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العدائية  التركية  الممارسات  سورية  أدانت 
وسالمة  واستقالل  لسيادة  خرقاً  تشكل  التي 
ووحدة األراضي السورية، مؤكدة أنها تحتفظ 
القانون  ومبادئ  دستورها  يكفله  الذي  بحقها 
الرد  في  المتحدة  األمم  ميثاق  وأحكام  الدولي 

على هذه الممارسات.
الخارجية  وزارة  في  مسؤول  مصدر  وق��ال 
على  يمر  يوم  كل  »في  بيان:  في  والمغتربين 
االحتالل التركي لألراضي السورية تزداد نوايا 
حكومة حزب العدالة والتنمية وضوحاً وخاصة 
المدرجة  وتنظيماته  اإلرهاب  دعم  مجاالت  في 
على قوائم مجلس األمن وإصرارها على انتهاك 
مجلس  لقرارات  وتحديها  السورية  السيادة 
األمن ومخالفتها ألبسط قواعد القانون الدولي 
األنباء  جاءت  وقد  الدولي  اإلنساني  والقانون 
وزير  أكار  خلوصي  دخول  حول  تسربت  التي 
التركي إلى األراضي  النظام  الدفاع في حكومة 
مع  لقاءات  وعقده  شرعي  غير  بشكل  السورية 
ريف  في  المسلحة  اإلرهابية  المجموعات  قادة 

حلب الشمالي لتثبت ما ذهبنا إليه«.
هذه  »مثل  سورية  إدان��ة  عن  البيان  وأع��رب 
الممارسات التركية العدائية وتعتبرها عمالً من 
أعمال العدوان وخرقاً لسيادة واستقالل وسالمة 
السورية  العربية  الجمهورية  أراض��ي  ووح��دة 
التي  العدوانية  السياسة  من  يتجزأ  ال  وج��زءاً 
ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات 
لدولة  الوطنية  السيادة  انتهاك  على  والقائمة 

جارة واستهداف األمن واالستقرار والسلم فيها«.
وتابع المصدر بأن ذلك يتم من خالل: »دعم 
سورية  في  المسلحة  اإلرهابية  المجموعات 
اإلره��اب��ي��ة  وأنشطتها  تحركاتها  وتسهيل 

وتمويلها وتسليحها«.
وبحسب المصدر، دعت سورية األمين العام 
سورية  إلى  الخاص  ومبعوثه  المتحدة  لألمم 
واض��ح  م��وق��ف  ات��خ��اذ  »إل���ى  األم���ن  ومجلس 
وصريح تجاه هذه الممارسات العدائية للنظام 

األمن  مجلس  ق��رارات  مع  يتسق  وبما  التركي 
أنها  مؤكدة  سورية«،  في  بالوضع  الصلة  ذات 
»تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين 
الدولي  القانون  ومبادئ  السورية  الوطنية 
الممارسات  هذه  على  الرد  في  الميثاق  وأحكام 
وتحميل  لها  ح��د  ووض��ع  التركية  العدائية 
القانونية  المسؤوليات  كامل  التركي  النظام 
مبادئ  تفرضها  التي  والمالية  والسياسية 

القانون الدولي ذات الصلة«.

دم�شق تدين االعتداءات التركية:

خرق لل�شيادة وعلى االأمم المتحدة التدخل

- ل��م يكن ف��ي ح��س��اب أح��د م��ن أص��دق��اء أن��ص��ار الله 
وخصومهم، قبل سبع سنوات في مثل هذا اليوم، أن حدثاً 
المنطقة،  معادالت  في  التأثير  هذا  له  سيكون  له  يعدون 
وأحجام  وموقع  ومكانة  الكبرى،  الدول  واستراتيجيات 
قوانين  في  وتغيير  اإلقليمية،  المعادلة  في  ثوابت  دول 
حرب البحار وأمن الطاقة، فخالل ساعات من هذا اليوم 
بقيادة  وجوارها  صنعاء  العاصمة  أبناء  من  اآلالف  كان 
التاريخية  المدينة  على  سيطرتهم  يحكمون  الله،  أنصار 
أنها عصية عليهم، وخالل  الكثيرون يعتقدون  التي كان 
المتعاظم يزحف على جميع مناطق  الموج  كان هذا  أيام 
لتلتحق  والترحيب،  التأييد  ويلقى  اليمن  ومحافظات 
عدن بصنعاء، ويالقيهما باب المندب، وفجأة نكون على 
تقاطعات  على  ال��واق��ع  لليمن،  جديدة  ص��ورة  مع  موعد 
شديدة التعقيد، فوقعت المفاجأة االستراتيجية األولى. 
قليلة كان االستعداد على قدم وساق  - خالل شهور 
التأييد  ب��ق��وة  ال��ل��ه  أن��ص��ار  فرضها  ال��ت��ي  المعادلة  لقلب 
والمحافظات،  وال��م��ذاه��ب  ل���أح���زاب  ال��ع��اب��ر  ال��ش��ع��ب��ي 
الشرعية  دعم  تحالف  باسم  أعلنت  التي  الحرب  وجاءت 
بقيادة السعودية، وحظيت بدعم عربي ودولي باعتبارها 
حال  أس���وأ  وف��ي  قليلة،  أس��اب��ي��ع  خ��الل  ستحسم  ح��رب��اً 
األميركية  الهيمنة  فرض  إلعادة  محدودة،  شهور  خالل 
السعودية- اإلماراتية على قلب الخليج، من مضيق باب 
المندب إلى بحر عمان والبحر األحمر، ولكن الحرب التي 
فشلت خالل سنتها األولى امتدت لسنوات وهي تتحول 
إلى حرب إبادة شاملة للشعب اليمني، وتدمير كامل لكل 
االستراتيجية  المفاجأة  لكن  اليمن،  في  الحياة  مقومات 
وجواً،  وب��ح��راً  ب��راً  المحاصر  اليمن  ب��أن  تمثلت  الثانية 
الحياة، من  والممنوع من الحصول على أبسط مقومات 
إرادته  فرض  والكهرباء،  والمحروقات  وال��دواء  الغذاء 
كبرى،  إقليمية  ق��وة  إل��ى  اليمن  وتحول  سالحه  وصنع 
تتحكم بأمن النفط والبحار والسفن والمدن الكبرى في 
المسيرة  والطائرات  الصواريخ  سالح  وص��ار  الخليج، 
ركيزة  يمثل  ال���ذي  الخليجي،  األم���ن  م��ع��ادل��ة  يختصر 
المفاجأة  وكانت  العالم،  في  والتجارة  الطاقة  أم��ن  في 

الثانية.  االستراتيجية 
رغم  على  اليمنيين،  على  ال��ح��رب  س��ن��وات  تمر  ل��م   -
ال���ح���ص���ار وال���ج���وع وال���ق���ت���ل وال��ت��دم��ي��ر ع��ل��ى حساب 
ال��ت��ي ط��ال��م��ا تصدروا  ال��ك��ب��رى  ب��ال��ق��ض��اي��ا  ال��ت��زام��ات��ه��م 
القضية  مقدمتها  وفي  عنها،  دفاعاً  والميادين  الساحات 
لمساندة  الحاضرين  طليعة  اليمينون  فبقي  الفلسطينية، 
وساحاتهم  ش���وارع���ه���م  وض���ج���ت  ف��ل��س��ط��ي��ن،  ق��ض��ي��ة 
بالحشود في كل مناسبة تخص فلسطين، وتفاقم القلق 
في كيان االحتالل من انضمام اليمن في أي حرب مقبلة 
جنوباً،  ال��ردع  معادلة  طوق  ليشكل  المقاومة،  قوى  مع 
والطائرات  ال��ص��واري��خ  س���الح  ف��ع��ال��ي��ة  ظ��ه��ور  ظ��ل  ف��ي 
المسيرة، وحجم تأثير هذا السالح بكفاءاته العالية على 
المقبلة، ولم  للمواجهة  انضمامه   القوى في حال  ميزان 
تشكيل  على  عزمهم  ع��ن  اإلع���الن  ف��ي  اليمنيون  يتأخر 
المقبلة،  الحرب  المقاومة في  لقوى  العمق االستراتيجي 
وإعالن انتمائهم المؤسس في محور المقاومة، وصوالً 
األمين  أطلقها  التي  المعادلة  في  مشاركتهم  إع��الن  إلى 
شعار  تحت  نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب  ال��ع��ام 
وج���اءت  إقليمية،  ح��رب��اً  ي��ع��ادل  ال��ق��دس  ع��ل��ى  ال���ع���دوان 

الثالثة.  االستراتيجية  المفاجأة 
)التتمة ص6(

اليمن مف�ج�أة القرن اال�ستراتيجية  

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

نيلها  مع  الفرصة  حكومة  أمام  االنطالق  عدة  أمس  اكتملت 
كتل  صناعتها  في  شاركت  صوتاً،   85 من  مكونة  وازن��ة  ثقة 
التي  ال��ض��اري��ة  ال��م��واج��ه��ات  ن���دوب  عالقاتها  تحمل  زال���ت  م��ا 
لبنان من دون حكومة،  بقي فيها  استمرت لثالثة عشر شهراً 
ما  منذ  المنطقة  تظلل  بدأت  التي  الجديدة  المناخات  وجمعتها 
األميركي  واالرتباك  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  بعد 
العام  األمين  بقيادة  لبنان  في  المقاومة  نجحت  ال��ذي  الكبير، 
التلقي  ضفة  من  لبنان  بنقل  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب 
هذا  ل��ت��رددات  اإلي��ج��اب��ي  التلقي  ضفة  إل��ى  ل��ع��ائ��دات��ه  السلبي 
الضغوط  بالمزيد من  االرتباك  االرتباك، فبعدما كانت ترجمة 
األميركي  ص��ورة  بتظهير  أم��الً  لبنان  على  الحصار  وتشديد 
ال��ق��وي، ارت��ض��ت واش��ن��ط��ن خ���رق ح��ص��اره��ا ع��ل��ى ل��ب��ن��ان من 
عبر  السورية،  اللبنانية-  العالقة  تمثلها  التي  األصعب  البوابة 
المصري  والغاز  األردنية  الكهرباء  استجرار  عن  الحظر  رفع 
عبر سورية، ومن خلفها رفع الحظر عن والدة حكومة تكرس 
موقع  قلبه  وف��ي  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  أف��رزت��ه  ال���ذي  ال��واق��ع 
الطريق  خريطة  عناصر  ب��ذل��ك  م��وف��رة  وحلفائها،  المقاومة 
ومن  المقاومة،  ق��وة  على  ضنا  ول��و  باالستثمار،  الحكومية، 

التعاون مع سورية في ملفات حساسة  بوابة تعميق وتزخيم 
أنبوب  وتشغيل  وتفعيل  النازحين  كملف  اللبناني  لالقتصاد 
ترسيم  وتسريع  س��وري��ة،  عبر  طرابلس  إل��ى  العراقي  النفط 
وإطالق  وال��غ��از،  النفط  باستخراج  للمضّي  البحرية  الحدود 
على  للمنطقة  كمرفأ  ب��ي��روت  مرفأ  وتشغيل  إع��م��ار  م��ش��روع 
والسورية  اللبنانية  االق��ت��ص��ادات  ي��خ��دم  ال��م��ت��وس��ط،  البحر 
والعراقية ويشكل قاعدة ارتكاز في عملية إعادة إعمار سورية 

ودور الشركات اللبنانية والقاعدة الخدماتية اللبنانية فيها.
هامش  لتوسيع  الشجاعة  ام��ت��الك  ت��ح��دي  أم���ام  الحكومة 
على  ويضع  يبادر  لن  فاألميركي  المكاسب،  لمراكمة  التحرك 
هو  مسعاها  سقف  ألن  لبنان،  نهوض  يتيح  ما  فضة  من  طبق 
على  يتوقف  يزيد  ما  وك��ل  اإلس��ق��اط،  خطة  عن  النظر  ص��رف 
إرادة وإقدام الحكومة، حيث ال عقبات وال عقوبات إن أقدمت، 

ومراوحة وتراجع إن أحجمت.
الرئيس نجيب ميقاتي القادر على الحصول على دعم رئيس 
نبيه  النيابي  المجلس  ورئيس  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
الثقة مع  للتوجه نحو سورية، يقف مع نيل  الله  بري  وحزب 
إدارة  حكومة  حكومته  تكون  أن  ط��رق،  مفترق  أم��ام  حكومته 
األزمة أو أن تكون حكومة النهوض، واألمر وقف على قدرته 
)عباس سلمان()التتمة ص6( بري مترئساً الجلسة النيابية العامة في األونيسكو أمس 

الحكومة على كتف متغّيرات اإقليمية اإيج�بية مت�س�رعة... و�سج�عة فر�ض االإرادة تو�ّسع المك��سب

ثقة بـ 85 �شوتًا... وت�شجيل مواقف... وميقاتي اأمام تحدي االإقدام نحو �شورية 

رعد: �شفن ك�شر الح�شار قرار �شيادي ترجم قدرة الردع الوطني... فتح طريق الحكومة

كلمة بمن��سبة الت�سويت على الثقة 

 هل ي�سجع الموقف اللبن�ني »اإ�سرائيل«

على االإط�حة بحدود لبن�ن البحرية وحقوقه؟

 نجيب ميق�تي... دولة الرئي�ض

كي يمنحكم ال�سعب ولحكومتكم الثقة!

 ال ثقة م� لم ت�ستع�د

االأموال المنهوبة

اأهاًل بحكومة »التحدي واالأمل«

 

في لبن�ن الحبيب...

دولة الرئيس األستاذ نبيه بري 
والسادة  ال��وزي��رة...  السيدة  الحكومة...  رئيس  السيد 

الوزراء 
السيدات الزميالت والسادة الزمالء 

الجديدة،  للحكومة  ال��وزاري  البيان  لمناقشة  هنا  نحن 
والتصويت على منحها الثقة، لكننا ربما للمرة األولى نجد 
بات  حكومة  وجود  مجرد  إّن  القول  على  مجبرين  أنفسنا 
حدثاً بالنسبة لنا، بعدما تعّرفنا على معنى غياب الحكومة 
ونتائجه المدّمرة خالل أكثر من سنة، فكّل ما يمكن أن نقوله 
من أسباب وخطط لإلنقاذ واإلصالح ومشاريع النهوض 
يبقى بال قيمة ما لم تكن لنا حكومة، وبمثل ما يشكل وجود 
إدارة  في  أول��ى  وبديهية  الحكم  ممارسة  ألفباء  الحكومة 
الشأن العام، اكتشفنا كم كنا نجهل هذه األلفباء ونتجاهل 
هذه البديهية، وبمثل ما تعلمنا أننا كلبنانيين ال نملك ترف 
الحياة بال حكومة، فنحن كنواب ال نملك ترف النقاش في 
البيان الوزاري بمعزل عن هذه األلفباء والبديهية، أي مبدأ 
وجود حكومة، فنحن نناقش وال يجوز أن يغادر تفكيرنا 
النقاش هو  األول في  المعيار  لدينا حكومة، وأّن  باتت  أنه 
أننا نغادر الفراغ وخطر الفراغ، وما يتبعه من خطر الوقوع 
في الفوضى والتفكك واالنحالل والضياع، فهل يجوز أن 

يغيب عن بالنا ذلك؟
هل نستطيع أن ننسى أننا كنا ندخل بعيون مفتوحة إلى 
النفق المظلم، وأّن البعض الذي يمارس العبثية السياسية 

)التتمة ص7(

بارتكاب  وال��ت��م��ادي  ال��ت��خ��بّ��ط  م��ن  ح��ال��ة  ل��ب��ن��ان  يشهد  ل��م 
األخطاء في معالجة ملفاته كما شهد في ملف الحدود البحرية 
الخالصة  االقتصادية  المنطقة  ح��دود  وتحديد  وترسيمها 
إهمال  من  لبنان  في  »مألوف«  هو  ما  رغم  على  هذا  نقول  له، 
الوطنية وتداولها  القضايا  وتقصير وأحياناً خفة في مقاربة 

أو معالجتها، 

إلى  اآلن  البحرية(  الحدود  )ترسيم  الملف  هذا  وصل  وقد 
التجاهل والمكابرة فيها  نقطة خطرة تنذر في حال استمرار 
بضياع  تنذر  لها  ال��ج��اّد  والتصدي  المعالجة  عن  واإلح��ج��ام 
2290 كلم2 )أي ما يزيد على خمس مساحة لبنان(  مساحة 
»إسرائيل«  باشرت  حيث  الخالصة،  االقتصادية  المنطقة  من 
)التتمة ص7(

مسؤوالً  وط��ن��ي  ف��ي  ال��ح��ّر  ال��م��واط��ن  ي��رى  عندما  فقط 
كان  من  يحاكم  عادالً  قضاء  ويجد  القضبان،  وراء  فاسداً 
عندما  الحرام...  المال  اختلس  يزال،  ال  ومن  السلطة،  في 
الخارج  إل��ى  المهّربة  المنهوبة  األم��وال  الحكومة  تسترّد 
وتكشف  المال...  لصوص  قبل  من  قانونية  غير  بصورة 
والخاص  العام  المال  نهبوا  الذين  المتوّرطين  كّل  أسماء 
)التتمة ص7(

أهمية البيان الوزاري أنه يفصح عن توجهات الحكومة 
في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
وإعطاء  بالتنفيذ  الوعد  أساس  على  البيان  ُيكتب  ما  وعادة 
بها  تسبّبت  ال��ت��ي  ال��خ��ي��ب��ات  ب��ع��د  أم���ل  نفحة  ال��ع��ام  ال����رأي 

الحكومة الراحلة.
النواب  مجلس  م��ارس  إذا  ال��ت��زام  إل��ى  يتحّول  والبيان 
)التتمة ص7(

بعد 13 شهراً من تقديم د. حسان دياب )رئيس الحكومة 
السابق(، الستقالة حكومته وتوليها تصريف األعمال طيلة 
نجيب  برئاسة  جديدة  حكومة  أخيراً  تشكلت  المدة،  هذه 
قصر  في  إقرارها  بعد  سبتمبر،  أيلول/   10 في  ميقاتي، 
)رئيس  ع��ون  ميشال  العماد  وتوقيع  بعبدا  ف��ي  الرئاسة 

الجمهورية(.
وقد ولدت هذه الحكومة بعد مشاورات كبيرة، على رغم 
الشكوك في إمكانية والدتها أصالً، إال أّن األطراف الفاعلة 
كانت لديها إرادة سياسية ضخمة في ميالد حكومة جديدة، 
بينما األطراف الخارجية المؤثرة، كانت ال تريد ذلك، حتى 
بل  السيطرة،  وخ��ارج  مستمرة،  فوضى  في  لبنان  يظّل 
ويظّل شعبه في طريقه إلى الفقر المدقع واالنهيار الكامل، 
واإلذالل المؤكد بحسب تقدير هؤالء! والضغط في اتجاه 

إضعاف المقاومة!
وق���د ن��الح��ظ أّن ج���ه���وداً ك��ب��ي��رة، ق��د ب��ذل��ت ع��ل��ى كافة 
لم  حيث  الحكومة،  لتشكيل  المرة  هذه  الداخلية،  األصعدة 
تعد األمور تتحّمل االستمرار على هذا النحو المترّدي أكثر 
من ذلك، وبات الجميع مهدداً، خصوصاً الطبقة السياسية 
 � )ال��رئ��اس��ة  المستويات  ك��اف��ة  على  ال��ق��رار  ف��ي  المتحكمة 

البرلمان � الحكومة � األحزاب(.
الجهد في سبيل تشكيل  بذل  الجميع على  لذلك تسابق 
ل��ب��ن��ان، شعباً ودول����ة، بعد أن  إن��ق��اذ  ال��ح��ك��وم��ة، م��ن أج��ل 
)التتمة ص7(

 النائب د. فريد البستاني

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 د. جمال زهران* بشارة مرهج* د. عدنان منصور*

عظيمة  قضية  ف��ي  نثبت  نحن 
أجل  م��ن  ننمو  ونحن  م��ق��ّدس��ة، 
المقّدسة،  العظيمة  القضية  هذه 
ومن أجلها نحارب بالفكر والعمل 

ونقاتل بكّل وسيلة.
سعاده
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العالقات الرو�سية »الإ�سرائيلية«

ا�ستراتيجية ولكن...

{ د. حسن مرهج
الشرق  ملفات  حيال  الحيرة  أو  للدهشة  يدعو  شيء  ال 
المقاومة  محور  بأن  تؤكد  والمعطيات،  فالحقائق  األوسط، 
يسير في خطى غاية في الثبات، وعلى جميع القوى اإلقليمية 
القوة  منطق  على  المبني  الواقع،  هذا  مع  التعامل  والدولية، 
اليوم  معادالت  ف��إّن  ذل��ك،  عن  فضالً  استراتيجية،  الجيو 
مع  النظر،  وجهات  وتقريب  التباحث  العمق،  في  تقتضي 
إعادة تقييم للوقائع والمعطيات، التي فرضتها قوى المقاومة 
بشقيها  التحركات  ُمجمل  فإن  وعليه،  المنطقة،  عموم  في 
السياسي والدبلوماسي، إنما تأتي ترجمة حقيقية ومنطقية، 
لُجملة التطورات التي ُفرضت من طهران إلى فلسطين وصوالً 
إلى سورية، إذ بات واضحاً في هذا اإلطار، حجم الهواجس 
والتحديات التي تؤطر عمل الساسة في »إسرائيل«، ومن هنا 
التهدئة على  البحث »اإلسرائيلي« عن موجبات  ُيفهم  أيضاً، 

مبدأ ما ُيمكن ما تسميته »ال ضرر وال ِضرار«.
بموجب  باتت  روسيا  أّن  اعتبار  وعلى  سبق،  ما  ضمن 
الموازن  القطب  بمثابة  باتت  ودولياً؛  إقليمياً  القوية  عودتها 
القطب  وسياسًة  قوًة  والموازي  أوسطية،  الشرق  للتحالفات 
األمريكي، واألهّم، فقد بات الجميع ينظر إلى روسيا، بمثابة 
ودها،  يخطب  والجميع  المنطقة،  في  التوترات  إيقاع  ضابط 
مع التأكيد دائماً، على أّن روسيا بموقعها الحالي، هي حليفة 
القوى  غالبية  مع  استراتيجية  عالقات  وتربطها  الجميع، 
نمطاً  تفرض  روسيا،  مصالح  تبقى  لكن  والدولية،  اإلقليمية 

من هندسة العالقات على مستوى اإلقليم والعالم.
في ذات اإلطار، ُيمكن القول، بأّن طبيعة وماهية العالقات 
اإليرانية  بالملفات  تتعكر  ال  »اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة«،  الروسية 
والسورية والفلسطينية، خاصة أّن لدى الدولتين منطقاً في 
وهذا  مقال،  مقام  لكّل  قاعدة  على  الملفات،  تلك  مع  التعاطي 
روسيا  خارجية  وزيري  لقاء  تلت  التي  المعطيات  تؤكده  ما 
و»إسرائيل«، اللذين تباحثا في الملفات السابقة، فقد أظهرت 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزي��ر  بين  األول��ى  المحادثات 
أن  افتراضات  أّن  يائير البيد،  الفروف ونظيره »اإلسرائيلي« 
تغّير موسكو نهجها تجاه »إسرائيل«، بعد وصول الحكومة 
إذ  بوضوح،  فيها  مبالغ  البلد،  هذا  في  السلطة  إلى  الجديدة 
على  »اإلسرائيلية«  الضربات  تدين  واحدة  كلمة  تصدر  لم 
الروسي  الوزير  شّدد  فقد  ذلك،  من  العكس  على  بل  سورية، 
ضّد  السورية  األراضي  ُتستخدم  أن  تريد  ال  موسكو  أّن  على 

»إسرائيل« أو أّي أحد آخر، كائناً من يكون.
كلمات سيرغي الفروف السابقة، ُتفهم سياسياً وعسكرياً، 
الجغرافيا  تحويل  بعدم  إلي��ران  تلميح  رسائل  أنها  على 
»إسرائيل«،  ض��ّد  الهجمات  إلط��الق  مركز  إل��ى  السورية، 
ل�  السماح  إطالقاً  يعني  ال  األم��ر،  هذا  فإّن  المقابل،  في  لكن 
تهديد  حتى  أو  السورية،  األراض��ي  باستباحة  »إسرائيل« 
من  رسمي  بطلب  جاء  والذي  سورية،  في  اإليراني  الوجود 
الدولة السورية، وبالتالي، فإّن موسكو تستطيع أن ترسم ل� 
»اإلسرائيليين« حدود تحركاتهم، بما ال يؤدي إلى نتائج غير 

متوقعة ومفجرة للمنطقة.
التفاهمات  ُجملة  على  واضح  مثال  هناك  آخر،  جانب  في 
الفلسطيني  ال��ص��راع  ح��ول  »اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة«،  ال��روس��ي��ة 
»اإلسرائيلي«، فقد كانت تصريحات وزيري خارجية موسكو 
وتل أبيب أيضاً واضحة في هذا اإلطار، فموسكو باقية على 
استعدادها للمساعدة في إقامة اتصاالت بين الطرفين، سواء 
الثنائي، أم في إطار »رباعية وسطاء الشرق  على المستوى 
واالتحاد  األميركية  المتحدة  وال��والي��ات  روسيا  األوس��ط« 
األوروبي واألمم المتحدة«، وهنا وصف سيرغي الفروف عقد 
اجتماع الرباعية على المستوى الوزاري بالمفيد، لكنه اعترف 
بوجود أسباب وراء توقف »الجوانب السياسية للتسوية في 
الشرق األوسط«، ومن الواضح أّن موسكو لن تضغط في هذا 

الموضوع، مدركة عدم جدوى ذلك في الوقت الحالي.
مع  التفاوض  تضع  ال  ال��واق��ع،  في  فهي  »إسرائيل«  أم��ا 
نشوب  لمنع  تسعى  ما  بقدر  أولوياتها،  قائمة  في  فلسطين 
إلى  البيد  زي��ارة  فعشية  الفلسطينيين،  مع  جديدة  ح��رب 
الفلسطينيين  بين  م��ج��ّدداً،  االشتباكات  اندلعت  موسكو، 
وقوات األمن »اإلسرائيلية«، وما حّرض على هذه االشتباكات 
هروب األسرى الفلسطينيين من أحد السجون »اإلسرائيلية« 
األسرى  مع  تضامن  حمالت  عن  اإلعالن  تّم  حيث  الحصينة، 
إلى هذا  التطرق  الفلسطينية، ومع ذلك، لم يتّم  في األراضي 
في  الصحافي  المؤتمر  في  األشكال  من  شكل  بأّي  الموضوع 

موسكو. إنما جرى التركيز فقط على العالقات الثنائية.
في جانب أخر يؤرق »إسرائيل«، وتتفّهمه موسكو، هو األمر 
المتعلق بالملف النووي اإليراني، واحتماالت عودة واشنطن 
تفّهماً  هناك  أّن  اإلط��ار،  هذا  في  ُيالحظ  إي��ران،  مع  لالتفاق 
عقب  جاءت  التي  المعلومات  وفي  إيران،  لهواجس  روسياً 
اللقاء الروسي »اإلسرائيلي« في موسكو، أّن هناك تطمينات 
روسية لعدم قلق »إسرائيل«، إضافة إلى التركيز على جزئية 
اتفاق  أّي  حيال  »إسرائيل«،  لجهة  النفس  بضبط  تتعلق 
الذي يؤكد، بأّن هناك مساعي من قبل  إيراني، األمر  أميركي 
جميع القوى في المنطقة، لضبط نغمة التوترات، واستبدالها 
بنغمات سياسية هادئة، خاصة أّن موسكو، تربطها عالقات 
ُيمكن  ال  الذي  األمر  دمشق،  وكذا  طهران  مع  العمق  في  غاية 
التي  والدولية،  اإلقليمية  المكانة  في  خاصة  به،  التفريط 

وصلت إليها روسيا جراء تحالفاتها مع سورية وإيران.
»اإلسرائيلية«  الروسية  العالقات  أّن  صحيح  ُمجمالً، 
ال��رؤي��ة  ف��ي  آخ��ر  ُب��ع��داً  أي��ض��اً  ه��ن��اك  لكن  استراتيجية، 
االستراتيجّية لموسكو، ترتكز على عدم وضع البيض كله في 
سلة واحدة، األمر الذي يؤكد بأّن روسيا لديها أيضاً نظريات 
بأّي حال  ُيمكن  استراتيجية شاملة مع دمشق وطهران، وال 

من األحوال، تجاهل سالل القوة اإليرانية والسورية.

خفاياخفايا

قال مرجع نيابي اّن االمتحان األول للحكومة 
سيكون النجاح في البدء بإصدار البطاقة 

التمويلية في الشهر المقبل وإثبات فعاليتها 
ونزاهة معاييرها وتغطيتها لشرائح كافية 

المتصاص الناتج عن رفع الدعم الذي بات أمراً 
واقعاً.

أكدت مصادر حكومية أّن هناك مسعى 
لالستعانة بمكاتب خبرة دولية تحت إشراف 

األمم المتحدة لتقييم ومقارنة المطالبات اللبنانية 
و»اإلسرائيلية« في ما يخّص المناطق االقتصادية 

الخالصة في البحر، واّن المسعى يلقى قبوالً 
مبدئياً من الجانبين األممي واألميركي.
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الحكومة تن�ل ثقة المجل�س الني�بي ب�أكثرية 85 �صوتًا

بعد 7 �ش�ع�ت من من�ق�شة م�راثونية للبي�ن الوزاري على فترتين
ثقة  ميقاتي  نجيب  الرئيس  حكومة  نالت 
نائباً  المجلس النيابي، التي منحها إياها 85 
البيان  لمناقشة  الماراثونية  الجلسة  في 

الوزاري والتصويت على الثقة.
أن  النواب نبيه بّري  وأعلن رئيس مجلس 
الحكومة نالت ثقة المجلس ب� 85 صوتاً و15 
صوتاً ال ثقة. وقد وصل عدد المتكلمين إلى 20 

نائباً خالل 7 ساعات كالم. 

ميقاتي
ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئيس  وأش��ار 
مجلس  جلسة  ف��ي  المسائية  كلمته  خ��الل 
الوزاري،  البيان  لمناقشة  المخصصة  النواب 
إلى أننا »في وضع صحي صعب، وكلنا ثقة 
موضع  في  ونحن  الجديد...  الصحة  بوزير 
معيشي واجتماعي صعب وندركه. وأنا أعلم 
الجهد الذي يقوم به وزير الشؤون االجتماعية 
من دون أي تمييز، وأي مساعدة... ولن تكون 
مساعدات انتخابية بقدر ما هي مساعدات إِلى 

المحتاجين«.
وزير  مع  جهدنا  كل  »نضع  أننا  واعتبر 
شكل  في  ال��دراس��ي  العام  يبدأ  كي  التربية 
إلى  إضافة  وأولية،  ض��رورة  وهذه  طبيعي، 
النزوح  ووض��ع  ال��خ��ارج،  في  الطالب  وض��ع 
مع  معالجته  تتم  أن  يجب  ال��ذي  ال��س��وري 
اللجان الخاصة كي نؤمن العودة اآلمنة لهم«، 
الفتاً إلى أن »في موضوع انفجار المرفأ يجب 
إعادة تأهيله بشفافية تامة، وضمن األصول 
إضافة إلى ضرورة التحقيق المحايد. وستتم 

متابعة الموضوع إضافة إلى انفجار التليل«.
بالتعرفة  النظر  »إع����ادة  وج���وب  وأك���د 
بالنسبة  اإلنتاج  وزي��ادة  التغذية  وساعات 
النيابي  الكهرباء« وتمنى على »المجلس  إلى 
تبدأ  كي  كونترول  الكابتل  موضوع  ينهي  أن 
والتهريب  الفساد  ومكافحة  المتابعة  عملية 
الذي هو بند أساسي يجب أن نتابعه وهو من 

أساسياتي«.
وعن وضع المصارف أشار ميقاتي إلى أنه 
»يحيي العظام وهي رميم هل بقي مصارف؟« 
في  البحث  إلع���ادة  ج��اه��داً  »سأعمل  وق���ال 
موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية ومن 

دون تخوين«.

افتتاح الجلسة
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بّري افتتح 
الجلسة  التي انعقدت قبل ظهر أمس في قصر 
بطلب  والوزراء،  ميقاتي  بحضور  األونيسكو، 
الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء انفجار 
الحكومة  استقالة  مرسومْي  وت��الوة  التليل 
ميقاتي   ق��رأ  ثم  الحالية.  وتشكيل  السابقة 
عليه  تمّنى  بعدما  باختصار  ال��وزاري  البيان 

بّري نظراً لعدم ضمان توّفر الكهرباء طويالً.

فضل الله: إلعادة تدوير 
االقتصاد

للمقاومة  ال��وف��اء  كتلة  عضو  ت��ح��ّدث  ث��م 
»لو  أنه  اعتبر  الذي  الله  فضل  حسن  النائب 
التاريخ  في  واح��دة  حكومة  محاسبة  تمت 
إلى  وصلنا  لما  الثقة  عنها  وُحجبت  اللبناني 
والنفط  للكهرباء  مصّدرة  دول��ة  كّنا  بل  هنا 
والسلع األساسية«. وقال »هذه الحكومة لها 
فرص النجاح ونحن نريد لها أن تنجح ولكن 
اإلرادة  منها  أساسية  قواعد  إلى  يحتاج  هذا 
بمشاريع  »القيام  إل��ى  ودع��اه��ا  الوطنية«. 
حيوية وأول مؤّشر على الجدية هو موضوع 
الكهرباء«. وشّدد على أن »االتفاق مع صندوق 
الطرفين  بموافقة  يتم  أن  يجب  الدولي  النقد 
الجاهزة  الوصفة  الحكومة في  وبعدم دخول 
للصندوق«، مضيقاً أن »المطلوب إعادة تدوير 
االقتصاد على أسس جديدة ترتكز على اإلنتاج 
بوابتنا  كون  وغرباً،  شرقاً  العالقات  وتنويع 
الوحيدة هي سورية ونطالب الحكومة بتعزيز 
كل  »على  أن  معتبراً  الشام«،  مع  التواصل 
اللبناني  أن يجّير مساعدات للشعب  األفرقاء 
من خالل أصدقائه في الخارج واألمور مفتوحة 
على كل دول العالم ما عدا إسرائيل«. ورأى أن 
وال  فشله  أثبت  لبنان  في  المصرفي  »النظام 
مؤتمنة  تكن  لم  والمصارف  إصالحه،  يمكن 
على ودائع اللبنانيين بل مارست سرقة كبرى 
إليه«،  وصلنا  مّما  كبيراً  ج��زءاً  تتحمل  وهي 
بمهمته  بالقيام  فشل  »القضاء  أن  اعتبر  كما 
وقال  الملفات«.  آالف  حوزته  من  الرغم  على 
مع  نتعاون  أن  جميعاً  اليوم  مّنا  »المطلوب 

الحكومة للنهوض سريعاً بالبلد«.

 السيد: شمعة
في الظالم الدامس

السيد،  جميل  اللواء  النائب  اعتبر  بدوره، 
الظالم  ف��ي  شمعة  الحالية  »الحكومة  أن 
»لم  بالقول  ميقاتي  إلى  متوجهاً  الدامس«، 
تولد الحكومة من رحم الناس ومعاناتهم بل 
محظوظ  »أنت  مضيفاً  المحاصصة«،  نتيجة 
مصيبة  بعد  أو  مصيبة  قبل  تأتي  دائماً  ألنك 
أو نصف مصيبة، ونأمل في أن تكون تجربتك 
ناجحة«. ورأى أن »االتصاالت الخارجية هي 
التي شكلت الحكومة من أجل تأمين المصالح 
عبر الهيكيليات الالزمة«، وقال »أسباب األزمة 
السلطة  »بشر  ه��ي  واح���دة  بكلمة  تختصر 

والدولة« ونحن أمام جثة دولة«.

 ستريدا جعجع:
حكومة منع االنفجار

جعجع  ستريدا  النائبة  قالت  جهتها،  من 
نراهن  »لن  القوية«،  »الجمهرية  كتلة  باسم 
على هذه الحكومة من أجل القيام بالمعجزات، 

االنفجار  ومنع  االنهيار  وقف  حكومة  لكنها 
واألهم أنها حكومة االنتخابات«.

باسيل: ثقتنا مرتبطة 
باإلصالحات 

النائب  الحّر  الوطني  التيار  رئيس  وأعلن 
جبران باسيل »أننا سنعطي الثقة أوالً من باب 
المسؤولية  تحمل  باب  من  ثانياً  اإليجابية، 
وقال  تخريبه«،  ال  البلد  إنقاذ  باب  من  وثالثاً 
ضمنت  ألن��ه��ا  ال��ث��ق��ة  ال��ح��ك��وم��ة  »سنعطي 
مطالبنا في البيان الوزاري وهذا أمر إيجابي، 
يكن  لم  وإن  ش��روط.  فرض  وال  محاصصة  ال 
الحقاً«.  الثقة  سحب  ُيمكن  صالحاً  المسار 
وتابع »نحن اليوم نعطي ثقة مرتبطة بتنفيذ 
اإلصالحات الالزمة وسنكون عندها على رأس 
الداعمين، والثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء 
ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين«.

وأوضح أن »الثقة ستكون مرتبطة بخمسة 
أم���ور أس��اس��ي��ة: أم���وال ال��م��ودع��ي��ن، األم��ان 
المرفأ  انفجار  المالي،  اإلص��الح  االجتماعي، 
أمور  إلى  باإلضافة  النيابية،  واالنتخابات 

أخرى«.
وأكد أنه »ال يمكن االستمرار بعدم إجراء 3 
األموال  واستعادة  كونترول  »الكابيتال  أمور: 
المحّولة للخارج والتدقيق الجنائي وكله ضمن 
خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها 
»المطلوب  وقال:  الدولي«.  النقد  صندوق  مع 
طلب  العدل  وزير  عبر  تبدي  أن  الحكومة  من 
التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية األمم 
األموال  وتبييض  الفساد  لمكافحة  المتحدة 
وتتبادل المعلومات الالزمة مع الدول المهّرب 
إليها ومع المنظمات الدولية مثل UNODC و

Star. كما طالب بأن يحصل التدقيق الجنائي 
في وزارة الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات 

منذ ال�90  إلى اليوم.

 أبو الحسن: للتطلع
إلى األمام بأمل

من جانبه، رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي 
النائب هادي أبو الحسن »أننا نقف عند مفترق 
طرق خطير ومصيري سيحّدد مستقبل لبنان 
جميعاً  يضعنا  ماً  وبقاءه،  ووجهته  ووجهه 
الترّدد  تحتمل  ال  تاريخية  مسؤولية  أم��ام 
واألخطاء وال تحتمل اّتباع النهج السابق الذي 
والعباد  بالبالد  أودت  التي  اإلخفاقات  سّبب 

إلى الجحيم والهالك«. 
وأشار إلى »التطلع إلى األمام بأمل وإرادة 
وتصميم وصالبة، للدفع باتجاه المسار اآلمن 
لعبور طريق اإلنقاذ الفعلي، وها هي الفرصة 
اليوم متاحة مع والدة الحكومة الجديدة التي 
عّبرت من خالل بيانها الوزاري عن نيٍة للعمل 

من أجل وقف الغرق وإنقاذ لبنان«. 

بهية الحريري: خيارات صعبة
ورأت النائبة بهية الحريري أنه »زمن تجديد 
االستراتيجيات  ووض��ع  التمثيلية  الحياة 
الجيش  ق��درات  وتعزيز  بمسؤولية  الوطنية 
استحقاقات  أم��ام  »إننا  وقالت  اللبناني«.  
وعلينا  صعبة،  وخيارات  ومصيرية  وطنية 
جميعا مسؤولية تحديد االتجاه، فإما الذهاب 
مّرة  الذهاب  أو  منتظمة،  جديدة  مئوية  نحو 
قّوضت  التي  الظروف  من  مئوية  نحو  أخرى 
استقرارنا«. وأعلنت »أننا نمنح ثقتنا لحكومة 

الرئيس ميقاتي من أجل خالص لبنان«.

عز الدين: لتأجيل الخالفات
عز  عناية  النائبة  دع��ت  ناحيتها،  م��ن 
أن  إلى  والتحرير،  التنمية  كتلة  باسم  الدين، 
إلنقاذ  ونهّب  الشخصية  الخالفات  »نؤجل 
لطوابير  المتروك  والشعب  المنهار  الوطن 
كارثة  االقتصادية  »األزم��ة  أن  وأك��دت  ال��ذّل« 
وليست انهياراً«، مشيرًة إلى أن »كتلة التنمية 
والتحرير تعتبر أن الوضع االقتصادي ينبغي 
إعادة  أن يذهب باتجاه خطوات جذرية، وأن 
سيحكم  ال��ذي  المعيار  هي  المودعين  أم��وال 

الناس من خالله على عمل الحكومة«.
ولفتت إلى أنَّ »لبنان مهّدد بوجوده وبأمنه، 
والزمن اآلن هو للتعاون بهدف التخفيف عن 
األخيرة  األم��ل  نافذة  الحكومة  وه��ذه  الناس 
قبل االنهيار الكبير ونحن محكومون باألمل«، 
اقتصادية  الوقت لوضع رؤية  مضيفًة »حان 
واالنفتاح على الخارج بدًءا من جارتنا األولى 
للعمل  للحكومة  اليد  »نمّد  وقالت  سورية«. 
التي  والثقة  التنفيذي،  أداءها  ولنواكب  سوياً 
ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعاً ألن 

غير ذلك يعني غرقنا جميعاً«.

 سعد:  ال نجد في البيان
ما يطمئن

وع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة وال��ن��ص��ف من 
إلى  الجلسة  ب��ّري  الرئيس  رفع  الظهر،  بعد 
النائب  وألقى  ع��ص��راً،  والنصف  الخامسة 
بيان  في  نجد  »ال  فيها  قال  كلمة  سعد  أسامة 
ال  غدهم،  إلى  اللبنانيين  يطمئن  ما  الحكومة 
واستقرار  تغييري  مسار  نحو  توجه  أي  نجد 
مالي،  وتعاف  اقتصادية،  ونهضة  سياسي، 
أسئلة  يستدعي  والبيان  اجتماعية،  وعدالة 
مصالح  الحكومة  ستعكس  كيف  ملحة: 
هل  الخارجية؟  سياساتها  في  وشعبه  لبنان 
أطراف الحكومة متفاهمة على سياسات لبنان 
الخارجية؟ أم أن التذاكي واللعب على الحبال 

سيكونان سيدي الموقف؟«.
والغاز  النفط  من  لبنان  »ث��روة  وأض��اف 
يفرضه  ما  جملة  من  يفرض،  ما  وهو  مهّددة. 
وبشكل عاجل، ضرورة إصدار المرسوم حول 
تعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة 
لبنان  ملفات  المتحدة.  األم��م  إل��ى  وإرس��ال��ه 
اإلستراتيجية، ومعها ملفات المنطقة في دوائر 
النيران والتسويات واالنقالبات، أال يستدعي 
ال��وزاري؟  البيان  تجاهله  وطنيا  نقاشاً  ذلك 
راسخة،  خارجية  لسياسة  يؤسس  نقاش 
ويعكس  األع��داء،  ويحدد  األصدقاء،  ويحّدد 

مصالح الشعب اللبناني«.
وختم »اجتمعت األكثرية وإرادات دول في 
حكومة، قالت إنها تريد انقاذ لبنان، أتنقذه من 
السابقة؟  الحكومات  ارتكابات  من  أم  ذاتها؟ 
لهذه  ثقة  ال  ال��داء،  هي  كانت  بالتي  وداون��ي 

الحكومة«.

طرابلسي: نحكم على األفعال
النائب  التشاوري«  »اللقاء  عضو  واعتبر 
»هناك  أن  اعتبر  ال���ذي  طرابلسي  ع��دن��ان 
أسباباً عديدة أدت إلى االنهيار، أهمها الحجم 
الكبير للدين العام بسبب الفساد المستشري 
الموازنات  تقديم  وع��دم  الدولة  مفاصل  في 
الداخلي  »الحصار  أن  إلى  مشيراً  السنوية«، 
يطول  هذا  في  والحديث  وفتكاً  إيالماً  أشّد  هو 
وتنفيذ  الحلول  ي��ري��د  اللبناني  والشعب 
األزمة  من  الخروج  إمكان  »ان  وقال  الوعود«، 
سياسي  ق��رار  إل��ى  بحاجة  ولكنها  متوافرة 
يضرب الفساد والهدر وسوء االدارة في جسم 
الدولة الذي أوصلنا إلى كارثة انفجار المرفأ«.

الكيديات،  نريد  وال  الحق  »نريد  أض��اف 
برفع  الفقراء  تدمر  ال  بأن  مطالبة  والحكومة 
والعمل  س��ري��ع��ة،  ب��دائ��ل  دون  م��ن  ال��دع��م 
الفاسدين  ومحاسبة  الفساد  كشف  على 
المنهوبة  األم���وال  استعادة  إل��ى  باإلضافة 
والحكومة مطالبة فوراً بوضع خطة للكهرباء 
الصحية  والقطاع  المشترك  والنقل  والمياه 

والتربوي«.
المحروقات  »فلتأت  قال  المحروقات  وعن 
من أي دولة صديقة أو شقيقة ونشكر كل دولة 

تساعد لبنان«.
بناء  الحكومة  هذه  على  »سنحكم  وختم 
مشروطة  ثقة  وسنمنحها  أفعالها  على 
بالشفافية والمصداقية، واللقاء التشاوري بما 

يمثله سيراقب الحكومة وينتظر النتائج«.

روكز:  وعود بمفاوضات وهمية
 13« أن  إل��ى  روك��ز ،  النائب  شامل  وأش��ار 
شهراً أُهدرت من حياة اللبنانيين، في مناكفات 
وبسحر  المعاناة،  ومن  واالع��ت��ذار،  التأجيل 
ساحر توّلدت الحكومة«، معتبراً أن »الحكومة 
أنفسنا  ونجد  للمحاصصة،  قبيح  شكل  هي 
السياسية،  التعيينات  من  مجموعة  أم��ام 
حساب  على  المصالح  تأمين  تشكيلة  وهي 
تسببت  سياسية،  طبقة  شّكلتها  اإلص��الح، 
البلد، وتطلب ثقتنا«. وتساءل »كيف  بخراب 
بهكذا  ويقنعنا  بظلمنا،  أمعن  بمن  نثق  أن  لنا 
حكومة، بمضمونها ُبعد عن الواقع، وبدالً من 
رؤية واضحة، نقرأ وعود بمفاوضات وهمية، 

وإصالحات في النظام المصرفي«.
ولفت  إلى أن »بخصوص ثرواتنا النفطية، 
الواجب  ومن  ينفع،  ال  التيسير  على  فاالتكال 
وضعنا  يقّوي  موّحد،  وطني  موقف  تشكيل 
»دع���م  الجيش   أن  م��ؤك��داً  ال��ت��ف��اوض«.  ف��ي 
بالكالم،  فقط  ليس  العسكرية،  والمؤسسات 
وعدم  واج��ب  ودعمه  الوطني  الجيش  وإن��ه 
تركه لهبة خارجية، والحمد لله أن هناك وزير 

دفاع اختصاصياً«.

مصلحة  ت��ض��ع  ال  ح��ك��وم��ة  »أي  وخ��ت��م 
للوزراء  احترامنا  مع  أعينها،  نصب  الناس 

بالشخصي، ال نعطيها الثقة«.

 درويش: حكومة
الفرصة األخيرة

المستقل«  »ال��وس��ط  كتلة  عضو  وأش���ار 
هي  الحكومة  »أن  إلى  دروي��ش   النائب  علي 
حكومة الفرصة األخيرة، وبعد كل الخالفات، 
سرعة  فيها  وانعكست  الحكومة،  هذه  ولدت 
كبيرة  »المهام  أن  مؤكداً  العمل«،  في  وجدية 
قبل  قصيرة  مهلة  في  الحكومة،  ه��ذه  على 

االنتخابات، التي نأمل أن تتم«.

الصمد: ال ثقة
النائب جهاد الصمد، أنه »لن يمنح  وأعلن 
الثقة للحكومة وإن كان رئيس الحكومة نجيب 
أالّ  آمالً  الشخصية،  ثقتي  على  يحوذ  ميقاتي 
يكون الخالف في الرأي مفسداً للوّد واالحترام 
المتبادل«، معتبراً أن  »الحكومة الحالية هي 
حكومة محاصصة أو حكومة وزراء مرتكبين 

أو مجهولين«.

رعد:  األزمة قابلة للحّل
وأشار رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
محمد رعد إلى أن »األزمة الداخلية تبقى قابلة 
لالنفراج والحل وللتوصل إلى تسوية مرضية 
للجميع ُتسهم في استناف الحياة في مختلف 
لتفرض  الخارج  يد  تمتد  حين  أّم��ا  المرافق، 
ميزان قوى جديداً يرجح مصلحة طرف على 
للسيادة  وانتهاك  مرفوض  تدخل  فذاك  آخر 

ومن شأنه تكبير حجم األزمة«.
ولفت إلى أنه »عندما دقت ساعة الحقيقة 
اقتصادي  نظام  على  اللبنانيون  استفاق 
مخادع وإدارة نقدية محصنة بما يزيد االرتياب 
حولها«. ولفت إلى أن اإلدارة االميركية أنفقت 
شهادة  وبحسب  سنوات  عشر  م��دى  وعلى 
مليارات  عشرة  هيل  ديفيد  األميركي  السفير 
دوالر للتحريض ضد المقاومة ونهجها وحزبها 
وجّيشت عدداً من القنوات لتشويه صورتها«. 
االقتصادية  األزمة  توظيف  »تم  أنه  وأوضح 
للنيل من حزب المقاومة وللطعن في صدقيته 
وراحت الواليات المتحدة وبدل مساعدة لبنان 
تهدر  جيشه  ودعم  االقتصادي  النهوض  على 
اللبنانيين  وتحريض  الذمم  شراء  على  المال 
البعض  انبرى  وق��د  البعض،  بعضهم  ضد 
للتروج أن استقرار لبنان رهن تخلّي الشعب 
نهج  ب��أي  للقبول  وتهيئتهم  المقاومة،  عن 
الضغوط  من  المزيد  استخدام  وجرى  بديل، 
لتضييق الخناق على اللبنانيين وإبقائهم بال 

حكومة فاعلة«.
أن  لها  أري��د  لبنان  في  األزم��ات  »كل  وق��ال 
محاولة  وف��ق  وتستهدف  مجتمعة  تنفجر 
والية  وتقصير  إنهاء  إلى  القسري  للوصول 
وإجراء  الحكومة  وإسقاط  الجمهورية  رئيس 
هذا  كل  ولمواجهة  مبكرة،  نيابية  انتخابات 
الكيد جاء قرار تأمين المازوت من إيران ليصدم 

كل من خطط وليبعث رسالة صمود وطني«.
ونصح »الحكومة بإعتماد جدول أولويات 
بعد  لتنتقل  تنفيذه  على  والعمل  متواضع 
الحكومة  منح  وأعلن  آخ��ر«.  جدول  إلى  ذلك 
الثقة وقال »نحن سنتعاون معها ونتمنى لها 

ولرئيسها التوفيق«.

الدويهي: أجواء دولية مشجعة 
النائب  ال��وط��ن��ي«  »التكتل  عضو  وأم���ل 
ال��وزاري   البيان  يكون  أالّ  الدويهي  أسطفان 

نبيع  أن  م��ن  وال��خ��وف  ورق،  على  »ح��ب��راً 
اللبنانيين األوهام«، مشيراً إلى »أننا نتحدث 
لبنان،  لدعم  مشجعة  دولية  أج��واء  وس��ط 
ومنعه من االنهيار، وكل شيء معطل في البلد، 
وفي عمل المؤسسات«. وأكد أن »التغيير يجب 
أن ينطلق بإقرار قوانين تخفف من المعاناة، 
وتفتح األبواب امام الحلول، ويجب استعادة 
الثقة بين السلطة والمواطن واستعادة الثقة 

أولى األولويات«.
وأشار إلى أن »هذه الحكومة يجب أن تكون 
السالم«،  لبنان  على  أو  التحديات،  قدر  على 
ولكن  لالستقرار،  طلباً  الثقة  »نعطي  وق��ال 

سنكون في المرصاد لها«.

مخزومي:  شعارات مبهمة
إلى ذلك، أكد رئيس حزب »الحوار الوطني« 
النائب فؤاد مخزومي في بيان اثر اعتذاره عن 
عدم المشاركة في جلسة الثقة، أن »الوضع في 
لبنان كان يتطلب من الحكومة أن تضع بياناً 
ويعيد  اللبنانيين  تطلعات  يحقق  استثنائياً 
البيان  هذا  لكن  معاً،  آن  في  بنا  الخارج  ثقة 
الذي صدر عمن سّمت نفسها »معاً لإلنقاذ« ما 

هو إالّ استكمال لتنفيذ خطة االنهيار«.
وفّند مخزومي أبرز »النقاط التي ال تحاكي 
مطالب اللبنانيين ومن شأنها أن تشكل مدخالً 

إلى المزيد من التدهور«.
الحكومة  تعهدت  االنتخابات:  »في  وقال 
موعدها  في  النيابية  االنتخابات  ب��إج��راء 
المقبل،  الربيع  مبدئيا  المقّرر  الدستوري 
لكن من دون وضع أي تعديالت على قانون 
المغتربين.  وضع  إلى  التطرق  أو  االنتخاب، 
البلدية  االنتخابات  بإجراء  وتعهدت  ه��ذا 
إجراء  تأكيد موعد  واالختيارية لكن من دون 
هذه االنتخابات، ما يثير الشكوك حول جدية 

هذا الخطوة«.
ورأى أن »البيان فوق موازنة العام الحالي 
أن  أورد  إذ  الحساب،  وقطع   2021 ع��ام  أي 
العام  موازنة  إنجاز  على  ستعمل  الحكومة 
2022 فحسب«، معتبراً أن   »الحكومة وضعت 
مجدداً مصلحة المصارف التي تحتجز أموال 
من  وذلك  المواطن،  مصلحة  فوق  المودعين 
خطة  »وض��ع  عبارة  البيان  تضمين  خ��الل 
هيكلته  وإع���ادة  المصرفي  القطاع  إلص��الح 
هيكلة  إعادة  على  تعمل  أن  بدل  يلزم«،  حيث 
المصارف التي جنت أرباحاً طائلة منذ العام 
أجراها  التي  المالية  الهندسات  عبر   2016

مصرف لبنان«.
ولفت إلى أن البيان لم يتطرق إلى الخطوات 
لضمان  الحكومة  ستتبعها  التي  والمقاييس 
في  أن  إل��ى  مشيراً  فعلياً،  القضاء  استقالل 
المستخدمة  العبارات  »بقيت  المرفأ  ملف 
مّطاطة ومبهمة ولم تأت بجديد في موضوع 

الحصانات تحديداً«.
حول  أورده  ما  كل  وفي  البيان  »أن  ورأى 
القضايا األساسية بدءاً من اإلصالحات المالية 
شبكة  وتوفير  الفساد  ومكافحة  والنقدية 
مروراً  التمويلية،  والبطاقة  االجتماعي  األمان 
المحولة  األم��وال  وإع��ادة  الجنائي  بالتدقيق 
والفوائد  كونترول  والكابيتال  الخارج  إلى 
إلى  ووص��والً  المنتج،  لالقتصاد  المشجعة 
قانون  وإق���رار  النزوح  سياسة  ورق��ة  تنفيذ 
شعارات  بوضع  اكتفى  اإلداري��ة،  الالمركزية 
مبهمة يسودها الغموض من دون التطرق إلى 
المعايير والسبل التي ستحكم وتضمن تنفيذ 

هذه البنود«.
الثقة  منح  يمكن  ال  ح��ال،  أي  »ف��ي  وختم 
وبالمحاصصة،  بالقطعة  تألفت  لحكومة 

لحكومة القرار ليس في يدها مجتمعة«.

} تأّخرت جلسة منح الثقة عن موعدها، بسبب انقطاع الكهرباء ألكثر 
تأمين  بعد  الكهربائي  التيار  يعود  أن  قبل  الساعة،  ونصف  ساعة  من 
بيان  النواب  لمجلس  العاّمة  األمانة  عن  وصدر  للموّلد.  مازوت  صهريج 
النواب  لمجلس  العاّمة  الجلسة  إض��اءة  عن  تداوله  يتّم  »ما  فيه  نفت 
صحيح  غير  االطار  هذا  في  ورد  ما  »كل  أن  مؤكدًة  اإليراني«،  بالمازوت 

على اإلطالق وأن العطل الكهربائي الذي طرأ قد تّم إصالحه«.
د رئيس مجلس النواب نبيه بّري، رداً على النائب جورج عدوان،  } أكَّ
أنَّ »القرار 1701 ال ينصُّ على عدم تواجد قو ات عسكرية غير الجيش في 
الجنوب«، الفتاً إلى أنَّ المسودة األولى للقرار ُوضعت في عين التينة. وشدَّد 

على أنَّه لم يكن هناك يوماً مقاومة في لبنان من دون الجيش والشعب.
نخلص  »خلينا  بالقول  حبشي  انطوان  النائب  إلى  بّري  توجه  كما 

بعد  اللهجة  تخفيف  حبشي  من  وطلب  عليك«.  يرضى  الله  هالجلسة 
نهر  سد  بناء  وعدم  اإليراني  المازوت  صهاريج  عن  تحدث  حين  انفعاله 

العاصي.
إيلي  النيابي  المجلس  رئيس  نائب  بين  كالمية  مشادة  حصلت   {
الفرزلي ورئيس التيار الوطني الحّر النائب جبران اسيل حول تحويالت 
مالية، كما قال باسيل، من قبل نواب ووزراء إلى الخارج. فقال له الفرزلي: 
الرئيس  وقال   . سمِّ الخازن:  هيكل  فريد  قال  كما  بذلك.  نقبل  لن  سّمهم. 
نبيه بّري لباسيل »اعطني ورقة بأسماء النواب. استهداف المجلس بهذا 

الشكل غير صحيح فنحن لسنا حكومة«.
} رّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عّمار على مداخلة النائبة 
روال الطبش، فأشار إلى أنه »ما كان يريد أن يدلي بكلمة في جلسة الثقة، 

مقومات  توفير  في  مسؤولياتها  عن  الدولة  تتخلى  حين  يصّح  ال  ولكن 
بحتة  إنسانية  بمبادرة  األطراف  من  طرف  ويقوم  الناس،  لكل  الحياتية 
أن يتنطح أحد ويقول »إننا حرقنا أنفاس البلد«، ومن حرق أنفاس البلد 
الدولة  استباحت  التي  والسياسات  الريعية  السياسات  اعتمد  من  هو 
والدستور«. وطلب شطب كالم الطبش حول النفط اإليراني من المحضر.
} طلب النائب جميل السيد، خالل مداخلته في جلسة الثقة من رئيس 
مجلس النواب نبيه بّري عرض أغنية للمطرب الراحل ملحم بركات »من 
وجع الناس«، فاشترط عليه بّري، أن يغنيها بصوته، لكن السّيد، شّغل 
هاتفه، ورفع صوت األغنية، فقال له بّري، قلت لك بصوتك، ليوقف السيد 

بّث األغنية، قائالً: »خلص مرقت«.

عطل كهرب�ئي و�شج�الت

ميقاتي يتلو البيان الوزاري أمام الهيئة العامة لمجلس النواببري مفتتحاً الجلسة النيابية العامة في األونيسكو أمس

حردان ورعد والصمد لدى مغادرتهم قصر األونيسكو أمس  )عباس سلمان(
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ن�شاطات

عون عر�ض مع وزير ال�شوؤون للبطاقة التمويلية 

واّطلع من اأبو زيد على نتائج زيارته مو�شكو 
وفد من مديرية بعلبك في »القومي«

قّدم واجب العزاء بال�شيخ عبد الأمير قبالن

رعد: مع بّري كتفًا لكتف 

لمنع العدو من تحقيق ماآربه في البحر

»اأمل«: لر�شم �شيا�شات اإ�شالح واقعية 

بالعناوين المطلبية الجتماعية

توزيع هبة المازوت الإيراني في �شيدا

عون مجتمعاً إلى الحجار في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

رعد متحدثاً في بلدة أركي الجنوبية

ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  عرض 
وزي��ر  م��ع  ب��ع��ب��دا  قص��ر  ف��ي  أم���س  ع���ون 
هك��تور  ال��دك��ت��ور  االجتماعية  ال��ش��ؤون 
الوزارة  لعمل  العريضة  للخطوط  الحجار 
الحكومة  ن��يل  بعد  المقبلة  المرحلة  في 
بالبطاقة  يتع��لق  م��ا  سيما  وال  ال��ث��ق��ة، 

التمويلية.
أبو  إمل  السابق  النائب  من  عون  واّطلع 
زيد على نتائج زيارته األخيرة إلى موسكو، 
وحصيلة االجتماعات التي عقدها مع نائب 
وزير الخارجية الروسية ومبعوث الرئيس 
إفريقيا  ودول  األوس��ط  للشرق  ال��روس��ي 
الروسي  والموفد  ب��وغ��دان��وف،  ميخائيل 
والتي  الفرنتييف،  ألكسندر  سورية  إل��ى 
تمحورت حول العالقات اللبنانية الروسية 
وسبل تطويرها، والتعاون بين البلدين في 

االقتصادية. المجاالت 
ع��ودة  مسألة  إل��ى  البحث  ت��ط��رق  كما 
ديارهم  إلى  لبنان  في  السوريين  النازحين 

وآخر التطورات المتصلة بهذه المسألة.

إميل  ال��س��اب��ق  ال��ن��ائ��ب  وال��ت��ق��ى ع���ون، 
هّنأ  أنه  إلى  اللقاء،  بعد  أشار  الذي  رحمة 
آمالً  الحكومة،  ب��والدة  الجمهورية  رئيس 
أن »تسعى كفريق عمل واحد ومنسجم من 
تحتاجه  ال��ذي  اإلنقاذ  مسيرة  قيادة  أجل 

البالد«.
عون  ال��رئ��ي��س  ل��دى  »لمست  وأض���اف 
بقدرتها  وتفاؤالً  الحكومة  لتشكيل  ارتياحاً 
لمعالجة  السريع  والتحّرك  اإلنتاج  على 
اآليلة  باإلجراءات  والبدء  الداهمة  الملفات 
في  للشعب  اليومية  المعاناة  تخفيف  إلى 
لفت  وق��د  الحياة.  مجاالت  من  مجال  غير 
الصعوبات  حجم  إلى  الجمهورية  رئيس 
الحكومة  تواجه  التي  والتحديات  والعقد 
مآلها  ب��أن  اعتقاده  عن  معرباً  الجديدة، 
تعاون  وقام  النّيات  صفت  متى  االنحسار 
عالقته  واصفاً  مكوناتها  بين  ومستمر  جاد 
وهي  بالجيدة،  ميقاتي  نجيب  رئيسها  مع 
لبنان  انتشال  على  للتوافق  فرصة  ستكون 

من محنته«.

األعلى  الشيعي  اإلسالمي  المجلس  أقام 
لبنان  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  الجامعة  ورئيسة 
فاتحة  مجلس  ال��م��ول��ى،  دي��ن��ا  ال��دك��ت��ورة 
عبد  الش��يخ  اإلم��ام  برحيل  ع��زاء  وتقّبل 
األمير قبالن، في قاعة الجامعة في بعلب��ك، 
اإلسالمي  المجلس  رئيس  نائب  بحضور 
الخطيب،  علي  الشيخ  األع��ل��ى  الشيعي 

أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري  المفتي 
قبالن وعائلة الفقيد.

وحضر معزياً وزراء ونواب وشخصيات 
دي��ن��ي��ة وق��ض��ائ��ي��ة وع��س��ك��ري��ة وأم��ن��ي��ة 
األح���زاب  وممثلو  ونقابية  واجتماعية 
واإلسالمية،  والقومية  الوطنية  وال��ق��وى 
ورؤس��اء  الفلسطينية  الفصائل  من  ووف��د 

بلديات ومخاتير ووفود شعبية.
كما حضر معزياً مدير مديرية بعلبك في 
فادي  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
تصريح  في  وق��ال  وف��د،  رأس  على  ياغي 

لوسائل اإلعالم:
الراحل الكبير قامة ومنارة وطنية كبيرة 
سبيل  في  األخير  الرمق  حتى  نفسها  نذرت 

الصادق  والعمل  الطيبة  والكلمة  الوحدة 
ومقاومة االحتالل والحرمان.

دولة  إلى  العزاء  مشاعر  بأصدق  نتقدم 
بري  نبيه  األستاذ  النيابي  المجلس  رئيس 
رئيس  نائب  وإلى  أمل  حركة  في  واالخ��وة 
وأعضاء المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى 

الفقيد ومحّبيه. وعائلة 

والمغتربين  الخارجية  وزي���ر  اّط��ل��ع   }
الدكتور عبد الله بو حبيب من سفير لبنان في 
دندن،  شهاب  فؤاد  المتحدة  العربية  اإلمارات 
لتوطيد  المبذولة  الجهود  »على  بيان  بحسب 
اإلمارات  ودولة  لبنان  بين  األخوية  العالقات 
الجالية  أوض��اع  وعلى  كافة،  المجاالت  في 
قدم  على  الجارية  واالستعدادات  اللبنانية 
اللبنانية  المشاركة  إنجاح  سبيل  في  وساق 
2020 في دبي. وأبدى بو  إكسبو  في معرض 
حبيب حرصه على أفضل العالقات مع األشقاء 
العرب وخصوصاً دولة اإلمارات، لما تقدمه من 

دعم ومؤازرة للبنان في مختلف المجاالت«.

ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  استقبل    }
عون في مكتبه في اليرزة، رئيس جامعة سيدة 

اللويزة )NDU( اآلب الدكتور بشارة الخوري 
لشؤون  عرض  وجرى  مرافق،  وفد  رأس  على 

مختلفة.

الداخلي  األمن  لقوى  العام  المدير  التقى   }
المقّر  بثكنة  مكتبه  في  عثمان  عماد  ال��ل��واء 
 PROMOTING« مشروع  مدير  ال��ع��ام، 
 COMUNITY POLICING IN
من  المموَّل   ،)LEBANON« )FIIAPP
تيالسينسيا  جواكوين  األوروب����ي،  االت��ح��اد 
كاستييس،  الي��ا  ال��م��ش��روع  ف��ي  وال��خ��ب��ي��رة 
زي��ارة  في  ال��ح��اج،  كارين  المدير  ومساعدة 
المشروع  نشاطات  على  الوقوف  إلى  تهدف 
ومراحل التقّدم التي قطعها، وتلك التي سُتنفذ 

في المرحلة المقبلة.

النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  أكد 
محمد »أننا ورئيس مجلس النواب نبيه بّري 
معاً كتفاً إلى كتف من أجل منع العدو من أن 
يحّقق مآربه في البحر على حساب مصالحنا 

وثرواتنا الوطنية وعّزتنا وكرامتنا«.
تدشين  حفل  رعايته  خالل  جاء  رعد  كالم 
الطاقة  لتوليد  الشمسية  الطاقة  مشروع 
أركي  بلدة  في  الجوفية  لألبار  الكهربائية 
في  فاعلياتها،  أح��د  من  بتبّرع  الجنوبية، 
الجنوبي  لبنان  مياه  مؤسسة  مدير  حضور 
العمل  م��س��ؤول  ض��اه��ر،  وس��ي��م  ال��دك��ت��ور 
مسؤول  حرب،  حاتم  الله  حزب  في  البلدي 
أمل  حركة  في  واالجتماعية  البلدية  الشؤون 
النائب  ممثل  جزيني،  عدنان  الجنوب  إقليم 
إقليم  بلديات  اتحاد  رئيس  قبيسي  هاني 
صيدا  منطقة  مسؤول  شحادي،  بالل  التفاح 
ورؤساء  ضاهر،  زيد  الشيخ  الله  حزب  في 
وأهالي  المجاورة  القرى  ومخاتير  بلديات 

البلدة.
أراده  ما  حّقق  الله  »ح��زب  أن  رعد  وأك��د 
الدفاع  وه��و  للبنان  اإلي��ران��ي  ال��م��ازوت  من 
اإلذالل  طوابير  ورفضاً  وكرامتنا  عّزتنا  عن 
في  الوطني  وال��ق��رار  سيادتنا  عن  ودف��اع��اً 

لبنان«.

بين  المواجهة  سياق  في  زلنا  »ما  وق��ال 
يرتمي  أن  يريد  نهج  البلد،  هذا  في  نهجين 
لإلرهاب  الداعم  المشروع  أحضان  في  لبنان 
ونهج  الصهيوني  ال��ع��دو  م��ع  والتطبيع 
العدو  م��ع  والتطبيع  ل��إلره��اب  مناهض 

واالنتصار لنا حتمي كما نراه أمامنا«.
والميل  بالتراجع  بدأت  »الهجمة  أن  ورأى 
إلى اتجاهات أخرى، وبعد أن تأّلفت الحكومة 
لوقف  بمسؤولياتها  تنهض  أن  منها  نأمل 
المعالجة«،  بخطوات  والبدء  أوالً  االنهيار 
اليد  ومّد  الحكومة  هذه  مع  »التعاون  مؤكداً 
فيه«،  هو  مما  لبنان  انقاذ  على  للعمل  لها 
واإلص��رار  الهّمة  م��ن  »لدينا  أن   إل��ى  الفتا 
واثقين  يجعلنا  ما  الوطنية  والروح  والعزم 
ومنع  الصعوبات  ك��ل  على  االن��ت��ص��ار  م��ن 
والبحر  البّر  في  حقنا  من  النيل  من  العدو 

ومياهنا«.
للعدو  تلزيم  عن  قيل  »ما  أن  إلى  واش��ار 
المنطقة  ف��ي  التنقيب  اج���ل  م��ن  ل��ش��رك��ة 
من  أول  األمر  هذا  البحر،  في  عليها  المتنازع 
وإّياه  وسنتابع  بّري  نبيه  الرئيس  له  تنّبه 
العدو  نمنع  أن  أجل  من  كتف  إلى  كتفاً  معاً 
مصالحنا  حساب  على  مآربه  ُيحّقق  أن  من 

وثرواتنا الوطنية وعّزتنا وكرامتنا«.

ال بّد من ردع »اإ�سرائيل«...

{ عمر عبد القادر غندور*
كّل التوقعات أشارت الى اّن الحكومة اللبنانية ستنال الثقة، وهذا ما حصل بالفعل، 
للداخل  الحكومة  تطلقها  التي  بالوعود  والوفاء  النوايا  حسن  على  الرهان  يبقى  لكن 

والخارج.
أما المناكفات الثنائية او الثالثية او الرباعية التي تشكل حجر الزاوية، فهي ستستمّر 
على وقع الحسابات والتداعيات وااللتزامات وهي من سمات السياسة في لبنان ولكنها 
تدور هذه المرة في مساحة ال تزيد عن خمسة أشهر تسبق االنتخابات النيابية، والتي 

ستشهد أشّد االستنفارات بين القوى المتصارعة وبعضها سيكون ممّوالً بسخاء.
 وفي مثل هذه االستحقاقات واالنشغاالت، فازت شركة »هاليبرتون« بعقد التنقيب 

عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة.
الصوت  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  رفع  والمستجد  التطور  هذا  على  وتعليقاً   
داعياً وزارة الخارجية اللبنانية الى تحرك فوري وعاجل باتجاه مجلس األمن والمجتمع 
والحقوق  السيادة  على  جديد  صهيوني  اعتداء  حصول  احتمالية  من  للتحقق  الدولي 
في  تنقيب  لعقود  وإبرام  تلزيمات  بإجراء  الصهيوني  الكيان  قيام  اّن  مؤكداً  اللبنانية، 
البحر لشركة »هاليبرتون« أو غيرها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر 
يمثل نقضاً ال بل نسفاً التفاق اإلطار الذي رعته الواليات المتحدة واألمم المتحدة معتبراً 
التنقيب  المباشرة بعمليات  اّن تلكؤ ومماطلة شركات »توتال« و«إيني« و«نوفاتك في 
والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني 
الكيان »اإلسرائيلي«  اّن تمادي  البحرية يطرح عالمات تساؤالت كبرى، مؤكداً  للحدود 

في عدوانيته هذه يمثل تهديداً لألمن والسالم الدوليين.
مثل هذا التطور جدير بأن يتقّدم على ما سواه من خالفات ومنازعات ومناكفات بين 
المتحدة  األمم  الى  اإلقليمية، والتوجه  المسؤولين، والتمسك بحقوقنا في مياهنا  شتى 
والمجتمع الدولي لردع الكيان »اإلسرائيلي« ووضع حّد الستهتاره بالعهود والمواثيق.

الجديدة  الحكومة  تتوالها  التي  االهتمامات  مقدمة  في  الخطيرة  القضية  هذه  ولتكن 
األمن  مقّدمها  وفي  المحلية  االستحقاقات  مع  ذلك  يتعارض  ال  ان  على  الثقة  نيل  بعد 

االجتماعي المتدهور.
 رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

نيل  عملية  أمام  أمل،  لحركة  السياسي  المكتب  توقف 
أنها »فرصة  النيابي »، معتبراً  الثقة في  المجلس  الحكومة 
كل  لها  تؤّمن  أن  يجب  طويالً،  اللبنانيون  انتظرها  وطنية 
طالت  وطني  إنقاذ  ورشة  إطالق  أجل  من  النجاح  عوامل 
»الحكومة  داعياً  وطأتها«،  تحت  كثيراً،  اللبنانيين  معاناة 
إصالح  سياسات  يرسم  متضامن  واحد  كفريق  تعمل  ألن 
خصوصاً  اللبنانيين،  على  إي��ج��اب��اً  تنعكس  واق��ع��ي��ة 
التربية  قطاعات  في  االجتماعية  المطلبية  بالعناوين 
في  خصوصاً  المحتكرين  وضرب  والمحروقات  والصحة 
السلع األساسية، وردع المضاربين على الليرة اللبنانية، ما 
يرفع منسوب ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها ليكتمل 

قوس الثقة البرلماني والشعبي«.
وأوضح المكتب في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة  
جميل حايك  وحضور األعضاء، أن »إقدام العدو الصهيوني 
هذا  قيامه  خالل  من  الوطنية  لبنان  ث��روة  على  باالعتداء 
األسبوع بتلزيم شركات تنقيب عن النفط والغاز في البحر 
اللبناني، تستوجب اتخاذ اإلجراءات الرادعة لوقف االنتهاك 
الصهيوني األخير الذي سيواجه بشّتى الوسائل لمنعه من 
تحقيق أهدافه ورّد أطماعه، ما يستدعي موقفاً وطنياً بامتياز 

وتحّمل المسؤولية لصون الحق اللبناني في ثرواته«.

الستشهاد  والثالثين  الثالثة  الذكرى  في  أنه  إلى  وأشار 
سبيتي  وحسن  فقيه  ومحمود  داود  داود  الحركيين  القادة 
»تجد حركة أمل أن الوطن الذي من أجله استشهد قادتها ما 
زال في دائرة اإلستهداف، وإن الجنوب الذي كانوا حراسه 
التصويب  خط  على  زال  ما  وساحاته  ميادينه  وأس��ود 
أرضاً  يستهدفه  الذي  الصهيوني  والمشروع  اإلسرائيلي، 
بنيانها  شادوا  التي  الحركة  وأن  بحرية،  وثروات  ومياهاً 
في  خياراتها  وترجمان  وقوتها  عزيمتها  عنوان  وكانوا 
التزاماً  أكثر  اليوم  الناس، هي  السياسة  والمقاومة وخدمة 

بما سّطروه في جهادهم اليومي وخطّوه بدمائهم الزكية«.
الخيار  ف��ي  تبقى  »أن  تعاهدهم  أم��ل  حركة  أن  وأك��د 
اإلمام  أرس��اه  ال��ذي  المقاوم،  الوطني  والنهج  الحسيني 
األخ  استمراريته  على  وسهر  الصدر   السيد  موسى  القائد 
وطن  قيامة  إلى  التّواقون  واللبنانيون  بّري ،  الرئيس  نبيه 
والقوية  الراعية  وال��دول��ة  المؤسسات  تسوده  معافى 
والمتمكنة  لحدودها  والصائنة  شعبها،  لحقوق  الحافظة 
الداخلية،  والتحديات  اإلسرائيلية  االعتداءات  مواجهة  في 
وال ُيثني حركة الشهداء متطفل من هنا وسياسي صدفة من 
هناك على أن توفر جهداً من أجل وطن أعطاه داود ومحمود 

وحسن أغلى ما يمتلكون«.

تسلّمت المؤسسات والجمعيات اإلنسانية والخدماتية 
صيدا،  مدينة  في  والمستشفيات  والمسنين  األيتام  ودور 
حزب  قدمها  التي  اإليراني  المازوت  هبة  من  حصصها 
العربي  اليتيم  دار  مؤسسات  المازوت  هبة  وشملت  الله. 
دار  المدني،  الدفاع  صيدا،  بلدية  إطفاء  المسنين،  ودار 
الكاثوليك  للروم  للمسنين  إلياس  مار  دار  اليتيم،  رعاية 
المستشفى  السالم،  دار  البحر  جامع  جمعية  عبرا،  في 
»لنا  وجمعية  وال��ط��وارئ  للحروق  التخصصي  التركي 

المستقبل«.
شفير  على  كانت  التي  المؤسسات  ه��ذه  ممثلو  ون��ّوه 
»العمل  أن  واعتبروا  بالهبة  المازوت،  فقدان  بسبب  اإلقفال 
اإلنساني والخدماتي ليس غريباً على حزب الله الذي يعمل 
والغذائي  والنفطي  االقتصادي  الحصار  كسر  على  اليوم  
اللبناني  المجتمع  حاجات  كل  لتوفير  جهداً  يألو  لن  وهو 

على اختالف طوائفه ومذاهبه وتياراته وأحزابه«.
وشكر مدير »دار رعاية اليتيم العربي« و«دار المسنين«  
عماد عسيران األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 

»على الهدية الثمينة في هذه األيام العصيبة«.
أّما رئيسة مجلس إدارة »المستشفى التركي« التخصصي 
الترياقي،  منى  الطارئة  وال��ح��وادث  ال��ح��روق  لمعالجة 

»التفاتة  على  مثنيًة  الخّيرة«،  ب�«البادرة  الهبة  فوصفت 
حزب الله إلى المؤسسات واألهالي في مدينة صيدا«، الفتًة 
وهو  الكهرباء  انقطاع  يعاني  التركي  »المستشفى  أن  إلى 
الكهرباء  إلى  ويحتاج  كورونا  ضد  تلقيح  بعمليات  يقوم 

باستمرار لحفظ لقاح فايزر«. 
وواكب عملية التوزيع التي قامت بها »محطات األمانة«، 
المسؤول عن قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر 
العمل  وعضو  حميد  ع��ارف  صيدا  شعبة  عن  والمسؤول 

البلدي أحمد جبيلي.
حول  بياناً  للمحروقات  »األم��ان��ة«  شركة  وأص���درت   
تسعير  المازوت  اإليراني، أشارت فيه إلى أن » وزارة الطاقة  
أنها  وحيث  بالدوالر ،  المازوت  مادة  بيع  قّررت  اللبنانية 
حّددت سعر صفيحة المازوت 20 ليتراً بسعر 10.98 دوالر 
النقل  وأرباح الشركات، ما  إليها  بدل  في المنشآت، يضاف 
 187-180 بين  يتراوح  الواحدة  الصفيحة  سعر  يجعل 
وبناًء  للمحروقات،  األمانة  شركة  فإن  لبنانية،  ليرة  ألف 
على قرار قيادة  حزب الله ُتعلن أنها ستقوم ببيع المازوت 
2021 بسعر  العام  اإليراني من اآلن حتى نهاية  أيلول  من 
140 ألف ليرة للصفيحة الواحدة )20 ليتراً(، وذلك حصراً 

للفئات التي حّددتها قيادة حزب الله«.

جل�شة دياب اإلى 4 ت�شرين الأول 

و�شاهدان جديدان في نيترات بدنايل
 

استمع فرع المعلومات  إلى شاهدين إضافيين في ملف شحنة نيترات 
األمونيوم التي ُعثر عليها في بلدة بدنايل. وليس بعيداً، حّدد القاضي 
العدلي طارق البيطار تاريخ 4 تشرين األول المقبل موعداً جديداً لجلسة 
استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وبهد ظهر أمس أخلى 
 12 رقم  العنبر  مستودع  أمين  المرفأ  إدارة  في  الموظف  سبيل  البيطار 
وجدي قرقفي لقاء كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة، كما أخلى سبيل 

رائد أحمد الذي كان يعمل في ورشة ورقة الباطون. 
ل��دى  المحكمة  الحكومة  »م��ف��ّوض  استجوب  متصل،  سياق  في 
العسكرية  باالنابة، القاضي فادي عقيقي   مارون الصقر ، في ملف اكياس 
المعلومات   وبحسب  في  بدنايل »،  ضبطها  تم  التي  االمونيوم  نيترات 
فأن »مفّوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باإلنابة القاضي فادي 
من  أكثر  أّن  يعني  ما  بالنيترات  التحقيق  ملف  تجزئة  إلى  عمد  عقيقي 

جهاز أمني سيتولى التحقيق«.

المجل�ض الع�شكري هّناأ �شليم
المجلس  أعضاء  سليم  موريس  الوطني  الدفاع  وزي��ر  استقبل 
الوفد:  وضم  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  برئاسة  العسكري 
العام لإلدارة  المدير  العرم،  أمين  الركن  اللواء  أركان الجيش  رئيس 
اللواء  الوطني  الدفاع  وزارة  عام  مفتش  شمص،  مالك  الركن  اللواء 
إلياس  الركن  اللواء  العسكري  المجلس  عضو  إسحق،  ميالد  الركن 
محمود  الركن  اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس  العام  األمين  شامية، 
األسير،  أحمد  الركن  العميد  العسكري  المجلس  سّر  أمين  األسمر، 
اللواء  الركن عماد خريش ورئيس مكتب  العميد  القائد  رئيس مكتب 
التهنئة  لتقديم  وذلك  الخوري،  وليد  الركن  العقيد  األرك��ان  رئيس 

لمناسبة تولِّيه منصبه الجديد.

ها�شم: لمواجهة وطنية 

بكّل ال�شبل للقر�شنة ال�شهيونية 

لثرواتنا النفطية
أن  هاشم  قاسم  الدكتور  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  أمل 
والقانونية،  الدستورية  باألصول  والمحكومة  للحكومة  الثقة  »تكون 
مقّدمة للوصول لثقة الناس من خ��الل اإلنجازات، وما ستحمله األيام 
لمعالجة  بها  وتع���مل  الحكومة  تطرحها  إنقاذية  خطة  من  المقبلة 
األزمات الحياتية اليومية للناس، والتي هي أولوية األولوي��ات إلبعاد 
كأس الذّل والقهر الذي يتجرعها اللبنانيون منذ فترة، وأصب��ح لزام��اً 
على هذه الحكومة ان تبدأ باتخاذ القرارات والخطوات التي تعيد بناء 
االجتماعي  االستقرار  أجل  من  والخارج،  والداخل  الدولة  بين  الثق��ة 

وهو أساس االستقرار السياسي واألمني«.
»اليوم  شبعا  في  منزله  في  لقاءات  بعد  تصريح،  في  هاشم   وقال 
أصبح لدينا حكومة بعد طول انتظار، وبعد أن تركت مرحلة التعطيل 
الكثير من المآسي والتداعيات. فاللبنانيون يعّولون على وجود حكومة 
لتكون أكثر فاعلية وجدية لتعويض سلبيات المرحلة المنصرمة، وأن 
المعيشية  باألمور  تتعلق  والتي  األساسية  للقضايا  الحكومة  تتفّرغ 
وذلك  واالحتكار،  الغالء  ومواجهة  ومحروقات  كهرباء  من  الحياتية 

على أسس صحيحة«.
للحكومة  فرصة  إعطاء  النيابية  الكتل  من  »المطلوب  أن  ورأى 
بلغة  الناس  ومحاكاة  للمزايدات  مسرح  إلى  الثقة  جلسة  نحّول  وأالّ 
أفعال  مرحلة  تكون  أن  واالفضل  المطّوالت،  بعض  عبر  انتخابية 
تفاهماً  تتطلب  التي  الطارئة  المشاكل  من  الكثير  هناك  ألن  أق��وال،  ال 

وتوافقاً وطنياً«.
إقدام  »حول  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  طرحه  ما  أن  واعتبر 
مياهنا  من  عليها  المتنازع  المنطقة  تلزيم  على  اإلسرائيلي  العدو 
منطلق  من  معه  التعاطي  يستحق  النفطية،  ثروتنا  على  لالستيالء 
العدوان الصهيوني الجديد على وطننا، وهو ما يفرض التفافاً وطنياً 
واآلليات  السبل  كل  وفق  والقرصنة  االعتداء  هذا  مواجهة  سبل  حول 
التي تحفظ حقوقنا وسيادتنا، وهذه واحدة من الكثير من التعقيدات 
التي تواجه الحكومة وتتطلب التفافاً وطنياً حولها لتكون قادرة على 

حماية الوطن وتحصينه«.

مدير مديرية بعلبك معزيا سماحة المفتي الوفد القومي خالل تقديم التعازي
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{ د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
الصين  مع  »الفاترة«  حربها  واشنطن  دّشنت 
مع  جديد  ثالثي  حلف  تشكيَل  بإعالنها  رسمياً، 
دول ساكسونية: بريطانيا واستراليا، إلى جانب 
بعد  »اوك��وس«،  عليه  أطلقت  المتحدة،  الواليات 
واستحداث  التقليدية،  المحاور  تحشيد  ط��ول 

سياسات العداء.
  بتشكيله، يستكمل الحلف الجديد استراتيجيَة 
وجود  سردية  في  النفخ  على  القائمة  واشنطن 
سياق  وف��ي  العالمية،  لهيمنتها  رئيسي  ع��دّو 
والتحالف  »الناتو«  حلَفي  الستحداثها  مشابه 
الخمس  ال��دول  أي  إي«،  »خمسة  االستخباري 
إلى  وكندا  نيوزيلندا  وضّم  باالنكليزية،  الناطقة 
دول الحلف الثالثي، األول في أعقاب نهاية الحرب 
العالمية الثانية وبدئها حرباً »باردة« مع المنظومة 
في  السوفياتي  واالتحاد  السابقة،  االشتراكية 

مركزها، والثاني خالل الحرب العالمية األولى.
رافقا  سياسّيين  تطّورين  تمّثالن  ظاهرتان   
إعالنه  سبقا  بل  »الساكسوني«،  الحلف  إع��الن 
الرسمي، وتتعلّقان بأوروبا، موطن حلف »الناتو«. 
األولى هي تعّثر سياسة أميركا، وربما فشلها، في 
في  لالستمرار  الحلف  دول  وتحشيد  روسيا  عزل 
حرب باردة ضّد موسكو، أو على األقّل عدم منحها 
عدم  عي  والثانية  تجارية.  وتبادالت  تسهيالت 
انتظام نيوزيلندا في االصطفاف، وربما خروجها 
للصين،  معادية  إقليمية  ت��وّج��ه��ات  م��ع  منه، 
للغواصات  السماح  ع��دم  إعالنها  في  جّسدتها 
اإلقليمية،  مياهها  بدخول  االسترالية  النووية 
من   ،1984 عام  في  المعلَنة  بسياستها  متشّبثة 
األسلحة  من  المنطقة  »خلّو  على  المحافظة  أجل 

النووية«.
دول  حماسة«  »تراُجع  أن  أيضاً  بالذكر  جدير 
حلف »الناتو« عن دعم السياسات األميركية، بعد 
»خروج واشنطن الفوضوي« من أفغانستان، كما 
وصفته دول »الناتو«، جاء ليعّبر عن عزوف الرأي 
خلف  العسكرية  المغامرات  عن  أوروبا  في  العام 
تباعاَ  وزيرتين  استقالة  ضحاياه  وأولى  أميركا، 
في حكومة هولندا: وزيرة الخارجية سيغريد كاغ 
)التي تتقن العربية(، ووزيرة الدفاع أنك بيليفلد، 

على خلفية فوضى إجالء الرعايا من كابل.
 تشكيل حلف »أوكوس« يأتي على خلفية خدمة 
من  والتي  األميركي،  البحرية  سالح  استراتيجية 
في  االختناق«  »نقاط  على  السيطرة  أركانها  أبرز 
الممرات البحرية العالمية. أّما توقيته الزمني، فهو 
عبارة عن رسالة عقاب ألوروبا، وخصوصاً ألمانيا 
لروسيا  العداء  نزعة  استمرار  لرفضهما  وفرنسا، 
استراتيجية  عليها.  جديدة  ب��اردة  ح��رب  وش��ن 
عقاب  رسالة  من  أبعد  هي  »الجديدة«  واشنطن 
روسيا،  ضد  »الناتو«  دور  تهميش  إل��ى  وأق��رب 

واستبداله ب� »ناتو« جديد ضّد الصين.
 تصريح البيت األبيض، في ما يتعلق بغرض 
منطقة  في  قدراتنا  تعزيز  »ليس  أنه  أّكد  الحلف، 
أجل  من  بل  فحسب،  والهادئ  الهندي  المحيطين 
من  المتحدة،  المملكة  سيما  ال  أوروب���ا،  تقريب 
بين  التعاون  وتعزيز  االستراتيجية،  جهودنا 
قناة  نقلته  )كما  الثالث«  للدول  البحرية  القوات 

»الحرة« األميركية(.
الجديد  »أوكوس«  حلف  في  أستراليا  عضوية 
»تعمل  غواصات   8 من  أسطول  بناء  ستخّولها 
بالطاقة النووية، وتزويد الواليات المتحدة )لها( 
غواصات«  نشر  من  تمّكنها  وقدرات  بتكنولوجيا 
توفير  جانب  إل��ى  المحيطات،  مياه  في  نووية 
مجال  في  وخصوصاً  أخ��رى،  متطورة  ِتْقنيات 
»لمواجهة  الكمية  وتقنيات  االصطناعي  الذكاء 
بي  »بي  شبكة  تقرير  )بحسب  الصيني«  النفوذ 

سي« البريطانية، 16 أيلول/ سبتمبر الجاري(.
العدو التاريخي للتاج البريطاني، فرنسا، كانت 
عن  أعربت  و  الحلف.  تشكيل  من  األكبر  الخاسر 
»خيبة أمل كبيرة« بسبب تهميش دورها من جانب 
ُجُزر فرنسية  الرغم وجود  واشنطن ولندن »على 
نتيجة  وكذلك  ال��ه��اديء«،  المحيط  منطقة  في 
إلغاء أستراليا اتفاقيًة كانت أبرمتها معها في عام 
2016 لبناء أسطول من 12 غواصة تعمل بالديزل 
قيمتها  األسترالية،  البحرية  لمصلحة  والكهرباء، 
الخارجية  وزير  وصف  دوالر،  مليار   40 األولية 
الفرنسي، جان إيف لودريان ، َفْسخ أستراليا لها 
بأنه »طعنة في الظهر«. الصين، من جانبها، رّدت 
على حلف »اوكوس« عبر سفارتها في واشنطن، 
كونها محرك العداء لها، مطالبة »الواليات المتحدة 
وبريطانيا واستراليا بالتخلص من عقلية الحرب 
وسائل  ونّبهت  اإليديولوجي«.  والتحّيز  الباردة 
إعالمها أستراليا إلى أنها »ًتْمضي ُقُدماً في خطوات 

كبيرة نحو معاداتها الصين«.
المعارضة األشّد للحلف الجديد أتت من رئيس 
عبر  كيتنغ،  ب��ول  األس��ب��ق،  األس��ت��رال��ي  ال���وزراء 
انتقاده الالذع سياسات بالده الملَحقة بواشنطن، 
بحيث  الوطنية،  سيادتها  فقدانها  من  وخشيته 
المتحدة،  الواليات  على  مادياً  »معتمدة  تصبح 
حرية  في  مظاهر  أّي  أستراليا  من  سلبت  التي 
الخيار، في أي انخراط لها قد تراه مالئماً« )مقابلة 
له مع شبكة »سكاي نيوز استراليا«، 16 أيلول/ 

سبتمبر الجاري(.
منطقة  في  بحجمها  واشنطن  كيتنغ  وذّك��ر   
المحيط الهادئ، قائالً: »الصين قوة قاّرية، بينما 
»أن  وأض��اف  بحرية«.  ق��وة  المتحدة  ال��والي��ات 
زمن  في  مرة«  كل  في  البحر  على  تتغلب  األرض 

الصراعات، و »خصوصاً بين القوى العظمى«.

حقائق الجغرافيا
تحيط بالصين شواطئ مترامية األطراف، لكنها 
ِتْقنياٍت  ضحلة األعماق، الذي يستدعي تطويرها 
البحار، بعيداً  أعماق  إلى  وموارَد أخرى للوصول 
عن سلسلة الجزر القريبة، وهي: اليابان، تايوان، 

الفليبين وماليزيا.
أعماق  لدخول  التقليدية  البحرية  الممرات   
مياه المحيط تقع بين اليابان وتايوان، وتجوبها 
للغواصات،  مضادة  بأسلحة  يابانية  دوري��ات 
وكذل األمر في الممرات األخرى التي تضّم الفليبين 

وماليزيا.
واألس��ط��ول  األم��ي��رك��ي��ة،  البحرية  أس��ط��ول   
المنطقة  تلك  في  ينشطان  المساعد،  البريطاني 
»الممرات  على  الرقابة  تشديد  أج��ل  من  أيضاً، 
جغرافياً،  شاسعة  منطقة  لكنها  ال��خ��ان��ق��ة«، 
عليه،  بناًء  بمفرده.  طرف  من  مراقبتها  وتصعب 
حظيت استراليا باهتمام ملموس منهما، العتبارها 
»قوة إقليمية« في أرخبيل جنوبي المحيط الهادئ، 

ولديها عالقات تجارية واسعة بدول المنطقة.
وامتالكها  اإلقليمية،  المّيزات  تلك  خالل  من   
أستراليا  دور  يتعاظم  معتبرة،  برمائية  ق��درات 
التي  الخانقة«  »الممرات  مراقبة  في  الحلف  لدى 
البحرية من أجل زرع مجّسات  ِقَطُعها  ستجوبها 
صوتية فيها لتطويق حرية المالحة الصينية في 

أعماق المحيط الهادئ، أو تعطيلها.
بحرية  وأسلحة  إمكانيات  من  الصين  لدى  ما 
»خ��دم��ة  ال��ك��ون��غ��رس،  أب��ح��اث  معهد  ًع���َرَض���ه 
 46« لديها  إن  وق���ال  ل��أب��ح��اث«،  الكونغرس 
غواصات  و6  والكهرباء،  بالديزل  تعمل  غواصة 
هجومية نووية، و4 غواصات نووية أخرى قادرة 
رؤوساً  تحمل  باليستية  بصواريخ  التسلّح  على 

نووية«، وذلك لغاية نهاية عام 2020.
أما سالح البحرية األسترالي، بحسب المعهد، 
الخدمة  دخلت  غ��واص��ات   6 من  اسطول  فلديه 
الماضي،  القرن  من  التسعينيات  عقد  أواخ��ر  في 

وُصّممت على نسق البحرية السويدية.
إلى  اإلش��ارَة  الكونغرس  أبحاث  معهد  وأغفل 
»بحر  في  األميركية  العسكرية  الحشودات  حجم 
الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، ومضائق 
حول  ُمْطِبق  استراتيجية  أسلحة  وحزام  تايوان، 
وتطويقها  ومراقبة،  تجّسسية  وق��درات  الصين، 

بنحو 400 قاعدة عسكرية« في المنطقة، فضالً عن 
متوسطة  نووية  »صواريخ  َنْشَر  واشنطن  نيات 
األراضي الصينية« )بحسب  المدى تغطي غالف 

األدبيات العسكرية ومراكز األبحاث األميركية(.
استراتيجياً  ممراً  الجنوبي  الصين  بحر  يُعتبر 
بالنسبة إلى واشنطن، و«نقطة اختناق« للصين. 
تمر عبره تجارُة الصين الضخمة مع العالم، والتي 
ويشّكل  سنوياً،  دوالر  تريليون   5.3 بنحو  ُتقّدر 
من   77% بنسبة  المستوردة  للطاقة  حيوياً  ممراً 
من  ليس  ال��واردة،  البيانات  وبحسب  حاجاتها. 
الضروري أن تخوض الواليات المتحدة حرباً مع 
الصين، بل يكفي عرقلة خطوط التجارة البحرية 
وتعطيلها، من أجل إنهاك االقتصاد الصيني )دليل 
وزارة الدفاع األميركية، »تقرير عن القوة العسكرية 

الصينية«، ص 133، أيلول/ سبتمبر 2020(.
في  األميركية  التهديد  سردية  تطور  إلى  يشار 
تلك المنطقة، إذ بدأت بمقولة أنها ليست طرفاً في 
منطقة بحر الصين الجنوبي، لكنها َمْعِنية بحماية 
»حرية اإلبحار«، ثم تصاعدت بالتدريج للنفخ، من 
وقرصنة  اقتصادياً  وخنقها  الصين  حصار  زاوية 
سفنها عبر أدوات/ أطراف متعاقدة أخرى )دراسة 
والصادرة  الخاصة«  للقرصنة  العنان  »أْطلِقوا 
نيسان/ابريل  األميركية«،  البحرية  »معهد  عن 

 .)2020
األسبق،  االس��ت��رال��ي  ال����وزراء  رئيس  ص��ّوب 
والواليات  بالده  على  انتقاده  سهام  كيتنغ،  بول 
الفوضوي  الخروج  بخطة  مسترشداً  المتحدة، 
العسكرية  القوة  كانت  »إذا  قائالً  أفغانستان،  من 
الهزيمة  إلحاق  على  قادرة  غير  الهائلة  األميركية 
ببندقية  مسلحين  طالبان،  متمّردي  من  بحفنة 
AK-47 )الروسية(، على ظهر حافالت مفتوحة، 
حرب  نشوب  ح��ال  في  حظوظها  ستكون  فماذا 

شاملة ضد الصين؟«.
دراس��ة  العريقة  ه��ارف��ارد  جامعة  أج���رت 
التفّوق  ميزات  فيها  تبّينت  الصين،  عن  أخ��رى 
 80% منها:  نقتطف  المتحدة،  ال��والي��ات  على 
للحزب  المركزية  اللجنة  في  القيادي  الكادر  من 
أو  علمي  اختصاص  ذوو  هم  الصيني  الشيوعي 
عدد  في  الصين  وتتفّوق  الهندسة.  مجاالت  في 
األبحاث  في  وكذلك  المسّجلة  االختراع  ب��راءات 
العلمية، وتحتّل مركزا متقدماً عالمياً في مجاالت 
الذكاء االصطناعي، والروبوت، وحسابات الكمية 
السريعة،  والقطارات   ،5G وتقنية  )كوانتم(، 
مدن  وإن��ش��اء  ال��م��ت��ط��ّور،  الصناعي  واالن��ت��اج 
كنيدي  )كلية  التشجير  وإعادة  للبيئة،  صديقة 
الديموقراطية  للحوكمة  آش  »مركز  هارفارد  في 

واإلبداع«، تموز/يوليو 2020(.
الصين ترسل رسائل عالمية ُمَطْمِئنة، ومفادها 
أنها ال ترغب في دخول حرب مع أحد، وتعارض 
الهيمنة بشدة. في المقابل، فإن الخطاب األميركي 
جو  الرئيس  والية  في  المّتبعة،  واالستراتيجية 
واستفزاز  المستمّر،  التصعيد  ينشدان  بايدن، 
القواعد  بمئات  وإحاطتها  وتهديدها،  الصين 
وهي  أسلفنا.  كما  النووية،  واألسلحة  العسكرية 
سياسة ُتكمل ما سبقها من توّجهات أميركية، من 
ومنافستها  الصين  إلنجازات  مناوئة  الحزبين، 

الشديدة لموقع أميركا االقتصادي.
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»اأوكو�س« حلف وا�صنطن الجديد �صّد ال�صين ُي�صّدع »الناتو«

ال�سندوق الكويتي يبحث اإعادة جدولة ديون ال�سودان م العراق خم�س مراتب في موؤ�صر الرخاء العالمي تقدُّ

الحرية القومية االجتماعية

في التفكير القومي االجتماعي

{ يوسف المسمار 
كنت في ستينات القرن الماضي قد أعددت أربع دراسات حول رموز الزوبعة التي كما قال 
الزوبعة  أطراف  إليها  »ترمز   1948 الثاني  كانون   18 بتاريخ  الثانية  محاضرته  في  سعاده 
القومية االجتماعية الممثلة في علم الحزب السوري القومي االجتماعي، التي هي أربع دعائم 
تقوم عليها الدولة القومية االجتماعية: الحرية، الواجب، النظام، القوة«، لكي تكون محاضرات 

تثقيفية إذاعية ألقيتها في أوساط الطلبة تسبقها مقدمة عن ضرورة الوعّي والمعرفة والفهم.
في  المخابراتي  الثاني  المكتب  سلطة  أف��راد  داه��م  عندما  ال��دراس��ات  تلك  ص��ودرت  وق��د 
لبنان شقتي في منطقة سن الفيل، ولم ينج من تلك الدراسات إال ملخص لهيكل الدراسة حول 
الفكرية أو  الندوة  بها في  شاركت  قد  كنت  االجتماعية،  القومية  السورية  الفلسفة  في  الحرية 
االجتماع الفكري الذي عقده مكتب الطلبة في منزل حضرة رئيس الحزب األسبق األمين السجين 
أسد األشقر، حيث حضر االجتماع على ما أذكر الرفقاء: الدكتور عادل ضاهر وهنري حاماتي 
وغسان األشقر وجوزيف بابلو وميشال مرقص وآخرون لم أتذكر أسماؤم اآلن ... فحملت معي 
ذلك الملخص إلى البرازيل ووسعته في ما بعد، وكان نواة لهذا الكتاب الذي جاء تحت عنون: 

»الحرية صراع تطور ال تقهقر«.
الكتاب، أحب أن أضيف شيئاً مهماً هو أن كل كلمة من  الثانية من  وفي إهداء هذه الطبعة 
كلمات اللغة تكتسب معناها الحقيقي وروحها الهادفة من النظرة أو الفلسفة التي انبثقت منها 
وتعّبر عن مضمونها وجوهرها وتطلعاتها. وكلمات الحرية والواجب والنظام والقوة ال يمكن أن 

تخرج عن هذا النطاق.
فالحرية والواجب والنظام والقوة في الفلسفة المادية هي حرية مادية وواجب مادي ونظام 
مادي وقوة مادية كما هي في الفلسفة الروحية حرية روحية وواجب روحي ونظام روحي وقوة 

روحية.
في  مناطقية  كيانية  أو  إتنية  أو  طائفية  أو  مجموعية  أو  فئوية  أو  فردية  أيضاًجزئية  وهي 
الفلسفات الجزئية الفردية والفئوية والمجموعية والطائفية واإلتنية والكيانية المناطقية. وهذا 
القومية  الفلسفة  في  والقوة  والنظام  والواجب  الحرية  مفهوم  وإيضاح  فهم  على  يساعدنا  ما 

االجتماعية.
كل كلمة في التفكير القومي االجتماعي لها محتوى قومي اجتماعي في مفهومنا. 

فالحرية حرية قومية اجتماعية، والواجب قومي اجتماعي، والنظام قومي اجتماعي، والقوة 
قومية اجتماعية، هذه هي العقيدة السورية القومية االجتماعية التي عّرفها سعاده بهذا القول: 

»نعّرف العقيدة بأنها قومية اجتماعية فهي قومية ألنها تقول باألمة والوالء القومي. وهي 
اجتماعية ألن غايتها االجتماع اإلنساني-المجتمع، وحقيقته، ونموه وحياته المثلى. والمجتمع 

األكبر واألمثل هو األمة، وقد جاء في التعاليم: »أمة واحدة - مجتمع واحد«.
فالمنطلق، إذاً، هو وحدة األمة ووحدة روحيتها -وحدة مجتمع األمة وحقيقته ونمّوه وحياته 
المثلى، ومثاله األعلى هو الهدف. وكل حرية أو واجب أو نظام أو قوة ال ينطلق من قاعدة االنطالق 
باتجاه الغاية المثلى ليس بحرية قومية اجتماعية وال بواجب وال بنظام وال بقوة في التفكير 

القومي االجتماعي.
قال باعث حركة النهضة السورية القومية االجتماعية: 

»الحق والحرية هما قيمتان أساسيتان من قيم اإلنسان-المجتمع! كل مجتمع يفقد هاتين 
القيمتين يفقد معنى الحياة السامي. الحياة بدون هاتين القيمتين عدم«.

وقال عن الحرية: 
 »إذا لم تكونوا أحراراً من أمة حّرة، فحريات األمم عاٌر عليكم«.

وفي الواجب قال: 
»يجب علينا أن نفهم هدفنا فهماً صحيحاً لنكون قوة فاعلة ُمحّققة، ولكي نتمكن من العمل 

المنتج«.
وعّرف النظام في محاضرته الثانية بأنه: 

»نظام قومي اجتماعي بحت، ال يقوم على التقليد الذي ال يفيد شيئاً، بل على االبتكار األصلي 
الذي هو من مزايا شعبنا«. 

وأضاف: »ان مبادئنا القومية االجتماعية قد كفلت توحيد اتجاهنا، ونظامنا قد كفل توحيد 
عملنا في هذا االتجاه«. 

ونصل إلى معنى القوة التي عّرفها أفضل تعريف بقوله: 
»والقوة قوتان: مادية ومعنوية وإهمال الواحدة يسبب هالك الثانية. وقد كانت القوة في 
األصل مادية بحتة ثم أخذت تتطور بدخول الفكر البشري وارتقائه حتى أصبحت معنوية أيضاً، 
وأصبح الفكر أعظم من المادة، فكثر اعتماد األمم الحّية على الفكر الذي هو قوة غير محدودة. ولما 
كانت الصحافة أهم الوسائل في تنمية القوة الفكرية في األمم كانت العناية بالصحافة من أهم 

شؤونها الحيوية«.
وذلك لتحطيم أقالم العبودية وإخراس حملتها في معارك الحرية. 

وال  عليه  غبار  ال  بوضوح  عّينها  التي  القوة  هي  االجتماعي  القومي  التفكير  في  قوة  وأعظم 
التباس في فهمه هي التي قال عنها: 

»إن أفضل وأحق قوة في هذا الكون هي القوة التي تعّبر عن مصالحنا وحقوقنا ومطالبنا 
العليا، وإياها وحدها يجب أن نؤيد«. 

وبناء على ما تقدم، ومن وحي النظرة الجديدة الكلية الشاملة إلى الحياة اإلنسانية الراقية 
يتضح أن أطراف الزوبعة القومية االجتماعية جميعها هي فضالً عن كونها أطرافاً، فهي الدعائم 
المتينة المناقبية والقيمة العملية لنشوء وقيام وارتقاء دولة األمة السورية القومية االجتماعية 

الراقية.
وقيمتها  معناها  فقدت  فقد  وغايتها  ومركبها  جوهرها  عن  انفصلت  أو  واحدة  انفرطت  فإذا 
وبطل أن تكون الحرية قومية اجتماعية وكذلك بطلت قومية - اجتماعية كل من الواجب والنظام 

والقوة. 
واحترامها  القومية االجتماعية  والقوة  والنظام  والواجب  الحرية  وقيم  مناقب  مركب  إن 
الوجود،  هذا  في  ألمتنا  المثلى  الحياة  تحقيق  عن  عملياً  يعّبر  الذي  هو  بممارستها  وااللتزام 
ويجعلها معلمة وهادية لأمم وليس متسولة ذليلة على بقايا موائد الشعوب ومكبات فضالتها 
وتضلل  تخدر  التي  والدعايات  مصالحها  تخدم  التي  األفكار،  من  والروحية  المادية  المسممة 

غيرها من الشعوب، ومن األغذية الفاسدة.
إن المأساة الحقيقية لأمم هي أن كل فرد في مجتمع - األمة أصبح يدعي نفاقاً وكذباً أنه 

الممثل والمعّبر عن إرادة األمة وحده، وال يقبل شريكاً له.
وحتى في الجماعة الواعية التي ُيع�تبر فيها العقل القومي-االجتماعي هو الشرع األعلى 
الجماعة  عقل  من  وأرشد  وأنضج  أكبر  الفردي  عقله  أن  يتوهم  أناني  كل  صار  الحياة،  في 

الواعية. 
بالحرية  التمتع  المستحيل  من  أنه  ويق�ت�نعون  ويكتشفون  الواهمون  يستيقظ  ومتى  فهل 
والحياة الراقية في هذا الوجود من دون الوعّي والمعرفة والمناقب واألخالق واألفعال الصالحة 
في نظام قومي اجتماعي جديد عادل، يمكن أن يضمن لأمة وللفرد ولإلنسانية الحياة الكريمة 

الجميلة الحرة األفضل؟! 
لقد كان محقاً الفيلسوف أنطون سعاده في قوله: 

»إن مأساة الحرية الكبرى، ليست في المحاكم وال السجون. إنها أقالم العبودية في معارك 
الحرية«.

إلى قوله الحكيم أن أعظم وأخطر مأساة لحرية األمة وحياتها تكمن  أود أن أضيف  ولكني 
في نفوس وعقول الذين يّدعون زوراً أنهم متنورون، ومتعلمون، ومثقفون، وأحرار، ومناقبيون 
وشهواتهم  وأحقادهم  وأوهامهم  وغرائزهم  أنانياتهم  عبيد  الحقيقة  في  هم  بينما  أخالقيون، 

العابرة بحسب فلسفة أنطون سعاده. 
إن أبناء الحياة هم الذين يعيشون ويموتون في أمة حرة كريمة أعزاء، وال قيمة للحياة وال 

الموت إال إذا كانت الحياة والموت بحرية األمة وكرامتها.
هكذا نفهم معنى الحياة والموت في فلسفة القومية االجتماعية. 

البرازيل 5 أيلول 2021 

لشؤون  العمليات  إدارة  مدير  نائب  أعلن 
للتنمية  الكويتي  للصندوق  العربية  الدول 
المصيبيح،  الله  عبد  العربية  االقتصادية 
جدولة  إع��ادة  يبحث  الصندوق  أّن  أم��س، 
ال��دول  ل��م��ب��ادرة  وف��ق��اً  ال��س��ودان  مديونية 

المثقلة بالديون )هيبك(.
عن  )كونا(  الكويتية  األنباء  وكالة  ونقلت 
أّن  حالياً،  السودان  يزور  الذي  المصيبيح، 
الصندوق يسعى إلى تخفيف عبء مديونية 
إعادة  خالل  من  )هيبك(  إطار  في  السودان 
لنقطة  تأهله  بعد  وذلك  المديونية  جدولة 

القرار وفقاً للمبادرة.
السودان  زيارة  أّن  إلى  المصيبيح  وأشار 
القرار  لنقطة  ال��خ��رط��وم  تأهل  بعد  تأتي 

الدوليين  والبنك  النقد  ص��ن��دوق  قبل  م��ن 
مع  الدين  تخفيف  مفاوضات  نجاح  وبعد 
تموز  في  باريس  نادي  في  األعضاء  ال��دول 

الماضي.
ال��ص��ن��دوق  أّن  إل���ى  المصيبيح  ول��ف��ت 
قروضه  شطب  أو  بإلغاء  يقوم  ال  الكويتي 
المستحقة،  ف��وائ��ده��ا  أو  عليها  المتعاقد 
مشيراً إلى أن زيارته تأتي لمتابعة القروض 

الموقعة سابقاً وبحث مشاريع مستقبلية.
ديونه  تخفيف  إل��ى  ال��س��ودان  ويسعى 
دوالر،  مليار   50 تتجاوز  التي  الخارجية 
اقتصادية  أزم��ة  من  للخروج  محاولة  في 
قضاها  الدولية  العزلة  من  سنوات  خلفتها 

تحت حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

الرخاء  مؤشر  في  مراتب  خمس  العراق  تقدم 
وفق  الدولي،  ليغاتوم  بمعهد  الخاص  العالمي 

تقرير للمعهد نشره موقع ذا ناشيونال نيوز.
وذكر التقرير أّن »العراق احتل المركز 137 في 
الدولي،  ليغاتوم  بمعهد  الخاص  الرخاء  مؤشر 
كان  التي   142 المرتبة  ع��ن  ارت��ف��اع��اً  مسجالً 
المؤشرات  تحسن  مع   ،2010 العام  في  يحتلها 

االقتصادية األخرى أيضاً«.
وأضاف التقرير أّن »العراق تسلق إلى مراتب 
مدى  على  المختلفة  االقتصادية  ال��م��ؤش��رات 
المالية  اإلصالحات  أثمرت  حيث  الماضي،  العقد 
لنتائج  االستقرار  ضمان  إلى  الهادفة  الحكومية 
لعام  للرخاء  ليغاتوم  لمؤشر  وفقاً  إيجابية، 

.»2020
ولفت إلى أّن »المؤشر يظهر أن العراق قد تقدم 
خمس مراتب إلى المركز 137 من بين 167 دولة 
 142 المركز  من  ارتفاعاً  مسجالً   ،2020 عام  في 
البلدان  أقل  من  واحدا  كان  بعدما   2010 عام  في 

ازدهاراً«.
وتابع: »سجل العراق أعلى مستوى القتصاده 
والوصول  االقتصادية  الجودة  سيما  ال  المفتوح، 
إلى األسواق و البنى التحتية، فضالً عن االندماج 
االجتماعي، على الرغم من تراجع مقياس تمكين 

الناس بفارق نقطة واحدة«.
وأكد تقرير معهد ليغاتوم، أّن »الرخاء هو أكثر 
الثروة، فهو يتحقق عندما تتاح  بكثير من مجرد 
ويدعم  االزده��ار،  وحرية  الفرصة  الناس  لجميع 
يحمي  قوي  التزام  مع  شامالً،  مجتمعا  الرخاء 

الحريات األساسية واألمن لكل فرد«.
في  ومقره  لأبحاث  ليغاتوم  معد  وبحسب 
المملكة المتحدة، »فالرخاء يكون مدفوعاً باقتصاد 

مسارات  لخلق  والمواهب  األفكار  يسخر  مفتوح 
قبل  م��ن  ويبنى  الفقر،  م��ن  للخروج  مستدامة 
أشخاص تم تمكينهم، حيث يساهمون ويلعبون 

دورهم في إنشاء مجتمع يعزز الرفاهية«.
ويقدر البنك الدولي أّن االقتصاد العراقي سينمو 
بنسبة 1.9 في المئة هذا العام ، ويتوسع بنسبة 
المقبلين، على  العامين  مدى  على  المئة  في   6.3
حصص  وارتفاع  النفط  أسعار  انتعاش  خلفية 
الناتج  يتعافى  أن  المتوقع  ومن   ،+ أوبك  إنتاج 
 ،2021 عام  في  النفطي  غير  اإلجمالي  المحلي 
حيث ينمو بنسبة 5.5 في المائة، بحسب التقرير.
دخل  ال��ذي  للرخاء،  ليغاتوم  مؤشر  ويقيس 
عامه الرابع عشر، مدى نجاح البلدان في تعزيز 
الرفاه االقتصادي واالجتماعي لسكانها في ثالثة 
واالقتصادات   ، الشاملة  المجتمعات  مجاالت: 

المفتوحة ، وتمكين سكانها.
هذه  من  اثنين  في  ال��ع��راق  درج��ة  وارتفعت 
الرخاء  أداء  تحدد  التي  الشاملة  الثالث  الفئات 

للبلد.
ثالث  ال��ع��راق  »تقدم  فقد  المؤشر،  وبحسب 
تشمل  والتي  الشامل،  المجتمع  فئة  في  درجات 
والحرية  واألم���ن،  للسالمة  الفرعية  األق��س��ام 
االجتماعي،  المال  ورأس  والحكم،  الشخصية، 
وتقدم ايضا بمقدار سبع مراتب في فئة االقتصاد 
المفتوح، والتي تشمل التقسيمات الفرعية لبيئة 
إلى  والوصول  المؤسسة،  وظ��روف  االستثمار، 

األسواق، والجودة االقتصادية«.
واح��دة  مرتبة  ت��راج��ع  ق��د  أن��ه  »إال  وت��اب��ع: 
مقاييس  تشمل  التي  األف���راد  تمكين  فئة  ف��ي 
والبيئة  والتعليم  والصحة  المعيشية  الظروف 

الطبيعية«.

اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
وال��ص��ن��اع��ة وال���زراع���ة ف��ي ط��راب��ل��س 
ضم  وف���داً  دب��وس��ي  توفيق  وال��ش��م��ال 
إدمنتون  في  اللبناني  الفخري  القنصل 
البرتا - كندا حسين رحال، الشيخ صالح 
حامد، حسان رحال، عدنان رحال وأمير 
الغرفة  مديرة  حضور  في  حسون،  بدر 
الدكتور  المختبرات  ومدير  سلطان  ليندا 

خالد العمري.
المجتمعين  ب��أّن  للغرفة  بيان  وأف��اد 
االستثمارية  المشاريع  »مختلف  عرضوا 
طرابلس  غرفة  تطلقها  التي  واإلنمائية 
المتنوعة  األنشطة  وك��ذل��ك  وال��ش��م��ال، 
بهدف  تحتضنها  أو  بها  تقوم  التي  سواء 
االقتصادي  المجتمع  وتحديت  تطوير 
كما  ال��ك��ب��رى.  ط��راب��ل��س  م��ن  اللبناني 
وتطوير  تعزيز  سبل  المباحثات  تناولت 
وكندا  لبنان  بين  اإلقتصادية  العالقات 
خصوصا،  الكبرى  طرابلس  ومع  عموما 
التي  العملية  الصيغ  اعتماد  الى  إضافة 
غرفة  بين  التواصل  تشجيع  شأنها  من 
بما  الكندية  الغرف  ومختلف  طرابلس 
رج��ال  بين  المتبادلة  بالمنافع  يعود 
الخاص  القطاع  وم��ؤس��س��ات  األع��م��ال 
على  العمل  وبالتالي  الجانبين،  كال  في 
المؤتمرات  تنظيم  في  والتكامل  الشراكة 

اإلستثمارية وإقامة المعارض التي تعزز 
لبنان  بين  التجارية  المبادالت  حركة 
وكندا، والتركيز على أهمية تطوير حركتي 
التصدير واإلستيراد وفقا لمعايير الجودة 

والسالمة الغذائية المعتمدة دولياً«.
الفخري  أّن »القنصل  إلى  البيان  ولفت 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي ك��ن��دا أع����رب ع��ن بالغ 
التي  اإلستثمارية  للمشاريع  تقديره 

والتي  والشمال  طرابلس  غرفة  تطلقها 
واألفكار  الرؤية  عمق  خالها  من  تلمسنا 
الغرفة  رئيس  يمتلكها  التي  الحيوية 
أمامنا  تتيح  وال��ت��ي  دب��وس��ي،  توفيق 
تتسم  شراكة  عالقات  لبناء  واسعة  آفاقاً 
بالمتانة وفي مجاالت عدة، وكلنا ثقة أن 
عالقات التعاون ستكون وثيقة بيننا في 

المستقبل الواعد«.

شركة مكتبة أنطوان  ش.م.ل.

دبوسي متوسطاً رحال والوفد

جانب من اجتماعات الصندوق في الخرطوم

دّبو�صي يلتقي قن�صل لبنان الفخري في كندا
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زار وفد من الحزب السوري القومي 
االجتماعي بلدة مركبتا- المنية مقدما 
التهنئة للدكتور سعادة الشامي بتوليه 
ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  منصب 

في الحكومة اللبنانية الجديدة. 
التنمية  عميد  جانب  الى  الوفد  ضم 
ممثال  عطية  ك��ل��ود  ال��دك��ت��ور  االداري����ة 
رئيس الحزب، العميد ساسين يوسف، 
ديب،  ج��ورج  االع��ل��ى  المجلس  عضو 
الشامي،  ف���ادي  ط��راب��ل��س  ع���ام  منفذ 
منفذ  حموضة،  أحمد  عكار  عام  منفذ 
من  وعدد  هرموش  أحمد  الضنية  عام 
القومي  ال��م��ج��ل��س  اع��ض��اء  و  االم���ن���اء 

وجمع من الرفقاء. 
جانب  إلى  الحزب  وقوف  اكد  الوفد 
دولة الرئيس الشامي ودعمه بالوسائل 
ف���ي مهامه  ل��ن��ج��اح��ه  ك���اف���ة،  ال��م��ت��اح��ة 
وم��س��ؤول��ي��ات��ه ال��وط��ن��ي��ة ان��ط��الق��اً من 
على  أكد  ال��ذي  القومي  الحزب  موقف 
الى حكومة  الوصول  ال��دوام ضرورة 
لبنان  اخ��راج  في  مسؤولياتها  تتحمل 
واالجتماعية  االقتصادية  أزماته  من 
بقضايا  واالهتمام  المتراكمة  والمالية 
لبنان  يحصن  ب��م��ا  وه��م��وم��ه��ا  ال��ن��اس 

على كل المستويات.
الحكومة  رئ��ي��س  نائ��ب  واس��ت��ق��ب��ل 
المالك  كني��سة  قاع��ة  ف��ي  المهنئين 

مخايل في مركب��تا، وقد غصت القاعة 
بالشخصيات والمس��ؤولين ورؤس��اء 
والفاعل��يات  وال��م��خ��ات��ي��ر  ال��ب��ل��دي��������ات 
والثقافية  واالق��ت��ص��ادي��ة  االجتماعية 

والوفود الش��عبية والحزبية.
بأنه  وأك��د  المهنئين  شكر  الشامي 
في  للنجاح  مصممة  ب���ارادة  سيعمل 
عاتقه  على  الملقاة  الكبيرة  المهمات 
األزمات  لمعالجة  هي  األول��وي��ة  وب��أن 
وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن م��ع��ان��اة ال��ن��اس على 

الصعد كافة.

5 الوطن/ �سيا�سة

»القومي« و�شخ�شيات وفاعليات ووفود �شعبية وحزبية 

هناأوا الدكتور �شعاده ال�شامي بتوليه م�شوؤولية نائب رئي�س الحكومة في لبنان

{ عبير حمدان
للحق جوالته القادرة على ترسيخ الوقائع 
ألهل  الكاذب  اإلعالمي  الضجيج  رغ��م  على 
الباطل، وألن أهل األرض ثابتون ومتجذرون 
من  لهم  بد  فال  المحتل  وج��ه  في  كاألشجار 
فرض معادلتهم في التصدي والمقاومة ليس 
ضمن حدود أرضهم وحسب إنما على امتداد 

العالم كله.
منى ومحمد الكرد »التوأم المقاوم« جعلوا 
نضال  ساحة  االفتراضي  العالم  منصات  من 
في  شعبنا  أبناء  معاناة  توثيق  من  وتمكنوا 
من  إنطالقاً  وال��ص��ورة  بالصوت  فلسطين 
فخاضا  فلسطين،  كل  إلى  جراح  الشيخ  حي 
معركة الدفاع المستمرة عن الحي غير آبهين 
التي  الكبيرة  والعقوبات  والتنكيل  باالعتقال 

فرضها االحتالل ضدهما. 
الشقيقان  رفعه  الذي  الشعار  نرحل«  »لن 
على حائط منزلهما الذي أحتل المستوطنون 
إبراز  معركة  في  عالياً  الصوت  ورفعا  نصفه 

فكانت  العالمية،  إلى  وإيصالها  الحي  قضية 
تنقلها  التي  لألخبار  م��ص��دراً  صفحاتهما 
الشيخ  أهل  له  يتعرض  عما  اإلعالم،  وسائل 
حصاراً  االحتالل  قوات  فرضت  حين  جراح، 
الصحافيين  بموجبه  منعت  عليه،  محكماً 
من  عام   المحتلة  والمناطق  القدس  وأهالي 

دخوله لمناصرة أهله.
هذا  تطويع  أن  المقاوم  التوأم  أثبت  لقد 
المسألة  يخدم  إطار  ضمن  المفتوح  العالم 
المقاومة  راية  حمال  حيث  ممكن  الفلسطينية 
نافذة   كله  للعالم  فاتحين  صغرهما،  منذ 
على  الحياة  تكون  كيف  خاللها  من  ليرى 
مصدر  أصبحا  بالتالي  االح��ت��الل،  تحت 
أرضه، كما  الذي ُهجر من  للفلسطيني  إلهام  
أظهرت  بحيث  الموازين  قلب  تأثيرهما  إن 
المتحدة  ال��والي��ات  في  ال��رأي  استطالعات 
م��ت��زاي��داً  دع��م��اً  المحتل  للكيان  ال��داع��م��ة 

للفلسطينيين.
صحيفة  اخ��ت��ارت  كله  ذل��ك  على  ب��ن��اء 
ومحمد  منى  ال��م��ق��اوم  ال��ت��وأم  »ال��ت��اي��م��ز«، 

العاصمة  في  جراح  الشيخ  حي  ابني  الكرد، 
مئة  أك��ث��ر  ضمن  ال��ق��دس،   - الفلسطينية 
شخصية مؤثرة في العالم خالل عام 2021، 
المجلس  عضو  عليه  علّق  ال��ذي  األم��ر  وه��و 
األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي 
سماح مهدي في حديث ل� »البناء« حيث قال:
ال��والي��ات  حكومة  أن  م��ن  ال��رغ��م  »ع��ل��ى 
من  ساقطة  حكومة  هي  األميركية  المتحدة 
مؤسس  وصفها  كما  األدبي  اإلنسانية  عالم 
الشهيد  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
الذي  السقوط  ذل��ك  أن  إال  س��ع��اده،  أنطون 
المطلق  الدعم  بسبب  يوم  بعد  يوماً  ي��زداد 
الذي تقدمه اإلدارة األميركية لكيان االحتالل، 
يفرض  أن  دون  ي��ح��ل  ل��م  ال��س��ق��وط  ذل���ك 
نفسيهما  الكرد  ومحمد  منى  المقاوم  التوأم 
على  شخصية  مئة  ضمن  من  كشخصيتين 
مستوى العالم كان لها أكبر تأثير خالل عام 
»التايمز«.  صحيفة  لتصنيف  وفقاً   2021
التوأم  أظهره  ال��ذي  التمايز  »ه��ذا  أض��اف: 
باب  من  إال  ي��أت  لم  المقدسي  الفلسطيني 

االحتالل  لقوات  والتصدي  المقاومة  خط 
الموصوفة  جريمتها  ومواجهة  »اإلسرائيلي« 
 - الفلسطينية  العاصمة  وعبرنة  بتهويد 
القدس. فعلى الرغم من تعرض أبناء شعبنا 
منهم  والمقدسيين  ع��م��وم��اً،  الفلسطيني 
خصوصاً لشتى أنواع االضطهاد والضغوط 
الكرد،  التوأم  طال  الذي  االعتقال  إلى  وصوالً 
بواجبهما  قيامهما  دون  يحل  لم  ذلك  أن  إال 
االحتالل  قوات  مقارعة  في  والقومي  الوطني 
دفاعاً عن حيهما - حي الشيخ جراح، ودفاعاً 

عن القدس كلها وعن فلسطين بكاملها«.
ومحمد  منى  بلغ  أن  »منذ  مهدي:  ويقول 
سن الثانية عشرة وهما منخرطان في صراع 
اليوم  هما  وها  المطلق.  عدونا  ضد  الوجود 
غيرت  جديدة  معادلة  نفسيهما  يفرضان 
عموماً  الغربي  للشارع  التعامل  نمط  في 
واألميركي خصوصاً مع المسألة الفلسطينية 

وقضيتنا القومية.
من  ومنى  لمحمد  تحية  مهدي  وجه  وإذ 
القومي  السوري  الحزب   - فلسطين  حزب 

متعدد  االحتالل  مقاومة  أن  أكد  االجتماعي، 
األشكال واألوجه وعلى المستويات والصعد 
والمقاومة  الصمود  إرادة  وبفضل  كافة، 

أحب  من  كل  يجمع  قريب  لقاء  لنا  سيكون 
من  محررة  القدس  عاصمتها  في  فلسطين 

دنس االحتالل«.

»لن نرحل« �شعار رفعه التواأم المقاوم منى ومحمد الكرد ليفر�شا معادلتهما في الت�شدي

مهدي: بف�شل ال�شمود والمقاومة �شيكون لنا لقاء قريب في القد�س محررة من دن�س االحتالل
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على  ال��ن��واب  بعض  كلمات  في  وردت  التي  المالحظات  من  كثير 
الكمات  وبعض  مكانها،  في  تقع  ال��وزاري  وبيانها  الحكومة  تركيبة 
وتستثير  ال��س��ام��ع  ت��ج��ذب  وسياقها  ببيانها  للحكومة  المعارضة 
القبول، لكن في النهاية ال يمكن مقاربة الملف الحكومي إال من زاوية 
الثقة  لحجب  الذاهب  كون  على  القائمة  واألخالقية،  الفكرية  النزاهة 
عن الحكومة يفترض أن يكون داعياً اآلخرين إلى فعل الشيء نفسه، 
الحكومة  تنل  لم  لو  امتالك جواب على سؤال ماذا  به  وهذا يفترض 

الثقة؟ هل يذهب البلد إلى حال أفضل؟ 
األمر األول في التعامل مع هذه الحكومة ينطلق من كونها فرصة 
للبنانيين للخروج من خطر الفراغ والفوضى، وقد كان الخطر داهماً 
من  أكثر  بعد  بذاته  مطلباً  الحكومة  وجود  مبدأ  بات  حيث  وحقيقياً، 
إلى  وتحولها  الفوضى  لزحف  حقيقية  مخاطر  مع  الفراغ،  من  سنة 

خطر انفالت أمني.
األمر الثاني أن الحكومة تأتي في مناخ تغيير جوهري في المنطقة 
خصوصاً  واألميركي  عموماً  الدولي  بالتعامل  المحيطة  والمعطيات 
مع لبنان، فقد بلغت سياسة الحصار سقفها، وأنتجت عكس مشيئة 
أصحابها مع مسار سفن المحروقات وتداعياته، بحيث برزت مخاطر 

انتقال معادلة الردع إلى البحار، فبدأت مراجعة أميركية أنتجت تراجعاً 
ترجمه رفع الحظر الذي فرضه قانون قيصر، وشهدنا البحث الجدي 
باستجرار الغاز المصري والكهرباء األردنية إلى لبنان عبر سورية 

بعدما كان مجرد الحديث بذلك محظوراً.
تمنح  لكنها  للبنانيين،  ف��رص��ة  الحكومة  تجعل  المناخات  ه��ذه 
الحكومة فرصة النجاح بتحقيق اختراقات عدة في جدار األزمة، لكن 
عليها أن تدرك بأن أحداً لن يعرض عليها مكرمات، بل عليها أن تمتلك 
شجاعة اإلقدام وإتخاذ قرارات السير بجرأة نحو ما يترجم المصلحة 
الوطنية لتوسيع مساحة الحركة، وفي رأس األولويات قدرة االنفتاح 
على سورية في ملفات عدة أهمها فتح األسواق والحدود، وحل قضية 
النازحين ووقف النزيف الناتج منها، وصوالً لدور لبنان وشركاته 
ومصارفه في إعادة إعمار سورية، وتشغيل خط النفط العراقي إلى 
حديد  بسكة  البناء  إع��ادة  خطة  ضمن  بيروت  مرفأ   ورب��ط  طرابس، 
للمشرق  كمرفأ  مكانتها  بيروت  لتستعيد  وبغداد،  دمشق  إلى  تصل 

على المتوسط.
نالت الحكومة الثقة وتستحق التهنئة رئيساً وأعضاء، على قاعدة 

األمور بخواتيمها.

الحكومة على كتف ... )تتمة �ص1( 

اليمن مف�ج�أة ... )تتمة �ص1( 

التعليق ال�سيا�سي

�لحكومة فر�صة... �أمامها فر�صة 

�إعالنات
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إعالن مناقصة تلزيم كنس وتنظيف 
الطرقات وشطفها ونزع الملصقات وجمع 
النفايات وترحيلها من مدن إتحاد بلديات 

الفيحاء طرابلس والميناء والبداوي 
والقلمون.

الثالثاء  ي��وم  م��ن  التاسعة  ال��س��اع��ة 
تشرين  شهر  من  عشر  الثاني  فيه  الواقع 
األول 2021، ُتجري إدارة المناقصات �� في 
شارع   � بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها 
وزارة  لحساب  بيروت،   � الصنايع   � بوردو 
كنس  تلزيم  مناقصة  والبلديات،  الداخلية 
وتنظيف الطرقات وشطفها ونزع الملصقات 
إتحاد  مدن  من  وترحيلها  النفايات  وجمع 
بلديات الفيحاء طرابلس والميناء والبداوي 

والقلمون.
 /300،000،000/ المؤقتت:  التأمين   �
ال  لبنانية  ليرة  مليون  ثالثماية  فقط  ل.ل. 

غير.
� طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ُت��ق��دم 
اإلط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
بلديات  إت��ح��اد  قلم  م��ن  عليه  والحصول 

الفيحاء.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العلّية.
التكليف 770

إعالن 
عن مناقصة عمومية

واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  يعلن 
عمومية  مناقصة  إج���راء  ف��ي  رغبته  ع��ن 
الغرفة  تأهيل  اشغال  تلزيم  إج��راء  إلع��ادة 
للبحوث  التربوي  المركز  ف��ي   816 رق��م 

واإلنماء في الدكوانة.
 2 ال��س��اع��ة  ت��م��ام  ف��ي  ال��ت��ل��زي��م  سيتم 
في  ال��واق��ع  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ظهر  بعد  م��ن 
من  األول  الطابق  ف��ي   2021/10/26
للبحوث  التربوي  للمركز  الرئيسي  المبنى 
واإلنماء � قاعة االجتماعات � الدكوانة خلف 

المدينة المهنية.
الراغبة  والمؤسسات  للشركات  ُيمكن 
باالشتراك في المناقصة الحصول على دفتر 
الشروط من قلم المديرية اإلدارية في المركز 
من  اعتباراً  الرسمي،  ال��دوام  أوق��ات  خالل 

تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية.
المديرية  قلم  إلى  باليد  العروض  ُتقدم 
اإلدارية � الطابق الثامن في المركز التربوي 

على العنوان التالي:
المركز التربوي للبحوث واإلنماء

المدينة المهنية، الدكوانة.
ص.ب. 55264

الرسمي، على  الدوام  أوقات  وذلك خالل 
أن ُتقدم العروض خالل مهلة أقصاها نهاية 
المحّدد  اليوم  يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  دوام 
إلجراء المناقصة أي يوم اإلثنين الواقع فيه 

.  2021/10/25
رئيس المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
بالتكليف
جورج نهرا
التكليف 771

إعالن
عن مناقصة عمومية

واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  ُيعلن 
عمومية  مناقصة  إج���راء  ف��ي  رغبته  ع��ن 
الخرسانة  تأهيل  تلزيم  إع���ادة  إلج���راء 
المبنى  في  الخارجية  للباحة  اإلسفلتية 
واإلنماء  للبحوث  التربوي  للمركز  الرئيسي 

في الدكوانة.
11 صباحاً من  التلزيم في تمام الساعة 
 2021/10/12 في  الواقع  الثالثاء  يوم 
الرئيسي  المبنى  من  األول  من  الطابق  في 
قاعة   � واإلنماء  للبحوث  التربوي  للمركز 
المدينة  خلف  ال��دك��وان��ة   � االج��ت��م��اع��ات 

المهنية.
الراغبة  والمؤسسات  للشركات  ُيمكن 
باالشتراك في المناقصة الحصول على دفتر 
الشروط من قلم المديرية اإلدارية في المركز 
من  اعتباراً  الرسمي،  ال��دوام  أوق��ات  خالل 

تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية.
المديرية  قلم  إلى  باليد  العروض  ًتقدم 
اإلدارية � الطابق الثامن في المركز التربوي 

على العنوان التالي:
المركز التربوي للبحوث واإلنماء

المدينة المهنية، الدكوانة
ص.ب. 55264 

الرسمي، على  الدوام  أوقات  وذلك خالل 
أن ُتقدم العروض خالل مهلة أقصاها نهاية 
المحّدد  اليوم  يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  دوام 
إلجراء المناقصة أي يوم اإلثنين الواقع فيه 

.  2021/10/11
الدكوانة في 14 ايلول 2021

رئيس المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
بالتكليف

جورج نهرا 
التكليف 773

إعالن مناقصة تلزيم جمع ونقل النفايات 
من مدن وقرى اتحاد بلديات صيدا � 

الزهراني
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع 
األول  تشرين  شهر  من  عشر  الثالث  فيه 
2021، ُتجري إدارة المناقصات في مركزها 

 � ب��وردو  شارع   � بيضون  بناية  في  الكائن 
� بيروت، لحساب وزارة الداخلية  الصنايع 
والبلديات � اتحاد بلديات صيدا الزهراني �� 
مناقصة تلزيم جمع ونقل النفايات من مدن 

وقرى اتحاد بلديات صيدا �  الزهراني.
ليرة  مليون  مئة  فقط  المؤقت:  التأمين   �

لبنانية ال غير.
� طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ُت��ق��دم 
االط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
والحصول عليه من قلم اتحاد بلديات صيدا 

� الزهراني.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د. جان العلّية
التكليف 775

 إعالن تلزيم تقديم أجهزة وأنظمة مكافحة 
الحريق لزوم غرفة الخوادم � 

المديرية المالية العامة � وزارة المالية
الساعة العاشرة من يوم األربعاء الواقع 
فيه العشرون من شهر تشرين األول 2021، 
الكائن  المناقصات في مركزها  إدارة  ُتجري 
في بناية بيضون � شارع بوردو � الصنايع 
مديرية   � المالية  وزارة  لحساب  بيروت،   �
المالية العامة � تلزيم تقديم أجهزة وأنظمة 

مكافحة الحريق لزوم غرفة الخوادم.
ماليين  خمسة  فقط  المؤقت:  التأمين   �

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

ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ُت��ق��دم 
االط��الع  ُيمكن  ال���ذي  ال��خ��اص  ال��ش��روط 
� مديرية  المالية  والحصول عليه من وزارة 
رياض   � االلكتروني  المركز   � العامة  المالية 

الصلح � بيروت.
إدارة  قلم  الى  العروض  تصل  أن  يجب 
من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د. جان العلّية
التكليف 776

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
يوم  م��ن  التاسعة  ال��س��اع��ة  ت��م��ام  ف��ي 
الثامن   2021/9/28 فيه  الواقع  الثالثاء 
 ،2021 ع��ام  أيلول  شهر  من  والعشرون 
عمومية،  مناقصة  الجنوب  مجلس  ُيجري 
في  الطلب(  )غب  كهربائية  أشغال  لتلزيم 
الغربي  البقاع  قضاءي  من  متفرقة  مناطق 

راشيا، وعلى أساس التنزيل المئوي.
بالدرجة  المصنفين  للمتعهدين  ُيمكن 
وال��راغ��ب��ي��ن  كهربائية  ألش��غ��ال  األول����ى 
إلى  الحضور  المناقصة  ف��ي  ب��االش��ت��راك 
للحصول  الرسمي  ال���دوام  أث��ن��اء  اإلدارة 
مصلحة  لدى  لألشغال  الكامل  الملف  على 

الديوان بعد تسديد ثمن الملف.
او  المضمون  بالبريد  العروض  ُترسل 
قلم  في  وتسجل  تصل  ان  على  باليد  تسلم 
الساعة  قبل  الجنوب  لمجلس  العام  المدير 
يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  م��ن  عشرة  الثانية 

التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب

قبالن قبالن 
التكليف 780

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
يوم  م��ن  التاسعة  ال��س��اع��ة  ت��م��ام  ف��ي 
الثامن   2021/9/28 فيه  الواقع  الثالثاء 
 ،2021 ع��ام  أيلول  شهر  من  والعشرون 
عمومية،  مناقصة  الجنوب  مجلس  ُيجري 
في  الطلب(  )غ��ب  مائية  أش��غ��ال  لتلزيم 
الجنوب  محافظتي  م��ن  متفرقة  مناطق 
الغربي وراشيا،  البقاع  والنبطية وقضاءي 

وعلى أساس التنزيل المئوي.
بالدرجة  المصنفين  للمتعهدين  ُيمكن 
باالشتراك  والراغبين  مائية  ألشغال  األولى 
أثناء  االدارة  إلى  الحضور  المناقصة  في 
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل 
لألشغال لدى مصلحة الديوان بعد تسديد 

ثمن الملف.
أو  المضمون  بالبريد  العروض  ُترسل 
قلم  في  وُتسجل  تصل  أن  على  باليد  تسلم 
الساعة  قبل  الجنوب  لمجلس  العام  المدير 
يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  م��ن  عشرة  الثانية 

التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب

قبالن قبالن 
التكليف 780

انتخابات
موظفي  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 
السينمائية  األفالم  توزيع  ومكاتب  شركات 
كامل  بحضور  إستثنائية  جلسة  لبنان  في 
إنتخابات  إج��راء  باإلجماع  وق��رر  أعضائه 
العمالي  االتحاد  مقر  في  للنقابة  تكميلية 
من   2021/10/5 بتاريخ  وذل��ك  ال��ع��ام 
الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة 
مساء وفي حال عدم إكتمال النصاب تجري 
االنتخابات في 2021/10/20 بمن حضر. 
رئيس  بواسطة  الترشيح  طلبات  وتقدم 

النقابة أو أمين السر.

نقابة  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 

لبنان  في  الصناعي  القطاع  في  العاملين 
أعضائه  كامل  بحضور  إستثنائية  جلسة 
تكميلية  إنتخابات  إج��راء  باإلجماع  وق��رر 
للنقابة في مقر االتحاد العمالي العام وذلك 
الثالثة  الساعة  من   2021/10/5 بتاريخ 
وفي  مساء  السادسة  الساعة  حتى  عصراً 
حال عدم اكتمال النصاب تجري االنتخابات 
وتقدم  حضر.  بمن   2021/10/20 ف��ي 
أو  النقابة  الترشيح بواسطة رئيس  طلبات 

أمين السر.

عمال  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 
جلسة  ل��ب��ن��ان  ف��ي  وال��ت��ع��م��ي��ر  اإلن���ش���اء 
وقرر  أعضائه  كامل  بحضور  استثنائية 
للنقابة  تكميلية  إنتخابات  إجراء  باإلجماع 
في مقر االتحاد العمالي العام وذلك بتاريخ 
عصراً  الثالثة  الساعة  من   2021/10/5
حال  وف��ي  مساء  السادسة  الساعة  حتى 
عدم اكتمال النصاب تجري االنتخابات في 
طلبات  وتقدم  حضر،  بمن   2021/10/20
أمين  أو  النقابة  رئيس  بواسطة  الترشيح 

السر.

العاملين  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 
جلسة  لبنان  ف��ي  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  ف��ي 
وقرر  أعضائه  كامل  بحضور  إستثنائية 
للنقابة  تكميلية  إنتخابات  إجراء  باإلجماع 
في مقر االتحاد العمالي العام وذلك بتاريخ 
عصراً  الثالثة  الساعة  من   2021/10/5
حال  وف��ي  مساء  السادسة  الساعة  حتى 
عدم إكتمال النصاب تجري االنتخابات في 
طلبات  وتقدم  حضر،  بمن   2021/10/20
أمين  أو  النقابة  رئيس  بواسطة  الترشيح 

السر.

العاملين  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 
جلسة  لبنان  ف��ي  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  ف��ي 
وقرر  أعضائه  كامل  بحضور  إستثنائية 
للنقابة  تكميلية  إنتخابات  إجراء  باإلجماع 
في مقر االتحاد العمالي العام وذلك بتاريخ 
عصراً  الثالثة  الساعة  من   2021/10/5
حال  وفي  مساًء،  السادسة  الساعة  حتى 
عدم إكتمال النصاب تجري االنتخابات في 
بمن حضر، وتقدم طلبات   2021/10/20
أمين  أو  النقابة  رئيس  بواسطة  الترشيح 

السر.

في  العاملين  ن��ق��اب��ات  ات��ح��اد  يعلن 
إجراء  عن  لبنان  في  والتنباك  التبغ  زراعة 
انتخابات تكميلية لمجلسه التنفيذي وذلك 
يوم الخميس الواقع فيه 2021/9/30 من 
الساعة  ولغاية  صباحاً  العاشرة  الساعة 
في  االت��ح��اد  مقر  ف��ي  ظ��ه��راً  عشر  الثانية 
الطابق  غندور  ملك  البياض  حي  النبطية 
القانوني  النصاب  يكتمل  ل��م  وإذا  األول 
الخميس  ليوم  تؤجل  االنتخابات  هذه  في 
الزمان  نفس  في   2021/10/7 ت��ااري��خ 
يوم  الترشيح  باب  يقفل  أن  على  والمكان 

االثنين الواقع فيه 2021/9/27.
أمين السر
حبيب علي ياغي
الرئيس
حسن قاسم فقيه

في  السوق  مكاتب  أصحاب  نقابة  دعت 
بتاريخ  تكميلية  انتخابات  إلجراء  الجنوب 
النبطية  في  مركزها  في   2021-10  -  5
لغاية  صباحا  العاشرة  من  النافعة  خلف 

الثانية عشر ظهرا.

إلجراء  غندور  معمل  عمال  نقابة  دعت 
انتخابات تكميلية بتاريخ 2021-10-27 
في  الخامسة  لغاية  الظهر  بعد  الثانية  من 

مركز النقابة معمل غندور الشويفات.

عقاري
إعالن

ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
عن  بوكالته  البدوي  محمد  عماد  طلب 
عن  ضائع  بدل  سند  البدوي  محمد  سمير 

العقار 482 � المقسم 11 بساتين الميناء.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين 

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عن  بوكالتها  م��راد  عمر  صفاء  طلبتت 
محمد عبد الكريم الشعبان سند بدل ضائع 

بالعقار 236 � المقسم 9 زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
وسام ولي الدين

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

انطونيوس  سليمان  ان��ط��وان  ط��ل��ب 
سند  الباقي  عبد  مفيد  ربيع  عن  بوكالته 
في  موكله  حصة  عن  ضائع  عن  بدل  ملكية 

العقار 894 عينبال.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

انطونيوس  سليمان  ان��ط��وان  ط��ل��ب 
بوكالته عن لور سليم عطيه سند ملكية بدل 

عن ضائع للعقار 834 دير القمر.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلب زياد شكيب المعدراني وكيل رجاء 
فوزي معدراني وكيلة نشأت شريف حمية 
سند ملكية بدل عن ضائع للقسم A   11 من 

العقار 5292 برجا.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن عن فقدان سند تمليك بحري 1231 
البري  للنقل  العامة  المديرية  تفيد 
فايز  ول��ي��د  الشيخ  السيد  أن  وال��ب��ح��ري 
الحصول على سند  قد تقدم بطلب  معوَّض 
نزهة  لمركب  ضائع  عن  بدل  بحري  تمليك 

 STORM I  1المسمى ستورم
ذي المواصفات التالية:

رقم تسجيل المركب :7917 /ب 
تاريخ ومكان اإلنشاء: 1984 � إيطاليا

  VOLVO PENTA المحرك:  ن��وع 
  47527 رق���م:  ح��ص��ان   x 2 قوة:175 

 47541
االسم السابق للمركب:

من  التقدم  اعتراض  أي  لديه  لمن  يمكن 
رئاسة مرفأ بيروت خالل مهلة خمسة عشر 
لإلتصال  االعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما 

هاتف 03878103 
رئيس مرفأ بيروت
أيمن كركر

إعالن عن فقدان سند تمليك بحري 1232
2021/9/17

البري  للنقل  العامة  المديرية  تفيد 
فايز  ول��ي��د  الشيخ  السيد  ان  وال��ب��ح��ري 
الحصول على سند  قد تقدم بطلب  معوَّض 
نزهة  لمركب  ضائع  عن  بدل  بحري  تمليك 

 STORM II 2 المسمى ستورم
ذي المواصفات التالية:

رقم تسجيل المركب: 7918/ب
تاريخ ومكان اإلنشاء: إيطاليا � 1984

  VOLVO PENTA المحرك:  ن��وع 
  47519 رق���م:  ح��ص��ان   x 2 قوة:175 

47570
االسم السابق للمركب: �

من  التقدم  اعتراض  أي  لديه  لمن  يمكن 
رئاسة مرفأ بيروت خالل مهلة خمسة عشر 
لإلتصال  االعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما 

هاتف 03878103 
رئيس مرفأ بيروت
أيمن كركر

وفيات
الله  بقضاء  والتسليم  الرضا  من  بمزيد 

وقدره
العلوية  المرحومة  وف��اة  إليكم  ننعى 

الفاضلة الحاجة

خديجة علي قشاقش
حرم المرحوم الحاج خضر القماطي

ابناؤها: المرحوم الحاج محمد، المرحوم 
الحاج أحمد، الحاج محمود )الوزير السابق 
الله(،  السياسي في حزب  المجلس  وعضو 
العلماء  تجمع  )عضو  مصطفى  الشيخ 

المسلمين(
المحامي  زوجة  إلهام  األستاذة  بناتها: 
إبتسام  الحاجة  القماطي،  مصباح  محمد 
القماطي،  مصباح  محمود  ال��ح��اج  زوج��ة 
الحاجة إعتدال زوجة بشير القيسي، الحاجة 
هناء، الحاجة إيمان زوجة الحاج محمود عز 

الدين، ميرفت زوجة الحاج فواز موسى.
أحمد  والحاج  محمد  المرحوم  اشقاؤها: 

طراف حطيط 
حسن  بئر  جبانة  في  الثرى  في  ت��وارى 
الرابعة  يوم الثالثاء 21 � 9 � 2021 الساعة 

عصراً
مجمع  ف��ي  ال��دف��ن  قبل  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
اإلمام الصدر � روضة الشهيدين من الساعة 

الواحدة حتى الثالثة للنساء والرجال
تقبل التعازي بعد الدفن ونظراً للظروف 

الصحية الراهنة على األرقام التالية:
03208504 الحاج محمود: 
الشيخ مصطفى:  81628572
األستاذة الهام:  03397306
78802826 الحاجة ابتسام: 
71138708 الحاجة اعتدال: 
71470986 الحاجة إيمان: 
ميرفت:   70652433
 01835259 رقم المنزل: 

 � القماطي  آل  ال��ل��ه  بقضاء  ال��راض��ون 
موسى،  الدين،   عز  قشاقش  الدين  ناصر 
عواد،  الريحاني،  نعمة،  عالمة،  القيسي، 
المتن  ساحل  أهالي  وعموم  حطيط  طراف 

الجنوبي.

على عدم انتظار اإلذن من أحد لطي صفة التريث والنأي 
سورية،  مع  للعالقة  النظر  في  وموروثاتهما  بالنفس 
تنتظر  وطيدة  صالت  وبقيادتها  بها  تربطها  كان  التي 
التأسيس  تعيد  أخ��وي��ة  لمراجعة  ال��ص��ادق��ة  م��ب��ادرات��ه 
واإلنطالق نحو ما يحقق مصالح الدولتين  والشعبين، 
وتكفي  حسنة،  أس��وة  اليوم  األردن  يفعله  ما  في  ول��ه 
ب��دع��وة رسمية  ال��س��وري  ال��دف��اع  زي���ارة وزي��ر  معاني 
إلى األردن حيث القواعد األميركية، وحيث تاريخ دور 
اليوم  التحدي  إن  لتقول  السورية،  الحرب  في  األردن 

هو في القدرة على المبادرة اللتقاط الفرصة.
الكالم الذي قاله النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء 
مثلتها  التي  الصورة  رسم  في  واضحاً  كان  للمقاومة، 
ضفة  من  لبنان  نقلت  تحول  نقطة  من  المقاومة  سفن 
استقدام  ق��رار  أن  إل��ى  الصريحة  بإشارته  ضفة،  إل��ى 
قدرة  أك��د  لبناني  سيادي  ق��رار  اإليرانية  المحروقات 

الردع الوطني كسر الحصار وفتح الطريق للحكومة.
المجلس  ثقة  على  ميقاتي  نجيب  الرئيس  حكومة  وحازت 
النيابي في ختام جلسة عقدها المجلس برئاسة الرئيس نبيه 
الصباح  في  كامل  يوم  مدى  على  النواب  خاللها  تناوب  بري 

والمساء على مناقشة البيان الوزاري. 
وبعد انتهاء الجلسة المسائية أعلن بري بأن حكومة نجيب 
ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بعد جلسة عقدتها في قصر 
 7 خالل  نائباً   20 إلى  المتكلمين  عدد  وصل  وقد  األونيسكو، 
 85 ب�  الثقة  نالت  الحكومة  أن  إلى  بري  ولفت  كالم.  ساعات 
لبنان  هي  الثقة  منحت  التي  والكتل  ثقة.  ال  صوتاً  و15  صوتاً 
القومية  والكتلة  والتحرير  والتنمية  للمقاومة  والوفاء  القوي 
وضمانة  والمردة  المستقل  والوسط  الديموقراطي  واللقاء 
حجب  فيما  الطاشناق،  حزب  وكتلة  التشاوري  واللقاء  الجبل 
وشامل  السيد  جميل  والنواب  اللبنانية  القوات  كتلة  الثقة 

روكز وجهاد الصمد وسيزار المعلوف وأسامة سعد. 
والسلسة  بالهادئة  الجلسة  نيابية  م��ص��ادر  ووص��ف��ت 
الجديدة  الحكومة  تأليف  على  السياسي  التوافق  وتعكس 
افتعال  اللبنانية  القوات  ومحاوالت  التوتر  بعض  رغم  على 
والشعبوية  السياسية  والمزايدات  المواقف  وإطالق  سجاالت 
بالمرصاد  بري  الرئيس  فكان  المقاومة،  على  والتحريض 
كما  حبشي،  وطوني  ع��دوان  ج��ورج  النائبين  كالم  على  فرد 
حول  الحر  الوطني  والتيار  القوات  نواب  بين  سجال  حصل 
إلى  ل�«البناء«  المصادر  وأشارت  والنيترات.  المازوت  تخزين 
االنطالق  على  داخلية  سياسية  إرادة  تخفي  العالية  الثقة  أن 
وأملت  فرنسي.   – أميركي  سيما  ال  دولي،  بدعم  للعمل  بقوة 
ومن  اإليجابية  األج��واء  من  الحكومة  تستفيد  بأن  المصادر 
الحياتية  األزم��ات  لمعالجة  بالعمل  لإلسراع  الدولي  الزخم 
واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحصول لبنان 
على مساعدات مالية. وفي سياق متصل أشار وزير االقتصاد 
»سيتم  أنه  إلى  »االناضول«  لوكالة  تصريح  في  سالم  أمين 
مع  التفاوض  ملف  تتولى  رسمية  لجنة  تشكيل  أسبوع  خالل 
بأن  سالم  وأك��د  قانوني«.  إط��ار  وفق  الدولي  النقد  صندوق 
أسعار  وخفض  التمويلية«  ب�«البطاقة  العمل  إطالق  أولويته 

السلع للتخفيف عن المواطنين. 
ال  المشفرة،  السياسية  الرسائل  من  الجلسة  تخُل  لم  كما 
سيما تلك التي وجهها النائب محمد رعد للرئيس ميقاتي حول 
»مالك  ب�  ميقاتي  بوصفه  اإليرانية  النفط  بواخر  من  موقفه 
أن  »سي  مع  مقابلته  في  ميقاتي  عبر  أن  بعد  وذلك  الحزين«، 
أن« عن حزنه »النتهاك البواخر اإليرانية السيادة اللبنانية«.

األونيسكو  قصر  ف��ي  عقدت  ق��د  العامة  الجلسة  وك��ان��ت 
ألكثر  الكهرباء  انقطاع  بسبب  ساعة  نصف  حوالي  وتأخرت 
من ساعة ونصف الساعة، قبل أن يعود التيار الكهربائي بعد 
جلسة  بري  الرئيس  وافتتح  للموّلد.  مازوت  صهريج  تأمين 
دقيقة  »الوقوف  إلى  النواب  ودع��ا  ال��وزاري  البيان  مناقشة 

صمت عن أرواح شهداء انفجار التليل«. 
الرئيس  بين  سيما  ال  السجاالت،  من  عدداً  الجلسة  وشهدت 
والنائب  عمار  علي  النائب  وبين  باسيل،  جبران  والنائب  بري 
الدويهي  أسطفان  النائب  من  الذع��اً  وانتقاداً  الطبش،  روال 
لميقاتي بسبب انشغال األخير بالحديث مع أحد النواب خالل 
بالقول:  للميقاتي  متوجهاً  األخير  غضب  أثار  ما  الدويهي  كالم 
وأنت  الثقة  حكومتك  بعطي  وعم  بحكي  عم  كون  عليك  »عيب 
على  اللبنانية  القوات  موقف  جاء  فيما  بالحديث«.  مشغول 
لسان النائب ستريدا جعجع باهتاً وخارج السرب وبعيداً من 
مواقف أحزاب كانت تعد حليفة للقوات في خندق سياسي في 
التي  الداخلية الجديدة  القوى  مراحل خلت، ما يكرس موازين 
لبنان  في  والعسكرية  واألمنية  السياسية  األح��داث  أفرزتها 
اإلقليمية  التحوالت على الساحتين  والمنطقة، بالتالي تعكس 

والدولية. 
أمام  ميقاتي  الرئيس  بتالوة  الصباحية  الجلسة  وب��دأت 
معاناة  قلب  »من  أن  كلمته  في  وأكد  ال��وزاري  البيان  النواب 
لإلنقاذ«  معاً  »حكومة  حكومتنا  تشكلت  واللبنانيين،  لبنان 
مع  والبناء  الدائم  التعاون  إلى  نتطلع  ونحن  إنقاذية،  بمهمة 
لبنان  إنقاذ  في  المشتركة  أهدافنا  لترجمة  الكريم  مجلسكم 
اليومية  معاناتهم  وإنهاء  كرامتهم  وحفظ  اللبنانيين  وحماية 
اللبنانيين،  جميع  قلوب  يدمي  ال��ذي  الهجرة  نزيف  ووق��ف 
اللبنانية  بالمؤسسات  والخارجية  الداخلية  الثقة  واستعادة 
وأضاف:  والنهوض«.  التعافي  عملية  وبدء  االنهيار  ووقف 
ومرتكزاتها  اللبنانيون  حولها  يلتقي  ثالثية  تحقيق  »طموحنا 
األمان واالستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائالت اللبنانية 
مجدداً على أرض الوطن، ونعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما 

فات لبنان واللبنانيين«.
»لبنان  تكتل  رئيس  فأعلن  الكالم  على  النواب  تناوب  ثم 
لنقابل  الثقة  »سنعطي  أننا  باسيل  جبران  النائب  القوي« 
رئيس الحكومة باإليجابية التي بادرنا بها على الرغم من عدم 
باإلصالح  إرادة  أي  ولنالقي  القانا،  كما  لنالقيه  له،  تسميتنا 
األصول،  بحسب  أتت  التشكيلة  ألن  الثقة  سنعطي  واإلنقاذ. 
رئيس  مع  الدستورية  الشراكة  الحكومة  رئيس  احترم  فقد 
فريق  كل  وحق  والطوائف  بالحقائب  والتوازنات  الجمهورية 

بتسمية وزرائه وفق المعايير ولو مع بعض الخربطة«.
المجلس  »استهداف  فقال:  باسيل  على  بري  الرئيس  ورد 
النيابي بشكل »معّمم« ال يجوز«. كما حصل سجال بين نائب 
رئيس المجلس إيلي الفرزلي وباسيل على خلفية اتهام األخير 
حيث  الخارج  إلى  أموال  بتحويل  وال��وزراء  النواب  من  عدداً 
طالب الفرزلي بتسميتهم، ليرد باسيل على فرزلي بالقول »أنا 
للكشف  والقضاة  للتحقيقات  اإلج��راءات  وأترك  قاضياً  لست 
اتهام  أمواله للخارج«. فرد فرزلي »ما تقوله هو  عن من هرب 
فيرد  تحكي«.  ما  تسمي  قادر  منك  إذا  مقبول  وغير  النواب  لكل 

باسيل »طّول بالك بعد في كتير إشيا جايي«!
عمار  علي  النائب  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو  رد  كما 
المسائية،  الجلسة  خالل  الطبش  روال  النائبة  مداخلة  على 
مسؤولياتها  عن  الدولة  تتخلى  حين  يصح  »ال  أنه  إلى  فأشار 

من  طرف  ويقوم  الناس،  لكل  الحياتية  المقومات  توفير  في 
»إننا  ويقول  أحد  يتنّطح  أن  بحتة  إنسانية  بمبادرة  األطراف 
اعتمد  من  هو  البلد  أنفاس  حرق  ومن  البلد«،  أنفاس  حرقنا 
الدولة  استباحت  التي  والسياسات  الريعية  السياسات 
اإليراني  النفط  حول  الطبش  كالم  شطب  وطلب  والدستور«، 

من المحضر.
الدين،  عز  عناية  النائبة  والتحرير  التنمية  عضو  ودعت 
الخالفات  نؤجل  »أن  إلى  والتحرير«،  »التنمية  كتلة  باسم 
المتروك  والشعب  المنهار  الوطن  إلنقاذ  ونهب  الشخصية 
هي  المودعين  أموال  إعادة  »أن  إلى  مشيرة  ال��ذل«.  لطوابير 
الحكومة«.  عمل  على  خالله  من  الناس  سيحكم  الذي  المعيار 
هو  اآلن  والزمن  وبأمنه،  بوجوده  مهدد  لبنان  »أن  واعتبرت 
نافذة  الحكومة  وهذه  الناس،  عن  التخفيف  بهدف  للتعاون 

األمل األخيرة قبل االنهيار الكبير ونحن محكومون باألمل«.
»لقد  المستقبل:  كتلة  باسم  الحريري  بهية  النائب  وقالت 
العام  االنتظام  وق��واع��د  األص��ول  اح��ت��رام  ع��دم  زم��ن  انتهى 
في  شركاء  وجميعنا  والخصوصيات،  االستثناءات  لمصلحة 
التي بدأت  الشرعية  التحديات واستعادة كل أسباب  مواجهة 
نمنح  فإننا  وثبات  عزم  وبكل  التداعيات.  هول  أمام  تتالشى 
والسادة  ميقاتي  نجيب  األستاذ  الحكومة  رئيس  لدولة  ثقتنا 

الوزراء من أجل خالص لبنان كل لبنان«.
قرار  ح��ول  ع��دوان  ج��ورج  النائب  على  ب��ري  الرئيس  ورد 
عين  في  أنجز  أنه  أنكر  ال   1701 »القرار  فقال:  والسلم  الحرب 
التينة. أنجزت مسودته أنا والمندوب األميركي والش، وهو ال 
المتحدة  األمم  أن تنسق قوات  إنما ينص على  يقول ما تقوله، 
المواضيع كافة، كانت هناك محاولة  اللبناني في  الجيش  مع 
قبل  من  رفض  نعم،  بالمطلق.  ورفضناه  تقوله،  الذي  لألمر 
وللقمة  الخارجية  ول��وزراء  العربية  االجتماعات  فكل  لبنان، 
المقاومة  م��رة  وال  المقاومة،  تؤيد  كانت  جميعها  العربية 
اللبنانية،  الدولة  دون  ومن  والشعب  الجيش  دون  من  كانت 

صدقني«.
األشد  الوقع  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  مداخلة  وكانت 
أنفقت  األميركية  »اإلدارة  أن  إلى  لفت  إذ  الجلسة،  ختام  وفي 
األميركي  السفير  شهادة  وبحسب  سنوات  عشر  مدى  وعلى 
المقاومة  ضد  للتحريض  دوالر  مليارات  عشرة  هيل  ديفيد 
ونهجها وحزبها وجيشت عدداً من القنوات لتشويه صورتها«. 
حزب  من  للنيل  االقتصادية  األزمة  توظيف  »تم  بأنه  وأوضح 
المتحدة  الواليات  وراح��ت  صدقيته  في  وللطعن  المقاومة 
جيشه  ودعم  االقتصادي  النهوض  على  لبنان  مساعدة  وبدل 
تهدر المال على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم 
رهن  لبنان  استقرار  أن  للترويج  البعض  انبرى  وقد  البعض، 
تخلّي الشعب عن المقاومة، وتهيئتهم للقبول بأي نهج بديل، 
على  الخناق  لتضييق  الضغوط  من  المزيد  استخدام  وجرى 

اللبنانيين وإبقائهم بال حكومة فاعلة«.
تنفجر  أن  لها  أريد  لبنان  في  األزم��ات  »كل  أن  رعد  واعتبر 
إنهاء  إلى  القسري  مجتمعة وتستهدف وفق محاولة للوصول 
وإجراء  الحكومة  وإسقاط  الجمهورية  رئيس  والية  وتقصير 
قرار  جاء  الكيد  هذا  كل  ولمواجهة  مبكرة،  نيابية  انتخابات 
تأمين المازوت من إيران ليصدم كل من خطط وليبعث رسالة 
صمود وطني«، وأكد بأن قرار أمين عام حزب الله السيد حسن 
بامتياز  وطني  ق��رار  اإليرانية  المحروقات  إدخ��ال  نصرالله 
قرار  وهو  المقاوم،  الوطني  الردع  قدرة  وأكد  الحصار،  وكسر 
لبناني سيادّي يكّرس حّق الدفاع عن النفس، ولقد أحرج هذا 
ورأى  يصرخون«.  صيصانها  وأخرج  األميركية  اإلدارة  القرار 
هو  األزم��ة  تداعيات  وقف  في  الشروع  تباشير  من  بأن  رعد 
اللبنانيين على تأليف حكومة »معاً لإلنقاذ«، وأعلن أن  اتفاق 
هذه الحكومة هي مجرد فرصة وفي ضوء سياساتها الواقعية 
الفرصة.  هذه  اغتنام  إلى  فلنسارع  المعالجات  آفاق  تفتح  قد 
وأكد بأن التعاون هو قاعدة الخالص من أزمتنا الراهنة ونحن 
ال نتوقف عند النقطة والفاصلة إال في ما يهدد سيادتنا ويمنح 
العدو فرصة للتطاول علينا، ولن نسمح للعدو باالعتداء على 

الوطنية«. ثرواتنا 
كلمته  خالل  ميقاتي  أشار  النواب  مداخالت  انتهاء  وبعد 
ثقة  وكلنا  صعب  صحي  بوضع  »نحن  أن  إل��ى  المسائية 
واجتماعي  معيشي  بموضع  ونحن  الجديد،  الصحة  بوزير 
الشؤون  وزير  به  يقوم  الذي  الجهد  أعلم  وأنا  وندركه،  صعب 
تكون  لن  مساعدات  وأي  تمييز،  أي  دون  من  االجتماعية 
للمحتاجين«.  مساعدات  هي  ما  بقدر  انتخابية  مساعدات 
كي  التربية  وزي��ر  مع  جهدنا  كل  نضع  »نحن  أن��ه  واعتبر 
وأولوية،  ضرورة  وهذه  طبيعي  بشكل  الدراسي  العام  يبدأ 
النزوح  ووض��ع  ال��خ��ارج،  في  الطالب  وض��ع  إل��ى  باإلضافة 
الخاصة كي  اللجان  أن تتم معالجته مع  الذي يجب  السوري 

نؤمن العودة اآلمنة لهم«.
 وعن وضع المصارف أشار ميقاتي إلى أنه »يحيي العظام 
وهي رميم هل بقي مصارف؟« وأكد أنه »سأعمل جاهداً إلعادة 
دون  من  علمية  بطريقة  البحرية  الحدود  موضوع  في  البحث 
صندوق  مع  بالمفاوضات  »ب��دأن��ا  أن��ه  إل��ى  الفتاً  تخوين«، 
يهذه  للقيام  مضطرون  ونحن  نزهة  ليس  واألمر  الدولي  النقد 
إعادة  يجب  المرفأ  انفجار  »بموضوع  أنه  إلى  الفتاً  الخطوة«. 
إلى  وباإلضافة  األصول  وضمن  تامة  بشفافية  المرفأ  تأهيل 
ضرورة التحقيق المحايد وستتم متابعة الموضوع باإلضافة 
بالتعرفة  النظر  إعادة  »يجب  أنه  وأكد  التليل«.  انفجار  إلى 
وتمنى  للكهرباء«.  بالنسبة  اإلنتاج  وزيادة  التغذية  وساعات 
كونترول  الكابيتال  موضوع  ينهي  أن  النيابي  »المجلس  على 
بند  والتهريب  الفساد  ومكافحة  المتابعة  عملية  تبدأ  كي 

أساسي يجب أن نتابعه وهو من أساسياتي«.
وفيما تبرأ نواب القوات في الجلسة النيابية من الدفاع عن 
في  والنيترات  المحروقات  واحتكار  بتخزين  المتهم  الصقر 
المعلومات  أشارت  باسيل،  النائب  كالم  على  ردهم  معرض 
إلى أن مدير المشتريات في شركة سعدالله الصلح التي تملك 
شاحنة نترات األمونيوم سلم نفسه للقضاء العسكري. وأفيد 
في  إضافيين  شاهدين  إلى  أمس  استمع  المعلومات  فرع  أن 

ملف شحنة نيترات األمونيوم التي عثر عليها في بدنايل.
المحقق  حدد  بيروت  مرفأ  تفجير  تحقيقات  صعيد  على 
موعداً  األول  تشرين   4 تاريخ  البيطار  طارق  القاضي  العدلي 
وأخلى  دياب.  حسان  السابق  الحكومة  رئيس  لجلسة  جديداً 
سبيل أمين مستودع العنبر رقم 12 وجدي القرقفي لقاء كفالة 
في  يعمل  كان  الذي  أحمد  ورائد  ليرة  مليون  مئة  قدرها  مالية 

أعمال ورقة الباطون. 
من  ب��دءاً  حلحلة  المحرقات  أزم��ة  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
معظم  بأن  أكدت  التي  ل�«البناء«،  نفطية  مصادر  بحسب  الغد 
أن  على  المحطات  على  البنزين  بتوزيع  ب��دأت  الشركات 
وأشار  المقبلين.  اليومين  خالل  تدريجياً  الطوابير  أزمة  تخف 
إلى  فياض،  جورج  للنفط  المستوردة  الشركات  تجمع  رئيس 
للقطاعات  فقط  ستسلم  المازوت  من  المدعومة  »الكميات  أن 
ستوزع  كميات  وهناك  واألف��ران،  كالمستشفيات  الحساسة 
تدريجياً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم«. وأوضح أنه 
ورفع  األس��واق،  في  متوافراً  البنزين  سيصبح  يومين  »خالل 

الدعم نهائياً عنه سيكون خالل 10 إلى 15 يوماً«.

المواجهات  وض��راوة  المراحل  ه��ذه  كل  خ��الل   -
عبد  السيد  اليمني  القائد  ب��رز  ال��ظ��روف،  وق��س��اوة 
استثنائية،  ق��ي��ادي��ة  وم��وه��ب��ة  كفائة  ال��ح��وث��ي  الملك 
وت��أث��ي��راً، وح��زم��اً وع��زم��اً وذك��اء  ثقافة وح��ض��وراً 
وقدرة على المناورة وإدارة األزمات والمفاوضات، 
وبرزت شعبيته المذهلة وظهر انضباط هياكل البنى 
التنظيمية والعسكرية ألنصار الله من حوله، وخالل 
الحوثي بالصبر  الملك  سنوات تميز فيها السيد عبد 
يشغل  مميز  كقائد  نجمه  ب��دأ  والترفع،  والتواضع 
الزعيم  بصفته  الغربية،  ال��درس��ات  م��راك��ز  اهتمام 

دول  أكبر  اليمن  قائد  فهو  الخليج،  منطقة  في  األول 
نفط  ث���روات  أضخم  يقال  كما  اليمن  وف��ي  الخليج، 
وغاز غير مستثمرة، فكان السيد عبد الملك الحوثي 

الرابعة.  االستراتيجية  المفاجأة 
النجاحات  المقاومة  محور  حقق  لما  اليمن  لوال   -
المنطقة، وسيكتب  التي حققها في معادالت  الكبرى 
الخليج  وخ��رائ��ط  م��ع��ادالت  صياغة  وراء  أن��ه  لليمن 
ستكون  مقبلة  ع��رب��ي��ة  ت���وازن���ات  وم��ن��ه��ا  ال��ج��دي��دة، 
معالم  بها  تكتمل  الخامسة،  االستراتيجية  المفاجأة 

القرن. مفاجأة 
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صالحياته وراقب عمل الحكومة والوزراء وتأكد عبر المرحلة المقبلة من حسن 
سير العمل في تنفيذ مندرجات البيان الوزاري وترجمة الوعود التي نثرت هنا 

وهناك في ظّل أزمة طاحنة لم يشهد لبنان لها مثيالً.
وأّول مالحظة تسجل على البيان عدم إقراره بالحجم األسطوري لألزمة التي 
تضع مصير لبنان على المحك وتفرض اتخاذ إجراءات جذرية لإلنقاذ واإلصالح 
تغييرية  ذهنية  إلى  تحتاج  وأبعادها  بعمقها  المطروحة  فالمسألة  والنهوض. 
أكثر منها تصحيحية. ولعّل ما جاء في البند المتعلق بالشأن المصرفي يلخص، 
ال بل يكشف، نظرة الحكومة المستقبلية تجاه كّل األمور. ولما كانت هذه النظرة 
تقليدية، وتحتفي بما جاء في بيانات الحكومات السابقة وتتبناها بهذه الحجة 
أو تلك فال يمكن الوثوق بها أو االستناد إليها في عملية اإلنقاذ التي تحتاج إلى 
خطة واضحة صارمة، بخاصة في ما يتعلق بالحلف الذي يجمع ما بين القطاع 

المصرفي وحاكمية البنك المركزي. 
هذا الحلف الذي سجل فشالً ذريعاً في إدارة المال الخاص كما العام، وأثقل 
سجله بالمخالفات الفاضحة لقانون النقد والتسليف، وتسّبب مع امتداداته في 
إلى تلويث سمعة  العالم كله، وأدت  اقتصادية صدمت  الحاكمة بكارثة  الطبقة 
لبنان وضرب مقّومات الدولة، وإفراغ صناديقها، مثلما أدت إلى إفقار اللبنانيين 
ما  بحقيقة  الحلف  هذا  يعترف  أن  دون  من  األربع  األرض  رياح  في  وتشريدهم 
اقترفت يداه، ومن دون أن يسلم بضرورة التغيير الجذري ودفع ما يترتب عليه 

بموازاة فشله في أداء مسؤولياته.
عن  األطراف  مسؤولية  األخرى  هي  ستتجاهل  الجديدة  الحكومة  كانت  وإذا 
في  البائد  النهج  على  وتصّر  مضى  عما  الله  عفا  أساس  على  وتعمل  الكارثة 

إدارة األمور فإّن فشلها محتوم على رغم الفتات الذي سيتوافر لها نتيجة إدراك 
المجتمع الدولي والدول العربية أهمية إعطاء لبنان بضع جرعات من المساعدات 

تقيه شّر االنفجار وتحرمه نعمة االنطالق في آن.
وهنا ال بّد من القول إنه مهما بلغت المساعدات المنهمرة على لبنان فهي لن 
معنى  ال  الذي  الجذري  باإلصالح  ذاتي  لبناني  قرار  عن  تغني  ولن  حاجته  تفي 
له إذا لم يبدأ باستعادة األموال المنهوبة والمهّربة التي انتقلت جهاراً نهاراً من 
أدراج البنوك إلى الحسابات الخارجية لمن طعن اللبنانيين في الظهر وجندلهم 
يتنّصل  اآلن  حتى  يزال  وال  والجامعات،  والمستشفيات  المصارف  أبواب  على 
ومصارفه  الغرب  انتهازية  من  مستفيداً  الدولة  لقيادة  ويتنطح  المسؤولية  من 
التي  المحلية  والمؤسسات  والجماعات  القوى  هزال  كما  االحتكارية  وشركاته 

تتستر على الجريمة وتسعى إلى زيادة نصيبها من التركة المتهالكة.
وفي هذا السياق ال ُيرجى خيراً من أّي عمل حكومي، وال معنى ألي ثقة يمحضها 
مجلس النواب ما لم يبدأ العمل فوراً بالتدقيق الجنائي لحسابات البنك المركزي 
ومساءلة شركتي التدقيق المالي األجنبيتين المولجتين إعداد التقارير السنوية 

لهذه الحسابات منذ عقود.
إّن الرأي العام ومعه كّل حريص على المال العام والخاص من حقه أن يعرف 
ما جرى وعلى من تقع مسؤولية هدر أموال الدولة واستباحة أموال الناس، فهذه 
يحترم  الذي  البسيط  السوي  للعمل  بل  الحقيقي،  لإلصالح  البداية  نقطة  هي 
أصحابه أنفسهم والحقيقة والناس. أما الباقي فمجرد ركام في بلد عجز مسؤولوه 

حتى اآلن عن إزالة الركام من على جبين العاصمة ومرفئها وشوارعها.
*نائب ووزير سابق.

بوضع اليد عليها بعد قطعها لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
اللبناني  الطرح  ح��ول  النقاش  مجرد  حتى  ورفضها  لبنان  مع 

المدعوم بالحجج واألدلة القانونية والتوثيقية. 
وتجنباً لإلطالة واجترار الكالم الذي سبق وعرضناه أكثر من مرة 
وتناولنا فيه أخطاء ارتكبها لبنان في بدء مقاربته للملف ومحادثاته 
مع قبرص التي أفضت إلى تعيين خاطئ لموقع النقطة )1( ثم للخطأ 
المرتكب في تصحيح الخطأ األول واعتماد النقطة )23( الخطأ الذي 
كّرس رسمياً بالمرسوم 2011/6433 وهو المرسوم الذي أودع في 
األمم المتحدة ليشكل تحديد لبنان لحدوده  البحرية، فإّن المشكلة 
المرسوم  سحب  عبر  الخطأ  هذا  تصحيح  مسألة  في  تتركز  اآلن 
لحدود  الصحيح  التحديد  يتضّمن  جديد  بمرسوم  وأبداله  الخطأ 
المنطقة االقتصادية كما حّددتها قيادة الجيش اللبناني باالستناد 
الهدنة وقانون البحار، وهي  � نيوكمب واتفاقية  اتفاقية بوليه  إلى 
الوثائق المرجعية الوحيدة التي يعمل بها في هذا المقام والتي تقود 
في تطبيقها إلى اعتماد النقطة )29( بدالً من النقطة )1( الخطأ وبدالً 

من النقطة )23( المصححة خطأً أيضاً.
المعّمقة  التفصيلية  الدراسة  اللبناني  الجيش  قيادة  أعّدت  لقد 
وتكراراً  م��راراً  المختصة  المراجع  من  وطلبت  الموضوع  حول 
تصحيح الوضع وتعديل المرسوم 6433\2011 وألّحت بالطلب 
شفهياً وخطياً على ذلك، وكان آخر طلباتها في هذا الشأن بتاريخ 
26\8\2021 حيث وجهت كتابها إلى وزارة الدفاع التي أحالته 
إلى وزارة الخارجية والمتضّمن طلباً صريحاً ب� »سحب المرسوم 
2011/6433 من الدوائر المختصة لدى األمم المتحدة لما يشوبه 
من عيوب فنية وإدارية وقانونية يؤدي استمرارها إلى فقدان لبنان 
حقه في مساحة ال تقّل عن 1430 كلم2. لكن ولألسف لم يستجب 
حتى اآلن لطلب قيادة الجيش وبقي مشروع التعديل متعثراً، وبقي 
الوضع القانوني للحدود البحرية بنظر األمم المتحدة هو ما ينص 

عليه المرسوم 6433\2011 الخطأ والخريطة المرفقة به.
لقد استغلت »إسرائيل« هذه األخطاء وتعثر لبنان في معالجة 
التنقيب  تلزيم  على   2011 ح��زي��ران/  في  وأق��دم��ت  تلك  أم��وره 
»إنرجي«  األميركية  الشركة  إل��ى  حقول  خمسة  في  النفط  عن 
أي   )29( الخط  شمال  الواقع  »كاريش«  حقل  ومنها  ومجموعتها، 
وفي  االقتصادية،  منطقته  من  لبنان  يعتبرها  التي  المنطقة  داخل 
بدأت  الملتزمة  الشركة  بأن  »إسرائيل«  أعلنت  المنصرم  األسبوع 

بأعمال التنقيب في تلك المنطقة.
حيال  اللبناني  الموقف  مبكياً  ومضحكاً  مؤسفاً  نجد  وهنا 
واعتداًء  انتهاكاً  وضوح  بكّل  يعّد  الذي  »اإلسرائيلي«  التصرف 
في  السياسي  المسؤول  يسارع  أن  بدل  إذ  وحقوقه،  لبنان  على 
6433 من  لبنان إلى تلبية طلب قيادة الجيش ويسحب المرسوم 
األمم المتحدة ثم يودعها مرسوماً صحيحاً يأخذ بتحديد الجيش 
وزارة  من  كتاب  بتوجيه  قام  هذا  بدل  البحرية،  للحدود  اللبناني 
الخارجية إلى األمم المتحدة يطلب فيه »التحقق من قيام إسرائيل 

بالتنقيب في منطقة متنازع عليها مع لبنان«.
من   6433 إّن طلب لبنان هذا مع اإلحجام عن سحب المرسوم 
عما  بالتحقق  حصرياً  المتحدة  األمم  تفويض  ثم  المتحدة  األمم 
إذا وقع انتهاك أم ال، يعني بكل بساطة تمسك لبنان بالخط )23( 
وعدم اعتبار ما يجري جنوب هذا الخط انتهاكاً أّي اإلقرار الصريح 
بالتنازل عن مساحة ال� 1430 كلم2 )المساحة بين خط 23 وخط 
ويمكن  بل  ال  سيادية  وطنية  بحقوق  تفريطاً  يعّد  أمر  وهي   )29

وصفه بكّل صراحة بأنه خيانة وطنية. وهنا نسأل:
من  يتحقق  أن  اللبناني  الجيش  من  الحكومة  تطلب  لم  لماذا   � أ 

االنتهاك المظنون أو تشركه به؟
المتحدة  األمم  من  مشتركاً  عمالً  الحكومة  تطلب  لم  لماذا   � ب 

والجيش في الحّد األدنى؟
أّن  األم��ر،  من  التحقق  المتحدة  األمم  من  طلب  من  يعلم  أال   � ج 
هذه المنظمة ستتخذ من المرسوم اللبناني الموجود لديها أساساً 
وهو  للقياس  معياراً   23 الخط  من  ستتخذ  أنها  يعني  ما  للتحقق 

الخط القانوني الموجود لديها بقرار لبناني؟
د � أال يعلم من طلب هذا التحقق أن جواب األمم المتحدة سيكون 
نفياً لالنتهاك ألّن العمل الصهيوني لم يتجاوز الخط 23 ومع هذا 
النفي يسقط حّق لبنان باللجوء إلى أّي وسيلة للدفاع عن حقوقه 

طالما انتفى انتهاكها؟
أن  نرى  إجابات  من  تستدعيه  وما  األسئلة  هذه  مقاربة  في 
التصرف اللبناني شكل خدمة ثمينة ل� »إسرائيل« بقصد أو عن غير 
أّن هناك  إما  أمراً من أمرين:  ال يعدو في تفسيره  قصد، وهو فعلياً 
في  وإفراطاً  الوطنية  بالحقوق  مقصود  غير  وتفريطاً  وجهالً  خفة 
غير محله بالثقة باألمم المتحدة، هذا مع حسن الظّن، أو أّن هناك 
لإلمالءات  استجابة  لبنان  في  المسؤول  ينفذها  ومؤامرة  صفقة 
الوطنية  المصلحة  حساب  على  »إسرائيل«  لمصلحة  األميركية 

اللبنانية العليا، ونرجو أن ال يكون األمر كذلك. 
أمام هذا الواقع وتجنباً للكارثة الوطنية المتمثلة بضياع ما بين 
التي  اللبنانية  االقتصادية  المنطقة  من  كلم2   2290 كلم2   1430
أن  الواقع نرى  األمر  أن تضع يدها عليها بقوة  تحاول »إسرائيل« 

يبادر لبنان ومن دون إبطاء إلى اتخاذ اإلجراءات التالية:
� سحب المرسوم 6433 / 2011 من األمم المتحدة وإبالغها كما 
وإبالغ الواليات المتحدة األميركية بأّن لبنان بصدد إصدار مرسوم 
الناقورة  في  اللبناني  الوفد  طرحه  الذي   29 الخط  يعتمد  جديد 
2020 برعاية  في المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في العام 

أميركية أممية.
شمال  المنطقة  اّن  المتحدة  والواليات  المتحدة  لألمم  التأكيد   �
كلم2   2290 مساحتها  تبلغ  والتي   1 والخط  وجنوب   29 الخط 
ينبغي  »اإلسرائيلي«  العدو  مع  عليها  متنازع  لبنانية  منطقة  هي 
في  بحقه  لبنان  احتفاظ  مع  النزاع  فض  حتى  بها  العبث  عدم 

اللجوء إلى أي وسيلة متاحة للدفاع عنها لحماية حقوقه.
لمجلس  جلسة  أول  في   2011  /  6433 المرسوم  تعديل   �
المصحح  المرسوم  وإيداع  الثقة  الحكومة  نيل  بعد  تعقد  الوزراء 

الجديد الدوائر المختصة لدى األمم المتحدة.
من  للتحقق  المتحدة  األمم  إلى  المرفوع  الطلب  متابعة  عدم   �
االنتهاك »اإلسرائيلي« لحدود لبنان البحرية في ظل الوضع القائم 
هو  اللبنانية  المطالب  سقف  بأّن  اإلقرار  يعني  حصل  إْن  ذلك  ألّن 

الخط 23، وفي هذا تنازل مؤكد عن مساحة 1430 كلم2. 
أن  أوالً  فعليه  باألمر  المتحدة  األمم  إشراك  في  لبنان  رغب  وإذا 
يطلب  ثم   29 بالخط  ويتمسك   2011  /  6433 المرسوم  يعّدل 
التحقق،  عملية  في  اللبناني  الجيش  م��ؤازرة  المتحدة  األمم  من 
وأؤكد هنا على محورية ومركزية عمل الجيش في هذا الشأن. أما 
تأكيد  بكل  التنازل  يعني  فإنه  اآلن  حتى  تّم  بما  األمر  من  االكتفاء 
عن حق وطني لبناني، ما يقود إلى طرح السؤال المر: »هل خشَي 
أميركا  إغضاب  وح��اذروا  مصالحهم  على  لبنان  في  مسؤولون 
وتخلوا عن الحقوق اللبنانية، ثم قاموا باستعراض كالمي للتظاهر 

بحرصهم عليها؟«
نرجو أن ال نصل إلى طرح هذا السؤال!؟

* أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

بال  الجميع  ط��اول��ت  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  األوض���اع  ت��ده��ورت 
استثناء.

بعضها  يكون  قد  واالنتقادات،  التحفظات  من  الرغم  وعلى 
أوافق  وقد  وشعبه،  لبنان  لدولة  العام  الصالح  هدفه  إيجابياً 
سلبياً،  اآلخ��ر،  بعضها  يكون  قد  المقابل  وف��ي  بعضها،  على 
وهدفه ليس الصالح العام، بل التعّمد في إعاقة المسيرة توافقاً 
صهيونية  أم  أميركية  أم  كانت  سعودية  خارجية،  أجندات  مع 
في  ترفاً  أملك  ال  أنني  إال  تماماً،  ذلك  أرف��ض  وأن��ا  أوروبية،  أم 
من  إحباطها  ومحاولة  ناحية،  من  تعمل،  أن  قبل  الحكومة  نقد 
البداية، وهو ما حدث مع حكومة حسان دياب منذ بداية عملها، 
على  ونشّجعها  المبدأ،  حيث  من  الحكومة  هذه  أقبل  أنني  بل 
العمل، ونقّدم لها النصائح. ولعّل العقالء يقولون بوضوح، إّن 
حكومة رسمية وشرعية وحقيقية هي األفضل من الالحكومة، أو 
حكومة تصريف األعمال! كما أّن حكومة تحظى بتوافق كبير بين 
جميع التيارات السياسية الرئيسية في لبنان، وتحظى بغالبية 
كبيرة في البرلمان، وأعّدت بياناً للحكومة حظي بحوار حكومي 
الموافقة عليه  النهائية، وتّمت  رئيسي، حتى خرج في صورته 
باإلجماع من كافة أعضاء الحكومة، وتّمت إحالته إلى البرلمان 
للحكومة  الثقة  ومنح  العامة  هيئته  في  أم��س  اجتمع  ال��ذي 

بغالبية كبيرة.
الجديدة  الحكومة  بهذه  أهالً  ثقة،  وبكّل  أقول  فإنني  ولذلك 
للدولة  الحقيقي  اإلنقاذ  حكومة  هي  الحكومة،  فهذه  لبنان.  في 
اللبنانية وشعبها. كما أنها حكومة مواجهة التحديات، وإشاعة 
سيرتهما  إلى  أخرى  مرة  وشعبه  لبنان  عودة  في  األمل  مناخ 
األصعدة،  كافة  على  العام  التدهور  وقف  هي  فالبداية  األولى. 
استعادة  ثم  الخصوص،  وجه  على  واالجتماعية،  االقتصادية 
مرة  وبرلمانهم  وحكومتهم  دولتهم  في  المواطنين  لدى  الثقة 
كانت  كما  اللبناني.  للشعب  الطبيعية  الحياة  عودة  ثم  أخرى، 
من قبل، ثم استعادة ثقة الشعوب العربية في لبنان باعتباره 
»واحة الحرية والديمقراطية« في الوطن العربي، على رغم كّل 
السياسي  والنظام  السياسية  للتركيبة  الموجهة  االنتقادات 
اللبناني. فيكفي أّن كّل مواطن عربي يستطيع أن يقول ما يريد 
اللبنانية  الدولة  أّن  كما  اللبنانية،  األرض  على  كاملة  بحرية 
وقد  عربي،  مواطن  أّي  استقبال  ترفض  ال  والشعبية  الرسمية 
د.  الحكومة  ورئيس  اللبناني،  الرئيس  حضور  في  ذلك  قلت 

ومن  أخيراً،  الكبيرة،  اللبنانية  الرموز  من  وغيره  دياب،  حسان 
يونيو  حزيران/  منتصف  في  زيارة  في  كنت  حيث  أيضاً.  قبل 
على  الجميع  حث  اللقاءات  كّل  في  كلمتي  هدف  وكان  الماضي، 
الحكومة،  بتشكيل  اإلسراع  وضرورة  لبنان  إلنقاذ  الجهود  بذل 

الستعادة لبنان، »لبنانياً وعربياً«.
وعلى الجانب اآلخر، فإّن البيئة السياسية اإلقليمية والدولية، 
تدعم الحكومة الجديدة، ودورها. فقد كان للعقوبات األميركية 
ضّد سورية )قانون القيصر(، وتطبيقه على لبنان، ومحاصرة 
إلى  الله  حزب  دفع  ال��ذي  الكبير  األث��ر  سلبية،  بصورة  لبنان 
تحدي هذه العقوبات نتيجة اإلحباط الذي كانت وراءه أميركا 

وإداراتها المختلفة، وسارت في طريقه، إدارة بايدن الحالية.
إيران بناقالت  المحروقات من  الله عن استيراد  وأعلن حزب 
كل  وعلى  إيران  على  األميركي  الحصار  بذلك  كاسراً  مباشرة، 
من سورية ولبنان. ووصل التحّدي إلى إعالن حزب الله أّن أّي 
اعتداء  لبنان، هو  إلى  آتية  إيرانية  أّي ناقلة بترول  اعتداء على 
الصهيوني  والكيان  أميركا  حلف  سيقود  لبنانية،  أرض  على 

وعمالءهم، إلى حرب حقيقية.
والقبول  صهيوني،  أميركي-  تراجع  النتيجة؟!  كانت  فماذا 
والمبادرة  اإليرانية،  للناقالت  التعّرض  عدم  في  الواقع  باألمر 
بفك الحصار على اتفاق نقل الفيول العراقي إلى لبنان، وتفعيل 
الغاز المصري عبر األردن وسورية إلى لبنان! وهذا  اتفاق نقل 
الجديدة،  الحكومة  وج��ود  يصاحب  ال��ذي  الجديد  الواقع  هو 
وإشاعة  التحديات  مواجهة  في  دورها  نجاح  في  يسهم  والذي 

األمل لدى الشعب اللبناني، فضالً عن ضرورات التوجه شرقاً.
حكومة  ظّل  في  وشعباً،  دولة  لبنان،  إنقاذ  في  كبير  فاألمل 
جديدة برئاسة ميقاتي ودعم رئاسي من بعبدا )الرئيس ميشال 
عون(، وفي ظّل معادالت إقليمية ودولية جديدة، وتفاعالت على 
كافة المستويات غير مسبوقة. وأرى أّن لبنان اآلن، ثم سورية 
يتسابق  الزهور  عمر  في  الجميلة  كالفتاة  سيكون  اآلت��ي،  في 
أبياً،  ُحّراً  لبنان  عاش  وموافقتها.  رضاها  طلب  على  الُخّطاب 

وعاشت سورية قلب العروبة النابض.
واألمين  الــدولــيــة،  والــعــاقــات  السياسية  العلوم  *أستاذ 
العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، ورئيس 

الجمعية العربية للعلوم السياسية.

وهّربوها إلى الخارج... عندما ترفع الحصانة، وُيزاح الستار عن الزعماء وكبار 
المسؤولين، والسماح للقضاء النزيه بالتحقيق مع من قّصر، وتقاعس، وأهمل، 
مصدر  عن  وسؤاله  والقانونية،  الدستورية  وواجباته  مسؤوليته  عن  وتخلى 
ثرواته الفاحشة، ومن أين له كّل هذا... عندما ُيجّر إلى العدالة كل من استولى 
تنظف  وعندما  وأنهارها...  بحرها  شواطئ  وعلى  للدولة،  تابعة  عقارات  على 
الفاسدين  من  واألمنية  والقضائية  اإلدارية  وهياكلها  الدولة  مؤسسات  وتطّهر 
ابن  بين  يمّيز  وال  الصغير،  قبل  الكبير  على  يطّبق  القانون  ونرى  والمرتشين... 

الست وابن الجارية...
واإلنسانية  الضمير  عديمي  المافيويين  ك��ّل  السجن  في  يوضع  وعندما 
الناس، وخزنوا من دون وجه حق، وبال أخالقية  الذين تالعبوا بأرواح وأرزاق 
انهيار  وراء  مباشرة  وكانوا  والمحروقات،  والسلع  والغذاء،  الدواء،  وإنسانية، 
العملة الوطنية، وارتفاع األسعار، وأثروا من خالل السوق السوداء على حساب 

حياة وجوع المواطن.
عندما نرى المسؤول األول عن أموال الدولة والعملة الوطنية، وانهيارها، ووعوده 
الزائفة، وهندساته المالية التي كانت في خدمة أصحاب البطون المنتفخة، أمام 
القضائية مع قراصنة  التحقيقات  للقانون... وعندما تجري  ُيحاَكم وفقاً  العدالة 
المصارف ومخالفتهم للقوانين ذات الصلة، وما قاموا به من فضائح في مساعدة 

وتغطية المحظوظين على تهريب أموالهم، وتطبيق حكم القصاء عليهم.
والصفقات  والمحسوبية،  والمنفعة،  المحاصصة  بلدنا  في  تتوقف  عندما 

المجّهزة مسبقاً، والتلزيمات من الباطن ألصحاب الحظوظ.
حداً  الحكومة  وتضع  المناسب...  المكان  في  المناسب  الرجل  يعّين  وعندما 
الشفافية  إلى  تفتقد  التي  المشبوهة  والمقاوالت  والتلزيمات  الملتوية،  للعقود 
واألزالم  للمنتفعين  وتخصص  المحظوظين،  قياس  على  تفصل  والتي  والنزاهة، 

والحاشية.
 عندما تضع الحكومة حداً للكارتيالت، واالحتكارات، 
والوكاالت الحصرية التي هي في خدمة زمرة فاجرة .

على  فاعل  إنماء  ومجلس  للتخطيط  ووزارة  لإلصالح،  وطنية  خطة  وتوضع 
مستوى الوطن، وليس مجلساً لتخطيط الجيوب والمكاسب والمنافع والمشاريع 

وتوزيعها على حيتان البلد وناهبيه .
فيها،  ويبت  المشبوهة،  الملفات  كّل  على  يده  النزيه  القضاء  يضع  عندما 
ويصدر حكمه العادل بحق كّل من أثرى خالفاً للقانون، واستغّل وظيفته ومركزه، 

و«شطارته«، وغزا على المال العام، وسرق ونهب.
المليارات،  هدروا  الذين  الحرام  المال  حيتان  ملفات  الحكومة  تفتح  عندما 
وصرفوها من دون كشوفات وإثباتات وأدلة قانونية، وبعد ذلك تمنع الخطوط 
مالحقتهم  من  أكثرهم،  وم��ا  للمفسدين  السود  األي��ادي  رسمتها  التي  الحمر 

ومحاكمتهم.
المودعين،  أموال  ذهبت  أين  لمعرفة  الجنائي  المالي  التدقيق  يتحرك  عندما 

الوظيفة  استغلوا  وكيف  والناس،  البلد  أم��وال  المصارف  حيتان  ب��ّدد  وكيف 
والسلطة، كي تطّبق أقسى العقوبات الجزائية بحقهم من دون مواربة، ومن دون 

تهّرب بتأثير من هنا أو هناك.
احترام  زعماؤها  ويستعيد  بها،  العالم  ثقة  والحكومة  الدولة  تستعيد  عندما 
حكام العالم لهم، بعد أن شّوهوا صورتهم وصورة لبنان وأصبحت سمعتهم في 

الحضيض .
وفي  ورج��ال...  وقانون  دولة  لبنان  في  ونقول:  األمل  نستعيد  فقط،  عندها 

لبنان حكومة تحيي فينا األمل من جديد،
وتستعيد ثقة الشعب بها بعد طول غياب. حينئذ تستحق منا التأييد والدعم. 
من دون ذلك ال ثقة بها، وإْن حظيت على ثقة المجلس! فبغياب ثقة الشعب، ال 
تستطيع مطلقاً أّي حكومة أن تظفر بثقة أّي جهة، تتقّدم على ثقة الشعب، وإْن 

منحتها للحكومة!
ونهجها  وشرعيتها،  لوجودها،  األول  المعيار  هي  بحكومته  الشعب  ثقة 
وأدائها، فهل تكون حكومتكم يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي عملياً ال نظرياً، على 
مستوى المسؤولية الوطنية، أم أنها ستكتفي ببيان وزاري روتيني، ليكون من 
بين البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية السابقة، التي عرفها جيداً اللبنانيون 
بعد أن خبروها، وأصيبوا باإلحباط منها، حيث ولألسف، بقيت بياناتها حبراً 
على ورق، لم تجد طريقها مطلقاً إلى التطبيق، ولم يبق لها من أثر، إال في »متحف« 

أرشيف السراي الحكومية!
نجيب ميقاتي... يا دولة الرئيس! افعلها ولو لمرة واحدة في حياتك السياسية، 
الثقة الصادقة الشفافة، حيث الشعب ال يزال  ليمنحك الشعب ويمنح حكومتك 
محبطاً وهو في قاع المستنقع، وفي داخله شكوك كبيرة لجهة تحقيق اإلصالح 
العميق،  وحّسه  بفطرته  يدرك  ألنه  للبلد،  المتسارع  االنهيار  ووقف  والتغيير، 
ومراقبته لألوضاع عن كثب، أّن من لم يفعل ذلك قبالً، لن يكون في نيته، ونهجه، 

وسيرة تجربته أن يفعلها اليوم؟!
افعلها يا دولة الرئيس! ألّن الشعب تّواق، وينتظر بفارغ صبر، ويراقب باهتمام 
كبير أفعالكم ال أقوالكم، كي يصدر حكمه الحقاً على أدائكم وأداء حكومتكم! فال 
الحجج، وال الكلمات العاطفية المنّمقة، وال الدموع، وال المبّررات الواهية األقبح 
بعد  مطلقاً  التذاكي  وال  العقيمة،  والوعود  الموضعية،  التخديرات  وال  ذنب،  من 

اليوم، يغطي ويبّرر أّي فشل أو فساد !
 إنها أشهر قليلة تفصلنا عما ستنجزه حكومة »معاً لإلنقاذ«، وبعدها سيكون 

التقييم والحكم للشعب وحده !
إلى  أكثر  متعطش  الوطن  لكن  لك!  فالعزم  الرئيس،  دولة  يا  لنا  األمل  كان  إْن 

سياسة الحزم !
رؤوس  على  الهيكل  وسقوط  الكبير،  االنفجار  قبل  الرئيس  دولة  يا  افعلها 

الجميع!
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

أمام  ويتوقف  الهّم،  هذا  من  متحّرراً  الحكومة  سيناقش  إنه  القول  يستسهل  قد 
ال  ما  وهو  فقراته،  أمام  ومتوقفاً  مفرداته  مفككاً  الوزاري  للبيان  مترفة  مناقشة 
لها  تتصّدى  التي  األول��ى  المهمة  أّن  حقيقة  إغفال  دون  من  لكن  إهماله،  يجوز 
ذلك،  عن  تعبير  بذاته  وجودها  ألّن  الوزاري،  بيانها  في  ترد  لم  والتي  الحكومة 

وهي مهمة منع الوقوع في الفراغ والفوضى.
خبرناه  الذي  الحكومي  الفراغ  ومأزق  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  نقارب  أّن 
في أسوأ لحظاتنا الوطنية، يعني أن نتوقف ملياً أمام ما كشفته هذه المحنة من 
نقاط ضعف وعيوب في ممارستنا السياسية، وحاجتنا الملحة لسّد الثغرات في 
البنية الدستورية لممارسة الحكم، بصورة تمنع تكرار مثل هذه األزمات، ودائماً 
لتيسير  بحاجة  نحن  كم  ظهر  وقد  الطائف،  واتفاق  الوطني  الوفاق  سقف  تحت 
وتحّمل  األدوار  وممارسة  بينها  الصالحيات  ت��وزع  وكيفية  المؤسسات  عمل 
الحكومات،  تشكيل  يمثلها  التي  المفصلية  الدستورية  العملية  في  المسؤوليات 

في حفظ التوازن الوطني من جهة، وإدارة السلطة التنفيذية من جهة موازية.
تقديرنا  عن  نعرب  أن  إال  الجديدة،  الحكومة  نقارب  ونحن  نستطيع  ال  لذلك 
الملحة  حاجتنا  تلّبي  والدتها،  أتاحت  صعبة  لمعادلة  التوصل  في  لنجاحها 
والوجودية ألن تكون لنا حكومة، وال تضّحي ألجل ذلك بمعادلة الحياة الوطنية 
النص  يعنيه  وما  الدستورية،  النصوص  تطبيق  وحسن  التوازن  يحفظها  التي 
العيش  ميثاق  مع  تناقضها  بعدم  سلطة  أّي  شرعية  ارتباط  عن  الدستوري 

المشترك.
بيانها  نقرأ  أن  قبل  بالحكومة  بالتمسك  معنيين  نجدنا  النقطتين  هاتين  من 
ضميرية،  معضلة  أمام  البيان  قرارة  تضعنا  أن  من  الخشية  وتسكننا  الوزاري، 
فكيف  اللبنانيين،  واهتمامات  هموم  عن  بعيداً  لآلمال  مخّيباً  البيان  جاء  إذا 

المرحلة من  لما يحتاجه لبنان في هذه  البيان مناقضاً  إذا جاء  الثقة  سنمنحها 
نحو  السقوف  العالية  وتطلعاتهم  اللبنانيين  أوج��اع  تقارب  جريئة  خطوات 
وحفظت  والفوضى  الفراغ  جّنبتنا  حكومة  عن  الثقة  نحجب  وكيف  اإلص��الح، 

توازننا الوطني؟
من حسن حظنا وحسن حظ لبنان واللبنانيين، أّن الحكومة نجحت في وضع 
المطلوب  الحّد  يلّبي  بما  قاربتها  وأنها  اللبنانية،  الجروح  من  الكثير  على  يدها 
المصرفي  القطاع  وبهيكلة  الجنائي  بالتدقيق  تمسكها  فأعلنت  الوضوح،  من 
بيانها  في  محورية  أهمية  الكهرباء  قطاع  ومنحت  اللبنانيين،  ودائع  وحماية 
ومثله التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وفي السعي إلعادة إعماره، وفي 
التوجه سريعاً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول خطة إلعادة النهوض 
إلطالق  نوليها  التي  األهمية  ذلك  كّل  قلب  وفي  المالي،  والتعافي  االقتصادي 
على  المعتمد  الدعم  لفوضى  الوحيد  التصحيح  تمثل  التي  التمويلية،  البطاقة 
هذه  كّل  المستحّق،  المواطن  بدعم  يجب  حيث  للذهاب  السلع،  استيراد  تمويل 
إلى  باإلضافة  اهتمامها،  الحكومة  ومنحتها  عنايته  البيان  أوالها  التي  النقاط 
المتالزمة مع  الثقة  الوزاري، تجعل  البيان  التي وردت في  العديد من العناوين 

المساءلة والمراقبة كمهّمتين غير منفصلتين للعمل النيابي، موقفاً واجباً علينا.
إلى  أنقلها  عنقي  في  الشوف  منطقة  في  أهلي  وضعها  وأمانة  عهدة  تبقى 
بدأناه  الذي  العمل  مواصلة  هي  الصحة،  وزير  والسيد  الحكومة  رئيس  السيد 
تجهيز  الستكمال  مشكوراً،  السابق  الصحة  وزير  والسيد  السابقة  الحكومة  مع 
مستشفى دير القمر الحكومي الذي يمثل حاجة وجودية ألبناء الشوف في هذه 
الدولي  والبنك  الشقيق  الكويت  دولة  شاكرين  واالجتماعية،  الصحية  الظروف 

على مساهماتهما في تمويل هذا المشروع.
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نّظم  النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثاني “الدريفت” )االنجراف( للعام الجاري 
“لينغ لونغ”. ويندرج  اطارات  38 سيارة، برعاية  “مزار موتور بارك” بكفردبيان بمشاركة  في 
السباق في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان ل”الدريفت” للعام الجاري. وبلغت اإلثارة أوّجها 
في  دعيبس  لينجح  مسعد  واكزافييه  دعيبس  جالل  السائقين  بين  المحترفين  فئة  في  خصوصاً 
حرارة  مع  تزامنت  وضارية  حارة  منافسة  في  مسعد  عن  واحدة  نقطة  بفارق  األول  المركز  احراز 

الشمس الحارقة.كما دخل على خط المنافسة في هذه الفئة فراس حلبي الذي حصد 298 نقطة. 
وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:

� فئة المحترفين:
325 آي:302 نقطة ام دبليو  -1 جالل دعيبس على بي 

350 زد:301 نقطة اكزافييه مسعد على نيسان   2-
350 زد:298 نقطة الحلبي على نيسان  -3 فراس 

� فئة الهواة:
350 زد:230 نقطة -1 عبود صوفيه على نيسان 

:205 نقطة 350 زد  -2 مايك زوقي على نيسان 
350 زد:203 نقطة اميل زهرا على نيسان   3-

ونالت كارن قاعي كأس السيدات لفئة الهواة.
� فئة السيارات المعدلة بنسبة كبيرة:

:246 نقطة 318 اي أي  ام دبليو  -1 احمد فواز على بي 
-2 ماهر ابي رافع على بي ام دبليو 328 سي اي:223 نقطة

-3 راني صالحة على بي ام دبليو اي 36  :200 نقطة. ونالت سينتيا آنا اليان كأس السيدات 
لهذه الفئة.

:Street modified فئة الهواة للسيارات المعّدلة �
-1 محمد سرحال على شيفروليه كامارو:220 نقطة

320 اي:163 نقطة ام دبليو  -2 جورجيو يوسف على بي 
:155 نقطة 350 زد  -3 جورج تنوري على نيسان 

تّم   ، الختام  زغيب.وفي  وميشال  باسيل  ويوسف  نصرالله  بيار  جان  من  الحكام  لجنة  تألفت 
أجواء  وسط  صقر  ريتا  كسروان  جمال  ملكة  بحضور  والفائزات  الفائزين  على  الجوائز  توزيع 

احتفالية. 

لفريق  الفني  المدير  بوكيتينو  ماوريسيو  مواطنه  مصافحة  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  رفض 
باريس سان جيرمان، خالل مواجهة ضيفه أولمبيك ليون، في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي. 
وزج بوكيتينو بالمدافع المغربي أشرف حكيمي بدال من ميسي في الدقيقة 75. وبعد خروج ميسي من 
أرض الملعب توّجه بوكيتينو لمصافحته، إال أن “البرغوث” رفض مد يده، وتلفظ ببعض الكلمات معّبراً 
عن اعتراضه على استبداله فيما يبدو. وغادر ميسي أرضية الملعب عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 
54، وعادل نيمار جونيور من ركلة جزاء، في  الدقيقة  )1-1(، حيث تقدم لوكاس باكيتا للضيوف في 
الدقيقة 66، ومن ثم اقتنص المهاجم األرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز للفريق الباريسي عندما كانت 
المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة على ملعب “حديقة األمراء”. يذكر أن ليونيل ميسي )34 عاما( خاض أول 
مباراة له على ملعب “حديقة األمراء” بقميص باريس سان جيرمان، لكنها الثالثة له في الدوري الفرنسي 
إضافة إلى مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الفرنسي خالل الميركاتو 

الصيفي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق برشلونة.
وبعد المباراة، دافع بوكيتينو عن قراره باستبدال ميسي، قائالً أمام وسائل االعالم: “استبدال ميسي 
كان لحمايته من اإلصابة.. وسيكون هناك مثل هذه القرارات في المباريات المقبلة، وبالتأكيد ستكون 

صعبة ومثيرة للجدل«. وتابع: “لقد سألت ميسي كيف حالته”، فرّد علي: “أنا بخير وهادئ«.
وأردف: “نعلم جميعا أن بي إس جي يضم العديد من الالعبين المميزين، والقائمة بها 35 العبا.. لكن 
والتفكير  األساسي،  التشكيل  أو  المباراة  قائمة  باختيار  يتعلق  فيما  سواء  القرارات،  بعض  اتخاذ  يجب 
في مصلحة الفريق، وما هو األفضل لكل العب«. وواصل: “في بعض األوقات، تكون القرارات إيجابية أو 
سلبية، لكن هذه صالحيات أي مدير فني.. نحن نجلس على مقاعد البدالء التخاذ مثل هذه القرارات، سواء 

أرضت الالعبين أم ال«.

ال�سباق الثاني للدريفت في كفرذبيان

الألقاب لدعيب�س وفواز و�سرحال و�سوفيه 

اأزمة في �سان جرمان بين مي�سي والمدّرب بوكتينيو

أنس  التونسي،  التنس  نجمة  تقّدمت 
العالمي  التصنيف  في  مجددا  جابر، 
مؤخراً  صدر  الذي  المحترفات،  لالعبات 
ال�17  ال��م��رك��ز  تحتل  أصبحت  حيث 
في  ليصبح  مركزاً  قفزت  بعدما  عالميا، 
المرتبة  وتعد  نقطة.   2975 رصيدها 
للبطلة  م��رك��ز  أف��ض��ل  ع��ال��م��ي��ا  ال�17 
اآلن،  حتى  مسيرتها،  ف��ي  التونسية 
نادي  دخول  وهو  طموحها  من  لتقترب 
10 العبات في العالم، قبل نهاية  أفضل 
2021، كما أكدت في تصريحاتها  العام 
السابقة.  من جهة أخرى، حافظت النجمة 
المصرية ميار شريف على مركزها ال�74 

عالميا، الذي احتلته األسبوع الماضي، وهو أفضل تصنيف في تاريخ التنس المصري. وتصّدرت 
الترتيب االسترالية أشلي بارتي تلتها اليابانية أوساكا فالروسية سابالينكا. 

المصري  االت��ح��اد  إدارة  مجلس  ح��رص 
على  فريخة،  أبو  مجدي  برئاسة  السلة،  لكرة 
طمأنة أسر بعثة المنتخب المصري للسيدات، 
عاصمة  ي���اون���دي  ف��ي  ح��ال��ي��اً  ال��م��وج��ودة 
األفرو  بطولة  منافسات  لخوض  الكاميرون، 
المنتخب  بعثة  مع  التواصل  وانقطع  باسكت. 
من  السادسة  منذ  الكاميرون،  في  المصري 
مقر  عن  الكهرباء  انقطاع  بسبب  األحد،  مساء 
عدم  ظل  في  االثنين،  أمس  ظهر  حتى  اإلقامة، 

التواصل  وبعد  الهواتف.  شحن  على  القدرة 
من  ساعات  قبل  المصري،  المنتخب  بعثة  مع 
انطالق مباراة الفراعنة والسنغال، أكد الجهاز 
جميع  سالمة  األل��ف��ي،  إي��ه��اب  بقيادة  الفني 
بعد  وتوجههم  بالكامل،  والبعثة  الالعبات 
المنتخب  وسيواجه  اللقاء.  ملعب  إلى  قليل 
جوالت  ثاني  في  السنغالي،  نظيره  المصري 
على  ف��وزه  بعد  بالبطولة،  المجموعات  دور 

غينيا بنتيجة 58-102. 

التون�سية اأن�س جابر
في المرتبة 17 عالميًا في التن�س

اتحاد ال�سّلة الم�سري يطمئن ا�سر لعبات المنتخب



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

اللهّم… اأبعد عّن� هذه الك�أ�س

{ يكتبها الياس عّشي

لن يفاجأ اللبنانيون أبداً إن ألتقى أحدهم صديقاً قديماً 
ن��س��ي م��ام��ح��ه، ول���م ي��ت��ع��ّرف ع��ل��ي��ه، ف��ال��وض��ع الّسيّئ 
بعضهم،  عن  الناَس  أبعَد  عامين،  خال  به،  مررنا  الذي 

وحبسهم في محيطهم الضيّق.
وتحضرني هنا طرفة تقول بأّن رجاً التقى شخصاً، 
فظّن أنه صديقه القديم مروان، فأقبل عليه، مسلّماً بقوله: 

أهاً مروان، لقد تغيّرت كثيراً يا صديقي.
فأجابه: ولكنني لست مروان.

فقال له: عجباً! لقد تغيّر فيك كّل شيء، حتى اسمك… 
يا مروان؟

اللهّم… أبعد عنّا هذه الكأس.
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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«

منفذ عام ريف دم�صق خالل لقاء نظمته مديرية ك�صكول: 

القوميون يعي�صون الفرح �صراعًا في �صبيل انت�صار ق�صيتهم

الحزب  في  دمشق  ريف  لمنفذية  التابعة  كشكول  مديرية  أقامت 
حبايب«،  »لّمة  بعنوان:  اجتماعياً  لقاء  االجتماعي  القومي  السوري 
المنفذية  ناموس  حابو،  محمد  دمشق  ريف  منفذية  عام  منفذ  حضره 
والشؤون  العمل  ناظر  كرباج،  صالح  المالية  ناظر  عبود،  سارة  د. 
إسماعيل  وسام  كشكول  مديرية  مدير  شاش،  أبو  صفوان  االجتماعية 

وأعضاء هيئة المديرية وجمع من القوميين والمواطنين واألشبال .
لقاءات  أن  إلى  فأشار  حابو  محمد  العام  المنفذ  تحدث  اللقاء  وخالل 
الفرح هي تعبير عن الروحية القومية االجتماعية، روحية الصراع الذي 

نخوضه من أجل أن تحيا أمتنا.
إيماناً  الفرح،  يعيشون  أنهم  النهضة،  أبناء  يمّيز  ما  إن  ــاف:  أض
بقضيتهم، وصراعاً في سبيل انتصار هذه القضية، كيف ال ونحن أبناء 
للحياة«،  طريقنا  الموت  كان  متى  الموت  ونحب  الحياة  »نحب  مدرسة 

هذا ما تعلمناه من حضرة الزعيم وهذا ما أراه أمامي اآلن.
وأثنى المنفذ العام على المديرية وجهود الطلبة واألشبال والزهرات، 

مؤكداً أن الجيل الجديد هو أمل األمة وأداة االستمرار في مسيرة النهوض 
القومي.

وفي أجواء من اإللفة والمحبة القومية تّم توزيع شهادات تكريم لعدد 
واألغاني  باألناشيد  اللقاء  ليختتم  المتميزين،  واألشبال  الشباب  من 

القومية.
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