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إستشهاد الصحافّية شيرين أبو عاقلة على يد االحتالل اإلسرائيلي جريمة مروعة
ــــــة ــــــة ودولّي ــــــطينّية وعربّي ــــــات فلس ــــــدس... إدان ــــــى درب الق ــــــهيدة عل ــــــيرين ش ش

عادت شــرين ابو عاقلة اىل تــراب االرض التي احبتها، 

عــادت اىل فلســطني التــي دافعــت عنها وعن الشــعب 

لفلسطيني. ا

كــم هو كبر الحقــد والظلم االرسائييل، هــا هو العدو 

بوحشيته يقتل الصحافية شرين برصاصة غدر، فانتقموا 

مــن شــغفها لحب ارضها، ارادوا ان تنطفئ فلســطني يف 

وجدانها، فلم ينجحوا. ها هي شــرين شــمعة مضاءة يف 

كنيســة القيامة  واملسجد االقىص يف قلب القدس، ها هي 

املقاومني. شعلة تنتفض يف قلوب 

شرين ابو عاقلة ناضلت اكرث من 20 عاماً ضد الوحشّية 

االرسائيلية، حملت اوجاع اهل فلســطني املحتلة، ودافعت 

عنهم ضد الظلم والقهر واالســتبداد واالستعباد، اال ان هذا 

العدو الغادر ارداها برصاصة، فســقطت شهيدة، وسطّرت 

باستشــهادها سطوراً من املجد والعزة والكرامة.

شــرين ابو عاقلة، لن ننىس وجهاً لطاملا يطّل بابتسامة، 

وهي تغطي وحشــية وظلم العدو ضّد شعبها وارضها.

شرين ابو عاقلة ستبقى يف وجداننا وضمرنا، وسنبقى 
عىل العهد. نامي قريرة العني يف احضان الرتاب الذي دافعِت 
عنه طــوال 20 عاماً، فدماؤِك لن تذهب هدراً، الن املقاومة 

وفّية لكل من يقّدم دمه عىل مذبح فلســطني.
استشــهادِك شــرين ابو عاقلة ســيزيد مــن عزمية 

الفلســطينيني الذين يقّدمون الشهيد تلو الشهيد. 
شــرين ابو عاقلة شهيدة عىل درب القدس.

)التفاصيل ص8(
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ  »كورونـ

جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و77 
أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 77 إصابة 
جديدة بالفــروس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1097720
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 77 محلية و0 وافدة«، 
مشــرة اىل انه »تسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح 

العدد اإلجاميل للوفيات 10403«.

ــي بـــالـــصـــواريـــخ  ــلـ ــيـ ــرائـ عـــــــدوان إسـ
عــلــى مـــواقـــع بــمــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة

ذكرت وكالة األنباء الســورية الرســمية )سانا( يف 
ســاعة مبكرة من أمس األربعاء أن إرسائيل نفذت اعتداء 
بالصواريخ عىل محيــط ريف محافظة القنيطرة جنوب 

سوريا.
وقالــت الوكالة إن »إرسائيل« اســتهدفت بالصواريخ 
محيط بلدة حرض بريف القنيطرة الشــاميل، مضيفة أن 

القصف أسفر عن أرضار مادية فقط.

انتخابات املوظفني اليوم

ــــــــراب ؟ ــــــــح معركــــــــة رئاســــــــة الحكومــــــــة واملقاطعــــــــة الســــــــنية تجــــــــاوزت ال ٦٥ ٪ فــــــــي االغت البخــــــــاري فت
ــــــــة االشــــــــراف ؟ ــــــــون ولجن ــــــــون الدولي ــــــــف ســــــــيتصرف املراقب ــــــــات ٢٠١٨ فكي ــــــــاف انتخاب ــــــــاق بأضع شــــــــراء األصــــــــوات ف

ــن؟ ــ ــ ــ ــؤولين اللبنانيي ــ ــ ــ ــة املس ــ ــ ــ ــم مالحق ــ ــ ــ ــل تت ــ ــ ــ ــدة.. ه ــ ــ ــ ــم املتح ــ ــ ــ ــر لألم ــ ــ ــ تقري
ــات ــ ــ ــ ــد االنتخاب ــ ــ ــ ــة بع ــ ــ ــ ــة صعب ــ ــ ــ ــذر بمرحل ــ ــ ــ ــات ين ــ ــ ــ ــاعدات باإلصالح ــ ــ ــ ــط املس ــ ــ ــ رب

الحـــــرب فـــــي أوكرانيـــــا: الكونغـــــرس يقـــــر مســـــاعدات لكييـــــف 
بــــــ4٠ مليـــــار دوالر...وبوتيـــــن يســـــتعد لصـــــراع طويـــــل األمـــــد

املعارك يف اوكرانيا

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص 9( 

الذيب  رضوان 

االســتعدادات لالنتخابات النيابيــة اكتملت، وكل القوى 
السياســية  نزلت بثقلها لتأمني فرص النجاح ومستلزمات 
االحــد االنتخايب، ويرتكز العمل االن عــىل انجاز النواحي 
اللوجســتية من مندوبــني مركزيني اىل مندوبني عىل أقالم 
االقــرتاع،  باالضافة اىل بذل الجهود الكبرة    الســتقطاب 
اصوات املرتددين الذين مل يحســموا خياراتهم بعد ألسباب 
مختلفة، وتؤكد الوقائع عىل االرض ان رشاء االصوات ارتفع 
يف األيــام األخرة ووصــل اىل  100 و200 دوالر للصوت 
الواحد وأكرث، و500 دوالر وما فوق للجمعيات واألندية مع 
وعود امنائية ســخية،   وتــؤدي املفاتيح االنتخابية دورها 
الحاسم نتيجة  تأثر الصوت التفضييل يف تحديد  النتائج،   
وعمليات الدفع يف االيام املاضية كانت بالدوالر بعد الشــح 
يف العملــة اللبنانية،  وبلغت  التوزيعات املالية ذروتها يف 
الدوائــر التي ستحســم النتائج فيها االصــوات التفضيلية 
املتقاربة،  ويستخدم هذا النهج املايل كل القوى دون استثناء 
مع تأكيدات املرشفني عىل االنتخابات ان  املال االنتخايب يف 
هذا االســتحقاق فاق بأضعاف ما دفع يف استحقاق 2018، 
بعد ان اســتوعب املرشحون القانون الحايل وتأثر الصوت 

املُحلّل اإلقتصادي

يف مقابلة مع وكالــة رويرتز، رّصح املقرر الخاص لألمم 

املتحــدة املعني بالفقر املدقع وحقوق اإلنســان، أوليفييه دي 

شــوتر أن لبنان بحاجة لتغير مساره متهاًم الدولة اللبنانية 

بانتهاكات لحقوق اإلنســان مبا يف ذلك اإلفقار غر الرضوري 

للشعب اللبناين والناتج من األزمة املصطنعة. دي شوتر، الذي 

زار لبنان يف ترشين الثاين 2021، اعترب أن عىل املجتمع الدويل 

الذي ميكنه ويجب عليه،  تقديم الدعم إال أن مثل هذا الدعم لن 

يكون له تداعيات إيجابية إن مل يتّم القيام بإصالحات هيكلية 

لوضع حد لعملية التفقر.

عملًيا ما يقوله دي شــوتر والذي من املفروض أنه مكتوب 

وافق مجلس النواب األمريك عىل تقديم مساعدات ضخمة 
ألوكرانيا تتجاوز قيمتها 40 مليار دوالر، ويف تلك األثناء تحدث 
مســؤولون أمركيون وغربيون عــن خطط الرئيس الرويس 
فالدمير بوتني للمرحلة املقبلة، ورأوا أنه يستعد لرصاع طويل 

األمد.
وأقر مجلس النواب مرشوع قانون اإلنفاق الخاص ملساعدة 
أوكرانيا مساء الثالثاء بأغلبية 368 صوتا مقابل 57، وسيحال 

املرشوع إىل مجلس الشيوخ الذي من املتوقع أن يسارع بتمريره 
أيضا.

وكان الرئيــس األمــريك جو بايدن طلــب من الكونغرس 
املوافقة عىل ميزانية خاصة بقيمة 33 مليار دوالر ملســاعدة 
أوكرانيا عســكريا وإنســانيا واقتصاديا يف مواجهة الحرب 

شــرين أبو عاقلة حملِت يف وجدانِك فلسطني، وحملَت 
القدس املقدســة للمسلمني واملسيحيني، وحملِت كل هموم 
شعبِك الفلسطيني يف ضمرِك الذي تحّمل القهر الذي يعيشه 

والظلم الالحق به، وكنِت شاهدة حق.
 وتحت الرصاص كنت تتجولني لتنقيل لنا وحشــية العدو 
اإلرسائييل ضد الشعب الفلسطيني األعزل من السالح والواقع 
تحــت االحتالل منذ 75 ســنة، وأنِت من الجيل الرافض لهذا 

االحتالل والقهر والظلم. 
لن ننســاِك شرين أبو عاقلة لحظة واحدة، فقد انضممت 
اىل قافلة الشــهداء، واغتالــِك قناص إرسائييل وحش كافر 
ظامل، ألن الرصاصة جاءت قرب عينك وال يسددها اال قناص 

متوحش ماهر.

يا أيقونة القدس، يا شعلة تيضء طريق الشعب الفلسطيني 
اىل الخالص من القهر والظلم، فضحت كل أعامل جيش العدو 

اإلرسائييل، ومل ترتاجعي رغم التهديدات.
أمس ارتكبوا جرميتهم، واستشهدِت أنِت يا بطلة فلسطني، 
ســنفتقد غيابِك كثراً حيث كنِت متلئني الشاشــة بوجهِك 
وطلّتِك ومتابعتِك لكل االعامل الوحشية التي يقوم بها جيش 

العدو.
طبعا الشعب الفلســطيني يعاهدَك عىل متابعة مسرتِك 
وبطولتِك، واســمِك سيبقى يف كل فلسطني، وقطرات الدماء 
التي نزفت من رأسِك سقت أرض فلسطني التي ال بد أن تعود 

حرة مهام طال زمن االحتالل والظلم والقهر.

عىل طريق الديار

»الديار«

ـــــادم مشـــــرذم  ـــــس الق املجل
لــن يأخذ أحد األكرثية يف املجلــس النيايب القادم، بل 
سيكون مجلس النواب مرشذما فالثنايئ الشيعي الوطني 
مع حلفائه سيشكلون كتلة وازنة كربى، والقوات اللبنانية 
وحزب الكتائب سيشــكالن كتلة وازنة أيضا، وسيأيت اىل 
املجلس النيايب ما بني 10 اىل 15 نائبا مستقالً أو مجتمع 

مدين أو من الـ 8 الذين استقالوا.
ولن يغّر وضع البالد شيئا يف املجلس القادم، بل سيزيده 

انقساما، وبخاصة االنقسام بشأن سالح املقاومة. 
أمس تحدثنا عن السياســة الدفاعية ونعود فنسأل هل 
لدى لبنان طائرات تســتطيع التفــوق عىل طران العدو 

اإلرسائييل؟ والجواب هو كال.
هــل لدى الجيش اللبناين صواريخ أرض - جو تنشــئ 

حامية جوية لألهداف األرضية؟ والجواب هو كال. 
وال نريــد أن نســتفيض ألن دول العامل مل تقدم للبنان 
ورفضت بيعه أســلحة تجعله قادرا عىل ردع جيش العدو 

اإلرسائييل. 
ال بل إن الدولة اللبنانية مل تخصص من خسائر الكهرباء 
التي وصلت اىل 45 مليار دوالر، 10 مليارات دوالر تســلح 
بهم الجيش اللبناين حتى وصل االمر يف زمن االنهيار اىل 

انقطاع وجبة اللحم عن مائدة الجيش اللبناين.
وجيشنا بطل وجيشنا أشــجع من الجيش اإلرسائييل 
العدو وجيشــنا مقاتل اىل حد الشــهادة ولو أنه ال ميلك 

السالح بالحد األدىن لردع العدو اإلرسائييل. 
فكان الحل بأن املقاومة تسلحت بالصواريخ وضاعفت 

عددها عام كان يف زمن عدوان إرسائيل سنة 2006.
وأهــم ما يف األمــر، أن املقاومة امتلكــت الصواريخ 
الدقيقة اإلصابة حتى باتت فلســطني املحتلة تحت مرمى 
هذه الصواريخ الدقيقة اإلصابة والجيش اإلرسائييل ال يرى 
أمامه أي موقع لحزب الله ليقصفه، فيلجأ اىل قصف البنية 
التحتية يف لبنان وقصف الجســور واملباين املدنية، ومع 
ذلك ال يســتطيع اسكات الصواريخ التي تطلقها املقاومة 
عــىل مراكزه يف فلســطني املحتلة. لذلــك جيش العدو 
اإلرسائييل هو أعمى بالنسبة لكشف مواقع املقاومة التي 
هي كلها مخفية وال تظهر ويتلقاها العدو اإلرسائييل دون 
أن يستطيع منعها من قصف مراكزه وبنيته التحتية ومدنه 
ومطاراته ومرافئه البحرية، وبالتايل تحقق املقاومة مبدأ 

الردع الكايف لصد أي عدوان إرسائييل عىل لبنان. 
يجب عىل اللبنانيني أن تهمهم فلسطني وتهمهم القدس، 
فليــس عندهم أغىل من كنيســة القيامة كمركز يصلون 
فيه وبيت لحم حيث ولد السيد املسيح عليه السالم، وهام 
املركزان التاريخيان اللذان يشهدان عىل والدة السيد املسيح 

وعىل استشهاده عىل الصليب خالصا للبرشية.
منذ 16 سنة، منذ عدوان 2006 مل يتجرأ العدو اإلرسائييل 
عىل ارســال طائرة واحدة تقصف عىل األرايض اللبنانية 
بعدما كانت تقصف تالل الناعمة عىل حدود مطار بروت 

ويؤدي ذلك اىل اغالق املطار. 
إرسائيــل التي هاجمت مطار بروت عام 1968 ودمرت 
طائراته املدنية ونســفتها ومل تحصــل مقاومة ضدها 
واســتقال يومذاك املرحوم العميد رميون اده، مل تعد تتجرأ 
عــىل الطران فوق مطار بــروت لتلقي قنبلة صغرة أو 

تخرق جدار الصوت عىل نحو منخفض.
نحن اليوم ردعنا العدو اإلرسائييل وطريقنا اىل فلسطني 
أصبحت أقرب واملخطط األمريك الصهيوين الســعودي 
يقوم بحمالت التشــهر والتضليل ضد املقاومة، ولوال أن 
العدو اإلرسائييل مل يستشعر الخطر من صواريخ املقاومة 
ومــن قتال املجاهدين يف االنفاق وأيضا وجها لوجه كام 
حصل يف الخيام وبنت جبيل، ملا كان يجري االن مناورات 

جيش لحرب طويلة األمد. 
وهذه الحرب الطويلة ســرتتد عليــه واملقاومة تأخذ 
الحيطة والحذر وأساليب القتال العنيف. لذلك يقوم حاليا 
الجيش اإلرسائييل بأكــرب مناورة يف تاريخه لفرتة متتد 
شــهورا وشــهورا وكلام امتدت هذه الحرب سيكون ذلك 
ملصلحــة املقاومة ألن مجاهــدي املقاومة قادرون عىل 

الحاق الهزمية بجيش العدو. 
رشحنــا كل ذلك وانطلقنا من املجلــس النيايب القادم 

املرشذم ونقول كّفوا عن الطلب بنزع سالح املقاومة. 
فــإذا كنتم تعتقدون أن لــدى إرسائيل نيات طيبة تجاه 
لبنان فهذه مصيبــة كربى ألن إرسائيل ال تضمر اال الرش 
للبنــان والهيمنة عليه والعدو اإلرسائييل لن ينجح يف أي 

حرب يخوضها ضد املقاومة. 
كل مــا ميكن أن يفعله مجلس النواب القادم هو وضع 
سياســة دفاعية واقعيــة وحقيقية، وعندئذ ســيتأكد 
للبنانيني أن سالح املقاومة أكرث من رضوري وهو ضامنة 
لســيادة لبنان وهو اللوائح السيادية وهو الذي حرر لبنان 

وأعاد السيادة اليه. 
فكفوا عن الحديث عن نزع ســالح املقاومة اال اذا كنتم 
مقتنعــني بالتطبيع مع إرسائيل والركون اىل طيبة القلب 

التي تقتل لبنان وال تفيده.

شارل أيوب

حقيقة الديار
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سياسات أميركا بعينّي الشيطان
نبيه الربجي 

السياســات  تقــرأ  »ال 
األمريكية بعينّي أريسطو، أو 
بعينّي هيغل. حاول أن تضع 
مكان رأسك رأس أي مخلوق 
الشيطان،  آخر، وليكن رأس 
ثم اقرأ. األفضل أن ترتك هذه 
لكهنة  املســتحيلة  املهمة 

الغيب«.
هــوذا رأي الفيلســوف 
األنكليزي برتراند راسل قبيل 

وفاته  باألنفلونزا عام 1970. الكاوبوي ال يلقي بقبعته أرضاً 
اال اذا شعر أنها قد تطري عن رأسه بطلقة بندقية. هذا ما حدث  
عىل يد »الفيتكونغ«  يف فيتنام، وما حدث عىل يد »طالبان« 
يف أفغانستان. ولكن مثة قلة يف هذا العامل تتجرأ عىل التعامل 

بالعني الحمراء مع االله األمرييك.
نتوقف عند اللهجة املخملية التي اســتخدمها نيد برايس، 
الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية، حني تحدث أخرياً، عن 
كيم جونغـ  أون، بكل تلك الحمولة النووية والباليستية، وبكل 

تلك الشخصية الرخامية، التي تتحدى التسونامي األمرييك.
السيناتور بريين ساندورز قال لدونالد ترامب، عشية لقائه 
عام 2019، بالزعيم الكوري الشاميل، »أعتقد أن مهمتك تكون 
ناجحة اذا ما متكنت من اقناع كيم بالتدرب عىل رقصة الروك 
انــد رول، لكنني أخىش أن يرغمك عــىل  التدرب عىل رقصة 
الغانغانغ Ganggang التي كان يعشقها جده كيم ايلـ  سونغ«.

تعقيباً عىل التجــارب الصاروخية املتالحقة، والتي يصل 
دويها اىل لوس أنجلس وســان فرنسيسكو ونيوأورليانز عىل 
ضفاف املحيط الهــادئ، أعلن برايس »أن الواليات املتحدة ما 
زالــت منفتحة عىل اجــراء محادثات مع بيونغ يانغ، بالرغم 
مــن االســتفزازات التي قام بها الزعيم كيــم جونغـ  أون«، 
ليضيــف: »فعالً مــا زلنا عىل انفتاحنا عــىل االنخراط يف 
العملية الديبلوماسية مع كوريا الشاملية حول انهاء برنامجها 

النووي«.
كالم ملتبس وموارب للرجل. متى قبل الكوريون التفاوض 
حول ترســانتهم النووية، وهي مبثابة »الرمح املقدس« الذي 
كان يحمله آباؤهم القدامى )الغوغريو( لحامية أنفسهم من 

»أصحاب األرواح الرشيرة«؟
اذ يعتــرب كثريون يف املنطقــة أن آيات الله يريدون حيازة 
القنبلة لتكريس، ورمبا لتوســيع، متددهم الجيوســيايس، 
ومن جبال مران اىل ضفاف املتوسط، ال من أجل تهديد األمن 
االسرتاتيجي األمرييك، ال بد من التساؤل عن السبب الذي جعل 
دونالد ترامب يدفع الرصاع مع ايران اىل حدود االنفجار بحجة 
برنامجها النووي، بالرغم من أن اتفاق فيينا عام 2015 قطع 

الطريق عىل ايران والتفكري بالقنبلة.
هل هو جزء من الربوباغندا الصاخبة التي التصقت بشخصية 
ترامــب، أم أنه ضغط اللويب اليهودي لتبقى »ارسائيل« الدولة 
الوحيدة يف املنطقة عىل الصعيد التكنولوجي، وبالتايل عىل 

الصعيد النووي؟
معلومات كثرية تشــري اىل دور »املوساد« يف اغتيال جون 
كنيــدي، ألنه كان يزمع ايفاد بعثــة أمريكية اىل »ارسائيل« 
لالطالع عىل أنشطة مفاعل دميونا. اذا تناسينا ما يرتدد يف 
املحافل الغربيــة من أن »ارسائيل« عملت عىل تحطيم جامل 
عبد النارصألنه اجتمع رسأ مع فريق رفيع املستوى من الخرباء 
النوويني السوفيات، كام دمرت قاذفاتها يف 7 حزيران 1981، 

املفاعل النووي العراقي )متوز(.
حــدث هذا بالرغم مــن أن االدارات األمريكية املتعاقبة مل 
تتخــًل يوماً عن احتضانها »للدولة العربية«، واىل حد االيحاء 
بــأن األمن الوجــودي لهذه الدولة يحــايك األمن الوجودي 

لألمرباطورية األمريكية.
األمريكيون مل يكرتثوا لشــكوى كل من طوكيو وســيول،  
وحتى مانيال، مــن القدرات النووية لكيم جونغـ  أون. كانغ 
كيونغـ  وا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، ســألت نظريها 
األمرييك مايك بومبيو »ماذا يكون شعورك اذا استيقظت ذات 
صباح، وفوجئت برجــل مجنون يف غرفة نومك، وهو يلّوح 

بقنبلة جاهزة للتفجري«؟
من كانوا يف فريق ترامب كان يشيعون بأن الزعيم الكوري 
الشاميل يعيش داخل قمقم، وجّل ما يريده الحفاظ عىل تركة 

العائلة يف االدارة الديكتاتورية للبالد.
لنأخذ برأي برتراند راسل. أن نقرأ السياسات األمريكية بعينّي 
الشيطان. ما نستنتجه أن الرشق األوسطـ  حيث نحنـ  نسخة 

عن »ديزين الند«، ولكن فوق الرمال...

ابراهيم نارص الدين 

»االســتفاقة« الســعودية املتأخرة ملحاولة 
التأثري يف االســتحقاق االنتخــايب، يزيد من 
ارتكاب سفريها الوليد البخاري »للفاوالت« غري 
املحسوبة، وآخرها زيارته اىل زحلة ولقاءه مع 
خصوم »القوات اللبنانية«، الحصان السعودي 
»الرابح« يف االنتخابات. فمعراب ال تزال ترضب 
»اخامســا بأسداس« ملعرفة اسباب لقاء سفري 
اململكة املرشــحة عن املقعد الكاثولييك مريام 
ســكاف، والنائب ميشــال ضاهر، فيام تعاين 
»معــراب« يف كســب معركة اقناع الشــارع 
الســني الغاضب من »غدر« »الحكيم« للشيخ 
ســعد بالتصويت لها، فجاءت هذه الزيارة يف 
دائرة بالغة الحساسية لتطرح اكرث من عالمة 
استفهام قواتية، ويبقى الرد السعودي اسوأ من 
الزيارة نفسها، كام تقول اوساط مطلعة اشارت 
اىل ان دوائر الســفارة بررت ملن راجعها سائال 
عن دوافع هذه الزيارة بحديث »سوريايل« عن 

ابعاد اقتصادية ال انتخابية! 
»العجز« الســعودي عن التحكم باالحداث، 
يفرس حراك السفري السعودي العلني والعشوايئ 
دون اي »خجل« او خشــية من اتهامه بالتدخل 
املبارش يف استحقاق لبناين داخيل، فهو يضمن 
»صمتا« رســميا مطبقا، وغياب »للسياديني« 

عن التعليق طبعا، فيام يســأل مصدر من »الثنايئ الشــيعي« 
عام اذا كانوا ســيبلعون »ألسنتهم« لو قرر السفري االيراين يف 
بريوت القيام بجوالت عىل املرشحني يف الدوائر االنتخابية؟  

والن القدرة عىل التأثري املبارش يف نتائج االنتخابات تراجع 
اىل حدوده الدنيا، وبعد الفشــل يف »جلب« الســّنة اللبنانيني 
املقيمني يف اململكة لالقرتاع، تعمل الســفارة يف بريوت عىل 
ثالثة خطــوط متوازية لتحقيق انتصــار »بالنقاط«، ميكن 
تســويقه يف اليوم التــايل لالســتحقاق االنتخايب. ووفقا 
للمعلومــات، يرتكز الخط االول عىل تزخيم الدعوات للســّنة 
لدفع »الشــارع املستقبيل« اىل عدم املقاطعة، والدخول بقوة 
لتغيري النتائج يف 7 دوائر عىل االقل، حيث يحتاج حلفاء اململكة 
للصوت الســني، ويدركون خطورة تراجع نسبة االقرتاع يوم 

االحد. 
وبعــد الطلب من كبار قيادة الســّنة يف الدولة القيام بهذه 
املهمة، مل ينجح رئيس الحكومة نجيب ميقايت، ووزير الداخلية 
بسام املولوي يف تغيري الوقائع عىل االرض، بعد سلسلة دعوات 
علنية واخرى بعيــدا عن االعالم، ووفقا لزواره، ابدى ميقايت 
»انزعاجه« ايضا من توقيت الحملة االعالمية الســعودية عىل 
الرئيــس الحريري، »النها مل تكن موفقــة يف توقيتها، ويف 
مضمونها، فهي زادت منارصي تيار املســتقبل عنادا واقتناعا 

بان رئيس املستقبل يتعرض الغتيال سيايس ومعنوي«. 
يف هذا الوقــت، وبعدما ثبت »بالوجه الرشعي« عدم رغبة 
الحريري باالســتجابة اىل الطلبات الســعودية، التي ابلغت 
اليه عن طريق »وســطاء« وليس عرب اتصاالت مبارشة بدعوة 
منارصيــه لالقرتاع بكثافة يوم االحــد، زاد الضغط عىل دار 
الفتوى عرب الحاح مبارش من الســفري الســعودي عىل املفتي 
الشيخ عبداللطيف دريان برضورة الخروج عن صمته والتوجه 
مبارشة اىل الناخبني السّنة للعزوف عن املقاطعة، ووفقا ملصادر 

مطلعة تواصل املفتي مع الحريري شــارحا موقفه »الحرج«، 
وابلغه انه سيكلف املديرية العامة لألوقاف اإلسالمية باصدار 
تعميم عىل أمئة وخطباء املســاجد يف لبنان لدعوة اللبنانيني 
عمومــا والســّنة خصوصا، يف خطبة الجمعــة املقبلة إىل 
املشــاركة الواسعة وبكثافة والتصويت ملن يرونه يحافظ عىل 
لبنان ومســتقبل أبنائه وعروبته ومؤسساته الرشعية. وكان 
املفتي حريصا عىل التأكيد للحريري ان هذا التعميم ليس ضده 
او انتقادا لقراره »باالعتكاف« الســيايس، كونه هو مل يدع اىل 
املقاطعة. وعلم يف هذا الســياق، ان الحريري ابدى تفّهام عىل 
»مضض« للوضع الصعب الذي متر به دار الفتوى، وابلغ املفتي 
انــه عند رأيه بعدم التدخل يف هذا االســتحقاق، وقال له »كل 

واحد يعمل مصلحته«؟! 
ووفقا ألجواء »تيار املســتقبل«، فان كل القيادات الســنية 
الروحية والسياســية التي حسمت خيارها وقررت دفع السّنة 
ملشاركة يف االستحقاق، »بامر عمليات مضاد« لقرار الحريري، 
دخلــت عمدا او قرسا يف معركة »كــرس« الحريري الذي بات 
يراهن عىل »املقاطعة« الواســعة إلثبات حضوره بالتأثري سلبا 
عىل الســاحتني السنية والوطنية، فيام يريد اآلخرون اثبات ان 
وجوده من عدمه ال »يقدم او يؤخر« يف الحياة السياسية. وهذا 

ما يستفز جمهور »تيار املستقبل«. 
وفيام تســتخدم الرياض كل »االسلحة« لحض السّنة عىل 
االقرتاع، تراهن يف املقابل عىل »املقاطعة« الشــيعية لخفض 
نســب التصويت يف دوائر »الثنايئ الشــيعي«، فبعد سقوط 
الرهــان عىل احداث خرق يف املقاعد الشــيعية، تبذل جهوداً 
حثيثة لخفض املشــاركة الشيعية يف االستحقاق، باعتبارها 
»رســالة« اعرتاضية مفرتضة بشكل خاص ضد حزب الله، و 
»العني« منذ اليوم عىل قياس هذه املشــاركة باعتبارها املؤرش 
الوحيد الذي ميكن اســتخدامه يف عملية التحريض السيايس 
بعد الـ 15 من ايار. وقد جاء تراجع عدد الناخبني الشــيعة يف 

املانيا والدول االفريقية، ليمنح »خصوم« الحزب 
مؤرش يأملون ان يكون اكرث اتســاعا يوم االحد 

املقبل.  
ويف هذا الســياق، علمت »الديار« ان احدى 
الشــخصيات الرئيســية املعارضة لحزب الله 
اعرتضت عــىل الحمالت االنتخابية التي تقوم 
بها احزاب حليفة تركز عىل نحو مبالغ فيه عىل 
سالح الحزب، بل وتعد اللبنانيني بنزعه، ولفتت 
اىل ان هذه »الحامقة« منحت االمني العام لحزب 
الله السيد حسن نرصالله »ورقة رابحة« لتحفيز 
ناخبيــه عىل االقرتاع، مع العلم ان نقاط ضعف 
الحزب هــي يف تحالفاته »الهجينة« مع قوى 
متهمة بالفساد، وعدم النجاح يف اي ملف يف 
ظل االكرثية التي يقودها منذ ســنوات، فضال 
عن االنهيار االقتصادي والكهربايئ الذي تسبب 
به حلفائه، لكــن االرصار عىل التصويب عىل 
الســالح، يفقد الدعاية االنتخابية زخمها النه 
عنــوان اجامع لدى معظم الناخبني الشــيعية 
الناقمني عىل الحــزب واملؤيدين له. ولهذا فان 
الرهان عىل املقاطعة الشــيعية الواسعة بات 
محل شــك، لكنه ال يزال احتامل وارد بحســب 
»خصوم« الحزب الذين يراهنون عىل مؤرشات 

برلني وساحل العاج؟!  
لكن الخــط االنتخايب الثالــث يبقى االهم 
سعوديا، وعنوانه اســقاط جربان باسيل يف 
البرتون، هذه »الورقة« تبقى برأي اململكة اولوية النها ستوجه 
رضبة قاســية لحليف حزب الله املســيحي، ومثة سعي جدي 
لتوجيه االصوات التفضيلية للمرشح مجد حرب خصم باسيل 
املبارش يف الدائرة، وســط رهان عىل تراجع شــعبية »التيار« 
من جهة، وخسارة باسيل لحلفاء رئيسيني يف زغرتا من جهة 

ثانية.
 ومن املرتقب ان تشــهد دارة السفري السعودي يف الساعات 
القليلــة املقبلة لقاءات مع مرشــحي دائرة الشــامل الثالثة، 
»ومفاتيحهم« االنتخابية، لرفع مستوى التنسيق املبارش وغري 
املبارش بني اللوائح الحليفة للســعودية، والهدف واحد كيفية 
منع »التيار الوطني الحر« من الحصول عىل حاصل مينح باسيل 
مقعدا، يعتقد السعوديون انه يجب ان يخرسه يك يفقد رشعية 
لعب دور رئييس يف االستحقاقات املقبلة، فضال عن عنوان اهم 
يبقى اولوية يف الدعاية السياســية املعدة سلفا عرب الرتويج 
ملقولة ان الجمهور املسيحي عاقبه عىل تحالفه مع حزب الله، 
وهي الدعاية نفسها التي سرتوج بحال خسارة »التيار« معركة 

التمثيل املسيحي..! 
»خصوم« الســعودية باتوا مدركني لطبيعــة املعركة التي 
تخاض ضدهم، مثة حراك ميداين الفشــال محاوالت السفري 
السعودي لتســجيل النقاط من بوابة االنتخابات، بعد االقرار 
بعدم القدرة عىل الحاق الهزمية بحزب الله وحلفائه، »الثنايئ« 
يحشد شــيعيا، حزب الله يخوض وحيدا معركة عىل جبهتني: 
االوىل توســيع مروحة حضوره سنيا، ومعركة انجاح باسيل، 
وتنقية االجواء بينه وبني سليامن فرنجية من جزء هذه املهمة، 

اما بري فال ميانع »سقوطه«. 
نتائج هذا »الكباش« ستظهر يف 15 ايار، اما اليوم التايل فلن 
يحمل اي تغيري بغض النظر عن هوية الرابح والخارس، فالبالد 

تستعد لدخول »نفقي« الحكومة واالنتخابات الرئاسية...!؟ّ  

البخــــــاري يقود حملــــــة إنتخابّية »ثالثّية األبعاد« لتســــــجيل نقــــــاط ال ربح املعركة :
تكثيف اإلقتراع الســــــني... رهان على تراجع ُمشــــــاركة الشيعة... وإسقاط باسيل
دريان يُبــــــّرر والحريري »يتفّهم« الضغــــــوط... ميقاتي »ُمنزعــــــج« من التحريض !

ميشال نرص 

يف الشكل، سجلت عملية اقرتاع املغرتبني انتكاسة للسلطة 
السياســية. اما يف املضمون فيتوجب االنتظار حتى ليل االحد 
املقبــل، لتحديد التوجهات وملصلحة َمن واي مرشوع اقرتعوا، 
وإن كان املكتوب من عنوانه يُقرأ، عشية فتح الباب عىل املنازلة 
الكــربى يف الداخل، عىل وقع اطالالت ومهرجانات »فرشتوا« 
التي اصبحت »تراند« املرجلة وشعار تقدم كل شعارات املعركة.

وعىل خلفية الســري باالســتحقاق االنتخايب اىل محطته 
ما قبل االخــرية اي اعالن نتيجته، ان اعلنت، تعددت القراءات 
السترشاف االوضاع خالل االيام الفاصلة بعدما قدمت صناديق 
الخــارج التي أقفلت، صورة عن مشــهدية حملت الكثري من 
املعاين واملؤرشات، وســط الحديث عــن انتقال الكثريين من 
ضفــة تأييدهم لالنتخابات اىل ضفــة معارضتها رسا، عىل 
وقع معطيات جديدة قلبت املعادلة عنوانها »املشاركة السنية« 
يف انتخابات يجمع املراقبون عىل انها حرب »ســنية - سنية« 

ساحتها مسيحية –اسالمية.
واضح ان قرار كرس املقاطعة التي »يســتفحل« الشيخ سعد 
للســري بها، بعدما غرّته نتائج االقــرتاع يف مرحلتها االوىل 
بنسختها الخليجية، ويف اململكة تحديدا، بات امرا واقعا، حيث 
تتحدث مصادر واســعة االطالع عن قرار اتخذ عىل مســتوى 
قيادات ال يســتهان بها يف »التيار االزرق« يقيض بالتصويت 
ملرشــحني من غري الطائفة السنية »نكاية« بقرار بيت الوسط 
،الذي باتت رشيحة واســعة »ناقمة وممتعضة« من خيارات 
وريــث الرئيس رفيق الحريري، الذي مل يســتعلم من التجربة، 
معيدا عام 2022 تجربة عام 2005  وان بطريقة مختلفة، ولكن 
بنتيجة واحدة، وثانيا لرتكه »اهل الســنة« لقمة سائغة امام 

كل متطاول عىل »صحنهم« وسط 
حالة احباط وحرب نفسية تتعرض 

لها الطائفة. 
عزز هذا التوجه امران اساسيان، 
للمصــادر، موقف مفتي  والكالم 
الجمهورية الــذي تدحرج اىل ان 
وصل اىل قــرار اتخــذ بالتعميم 
رسميا عىل امئة املساجد للتشجيع 
عىل االقــرتاع يف يوم االنتخابات، 
بعدمــا حســم خيــار دار االفتاء 
اتصاالت  مروحــة  اىل  اســتنادا 
واسعة اجرتها، من ضمنها تواصل 
يومي مــع االمــارات حيث يقيم 
الشــيخ سعد، والذي بحسب بعض 

املتوافر قد يكون له موقف ملتزم سقف املرجعية الدينية، التي 
قد تكون قدمت له املخرج للنزول عن شجرة املقاطعة. وتنطلق 
تلك القراءة من قرار القيادات الســنية بااللتزام برغبة القاعدة 
»املحقونة« نتيجة الضغط والغنب التي احست به طوال الفرتة 
املاضيــة والذي انتهى اىل اخــراج ممثلها الرشعي وحيدا من 
الســلطة، ورفضها اعادة عقارب الساعة اىل الوراء، استنساخ 
التجربة املســيحية، خصوصا ان كل املعطيات واملؤرشات تدل 

اىل ان الصوت السني قد يقلب كل املعادالت والحسابات.
امــا العامــل الثاين الذي دوره فاعال وفقــا للمصادر، فهو 
دور السفري الســعودي ومروحة زياراته ورسائله االكرث من 
ثقيلة ووازنــة وبالجملة للداخل، واملتممة للحملة التي تقوم 
بهــا صحف اململكة ضد الحريري، والتي تســتند اىل معطيات 
خارجية تتحدث عن ســقوط التسوية التي كانت اعدت للبنان 

خالل الساعات املاضية، وتكشف املعطيات ان خروقات نوعية 
قد تحدث يف بعض املناطق ومفاجآت ليســت يف الحســبان، 
قد تدفع باملتحّمســني الجراء االنتخابات اىل فرملة اندفاعتهم 

والعمل عىل عرقلة صدور النتائج تحت الف حجة وسبب.
كل يشء بــات واضحــا يف انتظار يــوم املنازلة، واالوراق 
بغالبيتها باتت مكشوفة وعىل الطاولة. فهل ستتجاوب البيئة 
الســنية مع دعوات »مفتيها« للمشاركة ام ستفّضل االلتفاف 
حول »شــيخها« واملقاطعة؟ وهل بامــكان الحريري بعد ان 
يراجع حســاباته، فيعلن يف ربع الســاعة االخري عودته عن 
قراره بطريقة او اخرى، حيث الحديث عن موقف يرتك للقواعد 

حرية الترصف؟
نتائج كل ذلك ســتظهر يوم االحد، فعّينة الخارج مشجعة، 

فهل تنسحب عىل الداخل؟ 
املهم قبل »كل يش« ان االثنني املقبل لن ينفع الندم....

ــالن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى ارسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي التقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هولفينـ

التقى رئيــس بعثة اإلتحــاد األورويب ملراقبة اإلنتخابات 
جورج هولفيني، خالل زيارته الثانية اىل لبنان، رئيس الحزب 
»الدميوقـــــراطي اللبناين« النائب طالل أرســالن وتناول 
البحث، بحســب بيان للبعثة، »تحضريات الحزب لالنتخابات 

النيابية«. 
والتقى هولفيني ايضا املدير التنفيذي لـ »الجمعية اللبنانية 
لتعزيز الشــفافية« جوليان كورســون واملديــر التنفيذي لـ 
»الجمعيــة اللبنانية من أجــل دميوقراطية االنتخابات« عيل 

سليم، وتناول الحديث موضوع اإلنتخابات النيابية.
 

»حــــــراك امُلتعاقدين« لوزيــــــر التربية :
اإلنتخابات عطلة  ســــــاعات  الحتساب 

دان »حراك املتعاقدين«، يف بيان، »قرار وزير الرتبية عباس 
الحلبي بتعطيل املدارس والثانويات الرســمية نهار الخميس 
والجمعــة واألثنــني بحجة اإلنتخابــات، يف وقت نيس فيه 
وزير الرتبية أن هذه ســــابقة مل تعهدها وزارة الرتبية منذ 

تأسيسها«.
ورأى ان »قرار الوزير جائر وظامل للمتعاقدين والطالب، وقد 
كان باستطاعة الوزير تعطيل املدارس والثانويات نهار األثنني 
فقط، لكن األوامر التي جاءت للوزارة من الســلطة وأحزابها 
بالتعطيل، كان هدفه »رشــوة األساتذة« من خالل تعطيلهم 

وإعداد أنفسهم للذهاب إلنتخاب أركان السلطة«. 
وختم البيان: »نيس وزير الرتبية أن العام الدرايس الحايل مل 
يكن عاما  طبيعيا بامتياز، فجله كان  تعطيال وارضابات، تارة 
مــن الروابط وتارة من الوزارة. لذلك نطالب فورا وزير الرتبية 
بإصدار قرار أو تعميم باحتساب كامل ساعات عطلة الخميس 

والجمعة واألثنني«.

ارسالن مستقبالً هولفيني

ترأس محافظ لبنان الشامل القايض رمزي نهرا، يف 
قاعة االســتقالل يف رسايا طرابلس، اجتامعا ملجلس 
األمن الفرعي يف الشــامل، حيث رشح »أهمية انجاز 
االستحقاق االنتخايب بنجاح«، عارضا »االستعدادات 
الجاريــة المتامها عىل الصعد كافة اداريا وميدانيا«، 
مشددا عىل »رضورة توفرية سالمة العملية االنتخابية 
يف جو من االســتقرار األمني منذ بدء االقرتاع ولغاية 
اعــالن النتائج النهائية«، مؤكــدا ان »انجاح العملية 
االنتخابية يتطلب جهوزا أمنيا كاملة وتنســيقا تاما 

بني االجهزة األمنية والعسكرية«. 
وأطلع املشاركني عىل »التدابري االدارية التي تتخذها 
املحافظة لتوزيع صناديق االقرتاع عىل رؤساء االقالم 
ومعاونيهم، وفق آلية دقيقة اتخذتها املحافظة«، مؤكدا 
أن »التيار الكهربايئ ســيتم توفريه عرب االشرتاكات 

الخاصة واملولدات التابعة للمدارس والثانويات«.
 من جهته، ترأس محافظ النبطية بالتكليف الدكتور 

حســن فقيه قبل ظهر امــس، اجتامعا ملجلس االمن 
الفرعــي يف املحافظة، يف مكتبه يف رسايا النبطية 
الحكومي. وتطرق املجتمعون اىل التدابري واإلجراءات 
والجهوزية األمنيــة  لالنتخابات النيابية ليوم االحد 

املقبل  يف 15 الجاري. 
وأشــاد املحافــظ فقيه بــدور األجهــزة األمنية 
والعســكرية اللبنانية وجهوزيتهــا التامة، تحضريا 
واستعدادا لالنتخابات النيايب. وتال مقررات االجتامع: 
»قــرر املجتمعون تنفيذ مضمون التعاميم الواردة من 
وزارة الداخليــة  يف خصوص املهام املناطة باالجهزة 
األمنية. التعميم اىل البلديات  بإبالغ النازحني السوريني 
مالزمة منازلهم بدءا من السادســة من مساء السبت 
يف 14  الجــاري وحتى الثامنة صباح االثنني 16 منه. 
تأكيد دور رؤساء البلديات مبتابعة  العملية االنتخابية 
بتقديم التســهيالت ملراكز االقرتاع يف مجال الكهرباء 

وتأمني املياه«.

ــراً لــالنــتــخــابــات ــيـ ــضـ ــحـ ــاً تـ ــ ــوب ــ ــن ــ ــن الـــفـــرعـــي شــــمــــاالً وج ــ ــ ــار ملـــجـــلـــس األمـ ــفـ ــنـ ــتـ إسـ

نهرا يرتأس االجتامع

هل يســــــتفيد الحريري وينزل عن شجرة املقاطعة؟
لهذه األسباب قّررت دار الفتوى »كسر« بيت الوسط

التركيــــــز    : اللــــــه  حــــــزب  » خصــــــوم«  بيــــــن  خــــــالف 
خاســــــرة«  »ورقــــــة  املقاومــــــة  ســــــالح  نــــــزع  علــــــى 
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الخميس 12 أيار 2022

لبنــــــان يدخل املرحلــــــة الثانية مــــــن الصمــــــت اإلنتخابي مع انتخــــــاب املوّظفيــــــن اليوم في ســــــرايا األقضية
الهيئــــــات الرقابّية تتطّلع الى التزام وســــــائل اإلعالم واملرّشــــــحين بالصمت لترك الخيار للناخــــــب الختيار ُممثليه

دوليل بشعالين

بعد انتهاء املرحلة األوىل من انتخابات العام 2022، باقرتاع 
املغرتبني يف 58 بلــداً يف العامل، وانتظار يوم االســتحقاق 
الكبــر يوم األحد املقبــل يف 15 أيّار الجــاري، تدخل البالد 
فرتة الصمــت اإلنتخايب يف جولتها الثانيــة اليوم الخميس 
تزامناً مــع انتخاب املوظّفني من رؤســاء أقالم وكتبة الذين 
يشــاركون األحد يف تنظيم العملية اإلنتخابية. وجرى تحديد 
وتوزيع 44 مركز اقرتاع عىل الرسايا يف األقضية كافة أي يف 
كّل من رسايا زحلة، وجّب جنــني، والهرمل وبعلبك، وصيدا، 
وصور والنبطية وبنت جبيــل، ومرجعيون وحاصبيا وحلبا، 
ودير عــامر- الضنّية، ودير عامر- املنية، وطرابلس والبرتون 
وأميون وبرّشي وزغرتا، وجبيل، وجونية وجديدة املنت، وبعبدا 
وبيت الدين، وعاليه ملوظّفــي هذه األقضية، فضالً عن مركز 
قيادة فوج اإلطفــاء بروت- الكرنتينا ملوظّفي دائريت بروت 

األوىل والثانية.
ومع دخــول البالد مرحلة الصمــت اإلنتخايب يف جولتها 
الثانية، تقول ديبلوماســية عليمــة، اّن دول الخارج تراقب 
العملية اإلنتخابية التي حصلت يف الخارج والتي ســتجري 
يف لبنان. وما يهّمها هو نزاهة هذه اإلنتخابات ومصداقيتها، 
وال يتحّقق ذلك إاّل من خــالل تطبيق القوانني من قبل الفئات 
املعنية، ال سيام من قبل مرشــحي اللوائح، ووسائل اإلعالم 
التــي تعنى بتغطيــة العملية اإلنتخابيــة يف جميع الدوائر 

اإلنتخابية الـ 15. 
وذكرت االوساط بأّنّه ال يبدو أّن مرّشحي اللوائح والوسائل 
اإلعالمية املرئية واملســموعة واملكتوبة، يلتزمون مبا تنّص 
عليه املادة 78 من قانــون اإلنتخابات الحايل رقم 44 الصادر 
بتاريخ 2017/06/17، بعنوان: »يف فرتة الصمت اإلنتخايب«، 
مــن أنّه »إبتــداًء من الســاعة الصفر لليوم الســابق ليوم 
االنتخابات )أي يف 11 أيّار، و14 منه( ولغاية إقفال صناديق 
االقرتاع، يحظّر عىل جميع وســائل اإلعــالم بّث أي إعالن أو 
دعاية أو نداء إنتخايب مبارش باستثناء ما يصعب تفاديه من 
صوت و/أو صورة لدى التغطيــة املبارشة ملجريات العمليات 
اإلنتخابية. ويف يوم اإلقرتاع، تقترص التغطية اإلعالمية عىل 
نقل وقائع العملية اإلنتخابيــة«. فالبعض يحاول »التحايل« 

عىل القانــون إّما من خالل 
من  يُبّث  مــا  بــأّن  اإلّدعاء 
إعالن أو دعاية أو برنامج أو 
نداء وغر ذلك، مســّجل يف 
فرتة ســابقة، أو عن طريق 
اإلستفادة من عبارة »يصعب 
التغطيــة  لــدى  تفاديــه 
املبــارشة ملجريات العمليات 
اإلنتخابية«. غر أّن مثل هذه 
األمــور ال متّر، ال عىل هيئة 
اإلنتخابات  عــىل  اإلرشاف 
برئاســة القايض نديم عبد 
امللــك التي تقــوم بالرقابة 
عىل وسائل اإلعالم واللوائح 
واملرّشــحني يف الداخل، وال 
عىل البعثــة األوروبية التي 
أوفدت مراقبيها ملواكبة سر 
العمليــة اإلنتخابيــة، عىل 

مراحل عديدة. 
وأوضحت األوســاط نفســها ، أّن الهدف من الطلب من 
وسائل اإلعالم، عىل ما جاء يف اإلعالن رقم 11 الصادر عن 
هيئة اإلرشاف عىل اإلنتخابــات، ويتعلّق باألعامل املحظورة 
اعتباراً من الســاعة صفر لليوم السابق ليوم اإلنتخابات يف 
مختلــف مراحلها ولغاية إقفال صناديــق اإلقرتاع، اإلمتناع 
خالل فــرتة الصمت اإلنتخايب عن: »بــّث أو نرش أي إعالن 
التأييــد أو الرتويج ألي مرّشــح أو الئحــة إنتخابية، وبّث 
أو نرش أي إعــالن أو دعايّة أو نداء إنتخــايب مبارش، وبّث 
أو نــرش برامج وإعالنات حــول حّق اإلنتخــاب، وعن بّث 
إســتطالعات الرأي املتعلّقة بنتائــج اإلنتخابات أو تقديرات 
تتعلّق بنتائــج اإلنتخابات، وبّث برامج تســتضيف خاللها 
املهرجانات  أو  اللقاءات  أو نقل وقائع  مرّشحني لإلنتخابات، 
اإلنتخابّية، وبّث أو نرش أرقــام تقديريّة مصدرها املاكينات 
اإلنتخابّيــة حــول عدد املقرتعــني، وإجــراء مقابالت مع 
املرّشــحني أو الناخبني إال ما كان منها عفويّاً أو فوريّاً إلبداء 
الــرأي يف مجريات العملّية اإلنتخابّيــة ورشط أال يتوّجهوا 

بنــداءات إنتخابّية مبــارشة أو غر مبــارشة أو أن يقوموا 
بدعوة املنارصين إىل اإلقرتاع«... كّل هذه األمور إّنا الهدف 
األســايس منها هو املوازنة بني األطراف املتنافســة، وخلق 
مناخ هادىء بعيداً عن التشّنجات والخطابات التجييشية، ما 
يســمح للناخب بحرية التعبر، ويرتك له املجال للتفكر يف 
اتخاذ القرار املناسب خالل عملية اختيار ناخبيه يف الربملان 

الجديد من دون أي تاثر خارجي فيه. 
ويف ما يتعلّق مبا يجب عىل كّل من وســائل اإلعالم املريئ 
واملســموع واملكتوب، وعــىل املرّشــحني واللوائح وممثيل 
األحزاب والجهات السياســية التقّيد به، خالل هذه املّدة، عىل 
ما أضافت املصادر نفســها من »اإلمتناع عن التشهر أو الذّم 
بأي من اللوائح أو من املرّشحني، وعن بّث كّل ما يتضّمن إثارة 
للنعرات الطائفّيــة أو املذهبّية أو تحريضاً عىل ارتكاب أعامل 
العنف أو الشــغب أو تأييداً لإلرهاب أو الجرمية، وعن بّث كل 
ما شأنه أن يشــكّل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو 
التخوين أو التكفر أو التلويح باملغريات أو الوعد مبكاســب 
ماديّة أو معنويّة، واإلمتناع عن تحريف املعلومات أو حجبها 
أو تزييفها أو حذفها أو إســاءة عرضها«... فالهدف منه هو 

احرتام املرّشــحني لبعضهم بعضا، وعدم تجييش الشعب أو 
شــّد العصب الطائفي أو الحزيب، أو تعريض الســلم األهيل 
للخطر. وكّل هذا يعني إجراء عملية إنتخابية شّفافة ونزيهة 
من خالل تنافس دميوقراطي رشيف، وليس من خالل تأليب 

رشائح املجتمع  بعضه عىل بعض. 
وتقول االوساط اّن كّل املخالفات توردها الجهات الرقابية 
الداخلية والخارجية يف تقاريرها األوليــة والنهائية تِباعاً، 
فيام تقوم هيئة اإلرشاف بإحالة كّل وسيلة إعالمية مخالفة 
اىل محكمة املطبوعات املختّصة التي يعود لها اتخاذ التدابر 
العقوبات واملطبوعات  املناســبة، مع مراعاة أحكام قوانني 
واإلعــالم املريئ واملســموع. وتتضّمن هــذه األخرة فرض 
غرامات مالية عىل الوســيلة املخالفة ترتاوح قيمتها بني 50 
و100 مليــون ل. ل. ويف حال تكــرار املخالفة، يحّق للهيئة 
وقف الوسيلة عن العمل كلّياً ملّدة أقصاها ثالثة أشهر. ولهذا 
بدأت بعض الوســائل اإلعالمية املخالفة تلتزم باملالحظات 
التي تصلها بشــكل مبارش من الهيئــة لكيال يتّم اللجوء اىل 

إيقاف برامجها بشكل تام طوال املّدة املذكورة.
كذلك فــإّن التمويل واإلنفاق اإلنتخايب، عىل ما أشــارت 
األوســاط عينها، ال بّد أن يُحرتم من قبل اللوائح واملرّشحني، 
عىل ما نّص عليــه القانون يف الفصــل الخامس منه )من 
املادة 56 اىل املــادة 67(. وهذا األمر يتّم التشــديد عليه من 
قبل دول الخارج، ســيام أّن تخطّي الســقف، قد يعني رشاء 
أصوات الناخبني. واألزمة اإلقتصادية واملالية غر املســبوقة 
التي يعيشــها لبنان حالياً قد تؤّدي اىل تسهيل هذه العملية 

وخصوصاً من املرّشحني املتمّولني. 
البعثة األوروبيــة ملراقبة  أّن تقريــر  وذكرت االوســاط 
اإلنتخابــات غالباً ما يتضّمن كّل الثغــر التي تعرتي القانون، 
ســيام أّن النافذ واملطّبق حالياً، قد متّت تجربته خالل الدورة 
املاضيــة، ويف الدورة الحالية. وبناء، عــىل هذه التوصيات، 
قد يتمكّــن املجلس النيايب الجديد من طلــب تعديل القانون 
اإلنتخايب بهدف تحديثه، وإدخال التقنيات املتطّورة عليه، مثل 
اعتامد البطاقة املمغنطة وامليغاســنرت بهدف الحّد من إمكان 
التزوير، فضالً عن إعطاء املرأة والشباب دوراً أكرب يف الدورات 
الالحقة، لضامن مامرســة الجميع حّقهم الدميوقراطي يف 

عملية الرتّشح واإلنتخاب.

ــف الـــغـــاز : زمــــن املــــراوحــــة انــتــهــى ــل ــة جـــديـــدة ملـــقـــاربـــة م ــط  خ
ــومــاســي ــل ــب ــدي ــلــعــمــل ال فـــإّمـــا تــصــعــيــد عــســكــري وإّمــــــا تــكــثــيــف ل

 »القوات« تبّرر »خسارتها« مقعد حبشي بدعوى ُمختلقة وحملة على املقاومة
حزب الله يُتابع اتصاالته مع الحلفاء... وتوزيع »التفضيلي« في آخر مراحله

محمد علوش

أن إطالالت  صحيــح 
النيايب  املجلــس  رئيس 
نبيــه بــري وأمني عام 
حزب الله الســيد حسن 
يف  كانــت  نرصاللــه 
إال  انتخــايب،  ســياق 
أنها حملــت ما هو أبعد 
اإلنتخابات  مــن  بكثر 
النيابيــة، وأعلنت للمرة 
واضحاً  مرشوعاً  األوىل 
لفريق ســيايس يُتوّقع 
األكرثية  أن يحصل عىل 
النيابية، ويتعلق بالرثوة 
امليــاه  يف  الغازيــة 

اللبنانية.
ليــس امراً عابــراً أن 

يتزامن كالم بــري ونرصالله عــن ملف الغاز، 
بحيث يقول األول أن »اتفاق اإلطار يبقى اآللية 
الصالحة إلنجاز الرتسيم الذي مينح لبنان الحق 
باســتثامر كامل ثرواته يف البحر دون تنازل أو 
تفريط أو تطبيع أو مقايضة، وتحت هذا السقف 
لبنان الرسمي مستعد إلستئناف املفاوضات يف 
الراعية  أي لحظة، والكرة يف ملعــب األطراف 
للتفاوض غر املبارش، ولكن ليس اىل العمر كله 
وملدة اقصاها شــهراً واحداً يصــار بعدها للبدء 
امللزمــة أصالً بدون تردد  البلوكات  بالحفر يف 
وإال تلزم رشكات أخرى«. ويقول الثاين بســياق 
ما وجهه للعدو اإلرسائيــيل يف هذا امللف: »إذا 
الطّاقة سنمنعكم  الّتنقيب عن  لبنان من  منعتم 
من استخراج نفطكم وغازكم، ولن تبقى رشكة 
واحدة يف رشق البحر املتوّســط تستخرج لكم 

هذه الرّثوات«.
تؤكد مصادر قيادية يف فريق 8 آذار »أن إثارة 
هذا املوضوع ال عالقة لها باإلنتخابات إطالقاً، بل 
عىل العكس من ذلك سُيفتح هذا امللف بقوة بعد 

االنتخابات النيابية املقبلة، يف ظل املخاوف من 
إقدام »اإلرسائيليني« عىل العمل يف حقل كاريش 
دون أي اعتبار ملوقف لبنان، خصوصاً أن سفينة 
القطر كانت قد انطلقت منذ أكرث من اسبوع، يف 
طريقها إىل ســينغافورة لقطر سفينة اإلنتاج  
FPSO Energean Power  لبدء األعامل يف حقل 
كاريش، الذي أعلنه لبنان رســمياً حقالً متنازع 

عليه«.
وتــرى املصادر أن ذهاب »تــل أبيب« إىل بدء 
اإلستفادة من حقل كاريش، يعني أن لبنان خرس 
ورقة تفاوضية قوية، حيث أنه يف هذه الحالة 
للوصول  مســتعجالً  »اإلرسائييل«  يكــون  لن 
إىل اإلتفاق، بل عىل العكس من ذلك يســتطيع 
املامطلة من موقع القوة، من أجل دفع اللبنانيني 
إىل التنــازل، يف ظل األزمة املالية واالقتصادية 

التي تعرفها البالد.
إن هذا الواقع جعل بــري ونرصالله يرفعان 
سقف املواجهة، وبحســب املصادر فإن خطة 
متكاملة للتعامل مع ملــف الغاز قد بدأ العمل 
املقبلة، منسقة بني  األيام  بها وسيستكمل يف 

حــزب اللــه و »حركة 
الوطني  »التيار  و  أمل« 
أن  الحر«، عــىل اعتبار 
أســاس خــروج لبنان 
من أزمتــه هو الغاز، ال 
اإلقــرتاض من صندوق 
املؤمتــرات  وال  النقــد 
من  تزيد  التــي  الدولية 
وأساس  اللبناين،  الدين 
الخطة يقوم عىل فرض 
معادلة جديدة مع العدو 
قامئة عىل االســتفادة 
الغاز،  مــن  املتبادلــة 
تســمح  لن  فاملقاومة 
أن يستخرج غازه  للعدو 
بالعملية  لبنان  بدء  قبل 
»األمن  معادلة  نفسها: 

والغاز«.
واضحاً  النيــايب  املجلس  رئيــس  كالم  كان 
للوسيط األمريك بشــكل أسايس، بأن يعودوا 
اىل اتفاق اإلطــار واملفاوضات غــر املبارشة 
برعايــة االمم املتحــدة، ويف مهلــة محددة، 
وإال فلبنان ســيتخذ خطوات اىل األمام تتعلق 
الســلطات  أن  املصادر إىل  بالتنقيب، وتُشــر 
اللبنانية تعلم بأن الرشكات الحالية قد ال تســر 
بالقــرار اللبناين، لذلك قال بــري بأن يتم تلزيم 
رشكات جديدة، كاشــفة عن وجــود أكرث من 

رشكة جاهزة للخوض يف هذه املسألة.
ال شــّك أن هذا امللف قد يُشــعل الحرب يف 
اخطأ  ما  إذا  املصــادر، خاصة  تقول  املنطقة، 
العــدو اإلرسائيــيل التقدير، واعتــرب الكالم 
اللبنــاين مجــرد تهديد ال يُنّفذ، مشــرة اىل 
أن املرحلة املقبلة ستشــهد خيــاراً من اثنني: 
إما التصعيد العســكري، وإمــا تكثيف العمل 
أّما  للحدود،  ترسيم  اىل  للوصول  الديبلومايس 
املراوحة وتضييع الوقت فال يبدو أنها ستكون 

مطروحاً. خياراً 

عيل ضاحي

ايام من  »القــوات« وعىل مســافة  تواصل 
االســتحقاق االنتخــايب يــوم االحــد املقبل، 
حملتها املركزة عىل املقاومة وســالحها لتربير 
»خسارتها« املقعد النيايب للنائب انطوان حبيش 
يف دائــرة بعلبــك – الهرمل بعد االنســحابات 

الشيعية لثالثة مرشحني من الئحة حبيش. 
وتقول اوســاط بارزة يف »الثنايئ الشيعي«، 
ومعنية مبلف االنتخابات، ان االتهامات بالضغط 
عىل املرشحني الشــيعة وصوالً النسحابهم من 
الالئحة، هــروب اىل االمــام ولتربير الرتاجع 
والخســارة يف اكرث من منطقة خصوصاً يف 
بعلبك - الهرمــل،  ويصب يف هذا االتجاه ايضاً، 
تقديم الدعوى الجزائية ايضاً يكمل الحملة التي 
بدأها حبيش، باتهامات بتوزيع رىش مالية ملنع 

التصويت لالئحة.
وتشر االوساط اىل انه يف العام 2018 ، ادى 
املقعد  »الثنايئ« اىل خسارة  اداء حلفاء  ســوء 
لحبيش،  االول ذهب  الســني،  واملقعد  املاروين 
والثاين ذهب للنائب »املستقبيل« بكر الحجري، 
العــام 2018 كفيل  وبالتايل معالجــة ثغرات 

املنطقة  الحاصل يف  الوضع. فرفــع  بتصحيح 
التي يغلب فيها الصوت الشيعي وهو مؤثر فيها، 
الخروقات لالئحة »الثنايئ«  من شأنه ان مينع 

التيار الوطني الحر والحلفاء يف 8 آذار.
الحملة  ان  »الثنايئ« تؤكد  اوساط  واذا كانت 
املختلقة، ستستمر حتى اغالق صندوق االقرتاع 
ليل االحــد املقبل، تؤكد اوســاط مطلعة عىل 
جو »القوات« ان القضاء هو الفيصل ولكشــف 
املامرسات امام الرأي العام ومحاسبة املتورطني، 
كــام تؤكد عىل »مضمــون االتهامات املوجهة 
لحزب الله يف دائرة بعلبك - الهرمل من تهديدات 
والرتهيب بالســالح للمرشحني الشيعة وصوالً 

اىل الرىش االنتخابية«.
»الثنايئ«  اوســاط  تشــر  املقابــل،  يف 
مستمرة  واللقاءات  االتصاالت  ان  اىل  نفسها، 
بني حزب الله و«حركة امل« لتنســيق املواقف 
تأكيد  مع  املشــرتكة،  االنتخابية  واالجراءات 
التفاهــم الكامــل بــني الطرفــني، وهو ما 
عكســه كل مــن الرئيس نبيه بري والســيد 
حســن نرصالله يف إطالالتهام اخراً.وتقول 
االوساط  انه رغم كل الحمالت املضادة والتي 
يشــنها املرشــحون املعارضــون لـ«الثنايئ 
الشــيعي« حنوباً وبقاعاً، ال مجال ألي خرق 

.  27 الـ  الشيعية  للمقاعد  
وتشر االوساط اىل ان كل حديث عن خسارة 
مقعدين شيعيني جنوباً غر دقيق ومجرد اوهام، 
فــاوالً ال مجال للخرق بســبب ارتفاع الحاصل 
املرشحني  ان  الثاين  والسبب  التصويت،  وكثافة 
املنافســني ليس لديهم قدرة عىل بلوغ الحاصل 

النيايب مهام كان منخفضاً. 
وتجنباً، لتفادي خسارة بعض املقاعد املسيحية 
والســنية التابعة للحلفــاء اي »التيار الوطني 
الحر«  و«املردة« واملرشحني السّنة والدروز عىل 
لوائح  »الثنايئ« و«التيــار«، يقود »الثنايئ« ال 
الصوت  اتصاالت لحسم توزيع  الله  سيام حزب 
التفضييل للحلفاء، وذلك يف »ورشــة داخلية« 
من جهة، ومــن جهة مع الحلفاء عىل ان تبقى 
قــرارات  التصويــت »مفاجــأة« للخصوم يف 
الساعات الـ48 االخرة قبل االنتخابات، اي انها 
ستبقى »رسية« حتى يحني موعد تعميمها عىل 

املنارصين واملحازبني والحلفاء. 
وتكشــف االوســاط، ان الصوت التفضييل 
حســم يف الدوائر الحساسة، ويبقى هناك عدد 
بســيط من الدوائر العالقة، سيكون بتها قريباً 
ولن يتأخر، ورمبا سيكون اليوم  او غداً الجمعة 

عىل ابعد تقدير.  

وقّع مرسوم زيادة غالء املعيشة
ــاب مــحــطــة أســاســّيــة ــخـ ــتـ ــن يــــوم اإلنـ ــك ــي ــي : ل ــات ــق ــي م
ــل ُمــســتــقــبــل لــبــنــان ــ ــن أج فـــي مـــســـار الــديــمــوقــراطــّيــة مـ

أكد رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقايت، من 
الرسايا الحكوميــة، »أن االقرتاع يف يوم االنتخاب 
حق وواجب ال يجوز االســتنكاف عنه او الرتدد يف 
القيام به، ومسؤولية املواطنني بالدرجة االوىل ان 
يختاروا من يريدون أن ميثلهم ويحمل تطلعاتهم«. 
ودعا اللبنانيني اىل«االقدام عىل االقرتاع وليكن يوم 
االنتخاب محطة أساسية يف مسار الدميوقراطية 

من أجل مستقبل لبنان واللبنانيني«.
وقال: »إن اللبنانيني عىل مختلف االرايض اللبنانية 
مدعوون يوم االحد املقبل للمشاركة يف االنتخابات 
النيابية، بعد جولتني انتخابيتني متتا بنجاح االسبوع 
الفائت يف دول االنتشار، وشكلتا خطوة أساسية 
يف تعزيز اللحمة بني لبنان املنترش ولبنان املقيم«، 
معلنا »ان الحكومة عــرب وزارة الداخلية، اتخذت 
يف لبنان، كام يف االنتشار، كل االجراءات الكفيلة 
بتأمني سالمة االقرتاع وحرية الناخب، لكن يبقى 
الدور االسايس مناطا باملواطنني عرب االقبال عىل 
الصناديق واالدالء باصواتهم، ليك يكون اقرتاعهم 

ترجمة عمالنية الرائهم وتطلعاتهم«.

من جهة ثانية، أوعز ميقــايت اىل وزير املالية 
يوسف خليل »بوجوب رصف املساعدة االجتامعية 
التي اقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى االمنية 
واملوظفني وغرهم وذلك بالرسعة املمكنة«. ويف 
سياق متصل، وقع رئيس مجلس الوزراء »مرسوم 
زيادة غالء املعيشة للمستخدمني والعامل الخاضعني 

لقانون العمل«.
وكان ميقايت إستقبل لجنة املنظمة الفرنكوفونية 
الدولية ملراقبــة االنتخابات يف الرسايا الحكومية. 
وضمت اللجنة عضو التجمع الربملاين للفرنكوفونية 
الدا غريويل، مدير الشــؤون السياسية والحوكمة 
يف املنظمة الفرنكوفونية انطوان ميشون، األمينة 
العامة لالنتخابــات يف الكيبيك كاترين الغاجيه، 
نائب رئيس املجلس الدســتوري يف وسط افريقيا 
جان بيار وابو، رئيسة منظمة مراقبون يف تونس 
رجا جربي، املستشــار يف املنظمة برتران لوفان. 
وتم خالل اللقاء البحث يف التحضرات واإلجراءات 
املتخذة من اجل اجــراء االنتخابات النيابية وعمل 

اللجنة ملواكبتها.

ميقايت ووفد املنظمة الفرنكوفونية الدولية ملراقبة االنتخابات          )دااليت ونهرا(

ــة الــكــثــيــفــة ــارك ــش ــم ــل ــة الـــــــروم الـــكـــاثـــولـــيـــك: ل ــفـ ــاقـ  أسـ
ــة ــريّ ــح ــن الـــــــرأي ب ــات.. والــتــعــبــيــر عــ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــي اإلن ــ ف

أنطاكية  بطريــرك  ترأّس 
امللكيني  للروم  املرشق  وسائر 
العبيس  يوســف  الكاثوليك 
اجتامع مجلس أساقفة لبنان 
والرؤساء العاّمني والرئيسات 
العاّمات يف املقّر البطريريك 
يف الربوة. وتــّم البحث يف 
الشــأن الكنــيس والوطني 
العام. ويف ختــام االجتامع 

صدر البيان التايل:
اللبنانيني  املجلــس  هنــأ 
املقيمني واملغرتبني عىل إنجاز 
عملّية اقرتاع املغرتبني بنجاح 
وبنســبة عالية، مثنًيا عىل 

جهود الذين عملوا عىل ذلك. وشــّدد املجلس بهذه 
املناسبة عىل أهمّية املحافظة عىل تواصل املغرتبني 

مع أهلهم ومحيطهم يف وطنهم األم. 
ودعا املجتمعون أبناء الوطن إىل املشاركة الكثيفة 
يف االنتخابات النيابّيــة للتعبر عن رأيهم بحريّة 
ودميقراطّية بعيًدا عن الضغوط السياسية واملالية 
واالقتصادية، مشّددين »عىل تحكيم الضمر والنظر 
إىل مصلحة الوطن العليا قبــل اإلدالء باصواتهم. 
كام أكدوا رضورة الحفاظ عىل الشفافية املطلقة 
يف العملّية االنتخابّية واالمتناع عن استخدام املال 

االنتخايب والسيايس للتأثر عىل الناخبني«.

ورأى اآلباء »أن استمرار معاناة املواطن االقتصادية 

واالجتامعية تخطّــت كل منطق ودفعت بالوضع 

إىل حافة االنهيار الذي بــات مرتقًبا إذا مل يتدارك 

املعنيون الكارثــة وبالرسعة املطلوبة. وعرّبوا عن 

قلقهم من سقوط االمن الغذايئ بعد ارتفاع اسعار 

املواد الغذائيــة الرضورية ناهيك عن تعذر املواطن 

من الحصول عىل الدواء واالستشفاء وعىل ارتفاع 

اســعار املحروقات. وكل ذلك يف ظل موجة عارمة 

من البطالة تخطّت النسب املعقولة، حولت املجتمع 

إىل عاطل عن العمل ينذر بتفاقم الفوىض االمنية ».
وأكد اآلباء »ال بّد من رفع الصوت مرارا وتكرارا 
لالفــراج عن اموال املودعــني، خصوصا يف هذا 
الظرف بالــذات حيث تتعاظــم الحاجة للقرش 

االبيض يف هذه االيام السوداء ». 
وعرب اآلباء »عن قلقهم عىل صّحة قداسة البابا 
فرنســيس الذي اضطر إىل تأجيل زيارته  لبنان 

متمّنني له الشفاء«.

العبيس يرتأس االجتامع
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ســــــليمان فرنجية لنجلــــــه : »الله يقويك«
ــض بــالــبــلــد ــهـ ــنـ وحــــلــــم الــــشــــبــــاب يـ

قال رئيس تيار املردة سليامن فرنجية يف حديث تلفزيوين، أن 
»ناسنا يعرفوننا ونحن نعرف ناسنا ولدينا قناعاتنا ومؤمنون 
بالنقاش خصوصاً مع الشــباب«، مشددا عىل أنه »اليوم من 

الرضوري مواكبة الشباب من خالل الحوار«. 
واعترب ان »خصمنا األــــسايس هو خصمنا الســيايس 
وتاريخ القوات اللبنانية إلغايئ. نحن مل ننَس ومل ننكر ولكننا 
ســامحنا ولكن هذا ال يلغي أنهم خصوم سياســيون ولديهم 

مرشوعهم«.
ورأى »أن ادارة الدولــة هــي فن املمكن والرباغامتية وليس 
اقصاء اآلخر وإلغاءه يف التعيينات وكل السياســات واملشكلة 
أنــه هناك قراءة خاطئة«، الفتا »اىل أنه ليس هناك مرّشــح 
للرئاســة بل هناك اسامء مطروحة ولكل اسم مطروح فريق 

داعم من ضمن مرشوع«. 
وأشار فرنجيه اىل أن كل نائب مسيحي اذا مل يكن يف كتلة 
القــوات او كتلة التيار الوطني الحر ال يعود مســيحياً. هناك 
نواب مستقلّون ونواب يف كتل أخرى«، مؤكدا »أن الكل يعرف 
موقفي الســيايس ومل أخدع أحداً ولكني مؤمن بالحوار وانا 
من بيت عريب. وأنا ال أقوم بأّي تسوية عىل حساب مرشوعي 

السيايس«.
وتوجه اىل النائب طوين فرنجيه بالقول: »الله يقويك وحلم 
الشباب هو الذي ينهض بالبلد. نََفُسنا هو ذاته كام مبادئنا وهذا 
وساٌم عىل صدرنا ونفتخر بتاريخ أسالفنا ومواقف أوالدنا«. 

فرنجية يلقي كلمته

صونيا رزق 

فعلهــا مفتي الجمهورية الشــيخ عبد 
اللطيف دريان قبل اشــهر، وبعد ايام عىل 
خطاب بيت الوســط، حــن اعلن الرئيس 
ســعد الحريــري ومن عىل منــربه، عدم 
ترشــحه اىل االنتخابات النيابية وتعليق 
حياتــه السياســية، والطلــب من نواب 
ومســؤويل »تيار املستقبل« عدم الرتشح 
باســم »التيار«، وإال الرتشح منفرداً بعيداً 
عن آل الحريري وتيارهم االزرق، وحينذاك 
بــدت الوجوه شــاحبة وغــر مصّدقة 
ملــا  يقوله، فتفاقم االحبــاط الذي مّر به 
املســيحيون عىل مدى فرتات من الزمن، 
خصوصــاً يف العــام 1992 مــع اعالن 
وحينذاك  لالنتخابات،  املسيحية  املقاطعة 
بــرزت وجوه مســيحية مل تكن عىل قدر 

طموحات املسيحين يف ذلك الوقت.
اىل ذلــك، اعلن دريان ورئيس الحكومة 
نجيب ميقايت  قبل اشهر، رضورة املشاركة 

يف االنتخابــات الن ال مقاطعــة والبعض فهــم خطاً كالم 
الحريــري،  ومنذ ذلك الحن كرثت االقاويل وانترشت االخبار، 
عن أّن مشــاركة الطائفة السنية يف االقرتاع  ستكون باهتة 
جداً، الّن منارصي »التيار االزرق« لن يشاركوا يف االستحقاق 
االنتخــايب تلبية ملوقف زعيمهم، فيام ترشــح بعض نواب » 
املســتقبل« رفضاً لتقديم املقاعد السّنية التي تّصب يف خانة 
الحريــري اىل صفوف محور املامنعة، لــذا اتجهت الدعوات 
تحت شــعار الواجب الوطني واملســؤولية، اللذين يتطلبان 
رضورة املشــاركة الشعبية النها تقع عىل عاتقهم، خصوصاً 
يف االنتخابات الحالية التي ســتقّرر مصر لبنان ومستقبله، 
يف ظــل تــوق اكرثية اللبنانين اىل التغيــر،  لوصول طقم 
نيايب جديد وســلطة جديدة، النتشــال لبنان واللبنانين من 

قعر الهاوية.
يف غضون ذلك، ستربز قبل يومن من موعد 15 ايار، دعوات 
املفتن ورجال الدين الســّنة من خــالل خطب يوم الجمعة، 
يف ظل توقعات بأّن ارتداداتها ستســر عىل الخط االيجايب 
وبشكل واســع داخل البيئة السنّية، الّن شد العصب املذهبي 
مطلوب بقوة، يف حن اىت رد مبارش وفوري مساء امس من 
قبل »تيار املستقبل« الذي دعا الحزبين املشاركن يف املاكينات 
االنتخابية اىل تقديم استقاالتهم، تأكيداً عىل التعميم الصادر 
عــن »التيار« بخصوص املشــاركة يف االنتخابــات النيابية 
والرتشح لها ، والصادر بتاريخ 1٤ شباط 2022 ، والذي يحّدد 
املوجبات التنظيمية يف حالة مشاركة منتسب أو منتسبة اىل 
»تيار »املســتقبل« يف الحمالت االنتخابية ألي من املرشحن، 
كام يجب وفق البيان عىل أعضاء »التيار« استناداً لهذا القرار  

االمتناع عن التسويق ملشاريع انتخابية، أو 
ألي  من املرشــحن وعدم املشاركة يف أي 
نشاطات او ماكينات انتخابية. مع التأكيد 
عــىل مضمــون التوجّهات التــي اعلنها 
الرئيس الحريري يف االجتامع االخر لكتلة 
»املســتقبل« والتمني عىل كافة الحزبين 
واالصدقاء الراغبن بالرتشح االلتزام بها، 
خصوصــاً لجهة االمتناع عن اســتخدام 

شعارات »التيار« وادبياته املعروفة.
هــذا الــرد إعتربته مصادر سياســية 
متابعة ملا يجري داخــل »التيار االزرق«، 
رفضــاً لكل ما يحاك من مواقف مغايرة ال 
تتمىش مع مواقف الحريري، خصوصاً بعد 
الزيارات التي يــقوم بها ايضاً الســفر 
العصب  لشّد  البخاري  وليد  الــــسعودي 
الســنّي يف لبنان قبل ايــام معدودة من 
موعد االســتحقاق، وآخرها زيارته مساء 
امس املختارة حيــث التقى رئيس الحزب 
»التقدمي االشرتايك« وليد جنبالط، الذي 
أومل عىل رشفه يف حضور مســؤولن من الحزب ومشــايخ 

من الطائفة.
 مع إشــارة املصادر املذكورة، اىل اّن البيان املذكور اىت رداً 
ايضــاً وبتوّجه اويل اىل الرئيس فؤاد الســنيورة، الذي يعقد 
عند السادســة والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس مؤمترا 
صحافيا يف مكتبه يف بلس، يتحدث فيه عن آفاق االستحقاق 
االنتخايب املقبل ويعــرض خالله وجهة نظره من التطورات 

الراهنة.
ورأت املصــادر اّن املواجهة باتت داخلية، وعىل خالف كبر 
بن الحريري وممن كانوا يُعتربون من الداعمن االوائل له أي 
املفتي دريان، واشــارت اىل اّن ما يجري ال يطمنئ، وبالتايل 
غر مســموح يف هذه الظروف الخطرة السائدة، آملة يف أن 

يعــي البعض خطورة ما يجري وعندئذ لن ينفع الندم.

املواجهــــــة ُمحتدمة داخل »التّيار األزرق«.. بيان لـ »املســــــتقبل« وُمؤتمر للســــــنيورة اليوم
هل تفعل فعلها دعوة دريان وخطباء املســــــاجد يوم الجمعة.. فيقترع أهل السّنة األحد ؟

الشــيخ  املمتاز  الجعفري  املفتــي  اعترب 
أحمد قبــالن يف ترصيح لــه، أننا »نفهم 
جيدا أن الدولة مشــلولة ومأزومة لكن أن 
تكون الدولة بال كرامــة، وأن يتحول البلد 
دكاكن رخيصة لســفارات البازار ووكاالت 
التســويق النفطي، فهذا عار عىل السلطة 
والــوزارة املعنية، وعار عىل الشــعب الذي 

فاجر«. مال  بأبخس  كرامته  يعرض 
وأكد »أن املعركة االنتخابية معركة خيار 
وطني يريد لبنان ســيدا ال دكانة للسفراء، 
مستقال ال مســتعمرة، حرا ال ملحقا، وطنا 
ال مرتعــا ألنابيب النفط«... متوجها »ألهلنا 
يف البقــاع والجنــوب والضاحية وزحلة 
وباقــي دوائر لبنــان« بالقــول: »الخيار 
وطن مســتقل وقرار حر وسلطة سياسية 
شــجاعة وكرامة وطنية تلفظ املال اللقيط 
والعســس اللقيط، ســلطة تقول ال لعوكر، 
ســلطة متنع ســفارات النفط الوقحة من 

تفخيخ البلد باملال األســود، ســلطة قادرة 
عــىل أخذ قرار ســيايس باتجــاه الرشق، 
سلطة قادرة عىل حامية مواردها الوطنية، 
سلطة متنع لعبة دكاكن الدوالر واألسعار 
وتجار األزمات من نهش البلد واســتنزافه، 
ســلطة قادرة عىل التغير النقدي والبطش 
للفقراء، سلطة  أقرب  بالفاسدين، ســلطة 
قادرة عىل التصحيح املايل، ســلطة قادرة 
عىل قمع مصــارف األزمة ومافيا الودائع، 
سلطة ذات ســيادة سياسية نقدية، وهذا 
يعنــي رضورة اإلقــرتاع الكثيــف للثنايئ 
الوطنــي وحلفائه يوم األحــد الكبر، ألن 

املعركــة بن خيار مقاِوم وخيار مقاِول«.
الحمد  أقــول:  الّرماد  وختــم »لزعامات 
لله الذي أعّزنــا باملقاومة وقادتها، ومعها 
ســنخوض أكــرب معركة سياســية إلنقاذ 
جســم الدولة من نواطر الدول وسامرسة 

والصفقات«.  املزارع 

قبالن : ســــــنخوض أكبــــــر معركة سياســــــّية إلنقاذ
جســــــم الدولة من نواطير الدول وسماســــــرة املزارع

علــق النائب الســابق اميــل رحمة عىل 
زيارة السفر الســعودي وليد بخاري لبعض 
املرشــحن يف زحلة، وقــال يف بيان: »ليثق 
ســعادة سفر اململكة العربية السعودية يف 
لبنان اننا نحرتمه واململكة التي ميثل، وليعذرنا 
إن اصدقنــاه القول إن زيارته زحلة قبل أربعة 

أيام من االستحقاق االنتخايب أُعطيت اكرث من 
تفســر. ما كان اغناه عن هذه الزيارة التي ال 
تعطي اال تفسرا واحدا... انتخابيا. يف اي حال 
نرحب بالسفر بخاري يف كل البقاع من غربه 
اىل وسطه اىل شامله بعد الخامس عرش من 

ايار، أىن تكن املواقف السياسية«.

لـــزحـــلـــة بـــــــخـــــــاري  زيـــــــــــــارة   : إنـــتـــخـــابـــيـــاًرحــــــمــــــة  تــــفــــســــيــــراً  إالّ  ــي  ــطــ ــ ــع ــ ت ال 

الســيد  العالمة  اســتقبل 
عــي فضــل الله وفــداً من 
املســتقلن  النارصين  حركة 
العميد  برئاســة  »املرابطون« 
مصطفى حمــدان، حيث قدم 
له التهنئة بعيد الفطر، وجرى 
التــداول يف التطورات العامة 
عىل أعتاب االنتخابات النيابية. 
وأكد فضل اللــه بعد اللقاء 
التجيييش  الخطاب  »خطورة 
والتحرييض املتصاعد تدريجياً 
مع اقرتاب موعد االنتخابات«، 
مبدياً خشيته من أن »ينعكس 
سلباً عىل أمن الناس وعالقاتهم 
يف  وخصوصاً  بعضهــم  مع 
األيام التي تعقب االنتخابات«. 

ودعا إىل »اعتامد األساليب املوضوعية يف 
الخطــاب ويف تظهر املواقف يف هذه األيام 
واالبتعــاد عن أســاليب تخوين املواطنن من 
هذا الفريق أو ذاك ومن هذه الطائفة أو تلك«، 
مؤكداً »حاجة البلد للحوار والتهدئة واالبتعاد 
عــن توتر الناس الذين قــد تدفعهم أزماتهم 
االجتامعية والنفســية إىل سلوك طرق غر 

ســليمة وتحت ضغط الواقع الصعب، الذي ال 
بد من مداراته بالكالم الحســن والدعوة بالتي 

هي أحسن«.
بدوره، شدد حمدان عىل »العمل للحفاظ عىل 
السلم األهي، وخصوصاً يف أيام االنتخابات«، 
داعيــاً الجميع إىل »حامية الجيش وااللتفاف 
حوله ودعمه بكل الوسائل واإلمكانات كونه 
صامم األمان األســاس للوطن ولحامية أمنه 

وسالمه الداخي«.

ــاس ــ ــك ــ ــع ــ ان مــــــن  ــى  ــشــ ــ ــخ ــ ن  : الـــــلـــــه  فــــضــــل 
ــاس ــنـ ــن الـ ــ ــ ــى أم ــلـ ــتـــحـــريـــضـــي عـ ــاب الـ ــطــ ــخــ ــ ال

فضل الله ووفد »املرابطون« برئاسة حمدان

خالد عرار 

تعليقاً عىل جولة الســفر 
الســعودي  وليــد البخــاري 
عــىل بعض رؤســاء اللوائح 
يف البقاع األوســط، ال سيام 
اللوائــح التــي تناصب العداء 
لحــزب اللــه وللمقاومة ولـ 
»تيار املســتقبل« الذي ما زال 
متمســكاً بقرار الرئيس سعد 
الحريري تعليق املشــاركة يف 
الحيــاة السياســية اللبنانية 
النيابية  اإلنتخابــات  منهــا 
أكد مصدر  وتصويتاً،  ترشيحاً 
سيايس أنه ما أن عاد السفران 
الكويتي والسعودي إىل لبنان، 
بعد أن غادراه ألسباب ومربرات 
غــر مألوفة يف تاريخ العمل 
الديبلومــايس، حتــى انربى 

بعــض االعالم اللبناين بالرتويــج أن عودتهام لها 
عالقة بدعم دول الخليج مالياً للبنان.

 وبدأت توزع مسؤولية مغادرتهام لسلوك التيار 
الوطني الحر وحزب الله، ثم استتبع سحب السفراء 
الخليجين من بروت بإرسال مبعوث كويتي حامالً 
ورقة نقلها إىل املسؤولن اللبنانين اشرتط املوافقة 
عليها قبل عودة الســفرين، والبنود التي تضمنتها 
هذه الورقة هي أشــبه برشوط إذعان سخرت منها 

العديد من القوى السياســية اللبنانية وأســقطها 
الســفرين املذكورين بعودتها إىل لبنان املتزامنة 
مع إجــراء اإلنتخابات النيابية، والعودة لها عالقة 
بأمٍر واحٍد فقط  ال غر هو مواكبة هذه اإلنتخابات 
وتقديم الدعم املايل و السيايس بشكل علني للوائح 
تناصــب العداء لحزب الله واملقاومة  ومجدداً »تيار 

املستقبل«.
أضاف املصدر الســيايس، أنه كان الفتاً مرافقة 
وزير »تيار املستقبل« السابق محمد رحال ومنسق 

البقاع األوســط  »التيار« يف 
سعيد ياسن للبخاري، وتقول 
املعلومات بأنه ســيصدر قرار 
بإقصــاء من واكب الســفر 
السعودي يف جولته البقاعية 

من صفوف التيار.
صمت  املصدر  واســتغرب 
بعــض القــوى السياســية 
وناشطي املجتمع املدين حيال 
السعودي  للسفر  التدخل  هذا 
يف  وعلني  واضــح  بشــكل 
اإلنتخابات، وغيابهم عن املنابر 
اإلعالميــة للتعليق عىل هذه 

الزيارة.
وسأل املصدر املجتمع الدويل 
واألمــم املتحدة التــي تراقب 
نزاهة وشــفافية اإلنتخابات 
عــن موقفهم حيال ما قام به 
البقاع،  يف  السعودي  السفر 
كام ســأل أيضاً عن موقف بعض القوى السياسية 
واملحطات التلفزيونية ومعّدي الربامج والحريصن 
عىل السيادة و اإلستقالل، لو قام السفران اإليراين 
والســوري بجوالت مامثلــة أو أقل من ذلك، لكانوا 
اســتحرضوا معزوفة اإلحتــالل اإليراين و التدخل 
الســوري، وهذا إن دل عــىل يشء يدل عىل الحجم 
الهائل للكذب والدجل وخداع الناس وتضليلهم ، وهذا 

التضليل والخداع هو الفساد بعينه.

ــة إنـــــتـــــخـــــابـــــّيـــــة... ــ ــّيـ ــ ــــاعـ ــقـ ـــ ـــب ــ جــــــولــــــة الــــــبــــــخــــــاري ال
ــي ــن ــي والــــســــيــــاســــي بـــشـــكـــل عــل ــ ــ ــال ــ ــ ــم امل ــ ــ ــدع ــ ــ ــم ال ــ ــدي ــ ــق ــ ت

فاطمة شكر 

تحتدُم املعركــة االنتخابية يوماً 
بعد يوم بن القوى السياســية يف 
لبنان، ومعها تشتُد حاموة الخطاب 
الكالمي،  والرتاشــق  الســيايس 
ولعــل الكالم الــذي تطلقه بعض 
تتضمن  السياســية  الشخصيات 
عند البعض منهم تحريضاً واضحاً 
عىل املقاومة ونزع سالحها، ال بل 
دعوة مبطنة لحرٍب أهلية متاشــياً 

مع مصالحها يف الخارج.
حاموة املعركة اإلنتخابية ستشتُد 
يف الساعات واأليام القادمة، حيث  
تحدث مصدٌر مطلٌع عن واقع الرعاية 
واملتابعة االنتخابية من خالل شن 
الهجوم عىل قوى سياســية تابعة 

ملحــور املقاومة ومعروفــة التوجهات، ويتابع أن 
الهجــوم سيتســع ليطال أيضاً حلفــاء وأصدقاء 
الثنايئ الشــيعي، كام أن التدخل من قبل السفارات 
والجوالت االنتخابية وآخرها للسفر وليد البخاري 
ســوف تتســع، وما يجري مل يعد مخبأً ال بل بات 
علنياً.  أضاف املصدر أن هناك مسؤولية وطنية أمام 
دفع  ما يجري من 
مال إنتخايب وصل 
املناطق  بعض  يف 
إىل قيــام  بعض 
ورؤساء  املخاتر 
البلديــات بتوزيع 
األمــوال للنــاس 
انتخــاب  بغيــة 
سياســية  جهاٍت 
معروفة، واشــار 
الســاحة  أن  اىل 
اليــوم  الســنية 

تعاين بشــكٍل حقيقي بعد قرار اإلعدام الســيايس 
الذي صــدر بحق الرئيس ســعد الحريري من قبل 
الســعودية، وبالتضامن والتعاون مع شخصياٍت 
لبنانيٍة سياســية وعىل رأسها سمر جعجع وفؤاد 

السنيورة.
لكــن املصدر أضاف أن الســعودية اعرتفت، ولو 
يف الكواليس، بحجم الخطأ الســيايس الكبر الذي 
ارتكبته بحق الطائفة الســنية بعد تنحية ســعد 
الحريري عن العمل السيايس، وأوعزت اىل املعنين 
يف الطائفة  برضورة املشاركة يف اإلنتخابات، مام 
دفع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريان اىل الدعوة للمشاركة باإلنتخابات وحذر من 
»خطورة االمتناع عن املشاركة ومن خطورة انتخاب 
الفاســدين«، وبالرغم من كل األجواء املشــحونة 
مازالت تعيُش الطائفة السنية حالًة من اإلرباك، ال 
سيام بعد ورود معلومات خاصة عن عودة الحريري 
اىل بــروت خالل اليومن املقبلــن، مام قد يتيُح 
لألجواء اإلنتخابية املتخبطة اتخاذ نفســاً عميقاً 
ملرحلــٍة، ورمبا وجود الحريري يف بيت الوســط 

قد يؤثر عىل مزاج الناخب الســني 
وتغيرٍ يف اللعبة االنتخابية واتخاذ 
السنية  للبيئة  محســومة  قرارٍت 
قــد تذهُب إىل تغيــر يف املواقف 

واتجاهاٍت انتخابية قيَد اإلنتظار.
ويفيــد املصــدر إىل أن معظم 
دون  تتنافس  اإلنتخابيــة  اللوائح 
برنامج انتخايب واضح يخرج لبنان 
من أزمته االقتصادية واملعيشــية 
التي عصفت به منذ ثالث سنوات، 
ال بل تركز عىل الشعارات الطائفية 
الحمالت  خــالل  من  واملذهبيــة 
التلفزيونية  والحلقــات  اإلعالنية 
الفجة التي تطال وتستهدُف الثنايئ 
الشيعي و التيار الوطني الحر، فيام  
تحالــف حزب اللــه و«حركة أمل« 
وحلفائهــام قد خرجــوا من إطار 
التجاذبات السياســية والتحامل عليها بربوز حالٍة 
من التامســِك بينهم ،ال ســيام فيام خص  التغير 
باتجاه رفع الحاصل االنتخايب بعد كالم األمن العام 
لحزب الله الســيد حسن نرص الله، حيث أشارت آخر 
املعلومات واالستطالعات أن تقدماً محورياً باتجاه 
رفع الحاصل االنتخايب، نتيجة التحامل والتحشيد 
عىل املحور والحلفاء معاً، أدى اىل اســتقطاب أكرب 
رشيحة لتلك البيئة املشرتكة كٌل من خالل متثيله.

وتشر االســتطالعات عن احتامل حصول قوى 
٨ آذار وحلفائهــا عىل 71 نائباً وما فوق، مقابل ما 
تبقى من أعداد توزع عىل قوى 1٤ آذار واملستقلن.

يبقى الواقع املأســاوي طاغٍ عىل املشــهد العام، 
حيــث االرتكاز األســايس عــىل الوضع املعييش 
والوضــع االقتصادي الخانق، فهــل تولُد معطياٌت 
جديدٌة مقابل كل ما يجري من مشــهديٍة قد تؤيت 
مثارهــا لنتيجة اإلنتخابــات املقبلة؟ أم أن العيون 
تبقى شــاخصة بإتجاه املراوغــة والكالم دون أي 

صيغٍة تعبرية جديدة تغر الواقع!

املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بـــانـــتـــظـــار عــــــــودة ســـعـــد الـــحـــريـــري
وحــــــــــركــــــــــة الــــــديــــــبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة الـــــــســـــــعـــــــوديّـــــــة
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كامل ذبيان 

ايــام قليلة ويتوجــه اللبنانيون لالقــراع يف االنتخابات 
النيابيــة، التــي اجتازت املرحلتــن االوىل والثانية يف الدول 
العربية واالغراب، وُسجل للحكومة، وتحديدا وزاريت الداخلية 
والخارجيــة، نجاح يف حصولها دون اشــكاالت او ارتكابات 
تذكر، وهذا ما يتوقعه املســؤولون ان يجري يف االســتحقاق 
االنتخايب يوم االحد املقبل، بالرغم من دعوات يطلقها محازبون 
ومنارصون ل »تيار املســتقبل« ملقاطعة االنتخابات، وارسال 
اشــارات حول عرقلتها، اال ان مصادر وزارة الداخلية، تؤكد بان 
القوى العسكرية واالمنية يف جهوزية تامة ملنع قطع طرقات، 

او افتعال مشاكل امنية.
وهــذه االنتخابات، التي تعمل القوى الحزبية والسياســية 
واخرى مســتقلة عىل حشــد الناخبن لرفع الحواصل وتأمن 
الصــوت التفضييل، فان دوال ومنظامت اممية وضعتها تحت 
املرصد ملعرفة ما ستسفر عن نتائج، اذ عىل معطياتها سيتقرر 
مصري لبنان وشــكل الحكم فيه، وملــن يكون النفوذ االقليمي 
والدويل، بعد ان ظهر ان العنوان الســيايس لالنتخابات : َمن 
هو مع سالح املقاومة، وَمن هو ضده؟ اذ ان االنقسام السيايس 
يف املجتمع اللبناين قائم منذ ســنوات عىل هذا الشــعار الذي 
اخفى االســباب الحقيقية لالزمة، املمتدة عىل نحو قرن منذ 

نشوء »دولة لبنان الكبري«.
ومع كل انتخابات نيابية، حصلت منذ االســتقالل يف العام 
1943 ، كانــت تتبعها وعىل ضوء نتائجهــا ازمات وتحوالت 
وحــروب داخلية لبنانية، وارمتاء لبنان يف هذا املحور او ذاك، 
حيث ســجل تاريخ االنتخابات النيابية االحداث والوقائع التي 

اعقبتها وهي:
- يف اول انتخابات جرت بعد االســتقالل باربع سنوات، اي 
يف 25 ايار حصــل تزوير فيها لصالح قيام تكتل نيايب، يجدد 
لرئيس الجمهورية بشــارة الخوري، فاعقب ذلك اقدام مؤسس 
الحزب الســوري القومي االجتامعي انطون سعاده عىل قيادة 
ثورة شعبية مسلحة لالطاحة بالنظام السيايس، الذي كشف 
خطره، وحذر الشــعب اللبناين منه يف نداءات له، وقرر بعد ان 
قــام الكيان الصهيوين يف العام 1948 وتواطؤ االنظمة معه، 
ان يعلــن ثورة ضد النظام الفاســد يف لبنان، لكن ثورته التي 
قادها يف 4 متوز 1949 فشلت، فاعدم عىل اثرها يف محاكمة 
شكلية وغري عادلة يف 8 متوز 1949، حيث شكل هذا االغتيال 
السيايس حدثا ضد الســلطة يف لبنان، وانكشاف ارتباطاتها 

الخارجية.
 فــرد عليها القوميون االجتامعيون باغتيال رئيس الحكومة 
ريــاض الصلح الــذي وّقع عىل االعــدام يف العام 1951 يف 
االردن، ليشــارك الحزب القومي بعد عام يف »الثورة البيضاء« 
التــي قادتها املعارضة ضد الرئيس بشــارة الخوري ودعت اىل 
استقالته، فاســتجاب ملطالب »الجبهة االشراكية« الوطنية، 

وقدم استقالته يف ايلول 1952. 
- انتخب كميل شمعون رئيسا للجمهورية ، واجرى انتخابات 

عام 1957، اســقط فيها رموز للمعارضة التي كانت ضد وضع 
لبنان يف »مرشوع ايزنهاور« و »حلف بغداد« ودعمت مرشوع 
الرئيــس املرصي جامل عبد النارص الداعــي اىل قيام الوحدة 
العربية، حيث اعقبت انتخابات 1957، ما سمي بـ »ثورة 1958« 
او العصيــان املدين واالنتفاضة ومنعت الرئيس شــمعون من 
التجديد، والذي تركه حلفاؤه االمريكيون، وساروا بتسوية عبد 

النارص باتنخاب قائد الجيش فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية.
- بعد عامن من انتخاب شــهاب، اقر مجلس النواب قانونا 
جديدا لالنتخــاب يف العام 1960، لتثبيت العهد واعطائه قوة 
بكتلة نيابية تجدد له يف العام 1964، لكن املفاجأة جاءت من 
الحزب السوري القومي االجتامعي الذي قام مع ضباط قومين 
بانقالب ضد الحكم الشــهايب لكنــه مل ينجح فتم حل الحزب 

واعتقال قادته واعضائه ومنارصيه.
وبعــد ان ركزت »الشــهابية« او ما ســمي »النهج« حكمه 
بواسطة »املكتب الثاين« )املخابرات( اجرى انتخابات عام 1964 
جاءت لصالحه، لكن شهاب مل يقبل التجديد له، فوافق عىل ظل 
له، فكان الرئيس شارل حلو، حيث شهد عهده اول هزة مرصفية 
ســميت بازمة »بنك انرا« يف العام 1965، ليعقب ذلك الظهور 
الفلســطيني املسلح عام 1967، بعد هزمية الجيوش العربيىة 
يف حرب حزيران 1967، وتقوية املظاهر الفلسطينية املسلحة، 
واتخاذ فصائل فلســطينية من الجنوب، ال سيام يف العرقوب، 

قواعد عسكرية لها، والقيام بعمليات ضد العدو االرسائييل.
- بعد ظهور الكفاح املســلح الفلسطيني ومع انتخابات عام 
1968، قام »الحلف الثاليث« بن االحزاب املســيحية: الكتائب 
واالحــرار والكتلة الوطنية، وجرى خوض املعركة االنتخابية، 
ضد الســالح الفلسطيني والشــهابية، وهذا ما اسس للحرب 
االهلية، حيث اندلعت معارك عســكرية بن الجيش واملسلحن 
الفلسطينين انتجت »اتفاق القاهرة« الذي رشعن العمل الفدايئ، 

لكنه اسس للحرب االهلية، مع 
استمرار »ارسائيل« باعتداءاتها 

عىل لبنان.
- يف العــام 1972، جــرت 
االنتخابــات يف ظــل تنامي 
قوة اليســار اللبناين املتحالف 
مــع املقاومة الفلســطينية، 
بالغالبية  اللبناين  اليمن  ففاز 
يف  الحراك  ليبــدأ  النيابيــة، 
الوطنية  القوى  من  الشــارع 
ورفعت مطالب الجراء اصالح 
يف النظام الســيايس، وتأمن 
لتدخل  االجتامعية،  العدالــة 
البالد يف رصاعــات طالبية، 
والســلطة،  النقابات  وبــن 
وعدوان ارسائييل دائم، ومعارك 
عســكرية متنقلة بن الجيش 
واملقاومــة الفلســطينية، ال 
ســيام يف ايــار 1973، بعد 
اغتيــال ثالثة من قادة املقاومــة يف بريوت هم: كامل نارص 
وكامل عدوان وابو يوســف النجار، مــام زاد من العطف عىل 
املقاومة التي كان لها حاضنة وطنية من قوى اليســار، اشعل 
الحرب االهلية، ملدة 15 عاما، مدد مجلس النواب لنفســه حتى 

اتفاق الطائف ووقف الحرب االهلية يف العام 1991.
- بعد اتفاق الطائف منذ العام 1992، كانت مجالس النواب، 
تولــد من رحم الوجود الســوري االمني وقاطع جزء كبري من 
املســيحين االنتخابات، النها اخلّــت بتوزيع املقاعد، كام يف 
تركيب الدوائر، حيث استثني جبل لبنان من ان يكون دائرة واحدة 
كمحافظــة، واعتمدت فيه االقضية بناء لرغبة وليد جنبالط، 
اذ كانــت القوانن االنتخابية تقر عىل اســاس مصالح اطراف 
وقوى سياسية، وكان النفوذ السوري عرب جهازه االمني مؤثرا 
بصياغة القوانن لصالح افراد وجامعات، وســمي قانون عام 
2000، »بقانون غازي كنعان« الذي اىت لصالح رفيق الحريري، 
واســقاط الئحة الرئيس سليم الحص يف بريوت وكان رئيسا 

للحكومة.
 ـ كانت تعقب كل انتخابات نيابية يف ظل الوجود السوري، 
ازمات سياسية داخلية، كان املسؤولون السوريون يضبطونها 
او يقمعونهــا، اىل ان بدأ التحضري النتخابات 2005، التي كان 
التوجه فيها السقاط رفيق الحريري، الذي اتهم بانه وراء قرار 
مجلس االمن الــدويل 1559، وعمل عىل منع التمديد للرئيس 
اميل لحود، وبدأ يتحول سياســيا منذ الغزو االمرييك للعراق، 
فكانــت عملية اغتياله يف 14 شــباط 2005، والتي مل متنع 
الرئيس االمــرييك جورج بوش من ان ينفذ مرشوعه »للرشق 
االوســط الكبري« فدعمت ادارته ثورات ملّونة يف العامل التي 
بدأت يف العام 2004 باوكرانيا، لتظهر يف العام 2005 يف لبنان 
بـــ »ثورة االرز« والتي جرى اســتغالل مقتل الحريري ودمه، 

للفــوز باالنتخابات النيابية الحراز اكرثيــة فيها، من ضمن 
»تحالف رباعي« ضم »حركة امل« و حزب الله من جهة، و«تيار 
املستقبل« والحزب »التقدمي االشرايك« من جهة ثانية، لكن 
فوز 14 اذار باالكرثية نتج عنها تحكمها بالسلطة واستفرادها 
بها، وزج الضباط االربعة يف السجن، وشكلت املحكمة الدولية 
يف قضية اغتيال الحريري، حيث غرقت البالد يف »حرب اهلية 
باردة«، تصاعدت بعد العدوان االرسائييل عىل لبنان 2006 ودام 
33 يوما مســتهدفا ســالح حزب الله الذي مل تتمكن قوى 14 
آذار مــن نزعه، فحصلت احداث 7 ايار 2008 لتعيد التوازن اىل 

السلطة.
- ومنــذ انتخابات العــام 2005 وحتى 2009 كانت قوى 14 
اذار تفوز باالكرثية وتســتفرد بالحكم، يف ظل اوضاع امنية 
متوترة، اىل ان كان االنقالب عىل سعد الحريري يف العام 2011 
واســتقالة ثلث اعضاء الحكومة زائدا واحدا، حيث اسس هذا 
االنقالب اىل متوضع السلطة يف يد 8 اذار، بعد ان انتقل جنبالط 
والرئيس نجيب ميقايت اىل الوســطية والذي ترأس الحكومة 
عام 2011، واســتقال يف العام 2013، ومل تحصل االنتخابات 
النيابية فيه، ومدد مجلس النواب لنفسه، يف ظل فراغ رئايس، 
بعد ان انتهت والية الرئيس ميشــال سليامن، فانتقلت السلطة 
اىل مجلس الوزراء برئاسة متام سالم، الذي مل تشكل حكومته 
يف مطلع 2014 اال بعد ان اعلن الحريري »ربط  نزاع مع حزب 

الله« الذي بدأ القتال اىل جانب النظام يف سوريا.
- حصلت التســوية الرئاسية عام 2016، بن الرئيس ميشال 
عون وســعد الحريري، بوصول عون اىل رئاسة الجمهورية، 
وهو مل يريض الســعودية، التــي صمتت عنها اىل ان حصلت 
انتخابــات عــام 2018، وفاز حزب اللــه وحلفاؤه باالكرثية 
النيابيــة، حيث مل ميض عام، اال واندلعت ما ســمي »ثورة 17 
ترشين االول« عام 2019، مام خلق فوىض سياسية وامنية، 
وانهيار مايل واقتصادي، من ضمن مخطط اسقاط الدولة يف 
لبنان وتحويلها اىل فاشــلة، ويف ظل سلطة حاكمة فاسدة، 
فتوجهت كل من فرنسا وامريكا اىل ما سمي »املجتمع املدين« 
ليكون البديل عن الفاســدين، من خالل االنتخابات النيابية، 
التي تحصل يف ظل وضع مايل ومعييش مرد لدفع اللبنانين 
نحــو التغيري، وان واشــنطن وباريس تراهنان عىل ان نتائج 
االنتخابــات ال بد ان تعزز كتلة من »التغيريين« ســيكون لها 
تأثري يف مجلس النواب، ويكون والء هذه الكتلة ملن يقف وراءها 

يف الخارج.
ويف هذا العرض التاريخي للمراحل التي جرت فيها االنتخابات 
عــىل مدى نحو 75 عاما، وما اعقبها من ازمات وحروب، حيث 
كانت اطــراف خارجية مع قوى داخلية تســتخدمها لصالح 
مشــاريعها. والسؤال الذي يُطرح بعد االنتخابات الحالية التي 

تنتهي يف 15 ايار الجاري، ماذا بعد، واىل اين يتجه لبنان؟
ومبراجعــة مــا جرى اســتعراضه من مراحل مــا بعد كل 
انتخابات، فان الحالية ستكون صورة عن سابقاتها وسيعقبها 
احداث سياســية تعزز االنقسامات وتوترات امنية، ومزيد من 

التدهور املايل، وسيوضع االستحقاق الرئايس يف امليزان.

تـــعـــقـــبـــهـــا أزمـــــــــات وحـــــــــروب وتــــدخــــات الـــنـــيـــابـــّيـــة مـــنـــذ 75 عـــــامـــــاً كــــانــــت  اإلنــــتــــخــــابــــات 
ــراع ؟ ــ ــصـ ــ ــي الـ ــ ــفـــوز ف ــيـ ــروع سـ ــ ــش ــ ــلـــة مـــصـــيـــريّـــة.. أّي م ــان أمــــــام مـــرحـ ــنـ ــبـ نــتــائــجــهــا ســتــضــع لـ

توالت اإلدانات املنددة باستشهاد شريين أبو عاقلة يف جنن.
ويف الســياق، ابرق رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
اىل رئيس دولة فلســطن محمود عباس، معزيا باستشــهاد 
االعالميــة أبو عاقلة. وأكــد ان »االحتالل اإلرسائييل يضيف 
بجرميته هذه إىل تاريخه الدموي، فصال جديدا من التعســف 

واالعتداء واالستهتار بالحقوق والحياة والعدالة«. 
وجاء يف نص الربقية: »تلقيت بأمل نبأ استشهاد أبو عاقلة، 
وهي متارس عملها الصحايف يف خدمة الحقيقة والرأي الحر. 
وهي إذ تنضم إىل قافلة شهداء فلسطن املحتلة الذين واجهوا 
بإرادتهم الصلبة عنجهية االحتالل االرسائييل، تؤكد مرة جديدة 
بدمائهــا أن هذا االحتالل الوحيش، يرضب عرض الحائط بكل 
املواثيق والقوانن الدولية التي ترعى العمل اإلعالمي، ويضيف 
بجرميته هذه إىل تاريخه الدموي فصال جديدا من التعســف 
واالعتداء واالســتهتار بالحقوق والحياة والعدالة. ويف هذه 
املناسبة، أتقدم من سيادتكم ومن الشعب الفلسطيني بأرسه، 
بأحر التعازي القلبية، ســائال الله تعاىل أن يتغمد الشــهيدة 
برحمتــه، ويلهم عائلتها الصرب والســلوان وميدكم بالصحة 

والعزم يف خدمة شعبكم والقضية الفلسطينية العادلة«.

{ ميقايت : استشهادها وسام فخر {
أجــرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت إتصاال بالرئيس 
الفلســطيني، مقدمــا التعزية له وللشــعب الفلســطيني 
ب«استشــهاد واحدة من أكرث الصحافين شجاعة عىل مدى 
ســنوات يف مواجهة بطش االحتالل االرسائييل ومامرساته 
يف حق الشــعب الفلسطيني«. وقال: »إن استشهاد أبو عاقلة 
يشــكل وسام فخر عىل جبن الشعب الفلسطيني الذي يواجه 
االحتالل االرسائييل بكل شجاعة وعزم، كام يشكل وصمة عار 
لالحتالل املستمر يف تعسفه وسلب الفلسطينين حقوقهم«.

{ دياب : مقاومة سقطت شهيدة {
أدىل الرئيس الدكتور حســان دياب بالترصيح التايل: »كيف 
ميكــن أن نتفاجأ بوحشــية االحتالل، وأن يقــدم عىل اغتيال 
صحافية فلســطينية كانت ترشق من فلسطن؟ هذا االحتالل 
الذي يغتال القدس وفلســطن والفلسطينين. هذا االحتالل ال 
يردعه إال املقاومون األبطال الذين يلقنوه دروساً يف الدفاع عن 
أرضهم ومقدساتهم. شريين أبو عاقلة، مقاومة سقطت شهيدة، 
ودمها الطاهر سال عىل األرض التي أحبت، واحتضنتها فلسطن. 
هــذا هو االحتالل.. لن يتغرّي ولــن يتوّقف عن القتل. رحم الله 
شريين وكل الشهداء الذين سقطوا يف الطريق لتحرير فلسطن«.

{ حزب الله : نطالب بإدانة
»إرسائيل« يف املحافل الدولية {

تقدمت العالقات اإلعالمية يف حزب الله، 
يف بيان، »من قناة الجزيرة ومن عائلة الشهيدة 
شريين أبو عاقلة ومن الزمالء اإلعالمين يف 
مختلف وســائل اإلعالم الفلســطينية ومن 
الشعب الفلســطيني بأحر التعازي واملواساة 
باستشــهاد الزميلة شــريين أثنــاء قيامها 
بتغطية العدوان االرسائييل عىل مخيم جنن 
يف الضفة الغربية، وهي اإلعالمية املقاومة 
التي مل تتأخر يوماً يف تغطية وقائع اإلجرام 

الصهيوين ضد شعبها طيلة 20 عاماً«.       
واشارت اىل »ان استشهاد الزميلة شريين 
أبو عاقلة يف قلــب الحدث يؤكد الدور الهام 
والرئيــي الــذي يضطلع بــه اإلعالميون 
الشــجعان يف فضح االعتــداءات  اإلرهابية 
االرسائيلية اليوميــة والتي يحاول االحتالل 
طمسها عرب التضييق الشديد عىل اإلعالمين 

ووسائل اإلعالم«.  
وختم البيان »اننــا إذ ندين هذه الجرمية، 

نســتنكر بشــدة اعتداءات قوات االحتــالل االرسائييل عىل 
اإلعالمين، ونطالب املنظامت اإلعالمية الدولية واألمم املتحدة 
والجهات الحقوقية بإدانة إرسائيل يف املحافل الدولية ومنعها 

من التعرض لإلعالمين واالعتداء عليهم«. 

{ »أمل« : ألوسع إدانة لهذه الجرمية {
بــارك املكتب اإلعالمي املركزي يف حركــة »أمل« يف بيان 
»لفلســطن غرســتها الجديدة يف رياض جنــة املقاومن 
واألحرار«، مضيفا »أبــو عاقلة القوية الصابرة الصادقة يف 
انتامئها للقضية الفلسطينية والصحافة الوطنية كانت طوال 
مسريتها عىل مسافة قريبة من رصاص االحتالل. فجر اليوم 
ارتقت اىل مصاف الشهداء برصاصة يف الرأس أثناء تغطيتها 
القتحام قوات االحتالل مخيم جنن، لتضيف ســلطات الكيان 
الغاصب اىل ســجلها القاتم جرمية أخرى لرهيب الصحافين 

ومنع الخرب والصورة من كشف إرهابه«.
واذ نعى »الشــهيدة البطلة«، دعا وســائل اإلعالم املحلية 
والدوليــة كافة، كام هيئات الدفاع عــن حقوق الصحافين 
وحقوق اإلنســان حول العامل »إىل تســجيل أوسع إدانة لهذه 

الجرمية«، كام دعا إىل »السعي ملواجهة آلة الحرب اإلرسائيلية 
بتسليط الضوء أكرث عىل جرائم هذا العدو واعتداءاته اليومية«.

{ الخازن : عمل جبان {
طالب الوزير الســابق وديع الخازن بشــدة، يف بيان، األمم 
املتحدة بـــ »إدانة هذا العمل الجبان ومحاســبة املرتكبن«. 
وقال: »مل يكف العدو اإلرسائييل ما إرتكبه من جرائم إتســمت 
بالوحشــية يف منازل الناس وعىل الطرق حتى بلغ برببريته 
حدودا إجرامية يأباها أي مجتمع إنســاين متحرض«. ومل يكن 
مبســتغرب أن يطاول بإعتداءاته اإلعالمية شريين أبوعاقلة، 
املراسلة الصحافية التي نقلت عىل مدى سنوات حقيقة اإلجرام 
اإلرسائييل يف حق الشــعب الفلســطيني، فســقطت شهيدة 
برصــاص قوات االحتالل، وإنضمت إىل قافلة شــهداء الكلمة 

الحرة والصوت الجريء يف الدفاع عن القضية الفلسطينية«.

{ »املستقبل«: جرمية تضاف

اىل السجل االجرامي للعدو {
أكدت هيئة شــؤون اإلعالم يف »تيار املســتقبل«  يف بيان، 

أن »االعــالم العريب خرس الصحافيــة أبو عاقلة، وهي تقوم 
بواجبها املهني واإلنســاين، كام كانت عــىل مدى 20 عاماً، 
يف نقــل الحقيقة التــي تُوثق للعامل الجرائــم التي يرتكبها 
جيش االحتالل ضد الشــعب الفلسطيني. استشهاد أبو عاقلة 
جرمية تضاف اىل السجل االجرامي للعدو، وتُحتم عىل الجسم 
اإلعالمي والصحايف التضامــن للتنديد بها، وتوحيد الجهود 

لالنتصار ملعاناة الشعب الفلسطيني«.

{ »االشرايك« طالب املجتمع
الدويل مبحاسبة العدو {

طالبــت مفوضية اإلعالم يف الحزب التقدمي اإلشــرايك 
يف بيان، املجتمع الدويل بإدانة هذا العمل الجبان ومحاســبة 
العدو عىل كل جرامئه ضد اإلنســانية، وجّدد »الدعوة لتمتن 
الوحدة الفلســطينية يف مواجهة هذا اإلجرام املتامدي بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني«.

{ القصيفي سقطت شهيدة
الواجب عىل أرض وطنها {

قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي يف 
بيــان »إن الزميلة ابو عاقله، هي من الصحافيات واالعالميات 
العربيــات اللوايت متيــزن بقدر عال من املهنيــة والحرفية، 
الحارضة يف كل االستحقاقات، وكانت تتمتع بشجاعة وجرأة 
قــل نظريهام، من دون أن تفقد موضوعيتها. وما كان والؤها 
لفلســطن، وحبها لها، ووفاؤها الرضها، والتزامها بقضيتها، 
يوما موضع مســاومة يف قاموســها. ظلت بوصلتها دامئا 
يف هذا االتجاه حتى االستشــهاد من أجل فلســطن وكرمى 

لقضيتها«. 
وختم القصيفي معزيا نقابة الصحافين الفلسطينين، عائلة 
الشــهيدة ابو عاقله، والشعب الفلسطيني، متمنيا للزميل عيل 
السمودي الشفاء العاجل، وداعيا »االتحاد الدويل للصحافين 
واالتحاد العام للصحافين، ومنظامت وهيئات حقوق االنسان 
الدولية والعربية إىل أوسع حملة الستنكار الجرمية والتنديد 
بها، وتقديم الدعاوى ضد إرسائيل أمام املحاكم الدولية بغرض 

ادانتها عىل فعلتها املخزية والبشعة«.

{ نقابة الصحافة : الوقوف دقيقة صمت {
وجهت نقابة الصحافة يف بيان، »نداء اىل املحاكم واملنظامت 
والهيئــات الدولية لحقوق االنســان ان تهــب ملعاقبة الذين 
ارتكبوا هذه الجرمية البشــعة يف حق االنسانية والصحافة 
واالعالم. ودعت كل صحايف يف لبنان والعامل العريب والعامل، 
اىل الوقوف دقيقة صمت عن روح الشــهيدة الغالية شريين 

ابو عاقلة«.

{ العاملون يف املريئ واملسموع :
جرمية موصوفة {

دانــت نقابة العاملــن يف االعالم املريئ 
واملســموع يف لبنان، يف بيــان، »الجرمية 
املوصوفــة التــي اقــدم عليهــا االحتالل 
ابو عاقلــه، وإصابة  باغتياله  االرسائيــيل 
السمودي  بجراح خطرة، بدم بارد وبرصاص 
مبــارش متعمــد ودون اكــراث للحصانة 
املهنية التــي يتمتع بها العاملون يف القطاع 
االعالمي والتي كفلته القوانن املرعية اإلجراء 
كافة«، مطالبة »املجتمع الدويل ومؤسساته 
السياسية واإلعالمية والحقوقية مبحاسبة 
الكيان املحتل عىل جرميته هذه، وأال تنسحب 
ازدواجيــة املعايري املعتمدة يف التغايض عن 
تنفيــذ االحتالل االرسائييل للقرارات الدولية، 
ويف مقّدمها احتالله لألرايض الفلسطينية، 

اىل التغايض عن هذه الجرمية«.

استشــــــهاد شــــــيرين أبو عاقلة.. اســــــتنكارات وُمطالبات بإدانة »إســــــرائيل« في املحافــــــل الدولية
عــــــون أبرق الــــــى عباس ُمعزيــــــاً : اإلحتال يُضيــــــف لتاريخه فصاً جديــــــداً من اإلســــــتهتار بالحقوق والحيــــــاة والعدالة
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ــرام ــ ــ ــافـــة اإلج ــقـ ــا وثـ ــب ــزرُة حــل مــــجــ
د. ادمون ملحم

األبطال  العز واإلجالل لشــهداء مجــزرة حلبا  تحية 
الذين واجهوا املــوت بوقفة عز بطولية والذين تلقوا يف 
صدورهــم العارمة باإلميان رصاصــات الغدر وخناجر 
الحقد املذهبي فسالت دماءهم الزكية لرتوي أرض عكار 
منبت الرجال واألبطال- عكار التي قدمت املقاومني أمثال 

عيل وفدوى وغريهم من قوافل الشهداء...
هذه املجزرة الوحشية هي نتاج ثقافة إجرامية سائدة 
يف املجتمع، هي ثقافة الحقد الطائفي والبغض الطائفي، 
ثقافــة الكراهية والتكفــري التي ينرشهــا الطائفيون 
وتغّذيهــا القوى والتشــكيالت الطائفيــة واملرجعيات 

الطائفية والقيادات الطائفية.
إنها ثقافة الحزبية الدينية والتفكري الطائفي وخططه 
اإلنحطاطية السائدة يف كل املجاالت والتي ُتارس يومياً 
لجعل فئة مــن املجتمع تكره األخــرى وتخطط لفنائها 

والقضاء عليها.
إنها ثقافــة التعصب الطائفــي والتحريض الطائفي 
املعتمدة يف مختلف املجالس الدينية واملواقع اإلجتامعية 
واملؤسســات اإلعالمية والقنــوات الفضائية التي تدفع 
بدافع غريزي وبدون  مبجاميع من الناس لتتحرك معــاً 
تفكري لتامرس الفتك بأشــخاص آخرين يختلفون معهم 

يف الطائفة أو املعتقد أو الفكر. 
انها ثقافــة التقوقــع واإلنعزال واإلنغــالق، ثقافة 
الكراهيــة واملوت التي ال تنحرص يف دائرة وال تتوقف يف 
مكان بل ترسي يف رشايني املجتمع وتصفق لها القطعان 
البرشية بتأثري من قائد طائفي او خطاب مؤجج ومربمج 

لصالح اإلنتامء الطائفي واملذهبي والقبائيل.
مجزرُة حلبا البشعُة التي ارتَكََبْتها جامعٌة من الوحوِش 
الهمجيِة املتخلّفِة بتحريض من رجل دين ال يعرف الدين 
واألخالق و«قائد« طائفي بإمتياز، يّدعي ان نََســبه عائد 
للرســول الكريم، وحزب طائفي فاسد يقوم عىل التبعية 
واإلرتهان للخــارج... هذه املجزرة هي نتاج إنعداِم الوعِي 
القومِي يف مجتمِعنا وانتشــار ثقافــة الجهِل والتخلِف 

والتعّصِب املذهبّي األعمى.
إن املرتكب لهذه املجزرة البشعة ولغريها من مجازر القتل 
واإلجرام يف مختلف كيانات األمــة هو الوحش الطائفي 
الذي يرتىب يف املعتقالت الطائفيــة والذي يتغذى بأفكار 
سلفية ورجعية وبخطابات مذهبية تحريضية تثري الغرائز 
وتشحن النفوس واألحقاد املذهبية والقبائلية وتشّيع ثقافة 
الوالء للطائفة او املذهب او القبيلة، ثقافة تقطيع املجتمع 

وإفساده، فتسّبب الفنت واإلنقسامات واملآيس واألحزان...
إنهــا الطائفيــة الّســامة التي تــرسي يف رشايني 
حياتنا. هذا املرض الرسطاين الخبيث الذي رضب جســم 
مجتمعنا ونخَر عظامه وعشــعَش يف بناه السياســيِة 
وَدّمرَها...  َفعِطلَّها  والثقافيِة  واإلقتصاديِة  واإلجتامعيِة 
هذا الســم القاتل، الذي حقنه املحتل العثامين يف جسم 
األمة وسهر اإلســتعامر الفرنيس عىل رعايته واستفاد 
العدو الصهيوين من وجوده، هو الــذي عرقل إنصهارناَ 
اإلجتامعيَّ ومنع التآخَي بني املواطنني وحاَل دوَن تحقيِق 
املصلحِة العامِة وبناِء الوطِن عىل أساِس املواطنيِة الحقِة 
واملؤسســات...  والعدِل  والدميقراطية  الحريــِة  ودولِة 
هذا املرُض هو أصُل البالِء وســبُب الِفنَتِ املذهبيِة واملَِحِن 
واملصائِب والفساد املسترشي ونهب ثروات الوطن وإفقار 
الشعب وتجويعه من قبل الفاسديَن واملجرمنَي ودهاقِنة 

السياسِة الطائفينَي اإلنتهازينَي.
إن قوى الجهل والتكقري والطائفية تنرش ثقافة املوت 
يف املجتمع... اما نحن يف حزب ســعاده، فثقافتنا هي 
ثقافــة الحياة... نعمل لإللفة واملحبــة والوئام، لوحدة 
املجتمع، لآلخاء القومي، لفرح الناس، ملســتقبل األجيال 
الصاعــدة، ولحياة األمة بأرسها، لتكــون لها حياة العز 

والرقي والفالح. 
يف هذه الذكــرى الرهيبة، نؤكد عىل الروحية القومية 
الحقة التي دفعت بكل شــهداء الحزب لإلستشهاد وهي 
أننا لســنا أفراداً يطلبون املنافــع الخصوصية بل نحن 
جامعة إميان جديد، جامعة عقيــدة وأخالق نحيا لهام 
ونبذل أنفســنا ألجلهام. ونحن لسنا جامعًة تنئُّ وتتأوُه 
وتبيك من أمَلِها بل جامعٌة تعّتُز بجراِحها ألنها جراَح أعزاٍء 

ال جراَح أذالٍء ومقهورين. 
ويف هذه الذكرى، نؤكد ايضاً، بأن الحقيقَة املجتمعية، 
التي آمن بها أبناء الحياة األعزاء واستشهد من أجلِها آالف 
الشــهداء عىل مر الســنني، باقيٌة يف النفوِس الجميلة، 
الخرّية، املؤمنِة بالحياِة اإلنســانية وجاملها، واملصارعِة 

لتحقيِق الغايات الساميِة واملثل العليا واملطلِب العظيم... 
نحن جامعة، كام يقول ســعاده، »مل تفضل يوماً ان 
ترتك عقيدتهــا وإميانها وأخالقها لتنقذ جســداً بالياً ال 
قيمة له«. قد ينالون من أجســادنا بالغدر والقتل والقهر 
وبأبشــع أنواع التعذيــب ولكنهم لن ينالــوا من إمياننا 
بحقيقتنا ومن إرادة الــرصاع فينا، فلو قضوا عىل املئات 
منا«، يقول الزعيم الخالد، »ملــا تكنوا من القضاء عىل 
الحقيقة التي تخلد بها نفوســنا وملا تكنوا من القضاء 

عىل بقية منا تقيم الحق وتسحق الباطل«.
إن الطغاة الحاقديــن لن ينالوا مــن حقيقتنا بالقتل 
والتعذيــب... إن مرجل نهضتنا يغــيل والويل ثم الويل 
الباطل  ألعدائها وملــن يقــف يف طريقها. سنســحق 
لنا حياة  وسننترص بإمياننا وإرادتنا وعقيدتنا وستكون 

العز والرشف يف وطن الخصب والخري والحب والجامل.

ــي فــلــســطــيــن وســـوريـــا تــقــلــق الـــداخـــل الــلــبــنــانــي الـــتـــطـــّورات املـــيـــدانـــّيـــة فـ

رســـــالـــــة خــــارجــــّيــــة ضـــاغـــطـــة وُمـــــحـــــّفـــــزة لــــيــــوم األحــــــــد الـــنـــيـــابـــي

فادي عيد

عاد القلــق واملخاوف يخّيــم عىل أجواء 
اإلرسائيلية  اإلعتداءات  بفعل  ولبنان  املنطقة 
يف الداخل الفلســطيني والقنيطرة، وصوالً 
»إرسائيل«  بها  تقــوم  التي  »الخربطة«  إىل 
حول إعادة ترســيم الحدود مــع لبنان، مام 
أعاد األمور إىل الوراء، وينقل وفق املعلومات 
املتوافرة، أنه ويف هذه املرحلة، من الصعوبة 
النهايئ،  الرتســيم  إىل  التوّصــل  مبــكان 
وعليــه، أُصحب ذلــك بانطــالق املناورات 
العســكرية »اإلرسائيلية«، وكل ذلك يرتافق 
مع أجواء حربيــة، إذا صّح التعبري، بدءاً من 
الحرب األوكرانية ـ الروســية، إىل »القصف 
اإلرسائييل« عىل أكرث من منطقة يف سوريا، 
ومن ثم تدخل التحالف يف شامل سوريا عرب 
عمليات اإلنزال الجوي، مام يبقي املنطقة يف 

حالة حرب وغليان.
 وهنا، تؤكد مصادر سياســية متابعة لهــذه األجواء، أن 
هذه التطورات التي حصلت يف األيام املاضية، واملرشــح لها 
أن تشهد تصعيداً ميدانياً يف أكرث من دولة ومنطقة، سيكون 
له ارتداداته عىل الداخل اللبناين، وال ســيام أنه ساحة لتلّقف 
الرصاعــات والتحــّوالت واملتغرّيات، وكل ذلــك يأيت يف ظل 
اســتحقاقات داهمة يبقى مصريها غامضاً أمام عدم التوافق 
السيايس الداخيل بفعل هذا االنقســام العمودي بني القوى 

السياسية والحزبية. 
ومن هــذا املنطلق، ينقــل وفق املصادر نفســها، أن زّوار 
موسكو، نقلوا خشية املسؤولني الروس من تصعيد عسكري 

قد تقوم به »إرسائيــل« يف ظل هذا الفراغ اإلقليمي والدويل، 
ال سيام أن الحرب مع أوكرانيا ما زالت مستمرة، وهي طويلة 
األمد بعد التدخل األمرييك والغــريب وإمداد أوكرانيا بكميات 
هائلة من السالح املتطّور، يف حني أن املفاوضات النووية يف 
فيينا ما زالت عالقــة ومتوقفة، وميكن القول انها يف إجازة 
طويلة، وليس مثة ما يشري اىل أن هناك خطوات إيجابية، أو 

أقله تقّدم خفيف سوف يحصل عىل هذا املسار.
مــن هنا، وحيال هــذه األوضاع، فإن املســؤولني الروس 
يشــّددون عىل أهمية تحصني الســاحة اللبنانية، والتنسيق 
عىل الحدود بني لبنان وســوريا ملنــع أي انتهاكات، أو دخول 
التكفرييــني واألصوليني وأي حركة مشــبوهة، وصوالً إىل 
أن موســكو تدعو إىل دعم القطاعات األساســية يف لبنان، 

خصوصاً الصحيــة واالجتامعية، تجنباً ألي 
فوىض وانزالقات من شــأنها أن تُدخل لبنان 
يف رصاعــات جديدة وتتحــّول إىل حروب 

عبثية.
وعىل هــذه الخلفية، فإن روســيا تويل 
موضوع النازحني السوريني أولوية إىل هذه 
القضايا اإلجتامعية التي يعانيها لبنان، وهي 
موضع بحث مســتمر بني كبار املســؤولني 
اللبنانية،  بالقيــادات  يلتقون  الذين  الروس 
إضافة إىل أن ذلك هو موضــع متابعة من 
قبل الســفري الرويس يف بريوت ألكســندر 

روداكوف.
العسكرية  العمليات  فإن  املنطلق،  من هذا 
القنيطرة ومناطق  إىل  املحتلة،  يف فلسطني 
أخرى يف سوريا، وبحســب املصادر ذاتها، 
تبعث عىل القلق الشديد، وتحديداً يف مرحلة 
العامل بأرسه بالحرب األوكرانية ـ  انشــغال 
الروســية، وكذلك األزمــات اإقتصادية يف 
العامل، ومن الطبيعي أن ذلك سيكون له ارتداداته عىل الساحة 
املحلية، مام يطرح التساؤالت حول كيفية مواجهتها يف ظل 
حالة االنقســام الحاصلة، إىل ما يصيب الدولة بكل مرافقها 
ومؤّسســاتها من تردٍّ وانهيار، لذا، فــإن الكثريين يتوّقعون، 
ومن خالل اطالعهم عىل أجواء املنطقة والدول املعنية بامللف 
اللبنــاين، بأن تكون مرحلة ما بعد اإلنتخابات النيابية أشــّد 
وطأة مام قبلها، بفعل هذه املتغــرّيات واألحداث والتعقيدات 
املحيطــة بأمور أساســية يعانيها الناس، مــن الودائع إىل 
والرتبوي، ولهذه  الصحــي  والقطاعني  والــدواء  املحروقات 
الغاية، مثة ترّقب ملا ســتؤول إليه األوضاع إقليمياً ودولياً يف 

املقبل من األيام، ليبنى عىل اليشء مقتضاه داخلياً.

هيام عيد

عىل مســافة أيام معدودة من اإلنتخابات 
النيابيــة، كرثت الرهانــات والتوقعات كام 
الخالصات املُســبقة حــول تركيبة املجلس 
النيايب الجديد، والذي ســيكون مختلفاً من 
حيث الوجــوه والوظيفة والتحديات عن كل 
املجالس النيابية الســابقة التي انتخبت منذ 
نيابية  تعتــرب مصادر  الطائف، حيث  اتفاق 
السياســية  القراءات  أن  اإلطالع،  واســعة 
ملجريات انتخاب اللبنانيني يف دول اإلنتشار، 
تشري مبفاجآت إعتباراً من يوم اإلثنني املقبل 
الذي سييل يوم اإلنتخاب املنتظر يف الخامس 
عرش من الجاري، خصوصاً وأن الرسالة التي 
حملتها صــَور املقرتعني يف الخارج،  تظهر 
حامسة الشباب للمشاركة يف اإلقرتاع ونقل 
صوتهم ولو من بعيد، من أجل الدفع باتجاه 

اإلنتقال من مشهد نيايب إىل مشهد جديد تحت عنوان التغيري 
بالدرجــة األوىل، ولكن عىل أســاس اإلصــالح والتقدم يف 

مسرية البناء ولجم اإلنهيار يف كل املجاالت.
الرســالة  أن رمزية  النيابية نفســها،  املصــادر  وتقول 
الخارجية إىل الداخل، ال تقترص فقط عىل الدفع نحو تحمل 
املســؤولية من قبــل كل طرف يخوض غامر اإلســتحقاق 
اإلنتخــايب النيايب، بل تشــدد عىل دور الخــارج وتحديداً 
اإلغــرتاب يف اإلنقــاذ، خصوصاً وأن تحويــالت املغرتبني 

واللبنانيني الذيــن تركوا لبنان منذ العــام 2019 عىل وجه 
التحديد، هي التي ســاعدت عىل اإلبقاء عىل الحّد األدىن من 
القدرة عــىل الصمود لدى فئة كبرية مــن املجتمع اللبناين، 
وبالتايل، وبعد انعدام سبل ووســائل الصمود املحلية، فإن 
الرســالة الخارجية تركز عىل الضغط باتجــاٍه إيجايب من 
خالل املشــاركة يف اإلقرتاع يوم األحــد املقبل، عىل قاعدة 
اســتكامل ما بدأه اللبنانيون يف دول اإلنتشار من حراك عرب 
اإلنتخابــات، من أجل تكريس نتائــج يف صناديق اإلقرتاع، 

تؤدي إىل مجلس نيايب عىل مستوى تطلعات اللبنانيني.

وعليه، فــإن املصادر النيابية نفســها، 
تعتــرب أن األيام القليلــة الفاصلة عن يوم 
مجاالً  ســتكون  الجاري،   15 يف  اإلنتخاب 
لرتجمــة التحّول الذي نتج عــن انتخابات 
من  واإلنتشار،  اإلغرتاب  دول  يف  اللبنانيني 
وليس  لإلنتخابات  داعمــة  مناخات  خالل 
العناوين  من  عنــوان  أي  تحت  للمقاطعة، 
املطروحــة، وبشــكٍل خــاص العناويــن 
السياسية الخالفية، ذلك أن الرتجمة العملية 
للتغيري الذي رفعه الحراك الشــعبي منذ 17 
لن  املايض،  األسبوع  وانطلق قطاره  ترشين 
تكون ممكنة إالّ من خالل صناديق اإلقرتاع 
التي ســترتجم كل اإلتجاهات الشعبية إىل 
كتل جديدة سيتشــكّل منها املجلس النيايب 
العتيــد، الذي ســيحمل صــورة خالية من 
العمل  قاعدة  عىل  الســابقة،  اإلصطفافات 
الحاجة  تزداد  والــذي  والرقايب،  الترشيعي 
إليه يف هذه املرحلة أكرث مــن أي وقت مىض نتيجة الواقع 
املعييش الصعــب الذي يعرقل أي عمليــة نهوض من جديد 
للقطاعات اإلقتصادية، كام للمجتمع الذي بات يشارك بقوة 
يف كل اإلستحقاقات، بعيداً عن أية ال مباالة كانت قد طبعت 
العديد من الفئــات املجتمعية خالل اإلنتخابات الســابقة، 
عندما كانت نســبة املقاطعني والالمبالــني تصل إىل %50 
من أعداد الناخبني، وفق دراســات واســتطالعات جرت بعد 

انتخابات العام 2018 األخرية.

ــاح الـــرســـمـــي لــفــعــالــيــات ــتـ ــتـ املـــرتـــضـــى حــضــر اإلفـ
ــاب كــضــيــف شــرف ــكــت ــل ــران الـــدولـــي ل ــهـ مـــعـــرض طـ

الثقافة  وزيــر  حــر 
القــايض محمــد وســام 
يف  رشف  كضيف  املرتىض، 
لفعاليات  الرسمي  االفتتاح 
الدويل  طهــران  معــرض 
للكتاب يف نســخته الثالثة 
الرئيس  برعايــة  والثالثني 
رئييس  ابراهيــم  االيــراين 
الثقافــة  بوزيــر  ممثــال 
واالرشــاد الدكتــور محمد 
مهدي اسامعييل الذي شكر 
يف كلمتــه املرتىض »تلبية 

كضيف  االفتتاح  ومشاركته  لحضوره  الدعوة 
رشف.

كام أعرب اســامعييل عن تقديره وخالص 
شــكره وامتنانه  للبنــان واملرتىض، ومثن 
»عاليا الجهود التي بذلت من قبلهام ودعمهام 

بريوت  يف  االيراين  الثقايف  االسبوع  القامة 

شهر شباط الفائت. 

وكان وزير الثقافة تلقى دعوة رسمية من 

نظريه االيراين للمشــاركة يف هذه التظاهرة 

الثقافية املميزة.

من املعرض

ــاءات لـــنـــقـــيـــب املـــحـــامـــيـــن ــ ــ ــقـ ــ ــ ــات ولـ ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ اج
املرشفة  اللجنــة  عقدت 
عىل املحاكامت الصورية يف 
بريوت،  يف  املحامني  نقابة 
املكلّفة من قبل النقيب نارض 
كسبار، إجتامعاً مع املحامني 
املتدرجــني برئاســة عضو 
املجلس املكلّف فادي املرصي 
سوف  الذي  الفريق  إلختيار 
يشارك يف جلسة املحاكامت 
الصورية التي ســتعقد بعد 
الالزمة.  التمرينــات  إجراء 
إذ بعــد تحضــري مضبطة 

اإلتهام، وّزعــت اللجنة األدوار عىل املحامني 
املتدرجــني من قضاة ومدعــي عام ووكالء 

إدعاء ووكالء دفاع ومتهمني وشهود... إلخ.
ووّزع أعضاء اللجنة األدوار وتوىل كل واحد 
منهــم متابعة وتدريــب املحامني املتدرجني 

حسب األدوار املنوطة بهم.
يُذكــر أن كســبار كان قد توىل رئاســة 
محارضات التــدّرج يف نقابة املحامني أطول 
مدة بني اعضاء مجلــس النقابة الذين تولوا 
هذه املهمــة. وكان يرص عــىل إجراء ثالث 
محكامت صورية ســنوياً مام ترك إنطباعاً 

جيداً لدى املحامني واملتابعني.
كام اســتقبل كســبار نقيبــة األمراض 
يرافقها  األشــقر  الدكتورة نرسين  البرصية 
املحاميان ميشــال عاد وهشام الخوري حنا، 

وتم البحث يف سبل التعاون بني النقابتني.
واســتكامالً ملا اتفق عليه نقباء املهن الحرة 
يف بــريوت وطرابلس، وتنفيذا لــه، اجتمع 
النقباء نارض كسبار ورشف ابو رشف وعارف 
ياسني، وأمناء الصناديق يف النقابات والوكالء 
القانونيــون فيها، يف بيــت املحامي. وجرى 
عرض من قبل املحامي الدكتور إييل حشــاش 
الذي أفــاد عن كيفية تقديم الشــكاوى، وما 
الحجز  إلقاء  لجهة  هي حســناتها خصوصاً 
اإلحتياطي الحكمي وتنحية رؤســاء مجالس 
اإلدارة والوصول إىل مرحلة التوّقف عن الدفع. 
وأشار املحامي حشاش »إىل أن من الحسنات 
املهل القانونية القصرية وعدم توجب الرسوم«.

كام جرت عدة مداخالت من قبل املجتمعني. 
وتم اإلتفاق عىل عدة إجراءات ســوف تنّفذ 

إبتداًء من األسبوع املقبل.

كسبار خالل اجتامعاته

ــي بــيــروت ــن الــعــامــيــن ف ــّدعــي ــع امل  الـــخـــوري بــحــث م
ــتـــحـــضـــيـــرات اإلنـــتـــخـــابـــّيـــة ــي الـ ــ واملـــحـــافـــظـــات ف

ــدة« ــ ــ ــوح ــ ــ ــاء ال ــ ــ ــق ــ ــ ــن »ل ــ ــ ــة م ــوحــ ــ ــت ــ ــف ــ ــة م ــ ــ ــال ــ ــ  رس
ــن الــقــومــيــيــن االجــتــمــاعــيــيــن ــي ــوري ــس ــى جــمــيــع ال ــ ال

عقد وزير العــدل القايض هرني الخوري، 
بريوت  يف  العامــني  املدعني  مــع  إجتامعاً 
واملحافظات قبل ظهــر امس يف مكتبه يف 
الوزارة، وذلك استكامالً  للبحث بالتحضريات 
األحد  االنتخايب  اإلســتحقاق  بيوم  املتعلقة 
أبو  القايض زياد  املقبل. وحر اإلجتــامع: 
حيدر )بريوت(، القاضيــة غادة عون )جبل 
لبنان(، القايض رهيــف رمضان )الجنوب(، 
القاضية غادة بو علوان )النبطية(، القايض 

منيف بركات )البقاع( والقايض زياد شعراين 
)الشامل(.

بحث املجتمعون خــالل اللقاء يف كيفية 
وتتعلق  قد تحصــل  أي تجــاوزات  معالجة 
بســري العملية اإلنتخابيــة، علام أن املدعني 
العامني ســيحرون طوال النهار اإلنتخايب 
يف مراكز عملهم لتلقي الشكاوى واملخالفات 
ومعالجتها تفادياً لحصــول أية تجاوزات أو 

ارتكابات.

توجه »لقاء الوحدة« يف الحزب السوري 
القومي اإلجتامعي، برســالة مفتوحة اىل 
يف  االجتامعيني  القوميني  السوريني  جميع 
القوميون  السوريون  »أيها  بالقول:  الحزب 
والثبات،  الحيــاة  أبناء  يــا  االجتامعيون، 
املفتوحة،ً  الرســالة  بهذه  اليكــم  نتوجه 
اميانا بأن وعيكم هو األســاس يف تجاوز 
حاالت االنقســام والرشذمة التي تشــوب 
. ما يشــهده  الحــزب والنهضة  مســرية 
الذي  اليوم يشــكل طعنة للمؤسس  حزبنا 
آمن وعمل ليك تكون املؤسســات الحزبية 
أداة انتصــار الفكــر يف املجتمع وضامنة 
تحقيق  باتجاه  النهضوي  الفعل  اســتمرار 
أهداف وغايات النهضــة الكربى. لقد بات 
الحزيب  واستمرارالواقع  االنشقاق  تكريس 
املرتدي الحايل يف وجــود أكرث من تنظيم 
القوميني  الســوريني  ارادة  يخترص  حزيب 
االجتامعيــني العامــة وســيطرة النزعة 
الفردي وإقصاء هذه  الفئوية واالســتئثار 
هذا  كل  بات  الرأي،  يخالفها  ملن  التنظيامت 
يســاوي حد الذهاب إىل خيارات انتحارية 
ووجوده.  الحــزب  كينونة  تهــدد  هدامة 
ولقد أثبــت التنظيم الحزيب ان بالســلوك 
النهج نفسه،  أنهام ينتميان اىل  واملامرسة 
نهــج االقصاء والنزعــات الفردية املدمرة 
لكل منظومة القيم واملناقب التي أرســاها 

سعاده–املعلم«.
الحزيب  الواقــع  هذا  ظــل  »يف  أضاف 
يف  النيايب  االستحقاق  خضم  ويف  املزري، 
الكيان اللبناين بشــكل خاص، ويف خضم 
التسويات  ما نشــهده من اســتمرار نهج 
يف أداء التنظيــامت الحزبية القامئة، عىل 
حساب النهضة ومفاهيمها ورؤيتها للعمل 

ومبوازاة  الصحيــح،  القومي  الســيايس 
اإلنشــقاقية واالنقســامية  اإلصطفافات 
الحزيب وتنعكًس ســلبا  التي تر بالصف 
عىل تيار الحزب يف املتحدات نتيجة الحمى 
غري  الســطحية،  واملقاربات  اإلنتخابيــة 
املبدئيــة، حيــث ال رؤى وال برامج حزبية 
واضحــة، اضافة اىل تحالفــات انتخابية 
لالستقاللية  وفاقدة  مدروسة  غري  هجينة 
وخاليــة مــن الطروحــات االصالحيــة 
ويطبعهــا طابع الذيلية وااللحاق يف أغلب 
الدوائراالنتخابيــة مام يفقــد الحزب ألقه 

العام«. الرأي  أمام  النهضوية  وصورته 
»لقاء  يدين  املشــهد،  »أمــام هذا  وتابع 
صــورة  رضب  يف  التــامدي  الوحــدة«، 
الحــزب وجــر القوميني اىل أشــكال من 
املواجهة فيــام بينهم تحت عناوين واهية، 
واإلحتقــان يف متحداتنا،  الرصاع  وتأجيج 
ويدعــو اللقاء القوميــني االجتامعيني اىل 
الجامعة  القوميــة  بالروحيــة  التمســك 
ســمة يف الحوار والتفاعــل، والعودة اىل 
مناقبيتهــم املعهودة، وعــدم االنجرار يف 
حســاب  عىل  االنتخابية  التجاذبات  موجة 
القوميني  السوريني  ووحدة  الحزب  مصلحة 
الولوج  بأن  تحذيرنــا  ونكرر  االجتامعيني. 
واالنغامس يف حمى االنتخابات يف ظروف 
االنقســام وتســعري الخالفــات الداخلية 
أيار.   15 ســيؤدي اىل نتائج كارثية بعــد 
رفقاءنا  ندعو  الوحدة«،  يف«لقاء  إننا  لذلك، 
الذين يريدون مامرســة حقهم  ومواطنينا 
الدستوري يف العملية االنتخابية، اىل التزام 
مصلحــة الحزب العليا ووحــدة القوميني، 
الرصاع  متطلبات  مع  االنسجام  معايري  كام 

اإلصالحية.« مبادئنا  القومي ومع 

ــر ــ ــك ــ ــش ــ مــــــكــــــتــــــب بـــــــــــــــري ي
اصدر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
املصيلح، بيانا توجه فيه بـ »الشكر الجزيل من الوفود الشعبية 
والفاعليات البلديــة واإلختيارية والثقافية واإلغرتابية كافة 
التي توافدت اىل قاعة أدهــم خنجر يف املصيلح طوال األيام 
واألسابيع املاضية لتأكيد التزامها ووفائها وعاطفتها النبيلة 

تجاه مسرية التنمية واملقاومة والتحرير«.
أضاف املكتب »والتزاما بالصمت اإلنتخايب الذي نص عليه 
قانون اإلنتخابات يعلن املكتب ألهلنا عن اعتذاره الشــديد عن 

عدم استقبال أي وفود بدون موعد سبق تحديده«.

أبي نصر توّجه لنواب كسروان وجبيل
ذكّر النائب السابق نعمة الله أيب نرص نّواب كرسوان وجبيل، 
بالبيان الذي أصدروه بتاريــخ 26 آب 2019 يف اجتامعهم يف 
الرابطة املارونية، وإجامعهم عــىل املطالبة بتنفيذ اإلجراءات 
املؤّديــة إىل اإلرساع يف إطالق العمــل مبحافظة كرسوان – 
الفتــوح وجبيل، بدًءا من تعيني محافــظ، وتوفري مقر لها يف 
مدينة جونية، وإنشاء مجلس إمناء خاص باملحافظة، وتأكيدهم 
عــىل »التعاون لتنفيذ هذا املطلب الحيــوي من منطلق اعتامد 
الالمركزية اإلدارية وتحقيق اإلمناء املتوازن، وفق ما نصت عليه 
وثيقة الوفاق الوطني، خصوًصا أن هناك ما يقارب الستة آالف 
معاملة إدارية ومالية تقدم يومًيا يف كل من قضاءي كرسوان- 
الفتوح وجبيل. كذلك اتفاقهم عىل التحرك لدى املسؤولني املعنيني 

للمطالبة برصد موازنة إلنشاء املحافظة«.
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مرسوم غالء املعيشة للقطاع الخاص يسلك طريقه الى التنفيذ
 أعلــن االتحاد العاميل العام عن اجتامع عمل عقد صباحا بني 
وزير املال يوسف خليل ورئيس االتحاد العاميل العام بشارة األسمر 
يف وزارة املــال لبحث األمور التي تتعلق بالعامل واملوظفني يف 
القطاعني العام والخاص والصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي. 
وشكر األسمر للوزير توقيعه »مرسوم غالء املعيشة للقطاع 
الخاص منذ يومني وإحالته عىل رئاسة مجلس الوزراء لتوقيعه، 
وعىل البدء بدفع مســتحقات القطاع العام من املبالغ املقطوعة 
املســامة مساعدات اجتامعية عن شهري كانون الثاين وشباط 
2022، علام ان هذه املساعدات ستدفع ابتداًء من اليوم للعسكريني 
واملتقاعدين وســينتهي الدفع لكامل القطاع العام يوم الجمعة 

املقبل«. 
وأشــار اىل أنه »تم االتصال والتشــاور خــالل االجتامع مع 
رئيس مجلس الوزراء الذي وعد بتوقيع مرســوم غالء املعيشة 
للقطاع الخاص اليوم وإحالته عىل رئاسة الجمهورية وبتفعيل 
املفاوضات من أجل زيادة بدل النقل يف القطاعني العام والخاص 
بأقرب فرصة ممكنة بعد استفحال الغالء واالرتفاعات الجنونية 
ألسعار املحروقات وانعكاساتها السلبية عىل مختلف القطاعات 

الخدماتية والتموينية والدوائية«. 
وشــكر األســمر لرئيس الحكومة  »جهوده الدامئة يف هذه 
املرحلــة االقتصادية الصعبة التــي مير فيها البلد«.  توازياً، كان 
رئيــس االتحاد العاميل اعترب يف ترصيح ان »االرتفاع املســتمر 

والصاروخي ألســعار املحروقات يعكــس ارصارا وتواطؤا بني 
جهات وغرف ســوداء تدفع البالد نحو االنفجار الكبري، واال فام 
معنى أن يقفز ســعر صفيحة البنزين بني ليلة وضحاها حوايل 
25 الــف لرية ويصبح مثنها فــوق الـ 500 الف لرية واملازوت 10 
االف لرية ليصل مثن الصفيحة اىل 600 الف لرية؟ ما يجري ليس 
سوى استمرار بإرتكاب الجرائم يف حق الشعب اللبناين بكل فئاته 
)عامال وموظفني وعسكريني ومتقاعدين وذوي الدخل املحدود( 
الذي تبخرت امواله بفعل السياســات الخاطئة والنهب والسلب 
وتهريب االموال«. ولفت اىل ان »االتحاد العاميل العام الذي طاملا 
طالب بالحوار لوقف هذا املسلسل االجرامي، يرى اليوم وبعد هذا 
التطور الخطري ال يبدو ان هناك فائدة من الحوار العقالين ويطالب 
الحكومة االستمرار بدعم القمح والجهات املعنية فيها برفع بدل 
النقل فورا عن كل يوم عمل يف القطاعني الخاص والعام وبرفع 

قيمة املنحة املدرسية والتعويضات العائلية«. 
واضــاف »كام يطالب االتحاد وزير العمل بدعوة لجنة املؤرش 
اىل اجتامع فوري ملناقشــة جدية وحاسمة ملوضوع الحد االدىن 

لألجور وملحقاتها وشطورها«. 
وختم »يؤكد االتحاد أنه ســواء قبل االنتخابات النيابية يف 15 
ايار الجاري او بعدها بأنه لن يكتفي باصدار البيانات بل ســيلجأ 
اىل الشارع كوسيلة وحيدة متبقية أمامه وامام العامل والناس 
من أجل وضع حد لهذه الجرمية التي ادت اىل هذا االنهيار الكبري«.  

ـــــل لخطـــــة النقـــــل  حميـــــه أكـــــد اســـــتمراره الســـــعي لتأميـــــن التموي
وأعلـــــن وصـــــول الدفعـــــة االولـــــى مـــــن الباصـــــات الفرنســـــية

ــة ــ ــــي خانـ ــًب فـ ــ ــــي تصـ ــن التـ ــ ــاريع القوانيـ ــ ــر مشـ ــ ــا مصيـ ــ  مـ
النيابيـــــة ؟ االنتخابـــــات  بعـــــد  النقـــــد  مطالـــــب صنـــــدوق 

ــر ــق ــف ــة الــلــبــنــانــيــة وســـــط انـــتـــشـــار ال ــ ــدولـ ــ ـــن انـــهـــيـــار الـ ــر بــعــثــة األمــــــم املـــتـــحـــدة حـــــذر مـ ــريـ ــقـ تـ

املحدود الــدخــل  ــذوي  ل ُمخّصصة  السكنّية  الــقــروض  شــروط 

 جامعـــــة البلمنـــــد واتحـــــاد املصـــــارف العربيـــــة وقعـــــا تفاهـــــم
ـــر اإلنترنـــــت ــ ـــــز الشـــــراكة وتوفيـــــر برنامـــــج »املـــــوارد« عب لتعزي

املحروقـــــات ألســـــعار  املســـــتمر  االرتفـــــاع   االســـــمر: 
ــوداء ــ ــرف سـ ــ ــات وغـ ــ ــن جهـ ــ ــؤاً بيـ ــ ــراراً وتواطـ ــ ــس اصـ ــ يعكـ

 أعلن وزير األشــغال العامة والنقل الدكتور عيل حمية، يف 
خالل مؤمتر صحايف عقده امس، يف مصلحة ســكك الحديد 
والنقل املشــرك، يف حضور املدير العام ورئيس مجلس االدارة 
زياد نرص، املدير العام للنقل الربي والبحري الدكتور أحمد تامر 
وموظفي املصلحة، أن »الدفعة األوىل من الباصات الفرنسية 
ســتنطلق من فرنســا يوم األحد املقبــل يف 15 أيار الحايل، 

وستصل إىل مرفأ بريوت يف 23 الحايل«. 
وذكر أن »من يريد االستثامر يف سكك الحديد يف لبنان رشقا 
أو غربا، فكل الدول مرحب بها، وانصحهم بأن العامل سيتغري، 
وسرنى أمورا جديدة، بسبب موقع لبنان الجغرايف الذي يقلل 

من تكلفة النقل الباهظة«.
وشدد عىل »أنني أردد اليوم من قاعدة ال بيع ألصول الدولة، 
أننا عىل اســتعداد لالســتثامر مبرافئ لبنان مبا يف ذلك مرفأ 
بريوت الذي يتمتع بعمق متميز عىل الساحل الرشقي يف البحر 
املتوسط والذي يلعب دورا بربط غرب اسيا باوروبا، واننا عىل 
استعداد لكل التعاون مع أي دولة باستثناء العدو اإلرسائييل«، 
مشــريا إىل أن »ما حصل يف سكك الحديد يف السابق متعمد، 
ومل يقــم أحد باعطائها أهمية وليــس ذنب املوظفني، ونحن 
بحاجة لزيادة عديدها«، مشريا إىل أن« موضوع سكك الحديد 
موضوع اســتثنايئ«، معلنا »أنني »امتنى عىل مجلس الوزراء 
أن يقر موضوع زيادة ســائقي النقل املشرك، وإال يكون لدينا 
مشكلة كبرية، تعني أننا مع ابقاء موظفي الدولة يف منازلهم«.

وقال:« تعد أزمــة قطاع النقل العام يف لبنان، من الجوائح 
التي اشتدت وطأتها أكرث فأكرث مع تفاقم الوضعني االقتصادي 
واملــايل للمواطن اللبنــاين، ولتتزامن أيضا مع أزمة انخفاض 
ســعر رصف اللرية أمام الدوالر، ونقص املشــتقات النفطية، 
وارتفاع اســعارها بشــكل جنوين، و لتزيد الطــني بلة عند 
اللبنانيني جميعا، سيام عند العاملني منهم يف القطاعني العام 
والخــاص ولتجعلهم محارصين ومخرييــن بني االكتواء بنار 
تكلفــة االنتقال إىل وظائفهــم وأعاملهم ، وبني االكتواء بنار 
البطالة والجلوس يف املنازل وما لذلك من آثار مدمرة عىل صعيد 

االرسة واملجتمع ال بل عىل مستوى الوطن بأرسه« .
أضــاف:« وبناء عىل هذا الواقع، فــإن إرادة النهوض بهذا 
القطاع ميكن لها أن تتحقق من خالل أربعة مسارات متوازية 

: نعمل عليها.
- املسار األول:

اســتنادا اىل الواقعية وتوخيا لنتائج رسيعة وملموســة، 
كان الســعي الفوري إلعادة الحافــالت ال 45 التي متتلكهم 
الدولة إىل العمل الفعيل هي الخطوة األوىل يف هذا املســار، 
والتي ســعينا إلصالحها من دون أن تتكلف الخزينة قرشــا 
واحــدا، وها هي اليــوم وبحمد الله خلفنا قد أصبحت جاهزة 
لتعــود إىل خطوط الســري، وفقا لخطــة متكاملة، إضافة 
اىل أننا - ووفقا لألطر القانونية املرعية اإلجراء - ســنكون 
يف طــور التفاوض مع رشكــة »دهوا« لتزويد هذه الباصات 
بتقنيات عالية الدقة للحفاظ عىل الســالمة العامة وتأمني 

إدارة شفافة لهذا القطاع«.
- النقطــة الثانية يف هذا املســار، تتعلق بالدفعة األوىل 
من الباصات الفرنســية، وعددها خمســون باصا، التي تم 
تحميلها من مرفأ مرســيليا، والتي ستنطلق يوم األحد املقبل  
يف الخامــس عرش من الحايل، لتصل بعدها إىل لبنان بتاريخ 
اإلثنــني 2022/5/23، لتنضم الحقــا إىل نظرياتها اللبنانية 
عىل خطوط الســري، وأيضا تبعا لدراســة متت فيها مراعاة 
التوزع الجغرايف والســكاين يف العاصمة واملناطق املحيطة 

والبعيدة أيضا«.
وألجل ذلك، فإننا كوزارة أشغال عامة ونقل رفعنا إىل مقام 
مجلــس الوزراء جميع متطلبات ومقتضيات إدارة وتشــغيل 

الحافالت التي متت صيانتها، وتلك املرتقب وصولها أيضا«.
ويف شــأن املســار الثاين، توجه حميه اىل اللبنانيني:« إن 
الحديــث عن الباصات والنقل العام اململوك من الدولة، ال يعني 
بأي شــكل من األشكال بأننا عازمون عىل جعله ينافس النقل 
العام اململوك من القطاع الخاص، والذي يبلغ أضعافا مضاعفة 

ملا متلكه الدولة. فهذا لن يحصل إطالقا، ال بل عىل العكس، فإن 
الرؤية التكاملية التي نســري بها يف املرافق التابعة للوزارة، ال 
شك بأنها ستنســحب عىل هذين القطاعني، عن طريق العمل 
عــىل إعداد وإقرار إطار قانــوين جديد يرعى العالقة بينهام، 
بحيث تصبح الدولة  هي املنظم، والقطاع الخاص هو املشغل«.
أضاف: »ويف هذا الســياق أيضا، وكســبا للوقت، وتوفريا 
للنفقــات، وضمن اإلمكانات املادية واللوجســتية واإلدارية 
والبرشية املتوافرة، فإن مصلحة سكك الحديد والنقل املشرك 
تسعى إىل اللجوء إىل التعاقد مع القطاع الخاص، عرب باصات 
تكون غري مســجلة بإســمها، إمنا تعمل بإرشافها وإدارتها 
وتنفيــذا إلســتثامراتها يف القطاع تبعا ملا جــاء يف قانون 
إنشائها، وألجل ذلك فإن الوزارة تقدمت بإقراح مرشوع قانون 
يعدل الفقرة الثانية من املادة 187 من قانون السري الجديد رقم 
243 تاريخ 22/10/2012، لتصبح كام  ييل » تسجل سيارات 
الباص الخصوصية باسم مصلحة سكك حديد والنقل املشرك، 
أو باسم الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي تتعاقد معه املصلحة 

املذكورة لتأمني النقل املشرك لقاء بدل«.
وتابــع :« يف املســار الثالث: مل يكــن يف اعتقادنا يوم، أن 
الباصــات التي نتحدث عنها، أو تلك املنتظر وصولها، هي الحل 
النهــايئ لقضية النقل العام يف لبنــان، كونها تجعلنا ننظر 
لهذا القطــاع من زاوية ضيقة، وتحجب عنا الرؤية األبعد له، 
وخصوصــا إذا ما تم تبني خطة متكاملة عىل كافة األرايض 
اللبنانية، ضمن اسراتيجية  للنقل الوطني املتعدد الوسائط«.

وخاطب حميه اللبنانيني: »إن هذه الخطة التي أعددنا إطارها 
العام، والتي تلحظ خطوط نقل ومحطات تســفري عىل مداخل 
العاصمة وأخرى يف مراكز األقضية كافة، وصوال إىل كل بلدة 
من لبنان، وتلحظ أيضا بنى تحتية تلعب دورا إقتصاديا وماليا 
وتجاريا هاما، ومحركا أساسيا يف تسيري عجلة اإلقتصاد ومنو 
اإلنتاج معا.لقد فوجئنا، أن هذه الخطة التي عرض البنك الدويل 
بداية متويل دراستها وإقامة بناها التحتية، عاد وتراجع عنها، 
وألســباب غري مفهومة لدينا، ومع ذلك، فإنني سأبقى وحتى 
أخر يوم من صالحيايت ، مســتمرا يف البحث عن متويل لها، 

وصوال إىل تنفيذها«.
ولفــت حميه اىل »ان ابواب وزارة االشــعال العامة والنقل 
ومصلحة سكك الحديد والنقل املشرك ما زالت مفتوحة إلعادة 

النظر من قبل البنك الدويل او اي جهة كانت يف العامل«. 
ويف املسار الرابع بالنسبة لسكة الحديد، قال حميه : »الكل 
يعلم بأن طول سكة الحديد تبلغ حوايل 403 كم، مضافا إليها 
من املساحات ما تقدر بحوايل 9 مليون م م، من اجاميل مساحة 
لبنان، فهل يجب استثامر تلك املساحة ام ال ؟ وما الهدف من عدم 
مســاعدة لبنان فنحن ال نطلب الهبات بل االستثامر، فمرشوع 
ســكة الحديد نحن ذاهبون فيه اىل النهاية ألكرث من مشــغل 

وهناك مشاورات قامئة حول ذلك«.
وأكد »أن لبنان بلد منافس لكل دول املنطقة فأعامق املرافئ 
فيه غري موجودة يف البلدان املجاورة للبنان مام تجعلها قادرة 

عىل استقبال السفن الكبرية«. 

 يتحّض لبنان واللبنانيون الســتحقاق 15 أيار بآمال التغيري 
متهيداً لالنفراج الكبري... فيام مســتحقات أخرى تنتظر مرور 

االنتخابات النيابية الستكامل الحلول واملعالجات إن ُوجدت.
مشــاريع قوانني أساسية ُوضعت يف أدراج مجلس النواب، 
غالبيتهــا تدخل ضمن رشوط صنــدوق النقد الدويل إلقراض 
لبنــان املبلغ املوعود، كالـ«كابيتــال كونرول«، إعادة هيكلة 

املصارف، إقرار مرشوع املوازنة العامة...
ما مصري هذه املشاريع يف مرحلة ما بعد االنتخابات النيابّية، 

ثم الحكومية...
رئيس مؤسســة »JUSTICIA« الحقوقية املحامي الدكتور 
بول مرقص يوضح أن »مشاريع القوانني التي أرسلتها الحكومة 
إىل مجلس النواب، يف إمكان الحكومة الجديدة أن تســرّدها 
وإدخــال التعديالت عليها، كام ميكن للمجلس النيايب أن ينظر 
يف هذه املشــاريع إن مل تسرّدها الحكومة الجديدة القرارها 

بعد ادخال التعديالت عليها«.
يبقــى للمجلــس يف كل األحوال »حق إقــرار أو عدم إقرار 

مشاريع القوانني املذكورة وإدخال أي تعديالت يراها مناسبة« 
يُضيف مرقص، »ســواء ارتضت ذلــك الحكومة أو مل ترتِض، 
فمجلس النواب له الســلطة املطلقــة يف الترشيع، وال تحّد 

السلطة التنفيذية من صالحّياته«.
ويف حال وقع لبنان يف فراغ حكومي وفق افراضّية التأّخر 
يف تشــكيل حكومة جديدة، يقول: يف حال اســتمّر ترصيف 
األعامل وطال أمد املشــاروات لتشــكيل حكومة جديدة، فقد 
َدَرَج املجلــس النيايب عىل الترشيع رغم الظرف االســتثنايئ 
عمالً بنظريّة »ترشيع الضورة«، وفق معادلة الضورات التي 
رشّعــت قيام املجلس بَســّن القوانني عىل رغم وجود حكومة 

ترصيف أعامل.
أمــا عن موقف صندوق النقد الدويل من التطورات املذكورة 
ومصري االتفاق النهايئ املوعود، يُلفت مرقص إىل أن »صندوق 
النقد سينتظر استكامل بناء السلطة يف لبنان وتشكيل حكومة 
جديدة لتوقيع أي اتفاق نهايئ معها عىل مستوى مجلس إدارة 

الصندوق«. 

 رأى املقــرر الخاص لألمم املتحدة املعنــي بالفقر املدقع 
وحقوق اإلنســان أوليفييه دي شوتر يف تقرير نرش امس، 
أن »األعامل املدمرة للقادة السياسيني واملاليني يف لبنان هي 
املســؤولة عن دفع معظم سكان البالد إىل الفقر، يف انتهاك 

اإلنسان«. الدويل لحقوق  للقانون 
ولفــت بيان ملركز االعالم لألمم املتحدة يف بريوت، اىل أن 
»تقرير البعثــة إىل لبنان يتبع تقيص الحقائق وتحقيق يف 
األســباب الجذرية واآلثار املرتبة عىل أسوأ أزمة اقتصادية 

التاريخ«.  البالد يف  ومالية شهدتها 
وقال دي شوتر: »لقد تم دمج اإلفالت من العقاب والفساد 
وعدم املســاواة الهيكلية يف نظام سيايس واقتصادي فاسد 
مصمــم إلخفاق من هم يف القاع، ولكــن ال يجب أن يكون 

األمر كذلك«.
وأشــار اىل أن »املؤسســة السياســية كانــت عىل علم 
بالكارثة التي تلوح يف األفق لســنوات لكنها مل تفعل شــيئا 
يذكــر لتالفيها. حتى أن األفراد املرتبطــني جيدا قاموا بنقل 
أموالهم إىل خارج البالد، بفضل الفراغ القانوين الذي ســمح 
بتدفــق رأس املال إىل خارج البالد. يجب البحث عن الحقيقة 

واملساءلة من باب حقوق اإلنسان«.
ومــع االنتخابات الربملانيــة يف 15 ايار، دعا خبري األمم 
املتحدة »الحكومة املقبلة إىل وضع املساءلة والشفافية يف 
قلــب ومحور أعاملها، بدءا من الكشــف العلني عن مواردها 
املاليــة وتضارب املصالح ومطالبة مســؤويل البنك املركزي 

باملثل«. بالقيام 
ولفت إىل أن »األزمة االقتصادية التي من صنع اإلنســان 
يف لبنان بدأت يف عام 2019، واليوم يقف البلد عىل شــفري 

واستشــهد  االنهيار«. 
الحاليــة  بالتقديــرات 
التــي تضــع أربعة من 
أشخاص  خمســة  كل 

يف فقر.
شــوتر  دي  وأوضح 
السياسية  »الروابط  أن 
مــع النظــام املرصيف 
إىل  يشري  مام  منترشة، 
بشــأن  جدية  مخاوف 
تضــارب املصالــح يف 
تعاملهــم مع االقتصاد 

الناس«. ومدخرات 
توجــد  »ال  وقــال: 
يف  مضمنة  مســاءلة 
خطــة اإلنقاذ األخرية، 
وهي رضورية الستعادة 
الثقــة املفقــودة لدى 

الســكان والقطاع املايل. نحن نتحدث عن ثروة وطنية ملك 
للشــعب يف لبنان، بددت عىل مدى عقود من ســوء اإلدارة 
واالســتثامرات يف غــري محلها من قبــل الحكومة والبنك 
املركزي. سياســات البنك املركزي، عىل وجه الخصوص، أدت 
إىل دوامة هبوط العملــة، وتدمري االقتصاد، والقضاء عىل 
مدخرات الناس مدى الحياة، وإغراق السكان يف براثن الفقر. 
ووجــد تقريري أن املرصف املركزي وضع الدولة اللبنانية يف 

مخالفة رصيحة لقانون حقوق اإلنســان الدويل«.

»القيــادة  أضــاف: 
متاما  بعيدة  السياسية 
الواقــع، مبا يف  عــن 
خلقته  الذي  اليأس  ذلك 
من خــالل تدمري حياة 
النــاس. لبنان هو أيضا 
تفاوتا  البلدان  أكرث  أحد 
القيادة  لكن  العامل،  يف 
لهذا  مدركة  غــري  تبدو 
يف أحســن األحــوال، 
ومرتاحة له يف أســوأ 

األحوال«.
»هناك  أن  وشدد عىل 
نقصــا خطريا يف آليات 
االجتامعية  الحاميــة 
»يف  وقال:  القويــة«، 
إنه  الحــايل،  الوضــع 
األغنياء  يحمــي  نظام 
بينام يرك األرس الفقرية تعول نفسها بنفسها. لقد تم تدمري 
الخدمــات العامة، مبا يف ذلك الكهربــاء والتعليم والرعاية 
الصحيــة، مع وجود دولة تدعم بشــكل كبري توفري القطاع 
الخاص لهذه الخدمــات. يذهب أكرث من ربع نفقات التعليم 
العام إىل القطاع الخاص، مام يؤدي إىل تفاقم عدم املساواة، 
وال يؤدي إىل تعليم أفضل، ويؤدي إىل ارتفاع معدالت الترسب 

بني األطفال من األرس الفقرية«.
أضــاف: »أكرث مــن نصف العائالت أفــادوا بأن أطفالهم 

اضطــروا إىل تخطي وجبــات الطعام، وأن مئات اآلالف من 
األطفال خارج املدرســة. وإذا مل يتحسن الوضع عىل الفور، 

فســيتم التضحية بجيل كامل من األطفال«.
وانتقــد خبري األمم املتحدة »عقودا من نقص االســتثامر 
يف نظــام الرعاية الصحية العام واإللغاء الجزيئ املشــني 
للحكومة لالعانات عىل األدوية األساســية«. وقال: »ال تزال 
األدويــة تعاين من نقص حاد، كام ارتفعت أســعار أدوية 
األمــراض املزمنة أربعة أضعاف عىل األقــل، وهي عقوبة 

إعدام شــبه مضمونة ملن هم يف أمس الحاجة إليها«.
وأشــار البيان اىل أنه »عىل الرغم من ندرة بيانات الفقر 
الرســمية - التي ال تجمعها الحكومة بشكل منهجي، ويرجع 
ذلك جزئيا إىل نقص التعداد السكاين منذ عام 1932 - تشري 
التقديــرات إىل أن الفقر متعدد األبعــاد تضاعف تقريبا بني 
عامي 2019 و 2021، مام أثر عىل 82 يف املائة من السكان 

املايض«.  العام 
وقال شــوتر: »إذا أردنا اســتعادة الثقة مبستقبل أفضل، 
يجــب عىل الحكومة تعزيز التفتيش املركزي، وتحرير الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفســاد من التدخل الســيايس املحتمل، 
وضــامن الرقابة املســتقلة عىل كهرباء لبنان، وترســيخ 

اإلنعاش«. املساءلة والشفافية يف خطة 
ودعــا »الحكومة املقبلة إىل االلتزام بتحســني ســجلها 
يف مجــال حقوق اإلنســان يف جميــع املجاالت من خالل 
الحد من عدم املســاواة، ومكافحة الفســاد واإلفالت من 
العقاب، وبناء أنظمــة حامية اجتامعية وتعليمية ورعاية 
صحية قوية ومرنة، ووضع املصلحة العامة فوق املصلحة 

الخاصة«. 

 بعد انقطاع املصارف التجارية واملؤسسة العامة لإلسكان 
ومرصف اإلســكان، خالل األعوام األربعــة األخرية عن َمنح 
القروض الســكنية، وعىل الرغم من األزمة االقتصادية الحادة 
وتدهور سعر الرصف، متكّن مرصف اإلسكان اليوم من إطالق 
رزمة قروض ســكنية، قروض رشاء، قروض ترميم، وقروض 
طاقة شمســّية، بفائدة مدعومة وشبه رمزية 4.99% باللرية 
اللبنانية لذوي الدخل املحدود، بهدف توفري مسكن الئق وتأمني 

التيار الكهربايئ للمواطن اللبناين.
ومــع بدء الَعّد العكيس لفتح باب التســجيل للحصول عىل 
تلــك القروض، يقول مصدر اقتصادي، أن »الرشوط املفروضة 
للحصــول عــىل تلك القروض إن دلت عــىل يشء، فعىل أنها 
ُمخّصصة لذوي الدخل املحدود وليس للَميسورين«، مذكّراً بأبرز 

الرشوط املوضوعة لالستفادة من قرض اإلسكان:

-  أال يكون مالكاً ملسكن عىل جميع األرايض اللبنانية.
-  أال تزيد مساحة املسكن عن 120 مراً مربّعاً.

-  أن يكون املسكن يف القرى واألطراف وليس يف املدن.
ويســأل هنا »كيف يكون املقرض ميسوراً فيام يُشرط أال 
ميلك أي شقة يف لبنان!؟ كيف يكون املقرض من ذوي الدخل 
املرتفع ويريد متلك شقة ال تزيد مساحتها عن 120 مراً مربعاً؟ 
كيف يكون غنياً ويريد متلك مسكن رئييس يف األطراف والقرى 
وليس يف املدن الرئيسية؟«. لذلك، يُضيف املصدر، »من الواضح 
أن تلك القروض التي ســُتمنح من مرصف اإلســكان ستكون 
صة لذوي الدخل املحدود وبالتايل لن يتمكّن األغنياء من  ُمخصَّ
االستفادة منها وقطع الطريق عىل الطبقة املحدودة الدخل«.

ويأمــل »يف إطالق مبادرات مامثلة من أطراف عدة لتحفيز 
اللبنانيني عىل البقاء يف أرضهم.

 وقع إتحاد املصارف العربية، ممثال بأمينه العام األستاذ وسام 
فتوح، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة  البلمند، ممثلة برئيسها 
الدكتور الياس وراق يف حفل جرى يف حرم الجامعة يف الكورة.
وتهــدف هذه املذكرة اىل التعاون وتعزيز الرشاكة بني الطرفني 
 )HRCP( وتوفري الربنامج املعتمد للموارد البرشية عرب اإلنرنت
ملوظفي املصــارف االعضاء لدى اتحاد املصــارف العربية. هذا 
 The وســوف يتم اطالق اول برنامج تدريبي مشرك تحت عنوان
HR Certified Online program  وذلــك يف 17 ايار 2022. وهو 

أوىل مثار التعاون بني جامعة البلمند واتحاد املصارف العربية.
والجديــر بالذكر ان جامعة البلمند قد انشــأت برنامج املوارد 
البرشية )HRCP( بهدف رئييس هو تحويل إدارة املوارد البرشية 
التقليديــة إىل مهندس مواهب إســراتيجي حديث يقود نتائج 
األعامل، ويساهم يف النتيجة النهائية، ويكسب يف النهاية مقعدا 

عىل طاولة صنع القرار.
يتكون الربنامج من خمس دورات، ميكن أن تؤخذ عىل أساس 
كل دورة عىل حدة أو كربنامج كامل، وللحصول عىل شهادة إكامل 
املرشوع موقعة من كال الطرفني  يجب عىل املشاركني إكامل هذه 
الدورات الخمس: إدارة املوارد البرشية االســراتيجية، التوظيف، 
اختيار واكتســاب املواهب، إدارة التعويضات، التعلم والتطوير، 

وتحويل املوارد البرشية )24 ساعة(.

{ وراق {
وخالل حفل التوقيع، ألقى رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق  
كلمة رحب فيها بوفد اتحاد املصارف العربية، مشددا عىل »رؤية 
الطرفني يف تشــجيع التميز يف العمل، وتطوير مهارات وقدرات 

االداريــني والــرواد العاملني يف قطاع املــوارد البرشية وتنمية 
األساليب القيادية لتحسني اسراتيجيات واتخاذ القرارات.

{  فتوح {
بدوره، أثنى فتوح عىل »عراقة هذا الرصح األكادميي الوطني 
الــذي ميثل وجه لبنان الحضــاري«، وأعرب عن اعتزازه ب«هذه 
الرشاكة مع الجامعة التي تهدف اىل إعداد برامج الشهادة املهنية 
املتقدمــة يف إدارة املــوارد البرشية، والتي تتوافق مع التطورات 
املتسارعة واملتالحقة التي يشــهدها قطاع املوارد البرشية يف 
الوطن العريب والعامل«. وأكد ســعي »اتحــاد املصارف العربية 
املتواصل نحو تقديم كافة السبل لدعم وتحفيز الكوادر البرشية 
يف مصارفه االعضاء وتبني أفضل املامرسات يف تطوير موارده 
البرشية. ثم وقع الدكتور وراق وفتوح رسميا عىل مذكرة التفاهم 

وتبادال النسختني والهدايا التذكارية. 

اعترب رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشــارة االسمر، يف 
ترصيح، ان »االرتفاع املســتمر والصاروخي ألسعار املحروقات 
يعكس ارصارا وتواطؤا بني جهات وغرف سوداء تدفع البالد نحو 
االنفجار الكبري. واال فام معنى أن يقفز سعر صفيحة البنزين بني 
ليلة وضحاها حوايل 25 الف لرية وتصبح فوق الـ 500 الف لرية 
واملازوت 10 االف لرية ليصل مثن الصفيحة اىل 600 الف لرية؟ ان 
ما يجري ليس سوى استمرار بإرتكاب الجرائم بحق الشعب اللبناين 
بكل فئاته )عامال وموظفني وعسكريني ومتقاعدين وذوي الدخل 
املحدود( الذي تبخرت امواله بفعل السياســات الخاطئة والنهب 
والســلب وتهريب االموال«. واشار اىل ان »االتحاد العاميل العام 
الذي طاملا طالب بالحوار لوقف هذا املسلسل االجرامي، يرى اليوم 

وبعــد هذا التطور الخطري أنــه ال يبدو ان هناك فائدة من الحوار 
العقالين ويطالب الحكومة االســتمرار بدعم القمح والجهات 
املعنيــة فيها برفع بدل النقل فــورا ال 150 ألف لرية عن كل يوم 
عمل يف القطاعني الخاص والعام وبرفع قيمة املنحة املدرســية 
والتعويضات العائلية«. واضاف: »كام يطالب االتحاد وزير العمل 
بدعوة لجنة املؤرش اىل اجتامع فوري ملناقشــة جدية وحاسمة 

ملوضوع الحد االدىن لألجور وملحقاتها وشطورها«.
وختم: »يؤكد االتحاد أنه سواء قبل االنتخابات النيابية يف 15 
ايار الجاري او بعدها بأنه لن يكتفي باصدار البيانات بل ســيلجأ 
اىل الشارع كوسيلة وحيدة متبقية أمامه وامام العامل والناس 
من أجل وضع حد لهذه الجرمية التي ادت اىل هذا االنهيار الكبري«.

حمية اعلن عن تراجع البنك الدويل متويل خطة النقل

مقرر االمم املتحدة متحدثا عن االزمة االقتصادية

فتوح ووراق 
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تتالــت املواقف العربية والدولية املنددة باغتيال االحتالل 
اإلرسائييل ملراســلة الجزيرة شريين أبوعاقلة أثناء تغطيتها 
القتحــام االحتالل مدينة جنني بالضفة الغربية صباح امس 

األربعاء.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يحّمل القوات 
اإلرسائيلية املســؤولية الكاملة عن وفاة مراســلة الجزيرة 

عاقلة. أبو  شريين 
ونعى رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية ومجلس 
الــوزراء الصحفية أبو عاقلة »التــي قضت برصاص جنود 
االحتالل، خالل قيامها بواجبهــا الصحفي لتوثيق الجرائم 

االحتالل«. يرتكبها  التي  املروعة 
وقالــت وزارة اإلعالم الفلســطينية إن »جرمية اغتيال 
أبو عاقلة، تســتدعي تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية 
والدولية لتحقيق العدالة ومحاســبة إرسائيل«، معلنة أنها 

ســتبدأ بجملة جهود إضافية سعيا لتحقيق ذلك.
كــا اعتــرت وزارة الخارجية واملغرتبني الفلســطينية 
حادثــة مقتل أبو عاقلة »امتدادا لجرائم اإلعدامات امليدانية 
املتواصلة ضد أبناء الشــعب الفلســطيني وضد الصحفيني، 
يف محاولة إرسائيلية ممنهجة إلســكات صوت الحقيقة«.

ويف السياق، اعترت حركة املقاومة اإلسالمية )حاس( 
أن حادثة مقتل أبو عاقلة »جرمية قتل متعمدة ومدانة بأشد 

العبارات، لن تحجب حقيقة إرهاب االحتالل ووحشــيته«.

وعــى الفور، أعلنــت النيابة العامة الفلســطينية أنها 
تعمل عــى إحالة قضية »أبو عاقلة« إىل املحكمة الجنائية 

الدولية.
وقالــت الســفارة األمريكية يف إرسائيــل إن »الواليات 
املتحدة تحث عى إجراء تحقيق رسيع ومعمق وشــفاف يف 
مالبســات وفاة شريين أبو عاقلة وإصابة عيل السمودي«.
وجاء يف بيان الســفارة األمريكية يف إرسائيل »نشــعر 
بحــزن عميق لفقــدان الصحفية األمريكية الفلســطينية 

عاقلة«. أبو  شريين 

{ »إرهاب إرسائييل« {
ومن جانبها، نــّددت وزارة الخارجية القطرية باإلرهاب 
اإلرسائيــيل الذي ترعاه الدولة وطالبــت بوقف الدعم غري 

لها. املرشوط 
جــاء ذلك يف تغريدة ملتحدثــة الخارجية لولوة الخاطر، 
تعليقــا عى استشــهاد شــريين أبو عاقلة مراســلة قناة 

الجزيرة.
وقالت عــى تويرت »قتل االحتــالل اإلرسائييل صحفية 
الجزيرة شــريين أبو عاقلة بإطالق النار عى وجهها وهي 
ترتدي ســرتة وخــوذة الصحافة، يف حــني كانت تغطي 

لالجئني«. جنني  مخيم  يف  هجومهم 
وأضافت »يجب أن يتوقف اإلرهاب اإلرسائييل الذي ترعاه 

الدولــة، ويجب أن يتوقف الدعم غري املرشوط إلرسائيل«.
املتحدة  األمم  مبعوث  أما 
لعملية الســالم يف الرشق 
األوســط تور وينســالند 
فوري  تحقيق  إلجراء  فدعا 
وشامل يف مقتل الصحفية 
شريين أبو عاقلة ومحاسبة 

املسؤولني.
الــوزراء  رئيس  وقــال 
بينيت  نفتــايل  اإلرسائييل 
الفلسطينية  الســلطة  إن 
ترفــض عرضــا إرسائيليا 
إلجراء تحقيق مشــرتك بعد 
وفاة صحفية قناة الجزيرة.

{ جرمية بشعة {
لشــبكة  بيان  يف  وجاء 
الجزيــرة اإلعالميــة »يف 
تخرق  مفجعة  قتل  جرمية 
الدولية  واألعراف  القوانني 
االحتالل  قــوات  أقدمــت 
اإلرسائيــيل وبدم بارد عى 
اغتيال مراسلتنا شريين أبو 

عاقلة«.
ودانــت الشــبكة »هذه 
يراد  التي  البشعة  الجرمية 

من خاللها منع اإلعالم من أداء رســالته«، وأضافت »نحّمل 
الحكومــة اإلرسائيليــة وقوات االحتالل مســؤولية مقتل 

شريين«. الراحلة  الزميلة 
وطالبت شــبكة الجزيرة اإلعالمية املجتمع الدويل بإدانة 
قوات االحتالل اإلرسائييل ومحاســبتها لتعّمدها استهداف 

وقتلها. عاقلة  أبو  شريين  الزميلة 
وقــال القصيفــي -يف بيان- إن الزميلــة أبو عاقلة من 
اإلعالميــات العربيات اللوايت متيــزن بقدر عال من املهنية 

والحرفية والشــجاعة من دون أن تفقد موضوعيتها.

{ خرق فادح {
ويف العــراق، قالت نقابة الصحفيني إن اغتيال شــريين 
أبــو عاقلة خرق فادح لحريــة العمل الصحفي التي تؤكدها 
القوانــني واملواثيق الدولية، وطالبت النقابة بإجراء تحقيق 

الجناة. للكشف عن  دويل عاجل 
ويف األردن، قــال وزيــر الخارجية أمين الصفدي إن قتل 
الصحفية الفلســطينية شــريين أبو عاقلة جرمية بشعة 
واعتــداء صارخ عى حريــة الصحافة ويجب محاســبة 

. مرتكبيها
وأضاف »ندين بأشــد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية 

شــريين أبو عاقلة يف جنني املحتلة«.
ودوليا، قال وزيــر الخارجية الهولندي إنه »مصدوم من 

الوفاة املأســاوية لصحفية الجزيرة شريين أبو عاقلة«.
وأعلن االتحاد الدويل للصحفيني أنه ســيعمل عى إضافة 
قضيــة شــريين أبو عاقلة إىل »الشــكوى التــي قدمناها 
للمحكمــة الجنائية الدولية والتي توضــح بالتفصيل هذا 
االســتهداف املنهجي«. وأضاف »تم اســتهداف الصحفيني 
الذين يرتدون ســرتات صحفية محددة بشكل دقيق من قبل 

إرسائيليني«. قناصة 
وعّر االتحاد الوطني للصحفيني يف بريطانيا عن صدمته 
»مــن قتل الصحفية شــريين أبو عاقلة مــن قبل القوات 

جنني«. مداهات  تغطية  خالل  اإلرسائيلية 
وقال االتحاد الوطني للصحفيني يف بريطانيا إنه ال ميكن 
ترك األمر للســلطات العسكرية للتحقيق يف سلوك قواتها، 
واعتــر أن »الحادث مقلق للغاية ويجب إجراء تحقيق كامل 

مالبساته«. يف 

مرة جديدة، ها هو العدو االرسائييل الذي يقتل كل يوم 
شيخا وامرأة وشابا وفتاة وطفال، ال يرتوي بدماء هؤالء 
الشــهداء. هذا االحتالل الذي يغتال القدس وفلســطني 
والفلســطينيني، ها هو اليوم يغتال مراســلة تلفزيون 
»الجزيرة«، الصحافية الفلســطينية شــرين أبو عاقلة، 
باســتهداف مبارش من قّناصة العــدو االرسائييل أثناء 
تغطيتهــا القتحام مدينة جنني شــايل الضفة الغربية 
املحتلــة. إغتالها جنود العدو »إلســكات صوتها الذي 
كان مدويــا عند تغطيتها للحدث عىل أرض فلســطني، 
وألنها كانت متثل الصوت املقاوم يف مواجهة اإلحتالل 
وغطرســته، من خــالل فضح جرامئــه اليومية ضد 

الفلسطينيني واملقدسات«. 
صحافيــــة مخرضمة كانت مــن أوىل الوجوه التي 
ظهرت عىل شاشــة قناة »الجزيرة« القطرية، ومعروفة 
بإقدامهــا وســعة اطالعها عىل النــزاع التاريخي بني 

الفلسطينيني و«اإلرسائيليني«.
استشهدت شــرين أبو عاقلة برصاصة يف وجهها، 
عندمــا كانت تغطي عملية لجيــش االحتالل يف مخيم 
جنني. قبل وقت قصر من ذلك، بثت عىل حســابها عىل 
»تويرت« فيديو قصرا التقطته من الســيارة، مع عنوان 
»الطريق اىل جنني«. وبدت يف الصور طريق ضيقة، بينا 

يتساقط املطر عىل زجاج السيارة األمامي.
اغتيال أبو عاقلة، فجر موجة غضب يف كل فلســطني 
وعىل مســتوى الوطــن العريب والعامل، وسيكتشــف 
الصهاينة كم ســتكون كلفة هذه الجرمية غالية عليهم. 
فهــا هي بروت تتضامن وكذلك العديد من املدن العربية 
التي خرجت فيها وقفات واعتصامات ومســرات، وكذلك 
عىل املستوى الدويل حيث مل يعد احد قادرا عىل ان يغطي 

جرائم هذا الكيان الصهيوين.
نعم، ان هــذه الجرمية النكراء التــي ارتكبتها قوى 

الغدر والغصب واالحتالل الهمجية، ال تسجل ضد الحق 
الفلسطيني املقدس برتاب فلسطني وحسب، بل وتسجل 
الفجور الصهيوين ضد حق اإلنســان عامة وضد حرية 
الصحافة. كا تشكل طعنة عداوة وبغض ونقمة شحناء، 
يف وجــه كل ترصف حضاري لإلعالم العريب والدويل 

عىل حد سواء«.

{ نبذة عن حياتها {

ولدت شــرين أبو عاقلة )51 عاما( يف مدينة القدس، 

وهي تحمل أيضا الجنســية األمركيــة. تتحدر عائلتها 
مــن مدينة بيت لحم. درســت أبو عاقلــة الصحافة يف 
جامعة الرموك يف األردن، وعملت يف اإلذاعة الرســمية 
الفلســطينية »صوت فلسطني« وإذاعة »مونتي كارلو«، 
قبــل أن تنضم يف 1997 اىل »الجزيــرة« بعد عام من 

انطالقها.

ــروعــة ــي جــريــمــة ُم ــل ــي ــتـــال اإلســرائ ــو عــاقــلــة عــلــى يـــد اإلحـ إســتــشــهــاد الــصــحــافــّيــة شــيــريــن أبـ
ودولــــّيــــة ــة  ــ ــّي ــ ــرب ــ ــة وع ــّي ــن ــســطــي ــل ف إدانـــــــــات  الــــــقــــــدس...  ــلـــى درب  ــدة عـ ــيـ ــهـ ــريـــن شـ ــيـ شـ

طفلة ولدت امس سميت شرين تيمنا بالشهيدة

خالل التشيع
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الخميس 12 ايار 2022

ــب الـــســـيـــاســـي ــ ــاع ــ ــت ــ ــن ال ــ ــّذر مـ ــ ــحـ ــ ــف« لــــتــــايــــوان وبـــكـــيـــن تـ ــ ــري ــ ــع ــ ــة ت ــ ــاق ــ ــط ــ ــّدث »ب ــ ــحـ ــ ــن تـ ــ ــط ــ ــن ــ واش
أكّدت الواليات املتحدة، أّن سياســتها بشأن تايوان مل تتغّي، 

وذلك إثــر نرشها تحديثاً لـ«بطاقة تعريــف« للجزيرة أثارت 

غضب بكني، بسبب خلّوها من العبارة الشهية التي تؤكّد فيها 

واشنطن بصورة ال لبس فيها أنّها »ال تدعم استقالل تايوان«.

وقال املتحّدث باسم وزارة الخارجية األميكية نيد برايس: »ال 

تغيي يف سياستنا. كّل ما فعلناه هو أنّنا حّدثنا صحيفة وقائع، 

إنّه يشء نقوم به عىل أساس منتظم بشأن جميع عالقاتنا يف 

جميع أنحاء العامل«.

ودعا برايس الصني إىل »إظهار املسؤولية، وعدم خلق ذرائع 

من أجل زيادة الضغط عىل تايوان«.

و«بطاقة التعريف« هي موضع جدل نرشتها وزارة الخارجية 
األميكية عىل موقعها اإللكرتوين األســبوع املايض، بعد أن 
حّدثتها. وتؤكّد واشــنطن يف هــذا التحديث أنّها تّتبع منذ أمد 

بعيد سياسة »الصني الواحدة«.
وبطاقة »الصني الواحدة« تســتند بشكل خاص إىل بيانات 

أميكية-صينية مشــرتكة، تعــود إىل الوقت الذي أقامت فيه 

واشــنطن، عىل حســاب تايوان، عالقات دبلوماسية رسمية 

مع بكني الشيوعية.

وتضّمنت النسخة القدمية من هذه الوثيقة فقرات بأكملها 

من البيان املشــرتك الصيني-األمييك لعام 1979، مبا يف ذلك 

عبارة تقول إّن »واشنطن أخذت علامً مبوقف بكني الذي يعترب 

تايــوان جزءاً ال يتجّزأ من الصني«، وعبــارة أخرى تؤكّد فيها 

الواليات املّتحدة أنّها »ال تدعم استقالل تايوان«.

من جهته، قال املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو 

ليجيان إنّه »يتعــنّي عىل الرئيس األمييك جو بايدن أن يقرن 

األقوال باألفعال لُيظهر أنه يعارض استقالل تايبيه«.

وأضــاف أّن »التعديل األخي لصحيفــة البيانات األميكية 

خدعة إلخفاء مبدأ الصني الواحدة ومتييعه«.

وحــّذر املتحّدث الصيني من أّن »مثل هكذا تالعب ســيايس 

بشأن قضية تايوان، ومحاولة تغيي الوضع الراهن عرب مضيق 

تايوان، سيرّض بالواليات املتحدة نفسها«.

وتعترب بكني جزيرة تايوان، التي لجأت إليها القوات القومية 

يف 1949 بعد هزميتها عىل أيدي الشيوعيني، جزءاً ال يتجزأ من 

أراضيهــا، وال بّد يف نهاية املطاف من إعادة توحيدها مع الربّ 

الرئييس، وبالقوة إذا لزم األمر.

ونّفذت القوات املســلحة الصينية، مناورات عســكرية يف 

املياه الرشقية والجنوبية الغربية لســاحل جزيرة تايوان، وفق 

ما أعلنت القيادة القتالية للمنطقة الرشقية يف جيش التحرير 

الشــعبي الصيني، مشــيًة إىل أّن »املناورات متت مبشاركة 

القوات البحرية والجوية«.

تـــــقـــــريـــــر لـــــــأمـــــــم املــــــــتــــــــحــــــــدة.. هــــــــل تـــــتـــــم مـــــاحـــــقـــــة املــــــســــــؤولــــــيــــــن الــــلــــبــــنــــانــــيــــيــــن؟

الحـــــرب فـــــي أوكرانيـــــا: الكونغـــــرس يقـــــر مســـــاعدات لكييـــــف بــــــ40 مليـــــار دوالر...وبوتيـــــن يســـــتعد لصـــــراع طويـــــل األمـــــد

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

يف تقرير خاص تّم رفعه إىل األمم املتحدة، هو أن الســلطات 
اللبنانية تقاعســت عن القيام باإلجراءات الرضورية لتخفيف 
وطــأة األزمة عىل املواطن اللبناين، وهــو ما يعني أن هناك 
تعّمدا من قبل الســلطة لعدم القيام بهذه اإلجراءات ألسباب 
تعــود إىل تفضيل املصالح الشــخصية عىل املصلحة العامة 
وتشــابك املصالح بــني الالعبني السياســيني واملاليني عىل 

اللبنانية.  الساحة 
وبالتايل فإن هذا اإلتهام  يســمح لألمم املتحدة أو أي دولة 
أخرى مبقاضاة املســؤولني اللبنانيني بـــ »إنتهاكات لحقوق 
اإلنسان«، وبالتايل مقاضاتهم أمام املحاكم الدولية إستناًدا إىل 
رشعة حقوق اإلنســان أو أمام املحاكم الوطنية )ماغنيتسيك 
مثاًل( نظًرا إىل وجود مســتندات ثبوتية عن األداء الســيايس 
للمسؤولني اللبنانيني والذي قد يُستخدم كمسوغ قانوين يف أي 
مالحقة قضائية مستقبلية محتملة ضد هؤالء. هذه املالحقة 
قد تشمل أيًضا فرض عقوبات عىل بعض املسؤولني يف لبنان.

لكن هل من عالقة بني توقيت صدور هذا القرار واالنتخابات 
النيابية املقّررة األحد املُقبل؟ من الصعوبة الرد عىل هذا السؤال 
نظًرا إىل شّح املعلومات، إال أن األكيد أن الطبقة السياسية التي 

ســتنتج من انتخابات األحد املقبل ســتكون تحت هاجس هذا 
التقريــر والتقارير القادمة خصوًصا أن هذا التقرير لن يكون 
األخي. وبالتايل فإن  شــبح العقوبات واملالحقات القضائية 
الدولية ســيكون كالســيف املصلت عىل رأس املجلس النيايب 
الجديد والحكومة التي ستتشكّل بعد اإلنتخابات، وهو ما ميكن 
تصنيفه كضغــّط إضايف باتجاه الذهاب نحو اإلصالحات من 

خالل اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل.
هــل هذا األمر يبرّش مبرحلة واعدة بعد اإلنتخابات؟ الجواب 
يبقى رهينة رغبة القوى السياســية بالقيام بإصالحات. لكن 
املؤرشات الحالية تشــي إىل تباعــد كبي بني هذه القوى التي 
تُرّجح استطالعات الرأي عودتها إىل الندوة الربملانية، وبالتايل 
ما الذي سيتغّي بعد اإلنتخابات خصوًصا أن املواقف التي تُطلقها 
هذه القوى حالًيا تشــي إىل اســتحالة التوافق عىل الخطوات 
اإلصالحية. وهنا قد يقول البعض، ان الحمالت اإلنتخابية تؤدي 
دوًرا كبيًا يف حّدة الخطاب السيايس، وبالتايل من الطبيعي أن 
ينخفض مستوى هذا الخطاب بعد انتهاء اإلنتخابات وقد تكون 
القوى السياسية عىل استعداد أكرب لتقّبل اإلصالحات خصوًصا 
مــع الضغوطات الدولية. إال أنه أيًضا من الصعب فصل الواقع 
اإلقتصادي وبني الحسابات السياسية خصوًصا االرتباطات مع 
دوٍل أخــرى والتي تُعّقد تطبيق اإلصالحات، وبالتحديد تلك التي 

لها أبعاد سياسية.

من هذا املنطلق، وبغياب إرادة حقيقية للقيام باإلصالحات، 
فإن املرحلة املقبلة يشوبها غموض كبي مع استنزاف دوالرات 
مرصف لبنان وتوّجــه الحكومة اللبنانية )بطلب من صندوق 
النقد الدويل( إىل الطلب من مرصف لبنان وقف ضّخ الدوالرات 
يف اإلقتصاد. هذا األمر ســيؤّدي حكاًم إىل رفع ســعر رصف 
الدوالر يف الســوق الســوداء مقابل اللية اللبنانية، وهو ما 
سينعكس حكاًم عىل أســعار السلع والبضائع بشكل جنوين 
حيث ســيقوم التّجار باإلستفادة من هذا الواقع من خالل رفع 
األسعار بشــكل يفوق املنطق كام سبق وقاموا به يف املرحلة 
املاضية، كام أكّده مراًرا مدير عام وزارة اإلقتصاد والتجارة الذي 
قال ان التّجار يسّعرون عىل دوالر أعىل من سعر دوالر السوق 

السوداء!
وهنا يُطرح الســؤال: ملاذا ال تقــوم الحكومة بتنظيم عمل 
التجــار واملســتوردين؟ عادة ما تقوم به أجهــزة الرقابة هو 
مالحقــة صغار التجار وترتك املخالفــات الكبية التي يرتكها 
الكبار بشكٍل فاضح يوحي بتشابك املصالح بني املجال السيايس 
واملجال اإلقتصادي. وبالتايل فإن لبنان سيكون عىل موعد مع 
زيادة نســبة الفقر التي فاقت الثامنني يف املئة بحسب تقرير 

اإلسكوا، وهو ما يعني زيادة معاناة الشعب اللبناين.
مام ال شّك فيه أن اإلنتخابات النيابية أّدت إىل ضخ الكثي من 
املال يف الســوق اللبناين من خالل الدفع بالنقد املبارش أو دفع 

األقســاط املدرسية أو تقديم قسائم بنزين أو توزيع مازوت أو 
قســائم لرشاء مواد غذائية أو بكل بساطة توزيع علب إعانات 
تحوي عىل مواد غذائية. وهذا األمر ســاعد يف تخفيف وطأة 
األزمة عىل اللبنانيني، إال أن القوى السياســية التي قامت بهذا 
الضّخ لن تســتمر إىل ما بعد اإلنتخابات، وإال فإنها ســُتلفت 
األنظــار عىل مصادر أموالها وهو ما ال ترغب فيه هذه القوى. 
من هذا املنطلق، نرى أن كل التحاليل تشــي إىل مرحلة صعبة 
ستأيت حكاًم بعد اإلنتخابات. فهل يكون السادس عرش من أيار 

بداية مرحلة الهبوط الحّر؟
بالطبــع ال أحد يتّمنى هذا األمــر، خصوًصا أن املعاناة التي 
تصيــب العديد مــن اللبنانيني قد تدفع إىل خــروج األمر عن 
الســيطرة الفعلية. الحكومة التي تعجــز عن تأمني دوالرات 
الســتياد القمح، قامت بطلب قرض من البنك الدويل لتغطية 
كلفة اســتياد القمح، وهو ما يعني أن الدولة أصبحت فاشلة 
فعلًيــا عــىل األرض حتى ولــو يتّم تصنيفهــا كذلك من قبل 
املجتمع الدويل. هذا األمر يدفعنا إىل القول ان الوصاية املالية 
)واســتطراًدا وصاية سياســية؟!( عىل لبنان هو أمر محتمل 
جًدا يف املرحلة القادمة وقد يجعل من مرشوع الفيدرالية التي 

يطالب بها البعض أمًرا واقًعا عىل األرض!
لتنزيــل تقرير املقرر الخاص لألمــم املتحدة املعني بالفقر 

املدقع وحقوق اإلنسان، إضغط عىل الرابط التايل

الروســية، محذرا من أن األموال التي ُرصدت سابقا عىل وشك 
النفاد.

وقــرر أعضاء الكونغرس زيــادة التمويل ليتجاوز 40 مليار 
دوالر، وقالت النائبة الدميوقراطية روزا ديلورو رئيســة لجنة 
املخصصات يف مجلس النواب إن »مرشوع القانون هذا سيحمي 
الدميوقراطية ويحد من العدوان الرويس ويعزز أمننا القومي«.

ورحب البيت األبيض بتصويت مجلس النواب قائال إن املجلس 
اتخذ »خطوة حاســمة«، وإن هذه املوافقة »رســالة واضحة 
من الحزبني )الدميوقراطي والجمهوري( بوقوف واشنطن مع 

أوكرانيا ضد العدوان الرويس«.

{ استعدادات لحرب طويلة {
ويف وقت ســابق، اســتعرض كبار مسؤويل االستخبارات 
األميكية تقييامتهم للتطــورات يف أوكرانيا، ورأوا أن الحرب 

وصلت إىل طريق مسدود.
وذكرت مديرة االستخبارات الوطنية أفريل هينز أن التقييامت 
األميكية تشــي إىل أن الرئيــس الرويس فالدميي بوتني يعد 
لحرب طويلة األمد يف أوكرانيا، مرجحة أن تشهد األشهر املقبلة 

تصعيدا كبيا وغي متوقع يف العمليات القتالية.
وحذرت هينز -خالل جلســة مبجلس الشــيوخ ُخصصت 
لالستامع لقادة أجهزة االستخبارات- من أن انتصار روسيا يف 
إقليم دونباس قد ال ينهي الحرب، مشية إىل أن هناك مؤرشات 

عىل رغبة موسكو يف توسيع نطاق عملياتها العسكرية.
وقالت إنه »يف ظل حقيقة أن بوتني يواجه تباينا بني طموحه 
وبني القدرات العســكرية التقليدية الحالية لروسيا… فإن هذا 
يعني أن األشهر القليلة املقبلة رمبا تدفعنا للتحرك عىل مسار 
أكرث صعوبة بشأن ما ميكن التنبؤ به، ورمبا تشهد تصعيدا«.

غي أن املسؤولة األميكية قالت إن املعطيات املتوافرة لديها 
تفيد بأن الرئيس بوتني لن يأذن باســتخدام السالح النووي إال 

إذا شعر بتهديد وجودي لبالده.

وخالل جلسة االستامع نفسها، قال مدير وكالة استخبارات 
الدفاع األميكية الجرنال ســكوت بيييه »الروس ال ينترصون 
واألوكرانيون ال ينترصون… )الحرب( وصلت نوعا ما إىل طريق 

مسدود«.
وأضــاف أنه حتى اآلن ُقتل ما بني 8 و10 جرناالت روس يف 

هذه الحرب الدامية.
يف غضون ذلك، قال ميسيا جوانيه نائب األمني العام لحلف 
شامل األطليس )ناتو( إن الرئيس الرويس مل يتخل عن خطته 

األصلية الحتالل أوكرانيا أو إسقاط حكومتها، وفق تعبيه.
وأوضح -يف مقابلة مع شــبكة »يس إن إن« )CNN(- أنه 
يتفق مع التقييامت األميكية التي ترى تباينا كبيا بني مستوى 
طموح بوتني وقدرات روســيا العسكرية، وهو ما يدعو للقلق 

-حسب رأيه- بشأن خطوات بوتني املقبلة.

{ هجوم أوكراين معاكس {
ميدانيا، أعلنت أوكرانيــا تحقيق تقدم يف الهجوم املعاكس 
الذي تشــنه قواتها قرب مدينة خاركيف )رشقي البالد(، وتأمل 

أن يشكل مرحلة جديدة يف الحرب.
وقالت تيتيانا أباتتشــينكو املتحدثة الصحفية باسم اللواء 
امليكانيــيك الخاص الـ92، وهو القوة األوكرانية الرئيســية 
القريبة من خاركيف، إن القوات األوكرانية اســتعادت مناطق: 
ترشكاســيك، وتيشيك، وروسيك تيشــيك، وبورشتشوفا، 
وسلوبوجانســكه، الواقعة شــاميل خاركيــف خالل األيام 

املاضية.
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من جهته، قال يوري ساكس مستشار وزير الدفاع األوكراين 
إن هــذه النجاحات تبعد املدفعية الروســية عن الوصول إىل 
أجــزاء من خاركيف؛ وهي ثاين أكرب مدينة أوكرانية وتقع يف 
شامل رشقي البالد، وتتعرض للقصف منذ األيام األوىل للحرب 

الروسية.
وأضاف ساكس أن عمليات القوات األوكرانية حول خاركيف 
-خاصة يف الجهة الشاملية والشاملية الرشقية- متثل »قصة 
نجــاح« - وفق تعبيه - موضحا أن القوات الروســية أُرغمت 

عىل التقهقر.
وقالت وكالة رويرتز إن دفع القوات الروســية للرتاجع بعد 
أن اســتولت عىل ضواحي خاركيف منــذ األيام األوىل للحرب 
يســمح للقوات األوكرانية باالنتقال إىل مســافة متكنها من 
رضب خطوط اإلمداد الروســية الخلفية ومواصلة إبعاد قوة 

الهجوم الروسية الرئيسية إىل الجنوب.
يف سياق متصل، أعلنت هيئة األركان العامة األوكرانية عن 
مقتل 26 ألفا و350 جنديا روسيًّا خالل الحرب. ولفتت الهيئة 
-يف بيان- إىل أن الجيش الرويس تكبد خسائر وصلت إىل 350 

جنديا خالل الـ24 ساعة األخية.
وكانت وزارة الدفاع الروســية اعرتفت، يف بيان لها بتاريخ 

25 آذار املايض، مبقتل 1351 جنديا لها يف أوكرانيا.

{ معارك دونباس {
يف املقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروســية الثالثاء أن قواتها 
واالنفصاليني املوالني لها يف لوغانسك )رشقي أوكرانيا( متكنوا 
مــن اخرتاق خط دفاع القوات األوكرانية والوصول إىل الحدود 

اإلدارية للمقاطعة.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف 
إنه تم »تحييد« 120 عســكريا أوكرانيا يف لوغانســك و380 

آخرين يف عمليات متفرقة منذ ليل االثنني.
وتواصل القوات الروســية شن هجامتها يف رشق أوكرانيا 
بعدمــا تخلت عن هجومها عىل العاصمة كييف يف نهاية آذار 
املايض، وتســعى حاليا لتطويق القــوات األوكرانية يف إقليم 

دونباس.

{ أسلحة أميكية {
مــن جانبه، قال املتحدث باســم وزارة الدفــاع األميكية 
)بنتاغــون( جون كييب إنه يجــري حاليا نقل 90 مدفعا من 

طراز »هاوتزر« إىل الجيش األوكراين.
وذكــر كييب -خالل مؤمتــر صحفي - أن جنودا أوكرانيني 
تلقوا تدريبا عىل أســلحة جديدة -من بينها طائرات فونيكس 
غوســت )Phoenix Ghost( املسية- يف دول مجاورة وعادوا 

ألوكرانيا.
وقال املتحدث إن الجيش األمييك ســلّم الجيش األوكراين 

كامل الكمية التي التزم بها من صواريخ جافلني وستينغر.
وذكر كييب أن القوات الروســية استخدمت قدرا كبيا من 
الذخائر املوجهة الدقيقة، وإنها تواجه مشكالت يف تعويضها 
اآلن بســبب نقص بعض املكونات اإللكرتونية، لكنه أوضح أن 

هذا ال يعني نفاد ما لديها من تلك الذخائر.

{ املفاوضات مع كييف تتواصل 
ببطء دون وسطاء {

عىل صعيد آخر، أشــارت الرئاسة الروسية )الكرملني( إىل 
أن املفاوضات بني موســكو وكييف الرامية إىل وقف األعامل 
القتاليــة بني الطرفني تتواصل ببطء دون إحراز أي تقدم يذكر 

ودون وساطة من قبل دول أخرى.
ورصح املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف للصحفيني 
أمس األربعاء، ردا عىل ســؤال عــام إذا كانت هناك حاجة إىل 
وسطاء يف املفاوضات بني موسكو وكييف: »كام هو معروف، 
انطلقت العملية التفاوضية دون وسطاء، وتتواصل عىل نحو 

بطيء وغي فعال دون وسطاء«.
يف الوقت نفســه مثن بيســكوف الجهود املبذولة من قبل 
تركيا بغية تهيئة الظروف املالمئة لالجتامع بني وفدي موسكو 

وكييف الذي استضافته اسطنبول أواخر آذار املايض.
وتابــع: »تم التوصل خالل هذا اللقاء إىل تفاهامت مطلوبة 

بالنسبة لنا، لكن الجانب األوكراين رفضها الحقا«.
وتــوج اجتامع اســطنبول بإعالن موســكو وكييف عن 
توصلهام إىل اتفاقات مبدئية بخصوص بنود اتفاق ســالم 
محتمل، عىل رأسها تخيل أوكرانيا عن خططها لالنضامم إىل 

حلف الناتو.
وأعلنت روســيا يف أعقاب اجتامع اســطنبول عن تقليص 
أنشطتها العســكرية يف محوري كييف وتشينيغوف ضمن 
إطار عمليتها العســكرية يف أوكرانيا، لكن طريف النزاع فشال 
الحقا يف تثبيت التقــدم الدبلومايس املحرز، وتصاعدت حدة 

املواجهات العسكرية يف جنوب رشق أوكرانيا.



عروضه  لبنــان  واصــل 
القوية يف بطولة غرب آسيا 
العمرية  للفئة  للمنتخبــات 
تحت ال16 سنة للذكور التي 
تقام حتى الســبت 14  ايار 
الجاري يف العاصمة األردنية 
عــّان بفوزه عــى نظريه 
وبنتيجة)52-74( العراقي 

مساء  جرت  التي  املباراة  يف 
األربعاء.وخطا منتخب االرز 
التأهل  نحــو  كبرية  خطوة 
اآلسيوية  األمم  نهائيات  اىل 
العاصمة  التي ســتقام يف 
القطرية الدوحة يف حزيران 

املقبل مــع العلم ان نظام البطولة ينص عى 
األول  املركز  يحتــان  اللذين  املنتخبني  تأهل 
والثاين يف بطولة غرب آســيا اىل نهائيات 
النقاط  تقاربت  العامل.وبعدما  يف  قارة  اكرب 
يف الربعني االول)14-10(  والثاين)31-32( 
ملصلحة العراق  بسط  منتخب االرز سيطرته 
عى الفريــق الخصم يف الربع الثالث وانهاه 
)55-43( وبفــارق 12 نقطــة .ويف الربع 
الفارق بعد ســيطرة  لبنان  واالخري وّســع 
واضحــة وانهــى اللقاء بفــوز كبري جديد 

وبنتيجة)52-74(.
وكان الاعب اللبناين راين هاشــم افضل 

مسجل يف املباراة ب23 نقطة .
اللبنانية  البعثة  رئيس  اوضح  املباراة  وبعد 
عضو االتحاد اللبناين املحاسب هشام جرادي 
ان العبي منتخب لبنان قدموا عرضاً كبرياً امام 
االردن الثاثاء وامــام العراق االربعاء متمنياً 
التوفيق لاعبــي وطــن األرز يف املباراتني  

املقبلتني مع ايران الخميس وسوريا الجمعة .

للبنان مــن مباراتني  الثــاين  الفوز  وهو 
يف البطولة بعدما فاز بســهولة عى نظريه 
اليوم  يف  الفائت  الثاثــاء  األردين)56-79( 

األول .
وتبقى مباراتان لوطن األرز  الخميس ضد 
ايران عند الســاعة الخامسة عرصاً بتوقيت 
بريوت والجمعة ضد سوريا يف التوقيت عينه.

{ الربنامج {

ويف ما ييل برنامج جميع املباريات بتوقيت 
بريوت:

-الخميس 12 ايار
الساعة 17.00-لبنان-ايران

الساعة 19.00-األردن-العراق
-الجمعة 13 ايار

الساعة 17.00-لبنان-سوريا
الساعة 19.00-ايران- األردن

-السبت 14 ايار
الساعة 17.00-العراق-ايران

الساعة 19.00-األردن-سوريا
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الخميس 12 أيار 2022

ــور الــــى طــهــران ــبـ ــل جـ ــيـ الـــكـــرة الـــطـــائـــرة: امـ
لــــاشــــراف عـــلـــى بـــطـــولـــة األنــــديــــة اآلســـيـــويـــة

التنفيذي  املديــر  غــادر 
للكرة  اللبنــاين  لاتحــاد 
اميــل جبور صباح  الطائرة 
العاصمة  إىل  األربعاء  أمس 
منتدباً  طهــران  االيرانيــة 
من االتحاد اآلســيوي للعبة 
لارشاف عى بطولة األندية 
التي  للرجــال  اآلســيوية 
ســتقام بــني 14 و21 ايار 

الجاري.  
تشارك يف البطولة أفضل 
مثانية فرق يف القارة األكرب 

يف العامل من الدول التاليــة: اليابان، كوريا 
الجنوبية، كازاخستان، تاياندا، قطر، العراق، 

الهند وايران.
التي سترشف  اللجنة    وســيرتأس جبور 
عى البطولة والتي تضم عرشة اشخاص من 
اآلســيوي من فنية  االتحاد  لجان  مسؤويل 

وحكام ومدربني واحصائيات واعام.
  يشــار اىل ان جبور هو كادر اداري ريايض 

من األبرز يف لبنان والعاملني العريب واآلسيوي 
وحكم دويل ومدرب ومحارض دويل و »عرّاب« 
نادي االنعاش االجتاعي قنات الذي ترأســه 
لســنوات طويلة وكان عضوا يف اتحاد الكرة 
الطائــرة بني 1992 و2020 مــن دون انقطاع 
وطوال 28 ســنة وتوىّل  وما زال مهام عربية 
وآســيوية يف االتحاديــن العــريب والقاري 
وتربطه عاقات وطيدة مع وسط الكرة الطائرة 

يف لبنان والعامل وصاحب خربة ادارية هائلة.

ــي.. كــــلــــوب يــســتــعــيــن  ــ ــف ــ ــي ــ ــص ــ ــو ال ــ ــات ــ ــرك ــ ــي ــ  امل
بـــايـــرن ميونيخ مـــن  ــي  ــان م إلنـــقـــاذ  ــة«  ــن ــي ــاك »م بــــ 

بدا األملاين يورغن كلوب، املدير الفني لفريق 
ليفربــول اإلنكليزي، مهتا بالثناء عى نجمه 
السنغايل ساديو ماين، بعد مباراة أستون فيا.  
وسجل ماين هدفا قاد به ليفربول للفوز عى 
أستون فيا بنتيجة 2-1، عى ملعب فيا بارك، 
يف املباراة املؤجلة من الجولة الـ33 من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
  الهدف جاء يف الوقت الذي ربطت فيه بعض 
التقارير ماين بالرحيل عن ليفربول خال فرتة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة، من أجل االنتقال إىل 
بايرن ميونيخ األملاين، يف ظل انتهاء تعاقده مع 

»الريدز« بنهاية املوسم املقبل.
  كلــوب علق عى تألق ماين يف ترصيحات 
لشبكة »سكاي ســبورتس« بعد املباراة، حيث 

وصفه بـ«املاكينة« و«الاعب املذهل«.
  وأوضح: »إنه مثل املاكينة، لقد أبلغته بذلك 
بعد املباراة، إنه العب مذهل. يتمتع بحالة بدنية 
قوية، وميلك مزيجا من القدرة الفنية والبدنية 

والرغبة، إنه العب رائع ومن طراز عاملي«.
  وذكرت وســائل إعــام بريطانية، الليلة 
املاضية، أن ليفربول حريص عى اســتئناف 
مفاوضاته مع ماين بشــأن تجديــد عقده، 

ملواجهة اهتام بايرن ميونيخ.
  وسيعتمد كلوب عى ماين إلضافة املزيد من 
اإللهام والتألق يف نهايئ كأس االتحاد اإلنكليزي 

أمام تشيليس، يوم السبت املقبل.

{ ماين يوضح حقيقة رحيله
عن ليفربول {

  من جهته، علق ماين عى الشــائعات التي 
تحدثت عن رحيله عن ليفربول يف ظل اهتام 

بايرن ميونيخ وبرشلونة بضمه.
  وقال ماين يف ترصيحات لشبكة »سكاي 
ســبورتس« عقب لقاء الفيانز، ردا عن أنباء 
رحيله: »أنا بكل صدق يف غاية الســعادة يف 
ليفربول، أحاول فقط االســتمتاع بكل لحظة 

ومساعدة زمايئ«.
  وكانت تقارير صحفية أملانية وإســبانية 
تحدثت عن اهتــام العماقني بايرن ميونيخ 
بالتعاقد مع ماين، حيث زعمت  وبرشــلونة 
صحيفــة »موندو ديبورتيفو« اإلســبانية أن 

السنغايل املتألق سعيد باهتام البارسا به.
  وواصــل: »حني أفوز بالبطوالت الجاعية 
أكون أكرث سعادة، أحاول فقط االستمتاع بكل 
لحظــة وأحاول التســجيل وصناعة األهداف 
لزمايئ«.   وأسهب: »األمر كله متعلق بالفريق، 
بدون الفريق أنا ال يشء، زمايئ يجعلون األمور 

سهلة بالنسبة يل، وأنا يف غاية السعادة«.
  ويواصــل ماين تألقــه يف الفرتة األخرية 
بعدما نجح يف تســجيل 8 أهداف يف آخر 11 

لقاء بكافة البطــوالت ليصل إىل 22 هدفاً مع 
تبقي 4 مباريات عى نهاية املوسم.

  وكال يورغن كلــوب مدرب ليفربول املديح 
ملهاجمه ساديو ماين عقب تسجيله هدف الفوز 

عى أستون فيا.
  وأظهرت رضبــة رأس ذكية من ماين يف 
الدقيقة 65 إثر متريرة عرضية من لويس دياز، 

مرة أخرى قدرته أمام املرمى.
  وقال كلوب لسكاي ســبورتس: »إنه مثل 
املاكينة، لقد أبلغته بذلك بعد املباراة، إنه العب 
مذهل، يتمتع بحالة بدنية قوية وميلك مزيجا 
من القدرة الفنيــة والبدنية والرغبة، إنه العب 

رائع ومن طراز عاملي«.
  وذكرت وسائل إعام بريطانية الليلة املاضية 
أن ليفربول حريص عى استئناف مفاوضاته 
مع ماين بشــأن تجديد عقده ملواجهة اهتام 
بايرن ميونخ الساعي الستبدال مهاجمه روبرت 

ليفاندوفسيك.
  وارتبط املهاجم البولندي بالرحيل عن بطل 

أملانيا هذا الصيف.
  وســيعتمد كلوب عى ماين إلضافة املزيد 
من اإللهــام والتألق يف نهــايئ كأس االتحاد 

اإلنجليزي أمام تشيليس يوم السبت املقبل.

{ هندرسون: ماين مذهل {
  تغنــى جوردان هندرســون قائد ليفربول 
باالنتصار الذي حققــه فريقه عى مضيفه 

أستون فيا )1-2(.
  وقال هندرســون يف ترصيحات لشبكة 
الاعبون  »قدم  املباراة  سكاي سبورتس عقب 
مســتوى مذهل لفرتة طويلة واليوم مل يكن 

استثناء«.
  وتابع »كنا نعرف أن املباراة ستكون صعبة 
خاصة أننا نواجــه فريقا جيدا، وكنا نعلم أننا 
ســنمر بلحظات صعبــة، وكان األمر يتعلق 
طريقة  وإيجاد  التقــدم  ومواصلة  بتخطيها 

لانتصار، وبالفعل حصدنا النقاط الثاث«.
  وأضاف »دامئًا ما يقدم ساديو ماين مستوى 
مذهل، فهو يقدم عما كبريا للفريق دون كرة 
ويدافع يف نهاية امللعب، وميلك الجودة سواء 
داخل أو حول منطقة الجــزاء، أنهى الفرصة 

بصورة رائعة ومنحنا النقاط الثاث«.
  واسرتسل »األمر سيبقى صعًبا وسنواصل 
التقدم، ما نزال يف نفس املوضع الذي تواجدنا 
به قبل املباراة، كانت مواجهة كبرية وحصدنا 

3 نقاط أخرى، نركز عى ما نحتاج القيام به«.
  وأتــم »تنتظرنا نهاية كبرية لألســبوع، 
نهــايئ كأس االتحاد وعلينا التعايف من أجله، 
الربميريليغ ال نســيطر عليه، وال نريد أن نهدر 

الطاقة يف هذا الشأن«.

الجديد؟ نجمه  وجود  في  سيتي  مانشستر  يلعب  كيف  هاالند..  صفقة 

املــزادات عالم  يغزون  القدم  كــرة  نجوم  صــاح..  إلــى  ــا  مــارادون من 

أبرم مانشســرت ســيتي 
هجومية  صفقة  اإلنكليزي 
قوية، بالتعاقد مع الرنوجي 
الشاب إيرلينغ هاالند، قادما 
دورمتوند  بوروســيا  مــن 

األملاين.  
سيتي  مانشســرت  وكان 
التفاق  توصله  الثاثاء  أعلن 
مع بوروسيا دورمتوند عى 
ضم هاالنــد بداية من متوز 
الصفقة  تتم  أن  عى  املقبل، 
مع  االتفــاق  بعد  رســميا 

الاعب عى بنود عقده.
التقاريــر  وأشــارت    
مانشسرت  أن  إىل  اإلنكليزية 
مليون   63 ســيدفع  سيتي 
 75( إســرتليني  جنيــه 
مليون يــورو( قيمة الرشط 
مع  هاالند  عقد  يف  الجزايئ 
الحصول  مقابل  دورمتوند، 
املهاجــم  خدمــات  عــى 
الرنوجي بداية من املوســم 

املقبل.
  وبحســب مــا ذكرتــه 
التقارير فإن عقد هاالند )21 

عاما( سيمتد مع مانشسرت سيتي لـ5 مواسم، ولن 
يتجاوز راتبه 375 ألف جنيه إسرتليني أسبوعيا.

  التعاقد مع هاالند سيمنح بيب غوارديوال، مدرب 
مانشســرت ســيتي، خيارات إضافية لخط هجوم 
الفريق الســاوي، ومن املتوقع أن يحل مشــكلة 
رأس الحربة التي أرقت املدير الفني اإلســباين يف 

الفرتة األخرية.

{ كيف يلعب مانشسرت سيتي
يف وجود هاالند؟ {

  من املتوقع أن يســتمر اعتاد غوارديوال عى 
خطته املفضلة )4-3-3(، بوجود هاالند يف مركز 

املهاجم الرصيح أو رأس الحربة.
  صحيفة »ذا صن« الربيطانية نرشت تصورين 
للتشــكيل األسايس ملانشسرت ســيتي يف وجود 
هاالند، وكاها يشــهد وجــود رياض محرز يف 
مركز الجناح األمين، بينا يلعب رحيم ســرتلينغ 
كجناح أيرس يف التصور األول، وجاك غريليش يف 

الثاين.
  أما صحيفة »مانشســرت إيفننغ نيوز« فنرشت 
تصورا مختلف، يشــهد وجود برناردو سيلفا وفيل 
فودين يف مركزي الجناح بدال من محرز وغريليش 

وسرتلينغ.
  جديــر بالذكــر أن التصورات التــي نرشتها 
الصحيفتــني ال ترتبــط بقدوم هاالنــد فقط، بل 
تتضمن أيضا توظيف األســاء التــي ارتبط بها 
وتحديدا  األخرية،  الفرتة  يف  ســيتي  مانشســرت 
ثنايئ خط الوسط بول بوغبا )مانشسرت يونايتد(، 

وفرينيك دي يونغ )برشلونة(.

{ ملاذا التزم غوارديوال
الصمت بعد صفقة هاالند؟ {

  رفض اإلسباين بيب غوارديوال مدرب مانشسرت 
ســيتي اإلنكليزي التعليق بإسهاب عى قيام ناديه 

باالتفاق عى ضم املهاجم الرنوجي هاالند.
  وقــال غوارديوال، خال مؤمتــر صحايف إن 
الجميع يعلم بوضع إيرلينغ هاالند، وإن الســيتي 
ودورمتوند »ال يرتكانه يتحدث عن ذلك«، بســبب 

الجانب القانوين يف الصفقة.
  وأضــاف: »الجميع يعرف كيــف هو الوضع.. 
ال يجــب أن أتحدث عن ذلــك وال أحب الحديث عن 
املســتقبل أو ماذا ســيحدث يف املوســم املقبل.. 
أخربين دورمتوند والسيتي أنني ال ميكنني التحدث 
عن ذلك بسبب مشكلة قانونية. ال ميكنني الحديث 

عن األمر حتى إمتامه«.
  يذكر أن تقارير أشارت إىل أن مانشسرت سيتي 

ســيدفع قيمة الرشط الجــزايئ يف عقد هاالند، 
التي تتجاوز 70 مليون يورو، وســيدفع للمهاجم 
الرنويجي الواعد راتبا يزيــد عى 20 مليون يورو 

صافية.
   

{ ماذا لو انتقل كريستيانو رونالدو
إىل مانشسرت سيتي؟ {

  عــى صعيد آخــر، تصدر النجم كريســتيانو 
رونالــدو عناوين الصحف، قبيــل نهاية املريكاتو 
الصيفي املايض عام 2021، بســبب اقرتان اسمه 

باالنتقال إىل مانشسرت سيتي.
  وكانت عــدة تقارير صحفية قالت إن خورخي 
مينديز، وكيل األعال  دخل يف مفاوضات لينضم 
رونالدو إىل الفريق الساوي قادما من يوفنتوس 

يف صيف العام املايض.
  وبعد أيام قليلــة قام النجم الربتغايل املخرضم 
بعــودة مفاجئة إىل ناديه القديــم، يف نهاية آب 
2021، ليعود إىل قلعة »أولد ترافورد« بعد 12 عاما 
من انتهاء فرتته األوىل مع الفريق برحيله إىل ريال 

مدريد.
  حتى اآلن مل يتضح الســبب وراء فشل صفقة 
انتقال رونالدو إىل مانشســرت سيتي يف املريكاتو 
الصيفي املايض، علا بأن فريناندينيو، قائد الفريق 
الســاوي قال يف وقت الحــق: »أعتقد أنه كانت 

لدينا فرصة جيدة وكبرية لضمه«.

{ استمرار الربيق {
  بعد موسم مخيب مع يوفنتوس، غادر رونالدو 
وهو بعمــر 36 عاما )37 حاليــا( وهو يأمل يف 
االنخراط مبرشوع أكرث قوة يســاعده عى البقاء 

يف القمة، كا اعتاد لسنوات طويلة.
  وبعــد أن احتل املركز الثــاين يف ترتيب جائزة 
االتحــاد الدويل لكرة القــدم »فيفا« ألفضل العب 
يف العامل عــام 2019، احتل كريســتيانو املرتبة 
السادســة يف العام املايض، فيا جاء يف املرتبة 
السادســة بجائزة الكرة الذهبية 2021 )أُلغيت يف 

.)2020
  رونالدو ســجل 24 هدفا وصنع 3 أهداف خال 
39 مباراة مع مانشســرت يونايتد هذا املوسم، وال 
يبدو أنه ســيكون منافســا عى جائزيت األفضل 
والكرة الذهبية هذا العام أيضا، خاصة بعد فشــل 
»الشــياطني الحمــر« يف تحقيــق أي ألقاب هذا 

املوسم.
  وكان من املمكن أن يكــون رونالدو يف وضع 
أفضل يف املنافسة عى الجوائز الفردية إذا كان مع 
فريق أقوى مثل مانشسرت سيتي، الذي يضم عددا 

من الاعبني القادرين عى تحسني سجله التهديفي 
مثل كيفن دي برويــن ورياض محرز وكايل ووكر 
وغابرييل جيســوس وفيل فودين، اىل جانب قدرة 

الفريق نفسه عى تحقيق األلقاب.

{ دوري األبطال {
  رونالدو يلعب بانتظام يف دوري أبطال أوروبا 
منذ موســم 2003-2004، وهي بطولته املفضلة، 
فهو صاحب الرقم القيايس يف عدد املباريات )183 

مباراة(، واألكرث تسجيا )140 هدفا(.
  وإذا استمر كريســتيانو مع مانشسرت يونايتد 
يف املوسم املقبل، سيغيب عن دوري األبطال ألول 
مــرة منذ 19 عاما، وهو أمر مل يكن ليحدث إذا كان 
يف صفوف السيتي، الذي حجز مقعده بالفعل يف 

النسخة املقبلة من البطولة.

{ مواجهة للتاريخ {
  وجود رونالدو مع مانشسرت سيتي يف املوسم 
الحايل كان ســيضعه يف مواجهة تاريخية أمام 
ريال مدريد، فريقه السابق، يف نصف نهايئ دوري 

أبطال أوروبا.
  ريال مدريد هو أكرث ناد لعب رونالدو بقميصه، 
بواقــع 438 مباراة يف 9 مواســم من 2009 إىل 
2018، وهو الهداف التاريخي للنادي املليك بـ450 

هدفا.
  مواجهــة رونالدو االفرتاضية مع مانشســرت 
سيتي أمام ريال مدريد كانت ستصبح األوىل للنجم 
الربتغايل أمام »املريينغي« منذ رحيله يف 2018، ما 
يعني أن جمهور الكرة كان سيشــهد ليلة تاريخية 
يف ملعب »ســانتياغو برنابيــو« يف حال عودة 

كريستيانو.
  كذلك كان مــن املمكن أن يســتغل رونالدو 
خربته وقدرته املذهلة عى الحسم ليقود الفريق 
الساوي إىل نهايئ دوري أبطال أوروبا، ومينع 
فريقه الســابق من القيــام بالعودة املثرية كا 

حدث.
  وكان مانشســرت ســيتي متقدما )5-3( حتى 
اللحظات األخرية من الوقت األصيل ملباراة اإلياب، 
قبل أن يسجل ريال مدريد هدفني ليجرب كتيبة بيب 
غوارديوال عى لعب وقت إضايف، حســمه الفريق 
املليك بهــدف ثالث ليتفــوق )6-5( يف املجموع 

ويخطف بطاقة العبور إىل النهايئ.

{ اتهام بالخيانة {
  يف حالة لعــب رونالدو بقميص مانشســرت 
سيتي، كان سيتم وصمه بالخيانة من قبل مشجعي 
األسطورية  املكانة  الحايل، وســيؤثر عى  ناديه 

التي يحظى بها بينهم.

أصبح عامل املــزادات مليئا بقمصان نجوم 
كرة القدم العاملية، الحاليون منهم عى غرار 
محمد صــاح، وكذلك الراحلــون عى غرار 

دييغو مارادونا.  
القدم  كــرة  نجــوم  قمصان  وحظيــت 
األرجنتينيــة عى وجه الخصــوص بالبيع 
أكرث من مــرة يف الســنوات األخرية، وكان 
أبرزهم األســطورة الراحل دييغــو أرماندو 
مارادونا، وليونيل مييس نجم باريس ســان 
جريمان الفرنيس، وسريجيو أغويرو الهداف 

التاريخي ملانشسرت سيتي.

{ قميص مارادونا {
  يف نيســان املايض وبعــد أكرث من عام 

ونصف عى رحيل دييغو مارادونا انطلق مزاد بيع 
قميص األسطورة األرجنتينية التاريخي يف بطولة 

كأس العامل 1986، التي أقيمت يف املكسيك.
  وفتحت دار مزادات )ســوثبيز( يف العاصمة 
الربيطانية لندن املزاد عى أكرث قطعة مشــهورة 
يف عامل كرة القدم، وهــي قميص مارادونا خال 
ربع نهــايئ مونديال املكســيك 1986 بني إنكلرتا 

واملكسيك.
  وكان العب الوســط اإلنكليزي السابق ستيف 
هودج قد طلب من مارادونا قميصه عقب املباراة، 
واحتفظ به، وسبق أن أعاره للمتحف الوطني لكرة 

القدم يف إنكلرتا، قبل أن يقرر بيعه.
  ويعتــرب هــذا القميص هو األشــهر ملاردونا، 
حيث ســجل به هدفه الخالد بيده يف نصف نهايئ 
املونديال أمام إنكلرتا، كا سجل به هدف القرن يف 

املباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للتانغو.
  وبحســب ما ذكرتــه صحيفــة »إندبندنت« 
القميص مقابل  ببيع  انتهى  املزاد  الربيطانية، فإن 
7.142.500 جنيه إســرتليني، بعدما كان ُمتوقعا 
بيعــه بقيمة تــرتاوح مــن 4 إىل 6 مايني جنيه 

إسرتليني.

{ قميص الهدف 500 ملييس {
  قميص مارادونا مل يكن الوحيد الذي اقتحم عامل 
املزادات، حيث ذكرت صحيفة »ماركا« اإلســبانية 
يف وقت سابق أن قميص ليونيل مييس الذي سجل 
به هدفه رقم 500 مع برشــلونة تم بيعه يف مزاد 

 anish« عرب مواقع التواصل االجتاعي، عرب موقع
futbol« الذي ميتلك القميص.

  وبســبب الطلب الكبري عى القميص التاريخي 
طرحه املوقع يف مزاد علني بسعر يبدأ من 450 ألف 

دوالر أمرييك.
  مييس سجل الهدف يف مرمى ريال مدريد يوم 
23 نيسان 2017 مبلعب ســانتياغو برينابيو يف 
الدقيقة 92، ليقود فريقه لفوز مثري 3-2، ثم ذهب 
لجاهري »املريينجي« لريفع قميصه وعليه اسمه 

يف وجههم.

{ قميص محمد صاح {
  عى املســتوى العريب، قرر محمد صاح، نجم 
ليفربــول اإلنكليزي، يف ترشيــن الثاين املايض 
اإلســهام يف عمل خريي، من خال طرح قميصه 

يف مزاد.
  وطرح صاح يف املزاد القميص الذي ارتداه خال 
مباراة مانشسرت يونايتد، والتي سجل فيها 3 أهداف 
»هاتريك« قاد بها ليفربول للفوز بنتيجة 5-0، يف 

الدور األول من الدوري اإلنكليزي هذا املوسم.
  وقرر محمد صاح أن تذهب جميع عوائد املزاد 
بالحيوان يف  بالرفق  الخاصــة  الجمعيات  إلحدى 

مرص.

{ قميص كاسياس {
  كا قرر إيكر كاسياس، أسطورة حراسة مرمى 
ريال مدريد ومنتخب إســبانيا، يف وقت سابق بيع 
قميصه الذي ارتداه خال مشاركته مع إسبانيا يف 

كأس العامل 2010 يف مزاد.
  كاسياس قرر طرح القميض الذي ارتداه 
للمــرة األوىل والوحيدة  خال تتويج باده 
يف تاريخهــا بكأس العامل يف 2010، مقابل 

1850 يورو يف كانون الثاين املايض.

{ قميص أغويرو {
  وقبل أيام قليلة، قرر ســريجيو أغويرو 
الذي ارتــداه حني أحرز هدفه  القميص  بيع 
التاريخي مع مانشســرت ســيتي الذي قاد 
الــدوري اإلنكليزي املمتاز يف  الفريق للقب 

موسم 2012-2011.
  وســجل أغويرو هدفــا تاريخيا قاد به 
مانشسرت سيتي لفوز قاتل بنتيجة 3-2، عى 
ضيفه كوينز بارك رينجرز، يف الدقائق األخرية من 
-2011 ملوسم  الختامية  بالجولة  الفريقني  مباراة 

2012 من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
  الفــوز الدرامي منح الفريق الســاوي لقب 
الدوري اإلنكليزي، بعدما كان عى بعد خطوات من 
اللدود مانشســرت يونايتد،  الجار  االنتقال لخزائن 
حيث رفع رصيد السيتي إىل 89 نقطة، بالتساوي 
مع جاره، ليتم االحتكام لفارق األهداف الذي تفوق 

فيه رفاق أغويرو.
  وقــال موقــع »Sportbible« اإلنكليــزي إن 
القميص ســيتم عرضه للبيع يف مــزاد عى أحد 
املواقع اإللكرتونية املتخصصة بني يومي 24 و25 

أيار الحايل.
  وبحســب التقديرات األوليــة، فمن املتوقع أن 
يرتاوح ســعر القميص يف املزاد بني 20 و30 ألف 

جنيه إسرتليني.

{ قميص كريستيانو رونالدو {
  بيع قميــص الربتغايل كريســتيانو رونالدو، 
نجم فريق مانشســرت يونايتد، مع منتخب باده 
الربتغال، يف مزاد لجمع التربعات ملساعدة ضحايا 
االنفجار الــربكاين يف ال باملا يف كانون األول من 

العام املايض.
  وجاء هذا العمل الخريي اإلنساين من »الدون« 
بعدما أُجــرب العديد من ســكان املدينة عى بيع 
منازلهــم بعد تدمري حوايل 3000 مبنى يف جزيرة 

الكاناري.

إيرلينغ هاالند فريق مانشسرت سيتي

كريستيانو رونالدوبيب غوارديوال

مارادونا

ســنــة ال1٦  ــتـــحـــت  لـ ــا  ــ ــي ــ آس غــــــرب   بـــطـــولـــة 
الـــعـــراق )52-74( لــلــبــنــان عــلــى  ــان  ثـ ــوز  فـ ــة:  ســل

منتخب لبنان تحت ال 16 سنة



1ـ كرة املرضب، كونا

2ـ أخال، أم، ما، هرل

3ـ تيمورلنك، لَسبوا

4ـ يم، أيف، يرسم، جن، جر

5ـ زّن، زين شعيب، فردان

6ـ شأن، صيدا، يرأب، مايل

7ـ اليونان، غدير، ليل

8ـ رماد، وديع الصايف

9ـ يف، ييل، يد، ود، دَب

10ـ يشاهد، ال، عامر، دارك

11ـ فا، هوندا، حل، عر

12ـ نرسين، كاليفورنيا

13ـ أدّق، صبّي، بند، كاملَهم
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبراج 

  دولة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أبو الفضائل 

اخترب معلوماتك

1ـ بلدة يف الشامل. 

2ـ أمنيايت وما أرجوه. 

3ـ ماال كثريا. 

4ـ أتركهم وشأنهم. 

5ـ تداِفع وترافع عن. 

1ـ بلــدة بــن بريوت 

وطرابلس. 

2ـ طريق واضح. 

3ـ تتَبع ثالِثاً. 

4ـ إبنُهم. 

5ـ عاصمة دولة نيجر. 

عامل نبات من الكبار وطبيب جيولوجي سويدي راحل. 

إشــتهر بوصفه لـِ آالف األجناس يف مملكتي الحيوان 

والنبات. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا، إذا جمعت: 

11+2+9+7+11- أحد أهّم الشعراء األملان.

7+9+8+4+9- فنانة مرصية. 

1+6+10+2- وكالة أنباء خليجية. 

8+6+1+3- نهر أوروب.

1+5+8- ضمَن. 

6+11+7- ضعف. 

5+9+4- حيوان معروف. 

2+10- صار الوقت. 

1ـ ما إسم الساللة الصينية التي حكمت يف الصن قبل 
حواىل ألف سنة، وذلك من العام 960 اىل العام 1280؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو امللك االنكليزي الذي إســتبدَّ يف حكمه تحت 
تأثري زوجته الفرنســية وبعض وزرائه، فاعدَم ســنة 

1649؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم امللــك الخرايف يف األســاطري اليونانية 
القدمية الذي إشــتهر بالدهاء واملكر والخبث، وأّســس 

مدينة كورنتس؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم املدينة األمريكية التي تقع يف والية تنييس، 
وشهدت انتصار االتحادين عىل الجنوبين سنة 1863؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ مــن هو الجراح الفرنيس الذي دعا اىل اســتعامل 
املقصلــة يف تنفيذ أحكام االعــدام، فُدعيت من ثّم هذه 

املقصلة بإسمه؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اسم البابا الذي ترأَس املجمع املسكوين الفاتيكاين 
األول سنة 1869؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ من هو الخليفة العبايس الذي أســاء السياســة، 
فُخلَع وسملت عيناه، وُسجَن 11عاما، وعاش بقية حياته 

متسوال؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اســم الدولة التي تقع يف شامل أوروبا، وتُعترب 
إحدى أكرب املساهمن ماليا يف األمم املتحدة، ويوجد فيها 

مطار هل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ كاتيوشا، فيينا
2ـ رخيم، الريش، سد

3ـ تاّم، زنيم، أفّرق
4ـ ألوان، واي هاي

5ـ رف، صنديد، نصَّ
6ـ ماليزيا

7ـ ضمن، يدنو، لويك
8ـ كينا، ديانا

9ـ بم، رش، جيد، دلب

10ـ السعي، عايَن
11ـ سمري غانم، فدَّ
12ـ وهب، بادل، ألو

13ـ نروج، بيصور، ركَّ
14ـ األتف، راَد، حّنا

15ـ رم، دليل
16ـ داليدا، أم
17ـ آيل، برَع

18ـ نيليل كريم

؟ من هو
من هي؟

بريطاين  أمــرييك  ممثل  ـ  1
راحل.

ـ موسيقي منساوي، منزِل،  2
نسَيان. 

ـ يأيت بعد، بحر، مصابيح.  3
ـ جزيــرة يونانية، آلة طرب،  4

سّيدة باألجنبية. 
مدينة  العمــل،  أمــارس  ـ  5

هولندية. 
ـ تكلَّم، إسم أطلَق عىل بوذا،  6

حرف جر. 
ـ يــرّش ويفــرّق املاء، دولة  7

افريقية. 
 . ـ فنانة مرصية راحلة، إبَيضَّ 8
ـ عائلــة، اشــّك، طرف من  9

الحديث. 
ـ حيــوان ماكر، قوَي عىل،  10

معدن. 

ـ غري ناضج، إسم موصول،  11

دولة افريقية. 

ـ من الفراعنة، للمنادى.  12

ـ املِثل، متشابهان، عاصمة  13

الضباب.. 

ـ َقْصد، عاصمة أوروبية.  14

ـ والِد فالن، النظّر.  15

ـ مدينــة نيجريية، مدينة  16

بلجيكية. 

ـ يشحذ ويصقل، دواء ناِجع.  17

ـ االســم األول لصحافية  18

فلســطينية بطلة مراسلة قناة 

أمس  إستشهدت صباح  الجزيرة 

يف ِجنن برصاصة قّناص صاحبة 

الصورة، عّز ورفَعة.

1ـ ملكة قدمية، مخابز. 

2ـ مدينــة فرنســية، 

نداوي، ُمليك. 

3ـ خليفــة أموي ُعرَف 

بالناقص، عام. 

4ـ للندبــة، مــن قبائل 

أرجَع، رتبة  الُحمر،  الهنود 

عسكرية.

بلدة يف   ، 5ـ عَسل، رصَّ

قضاء جبيل، بلدة يف قضاء 

صور. 

6ـ حرف جر، الرّف من، 

خراب، نوتة موسيقية.

الســهلة،  قطــَع،  7ـ 

موسيقي منساوي. 

8ـ دولــة افريقية، بلدة 

يف املنت، حايّل. 

9ـ نّسق ونظَّم، يربّ، قمر 

مكتمل، ِمقَول. 

العصافــري  مــن  10ـ 

فرنسية،  مدينة  الصغرية، 

شكل وهيئة.

11ـ ورد أبيــض عطرّي 

الرائحــة، يعرتف، طريق، 

مدينة إيرانية. 

12ـ صقيــع، ماركــة 

صابون، نوع من الســمك، 

صوت رضب الحديد بعضه 

ببعض. 

ايطايل،  موسيقي  13ـ 

دولة يف قتال مع أوكرانيا، 

يرتجف ويضطرب.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

أبــواب كثرية تفتح وتغلق أمامك، عليك أن 

تحســن االختار. ابتعد عن األفكار السوداء 

واعتمد التفكــري الواقعي لتحقيق ما تصبو 

اليه.

ابحث عن فرصة مناســبة لعرض أفكارك 

الرائعة أمام أشــخاص فاعلن. دع رشيكك 

اللطيف يعيش عــىل منط حياته وال تجربه 

عىل يشء. 

عليك أن تكون مســتقيم الرأي أمام وضع 

ليس بعادي. اعمل برسعة واطلب املساعدة 

واســتفد من الوضع يف هذه الفرتة لتحقيق 

طموحاتك. 

الزائد  األعمــى  فاالندفاع  قليــال،  تريث 

يجعلك ترتطم بحائط مســدود. حياتك هذه 

اآلونة جيدة وليســت برتيبة، وهي يوم لك 

عليك.  ويوم 

الــزم جانب الحرص والحذر اذا كان عليك 

القيام بأعامل جديدة هامة. ال تبعد صديقك 

الويفّ الذي حاول اكتشاف هواياتك املفضلة 

وطموحاتك. 

ســيكون صعبــا عليــك اليــوم تجنب 

املناقشــات وثرثــرات الخبثــاء، ال ترفض 

مساعدة األصدقاء. سيبقى الجو غري واضح 

باملفاجآت.  ميلء  ولكنه 

عالقــات ممتازة مع الجميع. أنت بحاجة 

اىل قسط من الراحة، لهذا ال ترتدد. تستطيع 

أن تذهب بعيدا يك تســتعيد نشاطك وتشعر 

الحياة. بلذة 

لديك الكثري من األفكار الخالقة. تشــعر 

بأن أحدهم يريد التســابق معك للوصول اىل 

هدف تســعى اليه منذ فرتة، لكنه لن ينجح 

تقلق.  فال 

أنت اآلن يف بدايــة الطريق،اعمل بهدوء 

وال ســبب الســتعجال األمور. اعلم انك لن 

تخــرس وال أحد ميكــن أن يأخذ منك ما هو 

حقك.  من 

ال تــدع القيل والقــال يحرمانك التعامل 

مع انســان نبيل جدير بثقتك. امهل الحبيب 

الوقت االضايف وستكتشــف  الغايل بعض 

الشك. غيوم  سيبدد  انه 

ال تــرتدد يف ابــراز صفاتــك الحميــدة 

وبامكانك أن ترغم اآلخرين عىل تقديرك حق 

قــدرك. تفاُهم ممتاز عــىل الصعيد العائيل 

والعاطفي.

اليوم  التي تواجهها  العقبات والصعوبات 

ســتتخطاها قريبا فال تقلق. قد تجد نفسك 

مندفعا نحو مغامرة جديدة يف مجال العمل 

تتعاطاه. الذي 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

إحرتاف
أثينا

أوروبا
اسبانيا
احتامل

أفالم
أمازون

أملاس
أبقراط
اقتصاد

أزمة
بانكوك
باسكال
بلديات
باريس
بلغراد

بروكسل
بلغاريا
رانغون

رائع
رفاهية
راسن
رحلة

رقم
رابله
روين
رجاء

زند
فقرة

فاغرن
فرن
فائز

فهد
كوافري
كابول

كوبري
نبيل

نقابة
ناريتا
هداف
واقع
يورو

ينابيع.
الحل السابق

الحل السابق

عن الدلب

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ العالِم ملّر.

2ـ شاموين. 

3ـ العامل شايرن. 

4ـ هندنبورغ.

5ـ سنة 1884

6ـ والية كاليفورنيا.

7ـ روبرت يل.

8ـ سنة 1803

1ـ تشييل. 

2ـ حرسوه. 

3ـ لحب. 

4ـ ينوون. 

5ـ قانِعاً.

1ـ تحليق. 

2ـ رشحنا. 

3ـ يسبون. 

4ـ لو، وع.

5ـ يهمنا.
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راجح الخوري

عرف لبنان يف تاريخه رؤســاء وزعامء 
أنقياء ومثاليني ورشفاء حتى الصميم، ومل 
يكــن يخطر يف بال الكثريين، انه ســيأيت 
علينا زمن يتحّول فيه املسؤولون اىل حفنة 
مــن عصابــات رسقة الدولــة ونهب املال 
العــام وإغراق البالد يف ديــون تزيد عىل 
مئة مليار دوالر، واننا ســنعجز عن تأمني 
الدواء والكهرباء ورغيف الخبز، وســنعود 
اىل العرص الحجري رسيعاً، وســيكون لنا 
“رشف” تســجيل اكرب كارثــة انهيار منذ 
مئتي ســنة، ولكن هذا األمر الفاضح حصل 

وسيحصل ما هو أسوأ بكثري.
مــن أين يأيت كل هذا الطقم الســيايس 
الفاسد، الذي نهب الدولة ويحاول ان يغطي 
جرميته بالســطو عىل ما تبّقى من ودائع 
الناس يف املصارف؟ رمبا يأيت من الجحيم، 
واألصدق انــه يأيت من صمت الناس وعدم 
انفجار ثورة عارمة تحاســب كل الفاسدين 
وتعلّق َمن يستحق منهم عىل أعمدة الكهرباء 
وتعرضهم عراة يف مستوعبات النفايات يف 

الساحات العامة، ولكن اىل متى الصمت؟
لقد مات الرئيس فؤاد شــهاب ومل يرتك 
لزوجتــه ما يكفيها لــراء حاجاتها، كام 
اكتشف الرئيس شارل حلو عندما زارها ووجد 
انه كان يجلس عىل مقاعد ممزقة يف بيته 
املتواضع. فمن أين نأيت بفؤاد شهاب، ومن 
أين نأيت بشارل حلو، ومن أين نأيت بالرئيس 
الريف الياس رسكيس الذي اضطر اىل بيع 
بيته، ألنه كان اميناً عىل الدولة ومال الدولة، 
ومن أين نأيت بكميل شــمعون الذي بعدما 
اضطر اىل ترك قرص الســعديات سكن يف 

شقة مستأجرة يف األرشفية؟!
ويا ســيدي، من أين نأيت بعبدالله اليايف 
الذي شــكَّل تسع حكومات وكان وزيراً يف 
عــر حكومات أخرى، وبقي يســكن يف 

شــقة مســتأجرة صغرية يف اول الطريق 
الجديــدة، ومن أين نأيت بتقّي الدين الصلح، 
وكيف نجد مامثالً يف االستقامة والتواضع 
والعفة مثل سليم الحّص؟ وال يقترص األمر 
عىل هذه األسامء التاريخية فحسب، فهناك 
الكثريون الذين ليســوا قطعاً من هذا الزمن 
الفاحش الفساد والنهب، ويضيق املجال عن 

تعداد فضائلهم.
ماذا جرى لنا، ما هذا الفحش يف الرسقة 
والفســاد، ما هذه الوقاحة يف قرع طبول 
محاربة الفساد الذي يتأكد كل يوم انه اقوى 

من الطبول وقارعيها؟
أيهــا اللبنانيون الخانعون، لقد بنى لينني 
االتحاد الســوفيايت من العدم، لكنه عندما 
رحل وجدوا يف جيبه 6 روبالت فقط، ولقد 
هزم ســتالني النازية وامتلك دولة فيها 20 
ألف دبابــة، ورحل بال بيت ميتلكه، وبقيت 
ابنته ســفيتالنا تعيــش يف بيوت االيجار 
بعد انهيار االتحاد الســوفيايت. ولقد أسس 
هوشــيه منــه فيتنام يف بضعــة أعوام 
وأصبحت هذه الدولة الزراعية دولة صناعية 
متقدمة، لكن هوشيه منه مات يف بيت من 
القش بني رفاقه القدامى. وكان عبد الكريم 
قاسم ميلك قطعة ارض يف قضاء الصويرة، 
لكنه تربّع بها لبناء مدرسة، وكان يسكن يف 
شقة مستأجرة. ولقد أسس ماوتيس تونغ 
الصني الحديثة، لكنه كان ينزل اىل الشارع 
ليكنس الطــرق مع عامل النظافة. وعندما 
أهدى صدام حســني ســياريَت مرسيدس 
فاخرتني بعد مؤمتــر هافانا لعدم االنحياز 
اىل فيديل كاسرتو، مل يستقلّهام بل باعهام 
باملــزاد العلني وأُضيــف مثنهام اىل املالية 

العامة!
فمن أين أنتم أيها املســؤولون يف لبنان، 
الذين لن ترتكوا لألرملة الفلس الذي ارسله 
اليها ولدها لســرتة آخرتهــا … واىل متى 
هــذا التكالب عىل أمــوال الدولة واملودعني 

ومعظمهم من »الغالىب«؟

تنــر ادارة التحرير يف جريدة الديار مقاالً للزميل راجح خوري يعود للصيف 

الفائت يف الزميلة النهار وذلك عىل بُعد أيام من موعد االنتخابات النيابية يف لبنان.

ــــــراب ؟ ــ ــــــي االغت ــ ــــاوزت ال ٦٥ ٪ ف ــ ــــــنية تجــ ــ ــــــة الس ــ ــــــة واملقاطع ــ ــــــة الحكوم ــــــة رئاســ ــ ــــــح معرك ــ ــــاري فت ــ البخــ

حـــــرس الثـــــورة اإليرانـــــي يدمـــــر مواقـــــع إرهابيـــــة فـــــي أربيـــــل
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

التفضيــي الواحد، ويعرتف القيمون عــىل اللوائح بالكلفة 
املالية العالية  نتيجة الغالء وارتفاع البنزين ونقل الناخبني، 
حتــى ان  فاتورة غداء املندوبني ألحــد األحزاب ليوم االحد 
تجاوزت  ال 100 الف دوالر كام ان تغطية النفقات الصحية 
وصلت اىل ارقام مذهلة  يف جميع املستشــفيات. والسؤال 
االســايس: من أين االموال وكيف أمنهــا االقطاب اذا كانت 
املصارف متتنع عن تلبية الطلبات اال بحدود معينة ؟ وهذا يؤكد 
ان  كبار القوم »ســحبوا ودائعهم اثناء االزمة بقوة نفوذهم 
الســيايس واحتفظوا بالرثوات يف منازلهم،  هذا باالضافة 
 اىل ما دفعته الســفارات بشــكل  مبــارش ودون أي قيود .

ويف املعلومــات، ان لجنــة االرشاف عــىل االنتخابات مع 
مراقبــي االمم املتحدة الذين وصلوا اىل بريوت منذ اســابيع 
ســجلوا الكثري من الوقائع عن عمليات رصف االموال وعدم 
العدالــة االعالمية املقترصة عىل املرشــحني الذين ميلكون 
االموال لتسويق برامجهم، بينام حرم من هذا الحق 60٪ من 
املرشحني، وهذه ثغرة قد تشكل مادة  للطعن يف االستحقاق 
بعــد أعــالن النتائج، وبالتــايل كيف ســيتعامل املراقبون 
الدوليون ولجنة االرشاف عىل االنتخابات مع هذه املخالفات؟ 

السني الضعيف { االقرتاع 
يف بالد االغرتاب {

وكشــفت مصادر مواكبة للعملية االنتخابية، ان نســبة 
االقــرتاع الســني يف صفوف املغرتبني بلغــت ٣٥ ٪ فقط، 
والنســبة االدىن كانت يف اململكة العربية  الســعودية رغم 
كل الضغوط والتدخالت واالرشاف األمني وتجاوزات القوات 
اللبنانيــة نتيجة الحرية الكاملة التــي اعطيت ملنارصيها، 
هذه النســبة فاجأت السفري الســعودي وليد البخاري الذي 
نزل شــخصيا عىل االرض يف بريوت واقليم الخروب والبقاع 
عرب زيارات انتخابية لرفع نسبة االقرتاع السني، مع دعوات 
يف املساجد نهار الجمعة للحض عىل االقرتاع بتوجيهات من 

مفتــي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان.
ويف املعلومــات، ان التجاوب مع زيارات البخاري مل تكن 
يف املســتوى املطلوب وســط مقاطعة شــاملة من كوادر 
املستقبل الذين ينظمون مسريات سيارة خالل االيام القادمة  
يف كل املناطق ورفع صور ســعد الحريري وشعار »  لعيونك 
بدنــا نقاطع ». ويف املعلومات ان تهديــدات تلقاها العديد 
من كوادر الصف االول يف املســتقبل واملقربني من الحريري 
لوقف نشــاطاتهم لكنها مل تفلح،  ومنع شــباب املســتقبل 
املرشــح نبيــل بدر من اكامل جولتــه االنتخابية يف طريق 
الجديدة ليل امس االول، كام عرب املرشــح خالد قباين رئيس 
الكتلة املحســوبة عىل السنيورة  عن غضبه من عدم تجاوب 
العائــالت البريوتية مع طروحاته وســط تعاطف كبري مع 
سعد الحريري. والسؤال االسايس املطروح بعد االستحقاق، 
اذا متكن ســعد الحريري من االبقاء عىل نســبة التصويت 
السني دون ال ٣٥ ٪،  فمن هي الشخصية السنية القادرة عىل 
تبوؤ مركز رئاسة الوزراء ؟ ويف هذا االطار كان الفتا دخول 
البخاري عىل خط تســمية رئيس الحكومة بعد  االنتخابات 
والقيام بزيارة مع ســفراء الدول العربية اىل املهندس سمري 
الخطيب  يف بلدته مزبود يف اقليم الخروب، علام ان الخطيب 
طرح بقوة لتشــكيل الحكومة بعد اســتقالة الحريري الذي 

وضع فيتو عىل اسمه.

{ كيــف يتعامل االقطاب مع االنتخابات ؟ {
وتؤكد املصادر املواكبة لالنتخابات، ان الطبقة السياسية 
التــي حكمت البالد منذ الطائف، وبعد ال 200٥ مبشــاركة 
القوات والتيــار الوطني والكتائب، تعيش » ندوبا » متنوعة 
يف انتخابات 2022  باســتثناء الثنايئ الشيعي الذي زاد من 
قوته وحضوره وفرض معادالته  يف الحياة السياسية، فيام 
تيار املســتقبل يخوض حربا وجودية تهدد مرحلة الحريرية 
السياســية ودور عائلة الحريري، ويواجه ســعد الحريري 
حربا ال ترحم من خصومه وأصدقائه، ومســتقبله السيايس 
متوقف عىل مدى حجم املقاطعة الســنية، وللمرة االوىل من 

التســعينات ستغيب كتلة الحريري عن املجلس النيايب.
اما وليد جنبالط وحســب املصادر، فبعد ان طبع املجالس 
النيابية يف شــخصه وحضوره الواسع يف كل الدورات منذ 
الطائف، يواجه حاليا معركة درزية درزية يف قلب الشــوف 
وعىل مشــارف املختارة ســيكون لها تأثرياتها الكربى يف 
مجمــل االوضاع يف البالد ومــن الطبيعي ان ترتاجع حصة 
جنبالط املســيحية، لكن القوى املســيحية حسب املصادر، 
تخوض معركة رئاسة الجمهورية، ووضعت ثقلها االنتخايب 
وســط حاموة مرتفعة  بني التيار والقوات واملردة سقطت 
معهــا كل املحرمــات، ويخوض باســيل وجعجع وفرنجية 
معركة ال مجال فيها للخســارة مطلقا، ومن يربح ســريفع 
نســبة وصوله اىل بعبدا رغم ارتباط هذا االستحقاق بعوامل 

وعربية. دولية 
امــا املعادلــة الجديــدة يف االســتحقاق، فمرتبطة اىل 
حــد بعيد مبدى قــدرة املجتمع املدين عــىل الخرق وحجم 
كتلته، ويتعرض مرشــحو املجتمع املدين  ألعنف الهجامت 
من بري وجعجع وباســيل وفرنجية وجنبالط والســنيورة، 
علــام ان هؤالء لو توحدوا يف كل الدوائر لحصلوا عىل كتلة 
نيابية كبرية وأسســوا لحياة سياســية جديدة يف مواجهة 

السياسية. الطبقة 

{ أشــهر صعبة حتى 22 ترين الثاين {
وحســب املعلومــات، ان النقــاش بني عدد مــن القوى 
السياســية وســفراء عرب واوروبيني تطرق اىل مرحلة ما 
بعــد 1٥ ايــار،  ومن  املتوقع ان تعقــد الحكومة اجتامعها 
األخــري يف 1٩ ايار قبل انتهاء عهــد مجلس النواب الحايل 
بيومــني يف 21 ايار، وعندئذ تدخل الحكومة مرحلة ترصيف 

االعامل عىل ان يعقد مجلس النواب الجديد جلسة يف 22 ايار 
بدعوة من أكرب االعضاء ســنا النتخاب رئيس ملجلس النواب،  
ويبقــى  الرئيس بري األوفر حظا  بأكرثية شــاملة،  اال ان 
العديــد من الكتل بدأت تلمــح اىل عدم التصويت لربي ومن 
بينهــم القوات اللبنانية  وكتلــة املجتمع املدين والعديد من 
املرشــحني السنة، واذا قطع  انتخاب بري بهدوء » وسالسة 
» بغطــاء عريب ودويل فهذا يؤســس  لتســوية معينة لن 
تشــمل تشــكيل الحكومــة الجديدة، جــراء االجامع  عىل 
اســتمرار حكومة  ترصيف االعامل  واالرشاف عىل انتخاب 
رئيس الجمهوريــة الجديد  يف ترين، عىل ان تبدأ املرحلة 
الجديدة مع العهد الجديد عىل كل املستويات االدارية واملالية 
والتعيينات والرتســيم وغريها، وهــذا يفرض عىل ميقايت 
ادارة املرحلــة االنتقالية  وتوفري كل الســبل النتقال هادئ 
بني عهد عــون والعهد الجديد، ومنع  تدحرج االوضاع  نحو 
االنفجار الشامل بقوة االزمة املعيشية، وحسب  املعلومات، 
ان ماكرون  ســيواكب الفرتة االنتقالية بعد االنتخابات عرب 
طرح تسوية جديدة شــبيهة بالطائف، سيتم التوصل اليها 
يف باريــس يف حضور كل االطراف، ومن املمكن ان تتضمن 
التســوية الجديدة  مؤمترا تأسيسيا  أو صيغة  جديدة، من 
بينهــا، كام رسب، املداورة يف الرئاســات الثالث أو توزيع 
جديــد  ملوظفي  الفئة االوىل، وكل هــذه الصيغ املطروحة 
صعبــة، لكن الحلول الرتقيعية باتت مســتحيلة وتؤســس 

النهيــارات وتوترات مع كل حدث أقليمي ودويل.

{ ملاذا ال يستطيع لبنان
نفطه؟{  عن  التنقيب 

قبل اإلجابة عن هذا الســؤال املهم الذي يشــغل بال الشعب 
اللبناين يف ظل االزمة االقتصادية الخانقة التي تطال لقمة 
العيش وحبة الدواء، تؤكد مصادر متابعة لهذا امللف  رضورة 
االشــارة، اىل أنه بتاريخ 2021/٩/2٣ تســلم الرئيس عون 
من الوفد املفاوض تقريراً مفصالً يحتوي عىل اســرتاتيجية 
متكاملــة للمرحلــة املقبلة بشــأن ملف ترســيم الحدود 
البحرية، وصدر بيان رســمي بذلك من رئاســة الجمهورية 
هذا نصه: »ترأس رئيس الجمهورية اجتامعا مع رئيس الوفد 
اللبناين يف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود البحرية 
الجنوبية العميد الركن الطيار بســام ياسني، وأعضاء الوفد 
املفاوض حيث تســلم الرئيس عون تقريــرا يتضمن مراحل 
املفاوضات منــذ انطالقتها وحتى تاريخه، واســرتاتيجية 
متكاملــة للمرحلة املقبلة، مبــا يضمن مصلحة لبنان العليا 
يف املحافظة عىل حقوقه يف ثرواته يف املنطقة االقتصادية 

الخالصة«.

ووفقــاً للمصادر املتابعة مللف الرتســيم، أحال الرئيس عون 
هــذا التقرير رســمياً اىل رئيس الحكومــة واىل الوزارات 
املعنيــة إلجراء الالزم كل يف ما يخصــه. واهم ما تضمنته 
هــذه االســرتاتيجية،  تعديل املرســوم 64٣٣ وايداع الخط 
2٩ األمــم املتحدة، كونه ورقة الضغــط الوحيدة التي تجرب 
العــدو االرسائيي عــىل العــودة اىل املفاوضات وحصول 
لبنان عــىل كامل حقوقه يف ثروتــه النفطية يف املنطقة 
االقتصاديــة الخالصــة، وعدم ذلك سيســمح لإلرسائيي 
باملامطلة وتضييع الوقت ليتســنى له متابعة العمل يف حقل 
كاريش لحني أن تايت ســفينة االنتاج FPSO من ســينغابور 
وبدء اســتخراج النفط والغاز من هــذا الحقل دون عوائق، 
وأكــد هذا التقرير أن االرسائيــي لن يتوقف عند هذا الحد ال 
بل ســوف يتــامدى بعد ذلك ويدعــو رشكات النفط العاملية 
للعمــل يف البلــوك 72 الواقع بني الخط 2٣ والخط 2٩ وبدء 
التنقيــب يف حقل قانا الستكشــافه ومن ثــم ابتزاز لبنان 
 وجــره اىل التطبيــع االقتصادي إنطالقاً مــن هذا الحقل.
وتابعت املصادر،  إن ما كتبه الوفد املفاوض يف اسرتاتيجيته 
بــدأ يتحقق ويتبني بأم العني وذلك من خالل ترصفات آموس 
هوكشتاين الذي يعتمد سياسة املامطلة يف جوالته املكوكية 
كل بضعة أشــهر وطرحه ملقرتحــات وخطوط وحلول غري 
منطقيــة، هو بنفســه يعلم أنها غري قابلــة للتطبيق. إمنا 
الهدف منها إضاعة الوقت لحني وصول ســفينة االنتاج من 

سينغابور اىل حقل كاريش 
وبدء استخراج النفط وضخ 
الغــاز اىل معامل الكهرباء 
يف ارسائيــل وتصديــر ما 
الخــارج. هذه  تبقــى اىل 
الســفينة إنطلقــت مــن 
ســينغابور مطلــع هــذا 
اىل  وستصل  الحايل  الشهر 
املياه الفلســطينية بعد أيام 
قليلة عىل مرأى ومســمع 
الخطوة  وبعد هذه  الجميع. 
ســوف ينتقــل االرسائيي 
اىل تنفيــذ الخطوة الثانية 
التي تّم ذكرها استباقيا يف 
املفاوض  الوفد  اسرتاتيجية 
البلوك  بتلزيــم  واملتمثلــة 
حقل  يف  الحفر  وبــدء   72
قانا يف القســم الذي الذي 
يقــع جنوب الخــط 2٣ ما 
دام هــذا الخط مودعاً لدى 
لبنان  قبل  املتحدة من  األمم 
 .64٣٣ املرســوم   مبوجب 
واضافت املصادر، لألســف 
هذه االســرتاتيجية الهامة 
تنــام يف الجوارير بدالً من 
عرضها عىل مجلس الوزراء 
التخاذ االجــراءات الالزمة 

وذلــك قبل اســتقالة الحكومة بعد اســتحقاق االنتخابات 
النيابية وكأن شــيئا مل يكن وال يوجد مسؤول عن هذا التلكؤ 
والتقصــري الواضح، ال بل يجهد املعنيــون خالل حمالتهم 
االنتخابيــة بكيــل االتهامات للوفد املفــاوض بالتخي عن 
الخط 2٩ باالســتناد اىل كالم مجتزأ للوسيط االمرييك غري 
النزيه آموس هوكشــتاين، وكان قد أوضح العميد ياســني 
سابقا لجريدة الديار يف عددها الصادر بتاريخ 4/٥/2022 
حقيقــة مــا جرى يف اللقاء الذي عقــده معه، حيث طالبه 
بأن يكون وســيطاً نزيهاً وليس منحازاً كلياً للعدو االرسائيي 
وذلــك من خالل طرح خط وســطي بني خــط هوف الذي 
يُعطــي تأثرياً كامالً لصخرة » تخيليت« وبني الخط 2٩ الذي 
يتجاهــل تأثري هذه الصخــرة، وبعد ذلك كل طرف يدافع عن 
خطــه وفقاً ملعيار القانون الــدويل. ولو كان هذا املوضوع 
رسيــاً ويف غري مصلحة لبنان ملا أعلن عنه العميد ياســني 
عىل شاشــة التلفزيون من تلقاء نفســه. وقــد تم اجتزاء 
الحديــث من قبل البعض أو من قبل آموس هوكشــتاين غري 
النزيه، عندئذ يجب العودة اىل ما وثقه وكتبه الوفد املفاوض 
 يف االســرتاتيجية التي ســلمها اىل املســؤولني املعنيني.

أما بالعودة اىل املوضوع األهم، وهو ملاذا يستطيع االرسائيي 
التنقيب يف حقل كاريش ويف املياه الفلسطينية وال نستطيع 
نحن التنقيــب يف البلوكات الجنوبية والبلــوكات املتبقية 
 يف املياه اللبنانية، فهذا جوابه بســيط ولســببني أساسيني:
أوالً: لــزم لبنــان من خالل دورة الرتاخيــص األوىل البلوك 
رقــم 4 والبلوك رقــم ٩ اىل الكونســورتيوم املتمثل بركة 
توتال الفرنسية املشــغلة ورشكتي ايني االيطالية ونوفاتك 
الروســية. وكانت هذه الركات عىل علم باملنطقة املتنازع 
عليها حينها يف البلوك ٩، ولهذا الســبب كانت نســبة حصة 
الدولــة اللبنانية يف هذا البلوك أقل من النســبة يف حصتها 
يف البلــوك رقــم 4، وبالتايل ال يوجد أي حجة لركة توتال 
بعــدم املبارشة بالتنقيــب عن النفط والغاز يف البلوك ٩ كام 
هو مقرر وفقاً للعقد املوقع معها يف شــهر اب 2022 املقبل 
بعــد التأخري الحاصل بســبب جائحة كورونــا. إال ان هذه 
الركة ال تقوم بواجباتها والقيام بالتحضريات الالزمة التي 
كان يجــب أن تبــدأ بها بداية هذا العام للوصول اىل املبارشة 
بالتنقيب يف البلوك ٩ يف شــهر أب املقبل. والســؤال، ماذا 
فعلــت الحكومة الحالية؟ وهل ناقشــت هذا املوضوع مع 
رشكة توتال؟ بالطبع ال؟ وإن متّت مناقشــته؟ هل توصلت 
الحكومــة ووزارة الطاقة اىل فــرض تنفيذ العقد املوقع مع 
رشكــة توتال وبدء التنقيب بعد شــهرين من االن. كام قلنا، 
توتــال مل تقــم بالتحضريات الالزمة وال توجــد نية لديها 
بالتنقيب وال يهمها ســوى مصلحتها  وهي قد تكون تتعرض 
لضغوطــات معينة متنعها مــن تنفيذ موجبات العقد معها. 
لذلك، ليس لدينا املقدرة عىل فرض مبارشة التنقيب يف البلوك 
٩ مــن قبل رشكة توتال عىل الرغم مــن وجود عقد يلزمها 
بذلك، مع أنه ال توجد حجة لهذه الركة باالمتناع أو الرتيث 
عن بدء التنقيب بســبب مسألة النزاع الحدودي البحري مع 
»ارسائيل«، كونه حني وقعت العقد،  كان  هذا النزاع موجوداً،   
ولهذا الســبب كانت حصتها أكرب من الحصة يف البلوك رقم 

4 يف حال اكتشاف النفط والغاز.

ثانياً: مبوجب قرار وزير الطاقة رقم 2٣ تاريخ 11/2021/2٣ 
املبنــي عىل تكليف مجلس الوزراء اســتكمل لبنان اجراءات 
دورة الرتاخيــص الثانية ودعا الركات العاملية لالشــرتاك 
والتقدم بعروضهــا للتنقيب عن النفط والغاز يف البلوكات 
اللبنانية الثامنية املتبقية ومنها البلوكان 8 و10 الحدوديان، 
وقامت هيئة ادارة قطــاع البرتول بكامل واجباتها املتعلقة 
بهذا الشأن، إال أنه لغاية تاريخه مل تتقدم أي رشكة بعروضها 
للمشــاركة يف دورة الرتاخيــص الثانية هذه. واألســباب 
كثــرية ومنها أن بعض هذه الركات تنتظر الضوء االخرض 
االمــرييك، والبعض االخر يفضــل أن يبتعد عن التنقيب يف 
مناطق متنازع عليها. أما الركات الراغبة والتي هي خارج 
الفلــك االمرييك فليس لديها القدرة أوالخربة يف التنقيب يف 
املياه البحرية العميقة، وإن كان لديها الخربة فلن تســتطيع 
الحكومــة اللبنانية التعاقــد معها، والتجارب كثرية يف هذا 

املجال ويف مشاريع أصغر من ذلك، فالحكومة اللبنانية التي 
ال تســتطيع تعديل املرســوم 64٣٣ وهو حق سيادي يكفله 
الدســتور، لن تســتطيع املجيء بركات عاملية للتنقيب عن 
النفط والغــاز يف املياه اللبنانية قبل التوصل اىل حل للنزاع 
الحدودي البحري مع العدو االرسائيي بشكل يضمن الحقوق 

ويحفــظ الرثوة النفطية يف كامل املياه اللبنانية.

{ ما هو الحل؟ {
الحل موجود ومكتوب يف تقرير يحتوي عىل اســرتاتيجية 
متكاملة مســلمة اىل الرؤســاء والــوزراء املعنيني، حيث 
يتطلب املوضوع فقط عرض هذه االســرتاتيجية عىل جلسة 
مجلس الــوزراء االخرية قبل أن يصبح هذا املجلس يف حكم 
ترصيــف االعامل، إنها مســؤولية وطنيــة بامتياز، وإنها 
الطريقة الوحيدة التي ترتجم الشــعارات اىل انجازات. هذه 
االســرتاتيجية تبني أن ال نفط وال غاز يف لبنان إال بالضغط 
عــىل االرسائيي ملنعه من اســتخراج النفط والغاز من حقل 
كاريش بواسطة سفينة ال FPSO التي ستصل بعد أيام قليلة 
اىل هذا الحقل. هذا العدو لن يتنازل ولن يسمح لركة توتال 
بالتنقيــب عــن النفط والغاز يف حقل قانــا اللبناين ما دام 
يعترب أن جزءا من هذا الحقل يقع يف مياهه وفقاً للخط 2٣ 
الــذي ال يزال يعتمده لبنــان يف االمم املتحدة. فكيف يعطينا 
االرسائيليون  شــيئا يتنازل عنــه اللبنانيون مبلء إرادتهم ؟ 
وملن يقول انه يجب علينا بدء التنقيب يف مياهنا مثلام ينقب 
العــدو يف مياه فلســطني املحتلة ؟ نقول له هذا مطلب حق 
ولكن ليتنا نســتطيع فرض ذلك عــىل الركات العاملية، ها 
هــي دورة الرتاخيص الثانية مفتوحة للجميع، ولكن مل ولن 
يتقــدم أحد للمناقصة بســبب الضغوطات العاملية التي هي 
فــوق طاقة لبنان. بينام ما نســتطيع أن نفعله اليوم وهو 
مــن حقنا ومن ضمن إمكاناتنــا وواجباتنا للتمكن من بدء 
التنقيب عن النفط والغاز يف مياهنا البحرية هو فقط تعديل 
املرسوم 64٣٣ واعتامد الخط 2٩ واعتبار حقل كاريش حقالً 
لبنانيا مينع عىل أي رشكة استخراج النفط والغاز منه تحت 

تحميلهــا كل العواقب القانونية واألمنية.

 وإذا تعذر تعديل املرسوم يف الجلسة األخرية وقبل فوات 
األوان، فهنــاك خيار آخر، وهو صــدور قرار من مجلس 
الــوزراء يؤكد فيه عىل مضمون الرســالة التي ارســلت 
2022 والتي تعترب حقل  /1 اىل االمــم املتحدة بتاريخ 28/
كاريش حقالً متنازعا عليه وتحذر رشكات النفط من العمل 
فيــه اىل حني االنتهاء من حل مســألة الحدود البحرية، 
والتــي ئؤكــد أيضاً أن لبنــان يحتفظ بحقــه يف تعديل 
 املرســوم 64٣٣ وتوسيع نشــاطاته االقتصادية جنوباً.
أخــرياً، مــن يعتقد أنه يوجــد حل غري الضغــط الفعي 
عىل العــدو االرسائيي فهو مخطئ، هــذا العدو ال يفهم 
إال بفــرض حقنــا عليه بالقوة، وهو سيســتخرج النفط 
والغــاز من حقل كاريش إن مل نفعــل ذلك. إنها الفرصة 
الذهبيــة يجــب أال نضيعها، ويجب التحــرك قبل وصول 
ســفينة االنتــاج FPSO اىل حقل كاريــش وبدء االنتاج 
كونــه لن ينفــع التحرك بعد ذلك، وســينتقل االرسائيي 
بعدهــا اىل تنفيــذ مخططاتــه التاليــة بالضغــط عىل 
لبنــان يف حقــل قانــا ويف البلــوك 8، وبالتــايل نقل 
 املعركــة كام يفعــل دامئا من مياهــه اىل مياه الخصم.

أعلنــت العالقــات العامة لحــرس الثورة 

اإليراين يف بيان أّن »القوات الربية يف حرس 

الثورة اإليــراين دكّت، صباح األربعاء، مواقع 

لالرهابيني يف مدينة أربيل شاميل العراق يف 

قصف مدفعي وهجامت بالطائرات املسرية«.

وأكد البيان أّن »هذه العملية جاءت رداً عىل 

األعــامل الريرة التــي ارتكبتها الجامعات 

اإلرهابيــة خــالل اآلونة األخرية بإرســال 

إرهابيني مسلحني اىل داخل البالد بهدف تنفيذ 

عمليات تخريبية وأمنية«.

وأشار إىل »القبض عىل ٥ إرهابيني مسلحني 
يف مدينة بانه يف محافظة کردستان غريب 
البالد«، مؤكداً »اعرتافاتهم وكشــف نواياهم 
التخريبيــة ضــد الجمهورية االســالمية 

اإليرانية«.
ومل ترد حتى اآلن تقارير عن حجم الخسائر 

واألرضار جّراء هذا القصف.
وكان حــرس الثورة أعلن، منذ شــهرين، 
للمؤامرات  اســرتاتيجي  »مركز  اســتهداف 
الصهيونية« شامل العراق باستخدام صواريخ 
قوية ودقيقة، مؤكداً يف بيان أّن »القصف جاء 
رداً عــىل الجرائم األخرية التي ارتكبها الكيان 

الصهيوين املزيف«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عي

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولي بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 0٥/٩2٣8٣0 - 81178٥/0٣

فاكس : 0٥/٩2٣77٣

االعالنات : ٩2٣770-٩2٣767-٩2٣768-0٥/٩2٣776

فاكس : 0٥/٩2٣771

info@addiyaronline.com

َمن أنتم أيها الفاسدون؟
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