النادي إبراهيم فنج والجماهير ،وذلك لما يمثله نجم لبنان من قيمة فنية كبيرة في الملعب.
وأعرب موني في تصريح خاص أنه سعيد باالنتقال إلى صفوف النجمة ،آمال بن يقدم ما تتمناه منه
الجماهير واإلدارة .وأكد أن جماهير النجمة المتعطشة لأللقاب تعتبر حافزا لالعبين من أجل تقديم كل
ما عندهم من أجل إسعادهم.
ومن جهته اعتبر إبراهيم فنج أن صفقة التعاقد مع موني هي األبرز ضمن سوق االنتقاالت الصيفية
لهذا الموسم ،حيث شدد على أن النادي سيواصل تدعيم صفوفه وسط تكتم كبير.

�أحمد زريق يغادر �إلى �أميركا
وحصدت بريطانيا الميدالية الذهبية
لمسابقة الغطس المتزامن من منصة ثابتة
على ارتفاع  10أمتار للرجال.
ودخ��ل��ت سلوفينيا س��ب��اق الذهبيات
بتتويج بنجامين سافسيك بذهبية سباق
قوارب الكانوي المتعرج في فردي الرجال.
وواص��ل��ت كوريا الجنوبية نجاحاتها
بحصد ذهبية منافسات القوس والسهم
لفرق الرجال ،وهي ثالث ميدالية ذهبية
على التوالي لكوريا في تلك المنافسات
باألولمبياد.
وف��ي منافسات ال��ج��ودو ت��وج��ت ن��ورا

جياكوفا القادمة من كوسوفو بذهبية وزن
أقل من  57كلغ للسيدات ،وفي منافسات
الرجال أحرز الياباني شوهي أونو ذهبية
أقل من  73كلغ ،وهي ثاني ميدالية ذهببية
أولمبية يحصدها بعد أن نال الذهبية في
دورة ريو .2016
وتوجت الروسية صوفيا بوزدنياكوفا
بذهبية فردي السيدات في مسابقة السيف،
وف��از تشيونج كا لونج من هونج كونج،
بذهبية ف��ردي س�لاح الشيش للرجال في
منافسات المبارزة.
كما فازت اللجنة األولمبية الروسية بأول

ذهبية لها ،في مسابقة الجمباز ،بعد تفوقها
في منافسات فرق الرجال ،وتوج الروسي
ماكسيم خرامتكوف بذهبية وزن  80كلغ
في التايكوندو.
وحققت الكرواتية ماتيا يليتش ذهبية
وزن  67ك��ل��غ ل��ل��س��ي��دات ف��ي منافسات
التايكوندو ،ونجحت ال��ي��اب��ان ف��ي كسر
االح��ت��ك��ار ال��ص��ي��ن��ي ،بالتتويج بذهبية
الزوجي المختلط لتنس الطاولة ،وهذه هي
المرة األولى منذ أولمبياد أثينا  2004التي
تخفق فيها الصين في حصد ذهبية الزوجي
المختلط لتنس الطاولة.

سيستغل الالعب اللبناني في صفوف فريق الوحدات األردني أحمد زريق  ،فترة توقف الدوري
األردني بين مرحلتي الذهاب واألياب لمدة عشرة أيام ،وسيغادر اليوم برفقة عائلته إلى الواليات
المتحدة األمريكية ،التي يقوم بزيارتها مرة كل ستة اشهر ،على ان يمكث هناك لمدة أسبوع ثم
يعود لفريقه قبل إنطالق مشوار االياب من بطولة الدوري األردني لكرة القدم.
يذكر أن فريق الوحدات ت ّوج بطالً لمرحلة الذهاب في دوري بالده برصيد  26نقطة ،وقد فاز
في آخر مبارياته على فريق العقبة ( )1-4سجل منها أحمد زريق الهدف الثاني ،والالعب الدولي
اللبناني سوني سعد الهدف الثالث بعد دخوله بديالً في الشوط الثاني من المباراة.

ف�ض ّية وبرونزيّة في التايكواندو
أردني �شرباتي والم�صرية مالك
لل ّ

نجوم الزمن الجميل ي�ش ّعون في برج البراجنة
} ابراهيم وزنه
جميل أن تقرأ عن الزمن الجميل للكرة
اللبنانية ،واألجمل أن تكتب عن انجازات
عالقة في األذهان أو تسرد حكايا وذكريات
النجوم الذين سطعوا في سماء مالعبنا ث ّم
غابوا ،أما األروع ،والذي يتجاوز بجماليته
القراءة المقرونة بحب المعرفة أو الكتابة
الهادفة إلى التكريم ،والمستندة إلى السرد
والتوثيق ،هو استحضار الزمن الجميل بك ّل
تجلّياته واللقاء مع العبين بارزين اعتزلوا
منذ زمن بعيد وبقيت اسماؤهم عالقة في
أذه��ان من عايشوهم وتابعوهم وصفقوا
لهم .باألمس ،اجتمعت مجموعة من نجوم
الماضي ،ويكفيني فخرا ً أنني كنت المتابع
وال��س��اع��ي وع���� ّراب جمعهم على الخير
والمحبّة ،تغيّرت مالمحهم ول��م تتغيّر
قلوبهم وطبائعهم ،استـأنس الحاضرون
بسماع أصواتهم وفلفشة ذكرياتهم الحافلة
باالثارة والتشويق والنصح واإلرشاد.
الموعد نفسه ،صباح ك ّل أحد ،أما المكان،
فأمام منزل بسام فرحات (الالعب السابق
في صفوف البرج واالرش��اد والوفاء) في
ب��رج البراجنة ،ذل��ك المنزل ال��ذي خ�� ّرج
حسين (العب وسط األنصار في أيام العز)
وع��ام��ر (ال�لاع��ب المشاكس ف��ي صفوف
البرج وشباب الساحل) ،إنها العاشرة
صباحاً ،موعد توافد النجوم تباعاً ،ما
يعني بأن دائرة الحضور ستتسع وتشعّ
مع كل وافد ،أ ّول الحاضرين ،جاء من بعيد،
من األشرفية تحديداً ،إنه إميل رستم (العب
الحكمة ومنتخب لبنان) المشهود له بالتزام
المواعيد ،وعلى وقع الترحيب به من قبل
بسام وأخوته وصل هاني وزنه (المدفعجي
الشهير ،الع��ب شباب الساحل واألنصار
والتضامن بيروت) المتلهّف للقاء رفاق
يقدّرهم ويقدّرونه ،بعد ذلك أطل الضيف
المرتقب بعد ط��ول غ��ي��اب ،أحمد فستق
(العب الشبيبة المزرعة واألنصار ومنتخب
فلسطين) المحظوظ بفرصة االح��ت��راف
في قطر ابتداء من منتصف السبعينيات،
وهو اليوم من أهم المحاضرين في االتحاد
اآلسيوي ،نشأ وترعرع واستهل مشواره
الكروي في برج البراجنة ،دقائق معدودة،
وي��ص��ل ج��م��ال الخطيب (الع���ب األن��ص��ار
والنجمة ومنتخب فلسطين) يقتحم الدائرة
ّ
خضم العناق
بابتسامته المعهودة ،وفي
المتواصل يباغتهم «الملك» محمد حاطوم
(العب الراسينغ والنجمة ومنتخب لبنان)
فيتبعه ح��اف��ظ ج��ل��ول (الع���ب الشبيبة
المزرعة والنجمة) الذي ب ّرر تأخره بدق
الطاولة ال��ذي حشره مط ّوال ً مع منافسه،

إكتفى األردني صالح الشرباتي ،بحصد الميدالية الفضية في وزن  80كيلو غراما ً في التايكوندو
بأولمبياد طوكيو ،أمس اإلثنين .وخسر صالح الشرباتي في النهائي ،أمام نظيره الروسي ماكسيم
خرامتكوف المصنف األول ،بنتيجة .20-9
وكان األردن��ي أحمد أبو غوش ،قد أحرز ذهبية وزن  68كيلو غراما ً في أولمبياد ريو قبل 5
أعوام .وعاشت الجماهير األردنية ،فرحة بالغة ،وضجت مواقع التواصل ،بالحديث عن إنجاز
الشرباتي بقيادة مدربه فارس العساف.
من جانب عربي آخر ،منحت هداية مالك ،العبة التايكوندو ،أول ميدالية لمصر ،في أولمبياد
طوكيو  ،2020أمس اإلثنين .وحصدت هداية ،الميدالية البرونزية ،بعد فوزها في وزن  67كيلو
غراماً ،على األمريكية بايغي ميكفيرسون بنتيجة  ،6-17في دور الترضية .وحققت هداية مالك،
ثاني برونزية لها في األولمبياد ،بعد حصولها على نفس الميدالية في نسخة ريو .2016
وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي  137العبا ً والعبة ممثلة في  23لعبة ،بواقع 89
العبا ً و 48العبة .وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو  ،2016والتي شاركت مصر
فيها بـ  120العبا ً والعبة.

توجه حسين
وعلى جنبات اللقاء الجميل،
ّ
ف��رح��ات إل��ى منزل ج���اره ســهيل رح��ال
(العب الراسينغ ومنتخب لبنان) صاحب
األمجاد العريضة في مالعبــنا المحلية،
ل��بّ��ى الكابتن سهــيل ال��دع��وة متحامالً
على وجعه كرمى للقــاء الطيّبين ،نقل
لهم تحيّات شقيقه األكبر عبــاس (العب
الشبيبة المزرعة والراسينغ) ،وزاد من
روعة «الجلسة» أبطالها الدائمين ،الدكتور
خليل الموسوي والدكتور ري��اض ع ّمار
واألس��ت��اذ علي ف��وزي الحركة ،وثالثتهم
تألقوا كرويا ً قبل ان يتــألقوا علميا ً وعمليا ً
وطب ّياً ،أما األكثر فرحــا ً بيــن الحضور ،فهو
األستاذ طالل كنج (اب��ن شقــيقة «النص
بطل» فوزي كنج ،نجم الراسينغ ومنتخب
لبنان) ،والذي يحفظ التواريخ واألسماء
واألح����داث وك��أن��ه��ا حصلت ب��األم��س ...
لحظات رائعة في حضرة الكبار الحقيقيين
شجعت ال�لاع��ب أحمد
للكرة اللبنانية،
ّ
جلول الذي حضر مع والده الحاج عدنان

اللبنان ّية غابرييال دويهي تخفق في تعزيز
رقمها ب�سباق  200متر ح ّرة في ال�سباحة
أخفقت السباحة اللبنانية غابرييال
دويهي في تعزيز رقمها الذي تحمله لسباق
والمسجل بإسمها عام
 200متر ح�� ّرة
ّ
 2019والبالغ  2,8,48د عندما سجلت
اليوم في مشاركتها بمنافسات سباقات
السباحة ضمن األل��ع��اب األول��م��ب��ي��ة في
طوكيو توقيتا ً بلغ  2,11,29د علما ً أن
أفضل رقم للسباحة دويهي في سباق الـ
 200متر ح ّرة هو  2,6,30د والمسجل في
العام  2018خالل البطولة العربية بتونس
وقالت دويهي بعد إنتهاء السباق أنها بذلت
قصارى جهدها لتسجيل نتيجة واقعية لكن
لم يحالفها الحظ موضحة أن كورونا كانت
عائقا ً أمام التحضيرات الكافية التي كانت
بالطبع ستغيّر في الوقائع الميدانية .

وعبّرت عن فخرها وسرورها بالمشاركة
ف��ي األل��ع��اب األولمبية وه��و ح��دث كبير
يدّون في سجلها الرياضي ويشكل حافزا ً
لها لمشاركات أكثر في مختلف األح��داث
العربية والقارية والدولية.
وكشفت أن هدفها قبل تفشي وباء كورونا
في كل العالم أن تبدأ تحضيراتها لسباق
 1500متر لكن كورونا بدلت كل الخطط
واألهداف ألن التحدي يحتاج تمارين أكثر
ومشاركات أيضا ً .
وع��ن روزن��ام��ة نشاطاتها المقبلة بعد
أول��م��ب��ي��اد طوكيو أش���ارت إل��ى البطولة
العربية خالل تشرين أول وبطولة العالم
في كانون أول المقبلين وكالهما سيقامان
في أبو ظبي .

والمختار أك��رم رح��ال اللتقاط الصور من
كافة الزوايا.
ماذا عن األج��واء؟ فمع إكتمال النصاب
المفتوح على أبعد مدى ،إنطلقت األحاديث
والخبريات ،ت��ارة جانبية وأخ��رى على
مسمع الجميع ،وخصوصا ً عندما يتكلّم
الكابتن محمد حاطوم المشهود له ببــالدته
وهدوئه ،خبريات فيــها الكثير من التشويق
وأخ����رى ال ب��� ّد أن ت��رف��ق ب��االب��ت��س��ام��ات
وال��ق��ه��ق��ه��ات ،ب��االض��اف��ة إل��ى المواضيع
المشتركة ،وط��رح آراء تصــلح لصياغة
دليل النصح واالرشاد لالعبــي المستقبل،
يشجعوا
وال�لاف��ت أن غالبية النجوم لم
ّ
أوالدهم على إكمال مسيرتهم حتى لو كانوا
يمتلكون الموهبة! ولسان حالهم يقول «ما
متت بس ما شفت مين م��ات»؟ وأسفرت
النقاشات الهادئة عن جملة من القناعات
وال��م��واق��ف المصحوبة بعبارات تصلح
كي تكــون عنــاوين ،اقتطف منها»:لعبنا
وضحينا وغيرنا قبض»« ،لألسف لعبنا
ّ

وال نملك ص��ورا ً أو فيديوهات فيما العبو
ال��ي��وم ص��وره��م واخ��ب��اره��م ت��ت��ق��دّم على
مستوياتهم الفنية»« ،لعبنا من منطلق
حبّنا للعبة ول��م نسأل يوما ً عن المال»،
«قلّة م ّنا حالفــها الحظ لالحتراف الخارجي
وكثيرون حاربتهم أنديتهم وقضــت على
طموحاتهم» وهنا نظر الجميع ناحية جمال
الخطيب ،ويخرج الجميع باجماع «الراحل
عبد الرحمن شبارو أفضل حارس مرمى في
لبنان وفي الدول العربية».
وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً ،تبدأ
عمليات االنسحاب التدريجي ،ك ّل بحسب
ارتباطاته ومواعيده الالحقة ،وكما كان
التالقي ق ّمة في الفرح والسعادة كان الوداع
حميميا ً وح��اف�لاً بتبادل األرق���ام وتوزيع
الصور على زمالئهم في البعيد ،حيث كان
حبيب كمونه وحسين شعيب في أميركا
يعربان عن سعادتهما برؤية رفاق الزمن
الجميل ،يغادر الجميع مع كلمة شكرا ً من
القلب لبسام فرحات.

الذهبي
دجوكوفيت�ش و�أو�ساكا يوا�صالن الحلم
ّ
في م�سابقات التن�س الأولمب ّية في طوكيو
واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش واليابانية ناومي أوساكا حلمهما بإحراز ذهبية فردي
الرجال والسيدات في مسابقة كرة المضرب ضمن أولمبياد طوكيو ،وذلك بتأهلهما الى الدور ثمن
النهائي.
وبلغ دجوكوفيتش ،الدور ثمن النهائي بسهولة بفوزه على األلماني يان -لينارد شتروف
الثامن واألربعين عالميا ً  4-6و 3-6في ساعة و 16دقيقة.
ولم يجد ابن الـ 34عاما ً أي صعوبة تذكر في تحقيق فوزه السادس على شتروف من أصل ست
مواجهات بينهما ،معوال ً على إرساالته التي نجح في ترجمة  71بالمئة منها في المحاولة األولى،
محققا ً  14إرساال ً ساحقاً.
وبعد تتويجه بلقبه الثالث الكبير لهذا الموسم ،يبحث المصنف أول عالميا ً عن الـ»غراند
سالم» الذهبي لكي يصبح أول العب في التاريخ يحرز خماسية البطوالت األربع الكبرى والذهبية
األولمبية في موسم واحد.
وستكون العقبة التالية في وجه الصربي متمثلة باإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش الرابع
والثالثين عالميا ً والذي تغلب بدوره على األسترالي جون ميلمان .وبلغ الدور ثمن النهائي أيضا ً
الروسي المشارك باسم اللجنة األولمبية الروسية دانييل مدفيديف الثاني واأللماني ألكسندر
زفيريف الرابع بفوزهما السهلين أيضا ً على الهندي سوميت ناغال  2-6و ،2-6والكولومبي
دانيال إيالهي غاالن  2-6و 2-6توالياً.
وفي أبرز النتائج األخرى ،انتهى مشوار الكرواتي مارين سيليتش عند الدور الثاني بخسارته
أمام الكرواتي بابلو كارينيو بوستا  5-7و 6-4و.6-4
وعند السيدات ،لم تجد البطلة المحلية أوساكا المصنفة ثانية صعوبة أيضا ً في التأهل الى ثمن
النهائي بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولبوبيتش  3-6و 2-6في أكثر من ساعة بقليل.
وكانت اليابانية الفائزة بأربعة ألقاب كبرى تخوض مباراتها الثانية في غضون يومين ،وهي
علقت على الموضوع بالقول «بصراحة ،أشعر بأني كنت متوترة أكثر مما يجب قبل المباراة».
وتابعت «لكني بدأت أشعر باالرتياح مع بدء اللعب وعلمت أن مهما يحصل ستكون مباراة
رائعة» .وباتت أوساكا المرشحة األوفر حظا ً للفوز بالذهبية بعد خروج المصنفة أولى األسترالية
آشلي بارتي ثم المصنفة ثالثة البيالروسية أرينا سابالينكا بخسارتها أمام الكرواتيى دونا
فيكيتش.
كما انتهى مشوار البولندية إيغا شفيونتيك ،بطلة روالن غاروس لعام  ،2020على يد اإلسبانية
باوال بادوسا .وستلتقي أوساكا في مباراتها المقبلة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة روالن
غاروس لعام  2019الفائزة على الرومانية ميهاييال بوزارنيسكو.

ّ
الر�شيدي يُحرز برونزيّة في الرماية
الكويتي
ّ
نال الكويتي عبد الله الرشيدي برونزية أطباق االسكيت بمنافسات الرماية في أولمبياد طوكيو
أمس االثنين ،فيما فاز األميركي فينسنت هانكوك بالذهبية ،وانتزع الدنماركي يسبر هانسن
الميدالية الفضية.
وحقق هانكوك  59نقطة وهو رقم أولمبي جديد مقابل  55نقطة لهانسن في الجولة األخيرة من
النهائي .وكان الرشيدي ،البالغ عمره  57عاما وهو األكبر سنا بين المتسابقين في النهائي ،حقق
 46نقطة في الجولة قبل األخيرة من النهائي.
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لقاء للأ�سبال والزهرات ـ فئة الن�سور
مديريتا �سلم ّية الأولى و�سلم ّية الثانية اأقامتا ً

من الم�ساألة ال�سرقية
اإلى الم�س�ألة ال�سورية

} يكتبها الياس ّ
عشي

انطلت اللعبة على اللبنانيين ،بعض اللبنانيين ،فانهمكوا
ف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن ال�ك�ه��رب��اء ،واألدوي� ��ة ،والمحروقات،
والغالء ،وتدهور سعر صرف الليرة ،والفلتان األمني،
إلخ...
ون�س��وا أنّ ثمة م��ؤام��رة تحاك ألخ��ذ لبنان إل��ى مكان
آخر.
مقابل ذلك يدرك الكثيرون أنّ سياسة التركيع هذه هي
توطئة لسايكس  -پيكو في نسختها الجديدة ،وإعالن
واض��ح إلخ��راج المقاومة من معادلة :أن��ا ق��وي ،إذن أنا
موجود.
الحقّ
،
إن سلكنا هذه الطريق ،وآمنا بأنّ من له القوة له
فلن يأتي يوم نرى فيه شرايين لبنان قد تقطعت ،وأنّ
الكانتونات صارت جاهزة لرفع علمها إلى جانب نجمة
داود ،ولن نسمح ل� «إسرائيل» أن تكون الراعية لل ّم الشمل
تحت لواء «الوحدة اإلبراهيمية» الناشطة في اإلمارات،
والضفة الغربية ،والقدس ،وفي «زواريب» ال تحصى من
المحيط إلى الخليج.
صحيح أنّ «المسألة الشرقية» كانت وراء ك ّل ما جرى
ف��ي ب��داي��ات ال�ق��رن الماضي ،ول�ك� ّن الصحيح أي�ض�ا ً أننا
اليوم أمام مسألة أكثر خطورة هي «المسألة السورية»،
التي يحاول العالم إلغاء حضورها كي ال تبقى الب ّوابة
الرئيسة ،بشراكة مع لبنان ،للعبور إلى طريق الحرير.

أقامت مديريتا سلميّة األولى وسلميّة الثانية التابعتان لمنفذية سلميّة في الحزب السوري القومي االجتماعي
لقا ًء لألشبال والزهرات ـ فئة النسور ،تخلّلته فقرات رياضية وتدريبا ً على النظام المنضم ،ودروسا ً عن أهمية القيم
األخالقية واإلنسانية.

الدولي للرق�ص المعا�سر:
الم�سرحي
مهرجان لبنان
ّ
ّ
نرق�ص من اأجل التغيير من اأجل منح الفرح للنا�ص

ّ
الجندي المجهول
غنائي ل�سباب الوطن اأمام �سريح
«ن�سيد الفرح» حفل
مو�سيقي ّ
ّ
ّ
ال�سوري والحالة الوطن ّية لل�سباب المتم�سك بالوطن
لوحات فلكلور ّية ج�سّ دت التراث

أقامت «جمعية تيرو للفنون» و»مسرح
اسطنبولي» الــدورة الثانية من «مهرجان
لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر»
الذي حمل شعار «نرقص من أجل التغيير»،
وذلك في المسرح الوطني اللبناني المجاني
في مدينة صور.
المهرجان قدّم عروضا ً مباشرة للجمهور
بمعدل  30في المئة من عــدد المقاعد في
الفترة الممتدة من  24ولغاية  26يوليو
/تــمــوز ،وافتراضيا ً من خــالل البث الحي
والمباشر على منصة «زووم» للعروض من
خــارج لبنان وذلــك بسبب جائحة «كوفيد
.»19
وشارك في المهرجان عروض عبر «االون
اليــن» من  20دولــة هي تــايــوان واسبانيا
وايطاليا والــواليــات المتحدة األميركية
والــمــانــيــا والــصــيــن والــيــونــان وبــولــنــدا
والــســنــغــال والــهــنــد وهــولــنــدا وفلسطين
وأرمينيا واألردن وكندا والمغرب وبلجيكا.
أما العروض المباشرة فكانت من لبنان
حيث شــاركــت فرقة مــدرســة مايا للفنون
وفرقة الكوفية للتراث الفلسطيني وإنجي
إسطنبولي ،وكرم المهرجان الراقص الراحل
حسام عبد الحميد توفيق من مصر ونورا
بكرا من فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية .
وأكد الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي
مــؤســس «الــمــســرح الــوطــنــي اللبناني
المجاني» على «أهمية إقــامــة المهرجان
في ظل كل الظروف الصعبة التي يمر فيها
المواطن على كافة األصعدة وذلــك حفاظاُ
على استمرار الحركة المسرحية والفنية،
مــن هنا علينا أن نبقى محكومين باألمل
ومتمسكين بالحب مــن أجــل منح الفرح
للناس ،وهذه المرحلة تحتاج الى التضامن
والتالقي والمقاومة الثقافية من أجــل أن
نساهم بالثورة الفكرية التي يقودها الشباب
في لبنان بهدف التغيير الذي جعلناه شعارا ً
للمهرجان».
هـــذا وتـــهـــدف جــمــعــيــة تــيــرو للفنون
التي يقودها الشباب والمتط ّوعون إلى
إنــشــاء مــســاحــات ثقافية حــرة ومستقلة
فــي لبنان مــن خــالل إعـــادة تأهيل سينما
الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما
ريفولي في مدينة صور والتي تح ّولت الى
المسرح الوطني اللبناني كــأول مسرح
وسينما مجانية في لبنان ،وإقامة الورش
والتدريب الفني لألطفال والشباب ،وإعادة
فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم
المهرجانات واألنشطة والمعارض الفنيّة،
وتقوم على برمجة العروض السينمائية
الفنية والتعليمية لألطفال والشباب ،وعلى

أقامت وزارتا التربية والثقافة بالتعاون
مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة احتفالية
موسيقية غنائية بعنوان «نشيد الفرح»
أمام ضريح الجندي المجهول في دمشق،
وذلك بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار
األسد القسم الدستوريّ .
حضر الفعالية وزراء الزراعة واالصالح
الــزراعــي المهندس محمد حسان قطنا
والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس
ملول الحسين في حكومة تسيير األعمال
ومحافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو
النصر جمران وعدد من ممثلي المنظمات
الشعبية والنقابات المهنية والــفــروع
الحزبية في المحافظات.
وتضمنت الفعالية تــقــديــم الــعــرض
الــغــنــائــي «نــشــيــد الـــفـــرح» ألوركــســتــرا
«اورفــيــوس» بقيادة المايسترو اندريه
معلولي وتأليف كمال سكيكر وإخــراج
عــدنــان االزرونـــــي إضــافــة إلـــى لــوحــات
فلكلورية لشباب الوطن تجسد التراث
الــســوري وتتناغم مــع مــعــزوفــات فرقة
األوركــســتــرا لتحاكي الــحــالــة الوطنية
للشباب الــســوري وتمسكهم بوطنهم
سورية.
وأكد علي العباس رئيس اتحاد شبيبة
الثورة على أهمية هذه الفعالية لكونها أتت
بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار األسد
للقسم الــدســتــوري ،حيث ض ّمت شباب
الوطن من المحافظات السورية كافة ،الفتا ً
إلى أن اللوحات الفلكلورية التي قدموها
جسدت التراث السوري وجاءت متناغمة
مع معزوفات لفرقة األوركسترا تحاكي
الحالة الوطنية للشباب السوري وتمسكهم
بوطنهم سورية ليعزفوا معا ً نشيد الفرح.
وأضـــاف العباس أن هــذه الفعاليات
تأتي في إطار خطة عمل متكاملة لقيادة
اتحاد شبيبة الثورة الستقطاب المواهب
الشابة ،مشيرا ً إلى أن شباب الوطن خالل
فترة االستحقاق الرئاسي عبّروا من خالل
ثباتهم في الساحات عن صدق االنتماء
للوطن وقائد الوطن.
وقال وزير التربية الدكتور دارم طباع في
حكومة تسيير األعمال في تصريح لوسائل
اإلعالم إن هذا الحفل الذي يعتبر تصورا ً
فنيا ً موسيقيا ً بصريا ً هو روايــة سورية
حقيقية تبشر بالفرح والسعادة بعد أكثر
من عشر سنوات من الحرب اإلرهابية،
مشيرا ً إلى رمزية اختيار الصرح العظيم
نصب الجندي المجهول لكونه يمثل قيمة
وأهمية الشهادة في سورية كمكان لهذا
العمل الملحمي الكبير.

نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية
وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض
أفالمهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما
والعروض المحلية والعالمية.
الجدير ذكره أن الجمعية أسست العديد
مــن المهرجانات وهــي« :مــهــرجــان لبنان
المسرحي الــدولــي ،مهرجان شــوف لبنان
بالسينما الجوالة ،مهرجان لبنان المسرحي
الدولي للحكواتي ،مهرجان صور الموسيقي
الــدولــي ،مهرجان أيــام فلسطين الثقافية،
مــهــرجــان تــيــرو الفني الــدولــي ،مهرجان
صور السينمائي الدولي لألفالم القصيرة،
مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية،
مهرجان أيام صور الثقافيّة ،مهرجان لبنان
المسرحي لمونودراما المرأة ،بمعدل 35
دورة من المهرجانات وبمشاركة فنانين من
 43دولة منذ العام .»2014
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