طــــــرابــــــيــــــش الـــــبـــــاريـــــزيـــــانـــــا
وطــــــرابــــــيــــــش الـــــكـــــيـــــت كـــــات

«كورون ــــــا» 62 :حال ــــــة وف ــــــاة
و  3098اصابـــــــــــة جديـــــــــــدة
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أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 3098
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  2020إىل  380019حالة».
«تم تســجيل  3087حالــة إصابة بني
وأوضحــت أنّه ّ
«تم
املقيمــني و 11اصابة بني الوافدين” ،مشــري ًة إىل أنّه ّ
تســجيل  62حالة وفاة جديدة ،لريتفــع العدد اإلجاميل
للوف ّيات إىل .«4805
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غليــــان شــــعبي والشــــارع اللبنانــــي ينتفــــض بعــــد بلــــوغ ســــعر صــــرف الــــدوالر  10آالف ليــــرة
الحريــري وعــون يتقاذفــان كــرة تعطيل تشــكيل الحكومة وجمود تام على خط بعبدا – بيت الوســط
مس ــاعي التهدئ ــة تنج ــح بي ــن بكرك ــي وح ــزب الل ــه ...وش ــينكر يدع ــو العتب ــار لبن ــان «أولوي ــة»

بوال مراد
دفع بلوغ ســعر رصف الدوالر يف الســاعات املاضية
وألول مرة الـ 10آالف لرية ،بعرشات اللبنانيني اىل الشوارع
يف الشــامل والبقاع وبريوت والجنوب حيث عمدوا اىل
اقفال الطرق واشــعال االطــارات متوعدين بالتصعيد...

عودة التظاهرات وقطع الطرقات احتجاجا عىل الوضع املعييش
وتنــذر كل املؤرشات بانفجــار كبري مقبل يف ظل ارصار يف ظــل التدهور الهائل عىل الصعد كافة وبخاصة عىل
القوى السياســية وعىل رأسها رئيس الجمهورية العامد الصعيديــن املايل واالقتصادي ،وعكس ذلك ســيعني ان
ميشال عون ورئيس الحكومة املكلف سعد الحريري عىل الشــعب اللبناين شــعب ميت ،تتخوف مصادر سياسية
تقاذف كرة التعطيل والجمود التام عىل خط بعبدا – بيت قريبة من حزب اللــه و»التيار الوطني الحر» من العودة
الوسط.
اىل لعبة الشارع للضغط من خالله يف السياسة لتشكيل
وفيام يبدو نزول الناس اىل الشارع أمر أكرث من طبيعي حكومة وفق رؤية ورشوط الحريري وحلفائه» ،مشددة

عىل ان «ذلك ال ميكن ان مير ألن اللعبة باتت مكشوفة».
وتضيف املصادر يف حديث لـ»الديار»»:هناك من يسعى
لفرض أمر واقع علينا من خالل الضغط بلقمة عيش الناس.
هم يلعبون بالنار التي ستحرق بنهاية املطاف الجميع».

(تتمة املانشيت ص)1

الــوزيــر امللك غير وارد عند الــحــريــري ...لكن
«كــلــو قــابــل لــلــنــقــاش بــشــرط ســلــة متكاملة»

قـــــــــــــــــــراءة تـــــفـــــصـــــيـــــلـــــيـــــة هـــــــادئـــــــة
لــــكــــلــــمــــة الــــــبــــــطــــــريــــــرك الـــــــراعـــــــي

ُ
ّ
ج ــن ــب ــاط ق ــل ــق ومــــتــــوجــــس مــــن املــرحــلــة
ً
ً
ً
الـــراهـــنـــة س ــي ــاس ــي ــا وأمـــنـــيـــا ومــعــيــشــيــا

جويل بو يونس ص 3
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فادي عيد ص2

مـــــاكـــــرون :ع ــل ــى جــمــيــع األطــــــــراف االلـــــتـــــزام بـــــ»االتــــفــــاق الــــنــــووي»
روحـــانـــي  :الــطــريــقــة الــوحــيــدة إلح ــي ــاء «االتــــفــــاق» ه ــي رفـــع الــعــقــوبــات
أكــد الرئيــس الفرنيس
اميانويل ماكرون يف اتصال
هاتفي مع نظــريه االيراين
الرئيس حســن روحاين أن
«عىل جميع األطراف العودة
اىل التنفيذ الكامل اللتزاماتها
يف االتفاق النــووي» الذي
ابرم بني مجموعة الـ ()1+5
وايران ،فيام أشــار روحاين
اىل رضورة رفــع العقوبات
والتــي تعترب بنظــر ايران
«الطريقــة وحيــدة إلحياء
االتفاق النووي» ،مضيفاً أن
بالده ترفض اعادة التفاوض
حول االتفــاق النووي ،كام
اعلن ان طهران ألغت تطبيق
الربوتوكــول االضايف مع
وكالة الطاقة الذرية الدولية
متاشــياً مع تنفيــذ قانون
الربملــان االيراين الداعي اىل
وقف كل أشكال التعاون مع

(ارشيف)

ماكرون وروحاين

عىل طريق الديار
تخــي املســؤولني عــن واجباتهم
وغيــاب الضمري لديهم ولدى جزء كبري
مــن الطبقة السياســية جعل الوضع
ال يحتمــل وال ميكن حلّــه دون ثورة
شــعبية ســلمية .اياكم يا ثوار لبنان
املنتفضــني من أجــل تأليف الحكومة
واجراء االصالحــات أن ترتاجعوا عن
ودوي صوتكم يه ّز لبنان كله
رصختكم
ّ
وشــعب لبنان معكم ومنكم .هذه املرة

يــا ثوار لبنان ،انتم أمام ثالث خيارات،
األول أن ترتاجعوا ويتم تخديركم بكالم
معسول ،والخيار الثاين ان يقولوا لكم
ســتحل األمور،
ّ
أن مبــادرات خارجية
والثالث أن تستمروا بانتفاضتكم .اياكم
أن يخدعوكــم ولقد ســجلتم ليل أمس
يف  2آذار بدايــة الثورة الفعلية للتغيري
وســتنترصون باذن الله وقوة الشعب
اللبناين.

«الديار»

ً
واشنطن تعلن فرض عقوبات على  14كيانا روسيا
الكرملين :سياسة العقوبات ضد روسيا لن تحقق أهدافها

ً

(التتمة ص)1

ْ
أميركييــن إلــى القضــاء اليابانــي اتهمــا بـ«خطــة فــرار» غصــن
واشــنطن تســلم
ســلّمت الواليات املتحدة
إىل السلطات اليابانية أمس
أمريكيــني
األول مواط َنــني
ْ
مطلوبني للقضــاء الياباين
بتهمــة مســاعدة الرئيس
الســابق لتحالــف رينو -
نيســان كارلوس غصن عىل
الفرار إىل لبنان يف  29كانون
األول  ،2019حسب ما أفاد به
محاميهام.
وقال املحامي بول كيي إن
موكليه مايكل تايلور ونجله
بيرت خرسا دعــوى رفعاها
أمام القضاء ملنع الســلطات
األمريكية من تسليمهام إىل
طوكيو ،التــي تتهمهام مع
رشيك ثالث -هــو اللبناين
جــورج أنطــوان الزايــك-
مبساعدة غصن عىل الفرار.
وقال محاميهام إن ممثي
ادعــاء يابانيــني تســلموا

(التتمة ص)1

كارلوس غصن خالل محاكمته

(ارشيف)

أعلن مســؤول أمرييك رفيع املستوى أمس
الثالثاء ،فــرض بالده عقوبات عىل  14كياناً
روســياً «عىل صلة بإنتاج أسلحة بيولوجية
وكيميائية» ،وفق تعبريه.
وقال املسؤول األمرييك إن العقوبات بشأن
قضية املعارض الرويس أليكيس نافالني هي
الخطوة األوىل ،وهنــاك املزيد من اإلجراءات
ضد روسيا» ،مشرياً إىل «فرض عقوبات عىل
 7مسؤولني روسيني رفيعي املستوى».
وأضاف أن «هناك مؤسسات روسية وأملانية
وســويرسية هي ضمن قامئــة العقوبات
األمريكية عىل خلفية قضية نافالني».
املتحدثة باســم البيت األبيض جني سايك
قالت خالل مؤمتر صحايف ،إن «تقييم أجهزة
االســتخبارات األمريكية تفيد باستخدام غاز
األعصاب لتســميم نافالني» ،داعية «إلطالق

رساحه الفوري ومن دون رشوط».
وأضافــت ســايك« ،نعمل مــع أعضاء
الكونغــرس لتفعيل قانون منع الحصول عىل
أسلحة كيميائية وبيولوجية».
وتابعت« ،أعلنا عن عقوبات بحق مسؤولني
روس متورطني بقضية نافالني بالتنسيق مع
األوروبيني».
وســائل إعالم إملانية قالــت من جهتها إن
االتحاد األورويب يدرج شخصيات روسية عىل
قامئة العقوبات.
وكانت شبكة «يس إن إن» األمريكية ذكرت
اإلثنــني أن إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن
تعدّ لفرض عقوبات عىل روسيا «عىل خلفية
تســميم وسجن نافالني» ،وفق اتهامها ،فيام

(التتمة ص)1
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طرابيش الباريزيانا وطرابيش الكيت كات
نبيه الربجي
نســأل ميشــال عون
(ومل تعد تعنينا األلقاب)،
ونســأل ســعد الحريري
(ومل تعد تعنينا ال الرثوات
وال الزيارات) ...ملاذا أنت،
وملاذا أنت ،هناك !
فلتقفل أبواب (وأفواه)
قــرص بعبــدا بالشــمع
األحمــر ،ولتقفــل أبواب
(وأفــواه) بيت الوســط
بالشــمع األحمر .عىل األقل ل تتوقف أوديسه الرحيل
اىل جهنــم ان مل نكن قد أصبحنــا يف الطبقة الدنيا من
جهنم...
هل تناهــى اىل رئيس الجمهورية ،وهــو املثقف الذي
كان يشــارك الجنود علبة الرسدين ،وكان مثاالً للتقشف
والنزاهة ،توصيف تيار دو شاردان للسيايس الذي يخرس
قلبه وهو عىل الكريس ،واىل أي مدى يســتطيع الرئيس
املكلف الذي يردد اســم أبيه حتى وهو يطبخ البابا غنوج،
أن يتجاهــل طيف رفيق الحريري حني يدعوه اىل أن يحزم
حقائبه ،ويرحل اىل أي مكان ألنه ال يعلم ماذا يعني ،واىل
أي مكان ميكن أن يصل أنني الجوعى.
ليــس كالماً يف الغضب ،يف ما هو أشــد من الغضب،
وليس كالماً يف الثورة ،وقد جعل منا مهراجات الطوائف،
آلهة الطوائف ،حطباً برشيــاً جاهزاً للنزول اىل الخنادق،
ال من أجل رغيف الخبــز ،وا ا من أجل أصحاب القباقيب
الذهبية الذين ميتطون ظهورنا ،بل وأرواحنا.
من مل يعلم مبا تردده زوجة وزير كان مي حافياً عىل
أرصفة الحمراء من أن صاحب املحل البارييس الفاخر قال
لها «هذا الحذاء لن تريه حتى يف قدمي أمرية موناكو «
غريب أالّ يــرى هوالء من أبراجهــم العاجية ما ينتظر
الناس من بــالء عظيم حني يحلق الدوالر عىل صهوة ثور
مجنح ،وحني يتال احتياطــي املرصف املركزي ،وحني
يغدو ســعر اللرية اللبنانية ،ولطاملا كانت تناطح العملة
الخ اء ،أقل من سعر الشيلن الصومايل.
الحكومة مل تعد تعنينا مــا دامت صنيعة (وفضيحة)
هذا الطراز من القادة .لعل صندوق النقد الدويل الذي هو
خشبة الخالص الوحيدة سيجعلنا نفعل مثلام فعل آباؤنا
ابان ســفربرلك حني كانوا يبحثون عن حبة الشــعري يف
روث األحصنة ،وحتى يف روث البغال.
بالرغم من كل تلك األهــوال ،واألرض متيد بنا وبهم ما
زال الجدل حول الصالحيات عىل قدم وســاق .أي معنى
للصالحيــات ،وأي معنى للمقامــات ،اذا كان اللبنانيون
يهبطون ،وبايقــاع مروع ،ليس فقــط اىل ما دون خط
الفقــر .اىل ما دون خط الحياة .رمبــا اىل ما دون خط
املوت
حتى يف باريس الحظوا أن ة فارقا بني لبنان الوطن
ولبنان الدولة .هذا ليس فقط بلد العتابا وامليجانا ،وال بلد
الرصاع بني طرابيش الباريزيانــا وطرابيش الكيت كات.
ة ظاهرة كان ميكن أن تزعزع كل العفن الذي يف البنى
القبلية والطائفية ملجتمعات املنطقة ،واغتيلت عىل أيدي
بنيها ،اذا كان ألحد أن يقرأ ما كتبه ايرفيه دو شاريت...
وزيرالخارجية الفرنســية الســابق (وكان دوره رائعاً
عقب مجزرة قانا) قال أن املســؤولني اللبنانيني يعيشون
يف كوكب آخر بعدما فقدوا أي اتصــال بالقاعدة التي مل
تعــد تعرف أين تلقــي بها الرياح .الح أنــه منذ اتفاق
القاهرة عام  ،1969سلًم أولئك املسؤولون مفاتيح الدولة
اىل اآلخرين ،وال تزال ،حتى اآلن ،يف أيدي اآلخرين.. .
ال يدري بأي كلامت يصف ما آل اليه لبنان .املشكلة أن
الطبقة السياســية مثلام هي غري قابلة للحياة غري قابلة
للموت ،دون أن تكون هنــاك امكانية الدارة دولية للبنان
بوجود الرصاعات الراهنة والتــي تنعكس بصورة كارثية
عىل الوضع املستقبي لهذا البلد.
من زمان ،والدولــة يف مأزق الدولــة .ال خطط ،وال
اســرتاتيجيات .ادارة أورويلية للدولة (نسبة اىل جورج
أورويل) ،وحيث التقاطــع الدراماتي بني التوتاليتارية
السياسية والتوتاليتارية الدينية.
الخرباء يتوقعون أن يرتفع الــدوالر عىل نحو خيايل.
ال أحــد يدق عىل بــاب القرص الجمهــوري ،وال أحد يدق
عىل باب بيت الوســط ،ليقول للذين هنــا ،وللذين هناك،
القســطنطينية يف انتظاركــم .أليــس ســقوط لبنان
ســيكون أكرث دوياً ،يف التاريخ عىل األقل ،من ســقوط
القسطنطينية
الكل يحج اآلن اىل الرصح البطريريك واىل دار الفتوى.
رمبا بحثاً عن حل يأيت من الغيب .ال قيامة .نيتشــه قال
«كان ة مســيح واحد وصلبوه» .كان ة لبنان واحد
وصلبوه...

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

ّ
قيادات مســــــيحية تسعى للعقلنة مع الراعي كي ال يحتل بكركي املتطرفون

كامل ذبيان

ما زالت دعوة البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي،
للتدويــل ودعوة االمــم املتحدة اىل عقد مؤمتــر برعايتها،
للبحث يف املسألة اللبنانية ،تتفاعل داخلياً ،بني مؤيد لفكرة
ومعارض له ،او متحف عليهــا ،حتى تتبلور اكرث ،النها ما
زالت ضبابية ،اذ ان صاحبها ،يُدخل تعديالت عليها كل يوم،
اذ اشار يف حديث له ،اىل انه يدعو اىل اسرتاتيجية دفاعية،
ال ميانــع البحث والنقا يف دور املقاومــة فيها ،ثم قوله
بانه مل تتم االشــارة اىل الفصل الســابع يف اي قرار دويل
يتعلق بلبنان ،وكذلك دعوة قوات اجنبية اليه.
هــذه التوضيحات تركت صــدى ايجابياً عنــد املعارضني
للتدويل ،والقلقني من موضوع الفصل الســابع واســتدعاء
عرب امينه العام
قوات خارجية ،ال ســيام «حزب الله» الذي ّ
عن رفضه وادانتــه الي وجود اجنبــي يف لبنان ،وتعاطى
بحذر مع املطالبني بالفصل الســابع ،حيث ترك كالم ســيد
بكريك حــول ترحيبه بلقاء مع «حزب الله» للتحدث مبارشة
مع مســؤولني فيه ،عن طرحــه وهدفه منــه ،ورمبا اىل
ط نته ،اذ تقول مصادر سياسية مطلعة عىل مواقف رأس
الكنيسة املارونية ،بان املؤمتر الدويل ،طرحه البطريرك ،بعد
يأس من الطبقة الحاكمة ،ومــا فعلته يف لبنان ،واوصلته
ٍ
اىل االنهيار الذي وقع فيه ،واذا مــا توفرت ظروف داخلية
للحوار والتالقــي ،والعمل وفق الدســتور واتفاق الطائف،
فان البطريرك ليس متمسكاً بطرحه ،وهو مع «لبننة الحل»
وســعى اليه ،من خالل محاوالته تقريب وجهات النطر بني

رئييس الجمهورية العامد ميشــال عــون والر س املكلف
سعد الحريري.
فالبطريــرك الراعي منفتــح عىل الحــوار ،وعىل كل ما
هو ايجــايب ال يباعد بني اللبنانيني ،وسيســعى لالكثار من
اطالالتــه االعالمية لتوضيح ورشح مــا قصده من افكار،
تقــول املصادر التي تشــري اىل ان عقــالء دخلوا عىل خط
التواصل مع غبطتــه يك ال ينجرف مع تيار متطرف ،يتلطى
وراءه من اجل تحقيق اهداف سياسية ،وهم يشجعونه عىل
ان يؤسس ويرعى لقاء سياســياً ،كام فعل سلفه البطريرك
صفري يف انشــاء «لقاء قرنة شهوان» وكلف املطران يوسف
بشارة بتمثيله ورعايته له.
فهــل يبدل الراعي من خطابه ،دون ان يتخىل عن الثوابت،

التــي تتعلق ببنــاء الدولــة ،وان يكون قرارهــا حراً ،كام
يرغب ويســتفيد من ما طرحه ،ليكون الحوار الداخي ،هو
الهدف ،الــذي انعقدت له طاوالت منــذ مطلع العام ،2006
لكن توصياته مل تنفذ ،تقول املصادر التي تكشــف بان سيد
بكريك يعرف ،بان ــة صعوبة يف ان ينعقد مؤمتر دويل،
الن الدعوة اليه ،من ســيكن صاحبها ،بعد ان اعلن مطلعون
عىل القانون الدويل ،بانها تأيت من الســلطة اللبنانية ،التي
ال يبدو انها متحمســة ملثل هذا الطــرح ،وان كان التدويل
ء يف لبنــان ،الذي عليه ان يســاعد
موجــوداً يف كل
عرب عنه
ما
وهو
ملســاعدته،
اآلخرون
يتقدم
نفســه قبل ان
ّ
الر س الفرنيس مانويل ماكرون الذي طرح مبادرة تساعد
عىل انقاذ لبنان ،لجهة االصــالح املايل واالقتصادي ،والذي
سبق لفرنسا ان رعت مؤمتر «ســيدر» يف هذا االطار ،لكن
املسؤولني اللبنانيني ،مل يفعلوا شيئاً.
من هنــا ،فان قيادات مســيحية متنــورة ،تعمل لتكون
اىل جانــب البطريــرك ،يك ال تخلــو الســاحة للمتطرفني
من املســيحيني ،الذين ذهبوا بلبنــان اىل «جهنم» ايضاً يف
حروبهــم التي افتتحوها ،مع اطــراف لبنانية داخلية ،ومع
قوى فلســطينية ،والجيش الســوري ،ثم يف حروب الغاء
مارســوها ،يف تنظيامتهم واحزابهم وضد بعضهم البعض،
فمساحة العقل يجب ان تتسع ،تقول املصادر التي تشري اىل
ان هناك اطرافاً مســيحية ،بدأت تنرش موضوع «الفدرالية»
كحل ،او ما يســمى الالمركزية املوســعة ،او غري ذلك من
تسويات ،وهذه شــعارات ظهرت يف اثناء الحرب ،واندثرت،
وجاء من يعود اليها.

ً

ً

ُ ّ
جنبــــــاط قلق ومتوجس مــــــن املرحلة الراهنة سياســــــيا وأمنيا ومعيشــــــيا

فادي عيد

ع ّمقت التطورات األخرية من تفاعل الخالفات السياســية
واإلنقســامات بــني املك ّونات كافة ،وال ســيام أن ما حصل
يف األيــام املاضية أعــاد بالذاكرة إىل مرحلــة العام ،2005
ومن هــذا املنطلق ،فإن بعض الزعامات والقوى السياســية
والحزبية لديهم مخاوفهم وقلقهم من أن ينســحب الخطاب
املذهبي والطائفي عىل الشــارع ،وعندئ ٍذ ة صعوبة إلعادة
ضبطه ،وهذا القلق يعرتي عىل وجه الخصوص رئيس الحزب
التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط ،إذ ُينقَل عنه ،وفق معلومات
موثوقة ،بأنه ،ومبعزل عن كل الخالفات والتباينات السياسية
واإلنقســامات الحادة بني معســكرين يف البلد ،يعمل عىل
أمن واســتقرار الجبل ،وقد أوعــز إىل قادة حزبه ومنارصيه
بعدم الر ّد عىل «لقاء خلدة» األخري ،وإن اعتربه البعض ،وذلك
حقيقة ،بأنه رســالة من بعض األطراف له ،وخصوصاً عرب
املطالبة بوزير درزي ثان يكون محسوباً عىل الفريق الدرزي
املناهض للمختارة ،وكل ما جرى من لقاءات وزيارات من قبل
صب
البعض عىل خطوط مرجعيات رئاســية وحزبية ،إ ا
ّ
يف هذه الخانة ،وحظي بدعم من مرجعية رئاســية وأخرى
حزبية ،لعدم حرص امليثاقية الدرزية لدى جنبالط.
ويف هذا الســياق ،فإن رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك،
والذي دعم ثوابت ومواقف البطريرك بشارة الراعي قبل تج ّمع
الســبت يف بكريك وخالله ،فلديه ،وفــق املعلومات ،بعض

شــــــريم  :األولوية في هــــــ ال روف
اقــــــرار القوانين التي تلجــــــم التدهور
غردت وزيــرة املهجرين يف حكومة ترصيف االعامل غادة
رشيم عرب حســابها عىل «تويرت»« :ما الذي ينتظره مجلس
النواب القــرار الكابيتال كونرتول وقانون اســتعادة االموال
املحولة الذي تأجل ملدة  15يوما يف آخر جلســة عقدت عام
 2020الــدوالر يحلــق واالزمة خانقــة .األولوية يف هذه
الظروف هي القرار القوانني التي تلجم التدهور فورا».

عطاللــــــه  :يريدون الســــــرقة والتوطين
والدم والفســــــاد واالرتهــــــان للخار

أشــار عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله ،يف
ترصيح عىل وســــائل التواصل اإلجتامعي ،إىل «انك تريد
العدالة واالستقرار والســيادة ،تريد بلدا نظيفا وقويا ،تريد
وطنا لجــميع أبنائه وليــــس بلدا للنازحني ،تريد الحقيقة
وتريد توقف الــرسقة ،وهم يريــــدون الرسقة والتوطني
والدمج والفســاد واالرهاب واالرتهان ألجنــدات الخارج...
بالتأكيد أنهم ال يريدونك ،لكن شــعبك معــك يريدك وينتظر
توجيهاتك».

«كـــــتـــــلـــــة املــــســــتــــقــــبــــل» تـــــــــــزور عـــــــــــودة وحــــــســــــن :
ً
نــحــر عــلــى حــقــوق جــمــيــع الــلــبــنــانــيــيــن وف ــق ــا لــلــدســتــور

يف اطــار الجولــة عىل
املرجعيات الروحية ،زار وفد
من نواب كتلة «املســتقبل»
قبل ظهر أمــس ،مرتوبوليت
بــريوت وتوابعهــا للــروم
األرثوذكس املطــران الياس
عوده ،مؤكديــن له «حرص
الرئيــس املكلــف ســعد
الحريــري الدائم عىل حقوق
جميــع اللبنانيني مســلمني
ر اسة ية الحر ر ع عودة
ومســيحيني وفقا للدستور و كت ة امل ت
والقوانني ،وان الحفاظ عىل
لحل األزمة اللبنانية ،ونرحب بأي جهود دولية تســاهم يف
حقوق اللبنانيني ،يبدأ من بناء الدولة واحرتام مؤسســاتها مساندة لبنان إليجاد حل لألزمات التي يعاين منها».
الدستورية والتزام قوانينها املرعية».
وكان وفــد الكتلة زار ايضا ،شــيخ عقل طائفة املوحدين
واثر اللقاء ،تال النائب نجم بيانا باسم الوفد الذي ترأسته الدروز الشــيخ نعيم حسن ،حيث عرض الوفد لرؤية الرئيس
النائبة بهية الحريري وضم ،النواب روال الطبش ،نزيه نجم ،املكلــف يف ملف تأليــف الحكومة ومســاعيه مع الدول
وليد البعريني ،ه ي شديد ،هادي حبيش ،محمد السليامن ،الصديقة ملســاعدة لبنان .وخالل اللقاء يف دار الطائفة يف
ســامي فتفت ،محمد الحجار وطارق املرعبي ،اعلن فيه ان بريوت ،شــدد الشيخ حســن عىل أن «األوضاع اإلقتصادية
«بتكليف من الرئيس ســعد الحريري ،وضعنا املطران عوده واإلجتامعية واملعيشــية الخانقة باتت مبســتوى يستدعي
يف أجواء االتصــاالت والجهود التي يبذلهــا الرئيس املكلف تأليف حكومة قادرة عىل إنقاذ لبنان اليوم قبل الغد».
يف موضوع تشــكيل حكومة مهمة من اإلختصاصيني غري
وتحدث عضو كتلة املســتقبل النائب سامي فتفت باسم
الحزبيــني للتصدي لألزمــة الخانقة التي يعيشــها لبنان ،الوفد ،حيــث قال« :رشحنا ما يقوم بــه الرئيس املكلف من
ولوقف اإلنهيار وإعادة إعامر ما دمره إنفجار املرفأ وتطبيق اجل االرساع بتشــكيل حكومة مهمة مــن االختصاصيني
اإلصالحات املنشــودة .كذلــك وضعنــاه يف نتائج زيارات املســتقلني ،لتنفيذ االصالحات ووقف االنهيار واعادة اعامر
الرئيس الحريري إىل الدول الشــقيقة والصديقة ،وما ملسه ما دمره انفجار بريوت .واكدنا للشــيخ حســن ان الحريري
من اســتعدادات كبرية لدى هذه الدول ملســاعدة لبنان فور لديه الحرص ان تكون الحكومة متوازنة وتتمثل فيها جميع
تشكيل حكومة مهمة».
مكونــات املجتمع اللبناين وفقا للدســتور ،وان كل ما يثار
وقال «هنا ال بد من اإلشــارة إىل طرح البطريرك املاروين خالف ذلك هدفه وضع عراقيل جديدة امام تشــكيل حكومة
الكاردينال مار بشــاره بطرس الراعي بخصوص عقد مؤمتر جديدة .كام اطلعنا حســن عىل نتائج زيارات الحريري اىل
دويل ملساعدة لبنان للخروج من أزماته .ويف هذا اإلطار نؤكد الخارج والتفهم الكبري الذي ملسه من قادة هذه الدول ملساعدة
حســن نوايا وأهداف صاحب الغبطة وأهدافه يف مساعيه لبنان فور تشكيل حكومة اختصاصيني غري حزبيني».

العتب عىل أمــور مع ّينة كان ميكــن تجاوزها يف خضم ما
يجري يف البلد واملنطقــة ،وصوالً إىل أن الفريق اآلخر ينتظر
ومؤسساته ،ولكن جنبالط
ذرائع ليمسك أكرث مبقدّ رات البلد
ّ
واضح يف دعمه للحياد ،وما موقفه األخري تجاه ما تع ّرضت
املؤرش والدليل عىل أنه
ّ
له السعودية من قصف صاروخي ،إال
م ّتجه إىل قطع الخطوط مع العهد وتياره وداعميه ،ولكن ذلك،
ال يعني بأن يكون هناك عدم توافق عىل أمن الجبل واستقراره،
وعىل أمن البلد بشــكل عام ،وتحييد الرصاعات السياســية
وحرص األمور مبعالجة جائحة كورونا واألوضاع اإلقتصادية
واملعيشــية ،وحيث مل يفاجأ املق ّربون منه ،بأنه سبق له وأن
تخ ّوف من ارتفاع الدوالر بشــكل جنــوين ،وبالتايل ،فإن ما

ً

حصل باألمس يف موضوع تدهــور العملة الوطنية ،وما قد
يحدث الحقاً عىل الصعد اإلجتامعية واملعيشية واملالية ،فذلك
مــؤرش خطري ،رمبا يؤدي إىل انفجار الغضب يف الشــارع،
ّ
ودخول أطراف سياســية وغري سياســية عــىل خط حركة
اإلحتجاجــات ،دون أن تُع َرف نتائج هذه التح ّركات ،والتي من
شأنها أن تتح ّول إىل هَرج و َمرج وكَ ّر و َف ّر ،عىل غرار ما حصل
يف بدايات الحرب األهلية ،ال ســيام وأن البلد مكشوف أمنياً،
وليس هناك من ســلطة وحكومة قادرتني عىل معالجة هذه
اإلنهيارات ،وذلك ربطاً بعدم تنفيذ املبادرة الفرنســية ،حيث
يعتربها رئيس الحزب اإلشــرتايك ،مبادرة كان من شأنها أن
تنقذ لبنان من أزماته السياسية واإلقتصادية واملعيشية ،وهي
الوحيدة القادرة يف هــذه املرحلة عىل خالص لبنان ،وإعادة
إنهاضه من األزمة اإلقتصادية الخطرية التي يعيشــها ،ولكن
البعض يف السلطة وغريها ،عرقل هذه املبادرة وعطّلها.
وأخرياً ،وأمام هــذه الوقائع ،فإن ســيد املختارة ،وبعدما
انزعج البعض مــن نصائحه املتتالية للرئيس املكلّف ســعد
الحريري ب ورة عدم تشــكيل ،أو القبول بتأليف الحكومة،
يف هذا العهد ،فإنــه ال يريد أن ينصح الحريري بعد اليوم يف
رصاً عىل صوابية موقفه ،لكن عالقته
هذه املسألة ،وإن كان م ّ
مع الحريــري ممتازة وقدّ ر له وقوفــه إىل جانبه من خالل
رفضه رفع عدد الوزراء ليكون هنــاك درزي آخر من الفريق
الذي يخاصم جنبالط ،وبالتــايل ،التواصل بينهام قائم وإن
كان ة تباينات سياسية حول بعض امللفات.
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ً
توزاي ــــــــا م ــــــــع ح ــــــــراك ابراهي ــــــــم ...ع ــــــــاء الخواج ــــــــة» عل ــــــــى الخ ــــــــط الحكوم ــــــــي م ــــــــن جدي ــــــــد
الوزي ــــــــر املل ــــــــك غي ــــــــر وارد عن ــــــــد الحري ــــــــري ...لك ــــــــن «كل ــــــــو قاب ــــــــل للنق ــــــــاش بش ــــــــرط س ــــــــلة متكامل ــــــــة»
ّ
ّ
هـــــــــــــــل تحـــــــــــــــل عقـــــــــــــــدة العـــــــــــــــدد و الداخليـــــــــــــــة» وتولـــــــــــــــد الحكومـــــــــــــــة او ترحـــــــــــــــل للصيـــــــــــــــ
جويل بو يونس
فيام كانــت كل االنظار قد انحرفــت يف االونة االخرية
عــن امللف الحكومــي لتتحــول اىل بكريك بظــل الرتقب
للــردود عىل طروحــات البطريــرك املــاروين الكاردينال
مار بشــارة بطرس الراعــي الذي كان رددها يف «ســبت
بكريك» ،مجــددا يف حديث تلفزيوين امــس توضيح ابرز
االهداف املتوخاة من هــذه الطروحات ،عاد امللف الحكومي
فجأة باالمــس اىل الواجهة من جديد بعيــد التغريدة التي
خرج بهــا الصحايف جــان عزيز الذي كتــب عىل تويرت:
«اتفاق عــىل صيغة الحكومة الجديدة واالســامء الجديدة
من غري الالئحتني الســابقتني اللتني تم التدول بهام باالعالم
واالمر بات مع «وســيط الخرب» ،وتبقى عقدة واحدة معلنة
هي حقيبة الداخلية»...
هذه املعطيات الجديدة دفعت باكرث من مصدر مطلع عىل
امللف الحكومي لسلســلة اتصاالت للتأكــد من مدى دقتها.
وفيام تضاربــت املعلومات عمن قصــده عزيز بكالمه عن
«وسيط الخرب» بني من قال ان املقصود هو هو اللواء عباس
ابراهيم ،وال ســيام ان االخري عالقاته الجيــدة مع جميع
االطراف.
اشارت اوساط مطلعة عىل امللف الحكومي عرب الديار اىل
ان املقصود بوسيط الخرب قد يكون ايضا رجل االعامل عالء
الخواجة الذي «يعمل عىل الخط الحكومي» بعيدا عن االعالم
منذ البداية اي منذ  4اشــهر .وهنا تقول املصادر :قد يكون
الخواجة عاد ليفّعل وســاطته السياســية من باب بواخر
الكهرباء ،لتضيف « :عالء الخواجة كان يف السابق وسيطا
بني الرئيس ســعد الحريــري ورئيس التيــار الوطني الحر
جربان باسيل وال سيام ان عالقات ممتازة تجمعه بالرجلني،
وبالتايل من غري املســتبعد ان يكون عاد وحرك وســاطته
والسيام ان عقد بواخر الكهرباء اقرتب من االنتهاء يف شهر

 9وبالتــايل قد يكون عاد ليدخل من هــذا الباب ويكمل يف
السياسة ،علام ان اوساط كل من الحريري وباسيل اكدت ان
ء من هذا القبيل غري صحيح.
اي
بدورها حرصت مصادر مطلعــة عىل جو املعنيني االثنني
بتشــكيل الحكومة اي بعبدا وبيت الوسط عرب «الديار» عىل
التأكيــد بان ال جديد حكوميا اذ ان اي امر مل يتغري من حيث
املطالب واملطالب املضادة.
ويف هذا الســياق ،جددت مصادر مطلعة عىل جو بعبدا
التأكيد عــرب «الديار» بان مواقف رئيــس الجمهورية تعرب
وحدهــا عــن مواقفه ال عــام ينقله البعض عىل لســان
زواره ،مجــددة دعوة وســائل االعالم للعــودة اىل مكتب
االعالم بالقــرص الجمهوري يف كل ما يتعلق مبواقف رئيس
الجمهورية يف أي موضوع كان.
اما عام كان يدور ببال رئيس الجمهورية من فكرة تق
باحتــامل دعوة الكتــل النيابية لالســتئناس برأيها حول
ما يحصل حكوميــا وبالتايل تحميل كل طرف مســؤولية
خياراته ،فاوضحت مصــادر مواكبة انها كانت مجرد افكار
ترددت لكــن يبدو ان تنفيذها صعب وما «برتكب بســهولة
هالقصة» عىل حد تعبري املصادر.
عىل خط املستقبل ،اكدت اوساط مطلعة عىل جوه ان ما
ح عن صيغة حكومية جديدة غري صحيح ،وعلقت يف هذا
السياق عىل ما نرش بالقول« :حتى لو كان هذا الكالم دقيقا
فمجرد الحديث عن عقدة واحدة متبقية بحجم وزارة الداخلية
فهذا ليس امرا بسيطا» ،واضاف املصدر:حتى اللحظة الرئيس
الحريري مرص عىل حكومة من  18وزيرا من االختصاصيني.
لكن الالفت كان يف ما نقله مصدر يف املســتقبل عرب الديار
من ان امللف الحكومي يجب ان يقارب كسلة كاملة متكاملة
ليضيف  »:قــد يكون الحديث بتغيري عــدد وزراء الحكومة
بدأ وال مشــكلة اذا كان ذلك ال يؤدي لحصول اي فريق عىل
الثلث املعطل مع رشط االتفاق عىل ســلة متكاملة من عدد

عـــــون :نــســعــى لــت ـ لــي ـ حــكــومــة لــنــتــمــكــن مـــن الــتــفــاوض
مـــــع املـــــ ســـــســـــات املــــالــــيــــة الـــــراغـــــبـــــة بـــاملـــســـاعـــدة
اكد رئيــس الجمهورية
العامد ميشال عون السعي
«لتأليف حكومــة ليتمكن
لبنان من خاللها التفاوض
مع املؤسســات املالية التي
أبدت رغبتها مبســاعدته»،
معتربا ان «بإمكان اللبنانيني
املنترشين مساعدة وطنهم
عرب انشــاء مؤسسات فيه
وخلق فرص عمل لشــبابه
للحد من رغبتهــم بالهجرة
نتيجة األوضاع الراهنة».
كالم الرئيــس عون جاء
يف خــالل اســتقباله قبل عون مع و الجامعة ال ا ية
ظهر امــس يف قرص بعبدا،
وفدا مــن الجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل من خمس قارات برئاســة رئيس الهيئة
اإلدارية للجامعة عباس فواز وعضوية النائب األول له جهاد
الهاشــم ،ونواب الرئيس ايرين الربخت شــامي ،عي النرس،
جميل راجح ومحمد الجوزو ،واألمني العام املســاعد بســام
حداد واملستشار القانوين فرانسوا العلم.
ويف مســتهل اللقاء ،تحدث فواز ناقــال معربا عن امله
يف «ان يعقد مؤمتــر عاملي عام برعاية الرئيس عون حينام
تسمح الظروف بذلك».
ورد الرئيــس عون الفتــا اىل ان «األزمــات التي مير بها
لبنان مرتاكمة منذ ثالثني عاما» ،مشــددا بشكل خاص عىل
«االزمة الحكومية واالزمة املالية الكبرية التي ت ر بنتيجتها
املقيمون كام أبناء الجالية يف االغرتاب» ،مشريا اىل ان «تأثر
االزمة املاليــة بنتائج الحرب عىل ســوريا بعد اغالق معابر
لبنان الحدودية وقطع تواصله مع الدول العربية ،فضال عن
النزوح الســوري ما شــكل عبئا كبريا عىل لبنان .اضيف اىل

العا

(دا

و را)

كل هذه االزمات جائحة كورونا وانفجار مرفأ بريوت .ونحن
نسعى حاليا لتأليف حكومة لنتمكن من خاللها من التفاوض
مع املؤسسات املالية املستعدة للمساعدة ،ال سيام وان لبنان
بأمس الحاجة لهذه املســاعدة من قبل هذه املؤسسات ومن
قبل أبنائه املغرتبني .واملنا كبري يف ان يبادر لبنانيو االغرتاب
اىل املســاعدة ،ما يزيد ارتباط املقيمني بارضهم .كام نحاول
إعادة البناء وتنمية القطاعات قــدر اإلمكان ،وقد متكنا من
تنمية القطاع الزراعي أخريا ما ضاعف انتاجه».
وشــدد رئيس الجمهورية عىل «أهمية العمل عىل تعزيز
وحدة الجامعة» ،آمال يف ان «تتمكن الحكومة املقبلة ووزارة
الخارجية من زيادة التعاون بني اللبنانيني املنترشين» ،مؤكدا
«رضورة املحافظة عىل هــذا الوطن الكوين لوجود الطاقات
اللبنانية عىل امتداد القــارات» .وإذ أكد حرصه عىل «متثيل
الطاقــات االغرتابيــة يف املجلس النيايب ،وهذا ما ســعينا
الجله» ،متنى عىل أعضــاء الوفد «زيارة لبنان دوريا ما يعزز
االرتباط بني اللبنانيني املنترشين والوطن االم».

وحقائب واســامء ليضيف :كلو قابل للنقا عندما تطرح
االمور عىل قاعدة «ما حدا ربحان وما حدا خرسان» .ويتابع
املصدر :لكن االكيد ان فكرة الوزير امللك عند الرئيس الحريري
غري واردة عىل االطالق.
علــام ان معلومات الديار تؤكد ان فكــرة تخي الحريري
عن  18وزيرا طرحت بشــكل جدي مقابل ابقــاء الداخلية
من حصته وعدم حصــول اي طرف عىل الثلث املعطل اال ان
االمر مل يصل لحد البت نهائيا بها مع االشــارة اىل ان بعض
املصادر تقول بان الحريــري وافق بداية اال انه عاد ليرتاجع
عن الفكرة.
ويف هذا االطار علمت الديار بان كتلة املســتقبل اجتمعت
كالعادة امس الثالثاء خرج بعدها املجتمعون بانطباع بان ال

ُ ّ
ذوو ضـــحـــايـــا مـــــجـــــزرة املــــــرفــــــ  :طـــائـــفـــة الـــضـــحـــايـــا مـــــوحـــــدة
مـــــن أجــــــل ال ــح ــق ــي ــق ــة والـــــعـــــدالـــــة مـــــن خــــــا ت ــح ــق ــي ــق مــســتــقــل

صدر عــن «ذوي ضحايا
مجزرة املرفأ» ،البيان اآليت:
«نحن من فقدنا أحباءنا يف
مجزرة املرفأ ،نحن الذين مل
تقدم لنا السلطات الحاكمة
وخصوصــا التــي كانت
تعلــم ومل تحرك ســاكنا،
وال أدىن اعتــذار أو اعرتاف
باملســؤولية ،نجــد اليوم
لزاما علينــا أن نتوجه إىل
الرأي العام مبا يأيت:
 1مــا يوحدنا هو وجع
الخســارة الكبــرية التي
تكبدناهــا برحيــل أحــب
الناس عىل قلوبنا .وعليه،
أي مســعى لتصنيفنــا
ضمــن الطوائــف وصوال
إىل تصنيفنــا ضمــن املجموعات السياســية القامئة هو
تزوير للحقيقة ،وهــو تزوير يهــدف إىل تطييف حراكنا
وتسييسه وصوال إىل إضعافه وتفتيته يف لعبة املساومات
والتجاذبات السياسية .وليكن واضحا للجميع :نحن نتحرك
اليوم وغدا وفاء ألحباء كانوا أغىل ما لدينا ومتت التضحية
بهم خدمة ملصالح هذا وذاك ،وليس من أجل أي زعيم مهام
عال شأنه أو مقامه.
 -2هدفنا األســمى والذي نتوحد كلنا حوله ك»طائفة»
للضحايا هو الوصــول إىل الحقيقــة والعدالة من خالل
تحقيق مســتقل ومحايد .هدفنا هذا هو مطلب حق نناشد
جميع النــاس أن يتعاملــوا معه كمســلمة وأولوية غري
قابلة ألي تنازل أو مســاومة وليس كمجرد مطلب يخضع
لحسابات الربح والخسارة وللفيتوات حامية لهذا أو ذاك.
 -3نراقب كلنا بقلق شــديد مسار التحقيقات ونعمل كلنا
عىل تصويب مسارها .وهذا ما شهدمتوه جميعا يف حراكنا

خارطة طريق بكركي انطلقت بدعم الفاتيكان واملجتمعين الدولي والعربي قبل السقوط
وفــد مــن قبل الــراعــي سيجو على املرجعيات لتوضيح طروحاته وأبــعــادهــا الحقيقية
صونيا رزق
بعد تكرار مناشــدته املســؤولني يف عظات االحد ،يواصل
البطريرك املاروين بشــارة الراعي الدعــوات اىل إنقاذ لبنان،
طالباً من دول القرار والدول الصديقــة اإلرسا َع لنجدته قبل
الســقوط املد ّوي .وعىل أثر فشل املســؤولني بالوصول اىل
حلــول ،رأت بكريك رضورة ان تلعب دوراً مســاعداً وفاعالً،
لتحقيق ذلك بالفعل ال القول ،بحيث يكشــف مصدر سيايس
نقالً عن ديبلومايس غريب لـ»الديــار» بأنّ خارطة الطريق
التي دعا الراعي للســري بهــا ،تحظى بدعم مــن الفاتيكان
واملجتمعــني الدويل والعريب ،وهو بحث طروحاته تلك خالل
الزيــارة االخرية التي قــام بها اىل الفاتيــكان ،اذ أيده بذلك
قداسة البابا فرنســيس وبحث طروحاته مع الدول الفاعلة،
بعد إستشعاره القلق والخوف الكبريعىل لبنان ،كدولة مهدّ دة
بالسقوط والزوال ج ّراء االنهيارات التي تتواىل عليها.
ونقل املصدر بأنّ الواليات املتحدة وفرنســا وبريطانيا تأيت
يف طليعــة تلك الدول ،التي أيدت تح ّركــه ودعوته اىل حياد
لبنان ،واىل عقد مؤمتر دويل من اجل حل ازماته ،وذلك وفق
ما اعلنه عدد من الســفراء املعتمدين لدى لبنان ،الذين اكدوا
للبطريرك دعم بالدهم الكامل ملواقفه ،بعد ان وصلت وساطته
اىل حائط مســدود بني بعبدا وبيت الوسط ،لتقريب وجهات
النظر من أجل تأليف الحكومة ،والرتّفع عن تقاسم الحص
الدسمة ،ومعارك الصالحيات املتبادلة بني رئيس الجمهورية
والرئيس املكلف ،بحيث مل يرتك الراعي وسيلة إال ولجأ اليها،
لكن من دون ان يصل اىل نتيجة ،لذا إختار طرح االزمة وطلب
املساعدة ،عرب مؤمتر دويل برعاية االمم املتحدة  ،فنال تأييد
بعض االحزاب املسيحية والقوى املحسوبة عىل فريق 14اذار،
فيام تلقى رفض القوى االخرى املنضوية تحت عباءة  8آذار،
تحت عناوين عديدة ابرزها «انّ التدويل يشكل خطراً وجودياً
عىل لبنان ،ويؤدي اىل الحرب والف الطائفية» ،وغريها من
العناوين التي ساهمت يف إنقسام جديد يف البلد كالعادة.

اىل ذلــك يشــري مصدر
سيايس مطلّع عىل العالقة
بني بكــريك وحــزب الله
لـ»الديــار» اىل انّ الحــوار
وارد بــني الطرفــني يف اي
لحظة ،الن االبواب مل تقفل
ء
بعد ،ويف لبنــان كل
وارد وبصــورة فجائية ،الن
الوســاطات تلعــب دورها
دامئاً ،خصوصاً انّ البطريرك
الراعــي والحزب ال يرفضان
الحوار ،وقد يحصل بطريقة
غري مبارشة رمبا عرب اللجنة
املشــرتكة ،لــرشح اوضح
لوجهــات نظــر الطرفني،
مــن دون ان ينفي حصول
اتصــاالت يف الســاعات
القليلــة املاضية ،لكنه لفت
اىل انّ البطريرك املاروين لن يرتاجع عن طروحاته ،النه قلق
جداً عىل مصــري لبنان ،وهو ال ُيالم النه ســعى كثرياً ومنذ
اكرث من ســنة اىل تح ّرك داخي للحل قبــل ان نصل اىل هذا
الدرك الخطري ،لكن لالسف اليوم مل يعد احد قادراً عىل إنقاذ
الســفينة ،التي غرقت وتكاد تختفي ،فهو ك ّرر مراراً نداءاته
وطرح الصوت العايل واطلق رصخاته ،مطالباً بحلول ألزمات
لبنان االقتصادية واملالية والسياســية ،وتنفيذ االصالحات
املطلوبة لنيل املساعدات الدولية ،من دون ان ت ّرف جفون اهل
الســلطة الحاكمة ،التي مل ت ّرد حتى عىل تحذيرات املجتمع
الدويل ،ودعــوة الرئيس الفرنــيس اميانويل ماكرون خالل
زيارتني قام بهــام اىل لبنان ،ومــن دون اي إلتزام باملبادرة
الفرنسية.
ورأى املصدر بأن مهمة الراعي شاقة وصعبة للغاية ،فهو

جديد بعد ولو ان جو الرئيس الحريري ليس متشــامئا ،عىل
حد تعبري مصدر مقرب منه.
وهنا تفيد املعلومات بان الجولــة الخارجية التي يعد لها
الحريري والتي كانت «الديار» اول من كشــف عنها باتجاه
روسيا واوروبا باتت قريبة ،علام ان اي موعد يف السعودية
مل يحدد له بعد عىل عكس ما اشيع.
وبانتظار ما قد تحمله االيام املقبلة عىل الخط الحكومي
ء يوحي
تؤكد اوســاط مطلعة عىل جــو  8اذار بان ال
بحكومة قريبة باالفق و»كلو مســكر».هذا الكالم تقاطع
مع جو بعض املصادر االشــرتاكية التي رات ان االجواء ال
توحي بحكومة يف املدى املنظور والخوف ان ترحل للصيف
املقبل!

الذي انطلق مبشــاركتنا جميعا بعد ثوانٍ من رفع يد املحقق
العديل فادي صوان عن امللف ومل يهدأ إال بعد تعيني محقق
عديل محله خالل أقل من  24ساعة .ونحن إذ نأمل جميعا
أن ينجح القضاء اللبناين يف تجــاوز الصعوبات وتحقيق
العدالــة والحقيقة يف هذه القضيــة الوطنية الكربى ،ال
نخفي أنه تتملكنا دوما مخــاوف كبرية من إمكان تحقيق
ذلك يف ظل التدخالت والحصانات السياسية.
 -4تحاول بعض وســائل اإلعالم أن تظهــر أن مطالبة
بعضنا دون اآلخر بالتحقيق الدويل تعكس انقســاما داخل
صفوفنا .ويهمنا أن نوضح يف هذا املجال ثالثة أمور:
 ان إجراء التحقيق الدويل الــذي يطالب به البعض هووســيلة للوصول إىل الحقيقة والعدالــة وليس غاية بحد
ذاته .وتاليا ،فــإن أي موقف من أي منا يف هذا الخصوص
هو موقــف يتصل بوســيلة للوصول إىل الغايــة التي ال
نختلف حولها أبدا بل توحدنا اليوم وســتوحدنا دامئا حتى
تحقيقها .

ّ
االنــــــســــــانــــــيــــــة بـــــيـــــن وهـ ــبـ ــه
املـــــــهـــــــام
ورئ ــي ــس الــبــع ـ ــة الــدولــيــة لــلــصــلــيـ االحــمــر

وه ه م ت ال مار ن

اســتقبل وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف
االعامل رشبل وهبه رئيس البعثــة الدولية للصليب االحمر
كريســتوف مارتن ،وبحث معه يف املهام التي تعنى بها بعثة
الصليب االحمر الدويل يف املجاالت االنسانية كافة.

نال مباركة خارجيــة وموافقة ودعم نصف الداخل اللبناين،
فيام النصف االخر يرفض طروحاته ،ويف الطليعة حزب الله
وبعبدا وفريقها ،ما دفع بالبطريرك اىل تحضري وفد سيجول
قريباً عىل املرجعيات الروحية والقيادات السياســية ،لرشح
وجهــة نظره التي لقيت كالماً مضــاداً ملا يعمل ويطمح اىل
تطبيقه ،الن البعض اعطــى أبعاداً لطروحاته غري موجودة،
وبالتايل تفســريات غري واقعية ،مع ابقائه عىل املناشــدة
والتمسك بالالءات العديدة
الشعبية للبنانيني لعدم السكوت،
ّ
التي اعلنها يف خطابه يوم الســبت املايض يف بكريك امام
الحشود ،النه الركيزة التي ستنطلق منها عملية إنقاذ لبنان.
وختم املصــدر املذكور بجملــة حملت تفــاؤالً ،يحتاجه
اللبنانيون يف هذه الفرتة الصعبة التي يعيشــونها« :الساحة
اللبنانية اليوم تنتظر حدثاً ايجابياً لن يطول وسط العواصف
السياسية القامئة».

م ــاري ــو عـــون  :اســتــعــادة األمــــوا
املـــــدخـــــل الكــــتــــشــــاف الــحــقــيــقــة
غرد النائب ماريو عون عرب حسابه عىل «تويرت»« :استعادة
األموال املحولة هي املدخل االلزامي واألسايس الكتشاف حقيقة
األزمة املالية التي ر بها .ومن بعدها تكر سبحة الفاسدين».

الــــجــــمــــيــــل  :ال يـــــوجـــــد ســــعــــر صــــرف
لــــطــــائــــفــــة وآخـــــــــــر لــــطــــائــــفــــة أخـــــــر

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية ســامي الجميل عرب حســابه
عىل «تويرت»« :ال يوجد ســعر رصف لطائفــة وآخر لطائفة أخرى.
انهيار اللرية ميس القدرة الرشائية لكل اللبنانيني .مواجهة املصيبة
االقتصادية كام الســيادية لن تنجح اال اذا كانــت صادقة وعابرة
للطوائف واملناطق .لن نسمح ملنظومة االنتهازيني باملس بحلم جيل
لبناين جديد بدولة مواطن عرصية سيدة مستقلة».
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قـــبــل ّانــفــراط الــســبــحـــةّ :
إلى الخمسة/الستة /السبعة ...من «حكام لبنان»
الدكتور نسيم الخوري
بكلمتــني عاقلتــني :ال
لإلســتقواء وال لإلستعداء،
ال لإلستجداء وال لإلستغباء.
نعــم لإلنتامء مجــدّ داً إىل
لبنان مهام كانت مساحاتكم
وتن ّوعاتكــم ومندرجاتكم
وارتباطاتكــم وطموحاتكم
وأوهامكم .لستم أبديّون ،ولن
يستم ّر وجودكم فوق أكتافنا
وأكتــاف أوالدنــا وأحفادنا
ووطننا ألزمنة غري متناهية
مســتقبالً كام تتص ّورون.
الدنيا تدرك آخرتكم .لســتم
أزل ّيون أيضاً ،الدنيا تعرف أين
أي أمكن ٍة طلعتم ،ويســتحيل أن يستم ّر وجودكم بعد
بدأتم ومن ّ
أزمنة مضت وانتهت .لســتم رسمد ّيون تلعبون لعبتكم وكأنّكم
ال أ ّول لكم وال آخر.
قصدت هذا العنوان واإلســتهالل ّية إنذاراً بقرب إندالع النريان
ّ
رمبا تنظيف الســالح،
يف لبنــان ،ال ألنّ الكالم العايل يفرتض ّ
بل بقصــد تربيده ،يك ال أقول إطفاءه بدموع الناس أو بريقهم
املتطاير من حناجرهم يف الشــوارع والساحات ،وألنّني أخترص
ٍ
بأبيات شعرية ألحدكم بصفتها عنوان الغد،
املشهد املرعب أيضاً،
مع أنّني ال أح ّبذ الشعر يف املقاالت:
ويوشك أن يكونَ لها رضا ُم
وميض نا ٍر
َ
خلل ال ّرماد
أرى َ
يكونُ وقودها جثث وها ُم
قوم
وإن مل يُطفها عقال ُء ٍ
الحرب أ ّولها كال ُم
وإنّ
فإنّ النا َر بالعودين تُذ
ّ
يطل برأسه
قصدت هذا ،ألنّ القتال يف بقايا الوطن وخرائبهّ ،
جاداته الحمراء
عرب األحاديث همساً وجهاراً وتهديداً ،وتُفلش س ّ
عرب وســائل اإلعالم واإلنهيارات الشــاملة اإلقتصادية واملالية
والنقدية والجوع نعم الجوع ،وجنون األسعار وفقدان الحاجيات
الحيوان ّية للبقاء ،ورفع مسلسالت الدعم املعدم الكاذب وفقدان
ودائع الناس وتفجري املرفأ بريوت الغامض واملستورد وتخويف
رستهم وحصاد الكورونا املتفاقم.
القضاة يف أ ّ
وألنّ لبنان تع ّرى عقاراً مملوكاً بتاريخه وأصوله منكم خمسة
أو ستّة أشخاص وكأنّه ال رعايا فيه أو مواطنني .وألنّ آخر ح ّبات
السبحة أمران يستوقفان:
 -1فلتان وشــتم وتخوين ســيايس وإعالمي غري موزون
بحق البطريرك بشــارة الراعي
ومرفوض من مســؤولني
ونخب ّ
ٍ
فقط ألنّه إنتقى كلامته ونربته وفتح مســاحة بكريك ولبنان
والعــامل للّبنانيني املقهورين عىل تن ّوعهــم الطائفي واملذهبي
والوطنــي داعياً إىل مللمة تفكّك «الســاحة اللبنانية» الرهيب
بالحــوار والتفاهم وبرعاية دولية لحيا ٍد نتجادل فيه وقد يقينا
تجدّ د الحروب القريب(السمح الله) ،لطاملا عجزتم أنتم الخمسة
الســتة الســبعة من القعود معاً والحوار العاقل الناضج عىل
ّ
كل
القش ،وفشــلتم يف ّ
نقطة واحدة حول طبق مســتدي ٍر من
محاوالتكم يف تأليف الحكومات وأنتخاب الرئاســات وتوضيب
البيانات الوزارية واإلسرتاتيجيات الدفاعية والعالقات العربية
كل اتّجاه رشقاً وغرباَ وشــامالً وجنوباً،
والدوليــة وضعتم يف ّ
تأخذكم رياح الكســب والضحك الوقــح و»التقريق» املفضوح
العلني يك ال نقول اإلســتهتار الصبياين والكالم الفارغ وتبادل
املسؤوليات والتهم.
مل نســمع كلم ًة متواضعة منكم تتذكّــرون فيها أحجامهم
وأدواركم وصوركم وآدم ّيتكم وخطورة ما سيدبّجه أحفادنا عنكم
قادم من انفتاح الكواكب وتخالط البرش.
يف عرص
ٍ
 -2وعىل الهامش :فلتان وزاري وبرملاين وســيايس وديني
وطائفــي قفــزاً فوق أكتاف الناس وفــوق برامج التلقيح ،مبا
ج ّنن اللبنانيني الجائعني واملر صح ّياً ونفســياً وج ّنن اللجنة
الوطن ّيــة اللبنانية وأغضب البنك الدويل الذي هدّ د بوقف متويل
اللقاحات إن مل يفهم هؤالء الخمســة الستة السبعة معاين
العدالة واملســاواة والحكم .وســمع العامل هديــر إبن الفرزل
ممتشــقاً لســانه مختاالً متص ّوراً أن لسانه أمىض من القديس
الياس الخ .
شــهد اللبنانيون يف العقود املاضية العديد من جوالت الحوار
يف ما بني زعامئهم وممثي طوائفهم ورؤســاء أحزابهم الذين
مل يخرجوا من حروبهم للتناكف والعداء علناً وعرباإلعالم مقابل
رساً عىل تقاســم املغانم حتّــى قعراألكياس والجيوب
التفاهم ّ
الفارغة .يعودون للحوارات بشه ّية تجدّ د الدماء والحنني للخرائب
فقط لتثبيت مناصبهم .مل تنضج حلقات الحوار املســتوردة أبداً
إالّ عــرب متن ّيــات أو بقرارات عرب ّية مدفوعــة وبرعاية دول ّية
لرمبا دف ّنا
درءاً للف وضبطاً لـ»القتال» الن يف الشاشــاتّ .
الحروب املتقطّعة واللجان األمنية املحصورة مهامتها بإشعال
النار وإطفائها الهش وتقاسم محاصيل املعابر الطائفية بهدف
معارك متجددة.

} ملاذا أكتب هذا }

تم شحذ املجلس الوطني
يسبق الكالم النريان يف لبنان ،لذلك ّ
لإلعالم املر واملســموع يف محاول ٍة ضبطاً لأللســن والحرب
والنتيجة صفر .ما ســمعته من هذا املســؤول حول لبنان الغد،
ســحبني إىل ثورة ليبيــا بـ»عيدها» العــارش ،وبالتحديد ذلك
الخطاب الناري للقذايف بعد أربعني من حكمه الق ّهار ،وقد أذهله
املتظاهرون ووصفهم بـ»الجرذان» ومهدّ داًالناس بالتحرير»زنقة
زنقة وبيت بيت» .وعىل الرغم من التباين الشاسع بني النظامني
إالّ أنّ ما سمعته من ردود فعل السيايس أمامي مسح الفروقات
وتع ّرى لبنان أمامي من قشوره الدميقراطية ليظهر لحم الوطن
والطوائفيات واملذهب ّيات وتفكّك األلحمة والجزم بالدماء .النفق
مظلــم باملثالثة ورضورة تعداد اللبنانيني مذهب ّياً إىل الفدراليات
والتقسيامت واملؤمترات الدول ّية وعناوين فرع ّية مرتجلة تشحذ
الرشور.
جر ،نسرتجع مشادّات الربملان
تلطيفاً ملا سمعنا من كالم متف ّ
وقــرص بعبــدا يف الـ 2008مبا أفىض لذهاب لبنان الرســمي
ولرمبا نطلب
محشــوراً يف طائرة رسم ّية إىل قطر يف الخليج،
ّ
الحوار املطم يف درجاته الدنيا ،لنتابع صدمة فرنســا تربت
يف مبادرة اإلنقاذ بتشكيل الحكومة،
أمريكا عىل كتفها للم
لك ّن األلغام والتدخّالت الكثرية ج ّمدت لبنان بني الداخل والخارج
فصــار مظلّة متعدّ دة الثقوب فوق رؤوس اللبنانيني تنزاح فيها
األغطية عن تاريخٍ من األرسار واملحاصصات والنهب واإلتّهامات
اآلتية بالخيانات العظمى وبســط الخرائــط للحدود البحريّة
واتفاقــات بيع النفط والغاز عرب الوثائق واملراســيم املتناقضة
والترسيبات واالنفعاالت والصي التي تفقد اللبنانيون صوابهم.
النصائح االقليميــة والدولية املكثفة تدفع اآلن بالطبع عىل
الحوار اإليجايب ولو من دون نتائج حاســمة أو باتفاق عىل تلك
الحكومة املســتقيلة «املقعدة»  ،وإطــالق حكومة امله ّمة .أيّة
رسي واحد هــو تقطيع الوقت والتهيؤ
مهمــة بعد والعنوان ال ّ
إلعادة تكوين الســلطة عرب إنتظــارات الخارج الطويلة املتعدّ د
الجنس ّيات.
إنه حــوار الحقائق الخمس املمطوطة ،بني اعتبار إنفجار
بريوت يف  4آب  2020صفعة ســخيفة وحســب يجب وقف
تداعياتــه حتّــى ال يغرق «األفند ّية» بالوحــل أكرث ،وثانيها
مراكمــة املالط املفقود بني بعبدا وبيت الوســط بعدما ه ّبت
األصوات لتعديالت الدســتور الــذي مل يقرأ يف الجمهورية
املفكّكة املحكومة بالخارج ،وثالثها إعادة ترتيب الســلطات
مجتمعــة يف الحكومة عــرب التنازالت والضغوط املرفوضة
ٍ
مرشوط بح ّبة أســبريين تليني
مــن الناس لهبــوط مطم
مفاصــل الدولــة وتح ّرك عجالتهــا ونســيان اإلنتخابات
تغري شــعرةً ،ورابعها محاولة
الربملانيــة املبكرة التي لــن ّ
امتصاص دماء اللبنانيني الفائرة بوعود اســتعادة جزءاً من
األموال امله ّربة وتوســيع هامش املصارف لزيادة رساميلها،
وخامســها التبشري الفارغ مبناخات الحوار ك ورة تلطّف
يــأس اللبنانيــني وهجرتهم وتهديدهــم بالخارج والتوطني
والالجئــني والنازحــني ومعابر التهريب التــي مت ّ نخاع
عظامهم ،مبا ســيع ّمق الفجوات بني املذاهب بصفتها مواطن
تنافــر ورشوخات كــربى مل تندمل ،ولها أبعــاد وترددات
اقليميــة ودولية متحركــة ،وهي عىل ارتباط مبســتقبل
املنطقــة والرصاعات الكربى الدائرة فيها.
إن «املرجع ّيات» مهام عال شــأنها عرب اإلستقواء واإلستعداء
واإلســتجداء يف النواحي الغربية أوالرشقية ستفشل يف القفز
فوق هذا الواقع الشــديد املرارة بالتهديد باستعادة الحروب .وإذا
كان الحــوار بني اللبنانيني هــو يف صلب تاريخ وإعادة تكوين
لبنــان وطناً ثابتــاً يف خياراته ،فإنّ العقــل والحكمة تفرض
قانون اإلنتامء لضبط أنفعاالتهم وتراشــقهم يك ال يجدوا بقايا
أخف من الريشة عند هبوب العواصف .وللتذكري ال تلعب
وطنهم
ّ
العواصف إالّ يف الساحات.

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
البطريــــــــرك يســــــــتعجل أي حــــــــل داخلــــــــي يــــــــ دي الــــــــى تشــــــــكيل الحكومــــــــة
هيام عيد
ســيبقى كالم البطريرك املاروين بشارة الراعي موضع أخذ
ور ّد لفرتة طويلة ،يف ضوء ردود الفعل التي تتباين بشكل كبري
حوله ،وترتاوح ما بني املؤيّد والرافض بقوة واملنتقد واملتح ّف
يف صفوف القوى السياســية التي تعمل عىل ترجمة مواقفها
الحدود مقاطعتها،
من خالل املبادرة إىل بكريك ،أو يف أق
كام الحظت أوســاط نيابية مسيحية ،اعتربت أن من البديهي
أن يكون ما أطلقه البطريرك الراعي من مواقف خرقت الجمود
السيايس ،أن يؤدي إىل حركة وإىل مقاربات سياسية جديدة،
تأخذ يف اإلعتبار الهواجس التي باتت عىل كل لسان ،وخصوصاً
جلت باألمس تح ّركات إحتجاجية عىل
ســ ّ
يف الشــارع ،حيث ُ
غياب أي مبادرة من قبل املعنيني بالوضع الســيايس ،من أجل
التفتيش عن كيفية مواجهة ما يحصل ،ال سيام عىل املستوى
املعيــ  ،وذلك مــن خالل البدء بإجــراءات عملية تأيت يف
مقدّ مها عملية تأليف الحكومة.
وقالــت األوســاط نفســها ،أن موانع مرتبطــة بعملية
املحاصصة ،وقفت يف وجه املبادرات الثالث التي أُطلقت خالل
األســابيع املاضية ،وكان آخرها التص ّور الذي حمله املدير العام
لألمــن العام اللواء ع ّبــاس ابراهيم إىل بكريك ،حيث نقل إىل
البطريرك الراعي مبادرة من الرئيس نبيه بري ،وتهدف إىل إعادة
بحث مســألة عدد الوزراء يف الحكومة ،وإعطاء املعرتضني ما
يطلبونــه من وزراء ،رشط عدم حصــول أي طرف عىل الثلث
املعطّــل ،وذلك يف ضوء قناعة ثابتة لدى «الثنا الشــيعي»
بوجوب اإلرساع يف تأمني التســوية الحكومية لقطع الطريق
عىل أي احتقان سيايس ،أو توتّر يف الشارع ،برصف النظر عن

مس ّبباته ودوافعه.
ووفق األوســاط نفسها،
فإن رفع الســقف يف كالم
البطريرك الراعي يوم السبت
أمــام التج ّمع الشــعبي يف
بكــريك ،ال يتعــارض مع
جه ،خصوصاً وأنه
هــذا التو ّ
أيّد املبادرة التــي نقلها إليه
اللــواء ابراهيم ،ذلك أن إيجاد
الحلول املنشــودة هو الذي
يؤ ّمن زوال العقد والحواجز
من أمام اجتــامع القيادات
اللبنانية ،التي ما زالت ترتيّث
يف اتخــاذ الخطــوة األوىل
باتجــاه بعضهــم البعض.
وأوضحت االوساط ،أن أقنية
التواصل والتشاور مفتوحة
بني بكريك ومختلف املراجع
السياســية ،وقد أبدى البطريرك الراعي باألمس ،إيجابية إزاء
أي نقا يهــدف إىل تأمني اإلجامع حول طرحه بعقد مؤمتر
دويل يؤمن ظروف الحل لألزمة اللبنانية ،مع العلم أن البطريرك
املــاروين قد توصل إىل خالصة بأن مــا من مخرج ُمتاح من
الســتاتيكو الذي وصلت إليه األزمة الداخلية ،يلوح يف األفق
املنظور ،وذلك عىل الرغم من كل الرصخات التي أطلقتها بكريك
منذ بداية املشاورات الحكومية اليوم ،وعليه ،أعادت األوساط
النيابية املســيحية نفســها ،تجديد التأكيد عىل وجوب عودة

جه إىل أي مســعى دويل ،ال ســيام
التواصل الداخي قبل التو ّ
وأن اإلســتجابة الدولية تفرتض وجود إجامع واتفاق بني كل
املك ّونات اللبنانية عىل طرح مصري األزمة اللبنانية عىل طاولة
األمم املتحدة واملجتمع الدويل.
وخلصت األوساط ،إىل اإلشارة بأن استعجال عملية التأليف،
هو املعرب إىل اســتعادة املنا الســيايس الذي يسمح بنقا
هاد حول مســتقبل البالد ،ودور لبنان املهدّ د بفعل اإلنهيار
الذي أصابه.

لدفع املنطقة إىل اقتتالٍ سني-شيعي يستمر لعرشات السنني،
من خالل إقحام بعض مســيحيي لبنان مبرشوع مالقاة بعض
األنظمة العربية التي فُرض عليها الهجرة إىل إرسائيل لحامية
استمرارها.
وذكّــر املصدر الســيايس بعض اللبنانيــني مبوقف البابا
بنديكتــوس الذي طالبت فيه أمــريكا والغرب برفع أيديهم عن
مســيحيي الرشق ،كام ذكّر مبا قاله الرئيس الفرنيس السابق
حكام قضائ ًيا بســجنه بتهمة
نيكوال ســاركوزي الذي صدر
ً
الفســاد عندما بادر لدى استقباله البطريرك الراعي يف باريس
“ملاذا ترصون عىل البقاء يف الرشق لقد أتعبتمونا” ،.وهذا إن
دل عىل ء يدل عىل ت مر الغرب عىل مسيحيي الرشق ودورهم
يف اإلرث الحضــاري والثقايف الذي أوكلت املهمة لـ»داعش»
لتدمريه يف كل املناطق السورية ىوصوالاىل صيدنايا ومعلوال
للقضاء عىل لغة املسيح يف هاتني املدينتني ،وال نن املبعوث
األمرييك دين براون الذي استقدم معه السفن لنقل املسيحيني
من لبنان إىل الغرب إبان الحرب األهلية.
وأشــار املصدر إىل العالقة الجيدة التي نشــأت بني بكريك

وحزب الله مع إنتخاب الراعي بطريركًا النطاكيا وسائر املرشق،
وقد ترجم حزب الله هذه العالقة من خالل املشــاركة الفعالة
لجمهور حزب الله يف الزيارة التي قام بها الراعي ملنطقة بعلبك
حيث أقام حزب الله يف نهاية الزيارة مأدية عشــاء عىل رشف
البطريــرك عىل “مرجة ”رأس العني ح ها غالبية الفعاليات
البقاعيــة ،وقُدمت هدية للبطريرك لوحة “العشــاء الرسي”
لرســام إيراين ،واســتمرت هذه العالقة بشكلٍ هاد ورصني
وشُ ــكّلت لجنة للتواصل بني بكريك وحزب الله لكنها توقفت
بعدما أرص البطريرك الراعي زيارة األرايض املحتلة يف فلسطني
والتي استحوذت عىل نقا ٍ بعي ٍد عن اإلعالم بني الطرفني قدم
فيها حــزب الله رؤيته من تداعياتها الســلبية ،إال أن الزيارة
قــد حصلت وجرى خاللها لقــاء البطريرك بالعمالء اللحديني
الفارين وعائالتهم يف فلسطني املحتلة.
وختم املصدر الســيايس بدعوته جميع القوى السياســية
واملرجعيــات الدينية للتالقي والحوار والتوقف عن اإلنتقادات
املتبادلة واملســتفزة من ًعا إلحداث أي فتنة وقطع الطريق عىل
رشا.
املرتبصني بلبنان ً

ّ
تــــــخــــــوف مــــــن ا ـــــــــــارة الـ ــفـ ــتـ ــنـ ــة بــــيــــن املـــســـلـــمـــيـــن وامل ــس ــي ــح ــي ــي ــن

خالد عرار
ما زال خطاب البطريرك الراعي الذي ألقاه يوم السبت املايض
يف ســاحة بكريك ،يلقى موجة واسعة من البيانات والردود
الرافضة ملا جاء يف متنه من مواقف كان يأمل مصدر سيايس
عــىل عالقة جيدة ببكريك أن يجري طرحها عىل طاولة حوا ٍر
قبــل إطالقها أمام الرأي العام من ًعا الســتغالل البعض موقع
بكــريك والذهاب إىل حيث ال يريد البطريرك الراعي ،وما جرى
أثناء اإلحتفال من هتافات وشــعارات وكيل للشتائم دليل عىل
عام
مام اضطر بكريك إىل إصدار بيان ترفع مســؤوليتها ّ
ذلك ّ
حصل وال تتبنى مضمون هذه الشعارات وترفض رفضً ا قاط ًعا
كيل الشتائم.
وعىل ضوء ما حصل أبدى املصدر الســيايس خشيته من أن
يكون هناك خطة إلثارة الفتنة بني املسلمني واملسيحيني بعدما
تم سحق مرشوع «داعش» يف املنطقة الذي استقدمته أمريكا
والغرب من كل أصقاع العامل إىل سوريا والعراق ولبنان بتمويلٍ
عريب بلغت قيمته مئة وســبعة وثالثون مليار دوالر أمرييك

ّ
الــــنــــاشــــ يُــــــحــــــدد مــــوعــــد املــــ تــــمــــر الــــقــــومــــي الـــعـــام
ّ
ويـــتـــوجـــه الـــــى الــقــومــيــيــن لــلــمــشــاركــة لــــوحــــدة ال ــح ــزب
حدد رئيس املؤمتر القومي العام املحامي حنا الناشف ،موعد
انعقاده نهاية شهر ايار املقبل ،وتوجه اىل السوريني القوميني
االجتامعيني بنداء ،ليشاركوا فيه ،يف سبيل وحدة الحزب ،عرب
الدراســات واالقرتاحات ،وتم تشــكيل لجنة تحضريية تتابع
االعامل املنوطة بها ،النجاح هذا االستحقاق الدستوري ،وفيام
يي ن البيان:
«تبلغكــم هيئة مكتب املؤمتر بأنهــا بعد اجتامعات عديدة
بدأت بالسري الحثيث لإلعداد امليداين والعمي للمؤمتر القومي
العام املحدد مبدئياً يف  31-30-29آيار  ،2021وذلك بعد قيامها
باإلتصــاالت والحوارات واللقــاءات املتعددة مع عدد وافر من
القوميني اإلجتامعيــني املنتظمني وغري املنتظمني .فضالً عن
لقــاءات عديدة مع إداريت الحــزب القامئتني حالياً ،والتوصل
معهــام إىل تأييد انعقاد املؤمتــر ،وإىل املوافقة عىل أعضاء
اللجنــة التح ية ،وعىل محاور املؤمتر ،كام حددتهام هيئة
املكتب .وتبعاً لذلك فقد تم اختيار لجنة التنســيق والتنفيذ من
ضمن اعضــاء اللجنة التحضريية،وذلــك لتهتم باإلتصاالت،
وبالحث عىل تقديم الدراســات واإلقرتاحات ،وبعقد مؤمترات
فرعيــة – نوعيــة ،حضورياً ،أو بالوســائل اإللكرتونية يف
حالة التعــذر ،وبتلخي الدراســات واإلقرتاحات وتبويبها
لتقديهــا للمؤمتر عىل صورة توصيات يجري التصويت عليها
مــن املؤمترين .آملني أن تكــون ملزمة للمجلس االعىل العتيد
القادم ،الذي سينتخب بعد املؤمتر كام قامت الهيئة باستئجار
مركزمؤقت ألعــامل املؤمتر يف الحازمية الطابق الرابع بناية
كرم قرب اليس ســويت .وستقوم بتزويده مبا يلزم من أدوات
اتصــال وطباعة .وعىل أن يقوم بهذه األعامل عدد من الرفقاء
إمــا تطوعاً ،أو بــدوام كامل مع بدل أتعاب ونفقات .وقد تربع
بكافة النفقات مشــكورين ،رهط من القوميني اإلجتامعيني

املقتدرين .كام آنشــأت هيئة مكتب املؤمتــر بريدا ًألكرتونيا
@gmail.com
مستقالً( )Emailوهو2021:
الذي سيتم عليه إرسال الدراســات واإلقرتاحات .وستزودكم
بــكل ما يتعلق باإلتصــاالت مبطبوعة عىل حدة يف أقرب مدة
مستطاعة.
إن هيئة مكتــب املؤمتر جادة لجعل هذا املؤمتر منربا للقاء
جميع القوميني اإلجتامعيني،الذين مع افرتاق السبل ،يجمعون
عىل اإلميان بالعقيدة وباملؤسســات وبوحدة الفكر والنهج،
التي وضعها واخطتها ســعادة ،ويؤمنون بحتمية دور الحزب
بالعمــل عىل بعــث نهضة تنترش يف كل أرجــاء األمة .كام
يجمعــون عىل أن الحزب فقــد ويفقد كثرياً من طاقته ودوره
عنــد الخالف،واإلفرتاق ،والتشــظي ،واإلنغامس يف النزعة
الفرديــة ،ومغريات النزعة الكيانية ،وضيق األفق .ويتطلعون
بلهفة وشــوق وأمل إىل وحدة الحــزب ،ليعود إىل لعب الدور
الذي ينتظره ،ليس فقط القوميون اإلجتامعيون ،بل الســواد
األعظم من شعبنا.
إن هيئــة مكتب املؤمتــر ترى أن هنــاك فرصة ال تعوض
إلعــادة اللحمــة إىل وحدة الحــزب ،وإىل تقديم اإلقرتاحات
املجديــة داخل مؤمتر رشعي دســتوري ميثل إرادة القوميني
اإلجتامعيني،وتهيــب بكم لإلنكباب عىل وضع كل إمكاناتكم
الفكرية والثقافية والدســتورية وهي كثرية لتقديم الدراسات
واإلقرتاحــات ،التي تغني املكتبة الحزبية من جهة ،ومن جهة
أخــرى تكون املادة ال ورية إلغناء املؤمتر بالبحوث واإلفكار
واإلقرتاحــات الهادفة إىل تصويب مســرية الحزب ،ومتكني
املؤمتريــن من إصدار التوصيات امللزمة التي تجعل الدم يتدفق
بقوة من جديد يف رشايني الحزب ،ليكون حزب الشعب ،وحزب
كل القوميني اإلجتامعيني ،وحزب كل األمة».

عقد لقاء علام تشاوري
بعنــوان «لبنان لــن يكون
محايدا مــا دامــت أرضنا
محتلة» ،شــارك فيه علامء
دين من « :حركــة التوحيد
اإلســالمي» ،مجلس علامء
فلسطني يف لبنان« ،الهيئة
الســنية لنرصة املقاومة»،
جمعية «نور اليقني»« ،الهيئة
اإلســالمية الفلسطينية»،
جمعية «ألفة» ،جمعية «بدر
الكــربى» ،و»حركة األمة»،
يف مجمــع كليــة الدعوة
اإلســالمية يف بــريوت،
عرضت خالله ،بحسب بيان امل اركون ال اء
«التطورات املحليــة واإلقليمية
والدوليــة ،وموقف العلامء ودورهــم يف هذه املرحلة املهمة
والخطرية التــي مير بها الوطن واألمة ،ولجبه التحديات التي
يفرضها التحالف األمرييك  -الغريب  -الصهيوين مع الجاهلية
العربية ،وخصوصا حقهــا يف مقاومة األطامع الصهيونية
وتحرير كل أرض محتلة «.
وخل املجتمعــون إىل «التأكيد ان لبنان لن يكون محايدا
ما دامت أرضنــا محتلة ،فالكيان العربي مل يتخل يف يوم من
األيام عن عدوانيته ومشــاريعه وأطامعه يف لبنان ،وخرياته
ومياهه وثروته النفطية ،ووقائع يوميات العدوان اإلرسائيي
عىل لبنان منذ اغتصاب فلسيطن عام  1948تؤكد ذلك».

ورأوا ان «الوجه اآلخر لدعوة التدويل والحياد هو اســتهداف
للمقاومة بكل أطيافها ،والتي جاءت بنرص كبري للبنان والعرب،
وغري مسبوق يف تاريخ الرصاع العريب « -الصهيوين» ،وفرضت
توازنا للرعب ،وحرمت العدو مامرســة غطرسته وعدوانيته
عىل لبنان ،كام كان يحصل بشكل شبه يومي منذ العام 1948
حتى شهر أيار من العام  ، »2000مؤكدين أن «الدعوة إىل الحياد
والتدويل ونزع ســالح املقاومة لن يكون ما دامت هناك أراض
محتلة ،ويف مقدمها القدس وبيت لحم والجوالن ،ألن التجربة
الواضحة والعملية تؤكد أن العدو لن يتخىل عن شرب احتله إال
بفضل سواعد املقاومني».

ً
لق ــاء علمائ ــي تش ــاوري  :لبن ــان ل ــن يك ــون محاي ــدا م ــا دام ــت أرضن ــا محتل ــة

أحمد قبان رح بزيارة البابا إلى العراق
رحب املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن« ،بزيارة
البابا فرنســيس التاريخية للعراق العزيز ولقائه املرجع األعىل
السيد عي السيستاين والسلطات السياسية والدينية» ،مؤكدا
أنها «زيارة ال ورة الدينية واألخوة اإلنســانية املاسة لدفع
الرشاكــة الدينية وتعزيز القيم اإلنســانية ومرجعيتها ،التي
يفرتض بها التأســيس لجرس قيم ومباد يشكل قوة ضغط
ضامنــة بني الرشق والغرب ،لتعزيز الرشاكة واملحبة والرحمة
املفروض أن تكون قاعدة التالقي املثمر بني اإلسالم واملسيحية،
بل بني كل أديان وملل العامل» ،آمال أن «تكون الزيارة جزءا من
نهضة العراق ودعم جهود عمرانه وتعزيز رشاكته وقيامه من
بني ركام سياسات العامل الظاملة».
اضاف «كلام تالقت األديان كلام تعززت قيمة اإلنسان ،وكلام
متكنت الشــعوب من رحمة الله ومحبته كلام زالت البغضاء
والفرقة وانتفى الرش ،وكلام تجذرت العالقة بني الرشق والغرب
بعيدا عن االنتهازية والظلم والفســاد والعدوان وعقلية القوة
والحروب االستنزافية بأشكالها كافة ،كلام تأكد الحق وأمنت
الشــعوب ،وهو غاية األنبياء وأكرب مقاصد الرب بخلقه .وهو
ما نأمل انعكاســه بقوة عىل لبنان الرشاكة والعيش املشرتك
واملباد الجامعة التي تشكل روح هذا البلد وعرين رسالة هذا
الوطن املســتنزف من الذئاب الدولية الضارية ،ألن زيت الف
وحرائق املنطقة وصخب الظلم والحصار واالحتالل والعدوان،
ال يدفعه إال عمل القامات الكربى الدؤوب ملنع شياطني اإلنسان
من لعبة االستغالل واالحتالل واالحتكار والحصار واالستثامر
بعداوة الشعوب وخراب األوطان».

مجلس الطائفة الكلدانية :البطريركية املارونية
ترفع الصوت عند الخطر
وزع املركــز الكاثولي لالعالم بيانــا صادرا عن املجلس
األعىل للطائفة الكلدانية يف لبنان ،أشــار فيه إىل أن «املجلس
االعــىل للطائفــة الكلدانية يف لبنان إجتمــع بربكة املطران
ميشــال قصارجي ،يف الدارة األســقفية يف بعبدا  -برازيليا،
وناقشوا أبرز املستجدات عىل الساحة املرشقية ،وال سيام يف
لبنان العزيز ،عىل املحاور اإلجتامعية والسياسية والدينية.
بعــد اللقاء ،أصدر املجتمعون بيانا ،نوهوا فيه «مببدأ الحياد
اللبناين كام ورد وصفه يف موقف بكريك ،وكام عرفته العلوم
السياســية بحســب املفاهيم املوضوعية السليمة والعلمية،
ليبقى وطننــا محافظا عىل أفضل العالقات مع دول املنطقة
واملحيــط والعامل» .كام نوهوا «مبواقف البطريرك الراعي يف
اللقاء الشعبي الوطني».
وأكــدوا أن «التأخري يف تأليف الحكومة أمر مل يعد يطاق يف
ظل تأزم األوضاع الراهنة» ،وحضوا «أهل القرار أن يقوموا حاال
بتأليف حكومة أختصاصيني ال سياســيني ،ترعى أمور الشعب
املسكني مع األخذ بعني اإلعتبار حقوق الطوائف املسامة أقليات».
وطالب املجتمعون «بانعقاد مؤمتر وطني شــامل ،يجمع
جميــع الرشائح واألطياف واملكونــات ،برعاية األمم املتحدة،
بهدف إيجاد حل للوضــع اللبناين املتأزم والحفاظ عىل كيان
وهوية ودســتور بلد األرز .وأشاروا إىل أن «هذا املؤمتر ،ول
عقــد برعاية األمم املتحدة ،إال أن املجتمعني يطالبون بإقامته
تحــت مظلة البطريركية املارونية التــي كانت وال تزل ،ترفع
الصوت عاليا عند اشتداد الخطر وتحاول تصويب البوصلة حني
تشارف ســفينة الوطن عىل الضياع وتخفق يف اإلبحار نحو
الهدف الصحيح املنشــود .لقد أكد قداسة البابا فرنسيس عىل
دور لبنــان الرائد ورضورة الحفاظ عىل هويتة وخصوصيته،
وإن املجتمعني ال يتوقعون حل املشــاكل الراهنة دون مبادارت
دولية منزهة عن الفئوية واملصالح الضيقة واألجندات املبطنة
الخبيثة من شــأنها أن تتجىل يف مؤمتر دويل ،يعالج مسألة
وطننا».

االربعاء  3آذار 2021

سياس ــــــــة لبناني ــــــــة

كلم ــــــــات ف ــــــــي زم ــــــــن ال رب ــــــــة
فهد الباشا
 بغض النظر عن صوابية الرأي القائل ان الذي يصيبنا،هنا وهناك ،ليس بفعل مؤامرة بقدر ما هو اســتحقاقات
التاريــخ املؤجلة الدفع ،مرارا وتكــرارا .بغض النظر عن
ذلك ،فليس جديدا عىل ســجل الوقائــع يف التاريخ ،ان
تكون ملؤامرات الخارج عيــون يف الداخل ،ومتطوعون
ينخرطون فيها «ثورة» ،يستشبعونها غرائز عفن طائفي
مذهبي .كام أنه ليس غريبــا ان يكون لها عامل بأجور،
يستصلحون لها االرايض البور ،او ينرثون لها البذور ،يف
حقول أعدت ( باملجهول ) تربتهــا لهذا النوع من الزرع.
عــامل ال ينتهي دورهم عند هذا الحد ،بل هم يشــاركون
يف موســم الحصاد وجمع الغالل ،ويف استغالل حاجة
الناس ،وسط قحط االنظمة وازمنتها العحاف ،اىل قوت
حرية وكرامــة ،اضافة لحاجاتهم اىل مــا يؤمن قوت
عيشهم اليومي.
***
 -2أزمة لبنــان تخترصها الخطبتــان :خطبة الحياد
وخطبة الجهاد.
***
 -3املنتظــرون خالصا عىل أيدي الذيــن أوصلونا اىل
جهنم ما نحن فيه هم املستعنبون العوسج واملستقمحون
الزؤان ،بل هم ،بغبائهم الرسيايل هذا ،هم الفاسدون وهم
أسباب الفساد.
***
 -4ما دعا سعاده تالميذه اىل تعظيمه ،بل دعاهم اىل
السري عىل طريق العظمة.

السفيرة الكندية زارت اللواء اللوجستي

أعلن الجيش عرب حســابه عــىل «تويرت» ،أن الســفرية
الكندية  CHASTENAY Chantalزارت مع وفد مرافق اللواء
اللوجســتي ،بهدف اإلطالع عىل الدعم املقدم من السلطات
الكندية لصالح الجيش والوقوف عىل االحتياجات املطلوبة.

عبــــــد الصمــــــد التقــــــت نقابــــــة

ُ
هـــل تــنــقــ حــكــومــة مـــن  24وزيـــــــرا بــعــبــدا وق ــري ــط ــم مـــن كــســر الـــطـــرف ا خـــــر
ّ
وســاطــة إقليمية لجمع الــحــريــري باألمير بــن سلمان عــلــه يحصل على الــضــوء األخضر
ً

دولي بشعالين
صحيــح بأنّ البعــض يف لبنان وعىل رأســهم البطريرك
املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي يجدون أن ال
حل لألزمة اللبنانية سوى من خالل عقد مؤمتر دويل ترعاه
ّ
األمــم املتحدة يف لبنان ،غري أنّ البعض اآلخر ال يزال يؤمن أنّ
حل مشاكلهم عىل طاولة الحوار رشط
اللبنانيني قادرون عىل ّ
تغليب الروح الوطنية عىل ما عداها من املصالح الشــخصية
والحســابات السياسية املستقبلية ،ومن دون استقواء طرف
كل املطالب والهواجس عىل
عىل طرف آخر .فإذا جرى وضع ّ
التوصل اىل تشكيل حكومة من دون أي تدخّل
ميكن
ّ
الطاولة ُ
خارجي ،ومن دون انتظار الضوء األخ من الســعودية أو
من الواليات املتحدة األمريكية.
مصادر سياســية مواكبة رأت بأنّه عىل املسؤولني تغيري
املنطق الذي ينطلقون منه لتشكيل الحكومة ،فإذا بقي منطق
اإلستعالء واســتقواء طرف عىل آخر ،أو منطق تكسري رأس
هذا أو ذاك ،فلن تتشــكّل الحكومة ،حتى ولــو تدخّلت دول
الخارج .فالحكومة معرقلة اليوم بســبب العناد والكيديات
وحسابات ما بعد عهد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون،
وملن ســتكون الســيطرة يف البلد يف حال انتهى عهد عون
من دون إجراء اإلنتخابــات النيابية املقبلة يف موعدها (أيّار
 ،)2022وبقيت الحكومة نفســها التي يُفرتض أن تُشكّل يف
أرسع وقت ممكن.
وأكّدت املصــادر ،بأنّ حزب الله ورئيس مجلس الن ّواب نبيه
ب ّري يُحاوالن تدوير الزوايا من أجل تسهيل تشكيل الحكومة
التي ال تزال عالقة بني قرص بعبدا وبيت الوســط .ولهذا عمل
ب ّري عىل طرح مبادرته ،فيــام اقرتح األمني العام لحزب الله
الس ّيد حســن نرصالله توسيع الحكومة ل تشمل الجميع.
من هنا ،عىل الرئيس املكلّف سعد الحريري عدم الشعور بأنّه
رص عىل أنّها
يف حال رفع عدد الــوزراء يف حكومته (التي ي ّ
تضم ســوى  18وزيــراً) اىل  22أو  24وزيراً بأنّ يف ذلك
لن
ّ
ميكن
ً
ا
وزير
24
من
فحكومة
العكس.
عــىل
بل
ملوقفه،
كرس
ُ
كل األفرقاء أو الكتــل النيابية ،حتى تلك التي
أن يتمثّــل فيها ّ
تشعر بأنّها مه ّمشة من خالل عدم متثيلها يف الحكومة .كام
يتم فيها تجاوز الثلــث املعطّل الذي يقول الحريري
ميكن أن ّ
ُ
إنّه مطلب الرئيس عــون و»الت ّيار الوطني الح ّر» رغم نفيهام
ميكن بالتايل اعتبار هذه الخطوة ،كرس ملوقف
لهذا األمر ،وال ُ
ّ
يتخىل عــن الـ  18وزيراً مقابل
الفريق الرئايس .فالحريري
ّ
تخــي عون و»الت ّيار» عــن الثلث املعطل ،وبهــذه الطريقة
ال يكون هناك كــرس ألي طرف ،بل «تعــادل» بني الطرفني.
فالدستور ين ّ عىل مشاركتهام يف تشكيل الحكومة ،وبذلك
ال يشعر أي منهام أنّ ّة انتقاص من صالحياته.

وترى املصادر ،بأنّ توسيع
لكل وزير
عدد الوزراء مينح ّ
متخص حقيبة واحدة ما
ّ
يجعله قــادراً عىل اإلهتامم
بشــؤونها وبخدماتها عىل
أتم الوجــه ،فيام الحكومة
ّ
املصغّرة تُعطي بعض الوزراء
حقيبتــني ال عالقــة لهام
بتخصصه .علامً
ببعض وال
ّ
بأنّ الحكومات األخرية كانت
من  30وزيــراً وجعلها 18
ينتق الكثــري من التمثيل
فيها ويُشعر إحدى الطوائف
بالظلم ،فيــام حكومة من
 24وزيراً فتؤ ّمــن التمثيل
الصحيــح لجميــع الكتل
النيابية ولألقليات املسيحية
أو الطائفــة اإلنجيلية ،فال
يعــرتض أي أحد أو يُعرقل عملهــا يف املجلس النيايب .كذلك
فإنّ توســيع التمثيل يأيت بدعم أكرب للبنان من خالل توافق
الدول اإلقليمية مع القوى السياســية املمثّلة يف الحكومة،
وال يحرص التمثيل ببعض القوى واألحزاب السياسية ويُه ّمش
البقية.
ودعت املصادر نفسها اىل البدء باستعادة الثقة بني األطراف
السياسية لتشــكيل الحكومة ،مشرية اىل أنّ الكرة اليوم يف
ملعب الحريري ،وإن كان ال يزال ينتظر موافقة الرئيس عون
عىل تشكيلته املقدّ مة له .غري أنّها أوضحت أنّ الرئيس املكلّف
مل يُح ّرك ســاكناً رغم كل ما قيل أخرياً عن عراقيل وتسهيالت
التشــكيل من قبل رئيس «الت ّيار الوطني الح ّر» النائب جربان
باســيل .أ ّما السبب فيعود اىل انتظار الضوء األخ من قبل
السعودية التي مل تستقبله حتى اآلن.
وكشفت املصادر ،بأنّ ّة وساطة إقليمية اليوم للتحضري
للقاء يجمع بني األمري السعودي محمد بن سلامن والحريري،
من قبل اإلمارات وتركيا ومــرص .وجرى الحديث بالتايل مع
روسيا للتدخّل غري أنّها رفضت انطالقاً من قناعة لديها بعدم
التدخّل يف الشؤون الداخلية ألي دولة أخرى ،ومن هنا تكتفي
اليوم بدعم املبادرة الفرنسية املوضوعة عىل الطاولة .ولهذا
فإنّ الحريــري يرفض الرتاجع عن موقفه ،ليكون يف جعبته
ما يحمله اىل هذا اللقــاء الذي ينتظره منذ وقت طويل .فمن
إنجازاته ،عىل ســبيل املثال ،إرصاره عــىل حكومة من 18
وزيراً ال تعطي الفريــق الرئايس الثلث املعطّل ،والجميع يعلم
أنّ ماخذ السعودية عىل الحريري أنّه عقد تسوية رئاسة مع
عون وتنازل له إليصاله اىل قرص بعبدا ،وقد كانت السعودية

ضدّ هذا األمر .ومثل هذه املواقف جعلت الســعودية تف ّتش،
يف وقت من األوقات ،عن شخصية سن ّية نافذة أخرى لتكون
حليفتها يف لبنان .لك ّنها مل تجدها حتى الســاعة ،ما يجعل
حظوظ الحريري تبقى األوفر الستعادة ثقة السعودية به ،إالّ
تغري أدائه.
أنّه يحتاج اىل حجج مقنعة عن ّ
يف الوقت نفســه ،أكّدت املصادر أنّ الحريري ال يستطيع
ميكن املساس
تشكيل الحكومة من دون الفريق الرئايس ،إذ ال ُ
باملناصفة التي أق ّرها دســتور الطائف ،وإن «أوقف العدّ » منذ
فرتة .فاملخاطر التي من املمكن أن تتأ من مثل هذه الخطوة
كبرية ،واألرض جاهزة لإلســتخدام يف أي لحظة .والرشارة
التي شهدناها منذ مدّ ة يف طرابلس من السهل أن تندلع ومتتدّ
اىل مناطق أخرى برسعة فائقة .غري أنّ احداً ال يريد إشــعال
الفتنة الداخلية ،إذ يكفي اللبنانيني ما يعانونه من جوع وفقر
وبطالة ومن تف ّ «كورونا» ومن عملية بطيئة يف إعطاء
اللقاحات.
الحل الداخي ،فيحتاج ،بحسب رأي املصادر ،اىل التوافق
أ ّما ّ
بــني قرص بعبدا وقريطم ،وليس بالــ ورة اىل الذهاب اىل
طاولة حــوار ،عىل غرار ما حصل يف عهد الرئيس ميشــال
ســليامن (يف آذار  ،)2006التي مل تــؤ ّد يف نهاية األمر اىل
أي نتيجة ،رغم أنّها ناقشت االســرتاتيجية الدفاعية بشكل
مبــارش .فاملطلوب الخروج من منطــق الطائفية واملذهبية
والذهــاب اىل فكرة بناء دولة قو ّيــة تكون قادرة عىل وقف
اإلنهيــار والنهــوض باإلقتصاد وفق خارطــة الطريق التي
وضعتها املبادرة الفرنســية ووافقت عليهــا جميع القوى
السياســية يف البالد ،وإالّ فال خيار سوى بالذهاب اىل عقد
مؤمتر تأسييس لبناء دولة مدن ّية غري طائفية ومذهبية.

الش ــــــارع ي ل ــــــي عل ــــــى وق ــــــع ارتف ــــــاع ال ــــــدوالر ...قط ــــــع ط ــــــرق وح ــــــرق دوالي ـــــ

مخرجي الصحافة ومصممي ال رافيك

ع الصم مجتمعة مع زوارها
ا ســتقبلت وزيرة االعالم يف حكومــة ترصيف االعامل
منال عبد الصمد نجد ،يف مكتبها يف الوزارة ،وفدا من نقابة
مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك برئاســة النقيب عي
كامل الدين يرافقه نائبه باتريك ناكوزي وامني الرس ارنســت
بعقليني ومســؤول االعالم نارص قــواص .وتم البحث يف
املواضيع املتعلقة باالعالم وقانون االعالم الجديد وموضوع
زيــادة الرواتب واالجور بعــد االرتفاع الجنوين لالســعار
والدوالر ،باالضافة اىل االستفسار عن تلقيح االعالميني.
اثر اللقاء ،اعلــن النقيب كامل الدين انــه تم النقا يف
«موضوع التضخم يف البلد واصبح تضم االسعار اىل 400
وتدنت قيمة الرواتب اىل الربع» ،الفتا اىل ان «ســعر رصف
الدوالر يحدد عرب تطبيق غري رسمي ال نعرف من وراءه».

«اللجنة الفنيــــــة ملتابعة كورونا»:
قرار فتح املــــــدار يعود للمج وب
صدر عن «اللجنة الفنية ملتابعة وباء كورونا» البيان التايل:
«تنفي اللجنة مــا أوردته بعض املواقــع اإللكرتونية بأنها
اتخذت قرارا بإعادة فتح املــدارس بدءا من يوم اإلثنني يف 8
آذار لجميع الصفوف ،مؤكدة أن قرار إعادة فتح املدارس يعود
لوزير الرتبية والتعليم العايل».
ويف تعلبايــا ،قطع محتجون الطريق العــام وتم تحويل
الســري إىل الطرق املجاورة وعملت القوى األمنية عىل إعادة
فتحها.

مــســتــشــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة للصحة:
لضبط اللقاءات املنزلية كي ال نعود للخطر

لفت مستشــار رئيــس الجمهورية للشــؤون الصح ّية
وعضو اللجنــة الوطنية للقاح ضد كورونــا الدّكتور وليد
خوري ،يف ترصيح تلفزيوين ،اىل أن «كل إنسان ميكن أن
يضبط مؤسسته ،واملشكلة األكرب هي يف اللقاءات املنزلية
بني األهايل والجريان ،خاصة بانتشار الساللة الربيطانية،
التي أثبتــت املعلومات واملعطيات أنهــا موجودة يف لبنان
وتزيــد التف » ،معلنــاً عن أن «األرقام ليســت مريحة،
والوفيــات مل تنخفــض ،وبعض املحافظات مل يتحســن
وضعها ،ونحــن خائفون من اعتبار الناس أن وجود اللقاح
يطمــ ويبعد الفريوس ،مع العلم أننــا لن ندخل بالوضع
اآلمن قبل سنة».
وعن اقرتاب مناســبات اجتامعية ،اعترب خوري أنه «لدينا
حليف قــوي وهو اإلعالم وندعو لعدم اإلكتظاظ يف املنازل»،
معلنا عن أن «وضعنا مريح باملستشــفيات ونشعر بذلك ،يف
جميع األقسام ،وإن حصل اإلكتظاظ باألعياد قد تصل األرقام
اىل أعىل من السابق وقد ندخل بكارثة ال نتمناها».

و

ريوت
شــهدت امس مناطق عدة ،إحتجاجات شعبوية عىل تردي
االوضاع املعيشية ،واالرتفاع الجنوين يف سعر رصف الدوالر
يف الســوق املوازية ،حيث تم قطع طرقــات عدة باالطارات
املشتعلة

} يف بريوت }

تــم قطع اوتوســرتاد الرين باالتجاهــني لجهة الخندق
ّ
الغميق ،كام قطع طريق بشارة الخوري باإلتجاهني.
وقطع محتجون الطريق عند تقاطع فردان  -قريطم ،قرب
دار الطائفة الدرزية باالطارات املشتعلة.
والحقا ،قطع محتجون الطريق يف ســاحة الشهداء عند
مسجد األمني باالطارات املشــتعلة والحجارة ،احتجاجا عىل
تردي االوضاع املعيشية وانهيار اللرية.
كام قطــع طريق الدورة باتجاه الشــامل بشــكل كامل
باالطارات املشتعلة والعوائق ومستوعبات النفايات ،يف حني
شــهد خط املؤدي اىل بريوت زحمة سري خانقة .وترافق ذلك
مع قطع طريق الشفروليه  -فرن الشباك باالطارات املشتعلة.
واعلنت غرفة التحكم املروي عن قطع الســري عىل طريق
املطار القدمية مقابل مستشفى الرسول االعظم باالتجاهني

وفــــــــاة الــــشــــيــــ أح ــم ــد
ال ــزي ــن ...ومــواقــ تنعا

را

وتحويل السري اىل الطرقات الفرعية.

} يف كرسوان }

كام تجمع عدد مــن املحتجني إىل جانب الطريق العام عند
مستديرة عشقوت – كرسوان ،وسط إنتشار القوى األمنية.

يف طرابلس

قطع محتجون األوتوســرتاد الذي يربط طرابلس ببريوت
عند جرس الباملا والطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي.

} يف الجنوب }

قطع محتجون الطريق الدولية التي تربط البقاع بالجنوب،
عند نقطة سوق الخان قضاء حاصبيا ،احتجاجا عىل ارتفاع
ســعر رصف الدوالر وتردي االوضاع املعيشــية السيئة التي
وصلت لها البالد.
واعلنــت غرفة التحكم املــروري عن قطع الســري عىل
اوتوسرتاد االسد مقابل ملعب االنصار باالتجاهني.
ويف صيدا ،عمد محتجــون اىل اقفال محال الصريفة يف
تم اقفال طريق قعقعية
شــارع رياض الصلح بالقوة ،كام ّ
الجرس يف النبطية.

كام نزل عدد من املواطنني إحتجاجاً عىل األوضاع املعيشية
وعمدوا إىل قطع الطريق العام عىل بولفار جديدة مرجعيون
لبعض الوقت .كام عمد شــبان الحــراك يف مدينة صيدا اىل
اشعال االطارات يف ساحة ثورة  17ترشين عند دوار ايليا.
وشهدت طريق وادي هاب زحمة سري خانقة نتيجة قطع
الطرق وتحويل السري نحو الطرق الفرعية.

} يف البقاع }

قرابة الرابعة ،قطعــت مجموعة من املحتجني طريق عام
شتورا  -تعلبايا عند جرس جالال ،وال تزال مقطوعة.
ويف ساحة شــتورا ،أقفلت محال الصريفة احتجاجا عىل
ارتفاع سعر رصف الدوالر.
كام أفيــد أن مجموعة مــن الشــبان الغاضبني قطعوا
باإلطارات املشــتعلة ،طريق رياق بعلبك الدولية  -قرب مفرق
بلــدة الخ باالتجاهــني .ونزل محتجون عــىل األوضاع
اإلقتصادية وقطعوا الطريق يف سعدنايل البقاعية.
ويف تعلبايــا ،قطع محتجون الطريق العــام وتم تحويل
الســري إىل الطرق املجاورة وعملت القوى األمنية عىل إعادة
فتحها.

ً
ح ــزب الــلــه :سيبقى نــبــراســا للعاملين فــي مــجــا الــوحــدة بــيــن املسلمين
سفير ايـــران :حمل شعلة املقاومة ورفــع رايتها فــزلــز األرض تحت املحتل

تويف امس قايض رشع صيدا السابق ورئيس مجلس أمناء
تجمع العلامء املسلمني يف لبنان الشيخ أحمد الزين القايض
املقاوم أحمــد الزين ،ويعترب من أهم وجهــاء مدينة صيدا،
ويعترب من صانعي الوحدة الوطنية واإلسالمية ،كام وتعرض
للكثري من املضايقات أثنــاء اإلحتالل»اإلرسائيي»وملحاوالت
اإلغتيال واإلعتقال.

} مواقف تنعاه }

} نوه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
يف بيان« ،مبا قام به الزين يف مجال القضاء الرشعي ،متحليا
بالخلق الرفيع والقيم السامية التي يدعو إليها اإلسالم «.
} أشــاد حزب الله يف بيــان له ،بـ»املســرية الجهادية
الطويلة للعالمة الراحل ،الذي وقف إىل جانب املقاومة وكان
منارصاّ وداعامً لها يف مختلف املراحل والظروف ،كام كان من
املجاهدين املخلصني الذين ال تأخذهم يف الله لومة الئم ،وقد
عمل عىل التقريب بني املســلمني ونبذ الخالفات بينهم ،وبذل
جهوداً كبرية لتمتني أوارص الوحدة عىل الســاحة الوطنية
واإلســالمية .ونارص القضية الفلســطينية وبذل طاقاته
وجهوده يف دعم الشــعب الفلســطيني ومقاومته الباسلة
يف مختلف الســاحات وامليادين» ،مضيفا «إن سرية الفقيد
وما حوته من م ثر جمــة وتضحيات كثرية وجهاد متواصل
ســتبقى نرباســاً للعاملني يف مجال الوحدة بني املسلمني،

وصفحة مضيئة يف تاريخ الوطن واألمة».
}قالــت حركــة «أمــل» ،يف بيــان« :تعاهــد الحركة
شــيخ الجنــوب ومدينــة صيدا ،عــىل أن يبقى اســمه
ومســريته علام تســتهدي به يف هذه الظــروف الصعبة
التــي تستشــعر فيهــا الحاجــة إىل صوتــه ومواقفه

وحكمته ،وتحتســبه شهيدا مع أولئك الشــهداء الذين كان
حبيبهــم ورفيقهــم يف كل محطات الجهــاد واملقاومة».
} قال سفري الجمهورية االســالمية االيرانية محمد جالل
فريوزنيا« ،ال شك أن هذا املصاب يشكل خسارة فادحة عىل
أكرث من مســتوى .فمن املنابر واملساجد التي عرفته خطيبا
مفوهــا ينطق بالحق والكلمة الطيبة واملوعظة الحســنة،
لينري الدرب أمــام الناس لبلوغ مكارم األخالق اىل املقاومة
التي كان رائد من روادها ،حمل شعلتها ورفع رايتها وحمى
ساحتها ،فزلزل األرض تحت املحتل ورسم مع إخوته العلامء
معامل فجر جديد عابق مبعــاين اإلنتصار والعزة و الكرامة
اىل الوحدة اإلســالمية التي نذر عمــره الرشيف لها ،فعمل
مع إخوته بتوجيه من مفجر الثورة اإلســالمية املباركة يف
ايران االمام روح الله املوسوي الخميني عىل تأسيس تجمع
العلامء املسلمني ،الذي لعب دورا طليعيا وحيويا يف ترسيخ
أجواء األخوة والتقارب والتالقي عىل الصعيدين اإلســالمي
والوطني ،فقطع الطريق عــىل املرتبصني بهذه األمة وعزز
مناعتهــا تجاه املوجــات الظالمية التكفرييــة التي كانت
تتالطم من كل حدب وصوب ،اىل توليه سدة القضاء الرشعي
ليكون مدرســة يف الكفاءة والنزاهة والسهر عىل متابعة
شــؤون الناس وشــجونهم ،كل هذه الســاحات ستفتقده
عىل النسيان».
وستشتاق اىل حضوره اآلرس الع
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ســمعنا وقرأنا الكثري مــن اآلراء التــي تناولت كلمة
البطريرك بشارة الراعي أمام جمهور املحتشدين يف بكريك
الســبت املايض .وتوزعت هذه اآلراء بني املؤيد واملستذكر
ألمجاد البطاركــة يف مواجهة املخاطر التي تحدق بالبالد،
اىل الرافض واملنتقد للنــربة العالية ودعوته لتدويل األزمة
اللبنانية وتشــديده عىل رضورة التخل من السالح غري
الرشعــي ،والكثري من اآلراء املؤيــدة أو املعارضة جزئياً ملا
قاله.
وال بد من اجراء قــراءة هادئة لكلمــة البطريرك ،التي
حملت مجموعة من املواقف التي ال يتفق عليها كلها جميع
اللبنانيــني ،وبعضها يناقض مواقف البطريرك نفســه ،أو
يناقض مفاهيم ســيادة الدولــة والدميقراطية والحياد.
سأترك جانباً كل التأويالت التي تتحدث عن مؤامرة خارجية
وأيا ٍد خفية تريد الــرش للبنان واملقاومة .فهذه مســألة
تقررها األيام القادمة .وســأركز عــىل نقا موضوعي
هاد ملعظم ما جاء يف كالم البطريرك ،لتبيان نقاط القوة
من املواقف
والضعف ،بغض النظر عن املوقف الشــخ
املطروحة.
من الــ وري يف البداية التأكيد عىل الفشــل الذريع
للطبقة السياســية الطائفية االقطاعية التي نهبت البالد
وأفقرت الشــعب وركزت الرثوة الوطنية يف ايادي نسبة
تقل عن  1من الشــعب ،وفشلت يف بناء دولة املؤسسات
ونهشتها بالفساد واالزالم واملحسوبيات ،وت مرت عىل مدى
ثالثني عاماً مع الغرب والــرشق لضامن بقائها .فاختلفت
حيناً وتوافقت أحياناً ،وكانت كلــام اختلفت تعطل البالد
باألزمات ،وكلام اتفقت رسقت موارده بالصفقات .وبالتايل
فإن كل من ينتقد هذا الواقع ويرفع الصوت بهدف الخروج
من الحالة الحارضة هو مشــكور ،عىل أن يكون منسجامً
يف مواقفه مع كالمه ،وأن ال يسمح أن تتحول مواقفه اىل
ميدان لتصفية الحسابات واالخرتاقات الخارجية.
أكــد البطريرك خــالل كلمتــه عىل قراءتــه الخاصة
لعدد من املســائل الجوهرية املتعلقــة بعلّة وجود الكيان
اللبناين وماهيته ومستقبله ،كقوله أن «الهدف من انشاء
دولة لبنان هــو خلق كيان حيادي يف هذا الرشق يشــكل
صلة وصل وجرس تواصل بني الرشق والغرب» .وأننا «ولدنا
لنعيش يف مروج الســالم الدائم ونرفــض أن نعيش يف
ساحات القتال الدائم أسوة بكل الشعوب ونحن أبناء سالم
ونحن شــعب يريد أن يعيش كل تاريخه تاريخ صداقات ال
عداءات وميزة لبنان الجغرايف هــو أنّه يعيش التواصل ال
األحقاد وهذا هو دورنا وميزتنا ورسالتنا».

التعبري عن إرادة اللبنانيني العامة الواحدة
املنطق الــذي تحدث به البطريرك يوحــي بأنه يعترب ان
تعرب عــن االرادة العامة للبنانيني ،الذين منهم من
مواقفه ّ
يدعمه علناً ،برأيه ،واآلخرون مغلوب عىل أمرهم ويدعمونه
ضمنياً أللف ســبب وسبب .وهو أكد عىل موقفه اإليجايب
الوطني بشكل عام ،بقوله «نحن هنا نطرح الحلول وليس
بــكل إيجاب ّية ألننا ال
ّ
املشــاكل ،ومدع ّوون ملقاربة األفكار
نفكّــر إال بإيجاب ّية وال نفكّر إال وطنياً» ،وبأن «البطريرك ال
ين وآخر ألنّ التضامن أساس وحدتنا ووحدتنا
يف ّرق بني لبنا ّ
هي أســاس لبنان» وأن «لبنان هو للجميع أو ال يكون»،
وأنه لن يقبل «أن يجوع الشعب ويعيش الفقر».
هذا منطلق جيــد ،ورضوري ،لكنه غري ٍ
كاف ،وال يخ ّوله
التحدث باســم جميع اللبنانيني ،والدعوة اىل مؤمتر دويل
برعاية أممية لتقرير مســائل سيادية يجب عن تنطلق من
اإلرادة العامة املوحدة للشــعب اللبناين ،ال من فرض حلول
خارجية عليه.
فالتكلم باســم االرادة العامة املوحدة للبنانيني ،يتطلب
وجود نقطتني غري محققتني:
 األوىل أن يكون للبنانيني فعالً إرادة عامة واحدة .بيناموالداين أن اللبنانيني منقســمون عامودياً
يعرف القا
عىل الكثري من املواقــف ،وليس لديهــم مفاهيم وثوابت
مشرتكة كثرية فيام يتعلق مبسائل الدميقراطية والطبقة
السياسية الحاكمة ومكافحة الفســاد والسيادة والحياد
والعالقات الدولية وغريها.
 والثانية ،أن التعبري عن هــذه االرادة العامة ،والتكلّمباسم الشعب يف مسائل سيادية ،بحاجة اىل تفويض من
الشعب نفســه .والبطريرك املاروين ،برغم ما له من موقع
معنوي وروحي ووطني ،ليس مفوضاً بالتكلم باســم كل
الشــعب .فهو ميكن أن يتحدث عن ما يعانيه الشــعب من
س ،وهــذا رمبا واجب ديني وأخالقي ووجداين ووطني.
م ٍ
لكنه ال يســتطيع أن يدعو اىل مؤمتر دويل بأرشاف األمم
املتحدة ،ليقرر ما يراه هو مناســباً للبنان الدولة والكيان.
هــذا رضب ملفهوم الدميقراطية وخرق للســيادة الوطنية
ولبنية الدولة ،التي يدعو البطريرك إلنقاذها .وهذا االسلوب
مســتمد من زمن الدولة الدينية ومرحلة مــا قبل الدولة
القومية الدميقراطية ،يوم كانت امللّة أو الطائفة هي كيان
ديني سيايس اجتامعي ميثله وينطق باسمه رأس السلطة
الدينية.

الدولة املدنية وفصل الدين عن الدولة
وهذا بحد ذاته ،يناقض دعوة البطريرك نفسه اىل إقامة
الدولة املدنية التي تفصل بني الدين والدولة ،مع أنه مل يحدد
ما إذا كان يعنــي بذلك ما تعنيه الدولة املدنية وفصل الدين
عن الدولــة يف الغرب ،الذي بنى نهضته القومية والعلمية
عىل هذه املباد منذ الثورتني االمريكية والفرنسية .وبرغم
أن الدعوة اىل الدولة املدنية وفصل الدين عن الدولة ،بحسب
املفاهيم املتعارف عليها دولياً ،هي مســألة جيدة بشــكل
عام ،ومطلوبة برأينا ،لكننا ال نعلــم مدى دعم الكثري من
مؤيدي مواقف البطريرك لها ،ســواء من االحزاب الطائفية
املسيحية ،أو من رجال الدين واالحزاب من الطوائف االخرى.
إضافة أن تشديد البطريرك عىل رضورة بقاء الدولة املدنية
دولــة مركزية واحدة يف لبنــان ،ورضورة تثبيت ذلك من
قبل املؤمتر الدويل العتيد ،تتناقض مع اقرب حلفائه الذين
كحل ومخرج وحيد ان
يدعون جهراً أو مداورة اىل الفدرالية ّ
مل يستطع اللبنانيون االتفاق عىل ثوابت مشرتكة.
إن دعوة البطريرك لتدويل املســألة اللبنانية ،من خالل
مؤمتر دويل يفرض سياسات يراها البطريرك مناسبة ،وقد
ال يوافقه عليها نسبة غري قليلة من الشعب اللبناين ،تُعترب
اســتقواء بالخارج لفرض وتثبيــت مفاهيم ومواقف يف
الداخل ،وفرضها عىل جزء من الشعب اللبناين غري مقتنع
بها ،وهي من املامرسات غري الحميدة التي يشكو البطريرك
نفســه من أن بعض القوى السياسية يف لبنان متارسها
لفرض آرائها ومواقفها عىل بقية الشعب.
وقد حــاول البطريرك تربير دعوته هــذه بالقول  « :لو
متكنت الجامعة السياسية عندنا من إجراء حوار مسؤول

ملا طالبنا بتاتًا مبؤمتر دويل برعاية األمم املتحدة يساعدنا
عىل حل العقد التي تشل املؤسسات الدستورية» .ويضيف
يتم
«كل ما طُرح ُرفض من أجل ســقوط الدولة ول
بأن ّ
ّ
اإلستيالء عىل الســلطة فنحن نواجه اليوم حالة إنقالب ّية
بكل معنى الكلمة وعىل مختلف ميادين الحياة العا ّمة عىل
ّ
املجتمع وعىل ما ميثّل وطننا مــن خصوصية حضارية،
وعىل وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت يف إتفاق الطائف».
ويتابع أن « كل مــا نطرحه اليوم مــن حياد لبنان وعقد
مؤمتــر دويل خاص به هو إلحياء الدولة املبعرثة واملعطلة
واملصادرة».
وبالتــايل ،يعترب ان دعوته ،التي مل يســتفت الشــعب
اللبناين حولها ،هي مربرة بسبب فشل الجامعة السياسية
يف الداخل ،ويســتنتج أن هذا الفشل مر ّد أن البعض يريد
االنقالب واسقاط الدولة واالســتيالء عىل السلطة .وهذا
بالتايل يستوجب الدعوة اىل التدويل.

التدويل والسيادة
ولو تجاوزنا نقطة أحقية البطريرك بالدعوة ملؤمتر دويل
باســم الشــعب وبدون تفويض منه ،ودخلنا يف تفاصيل
ما يطلبه البطريرك من املؤمتــر الدويل ،ل ى إن كان ذلك
يتوافق مع مبدأ سيادة الشــعب الذي هو أساس اي نظام
دميقراطي ،نرى يف دعوة غبطته ما يي:
«نريد من املؤمتر الدويل أن يُث ّبت الكيان اللبناين املُع ّرض
جدّ ياً للخطر وأن يعيد تثبيت حدوده الدولية».
املعروف أن للبنان حدود مع الجمهورية العربية السورية،
ومع فلســطني املحتلة .ومل نسمع عن خالف حدودي مع
الشام ،باستثناء مسألة مزارع شبعا ،وهل هي تابعة للبنان
أم لســورية .بينام نعرف أن هناك خالفات رســمية بني
الدولة اللبنانية وكيان العدو عــىل الحدود الربية ،مبا يف
ذلك مزارع شــبعا وتالل كفرشوبا ،وعىل الحدود البحرية.
فهل ما عناه غبطتــه أن املطلوب من املؤمتر الدويل تثبيت
الحدود الجنوبية بحسب مطالب الدولة اللبنانية
« نريــد من املؤمتــر الــدويل ان يجدد دعــم النظام
الدميقراطي ،واعالن حياد لبنان فال يعود ضحية الرصاعات
والحروب وارض االنقسامات بل يـتأسس عىل قوة التوازن
ال عىل موازين القوى التي تنذر بالحروب».
هل أن مســألة حياد لبنان ،مع كل توضيحات البطريرك
لها عىل مدى االشــهر الســابقة ،هي مسألة متفق عليها
وطنياً واذا مل تكن كذلك ،فــامذا يعني الطلب من املؤمتر
الدويل إعالن حياد لبنــان أال يجب أن يصدر هكذا إعالن
عن الشعب اللبناين أو من يعرب عن ارادته العامة او ميثلها
وأين السيادة يف الطلب من مؤمتر دويل فرض هكذا إعالن
ال يجتمع الشعب عليه

أما عــن تجديد الدعم للنظــام الدميقراطــي ،فلو قال
بالتحول اىل نظام دميقراطي حقيقي ،بعيداً عن التوافقية
الطوائفية واملحاصصة واالمتيــازات ،لخففنا نقدنا لهذا
الطلب غري الســيادي .لكن البطريرك يطالب بتجديد الدعم
للنظام الدميقراطي القائم كام هو ،أو تطويره دون املساس
برتكيبته الطائفية املثبتة يف «وثيقة الوفاق الوطني التي
أقرت يف إتفاق الطائــف» ،والتي يعتربها من الثوابت .وها
أي تطوير للنظام
هو يقول يف مكان اخر من الكلمة « :ان ّ
ال يجوز أن يكون عىل حســاب ما اتفقنا عليه منذ تأسيس
دولة لبنان .فالتطوير ال يعني النقض بل التحسني وال يعني
إلغاء املواثيق الدستور ّية بل توضيح امللتبس فيها لتتكامل
الســلطات وحقّنا أن نعيش حياة كرمية يف وطننا» .مع
أن «ما اتفقنا عليه منذ تأســيس دولة لبنان» يختلف عام
ورد الحقاً يف وثيقة الوفاق الوطني بعد حرب دامت خمس
عرشة سنة.
«نريد من املؤمتــر الدويل تنفيذ القــرارات الدولية مبا
يسمح للدولة اللبنانية ان تبســط سلطتها الرشعية عىل
كامل االرايض اللبنانية من دون رشاكة او منافسة».
ما هي هذه القرارات الدولية هنــاك القرارات املتعلقة
باألرايض املحتلة يف جنوب لبنان ،وهذه بقيت دون تنفيذ
لعرشات الســنوات لوال مقاومة الشــعب اللبناين وفرض
انسحاب العدو من معظم هذه األرايض ،وما تبقى من ارض
وميــاه اقليمية بحاجة لتفاوض وقوة الســتعادتها .وقد
ال تكون هذه القرارات هي املقصــودة .وهناك أيضاً القرار
 1559والجزء املتعلق بنزع كل سالح «غري رشعي» وحرص
السالح بيد الجيش اللبناين .وهذه مسألة خاضعة لنقاشات
كبــرية يف الداخل اللبناين ،حول رشعيــة وجود املقاومة
وسالحها ،من عدم رشعيته ،ورضورة وضع خارطة طريق
واســرتاتيجية دفاعية وغري ذلك ،بهدف الوصول اىل حل
لهذه املسألة .فامذا يعني الطلب من مؤمتر دويل بتنفيذ هذا
القرار ،يف ظل فشــل الجامعة السياسية عىل التوصل اىل
حلول لذلك هل يعني اللجوء اىل الفصل السابع يف مجلس
االمن وتنفيذه بالقوة وهل القــوى الدولية جاهزة لهكذا
مغامــرة ومن هي هذه القوى التي قد تكون مهتمة بذلك،
سنفصله
خاصة يف الظرف السيايس الدويل الحايل الذي
ّ
الحقاً
«نريد من املؤمتر الدويل أن يوفّر الدعم للجيش اللبناين
ليكــون الوحيد القــادر عىل الدفاع عن لبنان واســتعادة
القدرات املوجودة لدى الشعب من خالل نظام دفاعي ميسك
بقرار الحرب والسلم».
هل مســموح توفري الدعم الكايف للجيش ليكون قادراً
للدفاع عــن لبنان والجميع يعلــم أن كل ما قد يؤثر عىل
االنتهــاكات االرسائيلية هو ممنوع عــن الجيش ،حتى لو
أ عىل شــكل هبات من دول ال يــر عنها الغرب .وما
معنى توفــري الدعم للجيش الســتعادة القدرات املوجودة

لدى الشــعب هل يعني دمج املقاومة بالجيش من خالل
اســرتاتيجية دفاعية وطنية يتفق عليها داخلياً ،أم يعني
توفري الدعم الســتعادة هذه املقدرات بالقوة من خالل نزع
ســالح املقاومة وهل هذا خيار يســتطيع مؤمتر دويل
تنفيذه دون حروب داخلية أو  7أيار آخر
«نريد من املؤمتر الدويل خطة ملنع التوطني الفلسطيني
وإعادة النازحني اىل ديارهم».
منع التوطني الفلســطيني كيف يتــم ،بدون ذكر حقهم
بالعودة اىل أرضهم هل يعني اعــادة توطينهم يف بلدان
أخرى غري لبنان أم إبقاءهم يف مخيامت البؤس دون أدىن
حقوق انسانية وكيف ميكن إعادة النازحني السوريني اىل
ديارهم دون الحديث مع الحكومة الســورية ،خاصة بعد
زوال أوهام انتصار املعارضة املسلحة او القوى التكفريية،
حيــث كان يحلم البعض بإعــادة النازحــني اىل مناطق
املعارضة ،وتكريس تقسيم سورية .خاصة وأن غبطته يريد
الحياد ويدعو بنفس الوقت اىل االنفتاح عىل االخوة العرب.
فالحياد االيجايب الذي يدعو اليه ،مفرتض أن يعني االنفتاح
عىل كل االخوة العرب ،وأولهم سورية ،واملرشق الذي يذكره
البطريرك فقط كلام تذكر اســم كرسيه البطريريك ،فيام
يعترب أن ابرشيات دمشق وحلب والالذقية والقدس واالردن
هي من ضمن ابرشيات االغرتاب.

مفهوم الحياد يف املنطقة والعامل
الحياد يعني أن ال تنخرط يف محاور تتصارع فيام بينها.
والحياد اإليجــايب يعني أن تكون عىل عالقة جيدة مع كل
االطراف املتصارعــة .والبطريرك أكد يف أكرث من توضيح،
أن ذلك ال يعني الحياد يف مســألة حق الشعب الفلسطيني
يف أرضه ومقاومتــه لالحتالل .فلنثبت هذه التوضيحات،
ولنعتــرب أن البطريرك ال يدعو اىل الســالم أو التطبيع مع
العدو ،بدون حل عادل للمســألة الفلســطينية ،عىل حد
توضيحاته.
يبقى أن الحياد اإليجايب يف املنطقة ،يعني أن ال ينخرط
لبنان يف أية محاور أو رصاعات فيام بني الدول العربية ،أو
رصاعات يف االقليم االوســع ،أو اية محاور دولية ناشئة،
وأن يبقــى عىل عالقة جيــدة معها ،ويســتفيد من هذه
العالقات ملا فيه مصلحة الشعب اللبناين العليا.
وهذا يعني ،أن لبنان ،بحكم الحيــاد اإليجايب ،يجب أن
يبقى عىل عالقة جيدة مع كافــة الدول العربية ،وال ينفذ
أي حصار أو مقاطعة عربية او دولية عىل اي دولة عربية،
من السعودية اىل مرص اىل العراق وسورية .وبالتايل فإن
الحياد اإليجايب يف لبنان يستوجب االعتذار من امريكا عن
تنفيذ قانون قيرص ،مثالً ،وعن املشــاركة يف الحصار عىل
سورية ،كام يفرتض عدم اإلنحياز ألي من املحاور العربية

أو االقليمية املوجودة .فدعــوة غبطته اىل ترميم العالقة
مع اإلخوة العرب ال يجب ان تعني حرصاً دول الخليج ،التي
هي يف محور متحالف مع الغــرب ومتصالح تدريجياً مع
ارسائيــل ،مع دول حوض البحر األحمــر العربية االخرى،
وضد عدد من الدول األخــرى ،املتحالفة مع تركيا أو ايران
أو روســيا أو حتى الصني .فالحياد االيجايب يعني بالتايل
أن يبقى لبنان عىل مســافة واحدة وعالقة جيدة مع دول
املحيط األوســع ،من ايران اىل تركيا ،ومن محور املقاومة
اىل محور االعتدال.
كام يعني أن يكون عىل مسافة واحدة وعالقة جيدة مع
املحاور الدولية الناشئة ،وبالتايل الحفاظ عىل التوازن يف
العالقات السياســية واالقتصادية مع الغرب ومع الرشق.
وهذا يشــمل العالقات التجاريــة واالقتصادية والعلمية
والثقافيــة والدفاعية وغريها .وعندمــا يكون البطريرك
وداعموه منحازين بالكامل اىل الغرب وحلفائه يف املنطقة،
ومقاطعني بالكامل للرشق البعيد والقريب ،فهذا ليس حياداً
وليس ايجابياً.

الفساد والنظام :حامية أم تغيري
ويف معرض مخاطبته للشــعب ،يعــدد لهم مجموعة
مســائل ال يجوز الســكوت عنها ،من تعــدد الوالءات اىل
الفساد ورسقة أموال الشعب والخيارات الخاطئة واالنحياز
تحقيق انفجار املرفأ وتســييس القضاء والسالح
وفو
غري الرشعي وسجن األبرياء وإطالق املذنبني ،وال السكوت
عن التوطني الفلســطيني ودمج النازحني ومصادرة القرار
الوطني واالنقالب عىل الدولة والنظــام وعن عدم تأليف
الحكومة وعدم إجراء االصالحات ،وال عن نسيان الشهداء...
ويل ملَن ين شهداءه و ُيقايض عليهم.
ال شك أن العديد من هذه املطالب محقة وال يجوز السكوت
عنها ،وأن الطبقة السياسية فشلت فشالً ذريعاً يف معالجة
كل هذه امللفات ،سواء املستجد منها مثل التحقيق والسجن
وتأليف الحكومــة ،أم املزمنة منها مثل الفســاد ورسقة
االموال وتسييس القضاء والسالح والتوطني واالصالحات.
ولكن هــل كانت مواقف البطريرك منســجمة دامئاً مع
هذه الدعوة أمل يرســم هو خطاً أحمر حول حاكم املرصف
املركزي ،الذي كان دوره محورياً يف كل السياســات املالية
وال ائبية ويف ادارة الدين العام وســعر الرصف ومتويل
املشــاريع الحكومية املشبوهة وغريها ،وكل الكوارث التي
حلت باملواطن وودائعه وقدرته الرشائية وهل تقف معركة
مكافحة الفســاد عند حدود الدفاع عن موظفي الطائفة
أليس هذا ما أدى اىل حامية الفساد والفاسدين
ومن ســخرية القدر أيضاً ،أن يطالب البطريرك بحامية
الدولــة والنظام ،يف وقت يهتف جمهوره «الشــعب يريد

اسقاط النظام»!
أما موضوع الشــهداء فهو من املسائل الخالفية االخرى
الكبرية يف لبنان .فهل عنى غبطته كل الذين ســقطوا يف
الحــرب ،أو بعدها ،من كل االطراف أم أنه يعني شــهداء
معينني من طائفة معينة أو خط سيايس معني .واضح أن
الجمهور الذي ردد «بشــري حي فينا» ال تستسيغه الدعوة
اىل عدم نسيان شهداء من الخط اآلخر ،من كامل جنبالط
ورشيد كرامي وطوين فرنجية وداين شمعون ،وصوالً اىل
قادة املقاومة وشهدائها.

عكس السري يف السياسة الدولية
رمبا كان لخطاب البطريرك وقع أكرب عىل لبنان واملجتمع
الدويل لو كان بقي ترامب رئيســاً ألمريكا ،واستمر بتعويم
حلفائــه من «االخوة العرب» ،وباعتامد سياســة الضغط
ضد ايران ،وبتشــديد ضغط الحصــار والتضييق
االق
واملواجهة مع ايران وحلفائها يف املنطقة ،وصوالً اىل حزب
الله يف لبنان.
لكن فوز بايدن ،وعمله لتغيري توجيه السياسة األمريكية
يف املنطقــة ،من إعــادة التفاوض مع ايــران ،اىل تقليم
اظافر الســعودية ،وغري ذلك من التطورات الجيوسياسية
الحاصلة ،خاصة يف آسيا والرشق األوسط ،وتأثر لبنان بها
بشــكل مبارش .كل ذلك جعل دعوة البطريرك تسري عكس
السري نسبة للسياسات الدولية.
فالدعــوة اىل مؤمتر دويل وإمالء القرارات التي يجب أن
يتخذها ســلفاً ،يعطي انطباعاً بفائض للقوة والثقة غري
واقعي ويف غري محله .ومن األدلة الساطعة عىل ما نقوله،
برغم الدعم الذي يلقاه البطريرك من الفاتيكان ،هو ترصيح
نائبة املنسق الخاص لألمم املتحدة يف لبنان نجاة رشدي،
التي قالــت إنّها اوضحت للبطريرك انّ «قرار املؤمتر الدويل
ال يعتمد فقط عــىل االمم املتحدة بل عــىل اطراف دول ّية
تكون مستعدّ ة للمشاركة ،وعىل تح ّرك وقبول عىل الصعيد
الداخي اللبناين» .مؤكّدة انّــه «ال ميكن لالمم املتحدة ان
ّ
محل
تحل ّ
تتوىل دور الالعبني السياســيني اللبنانيني ،أو ان ّ
الدولة» ،ومضيفة « :لن يكون هناك مؤمتر دويل فقط ألنّ
البطريرك طلب ذلك وحيداً أو ألنّ األمم املتحدة ق ّررت».
فهل هناك دول مســتعدّ ة للمشــاركة يف هكذا مؤمتر،
وتبني مقوالت البطريرك ،يف غيــاب اجامع وطني عليها،
وفرضها عىل الشــعب اللبناين ،لرســم مســتقبل يعجب
غبطته وبعــض زواره الدامئني من بقايــا  14اذار وبعض
االحزاب التي قدمت دعام مرشوطاً لســحب البســاط من
تحت رئيس الجمهورية وتياره ،وعادت بعد يومني تستخدم
هذه الدعوة لتسويق مطالبها ،سواء باالنتخابات املبكرة أو
بحكومة اختصاصيني برئاسة الحريري
والبطريرك الداعي اىل حياد لبنان يف االقليم ويف العامل،
كان أكرث مصداقية لو كانت مواقفــه حيادية يف الداخل
الجمهور
بني االطراف املســيحية أوالً ،فال يسمح مب
باملطالبة برحيل رئيس الجمهورية ،وبني االطراف الوطنية
ثانياً ،فيوضــح أنه غري موافق عىل هتافــات «حزب الله
ارهايب» .وهــل االصطفاف الداخي مع أفرقاء ضد آخرين،
وتبني وجهة نظر جــزء من اللبنانيني ،والدعوة اىل مؤمتر
دويل لفرض وجهــة النظر هذه ،عــىل املعرتضني عليها
واملختلفني معها ،بقوة القــرارات الدولية ،هو منطلق جيد
ملنطق الحوار والحياد
باألمس حاول تقريب وجهات النظر بني رئيس الجمهورية
والرئيس املكلف ،وفشــل كام فشــل غريه ،بسبب خالفات
محلية وحجج حول تعقيدات السياسة االقليمية والدولية.
وقــال أنه يدعو اىل مؤمتر دويل بســبب فشــل الطبقة
السياسية يف انتاج الحلول .فلو نجحت مساعيه وتشكلت
الحكومة ،ملــا كان هناك رضورة لدعوته ملؤمتر دويل .واذا
كانت التعقيــدات االقليمية والدولية ،من أمريكا حتى ايران
والسعودية ،قد افشلت تشكيل حكومة ،منذ اطالق املبادرة
الفرنسية وحتى اليوم ،برغم كل ضغوط الرئيس الفرنيس،
فهذا يعني أن هذه التعقيدات ســتكون حارضة إلفشال أي
مؤمتر دويل ال اجــامع لبنانياً حوله ،وســيكون مرسحاً
لتظهري الخالفات الدولية واملزيد من الرشذمة.
كــام أن املؤمتر الدويل من أجل لبنان يحتاج اىل موافقة
الدول الكربى يف مجلس األمن ،مبا فيها الصني وروســيا.
فــإن كان الذهاب اىل املؤمتر هو لحســم خالفات لبنانية
غري متوافــق عىل حلول لهــا ،وفــرض رأي أطراف عىل
أطراف أخرى ،فإن حلفاء هذه األطراف ســيعطلون املؤمتر
باســتخدام فيتوياتهم املزدوجة كام حصل عدة مرات يف
التغري يف السياسة األمريكية يف
األزمة يف الشــام .فبني
ّ
املنطقة ،والتباين بني الدول الغربية ،خاصة أمريكا وفرنسا،
والضغط األمرييك عــىل الســعودية ومحاولة ارسائيل
التوســط لحاميتها ،والعودة اىل املفاوضات حول االتفاق
النووي االيراين وملحقاته ،وتزايد التشــنج يف العالقات
بني الغرب والرشق ،وخاصة أمريكا مع الصني وروســيا...
تــأيت الدعوة ملؤمتر دويل من أجل لبنان خطوة يف االتجاه
املعاكــس للوضع الدويل ،حتى لو صــدق اصحاب نظرية
املؤامرة.
عدا عن أن من سيح هكذا مؤمتر هم القوى السياسية
االقطاعية الفاسدة التي افلست البلد ونهبت ثروات الناس.
وهذا بحد ذاته تعومياً لها واعادة تدوير.
وقد يكون من نتائج هــذا التصعيد يف املوقف ،والتهديد
بالتدويل ،هو ترسيع تشــكيل ما يســمى حكومة املهمة
برئاســة ســعد الحريري ،مع بعض االختصاصيني الذين
ميثلون االحزاب القابلة للمشــاركة ،مع تخفيض للسقوف
املتبادلة بني الرئاستني األوىل والثالثة.
أما موضــوع الحياد ،فهــو موضوع خاضــع للحوار
الوطني للوصول اىل تحديدات مشــرتكة تعرب عن مصالح
الشــعب اللبناين العليا ،وليس وجهــة نظر أحادية مبنية
عىل قراءة تاريخيــة احادية ملاهية وعلّــة وجود الكيان
اللبناين ،تفرض عىل بقية الشعب من خالل مؤمتر دويل،
خاصة بغياب حســم نفوذ أحادي لجهة دولية تستطيع
فرض هكذا مؤمتر .فبعد الحرب يف الشــام وعدم التمكن
من اســقاط النظام ،ألسباب عديدة ،أصبحت الشام ولبنان
والعراق مناطق نفوذ مشــرتك اقليمي ودويل ،وليست كام
دول الخليج ودول حوض البحر األحمر ،حيث اليد العليا يف
النفوذ الدويل هو ألمريكا حرصاً.

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

بـــــــري تــــابــــع الــــتــــســــرب الــــنــــفــــطــــي ..وتــــعــــويــــض املـ ــتـ ــضـ ـ ّـرريـ ــن
وعـــــــــرض مـــــع وزنـــــــــي آخـــــــر مــــســــتــــجــــدات االوضــــــــــــاع املـــالـــيـــة
تابع رئيــس مجلــس النــواب نبيه بري
الكارثة البيئية التي تطاول الساحل اللبناين
من الناقــورة وصــوال اىل بــريوت جراء
الترسب النفطي االرسائيي قبالة شــواط
فلسطني املحتلة ،ولهذه الغاية أجرى إتصاال
هاتفيا باالمني العــام للهيئة العليا لالغاثة
اللــواء محمد خري طالبا منــه االرساع يف
الكشــف عىل االرضار التي لحقت بالشاط
وبالصيادين ومصــدر رزقهم وتحديد حجم
الخســائر التــي لحقت بهم متهيــدا لدفع
تعويضات للمت رين.
املجلس
برئيس
بري
إتصل
وللغاية نفسها،
ر
الوطني للبحوث العلمية معني حمزه واطلع
منه عىل ســري االعامل التــي يرشف عليها
املجلس سواء لرفع االرضار أو تحديد حجم التلوث
وآثاره عىل الشاط وعىل الرثوة السمكية.
وأثنى الرئيس بري عىل الجهود التي قام ويقوم
بها متطوعو الجمعيات واالندية البيئية والكشفية
إلزالة آثار العدوان البيئي اإلرسائيي ال سيام جهود
متطوعي جمعية كشــافة الرســالة االسالمية،
مستغربا الغياب الالمربر لوزارة البيئة عن السمع
حيال هذه الكارثة الوطنية.
وجدد رئيس املجلــس النيايب «رضورة ان يبادر
لبنان لتقديم شكوى امام االمم املتحدة واملنظامت

واملغرتبــني بتاريــخ  2021/2/25بإحاطة
األمم املتحدّ ة علامً مبا أصاب الشاط اللبناين
رسب مــواد نفط ّية
من تل ّوث كبــري ج ّراء ت ّ
امتدّ ت إليه بحراً من جهة فلســطني املحتلّة،
أحالت اليوم بنا ًء لطلب رئيس مجلس الوزراء
حســان دياب تقريراً أعدّ ته الهيئة الوطن ّية
ّ
للبحوث العلم ّية إىل مندوبــة لبنان الدامئة
لدى األمم املتحــدّ ة يف نيويورك الســفرية
امل مدلي إليداعــه املراجع املعن ّية يف األمم
املتحدّ ة.
ويبني هــذا التقرير حجــم االرضار التي
(ح ن ا راهي ) ميكن وصفها بالكارثة البيئية وقد تستغرق
م ت ال وزين
عملية إزالتها سنوات طويلة.
الدولية املختصة ضــد الكيان االرسائيي وتحميله
جه وزيــر الخارج ّية
ويف هــذا االطار ،و ّ
املســؤوليات والتبعات الناجمة عن هذه الجرمية واملغرتبــني يف حكومة ترصيــف األعامل رشبل
البيئية التي تهدد الشــاط اللبناين وشــواط
كل من األمني العام لألمم املتحدّ ة
وهبه رسالة إىل ّ
املتوسط».
أنطونيــو غوترييش واملديــرة التنفيذيّة لربنامج
مقر
يف
بري
الرئيس
اســتقبل
آخر
صعيد
عىل
األمم املتحدّ ة للبيئة إنغر أندرسون ،طالباً املساعدة
وعرض
املال،
وزير
التينة،
عني
يف
الثانية
الرئاسة
واملؤازرة التقن ّية للبنان ،ومشد ّداً عىل رضورة قيام
معه لالوضاع العامة ال سيام الوضع املايل.
االمم املتحدة بتحديد اسباب هذا الترسب ومن هي
واالوضاع
كام بحــث بري آخــر املســتجدات
الجهة املســؤولة عنه ،ليتمكّن لبنان من املطالبة
السياســية يف لبنان واملنطقــة يف لقائه النائب بالتعويض عــن األرضار البيئية الجســيمة التي
السابق نارص قنديل.
لحقت به والتي تعترب كارثة بيئية ال طاقة له عىل
عىل صعيد آخر ،بعدما قامــت وزارة الخارج ّية معالجتها والحد من ارضارها املتامدية.

نــــــــجــــــــار جــــــــــــا عــــــلــــــى مـــــــــراكـــــــــز جــــــــــــرف الـــــــ ـــــــلـــــــو :
هــــــــنــــــــاك قـــــــــــــرض بـــــقـــــيـــــمـــــة  180مـــــــلـــــــيـــــــون يــــــــــورو
الســــــتــــــكــــــمــــــا مـــــــشـــــــاريـــــــع الـــــــــطـــــــــرق فـــــــــي املــــنــــطــــقــــة
زار وزير االشغال العامة يف
حكومة ترصيف االعامل ميشال
نجار ،ضمن جولة يقوم بها يف
ضهر البيدر واملديرج ،مركز اتحاد
بلديات املــ االعىل يف حامنا،
وكان يف اســتقباله أمــني رس
اللقاء الدميوقراطي النائب هادي
أبو الحسن ورئيس اإلتحاد مروان
صالحة ورؤساء بلديات املنطقة.
وشــكر صالحة الوزير نجار
والوفد املرافق عىل الزيارة ،وعىل
«مرشوع الطريق يف امل األعىل
الذي يجري العمــل عىل إقراره
وتنفيذه» .كام رحب بالنائب أبو جار خالل جولته
الحســن «الذي يتابع يوميا كل
مطالب املنطقة».
ولفت أبو الحســن اىل مراجعته الوزير نجار مع
إتحاد البلديات يف موضوع إ اء امل األعىل ،مؤكدا
«أن نجار كان دامئا منفتحا ومستمعا ومستعدا ،وكنا
ســويا معه نواجه املأزق نفسه وهو الوضع املايل
للدولة».وقال»:صحيح ان الحكومة مستقيلة ،لكن
من خالل ما نســمع ونرى ،قد تستمر يف ترصيف
األعامل لفرتة طويلة ،واملشوار معه مستمر».
وأشــار الوزير نجار اىل «أن جولته شــملت يف
شــقها األول مركزي جرف الثلوج يف ضهر البيدر
واملديرج منوها مبا رآه من عنرص برشي وشــبان
راتبه يف الوقت املناســب،
معظمهــم ال يتقا
وإذا تقاضوا راتبهم فهو دون الحد األدىن لألجور»،
معتــربا «أن هؤالء هم الجنــدي املجهول والعنرص

البرشي الطيب» ،مشــريا اىل «ان ة آليات عمرها
أكرث من ستني ســنة ما زالوا محافظني عليها وما
زالت تعمل اىل اليوم».
وقال»:أن موازنة الوزارة كانت عمليا عندما توالها
صفرا.استطعنا أن ندور لبعض األموال لنتمكن من
تعبيد بعض الطرق الرئيسية من الشامل اىل الجنوب
مرورا بضهر البيدر».
والح نجــار «أن اإلدارة صارت يف لبنان بطيئة
نتيجة انعدام ثقة الناس ببعضها».وأشار اىل قرض
البنك الدويل املخص للطرق ومن ضمنها الطريق
يف امل األعىل وسيســاهم هذا القرض يف تعبيد
العديد من الطرق» .مضيفا :هذا القرض بقيمة 170
مليون دوالر وقد رست املناقصات للطرق املوجودة
هنا بقيمة  122مليــون دوالر ،وهناك بعض الوفر
الذي نستطيع اســتخدامه بالصيانة وبتأهيل طرق

ً
وزنــــــــي وقــــــع ت ــع ــم ــي ــم ــا بـــتـــمـــديـــد مــفــعــو
بــيــانــات الــقــيــم الــت ـ جــيــريــة ل ـ ــايــة  31آذار

وقع وزيــر املاليــة يف حكومة ترصيف
األعامل الدكتور غــازي وزين تعميام يتعلق
بتمديد مفعول بيانات القيم التأجريية الصادرة
خالل العام  2020لغاية .2021/3/31
وجــاء يف التعميم :ملــا كان العام 2020
قد شــهد فرتات إقفال قرسي بسبب جائحة
كورونا ،مــام أدى إىل تعذر تســديد معظم
ال ائب املرتتبة والرســوم العقارية خالل
هذا العام،
وملا كان قد تعذر عىل املواطنني االستفادة
من أحكام التعميم رقــم  4323ص 1تاريخ

ّ
وفــد «تجمع رجــا األعــمــا » في الجنوب
دعــــــــــا لـــــــــاســـــــــراع فــــــــي اطــــــــاق
الــــعــــمــــل بـــالـــبـــطـــاقـــة ال ــت ــم ــوي ــن ــي ــة

 2020/12/29القــايض بتمديــد مفعول
بيانات القيــم التأجريية لغاية 2021/1/29
بسبب اإلغالق العام الذي تم تنفيذه ابتداء من
 ، 2021/1/14إستنادا إىل ما تقدم ،وتسهيال
ألعامل املواطنني،
تعترب بيانــات القيم التأجرييــة الصادرة
خالل العام  2020صالحــة املفعول إلنجاز
املعامــالت العقارية لغايــة 2021/3/31
ضمنا ،حتى لو تم تســديد ال ائب الناتجة
عنها الصــادرة لغاية إيــرادات العام 2019
خالل هذه الفرتة».

نـقـابـة اصــحــاب املستشفيات  :لــزيــادة تعـرفــة
جــلــســة غــســل الــكــلــي الــــى . . 266 000
أعلنــت نقابة اصحاب املستشــفيات يف
لبنان ،يف بيان ،انها «وجهت كتبا اىل جميع
الجهات الضامنة الرسمية مع دراسة مفصلة
تبني الكلفة الفعلية لجلسة غسل الكي وعدم
مالءمتها للتعرفة الحالية والبالغة 154 000
ل.ل .ورضورة رفعها لتبلــ  266 000ل.ل.
للمستشــفى ،ولكن لألسف مل تلق اي جواب
لغاية تاريخه ،ما ســريغم املستشفيات عىل

تحميل املريض الفرق عن كل جلســة بحيث
تتمكن من االستمرار بالعمل يف هذه االقسام
وتأمني الصيانة واملستلزمات الطبية لها».
وأملت النقابة من املسؤولني «اتخاذ القرار
الرسيع بزيادة التعرفة هذا االســبوع ،تجنبا
للمحظور خصوصا وان املستشفيات مل تعد
تســتطيع تحمل املزيد من الخسائر يف هذه
االقسام».

«اتحاد نقابات السائقين وعما النقل»  :رفض االضراب كليا
عقد االتحاد العام لنقابات السائقني وعامل
النقل يف لبنان اجتامعا طارئا اليوم برئاسـة
مروان فياض ناقش خالله االوضاع العـامة
التي تشهدها البالد واوضاع قطاع النقل الربي
يف ضوء التدابري املتخذة للحامية االجتامعية
من جائحة كورونا.
واصدر االتحاد بيانــا اعلن فيه انه «توقف
عند وضع السائقني العموميني الذين يتحملون
مشــقات العمل يف الظــروف الراهنة والتي
تتطلب عناية خاصة لحامية السائقني وتأمني
لقمة عيشهم التي باتت صعبة التحقيق .كام
ناقش االتحاد االرضاب يف قطاع النقل الربي
وتأثري ذلــك عىل وضع الســائقني من جهة
وعىل الدورة االقتصادية من جهة اخرى.
كام تطرق البحث اىل االرتفاع املستمر يف
اسعار ماديت البنزين واملازوت وتأثريها عىل
كلفة النقل ،وتابع موضوع املساعدات املالية

للسائقني التي مل يقبضها حتى اآلن اكرث من
خمسني يف املئة من السائقني».
وقرر االتحاد اآليت:
 -1دعوة كل الســائقني اىل رضورة التقيد
باالرشــادات والتدابري الصــادرة عن لجنة
الكورونا.
 -2يرفض االتحــاد كليا فكرة االرضاب يف
الظروف االقتصادية التي متر بها البالد االمر
الذي يزيد الشلل يف الوقت الذي نحتاج فيه اىل
زيادة العمل واالنتاج.
 -3يــرى االتحاد ان االرتفاع املســتمر يف
اسعار املشــتقات النفطية سينعكس حكام
عىل كلفة النقل التي سرتتفع النها تتأثر ايضا
بسعر رصف الدوالر االمرييك.
 -4يطالب االتحاد باالرساع يف انجاز عملية
دفع املســاعدات املالية اىل جميع السائقني
العموميني».

إضافية وميكن تنسيقها إلرضاء
حاجات املنطقة».
ولفت اىل «وجــود قرض آخر
من بنــك اإلســتثامر األورويب
بقيمة حوايل  180مليون يورو،
وبالتايل هناك قرار بشــأنه من
مجلس الوزراء ويحتاج اىل اإلقرار
يف مجلس النــواب ،وهو جاهز
إلكامل ما بدأنــا به بقرض البنك
الدويل الستكامل مشاريع الطرق
يف هذه املنطقة» ،مشريا اىل «أن
الوزارة ستضع خرائط للطرق التي
رســت لزيادتها من قرض البنك
الدويل».
وتفقــد الوزيــر يرافقه املدير
العام للطــرق واملباين املهنــدس طانيوس بولس،
ومدير مكتبه شكيب خوري واملستشار بيار بعقليني
مركز جرف الثلوج يف املروج ،يف اطار جولته عىل
مراكز جرف الثلوج يف البقاع وجبل لبنان.
وبعد جولة عىل اقســام املركــز واالطالع عىل
اوضاعه عقد اجتامعا مع مديره ميشــال سامحة
واملوظفــني واســتمع اىل مطالبهــم وحاجاتهم
واملشاكل التي يعانون منها.
ثم انتقل نجار والوفد املرافق اىل مركز جرف الثلوج
يف بسكنتا .وكان يف اســتقباله مدير املركز سليم
عاقوري واملوظفني والعامل واطلع عىل التجهيزات
ومدى استعداد املركز للقيام بأعامله.
بعدهــا ،توجه نجار والوفــد املرافق اىل مركزي
جرف الثلوج يف كفرذبيان وفاريا.

ً

الو ع ال ا

عازار

زار وفد من «تجمع رجال األعامل واملهن الحرة» يف صيدا
والجنوب عضــو كتلة «التنمية والتحريــر» النائب إبراهيم
عازار ،يف منزلــه يف جزين ،وضم الوفد املهندس بســام
كريم ،الصحايف محمد مجذوب ،وســيم صفدية ،إسامعيل
حفوضة ،عمر العرت ،يف حضور رئيس جمعية تجار جزين
طوين رزق.
وأعلــن التجمع ،يف بيــان« ،ان املجتمعــني تباحثوا يف
النتائج السلبية لخطة الدعم املقدمة من وزارة اإلقتصاد التي
ساهمت بهدر إحتياطي مرصف لبنان من العملة الصعبة عرب
دعم الســلع التي تصنف من الكامليات ،ما أدى إىل تهريبها
خارج اىل البالد» .وأكدوا «أن مبدأ الدعم يكون لألفراد وليس
للسلع ،لهذا يجب اإلرساع بإطالق العمل بالبطاقة التموينية
وتوزيعها عىل مستحقيها ،بحيث نتصدى للتهريب الحاصل
لكافة املواد والسلع املدعومة ونعالج استنزاف ما تبقى من
احتياطات مرصف لبنان من الدوالر األمرييك».
وشــدد املجتمعون عىل «رضورة توحيد الجهود والتكامل
بني مؤسســات الدولة الرســمية والقطاع الخاص لتخطي
األزمــة اإلقتصادية عرب إقــرار قوانني تحمــي القطاعني
الصناعــي والزراعي املحليــني ما يؤدي إىل فتح أســواق
خارجية للتصدير وخفض كلفة االسترياد وما ينعكس بذلك
ايجابا عىل امليزان التجاري».
واشــار البيان اىل ان النائب عازار «رحب مببادرة تجمع
رجال األعامل لجهة تكثيف التواصل بني مؤسسات املجتمع
املدين والجهات الرســمية ،كام نوه بحركــة التجمع التي
تســعى اىل جعل الجنوب كامال من صيــدا اىل جزين اىل
صور والنبطـية وكافة الجنوب منطقة اقتصادية متكاملة
واحدة .واتفق املجتمعون عىل عقــد لقاءات دامئة تناقش
القوانني ومشــاريع القوانني التي تحتــاج اليها القطاعات
االقتصادية يف املرحلة املقبلة من اجل طرحها واقرارها يف
املجلس النيايب وذلك لالنطالق بقطار االقتصاد الوطني من
جديد».
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الــــــدوالر يُـــحـــلـــق ..ه ــكــ ا ع ــل ــق الــســيــاســيــون
بعد وصــول الــدوالر اىل
الـ 10000لــرية لبنانية يف
السوق الســوداء ،غ ّرد رئيس
حزب الكتائب سامي الجم ّيل
عــرب حســابه عــىل تويرت
فكتب« :ال يوجد ســعر رصف
لطائفة وآخر لطائفة أخرى.
انهيار الدوالر ميــس القدرة
الرشائية لجميــع اللبنانيني.
مواجهة املصيبة االقتصادية
كام السيادية لن تنجح اال اذا
كانت صادقة وعابرة للطوائف
واملناطق».
واكد اننا «لن نســمح ملنظومة االنتهازيني
باملس بحلم جيل لبناين جديد بدولة مواطن
عرصية سيدة مستقلة».
وأرفق التغريدة بوسم سنواجه.
من جانبه ،غرد عضــو تكتل «الجمهورية
القويــة» النائب عامد واكيم عرب حســابه
عىل «تويــرت»» :الــدوالر دق عتبة  10االف
لرية ،الســلطة مختلفة عىل تقاسم الجبنة
وال تشكل حكومة ،السلطة ال تريد تنفيذ اي
اصالحات حتى تستفيد من دعم صندوق النقد
الدويل ،الســلطة ال تريد الحياد وال تحقيق
دوليا وال مؤمتر دوليا لعيون ايران ،الحل ثورة
تطيح السلطة من جذورها وانتخابات نيابية
مبكرة».
وغرد النائب طوين فرنجيه عرب حســابه
عىل «تويــرت»« :الدوالر يالمس  10آالف لرية
مــن دون تحقيق أي تقدم عــىل الصعيدين
االقتصادي والحكومي .فهل ينتظر البعض،
غري مبال ،االنفجار االجتامعي أو أن الفو
باتت مطلوبة ».
رأى ممثل اتحاد خــرباء الغرف األوروبية
يف بــريوت املستشــار الدكتــور نبيل بو

غنطــوس ،أنــه «يف ظل الحرب املســتمرة
عىل اللرية الللبنانية ويف ظل تفلت الســوق
السوداء لسعر رصف الدوالر من اية ضوابط،
بــات واجبا عىل الســلطات املالية والنقدية
والقضائية واالمنيــة ،بدءا باملرصف املركزي
مرورا بــوزارة املالية وصــوال اىل االجهزة
االمنية واالســتعالمية ،الطلب اىل اوجريو
واملديريــة العامــة لالســتثامر والصيانة
يف وزارة االتصاالت ،ايقــاف عمل املنصات
والتطبيقات االلكرتونية عىل شبكة االنرتنت
التي تتحكم بسعر الرصف يف السوق السوداء
بناء عىل اهواء مشغليها».
ولفت اىل ان «هذه العمليــة التقنية هي
من البســاطة مبكان ،انه ميكــن انجازها
يف ســاعات ،بحيــث تحجــب كل املواقع
غري الرشعية التي تتالعب بســعر الرصف،
خصوصا اذا ما الزم جميــع موزعي خدمة
االنرتنت ورشكات نقل البيانات عىل األرايض
اللبنانيــة ،بتنفيذ هذه التدابــري ،االمر الذي
ســيحرم املضاربني عىل اللرية اداة اساسية
يســتغلونها يف حربهم عــىل اللرية ،وألجل
تحقيــق أرباح غــري رشعيــة ،يتوجب ان
يحاسبهم القانون عليها وبشدة».

رواتـــــ عــمــا لــبــنــان اصــبــح أدنــــى مــن رواتـــ
عـــامـــات املــــنــــاز مـــع تـــدهـــور ســعــر الــلــيــرة
يــزداد املشــهد اللبنــاين
ســوداوي ًة كل يــوم،
وترتاكم األزمــات نتيجــة
تردي االوضــاع االقتصادية
لقيمة
والتدهور الدراماتي
العملة الوطنية مقابل الدوالر
األمرييك الذي المس ســعر
رصفه عتبــة الـ  10000لرية
لبنانية.
عــىل وقــع تحليــق
الدوالر مقابل اللــرية ،ترتفع
أســعار املواد والسلع ال س ّيام
األســايس والحيــوي منها
بالتوازي مــع املزيد مــن الرتاجع يف قيمة
احتل لبنان مرتبة متدنّية جداً
الرواتب ،حتــى ّ
يف قامئة الحدّ األدىن لألجور قياساً مع الكثري
من الدول ذات املســتوى املعي املشابه أو
األدىن ،إذ أصبح يساوي  72دوالراً.
بحســب دراســة قامــت بهــا «الدولية
للمعلومات« ،ميثّل الرتاجع هذا ما نسبته 84
من قيمــة الحدّ األدىن لألجــور ،بعد أن كان
يوازي نحــو  450دوالراً .ونتيجة ذلك ،فقدت
الرواتب يف القطاعني العام والخاص قيمتها.
وبات موظــف برتبة مدير عــام من الدرجة
نحو  478دوالراً بعد أن كان
األوىل ،يتقا
راتبه يســاوي نحو  3000دوالر ،يف حني أن
تصحيح األجور غري وارد .وبذلك ،أصبح دخل
اللبناين أقل من دخل البنغالد او اي عامل
يف افقر دولة يف العامل.
ونتيجــة االزمة وبعدمــا كان لبنان ملجأ
للعامل االجانب لكسب رزقهم وتحويل االموال
اىل دولهم الفقــرية ،تراجعت أعداد هؤالءاىل
يف العامني االخريين ، ،فاستناداً
الحد االق
إىل عدد سامت العمل التي منحها األمن العام
لهؤالء يف العام  ،2020بلغت  9780سمة عمل
مقابل  57 957يف العــام  2019أي برتاجع
مقداره  48 177سمة عمل ونسبتها  83وفق
الدولية للمعلومات.
وتبعاً للجنســية ،تراجعت بشكل كبري اليد
العاملة الغانية بنســبة  ، 93 9ثم الفليبينية
بنسبة  ، 86 3ثم البنغالدشية بنسبة . 85 3
وفيام بل راتب العاملة االثيوبية املوجودة

داخل لبنــان نحــو  300دوالر ،اوضح نقيب
أصحاب مكاتب استقدام عامالت املنازل عي
األمني لـ «املركزية» أن «الرتاجع يف استقدام
العامالت األجنبيات بل حوايل  . 90من بداية
السنة ح ّتى اليوم توجد يف وزارة العمل حوايل
 2300موافقة مسبقة فقط ،أي حوايل 1000
أو أقل شــهرياً مقارن ًة بحوايل  7000مسبقة
يف السنوات الســابقة .وال يعني ذلك أنه تم
اســتقدام ألفي عاملة ،فعىل األقّل ميكن أن
تصل نسبة اإللغاءات إىل .» 50
كل من ال
ولفت إىل أن «يف شــكل عــام ّ
ّ
تخىل
يستطيع تسديد راتب العاملة بالدوالر،
عن خدماتها وعادت إىل بلدها األ ّم أو انتقلت
للعمل مع صاحب عمل آخــر ،األمر الذي أدّى
إىل تراجع املشاكل التي ظهرت مع بروز أزمة
الدوالر واشتداد األزمة االقتصادية».
وعن وضــع املكاتب ،أشــار األمني إىل أن
«دخلنا صفر من ســنة ونصــف ،حيث يصل
تقريبــاً  600عاملة إىل لبنــان بوجود 500
مكتب .وتح ّملنا أعباء كبرية يف املرحلة املاضية
نتيجة فريوس «كورونا» وتراجع قيمة العملة
حل
الوطنية مقابل الــدوالر ،واضطررنا اىل ّ
مشاكل عىل حســابنا وتك ّبد تكاليف تسفري
عامالت» ،مضيفاً «التواصل قائم مع الجهات
الرســمية املعنية ،لكن نتيجة تف الوباء
ظل وضع أولويات معينة لدى البالد التي
ويف ّ
تستقدم منها العامالت تواجهنا تعقيدات عدّة
ونعمل قدر املســتطاع لتذليلها والتخفيف من
وطأة األزمة عرب اإلرساع يف االتفاقيات ،إال أن
األمور ليست سهلة».

تــــــجــــــار صــــــيــــــدا يُـــــــواكـــــــبـــــــون ت ــط ــب ــي ــق
«اجــــــــــــــراءات الـــــوقـــــايـــــة» فـــــي االســــــــواق

واصلــت جمعيــة تجــار
صيــدا وضواحيهــا ،لليــوم
الثاين عىل التوايل ،مواكبتها
ألوضاع املؤسســات واملحال
التجارية يف املدينة بعد إعادة
فتح األســواق وسري تطبيق
الربوتوكــول الصحي الذي تم
التوصــل اليه بــني جمعيات
التجــار يف لبنــان واللجنة
الوزارية ملكافحة وباء كورونا
للحد من تف الفريوس.
ويتواصل اجــراء فحوص
الـ» « PCRألصحاب املؤسسات جار ي ا واك ون ا جراءات
التجاريــة والعاملــني فيها،
او بالنســبة للمتســوقني .كام استمعوا اىل
تحــت ارشاف جمعية التجار
وبالتعاون مع مستشــفى صيدا الحكومي ،الصعوبات التي يواجهها القطاع بســبب ما
بناء إلتفــاق بينهام يتعلق بتخصي القطاع تلقاه من رضبات جراء األزمات ال سيام املالية
والصحية.
التجــاري بتعرفة مخفضة للفح  .وقد بل
وأكد الرشيــف خــالل الجولــة «التزام
عدد الفحوصات التي أجريت حتى اليوم للتجار
املؤسسات التجارية ،أرباب عمل وعامال كام
وموظفيهم  200فح .
واســتكمل رئيس الجمعية عي الرشيف متسوقني ،تطبيق كافة مندرجات الربتوكول
جولته عىل املؤسســات واملحال التجارية يف الصحي( ،التــزام وضع الكاممــة والتعقيم
الســوق التجاري للمدينــة يرافقه امني املال والتباعــد وعدم االختــالط) ومتابعة اجراء
محمود حجازي ونائب امني الرس وائل قصب فحوص الـ» « PCRللتجار والعاملني يف املحال
وعضو املجلس االدارية محمد الدرزي ومدير التجارية يف مستشفى صيدا الحكومي» .الفتا
الجمعية وسام السيد ،واطلعوا من التجار عىل اىل انه «ستتم متابعة نتائج هذه الفحوصات
كيفية التزام االجراءات الوقائية املتخذة ،سواء أوال بأول إلتخاذ ما يلزم من إجراءات اضافية
بالنسبة للعاملني يف املؤسســات التجارية اذا اقتىض األمر».
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ع ــرب ــي ــات ـــــ دولـــيـــات

الــحــو ــيــون يــعــلــنــون اس ــت ــه ــداف م ــط ــار أب ــه ــا فـــي الــســعــوديــة
أعلن الحوثيون مســاء
امس ،أنهم استهدفوا مطار
أبها يف الســعودية بطائرة
مسرية.
وقال املتحدث باسم قوات
أنصار اللــه يحيى رسيع،
يف تغريدة عىل «تويرت» إن
«سالح الجو املسري استهدف
مرابض الطائــرات الحربية
يف مطار أبها الدويل بطائرة
نوع «قاصــف  « 2وكانت
اإلصابة دقيقة».
أضاف «أن هذا االستهداف
يأيت ردا عىل التصعيد الجوي
للتحالف وحصاره املتواصل
عىل اليمن».
ويف وقــت ســابق ،قال
التلفزيــون الســعودي
الرسمي إن التحالف بقيادة اململكة دمر طائرة مسرية أطلقها
الحوثيون باليمن صوب املنطقة الجنوبية للبالد.
ورصح املتحدث باســم قوات التحالف العميد الركن تريك
املال  ،بأن قوات التحالف املشــرتكة متكنت مســاء امس
من اعــرتاض وتدمري طائرة بدون طيــار «مفخخة» أطلقها

الحوثيــون بطريقة ممنهجة ومتعمدة الســتهداف املدنيني
واألعيان املدنية يف املنطقة الجنوبية.
وأكــد أن قيادة القوات املشــرتكة للتحالــف تتخذ وتنفذ
اإلجــراءات العملياتيــة الالزمة لحاميــة املدنيني واألعيان
املدنية ومبا يتوافق مع القانون الدويل اإلنســاين وقواعده
العرفية.

اميركا تفرض عقوبات على قائدين عسكريين رئيسيين للحو يين
أعلنــت وزارة الخزانــة
األمريكيــة ،امــس ،أن
«الواليات املتحــدة فرضت
عقوبــات عــىل اثنني من
قادة جامعــة «أنصار الله»
الحوثيني يف اليمن».
وأشارت الوزارة يف بيان
لها أنها «أدرجت عىل القامئة
الســوداء منصور السعدي
رئيس أركان القوات البحرية
الحوثية وأحمد عي أحسن
الحمزي قائد القوات الجوية
وقوات الدفاع الجوي اليمنية
املتحالفة مع الحوثيني».
وقال مدير مكتب مراقبة
األصــول األجنبيــة أندريا
جايك يف البيــان « :تدين
الواليــات املتحــدة تدمري
املقاتلني الحوثيني اللذين ورد ذكرهام امس املواقع املدنية .أن
هذين الشــخصني يقودان القوات التي تزيد من تفاقم األزمة
اإلنسانية يف اليمن».
وأعلن وزير الخارجية األمري أنتوين بلينكن يف شــباط
املايض« ،إلغــاء الواليات املتحدة قرار تصنيف جامعة «أنصار
الله» (الحوثيني) اليمنية تنظيام إرهابيا أجنبيا».

وأكــد بلينكن يف بيان حينهــا ،أن القرار يــأيت «اعرتافا
بالوضع اإلنســاين القايس» يف اليمن ،مشــريا إىل أن إدارة
الرئيس األمري جو بايدن أصغت إىل تحذيرات األمم املتحدة
ومنظــامت اإلغاثة وأعضــاء الكونغرس بشــأن تأثري قرار
تصنيف الحوثيني عىل توريد الســلع األساســية مثل الغذاء
والوقود إىل اليمن.

عىل األرجــح يف جميع عمليات تجولــه يف أرجاء العراق»،
والتي يقول الفاتيكان إنها يجب أن تحد من تشــكيل الحشود
يف الشارع ،إال أنه ورغم ذلك فإنه من املقرر أن يستخدم البابا
سيارة مكشــوفة أثناء احتفاله بقداس يف االستاد الريايض
يف أربيل ،ومن املقرر حضوره  10آالف شخ .

الكا مي  :هناك محاوالت لعرقلة عمل الحكومة العراقية
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ،امس،
وجود محاوالت لعرقلة عمل حكومته ،فيام أشار إىل أنها
(الحكومة) منعت انهيار العراق اقتصاديا وماليا.
وقال خالل جلســة مجلس الوزاء امس ،إن «البلد مير
بأزمات متعددة وهناك محــاوالت لعرقلة عمل الحكومة
ونجحنا مبنع انهيار البلــد اقتصاديا وماليا وأقدمنا عىل
خطــوة إصالحية مهمــة متمثلة بالورقــة البيضاء»،
مضيفاً أن «الورقة البيضاء ســاهمت يف اســتمرار دفع
الرواتب بانتظــام بعدما كان هناك من يراهن عىل انهيار
األوضاع».
ومير العراق بأزمــة مالية دفعت مجلــس النواب إىل
ترشيع قانون االقرتاض بعدما واجهت حكومة الكاظمي
صعوبات يف دفع رواتب املوظفني واملتقاعدين الذين يقدر
عددهم بستة ماليني شخ من أصل  40مليون عراقي.

دعــت األمــم املتحــدة،
الدول املانحة إىل تخصي
 3 85مليــار دوالر لتمويل
املســاعدات اإلنسانية يف
اليمــن يف  ،2021لكنها مل
تجمــع ســوى  1 67مليار
دوالر ،أي أقــل مــن نصف
املبل املطلوب.
وقد أعربت األمم املتحدة
عن خيبة األمــل إزاء نتائج
مؤمتــر املانحــني ،الــذي
عقد أمــس .ويعيش اليمن
أزمة إنســانية حــادة بعد
سنوات من الحرب ،وخفض
املساعدات يســاوي اإلعدام
للعديــد مــن العائالت يف
اليمن.
وكانت األمــم املتحدة قد
نظمت املؤمتر بالرشاكة مع
سويرسا والســويد ،بهدف
جمع  3 85مليــار دوالر ومنع حدوث مجاعة واســعة يف
اليمن ،الذي يشهد حربا منذ سنوات.
وعلق األمني العام لألمــم املتحدة أنطونيو غوترييش عىل
نتائج املؤمتر قائــال ،إن هذه التعهدات «مخيبة ل مال» وإن

«أفضل ما ميكن أن يقال عن اليوم هو أنه ميثل دفعة أوىل».
وبعد اعتبار أن النتائج «مخيبة ل مال» ،فمن هم املانحون
وبكم تعهدوا بالتربع لليمن ،الذي تنخره املجاعة
ووفقا لبيان صدر عن األمــم املتحدة فقد تربعت  36جهة
لليمن ،معظمها دول.

وزي ــر ســعــودي رو قصة «طـــرد» املــلــك فهد للسفير األميركي
ّ
وتــــطــــرق الـــــى ن ــت ــائــ االنـــتـــخـــابـــات املـــصـــريـــة عـــــام 2012
وقال ماكنزي يف مقابلة مع شــبكة «يس يب إس» إن
الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب أمر باســتهداف
سليامين ألنه كان يخطط لشن هجامت ضد األمريكيني يف
العراق.
أضاف «رأينــا تقارير اســتخباراتية حيث كان قاســم
سليامين يحرك تيارات هجوم مختلفة ،إىل األمام ضد قواتنا
يف العراق ،وضد سفارتنا وضد قواعد أخرى هناك ،رمبا يف
غضون ساعات ،أو رمبا أيام ،ليس أسابيع .عندما اكتشفت
املخابرات األمريكية االستعدادات اإليرانية للهجوم الصاروخي
االنتقامي ،كان لــدى ماكنزي الوقت الكايف إلخالء القاعدة
املكونة من  1000جندي و 50طائرة.

مــصــر والـــــســـــودان يُـــوقـــعـــان اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري
ّ
السيسي  :للتوصل الى اتفاق قانوني ملزم بملء وتش يل السد
وقع السودان ومرص ،امس ،اتفاقية للتعاون العسكري بني
البلدين ،إثر زيــارة رئيس أركان الجيش املرصي الفريق محمد
فريد ،العاصمة السودانية الخرطوم.
وشــدد الفريق محمد فريد عىل أن بالده «تســعى لرتسيخ
الروابط والعالقات مع الســودان يف كافــة املجاالت خاصة
العسكرية واألمنية ،والتضامن كنهج اسرتاتيجي تفرضه البيئة
اإلقليمية والدولية» ،مشريا إىل أن «السودان ومرص يواجهان
تحديات مشــرتكة وأن هناك تهديدات متعــددة تواجه األمن
القومي يف البلدين» ،كام أعرب عن «اســتعداد القاهرة لتلبية
كل طلبات الســودان يف املجاالت العسكرية كافة» ،معتربا أن
مستوى التعاون العسكري مع السودان «غري مسبوق».
من جانبه ،رأى رئيس أركان الجيش الســوداين الفريق أول
ركن محمد عثامن الحسني ،أن «الهدف من االتفاق هو تحقيق
األمن القومي للبلدين ،لبناء قوات مســلحة مليئة بالتجارب
والعلم» ،متوجها بالشــكر إىل مرص ،عىل «الوقوف بجانب
السودان يف املواقف الصعبة».
قال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،إن «أمن واستقرار
السودان يعد جزءا ال يتجزأ من أمن واستقرار مرص».
وأوضح الرئيــس املرصي خالل اســتقباله مريم الصادق
املهدي وزيــرة خارجية جمهورية الســودان ،أنه يعرب عن

دافع الفاتيكان ،امس ،عن قرار البابا فرنســيس يف امل
قدما يف رحلته إىل العراق يف نهاية األســبوع الحايل ،عىل
الرغم من ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس «كورونا» املستجد
هناك.
وأكد الفاتيــكان أنه تم اتخاذ جميــع احتياطات الرعاية
الصحية لحاميــة البابا خالل زيارته ،واصفــا رحلته بأنها
«عمل حب لهذه األرض ولشعبها وملسيحييها» ،بحسب وكالة
«أسوشيتد برس» لألنباء.
ومن املقرر أن يزور البابا فرنســيس العراق ،يومي الجمعة
واالثنني ،يف أول رحلة خارجية له منذ تف »كورونا».
وسئل املتحدث باســم الفاتيكان ماتيو بروين ،حول كيف
ُ
ميكن للفاتيكان أن يربر تعريض العراقيني ملثل هذا الخطر من
العدوى عندما كان الفاتيكان نفســه يف حالة إغالق معدلة
لعدة أشهر دون جمهور ،وملاذا ال ميكن تأجيل رحلة البابا لعدة
أشهر.
ورد بروين ،موضحا أن «العراق يغلب عىل سكانه الشباب،
وأن عدد حاالت اإلصابات اليوميــة يف الوقت الحايل صغري
باملقارنة مع إجاميل عدد السكان».
اضاف «سيســتخدم البابا فرنسيس سيارة مدرعة مغطاة

ّ
املتبرعين لليمن
بعد انتهاء م تمر املانحين  ..قائمة ب كبر

مــــــشــــــاهــــــد تـــــــعـــــــرض لــــــلــــــمــــــرة األولـــــــــــــــــى تـــــو ـــــق
«أقــــــــــو ضـــــربـــــة عــــســــكــــريــــة» إيـــــرانـــــيـــــة ضـــــد أمـــيـــركـــا
نرشت وســائل إعالم
أمريكية ،مشــاهد تنرش
للمرة األوىل توثق لحظة
سقوط صواريخ إيرانية
عىل قاعدة «عني األسد»
العســكرية يف العراق،
ردا عىل اغتيال قائد فيلق
القدس الج ال قاســم
سليامين.
وقالت قنــاة « CBS
األمريكيــة،
»news
إن «طائــرة مــن دون
طيار صورت املشــاهد،
التي تظهــر الصواريخ
الباليســتية اإليرانيــة
تســقط عــىل مواقع
يف القاعدة العســكرية
التــي تســتضيف قوات
أمريكية».
وأوضحت القناة ،يف تقرير لهــا ،أن «ال بة اإليرانية
كان من املمكن أن تــؤدي إىل أرضار كبرية بالقاعدة ،لكن
ال بة أدت إىل عدد من اإلصابات أغلبها عبارة عن ارتجاج
يف الدماغ أصاب أكرث من  100جنــدي ،ومل يقتل أحد يف
الهجوم».
وكان الجــ ال فرانك ماكنــزي القائد األعــىل للقوات
األمريكية يف الرشق األوســط ،كشف عن كواليس الهجوم
اإليراين عىل قاعدة عني األســد ،العام املايض ،محذرا من
أن «أشــياء تحدث قد تأخذنا إىل الحرب إذا مل نتخذ الخطوة
الصحيحة هنا».

الــــفــــاتــــيــــكــــان يـــكـــشـــ عـــــن خـــطـــتـــه لـــحـــمـــايـــة الـــبـــابـــا
مـــــــــن كـــــــــــورونـــــــــــا خــــــــــــا رحــــــلــــــتــــــه لـــــلـــــعـــــراق

«مســاندة مرص لكافة جهود تعزيز السالم واالستقرار يف
الســودان خالل تلك املرحلة املفصلية من تاريخه» ،حســب
املتحدث باسم الرئاسة املرصية بسام رايض.
وقال رايض إن «الرئيس أكد النهج االسرتاتيجي ملرص بدعم
كافة جوانب العالقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون
والبناء والتنمية ،وذلك ترســيخا للرشاكة والعالقات األزلية
بني الشعبني».
من جهتها ،أعلنت وزيرة الخارجية الســودانية ،أن الرئيس
املرصي ســيزور الخرطوم يف األيــام القادمة عىل رأس وفد
رفيع للقاء رئيس املجلس السيادي عبد الفتاح الربهان ،السبت
املقبل ،ملناقشــة ملف ســد النهضة ،واألزمة الحدودية بني
السودان وإثيوبيا ،إىل جانب القضايا الثنائية.
وكان رئيس أركان حرب القوات املســلحة املرصية الفريق
محمد فريد ،قد وصل إىل الخرطوم أمس االول ،عىل رأس وفد
عسكري رفيع املستوى إىل السودان لعقد اجتامع رفيع.
ووقع رئيسا األركان املرصي والسوداين اتفاقية عسكرية
لتعزيز األمن اإلقليمي والتعاون األمني بني الدولتني.
ويف الوقت نفســه ،عقد وزير الخارجية املرصي ونظريته
السوادنية اجتامعا يف القاهرة ،حيث متت مناقشة عدد من
امللفات عىل رأسها أزمة سد النهضة.

روى وزير الدولة للشــؤون األفريقية يف الســعودية
أحمد قطان ،قصة طرد امللك فهد بن عبد العزيز للســفري
األمرييك ورفضه أن ينام يف الرياض بعد أن وجه انتقادات
للسعودية بسبب صفقة صواريخ صينية.
وقال قطان خالل مقابلة مع برنامــج «الصورة»« :تم
تكليف األمري خالد بن ســلطان بــن عبدالعزيز وبندر بن
ســلطان بن عبدالعزيز ،برشاء صواريخ صينية للمملكة
العربية السعودية ...وكان األمري بندر كلام يذهب إىل بكني
تبدي الســفارة اإلرسائيلية امتعاضهــا لألمريكان ،وكان
األمري بندر يقول لهم إن ســفريايت هذه لدعم العراق يف
حرب إيران».
أضاف «بعد أن اكتشفوا الصواريخ يف اململكة وصل وفد
ملقابلة امللك فهد لالحتجاج عىل هذه الصواريخ وكان ،أظن
فيليب حبيب ،والسفري األمرييك اســمه هوران» ،مشريا
إىل أن «الســفري األمرييك تحدث مبا ال يجب أن يتحدث به
أمام فهد بن عبدالعزيز يحتج عىل الذي حدث ويتســاءل
عن سبب عدم إخبار األمريكيني ،فأسمعه امللك فهد رحمة
الله عليه ما مل يسمعه أحد من قبل وأقسم بالله العظيم أال
يبيت يف الرياض وذهب إىل املنطقة الرشقية يف الظهران
وبات هناك ثم طرد».

مــن جهة ثانية ،تطرق أحمد قطــان إىل انتخابات عام
 2012يف مرص ،مرصحا بأن الفريق أحمد شــفيق هو من
فاز بها أمام محمد مريس ،وأنه أبل رسميا بذلك.
ويف ترصيح الفت اندهش له محاور الوزير السعودي،
قال أحمــد قطــان يف مقابلة تلفزيونيــة ،إن نتيجــة
االنتخابــات قُلبت بســبب تدخل الســفرية األمريكية يف
القاهرة حينها (آن باترســون) ،وأشار يف مكان آخر من
املقابلة إىل وجود دور للسفرية األمريكية فيام حدث.
ويف معرض تأكيــده ملا جرى ،قال إن التلفزيون املرصي
أعلن نبأ فوز أحمد شفيق ،ونســب إىل الصحفي املرصي
مصطفي بكري إعالنه أن قــوات األمن توجهت إىل منزل
أحمد شفيق لحاميته.
و كشف قطان الذي كان يعمل يف ذلك الوقت سفريا
للمملكــة يف مرص ،أنه أرســل حينها تقريــرا إىل وزير
الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل قال فيه« :الحمد
لله أن محمد مــريس هو من فاز يف االنتخابات ألن مرص
كانت ستحرتق ،ألن اإلخوان املسلمني سيطروا عىل الشارع
املرصي وركبوا املوجة ،وأصبحوا مسيطريين عىل كل كبرية
وصغرية ،وحمدت الله عىل أنــه فاز ،واضفت أن أعاملهم
ستنفضح خالل هذه السنة».

الـــصـــفـــدي خـــــا لـــقـــائـــه نـــ ـــيـــر ً االســــرائــــيــــلــــي :
جميع اتــفــاقــيــات الــســام ليست بــديــا عــن حــل الدولتين
أكد وزير الخارجية األردين أمين الصفدي ،رضورة استئناف
مفاوضات جادة لتحقيق الســالم العادل عىل أســاس حل
الدولتني الذي يجســد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
عىل خطوط  4حزيران .1967
وشــدد الصفدي خالل لقاء مع وزير الخارجية اإلرسائيي
غايب أشكناز ،يف جرس امللك حسني «أن ال بديل لحل الدولتني
سبيال لتحقيق السالم العادل والشامل».
وتناول الصفدي وأشكنازي املستجدات اإلقليمية والدولية
وانعكاســاتها عىل جهود إعادة إطالق املفاوضات ،مبا فيها
تويل اإلدارة األمريكيــة الجديدة مســؤولياتها واجتامعات
مجموعة ميونخ التي تضم إضافة إىل األردن ومرص وفرنسا
وأملانيا ،واســتئناف اجتامعات الرباعية الدولية ،ومخرجات
االجتامع غري العادي ملجلس الجامعة العربية عىل مســتوى
وزراء الخارجيــة ،الذي أكد وحدة املوقف العريب إزاء القضية

الفلســطينية وثوابته حول متطلبات تحقيق السالم العادل
والشامل.
وأكد الصفدي أن «استئناف التعاون االقتصادي واألمني بني
السلطة الوطنية الفلسطينية وإرسائيل بعد أن أبلغت إرسائيل
القيادة الفلســطينية خطيا التزامها االتفاقات املوقعة يجب
أن يتبعه مفاوضات حقيقية تجمــع أغلبية املجتمع الدويل
عىل رضورة بدئها وتقدمها بشــكل رسيــع للتوصل إىل حل
الدولتني».
وقال الصفدي «إن كل اتفاقات السالم التي وقعتها إرسائيل
مع الــدول العربية ومبــا فيها معاهدة الســالم بني األردن
وإرسائيل ال ميكن أن تكون بديال عن حل القضية الفلسطينية
عىل أســاس حل الدولتني وفق معادلة األرض مقابل السالم
والقانون الدويل سبيال لتحقيق السالم الذي تقبله الشعوب،
ذاك أنها أساس الرصاع ومفتاح الحل».
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A Lebanese company
dealing in oils and other
foodstuffs needs a
factory manager with a
bachelor’s degree in
electro-mechanical
engineering. Min. 3yrs
exper. Send CV email:
recruitnow333@gmail.com

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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÷ËdF
MECHANICAL
ENGINEER
Experience: Over 25yrs
- Plants & Heavy
Machines
- Maintenance & Repair
Operation
* Searching for suitable
position as: Consultant/
Advisor/ Manager
* Position: For 1
month/3 months
renewable if needed
tel: 00961 81 610938

‰ULŽ
‚u??? s¹b???²?? o?zU??Ý »uK?D
—u??? 5Ð U??? …d??Ý_ 5?FÐ—ô«
W?UM l Æ‰Æ‰ Êu?OK Ëd?OÐË
∞≥Øπ¥∞∞±¥∫ œôË« ÊËbÐ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¹—«œ«
A reputable Company in
Lebanon is recruiting
the following positions:
- 2 Graphic Designers Send Portfolio with the
CV
- 2 Video Designers
(General Animation)
Send Portfolio with the
CV
- 1 Marketing and
Social Media
- 1IT UI/UX Frontend
all positions are Based
in Lebanon covering
Mena Region, and
Salaries in USD
Send Resume to
lebjoboffer@gmail.com

W??????O?????L??????Ý— U?½ö?????Ž« ‡ W??????O??????L?????Ý— U?½ö??????Ž« ‡ W?????O??????L??????Ý— U½ö??????Ž« ‡ W??????O?????L??????Ý— U?½ö?????Ž« ‡ W??????O??????L?????Ý— U?½ö??????Ž« ‡ W?????O??????L??????Ý— U½ö??????Ž«
Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK² « WI¹dÞ ‡
’u?B½ o Ë ¨÷Ëd??F « ÂÒb?Ið
sJ1 Íc « ¨’U?)« ◊ËdA « d?² œ
W¹d¹b s tOKŽ ‰uB(«Ë ŸöÞù«
ÆwMÞu « VOB½UO «
v « ÷Ëd?????F « q?Bð Ê« V?−¹
W??ŽU?? « q³??? ¨ U??B?? UM*« …—«œ≈
qL?Ž Âu¹ d??š¬ s …d?A?Ž W??O½U?¦ «
Æ.eK² « W Kł a¹—Uð o³ ¹
UB UM*« …—«œù ÂUF « d¹b*«

WÒOKF « ÊUł Æœ
∏μnOKJ² «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
…b¹«e .eKð …œUŽ≈ ÊöŽ≈
qUŽ ·dB* ŸËd WŁöŁ —UL¦²Ýù
w w ü« ·«dB « …eNł«Ë ÊUM³ w
‡ w Ëb « Íd¹d(« oO — —UD ÂdŠ
ËdOÐ
s nBM «Ë W?F?ÝU²? « WŽU? «
fU?)« tO? l «u « fOL?)« Âu¹
¨≤∞≤± ÊU?? ??O½ d??N?ý s d??A??Ž
w ‡ U????B???? U?M*« …—«œ≈ Íd????&
‡ ÊuC?OÐ W¹UMÐ w szUJ « U¼e?d
¨ Ëd?OÐ ‡ l¹UMB « ‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U?ý
W?U??F « ‰U??G?ý_« …—«“Ë »U?? ?(
Ê«d?ODK W?U?F « W?¹d¹b*« ‡ qIM «Ë
—U??L?¦??²??Ýù .eKð …b¹«e?? ¨w½b*«
ÊUM³ w qUŽ ·dB* ŸËd WŁöŁ
Âd??Š w w ü« ·«d??B « …e??N??ł«Ë
‡ w Ëb? « Íd¹d????(« oO???? — —U?D
Æ ËdOÐ
∫X?? R??*« 5??Q???????????????????²?? « ‡
W¹U? jI? ‰Æ‰Ø±∞∞\∞∞∞[∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³ …dO ÊuOK
∫ÕU??????²??????²????? ù« d??????F??????Ý ‡
j?I?????????? ‰Æ‰Ø∑∞∞\∞∞∞\∞∞∞Ø
ô W?O½UM³ …d?O Êu?OK W¹U?L?F?³?Ý
ÆdOž
Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK² « WI¹dÞ ‡
’u?B½ o Ë ¨÷Ëd??F « ÂÒb?Ið
sJ1 Íc « ¨’U?)« ◊ËdA « d?² œ
s t?????OKŽ ‰u????B?????(«Ë ŸöÞù«
Æw½b*« Ê«dODK WUF « W¹d¹b*«
v « ÷Ëd?????F « q?Bð Ê« V?−¹
W??ŽU?? « q³??? ¨ U??B?? UM*« …—«œ≈
qL?Ž Âu¹ d??š¬ s …d?A?Ž W??O½U?¦ «
Æ.eK² « W Kł a¹—Uð o³ ¹
UB UM*« …—«œù ÂUF « d¹b*«

WÒOKF « ÊUł Æœ
∏≥nOKJ² «

‡ `KB? « ÷U¹— ‡ Ëd??OÐ ‡ W??U??F «
ÆwÐdF « pM³ « W¹UMÐ ‡ ·—UB*« Ÿ—Uý
…—«œ≈ v « ÷Ëd?F? « qBð Ê« V−¹
W?O?½U?¦ « W??ŽU? « q³?? ¨ U?B?? UM*«
a¹—Uð o³ ¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s …d?AŽ
Æ.eK² « W Kł
UB UM*« …—«œù ÂUF « d¹b*«

WÒOKF « ÊUł Æœ
π±nOKJ² «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
n «u rOEMðË W UEM « ‰ULŽ«
uJ O½Ë_« dB vM³ w «—UO «
tÐ o×K*« vM³*«Ë
Âu¹ s …d?A?Ž W?¹œU?(« W?ŽU? «
d?Ný s sU?¦ « tO? l «u « fOL?)«
…—«œ≈ Íd??????& ¨≤∞≤± ÊU?????? ??????O?½
w szU?J « U¼e??d?? w U???B?? UM*«
‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U????ý ‡ Êu????C????OÐ W¹U?MÐ
…—«“Ë »U?? ??( ¨ Ëd??OÐ ‡ l¹U?MB «
W UEM « ‰U?LŽ« .eKð WB UM W? UI¦ «
vM³? w? «—U?O? « n «u?? rOEMðË
ÆtÐ o×K*« vM³*«Ë uJ O½Ë_« dB
5¹ö? W? ?L?š ∫X? R*« 5Q?² « ‡
ÆdOž ô jI WO½UM³ …dO
Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK² « WI¹dÞ ‡
d² œ ’u?B½ o Ë ÷ËdF « ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc « ’U??)« ◊Ëd?A «
W?UF « W?¹d¹b*« s tO?KŽ ‰uB?(«Ë
ÆW UI¦ « …—«“Ë w WO UI¦ « ÊËRAK
rK? v « ÷Ëd???F « qBð Ê« V?−¹
WO½U?¦ « WŽU « q³ ¨ U?B UM*« …—«œ≈
a¹—Uð o³ ¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s …d?AŽ
Æ.eK² « W Kł
UB UM*« …—«œù ÂUF « d¹b*«

WÒOKF « ÊUł Æœ
∏∏nOKJ² «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‚«—Ë« l³ÞË .bIð .eKð ÊöŽ≈
ÂU —« `z«u Ë wMÞu « VOB½UO «
W×Ð«d « ‚«—Ë_«
Âu¹ s …d?A?Ž W?¹œU?(« W?ŽU? «
d?Ný s ÊuŁö?¦ « t?O l «u « ¡U?¦K¦ «
‡ U?B UM*« …—«œ≈ Íd?& ¨≤∞≤± —«–¬
‡ ÊuCOÐ W¹UMÐ w? szUJ « U¼ed w
¨ Ëd???OÐ ‡ l¹U?MB « ‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U???ý
W¹d?¹b??? W????O U?*« …—«“Ë »U??? ????(
.eKð W?B?? UM ¨wMÞu « VO??B½U?O «
wMÞu « VOB½UO « ‚«—Ë« l³ÞË .bIð
ÆW×Ð«d « ‚«—Ë_« ÂU —« `z«u Ë
∫X?? R???*« 5??Q???????????????????????²?? « ‡
W? ?L?š jI? Æ‰Æ‰Ø≥μ\∞∞∞\∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³ …dO ÊuOK ÊuŁöŁË

lOÝuð Wbš .eKð WB UM ÊöŽ≈
X½d²½ù« WJ³A ‰uu « jš WFÝ
„—UL'« …—«œ≈ ÂËe
¡UFÐ—ô« Âu¹ s …d?ýUF « W?ŽU «
ÊU? ?O½ dN?ý s lÐU? « t?O? l «u «
…d??ýU???F « W??ŽU?? ? « s ôbÐ ¨≤∞≤±
t?O?? l «u « 5MŁù« Âu¹ s? nBM «Ë
Íd& ≤∞≤± ◊U?³ý dN?ý s sU¦ «
w szUJ « U¼ed w UB UM*« …—«œ«
‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U????ý ‡ Êu????C????OÐ W¹U?MÐ
W¹d¹b*« »U? ?( ¨ Ëd?O?Ð ‡ l¹UMB «
.eKð W??B?? UM ¨„—U??L?−K? W?U??F «
‰u?u « jš W?F??Ý lO?Ýuð W?b?š
Æ„—UL'« …—«œ≈ ÂËe X½d²½ù« WJ³A
∫X?? R???*« 5??Q???????????????????????²?? « ‡
5¹ö W²Ý jI ‰¨‰Ø∂\∞∞∞\∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³ …dO
Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK² « WI¹dÞ ‡
d² œ ’u?B½ o Ë ÷ËdF « ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc « ¨’U?)« ◊Ëd?A «
„—UL?'« W¹d¹b s tOKŽ ‰u?B(«Ë
ÆWO U*« ÊËRA « …dz«œ ‡ WUF «
…—«œ≈ v « ÷Ëd?F? « qBð Ê« V−¹
W?O?½U?¦ « W??ŽU? « q³?? ¨ U?B?? UM*«
a¹—Uð o³ ¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s …d?AŽ
Æ.eK² « W Kł
UB UM*« …—«œù ÂUF « d¹b*«

WÒOKF « ÊUł Æœ
π±nOKJ² «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
b¹b&Ë ¡«dý .eKð WB UM ÊöŽ≈
ÂËe ”öuÝ UO−dÐ hOš«dð
„—UL'« …—«œ≈
Âu¹ s nBM «Ë WFÝU² « WŽU «
d?Ný s lÐU? « t?O l «u « ¡U?FÐ—ô«
W???ŽU??? « s? ôbÐ ¨≤∞≤± ÊU??? ???O½
fO?L?)« Âu¹ s nBM «Ë …d?ýU?F «
d?N?ý s d?A?Ž ÍœU??(« t?O? l «u «
UB? UM*« …—«œ« Íd& ≤∞≤± ◊U?³ý
‡ ÊuCOÐ W¹UMÐ w? szUJ « U¼ed w
¨ Ëd???OÐ ‡ l¹U?MB « ‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U???ý
¨„—U?L?−K W?U?F « W¹d¹b*« »U? ?(
b¹b????&Ë ¡«d????ý .eK?ð W???B???? U?M
ÂËe ”ö?uÝ U?O?−dÐ hO?š«dð
Æ„—UL'« …—«œ≈
∫X?? R???*« 5??Q???????????????????????²?? « ‡
W??F???³??Ý j?I?? ‰¨‰Ø∑\∞∞∞\∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³ …dO 5¹ö
Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK² « WI¹dÞ ‡
d² œ ’u?B½ o Ë ÷ËdF « ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc « ¨’U?)« ◊Ëd?A «
„—UL?'« W¹d¹b s tOKŽ ‰u?B(«Ë

oO?I?% ∫‰U?G?ý_ WO?u?L?Ž W?B? UM
ÂËe V?KD? « Vž W????I?¹dD?Ð U¹—U?DÐ
W½UO?B WOMÐô« W?×KB U?Žœu²? 
U?FDI …bzU?F « W?OzUÐd?NJ « «b u*«
ÆwKš«b « s_« Èu
«cNÐ ÷Ëd?Ž .bI²?Ð 5³ž«d « vKŽ
‡ WOMÐô« W?×KB v « —uC?(« ÊQA «
ŸöÞû ”UO « —U Ÿ—Uý ‡ uK(« WMJŁ
WB UM*UÐ WU)« ◊ËdA « d² œ vKŽ
Â«Ëb « ¡UM?Ł« p –Ë rN??{Ëd?Ž .b??IðË
«c¼ d?A½ a¹—Uð s? «—U?³?²?Ž« wL?Ýd «
o³? ¹ qL?Ž Âu¹ d?š¬ W¹U?G Ë Êö?Žù«
s W?ŽU??Ý q³? .eK² « W?? Kł a¹—Uð
ÆwLÝd « Â«Ëb « ¡UN²½≈
Íd??& ÷Ëd??F « Òi W?? Kł Ê«
a¹—U?ð s W????F???ÝU????² « W????ŽU???? «
Øu?K(« W?MJ?Ł w p? –Ë ≤∞≤±Ø¥Ø∂
ÆWOMÐô« W×KB
≤∞≤±Ø≥Ø± w ËdOÐ
W¹ed*« …—«œù« fOz—

W???? d????G b?zU????F « Æ√Æ·Æ„Ø∂∞Ø
UuKF*« W³FA WFÐU² « Âœ«u)«
W—U w½U¦ «Ë ”U?OKD½« lL− w
bzU??F « √Æ·Æ„Ø≤∞∞Ø …u? eM?U?
ÆgO³Š lÒL− vM³*
÷Ëd?Ž .b??I?²Ð 5³??ž«d « vKŽ
W?×KB v « —u?C?(« ÊQA « «c?NÐ
—U?? Ÿ—U?ý ‡ uK?(« WMJŁ ‡ W??OMÐô«
◊ËdA « d?² œ vKŽ ŸöÞû? ”UO «
.b???IðË W???B??? UM*UÐ W???U???)«
Â«Ëb? « ¡UM?Ł« p –Ë r?N?????{Ëd??????Ž
«c¼ dA½ a¹—Uð s «—U³²Ž« wLÝd «
qL???Ž Âu¹ d???š¬ W¹U???G Ë Êö???Žù«
q³?? .eK² « W?? Kł a¹—Uð o³?? ¹
ÆwLÝd « Â«Ëb « ¡UN²½≈ s WŽUÝ
Íd& ÷Ëd?F « Òi W Kł Ê«
a¹—Uð s …d?AŽ W¹œU?(« WŽU? «
W???M??J???Ł w?? p??? –Ë ≤∞≤±Ø¥Ø∂
ÆWOMÐô« W×KB ØuK(«
≤∞≤±Ø≥Ø± w ËdOÐ
W¹ed*« …—«œù« fOz—

ÁUO 5Qð ∫‰UGý_ W?OuLŽ WB UM
l?Ið w?² « «—U?EM? « ÂËe W?MšU?????Ý
ÆWOD³M «Ë »uM'« w²E U× sL{
«cNÐ ÷Ëd?Ž .bI²?Ð 5³ž«d « vKŽ
‡ WOMÐô« W×KB? v « —uC(« ÊQA «
”U????O « —U???? Ÿ—U????ý ‡ uK?(« WM?JŁ
W?U)« ◊Ëd?A « d²? œ vKŽ ŸöÞû
p –Ë rN??{Ëd?Ž .b?IðË W?B?? UM*UÐ
s «—U???³??²??Ž« w?L??Ýd « Â«Ëb? « ¡UMŁ«
d?š¬ W¹U?G Ë Êö?Žù« «c?¼ d?A½ a¹—Uð
.eK² « W? Kł a¹—Uð o³ ¹ qL?Ž Âu¹
ÆwLÝd « Â«Ëb « ¡UN²½≈ s WŽUÝ q³
Íd??& ÷Ëd??F « Òi W?? Kł Ê«
a¹—Uð s …d??A?Ž W¹œU??(« W?ŽU?? «
Øu?K(« W?MJ?Ł w p? –Ë ≤∞≤±Ø¥Ø∏
ÆWOMÐô« W×KB
≤∞≤±Ø≥Ø± w ËdOÐ
W¹ed*« …—«œù« fOz—

“«u bOFÝ bOLF «
±∞∏ nOKJ² «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

“«u bOFÝ bOLF «
±∞∏ nOKJ² «

“«u bOFÝ bOLF «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
U¹—UDÐ ¡«dý .eKð …œUŽ≈ ÊöŽ≈
‡ WUF « WO U*« W¹d¹b ÂËe © UPS®®
WO U*« …—«“Ë
Âu¹ s nBM «Ë WFÝU?² « WŽU «
d?Ný s ”œU? « t?O l «u « ¡U?¦K¦ «
¡U?FÐ—ô« Âu¹ s ôb?Ð ¨≤∞≤± ÊU? ?O½
W???ŽU?? « ≤∞≤±Ø≤Ø≥ t???O?? l? «u «
w U???B?? UM?*« …—«œ« Íd??& ¨π\≥∞
‡ Êu??C?OÐ W?¹UMÐ w szUJ? « U¼e?d??
¨ Ëd???OÐ ‡ l?¹UMB? « ‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U???ý
W?O U*« W¹d¹b ‡W?O U*« …—«“Ë »U ?(
¡«d?ý .eKð …œU?Ž≈ W?B?? UM ¨W?U?F «
Æ©UPS® U¹—UDÐ
∫X?? R???*« 5??Q????????????????????????²?? « ‡
W?? ???L??š j?I?? ‰¨‰Øμ\∞∞∞\∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³ …dO 5¹ö
Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK² « WI¹dÞ ‡
d²? œ ’uB½ o Ë ÷Ëd?F « ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc « ¨’U?)« ◊Ëd?A «
‡ W??O U*« …—«“Ë s t??OKŽ ‰u??B??(«Ë
e???d*« ‡ W???U???F? « W???O U*« W?¹d¹b???
÷U¹— ‡ W¹—«œù« …dz«b « ‡ w?½Ëd?²J ù«
Æ ËdOÐ ‡ `KB «
…—«œ≈ v « ÷Ëd??F « qB?ð Ê« V−¹
…dAŽ WO½U¦ « WŽU « q³ ¨ UB UM*«
W Kł a?¹—Uð o³ ¹ qL?Ž Âu¹ dš¬ s
Æ.eK² «
UB UM*« …—«œù ÂUF « d¹b*«

±∞∏ nOKJ² «

WÒOKF « ÊUł Æœ

sô« Èu?I W?U??F « W¹d¹b*« Ê«
¡«dł« w UN²³ž— sŽ sKFð wKš«b «

π∏nOKJ² «

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WOuLŽ WB UM sŽ ÊöŽ≈
sô« Èu?I W?U??F « W¹d¹b*« Ê«
¡«dł« w UN²³ž— sŽ sKFð wKš«b «
5Qð ∫‰U?G?ý_ WO?u?LŽ W?B? UM
w² « «—UEM? « ÂËe WMšU?Ý ÁU?O?
Æ ËdOÐ WE U× sL{ lIð
÷Ëd?Ž .b??I?²Ð 5³??ž«d « vKŽ
W?×KB v « —u?C?(« ÊQA « «c?NÐ
—U?? Ÿ—U?ý ‡ uK?(« WMJŁ ‡ W??OMÐô«
◊ËdA « d?² œ vKŽ ŸöÞû? ”UO «
.b???IðË W???B??? UM*UÐ W???U???)«
Â«Ëb? « ¡UM?Ł« p –Ë r?N?????{Ëd??????Ž
«c¼ dA½ a¹—Uð s «—U³²Ž« wLÝd «
qL???Ž Âu¹ d???š¬ W¹U???G Ë Êö???Žù«
q³?? .eK² « W?? Kł a¹—Uð o³?? ¹
ÆwLÝd « Â«Ëb « ¡UN²½≈ s WŽUÝ
Íd& ÷Ëd?F « Òi W Kł Ê«
a¹—U?ð s W??F???ÝU??²? « W??ŽU??? «
W???M??J???Ł w?? p??? –Ë ≤∞≤±Ø¥Ø∏
ÆWOMÐô« W×KB ØuK(«
≤∞≤±Ø≥Ø± w ËdOÐ
W¹ed*« …—«œù« fOz—

“«u bOFÝ bOLF «

WOuLŽ WB UM sŽ ÊöŽ≈
sô« Èu???I W???U??F « W?¹d¹b*« Ê«
¡«d?ł« w UN?²?³?ž— sŽ sKFð wKš«b «
À«b×²?Ý« ∫‰UGý_ WOuL?Ž WB UM
rN²ÐU« qL²?;« ¡UM− K ‰eŽ ·dž
d?B lÒL?− s?L{ U½Ë—u? ”ËdO?HÐ
Æ.bI « fKÐ«dÞ ‰bŽ
«cNÐ ÷Ëd?Ž .bI²?Ð 5³ž«d « vKŽ
‡ WOMÐô« W×KB? v « —uC(« ÊQA «
”U????O « —U???? Ÿ—U????ý ‡ uK?(« WM?JŁ
W?U)« ◊Ëd?A « d²? œ vKŽ ŸöÞû
p –Ë rN??{Ëd?Ž .b?IðË W?B?? UM*UÐ
s «—U???³??²??Ž« w?L??Ýd « Â«Ëb? « ¡UMŁ«
d?š¬ W¹U?G Ë Êö?Žù« «c?¼ d?A½ a¹—Uð
.eK² « W? Kł a¹—Uð o³ ¹ qL?Ž Âu¹
ÆwLÝd « Â«Ëb « ¡UN²½≈ s WŽUÝ q³
Íd??& ÷Ëd??F « Òi W?? Kł Ê«
a¹—U?ð s …d????ýU?????F « W????ŽU????? «
ØuK(« WMJŁ w p –Ë ≤∞≤±Ø¥Ø±≥
ÆWOMÐô« W×KB
≤∞≤±Ø≥Ø± w ËdOÐ
W¹ed*« …—«œù« fOz—

“«u bOFÝ bOLF «
±∞∏ nOKJ² «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WOuLŽ WB UM sŽ ÊöŽ≈

±∞∏ nOKJ² «

o¹œU?M w «d???šQ???²*« jO??? ???Ið
W???×KB??? w Ë W???O??HðU???N « oÞU?M*«
…—«“Ë vM?³????? ‡ W?????O U?*« ÊËR?????A «
`K?B « ÷U?¹— Ÿ—U????ý ¨ ôU????Bðô«
„«d??²??ý≈ v?KŽ ‰u??B??(« W??O?½UJ≈Ë
Æb¹bł
d??³??Ž d??Oð«u??H « b¹b?? ð W??O?½UJ«
∫WO U² « qzUÝu «
o?¹œU?M? s? ‚Ëb?M? Í« Èb? ‡
…—«“u W???FÐU???² « d???Oð«u???H « i³???
w{«—ô« W????? U???? v?KŽ ôU?????Bðô«
ÆWO½UM³K «
5Þu?ð d??³???Ž ·d??B??? Í« Èb ‡
…—uðU?HK ‰Æ‰≤\∞∞∞ qÐU?I? …—uðU?H «
qBð« Âö?F?²??Ýû ® d?¦?« Ë« …b?Š«u «
Æ©p dB0
q?ÐU?????I????? LibanPost VðU?J ‡
WHKJÐ Ë« …b?Š«u « …—uðUHK ‰Æ‰≤\∞∞∞
d??³??Ž …b??Š«u « …—u?ðU??HK ‰Æ‰±\μ∞∞
åÊ«uMF « s W¹U³łò WbÐ „«d²ýù«
sJ?1 W??b???)« Ác???NÐ „«d???²???ýû ®
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األربعاء  3آذار 2021

ّ
تـــضـــمـــنـــت مــــداخــــلــــة لــــلــــدكــــتــــور ــري ــف ــة
دورات و اجـــتـــمـــاعـــات مــكــ ــفــة لـــــحـــــكـــــام
اإلتـــــــحـــــــاد الــــلــــبــــنــــانــــي لــــلــــتــــايــــكــــوانــــدو

10

ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة
ّ
جل يشكر مهن يه

شــك َر رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية بيــار جلخ جميع
الذيــن إتصلوا به مه ّنئني بإســتالمه منصبــه الجديد ،من
شخصيات رسمية ورياضية وط ّبية وإجتامعية وإعالمية،
معاهداً املسؤولني الرياضيني بأن يكون عىل قدر املسؤوليات
الجســيمة امللقاة عىل عاتقه ،وأن يعمل مع كافة زمالئه يف
اللجنة األوملبية من أجل الوصول اىل رياضة ســليمة يطمح
الريايض ،ومن أجل خدمة
إليها جميع العاملني يف الوســط
ّ
أي
كافة اإلتحــادات الرياضية وألعابها وأبطالهــا من دون ّ
مفاضلة أو متييز.
وسبق للديار ان نرشت الســرية الشخصية لجلخ يف عدد
االحد الفائت.

ّ
إنجـــــــــــــــاز للمتزل الناشـــــــــــــــ إيلي طوق
بت هله الى األلعاب األوملبية الشـــــــــــــــتوية

اجتماع افتراضي مع األهالي والناش ين بالتنس

فيصل  :نولي اهمية
كبيرة للجيل الواعد

املت ل ا

ل طة من اح ا جت عات
عىل الرغم من الصعوبات
التي مت ّر بها البالد من أزمات
اقتصادية و صحية واإلقفال
العام بســبب وباء كورونا و
تزايدأعداد املصابني بهذا الوباء
 ،مل تتوقــف لجنة الحكام يف
اإلتحاد اللبنــاين للتايكواندو
برئاســة املحــارض الدويل و
نائب رئيس حكام آسيا املاسرت
دانيــال خوراســانجيانعن
اعاملها و اجتامعاتها الدورية .ر ي ا حاد التا وا و خالل اح ا جت عات
وبعــد تســمية الحــكام
السالمة الخاص ملنع انتشار وباء كورونا.
املشــاركني يف «الــدوري
كام شــارك جميع الحكام يف «ور عمل»
اللبناين»الذي سينظمه اإلتحاد برئاسة الدكتور
حبيــب ظريفه االســبوع الجــاري  ،نظّمت اطلقها رئيس لجنة الحكام لتوحيد القوانني من
حد
اللجنة معســك ًرا تدريب ًيا للحــكام تض ّمن اكرث خالل تدريبات مكثفــةو تحضري كُت ّيب مو ّ
مــن  16اجتام ًعا عرب تطبيــق «زوم»،تخطى يتضمن جميع التفاصيل لقوانني املنافســات و
األربــع ســاعات يف كل اجتامع،حيــث قام ألي حالة ممكنة يف جميع املواقع التحكيمية.
و قــد انض ّم رئيس اإلتحــاد الدكتور ظريفه
فيها خوراســانجيان برشح مفصل لكل بنود
قانــون التحكيم يف اإلتحــاد الدويل ووظيفة لتدريبات الحكام و قام مبداخلة مط ّولة أشــاد
كل حكم بحســب مركزه،وإســتعراض جميع فيها بالجهود الجبارة التي تبذلها لجنة الحكام
الحــاالت التحكيمية املمكــن حصولها خالل و الحكام لتطوير ورفع مســتوى التحكيم يف
املباريــات .وت ّم اختيار عرشة حكام دولييـــن لبنان و جهوزيتهم إلدارة مباريات شــفافة و
ووطنييـــن ملـــركزالـ (  )Video Replayو تم عادلة تتام مع رؤية اإلتحاد .كام شاركهم
تدريبهــم بربنامج خاص لهــذا املوقع .وأخريّا الرئيس تطلعــات و برنامج اإلتحــاد محلياً و
تطرقخوراسانجيان اىل التحضريات اإلحرتازية دولياً و أجاب عىل اســئلتهم وابلغهم انه يتابع
املتخذة يف الدوري اللبناين لفئة الكبار(تحضريا نشــاطاتهم بأدق التفاصيل مع رئيس اللجنة.
لبطولة آسياالتي يستضيفها لبنان و التصفيات وختــم بحضّ هم عىل املثابــرة و بذل جهودهم
االوملبية لقارة آسيا)وكيفية تطبيق بروتوكول لتقديم افضل ما لديهم خالل البطوالت و متنى
لهم كل التوفيق.

هــــــاردن وإي ــرف ــي ــنــ يــــقــــودان بــروكــلــيــن نتس
الـــى الــفــوز عــلــى ســـان أنــطــونــيــو (113-124
تألق نجام بروكلني نتس جيمس هاردن وكايري
إيرفينــ يف الوقت االضايف أمام ســان انتونيو
ســبريز وقادا فريقهام للفــوز  ،113 -124فيام
«تعملق» زايون وليامســون أمام متصدر املنطقة
الغربية يوتا جاز وقاد فريقه نيو أورليانز بيليكانز
للفوز  ،124-129ضمن دوري كرة السلة األمرييك
للمحرتفني.
عــىل ملعب «ايه يت أند يت ســنرت» ،شــكّلت
الدقائــق الخمــس االضافية مرسحــاً لتألق هذا
الثنا  ،فسجل إيرفين  6نقاط من اجاميل  27مع
 7متريرات حاســمة ،وأضاف هاردن خمس نقاط
لينهي املباراة مع «تريبــل  -دابل» (عرشة أو أكرث
يف ثالث فئات احصائية) بتسجيله  30نقطة مع
 15متريرة حاســمة و 14متابعة جديرة بسمعته
كأفضل العب يف الدوري عام .2018
وهو الفوز التاســع لنتس يف مبارياته العرش
االخــرية ،وع ّزز بــه مركزه الثــاين يف املنطقة
الرشقية ،فيام تراجع سان انتونيو للمركز السادس
يف الغربية متقدما عىل دنفر ناغتس السابع الذي
فاز عىل شيكاغو بولز .112-118
وانتزع نيو أورليانز بيليكانز الفوز يف الدقائق

القاتلة من يوتا جاز  124-129الذي ق ّل تأخّره
يف الربع االخري إىل نقطــة قبل  47ثانية بفضل
رمية ثالثية من رويس أونيل.
يف املقابل ،ع ّوض فيالدلفيا سفنتي سيكرسز
خســارته أمام كيلفالند كافاليــريز بفوزه عىل
انديانا بايــرسز  ،114 - 130علام أنه تقدم بفارق
 28نقطة مع بداية الربع األخري.
وم ّرة جديدة كان العمالق الشــاب السلوفيني
لوكا دونتشيتش والذي احتفل بعيد ميالده الـ ،22
محور فوز فريقه داالس مافريكس عىل أورالندو
ماجيك .124-130
وهو الفوز الســابع يف  9مباريات ملافريكس
الذي صعد اىل املركز التاســع عــىل أبواب االدوار
اإلقصائية «بالي أوف”.
وكاد دونتشيتش يحقق الـ «تريبل  -دابل» لكنه
اكتفى بـ  33نقطــة و 10متابعات و 9متريرات
حاسمة .كام نجح يف تسجيل  12رمية من اصل
 22و 5رميات ثالثية مربهنا عن تطوره يف اللعب.
وخرس هيوســ روكتــس أمــام كليفالند
كافاليريز  ،101 - 90فيام بورتالند ترايل باليزرز
عىل تشارلوت هورنتس .111 - 123

أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون مارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  :ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
رغب ــــــــة فيتي ــــــــل ف ــــــــي تحقي ــــــــق االنتص ــــــــارات
ال توجد لدى أستون مارتن العائد لبطولة العامل
لسباقات فورموال  1-للسيارات ،أي شكوك بشأن
رغبة سيباســتيان فيتيل يف تحقيق االنتصارات،
إذ يستعد بطل العامل أربع مرات لبداية جديدة بعد
فرتة صعبة ومتقلبة يف فرياري.
وأبل أومتــار زافناور رئيس أســتون مارتن،
رويرتز ،أن الســائق األملاين البال عمره  33عاما،
والــذي حصد ألقابه األربعة مــع ريد بول ما بني
 2010و ،2013تــرك انطباعــا قويــا يف الفريق
بالفعل.
وأضاف املســؤول األمرييك «إنه يجتهد بشكل
مذهل ،ميكنني تأكيد حقيقة أنه يشــعر بالحافز،
لكــن ال أعتقــد أن الحافز من أجــل إثبات خطأ
اآلخرين ،أعتقــد أنها طبيعته ،وأنه متحفز لتقديم
أفضل ما لديه».
وحل فيتل بدال من املكســي سريجيو برييز،
ليكون زميال للكندي النس سرتول نجل امللياردير
لورنس سرتول مالك الفريق.
وقال زافناور إن الفريق ،الذي ســيزيح الستار
عن سيارته اليوم األربعاء ،سيتعلم من فيتيل.
وأضاف «الرشكاء والعاملون وجميعنا ،تعززت
ثقتنا بحقيقة أنه بطل العامل أربع مرات ويعلم ما
الذي يحتاجه األمر».
وأنهى الفريق ،الذي بدأ مسريته يف فورموال -1
تحت اســم جوردان يف  ،1991املوسم املايض يف
املركز الرابع تحت اسم ريسن بوينت ،وتحول إىل
أستون مارتن يف املوسم الجديد ،مع عودة رشكة
السيارات الرياضية الربيطانية اىل البطولة ألول

مرة منذ .1960
وفاز برييز بسباق يف البحرين يف كانون األول
املايض ،وقال زافناور إن فيتيل رمبا يفوز أيضا هذا
العام.
وتابع «من الصعب حقا الفوز بســباق عندما
تكــون ثالــث أرسع ســيارة ،لكن األمــر ليس
مســتحيال ،أثبتنا ذلــك يف العام املــايض .هل
يستطيع سيباسيتان فعلها بالتأكيد”.

} العودة اجتذبت رعاة جدد }

اىل ذلك ،يعتقد زافناور أن عودة الفريق لبطولة
العامل ألول مرة منــذ  1960أدت إىل اجتذاب رعاة
جدد للفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرا له.
وأشــار زافنــاور ،إىل أن انضــامم األملــاين
سيباســتيان فيتيل بطل العــامل  4مرات مل يكن
عامال كبريا باملقارنة بعــودة الرشكة الربيطانية
لصناعة السيارات الرياضية.
وقال زافناور« :الكل يريــد أن يكون جزءا من
التجربة وبالتأكيد جذبت أســتون مارتن باسمها
ومبا نحاول تقدميه وخططنا للمســتقبل العديد
من الرعــاة الجدد .أعتقد أن التحول إىل أســتون
مارتن جذبهم وأيضا كل الرعاة الحاليني مع الفريق
سعداء بسرينا يف االتجاه الذي قررنا السري فيه».
وشارك الفريق يف املوســم املايض تحت اسم
ريسن بوينت وقبل ذلك كان فورس إنديا.
وأعلن أســتون مارتن التعاقد مــع العديد من
الرعاة الجدد منها رشاكة لعدة سنوات مع رشكة
نت.آب للربمجيات املدرجة يف ناسداك.

ل طة من ا جت

ع

زو

يف اطار سلسلة االجتامعات التي يعقدها االتحاد اللبناين للتنس
مع عائلة اللعبة عرب تطبيق «زوم» وحرصه عىل التواصل الدائم مع
عائلة لعبة التنس يف هذه الظروف ،عقد اجتامع ضم رئيس االتحاد
أوليفر فيصل وعدد من اعضاء االتحاد مع اهايل الالعبني الناشــئني
والالعبني الناشئني(تحت ال 16سنة) .ورشح فيصل اآللية املعتمدة
لعودة النشــاط اىل مالعب التنس وحض الالعبني الناشــئني عىل
اكامل تدريباتهم فور عودة العجلة الرياضية اىل الدوران.وأكد ايالء
االتحاد األهمية الكبري للجيل الواعد أمل املســتقبل ومواصلة ارشاك
منتخبات لبنان للفئات العمرية يف البطوالت واملسابقات الخارجية
فور توفّرالظروف الصحية وهي مشــاركات بدأت منذ سنوات عدة
ولها الصدى االيجايب خاصة لتاحية تطوير مســتوى العبي وطن
األرز .كام دعا األندية اىل اعتامد جميع الفئات العمرية الناشــئة
للذكور واالناث يف الدورات التي ستنظمها يف العام الجاري ملا للجيل
الناشــ من أهمية كبرية يف نرش اللعبة ويف السعي ملستقبل واعد
لالعبني اليافعني.وأكد فيصل سعي االتحاد لرعاية واحتضان الجيل
الواعد خاصة يف هذه الظروف .ثــم كانت مداخلة ألعضاء االتحاد
وألهايل الالعبني الذي شــكروا رئيس واعضاء االتحاد عىل الجهود
الذي يبذلونها لرعاية ودعم الجيل الواعــد ووضع كافة االمكانات
رصف الالعبني الناشئني أمل املستقبل.
بت ّ

غواردي ــــــــوال  :باي ــــــــرن ميونيــــــــ
أفض ــــــــل فري ــــــــق ف ــــــــي العال ــــــــم

أكد بيب غوارديوال ،املدير الفني ملانشسرت سيتي ،أن بايرن ميونيخ
هو أفضل فريق يف العامل حاليا.
وحقق بايرن ميونيخ السداســية التاريخية هذا املوسم ،معادال
بذلك الرقم املسجل باسم برشــلونة ،الذي حققه الفريق الكاتالوين
تحت قيادة غوارديوال قبل  12عاما.
وســئل غوارديــوال خالل املؤمتــر الصحفي ملبــاراة فريقه أمام
ُ
وولفرهامبتون ،حول ما إذا كان مانشسرت سيتي هو أفضل فريق يف
أوروبــا حاليا ،فقال« :أفضل فريق يف أوروبــا ويف العامل ،هو بايرن
ميونيخ ،ألنه فاز بكل ء ،إنه األفضل بكل تأكيد”.
وأضاف« :يف إنكلرتا ،األفضل هم ليفربول ألنهم أبطال الربميريلي ،
إذا كنت تريد الفوز باللقب ،عليك العمل بكل جدية لتحقيق ذلك”.
وختم« :ليس هناك بطل يف شهر آذار ،علينا مواصلة العمل بشكل
جيد مــن أجل التتويج ،لكن ال ميكننا إنكار املايض ،كانت األشــهر
األخرية استثنائية من حيث النتائج».

بوكيتينو  :مبابي قد يصبح
الاع األفضل في العالم

يرى األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،مدرب باريس سان جريمان،
أن العبه كيليان مبايب قد يصبح األفضل يف العامل.
وقال بوكيتينــو ،يف ترصيحات أبرزتهــا صحيفة مريور”
الربيطانية« :هل يستطيع مبايب خالفة مييس ورونالدو لديه
اإلمكانيات .ال ينقصه فقط سوى الوقت”.
وأضــاف« :ال ميكننا ترسيع العملية .أعتقــد أنه بالفعل من
بني األفضل يف العامل ،لكن سيســتغرق األمــر وق ًتا حتى يربز
شــخصيته بشــكل أكرب ،للحصول عىل التقدير الذي يستحقه
وسيحصل عليه”.
وتابــع« :إمكانية عودة برشــلونة يف النتيجة أمام ســان
جريمان كل ء ممكن يف كرة القدم .إن أكرث األشياء التي ال
تصدق ميكن أن تحدث ،سواء كانت إيجابية أو سلبية”.
وكان ســان جريمان تفوق عىل برشــلونة بنتيجة  1-4يف
ذهاب ن نها دوري أبطال أوروبا.
واختتــم« :يف بعض األحيان ميكن أن يحدث ما ال نســتطيع
تخيله ،لكننا نفكر بإيجابية ونستعد لكل مباراة بنفس الطريقة،
ونعتقد دامئًا أنه يتعني علينا الفوز مرة أخرى لحسم التأهل».

و ا اء ال ا

املا يا

عادت بعثة اإلتحاد اللبنــاين للتزلج عىل
الثلج بعد مشاركتها يف بطولة العامل لتزلج
العمق التي أقيمت يف املانيا .وشارك متزلجون
وطن األرز يف سباقات ال  5كلم سيدات 10 ،
كلم رجال وسبرينت  1 2كلم مختلط.
وقد حقــق املتزلّج ايي طــوق (املولود
يف العام  )2002إنجــازاً لبنانياً بحلوله يف
املركز  54مام خولته هذه النتيجة اىل التأهل
تلقائيا» للمشاركة يف دورة األلعاب األوملبية
الشــتوية التي ســتقام يف الصني يف العام
. 2022
إشــارة اىل ان الالعب طــوق كان قد مثّل
لبنان يف دورة األلعاب االوملبية للناشئني التي
أقيمت يف لوزان(سويرسا) العام الفائت.
ترأس البعثة نائــب رئيس اإلتحاد فيكتور

أبو سعد و ضمت املتزلجني رشبل نعمة ،بول
كريوز،ســليم لظم وايي طوق واملتزلجات
ايغات فخري ،نور كريوز وراكيل سكر تحت
إرشاف املدربة األرجنتنية لوال لوفيسولو.
وجاءت مشاركة لبنان يف مسابقة تزلج
العمق يف بطولــة العامل لهذه الســنة بعد
«ور عمــل» إمتدت لعدة ســنوات ووفق
برنامج تدريبي مكثف إعتمده اإلتحاد اللبناين
للتزلج مع مدربني أجانب تحت إرشاف رميون
سكر الذي كان يرأس املنتخبات الوطنية قبل
تسلمه أمانة الصندوق يف اإلتحاد الحايل.
ويف ســياق م ّتصل ،هنــأ رئيس وأعضاء
اإلتحــاد املتزلجني املشــاركني وخاصة إيي
طوق الذي سيشارك العام املقبل يف األلعاب
األوملبية الشتوية.

برشلونة يبح عن الريمونتادا أمام إشبيلية
عندما يستضيف برشلونة فريق إشبيلية اليوم
األربعاء يف إياب الدور قبل النها لبطولة كأس
ملك إسبانيا لكرة القدم ،ســيكون هدف البارسا
هو إنقاذ موسمه من خالل مواصلة مسريته يف
مسابقة الكأس.
ويحلم برشلونة باجتياز عقبة إشبيلية وبلوغ
املباراة النهائيــة للكأس ليكون هذا مبثابة اإلنقاذ
ملوسم الفريق من ناحية ودعام قويا ملديره الفني
الهولندي رونالد كومان.
وميتلك إشــبيلية األفضلية يف هذه املواجهة
بعدما فاز عىل ملعبه  0- 2ذهابا ،ولكن برشلونة
استعد لهذه املواجهة بشكل رائع من خالل الفوز
عىل إشــبيلية يف عقــر داره  0 - 2يوم الســبت
املايض يف الدوري اإلسباين.
وقال جريارد بيكيه مدافع برشلونة« :إذا نجحنا
يف تغيري األمور يوم األربعاء  ،ســيتغري املوسم
متاما ..سنكون وقتها يف نها الكأس ،وستظل
فرصتنا قامئة يف املنافسة عىل اللقب”.
ويلتقي الفائز من هذه املواجهة يف النها مع
الفائز من املواجهة األخرى يف املربع الذهبي والتي
تجمع بني ليفانتي وأتلتيك بيلباو حيث يلتقيان بعد
غد الخميس إيابا علام بأنهــام تعادال  1 - 1عىل
ملعب بيلباو ذهابا.
ورغم هزميــة إشــبيلية يف مباراتــه أمام
برشــلونة بالــدوري قبــل أيام ،لكنــه يحظى
باألفضلية يف مواجهة الكأس بسبب فوزه ذهابا
عىل ملعبه باســتاد «سانشــيز بيزخوان» قبل
أسبوعني.
ويحتاج برشــلونة لتحقيق فوز كبري من أجل
تعويض هزميتــه ذهابا ،ولكن الفريق يثق بقدرته
عىل تحقيق هذا بعدما قدم أمام إشبيلية يف الدوري
واحدا من أفضل عروضه يف املوسم الحايل.
وقال كومــان« :إنني فخــور بالعبي فريقي
وخاصة بسبب األداء البدين الذي قدموه ..إشبيلية
لديه فريق قوي بدنيا ،ونجحنا يف أن نكون ندا له
يف هذا .كنا جيدين يف اللعب بدون كرة ومتميزين
يف اللعب بالكرة أيضا”.
وعــام إذا كان يثق يف العــودة بالنتيجة أمام
إشبيلية يف مواجهة الكأس ،قال بيكيه« :نثق يف
هذا بالطبع .إذا قدمنا أداء متكامال للغاية ،ستكون
هناك فرصة».
ورغم الفوز عىل إشــبيلية يف الــدوري يوم
السبت ،خرس برشلونة جهود العبه بيدري بسبب
اإلصابة بشد عضي يف املباراة حيث يغيب الالعب
عن مباراة اليوم.
كــام ينتظر أن يفتقد كومــان يف هذه املباراة
جهود العبــه األوروغوياين رونالــد أراوخو 21
بسبب اإلصابة بالتواء يف كاحل القدم.
وكان أراوخو عــاد من اإلصابة وشــارك يف
الشوط الثاين من مباراة إشبيلية ولكنه عاىن من
اإلصابة وخرج من امللعب قبــل دقائق من نهاية
املباراة.
وســيكون عىل كومان أيضا أن يقرر ما إذا كان
سيســتمر عىل التغيري يف طريقة اللعب ،والذي
أجراه يف مباراة الفريقني بالــدوري حيث اعتمد
عىل الثال بيكيه وكليمنت لينغليت وأوســكار
مينغويزا يف خط الدفاع وعىل ســريجينو ديست

وجوردي ألبا يف الجناحني.
ويف خط الوســط  ،قد يحــل أليكس موريبا
) 18عاما) مكان بيــدري بعدما لعب موريبا يف
الدقيقــة  71من مباراة الفريقــني بالدوري يوم
الســبت املايض ليصنع الهدف الثاين يف املباراة
والذي ســجله األرجنتيني ليونيل مييس مهاجم
الفريق.
كام يحتاج كومان التخاذ قراره بشــأن الدفع
بالعبني اثنــني فقط يف خط الهجــوم أو الدفع
معهام باملهاجــم الفرنيس أنطوان غريزمان الذي
جلس عىل مقاعــد البدالء يف مبــاراة الفريقني
الســبت املايض فيام لعب مواطنه عثامن دميبي
إىل جوار مييس يف الهجوم.
ويف املقابــل ،يرجح أن يغيــب الالعب لوكاس
أوكامبوس عن صفوف إشــبيلية كام تبدو فرصة
املدافع ماركــوس أكونا ضعيفة للمشــاركة يف
مباراة الغد .وقال خوان جوردان العب خط وسط
إشــبيلية « :نتطلع لبلوغ نهــا الكأس ..أمتنى
فقط أن نكون بأفضل حاالتنا».
ويحل بيلباو ضيفا عــىل ليفانتي غداً الخميس
يف املواجهــة األخرى باملربــع الذهبي علام بأن
الفريقــني التقيا أيضــا يف الــدوري مطلع هذا
األســبوع وتعادال  1 -1وهي نفس النتيجة التي
انتهت بها مباراة الذهاب بني الفريقني عىل ملعب
بيلبــاو يف املربع الذهبي للــكأس .وبهذا ،ميتلك
ليفانتي أفضلية بسيطة قبل مباراة اإلياب.
وقال باكو لوبيز املدير الفني لليفانتي« :قدمنا
موسام رائعا ،وعلينا مواصلة هذا املستوى لبلوغ
النها ».
وذكر مارسيلينو املدير الفني لبيلباو« :التعادل
 1 - 1ذهابا مينح ليفانتي األفضلية حيث يخوض
الفريق مباراة اإلياب عىل ملعبه».

} كومان :ال مستحيل
ضد إشبيلية }

اىل ذلك ،أكــد الهولندي رونالــد كومان املدير
الفني لربشــلونة ،أنه واثق يف قدرة فريقه عىل
تحقيق الرميونتادا ضد إشبيلية.
وقال كومــان ،خالل املؤمتــر الصحفي أمس
الثالثاء« :بعــد نتيجة اللقاء املايض ،نحن واثقون
من قدرتنا عــىل االنتصار ،ورغم خســارتنا يف
الذهاب بهدفــني دون رد ،فعلينا لعب مباراة أفضل
للتأهل ،وال ء مستحيل».
وعن ظهــور بيــدري يف التدريبات ،بشــكل
مفاج  ،كشف« :هناك أشياء يصعب رشحها ،لقد
فوجئت أيضا ،حيث قام بتدريب فردي واليوم تدرب
بدون مشاكل ،وعلينا االنتظار حتى االربعاء ،لكنه
ميكن التواجد يف القامئة».
وأضاف« :اعتقال بارتوميو بالنســبة لصورة
النادي ،فهذا ليس جيدًا ،وعلينا أن ننتظر ونرى ما
سيحدث ،ويجب أن نركز عىل عملنا وننترص».
وحول رسالته لالعبني ،علق« :نعلم أن الخسارة
يف الذهاب بهدفني نتيجة سيئة للعودة ،لكن لدينا
فرصنا ،وأظهرنا أننا فريــق جائع ،ونحن بحاجة
إىل مزيد من الفاعلية التي أظهرناها مؤخ ًرا ،حيث
صنعنا فرصــا أكرث من الخصــم ،وأيضً ا الخروج
بشباك نظيفة».

ً
الــــــــــــدوري االنــــكــــلــــيــــزي  :يــــونــــايــــتــــد لــــيــــس مــــســــتــــعــــدا لـــاســـتـــســـام

ال يبدو مانشســرت يونايتد مستعدا لالستسالم
بسهولة حيث ما زال يواصل ضغطه من الوصافة،
وسيخوض مهمة سهلة نسبيا اليوم األربعاء أمام
كريستال باالس الذي ال يقدم نفس مستوى املوسم
املايض رغم أنه يف املنطقة الدافئة من الجدول يف
املركز الـ ،13وذلك ضمــن املرحلة  29من الدوري
االنكليزي املمتاز لكرة القدم.
كام يحــاول اليونايتد التخلــ ولو مؤقتا من
مالحقة ليسرت سيتي.
ويحتــل (الثعالــب) املركز الثالــث برصيد 49
لكنهم تعرضوا لهزمية موجعة يف الجولة الـ26
بالسقوط املفاج أمام أرسنال  ،3-1لذا سيحاول
ليســرت تدارك املوقف رسيعا وإثبــات أنه تعرض
لكبوة عارضــة خالل مباراته مــع بريني الذي
تجرع مرارة الهزمية الثقيلة برباعية نظيفة أمام
توتنهام.
ويخــوض الســبريز الذي يبدو أنــه وجد درب
االنتصارات مجددا ،مواجهة يســرية نظريا أمام

فولهام ،واضعا نصب عينيه إنهاء املوســم يف أحد
املراكز األربعــة األوىل املؤهلة لــدوري األبطال،
ومغادرة املركــز الثامن الذي يحتله الفريق اللندين
حاليا ،وسيكون ضحيته هو فولهام الذي يتقوقع
يف املركز الـــ 18ورمبا يعــود إىل دوري الدرجة
األوىل بعد صعوده هذا املوسم للربميريلي .

} مواجهة نارية }

من ناحية أخرى يخوض ليفربول وتشليس غداً
الخميس مواجهة نارية ال تقبل القسمة عىل اثنني،
حيث يحاول ليفربول حامل اللقب تعويض خسارته
اإلكلينيكية للبطولة وضامن أحد املراكز األربعة
املتقدمة تحسبا لخروجه من دوري األبطال يف أي
وقت هذا املوسم ،بحيث يضمن فرصة للمنافسة
عىل التشامبيونزلي يف املوسم املقبل.
من جانبه ،ســيبذل الـ(بلوز) قصارى جهدهم
للقفز مــن مركزهــم الخامس املؤهــل للدوري
األورويب ،إىل املركز الرابع الذي يشغله وست هام

املتألق هذا املوسم.
من جهته ،سيحاول إيفرتون الحفاظ عىل فرصه
يف الظفــر بأحد املراكز األوروبية ال ســيام وأنه
ميتلــك  40نقطة بفارق أربع نقاط عن تشــليس
الخامس ،ويواجه وســت بروميتش والذي سيعود
عىل األرجح للتشامبيونشــيب حيث يحتل املركز
الـ 19برصيد  17نقطة.
وقال كارلو أنشــيلويت مدرب إيفرتون إن إنهاء
املوســم الحــايل يف املربع الذهبــي مبثابة حلم
للنادي.
ويحتل إيفرتون املركز السابع برصيد  43نقطة
من  25مبــاراة ،بفارق نقطتني عن وســت هام
صاحب املركــز الرابع والذي خاض مباراة إضافية،
بعد فوزه  0 -1عىل ضيفه ساو بتون اإلثنني.
وإذا انترص عىل وست بروميتش ألبيون صاحب
املركز قبل األخري غداً الخميس ســيتقدم إيفرتون
إىل املركــز الرابع قبــل املواجهة بــني ليفربول
وتشليس.
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

غليــــان شــــعبي والشــــارع اللبنانــــي ينتفــــض بعــــد بلــــوغ ســــعر صــــرف الــــدوالر  10آالف ليــــرة
الحريــري وعــون يتقاذفــان كــرة تعطيل تشــكيل الحكومة وجمود تام على خط بعبدا – بيت الوســط
مس ــاعي التهدئ ــة تنج ــح بي ــن بكرك ــي وح ــزب الل ــه ...وش ــينكر يدع ــو العتب ــار لبن ــان «أولوي ــة»

زحمة سري جراء قطع الطرقات

(تتمة ص(1
} شينكر :لبنان أولوية! }

ولفت يوم أمس حديث مساعد وزير الخارجية األمرييك
لشؤون الرشق األدىن السابق ديفيد شينكر الذي اعترب أن
«حزب الله ال يكرتث وال تعنيه مصلحة الشــعب اللبناين»
الفتا اىل ان «السلطة اللبنانية تعاملت مع املفاوضات مع
إرسائيل باســتهتار كام فعلت بانفجار املرفأ» ،وأوضح أن
«الجانب اللبنــاين كان متعاونا يف بداية املفاوضات مع
إرسائيــل لكنه عاد وتراجع” .ومتنى شــينكر عىل إدارة
الرئيس األمرييك الجديد جو بايدن أن تعترب لبنان أولوية،
وشــدد عىل انه «بغض النظر عن شكل اإلدارة األمريكية
يجــب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية» .وقال « :
إيران متارس سياسة الضغط القصوى ضد واشنطن عرب
االغتياالت يف لبنان».
يف هــذا الوقت ،تراجع التوتر عىل خط بكريك – حارة
حريك .وقالــت مصادر مطلعة عىل املســاعي املبذولة
لوقــف التصعيد بني الطرفــني ان «انعقاد لجنة التواصل
متوقف حاليا عند جــواب البطريركية املارونية ،باعتبار
ان حــزب الله هو من قام بالخطوة االوىل واتصل باألمري
حارث شــهاب طالبا منه اجتامع اللجنة» .وقالت املصادر

قطع الطرقات
لـ»الديار»»:االجواء ايجابية وانعقاد اللجنة شبه محسوم
ويبقى تحديد املوعد».

} تراشق عون – الحريري تابع }

وعىل صعيد عملية تشــكيل الحكومــة ،ظل الجمود
ســيد املوقف ،فيام بدا واضحا ان طريف االزمة اي رئيس
الجمهوريــة والرئيس املكلف آثــر أحدهام تحميل اآلخر
مســؤولية التعطيل .فأكد عون السعي «لتأليف حكومة
ليتمكــن لبنان مــن خاللها التفاوض مع املؤسســات
املالية التي أبدت رغبتها مبســاعدته» ،معتربا ان «بإمكان
اللبنانيني املنترشين مساعدة وطنهم عرب انشاء مؤسسات
فيه وخلق فرص عمل لشــبابه للحد من رغبتهم بالهجرة
نتيجة األوضاع الراهنة».
يف املقابل ،ويف اطار الجولة عىل املرجعيات الروحية،
زار وفد من نواب كتلة «املســتقبل» ،مرتوبوليت بريوت
وتوابعهــا للروم األرثوذكس املطران الياس عوده ،وأكد له
«حرص الرئيس املكلف ســعد الحريري الدائم عىل حقوق
جميع اللبنانيني مســلمني ومســيحيني وفقا للدستور
والقوانــني وان الحفاظ عىل حقــوق اللبنانيني ،يبدأ من
بنــاء الدولة واحرتام مؤسســاتها الدســتورية والتزام
قوانينها املرعية» .وتحــدث النائب نزيه نجم بعد اللقاء،
فقــال «بتكليف من الرئيس الحريري ،زرنا املطران عودة،

مـــاكـــرون :عــلــى جــمــيــع األطـــــراف االلـــتـــزام ب ـــ»االت ــف ــاق الــنــووي»
روحــانــي  :الطريقة الوحيدة إلحياء «االتــفــاق» هي رفــع العقوبات
(تتمة ص(1
الوكالة .ويف ســياق متصل ،حذرت إيران من أي إجراء غريب
مخالف لتوقعاتهــا ،مجددة الدعوة إىل رفع العقوبات وعودة
الواليــات املتحدة إىل االتفاق النووي .ويف حني طالبت طهران
واشنطن بإثبات حسن النية أعرب البيت األبيض عن خيبة أمله
من رفض إيران مقرتحا أوروبيا ملحادثات غري رسمية.
وقال املتحدث باســم الحكومــة اإليرانية عي ربيعي أمس
الثالثاء «نحذر من أي إجراء غريب مخالف لتوقعاتنا ألنه سيؤثر
عىل الجهود الدبلوماسية».
وأضاف ربيعي أن عىل واشنطن اتخاذ خطوات إلثبات حسن
النية وبناء الثقة ،وأضاف أنها مل تتحرك بهذا االتجاه ورفضت
حتى اللحظة اتخاذ خطوات ،معتربا أنه ال ميكن لواشــنطن أن
تدعي بأنها تسعى للدبلوماسية قبل رفع العقوبات عن إيران.
وتابع املتحدث باســم الحكومة اإليرانية «عىل رشكائنا يف
االتفاق النووي أن يحثوا واشنطن عىل العودة لالتفاق» مشريا

إىل أنه ليس هناك أي خيار غري الدبلوماسية لحل الخالفات لكن
يجب أن تكون مبنية عىل حسن النية والصدق.
كام أكد ربيعي للعامل أن برنامج إيران النووي سيظل سلمياً
وتحت إرشاف دويل قانوين ،حسب قوله.
ويف واشنطن ،أعربت املتحدثة باسم البيت األبيض جني سايك
عــن خيبة أمل الواليات املتحدة من رفض إيران مقرتحا أوروبيا
لعقد محادثات غري رســمية بشأن العودة إىل االتفاق النووي.
وأضافت ســايك أن واشنطن مستعدة للعودة إىل الدبلوماسية
مع طهران لتحقيق عودة مشرتكة إىل االتفاق النووي.
بدورها ،أكــدت املندوبة األمريكية يف مجلس األمن الدويل
لينــدا توماس غرينفيلد أن بالدها مســتعدة للعودة لالتفاق
النووي إذا وفت إيران بشكل كامل بالتزاماتها.
وقالت «لقد ذكرنا بشكل ال لبس فيه أن إيران لن تحصل أبدا
عىل ســالح نووي ،ونحن قلقون مــن أنها تبتعد عن االمتثال
اللتزاماتها النووية ،وكان هذا هو الحال منذ انســحاب اإلدارة
األخرية من خطة العمل الشاملة املشرتكة».

ً
واشـــنـــطـــن تــعــلــن فـــــرض عـــقـــوبـــات ع ــل ــى  14كـــيـــانـــا روســـيـــا
الــكــرمــلــيــن :ســيــاســة الــعــقــوبــات ض ــد روس ــي ــا ل ــن تــحــقــق أهــدافــهــا

(تتمة ص(1
تنفي روسيا هذه االتهامات.
وتــأيت العقوبات األمريكيــة بالتزامن مع عقوبات فرضها
أعضــاء يف االتحــاد األورويب اإلثنني عىل مســؤولني روس
بينهــم أربعة كبار يف ســلطات العدل وتطبيق القانون ،قالت
إنهم «ضالعني يف اعتقال املعارض نافالني».
وتعقيباًعىل العقوبات ،اعتربت الرئاسة الروسية «الكرملني»،
أمس الثالثاء ،أن العقوبات الغربية عليها «غري مجدية».
وقال الناطق باســم الكرملني دميرتي بيسكوف ،إن «الذين

ووضعناه يف أجــواء االتصاالت والجهــود التي يبذلها
الرئيس املكلف يف موضوع تشــكيل حكومة مهمة من
} الخارجية تتحرك }
اختصاصيــني غري حزبيني للتصدي لالزمة الخانقة التي
يف هذا الوقت ،أعلنــت وزارة الخارجية واملغرتبني يوم
يعيشــها لبنان ،والتصدي لوقف االنهيار واعادة اعامر ما أمس أنها «بعد أن قامت بتاريخ  2021/2/25بإحاطة األمم
دمره انفجار املرفأ وتطبيق االصالحات املنشــودة ،كذلك املتحدة علام مبا أصاب الشــاطىء اللبناين من تلوث كبري
وضعنا ســيادة املطران يف نتائج زيــارات دولة الرئيس جراء ترسب مواد نفطية امتدت إليه بحرا من جهة فلسطني
الحريري اىل الدول الشــقيقة والصديقة وما ملســه من املحتلة ،أحالت بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب
اســتعدادات كبرية لدى هذه الدول ملســاعدة لبنان فور تقريــرا أعدته الهيئة الوطنية للبحوث العلمية إىل مندوبة
تشكيل حكومة مهمة».
لبنان الدامئة لدى األمم املتحدة يف نيويورك الســفرية امل
عىل
وعون
الحريري
فريقي
بني
الرتاشــق
ومل ينحرص
مدلــي إليداعه املراجع املعنية يف األمم املتحدة .ويبني هذا
املواقف الســابق ذكرها ،اذ انســحب عىل القضاء ،بحيث التقريــر حجم االرضار التي ميكن وصفها بالكارثة البيئية
اســتنكر تيار املســتقبل ،يف بيانٍ له «إستدعاء قايض وقد تستغرق عملية إزالتها سنوات طويلة».
التحقيق يف املحكمة العســكريّة فادي ص ّوان ،مدير عام
ولفــت بيان صادر عــن «الخارجية» ان وزير الخارجية
قوى االٔمن الداخي اللواء عامد عثامن للمثول أمامه».
جه رسالة إىل كل من األمني العام
واملغرتبني رشبل وهبه و ّ
ٍ
االمن
قــاض عىل مدير عــام قوى
واعتــرب ان ادعاء
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش واملديرة التنفيذية لربنامج
الداخــي اللواء عامد عثامن تــم بناء عىل «كيدية قاض األمم املتحدة للبيئة إنغر أندرسون ،طالبا املساعدة واملؤازرة
قدم استقالته بعد انكشاف فساده ومن املؤسف ان تصبح التقنية للبنان ،مشــددا عىل رضورة قيــام االمم املتحدة
قرارات بعض القضاة «غب الطلب» الســيايس» .وأضاف :بتحديد اسباب هذا الترسب ومن هي الجهة املسؤولة عنه،
«من سخرية القدر أن يصل الكيد ببعض املوتورين اىل حد ليتمكــن لبنان من املطالبة بالتعويض عن األرضار البيئية
طعن مؤسسة هي اليوم أكرث من أي وقت مىض يف الخط الجسيمة التي لحقت به والتي تعترب كارثة بيئية ال طاقة
األمامــي للمواجهة ضد كل األوبئة يف لبنان من كورونا له عىل معالجتها والحد من ارضارها املتامدية.
اىل االرهاب اىل االضطراب االجتامعي».

ْ
أمــــيــــركــــيــــيــــن إلـــــــى الـــقـــضـــاء
واشــــنــــطــــن تـــســـلـــم
الــــيــــابــــانــــي اتــــهــــمــــا بـــــــ «خـــــطـــــة فـــــــــــرار» غــصــن

ً

يواصلــون االعتامد عىل هذه اإلجــراءات عليهم التفكري قليالً
باألمر» .وسأل عن «األهداف التي يحققونها من خالل سياسة
العقوبات» ،مؤكداً أن تلك السياسة «ال تحقق أهدافها».
واســتنكرت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا ،األسبوع املايض ،اإلجراءات األوروبية العقابية بحق
بالدها ،واصفة القرار األورويب بـ»املرتهن» للواليات املتحدة.
ويذكر أن نافالني أوقف لدى عودته إىل موســكو يف كانون
الثاين املايض ،خالل عودته من أملانيا ،ثم حكمت عليه محكمة
االستئناف يف موسكو بالسجن عامني ونصف العام.

(تتمة ص(1

يف قطاع األمن الخاص.

موكليه االثنني لرتحيلهام من الواليات املتحدة .وأضاف يف بيان
«هذا يوم حزين لألرسة ولكل من يعتقدون أن املحاربني القدامى
يستحقون معاملة أفضل من وطنهم».
وامتنعت وزارتــا العدل والخارجية يف الواليات املتحدة عن
التعليــق ،كام أحجم مكتب ممثــي االدعاء العام يف منطقة
طوكيو  -الذي سيتوىل القضية  -عن التعليق.
ولن يتم توجيه اتهامات للرجلني عىل الفور ،لكن ســ ُتوجه
إليهام اتهامات عىل األرجح عند انتهاء التحقيقات التي ستبدأ
عند وصولهام إىل اليابان.
ومل يكشــف مدعون يابانيون عن املكان الذي سيتم احتجاز
الرجلني فيه ،ومن املمكن إيداعهام يف مركز االحتجاز بطوكيو
الذي كان غصن محتجزا فيه بعد إلقاء القبض عليه.
ومبوجب القانون الياباين ،ميكن احتجاز املشتبه فيهم ملدة
تصــل إىل  20يوما قبل توجيــه االتهام أو إطالق الرساح ،وال
يُسمح ملحاميهم بحضور االستجواب أمام ممثي االدعاء.
وعنــد توجيه االتهام ،ترفض غالبــا املحاكم إطالق رساح
املتهمني بكفالة.
ومايكل تايلور عســكري ســابق كان يخــدم يف الوحدات
الخاصة األمريكية ،وانتقل بعد مغادرته السلك العسكري للعمل

وكانت السلطات اليابانية أصدرت مذكرة اعتقال ضد مايكل
تايلــور وابنه بتهمة مســاعدة غصن عــىل الفرار إىل لبنان ،
واعتقلتهام السلطات األمريكية يف أيار املايض.
وكان بيــرت تايلور يومها يف بوســطن يحــاول الفرار من
الواليات املتحدة إىل لبنان ،البلد الذي ال تربطه بالواليات املتحدة
معاهدة لتبادل املطلوبني.
وفور اعتقالهام ،رفع األب وابنه دعوى قضائية يطلبان فيها
منع الحكومة من تسليمهام إىل اليابان ألنهام قد يواجهان يف
سجونها ظروفًا شبيهة بالتعذيب.
ويف  13شباط املايض ،أيدت املحكمة العليا األمريكية األحكام
الصــادرة يف هذه القضية عن محاكم البداية واالســتئناف،
وســمحت بالتايل للحكومة بتسليم األب وابنه إىل السلطات
اليابانية.
وأظهرت وثائق قضائية أمريكية أن مايكل تايلور ونجله بيرت
ورشيكهام الثالث اللبناين الزايك ساعدوا يف تهريب غصن من
أوساكا غريب اليابان إىل لبنان.
وكان املدّ عون العا ّمــون األمريكيون وصفوا عملية تهريب
غضــن بأنها «واحدة من أكرث عمليات الهروب وقاحة وإتقانا
يف التاريخ الحديث».

} مذكرة اعتقال }

