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»القومي« اأحيا ذكرى عملية »الويمبي« وبطلها ال�شهيد خالد علوان

والكلمات توؤكد الثبات على نهج المقاومة في مواجهة االحتالل واالرهاب   )�ص 5-4(

االنقالب  م��ش��روع  ان��ط��الق  م��ع  ال��ك��ث��ي��رون  اع��ت��ق��د   -
وتداعياته  ال��م��ال��ي  االن��ف��ج��ار  ب��واب��ة  م��ن  ال��م��ق��اوم��ة  على 
النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق  أن  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
أنها  المقاومة  ت��ع��رف  ج��اذب��اً  تحدياً  ي��ك��ون  ق��د  المبكرة 
حلفاء  ومعها  الشعبية  شرعيتها  بتجديد  منه  ستخرج 
طالت  إذا  الخسائر  بتعاظم  األزم��ة  بتداعيات  م��ه��ددون 
الطبيعي،  موعدها  حتى  االنتخابات  عن  الفاصلة  المدة 
من  يتضّمنه  وم��ا  اإلغ��راء  ه��ذا  ترفض  المقاومة  وكانت 
الشعبي  بتمثيلها  بثقتها  التشكيك  عنوان  تحت  استفزاز 
وخالل  المبكرة،  النيابية  االنتخابات  لفكرة  رفضها  عبر 
سنتين من اندالع التحركات بدا أن توافقاً من دون اتفاق 
المقبل،  العام  ربيع  في  االنتخابات  اعتبار  على  ت��ّم  قد 
الحجم  المقاومة وخصومها، لتظهير  الفصل بين  محطة 

التمثلي لكّل من الفريقين.
- ب��ال��ت��وازي رف��ض��ت ال��م��ق��اوم��ة ض��غ��وط وإغ����راءات 
حلفائها لتفضيل بعضهم على بعض تحت شعارات عدة، 
وتمسكت بحلفائها مجتمعين على رغم تفّرقهم، وتصاعد 
التمثيلي  وزن��ه  يحمي  أن  ي��ح��اول  ك��ل  بينهم،  الحمالت 
في  الفساد  عنوان  تحت  اآلخر  بوجه  تصعيدي  بخطاب 
ضفة، وعنوان التعّصب الطائفي في ضفة مقابلة، وظهر 
هنا أيضاً وجود توافق من دون اتفاق على الحفاظ على 
لآلخر  أحدها  بصفة  األط��راف  ه��ذه  يربط  ال��ذي  الجسر 
التحضير  مرحلة  ستحمله  ما  بانتظار  للحليف،  كحليف 
لالنتخابات من تقاطعات سيتولى هذا الحليف المشترك 
إدارتها، وكان السؤال المحيّر للجميع، ما هو سر الثبات 
في  باالنتخابات  التمسك  لجهة  المقاومة  تبديه  ال��ذي 

موعدها، وبالتحالفات بنصابها اإلجمالي؟
- م��ا ي��ج��ري ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال���دول���ي واإلق��ل��ي��م��ي من 
لمعادالت  ك��ث��م��رة  األخ���ي���رة  ال��ش��ه��ور  خ���الل  ت���ط���ورات 
إّن  ق��ال  األح���داث،  سطح  تحت  تتفاعل  كانت  وتداعيات 
في  الكبرى  المواجهات  على  تستثمر  كانت  المقاومة 
اإلقليمي،  لمعسكرها  راجحة  معادلة  لترسم  المنطقة 
توقيت  على  سيخيم  ال���ذي  ال��م��س��ار  ص���ورة  ب���دأت  وق��د 
إجراء االنتخابات النيابية في موعدها، تتوضح تدريجاً، 
فإذا  المنطقة،  في  المقاومة  لمحور  الراجحة  الكفة  لجهة 
ال  موجة  يطلق  أفغانستان  م��ن  األم��ي��رك��ي  باالنسحاب 
في  واالهتزاز  االرتباك  لجهة  تتواصل،  تردداتها  ت��زال 
بالمشروع  والمرتبط  للمقاومة  المناوئ  المعسكر  كّل 
األميركي، وتبدو هذه التداعيات المستمرة والمتصاعدة 
قوة  وحجم  لبنان  على  تأثيراتها  من  الكثير  بنقل  كفيلة 
المرتبك  فالحلف  المشروع،  هذا  على  المراهنين  ونفوذ 
في رأسه لن يكون ثابتاً في خاصرته الرخوة، والحلف 
لن  المنطقة  ف��ي  وح��ض��وراً  ق��وة  والمتنامي  المتماسك 
رأس  في  إال  المقاومة  تمثلها  التي  المضافة  قيمته  تكون 

قائمة الرابحين بين صفوفه.
األميركي  الحصار  خط  بين  المواجهة  رسمته  ما   -
ومن خلفه الرهان على إسقاط لبنان على رأس المقاومة 
التحدي  تحويل  إل��ى  الهادف  المقاومة  وخ��ط  جهة،  من 
الكفة  أّن  تعبيراً،  االختبارات  أش��ّد  في  قال  فرصة،  إلى 
الراجحة سجلت للمقاومة مع بدء التراجع األميركي عن 
الحصار، وتسليمه للمقاومة بتفّوقها، من بوابة مالقاته 
المواجهة  م��ن  باالنكفاء  الحصار،  كسر  سفن  إلط��الق 
)التتمة ص6(

 ح�سابات الحلف المعادي

للمقاومة واالنتخابات 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

كان الفتاً للكثير من المراقبين كالم رئيس حكومة االحتالل 
نفتالي بينيت أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتخصيص 
بعض  وص��ف  وفيما  اإلي��ران��ي،  ال��ن��ووي  للملف  كالمه  أغلب 
الذمة  إبراء  عن  تعبيراً  التركيز  هذا  »اإلسرائيليين«  المعلقين 
دون  من  النووي  االتفاق  إلى  بالعودة  األميركي  القرار  أمام 
شروط مسبقة أو إضافات، بعدما فقدت حكومة الكيان التي 
رسم  على  القدرة  واشنطن،  على  شيء  كل  في  تعتمد  باتت 
القرارات األميركية،  القدرة على تعطيل  أو  سياسات مستقلة 
تعبيراً  بينيت  كالم  األميركيين  الخبراء  بعض  وصف  بينما 
النووية  اللحظة  بلغت  إي��ران  »ب��أن  »إسرائيلية  معلومات  عن 
بما  عالية  درج��ة  على  مخصب  ي��وران��ي��وم  بامتالك  الحرجة 

يكفي إلنتاج سالح نووي.
السوري  الخارجية  وزي��ر  كلمة  كانت  والتتابع  بالتوازي 
بالسياسات  للتنديد  مخصصة  ال��م��ق��داد،  فيصل  ال��دك��ت��ور 
الثروات  سرقة  في  بتشاركهما  س��واء  والتركية،  األميركية  
وحدة  ت��ه��دد  ولجماعات  ل��إره��اب  رعايتهما  أو  ال��س��وري��ة، 
سورية، ولمسؤوليتهما عن االستثمار في أوجاع السوريين 
كونهما  وهو  الموضوع  لجوهر  وص��والً  النزوح،  قضية  في 

الوسائل  بكل  إلنهائه،  األولوية  تبقى  مشروع،  غير  احتالالً 
المشروعة، بحيث بدا بوضوح أن المقداد يعلن دخول الوضع 
االحتاللين  إخ���راج  فيها  أصبح  ج��دي��دة  مرحلة  س��وري��ة  ف��ي 
ما  وهذا  للتأجيل،  قابلة  غير  راهنة  مهمة  والتركي  األميركي 
يفسر تكرار معادلة إخراج قوات االحتالل األجنبي وتحميلها 
مسؤولية تهديد وحدة سورية وسيادتها، كما جاء في كلمة 
للرئيس  استقباله  أثناء  بوتين  فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس 
المشترك  الكالم  في  والحقاً  األسد،  بشار  الدكتور  السوري 
الصادر من نيويورك بعد لقاء المقداد بوزير خارجية روسيا 

سيرغي الفروف.
القاضي  تبلغ  مع  بقوة  القضائي  المشهد  حضر  لبنانياً 
نهاد  النائب  بوجهه  أقامها  التي  ال��رد  دع��وى  البيطار  ط��ارق 
في  عدلي  كمحقق  نشاطه  وق��ف  عليه  ترتب  ما  المشنوق، 
قضية انفجار مرفأ بيروت، بانتظار ما سيصدر عن محكمة 
قبل  بيطار  وكان  ال��رد،  دعوى  في  ستنظر  التي  االستئناف 
قد  التحقيقات،  عن  سيتوقف  أنه  يعلم  وهو  الرسمي  تبلغه 
وتعتقد  خ��وري،  غسان  العام  المدعي  لمالحقة  طلباً  وق��ع 
هي  للمحكمة  بالنسبة  األولى  المرحلة  أن  حقوقية  مصادر 
لدعوى  بالقياس  الرد،  بدعوى  بالبت  صالحيتها  في  النظر 
الوزير المقداد يلقي كلمة سورية أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة أمس  )سانا()التتمة ص6(

المقداد الأولوية اإنهاء االحتاللين االأميركي والتركي... وبينيت ي�سكو من النووي االإيراني 

بيطار يتبلغ دعوى الرّد ويتوقف عن التحقيق... بعد مذكرة بحق المدعي العام غ�شان خوري 

ميقاتي: جل�شة الغد للكهرباء والمحروقات والتعليم... ومجل�ص االأمن يدعو لالإ�شراع باالإ�شالحات

 �سورية: بعد درعا والجنوب

تحرير اإدلب وال�سمال على نار حامية

 �سفقة الغوا�سات الفرن�سية:

مكا�سب اآنية وخ�سائر ا�ستراتيجية

 الحكومة اللبنانية الجديدة

بين الواقعية والماأمول...

وجوداً  سورية  استهدف  ال��ذي  ال��ع��دوان  أّن  جلياً  ب��ات 
جهد  وم��ه��م��ا  أه��داف��ه  تحقيق  ف��ي  ف��ش��ل  ودوراً  وم��وق��ع��اً 
مهما  وتابعين،  وعمالء  أدوات  ومخططين،  قادة  أصحابه 
ذلك  من  يتمكنوا  لن  فإنهم  الحقيقة  هذه  إخفاء  في  جهدوا 
بالتالي  س��راب،  وراء  ويسيرون  أنفسهم  يخدعون  وإنما 
سورية  بأّن  بالقول  تتمثل  اآلن  تسطع  التي  الحقيقة  فإّن 
نصراً  الدفاع  في  حققوا  واإلقليميين  الدوليين  وحلفاءها 
استراتيجياً ال يمكن تجاوزه وأّن المكّونات األساسية في 
جبهة العدوان على سورية بدأت تتعامل مع الوضع بطرق 
مباشرة أو ملتوية أو احتيالية وفقاً لهذه الحقيقة، وتحاول 
لعرقلة  تعمل  أو  وحجمها  الخسارة  ع��بء  م��ن  تخفف  أن 
االنتصار  مفاعيل  من  ولتحّد  لنجاحه  المنتصر  استثمار 
أن يتوقف  السوري يمكنه  المشهد  السوري، والناظر في 
عند الملفات السورية التي باتت تنتظر المعالجة على ضوء 
طليعتها  في  األخيرة  األسابيع  في  إنجازات  من  تحقق  ما 

ملف تحرير إدلب.
فملف تطهير إدلب من اإلرهاب وتحريرها هي والشمال 
األولية  تحتّل  باتت  مسألة  التركي  االحتالل  من  السوري 
المتقّدمة عند الحكومة السورية، بخاصة بعد النجاح الذي 
تحقق في معالجة ملف الجنوب، درعا وحوض اليرموك. 
ففي هذا الملف األخير حققت سورية ما تريد من استعادة 
وقطعت  التامة  ال��س��وري��ة  ال��س��ي��ادة  إل��ى  بكاملها  المنطقة 
)التتمة ص7(

ليس  أستراليا  إل��ى  الفرنسية  الغواصات  صفقة  إلغاء 
على  كما  البلدين  مستوى  على  تجاوزه  يمكن  عابراً  حدثاً 
للمصالح  مراعاة  الصفقة  هذه  فإلغاء  العالمي،  المستوى 
األميركية وّجه إلى فرنسا صفعة قاسية ستعيش وتتوالد 
المروعة  والصدمة  طويل.  مدى  إلى  الجمعية  ذاكرتها  في 
الحدود  آثارها  تعّدت  اليوم  باريس  تعيشها  ت��زال  ال  التي 
كله  ال��ع��ال��م  وم��ع��ه  األوروب����ي  االت��ح��اد  لتشمل  الفرنسية 
في  طعنت  التي  الغادرة  العملية  أمام  مشدوهاً  وقف  الذي 
الصميم ما تبقى من المبادئ األخالقية التي تظلّل العالقات 
ال��ع��دي��د م��ن الشركات  ل��دى  ال��رع��ب  ال����دول، وأث����ارت  بين 
اليابان إلى كندا وما بينهما، كونها  العالم، من  الكبرى في 
الحاسم  االتجاه  الديمقراطي«  األميركي  »العهد  في  تؤكد 
لإطاحة بمبدأ العقود واالتفاقات، واالستهانة بكّل القواعد 
للتقويم  وف��ق��اً  ال��دول��ي��ة  ب��ال��ت��ج��ارة  تتعلق  ال��ت��ي  واألس���س 
االحتكار  روح  يعكس  ال��ذي  االتجاه  وه��ذا  نفسه.  الغربي 
تعزيز  في  بالتأكيد  يسهم  لن  اآلخر  واحتقار  واالستئثار 
منسوب  من  سيرفع  وإنما  العالم  في  واالستقرار  األم��ن 
في  القائمة  الشكوك  من  وسيضاعف  والتوتر،  الفوضى 
العالقات الدولية، ويجعل الجميع في حالة ترقب وخوف 
من المستقبل وتداعياته فيما لو استمّر االندفاع األميركي 
على زخمه مؤيداً من دول لها شأنها في العالم كبريطانيا 

وأستراليا.
)التتمة ص7(

الجديدة  اللبنانية  الحكومة  تشكيل  أص���داء  أّن  ش��ك  ال 
األص��داء  ه��ذه  وتتمحور  كبيرة.  ميقاتي  نجيب  برئاسة 
الطرفين  من  ولكّل  والقبول.  الرفض  بين  الفعل  وردود 
حججه وبراهينه بال شك. وإْن كان الطرفان يجمعان على 
أّن الوضع سيّئ في لبنان، ويزداد سوءاً، بل يبالغ البعض 
في  كبير  األمل  إّن  قلناه  ما  عكس  على  محدود،  األمل  بأّن 
بأّن  للمبالغة  التوافق عليها، واستمراراً  الحكومة بعد  هذه 
الحكومة  هذه  على  ويتعذر  كبيراً،  انهياراً  يشهد  الوضع 
الوضع  أّن  أرى  فإنني  جانبي  وم��ن  ل��ه.  شاملة  معالجة 
على  الالحكومة،  وض��ع  م��ن  األف��ض��ل  ه��و  الحكومة  بهذه 
رغم أّن أجندتها ال تزال غير واضحة، إال بمحاولة مواجهة 
المشاكل، واالتفاق مع الصندوق والبنك الدوليين، والمزيد 
الدعومات  رفع  في  واالستمرار  االقتصادي  التحرير  من 
أشبه  كانت  دي��اب  حسان  د.  فحكومة  اللبناني.  للمواطن 
ب��ج��زر م��ن��ع��زل��ة، وأص����ّر رئ��ي��س ال�����وزراء ع��ل��ى ع���دم عقد 
مجلس وزراء، طيلة فترة ال� 13 شهراً بسبب مخالفة ذلك 
بعقد  الجمهورية  رئيس  لمطالب  يستجب  ولم  للدستور! 
األوضاع  س��وء  النتيجة  فكانت  ال���وزراء،  لمجلس  جلسة 
االقتصادية  ال��م��ج��االت  ك���ّل  ف��ي  االن��ه��ي��ار  وب��ل��وغ��ه��ا ح���ّد 
السياسية،  انهيار األوضاع  واالجتماعية والثقافية نتيجة 

بشهادة الجميع.
وعلى رغم استحسان المعلقين على مقالي من المصريين 
)التتمة ص7(

 د. جمال زهران* بشارة مرهج* العميد د. أمين محمد حطيط*

في  ورغبات  طلبات  لنا  كانت  إذا 
إرادة  لنا  تكون  أن  يجب  الحياة 
المطالب،  تحقيق  على  ق���ادرة 
ويجب أن تكون لنا القوة الالزمة 

لتحقيق تلك المطالب.
سعاده
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توقعت مصادر دبلوماسية روسية أن 
تلعب ألمانيا دوراً أكثر تأثيراً في رسم 

دور جديد ألوروبا للتموضع في منطقة 
تقارب مع روسيا بعد وضوح االتجاه 

األميركي نحو االبتعاد عن خط المواجهة 
الذي كانت أوروبا تدفع ثمنه خسائر 

اقتصادية وسياسية دون الحصول على 
دور الشريك...

�ن�شمام �إير�ن �إلى »�شنغهاي«...

و�لتوجه نحو �ل�شرق

{ د. علي سّيد

السياسة  مــعــالــم  تــتــبــلــور  يـــوم  بــعــد  يــومــاً   
الــجــديــدة إليـــران مــع انــطــالق واليـــة الرئيس 
بالتوجه  األولوية  فيها  أعطى  والتي  رئيسي، 
محفوٍف  غـــرٍب  مــن  بـــدالً  الــجــوار  دول  نــحــو 
يبدو  ما  وعلى  االستكبار،  ونظرة  بالمخاطر 
الذي  الشرق  ترحيب  القت  قد  سياسة  فإنها 
احــتــفــى بــانــضــمــام إيــــران كــعــضــو دائــــم إلى 
العشرين  اجتماعها  خــالل  شنغهاي  منظمة 
منصة  شكلت  قمة  الطاجيكية.  العاصمة  في 
بإمكانيات  للتعريف  رئيسي  إبراهيم  للسيد 
بالده وما لديها من طاقات لدعم نظام عالمي 

جديٍد قائٍم على التعددية القطبية.
فتح  قد  اإلسالمية  الجمهورية  انضمام  إّن   
لتصدير  الــبــلــدان  هـــذه  جميع  أمـــام  ــــواب  األب
اإليرانية،  الــمــوانــئ  عبر  وبضائعها  سلعها 
سيساهم  الحقيقة  في  سيساهم  التكتل  هــذا 
بــتــعــزيــز الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة لــيــس فــقــط على 
على  وإنــمــا  واالقــتــصــاديــة،  التجارية  الصعد 
الصعد السياسية أيضاً حيث سيتمكن أعضاء 
المؤامرات  جميع  إفشال  من  شنغهاي  منظمة 
الواليات  بها  تفكر  التي  المستقبلية  والخطط 
الدول  على  حظر  لفرض  األميركية  المتحدة 

التي تخالفها أو تتصدى لهيمنتها.
 انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي وصفته 
فهي  الكبرى،  بالخطوة  اإليرانية  الخارجية 
اإليرانية  الــســوق  أنــهــا ســتــربــط  عــلــى  عـــالوٌة 
مليارات  ثـــالثـــة  إلــــى  حــجــمــه  يــصــل  بـــســـوق 
حلقة  أيضاً  إيــران  من  ستجعل  فإنها  نسمة، 
وصل ألوراسيا من خالل ممر يربط الشمال 
جاءت  الخطوة  أّن  ذلك  من  واألهــّم  بالجنوب، 
التي  الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة  بــعــد وثــيــقــة 
ما  وهــذا  قــرن،  لربع  والصين  إيــران  وقعتها 
سيفتح المجال أمام االقتصاد الصيني للتمّدد 
سيمنح  كما  عليه  محظورة  كانت  مناطق  إلى 
الحصار  من  للتحرر  بوابًة  المقابل  في  إيران 

عليها. المفروض 
ـــأّن اتــجــاهــهــا نــحــو الشرق  إيــــران ب  تــقــول 
وال  معها،  الغرب  تعامل  لسوء  فعٍل  كرّد  جاء 
للمنظمة  انضمامها  بعد  ستكون  بأنها  شــك 
حداً  سيضع  وهـــذا  جــديــد،  دولـــي  تكتل  أمـــام 
لألحادية القطبي،ة لكن هذا ال يعني أّن إيران 
ستغّض النظر عن الغرب ألنها ستكون بوابته 

نحو الشرق إذا ما رفض الهيمنة األميركية.
منظمة  في  األعضاء  الــدول  أهّم  أّن  الالفت   
كروسيا  الثقيل  الوزن  من  دول  هي  شنغهاي 
أميركية  لــعــقــوبــات  تــتــعــّرض  الــتــي  والــصــيــن 
كإيران، لذلك فإّن تعاون دول كهذه تحت مظلة 
عضويتها  فــي  تجمع  التي  شنغهاي  منظمة 
أكثر من ثالثة مليارات نسمة سيضع بال شك 
نظاٍم  لظهور  وسيمّهد  القطبية  لألحادية  حداً 

عالمٍي متعدد األقطاب.
إيران  انضمام  بأّن  فيه  شك  ال  مما  أخيراً،   
وقٍت  فــي  شنغهاي  منظمة  فــي  دائـــم  كعضو 
بدأت فيه الواليات المتحدة بجّر أذيال الهزيمة 
أّن  على  الكثيرين  بحسب  دليل  منطقتنا  في 
إلى  طريقه  في  السياسية  واألحادية  الهيمنة 
طريقه  في  جديداً  عالمياً  نظاماً  وأّن  الــزوال، 
لألحادية  ال  الــعــريــض  عــنــوانــه  التبلور  نحو 

القطبية. للتعددية  ونعم 

خفاياخفايا

قال مصدر حقوقي إّن دخول عملية 
التحقيق القضائية في حيادية تحقيق 
المحقق العدلي للبّت بمبدأ استمراره 

في المهمة يلزم المحقق بتقديم معايير 
اختيار األسماء الخمسة التي اّدعى عليها 

دون سواها من الالئحة التي تضّم 14 
اسماً كما وضعها سلفه وأرسلها الى 

مجلس النواب!

كوالي�سكوالي�س

عون تراأ�س اجتماعًا اقت�صاديًا ماليًا
ورئي�س �لحكومة �أطلعه على نتائج زيارته فرن�سا

ميقاتي �لتقى �لهيئات �القت�سادية وتابع »�لتمويلية«:

نعمل لوقف �النهيار و�إنهاء �لم�سكالت �الآنية

مهم  األط��راف  جميع  تعاون  »أن  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  أكد 
األولى  الخطوة  »أن  إلى  مشيراً  التعافي«،  سكة  على  لبنان  لوضع  جداً 
المشكالت  وإنهاء  البلد  الحاصل في  االنهيار  التي نعمل عليها هي وقف 
اآلنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحّل أزمة الدواء والمحروقات، 
في موازاة االنتقال إلى معالجة المشكالت األخرى بالتعاون مع الهيئات 

الدولية المعنية«.
الوزير  برئاسة  االقتصادية  الهيئات  من  وفداً  استقبل  ميقاتي  وكان 

السابق محمد شقير في السرايا الكبيرة.
وخالل اللقاء هّنأ شقير الرئيس ميقاتي على تشكيل الحكومة، متمنياً 
وقف  من  القصيرة  الفترة  هذه  خالل  والتمكن  والنجاح  »التوفيق  له 

االنحدار واالنهيار وإنقاذ البالد«.
المستويات  مختلف  على  وصعوبته  الوضع  »خطورة  على  شّدد  وإذ 
من  واللبنانيين  لبنان  إلخراج  واإلمكانات  الجهود  كل  تضافر  يتطلب  ما 
عنق الزجاجة«، أكد »أن الهيئات االقتصادية، وانطالقاً من مسؤولياتها 
معه  وستتعاون  ميقاتي  الرئيس  تصّرف  في  إمكاناتها  تضع  الوطنية 

إلنجاح هذه المهمة الوطنية«.
وأشار إلى »أن الهيئات االقتصادية وضعت ورقة مختصرة من تسع 
وتحفيز  االقتصاد  إلنعاش  األساسية  المتطلبات  مع  للتعاطي  نقاط 
القطاع الخاص وتأمين الحماية االجتماعية وتحسين الخدمات والبنى 
الرئيس  دولة  مع  متابعة  مدار  النقاط  هذه  تكون  »أن  متمنياً  التحتية«، 

ميقاتي وفريق عمله«.
ال��وزراء  مع  متتالية  اجتماعات  ستعقد  الهيئات  أن  »إلى  أشار  كما 
المستجدات بشأن  المعنيين بالشق االقتصادي وستضع دولته في كل 

الملفات التي ستتم مناقشتها«.
البطاقة  موضوع  في  البحث  الستكمال  اجتماعاً  ميقاتي  وت��رأس 
الشؤون  وزير  الشامي،  سعادة  الحكومة  رئيس  نائب  ضم  التمويلية 
وزير  سالم،  أمين  والتجارة  االقتصاد  وزير  حجار،  هكتور  االجتماعية 
المال يوسف الخليل، النائب نقوال نحاس، األمين العام لمجلس الوزراء 

محمود مكية، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.
وبعد االجتماع، قال حجار »عقدنا اجتماعاً للجنة الوزارية المختصة 
بالبطاقة التمويلية مع دولة الرئيس والوزراء المعنيين وجرى التداول 
خالل  ونأمل  العقبات،  بعض  ذّللنا  وقد  التطبيقية،  اآللية  تفاصيل  في 

الساعات المقبلة أن تكون اآلراء قد توحدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه«.
بدوره، قال سالم »تعقيباً على ما أورده الوزير حجار كوننا نتعاون 
تذليل  على  جار  العمل  فإن  التمويلية،  البطاقة  بموضوع  كوزارتين  معاً 
نتائج  إلى  الوصول  من  نتمكن  لكي  جاهدين  ونسعى  العقبات  بعض 
إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي 
أولوية ويجب الوصول بها إلى نتيجة وما يمكن قوله هو أن العمل جار 

األيام  خالل  إيجابية  نتيجة  إلى  نصل  أن  ونتوقع  اإليجابي  االتجاه  في 
المقبلة إلراحة الرأي العام«.

اللجنة  قبل  من  عليه  االتفاق  تم  بما  النظر  إعادة  عن  سؤال  على  ورداً 
المستفدين منها، أجاب  آلية تسجيل  البحث يقتصر على  أن  أم  السابقة 
حجار »هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأن الحكومة السابقة عّينت لجنة 
أجرت قراءتها وعندما تسلمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد 
القراءة للتأكد  وّقعوا عليها، بالتالي نحن خالل هذه المرحلة نعيد هذه 
االتفاق  بعد  نوقع  أن  على  العمل،  وآليات  والمعايير  التفاصيل  كل  من 

النهائي ثم ننتقل إلى المرحلة التطبيقية«.
واجتمع رئيس الحكومة مع المنسقة المقيمة لألمم المتحدة في لبنان 
وجرى  الشامي  مشاركة  في  رشدي،  نجاة  االنسانية  الشؤون  ومنسقة 
عرض لألوضاع في لبنان والسبل اآليلة لدعم الشعب اللبناني في هذه 

المرحلة.
جداً  مهماً  ميقاتي  الرئيس  مع  اللقاء  »كان  رشدي  قالت  اللقاء  وبعد 
األولويات  لهذه  المتحدة  األم��م  دعم  وكيفية  األول��وي��ات  إلى  وتطرقنا 
على  ركزت  وقد  أزماته،  من  للخروج  لبنان  دعم  كيفية  وأيضاً  الطارئة، 
وصول  من  نتأكد  أن  نريد  ألننا  اإلجتماعي«  األمان  »شبكة  إستراتجية 

الخدمات األساسية إلى كل المواطنين والوصول إلى وقت ال يحتاج فيه 
األمم  دعم  موضوع  إلى  تطرقنا  كما  اإلنسانية.  للمساعدات  اللبنانيون 
المتحدة لهذه األولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم 
المعايير،  هذه  في  الشفافية  مبدأ  اعتماد  وأهمية  النقدية  المساعدات 
إلى  مباشر  بشكل  المساعدات  لوصول  دولية  معايير  وجود  الى  إضافة 

كل من هم في حاجة إليها«.
أضافت »كما توافقنا على أهمية مبدأ المحاسبة التي تبنى عليها الثقة 

من قبل المواطنين، وأيضاً من قبل المجتمع الدولي«.
يحتاجه  لما  المتحدة  األمم  تلبية  في  السرعة  عن  سؤال  على  ورداً 
لبنان، أجابت »نحن ُنعّول على دولة الرئيس ميقاتي والوزراء للمباشرة 
أن  أردنا  إذا  البلد  إليه  يحتاج  الذي  األمر  وهو  الواضحة،  باإلصالحات 
اإلصالحات  مقاربة  طريقة  هو  الحكومة  نجاح  ومعيار  أزمته  من  يخرج 
المدى القصير، بل  الطارئة على  المطلوب فقط العمل على األمور  وليس 

أيضا الخروج برؤية متوسطة وأخرى بعيدة المدى«.
وإستقبل ميقاتي رئيس مجلس إدارة »شركة طيران الشرق األوسط« 
إضافًة  التطويرية،  والخطط  الشركة  وضع  معه  وعرض  الحوت  محمد 

إلى تحسين الخدمات في مطار بيروت الدولي.

بّري عر�ض �لأو�شاع مع زّو�ره

فيا�س: ن�سع كّل جهدنا 
لزيادة �لتغذية ل�سبكة �لكهرباء 

بري مستقبالً فياض في عين التينة أمس

ميقاتي مجتمعاً إلى وفد الهيئات االقتصادية في السراي أمس  )داالتي ونهرا(

الثانية في عين التينة، وزير الطاقة والمياه وليد عون مترئساً االجتماع االقتصادي المالي في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا( استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بّري في مقّر الرئاسة 
فياض حيث جرى عرض لألوضاع العاّمة وأوضاع قطاع الكهرباء والطاقة.

بعد اللقاء، قال فياض »اليوم أحببت أن أقوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بّري بعد نيل الحكومة ثقة المجلس 
مجلس  منحها  التي  الثقة  على  الرئيس  دولة  أشكر  أن  جداً  الضروري  من  فوجدت  الماضي،  األسبوع  النيابي 
الطاقة عموماً  التي يعاني منها قطاع  المشاكل  الزيارة أيضاً لوضع دولته في أجواء  النواب للحكومة وطبعاً 

والضرورات التي نواجهها اليوم«. 
لبنان  كهرباء  لشبكة  التغذية  زي��ادة  تأمين  أجل  من  ال��دؤوب  العمل  ض��رورة  على  االتفاق  »وتم  وأض��اف 
وسنحاول أن نضع كل جهدنا في هذا االتجاه وسيكون لنا لقاءات أخرى مع دولة الرئيس ومع اللجان النيابية 

لمتابعة الملفات المهمة في قطاع الطاقة«.
واستقبل بّري على التوالي: رئيس جمعية المصارف سليم صفير، وزير الداخلية السابق العميد محمد فهمي، 

فالنائب ألبير منصور وعرض معه األوضاع العاّمة وشؤوناً تشريعية.
الجاويش هنأه بانتخابه مطراناً على كندا  الرئيس بّري اتصاالً هاتفيا باألب ميالد  على صعيد آخر،أجرى 

للروم الملكيين الكاثوليك.

اّطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على نتائج زيارته إلى باريس، 
»والتي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مع  أجراها  التي  والمحادثات  بعبدا  قصر  في  أمس  لقائهما  خالل 
اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمّر بها  تناولت األوضاع 

شعبه«.
الوزراء سعادة  الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس  من جهة أخرى، ترأس عون اجتماعاً في حضور 
الجمهورية  لرئاسة  العام  والمدير  سالم،  أمين  والتجارة  االقتصاد  وزير  الخليل،  يوسف  المال  وزير  الشامي، 
الدكتور أنطوان شقي والخبير المالي رفيق حداد، ُخصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي، والتحضيرات الالزمة لذلك.
وفي قصر بعبدا، الوزير السابق القاضي طارق المجذوب الذي شكر عون على التعاون الذي لقيه منه خالل 
وجوده في وزارة التربية والتعليم العالي، متمنياً أن«ُتستكمل المشاريع اإلصالحية التي وضعت خالل واليته 

الوزارية لما فيه مصلحة التعليم في لبنان بكل أقسامه«.

تر�شيم �لحدود �لمائية على نار حامية

و»�إ�شر�ئيل« تتعّنت وتحاول �ل�شتثمار

{ عمر عبد القادر غندور
ما ُيؤسف له حقا ان ينقسم اللبنانيون حول ثروة لبنان النفطية والغازية، وهي الثروة التي يمكن ان تكون حبل نجاة للوطن قبل 

إعالنه بلداً مفلساً غير مؤّهل لالستمرار والحياة!
انبرت  المراقب األميركي،  المتحدة بين لبنان والعدو بحضور  الذي رعته األمم  المباشر  التفاوض غير   وقبل استعراض مراحل 
إحدى الصحف اللبنانية المحلية لتقول بالحرف الواحد: توضح مصادر مواكبة اّن هذا المرسوم كان قد التزم إحداثيات الخط ٢٣ 
في خرائط الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية بينما أعمال الحفر التي أعلنت شركة »هاليبرتون« عزمها المباشرة بها باالستناد الى 
العقد الموقع بينها وبين السلطات »اإلسرائيلية« إنما تقع الى الجنوب من هذا الخط، ما يعني أّن لبنان ال يملك حّق االعتراض عليها 
طالما انه لم يعّدل مرسوم حدوده البحرية الى مستوى إحداثيات الخط ٢٩ وإيداعه في سجالت األمم المتحدة، ال سيما اّن تعديل 

المرسوم الساري ال يزال محتجزاً في أدراج قصر بعبدا وينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه إلرساله الى األمم المتحدة.
  مثل هذه الجرأة على االنحياز الى غير الجانب اللبناني تستدعي توضيحاً ووضع النقاط على الحروف، والضرورة تستدعي 

مثل هذا التوضيح.
لعلوم  سائمسون  مركز  اللبنانية  الحكومة  وكلفت   ،٢٠٠٢ العام  من  اعتباراً  البحرية  حدوده  ترسيم  في  لبنان  بدأ  وللتذكير،   
المحيطات بالتعاون مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإعداد دراسة لترسيم الحدود اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة، 

إلجراء مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز.
فلسطين  وشمال  لبنان  جنوب  وواضحة  دقيقة  بحرية  خرائط  وجود  عدم  لسبب  الترسيم  في  صعوبات  الجهد  هذا  وواج��ه 

المحتلة.
وفي عام ٢٠٠٦ عادت الحكومة اللبنانية وكلفت المكتب الهيدوغرافي البريطاني بإجراء دراسة جديدة لترسيم الحدود البحرية 

للدولة اللبنانية، ولم تكن هذه الدراسة المكلفة أفضل من الدراسة التي سبقتها.
وفي ١٧ كانون الثاني ٢٠٠٧ وقع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الحدودية الخالصة بهدف توطيد عالقات 

الجوار والتعاون في عهد الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة في خطوة متسّرعة تركت أكثر من عالمة استفهام!
   وهو ما أّدى الى خسارة لبنان ٣٦٠ كلم مربع.

   واستندت هذه االتفاقية الى القوانين المرعية اإلجراء في اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار، وتّم تحديد المنطقة الخالصة بين 
لبنان وقبرص على أساس خط الوسط.

لكن الدولة اللبنانية لم تبرم االتفاقية مع قبرص التي وقعت اتفاقية اخرى مع »إسرائيل« ٢٠١١ متجاهلة ما تّم االتفاق عليه مع 
لبنان ما أّدى الى خسارة لبنان مساحة مائية تزيد عن ٣٦٠ كلم.

   ورفض لبنان في حينه هذا االقتراح، واقترح الجانب األميركي في حينه ان يكون خط »هوف« خطاً مؤقتاً وليس حدوداً نهائية، 
لكن الجانب اللبناني رفض االقتراح خشية تحّول المؤقت الى دائم وهو ما يرغب به الجانب »اإلسرائيلي«.

وأعاد ساترفيلد االميركي طرح خط »هوف« غير اّن لبنان رفض المقترح مجّدداً.
   واستمر ساترفيلد بمفاوضاته مع الجانبين اللبناني و»اإلسرائيلي« الى ان تّم تعيين ديفيد شينكر خلفاً له في أيلول ٢٠١٩.

   وفي األول من تشرين األول ٢٠٢٠ أعلن الرئيس نبيه بري »اتفاق إطار« إلطالق المفاوضات بين لبنان و»إسرائيل« لترسيم الحدود.
وتوقفت االتصاالت في ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٠ منذ ذلك الوقت بسبب شروط مسبقة لدولة االحتالل. وهذا الملف يأتي في طليعة 
الملفات الملحة التي ينبغي على حكومة الرئيس ميقاتي تحريكها وتجاوز حالة االرتباك المتأتي من االتفاقية الموقعة بين لبنان 
االستثمار  يريد  الذي  »اإلسرائيلي«  الجانب  لطموحات  التصدي  وبالتالي  السنيورة،  فؤاد  الرئيس  حكومة  أبرمتها  التي  وقبرص 

السياسي وصوالً الى ما يشبه التطبيع، كما حصل بين مفاوضين صهاينة وبعض القبائل العراقية المنبطحة في أربيل العراقية.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

} عرض رئيس الجمهوية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع وزير 
المؤسسة  الــوزارة وأوضــاع  العميد موريس سليم شؤون  الوطني  الدفاع 
العسكرية، فيما عرض سليم مع سفير جمهورية التشيك لدى لبنان جيري 
دوليزيل، يرافقه الملحق العسكري المقيم في سورية العقيد ميلوس أوليها، 
مساعدة  إطــار  في  التعاون،  سبل  وتعزيز  البلدين  بين  الثنائية  للعالقات 

الجيش اللبناني.
} استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفيري المغرب 
محمد أكرين وأوستراليا ريبيكا غريندالي وتسلّم نسخة من أوراق اعتماد 
ورواندا  راميت  أونــور  وإيسلندا  علم  أنطونيو  إلفيس  الدومينيكان  سفراء 
الجمهورية  رئيس  إلى  الحق،  وقت  في  لتقديمها  تمهيداً  فيديليس  ميروكو 

العماد ميشال عون.
لبرنامج  المقيمة  الممثلة  الخوري  هنري  القاضي  العدل  وزير  التقى   {
عرض  وجرى  مكتبه  في  مويرو  سيلين  لبنان  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
للمستجدات واألوضاع العامة. كما التقت مويرو وزير البيئة ناصر ياسين 
في مكتبه بالوزارة، بحضور في مديرة برنامج البيئة والطاقة جيهان سعود 
المشاريع  وعــرض  التعاون  تأكيد  خاللها  جــرى  بروتوكولية  زيــارة  في 
المشتركة بين وزارة البيئة وUNDP، ال سيما في قطاعات مكافحة التلوث 

وتغيّر المناخ وإدارة النفايات الصلبة واألوزون ومشاريع أخرى.

خوري ومويرو خالل لقائهما أمس



3الوطن / �سيا�سة
حزب �هلل د�ن م�ؤتمر �لتطبيع في �أربيل 

و�قتحام �لعدو »�لإ�سر�ئيلي« مخيم جنين

عر�ض مع نقابة المحّررين �ش�ؤون القطاع

قرد�حي: �ساأعمل لتط�ير �لإعالم وق��عده 

�لق�سيفي: نريد قان�نًا �ساماًل للجميع

�لبيطار تبّلغ دع�ى �لرّد

وعّلق �لتحقيقات بانتظار قر�ر �ل�ستئنافية

تجّمع رجال و�سيد�ت �لأعمال في �لعالم:

لتنفيذ �لحك�مة ور�سة BOT  للكهرباء

»�لتحاد«: رحيل عبد �لنا�سر 

فتح �لباب �أمام �لتطبيع مع �لكيان �ل�سهي�ني 

تقي �لدين ز�ر علي عبد �لكريم:

لتكري�س �لعالقات �لممّيزة مع �س�رية 

�إخبار �أمام �لق�ساء بحق MTV وغانم

و�لقا�سية ع�ن تحيله لأمن �لدولة
التحقيقات في  حرصاً على استقامة دور اإلعالم، ورفضاً لتضليل 
انفجار مرفأ بيروت من خالل العمل على خلق الشهود الزور، ومن أجل 

حق الشهداء وأهاليهم في معرفة الحقيقة...
خليل  اإلعالميين:  عن  بوكالته  المولى  غسان  المحامي  تقّدم 
بإخبار  عواضة،  وشوقي  مرتضى  حسين  عواضة،  نبيه  نصرالله، 
 MTV قناة  ضّد  لبنان  جبل  في  االستئنافية  العامة  النيابة  أمام 
»صار  برنامج  ومقّدم  المر،  ميشال  إدارتها  مجلس  برئيس  ممثلة 
والذّم  والقدح  والفتن  الدسائس  دّس  بجرائم  غانم،  مارسيل  الوقت« 

واالفتراء الجنائي، وإثارة النعرات المذهبية والحّض على النزاع بين 
الطوائف وإفشاء سرية التحقيقات.

  mtv قناة  على  ُبثت  التي  الحلقة  خلفية  على  اإلخبار  جاء  وقد 
األمونيوم  الله بعمليات نقل نيترات  واتهم فيها مارسيل غانم حزب 
الى الجنوب اللبناني من دون تقديم أّي دليل، كما اتهم غانم الحزب 

بعدة جرائم من نوع الجناية.
وقد أصدرت القاضية غادة عون قراراً بإحالة اإلخبار إلى جهاز أمن 

الدولة.

وطني  لتكاتف  يحتاج  �لإنقاذ  و�لتحرير”:  “�لتنمية 
بعيدً� عن ح�سابات تحقيق �لأرباح �لطائفية 

خالل االجتماع االلكتروني لتجمع رجال وسيدات األعمال.

التطبيع  الله في بيان »مؤتمر  دان حزب 
مدينة  في  ُعقد  الذي  اإلسرائيلي  العدو  مع 
أربيل العراقية« ورأى فيه » محاولة فاشلة 
للترويج لثقافة الحوار مع العدو وئدت في 

مهدها«.
والسياسية  الرســمية  »المواقــف  وحّيا 
لكل  بقوة  الرافضة  والدينية  والشعبية 
مشــيداً  ــدو«،  ــع ال التطبــيع  مــع  أشــكــال 
العــراقية  القضــائية  بـــــ«اإلجــــراءات 
األمــر  المطّبــعين،  هــؤالء  جــّرمــت  التي 
الشــعب  عند  مميزاً  يعكــس  وعيــاً  الذي 
ومناعتــه  السياســية  ومكونــاته  العــراقي 
في  الشرق  التطبيع  مشــروع  ضد  الوطنية 

األوسط«.
ونّوه »عالياً بثبات الشعب العراقي على 
الفلسطيني  الشعب  دعم  في  القوي  موقفه 

العادلة«.  وقضيته 
ــوات  ــام  ق ــح ــت الــلــه »اق كــمــا دان حــزب 
جنين  ومناطق  مخيم  اإلسرائيلي   االحتالل 
مختلفة في الضفة الغربية، األمر الذي أّدى 
إلى سقوط خمسة  شهداء واعتقال عدد من 

الفلسطينيين«.   المقاومين 
وإذ رأى في »هذه االعتداءات اإلسرائيلية 
واإلجرام  لسياسة  الغدر  واضحاً  تجسيداً 
بـ«يقظة  أشـــاد  ــدو«،  ــع ال يمتهنها  الــتــي 
الفلسطينيين  وتــصــّديــهــم  الــمــقــاومــيــن 
إصابات  وإيقاعهم  التوغل  لهذا  البطولي 

عّدة في صفوفه«.
الصابر  الفلسطيني  »شعبنا  من  وتقّدم 
وعوائل الشهداء بأحر  التعازي والمواساة«، 
والبطوالت  التضحيات  تكتب  هذه  »أن  آمالً 

نصراً قريباً«.

التقى وزير اإلعالم جورج قرداحي في مكتبه  بالوزارة، وفداً 
جوزف  النقيب  برئاسة  اللبنانية  الصحافة  محّرري  نقابة  من 
القصيفي، حيث جرى عرض لشؤون وشجون القطاع اإلعالمي.
بمنصبك  أهنئك  “ال  فقال  القصيفي،  النقيب  تحدث  بدايًة 
واإلعالمية  الصحافية  العائلة  إبن  إنك  لك  أقول  بل  ــوزاري،  ال
أصولها  من  متمكناً  الخطوة،  واثق  ناديها  دخلت  التي  الكبيرة 
وقواعدها، وبدأت متدرجاً حتى بلغت الصفوف المتقدمة، عدتك 
ثقة بالنفس، وجرأة في المقاربة، وتضلّع من اللغة وسالمة في 

النطق، وسالسة في التعاطي مع اآلخرين”.
باريس  بين  طوافاً  ومنه  االنطالق،  نقطة  لبنان  “كان  أضاف 
متابعات  حصدت  وإطالالت،  محطات  لك  فكانت  العربية،  والدول 
وإعجاب الكثيرين. وإذا قلت ال اهنئك بمنصبك الوزاري على رأس 
اإلعالم، فألنك من أهل البيت وأدرى بشعابه، وُيعّول عليك الكثير”.

“إن زيارة مجلس نقابة محّرري الصحافة  أضاف القصيفي 
باعهم  وطول  بأعضائه  معرفة  على  وأنت  اليوم،  لك  اللبنانية 
تكون  لن  لزمالئهم،  االنتصار  في  وإخالصهم  المهنة  عالم  في 
أوضاع  لبحث  عمل  بجلسات  ُتستتبع  أن  على  ونلح  يتيمة، 
مجال.  غير  في  تعّثر  من  يشكو  وما  لبنان  في  اإلعالمي  القطاع 
بالتطور  للحاق  ماّسة  حاجة  في  بات  لبنان  إن  وباختصار 
اإلعالمي المتسارع، والمتحول يوماً بعد يوم، وأن يدفن إلى غير 

رجعة قوانين تقادم عليها الزمن، وال تصلح لعصرنا الحالي”.
أن  الوزير  معالي  يا  “تصّور  قرداحي  إلى  القصيفي  وتوجه 
1962 وكيف لنا أن ننهض  قانون المطبوعات يعود إلى العام 
العالم  فيما  التاريخ،  ذلك  إلى  يعود  له  الناظم  قانونه  بقطاع 
مشروع  هناك  الرقمية.  الحضارة  بعد  ما  مرحلة  يعيش  اليوم 
اإلدارة  لجنة  عهدة  في  وهو  طويلة  مناقشات  بعد  أُنجز  قانون 
العاّمة.  الهيئة  على  إحالته  في  التأخر  عدم  ويجب  والعدل، 
ونريده قانوناً شامالً يكون مرجعية اإلعالم بكل تفرعاته. نريد 
تحت  اإلعالميون  فيه  يتساوى  واحداً  مشروعاً  الغد  قبل  اليوم 
مظلة القانون الذي يجب أن تكون لحمته وسداه: الحرية أوالً”.

وتابع “هناك العديد من الموضوعات المتفّرعة التي سنعرض 
في  الصحافيين  تحصين  أجل  من  أخــرى،  اجتماعات  في  لها 
الحمايات  كما  وتوفرها،  العمل  فرص  توسع  وضمانات  حقوق 

االجتماعية الملّحة”.
وزارة  في  بصمة  يخلّف  أن  قرداحي  لجورج  “نريد  وختم   
االعالم، كما خلّف في العديد من المواقع التي سبق أن شغلها. 
ومن موقع الصديق والزميل أقول: إنك أمام التحّدي الكبير وأن 
الكرة في ملعبك وعليك أن تصوب وجهتها نحو الهدف الصحيح، 

لتسجل ما ينتظر اللبنانيون منك من نقاط في المرمى اإلعالمي. 
“المسامح كريم”، فإنك  وأنه إذا ارتضيت ألحد برامجك عنوان 
أثناء واليتك على وزارة اإلعالم، ألنك جئت للعمل،  لن تقبل به 

ولن تسامح نفسك إن أعرضت ولن تعرض”.
وكانت كلمة لقرداحي قال فيها “من أول يوم تسلّمت الوزارة، 
الضعف  نقاط  عن  للبحث  وتواصل  ومثابرة  بكّد  العمل  بدأت 
في وزارة اإلعالم والمؤسسات التابعة لها”، الفتاً إلى أنه يعقد 
اجتماعات متتالية مع رؤساء األقسام “لالطالع على واقع هذه 

الوزارة لدرس الخطط المستقبلية التي سنتبعها”.
ومساعدتكم  لخبراتكم  بحاجة  “أنا  الوفد  إلى  متوجهاً  وقال 
أنتمي  وأنا  أن يفعل شيئاً  فأنا منكم والوزير وحده ال يستطيع 
ستساعدني  التي  اإلعالمية  األسرة  هذه  إلى  العائلة،  هذه  إلى 
سواء  حديثة  قواعد  إرساء  وإلى  لبنان  في  اإلعالم  تطوير  على 

كانت قانونية أو حتى أخالقية”.
من  األعظم  السواد  من  كبيرة  شكوى  هناك  “أن  إلى  وأشــار 
عل  “سيعمل  أنه  مؤكداً  اإلعالم”،  بعض  تفلّت  من  اللبنانيين 
درس وإعداد ميثاق شرف إعالمي مع زمالئنا اإلعالميين يهدف 

إلى  باإلضافة  اآلخرين  وحيثيات  وحريات  كرامة  احترام  إلى 
وقال  النيابية”،  اللجان  في  موجودة  أخــرى  قوانين  دراســة 
“إننا مقبلون على مستقبل جديد فلنرس أنظمة وقواعد لإلعالم 

اللبناني على المدى البعيد”.
ولفت إلى التطور الرقمي الحاصل غير الملحوظ في القوانين 
والتي سيعمل على درسها” وقال “أريد إعالماً على صورة لبنان 
الجميل  لبنان  هو  فهذا  وفيروز.  الرحابنة  لبنان  نعرفه،  الذي 
التي  التفلّت بسبب الظروف  الذي يشهد نوعاً من  وليس لبنان 

مّر بها بلدنا من كورونا والتحركات الشعبية”.
عليها”،  تربينا  التي  القَيم  ومصادرة  لـ”تضعضع  وأسف 
مشّدداً على “المبدأ األساسي لإلعالم وهو الحرية التي نقّدسها 
مبدأ  وهــذا  اآلخرين.  حرية  حــدود  عند  تقف  المرء  حرية  لكن 
عالمي فال يجوز انتهاك حريات وحرمات الناس واالعتداء عليهم 
باإلشاعات المغرضة وبالشتائم أحياناً”. وختم “ال يوجد إعالم 
في العالم يسمح بهذا األمر فهناك قوانين تضع ضوابط كفرنسا 
كرامة  على  االعتداء  يمكن  ال  حيث  الحريات  أّم  هي  التي  مثالً 

السياسيين”.

القاضي  العدلي  المحقق  يّد  كّف  يعني  ال 
الصفر  النقطة  إلى  العودة  البيطار  طارق 
محكمة  رئيس  من  الــقــرار  ــدور  ص بعد  إالّ 
دعوى  في  إيليا  نسيب  القاضي  االستئناف 
المشنوق،  نهاد  النائب  بها  تقدم  التي   الرّد 
من دون أن يكون مقيداَ بمهلة زمنية محّددة 

القانون. بحسب 
مكتب  إلى  األشخاص  أحد  وصل  وكان   
ظهر  والربع  عشرة  الثانية  قرابة  البيطار 
لكن  الـــرّد،  دعـــوى  طلب  لتبليغه  أمـــس، 
الجلسة  “داخل  أنه  للمعنيين  قال  البيطار 
كان  حيث  اآلن”،  أتبلّغ  أن  أستطيع  وال 
المخابرات  في  السابق  العميد  يستجوب 
بتوقيفه.  قراراً  ُيصدر  ولم  عويدات  جودت 
كانت  التي  الجلسات  كل  توقفت  وبذلك 
المخابرات  جهاز  رئيس  الستجواب  مقّررة 
في  السابق  والعميد  ضاهر  كميل  السابق 
الذي  الدين  غرز  غسان  الجيش  مخابرات 
لم يحضر وذلك في ظّل التضارب مع موعد 

جلسة االستماع إليه. 
بعد  من  والنصف  ــى  األول من  واعتباراً 

علّق  الرّد،  دعوى  تبــلغه  وإثــر  أمس  ظهر 
المتعلّقة  اإلجراءات  وكل  تحقيقاته  البيطار 
تبت  أن  إلــى  بــيــروت،  مرفأ  انفجار  بملف 
أو  ــوى  ــدع ال بقبول  االســتــئــنــاف  محكمة 

رفضها. 
أحالت  التمييزية  العاّمة  النيابة  وكانت 
البيطار  مــن  موجهين  جــديــديــن  طلبين 
وإلى  مولوي  بسام  الداخلية   ــر  وزي إلــى 
إذن  لطلب  الوزراء،  لمجلس  العاّمة  األمانة 
العام  لألمن  العام  المدير  من  كل  بمالحقة 
ألمن  العام  والمدير  إبراهيم   عباس  اللواء 

الدولة اللواء طوني صليبا.
إذن  طلب  أي  يتبلّغ  لم  مولوي  أن  وأفيد 

بمالحقة  إبراهيم وصليبا.
أن القاضي البيطار طلب من  وأفيد أيضاً 
النيابة العاّمة التمييزية االّدعاء على قاض 

ثالث على صلة بملف المرفأ.
التقى  آب   4 تفجير  أهالي  من  وفد  وكان 
القاضي  األعــلــى  القضاء  مجلس  رئــيــس 
لتأكيد  ــدل،  ــع ال قصر  فــي  عــبــود،  سهيل 

رفضهم كّف يد البيطار.

األعمال  وسيدات  رجــال  تجّمع  اجتمع 
فــؤاد  د.  برئاسة  العالم  فــي  اللبنانيين 
الراهنة  المستجدات  »في  وبحثوا  زمكحل 
بعد  خصوصاً  االقتصادية  الساحة  في 
من  شهراً   13 بعد  الجديدة  الحكومة  والدة 

والتجميد«. التعطيل 
“أّن  على  بيان  في  المجتمعون  وشــّدد 
رئيسها  لنائب  الحكومة  هذه  في  الوجود 
لصندوق  السابق  اإلقليمي  الرئيس  وهو 
المدير  وهــو  المالية  ــر  ووزي الدولي  النقد 
لبنان  مــصــرف  ــي  ف الــســابــق  الــتــنــفــيــذي 
جيد  طريق  وبداية  أصــول  هما  المركزي، 
صندوق  مــع  الفورية  المفاوضات  لبدء 
الخاص   القطاع  مع  بالتآزر  الدولي  النقد 

اللبناني”.
بمشروع  يــبــدأ  “الحل  أن  واعــتــبــروا   
الصندوق  مــع  عليه  مــتــوافــق  إصــالحــي 
الساحة  على  الدقيقة  والمالحقة  والتنفيذ 
الــحــّل  “أن  عــلــى  مــشــّدديــن  الداخلية”، 
أعمال  ــدات  ــي وس كــرجــال  نقترحه  الـــذي 
تبادر  أن  ومستثمرين  العالم  في  لبنانيين 
 BUILD( ـ   BOT ورشــة  إلى  الحكومة 
والتي    )OPERATE TRANSFER
على  والبناء،  والتشغيل  التحويل  تعني 
الكهرباء  سيما  ال  للكهرباء  فــوري  نحو 

شركات  مع  مشترك  نقل  وبخطة  المعدومة 
خاصة”.

لحّل  الوحيد  الحل   BOT “الـ   أّن  ورأوا 
على  للبنانيين  المعيشية  المشاكل  بضع 
تبقى  أن  عينه  الــوقــت  ــي  وف سريع  نحو 
الدولة تمتلك مرافقها الرسمية وتسترجعها 
الهيكلية  إعـــادة   بعد  ــك  وذل سنوات  بعد 

والتمويل الخاص”.
الخصخصة  مــشــروع  “أن  واعــتــبــروا 
مراقبة  عــرض  هو  نعرضه  الــذي  الوحيد 
من  أيضاً.  دولي  تدقيق  مع  دولية  سلطات 
لبنان  لكهرباء  آخر  حّل  هناك  أخرى  جهة 
االتفاق  وهو  للمواطنين  سريع  مردود  مع 
المباشر مع كهرباء فرنسا EDF لالستثمار 

والتمويل واإلدارة”.
وأشـــاروا إلـــى أن “الشــركة الفرنســية 
القــطاع  تعلــم وتــدرك تمامــاً مشــاكل هذا 
ســنوات  لبنــان  مــع  تعامــلت  حيــث 

عــّدة”.
الحكومة  على  “أن  المجتمعون  واعتبر 
الصرف  سعر  لتوحيد  آلية  على  تتفق  أن 
أو  مشبوهة  وليست  رسمية  بمنصات 
سوداوية ألنه ال يمكن العمل إلعادة الدورة 
منصات   5 من  أكثر  هناك  فيما  االقتصادية 

لصرف وتسعير العمالت”.

اعتبر »حزب االتحاد«، في بيان لمناسبة 
عبد  جمال  المصري  الرئيس  رحيل  ذكرى 
الرحيل  على  مــّرت  عاماً   51« أن  الناصر، 
التراجع  مــن  الكثير  طياتها  فــي  حملت 
تعد  لم  فلسطين  ألن  األّمــة  مأساة  وعّمقت 
الرسمي  العمل  في  ــى  األول العرب  قضية 
العربي ما زاد في التناقضات بين العرب«.

حركات  قاد  الناصر  “عبد  أن  إلى  وأشار 
وقــدم  الــعــالــم،  دول  مختلف  فــي  الــتــحــّرر 
والتنمية  التحّرر  في  به  ُيحتذى  نموذجاً 
اجتماعية  عدالة  إلى  المرتكزة  المستقلة 
وتمنع  سلمياً  الطبقية  الفوارق  فيه  تذوب 
قــوى  ــاب  ــس ح عــلــى  ــال  ــم ال رأس  ــّول  ــغ ت

اإلنتاج”.
إليه  آلت  ما  في  أثــراً  لغيابه  “أن  ورأى 
وحــدة  فــي  تفكك  مــن  العربية  األوضــــاع 
على  فــراغــاً  ــرك  وت الوطنية،  مجتمعاتها 
مستوى المرجعية العربية، األمر الذي كان 
سبباً في تمادي المشاريع اإلقليمية لتمرير 
الذي تتقاسم  الجديد  األوسط  الشرق  نظام 
ودورها  األّمــة  خيرات  الدولية  القوى  فيه 
مسلوبة  تابعة  أّمة  وجعلها  بها  والتحكم 

اإلرادة واالستقالل”.

وأكد “أن عودة األّمة إلى احتالل موقعها 
على الخريطة الدولية من جديد ال يتحقق إالّ 
إطار  في  العربي  العمل  لتقود  مصر  بعودة 
التاريخية  العربية  العواصم  قاعدته  عمل 
ــا  ودوره األّمـــة  مكانة  استعادة  أجــل  مــن 
إال  يتحقق  لن  وهــذا  المستقل،  الحضاري 
الناصر ألنه يشكل  باستحضار مبادئ عبد 
فاعل  عربي  لدور  ويؤسس  الخالص  شبكة 

في الساحة الدولية”.
فتح  الناصر  عبد  “رحيل  أن  واعتبر 
الصهيوني  الكــيان  مع  التطبيع  أمام  الباب 
المؤتمــرات  وعــقــد  لفلسطين  الغاصب 
إلى  العروبة  “قـــوى  داعياً  المشبوهة”، 
كي  قــواهــا  بيــن  الــوحــدة  أهمـــية  إدراك 
واليمن  ــراق  ــع وال ــة  ــوري وس لبنان  ننقذ 
تشــكل  التي  فلسطين  ونستعيد  وليبيا 
وإدراك  األّمـــة  استقالل  فــي  الــرحــى  حجر 
العرب  ــن  أم صيانة  فــي  ســوريــة  أهمية 

واستقرارهم”.
أحوجنا  ما  الغياب  ذكــرى  “في  وختم 
يعود  كي  الناصر  عبد  مبادئ  الستحضار 
الحياة  لتعود  وكرامتهم  عّزتهم  للعرب 

العربية مشرقة بغد أفضل”.

الوطني«  ــاق  ــوف »ال ــزب  ح »رئــيــس  زار 
لبنان  في  السوري  السفير  الدين  تقي  بالل 
السفارة  مقّر  فــي  علي،  الكريم  عبد  علي 
الــتــطــورات  فــي  البحث  وجـــرى  بــالــيــرزة، 
وسورية   ولبنان  عموماً  والدولية  اإلقليمية 

خصوصاً.

التي  “العالقة  على  الــديــن  تقي  وشـــّدد 
وهي  والسوري  اللبناني  الشعبيين  تربط 
إلى  الجديدة  “الحكومة  إخوة” داعياً  عالقة 
اتفاق  التي ظهرت في  العالقات  ترجمة هذه 
الطائف وتطوير كل االتفاقات المعقودة بين 

البلدين”.

ال  سورية  مع  الممّيزة  “العالقات  أن  وأكد 
هذه  تكريس  وعلينا  عنها  االستغناء  يمكن 
لسورية  شاكراً  البلدين”،  بين  العالقات 
ــازوت  ــم ال مــــاّدة  الســتــقــدام  “التسهيالت 
اللبنانية  السورية  الحدود  عبر  والبنزين 

وفتح الحدود بين البلدين”.

تحديات  الحكومة  أمام  أن  والتحرير  التنمية  كتلة  اعتبرت 
أن  مؤكدًة  اتجاهاتها«،  بكل  المطلوبة  الثقة  بناء  إلعادة  كثيرة 
لتستطيع أن »البدء باإلنقاذ يحتاج إلى تكاتف وطني بعيداً عن 
شعبوية  أجل  من  والحزبية  الطائفية  األرباح  تحقيق  حسابات 

انتخابية«.
في  هاشم،  قاسم  الدكتور  النائب  شــّدد  السياق،  هــذا  وفــي 
وحاصبيا  مرجعيون  منطقتي  في  ولقاءات  جولة  بعد  تصريح 
القضايا  بــإيــالء  جلساتها  الحكومة  تبدأ  أن  ضــرورة  “على 
األولوية  اللبنانيين  مضاجع  تقّض  التي  والحياتية  المعيشية 
للتخفيف  السريعة  والمعالجات  الحلول  لتضع  مناقشاتها،  في 
يجب  التي  واإلهانة  الذّل  مظاهر  وإبعاد  المواطنين،  كاهل  عن 
الذين  للبنانيين  الحياتية  المتطلبات  وتأمين  بسرعة  تختفي  أن 

يعانون حدة األزمات المعيشية بشكل غير مسبوق”.
المساعدة  عوامل  إحدى  هي  التمويلية  “البطاقة  أن  ورأى   
بما يتوافق مع  األجور  انتظارها، وتصحيح  يطول  أالّ  التي يجب 

االنهيار الحاصل لتحسين قدرة الناس على العيش بكرامة”.
الثقة  بناء  ــادة  إلع كثيرة  تحديات  الحكومة  “امام  أضــاف 
والبدء  التدهور  وقــف  لتستطيع  اتجاهاتها،  بكل  المطلوبة 
حسابات  عن  بعيداً  وطني،  تكاتف  إلى  يحتاج  الذي  باإلنقاذ 
انتخابية،  شعبوية  أجل  من  والحزبية  الطائفية  األرباح  تحقيق 
سابق  إلى  والمماحكات  والمناكفات  السجاالت  أبواب  يفتح  ما 
الواقع الوطني العام وقد  آثاراً سلبية على  عهدها، وهذا سيترك 

يكبح عمل الحكومة”.
والوعي  بالحكمة  والتحلّي  االستقرار  اليوم  “المطلوب  وختم 
الوطن  حماية  زاويــة  من  والملفات،  القضايا  ومقاربة  الوطني 
البالد  تعانيها  التي  المحنة  تجاوز  نستطيع  كي  وتحصينه 
ولغتهم  البعض  بتصرفات  العقالنية  ستتحكم  فهل  والعباد، 
نبرة  ارتفاع  الى  والعودة  الخاطئة  الرهانات  أن  أو  وخطواتهم، 
قد  الذي  البعض،  هذا  سلوك  على  ستسيطر  والتوتير  الخطاب 
النّيات  ستكشف  المقبلة  فاأليام  الصفر.  النقطة  إلى  األمور  يعيد 
وحدة  إلــى  يحتاج  الــذي  البلد  مصلحة  مع  انسجامها  ومــدى 

الموقف والهدوء وبخاصة مع اقتراب االستحقاقات الكثيرة”.
بدوره، غّرد النائب ميشال موسى عبر حسابه على »تويتر«، 
يتطلب  البالد،  في  الضارب  المؤلم  القاسي  »الوضع  أن  معتبراً 
لكن  والجاد،  السريع  العمل  من  الكثير  الجديدة  الحكومة  من 
علينا أالّ ننسى أن على السياسة واجب تسهيل المهمة من خالل 
خطاب  ووقف  الحاّدة  السياسية  والسجاالت  الصخب  تخفيف 

الكراهية«.
إطار  »في  قائالً  »تويتر«،  عبر  عالمة  فادي  النائب  غّرد  كما 
ومن  األسعار،  ضبط  ومحاولة  المستهلك  لحماية  الدائم  سعينا 
والتحرير  التنمية  كتلة  في  عليها  نعمل  التي  الخطوات  ضمن 
صالحيات  بمنح   2005/659 القانون  لتعديل  باقتراح  تقّدمت 
قيمة  وزيـــادة  األســعــار  مراقبة  المكلّفين  للمراقبين  إضافية 

الغرامات في حق المخالفين، وصوالً للحّد من االحتكار«.

»�أمل«: لر�سم خارطة 

طريق لالإ�سالح �لجّدي
بيان  في  أمــل،  لحركة  السياسي  المكتب  رأى 
»أن  حايك  جميل  برئاسة  الــدوري  اجتماعه  عقب 
بل  مفتوحة،  ليست  للحكومة  المعطاة  الفرصة 
الجّدي  لإلصالح  طريق  خارطة  رسم  تستوجب 
نالت  الــذي  ــوزاري  ال البيان  عناوين  على  مبنية 

الحكومة ثقة مجلس النواب على أساسه«.
تفعيل  إعادة  »يتطلب  األمر  هذا  أن  إلى  وأشار 
لمالقاة  مستوياتها  بكل  الدولة  مؤسسات  عمل 
على  مباشرة  تنعكس  التي  الضرورية  الحاجات 
االقتصادية  وأوضاعهم  ومعيشتهم  الناس  حياة 
األزمة  معالجة  حيث  من  والصحية،  واالجتماعية 
سريعاً  والعمل  الدولة  هيكل  تتآكل  التي  الخانقة 
على  ضرورية  إصالحات  خالل  من  لها  للتصدي 

كافة«. المستويات 
بعامل  محكومة  أنها  »إدراك  إلى  الحكومة  ودعا 
الملفات  معالجة  في  اإلســراع  يفترض  ما  الوقت 
ترسل  أن  الممكن  من  التي  والحيوية  األساسية 
معتبراً  اللبنانيين«،  تطمئن  ايجابية  إشــارات 
واالجتماعي  االقتصادي  االستقرار  تحقيق  »أن 
ضرورية  خيارات  جملة  يفترض  معاً،  والسياسي 
من  مفصلية  لحظة  في  واإليجابية  الثقة  لتعزيز 
استعداده  عن  النواب  مجلس  وعّبر  لبنان،  تاريخ 

لمواكبتها وإقرار القوانين الضرورية لها«.
وأكد المكتب السياسي »حرصه والتزامه إجراء 
الدستورية  مواعيدها  في  النيابية  االنتخابات 
كما  الديمقراطي«.  حقهم  اللبنانيين  وممارسة 
التي  الموصوفة  الصهيونية  »الجريمة  »أن  أكد 
جنين  في  فلسطينيين  خمسة  استشهاد  إلى  أدت 
برفع  الصهاينة  المستوطنين  قطعان  وقــيــام 
األقصى،  المسجد  باحات  في  اإلسرائيلي  العلم 
مع  والتضامن  التأّهب  درجــات  أعلى  تستوجب 
ورفض  المقاومة  خيار  وتأكيد  الفلسطيني  الشعب 

كل أشكال التطبيع مع هذا العدو«.

مخزومي �أنهى زيارته

�إلى و��سنطن 
أعلن رئيس حزب »الحوار الوطني« النائب فؤاد 
واشنطن،  إلى  زيارته  أنهى  أنه  بيان،  في  مخزومي 
كــارول  الدكتورة  السياسية  المستشارة  ترافقه 
األبيض  البيت  في  مسؤولين  خاللها  التقى  زوين، 
والمنطقة.  اللبناني  الملف  عن  األميركية  واإلدارة 
أميركية  بحوث  مراكز  في  مسؤولين  التقى  وكذلك 

معنيين بشؤون »الشرق األوسط«.
وفاعليات  شخصيات  مع  اجتمع  أنه  وأوضــح 
واشنطن  منطقتي  في  مقيمة  لبنانية  اغترابية 
وهيوستن »وذلك تحضيراً لعمل مشترك يهدف إلى 
المقبلة  النيابية  االنتخابات  في  اإلصالحيين  دعم 
والنهوض  للتغيير  مفصلية  انتخابات  ُتعّد  التي 

بلبنان«.
زيــارتــه  بــرنــامــج  ضمن  ــن  »م أن  ــى  إل ـــار  وأش
و  CNN( شبكة  في  إعالميين  التقى  واشنطن 
المسؤول  مع  واجتمع   .)Washington post
باراك  األسبق  األميركي  الرئيس  إدارة  في  السابق 
بــارزاً  دوراً  لعب  الــذي  هوكستين  أمــوس  أوباما 
عن  التنقيب  عقود  ترسية  ملف  تحريك  ملف  في 
2016، الذي ُعّين أخيراً مسؤوالً عن  الغاز في عام 
مستشار  بأنه  علماً  العالم،  في  الطاقة  موارد  أمن 
على  وتمنى  طويل.  زمن  منذ  بايدن  جو  للرئيس 
هوكستين زيارة لبنان لمتابعة تحريك ملف الغاز 

والنفط”.
على صعيد آخر، غّرد النائب فؤاد مخزومي عبر 
الالدولة  منطق  ينتصر  “ مجدداً  كاتباً  “تويتر”، 
عن  البيطار  طارق  القاضي  يّد  كّف  الدولة.  على 
التحقيق بملف المرفأ ُيعيدنا للمربع األول ويجعل 
الطبقة  تريده  ما  هذا  مستحيل.  الحقيقة  كشف 
وقضائه  البلد  بمفاصل  تتحكم  التي  الفاسدة 
فصمت  العدالة.  لتحقيق  محاولة  أي  وتعرقل 
المسؤولين المريب عّما يحصل هو تواطؤ وجريمة 

إضافية بحّق ضحايا 4 آب”.

قرداحي متوسطاً القصيفي وأعضاء مجلس نقابة المحررين
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سفير سورية خالل لقائه تقي الدين أمس



ذكرى عملية الوميبي4

»القومي« اأحيا ذكرى عملية »الويمبي« وبطلها ال�شهيد خالد علوان بم�شاركة ف�شائل رمزية من الن�شور والأ�شبال..  

والكلمات توؤكد الثبات على نهج المقاومة لدحر الحتالل واجتثاث الرهاب

الشهيد  وبطلها  »الويمبي«  عملية  ذكرى  أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي في 24 أيلول 2021 
خالد علوان بإحتفال حاشد في مكان تنفيذ العملية ـ شارع الحمرا الرئيس، شاركت فيه فصائل رمزية من 

النسور واألشبال وجمع كبير من القوميين والمواطنين.
حضر االحتفال رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي وائل الحسنية وعدد من العمد وأعضاء المجلس 

األعلى، وعضو المجلس األعلى األمين العام لمؤتمر األحزاب العربية قاصم صالح.
 كما حضر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، النائب في البرلمان األردني د. طارق خوري، 
المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور رئيس حزب الوفاء اللبناني د. أحمد علوان، 
رئيس التجمع اللبناني العربي عصام طنانة، ممثل التيار الوطني الحر في لقاء األحزاب رمزي دسوم، عضو 

قيادة الحزب العربي الديمقراطي مهدي مصطفى، ممثل حزب رزكاري ابراهيم فرحو، محمد السيد قاسم. 
الوطني  التحرير  حركة  ممثل  عطايا،  احسان  لبنان  في  االسالمي  الجهاد  حركة  ممثل  أيضاً،  وحضر 
الفلسطيني ـ فتح العقيد ناصر أسعد،  ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ »القيادة العامة« سليمان 
عبد الهادي، ممثل حركة االنتفاضة الفلسطينية أبو جمال وهبي، ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيين 
فؤاد ضاهر،  ممثل جبهة التحرير العربية أحمد صبري ووفد من حركة أنصار الله تقدمه مسوؤل العالقات 

السياسية حربي خليل.

عّرفت االحتفال وقدمت المتكلمين الطالبة زينة ابو حيدر ومما قالته: 
ذات أيلول، أطلق خالد علوان رصاصاته مردياً عددا من ضباط االحتالل الصهيوني وجنوده،  رصاصات 

لم تخترق صدور األعداء بل اخترقت صدر كل عميل وخائن ومتخاذل...
أضافت: هي رصاصات تؤكد عند كل مفصل بأن »الحياة كلها وقفة عز فقط«. )...( فالشرارة التي انطلقت 
عرسال  وجرود  الجنوب  الجبل  إلى  بيروت  في  الحي  هذا  من  األمة  امتداد  على  مقاومة  فاضت  الحمرا  في 
عز  قفات  وكلها  األمة،  امتداد  وعلى  والقدس  وغزة  وجنين  والموصل  وإدلب  وحلب  حمص  إلى  والقلمون، 

تتجدد في كل يوم لتؤكد للعالم أن فينا قوة تفعل وتغّير وجه التاريخ.
بشور

وألقى المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور كلمة باسم أهالي بيروت، فقال: »لم 
يكن خالد علوان ورفاقه أبطال عملية الويمبي في 24 أيلول عام 1982، ضد المحتلين الصهاينة في مثل 

هذا اليوم قبل 39 عاماً، مجرد مقاومين رواد في مسيرة المقاومة الوطنية واإلسالمية التي دحرت العدو من 
عاصمتنا ثم عن كل أرضنا ما عدا القليل القليل.

ولم يكن خالد علوان ورفاقه مجرد مناضلين أبطال في مدرسة النهضة السورية القومية االجتماعية التي 
كانت منذ تأسيسها قبل 8 عقود مدرسة للكفاح الميداني والفكري السياسي من أجل فلسطين فقط، بل كان 
خالد علوان، مع كل أبطال جبهة المقاومة الذين كتبوا بدمائهم وعملياتهم على امتداد العاصمة والوطن، 

عنواناً لمرحلة جديدة في حياة لبنان، كما في حياة الصراع الوجودي مع العدو«.
الجديدة، والمتحف،  الطريق  العدو في  المواجهة مع  أبطال  الويمبي وكل  أبطال عملية  وأضاف: »كان 
المزرعة،  وكورنيش  المريسة،  وعين  الغميق،  والخندق  والبسطة،  الياس،  ومار  وسبيرس،  والمصيطبة، 
ورأس النبع، والبسطة، والظريف، شارع األيتام، الزيدانية، وعائشة بكار، عناوين مرحلة بدء االنتصارات 
الصهاينة  لبنان  أعداء  يسعى  انتصارات  وهي  اليوم،  حتى  مستمرة  زالت  وما  بيروت  من  انطلقت  التي 
والمستعمرون وأدواتهم بكل طاقاتهم إلى تجويفها عبر الحروب والفتن والصراعات والحصارات التي تريد 

االنتقام من أهل بيروت وشعب لبنان عبر التجويع واإلذالل وصوالً إلى التركيع والتطبيع والتتبيع«.
مشاربهم،  وتباينت  راياتهم،  تعددت  مهما  مقاومتنا،  أبطال  من  ورفاقه  علوان  خالد  كان  »لو  وتابع: 
موجودين معنا اليوم ألدركوا أن مقاومة االحتكار والمحتكرين، والفتنة والفتنويين، والفساد والفاسدين، 
هذه  في  المنخرطين  أول  ولكانوا  والمحاصرين،  والحصار  والمحتلين،  االحتالل  مقاومة  عن  أهمية  تقل  ال 
حطبه  جحيم  إلى  لبنان  في  والمقيمين  اللبنانيين  حياة  تحويل  يريدون  من  ضد  نخوضها  التي  المعركة 

المواطن، وناره تلتهم الطبقات الشعبية.
ولو كان خالد علوان ورفاقه من أبطال ينتمون إلى كافة أحزابنا وقوانا وتجمعاتنا الشعبية والوطنية 
واإلسالمية بيننا اليوم ألدركوا أن معركة تحرير األرض ال تكتمل إال باستعادة السيادة الكاملة على بقية 
إلى  لبنان وسورية  العالقات بين  بعودة  إالّ  النفط، وال تكتمل  الممتلئة بخيرات  اإلقليمية  أرضنا ومياهنا 
سابق عهدها، عالقات أّخوة وتنسيق وتعاون، وال تكتمل إال بانتصار المقاومة في فلسطين وتحرير األرض 
البالد  كل  في  النهضة  مشروع  بانتصار  إال  تكتمل  وال  النهر،  إلى  البحر  من  القدس  قلبها  وفي  المغتصبة 

العربية.
اليوم  بيننا  واإلسالمية  والقومية  الوطنية  والقوى  األحــزاب  كل  من  ورفاقه  علوان  خالد  كان  لو  بل  ال 
ألدركوا أن انتصارهم على المحتل ال يكتمل إال بانتصارهم على كل الحواجز والعوائق واالنقسامات القائمة 
في صفوفنا، وال يكتمل إال بقيام جبهة وطنية شعبية قلبها المقاومة وسياجها حركة شعبية ممتدة على 

طول لبنان وعرضه، تضم جميع الشرفاء الذين ما اجتمعوا يوماً إال وانتصروا، وما تفرقوا يوماً إال وذهبت 
ريحهم«.

وختم: »لقد احتفلنا باألمس، بعملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع التي نفذها األبطال الستة عبر »نفق 
الحرية«، ونحتفل اليوم بعملية انتزاع الكرامة والسيادة في كل لبنان من براثن المحتل، مدركين دوماً أن 
أبطال المقاومة كخالد ورفاقه قد حفروا وال يزالون أنفاق الحرية لبالدهم منذ عشرات السنين، مدركين أن 
هذه األنفاق ستصل يوماً إلى أرضنا الفلسطينية المحتلة وتحررها، بل إلى كل أرض عربية مغتصبة من 

قوى الفتنة الطائفية والمذهبية والفساد واالحتكار واالستبداد والتبعية.

خواجه
وألقى النائب محمد خواجه كلمة لقاء األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية والشخصيات الوطنية، فقال: 
تلك  البطولية،  الويمبي  بعملية  االحتفاء  بمناسبة  كلمتهم  بإلقاء  الوطنية  والقوى  األحزاب  لقاء  »شرفني 
العملية التي على رغم انقضاء أربعة عقود على حدوثها ال تزال ذكراها متوهجة في قلب وضمير كل وطني 

حر شريف.
أضاف: عملية الويمبي التي نفذها الشهيد المقاوم خالد علوان ابن الحزب السوري القومي االجتماعي 
بأن  آمن  القوميين  رفقائه  كل  مثل  علوان  وخالد  واالحتراف،  واإلقــدام  الجرأة  عناصر  من  بالكثير  اتسمت 
مجرى التاريخ وتغييره وحسم الصراع ال يكون إال بالتضحية واالستشهاد، في تلك األيام سّرعت عملية 
الويمبي ومثيالتها من العمليات المقاومة البطولية في خروج الجيش اإلسرائيلي من مدينة بيروت، وال تزال 
مناشدات الجنود المذعورين »يا أهالي بيروت ال تطلقوا النيران علينا إننا راحلون« ترن في مسامع كل من 

أسهم آنذاك من أبناء جيلنا لبنانيين وفلسطينيين بصمود مدينة بيروت وتحريرها«.
وتابع: »خالد علوان ورفقاؤه وإخوته المجاهدون المقاومون من أبناء الحزب السوري القومي االجتماعي 
وحركة أمل وحزب الله واألحزاب الوطنية هم من أسقطوا مفاعيل الغزو اإلسرائيلي وهم من كتبوا ملحمة 
التاريخ بدمائهم الطاهرة وكان التحرير في عام 2000 بفضل تضحياتهم وجهادهم ونضالهم، وكانت المرة 
األولى في تاريخ الصراع مع العدو اإلسرائيلي التي ينسحب فيها من أرض احتلها من دون قيد أو شرط أو 

اتفاقية ذل واستسالم«.
وأردف قائالً:  أما اليوم فإن المقاومة أصبحت أقوى مما كانت عليه في حينه وهي تتحدى جبروت واشنطن 
وتل أبيب وتكسر الحصار على لبنان عنوة لتهزم األميركي وكل من يتماهى معه من تجار وفاسدين، وها هي 

عطايازينة أبو حيدر خواجةبشور
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{ تغطية: عبير حمدان ـ سماهر الخطيب
{ تصوير: مخايل شريقي ـ عباس سلمان

الطلقة  حكاية  المكان،  معالم  في  تبدل  يغيبها  ال  عّز  حكاية  يــروي  نفسه  الشارع 
األولى في قلب المحتل من يد خالد علوان، محاوالت مشبوهة للتشويش على هوية 
بيروت المقاومة، إال أن تلك اليد التي لم ترتجف عبّدت درب الصمود والتصدي معلنة 
أن هذه األرض لنا ونحن أبناؤها المنغرسون فيها كاألشجار والحارسون لها كالريح 

والمنغمسون فيها حد االستشهاد.
البالد  نسيم  هم  جداولها،  وانسياب  ثراها  وطيب  األرض  قمح  ورفــقــاؤه  خالد 

ومطرها وغيمها المرتحل متخطياً جواز السفر، هم مجد األمة ونبضها المقاوم...
وأنفاساً  الوطن بين تفاصيله يمتلك روحــاً  الــذي يختصر نسيج  الحمراء  شــارع 
تحسب الخطى وتعد السنوات التسع والثالثون من عمر المواجهة من دون مقدمات، 
تلك المواجهة التي دحرت العدو وشكلت فاتحة عمليات المقاومة، مؤكدة أن التحرير 
ال ُيكتسب إال بالقوة وأن الحق ال يعيده إال أهله الموقنين بعقيدتهم واالنتماء لقضية 

أمتهم.
التاريخ  سطر  حفرت   1982 أيلول  شهر  من  والعشرين  الرابع  في  خالد  طلقات 
بتبر الكرامة والتاريخ يصنعه األحرار وتصونه دماء الشهداء، خمسة أيام تلت عملية 
الويمبي ليخرج العدو ذليالً وصارخاً بمكبرات الصوت »يا أهالي بيروت ال تطلقوا 
المقاومة  شعلة  تــزال  ال  عاماً  وثالثون  تسعة  وبعد  واليوم  راحلوان«  نحن  النار... 
حاضرة في الوجدان وال يزال طيف خالد علوان ماثالً بين أنفاس المباني العتيقة في 

الشارع الذي لم تنطفئ أنواره يوماً.
فــي ســاحــة خــالــد عــلــوان حــضــروا زهــــرات وأشــبــال وطلبة قــومــيــون والنسور 
ومواطنون وممثلو األحزاب والقوى والفصائل اللبنانية والفلسطينية إحياء لذكرى 
العملية البطولية التي أنارت شارع الحمراء وبيروت ولبنان كل لبنان وامتدت بمجدها 

إلى مشارف فلسطين كل فلسطين للتأكيد على أن المقاومة نهج وخيار ونمط حياة.

ت�شعة وثالثون عامًا من عمر الطلقة الأولى... 

فاتحة ع�شر المقاومة

ب�شور: خالد علوان كان عنوانًا لمرحلة جديدة في حياة لبنان كما في حياة ال�شراع الوجودي مع العدو

ـ مقاومة الحتكار والمحتكرين والف�شاد والفا�شدين ل تقل اأهمية عن مقاومة الحتالل والمحتلين

خواجة: خالد علوان ورفقاوؤه واإخوته المجاهدون كتبوا ملحمة التاريخ بدمائهم الطاهرة وا�شقطوا مفاعيل الغزو »ال�شرائيلي«

ـ المقاومة اأقوى مما كانت عليه وهي تتحدى جبروت وا�شنطن وتل اأبيب وتك�شر الح�شار على لبنان عنوة 

لتهزم الأميركي وكل من يتماهى معه من تجار وفا�شدين

عطايا: عملية خالد علوان ر�شمت معالم طريق التحرير والمقاومة والن�شر والعزة

ـ عهدنا اأن نبقى على طريق المقاومة حتى التحرير والعودة والو�شول اإلى قلب القد�س وقلب فل�شطين 

واإنهاء الم�شروع ال�شهيوني والأميركي 



5 ذكرى عملية الوميبي

المقاومة مع جيشنا الوطني تشكل الدرع المتين لحماية لبنان من العدو المتربص على حدودنا والطامع 
بثرواتنا النفطية، وباألمس أضاء الرئيس بري على عملية عدائية يقوم بها اإلسرائيلي من خالل تلزيم شركة 
أميركية أعمال التنقيب في المنطقة البحرية المتنازع عليها واعتبر أن هكذا خطوة تؤدي إلى نسف اتفاق 

اإلطار وتهدد األمن على المستوى اإلقليمي والدولي«.
الذي اتى بعدهم صّناع نصرنا وهم  اليوم في عز قوتها، رفقاء خالد والجيل  وقال خواجة: »المقاومة 
اليوم يتحدون الواليات المتحدة من خالل استقدام بواخر المحروقات التي نحن في ازمتنا العصيبة بأمس 

الحاجة اليها وهنا اسمحوا لي ان اوجه التحية الى ايران الثورة وسورية الصمود والعراق الشقيق.
وختم: نحن في حركة امل واالحزاب الوطنية نعاهدك يا خالد علوان انت وكل رفقائك واخوتك الشهداء 
بأننا لن نهدأ ولن نستكين حتى تحرير ما تبقى من ارض محتلة واننا كما كنا دوماً سنبقى الى جانب الشعب 

الفلسطيني حتى تحرير تراب ارضه من رجس االحتالل«.

عطايا
أما كلمة الفصائل الفلسطينية ألقاها القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين وممثلها في لبنان 

إحسان عطايا وجاء فيها:
»من هنا، من بيروت المقاومة ومن فلسطين األبية السالم على أرواحكم أيها الشهداء. إن إحياء ذكرى 
الشهداء هو إحياٌء لحضارة هذه األمة وليس فقط إحياًء لتاريخها، إن هؤالء الشهداء رسموا معالم النصر 
بدمائهم الطاهرة الذكية ووضعوا اللبنة األولى على طريق التحرير وزرعوا شجرة المقاومة الباشقة التي 
نقطف ثمارها اليوم عزاً وانتصاراً وكرامًة. وعندما نحيي ذكرى هؤالء الشهداء األبطال فإننا نقول لكل العالم 
إّن مسيرتهم هي التي ستؤدي إلى تحرير األرض واإلنسان واألمة من االحتالل الصهيوني واألميركي وكل 

أشكال االحتالالت التي تغزو منطقتنا بهدف نهب ثرواتها«.
وأضاف: »عندما نستذكر الشهداء والشهيد خالد علوان الذي افتتح بعمليته البطولية عصر المقاومة لكل 
األمة وليس فقط في لبنان من أجل تحرير بيروت هذه العاصمة التي احتلها العدو الصهيوني وحاول أن 
ُيذّل شعبها وشعبنا، لكن هذه العملية جاءت لتقول ال، ال يمكن لهذا العدو وألي عدو أن يقلل من أهمية ومن 

كرامة أمتنا وشعبنا.«
وقال: »في الربط بين هذه العملية وما وصلنا إليه من انتصارات اليوم ومن إنجازات على طريق هزيمة 
المشروع الصهيوني واألميركي في المنطقة فإننا نجد أن الرابط متين وجاء إضاءًة في عصر حاول العدو أن 
يطمسه بالظالم والظلمة، جاء ليرسم معالم الطريق، طريق التحرير والمقاومة والنصر والعزة والتي باتت 

قريبة جداً«.
وتابع: »في هذه المناسبة ال يسعنا أيضاً أن نذكر أولئك األسرى ألن الشهداء هم خيرة المقاومين واألسرى 
أيضاً هم من خيرة المقاومين الذين ما زالوا يقاومون االحتالل، والذين رسموا بطوالت وخّطوا على صفحات 
التاريخ تاريخاً مشرقاً لكل األمة، وبأن هذا العدو عدُو يمكن هزيمته واالنتصار عليه وأرسل عدة رسائل وجملة 
رسائل متعددة االتجاهات ال مجال لذكرها في هذه العجالة، ولكن إذا أردنا وأحببنا أن نشير إلى إحداها فإننا 
نقول بأن الرسالة األبرز كانت أن جمعت ووحدت الفلسطينيين حول قضية األسرى كما وحدتهم حول خيار 

المقاومة في معركة سيف القدس، وهذه اإلنجازات بسبب وبفضل إنجازاتها ومقاوميه«.
أثبتنا وحدتنا حول العديد من  المقبل ولذلك نحن كفلسطينيين  وأردف: الوحدة هي عنوان انتصارنا 
قضايانا ومن قضايا األمة، ونقول لكم جميعاً هذه الوحدة مطلوبة لدى الجميع من أجل إكمال المسيرة حتى 
تحرير فلسطين واالجتماع في باحات القدس وعلى أبواب فلسطين لنقيم هذا االحتفال هناك حيث كانت عينا 
الشهيد خالد علوان على فلسطين وعلى القدس، حبذا ونحن نرى ذلك قريباً أن ُيقام هذا االحتفال في القدس 

وفي فلسطين بعد تحريرها والتخلص من كل هذا االحتالل بكل أشكاله«.
وختم: »التحية الكبرى لكل داعمي المقاومة ولكل من يسير على طريق المقاومة والعهد للشهداء واألسرى 
القدس وقلب فلسطين  إلى قلب  التحرير والعودة والوصول  الطريق حتى  أن نبقى على هذه  والمقاومين 
وإنهاء المشروع الصهيوني واألميركي واقتالعه من جذوره كما حاول أن يقتلعنا وأن يغير وعينا ومفاهيمنا 

وثقافتنا طوبى للشهداء والشكر لكم«.

جريج
كلمة الحزب السوري القومي االجتماعي ألقاها عميد العالقات العامة الدكتور جورج جريج، فقال:

»نجتمع اليوم كما اعتدنا بوقفة رمزية الشكل عميقة المضمون، نحيي معاً ذاكرة النبض من عبق البطولة 
المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة.

نجتمع لنعيد تحشيد المواقف وتأكيدها، لنعيد صياغة المعاني على أسس المباني، نلتقي لنستزيد من 
زخر فعل البطولة عزماً وإباًء ألننا أبناء الحياة، أبناء النهضة، أبناء حركة الحرية والواجب والنظام والقوة، 

أبناء مدرسة المعلم الشهيد أنطون سعاده.
نجتمع لنحتفل معاً بقيم البطولة المعمدة برصاصات شواهد رسمت اتجاه األحداث وقوضت مشروع 

االستباحة.
نجتمع لنعلي الكرامة مع إرادة التحرير وفعل التحرير وتحديد االتجاه«.

وأضاف: »ليل مدلهم كانت شوارع بيروت، عدو صهيوني يستبيح بجنوده ودباباته الحجر والبشر، 
مطمئناً إلى إحكام طوق االحتالل ويعمل لتثبيت مفاعيله.

جاء رد خالد علوان ورفقائه مدوياً، فمهما طال ليل االحتالل صبح التحرير آت ال محال
امتشق سالح العز ومضى فكانت رصاصاته زوابع في صدور الغزاة، وكانت مشاعل نور ترسم طريق 
التحرير، »بيروت كريمة والحساب علينا« وكان الحساب فاتحة التحرير المقاوم لعاصمة الشرائع بيروت 

األبجدية«.
وتابع: »رصاصات خالد علوان البطل والشهيد شاهد على صراع بين إرادتين، إرادة احتالل عنصري 
غاشم، وإرادة قيامة أمة باحتشاد العز في طلقات قلبت المعادلة وحّولت الغزاة إلى مندحرين، وأعادت 
لبيروت صفاء سمائها، بنسمات الحرية، وعزفت أهازيج النصر، وثبتت مسار فعل السيادة، ومألت فضاءات 
إننا راحلون«. فكانوا لبيروت كالعابرين بين  النار  العدو »يا أهل بيروت ال تطلقوا  بيروت بصراخ جنود 

الكلمات العابرة، لملموا أشالء هزيمتهم ومضوا.
وهكذا صارت عملية الويمبي، محطة لالعتبار، بعد أن كاد االحتالل أن يكون حدثاً مقيماً، وكانت نقطة 

تحول بعد الكثير من الفواصل.
نعم هي نقطة تحول، أشعلت بيارق المقاومة، ورسخت فعل اإليمان باالنتصار، فكان تحرير العاصمة 

ثمرة جهود أينعت فأثمرت عزاً وكرامة.
وإننا إذ نحتفل اليوم بتحرير بيروت، نكرم فعل البطولة، فنكون المكرمين برحابها، أبناء مدرسة رّبت 
النفوس على اإلباء، وصنعت منهم رجاالً في مرجل النهضة، وحولتهم من قطعان هائمة إلى رجال قضية، 
فكنتم أنتم يا أشبال األمة ونسورها، يا أبطال نسور الزوبعة، أيها السوريون القوميون االجتماعيون، يا أبناء 

الحياة، أيها األصدقاء األوفياء، ويا رفقاء خالد ووجدي وسناء وكوكبة الشهداء«.
وأضاف: »نجتمع اليوم والمواطن في لبنان خائب الرجاء من نظام طائفي، تتقاذفه طوابير كارتيالت 
الذل من ضفة إلى أخرى، يئن تحت وطأة احتياجاته، والطموح أصبح ترفاً ليس بمتناول الشاهدين على 
مشهدية سوريالية النهيار تراكم االستشراء واإلمعان في اإلتيان على ما تبقى من مساحة كرامة، وإرادة تكاد 
أن تخبو تحت وطأة األزمات، إذا لم يسارع أصحاب الشأن، إلى الولوج المكثف والعاجل في عالج هذا الوباء 

المستشري في تمادي االنهيار، حتى مقاربة السقوط الحر إلى قعر درك ال قيامة منه.
والحال كذلك ونحن أمام حكومة جديدة تشكلت بعد فراغ دام ما يقارب العام، مما أسهم بتسريع وتيرة 
االنهيار، األمر الذي رفضه حزبنا، الحزب السوري القومي االجتماعي وحذر منه مراراً وتكراراً، ومن مغبة 
استمرار الفراغ في مؤسسات الدولة، وتجويفها إلسقاطها وإعالنها دولة فاشلة، وخطورة المآل، وطالبنا 
دوماً بالحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، وانتظام عملها، وعلى رأسها السلطة التنفيذية أداة الحكم 

للقيام بموجبات وقف االنهيار، ومواجهة التحديات والتعامل معها«.
وأردف: »من هنا جاء تأييدنا لإلسراع في تشكيل الحكومة، والدفع باتجاه نيلها الثقة البرلمانية، تحدونا 

مشهدية ننتصر لها، كأولوية تتقدم على كل ما عداها، فاألمن االجتماعي والغذائي والصحي واالستقرار 
النفسي للمواطن، أصبح في مرحلة شديدة التعقيد والخطورة ومؤشرات الفقر والبطالة وتدني مستوى 
الدوالر،  أمام  الوطنية  العملة  صرف  سعر  انهيار  بفعل  واألج��ور،  الرواتب  قيمة  وتآكل  الشرائية،  القدرة 

وتسارع وتيرة هجرة الشباب، جميعها وغيرها تضعنا أمام تحديات جسام.
وعليه، نطالب الحكومة الجديدة، وبعد نيلها الثقة، أن تبادر وبعيداً من الحسابات الفئوية والمحاصصات 
اقتصادي،  حصار  أعاصير  في  المتصدع  الدولة  مركب  صيانة  إلى  والزبائنية،  والمحسوبيات  الطائفية 
المقاومة ونزع سالحها، وتقويض معادلة الشعب والجيش والمقاومة، وكي  إرادة، تريد تطويع  فرضته 

الوعي الجمعي، وسلب اإلرادة الحرة وتبديل سلم األولويات.
ندعوها أن تبادر إلى اتخاذ اإلجراءات العملية، لمنع انهيار ما تبقى وإيجاد العالجات المطلوبة، لتعزيز 
قدرة المواطن على الصمود، خصوصاً أننا على أبواب عام دراسي جديد، األمر الذي يشكل تحدياً جدياً لقدرة 
الحكومة على التعامل مع مفاعيله الداهمة في وسط األزمات، ليكون االنكباب على العمل عنواناً نحكم على 

أساسه وننتصر دوماً وأبداً لوجع الناس وكرامتهم.
وعلى هذه الحكومة أن تبذل الجهود وتكّثف المساعي وتفّعل المشاورات، مع الحكومة السورية، ليس 
فقط إلمرار الغاز والكهرباء، بل تفعيالً لمعاهدة اإلخوة والتعاون والتنسيق، وتنفيذاً لالتفاقيات المشتركة، 
وبحثاً عميقاً في الملفات الحيوية، وتأكيداً للحقيقة العلمية المتمثلة بوحدة الدورة االقتصادية بين كيانات 

األمة«.
ونعمل  بذلك،  ونؤمن  االقتصادي،  التكامل  هذا  في  للشعب،  مصلحة  وجود  نرى  نحن  »نعم،  وتابع: 
لتحقيقه، وأنطون سعاده مؤسس الحزب، كان واضحاً بالتأكيد أّن »الرابطة االقتصادية هي أساس الرابطة 

االجتماعية«.
إطاراً  يشكل  مشرقي،  تعاون  مجلس  قيام  مشروع  طرح  في  الحزب،  مبادرة  جاءت  السياق  هذا  وفي 

للتعاون والتساند والتآزر على مستوى األمة.
إن سورية � الشام هي رئة لبنان، وإن صمودها شعباً وجيشاً ومقاومة، بقيادة الرئيس الدكتور بشار 
األسد، وتصديها بحزم وبسالة، للحرب اإلرهابية الكونية، حمى لبنان من التحول إلى بؤرة فوضى، ال بل 
إن انتصار سورية على اإلرهاب، شكل عنصر قوة لبنان في معركته لدحر االرهاب، ولتثبيت وحدة مركزية 

الدولة بمواجهة مشاريع الفدرلة والتقسيم.
فكل الشكر لسورية، التي لم تتخل يوماً عن دعم لبنان واحتضان مقاومته، ومساندته في التغلب على 

المحن والصعاب وفي مواجهة العدوان واالحتالل.
والشكر للعراق والجمهورية اإلسالمية اإليرانية، ولجميع الدول التي أسهمت في الوقوف إلى جانب لبنان 
ونجدة أبنائه. ونقّدر عالياً مبادرة حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله لكسر الحصار األميركي، 

والتخفيف من أعباء الناس ومعاناتهم.
لفلسطين، قضية الحزب المركزية، كل الوفاء وااللتزام، معاً على طريق فلسطين، صراعاً ومقاومة حتى 

بلوغ النصر والتحرير.
وعهدنا أن نبقى على نهج المقاومة، أوفياء لدماء الشهداء، عاملين بهدي تعاليم سعاده، بعزيمة ال تهدأ 

وإرادة ال تلين«.
وختتم: »أما موضوع الحياد، ومعزوفة الحياد الملون والمقنع، فإننا نرى فيه دعوة لإلنقالب على ثوابت 
لبنان وخياراته ودماء شهدائه، وعلى الهوية والدور، وعلى نهج المقاومة، هذه المقاومة التي نستظل اليوم 
فيء وهج انتصاراتها، نؤكد تمسكنا بها خياراً ال يحتمل المساومة، ونهجاً ال يحتمل أنصاف المواقف، ونؤكد 

بأننا على هذا النهج ثابتون، ثبات األرز في لبنان وشامخون كشموخ صنين.
وإليك يا خالد يا من جئناك لنحتفي، عهدنا لك، ولجميع الشهداء، أن تبقى قضية سورية وطناً وشعباً 
وسيادة، قضية مصير ووجود وشعلة متوقدة تنير النفوس من جيل إلى جيل.. وعلى هذا الطريق وبهذا 

اإليمان، نحن ما نحن، وما سنكون، أوفياء. لتحي سورية«.
بعد الكلمات وضع الحسنية أكليل زهر على اللوحة التذكارية للشهيد البطل خالد علوان.

جريج يلقي كلمة الحزب
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جريج: عملية الويمبي نقطة تحول اأ�صعلت بيارق المقاومة ور�صخت فعل االإيمان باالنت�صار

ـ على الحكومة الجديدة اأن تبادر اإلى �صيانة مركب الدولة المت�صدع في اأعا�صير ح�صار اقت�صادي فر�صته قوى هدفها تقوي�ش معادلة ال�صعب والجي�ش والمقاومة وا�صتهداف مقاومتنا

ـ ال�صكر ل�صورية التي لم تتخل يومًا عن دعم لبنان واحت�صان مقاومته وم�صاندته في التغلب على المحن وال�صعاب وفي مواجهة العدوان واالحتالل

ـ نقّدر عاليًا مبادرة حزب اهلل واأمينه العام ال�صيد ح�صن ن�صراهلل لك�صر الح�صار االأميركي والتخفيف من اأعباء النا�ش ومعاناتهم
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إعالن
ُتجري الجامعة اللبنانية إعادة مناقصة 
كلية  لصالح  تنظيف  أعمال  لتلزيم  عامة 
ـ  ـــة  واإلداري السياسية  والعلوم  الحقوق 
في  مئوي،  تنيل  أساس  على  الثالث  الفرع 
المبنى  اللبنانية  للجامعة  المركزية  اإلدارة 
بتاريخ  الخميس  يوم  المتحف،  ـ  الزجاجي 

.12.30 2021/10/21  الساعة 
ــادة  ــقــّدم الــعــروض لــإشــتــراك فــي إع ُت
الذي  الشروط  دفتر  وفق  العامة  المناقصة 
الكلية  سر  أمينة  لدى  عليه  الحصول  ُيمكن 
السيدة شانتال الزغبي، العنوان: راسمسقا 
طريق الكورة ـ مبنى كلية الحقوق والعلوم 

السياسية واإلدارية الفرع الثالث.
الدائرة  قلم  إلى  اإلشتراك  طلبات  ُتقّدم 
قبل  المركزية  اإلدارة  في  المشتركة  اإلدارية 
الساعة الثانية عشرة ظهراً من آخر يوم عمل 
يسبق اليوم المحدد إلجراء إعادة المناقصة.
بيروت في 21 ايلول 2021
رئيس الجامعة اللبنانية

فؤاد أيوب 
التكليف 797

إعالن تلزيم
ُتجري الجامعة اللبنانية مناقصة عامة 
كلية  فــي  السفلي  الطابق  تأهيل  لتلزيم 
وذلك  مئوي  تنزيل  ــاس  أس على  الــزراعــة 
الزجاجي  المبنى  ــ  المركزية  اإلدارة  في 
الــواقــع فيه  األربـــعـــاء  يـــوم  الــمــتــحــف،  ـ 

.12،30 2021/10/20 الساعة 
بالمناقصة  لإشتراك  العروض  ُتقّدم 
ُيمكن  ــذي  ال الخاص  الــشــروط  دفتر  وفــق 
الحصول عليه لدى أمينة سر كلية الزراعة 

ــ الدكوانة ـ قرب غاليري متى.
الدائرة  قلم  إلى  اإلشتراك  طلبات  ُتقّدم 
اإلدارية المشتركة في اإلدارة المركزية قبل 
يوم  آخر  من  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 
عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء المناقصة.
بيروت في 21 ايلول 2021

رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد أيوب 
التكليف 800

إعالن عن مناقصة عمومية
تــــاريــــخ   )11،00( ــــة  ــــاع ــــس ال
العامة  المديرية  سُتجري   2021/11/15
التلزيم  مكتب  فــي  الداخلي  ــن  األم لقوى 
لتلزيم  عمومية  مناقصة  الــعــام  المقر  ـ 
مراقبة  كاميرات  شبكات  وتركيب  تقديم 
الداخلي.  األمــن  قوى  قطعات  بعض  لــزوم 
الــشــروط  دفــتــر  على  ـــالع  اإلط للراغبين، 
 www.isf.gov.lb الموقع  على  الخاص 
 )14،00( الساعة  لغاية  العروض  وتقديم 

تاريخ 2021/11/12.
بيروت في 2021/9/23
رئيس اإلدارة المركزية وكالة

العميد الركن معين شحادة 
التكليف 803

إعالن عن مناقصة محصورة
الساعة )9،30( تاريخ 2021/11/15 
األمــن  لــقــوى  العامة  المديرية  سُتجري 
العام  المقر  ـ  التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
وتعبئة  تقديم  لتلزيم  محصورة  مناقصة 
السجن  لمطبخي  العائدة  الغاز  خزانات 
)غب  زحلة  وسجن  رومــيــة  فــي  المركزي 

الطلب(.
الشروط  دفتر  على  اإلطــالع  للراغبين، 
  www.isf.gov.lb الموقع  على  الخاص 
 )14،00( الساعة  لغاية  العروض  وتقديم 

تاريخ 2021/11/12 .
بيروت في 2021/9/23
رئيس اإلدارة المركزية وكالة

العميد الركن معين شحادة 
التكليف 803

مناقصة عامة
1896/م ع إ/ م م/3

في  األربعاء  نهار  من  التاسعة  الساعة 
2021/10/6، ُتجري وزارة الدفاع الوطني 
العتاد  مصلحة  ـ  لإدارة  العامة  المديرية  ـ 
في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف 
عامة  مناقصة  الحدث  طريق  أول  ـ  معيقل 
لألسلحة  خاصة  وعــدة  بدل  قطع  لتلزيم: 

لصالح الجيش لعام 2021.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 35/ 

م ع ا / م ع /1/ تاريخ 2021/6/25.
ُيمكن لمن يرغب االشتراك في المناقصة 
الشروط  دفتر  على  االطــالع  هــذه  العامة 
ـ  ـــإدارة  ل العامة  المديرية  فــي  الــخــاص 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خالل أوقات الدوام الرسمي.
المضمون  بالبريد  ــروض  ــع ال ُتــرســل 

المغفل إلى العنوان التالي:
العامة  المديرية  ـ  الوطني  الدفاع  وزارة 
لإدارةـ  مصلحة الماليةـ  مكتب عقد النفقات 

ـ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عروض  تصل  أن  يجب 
عمل  يــوم  آخــر  من  عشرة  الثانية  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2021/9/23
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإدارة
التكليف 804

إعالن مزايدة الستثمار كونتوارات لتأجير 
السيارات السياحية في قاعة الوصول

في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت
يوم  مــن  والنصف  التاسعة  الساعة 
شهر  من  العشرون  فيه  الــواقــع  األربــعــاء 
تشرين األول 2021 ُتجري إدارة المناقصات 
ـ  بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها  في  ـ 
لحساب  بيروت،  ـ  الصنايع  ـ  بوردو  شارع 
المديرية  ــ  والنقل  العامة  األشغال  وزارة 
الستثمار  مزايدة  المدني،  للطيران  العامة 
السياحية  السيارات  لتأجير  كونتوارات 
في قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري 

الدولي ـ بيروت.
ـ التأمين المؤقت:/ 6،000،000/ ل.ل. 

فقط ستة ماليين ليرة لبنانية ال غير
 /100،000،000/ االفتتاح:  سعر  ـ 

ل.ل. فقط ماية مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم: تقديم أسعار

دفتر  نصوص  ــق  وف ــروض،  ــع ال ُتــقــّدم 
ــالع  اإلط يمكن  الـــذي  ــاص،  ــخ ال ــروط  ــش ال
العامة  الــمــديــريــة  مــن  عليه  والــحــصــول 

للطيران المدني.
إدارة  إلــى  ــروض  ــع ال تصل  أن  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العلّية.
التكليف 805

إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية 
قيد التحصيل

وضع  عن  الــفــرزل  بلدية  رئيس  يعلن 
الرسوم  لكافة  األساسية  التكليف  جــداول 
عمالً  التحصيل  قيد   2021 عام  عن  البلدية 
بنص المادة 104 من قانون الرسوم البلدية 

رقم 88/60 ويلفت النظر الى ما يلي:
قانون  من   106 المادة  بنص  عمالً  أوالً: 
الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
البلدية  الرسوم  تسديد  إلى  فوراً  المبادرة 
من  شهرين  مهلة  خــالل  عليهم  المتوجبة 

تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً: عمالً بنص المادة 109 من قانون 
الرسوم البلدية رقم 88/60، تفرض غرامة 
%2 )اثنان بالمائة( عن كل  تأخير وقدرها 
شهر تأخير عن المبالغ التي ال تسدد خالل 
المهلة المبينة في البند األول أعاله ويعتبر 

كسر الشهر شهراً كامالً. 
الفرزل في 2021/9/14
رئيس بلدية الفرزل
ملحم غصان

دعوة المجلس القومي 
يدعو المجلس األعلى في الحزب السوري 
القومي االجتماعي أعضاء المجلس القومي 
اإلجتماع  حضور  إلى  ومندوبين(   )أمناء 
الثقافية  ســعــادة  دار  فــي  سيعقد  الـــذي 
األحد  يوم  الشوير،  ضهور  ـ  واإلجتماعية 
صباحاً،  العاشرة  الساعة   ،2021/10/3
وهيئة  األعلى  المجلس  أعضاء  إلنتخاب 

منح رتبة األمانة.
إذا  قانونية  االنتخاب  جلسة  تعتبر 
أعضاء  أكثرية  األولى  الدعوة  في  حضرها 
لهم  يحق  الذين  المطلقة،  القومي  المجلس 
عدم  حــال  وفــي  اإلنــتــخــاب،  حــق  ممارسة 
الثانية  الجلسة  تكون  النصاب  إكتمال 
بعد  تعقد  أن  على  حضر،  بمن  قانونية 
أسبوع من موعد الجلسة األولى، أي بتاريخ 
2021/10/10، الساعة العاشرة صباحاً 

وفي المكان ذاته.

إعالن 
ألمانة السجل العقاري في عكار

المرعبي  األحمد  عثمان  عبدالله  طلب 
بصفته أحد ورثة يمن طاهر بك عبد القادر 
و38   18 بالعقارات  ضائع  بدل  سندات 
و439  و436  الغزالن  عيون  و118  و49 
و491 جديدة القيطع و44 و45 و46 و47 
و229  و227  و152  و86  و85  و49  و48 
طاهر  يمن  ورثة  أحد  وبصفته  العريضة 
إبراهيم  الوارثة من رسمية  القادر  بك عبد 
و38  و108  و99   94 بالعقارات  األحمد 
 347 و430   الغزالن  عيون  و130  و124 
عن  بوكالتها  وريثها  وبصفته  المحمرة 
القيطع  جديدة   491 بالعقار  شقيقاتها 
ويمن  األحمد  القار  عبد  طاهر  نائلة  عن 
احمد  فــؤاد  أوالد  وعليه  واميرة  ووهيبة 
المحمد وبصفته أحد ورثة عثمان فؤاد بك 
األحمد المرعبي بالعقارات 87 و90 عيون 
الغزالن و5 بيت الحوش و112 العريضة 
وبصفته احد ورثة عثمان فؤاد بك األحمد 
األحمد  بــك  فـــؤاد  مــن  الــــوارث  المرعبي 

88 و89  و  65 و69 و76 و87  بالعقارات 
و90 و91 و93 و125 و129 للمقاسم 2 و 
الغزالن و254 و255 و256  عيون   6 و   4
جديدة القيطع و122 و149 و170 و188 
310 و338 و347 و441  و  و194 و309 
و72  المحمرة  و464  و463  و461  و448 

السماقية.
للمعترض 15 يوم للمراجعة

أمين السجل العقاري
آفلين موسى 

إعالن
آلمانة السجل العقاري في عكار

باألصالة  المرعب  راشد  علي  ريم  طلبت 
راشد  علي  عال  عن  وبوكالتها  نفسها  عن 
و69  و67   65 ضائع  بدل  سندات  المرعب 
و76 و87 و90 و93 و125 و129 للمقاسم 
4 و6 عيون الغزالن و24 برقايل و102  2 و 
و188  و170  و149  و122   112 العريضة 
و464  و448  و343  و338  و309  و194 
راشد  علي  ورثــة  احــد  وبصفتها  المحمرة 
عيون   12 بالعقارات  المرعب  األحمد  محمد 
الغزالن و307 و565 جديدة القيطع و153 
و310  و100  الحوش  بيت  و5  العريضة 
و461  و441  و430  و347  و345  و343 

المحمرة   463
محمد  راشــد  علي  ورثــة  احــد  وبصفتها 
احمد  فخرية  من  ــوارث  ال المرعبي  االحمد 
و90  و87  و76  و69   65 بالعقارات  بك 
و93 و125 و129 للمقاسم 2 و 4 و6 عيون 
و329  و308  و307  و256  و255  الغزالن 
و551 و565 جديدة القيطع و25 و26 و27 
و33 و34 و35 و102 و152 و153 و374 
و375 و380 العريضة و100 و112 و122 
و338  و310  و309  و194  و188  و170 
و464  و463  و448  و441  و347  و343 

المحمرة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

امين السجل العقاري
آفلين موسى

إعالن 
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكالة  يونس  غسان  عالء  طلب 
ضائع  بدل  سند  يونس  علي  أحمد  محمود 

للعقار 182 بدنايل.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عيسى  ــف  ــاي ن شــفــيــق  مــلــكــه  طلبتت 
جميل  ــة  ورث بقية  عن  بالوكالة  الــخــوري 
سندات  ملكه  عدا  ما  الخوري  عيسى  نايف 
بدل ضائع للعقارات 545 و1227 كفرحاتا 

ـ زغرتا و1939 بشري.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل 

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت

بالل  لموكله  عيراني  ريمون  إيلي  طلب 
ضائع  عــن  ــدل  ب تمليك  سند  ــن  زي محمد 
 5093 العقار  من   13 بالقسم  حصته  عن 

مصيطبة.
 15 خــالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إلى جميع مالكي سيارات ميتسوبيشي 
المحترمين  LANCER و    PAJERO

وجــوب  المصنعة  الشركة  مــن  وردنـــا 
شمط  نظام  فــي  قطع  واســتــبــدال  متابعة 
لسيارات  الــعــائــدة   AIR BAG الــهــواء 
 LANCER و    PAJERO ميتسوبيشي 

تاريخ الصنع 1996 حتى 2000.
سالمة  على  محتمل  ضــرر  ألي  تجنباً 
المستهلك وسيارته، تدعوكم شركة نيبون 
الموزع  ل.  م.  ش.  كوربوريشون  موترز 
الحصري  لسيارات ميتسوبيشي في لبنان 
زبائنها مالكي السيارات المشار إليها أعاله 
 425889 األرقــام:  على  بالشركة  االتصال 
التحسينات  إلتــمــام   EXT  115   01 ـ 
وفي  الشركة،  نفقة  على  وذلــك  المطلوبة 
واحد  شهر  مهلة  خالل  المراجعة  عدم  حال 
بحل  الشركة  تعتبر  االعالن  هذا  تاريخ  من 
وتفضلوا  ثقتكم  شاكرين  مسؤولية،  أي  من 

بقبول فائق االحترام.

يتشرف مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي األسماك في ميناء جبيل 
م.م. بدعوة الجمعية العمومية العادية نهار السبت الموافق في 2021/10/16 

الساعة السادسة مساء في مركز التعاونية.
2019 و2020 وإبراء ذمة  على جدول أعمالها: مناقشة الميزانيات لألعوام 

مجلس اإلدارة.
ـ انتخاب هيئة مسؤولة جديدة.

وإذا لم يكتمل النصاب تعقد بعد ساعة في نفس المكان والزمان بمن حضر.
رئيس مجلس اإلدارة
هنري قرداحي

أوالً، وبالتراجع عن خطوات الحصار التي حملها قانون قيصر بالعقوبات على سورية عبر اإلعالن 
لبنان عبر سورية،  إلى  المصري والكهرباء األردنية  الغاز  الحظر عن استجرار  األميركي عن رفع 
وتدحرجت  ثالثاً،  السريعة  لوالدتها  المقاومة  سعت  التي  الحكومة  استيالد  وبتسريع  ثانياً، 
وفقاً  للطوائف،  عابرة  وبصورة  المناطق  كل  في  الحصار  كسر  وقــود  توزيع  بدء  بعد  التداعيات 
يظن  كان  وشرائح  مناطق  في  سياسياً  بالنقاط  تربح  المقاومة  وبــدأت  فيها،  سياسة  ال  لمعادالت 

البعض أنها محكمة اإلغالق بوجه المقاومة.
- من اآلن وحتى موعد االنتخابات النيابية ستتواصل مفاعيل المشهد اإلقليمي المرجح أن يشهد 
عنها،  العقوبات  ورفع  إيران  مع  النووي  االتفاق  إلى  األميركية  العودة  كبيرين،  حدثين  األقل  على 
أثمان  دون  ومن  وسيادتها،  بوحدتها  تمس  مكاسب  دون  من  سورية  من  األميركي  واالنسحاب 
تمّس بموقع المقاومة وحضورها فيها، وبالتوازي سيتواصل المسار التصاعدي لدخول المقاومة 
على خط المزيد من إجراءات تخفيف المعاناة، وفق توصيفها، وتتسع دوائر المستفيدين، ويرتفع 
المحسوبية،  ومتاهات  الزواريب  تفاهة  عن  وترفعه  ونزاهته  األداء  فرادة  حول  اإلجماع  منسوب 
النيابية  االنتخابات  بأن  موهوماً  كان  الذي  الحلف  سيصيب  تراجع  عن  اآلن  من  الحديث  بدأ  فيما 
المقاومة  بأن  التسليم  وعن  المقاومة،  حول  السياسي  الحصار  إلحكام  الذهبية  فرصته  ستشكل 
عام  لالنتخابات  ربحها  من  وضوحاً  أشّد   ،2022 عام  النتخابات  حلفائها  مع  كاسح  لربح   تتجه 
2018، والبعض يقول إّن خيار المواجهة مع المقاومة ربما يكون قد صار من باب رفع العتب دولياً 
المواجهة  لوهجها وقيمة وجودها، في قلب مشروع قد  المحلية لهذه  وإقليمياً، مع فقدان األوراق 

يكون صار مجرد وثائق تاريخية في األرشيف عندما يحين موعد االنتخابات.
المغزى  هو  وهذا  تكتيكية،  كأوراق  بهم  والمتالعب  االستراتيجي  الالعب  بين  الفارق  هو  هذا   -
المواجهات  مــع  التعامل  فــي  المقاومة  منهج  تختصر  التي  والبصيرة،  الصبر  لمعادلة  الفعلي 

الكبرى.

رفيق  الرئيس  اغتيال  قضية  في  العدلي  المحقق  بوجه  أقيمت  مشابهة 
االختصاص،  لعدم  االستئناف  محكمة  ردتــهــا   ،2007 عــام  الحريري 
فسيكون  األســاس  في  ودخلت  الدعوى  قبول  المحكمة   رأت  حال  وفي 
حيث  الدعوى،  جوهر  حسم  بانتظار  العمل  عن  وقفه  بيطار  تبليغ  عليها 
التي  المعايير  بتحديد  مطالبته  على  بيطار  مع  المحكمة  بحث  سيتركز 
الذين  سواهم،  دون  من  المسؤولين  من  لعدد  مالحقته  في  إليها  استند 
بقضية  العالقة  إطــار  تشكل  التي  والــشــروط  بالصفة  معهم  يشتركون 
ضمنه  قد  صوان  فادي  القاضي  كان  ما  وهو  المرفأ،  في  النيترات  بقاء 
لكتابه المرسل إلى مجلس النواب، عارضاً ألربعة عشر اسماً انتقى منها 
حول  بيطار  إفادة  سماع  المحكمة  أمام  سيكون  كما  فقط،  خمسة  بيطار 
أمام  والــوزراء  الرؤساء  بحق  والمالحقة  بالتحقيق  للسير  رفضه  مبرر 

المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للنص الدستوري.
في الشأن الحكومي تعقد الحكومة جلسة مخصصة للملفات المعيشية 
والتعليم،  والصحة  والمحروقات  الكهرباء  قضية  طليعتها  وفي  اليوم، 
ساعات  لــزيــادة  توجه  عــن  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  تحدث  وقــد 
14 ساعة يتبعها رفع التعرفة، مشيراً إلى حلحلة  التغذية الكهربائية إلى 
عباس  التربية  وزير  قدمها  مقترحات  خالل  من  المدارس  فتح  ملف  في 
المفاوضات  أن  ميقاتي  أكد  بينما  األساتذة،  إضراب  فك  لتأمين  الحلبي 
مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الحكومة للتصحيح المالي والنهوض 
كانت  فيما  للحكومة،  المقبلة  الجلسة  موضوع  سيكون  االقــتــصــادي، 
الحكومة تحظى بإشارة إيجابية من مجلس األمن الدولي دعت لإلسراع 

اإلصالحات. بتنفيذ 
من  كل  إلى  ميقاتي  الرئيس  جولة  نتائج  تترصد  الداخلية  العين  تــزال  ال 
اإلصالحات  باب  وتفتح  االقتصادي  اإلنقاذ  طريق  تشق  علها  وبريطانيا  فرنسا 
الدعم  هذا  قرب  على  المعلقة  اآلمال  تراجع  رغم  على  الخارجية  والمساعدات 
قد  إصالحات  دون  من  أموال  ال  بأن  حازماً  فرنسياً  قــراراً  ميقاتي  سمع  بعدما 
القوى  التي تمثل أغلب  تحمل في طياتها قرارات غير شعبية قد تعجز الحكومة 
االنتخابات  من  قليلة  أشهر  قبيل  سيما  ال  تنفيذها،  عن  السياسية  واألحــزاب 

النيابية.
استقبله  حيث  بعبدا  قصر  ميقاتي  زار  األوروبــيــة  جولته  من  عودته  وبعد 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واّطلع منه على نتائج زيارته إلى باريس، 
تناولت  والتي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مع  أجراها  التي  والمحادثات 
الظروف  تجاوز  من  لبنان  لتمكين  فرنسا  تقدمه  الذي  والدعم  اللبنانية  األوضاع 
ضم  ميقاتي،  حضور  في  اجتماعاً  عون  ترأس  ثم  شعبه.  بها  يمر  التي  الصعبة 
الخليل، ووزير  المال يوسف  الشامي، ووزير  الوزراء سعادة  نائب رئيس مجلس 
االقتصاد والتجارة أمين سالم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان 
مع  المفاوضات  استكمال  في  للبحث  خصص  حداد،  رفيق  المالي  والخبير  شقير، 

صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الالزمة لذلك.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء« إلى أن »التفاوض مع صندوق النقد سيكون 
الوزراء غداً«، متوقعة أن تستأنف  أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس  بنداً 
المفاوضات خالل الشهر المقبل ولفتت إلى أن »لبنان سيقارب مسألة اإلصالحات 
وفق ما تقتضيه مصلحته وتحت سقف سيادته وليس هناك شروط بل مرونة من 
أو  قرار  أي  أن  عن  فضالً  مساعدته،  أجل  من  لبنان  مع  التعامل  في  الصندوق  قبل 

إصالحات لن يتخذ إال بعد حصول توافق في مجلس الوزراء«.
سكة  على  لبنان  لوضع  جــداً  مهم  ــراف  األط جميع  »تعاون  أن  ميقاتي  وأكــد 
االنهيار  وقف  هي  عليها  نعمل  التي  األولى  الخطوة  »أن  إلى  مشيراً  التعافي«، 
الحاصل في البلد وإنهاء المشكالت اآلنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل 
األخرى  المشكالت  معالجة  إلى  االنتقال  مــوازاة  في  والمحروقات،  الــدواء  أزمة 

بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية«.
واعتبر ميقاتي في حديث تلفزيوني، بأن كف يد المحقق العدلي بقضية المرفأ 
القاضي طارق بيطار أمر قضائي وأنا لن أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته 
ونحن  ومعرفتها  الحقيقة  نريد  السابقون  الحكومات  كرؤساء  ونحن  بتوازن، 
بأنه  البيطار  عن  يعرف  بأنه  وأوضح  المرفأ.  انفجار  منذ  دولي  بتحقيق  طالبنا 
شامالً  القضاء  يكون  أن  أتمنى  ولكن  الموضوع،  متابعة  ويستطيع  نزيه  قاٍض 

ويتناول كل القضايا وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة«.
لبنان  وإخراج  إلنقاذ  يعملون  الحكومة  هذه  في  الوزراء  جميع  أن  ميقاتي  وأكد 
من هذه المرحلة الصعبة التي يمّر بها. وأوضح أنه ليس هناك وزير لديه بطاقة 
ونأمل  اإلنقاذ،  بعملية  المضي  أهمية  مدرك  والجميع  زعيم  لدى  متزّلماً  أو  حزبية 
على  وشدد  أيضاً.  مسؤول  فالمواطن  العملية  هذه  في  والناس  نحن  نكون  بأن 
أنه »صدقاً، لم يحصل أي تسوية مع أحد من أجل تشكيل الحكومة. هناك تفاهم 
حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل مصلحة البالد والنهوض به«. 
إذ  الحتمي،  االرتطام  تفادي  للحكومة  توجيهي  خالل  من  يحاول  أنه  إلى  وأشار 
نيابية  بأكثرية  وتأتي  النيابية  االنتخابات  تحصل  أن  عسى  انتقالية  مرحلة  إنها 

جديدة.
السيادة  انتهاك  على  حزين  طبعاً  »أنا  ميقاتي  قال  اإليراني،  المازوت  وحول 
مع  بزيارة  سأقوم  وربما  المحروقات،  إلدخــال  شرعية  غير  معابر  واستعمال 
وأكد  األمور«،  لهذه  حّد  لوضع  محاولة  في  الحدودية  المناطق  إلى  الجيش  قائد 
أن »لبنان وطن مستقل ذات سيادة وهو عربي الهوية وال أسمح بأن يكون لبنان 
العالم  إن هذا  إذ  العربي،  العالم  أو خارجي قد يستهدف  منصة ألي هدف داخلي 
أن  يجب  لبنان  لبناني،  ألف   350 من  ألكثر  احتضانه  خالل  من  يوم  كل  يساعدنا 

ينأى بنفسه عن كل المشاكل كما يجب بناء عالقات مميزة مع الدول الخليجية«.
أكد ميقاتي بأنه »ال زيارة مرتقبة  العالقات مع سورية،  ورداً على سؤال حول 
إلى سورية، وهناك عقوبات مفروضة على سورية ولن أعرض مصلحة لبنان ألي 
مخاطر، لكن سورية جارة لبنان ولن أقوم بأي خطوة من دون االستحصال على 

موافقة المجتمع الدولي«.
أن  إلى  لـ»البناء«  باريس  اجتماعات  واكبت  مطلعة  فرنسية  أوساط  وأشارت 
»ماكرون  أن  كاشفة  الحكومة«،  من  السقف  عالية  تعهدات  طلبوا  »الفرنسيين 
اإلصالحات  إقرار  على  للعمل  ممكن  وقت  بأسرع  المباشرة  ضرورة  ميقاتي  أبلغ 
معادلة  وواضعاً  الدولي،  النقد  صندوق  مع  التفاوض  واستئناف  المطلوبة 

حاسمة ال أموال بال إصالحات.
سلة  تفاصيل  في  لقائهما  خالل  ميقاتي  مع  األوساط  بحسب  ماكرون  وغاص 
الناظمة  الهيئات  وتعيين  الكهرباء  قطاع  إصالح  أهمية  على  وشدد  اإلصالحات، 
ورفع التعرفة بالتوازي مع تحسين التغذية لما يشكله هذا القطاع من نسبة عجز 

مرتفعة في الخزينة العامة وكلفة على مصرف لبنان.
المضافة،  القيمة  على  الضريبة  رفع  األوساط  بحسب  أيضاً  اإلصالحات  ومن 
رواتب  وتخفيض  العام  القطاع  في  الموظفين  عدد  وتخفيض  اإلدارة  وإصــالح 
البنود  »هذه  أن  إلى  ولفتت  المرتفعة.  الرواتب  ذات  الوظيفية  الفئات  من  الكثير 
هذه  وشكل  لبنان،  مساعدة  يقرر  أن  قبل  الدولي  النقد  صندوق  شروط  األصل  في 
االنتخابات  على  الفرنسية  العين  وأضافت:  السداد.  وكيفية  واآلليات  المساعدة 
تأجيلها  ورفض  موعدها  في  إجرائها  ضرورة  لميقاتي  ماكرون  أكد  وقد  النيابية 
لتجديد  الفرنسيون  عليها  يعول  التي  السياسية  اإلصالحات  أحد  أنها  العتبار 
هذا  وفي  النيابية.  التوازنات  في  ما  وتعديل  لبنان  في  السياسية  الحياة  دورة 
العملية  لمراقبة  دوليين  مراقبين  إرسال  فرنسا  عزم  عن  المصادر  تكشف  السياق 
وتالعب  تزوير  عمليات  حصول  دون  للحؤول  نزاهتها  من  والتأكد  االنتخابية 

الوزارات  داخل  الصرف  عمليات  لمراقبة  مراقبين  إرسال  مع  بالتوازي  بالنتائج 
بحسب  الفرنسيون  بها  يتمسك  التي  اإلصالحات  ومن  الدولة.  في  والمؤسسات 
كاشفة  بيروت«،  مرفأ  تفجير  في  الشفافة  التحقيقات  مسار  »استمرار  األوساط 
الفرنسية  االستخبارات  أعدته  الذي  التقني  الفني  التقرير  عن  ستعلن  باريس  أن 
حول قضية المرفأ«. كما تكشف المصادر عن أن شركات فرنسية وأوروبية تعتزم 

تقديم عرض للمناقصات إلعادة إعمار المرفأ.
وحثوا  وشفافية  بسرعة  اإلصالحات  »تنفيذ  إلى  األمن  مجلس  أعضاء  ودعا 
والضرورية  المعروفة  اإلصالحات  »تنفيذ  على  الجديدة  اللبنانية  الحكومة 

والملموسة بسرعة وشفافية«.
في  ــش  دروي علي  النائب  المستقل  الوسط  كتلة  عضو  أوضــح  المقابل  في 
للخطط  العريضة  الخطوط  رسم  – ميقاتي  ماكرون  »مؤتمر  أن  لـ»البناء«  حديث 
المؤتمرات  عبر  لبنان  دعم  فرنسا  تعهدت  حيث  لإنقاذ،  واإلصالحية  االقتصادية 
الفرنسية والدول المانحة واالتحاد األوروبي على أن يترجم ذلك خالل فترة زمنية 
قصيرة، فيما تعهد ميقاتي بإنجاز اإلصالحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي 

ال سيما في قطاع الكهرباء«.
المالية  المنهجية  على  »تعديالت  درويش  بحسب  المالية  اإلصالحات  وتشمل 
المالية  والبنية  المصارف  قطاع  هيكلة  وإعــادة  لبنان  مصرف  أداء  في  سيما  ال 
العامة وكيفية صرف األموال، بالتالي سيتم وضع خطة ائتمانية وخريطة طريق 
جدول  ووضع  والمصارف  لبنان  مصرف  في  األخطاء  لتصحيح  المعالم  واضحة 

زمني السترداد أموال المودعين«.
اإلدارة  منهجية  تصحيح  تتضمن  العامة  المرافق  »إصالح  درويش:  وأضاف 
الحكومة  »قدرة  أن  إلى  ولفت  االقتصادية«،  اإلصالحات  إلى  إضافة  والمناقصات 
المهمة،  تنفيذ  على  مكوناتها  بإرادة  منوط  والخطط  اإلصالحات  هذه  إنجاز  على 
بما  بل  اإلصالحات  كافة  بالضرورة  وليس  اإلصالحية  بالعملية  السير  إال  مفر  فال 

يخدم مصالح الدولة«.
ليست  للحكومة  المعطاة  »الفرصة  أن  إلى  أمل  لحركة  السياسي  المكتب  ولفت 
الجدي، مبنية على عناوين  مفتوحة، بل تستوجب رسم خريطة طريق لإصالح 
وهو  أساسه،  على  النيابي  المجلس  ثقة  الحكومة  نالت  الذي  الــوزاري  البيان 
لمالقاة  مستوياتها  بكل  الدولة  مؤسسات  عمل  تفعيل  إعادة  يتطلّب  الذي  األمر 
ومعيشتهم  الناس  حياة  على  مباشرة  تنعكس  التي  الضرورية  االحتياجات 

وأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية والصحية«.
التمويلية.  البطاقة  موضوع  في  البحث  الستكمال  اجتماعاً  رأس  ميقاتي  وكان 
وتحدث وزير الشؤون االجتماعية هكتور الحجار بعد االجتماع، فقال: تم التداول 
في تفاصيل اآللية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل 
إنهاؤه...  يجب  ما  ننهي  وأن  توّحدت  قد  اآلراء  تكون  أن  المقبلة  الساعات  خالل 
العقبات،  بعض  تذليل  على  جاٍر  »العمل  سالم:  أمين  االقتصاد  وزير  قال  بدوره 
من  كامل  بدعم  إيجابية  نتائج  إلى  الوصول  من  نتمكن  كي  جاهدين  ونسعى 
الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها إلى 
إلى  نصل  أن  ونتوقع  اإليجابي  االتجاه  في  جاٍر  العمل  إن  قوله  يمكن  وما  نتيجة، 

نتيجة إيجابية خالل األيام المقبلة إلراحة الرأي العام«.
الحذر  رغم  على  الطوابير  حدة  في  وتراجعاً  انفراجاً  المحروقات  أزمة  وشهدت 
المقبل. وفي هذا السياق  الذي تبديه أوساط نفطية من تكرار األزمة بداية الشهر 
لم  الطوابير  أن  إلى  مكي  جمال  المحروقات  محطات  أصحاب  نقابة  عضو  أشار 
في  موجودة  الطوابير  تزال  ال  إذ  التوزيع،  سوء  بسبب  المناطق  كل  في  تختف 
على  يزيد  السوق  في  الطلب  أن  مكي  وأكد  والبقاع.  وعكار  والضاحية  الجنوب 
الليرة ما يعني ارتفاعاً إضافياً في  الدوالر وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعره مقابل 
سعر البنزين فما سيكون مصير اللبناني الفقير؟ وكشف عن وجود 4 أسعار لمادة 

المازوت في السوق.
وقالت مصادر في قطاع المحروقات إن »معظم المحطات تزّودت خالل اليومين 
فتحت  المحطات  معظم  أن  إلى  مشيرة  للبيع«،  المطلوب  بالبنزين  الماضيين 
ليس  ولكن  وجلي  الفٍت  بشكل  تتراجع  بدأت  والطوابير  المواطنين،  أمام  أبوابها 

في كل المناطق«.
من  الكثير  إن  إذ  بالمازوت  تتعلق  مشكلة  »هناك  أن  المصادر  وأوضــحــت 
المحّطات لم تتزّود به حتى اآلن«، مشيرة إلى أن »هذا األمر ما زال يشكل ضغطاً 

المواطنين«. على 
 ذكرت المصادر أن جعالة المحطات من تسعيرة صفيحة البنزين ما زالت قيد 
الطاقة  المقبلة ستبدأ اجتماعات مع وزير  القليلة  األيام  أنه خالل  الدرس، كاشفة 

وليد فياض لبحث الملف بشكل واضح«.
فريد  ومستلزماته  الغاز  قطاع  في  والموزعين  العاملين  نقابة  رئيس  واعتبر 
قوارير  توزيع  على  الجعالة  بتحديد  والمياه  الطاقة  وزارة  »استمرار  أن  زينون 
األسواق  من  وفقدانها  المازوت  صفيحة  ارتفاع  ظل  في  ليرة   8000 بقيمة  الغاز 
إعالن  إلى  سيجبرنا  ليرة،  ألف   300 بسعر  شراؤها  الموزعين  على  يحتم  ما 
خصوصاً  الموزعين  مصالح  على  حفاظاً  الغاز،  توزيع  قطاع  في  العام  اإلضراب 
بعد تسجيلهم للخسائر اليومية من جراء اإلجحاف وتضخم الفجوة بين الجعالة 

الرسمية والكلفة الفعلية لتوزيع الغاز«.
»الشحنة  أن  إلى  الطاقة  وزارة  مصادر  أشــارت  العراقي  الفيول  صعيد  على 
في  اللبنانية  المياه  إلى  ستصل  أويل،  الفيول  من  طن  ألف   30 نحو  وهي  الثانية 
29 الجاري، كما سيتّم يوم األربعاء فّض عروض المناقصة لشهر تشرين الثاني، 
الغاز أويل، وهي مناقصة تشارك فيها شركات  35 ألف طن من  من أجل استقدام 
لشركة  احتكار  من  هناك  »ليس  أّنه  موضحًة  العراقي«،  الجانب  وصّنفها  بها  قبل 
واحدة الستبدال زيت الوقود بالفيول والغاز أويل واستقدامه إلى لبنان، فالشركة 

اّلتي تتقدّم بالعرض المناسب تفوز بالمناقصة«.
في المقابل برزت مالمح حلحلة على صعيد خط الغاز العربي، إذ أعلنت وزارة 
الطاقة  وزارة  وبين  بينها  مشتركاً  فريقاً  أن  سورية،  في  المعدنية  والثروة  النفط 
الوزارة  نشرته  بيان  وبحسب  العربي.  الغاز  خط  على  بالكشف  بدأ  اللبنانية 
السورية-  الحدود  على  الدبوسية  محطة  من  مسافة  يشمل  العمل  فإن  السورية، 
عمله  الفريق  يستكمل  أن  المتوقع  ومن  لبنان.  في  عمار  دير  محطة  إلى  اللبنانية 

اليوم، ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني.
اإليراني  المازوت  توزيع  عمليات  األمانة«  »شركة  استأنفت  آخر  صعيد  على 
على عدد من قرى وبلدات عكار، حيث أفرغت الصهاريج التابعة للشركة حمولتها 
االشتراكات  ومولدات  والبلديات  المؤسسات  من  عدد  لدى  المازوت  مــادة  من 
الكهربائية في قرى وبلدات: التليل، الدوسة، الكواشرة، الريحانية ومشتى حسن، 

وذلك بحسب رقم التسجيل على المنصة وباألسعار التي حددتها المقاومة.
وشكر عدد من فعاليات البلدات المستفيدة »قيادة المقاومة على هذه المبادرة 
االزمة  هذه  »تنتهي  أن  آملين  المحرومة«،  وقراهم  بلداتهم  تجاه  الكريمة  واللفتة 

التي يتخبط بها لبنان سريعاً وعودة الحياة إلى طبيعتها«.
وسجل ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت تطوراً بارزاً، حيث تبلّغ المحّقق 
العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد 
المشنوق، ما يعني تعليق بيطار تحقيقاته وكل اإلجراءات المتعلقة بالملف إلى أن 

تبت محكمة االستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.
جديدين  طلبين  التمييزية  العامة  النيابة  أحالت  بساعات  التبليغ  وقبيل 
موجهين من البيطار إلى وزير الداخلية واألمانة العامة لمجلس الوزراء لطلب إذن 
النيابة  إبراهيم واللواء طوني صليبا. كما طلب من  اللواء عباس  بمالحقة كل من 
تاريخ  وحتى  المرفأ.  بملف  صلة  على  ثالث  قاض  على  االدعاء  التمييزية  العامة 
التبليغ لم يكن وزير الداخلية بسام مولوي قد تبلّغ أي طلب إذن بمالحقة إبراهيم 
وصليبا. وكان بيطار استجوب أمس العميد السابق في مخابرات الجيش جودت 
لم يحضر  الدين  الجيش غسان غرز  السابق في مخابرات  العميد  أن  إال  عويدات، 

وذلك في ظل تضارب بموعد جلسة االستماع إليه.

في ذروة االندفاع األميركي في مواجهة سورية والمقاومة ولد إطار 
إقليمي حمل اسم »الشام الجديد«، يضّم مصر واألردن والعراق، وكان 
الطابع  األصــيــل،  الشام  بغياب  اإلطــار  حمله  الــذي  االســم  من  واضــحــاً 
التداول  تّم  التي  المشروعات  بعض  كشف  ومع  لمهمته،  االصطناعي 
الغاز  إيران وسورية، عبر نقل  العراق عن  القصد هو عزل  أّن  بها ظهر 
والكهرباء من مصر إلى العراق كبديل عنها لغاز والكهرباء اإليرانيين، 
بحدود  المشتركين  والــعــراق  ســوريــة  بين  الفصل  أّن  بــالــتــوازي  وبــدا 
بمحاولة  مستهدفان  اإلرهـــاب،  على  بالحرب  والمتشاركين  طويلة، 

الفصل والعزل.
يدعو  عــون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  كــان  ذاتها  الفترة  في 
سوق  لقيام  واألردن،  والعراق  وسورية  لبنان  يضم  مشرقي  لمجلس 
مشتركة وتعاون أمني واقتصادي، وهو ما كان الحزب السوري القومي 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  ظهور  مع  سنوات،  قبل  إليه  دعا  قد  االجتماعي 

كخطر محدث بدول وكيانات اإلقليم مضيفاً فلسطين إلى اإلطار.
اللقاء  ظهر  الحصار  كسر  سفن  على  للرّد  األميركية  المحاولة  خالل 
وزراء  جمع  الــذي  اللبناني،  السوري-  المصري-  األردنــي-  الرباعي 

التي  المشروعات  من  للعديد  انطالق  كنقطة  األربعة،  الــدول  في  الطاقة 
يمكن أن تضم هذه الدول.

هذا  ومع  والتبلور،  الوضوح  من  للمزيد  مرشح  األميركي  التراجع 
التراجع سيفقد مشروع الشام الجديد وظيفته، خصوصاً بعدما ظهرت 
الطبيعية  الوجهة  أن  فظهر  عنها،  الحديث  تم  التي  المشاريع  واقعية  ال 
للغاز المصري والكهرباء األردنية هي لبنان عبر سورية وليس العراق، 
سورية  من  بكل  يربطه  الــذي  الخام  العراقي  النفط  أن  أيضاً  ظهر  لكن 
ولبنان أنبوب يصل إلى كل من بانياس وطرابلس كمحطات نقل بحري 
العراق  بين  استراتيجياً  اقتصادياً  رابطاً  ويشكل  للتكرير،  ومصاٍف 
وسورية ولبنان، كما أظهر االهتمام الدولي بمرفأ بيروت فرص تحوله 
إلى مرفأ لتخديم األسواق العراقية على البحر المتوسط، والحاجة لربطه 

بخط سكك حديد إلى دمشق وبغداد.
اإلطار الواقعي الذي يجب فتح العين عليه رسمته الجغرافيا وحركة 
المصالح، فصيغة تجمع مصر واألردن والعراق وسورية ولبنان، قابلة 
للحياة وتعد بالكثير من الخير للدول الخمسة، وإطار للتنسيق السياسي 

واألمني والتعاون االقتصادي.

التعليق ال�سيا�سي

اللقاء الخما�سي 
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من  يعاني  العالمي  االقتصاد  بينما  وتتمّدد  الحالة  هذه  تتعّمق  أن  اإلطللاق  على  غريباً  وليس 
التراجع والركود، وبينما السياسة األميركية تمعن في توسيع دائرة العقوبات في العالم والتفلت 
الصهيوني  الكيان  فيه  تعفي  الذي  الوقت  في  عنها  الحديث  في  واإلطناب  الحقوقية  المفاهيم  من 
الغاصب من كّل ما يترتب عليه من عقوبات يستحقها لخروجه الفاجر عن كل المواثيق والقوانين 

الدولية وتنكره لحقوق اإلنسان.
األميركي  الحليف  يد  على  الظهر  في  تلقتها  التي  الطعنة  على  التعويض  فرنسا  تنتظر  وفيما 
متخّوفة  قلبها  على  يدها  أميركا  مع  المتحالفة  الدول  تضع  والبريطانية  األسترالية  والحكومتين 
تجربة  بعد  مباشرة  تأتي  أنها  بخاصة  الغواصات،  صفقة  انهيار  بعد  ومصيرها  مستقبلها  على 
أفغانستان المريرة التي أبرزت على الشاشات العالمية والمحلية كيف تتخلى أميركا عن »قيمها 
الديمقراطية« بنفس السرعة التي تتخلى فيها عن أصدقائها وحلفائها وجماعاتها من دون إنذار 

مبكر ومن دون أّي احترام للذات أو الغير.
إلى  عدة  قوى  تتداعى  حيث  بالذات  لبنان  وإلى  المنطقة  دول  إلى  اليوم  ينتقل  التخّوف  هذا 
اعتبار  أّي  دون  من  تباعاً  تتوالى  التي  الدراماتيكية  وتقلباتها  األميركية  السياسة  من  التحّسب 

لمصالح »األصدقاء« واستثماراتهم السياسية.
المستفيد األول من هذه التقلبات هو المحور الروسي- الصيني- اإليراني، إذ إّن العديد من دول 
المنطقة ستفكر حتماً باختراع مسافة ما بينها وبين أميركا مقابل االقتراب من هذا المحور بعدما 
تأكدت أّن القطبية األحادية في العالم تحّولت إلى تعّددية قطبية ال يمكن ألحد نكرانها أو االّدعاء 

بعدم وجودها.
*نائب ووزير سابق

الطريق أمام »إسرائيل« وسواها، وحّصنت المنطقة وطنياً بالقرار األمني الشرعي السوري ما 
يحول دون العبث مجّدداً باألمن القومي السوري كما يمنع تشكل الحاالت االنفصالية الشاذة 
بالتالي  فيه،  تفريط  وال  عنه  تنازل  ال  الذي  السوري  واالستقال  السيادة  مبدأ  على  خروجاً 
نجحت  التي  التسوية  ومضمون  روح  من  بعيداً  يكون  لن  السورية  إدلب  ملف  معالجة  فإّن 
في  معينة  بخصوصيات  األخذ  مع  اليرموك،  وحوض  درعا  في  فرضها  في  السورية  الدولة 
إدلب تفرض تعاماً خاصاً تتقّدم فيه فكرة القوة والحزم مع المرونة في الميدان على الشؤون 

األخرى.
من هنا تظهر أهمية القمة التي ستعقد في سوشي في روسيا بين بوتين وأردوغان، تلك القمة 
التي مّهدت وما زالت تمّهد لها روسيا بأكثر من موقف وسلوك وتدبير وإجراء سياسي ودبلوماسي 
بأّن  األسد  الرئيس  مع  القمة  أثناء  بوتين  الرئيس  بقول  هنا  ونذكر  آخر،  حيناً  وعسكري  حيناً 
مشروع  غير  أمر  هو  السورية  الحكومة  موافقة  دون  من  السورية  األرض  على  األجنبي  »الوجود 
يجب أن ينتهي«، كما أّن الفروف وزير الخارجية الروسية قال في نيويورك األسبوع الماضي على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم لمتحدة السنوية »إّن الحالة اإلرهابية القائمة في إدلب 
أوكار  ميداني استهدف  عسكري  اتبعت بعمل  روسية  تنتهي«. مواقف  أن  ويجب  االستقرار  تمنع 
اإلرهابيين من إدلب إلى عفرين في شمال غربي سورية بقصف جوي روسي مؤازر للقصف الذي 

تنفذه القوات الجوية السورية.
أو  سورية  ألرض  احتاله  إّن  له  لتقول  للتركي  توجه  متكاملة  رسائل  سياق  في  يأتي  ذلك  كّل 
رعايته لإلرهاب على أرض سورية بات أمراً غير ممكن القبول به وغير ممكن التسامح باستمراره 
أستانة  اجتماعات  في  تقّرر  ما  يلّبي  الذي  المناسب  القرار  ويتخذ  الموقف  يراجع  أن  عليه  وأّن 
والثعلبة  المماطلة  أّن  هو  جديد  مستجّد  على  معطوفاً  سابقة  قللرارات  من  وموسكو  وسوتشي 

والتقلب للتملص من التنفيذ بات أمراً غير مسموح به.
االستراتيجي  القرار  ضوء  على  سيكون  أمرها  ومعالجة  إدلب  وضع  فإّن  األساس  هذا  وعلى 
السوري المتخذ والمؤكد على استعادة المنطقة برّمتها إلى الحدود الدولية من غير وجود إرهابي 
أو أجنبي فيها، وسيتّم حسمه في قمة سوتشي حيث سيكون أردوغان أمام خيارين: خيار التسليم 
في  المتدّرجة  بالمراحل  األخذ  إمكانية  مع  سلماً  تنفيذه  على  والعمل  السيادي  السوري  بالحق 
التنفيذ بدءاً بإخاء المنطقة جنوبي M4 كمرحلة أولى وانتهاء بالخروج من عفرين كمرحلة رابعة 
وما بينهما من مرحلتي تفكيك المنظمات اإلرهابية وإخاء األرض السورية من جماعات اإلرهاب 
المواجهة  عليه  سيكون  لذلك  أردوغان  يستجب  لم  فإْن  تدعمها،  التي  التركي  الجيش  وتشكيات 
العسكرية مع روسيا التي ستؤازر سورية في معركة تحرير إدلب وإنهاء االحتال التركي اإلرهابي 

فيه.
الثانية  مواجهة  من  األولى  وتمنع  وتركيا  روسيا  تهّم  هامة  ملفات  هناك  بأّن  قائل  يقول  قد 
إلى  مضافة  وسواها   S400 الروسية  األسلحة  وملف  الروسي  الغاز  ملف  بخاصة  الميدان،  في 
حرص روسي على استمالة تركيا لتكون في موقع وسط بين الحلف األطلسي وروسيا، ونجيب 
اليوم ومع ما حصل من متغّيرات  أما  الدقة قبل أشهر  القول كان على قدر كبير من  هنا بأّن هذا 
دولية وإقليمية فقد بات تحرير إدلب أوالً ثم تحرير الشمالي الشرقي السوري ثانياً مسألة تتقّدم 
عند روسيا على أّي اعتبار آخر بما في ذلك ما ذكرنا من مسائل تعلم روسيا أّن تركيا في وضعها 
اليوم  لروسيا  تركيا  فحاجة  فيها،  االنتقامي  أو  الكيدي  بالتصرف  اليد  طليقة  ليست  القائم 
بالنسبة  األوضاع  وانقلبت  القوى  موازين  تغّيرت  أن  بعد  لتركيا  روسيا  حاجة  من  أكبر  باتت 

للطرفين.
لتحرير  والفّعالة  الفعلية  اآللية  وضع  في  حاسمة  ستكون  اليوم  سوتشي  قمة  أّن  نرى  وعليه 
كسر  عدم  على  روسي  حرص  مع  السوري  الشرقي  الشمال  لتحرير  بعدها  الطريق  وفتح  إدلب 
تركيا أو إظهارها بمظهر المهزوم في سورية، ولذلك ستكون وصفة العودة إلى اتفاق أضنة بين 
سورية وتركيا جاهزة بيد بوتين وأعتقد أّن مصلحة أردوغان اليوم تكمن باألخذ بها فهي أفضل 
من  اآلمن  للخروج  نجاة  طوق  ألردوغان  سيقّدم  فبوتين  بالذات.  الظرف  هذا  في  الُمتاح،  الممكن 
سورية وبشكل ال يفاقم خسائره في اإلقليم بخاصة بعد االنهيارات المتاحقة في مشروع اإلخوان 
والجزائر  مصر  وقبلها  وتونس  المغرب  في  المشروع  هذا  سقوط  وبعد  به،  عمل  الذي  المسلمين 

واآلن في اليمن.
*أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

والعرب، غير اللبنانيين، وصفحتي على الفيسبوك شاهدة على ذلك، بأّن مقالي ينّم عن حبي 
فلبنان  الناصري.  القومي  العروبي  فكري  على  منهم  وتأكيداً  وشعباً،  دولة  للبنان  وتقديري 

سيظّل قبلة األحرار في الوطن العربي كله با جدال.
إال أّن أغلب أصدقائي من لبنان علقوا، بأنهم غير متفائلين بهذه الحكومة، بل وغير مرّحبين 
بها على اإلطاق، على خلفية أّن والدتها قد تّمت على أيدي سياسيين هم السبب في هذا االنهيار، 

والوضع السّيئ الذي وصل إليه الشعب وأيضاً الدولة والمجتمع!
وحجب  صوتاً،   85 بإجمالي  البرلمان  ثقة  على  الحكومة  حصلت  فقد  توقعت،  كما  لكن 
 17 الحضور  عن  تغّيب  بينما  الجلسة،  حضروا  قد  نائب   100 15 نائباً، بإجمالي  عنها الثقة 
الثقة  هذه  بنيل  الحكومة  أصبحت  وبذلك  اللبنانية.  اإلعام  وسائل  نشرته  ما  بحسب  نائباً 
وبنسبة كبيرة، جاهزة للعمل الجدي إلنقاذ لبنان دولة وشعباً. وقد أطلق البعض من النواب 
المؤيدين لهذه الحكومة، بأنها حكومة اإلنقاذ واإلعداد النتخابات البرلمان المقّررة بعد أقّل من 
إنتاج  إعادة  البرلمان، من أطلق عليها حكومة  الرافض في  الفريق  عام من اآلن. بينما من بين 
هذه  ويسار(،  )ناصريون  هؤالء  دعا  ذلك  ومع  الشامل،  االنهيار  إلى  أّدت  التي  التوجهات  ذات 
الحكومة إلى بذل الجهود لوقف االنهيار، وإعادة رسم السياسات إلنقاذ لبنان حقيقة ال كاماً، 
وإنقاذ لبنان من فخ التبعية، وانتهاك السيادة من المتآمرين والرجعيين العرب، والدعوة إلى 

التوجه شرقاً.
وفي هذا السياق، فإّن الواقعية السياسية، تقود إلى ضرورة قبول هذه الحكومة والترحيب 
بها وتشجيعها على العمل إلنقاذ لبنان، ووقف التدهور الذي وصل لانهيار، واسترداد القدرة 
الذي ضحى  اللبناني  أمل جديد للشعب  األمور لخلق مناخ جديد وتوليد  اإلمساك بزمام  على 
قد  لبنان  أطباء  من  المئة  في   40 بأن  العالمية،  الصحة  لمنظمة  تقريراً  أقرأ  فعندما  بالكثير. 
هاجروا منه خال العامين األخيرين، فإّن ذلك مؤشر إلى انهيار منظومة الصحة، وعطفاً على 
المصرف  في  رسميين  مسؤولين  عبر  والتهريب  واالقتصاد،  التعليم  أهّمها  أخرى  مجاالت  ذلك 

المركزي، وغير ذلك.
لدعمها  الجهود  كّل  بذل  إلى  والدعوة  الحكومة،  بهذه  القبول  تفرض  الواقعية  فإّن  لذلك 
والوقوف بجانبها حتى الوصول إلى الحّل الشامل لكّل مشكات الدولة اللبنانية التي لم تصل 

إليها، حتى في ظّل ما عانته من حروب، وبخاصة الحرب األهلية في السبعينيات.
أما عن المأمول، فيتركز على ضرورة إعادة رسم السياسات والتوجه شرقاً، في ظّل إعادة 
التوجه  سياسات  تظّل  لكن  الخارجية.  العاقات  في  والتوازن  اللبنانية  للدولة  التحالفات 
شرقاً هي الحاسمة للحّل الشامل القتصاد لبنان وإنقاذ شعبه من حالة الترّدي الذي وصلت 

إليه.
كما أّن من بين التوجهات التي يتّم السعي إليها، والمأمولة هي توسيع الدعم لخيار المقاومة، 
ألّن ذلك من شأنه تقوية الدولة اللبنانية، ودعم صمودها في مواجهة العدو الصهيوني، ودعم 
والمشروع  األميركي،  الغربي  لاستعمار  التبعية،  ونبذ  االستقال  ونهج  التحرر  سياسات 

الصهيو/أميركي.
الشعب  أغلب  ويدعمها  التحررية،  السياسات  هذه  مربع  في  وشعباً،  دولة  لبنان  يزال  فا 
اللبناني. ويكفي أّن صمود تيار المقاومة، أّدى إلى إنقاذ لبنان، باستيراد الغاز والبترول، وقبول 
بالبترول  المحّملة  اإليرانية  السفن  من  يقترب  صهيوني(  أو  )أميركي  طرف  أّي  ضّد  التحّدي 
ميناء  إلى  ووصولها  السويس  قناة  في  والمرور  سيرها،  تأمين  إلى  أّدى  الذي  األمر  اإليراني، 
بانياس بسورية بأمان، ونقلها من سورية في صهاريج ضخمة. ووصل عدد السفن والناقات 
نتيجة  صعبة،  مرحلة  إلى  وصل  الذي  اللبناني  الشعب  بإنقاذ  كفيلة  ناقات   4 إلى  اللبنانية 
قبلت  التي  إيران،  في  ممثاً  الشرقي  والدعم  اللبنانية،  المقاومة  إرادة  فككته  الذي  الحصار، 

التحدي والمخاطرة والحصار من أجل الشعب اللبناني.
إّن استمراريتها  أننا نرحب بها ونشجعها، فإننا نقول لها  اللبنانية، كما  أّن الحكومة  المهّم 
السياسات،  رسم  وإعادة  األوراق،  ترتيب  بإعادة  يرتهن  االنهيار،  نزيف  وقف  في  ونجاحها 

واالنطاق من محور المقاومة، حتى يعود لبنان الحبيب مرفوع الرأس والهامة.
قدرة  في  وتفاؤل  أمل  طاقة  لدّي  أنني  إال  وقائمة،  بل  صعبة  الصورة  أّن  رغم  فإنه  وختاماً، 

الشعب اللبناني وفعالياته، على مراجعة الموقف وتحقيق االنتصار.
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة،
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

المنظمات  لدى  إيران  ومندوب  سفير  انتقد 
تقرير  آبللادي،  غريب  كاظم  فيينا  في  الدولية 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير 
حول كاميرات مجمع »تساي« في كرج غرب 
العاصمة اإليرانية طهران، معتبراً أنه لم يكن 
»دقيقاً ويتجاوز التفاهمات الحاصلة الواردة 

في البيان المشترك«.
المدير  تقرير  على  آبللادي  غريب  رد  وجاء 
الذي  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
»عدم  حول  األحللد،  منأمس  أول  مساء  قدمه 
من  المراقبة«  كاميرات  لنصب  إيللران  سماح 

جديد في مجمع »تساي« في كرج.
وكتب غريب آبادي، أمس االثنين، سلسلة 
إن  فيها  قللال  »تويتر«  موقع  على  تغريدات 
أعمال   3 وبعد  أنه  العميق  لألسف  يدعو  »ما 
النووية  المنشآت  فللي  إرهللابلليللة  تخريب 
الوكالة  العام األخير، ما زالت  اإليرانية خال 

لم تستنكر هذه األعمال الشريرة«.
للقرارات  »خافاً  ذلك  آبادي  غريب  واعتبر 
والجمعية  للوكالة  العام  للمؤتمر  العديدة 
المتحدة وحتى من أجل  العامة لمنظمة األمم 
مفتشيها  وأمن  وسامة  وممتلكاتها  معداتها 

هي نفسها«.
حول  إليللران  قرار  »أي  آبللادي  غريب  وقال 
على  يأتي  للوكالة  التابعة  المراقبة  معدات 

وليست  فحسب  سياسية  اعتبارات  أسللاس 
قانونية، لذا فإن الوكالة ال يمكنها وال ينبغي 

أن تحسب حقاً لنفسها في هذا المجال«.
المشترك  »البيان  أن  آبللادي  غريب  وأكللد 
الصادر في 12 أيلول بين رئيس منظمة الطاقة 
الدولية  الوكالة  عام  ومدير  اإليرانية  الذرية 
إيللران«  نوايا  بحسن  تحقق  الذرية  للطاقة 
»معدات  لل  الذكية  البطاقات  تبديل  وبهدف 
محددة«، مضيفاً أن »إجراءات الوكالة أنجزت 
 20 من  الفترة  خال  كذلك  الهدف  هذا  لتنفيذ 

إلى 22 أيلول«.
وقال السفير اإليراني »لقد تم التذكير خال 
بوضوح  فيينا  في  وأخيراً  طهران  مفاوضات 
أنه بما أن التحقيقات األمنية والقضائية حول 
مجمع )تساي( في كرج ما زالت مستمرة فإن 
أجهزة المراقبة في هذا المجمع ال تأتي ضمن 

المعدات الخاضعة للخدمة الفنية«.
تم  فقد  عليه  »بناء  آبللادي:  غريب  وتابع 
البيان  في  محددة  معدات  عبارة  استخدام 
مدير  عن  الصادر  التقرير  فإن  لذا  المشترك، 
وهو  دقيقاً  يكن  لم  أيلول   26 في  الوكالة  عام 
وفق  الحاصلة  التفاهمات  بالتأكيد  يتجاوز 

البيان المشترك«.
الطاقة  منظمة  رئيس  طالب  أيللام  ومنذ 
الوكالة  إسللامللي،  محمد  اإليللرانلليللة  الللذريللة 

في  التسييس  بتجنُّب  الذرية  للطاقة  الدولية 
أدائها.

المتحدة  الواليات  قالت  نفسه،  السياق  في 
في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية 
على  »يجب  إنه  االثنين،  أمس  الذرية  للطاقة 
إيران منح الوكالة حق الوصول إلى ورشة عمل 
في مجمع تساي كرج إلعادة تركيب الكاميرات 
وفقاً لما تم االتفاق عليه هذا الشهر أو مواجهة 

إجراء دبلوماسي من قبل المجلس«.
المجلس  اجتماع  أمام  أميركي  بيان  وذكر 
الدولية  للوكالة  السماح  إلى  إيللران  »ندعو 
دون  من  المطلوب  بالوصول  الذرية  للطاقة 
ذلك  إيللران  تفعل  لم  إذا  التأخير…  من  مزيد 
فسنجري مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس 
المحافظين اآلخرين خال األيام المقبلة بشأن 

الرد المناسب«.

الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن 
الروسية دميتري بيسكوف، أمس االثنين، أن 
ونظيره  بوتين  فاديمير  الروسي  »الرئيسين 
سيناقشان  أردوغللللان  طيب  رجللب  التركي 
حيث  إدلب،  ذلك  في  بما  سورية،  في  الوضع 
عملية  في  يتدخل  اإلرهابي  النشاط  يللزال  ال 

التسوية«.
وأشار بيسكوف إلى أّن »اجتماع الرئيسين 
»الملف  أّن  مضيفاً  المقبل«،  األسبوع  سيتم 

السوري حاضر على جدول األعمال«.
الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  ولفت 
اإلرادة  أظهرا  »الرئيسين  أّن  إلللى  الروسية 
السياسية. وقد ُوجدت اإلمكانيات التفاوضية 
من أجل الجلوس لساعات طويلة والتفاوض، 
وتّم التوصل إلى اتفاقيات«، مضيفاً: »لألسف، 

المناطق،  تلك  في  اإلرهابي  النشاط  يستمر 
في  ويتدخل  خطر،  إنه  مقبول.  غير  أمر  وهو 

عملية التسوية في سورية«.
وفللي وقللت سللابللق، صللّرح أردوغلللان بأنه 
المفاوضات  أثناء  مهمة  قللرارات  »سيناقش 
في  بوتين  فاديمير  الللروسللي  الرئيس  مللع 

سوتشي«.
كبيرة  أهمية  »نولي  التركي:  الرئيس  وقال 
للمحادثات مع السيد بوتين في سوتشي في 
وفود،  هناك  تكون  »لن  مضيفاً:  أيلول«،   29

وسنلتقي بشكل منفرد«.
إدلللب  فللي  الللوضللع  نناقش  »لللن  وتللابللع: 
في  الوضع  أيضاً  سنناقش  ولكننا  فحسب، 
بعاقاتنا  تتعلّق  مهمة  وقرارات  ككل،  سورية 

الثنائية«.

حركة  فللي  االسللتللقللاالت  حصيلة  ارتللفللعللت 
أمس  مللن  أول  مساء  التونسية،  »النهضة« 
األحد، إلى 131 استقالة، بعد أن تّم اإلعان عن 
الجهوية  للمكاتب  تابعين  عضواً   18 استقالة 

والمحلّية ولشورى الحركة.
عبد  الحركة  فللي  السابق  الللقلليللادي  وأّكلللد 
تعود  الجديدة  »االستقاالت  أّن  المكّي  اللطيف 
من  وأعضاء  دفعته  التي  نفسها  األسباب  إلى 

الحركة إلى إعان استقالتهم منها«.
وحول التوّجه إلى تأسيس حزب جديد وما 
»من  بأن  المّكي  أفاد  الشأن،  هذا  في  له  يرّوج 
المؤّكد أن يكون بين المستقيلين عمل مشترك«، 
موضحاً أن »العمل في إطار حزب أو شكل آخر 

يتحّدد الحقاً«.
أعلنوا  النهضة  حركة  في  قيادياً   113 وكان 
الحركة،  من  الجماعية  استقالتهم  السبت  فجر 
معركة  فللي  بللل«اإلخللفللاق  وصللفللوه  مللا  بسبب 

اإلصاح الداخلي«.

وحمل البيان إمضاء عدد من نواب البرلمان 
المجلس  نللواب  مللن  وعللدد  أعماله،  المعلّقة 
شورى  مجلس  وأعضاء  التأسيسي،  الوطني 
مركزياً  الحزب  مسؤولي  من  وعللدد  الحركة، 

وجهوياً.
وأوضح المستقيلون الذين وّقعوا على بيان 
التزامهم  تغليب  بين  »خّيروا  بأنهم  االستقالة 
من  والتحرر  الديمقراطية  عن  بالدفاع  الوطني 
االنتماء  يمثلها  أصبح  التي  المكّبلة  اإلكراهات 

إلى حزب حركة النهضة«.
كما حّمل الموقعون قيادة الحركة مسؤولية 
مللا وصللل إليه الللوضللع الللعللام فللي الللبللاد من 
الدستور  على  لانقاب  المجال  فسح  تللردٍّ 

والمؤسسات المنبثقة منه.
واستقال نحو 113 قيادياً من حركة النهضة 
فيه  حّملوا  بياناً  وأصللدروا  الماضي،  السبت 
مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بالل«الخيارات 

السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة«.

وسبل  المجاالت  مختلف  في  التعاون  عاقات  االثنين  أمس  المتحدة  والواليات  الجزائر  بحثت 
تعزيز مكافحة اإلرهاب .

ستيفان  الجنرال  االثنين،  أمس  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  استقبال  خال  ذلك  جاء 
تاونساند، قائد القيادة العسكرية األميركية في أفريقيا )أفريكوم( الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على  الجزائرية  للرئاسة  منشور  بحسب  هام،  وفد  رفقة 

»فايسبوك«.
الصلة  ذات  المجاالت  مختلف  في  التعاون  عاقات  دفع  فرص  بحث  اللقاء  »إن  البيان  وقال 
المنطقة،  في  األوضللاع  مستجدات  استعراض  عن  فضاً  أفريقيا،  في  األميركية  القيادة  بنشاط 
وبخاصة الجانب األمني في الساحل وسبل تعزيز قدرات دول المنطقة، ال سيما المتعلقة بمكافحة 

اإلرهاب«.
الجماعات  على  القضاء  بهدف   2014 منذ  مالي  في  برخان«  »عملية  أطلقت  فرنسا  أن  يذكر 

المسلحة في منطقة الساحل األفريقي .
وتضم منطقة الساحل إلى جانب مالي، تشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو.

اإيران تنتقد تقرير الوكالة الذرية حول مجمع »ت�ساي« وتعتبره غير دقيق

والواليات المتحدة تحّذر!

بوتين واأردوغان �سيبحثان الو�سع في �سورية االأ�سبوع المقبل

ارتفاع ح�سيلة اال�ستقاالت من حركة النه�سة اإلى 131 ا�ستقالة

الجزائر والواليات المتحدة تبحثان تعزيز مكافحة االإرهاب 

وم�ستجدات االأو�ساع في المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن »تمسك باريس بدعوتها لتوسيع نطاق العضويتين 
الدائمة والمؤقتة في مجلس األمن الدولي«.

التركي  الرئيس  تصريحات  على  معلقاً  صحافي  موجز  خال  الوزارة  باسم  متحدث  وقال 
رجب طيب أردوغان حول ضرورة تغيير هيكلية مجلس ضمن إصاح األمم المتحدة: »فرنسا 
بنوعيها  عضويته  توسيع  إلى  تدعو  فهي  األمن،  مجلس  توسيع  فكرة  طويل  زمن  منذ  تؤيد 

الدائمة والمؤقتة«.
وأوضح أن فرنسا تؤيد مبادرة مجموعة الدول األربع G4 - ألمانيا، البرازيل، الهند، اليابان، 
في تطلعها إلى الحصول على العضوية الدائمة بالمجلس، إلى جانب دعوة باريس إلى توسيع 

تمثيل الدول األفريقية في المجلس، بما في ذلك في صفوف الدول دائمة العضوية.
واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كتابه »من الممكن إنشاء عالم أعدل« الذي 
 5 صدر أخيراً، إجراء إصاح في هيكلية مجلس األمن الدولي ورفع عدد أعضائه الدائمين من 

إلى 20.
والمعتقدات  القارات  تمثل  بطريقة  الدولي  األمن  مجلس  تنظيم  »إعادة  أن  أردوغان  واعتبر 

واألصول والثقافات بأكثر الطرق إنصافاً ستكون خطوة ثورية نحو السام العالمي«.
المتحدة والصين  5 دول أعضاء دائمين هي روسيا والواليات  الدولي  ويضم مجلس األمن 

وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى 10 دول أعضاء منتخبين غير دائمين.
ويحظى األعضاء الدائمون بحق النقض )الفيتو( ضد مشاريع القرارات المطروحة للتصويت 

عليها في المجلس.

باري�س توؤّيد فكرة تو�سيع الع�سوية الدائمة بمجل�س االأمن الدولي
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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«

{ الشاعر يوسف المسمار 
ُد  َـّ خسيء الجـهوُل وخاَب خاَب مـُعـَمـ

بالحـقـد ِ  والطـبـع ِ الـذي ال  ُيـحـَمـُد 
 

فـطـبـيعـُة  األشـــراِر كـانـت  دائـماً 
وتـظـلُّ تـعـتـنـُق الفـســاَد  وتـُفـِســُد 

 
ما اعـتـاَد تـشـويَه الوجـوِه سوى الذي 

عـَِشــَق التـشـّوَه والحـقـارَة  يـعـبـُد 
 

َمْن شاء ِمـْن ابـن ِ الظـالم ِ فـضـيـلًة 
هـيهـات يـظـفـُر بالفـضـيـلِة ُمـنِشـُد 

 
ابـُن  الظـالِم  مـن  الظـالم ِ غـذاؤُه 

ـُد  َـّ إن المـَس النـوَر انـتـهى  يـتـَرمـ
 

فـلـيـفـهـم  األحـراُر  أنَّ  حـيـاتـنـا 
ال تـستـقـيـُم  وشــعـبـُنـا ال َيـسعـَـُد 

 
إالَّ إذا اخـُتصـَِر الوجـوُد بـثـورٍة 

تـجـتـَُث  آفـات الفـســـاد  وُتخـمـِـُد 
 

فـبنـهـضٍة نـبـني ونـصـنـُع مـجـَدنا 
ونـُزيـُل  آثـاَر  الخـنـوِع وُنـبـعـِــُد 

 
ـرت  قـد كان خـالـُد* ثـورًة فـتـفـجَّ

فـيـه البـطـولـُة بالكـرامـِة تـُرعـِـُد 
 

ويـظـُلّ  مـا بـقـَي الوجـوُد مـنـارًة 
تـهـدي إلـى العــز الـذي  َيَتجـَـدَّ ُد 

 
مـا كـان يـأبـُه للصـغـاِروغـدرهـم 

ُد  ِـّ بـل كـان للنـصـِرالعـظـيـِم ُيـمـَهـ
 

فإذا الوطـاويـُط الحـقـيرُة لطـخـت 
لـوَح الشـهـيـد فـللشـهـيـد  نـُؤكــُد 

 
ا عـلى درِب الشـهـيـد زوابـٌع  َـّ إنـ

حـمـراء تـقـتـلـِع الغـُزاة وتحـصُد 
 

ونـظـُلّ نـقـتـلع الخـيـانـَة أيـنـما 
ُوجـِدت  وأبـناَء الخـيـانـة نـرصُد 

 

لـتـظـلَّ بـيـروُت األبـية  شـعـلًة 
بدمـاِء مـن عـشقوا الفـِدى تتوقـُد 

 
يـا خـالـَد الذكـر الذي أنـت الذي 

مـا زلـَت لألحـراِر نـوراً ُيرشـُد 
 

ستـظـلُّ مهـما الساقطـون تسافلوا 
بمـنـاقـب الشرف العـظـيم  ُتَغـرُد 

 
َل  للعـُلى  َـّ يـا خـالـُد التـاريـُخ َسجـ

ُتوَجـُد  البـطـولِة  الكـرامـَة في  ‘ن 
 

لوال البطـولة مـا استـقاَم  جـهـاُدنا 
أو عـاَد للوطـِن الجـريـِح ُمشـَـرَُّد 

 
لـوال انـتـفـاضـة شـعـبـنا وفـداؤه 

مـا ظـلَّ صـوٌت  لإلبـاِء  ُيــَردَّ ُد 
 

ـروا  لـوال ُمـقـاومـة الذيـن  تـَفـَجَّ
بـيـروت مـا كـانت بـعـٍز َتسـعـَـُد 

 
لـوال األبـاة وعـّزمـهـم  ما عـاَد 

ُد  يـُذكُر في العراق مسيحنا وُمَحمَّ
 

فـهـويُة األحـراِر كـانت  دائـماً 
ـُد  بمـواقـف  الشـرف األبّي  ُتـؤكِّ

 
ا إنـتـصـاٌر بالشهادِة والفـِدى  َـّ إمـ

أو عـيـُش عــٍز بـالكـرامـِة َيخـلـُد 
 

أحراُرنا امتهنوا الصراَع ومارسوا 
لنـظـلَّ أمـواَج  المـظـالـم  نـطــرُد 

 
كل األعــّزة  أنـَت  فـيـهـم  خـالـٌد 

يـا خـالـداً بـالعـزِّ  انـَت األســعـُد 
 

فبمـثـلـَك التـاريـخ ُ َغـَيّـَر سـيــَره 
ـُد ُيـوَلـُد  وبـمـثـلَك النـصـُر الُمـؤكَّ

 
*من ديوان على مشارف النور 
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اإنَّ الكرامة في البطولة تـُوجـَُد 

»القومي« اأحيا ذكرى عملية »الويمبي« وبطلها ال�صهيد خالد علوان بم�صاركة ف�صائل رمزية من الن�صور والأ�صبال.. 
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