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لقد اضطررنا إلى النظر إلى أجزاء
من وطننا ُتسلخ عنه و ُتض ّم إلى
أوطان أمم غريبة ،ألننا فاقدون
نظامنا الحربي وق ّوتنا الحربية.
سعاده
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حزب اهلل وحركة �أمل يخرجان بن�صر كامل… والتيار ينت�صر على االغتيال… و�أ�ضرار تطال الحلفاء

ّ
التف�ضيلي… عنا�صر خلل
ال�سعودي والإدارة االنتخابية وال�صوت
االغترابي والتدخل
الت�صويت
ّ
ّ
بري لخارطة طريق مجل�سيّة… ونيابة الرئا�سة تفتح لرئا�سته فر�صة الـ ً 70
�صوتا
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
ك�ش��ف ال �ت �س��رع ال �خ��اط��ئ إلع�ل�ان رئ �ي��س ح��زب القوات
اللبنانية بنيل الكتلة األك�ب��ر ف��ي مجلس ال �ن��واب ،وخروج
ق �ن��وات فضائية لبنانية وع��رب�ي��ة للترويج لهزيمة لحقت
بالمقاومة وحلفائها ،ما كان مرسوما ً لالنتخابات النيابية،
وفسر حجم المال والجهد والمتابعة ،التي أواله��ا الخارج
ّ
ال���ذي ف �ض��ح ل�ع�ب�ت��ه ال �م �ع��اون ال �س��اب��ق ل��وزي��ر الخارجية
األميركية ديفيد شنكر ،وكشف طبيعة الدور الذي لعبه في
رسم مسار االستحقاق االنتخابي ،واأله��داف المرسومة
له ،وصوالً لالعتراف بالفشل في تحقيق األهداف.
انتهت االنتخابات ول��م يتحقق حلم سمير جعجع ومن
معه وم��ن يقف وراءه وم��ن ال��ى جانبه ،بنيل أغلبية نيابية
تتيح وضع مستقبل سالح المقاومة على طاولة األولويات
في تشكيل أية حكومة مقبلة ،وباءت آماله وآمال كل المحور
الخارجي الذي جعل االنتخابات مفصالً تاريخيا ً في حياة
لبنان ،ب��رؤي��ة التيار الوطني الحر يضمحل ويختفي من
المشهد السياسي والنيابي ،ويتقوقع في كتلة صغيرة من
خمسة إلى عشرة نواب ،بينما يختال رئيس القوات زاهيا ً
بالنصر بنيل ثالثين مقعد نيابي ،م�ت�ج��اوزا ً ال��رق��م الذي

انتخابات لبنان
للتعبير ال للتغيير...
د .عصام نعمان*

منح التيار صفة صاحب الكتلة األكبر في المرة السابقة
ولو بمقعد إضافي ،ومثله أصيب بالخيبة الرئيس السابق
للحكومة ف��ؤاد السنيورة مدعوما ً م��ن مرجعيات روحية
ومن السفارة السعودية ،وسقط مشروع وراثة السنيورة
للزعامة الحريرية التي تركها الرئيس سعد الحريري دون
وريث .ومثلما عاد التيار الوطني الحر يمثل الكتلة األكبر،
فشلت لوائح الرئيس السنيورة في حجز حضور نيابي ،بأي
من نواب الطائفة التي كان يطمح لقطاف زعامتها ،فشكل
م�ج��رد جسر ل��وص��ول ن��ائ��ب للحزب التقدمي االشتراكي
في بيروت ولنيل القوات اللبنانية نائبين في جزين ،ومثله
أص��اب مصطفى ع�ل��وش وأش��رف ري�ف��ي وخ��ال��د الضاهر،
فاألول والثالث فشال بحجز مقعد نيابي ألي منهما والثاني
لم ينل سوى مقعده الشخصي بين نواب طائفته في عاصمة
الشمال ،وشكلوا ثالثتهم جسورا ً عبر عليها سواهم ،سواء
من مرشحي تيار المستقبل السابقين بالنسبة لعلوش ،أو
من مقاعد نالتها ال�ق��وات اللبنانية ب��األص��وات التي وفرها
ري�ف��ي ،وت�ل��ك ال�ت��ي ح��اول أن ي��وف��ره��ا ال�ض��اه��ر وف�ش��ل في
عكار.

(التتمة ص)5

حردان� :شينكر اعترف � ّأن الإدارة الأميركية عملت لإ�سقاطنا
المقاوم ابتد�أ قبل النيابة وم�ستم ّر بعدها
�أما نحن فم�شروعنا
ِ
ص ّرح رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان لموقع الحزب الرسمي ( )ssnp.onlineقائالً:
أشكر كل الذين عملوا في الماكينة االنتخابية فأعطوا الوقت
سهرا ً ومتابعة وبذلوا الجهد مواكبة لك ّل تفصيل.
أشكر ك ّل من اقترع لنا ،ال لمصالح خصوصية ،بل لمصلحة
المنطقة وناسها وك ّل البلد.

(التتمة ص)5

ُ
عهدنا لأبناء �شعبنا� ،أن نبقى على
نهج ال�صراع دفاع ًا عن لبنان ّ
وكل �أمتنا
نتح�س�س معاناته
و�أن نقف الى جانبه
ّ
عاملين بد�أب لرفع الحيف عنه

طهران تتو�صل �إلى اتفاقات �أولية مع الريا�ض
ولقاء قريب بين عبداللهيان وبن فرحان

االنتخابات في لبنان ظاهرة تاريخية .ال غل ّو في هذا
التوصيف .كل ما يجري فيها تاريخي من حيث انه قديم
وجديد ،مألوف وغير مسبوق ،تقليدي وث��وري ،صناعة
محلية وأجنبية ،ثابت ومتح ّول .هو كل هذه المتناقضات
في آن معاً .ليس غريباً ،والحال هذه ،توصيف لبنان بأنه
بلد الغرائب والعجائب.
ك ّل األطراف المتصارعة والمتنافسة في ساحاته ،أفرادا ً
وجماعات ،داخلية وخارجية ،تص ّرفت خ�لال السنتين
الماضيتين على نح ٍو بدت الصراعات بينها وكأنها قدر
مقدور ،لكنه مفتوح ايضا ً على ظاهرات ومفاجآت نقيضة.
حتى قبل اي��ام م �ع��دودة ،ك��ان ثمة شكوك ف��ي ان تجري
االنتخابات في موعدها المقرر .لكن الشكوك انحسرت
ق�ل�ي�لاً وأت��اح��ت ال �ظ��روف ال�م�ت�غ�يّ��رة للسلطات القائمة،
رغ��م قصورها وتنافرها ،أن تطلق سباقا ً بين األطراف
المتصارعة نحو ...المجهول.
ً
المجهول؟ نعم ،المجهول ألنّ أحدا في الداخل والخارج
ليس بمقدوره أن يجزم كيف ستكون عليه حال لبنان بعـد
ان تضع االنتخابات أوزارهـا .لماذا؟
ألنّ الالعبين المتصارعين والمتنافسين ف��ي ملعب
صغير متعدد الساحات ،كثر ومتشاكسون ومتشابكون
في الغايات واألهواء والمصالح والمسالك .مع ذلك يمكن،
بصعوبة بالغة ،تصنيفهم في ثالث فئات:

أ ّكد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان ،أمس« ،فتح
صفحة جدیدة في عالقات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ودولة اإلمارات
العربية المتحدة» ،مشيرا ً إلى أنّ «دفء العالقات بين الدول الجارة ّ
يبث
اليأس في نفوس أعداء المنطقة».
وجاءت مواقف عبداللهيان ،بعد لقائه الرئيس الجديد لدولة اإلمارات،
اإلثنين الماضي في أبو ظبي ،مقدما ً التعازي بوفاة رئيس اإلمارات خليفة
بن زايد ،حيث ناقش الطرفان حل مشاكل الرعايا اإليرانيين المقيمين
في اإلمارات وتسهيل أمورهم ،إلى جانب عدد من القضايا ذات االهتمام
المشترك.
وفي سياق آخر ،قال أمير عبد اللهيان إنّ «تطوير العالقات مع روسيا
هام إليران ،بالرغم مما يحدث في العالم» ،مشيرا ً إلى أنّ «العالقات بين
طهران وموسكو قوية أكثر من أي وقتٍ مضى».
في هذه األثناء ،قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد
خطيب زاده إنّ أساس األزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا هو مساعي
حلف شمال األطلسي للتوسع ،وتجاهل االعتبارات األمنية للدول األخرى،
وباألخص روسيا.
ّ
وتابع المسؤول اإليراني« :يجب أن يعلم الناتو ،ويجب على الجميع
أن يعرفوا أنّ طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة».
ووص��ف المتحدث اإلي��ران��ي العالقات بين طهران وموسكو بأ ّنها
«استراتيجية» ،م��ؤك��دا ً أنّ ب�لاده تحاول «استغالل ه��ذه العالقات
االستراتيجية مع موسكو وعالقاتنا الطيبة مع كييف لوضع حد لهذه
الحرب واألضرار التي تشهدها المنطقة وشعوبها».
بدوره ،أعلن عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس
الشورى اإلسالمي جواد كريمي قدوسي أنّ وزير الخارجية اإليراني
حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل
سعود في العاصمة العراقية بغداد قريباً.
وأوضح قدوسي أنه «ستتم في هذا االجتماع مناقشة القضايا الثنائية،

�أميركا تهرب �إلى البلطيق
ورو�سيا لديها ما ي�سحق الأطل�سي فيه

حكومة االحتالل توعز با�ستخدام
القوة المفرطة ّ
�ضد الفل�سطينيين

(التتمة ص)5

محمد صادق الحسيني
واشنطن تتخبّط وتهرب من حفرة الى حفرة أعمق ،في
مواجهتها المحتدمة مع موسكو!
وطلب ك ّل من فنلندا والسويد االنتماء لحلف الناتو ما هو
في الواقع سوى مناورات أميركيّة بائسة سببها الهروب
من الواقع المخزي لها في أوكرانيا ومستقبل األطلسي
القاتم هناك.
فالسويد وفنلندا يعتبران عمليا ً ج��زءا ً من الناتو أصالً
س��واء بنوع التسليح أو عبر ق�ن��وات التعاون المستمرة
والمفتوحة بينهما وبين الناتو منذ سنوات ،وهو الذي لديه
مق ّران مهمان في كل من ستوكهولم وهلسنكي.
ثم أن ال��روس كانوا قد أع �دّوا سلفا ً لمثل ه��ذا االحتمال
حتى قبل العملية الخاصة الجارية حاليا ً في أوكرانيا ،عندما
زرع��وا مقاطعة كالينينغراد الروسية القريبة من البلطيق
بمنظومة ص��واري��خ اسكندر ال �ق��ادرة على ض��رب أهداف
خصمها على مدى  ٥٠٠كلم ،ما يجعل البلدين وقواعد الناتو
هناك هدفا ً قابالً للتدمير دون الدخول في عملية مباشرة .
وم��ع ذل��ك ،ف��إنّ ال ��روس ل��ن يتقبّلوا مثل ه��ذه الخطوة
بسهولة ،بل سيعتبرونها خطوة استفزازية إضافية في
المواجهة الجارية بينهم وبين األطلسي ،باعتبارها خطوة
تخ ّل بقواعد التعامل المتفق عليها بين الغرب والشرق منذ
عقود ،تقوم واشنطن وحلفاؤها األوروبيون اآلن بالخروج
عليها كما يلي:
(التتمة ص)5

اعتقلت قوات العدو الصهيوني ،أمس ،فلسطينيين من قرية بيت دجن
شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ «قوات االحتالل اعتقلت المواطنين
األربعة من داخل مركبة في منطقة السهل شمال شرق قرية بيت دجن».
كما استهدفت قوات العدو المزارعين الفلسطينيين وسط قطاع غزة
المحاصر .وأف��ادت مصادر فلسطينية ب��أنّ القوات أطلقت الرصاص
وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقالت المصادر إن «جنود االحتالل المتمركزين في األبراج العسكرية
شرق المحافظة الوسطى فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل
الغاز المسيل للدموع تجاه األراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح،
األمر الذي أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم».

وفتح السفارات ،والبحث في القضايا اإلقليمية ،خصوصا ً األزمة اليمنية»،
الفتا ً إلى أ ّنه «تم التوصل إلى اتفاقات أولية بين طهران والرياض».
على الصعيد األم��ن��ي ،أك��د التلفزيون اإلي��ران��ي أنّ الجاسوسين
األوروبيين اللذين تم توقيفهما من قبل وزارة األمن يحمالن الجنسية
الفرنسية ،كاشفا ً أ ّنهما «سيدة ورجل دخال إيران بفيزا سياحية قادمين
من أسطنبول ،وتم توقيفهما وهما في طريقهما إلى المطار بعد  10أيام
من إقامتهما في إيران».
وبحسب التلفزيون اإلي��ران��ي ،اجتمع الجاسوسان م��ع ع��دد من
األشخاص الذین شاركوا في احتجاجات المعلمين ،بهدف «حرف
االحتجاجات عن مسارها».

وفي قرية واد فوكين غرب بيت لحم في الضفة المحتلة ،أخطرت
سلطات االحتالل بوقف البناء في منزل قيد اإلنشاء وإزالة «كرفان»،
بحجة عدم الترخيص ،بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.
كما أخطرت قوات العدو باالستيالء على  40دونما ً زراعيا ً مزروعة
بأشجار الزيتون في القرية.
وك��ان رئيس حكومة العدو نفتالي بينيت أوع��ز أمس «باستخدام
القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا ،وبكافة أنواع الوسائل
القتالية».
وق��ال بينيت إنه «يدعم الجيش وشرطة إسرائيل بشكل كامل في
مساعيهما الستهداف أي إرهابي سواء في القدس ،أو الضفة ،أو في أي
مكان آخر» ،على ح ّد تعبيره.

رئيس الحزب النائب أسعد حردان

نقاط على الحروف
انتخابي م�شفر
ك�شف ح�ساب
ّ
ناصر قنديل
 يسارع البعض إلى محاولة اختصار نتيجة االنتخاباتالنيابية بالقول« ،خسر حزب الله وحلفاؤه األغلبية النيابية»،
متجاهالً أوال ً أن الحزب والحلفاء لم يقولوا يوما ً إنهم يريدون
انتخابات مبكرة او في موعدها ألن لديهم وصفة سحريّة لحل
األزمات تحتاج هذه األغلبية ،بل سواهم مَن قال ذلك وخرج من
الحياة السياسية لسنتين وهو يقول ننتظر االنتخابات ،وثانيا ً
أن الحزب وحلفاءه الذين كانت معهم األغلبية كانوا يرددون
دائما ً أن ال مجال للحكم وفقا ً لمنطق أغلبية وأقلية في لبنان
بسبب تركيبته الطائفية ،وأن قدر اللبنانيين حكومات الشراكة
الوطنية ،وحتى عندما اضطروا لتشكيل حكومة ضرورة عبر
األغلبية لم يقدموا لها ما يجب من دعم لتنجح بل تعاملوا معها
كمحطة انتظار تمنع الفراغ حتى تلوح فرصة العودة لحكومة
شراكة في األفق فقاموا بإطاحتها بأيديهم ،وثالثا ً أن األغلبية
التي لم يكن يجمع مكوناتها سوى تفاهمها حول المقاومة ،بينما
تقسمها التباينات في أغلب قضايا الحكم ،هي أغلبية قائمة
من هذه الزاوية ،فعدد النواب الذين يطرحون األولوية لنزع
سالح المقاومة هو أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب ،والنواب
الباقين الذين ليسوا جزءا ً من كتل المقاومة وحلفائها ،يشاركون
المقاومة باعتبار األولوية لألزمة االقتصادية والمالية ،واعتبار
الخالف حول دور سالح المقاومة موضوعا ً للحوار ال للمواجهة،
بمن في ذلك الكثير من نواب التغيير الذين دخلوا حديثا ً إلى
مجلس النواب.
 النتيجة األولى لالنتخابات هي فشل محاولة إنتاج أغلبيةتضع نزع سالح المقاومة كأولويّة ،وتتمكن من تشكيل حكومة
مواجهة مع المقاومة ،فعدد النواب الذين ينتمون إل��ى هذا
المعسكر هم ربع مجلس النواب فقط ،إذا أضفنا نواب القوات
اللبنانية والكتائب إلى بعض النواب المستقيلين وبعض نواب
المجتمع المدني ،وهذا الفشل ترافق مع معادالت ولدت من سياق
الشعبي الذي
رفعه كأولوية لالنتخابات ،أبرزها حجم االلتفاف
ّ
أظهرته البيئة المباشرة للمقاومة حولها ،سواء في مهرجانات
الدعم الحاشدة وغير المسبوقة عشية االنتخابات ،أو في حجم
التصويت الذي نالته لوائحها ،أو من خالل إفراز نتيجة قوامها
إغالق التمثيل الشيعي لصالح مؤيدي خيار المقاومة ،بما يش ّكل
ميثاقي غير قابل للخرق بوجه أية محاولة الستخدام
خط دفاع
ّ
آلة الدولة ومؤسساتها بوجه المقاومة ،حيث ال رئاسات وال
حكومات بال شراكة هؤالء النواب ،بغياب وجود أي نواب من
طائفتهم يمكن مشاركتهم.
 بحصيلة االنتخابات كما تقول النتائج ،نالت لوائحدعاة أولويّة نزع السالح ومرشحيها على لوائح مشتركة مع
آخرين ،بمن فيهم مرشحو القوات والكتائب ونواب سابقون مثل
مصطفى علوش وحاليون مثل أشرف ريفي وميشال معوض
وفؤاد مخزومي ونعمة فرام ولوائح المجتمع المدني ومرشحيه
الذين يشتركون بهذا الشعار ،ما مجموعه  478000صوتاً،
مقابل نيل اللوائح والمرشحين الواقفين في منتصف الطريق
بدرجات مختلفة كالحزب التقدمي االشتراكي وعدد من نواب
التغيير الذين يدعون للحوار حول السالح ،ونواب مستقلين
مثل النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري مجموعا ً شبيها ً
بـ  47500صوت ،بينما نالت لوائح ومرشحي القوى المؤيدة
للمقاومة  880000ص��وت ،منهم  550000ص��وت للثنائي
المك ّون من تحالف حركة أمل وحزب الله وحدهما ،بحيث يكون
مجموع مؤيدي المقاومة ومؤيدي ربط مستقبل السالح بالحوار
الوطني  1355000ص��وت ،يعادلون ثالث م��رات عدد الذين
يعتبرون حسم مستقبل السالح أولويتهم.
 اذا اخذنا باالعتبار عدد األص��وات ،التي كان يفترض انتنال القوى المؤيدة للمقاومة األغلبية ،لو أنها تخلّت عن الثقة
المبالغ بها بالنفس ،التي تسببت بارتكاب جملة من األخطاء،
أولها التهاون مع إجراء االنتخاب االغترابي رغم انعدام تكافؤ
الفرص بين اللوائح المتنافسة ،خصوصا ً في الدول التي تصنف
المقاومة إرهاباً ،وتمنع مؤيديها من تنظيم حمالتهم االنتخابية
واستخدام وسائل اإلعالم وتسمية مندوبين ودعوة المرشحين
لجوالت على الناخبين لديها ،ومعلوم أن هذا العيب الدستوري
ٍ
كاف للطعن بنتائج االنتخابات في االغتراب من جهة،
عامل
ورسالة كافية للناخبين لتفادي المساءلة والمالحقة أحيانا ً إن
منحوا أصواتهم بعكس المناخ السائد في الدول التي يحصلون
(التتمة ص)6
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االنتخابات النيابية اللبنانية :تفاهم مار مخايل
الأكثر �شعبية والأقوى �سيادي ًا ووطني ًا...

ف�شل محاولة
االنقالب الأميركي
باعتراف �شينكر...

} خضر رسالن
} حسن حردان

ال نبالغ إذا ما قلنا بأنّ المشاركة في االنتخابات النيابية
اللبنانية ،والنتائج التي أفضت إليها ،جاءت لتسدل الستار
مجدّدا ً على محاولة االنقالب األميركي ،وتؤكد فشل وسقوط
أه���داف واشنطن ف��ي محاولة النيل م��ن شعبية المقاومة
وحلفائها ..فنسب المشاركة الجيدة في ك ّل المناطق ،مع األخذ
باالعتبار تراجعها بعض الشيء في المناطق السنية بسبب
مقاطعة تيار المستقبل ،ونتائج االنتخابات تؤشر إلى أن ال
تغيير جوهريا ً في المعادلة النيابية واستطرادا ً السياسية ،ال
سيما أنّ فريق المقاومة وحلفاشها في البرلمان قد نال عددا ً من
المقاعد يق ّل قليالً عن نصف مقاعد البرلمان ،في حين انّ فريق
 14اذار لم يتمكن من نيل ثلث مقاعد البرلمان ،النّ المقاعد
األخ��رى حاز عليها مرشحو المجتمع المدني والمستقلون..
في المقابل نجحت المقاومة في الحفاظ على تمثيلها النيابي،
يوجه
وتعزيز حضورها في بيئتها الشعبية المباشرة ،مما
ّ
صفعة قوية ألحدث خطط واشنطن التي استهدفت إضعاف
المقاومة في بيئتها الشعبية وبيئة حلفائها...
على انّ هذه النتيجة المخيّبة ألميركا و»إسرائيل» ،تنبّأ
بها ديفيد شينكر المسؤول األميركي السابق والمشرف على
تنفيذ خطة االنقالب األميركي ض ّد المقاومة وحلفائها بواسطة
الحصار المالي واالقتصادي وتسعير نار األزمات الخدماتية
واالجتماعية ،حيث اعترف قبل  48ساعة من بدء االنتخابات
النيابية بأن ال أمل في التغيير ،وانّ قادة المعارضة ،الذين
دعمهم ،شخصانيون ،نرجسيون يأكلون بعضهم بعضاً،
ه��ذا الكالم لـ شينكر ،ال��ذي أطلق فيه النار على القوى
والمجموعات التابعة لواشنطن ،وفضح دورها األميركي ،إنما
يعكس خيبة أمل أميركية من الرهان على منظمات األنجيؤز في
إحداث اختراق كبير يحقق تغييرا ً مهما في نتائج االنتخابات،
واأله ّم إقرار شينكر بفشل اختراق بيئة المقاومة اعتمادا ً على
بعض النخب المم ّولة أميركياً...
غير انّ هذا االعتراف الرسمي األميركي يؤكد بأنّ المعارضين
للمقاومة وحلفائها إنما هم مرتبطون بواشنطن يتلقون التمويل
والتعليمات منها ما يسقط عنهم ايّ صفة استقاللية أو وطنية،
ويؤكد تمترسهم في خندق معارضة المقاومة وسالحها تحت
زعم الحرص على السيادة واالستقالل...
لهذا ف��إنّ انتخابات  15أي��ار ج��اءت لتؤكد فشل وهزيمة
الرهان األميركي على إحداث تغيير نوعي في المعادلة النيابية
والسياسية ..التي وض��ع خطة االنقالب عليها ع��ام 2019
المسؤول في الخارجية األميركية جيفري فليتمان ،وذلك في
تقرير قدّمه للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس األميركي..
ورك��ز فيه على ض��رورة إضعاف وإق��ص��اء حلفاء المقاومة
مسيحياً ،وخصوصا ً التيار الوطني الحر وتيار المرده...
وهذا يعني ،فشل وهزيمة خطة وأهداف الحصار األميركي
االقتصادي والمالي الذي فرض على لبنان على اثر قيام واشنطن
بخفض تصنيف لبنان االئتماني وتهريب ودائع اللبنانيين إلى
الخارج ومنع ح ّل أزمة الكهرباء والتنقيب عن الغاز والنفط
ومنع قبول العروض الصينية واإليرانية والروسية...
لم يقتصر األمر على االعتراف األميركي المذكور آنفاً ،بل
انسحب كذلك على اعتراف المعلقين «اإلسرائيليين» بالفشل
في إضعاف ح��زب الله واإلق���رار ب��أنّ التدخل السعودي في
االنتخابات جاء متأخراً ،وانّ حزب الله نجح في وضع التنقيب
عن الغاز على جدول األعمال...
االستهداف األميركي والموالين له في الداخل ،للتيار الوطني
الحر وتيار المرده وكل مَن هو حليف للمقاومة في الشارع
المسيحي ،لم يحقق مبتغاه في إلغاء تمثيل ه��ذا االتجاه
مسيحيا ً لمصلحة االتجاه المعادي لخيار المقاومة الذي
يمثله حزبا القوات والكتائب اللبنانية وبعض مجموعات
األنجيؤز ...في حين أنّ البيئة المباشرة للمقاومة ازدادت
التفافا ً واحتضانا ً لها مما يعني سقوطا ً مدويا ً للنسخة األحدث
من الخطط األميركية التي استهدفت تأليب البيئة الشعبية ض ّد
المقاومة ومحاوالت تفكيك تماسك هذه البيئة في سياق خطة
محاصرة وعزل المقاومة وصوال ً لنزع سالحها ...لكن من دون
جدوى ،فنتائج االنتخابات تؤكد أنّ الفريق المعادي للمقاومة
وحلفائها ،وعلى رأسه حزب القوات يدّعي نجاحه في تحقيق
االنقالب في االنتخابات ،مع انّ النتائج جاءت لتقول العكس
بانّ المعادلة اإلجمالية ،على الصعيدين البرلماني والشعبي،
تؤكد ب��أنّ فريق  14آذار فشل في الحصول على األغلبية
النيابية والشعبية ،رغم الدعم غير المسبوق الذي حظي به
ماليا ً وسياسيا ً وإعالمياً ،وانّ فريق المقاومة وحلفائها تمكن
من الفوز بأكبر كتلة برلمانية ( 60مقعدا ،أق ّل بقليل من نصف
عدد مقاعد البرلمان) ،وان كان خسر األغلبية التي كان يحوز
عليها في البرلمان السابق ،مع العلم بانّ العديد من النواب
المستقلين وبعض المنتمين للمجتمع المدني يؤيدون المقاومة
ض ّد االحتالل ،كما تمكن فريق المقاومة وحلفائها من حصد
أعلى األص��وات شعبياً ...ما يعني تكريسا ً للفشل األميركي
«اإلسرائيلي» في عزل المقاومة ونزع الغطاء النيابي والشعبي
عنها...

عون �أجرى فحو�صات طبية
أعلن مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية في بيان ،أن رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون أج��رى صباح أم��س ،فحوصا ً وص��ورا ً شعاعية في
مستشفى «أوتيل ديو» وسيُغادر المستشفى فور انتهاء الفحوصات.
وأج��رى كالً من رئيس مجلس ال��وزراء نجيب ميقاتي وعميد المجلس
العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن اتصالين برئيس الجمهورية
لالطئنان إلى صحته.
ومن المق ّرر أن يترأس عون جلسة مجلس الوزراء األخيرة ،الساعة الثانية
والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل ،في قصر بعبدا.

خفايا
علّقت مصادر حقوقية على كيفية تقرير آخر الفائزين
في قانون االنتخابات ،حيث فاز البعض ثم فشل ثم فاز
ببعض األصوات ما يفقد التصويت التفضيلي وظيفته.
وقالت إن األفضل في مثل هذه الحاالت الذهاب لدورة
ثانية بين المتنافسين وفق النظام األكثري عندما ال
يكون الفائز حائزا ً على التصويت التفضيلي األعلى عن
مقعده.

كوالي�س
قال مصدر دبلوماسي إن التبدالت الكثيرة التي
رافقت نتائج االنتخابات واحتساب أحجام الكتل أدت
إلى ارتباك بلغ ذروته في اتصال أجراه مسؤول غربي
برئيس حزب أعلن الحصول على أكبر كتلة نيابية لم
تتأخر النتائج إلسقاط مزاعمه.

في  6شباط  ،2006و ّقع زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال
عون مذ ّكرة تفاهم مع األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في
كنيسة مار مخايل ،التي تقع بين منطقتي الشياح وعين الرمانة حيث
اندلعت الحرب األهلية عام  ،1975ومنذ ان ت ّم توقيع هذا التفاهم الذي
ناقش االختالفات واأله��داف المشتركة بين الطرفين والتي يأتي في
مقدّمها تعزيز سبل التعايش بين المكونات اللبنانية ومراعاة هواجسها
التي يأتي من ضمنها العمل على س ّن قانون نسبي لالنتخابات النيابية
إض��اف��ة ال��ى تعزيز عناصر ال�ق��وة التي تحمي لبنان م��ن االعتداءات
«اإلسرائيلية» ومنذ تلك اللحظة شنّت الحرب الكونية بكافة أشكالها
على أركان التفاهم بدءا ً من خالل حمالت التشويه و التضليل االعالمي
م ��رورا بتجميع األح ��زاب والجمعيات ال�ت��ي ت��دور ف��ي فلك سفارتي
الواليات المتحدة األميركية والسعودية في بيروت ،والتي تجاهر علنا ً
بالعداء للمقاومة وحليفها التيار الوطني الحر وص��والً الى العقوبات
التي طالت الوزير جبران باسيل شخصيا ً فضالً عن قيادات المقاومة،
ال��ى الحصار االق�ت�ص��ادي وال ��ذي صحيح أص�ي��ب ب��ه مجمل الشعب
اللبناني ،ولكن الهدف وال ُمراد منه خلق بيئة معادية لحلف مار مخايل
وتحميله مسؤولية ما آلت إليه البالد وانّ ذلك سببه الخيارات السياسية
التي ينتهجها والتي ال تنسجم مع السياسة األميركية بمجملها وعلى
رأسها تبني المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة.
وبعد محاوالت حثيثة ومحطات عديدة جرت من قبل أطراف محلية
وخارجية ال سيما األميركية والسعودية منها لدك األسافين بين أركان
تحالف مار مخايل بغية إسقاطه وكان من أبرز هذه المحطات حرب
تموز  2006حيث انهالت الضغوط على سيد الرابية العماد ميشال
عون لف ّك تحالفه مع حزب الله ولم يفلحوا بذلك رغم اإلغراءات الكبيرة
التي عرضت عليه وهي من النوع التي تسيل لعاب الكثيرين من أدعياء
السيادة والقرار الحر والمستقل.
وبعد فشل المحاوالت األخرى ومنها على سبيل المثال ال الحصر
ملف مكافحة الفساد وس ّن االقتراع في قانون االنتخاب وملفي الطيونة
والمرفأ الى العالقة مع الرئيس نبيه بري الى غيرها الكثير من الملفات
التي استطاع أركان التفاهم تدوير زواياها وتجاوز قطوعها بعد ك ّل هذا
لجأ الرعاة الخارجيون ال سيما اأأميركي والسعودي الى الرهان على
إجراء انتخابات نيابية تهدف الى تفكيك البيئة الحاضنة للمقاومة ونزع

كما يس ّمونه الغطاء المسيحي عنها من خالل إسقاط وتحجيم كتلة التيار
الوطني الحر وبغية تحقيق هذه األهداف لجأوا الى األمور التالية:
 1ـ وضع قيادات من حزب الله وحلفائه ومن التيار الوطني الحر
على لوائح اإلرهاب.
 2ـ تشديد الحصار االقتصادي على الشعب اللبناني.
3ـ ّ
غض النظر ان لم نقل اإليعاز الى أدواتهم بتهريب األم��وال ال
سيما أموال المودعين من لبنان الى الخارج.
 4ـ توجيه االتهامات الى أركان تفاهم مار مخايل بأنهم أدوات في
مشروع احتالل إيراني مزعوم في لبنان.
وغيرها من العناوين التي أفاضت بها أبواقهم اإلعالمية والتي سعت
في الليل والنهار الى تحميل مسؤولية االنهيار االقتصادي وارتفاع
قيمة ص��رف ال��دوالر وك� ّل ما تعاني منه البالد ال��ى المقاومة والتيار
االوطني الحر وعهد الرئيس ميشال ع��ون ،عل ذل��ك يفيدهم ويس ّهل
عليهم قطف الثمار في االنتخابات النيابية التي جرت في الخامس عشر
من أي��ار الحالي وتحقيق األه��داف المرجوة والمحصورة في أمرين
اثنين :هزيمة المقاومة في بيئتها وتحجيم أو إسقاط كتلة التيار الوطني
الحر وسط بيئته سواء منها المسيحية بشكل خاص والوطنية بشكل
عام .وبناء على ذلك جهد سفراء عديدون ال سيما األميركي والسعودي
منهم الى إدارة ملف االنتخابات بشكل مباشر.
ففي حين كانت السفارة األميركية تقيم اجتماعات للشخصيات
المناوئة ألركان تفاهم مار مخايل في مبنى السفارة األميركية ،وجدنا
السفير السعودي يتح ّرك جهارا ً نهارا ً في المناطق ويستقبل ويزور
المرشحين ويهدّد ويتو ّعد الكثير من المفاتيح االنتخابية لدعم اللوائح
المناوئة لتحالف مار مخايل في تدخالت مخالفة لألعراف الديبلوماسية
وإضافة الى ك ّل هذا برز بشكل فاضح وعلني عملية شراء األصوات
والذمم بالعملة األجنبية في استغالل واضح للواقع المعيشي المزري
الذي يعيشه الناس وبسببهم هم الذي حاصروا وعاقبوا وغطوا تهريب
األم��وال الى الخارج ومن ثم أرادوا قطف الثمار بتحميل التبعات الى
أركان تفاهم مار مخايل ،وتمادوا بشكل مفرط في صرف األموال من
أجل شراء األص��وات ،وأرهبوا الكثيرين من الناخبين في المهجر من
مغبة التصويت للوائح المقاومة وحلفائها ،وتالقى العديد من األحزاب
بدءا ً من القوات اللبنانية والكتائب واألح��رار والكتلة الوطنية والعديد
من منظمات المجتمع المدني والكثير من الوعاظ الدينيين الى سفارتي
أميركا والسعودية وم��ن ي��دور في فلكهما للعمل على إسقاط الكتلة

النيابية للتيار الوطني الحر لمعاقبتها أوالً على خياراتها السياسية
ورف ��ع م��ا يعتبرونه ال�غ�ط��اء ال��وط�ن��ي م��ن ق�ب��ل أك�ب��ر م �ك � ّون مسيحي
للمقاومة ،إال أنه رغم ك ّل ما سلف من ضغوطات ومخالفات ورشاوي
أضف الى ذلك الهفوات غير المب ّررة التي سار بها مهندسو لوائح األمل
والوفاء والتيار الوطني الحر انْ كان على صعيد تشكيل اللوائح ومنها
عدم التحالف في جزين الذي كان من المرجح.
الحصول فيها على ثالثة مقاعد أو من خالل اإلصرار على ترشيح
أس�م��اء ت � ّم التأكد سلفا ً م��ن خ�لال االس�ت�ط�لاع��ات صعوبة اجتيازها
الحاصل االنتخابي ومن المفارقات المستهجنة األوراق الملغاة التي
ت ّم خسارتها والتي تقدّر ب��اآلالف في مناطق الجنوب وبعلبك ،ومر ّد
ذل��ك يعود ال��ى ع��دم إرش��اد المواطنين او التشدّد من قبل المندوبين
في مراقبة مسؤولي أق�لام االقتراع والتأكد من توقيعهم على ورقة
االقتراع وهذا فضالً عن االستهانة في االنعكاسات المتوقعة عن عدم
إبطال اقتراع المغتربين في المجلس الدستوري وهذا ليس انتقاصا ً
من حقهم في االق�ت��راع واالنتخاب بل ال��ى وج��ود الخلل الواضح في
تكافؤ الفرص الواجب تحققها سواء لدى الناخبين او المرشحين او من
خالل الدعاية االنتخابية التي يحتاجها المرشحون وهذا األمر لم يكن
متوفراً ،رغم ك ّل ما سلف من ضغوط وإغراءات وتحالف عدد كبير من
اي جامع سوى السعى إلسقاط
األحزاب التي ما كان ولن يكون بينها ّ
التيار الوطني الحر في بيئته بالتكاتف والتكافل مع سفارتي أميركا
والسعودية اللتين ما فتئتا منذ عقود تسعيان لتشويه صورة المقاومة
وتأليب بيئتها عليها ،بالرغم من ك ّل ذلك استطاعت قوى تحالف مار
مخايل إفشال ك ّل تلك األه��داف بحيث ثبت التيار الوطني الحر نفسه
كأكبر مكون مسيحي له امتداداته الوطنية مقابل عدد كبير من األحزاب
والقوى والجمعيات والشخصيات الذين سعوا متكاتفين إلسقاطه
وفشلوا .وفي المقلب اآلخر استطاع الركن اآلخر من تفاهم مار مخايل
من خالل بيئته وجمهوره إرسال رسالة الى ك ّل من يعنيهم األمر ان ال
انفصام بين عرى المقاومة وجمهورها بل انّ حزب المقاومة هو الحزب
األكبر في لبنان على المستوى الشعبي والصوت التفضيلي للناخبين
ونائبه أمين شري هو األول تصويتا ً في العاصمة بيروت،
العنوان االبرز لنتائج االنتخابات النياية انّ أركان تفاهم مار مخايل
وحلفاءهم استطاعوا إفشال أهداف ك ّل من أراد إسقاطهم وهزيمتهم
وان �ه��م ه��م األك �ث��ري��ة الشعبية واألق� ��وى تمسكا ً ف��ي ال�ق�ي��م الوطنية
والسيادية.

ب ّري :لحوار ّ
جدي للت�أ�سي�س النتقال لبنان
من المحا�ص�صة الطائفية �إلى الدولة المدنية
دعا رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري «الجميع
إلى االحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم
أقلّه في الجنوب والبقاع ،حيث ح � ّول أهلنا هذا
االستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام
هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية
وس��ف��راء ف��وق ال��ع��ادة ،حتى كدنا نعتقد ومعنا
الغالبية العظمى من اللبنانيين في هذه االنتخابات
التي هي استحقاق دستوري محلّي في الخامس
عشر من أيار أنهم سينتخبون أعضاء لكل برلمانات
العالم بكل قاراته».
جاء ذلك في كلمة للرئيس ب ّري أمس واستهلها
بالقول «إل��ى الذين إذا وع��دوا وف��وا ،وإذا قالوا
صدقوا وما بدّلوا تبديال ،وكما على الدوام إلى الذين
ال يغويهم النصر ولم يكسر إرادتهم احتالل أو خوف
أو افتراء أو تدليس للهامات التي ال تنحني وال تركع
إالّ في صالة ،للسواعد التي تبني وتحمي وال ترتفع
إالّ للدعاء ،لهؤالء الذين مع كل استحقاق يخرجون
أكثر نضوجا ًوشموخاً ،لقرى جبل الريحان ال ُمسيّجة
بالوحدة واالنفتاح ،لألهل في صيدا وقرى ساحلها
وشرقها والزهراني وسيدة المنطرة في مغدوشة
الممتلئة قلوبهم بأنوار المحبة ،لألوفياء في صور
عبد الحسين شرف الدين وصدرها اإلمام موسى
وقسمه المبين وقراها المعلقة في السماء ،لبنت
ّ
صف الهوى
جبيل وقرى قضائها ،لبيادر الع ّز في
وتلة مسعود والطيبة ورب ثالثين ،لكل قرية وبلدة
في النبطية وساحة عاشورائها ورجع الصدى كان
وسيبقى هيهات م ّنا الذلة».
أضاف «إلى الخيام ومرجعيون الكلمة والحرف
واللون والموعظة الحسنة ،إلى خلوات الحكمة
والكلمة ال��س��واء ،إل��ى ق��رى العرقوب ومشغرة
وأقمارها في البقاع الغربي وراشيا ،إلى السهل
الممتنع بقاع الصدق وفرسان الشموس الساطعة،
إلى الجبل األشم ،إلى بيروت أ ّم الشرائع العاصمة
التي تعصم الجميع عن الخطأ والخطيئة ،إلى
الشمال جهة الجهات ،إلى كل لبناني اقترع باألمس
للوائح األمل والوفاء ومنحها صوتا ً مدويا ً ونصرا ً
حاسماً ،ألف شكر إلخالصكم الذي أبدا ً ال يقاس».
وتابع «ألف شكر لوفائكم والتزامكم وثباتكم،
ألف شكر لوحدتكم التي هي دائما ً جمر ال يُداس.

شكرا ً للثقة الغالية والمقدسة التي أودعتمونا إياها
أمانة لحفظ الوطن واألرض واإلنسان ،أمانة لبنان
هي وحدته ،هويته وعروبته ،ثوابته وسلمه األهلي،
جيشه ،شعبه ،مقاومته ،وعدم التفريط بثرواته في
البر والبحر .شكرا ً إلنجازكم هذا االستحقاق بقلب
واحد ويد واحدة ،ثقوا أن ما أنجزتموه سيُعيد لبنان
أكثر تألقا ً ومنعة ووحدة وقوة ،والشكر موصول
للقوى األمنية اللبنانية ب���دءا ً ب��وزي��ر الداخلية
وجيش وق��وى أمن داخلي وأم��ن دول��ة وأم��ن عام
واألجهزة اإلدارية التابعة لوزارة الداخلية وللقضاة
في لجان القيد المركزية والفرعية ولرؤساء األقالم
وكل من أشرف على حسن سير العملية االنتخابية
على النحو الذي قدم فيه لبنان واللبنانيون صورة
لنظامهم البرلماني الديمقراطي .وأيضا ً الشكر لكل
اللوائح المنافسة التي لم يحالفها الحظ .نعم
بكل فخر واعتزاز هذه حقيقتنا «تعرفون الحقيقة.
الحقيقة ُتح ّرركم» وغدا ً يوم آخر».
وش���دّد على أن «لبنان أع��رق ديمقراطية في
التاريخ ،بيروت أول مدرسة للحقوق في العالم ،لكن
لألسف البعض في الداخل تستهويه فكرة العيش
في عقدة أنه لم يبلغ بعد سن الرشد الوطني ويدّعي
وصالً بمفاهيم االستقالل والسيادة ،وهو في أدائه
وسلوكه وخطابه السياسي غارق حتى النخاع في
براثن العبودية والتبعية لمصالح الخارج على
حساب مصالح لبنان واللبنانيين في كل ما يصنع
حياة الدولة وأدواره��ا وحياة اللبنانيين وكل ما
يتصل بأمنهم المعيشي واالقتصادي ومستقبلهم».
ّ
ودعا إلى أن «تكون نتائج االنتخابات محطة
تلتقي فيها ك��ل ال��ق��وى ال��ت��ي تنافست ف��ي هذا
االستحقاق وأن تضع الخطاب السياسي االنتخابي
المتو ّتر والتحريضي جانبا ،ولتهدأ كل الرؤوس
الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة ال مناص منها
بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش
سوياً .جرحنا واحد».
وأش��ار إلى أن «األزم��ات التي تعصف بنا هي
عابرة للطوائف» .وقال «ما من أحد أو من طائفة
تريد أن ُتلغي طائفة أخرى .نعم ،فلتكن نتائج يوم
الخامس عشر من أيار يوما ً لبنانيا ً آخر يؤكد فيها
الجميع صدق نواياهم واستعدادهم وانفتاحهم

بري متحدثا ً عن نتائج االنتخابات
لحوار حول العناوين التالية:
 أوالً :ن��ب��ذ خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وتصنيفالمواطنين.
 ثانياً :دع��وة مفتوحة لكل القوى السياسيةوالكتل البرلمانية للبدء ف��ورا ً وبعد االنتهاء من
إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي
رئيسا ً وهيئة مكتب ولجان ،بحوار جدي بالشراكة
مع سائر قوى المجتمع المدني المخلصة والجادّة،
من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة والذي
يُم ّثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق
الطائفية والمذهبية .آن األوان لقانون خارج القيد
الطائفي وخفض سن االق��ت��راع لـ 18سنة وكوتا
نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ ُتم ّثل فيه الطوائف
بعدالة.
 ثالثاً :إقرار خطة للتعافي المالي واالقتصاديُتك ّرس حقوق المودعين كاملة من دون أي مساس
بها.
 رابعاً :إقرار قانون استقاللية القضاء. خامساً :ال��ح��وار الجدي وم��ن دون تلكؤ أوإبطاء للتأسيس من أجل االنتقال بلبنان من دولة

المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية المؤمنة
بأن الطوائف نعمة والطائفية نقمة.
الموسعة
 سادساً :إقرار الالمركزية اإلداري��ةّ
بالصيغة التي وردت في الطائف والدستور.
 سابعاً :إق��رار كل القوانين التي من شأنهاوضع ح ّد للفساد والهدر ومالحقة مرتكبيها في أي
موقع كانوا ،ال بل تنفيذ القوانين التي صدرت بهذا
الصدد.
 ثامناً :إنجاز االستحقاقات الدستورية كافة فيموعدها وقطع الطريق على أي محاولة إلغراق البلد
أو أي سلطة في الفراغ».
وختم «ف��ي السياسة العا ّمة وم��ن روحية ما
أنتجه ه��ذا االستحقاق المهم في تاريخ لبنان،
نؤكد باسم الثنائي مجددا ً ودائماً ،أن حدود لبنان
وثرواته في الب ّر والبحر هي استحقاق سيادي
ال نقبل التفريط بأي ذ ّرة من هذا الحق ،الذي هو
حق غير قابل للتنازل أو المقايضة أو المساومة
أو التفريط به تحت أي ظرف من الظروف ،فلبنان
يملك كل عناوين القوة التي ُتمكنه من حفظ هذه
الحقوق».

ميقاتي تر�أ�س اجتماع ًا للبحث في الأمن الغذائي وزراعة القمح
وتل ّقى تهاني عربية ودولية ب�إنجاز االنتخابات النيابية
تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة
اتصاالت ديبلوماسية وسياسية هنأته بانجاز
االنتخابات النيابية في موعدها وبالجهد الذي
بُ��ذل إلت��م��ام ه��ذا االستحقاق وإت��اح��ة الفرصة
للبنانيين للتعبير عن تطلعاتهم وتوجهاتهم في
صناديق االقتراع.
وفي هذا االطار ،تلقى ميقاتي اتصالين من سفير
الكويت عبد العال القناعي وسفير قطر إبراهيم بن
عبد العزيز السهالوي.
وعرض رئيس الحكومة مع السفير المصري
في لبنان ياسر علوي العالقات الثنائية بين
البلدين .وقال علوي «الهدف الرئيسي لزيارتي هو
تهنئة الحكومة اللبنانية على إجراء االستحقاق
االنتخابي .على مدار العام الماضي كان هناك
اس��ت��ح��ق��اق��ان ف��ي ل��ب��ن��ان ه��م��ا ت��رت��ي��ب ال��وض��ع
األقتصادي عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي،
وإع���ادة تكوين السلطة باتمام االستحقاقات
الدستورية .هناك خطوات ت ّمت بالفعل منها
االتفاق المبدئي مع صندوق النقد ،واليوم نحن
نشهد أول خطوة باتجاه إعادة تكوين السلطة،
وك��ان م��ن واجبنا تهنئة الحكومة اللبنانية.
وكالعادة موقف مصر داع��م للبنان واألولوية
في المرحلة الحالية إلتمام كل االستحقاقات
الدستورية المقبلة ،فيتمكن لبنان من الوقوف
على قدميه ويستعيد دوره».
واستقبل ميقاتي للغاية ذاتها كالً من سفيري
أوس��ت��رال��ي��ا أن���درو ب��ارن��ي��س وأوك��ران��ي��ا إيهور
أوستاش.
صص للبحث في
وت��رأس ميقاتي اجتماعا ُخ ّ

موضوع األمن الغذائي وزراعة القمح .شارك في
االجتماع وزير الزراعة عباس الحاج حسن ،وزير
االقتصاد والتجارة أمين سالم ،المدير العام لوزارة
الزراعة لويس لحود ،المدير العام لوزارة االقتصاد
محمد أبو حيدر ،مدير دائ��رة الحبوب والشمندر
السكري جرجس برباري ،رئيس مؤسسة األبحاث
الزراعية إبراهيم حاوي وعدد من المستشارين.
وقال سالم إثر اللقاء «اجتماعنا اليوم هو لطرح
خطة عمل ،وهناك تنسيق تام بين وزارتي الزراعة
واالقتصاد بشأن هذه الخطة ،لضرورتها في ما
يتعلق باألمن الغذائي واألم��ن الوطني وأه��م ما
سيصدر عن هذا االتفاق هو أنه سيؤدي إلى توازن
بين استيراد القمح واإلنتاج المحلي ،وسنخفف
من االستيراد بنسب معينة وعلى فترات زمنية
مع رفع اإلنتاج المحلي ،وإذا اتبعت هذه الخطة
بشكل جدي ودعمت من الدولة ومن الحكومات
المتعاقبة فسنتمكن من تخفيف االستيراد بنسبة
 15في المئة».
وردا ً على س��ؤال عن كمية القمح الموجودة
اآلن في السوق اللبنانية ،قال «بدأنا منذ يومين
نسمع بأن هناك تخوفا من نقص في مادة القمح،
وأريد ان أطمئن بأن آخر دفعة فتحت كاعتماد من
مصرف لبنان ح ّرر منها تقريبا نحو  21مليون
دوالر لدعم نحو  45ألف طن من القمح ،والموجود
اآلن في لبنان ما يقارب  40ألف طن .في اجتماعنا
اليوم كانت رسالة الرئيس ميقاتي واضحة جداً،
وهي ترشيد هذا القطاع حفاظا ً على لقمة عيش
المواطن وربطة الخبز خصوصاً ،وطلب منا بكل
وضوح إدارة موضوع القمح وتصويب الدعم أكثر

ميقاتي مستقبالً السفير المصري في السرايا أمس
فأكثر وبشكل قاطع لربطة الخبز».
وتابع «لقد منح صندوق النقد لبنان قرضا ً
للقمح يلزمه شهرين ليصبح قيد التنفيذ ،إذ
يتوجب على مجلس النواب الجديد أن يُقره ما
يسمح للبنان بالمضي قدما ً به».
أما وزير الزراعة ،فقال «إجتماع اليوم لنؤكد ما
تم االتفاق عليه في السابق من خطة لنهضة قطاع
القمح ،بداية بالزراعة وصوال ً إلى عملية التتبع
والحصاد وشراء القمح وكل الكميات الموجودة

(داالتي ونهرا)
من قبل وزارة االقتصاد من خالل تعهد الحكومة
اللبنانية بأن يكون هذا األمر واضحا ً ال لبس فيه».
أضاف «تأتي هذه الخطوة في إطار التحضير
لجلسة مجلس ال���وزراء ي��وم الخميس المقبل
وس��ي��ص��ار إل���ى أن ي��ك��ون ه��ن��اك ق���رار واض��ح
من الحكومة اللبنانية تلتزم فيه م��ج��ددا ً بأن
تكون راعية لقطاع القمح وزراعته وص��وال ً إلى
التسميد والريّ التكميلي وانتها ًء بالحصاد بك ّل
مندرجاته».

الوطن � /سيا�سة
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برلمان  53...2022نائب ًا جديداً

ّ
الحل باالنتخابات…
ها هي قد جرت

التحاد الأوروبي جاهز للتعاون مع المجل�س الجديد
والأمم المتحدة تتطلع اإلى ت�شكيل �شريع للحكومة
أعلن وزير الداخلية بسام المولوي نتائج
االستحقاق االنتخابي لعام  ،2022وأتت
أسماء النواب ال� 128الفائزين في البرلمان
على الشكل التالي:
� دائرة الشمال االولى :محمد يحيى  -محمد
سليمان  -وليد البعريني  -جيمي جبور -
أسعد درغام  -سجيع عطيه  -احمد رستم.
 دائرة الشمال الثانية :أحمد الخير -عبدالعزيز الصمد  -جهاد الصمد  -أشرف ريفي
 طه ناجي  -إيهاب مطر  -عبد الكريم كباره رامي فنج  -إلياس الخوري  -فراس السلوم جميل عبود. دائ���رة الشمال الثالثة :ميشال رينهمعوض  -طوني سليمان فرنجية  -ميشال
شوقي الدويهي  -ستريدا جعجع  -ويليم
طوق  -أديب عبد المسيح  -فادي كرم  -جورج
عطاالله  -غيّاث يزبك  -جبران باسيل.
 دائ��رة بيروت األولى :غسان حاصباني نقوال صحناوي  -جان طالوزيان  -بواليعقوبيان  -آغوب ترزيان  -جهاد بقرادوني
 سينتيا زرازير -نديم الجميّل. دائرة بيروت الثانية :أمين شري  -إبراهيممنيمنة  -فؤاد مخزومي  -عدنان طرابلسي -
وضاح الصادق  -ملحم خلف  -عماد الحوت
 فيصل الصايغ  -إدغار طرابلسي  -محمدخواجة  -نبيل بدر.
 دائ���رة جبل لبنان االول���ى :فريد هيكلالخازن  -ندى البستاني  -زياد الحواط  -رائد
ب� ّرو  -نعمة إف��رام  -شوقي الدكاش  -سليم
الصايغ  -سيمون أبي رميا.
 دائ���رة جبل لبنان الثانية :هاغوبب��ق��رادون��ي��ان  -إل��ي��اس ب��و صعب  -ملحم
الرياشي  -سامي الجميّل  -إلياس حنكش -
إبراهيم كنعان  -ميشال الم ّر  -رازي الحاج.
 دائرة جبل لبنان الثالثة :بيار بو عاصي ه���ادي أب��و الحسن  -أالن ع��ون  -كميلشمعون  -فادي عالمة  -علي عمار.
 دائرة جبل لبنان الرابعة :تيمور جنبالط م���روان ح��م��ادة  -فريد البستاني  -باللعبدالله  -جورج عدوان  -نجاة خطار عون
 حليمة القعقور  -غسان عطالله - ،سيزارأبي خليل ،أكرم شهيّب  -مارك ضو  -راجي
السعد  -نزيه متى.
 دائ���رة البقاع األول���ى :ميشال ضاهر ج��ورج عقيص  -ال��ي��اس إسطفان  -باللالحشيمي  -سليم عون  -رامي أبو حمدان -
جورج بوشيكيان.
 دائ���رة ال��ب��ق��اع ال��ث��ان��ي��ة :ق��ب��الن قبالن وائ��ل أب��و ف��اع��ور  -حسن م��راد  -ياسينياسين  -ش��رب��ل م���ارون  -غ��س��ان سكاف.
 دائرة البقاع الثالثة :حسين الحاج حسن -غ��ازي زعيتر  -إي��ه��اب حمادة  -إبراهيم

مولوي يعلن نتائج االنتخابات من وزارة الداخلية
الموسوي  -أن��ط��وان حبشي  -ملحم محمد
الحجيري  -سامر التوم  -علي المقداد  -ينال
صلح  -جميل السيد.
 دائ���رة الجنوب األول���ى :عبد الرحمنالبزري  -أسامة سعد  -غادة أيوب  -سعيد
األسمر  -شربل مسعد.
 دائرة الجنوب الثانية :نبيه ب ّري  -حسنعزالدين  -علي خريس  -عناية عزالدين
 علي عسيران  -ميشال موسى  -حسينجشي.
 دائ��رة الجنوب الثالثة :محمد رع��د -حسن فضل الله  -علي فياض  -علي حسن
خليل  -أشرف بيضون  -أيوب حميد  -هاني
قبيسي  -ناصر جابر  -قاسم هاشم -إلياس
جراده  -فراس حمدان.
وأظهرت هذه النتائج دخول  53نائبا ً جديدا ً
من اتجاهات مختلفة ،المجلس الجديد.
إل��ى ذل��ك ،أف��ادت بعثة االت��ح��اد األوروب��ي
لمراقبة االنتخابات في بيان بأنه «قد طغى
على ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات م��م��ارس��ات واسعة
النطاق من شراء األصوات والزبائنية ،ش ّوهت
مبدأ تكافؤ الفرص وأ ّث��رت بشكل كبير على
خيارات الناخبين .وكانت الحمالت االنتخابية
مفعمة بالحماس ولكن شابها حاالت مختلفة
من الترهيب ،والبعض من هذه الحاالت حصل

في محيط أقالم االقتراع وداخلها وعلى وسائل
التواصل االجتماعي كما حصلت البعض من
حاالت عرقلة الحمالت االنتخابية .وتم أيضا ً
تشويه المساحة المتاحة على اإلنترنت من
خالل انتشار التالعب بالمعلومات».
أضافت « ُيعاني اإلطار القانوني الذي ُي ّ
نظم
تمويل الحمالت االنتخابية من نواقص جسيمة
م��ن ناحية الشفافية والمحاسبة .تخلفت
وسائل اإلعالم عن ضمان المساواة في ظهور
المرشحين وتأمين التغطية المتوازنة ولو كان
هناك احترام لحرية التعبير عموماً».
وأعلنت أن جهوزية االت��ح��اد األوروب���ي
للتعاون مع المجلس النيابي الجديد كما
ومع الحكومة الجديدة باتجاه مسار تطبيق
اإلصالحات الالزمة على نحو عاجل.
ورأت أن «اإلص����الح����ات ال��س��ي��اس��ي��ة
واالق��ت��ص��ادي��ة الهيكلية التي يحتاج إليها
لبنان من أج��ل معالجة األزم��ة االقتصادية
واالجتماعية والقضاء على الفساد المستشري
وم��ع��ال��ج��ة ال��ج��م��ود ال��س��ي��اس��ي ،ال تحتمل
التأجيل» .ولهذه الغاية ،ح ّثت «جميع القوى
السياسية في المجلس النيابي الجديد على
التركيز على مصلحة وتطلعات الشعب
اللبناني بدل السعي وراء المكاسب السياسية
على المدى القصير».

المنسقة الخاصة لألمم المتحدة
وه ّنأت
ّ
في لبنان يوا ّنا فرونِتسكا لبنان على إجراء
االنتخابات النيابية «ما م ّكن الشعب اللبناني
من ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه
وإسماع أصواتهم» .وح ّثت القادة السياسيين
اللبنانيين «على وضع مصالح البالد في المقام
األول وعلى المشاركة بشكل ب ّناء لضمان عدم
وج��ود ف��راغ أو شلل في عملية صنع القرار
التنفيذي ،وال سيما من خالل التشكيل السريع
لحكومة ذات منحى إصالحي».
واشارت إلى «الدور المهم للمجلس النيابي
الجديد في العمل مع الحكومة إلعطاء األولوية
لتنفيذ اإلص��الح��ات وتعافي لبنان ،بما في
ذلك من خالل اتفاق نهائي مع صندوق النقد
ال��دول��ي» ،م��ش��دد ًة على «أن عملية اإلنقاذ
والتعافي في لبنان ستظل غير مكتملة في ظل
غياب المشاركة الكاملة للمرأة وتمثيلها».
وأع��رب��ت ع��ن اس��ت��ع��داد األم���م المتحدة
لمواصلة دع��م لبنان م��ن خ��الل إط��ار األم��م
المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة
المعتمد أخيرا ً وتنفيذ ق��رارات األمم المتحدة
ذات الصلة ،خصوصا ً ق��رار مجلس األم��ن
 .)2006( 1701وجدّدت دعم األمم المتحدة
«ألمن لبنان واستقراره وازده��اره واستقالله
السياسي وسالمة أراضيه».

«الحملة الأهلية» ك ّرمت الخطيب في ذكرى اإ�شقاط  17اأيار
«القومي» :لم ولن نر�شى بوجود كيان ع�شابات الحتالل على اأر�شنا
عقدت «الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األ ّمة» اجتماعها ال��دوري ،في قاعة
المركز الصحي االجتماعي التابع لبلدية
الغبيري بحضور ناموس المجلس األعلى
في الحزب السوري القومي االجتماعي سماح
مهدي إل��ى جانب منسق ع��ام الحملة معن
بشور ،أمين عام «رابطة الشغيلة» النائب
السابق زاهر الخطيب ومق ّرر الحملة د .ناصر
حيدر وعدد من مسؤولي األحزاب والفصائل
والشخصيات الوطنية.
افتتح بشور االجتماع بكلمة ق��ال فيها
«نلتقي اليوم في ه��ذا الصرح االجتماعي
الصحي في الضاحية الجنوبية على مقربة
من المكان الذي انطلقت منه أول تظاهرة ضد
اتفاق  17أيار المشؤوم عام  1983التي دعا
إليها تج ّمع العلماء المسلمين واستشهد فيها
الشهيد علي نجدي ،لكي ُنجدّد التحية لكل
من ساهم في إسقاط هذا اإلتفاق المشؤوم
ال��ذي نسعى لكي يكون ق��دوة إلسقاط كل
اتفاقات التطبيع في بعض ال��دول العربية
والتي ترفضها الشعوب وتسعى إلسقاطها».
�ص��ص اجتماعنا
أض����اف «وح��ي��ن ُن��خ� ّ
األسبوعي اليوم لتكريم أح��د رواد إسقاط
اتفاق  17أيار النائب السابق المناضل والرمز
الوطني والقومي األستاذ زاهر الخطيب الذي
ال ينسى الوطنيون في لبنان واأل ّم��ة موقفه
الرافض لالتفاق مع زميله المناضل األستاذ
نجاح واكيم الذي كنا نتمنى أن يكون معنا
اليوم لوال ارتباط مسبق حال دون وجوده
معنا .ونحن من خ��الل المناضل الخطيب
نوجه التحية أيضا ً لسماحة المفتي الشهيد
الشيخ حسن خالد ال��ذي ساهم من خالل
الصالة الحاشدة في عيد األضحى المبارك
مع سماحة اإلمام الشيخ محمد مهدي شمس
الدين وسماحة شيخ العقل محمد أبو شقرا
ف��ي تعبئة الشعب اللبناني ض��د الحكم

الفئوي واالتفاق المشؤوم والذي تم اغتياله
أيضا ً بعد  6سنوات في  16أيار في تفجير
غادر رحمه الله».
وتابع «كما ُنجدّد التحية لسماحة العالمة
المرجع السيد محمد حسين فضل الله الذي
كان لمواقفه المبكرة والمتقدمة أكبر األثر
في إسقاط اإلتفاق المشؤوم وفي احتضان
المقاومة .وال ب ّد أيضا ً من توجيه التحية
لجبهة الخالص الوطني بأركانها آن��ذاك،
ال��رؤس��اء سليمان فرنجية ورشيد كرامي،
ونبيه ب� ّري ووليد جنبالط وق��ادة األح��زاب
وال��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة واإلس��الم��ي��ة ول��دوره��ا
ف��ي ق��ي��ادة المعارك التي أسقطت االتفاق
المشؤوم والتي أكدت أنه في وحدة الوطنيين
واعتمادهم على احتضان اشقائهم العرب وال
سيّما السوريين والفلسطينيين ،قادرون على
تحقيق كل اإلنتصارات».
وقال «هناك  17أيار في العديد من أقطارنا
بعضها معلن وبعضها تحت الطاولة ،لكن كل
شيء يشير إلى أن هذا الكيان الغاصب الذي
قام قبل  74سنة على أنقاض نكبة فلسطين،
يُعاني اليوم ارتباطات تشير إلى أن «نكبة»
زواله ليست بعيدة وقد رأينا حجم التح ّول
الشعبي العالمي ضد الكيان إث��ر جريمة
اغتيال اإلعالمية الشهيدة شيرين أبو عاقلة،
وبعد التعرض لجنازتها التي جاءت تعبيرا ً
عن وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته».
بعد ذلك ألقى الخطيب كلمة جاء فيها «يوم
استبقت اتخاذ مواقفي في النضال البرلماني
وفقا ً للفهم الثوري للمسألة البرلمانية فهما ً
اشتراكيا ً وفهما ً ببعده الجماهيري والوطني
والقومي واألممي والمسلح ،فالتجربة التي
تجلّت جهادا ً أكبر ضد عيوب الذات وجهادا ً
أصغر ضد حثاالت اإلرهابيين األعداء ولقد
تمثلت التجربة عن شهداء بالحق عظماء
كانوا وما زالوا قدوتي في الحياة ،أذكر عماد

مغنية قائد االنتصارين أم هادي نصر الله
يستشهد الشرف الرفيع في الجبل الرفيع.
أذك��ر ظافر ودم���اءه منثورة ف��ي الشياح.
يستشهد نحو فلسطين لفك الحصار عن تل
الزعتر أم أذكر عروس الجنوب سناء محيدلي
نجمة في سماء البطوالت وأمثال هؤالء عدد ال
يُع ّد وال يُحصى».
وتابع «أ ّم��ا أنتم وأمثالكم أيها الشرفاء
فباسمكم رفضت في أيار اتفاق الذل والعار،
وباسمكم قاتلت في الطائف إللغاء الطائفية
السياسية التي ال تعرف دينا ً وال قيما ً وال
مكارم األخالق .أنتم قدوتنا في الحياة التي
فيها من القيم ما يستحق أن يموت في سبيلها
اإلنسان ليحيا بع ّز وإباء .أليست الحياة وقفة
ع ّز ،طاب يا سعادة ذكرك و كراك».
كلمة الحزب السوري القومي اإلجتماعي
أل��ق��اه��ا ن��ام��وس المجلس األع��ل��ى األم��ي��ن
رحب بالمك ّرم
المحامي سماح مهدي الذي ّ
المناضل زاهر الخطيب في اجتماع الحملة
األهلية لنصرة فلسطين.
وأض���اف مهدي «ف��ي ال��ع��ام  1897عقد
المؤتمر األول للحركة الصهيونية في مدينة
ب��ال السويسرية حيث ك��ان م��ن مقرراته
إعطاء تلك الحركة اإلرهابية فترة  50عاما ً
إلنشاء كيان عصابات االحت��الل على أرض
فلسطين .كما أُع��ط��ي��ت ال��ح��رك��ة  50سنة
إضافية ليتصالح ذلك الك��يان المسخ مع
محيطه في اعتراف صريح أنه كيان غاصب
يقوم احت��الال ً على أرض ليست له».
وتابع «بعد اتفاقية كامب ديفيد ،بحث
العدو عن خاصرة رخ��وة يلج من خاللها
لتحقيق اتفاقية جديدة .فوجد في لبنان
ضالته ألن فيه من ال ي��رى ضيما ً في قيام
السرطاني على أرضنا القومية.
ذلك الكيان
ّ
ألولئك نؤكد موقفنا الثابت من أننا نختلف
معهم اختالفا ً جذريا ً راديكالياً .فنحن لم

ف�شل اهلل :المقاومة حمَت لبنان وتمثل حاجة وطنية
ول يجوز اإقحامها في �شجالت و�شراعات داخلية
أكد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل
الله «أنّ الواقع السياسي يؤكد وجود أزمة غياب القرار الوطني
ّ
المشغل
الحر نتيجة تحويل لبنان الى ساحة محكومة لمصالح
الخارجي والمتل ّقي الداخلي الذي يبحث عن فرص االستقواء
بالخارج بهدف الغلبة على الشركاء في الوطن» ،مشيرا ًإلى «أنّ
تنامي حالة االستثمار الطائفي والمذهبي وغياب القيَم الدينية
والوطنية إنما يعبّر عن خواء فكري وأخالقي عند السياسيين
الذين تحكمهم النزعة الشخصية والفئوية الرخيصة».
ودعا السيد فضل الله إلى «ترشيد الخطاب الديني وعدم
سقوطه في مستنقعات الصراعات الداخلية الضيقة التي
تعزز االنقسام ببن أبناء الوطن الواحد مما ال ينسجم مع
ثقافة االنفتاح والحوار والتفاعل اإلنساني التي تميّز جوهر
اإلسالم والمسيحية» ،مشدّدا ً على «ض��رورة صياغة موقف
موحد يتب ّنى القيَم التي ُتعنى بتعزيز مقاومة
إسالمي مسيحي ّ

االحتالل ومواجهة الفاسدين وحماية اإلنسان من حيتان المال
والسلطة».
وطالب ب� «تحييد المقاومة عن السجاالت والصراعات
الداخلية لما تمثله من حاجة وطنية بعدما استطاعت ان تؤكد
معادلة قوة لبنان بمقاومته ووحدته الوطنية التي حمته من
أخطار العدوان الصهيوني».
وأكد السيد فضل الله «انّ جريمة قتل الصحافية شيرين أبو
عاقلة دليل جديد على النزعة اإلجرامية لكيان االحتالل» ،داعيا ً
ك ّل منظمات حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية إلى ممارسة
دورها في زجر االحتالل عن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب
الفلسطيني في الداخل» ،سائالً عن موقف المطبّعين العرب
الذين يفتحون أبواب عواصمهم لالحتالل في وقت يمارس
أبشع عمليات القتل واإلج��رام والتي كان آخرها جريمة قتل
الصحافية شيرين أبو عاقلة».

3

ولن نرضى بوجود كيان عصابات االحتالل
على أرضنا .لذلك أسقطنا سالمة الجليل
بالصواريخ القومية التي أطلقها المقاومان
خفاجة والحلبي .وكانت رصاصات الشهيد
خالد علوان في بيروت كفيلة بإجبار جيش
االحتالل على االنسحاب صارخا ً عبر مكبرات
الصوت «يا أهل بيروت ال تطلقوا النار إننا
منسحبون».
وقال «ولمن راهن على أن كبار فلسطين
سيموتون وصغارها سينسونُ ،نحيلهم
إل��ى ع��رس الشهيدة شيرين أب��و عاقلة في
عاصمتنا التاريخية واألبدية القدس .حيث
جاء الجواب واضحا ً وض��وح الشمس :لن
يرتفع ف��وق فلسطين إال علمها ذو األل��وان
األربعة».
ثم توالى على الكالم ع��دد من الحضور
الذين أكدوا» أن إسقاط  17أيار عام 1983
كان انتصارا ً ليس للشعب اللبناني فحسب
بل هو انتصار لأل ّمة كلها ،وهو إسقاط لعملية
التطبيع التي يجب أن تكون أمثولة للشعوب
العربية التي ترفض التطبيع م��ع العدو
الصهيوني ،وما استشهاد شيرين أبو عاقلة
إالّ دليل على غطرسة هذا العدو وما يُمكن
أن يفعله لو ُق �دّر له أن يدخل إلى شعوبنا
ومنطقتنا».
وش����ددوا «ع��ل��ى ال��وح��دة الفلسطينية
والتي تجلّت بأبهى صورها في يوم تشييع
الشهيدة أب��و عاقلة التي جسدها الشعب
الفلسطيني في كل المناطق التي م � ّر بها
التشييع وهي وحدة مطلوبة لكي نستطيع
دحر االحتالل من فلسطين وعاصمتها القدس
الشريف ،وما قرع أجراس الكنائس في عموم
القدس إال دليل على أن الشعب الفلسطيني
ال يأبه الحتالل أو أن يستسلم له وسيبقى
يناضل حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني
وعاصمته القدس الشريف».

الق�شيفي ه ّناأ اإعالميين
فازوا بالنتخابات
اتصل نقيب مح ّرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بالصحافيين
واإلعالميين الذين فازوا في االنتخابات النيابية ،وهم :مروان حماده ،بوال
يعقوبيان ،حسن فضل الله وغياث يزبك ،وهم مسجلون على الجدول
النقابي ،مهنئا ًبانتخابهم متمنيا ًلهم النجاح في الوالية الجديدة للمجلس
النيابي ،آمالً «أن يكونوا سندا ً للصحافيين واإلعالميين خصوصا ً في ما
يتصل باقتراحات ومشاريع القوانين العائدة لإلعالم ،وهم يعرفون تماما ً
قضايا المهنة وما يعترضها من صعاب ،وما يشوب القوانين الناظمة لها
من ُثغر ،ما يُح ّتم العمل على اإلفراج عن مشروع قانون اإلعالم الجديد
ليأخذ طريقه إلى الهيئة العا ّمة للمجلس وإقراره في أسرع وقت ممكن».
وختم القصيفي «إن الصحافي واإلعالمي  -في أي موقع كان ،هو نصير
مهنته ،منحاز إليها ،وأن الزمالء الذين فازوا في االنتخابات النيابية كانوا
وما زالوا في معترك المهنة يشهد عليهم حضورهم البارز وعملهم المميز
قبل أن يعبروا إلى المقدمة العا ّمة من خالل المجلس النيابي».

منذ  17تشرين  2019ق ّرر فريق كبير في البلد تجميد السياسة تحت شعار أن األولويّة هي
لالنتخابات النيابيّة ،مبكرة إن أمكن وفي موعدها إذا تع ّذرت المبكرة ،وتشارك في ذلك بصورة
رئيسيّة حزبا القوات اللبنانية والكتائب والنواب المستقيلون وجمعيات المجتمع المدني وقوى
التغيير ،وقالوا للبنانيين إن ح ّل األزمة يبدأ بإجراء االنتخابات ،وقد نجح هؤالء في إقناع كتلة
واسعة من اللبنانيين بأن االنتخابات هي الحل ،وإن ال صوت يعلو فوق صوت االنتخابات.
يوجه إليهم ،وليس
اآلن وقد جرت االنتخابات ،ماذا سيفعل هؤالء ،هو السؤال الذي يجب أن ّ
لمن كان يقول ويردد إن اإلنتخابات مهمة لتجديد دوري في موعد دستوري للتمثيل السياسي،
مبني
لكن في بلد كلبنان فإن االنتخابات النيابية ال تشكل طريقا ً لحل األزمات ،ألنه في نظام
ّ
على التمثيل الطائفي ،ال تستطيع أغلبية نيابية أن تحكم ،وأن قدر اللبنانيين التعاون والحكم
معاً ،كما كان يردد دائما ً األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،في زمن وجود األغلبية
في صف حزب الله وحلفائه ،وكان يردد إن أي اغلبية ال تستطيع تغيير ما يعتقده اللبنانيون
قضايا كبرى ،حتى لو كان منصوصا ً عليها في الدستور ،مثل تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء
الطائفية ،أو منع تخصيص وظائف الدولة العليا لطوائف بعينها ،أو الذهاب نحو تطبيق
الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ،
المادة  22من الدستور النتخاب مجلس نيابي خارج القيد
ّ
فكيف عندما يتعلق األمر بقضايا أشد حساسية مثل سالح المقاومة ،التي قال دعاة األولوية
لالنتخابات إنها ستكون موضع حسم بنيل األغلبية.
واقعيا ً فشلت حملة نيل األغلبية المعادية للمقاومة وسالحها ،والمقصود ليس النواب الذين
يمتلكون رأيا ًمخالفا ًللمقاومة ،بل النواب الذي يرون قضية مصير سالح المقاومة وصوال ًلنزعه،
أولوية تتقدم على كل شيء الى درجة اعتباره هدفا ً أول يجب البدء بمواجهته ،وهؤالء هم أقل
من ثلث مجلس النواب الجديد ،وإذا اضفنا الى كتلة القوات اللبنانية نواب الكتائب واألحرار
وعددا ً من النواب المستقيلين ال يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة ،واثنين أو ثالثة من الفائزين
تحت مس ّميات المجتمع المدني ،سنصل الى عدد  33نائبا ً فقط ،وإذا أخذنا باالعتبار المسافات
الجنبالطيّة الخاصة ،وموقع النواب اآلتين من تيار المستقبل ،وما قاله العديد من نواب التغيير
حول هذا العنوان ،لجهة اعتباره ملفا ً للحوار ال للمواجهة ،باإلضافة لنواب يعتبرون األولوية
لمواجهة ما يس ّمونه بالمنظومة ،وبالتالي يصير السؤال ألصحاب أولوية عنوان سالح
المقاومة ،ودعاة األولوية لالنتخابات اآلن ،ماذا ستفعلون اآلن وقد ت ّمت االنتخابات ،وماذا
ستخترعون كأولوية بديلة؟
يقول هؤالء إنهم لن يشاركوا في حكومة وحدة وطنية تض ّمهم مع حزب الله والتيار الوطني
الحر ،على األقل ،ولكنهم عاجزون بالمقابل عن تشكيل أغلبيّة تسمح لهم بتشكيل حكومة،
ومن حسن حظ حزب الله وحلفائه أنهم لم ينالوا أغلبية المجلس النيابي ،بما يلزمهم بالقيام
بمسؤوليّة تشكيل حكومة ،كما حدث مع حكومة الرئيس حسان دياب ،ما يبقي الكرة في ملعب
دعاة االنتخابات هي الحل.
قولوا لنا كيف ستكون االنتخابات هي الحل ،وكيف ستكون االنتخابات مدخالً لتغيير واقع
اللبنانيين ،وما هي وصفتكم لخروجهم من األزمة؟
بقي أمامكم إحدى وصفتين إذا بقي شعاركم أن ال حل بوجود سالح المقاومة ،األول هو
الحرب األهلية ،والثاني هو التقسيم ،فأي االنتحارين ستختارون ،وتجعلون الفراغ السياسي
والدستوري والحكومي طريقا ً نحوه؟
السؤال الثاني للنواب الجدد التغييريين ،وهو ماذا سيقول دعاة التغيير عن مشروع التقسيم
ومشروع الحرب األهليّة ،تحت شعار حملة ال يشبهوننا ،ما دام هؤالء التغييريون يقولون إنهم
يؤمنون بالسلم األهلي ووحدة لبنان ،وإذا كان مفهوما ً أن تكون دعوة هؤالء سابقا لالنتخابات
تعبيرا ً عن رغبتهم بالمساهمة في الحياة السياسية من موقع القرار ،فهم اليوم وقد باتوا نوابا ً
يعلمون أن كالمهم عن طبقة سياسية صار يشملهم ،وبعد شهور سيُقال لهم ماذا فعلتم وقد
انتخبناكم نواباً ،ويجب أن يتذكروا أنهم تنمروا كثيرا ً على سواهم عندما قال ما خلونا؟
خريطة الطريق نحو الحل تبدأ بحكومة ،لها توصيفها وبرنامجها وصيغتها الواقعية ل�
إبصار النور ،فهل يملك نواب التغيير وصفتهم إلخراج البلد من خطر الفراغ ،عبر حكومة جديدة،
وهل سيشاركون فيها عبر السعي لتشكيل أغلبية جديدة ،ومع مَن مِن الكتل النيابية ،ووفقا ً ألي
نوع من التفاهمات من جهة ،وربط النزاع من جهة أخرى ،وأمامهم اليوم خياران ال ثالث لهما
خيار حكومة تشكلها أغلبية تشكل القوات اللبنانية نواتها الصلبة وأولويتها سالح المقاومة
وتصعيد االنقسام السياسي ،تربط النزاع حول الخالفات على الرؤية االقتصاديّة وحل األزمة
المالية حتى لو تواصل االنهيار ،أو أغلبية عنوانها األولوية لمواجهة االنهيار وربط النزاع حول
سائر القضايا الخالفية ،ونقلها الى طاولة حوار جامع ،يشكل حزب الله وحركة أمل والتيار
الوطني الحر وحلفاؤهم أركانا ً فيها ،وينضم إليها حكما اآلخرون باستثناء ال�  33أصوليا ً من
المحافظين الجدد؟
سؤال أخير للتغييريين ،وهل يمكن أن يوصف لنا من يقصدون بالمنظومة التي يريدون
إسقاطها ،وكيف ،واذا كانوا يتحدثون عن تدريب اللبنانيين والسياسيين خصوصاً ،والنواب
باألخص ،على الممارسة الديمقراطية ،فهل سينجحون بالتصرف كما تفعل القوى النيابية
الديمقراطية في برلمانات العالم ،ويملكون شجاعة صياغة تفاهمات تمنحهم فرصة نيل
رئاسة لجنة اإلدارة والعدل ،المطبخ القانوني البرلماني ،مقابل التفاهم على رئيس مجلس
النواب ونائب رئيس مجلس النواب؟
السؤال نفسه للطرفين المعنيين بتسمية الرئيس ونائب الرئيس ،أي حركة أمل والتيار
الوطني الحر ،هل سيواصالن تبادل الكيديات ،وقد تسببت بخسارة ثالثة مقاعد أو مقعدين
على األقل في جزين ،بينما كان أمامهما فرصة لتثبيت المواقع النيابية بتفاهمات مش ّرفة
لكليهما ،وأمامهما اليوم فرصة أهم لما هو أهم أيضاً؟

ارتفاع كبير لأ�سعار المحروقات
الموزعون :الم�شكلة مع المركزي
شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا ً كبيرا ً أمس،
وفق جدول تركيب األسعار الصادر عن وزارة الطاقة
والمياه  -المديرية العامة للنفط ،وأصبحت على
النحو اآلتي:
 بنزين  95أوكتان 542000 :ليرة لبنانيّة،بزيادة  35000ليرة.
 بنزين  98أوكتان  552000ليرة لبنانيّة،بزيادة  34000ليرة.
 ال��م��ازوت 615000 :ليرة لبنانيّة ،بزيادة 16000ليرة.
ورأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج
البراكس ،تعليقا ً على ارتفاع أسعار المحروقات،
أنّ «نهاية فترة البرد والشتاء التي تشهد تراجع
الطلب على م��ادة المازوت للتدفئة وبداية فترة
الصيف التي يزداد فيها الطلب على مادة البنزين
للتنقل بالسيارات ،كما أن مباشرة تخفيف القيود
على الحجر الصحي في الصين ،وتوجه ال��دول
األوروبية إلى إقرار مقاطعة شراء النفط الروسي
لعدم المساهمة في تمويل الحرب ،وطلب السويد
االنضمام إل��ى حلف الناتو على رغ��م معارضة
روسيا وشبح الحرب في أوكرانيا ،مع ما يتبعها
من انعكاسات سلبية على توافر الكميات النفطية
في األس��واق ،باإلضافة إلى عوامل كثيرة أخرى،
تدفع بأسعار النفط الى االرتفاع بحيث تخطى
سعر البرنت ال� 114دوالراً».

وأض��اف «لهذا الوضع انعكاسه على أسعار
النفط في لبنان بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين
 35ألف ليرة لتصبح  542ألفا ً نتيجة ارتفاع سعر
كيلوليتر البنزين المستورد ما يفوق ال� 38دوالراً،
واح��ت��س��اب سعر ال���دوالر وف��ق�ا ً لمنصة صيرفة
 23200بدال ً من  22600ليرة ،أي بزيادة  600ليرة
للدوالر الواحد وما يقارب  12000ليرة من أصل 35
فحدّد سعر
ألفاً .أ ّما في ما يتعلق بالمازوت الديزلّ ،
الصفيحة ب� 615ألف ليرة بزيادة  16000ليرة،
واح ُتسب سعر صرف الدوالر وفقا ً للسوق الموازية
بزيادة  1274ليرة ،أي من  27012إلى 28287
ليرة ،أ ّما سعر قارورة الغاز فارتفع  16000ليرة
ليُصبح  375ألفا».
من جهته ،أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو
شقرا «أن الموزعين والمحطات يعانون من شح في
مادة البنزين منذ ما قبل يوم االنتخابات النيابية»،
وقال «نحن تحملنا وأخذنا األمر على عاتقنا ولم نقفل
المحطات واستمررنا في تسليم المادة إلى المواطنين
في فترة االنتخابات مع أننا لم نستلم مادة البنزين
من الشركات المستوردة منذ الجمعة الماضي».
أضاف «فوجئنا بارتفاع سعر صفيحة البنزين
 35000ليرة مع العلم ان الشركات لم تسلم أيضا ً
اليوم (أمس) المحروقات للمحطات بسبب المشكلة
مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل األموال على
سعر صيرفة».

الأ�شعد :الخطاب الطائفي والمذهبي
تف ّوق على ق�شايا الوطن الكبرى
رأى األمين العام ل� «التيار األسعدي» المحامي
معن األسعد ،في تصريح «أن المشهد االنتخابي
الذي عبر ،أكد تفوق الخطاب الطائفي والمذهبي
على قضايا الوطن الكبرى وعلى مصيره وعلى
مصالح المواطن وحقوقه وإحتياجاته» ،معتبرا ً
«أن أمراء الطوائف والمذاهب والمصالح الخاصة
والمنظومة السياسية برمتها نجحت إلى ح ّد ما،
برفع عناوينها وشعاراتها و»سالحها» الطوائفي
«الفعّ ال» لحماية وجودها وادعاءاتها بحماية
حقوق بيئاتها».
وس��أل «لماذا بعد انتهاء العملية االنتخابية
وصدور النتائج حلّق سعر صرف الدوالر بشكل يثير
الريبة والشك وعالمات االستفهام ،وارتفعت معه
أسعار المحروقات وكل السلع الضرورية خصوصا ً
المواد الغذائية واألدوية وغيرها؟» .وقال «ما يحصل
هو برسم المواطن اللبناني الذي لم يتعظ من سوء
خياراته السياسية واالنتخابية السابقة ،وهو من
دون غيره سيدفع ثمنها باهظا ً في اآلتي من الزمن
القريب والبعيد».
واعتبر «أن التركيبة السياسية السلطوية
التقليدية بدأت بالتدحرج واالنحدار وربما السقوط،
ألن االنتخابات وما أفرزته ستأخذ البلد إلى مشهد

جديد» ،مؤكدا ً «ب��روز مؤشرات على بداية انهيار
اتفاق الطائف وسقوطه ،وهناك من بدأ التحضير
لمؤتمر تأسيسي جديد يتعلق بلبنان والخروج بعقد
مختلفة».
ول��م يستبعد األسعد «أن يسبق ه��ذا المؤتمر
التأسيسي فوضى واضطرابات قبل الوصول إلى
أي تفاهم وتوافق عليه» ،معتبرا ً «ان ترسيم الحدود
البحرية والتنقيب عن النفط والغاز سيطغى على كل
شيء».
ورأى «أن تركيبة لبنان ال��ج��دي��د ستحصل
باتفاقات وتفاهمات إقليمية ودولية» مؤكدا ً «أن
ما أنتجته هذه االنتخابات من متغيرات وتبدالت
سيبقى عليها ،وسيطيح ال��ي��وم أو غ��دا ً باتفاق
الطائف وبمن أتى معه» ،مطالبا ً النواب الجدد،
وبخاصة «الذين يرفعون عناوين وشعارات ووعودا ً
باإلصالح والتغيير والمحاسبة ،أن يسارعوا فور
تسلمهم مهامهم النيابية إلى تقديم مشاريع القوانين
اإلصالحية الحقيقية ،ومنها رفع كل أن��واع وبدع
الحصانات والحمايات واستعادة األموال المنهوبة
والمهربة واإلث��راء غير المشروع ومن أين لك هذا
وغيرها من القوانين والتشريعات التي تحمي الوطن
وحقوق الشعب».
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الوطن

وقفة لـ «فتح» والف�صائل في ذكرى اغت�صاب فل�سطين في مخيم برج البراجنة

نامو�س المجل�س الأعلى �سماح مهدي :لن ي�صمد الكيان الم�سخ للعام المقبل
الما�سي على �أر�ضنا
ليحتفل بيوبيله
ّ
ضمن فعاليات الذكرى الرابعة والسبعين
لجريمة اغتصاب فلسطينّ ،
نظمت حركة
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» الشعبة
الجنوبية ،وبمشاركة م��ن فصائل ال��ث��ورة
الفلسطينية وقفة في مخيم برج البراجنة ،أمام
مسجد الفرقان.
شارك في الوقفة ناموس المجلس األعلى في
الحزب السوري القومي االجتماعي سماح مهدي
وممثلو األح��زاب والقوى الوطنية اللبنانية
وفصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات
والجمعيات األهلية الفلسطينية ،ممثلو اللجان
الشعبية ،وحشد شعبي من أهالي وفاعليات
المخيم.
كلمة المقاومة ألقاها ناموس المجلس األعلى
في الحزب السوري القومي اإلجتماعي سماح
مهدي الذي قال:
يخطئ من يظن أننا نحيي اليوم الذكرى
الرابعة والسبعين لما تس ّمى «نكبة فلسطين»،
لكننا اليوم نحتفل بمرور أربعة وسبعين عاما ً
على مقاومة نخوضها كتفا ً إلى كتف وجيالً
تجسد بكل ما تحويه الكلمة
بعد جيل ،مقاومة
ّ
من معنى صراعا ً وجوديا ً ضد كيان عصابات
االحتالل.
ه��ذه المقاومة التي اب��ت��دأه��ا شعبنا منذ
اللحظة األولى لسيطرة عصابات اإلحتالل من
الهاغاناه وأخواتها على أرضنا في فلسطين.
فتسلمنا راية الجهاد جيالً بعد جيل بعد أن
ك��ان يسبقنا أج��دادن��ا فيقولون يكفينا فخرا ً
أننا سلمناكم راية المقاومة لتتابعوا مسيرة
النضال.
اليوم ،نحن لدينا موقف آخ��ر .فلن نسلم
الراية إلى غيرنا ليتابع النضال .نحن سنسلّم
ه��ذه ال��راي��ة راي��ة انتصار لألجيال القادمة،
ألننا الجيل الذي سيح ّرر فلسطين ،وسيفني
كيان عصابات اإلحتالل من على أرضنا من أم
الرشراش جنوبا ً حتى رأس الناقورة شماالً.
حاول ساسة االحتالل بكل ما أوتوا من قوة أن
يوهموا شعبنا والعالم بأن هذه الدولة المسخ
قائمة ال محالة على أرضنا في فلسطين .إال أن

مقاومتنا المستمرة على مدى عقود أكدت بما ال
يقبل الجدل أن هؤالء الساسة باتوا مقتنعين
تمام االقتناع أن هذا الكيان لن يصمد حتى العام
الماسي على أرضنا.
المقبل ليحتفل بيوبيله
ّ
فها هو المجرم باراك ،وها هو المجرم نتنياهو

يقوالن في مقابالت صحافية علنيّة واضحة لن
تكون هناك قائمة لما أسموها «دولة إسرائيل»
طالما أن هناك شعبا ً يقاوم بهذه الطريقة وبهذا
األسلوب.
مؤخراً ،نفذ أبطالنا داخل األرض المحتلة

عملية بفأس ،فحولوا بيت الشعر من «السيف
أص��دق إنباء من الكتب» إلى «الفأس أصدق
إنباء من الكتب» .فتح ّولت ما تس ّمى مغتصبة
«إلعاد» فيما نحن نتمسك باسمها الحقيقي
األصلي وهو «قرية المزيرعة» إلى نقطة لهب
امتدت إلى كل األرض المحتلة ،فراحت قطعان
المغتصبين تبحث عن ملجأ آم��ن ،ومنهم من
قطع تذاكر السفر ليعود إلى بالده األصليّة.
ب��ه��ذا اإلي���م���ان ،وه���ذه ال��م��ق��اوم��ة ،وه��ذه
االنتفاضة ،وه��ذه العزائم الكبرى ،بهؤالء
األش��ب��ال ،بنسورنا ،بكل مقاومينا ،لقاؤنا
القادم في هذا التاريخ العام المقبل سيكون في
عاصمتنا التاريخيّة األبديّة القدس مح ّررة من
دنس االحتالل».
وألقى كلمة قوى التحالف الفلسطيني ممثل
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة
العامة م��روان حسين اعتبر فيها أن الشعب
الفلسطيني لن ينسى ما حصل له في العام
 ،1948مؤ ّكدا ً أن الشعب الفلسطيني ومنذ
احتالل أرض��ه اختار طريق المقاوَمة لطرد
المحت ّل عن األراضي الفلسطينية كافة ،مشدّدا ً
على أن ال��ع��دو ب��ات ي��ت��ر ّن��ح تحت ضربات
المقا ِومين ،ومطالبا ً بتكثيف العمليات الفدائية
للضغط أكثر على العدو الصهيوني.
وكانت كلمة لعضو اللجنة المركزية للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين علي محمود «ابو
سامح» بدأها بتوجيه التحية إل��ى الشعب
الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها ،وسرد
التاريخي الذي أدّى إلى نكبة
محمود للسياق
ّ
فلسطين وتهجير مئات اآلالف من أبناء الشعب
الفلسطيني.
وندّد محمود بجريمة االغتيال التي تع ّرضت
لها الصحافية شيرين أبو عاقلة ،مؤ ّكدا ً أن ما
حصل لها يحصل كل يوم بحق األبرياء من أبناء
الشعب الفلسطيني ،في حين يقف الرأي العام
العالمي والدولي م ّتخذا ً موقف المتف ِّرج أمام آلة
القتل الصهيونية ،رافضا ً الدعوة الصهيونية
إلجراء تحقيق مشترك في ظروف استشهاد أبو
عاقلة.

فعالية في مخيم اليرموك
بذكرى اغت�صاب فل�سطين بح�ضور وفد من «القومي»

أقامت حركة فتح الذكرى ألـ  74إلغتصاب فلسطين فأقامت فعالية في مخيم اليرموك جنوب
دمشق ،شارك فيها وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ضم وكيل عميد العمل والشؤون
اإلجتماعية محمود بكار وناظر اإلذاعة في منفذية القنيطرة زهير قاسم إلى جانب عضو اللجنة
المركزية لحركة فتح سفير فلسطين في سورية الدكتور سمير الرفاعي ومسؤولي الحركة وعدد
من ممثلي الفصائل وفعاليات.

الفل�سطيني في مخيم برج البراجنة
الديمقراطي
الثقافي
أبيني لل�شهيدة �شيرين �أبو عاقلة في المنتدى
ّ
ّ
ّ
احتفال ت� ّ
فخرا ً
ع�ضو المجل�س الأعلى �سماح مهدي :نحن �أمة تودع �شهداءها بالزغاريد ال البكاء وتزفهم ال ت�ش ّيعهم وتزداد ً
وعزا بكل �شهيد يرتقي
الفلسطيني
الديمقراطي
الثقافي
أقام المنتدى
ّ
ّ
ّ
في قاعة الشهيد أحمد مصطفى – مخيم برج
البراجنة ،احتفاال ً تأبينيا ً للشهيدة شيرين أبو
عاقلةحضره ناموسالمجلساألعلىفيالحزب
السوري القومي االجتماعي سماح مهدي إلى
جانب عدد من قيادات العمل الوطني والثقافي
واالجتماعي وع��ائ�لات الشهداء والفعاليات
والروابط االجتماعية وأهالي المخيم.
بعد االفتتاح تم عرض تقرير صحافي بصوت
الشهيدة شيرين أبوعاقلة ثم ألقى اإلعالمي
إبراهيم المدني كلمة ترحيبية أشار فيها إلى
مناقب الشهيدة شيرين أبوعاقلة.
وألقت مسؤولة قطاع ال��م��رأة في الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين خالدات حسين
كلمة أكدت فيها أن الوفاء لشيرين ولتضحيات
شعبنا على امتداد سنوات النكبة يتطلب تطبيق
قرارات اإلجماع الوطني وبلورة برنامج كفاحي
عماده المقاومة واإلنتفاضة.
والقى مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية
في بيروت محمد الدبدوب كلمة أكد فيها أن
شيرين ستبقى أيقونة لألحرار وصوتا ً للحق
والحقيقة شهيدة شاهدة رحلت جسداً ،وستبقى
سيرتها أبدا ً في سجل الخالدين وضمائر األحرار
والمناضلين.
وب��اس��م المنتدى الثقافي الديمقراطي
الفلسطيني تحدّث الدكتور علي محمد فاعتبر
ش��ي��ري��ن ن��ص��را ً م��ت��ع��دد ال��ج��ب��ه��ات يحاصر
االستعمار في فلسطين من كل الجهات.

مهدي

كلمة الحزب السوري القومي اإلجتماعي
ألقاها ناموس المجلس األعلى سماح مهدي
الذي قال :
تعلمت في مدرسة مؤسس الحزب السوري

القومي اإلجتماعي الشهيد أنطون سعاده أن
«صحافة كل أمة هي مقياس ارتقائها ،وصورة
أخالقها ،ومظهر شعورها ،وعنوان مجدها .فهي
المرآة التي ترى بها األمة نفسها».
وفي المدرسة ذاتها ،تعلمت أنه وكما أن لألمة
جنودها في ميدان القتال ،إال أن لها أيضا ً جنودا ً
في العقيدة والنظام واإليمان بالنصر ،جنودا ً
في كل عمل واختصاص ،جنودا ً في اإلدارة وفي
الصحافة وفي الثقافة وفي السياسة.
مع شيرين أبو عاقلة بلغ اإلرتقاء منتهاه،
فليس بعد الشهادة رتبة أعلى.
ومع شيرين أبو عاقلة بلغت الجندية عالها،
فليس بعد الدفاع عن فلسطين وأهلها وتاريخها
وحضارتها تضحية.
وألن شيرين كانت من بين حفظة األمانة،
أبت أن تختم حياتها إال بريئة الذمة ،فردت إلى
فلسطين أغلى الودائع – وديعة الدم الزاكي
الذي منه يتلون المثلث األحمر في علم فلسطين،
ومنه يتل ّون الخيط القاني الذي يحاك به ثوبنا

الفلسطيني وكوفية جهادنا.
أعتقد بعض الناس أنه باستشهاد شيرين
ستنقطع أخبارها ،إال أن��ه وف��ور انتهاء زفها
عروسا ً من عاصمتنا األبدية والتاريخية –
القدس مزينة بعلم فلسطين ،محمولة على أكف
المقاومين ،توالت علينا األخبار العاجلة .هذه
الم ّرة من مقام الشهيدات.
الخبر األول :سناء محيدلي تستقبل شيرين
أبو عاقلة
الخبر الثاني :وفاء إدريس تعانقها.
الخبر الثالث :دارين أبو عيشة تحتضنها.
الخبر الرابع :هنادي جرادات تقدّم لها باقة
الورد.
الخبر الخامس :فاطمة النجار تسقيها أطهر
المياه.
وف��ي حمأة االحتفال بشهيدتنا الجديدة،
ينغص علينا فخرنا إمعة يلهي شعبنا ومحبينا
الترحم على
بجدليّة حول جواز أو عدم جواز
ّ
شيرين أبو عاقلة.

ي��ا ه���ذا ،أل���م تخجل م��ن انحطاطك أم��ام
ارتقائها؟
ألم يخجل ُس ّمك أمام دمها؟
ألم يخجل عهرك أمام طهرها؟
إذا ك���ان عقلك المعطل مبنيا ً ع��ل��ى أن
الشهادة والرحمة حكر على من تراهم أنت
من المسلمين ،فاعلم أن شيرين أبو عاقلة هي
مسلمة لرب العالمين باإلنجيل كما أسلم جزء
من أبناء شعبها لله بالقرآن وجزء آخر أسلم
له بالحكمة.

شيرين أبو عاقلة كانت في صالتها تقتدي
بالفدائي األول – بالسيد المسيح ،فكما قاوم هو
يهود الداخل الذين باعوه بأربعين من الفضة
وساقوه على طريق الجلجلة ،قاومت هي أحفاد
ه��ؤالء المجرمين ،وقضت مضاجعهم .فكان
قرارهم اغتيالها ،لترتقي شهيدة بين زخات
الرصاص.
شيرين أبو عاقلة انتقلت من بيننا جسداً،
لتأخذ مكانها في وجدان فلسطين واألمة كلها.
فتمسي كما أرادت أيقونة للصحافيين الذين

يخوضون مع كل المقاومين حرب الوجود ضد
كيان عصابات االحتالل الذي بات زواله قاب
قوسين أو أدنى.
نحن اليوم ال نتقبل العزاء بالشهيدة شيرين،
بل نتقبل التبريكات ألننا أمة تودع شهداءها
بالزغاريد ال بالبكاء ،وتزفهم ال تشيعهم ،وتزداد
فخرا ً وعزا ً بكل شهيد يرتقي.
بهذا اإليمان نحن ما نحن ،وبهذا اإليمان نحن
ما سنكون ،وبما نحن وبما سنكون ،سيظل
هتافنا في العالم يدوي لتحي فلسطين.

معر�ض �صور لـ «فتح» في مخيم برج البراجنة بالذكرى الرابعة وال�سبعين لإحتالل فل�سطين
نامو�س المجل�س الأعلى �سماح مهدي :هذه الأر�ض كان ا�سمها فل�سطين وحتى �آخر الدهر لن يكون ا�سمها �إال فل�سطين
ف��ي ال��ذك��رى الرابعة والسبعين لنكبة
فلسطين تحت عنوان «وكيف ننسى» ،أقام
الكشفي ـ منطقة بيروت في حركة
المكتب
ّ
التحرير الوطني الفلسطيني معرضا ً للصور
في مخيم برج البراجنة.
ش���ارك ف��ي اف��ت��ت��اح ال��م��ع��رض ن��ام��وس
المجلس األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي سماح مهدي وممثلو األح��زاب
والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية؛
قيادة حركة فتح في بيروت ومخيم برج
البراجنة؛ ممثلو اللجان الشعبية وحشد من
أهالي المخيم.
ب��دأ المعرض بعرض فيلم ص��وريّ عن
النكبة على شاشة عمالقة من إعداد المكتب
الكشفي الحركي في بيروت ،تلت ذلك قراءة
س��ورة الفاتحة المباركة ألرواح الشهداء
ولروح الشهيدة شيرين أبو عاقلة .ثم ألقت
زه��رة من زه��رات الكشافة قصيدة للشاعر
ال��راح��ل م��ح��م��ود دروي���ش ب��ع��ن��وان «أي��ه��ا
المارون بين الكلمات العابرة».
كلمة الحزب السوري القومي اإلجتماعي
ألقاها ناموس المجلس األعلى سماح مهدي
الذي قال:
منذ  74عاما ً ارتكبت الجريمة الكبرى
المتمثلة باغتصاب أرضنا في فلسطين،
حيث تكالبت علينا كل األم��م االستعمارية

بهدف أن يزرعوا في أرضنا كيانا ً سرطانيا ً
عنصريا ً يشكل قاعدة متقدمة لكل القوى
اإلمبريالية.
منذ اللحظة األولى ،انتفض شعبنا ،واتخذ
لنفسه خط المقاومة خيارا ً أساسيا ً لتحرير
األرض .فلم تخل مدينة أو قرية ،ولم يخل
شارع أو منزل من شهيد أو جريح أو أسير
حتى بلغ عددهم مئات اآلالف ،الذين دفعوا
األساسي والرخيص في سبيل تحرير
الثمن
ّ
األرض.
باالستناد إلى كل تلك التضحيات ،نوجه
رسالة إلى كيان عصابات االحتالل مفادها
أن ه��ذه ه��ي السنة األخ��ي��رة ال��ت��ي نحيي
فيها ذك��رى اغتصاب فلسطين ،ألننا في
العام المقبل سنقيم في فلسطين احتفالنا
بتحريرها من دنس االحتالل.
دماء كل الشهداء ،الذين لن تكون شيرين
أبو عاقلة آخرهم ،ستنبت في أرض فلسطين
شقائق النعمان .وجسدها الطاهر ال��ذي
شيّعته أط��ول جنازة في التاريخ امتدت
 75كيلومترا ً من جنين إلى القدس ،وهي
ترفع أعالم فلسطين لتقول لالحتالل أن هذه
األرض كان اسمها فلسطين ،وال زال اسمها
فلسطين ،وحتى آخر الدهر لن يكون اسمها
إال فلسطين.
والبن اليهودية الذي بذل كل جهده لينزع

علم فلسطين عن النعش الطاهر لشيرين
أبو عاقلة نقول :القدس عاصمة تاريخية
وأبدية لفلسطين وحدها .فلن تتمكن أنت
وال أبوك وال جدك وال جد جدك من أي مكان
أتيتم أن تنزعوا عن القدس هويتها الوطنية
والقومية والتاريخية.
نوجهها م��ن مخيم برج
وه��ن��اك رس��ال��ة
ّ
البراجنة إلى األب��واق العفنة والنتنة التي
كانت تتحدّث عن جواز أو عدم جواز الترحم
ع��ل��ى ال��ش��ه��ي��دة ش��ي��ري��ن أب��و ع��اق��ل��ة .ه��ذه

الرسالة مفادها :ليس هناك ابن لهذه األرض
إال وهو مسلم لرب العالمين ،منا من أسلم لله
باإلنجيل ،ومنا من أسلم لله بالقرآن ،ومنا
من أسلم لله بالحكمة .وليس لنا من عد ّو
يقاتلنا في حقا وديننا وأرضنا إال اليهود.
بهذا اإليمان نحن ما نحن ،وبهذا اإليمان
نحن سنبقى .وبما نحن ،وب��ه��ذا اإليمان
سيظل هتافنا يد ّوي لتحي فلسطين.
وكانت كلمة ألمين سر حركة فتح وفصائل
منظمة التحرير الفلسطينية ف��ي بيروت

وج��ه في بدايتها
العميد سمير أب��و عفش ّ
التحية إلى الشعب الفلسطيني في الداخل
وفي كل أماكن انتشاره ،مؤكدا ً على أنه بناء
على توجيهات الرئيس محمود عباس اتخذ
القرار باستبدال األع�لام السوداء المن ّكسة
ف��ي ذك��رى النكبة ،ب��األع�لام الفلسطينية
إيذانا ً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وع��اص��م��ت��ه��ا ال��ق��دس ال��ش��ري��ف ،وع���ودة
الالجئين الفلسطينيين إلى أرض الوطن،
لينهي بذلك الشعب الفلسطيني االحتالل

الجاثم على أرض الوطن.
الصهيوني من
ورأى أبو عفش أن الخوف
ّ
العلم الفلسطيني دفعه إلى الهجوم على
الجثمان الطاهر للصحافية الشهيدة شيرين
أبو عاقلة ،لكن وبهمة الشباب الفلسطيني
ت��ص��دُّوا للهجمات الصهيونية ،م��ؤك��دا ً أن
شيرين كانت وستبقى أيقونة فلسطينية
رفضت االحتالل وقاومته ،وحملت من خالل
حنجرتها القضية الفلسطينية في حياتها
كما في مماتها.

تتمات

السنة الرابعة عشرة  /األربعاء  18 /أيار  / 2022العــدد 3587
Fourteenth year / Wednesday / 18 May 2022 / Issue No. 3587

حزب اهلل وحركة �أمل ( ...تتمة �ص)1
فيما نجح التيار الوطني ال��ح��ر باالنتصار
ع��ل��ى م���ش���روع االغ���ت���ي���ال ال��س��ي��اس��ي ،وأع����اد
تجديد مكانته ككتلة أول��ى بين الكتل النيابية،
وعلى الصعيد المسيحي ،سجل ثنائي حزب
ال��ل��ه وح��رك��ة أم���ل ان��ت��ص��ارا ً س��اح��ق��اً ،ف��ل��م ينل
أغلبية وهمية لم تعمل يوما ً كأغلبية سياسية،
وه��و ل��ذل��ك ل��م يجعلها ع��ن��وان��ا ً لمشاركته في
العملية االنتخابية ،لكنه اع��اد تجديد األغلبية
الوطنية ال��ت��ي ت��رف��ض وض��ع س�لاح المقاومة
على الطاولة داعية لنزعه كأولوية لها ،بحيث
ل��م ي��ن��ل ه���ؤالء أك��ث��ر م��ن رب���ع م��ج��ل��س النواب
الجديد ،ورب��ع أص��وات الناخبين ،بينما حقق
الثنائي ف��ي ال��س��ي��اق مكاسب إض��اف��ي��ة ،سواء
بحجم التصويت والمقاعد أو األص����وات ،أو
بالفوز باالستفتاء ال��ذي أراده أع��داء المقاومة
ف��ي بيئتها على سالحها ،بعدما راه��ن��وا على
تراجع االلتفاف حول المقاومة بفعل الضغوط
والحصار والتجويع ،فحصد كل من حزب الله
وحركة أم��ل كتلة من  15نائبا ً منهم  27نائبا
هم كامل التمثيل الشيعي في مجلس النواب،
الذين يتوقف على مشاركة ،نائب واحد منهم
ع��ل��ى األق����ل ،ت��ح��ق��ق ش���رط ال��م��ي��ث��اق��ي��ة ف���ي أي
استحقاق دس��ت��وري ،ون��اال معا تصويتا من
 575ألف صوت يمثلون قرابة ثلث إجمالي
ال��م��ص��وت��ي��ن ب��ي��ن��م��ا ح���ص���ل ت���ح���ال���ف ال���ق���وى
ال��م��س��ان��دة للمقاومة ق��راب��ة  880أل��ف صوت
يمثلون نصف المقترعين تقريباً ،مقابل ربع
للمناوئين ،وربع للذين يدعون للحوار الوطني
حول استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان ومن
ضمنها النظر ل��دور المقاومة ،وه��و م��ا دأبت
ق��ي��ادة المقاومة على اإلع�ل�ان ع��ن جهوزيتها
الدائمة له وترحيبها الدائم به.
انتصار ثالثي حركة أمل وحزب الله والتيار
ال��وط��ن��ي ال���ح���ر ت���راف���ق م���ع أض�����رار جسيمة
أص��اب��ت ع���ددا ً م��ن ال��ح��ل��ف��اء ف��ن��ال ت��ي��ار المردة
والحزب السوري القومي االجتماعي والحزب
الديمقراطي وح��زب التوحيد والنائب فيصل
ك��رام��ي ون��ائ��ب رئ��ي��س المجلس ال��ن��ي��اب��ي ايلي
الفرزلي ،نصيبا ً من هذه األضرار.
ف���ي ق������راءة س��ري��ع��ة ل��ل��م��س��ار االن��ت��خ��اب��ي،
وت���رس���ي���م األرب�������اح وال���خ���س���ائ���ر ،ت���ب���دو ع��دة
ع��ن��اوي��ن ،أول��ه��ا الطبيعة ال��م��دم��رة ال��ت��ي لعبها
الصوت التفضيلي الواحد في تركيبة طائفية
للدوائر والنظام االنتخابي ،بمعزل عن تفاوت
حجم الدوائر ،ما يصيب مبدأ العدالة في حقوق
الناخبين ،وثانيها حجم االستقطاب الطائفي
ال���ذي يتسبب ب��ه ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ال���ذي بني
على النسبية شكالً ،لكنه تسبب عبر الصوت
ال���واح���د وح���ص���ره ض��م��ن ال����دائ����رة الصغرى
بتعزيز العصبيات الطائفية والمذهبية ،وثالثها
ما أظهرته نتائج غياب الرئيس سعد الحريري
من حضور سعودي سياسي ومالي مباشر
ف���ي س��ع��ي ل��ت��ج��ي��ي��ر أص�����وات ن��اخ��ب��ي الطائفة
السنية لمرشحين مناوئين ل��ل��وائ��ح المؤيدة
للمقاومة ،وجاء االرتجال في اعتماد التصويت
االغترابي دون األخ��ذ بالحساب لنتائج تأثير
ال��ض��غ��وط ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا ال��م��غ��ت��رب��ون في
م��ص��ادر أرزاق���ه���م ،وف���ي ال��ب��ي��ئ��ات ال��ت��ي يتاح
لخصوم المقاومة إحاطتهم بها ،مقابل الحظر
المفروض على كل مناصري المقاومة المصنفة
إرهابا ً في عدد من ال��دول العربية واألوروبية
إضافة لألميركيتين ،ما يضرب قاعدة تكافؤ
الفرض ويشكل مخالفة للدستور ،ورغ��م كل
ذل���ك ج���رى ال��ت��س��اه��ل م��ع ت��م��ري��ره بحسابات
المسايرة السياسية لمنطق محاكاة العصبيات
الطائفية ،وجاءت النتائج واضحة في تأثيرها
على نتائج العملية االن��ت��خ��اب��ي��ة ،وب���ات اليوم
أم��را ً واقعا ً يصعب تعديله ،لكن يجب اشتراط
ربطه بتأمين تكافؤ الفرص ورب��ط المشاركة
االغترابية بحصرها في البلدان التي ال تصنف
المقاومة ارهاباً ،وتتيح لقوى المقاومة تنظيم
حمالتها االنتخابية ،ولمؤيديها التحرك بحرية
والتعبير عن خياراتهم االنتخابية دون الخوف
م��ن ع��واق��ب ،ك��ذل��ك تظهر اإلدارة االنتخابية
عامالً مهماً ،سواء بما ظهر من خلل في طريقة
اعالن الفائزين وتبدلهم ،وصوالً لفوز البعض
بعشرات األص���وات التفضيلية ،ما يسقط اي
قيمة أراده��ا المشترع من الصوت التفضيلي،
أو ف��ي ف��ش��ل ال��ح��ل��ف��اء ف��ي ت��ج��اوز الحسابات
الفئوية الصيقة ،كما تقول تجربة انتخابات
ج��زي��ن وال��خ��س��ارة ال��م��دوي��ة فيها رغ��م نيل ما
مجموعة يكفي لنيل مقعدين على األقل ،ومثل
جزين دوائ��ر أخ��رى وخ��س��ارات أخ��رى بطرق
أخرى .وفي الحصيلة ظهر قانون االنتخابات
الهجين ،رغم اعتماد النسبية ،فاشال في إنتاج
حياة وطنية وتمثيل صحيح ،م��ا يفتح الباب
بجدية لالنتقال الى قانون انتخاب جديد خارج
ال��ق��ي��د ال��ط��ائ��ف��ي يعتمد النسبية ع��ل��ى مستوى
لبنان دائرة واحدة.

م��ا بعد االن��ت��خ��اب��ات سيكون انتخاب رئيس
وه��ي��ئ��ة م��ك��ت��ب ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ال��ج��دي��د أول
االس��ت��ح��ق��اق��ات ،وفيما يتسابق رؤس���اء الكتل
النيابية المناوئة للمقاومة وب��ع��ض حلفائها،
خ��ص��وص��ا ً بين الكتل المسيحية ال��ك��ب��رى ،أي
القوات والتيار الوطني الحر ،على اإلعالن عن
عدم المشاركة في إع��ادة انتخاب الرئيس نبيه
بري رئيسا ً للمجلس النيابي ،رغم عدم وجود
منافس من نواب الطائفة الشيعية التي يفترض
أن ينتمي اليها رئيس المجلس النيابي ،ورغم ما
يفتحه ذلك من باب مواز المتناع نواب الطائفة
ال��ش��ي��ع��ي��ة ع���ن ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ت��أم��ي��ن نصاب
وان��ت��خ��اب رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،أو التصويت
ضد أي مرشح مسيحي وازن للرئاسة حتى
ل��و ن��ال إج��م��اع ن���واب طائفته ،يتسابق هؤالء
على السعي إليصال مرشحيهم لمنصب نائب
رئيس مجلس ال��ن��واب ،فالقوات ترشح النائب
غسان حاصباني والتيار يرشح النائب الياس
بوصعب ،بينما ّ
ترشح مجموعات التغيير النائب
ملحم خ��ل��ف ،وي��ب��دو أن م��ا تتيحه التحالفات
الخاصة التي يمكن حشدها لكل من المرشحين
دون القدرة على تأمين  40صوتا ً لكل منهم إذا
انطلق كل منهم من  20صوتا ً مبدئيا ً لكتلته،
بينما يحتشد وراء انتخاب الرئيس نبيه بري
كتلة مرجحة ل��ف��وز أي م��رش��ح لمنصب نائب
��ب ف��ي إط��ار
رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ،ي��رج��ح أن ت��ص ّ
تشجيع تفاهمات مسبقة على سلة ترشيحات
لهيئة مكتب المجلس ورؤس���اء اللجان ،حيث
ي��ن��ال ب���ري إض��اف��ة ل��ت��ص��وي��ت ال��ث��ن��ائ��ي أي 30
ن��ائ��ب��اً ،ت��ص��وي��ت ال��ح��زب ال��ت��ق��دم��ي االشتراكي
ونواب المردة ،وقرابة عشرة أصوات من نواب
ال��ش��م��ال ،وجمعية ال��م��ش��اري��ع وال��ن��ائ��ب حسن
مراد والنائب ميشال المر ونواب الطاشناق ،ما
يجعل حاصل الـ  50نائبا ً في اليد ،يضاف اليها
 20صوتا ً للمرشح الذي ترسو معه التفاهمات
على منصب نائب الرئيس.
بري افتتح اليوم األول لما بعد االنتخابات
بكلمة رس��م خاللها خريطة ط��ري��ق للمجلس
ال���ج���دي���د ،داع���ي���ا ل���م���غ���ادرة خ���ط���اب الكراهية
والعصبيات ،واالنتفاح على مرحلة اصالحية
ج���دي���دة ع��ن��وان��ه��ا ال����ذه����اب ل���ق���ان���ون انتخاب
خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ،
وت��خ��ف��ي��ض س���ن االق���ت���راع ال���ى ال���ـ  18سنة،
وت��ث��ب��ي��ت ال��ك��وت��ا ال��ن��س��ائ��ي��ة ،وص����وال لضمان
حقوق المودعين ،واستقالل السلطة القضائية،
واقرار الالمركزية االدارية الموسعة ،وإنجاز
االستحقاقات ال��دس��ت��وري��ة ف��ي موعدها منعا ً
ل��ل��ف��راغ ،ووض����ع م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد كأولوية
ل��ل��ت��ش��ري��ع وت��ط��ب��ي��ق ال��ق��وان��ي��ن ،م��ع��ل��ن��ا ً دع���وة
م��ف��ت��وح��ة ل��ل��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ك��ت��ل النيابية
وقوى المجتمع المدني لحوار جدّي.
وبعد إنجاز االستحقاق االنتخابي وإعالن النتائج،
ان��ص��رف المحللون وم��راك��ز ال��دراس��ات ومختلف
ال��ق��وى السياسية لتحليل األرق���ام ال��ت��ي حصلت
عليها اللوائح والفائزون لقراءة األحجام واألوزان
والتوازنات السياسية في المجلس النيابي الجديد،
فيما تتجه األنظار الى االستحقاقات المقبلة الملقاة
على عاتق المجلس من انتخاب رئيس له وهيئة
المكتب واللجان النيابية وتكليف رئيس لتشكيل
حكومة وتأليف الحكومة الجديدة الستكمال مسار
اإلصالحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي
لعملية النهوض االقتصادي وص��وال ً إلى انتخاب
رئيس للجمهورية.
وأش����ارت م��ص��ادر نيابية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ال���ى أن
«م��س��ؤول��ي��ة المجلس ال��ج��دي��د ك��ب��ي��رة وم��ت��ع��ددة
الجوانب ،على رأسها تشكيل حكومة ق��ادرة على
اتخاذ القرارات اإلنقاذية ومتابعة ومواكبة دقيقة كي
ال تستمر سياسة المماطلة ،لكون األوضاع الحالية
على المستويات كافة لم تعُ د تحتمل االنتظار».
ولفتت ال��م��ص��ادر ال��ى أن «نتائج االنتخابات لم
السياسي للمجلس
تحدث تغييرا ً نوعيا ً بالتوازن
ّ
القديم رغم دخول قوى تغيير ّية من المجتمع المدني
للمرة األولى الى المجلس بحجم عادي ،فاألكثرية
النيابية ال زالت عند تحالف حزب الله وحركة أمل
الوطني الحر والقوى الحليفة األخ��رى ،ال
والتيار
ّ
سيما في القضايا السياسية والوطنية الكبرى ،أما
في العناوين الداخليّة فسيجري االصطفاف على
القطعة ،وكذلك األمر لدى قوى  14آذار والمستقلين
ومجموعات المجتمع المدني التي لم تتأطر بتكتل
نيابي واحد حتى الساعة» .والحظت المصادر أن
األكثرية النيابية تحمل الهوية الوطنية في مختلف
المناطق اللبنانية» ،ولفتت ال��ى أن كل الضغوط
والحصار الخارجي – األميركي – الخليجي والجهد
السعودي الكبير بتجميع أتباعه في لبنان ضمن
موحدة فضالً عن ضخامة اإلنفاق المالي في
لوائح
ّ
مختلف الدوائر ال سيما في دوائر الجنوب والفتاوى
الدينية السنية للتصويت للوائح القوات ،كل ذلك لم
ينجح بانتزاع األكثرية النيابية من تحالف المقاومة
والتيار الوطني الحر الى الفريق األميركي – الخليجي
في لبنان ،وال تحجيم كتل ثنائي أمل وح��زب الله
والتيار الوطني الحر.
وفيما حافظ الحزب التقدمي االشتراكي على كتلته
السابقة ،حصدت القوات اللبنانية  3مقاعد إضافية
فقط ع��ن حجمها السابق رغ��م ال��دع��م السياسي
والمالي المطلق الذي وفرته السعودية والسفارة

األميركية في لبنان.
ولوحظ تدني نسب االقتراع في أغلب الدوائر ذات
الثقل السني ،ويعزو خبراء انتخابيون ومحللون
سياسيون السبب ال��ى ال��ت��زام ج��زء كبير من تيار
المستقبل والسنة عموما ً بمقاطعة االنتخابات التي
دعها اليها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل.
كما برز السقوط المدوي للوائح المدعومة من الرئيس
فؤاد السنيورة ال سيما الوزير السابق خالد قباني.
وأع��ل��ن وزي��ر الداخلية ب��س��ام ال��م��ول��وي نتائج
االستحقاق االنتخابي لعام  ،2022وأت��ت أسماء
النواب الـ 128الفائزين في البرلمان على الشكل
التالي:
دائ��رة الشمال األول���ى - :محمد يحيى  -محمد
سليمان  -وليد البعريني  -جيمي جبور  -أسعد
درغام  -سجيع عطيه  -أحمد رستم.
دائرة الشمال الثانية - :أحمد الخير  -عبد العزيز
الصمد  -جهاد الصمد  -أشرف ريفي  -طه ناجي -
ايهاب مطر  -عبد الكريم كباره  -رامي فنج  -الياس
الخوري  -فراس السلوم  -جميل عبود.
دائرة ّ
الشمال الثالثة - :ميشال رينه معوض -
طوني سليمان فرنجية  -ميشال شوقي الدويهي -
ستريدا جعجع  -ويليم طوق  -أديب عبد المسيح
 فادي كرم  -جورج عطاالله  -غياث يزبك  -جبرانباسيل.
دائرة بيروت األولى - :غسان حاصباني  -نقوال
صحناوي  -نديم الجميّل  -جان طالوزيان  -بوال
يعقوبيان  -آغ��وب ت��رزي��ان  -جهاد بقردوني -
وسينتيا زرازير.
دائ��رة بيروت الثانية - :أمين ش � ّري  -إبراهيم
منيمنة  -فؤاد مخزومي  -عدنان طرابلسي  -وضاح
ال��ص��ادق  -ملحم خلف  -عماد ال��ح��وت  -فيصل
الصايغ  -ادغار طرابلسي  -محمد خواجة  -نبيل
بدر.
دائرة جبل لبنان األول��ى - :زياد الحواط  -رائد
برو  -ندى البساني  -نعمة افرام  -شوقي الدكاش
 فريد هيكل الخازن  -سليم الصايغ  -سيمون أبيرميا.
دائ��رة جبل لبنان الثانية - :ملحم الرياشي -
سامي الجميل  -الياس حنكش  -ابراهيم كنعان -
ميشال المر  -هاغوب بقرادونيان  -الياس بو صعب
 رازي الحاج.دائرة جبل لبنان الثالثة - :بيار بو عاصي  -هادي
أب��و الحسن  -أالن ع��ون  -كميل شمعون  -فادي
عالمة  -علي عمار.
دائ��رة جبل لبنان الرابعة - :تيمور جنبالط -
مروان حمادة  -بالل عبدالله  -جورج عدوان  -نجاة
خطار عون  -حليمة القعقور  -فريد البستاني -
جورج عطالله  -أكرم شهيب  -مارك ضو  -راجي
السعد  -نزيه متى  -سيزار أبي خليل.
دائ��رة البقاع األول��ى - :ميشال ضاهر  -جورج
عقيص  -الياس اسطفان  -بالل الحشيمي  -سليم
عون  -رامي أبو حمدان  -جورج بوشيكيان.
دائرة البقاع الثانية  - :قبالن قبالن  -وائل أبو
فاعور  -حسن مراد  -ياسين ياسين  -شربل مارون
 غسان سكاف.دائ��رة البقاع الثالثة - :حسين الحاج حسن -
غازي زعيتر  -إيهاب حمادة  -إبراهيم الموسوي -
أنطوان حبشي  -جميل السيد  -محمد الحجيري.
دائرة الجنوب األولى - :غادة أيوب  -عبد الرحمن
ال��ب��زري  -أس��ام��ة سعد  -سعيد األس��م��ر  -شربل
مسعد.
دائ���رة الجنوب الثانية - :نبيه ب��ري  -حسن
عزالدين  -علي خريس  -عناية عزالدين  -علي
عسيران  -ميشال موسى  -حسين جشي.
دائرة الجنوب الثالثة - :الياس جراده  -فراس
حمدان  -محمد رعد  -حسن فضل الله  -علي فياض
 علي حسن خليل  -أشرف بيضون  -أيوب حميد -هاني قبيسي  -ناصر جابر  -قاسم هاشم.
وفيما أعلن عدد من النواب المنتخبين المستقلين
دعمهم للمقاومة كالنائب ع��ن المقعد العلوي
في طرابلس ف��راس السلوم ،ال��ذي أك��د في حديث
�ي م��ق��اوم ،ويمثل نهج
لـ«المنار» أن «خطه ع��روب� ّ
مقاومة دافعت عن لبنان والعدو اإلسرائيلي ما زال
يحتل ارضنا ومن حقنا ان نحافظ على مصدر قوتنا
األساس».
وت��ن��اوب رؤس����اء ال��ك��ت��ل النيابية وال��ق��ي��ادات
السياسية على اإلدالء بدلوهم بالتعليق على نتائج
االنتخابات وتوجيه الشكر لناخبيهم واإلعالن عن
رؤيتهم للمرحلة المقبلة.
فقد رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري خريطة
طريق وطنية لإلنقاذ تض ّمنت مجموعة من العناوين
السياسية واالقتصادية.
وأش��ار ب��ري ال��ذي تحدث باسم «الثنائي» أمل
وحزب الله الى «أن حدود لبنان وثرواته في البر
والبحر هي استحقاق سياديّ ال نقبل التفريط بأية
ذرة من هذا الحق الذي هو حق غير قابل للتنازل أو
المقايضة أو المساومة تحت أي ظرف من الظروف
ولبنان يملك كل عناوين القوة التي تمكنه من حفظ
هذه الحقوق».
وق��ال بري في كلمة وجهها الى اللبنانيين« :ما
من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخ��رى والجميع
مدع ّو ال��ى االحتكام لخيارات الناس الذين قالوا
كلمتهم ولتكن نتائج االنتخابات محطة تلقي فيها
كافة القوى الخطاب السياسي االنتخابي المتوتر
جانبا ً ولتهدأ كل ال��رؤوس الحامية وللبدء بحوار
جدي من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة
ويك ّرس المحاصصة ويعمق الطائفية وإلنجاز كافة
االستحقاقات الدستورية في موعدها».
ودعا بري كافة القوى التي تنافست في استحقاق
االنتخابات النيابية الى االحتكام لخيارات الناس
الذين قالوا كلمتهم أقله في الجنوب والبقاع محولين
هذا االستحقاق الى استفتاء على الثوابت الوطنية
أم��ام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروب��ي��ة
وأممية وسفراء فوق العادة ،قائالً« :حتى كدنا نعتقد
ومعنا الغالبية العظمى من اللبنانيين أنهم في هذه

االنتخابات التي هي استحقاق دستوري محلي في
الخامس عشر من أيار انهم سينتخبون أعضاء لكل
برلمانات العالم بكل قاراته».
وأع���رب ع��ن «أس��ف��ه م��ن أن البعض ف��ي الداخل
تستهويه فكرة العيش في عقدة وأنه لم يبلغ بعد
سن الرشد الوطني ويدّعي وصالً بمفاهيم االستقالل
والسيادة وهو في أدائه وسلوكه وخطابه السياسي
غ��ارق حتى النخاع في براثن العبودية والتبعية
لمصالح ال��خ��ارج ع��ل��ى ح��س��اب م��ص��ال��ح لبنان
واللبنانيين في كل ما يصنع حياة الدولة وأدوارها
وحياة اللبنانيين وكل ما يتصل بأمنهم المعيشي
واالقتصادي ومستقبلهم».
ويط ّل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله عند الثامنة والنصف من مساء اليوم عبر قناة
«المنار» للحديث عن االنتخابات وآخر التطورات.
كما يتحدث السيد نصرالله عند الخامسة عصر
يوم الجمعة المقبل في احتفال لمناسبة الذكرى
السنويّة السادسة الغتيال مصطفى بدر الدين ،في
قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر  -مدرسة
اإلمام المهدي  -الحدث.
بدوره ،أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب
جبران باسيل امتالك التكتل األكبر في المجلس
النيابي .ولفت في كلمة له الى أن «األهم من االنتصار
في االنتخابات النيابية ،هو االنتصار الفعلي في
مشروع بناء الدولة واإلصالح الحقيقي» ،وقال« :وال
يحسبنا احد على اي محور في الداخل والخارج،
فنحن نستطيع ان نكون صلة وص��ل بما يحقق
مصلحة لبنان» .ودع��ا «التغييريين في المجلس
النيابي إلى أن يطلعوا على ما أنجزه التيار الوطني
الحر في المجلس ،وأؤكد لكم أنهم بعد ذلك سيريدون
العمل معنا».
وتابع« :كنت أتم ّنى الخسارة ولكنني ال أته ّرب من
المسؤولية والشعب من اختارني ولن أخذله» ،كما
رأى أن «العملية االنتخابية مطعون فيها بالكامل»،
الف��ت �ا ً إل��ى أن «ال��ت��ي��ار» ت��ق �دّم بشكوى ل��دى هيئة
اإلشراف على االنتخابات وسيُتابع القضيّة من أجل
تبيان الحقيقة.
وتط ّرق باسيل في كالمه إلى االرتفاع «الجنوني»
لسعر ص��رف ال���دوالر ،معتبرا ً أن بعض األف��رق��اء
تالعبت به لغاية باتت معروفة وأن «التيار» سيستم ّر
في مالحقة هؤالء وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان
االنتخابي الذي
ري��اض سالمة .وأض��اف« :المال
ّ
صرف في هذه االنتخابات يؤ ّكد تمويل البعض من
ُ
الخارج».
وفيما أشار خبراء ماليون واقتصاديون الى عدم
وجود تفسير علمي وموضوعي الرتفاع سعر صرف
ال��دوالر الذي تجاوز أمس ،عتبة الثالثين ألف ليرة
للدوالر الواحد في السوق السوداء ،لفتت مصادر
«البناء» الى أن السبب يعود لحملة اإلشاعات التي
انتشرت قبيل االنتخابات وتوقعت بارتفاع سعر
ال��ص��رف ال��ى م��ا ف��وق الثالثين أل��ف�ا ً لكون مصرف
لبنان سيوقف العمل بالتعميم  161فور االنتهاء من
مرحلة االنتخابات ،إال أن حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ،أكد في بيان «االستمرار في تطبيق التعميم
 ١٦١إلى زمن غير محدّد ،وذلك على منصة Sayrafa
ً
خالفا لكل األخبار التي
كالمعتاد من دون أي تعديل،
تتناولها وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي
عن توقف مصرف لبنان قريبًا عن العمل بالتعميم
.»١٦١
وترافق ارتفاع سعر الصرف بصعود جملة من
األزم��ات الى الواجهة ،ال سيما أزمة الطحين ،حيث
أكد نقيب اصحاب األف��ران والمخابز علي إبراهيم
ان هناك  7مطاحن مقفلة من أصل  11والمخزون
لديها ال يكفي ألكثر من يوم أو يومين .وأش��ار الى
أنّ «القمح موجود في المطاحن ،لكنه لم يعد مدعوما ً
وإذا لم ُتح ّل األزمة اليوم فسنشهد طوابير من الناس
تتهافت على شراء الخبز».
وأشارت مصادر «البناء» الى أن جهات سياسية
أوعزت الى حاكم مصرف لبنان منذ شهرين بتجميد
ال���دوالر على عتبة ال��ـ  27أل��ف ليرة وك��ذل��ك الحد
من أزمات الكهرباء وال��دواء والطحين لحين تمرير
االنتخابات.
ف��ي المواقف ال��دول��ي��ة ،هنأ األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين على
االنتخابات النيابية التي أجروها األحد ،مشي ًرا إلى
أنه «ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعً ا حكومة
جامعة في بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة
والذي غالبًا ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيه
وق ًتا طويالً».
المنسقة الخاصة لألمم المتحدة
أشارت
بدورها،
ّ
في لبنان يوا ّنا فرونِتسكا إلى «الدور المهم للمجلس
النيابي الجديد ف��ي العمل م��ع الحكومة إلعطاء
األولوية لتنفيذ اإلصالحات وتعافي لبنان ،بما في
ذلك من خالل اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي».
وأعربت عن استعداد األمم المتحدة لمواصلة دعم
لبنان من خالل إطار األمم المتحدة للتعاون من اجل
التنمية المستدامة المعتمد مؤخ ًرا وتنفيذ قرارات
األمم المتحدة ذات الصلة ،خاص ًة قرار مجلس األمن
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ورح���ب االت��ح��اد األوروب���ي ب��إج��راء االنتخابات
ّ
النيابية في لبنان ،مشيدًا بـ»اللّبنانيّين ا ّلذين
اق��ت��رع��وا ،وا ّل��ذي��ن ان��خ��رط��وا ف��ي اإلع���داد للعمليّة
حس المواطنة ا ّلذي
االنتخابيّة وتنفيذها ،وعلى
ّ
أظهروه عبر مشاركتهم فيها ،رغم ّ
السياسيّة
الظروف ّ
الصعبة ا ّلتي أحاطت
واالقتصاديّة واالجتماعيّة
ّ
بهذه االنتخابات».
وأش���ار ال��ى «أ ّن��ن��ا ن��ت��و ّق��ع م��ن مجلس ال��ن��واب
َ
المنتخب أن يدعم عمليّة سريعة لتشكيل الحكومة،
وأن يتص ّرف بشكل مسؤول وب ّناء لخدمة لبنان
وشعبه ،من خالل اعتماد جميع ال ّتشريعات وتنفيذ
اإلصالحات اللاّ زمة ،لتحسين الحوكمة واالستقرار
االقتصادي ،والمساهمة في تنفيذ اإلجراءات المسبقة
ّ
الموظفين المو َّقع
المطلوبة في اال ّتفاق على مستوى
في  7نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي ،من
أجل المباشرة ببرنامج للصندوق».

انتخابات لبنان ( ...تتمة �ص)1
األولى هي األش ّد عداء وكراهية للغرب عموما ً وللكيان الصهيوني خصوصاً،
واألصرح التزاما ً بمقاومة هذين العدوين بالسالح والسياسة واإلقتصاد.
الثانية هي األشد التصاقا ً بالنظام السياسي اإلقتصادي اإلجتماعي الطوائفي
القائم ،واألكثر استعدادا ً للدفاع عنه بما هو ،في رأيها ،الضمانة الرئيسة لهوية
لبنان.
الثالثة هي األكثر شبابا ً واألقل تعاطيا ً مع النظام الطوائفي القائم ،واألسرع
إستعدادا ً لإلعتقاد وبالتالي اإلنخراط في الدعوة الى إقصاء المنظومة الحاكمة
بما هو العالج األفعل لألزمة الراهنة.
ُ
دول الغرب األطلسي عموماً ،والواليات المتحدة خصوصاً ،تعادي وتحارب
وتفرض عقوبات اقتصادية قاسية على قيادات ومؤسسات الفئة االولى التي
يمكن اختصارها بتسمية «حزب الله وحلفائه» ،في حين ان روسيا وايران،
والصين بشكل محدود ،تدعمه سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكريا ً (باألسلحة
والذخائر والخبرة والتدريب).
ُ
أطراف الفئة الثانية حليفة قديمة جديدة لدول الغرب األطلسي وال تخفي
تلقيها مختلف انواع الدعم منه ،كما تجاهر بإنحيازها الى حلفاء الغرب من دول
الخليج وغيرها من دول العالم.
ُ
أطراف الفئة الثالثة التي يمكن اختصارها بتسمية «دعاة التغيير من خالل
المجتمع المدني» ليست معادية لدول الغرب بل ربما يدور معظمها سياسيا ً
وثقافيا ً في فلكها ،تميّزت بعد انطالقها بإنتفاضة  17تشرين االول /اكتوبر 2019

بثالثة امور الفتة :عجزها عن التوافق على برنامج موحد لإلصالح والتغيير،
وعجزها تاليا ً عن التوحد في تكتل او تكتالت سياسية متماسكة لخوض
االنتخابات ،وتسارع انزالق معظم اطرافها الى استعداء حزب الله والمطالبة
بنزع سالح المقاومة واتهامه تاليا ً بأنه يحمي منظومة الفساد المتح ّكمة.
عشية االنتخابات حدث أمران ،أض ّر أولهما بحقوق لبنان السيادية (النفط
والغاز) في مياهه اإلقليمية ،وأحرج ثانيهما مختلف أطراف الفئة الثانية من
حلفاء الغرب عموما ً واميركا خصوصاً ،كما أربك اطراف الفئة الثالثة من دعاة
التغيير من خالل المجتمع المدني:
ُ
الحدث االول :إعالن شركة يونانية متعاقدة مع «اسرائيل» على التنقيب عن
النفط والغاز في منطقة متنازع عليها على الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين
المحتلة ،أن سفين ًة جرى استقدامها من سنغافورة للمباشرة في استخراج النفط
تمهيدا ًلبيعه واستثمار عائداته ،وذلك في وقتٍ ال تكتفي الواليات المتحدة باالنحياز
الى جانب «إسرائيل» في المفاوضات التي جرت برعاية االمم المتحدة لترسيم
الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بل تم ّنعت ،بعدما وعدت ،عن رفع
الحظر الذي فرضته بموجب «قانون قيصر» على سورية االمر الذي حال دون تنفيذ
استجرار الغاز من مصر والكهرباء من االردن الى لبنان عبر األراضي السورية.
ُ
الحدث الثاني ،حقائق ادلى بها ديفيد شينكر المساعد السابق لوزير الخارجية
االميركي لشؤون الشرق األدنى ،العائد الى «معهد واشنطن لسياسات الشرق
االدنى» في ندوة عقدها يوم الجمعة الماضي عبر تطبيق  Zoomتحت عنوان

«ديناميات حزب الله والشيعة وانتخابات لبنان :التحديات والفرص والتداعيات
السياسية» .شينكر كشف ،بالصوت والصورة ،عن دور ادارة الرئيس ترامب في
تسريع حصول االنهيار المالي في لبنان ،وعن تفاصيل مشروع االستثمار في
«المجتمع المدني» ال سيما خالل االنتخابات البلدية سنة  ،2016وعن االستثمار
بخلق «قوى بديلة» وزرع رجال أعمال شيعة معارضين لحزب الله ،وعن فرص
اقتصادية للمناطق الشيعية بغية إضعاف اعتماد هذه المناطق على حزب الله».
غير ان أبلغ ما كشفه شينكر قوله« :ال ارى ان االنتخابات ستغيّر الوضع بشكل
وتغص بالقادة النرجسيين
دراماتيكي [ ]...ألن المعارضة منقسمة بشكل مريع
ّ
والشخصانيين المهتمين اكثر بأن يتزعموا احزابهم بدال ً من ان يتوحدوا لإلطاحة
بالنخبة الفاسدة [ ]...وسيأكلون بعضهم بعضا ً ولن يربحوا ما يكفي من المقاعد
إلحداث تح ّول في التوازن [ ]...وال اعتقد بأن على االدارة االميركية ان تراهن على
هذه االنتخابات».
ما كشفه شينكر يطرح أسئلة ملحاحة :لماذا جرى عقد الندوة قبل يومين من
االنتخابات؟ وهل إلدارة الرئيس بايدن عالقة بذلك؟ وهل ما كشفه شينكر ت ّم
بالتفاهم معها؟ وهل ان المقصود إحداث اضطراب سياسي وأمني يؤدي الى
تعطيل االنتخابات؟
ا ّيا ً ما كان األمر فإنّ مالبسات االنتخابات ،قبل ما كشفه شينكر وبعده،
تؤكد حقيقة بازغة أن انتخابات لبنان هي للتعبير فقط وليس للتغيير...
 نائب ووزير سابق
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حردان� :شينكر ...
(تتمة �ص)1

وأق������ول :ن��ح��ن ن��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات على
أس����اس م���ش���روع واض�����ح ،وخ����ي����ارات ثابتة
ال تتغيّر وال ت��ت��ب��دّل ،هدفها تحصين وحدة
لبنان وسلمه األهلي ،في مواجهة ك ّل دعوات
الفدرلة ومشاريع التفتيت والتقسيم ،وفي
سبيل الحفاظ على عناصر قوة لبنان والعمل
لبناء الدولة القوية العادلة والقادرة من خالل
قوانين عصرية وف��ي مقدّمها ال��دف��ع باتجاه
قانون لالنتخابات النيابية يح ّرر المواطنين
من كونهم رعايا طوائف ويجعلهم متساوين
ف���ي ال��ح��ق��وق وال���واج���ب���ات .ون��ح��ن س��ب��ق أن
رفضنا القانون الحالي ألن��ه بشكل أو بآخر
ي��ش�� ّرع ف��ي��درال��ي��ات ال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب التي
نرفضها ونواجهها.
نحن نؤمن بقضية كبرى ،وإيماننا هذا ثابت
ال يهتزّ ،راسخ ال يتزعزع ،مهما كبرت التحديات
أي
واشتدت المواجهات .ولذلك ،فإنّ خسارة ّ
مقعد نيابي ،لن تثنينا عن خياراتنا وقناعاتنا
بل تزيدنا عزما ً وإص��رارا ً على االستمرار في
النضال من أجل انتصار قضيتنا.
لقد كشف المسؤول األميركي ديفيد شينكر
بالنيابة عن إدارت��ه عن دور وتدخل سافرين
لبالده في االنتخابات النيابية اللبنانية بهدف
إسقاطنا .لذا ،نقول لهذا المسؤول األميركي
وإدارت��ه ولك ّل من ي��دور في الفلك األميركي،
إنّ ال��م��واق��ع النيابية تخضع لمعادلة الربح
والخسارة ،أما النهج والخيارات والقناعات،
فهي م��ت��ج�� ّذرة ودائ��م��ا ً منتصرة ،ون��ذ ّك��ره أنه
حين اج��ت��اح ال��ع��دو الصهيوني لبنان واحت ّل
العاصمة ب��ي��روت ،لم نكن حينذاك ن��واب��اً ،بل
أصحاب حقّ وأبناء قضية ،وقد افتتحنا عهد
البطولة المؤمنة المؤ ّيدة بصحة العقيدة من
خ�ل�ال م��ق��اوم��ة االح���ت�ل�ال بسلسلة عمليات
ن��وع��ي��ة م��ت��ت��ال��ي��ة ف��ت��ح�� ّررت ب���ي���روت ومعظم
األرض اللبنانية.
ع��ه�� ُدن��ا ألب��ن��اء ش��ع��ب��ن��ا ،أن نبقى ع��ل��ى نهج
الصراع ،دفاعا ً عن لبنان وك ّل أمتنا ،وأن نقف
نتحسس معاناته عاملين بدأب
ال��ى جانبه،
ّ
لرفع الحيف عنه.
ختاما ً أك ّرر الشكر لك ّل من وقف الى جانبنا،
وك ّل من اقترع لنا ،وأجدّد التأكيد بأننا سنبقى
على ما نحن عليه ،عمالً وفعالً ونضاالً مستمرا ً
لتحقيق غاية حزبنا وانتصار قضيتنا.

�أميركا تهرب ...
(تتمة �ص)1
أوال :فنلندا كانت حتى العام  ١٩١٧ج��زءا ً من
اإلمبراطورية الروسية ولم تنفك عنها اال بعد انتهاء
الحرب العالمية األول��ى وانتصار الثورة البلشفية
بقيادة لينين ما فتح بالمجال إلع�لان فنلندا دولة
مستقلة .وهو األمر الذي ترتب عليه نوع من التوافق
الثنائي بين البلدين ت��ك� ّرس رسميا ً ف��ي معاهدة
باريس الدولية في العام  ١٩٤٧تعهدت فيها فنلندا
بعدم االنضمام ألي تجمع او دولة معادية لالتحاد
السوفياتي .
وهي الدولة التي لديها حدود بحرية وبرية طولها
أكثر من  ١٣٠٠كم شماال ً وشمال غرب وهو أمر خطير
أن تتح ّول فجأة الى معسكر للناتو في حضن روسيا
تماماً.
ثانياً :للسويد تاريخ من الحروب مع روسيا عندما
كانت مملكة قوية كانت آخرها قبل نحو  ٢٠٠عام،
خسرتها المملكة السويدية لصالح روسيا ،ما أفرز
يومها عقد الصلح بينهما على أن تعلن اوسلو حيادها
التام ،وهو ما ظلت ملتزمة به منذ ذلك الحين بشكل
رسمي...
فما عدا مما بدا حتى تق ّرر اليوم االنقالب على ذلك
االتفاق!؟
اذن هي واشنطن التي تبحث عن مسار تصعيديّ
إعالمي ظنا ً منها أنها تستطيع استنزاف موسكو في
ّ
البلطيق بعد أن خسرت الرهان في البحر األسود،
لعلها في ذلك تضعف جبهة المواجهة بين تحالف
الشرق االقتصادي الكبير بقيادة الصين وبين الغرب
األميركي المتصدّع وال���ذي ب��دأ يئنّ م��ن تداعيات
العملية الروسية االقتصادية في أوكرانيا ،كما تفيد
ك ّل التقارير ،بما فيها ما ورد على لسان الناطق باسم
�ح على الكونغرس
البيت األبيض أخ��ي��را ً عندما أل� ّ
لعمل أي شيء إلنقاذ مشروع لصندوق الدعم القومي
ألوكرانيا وال��ذي ال يملك أكثر من  ٢٠٠مليون دوالر
من أصل الـ  ٤٠مليار التي وعد بها بايدن خادمه
زيلينيسكي...
لكن موسكو رغم كل ما يُشاع عن خطورة الوضع
المستج ّد بخصوص هذه الخطوة ،قادرة على سحق
ك ّل الوجود األطلسي في البلطيق سواء عبر بيالروسيا
المتحالفة معها او عبر التقدم التسليحي الهائل
الذي تملكه هناك نذكر على سبيل المثال منها فقط
كاسحات الثلوج النووية القادرة على فتح الطريق
ألسطول الشمال الروسي باتجاه المحيطين الهادئ
واألطلسي.
ايّ انّ موسكو تستطيع أن ت��ر ّد الصاع صاعين
وربما تفاجئهم من حيث ال يحتسبون بأسلحة لم
تعلن عنها بعد...
فالكرملين كما تقول المصادر المتابعة لديه العديد
من األوراق للر ّد على المخطط الغربي لمحاصرة
روسيا بخطوات حازمة قد تصدم الغرب من جديد..
وطبقا ً للمعلومات الواردة من موسكو فإنّ مجلس
األمن الروسي برئاسة بوتين يبحث العواقب السلبيّة
النضمامفنلندا والسويد إلى الناتو على األمن القومي
بإقرار توصيات بوضع «بولندا في المرتبة التالية في
مجال نزع النازية بعد أوكرانيا» ،ما سيجعل الغرب
يتلقى ضربة أقسى هذه المرة من أوكرانيا.
وهنا ربما يمكننا إدراك ما أخذ يردّده الروس كثيرا ً
في اآلونة األخيرة حول خطر نشوب حرب عالمية أو
نووية كارثية.
فهل تر ّد موسكو في بولندا ً ردا ً أقسى من أوكرانيا
وتسكت مدافع الغرب مرة والى األب ّد ام أننا مقبلون
على اندالع حرب عالميّة ثالثة فعالً!؟
اليد العليا حتى اآلن ف��ي المواجهة الروسية
األطلسية هي للروس ،وهذا هو ما يدفع بايدن للتخبّط
أكثر فأكثر ،لكن ذلك لن يطول كثيرا ً بسبب الضعف
البنيويّ لك ّل اآللة العسكرية األميركية واألطلسية
بالمقارنة مع الروسية المتقدمة عليها كثيرا ً جداً.
العالم يتح ّول نحو مزيد من انحسار القوة األميركية
وتصدّعها ،لصالح غلبة تحالف شرقي صاعد.
بعدنا طيّبين قولوا الله...
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�إعالنات

إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة
قبل الظهر من يوم الثالثاء الواقع فيه
 2022/6/7تجري مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان مناقصة عمومية بطريقة
الظرف المختوم عائدة لـ”التأمين على
سيارات وآليات مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان وعلى صناديق المؤسسة
وعلى نقل األموال” وفقا ً لدفتر الشروط
الخاصة الموضوع لهذه الغاية وذلك في
المكتب الرئيسي الكائن في شارع سامي
الصلح ـ ملك الشدراوي ـ بيروت.
يمكن لمن يرغب االش��ت��راك في هذه
ال��م��ن��اق��ص��ة اإلط��ل�اع وال��ح��ص��ول على
ه��ذا الدفتر االت��ص��ال ب��دائ��رة الصفقات
وال��م��ش��ت��ري��ات ف��ي ال��ط��اب��ق األول ـ من
مركز المؤسسة الكائن في وادي خطار
ـ الحازمية ـ قرب مستشفى قلب يسوع
لقاء مبلغ  /500,000/ل.ل .يدفع في
صندوق المؤسسة لقاء إيصال يضم الى
العرض ويعفى من دفع هذا المبلغ كل
من سبق وسدده.
تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
موعد إجراء المناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا الموعد
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 287 :
إعالن مناقصة تلزيم شراء قرطاسية
لزوم إدارة الجمارك
الساعة العاشرة من ي��وم األربعاء
ال��واق��ع ف��ي��ه ال��خ��ام��س ع��ش��ر م��ن شهر

حزيران  ، 2022تجري إدارة المناقصات
في مركزها الكائن في بناية بيضون
 ش��ارع ب��وردو  -الصنايع  -بيروت،لحساب م��دي��ري��ة ال��ج��م��ارك ال��ع��ام��ة -
مناقصة تلزيم ش��راء قرطاسية ل��زوم
إدارة الجمارك.
 التأمين المؤقت/150,000/ :ل.ل.لكل صنف  ،فقط مئة وخمسون ألف ليرة
لبنانية ال غير لكل صنف ( 32صنف).
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكلصنف على حدة.
تقدم ال��ع��روض وف��ق نصوص دفتر
الشروط الخاص ،ال��ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول عليه مديرية الجمارك العامة
 دائرة الشؤون المالية.يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف 281 :

 طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكلصنف على حدة.
تقدم ال��ع��روض وف��ق نصوص دفتر
الشروط الخاص ،ال��ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول عليه مديرية الجمارك العامة
 دائرة الشؤون المالية.يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف 281 :
إعالن من أمانة السجل العقاري في
راشيا
طلبت سمر أح��م��د عثمان للمورث
أحمد إبراهيم عثمان شهادات قيد بدل
عن ضائع بالعقارات 145 - 71 - 51
 - 395 - 318 - 304 - 241 - 2111295 - 1245 - 1206 - 556 - 486
 - 1747 - 1729 - 1448 - 1525 1755مجدل بلهيص وبحصته بالعقار
 364مجدل بلهيص
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد

إعالن موعد تلزيم شراء أجهزة حواسيب
و  upsلزوم إدارة الجمارك
الساعة التاسعة والنصف من يوم
األربعاء الواقع فيه الخامس عشر من
ش��ه��ر ح��زي��ران  ، 2022ت��ج��ري إدارة
المناقصات في مركزها الكائن في بناية
بيضون  -ش���ارع ب���وردو  -الصنايع
 ب��ي��روت ،لحساب المديرية العامةللجمارك  -مناقصة تلزيم شراء أجهزة
حواسيب و .ups
 ال��ت��أم��ي��ن ال��م��ؤق��ت :ف��ق��ط خمسةماليين ليرة لبنانية ال غير لكل صنف
(صنفين).

إعالن من أمانة السجل العقاري في
راشيا
طلب أحمد رشيد الباشا لموكله فيصل
حليم روضة شهادة قيد بدل عن ضائع
بحصته بالعقار  144ضهر األحمر
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد
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رزقهم فيها ،وثاني هذه األخطاء الناجمة عن المبالغة بالثقة ما شهده سوء إدارة
اللوائح االنتخابية بين الحلفاء ما أدى الى خسارة مدوية في جزين ،ويكفي النظر
الى أن مجموع ما ناله مرشحو اللوائح المختلفة للحلفاء حازت ما كان يكفي للفوز
العبثي الذي تسبب بخسائر سياسية
بمقعدين على األقل ،لمعرفة نتائج األسلوب
ّ
كبيرة في خالفات ال نتيجة لها سوى تفكيك البيئة الشعبية الواحدة المستهدفة
كفريق واحد من الخصوم الداخليين والخارجيين ذاتهم.
 كما أسقطت االنتخابات مقولة تأجيل كل شيء حتى االنتخابات ،وأثبتت أنذلك لم يكن اال هدرا ً للوقت ،فليس بعد االنتخابات إال ما كان قبلها ،حتمية التعاون
لبلورة حلول لألزمات التي يكتوي كل اللبنانيين بنارها ،والتي ال حل لها وال خالص
منها إال عبر مؤسسات الدولة ،برلمانا ً وحكومة ورئاسات ،كذلك أسقطت فرضية
قدرة فريق سياسي او طائفي على ادعاء القدرة على التصدّي لهذه المشكالت أو
صياغة األولويات أو تشكيل المؤسسات ،كذلك أسقطت الصورة النمطية التي
رافقت ظاهرة المجموعات الوليدة من ساحات  17تشرين ،فمثلما يوجد بين هؤالء
من يوضح خطابه الغربة عن الواقع والسعي لتلبية متطلبات مشغل خارجي ،فإن
بينهم وجوها ً جديدة واعدة تملك وجهات نظر ومواقف وطنيّة جديرة باالحترام،
ويمكن أن تمثل ظواهر الفتة في تركيبة المجلس النيابي الجديد ،وبين قرابة الـ 20
نائبا ً مستقالً ونائبا ً منضويا ً في قوى التغيير ،ستتاح فرصة تبلور مجموعة من
عشرة نواب على األقل ،يملكون شجاعة اإلقدام على وضع األولويات اإلصالحية
على الطاولة ،صادقين في مكافحة الفساد ،وفي مواجهة المنظومة المصرفيّة،
وفي تصحيح الوضع المالي ،ويملكون رؤى ومقاربات جديدة تضيف نكهة علمية
شبابية يفتقدها العمل السياسي ،كما بين هؤالء وجوه نسائيّة لم ترث موقعها وال
نالته في ظروف ملتبسة ،يشوبها فساد العالقات السياسية بالداخل والخارج،
بل انتزعته بجدارة علميّة وعمليّة ،ستشكل سقوفا ً لسواها وتشجيعا ً على تسريع
السير بالكوتا النسائيّة ،وبينهم شباب ومناضلون خرجوا من جروح الناس ولغتهم
وبالغتهم ،سيشكلون وضوحا ً وتحديا ً للغة المجامالت والصفقات ،ويضعون
تخفيض سن االقتراع على الطاولة.
 هناك خسارات في ه��ذه االنتخابات تسبب بها من أطلق الرصاص علىقدميه فخرج من المعركة ،وخسارات أخرى برصاص طائش ،وخسارات ثالثة
برصاصات صديقة ،لكن كما أن االنتخابات ليست نهاية السياسة لجهة كونها
المحطة المفصلية التي توهم البعض أنها تحسم مصير القضايا التي ال يحسمها
إال التوافق ،كذلك ليست االنتخابات نهاية السياسة لجهة كونها المحطة المفصلية
التي تحدد مصير األحزاب والشخصيات ،بل هي محطة ألخذ العبر والدروس.

�إعالنات
الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة
مديرية الواردات
المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
دائرة التحصيل
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ ضرائب متوجبة –

اسم المكلف

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة –
المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان – دائرة
التحصيل -المكلفين ،الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه،
المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا ً للحضور
شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً
من تاريخ  2022/5/18الى مركز الدائرة الكائن في
بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق األول
لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً انه سيتم
نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف

شركة الشدياق التجارية ش.م.م

8177

SEVILLA FASHION S.A.R.L

200694

اميل جوزف ابو كرم

1139850

صالح جرجي شقير

149229

سيمونيان اوتو بارتس (نرسيس سركيس سيمونيان)

239462

LEADING EDGE

3097166

برنتينغ اند باكجينغ ش.م.م

1652956

NYLCO S.A.R.L

1769017

مؤسسة المنيوم باور

75174

هارمان

81627

عيسى حفيظ حداد

159964

يورما المينيوم

48431

جورج شوقي الجلخ

2565184

نصر فريد الريس

266212

شركة البصريات الكبرى

825025

الشركة اللبنانية للتجارة والتسويق  -ليترامار

80791

لوكيت ش م م

2951954

فراغو ش.م.ل

9289

روالن جرجس اسبر

960917

باسم غصن حداد

2767377

غران ترافو  -ليبان  GTLش.م.م

252135

طارق الياس زغيب

208679

ميساك ارتين ابو سيفيان

247753

مايا نقوال سرور

3072643

ريمون الياس فرح

474324

جوال إيلي حسون  -تعهد حفالت وتنظيم مهرجانات -

1973126

الياس كالس كالس

2391174

ايلي بشاره بشاره

3135601

ريمي رنيه بندلي

3143498

نقوال الياس نصار

568188

ANDELLA SARL

3142857

مروان انيس ابراهيم

1677070

ادبر ترايدنغ كومباني ش.م.م

464202

عمر فرج سماحه

559716

اندره جورج ريغا

1789303

دوري سهيل نعوم

585851

هدى محمد شعبان

17875

جوزف جرجس بو عساف

67581

ماريا جان الدويهي الشهير بمرقص

3088982

عبد الله يوسف الشيخاني

451288

اوسب كريكور اوتوزبريان

140434

ROCK PRODUCTION S.A.R.L

3148673

شركة انفونيت ش.م.م

101862

CATALYST S.A.R.L

3136648

صليبا الياس درسي

1943764

فاروق كندة رباح

2742670

انطوان انطوان شختورة

58078

االن جورج كالس

2054100

عبده اسعد ابو رجيلي

20255

رامي اليا نادر

2737973

شركة ميغو للصيرفة ملكونيان اخوان

88303

ماندي فادي الهيبي

3056208

شركة سنبالست

740662

جبرائيل بدروس كويكي

3031536

JOMICO S.A.R.L

2133773

سعيد انيس سعادة

75400

جاكلين وديع شلهوب

47442

كاراج عبدو جورج غانم

221730

فيكتوريا جاك كرم

263776

شركة فاز  IIش م ل

3087687

اويديس هاروتيون يعاقوبيان

22695

بارافيدا غروب

1908185

اسم المكلف

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم المكلف

حميد يوسف طوق

97305

جاك يوسف طنوس

2441052

سيفيلند ش.م.م

108374

مارون خوسيه الصياح

54381

مؤسسة فيليب صقر واخوانه

69606

شركة السي للتجارة والصناعة ش.م.م

8137

فارما كير

3049461

ماجد فؤاد الخوري

878122

ليليان ايلي طنوس

2285696

امين حبيب تاجه

29226

نات الكتريك ( ميشال نقوال حبيب نقوال )

307742

زوهراب ديكران سيسليان

142610

مورين سعد سعد

2080544

مراد ايلي حاتم

3157878

اغوب ساموئيل حاالجيان

393867

شادي سمير الديك

427478

جورج جوزف رحمة

637473

 yellow eco energyش م م

2734706

نايلة نقوال عودة

1125543

ايلي ميشال ضو

81166

عنيد غروب والتجارة ش م م

2804287

برنديت اميل نصار

3110566

رمزي نجيب صوايا

198494

تيدي اسعد الحداد

1606127

ايلي سكاف انتريورز ش.م.ل.

2125504

حبيب شوقي رحمه

2153079

يوسف الياس شكر

442571

شركة فور كورنرز ش.م.م.

2919060

جورج غطاس الحلو

214111

ايلي ريمون عون

3109996

موناركو ( MONARCOرنده اميل خير الله)

شاتو سانكتوس -كوتو دي بوتريس مار ماما-لبنان(رامز 1462173
فيليب عواد)

امل انطوان حشيمة

149153

شربل الياس شليطا

113926

933141

سمير موريس مهاوج

98786

جوزيف ايلي سعد

1750847

بوليدرو ش.م.م

1476116

كارال جيراير حالجيان

235614

مؤسسة الياس موسى للصناعة والتجارة والتعهدات

78102

انجيلوس ميشال ابو سمح

3089262

شركة سبيد مارين ش.م.م

3112014

جي واي هيلث ش م م

3040490

شركة طارق رزق ش.م.م

1681751

دارين جورج عساف

439490

الفيدا برودكشن ش .م .م.

281569

المركز اللبناني لصياغة المجوهرات

161995

جي .اس.غلوبل ديسباتش ش.م.ل

2945783

جورج جوزف عبدو

2431627

نصري جهاد كرم الحايك

2078599

وليد نهاد بطرس

24885

روي جوزف جمهوري

2765172

رانيه مصطفى بعلبكي

2547272

غسان مخايل نجيم

503119

ربيع نديم يونس

1742773

بشير يوسف شاكر

1609355

شربل طانيوس الخوند

1412178

شذى نعيم االيلو

3096533

(ورثة) ايلي جورج غفري

1195681

فخر فؤاد الشعار

26021

مايا جول حداد

1132686

B.Avenues S.A.R.L

3192392

ناصيف الياس ابو حيدر

1223492

سوزي سركيس سيمونيان

649092

نزيه ابراهيم كفوري

2296647

الكسندر جوزيف جيراكو

20376

جورج رزق الله خطار

130281

شادي منصور هيدموس

1219049

الياس نقوال ايليا

2571153

كارولين فرح الفونس

122786

انطوان ناصيف واكيم

1028655

روني فادي سعيد

623693

لوسيانا يوسف الحداد

2972829

المركز االوروبي لقطع السيارات ش.م.م

7970

ماري منصور يعقوب

2971608

انطوان طالب بيطار

116681

كابي ميشال صليبا

225490

يوسف مخايل فرحة

1214318

ARCA

294721

روي كابي ابو رجيلي

3147195

زياد شحاده عبده

1202234

جوزيان فانسان بشاره

2856813

رمزي ميشال سعاده

1067627

مايا امين معلوف

1115340

عدنان كليم الحداد

2031043

الشركة الحديثة للمفروشات و الديكور -سماد-

294362

شوقي نمر سالمه

572285

زينا ملحم شمعون

1137992

ناديا جرجس جرجس يمين

1088375

ميشال شفيق السحالني

2611299

الياس جورج جولخ

150572

SEDNA S.A.R.L- Security and Telecom

1266051

زاهي الياس ابو حيدر

1223485

بولين منير قربان

401400

محمد بكري سامي الطبش

675710

مدرسة مؤسسة مار افرام االجتماعية

3216974

ماجدة شاكر سلوم

2008600

سي اس تي لبنان ش.م.لCST Lebanon S.A.L .

3107042

كارنيك هاروتيون كيزريان

3089978

بيار الياس الكفوري

1253368

الياس عيد الحاج

2760926

بيدا بلوس ش م م

3126226

ايمان فوزي زحالن

2537482

جورج خزاعي ابو حبيب

20335

ليال جورج االسمر

3066045

اسعد ملحم عبيد

503311

انطوان جوزف الزغبي

531572

ريتا نديم قهوجي

2889872

جوزف جورج اوبا

1495166

رالف انطوان حبيقه

3060738

ريشار الياس صليبا

1986785

جان جرجس القاصوف

200736

جورج توفيق الفغالي

2946436

مخايل يوسف كرم

1237123

خان الورد ش.م.م

2946487

رينبو سيستمز اوف ليبانون ش.م.م

104033

mazad sal

3047728

جورج رودولف زغيب

49369

ماري كلود نديم .خوري

357572

ندا جميل غانم

3098291

انطوان نقوال ابي راشد

205446

فهيم الريس

166177

نادين ملحم مسلم

2596951

تينا فكتور بدران

442939

مؤسسة فرحات للصناعة والتجارة

216793

بالطايان

3039754

ايلي جوزف مسعد

1261185

مطعم الشيكان (روكز الياس شمعون)

273525

شركة فارس اخوان واوالدهم ش.م.م

2293728

جيلبر شاكر سويدان

231922

روجيه نصري ابي عاد

22494

شربل طوني مساعد

524931

جوسلين اديب الراعي

363190

رامي عاطف نعمة الله

1513756

كريستوف جوزف سلوم

154400

الهام ميشال ابي راشد

2924758

انطوان مارون فرنسيس

1774392

شربل جرجس يونس

62624

الياس ميشال المر

60440

رودي جوزف الريحاني

2942830

جورج مراد مراد

2967478

جورج اديب نخله جرجي نخله

312677

MERRIT S.A.R.L

2421310

احمد حسين بيضون

297598

وليد جرجي مسعود

377762

عفاف سليم قنديل

316025

داني جورج عطيه

1312049

سلوى الياس صقر

111288

شركة ميجو للصناعة والتجارة

9362

ميشال انطوان السلفاني

2776005

د.ن.د غروب ش.م.م

1180772

عمر منير مال

2989184

كريستين عادل الخوري

235289

صونيا مخايل حدشيتي

1733293

سليمان شاكر ابو نصر

380885

جورج مطانيوس اسحق

298035

عماد فواز التوما

273196

دالينا جورج اسحق

2450065

روي جوزيف العجيل

133947

مؤسسة صليبا للتجارة والنقل(جوزف طانيوس صليبا)

604416

البير طانوس شوفان

1314097

بطرس شكر الله بو ناضر

2091422

محل زهراب اكوب مارقاريان

294754

مجوهرات مراد

193286

الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف مينزا م.م

118543

ادال الياس طانيوس

115333

روبير انطوان مخلوف

1384687

ميشال نعيم منصور

248309

شركة داغر ش.م.م

96271

غسان زريق للتجارة (غسان نسيم زريق)

89656

جويل الياس داغر

3004386

ميرا فاضل عوده

3092025

ايلي الطري جعجع

3070373

انطوانات بولس قسطنطين

388986

الياس بركات بركات

22409

نقوال ايليا حاموش

1104435

حبيب ميشال سرور

1931836

انطوان نعوم تيروز

74231

يوسف توفيق هيكل

1527958

مافليان انترناشيونال كومباني ش.م.م.

3199547

شركة االكاديمية اللبنانية الدولية للسالمة المرورية الدسم 3048293
ش.م.م.

بطرس اندراوس عيد

115321

يونايتد ترانسبورت كومباني غروب ش.م.م.

3069670

آي ديل ش.م.ل.

1789504

مؤسسة انتر برنت/بشاره فياض

49431

ليما بينز ش م م

3074584

سمير حنا الكلش

2581344

ايفا ماري جان بيار رينو

465437

امين حبيب انطونيوس

481616

ميشل موسى معطالني

329739

جاك بطرس الحايك

2826117

جورج امين صفير

3032173

ن.خشان وشركاه كواترو تشي

312385

اوسكار طانوس وازن

1056418

شربل سمير انطون

648810

بيكسلز ش.م.مPIXELS .

118071

سندرا ادوار داغر

296094

وسام روبار مزهر

1728583

الياس انطوان جبر

166831

لينا ايلي قازان

509955

GEISHA S.A.R.L

3078953

شركة ميلكار ش.م.م

2415394

جاد فاروق غصوب

2487023

شادي جوزف الحاج

2742079

يوسف طحيني واوالده

8732

طوني ادمون عواد

1103990

عبدو انيس النجار

607330

باسكال فريد ابي نادر

580087

اوتوزون ش م م

2484394

ربيع عبده كساب

2259807

جويل نبيل االنطاكي

2962301

ديفاين وود فاكتوري ش.م.م

2854711

دنيز سليمان الشارباتي

1586670

442749

بيار الياس عبد االحد

274945

نقوال الياس حنا

راني جورج غصن
نديم خليل دوميط

3148495
2203639

اسبيرو المعروف بماريو اراكيلو

174077

سالم بشارة مارون يوسف

2101865

سمعان خليل سمعان

3144473

يوسف الياس داغر

2578917

هنري انطوان نعمان

2835251

ايلي جوزيف ابي فرح

2639180

انطوان حليم عون

17291

ميتسو ش.م.م.

2181356

نعمان الياس ابو نادر

31271

شركة سيركل الين ش م م

1967352

شربل نبيل نخله

520085

داني نادر مخول نادر

503990

556290

كاراج المدينة 1

2785343

غسان يوسف الحلو

بشارة اسعد بشارة

186887

حنا مارون كرم

898038

دوريس جورج سركيس

20603

شركة ايزار ش.م.م

11967

موريس يوسف بو خليل

201715

طانيوس جرجس البعينو

2193998

جان بيار كميل كرم

3042000

جاك اسعد منصوراتي

1106719

جوزف فؤاد هاجوج

329846

زياد ميشال سالمه

1099018

مي الياس حداد

2028340

ريان انطونيوس طوق

2745692

سامر يوسف الخوري

195265

رامس ش.م.ل(.ريل استايت مانجمنت سوليوشنز)

3121852
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من �سيرافق �سبورتينغ �إلى الثانية
ال�صفاء �أو الحكمة �أو االخاء عاليه

�أخبار الالعبين والأندية

تعود عجلة ال��دوري اللبناني لكرة القدم
ل��ل��دوران ،ف��ي ل ّفتها األخ��ي��رة ال��ث�لاث��اء من
بوابة سداسية األندية األواخ��ر (الهبوط).
وكانت الجولة األخيرة حاسمة لهبوط أحد
الفرق الثالثة :الصفاء أو الحكمة أو اإلخاء
األهلي عاليه ،ليواكب سبورتينغ إلى «الثانية»
والذي ضمن هبوطه منذ عدّة مراحل.
وك��ان��ت ال��ج��ول��ة األخ��ي��رة ق��د ت��أخ��رت
ألسباب قهرية ،بعد قرار الحكومة اللبنانية
بوقف األنشطة الرياضية بسبب إقامة
االنتخابات البرلمانية.
ه���ذا ،وال��ت��ق��ى أم���س ال��ث�لاث��اء ،اإلخ���اء
األهلي عاليه ضد سبورتينغ ،والصفاء
أم���ام الحكمة .على أن تختتم الجولة
بمواجهة طرابلس والنجمة في الرابع من
حزيران المقبل ،فماذا نقرأ في التفاصيل
والمعطيات:

اإلخاء وسبورتينغ

يستضيف ملعب أمين عبد النور في
بحمدون ،مواجهة اإلخ��اء وسبورتينغ.
والمواجهة أق��رب ألبناء ال��م��درب حسين
حمدان ،على ملعبه وبين جماهيره.
في حين يطمح مدرب سبورتينغ سامي
الشوم إلى تغيير المعطيات ،واصطحاب
اإلخاء األهلي عاليه معه إلى القعر.

الصفاء والحكمة
يستضيف ملعب مجمع الرئيس فؤاد
شهاب في جونيه ،المواجهة بين الفريقين،
وهي حاسمة بشكل كبير بغض النظر عن
مواجهة اإلخاء وسبورتينغ.

ويطمح ال��ص��ف��اء ب��ق��ي��ادة م��درب��ه مالك
حسون ،إلى الفوز وحسم بطاقة البقاء في
الدرجة األول��ى .في حين يخطط الحكمة
إلجبار الصفاء على التعادل على أقل تقدير،

من أجل ضمان بقائه وتجنب الهبوط.

مافريك�س �إلى نهائي الغرب
وبو�سطن �إلى نهائي ال�شرق
تأهل فريق داالس مافريكس إلى نهائي
منطقة الغرب بدوري كــرة السلة األمريكي
ال��خ��اص بالمحــترفين ،إث��ر تغلّبه على
فينيكس صنز بنتيجة  ،90-123مساء
األح���د ال��م��اض��ي ،ف��ي ال��م��ب��اراة السابعة
بمواجــهة الفريقــين فــي ال��ـ��ـ��دور قبل
النهائي للمناطق لينهي المواجــهة بنتيجة
 4ـ .3
وس��ج��ل ل��وك��ا دون��س��ي��ت��ش  35نقطة،
وأض���اف سبنسر دي��ن��وي��دي  30نقطة،
ليحقق مافريكس الفوز الحــاسم ويتأهل
إلى نهائي المناطق للمرة األولى منذ العام
.2011
وسيلتقي مافريكس في نهائي منطقة
الغرب مع فريق غولدن ستيت واري��ورز،
على أن تقام المباراة األولى بينهما مساء
اليوم األربعاء في سان فرانسيسكو.
ومن جهة ثانية ،أطاح بوسطن سلتيكس
بحامل اللقب ميلواكي باكس ،ليتأهل على
حسابه إل��ى نهائي منطقة الشرق ،حيث
تغلب عليه بنتيجة  -81 109في المباراة
السابعة.
وحقق غرانت ويليامز أفضل رق��م في
مسيرته ،حيث سجل  27نقطة لسلتيكس،
وأضاف زميله جايسون تاتوم  23نقطة.
وسيلتقي سلتيكس ف��ي نهائي منطقة
ال��ش��رق ،ميامي هيت ،وال��م��ب��اراة بينهما
األولى مساء أمس الثالثاء.

يفجر المفاج�أة :هذا هو قراري!
مبابي ّ
فجر كيليان مبابي ،مهاجم باريس سان
ّ
جيرمان ،قنبلة مدوية بعد تسلمه جائزة
أفضل العب في الدوري الفرنسي ،مساء األحد
الماضي.
وقال مبابي على منصة التتويج بالجائزة:
«لقد ارتكبت هذا الخطأ منذ ثالث سنوات عندما
قمت باستغالل حفل الرابطة في الحديث عن
مستقبلي» .مضيفاً« :أريد أن أشارك في الحفل،
وال أسعى إل��ى المجد والكبرياء ،سيعرف
الجميع ف��ي أق��رب وق��ت ممكن ،لقد حسمت
قراري ،نعم لقد حسمته تقريباً».
وص ّرح كيليان مبابي خالل تسلمه جائزة
بحفل الرابطة الفرنسية ،بأنه يريد تحمل
مسؤوليات أكبر ،مما أثار الجدل حول إمكانية
استمراره مع الفريق الباريسي.
وكشفت شبكة «رادي��و مونت كارلو» ،أن
كيليان مبابي أبلغ الصحافيين في المنطقة
المخصصة لإلعالم بعد الحفل ،أنه سيعلن عن
قراره خالل  13يوما ،أو بالتحديد قبل التجمع
األول لمنتخب فرنسا في  28أيار المقبل.
وف���از م��ب��اب��ي ،ب��ج��ائ��زة أف��ض��ل الع���ب في
ال���دوري الفرنسي ه��ذا الموسم وذل��ك للمرة
الثالثة على التوالي .وتفوق مهاجم بي إس
جي على منافسيه وسام بن يدر (موناكو)،
لوكاس باكيتا (أولمبيك ليون) ،ديمتري باييه
(مارسيليا).
وسينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي
الباريسي في  30حزيران المقبل ،وارتبط
اسمه باحتمال الرحيل إلى ريال مدريد.

من�صة التتويج
ميالن ي�ضع قدم ًا فوق ّ
حقق فريق ميالن فوزا ً ثمينا ً على ضيفه أتاالنتا بهدفين من دون رد في المباراة التي
جمعتهما مساء األحد الماضي ،وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 37قبل األخيرة من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وأح��رز هدفي «الروسونيري» كل من المهاجم البرتغالي رفائيل لياو ،والمدافع
الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين ( ،57و )75على الترتيب من زمن اللقاء الذي
أقيم على ملعب «جوزيبي مياتزا» بضواحي سان سيرو في مدينة ميالنو.
وحقق ميالن بذلك انتصاره الخامس على التوالي ،ليرفع رصيده إلى  83نقطة،
ويبتعد في صدارة الدوري بفارق  5نقاط عن جاره اللدود ووصيفه إنتر ميالن ،الذي
ح ّل مساء األحد ضيفا على فريق كالياري .في حين تو ّقف رصيد أتاالنتا عند  59نقطة،
وبقي في المرتبة الثامنة على سلم ترتيب الدوري «الكالتشيو».

النجمة وطرابلس

يستضيف ملعب طرابلس ،المواجهة

بين الفريقــين ،وهــي هامشــية ،إذ أن
المباراة تأخــرت حتى  4حزيران بسبب
مشاركة النجمة في بطولة كأس االتحاد
اآلسيوي.

7

ـ تل ّقى العب فريق النجمة خالد تكجي وال��ذي سينتهي عقده مع ناديه أواخ��ر الشهر
الحالي ،اتصاالت من عدة أندية وذلك من أجل ضمه إلى صفوفها ،وقد علم أن أحدها بدأ
مفاوضات جادة معه ،لكنها ال تزال في بداياتها ،وأن ذلك النادي أبدى رغبته في حسم
الموضوع وإنهائه سريعاً ،فيما الالعب يتروى وال يريد االستعجال ،حيث سيعمل على
دراسة خطواته بتأنٍ وهدوء بغية اختيار العقد األنسب ،ال سيما ان انتقاله سيكون األخير
قبل االعتزال ،لذلك سيفكر مليا ً قبل اإلقدام على أية خطوة.
ـ أعلن األنصار تجديد عقد قائد منتخب لبنان ونجمه الدولي حسن معتوق حتى العام
 .2024وسينتهي عقد معتوق في  31الحالي ،ما دفع إدارة األنصار إلى توقيع العقد مع
مهاجمها قبل تلقيه أي عرض من فريق آخر.
وقال األنصار في بيانه «تمديد عقد معتوق يأتي في إطار سياسة إدارة الزعيم بالحفاظ
على نجوم الفريق وبناء فريق قوي يواصل المنافسة على األلقاب».
ويعتبر تجديد عقد معتوق أم��را ً مهما لألنصار قبل المشاركة ببطولة كأس االتحاد
توجهت بعثة األخضر إلى العاصمة العمانية مسقط.
اآلسيوي  .2022وأمس
ّ
ـ تستضيف مدينة جيزان ،بطولة اتحاد غرب آسيا للكرة الشاطئية ،خالل الفترة من 18
وحتى  23آيار الحالي .وستقام البطولة ،بمشاركة  7منتخبات وهي اإلمارات ،الكويت،
البحرين ،عمان ،فلسطين ولبنان ،بجانب المضيف السعودية.
وأوقعت القرعة المنتخب السعودي على رأس المجموعة الثانية مع البحرين وفلسطين،
فيما ضمت المجموعة األولى ،منتخبات اإلمارات ،الكويت ،عمان ولبنان .ومن المق ّرر أن
تنطلق المنافسات ،اليوم األربعاء مع  3مباريات ،األولى بين السعودية وفلسطين ،ومن
ث ّم اإلمارات ضد عمان والكويت أمام لبنان.
وكان االتحاد السعودي قد أنهى تجهيز ملعب جيزان الشاطئي ،بالتعاون مع إمارة
المنطقة ،خالل  4أيام بسعة  2210مشجعين .وسيكون الدخول لمتابعة المباريات مجا ًنا
لألفراد والعائالت ،مع تقديم عروض فنية وترفيهية.

التون�سية جابر في المركز ال�ساد�س عالمي ًا
متم�سك ًا ب�صدارة الرجال
ودجوكوفيت�ش ّ

باتت التونسية أنس جابر أعلى العبة عربيـــة في تصنيف رابطة المحترفات للتنس،
بعد ارتقائها إلى المركز الـ ،6األفضل في مسيرتها في أعقاب وصولها إلى نهائي دورة
روما.
وتقدم جابر ،أول عربية دخلت الئحة العشر األوليات في العالم العام الماضي ،هذا العام
مستويات مميّزة ،وذلك بعد أن ت ّوجت منذ عشرة أيام بلقب دورة مدريد لأللف ،األكبر في
مسيرتها والثاني بعد برمنغهام االنجليزية العام الماضي.
ووصلت األحد الماضــي إلى نهائــي دورة رومــا الذي خــسرته ضد المصنفة أولى عالميا ً
البولندية إيغا شفـــيونتيك بعد مشوار شاق إلى المباراة القمة.
وسبق لها أن بلغت ه��ذا العام نهائي دورة تشارلستون األميركية خسرته ضد
السويسرية بليندا بنتشيتش.
وعطفا على المستويات التي تقدّمها مؤخراً ،ستكون جابر ( 27عاما) من أبرز المرشحات
لبلوغ نهائي بطولة روالن غاروس ،ثانية البطوالت األربع الكبرى ،التي تنطلق في  22أيار
الحالي.
وتقدمت التونسية إلى المركز السادس على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا التي
تراجعت إلى الثامن ،فيما تقدمت أيضا البيالروسية أرينا سابالينكا مركزا إلى السابع ،في
التغييرات الثالثة على قائمة العشر األوليات.
وتغرد شفيونتيك خارج السرب بعد لقبها الخامس هذا العام ،أربعة منها في دورات
األلف بعد الدوحة وإنديان ويليز وميامي.

دجوكوفيتش متصدّرا ً الئحة الرجال

من جهة الرجال ،يتمسك الصربي نوفاك دجوكوفيتش بالصدارة بعد أن حقق األحد
الماضي لقبه السادس في دورة روما للماسترز بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس
تسيتسيباس ،مؤكدا أنه جاهز للدفاع عن لقبه في روالن غاروس.
وتقدّم اليوناني من جهته الى المركز الرابع على حساب اإلسباني رافائيل نادال الذي
خرج من الدور ثمن النهائي في روما بعد معاناته من إصابة في القدم في المباراة التي
خسرها ضد الكندي دينيس شابوفالوف وسط ترقب لجهوزيته لفرنسا المفتوحة التي
أحرز لقبها  13مرة (رقم قياسي).
تصنيف الالعبين العشرة األوائل:
 1ـ الصربي نوفاك دجوكوفيتش  8660نقطة
 2ـ الروسي دانييل مدفيديف 7980
 3ـ األلماني ألكسندر زفيريف 7200
 4ـ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس )+1( 6170
 5ـ اإلسباني رافائيل نادال )-1( 5525
 6ـ اإلسباني كارلوس ألكاراس 4770
 7ـ الروسي أندري روبليف 3945
 8ـ النرويجي كاسبر رود )+2( 3940
 9ـ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3850
 10ـ اإليطالي ماتيو بيريتيني )-2( 3805
تصنيف الالعبات العشر األوليات:
 1ـ البولندية إيغا شفيونتيك 7061
 2ـ التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4911
 3ـ اإلسبانية باوال بادوسا 4770
 4ـ اليونانية ماريا سا ّكاري 4726
 5ـ اإلستونية أنيت كونتافيت 4446
 6ـ التونسية أنس جابر )+1( 4380
 7ـ البيالروسية أرينا سابالينكا )+1( 3966
 8ـ التشيكية كارولينا بليشكوفا )-2( 3568
 9ـ االميركية دانيال كولينز 3315
 10ـ اإلسبانية غاربينيي موغوروسا 3031
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دبو�س

الفنان االأردني �شميح التايه �شيف �شفحات «البناء»

اأر�ض الن�سامى

اإ�سقاط الدولة
لإ�سقاط المواجهة

البديل الشعبي الفطري تأ ّتى دائما ً حينما فشلت الدولة في التصدّي
للعدوان الفيزيائي الخارجي ،سواء في لبنان ،أو في العراق ،أو في
اليمن ،في الجزائر وفي سورية كانت الدولة قد نجحت في التموضع
في منطقة المعاداة للمشروع الوحشي الصهيو أميركي ،فاستحدثت
لنفسها جيشا ً عقائديا ً قام بعملية التصدي للعدوان ،وباالستعانة
أحيانا ً بالقوى الشعبية الرديفة...
الجبهة الوطنية األردنية فشلت حتى اآلن في خلق حالة من الشعور
ال ـعــارم بــأنّ االع ـتــداء المباشر الفيزيائي على الشعب الفلسطيني
واألرض والمقدسات هو عدوان مباشر فيزيائي أيضا ً على األردن
شعبا ً ونظاما ً وقوى وطنية ،وهذا هو واقع الحال...
األردن حالة استثنائية في تواصلها العضوي مع أهــل فلسطين
ومقدساتها ،من خالل الوصاية الهاشمية على المقدسات ،ومن خالل
التالحم الشعبي بين األردن وفلسطين ،نابلس هي امتداد للسلط،
وطولكرم وجنين هي امـتــداد إلربــد ،والطفيلة هي امـتــداد للخليل،
العدوان الفيزيائي المباشر على فلسطين وشعبها ومقدساتها هو
عدوان مباشر على األردن وشعبها وجيشها ومقدساتها...
مشهور حديثة هو بطل فلسطين قبل ان يكون بطالً أردنياً ،حينما
امتشق حسام الكرامة قبل خمسة وخمسين عاماً ،وضــرب قوات
االحتالل بعزم عربي فلسطيني أردني ،يخامرني شعور دائماً ،بأنّ
األردن حالة خاصة ،وأنّ شعب النشامى سيخلق لذاته وضعا ً مقاوما ً
فاعالً في محور المقاومة ،وأنّ األوان قد آن كيما يحدث هذا األمر.
سميح التايه

} يكتبها الياس ّ
عشي

بين ركام الدمار الذي أحدثه
مــا ي ـس ـ ّمــى بــالــرب ـيــع العربي،
نلمح األصابع اليهودية تعبث
بنا وبذاكرتنا ،وتل ّوننا بالدم
واالفــتــراء ،وتكتب مذكراتنا،
وتقودنا إلى إنهاء الدور القومي
ب ـك ـ ّل مــا يعنيه هــذا الـ ــدور من
ممانعة ومـقــاومــة ،واستبداله
بديمقراطية تسعى لسالم مع
«إسرائيل» ،وتعترف بها كدولة
دينية عنصرية.
صـ ـ ـ ّدق ـ ــون ـ ــي… الـ ـمـ ـس ــأل ــة
السورية بأكملها تــدور ضمن
هــذه المعادلة :إسـقــاط الدولة
إلسقاط المواجهة.

ّ
ال�شنوي لعام  2022في قلعة دم�شق
معر�ض الربيع
الدكتورة لبانة م�شوح :المعر�ض تج�شيد الحت�شان �شورية ووزارة الثقافة للفنانين ال�شباب

نافذة �صوء
ُ
أوجـب
الحياة ال
البـطـولة في
فـقـط
ُ
ِ
} يوسف المسمار*
ال يُ�ول��� ُد اإلب����داعُ إال َّ ع�ن�دم��ا
ن�ست�له ُم الماضي الع�زي َز و ُن ِ
خ�ص ُب

إن الح�ي���اة َ ع��ق�ي�دة ٌ ع�ن�وا ُن�ه��ا:
األوج�ب
ف�ق�ط الب�ط�ول ُة في الحيا ِة
ُ

ُ
ي�ش���م�خ اإلب���داعُ ّإال ب�ع�دم�ا
ال
ُ
ون�ق�رب
نس�ت�ش�رف اآلتي األع� َّز
ُ

َ
ان�ط��الق ن�ف�وس�ن�ا
إب�داع�نا ي�ع�ني
ب�م�ن�اق�ب ٍ م�ن�ه�ا الهُ�دى يَ� َت�س� َّر ُب

ال ي�رت�قي اإلب���داعُ ّإال إن غ�دتْ
وي�خ�ل�ب
أف�ع�ا ُل�ن�ا ل�ه�ب���ا ً يُ�ث��ي�� ُر
ُ

إب�داع�ن�ا ب�ن�ه�وض�ن�ا وب�ك�ش��ف�ن�ا
�غ�رب
ُس� َت
ُ
ُح ُج�ب الغ�يوب وك�ل م�ا ي ْ

ال ،ال اب�ت�ك���ا ٌر م�ب��دعٌ ّإال إذا
�ب
ص�ا َر الوج�و ُد م�ن�ار ًة ت�ت�ك�وك� َ ُ

ل�ي�ع� َّم في األرض ِ الس�الم ُ ع�ق�ي�دة ً
ب�صوابه�ا هَ �د ُ
ُ�ص� َّو ُب
َف ال�نب�وغ ِ ي َ

ال ن�ُح�س� ِن ُ اإلب��داع َ إن ل�م ن�ب�ت�دع ْ
ن�ه�ج�ا ً الى ق�م�م ِ الس�عادة ِ
ي�ج�ذب
ُ

ُ
ال ي
ُ�ن�ع�ش اإلب����داعَ إال َّ مُ�ب�دعٌ
�ب
م�ن�ه الب�دائ�عُ والع�ظ�ائ� ُم ُت�ط�لَ ُ

ال يس����ل� ُم اإلب��داعُ إال َّ ب�ع��دم�ا
أس��س المظالم ِ والفس��ا ِد ُن َ
�خ� َّر ُب
َ

م�ن س�وري�ة بَ�دَأ َ الص�ع�و ُد الى السما
�ب
وبس�وري�ة ك�ل الك�وارثِ َن�غ�ل� ِ ُ
قومي مقيم في البرازيل.
*شاعر
ّ

الوردة ال�شامية جزء من الهوية ال�شورية
موا�شم قطافها مهرجانات �شعبية مليئة باالألوان والعطور

تقيم مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة
السورية معرض الربيع السنوي لعام  2022في
قاعة العرش في قلعة دمشق ،وذلك دعما ً للفنانين
التشكيليين الشباب كفرصة لألخذ بيد هذه الفئة
الواعدة وبهدف تجديد واستمرار الحركة الفنية
وتطويرها في مختلف مجاالت اإلب��داع البصرية
والمشاريع التجريبية والتركيبية.
وشهد المعرض إقباال ً الفتا ً من جيل الفنانين
الشباب الذين تقاطروا لحضوره وسط حفاوة من
فنانين تشكيليين بارزين في المشهد التشكيلي
السوري ضم  47عمالً تن ّوعت بين أعمال التصوير
بتقنيات متعددة بين الزيتي واألكريليك والكوالج
بأساليب تراوحت بين التعبيري والواقعي والقريب
من التجريد أما أعمال الغرافيك فض ّمت تقنيات حفر
متعددة الطباعة.
وص ّممت أع��م��ال النحت م��ن خ��ام��ات تن ّوعت
بين الخشب والحجر والمعدن بأساليب تعبيرية
وتجريدية وبحضور الفت لفن التجهيز في الفراغ
حيث تفرد به مشروع «عجز» لخريجة كلية الفنون
الجميلة قسم التصوير جلنار صريخي ذاك الفن الذي
أبصر النور حديثا ً في دمشق.
ويرعى المعرض ال��ذي يستمر إل��ى  26الشهر
الحالي منذ  11عاما ً مواهب الفنانين التشكيليين
الذين تتراوح أعمارهم بين  19و 35عاما ً وتوزع

جوائز تشجيعية للمتميزين منهم تقديرا ً لمساهمتهم
في نجاح ه��ذه التظاهرة اإلبداعية ،حيث ذهبت
ال��ج��ائ��زة األول���ى ف��ي مجال التصوير لنور الكوا
والثانية لفرح عبد الله .ومنحت الجائزة األولى في
مجال النحت لحنان الحاج أما الثانية لربيع خليل
وحصدت تسنيم شيخموس الجائزة األولى في فن
الغرافيك ،بينما ح��ازت أليسا خشيفاتي الجائزة
الثانية.
وأكدت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة في
تصريح للصحافيين أن معرض الربيع السنوي هو
تجسيد الحتضان سورية ووزارة الثقافة للفنانين
الشباب ،حيث تميّز هذا العام بنوعيّة اللوحات
المنتقاة من قبل لجنة التحكيم على حساب العدد
الذي شهد انخفاضا ً مقارنة بالمعارض الماضية،
موضحة أن المدارس التشكيلية التي انتمت إليها
اللوحات اتسمت بالجدة والحداثة ما يساعد الفنان
باالنتقال من نمط اعتاد عليه إلى أنماط إبداعية
ج��دي��دة الس��ت��م��رار التجديد واالب��ت��ك��ار ف��ي نهاية
المطاف.
وأوضحت رنا حسين رئيسة دائ��رة المعارض
والمقتنيات في مديرية الفنون الجميلة أن المعرض
عبارة عن مجموعة من األع��م��ال الفنية متن ّوعة
التقنيات يظهر اهتماما ً وتوافقا ً من وزارة الثقافة
مع جيل الشباب من الفنانين األكاديميين متخرجي

كليات ومعاهد الفنون الجميلة إلعطائهم فرصة
عرض تجاربهم المثمرة وحثهم لتقديم األفضل من
خالل مشاركة أفكارهم وأساليبهم الفنية مع أقرانهم
بمعارض مشتركة.
ورأى رئيس قسم النحت في المعهد التقاني
للفنون التطبيقية أن معرض الربيع يشكل ظاهرة
فنية سنوية مهمة ومؤثرة في الحركة التشكيلية
السورية التي تحتاج لدعم الفنانين التشكيليين
الشباب للنهوض بالفنون البصرية ليكملوا مسيرة
التشكيليين المخضرمين ،مبينا ً أن األعمال المشاركة
هذا العام قيمة على المستوى المقدم حاليا ً في ظل
الظروف الراهنة ،وخاصة أن إنجاز األعمال الفنية
يتطلب منهم طاقة مادية ومعنوية.
حنان الحاج شاركت بمجسم يصور إنسانا ً
أعادت من خالله تدوير معدن التنك لتعبر عما يجول
في داخل اإلنسان وتظهر الندوب واالنكسارات التي
ولدتها عشر سنوات من الحرب ،لكنه ما زال ينبض
بالحب والجمال واإلبداع.
وعبرت عن سعادتها بالمعرض الذي يشكل من
وجهة نظرها فسحة للقاء األجيال الشابة ونشر
تجارب الفنانين واالطالع على تجارب فنية أخرى
في محاولة للخروج من قوقعة المهارات الفردية.
ربيع خليل خريج معهد فنون تطبيقية اختار
عنوان «ق��م» للتشكيل الخشبي ال��ذي ش��ارك فيه

ويمثل اإلنسان المنكسر الذي يحاكي نفسه ليحاول
النهوض بحياته نحو األفضل واستخدم خشب
الصنوبر لكونه األقرب من الروح اإلنسانية من حيث
مطاوعته للعمل الفني ،الفتا ً إلى أن هذه المعارض
تصقل مواهب الشباب وتزيدها علما ً وخبرة فهي
بحد ذاتها قيمة فنية حقيقية.
اما نور الكوا التي شاركت في المواسم العشرة
الماضية من المعرض قالت« :بما أن المعرض يحمل
اس��م الربيع اخترت لوحتي لتجسد بموضوعها
وفكرها المرحلة العمرية التي يعيشها الشباب من
خالل شجرة بغنى في اللون والتكوين تعكس ذروة
العطاء واإلنتاج».
أما تسنيم شيخموس الخريجة من كلية الفنون
الجميلة التي اعتادت على المشاركة منذ ثالث سنوات
أكدت أن الفوز بالجائزة يعطي حافزا ً ألي فنان ليكمل
مسيرته الفنية ويزيد من ثقته بنفسه وينمي طموحه
في إقامة معارض فردية له في المستقبل.
واعتبرت زينب علي المتخرجة من كلية الفنون
الجميلة وحاصلة على إجازة ماجستير أن مشاركتها
في المعرض بشكل سنوي أساسية لها حيث قدمت
هذا العام لوحة في قسم الغرافيك بعنوان «جنازة
وسط النار» بتقنية الطباعة البارزة على اللينوليوم
تروي جانبا ً من األزمة التي طالت سورية وتصور
تشييع شهيد وسط االنفجارات.

ّ
المركزي في ال�شويداء
ثقافي في ال�شجن
افتتاح مركز
ّ
وضعت منظمة اليونيسكو عام  2019ال��وردة الشامية على القائمة التمثيلية للتراث اإلنساني
الالمادي ومنذ ذلك الوقت تم وضع خطة وطنية لصون الوردة الشامية التي تعد جزءا ً من الهوية
السورية ومواسم قطافها يشارك بها أهالي المناطق التي تزرع فيها لتتحول إلى مهرجانات شعبية
مليئة باأللوان والعطور.
وتعمل األمانة السورية للتنمية على خطة وطنية لصون الوردة من خالل برنامج التراث الحي تأتي
بالتعاون مع الجهات الرسمية واألهلية وضمن الخطة يقام مهرجان سنوي محلي في كل عام بمناسبة
مواسم قطاف الوردة ويشارك فيه األهالي إيمانا ً منهم بأهمية هذا التراث وضرورة الحفاظ عليه.
ويترافق مع المهرجان طقوس اجتماعية كأداء الزجل واألهازيج المرتبطة بقطاف الوردة وبعض
الرقصات الفلكلورية والمسابقات الخاصة بهذا الطقس السوري الفريد.
وفي بيان لألمانة السورية للتنمية نشرته في حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي بينت أن
أهالي المناطق التي تزرع فيها الوردة الشامية في هذا الوقت من العام والذي يعد مواسم الجني والقطاف
وقبل بزوغ الشمس من الخامسة إلى الثامنة صباحا ً يخرجون إلى الحقول بهمة كبيرة رجاال ً ونساء
وأطفاال ً يحملون السالت في تلك المناطق حيث تتحول الدونمات المزروعة بالورود إلى كرنفاالت.
وقالت األمانة السورية «إن الوردة بالنسبة ألهلها هي أثمن ما يملكون فهم يعيشون ألجلها ويعتاشون
منها ويتعلمون التعامل معها منذ الصغر ويبدعون في تصنيع منتجاتها ويعلمون أنها عبقهم الذي
وصل لإلنسانية».
وأشارت األمانة السورية إلى أنه ضمن خطة صون الوردة الشامية الوطنية تعمل بشكل متكامل مع
األيدي التي تزرع وتجني وتصنع في أرياف دمشق وحماة والالذقية وحلب حيث تزرع هذه الوردة التي
تعد جزءا ً من الهوية الثقافية لتلك المناطق ومصدر رزق لسكانها ولها أهميتها االقتصادية النابعة من
فوائدها العطرية والغذائية والتجميلية والطبية ولكل وردة الوقت األنسب لقطافها حسب استخدامها
لكن المؤكد أنه كلما كانت رائحتها فواحة أكثر فهي تدل على جودة المحصول وحسن االعتناء به.

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

افتتح بالتعاون بين وزارت���ي الداخلية
والثقافة السورية مركز ثقافي في السجن
ال��م��رك��زي ف��ي ال��س��وي��داء وذل���ك ب��ه��دف رفع
مستوى ن��زالء السجن من النواحي الفكرية
والتعليمية والثقافية وتحويل السجون إلى
مؤسسات إصالحية وتأهيلية وحضر االفتتاح
فعاليات رسمية وثقافية وفكرية وممثلون عن
جمعيات أهلية ذات صلة ونزالء السجن.
واحتضنت باكورة أنشطته عرضا ً مسرحيا ً
وفقرة غنائية ،كما تضمن الحفل الذي أقيم على
مسرح السجن عرض فيلم قصير (برومو)
يسلط الضوء على واقع السجن المركزي في
السويداء كمؤسسة تأهيلية وإصالحية وما
يضمه من مرافق متنوعة خدمية وصحية
وتعليمية وتثقيفية وري��اض��ي��ة وورش���ات
تدريبية وإنتاجية مختلفة مجهزة بما يلزمها.
كما شمل الحفل عرضا ً مسرحيا ً بعنوان
(إنتو األمل) لفرقة فرع جمعية تنظيم األسرة
السورية في السويداء وحمل رسائل توعوية
م��ن خ���الل ط��رح��ه م��وض��وع ع��م��ل األط��ف��ال
واستغاللهم من قبل البعض لترويج مواد
ممنوعة وخ��ط��رة وأهمية التوعية وتقديم

المدير اإلداري
نبيل بونكد

الرعاية السليمة لهم.
وك��ان ال��ن��زالء على موعد م��ع فقرة فنية
غنائية متنوعة أحيتها فرقة الميامين لفرع
الهالل األحمر العربي السوري في السويداء
وتضمنت باقة من األغاني الطربية والتراثية
من مختلف المحافظات السورية بما يعكس
تنوعها وجماليتها إضافة إلى مجموعة من
األغاني اللبنانية القديمة.
وأوضح العميد زين العابدين محمد رئيس
ف��رع سجن السويداء المركزي في كلمة له
أساسي في مسيرة التنمية
أن الثقافة ركن
ّ
الشاملة وتعزيز مق ّومات الهوية الوطنية
لتبقى على ال���دوام حصينة صامدة وحية
متجدّدة .ومن هذا المنطلق تم توقيع اتفاقية
إلح��داث مراكز ثقافية في السجون لتكون
منارة تساعد على تأهيل النزالء وتحسين
سلوكياتهم م��ن خ��الل تنفيذ خطة ثقافية
تحاكي عقولهم م��ن م��ح��اض��رات توعوية
وإرشادية وترفيهية.
من جهتها رأت ليلى أبو فخر مديرة الثقافة
في السويداء أن افتتاح المركز يمثل إضافة
مفيدة إلى واقع تحدّى سمة المكان وأخرجه
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إل���ى ال��م��ن��ح��ى اإلي��ج��اب��ي ال��م��ف��ع��م بالحياة
الطبيعية ،علما ً وعمالً وتدريبا ً وتأهيالً وإنتاجا ً
ورعاية وهذا في صلب أه��داف وزارة الثقافة
ومديرية الثقافة بالمحافظة وتأكيد أن الثقافة
فعل يستند إلى حدود المكان والزمان لينطلق
بعيدا ً في أرجاء الفكر والمعرفة.
يذكر أن��ه ج��رى خ��الل الشهر الماضي في
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السياق ذات��ه افتتاح مكتبة التحاد الكتاب
العرب في مدرسة السجن المركزي كإحدى
ث��م��ار م��ذك��رة التفاهم الموقعة بين وزارة
الداخلية واتحاد الكتاب انطالقا ً من حرص
ال��وزارة على تحويل السجون إلى مؤسسات
إصالحية وتأهيلية ورف��ع مستوى الثقافة
والتعليم والوعي لدى النزالء.
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