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األميركي  االحللتللالل  طلليللران  قصف 
الللفللرات  جامعة  فللرع  رئللاسللة  مبنى 
مرآب  تدمير  إلى  أدى  ما  الحسكة  في 
في  نقاط  عدة  قصف  كما  فيه.  اآلليات 
محيط الصوامع بمركز حبوب غويران 
بللذريللعللة مللالحللقللة فللاريللن مللن سجن 

الثانوية الصناعية.
فيه  تواصلت  وقللت  في  ذلللك،  جللاء 
اشتباكات عنيفة بين«قسد« و«داعش« 
ومقبرة  الصناعة  سجن  محيط  فللي 

غويران في الحسكة. 
وأشارت مصادر إلى أّن قوات سورية 
سجن  دخول  في  فشلت  الديمقراطية 
مسلحو  فيه  يتحّصن  الذي  الصناعة 
»داعش«، مشيرًة إلى أّن التنظيم تمّكن 
نارياً  الستين  طريق  من  جزء  قطع  من 

في الجزء الشرقي من حي غويران.
التحالف  »طائرات  أّن  أوضحت  كما 
المواقع  مللن  علللدداً  قصفت  األميركي 
ومقبرة  الصناعة  بسجن  المحيطة 
تطالب  »قسد«  أّن  مبّينًة  غللويللران«، 
عبر مكّبرات الصوت عناصر »داعش« 

بإلقاء السالح واالستسالم لها.
»داعللش«  تنظيم  أصللدر  جهته  من 
 800 أكد فيه تمكنه من »تحرير  بياناً، 
قتل  مع  الصناعة،  سجن  سجناء  من 
أصدر  كما  قسد«،  عناصر  من   200

من  تمّكنه  أظهر  مصّوراً  تسجيالً  أيضاً 
احتجاز نحو 23 عنصراً من »قسد«.

واستهدفت طائرات التحالف الدولي 
التابع  العسكري  الخياطة  مشغل 
الصناعة  سجن  محيط  في  لل»قسد« 
استهدفت  كما  جللويللة،  غلللارات  بللعللّدة 
التقني  المعهد  مبنى  أيللضللاً  أملللس 
بذريعة  الحسكة،  مدينة  في  بالكامل 
الثانوية  سجن  مللن  فللاّريللن  تحّصن 
الصناعية فيه، في الوقت الذي فرضت 
كلياً  حظراً  منها  المدعومة  »قسد«  فيه 
الدخول  ومنعت  الحسكة،  مدينة  على 

إليها والخروج منها.
وكالة  ذكللرت  متصل،  سياق  وفللي 
أّن  »سانا«  السورية  الرسمية  األنباء 
مدينة  أحياء  من  المهجرة  األسر  أعداد 
الحسكة الجنوبية ازدادت وبلغ عددها 
إيواء  مراكز  إلى  وصلت  أسرة   3500
الممرات  عبر  المدينة  وسللط  مؤقتة 
السوري  الجيش  فتحها  التي  اآلمنة 
منازلهم  غادروا  الذين  األهالي  لتأمين 
)قسد(  ميليشيا  تللهللديللدات  بسبب 
والقصف الذي تقوم به قوات االحتالل 

األميركي في المنطقة.

الطيران الأميركي ُيدّمر مباني في الح�سكة 

ونزوح 3500 اأ�سرة اإلى مراكز اإي�اء م�ؤقتة

رفيق  للرئيس  األول  الللدخللول  كللان  تماماً  عقود  ثالثة  قبل   -
يكون  أن  دون  للحكومة،  رئيساً  الحكومي  السراي  الى  الحريري 
لديه تيار سياسي أو كتلة نيابية، مفتتحاً مساراً جديداً في الحياة 
على  سعودي  سللوري  تفاهم  ظل  في  واالقتصادية،  السياسية 
إطار  شكلت  التي  الترويكا  في  الثالث  الركن  تشكيل  من  تمكينه 
فيها  الخلل  كان  معادلة  ظل  في  الطائف،  اتفاق  من  المنبثق  النظام 
المسيحية.  المقاطعة  بعد  النيابية  االنتخابات  شرعية  أصاب  قد 
وكانت القيادات المسيحية الوازنة، َمن اشترك في دعم الطائف وَمن 
الجديد.  النظام  خارج  الوقوف  على  االصطفاف  بدأت  قد  عارضه، 
وكانت السعودية غير راضية عن تمثيل الطائفة السنية السياسي 
تاريخية في كل من بيروت وطرابلس وصيدا  بزعامات تمثل بيوتاً 
الترويكا  نهوض  وصار  ممّيزة.  عالقات  بسورية  تجمعها  والبقاع 
الساحة  وتصفير  الحريري،  بالرئيس  السني  التمثيل  حصر  يعادل 
حركة  ثنائي  تقاسم  مقابل  حوله،  ومركزتها  لطائفته،  السياسية 
أمل وحزب الله لتمثيل الساحة الشيعية، وإبقاء التمثيل المسيحي 
مفتوحاً على البيوتات السياسية بدالً من األحزاب التاريخية، وحتى 
المغيبة  او  الغائبة  القيادات المسيحية  قبيل اغتياله ومن ثم عودة 
السني  الغطاء  تقديم  الحريري  رفيق  الرئيس  حاول  المسرح،  الى 

والمسيحي معاً، لنظام الطائف.
سعد  الرئيس  ودخللول  الحريري  رفيق  الرئيس  رحيل  تزامن   -
للمعادلة  شامل،  ثم  تدريجّي  سقوط  مع  المسرح  الى  الحريري 
على  الحرب  في  السعودية  النخراط  وصوالً  السعودية،  السورية 
سورية، وتموضع الرئيس سعد الحريري في هذه الحرب. وتزامن 
في  عسكرياً  ترجم  المقاومة  على  سياسي  هجوم  مع  أيضاً  ذلك 
على  لبنان  في  السياسة  ألولللويللات  وتبديالً   ،2006 تموز  حللرب 
الضفة الدولية التي نجحت واشنطن باحتكارها بعد انهيار االتحاد 
نحو  الممانعة،  خيار  مع  التسويات  في  االنخراط  من  السوفياتي، 
التي  الحروب  وسلسلة  العراق  حرب  وجاءت  المقاومة.  محاصرة 
تبعتها على لبنان وغزة وصوالً لحرب إسقاط سورية ترجمة لهذا 
في  الحريري  سعد  الرئيس  ومعها  السعودية  وتموضعت  التبدل. 
في  لالنخراط  العائدة  المسيحية  القيادات  ووضعت  الخيار،  هذا 
المسرح السياسي بين خياري التحالف مع المقاومة، كما فعل التيار 
القوات  فعلت  كما  لها  العداء  ضفة  على  الوقوف  أو  الحر،  الوطني 
الحروب  هذه  في  الفشل  عن  ونتج  الكتائب،  حزب  وفعل  اللبنانية 
حرب  بعد  للبنان  المالي  اإلسقاط  حرب  وآخرها  المقاومة،  على 
اإلسقاط العسكري لسورية، بدء توزيع الخسائر في صفوف حلف 
الحرب، وكما حّملت أميركا حلفاءها السعودّي واإلسرائيلّي والتركّي 
والقطرّي مسؤولية الفشل، فرحل بنيامين نتنياهو، وأغلقت األبواب 
)األب(  قطر  أمير  ترحيل  وتم  سلمان،  بن  محمد  بوجه  واشنطن  في 
قامت  ونظامه،  أردوغان  على  العقوبات  وفرضت  وزرائه،  ورئيس 
الفشل،  مسؤولية  الحريري  بتحميل  عهدها  ولي  بقيادة  السعودية 
وصوالً   2017 عام  احتجازه  من  السياسي،  الحرم  عليه  ووضعت 

لفرض إعالن انسحابه أمس.
العدائي  السياسي  الخطاب  تبني  على  الحريري  إصرار  رغم   -
اللعبة  انخراطه في  ُيعاقب على عدم  أنه  له  المقاومة يسجل  تجاه 
بذلك  وهو  سواه.  وارتضاها  السعوديون  منه  طلبها  التي  الدموّية 
كان يقيم حسابات المصلحة، كما كان يسّميها والده، عندما رفض 
في  المضي  لجهة  والفرنسيون  األميركيون  منه  طلبه  بما  السير 
إلسقاط  الباب  لفتح  لحود  أميل  للرئيس  التمديد  بوجه  الوقوف 
سورية في لبنان كسياق لترجمة القرار 1559 الذي تذكره الخليج 
اليوم بقيادة السعودية كعنوان لمبادرتهم نحو لبنان، فصارت دماء 
الرئيس رفيق الحريري وقوداً أفضل من بقائه لتطبيق بند االنسحاب 
السوري من لبنان الذي نص عليه القرار، وإطالق الرهان على حرب 
تموز 2006 لتطبيق البند الخاص بسالح المقاومة، وهو البند الذي 
رافق مسار الرئيس سعد الحريري، كطلب أميركي سعودي ضاغط 
في أولويات السياسة، فوجد االنسحاب من المسرح السياسي أمس، 
أقّل األثمان المتاحة، تاركاً لهم الفرصة لترجمة خيار العودة لتصفير 
المسرح،  الى  وحضوره  والده  مجيء  قبل  لما  السياسية  الساحة 
 17 منذ  التصفير،  بهذا  السير  والسعوديون  األميركيون  قرر  بعدما 
الفراغ  من  مستنقع  الى  لبنان  لتحويل  سعياً   ،2019 أول  تشرين 
العودة  التصفير،  من  والمقصود  المقاومة.  فيه  تغرق  والفوضى 
بلبنان الى ما قبل اتفاق الطائف في ظل االنهيار المالي يوم كان سعر 
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ان�سحاب الحريرّي يختتم

 

ثالثة عقود... نحو الت�صفير

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

اليمنية  الصواريخ  مواجهة  في  علني  أميركي  دور  إيقاع  على 
عما  التحقق  ع��ن  البنتاغون  وإع���ان  ظبي،  أب��و  استهدفت  التس 
المستهدفة،  هي  ظبي  أب��و  في  الظفرة  قاعدة  في  قواته  كانت  إذا 
أثبت أنصار الله اليمنيون أنهم قادرون على إستئناف ضرباتهم 
الرهان على تأثير ضرب  المسيرة، رغم  بالصواريخ والطائرات 
اليمنيين  إتصاله بها على قدرة  اليمن وقطع  األنترنت في  شبكة 
مصادر  وتعتقد  المسيرة،  وال��ط��ائ��رات  الصواريخ  تسيير  على 
يدوم  أن  يمكن  ال  التصعيد  أن  الجديد،  للمشهد  متابعة  عسكرية 
البري  الهجوم  ترعى  التي  العسكرية  اإلماراتية  فالقيادة  طويا، 
في مناطق يمنية عدة ترتب عليه تغييرا في السيطرة الميدانية على 
حساب أنصار الله خصوصا في شبوة وأط��راف م��أرب، أمامها 
أيام قليلة لتثبت قدرتها على أكمال العملية البرية بنجاح يغير في 
توازنات الميدان، يجبر أنصار الله على السعي لمقايضة تتوقف 
بموجبها الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف اإلمارات، 
التفاوض  ب���اب  تفتح  اليمن  ف��ي  ج��دي��دة  أمنية  ترتيبات  مقابل 
السياسي بموازين جديدة تكون لإلمارات اليد العليا فيها، وتقول 
المصادر العسكرية أن مهلة األيام التي يمكن أن تكون قد أعطيت 
حدود  هي  العسكرية،  للقيادة  اإلماراتية  السياسية  القيادة  من 

القدرة على تحمل اإلقتصاد اإلماراتي، وصورة األمن واإلستقرار 
في الدولة، خصوصا في ظل إحتمال توسع وتنوع بنك األهداف 
اليمني داخل عمق اإلم��ارات، وإذا مضت مهلة األيام القليلة دون 
نجاحات عسكرية نوعية في الميدان اليمني تنتزع مناطق حيوية 
اإلماراتية  العسكرية  القيادة  على  سيكون  الله،  أنصار  أيدي  من 
وقف عملياتها، والمبادرة لتفاوض يوقف اإلستهداف، وإعتبرت 
جهة  من  وضعه  على  الخائف  اإلسرائيلي  الموقف  ان  المصادر 
التدخل  البنتاغون  لبيان  وفقا  يشترط  الذي  األميركي  والموقف 
بحماية القاعدة األميركية من جهة موازية، يفرضان على اإلمارات 
إقامة الحسابات بدقة، خصوصا في ظل موقف إيراني يفتح الباب 

لوساطة نحو الحل السياسي ووقف التصعيد .
لبنانيا أعلن الرئيس سعد الحريري انسحابه مع تيار المستقبل 
النفوذ  أسماه  ما  محما  واإلنتخابي،  السياسي  المشهدين  من 
فشله،  مسؤولية  الطائفية  واس��ت��ع��ار  ال��دول��ة  وإن��ه��ي��ار  اإلي��ران��ي 
الذي قال انه تركز على تسويات تسببت بمنع تحقيق ما يصبو 
أن  لما يحب  الحريري  اللبنانيون، وبالرغم من مراعاة كام  اليه 
يسمعه السعوديون في توصيف المشكلة واسباب إنسحابه، فإن 
مصادر متابعة للمشهد السياسي واإلنتخابي الميحط بالحريري، 
كرة  برمي  عمليا  ق��ام  الحريري  ان  قالت  اإلنسحاب،  وبعد  قبل 
الحريري معادراً الحياة السياسية اللبنانية من بيت الوسط أمس)التتمة ص4(

اأيام حا�صمة في المواجهة بين اليمن والإمارات تقّرر م�صير الحرب بعد عودة الت�صعيد

الحريري يرمي كرة الفراغ ب�جه حلفائه...والحريري�ن يهتف�ن �سّد ابن �سلمان وجعجع

الحك�مة تقّر تع�ي�سات الم�ظفين وتبداأ بالم�ازنة ...وال�رقة الك�يتية بين ميقاتي وب�حبيب

 الزيارة الموؤامرة...

17 اأّيار جديد!
هل من رابط بين المبادرة العربّية

 

والنتخابات النيابّية في لبنان؟

أك��ث��ر م��ن م��ؤش��ر ف��ي اإلق��ل��ي��م ي��ش��ي ب���أّن واش��ن��ط��ن لم 
وأكثر  صعيد  م��ن  أك��ث��ر  على  ان��ك��س��ارات��ه��ا  دروس  تتعلم 
تأمل  ت��زال  وال  واإلسامي  العربي  إقليمنا  في  ساحة  من 
منظومة  إشاعة  خال  من  أقطارنا  في  االستقرار  زعزعة 
المجموعات  وتستثمر  المتنقلة  الداخلية  والحروب  الفتن 
وتدفع  أقطارنا  تعافي  تمنع  كما  الغرض،  لهذا  اإلرهابيّة 
تعطل  او  بينها  ما  في  التقاتل  إل��ى  االجتماعية  مكوناتها 

الحياة السياسية العامة فيها.
وآخر مثال حّي على هذه السياسة دفع الحريري االبن 
 � أميركي  همايوني  بأمر  السياسي  وت��ي��اره  هو  للخروج 

سعودي من االنتخابات والحياة السياسية اللبنانية! 
 م��ن ج��ان��ب آخ���ر، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��واص��ل��ة الواليات 
المتحدة األميركية محاوالتها إلجراء اتصاالت سرّية، مع 
بعض أطراف حلف المقاومة، بعيداً عن المفاوضات النووية 
الجارية في فيينا، إال اّن واشنطن تواصل أيضاً عداءها لهذا 
الحلف وتستمّر في تصعيد العدوان، بشكل غير مسبوق، 
التهديدات  اليمن، والتآمر وتوجيه  على بعض أطرافه مثل 
او  العراق  او  إيران  الحلف، سواٌء في  لهذا  ألطراف أخرى 

سورية او فلسطين او لبنان. 
األميركية  المؤامرة  حلقات  بين  الربط،  من  ب��ّد  ال  لذلك 
حلف  ض��ّد  فقط  ليس  الخليجية،  السعودية  الصهيونية 
المقاومة وانما ضد األمتين العربية واإلسامية. فما قيام 
)التتمة ص4(

بعد حصار وقطيعة ال تزال مستمرة منذ سنتين ونصف 
السنة، وبعد أن نفذت خطة بومبيو وزير خارجية أميركا 
االنهيار  وحققت  األول���ى  ال��ث��اث  مراحلها  ف��ي  ال��س��اب��ق، 
المالي واالقتصادي في لبنان، جاء وزير خارجية الكويت 
الى لبنان حاماً ما أسمي مبادرة عربية تضّمنت بين ١٠ 
إلى ١٢ بنداً وفيها الفضفاض من الكام حول اإلصاحات 
وم��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد ال��ى م��ا هنالك م��ن ع��ب��ارات رن��ان��ة، أما 
منها  ال��خ��ام��س  البند  ف��ي  ق��ائ��م  ف��إن��ه  وج��وه��ره��ا  حقيقتها 
بلبنان  المتعلقة  الدولية  القرارات  على  التأكيد  والمتضّمن 
خاصة ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١، والتي تتضّمن نصوصاً 
في  ال��س��اح  وحصر  المسلحة  الميليشيات  بحّل  تتعلق 
سورية  مع  الحدود  وترسيم  اللبناني  الجيش  بيد  لبنان 

وضبطها.
وعليه، فإّن من يراجع المبادرة المسّماة عربية واألصّح 
وأميركي،  خليجي  بدعم  سعودية  او  خليجية  تسّمى  أن 
ي��ه��در وق��ت��اً في  أن  ف��إن��ه يصل وم��ن غير ع��ن��اء وم��ن غير 
مفادها  خاصة  الى  يصل  ومضمونها،  بنودها  مناقشة 
المقاومة  حّل  هو  لبنان  من  الرئيسي  الخليجي  الطلب  اّن 
الخليجيّة  ال���دول  بمراجعة  وع��د  مقابل  ساحها  ون���زع 
القطيعة.  ووقف  الحصار  فّك  الى  وصوالً  معه،  لعاقاتها 
هذا إذا تيقنت تلك الدول وفقاً لتقديرها اّن لبنان نفذ الشرط 
تضّمنتها  التي  الفضفاضة  ال��ش��روط  بقية  م��ع  األس���اس 
)التتمة ص4(

 العميد د. أمين محمد حطيط* محمد صادق الحسينّي

لو قضوا على مئات منا لما تمكنوا 
التي  الحقيقة  على  القضاء  من 
تخلد بها نفوسنا، ولما تمكنوا من 
القضاء على بقية منا تقيم الحق 

وتسحق الباطل.
سعاده

في  الللسلليللاسللي  المجلس  عللضللو  نللصللح 
حركة »أنصار الله« اليمنية، محمد البخيتي 
اإلمارات »بمغادرتها، ألّنها  المستثمرين في 
لم تعد دولة آمنة، وستكون ساحة معركة«، 
اإلمارات  في  االستثمارات  »قيمة  أّن  مضيفاً 

ستتحول إلى قيمة صفر«.
وقال البخيتي في تصريح أمس: »اإلمارات 
المنطقة بعد توّرطها  لم تعد نقطة حياد في 
من  تستفد  لم  وهي  اليمن،  على  الحرب  في 

الدرس، ولم تتحرك وفق مصالحها«.
وبّين البخيتي أّن القوات اليمنية »صبرت 
على اإلمارات أكثر من صبرها على السعودية، 
معتبراً  لالنسحاب«،  فرصة  إلعطائها  وذلك 
أميركي  عدوان  هو  اليمن  على  »العدوان  أّن 
فهما  واإلمللارات،  السعودية  أما  إسرائيلي. 

أداتان، وستدفعان ثمناً كبيراً«.
وشّدد البخيتي على أّن القوات اليمنية »لن 
اإلمللارات«،  في  مدنية  مواقع  أبداً  تستهدف 
أّن »التوّجه نحو التصعيد ليس  إلى  مشيراً 
قبل  من  بل  المقاومة،  ومحور  اليمن  قبل  من 
في  األميركي  فالمحور  ومحورها،  أميركا 
أّي  في  الخاسرين  أكبر  سيكون  المنطقة 

معركة مقبلة«.
المسلحة  القوات  باسم  المتحدث  وكان 
بياناً  أصدر  سريع،  يحيى  العميد  اليمنية 
في  ُنفذت  التي  العسكرية  العملية  حللول 

العمقين السعودي واإلماراتي.
موقع  استهداف  جرى  أنه  سريع  وكشف 
الظفرة الجوية ومواقع حيوية في دبي بعدٍد 

كبيٍر من الصواريخ«، مشيراً إلى أّن »القوات 
دبي  في  حيوية  مواقع  استهدفت  اليمنية 
صماد  طللراز  من  المسّيرات  من  كبير  بعدٍد 
3«، مؤكداً أّن »القوات استهدفت أيضاً قاعدة 
طللراز  مللن  بمسيرات  السعودية  شلللارورة 
في  سعودية  ومواقع   ،2K وقاصف  صماد 

جيزان وعسير«.
وزارة  اعللتللبللرت  مللتللصللل،  سلليللاق  وفلللي 
في  صنعاء،  حكومة  في  اليمنية  الخارجية 
بيان أمس، أّن »بيان جامعة الدول العربية 
عن  يعّبر  وال  األجر،  مدفوع  مؤخراً  الصادر 
للشعوب  العام  الرأي  وال  العربي،  الضمير 

العربية«.
العربية  »الجامعة  أّن  البيان  وأضللاف 
الضمير  فقدت شرعيتها وقيمتها وماتت في 
معزولة  اليوم  وهي  عاماً،   40 منذ  العربي 

ومفصولة تماماً عن شعوب أمتنا«.
»طلب  أّن  بيانها  في  الخارجية  ورأت 
الغالبية  تمثل  أصلية  يمنية  جهة  تصنيف 
من الشعب اليمني ووصمها باإلرهاب ليس 
جهل  عن  ينّم  وإنما  فحسب،  سخيفاً  طلباً 
إلى  منه  إشارة  في  اليمني،  بالواقع  مركب 
كل«منظمة  الله«  »أنللصللار  حركة  تصنيف 

إرهابية«.
السياسي  المجلس  دعللا  ناحيته،  مللن 
واللجان  »الجيش  أمس،  بيان  في  األعلى، 
إلى  المسّير  والطيران  الصاروخية  والقوة 
مضاعفة الجهود نحو عمليات نوعية مركزة 

ورادعة للمعتدين على اليمن أياً كانوا«.

اأن�سار اهلل: بيان الجامعة العربية مدف�ع الأجر
والإمارات �ستتحّ�ل اإلى �ساحة معركة 

أكد نادي األسير أّن سجن »عوفر« مغلق بشكل كلي، بعد اكتشاف أكثر من 
األسرى  أعداد  أن  حيث  األسرى،  صفوف  بين  كورونا  بفيروس  إصابة   100
المصابين في تزايد مستمر. وأوضح نادي األسير أن إدارة السجون تستخدم 
العزل المضاعف كأداة قمع وتنكيل بحق األسرى، من خالل جملة من اإلجراءات 

التنكيلية.
وكان نادي األسير الفلسطينّي أكد أمس أّن معلومات ترد تباعاً عن تصاعد 

انتشار فايروس كورونا بين صفوف األسرى في سجون االحتالل.
صفوف  بين  إصابات  فيها  ثبت  التي  السجون  أّن  إلى  األسير  نادي  ولفت 
األسرى أمس، سجني »عوفر«، و«إيشل -بئر السبع«، حيث ُسجلت أكثر من 
»عوفر«،  سجن  في   )17( قسم  في  وإصابتان   )22( قسم  في  إصابة   )100(
و)10( إصابات على األقل في سجن »ايشل – بئر السبع« بينهم األسير نائل 
سجون  إدارة  استخدمت  الوباء  انتشار  بداية  ومنذ  أنه  وأضاف  البرغوثي. 
االحتالل الفيروس، كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين واألسرى الفلسطينيين، 

من خالل جملة من اإلجراءات التنكيلية وأبرزها العزل المضاعف.
ُيشار إلى أّنه ووفًقا للمتابعة فإن أعداد األسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ 
بداية انتشار »كورونا« وتمكنت المؤّسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها 
منذ شهر نيسان العام الماضي حّتى اليوم وصلت إلى أكثر من  )530( إصابة، 
سجون  في  واألسيرات  األسللرى  صفوف  بين  إصابات  مؤخراً  ُسجلت  حيث 

)النقب، وعوفر،ايشل، وريمون، باإلضافة لدامون(.
 الجدير ذكره أن األسرى تلقوا جرعات اللقاح ضد فايروس »كورونا« بعد 

ضغوط نّفذتها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

 اأكثر من مئة اإ�صابة بكورونا بين الأ�صرى 

في �صجن »عوفر« ال�صهيوني



عّدة،  ألشهر  ال��وزراء  مجلس  جلسات  توّقف  بعد 
التأم المجلس قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة 
وحضور  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئ��ي��س 
غاب  الذين  والوزراء  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
منهم وزير العدل هنري خوري الموجود في العراق 
أعمال  جدول  في  البحث  وجرى  رسمية.  زيارة  في 
56 بندا، كما تّم االتفاق على عقد جلسات  مؤلّف من 
موازنةالالعام  م��ش��روع  دراس���ة  الستكمال  يومية 
على  لعرضه  تمهيداً  إق��راره،  لحين  بنداً  بنداً  الحالي 

مجلس النواب وفق األصول.
ال��م��ج��ل��س م��ش��روع ق��ان��ون م���وازن���ة العام  وأق����ّر 
2021، وسلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل 
العسكرية  العام والخاص واألجهزة  النقل للقطاعين 
القطاع  العاملين في  أقّر بعض مطالب  واألمنية، كما 

الرسمي. التربوي 
بالوكالة  اإلع���ام  وزي���ر  أوض���ح  الجلسة  وب��ع��د   
عباس الحلبي، أن الرئيس عون »رّحب بالوزراء بعد 
التنفيذية  السلطة  عمل  خالها  تجّمد  انقطاع  ط��ول 
اس��ت��م��ر عمل  ك���ان  ال������وزراء، وإن  ب��م��ج��ل��س  م��م��ث��ل��ًة 
أضاف:  ال��وزاري��ة.  اللجان  عبر  أو  إف��رادي��ا  ال���وزراء 
انقطاع جلسات مجلس الوزراء أّثر سلباً على انتظام 
االنعكاسات  تراكم  في  وزاد  اإلجرائية  السلطة  عمل 
لقد  وق��ال:  ال��ب��اد«.  في  العام  الوضع  على  السلبية 
السلطات  فصل  م��ب��دأ  اح��ت��رام  على  أك���دت  أن  سبق 
والتشريعية  التنفيذية  ال��س��ل��ط��ات  ب��ي��ن  ل��ب��ن��ان  ف��ي 
والقضائية، وما حصل في األشهر الماضية لم يكن 
وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير 
وأود  للمواطنين.  الضرورية  الحياتية  المطالب  من 
التأكيد في هذا المجال، أنه عندما تكون الحكومة غير 
والحكومة  الجمهورية  لرئيسي  ُيمكن  ال  مستقيلة، 

إصدار موافقات استثنائية«.
المعيشية  المواضيع  ب��درس  ال��ب��دء  ع��ون  وطلب   
التي تهّم المواطنين، على أن يتم الحقاً درس جدول 

األعمال.
ميقاتي،  ال��رئ��ي��س  ت��ح��دث  »ث���م  ال��ح��ل��ب��ي  أض����اف   
الوزراء  مجلس  جلسات  نعاود  أن  يسعدني  فقال: 
لإلنقاذ«  »م��ع��اً  حكومة  تستأنف  وأن  ان��ق��ط��اع  بعد 
الحاضرة  ال��ت��ح��دي��ات  ألن  وفاعلية  بجدية  مهامها 
والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً 
واق��ت��ص��ادي��اً. وق����ال: ال��وق��ت ال��م��ت��ب��ّق��ي ق��ب��ل موعد 
وسنحاول  ج��داً  ضاغطاً  ص��ار  النيابية  االنتخابات 
المرتبطة  األساسية  المسائل   إنجاز  المستطاع  قدر 
الكهرباء  وبملف  للمواطنين  اليومية  بالحياة  أوالً 
تكون  أن  أملي  والنفط.  الغاز  واستجرار  والموازنة 
المسؤولية  ب��روح  فيها  ونتعاون  مثمرة  جلساتنا 
الناس  أن  م��ن  ننطلق  وأن  خ��اف��ات،  أي  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
وتريد  الخافات  وم��لّ��ت  المناكفات  تتحّمل  تعد  ل��م 
مّما  النتشالها  الجميع  بين  وت��ع��اون��اً  منتجاً  ع��م��اً 
تحمل  أن  هو  أطلبه  ما  ومخاطر.  أزمات  من  فيه  هي 
التفاؤل  اإلع��ام روح  ال��وزراء عبر  السادة  إط��االت 
ف��ي م��ق��ارب��ة ال��م��ل��ف��ات ك��اف��ة، رغ���م ص��ع��وب��ت��ه��ا، وأن 
التي  والتباينات  الخافات  المستطاع  ق��در  نتافى 
ال�����وزاري وأن ن��ح��اف��ظ على  ال��ت��ض��ام��ن  إل���ى  ُت��س��يء 
مغلوط  أو  مجتزأ  تسريب  أي  ألن  المداوالت  سرّية 
الموازنة  ف��ي  ال��ن��ق��اش  سيُبعد  ال��س��ي��اق،  خ���ارج  أو 
وتابع:  الصحيحة.  العلمية  مقاربته  عن  وأرقامها 
الكثير من المواضيع التي  على جدول األعمال أيضاً 
حقوق  وإعطاء  الدولة  ش��ؤون  لتسيير  أساسية  هي 
المقبلة  ال��ج��ل��س��ات  وس��ت��ك��ون  وال��م��وظ��ف��ي��ن،  ال��ن��اس 
الوزارات  لكل  األساسية  والملفات  بالقضايا  حافلة 
أننا في صدد اإلعداد لجلسة خاصة  واإلدارات. كما 
لمجلس الوزراء إلقرار المراسيم  التنفيذية للقوانين 
وهذا  الكثير  إنجاز  ُيمكننا  البنّاء  بالتعاون  الصادرة. 

في صلب عملنا وتوّجهنا«.
جدول  درس  ال����وزراء  مجلس  ب��اش��ر  ذل���ك،  بعد   

أعماله، وقرر الموافقة على:
مساعدة  إع��ط��اء  إل��ى  يرمي  م��رس��وم  م��ش��روع    -
)بما  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ف��ي  للعاملين  موقتة  اجتماعية 
اللبنانية(،  والجامعة  الحكومية  المستشفيات  فيها 
أو  البلديات وكل من يتقاضى راتباً  البلديات واتحاد 
أجراً أو مخّصصات من األموال العمومية باإلضافة 
الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي 

وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
بدل  قيمة  تعديل  إل��ى  يرمي  مرسوم  مشروع   -  
ليرة  أل��ف   65 بمبلغ  الخاص  للقطاع  اليومي  النقل 

لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم.
-  مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض 
 64 العام ليصبح  القطاع  للعاملين في  الموقت  النقل 

ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
إل��ى إع��ط��اء تعويض  - م��ش��روع م��رس��وم ي��رم��ي 
ليرة  ألف  و200  مليون  بقيمة  مقطوع  شهري  نقل 
للعسكريين في الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن 
وشرطة  الجمركية  والضابطة  ال��دول��ة  وأم��ن  ال��ع��ام 

النواب. مجلس 

وبمفعول  الموقتة  الماكات  في  العمل  تمديد    -
والمتعاقدين  الموقتين  الموظفين  وعقود  ق���رارات 

تسمياتها. بمختلف 
للتدريس  للمتعاقدين  التدريس  اج��ور  تعيدل   -
التعليم  ومعاهد  الرسمية  والثانويات  المدارس  في 

والتقني. المهني 
ما  الفساد وفق  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  تعيين    -
المحامي  رئيساً،  كرم  كلود  الرئيس  القاضي  يلي: 
عاوي  ت��ري��ز  القاضي  للرئيس،  نائباً  ك��ب��ارة  ف���ّواز 

وعلي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.
- تأجيل بت مشروعي النظامين الداخلي والمالي 
لجنة  المتضّمنة  اإلن��س��ان  لحقوق  الوطنية  للهيئة 
الوقاية من التعذيب ُبغية تأمين حضور وزير العدل 

المقبلة. في الجلسة 
جدول  على  المدرجة  البنود  كل  المجلس  أقّر  كما 
للعام  العاّمة  الموازنة  قانون  مشروع  اقّر  ثّم  أعماله 
جباية  إج��ازة  إل��ى  يرمي  قانون  وم��ش��روع   2021
اعتباراً  النفقات  وص��رف  السابق  في  كما  ال��واردات 
2022 ولغاية صدور قانون موازنة  من أول شباط 

العام 2022، على أساس القاعدة االثني عشرية.
وتابع الحلبي »وعلى األثر، باشر مجلس الوزراء 
درس مشروع قانون الموازنة العاّمة للعام الحالي، 
فقدم وزير المال يوسف الخليل عرضاً مفّصاً حول 
والنقاط  الموجبة  واألس��ب��اب  اعتمدت  التي  األس��س 
في  المجلس،  يواصل  أن  على  للمشروع،  اإليجابية 
الكبيرة  السرايا  في  ستعقد  متتالية  يومية  جلسات 
الموازنة  مشروع  درس  )اليوم(،  غد  يوم  من  ابتداًء 
بنداً بنداً إلى حين إقراره، تمهيداً إلحالته إلى مجلس 

النواب وفقاً لألصول«.
 ورداً على سؤال أشار الحلبي إلى أن »جّو التفاهم 
ج��داً،  ع��ال  مستوى  على  ك��ان  ال����وزراء  مجلس  ف��ي 
وكانت  البنّاء،  وال���رّد  واألخ��ذ  بإيجابية،  والتعاطي 
جلسة مميّزة كي يمّر بها هذا العدد الكبير من جدول 
موضوع  ع��ل��ى  س��ي��ك��ون  ال��ت��وق��ف  أن  إالّ  األع���م���ال، 

الموازنة«.
أنه »لم  الحلبي  أكد  الكويتية،  المطالب   وعن ورقة 
عكس  الوزراء  رئيس مجلس  بها، ولكن  التداول  يتم 
الكويتي  الخارجية  وزي��ر  بها  أت��ى  ال��ت��ي  اإليجابية 
دولة  ع��رض��ه  لما  ارت��ي��اح��ه  ال����وزراء  مجلس  وأب���دى 

الرئيس«.
للتربية  وزي����راً  بصفته  ال��ح��ل��ب��ي   ت��وّج��ه  ب��ع��ده��ا، 
التربوي  القطاع  في  العاملين  إلى  العالي،  والتعليم 
التسميات  م��خ��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اق��د  أو  ال���م���اك  ف���ي 
المنحة  الوزراء  مجلس  »أقّر  فقال  والمواقع  والمهام 
الحضور  تعويض  رفع  وأقّر  الشهرية،  االجتماعية 
أق���ّر مضاعفة  ال��ن��ق��ل، كما  ب��ب��دل  ال��م��ع��روف  ال��ي��وم��ي 
منحة  لهم  وّفرنا  قد  وكنّا  للمتعاقدين،  الساعة  أجر 
شهرياً  دوالراً   90 ب��ق��ي��م��ة  ال��م��ان��ح��ة  ال��ج��ه��ات  م��ن 
التي  األم����وال  ع��ن  ف��ض��اً  ه��ذا  ب��ال��ح��ض��ور،  مرتبطة 
وقد  الرسمية،  ال��م��دارس  صناديق  إل��ى  تحويلها  تم 
عرضُت خال الجلسة إمكان شمول المتعاقدين في 
والمنحة  الحضور  ببدل  والمهني  الرسمي  التعليم 
وسوف  ال��وزراء  مجلس  تأييد  نلنا  وقد  االجتماعية 
ليُصدر قراراً في هذا  الموضوع  المال  يدرس وزير 
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قالت مصادر عسكرية  إن قيمة 
الضربات العسكرية اليمنية األخيرة 

تأتي من كونها كشفت قدرة اليمن 
على تجاوز نتائج قطع شبكة 

اإلنترنت عن اليمن في إدارة شبكات 
إطاق الصواريخ والطائرات 

المسيّرة. 

وا�شنطن وقرار

اإحياء »داع�ش«

{ رنا جهاد العفيف

م��ش��ه��د ي���ت���ك���ّرر ف���ي س��ج��ن غ����وي����ران في 
النتائج  ال��ح��دث األك��ب��ر م��ن ح��ي��ث  ال��ح��س��ك��ة، 
عناصر  من  المئات  يقبع  وال��ذي  والحساب، 
الفرار  م��ن  بعضهم  ت��م��ّك��ن  داخ��ل��ه،  التنظيم 
داعشي  ون��ش��اط  المحيطة،  األح��ي��اء  ب��ات��ج��اه 
فأّي  ال��ع��راق،  ف��ي  السياسية  ل��ألزم��ة  م��ت��واز 
االنسحاب  م��ع��ه��ا  ت��ح��م��ل  س��ي��اس��ي��ة  ص��دف��ة 

األميركي المفترض في المنطقة؟
أنشطة خايا »داعش« تعود لعمليات النقل 
التي كان يقوم بها االحتال األميركي مسبقاً، 
وذل����ك إلع�����ادة ت��ن��ش��ي��ط أدواره������ا م���ن جديد 
واس��ت��م��رار ذري��ع��ة ب��ق��اء ق��وات��ه��ا ف��ي سورية 
وبحسب  التنظيم،  محاربة  بحجة  وال��ع��راق، 
م��ص��ادر م��ط��ل��ع��ة، ف����إّن ع����ودة ظ��ه��ور خايا 
»داع���ش« ف��ي ال��ب��ادي��ة ال��س��وري��ة، ت��ع��ود أيضاً 
السجون  من  »داع��ش«  معتقلي  نقل  لعمليات 
إلى البادية لتنظيم هجماتها في المنطقة بدعم 
ال���ذي ك��ان ي��دف��ع األك����راد والحلفاء  أم��ي��رك��ي، 
ل��ض��رب م��واق��ع ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري، 
يحوي  ال��ذي  ال��ه��ول  مخيم  ذل��ك  على  ويشهد 
على المئات من عوائل معتقلي »داعش«، عندما 
فرضت واشنطن توحيد أعام المقاتلين تحت 
علم قوات سورية الديمقراطية، وهنا الصورة 
مسلحين  ت��ه��ري��ب  م���ح���اول���ة  أّي  واض����ح����ة، 
التنظيم  الحسكة شمال سورية، يعني تحرك 
وثيقة  مع  يتقاطع  هذا  وكّل  أيضاً،  العراق  في 
»داعش«  إحياء  إلع��ادة  مسّربة،  استخباراتية 

مجّدداً، ألسباب توضيحية تتعلق بما يلي...
وقبله  الصناعة  سجن  على  الهجوم  أوالً: 
ال��س��وري��ة، تمثل س��اح��ة ص���راع قد  ال��ب��ادي��ة 
يجري  لما  »قسد«  استعادة  حسابات  تكشف 
لتبرهن  أميركا  من  الدعم  بطلب  الساحة  على 
تحقيق  بغية  المنطقة  ف��ي  لها  حاجتها  على 
تعيد  سياسية  بمصالح  والظفر  مالية  م��وارد 

طرح ملف معتقلي داعش .
تاقي  ونقطة  السياسية  ال��ص��دف��ة  ث��ان��ي��اً: 
ال���س���وري���ة وال���ع���راق���ي���ة ضمن  ال��س��اح��ت��ي��ن 
بغداد،  ف��ي  االن��ت��ح��اري��ة  التفجيرات  سلسلة 
بإحياء  ق��رار  لها دالالت واضحة على وج��ود 
التوقيت  ب��ه��ذا  وس��ي��اس��ي��اً،  جغرافيا  التنظيم 
الحصري، تزامناً مع التحذيرات العراقية من 
عقب  المنطقة  ف��ي  السياسي  المشهد  إع���ادة 

االنتخابات .
ثالثاً: االستغال األمني في ظّل االنغماس 
السياسي، ُيضاف إليه كشف كتائب حزب الله 
العراقية عن توّرط سياسي في دعم التنظيم، 
معتقل  آالف  خمسة  لتهريب  خطط  تكشف 
سجون  ف��ي  خطيرة  ق��ي��ادات  بينهم  ل��داع��ش، 
على  الضوء  نسلط  يجعلنا  ما  هنا  إذ  »قسد«، 
»داعش«  تحريك  إعادة  من  األميركية  المنفعة 
تقاطعاً مع روايتها بضرورة عدم االنسحاب 
من المنطقة، لتبقى الصورة هي بعدم االكتفاء 

بها، لماذا حصراً المنفعة األميركية؟ 
أثير جدل سياسي حول ملف مقاتلي  وقد 
مؤتمر  أّن  إذ  وال��ع��راق،  سورية  في  »داع���ش« 
أميركية  خ���اف���ات  ك��ش��ف  ل���ألم���ن،  م��ي��ون��ي��خ 
أوروب���ي���ة ح���ول ه���ذا األم����ر، م��ع اإلع����ان عن 
س���ق���وط م�����دّو ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة االس��ام��ي��ة، 
ميونيخ  في  العالمي  األمن  مؤتمر  وم��داوالت 
الذي شارك فيه نائبه مايك بنس، دعا الرئيس 
األم��ي��رك��ي ال��س��اب��ق دون���ال���د ت���رام���ب ال���دول 
ومحاكمة  إلعادة  بريطانيا  ومنها  األوروبية، 
مواطنيها »الجهاديين« في سورية، مهّدداً بأّن 
الواليات المتحدة ستضطر لإلفراج عنهم، أّي 
تهريبهم لتعيد شبح »داعش« التي ستؤّدي لها 

أدواراً وظيفية على أكثر من ساحة.

خفاياخفايا

قالت مصادر معنية باالنتخابات 
النيابية إن نقطة الثقل في رسم 
التوازنات االنتخابية سيقّررها 

مصير المقاعد النيابية في دائرة 
بيروت الثانية بعد انسحاب الرئيس 

سعد الحريري من المشهد وغياب 
الزعامات عن العاصمة.

كوالي�سكوالي�س

المجتمع الدولي والنفاق تحت �سعار الإن�سانية

مجل�س الوزراء التاأم في بعبدا بعد طول انقطاع واتفاق على جل�سات يومية للموازنة: 

اإقرار بدالت نقل للقطاعين ومطالب تربوية وتعيين هيئة مكافحة الف�ساد

)داالتي ونهرا( عون مترئساً جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أمس  

بري مستقباً فرونتسكا في عين التينة أمس

{ جمال محسن العفلق
وأصبحت  الحكم  الى  ما  بشكل  وصلت  سياسية  بطبقة  العالم  ابتلى 
سياسية،  مواقف  لديها  اّن  وُيقال  برلمانية،  كتل  ولديها  أحزاباً  تحكم 
والفضل بذلك يعود لإلعام الذي لّمع تلك الشخصيات وأقنع المشاهد 

بأّن هؤالء يمثلون ضمير اإلنسانية وهم النخبة المختارة لتقود العالم.
بانعدام  القمة  وق��م��ة  المطلق  ال��ش��ّر  ال��ي��وم  تمثل  ال��ت��ي  ال��ن��م��اذج  ه��ذه 
اإلنسانية وكّل ما تطلقه من شعارات تتحدث عن اإلنسانية والعدالة ليس 
ُيقتلون  أبرياء  بأسره  العالم  يشاهد  زمن  في  فارغة  وعناوين  نفاقاً  إال 
في  الصهيونية  أف��ع��ال  ع��ن  يختلف  ال  دم���وي  وق��ص��ف  ج��وي��ة  ب��غ��ارات 
فلسطين المحتلة، وال عن تلك الصور المحفوظة في الذاكرة إبان قصف 
إنها الشعارات  العراق. نعم يا ساده  البريطاني على  العدوان األميركي 
أمام  أننا  يثبت  الصراع  فهذا  اإلنسانية،  القيَم  أنها  يّدعون  التي  الكاذبة 

قوى الشر المطلق في العالم.
تلك  العربي،  عالمنا  ف��ي  لها  أذرع  زرع  ه��ذه  الشر  ق��وى  استطاعت 
القتل والنفاق من خال حركات أصولية أشّد فتكاً  األذرع المدّربة على 
المشؤوم  بلفور  وعد  إع��ان  فمنذ  الصهيونية،  الحركة  من  باإلنسانية 
وتلك الدويات والحركات األصولية تزرع سكينها في ظهر هذه األمة، 
وبقيت تلك الحركات والدويات تعلن عكس ما تبطن، فبعد عدوان تموز 
ُسّرب الى العالم تلك االتصاالت بين الكيان الصهيوني وتلك الدويات 
والتي طلبت حينها من الكيان تدمير لبنان وانتزاع ساح المقاومة، وقبل 
العراق  على  البريطاني  األميركي  للعدوان  محدود  الغير  الدعم  كان  ذلك 
ثم  ومن  العراق.  أهل  لقتل  العربي  بالنفط  تتزّود  كانت  التي  والطائرات 
التفجيرات  دعم الحركات اإلرهابية لتدمير سورية وقتل شعبها فكانت 

وعمليات قطع الرؤوس وأكل األكباد وكّل العالم ملتزم الصمت ومتجاهل 
لكّل تلك الجرائم، وتجاهل كّل هؤالء جرائم داعش في العراق عندما ذبح 

أبناء العراق على ضفاف دجله وتّم تصوير تلك المجزرة بدم بارد.
المرتزقة  مجموعات  ومعها  السياسية  األنظمة  تلك  تكشف  اليوم 
مما يسّمى سياسيين ورؤساء أحزاب عن وجوههم الحقيقية أمام تلك 
المجازر الدموية بحق اليمن وشعبه، مجازر ال يمكن وصفها إال بجرائم 
حرب مع سابق التصميم الهدف منها إبادة اهل اليمن وقتل كل حي في 
اليمن. وكيف ال وقد سارع كّل ذيول الصهيونية إلدانة الضربات لمواقع 
محّددة في أبو ظبي وكان بإمكان المقاومة اليمينية قصف كّل أبو ظبي 
المدنيين في رسالة واضحة عنوانها  ولكنها اختارت مواقع بعيدة عن 
على  ومتباكية  منّددة  األلسن  كّل  فأنبرت  اليمن  شعب  عن  أيديكم  كفوا 
عملية محدودة حتى مجلس األمن انصاع لتلك اإلدانة، وكّل العالم نسي 
اّن اليمن تحت الحصار والقصف منذ أكثر من ست سنوات ولم يشاهد 
يشاهد  ولم  المدمرة  المستشفيات  وال  الجياع  اليمن  أطفال  العالم  هذا 
ولم  وال��دواء  الغذاء  عنه  وممنوع  محاصر  اليمن  أّن  اإلنساني  الضمير 
يشاهد من أدان قصف أبو ظبي حقيقة ما يحدث في اليمن، فهل يتذكر 
بغداد  في  العامرية  ملجأ  ومجزرة   2 وقانا   1 قانا   - العربي  اإلنسان 
العاصي في سورية واليوم صنعاء وعدن وشبوة ومأرب ال  ومذبحة 

تختلف عن تلك المجازر وال تختلف الوسيلة وال اليد...
ما  وإذا  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  تسيطر  الشر  قوى  اليوم 
نشرنا تضامن إنساني مع أطفال اليمن تغلق حساباتنا ونتلقى تحذير 
وسائل  لمجتمع  اإلنسانية  المشاعر  يخالف  المنشور  ه��ذا  اّن  يقول 

التواصل! 

فأين نحن اليوم؟ 
من البديهي ان نعلن صرختنا في وجه هذا الظلم وان يتكاتف أحرار 
ال  أن  المعيب  ومن  مشرف  موقف  لتسجيل  اإلنسانية  وشرفاء  العالم 
بصوت  تدين  والعالمية  العربية  العواصم  ك��ّل  في  المظاهرات  تخرج 
واحد جرائم تحالف العدوان على اليمن وشعبة المظلوم، ففضح جرائم 
اليوم واجب على كّل حر وكّل من يّدعي اإلنسانية  تحالف العدوان هو 
الدولي وال من  الذئاب  العالم ولسنا بحاجة لموقف من مجلس  في هذا 
منظمات تّم تكميمها بالدوالر وال أحزاب ونواب يّدعون حرصهم على 
تلك  أم��ام  الصمت  يلتزمون  او  يصفقون  ال��وق��ت  نفس  وف��ي  اإلن��س��ان 
المجازر ألّن سفير السعودية وضع األموال في حساباتهم المصرفية. 
أّن اإلنسانية اليوم مهّددة وروح اإلنسان أصبحت على مذبح اإلرهاب 

إذا لم يتّم وقف شال الدم هذا.
فمن يبيع موقفه يبيع روحه وهذا اليوم ما يحدث في عالمنا العربي 
الصهيونية  ال��ح��رك��ة  وت��رت��ي��ب  تخطيط  م��ن  ه��ي  العبثية  ال��ح��رب  ف��ه��ذه 
وي��ع��ل��م ت��ج��ار ال��س��اح ف��ي واش��ن��ط��ن ح��ج��م وك��م��ي��ة ال��س��اح ال���ذي بيع 
لتحالف العدوان في سبيل أحكام الطوق على الدول العربية واإلمساك 
الصهيونية  الشركات  إدارة  تحت  جميعا  وجعلها  البحرية  بالممرات 
التطبيع  فدول  الجرائم  هذه  عن  المريب  الصمت  هذا  التاريخ  يغفر  ولن 
اليوم أسوأ أنواع االنحطاط األخاقي واإلنساني  مع الصهيونية تمثل 
ففي اليمن قتل وفي لبنان حصار اقتصادي وسياسي وفي سورية دعم 
للجماعات اإلرهابية، واذا كانت تلك الدول تعتقد أنها قادره على انتزاع 
الكرامة من صدور المقاومين فهي بالتأكيد تعيش الوهم وسوف تنتهي 

مهمتها ويتخذ القرار بتصفيتها كدويات مارقة. 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بّري، في مقّر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنّسقة الخاصة لألمم المتحدة 
في لبنان يوانا فرونتسكا حيث جرى بحث في األوضاع العاّمة وآخر المستجدات. وغادرت فرونتسكا عين التينة 

من دون اإلدالء بتصريح.
كما عرض الرئيس بّري األوضاع االقتصادية واالجتماعية والمعيشية، خالل استقباله رئيس المجلس االقتصادي 
االجتماعي الدكتور شارل عربيد وعدداً من أعضاء المجلس، في حضور رئيس االتحاد العّمالي العام بشارة األسمر.

بّري التقى فرونت�سكا وعربيد واالأ�سمر 

الشأن أو اقتراحاً جديداً يعرضه على المجلس«.
واعتبر أن »مجلس الوزراء قام بما عليه، ما يعني 
الذي  الضيق  من  الرغم  على  تحّققت  قد  الوعود  أن 
تعانيه الباد على الصعد كافة، ونحن كذلك«. ودعا 
جميع األساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمستعان 
بهم وعاملي المكننة والحراس والخدم في المدارس 
إلى  ال��ع��ودة  إل��ى  الرسمية،  والمهنيات  والثانويات 

المدارس ابتداًء من صباح اليوم.
أي���ض���اً قضايا  ال��ح��ل��ب��ي »ك��م��ا ع��رض��ن��ا  وأض����اف 
ُيخّصص  أن  وطلبت  اللبنانية  بالجامعة  متصلة 
مجلس الوزراء وفي وقت قريب جداً، جلسة لدرس 
في  وال���دخ���ول  وال��ت��ف��ّرغ  ال��ع��م��داء  تعيين  م��وض��وع 

الماك«.
انتهاء  بعد  الجمهوري  القصر  مغادرتهم  وقبيل 
الجلسة، كان لبعض الوزراء دردشة مع الصحافيين 
سؤال،  على  رداً  الخليل  يوسف  المال  وزير  فأعلن 
السعر  وف��ق  الجمركي  ال��دوالر  احتساب  سيتم  أن��ه 

المعتمد على منّصة »صيرفة«.
 أّما وزير الطاقة وليد فياض، فأشار لدى سؤاله 
الستجرار  المرتقبة  االتفاقيات  توقيع  موعد  ع��ن 
المقبل  األربعاء  يوم  سيوقع  لبنان  »أن  إلى  الطاقة، 
بالطاقة  ل��ل��ت��زّود  األردن  م��ع  واح����دة  ات��ف��اق��ي��ت��ي��ن: 
الطاقة عبر  وأخرى مع األردن وسورية الستجرار 

األراضي السورية«.
الله  عبد  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  وأوض��ح 
بوحبيب رداً على سؤال عن موعد الرّد على الورقة 
ال��رّد  وأن  ال��ي��وم،  سيبدأ  فيها  البحث  أن  الكويتية 

سيكون جاهزاً قبل يوم السبت المقبل.
وقال وزير الشباب والرياضة جورج كاس »إن 
فخامة  افتتحها  التي  الجلسة،  ساد  العقاني  الهدوء 
الرئيس بكلمة ترحيبية بعودة الحيوية الى الحكومة 
ميقاتي  الرئيس  شّدد  ثم  )إشتقنا(،  بعبارة  بدأها  و 
ع��ل��ى ال��ت��ض��ام��ن وال����روح اإلي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ستسود 

المقبلة«. للمرحلة  وتكون عنواناً 
وما  الضرائب  ب��زي��ادة  يتعلّق  ال��ذي  الكام  وع��ن   
قاسية  إج����راءات  م��ن  المصرفية  ال��ودائ��ع  سيطال 
أح���د يجرؤ  »أن ال  ك���اس  اع��ت��ب��ر  وغ��ي��ر ص��ح��ي��ح��ة، 
حقوق  هي  األم��وال  ه��ذه  ألن  بالودائع.  المّس  على 
على  ن��واف��ق  أن  المستحيل  وم��ن  وأتعابهم.  ال��ن��اس 
ثم  المفضوح،  المالي  والنهب  االقتصادي  االغتيال 
كيف ُيمكن للحكومة أن ُتقنع المستثمرين المحليين 
وم���ن ال���خ���ارج ب��االس��ت��ث��م��ار ف��ي ل��ب��ن��ان واإلس��ه��ام 
لهم ظروفاً  نؤّمن  لم  إن  فيه،  االقتصادي  بالنهوض 
سنضمن  بأننا  سيصّدقنا  ومن  لاستثمار  ُفضلى 
االستثمارات الجديدة في حين أننا لم نضمن ودائع 

الناس في المصارف؟«.
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متفرقات

م�ضاركة »القومي« بالوقفة الت�ضامنية في بيروت

مع الأ�ضيرة الفل�ضطينية اإ�ضراء الجعابي�ص
وفد من »القومي« زار الخيمة )194( اأمام مكاتبها في بيروت:

لتتحّمل الأونروا م�ضوؤولياتها بتاأمين �ضمود الفل�ضطينيين حتى اإنجاز العودة

اجتماع وزاري نيابي في ال�ضرايا  

حول الطاقة الكهربائية ومطمر الناعمة

عالمات ا�شتفهام على ن�شاطات الجمعيات المدنية؟

وزير ال�شوؤون: ال حلول عالجية لفقر اللبنانيين 

متعاقدو الأ�ضا�ضي ورابطة المهني: ل عودة اإلى المدار�ص اليوم 

بدء المفاو�ضات مع �ضندوق النقد 

لإبرام برنامج التعافي

»اأمل«: لإقرار موازنة تعك�ص

ال�ضورة الحقيقية لأو�ضاع المالّية العاّمة

»ندوة العمل« تنتخب لجنتها التنفيذّية

د رئا�ضة فانو�ص وُتجدِّ

الريجي: قّدمنا منحة طالبية 

لوزارة الخارجية

ولم يكن لإدارتنا اأّي دور في توزيعها
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك »الريجي« في بيان، انه »منعاً 
للغط الذي أثير أخيراً عبر وسائل اإلعالم حول لوائح المستفيدين من 
إدارتنا  يهّم  الخارجية،  وزارة  الى  والتنباك  التبغ  حصر  إدارة  منحة 

توضيح التالي :
استجابة لرغبة الحكومة بمساعدة الطالب المتعثرين في الخارج 
تاريخ   /161 رق��م   القانون  الى  واستناداً  كورونا،  جائحة  ج��راء 
وزارة  خالل  من  والتنباك  التبغ  حصر  إدارة  قّدمت   2020/5/14
المالية منحة الى مقام مجلس الوزراء وفقاً لألصول المعتمدة، حيث 
تّم تخصيصها الى وزارة الخارجية، وهنا انتهى دور إدارتنا التي لم 
الى  المساهمة  لتوزيع  والمعايير  اآللية  تحديد  في  رأي  أّي  لها  يكن 

الطالب في الخارج«.

الشامي بدأ التفاوض مع مسؤولي صندوق النقد عبر التقنيات اإللكترونية

الدولية  »البعثة  مقر  أمام  لإلعــالم،  الصخــرة  قبــة  »مركــز  نظم 
للصليب األحمر« في بــيروت، وقفــة تضامنيــة مع األســيرة إسراء 
بســبب  جــداً  خطير  صحي  وضــٍع  مـن  تعــاني  التي  الجعابيص، 
وتأميــن  سراحــها  إطــالق  ورفضــه  الصهيـوني  العــدو  تعــنّت 

لــها خــارج معتقــالتــه. الــالزم  العالج 
وشارك في الوقفة ناموس المجلس األعلى في الحزب السوري 
القومي اإلجتماعي سماح مهدي وممثلون عن الفصائل الفلسطينية 
والـــقـــوى واألحــــــزاب الــلــبــنــانــيــة وشــخــصــيــات حــقــوقــيــة وأســـرى 

محررون.
أنبــاء  وكــالة  »تحرير  رئيس  التضامنــية  الوقــفة  خــالل  تكــلم 
الصخرة  قبــة  »مركــز  ومديرة  اآلغــا،  يوسف  العربيــة«  العاصفة 
»التحـالف  باسم  الحنفي  محمــود  والدكتــور  بهاني،  وفاء  لإلعالم« 
الملف  مــســؤول  ونائــب  فلســطين«،  أجــل  مــن  الــدولــي  القانــوني 
في  العالقات  ومدير  حمود،  الله  عطا  الله«  »حزب  في  الفلســطيني 

»مؤسسة مهجة القدس الشيخ سامر عنبر.
وفي الختام، قام المشاركون في الوقفة التضامنية بتقديم مذكرة 
فيها  طالبوا  األحمر«،  للصليب  الدولية  »البعثة  لممثلة  احتجاجية 
الجعابيص  إســراء  األسيرة  حياة  إنقاذ  أجل  من  الفوري  بالتحرك 

بإطالق سراحها وتلقيها العالج الطبي الالزم.

زار وفد من الحزب السوري القومي اإلجتماعي ضّم ناموس المجلس 
األعلى سماح مهدي والعميد وهيب وهبي، الخيمة )194( التي أقامها 
النازحون من أبناء شعبنا الفلسطيني أمام المقّر الرئيس لمكتب وكالة 
مخيمات  من  النازحين  أوضاع  لمتابعة  وذلك  بيروت،  في  »األون��روا« 

الشام نتيجة األعمال اإلرهابية.
الرقم  هذا  تحمل  التي   ،194 الخيمة  إلى  الزيارة  هذه  أّن  الوفد  وأكد 
قرار  ترسيخ  إلى  تهدف  زيارة  هي  فلسطين،  إلى  العودة  بحق  تمسكاً 
مجلس  في  النيابيتين  كتلتيه  فيها  بما  إمكانياته  كافة  بوضع  الحزب 
في  ال���وزاري  وتمثيله  ال��س��وري  الشعب  ومجلس  اللبناني  ال��ن��واب 
الحكومتين اللبنانية والشامية في سبيل تحقيق عودة كّل أبناء شعبنا 

الفلسطيني إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم وبياراتهم.
جريمة  فلسطين  في  أهلنا  بحق  ارتكبت  لقد  القومي:  الوفد  وتابع 
بالتهجير  الجريمة  واستكملت  األرض،  تلك  من  بتهجيرهم  تاريخية 
الثاني من مخيمات الشام التي استهدفتها عصابات اإلرهاب والتطرف. 
المحتّل  العدّوين  مقاومة  في  دوره  القومي  للحزب  يزال  وال  كان  وقد 

واإلرهابي ذْوداً عن كّل أبناء شعبنا وعن كامل أمتنا.
أهلنا  بأّن  االجتماعيين  القوميين  إيمان  على  القومي  الوفد  وش��ّدد 
الفلسطينيين سواء كانوا في لبنان أو الشام أو األردن او العراق، فهم بين 

شعبهم وناسهم.
كافة  تأمين  على  الحزب  حرص  على  بالتأكيد  القومي  الوفد  وختم 
على  أكد  كما  الفلسطيني.  شعبنا  ألبناء  واالجتماعية  المدنية  الحقوق 
كافة  تأمين  لجهة  مسؤولياتها  كامل  األونروا  وكالة  تتحّمل  ان  وجوب 

مقومات الصمود ألهلنا الفلسطينيين حتى إنجاز حق العودة كامالً.
بدورهم رحب المعتصمون بزيارة الوفد القومي إلى الخيمة 194 التي 

يعتبرونها شكالً من أشكال المقاومة والصمود والتمسك بحق العودة. 
واألح��زاب  الفصائل  كّل  جمعت  الخيمة  هذه  أّن  المعتصمون  ورأى 

المؤمنة بفلسطين وحق شعبها التاريخي فيها.

وشّدد المعتصمون على وجوب تأمين التمويل الالزم لوكالة األونروا 
لضمان قيامها بواجباتها بعيداً عن الحصار والضغط األميركيين اللذين 

يخدمان كيان االحتالل عبر ما ُسّمي اتفاق اإلطار.
وفي الختام، شكر المعتصمون الوفد القومي وحّملوه تحياتهم إلى 

رئيس الحزب النائب أسعد حردان وإلى القيادة الحزبية.

ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئ��ي��س  ت���رأس 
الكبيرة  السرايا  في  نيابياً    - وزارياً  اجتماعاً 
الناعمة  مطمر  موضوع  خالله  البحث  تناول 

وإنتاج الطاقة الكهربائية منه.
والمياه  الطاقة  وزير  االجتماع  في  شارك 
ياسين،  ناصر  البيئة  وزي��ر  ف��ي��اض،  وليد 
اإلنماء  مجلس  رئيس  شهّيب،  أك��رم  النائب 
كهرباء  شركة  من  ووفد  الجسر  نبيل  واإلعمار 

لبنان.
المداولة  »بعد  شهّيب  قال  االجتماع،  بعد 
وعرض واقع الحال في مطمر الناعمة وحاجة 
المطمر  من  المنتجة  للكهرباء  المحيطة  القرى 
عن  التوقف  وبعد  م��ي��غ��اوات،  ستة  إلن��ت��اج 
تاريخ  منذ  ومالية  إداري��ة  ألسباب  إنتاجها 

يلي: ما  تقّرر   ،2020/9/2
أجل  من  الملف  لهذا  البيئة  وزارة  متابعة 
هذا  م��ن  الطاقة  إن��ت��اج  ع��ودة  إل��ى  ال��وص��ول 
مبالغ  اللبنانية  الدولة  كلّف  ال��ذي  المطمر 
التي  لألسباب  العمل  عن  توقف  وقد  كبيرة 

ذكرناها.
المطمر  ف��ي  ال��ص��ي��ان��ة  أع��م��ال  اس��ت��م��رار 
الميثان  غاز  حرق  أو  اآلسنة،  المياه  لناحية 

اإلن��م��اء  مجلس  ق��ب��ل  م��ن   ،)Methane(
واألعمار، بعد أن توقف هذا المعمل عن إنتاج 
مع  جديد  عقد  توقيع  عدم  بسبب  الكهرباء 
لبنان  كهرباء  أج��رت  أن  بعد  جديد،  مشّغل 

الموضوع  ه��ذا  وف��ي  ال��ش��أن،  بهذا  مناقصة 
الرئيس ميقاتي تعليماته  بالذات أعطى دولة 
الالزمة  الموافقات  بتأمين  المعنيين  إل��ى 

الفورية والمبالغ المطلوبة لتوقيع العقد.

بيئي  مشروع  هو  المشروع  »هذا  أن  ورأى 
الذي  الغاز  من  باالستفادة  يسمح  نموذجي 
بالبيئة  ُي��ض��ّر  وه��و  ح��ال��ي��اً،  ح��رق��ه  ي��ج��ري 
سعر  ب��أن   علماً  اللبنانية،  ال��دول��ة  ويكلّف 
من  ُتنتج  التي  الكهرباء  من  ساعة  الكيلوات/ 
في  سنتاً،   3.5 الدولة  ُيكلّف  الناعمة  مطمر 
ثمناً  سنتاً   14 اليوم  فيه  تدفع  الذي  الوقت 
باقي  في  الكهرباء  من  ساعة  كيلوات/  لكل 

المنتجة. المناطق 
معمل  موضوع  بحث  ج��رى  »كما  أض��اف 
الرئيس  دول��ة  أعطى  وقد  الكهربائي  رشميا 
ت��وج��ي��ه��ات��ه إل���ى ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��إغ��اث��ة 
تمهيداً  المعمل  هذا  تأهيل  مشروع  الستكمال 
إلنتاج 10ميغاوات/ ساعة من معمل رشميا، 
الرئيس  طلب   كما  األمور  تسري  أن  أمل  على 
ميقاتي  الوزراء، وأن يعود مطمر الناعمة إلى 
اإلنتاج منعاً لما يجري من حرق لغاز الميثان 
كاملة  االستفادة  وتكون  بالبيئة،  ُيضّر  الذي 
الكهربائية،  الطاقة  إنتاج  إل��ى  ُعدنا  ما  إذا 
الصحيحة  السكة  على  هي  األمور  أّن  وأعتقد 
ونأمل أن نرى كهرباء أفضل، سواء من مطمر 

الناعمة أو المسقط المائي في رشميا«.

{ عمر عبد القادر غندور*
الساحة  على  الساخنة  واالستحقاقات  الملفات  زحمة  في   
صور  تلميع  هدفها  غرائزية  ملفات  معظمها  او  وكلها  اللبنانية 
ومن  أسوأ  الى  سّيئ  من  التعيس  اللبنان  هذا  بينما  أصحابها، 

داهية الى أخرى ولو كره السياديون.
 عن مثل هذه الملفات الساخنة سمعنا ما قاله وزير الشؤون 
االجتماعية هيكتور حجار لبرنامج “حديث الساعة” مع األستاذ 
متابعة  غير  لنا  يترك  ولم  “المنار”،  تلفزيون  على  مرمل  عماد 
حديثه واالطالع على تفاصيل تدمي القلب وتهز الضمير وتصّور 
أحصت  وقد  ظلمة،  عتاة  بحكام  ابُتلي  لشعب  الميداني  الواقع 
لبنان  أطفال  من   %  34 اّن  فيه  قالت  بتقرير  اليونيسف  وكالة 
ينامون من غير عشاء! و 77 % من االسر ليس لديها من المال ما 
يكفي لتوفير غذائها و 77 % ال يتلقون مساعدات اجتماعية من اّي 
جهة وبات 55 % من اللبنانيين تحت خط الفقر، وبينهم من يملك 

مّدخرات صادرتها المصارف.
 ويقول الوزير المختص والمعني برعاية الشؤون االجتماعية 
اّن الحالة التي يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحالي هي 

نتيجة لعهود طويلة من الحكم العشوائي واالقتصاد المتوحش 
أموالهم  ال��ن��اس  وس��ل��ب  الوسطى  الطبقة  على  قضى  ال���ذي 
ومّدخراتهم، وهو ما لم يحصل في مجاهل األرض، وهو بحاجة 
التي  المركزي  المصرف  تعاميم  له  يترجم  لمن  الوزير(  )اي 

يصدرها قبل الظهر وربما أيضا بعد الظهر !!
 وتساءل الوزير: كيف تستقيم األمور اذا كان الراتب للمواطن 
يتراوح بين 20 و 40 دوالراً في الشهر، وترتفع نسبة الفقر الى 
70 % ويعيشون بال طبابة وبال كهرباء وال يستطيع أحدهم ان 

يدخل مستشفى !!
الى  متعددة  بزيارات  قمت  أنا  يقول:  حجار  الوزير  ومضى   
على  لالطالع  والجنوب  لبنان  وجبل  والبقاع  وعكار  طرابلس 
أحوال جمعيات الرعاية االجتماعية التي تشرف عليها الوزارة، 
تعوزها  ال  الجمعيات  وهذه  حفاة،  العاشرة  دون  اطفاالً  ورأيت 
جمعيات  معظم  يعني  ما  مفلسة  هي  بل  وحسب  المساعدة 
وهي  للقدر،  نزالءها  وتترك  أبوابها  ستقفل  االجتماعية  الشؤون 
وال��دواء  الغذاء  الى  والمحتاجين  والمعدمين  للفقراء  الحامية 
بالنيابة عن الدولة، وانا طالبت برفع ميزانية الوزارة الى 400 
حالً  ليست  المساهمة  هذه  وحتى  الجديدة.  الموازنة  في  مليار 

لبلسمة  هي  جهودنا  اّن  وأرى  الحاجة،  رمق  تسّد  بالكاد  وهي 
الجراح وليست الحّل الشافي، رغم اننا نعمل في الوقت الحاضر 
أربعة  خالل  عائلة  ألف   75 الى  وصوالً  عائلة  ألف   36 إلسعاف 
أشهر ويجري التأكد من سالمة بياناتها عبر سيستم على موقع 
الوزارة االكتروني وسنباشر الدفع في شهر آذار ولدينا من المال 

المطلوب 300 مليون دوالر مساعدة من البنك الدولي.
 ولم يبد الوزير تفاؤالً بالبطاقة التمويلية التي تفتقد الى المال 

المطلوب؟
تشرين   19 بعد  نشطت  التي  المدنية  الجمعيات  وبشأن   
االول 2019 لم يكن الوزير مرتاحاً لنشاطها باعتبارها جماعات 
غير  جمعيات  وه��ي  ال��خ��ارج،  من  المساعدات  تتلقى  خاصة 
منتخبة كالجمعيات التي ترعاها وزارته، وال قيود على مداخيلها 
ونفقاتها، وكأن بلدنا ال يكفيه من المعاناة اليومية ومؤسف جداً 
من  وجبة  تناول  األيام  هذه  تستطيع  ال  اللبنانية  األسر  آالف  اّن 
اللحم ولو لمرة واحدة في الشهر وتفقد الخيار بين الجبنة واللبنة 
وحتى الزعتر ما ينبئ بأّن الكثير من اللبنانيين سيصابون بسوء 

التغذية...!
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

الرسمي  األساسي  التعليم  في  المتعاقدين  لجنة  تابعت   
مقّررات جدول أعمال مجلس الوزراء  وأشارت في بيان إلى »أنها 
والتعليم  التربية  وزير  ومن  الحالية  الحكومة  من  تنتظر  كانت 
في  المتعاقدين  عن  مباشرًة  المسؤول  الحلبي  عباس  العالي 
وقدره  شهرياً  مقطوع  يومي  نقل  بدل  إقرار  الرسمية،  المدارس 
ُقّدمت  التي  االجتماعية  بالمنحة  وشمولهم  ل.ل،   1200.000
لكل الموظفين والمتعاقدين في اإلدارات العاّمة، إالّ أنه وكالعادة 
التعليم  في  الساعة  على  بالتدريس  المتعاقدين  استثناء  يتم 
األساسي من كل الّتقديمات االجتماعّية والمالية، وحرمانهم من 

المساواة مع باقي الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام«. 
عنها  تحدث  التي  دوالراً(،   90( المالية  المنحة  »أما  أضافت 
وبمبالغ  عشوائي  وبشكل  فتات،  إلى  تصل  فإنها  التربّية  وزير 

مختلفة ودون قيمتها الحالية، كما وتحدث عن رفع أجر ساعة 
لغير  ليرة  أل��ف  و32  للمجازين،  ليرة  أل��ف   40 إل��ى  التعاقد 
ال  األجر  هذا  بأن  سابقاً  معاليه  إبالغ  تم  أنه  وحيث  المجازين، 
يتناسب مع االرتفاع الحاصل والمستمر في سعر صرف الدوالر 
باإلضافة  والطبابة...،  والمحروقات  الغذائية  المواد  وأسعار 
إلى  عدم إعطاء المتعاقدين العقد الكامل عن العام الحالي، في 
وعدم  كورونا...  وانتشار  القسري  والتعطيل  اإلضرابات  ظّل 

إنصاف  المستعان بهم في إمضاء عقودهم«.  
ودعت المتعاقدين إلى عدم العودة إلى المدارس اليوم »حتى 

إنصافنا وتحقيق مطالبنا كافة«. 
بدورها، قّررت الهيئة اإلدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني 
المعاهد  في  التدريس  إلى  العودة  تأجيل  الرسمي  والتقني 

عقد  سيتم  حيث  الثالثاء،  اليوم  الرسمية  الفنية  وال��م��دارس 
اجتماع مشترك مع باقي الروابط في التعليم الرسمي، لمناقشة 
مقّررات جلسة الحكومة أمس والتشاور بشأن العودة. وسُتبقي 

الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.
ورأى المجتعون، أن »ما تم تقديمه اليوم لألساتذة  ال يؤّمن 
مقومات  أبسط  يوّفر  ال  وبالتالي  الكريم،  العيش  مقومات  أدنى 
التي  والمعاهد  المدراس  صناديق  أن  إلى  باإلضافة  العودة، 
للمصاريف  لم تعد تكفي  المتواضعة،  التسجيل  تغذيها رسوم 
المتعاقدين،  األساتذة  الزمالء  حقوق  تأكيد  ومع  التشغيلية. 
لقطاع  التعليمية  الهيئة  من   %  90 نسبة  ُيشكلون  الذين 
الدوام  على  الرابطة  تدعو  الرسمي،  والتقني  المهني  التعليم 

إلى إنصافهم ليتمكنوا من القيام بواجبهم وتأدية رسالتهم«.

الحكومة  بين  الرسمية  المفاوضات  أمس  بدأت 
برنامج  شأن  في  الدولي  النقد  وصندوق  اللبنانية 
التعافي االقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع 

الصندوق.
اللبناني  الجانب  عن  المفاوضات  هذه  وترأس 
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق 
النقد الدولي أرنستو راميراز وهي ُتعقد في مرحلتها 
األولى عبر التقنيات اإللكترونية لتعذر مجيء الوفد 
فرضها  التي  السفر  على  القيود  بسبب  لبنان  إلى 

الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.
وجرى خالل الجلسة األولى أمس، عرض جدول 
زمنية  جدولة  وفق  سُتبحث  التي  والنقاط  األعمال 

تمتّد لحوالى أسبوعين .
هذه  في  »سنبحث  تصريح  في  الشامي  وق��ال 

ال��ج��ول��ة األول���ى م��ن ال��م��ف��اوض��ات وع��ل��ى ام��ت��داد 
الموازنة  منها  عّدة  مواضيع  المقبلين  األسبوعين 
وميزان  ال��دوالر  صرف  وسعر  المصرفي  والقطاع 
ومساعدة  والحوكمة  الطاقة  وقطاع  المدفوعات 
العائالت الفقيرة وغيرها من المواضيع التي سُتشّكل 

العناصر األساسية لبرنامج التعافي االقتصادي «.
»ولكن  وقت  أسرع  في  المفاوضات  انتهاء  وأِمل 
جوالت  عقد  المحتمل  من  المواضيع  لتشّعب  نظراً 

أخرى حتى نصل إلى اتفاق«.
وبعد  المفاوضات  انتهاء  عند  »أن��ه  إلى  ولفت 
الحكومة  ت��وّق��ع  س��وف  ال����وزراء  مجلس  موافقة 
اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً، وبعدها 
يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس اإلدارة حتى 

تتّم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ«.

»أهمية  أم��ل  لحركة  السياسي  المكتب  أك��د 
الوصول إلى إقرار موازنة عاّمة تعكس الصورة 
الحقيقية ألوضاع المالّية العاّمة وتؤّمن انتظام 
المالي وإدارت��ه، بما ينسجم ويتالقى مع  العمل 
والمالي  االقتصادي  التعافي  خطة  تحضيرات 
التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي ُتشكل جزءاً 
لألوضاع  والمعالجة  االنتظام  استعادة  من 

االقتصادية والمالية والنقدية«.
 ورفض المكتب السياسي في بيان إثر اجتماعه 
الدوري برئاسة جميل حايك »أّي ضرائب وأعباء 
جديدة ُتفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة 
المعيشية  األوض��اع  تدهور  من  تعاني  والتي 
ووصلت إلى حدود االنهيار الشامل بشكل مباشر 
أو مقّنع، وإن أياً من هذه اإلجراءات من المفترض 
النهوض  خطة  م��ع  م��ت��واٍز  بشكل  ُت���درس  أن 
الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب 
من  والتي  االجتماعية  للقطاعات  والمخصصات 
الموازنة  في  ميزانيتها  تعزيز  تجاهل  الواضح 
ما  كبيرة  ح��دود  إل��ى  الفقر  نسبة  ازدي���اد  رغ��م 
يستوجب خطة إنقاذية اجتماعية ودعم حقيقي 
للمواطنين في هذه المرحلة، وااللتفات إلى أن أية 
ضرائب جديدة في ظّل غياب النمو في االقتصاد 
أزمة  وُتعّمق  االنكماش  من  مزيد  إلى  ستؤّدي 

االقتصاد والمالية معاً«.
 كما رفض »التوّجه نحو إعطاء أية صالحيات 
بالشأن  يتعلق  م��ا  ف��ي  للحكومة  استثنائية 
المجلس  أمر درج عليه  والمالي، وهو  الضريبي 
على  دائماً  كان  وهو  طويلة،  عقود  منذ  النيابي 

استعداد لمناقشة أية اقتراحات تقدم إليه«.
وكتلة  بأجهزتها  »الحركة  أن  إل��ى  وأش��ار   
ال��وزراء،  مجلس  خالل  ومن  والتحرير  التنمية 
على  وتعمل  الموازنة  نقاش  مراحل  ستواكب 
تصحيح أي خلل تجاه ما ورد وستتعاطى بجدية 
وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات واألفكار التي 
توصل إلى معالجة جدية للواقع برمته، وفي هذا 
المجال«، معيداً التركيز على »ضرورة األخذ في 
االقتصادي  التعافي  خطة  مناقشة  عند  االعتبار 
تحميلهم  وعدم  المصارف  في  المودعين  حقوق 

عبء االنهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم«.
الرقابية  الحكومية  »األجهزة  دع��وة  وج��ّدد   
األسعار  تفلّت  لجم  في  ج��ّدي  ب��دور  القيام  إلى 
يستغلون  الذين  التجار  وجشع  وممارسات 
التالعب غير المسبوق في أسعار صرف الدوالر«، 
المنافسة  قانون  إنجاز  في  »اإلس��راع  إلى  داعياً 
النيابية  اللجان  في  وإق��راره  االحتكار  وض��رب 

المشتركة هذا األسبوع«.

السبت  الوطني«،  العمل  ل�«ندوة  العاّمة  الهيئة  عقدت 
الماضي، جمعيتها العاّمة السنوية، برئاسة الدكتور وجيه 
فانوس لمناقشة البيانين اإلداري والمالي للجنة التنفيذّية 
الّثالث  للسنوات  الجديدة   اللجنة  النتخاب  وكذلك  للندوة 

المقبلة. 
كما  والمالي،  اإلداري  البيانين  العاّمة  الجمعّية  وأقّرت 
وفاقاً  قّدمت،  التي  التنفيذّية  للجنة  المالية  ة  الذمَّ أب��رأت 
للنظام الداخلي للندوة، استقالتها معلنًة انتهاء مهامها عن 

المرحلة السابقة.
رئاسة  بكداش،  عصام  المهندس  الندوة،  عضو  وتولَّى 
جلسة انتخابات اللَّجنة التنفيذية الجديدة، التي أقرَّت فيها 
يقظان،  حّسان  بكداش،  إلهام  من  كل  فوز  العاّمة  الجمعية 
ُخضر الحلبي، سركيس أبو زيد، طالل سّنو، ماهر يعقوب، 

مد،  محمود فقيه، ميشيل نوفل، هدى رزق، وجدي عبد الصَّ
وجيه فانوس، بعضوّية اللجنة التَّنفيذية للسنوات الثالث 

المقبلة بالتزكية. 
بينهم،  مغلقة  جلسة  انتخابهم،  فور  الفائزون،  وعقد 
جدَّدوا فيها ثقتهم برئاسة الدكتور فانوس للجنة التنفيذية 
وإلهام  للرئيس  نائباً  فقيه  محمود  المهندس  والدكتور 
وعضويَّة  للمال،  أميناً  يعقوب  وماهر  للّسن  أمينة  بكداش 
زيد،  أبو  سركيس  الحلبي،  خضر  الدكتور  يقظان،  حّسان 
ووجدي  رزق  هدى  الدكتورة  نوفل،  ميشيل  سّنو،  طالل 
اللجنة  مستشاري  هيئة  تكون  أن  كذلك  وتقرَّر  مد.  الصَّ عبد 
الدكتور  السابق  النائب  النَّدوة  أعضاء  من  مؤلَّفة  التنفيذية 
عصام نعمان، الدكتور محمد ياسين، علي دندش، المهندس 

امي. عصام بكداش، رفعت البدوي والدكتور شفيق الشَّ

� زار وفد من »تجّمع العلماء المسلمين« برئاسة رئيس الهيئة اإلدارية الشيخ الدكتور حسان عبد 
الله السفير الجزائري في لبنان عبد الكريم ركايبي. وعلى األثر، أعلن عبد الله، أن اللقاء »كان مناسبة 
للتباحث في أمور عديدة متعلّقة باألوضاع في المنطقة عموماً ولبنان والجزائر خصوصاً«. أضاف 
»وطرحنا إمكان أن تقوم الجزائر بمساعدة لبنان في الضائقة االقتصادية التي يمّر بها من خالل 
إعادة تزويد محطات الكهرباء بالفيول أويل من دولة إلى دولة وتأمين مساعدات طبية خصوصاً 
تأمين أدوية األمراض المستعصية والمزمنة المنتجة في الجزائر كهبة أو بأسعار تفضيلية، وتقديم 
منح دراسية للطالب اللبنانيين بعد انسداد األبواب أمامهم للدراسة في الخارج نتيجة األوضاع 
االقتصادية المتأّزمة«. ونّوه ركايبي، حسب بيان »التجّمع« ب�«عمل التجّمع ودعوته للوحدة وأكد 
وقوف الجزائر إلى جانب الشعب اللبناني واستعداده لتقديم ما أمكن من المساعدات في هذا الوضع 

الصعب الذي يمّر به لبنان«.
ضحيتها  »ذهب  والتي  اليمن  في  الدموية  المجازر  بيان،  في  اإلسالمي«  العمل  »جبهة  دانت   �
العشرات من الشهداء ومئات الجرحى«، معتبرًة أن »هذه الجريمة اإلرهابية الرهيبة ُتمّثل الفشل 
إلى  إضافًة  األبي  اليمن  لشعب  البطولي  الصمود  بعد  سيما  ال  العدوان،  ألهداف  الواضح  الذريع 
االنجازات واالنتصارات الرائعة التي يحققها يومياً«، مشيرًة إلى »تغاضي العالم أجمع عّما يجري 
من مجازر دموية بشعة ُترتكب بحق اإلنسانية والنساء والشيوخ واألطفال«. ولفتت إلى أن اليمن 
الدفاع عن نفسها وأرضها وكرامتها«. ودعت الجبهة  »دولة ذات سيادة معتدى عليها ومن حقها 
»جميع الشرفاء واألحرار في العالم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمه والتضامن معه في 

مواجهة العدوان عليه«.
� أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البّري في بيان أمس، بدء التحّرك الكبير اعتباراً من يوم غد 
مواكبًة لجلسات الحكومة حتى إقرار االتفاق، وذلك »تنفيذاً لقرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البّري 
ومن أجل إلزام الحكومة تنفيذ االتفاق مع القطاع«. وأشارت إلى عقد مؤتمر صحافي اليوم الساعة 

العاشرة صباحاً في مقر االتحاد العّمالي العام لإعالن عن خطة التحرك ومواقع التجّمع.

)داالتي ونهرا( ميقاتي مترئساً االجتماع بشأن مطمر الناعمة في السرايا أمس  
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عكار  ـ  عدبل  بلدة  وأهالي  القومّيون  شّيع 
الرفيق مشهور البونجي بمأتم مهيب. 

العائلة،  جانب  إلى  التشييع  في  وشــارك 
القومي  السوري  الحزب  في  عكار  عام  منفذ 
هيئة  وأعــضــاء  حموضة  أحمد  االجتماعي 

المنفذّية وعدد من مسؤولي الوحدات الحزبية، 
أهالي البلدة وجمع من القوميين واألصدقاء.

تخللت التشييع كلمات لكّل من: نجل الراحل 
ابن  البونجي،  إيمان  حفيدته  البونجي،  فؤاد 
شقيقه  وابنة  البونجي  طعان  نجم  شقيقه 

الرفيقة عال البونجي. 
الراحل  الرفيق  مزايا  عن  الكلمات  تحّدثت 
بعدها  النضالية.  ومسيرته  الطيبة  ومآثره 
َحَملَت ُثلَّة من الرفقاء النعش الى مثواه األخير، 

حيث أّدى الرفقاء تحيَّة الوداع.

أّن الرفيق الراحل توفي في المغترب،  ُيذكر 
نقل  وتَم   ،2022 الثاني  كانون  من  الثالث  في 
جثمانه الى الوطن لُيدَفَن في ثرى بلدته عدبل 

التي أحّب.
البقاء لألمة.

الحصار  من  مزيداً  يترقب  أن  عليه  فيكون  يفعل  لم  إْن  أما  أصحابها.  يرضي  لما  ووفقاً  المبادرة 
أو  التلويح  المبادرة عن  الذي حمل  الخارجية  الكويتي وزير  الساعي  لم يتوّرع  والضغوط حيث 
حتى التهديد المبطن وهو حّدد مهلة أسبوع فقط لإلجابة ووّجه قوله ألحد المسؤولين اللبنانيين 
بعد أن طرح الشروط عليه »هذه فرصتكم األخيرة، اغتنموها وإال سيكون بعدها االنهيار والدمار 

الشامل«، فهل لبنان بصدد قبول ما تريده السعودّية؟ وهل هو قادر على ذلك؟
او  سياسي  ترف  من  تنشأ  لم  لبنان  في  فالمقاومة  الموضوع.  أصل  الى  نعود  هنا  اإلجابة  في 
وعبر  بنفسها  حدودها  حماية  عن  اللبنانية  الدولة  عجز  اليها  ألجأ  الذي  بل  ميداني،  او  عسكري 
جيشها ما جعل »إسرائيل« تحتّل لبنان الى نصفه في العام ١٩٨٢ ومّكنها من فرض اتفاق ١٧ أيار 
١٩٨٣ الذي أعطاها الحق بالعمل في جنوب لبنان عسكرياً دون مراجعة أحد، أّي انه وضع الجنوب 
منهك السيادة تحت االحتالل »اإلسرائيلي« المشّرع باتفاق. ولم يكن عجز الجيش على المواجهة 
لعلة في الجيش والذي فيه أرقى المؤهالت والكفاءات البشرية، بل كان لعلة القرار الرسمي الذي 
لم يوفر للجيش احتياجاته من المنظومات النارية للدفاع جواً وبراً وبحراً، كما لعلة القرار الغربي 

الذي أقفل بوجه الجيش سوق األسلحة المناسبة للدفاع عن لبنان بوجه »إسرائيل«.
 ولهذا نشأت المقاومة لتسّد فراغاً تسّببت به الدولة والخارج، وكان هدف هذه المقاومة تحرير 
األرض وحماية السيادة وقد نجحت في ذلك فحّررت معظم المحتّل منها إال مناطق معينة ال تزال 
تحت االحتالل »اإلسرائيلي« في مزارع شبعا وغيرها، ثم أّن المقاومة طّورت قدراتها وأرست في 
مواجهة »إسرائيل« معادلة الردع االستراتيجي المتبادل الذي حمى لبنان وقّيد يد »إسرائيل« في 
العدوان عليه. ولم يتوقف دور المقاومة والحاجة اليها هنا بل امتّد شرقاً فواجهت القوى اإلرهابية 
التكفيرية التي خططت إلسقاط لبنان وإلحاقه بـ »الدولة اإلسالمية في العراق والشام ـ داعش« 
تزال  وال  وسورية،  العراق  خاصة  الشام  بالد  على  للسيطرة  أميركا  بقرار  وأديرت  أنشئت  التي 

الحاجة الى المقاومة قائمة للدفاع عن لبنان ومصالحه.
ونزع  المقاومة  تفكيك  عنوان  تحت  لبنان  على  الحرب   ٢٠٠٦ العام  في  »إسرائيل«  شّنت  لفد 
سالحها وفشلت. وحاولت حكومة السنيورة الموّجه أميركياً في العام ٢٠٠٨ نزع سالح المقاوم 
المقاومة وفشلت. وقادت أميركا  بطريقة القضم سالحاً بعد سالح وبدأت بسالح اإلشارة عصب 
الله  إيران وحزب  المشكل منها ومن  المقاومة  الكونية على سورية من أجل تفكيك محور  الحرب 
اللبناني وقوى مقاومة فلسطينية وفشلت رغم كّل ما نّفذ على أرض سورية من جرائم وقتل ودمار. 
ووضع بومبيو في العام ٢٠١٩ خطة تدمير لبنان وإسقاطه ليدّمر المقاومة وُيسقطها من المشهد 
السياسي  الفراغ  الى  لبنان  ودفع  اللبناني  الشعب  له  تعّرض  ما  وحشية  رغم  وفشل  اللبناني 
النيل  من  المحاوالت  تلك  كّل  وخابت  هؤالء  كّل  فشل  لقد  واالقتصادي.  والنقدي  المالي  واالنهيار 
أميركا  وخدمة  خدمته  في  ويعمل  »اإلسرائيلي«  العدو  مع  يطّبع  َمن  يأتيك  واآلن  المقاومة.  من 
ويقوم بعدوان وحشي على اليمن ويرتكب المجازر فيه، يأتيك مطالباً بتفكيك ما بات يشكل حاجة 
لبنانية دفاعية استراتيجية ارتقت في مستواها الكياني الوجودي من حاجة لبنانية تدعمها دول 
هي  أساسية  استراتيجية  مجموعة  يشكل  بات  محور  في  إقليمي  عضوي  مكّون  الى  اإلقليم  في 
محور المقاومة الذي تنتظم فيه سورية وإيران ويتشارك منفتحاً على مجموعة استراتيجية دولية 

تتشكل من الصين وروسيا وإيران للتصدي للهيمنة األميركية على العالم.
على ضوء ما تقّدم نرى أنه من الخفة بمكان طرح موضوع سالح المقاومة بهذا الشكل، خاصة 
أنه يطرح في زمن وتوقيت يعاني فيه التحالف الخليجي الذي يحمله، يعاني من أوضاع ذاتية 
سيئة متأتية عن هزيمته في اليمن أمام أنصار الله الحوثيين المؤّيدين من محور المقاومة. فهل 

غاب كّل ذلك عن ذهن أصحاب المبادرة؟
 ال نعتقد بأّن أصحاب المبادرة أو من يقودهم ويوجههم من أميركا و«إسرائيل« ال يعلمون حقيقة 
واقع المقاومة اليوم وال نعتقد أنهم يجهلون الدور الذي باتت تضطلع فيه. فاألعمى والبسيط من 
الناس يكاد يدرك هذه الحقيقة، ولهذا نطرح السؤال لماذا يطرحون او يطلبون شيئاً مستحيالً وهم 
يدركون استحالته أو عليهم أن يدركوها بمجرد مراجعة تاريخ المقاومة وواقعها من ١٩٨٢ حتى 

اليوم؟
وحجب  الحجة،  إلقاء  أجل  من  طرحت  بل  لتنفذ،  تطرح  لم  البحث  موضوع  المبادرة  إّن  برأينا 
انخراط دول الخليج في ما يعانيه لبنان ويتهّدده من مخاطر وبخاصة ما ينتظره خالل األشهر 
عليها  يعّول  األميركي  كان  التي  االنتخابات  هذه  النيابية.  االنتخابات  عن  تفصلنا  التي  الثالثة 
ألميركا  المناهضة  القوى  حجم  يضمر  بحيث  األخيرة،  العراقية  االنتخابات  بصيغة  لينفذها 
في  خرجت  األميركية  الميول  ذات  واالستطالع  اإلحصاء  مراكز  لكن  المقاومة،  لمحور  والمؤيدة 
األسبوعين األخيرين بنتائج دراساتها لتعلم أميركا اّن واقع المقاومة االنتخابية مع حلفائها ينبئ 
بأنه من المستحيل كسرها او إسقاطها في االنتخابات ال بل اّن االنتخابات المقبلة ستعود عليها 
وبالتالي  خصومها.  هزال  ستكشف  أنها  حين  في  لها  الشعبية  الشرعية  وتجّدد  المؤكد  بالخير 

ستكون االنتخابات فرصة تغتنمها المقاومة لمصلحتها خالفاً لما يخطط ضّدها.
ومن أجل ذلك بدأ الحديث عن تأجيل االنتخابات، وبدأ التحذير من تأجيل االنتخابات، وبدأت 
الجماعات  المشاركة فيها، كّل ذلك يدور في صفوف  العزوف عن  او  االنتخابات  االنسحابات من 
وبصوت  تعلن  فهي  المقاومة  أما  خططها،  تنفيذ  في  أميركا  عليها  تتكل  التي  للمقاومة  المناهضة 

عالي وبثقة تامة انتظارها لها بفارغ الصبر ألنها لصالحها.
إذا  للتنفيذ  قابلة  غير  اإلخراج  سيئة  مسرحية  هي  العربية  المبادرة  مسرحية  اّن  نرى  وعليه، 
تمسك بها سلة واحدة، واذا كان من محّل لها فإنها تدرج في الئحة التصرفات والسلوكيات ذات 
من  طرابلس  تشهده  وما  باالنتخابات،  اإلطاحة  أجل  من  األمني  الوضع  بتوتير  بالرغبة  الصلة 
تجنيد وتدريب للشباب تحت لواء داعش صنيعة أميركا، أمر يجب ان يثير الريبة والشك في ما 
يخطط للوضع األمني في لبنان ولنتذكر ان االنهيار األمني هو المرحلة الرابعة من خطة بومبيو 
انهيار قد تدفع أميركا إليه لتؤجل االنتخابات وتحّمل حزب الله المسؤولية في ذلك، كما هي عادتها 

من الكذب والبهتان. وتكون دول الخليج قد استبقت األمر وألقت الحجة على لبنان.
*أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي.

السياسي،  والتفتت  ضعف،  مئة  من  أكثر  ارتفع  قد  الــدوالر 
الدولة  وهامشية  األمــنــي،  والفلتان  الطائفي،  والتشظي 
تمأل  صغيرة  تجّمعات  ــوالدة  ل الباب  وفتح  ومؤسساتها، 
شعبياً  حضوراً  تملك  أن  دون  والصراخ،  بالضجيج  المشهد 
على  بقوة،  التمثيلي  السياسي  المسرح  ــول  دخ يخولها 
المدني  المجتمع  يلعب  حيث  والصومال،  السودان  طريقة 
تستنجد  التي  السودان  في  والتغيير  الحرية  جماعة  دوراً، 
سياسي  حل  وإنتاج  أميركية  وساطة  لطلب  »إسرائيل«  بـ 
حركة  تشبه  متطرفة  حركات  نموذج  يقابلها  السودان،  في 

الشباب في الصومال، التي تتحالف مع تنظيم القاعدة.
هو  التصفير،  مشروع  جماعة  حسابات  عن  يغيب  الذي   -
والقوة،  المنعة  من  مرحلة  بلغا  قد  فيه  والمقاومة  لبنان  أن 

الضعف  نقاط  تـــوازن  يجعل  مــا  الضعف،  نقاط  كــل  رغــم 
بالمقارنة مع كل حلفاء واشنطن في المنطقة، مشابهاً لتوازن 
»إسرائيل«  مع  وخصوصاً  المقاومة،  لصالح  القوة،  نقاط 
الخروج  معادلة  رسم  على  األقــدر  هي  لتصير  والسعودية، 
بسالم من مشروع التصفير. وفي واشنطن حيث ثمة من ال يريد 
لالنسحاب من أفغانستان أن يتحول الى نهج واستراتيجية 
أمالً  خصوصيتها،  لها  عابرة  كسانحة  تقديمها  على  ويصّر 
باسترداد مهابة تفاوضية أقوى مع روسيا والصين وإيران، 
كتأكيدات  وأوكــرانــيــا  كازاخستان  تجارب  يقرأ  من  هناك 
تجعل أفغانستان سياقاً سيتكرر حكماً في العراق وسورية، 
عقوبات  من  لبنان  الستثناء  يريد  ال  من  حيث  واشنطن  وفي 
الكهرباء األردنية والغاز المصري  قانون قيصر في استجرار 

إلنعاش  ويسعى  سياسة،  الــى  يتحول  أن  ســوريــة،  عبر 
المزيد  على  الحلفاء  وتشجيع  واالبتزاز  الضغوط  سياسة 
الخليجية.  الورقة  اختباره  تحاول  ما  وهو  الضغوط،  من 
البحرية  الحدود  التردد في ترسيم  يقرأ في مخاطر  هناك من 
للبنان، فرصة قد تكّرر تجربة سفن كسر الحصار التي فرضت 
النفط  عن  للتنقيب  سفن  بصيغة  العقوبات،  من  االستثناء 
الذين  يريده  ال  جديداً،  مشهداً  وترسم  الطاولة،  تقلب  والغاز 
يرددون اليوم أن االتفاق النووي مع إيران أحلى األمرين، وأن 
التسليم  مرارة  يشبه  اليمن  على  الحرب  في  بالفشل  التسليم 
بالفشل في الحرب على أفغانستان، لكن ليس أمام السعودية 

واإلمارات بدائل أفضل مما كان متاحاً لواشنطن.
- مخاض التصفير، تحّد وفرصة!

الواليات المتحدة األميركية بإصدار األوامر الى آل سعود وآل نهيان...
في  المسالم،  األعزل  اليمني  الشعب  على  الوحشي  اإلجرامي  الجوي  القصف  بتصعيد  ـ   1
محاولة لكسر معنويات هذا الشعب وثنيه عن الصمود ومواصلة معركة تحرير اليمن، من االحتالل 

السعودي اإلماراتي »اإلسرائيلي« )جزيرة ميون وجزيرة سوقطرى(.
الكردية،  العسكرية  الوحدات  ـ ومسرحية هجوم عناصر من فلول داعش على سجن تديره   2
وبغّض  أميركي،  جوّي  بغطاء  داعش،  عناصر  من  مئات  وتهريب  أبيب،  وتل  لواشنطن  العميلة 

النظر عما يجري في محيط منطقة السجن من تبادل )مسرحّي( إلطالق النار.
يوجد  حيث  المحتلة،  السورية  الحسكة  منطقة  في  المنتشرة  األميركية،  القوات  وقيام  ـ   3
المنتشرة  األميركية  القوات  قيام  نقول  داعش،  لعناصر  االحتياط  معسكر  باألحرى  او  السجن، 
هناك بإخالء »الهاربين« من السجن ونقلهم جواً، بواسطة مروحّيات الجيش األميركي، الى قضاء 
سنجار وقضاء البعاج في العراق، تمهيداً لقيامهم بسلسلة هجمات إجرامية، ضد المدنيين وضد 

القوات المسلحة العراقية، في قاطع سنجار / تلعفر، وقاطع البعاج / الشرقاط.
4 ـ أو إصدار األوامر، لوزير خارجية الكويت، من واشنطن وتل أبيب، بعد التحشيد المتواصل، 
الداخل  من  لبنان  تفجير  قنبلة  بحمل  خاص،  بشكل  الله  وحزب  عام،  بشكل  المقاومة  حلف  ضّد 

وليس مبادرة »لحّل الخالفات« مع لبنان، كما زعموا. 
أهداف  توصيف  خاللها  من  يتّم  التي  المزيفة،  واألغلفة  الدبلوماسية  التنميقات  عن  وبعيداً 
زيارة هذا الوزير الى لبنان، وبالعودة الى ما صّرح به هو نفسه، في مؤتمر صحافي في العاصمة 
اللبنانية، بيروت، عندما قال إنه يحمل »مبادرة لحّل الخالفات مع لبنان« بتكليف من دول الخليج 
مجتمعة ومن الجامعة العربية والواليات المتحدة وفرنسا، نقول إنه بعيداً عن ذلك فإّن أهداف 

الزيارة مختلفًة تماماً عما هو معلن. والتي يمكن تلخيص أهّمها في النقاط التالية:
خالل  من  وذلك  الله،  حزب  سالح  موضوع  فتح  إلعادة  اللبنانية  الحكومة  على  الضغط  أوالً: 
فقرته  في  يدعو  والذي   ،٢٠٠٤/٨/٢ بتاريخ  الصادر   ،١٥٥٩ رقم  االمن  مجلس  قرار  الى  العودة 

الثالثة، الى تفكيك جميع الميليشيات، اللبنانية وغير اللبنانية وتجريدها من السالح. 
وهذا هو الطلب األول، الذي تقّدم به هذا الوزير الكويتي، الى كّل من رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة ورئيس مجلس النواب في لبنان. 
البرج  الموساد في مخيم  الذي نفذه عمالء  الطيونة، والتفجير  بأّن مجزرة  التذكير  وهنا يجب 
الشمالي قبل أسابيع، ما هي إال حلقات في التحضير للوصول، عبر االزمة التي افتعلتها السعودية 

مع لبنان، الى إعادة طرح هذا الموضوع بقوة. 
مجلس  قرار  على  الرسمي،  اللبناني  بالرّد  التذكير  المقام،  هذا  في  الضروري،  من  ولعّل  ثانياً: 
األمن رقم ١٥٥٩، والذي نشر في حينه على الصفحة الرسمية للجيش اللبناني، وجاء في فقرته 
لبنان  عن  تدافع  قوة  وهي  ميليشيا  ليست  لبنان(  )في  المقاومة  اّن  االنجليزية(  )باللغة  الثانية 

وحّررت أجزاًء كبيرة من أرضه، واّن الحفاظ عليها هو مصلحة استراتيجية لبنانية. 
في  يعيشون  فهم  لبنان  في  للفلسطينيين  بالنسبة  اما  قائلًة:  اللبنانية  الرّد  رسالة  وتابعت 
اللبناني وال يسمح بنقل األسلحة الى خارجها، وهم  مخيمات تديرها األونروا، ويطّوقها الجيش 

يطالبون بحق العودة الى وطنهم، حسب قرار األمم المتحدة رقم ١٩٤. 
 ثالثاً: أما الطلب الثاني، الذي قّدمه هذا الوزير، للجهات اللبنانية المعنية، فقد كان أقرب الى 
المياه  من  اللبناني،  والغاز  النفط  استخراج  باّن  المعنيين  أبلغ  انه  اذ  الطلب.  الى  منه  التهديد 

اإلقليمية اللبنانية، مرتبط بتنفيذ طلب »معالجة« موضوع سالح حزب الله. 
سالح  موضوع  »معالجة«  بشرط  مرتبطة  بيروت  ميناء  إعمار  إعادة  على  الموافقة  إّن  رابعاً: 

حزب الله، باإلضافة الى شرط تلزيم الميناء لشركة »دولية« يتّم إنشاؤها لهذا الغرض.
الى  ستضّم،  لشركة  تسلم  سوف  الميناء  إدارة  ثم  ومن  اإلعمار،  إعادة  عمليات  اّن  يعني  وهذا 
للنقل  »اإلسرائيلية«   ZIM وشركة  دبي  موانئ  شركة  والفرنسية،  األميركية  الشركات  جانب 

البحري، ومقرها حيفا والتي تأسست سنة ١٩٤٥.
خامساً: لكن ما يغيب عن بال هذا الوزير هو اّن سالح حزب الله ليس سلعة للتبادل التجاري او 
لعقد الصفقات، بل إّن هذا السالح، هو جزء من السالح االستراتيجي لحلف المقاومة برّمته، كما اّن 
هذا السالح قد انتصر على الجيش »اإلسرائيلي« مرتين في لبنان، ويردع هذا الجيش عن االعتداء 

على لبنان، وهو بالتالي ذخر استراتيجي لبناني. وهو ما ورد في الرّد الذي أشرنا اليه أعاله.
من هنا فإن ال أحد في لبنان يستطيع، او لديه االستعداد، للتحدث في هذا الموضوع، بعد أن 
يعد  لم  الله  حزب  سالح  اّن  الى  باإلضافة  األهداف.  هذه  تحقيق  عن  ابيب  وتل  واشنطن  عجزت 
اقليمية فاعلًة،  الله قوة  اقليمي ودولي، بعد أن أصبح حزب  وإنما هو شأن  لبنانياً خالصاً  شأناً 
على كّل االصعدة. وخاصًة على صعيد الوقوف في وجه مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين 
خصوصيتها  إنهاء  خالل  من  اللبنانية،  الدولة  وجود  وتهديد  لبنان،  في  ايضاً(  )والسوريين 

وإخضاعها للهيمنة الصهيو ـ أميركية الكاملة. 
سادساً: ولكل هذه األسباب نقول لهذا الوزير إّن بضاعته المعروضة على لبنان فاسدًة ولن تجد 

من يشتريها، وان ظروف اتفاقية ١٧ أيار اللبنانية االسرائيلية قد وّلت الى غير رجعة.
ولبنان »اإلسرائيلي« في العام ١٩٨٣ لن يعود إال اذا تحقق حلم ابليس في الجنة!

ولبنان ٢٠٢٢ قوة عظمى لن يتنازل عنه أهله الشرفاء بالتأكيد.
بعدنا طّيبين قولوا الله...

الفراغ بوجه حلفائه الذين يضغطون عليه، بصفته زعيم 
الطائفة األكبر التي يمكن حشدها للمواجهة مع حزب الله، 
سياسيا  المواجهة  هذه  ليقود  كبيرة،  نيابية  كتلة  وزعيم 
وإذا إقتضى األمر عسكريا، وهو ما يكشف الحريري انه 
قام برفضه الحريري، عندما يقول انه لجأ للتسويات منعا 
للحرب األهلية، متحدثا عن السابع من ايار 2008 وإتفاق 
الرئيس ميشال عــون، وكــان حزب  إنتخاب  الدوحة وعن 
من  بــدال  كانت  التي  التسويات  هــذه  في  الشريك  هو  الله 
حرب أهلية كان يراد له اإلنجرار إليها، وتعتقد المصادر 
وفي  الحلفاء  لهؤالء  عمليا  يقول  الحريري  إنسحاب  أن 
طليعتهم السعوديون، ها هي الساحة التي قمتم بتسليمها 
لوالدي قبل ثالثين سنة أعيدها إليكم فرتبوها كما شئتم 
كيف  فلنر  أهــدافــكــم  تحقيق  بــعــدم  السبب  أنــا  كنت  وأن 
ستحققونها، ويقول لألميركيين فلتنعم منظمات المجتمع 
لتمأل  إنسحابي  بفرصة  برعايتها  تقومون  التي  المدني 
الفراغ، ولنر كم ستحصد من المقاعد وكيف ستتصرف في 
مجلس النواب وتجاه تشكيل الحكومات، واإلستحقاقات 
الرئاسية المقبلة، ويقول علميا لحليفه النائب السابق وليد 
جنبالط، ها انا ارحل فلنر كيف ستمأل الفراغ مع الحليف 
التصويت  من  جــزء  لــوراثــة  يسعى  الــذي  جعجع،  سمير 
التقليدي لتيار المستقبل بواسطة السعوديين، والذين ناله 
مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان النصيب األكبر 
الحريري  مؤيدي  عن  صــدرت  التي  التنديد  هتافات  من 

المحتجين على إعالن إنسحابه .
أولــى جلساته  الــوزراء  على ضفة موازية عقد مجلس 
بعد إنقطاع لثالثة شهور، نتجت عن مقاطعة وزراء ثنائي 
الموازنة  مناقشة  المجلس  وبــدأ  الله،  وحــزب  أمــل  حركة 
العامة، واطلق المقاوضات مع صندوق النقد الدولي، واقر 
التعويضات اإلضافية للموظفين، فيما قال وزير الخارجية 
الكويتية لحل األزمة  الورقة  عبدالله بوحبيب أن مناقشة 
بين لبنان ودول الخليج سيكون موضع بحث بينه وبين 
القادمين  اليومين  خــالل  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
الكويت ومجلس  الــى  الــقــادم  الجمعة  يــوم  األجــوبــة  لنقل 

وزراء الخارجية العرب .
وفيما كانت األنظار شاخصة على قصر بعبدا الذي شهد أولى 
مقاطعة  بسبب  الجلسات  تجميد  بعد  الــوزراء  مجلس  جلسات 
الوسط  بيت  خطف  المردة،  وتيار  الله  وحزب  أمل  ثالثي  وزراء 
تعليق  بإعالن  الحريري  سعد  الرئيس  موقف  وتصّدر  األضواء 
عمله السياسي وانسحابه من المشهد االنتخابي برّمته، واجهة 
على  القرار  لهذا  السلبية  للتداعيات  نظراً  الداخلي،  المشهد 

الساحتين السنية والوطنية.
ووسط أجواء من الحزن والخيبة والصدمة واإلحباط سادت 
الحريري في مؤتمر صحافي  الرئيس  أعلن  الوسط،  أرجاء بيت 
مقتضب تعليق عمله في الحياة السياسية، داعًيا تيار المستقبل 
التخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح لالنتخابات النيابية وعدم 
التقدم بأية ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، القتناعه 
بأن »ال مجال ألي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ اإليراني 
والتخبط الدولي، واالنقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء 

الدولة«.
لكن  ووطننا،  وشعبنا  أهلنا  »بخدمة  البقاء  الحريري  وأكد 
قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة 
كمواطنين  موقعنا  من  وسنبقى  التقليدّي،  بمعناها  والسياسة 
متمّسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب األهلية والعمل 
من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين«. وأضاف: »نحن باقون 
لإلرادات  مفتوحة  ستبقى  وبيوتنا  واللبنانيين،  لبنان  بخدمة 

الطّيبة وألهلنا وأحبتنا من كل لبنان«.
رفيق  الرئيس  ــده  وال كلمة  مكرًرا  مؤتمره  الحريرّي  وختم 
وقد  لبنان«.  الله  »استودعكم  اغتياله،  قبل  األخيرة  الحريري 
الحريري  صورة  األذهان  الى  أعاد  ما  عينيه،  في  الدمعة  حبس 
عندما تال بيان استقالة حكومته في العام 2017 خالل احتجازه 
في السعودية. ما يدعو للتساؤل: هل يعيش الحريري سيناريو 
»الريتز« بشكل وإخراج آخرين؟ وما األسباب التي دفعته لخيار 
مالية  أسباب  هي  هل  االنتخابي؟  واالنكفاء  السياسي  االعتزال 
عائلية أو خارجية أملت عليه هذا القرار؟ وما هي تداعياته على 

الساحة السنية والوطنية؟ 
أكثر من جهة سياسية أكدت لـ»البناء« أن قرار الحريري يحمل 
وبالمشروع  أوالً  السعودية  مع  بعالقته  تتعلق  خارجّية  ابعاداً 
المنطقة  في  الجارية  المتغيرات  ظل  في  للبنان  المعّد  الخارجي 
الوضع  على  مطلعة  أوساطاً  لكن  الــدولــي«،  المستوى  وعلى 
السني تحذر عبر »البناء« من خطر يحدق بالطائفة السنية في 
لبنان بعد قرار الحريري الذي يشكل سابقة تاريخية. »فقد سبق 
واعتكف الرئيس رفيق الحريري عن تأليف الحكومة لكن لم يعلن 
يوماً خروجه من المشهدين السياسي واالنتخابي«، موضحة أن 

»خروج المستقبل يعني إقصاء خط االعتدال السني لصالح قوى 
اخرى متطرفة أو تنتمي لقوى خارجية عدة«. إال أن مصادر أخرى 
تشير الى أن »السعودية تقف خلف هذا القرار في إطار استكمال 
مسلسل إقصاء الحريرية السياسية عن المشهد السياسي وبدأ 
الـ2017 ثم إسقاط حكومته في  المخطط منذ احتجازه في  هذا 
الماضي  العام  الحكومة  تأليف  عن  لالعتذار  دفعه  ثم  الـ2019 
وصوالً الى انسحابه من السياسة اللبنانية أمس، فضالً عن أنها 
تريد إحداث فوضى في لبنان وممارسة المزيد من الضغوط على 
حزب الله من خالل التحكم بالقرار السني بشكل كامل عبر قوى 

أخرى طّيعة لها«.
أبو  الى  متوّجهاً  بيروت  وغادر  كلمته  الحريري  قال  وبعدما 
بيروت  في  الطرقات  من  عــدد  قطع  الــى  مناصروه  عمد  ظبي، 
والكوال  المزرعة  وكورنيش  قصقص  طريق  سيما  ال  والمناطق، 
وأوتوستراد الناعمة باالتجاهين، احتجاجاً على تعليق الحريري 
أوتوستراد  عند  الطريق  قطعوا  كما  لبنان،  في  السياسي  عمله 
المدينة الرياضّية بمستوعبات النفايات والدراجات النارية، وفي 

فردان وساقية الجنزير.
المستقبل  ومسؤولو  ونــواب  الحريري  مستشارو  وتناوب 
وأشار  وأبعاده،  الحريري  موقف  لشرح  التلفزة  شاشات  على 
الحريري يختلف عن  أن »موقف  الى  الصايغ،  مستشاره داوود 
يقوم  كان  انه  واعتقد  اشهر،   4 لمدة  غاب  ألنه  اآلخرين،  مواقف 
بمراجعة مع نفسه. وفي األوقات المفصلّية، رأى أن الصراعات 
رئيس  نائب  حــّذر  فيما  قضاياه«.  من  أكبر  أصبحت  لبنان  في 
»الواقع  أن  من  علوش،  مصطفى  السابق  النائب  المستقبل  تيار 
القرار، وزاد في  السني في حالة تذمر وإحباط وضياع قبل هذا 
التي لجأ  الزوايا  الرئاسية، وكل تدوير  التسويات  احباطه فشل 
لها الحريري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة 
األسبق تمام سالم، وكنا نواجه حائطاً من جهة التركيبة اللبنانية 
التافهة، وواقع وجود الميليشيات المسلحة«، معتبًرا أن »الواقع 
على  البناء  يتم  وقد  التأزم،  من  شديدة  حالة  من  يعاني  السني 

شيء جديد«.
وفيما تردد بأن عمة سعد الحريري النائب بهية الحريري تتجه 
الى إعالن عزوفها عن الترشح، حذرت مصادر سنية عبر »البناء« 
مرجعيات  من  بطلب  النيابية  االنتخابات  تأجيل  احتمال  من 
أن  اال  الحريري،  قرار  بعد  والدينية  السياسية  السنية  الطائفة 
مشيراً  ذلك  نفى  الحجار  محمد  النائب  »المستقبل«  كتلة  عضو 
الى أنه ليس بجو تطيير االنتخابات، وقال: »مصرون أن يحصل 
االستحقاق بوقته، ونحن قلنا إننا في حال شعرنا أن هناك نية 

بالتمديد للبرلمان فسنستقيل من المجلس النيابي«.
عن إمكان أن يرث بهاء الحريري شقيقه سعد، أوضح الحجار 
»ال أعتقد أن أحداً يستطيع أن يرث سعد الحريري. والمطلوب من 

الجميع أن يفهم الرسالة التي أرسلها الحريري اليوم«.
واعتبر  الحريري،  خطوة  على  الفعل  وردود  المواقف  وتوالت 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن كالم الحريري »صفحة حزينة 
للوطن ولي شخصًيا، ولكنني أتفّهم الظروف المؤلمة التي يعيشها 
التقدمي  »الحزب  رئيس  اعتبر  فيما  بها«.  يشعر  التي  والمرارة 
االشتراكي« وليد جنبالط، في حديث لوكالة »رويترز«، أن »قرار 
الحريري، يعني إطالق يد حزب الله واإليرانيين، وهو قرار محزن 

جًدا ونفقد به ركيزة لالستقالل واالعتدال«.
سليمان  السابق  الوزير  المردة  تيار  رئيس  اعتبر  جهته،  من 
أنه  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  تصريح  في  فرنجية، 
»بمعزل عن من يتفق أو يختلف معه فإن رئيس الحكومة السابق 
عن  وغيابه  لبنان.  في  االعتدال  وجوه  من  وجه  الحريري  سعد 
سيعمدون  الذين  للضعفاء  فرصة  سيخلق  السياسية  الساحة 
التطرف، والتطرف هو أكبر خطر على  التي تعّزز  المزايدات  الى 

مستقبل لبنان«.
وكان مجلس الوزراء عقد أولى جلساته في ظل أجواء من الهدوء 
مجلس  وأقر  الحياتية،  الشؤون  على  البحث  وترّكز  واإليجابية، 
اجتماعية  مساعدة  إعطاء  الى  يرمي  مرسوم  مشروع  ــوزراء  ال
موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية 
والجامعة اللبنانية، البلديات واتحاد البلديات، وكل َمن يتقاضى 
الى  او مخصصات من األموال العمومية باإلضافة  او اجراً  راتباً 

المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
كما أقر مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل 
الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية 
الخاص  للقطاع  اليومي  النقل  وبدل  فعلي،  حضور  يوم  كل  عن 
بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة 
إعطاء  الى  الحكومة على مشروع مرسوم يرمي  تعليم. ووافقت 
ليرة  الــف  و200  مليون  بقيمة  مقطوع،  شهري  نقل  تعويض 
للعسكريين في الجيش وقوى األمن الداخلي واالمن العام وامن 
ومّددت  النواب،  مجلس  وشرطة  الجمركية  والضابطة  الدولة 
وعقود  قرارات  وبمفعول  الموقتة  المالكات  في  العمل  الحكومة 

الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.
وعّين مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق ما 
يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً 
للرئيس، القاضي تريز عالوي وعلي بدران، جو معلوف وكليب 

كليب أعضاء.
بالوكالة  االعالم  ووزير  العالي  والتعليم  التربية  وزير  وقال 
عباس الحلبي بعد الجلسة »َتقرَّر عقد جلسات متتالية للحكومة 

في السراي الحكومي، بدءاً من التاسعة من صباح الغد )اليوم( 
االخيرة  الجلسة  تكون  ان  على  الموازنة،  من  االنتهاء  حين  إلى 
الحلبي  ودعا  بعبدا«.  في  الجمهوري  القصر  في  الموازنة  بشأن 
المهني  التعليم  في  والمتعاقدين  والعاملين  األساتذة  جميع 
)اليوم(  غد  صباح  من  بدءاً  المدارس  إلى  العودة  إلى  والرسمي 
أقّر  »المجلس  ان  الى  مشيراً  للتعويض،  يلزم  ما  بكّل  والقيام 

المنحة االجتماعّية ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين«.
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  رّحب  الجلسة،  مستهّل  في 
التنفيذية  بالوزراء بعد طول انقطاع تجّمد خاللها عمل السلطة 
او عبر  افرادياً  الــوزراء  الــوزراء، وان استمر عمل  ممثلة بمجلس 
ــوزراء  ال مجلس  جلسات  انقطاع  »إن  وقــال  الــوزاريــة.  اللجان 
تراكم  في  وزاد  اإلجرائية  السلطة  عمل  انتظام  على  سلباً  اّثــر 
إلى  وأشار  البالد«.  في  العام  الوضع  على  السلبية  االنعكاسات 
وما  السلطات،  فصل  مبدأ  احترام  على  اكــدت  أن  »سبق  أنني 
حصل في األشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية 
للمواطنين«. وأكد  الحياتّية  المطالب  الكثير من  انعكس على  ما 
لرئيسي  يمكن  ال  مستقيلة،  غير  الحكومة  تكون  عندما  ان  عون 

الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية.
تكون  ان  »املي  الجلسة:  مستهل  في  ميقاتي  قــال  بــدوره، 
اي  من  بعيدا  المسؤولية  بروح  فيها  ونتعاون  مثمرة  جلساتنا 
خالفات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت 
الخالفات وتريد عمال منتجا وتعاونا بين الجميع النتشالها مما 
هي فيه من ازمات ومخاطر«. اضاف »يسعدني ان نعاود جلسات 
مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة »معاً لإلنقاذ« 
مهامها بجدية وفاعلية الن التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد 

تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً«.
الموازنة  لمناقشة  ــوزراء  ال مجلس  جلسات  اليوم  وتنطلق 
في القصر الحكومي برئاسة ميقاتي. وتوقعت مصادر حكومية 
حول  وخالفات  طويلة  نقاشات  الموازنة  تشهد  أن  لـ»البناء« 
بنودها«. وأشارت مصادر أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر 
لـ»البناء« الى رفضهم مشروع الموازنة بصيغته الحالية، ألنها 
تتضمن إجراءات موجعة تستهدف الطبقات الفقيرة وال تحمل اي 
اصالحات جدية وال خطة للنهوض االقتصادي وتنمية القطاعات 
لبنان  ومصرف  المصارف  حزب  تحكم  من  محذرة  االنتاجية. 
بمشروع الموازنة التي يتماهى مع الخطة التي قّدمها وزير المال 
يوسف خليل بالتعاون مع معاون الرئيس ميقاتي النائب نقوال 

نحاس.
وشدد المكتب السياسي لـ»حركة أمل«، على »اهمية الوصول 
إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية ألوضاع المالية 
العامة، وتؤمن انتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتالقى 
تدرسها  التي  والمالي  االقتصادي  التعافي  خطة  تحضيرات  مع 
االنتظام  استعادة  من  جــزءاً  تشكل  والتي  حالياً،  الحكومة 

والمعالجة لألوضاع االقتصادية والمالية والنقدية«.
وأكد في بيان، »رفض أية ضرائب وأعباء جديدة ُتفرض على 
االوضاع  تدهور  من  تعاني  والتي  والفقيرة  المتوسطة  الطبقات 
أو  مباشر  بشكل  الشامل  االنهيار  حدود  إلى  ووصلت  المعيشية 
مقّنع، وإن أياً من هذه االجراءات من المفترض أن ُيدرس بشكل 
متواٍز مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية 
للرواتب والمخصصات للقطاعات االجتماعية والتي من الواضح 
تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى 
حدود كبيرة مما يستوجب خطة إنقاذية اجتماعية ودعماً حقيقياً 
للمواطنين في هذه المرحلة، وااللتفات إلى أن أية ضرائب جديدة 
في ظل غياب النمو في االقتصاد ستؤدي إلى مزيد من االنكماش 

وتعمق أزمة االقتصاد والمالية معاً«.
أية  إعطاء  نحو  »التوجه  رفضه  عن  السياسي  المكتب  وعّبر 
صالحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي 

والمالي، وهو أمر َدَرَج عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة«.
العالقة بين لبنان والدول  الكويتية لتصحيح  الورقة  وبقيت 
الخليجية، في الواجهة. وأعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب 
بدء البحث بالورقة الكويتية. وأشار بعد جلسة الحكومة الى ان 
»الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت«. ومن المتوقع أن يحمل 
بو حبيب الجواب على الرسالة الى الكويت التي يزورها في 29 
الجامعة  خارجية  وزراء  مجلس  رئاسة  منها  ليتسلم  الحالي 

العربية.
وإذ يرفض حزب الله التعليق على الورقة ترى مصادر مساندة 
والمبادرة  الورقة  هذه  أبعاد  من  »البناء«  عبر  محذرة  للمقاومة 
الكويتية بشكل عام لجهة ممارسة مزيد من الضغط على لبنان 
واستغالل ازمته االقتصادية والمالية واستخدام سياسة العصا 
االميركية  الشروط  الورقة  في   11 الـ  البنود  تمثل  اذ  والجزرة، 
تطبيق  اي   2006 العام  منذ  لبنان  على  المفروضة  االسرائيلية 
القرارات الدولية و1559 وغيرها من القرارات لتي تخدم اسرائيل، 
والالفت وضع بند أخير في الورقة يمثل الجزرة اي تقديم الدعم 
والخالص  االقتصادي  النهوض  على  ومساعدته  للبنان  المالي 
من أزماته مقابل تنفيذ البنود الـ11، ما يفضح سياسة الضغوط 

واالبتزاز التي يمارسها الخليجيون ضد لبنان.
القصف  امــس،  دانــت  والمغتربين  الخارجية  وزارة  وكانت 
مع  »تضامنها  وأكدت  ظبي،  ابو  له  تعرضت  الذي  الصاروخي 
واستقرارها  وامنها  سيادتها  يطال  اعتداء  أي  وجه  في  االمارات 

وسالمة اراضيها«.
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تجديد ال�شراكة التاريخّية في كرة القدم

بين ناديي ليون الفرن�شّي واأتلتيكو اللبنانّي

الدورّي الأميركّي بكرة ال�شلة للمحترفين

غولدن �شتيت واريورز يهزم يوتا جاز بفارق �شّلة

»الدفاع« بطاًل للبنان في مالكمة الدرجة الثانية

�شليطا: التحاد يهتّم بالمالكمات والمالكمين معًا 

لجنة ال�شتئناف الكروّية تقّرر

اإعادة النقاط والمباراة واإيقاف ال�شقال

نادي  تخلّف  بعد  انطلقت  التي  المكّثفة،  واالجتماعات  الجانبية  اللقاءات  من  أسبوعين  بعد 
النجمة عن خوض مباراته ضمن االسبوع الثامن بمواجهة فريق العهد، خرجت لجنة االستئناف 
الجميع  حيث  العهد،  ملعب  في  اآلن  والكرة  أخرى،  واعتراض  أندية  استنفار  إلى  أّدت  بمقررات 
التي قضت باعادة  المقررات  النادي لكونه المتضرر األول والوحيد من  إدارة  بانتظار ما ستقرره 

المباراة وإرجاع النقاط الست لرصيد النجمة. 
ومن الجانب االتحادي تقّرر إيقاف رئيس نادي النجمة أسعد الصقال في ضوء تصريحاته التي 
بول«  »غولدن  برنامج  وضمن  وأمس،  واألضاليل.  االفتراءات  من  بجملة  التنفيذية  اللجنة  طالت 
من  جرت  التي  واالتصاالت  التدخالت  حجم  من  استياءه  الشحف  جهاد  االتحاد  عام  أمين  أبدى 
قبل وزراء ونواب ومسؤولين ثّم تنّصل جميع هؤالء من المشهد! مع اإلشارة إلى أن مقررات لجنة 

االستئناف جاءت بناء لتدّخالت من فعاليات غير رياضية.

»بيروت فوتبول اأكاديمّي« 

بطاًل لدورّي الأ�شبال بال خ�شارة

تّوج فريق »بيروت فوتبول أكاديمي« بلقب بطولة لبنان لألشبال في كرة القدم )لالعبين دون 
الـ 16 سنة( بعدما أنهى الموسم من دون تلّقيه أية خسارة، اذ خاض 18 مباراة، فائزاً في 15 منها 

ومتعادالً في 3 مباريات. 
وجاء الفوز األخير للفريق الذي حمل ألوان نادي الهدى في البطولة أمام الصفاء بنتيجة 0-1، 
نائب  تقّدمه  الفت  بحضوٍر  الشباك  فرن  تحويطة  في  ملعبه  على  أقيمت  التي  المباراة  في  وذلك 
رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم ريمون سمعان، واألمين العام جهاد الشحف، ورئيس أكاديمّية 

»BFA« زياد سعادة. 
العاصمة  اسم  تحمل  التي  األكاديمية  تاريخ  في  الثالث  هو  األشبال  بطولة  في  اللقب  وهذا 
اللبنانية، وقد كانت له ميزًة خاصة بعد إنهاء الفريق الذي يقوده المدرب رامي الالدقي الدوري 

بسجٍل نظيف، متقّدماً في ختامه على فريق النجمة الذي حّل في مركز الوصافة. 
وبالرغم من األجواء المناخية الباردة والماطرة، احتفل العبو الفريق البطل بالميداليات والكأس 
في  مرمى  حارس  كأفضل   »BFA« من  جوهر  جاد  اختير  وقد  المسؤولين،  من  تسلّموها  التي 

البطولة، بينما ذهب لقب الهداف الى رالف خوري من نادي النصر الحدت.

�شور �شالح ولفتات »اأنت اأقوى من المخّدرات« 

تزّين القاهرة

من  أقوى  »أنت  حملة  الفتات  القاهرة،  المصرية  للعاصمة  الرئيسية  الشوارع  في  انتشرت 
المخدرات«عليها صور محمد صالح نجم ليفربول اإلنكليزي. 

ويأتي تعليق الالفتات تزامناً مع الحملة التي دشنها صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي 
التابع لوزارة التضامن االجتماعي المصرية، والتي تتضمن رقم الخط الساخن »16023« لعالج 

مرضى اإلدمان مجاناً وفي سرية تامة، وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة.

فوز كبير لدينامو بيروت على ال�شانفيل

حقق دينامو لبنان فوزاً كبيراً على الشانفيل بنتيجة 93-71، في المباراة التي جمعتهما على 
من   12 الجولة  منافسات  ضمن  الماضي،  األحد  مساء  وذلك  مكايل،  ذوق  في  نوفل  نهاد  ملعب 

الدوري اللبناني لكرة السلة.
وشهدت المباراة تفّوق دينامو في كل األرباع، حيث انتهى الربع األول 24-18، والثاني 44-
33، والثالث 69-47. وعرفت المواجهة تألق نجم دينامو، علي حيدر، الذي أحرز 27 نقطة كأفضل 

مسجل في اللقاء، مع 4 متابعات و4 تمريرات حاسمة. 
مع  فريقه،  في  مسجل  كأفضل  نقطة،   21 مارتينيز  ميغيل  الشانفيل  نجم  أحرز  جهته،  ومن 
ترتيب  صــدارة  في  نقطة،   21 إلى  رصيده  »الدينامو«  ليرفع  حاسمة.  تمريرات  و4  متابعتين 

الدوري، بينما تراجع الشانفيل إلى المركز السابع، برصيد 15 نقطة.مصحح هاني -

واتلتيكو  الفرنسي  ليون  نــاديــا  أعلن 
لمدة  بينهما  الشراكة  تجديد  عن  اللبناني 
الشراكة  هــذه  الــقــدم.  كــرة  لعبة  في  سنة 
2011 من العاصمة  التي انطلقت في العام 
اللبنانية بيروت وبحضور أركان الناديين. 
مواصلة  أجل  من  الشراكة  هذه  وتأتي 
التعاون بين الناديين مع تقديم نادي ليون 
وهو أحد أبرز األندية في العالم  التي تملك 
تخّرج  عاٍل  مستوى  على  شهيرة  أكاديمية 
فرنسا  في  للعب  ليس  المميزين  الالعبين 

فحسب بل في أوروبا. 
بين  الموقعة  االتفاقية  بنود  وتــنــّص 
الــنــادي  تقديم  على  ايـــام  منذ  الــنــاديــيــن 
الفنية  خبراته  كــافــة  الشهير  الفرنسي 
الالعبين  ــام  ام والتسهيالت  والتدريبية 
منهم  اليافعين  وخصوصاً  اللبنانيين، 

في  لالنخراط  منهم  العديد  استقدام  عبر 
نــادي  أكاديمية  فــي  تدريبية  معسكرات 
لمنح  مقدمة  الخبرة  اكتساب  بهدف  ليون 
األندية  في  للعب  الفرصة  األرز  وطن  العبي 
إجــراء  جانب  الــى  بالمستقبل  األوروبــيــة 
بهدف  اللبنانيين  للمدربين   دراســة  دورة 
إطالعهم على آخر تقنيات التدريب وتطوير 

التدريبية.  قدراتهم 
يشار إلى أن  التعاون مثمر بين الناديين 
منذ العام 2011 بحيث نجح نادي اتلتيكو، 
الذي تأسس في العام 2006، في تبّوء أهم 
التتويج  منصات  إلــى  والصعود  المراكز 
الفئات  ببطوالت  االول  بالمركز  وخاصة 
اللبناني  االتــحــاد  ينظمها  التي  العمرية 
ــدم ســنــويــاً مــمــا جــعــل االتــحــاد  ــق لــكــرة ال
أتلتيكو  نادي   يختار  القدم   لكرة  اآلسيوي 

مستوى  على  للنخبة  األولــى   »األكاديمية 
وهو   2019 الــعــام  فــي  ـــط«  االوس الــشــرق 

الذي  النادي  هذا  صدر  على  يعلّق  وســام 
يضّم أكثر من ألف العب والعبة.

حقق غولدن ستيت واريورز انتصاراً صعباً 
أمام يوتا جاز 92/94، ضمن منافسات دوري 
عدد  ليرفع  للمحترفين،  األميركي  السلة  كرة 
مقابل   34 إلى  الموسم،  هذا  بذلك،  انتصاراته 
الهزيمة  جــاز  يوتا  تلقى  بينما  هزيمة،   13
السابعة خالل آخر تسع مباريات، والـ17 هذا 

الموسم مقابل 30 انتصاراً.
وفي لقاء آخر، سجل دانكان روبينسون 25 
وعشر  نقطة   20 بتلر  جيمي  وأضــاف  نقطة، 
متابعات و12 تمريرة حاسمة، ليتغلّب ميامي 
 ،107/113 ليكرز  أنجليس  لوس  على  هيت 
مقابل   30 إلى  انتصاراته  عدد  الفريق  ويرفع 

17 هزيمة. 
عناصر  أبــرز  جيمس  ليبرون  النجم  وكــان 
ليكرز خالل المباراة، حيث سجل 33 نقطة، لكن 
والعشرين، هذا  الرابعة  الهزيمة  تلقى  الفريق 

الموسم، مقابل 23 انتصاراً.
جوكيتش  نيكوال  سجل  مثيرة،  مباراة  وفي 
تمريرات  وثماني  متابعات  وتسع  نقطة   34
على  الفوز  إلى  ناغتس  دنفر  ليقود  حاسمة، 

ديترويت بيستونز 111/117. 
وكذلك تغلب داالس مافريكس على ممفيس 
لوكا  تأّلق  من  مستفيداً   ،91/104 غريزليس 
دونسيتش، الذي سجل 37 نقطة و11 متابعة 

وتسع تمريرات حاسمة. 
وكان جا مورانت أبرز عناصر غريزليس في 
متابعة،  و13  نقطة   35 سجل  حيث  المباراة، 
 32 الـ17 مقابل  الهزيمة  تلقى  الفريق  لكن 

فوزاً.
تغلّب  األخـــرى،  الــمــبــاريــات  نتائج  ــي  وف
نتس  بروكلين  على  تيمبروولفز  مينيسوتا 
125/136، وفيالدلفيا سيفنتي سيكسرز على 
وأورالندو   ،109/115 سبيرز  أنطونيو  سان 
95/114، وأتالنتا  ماجيك على شيكاغو بولز 

هوكس على تشارلوت هورينتس 91/113. 
على  بليزرز  تريل  بورتالند  تغلب  كذلك 
وبوسطن   ،105/114 ــورز  ــت راب تــورونــتــو 
 87/116 ويــزاردز  واشنطن  على  سلتيكس 
كليبرز  أنجليس  لوس  على  نيكس  ونيويورك 

.102/110

اإلتحاق مدرب منتخب ال�شلة 

جو مجاع�ص بالأهلّي البحرينّي

تعاقد جو مجاعص، المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة السلة، مع نادي األهلي البحريني. ويعّد 
مجاعص أحد أبرز المدربين على الساحة اللبنانية حالياً، حيث سبق له أن دّرب نادي هومنتمن، 
االنتصارات،  من  العديد  لتحقيق  لبنان  منتخب  قيادته  إلى  باإلضافة  الدوري،  بلقب  معه  وتّوج 

وآخرها أمام إندونيسيا في التصفيات اآلسيوية. 
وفي تعليق له على الخبر، أكد غازي بستاني، مدير لجنة المنتخبات في االتحاد اللبناني لكرة 

السلة، خالل اتصال هاتفي أن القرار لم ُيتخذ بعد بشأن منتخب األرز. 
وكانت الجماهير قد تساءلت عن مصير منتخب لبنان، وَمن سيقوده بعد تعاقد مجاعص مع 

األهلي البحريني.

و�شول الطاقم التحكيمّي والوفد الآ�شيوّي اإلى بيروت 
وكوريا  لبنان  مباراة  على  باإلشراف  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  من  المكلف  الوفد  وصل 
صيدا  ملعب  على  الحالي  الثاني  كانون   27 في  المقبل  الخميس  يوم  سُتقام  والتي  الجنوبية، 

2022 في قطر.  البلدي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم 
الى  الكاف،  العماني أحمد  الساحة  المباراة، حكم  المكلّف بإدارة  التحكيمّي  الطاقم  وضّم وفد 
ثاٍن(،  مساعد  )حكم  الجرداني  الله  وعبد  أول(  مساعد  )حكم  العمري  بكر  أبو  مواطنيه  جانب 
باإلضافة الى الحكم القطرّي سلمان فالحي )حكم رابع(. أما الوفد الخاص بتقنية الـVAR  ضّم 
المساعد،    VARالـ حكم  العلي  احمد  ومواطنه   ،VARالـ حكم  مخادمة  أدهم  األردني  من:  كالً 
طاقم  من  فييرا  كولين  والبرتغالي    VARالـ نظام  عن  مسؤول  حميد  الباسط  عبد  الماليزي 
البريطاني ماثيز دانجون والروسي نيكوالي اليشيف من طاقم  العمل، ويصل مساء اليوم وغداً 

.VARعمل الـ
المالديف،  من  شاهير  احمد  المباراة  مراقب  استراليا،  من  هاكان  اناز  الحكام  مقيم  وصل  كما 
كينيث اماالناثان المسؤول األمني من ماليزيا، كيم كيونغريفل ممثل االتحاد اآلسيوي من كوريا 
الجنوبية واحمد بن محمد مسؤول طبي من ماليزيا. هذا ووصل وفد إداري من المنتخب الكوري 

الجنوبي أمس الى بيروت، فيما سيصل الجهاز الفني والالعبين مساء اليوم، الثالثاء.

بتطبيق  مرفقة  المستوى  عالية  تنافسّية  أجــواء  وسط 
للمالكمة  اللبناني  االتحاد  نّظم  اآلمنة،  الصحية  اإلجــراءات 
الثانية على حلبته في مدينة  نهائيات بطولة لبنان للدرجة 
المهندس  االتحاد  رئيس  بحضور  الرياضية،  شمعون  كميل 
إلى جانب حشد كبير من  األعضاء  الحطاب وغالبية  محمود 
أندية  ثمانية  البطولة  في  وشــارك  وأبطالها،  اللعبة  هواة 
ـ  الشباب  ملتقى  الفجر،  العام،  األمن  الجيش،  الدفاع،  هي: 
فاز  الفنّية  النتائج  وفي  والبشارة.  األولمبي  الكرامة،  صور، 
فضل  الدفاع(،  نادي  ـ  كلغ   60 )وزن  هاشم  قاسم  من:  كل 
71 كلغ  67 ـ األمن العام(، أحمد سلطان )وزن  عيسى )وزن 
مصطفى  الدفاع(،  ـ  كلغ   75 وزن   ( موسى  محمد  الدفاع(،  ـ 
ـ   86 )وزن  المقداد  محمد  الدفاع(،  ـ  كلغ  )وزن80  مومنه 
الفجر( وأحمد نصار )وزن + 92 كلغ ـ الدفاع(. وبذلك، أحرز 
نادي الدفاع بطولة لبنان للدرجة الثانية لألندية، في ما حّل 

رابعاً  صور  الشباب  وملتقى  ثالثاً  العام  واألمن  ثانياً  الفجر 
في  والجيش  واألولمبي  سادساً  والبشارة  خامساً  والكرامة 
الدفاع  نادي  مالكمو  احتفل  الحلبة  وفوق  السابع،  المركز 
سلّمهم  بعدما  هاشم،  نبيل  مدّربهم  يحملون  وهم  بلقبهم 
حّدد  كما  البطولة،  كأس  العسراوّي  عبدالله  االتحاد  عضو 
الجاري،  الثاني  كانون   29 في  المقبل  السبت  يوم  االتحاد 

موعداً لتنظيم بطولة لبنان للدرجة األولى.
هذا، وأشرف على سير النزاالت، نائب رئيس االتحاد محمد 
وبشارة  العسراوي  وعبدالله  خليل  علي  واألعضاء  الخليلي 
طبياً( ومحمود  والدكتور علي حديب )مشرفاً  عبود )ميقاتياً( 
للمالكمة(  النسائية  اللجنة  )عن  شليطا  وماري  الدين  ناصر 
الحلبي  محمد  الدوليين  من  المؤّلفة  المدربين  لجنة  ومعهم 
هيثم  الحكام  لجنة  ورئيس  هاشم،  ونبيل  حمدان  وايهاب 
النزاالت كل من: عباس طحان، أسامة  منذر، فيما تولى قيادة 

ناصيف  حسن  رجاس،  أبو  طارق  الدين،  عز  فوزي  غالييني، 
وسمير سعد.

شليطا: سنشارك في بطولة دولّية في تركيا
من منطلق منح الثقة للمالكمات اللبنانيات، أوضحت عضو 
شليطا:  ماري  للمالكمة  اللبناني  االتحاد  في  النسائية  اللجنة 
»حالياً، نعمل على صقل أداء عدد من بطالتنا في اللعبة تحضيراً 
للمشاركة في بطولة دولّية في اسطنبول خالل شهر أيار المقبل، 
وقبل اختيار البعثة إلى تركيا سنجري عّدة مباريات وتجارب 
بهدف اختيار األفضل واألجدر منهن للمهمة. وهذه تجربة جديدة 
من  يشجعهن  واالتحاد  سواء،  حد  على  والكبيرات  للصغيرات 
منطلق عدم تفريقه بين الشباب والشابات على صعيد االهتمام 
بطالتنا،  خالل  من  جيدة  نتائج  لتسجيل  نسعى  والتعاطي، 

خصوصاً بعد غياب التمّيز واإلنجازات على جبهة الرجال«.

2022 الثاني  كانون   25/ /الثالثاء  عشرة  الثالثة  السنة 
Thirteenth year / Tuesday/ 25 January 2022



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

درد�صة �صباحية

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

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

التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

... ولكن كانت فيهم كرامة
{ يكتبها الياس عّشي

لما  االستسالم  وترفض  الغاضب،  إيقاعها  تفرض  المقاومة  وحدها 
تخّطط له الصهيونية، ووحدها تقّدم شهيداً تلَو اآلَخر، حتى ضاقت مقابر 

الشهداء في استقبال الوافدين إليها.
في  قــرأوا  ألنهم  الحديث  العرب  تاريخ  يكتبون  المقاومون  ووحدهم 

مكان ما :
» األبطال خلقوا من الرماد والحطام أّمًة، صحيح أنهم من طينة البشر، 

ولكن كانت فيهم كرامة «.
واليوم المطلوب: أن نكون أمة قادرة على المواجهة العسكرية والفكرية 
»من  دولته  قيام  الصهيوني  الكيان  فسيعلن  تلّكأنا  وإْن  واالقتصادية، 

الفرات إلى النيل«.

َخـَت في َزَمِن الَكَواِرِث ِحْكَمًة َرسَّ
إالَّ بهــا َمـْعـنى الـِفـدى ال ُيـْفـَهــُم

هَي ِحْكَمُة الَتْصميِم في َطلَِب الُعلى
بـإرادٍة ُتـلْغـي الُمحــاَل وُتْهــِزُم

َفـَبـلْغـَت يا بشـــاُر أْرَفـَع ُرْتـَبـٍة
بُعـلُـوِّهـا ُرَتـُب الَفـخــاِر ُتـَقـيَّـُم

ٍد ـاُر يا ُبْشـرى اْنـطالِق َتَجـدُّ بشَّ
ُم في الَعـْزِم والفعـِل السليـِم ُيَعـلَـّ

أْنـَت الذي اْنـَتـَظـَر األبـاُة ُقـُدوَمُه
لُيـِذلَّ َمْن َظلَم الشعـوَب وَيـْظـلِـُم

وُيـعـيـد لإلنســاِن قـيـَمـَتـه التي
اْغـُتِصبْت بأحقاِد األلى قد أْجَرموا

ـه فاْرَفـْع َجبـيـَنـَك للنجـوِم فـانَّ
ـُم بـبهـائـِه الـتـاريـُخ صاَر ُيـَنـغِّ

واْهـُتـْف بصوِتـَك: إنَّ فـيـنـا قـوٌة
َفـَعـلـْت وأْبـراَج الُطغـاِة ُتَهـدِّم

هَي سوريا َنـْبُع اإلبـاِء وُحصُنُه
ـُم َفَمْن اْسـَتَخـفَّ بسوريـا َيـَتَحطَّ

هَي َمْهُد َمْن َجَعَل الحياَة عزيزًة
وبعـّزهـا ِعـزُّ الحـيـاِة ُيـراِكـُم

كانْت وتبقى في الوجوِد عظيمًة
وتظـلُّ في درِب التأّلـق ِتْعـُظـُم

وُتعلُّم األمَم الكرامة َفي الوغى
كيف الَتـَفـّوُق بالبطـولـِة َيـْنُجـُم

فاْسـلـْم ألمتـَك التي لـْن تـنحني
مهما الدواهي بالشروِر ُتَحْمِحُم

ما فـاَز في هـذا الوجوِد ُمساِلـٌم
ُمَتخـاذٌل ُمْسـَتْجـِبـٌن ُمْسـَتـْسـلٌِم

بل فاَز َمْن َمألَ الوجوَد ُبطـولَة
وبكل ما اْخَتَزَن اإلبـاُء ُيـقـاوُم

فالُحرُّ ال َيْخشى الحروَب وإنما
َيْخشى الهواَن وبالنذالِة ُيوَصُم

َخْوُف العزيِز ِمَن الهزيمِة دائٌم
والَخْوُف ِمْن فعِل النذالِة أْدَوُم

أما الـذليـُل فبالخـيـانِة َفْخـُرُه
ولـُه الَتَحلّي بالَكـَراَمِة ُمْؤِلـُم

إنَّ الحـيـاَة عـقـيـدٌة وَكـَراَمـٌة
ببطـولٍة َتـْرقى ووعيٍّ َتْعـُظـُم

لكنَّ في الُجـْبـِن الحياُة حـقيـرٌة
مهما شـفاُه الخانعـيـن ُتـَتـمِتـُم

هَي وْقَفُة العزِّ التي َتْعني الِفدى
ــُم وبـدوِن ذلـَك فالحـيـاُة َتـَوهُّ

ـك لـْم َتُكـْن َيـْكفيـَك يا بشاُر أنَّ
أبـداً بَتـْفـريـِط الحـقـوِق ُتساوُم

فـتحـيـُة األحـرار للُحـرِّ الـذي
بثبـاتـِه َبـغّي الُطـغـاة ُيهـاِجـُم

لـتـدوَم سورّيـا الَمَحـجَّ لكلِّ َمْن
راَم اإلبــاَء وللـُعـلى َيـَتـَقـّدُم

*شاعر قومّي مقيم في البرازيل.

نافذة �صوء

د ُب�سـرى الَتـَجـدُّ

تحية إلى الرئيس بشار األسد الجدير بالمحّبة والتقدير
{ يوسف المسمار*

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

حينما تحّدث آدم سميث، أبو الرأسمالية، عن المنفعة المطلقة التي تترتب على تحقيق المرء 
لذاته انعكاساً على المجتمع… لم ُيسعْفه منطقه الى استنباط أّية ترتيبات غير مادية على 
البناء النفسّي واألخالقّي لإلنسان وهو يقوم بعملية المراكمة للقيمة المادية على إطالقها… 
فهو يخلص في خواتيم منطقه المادي الى أّن الواحد منا في معرض مراكمة المنفعة المادية 
لذاته يحقق بالحتمّية مصلحة للمجتمع برّمته… كارل ماركس وأنجلز يندفعان خطوة أبعد 
من ذلك في اتجاه التبعات الالمادّية، فهما يريان بأّن »التراكمات الكمّية تؤّدي بالضرورة الى 
تغّير كيفّي«… ثم أنهما خلصا الى حتمّية حالة التوّحش التي تعتري أولئك الذين يجعلون 
الحال  واقع  في  وهي  المراكمة…  من  مزيد  الى  المراكمة  من  ويسعون  ديدنهم…  المراكمة 

حالة علمّية فيزيائّية، إذ أنه كلما زاد تكّدس المادة واكتنازها، زادت كمية الجذب المركزّي… 
ولكن اإلسالم وقبل أربعة عشر قرناً لّخص الموقف برّمته وبكلمات معدودات… »إّن اإلنسان 

ليطغى، أن رآه استغنى«.
المأسورة  التابعة  أيدينا… ولكننا بطبيعتنا  ثروات ربانية فكرية فلسفية موجودة بين 
بالمنتج الغربي والجاهلة عموماً بالمكنونات المدفونة في تراثنا وفي ديننا والتي غّيبت من 
شدة الدكدكة التي طحن بها وجودنا المادّي والمعنوّي، لم نعد نعلم ما لدينا من كنوز، وأصبح 

الغرب متَّجهنا ومبعث اإلشعاع والتنوير… ضياع وضالل وانصياع وإرادة مسلوبة.

سميح التايه

ّحينما تحّدحينما تحّدث آدم سميث، أبو الرأسمالية، عن المنفعة المطلقة التي تترتب على تحقيق المرء 

راأ�سمالية...دبو�س

{ إعداد عبير حمدان 
العاصمة  في  المال  بسام  المخرج  ُشيع 
وانطلق  األخير،  مثواه  الى  دمشق  السورية 
الجامعي  األسد  مشفى  من  التشييع  موكب 
جثمانه  على  ُصلّي  حيث  األكرم،  جامع  إلى 
مبنى  ـــام  أم ــن  ــي ــوي األم بــســاحــة  ومـــــروراً 
التلفزيون العربي السوري الذي كان شاهداً 
على انطالقته وصعوده بمرافقة هتافات من 
كّرسها  طالما  التي  الشامّية  العراضة  وحي 
بئر  مقبرة  في  الثرى  لــيــوارى  أعماله  في 

السبيل الثانية في حي ركن الدين. 
واإلعالم  الثقافة  وزارتا  نعته  الذي  المال 
من  أول  عالمنا  عن  رحل  الفنانين  ونقابة 
خالل  لها  تعرض  صحّية  ــة  أزم إثــر  أمــس 
66 عاماً بعد  إقامته في لبنان عن عمر ناهز 
مسيرة فنية اعتبر خاللها أحد أهم مخرجي 
البيئة  درامــا  وعــراب  سورية  في  الــدرامــا 

الشامية. 
وينتمي الراحل ألسرة فنية عريقة، فوالده 
المخرجين  المال وشقيق  أدهم  القدير  الممثل 
مؤمن المال وبشار المال ولديه أخ آخر يعمل 

في مجال التمثيل وهو الفنان مؤيد المال.
كانت بداية المال مع برامج المنّوعات مثل 
األعمال  إلى  إضافة  الريح  وبساط   7 القنال 
كأعالم  التاريخية  التراثية  الطبيعة  ذات 
كمخرج  وشـــارك  الــعــرب  ـــوان  ودي الــعــرب 
عالء  الــراحــل  أخرجها  أعــمــال  فــي  مساعد 
وسيف  عائلية  تجارب  من  كوكش  الدين 

دحيالن والمجنون طليقاً وحصاد السنين.
مسلسل  مع  كمخرج  الجمهور  على  أطّل 
ــان ثــم مــع مسلسل  ــان يــا مــا ك ــال ك ــف األط
مجال  في  األول  عمله  قدم  ثم  الخشخاش 
وأخرج   1992 سنة  شامية  أيام  مع  البيئة 
 1996 سنة  العبابيد  التاريخي  العمل 
فأخرج  الشامية  الدراما  في  اختص  وبعده 
من  كبيراً  نجاحاً  حققت  أعــمــال  سلسلة 
الحارة  وباب  الصالحية  وليالي  الخوالي 
األولى  الخمسة  ــزاءه  أج المال  أخــرج  الــذي 
التاسع  الجزء  لغاية  إخراجه  على  وأشرف 
غير  جماهيرية  نجاحات  خاللها  من  وحقق 

مسبوقة.
مهرجانات  فــي  ــدة  ع جــوائــز  الــمــال  ــال  ن
وباب  العبابيد  عمليه  على  وتونس  القاهرة 
العشرة  األعمال  ضمن  اختير  الذي  الحارة 
لعام  العالم  مستوى  على  مشاهدة  األكثر 

.2009

اتحاد المنتجين العرب: رحيله 
خسارة للدراما السورية

بشخص  العرب  المنتجين  اتحاد  ــدر  وأص
نعى  بياناً  ذكرى  أبو  إبراهيم  الدكتور  رئيسه 
فيه الراحل، جاء فيه: »إن رحيل المخرج المال 
خسارة للدراما السورية فأعماله حازت شعبية 
كبيرة في الوطن العربي متقّدماً بأحر التعازي 
ولألسرة  الراحل  وذوي  العربي  الجمهور  إلى 
الفنية العربية عامة والسورية خاصة.  فقد كان 
والعربية  السورية  الدراما  أعمدة  أحد  الراحل 
وشكل حالة متميزة في الدراما السورية وكان 
واحداً من أبرز رموز مسلسالت البيئة الشامّية 

التي حازت شهرة كبيرة.
ذاع  الثقافة  رموز  من  رمز  المال  المخرج  إن 
صيته باألوساط اإلعالمية والثقافية في مصر 
المثقف  الفنان  لهذا  وبفقداننا  العربي  والعالم 
الكوادر  أهم  من  كادرا  فقدنا  المتميز  واإلداري 
لبلده  والمحب  ـــالم  واإلع بالثقافة  العربية 

ووطنه«.

نجوم سورية في وداع المال
بسام  »الراحل  النوري:  عباس  النجم  وقال 
الجمهور  بين  االنتشار  على  ساعدني  المال 
فترة  خالل  استثنائية  تجربة  للجمهور  وقّدم 

حيث  ليقدمه  الكثير  بجعبته  وكان  قصيرة. 
مقاعد  على  يــزال  ال  نفسه  يعتبر  وهو  توفي 
بمبدأ  يؤمن  متواضعاً  فظل  يتعلّم.  الدراسة 
التشاركّية مع فريق العمل دون أن يتخلى عن 

دفة القيادة«.
رحيل  »إن  الخطيب:  باسل  المخرج  ورأى 
المال سيترك أثراً سلبياً على المستوى المهني 
إذ ال يستطيع أي أحد أن يقدم للدراما السورية 
على  انتشرت  التي  أعماله  بدليل  هو  قّدمه  ما 
على  أمــا  والعالم،  العربي  الوطن  مستوى 
العديدة  لقاءاتي  خالل  ومن  شخصّي  صعيد 
والــدمــث  المحب  اإلنــســان  فيه  لمست  معه 

والكريم«.
المال  »رحيل  فقال:  كريم  علي  الفنان  أمــا 
لم  ما  عمله  سني  عبر  قدم  ألنه  كبيرة  خسارة 
علّي  فضل  صاحب  كان  وقد  سواه  أحد  يقّدمه 
إلى  قدمهم  الذين  الفنانين  من  الكثير  وعلى 
رواجاً  لقيت  التي  بأعماله  الصغيرة  الشاشة 

كبيراً«.
أن  الخاني  الفنان مصطفى  أعتبر  من جهته 
الراحل تفّرد لجهة تقديم أعمل البيئة الشامية، 
عظيماً  وإنساناً  مبدعاً  مخرجاً  »كــان  وقــال: 
األكبر  إنجازه  أمــام  باحترام  يقف  وجميعنا 
بتقديمها  تفرد  التي  الشامية  البيئة  بتأسيس 
ومن  النجوم،  من  للكثير  صناعته  عن  ناهيك 

ناحيتي لن أنسى فضله علّي  إطالقاً، خسارته 
كبيرة ولن تعّوض«.

حمدي  نعيم  الملحن  ــاره  وج صديقه  أمــا 
البيئة  آغــا  لرحيل  الشديد  حزنه  عن  فعّبر 
حاراتها  ابــن  وهــو  ال  »كيف  ــال  وق الشامية 
تفاصيلها  بأدق  للعالم  قدمها  التي  وأزقتها 
طيبته  عن  فضالً  العالي  الفني  وحسه  بفكره 
وكرمه. وقد كان هناك تعاون بيننا في أعمال 

حققت العديد من الجوائز العربية«.
»الراحل  فقالت:  موصللي  وفاء  النجمة  اما 
الذي نشأ ضمن أسرة فنية عريقة ومتواضعة 
بما  كمخرج  متميزاً   يكون  أن  الطبيعي  من 
دهاليز  مــن  كبير  مــخــزون  مــن  يمتلك  كــان 
إبداعه في إخراج  إلى  الشامية، إضافة  البيئة 
والنقلة  واالجتماعية  التاريخية  المسلسالت 
النوعية التي حققها في دراما األطفال من خالل 

رؤية بصرية جميلة تحمل إنسانية نبيلة«.
المال  مع  عمله  أن  أكد  يوسف  ميالد  الفنان 
بداية  »كان  وقال:  العربي  الجمهور  الى  قدمه 
الحلم بالنسبة لي وباباً دخلت عبره للجمهور 
الفني  المستوى  على  أما  والعربي،  السوري 
حيث  إخراجه،  في  بالقائد   وصفه  فيمكنني 
كان يهتم بالتفاصيل وكانت إرشاداته تضيف 
أن  خاللها  من  يستطيع  كثيرة  أمــوراً  للممثل 

شخصيته«. يبني 

المخرج ب�صام المال �ُصّيع اإلى مثواه الأخير في دم�صق

هتافات من العرا�صة ال�صامّية رافقت موكب الت�صييع وكلمات رثاء توؤكد خ�صارة الدراما برحيله
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ال�صينما تعود الى طرابل�س بعد عقود من الغياب 

ا�صطنبولّي: الهدف من الم�صروع اإقامة �صلًة بين الجنوب وال�صمال
بهدف  وذلك  طرابلس،  في  أمبير«  »سينما  تأهيل  إعادة  أعمال  للفنون«  تيرو  »جمعية  بدأت 
تحويلها إلى »المسرح الوطني اللبناني« في عاصمة الشمال ليصبح منصة ثقافية حرة مستقلة 

م فيها ورشات تدريبّية ومهرجانات وعروض فنية وإقامة مكتبة عامة ومقهى فني. للناس، ُتنظَّ
وكانت الجمعية قد خاضت تجربة إعادة تأهيل وافتتاح دور السينما المقفلة في جنوب لبنان 

وتحويلها مساحات ثقافية مستقلة ومجانية.
من  الهدف  »أن  اللبناني:  الوطني  المسرح  مؤّسس  إسطنبولي،  قاسم  والمخرج  الممّثل  وأكد 
المشروع هو إقامة صلًة بين الجنوب والشمال، لكونه تكملًة لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس 
في  مّجاني  وسينما  مسرح  أّول  وهو  أعوام،  أربعة  منذ  صور،  في  اللبناني«  الوطني  »المسرح 
ونكسر  الثقافية  المركزّية  بعد  ما  نحّقق  سوف  المتطّوعين،  الشباب  جهود  وبفضل  وأّنه  لبنان، 
الجدار الوهمي بين المناطق اللبنانية عبر الفنون وربطها ببعضها عبر المنصات الثقافية، ونحن 
تاريخ  في  سينما  صاالت  تحوي  مدينة  أكثر  ُتعتبر  التي  طرابلس  في  الحلم  نعيش  أننا  سعداء 
الفرق  من  العديد  انطلق  ومنها  للتمثيل،  فنون  معهد  أول  فيها  تأّسس  صالة،   35 حوالي  لبنان 

الفنية، وهي عاصمة للثقافة والفنون في لبنان«.
وبلدية  اللبنانية  الثقافة  وزارة  مع  إسطنبولي  ومسرح  للفنون  تيرو  جمعية  وتتعاون  هذا 
طرابلس وجمعية  فنون متقاطعة من أجل افتتاح المسرح الوطني اللبناني وإطالق قاعة الكاتب 

والمخرج نزار ميقاتي إبن طرابلس على المسرح الجديد. 
ثقافية  مساحات  إنشاء  إلى  والمتطوعون  الشباب  يقودها  التي  للفنون  تيرو  جمعية  وتهدف 
حرة ومستقلة في لبنان من خالل إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما 
ريفولي في مدينة صور والتي تحّولت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية 
المساحات  وتأهيل  فتح  وإعادة  والشباب،  لألطفال  الفني  والتدريب  الورش  وإقامة  لبنان،  في 
العروض  برمجة  على  وتقوم  الفنية،  والمعارض  واألنشطة  المهرجانات  وتنظيم  الثقافية 
مهرجانات  مع  تبادلية  شبكات  نسج  وعلى  والشباب،  لألطفال  والتعليمية  الفنية  السينمائية 
السينما  بتاريخ  الجمهور  وتعريف  أفالمهم  لعرض  الشباب  للمخرجين  فرصة  وفتح  دولية 
والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، 
مهرجان  للحكواتي،  الدولي  المسرحي  لبنان  مهرجان  الجوالة،  بالسينما  لبنان  شوف  مهرجان 
الدولي لألفالم  السينمائي  الدولي، مهرجان صور  الفني  الدولي، مهرجان تيرو  الموسيقي  صور 
القصيرة، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان 

المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر .
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