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اختتمت في عمان، أمس، االجتماعات الوزارية 
على  انعقدت  التي  الموسعة  السورية  األردنية 
في  الثنائي  التعاون  تعزيز  بهدف  يومين  مدى 
يحقق  وبما  االقتصادية  المجاالت  من  العديد 

مصالح الطرفين.
وزراء  األردني  الجانب  من  اللجنتان،  وضمت 
والمياه،  علي  مها  والتموين  والتجارة  الصناعة 
عزايزة،  وجيه  والنقل  النجار،  محمد  وال��ري 
والثروة  والطاقة  الحنيفات،  خالد  وال��زراع��ة 
الجانب  من  ونظراءهم  زوات��ي،  هالة  المعدنية 
الخارجية  والتجارة  االقتصاد  وزراء  السوري 
محمد سامر الخليل، والموارد المائية تمام رعد، 
والزراعة واإلصالح الزراعي محمد حسان قطنا، 

والكهرباء غسان الزامل.
مشتركة  رؤى  إل���ى  ال��ج��ان��ب��ان  وت��وص��ل 
االقتصادي  التعاون  تعزيز  ألج��ل  وتفاهمات 
والمياه  والزراعة  والطاقة  التجارة  مجاالت  في 

والنقل بما يعود بالفائدة على البلدين .
وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور 
لرفع مستوى التعاون االقتصادي ومعالجة أي 
صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، 
والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجاالت الطاقة 

والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.
موسعة  اجتماعات  خالل  الجانبان  وبحث 
والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة  في  عقدت 
وض��م��ت ك��اف��ة ال�����وزراء م��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن وف��ي 
نظيرين،  وزيرين  كل  جمعت  ثنائية  اجتماعات 
التجارة  مجاالت  في  الثنائي  التعاون  تعزيز 

والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية .

وفي مجال التجارة والصناعة تّم االتفاق على 
تبادل قوائم السلع ذات األولوية لتعزيز التبادل 
المنفعة  يحقق  بما  دراستها  ليتم  التجاري 
التنفيذية  االج��راءات  بحث  تم  كما  المشتركة، 
الحرة  المنطقة  عمل  إلع��ادة  استكمالها  ال��الزم 

األردنية السورية.
إع��ادة  على  توافق  ك��ان  المياه،  مجال  وف��ي 
تنفيذ  لمتابعة  المشتركة  المياه  لجنة  تفعيل 
اللجان  وتفعيل   ،1987 عام  الموقعة  االتفاقية 
لتعظيم  والتعاون  وق��ت،  أق��رب  في  المشتركة 

االستفادة من مياه حوض اليرموك .
وفي مجال النقل، تم بحث سبل انسياب السلع 
والركاب  البضائع  ونقل  الشحن  حركة  وتسهيل 

ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

األردنية«  »الملكية  عودة  عن  اإلعالن  وجرى 
األردن  بين  الركاب  لنقل  رحالتها  تسيير  إل��ى 
األول  تشرين  من  الثالث  من  اعتباراً  وسورية، 
األردنية  الشركة  أوض��اع  بحث  تّم  كما  المقبل، 
للمشاكل  حلول  إيجاد  أجل  من  للنقل  السورية 

التي تواجهها.
أوجه  بحث  تم  والكهرباء،  الطاقة  مجال  وفي 
عام  بشكل  الطاقة  قطاع  في  المشتركة  التعاون 
وسبل  الخصوص،  وجه  على  الكهرباء  وقطاع 
األردن��ي  الكهربائي  الربط  خط  تشغيل  إع��ادة 
السوري وضرورة وضع خريطة طريق واضحة 
إلعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على 

الجانب السوري.
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اختتام اجتماعات اللجنة الوزارية ال�سورية الأردنية:
روؤى م�ستركة وتفاهمات لتعزيز التعاون القت�سادي

»البناء« تنعى �صاحب القلم الحّر المقاوم

الدكتور وفيق اإبراهيم

خ������س������رت ج�����ري�����دة 
»ال��ب��ن��اء« أم��س أح��د أبرز 
الدكتور  المجلّين  كتّابها 
وف���ي���ق إب���راه���ي���م ال����ذي 
صراع  بعد  المنية  وافته 
م���ع ال���م���رض ال����ذي نال 
األخيرة  الجولة  في  منه 
بعد أن هزَمه الراحل في 
أكثر من جولة، واستمّر 
الرمق  حتى  معطاء  قلمه 

األخير.
الصحافة  أس��ات��ذة  أب��رز  م��ن  إبراهيم  وفيق  الدكتور  ك��ان 
واإلع������ام ف���ي ل��ب��ن��ان، وت��ت��ل��م��ذ ع��ل��ى ي��دي��ه ع����دد ك��ب��ي��ر من 
صفحاتهم  على  أمس  نعوه  الذين  واإلعاميين  الصحافيين 
في وسائل التواصل االجتماعي، وكتبوا عنه ما يستحقه وهو 
الذي يستحق الكثير ألنه أفنى العمر في مهنة المتاعب معلماً 

وأستاذاً وكاتباً مرموقاً.
ستفتقده صفحات »جريدة »البناء« وهو صاحب القلم الحّر 
وهو  والمسموع  المرئي  اإلع��ام  منابر  وستفتقده  المقاوم، 
العلم والمعرفة  إلى  المستند  السديد والسليم  الرأي  صاحب 
والضيّقة  الخاصة  والمصالح  األه��واء  عن  بعيداً  واالط��اع، 

التي باتت سمة غالبة اليوم على معظم وسائل اإلعام.
وإذ تنعى أسرة »البناء« بأسف شديد وحزن كبير الزميل 
وأبنائه  زوجته  السيدة  من  تتقّدم  إبراهيم،  وفيق  الدكتور 

وأشقائه وعائلته بأحّر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

من اجتماع اللجنة الوزارية األردنية السورية في عمان أمس

- ثمة فريق سياسي وإعامي ال يريد أن يناقش كلمة 
واحدة في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مرّدداً 
جملة واحدة دعوا المحقق يقوم بعمله، ومن ال يخاف من 
القاضي،  طلب  يلبّي  ال  لماذا  توّرطه  التحقيق  يكشف  أن 
وفي غالب األحيان مثل هذا المنطق يخفي عجز أصحابه 
عن مواجهة الحقائق، ألّن جملة دعوا المحقق يكمل عمله 
الحقيقة  نحو  متجهاً  صحيحاً  عمله  يكون  أن  تستدعي 
وفي  سياسية،  روزن��ام��ة  لخدمة  بها  االستثمار  وليس 
اإلثبات  يطلبون  وحدهم  األغبياء  لبنان،  كحال  حاله  بلد 
عدم  إثبات  أي  العكس،  هو  المطلوب  ألن  التسييس  على 
با  المفتوح  التفويض  دع���اة  أن  وال��غ��ري��ب  التسييس، 
في  يقولون  الذين  أنفسهم  هم  العدلي  للمحقق  ش��روط 
في  مالك  يقله  لم  ما  النظام  مؤسسات  وسائر  القضاء 
بالقاضي  المفرطة  ثقتهم  نأخذ  أن  يجب  فهل  الخمرة، 
ومطابقتها  ب��روزن��ام��ت��ه  الوثيقة  معرفتهم  على  ع��ام��ة 
لمرجعيتهم،  ومطابقتها  ولمرجعيته  ل��روزن��ام��ت��ه��م، 
يأتيهم  أي��ن  من  وإال  لتسييسهم،  ومطابقته  وتسييسه 

هذا الشعور باإلطمئنان وتأتيهم هذه الثقة؟
شعار  ال��ب��راءة،  على  كدليل  القاضي  أم��ام  المثول   -
الضباط  مثول  نتائج  قراءة  مع  يستقيم  هل  لكن  جميل، 
النتيجة  ك��ان��ت  وإن  ال��دول��ي��ي��ن،  ال��ق��ض��اة  أم���ام  األرب��ع��ة 
البراءة  إث��ب��ات  ألن  ه��ذا  فهل  ببراءتهم،  ج��اءت  النهائية 
جديدة  معطيات  ظهرت  السنوات  هذه  وبعد  متعذراً  كان 
باب  بفتح  المهمة  أدى  توقيفهم  ألن  أم  الكتشافها،  أدت 
تنفيذه  تّم  الذي  االنقاب  وأتم  األجهزة،  على  السيطرة 
انتهاك كراماتهم  االغتيال، وتم  بدماء  البلد  على مساحة 
مستقبلهم،  بنيان  من  الكثير  ودّم��ر  لعائاتهم،  وأس��يء 
ويوم  وأق��ارب��ه��م،  أوالده���م  وسمعة  لسمعتهم  وأس���يء 
المثول  نصيحة  بموجب  فعلوا  الدولي  المحقق  اتهمهم 
أم���ام ال��ق��اض��ي دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ب��ال��ب��راءة ف��ح��ص��دوا ما 
منهم  االعتذار  عناء  بعد  نفسه  أحد  يكلف  ولم  حصدوه، 
ع��ل��ى م��ا ض���اع م��ن أع��م��اره��م وم���ا ل��ح��ق ب��ه��م، ف��ه��ل من 
أن  بخاصة  ال��ك��رة،  ويعيد  معهم  ج��رى  م��ا  شهد  أح��م��ق 
االستدعاءات لم تأت تحت عنوان االستماع بل االتهام، 
قبل االستماع، وهذه بدعة جديدة في مثل هذه القضايا 
معي  م��رت  أن  ص��ادف  والحساسة،  والخطيرة  الكبيرة 
ميليس  ديتليف  أعلنني  عندما  سنة  عشرة  خمس  قبل 
ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مشتبهاً فيه في 
قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون استماع، 

ولم يلبث أن سقط القناع.
- لنعد إلى حديث التسييس، ولنبدأ بالمشهد الذي جاء 
شديدة  ضغوط  تحت  يقع  البلد  حيث  قلبه،  في  االنفجار 
محاولة  ترافقه  االقتصادي،  االنهيار  عنوانها  واضحة 
االنهيار،  مسؤولية  ال��م��ق��اوم��ة  لتحميل  ال��ن��اس  لحشد 
تحقيق  إل��ى  للذهاب  ضغطوا  ال��ذي��ن  يضغط  ل��م  وف��ج��أة 
دولي في قضية اغتيال الرئيس الحريري لفعل األمثل في 
القضاء  بأهلية  التشكيك  كل  سقط  وفجأة  القضية،  هذه 
اللبناني وعدم تبعيته للطبقة السياسية، وكما في قضية 
اسم  حملت  مرجعية  ظهرت  الحريري  الرئيس  اغتيال 
وحملة  للمقاومة،  السياسي  االتهام  وظهر  الدم،  أولياء 
إعامية مبرمجة تتحدث عن رواية ال يقبلها عقل، قوامها 
إلى سورية لحساب  لنقلها  النيترات  المقاومة خزنت  أن 
التي تجعل  الدولة السورية، وال حاجة لذكر االعتبارات 
هذا الكام أسخف من سخيف، وفجأة وقبل أن يظهر خير 
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هل التحقيق م�صّي�س؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

الحكومة  رئيس  لطلب  فرنسية  استجابة  يمثل  إع��ان  ف��ي 
الرئيس  أن  ال��ف��رن��س��ي��ة  ال��رئ��اس��ة  ق��ص��ر  ق���ال  م��ي��ق��ات��ي،  ن��ج��ي��ب 
العهد السعودي محمد بن  أمانويل ماكرون سيتحدث مع ولي 
خصوصا،  ولبنان  المنطقة  في  الوضع  حول  للتباحث  سلمان 
بري  نبيه  النواب  مجلس  برئيس  لقائه  بعد  ميقاتي  أطلق  بينما 
موعدها  في  النيابية  االنتخابات  إج��راء  على  تأكيدياً  التزاماً 
مع  العاقة  بخصوص  س��ؤال  على  مجيباً  للحكومة،  كأولوية 
سورية بجاهزيته لزيارة سورية عندما يتحقق من أن الزيارة 
اللقاء  أن  نيابية  مصادر  قالت  بينما  عقوبات،  عليها  تترتب  لن 
التي  التشريعية  الورشة  تنسيق  على  تركز  وميقاتي  بري  بين 
لتفعيل  المطلوبة  اإلصاحات  إلنجاز  الحكومة  عمل  ستواكب 
الدعم الدولي الذي تقوده فرنسا والذي سيكون صندوق النقد 
الدولي أبرز روافده، وأن البحث تطرق الى مشاركة المغتربين 
المشاركة،  ه���ذه  ت��ع��رق��ل  ال��ت��ي  وال��ت��ع��ق��ي��دات  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي 
الحكومات  إهمال  معالجة  ميقاتي  من  بري  طلب  الى  باإلضافة 

المتعاقبة  لعشرات القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
العمل  جلسات  أول��ى  اليوم  تعقد  الحكومي  المستوى  على 
النيابية  الثقة  الحكومة  نالت  بعدما  بعبدا،  قصر  في  الحكومية 

ووصفت  وزارارت��ه��م،  ملفات  على  اإلط��اع  ل��ل��وزراء  وتسنى 
مصادر وزارية االجتماع بأنه إطار لبرمجة أولويات الحكومة 
وزاري���ة  ل��ج��ان  تشكيل  عبر  ال�����وزاري،  ال��ب��ي��ان  تضمنها  ال��ت��ي 
النقد  ص��ن��دوق  م��ع  كالتفاوض  األول��وي��ة  تحتل  التي  للملفات 
اليوم  جلسة  أن  المصادر  وأش��ارت  الكهرباء،  وملف  الدولي 
لضمان  للمعلمين  المعيشة  غ��اء  ع��ن  تعويض  سلفة  ستقر 
في  المعلمين  اضراب  فك  ينتظر  الذي  الدراسي،  العام  انطاق 

القطاعين الرمسي والخاص.
للمعترضين  ج��دي��دة  م��واق��ف  سجلت  القضائي  ال��ش��أن  ف��ي 
طارق  القاضي  العدلي  المحقق  قاده  الذي  التحقيق  مسار  على 
اعتمده  الذي  المسار  بنزاهة  الطاعنة  المواقف  مثلتها  البيطار، 
الدفاع  اليها ما صدر عن وكاء  بيطار، والتي أضيف  القاضي 
إب��راه��ي��م، بعدما  ال��ل��واء ع��ب��اس  ال��ع��ام  ل��أم��ن  ال��ع��ام  المدير  ع��ن 
وقف  الى  أدت  رد  بدعوى  تقدم  قد  المشنوق  نهاد  النائب  كان 
اإلستئناف  محكمة  من  البت  بإنتظار  لمهامه  بيطار  القاضي 
محكمة  ستقوله  ما  وبإنتظار  ض��ده،  المقامة  الدعوى  بمصير 
الوزير  وك��اء  بها  تقدم  التي  اإلرت���اب  دع��وى  بصدد  التمييز 

السابق يوسف فنيانوس بحق بيطار.
رئيس الوزراء األردني مجتمعاً إلى الوفد الوزاري السوري)التتمة ص4(

ميقاتي عند بري الأولوية اإجراء االنتخابات ... وزيارة �صورية رهن بالعقوبات  

الحكومة اليوم  تقر بدل غالء للمعلمين لبدء العام الدرا�سي ... وت�سكيل لجان للملفات 

تحقيق المرفاأ الى الجمود ... ومخابرات الجي�ض: نيترات البقاع لأغرا�ض غير زراعية

 زعيم الفقراء ال يزال حيًا!

28 سبتمبر/  هذا المقال تتكّرر الكثير من مفرداته في 
الزعيم جمال  أيلول من كل عام، حيث تحّل ذكرى رحيل 
عام  ف��ي  غ��ادرن��ا  ال���ذي  األس��ط��وري  البطل  ال��ن��اص��ر  عبد 
تتعالى  الموسمية  رحيله  ذك��رى  ح��ل��ول  وع��ن��د   ،1970
التي  حكمه  أي���ام  وع��ل��ى  عليه  مترّحمة  ال��ف��ق��راء  أص���وات 
المفقودة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��دال��ة  ل��ه��م  وح��ق��ق��ت  أنصفتهم 
والعزة والكرامة فى وطنهم، بعد أن كانوا مهانين ومهدرة 
يوليو/ تموز   23 ثورة  قيام  فقبل  كرامتهم وإنسانيتهم. 
النصف  بمجتمع  يعرف  المصري  المجتمع  كان   1952
ف���ي ال��م��ائ��ة، ذل���ك ال��ن��ص��ف ال����ذي ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ى ال��ث��روة 
المصريين  من  األعظم  السواد  مقابل  والنفوذ  والسلطة 
في  وم��ع��ان��اة  للغاية  صعبة  ظ��روف  ف��ي  يعيشون  ال��ذي��ن 

توفير الحد األدنى من متطلبات الحياة.
المجتمع  أح��وال  الناصر  عبد  جمال  الزعيم  ويلخص 
المصرى عشية قيام الثورة في إحدى خطبه حيث يقول: 
مليون   27 وال�  طب  واح��د..   700 مع  جنيه  مليون   500«
لما  االشتراكية  ده  ورثناه..  اللي  الوضع  ده  أيه..  عندهم 
االجتماعية  العدالة  مش  لكن  اجتماعية..  عدالة  فيه  يبقى 
مليون  نص  يكسب  واح��د  فيه  نعيش  اللي  المجتمع  وال 
واحد  كل  أسهم  ألوالده  كاتب  وبعدين  السنة..  في  جنيه 
حق  ليهم  اللي  الناس  والباقين  طب  جنيه..  مليون  نص 
إيه  ي��ورث��وا  البلد..  ه��ذه  في  نصيبهم  إي��ه  البلد..  ه��ذا  في 
يكون  أن  األح��وال  من  ح��ال  ب��أي  يمكن  ال  البلد..  ه��ذا  في 
)التتمة ص4(

 د. محمد سيد أحمد

اّن األمة التي ال تعرف أّن الحرية 
صراع وأّن الحق انتصار هي أمة 

ال تستحق إال السقوط مصيراً.
سعاده

خلية  »تفكيك  عن  أم��س،  اإليرانية،  األم��ن  وزارة  أعلنت 
البالد  داخل  تخريبية  بأعمال  القيام  تنوي  كانت  إرهابية 

ومقتل رئيسها واعتقال عدد من عناصرها«.
وأّكدت وزارة األمن اإليرانية »تفكيك هذه الخلية التي كانت 
تنوي القيام بأعمال تخريبية داخل البالد بدعم وتوجيه من 

اجهزة استخبارات دول معادية«.
اإلرهابية  الخلية  هذه  متزعم  »مقتل  عن  الوزارة  وأعلنت 

واعتقال عناصرها الرئيسية«.
وفي وقت سابق، أعلنت  وزارة األمن اإليرانية رصد خلية 
تخطط  كانت  الماضي،  الجمعة  ي��وم  وتفكيكها،  إرهابية 
لزعزعة األمن جنوب غرب محافظة خوزستان جنوب غرب 

إيران.
وقالت الوزارة في بيان إّن »الزمر المناوئة للثورة والتابعة 

لبعض دول المنطقة تسعى إلى زعزعة األمن في البالد«.
في  لألمن  العامة  الدائرة  »ك��وادر  أنَّ  إلى  البيان  وأش��ار 
استخباراتية  ميدانية  ضربة  توجيه  من  تمكنوا  خوزستان 
غرب  جنوب  الحدودية  المنطقة  في  إرهابية  خلية  إل��ى 
األسلحة  من  القطع  عشرات  لديها  وضبطوا  خوزستان، 

الحربية«.

بلدة  اقتحامها  االحتالل عقب  الثالثاء، برصاص قوات  أصيب فلسطينيان، فجر أمس 
قباطية شمالي الضفة الغربية، ونقال الحقاً للعالج في المستشفى.

وأفادت مصادر محلية ب�»اقتحام قوات االحتالل عدداً من المنازل في البلدة ما أّدى إلى 
اندالع مواجهات مع األهالي«. واستخدمت قوات االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز 

المسّيل للدموع لتفريقهم. 
وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون باحات المسجد األقصى، فيما اعتقلت شرطة 
باحات  اقتحموا  »مستوطنين  أّن  الى  مقدسية  مصادر  وأش��ارت  المصلين.  أحد  العدو 
األقصى عبر باب المغاربة على شكِل جماعات وأّدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية 

ونفذوا جوالت استفزازية بحماية شرطة العدو«.
اعتدوا بالضرب على شاب في  العدو  بأّن »عناصر من شرطة  أفاد شهود عيان  كذلك 
باحات األقصى ومنعوه من الصالة قبل أن يعتقلوه ويقتادوه إلى منطقة باب السلسلة«.

إلى ذلك، انتشرت الشرطة منذ ساعات الفجر على أبواب األقصى، ومنعت دخول العديد 
وقرى  مدن  من  المصلين  عشرات  تقل  حافالت  الشرطة  اعترضت  كما  إليه.  الشبان  من 
الداخل الفلسطيني إلى المسجد األقصى، واحتجزت الحافالت لعدة ساعات ومنعتهم من 

دخول القدس.
وأيضاً نّظم عشرات المستوطنين مسيرة في شارع الواد في القدس القديمة، في آخر 

أيام ما يسمى ب� »عيد العرش«.

تفكيك خلية اإرهابية في اإيران الم�ستوطنون يوا�سلون اقتحام الأق�سى 
واإ�سابة فل�سطينيين في قباطية 



مقّر  في  ب��ّري   نبيه  النواب  مجلس  رئيس  التقى 
الحكومة   رئيس  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة 
في  المجلس  رئيس  وض��ع  ال��ذي  ميقاتي   نجيب 
ولقائه  الفرنسية  العاصمة  إل��ى  زي��ارت��ه  أج���واء 
آخر  في  البحث  جرى  كما  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 

المستجدات وشؤون تشريعية.
بعد اللقاء، أعلن ميقاتي أنه شكر لبّري »الجهد الذي 
بذله في جلسة الثقة، والثقة التي منحتنا إياها كتلته 
وتناقشنا  لفرنسا  زيارتي  أجواء  على  »أطلعته  وقال 
في بعض المسائل المحّددة التي حصلت في باريس. 
كما تطرقنا إلى موضوع الجلسات التشريعية المقبلة، 
إضافًة  الحكومة،  سترسلها  التي  القوانين  ومشاريع 
وهي  المجلس  في  الموجودة  القوانين  اقتراحات  إلى 
الكابيتول  وأهمها  المطلوبة  اإلصالحات  ضمن  من 
التي  االنتخاب  بقانون  المرتبطة  والمهل  كونترول 
إلجراء  وبتها  بها  النظر  النواب  مجلس  على  يتوجب 
رمضان  شهر  قبل  المطلوب  الوقت  في  االنتخابات 

المبارك«.
أضاف »كما تحدثت مع دولة الرئيس في موضوع 
مجلس  عن  الصادرة  للقوانين  التنظيمية  المراسيم 
20 مرسوماً تنظيمياً جاهزة  النواب، وهناك أكثر من 
إلرسالها إلى مجلس الوزراء إلقرارها في أسرع وقت 
ممكن، أّما المراسيم التنظيمية األخرى التي ال تزال في 
اإلسراع  على  الوزراء  فسنحّض  المختصة  الوزارات 

في إرسالها«.
إلغاء  عن  أحد  يتحدث  »لم  قال  س��ؤال  على  ورداً 
أي  هناك  ليست  اآلن  حتى  أب��داً  البلدية  االنتخابات 
المهل  نتابع  التنفيذية  السلطة  في  ونحن  إش��ارة، 
عن  الرئيس  دول��ة  سألت  لقد  السارية.  والقوانين 
االنتخابات البلدية، ألن هناك رغبة في إجرائها ضمن 
في  أّما  لتأجيلها،  اآلن  حتى  نّية  وال  المحّددة  المهل 
تنفيذية  سلطة  فنحن  االنتخاب،  بقانون  يتعلق  ما 

موعدها  في  النيابية  االنتخابات  إجراء  واجبنا  ومن 
وأكيدة  صادقة  نّية  لدينا  النافذة،  القوانين  ووف��ق 
إلجراء االنتخابات النيابية، وال أعتقد أن هناك أي نّية 

لتأجيل هذه االنتخابات«.
الستة  المقاعد  م��وض��وع  ف��ي  سيحصل  وع��ّم��ا 
إلى  أشار  القانون،  بموجب  للمغتربين  المخّصصة 
أن »هناك لجنة في مجلس النواب تقوم باالجتماعات 
للبحث  المهل  موضوع  سُيطرح  وعندما  ال��الزم��ة، 
الكتل  بعض  من  سُيطرح  حتماً  النواب  مجلس  في 
موضوع النواب الستة، وما إذا كان سيتم اإلبقاء على 
هذا البند أو إلغائه. نحن في السلطة التنفيذية ال رأي 
لنا في الموضوع، بل الرأي هو لمجلس النواب الذي 

يشّرع ونحن ننفذ«. 
إلق��رار  جهد  بكل  »أسعى  س��ؤال  على  رداً  وق��ال 
ومجلس  الرئيس  دول��ة  مع  ومتابعتها  القوانين 
هذا  في  تحدثت  واليوم  النواب،  والسادة  النواب 
بورشة  بالقيام  وعد  وهناك  الرئيس  دولة  مع  األمر 
الموجودة  واالقتراحات  المشاريع  كل  إلنهاء  كاملة 
الشراء  قانون  هناك  اإلصالحية.  القوانين  خصوصاً 
المجلس  عليه  وواف��ق  فترة  منذ  أُق��ّر  ال��ذي  العام 
الدستوري، ويبقى علينا تعيين الهيئة الخاصة به، 
واستكمال  الفساد،  مكافحة  هيئة  قانون  إلى  إضافًة 
على  سنعمل  اإلصالحية  البنود  ك��ل  تعييناتها. 

استكمالها«.
وكان ميقاتي اجتمع في السرايا الحكومية مع سفير 
االتحاد األوروبي في لبنان رالف طراف الذي قال بعد 
الرئيس ميقاتي جيدا  االجتماع »كان لقائي األول مع 
معالجتها  يجب  مسائل  جملة  ناقشنا  وقد  وب��ّن��اًء، 
وتشاركنا منحى التوجه لالهتمام باألولويات الملّحة 
المتصلة باألزمة اإلقتصادية التي يمّر بها لبنان وما 
يجب القيام به من أجل إخراجه منها. وقد تم التوافق 
على أن العنصر األكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول 

الدولي  النقد  ص��ن��دوق  م��ع  جدية  م��ف��اوض��ات  ف��ي 
لمعالجة هذه المسائل«.

أض����اف »ت��ن��اق��ش��ن��ا أي��ض��ا ف���ي أه��م��ي��ة إج���راء 
االستحقاقات االنتخابية في موعدها المحّدد في العام 
المقبل، وكذلك ما ُيمكن القيام به لمعالجة المشكالت 

المتعلقة بقطاع الكهرباء«.
ألكسندر  لبنان  في  روسيا  سفير  ميقاتي  واستقبل 
روداك����وف ال���ذي أوض���ح أن��ه »ن��ق��ل رس��ال��ة تهنئة 
ميخائيل  روسيا  وزراء  رئيس  من  الحكومة  بتشكيل 

ميشوستين«، مشيراً إلى أنه »جرت مناقشة العالقات 
الثنائية في المجاالت كافة«.

وروسيا  لبنان  في  األوضاع  نعرف  »نحن  أضاف 
المساعدات  وتقديم  القائم  التعاون  لتطوير  جاهزة 

الالزمة للبنان«.
وقائدها  »يونيفيل«  بعثة  رئيس  ميقاتي  والتقى 
العام اللواء ستيفانو دل كول حيث تطرق البحث إلى 
الوضع العام في الجنوب ضمن نطاق عمل »يونيفيل« 

وآلية تطبيق مندرجات القرار 1701.

مولوي  ب��س��ام  وال��ب��ل��دي��ات  الداخلية  وزي���ر  زار 
المدير  استقبله  حيث  العام  لألمن  العاّمة  المديرية 
العام اللواء عباس إبراهيم في المبنى المركزي الرقم 

3، في محلة المتحف.
متوجهاً  بمولوي،  فيها  رحب  كلمة  إبراهيم  وألقى 
عناية  محط  أنها  يؤكد  هنا  »وجودكم  بالقول  إليه 
التنفيذية، وهذا مبعث اعتزاز،  متواصلة من السلطة 
األرفع  األداء  تقديم  في  االستمرار  على  تحفيز  وعامل 
وكما  المديرية.  بشعار  عمالً  والخدمة  التضحية  في 
وليس  حق  صاحب  هو  هنا  المواطن  إن  دائماً  نقول 

طالب خدمة«.
أضاف »لقد خاض عسكريو المديرية أشّد الحروب 
والجرحى  الشهداء  تقديم  إلى  وص��والً  اإلره��اب  مع 
ثّبتوا  وق��د  المفتوحة،  المواجهة  ه��ذه  مذبح  على 
بدمائهم نظرية األمن االستباقي في قاموس التصّدي 
استلزمت  لقد  واإلسرائيلي.  التكفيري  لإلرهابين 
أناطه  بما  للقيام  استثنائياً  جهداً  الماضية  السنوات 
عسكريوها  فكان  صالحيات.  من  بالمديرية  القانون 
جاهزين على كل المستويات اإلدارية واألمنية وعلى 
الشهادة،  حتى  أوفياء  اللبنانية،  الجغرافيا  طول 

دفاعاً عن أهلهم وعن وطن يؤمنون به«.
إلى  ونعود  نقرأ  به  القانون،  هو  »كتابنا  أن  وأكد 
نعتدي  ال  حتى  الصعاب،  نواجه  عندما  صفحاته 
الكتاب  أو نتجاوز أحداً. فهكذا وبهذا  على صالحيات 
مجدداً  يؤكد  العام  األمن  »إن  وختم  األوطان«.  ُتبنى 
يستهدف  عمل  أي  إلس��ق��اط  ال��ق��ص��وى  جهوزيته 
للبنان  ُتدّبر  فوضى  أي  من  واستقراره  لبنان  أمن 
القانونية  صالحياته  حدود  عند  وذلك  واللبنانيين، 
للبنان  يسبق  لم  وجودية  أزمة  نواجه  أننا  سيما  وال 

أن خبرها في تاريخه«.
في  مهامي  تسلّمي  »منذ  مولوي  قال  جهته،  من   

نفسي  على  عهداً  قطعت  والبلديات،  الداخلية  وزارة 
بالحفاظ على األمن وتطبيق القانون، فوزارة الداخلية 
حتماً  ستكون  لها  التابعة  المديريات  عبر  والبلديات 
في خدمة الوطن والمواطن بمن فيهم الحراك المدني 
ينبغي  شريحة  يمثل  أنه  إذ  احتضانه  يجب  ال��ذي 

التعامل معها بتفّهم وفتح حوار بّناء معها«.
العاّمة  المديرية  تمّثل  اإلط��ار،  ه��ذا  »ف��ي  أض��اف 
التي لطالما  لألمن العام نموذجاً عن اإلدارة السليمة 
في  سيما  وال  الظروف  أصعب  في  اإلنجازات  حققت 
التجسس واإلرهاب.  األمن االستباقي ومكافحة  إطار 
العام  المدير  حضور  وف��ي  معكم  لقائي  خ��الل  أود 
وأهّنىء  أيديكم  على  أشّد  أن  إبراهيم  عباس  اللواء 
التي  اإلن���ج���ازات  على  منكم  وعنصر  ض��اب��ط  ك��ل 
والمالية.  االقتصادية  الظروف  أصعب  في  تحققونها 
ضبط  في  فمهمتكم  ذل��ك،  على  انجازاتكم  تقتصر  ال 
تلعب  األشخاص،  م��رور  لناحية  والمعابر  الحدود 
األمن والنظام، وُتظهر صورة  أساسياً في حفظ  دوراً 
رفيق  مطار  في  دوركم  خالل  من  لبنان  عن  حضارية 
والبحرية،  البرية  المعابر  وباقي  الدولي  الحريري 
المدير  التي قام بها  الحثيثة  المساعي  إلى  باإلضافة 
العام إلعادة أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى  

ديارهم«.
االقتصادية  االوضاع  صعوبة  كثيراً  »أقّدر  وتابع 
باللبنانيين  أس���وًة  بها  ت��م��ّرون  التي  والمعيشية 
بكل  أقوم  أن  منكم  عنصر  لكل  وعدي  وأك��ّرر  جميعاً 
أثبتت  احتياجاتكم.  من  األدنى  الحد  لتأمين  جهدي 
حديثة  مؤسسة  أنها  العام  لألمن  العاّمة  المديرية 
الراقية  المؤسسات  مصاف  إل��ى  ترتقي  وممكننة 
سعيها  عبر  وذل��ك  للشفافية،  نموذجاً  تشكل  التي 
استصدار  من  للمواطنين  الخدمات  أفضل  توفير  إلى 
جوازات سفر ومنح إقامات للرعايا العرب واألجانب 

أقف  المطلوبة.  بالسرعة  المعامالت  إنجاز  وتسهيل 
إلى جانبكم وسأدعمكم دوماً، وسأطبق القانون، نعم 
منكم  أي  حق  في  التجني  أقبل  ولن  القانون  سأطبق 

من أي جهة أتى«.
عن  الدولة«  »سّر  كتاب  لمولوي  إبراهيم  قدم  ثم 
1945-1977 الصادر  فصول في تاريخ األمن العام 
كوكتيل  حفل  تاله  العام  لألمن  العاّمة  المديرية  عن 

بالمناسبة.

إلى ذلك، استقبل مولوي في مكتبه بعد ظهر أمس 
ومنسقة  لبنان  في  المتحدة  لألمم  المقيمة  المنسقة 
أوضاع  تداول  وتم  رشدي،  نجاة  اإلنسانية  الشؤون 

لبنان والمنطقة.
كما جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين االمم 
المتحدة ووزارة الداخلية والبلديات خصوصا لجهة 
ضرورة استمرار دعم الوزارة العمل مع البلديات في 

ظّل التحديات التي تواجهها.
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ن�شاطات

اجتماع  إل��ى  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  دع��ا   {
اليوم  ظهر  بعد  م��ن  والنصف  الثالثة  للدفاع،  األع��ل��ى  للمجلس 
إمكان  في  والنظر  البالد  في  الصحي  الوضع  لعرض  األرب��ع��اء، 
تمديد إعالن التعبئة العاّمة التي تنتهي في 30 الحالي، على أن تلي 
اجتماع المجلس األعلى للدفاع جلسة مجلس الوزراء عند الرابعة. 
وتسلّم عون أمس، أوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في 
لبنان، وهم سفراء ماليزيا AZRI MAT YACOB، سويسرا 
الدكتورة MARION WEICHELT KRUPSKI، العراق 
 ELVIS ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان   ال��ب��راك،  دليمي  غبيشي  ش��ي��اع  ح��ي��در 
 UNNUR إي��س��ل��ن��دا   ،ANTONIO ALAM LORA
 MIRONKO رواندا    ORRADOTTIR RAMETTE
االعتماد  أوراق  تقديم  وحضر   NTAMPAKA FIDELIS
العام  األم��ي��ن  حبيب،  ب��و  عبدالله  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر 
للمراسم  العام  المدير  السفير هاني شميطلي،  الخارجية  لوزارة 
في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في 

وزارة الخارجية عبير علي.
} استقبل نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في مكتبه 
معه  وع���رض  ع��ل��وي،  ي��اس��ر  لبنان  ف��ي  مصر  سفير  بالمجلس، 

لألوضاع العاّمة في لبنان والمنطقة.
} ت��ش��اور وزي��ر اإلع���الم ج��ورج ق��رداح��ي هاتفياً م��ع نظيره 
العربي  اإلع��الم��ي  ال��وض��ع  ف��ي  زي��ن  حسين  ال��دك��ت��ور  المصري 
والتعاون بين اإلعالَميْن اللبناني والمصري. وساد االتصال جّو 
من التفاهم حول القضايا التي تناولها التشاور. وشّدد قرداحي 
»الوزير  على  وت��م��نّ��ى  ال��ب��ل��دي��ن«،  بين  المشترك  »ال��ت��ع��اون  على 
للقمر  لبنان  تلفزيون  استخدام  ليبقى  تعليماته  إعطاء  المصري 
الصناعي نايل سات متاحاً خصوصاً في ظل الضائقة المالية التي 
تحول دون سداد االشتراكات التي تقارب النصف مليون دوالر. 
وأبدى الوزير المصري كل تجاوب، مؤكداً لقرداحي أنه سيُعطي 

تعليماته بهذا الشان.
} التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، 
تعارف،  زي���ارة  ف��ي  ك��والر  إي��ان  لبنان  ل��دى  البريطاني  السفير 
واإلصالحات  الحكومة  »أول��وي��ات  ع��ن  ك��والر  خاللها  استفسر 
الثنائية  للعالقات  عرض  جرى  كما  لالنتخابات«.  والتحضيرات 
سليم  موريس  ال��دف��اع  وزي��ر  ك��والر  وزار  البريطانية.  اللبنانية 
وبحث معه في التعاون الثنائي بين لبنان والمملكة المتحدة وأكد 

كوالر التزام بالده مواصلة دعم الجيش اللبناني.

باليرزة  مكتبه  في  عون  ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  بحث   {
مع قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى األميركية األدميرال 
برنامج  في  شيا،  دوروثي  األميركية  السفيرة  ترافقه  كوبر  براد 
في  اللبناني  بالجيش  الخاصة  األميركية  العسكرية  المساعدات 

إطار التعاون بين جيشي البلدين.

)داالتي ونهرا( عون يتسلم أوراق اعتماد السفير العراقي الجديد في لبنان  

بو حبيب وسفير بريطانيا خالل لقائهما أمس

قالت مصادر إعالمية روسية اّن شهر 
تشرين الثاني سيكون ساخناً في 

سورية في ظّل قرار سوري روسي 
مشترك بإنهاء وجود الجماعات 
المسلحة في منطقة إدلب وإعادة 

الثروات النفطية في شرق سورية 
للدولة وإنهاء الكانتون الكردي وصوالً 

للرحيل األميركي والتركي قبل نهاية 
العام...

لبنان بين رهانين...

الحكومة و»�شوت« ال�شعب

{ علي بدر الدين
في  يمر  لبنان  ب��أّن  االعتراف  عدم  أو  لإلنكار  مجال  ال 
سياسياً  سوداوية  نقول  ال  حتى  للغاية،  رمادية  مرحلة 
تراكم  بفعل  ومعيشياً،  واجتماعياً  ومالياً  واقتصادياً 
واهتمام  تحصى،  وال  تعّد  ال  التي  والمشكالت  األزم��ات 
وتفضيلها  بمصالحها،  المتعاقبة  والحكومات  العهود 
والمؤسسات،  والشعب  وال��دول��ة  الوطن  مصلحة  على 
إدارة  الوطنية واألخالقية في  المسؤولية  وانعدام تحّملها 
أمر  هذا  متتالية.  عقود  ثالثة  منذ  والعباد  البالد  شؤون 
معلوم ويعرفه القاصي والداني في الداخل والخارج، وقد 
وإصالحه  إليه  لعودة  ا  يمكن  ال  الذي  الماضي  من  أصبح 
الخل  »دود  يقال،  كما  النه  المطلوب،  األدن��ى  بالحّد  ولو 
منه وفيه«، والتعويل على السلطة ومنظومتها السياسية 
إلصالح ما خّربته عن سابق إصرار وتصميم، في كّل هذه 
وتنطبق  االستحالة،  بل  الصعوبة  غاية  في  أمر  السنوات 
الطبقة  أفسدته  ما  العطار«  يصلح  »ه��ل  مقولة  عليها 
أّن  خاصة  الحكم،  على  تعاقبت  التي  والمالية  السياسية 
غير  حداً  بلغ  والمتراكمة  المزمنة  األزمات  هذه  في  الغرق 
من  الشعب  نجاة  أطواق  كّل  السلطة  فقدت  وقد  مسبوق، 
نفسها  إلنقاذ  جّيرتها  ان  بعد  والمأساوية،  الكارثية  حاله 
السلطوية  ومواقعها  ونفوذها  ومكاسبها  ومصالحها 
وثرواتها المالية الضخمة المكّدسة في خزائنها في كهوف 
قصورها، أو المهّربة إلى مصارف الخارج، حتى وصل بها 
الشعب  لهذا  الوحيدة  النجاة  »قشة«  مصادرة  إلى  األمر 
ال  بئر غويط وعميق ومظلم،  الذي بات في قعر  المسكين، 
أمل بالخروج منه، ما دامت الطبقة السياسية التي أغرقته 
أزالمها  وتلزم  والنهب،  والمحاصصة  الفساد  نهج  تواصل 
وتجويعهم  الناس  إلفقار  والجشع  االحتكار  و»مافيات« 
ُيعرض  سوداء  سوق  إلى  برّمته  البلد  وتحويل  وإذاللهم، 
ألنه  األث��م��ان،  بأبخس  وال��ش��راء  للبيع  ال��م��واط��ن  فيها 
إلنسانيته  وال  له  قيمة  ال  بات  وحساباتهم  منطقهم  وفق 
سوى  منه،  لها  فائدة  وال  المنهوبة،  لحقوقه  أهمية  وال 
مجرد  أصبح  أنه  يعني  االقتراع،  صناديق  في  »صوته« 
وسلطويين  سياسيين  تنتج  التي  األص��وات  لتراكم  رقم 
سهلة  فريسة  ورميه  حقوقه،  وسلبه  جلده  سلخ  مهمتهم 
عما  راض،  أنه  اآلن  لغاية  ويبدو  والمرض،  والجوع  للفقر 
ممارسة  مواصلته  بدليل  طواعية،  أو  قهراً  أو  قسراً  بلغه 
السلطة  هذه  سلوك  على  والمريب  الرهيب  الصمت  هواية 

والمستبدة. الجائرة 
بانتظار  المرحلة،  هذه  في  تكتيكياً  صمته  يكون  ربما 
المفروض  من  الذي  النيابي،  االنتخابي  االستحقاق  موعد 
نمطية  على  االنقالب  على  وقدرته،  قّوته  فيه  تكمن  ان 
االستحقاق،  ه��ذا  مثل  في  عليها  اعتاد  التي  االنتخاب 
او  المذهب  أو  للطائفة  »العمياني«  على  يقترع  كان  حيث 
وولي  والمخلص  المنقذ  انه  يعتقد  كان  الذي  للشخص 
النعمة، واّن البطون قد ال تنجب مثله، ومن بعده »انكسر 

القالب«.
التعويل  إنه رهان ربما يكون في زمانه ومكانه ويجب 
إذا  واختياراته  خياراته  الشعب  يحسن  أن  شرط  عليه، 
والطاولة  القائمة  المعادلة  وقلب  والتغيير  اإلصالح  أراد 
والتي  لها،  ُيرثى  التي  حاله  إلى  أوصله  من  رؤوس  على 
العصر  في  ربما  العالم  شعوب  من  أحد  إليها  يسبقه  لم 

الحديث.
إليه  ال��رك��ون  يمكن  ال  أم���ل،  م��ج��رد  ه��و  ال��ره��ان  ه��ذا   
المصالح  ولتقاطع  وخارجية،  داخلية  العتبارات  كثيراً، 
والدولية،  واإلقليمية  المحلية  السلطوية  السياسية 
على  ق��ادر  بأنه  اللبناني  الشعب  إق��رار  مقّدمتها  وف��ي 
وأنه  والسلطوي،  والمذهبي  الطائفي  القمقم  من  الخروج 
من  وانتزاعها  حقوقه  لتحصيل  خوف  دون  من  سيواجه 
لحكومة  ورقابه  أوراقه  سلّم  أنه  أو  المافياوي،  التنين  فم 
الشعب،  لهذا  كمنقذ  نفسها  طرحت  التي  لإلنقاذ«  »معاً 
ووزرائها  رئيسها  ومواقف  ال��وزاري  بيانها  في  وتكفلت 
الفساد  مواجهة  في  كاملة  مسؤولياتها  ستتحّمل  بأنها 
العتمة  عقد  ف��ك  وف��ي  المسلوبة،  الحقوق  واس��ت��رج��اع 
الكهربائي،  التيار  من  األدن��ى  الحّد  وإع���ادة  الشاملة، 
وتقويض أسس الجشع واالحتكار، واإلفراج عن الخدمات 
وفي  والطحين،  والمحروقات  والغذاء  وال��دواء  الماء  في 
وعدت  يعني  وشفافة...  نزيهة  نيابية  انتخابات  إجراء 
والمؤّسساتية،  العادلة  القادرة  الدولة  بناء  إعادة  ببدء 
انها »تقاتل« بالسالح ذاته وبالمنظومة ذاتها  ولكن فاتها 
حامية  »معارك«  ستخوض  وانها  ورجالها،  وبأسلوبها 
وتوزعوا  الحكومة  ركبوا  الذين  ه��ؤالء  كّل  مع  الوطيس 

الحقائب واألسماء.
بقصب  الفوز  لها  مسموح  او  الحكومة  لهذه  متاح  فهل   

السبق، وهي محاصرة من كّل حدب وصوب؟ 

خفاياخفايا

قال مرجع اقتصادي اّن شركة صينية 
عمالقة أبدت االستعداد الستثمار 

عشرة مليارات دوالر في مرفأ بيروت 
وإعادة إعماره وفقاً لدفتر شروط يجعله 

من أضخم مرافئ البحر المتوسط على 
أن تربط المرفأ بخط سكك حديدية الى 

دمشق وبغداد...

كوالي�سكوالي�س
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ميقاتي من عين التينة: ال نّية لتاأجيل االنتخابات

وهناك وعد باإنهاء الم�صاريع واالقتراحات االإ�صالحية

مولوي زار االأمن العام: �صاأُطّبق القانون 

ولن اأقبل التجّني على اأٍيّ منكم 

بري مستقبالً ميقاتي في عين التينة أمس

مولوي وابراهيم في مقدم الحضور في المديرية العامة لألمن العام

»لبنان القوي«:

نيترات البقاع والمرفاأ

 مترابطة ومت�شابهة

عّبر »تكّتل لبنان القوي« عن »رفضه المطلق ألي محاولة 
أت��ت«،  جهة  أي  من  المرفأ  جريمة  في  التحقيق  إلجهاض 
عرقلته  أو  القضاء  عمل  في  للتدخل  محاولة  »أي  شاجباً 
يؤدي  بما  جديدة،  مّرة  العدلي  القاضي  الستبدال  الدفع  عبر 
تعّثر  وإلى  ولخالصاته  للتحقيق  متعّمد  تأخير  إلى  تلقائياً 

مسار العدالة«.
إلكترونياً  ال��دوري  اجتماعه  إثر  بيان  في  التكّتل  ورأى 
التحقيق  يشمل  أن  »ضرورة  باسيل  جبران  النائب  برئاسة 
ومستورديه  النيترات  مصدر  معرفة  من  بدءاً  الجوانب،  كل 
ووجهة إدخاله واستعماله وليس االكتفاء فقط بالتركيز على 
التحقيق  ُيهمل  أالّ  »ضرورة  على  وشّدد  الوظيفي«.  اإلهمال 
المعطى الجديد المتمثل باكتشاف النيترات في البقاع، الذي 
تبين أن هناك ارتباطاً ما وتشابها بينه وبين نيترات المرفأ«.
دستوري  استحقاق  النيابية  »االنتخابات  أن  واعتبر 
أن  مؤكداً  منه«،  اإلنتقاص  أو  تعطيله  ذريعة  بأي  يجوز  ال 
غير  حق  على  بوضوح  ينص  وهو  يتجزأ،  ال  كلٌّ  »القانون 
وترشيحاً،  اقتراعاً  االنتخابات  في  بالمشاركة  المقيمين 
وهذا  الست.  القارات  على  الموزعة  الستة  المقاعد  خالل  من 
يمثلونهم  ن��واب  اللبنانيين  للمنتشرين  يكون  أن  يبّرر  ما 
لهم،  المالئمة  التشريعات  ويقترحون  قضاياهم  ويحملون 
بما يجعل االنتشار دائرة انتخابية تضاف إلى الدوائر ال�15 
من  وحّذر  والمنتشر«.  المقيم  الجناحين  بين  التكامل  ويؤّمن 
»أي محاولة لضرب حقوق المنتشرين وسيكون إلى جانبهم 
في أي معركة قد ُتفرض لضمان هذه الحقوق المكتسبة بعد 
كّرس  عنها،  تراجع  ال  وطني  اتفاق  نتاج  وهي  نضال،  طول 

هذه الحقوق انتخاباً وترشيحاً وتمثيالً«.
ال��وزراء  مجلس  أول��وي��ات  تحديد  إل��ى  »الحكومة  ودع��ا 
إصدار  استعجال  من  بدءاً  الناس  أولويات  مع  يتناسب  بما 
البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك 
اتخاذ اإلجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج 
16 ساعة يومياً«. وكّرر  أكبر قدر ممكن من الطاقة ال تقل عن 
هدر  في  االستمرار  معناه  ذلك  عن  االمتناع  في  »التشّبث  أن 
الباهظة  التكلفة  زيادة  وفي  المازوت،  على  المودعين  أموال 

على المواطنين نتيجة فاتورة المولدات«.
المالي  التعافي  خطة  تحديث  ببدء  »اإلسراع  على  وشّدد   
المجلس  داع��ي��اً  ال��دول��ي«،  النقد  صندوق  مع  والتفاوض 
الضرورية  اإلصالحية  القوانين  بإقرار  اإلسراع  »إلى  النيابي 
للخارج،  المحّولة  األموال  واستعادة  كونترول،  كالكابيتال 
واستقاللية  عامة،  بخدمة  القائمين  وأمالك  حسابات  وكشف 
القوانين  من  وغيرها  المستهلك،  حماية  وقانون  القضاء 

الملّحة«.
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وكالء الدفاع عن اإبراهيم: مخالفات قانونية

لبيطار لتمييع الحقيقة وت�سطير بطوالت وهمية

حمّية عر�ض ل�سل�سلة م�ساريع مع وفد البنك الدولي 

فرونت�سكا عر�ست االأو�ساع مع با�سيل بقرادونيان ودّبور

لجنة االإعالم تابعت در�ض انت�ساب

ال�سحافيين اإلى �سندوق ال�سمان 

حمية مجتمعاً إلى وفد البنك الدولي أمس

أسف وكالء الدفاع عن المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم 
المخالفات  خيبات  البيطار  طارق  القاضي  »يتجّرع  أن  كريم، 
انفجار  لملف  الشعبوية  إدارت��ه  خالل  حصدها  التي  القانونية 
حصاد  هي  استباقية  ومعاناة  لديه  تعقيداً  األمر  زاد  ما  المرفأ، 
مخالفاته القانونية التي يتخّبط بها عند كّل مفصل قانوني لغاية 
في نفس البيطار، إّما على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة 
القانوني  المخرج  إليجاد  تمهيداً  وهمية  بطوالت  وتسطيره 
القانونية وذلك بناء على عنصرين:  الملف بالطرق  لرحيله عن 
أوالً: التعاطي غير القانوني في ما يتعلق باإلجراءات القانونية 
والمتعلقة ببعض الوزراء المدعى عليهم في الملف المذكور، األمر 
الذي يعيق استمرارية التحقيق وجديته. ثانياً: لجهة القرار بعدم 
االلتفات إلى مطالب النيابة العاّمة التمييزية بما يتعلق بإصدار 

المطالعة بالدفوع الشكلية المتعلق باالختصاص والصالحية«.
ورأوا أن »المفاجأة أن التعنت غير القانوني والمبرمج من قبله 
لتمييع التحقيق وكسب الشعبوية القانونية إيهاماً بأنه المخلص 
الفاعلين  المجرمين  من  واالقتصاص  العدالة  إلحقاق  والمحق 
والمتدخلين والمحرضين وكل ما يظهره التحقيق، هو في عالم 
كما  المقصرين  على  وإعالنه  إعالمه  يبرمج  أنه  سوى  لديه  آخر 
يدعي فعمل على رد الدفوع ومن دون أي مطالعة قانونية إلزامية 
للملف، كون رّد الدفوع يجب أن يتضمن بحيثياته عبارة )وفقاً أو 
خالفاً( لمطالعة النيابة العاّمة التمييزية التي لم ترد في قرار الرّد، 
وعليه أصدر مذكرة توقيف ال توصف إالّ بالعبثية وغير القانونية 

ألسباب، حتى المراجع القانونية تجهل أسبابها ومبرراتها«.
وتابعوا »أّما مؤخراً وليس آخراً، كون الملف ما زال في عهدته ما 
يعني أننا سوف نرى الفنون المتمادية بالمخالفات والتجاوزات 
غير القانونية والتي فعالً تثير الريبة التي ال حقيقة فيها سوى أن 

مصدرها واحد ال شريك له سوى القاضي البيطار«.

وأكدوا »أن التمادي بالمخالفات والعراضات الموهمة للشعب 
باسم  الناطق  أقدم  أن  عليها  خالف  وال  قانونية  أنها  اللبناني 
وكل  ومثير  ومريب  مستغرب  بطلب  الشعب  وإلث��ارة  الشعب 
األوصاف تنطبق عليه، بأن يطلب مجدداً ومكرراً بمالحقة موكلنا 
اللواء عباس إبراهيم مستغالً ظرفاً سياسياً وليس قانونياً بأن 
يمارس  لكي  تغّيرت  قد  السياسية  الظروف  وأن  تغّير  قد  الوزير 
هواياته االستعراضية مخالفاً القرار السابق للوزير محمد فهمي 
والذي يسري بوجه أي وزير آخر كون العمل الحكومي استمرارية 
نافذة  هي  اإلداري��ة  المالحقة  بأذونات  المتعلقة  القرارات  وكون 
بوجه الجميع ولها طرق طعن أو مراجعة أخرى«، معتبرين أن 
»القاضي البيطار يعمد بمخالفاته القانونية إلى تعطيل التحقيق 
الحقوق  استعمال  الملف  ألطراف  المجال  بفتح  وذلك  وتمييعه 
الحريص  بأنه  األهالي  موهماً  القانون،  إياها  منحهم  التي  كافة 
على حقوقهم منها أنه لم يستجب لطلب النيابة العاّمة التمييزية 
اللواء  موكلنا  إلى  االستماع  منه  الطلب  تضمن  والذي  الصريح 
عباس إبراهيم بصفة شاهد كون االدعاء من عدمه هو من صالحية 
النيابة العاّمة التمييزية استناداً لما سوف يرد من المستمع له 

بصفة شاهد كي ُيبنى على إفادته الشيء ومقتضاه«.
لماذا  أنه،  هو  للريبة  يدعو  الذي  »التساؤل  أن  إلى  وأش��اروا 
تنتاب القاضي البيطار حالة من الهيجان الالقانوني وشخصانية 
ويكفي  القانونية،  األصول  عن  وخروجها  بها  والتفرد  القرارات 
عبر  بها  نفسه  أوقع  التي  والتخبط  الفوضى  حالة  إلى  اإلشارة 
إصداره قرارات الحقة بتواريخ سابقة، حيث صدرت طلبات عن 
المحقق العدلي نهار االثنين بتاريخ 2021/9/27 تحمل تاريخ 
2021/9/24 من دون تبرير أو سبب يفّسر عدم خروج القرارات 

المذكورة إلى العلن في تاريخها منعاً لالستنسابية والشك«.
الهستيريا  من  حالة  البيطار  القاضي  تنتاب  »لماذا  وسألوا 
المفرطة، وهل هي إليجاد مخرج للرحيل من الملف وترك األهالي 

لمصيرهم وجنى ثمار البطوالت الوهمية إعالمياً الذي هو المتنفس 
الوحيد لتلك التصرفات والذي يخرج التحقيق عن سريته؟ ولماذا 
تنتاب القاضي البيطار حالة من األحادية والتفرد القضائي مقنعاً 

اآلخرين بأنه قاضي حكم وليس قاضي ظّن أو اتهام؟«.
وتابعوا »فليعلم أهالي الضحايا المفجوعين بأن ما يحصل هو 
استثمار لدماء أوالدهم بصبغة يعتقدون أن تلك األفعال قانونية 
كون مالك األمر وناهيه في هذا الملف يتجنب الغوص بكشف من 
جلب تلك المواد ومن المستفيد من وجودها وما السبب بحصول 
عن  بالتحقيق  المسؤولين  بعض  عن  والتغاضي  الكارثة  تلك 
طريق االستنسابية، من دون الركون إلى معايير سواء عرضياً أو 
أساسياً ومنها من صرح إعالمياً بأنه الناقل للنيترات عبر المرفأ 
إلى منطقة لبنانية معّينة، بقصد إثارة الفتنة والتي تغاضى عنها 
المحقق العدلي ولم يطلع الرأي العام ويسّرب مضمون اإلجراءات 

التي اتخذها بحقه كما يفعل بحق البعض األخر«.
نيترات  عن  التغاضي  لماذا  األه��م  »التساؤل  أن  واعتبروا 
المهربين  أح��د  وبواسطة  البقاع  ف��ي  المضبوطة  األم��ون��ي��وم 
التي  والمواد  المرفأ  موجودات  مع  تطابقت  والتي  والمحتكرين 
بتلك  للبحث  الموّقر  المحقق  حضرة  تناساها  والتي  انفجرت 

الخيوط االحتمالية التي ينتهجها بتحقيقاته؟«.
ولفت الوكالء إلى أنه »إليصال األهالي والشعب اللبناني إلى 
الحقيقة كان األجدى بالبيطار تجّنب تلك المخالفات واالبتعاد 
ينطق  عما  خرج  ال��ذي  واالستعراضي  اإلعالمي  التهريج  عن 
والتسريبات  المقابالت  عن  واالبتعاد  كما  الشعب،  باسم  به 
نظراً  الحقاً  عليها  التعتيم  وج��رى  حصلت  التي  الصحافية 
لفداحة الخطأ المرتكب سنداً لها، وفي المحصلة كفى بالشعب 
من  يتبق  ولم  الشعب  باسم  مسّمى  تحت  واستغالالً  حسيباً 
هذا  يقاربون  الذين  كل  على  االدعاء  سوى  القانونية  مخالفاته 

الملف ورجل من البصرة«.

أمس،  حمّية  علي  الدكتور  والنقل  العاّمة  األشغال  وزير  عرض 
بمشروع  تتعلق  التي  القائمة  المشاريع  الدولي،  البنك  من  وفد  مع 
إلى  إضافًة  الكبرى،  بيروت  لمنطقة  العام  النقل  ومشروع  الطرقات 

موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت وتوسعة مطار بيروت الدولي.
الدولي،  البنك  من  الممّول  الطرقات  بمشروع  يتعلق  ما  وف��ي 
األشغال  وزير  الوفد  وضع  دوالر،  مليون   200 موازنته  والبالغة 
بصورة المشاريع التي ُلّزمت ولم يكتمل تنفيذها وتلك التي لم ُتلّزم 

أيضاً.
لما  لديه  الطرقات يحظى باهتمام كبير  أن »مشروع  وأكد حمّية 
بدراسة  تزويده  »ض��رورة  على  للوفد  وشّدد  للناس«  فائدة  من  له 
تفصيلية حول مشروع الطرقات يظهر فيها كل عقد بعقده وما الذي 
ُنّفذ منه وكم دفع، وما الذي لم ُينفذ وما هي المعوقات التي حالت 
دون ذلك، لدراستها لكونه مشروعاً أساسياً وحيوياً لخدمة الناس«.

الكبرى  بيروت  لمنطقة  العام  النقل  بمشروع  يتعلق  ما  وف��ي 
والبالغة موازنته 295 مليون دوالر، أكد حمّية أن »الوزارة ستعمد 

كافة  اللبنانية  لالراضي  ومحدثة  موحدة  إستراتيجية  وضع  إلى 
تلّبي حاجة المناطق اللبنانية كافة ليصار إلى البدء بتلزيم المشاريع 
المطروحة، سواء ما هو وارد لمنطقة بيروت الكبرى المسار الشمالي 
الموحدة  الكبرى  اإلستراتجية  ضمن  ولكن  المناطق،  من  لغيره  أو 

للنقل التي ستعدها الوزارة«.
وزير  أكد  بيروت،  مرفأ  إعمار  إع��ادة  عن  الوفد  سؤال  على  ورداً 
ينبثق  متكاملة  إستراتيجية  ضمن  هو  بيروت  »مرفأ  أن  األشغال 
منها مشاريع تؤدي إلى جذب االستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة 
تثبيت  إع��ادة  خالل  من  وذل��ك  نموذجية،  خدمات  وتقديم  العاّمة 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  االعتبار  في  يأخذ  للمرفأ  جديد  نظام 

والخاص«.
الذي  للوفد  حمّية  فأكد  الدولي،  بيروت  بمطار  يتعلق  ما  في  أّما 
استفسر منه عن إمكان التعاون مع البنك الدولي، أن لديه استعداداً 
بالنفع  تعود  تحسينية  رؤية  أي  على  »منفتح  وأنه  للتعاون  تاماً 

لصالح لبنان«.

استقبل رئيس »التيار الوطني الحّر« النائب جبران باسيل، أمس، 
وجرى  فرونتسكا  يوانا  لبنان  في  المتحدة  لألمم  الخاصة  المنّسقة 
والحكومة،  النيابي  المجلس  على  الواجبة  اإلصالحات  في  البحث 
كمقدمة للخروج من األزمة المالية واالقتصادية وعرض لرؤية التيار 
لهذا  اتباعها  الواجب  والملفات  والمحاور  بالبالد  النهوض  لكيفية 

الغرض.
وشّدد باسيل على »ضرورة أن يستكمل القضاء العدلي التحقيق 
في انفجار المرفأ لتبيان الحقيقة بعيداً عن اي تسييس أو استهداف«. 
وأكد »أهمية إجراء االنتخابات في موعدها من دون المّس بحق غير 
المقيمين بالتصويت في الخارج، جنباً إلى جنب مع حقهم بالترّشح 

وبالتمثيل بعدد النواب المعطى لهم«.
النائب  الطاشناق  لحزب  العام  األمين  فرونتسكا  التقت  كما 
هاكوب بقرادونيان في مركز الحزب، وكان عرض للقضايا المحلية 

واإلقليمية.
وأشار بيان للطاشناق، إلى أن »بقرادونيان عرض مع فرونتسكا 
حزب  موقف  نفسه،  الوقت  في  موضحاً  لبنان،  في  الراهن  للوضع 
الطاشناق والطائفة األرمنية في لبنان كذلك سبل الخروج من األزمة 

على الصعد كافة«.
مناقشة  تخلله  ساعة،  من  أكثر  دام  ال��ذي  »اللقاء  أن  إلى  ولفت 
مقاربات األمم المتحدة تجاه لبنان وأثر التغييرات التي تحدث على 
المستويين اإلقليمي والدولي على لبنان. وأملت فرونتسكا في إمكان، 
الشعب،  وبمساعدة  السياسية  القيادات  من  وبدعم  تدريجاً  ولو  
إجراء  ضرورة  في  البحث  جرى  كما  لبنان.  في  إيجابي  توجه  رؤية 
ديمقراطي  بشكل  المحّدد  موعدها  في  المقبلة  النيابية  االنتخابات 

ونزيه وشفاف«.
المتحدة  األم��م  أنشطة  نطاق  إل��ى  التطرق  »ت��م  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
شّدد  حيث  المقبلة،  المرحلة  في  لبنان  في  المختلفة  ومؤسساتها 
المجاالت  في  الدقيقة  والمتابعة  االهتمام  أهمية  على  بقرادونيان 

التربوية والمعيشية والثقافية والشبابية«.
كذلك، زارت فرونتسكا السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور 
الذي أطلع المسؤولة األممية، بحسب بيان للسفارة، على »ما تقوم 

به سلطات االحتالل من ممارسات على األرض الفلسطينية مخالفًة 
بذلك سائر قرارات الشرعية الدولية، ومحاوالت تهويد مدينة القدس، 
وبخاصة ما تقوم به يومياً من استباحة قطعان مستوطنيه للمسجد 
في  والمسيحية،  اإلسالمية  للمقدسات  وتدنيس  واقتحامه  األقصى 
بتهويد  الصهيوني  للمشروع  تنفيذاً  جديد  واق��ع  لفرض  محاولة 
الحرم  في  حدث  كما  ومكانياً،  زمانياً  وتقسيمه  األقصى  المسجد 

اإلبراهيمي«.
كل  من  الفلسطينية  المخيمات  »أوض��اع  صورة  في  وضعها  كما 
»ضرورة  مؤكداً  الصعبة«،  المعيشية  والظروف  الحياتية  النواحي 
التزام المجتمع الدولي بالقيام بواجباته وتحّمل مسؤولياته والعمل 
على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذ القرارات الدولية بحق 
بااللتزامات  واإليفاء  بواجباتها  للقيام  أونروا  وكالة  ودعم  العودة، 
المترتبة عليها لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا الالجىء لحين عودته 

إلى أرضه«.

اجتمعت لجنة اإلعالم واالتصاالت أمس، برئاسة رئيسها النائب 
الدكتور حسين الحاج حسن، وحضور النواب: آالن عون، إبراهيم 

الموسوي، سيزار أبي خليل، أنور جمعة وروال الطبش. 
كما حضر وزير اإلعالم جورج قرداحي، وزير العمل مصطفى 
عبد  والمسموع  المرئي  لإلعالم  الوطني  المجلس  رئيس  بيرم، 
للضمان  الوطني  للصندوق  العام  المدير  محفوظ،  ال��ه��ادي 
جوزيف  المحّررين  نقيب  كركي،  محمد  الدكتور  االجتماعي 
الدكتورة  المال  وزارة  في  العاّمة  المحاسبة  مديرة  القصيفي، 
رجاء الشريف، رئيس دائرة العالقات اإلعالمية في وزارة المال 
اللبنانية  الصحافة  محّرري  نقابة  صندوق  أمين  سليمان،  الرا 

طاهر  عزيز  الصحافيين  المصورين  نقابة  رئيس  يوسف،  علي 
وممثل العالقات اإلعالمية الدكتور وحيد مصطفى.

إثر االجتماع، أعلنت اللجنة في بيان أنها درست اقتراح القانون 
المعّجل المكّرر الرامي إلى السماح  للصحافيين غير المرتبطين 
بعقد عمل االنتساب إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
 30 بتاريخ  المنعقدة  جلسته  في  إحالته  المجلس  ق��ّرر  ال��ذي 
حزيران 2021 على لجنة االعالم واالتصاالت. كما تابعت درس 
اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم المواقع اإللكترونية اإلعالمية 
اللجنة  تتابع  وسوف  حسن.  الحاج  حسين  النائب  من  المقّدم 

درس هذه المواضيع في جلسة ُتحّدد الحقاً.

الجي�ض: توقيف 9 اأ�سخا�ض 

في ق�سية االأمونيوم 
»إثر  أنه  بيان  في  التوجيه  مديرية   � الجيش  قيادة  أعلنت 
بلدة  مفترق  عند  األمونيوم  بنيترات  محّملة  شاحنة  ضبط 
من  أشخاص  ستة  وتوقيف   2021/  9  /  17 بتاريخ  إيعات 
القضاء  أحال  الزين،  وأحمد  الصقر  مارون  اللبنانيان  بينهم 
المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها باستكمال 

التحقيق.
اشتبه  آخ��ري��ن  أش��خ��اص  تسعة  المديرية  أوق��ف��ت  وق��د 
الشاحنة  مالك  الصلح  الله  سعد  اللبناني  أبرزهم  بتورطهم، 
والسوري  والحبوب«،  لألعالف  صلح  »مؤسسة  وصاحب 
أن  وتبّين  الصقر.  الموقوف  لدى  سائق  وهو  الحسن  خالد 
المدعو الصلح اشترى خالل شهر آذار من العام الجاري كمية 
من نيترات األمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة 

العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد.
والصلح  الصقر  المدعوين  مع  المذكوران  السوريان  أحيل 
وشرائها  ممنوعة  مواد  ببيع  لتورطهم  المختص  القضاء  إلى 

وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل باقي األشخاص«.
ونفت قيادة الجيش »ما أوردته بعض وسائل اإلعالم من 
معطيات حول مجريات التحقيق مستندًة إلى مصادر عسكرية 
مزعومة«، مؤكدًة »ضرورة التزام البيانات الرسمية الصادرة 
على  حساباته  عبر  المعّممة  والمعلومات  الجيش  قيادة  عن 

مواقع التواصل االجتماعي«.

االأ�سعد: لتعديل

المر�سوم 6433 فورًا
معن  المحامي  األس��ع��دي«  ل�«التيار  العام  األمين  رأى 
30 سنة، هي  األسعد في تصريح »أن الطبقة السياسيه منذ 
رهينة  إلى  وحولته  وسيادته  استقالله  لبنان  أفقدت  التي 
بيد المجتمع الدولي، وهذا ما كشفه البيان الوزاري ومواقف 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومؤشرات زيارتيه إلى فرنسا 
وبريطانيا«. معتبراً »أن أقصى ما تتمناه السلطة السياسية 
النقد  وصندوق  األم��ن  مجلس  ش��روط  تلبية  هو  والحكومة 
مهين  بشكل  والتسّول  األم��وال  وشحذ  التعجيزية  الدولي 

ومعيب«.
باألمر  إصالحات،  إجراء  إلى  تدعو  التي  »الشروط  ووصف 
االنتخابات،  موعد  لتقريب  الهرولة  »أن  إلى  الفتاً  المضحك«، 
تلبيتها«،  ومحاولة  الدولي  المجتمع  لشروط  الرضوخ  يؤكد 
وقال »المريب والخطير في هذه الشروط هو الطلب من الحكومة 
النأي بالنفس، وهذا ما ال يمكن للبنان تحقيقه وهو في صراع 
 1701 الدولية  القرارات  تنفيذ  وكذلك  الصهيوني  العدو  مع 
مع  الصراع  عن  لبنان  تحييد  حتماً  يعني  و1559،  و1680 
هذا العدو ومحاولة لنزع سالح المقاومة بشكل مباشر أو غير 
وللقبول  قيصر  قانون  تنفيذ  عبر  سورية  ومحاصرة  مباشر، 
بترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني من خالل اعتماد 

خط هوف المشبوه«.
رضوخ  هو   6433 المرسوم  تعديل  إقرار  عدم  »أن  واعتبر 
العدو  إق��دام  على  التباكي  »ب��دل  وق��ال  األميركية«،  للشروط 
الصهيوني على التنقيب عن النفط في فلسطين المحتلة ورفع 
الشعارات، على السلطة إقرار هذا التعديل وإرساله إلى مجلس 

األمن فوراً«.
أن  المؤكد،  »أك���دت  فرنسا  إل��ى  ميقاتي  زي���ارة  أن  ورأى 
ومالياً،  اقتصادياً  اللبنانية  الساحة  إلى  تعود  لن  السعودية 
قبل تلبية شروطها المحلية واإلقليمية«، مشيراً إلى أنه »لم يعد 
أمام الحكومة التي هي حكومة إدارة أزمة سوى تلبية شروط 
في  المواطنين  أم��وال  من  تبقى  ما  وسحب  الدولي  المجتمع 
المنازل«، مؤكداً »أن ال حّل إالّ بإقرار قوانين إصالحية حقيقية 
ورفع الحصانات واإلثراء غير المشروع وإعادة األموال المنهوبة 

والمهربة والتدقيق الجنائي«.
عليه؟  اليد  وضع  ومن  هو  »أين  العراقي  الفيول  عن  وسأل 
يدفع  وحده  الشعب  »إن  وقال  عنه«،  الضجيج  اختفى  ولماذا 

الثمن الباهظ«.

موعد ت�سجيل المغتربين لالقتراع
بوحبيب  عبدالله  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  أص��در 
في  اللبنانية  الديبلوماسية  البعثات  »جميع  إلى  تعميماً 
المقيمين  غير  اللبنانيين  تسجيل  موعد  فيه  حّدد  الخارج، 
النيابية  االنتخابات  في  لالقتراع  اللبنانية  األراض��ي  على 
المقبل  األول  تشرين  شهر  من  األول  من  ابتداًء  وذلك   ،2022
ولغاية العشرين من تشرين الثاني 2021، من خالل اعتماد 
المخّصص  الموقع  إلى  الدخول  عبر  اإللكتروني  التسجيل 

https://diasporavote.mfa.gov.lb :للتسجيل
www.mfa.gov. الرسمي  الوزارة  إلى موقع  الدخول  أو 
أو  األقرب  الدبلوماسية  البعثة  إلى  شخصياً  الحضور  أو    lb
ُيبرز  أن  شرط  لألصول،  وفقاً  ومثبت  موقع  كتاب  بموجب 
اللبناني بطاقة هوية لبنانية أو إخراج قيد لبناني  المغترب 
أو جواز سفر لبناني وبطاقة إقامة في البلد األجنبي أو هوية 
ممهوراً  لبناني  سفر  جواز  أو  أجنبي  سفر  جواز  أو  أجنبية 

بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية«.
وطلب بو حبيب من »كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية 

المعنية تكثيف الجهود لحّث المغتربين على التسجيل«.
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ما الذي يريده فل�سطينيو لبنان

من الحكومة الجديدة؟

{ فتحي كليب*
ال يتناقض السؤال المطروح مع حقيقة أن المعني المباشر باألزمة اللبنانية هم المواطنون 
اللبنانيون أوالً، وهذه بديهية ال يناقش فيها أحد، غير أن هناك فئات اجتماعية تقيم في لبنان 
بشكل قانوني وتنظر بقلق شديد إلى ما يحمله لها المستقبل القريب من سياسات وإجراءات 
حكومية ستنعكس سلباً عليها.. وفي مقدمة هذه الفئات الالجئون الفلسطينيون، الذين تأثروا 
إلى حكومة  األمل  2019، وينظرون بعين  ما قبل عام  المتتالية منذ  األزمات  كثيرا بتداعيات 
وبرلمان يعيدان االعتبار لوضعيتهم اإلنسانية، بعد أن أصبحوا من أكثر الفئات االجتماعية 

تهميشاً.
قد يطرح بعضهم سؤاالً، وربما يكون محقاً في جزء منه: كيف للحكومة اللبنانية أن تضع 
على  قادرة  غير  وهي  الفلسطينيين،  لالجئين  والمعيشية  اإلنسانية  األوضاع  أولوياتها  في 
سؤال  وهو  تجاوزها؟  أجل  من  لسنوات  تحتاح  قد  أزمة  ظل  في  مواطنيها،  أوضاع  معالجة 
يترّدد أحياناً على ألسنة بعض الفلسطينيين أيضاً، الذين طحنتهم تفاصيل األزمة وسياسة 
العقوبات الجماعية المفروضة عليهم دولياً والتي تترجم بحصار وكالة الغوث مالياً لجعلها 
اسماً بال مضمون. لذلك وجب علينا توضيح بعض األمور وتحديد المقصد من مسؤولية الدولة 

اللبنانية« وحدود مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
ال يختلف إثنان على أن وضعية الالجئ الفلسطيني في لبنان تختلف عن وضعية المواطن 
اللبناني، الذي انتفض في 17 تشرين األول 2019 ضّد أوضاع وسياسات أوصلته إلى األزمة 
التي يشهدها لبنان اليوم، ومن حقه، بل من واجبه، السعي والعمل ليكون مواطناً في وطن يوفر 
له الحّد األدنى من حقوقه الصحية والتعليمية والمعيشية، وأيضاً حقه في الحصول على عمل 

ومسكن الئق وغير ذلك من حقوق على الدولة بجميع مؤسساتها العمل على تحقيقها.
أما مطالب الالجئ الفلسطيني فهي حتماً مختلفة عن مطالب المواطن اللبناني، وإن كان من 
حق االثنين أن يتمتعا بالحق في الحياة واألمن والسالمة وحقهما في الوصول إلى احتياجاتهما 
لها،  الترويج  إلى  الحاقدين  التي يسعى بعض  النقطة األساس  الحياتية والمعيشية. ولعل 
بهدف  األزمة  تفاصيل  على  التركيز  في  هي  برلمانية،  انتخابات  أبواب  على  ونحن  بخاصة 
إبراز عجز الدولة عن تقديم الخدمات لمواطنيها، فكيف األمر بالالجئين والمقيمين. وهذا كالم 
حق ُيراد به باطل، ويعلم أصحابه أنه ال يمت للحقيقة والواقع بصلة. إذ لم يثبت أن الالجئ 
الفلسطيني أو أي من ممثليه ومرجعياته الوطنية طالبوا يوماً بالمساواة مع المواطن اللبناني، 
حتى في القضايا الحياتية والخدماتية، فما الذي يريده الفلسطينيون من الحكومة اللبنانية 

الجديدة؟
1( كان واضحاً خلو البيان الوزاري للحكومة، من أي ذكر لعناوين تحدثت عنها البيانات 
الوزارية السابقة، ومنها دعم حق العودة وااللتزام بتحسين األوضاع المعيشية لالجئين ودعم 
وكالة الغوث والسعي لتطوير خدماتها، والشعب الفلسطيني المدرك لتفاصيل وأبعاد األزمة 
الفلسطيني كأولوية على طاولة السلطة. وتفسير  الملف  في لبنان يتفهم حقيقة عدم وجود 
حسن النية يقول إن سقوط هذه العناوين ال يعني أنها ليست على أجندة الحكومة التي تضم 
في عدادها وزراء لهم مواقف وطنية متقدمة لجهة دعم حقوق ونضال الشعب الفلسطيني وتأييد 
مسعى تحسين أوضاعه االقتصادية واالجتماعية، وقد عبر بعض الوزراء مشكورين عن هذه 
المواقف خالل األيام القليلة الماضية، إضافة إلى مواقف رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان 
والحكومة المتقدمة من مسألة دعم النضال والحقوق الفلسطينية، ولهذا السبب كنا دائماً نقول 
وما زلنا، بأن لنا مصلحة فعلية في تعافي لبنان وعودته إلى الساحة االقليمية والدولية ليعود 

كنا كان على الدوام داعم فعلي وهام للقضية الفلسطينية وعدالتها.
االقتصادية واالجتماعية، فما زالت مسألة إقرار  وتداعياتها  اللبنانية  االزمة  حدة  رغم   )2
الحقوق االنسانية موضع إجماع فلسطيني، ليس ألن الفلسطيني يريد أن يتقاسم مع اللبناني 
»امتيازات المواطنية«، كما يحاول البعض أن يصّور، بل انطالقاً من واجبات الدولة اللبنانية 
السطات  من  بها  ومعترف  قانونية  بصورة  يقيمون  أنهم  طالما  أرضها،  على  المقيمين  تجاه 
المنازل  العمل للعمال، وال توفير  الفلسطيني ليس تأمين فرص  الرسمية. وما يريده الالجئ 
بعديد  شمولنا  أيضاً  وال  الخريجين،  لتوظيف  الرسمية  المؤسسات  أبواب  فتح  وال  للشباب، 
االمتيازات والحقوق التي يتمتع بها أي مواطن، بل أن ما يريده هو فقط حماية قانونية لإلنسان 
الفلسطيني في حياته اليومية: في عمله ومسكنه وفي تمتعه بحماية القانون في كل جوانب 

الحياة العادية.
حق  بكل  ترى  التي  العنصرية  األفكار  بعض  مع  عقيمة  سجاالت  في  الدخول  نريد  ال  هنا 
إنساني للفلسطيني مقدمة للتوطين، ونحن نعلم أن وكالة الغوث هي المعنية بتوفير الخدمات 
الصحية والتعليمية في إطار التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
لكن من الطبيعي أن هناك أموراً تخرج عن نطاق صالحيات الوكالة، وهي بالتالي من مسؤولية 
الدولة المضيفة، المعنية باحترام الحد األدنى من حقوق الالجئين الفلسطينيين اإلنسانية، 
وهذه قضية ال نعتقد أن أحداً يمكن أن يجادل فيها، لكن ما ينقصها هو الترجمة الفعلية عبر 
تشريعات قانونية تراعي أوضاع لبنان، كبلد، وخصوصية الفلسطينيين، كالجئين من نوع 

خاص.
3( طالما أن األزمة انعكست على جميع المقيمين، فإن منطق األمور أن تشمل االستراتيجيات 
له عالقة بتداعيات رفع  بما  الفلسطينيين، خاصة  الالجئين  االقتصادية واإلغاثية للحكومة 
الدعم الحكومي الذي من شأنه أن ينعكس على الفلسطينيين بأشكال مضاعفة. لذلك يصبح 
مطلوباً من الحكومة، وبالتنسيق مع األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية، إيجاد طريقة وآلية 
تضمن تخفيف تداعيات األزمة، وهذا يشكل مصلحة لبنانية، وعلى أرضية أن األمن هو حزمة 
متكاملة من القضايا السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية وليس فقط أمن بالمعني 
المجرد، بالتالي فمصلحة لبنان والالجئين هو استقرار أوضاع المجتمع الفلسطيني وإشعاره 
أنه محتضن من بيئة سياسية واجتماعية، بخاصة أن له وضعه الخاص الذي يتمّيز ويختلف 
به عن بقية المقيمين في لبنان من غير المواطنين، وباعتباره صاحب قضية وجزءاً من شعب ال 

يزال يناضل من أجل حقوقه الوطنية.
4( على خلفية األزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث، نتيجة االستهداف المباشر الذي 
في  الوكالة  حصر  نتيجته  من  كان  والذي  -«اإلسرائيلي«،  األميركي  الثنائي  من  له  تتعّرض 
إطار صالحياتها التقليدية ضمن نطاق البرامج العامة، من دون مراعاة ما يستجّد من حاالت 
إنسانية تستدعي تدخالً مباشراً من الوكالة، فإّن هناك مسؤولية سياسية وإنسانية وأخالقية 
يترأس  لبنان  أن  بخاصة  للوكالة،  المالية  األزمة  معالجة  أجل  من  السعي  لجهة  لبنان  على 
اللجنة االستشارية في دورتها الحالية، بالتالي فهناك مصلحة للبنان، كما لفلسطين، بتحييد 
وكالة الغوث وحمايتها من تداعيات االستهداف األميركي، الذي من شأن استمراره أن ينعكس 

سلباً على أكثر من مجال.
5( من القضايا التي التزمها لبنان عبر بياناته الوزارية السابقة، قضية إعمار مخيم نهر 
والعودة  مؤقت  النزوح  بأّن  الفترة  تلك  في  الحكومة  رئيس  وعود  ينتظر  زال  ما  الذي  البارد 
مؤكدة واإلعمار حتمي، وها نحن قد دخلنا العام الخامس عشر وال يزال أهالي المخيم ينتظرون 
توافر األموال الستكمال إعمار ما تبقى من منازل، إضافة إلى قضايا التعويضات وغيرها من 
أمور أثقلت كاهل األهالي، بخاصة في هذه المرحلة حيث انعدام القدرة على التصدي لتداعيات 

األزمة من دون دعم حكومي ودولي.
أخيراً وفي ظل الحديث عن إصالحات ستعتمدها الحكومة في المجاالت السياسية والقانونية 
واالقتصادية، فإّن إحدى طموحات الالجئين الفلسطينيين في لبنان هو أن تكون قضاياهم من 
ضمن العناوين التي ستشملها الخطط اإلصالحية، سواء ما يتعلق منها بضرورة تعديل بعض 
القوانين التي أكدت التجارب السابقة أنها قاصرة عن اإللمام بكل قضايا الالجئين الفلسطينيين 
في لبنان، أو إقرار ما يجب إقراره من قوانين تفرضها المصلحة المشتركة، أو ما يتعلق بضرورة 
تغيير النظرة وطريقة التعاطي مع الوجود الفلسطيني برمته، والتي هي مقتصرة اليوم على 

نظرة وإجراءات أمنية ما زالت متواصلة منذ عام 1948.
وتبقى القضية األساس التي أضّرت بالالجئين الفلسطينيين في لبنان ودفعوا أثماناً باهظة 
بسببها، وهي ضرورة إبعاد الحالة الفلسطينية عن التجاذبات الداخلية ووضعها في إطارها 
السياسي والقانوني واإلنساني الصحيح، فلم يعد منطقياً أن كّل قضية إنسانية بسيطة ومحقة 
باتت تتطلب توافقاً وأحياناً إجماعاً طائفياً وسياسياً وشعبياً لبنانياً من أجل إقرارها، بل بات 
على الجميع، لبنانيين وفلسطينيين، البحث عن أرضيات مشتركة، وهي كثيرة، وعلى قاعدة 
التسليم بموجبات السيادة اللبنانية بكافة تفاصيلها، وأيضاً االعتراف بالحقوق االجتماعية 

واإلنسانية للفلسطينيين. وهذا أمر ينبغي أال يكون موضع معارضة من أحد.

*عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

ب�ّسور لميقاتي: عالقة لبنان ب�سورية

تفر�سها الم�سلحة الم�ستركة للبلدين
نجيب  الرئيس  أن  »لو  بّشور  معن  الشعبية  والروابط  اللجان  لتجّمع  العام  المنسق  تمّنى 
ميقاتي بعد لقائه الرئيس نبيه بّري قد قال في معرض الحديث عن عالقات لبنان وسورية، أن 
من  لبنان  له  يتعرض  أن  يمكن  ما  وليس  األولى  بالدرجة  البلدين  مصلحة  هو  العالقة  يحّدد  ما 

عقوبات بسبب هذه العالقة«.
وذّكر بّشور في تصريح، ميقاتي ب�«أن العقوبات المفروضة على سورية هي إجراءات آحادية 
اتخذتها اإلدارة األميركية بغير وجه حق، وليس المجتمع الدولي، وهي بصدد مراجعتها والتراجع 
عنها، أّما ما يخّص العالقة بين البلدين التوأم، فال تحددها أواصر التاريخ وروابط الجغرافيا ووحدة 
المصير فحسب، بل هي عالقة تفرضها المصلحة المشتركة للبلدين، خصوصاً في هذه الظروف 
الطائف  واتفاقية  ذاته،  اللبناني  الدستور  يفرضها  كما  واللبنانيون،  لبنان  يعيشها  التي  المريعة 
نفسها، ومعاهدة األخوة والتنسيق والتعاون التي ال تزال سارية المفعول حتى تاريخنا هذا. وبهذا 

المعنى فإن العالقة بين لبنان وسورية هي عالقة سيادية بكل المقاييس واالعتبارات«.
وأكد أن »لبنان الرسمي والشعبي مدعو ألن يكون األول في تجاوز العقوبات المفروضة على 
سورية والمبادر إلى التواصل مع دول المنطقة والعالم من أجل تجاوزها، ال أن ينتظر إشارة من 

هنا أو هناك بهذا الصدد«.
وختم »كالمنا هذا نابع من الحرص على لبنان أوالً يا دولة الرئيس، بل هو كالم ال يستهدف 
اإلحراج وال المزايدة، فقد اعتبرنا أن إنهاء الفراغ الحكومي بتشكيل هذه الحكومة هو مكسب للبنان 
في هذه الظروف الصعبة، وهو ما يتطلب انفتاحاً لبنانيا على كل الدول الشقيقة والصديقة، وفي 

مقدمها سورية«.

باسيل مستقبالً فرونتسكا أمس
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القاضي من شره، مع المحقق األول ثم المحقق الثاني، يمحضه ثالثي هيئات تحمل اسم 
أهل الضحايا ونقيب المحامين وجمعيات من المجتمع المدني، الثقة المطلقة، فهل يعرفونه 
أكثر من الطبقة السياسية التي يتهمونها بأنها لم تعين قاضياً إال ضمن منطق المحسوبيات، 
وكما في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهر فريق متهم باالغتيال، لكنه ال يملك جدول أعمال 
جاهزاً  وتحالفاته  الدم  والية  يمثل  الذي  الفريق  ظهر  بينما  القاتل،  لدى  يكون  أن  يفترض 

للتصرف ويملك جدول أعمال جاهزاً في اليوم التالي للعملية!
بأخذ  كانت  األول��ى  محاور،  ثالثة  على  الذكية  لعبته  للتحقيق  الرعاية  فريق  لعب   -
الدولية  والمحكمة  الدولي  التحقيق  تجربة  بتكرار  تسمح  تعد  لم  التي  الدولية  المتغيرات 
بالطريقة التي تمت فيها من قبل مع وجود شراكة حاضرة لروسيا والصين في كل تفاصيل 
التي تثير حفيظة حزب  للمحاذير  الطريق كتلبية  الدولي، وتظهير عدم سلوك هذا  المسرح 
الله في ضوء التجربة السابقة، والثانية تنظيم آلة ضخ إعالمية تتكامل مع مسار التحقيق، 
المحور  أما  للمقتضى،  أو باإلجهار وفقاً  المقاومة، باإليحاء  اتهام  العام نحو  الرأي  لتوجيه 
الثالث فتمثل باالستثمار على مناخ شعبي غاضب من السلطة بكل عناوينها ولحجم الكارثة 
عنوان  إلى  الكبيرة  الرؤوس  تدحرج  نظرية  لتحويل  االنفجار،  من  نتجت  التي  اإلنسانية 
ألن  والعدالة،  للحقيقة  تضييعاً  إال  ليست  أنها  عاقل  كل  يعرف  بصورة  والعدالة،  للحقيقة 
القاضي النزيه الباحث عن الحقيقة والعدالة ال يقيم حساباً لتلبية غضب أهل الضحايا، وال 

يستطيع سلفاً تقدير حجم الرؤوس التي سيطالها التحقيق واالتهام.
المعايير  ضاعت  أين  أولها  كثيرة،  التحقيق  سلوك  في  عليها  أجوبة  ال  التي  األسئلة   -
الموحدة التي تشكل أساس العمل القضائي، عندما تم انتقاء خمسة من الئحة 14 اسماً، هم 
رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية والعدل والمالية واألشغال الذين تعاقبوا على المسؤولية 
طيلة فترة وجود النيترات في حرم المرفأ، ثم أين هو التحقيق في مصدر النيترات ومن جلبها 
ولماذا بقيت هذه المدة، وماذا عن شهود الزور الذين أطلوا على اإلعالم بصورة مثيرة للسخرية 
تذكرنا بحكاية زهير الصديق ورواياته الدونكيشوتية، ولماذا إهمال قضية نيترات البقاع، 
ونقاط التقاطع بينها وبين نيترات المرفأ كثيرة، ثم لماذا اإلصرار من قاض درس القانون على 
انتهاك الدستور والدخول في نزاع صالحيات مع المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء 
بدالً من اإلسراع بإقرار االتهامي ومطالبة المجلس األعلى بالقيام بواجبه حيث يكون االتهام 
لرئيس أو وزير، واإلصرار على تداول كذبة اسمها أن المجلس األعلى مسيس، بينما يرأسه 
عند انعقاده رئيس مجلس القضاء األعلى بمثل ما سيرأس المجلس العدلي الذي سيحاكم 
المتهمين من غير الرؤساء والوزراء، وسيكون مع رئيس مجلس القضاء أكبر سبعة قضاة 
رتبة بين قضاة لبنان، سيكون أكثر من نصفهم بحكم النص القانوني لقوم المجلس األعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومجلس القضاء األعلى والمجلس العدلي، أعضاء في المجالس 

الثالثة، فلم يكونون هنا مشهوداً لهم بالنزاهة، وهناك يصيرون دمى سياسية مشبوهة؟
الجماعات  هي  واستعمالها  النيترات  يحتاج  من  إن  يقول  المنطق  أبسط  يكون  عندما   -
الجماعات  هذه  نصير  هو  فيه  المشتبه  وإن  السورية،  الدولة  وليس  سورية  في  المسلحة 
من  لكل  المحقق  يستمع  أن  المنطق  يقول  وعندما  وحليفها،  الدولة  نصير  وليس  وحلفائها، 
االستماع،  قبل  االتهام  توجيه  على  ويصر  االتهامات،  توجيه  قبل  التحقيق  إلنارة  يحتاجه 
وعندما يقول المنطق إنه إذا كان رئيس حكومة مسؤوالً فكل رؤساء الحكومات مسؤولون، 
الحقيبة مسؤولون، وعندما يقول  وإذا كان وزير حقيبة مسؤوالً، فكل من تعاقب على هذه 
المنطق إن القاضي يحكم باسم القانون وليس وفقاً للتحليل السياسي، فهو محكوم بحدود 
أنه ال يثق بالمجلس األعلى  الحائط به بداعي  الدستور، ويصر على ضرب عرض  يرسمها 
كأنه الذات اإللهية، أو كأن القانون عنده إله يصنعه من التمر ويأكله إذا جاع، على طريقة 

أهل الجاهلية، وعندما تقل لي من تصادق أقول لك من أنت.
- سئل قائد الثورة الفيتنامية مرة عن كيفية اعتماده لتقدير الموقف في الظروف الملتبسة، 
المشاعر،  معه  أتشارك  ال  كي  فأعمل  ويغضبه،  العدو  يسر  الذي  عن  نفسي  أسأل  فأجاب 

وعندما أكتشف أن ما أفرحني أفرح عدوي أثق أنني ارتكبت خطأ وأعيد النظر.

الغنى إرثاً والفقر إرثاً والنفوذ إرثاً والذّل إرثاً.. لكن نريد العدالة االجتماعية.. نريد الكفاية والعدل.. 
وال سبيل لنا بهذا إال بإذابة الفوارق بين الطبقات.. ولكل فرد حسب عمله.. لكل واحد الفرصة.. لكل 

واحد العمل.. ثم لكّل واحد ناتج عمله«.
الطبقية؟  الخريطة  كانت  وكيف  المصريين؟  أح��وال  كانت  كيف  الرئيس  كلمات  وتكشف 
وتكتشف أيضاً رؤيته الثاقبة وقراءته النافذة التي مكنته من وضع يده على الجرح العميق في 
العالج، والذي  التشخيص السليم ووضع روشتة  الفائقة على  المجتمع المصري، وقدرته  جسد 
تمثل في تحديد األولويات التي جعلت من العدالة االجتماعية الحل األمثل التي ال يمكن أن تتحقق 
المنحاز للفقراء منذ اللحظة األولى ليوجه  الفوارق بين الطبقات، لذلك جاء مشروعه  إال بتذويب 
شخص   700 عددهم  يتجاوز  لم  الذين  واألجانب  والرأسماليين  االقطاعيين  إلى  قاسمة  ضربات 
كانوا يحوزون الثروة والسلطة والنفوذ، فكان قانون اإلصالح الزراعي وقرارات ال�تأميم والتمصير 
ثم القرارات االشتراكية، وهو ما أتاح الفرصة لتذويب الفوارق بين الطبقات، وإتاحة فرص التعليم 
والعمل أمام الجميع وهو ما حقق مجتمع الكفاية والعدل، حيث تغّيرت الخريطة الطبقية للمجتمع 

المصري ونمت الطبقة الوسطى بشكل غير مسبوق في تاريخ المجتمع المصري.
قائدها  توجهات  وعن  الثورة  فلسفة  عن  الحقيقي  التعبير  الزراعي  اإلصالح  قانون  ويشكل 
وانحيازاته للفقراء، فقد كان وضع الملكية الزراعية في مصر سبباً رئيسياً لبؤس الفالحين وهم 
كان  الزراعي  اإلصالح  عشية   1952 عام  ففي  الوقت،  ذلك  في  المصريين  من  العظمى  الغالبية 
المالكون ألكثر من 200 فدان أقّل من 1 في المئة من إجمالي عدد مالك األراضي الزراعية ويملكون 
من  أقّل  يملكون  الذين  نسبة  بلغت  حين  في  الزراعية،  األرض  مساحة  إجمالي  من  المئة  في   30
المئة  35 في  ال�  أما نسبة  المساحة،  المئة من إجمالي  35 في  المئة بنسبة  خمسة أفدنة 94 في 
200 فدان إلى أكثر  الباقية من جملة مساحة األرض الزراعية فكانت موزعة بين ملكيات أقّل من 
من خمسة أفدنة وبلغت نسبتهم 5 في المئة، لذلك جاء قانون اإلصالح الزراعي بعد 46 يوماً فقط 
من الثورة ليقول جمال عبد الناصر للفالحين الذين يشكلون السواد األعظم من الشعب أنني معكم 
التي  العدالة االجتماعية  أشعر ببؤسكم، وما جئت بثورتي إال من أجل رفع الظلم عنكم وتحقيق 

عشتم تحلمون بها.
وكان جمال عبد الناصر سريع االستجابة للفقراء والكادحين وقادر على فهم احتياجاتهم من 
عبد  ففوجئ  المحطات  إحدى  في  القطار  توقف  مصر  لصعيد  زياراته  إحدى  ففي  تصريح،  دون 
الناصر ومرافقوه برجل بسيط يصيح »أنا جابر السوهاجي يا ريس« ويلقي بصّرة داخل الديوان 
الذي يقف فيه عبد الناصر ورفاقه وقعت بين أرجلهم وتملك الحضور بعض من االرتباك نتيجة 
المفاجأة، وسارع أحد ضباط الحراسة الخاصة بالتقاط هذه الصرة بحذر، وبدأ يفتحها وكانت 
المفاجأة أّن الصّرة ال تحوي غير رغيف من الخبز الناشف )بتاو( وبصلة في منديل يعرف لدى 
زعيم  أّن  إال  الصرة؟!  بهذه  الرجل  رمى  لماذا  الحضور  من  أحد  يفهم  ولم  بالمحالوي،  الريف  أهل 
القطار وأخذ يرفع صوته  الذي فهم معنى الرسالة، وأطّل برأسه بسرعة من  الفقراء كان الوحيد 
له: »الرسالة وصلت يا أبويا، الرسالة وصلت«، وفور  في اتجاه الرجل الذي ألقى بالصرة قائالً 
الوصول إلى أسوان طلب جمال عبد الناصر تقريراً عاجالً عن عمال التراحيل وأحوالهم المعيشية، 
وفي خطابه مساء نفس اليوم لجماهير أسوان قال: »يا عم جابر أحب أقولك إن الرسالة وصلت، 
قررنا  كما  فقط،  قرشاً   12 من  بدالً  اليوم  في  قرشاً   25 إلى  التراحيل  عمال  أجر  زيادة  قّررنا  وإننا 

تطبيق نظام التأمين االجتماعي والصحي على عمال التراحيل ألول مرة في مصر«.   
انحاز  فقد  الفقراء،  زعيم  لقب  الناصر  عبد  جمال  قائدهم  على  الفقراء  يطلق  أن  عجب  ال  لذلك 
المعارك  العديد من  الحاسمة، ودخل في  اإلجراءات  العديد من  وفعالً، واتخذ من أجلهم  لهم قوالً 
يتراجع  لكي  والدولية  واإلقليمية  المحلية  الضغوط  من  البشر  طاقة  يفوق  ما  وتحّمل  إلنصافهم، 
عن مواقفه وسياساته االقتصادية واالجتماعية الداعمة للفقراء في مصر والوطن العربي والعالم 
هذه  ترفع  زالت  وما  لوداعه،  العالم  حول  الفقراء  جموع  خرجت  المنية  وافته  حين  لذلك  الثالث، 
الجماهير صوره في كل بقاع األرض كرمز للعدالة االجتماعية، وفي ذكرى رحيله من كل عام نردد 
ال  الذين  للفقراء«  العربي والعالم لزعيم جديد  الفقراء في مصر والوطن  العبارة »ما أحوج  نفس 
يجدون من يشعر ببؤسهم في ظل سياسات رأسمالية تطحنهم من دون رحمة، اللهم بلغت اللهم 

فاشهد. 

القضائي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ج��م��ود  ظ���ل  ف���ي 
تحقيقاتها  ال��ج��ي��ش  م��خ��اب��رات  واص��ل��ت 
عن  وكشفت  البقاع  نيترات  قضية  ف��ي 
التي صار  توقيفات على صلة بالقضية، 
بعد  ممنوعة،  ب��م��واد  المتاجرة  عنوانها 
ليست  المصادرة  المواد  أن  من  التحقق 
لم  أنها  ثبت  وبعدما  زراع��ي��ة،  ألغ���راض 
ابراهيم  األخوين  مستودعات  الى  تدخل 
شرعية،  ب���ص���ورة  ال��ص��ق��ر،  وم������ارون 
ف��ي ظ��ل ت��س��اؤالت ع��ن سبب ع��دم إيالء 
المواد  هذه  بين  للتشابه  العدلي  المحقق 
ف��ي مرفأ  ك��ان��ت مخزنة  ال��ت��ي  وال��ن��ت��رات 
ب��ي��روت اإله��ت��م��ام ال����الزم، وام��ك��ان��ي��ة ان 
قبل  المفقودة  الكميات  ضمن  من  تكون 
الفنية  التحقيقات  قدرته  ال��ذي  اإلنفجار 
قرابة  تهريب  ع��ن  متحدثة  الكمية  بثلث 
تعبر  كانت  انها  يرجح  منها،  طن   1500
الى  وص��وال  عرسال  نحو  البقاع  منطقة 
الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل ضد 
تسيطر  كانت  والتي  سورية،  في  الدولة 
تدمر  ال��ى  وص��وال  القلمون  منطقة  على 

فمنطقتي حلب ودير الزور. 

وتنطلق اليوم عجلة الحكومة الجديدة إلى 
الكثير من التحديات  ميادين العمل وينتظرها 
األزمات  كومة  ظل  في  والعقبات  والصعوبات 
المستويات  كافة  على  لبنان  يواجهها  التي 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمالية 

والنقدية واألمنية.
اليوم  الوزراء أولى جلساته  ويعقد مجلس 
بنداً،   11 أعماله  جدول  وعلى  بعبدا  قصر  في 
موافقة   561 على  يحتوي  جدول  إلى  إضافة 
تصريف  ف��ت��رة  خ���الل  ص���درت  استثنائية 
األعمال، ومن بين البنود إحالة جريمة انفجار 
إلى  التليل  الذي وقع في منطقة  الوقود  خزان 
مليار   16 بقيمة  اعتماد  نقل  العدلي،  المجلس 
العامة  الموازنة  احتياطي  من  لبنانية  ليرة 
القاعدة  الدفاع على أساس  إلى موازنة وزارة 
االعتماد  بين  الفارق  لتأمين  عشرية  االثني 
واالعتماد  ال��م��وازن��ة  م��ش��روع  ف��ي  الملحوظ 
حتى  العسكريين  رواتب  دفع  أجل  من  الُمتاح 
نهاية العام، إضافة إلى بنود تضمن احتفاظ 
والتنمية  والداخلية  والثقافة  العمل  وزراء 

اإلدارية بوظائفهم. 
الحدود  ترسيم  ملف  كان  إذا  ما  يعرف  ولم 
من  سيحضر  أم  البنود  ضمن  من  الجنوبية 
في  التحقيقات  ملف  وكذلك  الجدول  خ��ارج 
مطلعة  مصادر  أن  إال  ب��ي��روت،  مرفأ  تفجير 
يتضمن  األعمال  »جدول  إلى  ل�«البناء«  لفتت 
سيكون  وه��ذا  والمالية  االقتصادية  الملفات 
الملفات  يضع  أن  على  الحكومة  عمل  محور 
يتعرقل  ال  لكي  جانباً  والخالفية  السياسية 
إل���ى أن األه��م  ال��ح��ك��وم��ة«، م��ش��ي��رة  ع��م��ل 
الحياتية  األزم���ات  من  الحد  الحكومة  ل��دى 
الشرائية  وال��ق��درة  وال����دواء  كالمحروقات 
واستئناف  الدراسي  العام  انطالق  وتسهيل 
ولفتت  الدولي«،  النقد  صندوق  مع  التفاوض 
متفقة  الحكومة  مكونات  »مختلف  أن  إل��ى 
صندوق  م��ع  ال��ت��ف��اوض  طريق  سلوك  على 
يطلبها  التي  الشروط  دراس��ة  مع  لكن  النقد 
الصندوق«، وموضحة أن الوزراء المحسوبين 
أي  سيرفضون  وحلفائه  ال��ل��ه  ح��زب  على 
االجتماعي  باألمن  تمس  إصالحات  أو  شروط 
ال  الفقيرة  الطبقات  وتستهدف  واالقتصادي 
أش��ارت  فيما  ج��دي��دة.  ضرائب  ف��رض  سيما 
أنه  إلى  ل�«البناء«  ميقاتي  الرئيس  مصادر 
ولن  الحكومي  التوافق  أجواء  على  سيحافظ 
ودراسة  نقاش  دون  من  ق��رارات  هناك  تكون 
الجدوى االقتصادية وال فرض في االصالحات 

إال ما تقتضيه المصلحة الوطنية«. 
وتسبق الجلسة الوزارية اجتماع للمجلس 
الجمهورية   إليه  رئيس  للدفاع  دع��ا  األعلى 
العماد  ميشال عون  لعرض الوضع الصحي في  

البالد ، والنظر في إمكانية تمديد إعالن التعبئة 
العامة التي تنتهي بتاريخ 2021/9/30.

واالقتصادية  السياسية  األوساط  وتترقب 
ال��وزراء  مجلس  به  سيخرج  ما  والشعبية 
مع  التفاوض  استئناف  سيما  ال  مقررات،  من 
جلسة  تشكل  أن  على  الدولي،  النقد  صندوق 
للحكومة  العام  للتوجه  األول  االختبار  اليوم 
ال��وزراء  بين  واالنسجام  النقاش  وطبيعة 
في  والسرعة  خاللها  ستعمل  التي  والوتيرة 
وبالتالي  األولويات  وترتيب  الملفات  إنجاز 

القدرة على االنتاجية. 
أما في جدوى المواقف الدولية وعقب زيارة 
»البناء«  معلومات  كشفت  األوروبية،  ميقاتي 
السعودية  مع  وإماراتية  فرنسية  جهود  عن 
إلقناعها بالعودة إلى فتح العالقات مع لبنان 
الفرنسي  السعي  من  انطالقاً  المالي  والدعم 
لتفعيل مؤتمر سيدر لدعم لبنان والذي يحتاج 
أن  إال  الحال،  بطبيعة  الخليجي  المال  إل��ى 
تزال  ال  السعودية  أن  إلى  تشير  المعلومات 
عن  بمعزل  لبنان  دع��م  برفض  موقفها  على 
رئيس الحكومة ونوعها ألسباب تتعلق بتبديد 
لبنان  في  المملكة  أنفقتها  التي  المليارات  كل 
المعلومات  ولفتت  منها.  الله  حزب  وموقف 
مرتبط  لبنان  أزاء  السعودي  الموقف  أن  إلى 
سيما  ال  المنطقة،  في  ال��دائ��رة  بالمفاوضات 
الحوار السعودي االيراني وأي انفراج إقليمي 
لبنان.  على  إيجاباً  حكماً  سينعكس  دولي   –
الفرنسية   قصر  الرئاسة  أفاد  ذلك  سياق  وفي 
تواصل  »سيحصل  أنه  بيان،  في  »اإلليزيه «، 
م��اك��رون   الفرنسي  إيمانويل  الرئيس  بين 
وولي عهد  السعودية  محمد بن سلمان، قريباً، 
في   والوضع  المنطقة  قضايا  في  للتباحث 

لبنان «.
السلطتين  ب��ي��ن  ال��ت��ن��س��ي��ق  إط����ار  وف���ي 
الحكومة  رئيس  زار  والتنفيذية  التشريعية 
نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  ميقاتي  نجيب 
بري في عين التينة. وقال ميقاتي بعد اللقاء: 
»تحدثت مع بري عن بعض ما حصل معي في 
اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل  باريس، 
موجود  أساساً  وبعضها  النواب،  مجلس  إلى 
لدّي  مانع  »ال  أضاف:  كونترول«.  كالكابيتال 
بتاتاً من زيارة سورية أو أّي دولة أخرى شرط 
خالف  وال  عقوبات  ألّي  لبنان  تعريض  عدم 
صندوق  مع  المفاوضات  حول  وع��ون  بيني 
كاملة  ورشة  هناك  »ستكون  وتابع:  النقد«. 
النهاء كل القوانين الموجودة ال سيما القوانين 
وأؤكد  التعيينات  موضوع  وفي  اإلصالحية 
ألظهر  الخالفات  صنع  ه��واة  من  لست  أنني 
أنني أحلها وليست لدينا غاية ال لتعيين أزالم 
المرفأ  تحقيقات  موضوع  وفي  غيرهم«.  أو 
أخرى  مرة  القاضي  يتغير  أن  يجوز  »ال  قال: 
أن  وأتمنى  مصداقيته  التحقيق  سيفقد  ألنه 
القاضي  يلتزم  وأن  بالقانون  النظر  إعادة  تتم 
االلتزام  ميقاتي  وأعلن  بالقانون«.  بيطار 
موعدها  في  النيابية  االنتخابات  »إج��راء  ب� 
موضوع  تتابع  لجنة  وهناك  إرجائها  وعدم 
عدد  »وصلني  وق��ال:  المغتربين«.  اق��ت��راع 
بصدد  ولكنني  عربية  دول  من  الدعوات  من 
تلبية  قبل  الداخلية  األمور  بعض  من  االنتهاء 
إل��ى أن »ل��ن نقوم  ال��دع��وات«. وأش���ار  ه��ذه 
عافيتنا  نستعيد  أن  قبل  اليوم  بالخصخصة 
نتكلم  الله  ش��اء  وإن  ب��ب��الش«،  »م��ن��روح  أو 

بالخصخصة بحكومات أخرى«.
لقاءات  الحكومية سلسلة  السرايا  وشهدت 
سفير  مع  اجتمع  الذي  لميقاتي  ديبلوماسية 
الذي  رالف طراف  لبنان  األوروبي في  االتحاد 
مفاوضات  ف��ي  »ال��دخ��ول  أهمية  على  ش��دد 
لمعالجة  ال��دول��ي  النقد  صندوق  مع  جدية 
أهمية  في  أيضاً  »تناقشنا  أضاف:  األزم��ات«. 
موعدها  في  االنتخابية  االستحقاقات  إجراء 
يمكن  ما  وكذلك  المقبل،  العام  في  المحدد 
القيام به لمعالجة المشكالت المتعلقة بقطاع 
روسيا  سفير  ميقاتي  استقبل  كما  الكهرباء«. 
أوضح  ال��ذي  روداك���وف  ألكسندر  لبنان  في 
من  الحكومة  بتشكيل  تهنئة  رسالة  »نقل  أنه 
ميشوستين«،  ميخائيل  روسيا  وزراء  رئيس 
العالقات  مناقشة  »ج��رت  أن��ه  إل��ى  مشيراً 

»نحن  أضاف:  كافة«.  المجاالت  في  الثنائية 
لبنان وروسيا جاهزة  األوضاع في  أن  نعرف 
المساعدات  وتقديم  القائم  التعاون  لتطوير 

الالزمة للبنان«.
في المواقف الداخلية دعا تكتل لبنان القوي 
في اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب 
جبران باسيل، »الحكومة إلى تحديد أولويات 
أولويات  مع  يتناسب  بما  ال���وزراء  مجلس 
البطاقة  إص��دار  استعجال  من  ب��دءاً  الناس 
التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، 
وكذلك اتخاذ اإلجراءات التي تسمح لمؤسسة 
كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة 
على  وش���ّدد  ي��وم��ي��اً«.  ساعة   16 ع��ن  تقل  ال 
المالي  التعافي  خّطة  تحديث  ببدء  »اإلسراع 
والتفاوض مع صندوق النقد الدولي«. كما دعا 
»المجلس النيابي إلى اإلسراع بإقرار القوانين 
كونترول،  كالكابيتال  الضرورية  اإلصالحية 
وكشف  للخارج،  المحّولة  األموال  واستعادة 
عامة،  بخدمة  القائمين  وأم���الك  حسابات 
واستقاللية القضاء وقانون حماية المستهلك، 

وغيرها من القوانين الملحة«.
ألي  المطلق  »رفضه  عن  التكتل  عّبر  كما 
المرفأ  جريمة  في  التحقيق  إلجهاض  محاولة 
عرقلته  أو  القضاء  عمل  في  التدخل  خالل  من 
مرة  العدلي  القاضي  الستبدال  ال��دف��ع  عبر 
متعّمد  تأخير  إلى  تلقائياً  يؤدي  بما  جديدة، 
مسار  تعّثر  وإل���ى  ول��خ��الص��ات��ه  للتحقيق 
التكتل ضرورة  الوقت نفسه يرى  العدالة، في 
أن يشمل التحقيق كل الجوانب، بدءاً من معرفة 
إدخاله  ووجهة  ومستورديه  النيترات  مصدر 
واستعماله، وليس االكتفاء فقط بالتركيز على 
يهمل  أالّ  ض��رورة  يرى  كما  الوظيفي.  اإلهمال 
باكتشاف  المتمثل  الجديد  المعطى  التحقيق 
النيترات في البقاع الذي تبّين أن هناك ارتباطاً 

ما وتشابهاً بينه وبين نيترات المرفأ«.
من  المقدمة  ال��رد  دع��وى  ت���رددات  وبقيت 
ضد  المشنوق  نهاد  النائب  السابق  الوزير 
القاضي  المرفأ  قضية  في  العدلي  المحقق 
الداخلي،  المشهد  على  تطغى  البيطار  طارق 
بالتالي تعليق بيطار تحقيقاته وكل اإلجراءات 
المتعلقة بالملف حتى تبت محكمة االستئناف 
برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو 

رفضها. 
وأشارت مصادر قانونية ل�«البناء« إلى أن 
»المحكمة ستنظر في الدعوى ما اذا كانت هي 
دراسة  قبل  بها  النظر  في  اختصاص  صاحبة 
التخاذ  وقت  إلى  تحتاج  وبالتالي  المضمون 
التحقيقات  ستجمد  الحين  ذلك  وحتى  القرار 
يطرح  م��ا  الملف«.  ه��ذا  ف��ي  واالس��ت��دع��اءات 
االستئناف  محكمة  رفضت  لو  ماذا  تساؤالت 
االختصاص؟  لعدم  الدعوى  رد  بطلب  النظر 
موقف  سيكون  وم��ا  إذاً؟  الصالحية  فلمن 
المحكمة في حال قبولها النظر بالدعوى؟ هل 
القاضي  على  وتبقي  باطلة  الدعوى  ستعتبر 
بيطار في موقعه أم ستطلب استبداله بقاٍض 

آخر؟«.
الكثير  »ه��ن��اك  أن  إل��ى  ال��م��ص��ادر  ولفتت 
التي  القانونية  والمخالفات  األخ��ط��اء  م��ن 
االنتقائية  سيما  ال  التحقيقات  خالل  ترتكب 
إلى  إضافة  االستدعاءات  في  واالستنسابية 
ال  والقانونية  الدستورية  األص���ول  ت��ج��اوز 
االدعاء  النيابي في  المجلس  سيما صالحيات 
المجلس  إلى  الوزراء والرؤساء واإلحالة  على 
ما  وفق  وال���وزراء  الرؤساء  لمحاكمة  األعلى 
طياته  في  يخفي  ما  الدستور،  عليه  ينص 
من  لتحقيقها  العمل  يجري  سياسية  أهدافاً 
خالل حرف مسار التحقيق واستهداف أطراف 
التدخالل  إلى  إضافة  أخرى،  دون  من  معينة 
والضغوط الخارجية«. متسائلة لماذا التركيز 
أهميتها  على  الوظيفي  اإلهمال  مسألة  على 
للتفجير،  الحقيقي  والسبب  المسبب  وتجاهل 
إلى  النيترات  باخرة  دخول  مسار  إلى  إضافة 
العنبر  انفجار  الدخول حتى  لبنان منذ لحظة 
التحقيق  قاضي  المصادر  ودع��ت   .»12 رقم 
وبين  البقاع  نيترات  شاحنة  بين  ما  للربط 
طرف  هناك  كان  إذا  وما  المرفأ  نتيرات  باخرة 
في  الحقيقة  كشف  إلى  تقود  األولى  في  خيط 

مشابهة  النيترات  نوعية  وأن  سيما  ال  الثانية 
في الحالتين.

الدفاع  وك��الء  أص��در  متصل  سياق  وف��ي 
عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  عن 
وأحمد  المذبوح  وس��ام  المحامون  إبراهيم 
أسفوا  بياناً  كريم  وقاسم  المستراح  شوقي 
البيطار  )ط���ارق(  القاضي  يتجرع  »أن  فيه 
حصدها  التي  القانونية  المخالفات  خيبات 
المرفأ،  انفجار  لملف  الشعبوية  إدارته  خالل 
استباقية  ومعاناة  لديه  تعقيداً  األمر  زاد  مما 
يتخبط  التي  القانونية  مخالفاته  حصاد  هي 
نفس  في  لغاية  قانوني  مفصل  كل  عند  بها 
البيطار، إما على سبيل كسب الوقت ولتمييع 
تمهيداً  وهمية  بطوالت  وتسطيره  الحقيقة 
الملف  عن  لرحيله  القانوني  المخرج  إليجاد 
سياسية  مصادر  ورأت  القانونية«.  بالطرق 
لبعض  االنتقائي  »االستهداف  أن  ل�«البناء« 
واألمنية  وال��وزاري��ة  الرئاسية  الشخصيات 
من  والنيل  السياسي  االستهداف  خلفه  يخفي 
الداخلية  الوطنية  السياسية  القوى  بعض 
في إطار تصفية الحسابات والصراع مع قوى 

خارجية«.
في المقابل دعا عدد من أهالي شهداء تفجير 
العدل  قصر  أمام  احتجاجية  وقفة  إلى  المرفأ 
طارق  العدلي  المحقق  يد  لكف  رفضاً  اليوم 

بيطار.
وبرز التدخل الدولي في تحقيقات المرفأ من 
اإلقليمي  المكتب  مديرة  نائبة  تصريح  خالل 
منظمة  في  أفريقيا  وشمال  األوس��ط  للشرق 
العفو الدولية لين معلوف التي اعتبرت أن هذا 
القرار هو دليل جديد على أن القيادة السياسية 
هذا  من  األول  اليوم  منذ  واحد  هدف  لها  كان 

التحقيق وهو إيقافه.
في غضون ذلك، بعد توقيف ستة أشخاص 
وأحمد  الصقر  م��ارون  اللبنانيان  بينهم  من 
بنيترات  محملة  شاحنة  ضبط  إث��ر  ال��زي��ن، 
بتاريخ  إيعات  بلدة  مفرق  عند  األمونيوم 
المختص  القضاء  أح��ال   2021/  9  /  17
وكلّفها  المخابرات  مديرية  إل��ى  الموقوفين 
أوقفت  المديرية  وكانت  التحقيق.  استكمال 
بتورطهم،  اشُتِبَه  آخرين  أشخاص  تسعة 
مالك  الصلح  الله  سعد  اللبناني  أب��رزه��م 
لألعالف  صلح  »مؤسسة  وصاحب  الشاحنة 
وهو  الحسن  خالد  وال��س��وري  وال��ح��ب��وب«، 
سائق لدى الموقوف الصقر. وتبين أن المدعو 
الجاري  العام  من  آذار  خالل  اشترى  الصلح 
كمية من نيترات األمونيوم من المدعو الصقر، 
وخالد  الرحمن  العبد  عبيدة  السوريَّين  وأن 
الحسن قاما بنقل تلك المواد. وأحيل السوريان 
إلى  والصلح  الصقر  المدعوين  مع  المذكوران 
القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة 
سبيل  أخلي  فيما  ونقلها،  وتخزينها  وشرائها 

بقية األشخاص.
بسام  وال��ب��ل��دي��ات  الداخلية  وزي���ر  وأك���د 
مولوي أنه ومنذ تسلّمه مهامه في الوزارة قطع 
بالحفاظ على األمن وتطبيق  على نفسه وعداً 
القانون. وقال بعد لقائه اللواء عباس إبراهيم: 
المعيشية  األوض���اع  صعوبة  كثيراً  »أق���ّدر 
واالقتصادية وأكّرر وعدي لكّل عنصر في األمن 
العام أن أقوم بكّل جهد لتأمين الحّد األدنى من 
حاجاته وسأطّبق القانون ولن أقبل بالتجّني 
ُتعّد  العام  األمن  »مديرية  أضاف:  أحد«.  على 
لطالما  التي  السلمّية  اإلدارة  ع��ن  نموذجاً 
حّققت اإلنجازات ال سيما في األمن االستباقي 

والتجسس«.
العام  أن »األمن  إبراهيم،  اللواء  أكد  بدوره، 
عمل  أي  إلسقاط  القصوى  جاهزيته  يؤّكد 
فوضى  أّي  من  واستقراره  لبنان  يستهدف 
صالحياته  حدود  ضمن  وللبنانيين  له  ُتدّبر 
وجودية  أزمة  نواجه  أننا  سيما  ال  القانونية، 
تاريخه«.  ف��ي  شهدها  أن  للبلد  يسبق  ل��م 
المديرية هو صاحب  وقال: »المواطن هنا في 
والعسكريون  خ��دم��ة،  ط��ال��ب  ول��ي��س  ح��ّق 
إلى  خاضوا أشّد الحروب مع اإلرهاب وصوالً 
بدمائهم  وثّبتوا  والجرحى  الشهداء  تقديم 
التصدي  قاموس  في  االستباقي  األمن  نظرية 

لإلرهابين التكفيري واإلسرائيلي«.

وداعًا دكتور وفيق... 

{ ناصر قنديل

»الحقيقة«  صحيفة  في  معاً  عملنا  عندما  عاماً  وثالثين  خمسة  منذ  عرفته 
اليومية، ومنذ ذلك التاريخ صار الدكتور وفيق ابراهيم العصامي والمكافح، 
ورفيق  صديقاً  شجاع،  بقلب  للحق  والداعم  حر،  بعقل  الحقيقة  عن  الباحث 
كمن  كنا  »ال��ب��ن��اء«،  صحيفة  في  معاً  العمل  مسيرة  جمعتنا  وعندما  درب، 
الدكتور  فكان  السنوات،  عليه  تمّر  ول��م  للتّو  توقف  قد  م��ش��واراً  يستأنف 
حي  بضمير  والملتزم  وال��وط��ن  بالمقاومة  ومؤمناً  ومثقفاً  متدفقاً  وفيق 
األفكار  مقارعة  يمّل  ال  كاتباً  األخير  الرمق  حتى  وبقي  االستزالم،  يرفض 
ومجادلة المخالفين، حجة بحجة، لم يشتم ولم يقم باإلساءة ألّي من الذين 
القلب،  غليظ  فظاً  تكن  وال  أحسن،  هي  بالتي  فجادلهم  ألفكارهم  خاصمهم 

وكم كان قلب وفيق رقيقاً.
تعيشها  التي  الصعبة  المادية  الظروف  الحبر،  مهنة  في  العاملون  يعرف 
الصحافة، وموجب األمانة يقتضي القول اّن الدكتور وفيق لم يتقاض قرشاً 
للكتابة  »البناء« منحته زاوية يأنس  بأّن  واحداً عن مقال كتبه، وكان مكتفياً 
كتاباته،  من  القراء  يصيب  أو  يصيبه  وملل،  كلل  بال  يومية،  بصورة  فيها 
الصحافي  العمل  محترفو  فيه  يكاد  زم��ن  ف��ي  وم��ت��ج��ّدد،  جديد  دائ��م��اً  فهو 
أكثر  كتبوا  وإْن  األسبوع،  في  مرة  يكتبون  ال  فيه  الكبيرة  األلقاب  وحاملو 
الدكتور وفيق من أصحاب  التراجع في المضمون والشكل، بينما كان  برز 

المقاالت األكثر قراءة في جداول إحصائيات قراء »البناء«.
ابراهيم،  وفيق  الدكتور  والزميل  الصديق  فاجأ  ال��ذي  العضال  المرض 
مقعده  سنتذّكر  وكلنا  بيننا،  من  خطفه  في  بسرعته  وأصدقاءه  أهله  فاجأ 
الفارغ وعمود كتابته الذي سيتناوب عليه عدد من الزمالء أمالً بملء بعض 

الفراغ.
رحم الله فقيدنا وأحّر التعازي ألهله وعائلته وتالمذته ومحبّيه... بأمان 
بسالم  فنم  وتتقّدم،  تتفّوق  أحببت  التي  فالمقاومة  العزيز،  الزميل  أيها  الله 

العين. قرير 

واتفق الجانبان على ضرورة استكمال اللجنة الفنية األردنية- السورية المشتركة والمشكلة من وزارة 
الطاقة والثروة المعدنية األردنية ووزارة الكهرباء السورية، أعمالها التي بدأت منذ شهر آب الماضي، بعد 

زيارة وزير النفط والكهرباء السوريين لألردن في حزيران 2021.
وفي المجال الزراعي، تم االتفاق على تبادل الوثائق لتطوير اتفاقية التعاون العلمي والفني والزراعي 
في كافة المجاالت البحثية والصحة النباتية والحيوانية، وتم االتفاق على تبادل قوائم السلع الزراعية 

والرزنامة الزراعية، تمهيداً لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي .
وكان وزير الداخلية مازن الفراية أعلن اإلثنين، عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سورية اعتباراً 

من اليوم األربعاء.

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي المغفور 
له بإذن الله المرحوم

الدكتور وفيق شهيد إبراهيم )أبو أكرم(
والدته: المرحومة الحاجة ُحسن إبراهيم

زوجته: السيدة زين محمد ماجد
أوالده: الدكتور أكرم، األستاذ هشام زوجته أمل عالء الدين، المهندس محمد

أشقاؤه: المرحوم حسن، شوقي، طالل
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في بيروت شارع البطركية بناية الدار 

البيضاء بلوك “ب” الطابق الحادي عشر.
2 تشرين األول في قاعة راديسون بلو سنتر  كما تقبل التعازي يوم السبت الواقع في 
)DUNES( “فردان” من الساعة الثانية ظهراً لغاية الساعة السابعة مساًء )مع مراعاة 

اإلجراءات الصحية الوقائية(.
لالتصال:

د. أكرم:  71274477  السيدة رندة:  03319398 
محمد:  76959357  هشام:   71221755 

نسأل الله له وألمواتكم الرحمة
الراضون بقضاء الله وقدره: آل إبراهيم وماجد وعالء الدين وهاشم وعموم أهالي بلدة 

حجوال.
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القوميون  وال���س���وري���ون  ال���م���واط���ن���ون  ه���م  ق��ل��ي��ل��ون 
يوسف  الكبير  ال��ف��ن��ان  أن  يعلمون  ال��ذي��ن  االجتماعيون 
انتمى  أن��ه  اجتماعي،  القومي  س��وري  رفيق  هو  الحويك 
 1935 ال��ع��ام  أوائ���ل  ال��س��ري  العمل  ف��ي فترة  ال��ح��زب  إل��ى 
األمين  يفيد  لسعاده.  ال��رأس��ي  التمثال  نحت  أنجز  وإن��ه 
الجعبة«:  »من  مجلده  من  األول  الجزء  في  جريج  جبران 
أن  بعد  سعاده«  إلى  تعرف  الحويك  يوسف  النحات  أن   «
له  وكان  إيطاليا.  في  النحت  مدارس  أعظم  من  تخرج  كان 
لم  ولذلك  عالجها.  وكيفية  العامة  األم��ور  في  ثاقب  فكر 
اكتشافه  عند  ثم  صديقين،  أصبحا  حتى  تعارفهما  يطل 
لحظة  ي��ت��ردد  ل��م  إن��ق��اذي��ة  قومية  حركة  يقود  صديقه  أن 

باالنضواء تحت لوائها«.
دباس،  إميل  الرفيق  نسيبه  طريق  وع��ن  طريقه،  »ع��ن 
الحزب. فقد كان يوسف  إلى  لبكي  الشاعر صالح  تعّرف 
سلمى  ولألديبة  صالح،  للشاعر  حميماً  صديقاً  الحويك 
قبرصي  عبدالله  األمين  أما  عائدة.  زوجته  والدة  الصائغ، 
»أّن  يتذكر  قبرصي  »عبدالله  من  األول  الجزء  في  فيفيد 
ص���الح ل��ب��ك��ي ه��و ال����ذي ج��م��ع س��ع��اده ب��ال��ف��ن��ان يوسف 

الحويك«.
من   140 الصفحة  في  جريج  جبران  األمين  ويضيف 

كتابه »مع أنطون سعاده« في جزئه الرابع ما يلي:
النفس  بشق  ف��راغ  وق��ت  وج��د  أن  للزعيم  ح��دث  كما   «
للفنان  اق��ت��راح  تلبية  ف��ي  ل��ه  ح��دث  ك��ذل��ك  ال��س��واق��ة  لتعلم 

الرفيق يوسف الحويك في صنع تمثال رأسي له.
على  ولكن  منه  يتطلبه  كان  ما  كّل  في  للفنان  طائعاً  كان 
الزعيم  كان  قبله،  من  التبّرم  بعض  يثير  كان  مما  دفعات 
مواصلة  عن  يعتذر  ك��اد  أن  إل��ى  خاطر،  طيبة  بكّل  يتقبّله 
به  ب��دأ  ما  أكمل  أن  إل��ى  ثابر  لكنه  السبيل،  ه��ذا  في  العمل 
وإْن يكن على غير ما كان يتمنى ويشتهي فقّدمه إليه على 

عالته وتقبّله الزعيم بكل شكر«.
ف��ي ف��ت��رة االع��ت��ق��ال ال��ث��ان��ي ل��س��ع��اده )أواخ����ر حزيران 
الحويك بسبب  الرفيق  مرتين مع  التحقيق  جرى   )1936
مالية  عالقة  عن  الهاشم  عزيز  الخائن  بها  تقّدم  وشاية 
التحقيق األول  الحويك،  الرفيق  للحزب بإيطاليا تّمت عبر 
الفنان  بين  لقاء  المحقق  عقد  وق��د   1936 آب   24 في  ت��ّم 
إليهما  انضم  ثم  الهاشم  وعزيز  الحويك  يوسف  الرفيق 

سعاده. دام اللقاء ثالثة ساعات.
أما التحقيق الثاني فقد أجري في 26 آب، فشرح الرفيق 
الحزب  ع��ل��ى  ت��ع��رف  ك��ي��ف  للمستنطق  ال��ح��وي��ك  ي��وس��ف 
م��وض��ح��اً أن ذل��ك ب��دأ إث��ر م��ح��اض��رة أل��ق��اه��ا ف��ي مدرسة 
األميركان للبنات أبدى فيها أحالمه بأن يرى وطنه الكبير 
إلى  إلى سيناء ومن قوس الصحراء  موحداً من طوروس 
البحر. كانت هذه المحاضرة المدخل لتعّرفه بالزعيم الذي 
الحزب  إلى  فانتمى  لبكي،  أكثر من مرة عند صالح  التقاه 
وبعد ذلك سافر إلى فرنسا«. كانت مقابلة الرفيق الحويك 

مع الخائن عزيز الهاشم صاخبة وحارة.
يوسف  الفنان  لقائه  عن  قبرصي  عبدالله  األمين  يروي 
السلطات  م��ن  ف���اراً  عبدالله  األم��ي��ن  ك��ان  عندما  ال��ح��وي��ك 

الفرنسية ومتوارياً ابان الحرب العالمية الثانية في منطقة 
وشكل  ملجأ  خير  ل��ه  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ورة«،   – »القويطع 
واإلحاطة  ال��ح��راس��ة  أف��ض��ل  األه��ال��ي،  كما  فيها،  ال��رف��ق��اء 

واالهتمام.
أيلول  شهر  من  بدءاً  إذ  القويطع،  غادر  كان  »إنه  يقول: 
وصار  والكيد  الكثافة  طابع  »الكبسات«  أخ��ذت   1942
التجأ  كان  )ال��ذي  المسيح  عبد  ج��ورج  جدياً«.  عنا  البحث 
بدوره إلى القويطع حيث كان سبقه إليها األمين قبرصي( 

اضطر للرحيل عنها فبقي األمين عبدالله وحده.
أحدنا  يظّل  لكي  وجورج  أنا  نفترق  بأن  قضت  »الحكمة 
وأحس  اإلداري  العمل  ت��وق��ف  وإال  اآلخ���ر  علق  إذا  ح���راً 

القوميون االجتماعيون باليتم والضياع والفراغ » !
اسمه  الزوبعة  جنود  من  شاب  رفيق  الجديد  »مرافقي 
فامتثل.  ح��ك��يّ��م  ج���ورج  ال��رف��ي��ق  اس��ت��دع��ي��ت  س��ال��م.  نبيل 
أذكر  بالكاد  صغيرة  دسكرة  من  وهو  ممتازاً.  قومياً  كان 
اسمها: »الفتاحات«. طلبت إليه االنتقال معي إلى دسكرته 

ريثما نفكر في ملجأ آخر« .
األمين عبدالله  التقى  إلى صورات حيث  الفتاحات  ومن 
المطران عمانويل فارس، ومنها انطلق مع مرافقه جورج 
عاد  ق��د  س��ال��م  نبيل  اآلخ���ر  ال��م��راف��ق  ك��ان  أن  بعد  ح��ك��يّ��م، 
الفنان  دارة  – إل��ى  دوم��ا  – ق��رب  ع��ورا  باتجاه  أدراج���ه، 
جبران  خليل  ج��ب��ران  رف��ي��ق  ال��ح��وي��ك،  ي��وس��ف  الشهير 

والعضو في الحزب السوري القومي االجتماعي.
المنفردة  ال��دار  نحو  »س��رت  قبرصي:  األمين  ويشرح 
أقدم رجالً وأؤخر الثانية. هل أقدم، هل أتراجع )هو الفار 
ما  وليحدث  اإلق���دام  ق��ررت  وأخ��ي��راً  السلطات(  وج��ه  م��ن 

يحدث. الرجل رفيق فإذا تضايقت انسحبت بانتظام...
بذراعين  تلقاني  الحويك  يوسف  أن  دهشتي  كانت  »كم 
الفنان  اسعاد...  ايما  أسعدته  المفاجأة  كأنما  مفتوحين. 
حتى  كريماً  ك��ان  ال��وداع��ة...  حتى  متواضعاً  ك��ان  الكبير 
التبذير... كان فناناً بروحه وحديثه.. وريشته وازميله... 
لم يكن بيته ملجأً له بل كان ملجأً للفن، ولكل رائح وغاد .

الحويك  يوسف  حدثني  عندما  أكبر  دهشتي  »وك��ان��ت 
إنه  العظم.  حتى  اجتماعي  قومي  سوري  إنه  الحزب.  عن 
ال يزال مؤمناً. كان مياالً لل� »طليان« ألنه خريج مدارسهم 
إال  حكامهم.  بعض  مع  صداقات  له  ألن  أو  وجامعاتهم. 
بالتحليل  وي���درك  ون��ظ��ام��اً.  عقيدة  ال��ح��زب  يحيا  ك��ان  أن��ه 
لبنان  ولماذا  اللبنانية،  ال  السورية  األمة  لماذا  والتعليل، 

جزء من سورية الطبيعية والتاريخية .
الكبير  ال���ف���ن���ان  وع���زل���ة  ال���ح���رب  أن  أت���ص���ور  »ك���ن���ت 
صدرت  التي  واألح��ك��ام  للحزب  الفرنسية  والمالحقات 
واالعتقاالت والحمالت المغرضة أضعفت صموده، وهو 
بهرني  واالنطواء.  باالنكفاء  وألزمته  الستين  أبواب  على 
وبصداقته  بالحزب  اع��ت��زازه  بهرني  وص��م��وده.  إيمانه 

ألنطون سعاده شخصياً... » 
عنه أورد الدكتور طوني يوسف ضو في معجمه »وجه 

لبنان األبيض« التالي: 

يوسف الحويك ) 1962-1883( 
في  مجاز  وس��ي��اس��ي،  مفكر  ف��ن��ان،  ن��ح��ات،  حلتا،  »م��ن 
الفن. رائد من رواد فن النحت في لبنان. سافر إلى روما 
عام 1903 وتخّرج في الفن اإليطالي من أكاديمية الفنون 
وتفّقد  وإسبانيا  واليونان  ومصر  فرنسا  زار  الجميلة. 
ويأخذ  فنّها  من  يعب  باريس  إلى  انتقل  الخالدة.  معالمها 
المدرسي  النحت  أساليب  »رودان«  شهير  له  أستاذ  عن 
الجلي التقاطع، لكنه آثر على روما وباريس وعورة بلدته 
الصغيرة الوادعة في بالد البترون. كان رائداً شّق الطريق 
إبداعي.  بمستقبل  للبنان  يبّشرون  شباب  عليها  فتبعه 
عربية  عواصم  وفي  العبادة  أماكن  في  منحوتة  آثاراً  ترك 
تمثال   - كرم  بك  يوسف  تمثال  الفنّي:  نتاجه  وأوروبية. 
 – الحويك  البطريرك  لعّمه  نصفي  تمثال   – شوقي  أحمد 
البطريرك   – س��ع��اده  أن��ط��ون   – صديقه  فيصل  واألم��ي��ر 

الدويهي – أمين الريحاني«  .

إشارات
لجبران  صديقاً  الحويك  الله  سعد  يوسف  الفنان  كان 
خليل جبران، وقد نشرت األديبة أدفيك جريديني شيبوب 
الفنان  التقطته من فم  في كتابها »ذكرياتي مع جبران« ما 
في  اج��ت��م��ع  ح��ي��ث   1910-1909 س��ن��ت��ي  ع���ن  ال��ح��وي��ك 
باريس بصديق صباه جبران خليل جبران فجددا العهود 

القديمة.
المهندس  انتماء  الحويك كان أيضاً وراء  الفنان يوسف 
جبران  األمين   – الجعبة«  »م��ن  الحزب  إل��ى  ثابت  أنطون 

جريج.
أول  اجتماع  في  حاضراً  الحويك  يوسف  الرفيق  ك��ان 
المنهاجي  خطابه  س��ع��اده  أل��ق��ى  عندما   1935 ح��زي��ران 

األول.
الفنان  الرفيق  بنحته  قام  الذي  لسعاده  الرأسي  التمثال 
يوسف الحويك موضوع في منزل األمينة أليسار سعاده 

أبو ناصيف.

أيضاً  لمنفذية طرابلس، وعرفت     كنت عرفُت األمين سليم صافي حرب منفذاً 
النابلسي، وعن كّل منهما  عقيلته األديبة والشاعرة باللغة الفرنسية الرفيقة نورية 
طليقة  النابلسي،  سهام  الرفيقة  شقيقتها  سدني  في  أيضاً  وعرفت  كتبت)1(  كنت 

الرفيق الشاعر فؤاد شريدي.
*

الصور أدناه التقطت في سدني 
الرفيق فؤاد شريدي الى اليمين، األمين عطية الحاج

 وكان تولى مسؤولية منفذ عام سدني، واألمين سليم صافي حرب
األمين سليم صافي حرب الى اقصى اليمين، فعقيلته الرفيقة نورية

هوامش
لالطالع على النبذتين الدخول الى موقع شبكة المعلومات السورية القومية   �  1
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الرفيق فؤاد شريدي الى اليمين األمين عطية الحاج وكان تولى مسؤولية منفذ عام سدني 
واألمين سليم صافي حرب

الحزبيين  ونشاطهم  حضورهم  لهم  كان  الذين  الرفقاء  بين  من 
أمثال األمناء مصطفى أرشيد، كميل جدع،  في الجنوب السوري، 
محمد  كنفاني،  اللطيف  عبد  صايغ،  يوسف  والرفقاء  عطايا،  فريد 
الحزبية  مسؤولياته  ل��ه  ك��ان��ت  ث��م  غ��ي��ره��م،  والكثيرين  الشلبي، 
المركزية ونشاطه الذي لم يعرف انقطاعاً، يبرز اسم رفيق التحق 
عام 1957 بما عرف آنذاك باسم »االنتفاضة«، وكان معه عدد من 
الطويل،  حسن  المسيح،  عبد  جورج  منهم:  نذكر  حينه  في  األمناء 
اسكندر  يموت،  إبراهيم  حمود،  يوسف  محمد  قائدبيه،  يوسف 
شاوي، جميل مخلوف، فاضل كنج، منير الحسيني، محمد الطباخ 

وحنا كسواني.
وبكّل  الحزب  تاريخ  بكّل  معنيون  وألننا  الحزبي،  لنضاله  وفاًء 
النشاط  وف��ي  المسؤوليات  ف��ي  حضورها  لها  ك��ان  التي  رم���وزه 
االنتماء  حديثي  الرفقاء  تعريف  بواجب  كما  االجتماعي،  القومي 
من  ومناضليه  أمنائه  كل  وعلى  حزبهم،  تاريخ  مراحل  كل  على 
وعن  ج��ورج،  ج��ورج  األمين  عن  الحلقة  ه��ذه  في  نتحدث  الرفقاء، 
عقيلته الرفيقة الدكتورة نوره زيتون، التي لم تكن أقّل منه نشاطاً 

وإيماناً بالعقيدة.
*

– فلسطين، في  ال��ن��اص��رة  ول���د األم��ي��ن ج���ورج ف���ؤاد ج���ورج ف��ي 
إبل  م��ن  ج���ورج  ل��ف��ؤاد  البكر  االب���ن  وه��و   .1923 أول  ك��ان��ون   15
لذلك  الفخار.  راشيا  من  متري  سليمان  وشفيقه  )مرجعيون(  السقي 
بأبنائها  الفخار،  راشيا  ببلدة  الوطيدة  عالقته  ج��ورج  لجورج  ك��ان 

وبالقوميين االجتماعيين فيها،
كان والده، فؤاد جورج، يعمل متعّهداً لتنفيذ الطرقات. ولذلك تنقل 
في أكثر من مكان في فلسطين )صفد، حيفا، القدس، طبريا..(، الكويت 

وبيروت وصوالً إلى جنوب أفريقيا.
كانت العائلة تصطاف في راشيا الفخار، القنيطرة )الجوالن( وفي 

أماكن أخرى.
رجا  من  بكل  وعقيلته  ج��ورج  ف��ؤاد  رزق  ج��ورج،  البكر  االب��ن  بعد 

ورمزي )الرفيقان(، ستيال، نبيلة وليلى.
تلقى األمين جورج أولى علومه االبتدائية في مدارس حكومية في 

مدينة طبريا، التي كانت انتقلت إليها العائلة بعد الناصرة، حيث ولد.
في  تلقاها  فقد  والثانوية  والتكميلية  العليا،  االبتدائية  علومه  أم��ا 
فيها،  للسكن  العائلة  انتقلت  عندما  القدس  في  ج��ورج  س��ان  مدرسة 
القدس  بين  الفاصل  الحد  عند  المنزل  موقع  يكون  أن  صدف  وحيث 

الشرقية والقسم المحتل.
له  كان  القسم.  وأدى  الحزب  إلى  جورج  األمين  تعّرف  القدس  في 
المسؤولية  تحمل  أيضاً  البكر، وكونه  الكبير على عائلته كونه  تأثيره 
أي��ام م��ع��ارك فلسطين واالن��ت��ق��ال من  ف��ي بيته منذ ص��غ��ره، وخ��اص��ة 
إلى بيروت،  إلى أخرى حتى وصولهم  إلى شارع ومن مدينة  شارع 

فانتمى من أشقائه رجا)1( ورمزي وكان لهما نشاطهما.
ليتابع دراسته   1940 إلى بيروت عام  القدس  األمين جورج  غادر 

في الجامعة األميركية.
1943 وقد حاز على ليسانس في إدارة األعمال، عاد إلى  في العام 
عام  الكبير  والتهجير  النكبة  عام  حتى  العربي  البنك  في  ليعمل  القدس 

 .1948
في خضم المعارك وحرب اإلبادة والتهجير لم يغادر األمين جورج 
وأخته ستيال القدس، إال بعد أن غادر أهلهما وأشقاؤهما بما يزيد على 
الخمسة أشهر، وقد اضطرا إلى سلوك طريق عمان – دمشق – بيروت.
إلى  – باإلضافة  األمين جورج  1947-1948، عمل  خالل سنتي 
مسؤوليته الحزبية – مع الجهاد المقدس في فلسطين، وكان مسؤوالً 
مالياً يتفقد المقاتلين ويؤمن لهم المؤن، ويشارك في حرب العصابات 

ضد اليهود.

منفذ عام القدس
جورج  األمين  تولى   1947 العام  من  أول  كانون  شهر  أواخ��ر  في 
الجيد  للنشاط  سعاده  من  تقديراً  القدس  عام  منفذ  مسؤولية  جورج 
الذي كان يبديه، وهذا ما نقرأه في رسالة سعاده إليه في 7 كانون أول 

يقول:  ،1947
»أيها الرفيق العزيز،

إّن اجتهادك في سبيل القضية القومية االجتماعية المقدسة وغيرتك 
عليها قد وصل خبرهما إلي وبلغ علمي ما كان لها من األثر في تقدم 
القدس. وقد أمضيت من بضعة  القومي االجتماعي في منطقة  العمل 
عاماً  منفذاً  وتعيينك  القدس  في  عامة  منفذية  بإنشاء  مرسوماً  أي��ام، 

والمرسوم ستتبلغه بالطريقة المعتادة.
إّن توليك مهام منفذ عام يأتي في ظروف غير اعتيادية من الوجهتين 
الحزبية الداخلية والقومية العامة. وستواجه من الوجهة األولى حالة 
قد ال تكون تنتظرها، مع أنها كانت منتظرة هنا في المركز وهي حالة 

انقالب السيد فايز صايغ النظامي بعد انقالبه العقائدي.
عمدة  ثم  أوالً  الثقافة  عمدة  توليه  منذ  عمل،  صايغ  فايز  السيد  إّن 
القومية  للعقيدة  مخالفة  وم��ب��ادئ  لعقائد  غ��ي��اب��ي،  م��دة  ف��ي  اإلذاع����ة 
غير  الفردية  الشخصية  أو  الفردية  عقيدة  هي  وه��دام��ة  االجتماعية 
الغريبة  العقيدة  وهذه  وشخصيتها.  باألمة  طبيعياً  ارتباطاً  المرتبطة 
وفوضوي  »كركيقارد«  يدعى  فردي  ديني  مذهب  صاحب  عقيدة  هي 
طوال  صايغ  فايز  السيد  عمل  وقد  »برديايف«.  يدعى  روس��ي  ديني 
مدة وجوده في اإلدارة الحزبية على ترجمة أفكار هذين الكاتبين إلى 
لغتنا كتعاليم جديدة يعلمها هو، وهي موجودة في كتاباته، خصوصاً 

محاضرة »الهدف« التي يترجم فيها أفكار »برديايف« ويقول:
»إّن غاية المجتمع الشخص« أي أن المجتمع وسيلة للشخص، وإن 
ليست  غايته  وإن  نفسه  من  أو  الله  من  بل  المجتمع،  من  ليس  الفرد 
تحقيق خير المجتمع، بل »تحقيق نفسه« الخ... وقد طلبت من السيد 
للقومية  الهدامة  الفاسدة  التعاليم  تلك  مثل  ب��ث  ع��ن  التوقف  صايغ 
إلى  لجأ  ث��م  بالقبول،  أوالً  فتظاهر  االجتماعية،  القومية  ولعقيدتنا 
حقيقة  بها  يستر  أن  حاول  مسائل  يثير  وأخذ  سراً  النظامي  االنقالب 
حقوق  ممارسة  عن  موقوفاً  باعتباره  تعليمات  ص��درت  وقد  موقفه. 

العضوية، ومسألته اآلن تدرس للبت النهائي.
فليكن ذلك معلوماً عندك وعند الرفقاء المخلصين.

أهنئك بنتائج جهادك وأتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديدة.
ولتحي سورية«

في 1948/10/18 أصدر سعاده مرسوماً بقبول استقالة األمين 
جورج جورج من مسؤولية منفذ عام القدس وحّل هيئة المنفذية ريثما 

يمكن إعادة تشكيلها من جديد.

مغادرته إلى العراق
بعد النكبة عام 1948 انتقل األمين جورج جورج إلى بيروت، وفي 
الثورة القومية االجتماعية األولى اعتقل كالكثيرين غيره من القوميين 
االجتماعيين. بعد خروجه من السجن غادر إلى بغداد للعمل مع شركة 

التأمين العربية ولتأسيس فرع للحزب في العاصمة العراقية)2(.
زواجه من نوره زيتون

زيتون  سليم  الدكتور  والدها  عالية،  بلدة  في  زيتون  ن��وره  ول��دت 
خريج أول صف طب في الجامعة األميركية، والدتها أدما سليم. خالها 
أسعد، هو بدوره خريج أول صف طب في الجامعة األميركية، خالها 
في  كهربائية  اختراعات  سجلوا  الذين  المخترعين  من  سليم،  اآلخ��ر، 

نيويورك.
توفي والدها يوم والدتها فلم تعرفه. رغم ممانعة والدتها لذهابها 
الكلية  في  الطب  دراس��ة  بمنحة  الفوز  من  تمكنت  أنها  إال  الجامعة  إلى 
جامعات  في  اختصاصاتها  تابعت  ذلك  بعد  بغداد.  في  الطبية  الملكية 

حيث  )ال��ق��دس(  ه��داس��ا  مستشفى  وف��ي  دب��ل��ن،  ل��ن��دن،  ومستشفيات 
اليهود  بين  المتبادلة  الكراهية  وعلى  اليهود  على  كثب  عن  تعّرفت 

الغربيين واليهود الشرقيين.
قصة  ولهذا  ج��ورج  األمين  على  ن��وره  الدكتورة  تعّرفت  بغداد  في 

يرويها ابنهما المهندس فؤاد فيقول: 
 – » كانت ذات يوم تقوم بزيارة بيت خالها وجدها في عين السكة 
لبنان،  في  األخالقية  الحالة  تنتقد  راحت  أنها  وصدف  البراجنة،  برج 
فسمع كالمها رفيق من آل أبو مجاهد كان يعمل على تبليط مساحة في 
المنزل فتدخل في الحديث وراح يصف لها سعاده، ومبادئ النهضة 
سعاده.  على  تتعّرف  أن  الرفيق  من  فطلبت  الفضول  لديها  أث��ار  مما 
تشاء الصدف أن الرفيق الذي توجه إلى منزل الدكتورة نوره ليسلمها 
فسلّم  المنزل  ف��ي  يجدها  ل��م  ال��ح��زب،  زعيم  لمقابلة  ال��دع��وة  رس��ال��ة 
الرسالة إلى والدتها التي أخفتها عن ابنتها، وبالتالي فالدكتورة نوره 

لم تتوجه إلى الموعد المحدد، 
بعد فترة قصيرة غادرت نوره إلى بغداد لمزاولة مهنة الطب. وكان 
العراق، مما جعله يطلب  إلى  بأمر مغادرتها  سعاده يسأل عنها فعلم 
إلى األمين جورج )يبدو أنه كان متولياً للمسؤولية الحزبية في بغداد(، 
أن يسأل عن الدكتورة نوره زيتون ويهتّم بأمر شرح العقيدة لها، وقد 
تّم ذلك، إنما تّم معه أيضاً عالقة حب انتهت بزواج مدني، وأن ينجبا 
في بغداد ابنتهما سعاده)3(، وهي طبيبة مقيمة في لندن حالياً، وفي 
الذي كان تولى رئاسة بلدية بيت مري  ابناً، فؤاد،  – الغرب  طرابلس 
قبل أن يغادر منذ ما يزيد على خمس سنوات إلى لندن بعد أن كان يدير 

شركة الهندسة التي كان يملكها مع رفقاء له في لبنان.
*

بعد أن توّسع العمل الحزبي في بغداد)4( أبعدت السلطات العراقية 
األمين جورج جورج، ثم سمحت له بالعودة مؤقتاً ريثما يصفي أعماله 
بلد آخر يستقر فيه. كان ذلك دمشق حيث عرفوا  إلى  ويخرج عائلته 
الكثير من ضيق الحال مما دفع باألمين جورج إلى أن ينزل وزوجته 
وابنته سعاده في فندق متواضع متقبالً والدكتورة نوره الحرمان في 

سبيل أن يؤمنا حاجة طفلتهما.
انتقلت  دمشق،  في  المدقعة  الحالة  من  أشهر  ستة  حوالي  بعد 
العائلة إلى الكويت. الدكتورة عملت في وزارة الصحة، وكانت وراء 
إنشاء مراكز لصحة األم والطفل والوقاية، فيما عمل األمين جورج 
في شركة األخوين أبيال، في حقل المحاسبة والتدقيق. لم ينقطع 
منزلهما  وك��ان  الحزبي  العمل  عن  ن��وره  والرفيقة  ج��ورج  األمين 

مفتوحاً للرفقاء.
في  عمله  تابع  جورج  األمين  ليبيا،  إلى  العائلة  غ��ادرت   1954 عام 
الصحة  منظمة  بعثة  رئ��اس��ة  ن��وره  ال��دك��ت��ورة  تولت  فيما  المحاسبة 

العالمية التابعة لألمم المتحدة.
عام 1955 اشترى األمين جورج وعقيلته بيتاً في ديك المحدي)5( 
من األمين أسد األشقر وعام 1956 انتقال إلى لبنان بعد والدة ابنهما 

فؤاد في طرابلس الغرب وفي أواسط هذا العام منح رتبة األمانة)6(.
أن  إلى  ج��ورج  باألمين  دفعت   1961 عام  االنقالب  محاولة  أن  إال 

يغادر مجدداً إلى الكويت ليعمل مع شركة أبيال.
عام 1964 عاد إلى لبنان ليتولى مسؤولية رفيعة في شركة الشحن 
الجوي TMA)7( واستمر في وظيفته حتى أوائل كانون أول 1976 
عندما وافته المنية إثر نوبة قلبية حادة. فكان له مأتم حاشد شارك فيه 
رفقاؤه وأصدقاؤه الكثر »الذين كانوا رأسماالً كبيراً البنته وابنه« كما 
يقول الرفيق فؤاد، مضيفاً أّن والده »لم ينقطع عن أي مواطن وخاصة 
السورية  والنفس  السورية  باألصالة  مؤمناً  التنظيمين،  في  رفقاءه 
مادية،  حاجة  ضغط  تحت  ال  الحزبي  عمله  عن  ينقطع  ول��م  الكبيرة، 
أو مرض جسدي، تنقل في الوظائف الحزبية من محصل ومدير إلى 

منفذ عام وعميد، كان خزاناً شفافاً ومشعاً للمحبة والتفاني«.
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محبوباً  كان  ج��ورج  األمين  أن  يفيد  معه  عملوا  الذين  المواطنين  أحد 
ومحترماً من جميع المواطنين، كما من جانب زبائن الشركة، فال أحد 
راجعه بأي شأن إال وخرج من مكتبه مرتاحاً. كان مثقفاً، بل موسوعة 

من المعلومات.
*

إب��راه��ي��م يموت  األم��ي��ن  ال��رف��ي��ق  ال��م��ر« ينشر  »ال��ح��ص��اد  ف��ي كتابه 
صورتين يظهر فيهما األمين جورج جورج، األولى التقطت في كانون 
1948 في بغداد وتضم األمينين جورج جورج وإبراهيم يموت  أول 
والثانية  ع���زام.  وسميرة  الحلبي،  اميلي  ل��ي��وس،  سمعان  وال��رف��ق��اء 
التقطت صيف 1957 في ديك المحدي وتضم األمناء ميشال الياس، 
عجيمي،  ع��ادل  ي��م��وت،  إبراهيم  ال��دي��ن،  ع��ز  مصطفى  األش��ق��ر،  أمين 
جورج جورج، بشير فاخوري، والرفيقة د. نورا زيتون جورج وهي 

تحمل طفلها فؤاد.
عن  يموت  إبراهيم  األمين  يورد  الحقيقة«  على  »أض��واء  كتابه  وفي 

يومياته بتاريخ 1941/1/10، وهو معتقل في سجن الرمل، التالي:
»تابعت درس اللغة اإليطالية التي كنت بدأتها في المدرسة اإليطالية 
مكتوباً  أرسلت  عيتاني،  علي  محمد  الرفيق  مع  الصنائع  منطقة  في 
العمد  بعض  مع  الدين  بيت  سجن  في  الموجود  أياس  مأمون  لألمين 
والمسؤولين، وأخبرته عن وضع القوميين في سجن الرمل والغرف 
الموجود كل واحد فيها. كان معنا في الغرفة سامي سليم، وهو شقيق 

الرفيقة الحقاً الدكتورة نورا زيتون، زوجة الدكتور جورج جورج. 
*

ً األمين جورج جورج، منفذ عام عكا أيضا
بعد نشر النبذة عن األمين جورج جورج في عدد “البناء – صباح 
الخير” رقم 1071، قرأنا في العدد األول من جريدة “الجيل الجديد” 
عكا  ع��ام  منفذ  وجهها  ك��ان  برقية  نص   1948 نيسان   4 و   3 تاريخ 
الرفيق جورج جورج إلى سعاده مهنئاً زعيم الحزب باألول باألول من 
لمجد  للعمل  وتدعو  األصل  تبعث  مارس  أول  “ذكرى  فيها  قال  آذار، 

األمة والنجاح للقضية القومية االجتماعية”.
األمين ج��ورج ج��ورج تولى بعد منفذية  أن  آنفاً  أوردن��اه  نفهم مما 

القدس، مسؤولية منفذ عام عكار.
*

من جهة ثانية أفادنا األمين إبراهيم يموت أن األمين جورج جورج 
لهما  ص��ورة  التقطت  وق��د  بغداد  في   1948 ع��ام  أول  كانون  في  ك��ان 
نشرها  وق��د  ع��زام،  وسميرة  حلبي  إميلي  ليوس،  سمعان  والرفقاء 

األمين يموت في الصفحة 201 من كتابه “الحصاد المر”.

اأحد اأبرز منا�سلي الحزب في ال�سمال اللبناني النحات الرفيق يو�سف �سعداهلل الحويك

الأمين �سليم �سافي حرب 

منفذ عام القد�س الأمين جورج جورج

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص »البناء« هذه الصفحة صبيحة كل يوم أربعاء، لتحتضَن محطات مشرقة من تاريخ الحزب السوري القومي 
االجتماعي، صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة، وقد سجلت في رصيد حزبهم وتاريخه، وقفات عز راسخات 

على طريق النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب أن ال يسقط من تاريخنا أي تفصيل، ذلك أننا كأّمة، استمرار مادي روحي 
راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود 

القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفأّن نكتب تاريخنا،..فإننا نرسم مستقبل أمتنا.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

البابا والحاخام والظرف المختوم

{ يكتبها الياس عّشي

أكثرها  ولعّل  اليهود،  بخل  عن  ُروي��ت  التي  الطرائف  هي  كثيرة 
بظرف  ع��ام  ك��ّل  للبابا  يبعثوا  أن  اليهود،  ع��ادة  من  ك��ان  أن��ه  سخرية 
أن  دون  الظرف  هذا  البابا  يعيد  بأن  تقضي  التقاليد  وكانت  مقفل. 

يفتحه.
وحدث مرة أن ذهب الحاخام وسلّم الظرف للبابا، وقبل أن يرّده 
بأنه  الحاخام  ورّد  العادة؟  هذه  جاءت  أين  من  الحاخام:  سأل  البابا 
أن  المناسب  من  أليس  البابا:  وسأله  سبقوه.  حاخامات  عن  ورثها 

نعرف ما الذي فيه؟ 
للسيد  األخير  العشاء  فاتورة  به  فوجد  الظرف،  الحاخام  وفتح 

المسيح مع تالميذه!

درد�صة �صباحية

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

مخاطر انهيار �صد »النه�صة« على م�صر وال�صودان

لفروف يوؤكد اأهمية اأن يكون ملف التغير 

المناخي عامل توحيد ل عامل تفريق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أهمية »أن تدفع قضايا تغير المناخ وحماية البيئة 
المجتمع الدولي لتوحيد الصفوف ال لالنقسامات«.

الثالثاء:  أمس  الروسية  الخارجية  في  اجتماع  خالل  قوله  الفروف  عن  »تاس«  وكالة  ونقلت 
االعتبار  في  تأخذ  ال  التي  الجانب  أحادية  بالخطوات  نسمح  أن  دون  من  ذلك،  أجل  من  »سنكافح 

مصالح الدول األخرى«.
وذكر الفروف أن »العديد من الدول ملتزمة بتطوير الحوار مع روسيا حول قضايا حماية البيئة«، 

مشدداً على أن »التعاون في هذا المجال يجب أن يكون قابال للتنبؤ به وشفافاً«.
الخاص  والمبعوث  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  بين  هاتفية  مكالمة  جرت  حزيران،  وفي 
للرئيس األميركي للشؤون المناخية جون كيري، تبادال خاللها وجهات النظر حول آفاق التعاون 

البيئي الثنائي في منطقة القطب الشمالي.

�صيول تطلق غوا�صة جديدة تحمل �صواريخ بالي�صتية
ذكــــرت الـــقـــوات الــبــحــريــة الــكــوريــة 
»سيول  أن  الــثــالثــاء،  ــس  أم الجنوبية، 
فئة  من  جديدة  غواصة  اليوم  ستطرح 
صواريخ  إطالق  على  قــادرة  طن   3000

باليستية«.
وتقام مراسم إطالق الغواصة الجديدة، 
االستقالل  ناشط  اســم  على  سميت  التي 
الكوري البارز، شين تشيه هو، في حوض 
»هيونداي«  لشركة  التابع  السفن  بناء 
للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان جنوب 

شرقي البالد في وقت الحق من هذا اليوم.
من  واألخيرة  الثالثة  هي  هذه  وتعتبر 
غو«،  بو  »جانغ  طراز  من  غواصات  ثالث 
تقنياتها  تبنت  الجنوبية  كوريا  كانت 

 3.09 بقيمة  مشروع  ــار  إط في  الخاصة 
تريليونات وون )2.77 مليار دوالر أميركي( تم إطالقه في عام 2007.

غواصة  »أحدث  إن   )DAPA( وقال مسؤولون في إدارة برنامج شراء المستلزمات الدفاعية
أن  دون  من  يوماً   20 لمدة  المياه  تحت  تعمل  أن  ويمكن  الطاقم  أفــراد  من   50 حمل  على  قــادرة 
عمليات  بعد   2024 عام  في  البحرية  إلى  تسليمها  المقرر  »من  أنه  مضيفين  السطح«،  على  تطفو 

االختبار«.
وقالت القوات البحرية في بيان لها: »الغواصة لديها قدرة قوية على ردع االستفزازات حيث يمكن 

تجهيزها بصواريخ باليستية قصيرة المدى مثل التي تم إطالقها في وقت سابق من هذا الشهر«. 
وأضاف: »يتم إنتاج حوالي 76 في المئة من أجزائها محلياً، مما يسمح بعمليات الصيانة والدعم 

التكنولوجي اآلخر في الوقت المناسب.«
باليستية  صواريخ  أول  عن  النقاب  الجنوبية  كوريا  كشفت  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  وفي 
محلية من طراز SLBM من خالل اإلعالن عن إطالق تجريبي ناجح إلطالقها من غواصة »دوسان 
آن تشانغ هو«، ويقول المسؤولون إن »الغواصات من هذه الفئة بها 6 أنابيب هبوط عمودية قادرة 

على إطالق صواريخ باليستية قصيرة المدى«.
في  هو«  تشانغ  آن  »دوســان  طراز  من  الثالث(  الغواصات  أصل  )من  غواصة  أول  إطالق  وتم 
عام 2018 وتم نشرها الشهر الماضي، والثانية – »آن مو« - تم إطالقها في نوفمبر الماضي ومن 

المتوقع تسليمها إلى البحرية في العام المقبل«.

إثيوبيا  بين  التوتر  زال  ومــا  سنوات   10
التوصل  دون  من  يتصاعد،  العرب  وجيرانها 
سد  ببناء  شروعها  إثــر  حلول،  أو  اتفاق  إلــى 
كل  فيه  رأت  والذي  النيل،  نهر  على  »النهضة« 
المائي  األمــن  على  خطراً  والسودان  مصر  من 

والقومي للبلدين.
محاوالت دولية وإقليمية عدة رصدت لحّث 
األطراف على التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، 
بياناً  آخُرها  كان  تذكر،  نتيجة  دون  من  ولكن 
رئاسياً صدر قبل أيام عن مجلس األمن الدولي، 
والــســودان،  )مــصــر،  الثالثة  ـــراف  األط يدعو 
برعاية  للمفاوضات  العودة  إلــى  وإثيوبيا( 

االتحاد األفريقي.
على  أخــيــراً،  إثيوبيا  صرحت  جهتها،  من 
السد  ملف  في  مفاوضيها  فريق  عضو  لسان 
مع  اتفاقية  على  ستوقع  أنها  إدريس،  إبراهيم 
القاهرة والخرطوم »عندما يتم تأمين المصالح 
الوطنية والتنمية المستقبلية في االستفادة من 

مصادرها المائية«.
إيجابية  التصريحات  هذه  في  تَر  لم  مصر 
إثيوبية، بل اعتبرت أن التصريحات اإلثيوبية 
تبشر  وال  مصداقية،  ــدم  وع »مــراوغــة  تشكل 
اتفاق«،  إلى  للتوصل  سياسية  إرادة  بوجود 
بحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري 

في تصريحات إعالمية.
في  المصري  اإلعـــالم  انشغل  األثــنــاء،  فــي 
شارك  حديثة  بدراسة  الماضية  القليلة  األيام 
حول  جامعات  ــدة  ع مــن  متخصصون  فيها 
خلصت  مصريين،  خبراء  إلى  إضافة  العالم، 
وتحرك  إزاحة  »عوامل  على  شواهد  وجود  إلى 
من  مختلفة  أقــســام  فــي  االتــجــاهــات  مختلفة 
الركامي  والسد  )الرئيسي(  الخرساني  السد 

وهذا  الــســد«،  بانهيار  ينذر  ما  )المساعد(، 
بالطبع، بحسب الخبراء، ال يضر بإثيوبيا فقط، 

بل تصل أضراره إلى السودان ومصر.
ومشاهد  صور   109 بتحليل  الدارسون  قام 
في الفترة الممتدة بين كانون األول 2016 وتموز 
الــراداريــة،  األشعة  تقنية  باستخدام   ،2021

وخلصوا إلى النتائج الخطيرة التي أعلنوا عنها.
المائية  والموارد  الجيولوجيا  أستاذ  يقول 
الشراقي:  عباس  الدكتور  القاهرة  جامعة  في 
النهضة،  سد  في  كبيرة  فنية  مشكالت  »هناك 
في  الدوليين  الــخــبــراء  لجنة  لتقرير  طبقاً 
وهذا تقرير فني رسمي دولي. ونتيجًة   ،2013
خبير  أي  وجود  إثيوبيا  ترفض  التقرير،  لهذا 

دولي لتقييم مدى القوة الخراسانية للسد«.
في  جيولوجية  مخاطر  »هناك  ويتابع: 
على  فالق  أكبر  يقسم  النهضة.  سد  منطقة 
نصفين،  إلى  اإلثيوبية  الهضبة  األرض  سطح 
الذي قد يسبب  العظيم  األفريقي  وهو األخدود 
يعد  زلــزالــي  ونشاط  بركانية  جبال  ــود  وج
في  توجد  كما  األفريقية.  الــقــارة  فــي  األكــبــر 
ااَلف   5 من  تبدأ  شديدة  انــحــدارات  إثيوبيا 
يسبب  ما  متر،   500 إلى  البحر  سطح  من  متر 
سرعة جريان مياه األمطار وفيضانات شديدة 
هذه  أن  خصوصاً  مائي،  مشروع  أي  تهدد 
إلى  تموز  من  أشهر،   3 مدتها  الغزيرة  األمطار 

أيلول، أي في فترة زمنية قصيرة«.
النهضة  سد  »انهيار  أنَّ  الشراقي  ويوضح 
يتوقف على كمية المياه المخزنة في السد، ولكن 
طوفاناً  يمثل  انهياره  فإن  ــوال،  األح جميع  في 
الخطر  يصل  وقد  األولى.  الدرجة  في  للسودان 
في حال امتالء السد اإلثيوبي إلى السد العالي 

في مصر، والذي يبعد 2000 كيلومتر«.

أفضل  ألنــه  آمــن  العالي  »الــســد  ويــشــرح: 
وجود  عــدم  يضمن  ــذي  ال من  لكن  هندسياً، 
ولو  شديدة.  فيضانات  مثل  طبيعية،  كوارث 
ويعطي  منعه«.  على  أحــد  يقدر  فال  حصل، 
ذلك  »شاهدنا  بقوله:  ذلك  على  مثاالً  الشراقي 
داخل  المائية  المشروعات  بعض  انهيار  في 
 3 انهار  الذي   2 جيبا  مشروع  منها  إثيوبيا، 
بـ10  افتتاحه  بعد  انهيار  اَخــر  وكــان  مــرات، 

أيام فقط«.
في وقت ينشغل اإلعالم المصري في الحديث 
عن خيارات الدولة المصرية في حال استمرار 
إثيوبيا في تعنتها وعدم مراعاة مصالح الدول 
الخيارات  ظلِّ  وفي  النيل،  مياه  من  المستفيدة 
التي باتت تطرح بقوة، ومنها الخيار العسكري، 
في  المائية  والموارد  الجيولوجيا  أستاذ  يرى 

»أن  الشراقي  عباس  الدكتور  القاهرة  جامعة 
مصر متمسكة بالمفاوضات للوصول إلى اتفاق 
وأثيوبيا،  والسودان  مصر  الثالث  للدول  عادل 

يكون قانونياً وملزماً«.
تفاوضت  »مــصــر  أّن  الــشــراقــي  وأوضـــح 
تدخل  دون  من  مباشراً  تفاوضاً  سنوات   9
األطراف، لكن من دون جدوى«، ويضيف: »ثم 
الدولي،  والبنك  أميركا  وجــود  في  تفاوضنا 
وتفاوضنا  التوقيع،  من  تهربت  إثيوبيا  ولكن 
األفريقي، وأيضاً  بعد ذلك تحت رعاية االتحاد 
من دون جدوى، ما اضطر مصر إلى اللجوء إلى 
مجلس األمن مرتين، والذي أصدر بياناً رئاسياً 
في منتصف هذا الشهر، يدعو فيه هذه األطراف 
ما  بأسرع  المفاوضات  استئناف  إلى  الثالثة 

يمكن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم«.

البنتاغون يقرر ح�صد مدمراته 

لمواجهة غوا�صات رو�صية في المحيط الأطل�صي

المتحدة  للواليات  الشرقية  الشواطئ  عند  البحرية  القطع  مجموعة  حشد  »البنتاغون«  قرر 
األميركية »لمواجهة غواصات روسية« في المحيط األطلسي.

وأفادت صحيفة معهد القوات البحرية األميركية »أوسني نيوز« بأّن المجموعة تضم المدمرتين 
»األكثر قدرة على القتال توماس هادنير ودونالد كوك«. وستنضم إليهما المدمرة »ساليفانس« في 

كانون الثاني المقبل. ثم تنضم إلى المجموعة المدمرتان »كوب« و»غرافيلي«.
إليها بما فيها متابعة نشاطات  الموكلة  المهام  المدمرات مستعدة لتحقيق جميع  »وستكون 
في  األميركية  البحرية  القوات  قائد  قاله  لما  وفقاً  األطلسي،  المحيط  في  الماء«  تحت  روسية 
أن  قررت  األميركية  البحرية  القوات  أّن  إلى  يشار  ماكلين.  بريندان  األميرال  األطلسي،  المحيط 
تركز اهتمامها على المحيط األطلسي »بسبب وجود غواصات روسية فيه«. وبحسب األميرال 

ماكلين، فإّن »منافسينا يستمرون في تطوير إمكانياتهم لكي يهددوا بالدنا«.
بسبب   2018 عام  في  الحياة  إلى  الثاني  الحربي  أسطولها  أعادت  المتحدة  الواليات  وكانت 
أندرو  األميرال  األسطول  قائد  وقال  األطلسي«.  المحيط  في  الروسية  الغواصات  أعمال  »تصاعد 

لويس إّن »ساحل أميركا الشرقي لم يعد ملجأً آمناً«.

ظلت الصين تطرح مبادرات ومقترحات لتحقيق السالم والتنمية المشتركة بهذه المنطقة، األمر الذي 
حظي بإشادة واسعة من قبل خبراء عرب، فمن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط، 
إلى المبادرة ذات النقاط األربع إليجاد حل شامل للمسألة السورية، ومن مبادرة من خمس نقاط بشأن 

تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة إلى البناء المشترك للحزام والطريق. 
في  األوسط  الشرق  إلى  بزيارتين  يي  وانغ  الصيني  الخارجية  وزير  قام  كوفيد19-،  تفشي  ووسط 
غضون أربعة أشهر. وخالل زيارته في آذار التي شملت ست دول في الشرق األوسط، كشف وانغ عن 
مبادرة من خمس نقاط لتحقيق األمن واالستقرار في الشرق األوسط، تدعو إلى تعزيز االحترام المتبادل، 
والتمسك بالمساواة والعدالة، وتحقيق عدم االنتشار النووي، والعمل معاً على تعزيز األمن الجماعي، 

وتسريع التعاون التنموي.
أما في زيارته في تموز الماضي إلى الشرق األوسط، فقد طرح وانغ المبادرة ذات النقاط األربع إليجاد 
في  التقصير  وعدم  واالستقالل،  السيادة  مبدأ  انتهاك  عدم  تؤكد  والتي  السورية،  للمسألة  شامل  حل 
تخفيف حدة األزمة اإلنسانية، وعدم التراخي في مكافحة اإلرهاب، وعدم االنحراف عن مسار التسامح 

والمصالحة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير المصري في الشأن الصيني الدكتور ناصر عبد العال، إن »إقدام الصين 
على طرح المبادرة من خمس نقاط لتحقيق األمن واالستقرار في الشرق األوسط، أمر جيد جداً«، مشيراً 

إلى أن »المنطقة تحتاج بالفعل لهذه المبادرة لحل الصراعات التي تشهدها«.
وأضاف عبد العال، وهو أستاذ اللغة الصينية بجامعة عين شمس، أن »الصين تؤكد من خالل هذه 

المبادرة حرصها على حل النزاعات وإنهاء الفوضى وتحقيق االستقرار في الشرق األوسط«.
وتابع أن »األمر المهم أن الصين تقدم رؤية قائمة على تحقيق العدالة واإلنصاف واالحترام المتبادل 
وتحقيق األمن الجماعي... أعتقد أن المبادرة الصينية قابلة للتنفيذ، وقادرة على تحقيق األمن واالستقرار 
لمنطقة الشرق األوسط ألنها رؤية جديدة... كما أن تحقيق األمن الجماعي المشترك واالحترام المتبادل 

والعدالة، من شأنه تحقيق االستقرار اإلقليمي«.
من جانبه، أكد الخبير والمحلل السياسي السوري محمد العمري أن »الموقف الصيني تجاه الملفات 

العربية هو موقف داعم لتلك الدول العربية ويهدف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية«.
وتابع يقول إن »الجانب الصيني يقيم عالقاته مع الدول انطالقاً من مبدأ الندية وليس من خالل فرض 
اإلمالءات«، مؤكداً أن »الصين ودوالً أخرى يمكن أن تؤدي دوراً أكبر من خالل إحداث تنمية في هذه الدول 

التي عانت من فرض اإلمالءات األميركية«.
عالوة على الجانب السياسي، فإن »البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين والدول العربية قد 
حقق نتائج مثمرة. وتعد الصين والدول العربية، وبينهما تاريخ طريق الحرير القديم، شركاء طبيعيين 
للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، ويتمتع الجانبان بتكامل ملحوظ. وحتى اآلن، وقعت الصين 

وثائق تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق مع 19 دولة عربية وجامعة الدول العربية«.
االستراتيجية  الشراكة  ودفع  المشاركة  للدول  المشتركة  التنمية  لتحقيق  فرصة  المبادرة  تعّد  كما 

الصينية- العربية.
من جانبه، قال وليد جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي، إن »مبادرة الحزام 

والطريق تقدم مبدأ جديداً من مبادئ التبادل التجاري في العالم وهو مبدأ الكل رابح«.
وأوضح قائالً إن »الصين هي الشريك التجاري األكبر للدول العربية وتتم عمليات التبادل التجاري 
بصورة جيدة... ومن المهم أن تصل العالقات بين الصين والدول العربية إلى مرحلة الشراكة االقتصادية، 
خصوصاً أن »الكثير من الدول العربية منخرطة في مبادرة الحزام والطريق وتتفاعل مع ما تقدمه الصين 

من استثمارات في تلك المبادرة«.
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تلقى اإ�صادة
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