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انني أنادي ش ّبان سورية كلهم
أينما ُوج���دوا وأستحلفهم بك ّل
عزيز أن يكونوا يدا ً واحدة إلنقاذ
وطننا من المعتدين عليه.
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ّ
وحل �سيا�سي
قمة بوتين  -الأ�سد تر�سم خطة ال�سنة المقبلة� :إنهاء االحتالالت والكانتونات والعقوبات...
ّ

لبنان وفر�صة تلقي �إيجابيات المتغيّرات� :أنبوب نفط العراق ومرف�أ المنطقة وتر�سيم بحري
حزب اهلل ينجز الترتيبات لبدء توزيع المازوت ...واتحاد بلديات ال�ضاحية ينظم المولدات
كتب المحرر السياسي
أع� ��ادت ق �م��ة م��وس �ك��و ال �ت��ي ج�م�ع��ت ال��رئ �ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين والرئيس السوري بشار األس��د ،ترسيم
معادالت مرحلة ما بعد االنسحاب األميركي من أفغانستان،
ورسم آفاق المرحلة المقبلة حيث سورية حجر الرحى في
م�ع��ادالت�ه��ا ،وج ��اءت القمة تكريسا ً للمسار ال��ذي افتتحه
الجيش السوري في معارك درعا بدعم روسي وتحت النظر
األميركي المرتبك بين ق��رار البقاء كقوة احتالل ستالقي
مقاومة لن تلبث أن تنطلق ،وبين التسليم بأنّ تغييرا ً كبيرا ً
قد حدث في المنطقة ،وأن ما جرى في أفغانستان يشكل
مسارا ً وليس مجرد خصوصية أفغانية ،فاألميركي عالق
في ك ّل العناوين بين خيارات مرة ،كما أظهرت حالة سفينة
المحروقات اإلي��ران�ي��ة التي استقدمها ح��زب الله وكشف
األم �ي��ن ال �ع��ام ل�ل�ح��زب ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه أن �ه��ا رست
ف��ي ب��ان�ي��اس ال�س��وري��ة وأف��رغ��ت حمولتها وس�ت�ب��دأ طالئع
مخزونها بالدخول ب��را ً إلى لبنان يوم غد ،والتي وضعت
األم �ي��رك��ي ب�ي��ن خ �ي��ار ال�م��واج�ه��ة وال �ل �ج��وء إل��ى العقوبات
والمخاطرة بموجة تصعيد مرجحة للخروج عن السيطرة،
وصوالً لتدفيع «إسرائيل» ثمنا ً باهظا ً لها ،أو خيار االنكفاء

والتراجع عن سياسة الحصار وب��دء فكفكته انطالقا ً من
إح ��داث ث�غ��رة ك��ان��ت ت��رف��ض ال�ق�ب��ول بها ف��ي ج��دار «قانون
قيصر» والعقوبات على سورية ،واختارت ما وجدته األق ّل
ض��ررا ً م��ن خ�لال فتح الطريق الستجرار ال�غ��از المصري
والكهرباء األردنية إلى لبنان عبر سورية ،ومثلها في الملف
النووي اإليراني ،حيث أميركا عالقة بين مواصلة التمسك
بأوهام الحفاظ على بعض العقوبات لقاء العودة لالتفاق،
أو فرض التفاوض على ملف الصواريخ اإليرانية والملفات
اإلقليمية ،وهذا بدأ يرتب معادلة القلق من بلوغ إيران اللحظة
النووية الحرجة ،وما تعنيه إحالة التسارع في تراكم كميات
اليورانيوم المخصب على درج��ة عالية تجعل إي��ران على
عتبة امتالك ما يكفي إلنتاج قنبلة نووية ،ووفقا ً للمصادر
الدبلوماسية التي تابعت زيارة المبعوث األميركي الخاص
ب��إي��ران روب��رت مالي إل��ى موسكو أن تفاهمات روسية-
أميركية قد ت ّمت بتفويض موسكو تحريك ملف مفاوضات
فيينا حول العودة لالتفاق النووي مع إي��ران ،وفق معادلة
االتفاق األصلي من دون تعديل ،أي إلغاء متبادل لإلجراءات
المتخذة من واشنطن وطهران من خارج االتفاق منذ ،2018
عندما أعلنت واشنطن االنسحاب من االتفاق ،وبالتوازي

بوتين ورئي�سي يبحثان البرنامج
النووي وتعزيز التعاون

(التتمة ص)5

الرئيس بوتين مرحبا ً بالرئيس األسد في موسكو أمس

�آخر التطورات على ال�ساحة الليبية
بين ال�سي�سي وحفتر

(سانا)

نقاط على الحروف
بوتين والأ�سد يفتتحان
المرحلة الجديدة
ناصر قنديل

أجرى الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،والرئيس اإليراني ،إبراهيم رئيسي ،أمس الثالثاء،
محادثة هاتفية بحثا فيها الوضع حول البرنامج النووي اإليراني ومكافحة فيروس كورونا.
وبحسب بيان للكرملين ،أكد الرئيسان «االستعداد المتبادل لتعزيز العالقات الروسية اإليرانية
ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجاالت ،كما تمت اإلشارة بشك ٍل خاص إلى التطور الناجح
للعالقات التجارية واالقتصادية والتعاون الراسخ في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا».
وت ّم التطرق إلى عدة مواضيع على جدول األعمال الدولي ،بما في ذلك الوضع حول خطة العمل
الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي اإليراني ،بحسب ما قاله الكرملين.
وأكد رئيسي ،خالل االتصال ،أنّ بالده «تسعى إلى توسيع وتعميق التعاون بين البلدين في
كافة المجاالت» ،الفتا ً إلى أنّ «بوتين أبلغه أنه يخضع للحجر الصحي وطالب بالتنسيق لعقد
لقاء ثنائي في أقرب فرصة».
كما أشارت الرئاسة اإليرانية إلى أنّ الرئيس الروسي أكد على استمرار التعاون في اإلنتاج
المشترك للقاح «سبوتنيك».
وكان سفير إيران لدى موسكو كاظم جاللي أعلن في أذار الماضي ،تمديد «معاهدة العالقات
المتبادلة ومبادئ التعاون» بين روسيا وإيران ،في وقتٍ أكدت فيه الخارجية اإليرانية التضامن
الكامل بين إيران وروسيا ضد إجراءات الحظر األحادية.
كما أعلن جاللي وقتها ،أنّ قيمة الصادرات اإليرانية إلى روسيا زادت بنسبة  105%في ،2020
ويقدر قيمتها بـ 800مليون دوالر ،مشيرا ً إلى أن األسواق الروسية تش ّكل فرصة جيدة للسلع
اإليرانية.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،أمس،
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ،وقائد الجيش
الليبي ،خليفة حفتر.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان مقتضب إن «السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كالً من السيد عقيلة
صالح رئيس مجلس النواب الليبي ،والمشير خليفة حفتر
القائد العام للقوات المسلحة الليبية ،وذلك بحضور السيد
عباس كامل رئيس المخابرات العامة».
وص��رح السفير بسام راض��ي المتحدث الرسمي باسم
الرئاسة بأنّ «اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على
الساحة الليبية في ضوء خصوصية العالقات المتميزة التي
تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق ،والسياسة المصرية
الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي
واألمني جزءا ً من استقرار مصر».

ومنذ آذار الماضي ،تسلم المجلس الرئاسي الجديد
برئاسة محمد المنفي ،وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد
الدبيبة ،مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى
الحوار الليبي ،برعاية األمم المتحدة ،إلدارة شؤون البالد،
والتحضير إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد
الله بليحق ،في بيان إنه «تمت موافقة مجلس النواب على
مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب
بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل» .وأوضح
أنه «تمت إحالة القانون للجنة التشريعية في المجلس
للصياغة النهائية».
لكنّ المجلس األعلى للدولة في ليبيا ،أعلن رفضه للقانون
الذي أص��دره مجلس النواب ،مؤكدا ً ض��رورة التوافق بين
المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

توقعات بانتعا�ش �سوق النفط
بداية ال�شهر المقبل

بكين ّ
تحث وا�شنطن على بذل جهود مخل�صة
لتح�سين العالقات الثنائية

توقعت وكالة الطاقة الدولية ،في تقريرها الشهري الصادر أمس ،أن «تطلق اللقاحات
العنان للطلب على النفط والذي تعثر بسبب القيود الوبائية ،خاصة في آسيا ،وذلك بعد
ثالثة أشهر من تراجع الطلب العالمي».
وذك��رت ف��ي تقريرها« :ب��دأت تظهر بالفعل م��ؤش��رات على ت��راج��ع ح��االت اإلصابة
بفيروس كورونا ،حيث من المتوقع اآلن أن ينتعش الطلب بمقدار  1.6مليون برميل
يوميا ً في أكتوبر (تشرين األول) ،وأن يستمر في النمو حتى نهاية العام».
وفي توقعات وكالة الطاقة الدولية النتعاش قوي في السوق خالل الربع األخير من
العام الحالي ،استشهدت «بالطلب القوي المكبوت والتقدم المستمر في برامج التطعيم».
وتسبب انتشار الفيروس من نوع «دلتا» في األشهر األخيرة بخفض الوكالة لتوقعاتها
بشأن نمو الطلب للعام ككل بمقدار  105آالف برميل يومياً ،لكنها رفعت تقديراتها لعام
 2022بمقدار  85ألف برميل يومياً.
على جانب آخر ،توقعت الوكالة أن يكون تأثير إعصار «إيدا»على إنتاج النفط هو األسوأ
منذ إعصار «كاترينا» ،إذ قد تصل خسائره إلى نحو  30مليون برميل.
وقالت الوكالة« :بناء على حساباتنا ،يمكن أن يؤدي إيقاف اإلنتاج المطول إلى خسائر
إجمالية في إنتاج النفط تصل إلى  30مليون برميل« .إي��دا» هي أس��وأ عاصفة تضرب
ساحل الخليج منذ إعصاري كاترينا وريتا في عام .»2005

ّ
حث السفير الصيني لدى الواليات المتحدة تشين قانغ
واشنطن على «بذل جهود مخلصة لتحسين العالقات
الثنائية» ،م��ش �دّدا ً على «دور ال��ت��ع��اون االقتصادي
والتجاري كونه الكابح والدافع للعالقات الصينية-
األميركية».
وقال قانغ خالل اجتماع افتراضي مع أعضاء مجلس
األعمال األميركي-الصيني الذي يضم رؤساء تنفيذيين
لبعض أكبر الشركات األميركية إنه «إذا ما قارنا العالقات
الصينية  -األميركية بسفينة عمالقة حينها سيكون
التعاون االقتصادي والتجاري هو الكابح والدافع لهذه
العالقات .فعندما تبحر السفينة في مواجهة الرياح
العاتية واألمواج الكبيرة فإنها تحتاج إلى إضافة المزيد
من القوة إلى الكابح والمروحة الدافعة» ،مستشهدا ً
باالستطالع األخير للمجلس ،ذك��ر تشين أنّ الشكوك
الناجمة عن الصعوبات والتحديات التي تواجه العالقات
الصينية  -األميركية كانت األمر األكثر إثارة لقلق مجتمع
األعمال األميركي.
وأضاف« :ما يمكنني توفيره هو الصدق من الجانب
الصيني .ويعد االقتصاد الصيني واعدا ً وتمتلك السوق

الصينية إمكانات ضخمة ،وباب االنفتاح لديها سيكون
أكثر اتساعا ً فقط» ،مضيفا ً أنّ «الصين ستواصل الترحيب
بالشركات األميركية في السوق الصينية».
و«بصراحة ،لم تنشأ الصعوبات والشكوك في التجارة
والتعاون التجاري بين الصين والواليات المتحدة من
الجانب الصيني».
كما أش��ار قانغ إل��ى أنّ «الصين طبقت بكل صدق
المرحلة األول��ى من االت��ف��اق التجاري على الرغم من
الجائحة ،بينما واصل الجانب األميركي فرض العقوبات
والقيود على الصين ومن بينها وضع أكثر من  900كيان
صيني على قوائم مختلفة من القيود».
وأضاف أنّ «هذا أثر بشكل مباشر على قدرة ورغبة
الشركات الصينية في الشراء من الواليات المتحدة وهو
ما انعكس بشكل سلبي على تطبيق االتفاق».
واستطرد قائالً :إنه «يأمل في التقاء الجانب األميركي
مع الجانب الصيني في منتصف الطريق ،واتباع مبادئ
االحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة ،وكذلك
ب��ذل جهود مخلصة لتحسين ال��ع�لاق��ات الصينية -
األميركية».

 يقدم االجتماع الهام الذي جمع الرئيس الروسيف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ي��ن ب��ال��رئ�ي��س ال �س��وري ب �ش��ار األسد
ف��ي موسكو ،ت��أك�ي��دا ً ج��دي��دا ً على م��ا أظهرته أحداث
السنوات العشر الماضية من إشارات لموقع ومكانة
س��وري��ة ف��ي م��ع��ادالت ال�م�ن�ط�ق��ة ،ب�ع��دم��ا أري ��د لهذه
األحداث ان تمحو تلك المكانة التي حجزتها سورية
على مدى عقود ماضية ،وتكمن أهمية لقاء الرئيسين
بوتين واألسد أنه يأتي في لحظة تقاطع جملة أحداث
دولية وإقليمية وسورية ،ليشكل نقطة انطالق لمسار
جديد ترتسم معالمه بسرعة بعد جمود امتد لسنوات
في ملفات المنطقة منذ إع�لان االنسحاب األميركي
من التفاهم النووي مع إيران ،ضمن سياق تصعيدي
لكسر جبهة المواجهة التي تضم روس�ي��ا والصين
وإيران وسورية ودول وقوى آسيوية أخرى ،جمعها
السعي لكسر مشروع الهيمنة األميركية على أكبر
ق��ارات العالم مساحة وس�ك��ان�اً ،وال�ت��ي تختزن أكثر
م��ن نصف ث ��روات ال�ع��ال��م وأك �ث��ر م��ن نصف ق��درات
العالم العسكرية ،فصمدت جبهة المواجهة ونجحت
باحتواء عاصفة التصعيد.
 خ�لال ه��ذا ال�ع��ام وم��ع تسلم اإلدارة األميركيةالجديدة ،شهدت آسيا تكريسا ً لتفاهم القوى الصاعدة
في آسيا على قطع الطريق أم��ام ع��روض الصفقات
الثنائية التي توهمت إدارة الرئيس األميركي الجديد
ج��و ب��اي��دن أن�ه��ا سياسة ق ��ادرة على اس�ت�ع��ادة زمام
المبادرة ،وب��دأت مالمح التسليم األميركي بالفشل
مع االنسحاب األميركي من أفغانستان ،الذي تزامن
مع انتقال دول وق��وى محور المقاومة إل��ى الهجوم
لكسر خطط الحصار األميركية ،فخرجت فلسطين
منتصرة من معركة سيف ال�ق��دس ،وخرجت إيران
بانتخاباتها الرئاسية تحمل راية القائد الجنرال قاسم
سليماني بإخراج القوات األميركية من المنطقة ،وبلغ
الملف النووي اإليراني مراتب علمية تضع واشنطن
بين خيارات أحالها مر ،فإما تقبل بلوغ إيران اللحظة
النووية الحرجة المتمثلة بامتالك كمية من اليورانيوم
المخصب على درجة عالية تكفي لتصنيع قنبلة نووية،
أو االنكفاء عن الشروط وقبول العودة بال شروط إلى
االتفاق النووي ،وتوج هذا الهجوم المعاكس مشهد
السفن اإليرانية التي استقدمها حزب الله تحت شعار
السفن قطعة أرض لبنانية ،لتنقلب واشنطن من خط
الحصار إلى البدء بفك الحصار من باب التراجع عن
بعض عقوبات قانون قيصر لتتيح نقل الغاز من مصر
والكهرباء من األردن عبر سورية إلى لبنان.
 م��وس �ك��و ك��ان��ت ع �ل��ى ض �ف��ة ال �ت �ل �ق��ي ل �ك��ل ه��ذهالمتغيرات المتحركة ،حتى ج��اءت زي��ارة المبعوث
األم�ي��رك��ي ال �خ��اص بالملف اإلي��ران��ي روب ��رت مالي
إل��ى موسكو مدخالً إلح��داث النقلة في السياسات،
فسورية هي حجر الرحى في معادالت المنطقة ،وقد
باءت كل محاوالت تجاوزها بالفشل ،بمثل ما فشلت
خالل السنوات الماضية مشاريع إسقاطها وتفتيبها،
فال شام جديد فاعل بال الشام ،وال قمة جوار العراق
تنجح ب�لا ال �ج��ار األول ،وواش�ن�ط��ن ت�ع�ت��رف بفشل
العقوبات في صناعة السياسة كما اعترفت بفشل
(التتمة ص)5
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الوطن � /سيا�سة

ملعب المقاومة
وجر�أة التحدي
ك�سر الح�صار...
} رنا العفيف
ما هي المعادالت التي أرسيت في
لبنان وسورية؟ وماذا عن والدة فرص
جديدة متاحة إقليميا ً ودول�ي�ا ً في ظ ّل
مالمح كسر سطوة أميركا وأدواتها؟
تجلى خطاب السيد حسن نصر الله
عن وص��ول باخرة ال�م��ازوت اإليراني
إلى مرفأ بانياس ،وعن معادلة الردع
التي حمت وسمحت بوصول الباخرة،
كما ستصل تباعا ً بواخر أخ��رى ،وعن
والدة الحكومة اللبنانية ال�ت��ي كانت
ع��ام�ل ً
�ا أس��اس �ي �ا ً ف��ي ت��واف��ق محطات
سياسية ،كانت اإلدارة األميركية قد
راهنت عليها ،ولكنها باءت بالفشل.
وهكذا كانت المعادلة الجديدة ،التي
أدهشت الطبّاخ السياسي األميركي،
الذي كان يتر ّبص بلبنان شراً ،ومن ثم
كسر االحتكارات وتخفيف العبء على
اللبنانيين ف��ي ط��واب�ي��ر االن�ت�ظ��ار أمام
محطات البنزين وطلبا ً للخبز ،بالرغم
من اعتراض البعض في لبنان ،إال أنّ
وج��ود المقاومة منع لعبة االستنزاف
السياسي ،فكان قرار المقاومة خطوة
ج��ري �ئ��ة اس �ت �ط��اع��ت إف � ��راز م��ع��ادالت
نقلت األم��ور من التباري الكالمي إلى
التنافس على إث�ب��ات ال �ق��درة على ح ّل
المشاكل ،وانتقلت معها المقاومة من
م �ي��دان ال� ��ردع ال�ع�س�ك��ري إل ��ى ال ��ردع
السياسي واالقتصادي لتولد الحكومة
ويفرج عن رب��ط الغاز والكهرباء عبر
سورية.
ل ��وال ق ��رار ال�س�ي��د ح�س��ن نصرالله
لما أت��ى ال��وف��د ال� ��وزاري اللبناني إلى
الحس السياسي عبر
سورية ،وتحرك
ّ
إعالن أولى خطواته اإليجابية ،وهذا ما
كسر العزلة السياسية واالقتصادية
بين البلدين ،ليكسر العزلة السياسية
واالقتصادية بمبادرة األشقاء في ظ ّل
االنفتاح السياسي السوري على الدول
األربع في مجمل السياسة األميركية.
إال أنّ ق � ��رار ال �س �ف��ن س �م��ح لهذه
ال �م �ع��ادل��ة أي �ض �ا ً أن ت�ع�ك��س انتصارا ً
سياسيا ً ت�ج��اوز الغطرسة األميركية
وأدوات� �ه ��ا ف��ي المنطقة ،وع �ل��ى مرأى
أعين العدو «اإلسرائيلي» الذي لم ولن
يتج ّرأ على التصدي لهذه السفن ،وفي
حال تع ّرض لها سيكون هناك ر ّد قاس
وعسير ينتظره...
ل �ق��د أراد األم��ي��رك��ي ل �ل �ب �ن��ان ال���ذ ّل
والتجويع وال�خ�ن��وع ،ف��أت��ت توافقات
ج��دي��دة ت��ح��دّت ك �س��ر ال �ح �ص��ار ليس
ل�ل�ب�ن��ان ف �ق��ط ،وإن �م��ا ل �س��وري��ة أيضاً،
لندخل في مرحلة جديدة تحمل معها
ق� � ��رارات ق ��د ي �ت�لاش��ى م �ع �ه��ا «ق��ان��ون
قيصر» للعقوبات بعد أن تملّك الفراغ
ال�س�ي��اس��ي ال�ح�ك��وم��ي ب�ل�ب�ن��ان ،ليدرك
البعض أنّ ال��ره��ان��ات سقطت وسقط
م�ع�ه��ا ك� � ّل م��ن ك ��ان ش��ري �ك �ا ً ف��ي إذالل
الشعبين ال�س��وري واللبناني ،بعد أن
رس��ت م�ع��ادل��ة ال�م�ق��اوم��ة ال�ت��ي ال تق ّل
أهمية عن كشف خالصة الحرب على
لبنان وسورية الحاضنة للمقاومة.

خفايا
تقول الجهات التنفيذية لخطة
توزيع المازوت اآلتي بالسفن
اإليرانية أنها باتت تملك معادلة
لتسعير بدالت اشتراكات
الكهرباء من المولدات التي
ستحصل على حصص من هذه
المادة ،وتوقعت ان تق ّدم عبر
اتحاد بلديات الضاحية مثاالً
يلمسه ك ّل لبنان.

كوالي�س
تبلغت جهات قيادية في
التشكيالت العسكرية الكردية
العاملة في شمال سورية تحت
الرعاية األميركية أنّ عليها
االستعداد لمالقاة العام المقبل
دون وجود أميركي عسكري،
وانّ حوارا ً عسكريا ً أميركيا ً
روسيا ً يجري لترتيبات نقل
المسؤولية العسكرية في
المنطقة للقوات الروسية...
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الأ�سد في رو�سيا :التوقيت والنتائج...
} د .حسن مرهج
دائ �م �ا ً م��ا تحمل القمم بين ال�ك�ب��ار ،نتائج وس�ي�ن��اري��وات ال تتوضح
معالمها ،إال بعد فترة وجيزة ،وال يمكن في المقابل ،استقراء أبعاد هذه
القمم ،إال في حدود التطورات التي تشهدها المنطقة عموماً ،وسورية
على وج��ه الخصوص ،وبالتالي ،ف��إنّ قمة الرئيسين ال�س��وري بشار
األسد والروسي فالديمير بوتين ،تأتي في أطر متعددة بال ريب ،لكن
هذه القمة لها استثنائية خاصة ،إذ جاءت بعد حدثين أحدهما سياسي
واآلخر عسكري.
يالحظ أنّ ه��ذه القمة ج��اءت بعد ف��وز الرئيس األسد
في السياسة،
َ
باالنتخابات الرئاسية ف��ي س��وري��ة ل��والي��ة ج��دي��دة ،األم��ر ال��ذي يعطي
إشارات بالغة األهمية ،فحين يستقبل الرئيس الروسي نظيره السوري
يوجه بوتين رسالة واضحة لقادة
في الكرملين ،فهذا له داللة هامة ،حيث ّ
العالم مفادها أنّ عليهم التعامل مع هذا الرئيس المنتخب ديمقراطياً،
وبغالبية كبيرة جدياً ،كما أنّ األسد باتت بين يديه ُجملة من أوراق القوة،
والتي ال ته ّم روسيا فحسب ،بل غالبية دول العالم ،خاصة أنّ األسد
تمكن في إطار استراتيجية ُمعقدة ،من تأطير موجات اإلرهابيين التي
وصلت إل��ى س��وري��ة ،والقضاء عليهم ،مع جزئية القبض على قيادات
اإلرهابيين ،األم��ر ال��ذي تنظر إليه ال��دول اإلقليمية وال��دول�ي��ة ،على أنه
حماية لهم ،وبالتالي ال ب ّد من التنسيق مع األس��د ،س��واء فوق الطاولة
أو تحتها.
في جانب آخر ،فإنّ هذه الزيارة ارتبطت بحدث سياسي هو األول من

نوعه بعد ما ُيقارب العقد ،فقد استقبلت دمشق قبل أيام وف��دا ً لبنانياً،
بغية إيصال الغاز المصري والكهرباء األردنية إلى لبنان ،لكن حصرا ً
عبر األراضي السورية ،وهذا التط ّور ما كان ليت ّم ،لوال انتصار األسد،
واالعتراف األميركي الضمني بهذا االنتصار ،وعليه ،فإنّ زيارة األسد
إلى موسكو ،تأتي في إطار تعميق الشراكة االستراتيجية بين البلدين،
وزيادة في التنسيق لجهة العمل في إطار ما تال زيارة الوفد اللبناني إلى
دمشق.
ضمن ما سبق ،بات واضحا ً أن التطورات السياسية األخيرة ،والتي
ستؤدي ُحكما ً إل��ى تعميق ال��دور السوري في اإلقليم ،إنما تنطلق من
ُمحددات برعت دمشق في هندستها ،رغم الحرب التي ُ
شنّت عليها ،لكن
ألي نتائج
رغم ذلك ،تدرك غالبية الدول اإلقليمية والدولية ،أن ال وصول ّ
تتعلق بالسياسات أو رسم المسارات االستراتيجية ،إال بعد التنسيق مع
دمشق ،بغية ضبط معالم المنطقة ومستجداتها.
في اإلط��ار العسكري ،جاءت زي��ارة األسد إلى موسكو ،بعد انتصار
درعا الذي أربك القوى اإلقليمية والدولية ،فالوضع المعقد الذي يشهده
الجنوب السوري ،لجهة حجم التدخالت في تلك المنطقة الحيوية ،تمكن
األسد وعبر استراتيجية النفس الطويل ،من تطويع داعمي اإلرهابيين
في الجنوب السوري ،وإجبارهم على التخلي عن أدواتهم اإلرهابية أوالً،
وعن مشروعهم في سورية ثانياً ،في هذا اإلطارُ ،يمكن القول بأنّ زيارة
األسد إلى موسكو ،هي تتويج واعتراف دولي مبطن بانتصار األسد،
فاألخير ك��ان بمثابة عامل ال�ت��وازن االستراتيجي ،بالنسبة لموسكو،
وعبره عادت موسكو القوة الموازية للقطب األميركي.

في المقابل ،فإنّ زيارة األسد موسكو ولقاءه بوتين ،تأتي أيضا ً لضبط
مرحلة ما بعد درع��ا ،بمعنى ،هذه الزيارة هي نتيجة طبيعية ومنطقية
للتباحث في شأن إدلب وشرق الفرات ،وقد ال ُيمكن استقراء ما تباحث
به الرجالن حيال ملفي إدلب وشرق الفرات ،لكن ما ُيمكن التوصل إليه،
بأنّ أبعاد هذه الزيارة ،هي ُحكما ً لغايات استراتيجية بعيدة المدى ،ومن
المؤكد أنّ مشهد شمال شرق سورية ،سيكون على موعد مع تطورات
غاية في األهمية ،خالل اآلتي من األيام.
في الجانب االقتصادي السوري وال��ذي ال يق ّل أهمية عن الجوانب
السياسية والعسكرية ،فإنّ األسد ومن خالل هذه الزيارة ،سيعمل على
جذب أنظار القوى اإلقليمية والدولية ،والقول بأنّ سورية هي المكان
المناسب لالستثمارات االقتصادية ،ويكفي بأنّ دمشق حافظت حتى
اآلن ،على موقعها ال��راب��ط بين مختلف ال�ط��رق االقتصادية ،وتحديدا ً
خطوط الطاقة ،وبالتالي ،ال ب ّد من تعزيز االقتصاد السوري ،وبدعم
روس ��ي ،واالن �ت �ق��ال إل��ى مرحلة ج��دي��دة ،عنوانها االق�ت�ص��اد السوري
وضرورة تعزيزه.
في المحصلة ،ال ُيمكن ألحد أن ينكر دور األسد في تعزيز الحضور
الروسي في عموم المنطقة والعالم ،وهذا له ثمن استراتيجي ،لكن في
لج ّل توازنات المنطقة ،فإنّ لهذا
العمق ،فإنّ دمشق وبموقعها الحاكم ُ
األمر ،معادلة قوة ال أحد يعلم أسرارها إال دمشق ،لتكون زيارة األسد
إلى موسكو ،هي خطوة استراتيجية ُمغايرة لكافة الوقائع والمعطيات،
التي ُفرضت على سورية خالل السنوات السابقة ،وبالتالي ،هناك المزيد
من االنتصارات السياسية وكذا العسكرية واالقتصادية.

عون اطلع من وزير الطاقة على برنامج عمله ميقاتي تر�أ�س االجتماع الثاني للجنة البيان
وعر�ض مع قنديل الأو�ضاع الداخلية والإقليمية والتقى �سالمة وديبلوما�سيين

عون مستقبالً قنديل في بعبدا أمس

(داالتي ونهرا)

اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير
الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة الدكتور وليد فياض،
خ�لال استقباله له أم��س في قصر بعبدا ،على الخطوط
العريضة لبرنامج عمله في ال��وزارة واإلج��راءات العاجلة
الواجب اتخاذها لمواجهة أزمتي الطاقة والكهرباء.
واستقبل رئيس الجمهورية رئيس تحرير جريدة «البناء»
النائب السابق ناصر قنديل وأجرى معه جولة أفق تناولت
األوضاع الداخلية واإلقليمية في ضوء التطورات األخيرة.
من جهة أخ��رى ،تلقى ع��ون برقية من رئيس السلطة

الفلسطينية محمود عباس هنأه فيها بتشكل الحكومة
الجديدة ،متمنيا ً لها النجاح والتوفيق «في أداء المهام
السامية الموكلة إليها ،واثقين من حكمتكم في قيادة
بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهداف
وتطلعات».
واتصل عون بالشيخ الدكتور سامي أبي المنى ،مهنئا ً
بانتخابه بالتزكية شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز،
وتمنى له التوفيق في مهامه الوطنية الجديدة .ور ّد أبي
المنى شاكرا ً لعون تهنئته.

�إحالة مذكرة �إح�ضار دياب
�إلى «الأمن الداخلي» للتنفيذ
يواصل المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت
القاضي طارق البيطار تحقيقاته .وأص��در أمس مذكرة
إحضار جديدة بحق الرئيس حسان دياب وأحالها إلى
النيابة العامة التمييزية ،بعد تشكيل الحكومة الجديدة،
وبالتالي تعديل مكان إقامة دياب ،أي السرايا الحكومية،

المدرج في متن المذكرة األولى.
بدوره ،أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان
الخوري المذكرة إلى المديرية العا ّمة لقوى األمن الداخلي
للتنفيذ ،علما ً بأن البيطار كان ح�دّد جلسة استجواب
لدياب في العشرين من أيلول الحالي .

�أن�شطة ومواقف

بري مجتمعا ً إلى سفيرة فرنسا في عين التينة أمس

{ تلقى رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري برقية
تعزية ،من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
برحيل رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن .كما تلقى برقية شكر،
م��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي مصطفى
الكاظمي ،على المواساة بضحايا فاجعة الحريق
الذي وقع في مستشفى الحسين في محافظة ذي
ق��ار العراقية .وتلقى الرئيس ب � ّري أيضا ً رسالة
من رئيس مجموعة الصداقة الصينية اللبنانية لي
كسو يونغ ،حول تداعيات جائحة كورونا وأهمية
التعاون الدولي والبحث العلمي لمواجهتها.
{ زارت السفيرة الفرنسية آن غريو رئيس
مجلس النواب نبيه ب ّري في مقر الرئاسة الثانية
ف��ي ع�ي��ن ال�ت�ي�ن��ة ،ح�ي��ث ج ��رى ع ��رض لألوضاع
العا ّمة ،وآخ��ر المستجدات السياسية والعالقات
الثنائية بين لبنان وفرنسا .كما التقت غريو رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا .كذلك بحثت
م��ع رئيس «ال�ت�ي��ار الوطني ال�ح� ّر» النائب جبران
ب��اس �ي��ل ،ف��ي ح �ض��ور ال �ن��ائ��ب س�ي�م��ون أب��ي رميا
وال��وزي��رة ال�س��اب�ق��ة ن��دى بستاني وع�ض��و لجنة
العالقات الديبلوماسية في التيار بشير حداد ،في
التطورات السياسية في ضوء تشكيل الحكومة

التي هنأت السفيرة غريو بتأليفها .وتم التشديد،
وف ��ق ب �ي��ان ل�م�ك�ت��ب ب��اس �ي��ل ،ع �ل��ى «أه �م �ي��ة تنفيذ
اإلصالحات الالزمة وضرورة إجراء االنتخابات
�س بحق المنتشرين في
ف��ي م��وع��ده��ا وع��دم ال �م� ّ
االقتراع».
{ اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب
ال��دك �ت��ور ق��اس��م ه��اش��م ف��ي ت �ص��ري��ح ،أن «أول ��ى
ال�خ�ط��وات المطلوبة م��ن الحكومة لمواجهة أزمة
المحروقات وغالء األسعار ووضع ح ّد لما يتعرض
له اللبنانيون من ذ ّل وقهر وإهانة ،وضع البطاقة
التمويلية موضع التنفيذ والبدء سريعا ً بتوزيعها
وفق اآللية الممكنة ،كي ال يكون أي مبرر للتأخير
بعد كل المماطلة السابقة ،وأي خطوات تتجاوز
البطاقة ه��روب لألمام واستكمال لمسيرة الهدر
وتضييع للوقت ،فالحكومة ستكون أمام االمتحان
األول لمعالجة أم األزمات ،محروقات وكهرباء».
{ أعلن رئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت النائب
حسين الحاج حسن ،أنه بسبب تشكيل الحكومة
الجديدة ولكي يتسنى ل�ل��وزراء الجدد المعنيين
ح�ض��ور الجلسة ،أرج ��أت اللجنة جلستها التي
كانت مق ّررة في التاسعة والنصف من قبل ظهر
غد الخميس إلى موعد يحدّد الحقاً.

ميقاتي مترئسا ً االجتماع الثاني للجنة البيان الوزاري في السرايا أمس

(داالتي ونهرا)

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي االجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلّفة صوغ البيان الوزاري ،قبل ظهر
أمس في السرايا ،بحضور أعضاء اللجنة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ،ووزراء اإلعالم جورج قرداحي،
العدل هنري خوري ،المال يوسف خليل ،التنمية اإلدارية نجال الرياشي ،الداخلية بسام مولوي ،الطاقة وليد
فياض ،الثقافة محمد مرتضى ،العمل مصطفى بيرم ،الزراعة عباس الحاج حسن ،الشؤون االجتماعية هيكتور
حجار ،المهجرين عصام شرف الدين ،األمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة
الجمهورية أنطوان شقير ومدير مكتب ميقاتي جمال كريم.
وتابعت اللجنة البحث في مالحظات ال��وزراء على مشروع البيان ال��وزاري ،على أن يُعقد اجتماع ثالث
اليوم.
كما اجتمع ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة والتقى أيضا ً سفير النروج مارتن ييترفيك ثم القائم
بأعمال السفارة األميركية ريتشارد مايكلز.

الأ�سعد� :سالمة يتالعب
ب�سعر الدوالر نزو ًال وطلوع ًا
رأى األمين العام لـ»التيار األسعدي» المحامي معن
االسعد ،أن «استثناء السعودية من التفاهم اإلقليمي
والدولي على تشكيل الحكومة ،سيمنع عن لبنان أية
مساعدات أو هبات مالية خليجية ،ألن السعودية ما
زال��ت متمسكة بأجنداتها السياسية لمعالجة ملفات
إقليمية تعنيها مباشرة وتحديدا ً الملف اليمني».
وأكد في تصريح «أن مهمة هذه الحكومة ،ليست أكثر
من اإلشراف على اإلنتخابات النيابية ،ولعدم حصول
االنهيار الشامل ،وللحصول على موارد مالية من خالل
السطو على ما تبقى من أم��وال مع اللبنانيين» ،متهما ً
حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة بـ»التالعب بسعر
ص��رف ال��دوالر مقابل العملة الوطنية على المنصات
الوهمية ن ��زوالً وط �ل��وع �اً ،واألخ �ط��ر ه��و ب��ثّ إشاعات
عن ق��رب انخفاض سعر ص��رف ال��دوالر ،بعد تشكيل
الحكومة ،من أجل جمع ال��دوالرات وإعطاء المواطنين
بدالً منها عملة ورقية فقدت أكثر من تسعين في المائة
من قيمتها الشرائية في ظ ّل االرتفاع المتزايد لألسعار
وقد تجاوز أكثر من عشرة أضعاف ،ومن أجل تكريس

�أجِّ لوا االحتفاالت
�إلى ما بعد الإنجازات

السوق السوداء البديل ال��ذي أصبح المعيار الحقيقي
والوحيد لألسعار».
ورأى «أن تكبير حجر البيان ال��وزاري وثقة مجلس
ال�ن��واب ،مضيعة للوقت ،ألن معظم الكتل النيابية في
المجلس ممثلة ف��ي ال�ح�ك��وم��ة» ،م��ؤك��دا ً «أن المؤامرة
مستم ّرة على المواطن المسكين ،في ظ ّل استمرار تح ّكم
الميليشيات السلطوية في السوق السوداء ،وترك حاكم
مصرف لبنان يتصرف وفق مصالحه والمستفيدين
م�ن��ه السلطة وي �ق��دم ل�ه��م ه��داي��ا مجانية ع�ل��ى حساب
الشعب اللبناني» .وش �دّد على «أن ال ح � ّل وال أم��ل إالّ
بكشف الفاسدين والسارقين ومحاسبتهم واسترجاع
األموال المنهوبة والمه ّربة وضرورة رفع الحصانات
وإزالة الخطوط الحمر على أنواعها عن كل المرتكبين».
ورأى أن وصول البواخر النفطية اإليرانية «هو اختراق
إستراتيجي وكسر للهيمنة األميركية واألوروبية ،كما
أسس السوق السوداء»،
هو كسر لالحتكار ولتقويض ُ
داعيا ً «من يص ّوب على من جلب النفط اإليراني أن يطلب
من راعيه األجنبي بمثله».

} منجد شريف

لم يتخ ّل اللبنانيون بعد عن عاداتهم في المديح والتبجيل .فمع ك ّل تعيين وزاري
ترتفع الصور والالفتات المرحبة ،التي تكيل من عبارات المديح والتبجيل ما
يفوق قدرات المعيّنين ،مما يضعهم أمام حالة عجز عن تحقيق النزر اليسير مما
هو مطلوب منهم ،ألنّ الحاجات تتخطى القدرات لك ّل ال��وزراء مجتمعين .وعليه
فمهامهم مضاعفة لتحقيق الشيء البسيط ،ولذلك فإنّ الفتات المديح تكون بعد
القيام بالمهام وليس قبل ذلك.
فالتكريم قبل اإلن�ج��از ُيع ّد نوعا ً من الممالقة االستباقية ،لضمان مكانة في
حاشية الوزير المعيّن ،وتحقيق المصالح الشخصية ،وتلك الطريقة او القاعدة او
األسلوب شكل جزءا ً رئيسيا ً من الفساد الذي استشرى وأ ّدى الى ما أ ّدى إليه من
محسوبيات وسرقات وخالفه ،فخففوا من المديح والتبجيل ،إلى أن نلمس بعض
النتائج ،من حال واقعنا المتر ّدي ،فهل من عاقل م َّرت عليه أزمة من أش ّد األزمات
في العالم ،وما زال ُمصرا ً على عاداته وتقاليده وأعرافه؟
قديما ً قيل :من يفكر بذات الطريقة ،لن يحصل على نتيجة مختلفة...
فاستغنوا عن المدائح لو سمحتم ،ووف��روه��ا إل��ى أن يتحقق الخرق المأمول
لواقعنا المتر ّدي ،والسالم...
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العميد �أحمد مرعي في لقاء حواري نظمته منفذية ريف دم�شق:
دورا ً
ن�سور الزوبعة ي�ؤدون ً
بطوليا هو ا�ستمرار لنهج ال�صراع والمقاومة الذي اختطه حزبنا منذ ت�أ�سي�سه

مرعي متحدثا ً في اللقاء الحواري

جانب من الحضور

نظ ّمت منفذية ري��ف دم��ش��ق ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي لقا ًء حواريا ً مع
عميد ال��دراس��ات والتخطيط ـ عضو مجلس
الشعب الدكتور أحمد مرعي ،بحضور منفذ عام
منفذية ريف دمشق محمد حابو وأعضاء هيئة
المنفذية ومديرا مديريتا كشكول وجرمانا
وعدد من القوميين والمواطنين ،إضافة إلى
مجموعة من مقاتلي نسور الزوبعة.
العميد م��رع��ي ق��دم ع��رض �ا ً ح��ول ال��واق��ع
السياسي ال��ع��ام والتحديات التي تواجه
بالدنا ،مشيرا ً إلى أن للحزب السوري القومي
اإلجتماعي دورا ً محوريا ً في تحصين ومنعة

مجتمعنا وف��ي مجابهة األخ��ط��ار والتصدي
لإلرهاب والتطرف.
وقال مرعي :إنّ إضطالع حزبنا بهذا الدور
المحوري ،دفاعا ً عن حقنا وأرضنا وشعبنا
وه��وي��ت��ن��ا ،جعله ف��ي م��رم��ى االس��ت��ه��داف
إلضعافه والنيل من دوره ،غير أن حزبنا
وبفضل مضاء عزيمة القوميين االجتماعيين
وصالبة إرادتهم ،أثبت أنه حزب فاعل وقوي،
وقادر على االستمرار في أداء دوره البنائي
والصراعي ،وها هم نسور الزوبعة يمألؤن
ميادين القتال عزا ً وكرامة ،إلى جانب جيش
تشرين البطل.

أضاف مرعي :إن هذا الدور الذي نؤديه هو
استمرار لنهج الصراع والمقاومة الذي اختطه
سجل
حزبنا منذ تأسيسه إل��ى ال��ي��وم ،وق��د ّ
القوميون االجتماعيون وقفات عز مشرفة ،في
مواجهة العدو الصهيوني وإلسقاط مشاريع
التقسيم والتفتيت .وإن��ن��ا نحيي شهداءنا
األبطال الذين بذلوا دماءهم الزكية في معارك
المصير والوجود ،والذين ارتقوا شهداء دفاعا ً
عن قضية تساوي وجودهم.
وأك��د مرعي أنّ تشكيالت نسور الزوبعة،
تؤدي دورها على أكمل وجه ،ومقاتلوها تحت
راي��ة الزوبعة يقدمون التضحيات الجسام

في كل ساح وميدان ،وهذا يعبر عن ايماننا
الراسخ بقضيتنا ،ما يزيدنا اعتزازا ً بحزبنا
الذي لم يحد قيد أنملة عن نهجه الصراعي.
فنحن حركة ص��راع ،ومعلمنا سعاده يقول:
«لو لم نكن حركة صراع لما كنا حركة على
اإلطالق»
وختم مرعي قائالً :القوميون االجتماعيون ـ
نسورنا األبطال ،ال يعرفون استراحة محارب،
فمعركتنا مستمرة ض � ّد اإلره���اب والتطرف
واالحتالل بك ّل مس ّمياته ،ونحن نحضر أنفسنا
جيداً ،للظفر في معركة التحرير والمصير
والوجود.

أب��دى «تك ّتل لبنان القوي» ارتياحه «لتشكيل
الحكومة من خالل مسار دستوري التزم فيه الرئيس
المكلّف بشراكته مع رئيس الجمهورية ،فاحترم
صالحياته وأصول التأليف».
وأكد التكتل في بيان ،بعد اجتماعه الدوري الذي
عقده عن بعد برئاسة النائب جبران باسيل ،أن
«منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمنه بيانها
ال��وزاري من التزام فعلي وتعهد واضح بتحقيق
اآلتي:
على الصعيد المالي والنقدي واالقتصادي:
تنفيذ العقد الموقع مع شركة الفاريز ومارسال
بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ،إضاف ًة
إلى كل المؤسسات واإلدارات .العمل على إعادة
األموال المح ّولة إلى الخارج وإقرار قانون Capital
 .Controlوضع خطة للتعافي المالي والتفاوض
عليها مع صندوق النقد الدولي ،والتزام حاكمية
مصرف لبنان سياسة الحكومة وق��ان��ون النقد
والتسليف.
وض����ع م���وازن���ة ل��ع��ام  2022ت��ت��ض��م��ن كل
اإلصالحات المالية المطلوبة .إطالق عجلة االقتصاد
المنتج وتشجيعه بفوائد اس��ت��دان��ة منخفضة.
وعلى الصعيد االجتماعي والمعيشي والتربوي
وال��ص��ح��ي :إص���دار وت��وزي��ع البطاقة التمويلية
وتعزيز برامج دعم الفئات األكثر فقراً ،في مقابل رفع
الدعم التدريجي .توفير المحروقات ومنع تهريبها
وتخزينها وتوفير أكبر نسبة تغذية من الكهرباء

تخللت المسيرة كلمة باسم تحالف
القوى الفلسطينية ألقاها مسؤول
العالقات لحركة الجهاد اإلسالمي
الحاج أبو عالء سحويل محذرا ً العدو
الصهيوني من االستفراد باألسرى،
أو المساس بهم .وم��ؤك��دا ً أنّ قضية
األس��رى كقضية القدس والالجئين
خط أحمر غير مسموح تجاوزه.
أم�����ا ك��ل��م��ة م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينية فألقاها خالد عثمان فأكد
أن «األبطال الذين انتزعوا حريتهم
وحفروا األنفاق بالمالعق ،لم يفروا
ولم يهربوا ولكن انطلقوا ليستعيدوا
مواقعهم في مواجهة الكيان المحتل
ألرضنا».

وزراء جدد ت�س ّلموا مهامهم
بحما�سة للعمل على النهو�ض من الأزمات

شريم وشرف الدين خالل التسليم والتسلم في وزارة المهجرين
جرت أمس عمليات التسليم والتسلّم في معظم
الوزارات بين الوزراء السابقين والجدد.
وفي هذا اإلطار ،تمت مراسم التسليم والتسلّم
في وزارة المال بين الوزير السابق غازي وزني
والوزير الجديد يوسف الخليل.
وأكد وزني في كلمة له ،أن الهدف من مشروع
م��وازن��ة  2022تحسين ال��وض��ع المعيشي
واالجتماعي للمواطنين ورصد زيادة  50%على
الرواتب واألجور كمساعدات اجتماعية ،كما رفع
بدل النقل من  24ألف ليرة إلى  64ألف ليرة.
وأعلن أن «البطاقة التمويلية تم إطالقها والتمويل
متوافر من البنك الدولي ال��ذي خصص قرضا ً
بـ 295مليون دوالر ،أ ّما تحرير األموال فيحتاج
إلى قرار من مجلس النواب».
وشدد على أن «ال مخرج للحكومة الجديدة إالّ
عبر صندوق النقد الدولي ،إذ بات هناك إجماع
على ضرورة التفاوض مع الصندوق والحكومة
ٍ
قدمت خطة
تعاف جيّدة للصندوق».
ب��دوره ،أشار خليل إلى أن «لبنان في لحظة
مصيريّة والفشل سيؤدي إل��ى مشاكل كبيرة
والربح ليس سهالً».
وخ�لال مراسم التسليم والتسلّم في وزارة
الداخلية بين الوزير السابق محمد فهمي والوزير
ي «على
الجديد بسام المولوي ،شكر األخير فهم 
جهده على رأس ال��وزارة» ،مؤكدا ً أنه سيكمل ما
بدأ به سلفه.
واعتبر أن «تثبيت االستقرار األمني وتعزيز
األمن االجتماعي بالتعاون والتنسيق معاألجهزة
األمني ة سيكون األولوية» .وقال «سنعمل على
ي وخلق جو من التنسيق
استيعابالحراك الشعب 
بين أجهزة الوزارة والحراك وصونحرية التعبي ر
 ،مع الحرص على ع��دم التعدّي على األم�لاك
العامة والخاصة من خالل تطبيق القوانين»،
مؤكدا ً العمل على استكمال التحضيرات إلجراء 
االنتخابات النيابي ة والبلدية واالختيارية في
مواعيدها القانونية.
وخ�لال مراسم التسليم والتسلّم في وزارة
االقتصاد بين الوزير السابق راوول نعمة والجديد
أمين سالم ،بدأ نعمة بالبكاء متأثرا ً أثناء حديثه
عن عمال اإله���راءات الذين سقطوا ضحايا في

(داالتي ونهرا)

انفجار مرفأ بيروت العام الفائت.
وألقى نعمة كلمة وداعية رحب فيها بسالم
«مستلما ً هذه الوزارة في أدق الظروف االقتصادية
واالجتماعية ( )...ونستطيع القول إن وزارة
االقتصاد ّ
حضرت لك األرضية كي تنجح في مهامك
مثالً :البطاقة التمويلية ،الخطة االقتصادية،
الشبّاك الموحد ،قانون حماية المستهلك ،قانون
المنافسة ،و 9معاهدات للملكية الفكرية هي
جاهزة للذهاب بها إلى مجلس النواب وغيرها من
المشاريع والخطط».
أم��ا س�لام ف��ق��ال «ال أخ��ف��ي عليكم تهيّبي
تجاه المهمات الكبيرة التي تنتظر حكومتنا
عموماً ،ووزارة االقتصاد والتجارة على وجه
التحديد .المهمات كبيرة ،وتطلعات اللبنانيين
وانتظاراتهم أيضاً ،نحن في قلب أزمة هي األكبر
في تاريخ بلدنا» ،مضيفا ً «وعدي ألهلنا ،وعدان
إثنان :البطاقة التمويلية التي تشكل أحد أبرز
أذرع مظلة الحماية االجتماعية ،لنخفف قدر
المستطاع من وطأة ما هو منتظر ،خصوصا ً
على مستوى رف��ع ال��دع��م ع��ن المحروقات،
ّ
الغش والغالء الفاحش
وحماية المستهلك من
واالحتكار والتالعب بجودة ونوعية المواد
الحياتية».
كما ت ّمت عملية التسليم والتسلّم في وزارة
الدفاع بين الوزيرة السابقة زينة عكر والوزير
الجديد موريس سليم في مقر الوزارة.
وشكرت عكر «الجيش اللبناني والضباط
الذين عملوا إلى جانبها في وزارة الدفاع» ،وقالت
«قد بقي الجيش على جهوزيته العالية وقام
بحفظ األمن ،وقد قمت بزيارات خارجية لحشد
الدعم ل��ه» ،فيما أكد سليم أنه «إزاء ما يواجه
وطننا من مخاطر وصعوبات يقوم جيشنا بدوره
باندفاع مميز وبأداء احترافي وه ّمة ال تعرف الكلل
وسنسعى بكل إمكاناتنا لرفع مستوى جهوزية
الوحدات ليبقى الجيش حصن الوطن ودرعه
المنيع».
وك��ان قائد الجيش العماد ج���وزاف ع��ون،
استقبل بحضور أعضاء المجلس العسكري وكبار
ضباط القيادة ،الوزير سليم ،قبيل مراسم التسليم
والتسلّم .وأُقيمت في باحة وزارة الدفاع مراسم

م��ن خ�لال مؤسسة كهرباء لبنان .تأكيد تنفيذ
خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى
ديارهم .ضرورة إطالق العام الدراسي ودعم القطاع
التربوي من خالل المساعدات المتوافرة ومن خالل
إطالق البطاقة التربوية .توفير كل األدوية وتمكين
المؤسسات االستشفائية من تقديم كل الخدمات
الالزمة.
على صعيد استعادة الثقة :اتخاذ كل إجراءات
مكافحة الفساد وتطبيق القوانين الالزمة والسير
بكشف حسابات وأمالك القائمين في خدمة عا ّمة.
تحصين استقاللية القضاء ودع��م التحقيق في
انفجار المرفأ ووضع اإلطار القانوني واإلج��راءات
الالزمة إلع��ادة إعماره .وضع خطة طاقوية تو ّفر
الكهرباء عبر الغاز والطاقة المتجدّدة وتسير بتنفيذ
عقود الغاز في البحر وترسيم الحدود البحرية
بالحفاظ على الحقوق اللبنانية .تأكيد سيادة
لبنان واستقالله والقيام بكل ما يمكن للحفاظ عليها
وعلى عالقاته الدولية والعربية وتعزيزها .إجراء
االنتخابات النيابية في موعدها الدستوري مع تأكيد
حق المغتربين في االقتراع.
وختم «صحيح أن الحكومة ف��ي حاجة إلى
ثقة مجلس النواب ،لكنها في حاجة أيضا ً إلى ثقة
اللبنانيين أوالً ،والمجتمع الدولي ثانياً ،والتكتل
سيكون إلى جانبها وداعما ً لها في كل إجراءاتها
اإلصالحية اإلنقاذية وسيكون معارضا ً شرسا ً لها
في حال التلكؤ أو التقاعس والتقصير».

«تج ّمع العلماء» :مبادرة ن�صراهلل
�أنتجت تحرك ًا للملفات العالقة

حب الله و بوشيكيان في وزارة الصناعة
التشريفات التي أدّتها وحدات من القوات البحرية
والجوية والشرطة العسكرية وموسيقى الجيش.
وفي وزارة الخارجية والمغتربين تم التسليم
والتسلّم بين الوزيرة عكر والوزير الجديد عبد الله
بو حبيب ،في مبنى الوزارة الجديد وسط بيروت.
وقالت عكر «عملت إرضا ًء لضميري وقناعاتي
ولم نسترجع حقوق الناس والدولة ولم نحقق ما
أردنا تحقيقه ،لكننا حاولنا واألكيد أننا اذا لم نغيّر
ذهنيتنا فلن نستطيع تغيير وطننا» .وأضافت
«أه��داف زياراتي إلى الخارج هي إلعادة وصل
ما انقطع مع بعض ال��دول الصديقة والشقيقة
وتعزيز العالقات الثنائية لما فيه مصلحة لبنان.
وحضرت (أول من ) أم��س إل��ى ال���وزارة ل��وداع
الموظفين العاملين حصرا ً ففوجئت بتصرف غير
الئق إذ أغلقت األبواب التي يجب أن تبقى مفتوحة
امام الجميع وهذه التصرفات ال تليق بأي إدارة أو
مسؤول».
ب��دوره ،اعتبر بو حبيب أن «الظروف صعبة
لكنها ليست مستحيلة».
وأقيم في وزارة الصناعة حفل التسليم والتسلّم
حب الله والوزير الجديد
بين الوزير السابق عماد ّ
جورج بوشيكيان.
وعقد ال��وزي��ران والحضور جلسة عمل ر ّكز
فيها بوشيكيان على إعطائه «األولوية ألوضاع
الموظفين وتحسينها بأفضل السبل ،األمر الذي
يعطيهم الحافز ال��ض��روري واألس��اس��ي ألداء
مهامهم على أحسن وجه» ،مشددا ً على «أهمية
العمل كفريق عمل ضمن عائلة واحدة» .وأشار
إل��ى أن «التحدّي األب��رز ال��ذي ينتظرنا يقوم
على زيادة اإلنتاجية والتصدير والتخفيف من
االستيراد».
حب الله لمحة عن األنشطة التي
بدوره ،قدم ّ
قام بها خالل توليه الوزارة ،وشرح اإلستراتيجية
التي وضعها «م��ن س��ت رك��ائ��ز طويلة األج��ل
تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات
وتحتوي على  8مبادرات قصيرة األجل ضرورية
الستمرارية القطاع وحيويته».
بالتزامن ،أكد وزير التربية والتعليم العالي
السابق طارق المجذوب في حفل التسليم والتسلّم
في ال��وزارة أن «من حق كل تلميذ أو طالب على

استكملت قيادة منطقة البقاع في ح��زب الله
التحضيراتاللوجستيةوالفنيةوالميدانيةواإلدارية،
كما هيأ قسم اإلع�لام في الحزب الصوتيات وآالف
الرايات والشعارات ،الستقبال قافلة الصهاريج التي
ستنقل غدا ً الخميس ،مادّة المازوت من مرفأ بانياس
إلى بعلبك ،والتي سيتراوح عددها ما بين  70و80
صهريجا ً بحمولة إجمالية ُتقدر بثالثة ماليين ليتر
مازوت ،وستمتد القافلة نحو  3كيلومترات ،سالكة
ّ
تحط
في مسيرها ما يزيد عن  230كيلومترا ً قبل أن
رحالها في بعلبك وجوارها.
وأع��د ح��زب الله احتفالين الستقبال القافلة،
األول في المنطقة الفاصلة بين بلدتي العين والنبي
عثمان في البقاع الشمالي ،والثاني عند مدخل بعلبك
الجنوبي في محلة دوار دورس المعروف بدوار
الجبلي ،حيث سيُقام احتفال جماهيري في حضور
نواب بعلبك الهرمل ،رؤساء بلديات واتحادات بلدية
وفاعليات سياسية واقتصادية وروحية ونقابية
واجتماعية.
يلي الحفل تخزين الحمولة في خ ّزانات تابعة
لشركة محطات «األمانة» في المنطقة ،ويت ّم بعد ذلك
نقلها وتفريغها في خ ّزانات المؤسسات والجهات
الراغبة بالحصول على مادّة المازوت اإليراني ،في
مقدمها الهيئات التي أعلن األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله في كلمته المتلفزة أول من
أمس ،عن استفادتها من هبة مجانية تكفي حاجتها
التشغيلية لمدة شهر في المناطق اللبنانية كافة،
وتشمل :المستشفيات الحكومية ،دور العجزة
والمسنين ،دور األيتام ،مؤسسات المياه الرسمية
في المحافظات ،البلديات التي تتولى استخراج
وضخ مياه الشفة من اآلب��ار ضمن نطاقها ،أفواج
اإلطفاء في الدفاع المدني والصليب األحمر اللبناني.

في حين سيتم بيع المشتقات النفطية بالعملة
اللبنانية ،وبأقل من سعر الكلفة بحسب ما أعلن
السيد نصرالله ،إلى الجهات التالية :المستشفيات
الخاصة ،المراكز الصحية الخاصة ،معامل األدوية
واألم��ص��ال ،المطاحن ،األف����ران ،السوبرماركت
والتعاونيات االستهالكية التي تبيع المواد الغذائية،
معامل الصناعات الغذائية ،المؤسسات والشركات
التي تتولى توليد وتأمين الكهرباء للمواطنين مقابل
تقاضي االشتراكات.
في األث��ن��اء ،تفاقمت أزم��ة المحروقات مع رفع
عدد كبير من المحطات خراطيمه ،بذريعة الخوف
من الحوادث األمنية ،والبعض اآلخر بسبب نفاد
المخزون .أ ّما عملية استيراد البواخر السبع فقد
ّ
تعطلت نتيجة اشتراط مصرف لبنان على المصارف
أن تو ّقع تعهدا ً بأن المحروقات لم تدخل السوق
السوداء.
وكانت الشركات المستوردة للنفط ،أكدت أنها
تبلغت من المصارف قرار المصرف المركزي منحها
أذون��ات مسبقة لتأمين البنزين لألسواق بسعر
الـ 8000ل .ل .والشركات مستعدة لبدء عمليةتفريغ
البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه
لهذه الشركات ،وهو االمر الذي لم يحصل أمس.
وكشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات
ج��ورج البراكس ،أن «الكميات المتواجدة تكفي
السوق لـ 10أيام» ،آمالً «أن يجد وزير الطاقة الجديد
اآللية المناسبة والبيع في المحطات سيكون على
أساس اآللية المعتمدة».
وأضاف في حديث تلفزيوني ،أن «إحدى البواخر
ب��دأت بتفريغ حمولتها ،وبعض الشركات تنتظر
الحصول على أموالها من االعتمادات المخصصة
سابقا ً قبل البدء بتسلّم الحموالت الجديدة».

«لبنان القوي» :منح الثقة للحكومة
مرتبط بتعهّداتها والتزاماتها

«القومي» �شارك في م�سيرة بعلبك ن�صرة لأبطال
عملية جلبوع والأ�سرى في معتقالت العدو ال�صهيوني
َّ
نظمت الفصائل الفلسطينية في
البقاع مسير ًة تضامني ًة مع األسرى
وأب��ط��ال عملية جلبوع ف��ي مدينة
بعلبك ،شارك فيها العديد من أبناء
منطقة بعلبك والمخيمات ،وتقدم
المسيرة م��دي��ر مديرية بعلبك في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ف��ادي ياغي على رأس وف��د حزبي،
أم��ي��ن س���ر ال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة في
ال��ب��ق��اع خ��ال��د ع��ث��م��ان ،ممثلون عن
األح��زاب والقوى الوطنية والفصائل
الفلسطينية وال��ل��ج��ان الشعبية،
علماء ،مدير مخيم الجليل في بعلبك،
وفاعليات اجتماعية ،ثقافية ،تربوية
ونقابية واختيارية.

ا�ستكمال التح�ضيرات في بعلبك
ال�ستقبال �صهاريج المازوت الإيراني غد ًا
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األراضي اللبنانية الحصول على تعليم حديث»،
مؤكدا ً أن «االستقرار المالي في القطاع أساسي
النطالق العام الدراسي».
وق��ال «أجرينا االمتحانات رغ��م التحديات
وأطلقنا خطة تعليمية خماسية في ظل االنهيار.
أ ّم��ن��ت ال���وزارة القرطاسية بدعم م��ن الجهات
المانحة إلى المدارس والثانويات الرسمية وعدد
من الخاصة ،وعملنا على تأمين المحروقات
لألساتذة بالتعاون مع وزارة الطاقة».
من جهته ،قال الوزير الجديد القاضي عباس
الحلبي «سنعمل على تأمين العودة اآلمنة للعام
الدراسي في ظ ّل غالء المعيشة ،غالء المحروقات
وتفشي ال��وب��اء ،وإل��ى جانب ه��ذه التحديات
سنقوم بعناية حثيثة للهيئات التربوية وهم
بأمس الحاجة لعناية الدولة» ،وأضاف «ال نحمل
ّ
عصا ً سحرية إالّ أننا سنعمل جاهدين لتذليل
الصعوبات».
كما تم التسليم والتسلّم في وزارة األشغال
العامة والنقل بين الوزير السابق ميشال نجار
والوزير الجديد علي حمية.
وقال نجار إنه «شرف لي أن أكون من فريق
الرئيس حسان دياب ونأمل أن نكون استطعنا
إنجاز ما يمكن إنجازه خالل تلك الفترة».
أما حمية فقال «سأبدأ باالجتماعات األسبوع
المقبل كي نحدّد ص��ورة مشتركة مبنية على
الهواجس والمشاريع التي أُق��رت في مجلس
الوزراء ولم ُتن ّفذ».
وجرتوزارةالمهجرينعمليةالتسليموالتسلّم
بين الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم والوزير
الجديد الدكتور عصام شرف الدين شهيب .وألقت
شريم كلمة تم ّنت فيها على الوزير الجديد «أن
يمضي قدما ً في مشروع تحويل الوزارة إلى وزارة
تنمية محلية تساهم فعليا ً في تحويل االقتصاد
الريعي إلى اقتصاد منتج».
بدوره ،شدّد شرف الدين على «أهمية تنمية
الريف ،ألن  90بالمئة من المغتربين ومن سكان
المدن أصلهم من القرى ،لذلك يجب خلق مناخ
مريح إلظهار الوجه االيجابي والحضاري» وقال
«كل البلدان تم ّر بأزمات ولكنها تبحث عن حلول،
وإذا ما كبرت ما بتصغر».

دعا «تج ّمع العلماء المسلمين» ،لجنة صوغ
البيان الوزاري للحكومة الجديدة ،إلى «اإلسراع
في إنجازه على أن يتضمن خطة اقتصادية
واضحة للخروج من االقتصاد الريعي إلى
االقتصاد اإلنتاجي ،واتخاذ قرار واضح ال لبس
فيه بالتوجه شرقا ًلبناء محطات إنتاج الكهرباء
وإصالح الطرقات وإعادة بناء مرفأ بيروت».
ون ّوه التج ّمع في بيان ،بـ»نجاح مبادرة أمين
عام حزب الله السيد حسن نصر الله باستيراد
المازوت ضمن سلسلة بواخر تحمل المشتقات
النفطية ،شاكرا ً «مبادرته بالتبرع للجهات ذات
النفع العام بتأمين المازوت لمدة شهر مجانا ً
«ما يُعطي لهذه المبادرة القيمة اإلنسانية بعد
القيمة السياسية التي أنتجت تحركا ً للملفات
العالقة وعلى رأسها تشكيل الحكومة».
وأمل بأن « ُتصرف المبالغ التي ستأتي من

الف�ساد في لبنان
متى تنتهي �صالحيته؟

صندوق النقد في المكان الصحيح وأالّ تكون
نهبا ً للفاسدين» ،مؤكدا ً «ض��رورة استخدام
ال��ج��زء األك��ب��ر منها ف��ي بناء مصانع إنتاج
الطاقة الكهربائية وتمكين أصحاب الودائع من
استرداد ودائعهم التي حجزها عليهم مصرف
لبنان بغير وجه حق».
وحيّا التجمع «العملية البطولية التي قام
بها أحد األبطال الفلسطينيين بطعن اثنين من
المستعمرين الصهاينة في محطة القطارات
المركزية في القدس المحتلة» ،داع��ي�ا ً إلى
«تعميم هذه العمليات للضغط على الكيان
الصهيوني لرفع المعاملة الظالمة التي يعاني
بسببها األسرى في سجون االحتالل خصوصا ً
األسرى األربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم
األسطوري من سجن جلبوع في عملية نفق
الحرية».

} بهيج حمدان

عادة ُتطبع على مغلفات السلع الغذائية والدوائية التي شارفت على الكساد عبارة
«انتهت مدة صالحيته».
متى تنتهي صالحية نجوم الفساد من نواب ومسؤولين ووزراء وسياسيين ،ومنهم
من هو أغبى من العفا وأثقل دما ً من البق ،تحيط بهم أبواق بعباعة ووعواعة تطبّل لهم
وتز ّمر وتبقبق وتقرقر؟
هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي ال تراعي أصوات الجياع وال أنين المرضى وفقدان
ك ّل شيء؟
أال تستحي وتختفي وتريح البالد والعباد؟
سنة وثالثة أشهر حتى تشكلت حكومة إنقاذ بسبب االختالف على الحقائب والمواقع
السلطوية واألحجام ،وليس بسبب انهيار عملتنا الوطنية والكهرباء والسطو على ودائع
اللبنانيين في المصارف وانهيار البلد الى أسفل سافلين!
هؤالء أشبه بجزارين وثنيين ال يراعون حرمة وال شريعة وال وطن !
متى يستيقظ اللبنانيون من حشرجة الموت المحتم؟
متى يستفيقون على وعي؟
متى ينهضون أمام واجباتهم وليس خلفها وينظرون باتجاه واحد؟
وال يخضعون لمقاييس العفن والثرثرة والخيانة؟
متى يقدّسون قيَم الحوار وتالقي األفكار وتعايش المعتقدات؟
وليعبد واحدنا الله كما يحب،
ولنبني وطنا ً وليس مزرعة،
كفانا ركضا ً خلف من ال يرحمنا وال يحترمنا.
ونردّد ما قاله الشاعر السعودي محمد اسماعيل جوهرجي:
ما بالنا اليوم ال تسخو رجولتنا
تعيد بأسا ً بسيف الحق والقلم
لنستنهض العزم ال نخشى مبارزة
ُشلّت يد القمع للهامات والهمم
*صحافي لبناني
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الوطن � /سيا�سة

قمة رئا�سية بين الأ�سد وبوتين في مو�سكو…
المباحثات �شملت التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب

عقدت في موسكو قمة سورية -روسية
ب��ي��ن ال��س��ي��دي��ن ال��رئ��ي��س��ي��ن ب��ش��ار األس��د
وفالديمير بوتين جرى خاللها التباحث في
ملفات التعاون الثنائي القائم بين البلدين
واإلج����راءات المتخذة لتوسيعه وتطويره
تحقيقا ً للمصالح المشتركة.
القمة التي استهلت باجتماع ثنائي مطول
بين الرئيسين انضم إليه الحقا ً وزير الخارجية
الدكتور فيصل المقداد ووزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو بحثت التعاون المشترك بين
جيشي البلدين في عملية مكافحة اإلرهاب،
واستكمال تحرير األراض���ي التي م��ا زال��ت
تخضع لسيطرة التنظيمات اإلرهابية.
كما تم التباحث بشأن الخطوات المتخذة
على المسار السياسي حيث أكد الجانبان
أهمية استكمال العمل في هذا المسار من أجل
التوصل إلى توافقات بين السوريين ومن
دون أي تدخل خارجي ،وتطرقت المباحثات
أيضا ً إلى مجاالت التعاون االقتصادي بين
البلدين.
ون��اق��ش الرئيسان األس���د وبوتين آخر
مستجدات األوضاع على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
وفي مستهل القمة الثنائية قال الرئيس
األسد« :أنا سعيد أن نلتقي اليوم في موسكو
وقد مضى على العملية المشتركة لمكافحة
اإلرهاب اآلن نحو ست سنوات حقق خاللها
الجيشان العربي السوري والروسي إنجازات
كبيرة ليس فقط من خالل تحرير األراضي أو
من خالل إعادة الالجئين إلى مدنهم وقراهم
وإنما أيضا ً من خالل حماية مواطنين أبرياء
كثر في هذا العالم ألن اإلرهاب ال يعرف حدودا ً
سياسية وال يقف عند الحدود السياسية».

وأضاف الرئيس األسد« :طبعا ً باإلضافة
إلى النتائج المهمة في تحرير األراضي وتراجع
اإلرهابيين ك��ان إط��الق العملية السياسية
سواء في سوتشي أو في أستانا أو في جنيف
أخيراً .وقد مضى على هذه العملية اآلن نحو
سنتين تقريبا ً ولكن كما تعلمون هناك عوائق
ألن هناك دوال ً تدعم اإلرهابيين وليست لها
مصلحة في أن تستمر هذه العملية باالتجاه
الذي يحقق االستقرار في سورية ...وقامت
بعض ال���دول بفرض حصار على الشعب
السوري ،حصار نصفه بأنه غير إنساني ،غير
أخالقي وغير قانوني ،مع ذلك نحن مصممون
في سورية كحكومة وكمؤسسات دولة على
السير بالتوازي في عملية تحرير األراضي

وفي عملية الحوار السياسي».
وق��ال الرئيس األس���د« :وال��زي��ارة اليوم
ه���ي ف��رص��ة م��ه��م��ة ل��ل��ن��ق��اش ف���ي ه��ات��ي��ن
النقطتين باإلضافة إلى العالقات الثنائية
التي سيتابعها فريقنا من المختصين في
الحكومتين بالتوازي مع اجتماعنا هذا».
وأضاف الرئيس األسد« :أريد أن أستغل
هذا اللقاء لكي أوجه الشكر للدولة الروسية
ول��ل��ش��ع��ب ال���روس���ي ع��ل��ى ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية التي قدمت للشعب ال��س��وري،
سواء في ما يتعلق بجائحة كورونا أخيرا ً
أو في ما يتعلق بتأمين كل المستلزمات
األساسية التي يتطلبها المواطن السوري في
حياته اليومية ،وأريد أن أتوجه بالشكر لكم

تقرير

اإعادة بث الأمل لإحياء المحادثات النووية
عُ قب اتفاق اإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يوم األحد إلى اتفاق ربما
يشكل خطوة هامة باتجاه مواصلة المحادثات النووية.
وقال خبراء إن «االتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الذي
وصفته الجمهورية اإلسالمية والوكالة الدولية التابعة لألمم المتحدة بأنه
بناء ،أثار اآلمال قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الجاري حيث تتجه األنظار إلى تعاون إيران».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده في
مؤتمره الصحافي األسبوعي أول من أمس« ،لقد أجريت مشاورات جيدة
للغاية بين الجانبين».
وأض��اف أن «إي��ران ستحافظ على تعاونها العادي والفني مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ما دامت األخيرة متمسكة بنهج «غير سياسي وغير
تمييزي تجاه إيران».
وأعلنت طهران يوم األحد أن «اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سوف يسمح للوكالة الدولية بخدمة معدات المراقبة المثبتة في المنشآت
النووية اإليرانية وإبقائها قيد التشغيل».
عالوة على ذلك ،تم االتفاق على قيام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بزيارة إيران الستبدال بطاقات الذاكرة من كاميرات المراقبة الفنية المثبتة
بالمنشآت النووية واتخاذ اإلجراءات الفنية الالزمة للكاميرات ،بحسب ما قال
رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد إسالمي.
وأعلن أنه «سيتم إغالق بطاقات الذاكرة باختام (الوكالة) وتخزينها في
إيران وتثبيت بطاقات جديدة».
وشدد خطيب زاده أول من أمس ،على أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ستؤدي عملياتها من دون الوصول إلى بطاقات الكاميرات أو وسائط التخزين،
ولن تحصل المنظمة على مزيد من الوصول بناء على البروتوكول اإلضافي
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران».
وبعد أن «أقر البرلمان اإليراني قانونا ً في كانون األول عام  2020ينص
على ضرورة توقف الحكومة اإليرانية عن تنفيذ البروتوكول اإلضافي للوكالة
الدولية للطاقة الذرية في  23شباط عام  ،2021توصلت إيران إلى اتفاق
مؤقت لمدة ثالثة أشهر مع الوكالة ثم مددت اإلجراءات لمدة شهر آخر لتخزين
تسجيالت الكاميرات التي تراقب منشآتها النووية».
بيد أن «إيران ترفض تسليم تسجيالت األشهر الماضية إلى الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ما لم ُترفع العقوبات األميركية عن إيران».
وبعد الجوالت الست من المفاوضات في فيينا في الفترة من نيسان إلى
حزيران والتي فشلت في إعادة واشنطن إلى االتفاق النووي لعام ،2015
المعروف رسميا ً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ،أو إزالة العقوبات
األميركية على إيران ،علقت طهران وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة

الذرية إلى أجهزة المراقبة التابعة للوكالة المثبتة داخل المنشآت النووية في
البالد.
وأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تقرير
أخيرا ً أن «أنشطة الوكالة في إيران تقوضت بشدة وخلقت تحديات مع الدولة
الشرق أوسطية ،مما دفع القوى الغربية إلى التفكير في قرار محتمل مناهض
إليران في اجتماع المحافظين».
وقال درويش قنبري ،الخبير السياسي اإليراني ،إن «اإلعالن بين إيران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم األحد أحيا اآلمال في أن تتمكن الدبلوماسية
من حل الخالفات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة».
ودخلت الجهود الدولية الستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة في
طريق مسدود منذ شهرين بعد  6جوالت من المفاوضات في فيينا في وجود
خالف بين واشنطن وطهران.
وعلى الرغم من انسحابها من جانب واحد من االتفاق النووي لعام ،2015
إال أن واشنطن تضغط على إيران الستئناف المحادثات .وحذر وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن أخيرا ً من أن الوقت ينفد إلحياء االتفاق النووي
اإليراني.
وفي مقابلة تلفزيونية معه أخيراً ،قال الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم
رئيسي إن «المفاوضات خيار كأداة دبلوماسية ،لكن التفاوض تحت الضغط
والتهديد غير مقبول على اإلطالق».
ونقلت صحيفة «آرمان ملي» اليومية اإليرانية عن قنبري قوله إن «االتفاق
الجديد أظهر أن هناك أم�الً في أن مسار المفاوضات ال ي��زال قائما ً ويمكن
استخدامه للمضي قدماً».
وعبر قنبري عن تفاؤله بشأن الوضع الراهن للجهود الدبلوماسية ،مشيرا ً
إلى أن «الطرف اآلخر يعلم أنه ال خيار أمامه سوى التفاوض مع إيران ...ولهذا
السبب هناك تفاؤل بنتيجة المحادثات في األشهر المقبلة».
ولدى عودته من إيران ،قال غروسي للصحافيين في مطار فيينا يوم األحد
إن «االتفاق مع طهران ليس حالً دائماً ،بل هو حل مؤقت ،مجرد إجراء إلتاحة
الوقت للدبلوماسية».
وكتب يوسف موالئي ،الخبير اإليراني في العالقات الدولية ،في صحيفة
«آرمان ملي» أول من أمس ،إن «الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى االتفاق
تعتبر مؤشرا ً إلى إرادة سياسية متوافرة لدى الجانبين لمواصلة العمل
معاً».
ً
وأضاف الخبير قائال إن «رحلة غروسي كانت إيجابية وسيكون لها بالتأكيد
تأثير غير مباشر على عملية المفاوضات المحتملة بين إي��ران واألط��راف
الخمسة األخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة ،والتي حضرتها الواليات
المتحدة بشكل غير مباشر ،ونأمل في أن تتحقق نتائج إيجابية».

تجديد رف�ض المعار�شة البحرينية للتطبيع مع الحتالل

وللمؤسسة السياسية الروسية وبخاصة
وزارة الخارجية ،للجهود التي قاموا بها
في المحافل الدولية للدفاع عن القانون
الدولي والذي ينص في بدايته على سيادة
ال��دول وحق الشعوب في تقرير مستقبلها
ومصيرها ،التي تمكنت بفاعلية وبقوة
من منع استثمار عملية مكافحة اإلره��اب
في العالم أله��داف سياسية تخدم أجندات
بعض الدول».
من جانبه ق��ال الرئيس بوتين« :سعيد
جدا ً أن أرحب بكم في موسكو مجددا ً وأهنئكم
بالنتيجة الجيدة جدا ً لالنتخابات الرئاسية،
إن هذه النتائج تدل على أن الناس يثقون بكم
بالرغم من جميع صعوبات ومآسي السنوات

السابقة ،وه��م يربطون بكم عملية إع��ادة
اإلعمار وعودة الحياة الطبيعية».
وأضاف بوتين« :أعلم أنكم تعملون الكثير
من أج��ل ذل��ك ،بما في ذل��ك إج��راء ح��وار مع
المعارضة ،وآمل باستمرار هذه العملية»،
الفتا ً إلى «أن تضافر جميع القوى في سورية
يتيح للبالد النهوض مجددا ً والشروع بتطور
مندفع والتقدم نحو األمام».
وتابع بوتين« :لقد تم صنع الكثير جدا ً من
أجل ذلك وتحرر بجهودنا المشتركة معظم
األراض���ي السورية بعد تكبيد اإلرهابيين
خسائر كبيرة جداً ،وباتت الحكومة السورية
تسيطر على  90بالمئة من األراضي».
وأكد بوتين أن «القضية الرئيسية تنحصر

ف��ي أن ق��وات مسلحة أجنبية توجد على
األراض���ي ال��س��وري��ة م��ن دون موافقة األم��م
المتحدة ومن دون إذن منكم ،وهذا يتناقض
بوضوح مع القانون الدولي وال يسمح لكم
ببذل أقصى الجهود للسير على طريق إعادة
إعمار البالد بالوتائر التي كانت ممكنة في
حال سيطرة الحكومة الشرعية على جميع
األراض��ي» .وقال« :لألسف ال تزال هناك بؤر
لإلرهابيين الذين ال يقتصرون على السيطرة
على منطقة ما بل يواصلون أيضا ً إره��اب
السكان المدنيين».
وأوض��ح بوتين أنه «على رغم ذلك يعود
الالجئون إل��ى المناطق المحررة بصورة
نشطة ،ورأي���ت عندما كنت ف��ي ضيافتكم
بدعوة منكم كيف يقوم الناس بفعالية بإعادة
إعمار منازلهم ويعملون بنشاط كي يعودوا
إلى الحياة الطبيعية بالمعنى الكامل لهذه
الكلمة ،وإن جهودنا المشتركة تعود بنتيجة
أيضاً».
وأض��اف بوتين «إنني ال أتكلم اآلن عن
مجرد المساعدة اإلنسانية من قبل روسيا
إلى الشعب السوري بل أتكلم أيضا ً عن تطور
العالقات االقتصادية والتجارية ،حيث ازداد
حجم التبادل التجاري خالل النصف األول من
السنة ثالث مرات ونصف المرة ،ونحن نعمل
معا ً على حل القضية الرئيسية التي تواجهها
البشرية بأسرها حالياً ،وأقصد بذلك مكافحة
جائحة ك��ورون��ا حيث وصلت إل��ى سورية
اإلرساليات األولى من لقاحي (سبوتنيك في)
و(سبوتنيك اليت) ،وآمل في أن تتم بالجهود
المشتركة مساعدة الشعب السوري للنهوض
عبر المساعدة في إحياء االقتصاد والوضع
االجتماعي ومجال الصحة بالدرجة األولى».

الخارجية الأثيوبية تتهم قوى مناه�شة لل�شالم
بال�شعي اإلى عك�ض اإنجازاتها الإيجابية
اعتبرت الخارجية اإلثيوبية أن تغيير
المشهد الدبلوماسي في البالد أصبح محوريا ً
كجزء من اإلصالحات السياسية واالقتصادية
بعيدة المدى.
وف��ي إش���ارة إل��ى اإلص��الح��ات المختلفة
الجارية في إثيوبيا ،ق��ال وزي��ر الخارجية
اإلثيوبي ديميكي ميكونين إنه «على الرغم
من النتائج المشجعة للتغيير ،هناك قوى
مناهضة للسالم تسعى إلى عكس اإلنجازات
اإليجابية التي تم تسجيلها في البالد ،وفقا ً
لوكالة األنباء اإلثيوبية».
فيما تجلّت م��ح��اول��ة وق��ف اإلص��الح��ات
الجارية خالل السنوات الثالث الماضية على

المستويين المحلي والدولي من خالل «األخبار
الكاذبة والمعلومات المضللة» ،ووفقا ً له.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ش���دد ال��وزي��ر ع��ل��ى أن
«الحكومة التي فازت في االنتخابات األخيرة
ستسعى ج��اه��دة لمواصلة اإلص��الح��ات»،
مشددا ً على «ضرورة عمل جميع المؤسسات
بما يتماشى مع هذا الطموح».
وأشار نائب رئيس ال��وزراء إلى أن «وزارة
الخارجية تستعد لتنفيذ دراسة وبناء أنشطة
دبلوماسية تتطلب الحقائق الموضوعية
للقرن الحادي والعشرين من خالل توظيف
الدبلوماسية الرقمية».
وك��ان البرلمان اإلثيوبي أعلن أن تشكيل

الحكومة اإلثيوبية الجديدة سيكون في الرابع
من تشرين األول المقبل.
وفاز حزب «االزدهار» الحاكم في االنتخابات
البرلمانية ب� 410مقاعد من إجمالي 436
مقعدا ً تم التنافس عليها في الجولة األولى
للبرلمان ما يضمن فترة والية ثانية مدتها 5
سنوات للحزب الفائز برئاسة آبي أحمد.
ومن المنتظر أن ينظم مجلس االنتخابات
اإلثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) في 30
أيلول المقبل ،إج��راء االنتخابات التكميلية
العامة المتبقية في الدوائر التي تم تأجيل
االنتخابات بها بسبب مشاكل أمنية وأخرى
فنية.

بوريل يعتبر تعزيز الدفاع الأوروبي من م�شلحة الناتو ووا�شنطن
أكد مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي ،جوزيب
بوريل ،ضرورة أن «يعي األوروبيون في أي عالم يعيشون» ،مشيرا ً
ّ
يفضلون عالما ً هادئا ً بفعل التجارة واالندماج
إلى أ ّنهم «كانوا
االقتصادي تحت مظلة الواليات المتحدة ،ولكن تهديدات أخرى
برزت بخاصة بعد أحداث  11أيلول .»2001
ويستطرد المسؤول األوروبي بالتأكيد على «عودة صعود قوى
قديمة مثل روسيا والصين وتركيا ،تتصرف على أسس وحقائق
تاريخية وربما مختلقة» بحسبه.
وجاء هذا الموقف في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية
نشرت أمس الثالثاء وتحدث بوريل خاللها عن «تداعيات انسحاب
قوات الناتو بقيادة الواليات المتحدة من أفغانستان ،والتحديات
التي تواجهها أوروبا حالياً» ،معبّرا ً عن اعتقاده أن «تدعيم الدفاع
وتحقيق االستقاللية االستراتيجية األوروبية أمران يصبان في
مصلحة حلف الناتو والواليات المتحدة».
وفي ما يخص الموضوع األفغاني اعتبر بوريل أن «ما حدث
في أفغانستان أخيرا ً شكل صحوة قاسية بالنسبة لألوروبيين،
إذ «أثبتت األحداث مرة أخرى هشاشتنا ،ونحن بحاجة إلى تقييم
ل��دور االتحاد في أفغانستان لمعرفة الخلل ال��ذي حصل خالل
العشرين عاما ً الماضية».
وردا ً على س��ؤال ح��ول العالقات م��ع الحكومة الجديدة في
أفغانستان ،كرر بوريل المواقف المعلن عنها سابقاً ،مشددا ً على أن

«األولوية بالنسبة لألوروبيين حاليا ً هي إتمام إجالء كل من يرغب
بمغادرة البالد بشكل آمن ،وتأمين دخول المساعدات اإلنسانية».
وأوضح أن «التطورات األفغانية تجبر األوروبيين على إجراء
تفكير معمق يتجاوز مسألة تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع»،
مشددا ً على أن «المراجعة يجب أن تكون سياسية ،استراتيجية
وربما ثقافية».

بوتين ولوكا�شينكو يبحثان نتائج
تدريبات «الغرب »2021 -والو�شع في اأفغان�شتان
بحث الرئيس فالديمير بوتين ،هاتفياً،
مع نظيره البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو،
ال��وض��ع ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان ،وك��ذل��ك نتائج
المناورات االستراتيجية «الغرب .»2021
وق��ال المكتب الصحافي للكرملين ،في
بيانه أمس« :استمرارا ً للمحادثات الروسية-
البيالروسية التي عقدت ف��ي  9أي��ل��ول في
موسكو ،ناقش الرئيسان بالهاتف بعض
قضايا التعاون الثنائي ،بما في ذلك نتائج
المناورات االستراتيجية المشتركة للقوات
المسلحة في الدولتين ،الغرب.»-2021
كما تم التطرق ،خالل الحديث ،إلى تطورات
الوضع في أفغانستان.
واتفق بوتين ولوكاشينكو ،خالل المحادثة،
على إج��راء المزيد من االتصاالت ،وفق بيان
الكرملين.
وكان الرئيسان بوتين ولوكاشينكو أجريا
الخميس  9أيلول ،محادثات في موسكو .وتم
خاللها التوقيع على  28برنامجا ً حول دولة
االتحاد.

وج��ه ائتالف « 14من فبراير» في البحرين
دعوة للمشاركة في نشاط للتحدث حول مرور
عام على اتفاقية تطبيع النظام البحريني مع كيان
االحتالل» .ويهدف النشاط إلى «كشف أهداف
النظام الخليفي من سياسة التطبيع ،وتبيان
الرفض الشعبي ف��ي البحرين لقرار وسياسة
التطبيع عبر كل مراحله والتحذير من خطورته».
كما يتض ّمن إطاللة مباشرة لمدير المكتب السياسي
لالئتالف الدكتور إبراهيم العرادي.
ويستهدف االئتالف عبر هذا النشاط «شرح

فشل حكام الخليفة في تسويق التطبيع داخليا ً
وخ��ارج��ي�ا ً وتحميل المسؤولية ل��رأس النظام
وحلفائه» ،إلى جانب «تجديد وتثبيت الموقف
السياسي لالئتالف من التطبيع».
يذكر أن مناطق ع��دّة ف��ي البحرين شهدت
حراكا ً شعبيا ً متنوعا ً رفضا ً للتطبيع ،يوم األحد
المنصرم ،وذلك ضمن البرنامج الذي أعلنته قوى
المعارضة.
وت��ح��ت ش��ع��ار «بحرينيون ض��د التطبيع»
انطلقت مسيرتان غاضبتان في كرباباد والسهلة

الشمالية ،أكد خاللهما المتظاهرون تضامنهم مع
الشعب الفلسطيني وبراءتهم من التطبيع الخليفي
مع كيان االحتالل.
وكانت قوى المعارضة في البحرين قد أعلنت
عن تدشين برنامج الفعاليات المناهضة للتطبيع
تحت ع��ن��وان «بحرينيون ض��د التطبيع» ،في
الذكرى األولى لتوقيع اتفاقية التطبيع.
يُذكر أنّ البحرين و ّقعت في تشرين األول 2020
على بيان مشترك إلقامة عالقات دبلوماسية
وسلمية مع كيان االحتالل.

اأوكرانيا لم تعد تثق بوعود الغرب
لم تعد تثق سلطات كييف بوعود الغرب،
وف��ق تصريحات وزي���ر خ��ارج��ي��ة أوك��ران��ي��ا
دميتري كوليبا.
وأب���دى كوليبا ،ق���درا ً كبيرا ً م��ن اللباقة
الدبلوماسية ،لكي ال يعترف بأنه غاضب من
تصرفات الغرب ،وفقا ً لصحيفة «اندبندنت»

البريطانية.
وأضاف كوليبا في مقابلة مع هذه الصحيفة
البريطانية« :لقد تعلمت بالدنا (أوكرانيا)
بعض الدروس المريرة ،ومن بينها أن وعود
الغرب لن يتم تنفيذها على األغلب .نحن ال
نصدق الوعود».

وكأمثلة على ذلك ،تم ذكر البيانات القصيرة
ألوروب��ا حول القلق بشأن األح��داث في القرم
ودونباس ،وكذلك في ما يتعلق ب�»أوكرانيا
غ��ي��ت» ،عندما استخدم الرئيس األميركي
آنذاك دونالد ترامب قضية أوكرانيا ألغراضه
الخاصة.
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قمة بوتين  -الأ�سد ( ...تتمة �ص)1
ّ
اس �ت �ع��داد أم �ي��رك��ي ل�ت�ف��وي��ض م��وس�ك��و ف��ي سورية
عسكريا ً وسياسياً ،واالستعداد لالنسحاب من جهة
ولفكفكة نظام العقوبات ضمن روزنامة تض ّم عودة
النازحين وإعادة اإلعمار والحل السياسي.
م� �ص ��ادر م �ت��اب �ع��ة ل �ن �ت��ائ��ج ق �م��ة م��وس �ك��و تؤكد
أن�ه��ا مفصل ن��وع��ي ف��ي م�س��ار المنطقة ومستقبل
س��وري��ة ،وأن�ه��ا تطلق ع�ن��وان المرحلة المقبلة التي
تشكل عناوينها محاور خطة الرئيس بشار األسد
لواليته الرئاسية الجديدة ،وهي إنهاء االحتالالت،
والكانتونات ،وبسط سيطرة الجيش السوري على
ك��ام��ل األراض� ��ي ال �ت��ي ف��ي ع �ه��دة ال�ج�ي��ش السوري
قبل عام  ،2011وتنشيط مساعي الحل السياسي،
ووض��ع ب��رام��ج ل �ع��ودة ال�ن��ازح�ي��ن وإع ��ادة اإلعمار،
وتضيف المصادر أن الرئيس بوتين وضع الرئيس
األس��د في ص��ورة المعطيات المتاحة ل��دى موسكو
ح��ول مستقبل التطورات في العالقات األميركية-
الروسية حول المنطقة وسورية ،مؤكدا ً دعم موسكو
لخطوات الرئيس األسد ووقوف موسكو إلى جانب
الدولة السورية واالنفتاح على مناقشة ك ّل الخطط
التنفيذية السياسية والعسكرية واالقتصادية.
لبنانيا ً مع تسارع إنجاز الحكومة لبيانها الوزاري
وتاليا ً لخطوة نيل الثقة ،تقول مصادر سياسية مواكبة
للمسار الحكومي إن أمام لبنان فرصة الوقوف على
ضفة التلقي اإليجابي لمتغيّرات المنطقة بعدما وقف
ط��وي�لاً على ضفة التلقي السلبي لهذه المتغيّرات،
مشيرة إل��ى مجموعة مشاريع إنقاذية استراتيجية
باتت ممكنة التحقق في مهلة العام المقبل ،وأبرزها
أنبوب النفط العراقي إلى طرابلس مع تشغيل مصفاة
ط��راب�ل��س وت�ط��وي��ره��ا ،وإع���ادة إع �م��ار م��رف��أ بيروت
ضمن تص ّور يض ّم سكك حديد تربط بيروت ببغداد،
بما يعيد لبيروت صفة مرفأ المنطقة بعدما كانت في
السبعينيات ك��ذل��ك وك��ان  70ف��ي المئة م��ن الحركة
عبر مرفأ بيروت يتجه نحو ال�ع��راق ،والمشروعان
ي��رت �ب �ط��ان ب��ال �ت �ع��اون م��ع س��وري��ة ك �م��ا م �ل��ف ع��ودة
النازحين السوريين ،وتعتقد المصادر أنّ العهد الذي
خسر خمس سنوات في حروب االستنزاف قد يكون
أم��ام سنة ي�ع� ّوض فيها خ�س��ارات��ه ،ويحقق خاللها
م��ا ي �ع � ّوض ف��ي ال�س�ن��ة ال�س��ادس��ة خ�س��ائ��ر السنوات
الماضية ،مشيرة إلى أنّ ترسيم الحدود البحرية بات
ممكن اإلن�ج��از بشروط مقبولة لبنانيا ً بعدما صار
االقتناع األميركي راسخا ً بأنّ تعويم لبنان اقتصاديا ً
سيضمن شبكة مصالح تحمي االستقرار على طرفي
الحدود تبعد مخاطر الحروب.
في موضوع سفينة المازوت التي تصل حمولتها
غدا ً إلى البقاع آتية من سورية براً ،تؤكد مصار قيادة
ح��زب ال�ل��ه اك�ت�م��ال الترتيبات اللوجستية للتخزين
ولتنظيم شبكات التوزيع ،ويؤكد رئيس اتحاد بلديات
ال�ض��اح�ي��ة الجنوبية ال ��ذي سيشكل أك �ب��ر مستهلك
م�ن�ف��رد ل �ل �م��ازوت اإلي ��ران ��ي ،أن ��ه سيستهلك قرابة
نصف مليون ليتر يومياً ،أي ما يعادل خمسة عشر
مليون ليتر خ�لال شهر وه��و تقريبا ً نصف حمولة
الباخرة ،ستز ّود بها المولدات التي يشرف االتحاد
على تزويدها بالمازوت ،ويتولى الرقابة على تسعير
خدماتها ،وقد أنجز الترتيبات التي تضمن تسعيرا ً
مناسبا ً للمستهلكين ،مضيفا ً أنّ الكمية قد تنخفض
للنصف إذا تحسن تنظيم كمية الكهرباء التي يت ّم
تأمينها للمنطقة.
ورأس رئيس مجلس ال��وزراء نجيب ميقاتي االجتماع
الثاني للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان ال��وزاري في
السرايا الحكومي في حضور أعضاء اللجنة التي تابعت
البحث في مالحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري،
على أن يعقد اجتماع ثالث اليوم.
وعرض أعضاء اللجنة مالحظاتهم على مسودة البيان
وأجمعوا على أن يتضمن بنودا ً تتعلق بحل األزمات اليومية
التي يعاني منها المواطنون وما من شأنه تعزيز صمود
القطاعات الوظيفية واالقتصادية فيما طرح عدد من الوزراء،
ال سيما ثنائي أمل وحزب الله ،ضرورة تضمين البيان حفظ
حق لبنان بالمقاومة والدفاع عن أرضه وسيادته وثرواته
ونفطه .وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «البيان
سيكون مختصرا ً ويتوجه إل��ى قضايا وملفات أساسية
وذات أولوية اقتصادية ومالية وحياتية ولن يغوص كثيرا ً
في المواضيع السياسية ،متوقعة إنجاز الصيغة النهائية
للبيان في جلسة اليوم على أن تحدد جلسة عامة لمجلس
الوزراء إلقراره تمهيدا ً لنيل الثقة في المجلس النيابي.
إال أن مقاربة أزم��ة ال��ودائ��ع والقطاع المصرفي أخذت
مساحة من النقاش وسط خالف على المصطلح بين إعادة
هيكلة القطاع المصرفي أو إعادة إصالح القطاع المصرفي.
وأفادت المعلومات بأن «البيان الوزاري سيستند بشكل
أساسي إلى بنود ورقة العمل الفرنسية خصوصا ً اإلصالحات
المالية واالقتصادية واإلدارية ،ال سيما استكمال المفاوضات

مع صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الكابيتال كونترول
والتدقيق في حسابات مصرف لبنان وإصالح قطاع الكهرباء
والحوكمة وإط�لاق دراس��ة حول اإلدارة العامة والهيئات
الناظمة واستقاللية القضاء ومكافحة الفساد والتهريب،
وتصحيح المالية العامة وإج��راء االنتخابات إضافة إلى
إعادة إعمار المرفأ وكشف الحقيقة خلف انفجاره».
وق��ال وزي��ر العمل مصطفى بيرم بعد االجتماع« :حقنا
بمقاومة االحتالل والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر
بشكل واض��ح في البيان ال���وزاري» .وأض��اف« :تصحيح
الرواتب واألجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تطمئن
الناس ستذكر في البيان الوزاري» .أما وزير الزراعة عباس
الحاج حسن فاعتبر «أن البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء
وحاجات الناس ستذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم
الثقة بين المواطن والدولة».
ولفتت أوس��اط نيابية لـ«البناء» أن الحكومة الجديدة
ال تستطيع إال أن تقلع بزخم كون ظروف تشكيلها تفرض
ضرورة نجاحها .وكشفت المصادر أنه سيكون هناك دعم
خارجي للحكومة ألنها تشكلت بظروف تفاهمية محلية
إقليمية دولية وال بد من تأمين عوامل إنجاحها.
وإذ تترقب الحكومة ورئيسها اتجاه الموقف الخليجي ال
سيما السعودي من الحكومة في ظل معلومات متضاربة
بين أن السعودية ال تزال على موقفها من لبنان بمعزل عن
رئيس الحكومة وتركيبة الحكومة وبين انتظار المملكة
البيان الوزاري وسياسات الحكومة الخارجية ال سيما تجاه
دول الخليج للبناء على الشيء مقتضاه .وفي سياق متصل
قالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن الحكومة الجديدة جاءت
نتيجة تسوية أميركية -فرنسية -إيرانية -سورية نتيجة
تقاطعات مصالح بين هذه القوى في إطار ترتيب الملفات
الساخنة في المنطقة مشيرة إلى دور فرنسي محوري في
هذا الصدد .واعتبرت المصادر أن الحكومة جاءت الحتواء
االنهيارات االقتصادية واالجتماعية التي تؤدي إلى تهديد
االستقرار األمني ،بالتالي فتحت ثغرة في جدار المقاطعة
الخارجية للبنان على أمل حصول لبنان على مساعدات بعد
إقرار اإلصالحات المطلوبة.
ونقلت «رويترز» عن وكالة «موديز» قولها إن الحكومة
الجديدة في لبنان هي خطوة أول��ى نحو إصالحات طال
تأجيلها وإعادة هيكلة الدين العام.
وأك��د تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة رئيسه
النائب جبران باسيل أنّ منح الثقة للحكومة مرتبط بما
سيتض ّمنه بيانها ال��وزاري من التزام فعلي وتعهّد واضح
بتحقيق جملة قوانين على المستويات المالية واالقتصادية
واالجتماعية منها:
1تنفيذ العقد المو ّقع م��ع شركة الفاريز وم��ارس��البشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان إضاف ًة إلى كافة
المؤسسات واإلدارات.
 – 2العمل على إع��ادة األم��وال المح ّولة للخارج وإقرار
قانون الـ .CAPITAL CONTROL
 – 3وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع
ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي ،وال��ت��زام حاكمية مصرف لبنان
بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف.
 – 4وضع موازنة للعام  2022تتض ّمن كافة اإلصالحات
المالية المطلوبة.
 – 5إطالق عجلة االقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد
استدانة منخفضة.
إص��دار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم
الفئات األكثر فقرا ً في مقابل رفع الدعم التدريجي.
ولفت التكتل إلى أنه «صحيح أن الحكومة بحاجة إلى ثقة
المجلس النيابي ولكنها بحاجة أيضا ً إلى ثقة اللبنانيين أوال ً
والمجتمع الدولي ثانياً ،والتكتل سيكون إلى جانبها وداعما ً
لها في كل إجراءاتها اإلصالحية اإلنقاذية وسيكون معارضا ً
شرسا ً لها في حال التل ّكؤ أو التقاعس والتقصير».
وتوقع مصدر نيابي لـ«البناء» أن تمنح معظم الكتل
النيابية الحكومة الثقة بمن فيهم كتلة لبنان القوي باستثناء
كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين .مرجحة أن
تعقد جلسة الثقة مطلع األسبوع المقبل.
وواصل الرئيس ميقاتي نشاطه في السراي الحكومي لليوم
الثاني على التوالي واستقبل أمس سفيرة فرنسا آن غريو
كما اجتمع ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
في السراي الحكومي وتم البحث بعدد من الملفات المالية ،ال
سيما موضوع رفع الدعم عن المحروقات واستكمال تطبيق
قانون البطاقة التمويلية.
على صعيد أزمة المحروقات وفيما أفيد عن توجه حكومي
إلى تمديد فترة دعم المحروقات وفق سعر  8000ليرة حتى
نهاية الشهر الحالي أف��ادت معلومات أخ��رى أن «عملية
ّ
تعطلت نتيجة اشتراط مصرف لبنان
استيراد البواخر الـ7
على المصارف أن تو ّقع على تعهّد بأن المحروقات لم تدخل
السوق السوداء».
إال أن رئيس مجلس إدارة كورال وليكويغاز أوسكار يمين
كشف أنه «بعد االتصاالت التي تمت مع مصرف لبنان أن
حاكم المركزي رياض سالمة ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر
أيلول وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ 8بواخر».
وأكد أنه «لن يكون هناك أي طلب من المصارف إلرسال
كتاب تعهد ومراقبة إلى مصرف لبنان».
أما بالنسبة لمستحقات الشركات المستوردة للنفط فقال
إن «للبواخر القديمة وإن للبواخر الجديدة فستدفع في وقتها
بحسب اآلليات المعمول بها سابقاً».
بدوره أ ّكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج
البراكس أن إحدى بواخر المحروقات بدأت بتفريغ حمولتها
وبعض الشركات بانتظار أن تستحصل على أموالها القديمة
قبل البدء بتسلّم الحموالت الجديدة .وأض��اف البراكس

«الكميات الموجودة تكفي السوق  10أيام ونأمل بأن يجد
وزير الطاقة الجديد اآللية المناسبة والبيع في المحطات
سيكون على أساس اآللية المعتمدة» .وأشار إلى أن ال خيار
يخص اآللية وكيفية التسعير ،وحدد
واضح حتى اآلن في ما
ّ
عاملين مؤثرين على استمرارية الطوابير ،هما سعر تنكة
البنزين مقارنة بالسعر في سورية والكميات التي تستورد
ما إذا كانت تكفي السوق.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر
بعبدا ،وزي��ر الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة وليد
فياض الذي أطلعه على الخطوط العريضة لبرنامج عمله
في الوزارة ،واإلجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة
أزمتي الطاقة والكهرباء.
وفيما تتجه األنظار إلى بدء وصول صهاريج المازوت ألول
ناقلة نفط إيراني إلى البقاع بعد غ ٍد على أن توزع على الفئات
األكثر أولوية وفق الخطة التي كشف عنها األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله منذ أيام ،أشارت صفحة «تانكر
تراكرز» على «تويتر» إلى أن ناقلة نفط إيرانية تعمل على
تفريغ  33ألف طن متري من زيت الغاز في سورية ،على أن
يتم نقلها الحقا ً إلى لبنان بواسطة شاحنات.
وأكد المسؤول اإلعالمي لحزب الله في البقاع أن التجمع
الجماهيري العفوي األول سيكون في بلدة العين على أن
يكون هناك تجمع آخر في بلدة دورس الستقبال الصهاريج
يوم الخميس.
في غضون ذلك شهد عدد من ال��وزارات عملية تسليم
وتسلم بين الوزراء الجدد والسابقين ،وأشار وزير المال
السابق غ��ازي وزن��ي إلى أن «تمويل البطاقة التمويلية
خصص
متو ّفر والمصدر األول هو البنك ال��دول��ي ال��ذي
ّ
قرضا ً بـ  295مليون دوالر وتحريكه يحتاج إلى قرار من
مجلس النواب» .ورأى أنّ «ال مخرج من األزم��ة بالنسبة
إلى الحكومة الجديدة إال من خالل صندوق النقد الدولي،
ٍ
تعاف جيّدة للصندوق» .وعن
وحكومتنا قدّمت خطة
التدقيق الجنائي ،لفت وزني إلى أ ّنه «مطلب وطني ودولي
وهو أحد مطالب صندوق النقد ،وفي ما يتعلق بـ»ألفاريز
أند مارسال» سيو ّقع العقد معها خالل يومين» ،من جهته،
قال الوزير يوسف خليل «إنها لحظة تاريخية في لبنان
الذي عانى كثيرا ً وهي أيضا ً لحظة مصيرية ،فإما نفشل أو
ننجح بتصحيح الوضع وإعادة هيكليته» ،مضيفا ً «الربح
ليس سهالً ،وعلى لبنان أن يعمل ليثبت جدارته وهذا تحد
كبير لنا والمعركة جدية».
من جانبه ،اعتبر وزي��ر الداخليّة بسام المولوي خالل
التسليم والتسلم أنّ «تثبيت االستقرار األمني وتعزيز األمن
االجتماعي بالتعاون والتنسيق مع األجهزة األمنية سيكون
األولوية» .وقال المولوي« :سنعمل على استيعاب الحراك
الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك
وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي
على األم�لاك العامة والخاصة من خالل تطبيق القوانين،
كما سنعمل على استكمال التحضيرات إلجراء االنتخابات
النيابية والبلدية واالختيارية في مواعيدها القانونية».
بدوره شدد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على أهمية
تعزيز العالقة مع «العالم العربي فنحن جزء منه وال يمكن أن
نتخلى ال عن العالم العربي وال عن العالم الغربي» .وأضاف
«األهم أن نسعى إلى أن تساعدنا هذه الدول وال يوجد أي
دولة ال ترغب سوى باستقرار لبنان».
وأكد وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي
بعد تسلمه الوزارة من الوزير السابق طارق المجذوب «أننا
سنعمل على تأمين العودة اآلمنة للعام الدراسي في ظل
غالء المعيشة ،غالء المحروقات وتفشي الوباء ،وإلى جانب
هذه التحديات سنقوم بعناية حثيثة للهيئات التربوية وهم
بأمس الحاجة لعناية الدولة».
وأكد وزير األشغال الجديد علي حمية بعد تسلمه الوزارة
من سلفه الوزير السابق ميشال نجار ،أن��ه أصبح ملما ً
بالمشاريع التي كانت موضوعة على السكة».
وأشار حمية إلى أن «لدى الدولة اللبنانية قوانين كافية
إلدارة الدولة بشكل جيّد ولكن العبرة في التنفيذ وتنفيذ
القوانين بالنسبة إلي أمر أساسي ،ويجب معالجة موضوع
األم�لاك البحرية» .وتابع« :تنفيذ البطاقة التمويليّة في
ملحة مع رفع الدعم وملف النقل أمر
أسرع وقت ممكن حاجة ّ
ضروري ،ويجب إيالء األهمية القصوى لهذا القطاع وعلى
سبيل المثال سكة الحديد».
على صعيد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت أصدر قاضي
التحقيق في القضية ف��ادي بيطار مذكرة إحضار جديدة
بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب طالبا ً إحضاره
لالستجواب كمدعى عليه االثنين المقبل.
وبدوره ،أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان
الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
للتنفيذ ،علما ً أن البيطار كان حدد جلسة استجواب لدياب
في العشرين من أيلول الحالي .
إال أن معلومات قناة الـ ،OTVأفادت بأن «دياب ،غادر
فجر أمس إلى الواليات المتحدة ،وهذا القرار اتخذه مسبقاً،
أي ك��ان ينوي السفر ل��رؤي��ة أوالده ف��ور تشكيل حكومة
جديدة».
وأشارت إلى أن «قرار سفره غير مرتبط بالمسار القضائي
المتعلق بانفجار مرفأ بيروت وهو سيعود إلى لبنان».
وفي سياق متصل أعلنت النيابة العامة التمييزية عبر
«تويتر» ،أنه «في ملف متفرع عن قضية انفجار مرفأ بيروت،
أحالت النيابة العامة التمييزية ثالثة موظفين أمام النيابة
العامة االستئنافية في بيروت لالدعاء عليهم بجرمي اإلثراء
غير المشروع وتبييض األم��وال» .وأف��ادت المعلومات بأن
الموقوفين الثالثة هم موظف في إدارة المرفأ ،واثنان آخران
في إدارة الجمارك.
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بوتين والأ�سد ( ...تتمة �ص)1
القوة العسكرية بصناعتها وفقا ً لتوصيف الرئيس بايدن لحاصل الحرب
في أفغانستان ،ويحضر العرض الروسي على طاولة المباحثات ،تشجيع
روسي إليران للعودة إلى مفاوضات فيينا وإنجاز تفاهم تقني أولي مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل التزام أميركي بالتخلي عن األوهام
التي عطلت التوصل لتفاهم في جوالت فيينا يضمن العودة إلى االتفاق
األصلي من دون تعديالت وشروط وإضافات ،ودعوة روسية لواشنطن
لحسم أمر االنسحاب من سورية لقوات أميركية تتواجد بصورة غير
شرعية ،لحساب تولي موسكو مواصلة الحرب على «داع��ش» وإدارة
الحوار بين الجماعات الكردية التي ترعاها واشنطن والدولة السورية
وتنشيط العملية السياسية ،بما يفتح الباب لسقوط الذريعة التركية
للبقاء في شمال غربي سورية .وج��اءت المعارك التي خاضها الجيش
السوري في منطقة الجنوب ،والتي انتهت بدخوله إلى درعا تحت نظر
قاعدة التنف لتقول لجميع الجماعات الموهومة باإلسناد األميركي أن
مرحلة جديدة قد ب��دأت ،وأن بسط سيطرة الدولة السورية على كامل
أراضيها تنطلق.
 ي��درك األميركيون معنى فقدان المشروعية الداخلية والخارجيةللبقاء في سورية والعراق بعد انسحابهم من أفغانستان ،بعدما فقدوا
شرعية هذا البقاء في العراق بعد مطالبتهم من مجلس النواب العراقي
باالنسحاب ،بينما لم يملكوا شرعية وج��وده��م في سورية ي��وم�اً ،كما
يدرك األميركيون أن فترة السماح المتاحة أمامهم إلعالن االنسحاب لن
تطول قبل أن تبدأ عمليات المقاومة باستهدافهم ،ويدركون أن المخرج
المتاح بأقل الخسائر هو تظهير االنسحاب من سورية كحلقة من حلقات
تقاسم مهام الحرب على اإلرهاب مع روسيا ،وإظهار نية التشارك مع
موسكو في الدفع باتجاه تنشيط فرص الحل السياسي في سورية على
قاعدة التراجع التدريجي عن العقوبات وفكفكتها لحساب توفيرالتمويل
إلعادة النازحين وإعادة اإلعمار ،كما قالت دراسة الدبلوماسي األميركي
السابق الخبير ب�ش��ؤون س��وري��ة جيفيري فيلتمان ،ونصائح السفير
األميركي السابق لدى سورية روبرت فورد.
 مرحلة ج��دي��دة ف��ي المنطقة ستبدأ م��ن س��وري��ة ،وف��رص يمكن أنيلتقطها ،ويفترض أن يالقيها بعض العرب واللبنانيين كي ال يظهروا
مجرد صدى للصوت األميركي.

التعليق ال�سيا�سي

هل يملكون �شجاعة االعتذار؟
تق ّدم تجربة استقدام سفن المحروقات اإليرانية من قبل حزب الله،
باإلضافة لتداعياتها على المشهد السياسي اإلقليمي والمحلي ،سواء
لجهة بدء تفكيك نظام عقوبات «قانون قيصر» الذي فصل سورية عن
جوارها وخصوصا ً لبنان ،أو لجهة تسريع المسار الحكومي ورفع
الحظر األميركي ال��ذي منع والدتها ألكثر من سنة ،فرصة أخ��رى ال
تق ّل أهمية لمعاينة المشهد السياسي والمستوى المرضي الذي يقع
تحت وطأته.
خرجت قيادات عريقة ومتم ّرسة في العمل السياسي والحزبي مع
بدايات اإلعالن عن مجيء السفن ،يستحضرون معادالت تح ّدثوا عنها
بثقة ،ومع مرور أق ّل من شهر تهاوت كلها كبيوت الرمل ،فقالوا ان ليس
لدى إيران مازوت وبنزين ترسله الى لبنان ،وثبت العكس ،وقالوا ان
ليس اإلعالن عن السفن اال لالستهالك اإلعالمي وغير قابل للتنفيذ
اي سفينة من إيران الى لبنان او الى سورية
ونفذ ،وقالوا انّ مجيء ّ
ونقل مخزونها برا ً الى لبنان سيجلب عليه العقوبات األميركية ،فإذ
بواشنطن تنقلب نحو ف� ّك بعض ه��ذه العقوبات عن لبنان وسورية
لتسهل استجرار الكهرباء األردنية والغاز المصري ،وال عقوبات وال
من ُيعاقبون ،وقالوا انّ مسار السفن لن ينجو من تعريض لبنان لخطر
حرب «إسرائيلية» ،لكن «إسرائيل» انكفأت واختبات من المواجهة.
أمام قوة الوقائع ليست القضية قضية رأي مختلف بل صدق وكذب،
ورهان على التعبئة العدائية بمعلومات ملفقة رغم فرص التحقق من
يمت
صحة المعطيات ،فيظهر بصورة ال لبس فيها انّ الذي يجري ال ّ
إلى السياسة بصلة ،فهل يعتذر أصحاب الخطاب الذي تهاوى بالضربة
القاضية ،وهل تتح ّرر بعض األقالم التي كانت تمتدحهم وتوجه اليهم
سهام النقد ،فيعود للرأي قيمة ،وهل يحاسب الرأي العام الذي تعتبره
هذه القيادات جمهورها ،قياداته على استخفافها به وإطعامه مجموعة
أكاذيب بخلفية الحقد والكيدية فقط؟
ان لم يحصل شيء من هذا سيكون واجبا ً علينا التحقق من موت
السياسة في لبنان ،بك ّل أسف!

� 11أيلول� ...سقوط حلم الإمبراطورية الأميركية وبدء انحدارها والتداعيات
} حسن حردان
أرادت واشنطن ان تشكل هجمات  11أيلول التي استهدفت برجي التجارة
العالمي في نيويورك ومقر البنتاغون في واشنطن ،محطة النطالق مشروع
المحافظين الجدد في السيطرة على العالم ،وحسم تسيّد أميركا على االقتصاد
الدولي ومصادر الطاقة وبالتالي القرار الدولي ،وخنق ال��دول التي تتحدى
الهيمنة األميركية وتسعى إلى هدمها...
ولهذا سارعت إدارة جورج بوش االبن إلى إعالن الحرب على أفغانستان
ف��ور حصول هجمات  11أيلول مستفيدة من مناخ ال��رأي العام والتعاطف
الدولي مع ال��والي��ات المتحدة ..وف��ي نفس الوقت ب��دأت تحضر ال��رأي العام
لغزو العراق تحت عنوانه انه يشكل تهديدا للعالم بزعم انه بملك أسلحة دمار
شامل...
لكن ال ال�ح��رب على أفغانستان وال غ��زو ال�ع��راق كانا يستهدفان محاربة
اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل ،لسببين:
السبب األول ،ألنّ اإلره��اب صناعة أميركية وتنظيم القاعدة منذ نشأته،
تربى ،وترعرع وت��د ّرب على أي��دي االستخبارات األميركية وج��رى تمويله
وتسليحه من قبل األنظمة التابعة لواشنطن ألجل تجنيد الشباب لش ّن حرب
استنزاف ضد القوات الروسية في أفغانستان ..وعندما ت� ّم إجبار االتحاد
السوفياتي على االن �س �ح��اب ،ع�م��دت واش�ن�ط��ن ف��ي عهد المحافظين الجدد
إل��ى اس�ت�خ��دام هجمات ال�ق��اع��دة على ب��رج��ي ال�ت�ج��ارة العالمي ،وال�ت��ي كانت
االس�ت�خ�ب��ارات األميركية تعلم بها قبل حصولها ول��م تفعل شيئا ً لمنعها،
استخدمتها غطاء للبدء بتنفيذ مخططها االمبراطوري القاضي بشن الحروب
االستعمارية لفرض سيطرتها على موارد الطاقة واحتياطاتها الضخمة في
آسيا الوسطى وبحر قزوين ،وطرق إمدادها بهدف التحكم بعصب االقتصاد
العالمي واخضاع العالم لهيمنتها من دون منازع...

السبب الثاني ،ألنّ العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل باعتراف الرئيس
جورج بوش نفسه عام  ,2006اي بعد احتالل العراق بثالث سنوات ،وأيضا
باعتراف وزير خارجيته الذي أق ّر بأنّ ما تحدث به أمام األمم المتحدة عن وجود
هذه األسلحة كان مجرد كذب مقدّما ً اعتذاره ..لكن االعتراف المتأخر لم يكن
سوى مسرحية للتستر على الهدف الحقيقي أال وهو السيطرة على احتياطات
العراق الضخمة من النفط بعد أن اكدت االكتشافات وجود كميات كبيرة من
النفط في باطن األراضي العراقية ..تشكل أكبر احتياط في المنطقة.
لكن بعد عشرين عاما ً وفي ذكرى  11أيلول ،اقرت إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن بالهزيمة وبفشل هذه األهداف اإلمبراطورية األميركية ،واالنسحاب
على شكل هروب موصوف من أفغانستان ،والتسليم بالعجز عن االستمرار
في حرب هي األط��ول وذات كلفة عالية تجاوزت تريليوني دوالر ،في حين
ان حرب العراق التي كلفت عدة تريليونات من الدوالرات كانت كفيلة بإجبار
واشنطن على الرحيل بوقت أبكر ،اي عام  2011قبل محاولة العودة بثوب
محاربة إرهاب داعش الذي صنعته لهذه الغاية ،في محاولة يائسة لتحقيق ما
عجزت عن تحقيقه بين أعوام  ,2003و..2011
وهكذا ب��دال من أن تشكل هاتان الحربان محطة لتحقيق حلم المحافظين
الجدد في بسط هيمنة اإلمبراطورية األميركية على العالم كله واخضاع الدول،
الخارجة على سيطرتها ،لمشيئتها ،تحولت هاتان الحربان إلى محطة تدشن
بدء مسار انهيار لالمبراطورية األميركية ،وسقوط سعيها لفرض هيمنتها
األحادية على العالم تحت غطاء محاربة االرهاب المصنع في مختبرات أجهزة
االستخبارات األميركية..
وألن هذه هي النتيجة التي تمخضت عنها حروب أميركا المباشرة ،كان ال
بد أيضا ان تصل حروب أميركا غير المباشرة ،اإلرهابية منها واالقتصادية،
الى ذات النتيجة من الفشل واإلخفاق.
ولهذا كان ال ب ّد أن تبدأ مرحلة تداعيات هذا الفشل لحروب أميركا ..مرحلة

تتسم بانكسار الهيمنة ،وتراجع سطوة وهيبة وقوة اإلمبراطورية األميركية،
واضطرارها إلى اتخاذ خطوات تتكيّف فيها مع حجم قدراتها وإمكانياتها التي
لم تعد تسمح لها في مواصلة سياسات شن الحروب ،واالنتشار العسكري
الواسع ألنها باتت تزيد من نزف جراحها ..لذلك بدأنا نشهد بعد االنسحاب
من أفغانستان ،تقليص للوجود العسكري األميركي في السعودية عبر سحب
منظومات دفاعها الجوي وبطاريات صواريخ باتريوت األكثر تطوراً ،رغم ان
السعودية تواجه هجمات صاروخية وبوساطة الطائرات المسيرة ،من قبل
المقاومة اليمنية ،تلحق خسائر فادحة بمنشآتها النفطية ومطاراتها..
وفي نفس الوقت بدأ الحديث في واشنطن عن ضرورة التمهيد لالنسحاب
من العراق وسورية عبر إيجاد الترتيبات والمخارج السياسية باالتفاق مع
روس�ي��ا ،وال�ت��ي تترافق م��ع ال�ب��دء بتخفيف الحصار االق�ت�ص��ادي ع��ن ك��ل من
سورية ولبنان وإي��ران ،والتلهف لعودة المفاوضات مع إيران إلحياء العمل
باالتفاق ال�ن��ووي ..األم��ر ال��ذي يعكس التحول في م��وازي��ن القوى لمصلحة
محور المقاومة ،والذي تجسد اخيرا بقرار المقاومة كسر الحصار األميركي
المفروض على البلدان الثالث المذكورة انفا ،وبدء وصول مواد المشتقات
المستوردة من إيران إلى لبنان..
انه زمن تراجع وانحدار اإلمبراطورية األميركية ،وتقدم وصعود دول وقوى
المقاومة في المنطقة ،ونجاح روسيا والصين وحلفائهما في شق وتعبيد
الطريق نحو نظام عالمي جديد يقوم على التعددية الدولية واإلقليمية..
وفي هذا المسار لن يكون توازن القوى لمصلحة قوى االستعمار واالحتالل،
بل لمصلحة قوى المقاومة والتحرر واالستقالل الوطني في المنطقة والعالم،
وفي مقدمها قوى المقاومة ض ّد كيان االحتالل الصهيوني الذي سيكون اول
المتضررين من تراجع وانحدار قوة اإلمبراطورية األميركية ،ألنه يستمد
قوته وغطرسته وعدوانيته منها ..باعتباره صناعة استعمارية زرع في قلب
فلسطين المحتلة لخدمة المصالح الغربية لمواصلة نهب ثروات المنطقة...
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الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات «البناء»

لي�س في العالم العربي
رجل واحد �سعيد
} يكتبها الياس ّ
عشي

األرض المحروقة يخرج من رمادها المبدعون،
ولكنها ت�ص��ادر أح��ام ال�ن��اس وس�ع��ادت�ه��م؛ فأنا
عربي واحد وهو سعيد.
أتح ّدى أن يموت
ّ

فالعالم العربي أدمن االستبداد :استبداد الدول

ال�ق��وي��ة والعنصرية واالس�ت�ع�م��اري��ة ،واستبداد
الح ّكام ،واستبداد األغنياء ،واستبداد العماء،
�وري ه ّمش المرأة وجعل منها حالة
واستبداد ذك� ّ
إنتاجية تقاس حقوقها بقدر م��ا ت�ق� ّدم م��ن أبناء،
وخاصة إذا كانوا من الذكور.
وعلى ه��ذا األس��اس يتح ّول الح ّكام إل��ى عماء
للدول التي ترعى مصالحهم وتق ّدم لهم الحماية،
ويتح ّول المواطن إلى موظف في خدمة السلطان،
وإذا اش �ت � ّد ن �ف��وذه ط�غ��ى وب�غ��ى وض ��رب بسيف
السلطان ،وجعل الناس من حوله عبيداً.
اأزمة المحروقات في بعلبك الهرمل خارج دائرة المعالجة

فتم اإتالفها وت�صعير ع�صوائي لأ�صحاب مولدات ال�صتراك
محا�صيل زراعية عط�صت ّ
المواطن في مواجهة مافيا ال�صوق ال�صوداء ...ل تدفئة ول نقل..والدرا�صة ل اإلكتروني ًا ول ح�صوري ًا
} تحقيق ـ عبير حمدان
تغيب منطقة بعلبك ـ الهرمل عن خارطة أي
معالجة ألزمــة المحروقات ،ولــو حتى في إطار
افتراضي حيث يُترك المواطن لمصيره في مواجهة
مافيات االحتكار والسوق السوداء.
مــزارعــون أتلفوا محاصيلهم ،الستحالة ّريها
بسبب عدم توفر مادة المازوت ،وسائقو الفانات
التزموا منازلهم وأصحاب مولدات االشتراك تفوقوا
على الدولة ،لجهة التقنين الكهربائي ورفع التسعيرة
غير آبهين بقرارات وزارة االقتصاد وجداول البلديات
التي حدّدت سعر الكيلواط بما يوازن بين ظروف
المواطن االقتصادية وأربـــاح معقولة ألصحاب
المولدات.
تحدثت تقارير صحافية عن مساعي االتحاد
العام للنقابات الزراعية مع السراي الحكومية
للحصول على  100ألف ليتر من مادة المازوت من
الشركات المستوردة مباشرة وعلى تسعيرة جدول
تركيب أسعار المحروقات ( 3900ليرة) بهدف
توزيعها على مزارعي المنطقة ،لكنّ هذه المساعي
بقيت في دائرة الوعود التي ال تغني وال تسمن.
أرخت أزمة المازوت في منطقة بعلبك ـ الهرمل
بثقلها على الحركة االقتصادية المعدمة أساسا ً
وبدت آثارها االجتماعية واضحة بشكل كبير كونها
لن تقف عند حدود المواسم الزراعية وحركة النقل
بل ستتصاعد الحقا ً على مشارف فصل الشتاء ،إذ
لن يتمكن األهالي من شراء المازوت للتدفئة ،كذلك
المدارس في حال فتحت أبوابها حضورياً ،ولسان
حال الناس في المنطقة أنهم يعيشون على الهامش،
اقتصاديا ً ومعنويا ً وصحيا ً واجتماعياً ،ال يطالهم أي
اهتمام إال في موسم االنتخابات.

غرب بعلبك وشرقها  ...األفق مسدود

اإلحباط سيد الموقف لدى الكثيرين والناس ملّت
الوعود ،باختصار الوضع يحتاج إلى «ثورة حقيقية
قد ال تخلو من الدم» ،وفق تعبير طعان حمية الذي
يرى «أنّ أزمة المحروقات مفتعلة وك ّل ما يحصل
من حوادث متفرقة وما نعيشه من حصار اقتصادي
هدفه إيصالنا إلى مرحلة نقبل فيها بالطروحات
المناقضة لمبادئنا وهذا ُمحال».
ويضيف« :لألسف في مختلف المناطق يوجد ما
يسمى قوى أمر واقع واألفق مسدود إن لم يتم رفع
الغطاء عن تجار األزمة ،ومن يعول على التغيير مع
اقتراب االنتخابات واهم ،قد تتبدل الوجوه واألسماء
لكنّ المنظومة باقية وبالتالي سيبقى الوضع
االجتماعي على حاله إن لم نقل أكثر سوداوية».
ويختم حمية »:ك ّل منزل في المنطقة يحتاج إلى
أكثر من  1500ليتر مازوت للتدفئة ،على أقل تقدير،

محمد جنباط

مواسم مهددة بالتلف

والناس ال تملك المقدرة الشرائية ،كما لن يكون هناك
عــام دراســي في ظـ ّل غياب التدفئة في المدارس
وتوقف الفانات ،وسيلة النقل الوحيدة للتالمذة».
يعمل سالم شداد في قطاع النقل الداخلي إال إنه
أوقف شاحنته بانتظار انفراج في األزمة المتصاعدة،
ويــقــول »:كل مصالح الناس تضررت بسبب هذا
النظام الفاسد ،فلكل فريق سياسي أزالمه واالحتكار
سيد الموقف ،باإلضافة إلى المتاجرة بلقمة عيش
المواطن في السوق السوداء ،شاحنتي أوقفتها ألن
كلفة تزويدها بالوقود وصلت إلى ستة ماليين ليرة
واألزمــة إلــى تفاقم في ظل غياب أي حـ ّل للوضع
القائم».
من جهته ،اختار محمد حمية بيع «الفان» كونه
وصل إلى مرحلة ال يمكنه أن يطلب من الراكب 50
ألف ليرة بعد أن كانت التسعيرة  ،5000ويقول»:
منذ ثالثة أشهر تقريبا ً كنا نشتري صفيحة المازوت
بـ  25000ل.ل .اليوم أصبح سعرها 250000
وبالتالي توقفت عن العمل ،فمن الصعب أن أطلب
من الراكب  50000بعد أن كان يدفع من بيروت
إلى شتورة  .5000لقد وصل بي األمر إلى بيع الفان
والتوقف عن العمل .المنظومة السياسية هي التي
أوصلت الناس إلى هذه المرحلة والفساد المستشري
والسرقات واالحتكار بغطاء سياسي من رأس الهرم
إلى أسفله».
وأضاف« :على القوى األمنية تحمل مسؤولياتها
للحد من هذه الفوضى على محطة البنزين ومحاسبة
تجار األزمة ومنع إذالل الناس ،ما يؤدي إلى مشاكل
متنقلة بين الناس الذين وصلوا إلى مرحلة التقاتل
من أجل الحصول على بضعة ليترات من البنزين أو

المازوت .باختصار المواطن هو الخاسر الوحيد في
وجه األزمات كافة ،وليس أزمة المحروقات وحسب،
اليوم نحن في منطقة بعلبك الهرمل بلغنا مرحلة ال
يمكننا تحضير المونة المعتادة للشتاء ،المواطن
اليوم ال يمكنه شراء الزيت والبرغل والخضار وحتى
البن فكيف سيتمكن من تأمين المازوت للتدفئة»؟
أما محمد جنبالط الذي يعمل على صهريج لتوزيع
المياه فيعتمد المقايضة ويقول« :المازوت الذي كنا
نوفره للتدفئة استخدمته لتشغيل الصهريج ،وحين
نفد اعتمدت المقايضة أي المياه مقابل المازوت
للصهريج والبنزين للمولد الكهربائي المستخدم
لضخ المياه وحين ال تتوفر المقايضة اضطر لشراء 7
ليتر مازوت بـ  ،150000ومحطة الوقود التي أطلب
منها تزويدي بالبنزين للمولد تطالبني بورقة من
األمن العام».
يحتاج صهريج جنبالط إلى ثالث صفائح من
المازوت يوميا ً أي ما يقارب المليون ليرة على حساب
السوق السوداء ،وكلفة تعبئة «نقلة المياه» 50000
وبالتالي يصبح جهده بال طائل وعمله بالمجان.

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

ال مازوت وال حطب

 ...األزمة تطال الجميع

ينقل محمد سماحة الخضار من المزارعين إلى
السوق ويقول« :مواسمهم معرضة للتلف في ظل
أزمة المازوت حيث ال يمكنهم ري مزروعاتهم وفي
حال تفاقم الوضع النتيجة ستكون كارثية .ال نملك إال
األمل رغم ك ّل ما نمر به .أنا أنقل الخضار إلى السوق
واضطر لشراء البنزين من تجار السوق السوداء
ومع اقتراب فصل الشتاء يتوقف عملي ،وكوني لم
أحقق أي مردود خالل فترة عملي لن أتمكن من توفير

المدير اإلداري
نبيل بونكد

احتياجات بيتي وعائلتي ،ال سيما المازوت للتدفئة،
باختصار واقعنا ســوداوي وكل الجهات الرسمية
المعنية ال تقوم بأدنى واجباتها».
عمد أحمد العبدلله (مزارع) إلى تلف مواسم جهد
في زراعتها والسبب عدم توفر المازوت ،ويقول:
«اشتريت البذور بأسعار خيالية بعد ارتفاع سعر
صرف الــدوالر مقابل الليرة والمزروعات تحتاج
إلى الري باستمرار ،ما يتطلب توفر مادة المازوت
لتشغيل مضخات سحب المياه وقد كلفني هذا األمر
 5ماليين ليرة ،وحين عجزت عنه في ما بعد قمت
بتلف جزء كبير من المزروعات (اللوبيا والكوسا)،
وبالتالي تفاقمت خسارتي كما كل المزارعين،
باختصار القطاع الزراعي المهمل من قبل الجهات
المعنية قضت عليه أزمة المحروقات بالكامل حيث
أنّ الكلفة تتصاعد مقابل غياب الربح ولو بنسبة
متدنية».
اختصر علي شعيب (سائق فــان) تنقله بين
بعلبك وبيروت وفق الطلب من الزبائن الذين اعتادوا
على التعامل معه ،ويقول« :أكتفي بطلب واحد يوميا ً
ذهابا ً وإياباً ،ألنّ كلفة المازوت تصاعدت أضعافاً،
وكما بــات معلوما ً فهو غير متوفر إال في السوق
السوداء ورغم أن أجرة الراكب وصلت إلى  50ألف
ليرة إال أنني أتقاضى من ذلك كوني أعرف أن ظروف
الناس صعبة ففي النهاية األزمة تطالنا جميعنا من
دون استثناء».

الهرمل ـ بيروت  70000ـ 100000ل.ل

ال يختلف المشهد في مدينة الهرمل حيث يتح ّكم
تجار األزمة برقاب الناس ،وفق أهوائهم ومصلحتهم،

اإلدارة والتحرير
بيروت � شارع الحمراء � استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923

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

التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

ويقول محمد التاال (سائق فان)« :كل ما نريده من
المعنيين في هــذه الدولة المتهاوية العمل على
تأمين المازوت لنا لكي نستمر في عملنا وتحصيل
لقمة عيشنا ،ولكن ال حياة لمن تنادي ،وذلك ألنّ
جميع األطــراف مستفيدة من المتاجرة بمتطلبات
المواطن األساسية ،وحين عال صراخنا الذي نطالب
فيه بحلول فعلية حصلنا على وعد من المؤسسة
العسكرية بالمساعدة بحيث تزودنا محطة العميري
في المدينة بـ 800ليتر من المازوت ،إال أنّ صاحب
المحطة لم يقبل أن يز ّودنا إال بـ 6صفائح أي 120
ليتر وهــذه كمية غير كافية على اإلطــالق .اليوم
وصلت تسعيرة الراكب إلى  70000ل.ل .من الهرمل
إلى بيروت وهذا ما ال نريده ولكن ما في اليد حيلة،
فإما أن نتوقف عن العمل أو نرفع التسعيرة».
ويوافق التاال في ما يقول زميله شرف الساحلي،
مشيرا ً إلــى أنّ كل األبـــواب التي طرقها أصحاب
الفانات مقفلة في وجوهم وال من مجيب ،ويقول»:كل
ما نريده محطة وقود في مدينتنا تزودنا بالمازوت
على سعر الدولة وليس وفق جــدول المحتكرين
كي نتمكن من تحصيل قوت يومنا وبالتالي تعود
تسعيرة الراكب إلى سعرها (30000ل.ل) فحال
الناس من حالنا».
قصدت جويل المقهور بيروت للدراسة والعمل
ومــن المفترض أن تقضي إجازتها مع أهلها في
الهرمل إال أنّ الواقع يفرض عليها زيــارة واحــدة
شهريا ً إلى بلدتها ،وتقول »:تسعيرة الراكب من
بيروت إلــى الهرمل وصلت إلــى  100000ل.ل،
ما يعني أن رحلتي ذهابا ً وإيابا ً تكلف 200000
وبالتالي أزور بلدتي مرة واحدة في الشهر ،خاصة

المدي�ر الفن�ي
محمد ر ّمـــال

أنّ التنقل في بيروت من المنزل إلى الجامعة والعمل
مكلف وبالكاد أستطيع توفير مصاريفي الضرورية
ألتابع دراستي».
تؤكد سوسن علوه (مزارعة) أنّ معظم المشاريع
الزراعية في منطقة القاع أتلفها أصحابها كونهم لم
يتمكنوا من ريّها ،وتقول« :عدم توفر مادة المازوت
ضــرب المواسم الــزراعــيــة فــي المنطقة ويبست
المواسم حيث أنّ الباذنجان والفليلفة والخيار
من المفترض أن يتم ريّها يومياً ،لكنّ عدم مقدرة
المزارعين على شراء هذه المادة من السوق السوداء
دفعتهم إلى تلف مزروعاتهم لتتفاقم خسائرهم».
وتضيف »:نحن كمزارعين نتكل على مــردود
الموسم الصيفي ذخيرة لفصل الشتاء ولكن في ظل
هذه األزمة خرجنا مكسورين جميعنا وضاع تعبنا
كله سدى».

حرق ما يمكن حرقه للتدفئة

على هامش الجولة التي حصدت جزءا ً بسيطا ً
من معاناة أهالي منطقة بعلبك الهرمل هناك كلمات
سجلتها «البناء» وحفظتها من دون أن تخرجها إلى
العلن ،ولكن من الضروري اإلضاءة على ما هو قادم
حيث سمعنا أنّ هناك من يجمع دواليب السيارات
واألحذية القديمة لتكون وقوده للتدفئة وهناك من
عمد إلى قطع بساتين اللوز للغاية نفسها وقد يصل
األمر بالناس إلى حرق كل ما يمكن حرقه بديالً عن
المازوت والحطب الذي وصل سعر الطن منه إلى
 100دوالر ،وطبعا ً حسب سعر الصرف وأي بيت
في المنطقة يستهلك خمسة أطنان من الحطب أو
 1500ليتر مازوت كحد أدنى.
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