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 vD�  Îö�uL�  d�Ë  ‚ËbMB�«  Ê√  …dO�_«  d�—UI��«  dNEÔ�  ¨‰U�L�«  qO��
 w�Ë  ¨åwKOz«d�ù«ò  w??{«—_«  ‚ËbM�  W��R�  WO�«eO�  q�U�  U��dI�
 Íd�I�«  ¡ö??�ù«   UOKL�  ¡«—Ë  WF�«b�«  …uI�«  X�U�  w��«  W��RL�«

ÆWK��L�« WO�dA�« ”bI�U� Õ«d� aOA�« w� w� WOMOD�KH�«  özUFK�
 vK� —ôËœ ÊuOK� 75  l�“u�� ÂU� ‚ËbMB�« Ê√ v�≈ …d�cL�«  —U�√Ë
 W��ô  ¨sOM�u��L�«  s�  s�bOH��L�  2015  ÂU�  cM�  q�uL��«  s�  q�_«
 ÊUDO��ô« ŸËdA� sOJL�Ë r�œ w� ÎUO�U�√ Î «—Ëœ VF� ‚ËbMB�« Ê√ v�≈
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 Õ«Ë—√  ◊uI�  ‰œUF�  ’UB�  s�  Y���«  wMF�  W�«bF�«
 »U�√ t�uA�Ë ”UM�« „ö�Q� UI�� »«d�Ë —U�œË WO�U�
 WL�d��« ‰œUF� ’UB� s� Y���«Ë ¨WKOL��« WM�bL�« t�Ë
 Õd�  s??�  √b??�??�  w??�??�«  WIOI�K�  wF��«  l??�  r��M�  ô  b??�
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ÆsO�d�L�«Ë WL�d��« Y�b��« q�� Âd��« nO�u� s�
 ·dF� Ê«  V�� ô WIOI��«  v�«  q�u� w��«  WK��_« ≠
 tO�u��«  ôË  ¨Ã«d?????�ù«  VM���  w??F??�??�«  ôË  ¨W??K??�U??�??L??�«
 w� l{u� Ê« V�� WK��_« Ác� vK� W�u�_«Ë ¨w�UO��«
 nO�u��« o�Ë ¨ÂUN�ù« UNOK� vM�ÔO� ÂUF�« Í√d�« ·dB�
 WIOI��« X�«œ U�Ë ¨U�b�Ë WIOI��« Ád�u� Íc�«  w�d��«
 w�d�  nO�u�  q??�Ë  ÂU??N??�«  q??�  vI��  ¨W�OG�  Ë√  W�zU�
 vI��Ë ¨U??�u??�U??�  W��b�  U??�U??O??� t??�??I??�«—  u??�Ë  ¨W??�U??O??�
 W�Ò�b�   U�UO�  UN�I�«—  u�Ë  Î UC�√  W�UO�  W�UB�  q�
 ¨w�u�U� ·öG� w�UO� Ÿ«d� ULNMO� Ÿ«dB�«Ë Î̈ U�u�U�
 W�u�Ë√  ÊU�bI�  ô  ¨sB��L�«Ë  w�UN�ù«  sOI�dH�«  ÒÊ_
 w�d��« ‘UIM�« w� Î «—u� Êö�b� q� ¨WIOI��« s� Y���«

ÆW�«bFK� Î UOF� p�– w� Ê« r�e�« ÂUN�≈ l� ¨w�UN�ù«Ë
 ‘UIM�«  Ê«  q�  ¨W�«b�  ·dF�  Ê«  V��  WIOI��«  u��  ≠
 VK�  ¡«—Ë  Î UO�d�  qL�  ô  ÊQ�  rOK���«  …b�U�  vK�  —Ëb??�
 qL� ô Ê√Ë ¨UNzUI���« ¡«—Ë Î UO�d� qL� ô Ê√Ë ¨ «d�M�«
 Ác�  s�  ¡U�d�√  sOOMFL�«  Òq�  ÒÊ«Ë  ¨U�dO�H�  ¡«—Ë  Î UO�d�
 ‰UL�ù«  Âd??�  nO�u��  —uB��  ‘U??I??M??�«Ë  ¨W???�Ë«e???�«
 q�I�« vMF� u� «c�Ë ¨tM� Z�UM�« dD��U� W�dFL�« œËb�Ë
 oOI���«  UM�  ‰uI�  ô  «–ULK�  Î̈ U�u�U�  w�UL��ô«  bBI�U�
  «d�M�«  VK�  ¡«—Ë  WLzUI�«  WO�d��«   UO{dH�«  ÒÊ≈  ÎôË√
 ÒÊ≈ ‰uI� W�œd� t�b� ÒÊ≈Ë ¨WD�U� ¨U�dO�H�Ë UNzUI���«Ë
 X�Òd��Ë  ¡«bNA�«  jI�Ë  ¨W�bB�U�Ë  Î «uH�  Òr�  ¡w�  Òq�
 ÂUOI�« rNMJL� ÊU� UL� «u�uI� r� sO�ËR�L�« ÒÊ_ WM�bL�«
 W�œd�� Zz«d�« nO�u��« u� UL� Î U�UL� ¨W�—UJ�« VM��� t�
 W�«b��ô« WL�d� œu�Ë wH� vK� WLzUI�« ¨w�UL�« —UON�ô«
 ¨W�dHL�« WO�dBL�« ÕU�—_«Ë ¨W�dHL�« bz«uH�«Ë ¨W�dHL�«
 Òq�  ÒÊ«Ë  ¨◊dHL�«  ÂUF�«  ‚UH�ù«Ë  ¨W�dHL�«   ö�u���«Ë
 tKF�  V��  UL�  «uN��M�  Ê√  «u��  sO�ËR�L�«  ÒÊ«  WOCI�«
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 ¨ UOMI��«  Àb�Q�  …œ ÒËeL�«  WOM�_«  WN��«  w�Ë  ¨ «d�M�«
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 »UA�«  ÂU�  2010  ‰Ë_«  Êu�U�  Ød�L��œ  17  w�
 Â«d{S� Íe�e�u��« bL�� qLF�« s� q�UF�« w��u��«
 t��UD�  v??K??�  t�C�  s??�  Î «d??O??�??F??�  Áb??�??�  w??�  Ê«d??O??M??�«
 WN�UH�«Ë  dC��«  UNOK�  lO��  w��«  W�dF�«  …—œUB�Ë
 ¨b�“u�  ÍbO�  WM�b�  w??�  W�bK��«   UDK��«  q��  s??�
 w�   «d�UEL�«  …—«d�  XF�b�«  WF�«u�«  Ác�  d�√  vK�Ë
 sOO��u��«  ·ô¬  Ãd??�Ë  ¨d�L��œ  18  w�U��«  Âu??O??�«
 œu�Ë  Âb??�Ë  W�UD��«  ŸU??{Ë√  sOC�«d�«  »U�A�«  s�
 ¨r�U��«  ÂUEM�«  q�«œ œU�H�«  —UA��«Ë WO�UL��« W�«b�
 ÍbO�  WIDM�  w??�  dzU��«  »U�A�«  W�dA�«  X??N??�«ËË
 WO�U���ô«  W�d��«  qI�M��  ¨s�dBI�«  W�ôËË  b�“u�
 Z��Ë ¨…—ËU�L�« ÊbL�«Ë  «bK��«  v�≈ W�ôu�« e�d� s�
 s� v�d��«Ë vK�I�« s� b�bF�« ◊uI�  «d�UEL�« s�
 d��√Ë  ¨s�_«   «u�  l�  rN�œUB�  W�O��  s�d�UE�L�«
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 Âb� vK� t�e� sK�√ UL� ¨ÊËd�UE�L�« UN� ÍœUM� w��«
 Òq��  w��«Ë  W�œUI�«  WO�Uzd�«   U�U���ô«  w�  `�d��«
 `�H� ÂU� q� p�c� n�J� r�Ë ¨2014  ÂU� w� U�b�u�
 V��  Íc�«  »uO�uO�U�  f�u�  w�  W�u��L�«  l�«uL�«
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 t�ËQ� …b�«Ë WKL� rNK� ÒÊQ� pA�« W�«Ëœ w� UMFC� sOI�U��«
 ¨tOK� —U�� ô b�«Ë o�� vK� rNMO� ‚UH�ôU� UMLK� l� WHK���
 lOD��� w� r�Ëc� Ëc�� ô Ê√ w�UIO� fOzd�« s� U�ƒU�d�

ÆtK�« bM� »«u��«Ë d�_« V�JO� w�UM�K�« VFA�« –UI�≈
 dOB�  vK�  ·u??�??�«  U??L??�«  WO�ƒUA�  X�O�  …d??E??M??�«  Ác??�
 Ê√  UMK�√  Î̈ U�U��≈Ë  Î U�K�  dJH�  UMKF��  d�F�L�«  lzU��«  w�UM�K�«
 v�UF�  tK�U�  ÊUL�ùU�  W�OK�  WOB��  nKJL�«  fOzd�«  ÊuJ�
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 tLOD�� b�d� Íc�« ÊUM�� vK� UN�zU�œË UN�D�Ë UNM�� s�«d�
 cH�  WM�H�U�  ¨sOO�UM�K�«  iF�  s�  UN�U�–Q�  n�ú�Ë  Áu��Ë
 u�Ë ¨…—cI�«  rN�b�Q�  cH�  ‰ULA�«  WIDM� o�d�Ë UNM� dO�J�«
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Æ—UB��ô« b�d� WK�U�
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 WFD� n�√ 17  s� d��√ bOF�� …b��L�«  U�ôu�« ÒÊ≈ f�√ ‚«dF�« sK�√
 Õu� UNM� 2003 w� w�dO�_« ËeG�« bF� œö��« s� UN��dN�Ë UN�N� r� W�d�√

Æg�U�K� WL�K� s� ¡e� tOK� V� Ô� ÂU� 3500 ÁdL� wLD�« s�
 ¨w�dO�_« ËeG�« bF� ‚«dF�« s� W�d�_« lDI�« s� ·ôü«  «dA� XH��«Ë
 w�U�—ù«  åg�«œò  rOEM�  Íb�√  vK�  U�dO�b�  Ë√  dO�J�«  V�dN�  s�  ÎöC�
 t�eN� Ê√ q�� 2017Ë 2014 sO� WO�«dF�« w{«—_« YK� vK� dDO� Íc�«

ÆWO�Ëb�«Ë WO�«dF�«  «uI�«
 w��« WO�dO�_«  UDK��« ÒÊ≈ ÊU�O�«dF�« W�UI��«Ë WO�—U��« U�—«“Ë X�U�Ë
 …œU�ù œ«bG� l� ‚UH�ô …dO�_« W�Ëü« w� XK�u� —U�ü« …œU�≈ vK� qLF�

Æ…b��L�«  U�ôu�« w� n�U�� w�Ë —U�� Èb� UND�{ r� w��« lDI�«
 iF� XD�{ WO�dO�_« W�uJ��« ÒÊQ� r�U� s�� W�UI��« d�“Ë Õd�Ë
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 w�  g�U�K�  Õu�  XD�{   UDK��«  ÒÊ≈  WO�dO�_«  ‰bF�«  …—«“Ë  X�U�Ë
 w� WOM� ‰UL�√ d�U� v�≈ tFO�Ë œ«e� w� lO�K� t{d�Ë t��dN� bF� 2019

 ÆsDM�«Ë WL�UF�U� n��� w� t{d�Ë U�u�ö�Ë√
Æw{UL�« dNA�« w� t�—œUBL� Î «d�√  —b�√ WLJ�� Ê√ X�U{√Ë

 d�U� s� ÕuK�«  VK� ÎUO�dO�√  W�d�√  lD� d�U� ÒÊ√  v�≈  …—«“u�«   —U�√Ë
 WGK�U� W�u�J� W�uB�√ w� g�U�K� WL�K�Ë Æ2003 w� ÊbM� w� rOI�

Ær�UF�« w� WO�œ_« ’uBM�« Âb�√ b�√ d��F�Ë W�d�u��«
 ’uB� UNOK� ÎU�«u�√ qLA� œd��Ô�� w��« Èd�_« lDI�« Ê≈ r�U� ‰U�Ë

ÆW�—UL�L�« WGK�U�
 dO�b��«Ë   U�«dB�«  V���  V�d��K�  r�bI�«  w�«dF�«  À«d��«  ÷ÒdF�Ë

Æ…œuIH� lDI�« ·ô¬ ‰«e� ôË Æ2003 cM� ULO� ô ¨VNM�«Ë
 vK� ¨U�d�œË WO��—U� l�«u� w�U�—ù« åg�«œò rOEM� r�«œ 2014 bF�Ë
 ©uJ��uO�«®  W�UI��«Ë rKF�«Ë WO�d�K�  …b��L�«  r�_«  WLEM� t�H�Ë ‚UD�
 WJ��  d��  rOEM��«   UOKL�  q�uL�  ÷dG�  VNM�«  Í√  ¨åw�UM�ò  t�Q�

Æt�—U�Ë j�Ë_« ‚dA�« q�«œ …b�L� V�dN�
 U�—U�¬  VIF�  WO�Ëœ   ôU??�Ë  …b�U�L�  WO�«dF�«   UDK��«  ‰ËU��Ë

ÆUNLO�d�Ë UN�œUF��«Ë
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وزيرة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائبة  استقبلت 
والمغتربين  الخارجية  وزي��رة  الوطني  الدفاع 
زينة  األع��م��ال  تصريف  حكومة  في  بالوكالة 
خان،  آجاز  سهيل  الدكتور  الهند  سفراء:  عكر، 
كاروناراتني،  كاليانيراتني  شاني  سيريالنكا 
األرجنتين  حلو،  فرناندو  الدكتور  كولومبيا 
لجمهورية  ال��ع��ام  القنصل  أل��ي��س،  موريسيو 
ف��ورك��ام.  عمر  تمسيجن  الفيدرالية  أثيوبيا 
وللعالقات  العّمة  ل��أوض��اع  معهم  وعرضت 

الثنائية بين لبنان ودولهم.
الدفاع  وزارة  مستشار  عكر  استقبلت  كما 
المارشال  األوسط  الشرق  لشؤون  البريطانية 
السفير  ي��راف��ق��ه  س��ام��ب��س��ون  م��ارت��ن  ال��ط��ي��ار 
والملحق  ك��والرد  إي��ان  لبنان  في  البريطاني 
ساندرز.  لي  الكولونيل  البريطاني  العسكري 
بين  العسكري  ال��ت��ع��اون  ف��ي  البحث  وج���رى 
لبنان  إت��ج��اه  بريطانيا  وال��ت��زام��ات  البلدين، 
إلى  إض��اف��ًة  واألم��ن��ي،  العسكري  المجال  ف��ي 
المساعدات التي تقّدمها بريطانيا للبنان ال سيما 

في الوضع الراهن.

الوطن / �سيا�سة2

كيف يدافع اللبنانيون

عن بلدهم؟

{ د. وفيق إبراهيم 

تبدو  لمخاطر  لبنان  فيها  يتعّرض  مرحلة  ه��ذه 
السياسي  الكيان  اثنين:  مستويين  على  أساسية 
بلباس  ملتحقاً  هنا  العدو  ويبدو  الداخلي،  والصراع 
دولية  كقوى  وأميركا  فرنسا  تحالفات:  أرب��ع  م��ن 
دائ���م،  بشكل  م��ع��ادي��ة  إقليمية  ك��ق��وة  و«إس��رائ��ي��ل« 
وقوى داخلية لبنانية تستعمل الوالء للخارج وسيلة 

الداخلي. للتغيير 
الصراعات  ف��ي  تأتلف  االرب��ع��ة  ال��م��ح��اور  ف��ه��ذه 
الداخلية اللبنانية لتتشارك في هجمات متنوعة على 
قوى لبنانية داخلية، ففي السبعينات إئتلفت الكتائب 
والقوات مع »اإلسرائيليين« لشن هجوم على القوات 
في  أم��ي��رك��ي��اً  إن����زاالً  ف���إّن  ك��ذل��ك  اللبنانية،  الوطنية 
اللبنانية  جونيه حاول االشتباك مع القوات الوطنية 

في الحرب الداخلية في 1958.
لذلك باإلمكان االستنتاج اّن الكتائب والقوات وما 
يعتبرون  أخرى  وأح��زاب  مستقبل  من  عنهما  تفّرع 
إنما  األخ��رى  اللبنانية  القوى  وكل  وام��ل  الله  حزب 
»إسرائيل«  ب�  االستعانة  باإلمكان  معادية  قوى  هي 

والقوى الغربية للقضاء عليها.
على  عميقاً  لبنانياً  داخلياً  خالفاً  هناك  فإّن  لذلك 
حزب  أم  »إسرائيل«  هو  هّل  لبنان  عدو  هوية  تحديد 
الجغرافي  البعد  االعتبار  بعين  أخ��ذاً  وسورية  الله 

إليران عن مسرح القتال.
الداخلية يرى  النمط من األحزاب  اّن هذا  الحقيقة 
يجب  ال��ذي  األس��اس  العدو  وسورية  الله  حزب  في 
القضاء عليه للسيطرة على لبنان، كما أنه يجب طرد 
ايران من اي إطاللة على العرب واليمن، وخصوصاً 

الفئة الحوثية التي تسيطر على الشمال.
من  ج��زء  ه��ي  اللبنانية  المعركة  اّن  بذلك  يتبيّن 
الشام  ببالد  الجزيرة  تربط  كبيرة  عربية  معركة 
إذا  إال  فيها  ينتصر  أن  ألح��د  يمكن  وال  وال���ع���راق، 
والحوثيين  العراق  في  الشعبي  الحشد  على  انتصر 

في اليمن وحزب الله وحلفائه في سورية ولبنان.
كبرى  وه��ي  المنطقة  ه��ذه  تشمل  المعركة  لذلك 
ألّن االنتصار فيها يتطلب تضافر كامل القوى التي 

األميركيون و«اإلسرائيليون«. يرعاها 
باإلمكان اذاً تقسيم المعارك الدائرة على مسارح 

القتال كالتالي :
المحلية  القوى  فيها  وتبدو  اللبنانية  المعركة  أوالً 
الله  فحزب  بعيداً،  للذهاب  مستعدة  المعركة  لهذه 
فيها  يشعر  م��ع��ارك  م��ن  واح��د  شبر  ع��ن  يتنازل  ل��ن 
السوري  اإلي��ران��ي  الحلف  أّن  ويعتبر  منتصر  ان��ه 
معارك  في  حتى  دعمه  في  بعيداً  يذهب  أن  مستعّد 
لألميركيين  ك��ب��ي��راً  إرب���اك���اً  ت��س��ج��ل  م��س��ت��وى  ذات 
فإّن  ل��ذل��ك  اللبناني،  ال��داخ��ل  وق��وى  والسعوديين 
واألميركيين  »إسرائيل«  ل�  الموالية  اللبنانية  القوى 
ف��ي إس��ن��اد الحلف  وال��س��ع��ودي��ي��ن ي��ذه��ب��ون ب��ع��ي��داً 

السعودي – »اإلسرائيلي« – األميركي.
ثانياً المعركة السورية ال تقّل أهمية، وتلعب فيها 
وأوروبية  وأميركية  إرهابية  وسورية  كردية  قوى 
شرق  على  للسيطرة  مفتوح  قتال  في  دوراً  غربية 

الفرات.
بينه  ال��راب��ط  ال��ج��زء  ال��ع��راق، وه��ي  معركة  ث��ال��ث��اً 
األميركيون  ع��ل��ي��ه  وي���ع���ّول  ال���ف���رات  ش���رق  وب��ي��ن 
بغداد  م��ن  بالمنطقة  ب��اإلم��س��اك  لالستمرار  كثيراً 
ح��ت��ى ال���ح���دود ال��س��وري��ة وش��رق��ي ال���ف���رات، بذلك 
توفر  التي  هي  المعارك  ه��ذه  اّن  األميركيون  ي��رى 
الشرق  الكبير في منطقة  األميركي  للدور  استمراراً 

األوسط وتسجل تفّوقاً على الدور الروسي.
يرى  التي  المعارك  أّم  وه��ي  اليمن  معركة  ثالثاً 
في  اليمني  االنتصار  استمرار  اّن  الناقدين  جميع 
انتصاراً  يعني  البيضاء  محافظة  آخر  حتى  الشمال 
وتراجعاً  العرب  جزيرة  في  السعودي  النفوذ  على 
بن  لمحمد  وتراجعاً  الملكي  نفوذهم  في  سعود  آلل 

سعود في محاوالته اإلمساك بالمنطقة.
هذه هي المعارك األساسية التي يرى األميركيون 
الجزيرة  شبه  من  رحيلهم  إال  تعني  ال  خسارتها  أّن 
يعني  ال��ج��زي��رة  ف��س��ق��وط  بكثير،  أب��ع��د  أم��اك��ن  ال���ى 
أضخم  على  – األميركية  الروسية  المعركة  سقوط 
اّي  بتمرير  األميركيون  يقبل  لن  لذلك  غ��از،  مكامن 
انتصار على آل سعود وزايد وثاني ألنهم يسمحون 
بذلك بتقديم عصر الغاز على طبق من فضة للروس 

وربما للصينيين أيضاً.
بالخارج  قواه  وعالقات  موقعه  فإّن  لبنان  لجهة 
تشدد على ضرورة بناء عالقات مع الخارج يبتدئ 
إي����ران وي��م��ك��ن ان يبني  ال���ى  م��ن س��وري��ة وص����والً 
على  منها  يستفيد  والصين  روس��ي��ا  م��ع  تحالفات 
يفعل  لن  لكنه  واالقتصاد  الغازية  الطاقة  مستوى 
والحظت  تتهاوى  الغربية  االنظمة  رأى  إذا  إال  ذلك 
أصبح  الفرات  شرق  ان  والمستقبل  القوات  احزاب 
م��وض��وع��اً ش��ائ��ك��اً ي��رب��ك س��وري��ة وي��ع��رق��ل ع��ودة 
لها  التابع  ال��غ��از  تخسر  ويجعلها  إليها  النازحين 
اللبنانية  السياسية  الطبقة  ف��إّن  لذلك  ال��ش��رق.  في 
أمام مرحلة مصيرية تتطلب منها ان ترعى عالقات 
أسس  على  سورية  مع  تحالفات  على  تقوم  للبنان 
ومصادر  واق��ت��ص��ادي��ة  س��ي��اس��ي��ة  ت��ح��ال��ف��ات  ث���الث 
ان  اللبنانيون  ي��ق��رر  عندما  صعبة  وه���ذه  ال��ط��اق��ة، 

سورية ولبنان بلد واحد بعمق تاريخي.

خفاياخفايا

قالت مصادر أمنية شرقية إّن تحقيق المرفأ 
يجب أن يبدأ من أّن بوارج عسكرية غربية 

أميركية وفرنسية وبريطانية وألمانية زارت 
مرفأ بيروت طيلة فترة وجود النترات، وسبقها 
مسح أمني دقيق، فإذا الحظ وجود النترات ولم 

يعتبرها خطراً فتلك براءة لكثيرين، أما إذا كان 
يعلم بوجودها وخطرها لكن لها مهمة فتلك هي 

المؤامرة وفيها شركاء في الداخل والخارج...
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{ علي بدر الدين

التلطي  في  االستمرار  مقبوالً  وال  مقنعاً  وال  مفيداً  يعد  لم 
السياسية  السلطة  وق��رارات  الكاذبة،  والوعود  األوه��ام  خلف 
بالدليل  أثبتت  ألنها  والنفعية،  العشوائية  الحاكمة  والمالية 
القاطع، السياسي والطائفي والمذهبي والميداني، أنها من دون 
أية صدقية أو فائدة مرجّوة وال يمكن التعويل أو الرهان عليها 
وسرعة،  ان��ح��داراً  االن���زالق  ي���زداد  حيث  ومستقبالً،  ح��اض��راً 
المستويات،  ك��ّل  على  االن��ه��ي��ارات  وتتالى  األزم���ات،  وتتفاقم 
بطريقها  وتجرف  وتتمّدد  وتكبر  الفتنة  النار  ك��رة  وتتدحرج 
الدفينة  واألحقاد  والمذهبية،  الطائفية  الغرائزية  التراكمات  كّل 
التي من شأنها ان تخرج اإلرهابيين والتكفيرين من أوكارهم، 
والرعب  اإلرهاب  لتنشر  جحورها،  من  النائمة  الخاليا  وتوقظ 
الثأر  في كّل مكان، وتنفذ أجنداتها ومشاريعها تحت شعارات 
التي  المعادلة  من  وأخرجتها  بها  لحقت  التي  للهزائم  واالنتقام 

أرادت فرض نفسها فيها.
إّن المشهد السياسي العام واألمني الفتنوي المستجّد، الذي 
تمثل أوالً باغتيال المواطن علي شبلي، وما تاله من استهداف 
لموكب تشييعه، من خالل كمين معّد سلفاً ومحضر عن سابق 
معيّنة  سياسية  ق��وى  الس��ت��ج��رار  وه���ادف  وتصميم،  إص���رار 
لو  الذي  المذهبية،  الفتنة  نار  إشعال  أجل  من  بالمثل  ال��رّد  إلى 
ما  إل��ى  والعباد  البالد  وسيأخذ  ي��ذر،  وال  يبقي  ال  فإنه  حصل 
وعواقبه  تداعياته  وقف  على  أحد  يقدر  ال  وقد  عقباه،  يحمد  ال 
وال  قوية،  مركزية  لسلطة  وج��ود  ال  أّن  خاصة  ج��داً،  الخطيرة 
ضعيفة  األس��اس  في  وه��ي  وفاعلة،  ق��ادرة  ومؤسسات  لدولة 

تتصارع  فاسدة  سياسية  ق��وى  ظ��ّل  وف��ي  ومفككة،  ومتهالكة 
السلطوية  المواقع  على  وتتناتش  والتحاصص،  المصالح  على 
والحقائب الوزارية لما ُيسّمى منها زوراً السيادية والخدماتية، 
وكأنها ملكية حصرية لها، وال عالقة للبنانيين فيها مع أنها في 
قوى  خدمة  في  وليس  خدمتهم،  وف��ي  ألجلهم  ُوج��دت  األص��ل 
حروب  وأم���راء  وزع��م��اء  وم��ذاه��ب  وط��وائ��ف  وعشائر  وقبائل 

وصفقات وفساد.
األنكى في كّل يحصل، ورغم الرعب المتفشي في البالد وبين 
العباد، وحاالت الفقر والجوع والبطالة والمرض والقهر والذّل 
وضغوطها  وأعبائها  أثقالها  من  يئّن  الذي  واإلهمال  والحرمان 
غياب  بسبب  حملها  عن  الجبال  تعجز  التي  المسكين،  الشعب 
والجهات  ال��ق��وى  وم��ن  المسؤولين  م��ن  وال��ح��ل��ول  المعالجات 
السياسية المعنية أو معظمها على األقّل، التي احتكرت السلطة 
النفوذ  بقوة  والمؤسسات  والشعب  والدولة  الوطن  ومقدرات 
وهي  وحصصها،  مصالحها  سوى  عندها  هّم  وال  واالستبداد، 
بوابة  من  مجّدداً  والمدّمرة  القاتلة  الفتنة  دخول  على  الشاهدة 

جريمتي خلدة.
قصر  في  الرابع  الرئيسين  لقاء  صوب  متجهة  كانت  اآلم��ال 
وصور  الخطيرة،  وتداعياتها  خلدة  أح��داث  تكون  وأن  بعبدا، 
الشهداء والجرحى، واالنفالت األمني وانتشار المسلحين على 
اآلتي،  من  وخوفهم  الناس،  وإره��اب  الشوارع،  وفي  األسطح 
يتخذ  لكي  ال��ع��ادة،  ف��وق  داف��ع��اً  تشكل  علها  اللقاء،  طاولة  على 
باتفاق  استثنائية، ويخرجا  في مرحلة  قراراً شجاعاً  الرئيسان 
والشروط  التحاصص  عن  بعيداً  الحكومة  تأليف  على  مبرم 
لطالما  إيجابية  الداخل والخارج ربما يحدث صدمة  وحسابات 

انتظرها اللبنانيون على قاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«. 
خيبة  وأنتج  سلبية  من  أكثر  صدمة  أح��دث  المنتظر  اللقاء  لكن 
أمل جديدة وأطاح بكّل التوقعات وأكد للبنانبين مرة جديدة، أن 
القول  فيها  وصّح  الحاكمة،  السلطة  هذه  على  رهان  وال  أمل  ال 

»فالج ال تعالج«.
االسوأ في اللقاء الذي ُعقد على وقع أحداث خلدة وفقر الشعب 
بأرقامه  المرعب  اإلنسان  حقوق  منظمة  تقرير  وعلى  وجوعه، 
وتوقعاته، أنه لم يتجاوز النصف ساعة، نصفها تاه بالترحيب 
والشخصية،  والخاصة  العامة  واألحوال  الصحة  عن  والسؤال 
وما تبقى من وقت قليل عّرج على الحكومة التي لن تؤلف، ألن 
حول  الحبال  شّد  ومواصلة  والحصص،  الشروط  في  تغيير  ال 
للرئيس  المقتضب  التصريح  الداخلية والعدل، وفضح  حقيبتي 
هو  وما  األم��ور،  ستتجه  أين  وإل��ى  المعلوم،  المستور  المكلف 

المتوقع الذي قد يميل الى كفة االعتذار والله أعلم...
ما أشبه ما حصل بمثل الشقيقين الثري والفقير األعمى، وقد 
قيمة  ال  أّن  اعتقد  الذي  الفقير،  شقيقه  من  التخلص  الثري  أراد 
العار، فطلب من رجاله حفر جورة له  لوجوده حياً، ويجلب له 
في  فيها  وقع  ال��ذي  هو  ولكنه  التراب،  تحت  وطمره  فيها  ليقع 
ليلة معتمة كالليالي المعتمة التي يعيشها الشعب، وفور وقوعه 
عليه  وط��م��روا  فأسرعوا  األع��م��ى،  الفقير  أن��ه  ال��رج��ال  واعتقاد 
التراب، من هنا جاء المثل، من »حفر حفرة ألخيه وقع فيها«...

حتماً، فإّن هذه السلطة او المنظومة التي تحفر الجور إليقاع 
فيها  وتقع  لها  مصيدة  ستكون  منه،  والتخلص  فيها  الشعب 
دون  م��ن  وقوعها  موعد  اق��ت��رب  وق��د  منها،  الشعب  ويتخلص 

رجعة، اللهم آمين.

التحقيق  في  النهاية  إلى  للذهاب  القضاء  أدع��و 
جانبه  وإلى  معه  وأنا  المرفأ  بانفجار  والمحاكمات 

وبتصرفه حتى انجالء الحقائق وتحقيق العدالة
أنه   ، عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أكد 
الحكومة نجيب  المكلّف تأليف  الرئيس  سيسعى مع 
كل  تذليل  إلى  الدستور،  لمقتضيات  ووفقاً  ميقاتي 
العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة على 

تنفيذ برنامج اإلصالحات المطلوبة.
الذكرى  في  أم��س،  مساء  له  كلمة  في  ذل��ك  ج��اء 
أنه  فيها  أكد  بيروت،  مرفأ  النفجار  األول��ى  السنوية 
يشعر بآالم األهل واألصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في 
انفجار مرفأ بيروت »وأنا واحد من الذين فقدوا غالياً 
في  النهاية  إلى  يذهب  أن  إلى  القضاء  داعياً  يومها«، 
حتى  جانبه،  وإلى  معه  »وأنا  والمحاكمات  التحقيق 

انجالء الحقائق وتحقيق العدالة«.
بتصرف  نفسه  الدولة  رئيس  يضع  »عندما  وقال   
نفسه  يمنح  بأن  ألحد  عذر  فال  إفادته  لسماع  القضاء 
كانت  قانونية  حجة،  ب��أي  يتسلّح  أو  حصانة  أي 
المعلومات  كل  للتحقيق  يوفر  ال  كي  سياسية،  أم 

المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه«.
المحقق  يواجهه  الذي  »التحّدي  أن  إلى  أشار  وإذ 
الحقيقة  َكشف  هو  الح��ق��اً،  القضاء  ومعه  العدلي 

فترة  في  العادل  الُحكم  وإص��دار  المحاكمة  وإج��راء 
زمنية مقبولة، ألن العدالة المتأّخرة، ليست بعدالة«، 
أوضح أنه »يلتزم الدستور ويحترم فصل السلطات، 
يستجوب  أن  العدلي  المحقق  على  يمنع  ما  يرى  وال 
من يعتبره مفيداً للتحقيق«، معتبراً أن من »المناسب 
ترك التحقيق يأخذ مجراه بعيداً عن الضغوط من أي 
التي  أن »الدماء  الشهداء  أهالي  أتت«، ومعاهداً  جهة 
وأن  هدراً  تذهب  لن  المشؤوم،  اليوم  ذلك  في  سالت 
مسؤول  لكل  العادل  القصاص  ومعها  آتية  الحقيقة 

عن الكارثة«.
»محطة  اليوم  الذكرى  إحياء  يكون  أن  إلى  ودعا 
والمشّردين  والمصابين  الشهداء  فيها  نستذكر 
باألمن  للعبث  استغالله  يمكن  تصرف  أّي  عن  بعيداً 

واالستقرار ويسيء إلى معاني هذه الذكرى«.
وأكد عون أنه سيسعى مع الرئيس المكلّف »ووفقاً 
لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه 
أعضائها  بخبرات  ق��ادرة  إنقاذية،  حكومة  تشكيل 
اإلصالحات  برنامج  تنفذ  أن  ونزاهتهم  وكفاءاتهم 
ق��ادرون  »أننا  على  وش��ّدد  والمعروفة«.  المطلوبة 
الحّل  آليات  وضع  خالل  ومن  وصبرنا  بتعاوننا  معاً 
واعدة  حكومة  تشكيل  عبر  الصحيحة،  السكة  على 
التغيير  بذور  ُترسي  نيابية  النتخابات  والتحضير 

المؤلم  ال��ح��اض��ر  ت��ج��اوز  على  تساعد  الحقيقي، 
وطننا  ُت��م��ّزق  التي  األزم��ة  من  تدريجاً  والنهوض 

وقلوبنا وهناء حياتنا«.
وأن  »بوحدتهم  التمّسك  إل��ى  اللبنانيين  ودع��ا 

خريطة  إل��ى  لبنان  ُتعيد  ج��دي��دة  صفحة  يفتحوا 
األمل  لشبابه  وُتعيد  والمنافسة  والنمو  االبتكار 
بوطنهم والرغبة بالبقاء فيه، وإعادته وطن الحضارة 

والفرح واإلبداع«.

من حفر حفرة ل�شعبه �شيقع في �شر �أعماله

عون: �شاأ�شعى مع �لرئي�س �لمكّلف

لتذليل عر�قيل ت�شكيل حكومة �إنقاذية

الرئيس عون يوجه كلمته من بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

عكر مستقبلة سفيرة سيريالنكا أمس  )داالتي ونهرا(

حسن وحب الله مع إدارة أروان ومسؤولي صندوق االستثمار الروسي

وقف تكتل »لبنان القوي« إجالالً أمام أرواح الشهداء في الذكرى األولى لتفجير 
المدخل  هو  الحقيقة  إلى  للوصول  فوراً  الحصانات  »رفع  أن  معتبراً  بيروت،  مرفأ 

األساسي لمحاسبة المذنبين في االنفجار، إهماالً أو تغطيًة أو ارتكاباً«.
جبران  النائب  برئاسة  إلكترونياً،  الدوري  اجتماعه  إثر   بيان  في  التكتل  ورأى 
وإدارة  الستثمار  قانوني  إطار  لوضع  به  تقّدم  الذي  القانون  »اقتراح  أن  باسيل، 
المسؤوليات  تعّدد  يمنع  ألنه  جهة  من  قصوى،  ضرورة  يشّكل  المرفأ،  وتشغيل 
اإلدارة والفوضى واإلهمال  الرئيس لسوء  السبب  المرفأ وهو  اإلدارية واألمنية في 
وهدر المال العام منذ 30 عاماً تحت إدارة »اللجنة الموقتة«، ومن جهة أخرى ألنه 
يشّكل المدخل ألي عملية إعادة إعمار التي ال يمكن إطالقها في ظل الفوضى العارمة 

القائمة«.
وأبدى »قلقاً بالغاً حيال األحداث األمنية التي حصلت أخيراً في خلدة، المدخل 
تتحّمل  بأن  واألمنية  العسكرية  »األجهزة  مطالباً  والشوف«،  الجنوب  كل  إلى 
ب�«توقيف  طالبها  كما  الحيوي«.  الشريان  هذا  وتأمين  األمن  لضبط  مسؤولياتها 
العكارية  المناطق  بعض  حولوا  والذين  نفسه  الوقت  في  والمهربين  الطرق  قّطاع 
وال  الحيوية  المواد  مصادرة  إلى  فيها  ُيصار  القانون،  سلطة  عن  خارجة  جزيرة 
سيما المازوت والبنزين، وتهريبه عبر الحدود أو بيعه في السوق السوداء بأسعار 

خيالية«.
الفورية  اإلج��راءات  كل  التخاذ  للدفاع  األعلى  المجلس  انعقاد  »ض��رورة  ورأى 
والطارئة لضبط األمن وتفكيك العصابات ومنع التهريب وتأمين المواد األساسية 
مؤكداً  العصابات«،  سطوة  من  وتحريرها  المواصالت  طرق  وحماية  والمحروقات 

»وجوب توزيع المحروقات على كل البلدات العكارية وعدم حرمان أي منها«.
وفي المقابل، أثنى على »التكاتف الذي أظهره أهل الجبل الذين هّبوا إلى مساعدة 

بعضهم في المناطق التي التهمتها الحرائق، ما يعكس روح الجبل المتضامن«.
قانون  تنفيذ  إلى  فوراً  والمبادرة  مسؤولياتها  ب�«تحّمل  الحكومة  مطالبة  وكّرر 
البطاقة التمويلية كحاجة ماّسة للبنانيين لمواجهة األزمة اإلجتماعية والمعيشية 

المتفاقمة«.
وإذ لفت إلى »التلكوء الحكومي غير المفهوم أو المقبول، وإلى حين بدء االستفادة 
من هذه البطاقة«، رأى »ضرورة النظر في رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات 
العسكرية واألمنية والمتقاعدين. وهو لهذه الغاية درس وأقّر تقديم اقتراح قانون 

لتقديم مساعدة إجتماعية نسبية ُتعطى إلى هؤالء«.
نجيب  الرئيس  برئاسة  حكومة  تأليف  في  اإلسراع  »ضرورة  إلى  دعوته  وأكد 
على  قادرة  تكون  أن  على  عون(،  )ميشال  الجمهورية  رئيس  مع  باالتفاق  ميقاتي 
اإلصالح والنهوض وعلى إطالق مسار التعافي االقتصادي والمالي«، آمالً »استمرار 
األجواء اإليجابية محيطة بهذا الملف لتذليل أي عقبات أو عقد، بروح من التعاون 

اإليجابي«

»لبنان �لقوي«: للإ�شر�ع بحكومة 

قادرة على �لإ�شلح و�لنهو�س

بشارة  الماروني  البطريرك  استقبل 
»كتلة  ع��ض��وي  ال��دي��م��ان  ف��ي  ال��راع��ي 
الوسط المستقل« النائبين نقوال نحاس 

وعلي درويش .
وقال نحاس في تصريح بعد الزيارة 
نجيب  ال��رئ��ي��س  دول���ة  م��ن  »بتكليف 
الراعي  البطريرك  بزيارة  قمنا  ميقاتي 

في  السائدة  األج���واء  على  وأطلعناه 
على  واطلعنا  الحكومي،  التأليف  عملية 
من  التواصل  يستمر  أن  وتمنينا  أرائه، 
نريدها  التي  الغاية  إلى  الوصول  أجل 

جميعاً«.
بأن  ج��داً  مهتم  »البطريرك  أض��اف 
أجل  من  سريعاً  النور  الحكومة  ُتبصر 

فإن  الله  وبإذن  والبلد،  والناس  الوطن 
مرهونة  واألم���ور  سيستمر  التواصل 
أن  غبطته،  يقول  كما   ، والمهم  بأوقاتها، 
نتعلّم من ِعَبر الماضي، ونسعى للبحث 
الوصول  ألن  المعوقات،  كل  إزال��ة  في 
إلى تشكيل حكومة أمر أساسي من أجل 

لبنان«. واستمرار  اللبنانيين  مستقبل 

نحا�س ودروي�س �أطلعا �لر�عي

على �أجو�ء �لتاأليف بتكليف من ميقاتي

عكر عر�شت للأو�شاع مع �شفر�ء

ح�شن وحب �هلل يو�كبان في مو�شكو �لتح�شير لتفاقية

�إنتاج لقاح »�شبوتنيك« في م�شنع »�أرو�ن« في لبنان
الله  حب  عماد  ود.  حسن  حمد  د.  األعمال  تصريف  حكومة  في  والصناعة  العامة  الصحة  وزيرا  استهّل   
زيارتهما إلى موسكو التي بدأت أمس بلقاء عقداه في صندوق اإلستثمار الروسي مع مسؤولي الصندوق، في 
الرئيس  الرزاق يوسف ونائبة  الدوائية - لبنان د. عبد  أروان للصناعات  إدارة شركة  حضور رئيس مجلس 
المقبلة بين الصندوق و«شركة أروان«  اتفاقية في األيام  المديرة العامة د. رويدة دهام، وذلك تمهيداً إلبرام 
وعشرين  خمسة  يؤّمن  بما    Sputnik Liteو  Sputnik V لقاحي  من  تجارية  وجبات  إنتاج  على  تنّص 
 Sputnik من  شهرياً  لقاح  ومليون  العام،  نهاية  وحتى  المقبل  أيلول  من  ابتداء   Sputnik V لقاح  مليون 

Lite  في الفترة نفسها، مع حفظ حق لبنان بعشرة في المئة من هذا اإلنتاج لصالح السوق المحلي.
والمنطقة،  لبنان  في  رائداً  علمياً  وتطّوراً  الوطنية  الدوائية  الصناعات  في  سابقة  الخطوة  هذه  وتشكل 
علماً أّن الوزير حسن كان قد منح الشركة في وقت سابق إذناً الستيراد مواد أولية إلنتاج وجبات تجريبية 

للقاحين.
الروسي  الصحة  وزير  مع  لقاء  البرنامج  يتضّمن  حيث  موسكو  إلى  زيارتهما  الله  وحب  حسن  وسيتابع 
بهدف تفعيل التعاون واإلتفاقات الثنائية، إضافة إلى جوالت ميدانية على عدد من مصانع األدوية وورشات 

عمل أكاديمية في جامعات متخصصة«.
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بّري: العدالة لي�ضت عري�ضة اأو عرا�ضة ومدخلها

معرفة من اأدخل نيترات الموت واأ�ضباب االنفجار

لقاء االأحزاب: مكمن خلدة اأكد مخطط ا�ضتدراج حزب اهلل اإلى فّخ الفتنة

 عودة خطر كورونا: االإ�ضابات تتجاوز االألف و5 حاالت وفاة

االأ�ضعد: لقاءات عون وميقاتي

لن ُتنتج حكومة 

ذبيان: العدالة على محّك الم�ضداقية

»ندوة العمل«: خال�ضنا

في مواطنة جامعة وروؤية �ضيا�ضية حّرة

اإبراهيم رئي�شي...

تحديات داخلية وا�شتحقاقات خارجية

{ د. حسن مرهج

بالتحديات  المحفوف  رئيسي  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  طريق  وجلّي  واضح   
بالورود،  مفروشة  تكون  لن  الرئاسة،  طريق  فإّن  تأكيد  وبكل  واالستحقاقات، 
االقتصادي  الوضع  من  ب��دءاً  جّمة،  واستحقاقات  تحديات  رئيسي  تنتظر  إذ 
انتشار  بسبب  البالد  ضربت  التي  الصحية  باألزمة  مروراً  الداخلي،  واالجتماعي 
وطاولة  النووي  والملف  الجوار،  دول  مع  العالقات  إلى  وص��والً  كورونا،  وباء 

المفاوضات مع الواليات المتحدة.
تحديات  مطلعها  منذ  يواجه  أع��وام،  أربعة  من  دستورية  والية  رئيسي  يبدأ 
االتفاق  بشأن  والمباحثات  األميركية  والعقوبات  االقتصادية  األزم��ة  معالجة 
بشكل  العائدة  واالجتماعية  االقتصادية  األزم��ة  معالجة  ستكون  إذ  النووي، 
المهمة  كوفيد19-،  جائحة  تبعاتها  من  وزادت  األميركية،  للعقوبات  أساسي 
أمام  2017 حين خسر  2021، كما في  انتخابات  الذي رفع خالل  األولى لرئيسي 

روحاني، شعاَري الدفاع عن الطبقات المهّمشة ومكافحة الفساد.
االقتصادي  الوضع  تحسين  سيكون  األساس،  رئيسي  هدف  أّن  الواضح،  من 
من خالل تعزيز العالقات االقتصادية بين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والدول 
النمو االقتصادي إليران، من  المجاورة، وذلك عبر تأسيس نظام اقتصادي يحمي 
العقوبات  رفع  يصبح  المقاربة  هذه  خالل  ومن  األميركية،  السياسية  الخيارات 
التبادالت  حجم  في  ونمو  نوعي  تحسين  أجل  من  لكن  أولوية  ذا  هدفاً  األميركية 
التجارية بين إيران والدول غير الغربية على الساحة الدولية مثل روسيا والصين 

والجوار.
ال  الماضية،  األعوام  خالل  شهدت  إيران  بأّن  التذكير  المهّم  من  ذاته،  اإلطار  في 
على  احتجاجات   ،2019 نوفمبر  الثاني/  وتشرين   2018-2017 شتاء  سيما 
احتجاجات  غرب(  )جنوب  خوزستان  محافظة  شهدت  كما  اقتصادية،  خلفية 
للكهرباء  انقطاعات  مع  ذلك  وترافق  المياه،  شح  خلفية  على  يوليو،  تموز/  خالل 
ونقص  الطلب  زي��ادة  منها  ألسباب  السلطات  تعزوها  كبرى،  ومدن  طهران  في 
ستواجه  التي  الداخلية  التحديات  فإّن  وعليه  الطاقة،  لتوليد  المائية  الموارد 
جديدة،  اقتصادية  بمعادالت  مؤطرة  ستكون  واليته،  بداية  في  رئيسي  إبراهيم 
تأمين  على  العمل  عن  فضالً  اإليراني،  للشعب  المعيشي  الوضع  تحسين  هدفها 
الكهرباء والمياه، بما يؤّسس لحالة من االستقرار الداخلي يحتاجها رئيسي، بغية 

التوجه خارجياً.
بعين  ينظرون  الذين  المتشددون  المحافظون  وّجه  ما  غالباً  آخر،  جانب  في 
على  لروحاني  انتقادات  خصوصاً،  المتحدة  والواليات  عموماً  الغرب  الى  الريبة 
بالتركيز  مراراً  وطالبوا  النووي،  االتفاق  نتائج  على  التعويل  في  إفراطه  خلفية 
على الجهود المحلية للحّد من آثار العقوبات، األمر الذي يضعه مراقبون في خانة 
تساهل روحاني ومثاليته بشأن عالقته مع الغرب، إذ كان يعتقد أنه سيكون قادراً 
من خالله مثاليته، على حّل كّل مشاكل البالد سريعاً، لكن ال يبدو أّن األمر هو ذاته 
العالقات  هي  الخارجية  سياسته  أولوية  أّن  انتخابه  بعد  أكد  الذي  رئيسي،  لدى 

مع دول الجوار.
الكبرى، وبمشاركة  القوى  إيران مع  الذي توّلى منصبه، بينما تخوض  رئيسي 
ترفع  تسوية  خالل  من  النووي  االتفاق  إلحياء  مباحثات  مباشرة،  غير  أميركية 
إيران اللتزام تعهداتها  إليه، في مقابل عودة  األميركية وتعيد واشنطن  العقوبات 
في  واشنطن،  انسحاب  من  عام  بعد  تنفيذها  عن  تدريجياً  تراجعت  التي  النووية 
رئيسي  تولي  قبل  ُيستكمل  لن  التفاوض  أّن  إيرانيون  مسؤولون  وأكد  اإلطار،  هذا 
منصبه، األمر الذي يمكن وضعه ضمن استراتيجية إيرانية، هدفها اإلظهار للجانب 

األميركي عدم وجود استعجال لدى طهران من أجل التوصل الى تسوية سريعة.
الداخلي  الصعيد  على  ليس  ومعقدة  صعبة  ملفات  هناك  أّن  األم��ر،  حقيقة 
تحديات  لرئيسي  تشكل  الملفات  هذه  الخارجي؛  الصعيد  على  أيضاً  بل  وحسب، 
في غاية الدقة واألهمية، وتؤثر بشكل أو بآخر على الوضع اإليراني، خاصة على 
يواجهون  الذين  للمواطنين  المعيشية  الحياة  على  وبالتالي  االقتصادي  القطاع 

ظروفاً صعبة للغاية، بسبب البطالة والغالء والفقر.
التحديات  على  الضوء  »إرنا«،  اإليرانية  الرسمية  األنباء  وكالة  سلّطت  ختاماً، 
اإليرانيين،  المراقبين  نظر  وجهة  من  وذلك  رئيسي  إبراهيم  حكومة  تواجه  التي 
وتوّقفت الوكالة اإليرانية عند خمسة تحديات، اعتبرتها األهّم بين سائر التحديات 
بين  التنسيق  »تأثير  وهي  الخارجية،  السياسة  صعيد  على  رئيسي  تنتظر  التي 
المملكة  وخاصة  الخليج،  دول  مع  الصدع  و«رأب  إيران«،  على  األطلسي  ضفتي 
و«التصديق  أفغانستان«،  في  األمني  الفراغ  من  و«القلق  السعودية«،  العربية 
المفاوضات  المالي )FATF(«، و«إنجاح  العمل  المتعلقة بمجموعة  اللوائح  على 

النووية في فيينا في حال استمرارها«.
الخارجية  واالستحقاقات  الداخلية  التحديات  إطار  ضمن  يدخل  سبق،  ما  كّل 
سبق،  ما  وعناوين  جزئيات  تبقى  ذلك،  رغم  لكن  رئيسي،  إبراهيم  ستواجه  التي 
استراتيجية  له  ستكون  رئيسي  إبراهيم  الرئيس  أّن  خاصة  وغامضة،  مبهمة 
قراءته  يمكن  ال  الذي  األمر  خارجية،  وهواجس  داخلية،  أولويات  تفرضها  جديدة 
التأكيد  األركان، مع  إيراني مكتمل  التأني والتعّمق لرسم مشهد  بعجالة، وينبغي 
على أّن القدرة اإليرانية وخالل سنوات سابقة، تمكنت من االلتفاف على العقوبات 

األميركية، والنهوض بإيران لتصبح الدولة اإلقليمية األقوى.

مرفأ  النفجار  األول��ى  السنوية  الذكرى  اليوم  لبنان  ُيحيي 
الماضي  آب  شهر  من  الرابع  في  حصل  الذي  الكارثي،  بيروت 
وأوقع مئات القتلى والجرحى وشّرد اآلالف. وللمناسبة ُسّجلت 
طبيعة  وكشف  التحقيق  في  اإلسراع  على  حّثت  مواقف  سلسلة 

التفجير وخلفياته والمسؤولين عن الجريمة. 
أن  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  اعتبر  السياق،  هذا  وفي 
مرضية،  راضيًة  باريها  إلى  وترجع  تطمئن  لن  الشهداء  »أنفس 
بيروت  مرفأ  انفجار  أحدثه  ال��ذي  الوطني  الجرح  يلتئم  ولن 
أو  زي��ادة  دون  من  كاملة  الحقيقة  وكشف  الحق  بإحقاق  إالّ 

نقصان«.
عراضة،  أو  عريضة  ليست  العدالة  »أن  بيان  في  واعتبر 
وتطبيق  القضاء  باستقاللية  تتكرس  يومي  استحقاق  العدالة 
أي  فوق  ودمائهم  الشهداء  بقضية  والسمو  والقانون  الدستور 
من  أنه  مؤكداً  بغيض«،  طائفي  أو  انتخابي  أو  سياسي  اعتبار 
العدالة  من  »بأقل  يرضى  لن  والتشريعي  السياسي  موقعه 
واالقتصاص من المتورطين بأي موقع كانوا وألي جهة انتموا«. 
نيترات  أدخلت  التي  الجهة  معرفة  ذلك  إلى  المدخل  أن  ورأى 
االنفجار،  وراء  الكامنة  واألسباب  بيروت  العاصمة  إلى  الموت 
مؤكداً أنه »حتى انقطاع النفس ال حصانة وال حماية وال غطاء إالّ 
أُوِلي  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  َوَلُكْم ِفي  للشهداء وللقانون والدستور. 

اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ».
 من جهته، رأى  رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب 
من  جانب  انكشف  البلد.  عورات  »كشف  االنفجار  أن  بيان،  في 
العميقة،  الدولة  معالم  وظهرت  لبنان،  ينهش  ال��ذي  الفساد 
الواقع  صورة  يختصر   12 رقم  العنبر  أن  ليتبين  الفساد،  دولة 
اإلفساد  وعناصر  مكونات  اجتماع  على  يقوم  ال��ذي  اللبناني 
»لن  أنه  مؤكداً  سطوتها«،  وقوة  إلرادتها  البلد  استسلم  التي 
الحقيقية  العدالة  تتحقق  لم  إن  لبنان  في  حقيقية  عدالة  تكون 
إذا  باألمان  الشعور  للبنانيين  يمكن  ال  بيروت.  مرفأ  انفجار  في 
تجاوز  يمكن  ال  التي  الكارثة  لتلك  الكاملة  الحقائق  تنكشف  لم 
آثارها اإلنسانية والنفسية واالجتماعية، فضالً عن الدمار الذي 

أصاب العاصمة ومحيطها«. 
من  الكارثة  لتلك  الكاملة  الحقائق  تنكشف  أن  ُيمكن  »ال  وقال 
المواد  أتى بهذه  دون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية: من 

ولماذا؟ كيف ولماذا بقيت سنوات؟ كيف حصل االنفجار؟«.
ال��ذي  »ال��ب��رك��ان  أّن  إل��ى  ال��ح��ري��ري،  سعد  الرئيس  وأش��ار 
أحزان  في  السياسي  لالستثمار  منصة  ليس  ببيروت  عصف 
من  العدالة  لتحرير  ي��وم  آب   4« أّن  إل��ى  الفتاً  المواطنين«، 

المبارزات وليس إلطالق الحمالت االنتخابية«.
الرئيس تمام سالم في تصريح أن  »الفاجعة  أكد  من جهته، 
التي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء وآالف الجرحى وخسائر 
بالدرجة  هي  الحبيبة،  بيروت  في  الممتلكات  في  هائلة  مادية 
مرفق  أهم  في  المزمن  واإلداري  األمني  للتفلت  نتيجة  األول��ى 
مفاصل  في  المتجّذر  الفساد  عن  فضالً  لبنان،  في  اقتصادي 
األحرار  اللبنانيين  جميع  إن  المستويات.  جميع  على  الدولة 
أوصلت  التي  السياسة  أهل  ولممارسات  الواقع  لهذا  الرافضين 
سياسة  في  لالستمرار  مدعوون  إليه،  وصلت  ما  إل��ى  البالد 
في  والمتدخل  والشريك  والمنفذ  المخطط  لمعرفة  الضغط 

اتجاهات  في  القضائي  التحقيق  جرف  وع��دم  المرفأ  جريمة 
لتحقيق  انتفاضتهم  في  المضي  إلى  مدعوون  انهم  كما  ثانوية. 
يعود  كي  نظيفة  وأيد  واعدة  وطاقات  جديدة  بوجوه  التغيير 
الحياة  وتستقيم  وآلياته  الديمقراطي  نظامنا  إل��ى  النصاب 
والقوانين  احترام  إطار  في  المؤسسات  عمل  ويتفّعل  السياسية 

والدستور«. 
األعمال  تصريف  حكومة  في  اإلع��الم  وزي��رة  من  وب��دع��وة 
في  مكتبها  في  وقفة  ُنّفذت  نجد،  الصمد  عبد  منال  الدكتورة 
الدكتور حسان فلحة  للوزارة  العام  المدير  فيها  الوزارة، شارك 
ورئيس المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع عبد الهادي 
محفوظ ومدير »الوكالة الوطنية لالعالم« زياد حرفوش وكبار 

الموظفين في الوزارة و«تلفزين لبنان«.
وألقت عبد الصمد كلمة بالمناسبة قالت فيها: »نقف هنا في 
الكارثة  حجم  على  العيان  الشاهد  المكان  وهذا  اإلعالم  وزارة 
المأسوية التي هزت لبنان والعالم جراء انفجار المرفأ في 4 آب 
2020«. وقالت »لعّل العزاء واألمل الوحيد هو وحدة اللبنانيين 
جميعاً أمام هذا المصاب األليم، ولتكن للعدالة الكلمة الفصل في 

هذا الملف، وليتوحد اللبنانيون على كلمة الحق والحقيقة«.
»تويتر«،  عبر  خليل  حسن  علي  النائب  غ��ّرد  جهته،  من 
دماء  أمام  بإجالل  نقف  المرفأ،  انفجار  كارثة  ذكرى  »في  قائالً 
الحق   بعين  ونتطلع  الجرحى،  آالم  أم��ام  ننحني  الشهداء، 
الدستوري  المسار  خ��الل  من  الكاملة  العدالة  إل��ى  للوصول 
والقانوني بعيداً عن ُرّكاب أمواج المصالح السياسية الخاصة 
الطائفية«.  اللغة  ومستثمري  اإلنتخابية  الصناديق  ومنتفعي 
بابها  سقفها،  تحت  ونحن  العدالة،  تحقيق  »عملية  وأض��اف 
معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى بيروت وحجزتها 
على مدى سنوات... وأساسها األسباب الكامنة وراء اإلنفجار... 

أما الحصانة فهي لدماء الشهداء فقط«.
»ال  كاتباً  »تويتر«،  عبر  الخازن  فريد  النائب  غ��ّرد  ب��دوره، 
لطمس الحقيقة وإخفائها، ال لعرقلة مسار العدالة، ال لإلفالت من 
العقاب، ال لبيروت مهزومة. نعم إلنصاف الشهداء، نعم إلحقاق 
الحق، نعم للمحاسبة وكشف الفاعلين، نعم لقلب لبنان ينبض 

بالحياة«. مجدداً 
ورأى النائب جميل السيد عبر حسابه على »تويتر«، أن »ما 
ضحايا  أهالي  »إلى  وقال  أفسدته«.  إالّ  شيئاً  السياسة  دخلت 
المرفأ: قضيتكم عادلة وحقكم واضح والمشتبه فيهم معروفون، 
لذلك ليس لنا فضل عليكم في موقفنا برفع الحصانات وخضوع 
الكل للتحقيق، ولكن أرى قوى سياسية تريد أن تستثمر تحرككم 

غداً، ارفضوا مشاركتهم ومزايداتهم وإالّ ضاع حقكم«.
آيات  وأص��دق  التعازي  »أح��ّر  ب�  مجدداً  الله  حزب  وتقدم 
الذين  الجرحى  كل  وإلى  األع��زاء،  الشهداء  لعوائل  المواساة 
تضامنه  عن  معّبراً  الكامل«،  الشفاء  نعمة  ينالوا  أن  يأمل 
معاناة  شديد  »بألم  مستذكراً  المتضررين«،  كل  مع  »الصادق 
التي  السوداء  والغيمة  العصيبة  الساعات  في  تلك  اللبنانيين 
المستويات  على  وأضرارها  آثارها  وتركت  بلدنا  سماء  عبرت 

كافة«.
لتجاوز  وتماسكهم  اللبنانيين  تكاتف  »ضرورة  على  وشّدد 
الكاملة  الحقيقة  إلى  للوصول  الجاد  والعمل  األليمة،  المحنة 

االستغالل  عن  بعيداً  وص��دق،  شفافية  بكل  المنقوصة  غير 
الداخلية  والصراعات  الحسابات  وتصفية  الرخيص  السياسي 
الخبيثة  األه��داف  من  الكثير  طياتها  في  تخفي  التي  الضيقة 
منع  وبالتالي  المسؤوليات،  وتضييع  الحقيقة  تغييب  وأهمها 
الجريمة  لهذه  والمرتكبين  المقّصرين  ومحاكمة   المحاسبة 

البشعة«. 
هذه  مع  تتعامل  بأن  المعنية  القضائية  »الجهات  وطالب 
والجدية  العناية  من  تستحق  بما  الكبرى  الوطنية  المسألة 
وأن  والمصالح  والضغوط  االستنساب  عن  بعيداً  والمسؤولية 
وأمام  اللبناني  العام  الرأي  أمام  شفافية  بكل  الحقائق  تكشف 
التالعب  أمام  وقاطعاً  نهائياً  حداً  بالتالي  نضع  وأن  العالم، 
وتشويه  االتهامات  وتوجيه  الخارجي  واالستغالل  الداخلي 
اللبنانيين  وآالم  وال��ع��دال��ة  الحقيقة  حساب  على  الحقائق 

ومصيرهم«.
وال��ق��وى  األح����زاب  ل��ق��اء  متابعة  لجنة  طالبت  ب��دوره��ا، 
كامل  كشف  ب���«ض��رورة  اللبنانية،  الوطنية  والشخصيات 
تحقيق  إلى  وص��والً  بيروت  مرفأ  انفجار  جريمة  في  الحقيقة 
النيترات  إدخ��ال  طريقة  من  ب��دءاً  المنقوصة،  غير  العدالة 
المرفأ،  في  أعوام   7 طوال  وإبقائها  تخزينها  عن  والمسؤولين 
التقصير  المسؤولين عن  إلى  وتهريب كمية كبيرة منها، وصوالً 
واإلهمال«. وحّذر من »عمليات استغالل معاناة أهالي الشهداء 

لمآرب سياسية«. تحقيقاً 
على  سنة  مرور  ذكرى  »تحّل  بيان  في  »االتحاد«  حزب  وقال 
وجرح  اللبنانيين  من  المئات  بحياة  أودى  والذي  المرفأ  انفجار 
انفجار  في  ومنشآتهم  بيوتهم  في  تخريباً  وأحدث  منهم،  االالف 
السياسي والطبقة  النظام  غير مسبوق، كشف بوضوح عورات 
اآلن  حتى  تكشف  لم  وال��ذي  النظام،  ه��ذا  وراء  يحتمي  التي 
الوظيفية  واجباتهم  في  والمقّصرين  فيه  والضالعين  أسبابه 

لمنع حصول هذه الكارثة«.
أضاف »وهذا االنفجار الكارثي يدّل على أن النظام السياسي 
يحمي الفاسدين والمقّصرين ويمنع المحاسبة الموضوعية، وال 
يسمح بإدارة وطنية تتحكم بمسار إدارات الدولة ومؤسساتها. 
كل  محاسبة  يقتضي  كبرى  وطنية  فاجعة  هو  آب  من  فالرابع 
اعتماد  وعدم  شأنه،  عال  مهما  المؤلم  الحدث  هذا  وراء  يقف  من 
إطار  في  الطائفية  وال��ت��وازن��ات  مغلوب  وال  غالب  ال  نظرية 
الحزبي  والتوظيف  السياسي  االستغالل  عن  بعيداً  المحاسبة 

ألن دماء اللبنانيين وأرزاقهم ليست عرضة للمساومة«.
الفساد  ب��ؤر  من  للوطن  إنقاذ  هو  ال��ع��ادل  »العقاب  وختم 
مداميك  لتبنى  المحاسبة  ه��ذه  ض��وء  وعلى  والمحسوبيات 
والمتالعبين  الفاسدين  ومحاسبة  سليمة  أسس  على  الوطن 
بمصير الوطن والمواطن. تحية إلى شهداء الرابع من آب. تحية 

الى الساعين من أجل خالص الوطن«.
في  قبالن،  أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري  المفتي  واعتبر 
تصريح »أن إنفجار المرفأ كارثة بحجم أزمة لبنان ونكبة وطنية 
تضاف إلى نكبات هذا الوطن »المصلوب فوق خشبة المشاريع 
بفصل  الوطني،  بالشأن  المعنيين  ونصح  واإلقليمية«.  الدولية 
»هذه الكارثة المدوية عن بازار السياسة، والقضاء قضاء ما لم 

يدخل بالسياسة فإذا دخل بالسياسة فسد«.

نّددت لجنة المتابعة للقاء األحزاب والقوى 
ب�«المكمن  اللبنانية  الوطنية  والشخصيات 
ضد  مأجورة  إرهابية  عصابات  نفذته  ال��ذي 
موكب تشييع الشهيد المغدور علي شبلي )في 
وراءه  تقف  مخطط  وجود  أكد  والذي  خلدة(، 
التحريض  على  وعملت  أعّدت  وأطراف  جهات 
الله  ح��زب  اس��ت��دراج  ويستهدف  لتنفيذه، 
صورة  إلى  واإلس��اءة  الفتنة  فخ  إلى  المقاوم 

المقاومة وسمعتها وسالحها«.
وطالبت في بيان عقب اجتماعها الدوري في 

مقر حزب البعث العربي االشتراكي في بيروت  
والقضائية  واألمنية  العسكرية  »األج��ه��زة 
كامل  على  القبض  في  مسؤولياتها  بتحّمل 
األطراف المنخرطين في هذا المخطط، إن كانوا 
وتقديمهم  منفذين،  أو  محرضين  أو  مخططين 
إلى المحاكمة إلنزال أشد العقوبات التي ينص 
عليها الدستور والقوانين في ما خّص التعامل 
مع مثيري الفتن والتعامل مع أطراف وجهات 

أجنبية معادية«.
تأليف  ف��ي  ب����«اإلس���راع  أي��ض��اً  وط��ال��ب��ت 

على  البالد  في  لإلنهيار  حد  لوضع  الحكومة 
واالق��ت��ص��ادي��ة  األم��ن��ي��ة  ك��اف��ة،  المستويات 

واالجتماعية والمعيشية«.
واألم��ن��ي��ة  الحكومية  »األج���ه���زة  ودع���ت   
والقضائية إلى مكافحة تجار السوق السوداء 
الذين يحتكرون المواد والسلع األساسية، من 
مازوت وبنزين ودواء ومواد غذائية، ومضاربة 
بالعملة الوطنية«، مركدًة »ضرورة وضع حد 
والوكاالت  الشركات  تمارسه  الذي  لالحتكار 
األزمة  استغالل  إلى  تسعى  التي  الحصرية 

لجني األرباح الطائلة«.
وحّيت قيادتي الجيشين اللبناني والسوري 
على  ي��دّل  »ال��ذي  الواحد  تأسيسهما  عيد  في 
مواجهة  في  المشترك  والمصير  المسار  وحدة 
التكفيري،  اإلره��اب  وقوى  الصهيوني  العدو 
إطفاء  في  تعاونهما  في  أيضاً  تجّسد  وال��ذي 

حرائق عكار«.
األم��ن  حفظ  ف��ي  الجيش  »دور  حّيت  كما 
والسلم األهلي ووضع حّد للمخّربين والعابثين 

باألمن واالستقرار«.

ارتفاع  ع��ودة  مع  بلبنان،  ُيحدق  كورونا  خطر  ي��زال  ال 
الهندي،  المتحّور  سيما  وال  الوباء  وتفّشي  اإلصابات  عّداد 
إذ أعلنت وزارة الصّحة العاّمة في تقريرها اليومي تسجيل 
العدد  رفعت  ك��ورون��ا  بفيروس  ج��دي��دة  إص��اب��ة   1240
 5 564364، كما تم تسجيل  التراكمي للحاالت المثبتة إلى 

حاالت وفاة.
الجامعي«  الحريري  أعلنت »مستشفى رفيق  من جهتها، 
المذكور،  الفيروس  مستجدات  آخر  عن  اليومي  تقريرها  في 
بلغ:  اللقاح  مركز  ف��ي  أُج��ري��ت  التي  اللقاحات  ع��دد  أن 

.564 457 وبفايزر  أسترازينيكا 
داخ��ل  أج��ري��ت  التي  الفحوص  ع��دد  أن  إل��ى  وأش���ارت 
المنصرمة:  ساعة  ال�24  خ��الل  المستشفى  مختبرات 
كورونا  بفيروس  المصابين  المرضى  عدد  فحصاً،   681
الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 35، وعدد الحاالت 
ساعة  ال�24  خ��الل  بالفيروس  إصابتها  ف��ي  المشتبه 
المنصرمة: 7، عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين داخل 

.2 المستشفى خالل ال�24 ساعة المنصرمة: 
داخ��ل  م��ن  مرضى  شفاء  ح��االت  مجموع  ب��أن  وأف���ادت 

عدد  وأن   1225 تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى 
وحدة  إل��ى  المرّكزة  العناية  من  نقلها  تم  التي  الحاالت 
داخل  الحرجة  الحاالت  وعدد   0 العزل بعد تحّسن حالتها: 

المستشفى: 9 وال حاالت وفاة.
على  أبيض  ف��راس  المذكور  المستشفى  مدير  وكتب 
في  أشخاص   1710 تلقيح  تم  أم��س،  من  »أول  »تويتر«: 
مركز اللقاح التابع ل�«مستشفى رفيق الحريري الجامعي«. 
األخرى  اللقاح  الجرعات في مراكز  اآلالف من  إعطاء  تم  كما 
المقبلة؟  كورونا  موجة  وقف  للقاح  ُيمكن  هل  لبنان.  في 
تحدياً  يمثل  أنه  أثبت  دلتا  متحّور  أن  رغم  الهدف،  هو  هذا 

كبيراً«. 
أن  مختبراتنا  في  حديث��ة  بيان��ات  »ُتظ��هر  وأض��اف 
غير  لمرضى  كانت  اإليجابي��ة   PCR فحوصات  من   80%
لمرضى  و11%  ج��زئياً،  تلّقح��وا  لمرضى  و9%  ُملّقح��ين، 

بالكام��ل.  ُملّقحين 
الذين  المرضى  من  العظمى  الغالبية  ذل��ك،  من  األه��م 
اللقاح.  يتلقوا  لم  ممن  كانوا  المستشفى  لدخول  احتاجوا 

اللقا��ح مفيد كما يظهر الرسم البياني«. 

األس��ع��دي«  ل�«التيار  ال��ع��ام  األم��ي��ن  رأى 
»المشهدين  أن  االس��ع��د،  م��ع��ن  ال��م��ح��ام��ي 
السياسي والحكومي »مكانك راوح«، في حين 
أن األوضاع االقتصادية والمالية واالجتماعية 
مخيف  تراجع  في  والخدماتية  والمعيشية 

ومتفاقم ُينذر بأخطر العواقب والتداعيات«.
رئيس  »ل��ق��اءات  أن  تصريح  ف��ي  واعتبر 
والرئيس  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية 
ألنها  حكومة  ُتنتج  لن  ميقاتي  نجيب  المكلّف 
إقليمي  بتوافق  إالّ  مضيعة للوقت. فال حكومة 
السياسية  »السلطة  أن  ال��ى  الفتاً  ودول���ي«، 
صاحب  للخارج  وكيلة  مجرد  هي  الحاكمة 
ميقاتي  الرئيس  أشاعه  »م��ا  وق��ال  ال��ق��رار«، 
لعملية  وضامنة  داعمة  خارجية  أج��واء  عن 
وأثبتت  صحيحة  وغير  واقعية  غير  التأليف 

عدم صحتها، أقلّه لغاية اآلن«.
»معرفة  إلى  األسعد  دعا  أخرى،  جهة  من 
الكمين  وراء  ومن  خلدة  في  حصل  ما  حقيقة 
المسلّح االحترافي الذي استهدف المشيعين، 
»محاولة  فيه  ورأى  وخ��ارج��ي��اً«،  داخ��ل��ي��اً 
لم  »لماذا  وسأل  الفتنة«  نار  الشعال  خبيثة 
إج��راءات  تنوعها  على  األمنية  القوى  تتخذ 

التشييع  بمكان  تعلم  وه��ي  م��ش��ّددة  أمنية 
العالي  النفس  ب�«ضبط  منوهاً  وزم��ان��ه؟«، 
الله ومنعه من حصول ردود  والحكيم لحزب 
الفعل التي لو حصلت لكانت أخذت البلد إلى 

الهاوية«.
واعتبر »أن ما يحصل، كان يمّهد لما هو آت 
والمتحّكمة  الفاسدة  السلطة  ألن  آب،   4 بعد 
ستجد نفسها محاصرة ومتهمة ومسؤولة عن 
الشعب،  وأصابت  بالبلد  حلت  التي  الكوارث 
وعن عرقلة تأليف الحكومة والتسبب بانفجار 
مرفأ بيروت«، مشيراً إلى أن »ما بعد 4 آب ليس 
احتماالت  على  مفتوح  المشهد  وأن  قبله،  كما 
عديدة ستكون لها مفاعيل وتداعيات مصيرية، 
الطائفي  السياسي  النظام  وحتى على تركيبة 
والمذهبي والسلطوي والتحاصصي«، مشّبهاً 
ما يحصل اليوم ب�«ما حصل قبل اتفاق الطائف 

ولكن بنسخة مشّوهة«.
ورأى أن »الحّل الستيعاب الوضع وضبطه 
ونزع فتائل التفجير، بإقدام هذه السلطة اليوم 
على  الحصانات  رف��ع  إع��الن  على  الغد  قبل 
المتهمين  وبمثول  شروط  دون  من  اختالفها 

أمام المحقق العدلي القاضي طارق بيطار«.

استغرب رئيس تيار »صرخة وطن« جهاد 
االعتداء  مع  اإلعالم  »تعاطي  بيان  في  ذبيان 
غالبية  تتعمد  حيث  خلدة  في  حصل  ال��ذي 
وسائل اإلعالم تصوير األمر كأنه مجرد حادث 
مدّبراً  وكميناً  موصوفاً  اعتداًء  وليس  عابر، 
عدد  ضحيته  وذهب  تشييع  موكب  استهدف 

من الشهداء والجرحى«.
على  الله  ح��زب  يكافأ  هكذا  »ه��ل  وس��أل 
وأدت  ال��ت��ي  قيادته  وحكمة  الكبير  موقفه 
استدراج  يريد  البعض  أن  يبدو  التي  الفتنة 
المرفأ،  تفجير  ذك��رى  عشية  إليها  المقاومة 
وذلك تنفيذاً لتعليمات خارجية تريد استغالل 

4 آب من أجل التحريض على المقاومة  ذكرى 
وسالحها؟«.

السنوية  ال��ذك��رى  عشية  م��ؤك��داً  وخ��ت��م 
يريد  ال  من  »هناك  أن  المرفأ،  لتفجير  األول��ى 
الوصول إلى الحقيقة، إذ يتم اطالق االتهامات 
في  سياسي  ف��ري��ق  ب��ات��ج��اه  وال��ش��ائ��ع��ات، 
أدنى  عن  بعيداً  للتحريض،  مكشوفة  محاولة 
التعاطي  في  والشفافية  الموضوعية  معايير 
مع جريمة بحجم تفجير المرفأ، لكن االستثمار 
السياسي بات يتقدم على ما عداه من حسابات 
التي  المصداقية  محّك  على  العدالة  يضع  ما 

يبدو أنها مفقودة لدى البعض«.

أن  ف��ي  ال��وط��ن��ي«،  العمل  »ن���دوة  أعلنت 
»الشعب اللبناني برمته يستعد لوقفة وطنية 
معرفة  عدم  على  كاملة  سنة  مرور  إثر  كبرى، 
لما  فعلية  محاسبة  أو  رسمية  حقيقة  أي 
خراب  أكبر  إلى  وأدى  بيروت،  مرفأ  في  حصل 
تزايد  من  المعاصر  تاريخه  في  لبنان  عرفه 
التخريب  ومساعي  الطائفي  التحريض  إيقاع 
الخطورة  الشديدة  المرحلة  هذه  في  المذهبي، 

من حياة الوطن«.
الطائفية  »إي��ق��اع��ات  أن  ب��ي��ان،  ف��ي  ورأت 
عادت  ما  المذهبي،  الخراب  ومساعي  السياسية 
فعل  وردات  غوغائية  انفعاالت  على  مقتصرة 
مواقف  في  لها  تجلياً  تجد  لعلها  بل  جماهيرية، 
في  مباشرة  مسؤوليات  يحملون  لمن  قيادية 

تحدي المسارات المقبلة من وجود لبنان«.
الحكومة  تأليف  على  ب�«القّيمين  وأه��اب��ت 
قد  الوضع  أن  إلى  المسؤول،  االنتباه  العتيدة، 
التعقيد،  وعميقة  البعد  شديدة  بمراحل  تجاوز، 
يحتمل  يعد  لم  البلد  وأن  مذهب  أو  طائفة  تمثيل 
أو  فريق  لمصلحة  مراعاًة  االنهيار،  من  المزيد 
أي  »آت���ون  أن  ورأت  اإلط���الق«،  على  شخص، 

انفعال طائفي أو مذهبي، ُترمى فيه المجموعات 
الشعبية ال يمكن أن يكون إالّ من باب الدعوة إلى 
إحراق البلد، بكل ما فيه وعلى رؤوس جميع من 

فيه«.
سياسي  موقع  أي  وف��ي  اللبنانيين  ودع��ت 
الوطنية،  الوحدة  بحبل  التمسك  »إل��ى  فيه  هم 
جامعاً فعلياً لهم وإلى ممارسة الرؤية السياسية 
الجامعة  المواطنة  مفهوم  خالل  من  منهم،  لكل 
يحتمل  يعد  لم  »الوضع  أن  مؤكدًة  والموحدة«، 
يدهم  فالخطر  تأخير،  أو  مماطلة  أو  تسويف  أي 
إالّ  خالص  من  وما  ومخازيه  بشروره  الجميع 

بوحدة وطنية، عمادها المواطنة الحقة«.
وختمت »لقد أثبتت األيام واألحداث والنتائج، 
اليوم، في توزيعات  أال عماد للوطن والمواطنين 
لهم  خ��الص  وال  فشلها  تثبت  زال��ت  ما  طائفية، 
سوء  تؤكد  برحت  م��ا  مذهبية،  بمحاصصات 
البؤس  ظ��الل  إرخ���اء  ف��ي  وإمعانها  نتائجها 
وأرجائه.  الوطن  أبناء  جميع  على  والفجيعة 
الوطني، في مواطنة جامعة وفي رؤية  خالصنا 
الطائفة  تشنجات  عن  بعيدة  ح��ّرة،  سياسية 

والمذهب«.

»الحملة االأهلية«: للبقاء 

تحت �ضقف الدولة 
»دار  في  ال��دوري  اجتماعها  األّم��ة«  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  عقدت 
الندوة«، في حضور منسقها العام معن بشور الذي افتتح االجتماع  بالوقوف دقيقة صمت 
إجالالً ألرواح شهداء جريمة تفجير مرفأ بيروت في الذكرى السنوية األولى، داعياً إلى »أن 
تأخذ العدالة مجراها لكشف حقيقة المسؤولين عن الجريمة والحيلولة دون استغالل دماء 
إعادة  في  اإلسراع  ب�«ضرورة  مذّكراً  معروفة«،  سياسية  أجندات  لتمرير  البررة  الشهداء 
إلى  الهادفة  المخططات  تنفيذ  ولمنع  اللبناني  االقتصاد  في  الحيوي  لدوره  المرفأ  إعمار 

استبداله بمرفأ حيفا«.
الفتنة  إلثارة  مشاريع  من  لبنان  بها  يتهّدد  مخاطر  »من  بيان  في  المجتمعون  وحّذر 
والفوضى في البالد«، سائلين »الرحمة لشهداء خلدة الذين تم إطالق النار عليهم في خالل 
لها  يهيئ  فتنة  على  للقضاء  الوحيد  »الطريق  أن  مؤكدين  شبلي«،  علي  المغدور  تشييع 
أعداء لبنان هو بالبقاء تحت سقف الدولة وقواها األمنية وفي مقدمها الجيش، واللجوء إلى 

القضاء المعني لالقتصاص من كل مخالف للقانون أو مرتكب لجريمة«.
من جهة أخرى، اعتبر المجتمعون أن »قرار االتحاد اإلفريقي باعتبار الكيان الصهيوني 
عضواً مراقباً في االتحاد، ما كان ممكناً أن ُيتخذ لوال ترّدي الواقع الرسمي العربي وانخراط 
تحركت  التي  »الجهات  محيياً  العدو«،  مع  التطبيع  مسيرة  في  العربية  الحكومات  بعض 
الديبلوماسية  إلى  ونامبيا  إفريقيا  وجنوب  الجزائر  طليعتها  وفي  القرار  هذا  إللغاء 
الفلسطينية«، متمنين أن »يجري التراجع عن هذا القرار«، داعين الدول العربية واإلسالمية 

المنضوية في االتحاد إلى »التحرك إلسقاط القرار«.
منياتو  عبدالله  لبنان  من  رياضيين  أبطال  ثالثة  رفض  »أمام  المجتمعون  توقف  وإذ 
والجزائر فتحي نورين والسودان محمد عبد اللطيف، المقابلة مع العبين صهاينة في دورة 
»الجودو« في أولمبياد طوكيو ودورة األلعاب القتالية في صوفيا - بلغاريا«، دعوا »لبنان 

الرسمي والشعبي إلى تكريم ابن صيدا عبدالله منياتو«.
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�سيا�سة 4

فل�سطين

العالمي  األغذية  برنامج  رحب   {
بمساهمة  المتحدة  ل��أم��م  ال��ت��اب��ع 
دوالر  مليون  ب�2  الكندية  الحكومة 
دوالر  م��ل��ي��ون   1.7 )ن��ح��و  ك��ن��دي 
أميركي(، لتقديم المساعدات الغذائية 
التي تشتد الحاجة إليها لمدة شهرين 
قطاع  في  شخص  ألف   64 من  ألكثر 
من  ت��ض��رراً  األش��د  الفئات  م��ن  غ��زة 
وجائحة  األخير  المسلح  التصعيد 
)كوفيد19-(  ك���ورون���ا  ف��ي��روس 

المتواصلة.
الله  رام  ف��ي  كندا  ممثلة  وق��ال��ت 
روب��ي��ن وي��ت��اوف��ر ف��ي ب��ي��ان: »إن 
شريك  العالمي  األغ��ذي��ة  ب��رن��ام��ج 
وقت  منذ  الكندية  للحكومة  عالمي 
طويل، ويلعب دوراً مهًما في تحسين 
المحتاجة  للفئات  ال��غ��ذائ��ي  األم��ن 
جميع  في  األزم��ات  خال  والضعيفة 

أنحاء العالم«.
بدوره، قال الممثل والمدير القطري 
عبد  سامر  العالمي  األغذية  لبرنامج 
األخير  النزاع  تسبب  »لقد  الجابر: 
معاناة  من  زاد  كبير  دمار  إحداث  في 
بالفعل  يواجهون  الذين  غزة  سكان 
تحديات هائلة مع تضاؤل احتماالت 

تحقيق تقدم«.
لكندا  ممتنون  »ن��ح��ن  وأض���اف: 
الذي  والسخي  المتواصل  لدعمها 
على  الطعام  وض��ع  على  يساعدنا 
الفلسطينيين  م��ن  ال��ع��دي��د  م��وائ��د 

المحتاجين.«
أبو  عاطف  الثقافة  وزير  التقى   {
المؤسسات  عن  ممثلين  مع  سيف، 
والمؤسسات  الثقافية  وال��م��راك��ز 
بمحافظة  الثقافي  بالمشهد  المعنية 
المجلس  وأعضاء  واألغ���وار،  أريحا 
ومبدعين  بالمحافظة،  االستشاري 
في  شباب  ونشطاء  وكتاب  وشعراء 

حقل الثقافة. 
الذي  اللقاء  خال  سيف،  أبو  وقال 
إن  أريحا،  بلدية  عقد في قاعة مكتبة 
هام  المثقفون  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور 
أو  الكاتب  أو  فالشاعر  وح��س��اس، 
في  كبير  دور  له  األكاديمي  أو  الفنان 

التأثير على المجتمع.
كانت  ال���ذي  المثقف  وأض����اف: 
في  رصيداً  دوماً  وإبداعاته  نتاجاته 
من  للتحرر  وسعيه  شعبه  نضال 
يواصل  أن  يجب  البغيض،  االحتال 
الحياة  مناحي  كافة  ف��ي  ح��ض��وره 

وتفاصيلها.

ال�سام

العليا  التوجيهية  اللجنة  أقرت   {
للحكومة اإللكترونية خال اجتماعها 
حسين  ال��م��ه��ن��دس  ب��رئ��اس��ة  أم���س 
ال���وزارة  تشكيل  المكلف  ع��رن��وس 
استراتيجية التحول الرقمي للخدمات 
رف��ع  ف��ي  تسهم  وال��ت��ي  الحكومية 
في  المعلومات  تقانة  قطاع  مساهمة 
الناتج المحلي وتعزيز الشفافية بين 

المواطن والحكومة ومحاربة الفساد.
تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  وأك������دت 
عام  حتى  تمتد  التي  االستراتيجية 
زمنية  وج��داول  مراحل  وفق   2030
واستكمال  األول��وي��ات  ووف��ق  محددة 
أفضل  واعتماد  التشريعية  البيئة 
واالستثمار  التنظيمية  الممارسات 
والبشرية  المالية  ل��ل��م��وارد  األم��ث��ل 
وتحديد الخطط السنوية لكل وزارة بما 
يتوافق مع هذه االستراتيجية وتحديد 

مصادر التمويل الازمة للمشاريع.
وأش������ار ال��م��ه��ن��دس ع��رن��وس 
هذه  بتنفيذ  االل��ت��زام  ض���رورة  إل��ى 
حوكمة  وإج�����راء  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
المستوى  على  إلدارت��ه��ا  منهجية 
بين  والتعاون  والتنسيق  الوطني 

الوزارات إلنجازها وفق األولويات.

العراق

المائية،  ال��م��وارد  وزي��ر  طلب   {
الجانب  من  الحمداني،  رشيد  مهدي 

السوري، زيادة اإلطاقات المائية.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان، إن 
اج��ت��م��اع��اً عبر  ال��ح��م��دان��ي »ع��ق��د 
وزي��ر  م��ع  مغلقة  تلفزيونية  دائ���رة 
رعد  تمام  السوري  المائية  الموارد 
المتخذة  اإلج�����راءات  الس��ت��ع��راض 
خال  الموقع  المحضر  بخصوص 

زيارة الحمداني إلى سورية«.

فل�سطين

اأخبار الوطن

هجوم �ساروخي ي�ستهدف عمالء الحتالل الأميركي قرب حقل نفطي �سرقي �سورية.. والم�ساّدات الجوية ُت�سقط طائرة ا�ستطالع في ريف حلب الجنوبي

وزير �لكهرباء �ل�سوري يعلن �إقالع محطة »ت�سرين«.. و�لأو�ساع �ستعود �إلى ما كانت عليه

قوات م�ستركة من الح�سد ال�سعبي وال�سرطة التحادية تنّفذ عملية اأمنية لمالحقة فلول »داع�ش« في منطقة الر�ساد في محافظة كركوك

�لكاظمي يطلق خطة �إ�سالح �قت�سادي ت�ستغرق 5 �سنو�ت

وثائق �أردنية جديدة ُتثبت ملكية �لفل�سطينيين

منازلهم في حّي �ل�سيخ جر�ح بالقد�س

الزامل  غسان  السوري  الكهرباء  وزير  أعلن 
الكهروحرارية  »تشرين«  محطة  إق��اع  ع��ودة 
وأن أوضاع الكهرباء ستعود إلى ما كانت عليه، 
وذلك وسط واحدة من أسوأ أزمات الكهرباء التي 

تعيشها الباد.
لقناة  ت��ص��ري��ح��ات  ف��ي  ال���زام���ل  وأوض����ح 
»السورية« أن المحطة أقلعت بعد »خروجها من 
األوضاع  إن  وقال  طارئ«  عطل  نتيجة  الخدمة 

ستعود إلى ما كانت عليه بشكل تدريجي.
وت��ش��ه��د دم��ش��ق ال��ع��اص��م��ة إض���اف���ة إل��ى 
الفترات  أس��وأ  من  واح��دة  األخ��رى  المحافظات 
بالنسبة لطاقة الكهربائية، إذ أن ثمة مناطق في 
ساعتين  من  ألكثر  الكهرباء  تصلها  ال  العاصمة 

منذ الصباح وحتى ساعات الليل.
إلى  لتصل  مؤخرا  التقنين  فترات  وتزايدت 
أقل  مقابل  القطع،  من  ساعات  خمس  من  أكثر 
وكانت  المحافظات،  معظم  في  وصل  ساعة  من 
وضع  في  قريب  وق��ت  حتى  العاصمة  دمشق 
تعاني  ص��ارت  مؤخرا  أنها  إال  نسبيا،  أفضل 

تقنينا طويا كبقية المحافظات.
حالة  سنوات  منذ  تعيش  سورية  أن  يذكر 
النفطية،  المشتقات  كميات  في  مستمر  تراجع 

وهو ما ترك آثاره على كثير من مناحي الحياة.
ميدانياً، تعرض مقر يشغله مسلحون موالون 
النفطي  )العمر(  حقل  قرب  األميركي  للجيش 
شرقي سورية، لهجوم صاروخي مساء االثنين، 
فيما لم يتسنى الوقوف على نتائج الهجوم جراء 

الطوق األمني الذي ضرب حول المنطقة.
ال���زور، إن مسلحين  وق��ال م��ص��در  ف��ي دي��ر 
مجهولين يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، 

)آر  ال�  وقذائف  الصاروخية  بالقذائف  استهدفوا 
التابعة لمسلحي تنظيم  بي جي(، أحد المقرات 
في  األميركي  االحتال  لقوات  الموالي  »قسد« 
تتحلق  التي  المقرات  أحد  وهو  الشحيل،  بلدة 
قوات  تتخذه  الذي  النفطي  )العمر(  حقل  حول 
االحتال األميركي كقاعدة عسكرية غير شرعية.

فإن  ال��زور،  دير  في  أهلية  مصادر  وبحسب 
االستهداف طال نقطة عسكرية تابعة لمسلحي 
تنظيم »قسد« الموالي للجيش األميركي بالقرب 
لمسلحي  استنفار  وس��ط  ال��ع��ام،  ال��ش��ارع  من 
التنظيم الذين بدؤوا بإطاق النار بشكل عشوائي 
لطيران  تحليق  مع  ذلك  وترافق  الهجوم،  عقب 
في  والحربي  المسير  األميركي  االحتال  قوات 

المنطقة لرصد أي تحركات لمنفذي الهجوم.
المصادر، »تلى الهجوم سماع أصوات  ووفقاً 
شديد  تكتم  وسط  المكان  في  اإلسعاف  سيارات 
للجيش  ال��م��وال��ي  التنظيم  مسلحي  قبل  م��ن 

األميركي على النتائج المحتملة للهجوم«.
الذي تابعت فيه قوات  الوقت  جرى ذلك، في 
في  العسكرية  قواعدها  دعم  األميركي  االحتال 

ريف دير الزور الشرقي.
تعزيزات  بوصول  محلية  مصادر  وأف��ادت 
العراقية  األراضي  من  قادمة  أميركية  عسكرية 
نحو قاعدة )معمل كونيكو للغاز(، بالتزامن مع 
تحليق للطيران المروحي التابع لقوات االحتال 

االميركي في المنطقة.
عسكرية  م��ع��دات  ال��ت��ع��زي��زات  وتضمنت 
المنطقة  إلى  وصلت  حية،  وذخيرة  وصواريخ 
ال��زور(  دي��ر   - )الحسكة  أوتستراد  طريق  عن 

الدولي.

تنظيم  مسلحو  تابع  متصل،  سياق  وف��ي 
بحق  العدائية  ممارساتهم  االنفصالي  »قسد« 
ال��زور  دي��ر  ري��ف  ف��ي  العربية  العشائر  أب��ن��اء 
دير  »مجلس  ب�  يسمى  ما  ق��ام  حيث  الشرقي، 
العمل  بوقف  للتنظيم،  التابع  العسكري«  الزور 
والذي  بكارة  جديد  بقرية  النهري  المعبر  عبر 
الفرات  ضفتي  بين  للتنقل  األهالي  يستخدمه 

لقضاء حاجاتهم المعيشية والصحية.
على  ومرتزقته  األميركي  الجيش  ويسيطر 
و)كونيكو(  )العمر(  والغاز  النفط  حقول  أكبر 
عسكرية  قواعد  منهما  ويتخذ  سورية،  شرقي 
تسهل نشاط جنوده وضباطه في تصدير النفط 
العراق  في  عدة  وجهات  إلى  المسروق  السوري 
إلى  اإلم��دادات  هذه  من  جزء  يصل  كما  وتركيا، 
تنظيم  يسيطر  التي  السورية  إدل��ب  محافظة 

جبهة »النصرة« اإلرهابي على معظمها.
يذكر أن ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت 
والمسلحين  األميركي  االحتال  ق��وات  سيطرة 
الموالين لها، يعاني من الممارسات القمعية ضد 

أبنائه وسوء الخدمات بكافة أشكالها.
أشخاص  خمسة  قتل  متصل،  سياق  وف��ي 
يقومون  كانوا  نفق  بانهيار  آخ��رون  وأصيب 
الموالي  »قسد«  تنظيم  مسلحي  لصالح  بحفره 
لاحتال األميركي في محيط قاعدة غير شرعية 
شمال  أقصى  الحسكة  مدينة  ضمن  لأخير، 

شرقي سورية.
إن  الحسكة،  بمحافظة  محلية  مصادر  وقالت 
خمسة أشخاص فقد االتصال معهم نتيجة انهيار 
)المدينة  أسفل  بناؤها  يتم  التي  األنفاق  أحد 
مدينة  جنوبي  غ��وي��ران،  حي  في  الرياضية( 

الحسكة، في حين أصيب آخرون بجروح.
من  األول  ليس  االنهيار  أن  المصادر  وتابعت 
نوعه، فقد سبق انهيار نفق آخر في الموقع نفسه 
وقضى فيه 3 أشخاص، مشيرة إلى أن مسلحي 
بحفر  قاموا  األميركي  للجيش  الموالي  التنظيم 
الموقع  ضمن  والتحصينات  األنفاق  من  سلسلة 
على  مباشر  بشكل  يشرف  وال���ذي  ال��م��ذك��ور، 

القاعدة األميركية غير الشرعية في الموقع.
إلى ذلك، أفيد بأن المضادات الجوية السورية 
في  عزان  منطقة  قرب  استطاع  طائرة  أسقطت 

ريف حلب الجنوبي.
ون��ش��ر ن��اش��ط��ون ف���ي م���واق���ع ال��ت��واص��ل 
الدفاعات  تصدي  بشأن  منشورات  االجتماعي 

أن  توّقعوا  التي  االستطاع  لطائرة  السورية 
تكون إّما »إسرائيلية« وإّما تركية. 

تصّدت  السورية  الجوية  الدفاعات  وكانت 
ريف  في  الضبعة  مطار  في  صهيوني  لعدوان 
حمص في 22 تموز الماضي، بالتزامن مع تحليق 

طائراٍت صهيونية فوق البقاع شرقي لبنان.
االعتداء  بأن  س��وري  عسكرّي  مصدر  وأف��اد 
شرقي  شمالي  م��ن  ُن��فِّ��ذ  ال��ج��وي  الصهيوني 
بعض  مستهِدفاً  بيروت،  اللبنانية  العاصمة 

النقاط في منطقة القصير في ريف حمص.
وفي 19 تموز أيضاً تصّدت الدفاعات السورية 
لعدوان جوي صهيوني في أجواء مدينة السفيرة 

في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
لخطة  والتنفيذية  اإلداري��ة  اآلليات  تطبيق  بدء 
اإلصاح االقتصادي، بعد أن ذكر مكتبه اإلعامي 

أنه يترأس اجتماع اللجنة العليا لإلصاح.
أن  إنه »منذ  الكاظمي، قوله  البيان عن   ونقل 
لمعالجة  اإلصاحية  البيضاء  الورقة  أطلقنا 
خلق  على  نعمل  ونحن  بالبلد  المتفشي  الفساد 
»اجتماع  أن  إلى  مشيراً  لتطبيقها«،  مناسب  جو 
اليوم هو لإلعان عن بدء تطبيق اآلليات اإلدارية 
ضمن  االقتصادي  اإلص��اح  لخطة  والتنفيذية 

الورقة البيضاء«.
اقتصاد  إع��ادة  إلى  وبقوة  »نطمح  أنه  وأض��اف 
البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات 
متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري«، مؤكداً أن 
»هذه الخطة من شأنها إعادة بناء االقتصاد العراقي 

بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للباد«. 
أنها  إل��ى  أش���ار  اإلص��اح��ي��ة،  الخطة  وع��ن 
المزمنة،  االقتصاد  إدارة  ألزم��ة  ح��اً  »ستقدم 
وعدم  النفط،  على  الكامل  باالعتماد  تتمثل  التي 
تنويع مصادر الدخل«، موضحاً »نريد أن نثبت 
تكن  لم  لذلك  باإلصاح؛  جادون  أننا  للعراقيين 
خطة إدارة االقتصاد قصيرة األمد، وال آنية الحل، 

إتمامها  لحين  متكاماً  إصاحاً  تستهدف  بل 
خال 5 سنوات«. 

أن  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  وأك���د 
ولهذا  جداً؛  كبير  العراقي  االقتصاد  في  »الضرر 
السبب من المستحيل تطبيق الخطة اإلصاحية 
واهم«،  فهو  بذلك  يعد  من  وكّل  قصير،  وقت  في 
بالدولة  النهوض  هي  »الغاية  أن  إلى  مشيراً 
الحالية، فالحكومات  العراقية، وليس الحكومة 
أوتينا  ما  بكل  نريد  ولهذا  باقية،  والدولة  تذهب 

من إصرار أن نعيد للعراق هيبته االقتصادية«.
التنفيذية  السلطة  إدارة  تسلمنا  »منذ  وتابع: 
تطبيق  أج��ل  م��ن  بجد  نعمل  ون��ح��ن  ل��ل��ع��راق 
اإلصاحات؛ كي نخرج بأقل الخسائر من أجلنا 
من  أه��م  أبنائنا  »مستقبل  أن  مبيناً  جميعا«، 
سيقوده،  من  وهم  العراق،  بناة  فهم  شيء،  أي 

فلنترك مصالحنا ونفكر بأبنائنا«.
مصطفى  العراقية  الحكومة  رئيس  وك��ان 
عن  ال��م��اض��ي،  ح��زي��ران  ف��ي  ت��ح��دث  الكاظمي 
ما  إن  وق��ال  ال��ع��راق،  جنوب  ق��ار  ذي  محافظة 
عانت منه المحافظة من وضع أمني صعب جداً 
األهالي  أّثر على وضع  قد  الماضي،  العام  خال 

وحياتهم اليومية في المحافظة.

أّخر  األمني  التراجع  أن  الكاظمي  وأض��اف 
الخدمات  وتقديم  المحافظة،  في  االعمار  عملية 

للمواطنين.
قوات  بأن  العراق  في  مصدر  أف��اد  ميدانًيا، 
مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة االتحادية 
في  »داعش«  فلول  لماحقة  أمنية  عملية  نّفذت 

منطقة الرشاد في محافظة كركوك.
عثرت  الحشد  م��ن  ق��وة  إن  ال��م��ص��در  وق���ال 
عملية  خال  ل�«داعش«  تابعة  َمضافات  على 
التنظيم،  فلول  من  وتطهيرها  المناطق  تفتيش 
وشارك فيها كلٌّ من استخبارات الحشد الشعبي 
من  بإسناد  ل�«الحشد«،  العسكرية  والهندسة 

طيران الجيش.
العراقية، يوم  األمنية  القوات  ألقت  بالتزامن، 
أمس، القبض على عدد من عناصر »داعش« في 
نينوى والموصل وصاح الدين، وتقول إّن بينهم 

من كان يسعى للقيام بعمليات اغتيال.
عراقيين   8 اسُتشهد  الماضي،  تموز   31 وفي 
في  عسكريون،  بينهم  آخ���رون،   19 وأص��ي��ب 
محافظة  جنوبي  عزاء  مجلس  استهدف  هجوم 

صاح الدين شمالي العراق.
ضد  والعسكرية  األمنية  العمليات  وتستمر 

جهاز  تشكيات  تمكّنت  إذ  العراق،  في  »داع��ش« 
المسلحة  للقوات  التابعة  اإلره����اب،  ُمكافحة 
من  إرهابياً   14 على  القبض  إلقاء  من  العراقية، 

»داع�ش« في ُمحافظات متعّددة في عموم الباد.

للقوات  العام  للقائد  اإلعامي  الناطق  وأعلن 
التواصل  بيان نشره عبر وسائل  المسلحة، في 
االجتماعي، العمليات التي قام بها جهاز مكافحة 

اإلرهاب.

سلّم األردن وثائق جديدة لعائات فلسطينية 
بالقدس،  جراح  الشيخ  حي  في  باإلخاء  مهددة 
باشرت  قد  كانت  األردنية  السلطات  أن  تثبت 
1967 نقل ملكية األراضي والمباني عليها  سنة 

للفلسطينيين.
»الوثائق  ف��إن  صحافية،  تقارير  وحسب 
األردنية التي سلمت للجانب الفلسطيني مؤخراً، 
عشرات  المهددة  ج��راح  الشيخ  بحي  وتتعلق 
للمحكمة  تسليمها  وتم  باإلخاء،  فيه  المنازل 
»اإلسرائيلية« العليا، تبين أن السلطات األردنية 
األراضي  لتطويب  األرض  على  خطوات  اتخذت 
باسم الفلسطينيين، إال أن االحتال »اإلسرائيلي« 

للمدينة في حزيران 1967 قطع هذا المسار«.
هذه  بين  »الفرق  فإن  مطلع،  مصدر  وحسب 
نيسان  في  سابقا  سلمت  التي  وتلك  الوثائق 
الماضي، أن الوثائق السابقة تتحدث عن نوايا، 
عملية  خطوات  إلى  الوثائق  هذه  تشير  بينما 
المسار  وأن  السكان،  بأسماء  األرض  لتطويب 
شن  لوال  االستكمال  وشك  على  كان  القانوني 

»إسرائيل« حرب 67 واحتال مدينة القدس«.
 ،1967 ع��ام  آذار  »ف��ي  أن��ه  الوثائق  وتبين 

حصل  ال��ح��رب،  ان���دالع  م��ن  أش��ه��ر   3 قبل  أي 
النتظار  إع��ان  على  ج��راح  الشيخ  حي  أهالي 
تطويب  أجل  من  منازلهم  في  القياسات  مسؤول 
موظف  كتب  بشهر  ذل��ك  وبعد  لهم،  األراض���ي 
مسار  أن  األراضي  سلطة  لمدير  األردني  الطابو 
القياسات استكمل، ويجب اآلن تسجيل األراضي 
والممتلكات،  اإلسكان  وزارة  حقوق  على  حفاظاً 

المفوضة على ممتلكات الاجئين«.
»الوثائق  فإن  الصحافية،  التقارير  وبحسب 
األردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في 
في  عملت  التي  اإلسرائيلية  العسكرية  النيابة 
بناء  أنه  يؤكد  والذي  المحتلة،  الغربية  الضفة 
على الوثائق األردنية، يمكن االستنتاج أن إخاء 

الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني«.
المحكمة  في  القضاة  مقترح  سقط  قضائيا، 
المحكمة  جلسة  خال  األحد،  العليا  اإلسرائيلية 
فلسطينية  عائات   4 التماسات  في  تنظر  التي 
الشيخ  قرارات إخائها من منازلها في حي  ضد 
وإح��ال  المحتلة  ال��ق��دس  مدينة  ف��ي  ج���راح 
الحي  أهالي  رفض  أن  بعد  مكانهم،  مستوطنين 
بالشكل  للتسوية  التوصل  والمستوطنون 

المقترح.
أن  على  ينص  المقترح  التسوية  حل  وكان 
مقابل  بيوتها  في  الفلسطينية  العائات  »تبقى 
تعريفهم ب�)سكان محميين(، وهو مقترح مكرر 
تسوية  مقترح  في  الجديد  أما  جديداً،  وليس 
ستعتبر  كانت  المحكمة  أن  على  فيقوم  القضاة 
جراح  الشيخ  حي  أهالي  من  الحالي  الجيل 
الثالث  الجيل  أبناء  وليس  األول،  الجيل  هو 
ويعوق  يؤجل  ما  وهو  اليوم،  معرفون  هم  كما 
لعشرات  بيوتهم  من  السكان  ترحيل  إمكانية 

السنوات«.
المحامي  يطالب  المستوطنين،  جهة  وم��ن 
بملكية  الفلسطينيون  »يعترف  أن  عنهم  الممثل 
المستوطنين للبيوت، وهو األمر الذي رفض في 

السابق وكذلك في المحكمة الجارية«.
أهالي  عن  المترافع  المحامي  قال  جهته،  من 
إن  للقضاة  ارشيد  سامي  ج��راح،  الشيخ  حي 
األرض  أص��ح��اب  ج��راح  الشيخ  ح��ي  »أه��ال��ي 
حدثت  إشكاليات  لكن  فيه،  ومسجلون  بالطابو 
لكننا  منظم،  بشكل  التسجيل  ترتيب  ومنعت 
تسجيل  ويتم  قريبا  اإلشكاليات  تلك  سنرتب 

البيوت بأسمائه«.
بظاله  يلقي  أن  المرتقب  القرار  هذا  شأن  من 
مهددة  أخرى  فلسطينية  عائات   9 مصير  على 

ينظر  قضايا  في  المقدسي  الحي  من  باإلخاء 
فيها قضاء »إسرائيل« على انفراد.

أكد الملك األردني عبد الله الثاني وقوف باده التام 
وحدته  على  الحفاظ  في  وشعبه  العراق  جانب  إلى 

وتعزيز أمنه واستقراره.
النواب  مجلس  رئيس  الملك،  استقبال  عقب  ذلك  جاء 
العراقي محمد الحلبوسي، بحسب موقع وكالة »عمون«.

وج���رى ال��ل��ق��اء ف��ي ق��ص��ر ب��س��م��ان ال���زاه���ر، وت��م 
الشقيقين  البلدين  بين  المتينة  العاقات  استعراض 

وسبل تطويرها في المجاالت كافة.
بغداد  قمة  مخرجات  اللقاء  تناول  الموقع  وبحسب 
على  ترجمتها  وسبل  مؤخراً،  عقدت  التي  الثاثية، 
اإلقليمية،  المستجدات  آخر  إلى  إضافة  الواقع،  أرض 

خاصة جهود الحكومة العراقية في مكافحة اإلرهاب.
العراقي،  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  أك��د  جهته،  من 
ضرورة تفعيل التعاون االقتصادي بين بغداد وعمان.
»التقى  األخير  إن  الحلبوسي في بيان،  وقال مكتب 
بسمان  قصر  في  الحسين  بن  الثاني  الله  عبد  الملك 
استعراض  جرى  حيث  عّمان،  األردنية  بالعاصمة 
وسبل  الشقيقين  البلدين  بين  المتينة  العاقات 
تفعيل  على  والتأكيد  كافة،  المجاالت  في  تطويرها 

التعاون االقتصادي ومخرجات القمة الثاثية«.
وأكد الحلبوسي، »دعم السلطة التشريعية للتعاون 
الثاثي العراقي األردني المصري وبما يخدم المصالح 

المشتركة«.
المنعم  عبد  األردن���ي  نظيره  الحلبوسي  والتقى 

سبل  لتعزيز  رسمية  م��ح��ادث��ات  وع��ق��دا  ال��ع��ودات، 
العاقات البرلمانية بين البلدين.

مع  الثاثية  »القمة  أن  اللقاء  خال  العودات  وأكد 
تؤسس  تاريخية  انعطافة  شكلت  وال��ع��راق  مصر 

لمرحلة جديدة بين البلدان الثاث«.
مع  سيعمل  األردن���ي  »البرلمان  أّن  على  وش��دد 
له  أسست  ما  وترجمة  تأطير  على  العراقي  البرلمان 

القمة«.

�لعر�ق و�لأردن يوؤكد�ن �سرورة تفعيل �لتعاون �لقت�سادي »�لق�سام« ت�سع �سرطًا لتقديم معلومات

حول م�سير �لجنود �ل�سهاينة
أكدت كتائب »القسام«، الجناح العسكري لحركة »حماس«، أنها »لن تقدم أية 

معلومات حول مصير الجنود الصهاينة األسرى لديها، إال بأثمان واضحة«.
وفي بيان صحافي، خال إحياء الكتائب ذكرى اختفاء الضابط الصهيوني، 
هدار جولدن، ضمن معارك عدوان العام 2014، أوضح الناطق العسكري باسم 
»القسام« قائا: »لن يتم الحصول على أّية معلومات عن مصير الجنود، إال عبر 

دفع استحقاقات وأثمان واضحة، قبل المفاوضات، وبعدها«.
تخبئه  وبما  القسام،  بكتائب  األسرى  أمل  يتجدد  الذكرى،  هذه  »في  وتابع: 
العدو  يجهل  جنوٍد  ح��ول  معلومات  من  األس��ود  صندوقها  في  الظل  وح��دة 
مصيرهم، في وقٍت تتعالى فيه أصوات عائات الجنود األسرى أمام حكومتهم 
ذلك،  لهم  أّنى  ولكن  أبنائهم،  عن  صغيرة  معلومة  لمعرفة  محاولة  في  الكاذبة، 

إال بدفع الثمن«.
العملية  من  عام  بعد  أعلنت  قد  كانت  »القسام«  كتائب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
زيا  يرتدي  كان  الذي  القسام  مجاهدي  أحد  جثة  سحب  االحتال  »جيش  أن 
التي اشتبكت  المجموعة  أفراد  للجيش، وهو وليد مسعود، أحد  عسكريا مماثاً 
مع جنود العدو شرق رفح«، مشيرة إلى أن »االحتال سحب جثة مسعود، على 

أنه الضابط هدار جولدن، ولذلك تأخر ساعتين بالرد«.
بالهجوم  تأخرها  سبب  عن  العالم  تخبر  أن  تجرؤ  ال  إسرائيل  »أن  وكشفت 
للنفق  الصهيوني  الجيش  دخ��ول  ع��دم  وسبب  األس��ر،  عملية  بعد  ساعتين 
المستعمل في العملية خال معركة العصف المأكول«، حيث أن »القسام في ذلك 
التي شاركت في عملية رفح  أفادت بأن »االتصال انقطع مع المجموعة  الوقت، 
اإلعام  »يخبر  بأن  الصهيوني  الجيش  وطالبت  العملية،  وخال  الحرب  خال 

وجمهوره ما حدث في رفح«.

قال مصدر دبلوماسي 
إّن توسيع نطاق 

المعنيين بتحالف للرّد 
على إيران تحت شعار 

اتهامها باستهداف 
الناقلة »اإلسرائيلية« 

يهدف الحتواء خوف 
القيادة »اإلسرائيلية« 

من تبعات الرّد 
وإحاطتها بتحالف 

غربي وسعي واشنطن 
لجعل الرّد بخطوات 

دبلوماسية وليس 
عسكرية لذات السبب 

والذريعة هي أّن تجميع 
الحلفاء بوجه إيران 

يستدعي عدم اللجوء 
للخيار العسكري...
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بعض  أسعار  تخفيض  إل��ى  باإلضافة  كاملة،  سنوات  خمس  لمدة 
وعلى  الجماهيري،  الغضب  المتصاص  محاولة  في  الغذائية  المنتجات 
يعتقدون  المراقبين  من  كثير  كان  اإلج���راءات  هذه  مثل  أّن  من  الرغم 
أّن  إال  االحتجاجية  الحركة  على  والقضاء  األوض��اع  لتهدئة  كافية  أنها 
حركة  مقدمتها  وفي  خارجياً  المدعومة  السياسية  القوى  بعض  دخول 
النهضة اإلرهابية كفيالً باستمرار االحتجاجات وسكب مزيداً من الزيت 
حتى  شدتها  وازدادت  االحتجاجات  فتوّسعت  المشتعلة،  النيران  فوق 
التنحي  الرئيس بن علي على  أجبر  الحكومية، مما  المباني  إلى  وصلت 
عن السلطة ومغادرة البالد بشكل مفاجئ إلى السعودية في 14 يناير/ 

كانون الثاني 2011.
وفي أعقاب رحيل بن علي عاد المعارضون من المنفى وعلى رأسهم 
زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في 30 كانون الثاني/ يناير 2011، 
وبدأت حركة النهضة في فرض نفوذها على المشهد السياسي التونسي 
بدعم خارجي، فالحركة المحظورة التي بدأت في عام 1969 بالتقاء راشد 
الغنوشي وعبد الفتاح مورو وأحميدة النيفر، والتي أعلن عن تأسيسها 
األربعين  اجتماع  بعد  اإلسالمية  الجماعة  مسمى  تحت   1972 ع��ام 
في  وتحديداً  العاصمة  تونس  ضواحي  في  مرناق  مدينة  في  نظم  الذي 
منزل الشيخ عبد القادر سالمة، وأعلنت رسمياً عن نفسها في 6 يونيو/ 
تمكنت  نفسه  العام  من  األول  كانون  ديسمبر/   5 وفي   1981 حزيران 
قوات األمن من كشف التنظيم السري للجماعة، وذلك بالقبض على كل 
من صالح كركر وبن عيسى الدمني اللذان كان بحوزتهما جميع الوثائق 
المتعلقة بالجماعة اإلسالمية أحد أفرع التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان 
المسلمين، وظلت الجماعة تبحث عن اعتراف بها من الدولة لكنها فشلت 
2010 حيث  18 ديسمبر  اندالع أحداث  وظلت مطاردة ومحظورة حتى 
أعترف بها كحزب سياسي في تونس ألول مرة في 1 مارس/ آذار 2011 
أصبحت  معدودة  أيام  وخالل  الثانية،  الغنوشي  محمد  حكومة  قبل  من 

من أهّم األحزاب التونسية.
 وفي أول انتخابات أجريت في 23 أكتوبر 2011 فازت حركة النهضة، 
الترويكا مع حزبين آخرين، ضمن حكومة  ومارست الحكم عبر تحالف 
حتى  وذلك  فيها،  القياديين  العريض  علي  وحكومة  الجبالي  حمادي 

عام 2014، وفي انتخابات 26 أكتوبر 2014 جاءت في المرتبة الثانية 
وشاركت في حكومة الحبيب الصيد ضمن تحالف رباعي، لكنها لم ترشح 
أحداً من صفوفها في االنتخابات الرئاسية التونسية 2014، وبعد سنة 
إلى  أدى  ما  داخله  انقساماً  تونس«  »ن��داء  حزب  شهد  االنتخابات  من 
تصبح  أن  إلى  أدى  ما  وهو  الكتلة،  ومن  نوابه  من  كبير  عدد  استقالة 
حركة النهضة أكبر أحزاب مجلس النواب من حيث عدد النواب، وترأس 
راشد الغنوشي زعيم الحركة المجلس ومارس ديكتاتورية واضحة في 
مواجهة خصومه السياسيين، وتحّول مجلس النواب لساحة اقتتال بين 

أنصار حركة النهضة واألحزاب السياسية األخرى.
العظمى  للغالبية  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  ترّدي  ظّل  وفي 
منّددة  حاشدة  شعبية  تظاهرات  أي��ام  قبل  خرجت  التونسيين  من 
وإزاء هذا  الغنوشي،  اإلرهابية برئاسة راشد  النهضة  بسياسات حركة 
التحرك الجماهيري اتخذ الرئيس التونسي قيس سعّيد قرارات مفاجئة 
وحاسمة بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد 
كّل اختصاصات مجلس النواب، وتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية 
بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعّينه رئيس الجمهورية، وأكد 
على  خروجاً  وليست  للدستور  تعليقاً  ليست  قراراته  »أّن  سعّيد  قيس 
السلم  عودة  أجل  من  جاءت  القرارات  هذه  وأّن  الدستورية،  الشرعية 

االجتماعي لتونس، وحتى ننقذ الدولة، وحتى ننقذ المجتمع«.
شديد  بارتياح  سعّيد  قيس  الرئيس  قرارات  التونسي  الشارع  وقابل 
التأييد  ذلك  وامتّد  المختلفة،  الدولة  ومؤسسات  منظمات  من  وتأييد 
الرئيس  ق��رارات  والغربية  العربية  الدول  بعض  دعمت  حيث  للخارج 
بالتهديد  اإلخوانية  النهضة  حركة  ب��دأت  ذات��ه  الوقت  في  التونسي، 
والوعيد كعادتها دائماً، وبالطبع هناك بعض القوى الخارجية الداعمة 
إلرهابها، لكن كّل هذه التهديدات لن تثني الرئيس قيس سعّيد عن قراراته 
حركة  سيطرة  ظّل  في  سوداء  بعشرية  تونس  مّرت  أن  بعد  الحاسمة 
النهضة اإلخوانية على المشهد السياسي التونسي مما أدى إلى تراجع 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية للغالبية العظمى من التونسيين، وهو 
ما جعلهم يثورون من جديد ويطالبون باإلطاحة بالجماعة اإلرهابية من 

المشهد السياسي برمته، اللهم بلغت اللهم فاشهد.   

مع الكالم المنسوب لألمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
عزم  عن  تضّمنه  وما  عاشوراء  مناسبة  لخطب  التحضير  سياق  في 
يعكس  لبنان  الى  إي��ران  من  وال��دواء  والبنزين  المازوت  جلب  على 
تتراجع،  جديدة  حكومة  والدة  بسرعة  اآلم��ال  اّن  األول��ى  حقيقتين، 
بعدما ربط حزب الله بلسان السيد نصرالله إجراءات الحزب العملية 
المسؤوليات  هذه  وبوابة  لمسؤولياتها،  الدولة  تحّمل  من  باليأس 
تستثمر  التي  اللبنانية  القوى  جميع  بين  اّن  والثانية  الحكومة،  هي 
سياسياً في األزمة بتعبئة طائفية بحسابات انتخابية دون ان تقّدم 
ال رؤية للحلول وال أن تلتزم بخطوات عملية تخفف من وطأة األزمات، 
يخرج الفصيل الرئيسي في حركات المقاومة الذي يمثله حزب الله، 
عن  والدفاع  العدوان  لمواجهة  طريقاً  ليس  المقاومة  خيار  اّن  ليثبت 
االستقالل، بل هو أيضاً الخيار األكثر جدية في االلتفات لهموم الناس 

والسعي لمواجهتها.
تنأى  كانت  أولى  مرحلة  المقاومة  عرفت  ماضية  سنوات  خالل 
الحكم  إدارة  ومسألة  السياسية،  الملفات  مقاربة  عن  خاللها  فيها 
خطر  مواجهة  في  موقعها  لحصرية  ثقلها  وترمي  والسياسات، 
 ،2006 االحتالل والعدوان، وبقيت على هذه الحال حتى حرب تموز 
في  النصر  وال   2000 ع��ام  التحرير  تحقق  لما  ذل��ك  تفعل  لم  ول��و 
2006، لكن المقاومة منذ ذلك التاريخ وهي جزء عضوي في المشهد 
السياسي اللبناني، خصوصا بعد خروج القوات السورية من لبنان، 
وقد شكلت منذ ذلك التاريخ محوراً مركزياً لتحالفات عابرة للطوائف 
نجحت في إجهاض المشاريع السياسية التي دّبرت لنقل لبنان بقعل 

والحرب  بداية،  بالدها  الى  السورية  القوات  عودة  عن  الناجم  الفراغ 
التي استنزفت سورية الحقاً، وبينهما المناخات الناجمة عن اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري، والتي تّم توظيفها لفرض المشروع الغربي 
هل  السؤال  بقياس  األمور  يقيس  من  ويخطئ  لبنان،  على  الخليجي 
هل  هو  السؤال  بينما  ال،  أم  الجديد  النظام  ببناء  المقاومة  نجحت 
نجحت المقاومة بصد المشروع الغربي الخليجي لبناء سلطة تابعة 

في لبنان أم ال؟ 
وتحالفاتها،  المقاومة  وصمود  الخليجي،  الغربي  الفشل  بنتيجة 
وتهّيب خصومها المحليين تلبية الطلبات االنتحارية للغرب والخليج، 
جميعاً  اللبنانيين  رؤوس  على  الطاولة  قلب  والخليج  الغرب  قّرر 
حلفاء وخصوم، أمال بالنيل من المقاومة، ومن لبنان، وشكل الحصار 
المالي وحرمان اللبنانيين من أبسط مقومات العيش الطريق لتأليب 
المقاومة لدخولها  التي تستعّد  اللبنانيين على مقاومتهم، والمرحلة 
هي التصدي لمهمة عنوانها إحباط حرب التجويع، وفي هذه اللحظة 
المفصلية على الغرب والخليج االختيار بين مواصلة الضغط وفتح 
اقتصادياً،  المقاومة نحو تغييرات هيكلية  الباب لتحّوالت ستقودها 
تضع الغرب والخليج خارج لبنان سياسياً، وتوفير مقومات صمود 
اقتصادي واجتماعي، او التراجع عن الحصار منعاً لوقوع لبنان في 

حضن الخيار المقاوم بدالً من وقوعه على رأسها كما كان مدّبراً.
فقضية  المسار  كّل  ليست  لكنها  الجديد  المسار  بداية  نقطة  هذه 
الى  الحصار  تحدي  بتحويل  تبدأ  واالقتصادي  السياسي  التغيير 

فرصة لتعديل التوزان الشعبي حول الخيارات.

التعليق ال�سيا�سي

البنزين والمازوت والأدوية في الطريق

ذك��رى  بإحياء  ال��ي��وم  وال��رس��م��ي  الشعبي  لبنان  وينشغل 
وسط  والجرحى  الضحايا  مئات  بنتيجته  قضى  الذي  التفجير 
معلومات  بحسب  رسمية  أمنية  مراجع  عنها  عّبرت  مخاوف 

»البناء« 
ال  المناطق  من  عدد  في  أمنية  وفوضى  أح��داث  حصول  حيال 
ودخول  الشهداء  وساحة  بالمرفأ  المحيطة  المنطقة  في  سيما 
أهالي  غضب  واستغالل  التظاهرات  خط  على  الخامس  الطابور 
لمشاريع  خدمة  فوضى  الفتعال  والمتضّررين  والجرحى  الشهداء 

خارجية. سياسية 
استغالل  محاولة  م��ن  »ال��ب��ن��اء«  ل���  مطلعة  م��ص��ادر  وح���ذرت 
المستوى  على  الذكرى  هذه  والداخلية  الخارجية  الجهات  بعض 
على  التصويب  سيما  ال  معينة  أهداف  لتحقيق  والشعبي  اإلعالمي 
الله واإليحاء بأّن الحزب  الطبقة السياسية ومن خلفها على حزب 
تحميله  عن  فضالً  وفسادها  السياسية  الطبقة  هذه  يغطي  هو 
سياساته  خالل  من  للحزب  والمالي  االقتصادي  االنهيار  مسؤولية 
والسياسي«.  واألم��ن��ي  العسكري  اإلقليمي  ودوره  الخارجية 
وربطت المصادر بين ما يعد من أحداث وفوضى اليوم وبين كمين 
أّن  خلدة المدّبر من جهات استخبارية وسفارات معينة، الفتة الى 
أخرى  مناطق  في  تعّمم  كبيرة  مذهبية  فتنة  لخلق  خلدة  حادثة 
هي مقدمة لما يعد خالل احياء ذكرى التفجير. كما نّبهت المصادر 
تأليف  تعثر  ظّل  في  الداخلي  االستقرار  وتهديد  األمني  العبث  من 
ما  والمالي  واالجتماعي  االقتصادي  االنهيار  ظروف  مع  الحكومة 
يعني وجود مخطط خارجي واسع النطاق لتفجير لبنان تدريجياً 
على  والمالية  واألمنية  السياسية  الشروط  فرض  لحظة  حين  الى 

الله. حزب  وعلى  اللبنانية  الدولة 
المرفأ  جريمة  في  العدلي  التحقيق  قاضي  أّن  »البناء«  وعلمت 
يملك  وب��ات  القضائية  تحقيقاته  أنهى  البيطار  ط��ارق  القاضي 
تصّوراً لكيفية حصول التفجير والمراحل التي مّر فيها واألشخاص 
وكبار  وقضاة  وزراء  من  واإلداري  الوظيفي  باإلهمال  المتوّرطين 
اصطدم  لكنه  واألمنيين،  والعسكريين  اإلداري��ي��ن  الموظفين 
واكتمال  التحقيق  يعرقل  ما  وال��وزاري��ة  النيابية  بالحصانات 
الملف  على  مطلعة  مصادر  وتوقعت  النتائج.  وإع��الن  الصورة 
النيابي  المجلس  بين  والصراع  السجال  من  مزيداً  »البناء«  ل� 
ال��وزراء  النواب  استدعاء  على  يصّر  الذي  بيطار  القاضي  وبين 
مجلس  رئاسة  تصّر  المقابل  وفي  القضائي،  بقراره  المشمولين 
لالستماع  العدلي  المحقق  أمام  النواب  الوزراء  مثول  على  النواب 
أن  المصادر  واستبعدت  عنهم.  الحصانة  رفع  دون  من  لكن  لهم 
والنواب  الوزراء  كّل  عن  الحصانة  رفع  على  النواب  مجلس  يوافق 
كما  باسيل.  جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار  رئيس  طالب  كما 
المعقدة  وألغازه  التفجير  حقيقة  تكشف  أن  المصادر  استبعدت 
سيما  ال  اآلن  حتى  البيطار  القاضي  يلجها  لم  والتي  والمتشابكة 
أبقاها  ومن  أدخلها  ومن  لبنان  الى  النيترات  باخرة  دخلت  كيف 
الرئيس  اغتيال  بعد  ما  مشهد  يتكّرر  أن  متوقعة  سنوات،   7 لمدة 

الحريري. رفيق  الراحل 
واستبق أركان الدولة إحياء الذكرى، بمواقف سياسية أجمعت 
الرسالة  في  الجمهورية  رئيس  فأكد  الحقيقة،  كشف  ضرورة  على 
رئيس  يضع  »عندما  أنه  أمس  مساء  اللبنانيين  إلى  وجهها  التي 
بأن  ألحد  عذر  فال  إفادته  لسماع  القضاء  بتصرف  نفسه  الدولة 
أم  كانت  قانونية  حجة،  بأي  يتسلح  أو  حصانة،  أي  نفسه  يمنح 
المطلوبة لمساعدته  المعلومات  سياسية، كي ال يوّفر للتحقيق كل 
غداً  الذكرى  إحياء  يكون  ان  الى  ودعا  مبتغاه«.  إلى  الوصول  في 
عن  بعيداً  والمشردين  والمصابين  الشهداء  فيها  نستذكر  محطة 
إلى  ويسيء  واالستقرار  باألمن  للعبث  استغالله  يمكن  تصّرف  أي 
الرئيس  مع  سيسعى  انه  عون  الرئيس  وأكد  الذكرى.  هذه  معاني 
في  العراقيل  كل  تذليل  إلى  الدستور،  لمقتضيات  »ووفقاً  المكلف، 
وكفاَءاتهم  أعضائها  بخبرات  قادرة  إنقاذية،  حكومة  تشكيل  وجه 
والمعروفة«.  المطلوبة  اإلصالحات  برنامج  تنّفذ  أن  ونزاهتهم 
وشّدد على »اننا قادرون معاً بتعاوننا، وصبرنا، ومن خالل وضع 
واعدة،  حكومة  تشكيل  عبر  الصحيحة،  السكة  على  الحل  آليات 
الحقيقي،  التغيير  ب��ذور  ترسي  نيابية  النتخابات  والتحضير 
تساعد على تجاوز الحاضر المؤلم، والنهوض تدريجياً من األزمة 

حياتنا«. وهناء  وقلوبنا  وطننا  تمزق  التي 
فقال:  بيان  في  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  لفت  بدوره، 
مرضية.  راضية  باريها  الى  وترجع  الشهداء  أنفس  تطمئن  »لن 
بإحقاق  ااّل  المرفأ  إنفجار  أحدثه  الذي  الوطني  الجرح  يلتئم  ولن 
العدالة  نقصان.  او  زي��ادة  دون  كاملة  الحقيقة  وكشف  الحق 
تتكّرس  يومي  إستحقاق  العدالة  عراضة،  او  عريضة  ليست 
بقضية  والسمو  والقانون  الدستور  وتطبيق  القضاء  باستقاللية 
طائفي  أو  إنتخابي  او  سياسي  إعتبار  أي  فوق  ودمائهم  الشهداء 
لن  والتشريعي  السياسي  موقعنا  من  »مجدداً  وأضاف  بغيض«. 
موقع  بأي  المتورطين  من  واإلقتصاص  العدالة  من  بأقل  نرضى 
التي  الجهة  معرفة  ذلك  الى  والمدخل  إنتموا،  جهة  وألي  كانوا 
الكامنة  واالسباب  بيروت،  عاصمتنا  الى  الموت  نيترات  أدخلت 
إنقطاع  وحتى  وتكراراً  مراراً  بري:  الرئيس  وختم  اإلنفجار.  وراء 
وللقانون  للشهداء  االّ  غطاء  وال  حماية  وال  حصانة  ال  النفس 

والدستور«.
اللبنانيين  تكاتف  ض��رورة  على  بيان:  في  الله  حزب  وش��دد 
إلى  الجاد  للوصول  والعمل  األليمة،  المحنة  لتجاوز  وتماسكهم 
عن  بعيداً  وصدق،  شفافية  بكل  المنقوصة  غير  الكاملة  الحقيقة 
والصراعات  الحسابات  وتصفية  الرخيص  االستغالل  السياسي 
األه��داف  من  طياتها  الكثير  في  تخفي  التي  الضيقة  الداخلية 
وبالتالي  المسؤوليات،  وتضييع  الحقيقة  تغييب  وأهمها  الخبيثة 
الجريمة  لهذه  والمرتكبين  المقصرين  ومحاكمة  منع  المحاسبة 
مع  تتعامل  أن  المعنية  القضائية  »الجهات  طالب  كما  البشعة«. 
والجدية  العناية  من  بما  تستحق  الكبرى  الوطنية  المسألة  هذه 
وأن  والمصالح،  والضغوط  االستنساب  عن  بعيداً  والمسؤولية 
وأمام  اللبناني  العام  ال��رأي  أمام  شفافية  بكل  الحقائق   تكشف 
العالم، وأن نضع بالتالي حداً  نهائياً وقاطعاً أمام التالعب الداخلي 
على  وتشويه  الحقائق  االتهامات  وتوجيه  الخارجي  واالستغالل 

ومصيرهم«.   اللبنانيين  وآالم  والعدالة  الحقيقة  حساب 
أن  باسيل  برئاسة  اجتماعه  بعد  القوي  لبنان  تكتل  أكد  كما 
»رفع الحصانات فوراً للوصول الى الحقيقة هو المدخل األساسي 
المذنبين في اإلنفجار، إهماالً أو تغطية أو إرتكابا. كذلك ال تستوي 
مما  وتداعياته،  اإلنفجار  هول  أمام  مماطلة  أو  تهّرب  عملية  أية 

الى  اإلستماع  من  ب��دًءا  العدلي  المحقق  مهمة  تسهيل  يفترض 
يتّم  من  على  اإلدعاء  الى  وصوالً  وأمنيين  سياسيين  من  يريد  من 
اإلشتباه بمسؤوليته وإحالته الى المحاكمة«. وأمل »لو أّن رئاسة 
والدعوة  التكتل  وّجهه  الذي  الكتاب  مع  تجاوبت  النواب  مجلس 
على  للتصويت  آب   4 في  عاجل  إجتماع  لعقد  رئيسه  وجهها  التي 

الحصانات«.  رفع 
ض��رورة  »ال���ى  دع��وت��ه  التكتل  ج��دد  الحكومي  ال��ش��أن  وف��ي 
ميقاتي  نجيب  الرئيس  دولة  برئاسة  حكومة  تأليف  في  اإلسراع 
باإلتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على االصالح 
والنهوض وعلى إطالق مسار التعافي االقتصادي والمالي. ويأمل 
أي  لتذليل  الملف  بهذا  محيطة  اإليجابية  األج��واء  استمرار  في 

التعاون اإليجابي«. عقبات أو عقد، بروح من 
الذي عصف  أّن »البركان  إلى  الرئيس سعد الحريري،  كما أشار 
المواطنين«،  أحزان  في  السياسي  لالستثمار  منصة  ليس  ببيروت 
وليس  المبارزات  من  العدالة  لتحرير  يوم  آب   ٤« أّن  إلى  الفتاً 

االنتخابية«. الحمالت  إلطالق 
الدولية من اجل  الدعم  الدعم، اجتمعت مجموعة  وعشية مؤتمر 
لبنان. وفي بيان أعرب جميع األعضاء »عن تضامنهم مع عائالت 
وحثوا  عيشهم.  وسبل  حياتهم  تضّررت  من  كّل  ومع  الضحايا 
السلطات على اإلسراع في استكمال التحقيق في انفجار المرفأ من 
تتابع  المجموعة:  واضافت  العدالة.  وتحقيق  الحقيقة  كشف  أجل 
الذي  المتسارع  االقتصادي  التدهور  شديد  بقلق  الدعم  مجموعة 
تسّبب في ضرر بالغ لجميع شرائح المجتمع اللبناني ومؤسساته 
إلى  اللبنانية  السلطات  الدولية  الدعم  مجموعة  ودعت  وخدماته. 
على  الممكنة  الخطوات  جميع  واتخاذ  الوطنية  مسؤولياتها  تحّمل 
اللبناني.  للشعب  المعيشية  الظروف  لتحسين  السرعة  وجه 
واألمم  فرنسا  من  كل  ستترأسه  الذي  القادم  بالمؤتمر  رحبت  كما 
في  هشاشة  األكثر  للفئات  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  المتحدة 

لبنان«.
ودعا االتحاد األوروبي إلى »اإلسراع في تشكيل حكومة لبنانية 

واالجتماعية« االقتصادية  األزمات  لمعالجة  قوي  تفويض  ذات 
بلينكن  أنتوني  الخارجية  وزير  لسان  على  أميركي  موقف  وبرز 
»التزام  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  تصريح  في  جّدد  الذي 
لتحقيق  سعيه  في  اللبناني  الشعب  جانب  إلى  بالوقوف  بالده 

يستحقه«. الذي  المشرق  المستقبل 
حسن  السّيد  الله  لحزب  العام  األمين  يتحّدث  ذلك  غضون  في 
مساًء  والنصف  الثامنة  الساعة  في  الُمقبل،  السبت  نصراللّه 
أن  المتوقع  وم��ن  ت��م��وز،  ح��رب  ف��ي  االن��ت��ص��ار  ذك��رى  بمناسبة 
الحاضر  بالواقع  وربطها  وأهميتها  المناسبة  الى  خاللها  يتطرق 
بيروت  مرفأ  تفجير  موضوع  على  يعّرج  كما  والمنطقة  لبنان  في 
وتحويلها  التحقيق  تسييس  ومحاوالت  الحقيقة  بكشف  والتأخر 
كحزب  معينة  سياسية  وق��وى  جهات  الستهداف  محطة  ال��ى 
السيد  سيتطرق  كما  سابقة،  عقود  منذ  الستهدافه  استمراراً  الله 
في  وأهدافه  وخلفياته  المدّبر  والكمين  خلدة  واقعة  الى  نصرالله 
الله وأهالي الشهداء  خلق فتنة شيعية سنية وأهمية موقف حزب 
بلبنان  المتربصين  على  الفرصة  تفويت  في  المقاومة  وجمهور 
االجهزة  نصرالله  السيد  سيطالب  كما  الفتنة.  مخطط  واجهاض 
جميع  على  القبض  وإلقاء  مسؤولياتها  بتحّمل  والقضائية  االمنية 
الفتنة  إلجهاض  أساسي  كجزء  للمحاكمة  واحالتهم  المتوّرطين 
وتهدئة أهالي الشهداء للحؤول دون حصول ردود فعل ثأرية وما 

ال يحمد عقباه وحينها ال يمكن ألحد ضبط الوضع.
أمنية  بعملية  الجيش  مخابرات  في  لبنان  جبل  فرع  وأوق��ف 
نوعية، المدعو سهيل حسين نوفل المتوّرط مع مجموعته في قتل 
أحداث  في  وصوان  كنعان  الشقيقين  وإصابة  حوري  محمد  علي 

األخيرة. خلدة 
اللقاء  بانتظار  جديد  اّي  يبرز  لم  الحكومي  الصعيد  على   
البحث  الستكمال  غٍد  يوم  وميقاتي  عون  الرئيسين  بين  المرتقب 
ال  السيادية  الحقائب  وتوزيع  المداورة  وعقدتي  الخالف  بنقاط 
سيما وزارتي الداخلية والعدل في ظل تمسك عون بالداخلية التي 
يتمسك بها ايضاً ميقاتي بدعم نادي رؤساء الحكومات والحريري 
تحديداً، ورجحت مصادر »البناء« أن تتعقد عملية التأليف ويبقى 
حصل  إذا  إال  اعتذاره  تقديم  الى  يبادر  حتى  مكلفاً  رئيساً  ميقاتي 
وتسهيل  الموقف  إلنقاذ  أميركي  فرنسي  سيما  ال  دول��ي  تدخل 
على  مطلعة  مصادر  وشّددت  خارجية.  وأسباب  لدوافع  التأليف 
المداورة  »اعتماد  أن  على   »OTV« لقناة  الحكومة  تأليف  عملية 
الفرنسية  للمبادرة  فقط  يستجيب  ال  الحقائب  توزيع  في  الشاملة 
الصنوبر  قصر  لقاء  في  السياسية  األطراف  كّل  عليها  وافقت  التي 
عبر  للدستور  مخالفة  جديدة  أعراف  تكريس  عدم  الى  يهدف  بل 
على  سلباً  يؤثر  ما  معينة  لطوائف  معينة  حقائب  تخصيص 
أّن  الى  المصادر  ولفتت  الوطنية«.  الشراكة  ويضرب  الميثاقية 
الحقائب  توزيع  في  حصرية  تلحظ  لم  الوطني  الوفاق  »وثيقة 
من  األخيرة  السنوات  خالل  حصل  وما  والمذاهب،  الطوائف  على 
سياسية  خالفات  سّبب  أكثر  أو  لمكّون  أكثر  أو  حقيبة  تخصيص 
غير  وم��ن  الحكومات  تشكيل  عمليات  كثيرة  أحيان  في  أعاقت 

الخلل«. ان يستمّر هذا  الجائز 
وزار عضوا »كتلة الوسط المستقل« النائبان نقوال نحاس وعلي 
الراعي  الكاردينال مار بشارة بطرس  الماروني  البطريرك  درويش 
اطلعنا  ميقاتي  من  »بتكليف  بعدها  نحاس  وق��ال  الديمان.  في 
وتمّنينا  الحكومي  التأليف  عملية  في  السائدة  األجواء  على  الراعي 
نريدها  التي  الغاية  الى  الوصول  اجل  من  التواصل  يستمّر  ان 
النور  الحكومة  تبصر  بأن  جدا  مهتم  »البطريرك  اضاف:  جميعاً«. 
التواصل  فان  الله  وباذن  والبلد،  والناس  الوطن  اجل  من  سريعا 
ان  غبطته،  يقول  كما  والمهم،  باوقاتها،  مرهونة  واالمور  سيستمر 
المعوقات،  كل  ازالة  في  للبحث  ونسعى  الماضي،  عبر  من  نتعلم 
مستقبل  اجل  من  اساسي  أمر  حكومة  تشكيل  الى  الوصول  ألن 

لبنان«. واستمرار  اللبنانيين 
»أّن  الحجار  محمد  النائب  لسان  على  فأعلن  المستقبل  تيار  أما 
إصرار  هو  اليوم  يحصل  الذي  لكن  المداورة،  مع  المستقبل  تيار 
نجيب  الرئيس  مع  التعاطي  على  الجمهورية  رئيس  فريق  من 
سعد  الرئيس  مع  فيها  التعاطي  تم  التي  عينها  بالطريقة  ميقاتي 
المعطل،  الثلث  على  مصر  العهد  فريق  »إن  أض��اف  الحريري«. 
الهدف  على  للتغطية  ال��م��داورة  مثال  شعارات  رفع  الى  ويلجأ 
الجمهورية  رئيس  شغل  فما  المعطل،  بالثلث  المتعلق  األساسي 

الجمهورية«. رئاسة  باسيل  صهره  توريث  هو 

لبنان  أجل  من  الصالة  لإلغاثة  األرمنية  اللبنانية  اللجنة  رفعت 
الثالث،  األرمنية  الطوائف  رؤساء  برعاية  المرفأ،  انفجار  وضحايا 
 - األشرفية   - جعارة  درج  على  الضحايا  أنفس  لراحة  جّناز  وأقيم 

قرب الكنيسة االنجيلية األرمنية.
وشارك في الصالة مطران األرمن االرثوذكس شاهيه بانوسيان، 
مطران األرمن الكاثوليك جورج أسادوريان ورئيس اتحاد الكنائس 
حضور  في  كوزيان،  قره  مكرديج  القّس  األدنى  الشرق  في  األرمنية 
حكومة  في  والرياضة  الشباب  وزي��رة  المنظمة  اللجنة  رئيسة 
تصريف األعمال فارتينيه أوهانيان، األمين العام لحزب الطاشناق 
وألكسندر  ترزيان  هاكوب  النائبين  بقرادونيان،  هاكوب  النائب 
األح��زاب  عن  وممثلين  سابقين  أرم��ن  ون��واب  وزراء  ماطوسيان، 

واالجتماعية  التربوية  والجمعيات  والمؤسسات  الثالثة  األرمنية 
ضحايا  وعائالت  اهالي  إلى  إضافًة  والخيرية،  والكشفية  والثقافية 

االنفجار.
اللجنة  ألعمال  فيها  عرضت  كلمة  أوهانيان  ألقت  الصالة،  وبعد 
التي تشكلت بهدف مساعدة المتضررين بعد أيام قليلة من االنفجار 
وقالت »كما لم نسكت عن ظلم أينما كان، فإننا لن نسكت عن جريمة 
ما  وسنواصل  بيروت،  الشرائع  أم  أرض  على  ارتكبت  التي  العصر 
بدأناه من المطالبة بالتحقيق والحقيقة والعدالة ورفع الحصانات 
اللجنة  في  فإننا  الحين،  ذلك  وحتى  استثناء.  دون  من  الجميع  عن 
وال  البداية  منذ  قّررنا  اإلعمار،  وإعادة  لإلغاثة  األرمنية  اللبنانية 

نزال، الوقوف إلى جانب أهلنا، وهذا أقل الواجب«.

على اثر االنتخابات التكميلية الختيار 
التنفيذي  المجلس  في  جدد  أعضاء   4
ل��ن��ق��اب��ة ال���وس���ط���اء واالس���ت���ش���اري���ي���ن 
مقّر   ف����ي  أج����ري����ت  ال���ت���ي  ال���ع���ق���اري���ي���ن 
 Beirut Digital District -
وليد  انتخاب  أعيد  بيروت،  في   BDD
واالستشاريين  للوسطاء  نقيباً  موسى 

العقاريين.
للنقابة،  التنفيذي  المجلس  وأصبح 
بالتزكية،  جميعاً  أع��ض��اؤه  ف��از  ال���ذي 
الى وليد موسى، كالً من: طوني  يضّم 
باميال  الشيخة  شمعون،  إيلي  ل��ح��ود، 

الخازن المّرشحة الجديدة. 
للمجلس  األول  االج��ت��م��اع  وخ����الل 
نقيباً  موسى  انتخاب  جرى  التنفيذي، 
جهاد  له،  نائباً  ك��ردي  هيثم  باإلجماع، 
لحود  وط��ون��ي  للسر  أم��ي��ن��اً  ش��ق��را  أب���و 
أميناً للصندوق. وكّل من: رغدة أسعد، 
شمعون  إيلي  الخازن،  باميال  الشيخة 

وكارل سركيس أعضاء.

وبالتزامن مع هذه االنتخابات، عرضت 
الجمعية العمومية نشاطات العام 2020، 
ون��اق��ش��ت م��ش��اري��ع ال��س��ن��ة ال��ح��ال��ي��ة الى 

جانب الشؤون المالية في النقابة.
أّن موسى انتخب للمرة األولى  ُيذكر 

نقيباً في شباط 2017.

اللجنة اللبنانية الأرمنية لالإغاثة رفعت ال�ضالة لأجل لبنان وال�ضحايا اإعادة انتخاب وليد مو�ضى

نقيبًا للو�ضطاء وال�ضت�ضاريين العقاريين

الهيئة اإلدارية الجديدة لنقابة الوسطاء واالستشاريين العقاريين في لبنان

�أ�شئلة �شديدة ... )تتمة �ص1( 

والطليان  األلمان  ألن  المانيفست،  مزحة  دون  من  اللبنانية،  المياه 
والفرنسيين ليسوا موجودين لمنع تزّود حزب الله بالسالح من خالل 
بل  للمانيفست،  وفقاً  عنه  مصرحاً  السالح  يجلب  كان  اذا  ما  مراقبة 
فما  عليه،  اليد  ووضع  والمخّبأ  المخفي  ومعرفة  المانيفست  لتجاوز 
هي معلومات البحرية الدولية عن النترات، وكيف تفّسر تسامحها مع 
دخولها ومع بقائها، وكيف تفّسر ما هو أخطر الحديث عن استعمالها، 
ُوجدت  الذي  الله  حزب  نحو  توجه  الرائجة  اإلتهامات  اّن  خصوصاً 
يعقل  فهل  وصوله،  ومنع  أقّل  هو  ما  لمراقبة  الدولية  البحرية  هذه 
على  وتصمت  سنوات  ست  خالل  علم  كانت  البحرية  اليونيفيل  ان 
غيرها،  او  سورية  نحو  واستجرارها  للنترات  الله  ح��زب  تخزين 
تقول  فماذا  الله،  حزب  خصوم  يقول  كما  أوروبية  وجهات  في  وربما 
انتدبها  الذي  األمن  مجلس  يسألها  لم  ولماذا  ذلك،  كّل  عن  اليونيفيل 
لمهمة واضحة وحاسمة، عن تبريرها لهذا االنتهاك الخطير لمهمتها، 
القوة  العدلي بمراسلة من تعاقبوا على قيادة هذه  المحقق  وهل قام 
البحرية واستدعاهم للتحقيق، ألّن جوهر مهمتهم وفق القرار األممي 
ومنع  اللبنانية  السواحل  ضبط  على  اللبنانية  البحرية  مساعدة  هو 
العسكرية  الجهات  لغير  عسكرية،  وشبه  عسكرية  مواد  أّي  دخول 

الشرعية للدولة اللبنانية؟ وان لم يفعل فلماذا؟
لبوارج  تّمت  متعددة  زيارات  تطال  األسئلة  من  الثانية  الحلقة   -
حربية أميركية وبريطانية وفرنسية، الى مرفأ بيروت، آخرها كانت 
 ،2019 أيلول  شهر  في  راماج  اس  اس  يو  األميركية  البارجة  زيارات 
وقبلهما   ،2020 آب  في  تولون  الفرنسية  الطائرات  حاملة  وبعدها 
هذه  وقبل   ،2017 آذار  شهر  في  أوشن  البريطانية  الطائرات  حاملة 
الزيارات زيارات أخرى، تمت لمرفأ بيروت، من سفن حربية غربية، 
يتّم  تفصيلياً  أمنياً  مسحاً  أّن  األمنيين  الخبراء  أبسط  عند  ومعلوم 
عالية  تقنية  معدات  بواسطة  كيلومترات،  لعدة  جغرافي  لمدى 
الدقة، تهتّم اصالً بوجود المواد المتفجرة، في دائرة قريبة، وكّل هذه 
الزيارات وما سبقها من مسح أمني جرت في فترة إقامة النترات في 
خطورتها،  ودرجة  وجودها  صنفوا  وكيف  الخبراء  قال  فماذا  المرفأ، 
ولماذا تغاضوا عنها، وكّل الخبراء يقولون انه يستحيل اال تكون قد 
ظهرت على شاشات أجهزتهم، أو ان يكون قد فاتهم حجم خطورتها، 
واّن التفسير الوحيد للتغاضي هنا هو وظيفة متفق عليها ومعلومة 
النترات  لمهمة  لبنان  في  نظرائهم  وبعض  الغرب  في  المعنيين  من 
العسكرية  التفتيش  لعمليات  بالنسبة  بالعكس  القول  ألّن  واقامتها، 
اللبنانيين  المسؤولين  تبرئة  ضمنا  يعني  لليونيفيل  بالنسبة  كما 
العسكريين واألمنيين، الذين ال يمكن اتهامهم حتى بالتقصير ان كان 
مصدر  النترات  وجود  ان  يعتبروا  لم  العسكريين  الغرب  خبراء  كبار 
خطر، فكيف من هم أقّل مسؤولية وخبرة من وزراء ومدراء لهم صفات 

ادارية!
- الحلقة الثالثة من األسئلة التي تقودنا للحقيقة، هي لّب القضية، 

فهل تّم استقدام هذه النترات الستعمالها، والوجهة المنشودة كانت 
لجهة  سواء  ثبت  وإذا  سورية،  في  من  ولحساب  السورية،  الحرب 
أمد  النترات وإطالة  او استثمار بقاء  الغاية،  المتعّمد لهذه  االستقدام 
بقائها عمداً، سيكون سهالً معرفة الجهة اللبنانية اإلدارية والسياسية 
واألمنية التي ارتكبت جرم التواطؤ من خالل معرفة جهة اإلستخدام 
يقول  أي«  بي  »أف  ال�  عن  المسّرب  التقرير  اّن  خصوصاً  السورية، 
نظريا  الموجودة  الكمية  ربع  من  أق��ّل  هي  تفجرت  التي  الكمية  إّن 
وعلى الورق، وتبعه محامي القائد السابق للجيش اللبناني، المتهم 
كان  الله  حزب  اّن  يقول  قهوجي،  جان  العماد  الملف،  في  بالتقصير 
يهّرب هذه النترات الى سورية، وألّن الحقيقة هي الحقيقة، وجب على 
المحقق العدلي ان يسير بفرضية واحدة يمكن الحديث معها عن جرم 
عمد، هي جلب أو استبقاء النترات بهدف ارسالها الى سورية، وتتّبع 
هذه الفرضية لنفيها او تأكيدها، وإن تأكدت تحديد وجهة اإلستخدام، 
التذكير  يفيد  قد  وبالمناسبة  اللبنانية،  التسهيل  جهة  تتّبع  ليسهل 
بأّن سورية من الدول األولى في العالم بإنتاج نترات األمونيوم، وأّن 
مصنعاً واحداً تملكه الدولة السورية قرب بحيرة قطينة بجوار حمص 
ينتج 250 ألف طن من النترات سنوياً وموجود منذ السبعينيات من 
القرن الماضي وكان يصّدر الفائض من إنتاجه للخارج، وبقي تحت 
الحرب  سنوات  خالل  إنتاجه  تخفيض  وتّم  السورية،  الدولة  سلطة 
ظروف  بسبب  للخارج  التصدير  وصعوبة  داخلياً  الطلب  لتراجع 
حاجة  ينفي  ما  عنها  الناتجة  الدولية  العالقات  ومصاعب  الحرب 
الدولة السورية للنترات، لكن بكّل حال على المحقق ان يتتّبع خيوطه 
ويطرح أسئلته ويبحث عن األجوبة، حتى يجد ما يقنعه ويخرج به 

على اللبنانيين طالبا اقتناعهم؟
ُبنيت  ما  هي  التحقيق  حقيقة  تختصر  التي  الخالصة  كانت  اذا   -
هي  القضية  وان  جريمة،  وال  جرم  ال  ان  تقول  فهي  االتهامات،  عليه 
اّن هناك من عرف بوجود النترات وخطرها ولم يفعل ما كان ينبغي 
فعله، وهؤالء قّصروا ويجب ان يحاسبوا على تقصيرهم، وهذا معنى 
القتل بالقصد االحتمالي، وان ثبت هذا فاالستنتاج صحيح، لكن قناعة 
المحقق بهذه الحقيقة يجب ان تقال بصراحة ووضوح، وله أن يمضي 
في توزيع المسؤوليات بعد ذلك، وفقاً لمعادلة درجة المسؤولية عن 
واجب المعرفة، ودرجة المسؤولية وفقاً لموجب القدرة على التحرك، 
ومن يجب ان يعرف ولم يعرف ال ينال البراءة، ومن ضمن صالحياته 
لم يراجعه، فوفقاً  البراءة ألّن أحداً  التحرك ولم يتحرك ال يمنح صّك 
من  وال  المعرفة  مهمته  من  وليس  عرضاً  اطلع  من  ثمة  للصالحيات 
صالحياته التحرك، وثمة من عليه ان يعلم وعليه ان يتحرك، وهؤالء 
اللبنانية  للقوانين  المسؤولية، ووفقاً  ان يتحّمل  في مقدمة من يجب 
ثمة ثالث جهات لبنانة يجب ان تعلم ويجب ان تتحرك، هي الجمارك، 
اليونيفيل  قيادة  جميعاً  وقبلها  الجيش،  وقيادة  العامة  والنيابة 

البحرية!
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أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان 
والدسائس  »المؤامرات  أن  الجزائري،  الجيش 
نسج  م��ن  ليست  ال��ج��زائ��ر،  ض��د  تحاك  التي 
بل  المشككين،  بعض  ي��دع��ي  كما  ال��خ��ي��ال، 
للعيان،  ظاهرة  أصبحت  واقعة  حقيقة  هي 
ذلك  في  مسنودا  لها  سيتصدى  الجيش  وأن 

بالشعب الجزائري«.
مراسم  على  أم���س،  شنقريحة  وأش���رف 
علي  يحي  العميد  وتنصيب  السلطة  تسليم 
ال��ذي  الوطني  ل��درك  لجهاز  ق��ائ��دا  وال��ح��اج 
الدين  ن��ور  للواء  خلفا  ال��دف��اع،  وزارة  يتبع 

قواسمية.
توجيهية  كلمة  ف��ي  ش��ن��ق��ري��ح��ة،  وق���ال 
المركزة  المسعورة  الحملة  »م��ا  بالمناسبة 
منابر  على  وجيشها،  بالدنا  ضد  الموجهة 
شبكات  وفي  األجنبية،  اإلعالم  وسائل  بعض 
البارز  القليل  الجزء  إال  االجتماعي،  التواصل 
الجزائر،  ضد  المعلنة  القذرة  الحرب  هذه  من 
تجاه  المبدئية  مواقفها  على  منها  انتقاما 
سيادتها  على  وغيرتها  ال��ع��ادل��ة،  القضايا 
الخضوع  يأبى  الذي  الحر  وقرارها  الوطنية، 

والخنوع«.
»الجيش  أن  على  التأكيد  شنقريحة  وجدد 
الذين  لكل  يتصدى  كيف  سيعرف  الجزائري 
ي��ك��ي��دون ل��ل��وط��ن، وي��ت��رب��ص��ون ب��ه ال��س��وء، 
بالشعب  السامية  المهمة  ه��ذه  في  مسنوداً 

الجزائري األبي«.
وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
نور  اللواء  الوطني  الدرك  قائد  مهام  الثالثاء، 
علي  يحيى  العميد  وعين  قواسمية،  الدين 

ولحاج خلفاً له.
أنه »باسم  الدفاع، في بيان،  وأفادت وزارة 
للقوات  األع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  الجمهورية  رئ��ي��س 
الفريق  أش��رف  تبون،  المجيد  عبد  المسلحة 
سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني، 
العميد  تنصيب  مراسيم  على  الثالثاء،  أمس 
خلفاً  الوطني  للدرك  قائداً  ولحاج  علي  يحيى 

للواء نور الدين قواسمية«.
رئيس  منصب  ول��ح��اج  العميد  وش��غ��ل 
 ،2020 آب  منذ  الوطني،  ال��درك  قيادة  أرك��ان 
الوطني  للدرك  قائداً  شغل  أنه  إلى  باإلضافة 
الحدودية  ببشار  الثالثة  العسكرية  بالناحية 

مع المغرب.
الجزائري،  الرئيس  عين   ،2020 آب   4 وفي 
جديداً  قائداً  مهامه،  أنهيت  ال��ذي  قواسمية 

لقوات الدرك الوطني.
تابعة  ق��وة  الجزائر  في  الوطني  وال���درك 
لوزارة الدفاع، لكن تتولى بعض مهام الشرطة 
خارج المدن، ولديها  أيضاً قسم متخصص في 
ومختلف  الفساد  بقضايا  األمنية  التحقيقات 

الجرائم يعمل تحت إشراف القضاء.
المسوؤل  بين  المهام  وتسلم  تسليم  وعقب 

شنقريحة  قال  الجديد،  وقائده  للدرك  السابق 
ضد  تحاك  التي  والدسائس  المؤامرات  »إن 
الجزائر والمكائد التي تدبر ضد شعبها ليست 

من نسج الخيال«، دون تفاصيل.
واقعة  حقيقة  هي  »بل  شنقريحة:  وأضاف 
أصبحت ظاهرة للعيان، وما الحملة المسعورة 
على  وجيشها  بالدنا  ضد  الموجهة  المركزة 
منابر وسائل إعالم أجنبية وشبكات التواصل 
هذه  من  البارز  القليل  الجزء  إال  االجتماعي 

الحرب القذرة المعلنة ضد الجزائر«.
الجزائرية،  اإلعالم  وزارة  أعلنت  والسبت، 
اتهامها  إثر  »العربية«،  اعتماد فضائية  سحب 

ب�«التضليل والتالعب«.
ومنذ وصول تبون للحكم، في كانون األول 
مستوى  على  تغييرات  عدة  أج��رى   ،2019
البرية،  ال��ق��وات  شملت  العسكرية،  القيادة 
وإدارة قسم األمن الداخلي بالمخابرات، ومدير 

القضاء العسكري.

المسلحة  ال��ق��وات  باسم  المتحدث  كشف 
على  تغريدة  في  سريع  يحيى  العميد  اليمنية 
»تويتر«، خالل زيارته، أمس، مديريتي نعمان 
القنذع  اليمن، وشبكة  وناطع بالبيضاء وسط 
المطلّة على مديرية بيحان بشبوة، أنه »سيتم 
من  ه��ام  تصريح  م��ع  ال��زي��ارة  تفاصيل  ب��ّث 
المواقع المطلة على مديرية بيحان عصر اليوم 

في كافة القنوات الوطنية«. 
على  السيطرة  »تّم  أنه  سريع  العميد  وأكد 
نعمان  بمديرية  االستراتيجية  القنذع  عقبة 
المطلة على جبهتي العبدية ومراد في محافظة 
من  أبطالنا  وجهود  وصمود  الله  بفضل  مأرب 

الجيش واللجان الشعبية«.
واللجان  الجيش  »أب��ط��ال  أن  إل��ى  وأش��ار 
الشعبية يطلون على مديرية بيحان من كافة 

الجهات وأصبحت تحت مرمى نيراننا«.
ردع  »االنتصار  أن  إلى  سريع  العميد  ولفت 
ومن  وداع���ش،  القاعدة  من  التكفير  عناصر 
السعودي  من  العدوان  قوى  من  خلفهم  يقف 

واإلماراتي واألميركي«.
الكيلومترات  مئات  تطهير  »تّم  أنه  وأوضح 
خالل األربع أيام من »عملية النصر المبين2«، 
حتى  مستمراً  ي��زال  ال  التقدم  أن  إل��ى  مشيراً 

تطهير آخر شبر من هذا الوطن«.
المسلحة  ال��ق��وات  باسم  المتحدث  وأك��د 
معنويات  »إن  قائالً:  اليمني  للشعب  اليمنية 
الشعبية  واللجان  الجيش  أبناء  من  رجالكم 
الجهاد  لمواصلة  استعداد  على  وهم  عالية، 

حتى تحرير كافة األراضي اليمنية«.
وكان العميد سريع قال في بيان نهاية شهر 
نّفذ  المسير  الجو  »س��الح  إّن  الماضي،  تموز 
وأخرى  استطالعية  عمليات  منها  عملية،   19
والقاعدة  داع��ش  م��واق��ع  استهدفت  قتالية 
اليمنية  القوات  من  مختلفة  وحدات  بمشاركة 
الصاروخية  »القوة  أّن  إلى  الفتاً  المسلحة«، 
13 عملية استخدمت فيها صواريخ من  نّفذت 

طراز بدر وكذلك طراز سعير«.
يذكر أّنه، في منتصف تموز الحالي، أعلنت 

المرحلة  إطالق  عن  اليمنية  المسلحة  القوات 
ضد  ال��م��ب��ي��ن«،  »ال��ن��ص��ر  عملية  م��ن  األول���ى 
محافظة  في  و«داع���ش«  »القاعدة«  تنظيمي 

كل  استعادة  من  تمّكنت  إنها  وقالت  البيضاء، 
المناطق التي احتلّها العدو في مديريَتي الزاهر 

والصومعة في المحافظة.

كشف الناطق باسم القطب القضائي المالي 
 30 من  أكثر  »تورط  عن  أمس،  الدالي  محسن 
نائباً في البرلمان التونسي في قضايا صكوك 

من دون رصيد«.
الحجم  من  ملفات،  »هناك  أن  الدالي  وأكد 
إلى  الفتاً  المقبلة«،  األيام  خالل  ستثار  الكبير، 
»تورط عدد من النواب بقضايا بخيانة األمانة 

والتحايل وتبييض األموال«.
إلى  المالي  القضائي  ال��م��س��ؤول  وأش���ار 
الثاني  تشرين  لشهر  جلسة  تحديد  »تم  أنه 
بالنسبة ل�26 ملف، في حين أن البقية ال تزال 

في طور البحث«.
وأصدر قاضي التحقيق في القطب القضائّي 
ب�«منع  ق��راراً  تونس  في  والمالّي  االقتصادّي 
السفر عن خمسة مديرين في الخطوط الجوية 
الجوية  الخطوط  في  ومهندسين  التونسية، 

الفنية«.
على  تأتي  القرارات  »هذه  أّن  الدالي  وتابع 
منافع  لتحقيق  الّصفة  باستغالل  تهم  خلفية 
أنه »جرى إصدار قرار  تضّر باإلدارة«، مضيفاً 
شركة  في  عام  ومدير  رئيس  عن  السفر  منع 
أم��وال  اختالس  بسبب  بالبورصة  وساطة 

الخزينة العامة«.
التونسّي  الرئيس  أعفى  بعدما  ذلك  يأتي 
علي  والمالية  االقتصاد  وزي��ر  سعّيد  قيس 
البوغديري  سهام  وكلّف  مهّماته  من  الكعلي 

نمصية تسيير شؤون الوزارة.
وأعفى سعّيد أيضاً محمد الفاضل كرّيم من 
مهّماته كوزير لتكنولوجيات االتصال وكوزير 
المائية  وال��م��وارد  البحرّي  والصيد  للفالحة 
شؤون  تسيير  ناجي  بن  نزار  وكلف  بالنيابة 

وزارة تكنولوجيات االتصال.
السياسية  المواقف  توالت  وفيما  بالتزامن، 
حركة  ف��ي  ال��ق��ي��ادي  ترحيب  ب��رز  ال��ب��الد  ف��ي 
قيس  الرئيس  بقرارات  حمامي  عماد  النهضة 
إياها بالشجاعة وبأنها  سعيد األخيرة واصفاً 

شكلت صدمة إيجابية في البالد.
بعض  بشأن  نختلف  »ق��د  حمامي:  وق��ال 
الحركة  لكن   ،80 بالمادة  المتعلقة  التفاصيل 
العامة كانت قراراً شجاعاً، وصدمة إيجابية«، 
التاريخية  مسؤوليته  الرئيس  »تولى  مضيفاً 
في اتخاذ قرار يجعل تونس أقوى حتى يكون 

لدينا ديمقراطية تحل مشاكل الناس«.
ورفض توصيف قادة حركته لقرارات سعيد 

القناة  مع  مقابلة  في  وقال  »انقالبية«،  بأنها 
يكن  »لم  الوصف  هذا  إن  التونسية،  التاسعة 
خامساً  طابوراً  هناك  أن  إلى  الفتاً  مناسباً«، 
التصحيح«  »طريق  سماه  ما  اختطاف  يريد 
للرئيس سعيد من أجل االنتقام وجر البالد إلى 

العنف.
قادة  إج��راء  ض��رورة  على  الحمامي  وش��ّدد 

بشّل  منهم  ع��دداً  متهماً  إصالحات،  النهضة 
مؤسسات الحركة بحسب قوله. 

الشغل  ات��ح��اد  وض���ع  م����واز،  خ��ط  ع��ل��ى 
المقبلة،  للمرحلة  طريق  خارطة  التونسي 
اإلدارية  الهيئة  اليوم، على أعضاء  سيعرضها 
إداري��ة  هيئة  انعقاد  خالل  بشأنها  للتشاور 

وطنية استثنائية لالتحاد.

المغربي محمد السادس للمصالحة  الملك  الذي وجهه  النداء  الجزائري تجاه   هيمن الصمت 
رفض  حملة  الجزائرية  الصحافة  فيه  تشن  الذي  الوقت  في  الحدود،  بفتح  والبدء  الجزائر  مع 

وانتقاد ضد المبادرة المغربية.
وكان الملك المغربي محمد السادس قد وجه ليلة السبت الماضي بمناسبة عيد الجلوس طلباً 
المغاربة  المغربي  المقترح  وفاجأ  جديدة،  صفحة  وبدء  الحدود  بفتح  الجزائرية  السلطات  الى 
البلدين على  العالقات بين  الذي تسجله  والجزائريين على حد سواء، ألنه تزامن مع االحتقان 
على  للمغاربة  واسعة  تجسس  عملية  عن  الدولية  االعالم  وسائل  حديث  منها  ملفات  خلفية 

الجزائريين بواسطة برنامج بيغاسوس »اإلسرائيلي«.
البلدين،  بين  بالمصالحة  المغربي  المقترح  على  تعليق  أي  الجزائر  رئاسة  عن  يصدر  ولم 
في  المشروط  الترحيب  فيه  اعتادت  الذي  الوقت  في  الجزائرية،  الخارجية  تعلق  لم  وبدورها 
على  مؤشراً  يكون  قد  هذا  وصمتها  تصرفاته،  عن  المغرب  اعتذار  مثل  السابقة  المناسبات 

المغربي. للمقترح  دراستها 
»المخزن.  بعنوان  مقاالً  »الشروق«  جريدة  كتبت  فقد  آخر،  رأي  الجزائرية  للصحافة  وكان 
كما  التقارب،  من  ويحّذر  المغربي  المقترح  كاتبه  يرفض  التودد«  ابتسامة  وراء  الشر  أنياب 
اإلعالمية والسيبرانية  الفوري للحرب  الوقف  العالقات »هي  لعودة  وضعت الصحيفة شروطاً 
موقف  واحتراَم  المخدرات،  تدفق  بوقف  المغربية  السلطات  والتزام  ضّدها،  والدبلوماسية 
جريدة  وتخلت  اإلسرائيلي«،  بالكيان  االستقواء  وإنهاء  الغربية،  الصحراء  تجاه  الجزائر 

»الموعد« عن األعراف ونشرت بالبند العريض »الجالد يحاول الظهور في ثوب الضحية«.
المغلقة  الحدود  فتح  إعادة  »إن  الشهير  الرياضي  المعلق  دراجي  حافظ  »تويتر«  في  وكتب 
العالقة،  الملفات  كل  تصفية  ثم  الثقة،  لعودة  حتمية  نتيجة  سيكون  والجزائر  المغرب  بين 
الحدود،  غلق  في  ليست  مشكلتنا  »ألن  مضيفاً  شعبينا«،  لمصالح  خدمة  مغلوب  وال  غالب  بال 
وتجاوزها ال يمكن اختزاله في إعادة فتحها فقط، بل أزمتنا أعمق، تحتاج إلى جهد كبير ووقت 

كثير وصبر طويل«.
السياسية  األحزاب  رحبت  فقد  الملكي،  للمقترح  كبير  حماس  المغربي  الجانب  في  يوجد  وال 
باألمس  تنادي  وكانت  موقفها،  السلطات  تغيير  سر  عن  مدونون  وتساءل  بالمقترح،  ببرودة 

ب�«تحرير« منطقة القبايل الجزائرية واآلن يغازل الملك الجزائريين.
حسابها  على  أمس  أول  وكتبت  الملكي،  المقترح  ناجي  مايسة  المعروفة  المدونة  وعارضت 
صناعة  في  االستمرار  وهي  وحيدة،  أولوية  لديهم  الجزائر  »عسكر  أن  أعتقد  »الفايسبوك«  في 
االنفصالية  الجثة  الروح في  أعداء خارجيين وضخ  السلطة، بخلق  سبب لوجودهم على رأس 
للصحة  وانهياراً  تنموياً  اقتصادياً  تخلفاً  هذا  كلفهم  لو  حتى  الشعوب،  تحرير  باسم  العفنة 

والتعليم الجزائري وتجويع شعبهم وتهميشه وعزله لقرن آخر«.
الجزائري  »التفاعل  إن  المغربية  »هسبريس«  جريدة  في  لكريني  إدريس  األكاديمي  وكتب 
سّكته  على  المغاربي  البناء  قطار  لوضع  منطلقاً  سيكون  المغربية  الدعوة  مع  اإليجابي 
وتعزيز  الحدود  فتح  أن  كما  التكتل،  هذا  داخل  ووزنهما  البلدين  حجم  إلى  بالنظر  الحقيقية، 
بشكل  العالقة  الخالفات  مجمل  باختفاء  حتما  سيسمح  الجانبين  بين  االقتصادي  التعاون 

تلقائي وتدريجي لحساب المشترك الوازن الذي يجمع الطرفين في الحاضر والمستقبل«.
ويأمل دعاة التصالح وبناء المغربي العربي في رد جزائري إيجابي بعد هذا الصمت من أجل 

استقرار المنطقة واالبتعاد عن االحتقان والمواجهة.

قالت الواليات المتحدة األميركية، أمس، إن »حركة طالبان 
مع  الحدودية  بولدك  سبين  منطقة  في  حرب  جرائم  ارتكبت 

باكستان بعد السيطرة عليها«.
وزارة  باسم  المتحّدث  حّمل  صحافي،  مؤتمر  وخ��الل 
عن  »المسؤولية  طالبان  برايس،  نيد  األميركية  الخارجية 

ارتكاب أعمال عنف فظيعة ووحشّية«.
وفي التفاصيل قال برايس: »هناك طرف واحد مسؤول في 
التي  والوحشية  الفظيعة  العنف  أعمال  عن  الحاالت  معظم 

ارتكبت ضد الشعب األفغاني وهي حركة طالبان«.
وأضاف: »بالطبع هناك مجموعات إرهابية أخرى وداعش 
نشطة أيضاً، لكننا رأينا زيادة في هجمات طالبان المستمرة، 

وندرك أنهم في مخالفة صارخة لتصريحات قيادة الحركة«.
أكثر  مقتل  عن  أمس،  األفغانية  الدفاع  وزارة  أعلنت  وكانت 
من 70 عنصراً من طالبان في معارك مدينة لشكركاه عاصمة 
مواقع  استهدفت  جويٍة  غ��اراٍت  عن  أعلنت  كما  هلمند،  والية 

الحركة في ضواحي المدينة . 

وزارة الدفاع، وفي بيانها، أكدت أن »العمليات مستمرة في 
للقوات  »تقّدٍم  إلى  مشيرًة  عنيفة«،  معارك  وسط  هلمند  والية 

االفغانية تجاه مواقع طالبان في المنطقة«.
عمليات  في  فادحة  خسائر  تحملّت  »طالبان  إن  وقالت 
الجيش االفغاني على مشارف مدينة هرات الليلة الماضية«.

واسعة  أراٍض  على  »طالبان«  سيطرت  أن  بعد  ذلك،  يأتي 
أثار  الذي  األمر  أيار،  في  األميركي  االنسحاب  بعد  البالد،  في 
األفغان  حق  في  انتقامية  أعمال  على  إقدامها  من  الخشية 
الذين عاونوا القوات األميركية في ُمهّماتها، بحسب مسؤولين 

أميركيين.
من  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ق��وات  ان��س��ح��اب  وع��ق��ب  أم���س،  وأول 
الحكومة  عمل  األميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت  أفغانستان، 
فيهم  بمن  معّينين«،  ل�«أفغان  فرصة  توفير  على  األميركية 
توطينهم  إعادة  في  المتحدة،  الواليات  مع  عملوا  الذين  أولئك 

الجئين في البالد.
آب   31 تاريخ  ح��ّدد  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  وك��ان 

من  تامة  بصورة  األميركية  القوات  النسحاب  نهائّياً  موعداً 
ال�20  الذكرى  ب��الده  إحياء  تسبق  محطة  في  أفغانستان، 
لهجمات 11 أيلول، والتي كانت سبباً في إرسالها تلك القوات 

أفغانستان. إلى 

رئي�ش اأركان الجي�ش الجزائري ي�ؤكد وج�د م�ؤامرات

ود�صائ�ش تحاك �صّد الجزائر والجي�ش �صيت�صدى

�صيطرة القوات اليمنية على عقبة القنذع اال�صتراتيجية 

المطلة على جبهتين في ماأرب

الق�صاء المالي التون�صي يك�صف عن توّرط اأكثر من 30 نائبًا بق�صايا ف�صاد

تقرير �إخباري

تردد جزائري تجاه مقترح المغرب 

وال�صحافة ت�صن هجمات �صده 

اأميركا تتهم »طالبان« بارتكاب جرائم حرب في منطقة �صبين بولدك الحدودية

�لوجه �لآخر للبنان بعد عام

{ يكتبها الياس عّشي

كلُّ القديسين واألولياء رحلوا …
ما معنى أن يبقوا في لبناْن

وباْسِمهم يمارس الكبار البغَي والقتل؟
وباسمهم

يصادر الكبار الرغيْف
وباسمهم

يحرمون األطفال من أثداء أّمهاتهم
***

اليوم، وقد مّر عام، على تفخيخ بيروت،
صارت الطفولة غربًة

في العيوْن …
ً لم يعد الطفل شاعرا

يلمس بكّفيه الندّيتين أعشاب الحقول
فتشتعل بالضوء …

تحّول الطفل إلى حقيبْة .
***

منذ عام صارت الغيمة
إلى دخاْن

فالغيمة التي يبتكرها البحر،
ال تمكنها أن تحافظ على جاللها

عندما يصير الموت عبوًة مفّخخة
تالحق األبرياء

وتصطادهم.
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رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المديـر الفنـي
رّم���ال محمد 

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

فاكس 01-748923

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

التوزيع  شركة األوائل 5 � 01-666314

اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

2021 آب   4 األرب��������ع��������اء 
Wednesday 4 August 2021


	Binaa P01
	Binaa P02
	Binaa P03
	Binaa P04
	Binaa P05
	Binaa P06



