ي ــــــوم الدينون ــــــة «ف ــــــي س ــــــوبرماركت
وافق ــــــت عل ــــــى تس ــــــديد الفات ــــــورة
بالبطاقـــــة املصرفيـــــة  ١٠٠فـــــي املئـــــة»

«كورونـــــــــــا» :حالتـــــــــــا وفـــــــــــاة
و 68إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

جوزف فرح

مــاذا بعد  15ايــار اقتصاديا ومعيشيا ؟
اميمة شمس الدين
ص7
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اإلنتخابـــــــــــات الـــــــــــى يـــــــــــوم اســـــــــــتفتاء وطنـــــــــــي
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أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  68إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1097643
وأوضحت الوزارة أنه «تم تسجيل  68اصابة محلية و0
وافدة» ،مشــرة اىل أنه «تم تسجيل حالتي وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10402

www.addiyaronline.com

ّ
األهــلــيــة خــط أحــمــر ويــجــب أن
نــصــرالــلــه  :الــحــرب
ّ
يُــنــظــر الـــى مــن يــدفــع بــاتــجــاهــهــا عــلــى أنــهــا خيانة
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«السنة»
تستنهض
الفتوى
ودار
السيناريوهات..
لكل
واستعداد
االنتخابات
ملواكبة
أمني
استنفار
ً
ً
«الـــبـــنـــزيـــن» ي ــت ــج ــاوز الــــــ « ٥٠٠الــــــف» ومـــــؤشـــــرات خ ــط ــي ــرة إقـــتـــصـــاديـــا وإجــتــمــاعــيــا
بــو حبيــب مــن بروكســل :ال مقــدرة للبنــان علــى انتظــار حــل سياســي فــي ســوريا إلعــادة النازحيــن
مــــــــهــــــــرجــــــــان شــــعــــبــــي
في بتغرين مليشال الياس ّ
املر

حقيقة الديار

الجي ــــــش اللبنان ــــــي يض ــــــع
السياســـــــــــة الدفاعيـــــــــــة

يف لبنــان خــاف حول السياســة الدفاعية بني
األطراف السياســية .واذا كنا نريــد أن نكون دولة
مؤسسات وعمل حكومي ونيايب دستوري يجب عىل
كل وزير أن يقرتح سياسة لوزارته ،وتناقش الحكومة
هذه السياسة وتوافق عليها أو تعدلها بالحوار ثم ترفع
للمجلس النيايب إلقرارها.
ويتم وضع موازنات الوزارات عىل أساس السياسة
تم اقرارها دفاعياً وتربويــاً وصحياً وخارجياً
التــي ّ
وأمنياً ومالياً وعىل صعيد املشــاريع .كذلك يتم وضع
السياســة الزراعية والصناعية والســياحية ،وتتم
مناقشــة كل هذه السياســات يف مجلــس الوزراء
واملجلــس النيايب خصوصا لناحية متويلها اذا كانت
مداخيل الدولة تســتطيع تنفيذ هذه السياسات ،واال
يتم تعديلها وفق املوازنة املقبولة للدولة اللبنانية.
السياســة الدفاعية ال يضعها السياسيون ،ألنهم
ال ميلكون املعلومات العســكرية التي ميلكها الجيش
اللبنــاين .والجيــش اللبناين لديــه أركان الجيش
للتخطيــط ،وهذه مديرية مســؤولة عن التخطيط
للجيش اللبناين عىل مدى سنوات من كل النواحي.
كام أن الجيش اللبناين ميلك أركان الجيش للعمليات،
وهــي مديريةعىل جانب كبري من األهمية ،ذلك أنها
مسؤولة عن نرش ومتركز الوحدات العسكرية للجيش
اللبنــاين عىل كامل أراضيه ،ومتلك الخرائط والخربة
العســكرية ،وتعرف قدرة الجيش اللبناين عىل القتال
واألسلحة التي يجب استعاملها ،ولها خربة تاريخية
يف كل قدرة الجيش عىل القتال.
كام ميلك الجيش اللبناين الفرع التكتي يف مديرية
املخابــرات ،التي ترصد كل يشء عن العدو اإلرسائييل
وتجمــع املعلومــات من الوســائل املفتوحة وغري
املفتوحة ،وتعرف أســلحة جيــش العدو اإلرسائييل
وماذا اســتورد وماذا اشــرى من أسلحة من العامل
إضافــة اىل معرفتها مبا تعلنه «إرسائيل» عن قيامها
بتصنيع أسلحة جديدة إرسائيلية.
من هنا يجب أن تكون مرجعية السياسة الدفاعية
عىل عاتق وزارة الدفاع  -قيادة الجيش اللبناين ،وهي
التي تضع السياســة الدفاعية وتتم مناقشتها داخل
الحكومــة ،ثم أمام لجنة الدفاع يف مجلس النواب ثم
أمام املجلس النيايب إلقرارها وإقرار موازنتها.
وطبعــا كل يشء قابل للتعديــل وفق اإلمكانيات
املالية للدولة اللبنانية ،التي يجب أن تدفع املال للجيش
الذي تريده ويتم تسليحه عىل هذا األساس.
الواليــات املتحــدة األمريكية وضعت سياســتها
الدفاعية وقدمها وزير الدفاع ملجلس النواب األمرييك
بعدما درستها لجنة الدفاع يف املجلس .امنا الذي وضع
السياسة الدفاعية األمريكية هم رئيس أركان الجيش
األمــريك وكبار ضباطه املســؤولني عن التخطيط
والعمليات والفرع التكتي لدى الجيش األمرييك.
وموازنــة الجيش األمــريك للدفاع أقرها مجلس
النواب األمرييك بقيمة  750مليار دوالر.
أما روسيا وهي القوة الثانية يف العامل فقد وضعت
سياستها الدفاعية وموازنتها العسكرية بقيمة 125
مليار دوالر.
وهكذا تفعل الدول التي تبني جيوشــها من خالل
املؤسســات التي تقر املوازنات والتســليح واالتجاه
العسكري.
لبنان بحاجة من جميع املختلفني عىل السياســة
الدفاعية أن يطلبــوا من الحكومة اللبنانية أن تضع
وزارة الدفاع اللبنانية السياســة الدفاعية واملوازنة
املطلوبة.
وبعد ذلك يتم بحث مســألة سالح املقاومة وصوالً
اىل وقف الرصاعات السياسية الشعبوية حول سالح
املقاومة.
من خالل املؤسســات ،نصل اىل الحلول الرسمية
الفعليــة بدل التخاطب يف الشــارع عن السياســة
الدفاعية.

شارل أيوب
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مؤمتر «دعم مستقبل سوريا واملنطقة» ،يف العاصمة البلجيكية بروكسل

بوال مراد

عــى بعد أيام معدودة من االنتخابات النيابية العامة ،بلغت
الحــاوة االنتخابية مســتويات قصوى مــع لجوء مختلف
االطــراف الســلحتها الثقيلة ما حتم عــى االجهزة االمنية
االستنفار ملواكبة الساعات الحاسمة.

االمنــي جيد ،عقد قائد الجيش العامد جوزيف عون يوم أمس
يف الريزة اجتامعاً مــع أركان القيادة وقادة الوحدات الكربى
واألفواج املســتقلة ،وز ّودهم بالتوجيهات الالزمة واإلجراءات
الرضورية لحفظ أمن االنتخابــات النيابية وإمتامها بنجاح.
وأكــد العامد عون خالل االجتــاع أن الجيش جاهز عمالنياً
وأمنياً لهذه املهمة ،وأنه عىل مسافة واحدة من الجميع.

وفيــا طأمن وزير الداخلية بســام املولوي اىل ان الوضع

(تتمة املانشيت ص)12

} استنفار أمني }

االحتــال يهــدم مبنــى في القدس ويشــرد العشــرات من ســكانه
«الســلطة» تطالــب بمعاقبــة «إســرائيل» والفصائــل تحــذر

عىل طريق الديار
ســفري اململكة العربية السعودية يتدخل يف االنتخابات
النيابيــة يف لبنان بوقاحة كاملــة ،وبالصورة والصوت،
معتديا عىل ســيادة لبنان ،كون األعراف الدبلوماســية ال
تســمح ألي ســفري بالتدخل يف االنتخابات ،أو اي شــأن
سيايس داخيل.
تم عقد اتفاق بني دول الخليج وعىل رأســها اململكة
لقد ّ
العربية الســعودية قام عىل أساس النأي بالنفس وها هي
السعودية تخالفها.
الوزيــر جورج قرداحــي رصح قبل أن يصبح وزيرا ،بأن
حرب اليمن عبثية .وملا تشكلت الحكومة وجاء تعيينه وزيرا،
ســحبت اململكة العربية السعودية ودول الخليج سفراءها
مــن لبنان ،وأبعدوا الســفراء اللبنانيني من بلدانهم ،اىل أن
تم االتفاق بعد اســتقالة الوزير جــورج قرداحي والورقة
الكويتية عىل عدم التدخل يف أي شأن داخيل للدولة لبنانية
أو أي دولة خليجية.
الســفري الســعودي وليد البخاري يجول ويرصح بأنه
يدعم اللوائح الســيادية ويزور املرشحني وهذا ما قد يجعل
االنتخابات النيابية باطلة.
توقف يا وليد البخاري عن التدخل يف شؤون االنتخابات
النيابية اللبنانية .فهل ترىض اململكة العربية الســعودية
للسفري اللبناين أن يتدخل يف أي شأن داخيل سعودي؟

«الديار»

االحتالل يهدم مبنى يف سلوان بحجة عدم الرتخيص
هدمت ســلطات االحتالل اإلرسائيلية أمس الثالثاء عامرة
ســكنية لعائلة الرجبي يف بلدة سلوان جنوب القدس املحتلة
بدعــوى البناء من دون ترخيص ،مام تســبب يف ترشيد أكرث
من  30فردا ،يف وقت طالبت فيه السلطة الفلسطينية بفرض
عقوبات عىل إرسائيل.
وحــارصت فرق البلدية وقــوات كبرية من رشطة االحتالل
املبنــى املكون من  3طوابق واململوك لعائلة الرجبي ،قبل هدمه
باستخدام جرافة كبرية.

وقال شهود عيان إن الرشطة اإلرسائيلية أخلت عائلة الرجبي
بالقوة من منزلها يف حي عني اللوزة يف سلوان والذي أقيم قبل
نحو  8سنوات ،وإنها مل تُ كّن أفراد العائلة -وعددهم نحو 40
شخصا معظمهم نساء وأطفال -من إخراج األثاث من املنزل.
وذكروا أن عنارص رشطة االحتالل اعتدوا بالرضب عىل أفراد
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باســــيل  :نواجــــه
حــرب إلغــاء علينــا
ّ
وعلــــى كل فــــرد
ف ــي ّ
التي ــار الدف ــاع
عـ ـ ـ ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ــوده
ص3

الحرب في أوكرانيا :قتلى الحرب املدنيون أكثر بآالف من املعلن

افــــــرام  :أيّهــــــا
املواطنــــون اقلبــــوا
الطاولــــة ّ
وصوتــــوا
لســـــــــــــــعا د تكم
«مـ ـ ــش لسـ ـ ــعادتو»
ص4

كنع ـــان :س ـــنبقى
صـــــوت النـــــاس
إلكمـــــال التدقيـــــق
ا لجنا ئــــــــــــــــــي
ورفــــــع الســــــريّة
ص4

معارك رشسة عىل مشارف لوغانسك
قالت وزارة الدفاع الروســية أمس الثالثاء إن قواتها وصلت
إىل الحدود اإلدارية ملدينة لوغانســك بعد السيطرة عىل مدينة
بوباســنا رشقي أوكرانيا ،فيام قالت مســؤولة أممية إن قتىل
الحرب املدنيني يف أوكرانيا أعىل بآالف من الرقم املعلن.
وأوضــح املتحــدث باســم وزارة الدفاع الروســية إيغور
كوناشــينكوف يف إفادته اليومية أن الجيش الرويس وقوات
انفصاليي لوغانســك «طهرت منطقة بوباســنا من القوميني

األوكرانيني ،واســتطاعت الوصول للحدود اإلدارية لجمهورية
لوغانسك الشعبية».
وأضاف املتحدث العســكري أن قوات بــاده الجوية دمرت
 16موقعــا للجيش األوكراين ،كــا دمرت القوات الصاروخية
واملدفعية  33مركزا للقيادة و 5مستودعات للذخرية والوقود يف

تحالف «إنقاذ وطن» في العراق يتمسك بحكومة األغلبية

(التتمة ص)12
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ّ
للتمس ـــك
أرس ـــان:
بوحــــــدة الصــــــف
وعلــــــى أهلنــــــا
اختي ـــار ضميره ـــم
ص5
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الحريري و ...خفافيش بيت الوسط
نبيه الربجي
بعد أن يقول أحدهم يف
بــروت «انتخابات األحد
أن تختــار بني طبق الفول
املدمــس وطبق الدوالرات
الطازجة» ...
اذاً« ،ويك اند» طويل بني
البلدات الس ّنية يف البقاع.
قيادي يف «تيار املستقبل»
قال لنا «يظنوننا بالحائط
الزجاجــي الــذي يتناثر
برضبــات الخافيش .أنظــر اىل من يحاولــون زعزعة
القاعدة الحريرية ،أال يشــبهون الخفافيش ،وقد خرجت
حمل أوجه.
للتو من بيت مهجور»؟ مل يالحظ أن كالمه ّ
أمل تخرج تلك الخفافيش من بيت الوســط الذي يبدو اآلن
أقرب اىل البيت املهجور؟
حتــى داخــل التيار ،بــدءاً من أحمــد الحريري الذي
يبحــث عن مســتقبل خــارج «تيار املســتقبل» ،ال أحد
يعلم ملاذا مت ّنع ســعد الحريري عــن خوض االنتخابات.
نتــاج رؤية شــخصية أو بفعل ضغوط خارجية؟ هذا ما
يجعــل التكهنات تذهب بعيداً اىل حد القول انها الخطوة
األوىل ،الخطوة الكربى ،نحو االعتزال الســيايس بعدما
فقــد املظلة العربية ،واملظلة الدولية ،وحتى الوهج الذي
تركه له أبوه.
مل يعد أمامه ســوى الذهاب اىل دمشق أو اىل طهران.
هكــذا ضاع أهل التيار ،وهم يشــعرون بأنهم ســقطوا
عــن الكرايس الذهبية ،ولطاملــا كان قرص قريطم منجم
الذهب...
هذا ال يحول دون القول أن التيار ال يزال يســتحوذ عىل
األكرثية الســن ّية .البعض ألســباب عاطفية ،والبعض
لعدم وجود مالذ آخر .مثة البعض الثالث الذي يسأل «هل
كان يفرتض بالشــيخ سعد أن يأخذ بذلك السيناريو الذي
يقيض بتفجري الرصاع الســني ـ الشيعي ،مع الرهان عىل
زج بعض الفصائل الفلســطينية يف الرصاع ،وتجنيد آالف
النازحني الســوريني لتحويل لبنان اىل مهرجان للدم»؟
نلتقــي بأحــد الوجوه البارزة يف التيــار .قال« :حني
تــرى كيف يتم رشاء الرؤوس ،كذلك العباءات واللحى ،قد
يكون القصد أبعد من ازاحة ســعد الحريري عن املرسح
وامنا ازاحته عــن الحياة .كثريون هنا خائفون عليه من
رصاصــة قناص اذا ما عاد يف هذه األوقات املجنونة».
مثلام الكثريون يف بريوت يؤثرون املنقوشة واألركيلة
تغي
صبيحــة األحد عىل الوقــوف يف الطوابري التي لن ّ
شيئاً يف املشهد ،سواء كانت الغالبية لهذا الفريق أو لذاك.
الكثريون يف البقاع يفضلون الذهاب اىل حقولهم ،أو اىل
دكاكينهم .أيضاً متابعة «الكرنفال» عرب الشاشــات...
املنشــقون عن الحريــري يتحدثــون بلهجة أخرى.
«كيــف نفرس هروبه يف ذروة األزمة السياســية ،ويف
ذروة األزمــة االقتصاديــة ،فيام املطلــوب منا أن نبقى
عىل ســذاجتنا رهائن يف قبضــة من تركنا هكذا لتذرونا
الرياح»...
بعد تلك الســنوات من التهليــل والتطبيل ،باتوا يرون
يف رئيس تيار املســتقبل «االبن الضال» .مثلام مل يحافظ
عىل االرث املايل ألبيه ،مل يحافظ عىل االرث الســيايس.
يقولــون «منذ البداية ،مل يكن مؤهالً لدور قيادي .ونحن
نعــرف بأن امللك عبد الله أخطأ كثرياً حني اختاره الوريث
الســيايس لرفيق الحريري كشخصية ال تتكرر».
يعتربون أن تلــك اللحظات الرتاجيدية جعلت األكرثية
الســنية تلتــف حول االبن ...« ،وأنت تعلــم أننا ،بالرغم
مــن كل مظاهر الحداثة ،ما زلنــا أرسى املفهوم القبيل
للســلطة ،حتى ولــو كان األب مبواصفات الصقر ،وكان
االبن مبواصفات»!...
ثنــاء عىل دهاء فؤاد الســنيورة ،وعىل صالبة أرشف
ريفــي .ولكن مبــاذا يختلف فؤاد الســنيورة ،اآليت من
ثقافــة الدهاليز عــن أولئك اآلتني مــن ثقافة الخنادق
(خنــادق الحرب األهليــة) ،ومن ثقافــة القبور (قبور
الحرب األهلية)؟
الحريرية السياســية أمام أزمــة وجودية .األكرثية
الســنية ،وان باتت ضئيلة قياســاً عىل أيام العز ،تبقى،
اآلن عىل األقل ،مع ســعد الحريري الذي يرتدد أنه سيعود
غداة االنتخابات ليقود التــــسونامي السني ،ولكن يف
وجــه من ،وهــو الذي يدرك أي أصابــع غليظة تالحقه
خطوة خطوة؟
مــؤرشات كثــرة عــى أن البالد مقبلــة عىل هزات
سياســية ،كام عــى هزات اقتصاديــة واجتامعية ،قد
تنتهــي بصفقــات من النوع اياه .طائــف آخر أم دوحة
أخرى؟
هــذا يعني أن «تيار املســتقبل» معــ ّرض أكرث فأكرث
للتخلخــل .رمبــا للتحلل .املشــكلة أن الحريري اذا عاد
ســيعود بأيد فارغــة ،وبأطباق فارغــة .الغلبة داخل
القاعدة للدوالرات الطازجة!!

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اإلنتخابات ال تتجه الى انقالب في موازين القوى تحت ّ
قبة البرملان
ّ
هــــــل يعود ميقاتــــــي أم يمتد تصريــــــف األعمال لنهايــــــة العهد؟
محمد بلوط
املعطيات واالســتطالعات
ال تــؤرش اىل ان االنتخابات
النيابية ســتؤدي اىل انقالب
يف موازيــن القوى تحت قبة
الربملان ،وان كانت ســتحدث
تغيــرا جزئيا بدخول محدود
لقــوى جديدة ترفع شــعار
«التغيــر» بعد «ثــورة 17
ترشين».
وتتطــــــلع االوســاط
املراقبــة اىل مرحلــة ما بعد
االنتخابات ،وما ستحمله من
تطورات ونتائج عىل االوضاع
السياســية واالقتصاديــة
واملالية يف البالد .وتربز يف
هذا املجــال معركة الحكومة
الجديدة التي ستتحمل مسؤولية مسرية الخروج من االنهيار
الكبري التي يتخبط فيه لبنان.
ووفقا للمواقف واالجواء التي تســبق هذه املرحلة ،ترتبط
معركة الحكومة بنتائج االنتخابات وما ســيكون عليه حال
املجلس النيايب الجديد .لذلك فان استبعاد حصول انقالب يف
موازيــن القوى يعزز االعتقاد بأن عملية تشــكيل الحكومة
الجديدة ســتخضع لآللية نفســها التي اعتمدت يف تأليف
الحكومة الحالية.
ويف قراءة للمواقف املعلنة للقوى السياســية املتنافسة
تربز املعطيات التالية:
ـ تركز القوى املعارضة املنضوية تحت لواء «التغيري» عىل
تكليف رئيس حكومة جديدة من خارج قوى الســلطة عىل
رأس فريــق عمل ال يرتبط اعضاؤه بهذه القوى.
ـ تؤكــد «القوات اللبنانية» مع حــزب «الكتائب» وبعض
الجامعات السياســية التي ترفع شــعار «السيادة» ومنها
الرئيس السنيورة املتحالف مع «القوات» ،عىل عدم املشاركة
يف حكومة وحدة او توافق وطني ،وتؤكد انها ســتكون يف
املعارضــة اذا مل تتمكن من الفوز باالكرثية النيابية.
ـ يركــز ثنايئ «أمل» وحزب الله وقوى متحالفة معه عىل
صيغــة الحكومة الجامعة القادرة عىل النهوض بالبالد يف
املرحلــة املقبلة ،ويف حال امتناع بعض القوى السياســية
عن املشــاركة يف مثل هذه الحكومة يتجه الثنايئ وحلفاؤه
اىل الســعي لتشكيل حكومة تشبه حكومة الرئيس ميقايت
الحالية.
ـ ويشــبه موقف «التيار الوطني الحــر» موقف الثنايئ
الشــيعي ،لكن قيادته تحرص عــى عدم تظهري هذا املوقف
قبــل االنتخابات بانتظار معرفة نتائجها وما ستســفر عنه
املعركة يف  15أيار.
ـ ال يبدو ان الحزب «التقدمي االشــرايك» ،رغم املواقف
املتشددة التي مت ّيز خطابه االنتخايب وتحالفه مع «القوات»
 ،انــه ذاهــب اىل معارضة فكرة الحكومة ذات املشــاركة
الواسعة ،لكنه مييل ايضا اىل الرتيث يف حسم أمره بانتظار
نتائج االنتخابات ومعرفة حجم الكتلة التي ســيفوز بها.
ويف اعتقاد مصدر ســيايس بارز ،انه من السابق الوانه
حسم معركة الحكومة الجديدة ،لكن هناك معطيات داخلية
وخارجيــة تلعب دورها يف هــذه املعركة وميكن ان تؤدي
اىل احــداث تغيــر يف مواقف بعض القــوى وفقا للحلول
السياســية التي ميكن ان تتبلور يف املرحلة املقبلة.
ويلفت اىل ان هناك اجواء داخلية وبعض االجواء الخارجية
تعزز االعتقاد بأن الرئيس نجيب ميقايت هو املرشــح االوفر
حظاً لتشــكيل الحكومة الجديدة ،وهذا ما برز بشكل عفوي
عىل لســانه يف يوم انتخابــات املغرتبني ،عندما تحدث عن
تعاون مع الربملان الجديد الســتكامل ما بدأته حكومته عىل
صعيــد التفاوض مع صندوق النقــد وانجاز خطة التعايف
وامللفات االصالحية.
جح اعادة
وبــرأي املصدر ان هناك عنــارص ومعطبات تر ّ
تكليف ميقايت لتأليف الحكومة الجديدة ابرزها عىل الصعيد
الداخيل:
1ـ عدم بروز شــخصية ســن ّية مقبولة تنافس ميقايت
عىل رئاســة الحكومة ،يف ظل غياب او انســحاب الرئيس
ســعد الحريري الذي يبدو ان فرصة عودته لهذا املنصب غري
متوافرة يف ظل الوقت الباقي من عهد الرئيس ميشال عون،
ويف ضــوء تراجع فرص دعمه من القوى املؤثرة يف الخارج
و»الفيتو» السعودي عىل شخصه.
2ـ العالقة الجيدة التي تســود بــن ميقايت وعون ،كام
عــر رئيس الحكومــة يف حديث تلفزيــوين مؤخراً .وبيد
ان تجربــة الحكومة الحالية مل تكن ســيئة رغم التباينات
التــي حصلت بني الرجلني حول بعض امللفات ،ومنها املوقف
من حاكمية مــرف لبنان وقضية املالحقــات القضائية

بــــــو حبيــــــب مــــــن بروكســــــل  :تكاليــــــف النازحيــــــن علــــــى لبنــــــان
ّ
كانــــــت عاليــــــة ..ونقــــــدر كــــــرم املجتمــــــع الدولــــــي في املســــــاعدة
اشار وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله
بوحبيب ،خالل مشاركته يف مؤمتر «دعم
مستقبل سوريا واملنطقة» ،يف العاصمة
البلجيكية بروكسل ،يف دورته السادسة،
«إىل ان حكومــة الرئيس نجيب ميقايت
تشــكلت خالل  ٥أسابيع واستطاعت ان
تحقــق  ٦أهداف اساســية وهي التالية:
االتفــاق مع صندوق النقد الدويل وقد تم
ذلك ،االنتخابــات وقد تم إجراء انتخابات
املغرتبــن بنجاح وســتجرى انتخابات
املقيمني ،اعادة العالقات مع دول الخليج
مبساعدة الكويت ووزير خارجيتها الشيخ
أحمد الصباح .إعادة األمن واالســتقرار
وتحقق ذلك بجهود الجيش اللبناين وقوى
االمن الداخيل واالمــن العام ،ومحاربة
الفســاد ،وملف الكهرباء وقد تم وضعه
عىل السكة».
أضاف «ان هذه االهداف تحققت إىل حد
كبري رغم املشاكل السياسية التي تسببت
بوقف انعقاد الحكومة ملدة  ٣أشهر ،علام
ان االنطالقة بحاجة ملوارد مالية يف حني
أن املجتمع الدويل ما زال يشرتط إلعطاء
املساعدات».
وقال بو حبيــب« :تحول لبنان من بلد
متوسط الدخل اىل منخفض الدخل ،وذلك
بســبب السياسة املالية والنقدية املتبعة
منذ التسعينات التي اثبتت انها كارثية ،كام
وســعر الرصف الثابت والفوائد املرتفعة
والعجز املايل رغم تنبيهات صندوق النقد

الدويل .وايضا إن الحرب الســورية التي
بدأت عــام  ٢٠١١اغلقت نافذة لبنان إىل
الــرق ومع إقفال الحــدود الربية تكبد
لبنان خســائر مالية واقتصادية كبرية،
واســتقبل موجات مــن النازحني الذين
يبحثون عن األمان والفرص االقتصادية.
حاليــا ،هنالك يف لبنــان حوايل مليون
ونصف نازح سوري وأقل بقليل من نصف
مليون الجىء فلســطيني ،وهذا يشــكل
حوايل  ٪٥٠من عدد اللبنانيني او  ٣/١من
عدد اللبنانيني املقيمني».
أضاف «أبدى املجتمع الدويل كرمه يف
مســاعدة النازحني والدول املضيفة وهذا
محط تقدير لدى اللبنانيني ولكن التكاليف
عىل لبنان كانت عالية جدا.هنالك دراسة
اقامتها منظمة دولية تشري إىل أن تكاليف
النزوح عىل لبنــان بلغت حوايل  ٣مليار
دوالر سنويا اي  ٣٣مليار دوالر خالل ١١
ســنة .كام ان هناك ارتفاعا يف مستوى
البطالة ووضع البنى التحتية اىل أســوأ
ونســب الجرمية ترتفع واكرث من ٣/١
من املسجونني يف السجون اللبنانية هم
ســوريون وعدد االطفال السوريني الذين
يولــدون يف لبنان اكرث مــن اللبنانيني.
اضافــة اىل ذلك نتج عن وجود النازحني
خلــل يف التوازن الدميغــرايف يف لبنان
وبحســب الدراســة اكرث مــن  ٪٧٥من
اللبنانيني تحت خط الفقر».
وتابع «ان معظم النازحني ليسوا نازحني

سياســيني بل اقتصاديــن ،وان الوضع
االقتصادي واالمني حاليا يف سوريا افضل
من لبنان .وقد تم إصدار مؤخرا مراســيم
عفو للفارين وملعظم الذين غادروا خالل
الحــرب .كام نبه إىل أن املانحني يخلقون
اونروا جديدة للنازحني يف وقت نرى فيه
«تعب املانحني» ،فاملســاعدات لالونروا
تنخفض وكذلك تدريجيا سوف تنخفض
املساعدات للســوريني .وشدد أيضا عىل
موضوع مهم لحكومته وهو ان ال مقدرة
عىل انتظار حل ســيايس يف سوريا كام
انه ليــس لدى لبنان املــوارد ملنع الناس
يف الزوارق من مغادرة شــواطئه .فمنذ
اسبوعني غرقت سفينة وكانت تحمل عىل
متنها اكرث من  ٨٤شخصا ،وتم انقاذ اكرث
من نصفهم».
وختم «يف املحصلة ،لبنان ال يستطيع
حمل هذا العبء ملدة اطول وعىل املانحني
ان يصغوا جيــدا للهواجس اللبنانية وان
يغــروا الطريقة التي يتعاملون فيها مع
ملف النازحني ولرمبا إعطائهم املساعدة
يف سوريا .يف املايض ،استطاع لبنان ان
يحقق عودة مئات اآلالف من الســوريني
اىل بلدهــم ولكــن نراهم يعــودون اىل
لبنان للحصول عىل املســاعدة الشهرية
من املنظــات املانحة .فلبنان يبقى ضد
اســتعامل القوة العــادة النازحني اىل
بالدهــم ومع العودة اآلمنة والكرمية وال
ميكن االستمرار بقبول الوضع الراهن».

للمصارف وغريها.
3ـ مييل ثنايئ «امل» وحزب الله اىل اعادة تسمية ميقايت
للمجــيء بحكومــة جديدة تكمل عمــل الحكومة الحالية،
مع تعديــات عىل تفاصيل خطة التعــايف وبعض امللفات
واملشاريع الحيوية املطروحة.
4ـ تفــرض وطأة االزمــة الكبرية اســتكامل الخطوات
واملعالجات مــن النقطة التي وصلت اليها يف ظل الحكومة
الحاليــة .ورغم ان الحكم اســتمرارية ،فــان بقاء ميقايت
عىل رأس الحكومة الجديدة يســهل اعادة االنطالق بالحلول
واملعالجات لالزمة االقتصادية واملالية واالجتامعية.
5ـ فشــل الرهان عىل املجيء مبرشــح س ّني قوي ينافس
ميقايت بعد االنتخابات النيابية ،اذ ان دخول الســنيورة عىل
الخــط بعد انســحاب الحريري غري موفق ،كام ان محاوالت
ترشــيح نواف سالم ســتلقى النتيجة نفسها وفقا لالجواء
السائدة.
اما عــى الصعيد الخارجي ،فيبدو ان الظروف واملعطيات
التي ادت اىل تســمية ميقايت لرتؤس الحكومة الحالية ما
زالت قامئــة ،خصوصا عىل صعيد الدعم الذي حظي به من
فرنسا ومرص.
كام ان االدارة االمريكية التي ســعت وتســعى اىل املجيء
بالسفري نواف سالم ،ستواجه الواقع نفسه بعد االنتخابات،
اال اذا متكنت قــوى املعارضة بالتعاون مع قوى «تغيريية»
من الفوز باالكرثية النيابية ،وهذا االمر مســتبعد بنســبة
عالية.
ووفقا للمصدر السيايس ،فان هذه املعطيات ترجح عودة
ميقايت لرئاســة الحكومة «بحلّة جديدة» ،لكن هذا املســار
رمبا يصطدم بتفاصيل سياســية داخلية وخارجية قد تؤخر
والدة الحكومــة الجديدة وتطيل فرتة ترصيف االعامل ،ويف
مثل هــذا الحال يتحول االســتحقاق االنتخايب اىل محطة
حل كام يرجو ويتطلع
لبدايــة ازمة بدال مــن ان يكون بداية ّ
اليه اللبنانيون.
ويُخــى ان تطول االزمــة الحكومية اىل ما بعد انتخاب
رئيس الجمهورية الجديد يف الخريف املقبل ،لكن ثقل االزمة
وتداعيات االنهيار تفرض اســتبعاد مثل هذا السيناريو الذي
ســتكون له نتائج مدمرة تفوق قدرة اللبنانيني عىل تحملها.

إنـــتـــخـــابـــات الــــثــــأر وال ــع ــق ــاب

نور نعمة

املغرتبون اللبنانيون اظهــروا اقباال وعزما ال مثيل لهام
يف كل بلدان االغــراب يف التصويت لالنتخابات النيابية،
انطالقا من انها ليســت فقــط اليصال نواب او ممثلني عن
الشــعب ،بل لقطع الطريق عىل الفاسدين وعىل السارقني
الذين بكل وقاحة ترشحوا لالنتخابات .نعم املغرتب اللبناين
انتخب التغيري انتقاما من منظومة فاســدة رسقت امواله
وافلست الدولة وافرغت املؤسسات من صالحياتها  ،والحقا
ســينتخب املواطن اللبناين املقيم يف بلده يف السياق ذاته،
النه االعلم بتواطؤ هذه السلطة الحاكمة وكل من لف لفها،
التي ج ّوعته وذلته ورشذمت عائلته وافقرت الشعب وانهكت
الدولة بسياسات غري وطنية بل آنية.
هذه االنتخابــات النيابية ،هي انتخابات ثأرية وعقابية
بحق كل من اخطأ بحق الشــعب اللبناين واوصل البالد اىل
مــا هي عليه وبقــي يتفرج عىل االنهيار دون ان يقدم حال
واحدا لفرملته.
هــذه االنتخابات هي انتقامية مــن الذين حرموا لبنان
وشعبه من الكهرباء ،وكذبوا وضحكوا عىل املواطن اللبناين
بانهم سيؤمنون الكهرباء  ، 24/7كام هي انتقام من الذين
ابرموا الصفقات املشبوهة واستخدموا املال العام ملصالحهم
اىل ان نفد املال وبات عىل املودعني الصغار تحمل مسؤولية
رسقة هؤالء الفاسدين.
نعم ،اللبناين عندما يصوت هذه املرة ينتقم ،يثأر ،يحاسب
تجار الهيكل ورجال الدولة املزيفني الذين تاجروا بالشــعب
اللبناين واشرتوه وباعوه يف بورصة انانيتهم ويف بورصة
املنطقة والعامل.
وحــده الشــعب اللبناين مصريه مل يتغــر ،يف حني ان
السياســيني تغريوا عىل مر الزمــن وازدادوا ثراء وقصورا
ويخوتا وفحشــا .املواطن هو الوحيد الذي دفع ويدفع مثن
اخطــاء وخطيئة طبقة سياســية مرتهلة دنيئة ال تعرف
مــا معنى املصلحــة الوطنية .وها هي اليوم ترتعب من ان
يــأيت اليوم الذي يتقلص فيــه نفوذها وتقلم اظافرها يف
الدولــة؟ املواطن هو من يتحمل مســؤولية افالس الدولة
جراء سياسات خاطئة مقصودة وليست بريئة ،ولذلك ترى
الحقــد يلمع يف عيون املواطنني املظلومني عندما يتكلمون
عن معاناتهــم ،ويف الوقت ذاته عن ارادتهم يف التصويت
يف  15ايار.
وعىل هذا االساس ،التغيري آت وان كان نسبيا وليس تغيريا
شــامال ،وهذا امر سليم يف الحياة السياسية اللبنانية ،الن
التطور الســيايس التدريجي خري من انقالب شــامل يف
السياسة يزرع الفوىض يف البلد املنهار واملرتهل.
اليوم ،نقول ان اللبناين اســتفاق ومت ّرد عىل كثريين من
السياســيني الذين غشــوه يف املايض القريب واحيانا عىل
مدى ســنوات طويلة ،وقد ترجم املغرتبون اللبنانيون ذلك،
وقريبا ســيفعل املواطن اللبنــاين املقيم اليشء ذاته ،النه
طفح الكيل ومل يعد هناك من امر يخرسه اللبناين ،ومل يعد
هناك حالة اسوأ من تلك التي هو فيها حاليا.
وعليه ،بقي القــــليل ليوم االقــــراع لالنتــخابات
النيابيــة التي ستــــشكل نقطة تح ّول يف مســار لبنان،
وسيســجل دخول املجتمع املدين الول مرة بطريقة فعلية
وقوية اىل الربملان ،ومن هنا يبدأ التطور يف املشهد السيايس
اللبناين الذي اظهر لنا التاريخ ان التغيري يبنى شــيئا فشيئا
يف لبنان.
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الي ــــاس امل ـــ ّـر ف ــــي مهرج ــــان إنتخاب ــــي حاش ــــد ف ــــي بتغري ــــن :يُحدثونن ــــا ع ــــن التغيي ــــر و «جابولن ــــا مرش ــــحين تعتي ــــر»
ً
ميش ـــــال امل ــــ ّـر :تعال ـــــوا نح ـــــدث زل ـــــزاال وصدم ـــــة ف ـــــي صنادي ـــــق اإلقت ـــــراع كم ـــــا فعلت ـــــم م ـــــع دول ـــــة أب ـــــو الي ـــــاس
ابتسام شديد
أقامــت الئحة «معا أقوى» مهرجانــا انتخابيا امس ،يف
مركز الدراســات يف بتغرين مبشاركة اآلالف من ابناء البلدة
والجــوار  ،تقدم الحضور رئيس اإلنرتبــول الدويل الوزير
الســابق إلياس املر ،وفاعليات سياسية واقتصادية وثقافية
متنية ،وأعضاء الئحة ميشــال املر :هاغــوب بقرادونيان،
انطــون خليل  ،رندا عبود  ،مارون ابو ديوان ،جويس جامل
وليا بو شعيا .
ترافق املهرجان مع مظاهر احتفالية يف الطرقات املؤدية
اىل ســاحة املهرجان ،حيث رفعــت األعالم اللبنانية وص َور
املرشــحني وجابت املواكب الس ّيارة شوارع البلدة.
عــى مدخــل بتغرين تســتقبلك صــورة عمالقة تضم
«امليشــالني» الجــد والحفيــد ،مزيلة بعبــارة «نعاهد بان
نواصل مســرة ميشال املر يف خدمة لبنان سياسيا وامنائيا
واجتامعيا وان نســتمر بالوقوف اىل جانب اللبنانيني وأهلنا
األعزاء يف املنت وبتغرين».
دولة الرئيس «أبو الياس « كام يسميه املتنيون كان حارضا
يف شوارع بتغرين اىل جانب صور املرشحني ،وعبارة «املنت
لألوفيــاء» تتصدر الالفتات املرفوعة يف كل مكان.،
مهرجــان بتغرين كام وصفه املشــاركون هو األكرب من
حيث املشــاركة الشــعبية والحضور قياســا باملهرجانات
اإلنتخابية يف منطقة املنت .
توجه ميشال املر للحارضين بكلمة جاء فيها« :من سنتني
بدأت إســتطالع ما يريده الناس مــن خالل جواليت ،رحت
اســتمع اىل ما يريده الناس ،فوجدت ان الناس تريد العيش
بكرامــة ،وتريد الحصول عىل االستشــفاء فال متوت عىل
أبواب املستشــفيات ،وتريد مدارس تليق بأوالدها ،وأهم ما
يريده الناس فصل الخالفات السياسية والتجاذبات عن تلبية
احتياجات الناس األساسية .سألت الناس ماذا تريد فوجدت
الكثري من املطالب مثل ان يعيشــوا بكرامتهم والحصول عىل
مدارس تليــق بالطموحات ،ويف الواقع فان مطالب الناس
غري موجودة بســبب الكذب والشعارات الفارغة .
مــن أجل ذلك ،قررت ان أترشــح وان يكــون برنامجي
اإلنتخــايب موجه نحو اإلمناء وخدمــة الناس ،وان أح ّيد
السياســة عن املواطن ،برنامجي هــو الصدق لن أخربكم

إطــلــع مــن الــشــامــي على
ُ
نتائج محادثاته في واشنطن

الياس املر يلقي كلمته

 ..وميشال املر

شــعارات تذهب مع اقفال الصناديــق ،فأنا أريد ان أكمل
مسرية ميشــال املر (ابو الياس) باالمناء ،وان اكون قريبا
مــن الناس وأالمس متطلباتهم واحتياجاتهم ،فلم أكن أريد
برنامجــا يقوم عىل شــعارات وتــكاذب ينتهي مع اقفال
صناديق اإلقرتاع.
كلمتــي لكم كام زلزلتــم صناديق االقرتاع مع أبو الياس،
اريدكــم معي لنزلزل ونحدث الصدمة ...بتغرين قلعة الوفاء
واملحبــة ،أبوابها مفتوحة ال أحد يدخل اليها من الشــبابيك
والزواريب «بتغرين ما حدا بيكرسها وبيفوت عليها « ،أملنا
ببكرا كبري معا أقوى» .

تدمر وال تعمر ،ماذا تنتظرون يا ســيدات املنت لتصوتوا عدل
وتتمثل املرأة باملــن ألول مرة» .وختمت «مش هيني تكون
هي املنت».
هي تكوين متنية  ،مش ّ
متنــي مش ّ

} شــعاراتهم تد ّمر وال تع ّمر }

بداية االحتفال ،ألقى املستشــار اإلعالمي الياس املر كلمة
رحب بهــا برابطة مخاتري املنت واملدراء العامني ورؤســاء
البلديات بدورها وقال»:نجتمع بغصة عىل جبل غاب جسده
وبقي عطره عابقا  ،حبيب املنت وعاشــق بتغرين والبتغريني
ومــن اطل علينا يف أيار لبيك يا أبو الفقراء يا أعدل العادلني
يا رجل الدولة والقرار وصانع الرؤساء لبيك يا أبو الياس يف
القلب ال يبددها اال األمل من خالل ميشــال املر» .
بدورهــا ،تحدثت املرشــحة رندا عبود باســم الالئحة،
وقالت « :انتم امام خيارات لوائح من شــخصيات بالسلطة
وشخصيات رشيكة بالســلطة تركتها وتزايد علينا اليوم..
لوائحهم تدعي الوفاء للوطن وتدعي التغيري ،وشــعاراتهم

} الياس املر :بتغرين عرين األســود
وليســت وكراً للوطاويط التافهني }

ثم عاد املستشــار الياس املر وقدم دولــة الرئيس بكلمة
قائال »:بطل من ابطال نهر البارد ،ومارد يف امليدان الدويل،
والتاريخ شاهد انه رفع اسم لبنان عىل أعىل املنابر ،وقام من
تحت الرماد كطائر الفينيق  ،لبنان يســتحق الفداء والشهادة
...مدرسة دولة الرئيس الياس املر».
صعــد الياس املــ ّر اىل املنصــة ،فوجه تحيــة لوالدته
وشــقيقاته ،وقال »:انه موسم اإلنتخابات ويف االنتخابات
تكرث الوعود والشــعارات يرفعون شعار التغيري وهم كانوا
جــزءا من الســلطة ،ويرفعون شــعار التغيري وال يغريون
يف خطابهــم وســلوكهم ،فامذا ســتفعلون ان عادوا يف
 ١٥أيــار ...هم ال يزالون عىل ســلوكهم كام كانوا يتبادلون
االتهامات وال يفكرون اال بأحجامهم ومصالحهم...فاللعنة
عليكــم وعىل احجامكم ومصالحكم .بدل ان يفكروا بالناس
وخدمتهم يرفعون شعار التغيري ويكدسون الحقد يف قلوب
اللبنانيــن فوق الفقر والذل واليأس ويظنون انهم يخدمون
الناس باملال والشعارات».
أضاف »:يرفعون شــعار التغيري ويأتون مبرشحني تعتري

إســــــــتــــــــخــــــــدام املــــــــــــــال اإلنـــــتـــــخـــــابـــــي
عــــــــــــون :
ّ
يــــســــتــــوجــــب تــــــدخــــــل هــــيــــئــــة اإلشـــــــــــــراف والــــقــــضــــاء

أعــرب رئيس الجمهورية العامد
ميشــال عون عــن «ترحيب لبنان
مبشــاركة بعثــة مــن املنظمة
الدولية الفرانكوفونية يف مراقبة
االنتخابــات النيابية يــوم االحد
املقبل» ،وابلغ رئيســة البعثة ألدا
غريويل ،التي اســتقبلها قبل ظهر
امس يف قرص بعبدا مع افراد البعثة،
ان «لبنــان يقــدر لالمينة العامة
للمنظمة الدوليــة الفرانكوفونية
لويــز موشــيكيوابو مبادرتهــا
بتكليف بعثــة من املنظمة ملراقبة
االنتخابــات» ،الفتــا اىل ان «كل
ً
اإلجراءات اتخذت يك تجري العملية عون مجتمعا مع بعثة من املنظمة الفرانكوفونية ملراقبة االنتخابات
االنتخابية يف أجواء من الشفافية
للفرانكوفونية تؤكد االميان الراســخ للمنظمة يف
والحرية والتنافس الدميوقراطي».
وقــال رئيس الجمهورية ان مثــة تقارير وردت احرتام الدميوقراطية يف لبنان ،كام تؤكد أيضا عىل ان
اليه عن «لجوء بعض املرشــحني اىل استخدام املال لبنان ال يزال مركز اشعاع ثقايف عموما وفرانكوفونيا
االنتخايب ،االمر الذي يستوجب تدخل هيئة االرشاف خصوصا .كام تندرج هذه املبادرة يف ســياق العمل
عىل االنتخابات والجهــات القضائية املختصة ملنع الدؤوب عىل افتتاح مكتب للرشق األوسط يف بريوت
استمرار هذه الترصفات التي ميكن ان تؤثر سلبا عىل الذي سيتم بعيد االنتهاء من االنتخابات النيابية».
وكانت غريويل نقلت يف مستهل اللقاء اىل الرئيس
خيارات الناخبني».
واذ متنى الرئيس عون للبعثة التوفيق يف مهمتها عون« ،تحيــات االمينة العامــة للمنظمة الدولية
يف لبنــان ،لفــت اىل ان «مبــادرة االمينة العامة الفرانكوفونية» ،شــاكرة «التعاون الذي ابدته الدولة

اللبنانيةيفتسهيلمهمةالبعثةالتي
ستبقى يف لبنان عرشة أيام ملراقبة
االنتخابات ووضــع تقرير مفصل
عنها» ،منوهة ب»الحرص الذي ابداه
الرئيــس عون عىل اجراء االنتخابات
النيابية يف موعدها وتأمني الرشوط
لنجاحها» ،مشرية اىل «أهمية ترشح
املرأة اللبنانية لتكريس الدميوقراطية
التي ال يجوز ان تباع او ان تشرتى بل
ان تطبق بكل حرية وشفافية».
اىل ذلك ،استقبل الرئيس عون نائب
رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي
الذي اطلعه عىل نتائج املحادثات التي
(دااليت ونهرا) اجراها خالل األسبوعني املاضيني يف
واشنطن مع املسؤولني يف صندوق
النقــد الدويل والبنــك الدويل ويف
وزاريت الخارجية والخزانــة االمريكيتني ومفوض
االتحــاد األورويب ومدير الخزانة الفرنســية والتي
تناولت الواقع االقتصادي الراهن يف لبنان .وقد أشاد
هؤالء باالتفاق الذي حصل مع الصندوق عىل مستوى
املوظفني» ،موضحا «ان املســؤولني الذين التقاهم
ينتظرون إقرار اإلصالحات التي تم االتفاق عليها مع
لبنان والتي احيل بعض مشاريع قوانينها اىل مجلس
النواب».

عقد قائــد الجيش العــاد جوزاف
عــون يف الــرزة ،اجتامعا مــع أركان
القيادة وقادة الوحدات الكربى واألفواج
املســتقلة ،وزودهم بـــ «التوجيهات
الالزمة واإلجراءات الرضورية لحفظ أمن
االنتخاباتالنيابيةوإمتامهابنجاح».
واكد عون خالل االجتامع ،أن «الجيش
جاهــز عمالنيا وأمنيا لهذه املهمة ،وأنه
عىل مســافة واحدة مــن الجميع ،وما
يعنيه هو إمتام العملية االنتخابية بنجاح
ودميوقراطية».
قائد الجيش يلقي كلمته
وتحدث عن «حملة استهدافات طالت
االستحقاقبهدوءودميوقراطية».
املؤسسةالعسكريةلجهةمواكبةعملية
وتطرقإىلحادثةغرقاملركبقبالةشاطئطرابلس،
التحضــر لالنتخابات» ،مؤكدا أن «الجيش يقف عىل
الحياد ،وليس طرفا يف هذا االســتحقاق إطالقا ،وال مشــرا إىل أن «الجيش مســتمر يف أعامل البحث،
يقف إىل جانــب أي جهة ضد أخرى ،إمنا يتدخل عند وتواصل مع عدد من الدول الصديقة للمســاعدة يف
حصول إشــكال أو احتكاك ملنع تفاقم الوضع» ،داعيا انتشــال املركب» ،مؤكدا أن «الجيش قام بواجبه ،وهو
«األطراف املعنية باالنتخابات إىل التحيل باملسؤولية يتعاطى بكل شفافية مع هذا املوضوع ،وفتح تحقيقا
الوطنية والتعاون مع املؤسسة العسكرية إلنجاز هذا يف الحادثة».

وإذ أسف لـ «حملة االتهام والتحريض
التــي تعرض لها الجيــش عقب الحادثة
واســتغاللها ألهداف انتخابية» ،أكد أن
«الجيشكانتحتسقفالقانونوسيبقى
كذلك،وهوأثبتهذااألمريفحادثةانفجار
املرفأوحادثةالتليلحيثأنجزتالتحقيقات
خالل ثالثة أسابيع وأحيلت عىل القضاء،
فيــا ال يزال البعض يصوب عىل الجيش
مصدراأحكامامسبقة».
وأعرب عن «تقديره العميق للعسكريني
الذيــن أظهروا أعىل درجــات االنضباط
والصــر والعزمية خالل هــذه األزمة
االقتصاديةواملالية»،مثنياعىل«جهودهم
وتضحياتهم» ،معتربا أنهم «مدعاة فخر للقيادة ومحل
ثقةمناللبنانينيوالدولالصديقة».
كام أكد «ثقته املطلقة يف أنهم سيكــــونون عىل
قدر املسؤولية خالل هذا االستحقاق االنتخايب» ،الفتا
إىل أن «االتهامــات واالنتقــادات لن تنال من إرادتهم
وعزميتهموالمنمعنوياتهم».

قائد الجيش  :جاهزون لحفظ أمن اإلنتخابات واإلتهامات لن تنال من إرادة املؤسسة العسكريّة

...عقدوا ببنــود رسية تحت عنوان تفاهم معراب وانقلبوا
عليــه «انت خيــي وانا خيك والبلــد راح» ...وبصموا عىل
قانــون إنتخايب هجني فامذا ســينجزون غــدا؟ تعبنا من
صفقاتهم وســئمنا من شعاراتهم ،فإذا كانوا قادرين ملاذا
مل يفعلوا؟ وتابع« :تركت الســلطة قبل أعوام ألين ال أريد
ان أكون شــاهد زور ،ورفضت ان أساهم بقهر الناس ،فانا
دفعــت دمــا يف ارض املنت وال أقبل ان اكون شــاهد زور
مثلهم ،فهم يبيعون دم الشهداء ببضعة دوالرات ،واملرتزقة
ال مكان لهم بيننا....انا من بيت يعشــق خدمة الناس ،فان
أردتم ان أترك مركزي يف الخارج وأعود ص ّوتوا «معا أقوى»
وسأكون معكم أقوى».
وأكمــل« :مهام تحامل اهل الوعــود الكاذبة  ،علينا ان ال
نرتك أهلنا الرشفاء يف هذه الظروف الصعبة  ،فمن ال يشعر
بوجع الناس ال يحق له متثيلهم ،ونحن رشــحنا ميشال املر
ألنــه يحمل هموم الناس ووجعهم ،إضافة اىل حمله أمانة
غالية من دولة الرئيس الراحل أبو الياس ،فوصية ابو الياس
اإلستمرار يف خدمة الناس والوفاء ملن كان وفيا معنا ألكرث
من ستني سنة».
وتوجــه اىل اهل بتغرين قائال« :بتغرين عرين األســود
وليســت وكرا للوطاويط التافهني ،فأهلنا رؤوســهم عالية
وليســوا حقا للبيع والرشاء مــن الطارئني» ،أضاف« :ندايئ
اىل اللبنانيني ،ان لبنان مل يعد يحتمل ،واملســيحيون مل يعد
يف إمكانهم دفع األمثان لسياسات خاطئة ،فلنفتح صفحة
جديــدة ونتحد ليس لالنقالب عىل أحــد ،بل من اجل وقف
نزيــف الهجرة وبناء دولة حديثة وعادلة».
أضــاف« :يف إنتخابات  ٢٠١٨علمتم العامل معنى الوفاء،
ويف هذه الســنة علّموا العامل معنــى األصالة والكرامة..
صوتــوا ملن ميثلكم وليس ملن ميثل عليكم ...صوتوا ضد قلة
الوفاء وااللغاء ومن ال ميلكون اال تقديم الطاعة واملال ،فلو
كانوا رجاال ملا التحقوا باألحزاب التي تســتعبدهم حتى ١٥
أيار ،فلو كانوا رجاال ملا باعوا بلداتهم  ،ألن بتغرين ليســت
ملجــأ ملن حاول إغتيال أبو الياس» ...
وختــم قائال« :ابو الياس كان يعرف نتائج اإلنتخابات من
خالل وفائكم ،واليوم يســألكم ايها الرشفاء األوفياء ليعرف
النتيجة مسبقا ،ويســألكم من تريدون؟ وبالطبع جوابكم
«معا أقوى».

لقاء إنتخابي لالئحة «الوطني ّ
الحر» في املتن

بــــاســــيــــل  :نـــــواجـــــه حـــــــرب إلـــــغـــــاء عــلــيــنــا
ّ
وعــلــى كـــل فـــرد فــي الــتـ ّـيــار ال ــدف ــاع عــن وجـــوده

باسيل خالل اللقاء االنتخايب

هاجــم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب
جربان باســيل أثناء اللقــاء اإلنتخايب الذي
أقيم يف الجديدة« ،األحزاب والثورة» ،معتربا
أنهــم «اجتمعوا من أجل شــن حــرب إلغاء
إنتخابية عىل التيار» ،وقال« :نحن كتبنا قبل
اإلنهيار وبعــده ما ينبغي أن يعمل ،لكن أنتم
يا أحزاب النكد الســيايس وثورة الشتائم ،ما
هو برنامجكم؟ مل تكتبوا فكرة ،ومل تطرحوا
حال ،وكلــا قدمنا إقرتاحا ترفضونه .وكلام
ســألناكم ما هو البديل ،تقولون سرنى بعد
اإلنتخابات».
ثم ســأل« :هذه اإلنتخابات متس وجودكم
ومصريكم أيها اللبنانيون وليس وجود التيار
فحســب ألنه سيطرح فيها من سيمثلكم يف
املؤسسات ،من سيمثلكم عىل طاولة الحوار،
من ســيمثلكم يف أخذ القرار؟ من يقدر عىل
مواجهــة أكرب دولة يف العــامل إذا أرادت أن
تلغينا من بلدنا ،ومع اكرث شــخص يف لبنان
يخىش الجميع مواجهته اذا أراد إلغاء دورنا؟
من ســيحصل لكم حقوقكم السياســية أو
املاليــة؟ ويقاتل الكل ليعيد لكم أموالكم متل
كــا أعاد لكم حقوقكم السياســية؟ وأعاد
لكــم متثليكــم يف الحكومــة ويف مجلس
النواب ويف رئاســة الجمهورية ويف اإلدارة
واإلقتصاد؟ من ســيمثلكم عىل طاولة القرار
ليحفظ لكم دورا وبلدا؟ من؟ من سيمثلكم يف

القرار؟ من يذهب للتبايك يف الخارج ويقول
لهم تركتونا ،ال ترتكونا .أو من همه أن ال يزعل
بري؟ أو يرىض عليه جنبالط؟ أو أن ال يخاف
رغبات الحزب؟»
أضاف «يوم األحد  15أيار ،سريســم التيار
الوطنــي بأصــوات األوفيــاء عالمة النرص
وصناديق اإلنتخابات ســتقول لكل الواهمني
والحاقدين إن التيار يف املنت الشــايل ويف
كل الدوائــر باقٍ وال ينكرس ولن تتخلصوا منه
ألن ال قــوة تقدر أن تكــر إرادة الناس .من
يســمع البعض يعتقد أنهــم ذاهبون يف 15
أيّار اىل حرب ،ألنهم بالفعل ذاهبون اىل حرب
إلغــاء للتيار خطّطوا لهــا وعملوا من أجلها
منذ  17ترشين» ،مشــددا عىل «أننا ذاهبون
اىل اإلنتخابــات حاملني يف قلبنا وجع الناس
والخوف عىل املســتقبل وبني إيدينا خارطة
طريق واضحة لإلنقاذ وتطوير النظام وإعادة
بناء اإلقتصاد واســتعادة األموال بالقوانني.
اإلنتخابــات معركة شــخصية لكل واحد من
التيار ،ليس دفاعا عن أشــخاص معينني ،بل
دفاعا لكل فرد عن شــخصه وعن نفسه ،عن
تاريخــه ،عن كرامته ،عن التعرض له ورفضا
ملحاولة ســحقه وحذفه .رد كل فرد يف التيار
بأن يقوم يف  15ايار بالدفاع عن نفســه وعن
وجــوده ،فينبغى أن ال يالزم أحد بيته حتى ال
يساهم بذلك بنجاح مخططهم».
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َ
ُ
نصـــر اللـــه :ندعـــو إلـــى الشـــراكة وعـــدم اإللغـــاء واإلقصـــاء ..الغريـــب ً أن مـــن يطالـــب بنـــزع الســـاح يحملـــه
ّ
ّ
عـــدم اإلنفتـــاح علـــى الشـــرق لـــن يجعلنـــا نتقـــدم ..لبنـــان ليـــس فقيـــرا وال يجـــوز تحويلـــه الـــى بلـــد «شـــحاد»
أكد األمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله يف
املهرجان االنتخايب الذي أقامــه الحزب يف الضاحية
الجنوبية ،إ ّن «عدم االنفتاح عىل الرشق مراعاة ألمريكا
لن يجعلنا نتقدم إىل أي مــكان» ،معلناً أنّه «لدينا كنز
يف البحر فيام الشــعب اللبناين يعاين البطالة والغالء
والجوع» ،متســائالً« :ملاذا ال نخــرج كنزنا من البحر
وهل مينعنا مــن ذلك الخوف من األمريكيني؟ ،ما الذي
تستطيع أمريكا فعله أكرث مام فعلت من حصار وتجويع
ودفع «إرسائيل» لالعتداء علينا؟
وشــدد عىل أنّه «من حق لبنــان التنقيب عن الغاز
والنفط يف املنطقة املتنازع عليهــا كام يفعل العدو»،

مرصحاً «أ ّن لبنان ليس بلدا ً فقريا ً ومفلســاً ،وال يجوز
أن يح ّول السياســيون لبنان إىل بلد متسول و»شحاد»
وذليــل .بلدنا غني وكنزنا موجــود يف البحر وهذا ما
تقوله املعطيات وما نحتاجه هو امتالك جرأة التلزيم»،
مضيفاً أنّــه «إذا أراد العدو منعنا مــن التنقيب فإننا
قادرون عىل منعه».
وأكّد الســيد نرص الله أ ّن «ما ندعو إليه هو الرشاكة
وعدم اإللغاء واإلقصاء والجميــع يجب أن يتمثل يف
املجلس النيايب بأحجامه الطبيعية» ،موضحاً أ ّن «حديث
األقلية واألغلبية يف الحكومة غري منطقي ويأخذ لبنان
إىل أزمات وهذا مــا قلناه دامئاً .لبنان ال يتحمل طائفة

وال حركة وال حزبــاً وال تيارا ً قائدا ً مهام بلغ من القوة
وفائض الق ّوة».
وأوضــح أنّه «حني دخلنــا إىل الحكومة عام 2005
دخلنا بخلفية حامية ظهر املقاومة» ،مشــرا ً إىل أنّه «مل
وال نطلب من الدولة حاميــة املقاومة بل ما نطلبه عدم
طعن أحد ما يف الدولة .وشدد عىل أ ّن حزب الله مصمم
عىل الحضور بفعالية وجدية ومســؤولية يف الدولة»،
الفتاً أنّه «ال أحد يتوقع عندمــا نقول إننا بتنا جزءا ً من
تحل كل املشاكل .فالتحالف االنتخايب
الدولة والنظام أن ّ
والســيايس ال يعني انعدام االختالفات والفوارق بني
األحزاب والتيارات املتحالفة».

اصواتكـــــــــــــــم هـــــــــــــــي للشـــــــــــــــهداء وللمقاومـــــــــــــــة ولقـــــــــــــــوة لبنـــــــــــــــان ومنعتـــــــــــــــه
ّ
ّ
املســـــــــــــــؤولية
وعزتـــــــــــــــه ولـــــــــــــــكل الحلفـــــــــــــــاء الصامديـــــــــــــــن فـــــــــــــــي مواقـــــــــــــــع

واستهل السيد نرص الله كلمته مؤكدا «أننا نقول من بريوت
إنه ال عروبة بدون القــدس وال عروبة بالتطبيع مع العدو»،
مضيفا «نرحب بأهلنا يف مدينة بــروت من الدائرة األوىل
والثانية وبجمهور املقاومة والحلفاء من املناطق املختلفة يف
هذا املهرجان .حضوركم اليوم وما شهداناه من حضور كبري
يف صور والنبطية وما نتوقعه من زحف كبري يف البقاع هو
ٍ
وكاف برد الصاع صاعني إلعادة أيديهم إىل
أكرب إجابة عليهم
أفواههم .أنهم راهنوا خالل الســنوات املاضية عرب األكاذيب
والعقوبات واإلفقار أن تنقلب بيئة املقاومة عىل املقاومة».
وتابع «أننا نخص بالشــكر كل من صــوت من املغرتبني
للوائح التي تتضمن مرشحي املقاومة وهو يعرب عن صدقهم
ووفائهم ،إذ مل يكن بوسعنا الوصول للمغرتبني بسبب الظلم
الالحق بنا من تهمة اإلرهاب وهو رضيبة املقاومة».

} ال نثق بكالم العدو }

وفيام خص املناورة اإلرسائيلية األخرية ،لفت الســيد نرص
الله «اىل أن ما يهمني أن أقول لكم هو إنه أكد يل األخوة الذين
يتابعون املناورة أنَّ رئيــس حكومة العدو نفتايل بينت ذهب
رصح بأن الكيان ال يريد مواجهة مع
لإلرشاف عىل املناورة و ّ
أحد .وأنه بعد يوم القدس بأيام أُبلغت عرب قنوات دبلوماسية
رســالة مفادها أنَّ اإلرسائيليني ال يريــدون القيام بأي عمل
تجاه لبنــان ولكن نحن ال نثق ال بكالم العدو وال بكالم رئيس
وســنبقي اإلســتنفار حتى انتهاء املناورة ،وهذه
حكومته ُ
الرســالة ســببها املقاومة وعلم العدو بأن املقاومة صادقة
بكالمها وسرتد عىل أي اعتداء« .

} محتوى كلمة بري }

ولفت السيد نرص الله «اىل أن كل ما قاله الرئيس نبيه بري
يعرب عن توجهات ومضامني الثنايئ الذي يقف بقوة وصالبة
ويواصل الطريق ،باملقابل اعترب أنــه ال ميكن ألحد أن يكون
ً
بديل عن الدولة ونحن ال نطرح أنفسنا دولة إىل جانب الدولة
ً
بديل عن الدولة ونحن نؤمن ونســاهم يف تحقيق
وال حزبًا
هذا األمر».
وحول بناء الدولة ،رأى «أننا ال نتحدث عن إسقاط نظام أو
دولة وبنائها من جديد ولكن نقول أنَّ يف هذا النظام مشاكل
تعيق قدرته عىل العمل وال تريض طموح اللبنانيني يجب حلُّها
من خالل اإلصــاح ،فاملرشوع الواقعي والطبيعي ألي حركة
سياســية يف لبنان هو اإلصالح يف النظــام والدولة حتى
لو أخذ منحى التغيري» ،مضيفًا «أنــه يف بلدنا تنوع طائفي
ومنذ إنشاء دولة لبنان الكبري البلد قلق ولذلك الكل يبحث عن
ضامنات داخلية ولألســف خارجية ،إذن ما نطمح إليه هو
دولة عادلة وقادرة وهذا ما قلناه يف وثيقتنا السياســية يف
العام  .2009كام اعترب أن مجلس النواب هو أم املؤسســات
ويأيت من خالل االنتخاب ،ما يعنــي أن قانون االنتخاب هو
املفتاح ،والقانــون األكرثي مل يكن منصفًــا بينام القانون
النسبي هو األكرث إنصافًا» ،مشــددّا «عىل أن الدولة العادلة
هي التي تقدم قانونًا انتخاب ًيا يشعر مواطنوها أنهم قادرون
عىل ايصال من ميثلهم إىل املجلس النيايب».
واشار «ىل أن هناك كثريون قد جربوا أن يُحدثوا خالل الفرتة
السابقة تغيريات دراماتيكية فذهب البلد باتجاه الحرب األهلية
التي نعتربها خط أحمر ويجب أن ينظر إىل من يدفع باتجاهها
عىل أنّها خيانة ،إذ جرب كثريون أن يُحدثوا خالل الفرتة السابقة
تغيريات دراماتيكية فذهب البلد باتجاه الحرب األهلية».

تصل عرب املشاريع اإلمنائية لكل الشعب ،والدولة التي ترعى
املواطنــن غري القادرين عىل العمل من كبار الســن واأليتام
وأصحاب األمراض املســتعصية ،فالدولة العادلة هي التي ال
تُنهك مواطنيها بالرضائب ونحن خالل السنوات املاضية كنا
نقف يف وجه الرضائب عىل الفئات الفقرية والرضيبة العادلة
هي الرضيبة التصاعدية» ،ومشــددّا «عىل أن الدولة العادلة
والقادرة هي القادرة عىل حامية ســياديته وأرضها ومياهها
عرب حاميتــه ،لديها جيش قادر عىل الدفــاع عن األرض وال
تُلقي بأعباء التحرير والحامية عىل شــعبه ،والدولة العادلة
القادرة التي تقدم األمن ملواطنيها ليشــعر أنه يعيش األمان
ودون متييز بني املناطق».
اضــاف «إذا قلت أن حزب الله وحده قــادر عىل بناء دولة
عادلــة وقادرة ال أكون صادقًا وال أحد يســتطيع ذلك لوحده
يف لبنان بل تحتاج لتعاون بني األحــزاب والتيارات ألننا يف
بلد قائم عــى الرشاكة ،وعندما يريد البعــض أن ال يتحمل
املسؤولية فهذا شــأنه ولكن عندما يُراد االقصاء تحت عنوان
أكرثيــة وأقليها فهذا قــد يدفع لبنــان إىل مغامرات ،ومن
هنا أؤكد أننــا مع الرشاكة الوطنية من أجل إخراج لبنان من
أزماتــه ألنه ال يتحمل طائفة قائــدة مهام كان لديها فائض
قوة ،فنحن يف حزب الله نشــعر بأننا أصبحنا مسؤولني أكرث
مام سبق» ،الف ًتا «اىل أننا منذ الـ 1992حتى الـ 2005مل نكن
ممثلني يف الحكومة بسبب معارضتنا للسياسات التي أودت
بالوضع االقتصادي بلبنــان إىل ما هو عليه اآلن .تص ّوروا أنَّ
القوة البحرية يف لبنان ال تستطيع الوصول إىل عمق  300أو
 400مرت النقاذ الغارقني يف زورق املوت بطرابلس».

} مصممون عىل الحضور
يف الحكومة بقوة أكرب }

كام اشار الســيد نرصالله «اىل أنه وبسبب األجواء املتوترة
يف البلد ومن أجل حامية ظهر املقاومة من الطرف السيايس
الذي كان متحالفًا مع جورج بوش ألجل رشق أوسط جديد»،
مضيفًا «أننا نحن مل وال نطلب مــن الدولة حامية املقاومة
بل نطلب أن ال يطعــن أحد املقاومة أو يتآمر عليها .اآلن نحن
مصممون عــى الحضور يف الحكومة بقوة أكرب ونقول بأن
هناك مــا دفعنا ألن نصبح جز ًءا مــن النظام وأصبح واجبنا
تحمل املسؤولية ،إذ ال أحد يتوقع أن حزب الله أن قال إنه جزء
من الدولة والنظام بأن األزمات ستنتهي ألن األمر يحتاج إىل
تعاون بني جميع األطراف وهذه هي تركيبة النظام السيايس
يف لبنان ،فعندما تتحالف القوى مع بعضها ال يجب عىل أحد
أن يظن أننا أصبحنا حزبًا واحــدً ا وخطابنا وقراراتنا واحدة
وأيضً ا الخالف ال يعني أن تُفض هذه التحالفات».
وذكّر بـ «سياسة التوجه رشقًا وغربًا وإرصار الحكومة عىل
عدم فتح األبواب أمام الرشكات من الرشق ألجل أمريكا يعني أننا
لن نتقدم ،فالوضع االقتصادي واملعييش واملايل تحتاج إىل خطة
تعايف يجب أن تناقش بصدق وصجدية وبدون تحويل لبنان إىل
بلد ُمرتهن ونحن سنناقش يف مجلس النواب بكل جدية».

} لدينا كنز والشعب
جائع ومديون ويهاجر }

وحول الغاز والنفط املوجود يف بحرنا ،أشار السيد نرص الله

ّ
األميركيـ ـ ـ ـ ــة أعطـ ـ ـ ـ ــت إيعـ ـ ـ ـ ــازا
} الغرفـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ــوداء فـ ـ ـ ـ ــي السـ ـ ـ ـ ــفارة
ألصدقائهــــــا بتهريــــــب أموالهــــــم ولــــــم تســــــأل عــــــن باقــــــي النــــــاس
ّ
} لبنــــــان ال يتحمــــــل طائفــــــة قائــــــدة مهمــــــا كان لديهــــــا فائــــــض قــــــوة
ّ
} الحــــــــــرب
األهليــــــــــة خــــــــــط أحمــــــــــر ويجــــــــــب أن يُنظــــــــــر
ّ
الــــــــــى مــــــــــن يدفــــــــــع باتجاههــــــــــا علــــــــــى أنهــــــــــا خيانــــــــــة
ً
ّ ً
} يجــــــــــب أن تختــــــــــاروا بيــــــــــن مــــــــــن يُريــــــــــد لبنــــــــــان قويــــــــــا ســــــــــيدا
ً
ف ــــي املنطق ــــة وبي ــــن م ــــن يُري ــــد لبن ــــان ذلي ــــا أم ــــام أب ــــواب الس ــــفارات

ً

} عدم اقرتاع من هم دون  21عاماً
هو ظلم كبري للشباب }

ريا لجيل الشباب
كام رأى السيد نرص الله «أن هناك
ً
ظلم كب ً
بســبب ســن االقرتاع رغم أنَّه يعمل ويدفع الرضائب وهذا
ً
نضال ليك يُعطى ملن يبلغ الـ  18عا ًما حقًا باالقرتاع»،
يحتاج
ربا «أن الدولة العادلة هي التــي متارس االمناء املتوازن
معت ً
بني جميع املناطق ألن أموال الدولة هي ملك الشعب ويجب أن

أيّـــــــــهـــــــــا املــــــــــواطــــــــــنــــــــــون :اقـــــــلـــــــبـــــــوا الــــــطــــــاولــــــة
ّ
وصــــــــــــوتــــــــــــوا لـــــســـــعـــــادتـــــكـــــم «مــــــــــــش لـــــســـــعـــــادتـــــو»
نادين فارس
العاملي
يف العرشين من آذار املايض صدر تقرير الســعادة
ّ
الســنوي يف اليوم
العاملي للســعادة الذي تحتفي به األمم
ّ
ّ
«احتل» لبنان املركز األخري مع أفغانســتان
ّ
امل ّتحدة ،وكان أن
يف سلّم الدول التي تعمل عىل إسعاد مواطنيها.
ويف اليــوم عينه يف العرشيــن من آذار ،أطلــق النائب
املســتقيل نعمة افرام ماكينته االنتخاب ّية يف احتفال حاشد،
اقتصادي
ســيايس
عىل أســاس مرشوع
يئ
ّ
اجتامعي إمنا ّ
ّ
ّ
أهم ما قاله
متكامل هو «مرشوع وطن اإلنســان « .ومن بني ّ
«إننا نخوض االنتخابات بعنوان جديد :ليس سعادة النائب هو
الهدف إنّ ا سعادة املواطن .ليس معايل الوزير هو الهدف بل
معايل خدمات الوزارات للناس هي الهدف .ليس دولة الرئيس
هو الهدف ،بل دولة
املؤسســات هــي الهدف .وليس فخامة
ّ
الرئيس هو الهــدف ،إنّ ا فخامة الحياة وفخامة االنســان
وفخامة الوطن هي الهدف...فص ّوت لســعادتك أيها املواطن
مش لسعادتو»!
أعود إىل تقرير الســعادة
العاملي لألمــم امل ّتحدة وقد م ّر
ّ
بطبيعة الحال عىل سارقي السعادة يف بالد األرز .ذلك يعني
معرفته مبغتايل األحــام وبالقاتلني ورؤســاء العصابات
وحاميل السالح وناهبي األموال ومب ّيضيها ها هنا .كام يعني
حتامً يقينه مبن أكل فلــس اليتيم واألرملة ،ومن هو العميل
ّ
والخائن
واملحتل ،وصانع املخــدرات ومر ّوجها .وأيضاً ،ومن
هو الحس االحذيّة والذ ّمي ،ومن أســقط هالة القضاء ود ّمر
مؤسسات الدولة وزرع محاسيبه فيها ،وصوالً إىل من جعل
ّ
ســعادة النائب والوزير ودولة الرئيس وفخامة الرئيس هي

الهدف...
كام أعود باملقابل إىل مرشوع السعادة الذي أطلقه نعمة
افرام ،وذلك قبل أيام قليلة من االســتحقاق االنتخايب ،وهو
محطّة من بني عدّ ة محطّات يف مســرة استعادة السعادة
جه باملناسبة هذا النداء األخري :أيّها املواطنون،
املنشودة ،وأو ّ
الوجودي والتعاسة واإلحباط
الوجع
قعر
ّون
أنتم الذين تحتل
ّ
والخــراب واليأس ،اخرجوا من دائــرة االنهزام ّية والتقوقع
والنق والرثــاء والعويل ،إىل حيــث يجب أنْ
واالستســام
ّ
تكونوا .أقلبوا الطاولة عىل من ســلبكم سعادتكم من أهل
الفســاد واالجرام واالرتهان للخارج ،مــن الطغاة واملحتلّني
والقتلة والفاســدين والعمالء والسامرسة .فهل كثري عليكم
هذا األمر؟!
أنْ تصبحوا سعداء ،يعني أنْ تستعيدوا سعادتكم املرسوقة
واملصادرة واملخطوفة .فص ّوتوا لسعادتكم «مش لسعادتو».

«اىل أنه لدينا كنز والشــعب جائع ومديون ويهاجر وإذا ذهب
لبنان ليخرج كنزه ســيحصل عىل عرشات مليارات الدوالرات
كأقل تقدير» ،متســائالً «ملاذا ال نذهب الستخراج هذا الكنز؟
خوفًا من أمريكا؟ ما ستســتطيع أن تفعل أكرث مام فعلته من
عقوبــات وتهريب أموال وغريها ،وملــاذا ال تنتظر «إرسائيل»
ترسيم الحدود وتنقّب يف االماكن املتنازع عليها؟ وملاذا لبنان ال
يعمل ضمن مياهه وحدوده؟ وأنا أقول أن من حق لبنان التنقيب
حيث يعتقد أنّها مياهه اإلقليمية ،مؤكدًا أن لبنان ليس بلدًا فقريًا
وهناك من يســارع لبيع أمالك الدولة ألنهم دولة يف لبنان وال
يجوز أن يح ّول لبنان إىل بلد متسول وشحاذ ،مشددًا عىل أننا
قــادرون عىل أن مننع العدو ألن لبنان غني وقوي فلامذا يجب
أن نتحول ملتسولني وأن نقف عىل أعتاب صندوق النقد الدويل».
ويف ســياق آخر ،قال الســيد نرص اللــه إن وزي ًرا يفرض
عليه أن يســتقيل ألنه قال كال ًما قبل أن يصبح وزي ًرا ويُهدد
اللبنانيني يف دول الخليج.

} ال نقبل أن ُيح ّمل
املودعون مسؤولية الخسائر }

وعن أموال املودعني ،اعتــر «أن املرحلة الثانية هي إعادة
هذه األموال ونحــن ال نقبل أن يحمل املودعون مســؤولية
الخسائر ،بل املســؤول األول الذي يجب أن يتحمل املسؤولية
هي املصارف ألنها أخذت أموال املودعني وديّنت الدولة بفوائد
ً
ً
طائل من أموال املودعني ،فملف املودعني
أمول
عالية وجنت
مأساوي ملئات اآلالف من اللبنانيني ،وهناك من يسعى لشطب
حق املودعني وكتلة الوفــاء للمقاومة قدمت مرشوع قانون
بأن حق املودعــن مقدس وال يجب املســاس به بأي قانون
جديد ،فإقراره كقانــون يف مجلس النواب طاملا مل يقر فهذا
الحق يف خطر ،الف ًتا اىل أن الغرفة الســوداء التي كانت تدير
األوضاع منذ ثالثة ســنوات يف الســفارة األمريكية أعطت
إيعازًا ألصدقائها بتهريب أموالهم ومل تسأل عن باقي الناس».
وأردف قائالً« :أيها اللبنانييون أنتم بني جهتني بني من يدعو
للسلم األهيل ويتمســك به ويضحي ألجل ويُقتل عىل طريق
الطيونة فيحمل شــهداءه وجرحاه ألجل السلم األهيل بينام
هو قادر عىل أن يثأر أو بني طرف آخر يقدم خدماته للخارج»،
مضيفًا «أنه من الغريب أن يطالب بنزع السالح هو من يحمل
الســاح ويقتل به ومستعد للذهاب للحرب األهلية ،وذلك يف
الوقت الذي نحن نوظف عالقاتنا الخارجية والدبلوماســية
من أجل أن نأيت بالقوة إىل لبنان مــن دون أن نصبح أدوات
وعمالء ،أما الفريق اآلخر يأيت باملال من الخارج وينهب».
إيران ال تتدخل يف االنتخابات وأرى من يجول من السفراء
وتابع «أنتم بني فريق همــه وغمه لبنان وبني فريق همه
وغمــه أن ترىض عنه أمــركا والغرب وبــن فريق يتحمل
املســؤولية وبني من يهرب من املسؤولية ويستقيل ويصبح
معارضً ا وثائ ًرا» ،الف ًتا «اىل أن هناك أحزا ًبا سياسية اليوم تقدم
اليوم نفسها عىل أنّها معارضة بينام هي من الخمسينيات يف
السياســية ،ويف سياق آخر ،اعترب أن الجمهورية اإلسالمية
يف إيــران ال تتدخل يف االنتخابات بــل رأيتهم من يجول من
السفراء ألجل االنتخابات».
وختم األمني العام لحزب الله متمن ًيا «أن يختار الشعب بني
من يريد لبنان قويًا ســيدً ا يف املنطقــة وبني من يريد لبنان
ً
ذليل أمام أبواب الســفارات» ،قائالً« :أنتم يا جمهور وبيئة
وأبناء املقاومة يا من دُمــرت بيوتكم وأرزاقكم وقدمتم آالف
الشــهداء وصربتم نحن عىل يقني من جوابكــم وأعرف أن
أصواتكم هي للمقاومة وحلفائهــا وأنتم أمام املقاومة التي
حمت لبنان أو بني الســياديني املزفيني الذي يريدون نزع قوة
لبنان ،فالصادقون هم من مل يتخلو عن لبنان ،أما املخادعون
فهم من سيقفزون من مركب املسؤولية مبا جنوه من أموالهم
ليعودوا يقدموا أنفسهم عىل أنهم منقذين».

كـــــــنـــــــعـــــــان :ســـــنـــــبـــــقـــــى صـــــــــــوت الـــــــــنـــــــــاس إلكــــــمــــــال
ّ
ال ــت ــدق ــي ــق ال ــج ــن ــائ ــي ورفــــــع الــــســــريّــــة عــــن كـــــل الــــزعــــران
أكد املرشح عن املقعد املاروين يف املنت الشاميل ابراهيم كنعان
خالل مهرجان الئحة «كنا ورح نبقى للمنت» الذي أقيم يف الجديدة
بحضور أعضاء الالئحة ورئيس التيار الوطني الحر النائب جربان
باسيل أننا «نرفع التحدي مجدداً من الجديدة من قلب املنت ،بعدما
رفعنــاه يف العام  2005يف وجه املســتحيل الذي كان التحالف
الرباعي،يوماجتمعواكلّهملكرسرئيسالجمهوريةالعامدميشال
عون ،وليقولوا للتيار أنت لست موجوداً ،ولدفن مرشوع الحرية
والسيادة واالستقالل وانترصتم بـ  21نائباً وبـ  %70من التأييد
املسيحي».
اضاف «يف العام ،2009كرروا وأخذوا شعارات اكرب بعد التفاهم
مع حزب الله .وكأنهم بالتحالف الرباعي كانوا متحالفني مع حزب
من دولة غربية أو رشقية .فهم يحق لهم ان يزحفوا ويقومون
مبصالح الغــر ،من الدول واألحزاب ،والتســويات والصفقات،
وهدر املال العام ،والتوظيف العشوايئ بعرشات اآلالف ،وبالنهاية،
يقدمون أنفسهم عىل انهم االصالح ويريدون التغيري ومحاربة
املنظومة .بينام هم مجموعة أناس تقاتل امام الكامريات ،بينام
نحن نواجههم نكرسهم يف قلب املؤسسات الدستورية «.
وتابع» يا اهل التيار ،انتــم رأس حربة الكرامة والعنفوان يف
هذا البلد .وعندما نقول ليش التيار؟ يأيت عىل ذهننا  3أمور .أوالً
ألن التيار انتفض وثار عىل كل املوبقات والتجاوزات التي حصلت.
الدســتورية منها اوال ،عندما فرضوا علينا رؤساء جمهوريات
وحكومات ونواب ،واتيتم واكتسحتم يف العام  2005مع القائد
ميشال عون ،واســرجعتم التوازن لهذا النظام يف العام .2005
فأنتم بقوتكم ،متكنا من اقــرار قانون انتخاب جديد ،بات يؤمن
التوازن االسالمي املسيحي الحقيقي يف النظام».
وقال «يســألون ماذا فعلنا؟ ونقول نحن عملنا ،وانتم بكيتم

كنعان يلقي كلمته
وشكيتم وزحفتم ،واجتمعتم وركبتم صفقات ،ونحن ناضلنا ولو
نقم يوماً بتسوية عىل حساب مبادئنا ونضالنا واملالية العامة.
وتسألون عن االبراء املستحيل ،وردنا أنه بات يف القضاء املايل ،ومل
يتنازل عنه الرئيس عون بعد التسوية الرئاسية ،والتدقيق الربملاين
الذي ســبق التدقيق الجنايئ وبدأناه منذ العام  ،2010وكانت كل
جلساتنايفلجنةاملالواملوازنةدفاعاًعنالقانونوالدستورومنعاً
لالنهيار الذي حصل».
وتوجهكنعانلعونبالقول«قضيتكورمزيتكوعنفوانكوكرامتك
ومرشوعك بالحفظ والصون .ومع جربان باسيل سنكمل ،ومعكم
سنضمن ان ال احد يكرس لبنان وكرامة اللبنانيني .وعندما نبهنا من
االنهيار كنا ننبه من انهيار لبنان اقتصاديا ومالياً واجتامعياً ،فلم
تستمعوا لنا ،بل كملتم بالرسقة .واليوم نقول اننا نرتشح الكامل
هذا املرشوع ولنبقى صوتكم يف املجلس النيايب ،ولنكمل التدقيق
الربملاين والقضايئ والجنايئ ورفع الرسية عن كل الزعران».
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ً

ّ
ّ
بــري :مدعــوون لإلقتــراع للتأكيــد علــى التمســك باملقاومــة نهجــا وثقافــة وســاحا الــى جانب الجيش والشــعب
نحــن مــع إســقاط منظومــة الفســاد ..وآن األوان لتشــجيع اإلســتثمار علــى الطاقــة البديلــة فــي توليــد الكهرباء
أكــد رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري «ان منظومــة
حركــة أمــل ومنظومــة الثنــايئ الوطنــي هــي منظومــة
مقاومــة ،ومنظومــة الكرامــة والعــزة ،و التضحيــة
والتنميــة والنــر والتحريــر وإســقاط إتفــاق الســابع
عــر مــن أيــار وإخــراج لبنــان مــن العــر اإلرسائيــي
اىل العــر العــريب» ،مشــرا «اىل ان البعــض وعــن
ســوء تقديــر عمــد طيلــة الشــهور املاضيــة ومنــذ
 17ترشيــن مــرورا ً بفاجعــة انفجــار مرفــأ بــروت
ومــا بينهــا وصــوالً اىل تســعري خطابــه اإلنتخــايب
تحريضــاً طائفيــاً ومذهبيــاً بغيضــاً وافــرا ًء وتهشــيامً
وكذبــاً وإســتهدافاً لحركــة أمــل وتاريخهــا ومســرتها
وإنجازاتهــا وتحالفاتهــا ،وذلــك االســتهداف يثــر
الشــبهة ويكشــف حقيقــة النوايــا املبيتــة للبنــان بشــكل
عــام وللثنــايئ الوطنــي وحركــة أمــل بشــكل خــاص،
ألفت ـاً إن التحالــف بــن حركــة أمــل وحــزب اللــه ليــس
كالم ومواقــف الرئيس بري جــاء يف الكلمة التي وجهها
اىل اللبنانيــن واىل جامهري االمام موىس الصدر من قاعة
أدهم خنجر من املصيلح ملناســبة ذكرى قســم االمام الصدر
يف مدينة صور وعشــية ذكرى إسقاط اتفاق السابع عرش
مــن أيار وذكرى النرص والتحرير يف الخامس والعرشين من
ايار وعشية الصمت االنتخايب .
وقــال« :أيهــا اللبنانيون ..يا أبناء اإلمام الســيد موىس
الصــدر ..بداية ،أتوجه باإلعتذار من أعضاء هيئة الرئاســة
يف حركة أمل وأعضاء الهيئة التنفيذية واملكتب الســيايس
وقيــادات األقاليم لكرس قــرار كان قد اتخذ بعدم القيام بأي
نشــاط إنتخايب إعالمي عىل املســتوى الرئايس عىل النحو
الــذي أتوجه بــه اليوم وذلك مراعاة للظــروف اإلقتصادية
واملعيشــية والسياســية التي مير بها لبنان والتي تستدعي
خطاباً سياســياً هادئاً يجمــع وال يفرق ،يجرتح الحلول وال
يعمــق األزمات يقــرب وجهات النظر وليــس العكس .لكن
لألســف رمبا البعض وعن ســوء تقدير عمد طيلة الشهور
املاضية ومنذ  17ترشين مروراً بفاجعة انفجار مرفأ بريوت
وما بينهام وصوالً اىل تســعري خطابــه اإلنتخايب تحريضاً
طائفياً ومذهبياً بغيضاً وافرتا ًء وتهشــيامً وكذباً واستهدافاً
لحركة أمل وتاريخها ومسريتها وإنجازاتها وتحالفاتها عىل
نحو يثري الشبهة ويكشف حقيقة النوايا املبيتة للبنان بشكل
عــام وللثنايئ الوطني وحركة أمل بشــكل خاص التي أعود
وأكرر اليوم بأنهــا حركة األنبياء واألولياء والصلحاء ،هكذا
أرادنا اإلمام الصدر وهكذا كنا يف أدائنا وســلوكنا الجهادي
والســيايس والوطني وهكذا سنبقى ليس م ّنا امليسء للبنان
وإلنسانه ورسالته يف التعايش والوحدة».
أضاف «وإزاء ما تقدم ،يا أبناء القســم املبني ..نجد أنفسنا
اليوم عشية اإلستحقاق اإلنتخايب األهم واألخطر يف تاريخ
لبنان والذي ســوف متنحون فيــه صوتكم للحق وملن ترونه
معرباً عن الحق وعن آمالكم وتطلعاتكم ..باســم حركة أمل
وباسم كتلة التنمية والتحرير ومرشحي لوائح األمل والوفاء
يف كل الدوائر اإلنتخابية ...وأيضاً وأيضاً الدعوة بلغة الوحدة
اقول باسم الثنايئ الوطني حركة أمل وحزب الله نجد أنفسنا
ملزمون أمامكم وأمام الشــهداء وأمــام الله والتاريخ ومن
موقعنا الســيايس والوطني إعالن وتحديد ثوابتنا وموقفنا
من العناوين التالية:
أوالً :طاملا أن اللوائح املنافســة للوائح األمل والوفاء بكلألوانها وشــعاراتها وبرامجها مــن أقىص اليمني اىل أقىص
اليســار وما بينهام لوائح عابرة للسفارات والغرف السوداء
غيبت جميعها عن جدول أعاملها ورفعت رصاخها اإلنتخايب
بعيداً عن الواقع املعييش واإلقتصادي واملايل الراهن وحرصته
فقط زوراً وبهتاناً مبا يســمى بالخطــر الذي ميثله الثنايئ
حركــة أمل وحزب الله والويل والثبــور وعظائم األمور من
ســاح املقاومة واملعزوفة هي هي «رضيب وبىك وسبقني
واشتىك».

} ال صوت فوق صوت الناس ووجعهم }

أضــاف «ويف هذا اإلطار ،نؤكد ألهلنــا أن ال صوت يجب
أن يعلــو فوق صــوت الناس ووجعهم وحقهــم بأن تتحرك
الحكومة حتى لو بقي من عمرها الدســتوري يوماً واحداً من
أجــل التخفيف من وطأة األزمــة وإيجاد الحلول التي تخفف
عــن كاهل الناس يف كل ما يتصل بأمنهم الصحي واملعييش
واإلجتامعي واملايل واألمني .أما للمتباكني الذين ال يتورعون
يف خطاباتهم ،يف الرس والعلن وجهاراً ونهاراً عن إســتدراج

تحالفـاً طائفيـاً مــن أجــل اســتقواء طائفــة عــى أخــرى
وليــس تحالفــاً إنتخابيــاً لكســب أكرثيــة مــن هنــا أو
هنالــك وهــو تحالــف راســخ رســوخ الجبــال مبثابــة
عالقــة بــن الــروح والجســد الواحــد .وأكــد بــأن
املقاومــة ال تــزال حتــى هــذه اللحظــة الراهنــة التــي
يســتبيح فيهــا العــدو ســيادة لبنــان ويهــدد ثرواتــه
وينفــذ مناوراتــه حتــى يف يــوم اإلنتخابــات عــى طــول
الحــدود مــع لبنــان هــذه املقاومــة التــي ال تــزال متثــل
حاجــة وطنيــة ملحــة اىل جانــب الجيــش لحاميــة وردع

العدوانية اإلرسائيلية».
واعلــن بـــ «اســم مرشــحي لوائــح األمــل والوفــاء عدم
القبــول بــأي قانــون أو بــأي خطــة للتصحيــح املــايل
واإلقتصــادي ال تكــرس وال تعيــد حقــوق املودعــن
كل املودعــن كاملــة دون أي مســاس بهــا ويف موضــوع
ترســيم الحــدود» ،مؤكــدا «أن كل مــر مكعــب مــن الغــاز
والنفــط املقابــل للحــدود البحريــة اللبنانيــة يف الجنــوب
هــي حــق فلســطيني مغتصــب ومحتــل مــن الجانــب
الصهيــوين وأن اتفــاق اإلطــار يبقــى اآلليــة الصالحــة

} للتصويــت بكثافــة ..وتحويــل يوم اإلنتخابات الى يوم اســتفتاء وطني
ً
ً
} التحالــــــف بيــــــن أمــــــل وحــــــزب اللــــــه ليــــــس تحالفــــــا طائفيــــــا
هــــــــــو بمثابــــــــــة عالقــــــــــة بيــــــــــن الــــــــــروح والجســــــــــد الواحــــــــــد
عروض لإلستقواء بالخارج عىل من يفرتض أن يكونوا أشقاء
لهم يف الوطن ..نقول لهؤالء قدرنا أن نعيش سوياً ...وقدرنا
الوحــدة ...فالتحالف بني حركة أمل وحزب الله ليس تحالفاً
طائفياً من أجل اســتقواء طائفــة عىل أخرى وليس تحالفاً
إنتخابياً لكســب أكرثية من هنا أو هناك ،إنه تحالف مبثابة
عالقة بني الروح والجســد الواحد ،هو تحالف راسخ رسوخ
الجبــال ميثل عنرص قوة لحامية لبنان وتعزيز ثقافة الحوار
بني ألوان طيفه الروحي والســيايس ،أوالً وأخرياً هو تحالف
بــن أبناء املقاومة الواحدة التي ال تــزال حتى هذه اللحظة
الراهنة التي يســتبيح فيها العدو سيادة لبنان ويهدد ثرواته
وينفــذ مناوراته حتى يف يوم اإلنتخابات عىل طول الحدود
مع لبنان هذه املقاومة التي ال تزال متثل حاجة وطنية ملحة
اىل جانب الجيش لحامية وردع العدوانية اإلرسائيلية ...اتقوا
الله بلبنان وتعالوا اىل كلمة سواء.»...
ثانياً :يف موضوع ما يسمى إسقاط املنظومة وأن الثنايئكــا يزعمــون ميثل رأس الحربة فيهــا ويغطيان بعضهام
البعض بالفساد والهدر واىل آخر املعزوفة ..وبوضوح وباسم
الثنايئ والله عىل ما أقول شــهيد :فليكن الحكم والحاكم يف
قضايا الفســاد والهدر هو القضاء والقانون والدســتور وال
غطاء عىل أي كان ويف أي موقع كان والتاريخ يشــهد أن ما
من أحد قارب هذا امللف كام قاربته الحركة قضائياً وعىل مدى
الزمن وأيضاً من خالل إنجاز قوانني وترشيعات لو طبقت ملا
وصلنا اىل ما وصلنا إليه اليوم ،نحن مع إســقاط منظومة
الفســاد والهدر فعالً ال قوالً ..لكن حذار أيها األهل من هؤالء
الذين بستثمرون عىل وجع الناس ودمائهم ومطالبهم املحقة
بشــعارات حق يراد بها باطل .حذار ألننا نعلم وبامللموس أن
آخر هم عند هؤالء محاربة الفســاد وإســقاط منظومته،
عيونهــم وما يدبرون له يف ليل الغرف اإلنتخابية الســوداء
اســتهداف منظومة قيمنا من بوابة اإلستحقاق اإلنتخايب،
منظومتنــا منظومة مقاومة ،منظومة الكرامة ،ومنظومة
التضحية والتنمية والنرص والتحرير وإسقاط اتفاق السابع

عرش من أيار وإخراج لبنان من العرص اإلرسائييل اىل العرص
العريب».
ثالثاً :يف املوضوع اإلقتصادي واملايل نؤكد باسم مرشحيلوائــح األمل والوفاء إننا لن نقبــل بأي قانون أو بأي خطة
للتصحيــح والتعايف املايل واإلقتصــادي ال تكرس وال تعيد
حقــوق املودعني كل املودعني كاملة دون أي مســاس بها...
نحن مع إنجاز التدقيق الجنايئ يف كل حســابات الدولة بدءاً
من مرصف لبنــان وبالتوازي مع كافة الوزارات والصناديق
وخصوصاً كهرباء لبنان وما أدراكم ما كهرباء لبنان ...نحن
مع اإلرساع بإنجاز بالتلزميات إلنشــاء معامل جديدة بإرساع
وقت ممكن ســواء مع الرشق أو مــع الغرب ..املهم أن متلك
الحكومة الجرأة عىل وقف هذا النزيف ملا تبقى من أموال يف
خزينــة الدولة  .هذا امللف يجب إبعاده عن التجاذب الطائفي
وعن رصاعات األمــم والتخندق داخلياً بني هذا املحور وذاك.
آن األوان للبنان أن يطرق باب تشجيع اإلستثامر عىل الطاقة
البديلة عىل أوســع نطاق لتوليــد الكهرباء من الهواء واملاء
والشمس واإلقتداء مبا هو حاصل يف سوريا ودولة اإلمارات
والعديــد من الدول املجاورة ..ويف هذا اإلطار ،أعلن بأن ملف
الطاقــة البديلة ســيكون أولوية يف جــدول أعامل نوابنا
ووزرائنا يف املرحلــة املقبلة من خالل جملة من املقرتحات
العملية القابلة للتنفيذ.

} لبنان مستعد إلستئناف
مفاوضات ترسيم الحدود }

رابعــاً :يف موضــوع ترســيم الحدود والــذي خضناغــاره مفاوضات مضنية عىل مدى عرش ســنوات تقريباً.
نقول يف املبدأ واإلسرتاتيجيا نعترب أن كل مرت مكعب من الغاز
والنفط املقابل للحدود البحرية اللبنانية يف الجنوب هو حق
فلســطيني مغتصب ومحتل من الجانب الصهيوين وبانتظار
أن يتحقق الحلم الفلسطيني بالتحرير والعودة وإقامة دولته
املســتقلة وعاصمتها القدس الرشيف نؤكد أن اتفاق اإلطار

ّ
ّ
األمامية
املسيحية
هدوء إنتخابي على بعض الجبهات ...وتوتر على الخطوط
ً
ً
ّ
«القوات» توحد «الوطني الحر» و«املردة» شماال من تحت الطاولة دعما لباسيل

صونيا رزق
ما يجرى كل يوم من تراشق كالمي وسجاالت
سياسية ،بني «التيار الوطني الحر» و»القوات
اللبنانيــة» فــاق كل التوقعــات ،بحيث يربز
كالم لرئيس «التيار» جربان باســيل يف اغلبية
خطاباته ،فيطال فيها «القوات» ورئيسها بدءاً
بنبش القبور واملايض االليم بينهام ،ليأيت الرد
بعد دقائق عــر الدائرة االعالمية يف «القوات
اللبنانية» ،وهكذا دواليك ،مروراً ب» لطشات»
سياســية بــن الحني واآلخر ،مــن قبل «تيار
املــردة» اىل الخصمني وبالعكــس ،فتارة يبدأ
هــذا الفريق وطوراً الفريــق اآلخر ،االمر الذي
أعاد االحباط اىل املســيحيني من جديد ،بعد ان
تأملّــوا خرياً لفرتة مل تكن طويلة ،بأنّ املايض
ســيزول بني االحزاب املســيحية املذكورة ،اىل
ان حصلت املصالحة الشــهر املايض يف حارة
حريك ،بني النائب جربان باسيل والنائب السابق
جل
ســليامن فرنجية ،فخفّت حدّ ة التوتر ل ُيس ّ
وفــق املعلومات اتفاق مــن تحت الطاولة بني
الطرفني ،طاملا جمعتهام الخصومة مع رئيس
حزب «القوات» سمري جعجع ،والهدف إسقاط
مرشحيه يف دائرة الشــال الثالثة خصوصاً
يف البرتون لصالح باســيل ،النّ رسوب االخري
ممنــوع يف منطقته ،عــى ان يجري تبادل
االصوات بني التيارين.
هذه املشاهد االنتخابية الخالفية مل نرها يف
بعض الدوائر ،خصوصــاً يف الجنوب والبقاع،
جل
حيث يربز التوافق بني الثنايئ الشيعي ،ل ُيس ّ
هدوء عىل جبهة الجنــوب االنتخابية بصورة

خاصــة ،كذلك االمر يف بعض دوائر البقاع ،الن
النتائج شبه معروفة خصوصاً يف دائرة البقاع
الغريب ويف بعلبك – الهرمل بعد انسحاب ثالثة
مرشحني شيعة من الئحة املعارضة ،االمر الذي
يثري الهواجس من إمكانية مواصلة االنسحابات،
وإسقاط الالئحة بهذه الطريقة ،وعدم خرق احد
السني
مرشحيها خصوصاً يف ظل غياب الصوت
ّ
«املســتقبيل» ،عىل غرار ما جرى يف انتخابات
العــام  2018حني حصل خرق الفت مع وصول
املرشــح انطوان حبيش حينــذاك اىل املجلس
النيايب ،بأصوات مسيحية وسن ّية عديدة.
هذه املواقف التي ترافق الزعامء املسيحيني،
ترخــي بظاللها عــى ناخبيهــم وتزيد عند
بعضهــم التحدّ ي ،ولدى البعض اآلخر املزيد من
االحبــاط ،الذي قد يؤدي بهــم اىل الالمباالة،
وهــذه التداعيات ال تفيد ابداً هؤالء ،النّ الواقع
بات متعباً ويهدّ د باالسوأ ،وفق ما ترى مصادر
سياســية مسيحية تقف عىل مسافات قريبة
من االطراف املسيحيني ،وتدعوهم اىل الخطاب
الالئق والبعيــد عن التشــنجات والكراهية،
والتشــبه بالثنايئ الشيعي الذي يتفق عىل كل
حداً،
االمور الرئيسية ويخرج منها منترصاً ومو ّ
آملة بــأنّ تقف الســجاالت يف االيام القليلة
املتبقيــة قبل يوم االحد ،فالخالفات املتواصلة
وتلــك االحقــاد الدفينة تســاهم يف «قرف»
املسيحيني من جديد ،الن الوضع مل يعد مقبوالً
خصوصــاً انهم اعادوهم اىل املربع االول واىل
سنوات جهدوا من اجل نسيانها.
وابدت املصادر املذكورة أسفها الشديد للوضع
الــذي وصلنا اليه ،بعد ان اســتبرشنا خرياً مع
مطلع العام  ،2016بأنّ تفاهم معراب سيوصل

اىل نتائج ايجابية هامة بني الرئيس ميشال عون
وجعجع ،اللذين رشبا كأس املصالحة املسيحية،
فأحدثا صدمات متتالية للجميع ضمن املشــهد
قلب كل املقاي ّيس وأشعل لبنان
السيايس ،الذي َ
ايجابياً بطأمنة الشــارع املسيحي والتخفيف
من االحتقــان ،الن اجواء تفاهم معراب حينها
كانت متفائلــة جداً ،واعتقدت اكرثية االطراف
السياســية بأن تحالفات بالجملة ست ّوقع بني
«التيار» و»القــوات» يف مختلف امليادين ،لكن
النتيجة اتت صادمة ومضت بخيبة غري متوقعة.
ولفتت املصادر اىل اللقاء الشهري الذي حصل بني
جعجع وفرنجية قبل سنوات ،بطلب ومباركة من
البطريرك املاروين بشارة الراعي ،والذي يهتز كل
فرتة النه مل يصل اىل الثبات ،بل سار عىل خطوط
متأرجحة نوعاً ما ،النّ السهام تطلق بينهام بني
الحــن واآلخر ،وإن كانت ال تصيب يف الصميم،
لكنها حتامً ستصيب هذا االحد بسبب التنافس
عىل املقاعد النيابية.
وعن إمكان حــدوث مبادرة لجمع األقطاب
املســيحيني يف هذا الوضع الدقيق الذي ميّر به
لبنان ،دعت املصادر اىل توحيد الرؤية للخروج
من الخالفــات اليومية ،وهذا دور البطريركية
املارونيــة مــن جديد ،عىل الرغــم من املهمة
الصعبة او الشــبه مســتحيلة ،النّ الخالفات
املتجذرة بينهم ال تســاعده عىل نجاح مهمته
دامئاً ،لذا ســيجهد وحيــداً لتحقيق ما يقارب
املســتحيل ،خصوصاً انّ الخالفات املسيحية
لها ُبعد خطر داخل البيت املســيحي ،والساحة
محتاجة لبعض التنفس بعد طول اختناق ،جراء
السجاالت االكرث تواصالً بني زعامئها ،ومتنت
ان يهدأ الرتاشق بعد  15ايار.

إلنجــاز الرتســيم الــذي مينــح لبنــان الحــق باســتثامر
كامــل ثرواتــه يف البحــر دون تنــازل أو تفريــط أو
تطبيــع أو مقايضــة».
ويف الشــأن االنتخــايب ،دعــا الرئيــس بري «لإلقــراع
بكثافــة ودون تلكــؤ للتأكيــد عــى التمســك باملقاومــة
نهجــاً وثقافــة وســاحاً اىل جانــب الجيــش والشــعب
واملقاومــة ،ومــن أجــل إفهــام القــايص والــداين بــأن
بنــاة الوطــن الحقيقيــن هــم هــؤالء املقاومــن وليــس
لصــوص الهيــكل يف الداخــل وللتصويــت بكثافــة رفضـاً
للعــدوان والحصــار الــذي يتعــرض لــه لبنــان يف
محاولــة إلعــادة إنتــاج مــا عجــزت عــن تحقيقــه كافــة
الحــروب العدوانيــة اإلرسائيليــة ضــد وطنكــم وقراكــم
وبلداتكــم» ،داعيــا «اىل تحويــل اىل يــوم االنتخابــات
اىل يــوم لإلســتفتاء الوطنــي عــى ثوابــت املقاومــة
والتنميــة والوحــدة».
يبقى اآللية الصالحة إلنجاز الرتســيم الذي مينح لبنان الحق
باســتثامر كامل ثرواته يف البحــر دون تنازل أو تفريط أو
تطبيع أو مقايضة وتحت هذا الســقف لبنان الرسمي مستعد
إلستئناف املفاوضات يف أي لحظة ،والكرة يف ملعب األطراف
الراعية للتفاوض غري املبارش ولكن ليس اىل العمر كله وملدة
اقصاها شــهراً واحداً يصار بعدها للبدء بالحفر يف البلوكات
امللزمــة أصالً بدون تردد وإال تلزم رشكات أخرى.
وتابــع الرئيس بــري «وليكن واضحاً ألبطال الشاشــات
رســمت حدود لبنان يف
واملنظريــن والخرباء أن حركة أمل ّ
الرب والبحر وربطت البحر بالرب والرب بالبحر بدماء شــهدائها
وهــو أغىل ما منلك ولن نفرط بدمنا تحت أي ظرف أو ضغط
أو تهويل كام أكد أمني عام حزب الله السيد حسن نرص الله» .
خامســاً :يف الثقافة اإلنتخابية التي مل يألفها اللبنانيوننصب نفســه وصياً
يف تاريخهــم الحديث والتي يحاول من ّ
سياســياً عىل الطوائف اللبنانية « هان ...فاستهان» فص ّنف
الثنــايئ أمل وحزب الله بني ثقافــة املوت وثقافة الحياة له
ولغريه نقول :نحن يف رحاب ذكرى اســقاط  17أيار وذكرى
القســم وذكرى النرص والتحرير كلها عناوين حياة ..عناوين
عــز وإبــاء ورشف وكربياء وكرامة ..أبناؤنــا هم أرقى من
مارس ثقافة الحياة مانحني أرواحهم ليحيا لبنان حراً ســيداً
مستقالً.»..
وختــم بري» إنطالقــاً مــا تقــدم ،وألن كل تلــك
اإلنجــازات أنتم وأخوانكم وأبناؤكم الشــهداء من صنعها..
وألن كل تلك الثوابت ورسوخها هي فعل إميانكم وتحقيقها
رهن إرادتكم التي ال تنكرس وعزميتكم التي ال تلني ووفاؤكم
الذي ال يقاس ..صدقكم والتزامكم كان كلمة الفصل يف كل
اإلســتحقاقات .الخامس عرش من أيار موعدٌ أنتم مدعوون
فيه اىل اإلقرتاع لهذا املرشوع الذي صنع عناوين قوة لبنان
وصــان وحدته وح ّولنا من مجرد أرقــام مهملة يف لوائح
غــرت وجه األمة وأخرجتها من الذل
اإلحصاء اىل قامات
ّ
والهوان اىل النــر والعنفوان .أنتم مدعوون اىل اإلقرتاع
بكثافــة كام أرادكم اإلمام الصــدر كموج البحر ال يهدأ من
أجــل إقرار قانون عرصي لإلنتخابات النيابية عىل أســاس
النســبية وفقاً للدوائر املوسعة قانون خارج القيد الطائفي
مع الكوتا النســائية وتخفيض سن اإلقرتاع وإنشاء مجلس
للشــيوخ .مدعوون لإلقرتاع بكثافة ودون تلكؤ للتأكيد عىل
التمســك باملقاومة نهجاً وثقافة وسالحاً اىل جانب الجيش
والشــعب واملقاومــة ..ومن أجل إفهــام القايص والداين
بــأن بناة الوطــن الحقيقيني هم هــؤالء املقاومني وليس
لصــوص الهيكل يف الداخل .نعم أنتــم مدعوون للتصويت
للوائــح األمل والوفاء بكثافة رفضاً للعدوان والحصار الذي
يتعــرض له لبنان يف محاولة إلعــادة إنتاج ما عجزت عن
تحقيقه كافة الحــروب العدوانية اإلرسائيلية ضد وطنكم
وقراكم وبلداتكم .نعم إلســقاط العدوان الذي يحاولون من
خاللــه الثأر من جرعة الكرامة والعزة التي قدمتموها ومل
يســتطيعوا تحملها ال يف الداخل وال يف الخارج .مدعوون
يف هذا اإلســتحقاق الدســتوري بأن تكونــوا أكرث عظمة
بتحويلــه اىل يوم لإلســتفتاء الوطني عىل هذه العناوين.
لبنــان وكل العامل عيونه شــاخصة نحوكم ..أيها األوفياء
الذين مل تحنثوا يوماً بقســمكم ...شــاخصة اىل هنا ..اىل
الجنــوب ..اىل هذه الجهة التي تعرف كيــف تحفظ لبنان
وتصــون إنجازاته والتي هي دامئاً رهن مواقفكم الصادقة
ورهــن أصواتكم الهادرة يف صناديق اإلقرتاع واملوعد دامئاً
يغي املعادالت.»..
بالوحدة أمل ..معاً ســنبقى الرقم الذي ّ

جال في منطقة املتن األعلى

ّ
للتمســـــك بوحـــــدة الصـــــف ووحـــــدة العائـــــات
أرســـــان :
وعلـــــى أهلنـــــا املشـــــاركة بكثافـــــة واختيـــــار ضميرهـــــم
جالرئيس«الحزبالدميقراطياللبناين»
طالل أرســان يف منطقة املنت األعىل،
يرافقه وفد ضم عددا من املشــايخ ،وزير
املهجرين عصام رشف الدين ،الوزير السابق
صالح الغريب ،املرشــح الدرزي عن دائرة
بعبدا عىل الئحة الوفــاق الوطني فاروق
األعور ،باإلضافــة إىل أعضاء هيئة دائرة
املنت ورؤساء الوحدات الحزبية».
اســتهل أرسالن والوفد املرافق جولتهم
املتنيــة بزيارة إىل منزل النائب الســابق
فادي األعور ،ونوه أرسالن مبوقف األعور
باالنســحاب لصالح املرشح فاروق األعور
شاكراخطوتهالتيتصبيفمصلحةالخط ارسالن يلقي كلمته
مع كل الظروف املحيطة بنا ،ومهام تبدلت أو تغريت،
الوطني املقاوم ومنطقة املنت األعىل.
وبعــد زيارة إىل منزل الدكتور ســهيل األعور يف فنبقى نحن عىل مبادئنا وعاداتنا التوحيدية الرشيفة،
بلدة قرنايل ،أقيم لقاء إنتخايب يف خلية بشري األعور وصدق اللســان وحفظ اإلخوان أولها… ولن نكون إال
اإلجتامعية ،وقال أرسالن« :اليوم ،نحن عىل مسافة كذلك .أما موقفنا يف السياســة فمعروف للجميع،
أيام قليلة من اســتحقاق انتخايب قلنا ونكرر أنه قد وثباتنا يف خطنا التاريخي الذي يشبهنا ويشبه أبناء
يكون األبرز من حيث دقة املرحلة وحساسية األوضاع معروف يف كل أصقاع األرض ،ويشبه تاريخ أجدادنا
يف البــاد ،والناس يف مختلف املناطق متر يف فرتة وآبائنــا ،الخط العرويب املقاوم واملتصدي لكل عدوان
تخبطومعاناةتجعلهاغريقادرةعىلالتفريقبنيالحق وتعد… لن يتبدل».
وأشار إىل أن «موقفنا من النظام السيايس الحايل
والباطل ،وبني الخطأ والصواب ،وبني الحقيقة والنفاق
والتزوير…واملطلوب مــن الجميع ،أن نتوحد ونحث معروف أيضا ،وفســاده والخلل الكامن فيه ويف عدم
والحل برأينا لن
ّ
أهلنا يف املنت عىل املشــاركة بكثافة يف االستحقاق تطبيقه أوصلنا إىل ما نحن فيه اليوم،
وأن يختــاروا ضمريهم بكل دميقراطية وحرية ،كام يكــون إال من خالل نظام جديد نعيش فيه يف وطن
مطلوب التعاون يف خــوض املعركة االنتخابية مع يحرتمأبناءهويرعىحقوقهمويصونها…يفبلديؤمن
أبســط مقومات العيش…ويحمي أموال مودعيه…
الحلفاء».
وتابع «كذلك أدعوكم للتمسك بوحدة الصف ووحدة ويحاسب الفاسدين فيه …،من خالل قضاء مستقل
العائالت املتنية من شويت وصوال لكفرسلوان ،ويف وعادل… وأمن حازم وبعيد عن السياســة وزواريبها
كل بلدة متنية ،والتمســك بالسلم األهيل واإلستقرار الضيقة».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ُ
ّ
السعوديّة على موقفها السلبي مــن الــحــريــري ...واألخــيــر «مــصــر» على املقاطعة
ّ
ً
ً
الــبــخــاري يــتــحـ ّـرك مــيــدانــيــا ...ودار الــفــتــوى تحث الــســنــة «ديــنــيــا» على التصويت
عيل ضاحي
ال تزال الحملة السلبية السعودية مستمرة
عىل الرئيس ســعد الحريري ،وصلت اىل حد
إعالنها امس عرب «عكاظ» ان سعد الحريري
«انتهى».
يف املقابــل تؤكــد اوســاط يف «تيــار
املســتقبل» ان الحريري عــى موقفه من
املقاطعة ترشيحاً واقرتاعاً ،وكذلك القيادات
امللتزمــة بقــرار الحريــري تعليــق العمل
الســيايس واالنتخايب وعــدم االقرتاع ألي
جهة ،وقد يكون هناك مقاطعة بعدم الذهاب
اىل اقــام االقرتاع اساســاً او حتى الذهاب
لالقرتاع بالورقة البيضاء كتأكيد عىل املوقف
االعــرايض لـ «املســتقبل» وااللتزام بقرار
الحريــري .وتشــر اىل ان ال مؤرشات عىل
عودة الحريري اىل لبنــان يف االيام املقبلة،
ولن يكون لــه اي موقف غري املعلن يف ملف
االنتخابات.
وتكشف االوساط ان «كشف الحساب» سيكون بعد صدور
نتائج االنتخابــات يف  16ايار ملعرفة حجم التمثيل الســني
الصحيح .وســيكون للحريري و «املســتقبل» قراءة جديدة
للمرحلة الجديدة.
يف املقابل ،تكشــف اوساط سنية واسعة اإلطالع ،وقبل 4
ايام مــن االنتخابات يف  15الجاري ،انه بعد جولتي االنتخاب
االغرتابية وظهور حجم التصويت السني الضعيف يف مختلف
انحاء العامل باســتثناء االمارات ،تأكد وجود مقاطعة شــبه

كاملة لجمهور و ُملتزمي «املســتقبل» .وتــرى ان املقاطعة
مستمرة ،وســتظهر يف انتخابات موظفي القطاع العام بعد
غد ،وستكون مؤرشاً للمقاطعة «الزرقاء» يف صفوف موظفي
القطاع العام ايضــاً يوم االحد املقبل ،اذا تكرر «الســيناريو
االغرتايب».
وتشري االوســاط اىل انه مع بروز حجم املقاطعة السنية
امليدانية ،وإعالن منارصي «املســتقبل» عرب وسائل التواصل
االجتامعي ويف االحيــاء التوجه اىل املقاطعة ،تتحرك القوى
الدينية السنية وعىل رأسها دار الفتوى ومفتو املناطق وامئة
املســاجد يف املدن والقرى السنية ،يف إطار تحفيز التصويت
عرب توحيد الدعوة يف خطبــة الجمعة بعد ايام وقبل «االحد

الــحــلــبــي :إقـــفـــال املـــــــدارس بــســبــب اإلنــتــخــابــات
طلب وزيــر الرتبية والتعليم العايل عباس
الحلبي يف تعميم من املسؤولني عن الثانويات
واملدارس واملعاهد الرســمية إقفالها صباح
الخميس  2022-05-12ولغاية مساء االثنني
الواقع فيه  ،2022-05-16مشــرا «إىل أنه
ميكن ملدير املدرسة أو الثانوية أو املعهد ،وعند
الحاجة ،تعويض التدريس للتالميذ عن ايام
االقفال ،وذلك الستخدام بعض أبنيتها كمراكز
القالم االقرتاع يف االنتخابات النيابية».

وشــدد الحلبي «عىل وجوب حضور مدير
املدرســة أو الثانوية او املعهد ،او من ينتدبه
الساعة الســابعة من صباح السبت يف -14
 2022-05إىل املبنــى ولغاية انتهاء العملية
االنتخابية ،وذلك لتسهيل عمل رؤساء االقالم
والكتبة ،وتســهيل دخــول املكلفني من قبل
وزارة الداخليــة والبلديات إىل أقالم االقرتاع،
واتخاذ ما يلــزم من اجراءات وتدابري لحامية
موجودات ومستلزمات املدرسة».

استقبل وزير االعالم زياد املكاري بعد ظهر
امس ،يف مكتبه يف الوزارة ،وفدا من ممثيل
جمعيــات للمعوقني ضم :رئيســة االتحاد
اللبناين لالشخاص املعوقني حركيا سيلفانا
اللقيس ،رئيس جمعية الشــبيبة للمكفوفني
عامر مــكارم وعددا من ممثــي جمعيات
املعوقني يف لبنان ،وذلك الطالعه عىل مدونة
السلوك املتعلقة باالنتخابات النيابية.
وشــدد املكاري عىل «اهمية هذه املدونة
وااللتزام بها ،والســر بها البعــد الحدود»،
واســتمع اىل مطالــب ممثــي الجمعيات
املذكــورة وباالخــص اعالميــا ،داعيا اىل
«مســاعدتها ومســاندتها يف كافة وسائل
اإلعالم اللبنانية».
وتــم التوافــق عــى (مدونة ســلوك
االشــخاص املعوقني ووســائل االعالم)،
وفيهــا« :انطالقا من التطــور االجتامعي
خالل العقود املاضية يف ما يتعلق بحقوق
الفئات املهمشة ،ال سيام حقوق األشخاص
املعوقني ،مرورا بصــدور االتفاقية الدولية
بشــأن حقوق هذه الفئة ( )2006وسعي

لبنان لوضعها موضــع التطبيق (،)2022
تعترب هذه املدونــة األوىل التي تخطو فيها
وســائل اإلعالم نحو إظهار فئة األشخاص
املعوقني وفــق النمــوذج االجتامعي الذي
يحــرم كرامتهم اإلنســانية ،بناء عىل أن
النمــوذج الحقوقــي االجتامعــي يرى أن
اإلعاقــة يف املجتمــع الذي يحــول دون
وصول الشــخص املعوق إىل حقوقه ،ال يف
الشخص نفســه الذي إذا ما أزيلت العقبات
من طريقه متكن من العيش باســتقاللية
وكرامة ،ونفيا للنموذجني القدميني الطبي
والخــري ،اللذين يريان الشــخص املعوق
حالة طبية تســتدعي العالج أو حالة عجز
تســتدعي الرعاية .وتســعى هذه املدونة
إىل تجــاوز النظرة النمطيــة تجاه قدرات
وحاجات األشــخاص املعوقــن ،والتوقف
عن استخدام مصطلحات اإلعاقة كإهانات
تنتقص من كرامتهم ،والسعي إىل التعاطي
األمثــل معهم وإرشاكهم يف كل ما يعنيهم،
مع الرتكيز عىل حقوقهم السياسية ترشحا
واقرتاعا يف املرحلة الحالية».

ُ
امل ــك ــاري اطــلــع م ــن مــمــثــلــي جــمــعـ ّـيــات املــعــوقــيــن
ّ
عــلــى ُم ّ
ــــدونــــة الــســلــوك املــتــعــلــقــة بــاإلنــتــخــابــات

الــــــقــــــواس الـــــــى أهـــــالـــــي صـــــيـــــدا وجـــــزيـــــن:
قــضـ ّـيــتــي ف ــي خــــوض الــتــنــافــس اإلنــتــخــابــي أنــتــم

وجه املرشح محمد شاكر القواس رسالة
اىل أهــايل صيدا وجزين جــاء فيها« :أهيل
وأحبايئ يف صيدا وجزيــن ..قدرنا وخيارنا
أن نعيــش معا عــى الحلوة واملــرة ..وكام
يقول املثل «مــا حك جلدك مثــل ظفرك»،..
فنحن «ام الصبــي» و»ام البنت» وخدام هذا
الوطــن ويف قلبه مدينتنا صيــدا املفتوحة
عىل املحبة والتآخي ..مل تعد تنفع الشعارات
السياســية التي تفرق وال تجمع ،الن الجوع
والفقر والعوز واملرض وانعدام كل الخدمات
األساســية من كهرباء وماء وطبابة وتعليم
وغذاء ودواء ..ال تف ّرق بني احد ،فكلنا يف الهم
واحد ..قضيتي يف خوض التنافس االنتخايب
أنتم ،وهمي الوحيد خدمتكم وان ابقى متحداً
معكم يف كل ما يعيل شــأن املدينة ويعيدها
إىل خارطة الحضور يف مؤسســات الدولة
وظيفيا وخدماتيا وامنائيا.»..
أضاف «عندما قررت كرس التقاليد والقول إن
متثيل صيــدا ال يحرص بهذه العائلة أو تلك وان
النواب الذين شغلوا مقعديها التمثيليني ليسوا
قدرا محتوما ،ألنني اعــرف أنكم انتم وحدكم
من تختارون الذي يجب أن ميثل صيدا وينقلها
من حال النســيان واالهــراء والتهميش اىل
حال الحضور والنامء واالزدهار ..أنا ابن عائلة

متجــ ّذرة يف تاريخ صيدا كعائالتكم مفطورة
عىل البســاطة والتواضع ،بعيدا من استعالء
من اســتعلوا وتعاملوا مع عائالت صيدا عىل
أنهم أتباع ال رشاكة لهم يف قرارها وتوجهاتها
ومصريها ،لذلك؛ أعدكم آن انذر نفيس لخدمتكم
يف تحقيق الحياة الكرمية وخصوصا للفقراء
والثكاىل واالرامل وااليتام الذين ارادهم مرىض
الزعامة آن يتحولوا إىل متسولني عىل أبوابهم
للحصــول عىل الحــق املهدور الــذي هو من
بديهيات حقوقهم ..الن اليد الواحدة ال تصفق،
كان ال بد من خــوض التنافس االنتخايب يف
الئحة اســتطعت آن أكون فيها جرس تالقي
وحــوار وتآخــي ،واصال ما انقطــع ومعيدا
سريتنا األوىل بني صيدا وجزين حيث لن نبدّل
يف الوحدة الوطنية تبديــا ،ومن خالل هذا
التحالف سنتمكن من تلبية كل الحقوق وجعل
صيدا محور االهتامم حتى تكون بوابة الجنوب
وعاصمته فعال ال شعارا.»..
وختم القــواس «موعدنا يوم األحد يف 15
أيار الحــايل ،عليكم تعلّــق اآلمال وصوتكم
رشفا يل يف متثيل صيدا
ســيكون تكليفا م ّ
وخدمتها كام يجب آن يكون التمثيل والخدمة،
فلكم والقرار والخيار وأنا عىل يقني أنني يف
قلوبكم وضمريكم».

الكبري».
وكذلك برزت تحركات للســفري السعودي
وليــد البخــاري مناطقياً ،بعــد عودته من
الرياض وقضائــه عطلة الفطر ،حيث التقى
العديد من النواب الحاليني واملســتقيلني يف
صفوف املعارضة و»حراك  17ترشين االول»،
وكذلك وجهاء عشــائر مفاتيــح انتخابية
شــالية وعكارية ،لتحفيز الناخب السني
ولرفع نســبة التصويت للوائح واملرشحني
السنة يوم االحد املقبل.
يف املقابل ،ترى االوساط السنية نفسها،
ان حالة التخبط والضياع الســنية ستظهر
نتائجها بعد اســبوع من اآلن ،ووفق النتائج
التي ســتصدر عن صناديق االقرتاع ،سيكون
هنــاك إعادة قراءة للوضع الســني بكامله،
بدءاً من خصوم «تيار املســتقبل» ،واالخري
اول املعنيني بقــراءة جديدة وهو الذي ترضر
بخروجــه مكرهاً من الحياة االنتخابية والسياســية وصوالً
اىل محاولــة وراثته مــن دون جدوى ،وصــوالً اىل اظهار
حالــة من التفكك بني «املســتقبل» وحلفائه الســابقني اي
«القوات» و «االشــرايك» ،وكذلك ترشذم الســاحة السنية
عموماً و»الزرقاء» وحلفاءها السنة ،خصوصاً وليس انتهاءاً
بالخسارة السعودية ،والتي اثبتت فشلها يف القراءة السياسية
والبناء عىل النتائج ،وصوالً اىل افالت امللف اللبناين والساحة
الســنية من يدها بشكل واضح ،وتعززت هذه الخسارة بابعاد
الحريري والسباب ليســت مفهومة من السعودية ،ووسط
استغراب سني عام من جدوى هذه الخطوة!

ابــــراهــــيــــم اســتــقــبــل
ســــفــــيــــر الــــكــــويــــت
استقبل املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم يف مكتبه قبل
ظهر امس ،سفري دولة الكويت يف
لبنان عبد العال سليامن القناعي،
وعــرض معه األوضــاع العامة
يف لبنان واملنطقة وســبل تعزيز
التعاون بني السفارة واملديرية.

ابراهيم مستقبال السفري الكويتي

تــــعــــمــــيــــم لــــــــدريــــــــان حـــــــــول اإلنـــــتـــــخـــــابـــــات:
ُ
لــــلــــمــــشــــاركــــة الــــــــواســــــــعــــــــة ...وبـــكـــثـــافـــة

بتوجيه من مفتــي الجمهورية اللبنانية
الشــيخ عبد اللطيف دريان ،أصدرت املديرية
العامة لألوقاف اإلسالمية تعميام عىل أمئة
وخطباء املســاجد يف لبنان لدعوة اللبنانيني
يف خطبة الجمعــة املقبلة إىل املشــاركة
الواســعة وبكثافة يف مامرســة واجبهم
الوطني بانتخاب ممثليهم يف املجلس النيايب

أبــــــــي املـــــنـــــى تـــــــــرأس املــــجــــلــــس املــــذهــــبــــي:
لـ ــلـ ــمـ ــشـ ــارك ـــة الـــكـــثـــيـــفـــة فــــــي اإلنــــتــــخــــابــــات

ترأس شيخ العقل لطائفة
املوحدين الدروز الشيخ سامي
أيب املنى اجتامع مجلس إدارة
املجلساملذهبييفدارالطائفة
يف بريوت ،حيث تم استعراض
االوضاع العامة سيام الشأن
االنتخايب وشــؤون املجلس.
وبعد االجتامع أصدر املجلس
البيان االيت :
أوال :نــوه املجلس بإجراءاملرحلة األوىل من االستحقاق
االنتخايب الذي متثل باقرتاع ايب املنى يرتأس اجتامع املجلس
املغرتبني ومــا يعنيه ذلك من
وأبناء املنطقة الواحدة ،واملشاركة الكثيفة من
عامة،
الناخبني
ودعا
تأكيد االنتامء الوطنــي،
اجل املحافظة عــى الحضور الوطني الفاعل
واملوحدين الــدروز خاصة ،إىل اإلقبال عىل هذا
واملساهمة بتحديد توجهات البالد ومنع املزيد
االســتحقاق املهم ،كحق وواجب وطني يحتم
املشــاركة من دون تردد لحفــظ الوطن صونا من سياســات االنهيار ،وترسيخ ميزات لبنان
يف التنوع والحرية والدميوقراطية».
للوجودوالحقوقوالكرامة.
كام ترأس شــيخ العقل اجتامعــا للجنة
ثانيا :حث املجلــس عىل العمل بتوصياتمشــيخة العقل وبتوجيهات املشــايخ يف القانونيــة يف املجلس املذهبي ،ملتابعة قضايا
التزام االنضباط واالخالقية العالية واالحرتام متصلة مبهام اللجنــة .وكان أيب املنى ترأس
املتبــادل ،ودعــا املجلــس اىل أداء الواجب االجتامع الشهري للهيئة الدينية االستشارية
االنتخايب بعيدا عن التشنج والتحدي بني األهل لبحث مواضيع وشؤون دينية وتنظيمية.

قــــائــــد الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي فــــي «ال ــي ــون ــي ــف ــي ــل»:
ُ
إســــتــــقــــرار لـــبـــنـــان مـــــؤشـــــر لـــلـــشـــرق األوســــــط

أكد قائد القطاع الغريب يف قوة األمم املتحدة
املوقتة يف لبنان الجرنال ماسيمليانو ستيكا،
أن «لبنــان هو عىل الدوام مؤرشا الســتقرار
الرشق األوسط بأكلمه» ،بحسب وكالة «نوفا»
اإليطالية لألنباء .وقــال من مكتبه بقاعدة
الكتيبــة اإليطالية يف بيت شــاما« ،لطاملا
كان لبنــان مفرتق طرق ،وهــو أيضا مؤرش
الستقرار للرشق األوسط بأكمله» ،مشريا إىل
أنه «عندما يكون الرشق األوســط مستقرا،
يكون لبنان مستقرا ،وعندما يضطرب الرشق
األوسط ،ينفجر لبنان» ،موضحا أنه «يف رقعة

كــــــــــرامــــــــــي :لـــــــــن نـــــــتـــــــنـــــــازل عـــــــــن اتـــــــــفـــــــــاق الـــــطـــــائـــــف

أكد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي خالل مهرجان انتخايب
يف منطقة البــداوي« :ان من منطلق وطني وليس فقط من منطلق
ســني ،لن نتنازل عن الطائف اآلن والوقت غري مناسب ابدا لتعريض
لبنان ملؤمترات تأسيسية او لتغيريات يف توازناته» ،مضيفا «املطلوب
هو تطبيق الطائف .وهذا االتفاق شوهوه ومل يطبقوه».
وجزم «أنا غري معني ال مبحور  ٨آذار وال مبحور  ١٤آذار ،وال مبحور
امريكا وال مبحور ايــران ...وبالتايل يا اخــوان ،ال قيامة للبنان وال
استمرار للبنان من دون عالقات اخوية وثيقة بينه وبني كل األشقاء
العرب من دون اســتثناء ...وواجبنا الوطني مييل علينا كلبنانيني ان

واختيار األصلح واألكفأ ومن هو جدير بتويل
هذه األمانة ،وحث املواطنني عىل النزول اىل
صناديق االقرتاع لالنتخاب وعدم التهاون يف
مامرسة هذا االســتحقاق الذي هو فرصة
للتغيــر بالتصويت ملن يرونــه يحافظ عىل
لبنان ومستقبل أبنائه وعروبته ومؤسساته
الرشعية.

نضع حدا وننهي كل امللفات الخالفية مع االشقاء العرب» ،مكررا «إن
هذه اال نتخابات ليست مفصلية فقط بل هي انتخابات مصريية».
وإذ ســأل« :تريدون املافيا التي نهبت البلد يف بيتكم؟» ،أضاف:
«الحكومة تطنطن باتفاق كاذب مع صندوق النقد الدويل تســميه
اتفاق االطار ويأخذ لبنان مبوجبه مليار دوالر بالنســة عىل مدة ٤
سنني .عىل مني عم يضحكوا؟ رسقوا  ٢٠٠مليار من دون ما يرفلهم
جفن ..هذا املليار شو رح يعمل؟ وال يش ..اال رشاء الوقت وحيصريوا
 ٢٠٠ومليار ...ويف املناســبة اقول لكم ان محاربة الفســاد واجب
ديني».

الشطرنج هذه ،بعثة يونيفيل آثرت الوحدة من
خالل تحقيق هذا االستقرار وتعاقب التوازنات
والحفاظ عليهــا ،والتي تتناوب مع لحظات
تصعيد للتوتر».
وشــدد عىل أن «كتيبــة الخــوذ الزرق
اإليطالية ،تحافظ عىل التوازن يف هذا الجزء
من العامل الذي ،بطريقة ما ،يصيب املنطقة
بشــكل إيجايب» ،مؤكدا أن «االستقرار وأي
توتر يف لبنان يرتدد يف إرسائيل ومن هناك،
وله تأثــر مضاعف ،عىل الرشق األوســط
برمته».

ّ
إنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة
شــــــــــــــؤون
بــيــن جــعــجــع و<ال ــه ــان ــش ــاك»

عرض رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري
جعجــع يف معراب مع رئيس حزب «الهنشــاك»
سيبوه كالبكيان ،يرافقه املرشح عن مقعد االرمن
االرثوذكس يف دائرة بــروت االوىل ارام ماليان
شؤونا سياســية وانتخابية ،وال سيام يف دائرة
بريوت االوىل ،يف حضور رئيس جهاز الخارجية
يف «القوات» الوزير الســابق ريشار قيومجيان
ومنسق منطقة بريوت سعيد حديفة.
ّ

ميكانيك سياسي
سعادة مصطفى أرشيد
جنني – فلسطني املحتلة

تعرف السياسة عىل أنها علم نظري ،ولكنها تتقارب يف
أكرث من مجال مــع العلوم البحتة ،كعلم ميكانيكا الحركة،
وهو العلم الذي يحدد ويدرس حركة األجسام عند تعرضها
لضغط يهدف إلزاحتها ،واألجســام واألشــياء يف حركة
دامئة كام السياســة ،جاهزية عالية للفعل ورد الفعل مبا
هو مســاو له يف املقدار ومعاكس لــه يف االتجاه ،هكذا
الحالة عند كل مســتجد أو حدث او حالة طارئة ،استجابة
للفعل باملشاركة بالحدث أو االستثامر فيه.
توصيفــا ألحداث رمضــان الفائت ،نرى أن الشــهر قد
ترافق مع الفصح املجيد والقيامــة ومع الفصح اليهودي
وترافقت خواتيمه مع عيد النــوروز ،كل ذلك والرباط يف
القدس واألقىص كان عىل مدار الساعة ،واستطاعت الحالة
الشعبية أن متال فراغا غادره آخرون ،كانت عوامل نجاحها
يف التصدي ملرشوع االحتالل أنها هبة جامهريية بال قياده
مركزية ميكن ألي كان التفاوض أو الحوار معها ترغيبا أو
ترهيبا ،و لكنها يف ذات الوقــت نقطة ضعفها إذ أنها بال
خطة أواســراتيجية تجعلها قادرة عىل االســتمرار بذات
الزخم بعد انقضاء رمضان.
أما يف محاولة لقراءة األحداث وفقا للمشرتك بني السياسة
وامليكانيكا ،فقد جاءت ردات فعــل العنارص الحية باإلقليم
منسجمة مع الحدث اســتجابة واســتثامرا ،فيام غابت
العنارص الساكنة وكأنها يف حالة (كوما) موت رسيري.
غزة و حركتا الجهاد اإلســامي وحــاس عملتا مبكرا
اســتعدادا للحظة ،وذلك مــن خالل صنــع أرضية وبنية
تحتية وتعبئة نفسية يف الضفة الغربية والقدس والداخل
الفلســطيني ،عملتا عىل مقدمات ما قبل رمضان بعمليات
يف الداخــل ثم رأتا يف رمضان وتزامنه مع الفصح اليهودي
فرصة للعمل يف القدس واملسجد األقىص واستنفار جموع
واســعة من كافة أنحاء فلسطني ،ساعدهام عىل ذلك الدور
األردين املرتدد وغياب الســلطة الفلسطينية ،من هنا أرادتا
أن تجعال من نفســيهام حاميتني للقدس واملسجد األقىص
وارثتان بذلك الوصاية الهاشمية (أو ساعيتان لذلك) وحتى
حاميتان للضفة الغربية (مخيم جنني مثاال عىل ذلك) ،وقد
نجحتا يف ذلك حتى اآلن من خالل إرســاء معادلة رعب مع
الحكومة (اإلرسائيلية) ،فعطلتا مســرة األعالم السنوية
التي كان ســيقودها عضو الكنيســت املتطــرف بن غفري
بهدف الدخول إىل القدس القدمية واالشــتباك مع سكانها
الفلسطينيني ،وجعلتا من الحكومة (اإلرسائيلية) تلجأ إىل
استعامل سلطاتها الواسعة استجابة لتوصيات أجهزة أمنها
يك تســيطر عىل متطرفيها (وهم جمهور ناخبيها) لتبقى
اقتحاماتهم لألقىص تحت السيطرة ويف حدودها الدنيا.
تحرك محور املقاومة متناغام مــع الحركة الجارية يف
الضفة الغربية واملســجد األقىص ،من صنعاء إىل طهران
إىل الضاحية الجنوبية لبريوت ،وانطلقت خطابات منارصة
لألقىص وداعمة للمرابطني فيه ومحذرة من تجاوز خطوط
حمر ،يف طهران كانت ذروة الخطابات ما ورد عىل لســان
املرشــد وكان آخر قامئة الخطابات هذه ،خطاب الشــيخ
الســنوار قبل أيام ،وهو خطاب يستحق التوقف عنده حيث
أن فيه أكرث من جديد يف رؤيــة أوضاع املقاومة الداخلية،
أو يف الشأن العام .الشيخ السنوار مقل بطبعه يف إطالالته
اإلعالمية ،وقد كان هذا األمر مرتوكا يف غزة للعســكريني
ويف الخارج لرئييس املكتب الســيايس الحايل والســابق
وللشــيخ العاروري الذي اختلف خطابه منذ انتقل من تركيا
إىل بريوت بعــد أن أخذت الدولة يف تركيا بالتضييق عليهم،
فأصبح اقرب إىل الخطاب الجذري الغزي وابعد عن الخطاب
القطري ،ويف حني يجامل رئييس املكتب الســيايس الحايل
والســابق شيوخ قطر ،ومل يســمعوا أو يشاهدوا اعرتافات
الشيخ حمد بن جاسم املذهلة والتي انترشت عىل نحو واسع
حول دور بالده يف تدمري ســوريا ومقدار ما بذلوا من مال،
وامنا ينشــغلون مبا نرش بعد احد عرش عاما حول جرمية
بحي التضامن الدمشــقي (وهي جرمية نكراء و مدانة بكل
املعايري) ولكن مشــكله هــؤالء أن اهتاممهم بها يأيت عىل
حساب ما يجري يف كل لحظة يف املسجد األقىص ،السنوار
غري املشمول بالرعاية املالية أو االستضافة القطرية بالغة
الســخاء ،أوضح مبا ال يدع مجاال للشك مدى عمق العالقة
والتنسيق الغزاوي مع محور املقاومة وايران ،واشاد خصوصا
باملرشد اإليراين ودورة الذي يعرفه وقد ال نعرف نحن مداه يف
دعم غزة وتأهيلها مبقومات الصمود والردع ،وضع السنوار
يف خطابة القدس واملسجد األقىص تحت الرعاية الغزاوية
أوانــه وضع غــزة يف خدمة الدفاع عن املســجد األقىص،
ورسخ بشكل ســاطع معادلة الردع مع (اإلرسائييل) معلنا
أن سيف القدس ال زال مشــهرا ولن يعود إىل غمده حيث أن
(اإلرسائييل) يسعى لتقسيم املسجد زمانيا ومكانيا ومحذرا
بان املســاس باملســجد يعني الحرب ،تحدث عن الخطوط
البحرية مع محور املقاومة ،األمر الذي يســتلزم مواجهه
ال مع اإلرسائييل فحســب وامنا مع املرصي أيضا فالطرفان
قد حددا إلغراض الصيد مساحة ضيقة ،فكيف سيسمحون
بخطوط بحرية وهذا ما ستكشــف عنه األيام ،خاطب أهل
الضفة الذين مل يخاطبهم احد طيلة شهر رمضان داعيا إياهم
لالستعداد لالشتباك ،تحدث عن تبييض السجون باعتبارها
مسالة ســوف تحصل عاجال أم آجال وعن كنس االستيطان
باليات مل يوضحها ،ويف التقدير العام استطاع جعل حكومة
بينت ترتنح تحت وقع رضباته مبا فيها املسددة نحو منصور
عباس ،الذي وضعه الســنوار يف مكان ال يستطيع الصمت
فيه ويعرف أن الكالم يعرضه ملزيد من الخرسان.
منذ عام  2006اكتسب قائد حزب الله السيد حسن نرص
الله مصداقية استثنائية ،من حيث دقته وصدقه يف القول
اعتامدا عىل قراءة دقيقة للواقــع واملمكن ،فكان يعد مبا
يستطيع ويرتك هامشــا يف قوله غري القطعي ،لدرجة أن
(اإلرسائييل) العــادي أصبح يثق بأقوالــه أكرث من ثقته
برؤساء حكوماته ووزراء أمنه ،شيخنا السنوار ألقى عىل
الجميع أقــوال ثقيلة ،ونحتاج ليشء مــن الصرب ملعرفة
القراءة التــي اعتمدها ،اإلرسائييل أجــرى عمليه فحص
للتهديدات يوم الخميس املايض إذ سمح بتدفق أعداد كبرية
من املحتفلني اليهود إىل باحات املســجد األقىص ،وتحوط
لذلك بنصب منصــات إضافية للقبة الحديدية حول القدس
وتجاوز ما رســم من خطوط حمر ،فهو ان شعر بجديتها
فســوف ميتنع عن منح ذرائع لخصومة ،وان مل يشــعر
أو اراد الفحص فانه ســيتجاوز خطوطهــا ولكن بحذر،
وحسب مقابلة مع رئيس شــعبة االستخبارات العسكرية
(االرسائيلية) :ال تبدأ الحروب هذه األيام بشــكل منطقي،
فالحروب تبــدأ من سلســله ديناميكيــات التصعيد غري
املقصودة حيث تجــد صعوبة كبرية يف وقفها ،إن الطريق
الوحيد ملواجهتها هي يف إدراك انك يف قلب حدث دينامييك،
و هو ما حصل مساء الخميس يف عملية العاد.
مرشقنــا يعيش أيام قلقة واحتــاالت مفتوحة ،ولكن
حرب الوجود طويلة وال تحســم مبعركــة او بجولة وامنا
تحتاج إىل معارك وجوالت ،كام تحتاج إىل مراكمة أسباب
وعنارص القــوة واملعرفة ،وال تحتاج أبــدا إىل البحث عن
مصادفات رقمية حســابية تبنى عىل أساســها شعوذات
غيبية تتحدث عن زوال (إرسائيل).
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«يوم الدينونة» في «سوبرماركت» وافقت على تسديد الفاتورة بالبطاقة املصرفية %١٠٠
ُ
ّ
التضييق مستمر على املواطنين  :منع قبول الشيكات وعدم استعمال البطاقات
جوزف فرح
برسم وزيري املالية واالقتصاد وحاكم
مرصف لبنان .
املواطن اللبناين هو الضحية يف هذه
االزمة وهذا االنهيار ،فهو الذي احتجزت
امواله يف املصــارف وهو الذي تحمله
خطة التعايف الخســائر رغم انها اموال
«الخرته» وضامن شيخوخته او لوقت
الرضورةانطالقامنمقولة«خبيقرشك
االبيض ليومك االسود» وهو الذي مل تعد
بطاقتــه املرصفية ترصف يف اي متجر
او محطة محروقــات وهو الذي باتت
املصارف ترفض قبول شيكاته املرصفية
وهو الــذي عليه التعايش من فتــات ودائعه لتأمني
معيشته وتنقالته واقســاط مدارس اوالده وصحته
وربطــة خبزه وبالتايل الفقر امامه والفقر وراءه يف
ظلغيابكيلللمسؤولنيامللتهنيباالنتخاباتالنيابية.
«يــوم الدينونة» كان يف ســوبرماركت «توفري»
والسببانادارتهاسمحتبإستخدامالبطاقةاملرصفية
 ١٠٠يف املئة ولفرتة زمنية محددة فتهافت املواطنون
عىل رشاء الســلع واملواد الغذائية وكأنها «اعاشــة»
وليســت من اموالهم املحجوزة يف املصارف وكأنهم
يودعون اســتخدام البطاقة التي مل تعد ترصف يف اي
مكان .فهل نحن قادمون عىل الغاء هذه البطاقة التي
كانت تشكل امان للمواطن لرشاء حاجياته؟
صحيح ان السوبرماركت استفادت من االقبال النها
مألت رفوفها مرتني واحيانا ثالث مرات لكن يف املقابل
متكــن املواطنون من رشاء كل حاجياتهم بواســطة
البطاقة املرصفية دون استعاملهم «الكاش «اللبناين
الذي يقــوم مرصف لبنان بتجفيفه والســؤال الذي
يطرح نفسه ملاذا هذا التضييق عىل استعامل البطاقة
املرصفية؟
هــذا الســؤال يجيب عنه كبــر االقتصاديني يف
مجموعة بنك بيبلوس الخبري الدكتور نســيب غربيل
الذييقول:ليستهذهالسوبرماركتاالوىلالتيتقبض
مثن سلعها بواســطة الكريديت كارت بل هناك اكرث

من ســوبرماركت اعتمدت هذه الطريقة ولكن بسبب
الضغوط التي تعرضت لها عادت ورضخت بالطلب ٥٠
يف املئة كاش و ٥٠يف املئة بواســطة البطاقة ،وعىل
اية حال فليس كل املواطنني يستعملونها بل يستعملون
الــكاش .اضافة اىل ان املصارف مل تفرض اية عمولة
الســتعاملها ولكــن هناك بعض التجــار والجهات
والسوبرماركت وصيارفة يتقاضون عمولة بنسبة ٤٠
يف املئة عىل رشاء املصارف سيولة باللرية اللبنانية من
الســوق املوازية ،بل تنتظر من مرصف لبنان حصتها
مــن ذلك ويف اغلب االحيان يتشــدد املركزي بإعطاء
السيولة باللرية وذلك محافظة عىل االستقرار النقدي
ومنع املضاربة بالدوالر يف الســوق املوازية ،واذا ثبت
ان بعض املصارف يتقاىض عمولة بنسبة  ٢٠يف املئة
فالنها تدفــع  ٤٠يف املئة عمولة للتجار والصيارفة
لرشاء اللرية اللبنانية.
واكد غربيل ان سياســة مــرف لبنان هي ضخ
دوالرات يف الســوق النقدية وسحب اللريات اللبنانية
وهي سياســة مســتمرة بإنتظار املبارشة بتطبيق
االصالحــات هذا مع العلم ان ايرادات الســوبرماركت
تراجعت بسبب اعتامدها عىل الدفع  ٥٠يف املئة كاش
و ٥٠يف املئة بواسطة البطاقة .
وحــول رفض املصارف قبول الشــيكات املرصفية
يدحــض غربيل هذه املقولــة الن املصارف مل ترفض
باملطلق صحيح ان هناك ازمة ولكن الرشكات املعروفة

ً
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والكبــرة توافق املصــارف عىل قبض
شيكاتها.
وعــن الحل؟ ال يرتدد غربيل باملطالبة
االرساع يف تطبيــق االصالحات النه ال
يجوز اســتنزاف االحتياطي يف مرصف
لبنــان الذي من واجبــه املحافظة عليه
والنه ال يجوز ضخ الســيولة باللرية الن
ذلك يؤدي اىل عــودة املضاربة وارتفاع
ســعر رصف الدوالر يف السوق املوازية
خصوصا ان املركزي جمع اكرث من  ٦االف
مليار لرية من السوق.
وحــول تحميل املصــارف واملودعني
الخسائرحسبخطةالتعايفيعتربغربيل
ان املصارف ال تتهرب من مسؤولياتها يف
هــذا املوضوع ولكن ملاذا تحميــل كبار املودعني هذه
الخســائر الذين جنوا اموالهم بتعب جبينهم وال يجوز
ان يكون هؤالء يتحملون تبعات الهدر والفســاد الذي
ادى اىل هذه الخسائر متسائال كيف تم تحديد الخسائر
ب٧٨مليار دوالر هل هي استثامر يف البورصة بل هي
مسؤولية الدولة وهي ديون عليها .
مرصف لبنان هو مؤسســة عامة حســب قانون
النقد والتســليف وعىل الدولــة ان تعيد مالءته الن
حسب صندوق النقد الدويل هي خسائر يجب محوها
واالنطالق من الصفر مجددا بينام املفروض ان نستعيد
الثقة باالقتصاد قبل القطاع املرصيف .واكد غربيل انه ال
يرفض تطبيق االتفاق مع صندوق النقد بل هو رضوري
رشط االلتزام بتطبيق االصالحات ولكن اين موضوع
اصالح الكهرباء من هذا االتفاق او اصالح القطاع العام
ودعماالقتصادوتكبريحجمهوتحسنمناخاالستثامر
يف بيئة االعامل
مع العلم ان الخسائر هي دين عىل الدولة واملطلوب
ان تتحمل مسؤولياتها وتسدد التزاماتها وتدفع ديونها
بعد اعادة هيكلة الدين العام
عىل اية حال التجأت السوبرماركت اىل تسديد مثن
السلع النصف كاش والنصف االخر بالبطاقة املرصفية
النهــا عندما كانت تريد ســحبها نقدا كانر املصارف
تتقاىض عمولة تتجاوز الـ ٢٠يف املئة.

خ ــاط ــر لــــ «الـــــديـــــار»  :تــحــســن االوضـــــــاع االقــتــصــاديــة
ً
ً
رهـــن بــجــعــل  ١٦ايــــار ي ــوم ــا جـــديـــدا لــتــوحــيــد الــجــهــود
اميمة شمس الدين
يرتقب اللبنانيــون نتائج االنتخابات النيابية عىل
أمل ان يأيت مجلس نيايب عىل قدر طموحات املواطن
الذي ينئ تحت وطأة ازمة إقتصادية ومعيشية خانقة
وغري مسبوقة جعلت أكرث من نصف اللبنانيني تحت
خــط الفقر ،بعدما فقدت اللرية اللبنانية أكرث من 90
يف املئة من قيمتها أمام الدوالر ،فيام ارتفعت أسعار
املواد األساسية بأكرث من  700يف املئة
منجهةاخرىينتظراملجلسالنيايبالعتيدصعوبات
وتحديات جمة إلنقاذ ما ميكن انقاذه وانتشال لبنان
واللبنانينيمنهذهاألزمةاإلقتصاديةاملستعصية.فام
هو املطلوب من هذا املجلس وهل ســيكون عىل قدر
الثقة التي سيمنحه اياها الشعب.
يفهذااالطاريقولالربوفسورمارونخاطرالباحث
يف الشؤون املال َّية واالقتصاديَّة للديار انه عىل ال ُّرغم
من كل ال َتحدِّيات وحتى التجاوزات امل ُحتملة ،تشــكل
االنتخابات النياب َّية مساح ًة للتعبري ومرتكزاً للتغيري
الذي ال بد أن يأيت يوماً .معترباًان االستحقاق االنتخايب
القادم يكتســب أهمي ًة كبري ًة بالنظر إىل توقي ِت ِه الذي
يتزامن مع استحقاقات سياس َّية واقتصاديَّة دا ِ
ه َمة.
يف السياسة ،رأى خاطر انه تُلقى عىل عاتق املجلس
العتيد ُم ِه َّمة تأمني استمرار َع َمل املؤسسات ال سيام
مجلس الوزراء ورئاســة الجمهورية .مشرياً ان أوىل
مهامت املجلس النيايب الجديد ستكون تسمية رئيس
جديد للحكومة قادر عىل التشــكيل برسعة قياسية

متنــع اهدار املزيد من الوقــت وتقطع الطريق عىل
ترصيــف األعامل .فالحكومة الحال َّية التي ف ِ
َشــلت
مبقاربة األزمة رغــم محاوالتها املتعدِّدة ،لن تُحق َِّق
خَرقــاً يف زمن ترصيف االعــال .إال انَّنا نُ َع ِّو ُل عىل
جهودها إلمتام االنتخابات.
تعي عل املجلس الجديد انتخاب
ســ َي َّ
اضاف كذلكَ ،
رئيس جديــد للجمهورية والعمل بِجِ د َّية عىل تاليف
الفراغ يف السلطة االجرائية.
يف االقتصاد ،أشــار الربوفســور خاطــر اىل انَّ
حصل عىل َوق ِع االنهيار االقتصادي
ســ َت ُ
االنتخابات َ
امل ُتســارع الــذي ُي َرت ُّب مســؤولية كبرية عىل عاتق
املجلس القادم ويلزمه باتخاذ خطوات أساس َّية ليس
ٍ
آخرها إقرار خطة
تعاف اقتصاد َّية وبدء العمل عل إقرار
اإلصالحات وهي تشــكل مطلباً داخلياً قبل أن تكون
رشطاً من رشوط صندوق ال َّنقد.
وقال يف ســياق ُم َّت ِ
صل «يؤ َمل من امل َجلس ال َعتيد
أن ُيشَ كِّل ورشة َع َمل مفتوحة لتحديث القوانني مام
يســاهم بتزخيم عملية النهــوض .ووفق خاطر ،ما
ٌ
ُين َتظَر لبنان يف املرحلة الالحقة لالنتخابات
مرتبط
ارتباطاً وثيقاً بتطلعات اللبنانيني ومبا ينتظرونه هم
من هذا املجلس بال َّتحديد».
صدمــة إيجاب َّية حقيق َّية
ورأى ان امل َطلــوب هو َ
ورسيعة تُطلق رشارة النهوض يف الوقت امل ُستقطع
فصل بني ال َتامســك امل ُصطنع يف سعر الرصف
الذي َي ُ
واالنهيار االقتصادي واالجتامعي املنتظر.
ويف مــا
يختــص بالوضــع اإلقتصادي ،شــدَّ َد
ّ

اجتمع إتحاد نقابات املهن الحرة
يفمقرنقابةاملحامنييفبريوت،
بدعــوة من نقيب املحامني نارض
كسبار من أجل البحث والتداول يف
آخراملستجداتاملتعلقةبالوضعني
املــريف املزري واملؤسســايت
املرتديومتابعةالتطوراتالتيتلت
الحملة الوطنية ملنع إقرار مرشوع
قانون «الكابيتال كونرتول» املقدم
مــن الحكومة نظــرا ملا تضمنه
من شــوائب ومخالفات قانونية
ودستوريةجسيمة.
جل
وبعد التداول والنقاش ،ســ َّ
الحارضون ما ييل:
املرصيف:
الصعيــد
أوال عــى
خالل اللقاء
أعربوا عن قلقهم الشديد ورفضهم
القاطع ملا آلت اليه األمور بالنسبة
للعالقــات املرصفية املرتديــة القامئة بني املصارف
اللبنانية وزبائنها والتي تتسم بالتعسف وعدم إحرتام
القوانــن املرعية اإلجراء وأصــول العمل املرصيف،
كام وعدم إقامة أي وزن أو إحرتام للقيم اإلنســانية
واألخالقيــة ،وذلك يف ظل غياب شــبه تام للهيئات
الرقابية املعنية وتقاعســها عن القيام مبسؤولياتها
وموجباتهــا ،كام وتخبط الســلطات وعدم املبادرة
إليجــاد حلول ناجعة لإلنهيــار الحاصل ،ناهيك عن
عدم وضع البالد عىل مســار إنقاذي حقيقي .وكانت
آخر تجليات هذا املشــهد ،إمتناع املصارف دون وجه
حق عن قبول شيكات عمالئها ومودعيها ،وتخفيض
ســقف ســحوباتهم من الودائــع املحتجزة وفرض
عمــوالت غري مرشوعة ،كام ورفض قبول تســديد
املســتحقات املالية عن طريــق البطاقات املرصفية،
مام ســبب للزبائن واملوظفني صعوبات جمة لتأمني
احتياجاتهم األساســية ،مام ينذر بكارثة إجتامعية
خطرية ووشيكة.
وعليه ،يهم اإلتحاد التذكري بأنه قد ســبق وطالب
الجهات املعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها ،وتطبيق
القوانني املرصفية املرعية اإلجراء ،سيام القانون رقم

 91/110الذي يجيز وضع اليد عىل أي مرصف يتبني انه
مل يعد يف وضع ميكنه من متابعة أعامله ،والعمل عىل
تبديل إدارته والتحقيق معها ،كام وإيجاد الحلول إلعادة
إستئناف نشاطه املرصيف من خالل إعادة الهيكلة أو
الرســملة .ورغم املهل املمنوحة واملراجعات املتتالية
والبيانات املتكررة ،مل تبادر أي ســلطة من السلطات
املختصة لغاية تاريخه ملالقــاة النقابات والتواصل
معهــا وإتخاذ ما يلزم من تدابــر قانونية رضورية
للجم التجاوزات وتطبيــق القوانني .ال بل أمعنت يف
مترير الوقت ،وتذويب الودائع والتفلت من املسؤوليات
واملساءلة ظنا منها بأن األمور سوف تستكني ويرضخ
املطالبون واملعرتضون إلمالءات الداخل والخارج.
غري أن حســاب حقلهم ال يتالءم مع حساب بيدر
أصحاب الحق .وبالتايل قرر الحارضون تفويض وكالء
نقاباتهم القانونيني مطالبة املصارف بتسديد أموالها
نقدا بالعملة والقيمة الحقيقية املحددة لها ،وبوسيلة
مضمونة .أما ويف حال اإلمتناع أو التمويه كتســديد
شــيك مرصيف غري قابل للتسييل والقبض ،فسوف
تبادركلنقابةبصفتهادائنا،عمالبأحكامالقانونرقم
 67/2تاريخ  ،1967/01/16إىل الطلب من املحكمة
املختصةيفتطبيقأحكامالقانوناملذكوريفالحالتني

الربوفسور خاطر عىل أنَّ تحسن األوضاع اإلقتصادية
بشــكل ملموس رهن بنجاح االفرقاء السياسيني يف
جعل  ١٦ايار يوماً جديداً تتوحد فيه الجهود وتتعاىل
يكن أن يســاهم
فيه األفكار عن املصالح .ورأى انه ُ
تسارع األحداث الدســتورية إىل بِدء تحسن الوضع
االقتصادي أو عىل األقل إىل تخفيف الضغط النفيس
واملعنوي الذي يعيشه اللبنانيون بسبب انسداد االفق
السيايس واالقتصادي.
َ
ت
أنَّ
يف هذا اإلطار أضاف
ســن ســعر الرصف أو
ح
َ ُّ
انخفاضاألسعارالتشكِّلأحداثاًأوأسباباًبحدِّ نفسها،
بل نتائجاً مرتبطة إرتباطًا وثيقًا باملعطيات السياس َّية
ح ّل.
الداخلي َّة وباالتفاق عىل قاعدة ورؤية مشرتكة لل َ
وختم يف النهاية ،أن ال ُبدَّ أن يشكِّل ما تقدم
انعكاسا
ً
حاللتطوراتالسياس َّيةوالجيوسياس َّيةاإلقليمية
واض ً
والخارجية.

«اتـــــحـــــاد نـــقـــابـــات املـــهـــن الـــــحـــــرة» يُــــديــــن تـ ــصـ ـ ّـرفـ ــات املـــــصـــــارف الـــتـــي تــتــصــف
ّ
بـــالـــتـــعـــســـف وعـــــــــدم احــــــتــــــرام الــــقــــوانــــيــــن واصــــــــــول الــــعــــمــــل املـــصـــرفـــي

املنصوص عليهام يف املادة 489
من قانون التجارة ،مع ما يستتبع
ذلك من نتائج ،لجهة تنحية وعزل
إداريي املرصف ملساءلتهم وتحديد
املســؤوليات مع اعتبار أموالهم
املنقولة وغري املنقولة محجوزة
حجزا إحتياطيا لضامن الحقوق
عىل أساس املسؤوليات ،مع تعيني
لجنةادارةخاصةتتوىلصالحيات
مجلساالدارةوالجمعيةالعمومية
العادية عند االقتضاء يتمثل فيها
عضو أو اكرث من الدائنني .وكل ذلك
دون إستبعاد خيارات أخرى ومن
ضمنها اإلفالس اإلحتيايل.
ثانيا عىل الصعيد املؤسسايت:
يؤكــد اإلتحاد حرصه الشــديد
للتوصل إىل إتفاق نهايئ مرض مع
صندوق النقد الدويل ،يسمح بتأمني مقومات الصمود
والتعــايف ،ويلزم القيمني عىل إجــراء اإلصالحات
املوعودة إلعادة إطالق العجلة اإلقتصادية .وهو يعلن
عن إستعداده لدعم هذا املسار من خالل وضع طاقاته
وخرباته يف الترصف لدرس وإقرار «رزمة» مرتابطة
مــن القوانني والتدابري املطلوبــة من خطة تعايف،
وتوحيد سعر الرصف ،وإعادة هيكلة املصارف ،ورفع
الرسية املرصفية ،والكابيتال كونرتول.
ثالثا عىل الصعيد القضايئ :يعلن اإلتحاد تضامنه
الكامل وغري املحدود مع الجسم القضايئ وثقته فيه
وهو يعول عىل حكمته وحياديته وروح املســؤولية
التي يتحىل بها معظم القضاة الرشفاء ويدعوهم إىل
مقاربة موضوع تحصيل الحقوق ومالحقة املصارف
املتقاعسة بكل موضوعية ومهنية من خالل تطبيق
النصوص القانونيــة املرعية والحيثيات الثابتة دون
األخذ بالظروف املحيطة والضغوط السياسية.
كــا يعلن اإلتحاد وقوفــه إىل جانب القضاة يف
مطلبهــم بتحييد وحامية إســتقاللية صناديقهم
التعاضدية وحقهم املقــدس بعيش كريم وآمن بدءا
بالطبابةوالتعليم».
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ّ
ح ــم ـ ّـي ــه يُـــبـــشـــر الــلــبــنــانــيــيــن  :رحـــلـــة اآلالم
عـــلـــى طــــريــــق ضـــهـــر الـ ــبـ ــيـ ــدر فــــي نــهــايــتــهــا
أطلق وزير االشغال العامة
والنقــل عيل حم ّيه يف مؤمتر
صحايف عقده امس يف «مركز
جرف الثلوج» عند نقطة ضهر
البيدر ،ورشة صيانة وتأهيل
الطريق الدوليــة الحازمية-
شتورا -ضهر البيدر ،بحضور
محافظ جبــل لبنان القايض
محمــد مــكاوي ،املدير العام
للطــرق واملبــاين طانيوس
بولس ،املدير االقليمي ملنطقة
البقاع احمد الحجار.
وقال حم ّيه :نقف اليوم ها
هنا عىل طريــق الحازمية –
شــتورا (ضهر البيدر) تنفيذا
للوعد الذي قطعناه عىل أنفسنا
يف وزارة األشــغال العامــة
والنقل ،بــأن تأهيل وصيانة
األوتوسرتادات الدولية والطرق حميه يف ضهر البيدر
الرئيســية ،هو أمر ال بد منه،
هنــا ،ومن عىل هذه الطريــق الحيوية ،بأن
وخصوصا هذه الطريق التي ينفتح من خاللها رحلة األالم قد شــــارفت عىل نهايتها وذلك
لبنــان وعربها إىل محيطه العريب  -ولو كان ببدء أشــغال الصيانة لها .أيهــا األهل ،أيها
ذلك باللحم الحي  ،-كتأكيد عىل عزمنا الذي مل البقاعيون ،أيها اللبنانيون جمــــيعا ،أقول
يدخله اليأس للحظة واحدة .حال هذه الطريق لكــم صادقا ،بأننا – ما دمنــا قادرين – لن
التي مل يغب عن بالنا ولو للحظة واحدة ،ومن نألو جهدا ،ولن ندخــــر عزما ،من أن نبقى
اليوم األول لتسلم املهام الوزارية يف أيلول
مرصين عىل تأهــــيل وصيانة كل طرقات
فقد قمنا باإلجتامع مع بعض املتعهدين يف لبنــان ،يف كل فرصة تتوفر فيها اإلمكانيات
الوزارة  ،والذين قاموا مشكورين بتقديم هبة  ،فبلدكم ليس بلدا عاجزا  ،وأنتم لــطاملا كنتم
عينيــة من الزفت ،مقدارها  5500طن  ،والتي وما زلتم وستــــبقون إن شــاء الله تعاىل
رسعان ما أقرها مجلس الوزراء يف جلســته شــامخني أمام أعتى العواصف التي ترضب
املنعقدة بتاريخ .« 5-5-2022
وطننا العزيز لبنان .اشارة اىل ان هذه الطريق
رسين أن أعلن للبنانيني مل يحصــل عليها اية عملية تأهيل او صيانة
وختم :بنا ًء عليه ،ي ّ
جميعــا ،ولألهل يف البقــاع خصوصاً ،من منذ العام .2011

شركة قصعة تســــــتثمر في تركيا بشرائها  51في املئة
من الشــــــركة املشــــــغلة العمال «كولورتك» التركي
يف الوقت الــذي ترص فيه
عىل البقــاء يف لبنان والعمل
فيه رغم االنهيار املايل وجائحة
كورونــا التــي قيــدت عمل
القطاع الخــاص وخصوصا
قطاع الفرانشــايز تتطلع اىل
االســتثامر يف الخارج دعام
لبقائها يف الوطــن االم فقد
اعلنت رشكة قصعة القابضة
أنها حققت إنجازاً جديداً نحو
التوســع عاملياً عرب رشاء %٥١
من رشكــة ( CVPاملشــغلة
ألعامل كولورتك يف تركيا) .قصعة مع السيد اوزرو
اســتدعت هــذه الرشاكة
هذه الرشاكة مع الســيد جنغيــز أوزرو التي
الــرورة الفورية لبنــاء مصنع يف منطقة ســتكون محطة مهمة يف إنتشار كولورتك
بيليتشــيك الواقعة يف شامل غرب األناضول عاملياً .وذكــرت الرشكة انها اختــارت تركيا
مام سيساهم بإنتاج  ٦٠مليون ليرت إضايف من كوجهة وكمركز أســايس للوصول إىل أسواق
املنتجات التي تصنعها رشكة كولورتك اليوم .مالية كربى واإلســتفادة من قــدرات تركيا
وجود هذا املصنع يف هذه املنطقة سيساهم اإلنتاجية .وستســاهم هذه الرشاكة بتطوير
بتأمني منتجــات كولورتك للســوق الرتكية أعامل كولورتك عاملياً كام وستغني مجموعة
وســيلعب دوراً أساسياً يف أي مشاريع توسع باملزيد من التنوع ،التطور والتفوق».
نحــو أســواق عاملية أخرى خــارج تركيا يف
الجديــر ذكره ان رئيس مجموعة كولورتيك
املستقبل.
لبنان هو رئيس جمعية تراخيص االمتيار يف
واعلنت رشكة قصعــة القابعة عن توقيع لبنان.

ّ
مصرف لبنان ينفي توقف منصــــــة صيرفة عن العمل

نفــى مصدر مســؤول يف
مرصف لبنان اإلشــاعات عن
«إيقاف املصــارف تعامالتها
مبنصــة «صريفة» بشــكل
ّ
نهايئ ،واقتصار عملها البارحة
عــى  40دقيقة فقط» ،.وأكّد
أنّ «املنصــة ال تزال تعمل ،وقد
ارتفعت التعامالت فيها إىل 46
مليون دوالر يوم أمس االول».
وأضاف املصــدر أنّ «العمل
باملنصة مستم ّر ،وأنّ
املركزي
ّ
ّ
يؤ ّمــن الــدوالرات الالزمة
للمصارف ،وأنّ اقتصار عملها مرصف لبنان
وأشــار إىل أن التعميم  161مســتم ّر حتى
دامئاً عــى دقائق قليلة يعود
خاصة باملصارف ،وليس بسبب نقص نهــــاية أيّار ،ويتض ّمن بنــداً حول إمكان ّية
ألسباب
ّ
متديده.
الدوالر الذي يز ّودهم به مرصف لبنان».

ارتــــفــــاع فــــي أســــعــــار املــــحــــروقــــات  :صــفــيــحــة
الــــبــــنــــزيــــن تـــخـــطـــت الــــــــ  500ألـــــــف لـــيـــرة

ارتفع ســعر صفيحتــي البنزين  95و98
أوكتان  23000لرية لبنانية ،كام ارتفع ســعر
املازوت  10000لرية لبنانية ،أما ســعر الغاز
فبقي مستقرا.
وأصبحت األسعار عىل الشكل التايل:
 صفيحة البنزين  95أوكتان 507000 :لريةلبنانية
 صفيحة البنزين  98اوكتان 518000 :لريةلبنانية
 املازوت 599000 :لرية لبنانيةالغاز 359000 :لرية لبنانية.وعن تخطــي صفيحة البنزيــن الـ 500
الف لــرة ،قال عضو نقابة اصحاب محطات
املحروقات الدكتور جورج الرباكس« :يف جو
من الســباق بني الخوف من تراجع الكميات
املتوفرة يف االسواق العاملية من ناحية ،نتيجة
الحــرب يف اوكرانيا ومــا تبعها من عقوبات
وقرارات مبقاطعة رشاء النفط الرويس لعدم
املساهمة بتمويل الحرب ولزيادة الضغوطات
عىل االقتصاد الــرويس وعوامل اخرى تدفع
باســعار النفــط اىل االرتفــاع ،ومن ناحية
اخــرى تراجع الطلب عىل رشاء النفط نتيجة
التأزم يف االنكــاش االقتصادي والصناعي
يف الصني ،اكرب بلد مستورد للنفط يف العامل،
بعد تشدد الســلطة يف حالة الحجر الصحي
ملواطنيها وارتفاع ســعر الدوالر عاملياً بعد ان

رفع البنك الفدرايل معدل الفوائد وهذا ما يدفع
باســعار النفط اىل االنخفاض ولذلك تراوح
ســعر الربنت خالل االيام االخرية بني  103و
 114دوالرا امريكيا».
أضاف يف بيان« :وكان لهذا الوضع انعكاسه
عىل اســعار النفط يف لبنان بحيث حدد سعر
صفيحة البنزين  507الف لرية بزيادة 23000
لرية للصفيحة نتيجة ارتفاع ســعر كيلوليرت
البنزين املستورد ما يقارب  41دوالرا واحتساب
ســعر الدوالر وفقاً ملنصــة صريفة 22600
بــدالً من  22500لرية .اما مبا يتعلق باملازوت
الديــزل فحدد ســعر الصفيحة  599الف لرية
بزيــادة  10000لرية للصفيحة نتيجة ارتفاع
ســعر الكيلوليرت املستورد ما يقارب  13دوالرا
واحتســاب سعر الدوالر وفقاً للسوق املوازية
 27012لرية.
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بيدرسون :مرسوم العفو الرئاسي في سوريا ّ
تطور مهم وإيجابي
قال املبعوث األممي إىل ســوريا غري بيدرسون ،أنّ مرسوم
العفو الرئايس األخري الذي أصدره الرئيس السوري بشار األسد،
يعدّ «تطوراً مهامً وإيجابياً».
وأضاف بيدرســون خالل مؤمتر دعم سوريا يف بروكسل:
«يف  30نيســان ،أُعلن عن مرسوم عفو رئايس ،ورأى العديد
أنه تطور مهم جداً وإيجايب .لقد قالت وزارة العدل الســورية
إن املئات قد استفادوا من قرار العفو عىل أن تليه قرارات عفو
أخرى».
وتابع« :حينام أزور دمشــق الشهر املقبل ،آمل يف الحصول
عىل معلومات أكرث عن نتائج مرسوم العفو الرئايس» ،معرباً
عن أملــه يف أن «تحقق الجولة املقبلة من اجتامعات اللجنة
الدستورية نهاية الشهر الجاري تقدماً ولو بسيطاً».
ويأيت ذلك بعدما منح الرئيس الســوري بشار األسد العفو
العام عن الجرائم اإلرهابية التي ارتكبها أشــخاص سوريون
قبل تاريخ  30نيســان  ،عدا تلك الجرائم اإلرهابية التي أفضت
إىل قتل إنسان.
ودعا بيدرســون املجتمع الدويل إىل زيادة الدعم املقدم إىل
ســوريا ،مضيفاً« :ســوريا تعاين اليوم من أزمات اقتصادية
تفاقمت بسبب كورونا ومؤخراً بسبب الحرب يف أوكرانيا».
ٍ
وقت ســابق ،انتقادات إىل
جهت ،يف
يذكر أنّ روســيا و ّ
تنظيم االتحاد األورويب املؤمتر الســادس لـ»دعم مستقبل

سوريا واملنطقة» يف بروكسل ،دون دعوة دمشق وموسكو
إليه.
وحــذرت من أنّ «مؤمترات بروكســل تنزلق أكرث فأكرث إىل
التسييس املتهور للقضايا اإلنسانية حرصاً» ،مح ّملة املنظمني
الغربيني املســؤولية عن «بذل قصارى الجهد بغية منع عودة
الالجئــن الســوريني إىل وطنهم بغض النظــر عن التدهور
املؤســف للظروف االجتامعية واالقتصادية وظروف املعيشة
يف الدول التي تستضيفهم».

نقلت شــبكة «يس إن إن» ( ) CNNعن مســؤول إرسائييل
قولــه إن الرئيس األمرييك جــو بايدن يفكر يف زيارة القدس
الرشقيــة خالل جولته املرتقبــة يف إرسائيل ،وذلك يف أثناء
زيارته املحتملة إلرسائيل واألرايض الفلسطينية الشهر املقبل.
ونقلت الشــبكة األمريكية عن املســؤول اإلرسائييل الذي
مل تســ ّمه أن بايدن قــد يزور مستشــفى جمعية املقاصد
اإلســامية مبدينة القدس الرشقية (الــذي يقدم خدماته
الطبيــة للفلســطينيني مبن فيهم ســكان الضفة الغربية
وقطاع غزة).
ومــن املتوقع أن يلتقي بايدن الرئيس الفلســطيني محمود
عبــاس يف بيت لحم ،ورئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت
والرئيس اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ يف القدس الغربية.
وأشــار املسؤول اإلرسائييل إىل أن الخطط بشأن الزيارة مل
تنته ،يف حني مل يصدر أي تعليق رسمي من كل الجوانب ،سواء
األمريكية أو اإلرسائيلية أو الفلســطينية ،لك ّن وســائل إعالم
إرسائيلية ،منها هيئة البث الرسمية ،قالت إن هذه الخطوة إن
متت فإنها تنطوي عىل معنى ســيايس واضح هو أن القدس
مقسمة ،يف حني تُعدّ املدينة عىل الصعيد اإلرسائييل الرسمي
موحدة.
وتَعدّ إرسائيل القدس بشــطريها الرشقي والغريب عاصمة
لها ،وهو ما يرفضه الفلســطينيون الذين يؤكدون أن القدس
الرشقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية املستقبلية ،ومل يقبل
املجتمع الدويل مبوقف إرسائيل بشأن القدس.

وكان وفد أمرييك قد زار إرسائيل مطلع الشهر الجاري لبحث
خطط زيارة الرئيس األمرييك املتوقعة يف نهاية شهر حزيران
املقبل ،وستكون هذه أول زيارة للرئيس بايدن إىل املنطقة ،منذ
وصوله إىل البيت األبيض مطلع العام املايض.
يشــار إىل أن إدارة بايــدن تعهدت بإعــادة فتح القنصلية
األمريكيــة العامة يف القــدس الرشقية بعد أن أغلقها الرئيس
األمرييك الســابق دونالد ترامــب ،لكن من دون اتضاح موعد
محدد لهذا األمر.
وأعلنت الحكومة اإلرسائيلية مــرارا معارضتها إعادة فتح
القنصلية األمريكية بالقدس.

«ســـي إن إن»  :بــايــدن يُــفــكــر ب ــزي ــارة الــقــدس الشرقية

ُ
الع ــراق يتعاق ــد م ــع واش ــنطن وباري ــس عل ــى أس ــلحة متط ـ ّـورة

كشفت وزارة الدفاع العراقية عن التوقيع
عىل عقود مــع الواليات املتحدة وفرنســا
الســترياد أســلحة متطورة وتعزيز صنف
املدفعية.
وقال قائد صنف املدفعية يف الوزارة اللواء
الركن عبــد العرداوي لوكالة األنباء العراقية
(واع) «إن الوزارة أبرمت عقودا مع فرنســا
والواليات املتحدة يف استرياد أسلحة متطورة
ومنها صنــف املدفعية الذي أثبت يف الفرتة
األخــرة وبكل جدارة وبشــكل فعال تأثريه
يف جميــع املعارك مع عصابــات «داعش»
اإلرهابية».
وأضاف أن «الدولة مســتمرة يف تطوير
األســلحة لدى األجهزة األمنية يف استرياد
مدافــع ذات الذراع الطويلة التي تســتهدف
العدو عىل مســافات بعيدة بعــد أن أثبتت
وبشــكل فعال التأثري يف املعارك حيث تعترب
أفضل من الطائرة والبندقية».
وتابــع قائال إن «الدولة مهتمة يف اســترياد صنف املدافع
لفرض سيطرتها عىل كل من ييسء إىل الدولة واألجهزة األمنية
حيث يكون استخدامها فعال وبشكل كبري عىل العدو».
وأكد أن اســترياد أصناف جديدة من املدافع ســيكون ضمن
االتفاقيات مع الدول األوروبية.
هــذا ،وبحثت وزارة الدفاع يوم االثنــن مع قوات التحالف
األورويب والناتو التدريب والتطوير والدعم اللوجستي.

وقالت الوزارة يف بيان إن وزير الدفاع جمعة عناد ســعدون
استقبل يف مكتبه نائب القائد األعىل لقوات التحالف األورويب
الفريــق أول تيم رادفورد ،وقائد بعثــة حلف الناتو يف العراق
الفريق مايكل لوليسغارد.
وأضافت أنه «جرى خالل اللقاء بحث ســبل التعاون املشرتك
بني قوات التحالف األوروبية وبعثة حلف الناتو ووزارة الدفاع،
الســيام يف ما يتعلق مبجال التدريب والتطوير ومجال الدعم
اللوجستي».

الفـــــــــــــــروف  :روســـــــــــــــيا والجزائـــــــــــــــر تخططـــــــــــــــان
للتوقيـــــــــــــــع علـــــــــــــــى وثيقـــــــــــــــة اســـــــــــــــتراتيجية

قال وزير الخارجية الرويس ســرغي الفروف ،إن «روســيا
والجزائر تعتزمان التوقيع عىل اتفاقية تعكس النوعية الجديدة
للعالقــات الثنائية بني الدولتني» .وأضاف الفروف خالل لقاء مع
نظــره الجزائري رمطان لعاممرة« :طيلة هذه الســنوات نعمل
بنشاط عىل تطوير التعاون التجاري واالقتصادي».
وأشــار الوزير الرويس إىل «التطور الرسيع للعالقات الودية»
بني الدولتني ،مضيفاً« :من أجل الحفاظ عىل مســتوى عالٍ من
التفاعل ،يخطط الجانبان إلبرام وثيقة اســراتيجية جديدة بني
الدولتني تعكس النوعية الجديدة لعالقاتنا».
ووصل وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف ،إىل الجزائر،

حيث كان يف استقباله وزير الخارجية الجزائري رمطان لعاممرة.
وكانالفروف،أكديفالرابعمننيساناملايض،مبناسبةاستقباله
لعاممرة يف موسكو ،رغبته يف زيارة الجزائر قريباً.
وتأيت زيــارة الفروف إىل العاصمــة الجزائرية ،ومباحثاته
املنتظرةمعكباراملسؤولنيالجزائريني ،بعديومنيفقطمناملكاملة
الهاتفية،التيتلقاهاوزيرالخارجيةالجزائريرمطانلعاممرةمن
نظريه األوكراين دميرتي كوليبا.
لكن وبحســب املتابعني للعالقات الجزائرية الروســية ،فإن
الهدف الرئييس لزيارة الفروف إىل الجزائر ،هو تعزيز التنســيق
واملشاورات ،حول ملف الطاقة ،وخصوصاً يف قضية توريد الغاز
إىل أوروبا ،السيام وأن العديد
من دول جنوب أوروبا ،إضاف ًة
إىل أملانيا ،تســعى بقوة إىل
تعويض الغاز الرويس بشكل
كامل عن طريق زيادة إمدادات
الغاز الجزائــري نحو اوروبا،
وحاميــة منظمة «أوبك» من
الضغوطاتاألمريكيةالشديدة
لتعديل اتفاق «أوبك ،»+والذي
يشــمل الدول املنضوية يف
املنظمة وروسيا.
وأكّــد الخــراء أنّ
«االســراتيجية الروســية
وبدعم من الصــن والعديد
ٍ
من حلفاء موسكو يف إدارة
أزمــة العقوبــات الغربية،
خاصة يف قطــاع الطاقة،
من خالل فرض عملة الروبل
يف تسعري الغاز الرويس ،قد
قلبت املعادالت االسرتاتيجية
التي تحكم هذا القطاع وملدة
وعقود طويلة».

وزيـــــر الدفـــــاع الســـــوري اقســـــم اليميـــــن أمـــــام األســـــد

أدى وزير الدفاع السوري ،وسفريا سوريا يف الصني وأرمينيا
اليمني الدســتورية والقانونية ،أمام الرئيس الســوري بشار
األسد.
وأدى العامد عيل محمود عباس ،اليمني الدســتورية ،وزيرا
للدفاع ،أمام األســد الــذي زوده بتوجيهاته ومتنى له النجاح
والتوفيق يف أداء مسؤولياته.
كام أدى اليمني القانونية أمام األســد ،محمد حسنني خليل
خدام ســفريا للجمهورية العربية الســورية لدى جمهورية
الصني الشــعبية والدكتورة نورا مارديروس أريســيان سفريا
للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية أرمينيا.
بعد ذلك استقبل الرئيس األسد السفريين الجديدين وزودهام
بتوجيهاته ومتنى لهام النجاح يف مهامهام.
حرض مراســم أداء اليمني وزير الخارجية واملغرتبني فيصل
املقداد ،ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

«الــــــقــــــســــــام» تـــــعـــــرض أســــلــــحــــة دخـــــلـــــت الــــخــــدمــــة
ألول مـــــــــرة خـــــــــال مـــــعـــــركـــــة «ســــــيــــــف الــــــقــــــدس»
نرشت كتائب «عز الدين
القســام» ،يف الذكرى الســنوية
ّ
األوىل ملعركة «ســيف القدس» ،صوراً لألســلحة التي دخلت
الخدمة ألول مرة خالل املعركة ،وذلك يف موقعها الرسمي.
القسام ،صاروخ
ومن األســلحة التي كشــفت عنها كتائب
ّ
« ،»k 250 ayyashمشــر ًة إىل أنّ تســميته جــاءت «تيمناً
بالقائد املهندس يحيى عياش» .وأكّدت أنّ «هذا الصاروخ يتميز
بقوة تدمرييــة هي األكرب ،حيث يصل مداه إىل أكرث من 250
كيلومرتا».
السالح العسكري الثاين التي تحدثت عنه كتائب القسام ،هو
صاروخ « ،»A120الفت ًة إىل أنّ تسميته جاءت «تيمناً بالشهيد
القائــد رائد العطار» .وأضافت أنّ لهــذا الصاروخ أيضاً «قوة
تدمريية عالية إذ يصل مداه إىل  120كيلومرتا».
سمي هكذا «تي ّمناً
وكذلك كشفت عن صاروخ « ،»SH85وهو ُ
بالشهيد القائد محمد أبو شاملة» ،موضح ًة أنّ «مداه يصل إىل
 85كيلومرتا» ،وأنّ له «قدرة تدمريية عالية».
وتحدّ ثــت كتائب القســام أيضــاً عن طائرات «شــهاب»
االنتحارية ،واملص ّنعة محلياً ،مشري ًة إىل أنّها نفّذت عدة مهامت
من بينها «استهداف مصنع الكيامويات يف مغتصبة نري عوز،
واستهداف منصة الغاز قبالة سواحل غزة».
أ ّما الســاح األخري الذي عرضته هي طائــرات «الزواري»
املسرية لالســتطالع ،واملصنعة محلياً ،الفت ًة إىل أنّ تسميتها
«جاءت تيمناً بالشهيد القائد التونيس محمد الزواري» .وذكرت
أنّها «نفّذت مهامت رصد واســتطالع ملواقع العدو ومغتصباته

خالل معركة سيف القدس».
يذكر أنّ معركة «سيف القدس» التي بدأت يف  10أيّار من العام
املايض ،استمرت بني غزة واالحتالل اإلرسائييل  11يوماً ،حتى
تم االتفاق عىل وقف إطالق النار .وقامت املقاومة الفلسطينية
خالل املعركة باســتهداف مراكز إرسائيلية هامة ،واستخدمت
خالها صواريخ وصلت إىل تل أبيب.
ويف الذكرى األوىل ملعركة ســيف القــدس ،أكدت فصائل
«رسخت معادالت جديدة وحققت
فلســطينية أنّ هذه املعركة
ّ
انتصارات نوعية» ،وشــددت عىل أنّ «ســيف القدس سيبقى
مرشعاً ولن يُغمد».

طه ــران  :العالق ــات م ــع قط ــر ل ــم تبل ــغ املس ــتوى املنش ــود بع ــد

قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية يف إيران ،عيل
باقري كني ،إنّ التعامل مع دول الجوار يأيت ضمن سياســات
إيران االسرتاتيجية ،وليس تكتيكاً مؤقتاً.
وخــال مباحثاته ،مع األمني العــام يف وزارة الخارجية
القطرية ،أحمد بن حســن الحامدي ،أكد باقري كني «رضورة
بناء الثقة السياسية املتبادلة وتعزيز األوارص االقتصادية بني
دول املنطقة لرفع مستوى التعامل والتقارب اإلقليمي».
وحذر باقري كني «من اســتغالل األجانب الختالف املصالح
الوطنية للدول اإلقليمية ،بهدف تربير أجنداتهم داخل املنطقة»،
مبيناً أن «املصالــح الوطنية لدى جميع دول املنطقة يجب أن
تتناغم مع مصالح املنطقة ذاتها وأن ال تعارضها».
وتابع أنّ «تدخالت األجانب وانتشــار قواتهم العسكرية يف
منطقة الخليج ،ال يعزز األمن واالستقرار هناك ،وإمنا املسؤولية
تقــع عىل عاتق الدول اإلقليميــة أن تبارش من خالل التعاون
السيايس والتنسيق االقتصادي يف تأمني هذه املنطقة».
وعــن العالقات اإليرانية القطرية ،لفت باقري كني إىل أنها
«مل تبلغ املستوى املنشود بعد» ،داعياً إىل تسخري كافة الطاقات
املشرتكة لالرتقاء بهذه العالقات.
الحامديبدوره ،أكد األمني العام يف وزارة الخارجية القطرية،
أحمد بن حســن الحامدي ،أن «الدوحة ترى يف مشــاوراتها
السياســية واالقليمية مع إيران ،تعزيزاً للســام واالستقرار
اإلقليميني».
وأشــار الحــادي إىل «الزيارة الناجحــة للرئيس اإليراين
إبراهيــم رئييس إىل قطر ولقائــه مع األمري القطري متيم آل
ثاين ،وتشــكيل لجنة املشاورات السياســية بني الجانبني»،
معترباً أنّ «البلدين تربطهام عالقات واسعة ومعمقة».
وأكــد الدبلومايس القطري خالل اللقاء مع باقري كني ،أن
«جــذور العالقات القامئة عىل الصداقة والعريقة بني الدوحة
وطهران وثيقة جداً ومل يستطع أي حدث عىل مدى تاريخ هذه
العالقات أن يخل بها».

وأضاف أن «الجمهورية اإلســامية اإليرانية كانت الدولة
التي دعمت قطر وتعاونت معها بكل صدق ،خالل فرتة االنقطاع
التي فرضت عليها من قبل بعض الدول اإلقليمية».
كــا لفت الحامدي إىل أن «جميــع التوافقات التي حصلت
خالل زيارة رئييس إىل الدوحة ،دخلت حيز املتابعة الجادة من
قبل الجانب القطري».
وقبــل أيام ،أفــادت وكالة «رويرتز» لألنبــاء أنّ أمري قطر
متيم بن حمد آل ثاين ،يعتزم البدء هذا األســبوع بجولة تشمل
إيران  وأملانيا وبريطانيا لبحث جهود إحياء االتفاق النووي.
كام أكدت وســائل إعالم إيرانية ،أنّ أمري قطر سيتوجه إىل
طهــران ،ملتابعة االتفاقات السياســية واالقتصادية التي تم
التوصل إليها بني البلدين خالل زيارة رئيس الجمهورية اإليراين
إبراهيم رئييس إىل قطر.
يأيت ذلك بعد زيارة الرئيس اإليراين ابراهيم رئييس إىل قطر
يف شباط من العام الجاري ،التي أكد خاللها أنّ «عالقات إيران
وقطر عىل املستوى الحكومي والشعبي مرتسخة ومبنية عىل
أساس املصالح املشرتكة».

مــــــصــــــر تـــــنـــــشـــــئ قـــــــنـــــــاة ســـــــويـــــــس جــــــديــــــدة
أكد وزير النقل املرصي كامل الوزير أن أزمة الســفينة
الجانحة «ايفريغريــن» التي أعاقت حركة املالحة بقناة
الســويس أكدت عىل رضورة إنشــاء القطار الكهربايئ
الرسيع.
وأوضح أن هذا القطار يربط بني البحر األحمر بدءا من
ميناء العني الســخنة مرورا بالعاصمة اإلدارية الجديدة
منتهيا إىل شــواطئ البحر املتوسط عند العلمني الجديدة،
مشــرا إىل أن كافة وسائل اإلعالم العاملية أشارت إىل أن
مرص تعمل حاليا عىل إنشاء قناة السويس الجديدة ولكن
عىل قضبــان وتجري عىل
عجالت حديدية.
وأضاف الوزير خــال
برنامج «الحكاية» أن املواطن
ســيتحرك يف كافــة أرجاء
مرص حامال كارت مواصالت
واحد فقــط أو تذكرة واحدة
تقوم بحساب تكلفة انتقاله
تبعا للمســافة التي ينتقل
إليها ،مشريا إىل أن هذه األداة
ســيتم استخدامها يف كافة
وســائل النقل املرصية من
مرتو أنفاق وشبكة حافالت
كهربائية ترددية ومونوريل
وغريها.
وأكد كامــل الوزير وزير
النقــل أن هنــاك شــبكة
حافالت تردديــة بالقاهرة
الكــرى لخدمة شــبكات
مرتو االنفاق ،مشريا إىل أن
شهر  11القادم سيشهد بدء
التشغيل التجريبى للمونوريل
بالعاصمــة اإلدارية ،مؤكدا
عىل أنــه ســيبدأ العمل به
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روســـيـــا ال تــعــتــزم إغـــاق
ســـفـــاراتـــهـــا فــــي أوروبــــــا

ذكــرت وكالــة اإلعالم
الروســية ،نقالً عن نائب
وزير الخارجية ألكســندر
جروشــكو ،أنّ روســيا ال
تخطط إلغالق سفاراتها يف
أوروبا رداً عىل إجراءات غري
ودية من الغرب وتوســيع
عقوباته عىل موسكو.
وقــال نائــب وزيــر
الخارجيــة« :هذا ليس من
تقاليدنا لذلك نعتقد أنّ عمل
مكاتب التمثيل الدبلومايس
مهم».

وكان محتجــون عــى
الحــرب يف أوكرانيا ألقوا
مادة حمراء عىل الســفري
الــرويس يف بولنــدا أثناء
توجهــه لوضــع الزهور
يف املقــرة العســكرية
الســوفيتية يف وارســو
لالحتفال بالذكرى السابعة
والســبعني لالنتصار عىل
أملانيــا النازيــة يف الحرب
العاملية الثانية.
وأرسلت موسكو بعد ذلك
مذكرة «احتجاج قوية».

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

االربعاء  11ايار 2022

تـ ــحـ ــالـ ــف «إنــــــقــــــاذ وطــــــــن» فـــــي الــــــعــــــراق ي ــت ــم ــس ــك بـــحـــكـــومـــة األغ ــل ــب ــي ــة

أكد تحالف إنقاذ وطن يف بيان متســكه بتشكيل حكومة
أغلبيــة وطنية بعد لقاء جمع قــادة التحالف يف أربيل أول
من امس كام قال الحزب الدميقراطي الكردســتاين (املنضوي
يف التحالــف) يف بيــان صدر عن مكتب رئيســه مســعود
البارزاين ،إن اجتامع قادة تحالف «إنقاذ وطن» بحث تشــكيل
الحكومة العراقية املقبلة ومبادرة التيار الصدري ،التي أتاحت
للمستقلني املشاركة يف تشكيل الحكومة.
ويشــغل تحالف «إنقاذ وطــن»  175مقعدا (من أصل 329
يف الربملان) ،ومكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة،
هي« :الكتلــة الصدرية» بزعامة مقتــدى الصدر ،وتحالف
«الســيادة» بزعامة كل من رئيــس الربملان محمد الحلبويس
وخميــس الخنجــر ،و»الدميقراطي الكردســتاين» بزعامة
مسعود البارزاين.
وأشــار إىل أن التحالف اتفق عــى أن يأخذ مجلس النواب
دوره يف ترشيــع القوانني التي تصب يف مصلحة املواطنني،
وكذلك مامرســة دوره الرقايب .وأضــاف البيان أن «التحالف
مســتمر يف حواراته مع املستقلني بعد املبادرة التي أطلقها».
وحــر لقاء أربيل منذ يومني قيادات القوى السياســية
املنضويــة يف تحالف إنقاذ وطن ،وضم كال من رئيس تحالف
تقــدم محمــد الحلبويس ،ورئييس الكتلة الصدرية حســن
العذاري وتحالف الســيادة خميس الخنجــر ،والنائب أحمد
الجبوري ،ورئيس الهيئة السياســية للتيــار الصدري أحمد
املطريي ،وعضو تحالف الســيادة محمد متيم وآخرين ،وإىل
جانب البارزاين حرض القياديون يف الدميقراطي الكردستاين
هوشيار زيباري ،وفاضل مرياين ،وريرب أحمد مرشح الحزب
ملنصب رئيس الجمهورية.
ويذكر ان االســبوع املــايض كان الصدر قــد دعا النواب
املســتقلني يف الربملان إىل تشــكيل الحكومة الجديدة خالل
 15يوما إلنهاء األزمة السياســية الخانقة يف البالد ،بعدما
قال إن تحالفه ومنافســه «اإلطار التنسيقي» فشال يف هذا
املسعى خالل األشهر السبعة املاضية.

} املستقلون }

وطالب الصدر املستقلني إىل تشكيل الحكومة مع التحالف
الثــايث (تحالف إنقاذ وطن) دون اشــراك الصدريني فيها،
وهو ما رســخ استمرار االختالف مع اإلطار التنسيقي (الذي
يضم معظم القوى الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية)
والســعي لجذب املستقلني صوب كفة أحد الطرفني.

وأضاف الصدر أن الطرف الثاين ،وهو «اإلطار التنســيقي»
الداعي لحكومة التوافق ،فشل يف تشكيل الحكومة التوافقية
«بعد أن أعطيناه مهلة  40يوما».
ويشــغل املستقلون  43مقعدا يف الربملان ،الذي تم انتخابه
يف ترشين األول  ،2021وتصدر النتائج حينها التيار الصدري.
وقبل مبادرة الصدر ،كان اإلطار التنسيقي قد أطلق مبادرة
إلنهــاء أزمة تشــكيل الحكومة ،وطالب «بحســم موضوع
الرئاســات الثالث يف العراق عــر تفاهم أبناء كل مكون يف
ما بينهم».
وجــدد اإلطار -الذي يضم معظم القوى الشــيعية البارزة
باســتثناء الكتلة الصدرية -يف بيان دعوة القوى السياسية
يف البالد للجلوس إىل طاولة الحوار ،ملناقشة الحلول للحفاظ

عىل سري العملية الدميقراطية ،دون رشوط أو قيود مسبقة.
ويف مــا يتعلق مبنصب رئيس الــوزراء ،دعا البيان النواب
املســتقلني يف الربملان إىل تقديم «مرشح تتوفر فيه الكفاءة
والنزاهــة واملقبولية والحياديــة وجميع املؤهالت املطلوبة
لتشكيل الحكومة الجديدة ،مع الحفاظ عىل حق املكون األكرب
مجتمعيا من خالل كتل املكون األكرب املتحالفة لتكوين الكتلة
األكرث عددا يف الربملان ،ومن ثم االتفاق عىل ترشــيح رئيس
مجلس الوزراء القادم».
ويعيش العراق أزمة سياســية جــراء خالفات بني القوى
الفائــزة مبقاعد برملانية بشــأن رئيس الوزراء املقبل وكيفية
تشــكيل الحكومة املقبلة ،كام تســود الخالفات بني األكراد
بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
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انتخابات النادي اللبناني للسيارات والسياحة

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ً

املــــــــحــــــــامــــــــي آصــــــــــــــــاف رئــــــــيــــــــســــــــا ...
ً
ّ
زويــــــن ومــــيــــرزا نـــائ ــب ــاه  ...اده أم ــي ــن ــا ع ــام ــا
ً

ميني فوتبول :عدد قياسي تاريخي
ً
في بطولة الشركات بمشاركة  ٣٢فريقا

لقطة من عملية سحب القرعة

رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي اللبناين للسيارات والسياحة
عقــد مجلــس ادارة النــادي اللبنــاين
للســيارات والســياحة ( )ATCLجلســة
مخصصــة لتوزيع املناصب بــن اعضائه
الفائزيــن يف االنتخابــات يف مقر النادي
بالكســليك .ترأس الجلســة األكرب ســناً
رونالد بريــدي .ثم جرت عمليــة توزيع
املناصب وجاءت النتيجة كاآليت:
املحامي اييل آصاف (رئيســاً) ،ســرج
زوين وأســعد مريزا (نائبي الرئيس) ،كميل
ادّه (اميناً عاماً) ،املحامي جيلبري مســيحي

(امينــاً للامل) ،روجيــه زوفيكيان (مدققاً
للحســابات) ،نبيل كرم والشــيخ كلوفيس
الخازن وباسل عازار واليان حبيش واملحامي
غربيال توتنجي وباتريســيا طراد ونســيب
حــداد وموىس منّور وعامد لحــود ودانييل
حداد ورونالــد بريدي وكورين اســطفان
ومحمد غندور وروجيه عيش والشــيخ نبيل
الخازن (اعضاء مستشارين).
وخالل الجلســة تم تعيني منسقّي كافة
اللجان.

ســبــاق «قـــــراري» ملــســافــة  ١٠كــلــم فــي قــلــب جونية

تنطلق االربعاء  ١٨أيار الجاري بطولة الرشكات يف امليني
فوتبول « -أم جي موتورز كوليــغ  »MG Motorsمن تنظيم
«سبورتس مانيا» ودعم من االتحاد اللبناين لكرة القدم عىل
مالعب «سبورتس آفينيو» يف الحازمية ومبشاركة  ٣٢فريقاً.
تجســد روح املنافسة
البطولة بنســختها السابعة
وحب
ّ
ّ
الرياضة واألهم انّ املجتمع اللبناين دامئاً يســعى اىل تخطّي
جميع الصعــاب وخلق فرص للتالقي .ومــ ّرة اخرى تربهن
الرياضة انها املتنفس الوحيد ملجتمع عاىن الكثري.
وجرت عملية ســحب القرعة وتوزيــع الفرق عىل مثاين
مجموعات كالتايل:
 املجموعــة األوىل :ســيدرجيت  -مســعود بايكريي -ميتسوليفت  -انرتناشونال انفستمنت سريفس.
 املجموعة الثانية :بن عدنان  -ســابا ورشكائه–أم جيموتورز  - MG Motorsكارفور.
 املجموعة الثالثة :السفارة الفرنسية يف لبنان  -ديزيرتبرتوليوم  -فيتنيس روم  -اف.ان.يب.
 املجموعــة الرابعة :توترز  -مــرف لبنان  -ديلويت -مرصي غروب.
 املجموعة الخامســة :جي.جي.اس - .اومني موم ميدياغروب  -ام.يك.بالست  -نقابة املحامني.
 املجموعة السادســة :ميدكو  -لومينريز - MET-CS -غلوبال كوم.
 املجموعة الســابعة :آال ترايدينغ  -ريآكت  -كون كاست آي.يت.جي. املجموعــة الثامنة :بنك بريوت والبالد العربية  -مونتيموبايلز  -غلوب ميد Dent De Lait -
وســتقام املباريات ايام األربعاء والجمعة والسبت وتنقل
مبارش ًة عىل صفحة «سبورتس مانيا « عىل الفيسبوك.

أحدهم من نجوم الفريق ..مقصلة تشافي
ضــــــرب  9العـــبـــيـــن فــــي بــرشــلــونــة
صورة تذكارية

تنظّم جمعية «قــراري» من خالل مبادرة
« »Run to Riseســباقها للركض ملســافة
 ١٠كلم يف جونية برعايــة االتحاد اللبناين
أللعاب القــوى ،وبالتعاون مع بلدية جونية
والجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا.
السباق الذي ســيقام يف  ٢٩أيار الحايل،
سيتض ّمن ايضاً ســباقاً للمرح ملسافة  ٥كلم
من اجل تشــجيع اكرب عد ٍد ممكن من محبي
رياضة الركض والعائالت واالوالد للمشاركة
فيه ،وخصوصــاً ان عائدات هذا الســباق
ستذهب اىل جمعية « »Tamannaالتي تعمل
عىل تحقيق أحالم األطفال الذين يعانون من
ٍ
أمراض صعبة.
ويف قلب مدينة جونية التاريخية سيشكّل
سباق الـ  ١٠كلم وســباق الـ  ٥كلم فرص ًة
احتفالية ملحبي هذه الرياضة ،وعىل رأسهم
العدائني الذين ينتمــون اىل األندية اللبنانية
حيث سيستفيدون من مسار السابق الرسيع
لتحدي أنفسهم وتحسني أرقامهم يف املسافة
األطول.
هــذا وســيرتافق الحدث مــع العديد من
النشــاطات الرتفيهيــة ،وهو الــذي بدأت
الجمعية يف االعداد له منذ أشهر عرب برامج
تدريبية ملجموعات العدائني بإرشاف مدربني
متخصصــن يف بــروت ،ضبيــة ،عاليه
وجونية .علامً ان مبــادرة «»Run to Rise
حدّ دت ثالث حصــص تدريبية اســبوعية
مجانيــة لجميــع العدائني والعــداءات من
مختلــف األعامر ليك يكونــوا يف جهوزي ٍة

تامة للسباق املرتقب.
وتستمر عملية التسجيل لهذا السباق عرب
جميع فروع  Malik’sيف لبنان وعرب موقع
 ،ihjoz.comوهي تُقفل يف  ١٧الشهر الحايل،
حيث يحصل كل مشرتك عىل الرقم الخاص به
وميدالية تذكارية وصور خاصة مبشاركته،
كؤوس للفائزين
ٍ
ووجبة الفطور ،اضاف ًة اىل
باملركز األول.
وقالت رئيسة جمعية «قراري» واملسؤولة
عن مبادرة  Run to Riseسوسن خنافر «ان
هذا السباق يشــكّل مرحل ًة جديدة يف تاريخ
الجمعية «اذ أننا نســعى لنلعب دوراً اساسياً
يف املســاعدة يف هذا املجتمع حيث تصعب
األوضاع فيه أكرث فأكرث» .وأضافت« :السباق
املقبل يشــكّل نقلــة نوعيــة يف ما
خص
ّ
الســباقات التي قمنا بتنظيمها يف األعوام
القريبــة املاضية ،وهو يســاهم ايضاً يف
تعزيز ثقافة الركض التي بدأنا نلمسها بقوة
يف لبنان والدليل عىل ذلك هو االقبال الكبري
للعدائني والعداءات الذين يريدون املشاركة يف
السباق املقبل ،وهم الذين يطلبون منا زيادة
عدد السباقات خالل الســنة ،وهي مسأل ٌة
نعمل عليها بحسب ما تسمح الظروف».
وختمت« :أدعو الجميع للتواجد معنا يف
 ٢٩أيار عرب االشرتاك يف السباق ،وخصوصاً
ان جمعيــة « »Tamannaتعنــي لنا الكثري
ألنها تلتقي مع هدفنــا وهو تحويل الدمعة
اىل بســمة لدى كل طفل يعاين من مشكلة
صحية صعبة».

امل ــي ــرك ــات ــو ال ــص ــي ــف ــي ..كــيــف تــفــاعــل لــيــفــربــول
مـــــع مــــفــــاوضــــات بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ ومــــانــــي؟

اتخذ نــادي ليفربول اإلنكليزي موقفاً من
االهتامم الذي أبــداه نادي بايــرن ميونيخ
األملاين بالتعاقد مع نجمه السنغايل ساديو
ماين.
وينتهي تعاقد مــاين مع ليفربول بنهاية
املوســم املقبل ،ما يتيح لــه التوقيع مع أي
فريق خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة،
واالنتقال إليه بشــكل مجــاين يف الصيف
التايل.
وقالت تقارير صحافية إن بايرن ميونيخ
مهتم بالظفــر بخدمات ماين خالل املريكاتو
الصيفي  ،2022استغالال لقرب انتهاء تعاقده
مع ليفربول ،يف الوقت الــذي تحدثت فيه
صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية عن
اهتامم البارسا ببطل كأس أمم أفريقيا.
موقع «غول» العاملي كشف يف تقرير له أن
ليفربول ال يشــعر بأي قلق من اهتامم بايرن
ميونيخ وبرشــلونة بضم ماين ،حيث تجهز
إدارة النادي إلعادة فتح ملف املفاوضات مع
ماين بشــأن متديد التعاقد بنهاية املوســم

الحايل.
وبحسب التقرير ،فإن املوعد املحدد سلفاً
إلجــراء مفاوضــات التعاقد بــن بيغورن
بيزميــر ،وكيل مــاين ،وإدارة ليفربول هو
نهاية املوسم الحايل ،وال ينوي النادي تغيريه.
مــا يعزز فرصة ليفربــول يف متديد عقد
ماين هو العالقة القويــة التي تربط وكيله
بجوليان وارد ،املرشــح لتويل منصب املدير
الريايض للنادي يف الفرتة املقبلة.
مــاين من جانبه أكد يف وقت ســابق أنه
يريد يف الوقت الحــايل الرتكيز عىل األمور
الفنيــة ،خاصة يف ظل منافســة ليفربول
عــى تحقيق  3بطوالت هذا املوســم ،وهي
دوري أبطال أوروبا والدوري اإلنكليزي وكأس
االتحاد اإلنكليزي ،وذلك بعد الظفر يف وقت
ســابق بلقب كأس رابطة األندية اإلنكليزية
املحرتفة.
يذكــر أن ماين خاض  47لقــاء يف كافة
البطوالت هذا املوسم مع ليفربول ،سجل فيها
 21هدفاً وصنع .4

يرى تريي هرني نجم كرة القدم الفرنسية
أن برشــلونة هو املرعب الوحيد لريال مدريد
يف أوروبا.
وتأهل ريال مدريد لنهايئ دوري أبطال أوروبا
بعدما نجح يف تجاوز العاملقة باريس سان
جريمان وتشيليس ومانشسرت سيتي بداية من

دور الـ 16حتى نصف النهايئ ،ليرضب موعداً
مع ليفربول يف املباراة النهائية.
وقــال هــري يف ترصيحــات نرشتها
صحيفة «مــاركا» اإلســبانية« :كل الفرق
األوروبية تخىش ريــال مدريد وريال مدريد
يخىش برشلونة».

ً
مـــــنـــــحـــــازا لــــإنــــكــــلــــيــــز ..تـــــيـــــري هـــــنـــــري :
بـــرشـــلـــونـــة املـــــرعـــــب الــــوحــــيــــد لـــــريـــــال مـــدريـــد

تشايف

بات نادي برشــلونة اإلســباين عىل أعتاب التخيل عن 9
العبني دفعة واحدة خــال املريكاتو الصيفي املقبل ،من أجل
تدعيم الفريق بالعبني جدد.
وفشل برشلونة يف الحصول عىل أي ألقاب خالل املوسم
الحايل ،بعدمــا ودع دوري أبطال أوروبا من دور املجموعات،
والدوري األورويب وكأس ملك إســبانيا مــن ربع النهايئ،
باإلضافة إىل الحصول عىل املركــز الثاين يف جدول ترتيب
الدوري اإلسباين خلف ريال مدريد.
وقالت صحيفة «ماركا» اإلســبانية إن برشلونة سيفتح
البــاب أمام رحيل  9العبــن يف املريكاتــو الصيفي املقبل،
يتقدمهم العب الوسط الهولندي فرينيك دي يونغ.
وحدد برشــلونة مبلغ  58مليون جنيه إســرليني كسعر
لبيع الالعب املطلوب بشــدة من قطبي مدينة مانشسرت ،يف
ظل غضبه من استبداله بشكل دائم من قبل مدربه اإلسباين
تشايف هرنانديز خالل املوسم الحايل.
القامئة تضم أيضــا املهاجم الهولنــدي ممفيس ديباي،
الذي ترغب عدة أندية يف ضمه ،من بينها توتنهام هوتسبري
اإلنكليــزي ونابــويل اإليطايل ،خاصة بعــد تقلص فرص
مشــاركته عقب التعاقد مع املهاجم الغابوين بيري إميرييك
أوباميانغ.
باإلضافة إىل ذلك ،ســيتخىل برشــلونة عــن املدافعني
الفرنسيني صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليه ،باإلضافة إىل
الظهري األمرييك سريجينيو ديست.
برشلونة ســيتخىل أيضا عن مهاجمه الدمناريك مارتن
برايثوايت ،والعب وســطه اإلسباين رييك بويغ ،مع الظهري
األمين أوسكار مينغويزا والحارس الربازييل نيتو.
عىل الجانــب اآلخر ،قد يحصل الجنــاح الفرنيس عثامن
دميبيل والظهري الربازييل داين ألفيس عىل عقود جديدة مع
قرب انتهاء عقديهام يف كامب نو بنهاية املوسم الحايل.
يف املقابل ،ال يزال موقف الثنايئ املعار لوك دي يونغ وأداما
تراوري معلقا ،حيث مل تتضح الرؤية بالنســبة إليهام ،وهل
سيعودا لفريقيهام بنهاية املوســم أم سيجددا االرتباط مع
برشلونة لفرتة أخرى.
يذكر أن برشلونة يف املقابل يرتبط اسمه برشاء مجموعة
من الالعبني ،أبرزهم روبرت ليفاندوفســي ومارك روكا من
بايرن ميونيخ ،باإلضافة ملحمد صالح نجم ليفربول اإلنكليزي.
اىل ذلك ،يســتهدف برشــلونة التعاقد مــع مدافع جديد
يف املريكاتــو الصيفي املقبل ،بخــاف الدمناريك أندرياس
كريستينسن ،العب تشيليس.
وأكــدت العديد من التقارير الصحافية ،أن برشــلونة أتم
تعاقده مع كريستينســن يف صفقة انتقال حر ،ليدعم الخط
الخلفي للبارسا يف املوسم املقبل.
وبحسب صحيفة «آس» اإلســبانية ،فإن اتجاه برشلونة
ً
تقليل من كريستينســن أو عدم
للبحث عن مدافع جديد ليس
ثقة يف قدراته ،وإمنا لعدم وجود ضامنات بأن جريارد بيكيه
سيكون قادرا عىل املشاركة طوال املوسم املقبل.
وأشارت الصحيفة ،إىل أن هناك  3العبني مرشحون لتعزيز
دفاعات برشلونة يف املوسم املقبل ،وهم أليسيو رومانيويل
مدافع ميالن ،والــذي ينتهي عقده هــذا الصيف ،وكاليدو
كوليبايل مدافع نابويل ،والذي ينتهي عقده بنهاية املوســم
املقبل ،وأخريا جوليس كوندي مدافع إشبيلية.
وأوضحت الصحيفة ،أن هذه املرة ليست األوىل التي يبدي
فيها برشــلونة اهتاممه بكوندي ،ولكن هــذه املرة مل تكن
االتصاالت مع الالعب فقط ،وإمنا مع ناديه أيضا.
ويعترب برشــلونة كوندي هو البديل املثايل لبيكيه ،نظرا
لصغر ســنه وقدراته البدنية املميزة وقدرتــه عىل التحكم
بالكرة ،إضافة لتميزه يف اللعب كظهري أمين.

االجـــــتـــــمـــــاع الــــفــــنــــي الـــــعـــــام بــــرئــــاســــة رزق
ل ــب ــط ــول ــة غــــــرب آســــيــــا ل ــت ــح ــت الـــــــ  16ســنــة

قبيــل انطــاق بطولة
غرب آســيا لتحــت الـ 16
ســنة بكرة الســلة للذكور
التي تســتضيفها العاصمة
عمن بني  10و14
األردنية ّ
أيار الجاريُ ،عقد االجتامع
الفني العام برئاسة امني عام
اتحاد غرب آســيا بالتكليف
املحامي رشبل ميشال رزق
(الذي يشــغل ايضاً منصب
امني عام االتحــاد اللبناين املحامي رزق (يف الوسط) يلقي كلمته
للعبة) وبحضــور مندوب
عن االتحاد اآلسيوي معروف
مولود ورؤساء وفود الدول
املشاركة يف البطولة .ومثّل
لبنــان يف االجتامع املذكور
رئيــس البعثة عضو االتحاد
املحاسب هشام جرادي.
حب
يف بداية االجتامع ،ر ّ
رزق بالحارضيــن باســم
االتحاد االقليمــي ومتمنياً
التوفيــق للــدول الخمس االجتامع الفني العام برئاسة رزق
املشــاركة يف البطولــة،
االصلية مــن مندويب الدول اىل ما هنالك من
وهي لبنــان وايران والعراق
وسوريا واألردن ،املؤهلة اىل نهائيات بطولة أمور تنظيمية.
برنامج املباريات
آسيا التي ســتقام يف الدوحة (قطر) بشهر
ويف ما يــي  الربنامج الكامــل للبطولة
حزيران املقبــل اذ ان املنتخبني األول والثاين
جه بتوقيت بريوت:
يتأهــان اىل البطولة القاريــة .كام و ّ
*الثالثاء  10ايار:
الشكر اىل االتحاد اآلسيوي للعبة عىل دعمه
الساعة -17.00سوريا-العراقوتقديم كافة التسهيالت النجاح البطولة.
الساعة -20.00لبنان-االردنوتحدث رزق عن البطولــة االقليمية التي
*األربعاء  11ايار:
تأيت يف ســياق دعم اتحاد غرب آسيا للجيل
الساعة -17.00ايران-سورياالواعد أمل املســتقبل مشــدداً عىل رضورة
الساعة -19.00العراق-لبناناحرتام القوانني ألن اتحاد غرب آسيا سيكون
*الخميس  12ايار:
متشــدداً يف تطبيــق القوانــن واألنظمة
الساعة -17.00لبنان-ايرانورضورة احــرام الجميع لقــرارات الحكام
الساعة -19.00األردن-العراقخالل املباريات.
*الجمعة  13ايار:
ودام االجتامع اكرث من ســاعتني وتخلله
الساعة -17.00لبنان-سوريارشح لجميع النقــاط املتعلقــة بالبطولة
الساعة -19.00ايران -األردنوتوزيع الربنامج النهايئ مع برنامج تدريبات
*السبت  14ايار:
املنتخبــات ورشح لألنظمــة والقوانــن
الساعة -17.00العراق-ايرانواالجراءات املتبعة مــن عملية االطالع عىل
جوازات ســفر الالعبني واستالم املستندات
-الساعة -19.00األردن-سوريا

قـــــــانـــــــون إســــــبــــــانــــــي أفــــــســــــد الــــصــــفــــقــــة..
ملـــــاذا رفــــض ريـــــال مـــدريـــد الــتــعــاقــد مـــع ه ــاالن ــد؟

كشفت تقارير صحافية عن أسباب فشل
انتقال الرنوجــي إيرلينغ هاالنــد ،مهاجم
بوروسيا دورمتوند األملاين ،إىل ريال مدريد
اإلسباين.
ووضعــت إدارة فلورنتينــو برييز ،رئيس
ريال مدريد ،هاالند كهدف لها خالل املريكاتو
الصيفي  ،2022بصحبــة الفرنيس كيليان
مبايب ،نجم باريس سان جريمان الفرنيس،
لكن األمور مل متيض بالشكل املرجو.
وأكدت الصحــف اإلنكليزيــة يف الـ24
ســاعة األخرية أن هاالند اقرتب من االنتقال
ملانشســر ســيتي ،وتجاوز الكشف الطبي
للفريق اإلنكليزي ،وس ُيعلن عن انتقاله لبطل
إنكلرتا يف خالل أيام.
وكشــفت إذاعة «كادينا سري» اإلسبانية
رس فشــل مفاوضات انتقــال هاالند لريال
مدريد ،والتــي كان بطلهــا الرئييس وكيل
الالعبني الراحل مينو رايوال.
وطلــب رايوال قبل وفاتــه أن تكون قيمة
الرشط الجــزايئ يف عقد هاالند  150مليون
يورو بعد املوســم الثاين له مع ريال مدريد،

بهدف حامية مصالح العبه حال مل تســر
األمور معه بشكل جيد يف الفريق اإلسباين.
رايوال استغل القوانني اإلسبانية التي تجرب
األنديــة عىل وضع رشط جــزايئ يف عقود
العبيها لفرض هذا الرشط ،خشــية فشــل
هاالند مع الفريق امللــي ،عىل غرار العديد
من النجوم الكبار الذين يفشلون عند تحولهم
ألندية أخرى ،مثــل الفرنيس بول بوغبا مع
مانشســر يونايتد ،والبلجييك إيدين هازارد
مع ريال مدريد نفسه.
ريال مدريد رفض هــذا الرشط بداعي أنه
ســيفتح الباب أمام الالعــب للرحيل يف أي
وقت ،خاصة أن مبلــغ  150مليون يورو لن
يكون مســتحيالً عىل العديد مــن األندية،
وأبرزها مانشســر ســيتي وباريس سان
جريمان.
ويســعى ريال مدريــد يف الوقت الحايل
لتعويض إخفاقــه يف التعاقد مع هاالند من
خالل ضم الفرنيس كيليان مبايب يف صفقة
انتقال حر ،بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان
جريمان بنهاية املوسم الحايل.

هــــــداف الـــــــــدوري اإلســــبــــانــــي ..ب ــن ــزي ــم ــا يــبــحــث
عــــن رقـــــم تـــاريـــخـــي جـ ــديـ ــد فــــي ريـــــــال مـــدريـــد

يبحث الفرنيس كريم بنزميا ،مهاجم ريال
مدريد ،عن تحقيق رقم تاريخي جديد ،عندما
يخوض مع فريقه مباراة ليفانتي يف الدوري
اإلسباين.
ويستضيف ريال مدريد نظريه ليفانتي ،غداً
الخميس ،عىل ملعب سانتياغو برنابيو ،يف
الجولة الـ 36من الدوري اإلسباين.
وقد تشــهد املبــاراة تحقيــق املهاجم
الفرنيس كريم بنزميا لرقم تاريخي ،يكرس به
رقم راؤول غونزاليس النجم التاريخي للفريق
املليك يف العقد األول من القرن الحايل.
وســجل كريم بنزميا حتى اآلن  322هدفاً
يف مسريته مع ريال مدريد املمتدة من 2009
إىل  2022يف  602مباراة ،منها  43هدفاً يف
 43لقاء هذا املوسم.
وحال نجح بنزميا يف تسجيل هدفني فقط
يف املباريــات الـ 4املتبقيــة للمريينغي هذا
املوسم ،ســيصل إىل  324هدفاً ،ويكرس رقم

راؤول جونزاليس برصيــد  323هدفاً كثاين
أفضل هداف يف تاريخ ريال مدريد.
وســجل راؤول  323هدفاً مع ريال مدريد
يف  741مباراة مبختلف املســابقات ما بني
عامي  1994و.2010
ويتصــدر الربتغايل كريســتيانو رونالدو
قامئة أفضل الهدافني يف تاريخ ريال مدريد
برصيد  450هدفاً ،ســجلها يف  438مباراة
خالل الفرتة من  2009إىل .2018
بنزميا اقــرب من الفــوز بجائزيت هداف
الدوري اإلســباين ودوري أبطال أوروبا ،حيث
سجل  26يف البطولة اإلسبانية و 15يف الكأس
ذات األذنني ليتصدر ترتيب هدايف البطولتني.
يذكر أن مباريــات بنزميا الـــ 4املتبقية
لنهاية املوســم ستكون ضد ليفانتي وقادش
وريال بيتيس يف الدوري اإلســباين ،وضد
ليفربول اإلنكليزي يف نهــايئ دوري أبطال
أوروبا.

أوليفر كــان يرسم خطة لــزيــادة تنافسية البوندسليغا
أعرب أوليفر كان ،الرئيس التنفيذي لنادي
بايرن ميونيخ ،عن اعتقاده بأن تحسن نتائج
الفرق األملانيــة يف دوري أبطال أوروبا ،من
شأنه أن يجعل البوندسليغا أكرث تنافسية.
وتوج بايرن بلقبه العارش عىل التوايل يف
الدوري هذا املوســم ،ما أدى لوجود شكاوي
لعدم وجود إثارة يف قمة الجدول.
وعىل النقيض ،خرج بايــرن ميونيخ من
دور الثامنية بــدوري األبطال ،بينام خرجت
الفرق األملانية األخرى مبكرا.
وقــال كان لصحيفة «ســود دويتشــه
تســايتونغ»« :املزيد من النجوم يف الدوري،
إثارة يف املقدمة ،هذا يساعد يف بيع حقوق
البث التليفزيوين داخليا وخارجيا».
وأضاف« :سعداء بالعمل مع رابطة الدوري
األملاين عىل حلول ملســاعدة األندية األملانية،

ليك تستمر يف دوري أبطال أوروبا أيضا».
وذكرت رابطة الدوري األملاين إنها قد تدرس
إقامة دور فاصل بني أندية قمة الدوري ،يف
محاولة لكرس هيمنة بايــرن ،لكن الفريق
البافاري سخر من هذه املحاولة ،وعدد قليل
من الجامهري يعتقدون أنها خطة جدية.
ودامئا ما اشتىك البافاريون من أنهم غري
قادرين عىل املنافســة يف سوق االنتقاالت،
مثل أندية باريس ســان جريمان ومانشسرت
سيتي  -املدعومني مبليارات قطر وأبو ظبي
 ولكن كان يعتقد أن بايرن ميونيخ ،الفائزبدوري أبطال أوروبا  ،2020يجب أن يواصل
التطلع لتحقيق طموحات أكرب.
وقال كان ( 52عاما)« :دون نجاح يف دوري
األبطال ،ســيواصل البوندســليغا الرتاجع يف
التسويق ،وهذا يف النهاية سيرض بكل األندية».
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أديب وشــاعر وعامل عريب قديم مشهور يف زمانه.
كان كثري النظم ومتني ِ
ّــب باملحدِّ ث لوفرة
الشــعر .لق َ
وجودة كالمه.
إسمه مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:
 -9+1+3+5رتبة عسكرية.
 -1+5+8+10بلدة يف البقاع.
 -9+4+6+3اخالص.
 -5+3+6من الحبوب.
 -10+4+7شارد.
 -5+8+2مدينة يف سويرسا.
 -2+10+1جبال أوروبية.
 -8+6مطار يف تاهيتي.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ لعبــة رياضية ،وكالة
أنباء كويتية.
ــم فيه الخري ،أحد
توس َ
2ـ ّ
الوالدين ،اسم موصول ،ولد
املرأة من زوجها األول.
3ـ قائــد مغويل ،رضبوا
بالسوط.
4ــ بحــر ،أبــ ّر بالوعد،
سحب.
يص ّور،
َ
يبس عصبه ،شــاعر
5ـ
َ
لبنــاين راحل ،شــارع يف
بريوت.
6ـ أمــر وحــال ،مدينة
لبنانية ،يصلح الصدع ،دولة
افريقية.

7ـ دولة أوروبيــة ،نَ ْهر،
مدينة فرنسية.
8ـ ما يتبقى من الحريق،
مطرب لبناين راحل.
9ـ حــرف جــر ،جامعة
أمريكية ،من أعضاء الجسم،
ح ّب ،امارة عربية.
ُ
10ـ يــرى ،للنهــي ،ب ّناء،
منزلك.
11ـ ماركة صابون ،ماركة
سيارات ،فكَّ  ،غالم.
12ـ ممثلة مرصية ،والية
أمريكية.
13ـ اقــرع البــاب ،ولَد،
فقرة ،حادثَهم.

الحل السابق
1ـ هند أيب اللمع ،فر
2ـ بايرون ،هب ،لشلش
3ـ اهامل ،الرسير
4ـ رد ،يوكله ،مارين
نق ،أما ،راشانا
5ـ يج ّرّ ،
6ـ يســتويل ،حل ،لعوب،
لنب
7ـ عر ،دبابات ،ماسريو

1ـ نــوع مــن املدفعية،
عاصمة أوروبية.
حسن ،يكسو
2ـ صوت ّ
لي َ
الطائر ،حاجز.
3ـ كامل وناجز ،لئيم ،أوزّع
عىل.
4ـ أشــكال متعددة ،مرفأ
صيني.
5ـ رسب ،ســيد شــجاع،
َ
أمل.
6ـ دولة آسيوية.
كفل ،يقــرب ،ماركة
7ـ َ
سجائر.
8ـ شــجر معروف ،أمرية
بريطانية راحلة.
9ـ أغلــظ أوتار العود ،نرثَ
حســن ،شــجر
وف ّر َق املاءَ ،

افقيا:
9ـ نري ،النملة ،نب ّو
10ـ أداوي ،أماسيا ،أع َوج

11ـ الســن ،وجــل ،بيت

مري ،اد

12ـ نحو ،املرباة ،نابويل

13ـ فريونا ،موز ،ناب ،نو

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ ه ّبار ،يعرب ،أنف
الحي
2ـ ناهد يرسي،
ّ
3ـ د َيم ،جِ ت ،وندسور
4ـ آرا يروانيان
5ـ بولو ،غرو ،أن
6ـ ين ،كنيدي ،يوال
7ـ إلق ،باح ،جم
البم
8ـ لهله ،حانّ ،
9ـ لبس ،البغام ،ر ّو

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

احــذر اهــال بعض أعاملــك ألن ما
نظــم شــؤونك املاليــة يك ال تقع يف
أزمــة أنــت يف غنى عنها هــذه اآلونة .ينتظرك ســيعيد لــك مكانتك يف املجتمع،
الحبيــب اللطيف متعلق بك وأنت ال تعطيه والثقــة الكبرية بك .لقاء حافل بينك وبني
حبيبك .
االهتامم الزائد.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

تســتطيع الحصول عــى أفضل النتائج
عليــك أن تســتخدم نشــاطك بحكمة
باملرونة والتعبري اللطيف .ســتحصل عىل وفطنــة كبــرة يك تتمكن مــن تنظيم
مــا تريد يف هذه الفــرة ان قرعت الباب أعاملك .فرتة جيدة ليك تحقق فيها متاما
كل ما بدأت به.
ا ملنا سب .

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

حــاول أن تقتنع بيشء قليــل قد تناله
صدفــة تجعلك تنتقل مــن حالة القلق
اىل حالــة ارتياح كامــل .عالقة جديدة وال تكن ســلبيا .فرصة عمل تعرض عليك
تطــرق بابــك وتعوض عليــك كا ما فاتك رمبا تحقــق من خاللها بعــض الفوائد
املادية.
من سعادة وبهجة.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

اســتفد من العمل وحاول أن تنال مركزا
ســعادتك العاطفيــة تتطلــب اليــوم
الكثــر مــن املرونة واللياقــة .ال تتوتر جيدا .ميكنك االعتامد كليا عىل الشــخص
ألتفه األســباب ،وكن متبرصا يف تسيري اآلخــر فهو
محــب ومخلــص لك يف كل
ّ
األمور.
أمورك وشؤونك.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ رمم ،الباز
11ـ عل ّيا التونسية
12ـ رشرْ ،د ِميت
13ـ فل ،نروم ،المنا
14ـ رشدي أباظة ،راب
15ـ سم ،أ ّيب
16ـ اليانع ،ون
17ـ نرب ،بوالو
18ـ أنور وجدي

إكتشــف تأثري ألـ
1ـ من هو العامل الســويرسي الذي
َ
د.د.ت .يف الحرشات؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اســم البلدة الفرنســية التي أقيمت عندها دورة
األلعاب األوملبية الشتوية سنة 1924؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ من هو العامل األملاين الذي إكتشــف كلف الشمس
وأكمل املرصاد؟
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السلطة اىل هتلر
4ـ ما اسم املارشال األملاين الذي سلّم ُ
وع ّينه مستشارا سنة 1933؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية ســنة نُقلَت مجلة املقتطف اىل القاهرة بعد
رصوف وفارس منر سنة
أن ّ
أسســها يف بريوت يعقوب ّ
1876؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أيــة والية أمريكية تقع مســابح لونغ بيتش
الشعبية املشهورة يف الواليات املتحدة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ من هو القائد األمرييك الذي قاد جيش الجنوب يف
الحرب األهلية،
واستســلم لزعيم املعسكر الشاميل سنة
َ
1865؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
تخل نابوليون عن لويزيانا ألمريكا؟
8ـ يف أية سنة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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عموديا:

افقيا:
1ـ ارتفــاع الطيور يف
الج ّو.
فسنا وكشــفنا ما
2ـ ّ
خفي من املسألة.
َ
3ـ يقطعون الحبال.
4ـ للتمني ،إبن آوى.
5ـ يقلقنا ويكدرنا األمر.

1ـ دولــة يف أمــركا
الجنوبية.
2ـ حافظوا عىل أمنه.
3ـ
وضح الطريق.
َ

4ـ يص ّممون عىل.

5ـ ِ
راضيا باليشء.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ زرياب.

1ـ زغلول.

2ـ غاندي.

2ـ رامبو.

3ـ ملا.

3ـ يناير.

4ـ وبيال.

4ـ اد ،ال.

5ـ لوران.

5ـ بيسان.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ فنلندا.
2ـ الفنان محمد جامل.
3ـ فورت نوكس.
4ـ أم القيوين.
5ـ أوسلو.
6ـ دين مارتن.
7ـ سنة 1969
8ـ يف برلني.
9ـ ثابت قُطنة.

من مثانية حروف:

نجاح يف املجتمع وامكان عقد عالقات
حظك وافــر هذا اليوم وما ســتحصل
عليــه ســيمهد لك الطريــق للوصول اىل وديــة جديــدة .ال تؤجل مــا عزمت عىل
األعــى .اندماج تام بينك وبــن الحبيب تنفيــذه اىل الغــد ألن الفرصة ســانحة
لكــن غريتك ما زالت موجودة.
أمامك اليوم ،فاقدم.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

معروف.
10ـ العمل اىل ،رأى اليشء.
11ـ ممثــل مرصي راحل،
رفع صوته.
َ
َ
منح،
قايض ،تُردّد يف
12ـ َ
املكاملة الهاتفية.
13ـ دولة أوروبية ،بلدة يف
ضعف َّ
قضاء عاليه،
ورق.
َ
الشــم،
14ـ أداة
طلــب
ّ
َ
اليشء ،نائــب رئيس تحرير
هذه الصحيفة.
ِ
مرشد.
15ـ ث َرى،
16ـ مغنيــة عاملية راحلة،
لفظة هجاء أجنبية.
17ـ ميكانييك ،مه َر يف.
18ـ ممثلة وفنانة مرصية
صاحبة الصورة.

عموديا:

8ـ بيونغيانغ ،ود ،ظأم

نعوم مكرزل

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

مشــكلة صغــرة تعرتضــك ولكنــك
اياك أن تتوصل اىل الفشــل واالحباط
تجابههــا بكل شــجاعة وتتغلــب عليها .من أجل مســألة سعيت ألجلها طويال .حل
اســتفد من الظــروف املحيطة بك وابحث املســائل جذريا وستستطيع اثبات وجهة
عن الذي يحبك فعال.
نظرك الصائبة.

بلدة يف الجنوب
أرياف
اخالص
بناء
بريوت
بوق
برليوز
بلجيكا
بقاع
ترتيب
جنائن
جودة
جهود
جبال
حق
حسام
ضيوف
عز
غمد
غينيا
غذاء
غيتار
غامبيا
فاخر
فولتري
فرنسا
فوج
فالوغا
فوازير
قيس
قناطري
قرضاب
قطر

SUDOKU

كابول
كورناي
كلوديا
كاترين
محبة

منصور
موليري
ماليزيا
مربوك
موزامبيق

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

نيجر
نيودلهي
يريفان.

الحل السابق

الحل السابق
موريتانيا

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء  11أيار 2022

استنفار أمــنــي ملواكبة االنــتــخــابــات واســتــعــداد لكل الــســيــنــاريــوهــات ..ودار الفتوى تستنهض «السنة»
(تتمة ص)1
وقالت مصادر مطلعة عن كثب عىل االســتعدادات االمنية
ملواكبة االنتخابات ان مختلف االجهزة وبخاصة الجيش وقوى
االمــن الداخيل بحالة من االســتنفار ،فرغم تطمينات القادة
االمنيني يبقى هناك مخاوف من لجوء قوى سياســية ايقنت
انها خارسة للعبث باالمن لالطاحة باالستحقاق يف اللحظات
االخرية .واشــارت املصادر يف حديث ل»الديار»»:لذلك تستعد
االجهزة لكل الســيناريوهات خاصــة وان العمل االمني الذي
يواكــب االنتخابات ال يقترص عىل يوم االحــد ،بل تكثف منذ
اســابيع وبخاصة العمل املخابرايت باطار الجهود االستباقية
التي تبذل ملنع اي اشكال او حدث امني».

} استنهاض سنة لبنان }

وبقــرار الفت مبضمونه وتوقيته أصــدرت املديرية العامة
لألوقاف اإلســامية يوم امس بتوجيه من مفتي الجمهورية
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ،تعميام عىل أمئة وخطباء
املســاجد يف لبنان لدعوة اللبنانيني يف خطبة الجمعة املقبلة
إىل «املشاركة الواسعة وبكثافة يف مامرسة واجبهم الوطني
بانتخــاب ممثليهم يف املجلس النيايب واختيار األصلح واألكفأ
ومن هو جدير بتويل هذه األمانة» ،وحث املواطنني عىل النزول
اىل صناديق االقرتاع لالنتخاب «وعدم التهاون يف مامرسة هذا
االستحقاق الذي هو فرصة للتغيري «.
ووضعت مصادر سياســية هذه الخطوة يف اطار «الضغوط
الكبرية التي متارســها اململكة العربية الســعودية لرفع عدد
املقرتعني السنة بعدما كانت نسب اقرتاع املغرتبني السنة مخيبة
لآلمــال» .وقالت املصادر ل»الديار»»:الرياض وكلت دار الفتوى
باستنهاض الشارع السني للتصدي الي قرار باملقاطعة وخاصة
من قبل رئيس «املســتقبل» سعد الحريري الذي تحاول اململكة
االيحاء بأن دوره الســيايس انتهى ،فيام تســتمر بالبحث عمن
يخلفه بزعامة الساحة السنية من دون طائل حتى الساعة».
ويف هذا الســياق ،بدت الفتة الزيارة التي قام بها الســفري
السعودي يف لبنان وليد البخاري اىل مدينة زحلة حيث التقى
النائب ميشال ضاهر ،واملرشح السني عىل الئحة القوات «زحلة
الســيادة» بالل الحشيمي .ووضعت املصادر هذه اللقاءات يف
خانة «التدخل السعودي املبارش يف دعم مرشحني لالنتخابات
وحث الناخبني السنة عىل منحهم اصواتهم».

} الكباش االنتخايب يستعر }

يف هذا الوقت اســتعر الســجال كام الكباش االنتخايب بني
مختلــف القوى السياســية ،وبخاصة التيــار الوطني الحر
والقوات كام حزب الله والقوات.
وردت مصــادر مطلعة عىل موقف حــزب الله ،أن اللهجة
التصعيديــة التي انتهجها امني عام الحزب يف اطاللته االخرية
اتت يف الســياق الرد عىل «حملة االفــراءات واالكاذيب التي
يلجأ اليها الفريق اآلخر للتغطية عن خســارته املرتقبة املدوية
بعد فشله بتحقيق وعوده ملشغليه باالستحصال عىل االكرثية
النيابية « .وقالت املصادر لـ «الديار»»:سيكونون عىل موعد مع

مزيد من التصعيد باملواقف يف حال استمروا بحملتهم هذه».
اما عىل خــط القوات-التيار ،فقد ردت يــوم امس الدائرة
اإلعالميــة يف «القوات اللبنانية» عىل النائب جربان باســيل
رص عىل تكرار معزوفة تخطي «القوات اللبنانية»
وقالت انه «ي ّ
لســقف الرصف االنتخايب» ،ســائل ًة :ما نجهله رصاحة كيف
توصل إىل هذه الخالصة االســترشافية واالنتخابات مل تنته
ّ
فصــوالً بعد ،وهيئة اإلرشاف مل ولن ترفع تقريرها قبل انتهاء
هذه االنتخابات ودراســة األرقام التــي يف ضوئها تحدِّ د َمن
تجاوز أم مل يتجاوز الســقف االنتخايب؟ وكيف له أن يتحدّ ث
عــن تجاوز الرصف االنتخايب ولديــه محطّة تلفزيونية ّ
تبث
األضاليــل  .»24/24وردت اللجنة املركزية لإلعالم والتواصل
يف التيــار الوطني الحر يف بيان ،قالــت فيه « :لتدرك قيادة
القوات أننا وراءها ،سياســياً وخطابياً وقضائياً ،يف كشــف
توظيفها املال االنتخــايب لتلطيخ املجتمع ورسقة األصوات،
التســر ،وهي معروفة لنا متاماً ،عرب
ولــن تنفعها محاوالت
ّ
اســتخدامها التزوير محليا وخارجيــا لطمس حقيقة حجم
انفاقها اإلنتخايب».

ب ــو حــبــيــب م ــن بــروكــســل :ال م ــق ــدرة لــلــبــنــان على
انــتــظــار حــل ســيــاســي فــي ســوريــا إلعــــادة النازحين

} مؤرشات خطرية }

يف هذا الوقت ومع تجاوز ســعر صفيحة البنزين عتبة الـ
 ٥٠٠الف لرية ،بدأت مؤرشات خطرية تحيط باملشهد اللبناين مع
انتهــاء االنتخابات .وقالت مصادر مواكبة عن كثب للوضعني
املــايل واالقتصادي ان «ابر البنج التي اســتخدمتها املنظومة
الحاكمة بهدف مترير االنتخابات والقول بأنها ممسكة بزمام
االمــور ،بات مفعولها يتالىش مع مرور االيام عىل ان ينتهي
متامــا كام هو متوقع يف الســادس عرش مــن ايار» .وقالت
املصــادر لـ «الديار» « :االحتياطــات التي ميكن ملرصف لبنان
استخدامها نفذت متاما ،ويف ظل الخالف الداخيل والذي طفا
للعلــن حول صوابية انجاز اتفاق مــع صندوق النقد برشوط
صعبــة ،ميكن القول ان اياما صعبــة تنتظرنا بعد االنتخابات
ومزيد من االرتفاع بسعر الرصف وبأسعار املواد االساسية ،ما
يهدد بانفجار اجتامعي كبري».

} بو حبيب :تكاليف النازحني عىل لبنان
كانت عالية }

عىل صعيد آخر ،اشــار وزيــر الخارجية واملغرتبني عبدالله
بوحبيب ،خالل مشــاركته يف مؤمتر «دعم مســتقبل سوريا
واملنطقــة» ،يف العاصمــة البلجيكية بروكســل ،يف دورته
السادسة« ،إىل ان حكومة الرئيس نجيب ميقايت تشكلت خالل
 ٥أسابيع واستطاعت ان تحقق  ٦أهداف اساسية وهي التالية:
االتفاق مع صندوق النقد الدويل وقد تم ذلك ،االنتخابات وقد تم
إجراء انتخابات املغرتبني بنجاح وســتجرى انتخابات املقيمني،
اعــادة العالقات مــع دول الخليج مبســاعدة الكويت ووزير
خارجيتها الشيخ أحمد الصباح .إعادة األمن واالستقرار وتحقق
ذلك بجهود الجيش اللبناين وقوى االمن الداخيل واالمن العام،
ومحاربة الفساد ،وملف الكهرباء وقد تم وضعه عىل السكة».
أضاف «ان هذه االهداف تحققت إىل حد كبري رغم املشــاكل
السياسية التي تســببت بوقف انعقاد الحكومة ملدة  ٣أشهر،

الوزير بو حبيب ،السفري حاج عيل واملستشار جرب يف اللقاء مع وزير خارجية سلوفينيا
علــا ان االنطالقة بحاجة ملــوارد مالية يف حني أن املجتمع
الدويل ما زال يشرتط إلعطاء املساعدات».
وقــال بو حبيب« :تحول لبنان من بلد متوســط الدخل اىل
منخفض الدخل ،وذلك بسبب السياسة املالية والنقدية املتبعة
منذ التســعينات التي اثبتت انها كارثية ،كام وســعر الرصف
الثابت والفوائــد املرتفعة والعجز املايل رغم تنبيهات صندوق
النقد الدويل .وايضا إن الحرب الســورية التي بدأت عام ٢٠١١
اغلقــت نافذة لبنان إىل الرشق ومع إقفال الحدود الربية تكبد
لبنان خســائر مالية واقتصادية كبرية ،واستقبل موجات من
النازحني الذين يبحثون عن األمان والفرص االقتصادية .حاليا،
هنالك يف لبنان حوايل مليون ونصف نازح سوري وأقل بقليل
من نصف مليون الجىء فلسطيني ،وهذا يشكل حوايل  ٪٥٠من
عدد اللبنانيني او  ٣/١من عدد اللبنانيني املقيمني».
أضاف «أبدى املجتمع الدويل كرمه يف مســاعدة النازحني
والــدول املضيفة وهذا محــط تقدير لــدى اللبنانيني ولكن
التكاليف عىل لبنان كانت عالية جدا.هنالك دراســة اقامتها
منظمة دولية تشــر إىل أن تكاليف النزوح عىل لبنان بلغت
حــوايل  ٣مليار دوالر ســنويا اي  ٣٣مليار دوالر خالل ١١
ســنة .كام ان هناك ارتفاع يف مستوى البطالة ووضع البنى
التحتية اىل أســوأ ونسب الجرمية ترتفع واكرث من  ٣/١من
املســجونني يف السجون اللبنانية هم سوريون وعدد االطفال
الســوريني الذين يولدون يف لبنان اكرث من اللبنانيني .اضافة
اىل ذلــك نتج عن وجود النازحني خلل يف التوازن الدميغرايف

يف لبنان وبحســب الدراسة اكرث من  ٪٧٥من اللبنانيني تحت
خط الفقر».
وتابــع «ان معظم النازحني ليســوا نازحني سياســيني بل
اقتصاديني ،وان الوضع االقتصادي واالمني حاليا يف ســوريا
افضل من لبنان .وقد تم إصدار مؤخرا مراســيم عفو للفارين
وملعظم الذين غادروا خالل الحرب.
كــا نبه إىل أن املانحني يخلقون اونروا جديدة للنازحني يف
وقت نرى فيه «تعب املانحني»  ،فاملساعدات لالونروا تنخفض
وكذلك تدريجيا ســوف تنخفض املساعدات للسوريني .وشدد
أيضا عىل موضوع مهم لحكومته وهو ان ال مقدرة عىل انتظار
حل ســيايس يف ســوريا كام انه ليس لدى لبنان املوارد ملنع
الناس يف الزوارق من مغادرة شــواطئه .فمنذ اسبوعني غرقت
سفينة وكانت تحمل عىل متنها اكرث من  ٨٤شخصا ،وتم انقاذ
اكرث من نصفهم».
وختم «يف املحصلة ،لبنان ال يســتطيع حمل هذا العبء ملدة
اطول وعىل املانحــن ان يصغوا جيدا للهواجس اللبنانية وان
يغــروا الطريقة التي يتعاملون فيها مع ملف النازحني ولرمبا
إعطائهم املســاعدة يف ســوريا .يف املايض ،استطاع لبنان
ان يحقــق عودة مئات اآلالف من الســوريني اىل بلدهم ولكن
نراهم يعودون اىل لبنان للحصول عىل املســاعدة الشهرية من
املنظــات املانحة .فلبنان يبقى ضد اســتعامل القوة العادة
النازحــن ا اىل بالدهم ومع العودة اآلمنة والكرمية وال ميكن
االستمرار بقبول الوضع الراهن».

الـــــحـــــرب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا(...تـــــتـــــمـــــة)

االحتـــــال يهـــــدم مبنـــــى فـــــي القـــــدس ويشـــــرد العشـــــرات مـــــن ســـــكانه

(تتمة ص)1
ميكواليف.
وقالت موســكو إنها أســقطت طائرة حربية
أوكرانية يف اشــتباك مبنطقة خاركيف (شامل
رشق) ودمرت  3مســرات أوكرانية يف دونيتسك
(رشق) وأوديسا (جنوب غرب.
وذكر انفصاليو دونيتســك بــأن مدن َيني اثنني
قتــا ،وأصيب  ،9يف قصــف أوكراين عىل أحياء
كــروف ولينني وبيرتوف يف شــايل وغريب
إقليم دونيتسك ،وأضافوا أن معظم املدن والبلدات
املتاخمــة لخط التامس مــع الجانب األوكراين
تعرضــت للقصــف ،خاصــة مــدن غورلوفكا
وياسينوفاتايا ودوكاتشايفسك.

} الرواية األوكرانية }

(تتمة ص)1
العائلة إلجبارهم عىل الخروج من البناية.

} تكبري وبكاء }

وتوقف أفراد العائلة عىل بعد مســافة قريبة
وهــم ينظرون إىل جرافة إرسائيلية تهدم املنزل،
وهم يهتفون بالتكبري وبالشــعارات املناهضة
لالحتالل ،يف حني أجهشت نسوة بالبكاء.
وكانت البناية تضم  5شقق سكنية قبل هدمها،
مام ترك أفراد العائلة من دون مأوى ،يف وقت مل
تُعقّب فيه البلدية أو الرشطة اإلرسائيلية رسميا
عىل الهدم.

} إدانة ومطالبة بفرض عقوبات }

من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية
عملية الهــدم ،وطالبت بفــرض عقوبات عىل
إرسائيل إلجبارهــا عىل وقف انتهاكاتها .وقالت
الوزارة يف بيان إنها تُدين بأشد العبارات الجرمية
البشــعة والنكراء التي ارتكبتها قوات االحتالل،
واعتربتها جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية.
وطالبــت املجتمــع الدويل بـ»فرض أشــد
العقوبات عىل دولة االحتالل إلجبارها عىل وقف
انتهاكها وعدوانها ( )..واالنصياع إلرادة السالم
الدولية».
وكانت البلديــة اإلرسائيلية قد فرضت غرامة
مالية عىل العائلة ،قبل أن تبلغها رســميا العام
املايض بقرار الهدم.
وتقــع البناية وســط عرشات من املســاكن
الفلســطينية األخرى املهددة بالهدم يف سلوان
بداعي البناء غري املرخص.
وتواجــه عرشات العائالت يف أحياء ســلوان
-بينهــا عني اللوزة والبســتان ووادي ياصول-

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

إنــذارات إرسائيلية بهدم منازلها ،يف حني تواجه
عــرات العائالت يف حي بطــن الهوى قرارات
بإخالء منازلها لصالح مستوطنني إرسائيليني.
وكان عرشات من املستوطنني قد متكنوا خالل
الســنوات املاضية من وضع اليد عىل العديد من
العقارات الفلسطينية يف بلدة سلوان الواقعة إىل
الجنوب من املسجد األقىص.
ويقول الفلســطينيون ومؤسسات حقوقية
فلسطينية ودولية إن السلطات اإلرسائيلية تُق ّيد
البناء الفلسطيني يف مدينة القدس الرشقية ،يف
ُوسع فيه املستوطنات عىل أرايض املدينة.
وقت ت ّ

} اعتقاالت وإصابات }

ويف نابلــس ،أصيب عدد من الفلســطينيني
بالرصاص املعدين املغلــف باملطاط ،كام أصيب
عــرات آخرون بحاالت اختنــاق بالغاز املدمع
خالل مواجهات اندلعت يف منطقة قرب يوســف
رشقي املدينة.
وكان عرشات الشبان قد خرجوا للتصدي لقوات
االحتالل التي اقتحمت املنطقة الرشقية من مدينة
نابلس لحامية مستوطنني متطرفني توجهوا إىل
منطقة قرب يوسف ألداء طقوس تلمودية.
ويف هــذه األثنــاء اعتقلت قــوات االحتالل
اإلرسائييل فجر أمس الثالثاء  8فلســطينيني يف
أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية.
وطالــت االعتقاالت مواطنــن اثنني من بلدة
رمانــة غرب مدينة جنني ،يف حني توزعت باقي
االعتقاالت عىل مدن رام الله وطولكرم وبيت لحم
ونابلس .وجرى نقل املعتقلني إىل مراكز التحقيق
بتهم ضلوعهم يف أعامل مقاومة االحتالل.

} وضع املسجد األقىص }

مــن جهة أخرى ،قال أوفــر غندملان املتحدث
باســم رئيس الــوزراء اإلرسائييل إنه مل يطرأ أي

تغيــر عىل الوضع القائم يف املســجد األقىص،
حيث يتم صون السيادة اإلرسائيلية عليه.
وأكد يف تغريــدة عىل تويرت أن إرسائيل تتخذ
كل القرارات املتعلقة باألقىص من دون االهتامم
بضغوطمتارسهاعليهاجهاتأجنبيةأوسياسية.
وأضاف أن الحكومة اإلرسائيلية مل تستجب لطلب
بزيادة مالكات األوقاف اإلســامية يف املسجد
األقىص ،قدمه األردن قبل شهر ونصف الشهر.
وأشــار إىل أن الســلطات أقصت  6أشخاص
من حــراس األوقاف املؤيديــن لحركة املقاومة
الفلسطينية (حامس) ،ويف املقابل وافقت عىل
تعيني  12شخصا جديدا من موظفي األوقاف ،يف
إطار األمالك القامئة من دون زيادة عددها.
وأكــد مصــدر يف وزارة األوقاف والشــؤون
واملقدســات اإلســامية بالقدس أنّ مسؤولية
وصالحية تعيني الحراس واملوظفني تعود للوزارة
بالتنســيق مع دائرة األوقاف اإلســامية ،وأن
الوزارة ال تقبل املشــاركة أو اإلمالء من أي جهة
كانت ،مبا فيها حكومة االحتالل اإلرسائييل.
وقال إن الوزارة عي ّنت أكرث من  70حارسا منذ
عام  ،2016إال أنّ ما وصفها بإجراءات التعســف
والغطرســة ،وقيود الرشطة اإلرسائيلية ،تشكل
حائال دون التحاق الحراس واملوظفني بأعاملهم.

} تحذير من الفصائل }

من جانبها ،حذرت فصائل املقاومة الفلسطينية
االحتــال اإلرسائييل من ارتكاب أي حامقة بحق
املسجد األقىص وقادة املقاومة الفلسطينية.
ويف مؤمتــر صحفي ،قال القيادي يف حركة
حامس إسامعيل رضوان إن اإلقدام عىل استهداف
أي من قادة املقاومة سيفتح عىل االحتالل أبواب
جهنم ،وتتعدى ارتداداته حدود فلسطني.
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يف املقابــل ،ذكرت هيئــة األركان األوكرانية
أمس الثالثــاء أن الــروس «يواصلون تحضري
عمليــات هجومية يف منطق َتي ليامن ســيفري
ودونيتســك» الواقعتــن يف منطقة دونباس.
وأضافــت هيئة األركان أن القــوات األوكرانية
صدت  15هجوما للقوات الروسية يف منطقتي
لوغانســك ودونيتسك خالل الســاعات الـ 24
املاضيــة .وقالت كييف إن الجيش الرويس خرس
خالل الـ  24ســاعة املاضية  350جنديا ،وبذلك
يرتفع إجــايل الجنود القتىل منذ اندالع الحرب
يف  24شباط املايض إىل  26ألفا.
وأفاد أوليه ســينيغوبوف حاكم خاركيف أمس
األول بالعثور عــى جثث  44مدنيا تحت أنقاض
مبنى يف بلدة إيزيوم قصفته القوات الروســية
بداية آذار املايض.

} جزيرة األفعى }

ويف البحر األسود ،قالت وزارة الدفاع الروسية
إن القــوات األوكرانية شــ ّنت هجامت بحرية
وجوية وصفتها باليائسة عىل جزيرة زميني أو
األفعى يف اليومني املاضيني.
وقالــت الــوزارة إنه بناء عــى أوامر مبارشة
من الرئيــس األوكراين فولودميري زيلينســي
ومبشــاركة مبارشة من مستشــارين أمريكيني
وبريطانيــن وضعت هيئــة األركان األوكرانية
مخططا الستفزاز كبري يف جزيرة األفعى .وأضافت
أن القوات األوكرانية تكبدت خســائر كبرية خالل
محاولتها الســيطرة عىل الجزيرة التي تبعد عن
ساحل أوديسا مسافة  142كيلومرتا .باملقابل ،قال
وزير خارجية أوكرانيا دميرتو كوليبا أمس الثالثاء
إن هزمية روسيا ستسمح لهم بإعادة فتح املوانئ
األوكرانيــة عىل البحر األســود وإنعاش اقتصاد
بالدهم ،وأضاف الوزير أن القوات األوكرانية قادرة
عىل طرد الروس من منطقة خريسون (جنوب)،
وهزمية أســطول البحر األسود «إذا تلقينا دعام
عسكريا إضافيا».

} مجمع آزوفستال }

وأفاد مقاتلو آزوف عن استمرار قصف املصنع
باملدافع الثقيلة ومدافع السفن الحربية؛ وأشاروا

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

إىل تنفيــذ  34غارة عىل املصنع االثنني ،بينها 8
هجامت لقاذفات إسرتاتيجية.
وكان مجلس مدينة ماريوبول أشار -يف منشور
عىل قناته يف تليغرام -إىل أن محاولة االستيالء
عىل ما سامه «القلعة األوكرانية» مل تتوقف ،وأن
الجانب الرويس يواصل شــن هجامته اليومية.
ونقلــت وكالة رويرتز عن بيرتو آندريوشــينكو
مســاعد عمدة ماريوبــول أن نحو  100مدين ال
يزالون يف مجمع آزوفستال للصلب رشقي املدينة،
مضيفــا أن وترية الهجوم الرويس عىل املجمع مل
تنخفض.
وتتحصن يف آزوفستال آخر القوات األوكرانية
يف ماريوبول ،التي تحارصها القوات الروســية
وقوات االنفصاليني من كل اتجاه.
ويف ســياق متصل ،قالت ماتيلدا بوغرن رئيسة
بعثةاألمماملتحدةملراقبةحقوقاإلنسانيفأوكرانيا
أمــس الثالثاء إن عدد القتىل املدنيني يف البالد منذ
بدء الحرب أعىل باآلالف من العدد الرســمي البالغ 3
آالف و 381قتيال .وأضافت املســؤولة األممية يف
ترصيحات صحفية بالعاصمة السويرسية جنيف
إن البعثــة «تعكف عىل إعداد تقديرات لعدد القتىل
املدنيني» ،غري أن مثــة صعوبة يف الحصول عىل
معلومات موثوقة عام يجري يف ماريوبول.

} بايدن وبوتني }

وعىلالصعيدالسيايس،وصلتوزيرةالخارجية
األملانية أنالينا بربوك أمس إىل مدينة بوتشــا يف
ضواحي العاصمــة األوكرانية كييف .وهذه أول
زيارة ملسؤول يف الحكومة الفدرالية األملانية إىل
كييف منذ بدء الحرب الروسية عىل أوكرانيا.
واالثنني ،وقع الرئيس األمرييك قانون «اإلعارة
والتأجري للدفاع عــن الدميقراطية يف أوكرانيا»
الذي من شأنه ترسيع إيصال األسلحة إىل كييف،
ويعتمد القانون عىل آلية تب ّناها الرئيس األمرييك
األســبق فرانكلني روزفلت يف عام  ،1941وكان
يرمي إىل مساعدة أوروبا يف مقاومة زعيم أملانيا
أدولف هتلر.
كــا وجهت إدارة بايدن أمس األول نداء عاجال
إىل الكونغرس إلقرار متويل إضايف ضخم رسيع
ألوكرانيا بحلول  19أيار الجاري ،قائلة إنه أمر بالغ
األهمية لقدرة واشنطن عىل ضامن استمرار تدفق
املســاعدات األمنية إىل كييف .وجاء توقيع بايدن
عــى القانون يف اليوم نفســه الذي أقامت فيه
روسيا عرضا عسكريا كبريا يف الساحة الحمراء
يف موسكو مبناسبة الذكرى الـ  77لالنتصار عىل
«أملانيا النازية» ،كرر خالله بوتني حججه لتربير
الحرب التي يشــنها عىل أوكرانيا منذ  24شــباط
املايض.
وقالإنكييفكانتتستعدملهاجمةاالنفصاليني
املوالني لروسيا يف رشق البالد ،وسعت للحصول
عىل القنبلة الذرية ،وتتلقى الدعم من حلف شامل
األطليس (ناتو) ،وأضاف بوتني «كان يتشكل تهديد
غري مقبول عىل اإلطالق ،مبارشة عىل حدودنا»،
مضيفا أن حلف الناتو كان يســتعد لغزو األرايض
الروسية.
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