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ت�صاعد لغة التهديدات «الإ�سرائيل ّية»… مخاوف من تذ ُّرع هوك�شتاين بحل الكني�ست لت�أجيل التر�سيم

تراجعت ال�سعود ّية فخرج جنبالط بـ «�سواد الوجه»… وقطفها جعجع… و�سالم ل�سحب ا�سمه
ميقاتي بـ ً 60
ّ
حريري…وتف ّرق ع�شاق التغيير
�صوتا يفوز على «ال �أحد» على ب�ساط
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
تشارك وزير حرب كيان االحتالل بني غانتس ورئيس
أرك��ان��ه أفيف كوخافي ف��ي ت�ه��دي��دات علنية للبنان ،وصل
م�ع�ه��ا غ��ان �ت��س ل�ل�ح��دي��ث ع��ن دخ���ول ب �ي��روت م ��رة أخ ��رى،
والالفت أن تهديدات غانتس جاءت إثر مناورة مشتركة مع
قيادة المنطقة الوسطى في الجيوش األميركية تحت عنوان
سيناريو مواجهة مع حزب الله ،بينما في بيروت ،حيث ال
تثير التهديدات الخوف من قدرتها على تحقيق النجاح في
ظل ميزان الردع الذي تمثله المقاومة ،اسئلة عن المشاركة
األميركية ،وعن صلتها بالخشية من تذرع الوسيط األميركي
عاموس هوكشتاين بحل الكنيست وغياب حكومة أصيلة في
كيان االحتالل لتأجيل البحث بملف الترسيم حتى ما بعد
االنتخابات في الخريف ،دون أن تتوقف عمليات االستخراج
من بحر عكا ،حيث العقود مع الجانب األوروب��ي تستدعي
ال�ب��دء ال�ف��وري بعملية االس�ت�خ��راج لتأمين تصدير منتظم
قبل نهاية العام للغاز ال��ذي سيصبح قضية حياة أو موت
بالنسبة ألوروب��ا .وتربط مصادر سياسية لبنانية متابعة
لملف الترسيم بين التهديدات والمماطلة المرتقبة في ملف
الترسيم والتستر األميركي على عمليات االستخراج ،ما قد

منت�صف تموز وقرع طبول الحرب

يجعل فرضية المواجهة التي أعلنت المقاومة جهوزيتها
لها ،ما لم يتم التعامل األميركي واإلسرائيلي بجدية مع
الموقف اللبناني الذي عبر عنه إجماع الرؤساء ،خصوصا ً
لجهة وقف عمليات االستخراج حتى نهاية المفاوضات.
في الشأن السياسي الداخلي حيث تتجه األنظار اليوم
ال��ى قصر بعبدا لمواكبة االس �ت �ش��ارات النيابية الملزمة
لتسمية رئ�ي��س مكلف بتشكيل الحكومة ال�ج��دي��دة ،قرأت
مصادر نيابية متابعة لملف االستشارات ،في ق��رار كتلة
القوات اللبنانية عدم السير بتسمية السفير نواف سالم،
سعودي عن خوض معركة سالم ،ضمن
تعبيرا ً عن تراجع
ّ
إطار تفاهم سعودي فرنسي على التنسيق استعدادا ً لمعركة
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وما يليها من استحقاق
ج��دي لتسمية رئ�ي��س ح�ك��وم��ة ج��دي��د ،ب ��دالً م��ن استنزاف
القوى ورفع سقف التحدي في معركة هامشية ،حيث عمر
الدستوري أقل من المهلة المفترضة لتشكيلها ،إذا
الحكومة
ّ
لم تواجه تعقيدات ،فكيف مع المعرفة المسبقة بأن تسمية
سالم لن تنتهي بتشكيل حكومة مع وجود الرئيس ميشال
عون في قصر بعبدا ،وصعوبة تأمين غطاء شيعي للحكومة
ورئيسها.

التراجع السعودي الذي ظ ّهرته القوات بموقفها ،حسم
التسمية لصالح الرئيس نجيب ميقاتي ،بينما خرج الحزب
التقدمي االشتراكي الذي رشح سالم «بسواد الوجه « ظنا ً
منه أن ترشيح سالم هو التوجه النهائي للسعودية ،ليظهر
م��رة أخ��رى أن كلمة ال�س��ر ال�س�ع��ودي��ة تبقى عند القوات،
ويسعى االشتراكي إلقناع سالم بسحب اسمه من التداول
بعدما ظهر أن��ه لن يجمع أكثر من عشرين صوتاً ،اذا نال
تصويت عدد مناسب من أصوات نواب التغيير الذين بدا أن
موحد،
خالفاتهم المستحكمة تحول دون خروجهم بموقف
ّ
وحالهم اقرب الى «تف ّرق العشاق الذين انفخت دفهم».
ميقاتي سيحصد  60ص��وت�ا ً على األق ��ل ،وإذا انسحب
سالم سيصل إلى  68بانضمام أصوات االشتراكي ،لكنه
سيفوز بالحالين على منافس هو «ال أح��د» ال��ذي سيكون
مرشح كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وعدد
من المستقلين ،بحوالي  45صوتاً ،وسيكون ميقاتي ،وفقا ً
لوصف مصدر نيابي ،قد وصل بعربة دفع رباعي وفرها
الثنائي حركة أمل وحزب الله بجمع الحلفاء ،قد نال تصويت
األغلبية من أصوات النواب السنة على بساط حريري.
ومرة جديدة تتعّ رض السعودية وفريقها السياسي في لبنان الى
نكسة جديدة بعد النكسات المتتالية التي منيت بها في جلسات

تقارير عبرية :تزايد حاالت االنتحار في جي�ش االحتالل

سعادة مصطفى أرشيد*
ساد العالم نظام الثنائيّة القطبية لقرن من الزمن وإنْ
اختلفت األقطاب من محور وحلفاء في الحربين العظميين
إلى حلف وارسو بقيادة االتحاد السوفياتي وحلف شمال
األطلسي بقيادة الواليات المتحدة األميركية ،تفكك االتحاد
السوفياتي وانهار جدار برلين مؤذنا ًبانهيار حلف وارسو،
فيما بقي حلف شمال األطلسي وأصبحت زعيمة الحلف هي
قائدة العالم من خالل نظام القطب الواحد الذي لم يستطع
االستقرار والثبات أو االستمرار؛ فصعود الصين الهادئ
والسريع ك��ان مصدر قلق دائ��م لواشنطن ت��رى ضرورة
التصدّي له وتحجيمه ،لكن الحرب الروسية األوكرانية
جاءت في غير موعدها المناسب لواشنطن ولتدفع النظام
األحادي القطب نحو مزيد من الترنح باتجاهات متعدّدة،
قد ال نعرف على وج��ه الدقة كيف ستسير في يومياتها
ولكن مآالتها النهائية تشير إلى سقوط هذا النظام ،وأنّ
نظاما ً دوليا ً جديدا ً متعدّد األقطاب سوف يح ّل مح ّل النظام
األحادي القطب .
في الفترة التي سبقت الحرب الروسية األوكرانية ،كانت
واشنطن تحشد قواها وحلفاءها في بحر الصين الجنوبي،
ب�ه��دف تطويق الخصم الصيني ،اس �ت �ع��دادا ً وتحضيرا ً
لحرب اقتصادية وسياسية مع الصين ب��أدوات الحصار
والتحرش ،وربما مع شيء من االشتباك المسيطر عليه
متخذ ًة من تايوان ذريعة ،في سبيل ذلك اتخذت واشنطن
قرارا ً بتبريد جبهات عديدة منها شرقنا ،بداية من العودة
(التتمة ص)6

نقاط على الحروف
تفجر ليتوانيا المواجهة
هل ّ
بين رو�سيا والناتو؟
ناصر قنديل

أفاد إعالم العدو ،بأنّ «عدد حاالت االنتحار في الجيش اإلسرائيلي
سجلت قفزة في غضون نصف عام ،إذ انتحر منذ بداية العام الجاري،
ّ
 11جندياً» صهيونياً ،بالمقارنة مع  11في العام  ،2021و  9جنود في
العام .2020
وذك��رت قناة «ك��ان» العبرية ،أنّ رئيس شعبة القوى البشرية في
«جيش» االحتالل اإلسرائيلي ،يانيف عاشور ،عقد جلسة طارئة مع
مسؤولي الصحة النفسية ،للوقوف عند «األسباب التي أدّت إلى هذا
االرتفاع المقلق لهذه الحاالت من االنتحار ،وتزامنها مع فترة كورونا
ومتغيرات أخرى».

ال�صدر :لم �أتعر�ض ل�ضغوط �إيرانية
لالن�سحاب من البرلمان

نفى زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر ،أمس،
تعرضه لضغوطات م��ن قبل إي����ران ،داع��ي �ا ً الكتل
السياسية إلى اتخاذ موقف شجاع من أجل اإلصالح
وإنقاذ البلد.
ولفت الصدر ،في بيان ،إلى أنّ «ما يُشاع أن سبب
انسحابنا كان تهديدا ً إيرانياً ،هو كذب وال صحة له»،
مبيّنا ً أنّ «إيران لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف
شيعي».
وأبلغ زعيم التيار الصدري ،األسبوع الفائت ،نواب
كتلته باالنسحاب من العملية السياسية ،موضحا ً
أنه «لن يشارك في االنتخابات المقبلة إذا شارك فيها
فاسدون».

انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس،
وذلك بفشل السفير السعودي في لبنان بعد االستشارات التي
أجراها مع الكتل النيابية ،بتأمين أكثرية نيابية لتكليف السفير
السابق نواف سالم لتشكيل الحكومة الجديدة .وعكس الموقف
القواتي بعدم تسمية سالم التراجع السعوديّ عن خوض معركة
تكليف مرشح مواجهة مع حزب الله.
وبعد موقف القوات بعدم تسمية سالم ،يتجه التيار الوطني
الحر لعدم تسمية أحد في استشارات اليوم وفق معلومات «البناء»
وبالتالي لن يس ّمي سالم كما تردّد ،ما يرفع أسهم تكليف رئيس
حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي في ظل غياب أي مرشح
منافس واستبعاد حصول مفاجآت في ربع الساعة األخير ،ما
يجعل ميقاتي أقرب لسدة التكليف أكثر من أي وقت مضى.
ووفق خريطة اصطفاف الكتل النيابية ،يعود ميقاتي رئيسا ً
مكلفا ً بأصوات كتل التنمية والتحرير ( )15والوفاء للمقاومة
( ،)15الوطني المستقل ( )3والمشاريع الخيرية ( ،)2الطاشناق
( )3واللقاء الشمالي ( )6و 11نائبا ً من المستقلين على األقل ،ما
يعني نيل ميقاتي  55صوتاً ،ويرتفع الى  59إذا ص ّوت له النواب
نعمت افرام وجميل عبود وغسان سكاف وميشال الضاهر.
وأعلنت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماعها برئاسة الرئيس
نبيه بري في عين التينة ،أنها «ستعلن اسم مرشحها لتشكيل
الحكومة بعد لقائها رئيس الجمهورية في الموعد المحدد لها
بعد ظهر يوم الغد (اليوم)» ،آملة أن «تفضي االستشارات إلنجاز
(التتمة ص)6

ودعا مقتدى الصدر ،في وقتٍ سابق ،رئيس الكتلة
الصدرية ،حسن العذاري ،إلى تقديم استقاالت أعضاء
الكتلة المؤلفة من  73نائباً ،إلى رئيس مجلس النواب
العراقي.
وفي  15أيار/مايو الماضي ،أعلن الصدر عدم نجاح
كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية،
مشيرا ً إلى تح ّولها إلى «مقاعد المعارضة ،وإفساح
المجال أمام الكتل البرلمانية األخرى لتشكيل حكومة».
وكان الصدر أعلن انسحاب كتلته ،من مفاوضات
انتخاب رئيس الجمهورية وم��ن تشكيل الحكومة،
وإفساح المجال أمام اإلط��ار التنسيقي للتفاوض مع
القوى السياسية في هذا الشأن.

وأضافت القناة أنه لم يصدر من الجلسة أي استنتاج واضح ،مضيفة
أن قادة «جيش» االحتالل أُمروا بمضاعفة اليقظة.
وبحسب القناة ،فقد أمر رئيس شعبة القوى البشرية بفتح ٍ
خط ساخن
لـ«جيش» االحتالل «اإلسرائيلي».
وقال المتحدث باسم «جيش» االحتالل« :إن كل وفاة لجندي يتم
التحقيق فيها بصورة معمقة ،بهدف التوصل إلى الحقيقة والحصول على
االستنتاجات المطلوبة .وهذا ما جرى خالل الحوادث األخيرة».
وختم« :بعد انتهاء التحقيقات ،يتم إرسال االستنتاجات إلى النيابة
العسكرية لفحصها».

الكويتّ :
حل مجل�س الأمة
بعد قبول ا�ستقالة الحكومة

أعلن ول��ي عهد الكويت مشعل األحمد الصباح،
أمس ،ح ّل مجلس األمة استنادا ً إلى الدستور الكويتي،
داعيا ً إلى انتخابات عامة ،وذلك بعد مرسوم أميري
سابق قضى بقبول استقالة الحكومة.
وق��ال الصباح ،في كلمة متلفزة ،إنّ «الحكومة
والبرلمان أث��ارا سخط المواطنين» ،م��ش��ددا ً على
أهمية «االلتفاف حول حكم األمير نواف األحمد» في
ظل الصراعات وتنازع الصالحيات بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية في البالد.
وتابع ،نياب ًة عن أمير البالد نواف األحمد الصباح:
«لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله»،
مضيفا ً أنّ «مرسوم حل مجلس األمة واالنتخابات

العا ّمة سيصدر في األشهر المقبلة».
وختم ول��ي العهد الكويتي كلمته بالقول« :لن
نتدخل في اختيار الشعب ممثليه ،وال في اختيار
مجلس األمة المقبل رئيسه ورؤساء لجانه».
وفي مطلع شهر أي��ار /مايو الماضي ،صدر أم ٌر
أميريّ قضى بقبول استقالة رئيس ال��وزراء صباح
الخالد الصباح والوزراء ،وتكليفهم تصريف العاجل
من األمور.
وسادت حال من التوتر بين الحكومة والبرلمان
منذ ب��دء دور االنعقاد الحالي في تشرين األول/
أكتوبر ،التي تضمنت استجوابات متتالية لوزراء
الدفاع والخارجية واألشغال.

 مع وصول الرهان على قدرة القوات األوكرانية أنّ
تعطل االندفاعة العسكرية الروسية باالستناد الى حجم
الدعم الغربي بالمال والسالح إلى طريق مسدود ،باتت
الجغرافيا األوكرانية عاجزة عن تحمل تبعات المواجهة
رغ��م ص��راخ الرئيس األوك��ران��ي فالديمير زيلينسكي
بصوت مرتفع ع��ن تهديدات لروسيا ،وص��ار تماسك
الجيش األوكراني وبقاؤه في الميدان العسكري كقوة
جدية يعتمد عليها موضع سؤال كبير ،وألن حلف الناتو
ال ي��رغ��ب ب��ال��دخ��ول ف��ي م��واج�ه��ة م�ب��اش��رة م��ع روسيا،
جاءت خطوة ليتوانيا بمنع مرور البضائع من روسيا
إلى كالينينغراد وبالعكس ،تحرشا ً محسوبا ً من الناتو،
لوضع موسكو بين خياري المبادرة لعمل عسكري ضد
دولة عضو في الناتو ،هي ليتوانيا ،أو االنكفاء والتسليم
بنجاح الناتو بتوجيه صفعة للمهابة الروسية.
 كالينينغراد هي مدينة عمليا ً تقع على بحر البلطيقوتتبع لروسيا رغم انفصالها عنها جغرافياً ،وتربطها
بها شبكة سكة حديد تم ّر عبر ليتوانيا ،قامت الحكومة
الليتوانية بإخضاع القطارات العابرة بينها وبين موسكو
للتفتيش ومنع عبور البضائع التي تطالها العقوبات
األوروب � �ي� ��ة ،م��ه��ددة ال ��وح ��دة ال �ت �ج��اري��ة والسياسية
لألراضي الروسية ،وبسرعة تحول القرار الليتواني
الى كرة نار تتدحرج بين روسيا والناتو ،فقد أعلن عدد
من المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين في موسكو
أن الرد سيصدر قريبا ً على الخطوة الليتوانية ،وانه لن
يكون دبلوماسياً ،بل بجملة إجراءات عملية ،رجح كثير
من الخبراء أن تتمثل بعملية عسكرية محدودة بإنشاء
جيب روس��ي بين ح��دود بولندا وليتوانيا حيث يعبر
خ��ط سوالكي للسكك ال�ح��دي��دي��ة ،ال��ذي ي��رب��ط موسكو
بكالينينغراد عبر روسيا البيضاء كخط ردي��ف للخط
األصلي الذي يعبر وسط ليتوانيا ،واألميركيون وقادة
الناتو وجهوا بالمقابل تحذيرات لموسكو من أي مساس
بسيادة ليتوانيا ،واالستعداد لتفعيل المادة الخامسة من
ميثاق حلف الناتو باعتبار أي تعرض لدولة عضو في
الحلف بمثابة مواجهة مع الحلف كله.
 ق��د ت �ف��اج��ئ روس��ي��ا ح �ل��ف ال �ن��ات��و باالستعاضةع��ن العملية العسكرية ال�ج��راح�ي��ة ال�س��ري�ع��ة ،بتحويل
الدعسة الناقصة الليتوانية ،الى مدخل لحركة بحرية
عبر بحر البلطيق ،ال��ذي تطل عليه روس�ي��ا م��ن أقصى
الشمال ،وتتشارك ضفته الغربية مع استونيا والتفيا
وليتوانيا كالينينغراد ،فيما تقع على ضفته الشرقية
فنلندا والسويد والدانمارك ،فتنشر سفنها البحرية في
البلطيق ،وتعلن إص��دار عقوبات على ليتوانيا ،وربما
سواها ،وتكلف سفنها البحرية بتفتيش السفن الذاهبة
الى ليتوانيا أو سواها والخارجة منها لتطبيق العقوبات
ال��روس �ي��ة ،أس ��وة ب�م��ا ت��ذرع��ت ب��ه ليتوانيا م��ن تطبيق
العقوبات األوروب �ي��ة على روس�ي��ا ،وي�ك��ون على حلف
الناتو أن يختار بين تح ّمل الصفعة ،أو دخ��ول حرب
قانوني لها بموجب الفصل
شاملة م��ن ب��واب��ة ال غطاء
ّ
الخامس من ميثاق الحلف ،حيث ال يكون قد وقع اعتداء
على أي من دول الحلف ،وسيكون على الحلف اعتبار
الخطوة العسكرية الروسية في البلطيق استفزازاً ،وأن
يرد عليها بالمثل باستفزاز مشابه ،فيس ّرع على سبيل
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تداعيات حرب �أوكرانيا
على االقت�صاد اليمني
} رنا جهاد العفيف
تتجه األنظار إل��ى اليمن ال��ذي يشهد اليوم أسوأ
أزمة إنسانية في العالم ،بعد معاناة دامت لسنوات
طويلة من حصار تحالف السعودية وال�ح��رب ،لم
تأخذ الهدنة في اليمن إلى مسارها التنفيذي بالكامل،
بل على العكس ،بعد تلميح أنصار الله باالنسحاب
ن�ظ��را ً إل��ى استمرار خ��رق التحالف السعودي لها،
ونتيجة األزم ��ة األوك��ران �ي��ة تتعثر س�لاس��ل األمن
ال �غ��ذائ��ي ال�ع��ال�م��ي ،ال سيما ال�ق�م��ح ،ف��ي م��ا حذرت
منظمات داخلية من فقدان األدوية واألجهزة الطبية،
مما يستدعي المساعدة الفورية...
ما هي انعكاسات األزمة األوكرانية عالميا ً بشكل
عام وعلى اليمن بشكل خاص ،وهل تداعيات الهدنة
ت�ح�م��ل ال �ت �ح��ال��ف ال �س �ع��ودي ت��وظ �ي��ف ال �ح��رب مع
عالقاتها مع واشنطن عشية زيارة بايدن؟
ب��داي��ة ه�ن��اك ف�ع�لاً ت��داع�ي��ات خطيرة عالميا ً على
االق �ت �ص��اد ال�ع��ال�م��ي ،وك� ��أنّ م��ا ك ��ان ينقص اليمن
سوى جنون بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ،لتتفاقم
معاناتهم أكثر من ال�لازم بعد سنوات الحرب ،قام
التحالف السعودي باستخدام ورق��ة االقتصاد في
تأثير الحرب في أوكرانيا ،إضافة للعقوبات الغربية
على روسيا ،التي طالت آثارها اليمن أكثر من غيره،
بحسب مصادر إعالمية ،وذلك لسبب ارتفاع أسعار
السلع المستوردة ومنها القمح الذي يأتي من روسيا
وأوكرانيا معاً...
إذ انّ اليمن يعتمد على االستيراد النفطية بنحو
ثمانين في المئة من احتياجاته من الغذاء والدواء
والطاقة وإلى ما هنالك ،فكانت األزمة االوكرانية تهدّد
اليمنيّين من الفوائد النسبية ،على الرغم من أنّ الهدنة
األممية سارية المفعول بحسب تعبيرهم ،ولكن هذا
لن يغيّر الواقع في ظ ّل هذا االرتفاع ،إضافة للحصار
الشامل ال��ذي يتع ّرض ل��ه اليمن م��ن قبل التحالف
السعودي واألم�ي��رك��ي ،حيث أنّ ك� ّل ه��ذه الظروف
تستدعي من األمم المتحدة بالضغط على الحكومات
الموالية للتحالف ،التي تستحوذ على ثمانين أو أكثر
في المئة من اإليرادات ،وان حصل هذا ،يكون بذلك
خفف من معاناة الشعب اليمني ،ولكن ما يحصل
ال يالمس ال��واق��ع ،بالوقائع المطلوبة ،ألنّ مشهد
االح �ت �ج��اج��ات ال�خ��اض�ع��ة للتحالف ف��ي ع��دن يثير
الجدل بسبب ارتفاع األسعار وإلى متى سيبقى هذا
التأثير ،ال أحد يعلم فنحن اليوم نتحدث عن شعب
يمني فرضت عليه الظروف والحروب فكان من أكثر
الدول ضرراً ،هذا بالنسبة للتداعيات .
أي� �ض� �ا ً ك��ان��ت ل�ب�ع��ض ال�م�ح�ل�ل�ي��ن آراء أخ� ��رى ال
تمت إل��ى ال��واق��ع بصلة ،حيث ت�ح��دث البعض عن
المصالح المشتركة إقليميا ً متهما ً بعض األطراف
اإلقليمية ب�ه��ذه ال�م�ص��ال��ح ،إال أنّ ه��ذا ال يتناسب
طردا ً مع فاتورة الشعب اليمني الذي يدفع ضريبة
يمت
الصمود والمقاومة لليوم وهذا غير منطقي وال ّ
للعرف الدولي والقاوني في حقوق اإلنسان ،ولكن
التعليقات الحقيقية لهذه الوقائع ،تقول منذ الحرب
على اليمن ل��ن تتوقف عمليات الحصار والتهديد
ألسباب موضوعية تتعلق بسياسة االستيراد ،ومن
الخارج القمح وال��وق��ود ،وبناء المصافي وتصدير
النفط الخام وغيره!...
مالبسات كثيرة تطال حرب اليمن ومنها تضليل
الرأي العام في هذا الموضوع ،وطبعا ً هذا مرفوض
في السياسة العالمية التي تحاكي تباين الحقائق
المعترف عليه .
نعم ه�ن��اك أزم��ة حقيقية مستمرة حتى ف��ي ظ ّل
الهدنة التي قطعت سبل مقومات الحياة عن شعب
ق� ��اوم ال � �ع� ��دوان ،وم ��ن خ�ل�ف��ه دول وع �ل��ى رأسها
السعودية التي اتخذت قرارات معقدة أدّت إلى تفاقم
األزم��ة لضرب قاعدة الصمود الشعبي في اليمن،
وكذا كان للهدنة أيضا ً انعكاسات حتى على موضوع
المشتقات ،ناهيك عن السفن التي تع ّرضت للحجز
ومنها ما بقي محجوزا ً ألكثر من  ١٥٠ي��وم ،خالل
الفترة الوجيزة ،وهذا طبعا ً له قراءة سياسية مختلفة
بناء على مضمون الهدنة التي ت ّم العمل على إفراغها،
ليزيد ويتضاعف معاناة اليمنين أكثر فأكثر.
لتدخل بذلك الحالة اإلنسانية في دوامة الصراع
ال �ت��ي تعمل عليها ال�س�ع��ودي��ة ع��ن ط��ري��ق توظيف
الحرب للتخطط الواليات المتحدة بذلك االستفراد
بالسيطرة على ب��اب المندب ،أو ربما تريد فرض
لتتنصل الرياض ومن معها من
حوار مع أنصار الله
ّ
مسؤولية تدمير اليمن .

التكليف حا�صل والت�أليف م� َّؤجل...
} علي بدر الدين
بات واضحا ً أنّ انتخابات مجلس النواب الداخلية وما سبقها وتخللها
وأعقبها من تحالفات وتباينات وإرباكات ،أكدت بما ال يدع مجاال ً للشك،
انها أرس��ت معادالت سياسية ونيابية جديدة لم تشهدها المجالس
النيابية السابقة ،وال الحياة السياسية التي كانت تتح َّكم بها األكثرية
السلطوية في ك ّل مواقع الدولة ،حيث الهيمنة المطلقة لها على مقدراتها
ومؤسساتها وإداراتها ،كما في التعيينات اإلدارية والتشكيالت القضائية
والديبلوماسية ،وحتى في ك ّل تفصيل فيها ،مهما كان صغيرا ً وهامشياً،
على أساس المحاصصة وتقاسم النفوذ والسلطة والمال ،وعقد الصفقات
وتوزيع المغانم بالتراضي ،من خالل المجالس والصناديق الموزعة
طائفيا ً ومذهبيا ً ومناطقيا ً أو من خارجها.
األكثر وضوحا ً وتأثيرا ً للمنظومات السياسية المتعاقبة ،كان في
اتفاقها وإقرارها لقوانين انتخابية تتيح لها الفوز وتأمين األكثرية في
ايّ استحقاق انتخابي نيابي تحديدا ً قبل حصوله ،وقد حقق لها القانون
االنتخابي ما أرادته في دورة  ،2018ولكن حساب بيدرها في انتخابات
 2022لم يطابق حساب حقلها ،وقد خلطت األوراق وأفرزت معادالت
ونتائج لم تكن في حساب أحد رغم تواضعها وضآلة تأثيرها لغاية اآلن،
لكنها أربكت المنظومة وه َّزت أسس بنيانها ،وظهرت مفاعيلها األولى
وإنْ من ناحية الشكل ،في انتخابات مجلس النواب التي لم تكن مألوفة
في انتخابات مماثلة سابقة ،ال في الشكل وال في التفاصيل التي لم يع َتد
النواب القدامى عليها.
ما حصل ويحصل قبل االستشارات النيابية المل ِزمة التي دعا إليها
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية مَن سيكلَّف بتشكيل
الحكومةِّ ،
يؤشر إلى عدم وجود كلمة السر هذه الم َّرة التي كانت تعطى
ً
ُ
ألكثرية الكتل النيابية المتفاهمة على اإلسم سلفا ،وقد أخرِجَ ت من

التداول ،وح َّل مكانها إجراء عمليات بحثٍ وتح ّر عن أسماء مطروحة
من خارج نادي رؤساء الحكومات التقليديين ،دخلت أو أُدخلت بورصة
الترشيحات للموقع السلطوي الثالث ،والتي تخضع لـ «تدخالت» عربية
وخارجية علنية ومحاوالت إقناع محلية بـ «المونة» على هذه الكتلة أو
تلك ،مقابل وع ٍد «بر ِّد الجميل» وبخدمة في أحد مواقع السلطة لقريب أو
صديق أو مستزلم.
ال غرابة في ما شهدته األيام والساعات التي سبقت وأعقبت ،تحديد
رئيس الجمهورية موعد االستشارات النيابية (اليوم) من سجاالت
وتجاذبات وترشيح أسماء ،ومن تدخالت واستدعاءات وتحفيزات
ومواقف معلنة لكتل نيابية وازن��ة وأخ��رى متواضعة بتسمية فالن
أو عالّن ،في حين انّ بعضها لن يكشف س ّره إالّ وهو بين يدي الرئيس
عون ،والمؤسف انّ رؤساء بعض الكتل النيابية المؤ ِّثرة ،يضع شروطا ً
عالية السقف إذا ما أراد «التصويت» لمن يميل ميزان التسميات لصالحه
أيا ً يكن ،ألنّ هذه الكتل تسعى وتطمح لإلمساك بحقائب وزارية دسمة
تبيض ذهبا ً وماال ً ووظائف وخدمات ،ألنها تبحث عن ضمان «مستقبلها»
إذا ما تع ّرضت لغدرات السياسة والزمن ،ولتبقى فاعلة ووازنة في ك ّل
مواقع الدولة والسلطة ،في التعيينات والتشكيالت والفئات الوظيفية
األولى.
هذا السلوك السياسي األع��وج لمعظم المنظومة ،ليس جديدا ً او
متأصلة فيها ومتعوب عليها منذ زمن،
مفاجئاً ،ألنه في األساس صفة
ّ
ًّ
أدَّت إلى
تضخم شهوتها إلى السلطة ،وسيطرت عليها الـ «أنا» واألنانية
وعشق الذات السلطوية ،وال ه َّم عندها إنْ انهار الوطن أو تفككت الدولة
وتهجر ومات مرضا ً وقهرا ً وذال ً
وانعدم وجودها ،أو افتقر الشعب وجاع
ّ
و»اشتهى اللقمة».
هذا اإلرباك السياسي والطائفي والنيابي الطاغي دون سواه ،وضياع
بعض الكتل والنواب وفقدان توازنهم ،والتردّد في خياراتهم واالرتباك

في مواقفهم ،لم يأتوا من عدم ،بل نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية
ولحجم العناوين والشعارات واألسماء المتداولة إما للمناورة أو للمزايدة
أو «للحرق» ،مع انّ المطلوب واحد في الميدان ،يصول ويجول ويشترط
ويتش ًّرط ،وقد ترسو االستشارات النيابية على شاطئه وتسميته وهو
لغاية اآلن ،رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي ،وإنْ نال عددا ً
ضئيالً من «األصوات» تكفي لتكليفه ،إذا لم يطرأ أيّ تبدّل أو تح ّول في
الثواني األخيرة من مباراة السباق إلى مرتبة التكليف.
المعضلة الكبرى هي في التأليف حيث الشياطين الكامنة في تفاصيل
ًّ
الحقائب واألسماء واألعداد،
وتضخم الشروط وتتكاثر المطالب.
المنظومة السياسية بك ّل مكوناتها تب َرع وتبدِع و ُت��ص��ارع حتى
«طواحين الهوا» من أجل مصالحها ومكتسباتها وللحفاظ على ثرواتها
«ال��ح��رام» اآلتية من أم��وال ال��دول��ة والشعب وه ّربتها إل��ى الخارج،
وتستشرس عند ك ّل استحقاق دستوري سلطوي ،لكنها مع الشعب
تتح ّوًل إلى نعامة تضع رأسها في الرمل ،وتتركه فريسة سهلة للفقر
والجوع والمرض ،ولـ «مافياتها» ،وتجار الجشع واالحتكار والفساد
والتالعب بلقمة عيش المواطن وعملته الوطنية ،وتمنع االقتراب منهم
ألنها تؤمٍّن لهم الحماية والغطاء بخطوط حمراء مكهربة.
المشكلة اآلن ليست محصورة بمَن سيكلَّف لتشكيل الحكومة ،رغم
إظهار المعركة كأنها «حامية الوطيس» ،والجميع يعلم تماماً ،أنّ
المعضلة األكبر واألكثر تعقيدا ً هي عملية التأليف ،التي يمكن وصفها فعالً
بـ «أ ّم المعارك» ألهمية توقيت والدتها القيصرية أو الطبيعية ال فرق إذا
لم ُتجهَض بفعل فاعل أو فاعلين ،والبلد على بعد بضعة أشهر من فالق
استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية .وهذا يعني أنّ لبنان وشعبه
سيبقيان على فوالق االنهيارات المتتالية اقتصاديا ً وماليا ً واجتماعيا ً
وخدماتياً ،كرمى عيون المنظومة التي ال ترى أبعد من مصالحها ،ومن
بعدها الفوالق والطوفان والغرق...

«التنمية والتحرير» :التوازن الوطني والروحي دقيق
وال يحتمل العبث واال�ستفزاز ال�سيا�س َّيين
أوضحت كتلة التنمية والتحرير النيابية ،أنها سوف
ُتعلن إسم مرشحها لتشكيل الحكومة بعد لقائها رئيس
الجمهورية اليوم ،داعي ًة إلى تأليف حكومة تراعي في
التكليف كما في التأليف التوازن الوطني والروحي
الدقيق الذي ال يحتمل العبث واالستفزاز السياسيين.
جاء ذلك في بيان للكتلة عقب اجتماعها ال��دوري
أم���س ،ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب � ّري
وحضور األعضاء كافة ،ناقشت خالله موقف الكتلة في
االستشارات النيابية ال ُملزمة لتسمية رئيس للحكومة
واألوض��اع العا ّمة وال سيما المعيشية واالقتصادية
والصحية منها.
وأك��دت الكتلة في بيانها ال��ذي ت�لاه النائب قاسم
هاشم «تمسكها واحترامها للقواعد واألصول الدستورية
في عملية التكليف والتأليف في االستحقاق الحكومي،
وعليه س��وف ُتعلن الكتلة إس��م مرشحها لتشكيل
الحكومة بعد لقائها رئيس الجمهورية في الموعد
المحدّد لها بعد ظهر يوم الغد (اليوم)» ،آمل ًة «أن ُتفضي
االستشارات إلى إنجاز حكومة وطنية جامعة قادرة
على مجابهة التحديات التي ُتثقل كاهل اللبنانيين
والسيما اقتصاديا ً وصحيا ً ومالياً .حكومة تراعي في
التكليف كما في التأليف التوازن الوطني والروحي
الدقيق الذي ال يحتمل العبث واالستفزاز السياسيين،
فالجميع مدعو في هذه اللحظة الوطنية الدقيقة إلى
تقديم ما يجمع بين اللبنانيين ونبذ ما يُف ّرق بينهم وإلى
االبتعاد عن سياسة هدر الوقت الذي لم يعد أحد يملك

ترف التص ّرف به خدم ًة لمصالح شخصية على حساب
المصالح الوطنية العليا».
وإذ أعربت الكتلة عن تطلّعها إلى ضرورة اإلسراع
في تشكيل الحكومة ،جدّتد دعوتها حكومة تصريف
األعمال وزاراتها كافة «إلى القيام بواجباتها التي منحها
إياها الدستور ،خوصا ً لجهة االهتمام بكل ما هو م ّتصل
بأمن المواطنين في دوائهم وصحتهم ولقمة عيشهم
وفي أمنهم االقتصادي والمالي وال سيما إعادة الودائع
إلى أصحابها وتفعيل الجهات الرقابية في مالحقة
المحتكرين واإلس��راع في فتح حوار مع األطر النقابية
كافة خصوصا ً موظفي القطاع العام للوصول إلى
ح ّل يُحقق لهم أبسط متطلبات العيش الكريم ويؤ ّمن
بالمقابل انتظام العمل في إدارات الدولة كافة وفي سائر
القطاعات اإلنتاجية».
كما دعت «وزارة الصحة إلى وجوب المبادرة الفورية
لتأمين األدوي��ة والمستلزمات الطبية لذوي األمراض
المزمنة خصوصا ً مرضى السرطان ،فال أولوية يجب أن
تتقدم على أولوية صحة وغذاء اللبنانيين «.
كما ناقشت الكتلة شؤوناّ تشريعية واتخذت القرارات
المالئمة بشأنها.
على صعيد آخر ،تلقى الرئيس ب ّري برقية تهنئة من
رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم
بمناسبة انتخابه رئيسا ً للمجلس النيابي لوالية جديدة.
وأعرب الغانم في برقية التهنئة عن «الرغبة في تعزيز
وتطوير العالقات الثنائية بين لبنان وقطر وال سيما على

بري مترئسا ً اجتماع كتلة التنمية والتحرير
المستوى البرلماني واالرتقاء بها إلى مجاالت أرحب،
من شأنه زي��ادة أوجه التعاون القائمة بين البرلمان
اللبناني ومجلس الشورى القطري وتحقيق ما يصبو
إليه الشعبان الشقيقان من ع ّزة ومِنعة وإنماء».
كما تلقى الرئيس ب ّري برقية تهنئة مماثلة من األمين
العام لبرلمان البحر المتوسط السفير سيرجيو بياتري،
أعرب فيها عن ثقته بأن انتخاب الرئيس ب ّري لوالية

جديدة «س��وف يُسهم في زي��ادة التعاون المشترك
بين البرلمان اللبناني وبرلمان البحر المتوسط من
أجل تحقيق األهداف المشتركة من خالل الدبلوماسية
البرلمانية ومن أجل االستجابة عن كثب للتحديات
التي تواجه الدول األورو متوسطية وتعزيز التعاون
والتفاهم لما فيه مصلحة القضايا اإلقليمية والوطنية
والمسائل ذات االهتمام المشترك».

قائد الجي�ش النيبالي جال على الم�س�ؤولين
واتفاق على تمتين العالقات االقت�صادية والتجارية
أعلنت القنصلية الفخرية العا ّمة لجمهورية
النيبال االتحادية في بيان أمس ،أن قائد الجيش
النيبالي الجنرال برابهو راج شارما ،زار على
رأس وف��د عسكري رف��ي��ع ،بمشاركة القنصل
الفخري العام لجمهورية النيبال الشيخ محمد
وس��ام غز ِيّل كالً من رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه ب ّري
ورئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي،
ووزي���ر ال��دف��اع العميد م��وري��س سليم وقائد
الجيش العماد جوزاف عون.
وأش���ارت إل��ى أن ع��ون «أع���رب ع��ن امتنانه
للجيش النيبالي وأثنى على دوره الب َّناء في
عملية حفظ ال��س�لام ف��ي جنوب لبنان وعلى
اندماج الكتيبة النيبالية بأهالي المناطق في
جنوب لبنان ،كما ش � َدّد على تمتين العالقات
الصناعية واالقتصادية ودع��وة رجال األعمال
النيباليين لزيارة لبنان».
من جهته ،أع��رب قائد الجيش النيبالي عن
ش��ك��ره لرئيس الجمهورية الستقباله الوفد
و»أبلغ فخامته أن العالقات اللبنانية النبيبالية
قائمة منذ العام  1958وهناك تعاون قائم ما
بين الجيش اللبناني والجيش النيبالي عبر
القيام ب���دورة أرك���ان لبعض ض��ب��اط الجيش

خفايا

اللبناني في النيبال ،كما أن دولة النيبال ممثلة
في السلك الدبلوماسي النيبالي عبر قنصلها
الفخري العام الشيخ محمد وسام غزيل».
ونقل الوفد النيبالي عن الرئيس ب ّري إعرابه
«عن محبته الخاصة لدولة النيبال وشعبها
وامتنانه للكتيبة النيبالية العاملة في جنوب
لبنان ،التي ق َدّمت الكثير من الشهداء دفاعا ً
عن األبرياء في الجنوب اللبناني ،كما طلب من
القنصل غز ِيّل االتجاه للتمهيد لمذكرة تعاون
بين البرلمان اللبناني والبرلمان النيبالي ودعوة
بعض البرلمانيين النيباليين لزيارة لبنان وقام
بتوكيل المستشار علي حمدان لمتابعة شؤون
هذا الملف مع القنصل غزيل».
كما نقل الوفد عن ميقاتي دعوته إلى «تمكين
العالقات االقتصادية والتجارية والصناعية
وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين» ،كما
أوصى «بتوجيه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء
النيبالي لزيارة لبنان».
وخ�لال اللقاء مع سليم ،ث َّمن قائد الجيش
النيبالي «التعاون العسكري القائم في إطار
العالقات الوطيدة بين البلدين» ،فيما بحث
م��ع ال��ع��م��اد ع��ون ف��ي ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون بين
ا لجيشين .

عون متوسطا ً قائد الجيش النيبالي والوفد المرافق في بعبدا أمس

بو�صعب التقى لجنتي �أهالي موقوفي و�ضحايا جريمة تفجير المرف�أ
عرض نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في مكتبه في المجلس أمس ،األوضاع العا ّمة مع سفير
رومانيا في لبنان .Radu-Catalin Mardare
واستقبل بوصعب سفير أوستراليا في لبنان  Andrew Barnesوعرضا للعالقات الثتائية بين البلدين.
وفي سياق أخر ،التقى بو صعب لجنة من أهالي الموقوفين جراء جريمة تفجير المرفأ .واستقبل أيضا ً لجنة
وسبل معالجتها .وأكد بو صعب للمجتمعين «أن
اهالي الضحايا حيث جرى التط ّرق إلى العراقيل الموجودة ُ
مكتبه سيبقى مفتوحا ً أمامهم لمتابعة هذا الملف إلى حين التوصل إلى حلول لتذليل العقبات الموجودة».

ن�شاطات

تنقل مصادر نيابيّة امتعاض النائب السابق وليد
جنبالط من الطريقة التي انتهت إليها إدارة نجله
تيمور والنائب وائل أبو فاعور لتسمية رئيس مكلّف
بعدما ظهرت الخ ّفة التي ُبني عليها قرار تسمية
سعودي،
السفير نواف سالم بداعي أنه طلب
ّ
خصوصا ً بعد موقف القوات اللبنانيّة والمعلومات
المتداولة عن دور النائب مارك ضو في قرار الكتلة.

كوالي�س
األوروبي وحلف الناتو
أبدت مصادر في االتحاد
ّ
خشيتها من إقدام موسكو على فرض عقوبات
تجاري بحري لتفتيش
على ليتوانيا يعقبها حصار
ّ
ً
السفن التجارية التي تعبر إليها ردا على قرار
ليتوانيا منع االنتقال السلس للبضائع الذاهبة من
التجاري
البحري
روسيا إلى كالينينغراد والحصار
ّ
ّ
ال يمكن توصيفه بإعالن حرب.

مولوي والحلبي خالل لقائهما أمس

قائد الجيش مستقبالً قائد قوات مراقبة الهدنة في اليرزة أمس

{ بحث وزير التربية في حكومة تصريف األعمال القاضي عباس الحلبي مع وزير الداخلية والبلديات
في حكومة تصريف األعمال القاضي بسام مولوي ،في مكتب األخير ،في اإلج��راءات التي تواكب انطالق
االمتحانات الرسمية .كما زار الحلبي قائد الجيش العماد جوزاف عون.
{ عرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف االعمال القاضي بسام مولوي ،في مكتبه مع
السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي ،التطورات والعالقات الثنائية وشؤونا ً ذات اهتمام مشترك.
وبحث مولوي مع النائبين محمد سليمان وأحمد الخير شؤون منطقتي المنية وعكار .واجتمع مع المنسقة
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وجرى عرض آلخر المستجدات على الساحة

اللبنانية .كذلك عرض األوضاع العا ّمة مع النائب فيصل الصايغ.
{ استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي السفير اإليراني في لبنان محمد جالل فيروزنيا
في زيارة وداعية ،لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان وكانت مناسبة لعرض األوضاع الراهنة.
{ التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ،النائبين أكرم شهيب وشربل مارون
وتناول البحث األوضاع العا ّمة في البالد .كذلك استقبل سفير تشيكيا في لبنان  Jiri DOLOZELوقائد
قوات مراقبة الهدنة اللواء  ،Patrick GOUCHATثم المفتي الشيخ بكر الرفاعي ،وجرى البحث في
شؤون مختلفة.

(مديرية التوجيه)
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وفد من منفذية المتن الجنوبي في «القومي» يزور بلدية المريجة:
التعاون لخير المتحد و�أبنائه والقيام بالم�س�ؤوليات في هذه الظروف ال�صعبة  400م ت�ستنفر بلدية بيروت �ضد بلدية الغبيري بمعزوفة مذهبية
معن الخليل لـ «البناء» :القرار الف�صل للقانون ونحن نمتلك ّ
كل
الملفات والوثائق المطلوبة
وتحوله �إلى ق�ضية ر�أي عام...
بلدية الغبيري تف�ضح �سم�سرات �سوق الخ�ضار
ّ

زار وفد من منفذية المتن الجنوبي في
الحزب السوري القومي االجتماعي مركز
بلدية المريجة ،والتقى رئيس البلدية
سمير أبو خليل بحضور قائد شرطة البلدية
غسان شعيب.
ض�� ّم ال��وف��د منفذ ع��ام المتن الجنوبي
هشام المصري ،ناظر التنمية اإلداري��ة ـ
مدير مديرية المريجة علي بريخان ،ناموس
نظارة التنمية اإلدارية محمد قاسم ،مدير
مديرية حي السلم جودات زعيتر ومف ّوض
التنمية اإلدارية عدنان المولى.
جرى خالل الزيارة بحث شؤون متحد
المريجة وسبل التعاون المشترك لما فيه
مصلحة المتحد وأبنائه ،واتفق المجتمعون
على مواصلة اللقاءات المشتركة.
رئيس البلدية عرض للوفد الجهود التي
تبذلها البلدية ،ال سيما على صعيد تنفيذ
األشغال التي تندرج ضمن صالحياتها،
مشدّدا ً على أهمية التعاون المشترك ومع
الجميع بما يسهم في تحقيق المزيد من
األعمال واإلنجازات.
من جهته ،أكد منفذ عام المتن الجنوبي،

} عبير حمدان

وفد منفذية المتن الجنوبي في القومي مع رئيس بلدية المريجة
أنّ المنفذية حريصة على التعاون مع ك ّل
بلديات منطقة المتن الجنوبي التي تقوم
بمسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة،

الفتا ً إلى أنّ بلدية المريجة ،تشكل نموذجا ً
للبلديات الناشطة والتي تتابع ك ّل تفصيل
في مجال عملها.

عالمة تر�أ�س االجتماع الأول للجنة ال�ش�ؤون الخارجية:
اتفقنا على تفعيل الديبلوما�سية االقت�صادية والتوا�صل مع المغتربين

عالمة مترئسا اجتماع لجنة الشؤون الخارجية أمس
اج��ت��م��ع��ت ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين أم��س ،برئاسة النائب ف��ادي
عالمة وحضور النواب :آغوب بقرادونيان،
ن��دى البستاني ،وائ��ل أب��و ف��اع��ور ،عناية
عز الدين ،علي عمار ،سليم الصايغ ،علي
عسيران ،ع��دن��ان طرابلسي ،نعمة اف��رام،
إبراهيم الموسوي ،حسن عز الدين ،إلياس
ال��خ��وري ،ناصر ج��اب��ر ،ميشال الدويهي،
ميشال المر ورامي فنج.
إث��ر الجلسة ،أوض���ح ع�لام��ة أن هدف
االجتماع وهو األول للجنة «وضع منهجية
عمل يعني وضع أجندة وبرنامج عمل لجهة
ما هو مطلوب أن تقوم به اللجنة اليوم أمام
م��ا ن���راه ،وم��ا لدينا تحديات ف��ي موضوع
الخارجية .وكان هناك تقريبا ً شبه إجماع
على أفكار وعناوين عريضة لنتابعها في
اللقاءات التي س ُتعقد أسبوعيا» ،مسيرا ً إلى
أنه كان هناك كالم وتركيز على لقاء وزير
الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب

«لنفهم منه تماما ً التحديات التي يواجهها
لبنان».
أضاف «وهناك موضوع له عالقة بالقوانين
التي تمت الموافقة عليها في السابق وأقرتها
لجنة الشؤون الخارجية وأن نتابعها مع
مجلس اإلنماء واإلعمار وهي اتفاقات دولية
لخدمة البلد».
وتابع «توافقنا على تفعيل اللقاءات مع
السفراء والمؤسسات الدولية المعنية في
لبنان ،ولنرى كل ما يُمكن أن يفيد لبنان من
تقديماتها .واتفقنا على تفعيل الديبلوماسية
البرلمانية واالقتصادية أيضاً .وكان هناك
كالم عن تفعيل لجان الصداقة في مجلس
النواب لتكون منصة لنا لنتواصل مع لجان
الصداقة في العالم الخارجي».
وقال «ركزنا على طريقة تفعيل التواصل
مع المغتربين وأن ُنفعّ ل المديرية العا ّمة
للمغتربين ،ألنهم كانوا وسيبقون األساس في
دعم هذا البلد وأن يُكمل مساره إلى األمام».

وأضاف «تمنى الزمالء أن ُنخصص جلسات
أسبوعية تتناول المواضيع التي تحتاج إلى
ح��وار ،وأن ت��درس اللجنة ه��ذه المواضيع
الحساسة الموجودة بين اللبنانيين بطريقة
ّ
علمية وعقالنية .وتحدثنا عن تفعيل دور
اللجنة الرقابي في ال��وزارة ،ونسمع كالما ً
أن هناك بعض البعثات الديبلوماسية يُمكن
أن يكون لديها بعض المشاكل ،كيف يُمكن
أن نواكب وزارة الخارجية لنقدر أن نتابع
المشاكل ونحلها ونؤكد حضور لبنان في
كل المناطق وال��دول التي نحن على عالقة
ديبلوماسية معها .وهناك إص��رار على عقد
اول لقاء مع معالي وزير الخارجية و ُن ّ
حضر
جدول أعمال ليكون اللقاء مثمراً .وسيتحدث
في كل المواضيع التي لها عالقة بمواضيع
الالجئيين الفلسطينيين .كان هناك تفكير
في نقل مكاتب «أون��روا» من لبنان ثم عُ دل
هذا المسار ،ويهمنا أن نسمع منه هذا األمر،
إضاف ًة إلى مواضيع أخرى».

�أزمة الخبز تتفاقم وال�سوق ال�سوداء تن�شط
و�إخبار من �سالم للنيابة العا ّمة ّ
�ضد المحتكرين
فيما تفاقمت أم��س أزم��ة الخبز وسط
ت��ض��ارب األس��ب��اب بين وزارة االقتصاد
وأصحاب األفران ما سمح للسوق السوداء
مضاعفة سعر ربطة الخبز ،ت��ق��دّم وزي��ر
االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف
األع��م��ال أمين س�لام من النيابة العا ّمة
المالية ،بإخبار ض ّد «المحتكرين وتجار
رغيف الخبز».
وق��ال المكتب اإلعالمي لسالم في بيان
تجار رغيف الخبز،
«تمادى المحتكرون من ّ
حتى وصلت بهم القباحة إلى التحايل على
قرارات وزارة االقتصاد والتجارة من أجل
الكسب غير المشروع وتكديس األرب��اح
عبر هدر المال العام واالستثمار في وجع
اللبنانيين وحاجاتهم األساسية».
أضاف «ففي  19أيار الفائت أصدر الوزير
سالم ق��رارا ً م ّما جاء فيه« :بسبب ارتفاع
سعر القمح في األس��واق العالمية وعدم
ق��درة المصرف المركزي على االستمرار
بدعم كامل حاجة لبنان من م��ادة القمح،
وقد سبق لوزير االقتصاد والتجارة أمين
س�لام أن أص��در ال��ق��رار ال��رق��م  /٢٤ح ش
تاريخ  ٢٠٢٢/٥/١٩الذي قضى بحصر
إنتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة
 85الخاصة بانتاج الخبز العربي ()...
وإم��ك��ان إن��ت��اج المطاحن لفئات الطحين
األخرى باستخدام القمح غير المدعوم ،إلى
جانب أن االستيراد ُمتاح لجميع التجار
وأصحاب األفران والمخابز» .وح ّذر يومها
من أن «األمن الغذائي للبنانيين خط أحمر
ال تهاون فيه ،وفي المقدمة رغيف الخبز».

وتابع المكتب «لكن ،يا لألسف ،بدل
أن يعمل الجميع بهدْي قرار الوزير سالم،
بما يؤ ّمن للمواطن قوته اليومي من الخبز
العربي (لقمة الفقير) عمد أصحاب أفران
خصص
إل��ى بيع الطحين ال��م��دع��وم ال ُم ّ
للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان
محسنات عليه
مضاعفة ،وإل��ى إدخ���ال
ّ
الستعماله في صناعة الحلويات والكعك
والخبز اإلفرنجي بما ي��د ّر عليهم أرباحا ً
مسجلين ب��ذل��ك ه���درا ً للمال
م��ض��اع��ف��ة،
ّ
العام».
وأعلن أنه «إزاء تلك التجاوزات وإنعدام
الضمير ال���ذي أظ��ه��ره ه���ؤالء الجشعون
والمحتكرون» ،تح ّرك سالم قضائياً ،فأحال
أمس على النيابة العا ّمة المالية «إخبارا ً
موثقا ً باألرقام واألد ّلة يُظهر جشع محتكري
لقمة العيش» ،طالبا ً «التحرك السريع
لمحاسبتهم حتى يكونوا عبر ًة لكل من يتجرأ
على االستثمار في وج��ع اللبنانيين .في
الموازاة ،تستمر مديرية حماية المستهلك
عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون
مع األجهزة االمنية والبلديات ،في مالحقة
المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتل ّمس
اللبنانيون نتاجها هذا األسبوع».
ف��ي المقابل ،ع��زا ن��ائ��ب رئ��ي��س اتحاد
نقابات المخابز واألف���ران علي إبراهيم
في تصريح سبب أزم��ة الخبز إلى «إقفال
عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح
المدعوم» وقال «علينا توقع األسوأ».
ت��وازي��اً ،بيعت ربطة الخبز في السوق
السوداء في النبطية بسعر  25ألف ليرة أي

بزيادة عشرة آالف على السعر الذي حددته
وزارة االقتصاد ،بعد توقف الشركات عن
تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاد الطحين
في فرن دير الزهراني .وأدى ذلك إلى أزمة
واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو
صيدا لتأمين الخبز إو الى خلدة للحصول
عليه بكميات كبيرة.
وب��رزت في صيدا أزم��ة خبز ح��ادّة بعد
توقف عدد من األفران عن العمل بسبب نفاد
مخزونها من الطحين ،فيما شهدت أخرى
ازدح��ام��ا ً خانقا ً وع��ودة طوابير االنتظار
للحصول على ربط الخبز.
وان��ت��ظ��ر ع��ش��رات األش���خ���اص دوره���م
للحصول على ربطة خبز أم��ام أحد أفران
طرابلس ،وامتد طابور طويل داخ��ل أحد
الزواريب المؤدية إلى خان العسكر.
إلى ذلك ،طالب «تج ّمع موزعي الطحين
في الجنوب» بـ»رفع الدعم كامالً عن القمح
وتحرير االستيراد إلنهاء ه��ذه المعاناة
ال��م��س��ت��م�� ّرة» .فيما كشف «ت��ج�� ّم��ع أف��ران
المناقيش وال��م��رق��وق ف��ي ال��ج��ن��وب» عن
«طحين منتهي الصالحية» ،الفتا ً إلى أن
«ت��ج��ار ال��م��وت وأص��ح��اب الضمير الميّت
أصبحوا يتغلغلون في مناطق الجنوب
ببضاعة فاسدة ُخ ّزنت منذ أكثر من ستة
شهور وتم مسح تاريخ صالحيتها عنها».
وح��ذر في بيان ،جميع األف��ران من «أن
أي ف��رن يثبت استخدامه لهذا الطحين
ال��س��ام سيُصار ف���ورا ً إل��ى إب�لاغ األجهزة
األمنية ووزارتي الصحة واالقتصاد ،التخاذ
اإلجراءات القانونية الرادعة في حقه».

عام  1992أصدر وزير الداخلية اللواء الركن
سامي الخطيب القرار رقم/77أ د وذلك بتاريخ
 8نيــسان ،يقضي بوضع حوالي عشــرين
آالف متر م��رب��ع م��ن العقار  3016منطــقة
الشــياح العقارية العائدة ملكيته للحكومة
اللبنانية الموجودة بمحاذاة المدينة الرياضية
من الناحية الجنوبية تحت تصرف بلديــة
الغبــيري لتأمين سوق شعبي لبيع الخضار
والفــاكهة بالمف ّرق وفق شروط يجري تحديدها
بقرارات تصدر عن البلدية المذكورة.
 24سنة عملت بلدية الغبيري على تحسين
واقع السوق المذكور وتنظيمه وفق إمكانياتها
رغ��م أن��ه عند بداية إشغاله لم يكن بالواقع
الموجود عليه اآلن لجهة التوسع فيه بحيث
زادت المساحات المعتدى عليها من قبل بعض
التجار الذين تتعارض مصالحهم الشخصية
مع البلدية المذكورة.
النزاع القائم بين بلدية الغبيري ونقابة تجار
الخضار هو حول أربعمائة متر مربع من العقار
 3016دخلت على خطه بلدية بيروت حيث
توجهت أخيرا ً بكتاب وقعه رئيسها المهندس
جمال عيتاني إلى وزي��ر الداخلية والبلديات
بتاريخ /2حزيران 2022 /موضوعه «منع
تعدي وإزال��ة مخالفة أقامتها بلدية الغبيري
على قسم من األرض المرخص بإشغالها لبلدية
بيروت».
بدوره أصدر رئيس بلدية الغبيري األستاذ
معن الخليل بيانا ً ر ّد فيه على الكتاب وما ورد
فيه من مغالطات.
يعالج الخليل بهدوء هذا الملف وهو الذي
يمتلك كافة المستندات القانونية التي تلغي أي
فرضية للمحسوبيات والمحاصصة .وفي لقاء
مع «البناء» أوضح الخليل واقع التعديات منذ
قام سوق الخضار المؤقت ،فقال« :العقار 3016
 /الشياح ،والذي قامت الدولة بمنح العديد من
ملفات التخصيص عليه أذكر منها سفارة دولة
قطر ومستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري
وأبنية منازل الضباط وغيرها ،وف��ي العام
 1984حين ت ّم نقل بائعي الخضار مننفقسليم
سالم إلى محاذاة المدينة الرياضية ضمن بقعة
جغرافية محدّدة في حينه وتحت عنوان «سوق
الخضار المؤقت» أيّ دون ملف تخصيص إنما
وفق سياسة األمر الواقع ،ثم ما لبث أن بدأ هذا
السوق بالتوسع دون أيّ إجراء قانوني».
وي��ض��ي��ف« :ب��ل��دي��ة الغبيري لديها ملف
تخصيص قانوني موقع م��ن وزراء المالية
والداخلية ومسجل في الدوائر العقارية وقد
خصص كمرآب للمنفعة العامة ،وجزء منه هو
موضوع النزاع اليوم الذي دفع ببلدية بيروت
إلى التدخل عازفة على الوتر المذهبي رغم أنّ
السوق ليس تحت وصايتها».
ول��ف��ت الخليل إل��ى أن��ه م��ن األج���دى على
المعنيين ف��ي بلدية ب��ي��روت رف��ع التعديات
عن العقار  4517الذي تمتلكه البلدية بعد أن
اشترته بمبلغ  40مليون دوالر ،بحجة توسيع
سوق الخضار حيث بلغ سعر المتر الواحد فيه
نحو ثالثة آالف دوالر ،وكان االتفاق أن تستلمه
البلدية خالياً ،فيقول« :اشترت بلدية بيروت
العقار الذي تبلغ مساحته نحو  13500متر
مربع ،والواقع خلف المدينة الرياضية ،بحجة
توسيع سوق الخضار .وبلغ سعر المتر الواحد
نحو ثالثة آالف دوالر ،وهو رقم مبالغ فيه وفق
خبراء عقاريين حيث إنّ العقار يتض ّمن عشرات
المخالفات وعشوائيات سكنية وتجارية من
الباطون التي أقيمت فوقها .ورغ��م أنّ المبلغ
الموقوف ال يُر ّد إال بعد تنفيذ ك ّل الشروط ،وفق
قانون المحاسبة العمومية ،استبدل محافظ
بيروت السابق زياد شبيب التوقيفات العشرية،
أواخ��ر العام  ،2017بـ «كتاب ضمان» صادر
عن بنك الشرق األوسط وأفريقيا .بمعنى آخر،
قبضت الشركة العُ شر المتبقي من الثمن مقابل
ورقة ال قيمة فعلية لها وتنتهي صالحيتها خالل
عام .وبالفعل ،انتهت في كانون األول 2018
مدة الكفالة التي لم تجدّد ،ولم تتخذ البلدية
أيّ إج��راء قانوني بحق الشركة التي لم تن ّفذ
تعهّدها بإزالة المباني المشيّدة فوق العقار.
وبذلك ،استحال تسجيل العقار باسم البلدية،
نظرا ً الى عدم إمكان معرفة قيمته التأجيرية في

الخليل متحدثا لـ «البناء»
ظ ّل وجود تعديات عليه ،فيما ال ّ
حق للمجلس
البلدي في مقاضاة الشركة ،ألنّ كتاب الضمان
نص بوضوح على أنه «في نهاية
المصرفي ّ
المهلة ،وفي حال لم يكن قد وردنا أيّ مطالبة
منكم ،يُعتبر (الكتاب) الغيا ً ومن دون مفعول،
وكأنه لم يكن حكماً».
ويستطرد الخليل حول الخالف القائم بينهم
كبلدية وبين س��وق الخضار ،فيقول« :عام
 2016حين بدأت المشاكل بيننا وبين سوق
الخضار قمنا بعملية مسح للعقار وتبيّن أنّ
بلدية بيروت تضع يدها على جزء من أمالك
الدولة ،وبالتالي عملنا على استردادها إلى
نطاقنا البلدي وحصلنا على تخصيص بعد
مرور سنتين إلنشاء مرآب ،وجئنا اليوم لتحديد
المساحة وتسييجها اصطدمنا بواقع إشغال
جزء تبلغ مساحته  400م من محمود عميرات
مع العلم أنه كان قد و ّقع تعهّدا ً باالخالء في
 2021/10/15أيّ من العام الماضي».

ويتابع« :لالسف الموضوع يأخذ منحى
مذهبيا ً حيث إنّ جمال عيتاني كان يحت ّل 900
متر وقمنا بانتزاعهم منه واآلن يعمل على إثارة
مشكلة حول المساحة المتبقية عازفا ً على الوتر
الطائفي ،مع العلم إنه وجه الكتاب إلى وزير
الداخلية سرا ً لكننا علمنا به ،وعليه قدّمنا الردّ،
وحتى اآلن لم يأت أيّ حسم من وزارة الداخلية
في هذا اإلطار».
ويؤكد الخليل في إطار متصل« :طالما بلدية
بيروت تعتبر أنّ سوق الخضار ضمن نطاق
صالحياتها لماذا ال تتابع أموره ،مع اإلشارة إلى
أننا نعاني كثيرا ً مع نقابة تجار سوق الخضار
بحيث ال يسهل التعاون معهم».
ويختم الخليل« :ك�� ّل المطلوب أن يخلي
محمود عميرات المساحة التي يشغلها وهي
ليست من حقه ،وفي النهاية يبقى القرار الفصل
للقانون ونحن نمتلك ك�� ّل الملفات والوثائق
المطلوبة».

التعديات على سوق الخضار

بو�شكيان يت�ضامن مع الموظفين:لإعطائهم حقوقهم
أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف األعمال جورج بوشكيان أ ّنه
ت ّم اال ّتفاق مع المدير العام للجمارك ريمون الخوري في ا ّتصال هاتفي
معه «على وضع آلية لتسهيل استيراد وتصدير المنتجات األ ّولية
والنهائية عبر السماح للصناعيين بإتمام عمليات التصدير واالستيراد
لقاء تقديمهم تعهّدات باستكمال المستندات واإلجراءات والمستحقات
ّ
والموظفين والعاملين في الوزارات
المتوجبة عليهم فور معاودة اإلدارة
ّ
والمؤسسات العا ّمة العمل».
وش��دّد بوشكيان أمام وفد من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية
ّ
الموظفين في القطاع العام
برئاسة منير البساط ،على «تضامنه مع
وعلى وجوب منحهم حقوقهم العادلة ،من دون أن يؤ ّثر االضراب سلبا ً
على تسيّير المرفق العام».

وقال «لقاؤنا للبحث في شكوى الصناعيين من عدم القدرة على
تخليص بضائعهم في المرافىء بسبب اإلضراب المستم ّر في القطاع
العام ،خصوصا ً مع أصحاب الصناعات الغذائية الذين يعتمدون على
المواد األ ّولية المستوردة من الخارج للتصنيع» ،مضيفا ً «لقاؤنا للتم ّني
على ال ُمضربين أن يُسيّروا المرافق العا ّمة التي ُتعنى بالصناعة ،التي
ّ
الموظفون على تح ّمل المسؤوليات
هم معنيّون بها أيضاً .ولقد ع ّودنا
وعلى شعورهم الوطني ودورهم الب ّناء .ونحن نشدّد على أننا نرفض أن
ّ
الموظف الضحيّة ،كما ال يجوز أن يكون القطاع الصناعي ال ُمنتج
يكون
الضحية».
وأكد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «يبذل المساعي اليجاد حلول
سريعة و ُمنصفة للعاملين في القطاع العام».

ال�سفير ال�صيني التقى «المرابطون»
استقبل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى
حمدان ،السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان في حضور الملحق السياسي الصيني ووي
لؤون في مق ّر «المرابطون».
بعد اللقاء ،أكد حمدان «أهمية موقف القيادة الصينية وفي مقدمها الرئيس شي جين بينغ ،في
مواجهة الهيمنة األحادية األميركية ومحاوالتها فرض سياسات قهرية على شعوب العالم ،حيث
أن الصين ُتثبت بديبلوماسيتها الحكيمة والوازنة ،أن حق الشعوب يجب أن يُحترم ،والدعوة
الدائمة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وث ّمن حمدان دور السفارة الصينية في «دعم اللبنانيين في أزمتهم االقتصادية والسياسية،
وحرصها على التواصل والحوار مع األطياف اللبنانية السياسية واالجتماعية واالقتصادية»،
مؤكدا ً «قيمة الدور الفعال تنمويا ً واجتماعيا ً وأمنيا ً للكتيبة الصينية المشاركة في األمم المتحدة».
كما شكر حمدان «الدور البناء للرفاق في الحزب الشيوعي الصيني ،عبر التواصل الدائم في
الندوات والمؤتمرات ،التي ُتعقد دوريا ً وحرصهم على العالقة المتينة مع المرابطون».
ب��دوره ،أكد السفير الصيني حرص بالده «على دعم لبنان في كل المجاالت االقتصادية
والصحية والثقافية ،خصوصا ً في ظ ّل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني الصديق
والسعي الدائم إلى تثبيت األمن واالستقرار للبنانيين جميعاً».

تجديد التعميم 158
مع تعديالت
جدّد مصرف لبنان التعميم رقم  ،158بموجب التعميم
الموجه إل��ى المصارف (إج���راءات
الوسيط رق��م 626
ّ
استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعمالت األجنبية).
وبموجب هذا التجديد ،ع��دّل البنك المركزي بعض
البنود ،فبات بإمكان المودع استخدام الـ 400دوالر التي
يحق له استخدامها فقط في البطاقة على سعر صرف
 12000ليرة ،أن يدفع فيها بعض الضرائب والرسوم
والفواتير مثل الكهرباء.
كذلك مدّد مصرف لبنان العمل بالتعميم ( 151إجراءات
استثنائية ح��ول السحوبات النقدية من الحسابات
بالعمالت األجنبية) حتى نهاية  31كانون األول .2022
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الوطن

«القومي» و ّدع رئي�سه الأ�سبق الأمين المنا�ضل ع�صام المحايري بت�شييع حزبي و�شعبي مهيب
ً
ؤوال ً
مندفعا وم�س� ً
ً
رئي�س الحزب الأمين �أ�سعد حردان :كان ً
ورئي�سا قدوة دائم الح�ضور في حركة الحزب ون�ضاله
ر�صينا
رفيقا

} اعتدال صادق
في حومة الحزن الموغل في الصمت
نعى الحزب السوري القومي االجتماعي
رئيسه األسبق األمين عصام المحايري عن
عمر جليل وحياة حافلة لتتمدّد تلك القامة
امام الموت ،ويغيب هذا الدمشقي العريق
والمناضل القومي المخضرم على قوافي
الحق والخير والجمال.
دمشق استعدّت لمراسيم رحلة الوداع
األخيرة للراحل الكبير بعد أن وصل جثمان
الراحل قادما ً من دبي عبر بيروت فالجبل
فالبقاع ،متدثرا ً بعلم الزوبعة مرفوعا ً
على ّ
أكف ثلة من نسور الزوبعة وبمواكبة
عائلته والمسؤولين الحزبيين ،وجمع من
القوميين جاؤوا يلقون التحيه األخيرة على
متأججة بفيض غامر
من كان بينهم ذاكرة
ّ
من عبق نهضة باكرا ً خاضوا غمارها معا ً
بحمل الشعلة المضيئة على درب جلجلة
طويل ولم يزلوا.
غير ّ
أن للقاء في دمشق طعم مختلف
حيث ج��اءت وف��ود القوميين إل��ى دمشق
للمشاركة في وداع رئيس الحزب األسبق
واحد أبرز قادة الحزب ابن مدينة دمشق
التي شكلت موئل الحزب وقبلته التاريخية
وموضع مدماكه األول من زمن بزوغ الفكرة
الى سطوع منارة الحزب وما بينهما تاريخ
من الوفاء ال ينفصم عراه.
هي لحظة الفراق التي تفيض فيها ك ّل
االش��واق كما الشعور القاسي بالفقدان،
فدمشق ت���ودع «منفذها ال��ع��ام» ونائب
الحزب عنها ولها في مجلس الشعب الذي
حملته اليه دمشق بتلك الهبة الوفية وفاء
لدم سعاده المسفوك غدرا...
دمشق اليوم ذاتها ت��ودّع ذاك الشاب
المحامي الالمع المــف ّوه بالعدل وبالحق
وهو الذي طاله الظــلم سحــيقا ً فــي قساوته
وقد قارعه متجــليا ً بالجرأة والشجاعة
كمجالد جبار ،ليخرج من المحنة وقــد
زادت��ه صالبة واشــت ّد إيمانه بحقيــقة
قضيته حتى ت��اري��خ كلمــته األخ��ي��رة،
تصحبه ابتسام ٍة عتية ُم َط ْمئِنة لم تنل منها
المهالك حتى في أحلك األوق���ات ..ليبقى
رجل فكر وعقيدة راسخه وسط المصاعب
او دونها..

رج���ل ال��م��ن��اب��ر ه���و… رج���ل ال��م��واق��ف
«العنيدة» وشجاعة شهد له بها القاصي
وال��دان��ي .تجلت في األدوار التي خاضها
محاميــا ً ومشــرعا ً وقائــدا ً محـنك بفضــيلة
التمــ ّيز الراقــي الـــذي عــرف بــه الراحــل..
بهذه الصفات وهذه المقاليد العريقة..
كان عصام المحايري مناضالً عتيدا ً بمنزلة
رج��ال ال��دول��ة الكبار وه��و صاحب الباع
الطويل في السياسة ..كما كان اسمه راجح
الحضور في منتدى رؤس��اء الحزب مرة
واثنتين وث�لات ...وهو في مصاف قادته
الكبار.
يقف القوميون في حضرة رحيل «كبير
ال��س��ن» ام��ام تجربة حزبية زاخ���رة بك ّل
صنوف النضال ك��ان ال��راح��ل ف��ي خض ّم
معتركها وم��ن موقع المسؤولية خاض
خاللها خيارات صعبة وخطيرة على الحزب
آن���ذاك ف��ي وج���وده ومصيره ومستقبله
ليشكل الراحل جزء من حركة الحزب بمدّها
وجزرها وخيارات شاهدة عليه وشاهدة
ل��ه ي��وم إجتهد وأص����اب ..وي���وم اجتهد
وأخ��ط��أ ..اال انها تجربة ك��ان فيها األمين
عصام المحايري حاضرا ً فاعالً بك ّل رمزيته
النضالية والتاريخية التي تح ّمل مقاليدها
من زمن سعاده وشكل رمزية المؤسسة
التي تبقى وال ترحل ,وانْ رحل قادتها هم
يبقون مقيمين في جالل الذاكرة.
عصام المحايري ش��اه��دا ً على مرحلة
عاشها الحزب مليئة بالصعاب كما بوقفات
العز التي غ ّيرت وجه التاريخ المعاصر
لألمة ،كان فيها المحايري جزءا ً ال يتجزأ
من تلك المرحلة فاعالً وشاهدا ً ..وشغلها
الشاغل..
نستذكره منفذا ً ع��ام لدمشق يستقبل
حضرة الزعيم قبيل «زي��ارة مشؤومة»،
ونستذكر تلك الصورة الشامخة مع األمينة
االول��ى في السجن اث��ر «ح��ادث��ة» أصابت
الحزب في مقتل..
نستذكر عصام المحايري اسما ً م ّر بتاريخ
الحزب مرور الكبار وبإسمه ارتبطت مراحل
حزبية عديدة وازنة توافق فيها القوميون
او اختلفوا.
ســيرة األمين عصام المحايري لن تختزل
ببضــع كلــمات من وحــي الرحــيل ،وحدها
ســدرة التاريخ تنصــفه وتفيــه حقــه..

ـ رئي�س الحكومة ال�سورية وم�س�ؤولون ر�سم ّيون و�شخ�ص ّيات وفاعل ّيات و�أحزاب ّ
عزوا قيادة الحزب
والعائلة بالراحل الكبير
مركزي وثلة من ن�سور الزوبعة ا�ستقبال جثمان الأمين ع�صام المحايري وعائلة
ـ وفد
ّ
الراحل في مطار بيروت
النعي الرسمي

في  14حزيران  ،2022صدر عن عمدة
اإلعالم بيان النعي التالي:
نعى رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
اإلجتماعي أسعد حردان إلى األمة وعموم
ال��س��وري��ي��ن القوميين االجتماعيين في
ال��وط��ن وع��ب��ر ال��ح��دود ،الرئيس األسبق
للحزب األمين المناضل عصام المحايري،
الذي توفي عن  104أع��وام ،قضى ثمانية
عقود منها في حركة الحزب رفيقا ً ومسؤوال ً
وقائداً.
جسد األمين الراحل من خ�لال مسيرة
ّ
جهاده القومي بك ّل مشاقها وتحدياتها،
مزايا المسؤول النهضوي والقائد القومي،
عزا ً وثباتاً ،وفي أصعب المراحل وأشدّها
حراجة على الحزب واألم��ة ،ك��ان رصينا ً
وش��ج��اع�اً .ل��م تعرف مسيرته استراحة
مناضل ،بل كان دائم الحضور في حركة
الحزب السياسية وعلى الصعد كافة ،في
سدة المسؤولية وفي أيّ موقع حزبي كان.
ع��رف��ه القوميون االجتماعيون رفيقا ً
ملتزماً ،وأمينا ً مشبعا ً بالعقيدة ومسؤوال ً
قدوة ،عرفوه صلب اإلرادة قوي العزيمة،
ما مك ّنه خالل سنوات السجن واالعتقال من
السجان وقهره.
االنتصار على قسوة
ّ
عرفه قادة األح��زاب والقوى والفصائل
والشخصيات في األمة ،رئيسا ً معبّرا ً عن
ثوابت حزبه ،ونهجه صراعا ً ومقاومة في
مواجهة العدو اليهودي ،دفاعا ً عن فلسطين
ك ّل فلسطين ،واألمة بأسرها .وفي مواجهة
مشاريع التقسيم والتفتيت والطائفية
البغيضة،
أدّى األم��ي��ن ال��راح��ل أدوارا ً سياسية
ووطنية وقومية ع��دي��دة ،خ�لال الفترات

ال��ت��ي ك��ان خاللها رئ��ي��س�ا ً ل��ل��ح��زب ،وفي
العمل التشريعي حين ك��ان ن��ائ��ب�ا ً في
مجلس الشعب السوري ،وكانت له عالقات
وص��داق��ات وطيدة مع العديد من القادة
والمسؤولين والشخصيات.
برحيل األمين المناضل الرئيس األسبق
للحزب وعضو مجلس الشعب السابق
األمين عصام المحايري ،يخسر الحزب
قامة بارزة من قاماته الكبيرة ،وهو الذي
ارتبط اسمه بمسيرة الحزب ومحطاته،
مجسدا ً من خاللها إيمانه العميق بقضية
ّ
كبرى وعظيمة تساوي وجوده.
األمين عصام المحايري رحل جسدا ً بعد
مسيرة كفاح وجهاد ،لكنه سيبقى حاضرا ً
في ذاكرة الحزب واألمة ،ولسان حال أبناء
النهضة« ،قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا
فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود».

نبذة عن حياته
من مواليد دمشق  ،1918وقد نال شهادة
الحقوق من الجامعة السورية سنة ،1949
وشارك في تأسيس النادي األهلي الرياضي
في دمشق وعَ مل في بداية حياته موظفا ً في
المصرف الزراعي.
اق��ت��رن بالسيدة هيفاء سلو ،فشاركته
مسيرة النضال ،وأسسا معا عائلة قومية
اجتماعية مؤمنة بفكر وم��ب��ادئ النهضة،
مؤلفة من باسل وعلياء وبشر.
ان��ت��م��ى ال���ى ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي أوائل أربعينيات القرن الماضي.
تولى مسؤولية منفذ ع��ام دمشق سنة
 ،1947ومنحه حضرة الزعيم رتبة األمانة
عام .1948
عيّن في العديد من المسؤوليات المركزية،

وانتخب عضوا ً في المجلس األعلى ألكثر من
دورة.
انتخب نائبا ً ف��ي الجمعية التأسيسية
أواخ���ر ع��ام  1949وق��د أعطيت الجمعية
صالحيات البرلمان السوري .ثم انتخب نائبا ً
في البرلمان السوري عن دمشق.
اعتقل في نيسان سنة  1955وقضى في
السجن ثماني سنوات .وبعد إطالق سراحه
تولى قيادة الحزب في فترة العمل السري.
لينتقل بعدها الى لبنان في مطلع السبعينات
حيث تولى مسؤوليات مركزية ،ورئاسة
الحزب مرات عدة.
ترأس تحرير عدد من الصحف ،وله مئات
المحاضرات والخطب والمقاالت في السياسة
والفكر والعقيدة.
مثل الحزب السوري القومي االجتماعي
في الجبهة الوطنية التقدمية في الشام عام
.2005
يشيع جثمان األمين الراحل يوم الجمعة
الواقع فيه  17حزيران  2022من مشفى األسد
الجامعي ويوارى الثرى في مقبرة الدحداح
في دمشق بعد أن يؤدي له القوميون تحية
الوداع.
ه��ذا وسيتم االع�ل�ان الح��ق �ا ً ع��ن مراسم
التشييع ومواعيد تقبل التعازي.
البقاء لألمة

استقبال جثمان الراحل والعائلة
في مطار بيروت

في  16حزيران 2022
وص��ل م��س��اء ال��ى م��ط��ار ب��ي��روت ال��دول��ي
جثمان الرئيس األس��ب��ق للحزب السوري
القومي االجتماعي األمين عصام المحايري،
الذي توفي في دبي ،وراف��ق الجثمان أرملة

الراحل السيدة هيفاء سلو ،وشقيقها بشار
سلو وأبناء الراحل باسل وعلياء وبشر.
وك��ان ف��ي استقبال العائلة ف��ي صالون
الشرف ،وفد مركزيّ من قيادة الحزب ض ّم
رئيس المجلس األعلى سمير رفعت ،عميد
الداخلية رامي قمر ،عميد اإلعالم معن حمية،
عميد ش��ؤون فلسطين وهيب وهبي ،عميد
العالقات العامة فادي داغر ،ناموس المجلس
األعلى سماح مهدي ،عضو المجلس األعلى
بطرس سعادة.

رئيس المجلس األعلى

وقال رئيس المجلس األعلى سمير رفعت،
خسرنا برحيل األمين عصام المحايري ،قامة
حزبية وقومية كبيرة ،وهو الذي اقترن اسمه
بمسيرة الحزب السوري القومي االجتماعي
حضورا ً مميّزا ً وجهادا ً دؤوب�اً ،واستطاع مع
رفقائه ب���اإلرادة الصلبة وم��ض��اء العزيمة
التغلب على القهر والمعاناة واالنتصار
لقضية كبرى تساوي الوجود.

عميد الداخلية

من جهته ،أشار عميد الداخلية رامي قمر
ال��ى أن الرئيس األسبق واألم��ي��ن المناضل
عصام المحايري سنديانة من سنديانات
ال��ح��زب ال��ذي��ن أغ��ن��وا مسيرتنا بقيم البذل
والعطاء ووقفات العز ،والمواقف الصلبة
في أصعب الظروف التي مرت على الحزب
والنهضة.

استقبال الجثمان

وبالتزامن كانت ثلة من نسور الزوبعة
وحمع من القوميين يتقدمهم عميد الدفاع
علي ع��رار والعميد ساسين يوسف ومنفذ
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الوطن

ج�سد في م�سيرة جهاده ّ
كل مزايا الم�س�ؤول
ـ حردان :الأمين المنا�ضل ع�صام المحايري ّ
النه�ضوي والقائد القومي
ـ رئي�س المجل�س الأعلى �سمير رفعت :خ�سرنا قامة حزبية وقومية كبيرة اقترن ا�سمه بم�سيرة
الحزب ح�ضوراً مم ّيزاً وجهاداً د�ؤوب ًا
م�ضمخة بق َيم البذل والعطاء ووقفات العز
ـ عميد الداخلية رامي قمر� :سنديانة حزبية
ّ
عام المتن الجنوبي هشام المصري ومنفذ
ع��ام ال��غ��رب سلطان العريضي وع���دد من
المسؤولين يستقبلون الجثمان بالتحية
الحزبية ،لينطلق بعدها ترافقه العائلة وعرار
ويوسف والقوميون بموكب مهيب باتجاه
دمشق .حيث ك��ان في استقباله عند نقطة
جديدة يابوس وفد من قيادة الحزب وجموع
من القوميين االجتماعيين.

التشييع في دمشق

في  17حزيران 2022
ودّع الحزب السوري القومي اإلجتماعي
رئيسه األس��ب��ق األم��ي��ن المناضل عصام
ال��م��ح��اي��ري ،ف��ي تشييع ح��زب��ي وشعبي
مهيب ،شهد مشاركة واسعة من القوميين
والمواطنين ،بما يليق بأمين معطاء نذر
حياته للحزب والقضية.
تقدم المشيّعين إل��ى جانب العائلة،
رئ��ي��س ال��ح��زب األم��ي��ن أس��ع��د ح����ردان،

رئيس المكتب الســـياسي ـ عضو القيــادة
المركزية للجبهة الوطنية التقدمية د.
ص��ف��وان سلمان ،وع��دد كبير م��ن أعضاء
مجلس الع ُمد والمجلس األعلى ،ووك�لاء
العمد واألمناء والمنفذون العامون وهيئات
المنفذيات ومسؤولو ال��وح��دات وفصائل
رم��زي��ة م��ن ن��س��ور ال��زوب��ع��ة وح��ش��د من
القوميين والمواطنين ،إضافة إلى جمع من
الفعاليات.
ان��ط��ل��ق م��وك��ب ال��ت��ش��ي��ي��ع م��ن مشفى
األس��د الجامعي في دمشق ،حيث أدى له
القوميون اإلجتماعيون وفصائل رمزية من
نسور الزوبعة التحية الحزبية ،وم ّر موكب
التشييع من أمام منزل الراحل على طريق
عام المزة ،ثم إلى مسجد الال باشا حيث
صلي على الجثمان ليوارى بعدها الثرى
في مقبرة الدحداح.
تقدّم موكب التشييع حملة األكاليل،
وبينها إكليل باسم رئيس الحزب األمين

الوفد القومي المركزي يستقبل عائلة األمين الراحل في صالون الشرف بمطار بيروت

أسعد ح���ردان ،ورف��ع المشاركون أع�لام
الحزب واألعالم الوطنية في مشهد لم تشهد
له دمشق مثيالً منذ وقت طويل ،حيث جال
الموكب في شوارع عاصمة الياسمين لنحو
ساعة.
وخالل مشاركته على رأس وفد مركزيّ
أش��ار رئيس الحزب أسعد ح��ردان إلى أنّ
جسد خالل
الراحل األمين عصام المحايري ّ
مسيرته الحزبية ،إيمانه القومي بالحزب
والنهضة ،فكان رفيقا ً مندفعا ً ومسؤوال ً
رصينا ً ورئيسا ً قدوة ،وهو الذي كان دائم
الحضور في حركة الحزب ونضاله على كل
الصعد.
وق��ال ح���ردان ،إنّ وداع األم��ي��ن عصام
المحايري ،هو وداع يليق بالمناضلين
الكبار ،والمشهد يليق بالحزب السوري
القومي االجتماعي ،ويؤكد وفاء القوميين
االجتماعيين لحزبهم وللمناضلين الكبار
ال��ذي��ن ن���ذروا حياتهم ف��ي سبيل الحزب

والنهضة.

التعازي في دمشق

توافدت الشخصيات الرسمية والقيادات
السياسية والحزبية والفاعليات االجتماعية
والثقافية والتربوية واالقتصادية والوفود
الحزبية والشعبية إلى دار السعادة ـ الم ّزة
جبل ـ دمشق ،أيام األحد واالثنين والثالثاء
 19و 20و 21حزيران  2022لتقديم واجب
العزاء بالرئيس األسبق للحزب األمين الراحل
عصام المحايري.
وفي اليوم األول ،تقبّل رئيس الحزب األمين
أسعد ح���ردان وأع��ض��اء ال��ق��ي��ادة المركزيّة
ووزي��رة الدولة دياال بركات وأعضاء الكتلة
القومية االجتماعية ف��ي مجلس الشعب
والعائلة التعازي ،وكان في مقدّمة المع ّزين
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء المهندس حسين
ع��رن��وس وع��دد م��ن ال���وزراء والشخصيات
وممثلو األحزاب.
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الح�سنية ي�شكر ال ُمع ّزين بوفاة والدته
يتقدّم نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي وائل
الحسنية بإسمه الشخصي وبإسم عائلته بالشكر الجزيل من
جميع الذين قدّموا واجب العزاء بوفاة والدته الشيخة الفاضلة
مي حسين الحسنية (أم وليد) ،أرملة المرحوم الشيخ محمود
حسن الحسنية.

س��واء بالمشاركة في المأتم ،أو بالحضور للتعزية في
بلدة عين وزين ،أو باالتصال هاتفيا ً أو عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
آمالً أنّ يحفظ الله الجميع مع عائالتهم وأحبّائهم.
والبقاء لألمة.

تفجر ليتوانيا ( ...تتمة �ص)1
هل ّ
المثال ضم فنلندا والسويد إلى عضويته ،وهو
م��ا ينتظر الموافقة التركية ،العالقة ف��ي حسابات
تجارية ترجح كفة عالقتها بروسيا ،مثلتها سفن
الحبوب التي أبحرت أمس من ماريوبول ،علما ً أن
ض ّم السويد وفنلندا للناتو قد يجعلهما خاضعتين
بالعقوبات البحرية الروسية في البلطيق.
 في كل خطوة يريدها الغرب لمحاصرة روسيااو إض��ع��اف��ه��ا ،سيجد أن م��وس��ك��و ب��ق��ي��ادة الرئيس

فالديمير بوتين ق��د سبقته بخطوتين ،تماما ً كما
حدث في العقوبات المالية التي تحولت بابا ً لمعادلة
ال���غ���از ب��ال��روب��ل ع��ل��ى أوروب������ا ،وب����دأت ت��ش�� ّد على
خناقها.
 تفادي الحرب على ضفة الناتو أعلى بمراتبمنه على ضفة روس��ي��ا ،لكن ال��م��واج��ه��ة تتصاعد،
والسباق هو على َمن يدفع اآلخ��ر للقيام بالخطوة
األولى ويتحمل المسؤولية؟

ت�صاعد لغة التهديدات ( ...تتمة �ص)1
حكومة وطنية جامعة قادرة على مجابهة التحديات التي تثقل
كاهل اللبنانيين ال سيما اقتصاديا ً وصحيا ً ومالياً ،حكومة تراعي
في التكليف كما في التأليف التوازن الوطني والروحي الدقيق
الذي ال يحتمل العبث واالستفزاز السياسيين» .مضيفة« :الجميع
مدعو في هذه اللحظة الوطنية الدقيقة الى تقديم ما يجمع بين
اللبنانيين ونبذ ما يف ّرق بينهم ،والى االبتعاد عن سياسة هدر
الوقت الذي لم يعد أحد يملك ترف التصرف به خدمة لمصالح
شخصية على حساب المصالح الوطنية العليا».
وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن
«الكتلة ستسمي ميقاتي اليوم» ،كما علمت «البناء» أن كتلة
الوفاء للمقاومة ستس ّمي ميقاتي أيضاً .كما كرر تكتل الشمال
والنواب السنة الذي يضم  11نائبا ً من ضمنه النائبان بالل
بدر وسجيع عطيه ،التأكيد بأنه سيس ّمي ميقاتي.
وفيما تس ّمي كتلة حزب الكتائب والنائبان مارك ضو ونجاة
صليبا عون ،نواف سالم ،لم تحسم قوى التغيير األخرى التي
كثفت اجتماعاتها خالل اليومين الماضيين موقفها ،وسط
خالف وانقسام حا ّد داخلها ،بين مَن يؤيد تسمية سالم ومَن
يؤيد عودة ميقاتي ،وآخرين طالبوا بمرشح جديد من خارج
المنظومة الطائفيّة كالنائب عبد الرحمن البزري أو مرشح
من خارج المجلس كعامر البساط ،وفق ما علمت «البناء»
من مصادر المجتمعين ،مع ترجيح ذهاب النواب التغييريين
فرادى الى االستشارات مع تسميات متعددة.
وأعلن النائب ميشال معوض ،خالل مؤتمر صحافي ،عن
«الكتلة السيادية المستقلة» التي تضم النواب فؤاد مخزومي،
أشرف ريفي ،وأديب عبدالمسيح ،مؤكدًا «أننا لن نس ّمي أي
مرشح من المنظومة وتحديدًا رئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة وسنسعى جاهدين لخلق
حالة وازنة في مواجهة تسميته».
كما عقد النواب وليد البعريني ،محمد سليمان ،احمد الخير،
عبد العزيز الصمد ،سجيع عطية وأحمد رستم والنائب السابق
هادي حبيش اجتماعاً ،اطلقوا خالله تكتل «االعتدال الوطني»
وبرنامج عمله.
وك��ان رئيس «ال��ق��وات» سمير جعجع أعلن اث��ر اجتماع
تكتله النيابي أن «التكتل لن يس ّمي أح��دا ً لرئاسة الحكومة
ألنّ الشخصين المطروحين ال تتوافر فيهما المواصفات التي
طرحناها» .وقدم جعجع مب ّررات غير مقنعة لعدم تسمية
سالم ،وق��ال« :كيف تنتظرون من تكتل أن يخوض معركته
لرئاسة الحكومة وال يعرفه؟ وعلينا أن نرى إن كانت لدى هذا
الشخص الرغبة والنية لخوض هذا الغمار» ،علما ً أن القوات
سبق وس ّمت نواف سالم في استشارات التكليف بعد استقالة
حكومة الرئيس حسان دياب في العام  ،2020فما الذي تغير
حتى يحجم اليوم عن تسميته؟
ووضعت أوساط مطلعة موقف القوات في إطار التراجع
السعودي عن الذهاب بمشروع نواف سالم حتى النهاية ،الفتة
لـ«البناء» الى أن «الحسابات السعودية أفضت الى صعوبة
تأمين الحاصل المطلوب لتكليف سالم في ظل رفض التيار
الوطني الحر تسمية سالم من خارج التفاهم مع حزب الله،
فتراجعت بعدما وجدت أنها معركة خاسرة ولكي ال تتع ّرض
توحد الثنائي أمل وحزب الله وقوى 8
لهزيمة إضافية اذا ما
ّ
آذار والتيار الوطني الحر خلف مرشح مقابل سالم ،لكون هذا
الفريق يملك أكثرية  65صوتا ً تجسدت بانتخابات رئيس
المجلس ونائبه وهيئة المكتب» ،لذلك نأت القوات بنفسها
وفق المصادر واختبأت بمبررات واهية لكي ال تمنى بهزيمة
إضافية بعد الهزيمة السياسية التي تع ّرضت لها بخسارة
مرشحها ألمين السر النائب زياد حواط.
وتعتبر مصادر في  8آذار لـ«البناء» أن «السعودية حاولت
عبر سفيرها في لبنان وليد البخاري تأمين أكثرية نيابية
لتكليف سالم لتحقيق انتصار على حزب الله بعد فشل تحقيق
أي إنجاز في جلسات االنتخاب النيابية المتتالية في مجلس
النواب ،لكن االستشارات واللقاءات التي أجراها البخاري في
السفارة السعودية على مدى األسبوعين الماضيين لم تنجح
بتوحيد المقاربات والتوجهات لدى حلفائه من االشتراكي
والقوات والقوى التغييرية والمستقلين» .وترى المصادر بأن
موقف القوات يعبر عن تراجع سعودي عن خوض معركة
نواف سالم ألسباب سياسيّة عدة أهمها عجز البخاري عن
جمع كل الفريق السعودي في لبنان حول سالم ،وثانيا ً عجز
سالم عن تأليف الحكومة لوجود عقبات عدة منها توقيع
رئيس الجمهورية لمراسيم الحكومة والميثاقية الشيعية
لرفض الثنائي حركة أم��ل وح��زب الله المشاركة بحكومة
يترأسها سالم ألسباب سياسية باتت معروفة».
وتشير مصادر «البناء» الى دور لعبته فرنسا على صعيد
لجم االندفاعة السعودية باتجاه مغامرة غير مسحوبة
ومضمونة النتائج بمرشح مواجهة مع حزب الله قد تأخذ
الوضع الداخلي الى مزيد من التأزم السياسي والتوتر األمني
في ظل األوضاع االقتصادية والمالية واالجتماعية الصعبة
التي يعيشها لبنان ،األمر الذي ترفضه أوروبا وتحديدا ً فرنسا
التي تعمل إلعادة النهوض باالقتصاد اللبناني وتدعم عودة
ميقاتي الى رئاسة الحكومة الستكمال ما بدأته حكومة تصريف
االعمال من خطة للتعافي المالي واالقتصادي ومفاوضات مع
صندوق النقد الدولي وإقرار القوانين اإلصالحية المطلوبة،
وتعتبر فرنسا أن أي رئيس جديد غير مطلع على الملفات وما
أنجزته الحكومة سيؤخر تنفيذ خطة النهوض وسيفاقم األزمة
اللبنانية.
وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن ،إلى أن
«ما يجب أن تفهمه القوى السياسية قبيل بدء االستشارات
النيابية أننا على أبواب الجحيم ،والفقر بكل بيت من البلد،
واليأس شامل ،واألسواق ساحة حرب ،لذلك المطلوب تسوية
سياسية تشمل رئيس حكومة وحكومة قوية ألن البلد على
حا ّفة فقدان السيطرة ،والمضاربة السياسية بهذا المجال
تضع البلد بالمجهول».
وغ�� ّرد رئيس «الحزب التقدمي االشتراكي» وليد جنبالط
عبر حسابه على «تويتر» كاتبا ً «في انتظار تشكيل الوزارة
الجديدة انتظار اإلص�لاح في القطاعات األساسية ولكوننا
نسمع التصاريح المؤيدة للبنان المتعددة ،نتمنى أن تقرن
هذه البيانات باألفعال وفي مقدمها الدعم المادي للجيش
اللبناني والقوى األمنية التي تمر بأصعب الظروف المعيشية
والتي ترعى أمن وسالمة البالد».
وبعد البيان السعودي – المصري حول لبنان ،أكد بيان
سعودي  -أردني مشترك في ختام زيارةولي العهد السعودي
محمد بن سلمان إلى األردن ولقائه بالعاهل األردن��ي الملك
عبد الله الثاني بن الحسين ،على دعم لبنان واإلصالحات

التي تكفل تجاوزه لألزمة ،مطالبا ً بضرورة حصر السالح في
مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية.
في غضون ذلك ،عادت ازمة الخبز الى الواجهة مع عودة
مشهد طوابير المواطنين أمام األفران لشراء الخبز في مختلف
المناطق اللبنانية ،إذ وصل سعر ربطة الخبز في السوق
السوداء في النبطية الى  25الف ليرة أي بزيادة عشرة آالف
على السعر الذي حددته وزارة االقتصاد ،بعد توقف الشركات
عن تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاد الطحين في فرن دير
الزهراني .ما أدى إلى أزمة وحالة غضب عارمة لدى المواطنين
الذين اتجهوا الى صيدا لتأمين الخبز او الى خلدة للحصول
عليه بكميات كبيرة لعائالتهم واصحابهم وجيرانهم.
وكما في صيدا ،شهدت مناطق أخرى ازدحاما ً خانقا ً وعودة
الطوابير للحصول على ربط الخبز .وانتظر العشرات دورهم
للحصول على ربطة خبز أمام أحد أفران طرابلس ،وامت ّد طابور
طويل داخل احد الزواريب المؤدية الى خان العسكر.
وأك��د وزي��ر االقتصاد امين سالم ان «ال أزم��ة رغيف ما لم
يفتعلها أصحاب األفران والدعم ال يزال مستمرا ً واالعتمادات
مفتوحة وليس القطاع الخاص من يق ّرر بشأن الدعم أو يُملي
على الدولة ماذا ستفعل» .اضاف «بعض التجار عوض أخذ
الطحين المدعوم إلى األفران لصناعة الخبز األبيض يوزعونه
في السوق السوداء».
وعزا نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز واألفران علي ابراهيم
في تصريح سبب أزمة الخبز الى «إقفال عدد من المطاحن
بسبب عدم توافر القمح المدعوم وعلينا توقع األسوأ».
من جهته ،طالب «تجمع موزعي الطحين في الجنوب» برفع
الدعم كامالً عن القمح وتحرير االستيراد.
وكشفت مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان
بحسب وسائل اعالم محلية ،أن «ضغوطا ً تجري على حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة من كبار المسؤولين اللبنانيين
لجهة االستمرار في دعم البنزين وغيره على سعر منصة
صيرفة ،من دون أن يتخذوا أي تدبير إلنعاش البلد» ،الفتة الى
أنه «ال مصدر تمويل للدولة سوى مصرف لبنان ،والمركزي
يواجه صعوبات لبناء قدراته واسترجاع الثقة» .وأوضحت
مصادر رسمية ،بحسب وسائل اإلع�لام ،أن «الدولة تعاني
خطر االنهيار الكامل والدليل إضراب العاملين فيها لذلك يتم
اللجوء لمصرف لبنان ،وتتم ممارسة الضغط على مصرف
لبنان لعدم انفالت أسعار البنزين والخبز» ،مشيرة الى أن
«الخالفات السياسية وع��دم جدية ضبط الحدود والنزاع
على خطة النهوض يعرقل عملية اإلنقاذ» .معتبرة أن «الحالة
المالية والنقدية باقية على ما هو عليه واألرجحية للتراجع ال
للتحسن في المرحلة المقبلة».
وبعد مداهمة منزله أمس األول ،دخلت دورية من أمن الدولة
أمس فيال حاكم مصرف لبنان في الرابية برفقة مدعي عام جبل
لبنان القاضية غادة عون التي أشرفت شخصيا ً على تفتيش
الفيال وأجرت جردة بموجوداتها .وفور خروج القاضية غادة
عون وخبير الخزنات الذي رافقها من منزل سالمة وصل ثالثة
من محامي الحاكم إلى المكان واعترضوا على دخول عون الى
الفيال لكون سالمة سبق وقدم دعاوى مخاصمة الدولة.
وكان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات طلب من
النيابة العامة االستئنافية تحريك دعوى الحق العام ضد
رياض سالمة بجرائم االختالس ،إال أن القاضي زياد أبو حيدر
رفض تسلّم الملف.
وجدّد مصرف لبنان التعميم رقم  ،158بموجب التعميم
الموجه إلى المصارف (إجراءات استثنائية
الوسيط رقم 626
ّ
لتسديد تدريجي ل��ودائ��ع بالعمالت األجنبية) .وبموجب
التجديد للتعميم  ،158عدّل البنك المركزي بعض البنود ،فبات
بإمكان المودع استخدام الـ 400دوالر التي يحق له استخدامها
فقط في البطاقة على سعر صرف  12000ليرة ،أن يدفع فيها
بعض الضرائب والرسوم والفواتير مثل الكهرباء .كذلك مدّد
مصرف لبنان العمل بالتعميم ( 151إجراءات استثنائية حول
السحوبات النقدية من الحسابات بالعمالت األجنبية) حتى
نهاية  31كانون األول .2022
ف��ي سياق آخ��ر ،أوض��ح��ت جمعية المصارف لبنان في
بيان ،أنها «ال تعارض بالمطلق االتفاق بين الدولة اللبنانية
وصندوق النقد الدولي ،خاصة أنها تعتبر أن هذا االتفاق هو
أحد أهم أبواب الحل للخروج من األزمة الحالية» ،مشددة على
أن «اي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة
تحمل الخسائر ،فال يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين
كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين،
وأن الجهود يجب ان تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة
حاليا ً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس
شطبها».
على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية ،كشف نائب
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في حديث تلفزيوني أن
«الوسيط األميركي عاموس هوكشتاين ،اعترف ان هذه المرة
هناك موقف لبناني موحد تسلمه من الرئيس عون ،وخالل هذا
االسبوع علمنا انه قدم العرض للحكومة االسرائيلية علما ً انه
لم يزر «اسرائيل» ،وهذا ما تبلغته انا من السفيرة االميركية
بانتظار الرد االسرائيلي» ،الفتا ً إلى «اننا ننتظر الجواب عبر
الوسيط االميركي ،وهو متوقع إما االسبوع المقبل او الذي
يعقبه».
واشار بو صعب ،إلى أنه «بات معروفا ً من عرض الخط
 29باجتماعاته مع هوكشتاين ،كخط تفاوضي وال اريد
ال��دخ��ول بسجال داخلي يضعف موقعنا القوي اليوم،
وسأعتبر ان هذا األمر كان تكتيكا ً واالكيد اننا لن نتنازل
عن شيء» ،مضيفاً« :متفائل بإمكان الوصول لحل بملف
الترسيم وهناك زيارة قريبة للرئيس األميركي جو بايدن
للمنطقة ،واتمنى ان يكون فريقه اخذ باالعتبار ويحمل
معه اهم االنجازات التي تتمثل بإنهاء الخالف بين لبنان
و»اسرائيل» بملف الترسيم».
في المقابل تصاعدت وتيرة التهديدات اإلسرائيلية ضد لبنان
والتلويح بالحرب العسكرية ،ونقلت صحيفة «معاريف» ،عن
وزير الدفاع اإلسرائيلي ،بيني غانتس ،قوله إنه «إذا طلب منا
تنفيذ عملية في لبنان فسنلحق بحزب الله خسائر فادحة،
وإذا لزم األمر فسنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور»،
مشيرا ُ إلى «اننا ال نريد حربا ً ومستعدون للذهاب بعيدا ً جدا ً
في طريق السالم والتسوية».
بدوره ،أشار رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي حول
الحرب المقبلة مع لبنان ،الى أننا «سنقوم بتحذير السكان
اللبنانيين ،وفق اللزوم ولكن بمجرد قيامنا بذلك سنستخدم
كل قوة جيشنا في المناطق المأهولة والمناطق المفتوحة».

منت�صف تموز ( ...تتمة �ص)1
بجدية ونشاط إلحياء المفاوضات مع طهران حول ملفها النووي ،ثم دفع
حلفائها لتطبيع عالقاتهم وإنهاء خصوماتهم بعضهم مع بعض ،فكانت
المصالحة القطرية السعودية والمصالحة التركية المصرية ،وكان السماح
األميركي بتجاوز عقوبات قيصر التي أق ّرها الكونغرس األميركي ض ّد سورية،
وذلك بإدخال الغاز والنفط والكهرباء إلى لبنان من مصادر أردنية ومصرية
وأخرى عبر األراضي السورية ،طبعا ً بعد أن تتقاضى سورية حصتها من ك ّل
ذلك .
الحرب الروسية األوكرانية أعادت خلط أوراق واشنطن التي فشلت ـ حتى
اآلن محاوالتها في جعل التو ّرط الروسي في أوكرانيا مصدر استنزاف لموسكو
بما يشابه ما حدث معها في أفغانستان ،لكن موسكو ـ م��ز ّودة غرب أوروبا
الرئيسي بالغاز والنفط ـ كانت قد حسبت حساباتها بدقة ،فقد أضعفت الحرب
من السياسات المشتركة لحلف شمال األطلسي ،ثم أنها وجدت في الحرب
مصدر دخل إضافي بسبب ارتفاع أسعار الغاز ،وقبض أثمانه بالروبل وفق
أسعار صرف البنك المركزي الروسي ،األمر الذي سمح لها بتمويل حربها وعاد
عليها بالربح النقدي ،فيما تلهث الخارجية األميركية لمعالجة زالت أقدام بايدن
ولسانه باتجاه الصين.
هكذا ع��ادت واشنطن عن سياسة تبريد شرقنا إلى تسخينه من جديد،
فتعثرت مفاوضات النووي مع طهران ،وزادت السعودية ودول البترودوالر
الخليجية من إنتاجها بهدف تخفيض سعر الغاز والنفط وبما يعود بالخسارة
على موسكو وطهران ،فيما تتع ّرض سورية لضغط استثنائي من جهاتها
األربع...
التمدّد التركي في الشمال ،وقسد وتحالفها مع أكراد البرزاني في الشرق،
وتصاعد الهجمات (اإلسرائيلية) عليها ،ومن أخطرها قصف مطار دمشق

التعليق ال�سيا�سي

وإخراجه من الخدمة ،وأخيرا ً األردن وما تدّعيه من حرب مخدرات وما تنشره
عن حلول الحرس الثوري اإليراني مكان قوات روسية منسحبة من جوارها
الشمالي .
بعض من الهدوء الحذر المتقطع يحيط بنا ،وسببه تعليمات واشنطن
تحضيرا ً لزيارة بايدن في منتصف تموز المقبل ،حيث يزور عاصمة (إسرائيل)
القدس وبعض أحيائها الفلسطينية ألسباب إنسانية ال سياسية ،ويع ّرج على
بيت لحم للقاء سريع مع الرئيس الفلسطيني ثم إلى جدة للمشاركة في قمة مع
ولي العهد السعودي الذي سيجمع له وتحت زعامته ملوك وأمراء ورؤساء
من مجلس التعاون الخليجي والعراق واألردن ومصر فيما تكون (إسرائيل)
الحاضر األكبر وإنْ غابت عن كاميرات الصحافة ،لم تدعَ حتى الساعة السودان
والسلطة الفلسطينية ،وال ندري هل الغياب بسبب انعدام أهميتهما أم أنّ الدعوة
ستصل إليهما متأخرة .
يريد بايدن العودة إل��ى تسخين المنطقة وإقامة حلف أمني وعسكري
وسياسي واقتصادي بين أطراف قمة جدة و(إسرائيل) ،شيء شبيه بناتو شرق
أوسطي ،وكما يرد في تصريحاته انّ ما يه ّمه أمن (إسرائيل) وطبعا ً الوقوف
بوجه إيران ومحورها باعتبارهم العدو الجديد ثم تركيب أجهزة رصد (رادار)
كخط دفاع عربي عن (إسرائيل) ،فيما ينقل نفتالي بينيت عنه أنه يريد إدماج
(إسرائيل) في المنطقة في ك ّل المجاالت ،ماذا يقدّم بايدن لشركائه في القمة
كالمي
مقابل ك ّل ذلك؟ الدفاع عن مناصبهم ومكاسبهم ،ويضاف إليها تصريح
ّ
عن التزامه بح ّل الدولتين .من الجدير تذكره أنّ واشنطن لم يعرف عنها االلتزام
بتعهّداتها باستثناء تعهّد يتيم ال تزال ملتزمة به وهو (أمن إسرائيل).

*سياسي فلسطيني
مقيم في الكفير ـ جنين ـ فلسطين المحتلة.

االنتخابات الرئا�س ّية في موعدها

الرئاسي
يكاد يكون النص السائد حول االنتخابات الرئاسية ،تسليما ً بالفراغ
ّ
أس��وة بما حصل بعد انتهاء واليتي كل من الرئيسين اميل لحود وميشال
سليمان ،وتنطلق المخاوف الرائجة من عدم حصول االنتخابات الرئاسية في
المهلة الدستورية ،خالل الشهرين األخيرين من والية الرئيس الحالي العماد
ميشال عون ،من اعتبار صعوبة االتفاق على اسم مرشح توافقي سببا ً كافيا ً
للتسليم بوقوع الفراغ.
بالعودة إلى الفراغ الرئاسي الواقع بعد واليتي الرئيسين لحود وسليمان،
ال يمكن القول إن عدم التوافق كان سببا ً كافيا ً لوقوع الفراغ ،فقد انتهت والية
الرئيس لحود بينما رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض دعوة مجلس النواب
لالنعقاد بسبب الخالف على بقاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ،قبل نهاية
الوالية واستم ّر بعد نهايتها ،حتى تمت تسوية الدوحة ،التي انتخب بموجبها
الرئيس سليمان ،وعند نهاية واليته كان حزب الله قد أعلن دعمه ترشيح العماد
ميشال عون ورفع األمر الى مستوى القضية الوطنية التي تستحق بفعل
موقع العماد عون وتاريخه وحجم زعامته ،تحمل مسؤولية تعطيل النصاب
بالتعاون مع عدد ٍ
كاف من النواب الحلفاء.
هذه الم ّرة سيكون رئيس مجلس النواب ،خصوصا ًمع مجلس منتخب حديثاً،

وربما خشيته من مفاجأة تمديد أمر واقع للرئيس ميشال عون بفعل عدم انتخاب
رئيس جديد ،حريصا ً على الدعوة لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع
بدء المهلة الدستورية ،وتكرار الدعوة حتى يت ّم االنتخاب ،وبالتوازي ال تبدو أية
كتلة نيابية سواء حزب الله أو خصومه ،في وضعيّة تتيح المجاهرة بتعطيل
النصاب ،وال هناك زعامة بحجم العماد عون يمكن لترشيحها أن يوفر الغطاء
لتعطيل النصاب ،لذلك سيحرص الجميع على تظهير حرصه على المشاركة في
المخصصة النتخاب رئيس جديد للجمهورية.
الجلسات
ّ
الوضع الدولي واإلقليمي القلق من انهيار الوضع في لبنان ،والذي يربط
المساعدة للخروج من األزمة بانتظام المؤسسات واالستحقاقات الدستورية
سيحرص أيضا ً على التشجيع على إجراء االنتخابات الرئاسية ضمن المهلة
الدستورية.
لذلك سنشهد نشاطا ً سياسيا ً داخليا ً وخارجيا ً على خط التسميات
والترشيحات بمجرد أن ينجلي غبار تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة،
بمعزل عن نجاحه في تأليف حكومة جديدة أم ال ،للبدء ببلورة الخيارات
الرئاسية انطالقا ً من إدراك جدية االستحقاق في موعده ،كما كان الحال مع
االنتخابات النيابية التي قال الكثيرون إنها لن تتم في موعدها ،لكنها ت ّمت.

�إعالنات
إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من
يوم االربعاء الواقع فيه 2022/7/20
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم
عائدة لـ«تنفيذ تمديدات مائية غب الطلب
للعام  « 2022وفقا ً لدفتر الشروط الخاص
الموضوع لهذه الغاية وذل��ك في المكتب
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح ـ
ملك الشدراوي ــ بيروت
يمكن لمن ي��رغ��ب اإلش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االطالع والحصول على هذا الدفتر
االتصال بدائرة الصفقات والمشتريات في
الطابق األول ـ من مركز المؤسسة الكائن
في وداي خطار ـ الحازمية ـ قرب مستشفى
قلب يسوع لقاء مبلغ  /500,000/ل.ل.
يدفع في صندوق المؤسسة لقاء إيصال
يضم ال��ى ال��ع��رض ،ويعفى من دف��ع هذا
المبلغ كل من سبق وسدده.
تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس االدارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 346 :
إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة
قبل الظهر من ي��وم االرب��ع��اء ال��واق��ع فيه
 2022/7/20ت��ج��ري مؤسسة مياه
ب��ي��روت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقة الظرف المختوم عائدة لـ«وضع
شبكة المياه في الكفور بما فيه خط الجر
والخزان الرئيسي في الخدمة « وفقا ً لدفتر
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية
وذلك في المكتب الرئيسي الكائن في شارع
سامي الصلح ـ ملك الشدراوي ــ بيروت
يمكن لمن ي��رغ��ب اإلش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االطالع والحصول على هذا الدفتر
االتصال بدائرة الصفقات والمشتريات في
الطابق األول ـ من مركز المؤسسة الكائن
في وداي خطار ـ الحازمية ـ قرب مستشفى
قلب يسوع لقاء مبلغ  /500,000/ل.ل.
يدفع في صندوق المؤسسة لقاء إيصال
يضم ال��ى ال��ع��رض ،ويعفى من دف��ع هذا
المبلغ كل من سبق وسدده.
تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس االدارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 348 :
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2022/6/7على المتهم علي حسن
الديراني ،جنسيته اللبنانية ،محل اقامته
برج البراجنة شارع عين الدلية ملك والده
ط اول
وال��دت��ه س��م��ي��رة ،ت��ول��د  1989سجل
 69ق��ص��رن��ب��ا ،أوق����ف غ��ي��اب��ي��ا بتاريخ
 2022/5/24وال يزال فاراً،
بالعقوبة التالية :تجريم المتهم علي
حسن الديراني المبينة كامل هويته أعاله
بجناية المادة  639من قانون العقوبات،
وبانزال عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة
ب��ح��ق��ه ل��م��دة ث�ل�اث س��ن��وات س��ن��دا ً لها
وباعتباره فارا من وجه العدالة ،وبانفاذ
مذكرة القاء القبض بحقه ،وبتجريده من
حقوقه المدنية ،وبمنعه طيلة مدة فراره من
التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة،
وم��ن اق��ام��ة ال��دع��اوى ع��دا تلك المتعلقة
بأحواله الشخصية ،وبتعيين رئيس قلم
هذه المحكمة قيما ً على أمواله الدارتها كما
تدار أموال الغائب ،وبإبالغ ذلك ممن يلزم
وتدريكه الرسوم والنفقات كافة.
وفقا ً للمواد  639من قانون العقوبات

الرتكابه جناية سرقة
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة امواله طيلة مدة
فراره .
في 2022/6/9
الكاتب :مي إبراهيم
الرئيس المكلف القاضي عبد زلزله
التكليف 350 :
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2022/6/7على المتهم أش��رف عباس
الخليل جنسيته السورية محل إقامته غزة
البقاعية والدته فاطمة تولد  1994القيد 2
األمونة أوقف غيابيا ً بتاريخ 2021/7/4
وال ي��زال ف���ارا ً بالعقوبة التالية تجريم
المتهم أشرف عباس الخليل المبينة كامل
هويته أعاله بجناية المادة  126مخدرات
وبإنزال عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة
بحقه مع غرامة بقيمة خمسة وعشرين
مليون ل.ل سندا ً لها وبتجريمه بجناية
ال��م��ادة  125م��خ��درات وب��إن��زال عقوبة
األشغال الشاقة المؤبدة بحقه مع غرامة
بقيمة خمسة وعشرين مليون ل.ل سندا ً
لها وبإدانته بجنحة المادة  127مخدرات
وبحبسه وبتغريمه ل��م��دة ث�لاث��ة أشهر
وبقيمة مليوني ل.ل .سندا ً لها وبإدغام
العقوبات المشار إليها أعاله عمالً بأحكام
المادة  205عقوبات على أن تنفذ بحقه
العقوبة األشد والمحددة باألشغال الشاقة
المؤبدة مع غرامة بقيمة خمسة وعشرين
مليون ل.ل .وباعتباره فارا ً من وجه العدالة
وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه
وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
مدة فراره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوى عدا
تلك المتعلقة بأحواله الشخصية وبتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيّما ً على أمواله
إلدارتها كما تدار أموال الغائب ونشر الحكم
أصوال ً وإبالغ ذلك من يلزم.
وفقا ً للمواد  127و  126و 125مخدرات
من قانون العقوبات
الرتكابه جناية إتجار وترويج وتعاطي
م��خ��درات .وق���ررت اسقاطه م��ن الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طلية
مدة فراره.
في 2022/6/9
الكاتب :مي إبراهيم
الرئيس المكلف القاضي عبد زلزله
التكليف 350 :
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
غ  - 13 -بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2022/5/24على المتهم عبد الرحمن
محمد مصطفى جنسيته لبناني سجل
 / 223فنيدق محل إقامته وادي الريحان
– الطريق ال��ع��ام ق��رب محطة الحولي
ملك والده والدته نور عمره  1989أوقف
احترازيا ً بتاريخ  2012/6/8ووجاهيا ً
ف��ي  2012/6/23وأخ��ل��ي سبيله في
 2013/6/14بالعقوبة التالية خمس
سنوات أشغال شاقة
وفقا ً للمواد  638ب  219/ 4ب  5و
 221من قانون العقوبات .الرتكابه جناية
سرقة وش���راء م��س��روق وق���ررت اسقاطه
من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره.
في 2022/5/26
الرئيس
القاضي سامي صدقي
التكليف358 :
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
غ  - 7 -بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2022/4/12على المتهم رام��ي عبد
المطلب قراقيرة جنسيته لبناني سجل
 / 1001المصيطبة محل إقامته بيروت
 الوتوات بناية حمندي ط  6مقابل أملبحصلي والدته آمنة عمره  1991أوقف

غيابيا ً بتاريخ  2018/12/11بالعقوبة
التالية عشر سنوات أشغال شاقة
وف��ق��ا ً ل��ل��م��واد  /638 /م��ن ق��ان��ون
العقوبات .الرتكابه جناية سرقة
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2022/5/20
الرئيس
التكليف358 :
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
غ  - 13 -بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2022/5/31على المتهم محمود عبد
الرحمن مراد عبد الكريم جنسيته سوري
م��ح��ل إق��ام��ت��ه م��ج��ه��ول اإلق��ام��ة وال��دت��ه
ن��دى عمره  1997أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2021/9/10بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة و خمسين مليون ليرة غرامة
وفقا ً للمواد  /125 /مخدرات من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2022/6/1
الرئيس
القاضي سامي صدقي
التكليف358 :
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
غ  - 13 -بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2022/5/31على المتهم خضر ألحرم
زعيتر جنسيته لبناني محل إقامته مجهول
اإلقامة والدته صفية عمره  1992أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2021/9/8بالعقوبة
التالية أشغال شاقة مؤبدة و خمسين
مليون ليرة غرامة
وفقا ً للمواد  /125 /مخدرات من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2022/6/1
الرئيس
القاضي سامي صدقي
التكليف358 :
إعالن نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة اإلبتدائية الثانية
في البقاع  /زحلة برئاسة القاضية نوال
صليبا المستدعى ضده ناصر عزيز نصر
حديد المقيم سابقا ً في القرعون والمجهول
محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو
بواسطة من ينوب عنه قانونا ً إل��ى قلم
المحكمة في زحلة لتبلغ الحكم الصادر
ع��ن المحكمة ب��ت��اري��خ 2022/4/19
ب��رق��م  2022/42ب��االس��ت��دع��اء المقدم
من المستدعي أك��رم وليد هاشم بوكالة
المحامي عياض ف��ارس المسجل لدينا
برقم اس��اس  2019/42تاريخ ال��ورود
2019/7/16
مضمون الحكم:
أوال ً ـ إع�لان ع��دم قابلية العقار رقم
 /1028/من منطقة القرعون العقارية
للقسمة العينية ب��ي��ن ال��ش��رك��اء س��ن��دا ً
لالسباب الواردة في متن القرار.
ثانيا ً ـ إزالة الشيوع في العقار المذكور
ع��ن ط��ري��ق بيعه ب��ال��م��زاد العلني بين
الشريكين ف��ي العقار المستدعي أك��رم
وليد هاشم والمستدعى ضده ناصر عزيز
نصر حديد وإال بين العموم بواسطة دائرة
التنفيذ المختصة على أن يعتمد اساسا ً
للطرح في المزايدة االولى قيمة التخمين
ال��م��ج��رى م��ن قبل الخبير محمد نسيم
شمس الدين بمقدار( $ /9848 /تسعة
آالف وثمانماية وثمانية وأربعون دوالر
اميركي) أو ما يعادله بالليرة اللبنانية
بتاريخ الدفع وعلى ان يعتبر هذا التقرير
جزءا ً ال يتجزأ من هذا القرار وعلى أن يوزع
الثمن بين الشركاء من ملكية العقار كل
بحسب حصصه في الملكية مع اإلش��ارة

إلى أن مساحة العقار تبلغ /1231م.2
ثالثا ً ـ إب�لاغ أمانة السجل العقاري
في البقاع لشطب إش��ارة االستدعاء عن
صحيفة العقار المذكور بالتزامن مع انفاذ
البند ثانياً.
راب��ع��ا ً ـ تضمين المستدعي النفقات
كافة.
وللمستدعى ضده مهلة ثالثين يوما ً
لإلستئناف إعتبارا ً من تاريخ التبليغ الذي
يتم بانقضاء عشرين يوما ً على التعليق
ونشر آخر إعالن.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان
طلب مخايل جان حتي بصفته وكيل
روني سيمون زغيب بصفته منتفع بموجب
عقد بيع بينه وبين طانيوس بشاره عقيقي
سند تمليك بدل عن ضائع في العقاررقم
 874القسم  18م��ن منطقة كفردبيان
العقارية قضاء كسروان
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان
طلب شربل شهيد توميه بصفته احد
ورثة المرحوم شهيد شحاده توميه سند
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 1707
القسم  6من منطقة غزير العقارية قضاء
كسروان
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان
طلب ه�لال محمد ف��ؤاد زي��اده بصفته
وكيل باولو يوسف نمر فرحات الغزال
المنتفع بموجب عقد بيع بينه وبين جان
شكر الله صفير سند تمليك بدل عن ضائع
في العقار رقم  590من منطقة ساحل العلما
العقارية قضاء كسروان
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان
طلب ميشال جاك جبرايل بصفته وكيل
شهيد توفيق خير الله سند تمليك بدل عن
ضائع في العقار رق��م  1195من منطقة
غباله العقارية قضاء كسروان
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان
طلب مرشد سلمون هاشم بصفته وكيل
جوزف ريمون الهنود سند تمليك بدل عن
ضائع عن حصة  1200سهم في العقار رقم
 102القسم  42من منطقة غادير العقارية
قضاء كسروان
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري
في جبيل
طلب احمد سامر محمد حميدي صقر
بصفته وكيل إل��ه��ام حسين حيدر سند
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 508
من منطقة الحصون العقارية قضاء جبيل
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في جبيل
سعد حدشيتي
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الحوثي� :أعدا�ؤنا �شبعوا ي�أ�س ًا
و�إحباط ًا في العام الثامن للحرب

با�شاغا :ندعو الأجهزة الر�سمية والمجتمع الدولي
�إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة

شدّد زعيم حركة أنصار الله اليمنية ،عبد
الملك الحوثي ،أمس ،على أنّ «األع��داء الذين
راهنوا على حسم معركتهم ما بين أسبوعين
إل��ى شهرين وصلوا إل��ى العام الثامن وقد
شبعوا يأسا ً وإحباطاً».
وأض��اف الحوثي ،خالل كلمة متلفزة ،أنّ
التحالف السعودي «خطط للقيام بتفجيرات
واستهداف المواطنين ،في صنعاء ،بالعمليات
األمنية والسيارات المفخخة» ،مؤكدا ً إحباط
تلك الخطط.
وأض��اف أنّ التحالف استهدف العاصمة
ال��ي��م��ن��ي��ة ب��ـ»األس��ل��ح��ة ال��م��ح��رم��ة دول��ي��اً»
إلخضاعها ،موضحا ً أنّ من بين «مؤامرات
األعداء على صنعاء إسقاطها من الداخل».
وذك��ر الحوثي أنّ بعض الخاليا ،التي تم
ضبطها ،ج��رى اإلع�ل�ان عنها ،والبعض لم
يعلن عنها ألسباب أمنية ،الفتا ً إلى أن «شعبنا
تجاوز أصعب المراحل» ،وأن «تحالف العدوان
(يمضي ) من فشل إلى فشل».

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من
البرلمان ،فتحي باشاغا ،أمس ،كافة الجهات
الرسمية في ليبيا إلى عدم التعامل مع حكومة
الوحدة الوطنية ،بقيادة عبد الحميد الدبيبة،
بعد انتهاء واليتها رسمياً ،محذرا ً من أن من
يخالف ذلك يع ّد خارجا ً على القانون.
وطالب باشاغا المجتمع الدولي أيضا ً«بعدم
التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة»،
مؤكدا ً أن حكومته ستكون فاعلة وإيجابية
وجادة في العمل لتوفير كل المتطلبات الالزمة
إلجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية.
وبخصوص ادعاء حكومة الدبيبة ،شرعية
متمثلة في االعتراف الدولي ،الذي اكتسبته من
اتفاقية جنيف ،أشار باشاغا إلى أن هذا االتفاق
انتهى في  21من حزيران /يونيو الحالي.
وقبل أي���ام ،أعلن باشاغا ع��ن «خريطة
طريق للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل
لليبيا».
ودخ��ل��ت ليبيا منذ مطلع آذار/م����ارس

وأك��د الحوثي «ض��رورة إدراك األع��داء أ ّنه
ال فائدة من استمرار عدوانهم» ،موضحا ً أنّ
الشعب اليمني «لم يعت ِد على أحد».
وح ّذر الحوثي مما أسماه «أبواق للدعايات،

تحاول إث��ارة الفتنة في صنعاء» ،موضحا ً
أ ّن��ه «في األشهر األخيرة ،قبل الهدنة ،أطلق
العدوان حمالت دعائية ،قبل القصف ،للضغط
على األهالي وتهجيرهم».

الماضي في انقسام سياسي بين حكومتي
باشاغا والدبيبة ،فيما أخفق األول حتى اآلن
في إطاحة حكومة الثاني ،التي كلفت مهمة

بوتين ع�شية قمة «البريك�س»:
تجاوز حقبة الدوالر �أولويتنا

بن �سلمان في تركيا� :أردوغان يتطلع
�إلى ا�ستقطاب ا�ستثمارات �سعودية

عشية قمة افتراضية لقادة تكتل «بريكس»،
دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،أمس،
إلى تعزيز العالقات بين دول التكتل ،مشددا ً
على أنّ ب�ل�اده ت��ري��د أي��ض �ا ً أن «ت��ط � ّور مع
شركائها في البريكس آليات بديلة للتحويالت
الدولية ،وعمل ًة دولي ًة ،بهدف خفض االعتماد
على الدوالر واليورو».
وأوضح بوتين ،أمام المشاركين في منتدى
«بريكس» االقتصادي ،أن «رجال األعمال في
بالدنا يضطرون إلى تطوير أعمالهم في ظروف
صعبة ،ألنّ الشركاء الغربيين يتجاهلون
المبادئ األساسية القتصاد السوق والتجارة
الحرة» ،مستنكرا ً فرض عقوبات جديدة «ذات
دوافع سياسية بشكل مستمر».
وأك���د بوتين أنّ «روس��ي��ا تعيد توجيه
تدفقاتها التجارية واتصاالتها االقتصادية
ال��خ��ارج��ي��ة بنشاط نحو ش��رك��اء دول ّيين
موثوقين ،خصوصا ً نحو دول البريكس»،
مضيفا ً أنّ هناك «محادثات جارية بشأن
افتتاح سلسلة متاجر هندية في روسيا،
وزيادة حصة السيارات الصينية في السوق
الروسية».
ول��ف��ت بوتين إل��ى أنّ «ش��ح��ن��ات النفط
الروسي إلى الصين والهند آخذة في االزدياد»،
مضيفا ً أنّ «التعاون الزراعي وتصدير األسمدة
الروسية إلى دول مجموعة البريكس يتط ّوران
بشكل ديناميكي».
ب���دوره ،أعلن المتحدث باسم الرئاسة
الروسية ،ديمتري بيسكوف ،أنّ بالده تدرس
خ��ي��ارات مختلفة للرد على الخطوات غير
الودية من جانب ليتوانيا بشأن فرضها حظرا ً
على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد
الروسية.
وأك��د بيسكوف ،في مؤتمر صحافي ،أن
«البحث جا ٍر في تدابير معينة» ،مضيفا ً «أن
هذه العقوبات غير القانونية التي اعتمدها
االتحاد األوروبي غير قابلة للتطبيق تماماً».
وردا ً على س���ؤال توضيحي ع��ن ماهية
التدابير التي يتحدّث عنها ،أجاب بيسكوف
بالقول إنها «تدابير مختلفة» ،معتبرا ً أنه «من
السابق ألوانه الحديث عن ذلك اآلن».

بعد زي��ارت��ه ال��ق��اه��رة ،وص��ل ول��ي العهد
السعودي محمد بن سلمان ،أمس ،إلى تركيا في
زيارته الرسمية األولى لهذا البلد بعد  9سنوات
من خالفات فاقمها اغتيال الصحافي السعودي
جمال خاشقجي في إسطنبول.
وقبيل وصول ابن سلمان إلى أنقرة ،ص ّرح
الرئيس التركي رجب طيب إردوغ��ان« :سنرى
إلى أي مستوى يمكننا االرتقاء في العالقات بين
تركيا والمملكة العربية السعودية».
وفي إطار عودة الدفء إلى العالقات التركية
السعودية ،زار إردوغ���ان في نيسان /أبريل
الماضي السعودية وبحث مع ولي العهد سبل
«تطوير» العالقات بين البلدين ،فيما قرر القضاء
التركي مؤخرا ً حفظ قضية اغتيال الصحافي
المعارض جمال خاشقجي ،وإحالة الملف إلى
السلطات السعودية.
ووصل ولي عهد السعودية إلى أنقرة ،ضمن
جولة إقليمية بدأها االثنين الماضي بمصر على
أن تشمل األردن وتركيا تباعاً.
ولم يُكشف عن برنامج الزيارة لتركيا بعد ،إال
أنّ اتفاقيات عدة ستو ّقع على ما أفاد به مسؤول
تركي رفيع المستوى.
وفي سياق تقييم الزيارة في ميزان العالقات
بين أنقرة ،والرياض ،رأى سونر كاغابتاي،
وهو باحث في معهد «واشنطن إنستيتوت فور
نير إيست بوليسي» ،أنّ «هذه الزيارة هي من
األهم في أنقرة منذ قرابة عقد من الزمن» ،مذ ّكرا ً

ب��دوره��ا ،توعدت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية الروسية ،ماريا زاخاروفا ،باتخاذ
إجراءات ردا ً على تدابير الحكومة الليتوانية،
الفتة إلى أن رد بالدها «لن يكون دبلوماسياً،
وإنما عملياً» في ض��وء موقف فيلنوس من
اإلبقاء على الحظر من عدمه.
وأوض��ح��ت أنّ روس��ي��ا أبلغت ليتوانيا
واالتحاد األوروبي أنّ مثل هذه اإلجراءات غير
مقبولة ،وأنّ اإلجراءات المتخذة يجب تغييرها
وإعادة الوضع إلى مساره القانوني.
وك��ان��ت ل��ي��ت��وان��ي��ا ق��د أخ��ط��رت منطقة
كالينينغراد الروسية بتقييد عبور البضائع
الخاضعة لعقوبات االتحاد األوروبي اعتبارا ً
من  18حزيران/يونيو الجاري ،وتشمل تلك
البضائع :موا ّد البناء ،والمعادن ،واألخشاب،
واألسمنت ،واألسمدة ،والكحول ،والكافيار،
وبعض السلع األخرى ،التي تمثل نحو  50في
المئة من جميع السلع العابرة إلى المنطقة.
على صعيد آخر ،أشار السفير الروسي لدى
الواليات المتحدة ،أناتولي أنطونوف ،إلى
أنّ «الواليات المتحدة األميركية لم تتواصل
م��ع السفارة الروسية ف��ي واشنطن بشأن
األميركيين المحتجزين في أوكرانيا».
ون��ف��ى أن��ط��ون��وف ص��ح��ة التصريحات
األميركية بشأن األس��رى ،قائالً إنّ «السفارة

ّ
تتلق أي اتصال من قبل واشنطن
الروسية لم
بشأن األميركيين المحتجزين».
وك��ان المتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية ،نيد برايس ،قال الثالثاء الماضي
إنّ «ال��والي��ات المتحدة على ات��ص��ا ٍل دائ��م
م��ع السلطات الروسية بشأن األميركيين
الذين أُس��روا في أوكرانيا» ،مؤكدا ً مقتل أحد
األميركيين الذين يقاتلون إلى جانب قوات
كييف.
وقبل أيام ،ص ّرح الناطق باسم الكرملين،
ديمتري بيسكوف ،في مقابل ٍة مع «شبكة
 »nbcاألميركية ،بأنّ األميركيّين اللذين اعتقال
في أوكرانيا خالل قتالهما الى جانب الجيش
األوكراني «هدّدا حياة الجنود الروس ،ويجب
محاسبتهما على هذه الجرائم» ،موضحا ً أنهما
غير مشمولين باتفاقية جنيف بشأن أسرى
الحرب ،أل ّنهما ليسا في الجيش األوكراني.
ميدانياً ،أعلن حاكم مقاطعة روستوف
ال��روس��ي��ة ،فاسيلي غولوبيف أن هجوما ً
بطائرة مسيرة قد يكون سبب الحريق الذي
شب في مصفاة لتكرير النفط بالمقاطعة.
ّ
وأف��ادت وكالة «تاس» الروسية ،نقلاً عن
مصدر في السلطات الروسية ،بحدوث «حريق
في مصفاة نفط نوفوشاختينسك في منطقة
روستوف ،بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية».

بيالرو�سيا �سلمت العراق �أدلة عن جرائم ارتكبتها
القوات البولندية بحق الجئين عراقيين

أنّ الخالف بين الرياض وأنقرة يعود إلى عام
 2013على خلفية دعم أنقرة لإلخوان المسلمين
ف��ي مصر ،إل��ى جانب التباينات ف��ي مواقف
البلدين إزاء مقاطعة قطر ،واغتيال خاشقجي.
وقبل أقل من سنة على إج��راء االنتخابات
الرئاسية المق ّررة في منتصف حزيران/يونيو
 ،2023وفي ظل ارتفاع معدالت التضخم في
تركيا ،اعتبر كاغابتاي أنّ «إردوغ���ان وضع
كبرياءه جانبا ً بعض الشيء ،باعتبار أن لديه
هدف وحيد الفوز باالنتخابات المقبلة» ،مشيرا ً
إلى أنّ الرئيس التركي الذي زار اإلم��ارات في
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أساسية ه��ي تنظيم انتخابات تشريعية
ورئ��اس��ي��ة كانت م��ق��ررة ف��ي ك��ان��ون األول/
ديسمبر الماضي.

منتصف شباط/فبراير «يسعى بجميع الطرق
الستقطاب استثمارات خليجية».
بدوره ،أفاد زعيم حزب المعارضة الرئيسي
كمال كليتشدار أوغلو بأ ّنه «تمت إحالة ملف
(خاشقجي) إلى السعودية في مقابل المال مثل
المتسولين».
يشار إلى أن الرئيس التركي تراجعا ً كبيرا ً في
قيمة الليرة التركية وتضخما ً بلغ  73.5بمعدل
سنوي في أيار/مايو ما يلقي بظالل الشك على
احتمال إع��ادة انتخابه بحسب استطالعات
الرأي.

بكين تنتقد تو�سيع التحالفات الع�سكرية في العالم
وتتطلع لدور «و�ساطة» في �أفريقيا
قبل قمة مرتقبة مع قادة تكتل «بريكس» ،دان الرئيس الصيني شي
جين بينغ ،أمس ،توسيع التحالفات العسكرية في العالم ،مشيرا ً إلى
أن «التاريخ المؤلم يُظهر أنّ المواجهة بين الكتل المهيمنة ،لن تجلب
السالم واألمن ،بل الحرب والصراعات فقط».
ورأى جين بينغ ،في منتدى «بريكس» االقتصادي ،أنّ «األزمة في
أوكرانيا ّ
مؤشر إنذار آخر للعالم» ،منتقدا ً «توسيع التحالفات العسكرية
والسعي لتحقيق األمن الفردي على حساب أمن الدول األخرى».
على صعيد آخ��ر ،أعلن المبعوث الصيني ال��خ��اص إل��ى القرن
األفريقي ،شو بينغ ،أنّ بالده تريد «تأدية دور أكثر أهمية» في ضمان
السلم واألمن في هذه المنطقة التي تم ّزقها نزاعات متعدّدة.
وجاء تصريح الموفد الصيني لمناسبة عقب مشاركته في العاصمة
اإلثيوبية ،يومي اإلثنين والثالثاء الماضيين ،في أول «مؤتمر بين
الصين والقرن األفريقي حول األمن والحوكمة والتنمية».
وأوض��ح شو للصحافيين أنّ ه��ذا المؤتمر هو بمنزلة «اختبار»
لمعرفة «كيف يمكن أن تؤدّي الصين دورا ً أكثر أهمية ،ليس في مجالي

التجارة واالستثمار فحسب ،بل أيضا ً في مجالي السالم والتنمية».
وتابع أنّ «هذه المرة األولى التي تؤدّي فيها الصين دورا ً في مجال
األمن» ،مؤكدا ً أنها «قادرة على القيام بذلك».
ولفت المسؤول الصيني إلى أ ّنه في المشاورات التي جرت خالل
المؤتمر مع مم ّثلي  7من دول المنطقة ،في ظل غياب أريتريا« ،لم
نناقش نزاعا ً أو خالفا ً بعينه» ،مضيفا ً أنّ النزاع المسلّح الذي يدور منذ
تشرين الثاني/نوفمبر  2020في إقليم تيغراي ،في شمال أثيوبيا،
بين الحكومة ومتم ّردين «لم يتم التط ّرق إليه».
�وس��ط ف��ي ك��ل أن��واع
وت��اب��ع ش��و« :إح���دى مسؤولياتي ه��ي ال��ت� ّ
النزاعات».
وقال« :لكن هناك شرط :يجب على األطراف المعنية أن توافق على
ذلك .نحن نحترم في المقام األول كل وجهات نظر األطراف المعنية».
ور ّدا ً على سؤال بشأن سبب غياب إريتريا عن المؤتمر ،أ ّكد المبعوث
الصيني أنّ قادة هذا البلد «كانوا مؤيدين للغاية لهذا المؤتمر» ،لك ّنهم
لم يتم ّكنوا من الحضور «لسبب تقني».

�سفينة تجارية تركية تغادر ماريوبول
بعد محادثات مع مو�سكو
كمؤشر إيجابي بشأن حلحلة في ملف الحبوب العالقة في الموانئ
األوكرانية ،أفادت وزارة الدفاع التركية ،أمس ،بانطالق سفينة تجارية
تركية ،من ميناء ماريوبل األوكراني بعد محادثات بين الوفد ْين التركي
والروسي في موسكو على هذا الصعيد.
وقالت الوزارة« :بعد بضع ساعات فقط على نهاية االجتماع ،غادرت
سفينة ّ
الشحن التركية «آزوف كونكورد» ،التي كانت تنتظر منذ أيام في
الميناء األوكراني».
وتعد السفينة التجارية التركية ،أ ّول سفينة أجنبية تغادر ميناء
ماريوبل ،بعد تحريره بالكامل من مسلّحي كتيبة «آزوف» النازية على
يد القوات الروسية قبل أسابيع.
وذكرت السلطات التركية ،أن اجتماعا ً رباعيا ً يض ّم مم ّثلين عن األمم
المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيُعقد ،في «األسابيع المقبلة» ،في تركيا
كشفت السلطات البيالروسية عن تسليم
بغداد ،أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية
وسرية لالجئين عراقيين على أي��دي جنود
بولنديين ،إبان أزمة تدفق المهاجرين على
الحدود بين بيالروسيا وبولندا.
وأفادت لجنة التحقيق البيالروسية ،أمس،
بأنه تم عقد اجتماع عمل مع وفد عراقي في
المكتب المركزي للجنة في مينسك ،حضره
م��وظ��ف��و ق��س��م التحقيق ال��رئ��ي��س��ي بلجنة
التحقيق بوزارة الخارجية ،ولجنة أمن حدود
الدولة ومركز حقوق اإلنسان.
وأضافت اللجنة ،في بيان ،أنه «تم إبالغ
الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها
التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول
عمليات إعدام جماعية» ،مشيرة إلى «عمليات
دفن سرية لالجئين قتلهم الجيش البولندي
في منطقة الحدود على الجانب البولندي من
الحدود مع جمهورية بيالروسيا».

وحصل الجانب العراقي على معلومات
ومواد عن سير ونتائج التحقيق في القضية
الجنائية الخاصة بالجرائم ضد اإلنسانية
والدعاية للحرب وتعريض اآلخرين للخطر
ع��ن عمد ،وال��وق��ائ��ع المتعلقة بانتهاكات
المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعاال ً
غير قانونية تشمل الترحيل ،والقسوة،
والتعذيب ،والتقصير المتعمد في تقديم
المساعدة ،مما أدى إلى وفاة الضحايا من
الالجئين من دول الشرق األوس��ط بما فيها
العراق وأفغانستان.
وت ّم التأكيد على أن هذه الجرائم قد ارتكبت
على أس��اس ال��ع��رق والجنسية والقومية
والدين عندما عبر الضحايا ح��دود بولندا
لمزيد قاصدين بلدانا أخ��رى ف��ي االتحاد
األوروبي.
وح���س���ب ال��ت��ق��ري��ر ،وث����ق ال��م��ح��ق��ق��ون
البيالروسيون أع��م��اال ً إجرامية ض��د 135

شخصا ً من مواطني العراق ،أصيبوا بجروح
نتيجة العنف واستخدام الوسائل الخاصة
ضدهم من قبل قوات األمن البولندية.
كما يجري التحقيق في  3قضايا تتعلق
بأذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي
االتحاد األوروبي إلى بيالروسيا ،ما أدى إلى
مقتل ضحايا من أصل عراقي.
وستنظر المحكمة الجنائية الدولية في
الهاي ،في شباط/فبراير العام المقبل ،في
تصريح نشطاء حقوق إنسان بيالروسيين
بشأن «اإلب���ادة الجماعية للمهاجرين» في
بولندا.
وأعلنت قوات حرس الحدود في بولندا،
ف��ي  25ك��ان��ون ال��ث��ان��ي/ي��ن��اي��ر ،ب��دء بناء
سياج بطول  186كيلومترا ً عند الحدود مع
بيالروسيا بعد تد ّفق اآلالف من المهاجرين
من الشرق األوسط إلى الحدود ،في محاول ٍة
للعبور إلى االتحاد األوروبي.

بهدف تنظيم نقل الحبوب في البحر األسود.
وكان الرئيس األوكراني ،فالديمير زيلنسكي ،قال اإلثنين الماضي إنّ
«مفاوضات صعبة» تجري حول الموانئ األوكرانية التي ال يمكن تصدير
ماليين األطنان من الحبوب منها.
وتتفاوض األمم المتحدة منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة حول
ضمانات الستخدام البحر األسود للسفن المدنية ،وذلك بهدف السماح
للحبوب بمغادرة أوكرانيا بأمان واألسمدة التي تنتجها روسيا للعودة
السوق الدولية ،لما يحمله األمر من انعكاسات إيجابية على األسعار
إلى ّ
العالمية للقمح.
و ُتع ّد أوكرانيا من أكبر مصدّري الحبوب والمواد الغذائية األساسية
األخ��رى .وقد أدّى توقف صادراتها إلى ارتفاع كبير في أسعار تلك
المواد.
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الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات «البناء»

معايير جديدة

تحية من القلب
للرابطة الثقافية في طرابل�س

ليس جديدا ً ان تطالب مملكة الخير لبنان بأن ل
تكون منطلقا ً ألعمال إرهابية أو حاضنة لتنظيمات
ارهابية تهدّد السالم والستقرار اإلقليمي ،الجديد ان
يصدر بيان كهذا من السعودية ومصر بعد توقيع
اتفاقيات اقتصادية بقيمة حوالي  8بليون دولر...
غدا ً سينسحب البيان نحو تشريع ومعيرة جديدة
تنسجم تماما ً مع المعيرة الغربية الصهيونية
في تصنيف اإلرهــاب واإلرهابيين ،تــرى في قوى
المقاومة الوطنية والدينية نمطا ً من أنماط اإلرهاب
الذي يستدعي اإلدانة ،ويستدعي أيضا ً التصدي له،
وكذلك تصبح األعمال اإلجرامية العدائية التي تقوم
بها «إسرائيل» ومن ثم األعراب ض ّد قوى المقاومة
هي أعمال مشروعة تنضوي تحت مفهوم الدفاع عن
النفس؟!
عش رجبا ً ترى عجباً ،هذا أمر ل أستغربه ولست
بمفجوع إزاءه ،فمن يتخلى عن الكرامة والسيادة
ويرهن قــراره الوطني أللـ ّد أعــداء األمــة ،ل يضيره
من ث ّم ان يحارب حروب عد ّوه ويستنسخ معاييره
ونظرته المش ّوهة المغرقة فــي لحياديّتها ول
منطقيّتها!...
الـــذي يجب ان يــع ـ ّول عليه هــو مــوقــف محور
المقاومة ومن ث ّم ردّه الحازم إعالميا ً وجدل ّيا ً إزاء
ّ
الحق
هذه الندفاعة الجديدة المتقدّمة من أعــداء
والحقيقة نحو النخراط الكلّي في محور الضالل
والتضليل.

} يكتبها الياس ّ
عشي
قد تكون «الرابطة الثقافية» في طرابلس هي المنتدى الثقافي األخير
الذي أعاد للكتاب حضوره ،وللشعراء ولألدباء أصواتهم ،وأفسح في
المجال لهواة القراءة أن يعودوا إلى الواحات الورقية ،وينهلوا من
طيّباتها ،وذلك من خالل «معرض الكتاب» الذي أنهى أعماله بتظاهرة
ثقافية قبل أيام.
هذه التظاهرة الثقافية التي أطلقتها الرابطة الثقافية في طرابلس
بإدارة الدكتور رامز الفري ،أعادت إلى ذاكرتي ما كتبته ،قبل حين ،عن
طرابلس ،حيث قلت:
في هذه المدينة نسجت صداقاتي األولى ،وتع ّرفت على القبلة األولى،
ومن شرفتي الصباحية كتبت على إيقاع العمال المهرولين إلى ورشات
عملهم ،وعلى ترتيل العصافير اآلتية إلى سماء طرابلس طالبة الدفء .
في «صبحيات طرابلس»
المسكونة برائحة البحر،
والغارق ِة بأريج الليمون،
والمغتسل ِة أشجارها بمناقير النوارس،
قصص صغيرة
ٌ
صغيرة ،ومتواضعة ،وجميلة ،ل ّ
يفك رموزها ّإل الذين تع ّودوا أن
يستيقظوا مع الشمس ،ويجالسوا العصافير والناس والذكرياتِ الهارب َة
من الماضي .
تحية من القلب للرابطة الثقافية ورئيسها الصديق الدكتور رامز
الف ّري ومجلس إدارتها ،ولك ّل المساهمين في إعادة المعرفة إلى الواجهة،
والكتاب إلى الرفوف ،والمبدع إلى المنبر.

سميح التايه

وزارة الثقافة ك ّرمت القا�صي وال�صاعر �صليم حيدر

نافذة �صوء
ّ
لين�شل
اهلل وهب االإن�شان العقل ليفعل ال

} يوسف المسمار*

القدرة الخالقة لم تعط س َّر االيجاد ألحد
إن الـقــدرة التي أوجــدت الحياة أو الله لــم يعط س ـ ّره ألحــد ال للدينيين وال
للعلميين ،وأهم ما وهب الله لإلنسان هو موهبة العقل ليعمل ال ليقف مشلوالً
أي شيء آخر ،بل إن ميزة العقل
أمام أي وضع أو واقع أو روايــة أو حدث ،أو ّ
ّ
الكبرى هي أ ّنه يمتاز بالجدارة التي تؤهله أن يميِّز ويعمل ،ويتذكر ويتخيَّل،
ويعقل ويفكر ،ويــدرس ويبحث ويناقش ،ويقبل ويوافق ويرفض ،ويتراجع
ويتقدّم ،وينظـِّم ويدمـِّر ويبني ،ويكتشف ويخترع ،ويفعل كل ما تسمح به
طاقته المادية والعقلية للوصول الى أجوبة منطقيّة ومعقولة و ُمرضية.
اإلنساني ال تزال وتستمر تشكـِّل أكبر تح ٍّد للمفكرين
إن مسألة نشوء النوع
ّ
والباحثين والعلماء والفالسفة والكتـّاب الذين أبـدوا الكثير من اآلراء المتعاكسة
أو المتوافقة أو المتصارعة أو المتضاربة حول مسألة نشوء اإلنسان مما يجعلنا
نك ّرر ونؤكد أن القوة الخالقة لم تبح ألحد من الناس بس ّر وجود العالم ال للدينيين
وال للعلماء ،كما أننا على قناعة تامة أيضا ً أن اإلنسان لم ُي َ
عط موهبة العقل لينش ّل
أي سر كبير ،بل إن الله
أمام أي وضع أو حدث أو واقع أو أية عالمة استفهام أو ّ
وهب العقل لإلنسان ليستخدمه في هذا العالم وليمجـِّد به واهب العقل الذي ال
يقبل وال يرضى أن تصبح عطاياه مشلولة مهملة ومن دون قيمة.
الله وهب اإلنسان العقل ليفعل ال لينش ّل
لقد أعطى الله تلك الموهبة التي هي العقل للعالم لكي يدرس ويحلل طبائع
األشياء ،وأعطاها للفيلسوف لكي يفكـِّر ويتأ ّمل ويعطي القيم الفكر ّية مواضعها
ومراتبها ،وأعطى موهبة العقل أيضا ً لرجل الدين ليكون له دليالً ويرشد به
الناس ويوجههم الى ممارسة الفضائل الحميدة وتحسين سلوكهم ومعامالتهم
في حياة تمتاز بالتفاهم والتضامن والتناغم واالنسجام والسالم.
بناء على ما قدّمناه ندرك ونتف ّهم بسهولة كالم العالم االجتماعي والفيلسوف
أنطون سعاده عندما قال في محاضرته السابعة في الندوة الثقافية عام 1948
صفحة :127
اإلنساني عبثاً .لم يوجد ليتقيّد وينش ّل .بل وجــد ليعرف
«لــم يوجد العقل
ّ
ليتبصر ،ليميّز ،ليعيّن األه ــداف ،وليفعل فــي الــوجــود ...العقل في
لـيــدرك،
ّ
األساسي .هو موهبة اإلنسان العليا.
والشرع
األعلى
الشرع
نفسه
هو
اإلنسان
ّ
هو التمييز في الحياة ،فإذا وضعت قواعد تبطل التمييز واإلدراك ،تبطل العقل،
فقد تالشت ميزة اإلنسان األساسيّة ،وبطل أن يكون اإلنسان إنسانا ً
ّ
وانحط الى
درجة العجماوات المسيَّرة بال عقل وال وعي».
ويضيف أيضا في المحاضرة السابعة نفسها صفحة :128 127-
«سنّة الله التي ال يفعل فيها عقل مميّز مدرك هي للجمادات والعجماوات .أما
اإلنسان فقد أعطاه القوة المميّزة المدركة لينظر في شؤونه و ُيكيّفها على ما ُيفيد
مصالحه ومقاصده الكبرى في الحياة .فليس معقوالً إذن أن ُي ّ
عطل الل ُه نفسه
أزلي جامد.»...
هذه القوة
بشرع ّ
ٍ
أبدي ّ
لقد وهب الله اإلنسان موهبة العقل ليعمل بها ال ال يهملها أو يعرقل فعلها
الدنيوي على البحث
أو يعطلها .هذه الموهبة هي التي تشجـّع وتحمل العالم
ّ
والتفتيش عن حقائق األشياء الدنيوية ،وتقود العالم الديني الى وجهته الدينية
الحقيقية التي هي التأمل والتفكير بالمصير والحياة الباقية ،كما أشار سعاده
في محاضرته السابعة صفحة  123أي:
«االشتغال باألفكار الدينية الفلسفية أو الالهوتية ،المتعلقة بأسرار النفس
والخلود والخالق وما وراء المادة( .سعاده المحاضرة السابعة) وليس االستناد
الى الروايات االفتراضيّة الخياليّة والتخمينيّة.
وهذا ما توصل اليه الفيلسوف ابن رشد حين قال:
«ال يمكن أن يعطينا الله عقوالً ويعطينا شرائع مخالفة لها».
الخالصة التي يمكننا التوصل اليها هي أن العالم االجتماعي أنطون سعاده
كان عالما ً واضحا ً في بحثه عندما عيّن منهجه تعيينا ً ال التباس فيه وال تش ّوش
واعتبر العلم نهجا ً واضحا ً ووحيدا ً لحصول المعرفة الواقعية السليمة التي
تساعد الــدارسـيــن الباحثين على التقدم ،وتفتح مـجــاالت واسـعــة للمزيد من
المعلومات والمعارف واالخـتـبــارات للوقوف على حقائق االشـيــاء الغامضة
واكتشافها.
*باحث وشاعر قومي مقيم في البرازيل.

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

ّ
نظمت وزارة الثقافة ندوة فكريّة تكريميّة
للوزير والنائب والسفير والقاضي واألديــب
والشاعر الراحل سليم حيدر بشخص وزيرها
القاضي محمد وسام المرتضى في مقر المكتبة
الوطنية – الصنائع ،حضرها مستشار رئيس
الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي،
الــوزيــران السابقان جــورج قــرم والدكتور
عصام نعمان ،النائب السابق اميل رحمة،
الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور
عصام سليمان ،الرئيس السابق للمجلس
األعلى للجمارك عصام حب الله وحشد من
الشخصيات السياسية والقضائية والقانونية
والفكرية واألدبية والثقافية وعائلة الراحل.
وتــخــلــلــت الـــنـــدوة كــلــمــات لــكــل مــن الــوزيــر
المرتضى ،الدكتور ساسين عساف ،األستاذ
شوقي ساسين ،السيدة دُنى حيدر ضناوي
والدكتور حيان حيدر.
كــمــا جـــرى تخصيص ركـــن فــي المكتبة
الوطنية ،يضم اإلنتاج الدبــي القيم للراحل
ليكون مرجعا ً لكل طالب علم ومعرفة وثقافة .
والقى المرتضى كلمة عن المكرم جاء فيها:
«هو البح ُر من أيِّ النواحي أتي َته» ،هذا قول
ً
ُ
وتنزيال ،ل من قبيل
ينزل على سليم حيدر حف ًرا
ْ
ِ
الصادق .فهو
الوصف
الفارغ بل من باب
المدح
ِ
ِ
القانوني بامتياز ،القاضي الناصعُ الضمير،
ُّ
الدبلوماسي ال ُك ْ
النائب
فءُ،
المحامي البارع،
ُ
ُّ
األديب الالمع ،الشاع ُر
المف َّوهُ ،الوزي ُر األمينُ ،
ُ
الرؤيويّ واإلنسان ،هو الذي أثمرت مواهب ُه
ورق وكلمات؛
أبنا ًء َب َر َر ًة من لحم ودم ،كما من ٍ
َ
فكيف ل يكونُ بح ًرا مَن جمعَ هذه الملَكاتِ كلَّها
في كيانٍ واحد؟».
وتــابــع« :فــي منتصف الــحــرب العالمية
األولى فتحت مدينة بعلبك عي َن ْي صباحِ ها على
مولو ٍد حيدريّ  ،من غير أن تعل َم أ َّنه في حِ ْقب ٍة
ما سيُطلعُ من يراعته صباحٌ جديد على عالم
ٌ
مشرق في
الثقافة ،وسيسطعُ من مسيرته فج ٌر
سما ِء الوطنية ،وسيزرعُ في أعماق ذاته شجر َة
الج ْذ ِع خضرا َء
معرفة عميق َة الجذور متين َة ِ
األغصان ،تأوي إليها الثقاف ُة أسرابًا من نث ٍر
وشــعـ ٍر ومــواقـ َ
ـب ،كما تــأوي رفـ ُ
ـف ُ
ـوف
وخــطـ ٍ
ِ
أعشاشها عند المساء .أما هو،
العصافي ِر إلى
فبعكس بلدته الوادعة ،ع َر َ
ف منذ اليفاعة أنَّ
ِ
عليه أن يجع َل من شأنِه شأ ًنا ،ل له وحدَه بل
لناسه ومجتمعِ ه وقومه ووطنه .وهكذا كان في
حصلَها والمناصب التي اختارها
العلو ِم التي ّ
أو ُدعِ َي إليها ،منارة ثقافي ًة وإنساني ًة ،و ُملت َقى
قي ٍم ،وداعي َة إخاء وطني».

وأضاف« :على ذكر األخوة الوطنية نستذكر
قصيدته «المغارة» التي خاطب بها اب َنه حيان
ذا األعوا ِم الث َني عَ َشر؛ يو َم رآه «منهم ًكا بمغارة
الميالد يش ِّيدُها بيديه الصغيرتين من الورق
ً
مغتبطا
والدبابيس واألخشاب واألشخاص...
بما فعل» ،فكتب له:
ْ
سلِمَتْ
يداك
يا ابني مغار ُت َك الصغير ُة ُحلْو ٌة َ
الحبيب الطف ُل و ّ
ْ
كالمالك
المالمح
َضا ُء
فيها
ُ
ِ
ابن البتولَِ ،
النبي َ
السما ْء
قلنا به عيسى
ابن ّ
َّ
قالوا به أقنو َم ذاتِ الل ِه يأتي للفدا ْء
المسيح
أ َ ْنعِ ْم بما قالوا و ُقلْنا ،إنه عيسى
ْ
َغ ُ
الكسيح
وث المش َّردِ ،لقم ُة الجَ وْعانِ  ،عُ ّكا ُز
ْ
ـسـدَت دعو ُته
ـح تــجـ َّ
ـاح الـ ّ
بهذا النــفــتـ ِ
ـســمـ ِ
َ
يشارك المواطنون
إلى الوحدة الوطنية :أن
ً
ُ
بعضا غبط َة أيامهم وأعيادهم ،وأن
بعضهم
يؤمن ٌّ
كل كما يريد؛ المهم أن يكون تعبيرهم
عن إيمانهم انفتاحا ً على اآلخــر ،وقبول ً له،
وتمس ّكا ً به ،ومن َث ّم نبذا ً
للتعصب والشرذمة،
ّ
ومناهض ًة للظلم ،ونصر ًة للمظلوم ،وبشكل عام
انتما ًء إلى الفضيلة واإلنسانية والتزاما ً بأفعال
َسلَ ُم بنا ُء لبنان».
ال ِب ّر ،التي بها ي ْ
ُ
ينزل سليم حيدر في رحاب
وختم« :اآلن،
المكتبة الوطنية ليسك َنها كتابًا يُقرأ ُ ومرجعً ا
يُس َت ْش َه ُد به .إنه اآلن في حضوره الوطني يقي ُم
األحب إلى قلبه ،ونحن إ ْذ نحتفي
في المنز ِل
ِّ
بهذه المناسبة الثقافية الراقية نجدد إيماننا
بأن هوية لبنان الحقيقية هي التي يد َّونُ في
مندرجاتِها أن الفك َر أبوه والثقاف َة أ ُّمه والمعرف َة
شهر ُته والحريّة والرفعة غذاؤه وماؤه .على هذا
اإليمان عاش سليم حيدر وكتب وأبدع ،فطوبى
له في عليائه وطوبى للبنان به وبأمثاله».
من جهته تناول الدكتور ساسين عساف
في كلمته «سليم حيدر ناقدا ً فنياً» ،في قراءة
ومقارنات بين ما كتب الراحل وعدد من أعالم
النقد الغربي ومدارس.
لفتاً« :مهما كان الرأي في هذه القراءة فهي
نص واحد ،وعلى قصره
ل تدّعي أ ّنها ،من خالل ّ
واكتناز ما فيه من أفكار وآراء ،أظهرت سليم
حيدر صاحب نظرية نقدية مكتملة العناصر.
رب قراءات لحقة ،يقوم بها آخرون من أساتذة
ّ
جامعيين وباحثين متم ّرسين بأصول النقد
الف ّني ومنهجياته الحديثة ،تتوافر لها سائر
العناصر فتبرزها على قــدر من التماسك ما
يسمح أكاديميا ً باعتباره مــب ـ ّرزا ً في مجال
النقد كما هو في الشعر والفلسفة والسياسة
والتربية».
وعـــن الــشــاعــر الــفــيــلــســوف فـــي ملحمة

«الخليقة» في دراســة للدكتور علي حسن،
ألقتها دُنى ضناوي وقالت نقالً عنه« :تردّدت
كثي ًرا قبل أن أباشر المغامرة الجريئة بالكتابة
عن سليم حيدر ،ووصفه بالشاعر الفيلسوف،
فكثير من كبار األدبـــاء والشعراء وأساتذة
الفلسفة قد سبقني إلى ذلك وأه ّمهم الشيخ عبد
الله العاليلي».
وأشارت الى أن الدكتور علي حسن اعتبر أن
«ملحمة سليم حيدر «الخليقة» تبقى فريدة من
نوعها ،فهي ل تروي قصص معارك أو بطولت
خارقة ول تعتمد على األساطير .وإ ّنما هي – كما
ّ
يدل اسمها تتحدّث عن الوجود بح ّد ذاته وكيف
أساسا على القرآن
خلق الله الكون ،معتمدة
ً
الكريم وسفر التكوين بأسلوب شاعريّ نادر
الجمال وعمق فلسفي يحاول أن يجد األجوبة
على األسئلة الفلسفية التي لم تجد جوابًا
عليها حتى اآلن .وقد جعلها مؤلفها في خمسة
فصول ،ك ّل فصل من عشرة أناشيد ،ويتألف ك ّل
ٍ
قواف مختلفة كلها
نشيد من عدّة قصائد على
من الوزن البسيط.
وقدّم شوقي ساسين مداخلة تحت عنوان
«سليم حيدر الشاعر الــســؤال» ،مشيرا ً الى
ان «قل ًة من الشعراء جعلوا السؤا َل المحض
لغ ًة تشغ ُل محاب َرهم بدوام شبه كامل .سليم
ٌ
حقول من عالمات
حيدر منهم ،فإن قصائدَه
ُ
بجنب أخيه،
السؤال ل ًّزا
استفهام ،ينبت فيها
ِ
سناب َل أبجدي ٍة مث َقلَ ًة بالمجهول وألقالمه
ٌ
سؤال من
كينونة وجودية .بل لعلَّه هو بذاته
صح قولي هذا
لح ٍم ود ٍم وخيا ٍل ووجدان ،فإن
َّ
المريض إلى
أصبح خطأ ً قو ُله ذاك عن توقِه
ِ
السؤال ،فإنه بحِ ْسباني لم يكن يج ُد السالم َة

الح َّق َة إل متى َتوَعَّ َكت دوا ُته باألسئلة .بل لعلَّه
في ك ِّل ما كتب وفعل ،كان يستعيد قول سقراط
في محاكمته أمام األثينائيين« :إن الحيا َة بال
ُّ
تستحق أن تعاش».
تساؤلتٍ ل
وفي ختام الندوة كانت كلمة لبن الراحل
المكرم الدكتور حيان حيدر في دقيقة شكر
كما أسماها ،لكل من الحضور والمشاركين
ـص بالشكر وزيــر الثقافة
والمتكلمين ،وخـ ّ
القاضي محمد وســام المرتضى« :تع ّرفت
لمؤسسة
عليه منذ شهور قليلة في اجتماع
ّ
تراثية ،مــراقـ ًبــا .هــو ،باختصار ،يستمع،
يقتنع ،يبادر ،ين ّفذ .فقلت لنفسي :هذا الذي...
فكانت هذه األمسية اللطيفة وما رافقها وما
سيتبعها».
وختم« :فشكر مك ّرر ومضاعف يا معالي
الرئيس األستاذ محمد وسام المرتضى .وأخي ًرا،
إلى والدي .تفارقني الذاكرة ،عامًا بعد عا ٍم ،ول
تفارقني الذكرى ،قصيد ًة بعد حكمة .دائمًا
حب أرادها
ما يطيب لي أن أستعين بقصيدة ّ
سليم حيدر بعنوان «ل ّذة البوح» ،والتي غ ّنتها
السيدة فيروز من اإلذاعة اللبنانية في أواخر
خمسينيات القرن الماضي («قولي أحبّك»).
يقول سليم:
« قولي أحبّك ل تملّي
قد ُقلتِها وأعَ دتِها
فالصمتُ عنوانُ التخلّي
ِ
تشف غلّي .
لك ّنها لم
بدوري ،أقول لك ،والدي الحبيب ،وبلوعة
المشتاق :لقد كانت هذه المناسبة كي ل يكون
الصمت عنوان التخلّي ومــع أحبّائنا هنا،
ذكرتك ...وتذ ّكرتك ...لعلّها تشفي غلّي».

العالمي
احتفال ّية مو�صيق ّية في طرطو�س بمنا�صبة يوم المو�صيقى
ّ
أقيمت فعالية موسيقية في مقر جمعية
أصدقاء الموسيقى في مدينة طرطوس ،وذلك
بمناسبة يوم الموسيقى العالمي وتضمنت
إحياء كــورال أرجــوان بجوقاته الثالث حفالً
موسيقيا ً بقيادة الموسيقي بشر عيسى.
شــارك في هــذه الحتفالية الموسيقية ما
يزيد على  250فردا ً من مختلف الفئات العمرية
لجوقات كـــورال أرجـــوان الكبار واليافعين
واألطــفــال ،حيث قدمت كــل جوقة عـــددا ً من
األغاني بمرافقة البيانو واإليقاع واألكورديون
والعود.
وأدّت الجوقات الثالث مجموعة من أجمل
األغــانــي بـــ  11لغة جالت ألحانها العذبة
القارات الخمس بكلماتها الجميلة وتحاكي
الــقــيــم اإلنــســانــيــة كالخير واألمــــل والــحــب
والطمأنينة.
وأقيم على هامش الحفل الموسيقي معرض
للرسم تضمن أعــمــال ً فنيا ً بمشاركة كــورال

المدير اإلداري
نبيل بونكد

أرجــوان فئة األطفال ،حيث جسدوا عالقتهم
بالموسيقى وعبروا عن حبهم ومدى ارتباطهم
بها ويهدف المعرض إلــى دعــم الفكر والفن
وتشجيع األطفال على تقديم أجمل األعمال
الفنية.
وقال بشر عيسى قائد الكورال الموسيقي
إن ما يقارب  120دولــة حول العالم تحتفل
بعيد الموسيقى وإن مشاركة كورال أرجوان
بجوقاته الثالث هي تشجيع لهم على متابعة
إبداعهم وصقل مواهبهم إلــى جانب عرض
إنتاجاتهم في كل المنابر وفي كل مكان يتسع
للموسيقى ولروح الفن.
وأوضــح عيسى أن الحتفالية لهذا العام
كانت ألول مرة في الهواء الطلق في حديقة مقر
جمعية أصدقاء الموسيقى ،حيث تم تجهيزها
مؤخرا ً لهذا الغرض وهي مناسبة مهمة للفرح
مع الموسيقى وهدفها بث أجواء السعادة بين
الناس.

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923
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التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

وعبر المشاركون عن أهمية يوم الموسيقى
العالمي وخاصة أنها اللغة الوحيدة التي
ل تحتاج إلــى ترجمة وتعمل على تهذيب

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

النفس وتطرب الروح برسالتها السامية وما
تحمله من قيم المحبة والخير لجميع شعوب
العالم.

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

