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وّق�����ع أك���ث���ر م���ن أل����ف أك���ادي���م���ي وف��ن��ان 
مبادئ  إعالن  وثيقة  على  عالمي  وسياسي 
على  ومعاقبتها  »إس��رائ��ي��ل«  ب��إدان��ة  تطالب 
»األبارتهايد«  ال��ع��ن��ص��ري  ال��ف��ص��ل  ج��رائ��م 

التي ترتكبها في فلسطين.
وج����اء ف���ي ال��وث��ي��ق��ة، ال��ت��ي أط��ل��ق��ت في 
»إس���رائ���ي���ل«  »إن  ال���م���ت���ح���دة،  ال�����والي�����ات 
الشعب  بحق  متواصلة  كارثة  في  تسببت 
بالنكبة،  ُتعرف  عاماً   73 طيلة  الفلسطيني 
عرقياً  وتطهيراً  جماعياً  تهجيراً  تضمنت 

وجرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية«.
أن��ش��أت نظام  »إس��رائ��ي��ل«  أن  وأض��اف��ت 
فصل عنصرياً على كامل أراضي فلسطين 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، وأع��ل��ن��ت ذل��ك ع��ل��ى ال��م��أ عبر 
ادع���ائ���ه���ا ال���س���ي���ادة ال��ي��ه��ودي��ة وال��ح��ق��وق 
في  المصير  بتقرير  الحصرية  اليهودية 
تبني  خ��الل  م��ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  فلسطين  ك��ل 
ال��ك��ن��ي��س��ت ل��ق��ان��ون ي��ه��ودي��ة ال���دول���ة عام 

.»2018
ل�  العنصري  ال��ط��اب��ع  تأكيد  »إن  وق��ال��ت 
من  تم  شامل،  بشكل  وتوثيقه  »إسرائيل« 
بتسيلم،  مثل  اإلنسان  حقوق  منظمات  قبل 
وه��ي��وم��ن راي��ت��س ووت�����ش«، م��ش��ي��رة إلى 
عنفاً  دوري  بشكل  تنفذ  »«إس��رائ��ي��ل«  أن 
واسعاً له آثار مدمرة على المجتمع المدني 

الفلسطيني، ال سيما ضد سكان قطاع غزة 
يؤدي  النطاق  واسع  دمار  من  يعاني  الذي 
وحصار  ال��ج��رح��ى،  وآالف  جماعي  لقتل 

مستمر ».
رفضهم  الوثيقة  على  الموقعون  وأعلن 
أقيم  الذي  العنصري  الفصل  لنظام  القاطع 

وفرض  ال��ت��اري��خ��ي��ة  فلسطين  أرض  ع��ل��ى 
فيهم  بمن  ككل  الفلسطيني  الشعب  على 
الالجئون والمنفيون أينما كانوا في العالم، 
الفوري  التوقف  »على  حكوماتهم  وحثوا 
العنصري  الفصل  ن��ظ��ام  م��ع  ال��ت��واط��ؤ  ع��ن 

اإلسرائيلي«.

�ألف �أكاديمّي وفنان و�سيا�سّي عالمّي يوّقعون 

�إعالن مبادئ يعتبر »�إ�سر�ئيل« دولة ف�سل عن�سرّي

آخر  في  الخامنئي   علي  اإليرانية  اإلم��ام  مرشد  الثورة   قال   -
لقاء يجمعه بحكومة الرئيس الشيخ حسن روحاني »يجب على 
اإليراني  حسن  الرئيس  حكومة  تجارب  من  االستفادة  اآلخرين 
الحكومة،  هذه  ففي  بالغرب،  الثقة  تجنب  وإحداها  روحاني ، 
إنهم ال يساعدون في شيء، بل  الثقة بالغرب ال تنفع.  أن  اتضح 
يوجهون الضربات حيث يستطيعون. أينما لم يوجهوا ضربة، لم 
يكن لديهم القدرة على ذلك. ينبغي للحكومات أال تجعل برامجها 
قطعاً،  ستخفق  ألنها  إطالقاً،  الغرب  مع  بالمفاوضات  َمنوطة 
مع  بالمفاوضات  َمنوطة  أعمالها  الحكومة  هذه  جعلت  وحيثما 
الداخلية،  القدرة  على  اعتمدت  وحيثما  أخفقت،  و أميركا ،  الغرب 

حققت النجاح«.
الدستوري  القسم  عشية  الخامنئي  السيد  ك��الم  يأتي   -
للرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، بمثابة رسالة واضحة 
لواشنطن، فمن المعلوم حجم التطابق في النظرة بين الخامنئي 
ورئيسي، ليس للعالقة بواشنطن فقط، بل لكيفية إدارة كل الملفات 
االستراتيجية، حيث األولوية التي ستحكم والية رئيسي ستتركز 
مع  االستراتيجي  بالتعاون  بدأ  الذي  شرقاً  التوجه  ترجمة  على 
الصين باتفاقية ال� 500 مليار دوالر، والتي سيليها تعاون إيراني 
أذربيجان  يعبر  عمالق  سريع  حديدي  خط  لبناء  صيني  روسي 
ويربط إيران بميناء بطرسبورغ الروسي على بحر البلطيق قبالة 
والصيني  اإليراني  التوّجه  ويوضح  األلماني،  هامبورغ  ميناء 
ومشاريع  اقتصادّي،  بعنوان  سورية  نحو  متطابق  بتوقيت 
ومصافي  الكهربائية  الطاقة  ملفات  تطال  استراتيجية  تعاون 
الثالثي  للتعاون  الالحقة  الوجهة  الحديد  النفط والمرافئ وسكك 
يربط  الذي  العراق  أن  يوضح  كما  اإليراني،  الصيني  الروسي 
أسقط  بعدما  المشترك،  التوجه  خارج  يكون  لن  بسورية  إيران 
إلسقاط  المهدي  عبد  عادل  السابق  الحكومة  رئيس  األميركيون 
اتفاق التعاون العراقي الصيني المشابه التفاق التعاون اإليراني 

الصيني.
مفاوضات  من  رئيسي  والي��ة  في  اإليرانيون  ينسحب  لن   -
الذي  الطرف  بصفتهم  دبلوماسياً  انتصاراً  يحققون  فهم  فيينا، 
انسحب  ال��ذي  النووي  باالتفاق  الشركاء  أحد  لعدوان  تعرض 
من خارج قواعد االتفاق الملزم وذهب يفرض العقوبات على من 
يطّبق االتفاق المكرس بقرار من مجلس األمن الدولي، لكن العودة 
لالتفاق ليست أولوية إيرانية، طالما تخلصت إيران من العقوبات 
األممية، وطالما تشجع الحليفان الروسي والصيني على المضي 
نهاية  منذ  وإيران  األميركية،  العقوبات  مخاطر  من  بالرغم  قدماً 
الوكالة  مع  المؤقت  االتفاق  موعد  انتهى  عندما  حزيران،  شهر 
الدولية للطاقة الذرية، وهي تمضي بتطوير برنامجها النووي، من 
حيث زرع المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من األجيال 
الجديدة، وتخزن المزيد من اليورانيوم المخصب، وهي ال تشعر 
بأن أياً من حلفائها، من اليمن الى فلسطين الى العراق وسورية 

ولبنان، في وضعية ضعف تستدعي البحث عن تسوية.
- األميركي القلق من تقدم وتراكم المنجزات النووية اإليرانية، 
المسؤولون  يقول  كما  لصالحها،  ال��وق��ت  عامل  يلعب  التي 
األميركيون، وفي ظل تصاعد الهجمات التي تشنها قوى المقاومة 
في سورية والعراق واليمن، وفائض القوة الذي تملكه في لبنان 
مطالب  االحتالل،  كيان  يعيشه  مفتوح  مأزق  ظل  في  وفلسطين 
العقوبات  كل  عن  مشروطة  غير  بعودة  القبول  بين  باالختيار 
التي طرأت منذ االنسحاب األميركّي من االتفاق النووّي، والتخلّي 
أو  اإلقليمّية،  الملفات  على  ذلك  بانعكاس  وأحالم  أوهام  أي  عن 
وحلفاؤها  إيران  خاللها  تحقق  باردة  استنزاف  لحرب  االستعداد 
المزيد من تراكم أسباب القوة، وقد صارت المواجهة االقتصادية 
قادتها  التي  العسكرية  للمواجهة  رديفاً  الصين  تقودها  التي 
بحيث  إيران،  تدعمها  التي  المقاومة  قوى  وتجذر  وتمّدد  روسيا، 
بعدما  يديه،  بين  من  ينزلق  جديد  شرق  على  األميركي  يستفيق 
الهجوم  وفشل  عقدين،  قبل  بدأ  ال��ذي  العسكري  الهجوم  فشل 

المالي الذي قاده قبل سنوات.
في  استنزاف  وال  للتفاوض،  تفاوض  ال  رئيسي  معادلة   -
أولوية  ليس  النووّي  واالتفاق  هدفاً،  ليس  والتفاوض  التفاوض، 
إيرانية، وهو أمر جيد إن عاد بال شروط، أمر جيد إن لم يعد وانتهى 
التفاوض بسبب سعي األميركي لجوائز ترضية لن يحصل عليها 

كثمن للعودة.

كالم الخامنئي خطة رئي�سي: 

االتفاق النووّي لي�س اأولوّية اإيرانّية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

المكلف  الرئيس  خاللها  م��ن  عبر  ال��ت��ي  اللهجة  ت��ف��اوت  رغ��م 
معادلة  ب��رس��م  ت��ف��اؤل��ه،  ع��ن  ميقاتي  نجيب  الحكومة  بتشكيل 
التي عبر  المتبادل لمعظم األفكار والمالحظات، عن تلك  القبول 
تحفظه  عن  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  خاللها  من 
تحت  ميقاتي،  عرضها  التي  لأفكار  معّمقة  لدراسة  والحاجة 
مصادر  ف��إن  ك��اوي��ن��ي«،  الحليب  ألن  اللبن  م��ن  »أخ���اف  ش��ع��ار 
بدأ  ال��ذي  اإليجابي  المناخ  أن  أك��دت  الحكومي  للمسار  مواكبة 
عالقتهما  على  مهيمناً  ي��زال  ال  الرئيسين  بين  التكليف  يوم  منذ 
وقالت  الحكومة،  تشكيل  ملف  في  بينهما  ال��ت��داول  ومضمون 
المصادر إن لقاء اليوم سيكون مقرراً، حيث يفترض أن تحسم 
ومرجعياتها،  الحقائب  هذه  وطوائف  بحقائبها  الحكومة  هيكلية 
التشكيلة  مواضيع  أبرز  تشكل  التي  الداخليّة  حقيبة  قلبها  وفي 
عن  أم��س،  الحر  الوطني  التيار  رئيس  قاله  ما  أن  إال  حساسية، 
اشتراط منح الثقة للحكومة، مع عدم المشاركة بها، بأن ال تطبق 
المداورة على الحقائب إذا بقيت وزارة المالية من نصيب الطائفة 
الشيعيّة، ما يعني بقاء وزارة الداخلية من نصيب الطائفة السنيّة 
المارونية  الطائفتين  نصيب  من  والدفاع  الخارجية  ووزارت��ي 
الطاقة  وزارت���ا  تكون  ال��وازن��ة،  الحقائب  وف��ي  واألرث��وذك��س��ي��ة، 

من  االتصاالت  ووزارة  الجمهورية،  رئيس  حصة  من  والعدل 
نصيب  م��ن  الصحة  ووزارة  ال��ح��ك��وم��ة،  رئ��ي��س  ف��ري��ق  نصيب 

الطائفة الشيعية، ووزارة التربية من نصيب الطائفة الدرزية.
في كالم باسيل تصعيد على الرئيس سعد الحريري رداً على 
مشاغبة  من  تخلو  ال  بصورة  الجمهورية،  رئيس  بحق  قاله  ما 
تؤثر سلباً على مناخ تشكيل الحكومة اإليجابي، بينما كان كالم 
تأليف  في  بالنجاح  الثقة  يظهر  ميقاتي  نجيب  المكلف  للرئيس 
الحكومة، من خالل التركيز على ما ستقوم به الحكومة، وليس 
في  كعضو  لميقاتي  سبق  التي  وإشكاالته،  التأليف  ملف  على 
حّملت  بمواقف  ش��ارك  أن  السابقين  الحكومات  رؤس��اء  ن��ادي 
رئيس الجمهورية مسؤولية تعطيل قيام حكومة بسبب التعدي 
يومها  البيانات  وصفته  وما  الحكومة،  رئيس  صالحيات  على 
ب��ان��ت��ه��اك ال��دس��ت��ور م��ن ج��ان��ب رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة، ووصفت 
باإلشارة  ميقاتي  ك��الم  الحكومي  للمسار  المواكبة  المصادر 
الحكومة،  اإليجابية في مسار تشكيل  المناخات  اإلضافية على 
وبحجم المعطيات الخارجية التي يستند اليها ميقاتي في السير 
احدى  عنها  ع��ب��رت  مشاغبات  رغ��م  ال��ح��ك��وم��ة،  تأليف  بمهمة 
صادرة  ميقاتي  تستهدف  مواقف  بنسبة  التلفزيونية  القنوات 
عن السعودية تصف حكومته بحكومة حزب الله، وبأن الرياض 
)عباس سلمان()التتمة ص5( الرئيسان عون وميقاتي خالل اجتماعهما في بعبدا أمس  

لقاء اليوم بين عون وميقاتي يقّرر الموعد المقبل: الجمعة للتقّدم اأو االثنين للتاأزم

ميقاتي و�ثق من �لنجاح... و�لحريري ي�سّعد... و�ل�سيخ قا�سم �سن�سارك باخت�سا�سيين 

با�سيل يفتح باب �لعودة لخريطة حقائب حكومة �لحريري 2019 لمنح �لثقة

الهجرة

 فجر الن�سر قد الح

وال�سبح قريب...*

 فل�سطين وال�سالم غير ال�سيا�سّي

في  ال��وض��ع  ح��ول  تحاورهما  أث��ن��اء  المالئكة  م��ن  اث��ن��ان 
لبنان أحدهما قال:

الحياة  متطلبات  كّل  ينقصه  الهالك  إلى  ذاه��ب  البلد  إّن 
من كهرباء وماء وأدوية وإدارات وزيت ومازوت وبنزين 

إلخ...
البلوى والخراب، وكّل  السياسية هي أساس  والطائفية 
المسؤولين من جميع الفئات السياسية والدينية والمدنية 
ينادون بإلغاء الطائفية السياسية وأحد منهم ال يريد إلغاء 
هذه الطائفية لتبقى النعمة محصورة على فريق يتزّعم هذه 

المزارع، محّصناً بطائفيته ومذهبيته الممنوع المّس بها.
 فأجابه المالك الثاني:

العاثر  الوطن  لهذا  تيّسر  سوف  واسعة،  الله  رحمة  إّن 
ب��ط��الً ي��ج��ازي أَم���ّر ال��ج��زاء ك��ّل ال��ذي��ن اع��ت��دوا على لبنان 
الهجرة  فأصبحت  العيش،  لقمة  وح��رم��وه  شعبه  وأذل���وا 
طلباً مرغوباً به أشّد رغبة، وال أقول هباء إنما نراه بالعين 
من  ي��ه��اج��رون،  اللبنانيين  م��ن  ال��ق��واف��ل  فنرى  ال��م��ج��ّردة، 
أطباء، مدنيين، وبعض الموظفين من عساكر ومسؤولين 
الجامعات  من  عالية  بشهادات  المتخّرجين  الى  باإلضافة 
معالم  أكثر  لينعشوا  ونبوغهم  عطائهم  من  وطنهم  ُيحرم 
العالم والمدن بعطائهم الجيد. ففي هذه الحالة التعيسة ال 
يبقى أمام اللبنانيين الباقين إال األلم والحسرة والبكاء على 

مستقبل ضائع.
أعان الله لبنان في وحدته والسالم...

*نائب سابق.

زيارتكم سعادة السفير موجب وطني قومي وأممي   *
الثوري،  العلمي  التصحيحي  المنهج  بانتصار  للتهنئة 
بعنوان:  الشغيلة  راب��ط��ة  ع��ن  ص���در  ك��ت��اب  ف��ي  واك��ب��ن��اه 
العليا  االستراتيجية  منهج  وهو  أال  األس��د«  »استراتيجية 
الرئيس حافظ  السيد  اعتمده  قد  كان  الذي  المباشرة،  غير 

األسد )طيّب الله ذكراه(.
اللحظة  ف��ي  ال��غ��رق  المنهج ع��دم  أب��رز سمات ه��ذا  وم��ن 
والعمل  للتغيّر  القابلة  القوى  م��وازي��ن  تقييم  في  الراهنة 
على تعديلها، والتنمية الدائمة وإعطاء األولوية في التنمية 
للقطاعات اإلنتاجية، وتعزيز القوى العسكرية عدًة وعتاداً 

وتقانًة، والنهوض بالقطاع العام،
والتعايش بتوازن مع القطاع الخاص لتحقيق االكتفاء الذاتي،

القانون والمؤسسات، دولة  بناء دولة  وبكلمة موجزة: 
المواطنة الراعية لضمانات المواطن الصحية، واالجتماعية، 
والتربوية، والخدمات، وإّن ذلك المنهج التصحيحي العلمي 
الثوري، السابق ذكره الذي انتهجه الرئيس السوري إنما 
اعتمده في »قلب العروبة النابض سورية« التي بها تتجلى 
كرامتنا القوميّة وتسمو، ومنها تتنفس رئتنا االقتصادية، 

ولبنان، باالتجاه شرقاً، يزدهر وينمو.
والده  خط  على  أميناً  استمّر  وبإبداع  عينه  النهج  وعلى 

وخطاه السيد الرئيس بشار األسد )أعّزه الله(.
)التتمة ص5(

إثر  يوماً  ت��زداد  متأزمة  بحالة  الفلسطيني  الوضع  يمّر 
االنتخابات  تأجيل  ت��ّم  حين  الماضي  أي��ار  منذ  وذل��ك  ي��وم 
التشريعية، وذهبت مع ذلك التأجيل اآلمال بإمكانية إقامة 
المتوافق  األدن��ى  الحّد  بطريقة  ولو  جديد  فلسطيني  نظام 
الحالي  الفلسطيني  النظام  محّل  وليحّل  األغلبية  من  عليه 
)باإلسرائيلي(  دفع  التأزم  هذا  الزمن،  عليه  تقادم  وال��ذي 
 � الفلسطيني  الخالف  فرصة  استغالل  بإمكانه  أّن  للظّن 
بسبب  داخلي  استقرار  عدم  من  أحدثته  وما  الفلسطيني، 
تأجيل االنتخابات، وذلك باإلقدام على مزيد من إجراءات 
الضّم والتهويد والمصادرة والتوسع االستيطاني، كذلك 
العمود(،  )ب��اب  دمشق  باب  من  ب��دءا  القدس  على  للهجوم 
ومكاني  زم��ان��ي  بتقاسم  وانتهاء  ج���راح،  الشيخ  ح��ي  ث��م 
فلسطينية  هبة  ومعهم  المقدسيون  األق��ص��ى،  للمسجد 
شاملة، اشتبكت مع )اإلسرائيلي( فيما لم يكن أداء السلطة 
الحالة  الفلسطينية فاعالً ومؤثراً، فاستغّل خصومها هذه 
ل��رف��ع م��س��ت��وى ح��ض��وره��م ال ف��ي الضفة  ال��ج��م��اه��ي��ري��ة 
والقدس فحسب، وإنما كحالة قومية � وطنية � دينية مؤثرة 

شعبياً على المستوى اإلقليمي.
ولحاجات  عنها،  وللدفاع  كعنوان،  القدس  على  اتكاء 
العيش والبقاء في غزة المحاصرة والمدّمرة جراء الحروب 
يوماً،  عشر  ألح��د  القدس  سيف  ح��رب  اشتعلت  السابقة، 
والقصف  بالنار  النار  )إسرائيل(  مع  المقاومة  به  تبادلت 
ذلك  برغم  ولكنها  األك��ب��ر،  حصتها  غ��زة  نالت  بالقصف، 
)التتمة ص5(

 أحمد عجمي*

 زاهر الخطيب*

 سعاده مصطفى أرشيد*

نفوسنا  أما  أجسادنا  تسقط  قد 
هذا  على  حقيقتها  فرضت  فقد 

الوجود.
سعاده

بنظيره  هاتفي  اتصال  خالل  الفّراية،  مازن  األردن��ي،  الداخلية  وزير  د  أكَّ
لمركز  الكامل  التشغيل  إعادة  ضرورة  على  الرحمون،  خالد  محمد  السوري 
من  المركز  يمّثله  لما  »نظراً  وذل��ك  البلدين،  بين  الفاصل  الحدودي  جابر 
األردن وسورية ومصالحهما  بالنفع والفائدة على  أهميٍة استراتيجيٍة تعود 

المشتركة« على حد تعبيره.
بشر  األردن��ي  ال��وزراء  رئيس  توجيهات  على  بناًء  االتصال  هذا  ويأتي 
الحالي،  يوليو  تموز/   8 في  الحدودي  للمركز  زيارته  تلت  التي  الخصاونة، 

وفقاً لوكالة أنباء »بيترا« الرسمية األردنية.
من جهته، رّحب الرحمون بإعادة التشغيل الكامل للمركز، مبدياً استعداد 

سورية التخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص.
واّتفق الجانبان على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق 
الميدانّي بشأن اإلجراءات الالزمة إلعادة تشغيله الكامل، بما يحقق الغايات 
الوقائية  باإلجراءات  الخاّص  المعتمد،  الطبي  البروتوكول  وضمن  المرجّوة 

المضادة النتشار فيروس كورونا.
 ،2018 أكتوبر  األول/  تشرين  منتصف  افتتاحه،  أعيد  ذاته  المعبر  وكان 
إطار  في  قربه،  دارت  التي  المعارك  بسبب  اإلغالق  من  سنوات   3 بعد نحو 
اتفاق بين الحكومتين السورية واألردنية على ذلك، والذي تلى اتفاقاً مشتركاً 

توصلت إليه اللجان الفنية في البلدين، قبل أن يتم إغالق المعبر من جديد.

وزير� د�خلّية �لأردن و�سورية يبحثان 

�إعادة فتح مركز جابر �لحدودّي
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اللبنانّيون غارقون في متاهات 

طوائفهم و�صراعات الإقليم 

{ د.وفيق إبراهيم 
أقل من أسبوع ويستحضر اللبنانيون ذكرى حريق 
والمواصالت  الكهرباء  وتدمير  بيروت  مرفأ  وتفجير 
وال���وق���ود واألع���م���ال واألش���غ���ال وك���ل م��ا ه��و صالح 

لإلنتاج.
طبقة  ألسوأ  إسقاطهم  مع  تتقاطع  لم  الصورة  هذه 
وتستعمل  البالد  تنهب  اليوم  حتى  ت��زال  ال  سياسية 
ال��خ��الف��ات ال��وه��م��يّ��ة ب��ي��ن ال��ط��وائ��ف ل��الس��ت��م��رار في 
اإلمساك بالبنى السياسية واالقتصادية وتختبئ وراء 
لالستمرار  بعضاً  بعضها  على  وتحّرضها  الطوائف 
من  تبقى  ما  وآخ��ر  والدولة  الطوائف  ببنى  باإلمساك 

حركة اإلنتاج االجتماعي.
اجتماعيّة  ط���وائ���ف  ب��ي��ن  وه���م���ّي  ه���و  إذاً  ال���ص���راع 
وسياسيّة وبين زعاماتهم، لكن هذا الصراع هو وهمّي 
أساسين  من  مدعومة  ت��زال  ال  السياسيّة  الطبقة  ألن 
اثنين من قوى الخارج في السعودية وفرنسا وأميركا 
م��ن ج��ه��ة وس���وري���ة وإي�����ران م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة تحاول 
لألطراف  وم��ع��اٍد  ل��ه��ا  م��ؤي��د  روس���ي  دور  اس��ت��ج��الب 

الدولية واالقليمية االخرى.
لكن ما يميز الدور الدولي الالعب في ميادين لبنان 
والقيادات  ال��ط��وائ��ف  ب��ق��وى  ك��ام��ل  بشكل  ممسك  أن��ه 
السياسية لهذه الطوائف تسيطر على طوائفها وتواجه 

المعترضين على تاريخيتها. بها 
لمصلحة  أس��اس��ي  الع���ب  ال�����دروز  ع��ق��ل  فمشيخة 
في  ال��دروز  قيادات  من  يبرز  من  وكل  المختارة  دوار 
ت��ك��ن ه���ذه الطائفة  أل���م  ال��ك��ب��رى،  ال��م��دن��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات 
السياسة  في  واألرسالنية  الجنبالطية  بين  مقسومة 
أرسالن  وط��الل  جنبالط  وليد  توصل  حتى  المدنية 
الى تعاون عكس الى حد كبير اتفاقاً بينهما على قاعدة 
 – تجنيب الدروز سيئات الصراع السعودي السوري 
المدني  الشارع  الى  القتال  هذا  انتقال  ومنع  الله  حزب 

الدرزي.
كذلك، فإن صعود الدور اإليراني في لبنان وسورية 
الى  امل  بالتعاون مع حركة  الله  إنجاح حزب  إلى  أدى 
رئيساً  ب��ري  لنبيه  الشيعية  السياسية  الزعامة  إي��الء 
الله  ح��زب  ن��ج��اح  م��ع  دائ���م،  بشكل  النيابي  للمجلس 
باإلمساك بالشيعية الشعبية بشكل كامل، حتى اصبح 
وحركة  الله  حزب  عليه  يسيطر  واح��داً  فريقاً  الشيعة 
التي  الشيعية  األطر  في  لهما  منافس  أي  دون  من  امل 
يبدو انها تحولت الى طائفة مغلقة تؤيد إيران وسورية 

إقليمياً والحزب والحركة في لبنان.
يريد  حين  إال  يظهر  ال  مغلقاً  حزباً  تبدو  وأصبحت 
في  شعبية  ادواراً  تلعب  وص��ارت  بري  ونبيه  الحزب 
بمناطقها  يمسك  الذي  الشيعي  الثنائي  يريدها  اوقات 
ذلك  على  يتفق  وحين  واقتصادياً  وعسكرياً  سياسياً 

مع نبيه بري.
جعل  الله  حزب   – بري  بين  التنسيق  أن  والطريف 
ويمتنع  أمل  لحركة  الشعبية  للسياسات  مؤيداً  الحزب 
ع��ن االن���خ���راط ف��ي ال��ص��راع��ات ال��داخ��ل��ي��ة ال���ى جانب 

االجتماعية. الصراعات 
حرب  ت��خ��وض  طوائفهم  ف��إن  المسيحيين،  لجهة 
لالنتخابات  للتحضير  بعضاً  بعضها  ض��د  ش���وارع 
مع  فتتعاون  المقبلتين،  الجمهورية  ورئاسة  النيابية 
تعاون  مقابل  مارونية  ق��وى  مواجهة  في  سنية  ق��وى 
تؤيد  مارونية  قوى  مواجهة  في  أخرى  مارونية  قوى 
الذين  الشيعة  ح���ال  وك��ذل��ك  ل��ل��م��وارن��ة،  أخ���رى  ق���وى 
يؤيدون فريقاً مارونياً في وجه فريق آخر او يقسمون 
وآخر  الحر  الوطني  للتيار  واح��د  فريقين  م��ع  ق��واه��م 

قريب من القوات.
البنية  سيطرة  اس��ت��م��رار  على  ال��ص��ورة  ه��ذه  ت��ؤك��د 
الطائفية السياسية على السلطة في لبنان، وعدم نجاح 
وفشلها  السياسة  على  السيطرة  في  اللبناني  الشارع 
في إرباك السلطة السياسية أو حشرها في نفق عميق 

كما كانت تسعى.
بأساساتها  تحتفظ  الشعبية  التباينات  أن  وتكشف 
ارتباطاتها  أن  تكشف  كما  عنها،  تتخلى  وال  الطائفية 
االستسالم  من  حالها  على  تزال  ال  والدولية  االقليمية 
ل��ل��ن��ظ��ام ال���دول���ي ال��غ��رب��ي م��ق��اب��ل ن���ج���اح ح����زب الله 
اإليرانية   – السورية   – اللبنانية  ب��أدواره  باالحتفاظ 

ل�»إسرائيل«. المعادية 
على  المهيمن  الدولي  الغربي  الفريق  أن  يؤكد  وهذا 
لبنان مع حزب الله اتفقوا على تشكيل حكومة حياتية 
تتولى  ان  على  ميقاتي  نجيب  يترأسها  كبير  بشكل 
النهائي  االنهيار  لمنع  اللبناني  الشارع  ادارة  حصراً 
يستطيع  األدن��ى،  الحد  مرحلة  الى  به  والعودة  للبالد 
ومنع  واالقتصادي  السياسي  االستمرار  خاللها  من 
ال��ب��الد م��ن االن��ه��ي��ار وس��ط ت��وازن��ات م��ن ه��ذه األن��واع 
على  باللعب  للبنان  تسمح  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
قاعدة  على  وذل���ك  وال��خ��ارج��ي��ة،  الداخلية  ال��ت��وازن��ات 
واإليراني  السعودي  بالنفوذين  المتوازن  االع��ت��راف 
باإلضافة الى الدور السوري – األميركي والفرنسي.

االنهيار  لمنع  آلية  آخ��ر  اذاً  الميقاتي  حكومة  تبدو 
االقليمية  للتوازنات  واضحة  إعادة  مع  نهائياً  اللبناني 
حزب  أحجام  فيها  تتعادل  قاعدة  على  اليه،  والدولية 

الله وحلفائه مع الجناح المؤيد ل�»اسرائيل«.
ان  ي��ب��دو  ح��ك��وم��ة؟  تشكيل  ف��ي  ميقاتي  ينجح  ه��ل 
وذلك  األم��ر  لهذا  مؤاتية  والدولية  االقليمية  الظروف 
استتباب  الى  والدولية  االقليمية  الحاجتين  قاعدة  على 
لبنان وجعل االوضاع فيه قادرة على منعه من توتير 
السورية اإلسرائيلية في مرحلة تبدو فيها  الصراعات 
قواها  بناء  إعادة  مرحلة  في  والدولية  االقليمية  القوى 

في جزيرة العرب وبالد الشام.

خفاياخفايا

قالت مصادر على صلة بالمسار 
الحكومي إن حالً في التداول يطال عقدة 

وزارة الداخليّة يقوم على عدم جمعها مع 
وزارة العدل ومنح حق التسمية للرئيس 

الذي ال يكون الوزير من طائفته وحق 
االعتراض للرئيس اآلخر حتى التوصل 

للتسمية.
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أعلن الرئيس المكلّف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي،  أنه قّدم اقتراحاته 
حول التأليف إلى  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعظمها القى 

قبوالً منه، آمالً أن »نصل إلى حكومة قريباً«.
لقاء  في  بعبدا،  قصر  في  أمس  ظهر  بعد  ميقاتي  استقبل  عون  وكان 
هو الثاني بينهما في يومين وتابع معه درس موضوع تشكيل الحكومة 

العتيدة.
بتوزيع  »الئحة  الجمهورية  رئيس  إلى  ميقاتي  قّدم  بيان،  وبحسب 
مالحظاته  إلبداء  تمهيداً  عون  الرئيس  عليها  واطلع  الوزارية،  الحقائب 
للحكومة  العاّمة  التوجهات  مع  يتناسب  بما  العمق،  في  ودرسها  عليها 

الجديدة«. وسُيستكمل البحث بين عون وميقاتي بعد ظهر اليوم.
كان  عينه.  التصريح  مّرة  كل  في  ُنكّرر  »لن  ميقاتي  قال  اللقاء،  بعد 
الحكومي.  الموضوع  البحث في  الرئيس، واستكملنا  لقاء مع فخامة  لي 
وفي  فخامته.  لدى  قبول  موضع  كان  ومعظمها  اقتراحاتي،  أعطيت  وقد 
الوقت نفسه، فإني آخذ في االعتبار مالحظات فخامته كافة، وهي موضع 

قبول«.
أضاف »نحن نسعى، وفقاً لما ُيقال: »اسَع يا عبدي لكي أسعى معك«. 

وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب«.
النواب  مجلس  إلى  بهما  رّد  مرسومين  عون  وّقع  آخر،  صعيد  على 
تسديد  الضمان  شركات  إلزام  وقانون  للنفسانيين  نقابة  إنشاء  قانون 
بعدم  الرّد  مبّرراً  جديدة،  كأموال  العقود  عن  الناتجة  األم��وال  من  جزء 
المنصوص  المواطنين  بين  المساواة  مبدأ  ومخالفة  النصوص  وضوح 

عنه في الدستور.
صحناوي،  نقوال  النائب  القوي«  لبنان  »تكتل  عضو  عون  واستقبل 
وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الحكومية الراهنة، إضافًة إلى 
التي  المنطقة  سيما  ال  األولى،  بيروت  منطقة  وحاجات  إنمائية  مواضيع 

تضّررت نتيجة انفجار المرفأ.

ميقاتي من بعبدا: قّدمت لرئي�س الجمهورية

اقتراحاتي حول التاأليف وَقِبل معظمها

عون مجتمعاً إلى ميقاتي في بعبدا أمس  )عباس سلمان(

السيسي مستقبالً قائد الجيش في القاهرة أمس  )مديرية التوجيه(

قائد الجي�س بحث في م�سر �ُسبل دعم الموؤ�س�سة الع�سكرية 

الفرزلي: لم اأزر �ساوول بتكليف من بّري 
و�ساأوّقع اقتراح الحريري باإ�سقاط الح�سانات

عكر التقت ال�سفيرة الإيطالية
ولجنة اأهالي �سهداء المرفاأ

دّبور بحث الم�ستجّدات الفل�سطينية 
مع ها�سم وال�سفير الجزائري

»منبر الوحدة الوطنية«: للتوافق بين الرئي�سين
وت�سكيل حكومة تخرج لبنان من وحول الأزمات

الوزراء  بحثت نائبة رئيس مجلس 
الخارجية  ووزي����رة  ال��دف��اع  وزي���رة 
حكومة  ف��ي  بالوكالة  والمغتربين 
ت��ص��ري��ف األع���م���ال زي��ن��ة ع��ك��ر، في 
لبنان  في  إيطاليا  سفيرة  مع  مكتبها، 
في  األوضاع  بومباردييري،  نيكوليتا 
اللبنانية  الثنائية  والعالقات  لبنان 

اإليطالية.
العام  األمين  عكر  استقبلت  كذلك 
خالد  الدكتور  العربية  الغرف  التحاد 
لوالية  ل��ه  التجديد  ت��ّم  ال��ذي  حنفي 
اتحاد  أوضاع  البحث  وتناول  ثانية. 
مقّر  أن  سيما  وال  ونشاطاته  الغرف 

االتحاد في بيروت.
أهالي  لجنة  استقبلت  عكر  وكانت 
ماريانا  ضّمت:  التي  المرفأ  شهداء 
إبراهيم  ال��زاه��د،  ري��م��ا  ف���ودودي���ان، 
ح��ط��ي��ط، ج����ورج ب��زج��ي��ان وك��ي��ان 
أوض��اع  ف��ي  البحث  وج��رى  طليس، 

أهالي الشهداء والمطالب المتبقية بعد 
االنتهاء من تطبيق بنود القانون 196 
شهداء  المرفأ  شهداء  يعتبر  وال��ذي 

وحصول  اللبناني  الجيش  في  واجب 
التقاعدية  المعاشات  على  األه��ال��ي 

والتقديمات.

حق  هاشم،  قاسم  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  أكد 
المستقلة  دولته  وإقامة  مصيره  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب 

بعاصمتها القدس على ترابه الوطني.
وقال هاشم لوكالة »وفا«، بعد لقائه السفير الفلسطيني في 
لبنان أشرف دّبور في مقّر السفارة »لقاؤنا مع سعادة السفير 
بفلسطين  تربطنا  التي  العالقات  على  تأكيد  وهو  بجديد  ليس 
الفلسطيني، خصوصاً ونحن ننتمي لمنطقة كان لها  والشعب 
هذا التاريخ المتواصل المترابط مع فلسطين كقضية وشعب، 
ونحن في حدود التاريخ والجغرافيا والهوية واالنتماء ننتمي 
لهذه القضية وإلى كل ما تعنيه على مستوى االنتماء الوطني 

والعروبي واإلنساني«.
يتعلق  ما  كل  في  للبحث  هو  دائماً  لقاؤنا  »ولذلك  أض��اف 
إطار  في  حّية  عليها  واإلبقاء  وتثمينها  العالقة  هذه  بتطوير 
حقوقه  إل��ى  للوصول  الفلسطيني  شعبنا  نضال  مواصلة 
وطننا«،  بها  يمّر  التي  الظروف  هذه  في  خصوصاً  الكاملة، 

مجّدداً تأكيد »حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة 
دولته المستقلة بعاصمتها القدس على ترابه الوطني«.

كما استقبل دّبور سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي، 
واالع��ت��داءات  فلسطين  في  المستجدات  »آخ��ر  على  وأطلعه 
اإلسالمية  ومقدساته  شعبنا  أبناء  على  المستمّرة  اإلسرائيلية 
والمسيحية خصوصاً في مدينة القدس«، مؤكداً »ثبات شعبنا 
بقيادة الرئيس محمود عباس في مواجهة  كل المشاريع التي 

تستهدف إنهاء مشروعنا الوطني«.
للجزائر  والدائمة  المشّرفة  المبدئية  »المواقف  دّبور  وثّمن 
الحرية  في  الفلسطيني  والحق  القضية  إسناد  في  الشقيق 

والعودة واالستقالل«.
في  ال��دائ��م  ب��الده  موقف  ال��ج��زائ��ري  السفير  ج��ّدد  ب���دوره 
تقرير  في  وحقه  الفلسطيني  شعبنا  نضال  دع��م  »مواصلة 
المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس 

على ترابه الوطني«.

ناشد أمين سّر منبر الوحدة الوطنية القاضي وليد حموية 
دولة  مع  يتوافق  أن  عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
الرئيس المكلف من أجل تأليف حكومة وطنية في أسرع وقت 
ويعملون  مختصين  كفوئين  وطنيين  أشخاصاً  تضّم  أن  على 
معاً يداً واحدة لخروج البالد والعباد من االنهيار المدّوي الذي 
نحن فيه على جميع المستويات، خاصة أّن الوقت ال يرحم... 

بل هو قاتل لألسف.
وقال أمين سّر المنبر القاضي وليد حموية »إننا نتطلّع إلى 
تعاون وطني في السّر والعلن بين الرئيسين عون وميقاتي، 
خاصة أنه لم يعد هناك وقت كثير حتى االنتخابات النيابية 
المرتقبة في شهر أيار 2022، ثم نهاية والية رئيس الجمهورية 

بعد ذلك بأشهر معدودة في تشرين األول 2022.

ونحن إذ نتمنى صادقين أن يتصف عهد الرئيس في نهايته 
بإعادة الحياة الطبيعية للمواطنين، فإننا ال نطلب المستحيل، 
بل يكفي أن تكون نوايا أهل الحكم صادقة ومخلصة في إدارة 
البالد، وهذا ليس عمالً مستحيالً ألّن ما عرفه ويعرفه الناس 
عن الرجلين منذ بدء عملهما في الشأن العام وخالل مسيرتهما 

الطويلة، ليس ضّد ما نتمناه«.
ال  قد  للتفاؤل  لحظات  »ه��ذه  قائالً:  بيانه  حموية  وختم 
ان  بالتوفيق  الرئيس  ودولة  الرئيس  لفخامة  وندعو  تتكّرر، 
وإخراجنا  وإخراجها  البالد  إدارة  وفي  التأليف  في  الله  شاء 
على  فيها،  نتخّبط  التي  الوحول  من  وق��ت  بأسرع  جميعاً 
واالجتماعية  والمعيشية  المالية  خاصة  المستويات  ك��ّل 

واألمنية«. 

الفرزلي متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس  )علي فواز(

عكر مستقبلة وفد لجنة أهالي شهداء المرفأ

لّبى قائد الجيش العماد جوزاف عون دعوة نظيره رئيس 
فريد  محمد  الفريق  المصرية  المسلّحة  القوات  حرب  أركان 
لزيارة القاهرة، بهدف البحث في سبل استمرار دعم الجيش 

وتعزيز العالقة بين الجيشين اللبناني والمصري.
واستهل العماد عون الزيارة بلقاء الرئيس المصري عبد 
علي  مصر  في  اللبناني  السفير  بحضور  السيسي،  الفتاح 
الحلبي والقائد العام للقوات المسلّحة وزير الدفاع واإلنتاج 

الحربي الفريق أول محمد زكي.
بين  الوطيدة  العالقات  ب�«عمق  اعتزازه  السيسي  وأكد 
وحرص  والشعبي،  الرسمي  المستويين  على  ولبنان  مصر 
ومصلحته  واس��ت��ق��راره  وأم��ن��ه  لبنان  سالمة  على  مصر 
الجيش  به  يقوم  الذي  األساسي  »ال��دور  مثّمناً  الوطنية«، 
وذلك  لبنان،  في  والتوازن  االستقرار  على  للحفاظ  اللبناني 
ضامن  فقري  كعمود  الوطنية  الجيوش  تمّثله  ما  إطار  في 

لتماسك الدول واستقرارها«.
إلى  لدعوته  شكره  عن  ع��ون  العماد  أع��رب  جهته،  من 
الرئيس  تحيات  ناقالً  الشقيقة«،  مصر  جمهورية  »زي��ارة 
تعزيز  على  لبنان  »ح��رص  وم��ؤك��داً  ع��ون  ميشال  العماد 
العالقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين 
والتي تقوم على أسس من التضامن واألخوة«، مع اإلعراب 
والجيش  لبنان  دعم  في  المصري  »للجهد  بالده  تقدير  عن 

المحوري في  لدور مصر  امتداداً  المجاالت،  اللبناني في كل 
تناول  كما  بأسرها«.  العربية  المنطقة  في  االستقرار  حفظ 
اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، 

واالستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجاالت.
ثم انتقل العماد عون إلى مبنى وزارة الدفاع، حيث أقيمت 
للقوات  العام  القائد  والتقى  وتشريفات،  استقبال  مراسم  له 
وجرى  الحربي،  واإلنتاج  الدفاع  وزير  المصرية  المسلحة 
زكي  وأكد  العسكرية.  بالمؤسسة  تتعلق  شؤون  في  البحث 
لجهة  واضحة  المصرية  السياسية  القيادة  »توجيهات  أن 
دعم الجيش في كل الوسائل المتاحة لمساعدته على تخّطي 
على  مشدداً  حالياً«،  لبنان  يعيشها  التي  االقتصادية  األزمة 
»أهمية دور الجيش اللبناني في المحافظة على كيان لبنان«، 

معتبراً أنه »لوال الجيش لكان وضع لبنان اسوأ بكثير«.
وضع  له  وشرح  فريد  الفريق  الجيش  قائد  التقى  كذلك  
الجيش خصوصاً في ظّل األزمة االقتصادية الراهنة، وقّدم 
االستمرار  في  للمساعدة  الضرورية  الحاجات  عن  ملفاً  له 

بالمهمات العمالنية المطلوبة منه.
من جهته، أكد فريد أن »القوات المسلّحة المصرية تدعم 
بشكل كبير الجيش اللبناني، وهي على استعداد لمساعدته 

في هذه المرحلة ألن دوره مهم وحيوي في لبنان«.
كما تطرق البحث إلى تعزيز العالقة بين الجيشين.

أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أنه لم يوّقع »ما ُسّمي عريضة االتهام« ألنها لم 
ُتعرض عليه، الفتاً إلى أّن غاية العريضة الرئيسة رفع الحصانة النيابية من أجل تبيان الحقيقة 

في انفجار مرفأ بيروت.
الحصانات  كّل  تعليق  مع  »نحن  النواب  مجلس  في  صحافي  مؤتمر  في  الفرزلي  وأض��اف 
الرئيس  إلى  زيارته  أن  إلى  مشيراً  القانون«،  أمام  سواسية  كلّهم  الناس  لُيصبح  الدستورية 
تكن  لم  شاوول،  جوزف  الدكتور  واإلداري  الدستوري  المرجع  الدولة  شورى  لمجلس  السابق 
بتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بّري وهي كانت »لالستفادة من المعلومات على المستوى 
الدستوري ولكي أطمئن وليس الستجداء   فتوى لتالفي مثول الوزراء السابقين والنواب الحاليين 

أمام القضاء«.
الحريري  الرئيس سعد  الذي تقّدم به  الدستوري  القانون  اقتراح  أنه سيوّقع على  إلى  وأشار 
أول من أمس »والذي يتعلّق بإسقاط كّل الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي كّل قضايا 

التحقيق الجنائي«.
الممكن  ومن  ُيرزق،  حي  وهو  شاوول  جوزف  الوزير  وبين  بيني  الحوار  مضمون  »إّن  وتابع 
المرفأ. ويجب  انفجار  أن ُيسأل، كان حيال تساؤلي عن مسألة رئيسية تتعلق بمصلحة شهداء 
لم ُتعرض غايتها  أُوقعها ألنها  لم  التي  االتهام«  أّن ما سّمي »عريضة  والداني  القاصي  أن يعلم 

الرئيسية رفع الحصانة النيابية واالتهام من أجل تبيان الحقيقة والتزام هذه الحقيقة«.
وقال »نحن مع تعليق كل الحصانات الدستورية لكي يصبح كل الناس سواسية أمام القانون 
ال توجد محاكم خاصة لمحاكمتهم، أما غاية االجتماع أو انعقاد الجلسة واالتهام للسادة النواب 
الذين وقعوا العريضة هي أن يذهبوا في اتجاه محاكمة هؤالء النواب، ولكن المدخل لمحاكمتهم 
هو ماذا؟ هو رفع الحصانة؟ من يستطيع رفع الحصانة سوى الهيئة العاّمة؟ فالنية منعقدة بعد 
االستماع إلى مطالعاتهم وبعد االقتناع واألخذ في االعتبار كل الظروف، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى 

رفع الحصانة«.
وسأل »أين ُيحاكم هؤالء؟ هذه ليست مسؤولية إيلي )الفرزلي( وال يستطيع أحد أن يغّير فيها. 
هي مسؤولية النص القانوني والنص الدستوري ومرجعية دستورية نص عليها الدستور. هذه 
المرجعية اكتسبت مناعة دستورية ألنه لم ُيطعن بالقانون 13 القاضي بإنشاء المحكمة العليا 
المشترع  يعانيها  يزال  ال  اليوم  فرنسا.  في  موجودة  مشكلة  وهذه  والوزراء،  الرؤساء  لمحاكمة 

الفرنسي، هي ليست مسؤولية إيلي الفرزلي«.
في  نستمر  لكي  العمر  طول  لها  نتمنى  التي  المرجعية  هذه  شاوول  للوزير  »زيارتي  وأردف 
حسن  الدكتور  أيضاً  وزرت  الدستوري،  المستوى  على  ذكائها  وحّدة  وثقافتها  علمها  من  اإلفادة 
هؤالء  عنها  يتحدث  فتوى  الستجالب  وليس  لالطمئنان  الدستوريين  المرجعين  هذين  الرفاعي 
الذين يعتقدون أنهم من المفكرين القانونيين الذين يحاولون أن يستندوا إلى أكاذيب للنيل من 

هذه الخطوة أو تلك«.
وجزم بأن »مجلس النواب، حريص كل الحرص على كل أبناء الضحايا وعلى تبيان الحقيقة 
وعلى الشهداء جميعاً وعلى الذين تضّرروا، وهذه مسألة مركزية لنا جميعاً. وإنني لهذه الغاية 
سأستبق مهّمة االدعاء والنطق باسمهم واالتهام في الجلسة العاّمة التي سيعقدها دولة الرئيس 
أو  عليهم  المدعى  أو  المتهمين  السادة  لرد  ُوضعت  التي  القانونية  المهلة  مرور  بعد  قريباً.  بّري 
المطلوب رفع الحصانة عنهم، وبالتالي لمناقشة ذلك في مجلس النواب صاحب الصالحية برفع 

الحصانة ألن هذا األمر يتعلق باالنتظام العام ال بي وال بأي نائب على اإلطالق«.
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إعداد

أمين صالح** بطرس لبكي**** 
زياد حافظ* نجيب عيسى***

ـ مقدمة  I
تداول المنتدى االقتصادي واالجتماعي في لبنان بسلسلة أوراق بحثية 
التي  األوراق  هذه  في  وجاءت  لبنان.  في  االقتصادي  المشهد  حول  مفّصلة 
قّدمها عدد من الباحثين والمختصين في الشأن االقتصادي والمالي مقاربة 
الخانقة  المالية  واألزمة  لبنان  يواجهها  التي  البنيوية  األزمة  أسباب  حول 
وعن  ومالياً  واقتصادياً  سياسياً  الطائفي  النظام  ذلك  بنية  عن  الناتجة 
اإلدارة والمصارف ومصرف لبنان. وقاربت  المستشري في كّل من  الفساد 
األوراق والمناقشات أشكال الخلل في البنية االقتصادية التي كانت وراءها 
الخيارات الخاطئة المتعّمدة والسياسات االقتصادية والنقدية والمالية التي 
اتبعت منذ 1920 حتى الساعة. فتراكم األخطاء المتعّمدة والمدعومة دولياً 
وعربياً في الخيارات والسياسات وااللتواءات بين القطاعات االقتصادية من 
جهة، وبين المناطق من جهة أخرى، إضافة إلى الخلل البنيوي في العالقات 
الخارجية حيث أصبح اقتصاد لبنان تابعاً للقرار الخارجي، فكّل ذلك أّدى 

إلى تنامي الفقر والفجوات بين مكّونات المجتمع اللبناني واالنهيار القائم.
إضافة إلى كّل ذلك فلبنان محاصر اقتصادياً ومالياً من قبل دول اّدعت 
أنها صديقة للبنان لكنها غير راضية عن تنامي دور المقاومة وحلفائها في 
الحياة السياسية فأخذت تمارس شّتى أنواع الضغوط لتأليب الرأي العام 
أصالً  المتدهور  واالجتماعي  األمني  االستقرار  حساب  على  ذلك  كان  وإْن 
بسبب الخيارات والسياسات المذكورة التي كانت من وحي تلك الدول. لقد 
اقتصادية متمادية في ريعيتها  الخيارات والسياسات ببنية  تسّببت هذه 
وتهميشها للقطاعات المنتجة. بنية هشة، شديدة التبعية للخارج، وتعمل 
الطبيعية.  البيئة  وتدمير  والبشرية  المالية  الموارد  هدر  من  عال  بمنسوب 
تمثلت  واسعة،  اجتماعية  اقتصادية  بتفاوتات  ثانية  جهة  من  وتسّببت 
بتركز النشاطات االقتصادية األكثر إنتاجية والخدمات العامة ألكثر جودة 
في بيروت ومحيطها القريب من جبل لبنان، وتركز الدخل الوطني والثروة 

عند قلة قليلة جدا من اللبنانيين.
1 ـ في األسباب

لذلك فإّن األزمة التي تعصف بلبنان حالياً ليست أزمة عرضية عابرة، 
وإنما هي أزمة بنيوية عميقة، تعود في نهاية المطاف الى سبب أساسي هو 
والسياسات  الخيارات  إليه  أّدت  الذي  الظالم  الريعي  االقتصادي  النموذج 
السلطة.  بزمام  أمسكت  التي  المالية  السياسية  المنظومة  بها  أخذت  التي 
النموذج  من  بالخروج  إال  األزمة  هذه  من  الخروج  يمكن  ال  فإنه  وبالتالي، 
الذي أدى إليها والتحّول الى نموذج جديد، يضع لبنان على سكة التنمية 
االستخدام  خالل  من  وذلك  والمستدامة.  الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية 
اقتصادي  نمو  وإطالق  والمالية  والطبيعية  البشرية  لبنان  لموارد  األمثل 
يرتكز الى بنية إنتاجية محلية أكثر متانة وأقّل تعّرضاً للصدمات الخارجية، 
في  وقــادرة  والخارجية،  المحلية  األســواق  في  المنافسة  على  قدرة  وأكثر 
الوقت نفسه على توفير فرص عمل كافية ومجزية ألفواج القادمين الجدد إلى 
سوق العمل، باإلضافة الى تأمين مستوى معيشي الئق لجميع اللبنانيين 

مع آليات إلعادة توزيع عادل للدخل والثروة على المستوى الوطني،
التداعيات االجتماعية للخيارات والسياسات المتعّمدة الخاطئة والعبثية 
على  المسيطر  هو  فالفقر  اللبناني.  المجتمع  في  كارثية  حالة  إلى  أفضت 
األكثرية الساحقة داخل مكّونات المجتمع اللبناني حيث الوظائف واألعمال 
الهجرة لمن  إالّ  المواطنين ولم يبق من خيار  تبّخرت كما تبّخرت مدخرات 
استطاع سبيال! كما أن فقدان الخدمات األساسية من كهرباء ووقود ودواء 
تالزم مع فقدان القدرة على االستشفاء ودفع أقساط المدارس وانسداد األفق 
األمراض  وتنامي  البيئة  في  التلّوث  أّن  كما  اللبنانيين.  لمجمل  المستقبلي 
للتعامل  جاهزة  الدولة  يجدوا  لم  الذين  اللبنانيين  هموم  من  زاد  المزمنة 
معها. الخطورة في استمرار الوضع هو اللجوء إلى األمن االقتصادي الذاتي 
لمكّونات المجتمع اللبناني الذي يزيد في التجزئة والشرذمة وبالتالي البالء 

العام.
2 ـ في أسس التغيير

إّن أّي مقاربة لتغيير اقتصادي تستند إلى رؤية سياسية. فإعادة هيكلة 
االقتصاد اللبناني المطلوبة تعكس توّجها سياسيا ال يمكن إغفاله. كما أن 
العالقة بين السياسي واالقتصادي عالقة عضوية. فاالقتصاد السياسي هو 

اقتصاد المجتمع ليس إالّ. والتوّجه السياسي المطلوب، خارجيا وداخليا، 
المتبعة منذ االستقالل  الخيارات والتوجّهات والسياسات  هو على نقيض 
توصيات  نقيض  على  ومؤّخرا  الثانية،  الجمهورية  حقبة  في  وخاصة 
المؤسسات الدولية. ونعي أن القّوامة هي للسياسة وأن االقتصاد يخضع 
لها. وبالتالي ال بد من تغيير جاد وجذري وليس الترقيع أو إعادة تأهيل ما ال 

يمكن وحتى ال يجب تأهيله. 
والقاعدة السياسية التي يجب أن تترّسخ هي لمواكبة التغيير القائم على 
حساب  على  والمذهبية  الطائفية  التوازنات  فسيطرة  االجتماعي.  الصعيد 
إقامة نظام  البالد ما يتطلّب  الكفاءة أصبحت عائقا على ديمومة واستقرار 
مدني مبني على مشاركة فعلية لكل مكّونات القوى الحّية من نقابات )التي 
والمذهبية(،  الطائفية  الزعامات  سلطة  من  وتحريرها  بنائها  إعادة  يجب 
بالخارج.  المرتبطة  غير  المدني  المجتمع  ومؤسسات  اجتماعية،  وهيئات 
فّعالة  في مشاركة  اللبنانية  المرأة  ودور  اللبناني  الشباب  دور  يكمن  وهنا 
في  المطلوبة  التغييرات  أن  كما  ومواكبته.  التغيير  لفعل  صورية  وليست 
سلوك مكّونات التركيبة االجتماعية تعود إلى ضرورة تقّدم طبقات اجتماعية 
ال تستند إلى اقتصاد ريعي بل إلى اقتصاد منتج يتالزم مع ثقافة المساءلة 
الثقافة لن تقوم إالّ بعد مراجعة  والمحاسبة للمسؤولين المرتقبين. وهذه 
جذرية للبرنامج التربوي القائم في لبنان من مرحلة الحضانة إلى االبتدائي 
إلى الثانوي إلى الجامعي وما بعد الجامعي. فلذلك ال بد من خطط مرحلية 
وطويلة المدى تحدد األهداف وتوزع اإلمكانيات لتحقيقها. وهنا نؤّكد قّوامة 
القطاع العام عبر التربية الوطنية في المدارس الوطنية الرسمية والجامعة 

اللبنانية بالقيام بتلك المهام.
وبالتالي ال يمكن ان يأخذ هذا النموذج طريقه الى حّيز الواقع من خالل 
االستقالل  منذ  االجتماعي  االقتصادي  التطور  حكمت  التي  العامة  المبادئ 
وحتى االّن ال سيما المتعلق منها بدور الدولة االقتصادي واالجتماعي وعالقة 

االقتصاد اللبناني بالخارج.
ففي ما يتعلق بدور الدولة، يجب التخلص من نظام الليبرالية المتفلتة 
االنتقائية الذي وضع أجهزة الدولة وسياساتها في خدمة المصالح الخاصة 
االحتكارية كالكرتيالت على سبيل المثال وترك القطاع الخاص يعمل دون 

حسيب أو رقيب. لذلك ما يقتضي هو:
يؤّمن  بما  والمناطقي،  الوطني  المستويين  على  التخطيط  بمبدأ  األخذ  ـ 
الخاص،  والقطاع  العام  القطاع  من  كل  نشاطات  بين  والتنسيق  التكامل 
وذلك  العتيد،  للنموذج  االستراتيجية  األهــداف  خدمة  في  تصب  ويجعلها 
أربع  بين  عليها  متفق  ومناطقية  قطاعية  اجتماعية  اقتصادية  لخطة  وفقا 
فرقاء: الدولة وممثلي القوى العاملة وممثلي ارباب العمل وممثلي الحرفيين 

والمزارعين.
ـ  أخذ الدولة على عاتقها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتأمينات 
االجتماعية لعموم المواطنين باإلضافة الى تأمين البنى التحتية والمرافق 

العامة 
ـ قيام الدولة بدور الموجه والمحفز والمنظم لنشاط القطاع الخاص في 

مجال اإلنتاج، والحلول محله عندما تدعو الحاجة. 
االقتصادي  القرار  تخليص  يجب  الخارج  مع  بالعالقة  يتعلق  ما  وفي 
الخارج وعلى وجه الخصوص اتجاه  اتجاه  المفرطة  اللبناني من تبعيته 

الغرب، ما يقتضي:
السياسي  الصعيدين  على  الوطني  القرار  استقاللية  على  الحرص 
الصعيدين  هذين  على  الخارجية  العالقات  بجعل  وذلــك  واالقتصادي. 

خاضعة بالدرجة األولى لمقتضيات المصلحة الوطنية.
بناء  على  والعمل  العربية  المنطقة  من  يتجزأ  ال  جزء  أنه  لبنان  اعتبار 
فضاء اقتصادي تكاملي بين أقطار المشرق العربي يندرج بدوره في فضاء 

اقتصادي تكاملي يشمل جميع األقطار العربية.
3 ـ في السياسة

يمكن  ال  المختلفة  بأبعاده  المنشود  االجتماعي  االقتصادي  التغيير  اّن 
التحاصصي  الطائفي  السياسي  النظام  ظل  في  العملي  مجراه  يأخذ  ان 
الراعي للنموذج الذي نشهد احتضاره. ما يجعل هذا التغيير ممكناً يتطلب 
العبور الى دولة المواطنة المدنية. لذلك فإن التغيير االقتصادي المطلوب 
قانون  مدخله  سياسي  تغيير  مع  تتالزم  لبنان  إلنقاذ  المرحلية  والخطة 
وتغيير  المكّبرة،  أو  الواحدة  والدائرة  النسبية  قاعدة  على  جديد  انتخاب 
إدارية  ومراجعة  السياسي،  التدّخل  من  القضاء  استقاللية  يؤّكد  قضائي 
تعيد االعتبار إلى اإلدارة العامة عبر إعادة هيكلها وفقا لمتطلّبات المرحلة 
من كفاءات واختصاصات وترشيق حجم اإلدارة وترشيد نفقاتها، وإصالح 
التغيير  المطلوبة لمواكبة عملية  التشريعات  تشريعي يهدف إلى تحديث 
ضرورة  للتخطيط  االعتبار  إعادة  أن  نعتبر  كما  واالجتماعي.  االقتصادي 
لتحديد األولويات وتوزيع الموارد وفقا لخطة اقتصادية اجتماعية قطاعية 

ومناطقية متفق عليها. 
القّوة  موازين  ألن  أجهضت  لكنها  فعلية  تغيير  محاوالت  شهد  لبنان 
فالموازين  اليوم  اما  التغيير.  لصالح  تكن  لم  والدولية  والعربية  الداخلية 
على  وحتى  اإلقليم  وفي  العربي  المشرق  في  تغّيرت  كما  تغّيرت  الداخلية 
الصعيد الدولي. فمن كان عائقا للتغير فقد قّوته ومصداقيته لصالح محور 
التغيير  قوى  عنان  إطالق  يستطيع  وبالتالي  الخارجية  الهيمنة  يناهض 
الداخلي. لكن القوى الحّية التي شّكلت في الماضي رافعة للتغيير تالشت 
دحر  في  وساهمت  األرض  حررت  )التي  اللبنانية  المقاومة  مكانها  وحّل 
اإلرهاب التكفيري( وحلفاء هذه المقاومة. والسؤال هو هل هذه القوى كافية 
إلطالق مسيرة التغيير الداخلي وما زال الصراع مع الكيان الصهيوني أولوية 
للمقاومة؟ ليس بمقدور المنتدى اإلجابة عن هذا السؤال قبل التحاور مع تلك 
القوى أو الجبهة العريضة التي يمكن تشكيلها من القوى المعنية بالتغيير، 

وإلى أن يحصل ذلك فمسؤولية المنتدى هي ابراز رؤية للتغيير المنشود.
بات واضحا للمشاركين في المنتدى أنه من الضروري إعادة بناء االقتصاد 
اللبناني على قواعد جديدة خاصة أن جدوى اإلصالح بحد ذاته أصبحت 
المطلوب  هو  اإلصالح  وليس  التغيير  مستعصية.  تكن  لم  إن  مجدية  غير 
لصون استقالل لبنان السياسي واالقتصادي والثقافي وعلى قاعدة اقتصاد 
منتج وعدالة اجتماعية في آن واحد. وأن الخيار االستراتيجي هو االلتصاق 
»صلة  ك  وليس  أساسي  كجزء  أساسا  منه  والمشرقي  العربي  بالمحيط 
موازين  تغيير  فمع  اللبناني.  الكيان  نشوء  منذ  كان  كما  الغرب  مع  وصل« 
التاريخي  الوظيفي  الدور  تغّير  لبنان  وفي  المنطقة،  في  العالم،  في  القّوة 
للبنان وبالتالي أصبح من الضروري إعادة النظر في المسلّمات التي كانت 
وما زالت تتحّكم في عقول النخب الحاكمة في لبنان وحتى في عقول القوى 

الطامحة للحكم.
ولن  االنهيار  من  الخروج  مقتضيات  تسبقها  التغيير  مقتضيات  لكن 
تلغيها فهي متالزمة ومتزامنة. تباحث المجتمعون في أوراقهم وحواراتهم 
في تداعيات األزمة القائمة وضرورة التفاهم على رؤية موّحدة تأخذ بعين 
االعتبار أولويات في وضع أسس جديدة لنظام اقتصادي بديل عن اقتصاد 
فاسد وعاجز عن تلبية طموح اللبنانيين في التنمية والعدالة االجتماعية عبر 
توزيع عادل للدخل وعدم تمركز الثروة في يد القلّة، وفي إيجاد فرص عمل 
بديلة عن الهجرة التي أصبحت سياسة شبه رسمية. فالبطالة بشكل عام، 
للفقر ولعدم االستقرار االجتماعي  المدخل  الشباب، أصبحت  وخاصة عند 
في  الفاسدين  سيطرة  قبل  اللبنانيون  بها  يتنعم  كان  التي  البيئة  ولتدمير 
حقبة الطائف ليصبح لبنان بيئة حاضنة لكافة طروحات التطّرف والغلو 

والتوحش والتعّصب واالنعزالية المتجّددة.
اقتصادية  رؤية  بلورة  على  التوافق  تّم  المعّمقة  المناقشات  خالل  ومن   
رؤية  والبعيد،  والمتوسط  القريب  المدى  في  األولويات  تحّدد  اجتماعية 
قادمة  لحكومة  التغييري  البرنامج  قاعدة  تشّكل  قد  اإلمكان  قدر  متكاملة 
مؤمنة بالمبادئ التي تفاهم عليها المشاركون في المنتدى والتي عرضناها 
السياسي  التوّجه  سياق  في  تأتي  اإلجــراءات  وهذه  السابقة.  الفقرات  في 
واالقتصادي إلى الشرق بدءا من دول الجوار العربي وصوال إلى وسط آسيا 

وشرق آسيا وروسيا.
4 ـ األهداف

الرؤية المطروحة لها ستة أهداف. 
الهدف األول هو الخروج من األزمة المعيشية الكارثية التي سببتها أزمة 
اللبناني  الصعيدين  على  سياسية  أهداف  لها  التي  ومفتعلة  خانقة  مالية 

واإلقليمي. 
أما الهدف الثاني فهو الخروج أيضا من المستنقع الذي يحيط بالنشاط 
العيني  االقتصاد  إلى  االعتبار  إعــادة  في  والمضي  اللبناني  االقتصادي 
اإلنتاجي عبر دعم كافة القطاعات اإلنتاجية التي أهملت منذ البدء بالعمل 

باتفاقية الطائف. 
أهملت  التي  المناطق  مختلف  في  التنمية  ــادة  إع هو  الثالث  والهدف 
بسبب سياسات الحكومات المتتالية في حقبة جمهورية الطائف بما فيها 
مناطق الشمال والبقاع التي تجاهلتها النخب الحاكمة خالل العقود الثالثة 

الماضية. 
ومهارات  عقول  من  المنتجة  الطاقات  هجرة  تقليص  هو  الرابع  والهدف 

وإيجاد فرص لإلبداع واإلنتاج
الهدف الخامس هو مقاربة الفوارق االجتماعية التي أوجدتها سياسات 
الريع والمحسوبية وإهمال الطبقات الوسطى والفقيرة. فال نهوض اقتصادي 

مع اهمال الواقع االجتماعي بين مكّونات الشعب في لبنان. 
الهدف السادس هو تخفيف االنكشاف االقتصادي تجاه الخارج وخاصة 
التبعية للغرب وفتح آفاق جديدة مع دول الجوار العربي وثم اإلقليمي أي 
الجمهورية اإلسالمية في إيران وتركيا، وشرق آسيا عبر االلتحاق بالكتلة 

االقتصادية االوراسية المتجّسدة في طريق الحرير الجديدة. 
5 ـ التوجهات

والمناطق  اإلنتاجية  القطاعات  في  متوازن  اقتصاد  بناء  إلــى  ندعو 
تجاه  منكشف  وغير  الريعي  الطابع  عن  وخــارج  االجتماعية  والطبقات 
هو  وسياسيا  واقتصاديا  جغرافيا  والتوجه  الغرب.  هنا  ونعنى  الخارج، 
االقتصادي  التوجه  أن  كما  الغرب.  مع  القطيعة  إجــراء  دون  الشرق  نحو 
وإلزام  قّوامته  العام وترشيده والحفاظ على  القطاع  إعادة تأهيل  هو نحو 
القطاع الخاص في تنفيذ مسؤولياته تجاه البيئة واالجراء. لذلك المشروع 
المعروض هو مشروع نمو )بمعنى زيادة المتغّيرات الكلّية كالناتج الداخلي 
سبيل  على  والخاص  العام  واالستثمار  التصدير  عبر  الخارجية  والتجارة 
المثال( وتنموي )بمعنى تطوير مكّونات المجتمع للوصول إلى الرفاهية عبر 
التربية والصحة والحفاظ على البيئة واالنفاق على البحوث والتكنولوجيا 
إبراز  المصطلحات هدفها  التمييز في  الدقة في  للبنان.  المثال(  على سبيل 
البعد السياسي للمشروع كما هو انعكاس لواقع نريد تغييره بالشكل )نمو 

وتطوير( والمضمون )الرفاهية( الشاملة.
الخطة المقترحة ال تستند إلى بعض الخيارات التي تريد فرضها الطبقة 
 السياسة الحاكمة كاللجوء إلى صندوق النقد الدولي كركيزة لما يعتبرونها 
»خطة انقاذ« عبر الحصول على تمويل خارجي، وال على دعوات الخصخصة 
من  للتهّرب  المودعين  وكبار  المصارف  ألصحاب  المخرج  تشّكل  التي 
مسؤولياتهم في تسّبب الكارثة ومعاناة وإذالل المواطنين. هناك اجماع في 
المنتدى حول التحّفظ الشديد تجاه تلك الحلول التي تقّوض من استقاللية 
الدولة والتي تساهم في تهريب المسؤولية لمن ارتكب الجرائم االقتصادية 

والمالية بحق الشعب اللبناني.
من هذه المنطلقات يتقدم المنتدى االقتصادي واالجتماعي في لبنان برؤية 
للخروج من األزمة على ثالث مراحل تحدد لكل منها مجموعة من اإلجراءات 
التي يجب ان تحظى باألولوية. والمقترحات المدرجة هنا هي رؤوس اٌقالم 
لما جاء في األوراق التفصيلية المذكورة أعاله. والخطة المقترحة هي مجّرد 

خارطة طريق قابلة للتطوير وفقا للمستجدات المقبلة.

القصير جّدا المدى  II-األولويات في 
تّم ترتيب األولويات وفقا للفترة الزمنية الضاغطة على لبنان ضمن فترة 

تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين. 
-1توفير شبكة أمن اجتماعي للفئات المتضررة من فقدان الدعم وفقدان 

العمل وتدهور سعر الصرف.
في  الحاصل  التدهور  بسبب  المسحوقة  الفئات  مساعدة  هي  األولوية 
القّوة الشرائية وفقدان الدعم للسلع األساسية. والمقترحات عديدة تتناول 
إيجاد بطاقة تمويلية تسّهل الحصول على تلك المواد، وتأمين االستشفاء 
عبر دعم الضمان الصحي وإلزام المستشفيات باستقبال المرضى، وتوسيع 
قدرات التعليم في المدارس الرسمية، وتأمين النقل المشترك. إن تمويل هذه 
إلى أن يتّم  الخزينة  الفوائد لحاملي سندات  اإلجــراءات يكمن في عدم دفع 

إعادة هيكلة الدين العام.
-2استقرار سعر الصرف لليرة اللبنانية )خالل 3 أشهر(.

لتداعياته  تعود  الصرف  سعر  تثبيت(  )ال  استقرار  توفير  في  األولوية 
مستوردة  المواطنين  حاجيات  فمعظم  المواطنين.  حياة  على  المباشرة 
وحتى اإلنتاج الداخلي يتأثر بسعر الصرف الستيراد بعض المواد األولية 
الصرف؟  سعر  في  االستقرار  توفير  آليات  هي  ما  لكن  المنتوج.  صنع  في 
األجنبية  العمالت  على  الطلب  تحديد  في  تكمن  الضرورة  أن  الواضح  من 
وخاصة الدوالر وتوفير العرض للدوالر. هذه البديهيات تستدعي سلسلة 

من اإلجراءات أوالها:
التدقيق الجنائي في وزارة المالية ومصرف لبنان.

إلى  الحاكم  وإحالة  فورا  المركزي  ومجلسه  لبنان  مصرف  حاكم  عزل 
خيارات  في  ورئيسي  مباشر  مسؤول  المنتدى  رأي  في  فالحاكم  القضاء. 
القضاء،  وأحكام  والتسليف  النقد  قانون  وتجاوز  نقدية،  سياسات  وصوغ 

الفساد  في  والشريك  الخارج،  إلى  الرساميل  تهريب  في  الفاعل  والشريك 
وتهّربه  اللبنانية.  الدولة  في  المسؤولين  كبار  شمل  الذي  والنقدي  المالي 
لتثبيت  أساسية  قرينة  الجنائي  التدقيق  إلنجاز  التعاون  في  ومماطلته 
مسؤوليته. وهو الذي يتبّجح بأن االقتصاد اللبناني أصبح »مدولرا« بنسبة 
80 بالمائة وبالتالي مخالفا لمهمته األولى وهي الحفاظ على النقد اللبناني 
واستقراره. ويعود ذلك لسياساته التي هّددت األمن القومي اللبناني والتي 
المركزي  المجلس  طواقم  أن  كما  العظمى!  الخيانة  مستوى  إلى  ترتقي  قد 
القديمة، ولجان الرقابة السابقة على المصارف مسؤولون عن عدم مراقبة 
المصارف وسلوكها وبالتالي يتحّملون مسؤولية مع حاكم مصرف لبنان لما 

جرى وما زال جاريا. 
عدم التعامل بالدوالر في المبادالت الداخلية دون استثناء كما هو مطلوب 
للسلع  التسعير  القرار.  بهذا  اللبنانيون  يلتزم  لم  إذا  وتجريمه  قانونيا 
والخدمات يجب أن يكون بالليرة اللبنانية وال داعي وال مبرر لحمل الدوالر. 

هذا يخفف من الطلب للدوالر النقدي.
اللجوء إلى استيراد بعض المواد األساسية من دول شقيقة وصديقة تقبل 
أن يكون الدفع بالليرة اللبنانية مع فترات تسامح تريح الخزينة اللبنانية 
خاصة واالقتصاد اللبناني عامة. هذا سيخفف من الطلب على الدوالر ويحفظ 

إلى حد ما احتياط العام للنقد األجنبي.
تخفيف االستيراد قدر اإلمكان وقد حصل ذلك فعال بسبب جائحة الكورونا 
وشّح الدوالر. لكن في مرحلة إعادة بناء االقتصاد اللبناني يجب أن تكون 
على  االقبال  قبل  اللبناني  االقتصاد  بحاجات  مرتبطة  االستيراد  سياسة 
الكماليات التي يريدها المواطن. الصناعات الوطنية لها أولوية في المقاربة 
تمارسه  التي  التجاري  اإلغراق  إجــراءات  من  الحماية  وتطلّب  االقتصادية 
االتفاقيات  كافة  مراجعة  يتطلّب  هذا  صادراتها.  تدعم  التي  الدول  بعض 
التجارية المعقودة التي جعلت الساحة اللبنانية مرتعا للبضائع األجنبية 
التجارية  االتفاقات  مراجعة  ويواكب  الوطنية.  البضائع  حساب  وعلى 
مراجعة داخلية للوكاالت الحصرية التي تفرض ممارسات احتكارية تمّس 
بأمن المواطن اللبناني في قطاع الدواء والغذاء وغيرها ورفاهيته في العديد 

من السلع.
إيقاف لفترة سنتين عمل الصيرفيين كي ال يكون إمكانية للتداول بالعمالت 
االجنبية. فالحصول على النقد األجنبي وخاصة الدوالر يجب أن يكون عبر 

المصارف وألغراض مشروعة كالسفر والتجارة واالستثمار.
في سياق تخفيف الطلب على النقد األجنبي يجب ضبط إيقاع التحويل 
يجب  التي  والمالية  النقدية  السياسة  مع  تتفق  لمعايير  وفقا  الخارج  الى 
وضعها لتوفير االستقرار في سعر الصرف. حّرية التحويالت إلى الخارج 
يجب أن تكون مقّيدة حتى استعادة عافية الليرة اللبنانية وفيما بعد مرتبطة 
بسياسة نقدية متماهية مع مشروع التنمية االقتصادية التي تحّددها الخطة 
بأولوية  وليس  االقتصاد  بحاجات  يرتبط  أن  يجب  فاالستيراد  المركزية. 
االستهالك وخاصة في الكماليات. ال نطالب بإلغائها ولكن بعقلنة االستيراد 
بما يفيد االقتصاد اللبناني وتسديد الحاجات التي ال تستطيع البنية اإلنتاجية 
في لبنان توفيرها. الحّرية المفرطة للتجارة الخارجية والتحويالت المالية 
التي ترافقها كانت من أسباب األزمة االقتصادية والنقدية والمالية التي يمّر 
وإحالل  عنه  العزوف  يجب  وهم  بالمطلق  االقتصادية  فالحّرية  لبنان.  بها 
مكانه واقعية في تقدير حاجات البلد وليس وفقا لرغبات القوى المهيمنة 
الوطنية.  الخطة  لمستلزمات  اخضاعها  يجب  التي  الوطني  االقتصاد  على 
أرقاما  حّققت  ناجحة  تجربة  من  مفيدة  تكون  قد  الصيني  النموذج  دراسة 
قياسية في النمو والتنمية واستطاعت خالل عقدين رفع أكثر من 250 مليون 

صيني من مستوى الفقر إلى مستوى الطبقة الوسطى.
هذه بعض اإلجراءات التي تخفف من الضغط على طلب الدوالر.

أما في ما يتعلٌّق بزيادة العرض للدوالر فهذه عملية قد تأخذ بعض الوقت 
حيث إعادة االعتبار للتصدير وإعادة تأهيل القطاع السياحي لن تتما بسرعة 
ولكن تتطلّبان فترة قد ال تقّل عن ستة أشهر. لكن من ضمن اإلجراءات التي 
قد تكون فورية لو كان هناك موافقة دولية على ذلك فهو الضغط السترجاع 
األموال المهّربة إلى الخارج. لكن هذا الضغط لن يحصل إالّ مقابل ثمن قد ال 
تتحّمله الدولة اللبنانية. لذلك نعتقد من األنسب اعتماد حلول ال ترتكز أساسا 
على مساعدة غربية مالية وال التعويل على رغبتها في رّد األموال المهّربة. 
ويعود ذلك لما لهذه الدول من مسؤولية في تغطية المسؤولين عن األزمة في 
لبنان خالل العقود الماضية وألجندتها السياسية تجاه لبنان والمنطقة التي 
لم تتغّير حتى الساعة رغم التغيير في موازين القّوة على الصعيد الدولي 

واإلقليمي لصالح المحور الذي يناهض هيمنتها.
تحديد  يتم  كيف  تجزم  أن  تستطيع  دراسة  من  هناك  ليس  بالمناسبة، 
في  كما  الطلب  في  للتالعب  تغطية  هي  »السوق«  فبدعة  الصرف.  سعر 

العرض والقطاع المصرفي هو المسؤول األول عن ذلك. وسعر الصرف هو 
سالح ضاغط على الشعب اللبناني ليقبل بحلول ال يمكن قبولها في أحوال 
طبيعية. وبما أن االستيراد تراجع بشكل ملحوظ )من حوالي 19 مليار دوالر 
إلى أقل من 12 مليار دوالر( فالحاجة الى الدوالر قد تكون تراجعت إذا اعتبرنا 
العامل االقتصادي الصرف. الطلب على الدوالر ما زال عمال سياسيا للضغط 

ليس إالّ.
-3 توفير السلع الضرورية )فترة بين 3 و6 أشهر(

هناك عروض لتزويد لبنان بسلع ضرورية كالمشتقات النفطية واألدوية 
والقمح. ويمكن توسيع الرقعة لضم بعض السلع الغذائية التي باتت مفقودة 
كاللحوم والدجاج. وهذه اإلجراءات تساهم في دعم شبكة األمن االجتماعي 
ان  خاصة  بسرعة  محليا  انتاجها  زيادة  تحفيز  يمكن  كما  أعاله.  المذكورة 

قسماً مهماً منها كان ينتج بالعقود السابقة. 
-4 إلغاء أو تجميد الديون االستهالكية وديون اإلسكان )خالل شهرين(

يمكن الغاء الديون االستهالكية لدى المصارف أو تعليق تسديدها دون 
العجلة االقتصادية  الليرة عافيتها وتعود  فوائد لفترة سنة حتى تستعيد 

لدورتها الطبيعية.

القصير/المتوسط  المدى  III-األولويات في 
)من سنة إلى سنتين(

-1إعادة هيكلة الدين العام )6 أشهر/سنة(
إعادة هيكلة الدين العام تساهم في تحقيق االستقرار لسعر الصرف وإن 
لم تكن هناك عالقة عضوية بين المسألتين بل هي عالقة عن »انطباع« حول 
مصداقية السياسات االقتصادية بشكل عام والمالية والنقدية بشكل خاص. 
تغطية  عبر  صالح  أمين  النقيب  مقترح  الهيكلة:  إلعــادة  طريقتان  وهناك 
الهيكلة على  الدين العام، وطريقة توزيع عبء  خسائر أطراف عدة وإلغاء 
المصارف وكبار المودعين وحماية الودائع التي تقل عن نصف مليون دوالر. 
الطريقتان تتكامالن ويمكن العمل بهما في آن واحد. الطريقتان تهدفان إلى 
تخفيف عبء خدمة الدين العام وتحرير موارد الموازنة ألغراض الخدمات 

االجتماعية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتنميتها. 
وفي إطار إعادة هيكلة الدين العام يشّدد المنتدى االقتصادي واالجتماعي 
على ضرورة إجراء التدقيق الجنائي بغية الحصول على األموال المنهوبة 

والمهّربة إلى الخارج.
-2إعادة هيكلة القطاع المصرفي )من سنة الى سنتين(

إن إعادة هيكلة الدين العام سيكون لها تأثير مباشر على القطاع المصرفي 
بشّقيه العام والخاص.

ففي ما يتعلّق بالشق العام إن األولوية هي في إعادة هيكلة مصرف لبنان 
بدءا من رأس الهرم والمجلس المركزي لجنة الرقابة على المصارف الذين 
أخلّوأ بمسؤولياتهم الرقابية على سلوك حاكم مصرف لبنان والمصارف. 
وفيما يتعلّق بلجنة الرقابة على المصارف في مراقبتها للمصارف فقد أخلّت 
األخيرة بأبسط قوانين توزيع األصول واالستثمارات. أما لجنة الرقابة على 
المصارف فغّضت النظر عن المحفظات المالية المرتكزة إلى سندات الخزينة 
وهي  للدولة  المالية  الصحة  رهن  المصارف  فأصبحت  العقاري  والقطاع 
االئتمان  سوء  هو  بلّة  الطين  زاد  وما  للدولة.  المالي  الوضع  بترّدي  مدركة 
تجاه المودعين بسبب سياسات الجشع التي اتبعتها المصارف والتي لم 
تحاسبها لجنة الرقابة على المصارف. فالمطلوب إذن فيما يتعلّق بمصرف 
بالقطاع  مرتبطة  وغير  كفاءات  قاعدة  على  بالكوادر  النظر  إعــادة  لبنان 

المصرفي. 
هو  المصرفي  القطاع  هيكلة  إعــادة  مفهوم  تحكم  ن  يجب  التي  القاعدة 
الخروج عن الدور الوظيفي التاريخي للقطاع المصرفي في لبنان منذ ما قبل 

نشأة الكيان وخاصة فيما بعد في حقبة الطائف. فالمطلوب هو تغيير دور 
القطاع المصرفي من قطاع اقتصادي يبغي الربح فقط إلى قاعدة المنفعة 
واالتصاالت  والمياه  الكهرباء  بقطاعات  أسوة   )public utility( العامة 
العامة.  االقتصادية  المرافق  وسائر  والمرفأ  والمطار  واالستشفاء  والتربية 
وليس  أوال  الوطني  االقتصاد  خدمة  في  يكون  أن  يجب  المصرفي  والقطاع 
في خدمة المساهمين كأولوية. لذلك نرى من الضروري إعادة النظر في عدد 
التنمية  ولسياسات  العامة  للمصلحة  خادمة  لتصبح  وملكيتها  المصارف 
الله،  حزب  أوجدها  التي  الحسن«  »القرض  وتجربة  الدولة.  تتبعها  التي 
عدة  في  األخرى  الصغيرة  للمنشآت  االقتراض  مؤسسات  من  عدد  وأيضا 
وصندوق  المهني  التضامن  وجمعية  لإلنماء  اللبنانية  كالتعاونية  مناطق 
كاريتاس وغيرها، فجميعها تجارب جديرة بالدرس كنموذج آخر ومختلف 

للعمل المصرفي الذي يخدم المجتمع ويحافظ على األموال المؤتمن عليها.
تقليص عدد المصارف عبر عمليات دمج وتصفية إلى 10-12 مصرف في 

كل لبنان إضافة للمصارف القطاعية.
زيادة رأس المال.

)تعاونية،  الشعبية  للملكية  األولوية  إعطاء  مع  بالملكية  النظر  إعادة 
تعاضدية، مفتوحة للجمهور(. 

الصغيرة  المدخرات  وأصحاب  الصغار  المودعين  ودائع  سالمة  ضمان 
والمتوّسطة )تحت المليون دوالر( والنظر في شرعية الودائع الكبيرة العائدة 

لموظفين وضباط وسياسيين ومقاولين مرتبطين بالطبقة السياسية. 
التجاري  اإلغراق  من  والحماية  اإلنتاجية  القطاعات  ودعم  -3تنشيط 

)dumping( )من سنة إلى سنتين(
بفوائد  والطويل  المتوسط  المدى  على  تمويلية  خطوط  من  يكون  الدعم 
 selective( مخّفضة لنشاطات تعتبرها الخطة االقتصادية من أولوياتها
معيار الدعم لهذه القطاعات هي إمكانية إنتاج قيمة   .)credit facilities
الذي يستند فقط على  مضافة ودورها االستراتيجي في االقتصاد. اإلنتاج 
الدعم ال أفق اقتصاديا له، فهو يستنزف قدرات الدولة وال يأتي بقيمة مضافة 
على  يكون  التركيز  وبالتالي  اإلنتاجية  في  تساهم  التنافسية  لالقتصاد. 
تنمية اإلنتاجية لتصبح المشاريع منتجة. هنا نرى مدى ترابط البحوث في 

التطّورات التكنولوجية من أجل اإلنتاج كسبيل للتطوير.
-4انشاء مصارف للصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا )سنتان( 

مملوكة من الدولة لتنفيذ مقتضيات الفقرة السابقة.
قائمة  تدليلي  أشهر/سنة(  )-6خالل  مركزي  تخطيط  هيئة  -5إنشاء 

على رباعية الدولة واالجراء والمزارعين والحرفيين وارباب العمل.
السريعة  لإلجراءات  سنوات  ثالث  لفترة  المركزية  الخطة  -6اعداد 
واستيعاب  والتربية  التحتية  البنى  تأهيل  إلعادة  سنوات  خمس  لفترة  ثم 

البطالة وتنفيذ االعداد خالل فترة ال تتجاوز السنة.
المباشرة بتشجيع القطاعات اإلنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة 

والخدمات ذات القيمة المضافة وليست الريعية.
إعادة تأهيل البنى التحتية من طرقات، شبكات مياه، نفايات إلخ.

والجنوب  بالشمال  العاصمة  تربط  التي  الحديد  سكة  وتحديث  تأهيل 
اإلقليمية:  والشبكة  جهة  من  وحلب  بحمص  السكة  لربط  تمهيدا  والبقاع 
دمشق وبغداد وعمان في مرحلة أولى تمهيدا لربط جميع العواصم العربية 

وذلك عبر عملية بناء-تشغيل—وتحويل.
وكهرومائية  حرارية  محطات  وبناء  الكهرباء  قطاع  تأهيل  إعادة   7-

وتطوير الطاقات المتجددة )الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وغيرها(.
–إعادة تأهيل المرافئ في بيروت وطرابلس وصيدا على طريقة بناء-  8

تشغيل-وتحويل )BOT( )3 أشهر-سنة(
عروض صينية
عروض المانية
عروض روسية

عروض أخرى
-9استخراج الغاز والنفط في المرّبعات غير المتنازع عليها وتنمية تكرير 
وتصنيع النفط والغاز الستعمال منتجات البتروكيماويات والغازوكيماويات 

في الصناعة والزراعة وللتصدير.
المباشرة  الضرائب  بهيكلية  النظر  وإعادة  العامة  النفقات  -10ترشيد 

وغير المباشرة.
الغاء المؤسسات الرديفة )صندوق الجنوب، صندوق المهّجرين، الهيئة 
العليا لإلغاثة، مجلس االعمار، وعدد من المؤسسات العامة المماثلة( وإعادة 

وظائفها للوزارات المعنية.
إيقاف التوظيف في اإلدارة خارج إطار مجلس الخدمة المدنية.

جعل الضرائب تصاعدية لتخفيف الفجوات االجتماعية وإلعادة توزيع 
الثروة على قاعدة أوسع عبر تقديم خدمات اجتماعية وبنى تحتية تساهم 

في رفاهة المواطن.
تحسين الجباية ومنع التهّرب الضرائبي.

ترشيد مصلحة كهرباء لبنان وعدم اللجوء إلى الخصخصة. فاالحتكار 
الخاص أسوأ من احتكار الدولة.

-10إعادة النظر في شرعية ومردودية استثمار األمالك البحرية المحمية 
من قوى سياسية على قاعدة عدم المس بأمالك الدولة العقارية وغيرها.

الشيخوخة،  لضمان  شاملة  تدريجية  اجتماعية  امان  شبكة  -11اعداد 
ولضمان البطالة، ولضمان للمزارعين والحرفيين، ولضمان الصّحة الشامل 

بعد تأمين سالمة صندوق الضمان االجتماعي وإعادة أمواله.
النازحين  عودة  لتمكين  سورية  مع  بالتفاهم  يبدأ  شرقا  -12التوجه 
االقتصادي مع  التشبيك  إلى  السوريين تمهيدا لفتح صفحة جديدة تؤّدي 
سورية. مبادرة الرئيس عون خطوة في االتجاه الصحيح. التشبيك يكون 
واالستثمارات  الطاقة،  إنتاج  في  والتنسيق  الحديد،  سكة  أحياء  إعادة  في 

المشتركة في الصناعة والزراعة، وإعادة البناء.

الطويل والدائمة المدى  IV-أولويات 
-1التربية والتعليم

مجانية التعليم في كافة المراحل )ابتدائي، ثانوي، جامعي(
إعادة النظر في البرامج التربوية والتركيز على العلوم والتربية المدنية

األولوية للمدارس الرسمية وإعادة تأهيلها بالبناء والمعدات والكوادر
األولوية للجامعة اللبنانية

الناتج  من  بالمائة   6 عن  يقل  أن  يجب  ال  والتعليم  التربية  على  االنفاق 
الداخلي

-2االستثمار في التكنولوجيا والبيئة والمواصالت والذكاء االصطناعي
نشاطات  تجمع   )technopolis( بحثية  حاضرات  في  االستثمار 
التعليم العالي والبحثي العلمي والتكنولوجي واإلنتاج في مجال التقنيات 

المتقدمة.
الرياح  طاقة  شمسية،  )طاقة  النظيفة  المتجددة  الطاقة  في  االستثمار 

وغيرها(
الطاقة النووية السلمية.

-3االستثمار في اقتصاد المعرفة
-4تطوير وتنمية الموارد المائية

)سد  الليطاني  مشروع  ســدود  واستكمال  القرعون  سد  تأهيل  ــادة  إع
الخردلي وسد ميفدون( وسد الهرمل على نهر العاصي.

تنفيذ السدود )90( المدروسة في كل المناطق المستوفية شروط الجدوى 
التقنية واالقتصادية والبيئية. 

تكرير المياه اآلسنة واستعمالها للري.
كاملة  صناعية  مدن  بشكل  الصناعية  للتنمية  واقطاب  -5انشاء 
فروع   / تدريب   / كهرباء   / مــاء   / صناعية  مبان   / )ارض  التجهيز 
كل  في  لإلنتاج(.  عرض  صــاالت   / مطاعم   / مستوصفات   / مصرفية 
الكبيرة.  والبلدات  واالقضية  المحافظات  عواصم  من  انطالقاً  المناطق 
للعاملين  سكنية  مناطق  بقربها  الصناعية  المناطق  هذه  تكون  ان  على 
فيها واسرهم، مجهزة إضافة الى المساكن ببنية تحتية تجارية وثقافية 
ومدارس  اليها  الشباب  عنصر  الجتذاب  وترفيهية  سينمات(  )مسارح، 

مهنية وعامة. 
المدن  اكتظاظ  من  وللحد  جغرافياً  المتوازن  االنماء  في  مساهمة  وذلك 
وخاصة العاصمة وضواحيها ومن اجل التصنيع المحلي لإلنتاج الزراعي 

والحيواني والمنجمي وغيرها من فروع الصناعات.
-6تعميم وتعزيز تجربة اتحادات البلديات وجعلها مستقلة عن وصاية 
وزارة الداخلية وتوسيع صالحياتها ومواردها المالية لتكون عنصراً فعاالً 
في انماء مناطقها بالتنسيق مع الخطة الوطنية التدليلية وذلك في العديد 

من القطاعات االقتصادية واالجتماعية والتربوية والصحية.

االجتماعي  االقتصادي  للمنتدى  التأسيسية  الهيئة  أعضاء  الموقعون 
)حسب التسلسل االبجدي(

أ.أمين صالح، أ. بشارة مرهج، د. بشير المر، د. بطرس لبكي ، د. جورج 
قرم، د. حيان سليم حيدر، أ. خليل بركات ، د. رياض خليفة ، د. زياد حافظ، 
د. ساسين عساف، د. عصام نعمان ، أ. عماد شبارو، أ. عمر زين ، د. غادة 

يافي، أ. غياث يافي ، أ. معن بشور ، د. ملحم سلمان ، د. نجيب عيسى .

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي لبناني واألمين العام السابق للمؤتمر 
القومي العربي

**النقيب السابق لنقابة المحاسبين المجازين في لبنان.
***اقتصادي لبناني

****اقتصادي لبناني

ـ للتخل�ص من نظام الليبرالية 

المتفلتة االنتقائية الذي 

ع اأجهزة الدولة و�سيا�ساتها  و�سَ

في خدمة الم�سالح الخا�سة 

االحتكارية وتَرَك القطاع 

الخا�ص يعمل دون ح�سيب اأو 

رقيب

ـ الخطة المرحلية الإنقاذ 

لبنان تتالزم مع تغيير 

�سيا�سي مدخله قانون 

انتخاب جديد على قاعدة 

الن�سبية والدائرة الواحدة 

اأو المكّبرة
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�سيا�سة 4

فل�سطين

ال��ث��وري  المجلس  عضو  أك��د   {
الرسمي باسم حركة فتح  والمتحدث 
دولة  ممارسات  أن  القواسمي،  أسامة 
التعبير  ه��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��ال 
لنظام  والدقيق  الحقيقي  والتعريف 
العنصري  وال��ف��ص��ل  األب��ارت��ه��اي��د 

المقيت.
وأشار القواسمي، في هذا السياق، 
ال���ى م��م��ارس��ات »إس���رائ���ي���ل« من 
األرض  لسكان  وط��رد  للبيوت  ه��دم 
الممتلكات  وس��رق��ة  وأص��ح��اب��ه��ا، 
العنصرّي  والتمييز  الفلسطينية، 
على  بناء  والمعاملة  القوانين  ف��ي 
واالعتقاالت  والعرق،  والجنس  الدين 
اليومية، ومنع الفلسطينيين المسلمين 
أماكن  الى  الوصول  من  والمسيحيين 
من  أكثر  ونصب  القدس،  في  العبادة 
الضفة  في  عسكري  حاجز  خمسمئة 
الفصل  ج���دار  وب��ن��اء  الفلسطينية، 
العنصري، وإطباق الحصار على غزة، 
الفلسطيني  الشعب  مقدرات  وسرقة 

من ماء وغاز وثروات مختلفة.
األوان  آن  إن��ه  ال��ق��واس��م��ي  وق���ال 
الذي  العنصري  النظام  هذا  إلسقاط 
ي��م��ارس أب��ش��ع ال��س��ي��اس��ات بحق 
الشعب الفلسطيني، والذي يتجاوز كل 
األعراف والقوانين اإلنسانية والدولية 
التي وضعت حدوداً وضوابط واضحة 
دينه  كان  أياً  اإلنسان  الحترام  تهدف 

وعرقه وجنسه.
} طالب االتحاد األوروبي، بإجراء 
على  وشفاف  ومستقل  كامل  تحقيق 
الفور، في مقتل الشابين عماد الطويل 
وحسن أبو زايد على أيدي عناصر من 

حركة »حماس« في قطاع غزة.
األوروب���ي  االت��ح��اد  بعثة  وق��ال��ت 
نشرتها  ت��غ��ري��دة  ف��ي  ال��ق��دس،  ف��ي 
على  واالنجليزية  العربية  باللغتين 
منصاتها الرسمية في مواقع التواصل 
عماد  مقتل  المفزع  »من  االجتماعي، 
أبو زايد  25 تموز وحسن  الطويل في 
في 23 تموز، حسبما ورد، على أيدي 
قوات األمن التابعة لحركة حماس في 

غزة«.
التعازي  بأحّر  »نتقدم  وأضافت: 
تحقيق  إج��راء  يجب  الضحايا،  ألسر 
الفور  على  وش��ف��اف  ومستقل  كامل 

حتى يتم تقديم الجناة إلى العدالة«.
وقتل الشاب أبو زايد، وهو أب لثاثة 
أط��ف��ال، وأص��ي��ب آخ���ران، برصاص 
شرق  »ح��م��اس«،  حركة  من  عناصر 
يستقلّون  كانوا  بينما  غ��زة،  مدينة 

سيارة في تلك المنطقة.

ال�سام

لنصرة  األهلّية  الحملة  ج��ّددت   {
لبنان  ف��ي  األم���ة  وقضايا  فلسطين 
الدعوة إلى رفع اإلجراءات االقتصادّية 
القسرية أحادية الجانب التي تفرضها 
ال��دول  من  وع��دد  المتحدة  ال��والي��ات 

الغربية على سورية.
وأكد أعضاء الحملة خال اجتماعهم 
في  السورية  السفارة  مقّر  في  اليوم 
بيروت تخليداً للذكرى ال� 101 لمعركة 
العروبة  قلب  س��وري��ة  أن  ميسلون 
التاريخ  م���ّر  على  تحمل  ال��ن��اب��ض 
والصمود  وال��ك��رام��ة  ال��ع��زة  معاني 
أشكالها  بأروع  وتجّسدها  والبطولة 
ميسلون  معركة  ف��ي  جّسدتها  كما 
االستعمار  ضد  العظمى  التاريخّية 
ودالالت  بمعاني  منّوهين  الفرنسي 
واستشهاد  ميسلون  معركة  ذك��رى 
قائدها البطل يوسف العظمة أحد رواد 

المقاومة العربية ضد االحتال.

العراق

الحدودية،  المنافذ  هيئة  أعلنت   {
وهدر  وتاعب  غش  محاولة  إحباط 
بالمال العام بأكثر من 15 مليون دينار 

عراقي.
»منفذ  أن  بيان،  في  الهيئة  وذكرت 
 4  ( الحدودي تمكن من ضبط  مندلي 
الكمركي  الحرم  خارج  براد  عجات   )
)حليب،  ألبان  غذائية  بمواد  محملة 

قشطة، اجبان( متنّوعة«.
واضافت أنه »تمت اإلحالة لوجود 
المذكورة في  الكميات  تاعب في عدد 
هدراً  سبب  ما  الكمركية  التصريحة 
خمسة   )15( من  بأكثر  العام  بالمال 

عشر مليون دينار عراقي«.

فل�سطين

اأخبار الوطن

رئي�س البرلمان الإيراني يوقع اتفاقًا �ساماًل مع �سورية.. و�سكان قرية �سرقي البالد يطردون جنوداً لالحتالل الأميركّي حاولوا تقديم األعاب لأطفالهم

المقداد: الزيارة الرو�شّية لدم�شق هامة جدًا في مختلف المجاالت

رئي�س البنك الدولّي يقابل رئي�س الوزراء العراقّي ويوؤكد على �سرورة اإ�سالح البنوك

الكاظمي يوؤكد خروج القوات القتالّية االأميركّية نهاية 2021

حما�س تنعى �سهيد بيتا �سادي عمر �سليم.. ومقاومون يت�سّدون لقوة �سهيونّية اقتحمت جنين

الجهاد: دماء ال�شهداء �شتدفع نحو ت�شعيد الثورة

المقداد  فيصل  السوري  الخارجية  وزير  قال 
في تصريح ل� RT إن الزيارة الروسية لسورية 
المواطن  معاناة  على  وللوقوف  ج��داً،  هامة 
لتلبية  المتاحة  اإلمكانات  هي  وم��ا  ال��س��وري 

تطلعات المواطن.
لسورية  الروسية  »ال��زي��ارة  المقداد:  وق��ال 
السياسي،  البعد  على  التركيز  كان  جداً،  هامة 
العملياتي،  البعد  على  التركيز  وس��ي��ك��ون 
المحافظات  من  العديد  الروسية  الوفود  ستزور 
في  ال��وزارات  من  العديد  مع  ستلتقي  السورية، 
سورية كي تتفهم ما يجري في سورية من جهة، 
وما  أخرى،  جهة  من  السوري  المواطن  ومعاناة 
المواطن  هي اإلمكانات المتاحة لتلبية تطلعات 

السوري«.
يقدمها  التي  المساعدات  إلى  المقداد  ولفت 
معرباً  المجاالت،  مختلف  في  الروسّي  الجانب 

عن امتنان وشكر باده لذلك.
ت��رح��ب بعودة  ال��م��ق��داد: »س��وري��ة  وت��اب��ع 
أبنائها، لكن من يعيق العودة هي الدول الغربية 
التضليل  خال  ومن  المضادة  الدعاية  خال  من 

والكذب وتشويه الحقائق«.
في  الخاصة  المستشارة  قالت  جهتها  من 
»إن   ،RT ل�  شعبان  بثينة  السورية،  الرئاسة 
زيارة الوفد الروسي إلى سورية أمر طبيعي بين 
بلدين تربطهما عاقات شراكة متميزة في الحرب 
على اإلرهاب وبناء عاقات أفضل في المستقبل 

الذي يمّر عبر مخاض في العاقات الدولية«.
السورية  العاقة  »تبقى  شعبان،  وأضافت 
واآلن  السنين،  عشرات  منذ  راسخة  الروسية 
موقف  نتيجة  سنوات  العشر  هذه  في  ازدادت 
سورية،  ضرب  الذي  اإلره��اب  هذا  من  البلدين 

ونتيجة الدعم الروسي لسورية«.
كشف رئيس مجلس الشورى اإليراني، محمد 
شامل  اتفاق  عن  الثاثاء،  اليوم  قاليباف،  باقر 
صياغته،  تتم  وس��وري��ة  ب��اده  بين  للتعاون 

حالياً.
ونقلت وكالة إرنا، عن قاليباف أن باده تتطلع 
اإليراني  السوري  االتفاق  على  المصادقة  إلى 
لدى برلماني البلدين وتنفيذه، ما يسمح لرجال 
األعمال اإليرانيين والسوريين معاً الوصول إلى 
مستوى طيب من التعاون االقتصادي والتجاري 
بين الجانبين، وبما يتيح بإعادة إعمار سورية.

مؤتمر  خ��ال  قاليباف  تصريحات  وج��اءت 
صباغ،  حمودة  مع  أج��راه  مشترك،  صحافي 
وصوله  فور  السوري،  الشعب  مجلس  رئيس 

العاصمة السورية، دمشق، مساء الثاثاء.
وحكومة،  شعباً  س��وري��ة،  قاليباف  وهنأ 
ب��ن��ج��اح االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي ال��ب��اد، 
مصير  تقرير  حول  السوري  الشعب  وانتصار 
باده بنفسه، مؤكداً أن األميركيين تعمدوا إثارة 
سورية،  في  اإلرهابية  الحرب  وشن  الفوضى 
وتشجيع  اإلعمار،  إعادة  وقت  األوان  آن  وبأنه 

الحركة االقتصادية في الباد.
وبدوره، أكد حمودة صباغ، أن النصر سيكون 

للبلدين الصديقين، بسبب قوة شعبيهما  حليفاً 
الحرية  في  بحقهما  والراسخ  القوي  وإيمانهما 

والكرامة، وتقرير المستقبل دون تدخل من أحد.
وأفاد مصدر مطلع، بأن »قاليباف وصل على 
رأس وفد، في زيارة رسمية إلى سورية، تستمّر 
السوريين،  المسؤولين  خالها  يلتقي  أيام؛   4
األس��د«.  بشار  السوري  الرئيس  رأسهم  وعلى 
اإلي��ران��ي،  ال��ش��ورى  مجلس  رئيس  يلتقي  كما 
المقاومة  فصائل  عن  ممثلين  المصدر،  بحسب 

الفلسطينية الموجودة في سورية.
عن  ال��رس��م��ي،  اإلي��ران��ي  التلفزيون  ون��ق��ل 
الزيارة  »تأتي  وصوله،  عند  قوله  قاليباف، 
الشقيقة؛  سورية  من  رسمّية  دعوة  على  بناء 
في  المسؤولين  كبار  مع  والتشاور  للتفاوض 
واإلقليمي  االقتصادي  والتعاون  البلد،  ه��ذا 

الثنائي«.
التفاوض  إل��ى  ال��زي��ارة  »ت��ه��دف  وأض���اف: 
حول  دمشق  ف��ي  المسؤولين  م��ع  وال��ت��ش��اور 
والثقافية،  والسياسية  االقتصادية  القضايا 

للبلدين،  فرصة  أكبر  يمثل  الحالي  وال��وق��ت 
من  سورية  خروج  بعد  القضايا،  هذه  لتطوير 
االعمار  وإع��ادة  البناء  إل��ى  وتوجهها  الحرب، 

وانعاش االقتصاد«.
الذيابة  خربة  قرية  سكان  ط��رد  ميدانياً، 
القامشلي  ريف  في  القحطانية  لبلدة  التابعة 
الجنوبي الشرقي في محافظة الحسكة السورية 
دورية تابعة لاحتال األميركي وتنظيم »قسد« 
 27 الثاثاء  اليوم  قريتهم  من  مدرعات   7 تضم 

يوليو/ تموز.
أن جنود  الحسكة  وذكرت مصادر محلية في 
على  األلعاب  توزيع  حاولوا  األميركي  االحتال 
رفضوا  األهالي  لكن  وتصويرهم  القرية  أطفال 
وقاموا بطردهم رافضين هذه التصرفات من قبل 

االحتال وأعوانه.
الذيابة  خربة  قرية  أن  المصادر  وتابعت 
بريف القامشلي تقع تحت سيطرة تنظيم »قسد« 

الموالي للجيش األميركي.
اآلون��ة  في  أج��رى  األميركي  االح��ت��ال  وك��ان 

األخيرة جوالت مكوكية على عدد من قرى وبلدات 
تشكيل  إل��ى  تهدف  الحسكة،  محافظة  ري��ف 
القبائل  أبناء  من  مقاتلة  مسلحة  مجموعات 
التي  المجموعات  العربية السورية على شاكلة 
تّم تشكيلها في العراق قبل سنوات تحت مسّمى 

)الصحوات(.
والقت هذه الجوالت رفضاً شعبياً وعشائرياً 
الشعبية  ال��م��ق��اوم��ة  ق��اع��دة  ت��وس��ع  ظ��ل  ف��ي 
وأعوانه  األميركي  التمركز  ضد  والعشائرية 
النفط  سرقة  على  ممارساتهما  تتركز  وال��ذي 
والغاز والقمح والثروات الباطنية بهدف تجويع 

ومحاصرة الشعب السوري.
وتسيطر قوات االحتال األميركي على جميع 
منابع وحقول النفط والغاز في محافظة الحسكة 
مدينة  في  الجبسة  وغاز  نفط  حقول  )مديرية 
و)مديرية  الحسكة  محافظة  جنوبي  الشدادي( 
الرميان( شمالي  حقول نفط وغاز الحسكة في 
تنظيم  سيطرة  تحت  الواقعة  المحافظة  شرقي 

»قسد« الموالي له.

مصطفى  ال��ع��راق��ي  ال�����وزراء  رئ��ي��س  أك���د 
الكاظمي، أن »القوات القتالية األميركية ستعود 
إلى  مشيراً  الحالي«،  العام  نهاية  بادها  إلى 
المتحدة  وال��والي��ات  ال��ع��راق  بين  العاقة  أن 

ستتحول إلى مرحلة جديدة.
وقال الكاظمي، في مقابلة مع »قناة العراقية« 
نتيجة  هو  االستراتيجي  »الحوار  إن  اإلخبارية، 
مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في 

مضيفاً  األميركية«،  العراقية  العاقات  مستقبل 
أن »أهم إنجاز في الحوار االستراتيجي أنه وّحد 
مواقف القوى السياسية العراقية والعاقة بين 
العراق والواليات المتحدة ستتحّول إلى مرحلة 

جديدة«.
واعتبر أن »القوات األمنّية قادرة على حماية 
أراضينا«، الفتاً إلى أن »دور العراق في المنطقة 
تساعد  التي  الحوارات  وندعم  محورياً  أصبح 

على االستقرار في المنطقة«.
ورئيس  بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  ووقع 
ينهي  اتفاقاً  الكاظمي،  مصطفى  العراق،  وزراء 
في  األميركية  للقوات  القتالية  المهام  رسمياً 
عاماً   18 من  أكثر  بعد   ،2021 بنهاية  العراق 

على إرسال القوات األميركية للباد.
العراق  في  األميركي  ال��دور  أن  بايدن  وأك��د 
التدريب،  مجال  ف��ي  المساعدة  على  سيركز 
اإلرهابي،  داع��ش  تنظيم  مكافحة  إل��ى  إضافة 
والدعم االستخباري. وقال، خال اجتماع له مع 
الكاظمي، إن التعاون األميركي لمكافحة اإلرهاب 
مهمتها  المتحدة  الواليات  إنهاء  مع  سيستمّر 

القتالّية في العراق.
جندي   2500 نحو  الراهن  الوقت  في  ويوجد 
العراق تتركز مهامهم على التصّدي  أميركي في 
لفلول تنظيم »داعش« وسيتغير الدور األميركي 
في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم 

المشورة للجيش العراقي.
وغزا تحالف تقوده الواليات المتحدة العراق 

بأن  اتهامات  على  بناء   2003 آذار  مارس/  في 
أسلحة  تمتلك  حسين  ص��دام  الرئيس  حكومة 
لم  لكن  السلطة  من  بصدام  وأطيح  شامل.  دمار 

يعثر على مثل تلك األسلحة قط.
كما اعتبر أن »التنسيق بين العراق والواليات 
ونحن  األمني  الجانب  على  يقتصر  لن  المتحدة 
الجميع«،  على  االنفتاح  إلى  الحاجة  أمّس  في 
مشيراً الى أن »القوات القتالية األميركية ستعود 

إلى بادها نهاية العام الحالي«.
إلى ذلك، قال البنك الدولي في بيان إن رئيس 
ال��وزراء  برئيس  التقى  مالباس  ديفيد  البنك 

العراقي في واشنطن وأكد على أهمّية إصاحات 
القطاع  استثمارات  وتسريع  المصرفّي  القطاع 

الخاص.
وأبلغ مالباس الكاظمي بأن البنك ملتزم بدعم 
فيه  تواصل  الذي  الوقت  في  العراقية  الحكومة 
إصاح القطاع العام وتعزيز القطاع الخاص مع 
انفتاح الباد على األعمال التجارية بعد ما يقرب 

من عقدين من الحرب والصراع.
في  االستثمار  أهمية  على  مالباس  أكد  كما 
البنية التحتية، وسلط الضوء على االستثمارات 

في قطاعات الموانئ والطاقة العراقّية.

فلسطين  في  اإلسامي  الجهاد  حركة  أكدت 
ه��دراً  تضيع  ل��ن  ال��ش��ه��داء  دم���اء  أن  أم���س، 
ثورتهم  تصعيد  نحو  الثائر  الشباب  وستدفع 
وتطويرها حتى اقتاع االحتال من كل أرضنا 

وبادنا.
اإلعامي  الناطق  لسان  على  الحركة  ونعت 
باسمها طارق سلمي، إلى جماهير شعبنا وأمتنا 
عاماً(   41( سليم  عمر  ش��ادي  البطل  الشهيد 
أثناء  المجرم  االحتال  برصاص  استشهد  الذي 
محاوالت االحتال قمع المسيرات الشعبية التي 
في  االستيطان  القتاع  الثائر  الشباب  ينظمها 

بلدة بيتا في محافظة نابلس.
الشباب  إص��رار  أن  على  الحركة،  وش��ددت 
على  والرباط  المواجهة  على  الثائر،  البيتاوي 
مستوى  على  بليغاً  أثراً  أحدث  صبيح  أبو  جبل 
فلسطين وكل أحرار العالم، وتحّولت بيتا أيقونة 
وسيكون  والثورة،  والمقاومة  للجهاد  وعنواناً 
من  الثائرين  وكل  البيتاويين  حليف  االنتصار 

أبناء شعبنا.

والشفاء  للشهداء  بالرحمة  الحركة،  ودعت 
المواجهة  فعاليات  استمرار  مؤكدة  للجرحى، 

بكل أدواتها.
فعاليات  تنظيم  شعبنا  بجماهير  أهابت،  كما 
وتشيد  بيتا،  وأهالي  الثائر  للشباب  اإلسناد 
والمناصرة  الداعمة  األهالي  بمبادرات  الحركة 

لثوار بيتا.
وفي السياق، نعت حركة حماس، شهيد بيتا 
ارتقى  الذي  سليم  لطفي  عمر  شادي  نابلس  في 

برصاص االحتال.
باسمها  المتحدث  لسان  على  الحركة  وقالت 
حازم قاسم: »إن هذه الدماء الطاهرة من شهداء 
معركة  ووق���ود  الحرية  ضريبة  ه��ي  شعبنا 
االس��ت��ق��ال، وه��ي ال��ت��ي ت��رس��م ح���دود الوطن 

الفلسطيني الكبير«.
وتابع »هذه الثورة المشتعلة في بيتا واحدة 
والتي  لشعبنا،  الخالدة  النضال  معالم  م��ن 
بالتحرير  شعبنا  أهداف  لتحقيق  الطريق  تمّهد 

والعودة«.

إل���ى ذل���ك، ت��ص��ّدى ف��ج��ر أم���س، م��ق��اوم��ون 
مخيم  اقتحمت  صهيونّية  لقوة  فلسطينيون 

جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
مقاطع  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتداولت 
لاشتباكات  األول��ى  اللحظات  تظهر  م��ص��ّورة 
ماحقة  المقاطع  أح��د  أظ��ه��ر  كما  المسلحة 
النار  وإط���اق  االح��ت��ال  آلل��ي��ات  المقاومين 

صوبها.
جاء  االشتباك  ب��أن  محلية  مصادر  وأف��ادت 
من  المخيم  دورية   25 من  أكثر  اقتحمت  أن  بعد 
الوكالة  مديرية  أحياء  وحاصرت  محاور  عدة 
تفجيرات  صوت  سمع  وقد  الرئيسية،  والساحة 

خال اقتحام المنازل.
وفتشوها  المنازل  من  عدداً  الجنود  داهم  كما 
واحتجزوا سكانها وعرف من هذه المنازل، منزل 
اعتقلوا  حيث  الهيجاء  أبو  جمال  الشيخ  األسير 
نجله األسير المحرر عبد السام 30 عاًما ونقلوه 
مواطنين  الجنود  اعتقل  كما  مجهولة،  لجهة 

آخرين.

يرفض  االحتال  ب��أن  استخبارّية  مصادر  عن  مصرية،  إع��ام  وسائل  نقلت 
في  المقاومة  لدى  المأسورين  جنوده  عودة  بشرط  إال  غزة،  قطاع  على  التسهيات 

القطاع.
فإن  مصرّي،  استخبارّي  مصدر  عن  المصرية  األهرام  جريدة  نقلت  ما  وبحسب 
بالحصار  وتشّدد  الراهن،  الوقت  في  غزة  قطاع  على  التسهيل  ترفض  »إسرائيل« 

المفروض عليه، وإغاق المعابر.
وبحسب المصدر، فإن االحتال يرفض التوصل إلى اتفاق مع حماس، أو البدء 
بإعادة اإلعمار في غزة ولن يكون هناك أموال حتى عودة األسرى والمفقودين من 

غزة إلى »إسرائيل«.
صفقة  بإتمام  غزة  في  اإلعمار  إعادة  مشروع  بتنفيذ  البدء  »إسرائيل«  وتشترط 

تبادل أسرى وفقاً لشروط إسرائيلية.
وذكرت مصادر، أن الموقف الذي حاول تمريره الجانب اإلسرائيلي خال زيارة 
الوفد األمني اإلسرائيلي األخيرة إلى القاهرة، هو أن مصر ال تفرض ضغوطاً بالقدر 
الكافي على حركة حماس وفصائل قطاع غزة لتمرير اتفاق صفقة التبادل بالشروط 
اإلسرائيلية، بما في ذلك عدم االستجابة لشروط حماس، التي تتضمن إطاق سراح 

أسرى تتهمهم »إسرائيل« بقتل جنود ومستوطنين.

»مركز  بمشروع  يسّمى  ما  األردنّية  المغتربين  وش��ؤون  الخارجية  وزارة  دانت 
المدينة« الذي تعتزم السلطات الصهيونية تنفيذه في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن أية خطوة أحادية 
تركيبتها  أو  طابعها  أو  هويتها  أو  معالمها  تغيير  أو  القدس  وضع  تغيير  شأنها  من 
للقانون  ومخالفة  مرفوضة  الوقفية  والعقارات  باألماك  المساس  أو  الديمغرافية 

الدولي.
القانون  وفق  بالتزاماتها  التقّيد  باالحتال  قائمة  كقوة  »إسرائيل«  الفايز  وطالب 
الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ العام 1967، واحترام قرارت 

الشرعية الدولية ذات الصلة«.
ألف متر مربع(  )الدونم  655 دونماً  إلى  المخطط منطقة تصل مساحتها  ويشمل 

تحيط بالبلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية، ويحدد سياسات البناء فيها.
ويؤثر المشروع على عشرات آالف الفلسطينيين، وبخاصة في شوارع صاح الدين 

والسلطان سليمان والزهراء، وأحياء، بينها الشيخ جراح ووادي الجوز.
ونهاية العام الماضي، قّدمت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء الصهيونية، مشروع 

»مركز المدينة«، إال أنه تم تأجيله بعد سلسلة اعتراضات من السكان الفلسطينيين.
حتى  فرصة  السكان  مانحة  الحالي،  تموز/يوليو  في  طرحه  أعادت  اللجنة  لكن 

نهاية الشهر لاعتراض عليه.
في  لتنفيذها  االحتال  سلطات  تسعى  التي  المشاريع  أكبر  من  المدينة«،  و«مركز 

القدس المحتلة، أعّدته وزارة الداخلية اإلسرائيلية منذ 20 عاماً.

االحتالل ي�شغط على الو�شيط الم�شرّي 

ويرف�ض تقديم ت�شهيالت لقطاع غزة 

االأردن يدين م�شروع »مركز المدينة« ال�شهيونّي في القد�ض المحتلة

قالت مصادر 
أمنيّة عربيّة أفريقيّة 

إن لدى الرئيس 
التونسي وثائق 

زّودته بها مخابرات 
دول عربية تكشف 

تحويالت مالية 
وصلت لرئيس 
حركة النهضة 

من دولة عربية 
تّم عبرها تمويل 

الحمالت االنتخابيّة 
ما سيسمح 

بمقاضاته وربما 
سجنه بعد رفع 

الحصانات.
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الكاظمي: العراق يريد اأن تحّل �شركة 

اأميركّية اأخرى محل »اإك�شون موبيل«
قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بأنه يريد أن تحل شركة أميركية أخرى محل شركة 

»إكسون موبيل« النفطية عندما تغادر العراق.
تسعى شركة »إكسون موبيل«، التي بدا في عام 2019 أنها بصدد المضي في مشروع تكلفته 53 
32.7 بالمئة في حقل »غرب  البالغة  العراقي، تسعى لبيع حصتها  النفط  إنتاج  مليار دوالر لزيادة 

القرنة1-«، أحد أكبر حقول النفط العراقية.
وقال الكاظمي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في واشنطن، بعد محادثاته مع الرئيس األميركي 
بممارساتها  تتعلق  ألسباب  العراق  من  الخروج  تدرس  موبيل«  »إكسون  إن  االثنين،  بايدن،  جو 

وقراراتها اإلدارية الداخلية، وليس بسبب الوضع في العراق.
أميركية  شركة  سوى  لها  بدياً  العراق  يقبل  فلن  موبيل«  »إكسون  تغادر  عندما  أنه  وأض��اف، 
أخرى. ولم يحدد الكاظمي الشركات األميركية التي قد تكون مهتمة باالستحواذ على حصة »إكسون 

موبيل«. 
وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، قال في مايو 2021 إن العراق يدرس شراء حصة 

»إكسون موبيل« في »غرب القرنة1-« عن طريق شركة نفط البصرة المملوكة للدولة.
وتدبير االستثمارات األجنبية ضروري للعراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة 

للبترول »أوبك«، إذ تسهم إيرادات النفط بما ال يقل عن 95 بالمئة في دخل الباد.
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العسكرية  للقيادات  طارئاً  اجتماعاً  سعّيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  ترأّس 
واألمنية، قّرر بعده أن »يتولى السلطة التنفيذية«، وذلك مع عودة االحتجاجات 

إلى عدد من المدن التونسية.
كما قّرر الرئيس سعّيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، مؤكداً أن »هذه 

القرارات ليست تعليقاً للدستور، وال خروجاً عنه«.
ورفع  النيابي،  المجلس  اختصاصات  كل  تجميد  سعّيد  الرئيس  قرر  كذلك 

الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.
وقال سعّيد: »ما أقوم به اآلن هو في إطار القانون، وال يمكن أن أبقى صامتاً، 

ومالحظاً ما يجري، بل يجب أن أتحّمل المسؤولية، وقد تحّملتها«. 
وسط  مهمة.  تونسية  شخصيات  تطال  اعتقاالت  عن  أنباء  وردت  حين  في 
تأييداً  متظاهرون  هتف  فيما  التونسية،  العاصمة  في  الجيش  عناصر  انتشار 

للجيش.
في المقابل، قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي: »ما قام به قيس 
والشعب  النهضة  »أنصار  أن  وأضاف  والدستور«.  الثورة  على  انقالب  سعيد 

التونسي سيدافعون عن الثورة«.
في  سيستمر  التونسّي  الشعب  ن��واب  »مجلس  أن  الغنوشي  أعلن  كما 

أعماله«.
وأكدت حركة النهضة أنه »سنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل إفشال أي 

عملية للتراجع عن الديمقراطية والتعددية«.
وقال النائب عن حركة النهضة محمد القوماني إن »رئيس الحكومة المشيشي 

محتجز في قصر قرطاج«.
خلفية  على  صحافياً  مؤتمراً  التونسية  »النهضة«  حركة  عقدت  جهتها،  من 
»إننا  العريض  علي  الحركة  في  القيادي  وقال  تونس.  في  األحد،  يوم  أحداث 
مؤسسات  على  ونعّول  بالعنف،  العنف  على  ن��رّد  ال  حتى  أنفسنا  ضبطنا 

الدولة«.
العنف كان مدفوعاً من أطراف  أنه »بلغنا أن من قام بأعمال  العريض  وذكر 
وباء  مواجهة  أولوية  عن  انحرفت  اليوم  »التحركات  أّن  إلى  مشيراً  سياسية«، 

كورونا«.
وفي وقت سابق من يوم األحد، اتَّهم القيادي في حركة »النهضة« التونسّية، 
الفوضى  بّث  »يريد  بأنه  سعّيد  قيس  التونسي  الرئيَس  السالم،  عبد  رفيق 

والفتنة«، مشيراً إلى أنه »لن يصل إلى تحقيق مبتغاه«، وفق تعبيره.
وقال عبد السالم إّن »كل عمليات إحراق مقارَّ النهضة وتخريبها تقف وراءها 
جانب  إلى  قرطاج،  في  مظلمة  »غرفة  أن  معتبراً  سعّيد«،  قيس  تنسيقيات 

بلطجية من المرتزقة، يوّجهون عمليات اإلحراق والتخريب«.
وأضاف عبد السالم أن »سعّيد يريد تنصيب نفسه الحاكَم المطلق عن طريق 

تنسيقيات شعبوية فوضوية، متحالفة مع البلطجية«.
ورأى عبد السالم أن »على قيس سعّيد أن يختار بين الفوضى والدولة.. وأالّ 

يختبئ وراء مجلس األمن القومي«.
أط��راف��اً  البحيري،  ال��دي��ن  ن��ور  »النهضة«،  حركة  ع��ن  النائب  اّت��ه��م  كما 
عبير  جماعة  من  حّرض  من  »على  قائالً  والقتل«،  العنف  على  ب�»التحريض 
مسؤولية  تحّمل  الرئيس،  أنصار  إلى  أنفسهم  ينسبون  ومن  الشعب،  وحركة 

أفعالهم«. وتابع »ستدفعون ثمن جرائمكم أمام القضاء وبحكم القانون«.
وأفادت مصادر تونسية بقيام تظاهرة أمام مقر حركة »النهضة« في الكاف، 
آخرين  »محتّجين  أنَّ  وأضافت  الحركة«.  الفتات  فيها  المشاركون  اقتلع  »حيث 
البالد، وفي مدينة سوسة  قاموا باقتحام مقّر الحركة في كل من توزر، جنوبي 

التي تشهد احتجاجات واسعة«.
وعلّقت حركة »النهضة« على ما جرى بالقول إن »مجموعات فوضوّية عمدت 

إلى االعتداء على بعض مقاّر الحركة في البالد«.
والقيروان  توزر  منها  التونسية،  المحافظات  من  عدد  في  احتجاجاٌت  ُم  وُتَنظَّ
التحّركات  هذه  وتحمل  البرلمان.  مقّر  من  بالقرب  باردو،  في  زيد  بو  وسيدي 

المطالب نفسها، متمّثلًة بحّل البرلمان ورحيل حكومة هشام المشيشي.

ت�صاعد وتيرة الأحداث في تون�ص مع 

اإعالن �صعّيد توّليه ال�صلطة التنفيذّية.. 

و»النه�صة« تّتهمه ببّث الفو�صى والفتنة!

فعل  قبل  ومن  قبل،  من  فعل  قد  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  وكان 
)سان  القديم  التاريخ  في  وج��دوا  الذين  العالم  وأح��رار  الثوريون 
الحديث  والتاريخ  الوسيط،  والتاريخ  ق.م(   500 الصين  في  تسي 
والمعاصر، وإّن أمثال أولئك القادة األحرار، هم شهداء بالحق عظماء،

أمماً وشعوباً  اإلنساني  النضال  تاريخ  زالوا قدوتنا في  كانوا وما 
سواهم  دون  ذاك  إذ  فوحدهم  العربي،  الوطن  في  أما  األرض،  في 
غاياتها  إلى  العربية  بالقومية  نهضوا  واألس���دان(،  الناصر  )عبد 
عاصروها،  التي  الثورة  ناصروا  حين  السامية،  بقَيمها  اإلنسانية 
الثورة الخمينية األممية، ثورة المستضعفين في األرض، فيما سائر 
الحكام العربان، يومذاك، الحكام األعراب كانوا وما زالوا األشّد كفراً 
ونفاقاً من الصهاينة »العنصريين« خونة العروبة واإلسالم، وسائر 

الديانات السماوية.
العلمية  االشتراكية  موقع  من  شغيلة«  كرابطة  »حزبياً  ذلك  نقول 
»فكروياً« ومنهجياً، علمياً وثورياً إلقامة »مجتمع المواطنة والكفاية 
التي  واألخ��الق  العليا  بالقَيم  والعدل«،  الحق  »مجتمع  والحرية«، 

تستحق من »اإلنسان« أن يستشهد من أجل أن يحياها.
السيادة  من  »الرفيق«  كلمة  ففي  »الرفيق«  أيها  السفير،  *سعادة 
الشهداء واألخالق  إنما هي دماء  الرفقاء،  القربى بين  ما يجعل صلة 
والقَيم العليا، والوفاء لتلكم القيم التي تربطنا بأبناء الشهامة أمثالكم 
من الفرسان الشرفاء األقوياء، في نفوسهم، الذين أدركوا أّن للحرية 
الحرة  القديسة  الشعوب  أرواح  تهبه  ثمن،  بال  غالياً  مهراً  الحمراء 
األبية، في سبيل الوطن، والتي ترّد على العنف الرجعي، العدواني، 
العنف  ه��ذا  على  ت��رّد  والتكفيري،  ال��دول��ي،  اإلره��اب��ي،  العنصري، 

العدواني التوحشي، بالعنف الثوري التحريري المسلح، 
ب� »الحق والعدل«،  المنظم  المشروع  العنف  النوع من  ليفوز هذا   

بإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة،
والسياسية  الدبلوماسية  المقاومات  تجليات  سائر  ولتكون 
واألساسي:  الرئيسي  الخيار  خدمة  في  كلها  والثقافية  والجماهيرية 
ال  والتي  المسلحة  بالمقاومة  المعروف  المسلح«،  »الكفاح  وهو  أال 
النهائي  الهدف  على  والمهادنة  للمساومة  البتة  المجال  في  تفسح 
التي  التافهة«  »التكتكة  عنوان  تحت  الشامل،  والتحرير  التحرر  في 
تجهض الهدف الرئيسي االستراتيجي، أو بالحري الهدف السياسي، 
فالحروب العسكرية ال تخاض لذاتها، وإنما تشّن لغاياتها النهائية، 
وخيراتها  األمم  ثروات  لنهب  االقتصادية،  أو  الجيوسياسية  سواء 
سماواتها،  على  حتى  والهيمنة  وبحارها  أراضيها  على  والسيطرة 
الرخيص  عمرنا  من  تنهش  المشبوهة  التكتكات  تلك  كانت  بل،  ال 
الضالين  الخانعين  »القادة«  من  المستسلمون  يجترها  بمصطلحات 

أو المضللين: اسمعوا »سلطة عباس« تقول:
)الواقعي  وبين  والمستحيل(  )الممكن  بين  اختاروا  الناس  أيها 
الهرطقات،  من  سواها  أو  واقعي(!  غير  المثالي  أّن  بمعنى  والمثالي 

كأن تقول السلطة مثالً اختاروا بين السّيئ واألسوأ.
يكون  أن  للبنان،  فيه  ُي��راد  كان  الذي  المشؤوم  اليوم  ذلك  كمثل 
نهاراً  النيابي يومذاك جهاراً  المجلس  محميًة صهيونيًة، فطرح على 
أن يختار بين السّيئ واألسوأ! فكان اتفاق 17 أيار، يوم اختار معظم 
النواب الجبناء الذين قالوا نعم، اختاروا العار باختيار السّيئ على 

األسوأ، باعتبار السّيئ عندهم أفضل من األسوأ!
ِليعقد البرلمان زوراً جلسة صلح باسم الشعب العربي اللبناني، 
»شولتز«  رغبة  عند  يومها،  ن���زوالً،  الصهيوني،  العدو  كيان  مع 
األميركي، ولكن المقاومة المسلحة والجماهيرية المتصاعدة أسقطت 
جلسة  في  التحرير  ببندقية  ورفعنا  والعار،  الذّل  اتفاق  حين،  بعد 
مجلس النواب راية التحرير على أرض بنت جبيل المحررة بالقوة ما 
أخذ منها بالقوة في العام 2000، وإذ بأجيالنا واألشبال الذين تجري 
في الشرايين دماء شهدائنا والمقاومين تبقر الباطل لتستخرج الحق 

من خاصرته، ألم يكن الباطل زهوقاً، قابالً للقهر؟
أو لم نقهر القوة التي قيل إنها ال ُتقهر؟ وجعلنا المستحيل ممكناً؟ 
المعارك  أمتنا، كم من  الحقائق والوقائع متوافرة في تاريخ  وكم من 
ك� »معركة الكرامة«، وكم من االنتصارات المتساندة حققتها األمة في 

حروبها العادلة يضيق المجال لعّدها،

تموز  يوليو/   23 )ثورة  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  منها  أذكر 
1952 مع عبد الناصر، وتأميم القنال 1956 وهزيمة العدوان الثالثي، 
1973، الصمود والتصدي في لبنان  حرب تشرين المجيدة والعبور 
1993 و 1996 وعام 2000 عيد المقاومة والتحرير، و2006 هزيمة 
النار،  وقف  أذالء  الصهاينة  واستجداء  يوماً   33 ب�  الصهيوني  العدو 
وسيف  القدس  حلف   2021 و   2009  �  2008 و   2005 العزة  غزة 

القدس والمقدسات ومحور المقاومة والحلفاء(.
الثورة  تمّد  المجاهدين  دماء  استمّرت  فلقد  الرفيق  أيها  *نعم 
العربية بسخاء وعناء، فيما استمّرت التكتكات المدانة والمكشوفة، 
تلكم  لتداعيات  الحتمية  النتيجة  المشؤومة  القرن  صفقة  لتكون 
بالمعنى  س��واء  خونة،  أو  جهلة  أو  حمقى  ق��ادة  من  التكتيكات 
األخالقي للكلمة، أو بالمعنى الدستوري أو القانوني أو الشرعي أو 

المشروع!
كمب   � وتطبيع  )توقيع  المنفردة  االتفاقات  سلسلة  قبل  وكانت 
دايفيد، أوسلو، وادي عربة(، )وما قبل وعد بلفور، وسايكس بيكو(، 
1907 بدء التآمر االستعماري. )ونتذكر بقفزة  وما قبل ما قبل العام 
في الزمن الحقاً قوالً لصادق الوعد والوعيد: »ما بعد ما بعد حيفا«(. 

السّم  الغربي  االستعمار  دّس  يوم  األسبق  الزمن  في  نتذكر  كما 
العدو  كيان  قلبنا،  في  وغ��رز  العربي،  الوطن  قلب  في  ال��زع��اف، 
بلداناً  وممزقها  األم��ة  مقسماً  االستيطاني،  العنصري  الصهيوني 

وأقطاراً.
تمزيق  جرى  وقد  خالدة«  رسالة  ذات  واحدة،  عربية  أمة  »ونحن 

األمة،
إلى )مشرق عربي، دول خمس( )وإلى مغرب عربي، عشر دول(،

)وإلى بلدان شبه الجزيرة العربية سبع(، والمجموع 22 دولة،
األمة  تتوّحد  ال  كي  مستقرة،  غير  متناحرًة  األمة  جعل  والهدف   
العنصري  االستيطاني  الصهيوني  الكيان  فيصبح  قويًة،  وتنهض 
الغريب »المدسوس«، في خبر كان، لذا جعل االستعمار الغربي لهذا 

الكيان وظيفًة محددًة أال وهي:
 إبقاء األمة ممزقًة غير مستقرة بضرب أّي حركة تحّرر لتوحيدها 
األمم  بين  مكانها  األصيلة  األم��ة  ه��ذه  تأخذ  ال  كي  بها،  والنهوض 
الصهيوني  الغربي  االستعماري«  »التآمر  نتاج  تجّسد  وقد  العريقة، 
مصر  بين  العربية  القومية  الوحدة  أجهضت  يوم  العربي،  الرجعي 

وسورية...
شغاالً  األمة،  على  الخناق  لتضييق  االستعماري،  التآمر  زال  وما 
متكّبراً  نفسه  االستعمار  هذا  يجد  وحيثما  وجواسيسه،  عمالئه،  عبر 
مهيمناً، يجد حاله اآلن، مخنوقاً مأزوماً عاجزاً مربكاً في حالة ضياع،

الواحد  الحق  خندق  في  ونحن  الثمين،  بوقتكم  ضناً  أطيل  ال  وكي 
نجاهد، وأنتم على ما يحصل في لبنان خير شاهد.

*أيها »الرفيق الصادق الصديق«، أناديك شاهداً بالحق في لبنان 
على صراعنا مع القوى الرجعية وقوى العدوان هنا في الداخل، كما 
يفعلون  الشرفاء  الحلفاء  بلدان  سائر  في  وكما  فعلوا،  سورية  في 
اإلعالم،  في  المأجور  أخبثهم:  األلوان،  كّل  من  عمالء  طابور  من  وقلة 
طرق  قطاع  زمر  ومن  دين،  ورجال  ساسة  من  الفاسدون  والدجالون 
يتوّزعون  المندّسون،  فيما  المألومين  المقهورين  المواطنين  على 
ورعاع  المرتزقة  عبر  لبنان،  في  ويحرقوا  ويدّمروا  ليخّربوا  المهام 
بكّل  وإذالله  الشعب  تجويع  ويستبيحوا  المريضة،  والنفوس  المدن 
لفريدمان،  »الصدمة«  بنظرية  الحلول  ويعرقلوا  الدنيئة  الوسائل 
»ال��خ��ارج«  لُيستجدى  الشغب  ويعّم  بالفوضى  الشعب  ليهوج 
األميركان، من قبل عشاق سياسة  السامة لخدمة صهاينة  بالحلول 
النأي بالنفس االنتهازيين الغيورين على حيادية لبنان ولو بضمان 

شيطان أكبر، أو أصغر من ثعبان.
أوطانهم؟  أبناء  قتلة  الخونة  الفجرة  المرتزقة  لهؤالء  نقول  فماذا 
قريباً  سيكون  األرض  على  شعوبهم،  مع  حسابهم  بأّن  ننبئهم  هل 

وعسيراً؟
والنهضة  األمة،  وحدة  اليوم  مرحلتنا  عنوان  السفير...  *سعادة 
تطّل ب� »بشار« في سورية، باألمس القريب، واالنتصارات تتوالى في 
أنحاء الوطن على وهج ذكرى، »الشهادة« في تموز، ودماء »سعاده« 

منثورًة في الوجدان، والروح تحلق في سماء الوعي المدرحي والفكر 
القومي،

واالستراتيجية  التاريخية  التحّوالت  بعمق  يتعلق  ما  في  وأما 
الظافرة التي »نحيا«، مجدها اآلن، وعزها واالفتخار، فيعود مصدرها 
الذين  العظماء  القادة  من  واقتدار  مقدرة  بكّل،  سورية  في  لمؤسسها 

بهم وبشعوبهم القديسة الملهمة نفخر ونعتز، 
آملين بكّل تقدير ومحبة كرابطة شغيلة، وتيار العروبة للمقاومة 
من  »إه��داء«  كلمتنا  نهاية  مع  منا  تتقّبلوا  أن  االجتماعية،  والعدالة 
هاّم  جانب  على  وبّينات  بوثائق  مقرونًة  ومجلدات  واألدبيات  الكتب 
»استراتيجية  بصوابية  مؤمنين  وكوادرنا،  حزبنا  ومراس  فكر  من 
الوقائع  صحتها  أثبتت  التي  المباشرة«،  غير  »العليا  األس���د« 
والتحّوالت التاريخية االستراتيجية والتي جعلت الصراع الدائر بين 
سورية وكيان العدو الصهيوني صراع »وجود« لألمة مع االستعمار 

على األصالة والهوية، ال نزاع حدود على أمتار،
غدة  ضّد  وجهاد  شائك  ص��راع  الصهاينة  مع  الصراع  إّن  نعم، 

سرطانية تضمر رويداً، وتذوب، لتزول، في حينها، من الوجود.
سورية  بريادة  العربي«  الشرق  »مشروع  بين  صراع  فالصراع 
األوسط  الشرق  »مشروع  مجابهة  في  األسد،  حافظ  العربي  الرئيس 
على  لالستيالء  المصطنع  الصهيوني،  العدو  كيان  بصدارة  الجديد« 

ثروات األمة العربية وخيراتها،
وقد بات هذا األمر، في البعد التاريخي، في خبر كان.

أخيراً
سورية األسد في خندق الحق والحروب العادلة تنهض،

الوحدة  التسويات كانت وال تزال، رافعًة راية   سورية األسد ضّد 
والحرية، واالشتراكية، ال صلح، ال اعتراف، ال تفاوض، ال لتوقيع، وال 

لتطبيع، ال للمهادنة، وال للمساومة، 
للبنان  حصين  حصن  داخلها،  في  مقاومة  قلعة  األس��د  سورية   
وفلسطين، والوطن العربي، إنها سورية المقاومة بأبعادها الوطنية 

والقومية واألممية.
ولقد أصبحنا، اليوم، بعد أعوام وأعوام على مقربة، في الزمان، من 
كانت  التي  فلسطين  النهر  إلى  البحر  من  التاريخية  فلسطين  تحرير 

وتبقى قضيتنا المركزية، 
أما الصالة ففي القدس الشريف قلب فلسطين، وفي المسجد األقصى 
األبية،  العربية  فلسطين  »عاصمة«  وتبقى  كانت  التي  القدس،  قلب 

بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية، والقلب منها كنيسة القيامة،
تكتل  بلورة  نهايات  إلى  وصلنا  قد  العالم  أح��رار  مع  نحن  وها 
بشار  الرئيس  مقولة  شرقاً«،  واالتجاه  المقاومة  »جوهره  مشرقي، 

األسد، األمين على نهج والده الراحل )طيب الله ثراه(،
ختاماً

الممّيز  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  أض��ع  أن  يشّرفني  »ال��ك��ري��م«،  *الرفيق 
مكتبة  في  عربية،  أرض  على  عندكم  »إهداء«  األسد«،  »استراتيجية 
سفارتكم وهذا شرف كبير لنا، وكما هو في عرفنا نحن العرب، نرّدد 
لي  تسمحون  فهال  كتاب«،  األنام  في  جليس  وخير  والحكم،«  الشعر 
بالعناوين  الكتب  من  آخر  بعض  إلى  أشير  أن  وتقدير،  تواضع  بكّل 
الطائف«  في  »مواقف  مجلد  يكون  ربما  الراهن،  وأهّمها  والوثائق، 
كاشفاً فيه كمستند لإلثبات، أسرار »مؤتمر الطائف« جهراً وب� الوثائق 

والبّينات، حيث كنُت شخصياً شاهداً بالحق،  
الح  قد  النصر  فجر  أّن  المستجدات،  ضوء  على  أشهد  اليوم  وإني 
وبان بوحدة األمة، وتجلى بحلف القدس، ومحور المقاومة، والحلفاء 

الشرفاء،
وإني ألشهد، على ضوء ما سبق، بأّن الفتح آٍت آت، بإذن الله، 

أليس الصبح بقريب؟ اللهم اشهد إني بلغت، 
وإلى لقاء قريب، وفقاً لموعد يالئم الظروف نبقى على اتصال،

أضحى مبارك وكل عام وأنتم والمقاومة والوطن بألف خير، 

*كلمة ألقيت خالل زيارة إلى السفير السوري في لبنان د. 
علي عبد الكريم علي بمناسبة عيد األضحى.
**نائب ووزير سابق، أمين عام رابطة الشغيلة.

حلف  وج��ود  والسياسية  اإلعالمية  للمواقف  المتابع  نظر  يلفت 
بالثورية،  نفسها  تسّمي  جمعيات  في  ناشطين  يضم  حزبي  إعالمي 
وجوه  من  وجه  بمعالجة  تتصل  خطوة  أو  مبادرة  كل  شيطنة  مهمته 

األزمة الضاغطة على اللبنانيين.
البنزين  الستيراد  بالدعوة  نصرالله  حسن  السيد  مبادرة  تكن  لم 
والمازوت من إيران بالليرة اللبنانّية الهدف الوحيد الذي تم التصويب 
السبب،  هي  السياسية  الخصومة  إن  نقول  كي  الثالثّي،  هذا  من  عليه 
في  تسهم  أن  يمكن  مبادرة  لكل  ينظر  أن  يفترض  لبناني  أي  أن  علماً 
حلحلة معاناة اللبنانيين بإيجابية ويناقشها بانفتاح وعقالنية بعيداً 

عن الكيد والشيطنة لمجرد ان المبادر هو خصم سياسّي.
بمليارات  لبنان  في  استثمارات  صينية  شركات  عرضت  عندما 
الشركات،  هذه  وجود  مبدأ  في  يشكك  الثالثي  هذا  خرج  ال��دوالرات، 
بالرغم من أن لهذه الشركات ممثلين ظهروا على وسائل اإلعالم وخبراء 
شاركوا في اجتماعاتها مع المسؤولين الرسميين، وذلك فقط للقول إن 
السفارات  ترسمه  الذي  بالسياق  إال  حلول  أية  أمام  مسدود  الطريق 
ومؤهالتها  الصينية  بالشركات  والتشكيك  والخليجية،  الغربية 
المرافئ  مجال  في  خصوصاً  للسخرية،  مثير  التمويلّية  وقدراتها 
كبريات  تشّغل  الصينية  والشركات  فالمعدات  وتشغيلها،  وتجهيزها 

موانئ العالم من دبي الى بوسطن وصوالً الى امستردام.

عندما جاء وفد رسمي روسي يرافق شركات روسية وجال بمشاركة 
السفير الروسي على عدد من المسؤولين عارضاً مشاريع استثمار في 
التشكيكية  المعزوفة  الثالثي  كرر  النفط  ومصافي  والكهرباء  المرفأ 
ذاتها، وقامت قنوات تلفزيونية تنتسب لهذا الثالثي بالحديث عن أن 
الشركات الروسية وهمية، بصورة تثير الضحك، فهل يعقل أن السفير 
الروسي ووزارة خارجية دولة عظمى كروسيا سترسل شركة وهمية 
الى أي بلد في العالم وبأي هدف، بينما ذهبت قناة تلفزيونية أخرى 
الى فبركة تقرير يربط بين الشركة وباخرة النترات التي تفّجرت في 

مرفأ بيروت.
بعد توقيع لبنان على عقد مبادلة النفط بالخدمات بالليرة اللبنانية 
فخرج  األمر  لها  يرق  ولم  الشيطاني،  الثالثي  قوى  نشطت  العراق  مع 
بهدف  لبنان  سيقّدمها  التي  الخدمات  ماهية  عن  يتساءل  بعضها 
اللبنانيون إلنجاح  أن يتعاضد  المنطق  العقد لن ينفذ، بينما  إن  القول 
500 مليون دوالر، وبعض آخر  هذا العقد الذي يوفر على لبنان نزيف 
وضع أسئلة حول كيفية مبادلة النفط بالفيول وصوالً لتشكيك ال يهدف 
عن تصوير  يتوّرع  لم  ثالث  وبعض  بها،  للطعن  بل  الخطوة  لتحصين 

العقد بأنه بيع نفايات عراقّية نفطّية للبنان بهدف التخلص منها.
ليس في العالم بلد يكرهه بعض أبنائه ويتمنون الشر له ويجهدون 

لتسخيف كل إشارة خير لتعميم اليأس، كحال لبنان.

التعليق ال�سيا�سي

الثالثّي غير المقّد�ص

العام  األمين  نائب  كالم  جاء  بينما  األســاس،  هذا  على  ستعاملها 
لتشكيل  فرنسية  حماسة  عــن  قــاســم  نعيم  الشيخ  الــلــه  لــحــزب 
الغرض،  لهذا  باريس  تمارسها  وضغوط  آب،   4 قبل  الحكومة 
مترافقاً مع كالمه عن أن »ميقاتي قال إنه تبلغ من الفرنسيين ان 
وهذا  عليه  عربي  اعتراض  يوجد  وال  عليه  يوافقون  االميركيين 
عوامل  اآلن  ولذلك  خارجية،  عوائق  وجــود  بعدم  مساعد  عامل 
الحكومة«.  تشكيل  تسهل  ان  االفــرقــاء  وعلى  داخلية  التشكيل 
»السعودية  قائالً،  بالمنكفئ  السعودي  الموقف  قاسم  ووصــف 
دور  أي  لها  ولــيــس  اللبنانية  الــســاحــة  على  تتدخل  وال  منكفئة 
سعد  مع  اكثر  سلبياً  كــان  وموقفها  عرقلته  أو  ميقاتي  بتشجيع 
الحريري«، أما عن موقف حزب الله من ميقاتي ومبررات التسمية 
هذه المرة فقال قاسم »الخيار الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة 
كان ميقاتي، وهذا االختيار لديه قدرة تواصل عربية ودولية، كما 
أن اختيار ميقاتي يقطع الطريق على أي متربص إلثارة الفتنة بين 
السنة والشيعة«. معلقاً على الكالم عن وجود فيتو خارجي على 
مشاركة حزب الله بالقول »حزب الله سيشارك بشكل غير مباشر 
العالقة  لدينا  سيكون  ونحن  الحكومة  فــي  اختصاصيين  عبر 
والمظلة مع الحكومة، وال أحد يتجرأ على التدخل ومنع حزب الله 

من الوجود في الحكومة«.
اجتماع  إن  بالقول  الحكومي  للمسار  المواكبة  المصادر  تختم 
حدد  فإن  التأزم،  من  التقّدم  نسبة  لتظهير  فاصالً  سيكون  اليوم 
في  التقدم  إلــى  إيجابي  مؤشر  فهذا  الجمعة  يــوم  التالي  الموعد 
حلحلة العقد وان تم تأجيل اللقاء التالي الى يوم اإلثنين فهذا يعني 
أن الزخم الذي تم االنطالق عبره بدأ يتآكل وأن هناك بوادر تأزم.

وبقيت األجواء اإليجابّية على الصعيد الحكومي طاغية مع ارتفاع في 
المكلف  للرئيس  والمتتالية  السريعة  الزيارات  في  ظهر  التفاؤل  منسوب 
نجيب ميقاتي الى بعبدا ومواقفه اإليجابية والتي تعكس إصراراً وحماسة 
شديدين لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن بالتفاهم والشراكة مع رئيس 
الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور، بحسب ما تقول مصادر ميقاتي 
المكلف خالل  الرئيس  لدى  قناعة  بأن »لوال تكون  والتي تؤكد  ل�»البناء« 
جولته الخارجية االخيرة بوجود ارادة ودعم دوليين إلنجاز االستحقاق 
الحكومي لما كان قبل التكليف وال تبرع لهذه المهمة«، مشيرة الى أن »هذا 
فرنسيين  مسؤولين  من  عدة  ومؤشرات  مواقف  في  تظهر  الدولي  الدعم 
واوروبيين وأميركيين وكذلك من دول عربية وخليجية عدة«، كاشفة عن 
الخليجية ال سيما  الدول  الفرنسيين باستقطاب  تلقاها ميقاتي من  وعود 
اتفاقات  لعقد  فرنسي  توجه  عن  فضالً  لبنان  دعم  حملة  الى  السعودية 
ستظهر  عدة  حيوية  قطاعات  في  استثمارات  تتضمن  لبنان  مع  مهمة 
المجتمع  الفرنسية ومطالب  المبادرة  اللبنانية وفق  الحكومة  تأليف  فور 

الدولي ال سيما صندوق النقد الدولي«.
تشكيل  في  البحث  الستكمال  يومين  في  بينهما  الثاني  هو  لقاء  وفي 
دام  لقاء  بعد  وقال  عون  ميشال  الرئيس  المكلف  الرئيس  زار  الحكومة، 
نصف ساعة تقريباً: »نسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى 
سرعة وقّدمت اقتراحاتي ومعظمها القى قبوالً من الرئيس عون وآخذ بكل 
يا عبدي  وُيقال: »إسَع  إلى حكومة قريباً.  الله نصل  مالحظاته وان شاء 

ألسعى معك، وانشالله يكون في حكومة قريًبا«.
وأكدت مصادر مطلعة ل�»البناء« أن »ما بات متفقاً عليه بين الرئيسين 
أصحاب  من  اختصاصيين  وزراء  من  حكومة  تأليف  هو  وميقاتي  عون 
وتيارات  احزاب  الى  ينتمون  وال  الجديدة  الوجوه  من  والخبرة  الكفاءة 
في  منسجم  واحد  كفريق  والعمل  وزاراتهم  ادارة  يستطيعون  سياسية 
قصوى  بسرعة  الحكومة  وبرنامج  مشروع  لتحقيق  والرؤية  االه��داف 
إلخراج لبنان من أزماته وإنقاذه من الغرق او تخفيف حدة االزمات بالحد 
األدنى وتأمين المرحلة االنتقالية بأقل الخسائر الممكنة وإجراء االنتخابات 

النيابية وتسليم دفة البلد الى الحكومة الجديدة ما بعد االنتخابات«.
تابع  عون  ميشال  »الرئيس  بأن  بيان  في  الجمهورية  رئاسة  وأعلنت 
مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي درس موضوع تشكيل الحكومة 
العتيدة، وقّدم ميقاتي لرئيس الجمهورية الئحة بتوزيع الحقائب الوزارية، 
في  ودرسها  عليها  مالحظاته  إلبداء  تمهيداً  عون  الرئيس  عليها  واطلع 
العامة للحكومة الجديدة وسيستكمل  التوجهات  العمق بما يتناسب مع 

البحث بعد ظهر غد )اليوم(«.
حيال  بالحذر  مشوبة  ايجابية  أجواًء  ل�»البناء«  التينة  عين  وعكست 

عملية التأليف، مشيرة الى أن هذا االمر منوط برئيس الحكومة بالتعاون 
مع رئيس الجمهورية مع تعاون القوى السياسية كافة، لكن الرئيس نبيه 

بري يردد مقولته الشهيرة رغم تفاؤله »ما تقول فول ليصير بالمكيول«.
وفيما أفيد أن وزارة الداخلية هي أم العقد بسبب مطالبة أكثر من طرف 
بها ال سيما رئيس الجمهورية كما الرئيس المكلف، نفت اللجنة المركزية 
الرئيسّية  الصفحة  على  ورد  ما  بيان  في  الحر  الوطني  التيار  في  لإلعالم 
تعترضان  ت��زاالن  ال  أساسيتين  »عقبتين  أن  وفيه  الصحف  إح��دى  في 
الحر  الوطني  التيار  رئيس  استمّر  حال  في  تجاوزهما  يمكن  وال  التأليف، 
أضاف  المعطل«.  والثلث  الداخلية  بحقيبة  مطالبته  في  باسيل  جبران 
المكلف  الرئيس  دولة  صارح  أن  سبق  باسيل  النائب  »أن  اللجنة:  بيان 
نجيب ميقاتي في العشاء الذي دعاه اليه في دارته في حضور النائب إدي 
النيابية الثالثاء، أنه ال يرغب في تناول أي  معلوف، ثم في االستشارات 

حديث يتعلق بتشكيلة الحكومة وتفاصيلها«.
أكدت  المالية،  وزارة  مسألة  اث��ارة  الى  االط��راف  بعض  عادت  وفيما 
احقية  فتح  من  فائدة  »ال  بأن  ل�»البناء«  الله  وحزب  امل  ثنائي  أوساط 
التأليف  امام  عراقيل  لوضع  جديد  من  المالية  بوزارة  الشيعية  الطائفة 
وهذا االمر مفروغ منه وحسم في مفاوضات التأليف السابقة وبالتالي ال 
يعطالن  بأنهما  واإليحاء  الثنائي  إلحراج  الوتر  هذا  على  باللعب  مصلحة 
تمرير  أم��ام  عقدة  المال  وزارة  تكون  ال  أن  متوقعة  الحكومة«،  تأليف 

الحكومة«.
مرحلة  سمات  بين  عدة  فوارق  ل�»البناء«  سياسية  مصادر  والحظت 
تكليف الحريري وبين تكليف ميقاتي الذي يتبع أسلوباً ذكياً ودبلوماسياً 
رئاسة  مع  الحريري  اتبعه  ال��ذي  والهجوم  التحدي  ألسلوب  مغايراً 
إن ميقاتي بحسب مصادره سيزور بعبدا يومياً حتى  الجمهورية، حيث 
إنجاز الحكومة، فضالً عن المؤشرات والمواقف الدولية التي سارعت الى 
دعم حكومة برئاسة ميقاتي بعدما تراجعت عن دعم الحريري في اآلونة 
مع  الشخصية  مشكلته  سيما  ال  واجهها  التي  التعقيدات  بسبب  األخيرة 

السعودية.
صحافي،  حديث  في  ب��ارزة  مواقف  سلسلة  ميقاتي  الرئيس  وأطلق 
أشبه ببيان وزاري لحكومته العتيدة إن تألفت، مشيًرا إلى انه »إذا وصل 
األوسط  الشرق  تصدم  قنبلة  سيكون  ذلك  فإن  كامل،  انهيار  إلى  لبنان 
بأكمله«، موضًحا أنه »لن أستطيع إخماد الحريق، لكنني سأمنع انتشاره 
100 يوم في المنصب«. وأكد ميقاتي أنه »يحظى  وآمل فعل ذلك في أول 
بالدعم الدولي الالزم من جانب االتحاد األوروبي، ال سيما فرنسا، وخبرة 
إليقاف انهيار لبنان االقتصادي واالجتماعي«، ولفت إلى انه »واثق من أن 
الواليات المتحدة ستكون منفتحة لتقديم الدعم أيضاً«، ورأى أنه »يتعين 
النقد  التواصل مع صندوق  العتيد أن يكون قادراً على  المالية  على وزير 
الدولي والشركاء المحتملين في الخارج والتعامل مع المصرف المركزي«. 
القرارات  إلى »نيته االضطالع بدور رئيسي على مستوى صناعة  وأشار 
المالية«، مؤكداً أنه سيبدي رأيه بكل القرارات المتعلقة بالشؤون المالية 

واالقتصادية.
وفي ما يتعلق بقرار التخلف عن سداد إصدارات »اليوروبوندز« وعدم 
الدائنين  مع  »ليتفاوض  كان  أنه  إلى  ميقاتي  أوضح  المستحقات،  دفع 
إلعادة جدولة الدين وإعادة تمويله، بدالً من التخلف عن السداد«، معتبًرا 
في  أموالها  تضع  التي  والمصارف  بالبالد  أضّر  السداد  عن  »التخلف  أن 
نريد  المركزي،  المصرف  في  والودائع  الخزينة  وسندات  اليوروبوندز 

العمل على كيفية حل هذه المسألة«.
على  نادم  »إنني  بقوله:  بعبدا  تجاه  الحريري  من  سلبي  موقف  وبرز 
في  ولفت  الجمهورية«.  رئاسة  إلى  عون  ميشال  أوصلت  التي  التسوية 
المكلف  الرئيس  ينجح  أن  لبنان  مصلحة  »من  أن  الى  تلفزيوني  حديث 
بقوة«.  ندعمه  »أننا  مؤكداً  مهمته«،  في  ميقاتي  نجيب  الحكومة  تشكيل 
مواقف  لكن  الطائف  اتفاق  تغيير  ضد  »أننا  الى  أخرى،  جهة  من  وأشار 

بعض األحزاب تسعى لتثبيت الفراغ«.
نقوال  النائب  ميقاتي،  يرأسها  التي  المستقل  الوسط  كتلة  عضو  ورأى 
مبدئي  »موقف  أنه  ميقاتي،  تسمية  من  السعودي  الموقف  حول  نحاس 
المنطقة، وبالتالي ال مشاكل  أزمات  لبنان تجاه  التموضع األخير في  من 

شخصية«.
وفي تطّور الفت، علم أن السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت بشكل 
عاجل إلى الرياض للتشاور. ورجحت مصادر مراقبة أن يكون هدف الزيارة 
إطالع المملكة على آخر التطورات والمستجدات السياسية والحكومية في 
لبنان والتزود بتوجهات وتعليمات دولته تجاه سياسة المملكة تجاه لبنان 
األخضر  الضوء  على  حصل  ميقاتي  أن  أفيد  حين  في  المقبلة،  المرحلة  في 
الفرنسي مع عدم ممانعة اميركية لتأليف الحكومة وترقب سعودي إلبداء 
الموقف بانتظار تركيبة الحكومة وبيانها الوزاري وسياساتها وتوجهاتها 

الداخلية والخارجية ومدى سيطرة حزب الله عليها.

قاسم،  نعيم  الشيخ  العام  أمينه  نائب  لسان  على  الله  حزب  وأك��د 
هي  الحكومة  لرئاسة  ميقاتي  تسمية  »خطوة  أن  تلفزيوني  حديث  في 
عديدة  ألسباب  ميقاتي  سّمينا  ونحن  الله،  حزب  قبل  من  جريئة  خطوة 
المسألة  قاربنا  »أننا  الى  قاسم  لفت  لنا«.  بالنسبة  واضحة  والصورة 
التي  االسباب  كل  مع  سنكون  ولذلك  الحكومة  لتشكيل  االولوية  بأن 
الحريري  إننا نقترح سعد  البداية قلنا  التشكيل، ونحن منذ  الى  ستؤدي 
من  نؤيد  إننا  قلنا  اعتذاره  مع  لكن  عديدة،  ألسباب  الحكومة  لرئاسة 
يسميه الحريري«. وأشار قاسم الى أن »الخيار الوحيد المطروح لرئاسة 
ودولية،  عربية  تواصل  قدرة  لديه  االختيار  وهذا  ميقاتي،  كان  الحكومة 
ويقطع الطريق على أي متربص إلثارة الفتنة بين السنة والشيعة«. من 
بخير  الحر  الوطني  التيار  مع  »التفاهم  أن  الى  قاسم  لفت  أخ��رى،  جهة 

واالختالفات طبيعية وعادية وأدعو لعدم اللعب بيننا وبين التيار«.
بيان  في  الروسية،  الخارجية  وزارة  علّقت  الدولية  المواقف  وفي 
ومع  صعبة.  مهمة  »سيواجه  األخير  أن  ميقاتي  تكليف  على  أصدرته، 
ذلك، فإننا نأمل بالتشكيل السريع لحكومة ذات كفاءة تتمتع بدعم القوى 
الحقيقية  الوطنية  المصالح  ذلك  ويلبي  اللبنانية.  األساسية  السياسية 
التقليدية«.  اللبنانية التي تربط روسيا بها العالقات الودية  للجمهورية 
هو  الدولة  لمؤسسات  الفعال  األداء  »أن  الروسية،  الخارجية  واعتبرت 
المفتاح لضمان سيادة لبنان وحدة أراضيه. ندعو ممثلي جميع األوساط 
مسؤول  نهج  إب��داء  إلى  اللبنانية  والطائفية  والسياسية  االجتماعية 
للتحديات  مراعاًة  التوافقية  الحلول  وإليجاد  البناء  للحوار  واالستعداد 

االجتماعية واالقتصادية التي يواجهها لبنان«.
بين االنهيار االجتماعي والمعيشي وبين تأليف  البالد سباقاً  وتعيش 
وانقطاع  ال��دواء  من  األزم��ات  تفاقم  وسط  االنهيار،  هذا  تضبط  حكومة 
شبه تام للتيار الكهربائي وإطفاء أصحاب المولدات موتوراتهم لعجزهم 
قطاع  في  جزئية  حلحلة  عن  وأفيد  الرسمي،  بالسعر  المازوت  إيجاد  عن 
موافقته  األعمال  تصريف  حكومة  في  المال  وزير  أعطى  فقد  المحروقات. 
ثمن  »لتغطية  أميركي  دوالر   35،472،360 بقيمة  مستندي  اعتماد  بفتح 

شحنة مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان«.
أن  فياض  ج��ورج  للنفط  المستوردة  الشركات  تجّمع  رئيس  وأعلن 
»مصرف لبنان عاد عن شروط لفتح االعتمادات، ما يؤّدي إلى حلحلة في 
35 و40 مليون ليتر  البواخر ما يتراوح بين  المازوت حيث سُتفِرغ  أزمة 
ابو شقرا  المحروقات فادي  أعلن ممثل موزعي  المقبل«. بدوره،  األسبوع 
وتم  ال��وزراء،  مجلس  برئاسة  اتصاالت  اج��روا  المحروقات  موزعي  »أن 
خالل  الباخرة  ثمن  تأمين  بند  إلغاء  المستوردة  الشركات  مع  بالتنسيق 
لبنان«،  مصرف  وضعه  كان  الشرط  وهذا  البنزين،  تفريغ  قبل  يومين 
مشيراً الى أن »األمور عادت الى ما كانت عليه في السابق«. وبالنسبة الى 
المازوت، قال ابو شقرا: »إن الشركات المستوردة بدأت بطلب بواخر من 

المازوت، وهذا األمر سيؤدي الى اراحة السوق خالل أيام قليلة«.
الى  ضم  الخارجية  وزارة  في  عقد  اجتماعاً  أن  »البناء«  وعلمت 
ورئيس  شقرا  واب��و  نجار  ميشال  األش��غ��ال  وزي��ر  فهمي  محمد  ال��وزي��ر 
للبحث  طليس  بسام  لبنان،  في  البري  النقل  قطاع  ونقابات  اتحادات 
بين  النظر  وجهات  في  خالف  وسط  النقل  وتعرفة  المحروقات  بموضوع 

المجتمعين.
حريق  اندلع  واالقتصادية،  المعيشية  واالنهيارات  األزمات  غمرة  وفي 
وقد  واسعة،  مساحات  على  امتد  الشمال  في  القبيات  أح��راج  في  كبير 
وعملت  الحريق،  رقعة  بتوسيع  الطقس  وحرارة  الرياح  سرعة  ساهمت 
سيارات الدفاع المدني على إخماد الحريق، كما حضرت طوافتان تابعتان 
للجيش اللبناني للمساعدة في إخماده. وبحسب المعلومات فإن اسباب 

الحريق لم تعرف حتى الساعة.
الحرائق في قضاء عّكار، ال سّيما منها  الجمهورية تطور  وتابع رئيس 
القبيات وبينو، وطلب الى قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود 
إلطفائها والحؤول دون امتدادها الى المنازل، ومساعدة األهالي. وأعطى 
بالدولة  لالستعانة  الحرائق،  تطّورت  حال  في  توجيهاته،  عون  الرئيس 

القبرصية للمساهمة في إخماد النيران.
على صعيد ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، قّرر مجلس نقابة 
خليل  حسن  علي  النائبين  لمالحقة  اإلذن  إعطاء  بيروت  في  المحامين 
وغازي زعيتر بعدما اعتبرت أّن »الموضوع المطلوب اإلذن في صدده غير 
وزيرين  كانا  كونهما  معرضها  في  وال  المحاماة  مهنة  ممارسة  عن  ناشئ 
وقيدهما معلّق في نقابة المحامين ومنقطعان عن ممارسة مهنة المحاماة 
ولم يكونا يتمتعان بصفة المحامي ليدرس مجلس النقابة مسألة الموافقة 

على رفع الحصانة عنهما أو حجبها«.
أشارت مصادر نيابية ل�»البناء« الى أن قرار النقابة كان متوقعاً في ظل 

مواقف النقيب المنحاز لمجموعات الحراك المدني.
وفي رّدها على دعوة رئيس القوات سمير جعجع للرئيس بري ب�«رفع 
التحقيق باستجوابهم«، أوضحت  الذين طلب قاضي  الحصانات عن كل 
األعلى  المجلس  على  المتهمين  إلحالة  النيابية  »العريضة  أن  المصادر 
بواجبه  للقيام  المجلس  دور  من  نابعة  وال���وزراء  ال��رؤس��اء  لمحاكمة 
وفق  المجلس  على  واجب  القاضي  ادعاء  من  واضح  هو  ما  وفق  واالتهام 
نظامه الداخلي والقانون والدستور وال تتعارض مع طلب رفع الحصانة 

وال تحجب دور القضاء العدلي«.
الحسيني  مصطفى  جبيل  نائب  الوطني«  »التكتل  عضو  أمس  وتوفي 

متأّثراً بإصابته بمرض عضال.
ونعى الرئيس بري وأعضاء المجلس النيابي زميلهم الحسيني وتقّدم 
الحسيني  حسين  للمجلس  السابق  الرئيس  من  المجلس  وأعضاء  بري 

ومن أسرة الراحل بأحر التعازي.



المئوي  اليوبيل  بعد  األولى  الذكرى  في 
واستشهاد  ال��خ��ال��دة  ميسلون  لمعركة 
الدفاع الشهيد يوسف العظمة  قائدها وزير 
قوات  مواجهة  في  األبطال  من  كوكبة  مع 
األهلية  الحملة  عقدت  الفرنسي،  االحتالل 
اجتماعها  األم��ة  وقضايا  فلسطين  لنصرة 
الدوري بتاريخ 27/7/2021 في السفارة 
السورية في بيروت بحضور سعادة السفير 
الدكتور علي عبد الكريم علي بمشاركة عضو 
المجلس األعلى في الحزب السوري القومي 
االجتماعي سماح مهدي ومنسق عام الحملة 
والقوى  األح��زاب  عن  وممثلين  بشور  معن 
السياسية اللبنانية والفصائل الفلسطينية. 
ال��س��وري  ال��ح��زب  كلمة  م��ه��دي  وأل��ق��ى 
تحيات  بنقل  فاستهلها  االجتماعي  القومي 
ورئيس  الحسنية  وائ���ل  ال��ح��زب  رئ��ي��س 
إلى  حردان  أسعد  النائب  األعلى  المجلس 
هذا  في  المشاركين  كّل  وإلى  علي  السفير 

االجتماع.
العظمة  يوسف  الشهيد  أّن  مهدي  وأكد 
ثانياً  للدفاع  وكوزير  أوالً  سوري  كمواطن 
قوات  أمام  الخنوع  إما  خيارين،  أمام  كان 
عن  دفاعاً  مقاومتها  أو  الفرنسي  االحتالل 
القومية  العز  وقفة  فاختار  وأهلها.  الشام 
تاريخ  في  ليضعوا  معه  كان  من  وكّل  هو 
ثورات  تأسيس  في  ساهمت  بصمة  األم��ة 
أخرى ضّد االحتالل قادها سلطان األطرش 

وإبراهيم هنانو وصالح العلي.
وأضاف مهدي : وتتمّيز معركة ميسلون 
بأن  السورية  للمرأة  الفرصة  أعطت  بأنها 
قوات  ضد  المباشر  المقاوم  العمل  تمارس 
أنموذجا  العابد  ن��ازك  فكانت  االح��ت��الل، 

يحتذى في التضحية والفداء.
التي  ال���دم  ب��ش��ه��ادة  م��ه��دي:  وت��اب��ع 
القومي  السوري  الحزب  مؤسس  وصفها 
بأنها  سعاده  أنطون  الشهيد  االجتماعي 
الذين  الشهداء  وبدماء  الشهادات،  أزك��ى 
قال فيهم الرئيس الراحل حافظ األسد أنهم 
أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، تحقق 
جالء المحتل عن أرضنا واستعدنا سيادتنا 

القومية عليها. وبذات التضحيات تمكنا من 
»إسرائيلية«  من  األخ��رى  االحتالالت  دحر 
يأتمر  من  وكل  وإرهابية  وتركية  وأميركية 

بأمرها.
بهذا اإليمان نحن ما نحن، وبهذا اإليمان 
سنكون،  وبما  نحن  وبما  سنكون،  ما  نحن 
لتحي  ي��دوي  العالم  ف��ي  هتافنا  سيظّل 

سورية.
وسائل  إل��ى  بتصريح  مهدي  أدل��ى  كما 
اإلعالم أكد فيه أّن معركة ميسلون محفورة 
القوميين  ال��س��وري��ي��ن  ك��ل  وج����دان  ف��ي 

منهم  العديد  أطلق  ال��ذي��ن  االجتماعيين 
اسم »ميسلون« على بناتهم تيّمناً بالوقفة 
أبناء  سطرها  التي  المقاومة  البطولية 
االستعماري  الغزو  مواجهة  في  شعبنا 

الفرنسي.
الحزب  ف��ي  األوس��م��ة  ق��ان��ون  أن  حتى 
خّصص  االج��ت��م��اع��ي  ال��ق��وم��ي  ال��س��وري 
العظمة«  يوسف  »الشهيد  باسم  وساماً 
يخوضون  الذين  العسكريين  للقادة  يمنح 
األم��ة  ع��ن  دف��اع��اً  البطولية  ال��م��واج��ه��ات 

السورية وشعبها.

{ د. عباس خامه يار*
الدولية،  الساحة  ابتلع فجأًة كل ناشطي  ومروعاً جداً،  كان خبراً مفجعاً 
سواء داخل البالد أو خارجها. األستاذ السيد هادي خسروشاهي الذي كان 
في  اإلسالميين  والمثقفين  النخب  بين  المقّرب  الفكري  والملجأ  المالذ  دائماً 
العالم اإلسالمي منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى سنواٍت عديدة، قضى 
المبارك، تزامناً مع ذكرى شهادة  المعبود في األول من شهر رجب  إلى لقاء 
سيده وقدوته اإلمام علي الهادي، فزاد من حزن اإليرانيين وأساهم وغّصتهم 

في هذه األيام. 
أهل  من  والباحثين  اإلسالميين  الناشطين  من  يعرفونه  ال  الذين  هم  قلٌة 
السنة والشيعة منذ السبعينيات وحتى اليوم، والذين ال يشهدون على دوره 

البارز في قلب األزمات الفكرية خالل العقود التي خلت.
مؤّرخي  من  خسروشاهي  كان  والترّدد،  المبالغة  من  نوٍع  أيِّ  دون  من 
العلمّية  المجاالت  في  الدولية  األنشطة  رواد  ومن  اإلسالميَّة،  النهضات 

والفكرّية في تاريخنا المعاصر.
لقد كان المرحوم من رموز الّتقريب خالل نصف القرن األخير، أّي منذ زمن 
دار التقريب في مصر، وكان من القلّة التي أدَّت دوراً أساسياً في لقاء النخب 
الشيعية والسنية واإلسالمية والمسيحية خالل تلك الحقبة، من خالل الفكر 
مثل  من  العربية،  الدول  مع  واسعة  عالقاٌت  له  وكانت  واالعتدال،  والمعرفة 
كان  أنَّه  كما  وأوروب��ا.  تركيا  ومع  العربية،  الجزيرة  وشبه  والجزائر  مصر 
ومفّكرين  المسلمين  اإلخوان  حركة  وأفكار  كتب  من  للعديد  ومترجماً  كاتباً 

مسلمين آخرين من العصر الحديث إلى الفارسية.
كان األستاذ خسروشاهي قبل الثورة مسؤول القسم الدولي في دار التبليغ 
في قم. وخالل تلك السنوات، كانت له رحالٌت مهمٌة إلى الخارج، فكان يشارك 
الفكر اإلسالمّي«  الفكرية، من مثل »ملتقى  والمؤتمرات  الفكرية  المجامع  في 
ذلك  بعد  له  كان  ثم  األفكار،  كبريات  عن  متحدثاً  مستمر،  بشكٍل  الجزائر  في 
دوٌر إضافّي في الحقل الديبلوماسي، وفي مقام بالدنا التمثيلي في الفاتيكان 

والقاهرة.
للقادة  الموّحدة  األفكار  المخلص استطاع أن يحمل، بحكمٍة،  الباحث  هذا 
الله  آية  األس��دآب��ادي،  الدين  جمال  السيد  أمثال  من  التشّيع،  أعالم  وكبار 
الخامنئي،  واإلمام  الخميني،  اإلمام  القمي،  تقي  محمد  الله  آية  البروجردي، 
كما استطاع أن يكّرر ويحلّل ويفّكك فكر الباحثين والمفكرين السّنة، من مثل 
الالهوري،  وإقبال  المودودي،  األعلى  أبو  قطب،  سيد  البنا،  حسن  المرحوم 
الفكريين،  القادة  بين  محكماً  تواصٍل  جسر  وعالقاته  بمكاتباته  منشئاً 

الدينيين والمذهبيين، من الشيعة والسنة.
حالٍة  وفي  شجاعاً،  الخطى،  ثابت  كان  بال.  له  يهدأ  لم  المسير،  هذا  في 

متواصلة من المثابرة العلمية الخطابية والميدانية. معرفته الدقيقة بجذور 
التفرقة  وعوامل  المدّمرة،  الجهل  وآفات  اإلسالمية،  المجتمعات  انحطاط 
ذلك  كّل  اإلسالمي،  العالم  بوحدة  العميق  وإيمانه  المسلمين،  بين  األصلية 
الحدود  بعد  ما  إلى  شعبّيته  من  وضاعف  عالميًة،  شخصيًة  منه  صنع 

المذهبية والجغرافية.
كما أّن كتابة عشرات المؤّلفات العلمية والبحثية، ونشر عشرات المقاالت 
المكتبات  اليوم  أغنى  واإلنجليزية،  والعربية  الفارسية  باللغات  والمذّكرات 

ومراكز مطالعات العالم اإلسالمّي، وجعلت أبحاثها مرجعاً للباحثين.
إنَّ اعتزازي بمعرفة األستاذ يعود إلى عهد الشباب ومنتصف العقد الثامن 
س، إلى جانب فعاليته التبليغّية الخارجّية،  من القرن الماضي، إذ كان قد أسَّ
مركز نشر »رسالت«، إلى جوار مكتبة آية الله المرعشي النجفي في مدينة قم 

د إلى تلك المكتبة آنذاك. المقدسة. وقد كنت طالباً أتردَّ
الطراز  من  تمّيزاً  أكثر  بشكل  الدار  هذه  خسروشاهي  المرحوم  س  أسَّ لقد 

المعتاد في تلك الحقبة، ما يدّل على رؤيته للمستقبل وطبعه التجّددي.
الفعاليات  مجال  في  به  معرفتي  ازدادت  اإلسالميَّة،  الثورة  انتصار  بعد 
الّدولّية، فكان هذا الفاضل الحامي والمشّجع لكتاباتي، واعتبر كتابي »إيران 
واإلخوان المسلمون.. عوامل االلتقاء واالفتراق« مرجعاً أساسياً في دراسة 
العالقات بين إيران واإلخوان، حيث إنني كنت، وما زلت، أعتّز برأيه العزيز. 
خالل سنوات مسؤولياتي الثقافية، كنت أسعى إلى اإلفادة من هذا األستاذ 
الدولية  النيابة  خبراء  اجتماعات  سلسلة  فخالل  المقتدر،  والباحث  الحكيم 
في منظمة الثقافة والعالقات اإلسالمية، بحث بين جمٍع من زمالئي تطورات 

السنوات األخيرة في الدول العربية. 
مركز  رئيسة  بروجردي،  السيدة  على  اقترحُت  شهور،  بعدة  ذلك  وقبل 
بت باألمر  التوثيق والمكتبة الوطنية اإليرانية، تكريم األستاذ في حياته، فرحَّ

كثيراً.
وزمالئي،  نوّفق  لم  المتواصلة،  والمتابعات  المساعي  من  الرغم  وعلى 
عّبر  إذ  إقناعه،  في  ميراقايي،  جالل  السيد  جناب  المشترك  صديقنا  ومنهم 

األستاذ، خالل شكره، عن رفضه أموراً كهذه سابقاً.
لعلَّ سبب عدم رغبته في ذلك، كان التعب أو المرض أو عتبه على الزمن! 

ربما... لست أدري!
وربما كانت تكفيه رغبة البحث والدراسة، ما جذبه إلى ركن مكتبته في قم، 
مسقط رأسه العلمي، فوجد فيه مكاناً آمناً وجسراً مطمئناً للعبور والسكن في 

منزله األبدي. 
لست أدري.. ربما!

الرحمة لروحه... والعزة لذكراه!
*المستشار الثقافي في السفارة اإليرانية في بيروت

مهدي ممثاًل »القومي«: وقفة العز القومية في مي�سلون

مّهدت الطريق لثورات �سعبنا بقيادة الأطر�ش وهنانو والعلي
اأكثُر من عاٍم على الرحيل ال�شيد هادي خ�شرو�شاهي

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهيد الوطن شادي 
ارتقى برصاص االحتالل في بلدة بيتا جنوب  الذي  عمر سليم 

نابلس أول أمس.
في  يجري  وما  سليم  الشهيد  مع  جرى  ما  أّن  الجبهة  وأكدت 
عرقي  تطهير  جرائم  إجماالً  الفلسطينية  واألراض��ي  بيتا  بلدة 
منّظمة يسعى االحتالل من خاللها لتفريغ األرض من أصحابها.

وأشادت الجبهة بصمود جماهير شعبنا في بلدة بيتا الذين 
معادلة  وأج��ادوا  والصمود  البطولة  في  األمثلة  أروع  ضربوا 
وقطعان  االح��ت��الل  جيش  مواجهة  ف��ي  الشعبّية  المقاومة 
الصمود  أن  مجدًدا  ليؤكدوا  باألسلحة  المدججين  المستوطنين 
الفلسطيني  الشعب  خيار  سيظل  ثمنه  غال  مهما  األرض  على 

وقراره حتى تحرير كامل ترابه الُمحتل.
الضفة  في  شعبنا  جماهير  داعيًة  بيانها  الجبهة  وختمت 
بيتا  بلدة  أبناء  مع  وااللتحام  لالحتشاد  المحتل  وال��داخ��ل 

وتصعيد أعمال المقاومة الشعبية فيها وتوسيع رقعة المقاومة 
انتفاضة  إط��الق  طريق  على  التماس  نقاط  كل  في  الشعبية 
شعبية شاملة تنخرط فيها الجماهير جنًبا إلى جنب مع فصائل 
التراب  كامل  عن  الغزاة  كنس  حتى  نارها  وتتصاعد  المقاومة 

الوطني.
الشهداء  دماء  أن  أكدت  قد  اإلسالمي،  الجهاد  حركة  وكانت 
ثورتهم  تصعيد  نحو  الثائر  الشباب  وستدفع  هدراً  تضيع  لن 

وتطويرها حتى اقتالع االحتالل من كل أرضنا وبالدنا.
طارق  باسمها  اإلعالمي  الناطق  لسان  على  الحركة  ونعت 
أثناء  ع��ام��اً(   41( سليم  عمر  ش��ادي  البطل  الشهيد  سلمي، 
محاوالت االحتالل قمع المسيرات الشعبية التي ينظمها الشباب 

الثائر القتالع االستيطان.
الدماء  ه��ذه  إن  وقالت  الشهيد،  حماس،  حركة  نعت  كما 

الطاهرة هي ضريبة الحرية ووقود معركة االستقالل. 
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إعالن التلزيم 
المديرية   – السياحة  وزارة  ت��ج��ري 
إس��ت��دراج  السياحية-  للشؤون  العامة 
عروض لتلزيم شراء وتركيب محرك سيارة 
لزوم   2011 العام  صنع  ماليبو  شفروليه 
من  ونقلها   2021 للعام  السياحة  وزارة 
مكان تعطلها إلى ورشة التصليح باإلضافة 
بالمحرك  الخاصة  ال��زي��وت  تأمين  إل��ى 
في  وذلك  اليد  وأجرة  الزيت  فلتر  و  الجديد 
وزارتي  مبنى  في  الكائن  الرئيسي  مركزها 

اإلعالم و السياحة مقابل مصرف لبنان.
المستوفين  والمؤسسات  األف��راد  على 
للشروط المطلوبة والراغبين في المشاركة 
الشروط  دفتر  إستالم  اإلستدراج  هذا  في 
مصلحة  قلم  من  المرفقة  المستندات  وبقية 
اوقات  ضمن  السياحة  وزارة  في  الديوان 

الدوام الرسمي.
الساعة  ال��ع��روض  لتقديم  مهلة  أخ��ر 
فض  يسبق  ي��وم  اخ��ر  م��ن  عشرة  الثانية 
العروض في قلم مصلحة الديوان في وزارة 

السياحة.
اإلثنين  ي���وم  ال��ع��روض  ف��ض  ي��ج��ري 

العاشرة صباحا. 2021/8/23  الساعة 
بيروت في 19 تموز 2021
وزير السياحة

د. رمزي المشرفية 
التكليف 620

إعالن تلزيم
مستندات  تصوير  آالت  تأمين  لتلزيم 
بطريقة   – العامة  المالية  مديرية  ل��زوم 

إستدراج عروض
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم 
 ،2021 اب  24 من شهر  الواقع في  الثالثاء 
مركزها  في  العامة  المالية  مديرية  تجري 
الطابق  الصلح،  ري��اض  مبنى  في  الكائن 
واللوازم  الموظفين  شؤون  دائرة   . الثاني 
لتلزيم  ع��روض  إس��ت��دراج  والمحاسبة،  
تأمين آالت تصوير مستندات لزوم مديرية 
المالية العامة – بطريقة استدراج عروض.

 /1،000،000/ المؤقت  التأمين  قيمة 
ل، ل. )فقط مليون ل.ل(.

ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
اإلط���الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص  ال��ش��روط 
والحصول عليه من دائرة شؤون الموظفين 
واللوازم والمحاسبة في مبنى وزارة المالية 

الثاني. – الطابق  – ساحة رياض الصلح 
الدائرة  إل��ى  ال��ع��روض  تصل  ان  يجب 
يوم  من  الثانية  الساعة   قبل  المذكورة 
اإلثنين الواقع في  23 من شهر آب من العام 

.2021
عن مدير المالية العام 
جورج المعراوي
التكليف 621

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 

بالصورة الغيابية.
ب��ت��اري��خ  المحكمة  ه���ذه  ح��ك��م��ت  ل��ق��د 
يحي  غسان  المتهم  على   2021/7/13

العايد
يارون  اقامته،  محل  السورية،  جنسيته 

الساحة العامة
القيد  رقم   1997 تولد  حورية  والدته 
بتاريخ  غيابياً  أوق��ف  ميالج  ج��زرة   93

2019/10/3، وال يزال فاراً.
غسان  المتهم  تجريم  التالية  بالعقوبة 
أعاله  هويته  كامل  المبينة  العايد،  يحي 
بجناية المادة 201/547 عقوبات وبإنزال 
مدة  بحقه  المؤقتة  الشاقة  األشغال  عقوبة 
وبإنزال  لألولى،  سنداً  سنة  عشرة  خمس 
النصف منها سنداً للثانية، وبإدانته بجنحة 
المادة 73/ أسلحة وحبسه مدة شهر سندا 
لها، وبإدغام هاتين العقوبتين سنداً للمادة 
احداها  بحقه  تنفذ  بحيث  205/عقوبات، 
واألشد وهي العقوبة األولى المحددة مدتها 
سبع سنوات ونصف السنة وباعتباره فاراً 
من وجه العدالة، وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض 
الصادرة بحقه وبتجريده من حقوقه المدنية 
ومنعه طيلة فترة فراره من التصرف بأمواله 
المنقولة وغير المنقولة، ومن إقامة الدعاوى 
الشخصية،  بأحواله  المتعلقة  تلك  ع��دا 
وبتعيين رئيس قلم هذه المحكمة قيماً على 
أمواله إلدارتها، كما تدار أموال الغائب وبنشر 
الحكم اصوالً وابالغ من يلزم والزامه بتسليم 
مهلة  ضمن  المستعملة  الممنوعة  السكين 
شهرين من تاريخ ابرام الحكم أو الزامه بدفع 
ضعفي  يعادل  ما  ل  ل.  ألف  خمسين  مبلغ 

ثمنها وتدريكه الرسوم كافة.
و73/  عقوبات   201/547 للمواد  وفقاً 

أسلحة من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة قتل ونقل سكين 

ممنوع.

المدنية  الحقوق  من  اسقاطه  وق��ررت 
وعّينت له قيماً إلدارة أمواله مدرة فراره.

في 2021/7/15
الكاتب مي ابراهيم
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 628

إعالن مناقصة تلزيم تأمين صيانة 
وتشغيل أجهزة المعلوماتية في وزارة 

األشغال العامة والنقل مبنى اإلدارة 
المركزي – الفياضية وكافة الوحدات 

التابعة للمديرية العامة للطرق والمباني 
والمديريات اإلقليمية.

يوم  م��ن  والنصف  ال��ع��اش��رة  الساعة 
شهر  م��ن  ال��س��ادس  فيه  ال��واق��ع  اإلث��ن��ي��ن 
في  المناقصات  إدارة  تجري   ،2021 ايلول 
شارع   - بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها 
بوردو- الصنايع – بيروت، لحساب وزارة 
العامة  المديرية   - والنقل  العامة  األشغال 
تأمين  تلزيم  مناقصة   - والمباني  للطرق 
في  المعلوماتية  أجهزة  وتشغيل  صيانة 
اإلدارة  مبنى  والنقل  العامة  األشغال  وزارة 
ال��وح��دات  وك��اف��ة  الفياضية   - ال��م��رك��زي 
والمباني   للطرق  العامة  للمديرية  التابعة 

والمديريات اإلقليمية.
ماليين  تسعة  فقط  المؤقت:  التأمين   �

ليرة لبنانية ال غير.
� طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ت��ق��دم ال��ع��روض، وف��ق ن��ص��وص دفتر 
اإلط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
في  المعلوماتية  دائرة  من  عليه  والحصول 

وزارة األشغال العامة و النقل - الفياضية.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  ان  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات 
د.جان العلية
التكليف 630

إعالن مناقصة تلزيم تأمين تقديم زيوت 
وفالتر وبطاريات وإطارات مطاطية آلليات 
اإلدارة العاملة في ورش رفع الثلوج لزوم 

وزارة األشغال العامة والنقل.
يوم  م��ن  والنصف  التاسعة  الساعة 
شهر  م��ن  ال��س��ادس  فيه  ال��واق��ع  اإلث��ن��ي��ن 
في  المناقصات  إدارة  تجري   ،2021 ايلول 
شارع  بيضون-  بناية  في  الكائن  مركزها 
وزارة  لحساب  بيروت،  بوردو-الصنايع- 
العامة  المديرية  النقل-  و  العامة  األشغال 
تأمين  تلزيم  مناقصة  والمباني-  للطرق 
وإط��ارات  وبطاريات  وفالتر  زي��وت  تقديم 
ورش  في  العاملة  اإلدارة  آلليات  مطاطية 

رفع الثلوج.
� التأمين المؤقت: التأمين المؤقت حسب 
المادة السابعة من دفتر الشروط الخاصة.

لكل  أس��ع��ار  تقديم  التلزيم:  طريقة   �
مجموعة على حده.

دفتر  نصوص  وف��ق  ال��ع��روض،  تقدم   
اإلط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
الصيانة  مصلحة  قلم  من  عليه  والحصول 

المركزية – مديرية الطرق.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 632

إعادة إعالن تلزيم شراء أعالف لزوم تربية 
األسماك لعام 2021 

يوم  م��ن  والنصف  التاسعة  الساعة 
األربعاء الواقع فيه الثامن عشر من شهر اب 
2021، تجري إدارة المناقصات في مركزها 
 – الكائن في بناية بيضون - شارع بوردو 
– بيروت، لحساب وزارة الزراعة  الصنايع 
- المديرية العامة للزراعة - مناقصة إعادة 
األسماك  تربية  ل��زوم  أع��الف  ش��راء  تلزيم 

لعام 2021.
 /22،500،000/ المؤقت:  التأمين   �
مليوناً  وع���ش���رون  إث��ن��ان  )ف��ق��ط  ل.ل. 

وخمسماية ألف ليرة لبنانية ال غير(.
� طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
اإلط���الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص  ال��ش��روط 
دي���وان  مصلحة  م��ن  ع��ل��ي��ه  وال��ح��ص��ول 
وزارة  مبنى   - للزراعة  العامة  المديرية 
مقابل  حسن  بئر  منطقة  في  الكائن  الزراعة 

ثكنة هنري شهاب، الطابق الثالث.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات

د.جان العلية
التكليف 633

إعالن
في  اجتماعها  المناقصات  لجنة  تعقد 
الظهر  قبل  من  عشر  الحادية  الساعة  تمام 
المناقصة  بطريقة   2021/8/6 بتاريخ 

العمومية:
وعناية  صيانة  أع��م��ال  تلزيم  إع���ادة 
الترابية  الجزر  ل��زوم  وتشحيل  وتعشيب 
 - زحلة   - ك��س��اره  مجاز  على  الوسطية 
الجزر  وكافة  المتفرعات  كافة  مع  الفرزل 
العامة  واألح����راج  وال��ح��دائ��ق  ال��ت��راب��ي��ة 
بطريقة  البلدي  النطاق  ف��ي  ال��م��وج��ودة 

المناقصة العمومية.
هذه  ف��ي  اإلش��ت��راك  ي��رغ��ب  لمن  يمكن 
الشروط  دفتر  على  يطلع  أن  المناقصة 
في  اإلدارية  الدائرة  لدى  الموجود  الخاص 
تقديم  وعليه  الرسمي  الدوام  أثناء  البلدية 
عرضه باليد او بالبريد المضمون شرط أن 
الثانية  الساعة  قبل  اإلداري��ة  الدائرة  يصل 
عشرة ظهراً من آخر يوم عمل يسبق التاريخ 

المحّدد لهذه المناقصة.
زحلة في 2021/7/26 
رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية 
قيد التحصيل

وضع  عن  العباسية  بلدية  رئيس  يعلن 
الرسوم  لكافة  األساسية  التكليف  ج��داول 
البلدية عن العام 2021 قيد التحصيل عمالً 
بنص المادة 104 من قانون الرسوم البلدية 

رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما يلي:
قانون  من   106 المادة  بنص  عمالً  أوالً: 
الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
البلدية  الرسوم  تسديد  الى  فوراً  المبادرة 
من  شهرين  مهلة  خ��الل  عليهم  المتوجبة 

تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً: عمالً بنص المادة 109 من قانون 
الرسوم البلدية رقم 88/60، تفرض غرامة 
عن  تأخير  شهر  كل  عن   2% وقدرها  تأخير 
المبنية  المهلة  خالل  تسدد  ال  التي  المبالغ 
الشهر  كسر  ويعتبر  أعاله،  األول  البند  في 

شهراً كامالً.
رئيس بلدية العباسية 
علي موسى عز الدين 

جمعية عمومية
في  األس��م��اك  ص��ي��ادي  تعاونية  تدعو 
عقد  إلى  والكرنتينا  الشمالي  المتن  ساحل 
في  ال��واق��ع  السبت  ي��وم  عمومية  جمعية 
في  الثامنة صباحاً  الساعة   2021/9/25
مركز التعاونية مرفأ الدورة لعرض ميزانية 
2019 � 2020 وإبراء ذمة المجلس وإنتخاب 
مجالس جديدة وإذا لم يكتمل النصاب تعاد 
في   2021/9/26 في  الواقع  األح��د  ي��وم 

نفس المكان والزمان.
الرئيس: شربل باحوط 
أمين السر: حنا شّواح

دعت نقابة عمال الشركات والمؤسسات 
الصناعية في بيروت وجبل لبنان الجنوبي 
-8-18 بتاريخ  تكميلية  انتخابات  إلجراء 

الثانية  لغاية  صباحا  العاشرة  من   2021
عشر ظهرا في مركزها في حارة حريك.

دعت نقابة سائقي ومستخدمي وسائط 
إلجراء  لبنان  في  البري  والنقل  المواصالت 
 2021-8-16 بتاريخ  تكميلية  انتخابات 
الواحدة  لغاية  صباحا  عشر  الحادية  من 

ظهرا في مركزها في حارة حريك.

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال 

طلب نزيه الشعراني لموكله محمد أحمد 
للعقار  ضائع  ب��دل  تمليك  سند  الصفدي 
 15 للمعترض  طرابلس  بساتين   3929

يوماً للمراجعة. 
أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال 

بدل  سند  بالوكالة  حوراني  محمد  طلب 
خانجي  ف��ؤاد  جومانة  ملكية  عن  ضائع 

بالعقار 26/454 بساتين الميناء
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال 

إسطنبولي  ح��ات��م  محمد  م���ازن  طلب 
بصفته  صافي  يوسف  عامر  عن  بوكالته 
بدل  سند  العبدلله  حسن  سليما  وري��ث 

ضائع بالعقار 211 المقسم 38 الزاهرية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال 

طلب باسم محمد عصام شهال باالصالة 
وندى  ويمن  عمر  عن  وبوكالته  نفسه  عن 
ضائع  ب���دل  س��ن��د  ش��ه��ال  ع��ص��ام  محمد 
بساتين  منطقة   24 المقسم   2118 بالعقار 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة. 

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال 

طلب محمد مايز المصري بصفته مفوضاً 
شهادة  ش.م.ل  والمهجر  لبنان  بنك  عن 
المقسمين   2042 للعقار  ضائع  بدل  تأمين 

9 بساتين طرابلس.  �  8
للمعترض 15 يوماً للمراجعة. 

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال 

عن  بوكالته  ملص  محمود  نزيه  طلب 
العقار  في  ضائع  بدل  سند  ملص  عمر  آمنة 

اليهودية. 105 برج 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة. 

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال 

ط��ل��ب��ت ام��ي��ن��ة خ��ض��ر راف����ي ال��ب��خ��ور 
بالوكالة عن أنور محمد أنور جبلي سندات 
 868  �  867  �  866 بدل ضائع في العقارات 
 529  �  528  � و527  ط��راب��ل��س  بساتين 

بساتين الميناء.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

طلب محمد أحمد الحوراني بالوكاله عن 
الجعيتاني سند بدل ضائع  شرلوط قبالن 

للعقار 22/323 كفرحاتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

عن  بالوكالة  مرعي  ودي��ع  ج��ان  طلب 
للعقار  ضائع  بدل  سند  مرعي  نادر  وديع 

اده.  464
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

عبيد  سمعان  يوسف  المحامي  طلب 
بدل  سند  زخيا  سركيس  فهد  عن  بالوكالة 

ضائع للعقار 5/975 كفردالقوس
للمعترض 15 يوماً للمراجعة. 

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

عن  بالوكالة  انطون  جميل  موسى  طلب 
ضائع  بدل  سند  بونعمه  باخوس  يوسف 

88 بسلوقيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

عن  بالوكاله  انطون  موسى  جميل  طلب 
بدل  سند  الحلبي  وجميلة  الحايك  نعمان 

ضائع للعقار 488 عردات.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

مهدي ممثالً القومي في اللقاء

اجتماع الحملة األهلية في السفارة السورية

فل�شطين وال�شالم ... )تتمة �ص1( 

كانت األقوى على االحتمال، فالحرب والقصف والقتل أمر يعرفه 
والعمق  والقدس  أبيب  تل  ولكن  م���راراً،  جّربوه  وق��د  غ��زة  أه��ل 
)اإلسرائيلي( الذي نال حصة وافرة من الصواريخ لم يكن معتاداً 
تحّمل  على  قدرته  وعدم  تهافته  وانكشف  الحال،  هذا  مثل  على 
ضجيج الحرب ودبيب صواريخها، ال أكالفها فحسب، والنتيجة 
الشباك  في  أكثر  أه��داف��اً  أدخلت  التي  هي  المقاومة  أّن  كانت 
)اإلسرائيلية(، وصنعت معادلة ردع جديدة، ومرة أخرى لم يكن 
أداء السلطة الفلسطينية أثناء الحرب فاعالً أو متناسباً مع حجم 

الحرب.
روافد  جفاف  من  كله  ذلك  فوق  تعاني  الله  رام  في  الحكومة 
التزاماتها  من  تنّصلت  العربية  ال��دول  من  فعدد  المالي،  الدعم 
آخ��رون  خفض  حين  في  الفلسطينية،  المسألة  تجاه  المالية 
ما  منها  متعددة،  ألسباب  وذلك  متدنية،  مستويات  إلى  دعمهم 
يتعلق بالتطبيع مع )إسرائيل( ومنها ما هو مستجيب لإلمالءات 
الذي أخذت ترفعه  الخارجية، ومنها ما يتعلق بالشعار الجديد 
أبدوا  الذين  األوروبيون بدورهم  أوالً،  أنظمة عربية عديدة: نحن 
انزعاجهم من تأجيل االنتخابات، أوقفوا مددهم المالي لهذا السبب 
أو بسبب إجراءات إدارية عندهم تتعلق بإعادة هيكلة صناديقهم 
طبعاً  بالسياسة  وربطها  الدعم،  سياسات  رسم  وإعادة  المالية، 

وإْن تحت شعارات الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
نشره  ما  عليها  زاد  وإنما  هنا،  تتوقف  لم  السلطة  متاعب  لكن 
كورونا،  لقاحات  صفقة  حول  وثائق  من  )اإلسرائيلي(  اإلع��الم 
مليون  تسلّم  على  )إسرائيل(  مع  اتفاقية  وقعت  السلطة  اّن  إذ 
خالل  االنتهاء  على  صالحيتها  تشارف  مطعوم  ألف  واربعماية 
فترة قصيرة، مقابل أن تأخذ )إسرائيل( بدالً منها لقاحات جديدة 
طويلة العمر من الشركة الصانعة )فايزر(، وهو اتفاق يستحيل 
في  السلطة  شكلتها  التي  التحقيق  لجنة  أكدته  ما  وهذا  تبريره. 
تقريرها، ولكن حادث استشهاد الناشط نزار بنات أتي ليجّب ما 
قبله، ويصبح الحدث الرئيس وذلك لما يملك الشهيد من حضور 
الفت في المجال الفلسطيني، والخارجي، ثم لما في الجريمة من 

فظاعة وتفاصيل بشعة.
وصاحبة  الرئيس  الالعب  شك  بال  وهي  بايدن  الرئيس  إدارة 
الدور األهّم في إدارة الملف الفلسطيني، سبق لها أن رأت أّن الوضع 
في فلسطين يتسم بالسكون والرتابة، فلم تَر داعياً لالهتمام به، 
ولكنها منذ أيار أخذت ترى أّن وضع السلطة الفلسطينية أصبح 
ترشيح  أن  ثم  الممكن،  أفضل  إليها  بالنسبة  ولكنه  للقلق،  مثيراً 

ألوانه،  وسابقاً  مبكراً  يزال  ال  الحكومة  لرئاسة  مناسباً  تراه  من 
وهي في ذلك تقيم ميزاناً دقيقاً بين رغبتها في مرشح بعينه قادر 
على إدارة السلطة بشكل أفضل ويستطيع خلق حالة من الرخاء 
واالزدهار، وبين قرارها بضرورة دعم حكومة بينيت التي ترفض 
مجرد فكرة التفاوض على حّل الدولتين، وبالتالي فإّن الطريقة 
– )اإلسرائيلي( تتمثل  األنسب أميركياً إلدارة الملف الفلسطيني 
من  للتفاوض  والدعوة  مالياً،  السلطة  دعم  بمعادلة  بالتزام 
كان  )وإْن  الدولتين  لحّل  واشنطن  تأييد  عن  إشارات  مع  جديد 
إعادة  بإمكانية  والتلويح  بالجدية(  يتسم  وال  ملزم،  غير  الكالم 
ثم  باالنتخابات،  والتذكير  الشرقية،  بالقدس  قنصليتها  فتح 
حكومة  على  والضغط  األون��روا  لمنظمة  األم��وال  بعض  تمرير 
السلطة  إحراج  من  ولتخفف  حياتية  تسهيالت  لمنح  االحتالل 
حكومة  دعم  المقابل  وفي  االستيطاني،  والتوسع  باالقتحامات 
نفتالي بينيت سياسياً، فبديلها الوحيد حتى اآلن هو بن يامين 
صعوبة  الديمقراطية  اإلدارة  تجد  ال��ذي  الشخص  نتياهو، 
السياسية  األحقاد  من  كثيراً  ضّده  وتحمل  معه،  التعامل  في 
والشخصية، وهذا بعض ما خلص إليه المبعوث األميركي هادي 
هي  وهذه  أبيب،  وتل  الله  رام  من  لكل  األخيرة  زيارته  إثر  عمرو 
الطريقة التي يرى أنها تدرأ القش الجاف من عود الثقاب القادر 
على إشعالها، وهذا ما ناقشه وطالب به الملك عبد الله الثاني في 

لقائه مع الرئيس األميركي.
لجنة  أّن  إلى  أبيب  وتل  الله  رام  عن  الصادرة  األنباء  تشير 
الى  تهدف  واقتصادّية  مدنّية  أمور  لبحث  تشّكلت  قد  مشتركة 
حسين  الوزير  فيها  الفلسطينية  السلطة  يمثل  السلطة،  تعزيز 
أصل  من  ال��وزي��ر  )االسرائيلية(  الحكومة  يمثل  فيما  الشيخ 

فلسطيني عيساوي فريج. 
على  قائم  الدائر  الحديث  كّل  اّن  أوالً  الحائر  المواطن  يالحظ 
االقتصاد والتسهيالت المعيشية، وال تتّم اإلشارة الى أية عملية 
إغاثياً  الفلسطيني أصبح شأناً  أو مسألة سياسية، وكأن الشأن 
اّن الحديث يدور حول  ال سياسيا � وطنيا � قوميا، ويالحظ ثانياً 
او  المعابر  فتح  عن  الحديث  تالشى  فيما  فقط  الغربية  الضفة 
إعادة اإلعمار، وعما ذكر من ماليين في الطريق وشاحنات وآليات 
ثقيلة متجهة الى غزة للشروع في إعادة إعمارها، األمر الذي يشي 

بأّن غزة تحتاج الى اشتباك جديد تعود به الى دائرة االهتمام.
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير ـ جنين ـ فلسطين المحتلة.



7ريا�ضة
با�سيل تحّقق 67 نقطة من 75 في المرحلة الأولى

و�ست�سارك في المرحلة الثانية على 50 �سحنًا اليوم

ملخ�ص الم�ساركات والإنجازات العربّية

في اليوم الخام�ص لأولمبياد طوكيو 2020

منتخب م�سر الكروّي يعبر نظيره الأ�سترالّي

ليلتقي مع البرازيلّي في اأولمبياد طوكيو

الأردنّي ال�سرباتّي يهدي بالده

 ميدالّية ف�سّية اأولمبّية في التايكواندو

أحرز البطل األردني صالح الشرباتي الميدالية الفضية في التايكواندو بوزن - 81 كلغ ضمن 
األلعاب األولمبية الصيفية طوكيو 2020.

ماكسيم  الروسي  أول  أمام المصنف  النهائي  في  خسر  عالمياً  سادساً  المصنف  والشرباتي   
لألردن  ضمن   2021 آسيا  بطل  الشرباتي  وكان   .9-20 محايد  علم  تحت  المشارك  خرامتشوف 
ميداليتها األولى في العاصمة اليابانية والثانية في تاريخ األولمبياد بوصوله الى النهائي، بعد 
أن حصد باكورتها أحمد أبو غوش في التايكواندو أيًضا عندما تّوج بذهبية وزن - 68 كلغ في ريو 
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وبنت األردن آماالً على الشرباتي لحصد ميدالية من أي لون في أولمبياد طوكيو نظراً للمستويات 

الجيدة التي قّدمها في اآلونة األخيرة وفرض نفسه ال سيما على الصعيد القاري. 
وفي طريقه إلى نهائي طوكيو، أقصى الشرباتي المصنف سابعاً عالمياً األوزبكستاني نيكيتا 
رافالوفيتش من دور األربعة في مباراة مثيرة حسمها األردني بالنقاط الذهبية 13-11 بعد انتهاء 

الجوالت الثالث األولى بالتعادل 11-11.

فوز منتخب كرة اليد الم�سرّي

على نظيره اليابانّي في الأولمبياد

حقق المنتخب المصري انتصاره الثاني في منافسات كرة اليد للرجال بدورة األلعاب األولمبية 
المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو وتغلب على نظيره الياباني 33 – 29 يوم أمس األربعاء، 

وذلك ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية. 
أمام  خسر  ثم  البرتغالي  نظيره  على  بالفوز  مشواره  استهل  قد  المصري،  المنتخب  وك��ان 

الدنمارك، لكنه عاد إلى طريق االنتصارات مجدداً على حساب أصحاب األرض. 
18 – 11، وتقدم المنتخب الياباني في الشوط  وأنهى المنتخب المصري الشوط األول متفوقاً 

الثاني 18 – 15 لكن الفريق المصري استفاد من تقدمه بفارق كبير في الشوط األول. 
وفي المجموعة نفسها، واصل منتخبا الدنمارك والسويد انطالقتيهما وحققا الفوز على البحرين 

والبرتغال على الترتيب. 
األول  الشوط  في  عليه  تفّوق  إذ   ،  21 –  31 البحريني  نظيره  على  الدنمارك  منتخب  وتغلب 

– 7 وواصل هيمنته في الشوط الثاني الذي أنهاه متفوقاً 19 – 14.  12

اإع�سار ديوكوفيت�ص م�ستمّر في طوكيو

واتحاد التن�ص الدولّي ي�ستجيب لرغبة الالعبين

خسر العب التنس اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش، أمس األربعاء، أمام المرشح األول للظفر 
بذهبية طوكيو 2020 للتنس )فردي رجال(، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بنتيجة 3-6 و6-1 

في الدور الثالث. 
طوكيو  أولمبياد  في  الوحيد  إسبانيا  ممثل  كارينيو  بابلو  سيكون  دافيدوفيتش،  وبخسارة 
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المجموعة  خاصة  المباراة،  مجريات  معظم  على  عالمياً،  األول  المصنف  ديوكوفيش،  وهيمن 
مرات  ثالث  العالم،  على   34 المصنف  دافيدوفيتش،  اإلسباني  إرسال  فيها  كسر  التي  الثانية 

ليحسم المباراة بسهولة لصالحه. 
31 درجة مئوية، مع  وأُقيمت مباراة الجولة الثالثة في ملعب أرياك للتنس، وبلغت الحرارة 

نسبة رطوبة وصلت إلى 62%.  
وسيواجه ديوكوفيتش الياباني كي نيشيكوري، في الدور ربع النهائي، بينما يالقي الفرنسي 
جيريمي شاردي األلماني ألكسندر زفيريف، على الجانب اآلخر من الدور نفسه. وسيلعب اإلسباني 
بابلو كارينيو، المصنف السادس عالمياً، مع الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالمياً، 

بينما سيلتقي الروسي كارين خاشانوف بالفرنسي أوجو هومبرت.
بتأخير  طالبوا  الذين  الالعبين،  لمناشدات  للتنس  الدولي  االتحاد  استجاب  ثانية،  جهة  من 
انطالق المباريات في أولمبياد طوكيو، لتبدأ في الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي ابتداء من اليوم، 

الخميس، نظراً لمعاناتهم من الحرارة والرطوبة المرتفعة اليوم. 
أبلغ  حيث  األربعاء،  أمس  الجوية  األحوال  عالمياً،  الثاني  المصنف  ميدفيديف،  دانييل  وانتقد 
الالعب الروسي الحكم بأنه يرغب في استكمال المباراة، لكنه يريد معرفة من سيتحمل المسؤولية 
وبعد  الالعبين،  وسالمة  صحة  أجل  »من  بيان  في  للتنس،  الدولي  االتحاد  وقال  وفاته.  حال  في 
مشاورات مكثفة، قرر االتحاد الدولي تغيير مواعيد المباريات بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة، 

التي تشهدها طوكيو«.
وكانت المباريات في مجمع أرياكي للتنس، تنطلق في الساعة 11 قبل الظهر، حتى يوم أمس 

األربعاء.

في  مشاركتها  اللبنانّية  البعثة  واصلت 
الصيفية  األولمبية  األلعاب  دورة  منافسات 
محطتا  كانت  حيث   )  2020  – طوكيو   (
الرماية  مسابقة  في  األولى  األربعاء،  أمس 
وشاركت   ) تراب   ( األولمبية  الحفرة  على 
بمواكبة  باسيل  راي  األولمبية  الرامية  فيها 
بيار  الدكتور  األولمبية  اللجنة  رئيس  من 
المتقاعد حسان  العميد  العام  جلخ واألمين 
عضو  اللبنانية  البعثة  ورئ��ي��س  رس��ت��م 
رمضان  مازن  المهندس  التنفيذية  اللجنة 
خضر  الصندوق  أمين  اللجنة  وع��ض��وي 
والمدرب  سعادة  فرنسوا  والمحامي  مقلد 
الفني  وال��ج��ه��از  كونتي  م��اري��و  اإلي��ط��ال��ي 
السيدات  لفئة  األولى  المرحلة  أقيمت  حيث 
نتائج   وج���اءت  ج���والت  ث��الث  وتضمنت 
 20 –  25  /  24 التالي:  النحو  على  باسيل 
/ 25 – 23 /25  جامعة 67 نقطة من أصل 

نقطة.   75
للرامية  الفنية  النتيجة  على  تعليق  وفي 
باسيل، رأى رئيس البعثة المهندس رمضان 
أن باسيل دخلت المنافسة بمعنويات عالية 
التحضيرية  التمارين  ف��ي  أظ��ه��رت  حيث 
الرقم  بطوكيو جاهزية كبيرة وكانت تحقق 

خالل  النفسي  الضغط  لكن   25  /  25 كامالً 
كان  الثانية  الجولة  في  خصوصاً  المباراة 
أداًء  باسيل  قّدمت  ذلك  ورغم  مؤّثراً  عامالً 

منافسة  ظل  في  وتنويه  تقدير  موضع  كان 
قوية مع عدد من الراميات اللواتي يتصّدرن 

المراتب األولى عالمياً.

ابتداًء  الخميس،  ال��ي��وم،  وستقام  ه��ذا 
لهذه  الثانية  المرحلة  فجراً  الثالثة  من 
تقام  حيث  باسيل  فيها  وتشارك  المسابقة 
وفي  صحناً   50 على  الرمي  من  جولتان 
إلى  راميات   6 أفضل  تتأهل  نتائجها  ضوء 

النهائية. المرحلة 
منافسات  ف��ي  كانت  الثانية  المحطة 
في  كبارة  منذر  السباح  وخاضها  السباحة 
عنوان  وتحت  متنوعة  متر   200 مسابقة 
وقد  د   2،03،49 وهو  الحالي  رقمه  تعزيز 
هو  جديداً  رقماً  سّجل  بعدما  ذلك  له  أمكن 
2،03،08  د حيث أشاع أجواء من الحماس 
حضر  حيث  البعثة،  أوس��اط  بين  والفرح 
حسان  المتقاعد  العميد  للجنة  العام  األمين 
م��ازن  المهندس  البعثة  ورئ��ي��س  رس��ت��م 
رمضان اللذان قدما له التهنئة باسم رئيس 

وأعضاء اللجنة األولمبية.
بفخر  يشعر  إن��ه  كبارة  ق��ال  جانبه  من 
رقم  ه���وأول  الجديد  رقمه  إن  حيث  كبير 
 B  ( فئة  ضمن  األولمبية  باأللعاب  للبنان 
 2021 العالم  لبطولة  يتأهل  وبذلك   )cut
وألهله  للبنان  النتيجة  ه��ذه  أه��دى  وق��د 

والمدرب وأفراد البعثة.

بأفراح  طوكيو  أولمبياد  من  الخامس  اليوم  منافسات  أختتمت 
الميداليات  من  بالمزيد  تبشر  متقّدمة،  أدوار  إلى  بالتأهل  عربية 
لليوم  العربية  الميداليات  غياب  استمرار  مع  خصوصاً  الملّونة، 

الثاني على التوالي. 
وكان اليوم قد بدأ بفرحة كويتية في الرماية، تالها إنجاز مصرّي 
البرازيل، وتأهل قطري  النهائي ومواجهة  لربع  بالتأهل  القدم  بكرة 

لربع نهائي الطائرة الشاطئية للرجال. 
وفي هذا التقرير نستعرض حصاد العرب في األلعاب األولمبية 

لغاية اليوم:
الرماية )حفرة رجال(: 

الرماة  ترتيب  ص��دارة  في  الفيحان  الرحمن  عبد  الكويتي  حّل   � 
المصري  74 نقطة. وجاء  األول برصيد  اليوم  الرجال، حيث تصدر 
عبد العزيز محيلبة في المرتبة التاسعة برصيد 73 نقطة، والقطري 

محمد الرميحي بالمرتبة 16 برصيد 72 نقطة. 
واحتل الكويتي طالل الرشيدي المركز 18 )72 نقطة( والمصري 

أحمد زاهر في المرتبة 22 )71 نقطة( من أصل 29 العباً.
في  عشماوي  ماجي  المصرية  الرامية  حلت   : سيدات(  )حفرة   � 
باسيل  راي  اللبنانية  جاءت  حين  في  نقطة(،   67(  21 المرتبة 
ضمن  مشاركة   26 أصل  من  وذلك  نفسه،  بالرصيد   23 بالمرتبة 
وباسيل  عشماوي  وتنتظر  األول���ى.  الثالث  ال��ج��والت  منافسات 

الجولتين المقبلتين اليوم الخميس لمعرفة مصيرهما.
 � السباحة:

 خرجت السّباحة المصرية فريدة عثمان والجزائرية آمال مليح 
في  الثالث  المركز  عثمان  واحتلت  ح��رة.  متر   100 منافسات  من 
نفسها  المجموعة  مليح  تذيلت  حين  في   ،55.74 بوقت  مجموعتها 

برصيد 56.65.
فردي  متر   200 سباق  من  كبارة  منذر  اللبناني  السباح  وخرج    

متنّوع رجال، ضمن منافسات أشواط التصفيات بوقت 2:03.8.
اليابان  مثيرا على  : حقق منتخب مصر فوزاً  اليد )رجال(   � كرة 
33-29، ضمن منافسات المجموعة الثانية، واقترب كثيراً من التأهل 

للدور ربع النهائي. 
ليودع   ،21-31 بنتيجة  الدنمارك  أمام  البحرين  منتخب  وخسر 

المنافسة مبكراً.
ضد  الدراجات  رك��وب  نهائي  منافسات  الدراجات: في  رك��وب   �
الساعة للفردي رجال، خسر الجزائري عزالدين لعقاب بحلوله في 

المركز 36. 
)قبل   38 المركز  في  واي��س  أحمد  حل  الالجئين،  فريق  وم��ن 

األخير(.
سودي  ماثيس  المغربي  تأهل  )المتعرج(:  الكاياك  ق��وارب   �

لمنافسات نصف النهائي التي تتقام غداً الجمعة.
 � المبارزة : فاز منتخب مصر في منافسات سالح سيف المبارزة 
في ثمن النهائي على اليابان 45-32. مثل الفراعنة: زياد السيسي 

ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر. 
الجنوبية  كوريا  أمام  النهائي  ربع  في  المصري  الفريق  وخسر 

بنتيجة 39-45. 
إلى  الخامس  من  التصنيف  ب��دورة  وفاز  المصري  الفريق  وعاد 
الثامن على حساب فريق اللجنة األولمبية الروسية 45-41. وحصد 

الفراعنة المركز الخامس بالفوز على إيران 24-45. 
� رفع األثقال:

التونسي  حّل  األولى  بالمجموعة  رجال،  كلغ   73 منافسات  في   
مع  بالمجموع،  كلغ   338 برفعه  السادس  بالمركز  هنية  بن  كارم 

خطف 153 ونتر 185. 
وضمن منافسات المجموعة الثانية حل السعودي محمود الحميد 
ونتر   141 خطف  مع  بالمجموع،  كلغ   306 برفعه  الثالث  بالمركز 
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كلغ مع خطف 127 ونتر 151.
بالمجموعة   ،0-2 أستراليا  على  مصر  منتخب  فاز  القدم:  كرة   �

الثالثة، ليتأّهل أبناء النيل لربع النهائي، لمواجهة البرازيل. 
المجموعة  في  البرازيل،  أمام   1-3 السعودية  منتخب  وخسر 

الرابعة، ليغادر البطولة بثالث خسائر.
فاز  )ب(:  المجموعة  التمهيدّي  ال��دور   - شاطئية  طائرة  كرة   � 

منتخب قطر رجال، على إيطاليا 0-2. 
ومّثل قطر الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان.

التي  النهائّي  ربع  ال��دور  مباراة  إلى  القطريان  الالعبان  وتأهل   
ستقام يوم الثالثاء المقبل.

الكرة الطائرة: خسر منتخب تونس 3-1 ضمن منافسات األدوار 
التمهيدية. 

وسيخوض منتخب تونس مواجهته المقبلة ضد األرجنتين، غداً 
الجمعة. 

 � كرة طاولة - فردي رجال: في الدور ربع النهائّي خسر المصري 
عمر عصر أمام الصيني ما لونج بنتيجة 1-4. 

� الجودو دور 32 - )سيدات 70 كلغ(: 
خسرت المغربية أسماء نيانغ أمام اإليطالية أليس بيالندي، كما 

ُهزمت التونسية نهال بوشوشة أمام السويدية آنا بيرنهولم.
� المالكمة: وزن خفيف الثقيل )رجال(:

 خسر المصري عبد الرحمن عرابي بنتيجة 5-0 أمام البريطاني 
بنجامين ويتاكر. كما خسر الجزائري محمد حمري بنتيجة 5-0 أمام 

الكوبي ارلين لوبيز.
 � القوس والسهم )سيدات(: خسرت المصرية أمل آدم أمام الكورية 

الجنوبية جانغ مينهي بنتيجة 6-0 في دور ال� 64.

القدم  بكرة  األولمبي  مصر  منتخب  حقق 
بهدفين  األسترالي،  نظيره  على  ثميناً  فوزاً 
الفريقين،  جمعت  التي  المباراة  في  نظيفين، 
الجولة  مواجهات  إطار  في  األربعاء،  مساء 
الثالثة لدورة األلعاب  الثالثة من المجموعة 

 .»2020 األولمبية »طوكيو 
األول  الهدف  ري��ان،  ياسر  أحمد  وسجل 
األول  الشوط  من   45 الدقيقة  في  للفراعنة، 
محمد  طاهر  من  رائعة  تمريرة  طريق  عن 
ال��ذي  صبحي  رم��ض��ان  إل���ى  ت��ص��ل  ط��اه��ر 
الجزاء  منطقة  ف��ي  أستراليا  م��داف��ع  راوغ 
مرمى  في  بقوة  سّددها  الذي  لريان  ومّررها 

المنافس. 
في  الثاني  الهدف  حمدي  عمار  وسجل 
الكرة من  85، بعد متابعته لتصّدي  الدقيقة 
الشناوي،  محمد  وتألق  أستراليا.  ح��ارس 
حارس مرمى مصر، في الدفاع عن مرماه في 

أكثر من هجمة لالعبي أستراليا.
مصر  منتخب  دخ���ول  إل��ى  اإلش���ارة  م��ع 
المباراة وهو يتذيل المجموعة الثالثة بنقطة 
في  إسبانيا  مع  بالتعادل  حصدها  وحيدة 
للفوز من أجل  األولى، وكان يحتاج  المباراة 

التأهل، وهو ما حدث. 
ذاتها،  بالمجموعة  أخ��رى  م��ب��اراة  وف��ي 
نظيره  م��ع  اإلس��ب��ان��ي  المنتخب  ت��ع��ادل 

األرجنتيني بهدف لمثله. 
ميكيل  طريق  عن  إسبانيا  ه��دف  وج��اء 
ه��دف  بينما   ،66 ال��دق��ي��ق��ة  ف��ي  م��وري��ن��و 
بيلمونت  ت��وم��اس  ط��ري��ق  ع��ن  األرجنتين 

 .87 بالدقيقة 
إسبانيا  رصيد  أصبح  النتائج،  وبهذه 
ومصر  المجموعة،  ص���دارة  ف��ي  ن��ق��اط   5
بفارق  وتتأهل  نقاط   4 برصيد  ثانية  حلت 

األهداف، ثم األرجنتين )4 نقاط( وأستراليا 
)3 نقاط(. 

نظيره  ال��م��ص��رّي  المنتخب  وس��ي��واج��ه 
)دور  ال��م��ق��ب��ل��ة  ال��ج��ول��ة  ف��ي  ال��ب��رازي��ل��ي 

الثمانية(.
وكان المنتخب البرازيلي قد تأهل متصدراً 
المنتخب  على  فوزه  بعد  الرابعة  لمجموعته 

السعودي )1-3(. 

وتصّدرت البرازيل المجموعة بسبع نقاط 
الثمانية  دور  إلى  لتتأهل  مباريات  ثالث  من 
رصيدها  رفعت  التي  العاج  ساحل  ومعها 
إلى خمس نقاط، متفوقة بفارق نقطة واحدة 
الثالث،  المركز  في  حلت  التي  ألمانيا  عن 
السعودية  رفقة  أيضاً  المسابقة  وودع��ت 

التي ظلت بدون نقاط. 
الدور  في  البرازيل  مباراة  وسُتقام  هذا، 

الثاني  المركز  صاحبة  مصر،  أم��ام  المقبل 
 31( السبت  غٍد  بعد  الثالثة،  المجموعة  في 
الحالي( على ملعب سايتاما، بينما سيواجه 

المنتخب اإلسباني نظيره كوت ديفوار.
تموز   23 يوم  طوكيو  أولمبياد  وانطلقت 
الحالي بعد أن تأجلت عاماً بسبب تداعيات 
حتى  فعالياتها  وستستمر  كورونا،  فيروس 

يوم 8 آب المقبل.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

لقاء  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  عكار  منفذية  مكتب  باحة  في  أقيم 
احتفاء بانتماء مجموعة مواطنين من متحد الكنيسة إلى الحزب، بحضور منفذ عام 
عكار أحمد حموضة، وعدد من أعضاء هيئة المنفذية، مدير مديرية الكنيسة عماد 

خضر وأعضاء هيئة المديرية.
سبق اللقاء جلسات قسم للمنتمين الجدد كل على حدة، وبحضور شهود القسم، 

وتولى ناظر اإلذاعة في منفذية عكار أحمد السبسبي عقد جلسات االنتماء الفردية. 
وفي كلمة له، هّنأ منفذ عام عكار أحمد حموضة المنتمين الجدد، مؤكداً أن الحزب 

السوري القومي االجتماعي يستمّر ناهضاً بتعاقب األجيال جيالً بعد جيل.
وخاطب المنتمين الجدد قائالً: انتماؤكم للحزب والدة جديدة لكم، تحتم عليكم 
سلوك طريق النضال القومي لحياة جديدة عنوانها العنفوان والعز والكرامة وقيم 

الحق والخير والجمال.

لقاء احتفاء بانتماء مجموعة مواطنين من متحد الكني�سة للحزب في باحة مكتب منفذية عكار

منفذ عام عكار اأحمد حمو�سة: انتماوؤكم للحزب والدة جديدة لكم تحتم عليكم �سلوك طريق الن�سال القومي لحياة جديدة
لي�س من �أحد �أكبر من دم�شق

{ يكتبها الياس عّشي

تعرف  ال  واح���دة  سنونّوة  دمشق  ف��ي  ليس 
طريقها إلى ساحة األمويين، وإلى نوافير برك 
ذاكرتها  زالت  ما  مقاعَد  وإلى  القديمة،  البيوت 

تحفظ أسماء العّشاق الذين مّروا بها.
وليس في دمشق سنونّوة واحدة ال تحفظ، 
كتبها  التي  ميسلون  ملحمة  قلبها،  ظهر  على 
الذين  ال��ش��ه��داء  ال��ع��ظ��م��ة، وال أس��م��اء  ي��وس��ف 
األبد،  إلى  وسكنوا،  النعمان،  بشقائق  تدّثروا 

بين السماء واألرض .
وليس من أحد أكبر من دمشق، وستبقى...

درد�صة �صباحية

�لمقاربة �لأخالقية �لقيمية

لالأزمة في لبنان

{ فاطمة الموسوي

والمعرفية  الفكرية  بالمقاومة  إال  النهضة  تكون  ال 
الموت  لمنظومة  واالستسالم  الجهل  لثقافة  المناهضة 
في  اإلنسان  ص��ورة  وتشويه  اآلخ��ر  وتدمير  والفساد 

مجتمع بات يفتقد لمعنى اإلنسانية...
السوسيو  التحليل  عن  وبعيداً  األزم��ات  مقاربة  في 
 � ال��م��ق��ارب��ة األخ��الق��ي��ة  � سياسي واالق��ت��ص��ادي، ت��أت��ي 
القيمية التي تعيد الى الواجهة الدور التربوي واإلنساني 
والديني في التعامل مع الكوارث واألزمات... فاألخالق 
نقطة االنطالق نحو التغيير اإليجابي الذي يعيد لإلنسان 
كرامته المفقودة في وطن الذّل والحرمان والقهر والفقر 
اعتماد  عبر  إال  تتّم  ال  فهي  التغيير  كيفية  أما  المدقع... 
اإلنساني  الوجود  بأهمية  تبدأ  أخالقية...  استراتيجية 
أوالً وحقه في الحياة والهوية، وفي وطن يكون مسكن 

أحالمه واستمراريته...
التربوية  ال���ج���ذور  ال���ى  ال���ع���ودة  ب���ّد م��ن  م��ن ه��ن��ا، ال 
عالم  ف��ي  ال��خ��راب  م��ن  الكبير  ال��ج��زء  لهذا  أسست  التي 
والسرقة  ه��واي��ة،  مجرد  القتل  ب��ات  حيث  اإلنسانية.. 
متعة المجرمين، واالحتكار »حق« من حقوق المحتكرين 
على  المال  وعشق  األنانية  ب��داء  المصابين  المخنثين 

حساب المستضعفين والمقهورين.
من  الفئة  ه��ذه  عند  مفقودة  أخ���الق  ه��ن��اك  وبالتالي 
يتاجر  شخص  أّي  يملك  أن  يمكن  ال  حيث  ال��ب��ش��ر... 
بأرواح الناس وبلقمة عيشهم ذرة واحدة من األخالق.. 
روبوت  مجرد  الى  متحّولة  مخّدرة  فئة  أمام  كنا  إذا  إال 
تحركه جهات أخرى... وهنا يبقى التحليل رهن إشارة 

الوقائع المكشوفة عالنية...
المقاربة األخالقية  ب��ّد م��ن ط��رح  ف��ي ه��ذا اإلط���ار، ال 
وفي  ال��ح��ق��ائ��ق،  كشف  ف��ي  األس���اس  حجر  باعتبارها 
بناء المعرفة التي ُيبنى عليها أساس التحليل والتفسير 
والربط المنهجي مع إشكالية تركيع الناس وتجويعهم 
ودفعهم الى قلب الهاوية حيث يلهثون وراء الحياة حتى 

لفظ أنفاسهم األخيرة...
هنا تأتي النتائج المنطقية التي تالمس حقيقة األزمة، 
والتي تبدأ بالواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
إلخ... إال أنها تنتهي بتفسير واضح ونتيجة مقنعة، بأّن 
األزمة الحقيقية هي أزمة أخالق.. فمهما كانت األسباب 
الداخلية والخارجية التي تخلق األزمات في لبنان.. إال 
أّن التعامل مع هذه األزمات جاء بطرق غير أخالقية... 
وساهم  االستغالل،  وتيرة  من  وزاد  الهوة،  عّمق  حيث 
بالكشف عن المشكلة البنيوية التي يعاني منها المجتمع 
اللبناني، والتي تتعلق بالطائفية واإلجرام بحق اإلنسان 

وعدم االعتراف إال بالذات...
 ه��ي ال����ذات ال���ق���ادرة ع��ل��ى ف��ع��ل ك���ّل ش���يء إْن فقدت 
وال���دواء  ال��وق��ود  باحتكارها  تفعل  ه��ي  وه��ا  أخ��الق��ه��ا، 

والمواد الغذائية وأبسط متطلبات الحياة...
جديد،  من  وجودنا  أوراق  بترتيب  علينا  عليه،  بناء 
التربية  على  القائم  البنيوي  التغيير  بين  نقّرر  أن  علينا 
ال��م��دن��ي��ة األخ��الق��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ت��رم اإلن���س���ان ووج���وده 
أوالً... أو نختار الرحيل عن هذا المجتمع الذي ال يمكن 
للتطور  قابالً  نهضوياً  أخالقياً  مجتمعاً  به  االع��ت��راف 

والحياة.
واالتفاقات  التسويات  على  القائمة  اآلنية  الحلول  أما 
وصفقات العيش الواحد والمشترك والتوافق والتعايش 
والتقبّل، فهي الهالك المبطن، والقوة التغييرية السلبية 
التي فرضتها ظاهرة تأسيس لبنان ووالدته القيصرية 
غير المقنعة.. وما زالت حتى اللحظة تساهم في تفكيك 
ال��ت��ي م��ن ال��م��ف��ت��رض ان تكون  ال��ج��م��اع��ات اإلن��س��ان��ي��ة 

منسجمة ومنتمية الى مجتمع واحد.
المأساوية...  النهاية  ب��داي��ة  األخ���الق  النتيجة،  ف��ي 
في  األس���اس  ه��ي  لتكن  النهضوية،  ال��ب��داي��ات  وب��داي��ة 

تربيتنا لألجيال التي ستولد... أو التي لم تولد بعد...
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أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية والسفارة الروسية في دمشق، 
بالتعاون مع وزارة الثقافة، ندوة عن كتاب بعنوان )سورية الطريق الصعب من 
الحرب إلى السلم( للكاتبة ماريا خودينسكايا غولينيشيفا المستشار الرئيسي 
إدارة التخطيط السياسي الخارجي في وزارة الشؤون الخارجية لروسيا  لدى 

االتحادية، في مكتبة األسد في دمشق.
التاريخي  العرض  بين  السورية  العامة  الهيئة  عن  الصادر  الكتاب  يزاوج 
مروراً  اندالعها  منذ  سورية  على  اإلرهابية  الحرب  ألحداث  السياسي  والتحليل 
بمحطاتها المختلفة ميدانياً وسياسياً وإعالمياً ونقله للعربية المترجم عياد عيد 
ويحتوي على 6 فصول تقع في 944 صفحة من القطع الكبير ويستعيد زمن ما 
قبل الحرب، مبيناً خصوصيات المنظومة السياسية والحزبية في سورية خالل 

أعوام 2000 و2010 ومكانتها في خريطة األمن اإلقليمي.
جزءاً  وعاصرت  عايشت  خودينسكايا  مؤلفته  أن  في  الكتاب  أهمية  وتكمن 
مهماً من أحداث الحرب على سورية وخاصة في الشق الدبلوماسي عبر عملها 

مع بعثة بالدها في مكتب األمم المتحدة في جنيف.

المقداد: الموقف الروسي داعم لسورية سياسياً ودبلوماسياً
حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  وزير  المقداد  فيصل  الدكتور  ثّمن  وقد 
الداعمة لسورية فضالً  والدبلوماسية  السياسية  األعمال مواقف روسيا  تسيير 
كانت  وقت  في  اإلرهــاب  ضد  حربه  في  السوري  والجيش  للشعب  دعمها  عن 
السوري،  الشعب  على  الحرب  واستمرار  والقتل  اإلرهــاب  تدعم  الــدول  بعض 
معرباً عن تقديره لجهود خودينسكايا وتمثيلها مواقف بالدها من خالل دفاعها 

عن سورية.
الكتاب يوضح ما كان يجري  أن  اإلعالم  المقداد في تصريح لوسائل  وأشار 
في الدوائر السياسية بخصوص سورية ويظهر قوة العالقات السورية الروسية 
السعي  مؤكداً  سورية،  ضد  الغربية  الدول  بها  قامت  التي  التشويه  وحمالت 
المستمر إليصال حقيقة أن ما تتعرض له البالد حرب إرهابية حقيقية مدعومة 
من دول تدعي أنها ديمقراطية وتساعد الشعب السوري لكنها في الحقيقة تدعم 

اإلرهاب وتفرض الحصار والتجويع على السوريين.
على  بالحرب  المتعلقة  الحقائق  يظهر  جديد  دليل  الكتاب  أن  المقداد  وبّين 
أهدافها،  في  والمفضوحة  و«اإلسرائيلية«  الغربية  الدوائر  شنتها  التي  سورية 
بقيادته  يؤمن  ألنه  المحاوالت  هذه  على  سينتصر  السوري  الشعب  أن  مؤكداً 

وجيشه وعدالة قضيته.

يفيموف: شراكة استراتيجّية ضد االرهاب 
االتحادية  روسيا  لرئيس  الخاص  الممثل  يفيموف  ألكسندر  قال  جهته  من 
السفير الروسي في دمشق: »نحن منذ زمن طويل أصبحنا شركاء استراتيجيين 
ضد  المشترك  نضالنا  هو  يوحدنا  وما  مشتركة  رؤية  ولدينا  وعائلة  وحلفاء 
لكونه  خودينسكايا  كتاب  أهمية  إلى  مشيراً  واالستقرار،  السالم  ليعم  اإلرهاب 
يتضمن الحقائق وخاصة بوجود كثير من التضليل حول األوضاع في سورية 

في  ومشاركة  شاهدة  كانت  الكاتبة  أن  مبّيناً  البالد،  تشهدها  التي  والحرب 
تطّورات األحداث من خالل وجودها في ساحة المعركة الدبلوماسّية في جنيف، 

وكذلك في بعض المعارك الميدانية في سورية.

شعبان: نخوض اآلن حرباً إعالمّية 
رئاسة  في  الخاصة  المستشارة  شعبان  بثينة  للدكتورة  مداخلة  وكانت 
حول  حرباً  العسكرية  الحرب  بعد  اليوم  نواجه  »إننا  فيها:  جاء  الجمهورية 
فالحرب  لذلك  لصالحه،  الحقائق  تشويه  على  اعتاد  الغربي  واإلعالم  الحقيقة 
للعالم  الحقيقة  إلظهار  األهمية  غاية  في  حرب  جميعاً  اليوم  نخوضها  التي 
الغربي  اإلعالم  حقيقة  أظهرت  سورية  على  الحرب  أن  معتبرة  مواقفه،  ولنغير 

فهو ليس إعالماً حراً أو حيادياً«.
الدور  بين  لي  بالنسبة  فرق  يوجد  ال  سورية  »كمواطنة  شعبان:  وأضافت 
العام  للرأي  تضليل  هو  بينهم  الخالفات  عن  يقال  ما  وكل  واألميركي  التركي 
العالمي بينما هم يمثلون األجندة ذاتها والشعب السوري لديه قلق من موضوع 

االحتالل التركي يماثل قلقه من االحتالل اإلسرائيلي أو األميركي«.
خودينسكايا احتالل جزء من األراضي السورية 

أمر غير قانوني أو شرعي
اما مؤلفة الكتاب خودينسكايا فرأت أن احتالل جزء من األراضي السورية أمر 
غير قانوني أو شرعي وأن روسيا تراقب تحركات تركيا في سورية وليبيا لكنها 
للملفات  تسوية  إلى  التوصل  أجل  من  إقليمي  كالعب  معها  الحوار  أهمية  تدرك 

العالقة بالنسبة لسورية.

عميد اإلقتصاد في القومي طارق األحمد: العالقة 
بين سورية وروسيا متجّذرة وتحفظ األمن 

والمصالح الجيوسياسية للبلدين
األحمد  طارق  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  االقتصاد  عميد  ولفت 
في مداخلة إلى تجّذر العالقة االستراتيجية بين سورية وروسيا والتي تحفظ 
أو  الغربية  االقاويل  كل  على  رّد  وهذا  للبلدين  الجيوسياسية  والمصالح  األمن 
المتأثرة بالغرب التي انتشرت وحاولت التشويش على هذه العالقة، حيث أن 
روسيا تدافع عن مصالحها إذ تتحالف مع سورية، كما أن لسورية مصلحة في 
قوة روسيا، لكن األمر بات ملحا جداً أن ترتقي العالقات االقتصادية بين البلدين 
لمستوى العالقات االستراتيجية خاصة وأن الحرب على سورية قد تحولت إلى 
اإلعالمي  للتنسيق  آليات  إيجاد  الضروري  من  أضحي  كما  االقتصادي  الجانب 

للدفاع ضد الدعايات المغرضة والمضادة وهي كثيرة.
وتعقيبا على مداخلة عميد اإلقتصاد، أوضح السفير الروسي فوق العادة في 
دمشق أن الكثير من الدعم الروسي ال يتم اإلعالن عنه وأن االيام المقبلة ستحمل 

تفصيلية  معلومات  كشف  يريد  وال  أخرى  دول  من  سيأتي  أنه  كما  أكبر  دعما 
االن...

ما  أهم  أن  له  كلمة  في  الكتاب  هيئة  مدير  الدين  زين  ثائر  الدكتور  واعتبر 
يمّيز الكتاب وهو الرابع للمؤلفة حول سورية بأنه ينظر إلى المسألة السورية 
بوصفها نقطة اشتبكت عندها مصالح عالمية ومرآة عكست رفض عدد من الدول 
دور  وتنامي  السوفياتي  االتحاد  انهيار  بعد  ساد  الذي  األحادية  القطبية  نظام 
الدول اإلقليمية في حل األزمات الناشئة وازدياد قدرتها في الدفاع عن مصالحها 

بقوة.
خودينسكايا  أن  االعالم  لـوسائل  أوضح  الكتاب  مترجم  عيد  عياد  المهندس 
الكتاب على أسلوب حيادي وموضوعي نقلت للقارئ خالله  اعتمدت في إعداد 
مشاهداتها هي ورأيها في الحرب على سورية، بغض النظر عن رأي المؤسسة 
الدبلوماسية الروسية فيها مستفيدة من عملها الميداني ووقوفها على كثير من 
التفاصيل ولقاءاتها العديدة مع ساسة سوريين وعرب وأجانب وأمميين إضافة 
إلى قادة تنظيمات إرهابية مسلحة والتي تبين لها من خاللها حجم الدعم الغربي 

المقدم لهذه التنظيمات وانصياع منظمات أممية للرؤية األميركية للحرب.
لسورية  المعادية  الجبهة  مكونات  ليعرض  فصوله  في  الكتاب  ويتوقف 
في الحرب من كيانات سياسية مدعومة خارجية وتنظيمات إرهابية مسلحة 
اإلرهابية  الحرب  وتمويل  دعم  في  المتحدة  والواليات  إقليمية  دول  ودور 
والمساعي  الحرب  إزاء  واألميركي  الــروســي  الموقفين  في  والتناقضات 
السياسية إليقافها سواء من منظمات إقليمية ودولية مع تخصيص حّيز واسع 

للدور الروسي بهذا الشأن والمبادرات التي رعاها مثل أستانا وغيرها.
والعسكري  السياسي  الخط  تطور  عن  بالحديث  فصوله  الكتاب  ويختتم 
منظومة  إنشاء  في  للمؤلفة  وفقاً  ساعد  والذي  السورية  التسوية  في  الروسي 
الروسية  السورية  العالقات  إلى  بعدها  لتتطرق  المعاصرة  الدولية  العالقات 

واستراتيجية روسيا الستعادة مواقعها على الساحة الدولية.

ندوة حول كتاب »�سورية الطريق ال�سعب من الحرب اإلى ال�سلم«

للكاتبة  الرو�سية ماريا خودين�سكايا غوليني�سيفا 

العميد طارق األحمد يداخل خالل حفل التوقيعغولينيشيفا توقع نسخة من كتابها للعميد طارق األحمد

غولينيشيفا توقع كتابها

الوزير المقداد وشخصيات
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