
Monday 2 August 2021 االثنني 2 آب 2021

يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

6 صفحات
1000 ل.ل / 50 ل.س

أكد الرئيس السوري بشار األسد أّن الذكرى 
الـ76 لتأسيس الجيش السوري تمر فيما »رجال 
الجيش يواصلون العطاء والعمل من دون كلل 
أو ملل، ويبذلون ما في وسعهم أمالً بالمستقبل 

المنشود الذي نريده مشرقاً زاهراً«.
عبر  المسلحة  القوات  إلى  وجهها  كلمة  وفي 
الـ76  الذكرى  بمناسبة  الشعب  جيش  مجلة 
»يا  ــد:  األس قــال  الــســوري،  الجيش  لتأسيس 
أحييكم  والكبرياء..  والشرف  البطولة  رجال 
على  الغالي  عيدكم  في  واالعتزاز  الفخر  تحية 
قلب كل مواطن عربي سوري يرى فيكم الضامن 
وكرامته  شرفه  عن  والمدافع  واستقراره  ألمنه 

والذائد عن حياض وطنه«.
عشر  والعرض..  األرض  حماة  »يا  وتابع: 
مالحم  أروع  تسطرون  وأنتم  ونيف  سنوات 
والمبادئ  بالقيم  والتمسك  والفخار  البطولة 
العسكرية  المؤسسة  في  عليها  تربيتم  التي 
المقاتلين  ومنبت  األبــطــال  الــرجــال  مصنع 
الميامين«، مضيفاً أّن المعتدين حاولوا »بشتى 
صمودكم..  من  النيل  والخداع  الغدر  أساليب 
لكنهم فشلوا في نهاية المطاف ألنكم كنتم دائماً 

وأبداً على قلب رجل واحد«.
الباسل..  جيشنا  أبناء  »يا  األسد:  وأضاف 
شريف  حر  لكّل  ــالً  أم دائــمــاً  وستظلون  كنتم 
العدالة  قيم  وتصونون  الحق  رايــة  تحملون 
البطولة  في  األرقــى  المثل  وتقدمون  والسالم 

والتضحية والفداء«.
السورية،  الرئاسة  أعلنت  أخرى،  جهة  من 

صباح أمس، عن إصدار الرئيس السوري بشار 
األسد مرسوماً يقضي بتكليف حسين عرنوس 

بتشكيل الحكومة.
المرسوم  السورية  »سانا«  وكالة  ونقلت 
السيد  »أصدر  فيه:  وجاء  الرئاسة  عن  الصادر 
 206 رقم  المرسوم  اليوم  األسد  بشار  الرئيس 
للعام 2021 القاضي بتكليف المهندس حسين 
عرنوس تشكيل الوزارة في الجمهورية العربية 

السورية«.
ــاء عــلــى أحــكــام  ــن ــوم: »ب ــرس ــم وأضــــاف ال
السيد  يكلف  األولى،  المادة  وبحسب  الدستور 

الوزارة في  المهندس حسين عرنوس بتشكيل 
الجمهورية العربية السورية«.

رئيس  منصب  عاماً(   68( عرنوس  ويشغل 
عام  حزيران  منذ  سورية  في  ــوزراء  ال مجلس 
عماد  السابق  ـــوزراء  ال لرئيس  خلفاً   2020

خميس.
تّم  حين   1992 منذ  المناصب  فــي  ــدرج  ت
أن  قبل  للطرق،  العامة  للشركة  مديراً  تعيينه 
وزير  ثم  الـــزور،  ديــر  محافظ  منصب  يتولى 
وزيراً  ذلك  وبعد   ،2013 منذ  العامة  األشغال 

للموارد المائية منذ العام 2018.

اأعاد تكليف عرنو�س بت�سكيل الحكومة ال�سورية

الأ�شد في عيد الجي�ش: حاول المعتدون النيل من �شمودكم ولكنهم ف�شلوا

- م��ن��ذ س��ن��ت��ي��ن ول��ب��ن��ان واألم�����ن ف��ي��ه ره��ي��ن��ة ما 
ي��ج��ري ع��ل��ى م��ث��ل��ث خ��ل��دة، ف��ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ف��ي هذه 
األذى  ويلحق  البلد،  أوص��ال  يقطع  الحرجة  النقطة 
يعبرون  ال��ذي��ن  اللبنانيين  آالف  مئات  ب��ل  بعشرات 
ترك  كيف  هو  العجيب  والغريب  يوم،  كل  المثلث  هذا 
بيد  األمني  بالمفهوم  الحساسة  النقطة  هذه  مصير 
على  االح��ت��ج��اج  ب��إس��م  ت��ري��د  س��اع��ة  ت��ق��ّرر  مجموعة 
الطريق  تقطع  ان  المعيشي  الوضع  أو  الكهرباء  قطع 
او الشمس  المطر  اللبنانيين تحت  وتضع مئات آالف 
القوى المسلحة الرسمية تسترضي  الحارقة، وتقف 
آالف  م��ن  ط��واب��ي��ر  ع��ن  ت��ف��رج  ح��ت��ى  المجموعة  ه��ذه 
وبينها  الطرقات  في  م��رات  لياليها  باتت  السيارات 
ذل��ك من  أن  ق��اع��دة  م��رض��ى ورض���ع وع��ج��ائ��ز، على 
لصاحب  يسجل  أن  ويجب  التعبير،  حرية  ضمانات 
أنه صاحب مساهمة كبرى في تعريض  اإلبتكار  هذا 

أمس. واجهناها  التي  تشبه  لمحن  لبنان 
والمذاهب  ب��ال��ط��وائ��ف  ل��ه  ع��اق��ة  ال  ج��رى  ال���ذي   -
با  مباشرة  ب��األم��ن  يتصل  أم��ر  ه��و  ب��ل  واألح����زاب، 
األحزاب،  بين  سياسي  ن��زاع  هناك  فليس  م���داورة، 
توتر  وال  السياسات،  في  ومذهبي  طائفي  تنابذ  وال 
فتنة  خطر  عن  حديث  كّل  يجعل  بما  المرجعيات،  بين 
المجموعة  مع  للتسامح  الضمنية  الدعوة  من  نوعاً 
على  باالعتداء  أمس  وقامت  الطرق  تقطع  التي  ذاتها 
ودع��وة  ال��ث��أر،  بحجة  شبلي  ع��ل��ي  ال��م��غ��دور  ج��ن��ازة 
أبناؤهم،  وق��ت��ل  دم���اؤه���م،  س��ق��ط��ت  ل��ل��ذي��ن  م���وازي���ة 
نبذ  ب��إس��م  م��ه��دور  حقهم  أّن  ق��اع��دة  على  للتصرف 
إلى  الطريق  هو  عملياً  وهذا  التحرك،  وعليهم  الفتنة، 
وال  التأويل،  يقبل  وال  ملتبس  غير  جرى  فما  الفتنة، 
مسلحة  مجموعة  فهناك  ال��ط��اس��ة،  تضييع  يحتمل 
تمسك  لها  إم��ارة  تبني  الفتنة  نبذ  باسم  انها  تعتبر 
هذه  تحويل  تستطيع  وانها  لبنان،  في  الطرق  بعقدة 
متعددة،  طرق  عقد  في  متشابهة  إمارات  الى  اإلمارة 
من  ال��م��واج��ه��ة  نقل  ع��ن  تتحدث  ببيانات  بالتهويل 
العربية  ال��ع��ش��ائ��ر  ش��ع��ار  ت��ح��ت  اخ���رى،  إل��ى  منطقة 

لبنانية. مناطق  عدة  في  وانتشارها 
طبيعيين  لبنانيين  من  المكونة  للعشائر  عاقة  ال   -
السالكة،  وال��ط��رق  القانون  وس��ي��ادة  األم��ن  ي��ري��دون 
على  يعيشون  ب��ال��ذي��ن  اللبنانيين،  ك��ل  م��ث��ل  مثلهم 
تمثل  وال  الغادر،  والقتل  النار  وإط��اق  الطرق  قطع 
يد مشبوهة في  التي دستها  النصوص  العشائر  هذه 
للتغاضي  وتدعو  القتل  لتبّرر  للعشائر  نسبت  بيانات 
تهّدد  ال��ت��ي  ت��ل��ك  أو  م��ش��روع��اً،  ث����أراً  ب��اع��ت��ب��اره  ع��ن��ه 
انتشار  إل��ى  بإشارتها  لبنان  ك��ّل  في  النار  بإشعال 
العاقات  دام��ت  م��ا  الفتنة  م��ن  خ��وف  وال  العشائر، 
المفتعل  بالتوتر  معنية  غير  والطائفية  السياسية 
إليه،  اآلخرين  يجّر  نازفاً  جرحاً  يفتح  أن  أراد  الذي 
ول��ذل��ك ع��ل��ى ال��ق��ي��ادات ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��ش��ائ��ري��ة أن 
التهدئة  ع��ن  الحديث  ع��ن  وتقلع  خطابها،  ف��ي  ت��ع��ّدل 
وعليها  الفتنة،  م��ن  والتحذير  ال��ج��رح  على  وال��ع��ّض 
الجيش  فليدخل  عنوانه،  واح��د،  بلسان  تتحدث  أن 
المطلوبين  كّل  ويسحب  المنطقة  في  البيوت  كّل  الى 
ألحد  غطاء  وال  بحوزته،  التي  اإلسمية  للوائح  وفقاً 
)التتمة ص5(

 لي�س هناك خطر فتنة

عندما تح�سم الدولة اأمرها

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

غدا الثاثاء سيتسلم الرئيس اإليراني المنتخب السيد ابراهيم 
رئيسي مقاليد السلطة الدستورية بإعانه فائزاً بصورة رسمية 
من قبل اإلمام علي الخامنئي، ويفترض أن يلقي خطاب القسم 
يوم الخميس أمام البرلمان اإليراني، ويبدأ بممارسة مسؤولياته 
الدستورية، ومع السيد رئيسي تدخل إيران مرحلة جديدة كلياً، 
النووي، وإسقاط  الملف  سواء لجهة نظرتها للمفاوضات حول 
ال��خ��روج م��ن��ه، أو لجهة  ال��ت��ف��اوض م��ن س��ل��م األول���وي���ات دون 
نسق  خ��ارج  الوطني  لاقتصاد  اإلنتاجي  البناء  على  تركيزها 
العمات  أس��واق  ولعبة  والمضاربات  للعقارات  الريعي  النظام 
واألسهم، أو لجهة المضي بسرعة في بناء تفاهمات استراتيجية 
اقتصادية وعسكرية مع الحلفاء وفي مقدمتهم الصين وروسيا، 
تشكل  والدولية،  اإلقليمية  لألوضاع  المتابعين  من  عدد  وبنظر 
عملية استهداف ناقلة النفط التابعة لكيان االحتال أول مؤشرات 
المرحلة الجديدة، علماً أّن إيران ل تعلن مسؤوليتها عن قصفها 
التي  األميركية  المعلومات  تقول  كما  مسيّرة  طائرة  بواسطة 
ولوحتا  »اإلسرائيلي«،  اإلتهام  مع  بالتزامن  اي��ران  اتهام  أك��دت 
بتحريم  إيراني  قرار  عن  تتحدث  الغربية  التحليات  بالرّد،  معاً 
البحرية  على  الخليج  إل��ى  المتوسط  البحر  من  الممتدة  البحار 

كّل  على  وال��رّد  عليها،  اإليرانية  الهيبة  وف��رض  »اإلسرائيلية«، 
عملية استهداف »إسرائيلية« في سورية وكّل عملية استخبارية 
داخل إيران خصوصاً ضّد مكونات ومؤّسسات ملفها النووي، 
رؤية  وبانتظار  »إسرائيلية«،  ناقلة  او  لباخرة  استهداف  بعملية 
واليته  رئ��ي��س��ي  ي��ب��دأ  و»اإلس��رائ��ي��ل��ي«،  األم��ي��رك��ي  ال����رّد  كيفية 
مهما  القوي  اإليراني  الحضور  فرض  عنوان  تحت  الدستورية 

كانت التبعات.
لبنانياً أظهر حزب الله قدرته على التحكم بتصرف بيئته ومنع 
بعدما  يريدها،  ال  مواجهات  الى  تستدرجه  التي  األفعال  ردود 
وأمس  أمس  أول  شهداء  أربعة  ومناصريه  عناصره  من  سقط 
هذا  إلنهاء  الدولة  دع��وة  رّده  وك��ان  خلدة،  منطقة  في  ب��ارد  بدم 
لخروج  منعاً  الحساسية،  شديد  طرق  مثلث  في  الشاذ  الوضع 
األمور عن السيطرة، وجال النائب حسن فضل الله على القنوات 
توصيف  رافضاً  الحزب،  لموقف  شارحاً  أمس  ليل  التلفزيونية 
خطر الفتنة ودعوات التهدئة، قائاً إّن المسألة ليست حزبية وال 
سياسية وال  طائفية وال عشائرية، فهي ببساطة مسألة عصابة 
تمسك بالطريق الدولي وتمارس القتل واإلجرام، يجب أن ًيعتقل 
كّل أفرادها وفقاً للوائح اإلسمية الموجودة لدى الجيش اللبناني 
الجيش ك��ان  الليل  م��ن  متقدمة  ساعة  وف��ي  األمنية،  واألج��ه��زة 
انتشار للجيش في منطقة خلدة أمس  )عباس سلمان()التتمة ص5(

حرب البحار والمحيطات والم�سائق: اإ�سابة ناقلة »اإ�سرائيلية« ووا�سنطن وتل اأبيب تهّددان 

لبنان اأمام تحدي مثلث خلدة: ح�شم الجي�ش والق�شاء اأو خروج الأمور عن ال�شيطرة 

لقاء بعبدا اليوم لن يح�شم الخالفات... والإيجابية قائمة والنقا�ش الجدي يبداأ بعد 4 اآب 

 الحكومة المنتظرة... من تكليف اإلى توليف

اإلى ت�سكيل اإلى م�ستنقع جديد!

 ظاهرة اجتماعية فريدة:

نظام �سيا�سي ي�سيخ وال يموت؟

اإيران دولة مواجهة... و�سيدة البحر!عيد واحد لجي�سين 

بابتاع منجل  المنتظر، ليست  الحكومة  معضلة رئيس 
التكليف، وإنما المشكلة بتصريف التشكيل!

ألزمة  استمرار  وإنما  المطاف،  نهاية  التكليف  ليس  إذ 
التوليف والتشكيل المستمرة، في بلد النظام الطائفي الذي 

تحلل فيه كّل شيء.
واح��دة،  حكومة  داخ��ل  المتناقضات  ك��ّل  تلتقي  عندما 
تصبح الحكومة ال لون، وال طعم، وال رائحة لها. باستثناء 
الراحة الذكية التي سيبثها رئيسها عليها! من قال إّن أرسطو 
كان على صواب عندما قال: ال يمكن للشيء أن يكون هو 
يؤخذ  قد  ذاتها؟!  اللحظة  وفي  معاً  آن  في  غيره  وهو  ذاته 
أّي وقت، ويطبق في كّل مكان  بمنطق فلسفة أرسطو في 
إال في لبنان. وللتأكيد على ذلك، ما على أرسطو إال أن يأتي 
الى لبنان، ويدخل قاعة الحكومة وهي مجتمعة، ليرى بأّم 
عينيه خطأ نظريته، حيث في لبنان يسقط المنطق، وتسقط 
معه الفلسفة والنظريات المادية والماورائية والحكمة وكّل 

المعادالت الرياضية!!
نعم، في لبنان وعند الزعماء السياسيين، يمكن للشيء 
أن يكون هو ذاته وهو غيره في آن معاً وفي اللحظة ذاتها. إذ 
بإمكان المسؤول في لبنان، إن يكون داعياً لإلصاح وهو 
في نفس الوقت راعياً للفساد ومحركه! يحرص بشدة على 
العدل والعدالة، وهو يعبث بالدستور والقانون في آن معاً. 
تراه ال يبخل بخطبة عصماء، طنانة رنانة، يكاد أن يذرف 
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آب.   4 ذك��رى  بإحياء  األي��ام  ه��ذه  منشغلون  اللبنانيون 
ففي ذلك اليوم المشؤوم قبل 12 شهراً تّم تفجير مخزون 
الى  أّدى  ما  بيروت  مرفأ  عنابر  أحد  في  األمونيوم  نترات 
ثلث  تشّكل  التي  المجاورة  األحياء  ومعه  بالكامل  تدميره 
العاصمة، باإلضافة الى مقتل أكثر من 200 شهيد وجرح 

أكثر من أربعة آالف.
عنوان  برنامجهم  على  أطلقوا  ال��ذك��رى  إح��ي��اء  منظمو 
المضمون  ف��ي  النظر  إم��ع��ان  لكن  ال��ت��ح��رك��ات«.  »ب��رن��ام��ج 
يكشف أّن معظمها ينطوي على إثارة. نعم، من حق أهالي 
الرأي  إثارة  يتوخوا  ان  والمتضّررين  والجرحى  الشهداء 
العام وتعبئته لكشف مابسات هذه الجريمة النكراء التي 
قيل في وصفها إنها ثاني أكبر تفجير غير نووي في تاريخ 

العالم المعاصر.
بعد مرور سنة كاملة على التفجير اإلجرامي الهائل، لم 
يحقق قاضي التحقيق األول وال الثاني أّي تقّدم حاسم في 
2700 طن من نترات  مسألة الغاية من وراء نقل أكثر من 
األمونيوم الى مرفأ بيروت واستبقائها هناك أكثر من سبع 
سنوات، ومن هي الجهة التي قامت بنقل أو تهريب أكثر من 
الفدرالي  التحقيق  أّن مكتب  الكمية بدليل  أرباع هذه  ثاثة 
األميركي يجزم في تقريره األخير بأّن 500 طن فقط جرى 
تفجيرها في 4 آب/ أغسطس 2020، فما مصير ال� 2200 
الفاعل؟ هو  ومن  تهريبها؟  جرى  اين  والى  األصلية؟  طن 
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بعيد  م��ع��اً  وال��س��وري��ون  اللبنانيون  يحتفل  آب  م��ن  األول  ف��ي 
الجيشين الشقيقين، وفي ظروف تحمل في طياتها معان جليلة...

أول هذه المعاني أّن الجيشين أثبتا أنهما ضمانة االستقرار في 
التي يعيشها  الصعبة  الظروف  اللبناني ورغم  فالجيش  البلدين، 
فتنة  إلى  االنجرار  من  الوطن  تحصين  في  نجح  وجيشه،  لبنان 
أب��واب��ه... فيما نجح  ك��ادت تطيح ب��ه... وما زال��ت مخاطرها ت��دّق 
الجيش العربي السوري أن يصمد في واحدة من أصعب حروب 
عرفتها دول أخرى، بل ليصمد معه شعبه في وجه أخطر مشروع 

كان يستهدف وحدته ووجوده... ودوره وموقعه.
وثاني المعاني أّن الجيشين تميّزا بعاقة خاصة مع المقاومة 
ويفشل  مضاجعه  يقّض  للعدو  حقيقياً  قلقاً  تشّكل  باتت  التي 
مطامعه في أرضنا ومياهنا ونفطنا وغازنا... ويحبط مشاريعه 

في التقسيم والتوطيين والتصدي ألغراضه العدوانية...
فلبنان اعتمد معادلة ذهبية تقوم على ثاثية الشعب والجيش 
وال��م��ق��اوم��ة أث��ب��ت��ت ن��ج��اح��اً م��م��يّ��زاً ف��ي م��واج��ه��ة ق���وى العدوان 
بشعبها  سورية  فيما  والتوحش...  الغلو  وجماعات  الصهيوني 
ف��ي كّل  ال��م��ق��اوم��ة  ل��ه��ذه  ال��رئ��ي��س��ي  ال��ح��اض��ن  وجيشها ش��ك��لّ��ت 
الظروف التي مّرت بها... فرسمت أيضاً معادلة ذهبية أخرى... 
تحرك  هو  اإلنسانية  مظاهرها  آخر  واح��د،  ومسار  واحد  مصير 
جنباً  والهرمل  عكار  حرائق  إلطفاء  باألمس  السوري  الطيران 
إلى جنب مع الجيش اللبناني والدفاع المدني واألطباء والهيئات 
األهلية وإنقاذ اآلالف من بيوت اللبنانيين، في احتفالية »رمزية« 

بعيد الجيشين.
وقيادتيهما  ولشهدائهما  العربيّين  لجيشينا  التهنئة  ك��ّل   
وضمانة  الوطن  حماة  فهم  وجنودهما...  ورتبائهما  وضباطهما 

التصدي لكّل فتنة أو عدوان أو إرهاب...

الطارئين  أم��ام  كبيرة  فرصة  وال  بسرعة  يتغيّر  العالم 
للنجاة من عواقب مغامراتهم!

ف��ف��ي ظ���ّل ت��اط��م أم����واج ال��ب��ح��ار م��ع ق��واع��د االشتباك 
محور  على  يمّر  يوم  كّل  مع  الميدان  يثبتها  التي  الجديدة 
أكثر  بينت  نفتالي  بقيادة  أبيب  تل  حكومة  تبدو  المقاومة، 
قشة  أّي  عن  وتبحث  مضى  ي��وم  أّي  من  وتخبّطاً  ضعفاً 

تنّجيها من الغرق.
جنراالت تل أبيب يحذرونها من أّي رّد فعل على قصف 
حتماً  ستكون  الغلبة  ألّن  عمان،  بحر  شمال  في  سفينتها 
إليران، كما تزدحم صفحات إعام العدو الصهيوني بتلك 

التقارير.
وواش���ن���ط���ن ت���ن���أى ب��ج��ن��راالت��ه��ا ع���ن ال��م��واج��ه��ة رغم 
في  واشنطن  يضع  م��ا  ال��رن��ان��ة،  السياسية  التصريحات 
االنزالق  من  خوفاً  األقصى  الحّد  الى  التصعيد  من  حرج 

لحرب مفتوحة غير قادرة على سبر أبعادها!
من ناحية أخرى فلم يعد مهّماً التوقف طوياً او االستماع 
بالتفصيل الى الشيخ روحاني ووزرائه عن رأيهم بأميركا 
وأوروبا واالتفاق النووي اآلن � يمكن العودة إليها في ما بعد 
ألخذ العبرة والدروس � بعد أن رست إدارة شؤون الباد 
عند قبطان السفينة الجديد الرئيس سيد ابراهيم رئيسي، 
الذي سينّصب رسمياً يوم غد الثاثاء من قبل قائد الثورة 
والمسيرة اإلسامية في إيران اإلمام السيد علي خامنئي 
فلسطين ش��ارع  نهاية  في  الواقعة  ج��م��اران  حسينية  في 
)التتمة ص5(

 د. عدنان منصور*

 د. عصام نعمان*

 محمد صادق الحسيني معن بشور

يجب أن نضطلع نحن بمسؤولية 
نــقــّرر  وأن  الــقــومــيــة  قــضــايــانــا 
مصيرنا بإرادتنا، وأن نبقي تقرير 

المصير من حقنا وحدنا.
سعاده
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لماذا يعاقب الأوروبيون 

لبنان؟

{ د. وفيق إبراهيم
وسيلة  لبنان  على  األوروب��ي��ة  العقوبات 
قاصرة ضمن مشروع لالتحاد األوروبي يضع 
وتمنعه  حاّد،  صراع  دائرة  في  وإيران  سورية 
من استعمال أراضي 27 دولة هي مجمل دولة 
عقوباته  يتلقون  الذين  أمام  األوروبي  االتحاد 

بأّي شكل من األشكال.
التنقل  لبنان  عن  تمنع  عقوبات  إذن  هذه 
لبنان  أجواء  إقفال  الى  يؤدي  بما  أوروبا،  في 
في وجه أّي حركة اتصال مع أوروبا، ويشمل 
وهم  االت��ح��اد  ه��ذا  عقوبات  تضربهم  ال��ذي��ن 

بمعظمهم من أنصار سورية وإيران.
المتنامي  األوروب���ي  ال���دور  يكشف  وه��ذا 
 � األميركي   � »اإلسرائيلي«  الصراع  دع��م  في 
كانت  ف��إذا  وس��وري��ة،  إي��ران  ض��ّد  السعودي 
الجنود  م��ن  كبيرة  كميات  ترسل  ال  أوروب���ا 
وأوروب��ا  وأفغانستان  والعراق  سورية  إلى 
ترسل  فإنها  أفريقيا،  دول  وبعض  الشرقية، 
الفرات في سورية ومناطق  الى شرق  باآلالف 
أوروبا  في  المتعثرة  والدول  العراقية  الحدود 
كميات  على  الراقدة  البلدان  وبعض  الشرقية 
كبيرة من المواد األولية في أفريقيا ولم تكتشف 

بعد بشكل تجاري.
سبات  في  الراقدة  القارة  إذن  هي  أفريقيا 
ألعنف  الضعيفة  دول��ه��ا  وتتحّضر  عميق 
واالتحاد  واألميركيين  الروس  بين  المنافسات 

األوروبي والصين.
هذه الدول التي تسيطر عليها رغبات قوية 
لالستثمار في مواردها األولية وتتدحرج منها 
كّل  بين  تربط  أفريقية  دول  مع  تحالفات  بناء 
أنواع التطّور االقتصادي والسياسات، فها هي 
تركيا تذهب الى القارة السوداء باسم اإلسالم، 
والموانئ  االقتصادية  التحالفات  عن  للبحث 
اإلسالم  الستخدام  محاوالت  مع  االقتصادية 
فيما  وسياسياً،  اقتصادياً  األفارقة  إقناع  في 
تبذل الصين جهوداً للسيطرة االقتصادية على 
يستعمل  فيما  روسيا،  وكذلك  السوداء  القارة 
وجه  في  للتحرك  قليلة  جهوداً  األميركيون 
مع  ال��ع��راك  أوان  أّن  يعرفون  ألنهم  ال��روس 

الصين والروس لم يحن بعد.
الى  اليوم  يلجأ  األوروبي  االتحاد  فإّن  لذلك 
عقوبات على لبنان تعطل حركته على أراضي 
الحركة  إصابة  الى  أيضاً  ي��ؤّدي  بما  أوروب��ا 

السورية على إيران أيضاً ولبنان بالتدحرج.
عقوبات  هو  األوروب��ي  االتحاد  يريده  فما 
تبدو  معركة  في  وسورية  لبنان  على  تؤثر 

إيران فيها مستهدفة.
كيف يمكن ألوروبا في هذا المجال استهداف 
أفريقية  ليست  المعركة  ه��ذه  أصدقائها؟ 
شديد،  استغراب  الى  ي��ؤدي  وه��ذا  صرفة... 
قديمة  أدوار  لديها  األوروب��ي  االتحاد  فأوروبا 
معاركها  في  أميركا  اليها  وتحتاج  أفريقيا  في 
روسيا  في  وروسيا  الصين  وجه  في  المقبلة 

مسالكها البحرية ومواردها االولية.
لذلك تبدو واضحة خطوط المعارك الفرنسية 
األتراك  يبذل  أفريقية  دوالً  تكتسح  بدأت  التي 

جهوداً اقتصادية واعالمية دينية الختراقها.
االتحاد  على  تملي  التي  األسباب  هي  هذه 
ربطاً  لبنان  على  عقوباته  إط��الق  األوروب���ي 
الدول  من  كثير  في  كبير  نفوذ  من  للبنان  بما 
األفريقية، على مستوى الدول واألفراد، فهناك 
بلداته  في  العاملين  اللبنانيين  آالف  مئات 
منه  ال��دوالرات  ماليين  مئات  يحّركون  الذين 
تروق  ال  اقتصادية  تبادل  حركات  في  وإليه 
االتحاد  بلدان  اّن  هنا  يكفي  للغربيين،  كثيراً 
خطوط  اّن  أفريقيا  من  أسراً  أعلمت  األوروب��ي 
تعاملهم المالي تقتصر عليهم، على االميركيين 
من  األوروب��ي  االتحاد  دول  وبعض  جهة  من 

جهة ثانية ولبنان من جهة ثالثة.
قبل  من  لبنان  على  العقوبات  تنفع  فهل 

االتحاد األوروبي؟
يعملون  األوروبيين  اّن  اآلن  حتى  الواضح 
الدائرة  الى  لبنان  ضّم  على  اتحادهم  خالل 
وهذا  لسورية،  المناهضة  اوسطية  الشرق 
دائرة  من  يخرجه  سورية  مع  له  حلفاً  يتطلب 
االستتباع االقتصادية الى مجاالت التحالفات 
االقّل  على  تحييدها  الى  يؤدي  او  السياسية 
الى  وص��والً  »إسرائيل«  مع  الصراع  مدى  من 
مرحلة حصار حزب الله، وبذلك ينجح االتحاد 
وحزب  سورية  ص��راع  تنفيس  من  األوروب��ي 
 � السوري  القتال  ويتمكن  »إسرائيل«  ضّد  الله 
اللبناني مع إسرائيل من الوصول الى مرحلة 

التجميد على االقّل.
ه��ذا  ف��ي  األوروب�����ي  االت���ح���اد  ينجح  ه��ل 
االقتصادية  القدرة  لديه  ان  شك  ال  المشروع؟ 
على السيطرة على لبنان االقتصادي وبالتالي 
السياسي، لكن هذا الدور يدفع نحو صراعات 
الشارع  ال��ى  اللبنانيين  دف��ع  يعيد  داخلية، 
امتالك  الى  يؤدي  ال  وهذا  والسياسي  المسلح 
أي قوة في لبنان لالستمرار في السيطرة على 
مصادر القوة، وهنا يظهر الدور اإليراني قادراً 
وهذا  السورية،   � اللبنانية  نفوذه  دعم  على 
الشارع  الى  اللبنانية  القوى  اعادة  الى  يؤدي 
من  سورية  إيرانية  روسية  برعاية  المسلح 

جهة وأميركية أوروبية من جهة أخرى.
كاإلفالس  اللبناني  ال��وض��ع  ينفجر  فهل 
االقتصادي ويدفع البالد نحو صراعات داخلية 
والكهرباء  المازوت  غياب  مع  خصوصاً  حادة 
السلطات  أن���واع  وك���ّل  وال��ب��ن��زي��ن  وال��زي��ت 
داخلي  لتتفجير  يؤسس  وه��ذا  السياسية، 
للفرنسيين  السياسي  ال��دور  لكن  للبناني، 
واالميركيين واإليرانيين والسوريين يعتقد اّن 

الهدنة خير أداة للسيطرة على المنطقة.

خفاياخفايا

قال مصدر أمني إّن التحقيق 
القضائي في األحداث األمنية 

الخطيرة في خلدة يجب أن يبدأ من 
معرفة كاتب بيان أول أمس وبيان 

أمس الصادرين باسم العشائر 
العربية، ألّن األول تضّمن تبريراً 

لعملية القتل، والثاني تضّمن تهديداً 
بإشعال مواجهة في مناطق لبنانية 

عديدة.
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{ حسن حردان
تبدو المفارقة كبيرة بين طريقة مواجهة سورية للحصار االقتصادي األميركي 
الغربي، برفض الخضوع له والعمل على مقاومته برسم سياسات تحبط أهدافه، 
وبين طريقة لبنان الذي أبى إال أن يخضع للحصار والضغوط األميركية، ويرفض 

مواجهتها ومقاومتها...
واذا ما دققنا في العوامل التي تجعل سورية تحّول الحصار إلى فرصة للنهوض 
وبناء اقتصاد إنتاجي واالعتماد على الذات بتحقيق االكتفاء الذاتي والتعاون مع 
واستقاللها  سورية  سيادة  وتحترم  االستعمارية  السياسات  ترفض  التي  الدول 
وتمّد يد المساعدة لها لمواجهة أزماتها التي تسّببت بها الحرب اإلرهابية الكونية 
بقيادة أميركا... وبين لبنان الذي يرفض تحويل الحصار إلى فرصة مماثلة لما تقوم 
الطبقة  أطراف  بعض  ألّن  الغربي  األميركي  للحصار  الخضوع  ويقبل  سورية،  به 
السياسية يخافون ال بل يعيشون حالة رهاب من اإلقدام على كسر الحصار وقبول 
فرص ثمينة للنهوض باقتصاد لبنان وحّل أزماته المزمنة، خوفاً من أن يتعّرضوا 

لما يسّمى العقوبات األميركية...! 
إذا ما دققنا في العوامل التي تجعل سورية تحّول الحصار إلى فرصة، ولبنان 
تسجيل  يمكن  األميركي..  الحصار  لهذا  بالخضوع  ويسلّم  الفرصة  هذه  يخسر 

العوامل التالية:
أوالً، في سورية رئيس دولة واحد منتخب مباشرة من الشعب، يملك صالحيات 
اتخاذ القرار ورسم سياسات البالد الداخلية والخارجية، ولهذا أعلن الرئيس بشار 
األسد باألمس القريب في خطاب القسم، اثر انتخابه للمرة الرابعة رئيساً لسورية، 
للتطوير  األكبر  الفرصة  هو  سورية  على  المفروض  االقتصادي  »الحصار  اّن  أعلن 

باالعتماد على القدرات الذاتية«...
أما في لبنان فليس هناك رئيس دولة متنخب مباشرة من الشعب يملك الصالحيات 
واتخاذ القرارات في تحديد سياسات لبنان الداخلية والخارجية، ولهذا لم يتمكن 
مثالً الرئيس ميشال عون من تحقيق حتى ما سعى إليه من وراء وصوله إلى سدة 
الرئاسة ومعه أكبر كتلة نيابية في البرلمان، تمثل تياره الوطني الحر، وتحالفه مع 
حزبه الله، الذي يملك تأييداً واسعاً على المستوى الوطني يتجاوز تمثيله الطائفي 

في البرلمان، لم يتمّكن من تحقيق وترجمة شعاره اإلصالح والتغيير... 
المواطنين  مع  تتعامل  الشعب،  تمثل  مركزية  وطنية  دولة  سورية  في  ثانياً، 
بالتساوي، دون تمييز، وهذه الدولة بمؤّسساتها التنفيذية تطبق السياسات العامة 
التي يرسمها رئيس الجمهورية، ويجري مراقبة عملها من قبل البرلمان المنتخب من 

الشعب بعيدا عن أّي تمثيل طائفي او مذهبي...
بينما في لبنان ال وجود لدولة وطنية تتعامل مع مواطنيها بالتساوي، بل دولة 
تقوم مؤسساتها التنفيذية على التوزيع الطائفي والمذهبي، والحكومة التي تنحصر 
فيها  تتمثل  والخارجية،  الداخلية  البالد  سياسات  ورسم  التنفيذية،  السلطة  فيها 
الطوائف، حسب وزنها وحجمها في البرلمان المنتخب وفق نظام التمثيل الطائفي، 
ما يجعل االتفاق على اتخاذ القرار إزاء أّي قضية صغيرة أم كبيرة صعب ويحتاج 
او مشاريع، لحّل  أّي خطط  تنفيذ  إلى تعطيل  أدى ويؤدي  الذي  األمر  إلى توافق.. 
الكهرباء رغم مرور نحو  األزمات، وهو ما تجّسد مثالً في العجز عن بناء محطات 
ثالثة عقود على انتهاء الحرب األهلية.. مما استنزف الدولة ورتب ديوناً كبيرة، كما 

استنزف المواطنين... 
ثالثاً، في سورية دولة وطنية مستقلة سياسياً واقتصادياً، غير تابعة لألنظمة 
الرأسمالية الغربية االستعمارية، وتتعامل مع الدول الحليفة لها من موقع االحترام 
تأخذ  دولة  فهي  لهذا  الجميع...  مصالح  يخدم  بما  المشترك  والتعاون  المتبادل 

قراراتها باستقاللية وفق ما تقتضيه مصالحها... 
أما في لبنان، فإّن الدولة غير وطنية، وإنما هي طائفية، وغير مستقلة ال سياسياً 
االقتصادية  التبعية  بوشائج  الكبير  لبنان  نشأة  منذ  ترتبط  فهي  اقتصادياً،  وال 
قراراتها  اتخاذ  حرية  تملك  ال  ولهذا  الغربية،  االستعمارية  للدول  والسياسية 
باستقاللية.. وهذا ما ظهر مؤخراً بشكل صارخ، عندما عرضت على لبنان، دول مثل 
إيران والصين وروسيا، إقامة مشاريع لحّل أزماته المتعددة وفق نظام BOT ومن 
دون اّي شروط سياسية، تمّس بسيادة واستقالل لبنان، لم تتجرأ الحكومة على 
قبول هذه العروض المغرية، التي تتضّمن أيضاً تزويد لبنان حاجاته من المشتقات 

النفطية وتقاضي ثمنها بالليرة اللبنانية...
لهذا فإّن سورية رغم أنها ال تزال تعاني من آثار ونتائج الحرب اإلرهابية الكونية 
أجزاء  على  اإلره��اب  وعصابات  االحتالل  جيوش  مواجهة  في  وتستمّر  المدّمرة، 
قوات  قبل  من  للسرقة  النفطية  ثروتها  وتتعّرض  والشرق،  الشمال  في  أرضها  من 
للنهب  الجزيرة  في  الهامة  الزراعية  ثرواتها  تتّعرض  وكذلك  األميركية  االحتالل 
السورية  الدولة  فإّن  ذلك  كل  رغم  األميركي..  للمحتل  التابعة  قسد  قوات  قبل  من 
تنفذ الخطط االقتصادية التي تنهض باالقتصاد وتعيد الحياة للصناعة والزراعة 
وتقدم الدعم الضروري لهما، وتؤّمن الخدمات األساسية للمواطنين، وتواصل تقديم 
الضمانات والتقديمات االجتماعية لهامة الشعب، من صحة وتعليم ونقل عام، وأمن 

غذائي إلخ...
في حين أّن الدولة في لبنان، رغم أنها ال تعاني حالياً من اّي حروب، بفضل طبعاً 

وجود المقاومة وسالحها الرادع للعدو الصهيوني، إال أنها باتت عاجزة عن تأمين 
الخدمات األساسية للمواطنين من كهرباء ومشتقات نفطية ودواء واستشفاء، كما 
هي عاجزة عن تأمين األمن الغذائي.. فيما االقتصاد ينهار والمعامل والمؤسسات 
تقفل أبوابها لعدم قدرتها على االستمرار.. أما العملة الوطنية فإنها تنهار ويتالعب 
المضاربون بسعرها مقابل الدوالر وتنهار القدرة الشرائية للمواطنين من دون أن 
يجدوا اّي حماية لهم من الدولة او تعويض عن تراجع هذه القدرة.. على عكس ما 
حصل ويحصل في سورية حيث عملت الدولة على ضبط سوق صرف العملة ووضع 
حّد للتالعب في سعرها مقابل الدوالر، وتعويض الموطفين والعمال عن تراجع قيمة 
العملة بزيادة الرواتب، حتى ولو لم تكن بمستوى تدني القدرة الشرائية. لكن الدولة 
لم تتخّل في المقابل عن مواصلة تقديماتها االجتماعية وحفظ األمن الغذائي مما مكن 

الناس َمن الصمود على مدى سنوات الحرب اإلرهابية المدّمرة... 
هذه هي العوامل، التي تعكس سلبيات غياب الدولة الوطنية المستقلة في لبنان، 
وايجابيات وجود هذه الدولة في سورية.. ولهذا طالما اّن لبنان يعتمد في تكوينه 
وإعادة إنتاج مؤسسات نظامه السياسي على التقاسم الطائفي والمذاهبي فإنه لن 
ينعم باالستقرار وال ببناء دولة وطنية مستقلة تحقق التنمية االقتصادية والعدالة 
الداخلية،  شؤونه  في  األجنبية  للتدخالت  عرضة  سيبقى  وبالتالي  االجتماعية، 
وخاضعاً للتبعية والوصاية الخارجية التي تتغذى أصالً من تبعية النظام االقتصادي 
اللبناني للنظام الرأسمالي الغربي.. وإذا كان هذا النظام قد تعّرض لالهتزاز واالختراق 
والتهديد، فسبب تنامي قوة المقاومة التي ألحقت الهزيمة بجيش االحتالل الصهيوني 
مرات عدة، وفرضت معادالت الردع في مواجهة اعتداءاته وأطماعه في لبنان، وتحّول 
حزبها حزب الله إلى قوة مؤثرة في المعادلة الداخلية، األمر الذي دفع الدول الغربية 
االستعمارية بقيادة أميركا إلى استشعار الخطر على نفوذها في لبنان واستقرار النظام 
اللبناني التابع لها، وكذلك استشعارها الخطر على أمن ووجود الكيان الصهيوني. 
ولهذا عمدت هذه الدول االستعمارية إلى شّن الحرب االقتصادية على لبنان وركوب 
موجة االحتجاجات الشعبية، في محاولة لتنفيذ انقالب سياسي لمصلحة سياساتها 
االستعمارية بهدف إضعاف المقاومة وحلفائها، وإعادة تعويم وتعزيز قوة األطراف 
التابعة لها وتمكينها من استعادة هيمنتها على السلطتين التشريعية والتنفيذّية 
وبالتالي منع حصول اّي تحّول في سياسات النظام اللبناني بعيداً عن التبعية للغرب، 
وهو ما عكس مقاومة هذا الغرب والقوى التابعة له ألّي توجه للحكومة اللبنانية نحو 
الشرق لحّل أزمات لبنان المالية واالقتصادية والخدماتية، واإلصرار على سلوك لبنان 
طريقاً وحيداً لذلك وهو طريق االرتهان لمساعدات صندوق النقد الدولي سالح أميركا 

والغرب لفرض الهيمنة على الدول...

لهذه الأ�ضباب تحّول �ضورية الح�ضار اإلى فر�ضة للنهو�ض... ويخ�ضع لبنان لل�ضغوط الأميركية؟

روؤ�ضاء ووزراء ونواب واأحزاب هّناأوا الجي�ض في عيده

واأ�ضادوا بدوره الحامي ل�ضيادة وا�ضتقرار لبنان
للسنة الثانية على التوالي غاب االحتفال الرسمي المعتاد في عيد الجيش الذي 
الجيش  قائد  توجه  وللمناسبة  كورونا.  جائحة  بسبب  وذلك  أمس  يوم  صادف 
العماد جوزاف عون في »تغريدة« عبر »تويتر«، إلى العسكريين، قائالً »عهدتكم 
أبطاالً، ال تنال من عزيمتكم التحديات، وال من معنوياتكم المحن. أنتم أمل شعبنا 
في هذه الظروف الصعبة، وأنتم خالص هذا الوطن«. وتوالت مواقف وتغريدات 

السياسيين مهنئًة ومشيدًة بدور الجيش الحامي لسيادة واستقرار لبنان. 

الرؤساء
إلى  بالتهنئة  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  ه  توجَّ السياق،  هذا  وفي 
الثانية على  المؤسسة العسكرية، قيادًة وضباطاً، ورتباء وأفراداً، وقال »للسنة 
الجيش،  المتخّرجين في عيد  الضباط  إلى  السيوف  تقليد تسليم  التوالي، يغيب 
بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن هذا العيد بمعانيه الوطنية، وقيمه، وأبعاده 
وجدان  عن  يغيب  أن  ُيمكن  ال  النفوس،  في  يضّخها  التي  والتاريخية  المعنوية 
المراحل والظروف، كل  التي بذلت في مختلف  بالمؤسسة  اللبنانيين واعتزازهم 
واالستقرار،  األمن  على  الحفاظ  سبيل  في  والشهداء  الدماء  مقدِّمة  التضحيات، 

وتعزيز األسس الديمقراطية في لبنان«.
يواجهه  وما  القاسية،  والمالية  االقتصادية  الظروف  برغم  »اليوم،  وأضاف 
شديدة  حياتية  تحديات  من  العسكرية،  المؤسسة  أف��راد  ومنهم  اللبنانيون 
لالستقرار  األكيدة  الضمانة  يشّكل  زال  ما  الجيش  أن  الجميع  يشعر  الصعوبة، 
عليهم،  المالية  الضائقة  اشتداد  من  العسكريين  معاناة  برغم  الوطنية،  والوحدة 
والتي نأمل أن نشهد في القريب العاجل بداية انحسارها، مع تشكيل حكومة إنقاذ 

يتطلع اللبنانيون إليها كخشبة خالص من انسداد أبواب الحلول في وجوههم«.
تلبية  في  يوماً  تترددوا  »لم  قائالً  العسكريين  إلى  الجمهورية  رئيس  وتوّجه 
أحمالكم  ثقلت  ومهما  اللبنانية.  البقاع  في  وانتشرتم  كنتم  أينما  الواجب،  نداء 
الذي  والصدر  الوطن،  على  الساهرة  العين  ستظلون  بأنكم  كبيرة  ثقة  لي  اليوم، 
يحمي الحريات، والمؤسسات، وأسس الدولة الديمقراطية التي يجتمع في كنفها 
وأوكل  الدستور،  عليها  نصَّ  والتي  والمذاهب،  الطوائف  مختلف  من  اللبنانيون 
إليكم مهمة الدفاع عنها. وأعاهدكم بأن أبذل كل جهدي، لتبقى كراماتكم محفوظة 
تستحقونها.  التي  الرعاية  السياسية  السلطة  لكم  ولُتقّدم  مصانة،  وحقوقكم 
مؤسسة  بدعم  األخيرة،  الفترة  في  خصوصاً  الدولي،  المجتمع  التزام  ويشكل 
ومؤسساته  اللبناني  الكيان  حماية  في  بدوركم  ثقته  على  ثابتة  عالمة  الجيش، 

الدستورية ».
ووّجه عون التحية إلى الضباط المتخرجين، وقال »حرمتنا ظروف الجائحة 
دورة   « تسمية  عليها  أطلقتم  التي  دورتكم  في  السيوف  تقليد  حفل  من  العام  هذا 
مئوية لبنان الكبير«، لكنني أوصيكم بأن يظّل سيف التربية العسكرية واألخالقية 
التي تلقيتموها في كلية الشرف والتضحية والوفاء، مرفوعاً في أيديكم في وجه 
بالحق،  ناصعة  جباهكم  ولتكن  والخارج.  الداخل  في  لبنان  أمن  على  المتآمرين 
ورؤوسكم مرفوعة في وجه من يحاول المّس باستقامتكم وفاعليتكم ومناقبيتكم. 
أصعب  من  واحدة  يجتاز  الذي  الوطن  ضمانة  المؤسسة،  في  رفاقكم  مع  كونوا 

المحطات في تاريخه، لتعبروا به إلى شاطئ األمان«.
وختم بدعوة اللبنانيين في هذه المناسبة إلى االلتفاف حول الجيش والحفاظ 
على وحدتهم الوطنية التي تشّكل األساس المتين لبناء لبنان، وباب الخروج من 

النفق المظلم الذي يعبرون به.
 بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بّري »في عيد الجيش عود على بدء، كل 
شيء يبدأ من هناك من المؤسسة التي سّيجت الوطن بثالوث الشرف والتضحية 
والوفاء. واليوم في ظّل قساوة الظروف والمخاطر والتحديات التي ُتحِدق بلبنان 
الوطنية  المؤسسة  هذه  عيد  في  مدعوون  المستويات،  مختلف  على  واللبنانيين 
قيادًة  الجيش  بمناقبية  االقتداء  إلى  وأفراد  وجماعات  سياسية  كقوى  الجامعة 
وضباطاً وافراداً وإلى البذل والتضحية من أجل الوطن وليس التضحية بالوطن 

من أجل مصالح شخصية وفردية ضيقة«.
وختم بّري »دائماً ُنعيد ونكّرر من ال يفهم لغة جيشه لن يفهم لغة وطنه. فليقرأ 
الجميع في كتاب الجيش دروس التضحية والوحدة واالنتماء من أجل إنقاذ لبنان 

كي يبقى وطناً لجميع أبنائه«.
بالعماد جوزاف عون هّنأه فيه  المجلس قد أجرى اتصاالً هاتفياً  وكان رئيس 

بعيد الجيش.
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب، »يأتي عيد الجيش 
الجيش  الوطنية واالجتماعية والمعيشية. ولقد حمل  بالهموم  العام مجبوالً  هذا 
وحزم  بحكمة  التحديات  مع  وتعامل  كبرى،  أثقاالً  ومسؤولية  بصبر  اللبناني 
الوطني  الرهان  مستوى  عند  أنهم  والقيادة  والضباط  الجنود  فأثبت  وعزيمة، 
عليهم، فلم يتقاعسوا عن أداء دورهم ولم يتهاونوا في حماية الوطن ولم يترّددوا 

في تقديم المزيد من التضحيات«.
وأضاف في بيان »لذلك، يتعّمق األمل بهذا الجيش، كمؤسسة وطنية جامعة 
بالمصالح  تتأثر  وال  والحزبية،  والطائفية  المذهبية  الحسابات  دورها  تعّطل  ال 
إليها الفساد المستشري الذي ينهش الوطن بعد أن صار  الشخصية، وال يتسلل 
الدولة والمؤسسات وتهّدد لبنان«. وتابع »في عيد الجيش،  الفساد عقيدة تدّمر 
يستعيد  بأن  األمل  الوطنية،  والوحدة  االستقرار  لحماية  تضحياته  من  نستلهم 

من  اللبنانيون  يتحّرر  وأن  القاسية،  المحنة  هذه  من  يخرج  وأن  عافيته،  لبنان 
بهذا  للبنانيين  وهنيئاً  عيده،  في  للجيش  هنيئاً  مستقبلهم.  تكّبل  التي  القيود 

الجيش الوفّي لوطنه ومواطنيه«.
ووجه الرئيس المكلّف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، تحية للجيش 
التي  التضحيات  لكل  وفاء  وأمل.  وفاء  تحية  عيده  في  »للجيش  وقال  عيده،  في 
الغيمة  لترابه وحمايًة لشعبه«. وأِمل بأن »تزول  لبنان وصوناً  بذلها دفاعاً عن 
اللبنانيون باألمان في حماية جيشهم ورعايته، وأن  السوداء عن لبنان، فيشعر 

يبقى الجيش، رغم الظروف الصعبة التي يمّر بها، صامداً وشامخاً كأرز الوطن«.

وزراء ونواب
وهّنأت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين 

بالوكالة في حكومة تصريف األعمال زينة عكر الجيش بعيده.
وقالت »في العيد السادس والسبعين للجيش، ال بد من توجيه التحية لهؤالء 
الضباط ونقول لهم، حتى ولو لم تتقلدوا سيوفكم هذا العام باحتفالية تليق بكم، 
لكنكم ستكونون السيف الذي يحّقق األمن ويحفظ لبنان من المخاطر التي تحدق 
واألزمة  كورونا  وباء  تداعيات  ورغم  وثرواته.  لحدوده  الحامي  وستكونون  به 
االقتصادية التي تطال الجيش في الصميم، نراه يتحمل المشقات ويقوم بمهامه 
على أكمل وجه بكل فخر وعزيمة، ألن الواجب الوطني يدعوه إلى الدفاع عن لبنان 

وأرضه وشعبه«.
الداخلية والبلديات في حكومة تصريف االعمال محمد فهمي على  وغّرد وزير 
المؤسسة  »ستبقى  وقال  الحالية«.  أزمته  من  لبنان  يخرج  »أن  متمنياً  »تويتر«، 

العسكرية كما عهدناها أساس وحدتنا«.
للدولة  الوفاء  عنوان  »يبقى  الجيش  أن  الحريري،  سعد  الرئيس  واعتبر 
والتضحية في سبيل لبنان رغم السقوط المتمادي في هاوية التخبط السياسي 

واألزمات االقتصادية والمعيشية«.
كاتباً  »تويتر«،  عبر  باسيل  جبران  النائب  القوي«  »لبنان  تكتل  رئيس  وغّرد 
»في خضّم االضطرابات اإلقليمية وفي ظل الصراعات الداخلية، ومع حّدة األزمة 
وشرط  االستقرار  ركيزة  األمن  يبقى  الحاضنة،  الدولة  دور  وتراجع  المعيشية 
ضمانة  هو  شهدائه.  ألرواح  والخلود  عيده  في  لبنان  لجيش  التحية  النهوض. 

األمن وحصن السيادة«. 
وأكد النائب أنور الخليل، أن الجيش »سيبقى المؤسسة الوطنية الضامنة ألمن 
االلتفاف حوله كما  المشترك، وعلينا  اللبنانيين واستقرارهم ووحدتهم وعيشهم 
والنفيس  بالغالي  فيضحوا  الجيش  مبادىء  من  يستلهموا  أن  المسؤولين  على 
سياج  لبنان  جيش  يا  وستبقى  للوطن.  فداًء  الذاتية  مصالحهم  عن  ويتنازلوا 

وحدتنا والحارس األمين لحرية الوطن وكرامته«.
النائب علي حسن خليل عبر »تويتر«، قائالً »للجباه المرقطة بعرق   كما غّرد 
التضحية... للسواعد المجبولة بتعب الوفاء... لشرف لبنان المحفوظ بجيشه... 

كل عام وعسكر لبنان حاٍم الستقاللنا وسيادتنا«.
على  حسابه  عبر  كرامي  فيصل  النائب  الكرامة«  »تّيار  رئيس  غ��ّرد  كذلك، 
»تويتر«، معتبراً أنه » في هذا المفترق الخطير الذي يعيشه لبنان، يبقى الجيش 
والشعب.  الوطن  وصمود  واالستقرار  الوطنية  للوحدة  واألخير  الوحيد  الضامن 
التي تقدم قيادة  المؤسسات  الجيش يكون بصون وحماية هذه  واالحتفال بعيد 

وضباطاً وأفراداً أغلى التضحيات«.
وغّرد النائب فؤاد مخزومي عبر »تويتر«، قائالً »في عيد الجيش ال�76 نتوجه 
على  ونحييهم  وجنودها،  وضباطها  بقيادتها  العسكرية  للمؤسسة  بالتهنئة 
التي تثبت دائما أن الجيش هو الضمانة األقوى لحماية  تضحياتهم الالمحدودة 
لبنان والحفاظ على أمنه وسيادته. أنتم الرهان الذي ال يخسر ويبقى فوق كل وأي 

اعتبار، مهما اشتدت الصعوبات وعصفت بنا األزمات«.
مؤسسة  يفي  ال  كالم  »أي  أن  إلى  الجيش  هاشم  قاسم  الدكتور  النائب  وأشار 
ستبقى  جرحاه  وأنين  الجيش  شهداء  فدماء  حقها،  والوفاء  والتضحية  الشرف 
والوفاء  التحية  فكل  واالستقالل.  والحرية  السيادة  مسيرة  في  الفارقة  العالمة 
والتقدير للجيش الوطني، قيادًة وضباطاً ورتباء، في يوم عيده حيث أثبتت هذه 
واستقراره  الوطن  ألمن  والضامنة  األساسية  الركيزة  أنها  الوطنية  المؤسسسة 

وحمايته في مواجهة مشاريع العدوان واإلرهاب واألطماع بكل مستوياتها«.
الوطن  المؤسسة لتضحياتهم من أجل رفعة  أبناء هذه  وتابع »بوركت جهود 

وارتقائه إلى مصاف الدول المستقرة والمتطورة«.
من جهته، شّدد النائب ميشال ضاهر على أّن »معايدة الجيش اللبناني في يومه 
يجب أال تقتصر هذه السنة على الكالم اإلنشائي، بل تتحّول الى أفعاٍل ومبادراٍت 
تهدف إلى الوقوف إلى جانب العسكرّيين الذين لم يتأّخروا عن أداء واجبهم، على 

الرغم من ضآلة رواتبهم في ظّل تدهور سعر الليرة«.
»عيد  أن  إلى  الفتاً  »تويتر«،  على  حسابه  عبر  عالمة  فادي  د.  النائب  وغ��ّرد 
وما  كانت  التي  الوطنية  المؤسسة  حول  لنجتمع  كلبنانيين  لنا  مناسبة  الجيش 
ورغم  الظروف  مختلف  في  وطننا  وحفظ  لوحدتنا  األساسية  الضمانة  زال��ت 
الجيش  وعناصر  ورتباء  وضباط  لقيادة  »التحية  وختم  والصعاب«.  التحديات 

اللبناني المنتشرين على مساحة وحدود لبنان«.
بعيد  مهنئاً  عون  ج��وزاف  العماد  إلى  الخازن  ودي��ع  السابق  الوزير  وأب��رق 

الظروف  هذه  في  العسكرية  المؤسسة  وتضحيات  »جهود  على  ومثنياً  الجيش، 
المصيرية التي يعيشها الوطن«.

بيان،  في  نصر  أبي  الله  نعمة  السابق  النائب  المارونية  الرابطة  رئيس  وهّنأ 
الجيش، معتبراً أن »هذا العيد هو مناسبة لتجديد الوالء لهذه المؤسسة الوطنية 
ظّل  في  الصعبة،  األح��وال  في  والمسؤوليات  األعباء  من  بالكثير  تنهض  التي 
التخبط السياسي القائم، وتبقى ضمانة األمن واالستقرار، ومالذ المواطنين عندما 

تسد بهم السبل«.
وأكد »أن الجيش عانى كثيراً وتحّمل مشاقاً ال وصف لمداها، لكنه بقي ثابتاً، 

راسخاً، مضحياً، من أجل أن يوّفر الظروف للعبور بلبنان إلى ضفة اإلنقاذ«. 
ظل  »في  أنه  بيان،  في  اإلشتراكي  التقدمي  الحزب  في  اإلعالم  مفوضية  ورأت 
كل  ضغط  وتحت  واجتماعيا،  واقتصاديا  ومعيشيا  سياسياً  المأزوم  الواقع  كل 
التحديات والمخاطر التي ال يبدو أن أهل القرار في البالد واعون لها، وال هم مدركون 
التي  الشرعية  المؤسسات  آخر  ربما  الجيش  مؤسسة  تبقى  معالجتها،  لضرورة 
عليها وعلى جهود عناصرها تقع المهمة األقسى واألدق في حفظ األمن واالستقرار 

بالحد الممكن«.
هي  العسكرية،  »المؤسسة  أن  بيان،  في  العربي«  »التوحيد  حزب  أكد  كذلك، 
عنوان  وهي  الوطن،  يعيشها  التي  العصيبة،  المرحلة  هذه  في  األم��ان  صّمام 
للمؤسسة  السياسي  الغطاء  »توفير  إلى  ودعا  واللبنانيين«.  لبنان  وحدة  ورمز 
العسكرية واألجهزة األمنية لمواجهة التحديات ومنع الفتنة من التسلّل، وإغراق 

البلد في الفوضى وزعزعة األمن، في ظل األزمة االقتصادية والمالية«.
العالي،  وظلنا  خيمتنا  »سيبقى  الجيش  أن  على  »المرابطون«  حركة  وشّددت 
أن  أجل  من  وشرفها  ووفائها  بقسمها  التزمت  التي  األساس  الوطنية  والمؤسسة 

يبقى الوطن حراً لمواطنيه«.
وغّرد رئيس حزب »الوفاق الوطني« بالل تقي الدين عبر حسابه على »تويتر«، 
قائالً »لمناسبة عيد الجيش أخلص التهاني له قائداً وضباطاً ورتباء وأفراداً، سائالً 
الله أن ينعم على عناصر هذه المؤسسة الضامنة لالستقرار بمزيد من التقدم وأن 

يبقى الجيش الدعامة األساسية في الحفاظ على وحدة اللبنانيين«.
البعث  حزب  في  السياسية  العالقات  مسؤول  القطرية  القيادة  عضو  واعتبر 
ظروف  ظل  في  يأتي  الجيش  »عيد  أن  القواس،  شاكر  محمد  االشتراكي  العربي 
استثنائية على المستوى اللبناني وتطورات متسارعة على المستوى الخارجي، 
مقومات  بكل  التمسك  وجوب  على  مجدداً  التأكيد  إلى  تدفعنا  التطورات  وهذه 
المؤسسة العسكرية الحافظة لالستقرار االمني والسلم  قوة لبنان، وعلى رأسها 

األهلي«.
نفسه  التاريخ  في  والسوري  اللبناني  الجيشين  عيدي  تزامن  أن  إلى  ولفت 
حماية  مقدمها  وفي  تواجههما،  التي  المشتركة  التحديات  على  ساطع  دليل  »هو 
المشترك  التصّدي  وقدرية  عليهما،  والحفاظ  السورية  والدولة  اللبنانية  الدولة 
للعدو اإلسرائيلي واإلرهاب الظالمي الذي هو من صنيعة العدو الصهيوني، األمر 
الذي يستوجب استمرار التنسيق في القضايا األساسية اإلستراتيجية المرتبطة 

بالصراع العربي اإلسرائيلي«.
وعايدت لجنة أصدقاء عميد األسرى في السجون »اإلسرائيلية« يحيى سكاف، 
العماد جوزاف عون ومن خالله جميع الضباط والعناصر، معتبرًة أن »الواجب 
اليوم هو المحافظة على الجيش ألنه المؤسسة الوطنية التي تعمل على حماية 
وجرحاه  الجيش  شهداء  اللجنة  وحيت  به«.  المحدقة  األخطار  سائر  من  الوطن 
أمنه  وحماية  حمايته  أجل  من  الوطن  أرض  على  الزكية  دماؤهم  سالت  »الذين 

واستقراره من الفتن التي تحاك لوطننا«.
اللبنانيين  زي��ن  أحمد  لألعمال  اللبناني  االغترابي  المجلس  ممثل  وهنأ 
وأفراداً  ورتباء  وضباطاً  قيادة  له  موجهاً  الجيش،  بعيد  والمغتربين  المقيمين 
أّن اللبنانيين المقيمين  تحية العّز والشرف والكرامة والتضحية والوفاء، مؤكداً 
الوطن  سياج  لحماية  جانبه  والى  وخلفه  الجيش  مع  دائماً  هم  والمغتربين 
الغد  رجال  لبناء  اإللزامية  العسكرية  الخدمة  عودة  متمنياً  حدوده،  عن  والذوذ 

وطنيتهم. وصقل 
إّن المؤسسة العسكرية الوطنية بامتياز هي التي نثق بها  وختم زين بالقول 

دائماً ألنها ضمانة وحدة لبنان وصمام أمانه واستقراره وسيادته.
وتوّجه رئيس مركز النور اللبناني البلجيكي حسن شكر بتحية تقدير للجيش 

اللبناني قيادة وضباطاً ورتباء وأفراد مهنئاً إياهم بمناسبة األول من آب.
وأشاد شكر بتضحيات الجيش في سبيل تحقيق األمن واألمان في لبنان. مؤكداً 

»أّن الجيش هو ضمانة الوطن وعليه الرهان للحفاظ على الوطن«.
العماد  الجيش  قائد  من  كوكاش  وحمزه  الخالق  عبد  راجح  الشيخان  وتقّدم 
الجيش.  عيد  في  بالتهنئة  العرم  أمين  اللواء  األرك��ان  ورئيس  ع��ون  ج��وزاف 
وضباطاً  قيادة  اللّبناني  الجيش  ألبطال  ووفاء  واحترام  تقدير  بتحّية  وتوّجها 
وأفراداً متمّنيين أن يعيده الله على الجيش والوطن الحبيب لبنان باألمن واألمان 

والّسالمة.
كما توّجها بتحية خاّصة إلى عوائل شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في 

ساحات الّشرف دفاعاً عن وحدة لبنان واستقالله وسالمة أراضيه.
الروحية  والشخصيات  السياسية  والقوى  األح��زاب  من  العديد  عايد  كما 

الجيش.

الحزب  ّوجه  والشام،  لبنان  في  الجيش  عيد  آب،  من  األول  بمناسبة 
السوري القومي اإلجتماعي تحية إكبار إلى الجيشين اللبناني والسوري، 
على ما قّدماه من شهداء وتضحيات في معاركهما ضّد االحتالل واإلرهاب 

ودفاعاً عن السيادة والكرامة القوميتين.
يجمع  ما  أّن  اإلع��الم  عمدة  أصدرته  بيان  في  القومي  الحزب   ورأى 
والخيار  القرار  بل  وحسب،  مشتركاً  واحداً  عيداً  ليس  البطلين  الجيشين 
دائماً  تهديداً  ويشكل  أرضنا  يحتّل  الذي  الصهيوني  العدو  مواجهة  في 
والسوري  اللبناني  الجيشان  أثبت  ولقد  وشعبنا.  بالدنا  ومستقبل  ألمن 
في  الزاوية  حجر  شكل  الذي  العقائدي  موقفهما  صالبة  العقود  مّر  على 

اآلالف  فقّدما  اإلرهاب،  عصابات  ولكّل  االحتالالت  أنواع  لكافة  تصّديهما 
توّحدهم  أمتنا،  في  المقاومين  كتف  إلى  وكتفهما  والجرحى  الشهداء  من 

عقيدة القتال ونهج الصراع بشهادة الدم التي هي أزكى الشهادات.
وأشاد الحزب، بالدور الذي يؤّديه الجيشان اللبناني والسوري، حفظاً 
مهمة،  غير  إلى  واإلرهاب،  والعدوان  لالحتالل  وتصّدياً  واالستقرار  لألمن 
الحرائق  مقاومة  على  الجيشين  من  وأف��راد  ورتباء  ضباط  يلتقي  حيث 
اللبنانية والسورية، وهذه بصمة جديدة  المناطق  من  التي ضربت عدداً 
نؤكد  يجعلنا  ما  البطولية،  العز  بوقفات  المليء  تاريخهما  في  إضافية 

على موقفنا الثابت بضرورة إسقاط الواو الكافرة بين لبنان والشام.

األول من آب، هو عيد لجيشين مقاومين لم يحيدا عن الطريق القويم في 
مواجهة أعداء األمة، فلهما من حزبنا، الحزب السوري القومي االجتماعي، 
وتحية  الهدف،  يخطئ  ال  الذي  السالح  تحية  الزوبعة،  نسور  ونسورنا، 

النضال الذي لم يضع البوصلة.
هم  الذين  لشهدائنا  العهد  وكما  عيدهما،  في  للجيشين  التهنئة  كّل 
طليعة انتصارتنا الكبرى، ولكّل شهداء األمة األبرار، العهد أيضاً أن نبقى 
المصير  معارك  وتخوض  الصراع  ساح  في  حاضرة  أمامية  راف��دة  قوة 
والوجود دفاعاً عن أرضنا وشعبنا وكرامتنا وسيادتنا وحتى تحرير كّل 

المحتلة. أرضنا 

»القومي« حّيا الجي�ضين اللبناني وال�ضوري في عيدهما:
جي�ضان مقاومان وتاريخ مليء بوقفات العّز البطولية
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بين الرئي�سين لتاأليف الحكومة؟

{ علي بدر الدين 
تأليف  ميقاتي  نجيب  الرئيس  وتكليف  بتسمية  المتمثل  التفاؤلي  الحكومي  المستجّد   
والكباش  اللعبة  قواعد  في  يبّدل  ولم  المطلوبة،  اإليجابية  الصدمة  ُيحدث  لم  الحكومة، 
من  القليل  عن  تنازلها  في  وال  المسبقة،  وشروطها  الحاكمة  السياسية  المنظومة  ومواقف 
حصصها ومكاسبها وامتيازاتها ولو مؤقتاً، لتسهيل عملية التأليف، والتخفيف من أعباء 
وذّل  وبطالة  وجوع  وفقر  ومآس  كوارث  من  واللبنانيون  لبنان  منه  يعاني  ما  وضغوط 

وحرمان.
سياسياً  البعض  لها  ويسّوق  ووواكبته،  التكليف  »إنجاز«  سبقت  التي  »اإليجابيات« 
بعبدا،  قصر  في  المكلف  والرئيس  الجمهورية  رئيس  بين  لقاءات  من  تالها  وما  وإعالمياً، 
أنتجت وفق المواقف المعلنة، او من خالل التسريبات اإلعالمية من القريبين من الرئيسين، 
تفاهماً »مبرماً« بين الرجلين على«تثبيت« 20 حقيبة من أصل 24، وإسقاط األسماء عليها 
بانتظار  المنظومة،  هذه  مكونات  بين  الطائفية  الحصص  وتوزيع  »العدالة«  قاعدة  على 
والداخلية  الخارجية  وهي  المنتظرة،  الحكومة  عقد  معها  ليكتمل  الباقية،  األربع  الحقائب 
السياسية  القوى  بين  الحبال«  و«شّد  الحجر،  لتكبير  محاولة  ذلك  وفي  والعدل،  والمالية 
والطائفية والمذهبية، بهدف انتزاع حقيبة الداخلية والكل »نفسهم« فيها وعيونهم عليها، 
العقد«  »أّم  وتعتبر  النيابي،  االنتخابي  االستحقاق  موعد  اقتراب  مع  وحاجتها،  ألهميتها 
ألهميتها  الثانية،  بالدرجة  العدل،  وزارة  تليها  والمعلن،  بالشكل  أقله  للتأليف  المعرقلة 
في  ينتظرها  وما  بيروت،  مرفأ  انفجار  كارثة  بشأن  الجارية  التحقيقات  مواكبة  في  أيضاً 
اآلتي من األيام، اذا ما نجحت القوى السياسية التحاصصية النفعية في تأليف الحكومة. 
أما إضافة حقيبتي الخارجية والمالية تحديداً إلى عقد التأليف فهي للمناورة و«االبتزاز«، 
يحذر  أحمر  وخط  أديب،  مصطفى  السفير  تكليف  منذ  محسومة  المال  حقيبة  أّن  سيما  ال 

االقتراب منه، وممنوع إدخالها في »بازار »توزيع الحقائب واألسماء. 
خاصة  عقود،  منذ  تتغّير  لم  ذاتها  هي  لبنان،  في  الحكومات  تأليف  تواجه  التي  العقد 
إذا ما ترك األمر والقرار للقوى السياسية المحلية التي لم« تتعّود« على التأليف من دون 
االستعانة بشقيق او صديق للبنان، ألنها على ما يبدو، بل التأكيد أنها لم تتعلم ولم تستفد 
من التجارب، أو ألنها لم تبلغ بعد سّن النضج والرشد وتحّمل المسؤولية، او كأنها تتعّمد 
إظهار نفسها بهذا القصور والفشل، ألّن هّمها الوحيد، ان تبقى في مواقعها السلطوية بدعم 

من الخارج وتغطيته لحماية مصالحها ومكتسباتها وأموالها، ومن بعدها الطوفان.
المهم أّن عقدتي الداخلية والعدل »بكفة« وباقي الحقائب »بكفة« أخرى، والتفاهم عليهما 
والتبشير  التفاؤل  بلغ  مهما  حكومة  ال  دونهما،  ومن  التأليف،  أمام  مباشرة  الطريق  يفتح 
باإليجابيات، التي تبقى مجرد أوهام أو أضغاث أحالم، وألنه »إذا شكا عضو تداعت إليه 

سائر األعضاء بالحمى والمرض«.
إنه أمر معيب جداً، وخطير، وغير مسبوق في أّي دولة في هذا العالم المترامي، خاصة 
إذا علمنا، أّن لبنان دخل كتاب »غينيس« لألرقام القياسية باعتباره الدولة الوحيدة التي 

استهلكت ثالثة مكلفين لتأليف حكومة، على أمل أال يفشل المكلف الثالث ويعتذر.
قاموسه  من  المسكين  اللبناني  الشعب  يلغي  ولن  ومبرمة،  مسبقة  أحكاماً  نصدر  لن 
لن  ولكنه  عديدة،  مرات  ُلدغ  أنه  مع  السعيدة،  والخواتيم  واإليجابية  التفاؤل  مصطلحات 
الفساد  سلطة  ظّل  في  قبل،  من  طعمها  يذق  لم  التي  العناوين  بهذه  قليالً  أو  كثيراً  يغرق 
وتمنيات  ومزاعم  اّدع��اءات  سوى  اليوم،  لغاية  يجد  ولم  والمحسوبيات،  والمحاصصة 
التكليف،  هذا  ألّن  كثيراً،  موعدها  يطول  أال  أمل  على  الحكومة،  بتأليف  وتباشير  ورغبات 
أّن عواقبه وتداعياته ستكون خطيرة ومدّمرة  العهد، وهذا يعني  قد يكون األخير في هذا 

وقاتلة.
وشعبه  البلد  بهذا  حلت  التي  والكوارث  المصائب  وكّل  وال��ذّل،  واإلحباط  اليأس  رغم 
واقتصاده ودولته ومؤسساته، فإّن الرهان وللمرة األخيرة، سيكون على اللقاء الرابع اليوم 
بين الرئيسين، والذي وفق مصادر متابعة، سيكون مفصلياً وحاسماً، لوضع األسماء على 
الحقائب وفي سلة واحدة، واذا لم يتفق الرئيسان ويحسما األمر في هذا اللقاء، فإّن هناك 

استجراراً للقاءات أخرى، وقد تؤدي إلى اعتذار المكلف الثالث واإلطاحة بحلم التأليف،
القيام  عن  نظرها  صرفت  التي  األعمال،  تصريف  حكومة  سوى  الميدان  في  يبقى  وال 

بواجبها وتحّمل المسؤولية، خاصة أّن عدداً من وزرائها باتوا مجهولي اإلقامة.
بلد  مصير  ويضع  سيفشل  أنه  ام  الحكومة،  لتأليف  اليوم  الرئيسين  لقاء  يؤّسس  هل 

وشعب في مهب الريح، وعلى كف الخطر الجاثم والداهم؟

»قسد«  لميليشيات  تابعة  مخيمات  في  محتجزة  كانت  التي  األلبانية  العائالت  من  عدد  وصل 
في سورية، إلى مطار بيروت الدولي بعد منتصف الليلة قبل الماضية، تمهيداً لنقلها إلى بالدها، 

بإشراف االمن العام اللبناني.
19 شخصاً من العائالت  اللواء عباس إبراهيم على سفر  وقد أشرف المدير العام لألمن العام 
المذكورة، في حضور رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما الذي حضر إلى لبنان لمرافقة تلك العائالت 
 bledar cuci إلى ألبانيا على متن طائرة خاصة أقلتهم من مطار بيروت، ووزير الداخلية األلباني

وقنصل ألبانيا في لبنان مارك غريب، وعدد من كبار الضباط في األمن العام اللبناني.
وقال إبراهيم في المطار »هذه العملية هي استكمال لعمليات سابقة تّمت بطلب من دولة رئيس 
دولة ألبانيا الصديقة الستعادة مجموعة من النساء واألطفال الذين كانوا محتجزين لفترة طويلة 
في مخيمات منطقة قسد شمال شرق سورية وبعد طول عناء وحوالى سنتين من المفاوضات تم 

استعادة األطفال والنساء«.
وإتجاه  الدولي  المجتمع  إتجاه  للبنان  عطاء  يوم  هو  للبنان،  حرية  »يوم  اليوم  هذا  اعتبر  وإذ 
التي  للشعوب  الحرية  إعادة  مسيرة  المسيرة،  بهذه  »مستمرون  أننا  أكد  العالم«،  في  أصدقائنا 
تطلّب مّنا هذه الخدمة أو التي تطلب المساعدة في إعادة أطفالها ونسائها ومعتقليها ومخطوفيها 

إلى أحضان وطنهم«.
أن  إلى  مشيراً  لإلنسان«،  الحرية  إعادة  هو  للبنان  وبالنسبة  لنا  بالنسبة  شيء  »أهم  وتابع 
»مشهد النساء واألطفال غني عن التعبير، وهو يجعل كل أّم وكل طفل يشعرون بدفء العودة الى 

أحضان بعضهم بعضاً«.
وأعلن أنه ُيهدي هذا المشهد لصديقه »دولة الرئيس، لمناسبة الذكرى السنوية لوفاة والدته 

التي لم يحتفل بها في بالده بل جاء إلى لبنان إلرجاع النساء واألطفال«.
من جهته، قال رئيس الوزراء األلباني »شرف كبير لي أن أتعاون مع المدير العام لألمن العام 
من  األلبانية  العائالت  استعادة  خطوة  نجاح  إلى  التعاون  أّدى  حيث  إبراهيم،  عباس  اللواء 
الخطوة،  هذه  إلتمام  ومهنيته  إبراهيم  اللواء  إنسانية  على  وأثنى  سورية«،  شمال  في  المخيمات 
مشيراً إلى أن »ما حصل اليوم يحمل أخباراً جميلة للشعب األلباني، وسنستكمل العمل الستعادة 
التي  الجهات  وكل  إبراهيم  للواء  شكره  وكّرر  المخيمات«.  تلك  في  الموجودين  األلبانيين  جميع 

ساعدت في إنجاح تلك الخطوة.
ورداً على سؤال، قال إبراهيم »أنا فخور بما قمت وأقوم به ألصدقائنا في ألبانيا ومختلف دول 

العالم«، مشيراً إلى »الدور اإليجابي الذي يقوم به لبنان«.
وأثنى على الجهد الكبير الذي قام به عناصر األمن العام، مشيراً إلى أنه »ال ُيخفى على أحد أنه 
كان قلقاً على طاقم عمله الذين تواجدوا على األرض، وتخطوا بمهنيتهم كل العراقيل من أجل إنقاذ 

حياة الناس«.
نحن  المؤكد  »من  قال  لبنانيين،  معتقلين  تجاه  ما  بخطوة  قيامه  إمكان  حول  سؤال  على  ورداً 
جاهزون واألقربون أولى بالمعروف، ولكن هذا قرار سياسي يجب أن ُيتخذ، وأنا جاهز لتنفيذه، 

وكل ما أقوم به هو لخدمة اإلنسان وباألحرى نحن بخدمة اإلنسان اللبناني أوالً«.

م�ساعي �إبر�هيم �أثمرت تحرير 
عائالت �ألبانية من ميلي�سيا »ق�سد« 

ابراهيم مع العائالت في مطار بيروت

شهدت منطقة خلدة أمس، أحداثاً عنيفة دامية بتعّرض موكب 
تشييع علي شبلي الذي اغتاله شخص من آل غصن خالل تواجده 
وقذائف  نار  إلطالق  أمس،  من  أول  مساء  المنطقة  في  عرس  في 
قتلى  وق��وع  إل��ى  أدت  مسلّحة،  مجموعات  قبل  من  صاروخية 

وجرحى من من المدنيين والجيش اللبناني. 
وأوضحت قيادة الجيش ��� مديرية التوجيه في بيان أنه 

»بتاريخ 1 / 8 / 2021 حوالى الساعة 16.30، أثناء تشييع 
المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطالق 
النار باتجاه موكب التشييع، ما أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت 
عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، 
وتسيير  المنطقة  في  االنتشار  إلى  الجيش  وحدات  سارعت  وقد 

دوريات راجلة ومؤللة«.
وحّذرت القيادة بأنها سوف تعمد إلى إطالق النار باتجاه كل 
مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على 

إطالق النار من أي مكان آخر.
فروج«  »أطيب  مطعم  قرب  اللبناني  الجيش  عناصر  وناشد 
على أوتوستراد خلدة الصليب األحمر إرسال سياراته إلى المكان، 
إلجالء الجرحى الممّددين على األرض بالقرب من مالالت الجيش 

وفي داخل المطعم.
من  ف��رداً  و15  شبلي  جثمان  الجيش  عناصر  أخلت  والحقاً، 
عائلته كانوا محتجزين في منزل شبلي في خلدة، وتم نقلهم إلى 

خارج المنطقة بالسيارات العسكرية والمالالت.
الذي  الذي استهدف مشيعي شبلي  وتعليقاً على كمين خلدة 
»أثناء  فيه  جاء  بيان  الحزب  عن  صدر  الله،  حزب  إلى  ينتمي 
بلدة  في  األخير  مثواه  إلى  شبلي  علي  المظلوم  الشهيد  تشييع 
العائلة  منزل  إلى  الجنازة  موكب  وصول  وعند  الجنوبية  كونين 
في منطقة خلدة تعرض المشيعون إلى كمين مدّبر وإلى إطالق نار 
كثيف من قبل المسلحين في المنطقة ما أدى الى استشهاد اثنين 

من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى«.
أضاف »إن قيادة حزب الله إذ تتابع الموضوع باهتمام كبير 
الحاسم  بالتدخل  األمنية  والقوى  الجيش  تطالب  عالية،  ودقة 
لفرض األمن والعمل السريع إليقاف القتلة المجرمين واعتقالهم 

تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة«.
رئيس  أن  الجمهورية،  لرئاسة  اإلع��الم��ي  المكتب  وأع��ل��ن 
اتخاذ  الجيش  قيادة  من  طلب  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
اإلجراءات الفورية إلعادة الهدوء إلى خلدة وتوقيف مطلقي النار 
وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية. 
وقال »إن الظروف الراهنة ال تسمح بأي إخالل أمني أو ممارسات 
جميع  تعاون  من  بد  وال  المهد،  في  وأدها  المطلوب  الفتنة  تزكي 

األطراف لتحقيق هذا الهدف.«
كما أجرى رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب سلسلة 
خلدة.  منطقة  في  األمنية  الحوادث  متابعة  سياق  في  اتصاالت 
وشّدد على ضرورة تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة والعبث 

باالستقرار األمني.
وشملت اتصاالت دياب كالً من الرئيس سعد الحريري ووزيرة 
الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد 
جوزاف عون، وحزب الله، مؤكداً اتخاذ كل التدابير واالجراءات من 

أجل قطع الطريق على الفتنة وفرض األمن.
من جهته، تابع الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي 
األحداث وأجرى لهذه الغاية اتصاالً بقائد الجيش العماد جوزاف 
لضبط  المنطقة  في  تواجده  سيعزز  »الجيش  أن  أكد  الذي  عون، 
الوضع«. ودعا ميقاتي أبناء المنطقة إلى »الوعي وضبط النفس 
طائل  ال  الذي  واالقتتال  الفتنة  إلى  االنجرار  وعدم  للدماء  حقناً 

منه«.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أّن ما 
حصل في خلدة هو عدوان كبير وله تداعيات كبيرة ما لم توَقف 
هذه العصابات، معتبراً في حديث إلى قناة »المنار«، أّن »ما حدث 
هو استهداف لألهل واألمن واالستقرار من قبل عصابات متفلّتة لم 

تجد من يردعها«.
وتوّجه فضل الله إلى جمهور المقاومة بالقول »حزب الله لن 
يترك هذه القضية، وهذا العدوان عليكم هو مفصل أساسي لوضع 
مسؤوالً  وطنياً  موقفاً  »هناك  أّن  إلى  الفتاً  العصابات«،  لهذه  حد 
المعنيين  على  لكن  الداخلية  بالقضايا  قبلنا  من  محدداً  وسلوكاً 

تحّمل مسؤولياتهم«.
في  الموجودة  السياسية  القوى  على  يجب  أنه  على  وش��ّدد 

المنطقة ومؤسسات الدولة »أن ُتفكك هذه العصابات الموجودة 
على الطرقات والمطلوب إلقاء القبض على المجرمين ومنع هذه 

العصابات من التواجد على الطرقات«.
من جهتها، قالت حركة أمل في بيان »إنها الفتنة فلنحذر منها 
جميعاً«، وطالبت  الجيش والقوى األمنية بالتدخل الحاسم لفرض 
االمن وإعادة االستقرار إلى الحياة الطبيعية والعمل الجاد  والسريع 

إليقاف مفتعلي الحادث ومطلقي النار وتقديمهم إلى المحاكمة.  
 كذلك، استنكر الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، األحداث 
األليمة التي شهدتها منطقة خلدة، معتبراً أن »ما حصل هو تهديد 
األمنية  األجهزة  ودعا  المنطقة«.  الستقرار  وضرب  األهلي  للسلم 
وتوقيف  الدولة  سلطة  وبسط  الوضع  »ضبط  إلى  والقضائية 
وتفادياً  اإلشكاالت  لوقوع  منعاً  محاسبتهم  على  والعمل  القتلة 
الفتنة«، وشّدد على  المزيد من الضحايا واإلنزالق نحو  لخسارة 
والمسؤولين  األح��زاب  مختلف  بين  والتنسيق  العمل  »ض��رورة 
المنطقة  أمن  على  وحفاظاً  لتكرارها  منعاً  الحادثة  ذيول  إلنهاء 
خصوصاً في ظل ما يشهده لبنان من أزمات وتفلت أمني«. وكان 
رئيس الحزب طالل أرسالن أجرى اتصاالت مع عدد من الجهات 
السياسية واألمنية من أجل التهدئة وتطويق ذيول اإلشكال الذي 

حصل.
وليد  السابق   النائب  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  وقال 
الصلح  إلقامة  مستعد  »أنا  خلدة  أح��داث  على  تعليقاً  جنبالط، 
ومفتي  الحريري  سعد  والشيخ  ب��ّري  نبيه  الرئيس  جانب  إلى 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي عبد األمير قبالن، 
ولكن بداية ال بّد للجيش أن يوقف مطلقي النار وثم إحالتهم إلى 

المحاكمة، فعلى الدولة أن تتحرك أوالً«.
إلى  ودعا جنبالط العشائر العربية إلى التحلّي بالهدوء الفتاً 
دون  من  اللبنانيين  لجميع  هي  صيدا  الناعمة  خلدة  »طريق  أن 

استثناء«.
قيادة  »تتابع  قيادته  أن  بيان،  في  المستقبل«  »تيار  وأعلن 
تطورات الوضع األمني الخطير في خلدة، وتجري اتصاالتها مع 
العشائر  مرجعيات  مع  سيما  وال  والمختصة،  المعنية  الجهات 

العربية للعمل على التهدئة وعدم االنجرار وراء أي فتنة«.
كما أجرت قيادة »المستقبل« اتصاالت مع قيادة الجيش وسائر 
الوضع والحؤول دون تطور  للعمل على ضبط  األمنية،  األجهزة 
األحداث، داعيًة كل المعنيين إلى التضامن على مساعدة األجهزة 

والقوى االمنية الرسمية على معالجة الوضع.
وئام  السابق  الوزير  التوحيد«  »حزب  رئيس  غّرد  جهته،  من 
جريمة  المشيعين  على  النار  »إطالق  كاتباً  »تويتر«  عبر  وهاب 
يعلم  أن  ويجب  بها.  قاموا  الذين  توقيف  والمطلوب  موصوفة 

بفعالية  التدخل  ويجب  الحّل.  هما  والجيش  الدولة  أن  الجميع 
إلخماد الفتنة«.

وأسف شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، 
»الجهات  كل  وحّث  خلدة«.  في  حصلت  التي  األليمة  »لألحداث 

المعنية على ضبط النفس ومنع تفاقم األمور«.
األعلى »  الشيعي  اإلسالمي  » المجلس  رئيس  نائب  أعرب  كما 
الشيخ  علي الخطيب ، عن استنكاره بشّدة »جريمة اغتيال المظلوم 
موصوف  إجرام  في  التشييع  موكب  على  واالعتداء  شبلي،  علي 
واجتثاث  وأده��ا  ينبغي  فتنة  إح��داث  إلى  يهدف  مشبوه،  وعمل 
التي  الهمجّية  االعتداءات  مع  تتماهى  أّنها  سّيما  وال  عناصرها، 
تستهدف ترويع اآلمنين والسالكين للطريق الساحلي«. وطالب 
السريع  ب�«التحّرك  األمنية   و القوى  اللبناني   بيان،  الجيش  في 
لضبط األمن وعدم السماح لعناصر الفتنة بالتسلّل إلى ساحتنا 

الداخلّية والعبث باالستقرار الوطني«.
ودانت رابطة الشغيلة بشّدة االعتداء اآلثم على جنازة شبلي 
»من قبل عصابات مأجورة بهدف استدراج حزب الله المقاوم إلى 
منزلق الفتنة التي ال  تخدم سوى أعداء لبنان وفي مقدمهم العدو 

الصهيوني«.
درجات  بأقصى  التحلّي  خلدة  في  ب�«أهلنا  الرابطة  وأهابت 
الشديد  والحذر  التحريض،  ونبذ  فضح  على  والعمل  الوعي، 
الجيش  مع  التعاون  إلى  والمبادرة  القتلة،  العمالء  ه��ؤالء  من 
هؤالء  تواجد  أماكن  على  ل  وال��دّ األمن،  لضبط  األمنية  واألجهزة 
المجرمين إللقاء القبض عليهم وإحالتهم مع محركيهم إلى القضاء 
لالقتصاص منهم وإنزال أشّد العقوبات التي ينّص عليها الدستور 

والقوانين اللبنانية، بالخونة ومثيري الفتن«.
ألهالي  التعازي  بأحر  وكوادرها  بقياداتها  الرابطة  وتوجهت 

الضحايا وتمّنت للجرحى الشفاء العاجل.
أّن  إلى  العربية، في بيان،  للعشائر  المستقلة  الهيئات  ولفتت 
»الحادثة المفجعة التي جرت اليوم )أمس( في خلدة بما حملت 
لها  شأن  ال  الجنازة،  حرمة  وانتهاك  المواطنين  على  اعتداء  من 
بقيم العشائر العربية األصيلة، وال تمثلها، وال تنسجم مع رؤيتها، 
سوى  ليسوا  سلوكنا،  عن  الغريب  االعتداء  هذا  نفذوا  والذين 
سوى  تخدم  ال  فتنة  فتيل  إلشعال  تعمل  المندسين  من  مجموعة 

أعداء الوطن«.
الشاذة  الممارسات  هذه  من  براءتنا  نعلن  إذ  »إننا  وأضافت  
التحرك  إلى  األمنية،  والقوى  اللبناني  الجيش  ندعو  والخطيرة، 
الفوري لمعاقبة المجرمين، والضرب بيد من حديد كل من تسّول 
له نفسه العبث بأمن المواطنين، في مرحلة هي من أسوأ المراحل 

وأخطرها التي تمّر على لبنان«.

دعوات ل�سبط الأمن واعتقال القتلة وتقديهم للمحاكمة

�ض موكب ت�سييع �سبلي لكمين م�سّلح في خلدة تعرُّ

�أ�سفر عن �سقوط قتلى وجرحى من �لمدنيين و�لجي�ض

انتشار للجيش في خلدة أمس  )عباس سلمان(

�أحز�ب طر�بل�ض: تهنئة �لجي�سين �للبناني و�ل�سوري
وكّل �لقوى �ل�سيا�سية �أمام �متحان ت�سكيل �لحكومة

عقد لقاء األحزاب والقوى الوطنية في طرابلس اجتماعه الدوري في مقر حركة الناصريين العرب، 
بحضور ناموس منفذية الحزب السوري القومي االجتماعي في طرابلس أحمد علي حسن، وتدارسوا 

المستجدات المتالحقة في المنطقة وامتداداً الساحة اللبنانية وتوافقوا على التوصيات التالية:
دفعوا  الذي  األب��رار  شهداءه  وحيوا  وجنوداً  وضباطاً  قيادة  اللبناني  الجيش  الحضور  هنأ   �
وثّمنوا  الداخل،  وفي  الحدود  على  أمنه  عن  والدفاع  كرامته  وصون  لبنان  لحماية  ثمناً  دماءهم 
الثالثية الذهبية المتجّسدة بوحدة الشعب والجيش والمقاومة التي تشكل سنداً لضمان وحدته 
في  التالزم  يظهره  الذي  آب  من  األول  يجّسده  الذي  المغزى  أمام  وتوقفوا  واستقراره.  وسيادته 
التأسيس بين الجيشين اللبناني والسوري، والذي يؤكد مدى التشابك بين الشعب الواحد في كّل 
من لبنان وسورية، ما يفرض المزيد من التالحم والتوافق بينهما على كافة األصعدة السياسية 
واإلقتصادية واإلجتماعية واألمنية خصوصاً أّن سورية تشكل المعبر الوحيد للبنان على العالم 

وفي مقّدمته األقطار العربية األخرى.
بعض  طال  الذي  بالحريق  تجّسدت  والتي  عكار  في  حلت  التي  الكارثة  أمام  الحضور  توقف   �
غابات عكار وامتّد إلى الهرمل وكاد يمتّد إلى سورية، وأشادوا بالتالحم الذي أظهره اللبنانيون مع 
النكبة التي حلت بعكار وحّيوا الجيش اللبناني والدفاع المدني اللذين شاركا ببسالة في مكافحة 
للدولة في توفير مقّومات مواجهة مثل  الفاضح  التقصير  اإلمكانيات بسبب  الحريق رغم ضعف 
تلك الكوارث. واستغربوا الموقف السلبي للحكومة التي طلبت المساعدة من قبرص واألردن ودول 
براً  الحريق  إطفاء  في  للمشاركة  سارعت  التي  الحدود  على  الموجودة  سورية  واستثنت  أخرى 
وجواً عبر طائراتها فساهمت في  تقليص حدة الكارثة وسط تجاهل كامل لما قامت به األمر الذي 

دفع أبناء عكار للمجاهرة بأّن سورية هي الوحيدة التي وقفت إلى جانبهم.
تدفع  لمرحلة  تؤّسس  علّها  الحكومة  تشكيل  الى  اآليلة  الخطوات  تتسارع  أن  الحضور  أمل   �
اللبنانيين هول األوضاع الضاغطة والقاهرة على كافة الصعد.  باتجاه تكريس واقع جديد يقي 
واعتبر المجتمعون اّن استلهام دوافع التشكيل حصراً بانتظار تغّير بالمواقف الخارجية ال يجب 
أمامهم  اآلمال  كّل  وتبّدد  وتقهقرهم  الناس  كوجع  وأهمية  إلحاحاً  األكثر  األسباب  على  يتقّدم  ان 
استحقاقاً  كونه  يتعّدى  كبرى  وطنية  مسؤولية  باتت  الحكومة  تشكيل  ان  الوطن.  هذا  بقيامة 
كبير  امتحان  أمام  بالتشكيل  المعنية  السياسية  القوى  كّل  يجعل  عنه  والتخلف  داهماً  دستورياً 

يؤدي اإلخفاق فيه الى ما ال يحمد عقباه.
المرفأ  الرابع من آب حافزاً لتسريع كشف حقيقة ما جرى في انفجار  � أمل الحضور أن يشكل 

وكشف الحقيقة والمتوّرطين فيها.

�لخازن دعا لالإ�سر�ع في ت�سكيل �لحكومة
والرئيس  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  إلى  نداًء  الخازن  وديع  السابق  الوزير  وّجه 
المكلّف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي »يستصرخهما العمل بكل ما أوتيا من حّس وطني وحكمة 
المنوط بهما دستورياً، فيشكالن سريعاً حكومة من دون تباطؤ، رحمًة  وإدراك، للقيام بالواجب 
يدفعون  الذين  والمتأّلمين  والمنكوبين  وبالفقراء  وأهاليهم  والضحايا  بالشهداء  ورأفًة  بالمواطن 

أثماناً باهظة بفعل أنانيات المتسلّطين وشعبوياتهم الرخيصة«.
وتجاذبات  السياسي،  والتوتر  والفراغ  التعطيل  دّوام��ة  في  البالد  إدخ��ال  »مغبة  من  وح��ّذر 
ورفع  التعجيزية  والشروط  العبثي  اللهو  من  مجال  لمزيد  ثّمة  يعد  لم  إذ  الشخصية،  المصالح 
السقوف، في وقت بدأت تتفّسخ أعمدة الهيكل اللبناني، وأصبح على وشك التداعي  والسقوط على 

رؤوس الجميع«. 
الرابع من آب، ال حصانة  الذكرى األولى لتفجير  أيام من  وأضاف »بينما يقف لبنان على بعد 
تعلو حصانة دم الشهداء. وإن عرقلة التحقيق ومسار العدالة أداء مرفوض وغير إنساني، ومن 
حق بيروت علينا، وأبنائها الذين تعّرضوا ألبشع تفجير عرفه العالم، أن تتضح حقيقة الجريمة 
وتتكّشف هوية المسؤولين عن جلب نيترات الموت وعن تغطية ذيول الزلزال الذي دّمر العاصمة، 

والسكوت عنه والتخاذل في حماية المواطنين المنكوبين«.

»�لتنمية و�لتحرير: مع رفع �لح�سانات 
من رئا�سة �لجمهورية �إلى �لوزر�ء و�لنو�ب

والخبرة،  االختصاص  أصحاب  من  إنقاذ  حكومة  وجود  أن  والتحرير  التنمية  كتلة  أكدت 
من  بدءاً  الحصانات  رفع  مع  أنها  على  مشّددًة  به،  يتخبط  مما  لبنان  إلنقاذ  وطنية  ضرورة 

رئاسة الجمهورية إلى الوزراء والنواب«.
وطننا  يواجهه  ما  وخطورة  المرحلة  »دّقة  أن  هاشم،  قاسم  النائب  أكد  اإلط��ار،  هذا  وفي 
وشعبنا وما يتعّرض له من ذّل وإهانة وقهر بسبب جشع البعض واحتكاراتهم وفقدان الكثير 
للمعنيين  وحافزاً  محركاً  يكون  أن  يجب  واستشفاء،  ودواء  غذاء  من  اليومية  االحتياجات  من 
الغتنام  أنانياتهم  عن  ويبتعدوا  والحزبية  والطائفية  الشخصية  حساباتهم  عن  ليتخلوا 
تتكّرر،  أالّ  خشية  ميقاتي  نجيب  الرئيس  تكليف  أُسسس  منها  انطلقت  التي  اإليجابية  فرصة 
في ظل الظغوط التي تحاصرنا، إذ تبقى مسؤولية إنقاذ بلدنا بأيدينا، ليتشجع اآلخرون على 

مساعدتنا«.
بلديات  اتحاد  عضو  ولقائه  الحدودية  المنطقة  في  له  جولة  بعد  تصريح  في  هاشم  وقال 
قرى  واحتياجات  شؤون  في  معه  بحث  الذي  فياض،  يوسف  الماري  بلدية  رئيس  العرقوب 
لالطالع  الحدودية  العرقوب  منطقة  في  اليوم  »جولتنا  إن   الماري،  بلدة  خصوصاً  العرقوب، 
الواقع  خصوصاً  يوم،  بعد  يوماً  تتفاقم  واألزمة  المعاناة  حيث  وظروفهم،  أهلنا  واقع  على 
أزمة  طالتها  التي  الزراعة  على  تعتمد  كونها  المنطقة  أبناء  على  سلباً  انعكس  ما  الزراعي، 

الغالء والمحروقات«.
وشّدد على أنه »أمام التطورات الراهنة أصبح وجود حكومة إنقاذ من أصحاب االختصاص 
والخبرة ضرورة وطنية إلنقاذ وطننا مما يتخبط به، قبل أن ُنقحم وطننا في لعبة األمم التي 

تضعنا على مسار األخطار الكبيرة لمستقبل البلد«.
حقيقة  »معرفة  أن  شمع،  بلدة  فاعليات  لقائه  خالل  خريس،  علي  النائب  رأى  جهته،  من 
أعطى  ومن  المرفأ  إلى  بها  أتى  ومن  النيترات  صاحب  معرفة  من  تبدأ  بيروت  مرفأ  انفجار 
األجهزة  من  المسؤولية  يتحّمل  ومن  منها  الباقي  أخذ  ومن  المرفأ  في  ببقائها  القضائي  األمر 

األمنية؟«.
إلى  الجمهورية  رئاسة  من  بدءاً  الحصانات،  رفع  مع  أننا  أعلنا  المسألة  هذه  »في  وقال   

الوزراء والنواب، وكما قال الرئيس نبيه بّري ال حصانة ألحد، الحصانة فقط للشهداء«.
أن  نرى  ونحن  وسفارات،  كبرى  دول  تغّذيها  دعوات  هناك  أن  البلد  في  يحدث  »ما  وتابع 
إلى غير منحى. نحن نقول  االتهامات  إذ يحاولون توجيه  اتجاهات معينة،  إلى  األمور تذهب 
الكثير  عانينا  نحن  المؤامرات،  كانت  مهما  نخاف  ال  ونحن  المرفأ،  في  شهداء  خسرنا  إننا  لهم 

ولكن هذه المرحلة صعبة وسنواجهها بقوتنا وحكمتنا، وضميرنا مرتاح«.
أن  معتبراً  الجميع،  من  أكبر  والمحنة  كبيرة  »األزمة  أن  خريس  أكد  الحكومي،  الشق  وفي 
دفعة  تنتهي  لن  األزمات  هذه  أن  ورغم  حكومة،  بتشكيل  هو  البلد  لراحة  األساسي  »المعبر 

واحدة ولكنها ستتضاءل تدريجاً«.
وقال »سمعنا الكثير من المواقف الدولية عن وجود تسهيل من أجل تشكيل الحكومة، لذلك 
التعّنت ال يبني دولة وال مؤسسات، وإذا  انتخابية، وهذا  المشكلة داخلية ولها حسابات  فإن 

ما بقيت األمور على حالها فنحن ذاهبون إلى األسوأ«.
ورأى النائب محمد نصرالله  أمام زّواره، أن األمل في الموضوع الحكومي »يتعلق باألجواء 
اإليجابية التي حملتها مواقف وتصريحات رئيسي الجمهورية والحكومة«، متمنياً أن »تتكلّل 
بالتأليف«، الفتاً إلى أن »هناك القلق من تراجع التفاؤل كلما دخلنا عمق عملية التأليف خوفاً 
من العوائق التي حالت دون التأليف سابقاً«. وقال »من جهتنا، كما كنا إيجابيين دائماً سنكون 

إيجابيين اليوم في التعاطي مع هذا الموضوع المصيري«.
لم  »الحركة  أن  أكد  المرفأ،  انفجار  بتحقيق  يتعلق  بما  الحصانة  رفع  عن  سؤال  على  ورداً 
التحقيق وحمايته من تهم  منها على سالمة  العدالة وإنما وحرصاً  إنها ضد تحقيق  تقل يوماً 
االستنسابية والتسييس، أعلنت أنها مع رفع الحصانات عن الجميع حتى يصل التحقيق إلى 

هدفه بمعرفة الحقيقة الكاملة«.
الحدود  حماية  في  يزال  وال  لعبه  الذي  التاريخي  ب«ال��دور  منوها  بعيده،  الجيش  وهنأ 
جميع  في  قدراته  ب«تعزيز  مطالبا  الداخل«،  في  األهلي  السلم  وحماية  الخارج  اعتداءات  من 

المجاالت«.
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 ‚d�  ÊUDO��ô«  Òb??{  …dO��  w�  rN��—UA�

Æ”U�u�
 wM� ‰UL� ”U�u� w� dO�_« ÍœU� d�b� œU�√Ë
 bL�√  ∫s�  Îö�  XKI��«  ‰ö��ô«   «u�  ÒÊQ�  ¨…œu�
 ¨UNI� ÊULOK� ‰ö� Íb�ËË ¨WL�«—œ bL�� d�U�
 sO�� œU�≈ bL��Ë ¨Ê«—eO� »U�œ ¡«b� vHDB�Ë
 bL�� bL�√Ë ¨ÂUM� s�� ‚—U� s��Ë ¨WL�«—œ
 b�� q�U�Ë ¨wK� u�√ d�U� rN�√Ë ¨p�œ tK�«  b��
 `�U� œUN� bL��Ë ¨‚“«d�«  b�� n�u� Âö��«
 d�U�Ë  ¨g??�Ë—œ  WFL�  ÊU��  r�d�Ë  ¨bO�U��
 d�U�  sL�d�«  b��Ë  ¨n??�u??�  bL��  rO�«d�≈

Æw�u�M�
 s� sOKI�FL�« lOL� ÒÊ√ v�≈ …œu� wM� —U�√Ë

Æ”U�u� WE�U��

ÂUA�«
 Í—u��«  wLKF�«  œUO�L�Ë_«  »ö�  „—U??�  ˝
  UO{U�d�«  œUO�L�Ë√   U��UM�  w�  v�Ë_«  …dLK�
 bF�  s�  tLOEM�  Òr??�  Íc??�«  w??�«d??�ù«  WOI�«u��«

Æ‰Ëb�« s� b�bF�« W�—UAL�
 v�≈  ÊUO�  w�  Ÿ«b??�ù«Ë  eOL��«  W�O�   —U??�√Ë
 wM�u�«  o�dH�«  ¡UC�√  s�  W��U�Ë  ÎU��U�  17  ÒÊ√
 ’UB��«  w??�  Í—u??�??�«  wLKF�«  œUO�L�Ëú�
 œUO�L�Ë_«  «c�  «—U���« w� «u�—U�  UO{U�d�«
 WO�U���«  e�«d�  W�L�  s�  ©ÂbI�L�«  Èu��L�«®
 WO�–ö�«Ë hL�Ë VK�Ë oA�œ s� q� w� W�“u�

ÆWK�«u��  U�U� fL� Èb� vK�Ë ”u�d�Ë
 œUO�L�Ë_«  «cN�  v??�Ë_«  …—Ëb??�«  Ác??�  d��F�Ë
 ÂUF�« tM� WO��d���« W��M�« Ê«d�≈ X�U�√ YO�
 e�eF��  tO�  W�—u��«  W�—UAL�«  w�Q�Ë  w{UL�«
  UI�U�L�«  nK���  w�  WOM�u�«  ‚dH�«  œu??�Ë

ÆWO�Ëb�« WOLKF�«

‚«dF�«
 …—Ëb�« vK� r�bI��« `�� ¨ŸU�b�« …—«“Ë XMK�√ ˝
 W�œ«b�ù« W�«—b�« w��d�� W�dJ�� WOK� ©112®
Æ©W�UMB�«Ë Í—U���«Ë w�œ_«Ë wLKF�«® UN�ËdH�

 w��d�  u�b�  UN�√  ¨ÊUO�  w�  …—«“u??�«   d�–Ë
 w??�œ_«Ë  wLKF�«®  UN�ËdH�  W??�œ«b??�ù«  W??�«—b??�«
 vK�  ŸuD��U�  sO��«d�«  ©W�UMB�«Ë  Í—U���«Ë
 ¨W�dJ�� WOK� ©112® …—ËbK� ŸU�b�« …—«“Ë „ö�
 »¬  1  b�_«  Âu�  s�  Î «—U���«  rN�U�K�  r�bI�  v�≈
 d��  ¨2021  »¬  5  fOL��«  Âu�  W�UG�  2021
wwwÆmodÆ® ŸU�b�« …—«“u � w�Ëd�J�ù« l�uL�«

 W�U��«  …—UL��ô«  ¡q??�  ‰ö??�  s�  ©milÆiq
Ær�bI��U�

Êœ—_«
 v�Ë_«  W��dL�«  w�  WO�œ—_«  WF�U��«  XK�  ˝
 WO�œ—√  UF�U� 10 q�√ s� ÎUO�d� 22Ë Î̈UOK��
 eL�U��« nOMB� w� X�—U� WO�d� WF�U� 125Ë
 dN� w� …d� ‰Ë_ —b� Íc�« ¨WO�dF�«  UF�U�K�

ÆWO�dF�« ‰ËbK� w{UL�« “uL�
 r�dJ�«  b��  —u��b�«  WF�U��«  fOz—  ‰U??�Ë
 rN�O�  “U��ù«  «c�  ÒÊ≈  ¨f�√  ÊUO�  w�  …UCI�«
 W�U�  vK�  WF�U�K�  WK�UA�«  WOLM��«  oOI��  w�

Æ U�u��L�«Ë bFB�«
 w� …b�b�  «“U��≈ XII� WF�U��« ÒÊ√ ·U{√Ë
 UNM�  ¨WOL�UF�«   ULOOI��«Ë   UHOMB��«  nK���
 rKF��« ‰U�� w� Âu�� fL� rOOI� vK� ‰uB��«

ÆWO�UD�d��« å”√ uO�ò W��R� s� w�Ëd�J�ù«

X�uJ�«
 X�uJ�≈  W�uL�L�  ÍcOHM��«  fOzd�«  b�√  ˝
 t�√  ¨Íd�Ëb�«  d�U�  WO��uJ�«   U�ËULO�Ëd��K�
 vK� UN�—b�Ë W�uL�L�« WO��UM� Œu�— v�≈ Î «dE�
 W��� XGK� bI� WO�U� uL� V��Ë  «bzU� oOI��
 5 s� d��√ …b�b��«  «bM��« w� »U���ô« WODG�

Æ©U�u�® ÕdD�« WLO� ·UF{√

øWƒdG QÉÑNCG

 WO�U�uK�œ —œUB� XF�u�
 ÊU��U��« bNA� Ê√

 Î «b�e� WOI�d�_«Ë WO�dF�«
 W�dz«e��«  U�d���« s�

 WO�—U��« d�“Ë …œu� bF�
 v�≈ …d�ULF� ÊUD�—

  U�UO� tOÒM��Ë …—«“u�«
 U�dONE�� vF�� Î «—«Ëœ√Ë

 …¡«d� l� r��M� UL�
 w�Ëb�« s�bNAL�«

 »UO� ÷ÒuF� wLOK�ù«Ë
ÆÆÆdB�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

 …—«“Ë  w??�  ‰ËR??�??�  —b??B??�  b???�√
 U�  U��d�ò  ÒÊ√  W�—u��«  WO�—U��«
 w�ö�ù«Ë  ÍœUL�«  r�b�«  ÂbI�  X??�«“
 ¨W�—u� w� sOO�UBH�ô«Ë sOO�U�—û�
 s�_«  fK��   «—«d??�  lOL��  ÎU�ö�

Æåw�Ëb�«
 W�—u��«  ¡U??�??�_«  W??�U??�Ë  XKI�Ë
 t�u�  —bBL�«  s�  åU�U�ò  WOL�d�«
 ÂbI�  ‰«“  U??�  w��dH�«  ÂUEM�«ò  ÒÊ≈
 sOO�U�—û�  w�ö�ù«Ë  ÍœUL�«  r�b�«
 ÎU�ö�  W??�—u??�  w??�  sOO�UBH�ô«Ë
 w��«  s??�_«  fK��   «—«d???�  lOL��
 VFA�«  …b??�Ë  vK�  ÿUH�K�  u�b�
 t�öI��«Ë  wM�u�«  t�«d�Ë  Í—u��«

Æåt�œUO�Ë
 qJA� i�d� W�—u�ò ÒÊ√  ·U{√Ë
 w�  œ—Ë w��« W�–UJ�«  «¡U�Òœô« ÂU�
 f�√ WO��dH�« WO�—U��« …—«“Ë ÊUO�
 wM��  t�_  W�—u�  w�  l{u�«  ‰u�

Æå»U�—ù« r�œË ‚UHM�«Ë »cJ�« vK�
 vK�  ÎU�d�  d��_«  Áœö??�  ÒÊ√  b??�√Ë
 ¨UNO�  ŸU{Ë_«  —«dI��«  vK�Ë  UN�F�
 ‰U�L�« «c� w� QAM� U� q� Òq� vK�Ë
 `�UB�  vK�  ’d��«Ë  —«u��«  ‚dD�

ÆsO�—u��«
 ÊUO�  w??�  X???�«œ√  U��d�  X??�U??�Ë
 t�L�√ U� UN�O�—U� …—«“Ë s� —œU�
 ÂUEM�«  tÒM�  Íc�«  w�«d�ù«  Âu�N�«ò

ÆU�—œ w� åÍ—u��«
 …—«“Ë  r??�U??�  W??I??�U??M??�«  X???�U???�Ë
 d�œ  Êu�  fOO�√  WO��dH�«  WO�—U��«
 q�  w�  t�√  Âu�N�«  «c�  b�R�ò  ‰u�
 ¨WO�«bB�  «– WO�UO� WOKL� »UO�
 o??�U??M??L??�« U??N??O??� U??L??� W???�—u???� ÊS???�

 bOF��� s� ¨ÂUEM�« …dDO�� WF{U��«
ÆU�dO�F� V��� ¨å—«dI��ô«

 w�Ëd�«  e�dL�«  sK�√  ¨p??�–  v??�≈
 gO��«  ÒÊ√  W??�—u??�  w??�  W��UBLK�
 —«dI��ô«  oOI��  s�  sJL�  Í—u��«

Æœö��« »uM� U�—œ WE�U�� w�
 w�Ëd�« e�dL�« fOz— VzU� —U�√Ë
 r�œU�  Íd??�??�??�«  ¡«u??K??�«  W��UBLK�
 w�K��  ÒÊ√  v�≈  ¨t�  ÊUO�  w�  XO�u�
 W�uJ�K� WC�UML�«   U�UL��«  Èb�≈
 w�  Í—u��«  gO��«  l�«u�  «uL�U�

ÆWE�U�L�«
  «uI�«  œuN�  qCH�ò  t??�√  b??�√Ë
 —«dI��« oOI�� Òr� W�—u��« W�K�L�«
 Òr�  “uL�  30  s�  Î «—U??�??�??�«Ë  ¨l??{u??�«

Æå—UM�« ‚ö�≈ n�Ë s� Êö�ù«
 W�—u��«  s�_«  …eN�√  ÒÊ√  ·U{√Ë
  U�UL��« …œU� l� ‚UH�ô« s� XMJL�

Æl{u�« W�u�� ‰u� W�K�L�«
 Àu??F??�??L??�« U???�œ ¨‚U??O??�??�« w???�Ë
 W�—u�  v�≈  …b��L�«  r�ú�  ’U��«
 W�—u� w� ·«d�_« W�U� s�—bO� dO�
 sOO�bL�«  W�UL�  √b�L�  p�̂L��«ò  v�≈
 ÒY�Ë  ¨åw�Ëb�«  w�U��ù«  Êu�UI�«Ë

ÆåWzbN��«ò vK� lOL��«
 s�  ¨X���«  —b�  ÊUO�  w�  —U�√Ë
 m�U�  oKI�  l�U��ò  t??�√  v??�≈  ¨t��J�

 ÆåW�—u� »d� »uM� w�  «—uD��«
 rz«œ  ‰UB�«  vK�  s��ò  ∫·U??{√Ë
 n�Ë  ÊULC�  WOMFL�«  ·«d???�_«  l�
 …—Ëd???{ò v??K??� Î «œÒb???A???� ¨ån??M??F??�«
 W�UL�  √b�L�  lOL��«  p�L��  Ê√

ÆåsOO�bL�«
 ’U��«  wL�_«  ÀuF�L�«  œÒb??�Ë

 Î«d�c�  ¨l{uK�  w�U��ù«  bF��«  vK�
 U�—œ w�U�√ s� U�UIK� w��«  qzU�d�U�
 …—œUG� w� rN���— ÂbF�ò bOH� w��«Ë

ÆårN�“UM�
 «c??�ò  ÒÊ√  v??K??�  ¨s??�—b??O??�  b????�√Ë
 »uM��«  w??�  d??�u??�??�«  w??�  bOFB��«
 w�  lOL��«  W�U�  `{u�  w�dG�«
 ‚ö�≈  n�Ë  vK�  ‚UH�ô«  v�≈  W�—u�
 v�UL�� UL� wM�u�« bOFB�« vK� —UM�«

Æå2254 s�_« fK�� —«d� l�
 bOH�  d�—UI�  …b��L�«  r�_«  XIK�Ë
 ÕËe�  ôU�Ë sOO�b� U�U�{ ◊uI��
 U�cHM�  w��«  WOz«bF�«  ‰UL�_«  V���
 v�≈ …dOA� ¨bK��« U�—œ w� Êu�K�L�«

Æåb�«e�L�« bOFB��« dD�ò
 s�  ¨uJO�U�  Íd�≈  X�U�  ¨UN�N�  s�
 ∫…b��L�«  r�_«  r�U�  Àb��L�«  V�J�
 ‚uI��  WO�U��«  WO{uHL�«  XI�Ëò
 …bO�  rNMO�  sOO�b�  8  q�I�  ÊU��ù«
 ¨s�d�¬ sOO�b� 6 W�U�≈Ë ¨‰UH�√ 4Ë
 s� …d�H�« ‰ö� Õ«d�� ¨ÊöH� rNMO�

ÆåÍ—U��«  uO�u� 29  ≠ 27
 2500 ÕËe� …b��L�« r�_« XMK�√Ë
 s�_«  Â«bF�«Ë  nMF�«  V���  h��

ÆWO{UL�« 72?�«  U�U��« —«b� vK�
 w� ¡U�dA�«Ë …b��L�« r�_« qLF�Ë
 ‚UD�  lO�u�  vK�  w�U��ù«  ‰U�L�«
 ’U��ú�  WO�U��ù«  W�U���ô«
 w�Ë  ¨b??K??�??�«  U???�—œ  w??�  sO�U��L�«

ÆX�RL�« ÕËeM�« o�UM�
 e�d�  ‚ö�≈  ¨X���«  ¨Êœ—_«  —Òd�Ë
 W�—u�  l�  ÍœËb??�??�«  VOB�  d�U�
 w�  WOM�_«   «—uD��«  W�O��  ÎU��u�ò

ÆåW�—u� »uM�

 …—«“Ë w??�  ‰ËR??�??� —b??B??� ‰U???�Ë
 r�O�ò t�≈ ÊUO� w� WO�œ—_« WOK�«b�«
 ÎU��R�  ÍœËb??�??�«  d�U�  d�F�  ‚ö??�≈
 W�O��  »U�d�«Ë  lzUC��«  W�d�  ÂU�√
 V�U��« w� WOM�_« ŸU{Ë_«  «—uD��
 —UBO�ò  t??�√  ·U???{√Ë  ÆåÍ—u??�??�«
  d�«u�  ‰U�  d�FL�«  `��  …œU??�≈  v�≈

Æåp�c� WLzöL�« ·ËdE�«
 UN�√  ¡UF�—_«  XMK�√  ÊUL�  X�U�Ë
 VOB�  d�U�  e�d�  qOGA�  bOF��
 qJA�  b??�_«  s�  Î «—U���«  W�—u�  l�
 tKL�  vK�  ÂU�  u��  bF�  ¨ÍœU�  t��
 Òb�K�  «¡«d�≈ —U�≈ w� œËb�� qJA�

ÆU�Ë—u� ”ËdO� —UA��« s�

 gO��«  n??�Ë√  X�Ë  w�  p�–  w�Q�
 w�  W�dJ�F�«  t�UOKL�  Í—u??�??�«
 vD�√Ë  ¨W??�—u??�  »uM�  bK��«  U??�—œ
 lOL� WO�K� q�√ s� WKN� sO�ÒK�L�«
 Í—u��« gO��« ÊU�Ë ÆW�Ëb�« V�UD�
 XC�—  W�]K��   U�uL��  nB�

Æ bK��« U�—œ w� W�u���« ‚UH�« cOHM�
 …—«“Ë  XMK�√  ¨d???�¬  bOF�  vK�
 rOEM�  wO�U�—≈  ÒÊ√  WO�Ëd�«  ŸU�b�«
 w�  ¡«b��«  37  «ËcH�  …dBM�«  WN��
 ‰ö� V�œ≈ w� bOFB��« iH� WIDM�

ÆWO{UL�« s�dAF�«Ë l�—_«  U�U��«
 oO�M��«  e�d�  d�b�  VzU�  d??�–Ë
 Íd���«  ¡«uK�«  rOLOL�  w�  w�Ëd�«

 qO��� r� t�√ ÊUO� w� XO�u� r�œU�
 WN��®  rOEM�  l�«u�  s�  ¡«b��«  37
 V�œ≈  WIDM�  w�  w??�U??�—ù«  ©…dBM�«
 w� ¡«b��« 20 UNMO� bOFB��« iH��
 w� 3Ë WO�–ö�« w� 10Ë V�œ≈ WE�U��

Æ…UL� WE�U�� w� 4Ë VK� WE�U��
 ÒÊ√  WO�Ëd�«  ŸU�b�«  …—«“Ë  XMK�√Ë
 s�dA�ML�«  ©…dBM�«  WN��®  wO�U�—≈
 V�œ≈  w�  bOFB��«  iH�  WIDM�  w�
 32  «ËcH�  UNH�d�  o�UML�«  s�  œb??�Ë
 ·U�—√  w�  WM�¬  o�UM�  X�U�  ¡«b��«

Æ…UL�Ë V�œ≈Ë VK�Ë WO�–ö�«

 ¡UC�  U�O�  …bK�  w�  q���«  ”«d�  b ÒF�
 vK�  ÊUDO��ô«  b{  rN�UC�  s�  fK�U�
 WLN�  Êu{U�  rN�√  «Ëb??�√Ë  ¨`O��  q��
 d�UE�  q�  s�  ÷—_«  dOND�  vK�  —«d??�≈Ë
 rN�UC�  —«dL��«Ë  ¨ÊUDO��ô«Ë  ‰ö��ô«

 ÆU�dA�« ÍœU� bONA�« ÊUL�� œ«œd��ô
 œÒb�  ¨b�U�L�«  d��  l�–√  rN�  ÊUO�  w�Ë
 s� dO�J�« rN��F� w� Ê√ vK� q���« ”«d�
 jGC�  Ê√  UN�Q�  s�  w��«  ‰UCM�«  qzU�Ë
 bONA�«  œ«œd???�???�ô  ‰ö??�??�ô«  W???�Ëœ  v??K??�
 tMC���Ë  t�  oOK�  ”d�  W�U�≈Ë  ¨U�dA�«

 Æt�bK� »«d�
 lML� t�√ rN�UO� w� q���« ”«d� sK�√Ë
 lzUC�  qL��  …—UO�  Í√  ‰u�œ  ÎU�U�  ÎUFM�
 s�  s�—c��  ¨U�O�  W���  v??�≈  ‰ö��ö�
 Æ…bK��«  q�«œ  ‰ö��ô«  lzUC�  l�  q�UF��
 s�  b�bF�«  rN�b�  ÒÊ√  v??�≈  ÊUO��«  X??H??�Ë
 rN�√Ë  ‰ö��ô«  W�Ëœ  vK�  jGC�«  qzU�Ë

 ÆbONA�« ÊUL�� rOK��� Î̈ «dO�� «ËdE�M� s�
 szUL�  ¨X??�??�??�«  ¡U??�??�  ¨U�O�   b??N??�Ë
 ‚dH�  jO��  w�  ‰ö��ô«   «uI�  —UA��«Ë
 s�  V�dI�«  w�UH��ô«  Ÿ—UA�«  vK�Ë  …bK��«
 ÊU�A�«  ‰ö??�??�ô«   «u??�  X??I??�ôË  Æ…d??�??�“
 q�UM�  XIK�√Ë  `��L�«Ë  W�uN�«  WIDM�  w�
 ‰ö�?�ô«   «u??�  XK��«  UL�  ÆrNOK�  “UG�«
 `��L�«  »d??�  ¡U??A??�ù«  bO�  ‰e??M??�  `D�
 bNA��«Ë  ÆW�dJ�F�«   UO�x�  b�«u�  l�
 Âu�  ÎU�U�  41  U�dA�«  dL�  ÍœU�  s�«uL�«
 ‰ö��ô«   «u�  ’U�d�  ¨w{UL�«  ¡U�ö��«
 w��«  ÁUOL�«  `��  vK�  qLF�  ÊU�  t�Q�  ÎULK�
 lH�—«  U�dA�«  œUNA��U�Ë  Æ…bK��«  œËe??�
 cM�  W�L�  v??�≈  `O��  q��  ¡«bN�  œb??�
 s�dN�  s�  d��√  q��  WO�FA�«  W�N�«  ¡b�
 rNMO�   U�L�«  W�U�≈  V�U�  v�≈  ¨nB�Ë

Æw��« ’U�d�U�  «dAF�«
 d??�d??I??� d???N???�√ ¨q??B??�??� ‚U???O???� w????�Ë
  «¡«b??�??�ô«  b�UB�  ”bI�«  Ê«bO�  WJ��
 vB�_« b��L�«Ë ”bI�« w� åWOKOz«d�ù«ò

Æ2021 “uL� dN� ‰ö�

 ULO�  ¨w�bI�  bNA��«  ¨d�dI��«  V���Ë
 W�dD��Ë  ·dD��  4000  s�  d��√  r���«
 W�U� 21 ‰ö��ô« cÒH� ULO� ¨vB�_« b��L�«

ÆÍ—U��≈ w�«– Âb� W�U� 13 UNMO� Âb�
 ÎUO�bI�  170  ‰ö��ô«   «u??�  XKI��«Ë
 Í—«œ≈  ‰UI��«  d??�«Ë√  6  tL�U��   —b??�√Ë

Æw�eM� f�� d�√ 15Ë œUF�≈ d�√ 20Ë
 43®  VOD��«  VKDL�«  b��  bNA��«Ë
 tOK�  ¡«b��ô«  bF�  ◊UHF�  rO��  s�  ©ÎU�U�
 w�  sO�U Ò���«  b�  vK�  ¡U�dNJ�U�  tIF�Ë
 p�–Ë  ¨”bI�U�  WO�uJ�L�«  oOI��  e�d�
 t�œUO�  WOHK�  vK�  t�UI��«  s�  ÂU??�√  bF�

Æ…œUO� WB�— ÊËœ s� …—UO�
 4000  s�  d��√  vB�_«  b��L�«  r���«Ë
 w�  ÎUL��I�  1520  rNM�  ¨W�dD��Ë  ·dD��
 18 Âu� o�«Ë Íc�«Ë ¨åqJON�« »«d�ò Èd�–

Æt�H� dNA�« s�
 ÎUO�bI�  170  ‰ö��ô«   «u??�  XKI��«Ë
 ULO� ¨öH� 15  s� d��√Ë ¡U�� 6  u�� rNMO�
 t�uL��  U�  Èd�–  w�  sOKI�FL�«  œb�  q�Ë
 s�  10  rNMO�  ÎöI�F�  37  åqJON�«  »«d??�ò

Æq��L�«  q�«b�«
 ‰UI��« d�«Ë√ 6 ‰ö��ô« r�U��  —b�√Ë
 VzUM�«  UN�ö� X�bN��«Ë ”bI�«  w� Í—«œ≈
 ¨dN�√ 6 ?� dO� u�√ bL�� ”bI�« s� bF�L�«
 ”bI�«  d�“u�  Í—«œù«  ‰UI��ô«  b�b��Ë
 W�d�  u�√  b�U�  WM�bL�«  s�  bF�L�«  o�U��«

ÆdN�√ 4 …bL�
 œUF�≈  d�√  20  ‰ö��ô«  r�U��   —b�√Ë
 s�   «œU??F??�≈  sO�  X�uM�  dNA�«  ‰ö??�
 WO�dG�«  WHC�«Ë  WL�bI�«  …bK��«Ë  vB�_«

ÆsJ��«Ë  UN�«uL�« s�U�√Ë
 œUF�≈  d??�«Ë√  s�—Òd��  Èd??�√  4  XLK�Ë
 ¨”b??I??�«  s??�  —u??N??�  6  Ë  3  sO�  ÕË«d??�??�
 l�  q??�«u??�??�«  s??�  rNFM�  v??�≈  W??�U??{ùU??�

ÆWMOF�   UOB��
 f��  d�√  15  ‰ö��ô«  r�U��   —b�√Ë
 X�Ë«d�Ë ¨‰UH�√ 7 X�U� ”bI�« w� w�eM�

ÆdN�√ 9Ë ÂU�√ W�L� sO� W�uIF�« …b�

 Âb� W�U� 13 UNMO� Âb� WOKL� 21  cÒH Ô�Ë
 ¨WE�U��«  ÂbN�«  nO�UJ�  l�œ  VM���  w�«–
 ‰ö??�??�ô«  U??�«d??�??� …b???�«Ë Âb??� W??�U??�Ë

ÆU�UM� …bK� w� ¡UA�ù« bO� W�—bL�
 ‰ö??� s??O??O??�b??I??L??�«  «d??A??� V??O??�√Ë
 ‰ö��ô«   «u�  l�  ÎUO�u�  XF�b�«   UN�«u�
 …bK�Ë  W�ËU�OF�«Ë  œuLF�«  »U�  s�  q�  w�
 v�≈  W??�U??{ùU??�  ¨◊UHF�  rO��Ë  Ê«u??K??�

ÆtDO��Ë vB�_« b��L�«
  «—U??I??� l??O??�ò V??�d??�??�??�« n??K??� w???�Ë
 dNA�«  bN�  bI�  ¨åWO�UDO��ô«   UOFL�K�
 …bK�� …uK� Íœ«Ë w� w�  U��d�� 3  t�«–
 WFD�Ë  Ê“U��Ë  WI�  V�d��  w�Ë  Ê«uK�
 V�d��Ë  ¨◊uFD�  b??O??�Ë  q��  s??�  ÷—√
 ¨ÂUO�  œ«R�  q��  s�  sO��d�Ë  ÷—√  WFD�
 W??�“u??�  q??�??�  s??�  WOMJ�  W??I??�  V??�d??�??�Ë

ÆÊ«d�“

 ¨f�√  ¨ U�U���ö�  UOKF�«  WO{uHL�«   b�√
 ¨…dO�_«  cOHM��«  WK�d�  w�  Ÿ«d��ô«  W�—Ë  ÒÊ√
 ‰Ë_«  s�dA�  dN�  s�  d�UF�«  Âu�  ÒÊ√  …b�R�

Æ U�U���ô« ¡«d�ù wL�� b�u� q�IL�«
 ¨WO�u��_« UN�LK� ‰ö� WO{uHL�«  d�–Ë
 ÎUÎ�O��  UÎOF�   U�U���ô«  WO{ÒuH�  vF��ò
 w�  …œb�L�«  WOM�e�«   U�O�u��U�  Â«e��ö�
 w�   U�U���ô«  ¡«d??�ù  w�UOKLF�«  ‰Ëb??�??�«
 ÒÊ√  sO{ÒuHL�«  fK��  b Ò�R�  –≈  ¨—ÒdIL�«  U�b�u�
 b�u� q�IL�« ‰Ë_« s�dA� dN� s� d�UF�« Âu�
 WO{uHL�«  X�d�  «c�Ë  ¨ÂUF�«  Ÿ«d��ö�  wL��
 ÒÂUF�« X�uB�K� Ÿ«d��ô« ‚«—Ë√ W�U�� WOKLF�
 “U��ù«  WK�d�  w??�  UÎO�U�  w??�Ë  ¨ Ò’U??�??�«Ë
 WOH�dF�   «d��u�  W�U��  s�  ÎöC�  ¨…dO�_«
 X�uB�K�  ÍœU�—ù«  qO�b�«Ë  ÂUF�«  X�uB�K�
 W�—Ë   U�UO�  vK�  Íu���  w�ö�«Ë  Ò’U��«
 ‚ÒbBL�«  sO� Ò�dL�«  lOL�  WMLC�L�«  Ÿ«d��ô«
 WOK�K���«  WO�U���ô« rN�U�—√Ë rNzUL�√ vK�
 sÒJL�O�  ªrN�  W Ò�U��«  …—uB�«  Ë√  —UFA�«Ë
 t��d�  r�«  vK�  ‰ôb��ô«  UN��uL�  V�UM�«

ÆåtL�—Ë WO�UOM�«  U�U���ö�
 WO�O�«d��ô«  W ÒD��«  sL{ò  t�√  X�U{√Ë
 WO{ÒuH� XLÒK�� WO�U���ô« WOKLFK� WOLOEM��«
 W�d��u�U� W�UD� © 2.300.000  ®  U�U���ô«
 ‰ö�  Y�b���«  WOKL�  «Ëd�√  s�c�«  sO��UMK�
 rNML{  s??�Ë  ¨W�dBML�«  Y�b���«  WK�d�
 ¨©2003  ¨2002  ¨2001  ®  œb?? Ô�??�«  bO�«uL�«
  UE�U�L�«  V�UJ�  lOL�  vK�  X????�Ò“ ÔË  –≈
 WOM�_«  WM�K�«  l??�  oO�M��U�  WO�U���ô«
 h�H�«  WOKL�  ¡«d�≈  bF�   U�U���ö�  UOKF�«
 s�  b Ò�Q�K�  ª U�UD��«  lOL�  vK�  oO�b��«Ë
 s�  WOMH�«   UH�«uLK�  UN�I�UD�Ë  UN��ö�

 vK�  UNF�“u��  « Îœ«bF��«  W ÒB��L�«  ÊU�K�«
 WF�U��«  W??�« Òu??�??�«  ‚d??H??�«  Ë  qO����«  e??�«d??�
 u�b�  tOK�Ë  ÆsO��UMK�  UNLOK���  UNO�≈
 e�«d� v�≈  t Ò�u��«  ÎUFOL� sO��UM�«  WO{ÒuHL�«
 ÷dG�  ªrNMJ�  Òq��  s�  W��dI�«  qO����«
 a�—Q�  s�  Î¡«b��«  W�d��u�U��«  rN�U�UD�  rÒK��

Æå2021Ø8Ø5
 l� U?? Î�U??�??�??�«ò ∫W??O??{u??H??L??�« X??F??�U??�Ë
 qLFK�  W��«u�Ë  WO�U���ô«   «œ«b??F??�??�ô«
 fK��  fOz—   UNO�u�  V���Ë  w�U���ô«
 ©nK�  ÊU??�b??�  qOK�®  w{UI�«  sO{ÒuHL�«
  UE�U�L�«  V�UJ�  qL�  WF�U�L�  WKÒ�L�L�«
 Ê“U??�??L??�«Ë  qO����«  e??�«d??�Ë  WO�U���ô«
 jD�K� ÎUI�Ë qLF�« dO� s� b Ò�Q�K� ªUN� WF�U��«
 sO{ÒuHL�« fK�� ¡UC�√ ÒdL��� ¨W�u{uL�«
 W ÒB��L�«  ÊU??�??K??�«Ë  Êu??�U??F??�«  ÊËd??�b??L??�«Ë
 l�«u�«  vK�  ·u�uK�  ªW�bIH��«  rN�ôu��
 d�_« VKD� ‰U� w�  U��UFL�« r�bI�Ë wKFH�«

Æåp�–
 d�uD��«  —U???�≈  w???�ò  t???�√  v???�≈   —U?????�√Ë
 W�U�—Ë  W??�ƒ—  l??�  ÎU�U���«Ë  w�U��RL�«
 ŸËdA� œ«b�≈ w�  U�U���ô« WO{uH� ·«b�√Ë
 qLF�U�  WO{uHL�«  bNF��  v�Ë_«  WM�K�«  l{u�
 WK�UA�«  …œu??�??�«  …—«œ≈  dO�UF�Ë  ÂUE�  o??�Ë
 vF�  –≈  ¨WO�Ëb�«  dO�UFL�«Ë  VO�U�_«  Àb�Q�
 s�  tO�u��  sO{uHL�«  fK�L �  ÂUF�«  sO�_«
 wH�u� W�ON� w� sO{uHL�« fK�� fOz— q��
 d�uD��   U�U���ô«  WO{uH�  w�  …œu��«  r��
 …b�  w�  rN�«d�≈  ‰ö�  s�  WOKLF�«  rN�«—UN�
 l�  oO�M��U�   bI�  WO��—b�   «—ËœË  ‘—Ë
 w�  wM�u�«  e�dL�«Ë  ¡«—“u??�«  fK�L �  W�U�_«

ÆåjOD���« …—«“Ë

 w�  w�FA�«  bA��«  W�O�  XMK�√  ¨UÎO�«bO�
 ¨gO��« s� …u� l� XIK�√ UN�√ ¨f�√ ¨‚«dF�«
 åg�«œò  rOEM�  d�UM�  WI�öL�  WOM�√  WKL�

Æœö��« w�UL�
 UN�«u�ò ÒÊ√ ¨w�U�� ÊUO� w� W�ON�«  d�–Ë
 gO�H�  WOKLF�  U�d�  ¨w??�«d??F??�«  gO��«Ë
 Æå„u�d�  WE�U��  w�  ©—uJ�«®  Íœ«Ë  sO��U�Ë
 X�—U� W�œU��ô« W�dA�«  «u�ò ÒÊ√ ¨X�U{√Ë

ÆågO��« Ê«dO� œUM�S�Ë WOKLF�« w�
 WOM�_«  WOKLF�«ò  ÒÊ√  v??�≈  W�ON�«   —U??�√Ë
 l�«u�  sO�Q�Ë  g??�«œ  ‰uK�  WI�öL�  ·bN�
 w�  s??O??O??�U??�—�ô«  qK��  s??�  W??O??�Ë�u??�??L??�«

ÆåWE�U�L�«
 ¨œ«bG�   UOKL�  …œU??O??�  XHA�  ¨p??�–  v??�≈
 —UD�  ·«bN��«  lML�  UN�«¡«d�≈  s�  ¨X���«
 ¨WO�U�uK�b�«  U�F��« Ò—UI�Ë w�Ëb�« WL�UF�«
 s� ÎU�Ë—U� 18 vK� ¡öO��ô« s� XHA� ULO�Ë
 ·«bN��ô  …bF�  X�U�  U�uO�U�Ë  b�«d�  w�u�
 dN� WD� cOHM�� U�œ«bF��« s� XMK�√ ¨—UDL�«

ÆÂd��
 bL�√ s�d�« o�dH�« œ«bG�  UOKL� bzU� ‰U�Ë
 ‰ö�  s??�Ë  œ«bG�   UOKL�  …œU??O??�ò  ÒÊ≈  rOK�
  «¡«d??�≈  …b�   c��«  UN�  WI�KL�«   UFDI�«
  U�F��«Ë  ¡«dC��«  WIDML�«  ·«bN��«  lML�
 dO�  Ê«dOM�U�  WL�UF�«  —UD�Ë  WO�U�uK�b�«

Æå…d�U�L�«
 WO�«dF�«  ¡U??�??�_«  W??�U??�u??�  `�dB�  w??�Ë  
 p��  XMLC�   «¡«d??�ù«ò  ÒÊ√  v�≈  rOK�  XH�
  UFDI�«  q��  s�  szULJ�  W�—UH�«   «¡UCH�«
 Êu�UI�« s� W�—U��«  U�UL��« lML� WJ�UL�«
 W�U{≈ ¨·«bN��ô«  UOKL� w� UN�«b���« s�
 ÊËUF��U�  Í—U����ô«  bN��«  qOFH�  v??�≈

  ö�F�«  gO�H�  W�U{ùU�  ¨sOM�«uL�«  l�
ÆåUNO� „uJAL�«

 s�  d??L??�√  «¡«d?????�ù« Ác???�ò ∫·U????{√Ë
 œ«bG�  —UD�  ·«bN��ô   ôËU��  Àö�  ◊U��≈
 ÒÊ√  v�≈  Î «dOA�  ¨å—UDL�«  s�  W��d�  o�UM�  s�
 W�dA�« s� WO�U��«  W�dH�« w� WOM�_«  «uI�«ò
 œ«bG�   UOKL�  …œUOI�  WD��dL�«  W�œU��ô«
 Ÿu�  a�—«u�  10  vK�  w�u���  Ê√  X�UD��«
 X�u��«  UNK��Ë  ¨sO�u��√  s�  d��√  q��  b�«d�
 …ÒbF� X�U� U�uO�U� Ÿu� a�—«u� WO�UL� vK�

Æåw�Ëb�« —UDL�« ·«bN��ô
 —U�√  ¨Âd��  dNA�  œ«bF��ô«  ’uB��Ë
 …œUO�ò  ÒÊ√  v??�≈  ¨rOK�  bL�√  s??�d??�«  o�dH�«

 Â«d��«  Âd��  dN�  ÂËbI�  QON��  œ«bG�   UOKL�
 dNA�«  «c??�  ‰ö??�  …b??�b??�   U��UM�  œu??�u??�
 sO�Q�  ÎU�uB�Ë  ¨W�UL��«  sO�Q�  v�≈  ÃU���
 WOMOF�—_«  …—U??�“Ë  Âd��  s�  d�UF�«  Èd??�–
 s�dz«eK� WK�«— W�d� UN�ö� œ«bG� bNA� w��«

ÆåsO�öL�« “ËU���
 ÎUO�U� WOM�_«  «uI�«ò ÒÊ≈ rOK� o�dH�« ‰U�Ë
 ¨åWD��«  cOHM��   «—UC���ô«  WK�d�  w�
 dOC���U� ÂuI�  UFDI�«Ë  «œUOI�«ò ÒÊ√ Î «b�R�
 »d�I�  U�bM�Ë  ¨Â«d��«  Âd��  dNA�  V�Q��«Ë
 ÊuJ��  w��«  WD��«  cOHM��  √b��   U��UML�«
 ÎUFD� sLC�� ôË WO�UO��« qJ� ÊUJ�ù« —b� vK�

Æån�uL�« —uD� V��Ë  «—ËdCK� ô≈ ‚dDK�

áFó¡àdGh ø««fóªdG ájÉªM ≈dEG ±GôWC’G áaÉc ƒYój ø°SQó«Hh ..ÉYQO »a QGô≤à°S’G ≥≤M …Qƒ°ùdG ¢û«édG q¿CG ócDƒJ á«°ShôdG ´ÉaódG

ájQƒ°S »a ø««dÉ°üØf’Gh ø««HÉgQEÓd ºYódG Ωó≤J É°ùfôa :≥°ûeO

RƒªJ ∫ÓN ¢Só≤dG »a Ωóg ádÉM 21h ≈MôédG äGô°ûYh ó«¡°T ..≈°übC’G  óé°ùªdG ¿ƒªëà≤j ±ô£àe 4000

Éaô°ûdG …OÉ°T ó«¡°ûdG ¿ÉªãL ôjôëàd á∏ªM ..¿hó u©°ü oj πÑédG ¢SGôM

 á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdGh OGó¨H QÉ£e ±Gó¡à°SG ™æªd á«æeCG äGAGôLEG øY ø∏©j ¥Gô©dG ...kÉ¡ qLƒe É kNhQÉ°U 18 ±É°ûàcG ó©H

Iô«NC’G ò«ØæàdG á∏Môe »a ´Gôàb’G ábQh :äÉHÉîàf’G á«°V qƒØe

 z¢SÉªM{`d kÉ°ù«FQ ójóL øe á«æg

 …b�b� …—Ëb� W�d�K� w�UO��« V�JLK� ÎU�Oz— WOM� qO�UL�≈ ¨”UL� W�d� X����«
Æ2025 ÂU� v�� b�L��

 bIF�« W�d�K� È—uA�« fK�� ÒÊ≈ WOK�L�« å”bI�«ò WHO�B?� W�d��« s� —œUB� X�U�Ë
 »U���« b�_« ÂuO�«  r�O� t�√  v�≈  Î…dOA� ¨W�d��« …œUOI� Î «œb�� WOM� V���«Ë ¨WFL��«

Æw�UO��« V�JL�« ¡UC�√ w�U�Ë ¨WOM� VzU�
 U�b�u�  s�  U�d�Q�  bF�  q�U�  qJA�  WOK�«b�«  UN�U�U���«  XN�√  ”UL�  ÊuJ�  p�c�Ë

ÆWO{UL�«  «uM��« w� Íd�� ÊU� UL� s�dN� u�M� œÒb�L�«
 ¨Ã—U��« rOK�≈ s� ÎôËR�� ©W�d�K� o�U��« fOzd�«® qFA� b�U� »U���« Î «d�R� Èd�Ë
 W�d��« rOK�ù ÎU�Oz— Í—Ë—UF�« `�U� »U���« r� sO� w� ¨t� ÎU�zU� ‚Ë“d� u�√ v�u�Ë
 q�� …eG� W�d�K� Î «bzU� —«uM��« vO�� »U���« Òr� ULMO� ¨t� ÎU�zU� s�—U�� d�«“Ë ¨WHC�U�

Æt� ÎU�zU� WO��« qOK�Ë ¨dN�√
 ¨sO�O�U��� sO�d�H� UN�Oz— »U���U� `L�� t�√ vK� W�d�K� wK�«b�« Êu�UI�« ÒhM�Ë

ÆÈd�√ WOB�A� WO�UI��« …d�� —Ëd� W�U� w� ô≈ W��U� …d�� w� t�U���« o�� ô t�√ vK�

Thirteenth year /Monday / 2 August 2021
2021  »¬  2  Ø  5M�ô«  Ø  …dA�  W��U��«  WM��«



5 تتمات

ظاهرة اجتماعية ... )تتمة �ص1( 

حرب البحار ... )تتمة �ص1( 

الحكومة المنتظرة ... )تتمة �ص1( 

لي�ص هناك خطر ... )تتمة �ص1( 

اإيران دولة ... )تتمة �ص1( 

Thirteenth year /Monday / 2 August 2021
2021 آب   2  / االثنني   / عشرة  الثالثة  السنة 

المحاصصة  نظام  فساد  م��دى  تكشف  وغيرها  األسئلة  ه��ذه 
إدارته على جميع  الحاكمة عن  اللبناني وعجز منظومته  الطوائفية 
أوروبا  دول  استولدته  الذي  النظام  هذا  فإّن  ذلك،  مع  المستويات. 
»نظام  عليه  وأطلقت  العثمانية  السلطنة  مع  بالتعاون  الست 
من  الكثير  تجاوز  استطاع   1864 سنة  لبنان«  جبل  متصرفية 
الحرب  مآسي  وأهّمها  واإلقليمية  الداخلية  والتحديات  العقبات 
فرنسا  سياسة  مرتكز  ليصبح   1918  1914- االول��ى  العالمية 
السلطنة  هزيمة  بعد  العربي  المشرق  في  اإلستعمارية  وترتيباتها 

العثمانية في الحرب وانكفائها الى بر األناضول.
أساساً  الطائفي  لبنان  جبل  متصرفية  نظام  اعتمدوا  الفرنسيون 
إلنشاء ما أسموه »دولة لبنان الكبير« سنة 1920 بعد ان ضّموا الى 
نظام المتصرفية مناطق في شمال لبنان وأخرى في جنوبه وشرقه 
كانت تابعة لواليتي بيروت ودمشق فأصبح للنظام الطائفي كيان 

سياسي قابل للحياة نسبياً.
الطوائف  ألم��راء  الفرنسيون  أسندها  النظام   – الكيان  إدارة 
سمحوا  فما  بأمانة  »الوديعة«  على  حافظوا  ه��ؤالء  ووكالئهم. 
مساس  بأّي   1946 سنة  الفرنسيين  جالء  أعقبت  التي  الفترة  طيلة 
بطبيعة النظام ومرتكزاته األساسية الى ان واجه لبنان، كما سائر 
في  تغييرات  إح��داث  ال��ى  أّدت  تاريخية  أح��داث��اً  المشرق،  أقطار 
1958 أهّمها اتحاد مصر وسورية في  موازين القوى االقليمية سنة 
النظام  بإنهيار  بغداد  حلف  وسقوط  المتحدة  العربية  الجمهورية 

الملكي في العراق.
إذ آلت السلطة الى قائد الجيش اللبناني، حاول اللواء فؤاد شهاب 
المؤسسات  من  مجموعة  بإقامة  المترّهل  السياسي  النظام  تمتين 
التفتيش  المدنية،  الخدمة  مجلس  المركزي،  )البنك  األساسية 
خلفه  والية  انتهاء  بعد  تبّدد  المحاولة  هذه  زخم  أن  إالّ  المركزي( 
شارل حلو وعودة العناصر األكثر محافظة الى مراكز الدولة العليا. 
أخذ  األردن،  في  الفلسطينية  المقاومة  وانكفاء   1967 هزيمة  ومع 
وأنصارها  المسلحة  بفصائلهم  لبنان  على  يتدفقون  الفلسطينيون 
المسيحية  السياسية  القوى  مع  ومناوشات  بإحتككات  تسّبب  ما 
عبر  المقاومة  عمليات  من  »إسرائيل«  تأّذت  وإذ  للمقاومة.  المناوئة 
الحدود وهّددت باجتياح جنوب لبنان، هرع قادة القوى المسيحية 
الى دمشق طالبين تدخلها لكبح نشاط الفلسطينيين تفادياً لتدخل 

»إسرائيل«.
دمشق وافقت على التدخل بعد استحصالها على قرار من جامعة 
الدول العربية صيَف 1976 بإنشاء قوة ردع عربية لتنظيم الوجود 
فصائل  طرد  على  المصّممة  »إسرائيل«  لكن  لبنان.  في  الفلسطيني 
المقاومة الفلسطينية، ما لبثت ان قامت مطلَع شهر حزيران/ يونيو 
على لبنان وتمّكنت من إكراه فصائل المقاومة  الحرب  بشّن   1982

المغادرة. الفلسطينية على 
لبنان  طوائف  وأم��راء  الماضي  القرن  ثمانينات  منتصف  منذ    
الى  أّدت  لدرجة  والنفوذ  السلطة  على  ويتصارعون  يتعاركون 
حمل  ما  الموارنة  المسيحيين  من  فئة  داخ��ل  أهلية  حرب  ان��دالع 
محاولة  على  المتحدة،  الواليات  مع  بالتفاهم  والسعودية،  سورية 
إنقاذ المتقاتلين جمعياً من أنفسهم بعقد مؤتمر للوفاق الوطني في 
مجلس  أعضاء  من  تبّقى  ما  توافق  الى  أفضى   1989 سنة  الطائف 
النواب اللبناني على وثيقة إصالحات سياسية وإدارية واقتصادية 

وأمنية.
حكومة  قامت  جدّياً،  طابعاً  الطائف  وثيقة  إصالحات  إلعطاء   

سليم الحص بوضع مشروع قانون جرى بموجبه إدخال أهّم هذه 
اإلصالحات في متن الدستور سنة 1990.

وأركان  الطوائف  أمراء  نفوس  في  أثراً  يترك  لم  كله  ذلك  أّن  غير 
على  والتصارع  التعارك  على  ثابروا  الذين  الحاكمة  المنظومة 
الخارجية،  للقوى  أتاحوا  لدرجة  والنفوذ  والمكاسب  السلطة 
الفرصة  لبنان،  في  السورية  القوات  لبقاء  المعادية  تلك  خصوصاً 
واتهام  الحريري  رفيق  السابق  الحكومة  رئيس  اغتيال  لتدبير 
إلقامة  المتحدة  الواليات  مع  والتواطؤ  وراءه،  بأنها  دمشق  حكومة 

محكمة دولية خاصة بلبنان لمحاكمة الفاعلين.
اللبنانيين  الضباط  بّرأت  نفسها  الدولية  المحكمة  اّن  صحيح 
حزب  اتهام  عن  الحقاً  عجزت  ثم  اإلغتيال،  عملية  بتدبير  المتهمين 
الله بأنه وراء تنفيذها، لكن تداعيات هذه األجواء العدائية انعكست 
بها  القيام  حاولت  إصالحية  محاولة  أحبط  الذي  األمر  البالد  على 

قوى وطنية مستنيرة كان على رأسها سليم الحص ورفاقه.
المحاصصة  نظام  اّن  المختصرة  السردية  هذه  من  يتحّصل 
ظاهرة  التاريخ  م��ّر  على  شّكال  الحاكمة  ومنظومته  الطوائفية 
اجتماعية وسياسية فريدة، واّن هذا النظام العجيب الغريب تعّرض 
ألزمات وعانى حروباً وواجه تحديات عّجلت في شيخوخته، ومع 

ذلك تراه يتجاوز كّل هذه المخاطر وال يموت!
أن يعاني هذا النظام حربين عالميتين  أليس عجيباً وغريباً حقاً 
الحالي  القرن  خالل  »إسرائيليتين«  وحربين  الماضي،  القرن  خالل 
حافزاً  او  اثراً  فيه  تترك  وال  وفواجع  مآٍس  من  عليه  انطوت  ما  بكّل 

للتغيير او التطوير؟
أليس عجيباً وغريباً ان تتشّكل في لبنان انتفاضة شعبية عابرة 
معها  فتضطر   )2019 تشرين/االول   17( والمناطق  للطوائف 
أثراً محفزاً  ال تترك  االستقالة، ومع ذلك  الى  الحريري  حكومة سعد 
المكلفين منهم  الحاكمين بدليل عجز ثالثة من  للتغيير في سلوكية 

عن تأليف حكومة جديدة خالل سنة كاملة؟
كتفجير  ماحقة  كارثة  لبنان  يعاني  أن  وغريباً  عجيباً  أليس 
بعد  كامالً  وإقتصادياً  مالياً  وانهياراً   ،2020 آب   4 في  بيروت  مرفأ 
واألدوية  كاألغذية  المعيشة  ضروريات  أهّم  شعبه  يفتقد  وان  ذلك، 
يترك  وال  الكهربائية(  والطاقة  والغاز  والمازوت  )البنزين  والوقود 

ذلك كله حافزاً للتغيير والتطوير لدى الحاكمين؟
عكار  أحراج  في  واسعة  حرائق  تشّب  ان  وغريباً  عجيباً  أليس 
والهرمل، فال يرتفع صوت واحد بين الحاكمين يدعو الى المساءلة 

والمحاسبة؟ 
الكوارث والمآسي  ان يعاني لبنان كّل هذه  أليس عجيباً وغريباً 
وطنية  جبهة  بناء  في  والتقدمية  الوطنية  قواه  تنجح  فال  واألزمات 
نظام  لتجاوز  متكامل  واجتماعي  واقتصادي  سياسي  ببرنامج 
وديمقراطياً،  سلمياً  الحاكمة،  ومنظومته  الطوائفية  المحاصصة 

ووضع البالد على سكة التوّجه الى الدولة المدنية الديمقراطية؟
من  وإحباطي  خيبتي  أكتم  أالّ  يؤسفني  آب،   4 ذكر  إحياء  عشيَة 
إمكانية وجود خيارات واقعية لتجاوز نظام المحاصصة الطوائفية 

الحاكمة. ومنظومته 
يؤسفني ان ال أجد حالّياً ما يمكن ان يؤّدي الى خالص اللبنانيين 
الشيء  من  المزيد  إالّ  سنة!(   157 )عمره  الشائخ  نظامهم  من 
وبالتالي  واالجتماعي  واالقتصادي  المالي  اإلنهيار  استمرار  نفسه: 
أنقاض  على  البناء  األيام  قابل  في  الممكن  من  ليصبح  السياسي 

المتداعي. النظام 

الكادحين،  من  الشعب  أبناء  حالة  على  لتأثره  فيها،  السخية  دموعه 
الذي  الوقت  في  العيش،  لقمة  عن  والباحثين  والمقهورين،  والمعذبين، 
تغيير  لبنان  في  دمهم!  ويشرب  عروقهم،  ويعصر  نهاراً  ليالً  يسرقهم 

المواقف واستبدال الجلود، والتخلي عن المبادئ والوعود،
حاضر دائماً، وغّب الطلب، وغّب المصالح الشخصية!

بالسياسة،  لهم  يريدون حكومة اختصاصيين »مستقلين«، ال عالقة 
فيما اللبناني ينشأ على السياسة ويجعلها خبزه اليومي سلباً أو إيجاباً، 

ويتأرجح ويقفز كالعصفور الدوري من غصن
 الى غصن، ويتنقل مع هذه الجهة او ذاك...

الكتل  عن  »ستستقل«  التي  »المستقلين«  حكومة  هي  حكومة  فأّي   
عنهم  »المستقلة«  ثقتها  بعد  ما  في  ستمنحها  التي  النيابية،  السياسية 
)!!!(، أليس رئيسها وأعضاؤها سيأخذون مسبقاً بركة وموافقة األقطاب 
على توزيع العدد والحصص والحقائب وحتى األسماء! فكيف يمكن إذن 
أن تحصل على الثقة اذا كانت »مستقلة« وبعيدة عن فلك الزعماء وإرادة 
السياسيين وكتلهم، ورغباتهم، وتوجهاتهم وبركاتهم وتأثيراتهم؟! ثم 
هل يكفي حكومة اختصاصيين مستقلين او غيرها تسعة أشهر النتشال 

البلد من الكارثة واإلنهيار الذي هو فيه!!

 هل لنا بعد كّل ما جرى ويجري، أن نعّول على حكومة رئيساً وأعضاء، 
الباهرة خالل أشهر  العظيمة  الترياق والفرج، واإلنجازات  وننتظر منها 

قليلة باقية؟! 
في لبنان يموت الشعب ويحيا الحاكم! هو دائماً على حق، والشعب 
السلطة.  ف��ردوس  الى  العودة  بمكان  الصعوبة  من  وليس  خطأ!  على 
على  حافلة  ذاتية  سيرة  جعبته  في  يحمل  أن  يجب  اليها،  يعود  وكي 
ومالية  قانونية  ومخالفات  وبملفات  الشغل،  لزوم  وهي  بالوعود  األقّل 

مفضوحة، ما عرفت يوماً طريقها الى القضاء والمحاسبة والعدالة!
هل كان بإمكانك أرسطو لو كنت عندنا في لبنان، أن تحّل لنا بفلسفتك 
لغز السلطة والحكم، ولغز بقاء الحكام والزعماء السياسيين المتسلطين 

على رقاب الشعب!
عجائبنا،  لترى  وبيننا  بلدنا  في  تعش  لم  أنك  أرسطو،  لك  طوبى 

وانفصامنا، وغرائزنا، ومنطقنا، وسلوكنا، وأدائنا، وأخالقياتنا،
حقيقتها  على  السياسية  المنظومة  وخبرت  لبنان،  في  عشت  لو  وإال 
تكون  أن  من  عقلي،  مصح  داخ��ل  تكون  ان  أق��رب  نفسك  لوجدت  فيه، 

فيلسوفا!
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق 

قد بدأ عملية مداهمات في المنطقة إللقاء القبض على المطلوبين 
في استهداف موكب تشييع صاحب مجمع شبلي التجاري الذي 
قتل أول أمس خالل مشاركته في إحدى المناسبات العائلية تحت 
بكثافة  انتشرت  ق��د  الجيش  وح���دات  كانت  بعدما  ال��ث��أر،  شعار 
بيروت  بين  الساحلي  الطريق  فتح  بتأمين  وقامت  المنطقة،  في 

والجنوب.
الجمهورية  رئيس  بين  المرتقب  اللقاء  اليوم  ينعقد  سياسياً 
نجيب  الحكومة  بتشكيل  المكلف  والرئيس  عون  ميشال  العماد 
عقدة  عند  توقف  قد  الماضي  الخميس  لقاء  كان  بعدما  ميقاتي، 
ت��وزي��ع ال��ح��ق��ائ��ب ع��ل��ى ال��ط��وائ��ف وال��م��رج��ع��ي��ات، ل��ج��ه��ة موقع 
وزارات الداخلية والعدل والطاقة، التي ينحصر حولها الخالف، 
وقالت مصادر مواكبة لمسار التأليف، أنه رغم كّل ما ُيشاع عن 
قضايا خالفية أخرى، ورغم االتهامات الموجهة لمطالبة رئيس 
أن  تؤكد  ميقاتي  الرئيس  فأوساط  المعطل،  بالثلث  الجمهورية 
النقاش يدور بإيجابية تحت سقف ثوابت مبادرة رئيس مجلس 
الى  مشيرة  فريق،  ألّي  معطل  ثلث  ال  حيث  ب��ري،  نبيه  ال��ن��واب 
األساس،  هو  يبقى  والعدل  الداخلية  وزارت��ي  حول  الخالف  اّن 
حيث  حاسماً  يكون  لن  اليوم   لقاء  اّن  المتابعة  المصادر  وتقول 
األنظار مشدودة نحو تمرير استحقاق الرابع من آب دون أحداث 
أمنية تهز االستقرار، وهناك عدم  رغبة لتوتير األجواء الطائفية 
بتصعيد الخالف الرئاسي في حال عدم االتفاق، خصوصاً بعد 
وغير  تداولياً  اليوم  لقاء  سيجعل  ما  امس،  الدموية  خلدة  احداث 
الى جلسة  آب واالنتقال  الرابع من  بانتظار مرور ذكرى  حاسم 
طويلة وحاسمة يرجح عقدها يوم الجمعة المقبل يمكن أن يتقّرر 

خاللها مصير التفاؤل والتشاؤم بتأليف الحكومة.
في  اليوم  ظهر  بعد  بعبدا  قصر  ميقاتي  نجيب  المكلف  الرئيس  يزور 
مرحلة  إلنهاء  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  مع  الرابع  هو  لقاء 
توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب وحسم عقدتي حقيبتي الداخلية 
والعدل، علماً اّن الرئيس عون وفق معلومات »البناء« من مصادر 8 آذار 
يطرح إعادة توزيع الحقائب السيادية، في حين أّن هذا األمر لن يقبل به 
الله وحركة أمل الذي يتمسك بالمالية ويتفّهم أيضاً إصرار  ثنائي حزب 
تتوالها  لكي  ميقاتي  يدفع  التي  الداخلية  وزارة  على  السنية  الطائفة 

شخصية مستقلة من الطائفة السنية.
الى  مشيرة  الحقائب  إلسقاط  جار  العمل  أّن  مطلعة  مصادر  وأف��ادت 
الذي  الرئيس عون والرئيس ميقاتي  اّن األجواء الى حّد ما إيجابية بين 
واألكفاء  االختصاص  أصحاب  من  ال��وزراء  أسماء  اختيار  الى  يسعى 
متجانس  عمل  فريق  تأليف  أجل  من  اإلصالحات،  تنفيذ  على  والقادرين 
شهدت  الماضية  األي��ام  اّن  معتبرة  وال��خ��ارج،  للداخل  بالثقة  يوحي 
علماً  والعدل،  الداخلية  لعقدتي  حلول  عن  للبحث  واتصاالت  محاوالت 
9 وزراء  أّن المصادر نفسها تشير إلى أّن رئيس الجمهورية يريد تسمية 
مسيحّيين في حصته وهذا يعني أنه يريد الحصول على الثلث المعطل 
حصة  من  سيكون  الذي  الدرزي  الوزير  التسعة،  الوزراء  إلى  أضيف  إذا 

النائب طالل أرسالن. 

وليس بعيداً، تقول أوساط سياسية أّن فرنسا تدير حراكاً لتذليل العقد 
بين القوى السياسية وهي تعمل على دعم لبنان وتواصل اتصاالتها مع 
المجتمع الدولي من أجل دعم لبنان، معتبرة أّن المؤتمر الدولي لمساعدة 
لبنان الذي يترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون يوم األربعاء، سيشارك فيه 
الرئيس األميركي جو بايدن ومع احتمال مشاركة السعودية أيضاً التي 

تجهد فرنسا في إقناعها بذلك.
إلى ذلك رّحبت الواليات المتحدة بقرار االتحاد األوروبي بإقرار اإلطار 
التعطيل  عن  مسؤولين  لبنانيين  قادة  على  عقوبات  لفرض  القانوني 
المهّمة  األداة  ه��ذه  »استخدام  أهمية  ال��ى  الفتة  لبنان،  في  السياسي 
لمحاسبة المسؤولين حول العالم«. وقال وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن 
بين  من  تهدف،  العقوبات  »أّن  مشترك  بيان  في  يلين  جانيت  والخزانة 
أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك ومحاسبة القادة الفاسدين«، 
مبديين استعدادهما للتعاون مع االّتحاد األوروبي بشأن الملّف اللبناني. 
هناك  أّن  الدبلوماسية  األجواء  على  مطلعة  مصادر  من  »البناء«  وعلمت 
على  وضعوا  الوطني  التيار  من  أبرزها  سياسيين  من  اسماً   50 من  أكثر 
الئحة العقوبات التي بات اإلعالن عنها رهن التأليف الحكومي من عدمه.

أمنيا شهدت منطقة خلدة إطالق نار كثيفاً بعد وصول موكب تشييع 
قطع  كما  المنطقة،  في  التوتر  وساد  منزله.  أمام  إلى  شبلي  علي  الشاب 
اوتوستراد خلدة في االتجاهين بسبب كثافة إطالق النار، كما استخدمت 
قذائف »آر. بي. جي«، ما تسّبب بحالة رعب وهلع بين السكان في المحلة. 
وحاول عدد من العائالت الفرار من منطقة خلدة، حيث كانت عالقة داخل 
المنطقة. وُوّجه نداء إلى جميع  منازلها، وسط وجود عمليات قنص في 
قنص  عمليات  وجود  بسبب  خلدة،  أوتوستراد  سلوك  بعدم  الموطنين 

وإطالق نار في المنطقة.
والحقاً وصلت تعزيزات للجيش اللبناني إلى خلدة تزامناً مع إطالق 
رشقات نارية في المنطقة. وانتشرت وحدات الجيش في المنطقة. وحذر 
الجيش من أنه سوف يقوم بإطالق النار باتجاه أّي مسلح يتواجد على 

الطرقات، وباتجاه أّي شخص يقِدم على إطالق النار من أّي مكان آخر.
تشييع  أثناء  أقدموا  »مسلحين  ف��إّن  الجيش  قيادة  بيان  وبحسب 
موكب  باتجاه  النار  إطالق  على  خلدة  منطقة  في  شبلي  علي  المواطن 
ضحايا  سقوط  عن  أسفرت  اشتباكات  حصول  الى  أّدى  مما  التشييع، 
وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش 

إلى اإلنتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة«.
أنه  إلى  فيه  أشار  أحداث  خلدة ،  حول  بياناً  بدوره  الله   حزب  وأصدر 
بلدة  في  األخير  مثواه  إلى  شبلي  علي  المظلوم  الشهيد  تشييع  »أثناء 
في  العائلة  منزل  إلى  الجنازة  موكب  وصول  وعند  الجنوبية،  كونين 
ر، وإلى  إطالق نار  كثيف  منطقة خلدة، تعّرض المشّيعون إلى كمين مدبَّ
من قبل المسلحين في المنطقة، مما أّدى إلى استشهاد اثنين من المشّيعين 

وسقوط عدد من الجرحى«.
ودقة  كبير  باهتمام  الموضوع  تتابع  قيادته  »أّن  الله،  حزب  وأك��د 
األمن،  لفرض  الحاسم  بالتدخل  األمنية   و القوى  وتطالب  الجيش   عالية، 
والعمل السريع إليقاف القتلة المجرمين واعتقالهم، تمهيداً لتقديمهم إلى 

المحاكمة«.
ودعا تيار المستقبل بتوجيه مباشر من الرئيس سعد الحريري، »جميع 
اللبنانيين إلى الوعي واالبتعاد عن كّل ما من شأنه إثارة النعرات، وعدم 
اللجوء إلى أّي ردود فعل من شأنها تأزيم األمور في أّي منطقة، وتجّنب 

نشر أّي أخبار أو تعليقات غير مبّررة على وسائل التواصل االجتماعي«.
ودعا اتحاد أبناء العشائر العربية إلى اجتماع طارئ في البقاع حوش 

الحريمة في دارة الشيخ جاسم العسكر لمتابعة ما يجري من أحداث في 
منطقة خلدة. وطلب من أبناء العشائر ضبط النفس قبل خروج األمور عن 
السيطرة في المناطق اللبنانية كافة التي يعيش فيها العرب من الجنوب 

والبقاع والشمال.
من  بّد  »ال  أنه  جنبالط  وليد  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  وأكد 
مجراها.  العدالة  تأخذ  وأن  الغد  قبل  اليوم  النار  أطلقوا  الذين  توقيف 
الشيعية  الطائفتين  المسلمة،  الواحدة  الطائفة  من  العقالء  مع  والحقاً، 
والسنية، ال بّد من صلح عام عشائري، ألّن طريق صيدا هي طريق الجميع 

من كّل الفئات والمذاهب«.
وقال جنبالط في حديث تلفزيوني تعليقاً على أحداث خلدة: »مستعّد 
الحريري  سعد  والشيخ  ب��ّري  نبيه  الرئيس  جانب  إلى  الصلح  إلقامة 
ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي عبد األمير قبالن، 
ولكن بداية ال بّد للجيش أن يوقف مطلقي النار، ثم إحالتهم إلى المحاكمة، 

فعلى الدولة أن تتحرك أوالً«.
وتابع  رئيس الجمهورية،   ميشال عون ، األحداث األمنية المؤسفة التي 
اإلجراءات  اتخاذ  الجيش   من  قيادة  عون  الرئيس  وطلب  خلدة  شهدتها 
وسحب  النار،  مطلقي  وتوقيف  المنطقة،  إلى  الهدوء  إلع��ادة  الفورية 

المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية.
واعتبر الرئيس عون، أن الظروف الراهنة ال تسمح بأي إخالل أمني أو 
ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، وال بد من تعاون جميع 

األطراف تحقيقاً لهذا الهدف«.
الغاية  لهذه  ميقاتي  نجيب  الحكومة  تشكيل  المكلف  الرئيس  وأجرى 
اتصاالً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي أكد أّن »الجيش سيعزز 
تواجده في المنطقة لضبط الوضع«. ودعا الرئيس ميقاتي أبناء المنطقة 
الفتنة  ال��ى  االن��ج��رار  وع��دم  للدماء  حقنا  النفس  وضبط  »الوعي  ال��ى 

واالقتتال الذي ال طائل منه«.
سلسلة  دي��اب  حسان  األع��م��ال  تصريف  حكومة  رئيس  أج��رى  كما 

اتصاالت في سياق متابعة الحوادث األمنية في منطقة خلدة،
وشملت كالً من الرئيس سعد الحريري ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير 
الله،  وحزب  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  وقائد  فهمي  محمد  الداخلية 
مؤكداً على اتخاذ كّل التدابير واإلجراءات من أجل قطع الطريق على الفتنة 

وفرض األمن.
جوزاف  العماد  لقائده  »تغريدة«  الجيش  نشر  آب،  من  األول  وفي 
عون متوجهاً فيه الى العسكريين جاء فيها: »عهدتكم أبطاالً، ال تنال من 
عزيمتكم التحديات، وال من معنوياتكم المحن. أنتم أمل شعبنا في هذه 
الظروف الصعبة، وأنتم خالص هذا الوطن«. وقال رئيس مجلس النواب 
نبيه بري الذي اتصل بقائد الجيش جوزيف عون مهنئاً، »اليوم في ظل 
قساوة الظروف والمخاطر والتحديات التي ُتحِدق بلبنان واللبنانيين على 
مختلف المستويات، مدعّوون في عيد هذه المؤسسة الوطنية الجامعة 
قيادة  الجيش  بمناقبية  اإلقتداء  الى  وأف��راد  وجماعات  سياسية  كقوى 
وضباطاً وأفراداً وإلى البذل والتضحية من أجل الوطن وليس التضحية 
بالوطن من أجل مصالح شخصية وفردية ضيقة«. وأضاف »دائماً نعيد 
ونكّرر من ال يفهم لغة جيشه لن يفهم لغة وطنه. فليقرأ الجميع في كتاب 
الجيش دروس التضحية والوحدة واالنتماء من أجل إنقاذ لبنان كي يبقى 
وطناً نهائياً لجميع أبنائه«. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
هنأ الجيش في عيده ولفت إلى أن التزام المجتمع الدولي، وخصوصاً في 
الفترة األخيرة، بدعم مؤسسة الجيش، يشكل عالمة ثابتة على ثقته بدور 

الجيش في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية«.

الكتل  مختلف  يدعو  الحر  الوطني  التّيار  فإّن  آب،  من  الرابع  وعشية 
القوي  لبنان  تكتل  سيودعها  التي  الرسالة  الى  اإلنضمام  الى  النيابية 
الى  لإلستجابة  ومباشرة  صريحة  دعوة  وفيها  اليوم،  النواب  مجلس 
معتبراً  الحصانات  رفع  على  الفوري  والتصويت  العدلي  المحقق  طلب 
الرؤساء  لمحاكمة  األعلى  المجلس  الى  المسألة  كإحالة  إجراءات  أّي  أّن 
المحقق  عمل  تؤخر  للدستور،  تعديالً  تتطلب  إقتراحات  وأّي  وال��وزراء، 
التّيار  سيتقّدم  كما  للعدالة.  ومشبوهاً  ممنهجاً  إرجاًء  وُتعتبر  العدلي، 
يعلن  إعماره،  إعادة  بمرحلة  البدء  بغية  للمرفأ  تنظيمي  قانون  بإقتراح 

عنه اليوم في مقره العام في سنتر ميرنا الشالوحي.
متتالين  إرجاءين  وبعد  المرفأ،  جريمة  في  التحقيقات  صعيد  على 
لجلستي االستماع الى مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر أمام 
المحقق العدلي طارق البيطار بسبب التزام وكيله المحامي مارك حبقة 
حبقة  طلب  على  خلف  ملحم  المحامين  نقيب  وافق  المحامين،  بإضراب 
وقد  المقبل.  االثنين  موكله  الى  لالستماع  المخصصة  الجلسة  لحضور 

استند خلف في موافقته الى اعتبار انفجار المرفأ »جريمة العصر«.
التحقيق  لمسار  يجوز  ال  أنه  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  وأكد 
أن يقف عند حاجز السياسة والحصانات. إّن عرقلة سير التحقيق اليوم 
أّن  ذلك  باألمس،  الدولي  التحقيق  القرار  بيدهم  من  رفض  لماذا  يكشف 
التحقيق الدولي ال يعترف بالعوائق والحجج المحلية. فكما نريد الحقيقة 
نريد أيضاً حكومة تتّم باإلتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية 
والمتوازنة.  المتساوية  الشراكة  ولميثاق  وروحه،  الدستور  لنص  وفقاً 
بين  المشاورات  من  المنبعثة  اإليجابية  األجواء  ترجمة  تتم  أن  ونترقب 
وال  جديدة  حكومة  بإعالن  الجمهورية  ورئيس  المكلف  الحكومة  رئيس 
أن يبقى  الوزراء شاغراً. وال يجب  أن يبقى منصب رئاسة مجلس  يجوز 
العهد في مرحلته النهائية بدون حكومة. لم يعد الوضع يحتمل انتظار 
أشهر أو أسابيع وال حتى أيام. لسنا في سباق مع الوقت، بل مع االنهيار 
بأربع  الحكومة  تؤلف  واإلرادة،  النية  وجدت  إذا  الدولية.  والعقوبات 

وعشرين ساعة.
الحصانات  من  آخر  بنوع  يصطدم  يزال  ال  التأليف  أّن  »يبدو  وتابع: 
والكتل  األحزاب  وحصانات  السياسيين،  ونفوذ  الهيمنة  حصانات  هي 
بحسابات  يصطدم  كما  الخارجية،  والوالءات  والمحاصصة  والمصالح 
تتعدى تأليف حكومة إنقاذ. والمضحك المبكي أّن الجميع أعلنوا باألمس 
يعلنون  كيف  شيء.  كّل  يريدون  اليوم  هم  وها  شيئا،  يريدون  ال  أنهم 
حزبيين،  وغير  ومستقلين  واختصاصيين  تقنيين  حكومة  يريدون  أنهم 
ويريدون، في المقابل، أن يختاروا هم الحقائب ويسموا الوزراء؟ البالد ال 

تحتمل المراوغة والمناورة. بل تحتاج حكومة إنقاذ فال تتأخروا.
الدخول في مرحلة  لبنان في بيان من  وبينما حذرت مؤسسة كهرباء 
ما  إذا  الكهربائية،  الطاقة  إنتاج  في  العام  االنقطاع  إلى  وص��والً  الخطر 
استمّرت األمور على حالها، ال سيما لناحية عدم تأمين أي تسهيالت للجهات 
وزير  الله،  فضل  حسن  النائب  طالب  الصعبة«،  العملة  لتوفير  المعنية 
الطاقة في حكومة تصريف األعمال ريمون غجر »تزويد النواب والقضاء 
بجداول الكميات المستوردة من المازوت من قبل الوزارة لمصلحة منشآت 
النفط في الزهراني وطرابلس، وكذلك الكميات التي تستوردها الشركات 
أسباب  لمعرفة  والمحطات،  الموزعين  على  التوزيع  وج��داول  الخاصة 
العتمة  السوداء لحساب مافيات  السوق  إلى  المادة  لهذه  الكبير  التسّرب 
وممارسة  الناس،  بآالم  للمتاجرة  الدولة  مؤسسات  تحلُّل  تستغّل  التي 
جرائم السرقة الموصوفة، مستفيدة من غياب المحاسبة وتخلي السلطات 

المعنية، وفي طليعتها القضاء، عن واجباتها«.

في العاصمة اإليرانية، والذي سيقدم فريقه الحكومي بعد ذلك بيومين 
أّي الخميس أمام مجلس الشورى االسالمي لنيل الثقة بحضور رؤساء 
يمثلها  من  إرسال  قّررت  التي  الدول  عشرات  عن  وممثلين  ووزراء  دول 
رّوج  قد  كان  كما  زاده(  خطيب  قال  )كما  السعودية  المملكة  بينها  ليس 
ينهض  عالم  بين  القائم  االستقطاب  الى  واضحة  إش��ارة  في  البعض 

ويشتّد عوده وعالم يتقهقر ويأفل نجمه...!
من  ُيقرأ  »المكتوب  المثل  يقول  وكما  إذن،  الجديدة  اإليرانية  واإلدارة 

عنوانه«:
تدخل نادي الحكومات بهذا المشهد المتالطم الذي يوحي للعدو بأنها 
األمن  على  االعتداء  نفسه  تسّول  من  كّل  على  حديد  من  بيد  ستضرب 

البحري او السيبراني او الميداني اإليراني...!
بحر  في  »اإلسرائيلية«  السفينة  ضربت  من  هي  إيران  كانت  وسواء 
أطراف  من  طرف  اّي  او  اتهامها،  على  »اإلسرائيليون«  ُيصّر  كما  عمان 
محور المقاومة، فإّن الرسالة باتت واضحة وهي اّن قواعد االشتباك مع 

العدو قد تغّيرت.
والذي فهم الرسالة جيداً هم جنراالت العدو الصهيوني الذين نصحوا 
اللعبة  لهذه  االنجرار  بعدم  بينت،  أبيب  تل  حكومة  رئيس  يزالون  وال 
أبيب  تل  وان  ريب،  بال  اإليرانيون  سيكونون  البحر  أسياد  ألّن  الجديدة 

ستخسر الرهان...!
األميركيون بدورهم أيضاً، ورغم كّل الجعجعة السياسية واإلعالمية 
ترامب  أيام  ستتذكر  األخرى  هي  جنراالتهم  فإّن  إيران  ضّد  الهوليودية 
هيئة  رئيس  ميلي  الجنرال  كان  ذلك  ورغم  منهم،  وتجّبراً  صالفة  األكثر 
األركان المشتركة األميركية قد أصدر أوامره الواضحة بأن يعود الجند 
إليه للتشاور معه قبل أّي إقدام يطلبه الرئيس منهم ضّد إيران، ما يؤكد 

تخّوف جنراالت واشنطن من اّي مواجهة مع طهران...!
هذه العالمات األولية كما مجموعة من القرائن واإلشارات األخرى تعزز 
المواجهة  قلب  في  ستكون  الجديد  اإليراني  الرئيس  إدارة  بأّن  االنطباع 
اإلقليمية والدولية المشتعلة على اكثر من ميدان، وهي صاحبة اليد العليا 

ما يعني أنها دولة ممانعة كحّد أدنى اْن لم تكن دولة مواجهة � هذا ال يعني 
بالضرورة أنها دولة حرب � لكن بالتأكيد لن تكون من بين أولوياتها:

� العودة لمفاوضات فيينا بأّي ثمن كان.
� وال المراهنة على عودة واشنطن لالتفاق النووي.

في  بدأت  التي  األمنية  الرياض   - طهران  حوارات  نتائج  انتظار  وال   �
بغداد وتستمّر اآلن في مسقط...

في المقابل فإّن حكومة رئيسي ورغم ما ذكر أعاله فإنها ستعمل على 
أسس وقواعد جديدة في التعامل الداخلي والخارجي أهّمها:

أولوية  هي  المعيشية  القضايا  وألن  الداخل،  على  المراهنة  أوالً   �
األولويات عند الناس فإنها ستقوم بتفعيل مبدأ االقتصاد المقاوم وزيادة 

اإلنتاج الوطني.
التعاون  أقصى  الخارج فسيكون على قاعدة  التعامل مع  فإّن  ثانياً   �
والتضامن مع األخوة واألصدقاء من بغداد إلى دمشق الى بيروت فغزة 
وجه  في  يقف  من  وكّل  وبكين  وموسكو  كاراكاس  الى  وصوالً  فصنعاء، 

األحادية الهيمنية األميركية.
� ثالثاً، التعامل بكّل حزم وشّدة وعنفوان مع أعداء األمة ابتداء بالقاعدة 
األميركية المتقّدمة التي تسّمى »إسرائيل« مروراً بكّل معتد إقليمي شرير 
وصوالً الى رأس محور الشر المتمثل بإدارة بايدن المحتالة والمخادعة 

وغير القابلة للثقة أو االطمئنان.
� رابعاً التعامل مع سائر دول العالم وقواه الحية بناًء على سلوكهم 
المعلنة على قاعدة: سلم لمن سالمنا وحرب لمن حاربنا،  وسياساتهم 

والسالم على من اتبع الهدى.
العالم بعيون إيران الجديدة سيكون مركز ثقله 

الشرق وليس الغرب.
العتيد،  الشرق  هذا  خيمة  عمود  هو  واليمن  والعراق  الشام  ومثلث 

ودّرة تاجه فلسطين.
وإيران سيفه البتار وجيشه الجرار بكّل إمكانات دولة والية الفقيه.

بعدنا طّيبين قولوا الله...

حتى  الكامل  مساره  الجدي  التحقيق  وليأخذ  أحد،  عن  لإلفراج  تدخل  وال 
يحّدد المسؤوليات ويوجه االتهامات ويسوق الى المحاكم، وكّل كالم آخر 
فوق  وعشائرية  وطائفية  سياسية  خيم  ونصب  المسؤولية  من  تنّصل  هو 
أحد  يستطيع  لن  لباب  وفتح  الحقة،  قتل  لعمليات  وتمهيد  القتلة،  رؤوس 

إغالقه.
- م��وق��ف ح���زب ال��ل��ه م��ن أح����داث ال��ي��وم��ي��ن ال��دم��وي��ي��ن ف��ي خ��ل��دة، وقد 
موقف  هو  شهداء،  أربعة  وأن��ص��اره  مقاتليه  بين  وم��ن  صفوفه  من  سقط 
انطالق  نقطة  خ��ل��دة  ف��ي  ال��وض��ع  لجعل  ال��ف��رص��ة  يمنح  م��س��ؤول،  وط��ن��ي 
العسكرية  الدولة  لمؤسسات  فرصة  وهو  جديد،  وحقوقي  أمني  لمشهد 
مفهوم  وتضع  مهابتها،  وتسترد  حضورها  لتثبت  والقضائية  واألمنية 
ومراعاة  السياسية،  المجامالت  عن  بعيداً  لدورها  اساساً  الحقيقي  األمن 
المحاسيب واألزالم، ويعلم الجميع أن ضياع هذه الفرصة سيعني خروج 
بقادر  هو  وال  متفّرجاً،  البقاء  يستطيع  الله  حزب  فال  السيطرة،  عن  األمور 
الطرقات،  قطع  عملية  اّن  يعلم  والكّل  األفعال،  ردود  عن  الناس  ضبط  على 
الوضع  بتفجير  كفيلة  كانت  الماضيين  اليومين  في  الدموية  األحداث  قبل 

السيطرة. عن  واخراجه 

القدرة على تغيير  ليس بيد أعداء لبنان وسورية 
جغرافي  تماس  على  البلدان  فسيبقى  الجغرافيا، 
والمصير  ال��م��ص��ال��ح  وت��ش��اب��ك  ع��ائ��ل��ي  وت���داخ���ل 
هؤالء  بيد  ليس  كما  بينهما،  الفك  يستعصي  بحيث 
بمعناه  ليس  بالتاريخ،  اللعب  على  القدرة  األع��داء 
المصيري  ال��ت��راب��ط  ي��ؤك��د  ال����ذي  ف��ق��ط،  ال��ش��ام��ل 
ع��ل��ى ذلك  أدّل  ال��ت��اري��خ��ي��ة، ول��ي��س  ال��م��ح��ط��ات  ف��ي 
الفرنسي  المستعمر  م��ع  ال��م��واج��ه��ة  محطتي  م��ن 
المشتركة  للمواجهة  اإلسرائيلي، وصوالً  والمحتّل 
المناسبات  في  بحضوره  فالتاريخ  اإلره���اب،  مع 

الوطنية عصي على التالعب والعبث.
كان  جيشهم  أّن  ع��ل��ى  ال��س��وري��ون  يجمع  فيما 

الظالمة  الحرب  في  وانتصاراتهم  وحدتهم  عنوان 
التي شنت على بلدهم خالل عشر سنوات، يكاد ال 
اللبنانيين غير جيشهم، وليس  بين  يوجد ما يجمع 
يحتفل  الذي  اليوم  هو  آب  من  األول  يكون  أن  عبثاً 

اللبنانيون والسوريون بعيد الجيش.
آب  التغييب سيبقى األول من  رغم كّل محاوالت 
في  إنهما  سيرتهما  تقول  اللذين  للجيشين  ي��وم��اً 
اللبناني  الجيش  على  شنت  فعندما  واحد،  الملمات 
بين  السياسية  العالقات  وكانت  البارد،  نهر  حرب 
أحوالها،  أسوأ  في  والسورية  اللبنانية  الحكومتين 
لم يجد الجيش اللبناني اال المدد والسند من الجيش 
جعلت  التي  السياسة  أالعيب  عن  بمعزل  السوري 

التحريض ضّد سورية شغالً لبعض اللبنانيين.
حال  ف��ي  وس��وري��ة  ولبنان  آب،  م��ن  األول  ي��ح��ّل 
البلدان  يحتاج  توقيت  وفي  جيشهما،  حول  التفاف 
للعالقات  ن��م��وذج��اً  الجيشين  بين  ال��ع��الق��ة  ات��خ��اذ 
بالمصير  اإليمان  من  تنطلق  عالقات  البلدين،  بين 
التنسيق  على  وتقوم  المشتركة،  والقيم  المشترك 
وال���ت���ع���اون وت����ب����ادل ال���خ���ب���رات، واالن����ط����الق من 
االحتالل  ف��ي��ه،  لبس  ال  ب��وض��وح  ال��ع��دو  تشخيص 
عليه  ترتكز  ال���ذي  ال��ث��الث��ي  واإلره����اب،  وال��ع��دوان 
العقيدة القتالية للجيشين، ويجب أن تشكل مفهوم 
بين  ال��ع��الق��ة  وأس���اس  البلدين  ف��ي  ال��ق��وم��ي  األم���ن 

والحكومتين. البلدين 

التعليق ال�سيا�سي

�شيبقى عيد الجي�شين
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U�M��« s�� bL��
 t��—U� w� 12?�« …dLK� W��M�« ”Q� VI� WL�M�« o�d� oI�
 …«—U�L�« ¡UN��≈ bF� ¨©4≠5® `O�d��«  ö�d� ¨bNF�« vK� Á“uH�
 vK� ¨w{UL�« X���« ¡U�� ¨©3≠3® w�U��ô« ‰œUF��U� ULNMO�
 ¨¡UIK�« j�d� w�Ë ÆtO�u� w� »UN� œ«R� fOzd�« lL�� VFK�
 …d�dL�  bF�  ¨©29®  WIO�b�«  w�  qO����«  WL�M�«  `���«  bI�
 „U��  w�  …d�U��  œdHML�«  s�e�«  ÍbN�  UN�u�  —b�  qOK�  s�
 U�bM�  ©34®  WIO�b�«  w�  UF�d�  bNF�«  ‰œU�Ë   ÆdD�  vHDB�
 œb��  ¨d�U�  bL��  tKO�“  v�≈  WOMO�  …d�  W{«u�  sO��  —d�
 ¡«e� WK�— vK� WL�M�« qB�Ë  Æ„U�A�« q�«œ …d�U�� dO�_«
 r�UNL�«  vK�  rD�d�  s��  s�  WK�d�  VI�  ©41®  WIO�b�«  w�
 l�Ë   ÆÕU�M�  w�J�  b�U�  U�cHM�  ¨wMOK��  œuL��  dD��«
 WIO�b�« w� Y�U��« ·bN�« WL�M�« q�� w�U��« ◊uA�« ‚öD�«

Æs�e�« ÍbN� d�� ©50®
 hOKI� ·b� q�� Íc�« ÕËb� bL�� d�� UF�d� bNF�« œ—Ë 
 w�  ÂU??�—_«  W�œUFL�  bNF�«  `��Ë  Æ©58®  WIO�b�«  w�  ‚—UH�«
 d��  Y�U��«  ·bN�«  fOL�  qOK�  qO���  VI�  ¨©64®  WIO�b�«

 ÆWO�√— …d�
 bF� ¨©4≠5® “uHO� WL�M�« o�dH� `O�d��«  ö�— XL���«Ë
 w�Ëb�«  …«—U�L�«  œU�  ¨bNFK�  W��U��«  WK�d�«  Ê«d�  s�“  —b�√  Ê√

ÆvO�� u�« sO��
 ÂbI�«  …dJ�  w�UM�K�«  œU��ô«  fOz—  rÒK�  ¨¡UIK�«  ¡UN��«  —u�Ë
 Íc�«  ÍuD�  ”U��  s��UJ�«  v�≈  ”QJ�«  —bO�  r�U�  bO��«
 ”Q�  VIK�  t��u���Ë  Æ…«—U�L�«  s�  W�U�  YK�  d�¬  w�  „—U�
 ¨Íd�u��«  n�u�  b�b��«  WL�M�«  o�d�  »—b�  ÊuJ�  ¨W��M�«
 «c�  ¨v??�Ë_«  W�—b�«  w�  V�—b��«  r�U�  w�  t�UI�√  ‰ËQ�  “U�  b�
 ¨»—bL� ‰Ë_«  t�IK�  “uH�U�  Î «b� …dO�� Íd�u��«  W�d� X�U�Ë
 Î̈U��ô ÊU� ÂU�√ »UI�ô« s� b�bF�U� “U�Ë q�� s� t� o�� U�bF�

 »—bLK� „Ëd�� Î̈U�—b� Ë√ ÎU��ô ÊuJ� Ê√ sO� nK��� W�dH�« sJ�
 b�e�  v�≈Ë  V�—b��«  r�U�  w�  t�UI�√   …—u�U�  Íd�u��«  n�u�
  bN�Ë  ¨«c�  ÆtK�«  ¡U�  Ê«  q�I��L�«  w�  o�Q��«Ë  ÕU�M�«  s�
 bL��Ë ÃU��« wK�Ë —uBM� —u� bNF�« w�ö� ÷dF� ¨…«—U�L�«
 VO�√ —uBM� —u�å∫ÍœUM�«  W�H� w� ¡U�Ë ÆW�U�û� p�U�
 s�  qI�  ô  …bL�  W�«d�«  v�≈  ÃU���Ë  ¨t�u�«  WLE�  w�  d�J�
 …—uB�  ÊUFC�O�  p�U�  bL��Ë  ÃU��«  wK�  ¨sO�u��√

ÆåULNO��U�� oO�b�« hO�A�K� sOM�ô«

 ”Q� …«—U�� ÷u�� Áœ«bF��« ‚UO� w�Ë ¨Èd�√ WN� s�
 WM�b�  w�  wK�«œ  ÁdJ�F�  w�  —UB�_«  o�d�  ◊d��«  ¨d�u��«
 sLC��Ë  ¨»¬  4  ¡U??F??�—_«  W�UG�Ë  ÂuO�«  s�  ¡«b��«  ¨tO�u�
 —UB�√  o�d�  l�  W�œË  …«—U��Ë  WOzU��Ë  WO�U��   U��—b�
 VFKL�« —UO��« Ê√ ÎULK� ¨tO�u� VFK� vK� ¡U�ö��« Î «b� …œuL�«
 l� tFL��� w��« …«—U�LK� t�UC��« WOHK� vK� ¡U� …«—U�LK�
 X���« dB� WL�M�« o�d� ¨”QJ�«Ë Í—Ëb�« w� tHO�ËË tL�d�
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 v�O�  e�F�  Íd??D??I??�«  Êö??D??�??�«  Ã Òu???�
 ÍdO��U�  u�—UL�UO�  w??�U??D??�ù«Ë  r??�d??�
 sL{  ¨w�UF�«  V�u�«  w�  WO��c�«  WO�«bOL�U�
 ÎUO�U�  W�UIL�«  WOHOB�«  WO�L�Ë_«  »UF�_«  …—Ëœ
 r�d�  e�F�  “U��«Ë  Æå2020  uO�u�ò  ÊU�UO�«  w�
 ¨Â 2.37 uK� vK� w�Ë W{—UF�« ÍdO��U� u�—UL�UO�Ë
 v�≈ WOCH�« WO�«bOL�« X��– ULMO� ¨WO��c�« WO�«bOL�« UL�UI�O�
 s� X�U� bI� WOCH�« WO�«bOL�« U�√ ÆËUJO�«bO� rO�J� w�Ë—öO��«
 ÆÂ 2.35 ŸUH�—« “U��« Íc�« „uO� m�U� ËË ¨w�uM��« Í—uJ�« VOB�
 ¨v�Ë_« W�ËU�L�« s� Â 2.27 ŸUH�—« “UO��U� w��c�« tI�d� r�d� √b�Ë
 t�KF�  w��«  …eHI�«  w�Ë  ¨Â  2.30  ŸUH�—U�  WFz«d�«  WO�U��«  …eHI�«  X�U�  r�
 ¨v�Ë_«  W�ËU�L�«  s�  Â2.33  ŸUH�—«  “ËU��  r�  ¨W�«b��«  cM�   U��UML�«  —bB��
 Î̈UC�√  v�Ë_«  W�ËU�L�«  s�  Â2.35  ŸUH�—«  “ËU��� b�L�« o�d�  ÍdDI�«  l�U�Ë
 ©U�U� 30® r�d� e�F� “d�√Ë ÆÂ2.37 XGK� WO��– …eHI� a�—U��« dD�� Ê√ q��
 W�e�Ëd�  bF�  ¨WO{U�d�«  t�dO��  w�  v�Ë_«  WO��c�«  WO�L�Ë_«  WO�«bOL�«  p�c�
 Æq�“«d��«  w�  ¨2016  ËdO�U�  Íœ  u�—  œUO�L�Ë√  WOC�Ë  ¨2012  ÊbM�  œUO�L�Ë√
 œUO�L�Ë√ w� dDI� WO�U��«Ë »dFK� W��U��« WO��c�« WO�«bOL�« r�d� e�F� Èb�√Ë
 Ær�d��  3  UNM�  ¨WO�L�Ë_«  dD�   U�—UA�  a�—U�  w�  WF�U��«Ë  ¨2020  uO�u�
 WO��c�« WO�«bOL�« Áœö� Èb�√ b� ©U�U� 23® rO�«d�≈ ”—U� ÍdDI�« ŸU�d�« ÊU�Ë
 ‰UI�_« l�—  U��UM� w� Á“uH� ¨w{UL�« X���« ¨UN��—U� w� v�Ë_« WO�L�Ë_«
 ÎUL�—  Îö���  ¨å2020  uO�u�ò  œUO�L�Ë√   UO�UF�  sL{  ¨mK�  96  Ê“u�  ‰U�dK�
 ¨nD��«  U��UM� w� mK� 177® w�UL�≈ Ê“u� ©rG� 402® Á—b� ÎUO�UO� ÎUO�L�Ë√

 Æ©ÎUC�√ w�L�Ë√ w�UO� r�— u�Ë d�M�«  U��UM� w� mK� 225Ë

ô£≤d ¿Éà«ÑgP
 ƒ«cƒW OÉ«ÑªdhCG »a 

 2020
 õØ≤dG »a º°TôH õà©e
 »a º«gGôHG ¢SQÉah

∫É≤KC’G ™aQ

 …dJ�  wMO�M�—_«  V��ML�«  qL�√
 —Ëœ v�≈ sOK�Q�L�« bI� ¨‰U�dK� WK��«
 Á“u� VI� uO�u� œUO�L�ËQ� WO�UL��«

 s�dA�  ‚—UH�  w�U�UO�«  V��ML�«  vK�
  U��UM� sL{ b�_« f�√ 77  ?  97  WDI�

 wMO�M�—_« V��ML�« vN�√Ë ÆW��U��« W�uL�L�«
 V��ML�«  sJ�Ë  ¨16  ?  26  U�bI��  ‰Ë_«  l�d�«

 ÎU�bI��  ÁUN�√Ë  w�U��«  l�d�«  w�  iH��«  w�U�UO�«
 t�uH� wMO�M�—_« V��ML�« bOF��� Ê√ q�� 20 ? 22

Æ24 ? 32Ë 15 ? 19 W�O�M� l�«d�«Ë Y�U��« sOF�d�« w�
 wMO�M�—_«  V��MLK�  WDI�  23  ôuJ�  f�u�  q��Ë

 V��MLK� WDI� 18  U�U� Í«œu� q�� ULO� ¨ UF�U�� dA�Ë
 UO�UD�≈Ë UO�«d��√Ë UJ�d�√Ë U��d�  U���M� X�U�Ë Æw�U�UO�«

 ULNCF�  l�  ÊUOI�KO�  Ê«cK�«  ¨UO�U��≈Ë  UOMO�uK�Ë  ¨UO�UL�√Ë
ÆWO�UL��« —Ëœ v�≈ qFH�U� «uK�Q� ¨o�ô X�Ë w� iF��«

 v�≈ w�U��ù« V��ML�« b�_« f�√ q�Q� ¨ «bO��« WN� s�Ë
 ◊UI� dA� ‚—UH� ÍbMJ�« V��ML�« vK� Á“u� VI� WO�UL��« —Ëœ
 Æv�Ë_«  W�uL�L�«   U��UM�  s�  W��U��«  W�u��«  w�  66  ?  76
 sJ�Ë  ¨13  ?  23  U�bI��  ‰Ë_«  l�d�«  w�U��ù«  V��ML�«  vN�√Ë
 ?  21  U�bI��  ÁUN�√Ë  w�U��«  ◊uA�«  w�  iH��«  ÍbMJ�«  V��ML�«
 Y�U��«  l�d�«  w�  t�uH�  w�U��ù«  V��ML�«  bOF���  Ê√  q��  17
 l�d�« w� ÂbI�� Ê√ ÍbMJ�« V��ML�« ŸUD��«Ë ¨13 ? 20 W�O�M�
 20  —Ëb� u��√ XK��Ë ÆÎUO�U� sJ� r� «c� sJ�Ë 16  ?  19  l�«d�«
 14 ”d� UO� XK�� ULO� w�U��ù« V��MLK� WF�U�� 11Ë WDI�

ÆÍbMJ�« V��MLK� WDI�

á«fÉªãdG QhO ≈dEG áq∏°ùdG IôµH ø«àæLQ’G ∫ÉLQ
äGó«°ùdG óæY Góæc ÜÉ°ùM ≈∏Y É«fÉÑ°SEG πgCÉJh

¢ù∏HGôW ≈∏Y RƒØj êôÑdG

z… qóëàdG{ Ö°ùµjh

 w�U��U�Ë  U�d�L�« vK� rN�dDO� ÷dH� Ãd��« u��ô `�� ¨b�«Ë ·d� s� …«—U�� w�
 dB� ÍbK��« tO�u� VFK� vK� 2 ? 4 W�O�M� fK�«d� o�d� vK� o���L�« “uH�« oOI��
 ÎUO�d� ‰Ë_« ◊uA�« vN��« b� ÊU�Ë ¨Íb���« ”Q� WI�U�� wzUN� w� p�–Ë ¨b�_« f�√
 qL�« dJ� u�√Ë ©2® W�uF�« sO�� Í“U�� œ«R� bN��L�« »—bL�« ‰U�d� q Ò�� ¨©0  ?  1®
 ¨¡«e�  w��d{  …«—U�L�«   bN�Ë  Æ©2®  w�U�dI�«  bL�√  ‰ULA�«  dOH��  q Ò��  ULO�  ©2®
 œU��ô«  fOz—  rÒK�  …«—U�L�«  ¡UN��«  —u�Ë  ÆsOO�K�«dDK�  w�U�dI�«Ë  ezUHK�  qL�«  UNK��
 ÍuD� ”U�� tM�d� v�≈ bzUF�« s��UJK� ”QJ�« —bO� r�U� ”bMNL�« ÂbI�« …dJ� w�UM�K�«

ÆåUJO�Ë√ò

≠∏c 217 ≈dEG É¡ªbQ R qõ©J ìƒàa áYÉ qHôdG

 ºdÉ©dG »a äÉYÉ qHQ 10 π°†aCG ø«H ∞ qæ°üJh

 WMJLL�«Ë  WI��L�«   UF�u��«  sL{  Õu��  s�U��  WO�UM�K�«  W�U�d�«  W�O��   ¡U�
 sL{ mK� 76 W�H� ‰UI�_« l�— WI�U��  U��UM� »¬ s� ‰Ë_« b�_« ÂuO�« X{U� U�bF�
  U�U�— 10 qC�√ sO� s� ÂUF�« VO�d��« w� XÒK� YO� 2020 uO�u� œUO�L�Ë√  UO�UF�

Æ l�U��« e�dL�« w�  ¡U�Ë UN��H� r�UF�« w�
 ÊU�� ‰UI�_« W�F� »—b� `{Ë√ Õu�� W�U�d�« …«—U��  U�d�L� WOMH�« …¡«dI�« w�Ë
 WO�U��« W�H�« sL{ Õu�� X�U�Ë ò B ò Ë ò A ò sO��� vK� s�“u�  U�—UAL�« Ê√ w�OI�«
 mK� 93 r� mK� 88   ∫ l�d�« W�d� w� XK�� YO� UN��U� s� W��d�  U�«b��«  ¡U�Ë
 XÒK� b�Ë UN�O�d� vK� Î«dO�Q� „d� Íc�« d�_«  W�ËU�L�« X�U{Ë mK� 97 Ê“Ë w� XIH�√Ë
 vK� mK� 124Ë mK� 118Ë mK� 112 Õu�� W�U�d�« XF�— d�M�« w�Ë Æ Y�U��« e�dL�« w�
 wKO�√  U�—u�JO�  WO�UD�d��«  W�U�d�«  l�  W�—UAL�U�  UN��H�  ‰Ë_«  e�dL�«  …“d��  w�«u��«
 r�d�«Ë  mK� 217  mK�  Õu�� W�U�dK�  ÂUF�«  ŸuL�L�«  Ê√  w�OI�«  »—bL�«  `{Ë√ tOK�Ë Æ
 WO�UM�«  s�  W�—U�  W�ö�  d��F�  u�Ë  UNL�—  e�eF�  sJ�√  w�U��U�Ë  mK�  215  u�  o�U��«
 f�√ œU� d�¬ ‰U�� w�   ÆWO�UM�K�« ‰UI�_« l�— a�—U� w� …d� ‰Ë_ q Ò��� W�U�d� WOMH�«
 r��— ÊU�� b�UI�L�«  bOLF�«  ÂUF�«  sO�_«Ë aK� —UO�  —u��b�«  WO�L�Ë_«  WM�K�«  fOz—
 W�F��« œ«d�√ U��«ËË WLEML�« WM�K�« s� …u�b� »UF�_« ÕU���≈ «dC� U�bF�  ËdO� w�≈

Æ U��UML�« w�

 I qôÑªdG ≈∏Y ∂Ñ∏©H ÜÉÑ°T ™ qªéJ Rƒa

Qó°üdG ≈°Sƒe ΩÉe’G ¢SCÉc ≈∏Y

 —bB�«  v�u�  bO��«  VOGL�«  ÂU???�ù«  ”Q??�  åp�KF�  »U��  lL��ò  o�d�  “d??�√
 ¨dH�  3≠  W�O�M�  åw??{U??�d??�«  …d�L�«  ÍœU???�ò  o�d�  vK�  Á“u??�  bF�  ¨Âb??I??�«  …dJ�
 ‰ËR��  W�U�d�  ¨WO{U�d�«  p�KF�  WM�b�  VFK�  vK�  XLE�  w��«  …«—U??�??L??�«  w??�
Æd�O�“  s??L??�√  —u??�??�b??�«  ŸU??I??�??�«  rOK�≈  ≠q???�√  W??�d??�  w??�  W??{U??�d??�«Ë  »U??�??A??�«  V�J�
 ÕË—  e�eF�  w??�  W??{U??�d??�«  W??O??L??�√ò  vK�  d�O�“  b??�√  ¨W��UML�U�  t??�  WLK�  w??�Ë
 ÂU�ù«  ”Q�  nOC���  fLA�«  WM�b�  p�KF�ò  Ê√  Î «d��F�  ¨å»U�A�«  sO�  ÊËUF��«
ÆåÍd??�  tO��  fOzd�«  W???�Ëœ  t��U�√  q�U��Ë  t??�  W??O??�Ë  ÎU??L??z«œ  U??N??�_  —b??B??�«  v??�u??�
 …d�L�«  o�dH�  UM�UOML�  l�  ¨p�KF�  »U��  lÒL���  “U�LL�«  rOEM��U�ò  ∫ÎU� ÒuM�  ·U{√Ë
 …«—U�L�«   U�M�  vK�Ë  Æåv�Ë_«  W�—b�«  W�b�√  Í—Ëœ  v�≈  œuFBK�  t�dO��  w�  oO�u��«
 W{U�d�«Ë »U�A�« V�J� Ÿ—œ ÂÒb� UL� ¨W{«u� r�K� s��UJ�« w�Ëb�« V�ö�« d�O�“ ÂÒd�

Æw{U�d�« …d�L�« ÍœU� v�≈ d�bI� Êu�d�

ƒ«cƒW »a ¢ùæàdG á«ÑgòH ∞jô«aR »fÉªdC’G Rƒa

äGó«°ùdG á«ÑgP RôëJ ¢ûà«°ûæH ájô°ùjƒ°ùdGh

 ‰U�d�« ÍœdH� fM��« WI�U�� w� WO��c�« WO�«bOL�U� n�dO�“ —bM�J�√ w�UL�_« ÃÒu�
 ·u�UA�U�  s�—U�  w�Ëd�«  vK�  wzUNM�«  w�  b�_«  f�√  Á“uH�  uO�u�  œUO�L�Ë√  sL{
 sO��uL�L� ¡UM� ÊËœ WOzUNM�« …«—U�L�« r�� s� n�dO�“ sJL�Ë ÆWOCH�U� vH��« Íc�«
 œUO�L�Ë√ w� WF�«d�« WO��c�« WO�«bOL�« Áœö� n�dO�“ Èb�√Ë Æ1≠6Ë 3≠6 ∫l�«u� ¨sO�HOE�
 nMBL�«  w��c�«  l�dL�«  w�  tzUB�≈  bF�  wzUNM�«  v�≈  q�Ë  b�  n�dO�“  ÊU�Ë  ÆuO�u�
 œUO�L�Ë_«  s�  s�bO�«  ÍËU�  Ãd�  Íc�«Ë  g�O�u�u�œ  „U�u�  w�dB�«  ÎUOL�U�  ‰Ë_«
 ÃÒu�L�« U��u�  uM�—U�  uK�U�  w�U��ù«  ÂU�√  Y�U��«  e�dL�«  b�b��  …«—U��  t�—U��  bF�

ÆW�e�Ëd��« WO�«bOL�U�
 vK�  UOL�U�  12  WHMBL�«  g�OA�M�  «bMOK�  W�d��u��«  X�KG�  ¨ «bO��«  bM�Ë
 fM��«  Íœd�  WO��–  “d���  3≠6Ë  6≠2Ë  5≠7  W�O�M�  U�u�Ë—b�u�  U�O�—U�  WOJOA��«
 lÒ�u�L�«  s�Ë ÆfM��«  w� WO��– WO�«bO� “d�� W�d��u� …bO� ‰Ë√  `�B�� ¨ «bO�K�
 Ê√  ¨W�U��«  nB�Ë  sO��U�  w�   dB��«  w��«Ë  ¨U�U�  24  U�dL�  m�U��«  g�OA�M��
 wJOA��« wzUM��« g�O��u� U�—u�JO� UN�M�«u� l� t�«u�� U�bM� Èd�√ WO��– bB��
 w�Ë“ wzUN� w� U�u�UOMO� UM�d�U�Ë U�u���d�� «—u�—U� s� n�RL�«Ë ‰Ë_« nMBL�«
 UNM�«u�  “u�  cM�  ÍœdH�«  WO��–  bB��  W�d��u�  ‰Ë√  UC�√  g�OA�M�Ë  Æ «bO��«
 …bO�  l�«—  `�B�  Ê√  sJL�Ë  ¨1992  W�uK�d�  w�  ‰U�d�«  Íœd�  WO��c�  w�Ë—  „—U�
 g�OA�M� XKB� b� X�U�Ë ÆœUO�L�Ë_« w� w�Ëe�«Ë ÍœdH�« WO��– bB�� a�—U��« w�
 w� 3≠4  W�bI�� X�U� ULMO� ÂbI�«  l��√ w� UN�I�� W�U�≈ ÃöF� lDI��� X�Ë vK�
 XKH��«Ë  Æ…«—U�L�U�  “uH�Ë  UN���UM�  ‰U�—≈  d�J��   œU�  UNMJ�  ¨WL�U��«  W�uL�L�«
 W��ö�«  r����  VFKL�«  Ã—U�  WOHK�  W�d{  U�u�Ë—b�u�  XK�—√  U�bM�  VFKL�«  w�

ÆWO��c�«Ë …«—U�L�U� “uH�« W�d��u��«
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