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في  االسد،  بشار  السوري  الرئيس  خاطب 
الشعب  باالنتخابات،  فوزه  بعد  متلفزة  كلمة 
السوري قائال: »في كل استحقاق وطني كنتم 

دائماً تضعون تعريفكم الخاص للوطنية«.
بثها  التي  الكلمة  في  األسد  الرئيس  وقال 
السورية  الرئاسة  ومنصات  الرسمي  اإلعالم 
على مواقع التواصل االجتماعي إنه »في كل 
استحقاق وطني، سواء كان هذا االستحقاق 
أو  بالعمل  أو  ب��ال��رأي  أو  بالسالح  دف��اع��اً 
دائماً  السوري  الشعب  دستورياً،  استحقاقاً 

يضع تعريفه الخاص لمعنى الوطنية«.
»في  السوري  الشعب  مخاطباً  وأض��اف 
يحمل  تعريفكم  كان  بها،  مررنا  مرحلة  كل 
للعدو،  أو  للصديق  س��واء  خاصة،  رسائل 
وتتناسب  المرحلة  تلك  ظروف  من  تنطلق 
العديدة  رسائلكم  أن  وم��ع  تحدياتها،  مع 
الحرب  أوق��ات  من  وقت  أي  في  ينقصها  لم 
ال��ب��الغ��ة وال��ح��ك��م��ة وال���وض���وح ال��ص��ارخ 
تحملها  التي  العميقة  والمعاني  بمفرداته، 
الخصوم  أن  إال  السطور  بين  وما  السطور 
واألعداء أصّروا على تجنبها وإنكارها، كجزء 
الواقع،  إنكار  على  المبنية  سياساتهم  من 
وع��دم  سياساتهم،  وهزيمة  فشل  وإن��ك��ار 
وأخالقهم،  مبادئهم  بانحطاط  االع��ت��راف 
أصابهم  وق��د  مضت  س��ن��وات  خ��الل  وب���دوا 
ال  لكنهم  بعيونهم  يرون  فهم  العقلي  العمه 

يرون بعقولهم«.
االستحقاق  هذا  »في  األسد  الرئيس  وقال 

فإن تعريَفكم للوطنية لم يختلف بالمضمون، 
لكنه اختلف بالطريقة واألسلوب، وسيختلف 
وستخترق  والتداعيات.  بالنتائج  حتماً 
التي  وال�����دروع  ال��ح��واج��ز  ك��ل  رس��ائ��ل��ك��م 
عقولهم  وستنقل  عقولهم.  حول  وضعوها 
فيها  عاشوا  التي  اإلرادي  السبات  حالة  من 
ما  في  القسرّي  التفكير  حالة  إلى  لسنوات، 

يحصل على أرض الوطن«.

وأض����اف ال��رئ��ي��س األس���د »م���ا ق���ام به 
يكن  لم  الماضية  األسابيع  خالل  السوريون 
تعبير  مجرد  وال  بمناسبة،  احتفاالت  مجرد 
التزام  أو  وطنيتين،  وعاطفة  ان��دف��اع  عن 
باالنتخابات  المشاركة  هو  وطني  بواجب 
ال��رئ��اس��ي��ة، م��ا ح��ص��ل ي��ت��ج��اوز ك��ل ذل��ك 

بمساحات واسعة ومسافات كبيرة«.
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الأ�شد: اختيار ال�شعب لي �شرف عظيم

و�سنتمّكن من هزيمة كل اأعدائنا

النار بينما  - عندما ُيقدم كيان االحتالل على وقف 
ال تزال الصواريخ تنهمر على مدنه وبلداته، ويخشى 
التسليم  يعني  فهذا  غزة،  مع  برّية  حرب  في  التوّرط 
بالعجز عن خوض حرب مع قوى المقاومة في غزة، 
وال يمكن ألي من التبريرات التي قّدمها رئيس حكومة 
مزاعم  م��ع  ال��ن��ار  ل��وق��ف  نتنياهو  بنيامين  االح��ت��الل 
على  او  الكيان  داخ��ل  القبول  تلقى  أن  نصر  تحقيق 
واشنطن،  ف��ي  خصوصاً  ال��غ��رب،  ع��واص��م  مستوى 
عن  يجري  م��ا  بتفاصيل  صلة  على  كانت  فواشنطن 
ليحصل  لنتنياهو  الالزمة  التغطية  كل  ووفرت  ُقرب، 
على  الحصول  عليه  ت��ع��ّذر  أن  بعد  نصر  نصف  على 
من  األمن  مجلس  بمنع  المهل  له  ومّددت  كامل،  نصر 
إصدار بيان أو اتخاذ قرار، حتى تثبتت من أن نصف 
الحرب  مواصلة  وأن  مستحيالً،  ب��ات  أي��ض��اً  النصر 
والدمار  القتل  كل  رغم  كاملة  الكيان  هزيمة  ستجعل 
في غزة، الذي كان سبباً لمزيد من الخسائر المعنوّية 
التي تلحق بالكيان وتطلق بوجهه أضخم حملة تنديد 

في الرأي العام الغربي واألميركي خصوصاً.
النار  وق��ف  لتسريع  األميركي  التحرك  يكن  ل��م   -
للكيان  العسكري  الفشل  حجم  تقدير  من  فقط  نابعاً 
أيضاً  ب��ل  أص��اب��ت��ه،  ال��ت��ي  المعنوية  الخسائر  وح��ج��م 
إدارة  لدى  تجّمعت  التي  والمعلومات  التقديرات  من 
إلى  االن��زالق  خطر  من  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
وتواصلت  سائداً،  التصعيد  استمّر  إذا  إقليميّة  حرب 
التي  المعضلة  لكن  غزة،  في  والتدمير  القتل  عمليات 
رسمها  ال��ت��ي  بالمعادلة  تمثلت  واش��ن��ط��ن  واجهتها 
الله السيد حسن نصرالله، والتي  العام لحزب  األمين 
نتيجة  مجرد  ليست  اإلقليميّة  الحرب  بأن  علناً  قالت 
محور  لدى  خيار  هي  بل  غزة،  على  الحرب  لمواصلة 
ومستوطنيه  الكيان  مواصلة  بحال  وق��رار  المقاومة 
سكانها  بتهجير  س����واء  ال���ق���دس،  ع��ل��ى  اع��ت��داءات��ه��م 
اإلسالمية  مقدساتها  حرمة  بانتهاك  أو  األصليين، 
وال��م��س��ي��ح��ي��ة. وق���د ت��ق��اط��ع ه���ذا م��ع م��ا ح��م��ل��ه وزي��ر 
إلى  سارع  الذي  بلينكن  أنتوني  األميركية  الخارجية 
نتنياهو  التزام  عدم  لجهة  بايدن،  من  موفداً  المنطقة 
التصعيد  مواصلة  من  المستوطنين  لمنع  باالستعداد 
اضطر  م��ا   ،48 ع��ام  المحتلة  واألراض���ي  ال��ق��دس  ف��ي 
اإلج��راءات  وق��ف  أن  عودته  خ��الل  للتصريح  بلينكن 
العدائية في القدس يشكل شرطاً لمنع عودة التصعيد 

وانفالت األمور خارج السيطرة.
- تدرك إدارة بايدن أن نتنياهو ال يشاركها قراءتها 
مقاربتها  في  سواء  المنطقة،  في  السياسية  للخارطة 
لالتفاق  بالعودة  وق��راره��ا  اإلي��ران��ي  ال��ن��ووي  للملف 
ما  ك��ل  ب��أن  اع��ت��ق��اده��ا  لجهة  أو   ،2015 ع��ام  ال��م��وق��ع 
فعلته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مقاربة 
يؤدي  لن  نتنياهو  لطلبات  تلبية  الفلسطينية  القضية 
القوى  م��وازي��ن  بتغيير  يسهم  ول��ن  االس��ت��ق��رار،  ال��ى 
من  مزيد  ال��ى  بالمنطقة  سيذهب  بل  الكيان،  لصالح 
تفجير،  الى  ينتهي  أن  بّد  ال  ال��ذي  الحاد،  االستقطاب 
بين  تّمت  التي  التطبيع  عمليات  هشاشة  الى  ونظرتها 
الكيان ودول الخليج والمغرب، ولذلك تدرك واشنطن 
رغم  للتعاون،  قابلة  غير  حكومة  م��ع  تتعاطى  أّن��ه��ا 
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وا�سنطن ت�سعى لتفادي الحرب الإقليمّية 

بحكومة جديدة في الكيان

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

كشفت االتصاالت التي أعلن عنها ثنائي يئير ليبيد ونفتالي 
اليمين واليسار وتعزل رئيس  بينيت لتشكيل حكومة تجمع 
عشر  خمسة  منذ  مرة  ألول  نتنياهو  بنيامين  الكيان  حكومة 
تايمز  نيويورك  صحيفة  لقيام  ال��رم��زي  المعنى  عن  ع��ام��اً، 
صفحتها  على  غزة  حرب  في  األطفال  الشهداء  صور  بنشر 
صحيفة  نقل  ولمغزى  لنتنياهو،  قاسية  رسالة  في  األول��ى، 
إشارة  في  أي��ض��اً،  األول��ى  صفحتها  على  للصورة  هآرتس 
واضحة لقرار واشنطن بإغالق الطريق على مخاطر نشوب 
نتنياهو  معسكر  بين  التماهي  بها  سيتسبّب  إقليميّة  حرب 
واشنطن  تطلب  الذين  والمتطرفين،  المستوطنين  وتجّمعات 
لجمهم عن مواصلة اعتداءاتهم بحق السكان العرب األصليّين 
في فلسطين، وخصوصاً في القدس ووضع حد النتهاكاتهم 
لما  وفقاً  القائمة  المعادلة  صارت  بعدما  األقصى،  المسجد 
اإلقليميّة  الحرب  ب��أن  تقول  الله  لحزب  العام  األمين  أعلنه 
الكيان،  حكومة  رأس  على  نتنياهو  بقاء  مع  الباب  وراء  تقف 
ليبيد  وال��ت��زام  اليمين،  لمعسكر  بينيت  انتماء  من  وبالرغم 
إمكانيّاتها  التي بدت  االئتالف  االستيطان فإن حكومة  بدعم 
اإلجماع  عن  عاجزة  ستكون  األخيرة  الساعات  في  مرتفعة 

األق��ل،  على  ع��رب��يّ��ة  كتلة  ودع���م  ال��ي��س��ار  ب��وج��ود  السياسي 
للمستوطنين  بالكامل  وتبدو حكومة ضعيفة وغير منصاعة 
بعد  عودته  أو  نتنياهو  بقاء  لتفادي  لواشنطن  بالنسبة  كافية 
خلط  فلسطينية  م��ص��ادر  وصفت  فيما  خامسة،  انتخابات 
للفشل  الطبيعية  بالنتيجة  الكيان  ف��ي  السياسية  األوراق 
في  نتنياهو  بقيادة  وجيشه  الكيان  ب��ه  ُم��ن��ي  ال���ذي  ال��ذري��ع 
مقبلة  مواجهة  أي��ة  تحّول  من  وللمخاوف  األخ��ي��رة،  الحرب 
نتائجها  ت��ك��ون  ل��ن  إقليمية  ح��رب  ال��ى  ال��ق��دس  ع��ن��وان  تحت 

لصالح الكيان على اإلطالق.
الذي  النار  لتثبيت وقف  بالتزامن واصلت مصر مساعيها 
ربط  على  نتنياهو  تركيز  ظ��ل  ف��ي  غامضة،  ش��روط��ه  بقيت 
مشّددة  مراقبة  ضمان  األول  بشرطين،  النار  وق��ف  تثبيت 
إعادة تكوين  المقاومة من  لقوى  على عمليّة إعمار غزة منعاً 
بإنهاء  النهائي  ال��ن��ار  وق��ف  رب��ط  وال��ث��ان��ي  ق��وت��ه��ا،  م��ص��ادر 
بأن  الفلسطيني  الجانب  يتمّسك  فيما  األسرى،  تبادل  قضية 
تكون قضية وقف االعتداءات واالنتهاكات في القدس شرطاً 
المكوكية  الحركة  وبقيت  ال��ن��ار،  وق��ف  صيغة  ف��ي  واض��ح��اً 
وتل  الله  رام  بين  كامل  عباس  المصرية  المخابرات  لرئيس 

أبيب وغزة من دون نتائج نهائية.

بتشكيل  المكلف  الرئيس  اليوم  يصل  أن  ينتظر  لبنانياً، 
بعد  باريس،  من  قادماً  بيروت  الى  الحريري  سعد  الحكومة 
اإلمارات،  دول��ة  في  لالحتجاز  تعّرضه  عن  شائعات  ت��داول 
ويتوقع المعنيون بالمسار الحكومي أن يشغل رئيس مجلس 
الوسط وميرنا  بيت  نبيه بري محّركاته على جبهتي  النواب 
لتشكيل  لديه  تبلورت  التي  بالقواعد  للتداول  الشالوحي، 
ال ثلث معطل فيها، وبتوزيع متوازن  24 وزيراً  حكومة من 
وآللية  والداخلية،  العدل  لحقبيتي  حالً  وتتضّمن  للحقائب، 
ترضي  ب��ص��ورة  األخيرين  المسيحيين  ال��وزي��ري��ن  تسمية 

الفريقين.
مصادر مواكبة لحركة بري قالت إن رئيس المجلس الذي 
لن  الحكومي  الملف  لحسم  وداخلي  خارجي  بدعم  يحظى 
يقوم هذه المرة بمساٍع لتقريب وجهات النظر فقط، بل باتت 
التي سيعرضها تمكنه  إن الصيغة  للقول  لديه عناصر كافية 
الحكومة،  بتشكيل  المعنيين  الفريقين  نيات  على  الحكم  من 
وضع  ح��د  ال��ى  سيذهب  الموقف  لخطورة  لتقديره  ون��ظ��راً 
األمور في دائرة تحميل الطرف المعرقل للمسؤولية، في ظل 
جنبالط،  وليد  السابق  والنائب  الله  حزب  مع  يضّمه  تفاهم 

لسحب الغطاء عن الفريق المعرقل.
رغم األجواء الحذرة والتشاؤمّية التي تعبر عنها بعض األوساط 

األسبوع  أن  يبدو  الحكومي،  الملف  في  األمور  مآل  حيال  السياسية 
العتيدة برئاسة  الحكومة  لتأليف  الطالع سيحمل معه تحركاً مكثفاً 
زار  بعدما  بيروت  الى  يعود  أن  ينتظر  الذي  الحريري  سعد  الرئيس 

اإلمارات وانتقل منها الى باريس.
النواب  مجلس  رئيس  فإن  »البناء«،  ل�  مطلعة  مصادر  وبحسب 
نبيه بري الذي ينتظر عودة الرئيس الحريري لعقد لقاء معه بهدف 
بكركي،  بدعم  تحظى  التي  مبادرته  وفق  اتصاالته  حصيلة  بلورة 
الوطني  والتيار  الله  حزب  مع  اتصاالته  الماضية  األيام  في  واصل 
الحر خاصة أنه يحظى بتفويض محلّي وعربّي للسير بمبادرته مع 
المعنيين من أجل تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن، من منطلق أن 
مسايرة  في  االستمرار  من  الشيعي  الثنائي  داخل  أيضاً  تملمالً  هناك 
أن  على  المصادر  وش��ّددت  نهاية.  ال  ما  إلى  باسيل  جبران  النائب 
للعقد  حلول  إيجاد  على  التفاهم  إال  المعنية  القوى  أم��ام  خيار  ال 
في  واإلسراع  المسيحيين  الوزيرين  باسمي  تتصل  والتي  المتبقية 
مع  اتصاالته  في  بري  يواصل  المنطلق  هذا  ومن  الحكومة.  تشكيل 
مع  خليل  حسن  علي  النائب  معاونه  لقاءات  خالل  او  المسؤولين 
الجميع  مصلحة  فيه  لما  الزوايا  تدوير  على  العمل  باسيل  النائب 

على قاعدة ال غالب وال مغلوب.
التيار  نواب  بعض  تهديد  أن  المصادر  بعض  ظنت  بعيداً،  وليس 
الوطني الحر باالستقالة عند كل إطاللة إعالمية ال يعدو كونه تهويالً ال 
اكثر فما يجري ال يتعدى المناورة العونية، خاصة أن التيار الوطني 
مصلحته  من  ليس  وأن  مبكرة  انتخابات  ال  ان  المقتنعين  اكثر  الحر 
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وا�سنطن تدعم ثنائي بينيت ليبيد لحكومة تجمع الي�سار واليمين دون نتنياهو ل�سمان التهدئة 

حراك م�سرّي لتثبيت وقف النار... وت�سعيد في اليمن ي�سابق م�ساعي العودة للتفاو�ض

بري �سيح�سم م�سير مبادرته في �سوء تجاوب الحريري وبا�سيل ويحّمل المعرقل الم�سوؤولّية

حين ت�سقط اأخالقّية الغرب

 

عند النتخابات ال�سورّية...!

تخّوف من فتنة بعد قرار الق�ساء اللبنانّي

 

بالإفراج عن علي الحجيري )اأبو عجينة(

ال�سوؤال الملحاُح في لبنان: هل ُيدَعم 

الجي�ش ليحكم اأم ليواجه المقاومة؟

لم تكن مفاجأة لمتتبع األحداث التي شهدتها سورية منذ 
شهر آذار 2011 وحتى اليوم، والحرب القذرة التي فرضت 
عليها من قبل دول صّممت على اإلطاحة برمز سورية، وما 
يمثله من مواقف ومبادئ، وما يجّسده من رسالة وطنية 
وال  الصفقات،  وال  المساومات،  تقبل  ال  ثابتة،  وقومية 
المزايدات، أو التخلي عن ثوابت األمة، وقضاياها، وحقوق 
شعوبها، وعلى رأسها قضية فلسطين، أو التوقف عن دعم 
المقاومات التحّررية في المنطقة وهي في مواجهتها لقوى 
العدوان واالحتالل الصهيوني لألراضي العربية المحتلة.

الهيمنة والتسلط  أن تقف دول  أيضاً   لم يكن مستغرباً 
لترشح  معادياً  موقفاً  المنطقة،  في  وعمالؤها  الغرب  في 

رئيس سورية مرة أخرى لرئاسة الجمهورية.
إال  الدول، ليس  اتخذته هذه  الذي  العدائّي  الموقف  فهذا 
من  سورية  إلسقاط  اتبعته،  ونهج  لسياسات  استمراراً 
قوى  وج��ه  ف��ي  رئيسة  عقبة  يشكل  ال���ذي  رم��زه��ا،  خ��الل 
خططها  تنفيذ  في  وعمالئها،  وحلفائها  الغربية،  الهيمنة 
العربي  الصراع  حالة  وإنهاء  نفوذها،  تعزيز  الى  الرامية 
بعد  جديد،  من  المنطقة  أوض��اع  وترتيب  »اإلسرائيلي«، 
تقّض  التي  والمقاومات  الوطنية،  األنظمة  م��ن  التخلص 

مضاجع العدو الصهيوني ورعاته في الغرب واإلقليم!
 كيف يمكن للغرب، أن ينفذ مشاريعه، ويطبّق سياساته 
يستكين، وال  يلين  ال  ق��ائ��د  س��وري��ة  وف��ي  األرض،  على 
)التتمة ص5(

رئيس  عن  باإلفراج  ق��راراً  اللبناني  القضاء  أص��در 
)أبو  الملقب  الحجيري  علي  السابق  ع��رس��ال  بلدية 
الشهداء  العسكريين  أهالي  اعتراضات  رغم  عجينة( 
ال���ذي���ن ي��تّ��ه��م��ون ال��ح��ج��ي��ري ب��ال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى قتل 

أبنائهم.
آل  من  كّل  سارع  القرار  صدور  خبر  انتشار  وفور 
من  ثالثة  مقتل  قضية  تحريك  إل��ى  أمهز  وآل  جعفر 
أبنائهم في عرسال متهمين علي الحجيري بالمشاركة 
للمسلحين  مساندته  وع��ب��ر  بالتحريض  قتلهم   ف��ي 

عرسال. جرود  في  كانوا  عندما  التكفيريين 
الغضب  من  حالة  الهرمل  بعلبك  محافظة  وتسود 
أجواء  من  المخاوف  بسبب  الخبر  انتشار  بعد  والقلق 
وآل  جعفر  آل  ت��وّع��د  بعد  المحافظة،  تسود  ق��د  فتنة 
رفع  بينما  الحجيري،  علي  من  ألبنائهم  بالثأر  أمهز 
مقّربون من األخير دعوى قضائية على أشخاص من 
إياهم بمحاولة اغتيال أبو  آل جعفر وآل أمهز متهمين 

.2013 اللبوة عام  عجينة في ساحة 
المرحلة  تشهد  أن  المحاكمات  سير  من  وُيخشى 
المسؤول  عن  اإلف��راج  منها  أخ��رى  ق��رارات  المقبلة  
الشرعي السابق لجبهة النصرة في عرسال مصطفى 
الجنود  بخطف  المتّهم  طاقية(  )أبو  الملقب  الحجيري 

قتلهم. في  والمشاركة  اللبنانيين 

ماكرون  إي��م��ان��وي��ل  الفرنسي  ال��رئ��ي��س  استقبال  ت��رك 
العماد  اللبناني  الجيش  لقائد  الماضي  األسبوع  منتصَف 
في  ك��ث��ي��رة  وأص����داء  وتعليقات  اس��ت��غ��راب��اً  ع���ون  ج���وزف 
لم  أن��ه  االس��ت��غ��راب  مبعُث  السياسية.  األوس���اط  مختلف 
اللبناني؛  للجيش  قائداً  أن قابل  يسبق ألّي رئيس فرنسي 
األمر الذي فّسره البعض بأنه مجرد تكريم لشخص القائد. 
بعضهم اآلخر أعطى االستقبال في هذه الظروف العصيبة 
التفكير  الى  التكريم  يتجاوز  تفسيراً  لبنان  يعيشها  التي 
تسلّم  ه��ي  الجيش  ق��ائ��د  ال��ى  استثنائية  مهمة  إس��ن��اد  ف��ي 
موالين  المتناحرين،  السلطة  أهل  على  تعّذر  بعدما  الحكم 
ومعارضين، تأليف حكومة جديدة تخلف حكومة حسان 

دياب المستقيلة منذ ثمانية أشهر.
لقائد  م��اك��رون  الرئيس  استقبال  راف��ق  ذل��ك،  م��ن  أكثر 
بيروت  في  المتحدة  الواليات  لسفيرة  تصريحات  الجيش 
حول اعتزام وزارة الخارجية األميركية تحويل مبلغ 120 
إعالن  الى  إضافة  اللبناني،  الجيش  لتمويل  دوالر  مليون 
للبحرية  المقبل  العام  أنها ستقّدم  الدفاع األميركية  وزارة 
مباشرتها  ك��م��ا  س��واح��ل،  خ��ف��ر  زوارق  ث��الث��ة  اللبنانية 
بتحويل 59 مليون دوالر الى لبنان »لتعزيز قدرات الجيش 
األمنية على الحدود الشرقية«، أّي الحدود مع سورية. قبل 
إدارة  »أّن  الدفاع صّرح  السفيرة، كان مسؤول في وزارة 
)التتمة ص5(

 نضال حمادة د. عدنان منصور*

 د. عصام نعمان*

نفيسة.  إنسانّية  قيمة  الحقيقة 
يمّيز  ال��ذي  وح��ده  هو  واإلنسان 

بين الحقيقة والباطل بالمعرفة.
سعاده

التأمين  شركة  بمقاطعة  تشومسكي  نعوم  األميركي  األكاديمي  تعهد 
الفرنسية العمالقة »AXA«، بسبب دعمها لالستيطان اإلسرائيلي.

 »BDS« ونشرت حركة مقاطعة »إسرائيل« وسحب االستثمارات منها 
في تغريدة على »تويتر« المنشور الذي نشره تشومسكي، والذي وصف 

االستيطان »بالمشروع اإلجرامي«.
تجدر اإلشارة إلى أن حوالي 12 ألفاً قد انضموا لتشومسكي، وتعهدوا 

بمقاطعة الشركة الفرنسية، حتى ينتهي تواطؤها في الفصل العنصري.
التأمين  شركة  لمقاطعة  كبيرة  حملة  الماضي  أكتوبر  في  انطلقت  وقد 
المذكورة، وذلك الستثمارها ماليين الدوالرات في ثالثة بنوك إسرائيلية، 
التي تمول المشاريع االستيطانية غير القانونية في األراضي الفلسطينية، 

والجوالن المحتل.

الأكاديمّي ت�سوم�سكي و12 األف اآخرون 

يتعّهدون بمقاطعة �سركة تاأمين 

فرن�سّية ب�سبب دعمها لال�ستيطان



الوطن / �سيا�سة2

 هل حكومة لبنان

د�خلّية �أم خارجّية؟ 

{ د.وفيق إبراهيم 
ما يجري في لبنان منذ سنة ونصف تقريباً وهو من دون 
من  أهله  يمنع  َمن  هناك  أن  عنيف  وبشكل  يكشف  حكومة 
منذ  التي عاثت ببالده فساداً  السياسية  أًذى بطبقته  إلحاق 
معظم ممتلكاته، لكن  على  وسطت  وخّربته  تقريباً   1990
العجيب هنا أن هذه السرقات هي علنية يعترف بها بوقاحة 
العديد من زعامات الطبقة السياسية غير مبالين بالعواقب، 
الحمايات:  م��ن  نوعين  تحت  رازح���ون  أنهم  يتبين  أن  ال��ى 
أنواع  أرق��ى  لتوفير  وس��وات��ر  حواجز  تقيم  التي  طوائفهم 
اإلقامات لهم والخارج الذي يتمثل بسفراء أميركا وفرنسا 
زعامات  من  يرونه  من  أخ��رى  الى  مدة  من  يكرمون  الذين 
أميركا  سفيرة  أليست  مشاريعهم.  ضمن  مندرجاً  لبنان 
أبرز هؤالء وسارعت الى حماية رئيس حاكم مصرف لبنان 
والعديد من الوزراء وها هي اليوم تحور حول قيادة الجيش 

في محاولة الستعماله وسيلة أميركية للسيطرة؟
َم���ن ه���ي ال���ق���وى ال��خ��ارج��يّ��ة ال��ت��ي ت��س��وح ف���ي الملعب 

اللبناني؟
أقوى  أنفسهم  يعتبرون  الذين  والفرنسيون  األميركيون 
قوة في لبنان التاريخي و«إسرائيل« التي  تهدد بقوة أصبح 

مشكوكاً بقوتها.
من  الرغم  على  خارجيّة  كقوة  سورية  إضافة  هنا  يمكن 
أنها شديدة المحلية بأدواتها المستعملة في ساحات لبنان، 
لبنان عبر حزب  تلعب في  إيران فهي قوة خارجية  وكذلك 
الله فتصبح إقليمية وشديدة المحلية نظراً لألدوار التي أدتها 

في تحرير لبنان وسورية وضرب اإلرهاب و«إسرائيل«.
هناك قوى شديدة الداخلية، لكنها مرتبطة بالخارج وفي 
الجمهورية  لرئيس  الموالي  الحّر  الوطني  التيار  طليعتها 
ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، هؤالء يتبعون 
وكذلك  إليهم  تستمع  آذان  سورية  في  ولهم  فرنسا  تقليدياً 

في إيران.
أما القوات اللبنانية فهي تتماهى مع المشاريع اإلسرائيلية 
ولديها وسائط اتصال مع االميركيين، أما الحريري فأصبح 
شديد التراجع حتى سقط الحياء عن وجهه بعد عام ونصف 
من محاوالت تشكيل الحكومة وانهيار كل الدعامات المؤيدة 
مرحلة  في  اللبنانيين  السنة  أن  يعني  ه��ذا  ال��خ��ارج،  في  له 
تحّول يحاولون فيها تأمين مدى إقليمي بدأت رؤوسه تنمو 

في الخليج إنما بأسماء ال عالقة لسعد بها على اإلطالق.
اللبنانية  ل��ل��ق��وى  ال��خ��ارج��ي  ال��دع��م  أن  اآلن  ح��ت��ى  ي��ب��دو 
الداخلية قوّي عند المسيحيين وضعيف عند السنة، ويتجه 
من  اللبنانيين  الشيعة  عند  إضافي  قوة  نظام  اكتساب  الى 

سورية وإيران وربما حظي بتأييد روسي أو فرنسي.
ماذا يريد عون؟

ل��ب��ن��ان وي��ك��ون م��ح��وره��ا الطائفة  إن��ت��اج ص��ي��غ��ة  إع����ادة 
الفرنسي، هذا  االنتداب  1920 من  المارونيّة كحال مرحلة 
فقط ما يريح العماد عون الخارج من مدرسة تقليدية ال ترى 
البالد، هنا يقبل عون حليف حزب  الماروني في  النفوذ  إال 
الله بشيء من النفوذ اإليراني – السوري وهو يعرف تماماً 
ان ال مقدرة لهذه اآلليّات بالنفاذ الى داخل الصيغ السياسية 
والخليج  األميركيين  م��ع  ب��ال��ص��راع  وتتمحور  اللبنانية 
»حريرهم«  ف��ي��ح��اول  السنة  لجهة  أم��ا  ف��ق��ط،  و«إس��رائ��ي��ل« 
إدخالهم في ثنائية عصبوية مع الموارنة الذين ال يقبلون ألن 

الموضوع ضعيف وال إقبال عليه من الطوائف األخرى.
العصبية  مفهوم  الى  أقرب  فهم  ال��درزي  المستوى  على 
مظلة  الى  للقفز  جاهز  جنبالط  ووليد  عون  عند  السياسية 
عون عندما يريده الوحي األميركي – الروسي فيما هو قابع 
يترّبص في قصر المختارة ويدفع ثمن الطعام والمصاريف 

لفقراء الدروز بكل نخوة.
هناك ال بأس من العودة الى السؤال التالي: هل الصراع 

في لبنان خارجي أم داخلي؟
اللبناني  ال��وض��ع  انفجار  ب��أن  التذكير  م��ن  هنا  ب��أس  ال 
الداخلي تزامن مع انفجار الصراع في العالم حول كورونا 
وغيرها ما استدعى انتقال الصراعات الدولية الى مستوى 
جديد  اميركي  رئيس  انتخاب  مع  إال  يتحّسن  ولم  الهرولة. 
كامالً،  اليه  تتطرق  لم  لكنها  االوس��ط،  للشرق  خطة  وضع 
الرئيس  ب��دء  حتى  مرجأ  فيه  االوض��اع  حل  ان  يعني  وه��ذا 
بالحمية  يمسك  وه��ذا  الجديدة،  االستراتيجية  ق��راءت��ه  في 
لن  بعقوبات  بالتهديد  االكتفاء  عليها  وي��ف��رض  الفرنسية 
الداخلية تمهيداً  بالقوى  مع االستمرار باإلمساك  ابداً  تأتي 
حلول  إيجاد  في  التقّدم  يبيح  أميركي  ظني  ق��رار  لصدور 

للصراع السياسي في لبنان.
هذا الصراع في لبنان أصبح أميركياً – فرنسياً – سورياً 
– إيرانياً يلعب بشكل أساسي بأجنحة عون – جعجع ونبيه 

بري وحزب الله ووليد جنبالط.
أما مشكلته الوحيدة فإن الموضوع السني الداخلي ليس 
هو  فمن  السياسية،  للحريرية  الكبير  التراجع  بعد  واضحاً 

البديل؟
سنيّة  قوة  تأسيس  يحاولون  والخليج  الغرب  فإن  لذلك 
بديلة موالية لهم وبوسعها تعبئة الفراغات المعطلة لمشاريع 

تأسيس حكومات قوية.
آليات  هي   1948 منذ  لبنان  حكومات  أن  يكشف  وه��ذا 
يوافق عليها الخارج أوالً فتصدر، لكنه اذا لم يقبل بها فإن 
تمر مرحلة من دون مشاكل  الفورية، وقد  التعطيل  له قوة 
االستئناس  دون  م��ن  ح��ك��وم��ة  لبنانية  ق���وى  ف��ي��ه  ت��ش��ك��ل 
بالخارج، وهذا ال يدل على قوة الداخل فقط، بل على رضى 

الخارج عن الطريقة التي يدار بها لبنان من الداخل.
ان ما يجري في لبنان اآلن هو محاولة مستبقة للتحضير 
السوري  الفريق  مقابل  خليجي  فرنسي   – أميركي  لقتال 
م��رح��ل��ة تحضير  ف��ي  ال��ب��ل��د  أن  أي  ال��ل��ه  اإلي���ران���ي وح����زب 

واستعداد.
فَمن هو المنتصر؟ 

الخارج في تشكيل حكومات  أهمية  إثبات  المطلوب  كان 
الخارج  ق���وى  ب��ات��ف��اق  إال  ل��ك��ن ال ح��ك��وم��ة وف��اق��ي��ة  ل��ب��ن��ان 
أحد  يسمح  ول��ن  اآلن،  حتى  واض��ح  غير  وه��ذا  االساسية. 

بالمضي بعيداً في هذا اإلطار.

خفاياخفايا

لفت انتباه دبلوماسي غربي في بيروت 
قيام قنوات الجزيرة والعربية والحدث 

بالنقل المباشر لكلمة الرئيس السوري بعد 
االنتخابات الرئاسية رغم مواصلتها سياسة 

خالفيّة للدولة السورية، لكنها المرة األولى 
منذ سنوات التي تنقل فيها هذه القنوات كلمة 

الرئيس السوري مباشرة على الهواء.
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الر�صا�صة الأخيرة في جيب بري... اإذا اأ�صاب له اأجران واإذا لم ي�صب له اأجر واحد

»التنمية والتحرير«: بّري ي�صّر 

على اإجراء االنتخابات النيابية في موعدها

»�ل�سمود �لفل�سطيني �أنهى زمن �لعدو�ن �لمتفّلت«

»الوطني الحّر«: لن ن�سمح با�ستمرار المماطلة في التاأليف

 و�سنكون مع رئي�س الجمهورية في اأّي خطوة يتخذها

الراعي: لدهم الم�ستودعات ووقف االحتكار

الراعي مترئساً القداس في بكركي أمس

البابا فرن�سي�س يجمع
»القادة الم�سيحيين« في الفاتيكان

 أعلن البابا فرنسيس، أمس، أنه سيدعو »قادة لبنان المسيحيين 
إلى الفاتيكان في األول من تموز، للصالة من أجل السالم واالستقرار« 

في لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة »فرانس برس«.
قادة  مع  الفاتيكان  في  سأجتمع  تموز،  من  األول  »ف��ي  وق��ال 
المسيحيين في لبنان، لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق 

والصالة معاً من أجل هبة السالم واالستقرار«.
وخالل صالة األحد، حّض المؤمنين على »أداء صلوات تضامنية 
ترافق التحضير لهذه المناسبة، للدفع باتجاه مستقبل أكثر سالماً 

لهذا البلد الحبيب«.

 ريا�ض �سالمة...

حين ُيذّكرنا بنف�سه!؟

{ أحمد بهجة*

ُيصّر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة على أن ُيذّكرنا 
اللبنانيون  يستعيد  لكي  فقط  بل  لشيء  ليس  دائماً،  بنفسه 
شريط الوقائع السوداوية التي تسبّب بها هو وَمن معه وَمن 

يدعمه في الداخل والخارج، طوال ثالثة عقود من الزمن.
يجب  ل��ك��ان  سليم،  البلد  ف��ي  السياسي  ال��وض��ع  أّن  ل��و 
الذي  »الحاكم«  هذا  لظاهرة  حّد  وضع  يتّم  أن  سنوات  منذ 
وصل به األمر إلى حّد أنه بات وكيل تفليسة، رغم أّن وكيل 
الذي تسبّب بها. لكننا  التفليسة يكون عادة غير الشخص 
مع األسف نمّر بوضع سياسي عقيم ال ينتج أّي حّل ألّي 

مشكلة أو أزمة تواجه بلدنا وشعبنا. 
آخر »اإلبداعات« أتت على لسان »الحاكم« نفسه في حديث 
تلفزيوني قبل أيام، حيث حّمل الحكومة الحالية المستقيلة 
العام  من  آذار  في  اتخذت  ألنها  إليه،  وصلنا  ما  مسؤولية 
الماضي القرار بالتوقف عن تسديد سندات اليوروبوندز؟ 
هذا هو السبب األول كما قال! وأضاف إليه سبباً ثانياً هو 
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تشرين األول 2019.
السبب الثاني فيه شيء من الحقيقة، حيث تّم خالل تلك 
األسابيع الثالثة تهريب مليارات الدوالرات من المصارف 
عمليات  أّن  أيضاً  تتضّمن  الحقيقة  هذه  لكن  الخارج،  إلى 
التهريب والتحويل تّمت بمعرفة »الحاكم« وربما بإشرافه، 
وما ال شّك فيه على اإلطالق أّن الئحة أسماء الذين هّربوا 
المصارف  أصحاب  بعض  وتضّم  لديه  موجودة  أموالهم 
والسياسيين واإلعالميين ورجال الدين الذين ما زالوا إلى 
اليوم يضعون الخطوط الحمر حوله ويوفرون الحماية له.
»الحاكم«  يستخّف  أن  ُيعقل  فهل  األول  السبب  عن  أم��ا 
أن  يقبل  كيف  ذلك  وقبل  الدرجة؟  هذه  إلى  الناس  بعقول 
يعّرض نفسه وموقعه الحساس للتهّكم ليس فقط من قبل 
العاملين في عالم  كّل  من قبل  أيضاً  إنما  الناس واإلع��الم، 
من  أو  اللبنانيين  من  س��واء  واألع��م��ال!  وال��م��ال  االقتصاد 
سنة  ثالثين  منذ  لبنان  أوض��اع  على  والمطلعين  المهتّمين 
حتى اليوم...خصوصاً أّن »الحاكم« يعرف أّن ما يقوله غير 
صحيح وال يمكن أن يكون صحيحاً؟ ذلك أّن قرار التوقف 
عن الدفع اتخذ في أوائل شهر آذار 2020 ألّن »االحتياطي 
من العمالت الصعبة كان قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً«، 
كلمته  في  دي��اب  حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  قال  كما 
التي أعلن فيها قرار التوقف عن الدفع. علماً أّن االستمرار 
كان  التي  الدفعة  على  فقط  ليقتصر  يكن  لم  التسديد  في 
مليار   1.2 والبالغة   2020 آذار   9 في  تسديدها  ُيفترض 
دوالر، بل اّن مجمل استحقاقات سندات الخزينة بالعمالت 
4.6 مليارات دوالر، إضافة  2020 بلغ  األجنبية في العام 

إلى الفوائد المترتبة على هذه الديون.
هذه  س��ّددن��ا  أن��ن��ا  ل��و  ال��ي��وم  وضعنا  ك��ان  كيف  تخيّلوا 

المليارات!
لن  وال��ت��ي  وال��دان��ي  القاصي  يعرفها  التي  الحقيقة  أم��ا 
يستطيع »الحاكم« إخفاءها مهما فعل، فهي أّن سبب ما نحن 
والمالية  االقتصادية  األوض��اع  وصول  وسبب  اليوم  فيه 
سياساته  هو  األسفل،  ال��درك  هذا  إلى  لبنان  في  والنقدية 
السيئة  وإدارت��ه  المالية  و«هلوساته«  وهندساته  الخاطئة 
ومصرفية  سياسية  منظومة  م��ع  بالتواطؤ  ال��ع��ام  للمال 
وإعالمية وهيئات روحية... كّل ذلك باتت موضع شبهات 
في عدد من دول أوروبا، حيث بدأت تفتح ملفات »الحاكم« 
وبعض أقربائه ومعاونيه، وبدأت تصل منها مراسالت إلى 
القضاء اللبناني الذي نأمل أن يقوم بدوره على أكمل وجه 
يطال  األم��ر  ألّن  م��ص��دره،  ك��ان  مهما  ضغط  أّي  عن  بعيداً 
مّدخراتهم  بكّل  ومغتربين،  مقيمين  اللبنانيين،  مجموع 

وكذلك بحاضرهم وبمستقبل أبنائهم.
*خبير مالي واقتصادي      

{ علي بدر الدين

الواقع السياسي المترّدي والمأزوم الذي يطغى على ما عداه 
والخطيرة  الهدامة  تداعياته  من  اللبنانيون  ويعاني  لبنان،  في 
الحالي  واستقرارهم  ومعيشتهم  حياتهم  مستويات  ك��ّل  على 
من  ويحاصرهم  والعباد  البالد  بحاضر  ويتحكم  والمستقبلي، 
وجعلهم  بهم  الفتك  من  قوسين«  »ق��اب  على  وب��ات  جانب،  ك��ّل 
في خبر كان، ال تؤشر تفاصيله ووقائعه وال توحي بمعطيات 
جدية وإيجابية، بل تفتقر إلى بعضها ولو بالحّد األدنى، والبناء 
ووعود  شعارات  عناوينها،  من  جديدة،  مرحلة  لتأسيس  عليها 
الحكومية،  األزم��ة  من  أقله  للخروج  والتفاؤل،  األمل  ومفردات 
أوان��ه، وذلك النعدام  التأليف خطأ ليس في  على  العصية حالياً 
الطريق  سلوك  على  والمشجعة  المحفزة  وال��ش��روط  العوامل 
فقط  ليس  واآلف���اق،  المسارات  يفتح  ال��ذي  والسليم  الصحيح 
لتأليف الحكومة، بل لالقتراب الممنوع منها، العتبارات عديدة، 
منها الداخلي المتمترس خلف المصالح والتحاصص واألنانية 
السلطوية والحسابات السياسية اآلنية واآلتية، ومنها الخارجي 
والربط  الحّل  مفتاح  باألساس  يملك  ال��ذي  واإلقليمي،  الدولي 
والبحث  العالقات  ترتيب  إع��ادة  حالة  في  اآلن  وهو  والعرقلة، 
نفوذه  جغرافية  تحّدد  التي  الكبرى  والتسويات  التفاهمات  عن 
المنطقة  في  وأجنداته  مصالحه  من  األدن��ى  الحّد  ول��و  وتحقق 
والعالم، وال أحد يعرف، أين موقع لبنان في ما يحصل، وما هي 

حصته على خرائطها وفي حساباتها ومصالحها.
جداً،  ح��ري��ص  ب���ري،  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  اّن  ش��ّك  ال 
ويملك من عناصر القوة والنجاح ما يكفي إلعادة إحياء مبادرته 
في  ضئيالً  ول��و  وخرقاً  فرقاً  تحدث  أن  وعسى  ع��ّل  الحكومية 
وربما  ت��س��ري��ب��ات  ه��ن��اك  أن  سيما  ال  ال��ح��ك��وم��ة،  ت��أل��ي��ف  ج���دار 

دون  من  ليحصل  كان  ما  بالمبادرة،  السير  أّن  تؤكد  معلومات 
لها  فاعلة  سياسية  قوى  من  الخضراء  اإلش��ارة  على  الحصول 
االتكاء على  أو عرقلة، كما  األزمة تسهيالً  تأثيرها ودورها في 
المبادرة الفرنسية اإلصالحية التي من أولوياتها تأليف حكومة 

َمهمة إنقاذية.
 الرئيس بري، حرك فعالً المياه الحكومية الراكدة، وأعاد الكرة 
التأليف،  انتشال عملية  السياسية الستعجال  القوى  الى مرمى 
واألج��ن��دات  وال��ح��ص��ص  المصالح  وح���ول  ف��ي  غ��رق��ت  أن  بعد 
والشروط والضغوط السياسية والطائفية والمذهبية، ولم يعد 
إلى  تراجعت  بل  االهتمام،  أساسيات  من  الحكومة  هذه  تأليف 
ذيل الترتيب في الئحة المصالح، وأنه يدرك تماماً، وهو الخبير 
عليها  التعويل  يمكن  ال  التي  ذاتها  القوى  مع  والمجّرب  والعليم 
لتبديل جلدها التمساحي أو الخروج اآلمن من عقولها المتحّجرة، 
أو التخلي عن القليل من مصالحها التي هي األهّم عندها باألدلة 
والممارسة، من الوطن والناس والدولة والمؤسسات والدستور 
أو ذرة عن أحالمها  أنملة  أو يمكن أن تتنازل بمقدار  والقانون، 
وشعبه  لبنان  م��ن  أص��اب��ت  ول��و  المنفعية  وتبعاتها  السلطوية 

مقتالً.
والمذهبية  والطائفية  السياسية  القوى  هذه  على  الرهان  اّن 
والسلطوية الحاكمة منذ عقود، خاسر خاسر، ألنه مجّرب و«من 

جّرب المجّرب...« وهم كمن ينفخ في »قربة مفخوتة«.
أن يقول  ي��ح��اول  ف��ي جيبي«  ت���زال  األخ��ي��رة ال  »ال��رص��اص��ة 
الحّل  بعض  بيدهم  والذين  األمر،  يعنيهم  من  لكّل  بري  الرئيس 
التحرك  يمكن  كهامش  القرار،  من  القليلة  والمساحة  والربط، 
هذه  إط���الق  قبل  األخ��ي��ر  التحذير  يطلق  أن��ه  يعني  خ��الل��ه،  م��ن 
الرصاصة ألّن الذخيرة ستنفذ، وإذا لم تصب الهدف المنشود 
المتمثل بتأليف الحكومة أوال، فهذا سيدخل لبنان في المجهول 

ووالدة  ج��دي��دة،  مرحلة  انتظار  الشعب  وعلى  ال��س��الم،  وعليه 
والتغييريين،  اإلصالحيين  من  المعاناة  رحم  من  جديدة  طبقة 
عادلة  نيابية  انتخابات  من  الضوء  إل��ى  تخرج  أن  يجب  والتي 
وليس  حقيقي،  تمثيلي  انتخابي  قانون  ووف��ق  وح��رة،  ونزيهة 
تزال  ال  التي  الحاكمة،  السياسية  الطبقة  قياس  على  مفصالً 
القدر  قادرة واْن كان »بطلوع الروح« وربما للمرة األخيرة ألّن 
وحده كفيل بخطف األرواح الشريرة، أو على اللبنانيين مواصلة 
ما،  مكان  في  معجزة  لحصول  الصلوات  من  واإلك��ث��ار  ال��دع��اء 
تطيح بالرؤوس الحاكمة الظالمة والمستبدة، خاصة أّن الرهان 
على الشعب ودوره في إحداث التغيير سقط لغاية اآلن، رغم اّن 
سيل  بلغ  وقد  االنتفاضة،  وتستحق  ومشجعة  مهيأة  الظروف 

الفساد والفقر والجوع والبطالة والحرمان الزبى.
الوطني  دوره  وي��م��ارس  ب��م��ب��ادرت��ه  ي��ح��اول  ب���ري  ال��رئ��ي��س 
والمسؤول، ويوظف عالقته الجيدة مع الجميع داخلياً وخارجياً، 
فإذا  االنقاذية،  لمبادرته  النجاح  ويكتب  مسعاه  في  يصيب  عله 
أج��ر واح���د« حتى تكتمل  ل��ه  ل��م يصب  أج���ران وإذا  ل��ه  »أص���اب 
عناصر القوة في هذه المبادرة اذا لم تأخذ طريقها إلى الترجمة 
قساوتها  رغ��م  بالحقيقة  ال��ن��اس  مصارحة  تقتضي  والتنفيذ، 
األزمة  فإّن  وإال،  كانوا،  أياً  المعرقلين  عن  والكشف  ومرارتها، 
ككرة  وتتدحرج  وأخطار،  وتداعيات  أزم��ات  وستولد  ستطول 
الذي  الشعب  هذا  وخاصة  الجميع،  منها  سيتشظى  التي  النار 
سيكون من أولى ضحاياها ووحده سيدفع األثمان الباهظة، إذا 
ما أبقت له الطبقة السياسية شيئاً ليدفعه. ولكن يبدو من مواقف 
سياسية وتسريبات إعالمية، أنها تحاول »القوطبة« االستباقية 
على المبادرة ووأدها قبل والدتها، على قاعدة »بحكيكي يا جارة 
تا تسمعي يا كنة«، عندها المبادرة ستنال أجراً واحداً، وتذهب 

ريح لبنان...

نبيه بّري  النواب  مجلس  رئيس  أن  والتحرير،  التنمية  كتلة  aأكدت 
يصّر على إجراء االنتخابات النيابية في موعدها وأشارت إلى أنه يقوم 
بمسعى كبير على خط تشكيل الحكومة ويتواصل مع الطرفين، مشّددًة 

على تشكيل حكومة َمهّمة إنقاذية ُتوقف االنحدار.
النيابية  »االنتخابات  أن  الخليل،  أنور  النائب  أكد  اإلطار،  هذا  وفي 
تأجيل«،  أو  تأخير  أي  دون  من  المقبل،  العام  موعدها  في  ستحصل 
في  االنتخابات  إجراء  على  »يصّر  بّري  نبيه  الرئيس  أن  على  مشدداً 

موعدها، وأنه ال يمكن أن يقبل بالتمديد ألي سبب من األسباب«.
قانون  لشرح  حاصبيا  في  دارت��ه  في  ُعقد  لقاء  خالل  الخليل  وقال 
لبنان  موقف  »إّن  والتحرير«،  »التنمية  كتلة  من  المقترح  االنتخاب 
سيفقد  النيابي  المجلس  وإن  الدولي،  المجتمع  أمام  ضعفاً  سيزداد 
الديمقراطي  االستحقاق  هذا  يحصل  لم  إذا  والدولية،  المحلية  شرعيته 

في موعده الدستوري«.
ودعا إلى »اإلسراع في تشكيل حكومة َمهّمة إنقاذية ُتوقف االنحدار«، 
مجّدداً دعوته إلى »إزالة الشروط التي يضعها البعض، ألن االنهيارات 
بقاء  أمام  حقيقياً  تحدياً  وتشكل  مسبوقة  غير  واالقتصادية  المالية 

لبنان«.
بمسعى  يقوم  بّري  الرئيس  أن  خواجة،  محمد  النائب  أكد  ب��دوره، 
كبير على خط تشكيل الحكومة ويتواصل مع الطرفين، الفتاً في حديث 
المكلّف سعد الحريري  الرئيس  المفترض أن يعود  إذاعي، إلى أن »من 
إلى لبنان لتسلك األمور سلوكاً عملياً على أن يلتقي بالرئيس بّري لتبدأ 

الفوضى  هو  الحكومة  من  البديل  أن  واعتبر  باالكتمال«.  الحل  صورة 
العامة.

للمختارين  العام  اللقاء  خالل  قبيسي،   هاني  النائب  أكد  جهته،  من 
في إقليم جبل عامل )أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون(،  أن »لبنان 
التطبيع  إلى  ذهابه  وعدم  الوطنية  مواقفه  نتيجة  ومعاقب  محاصر 
التي  فلسطين  بقضية  تمسكه  ونتيجة  اإلسرائيلي،  بالعدو  واالعتراف 

كتبت بدماء شهدائها نصراً جديداً في غّزة«.
إلى  بحاجة  فهو  جداً،  كبيرة  أصبحت  اللبناني  مشكلة  »أن  واعتبر 
الوقت للبحث عن لقمة عيش كريمة ودواء وبنزين وعالج  ساعات من 
لوباء كورونا، كل هذه المشاكل تحصل ولم ينتبه أحد من الساسة أن 
هذا الفراغ القاتل على مستوى الحكومة وتشكيلها، يعرض البلد للخطر 

ويفتح المجال لتدخل أجنبي حقيقي«.
لمواقفكم  أسيرة  وتجعلوها  الدولة  تأسروا  أن  أردت��م  »إذا  وق��ال 
الطائفية، فأنتم تدمرون هذا البلد وتقضون على كل اإلنجازات، وكل من 

يتمسك بطائفيته هو متآمر على هذا الوطن والمواطن والدولة«.
وأكد أن »الوحيد الذي يدعو إلى مبادرات حقيقية في هذا البلد ويسعى 
الرئيس نبيه  الرؤساء األجانب، هو دولة  إلى بعض  للتواصل، إضافًة 
بّري، الذي يستشعر الخطر ويقول إن لبنان أصبح في واقع صعب جداً، 
وإذا لم نخرج من هذه األزمات فإن البلد سينهار، ولكن البعض ال يريد 
سماع هذه المبادرات، واآلخر يعتبر أن وزارة من حقه هي أهم من مصير 

المواطن والوطن«.

»الصمود  أن  الحّر«،  الوطني  »التيار  في  السياسية  الهيئة  رأت 
القضية  إل��ى  االعتبار  أع��اد  والقدس  والضفة  غ��ّزة  في  الفلسطيني 

الفلسطينية، وأنهى زمن العدوان اإلسرائيلي المتفلّت من أي عقاب«.
برئاسة  إلكترونيا  الدوري  اجتماعها  بعد  أصدرته  بيان  في  ودعت 
ملف  من  الموقف  »توحيد  إل��ى  اللبنانيين  باسيل،  جبران  النائب 
النازحين السوريين وبدء الحوار والتعاون مع سورية لتأمين العودة 
اآلمنة والكريمة لهم، خصوصاً بعد دخول سورية مرحلة جديدة من 
األسد  بشار  الرئيس  ثّبتت  التي  الرئاسية  االنتخابات  مع  تاريخها 
سورية  في  األوضاع  سُتثّبت  والتي  شعبه،  بإرادة  الدولة  رأس  على 
بمزيد من االستقرار والتوجه نحو إعادة اإلعمار ما سيعيد سورية إلى 
الحضن العربي والجامعة العربية وسيعيد العالقات إلى طبيعتها مع 
المحيط العربي، وعلى لبنان االستفادة من مناخ التهدئة الحاصل في 
المنطقة، والذي ال بّد أن ينعكس إيجاباً بفّك الحصار المالي عن لبنان 
كلبنانيين  أحسنا  إذا  سقوطه  تمنع  ودولية  إقليمية  إرادة  وبتكوين 

إطالق برنامج إصالحي متكامل للنهوض ببلدنا واقتصادنا«.
وأكدت »أننا ننتظر مع الشعب اللبناني أن يحسم  الرئيس المكلّف 
واألصول  المعايير  تحترم  حكومة  بتشكيل  أمره  الحريري(  )سعد 
الدستورية، وتكون قادرة بوزرائها وبرنامجها على تنفيذ اإلصالحات 
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  رسالة  أن  معتبرًة  الالزمة«، 
إلى مجلس النواب »أّدت وظيفتها في اإلضاءة على العقدة الحكومية 
وكشفت المسؤول عنها بعدما استطاع على مدى سبعة أشهر تغليف 

عجزه عن التأليف بإلقاء التهم الواهية على اآلخرين«. 
التشكيل  بآلية  وذّكرناه  بإيجابية  سلبيته  واجهنا  »لقد  وأضافت 

الحّر لن يسمح باستمرار  الوطني  التيار  أن  ومسارها، وليكن معلوماً 
خطوة  أي  في  الجمهورية  رئيس  جانب  إل��ى  وسيكون  المماطلة، 
مجمل  في  التشاور  إلى  النيابية  الكتل  بدعوة  ويطالبه  سيتخذها، 
األزمات على مرأى ومسمع من اللبنانيين ليكونوا على بّينة من مواقف 
الذين يمنعون  بأنفسهم من هم  كل طرف سياسي وسلوكه ويتأكدوا 

الحلول واإلصالحات في لبنان«.
عام  مدعي  إلى  س��ؤال  بتوجيه  لبنانيون  شباب  قام  »لقد  وختم 
سؤال   )...( الملفات  من  بعدد  فعله  ما  حول  عويدات  غسان  التمييز 
أما  قبلنا،  من  سياسي  توجيه  أي  دون  من  وعفويا  تلقائياً  وجهوه 
جميعا  فإننا  والعنفي،  البوليسي  الشكل  بهذا  عليهم  ال��رّد  جاء  وقد 
كتيار وطني حر، نوجه السؤال إلى مدعي عام التمييز »شو عملت يا 
الذين شتموا رئيس الجمهورية رمز  غسان؟«، ماذا فعلت تحديداً مع 
عندما  أنه  القضاء  نّبه  الذي  الجمهورية  رئيس  وحدته،  ورمز  البالد 
يتم المّس بالرمز يتم المّس بالجميع. ماذا فعلت بالذين اعتدوا مراراً 
علينا بحرق مكاتبنا، وضرب شبابنا، واالعتداء على كرامتنا، ووزعوا 
يعاقب  اعتداءات  من  به  يقومون  بما  مفتخرين  وأسماءهم  صورهم 
فجرت  التي  الجريمة  بيروت،  مرفأ  بملف  فعلت  ماذا  القانون.  عليها 
العاصمة على مرأى من القضاء وبمعرفته الكاملة بالملف وتفاصيله 
قبل االنفجار وبعده؟ ماذا فعلت بملفات الفساد التي تعاطيتم مباشرة 
بها، من ملفات  هيئة التحقيق الخاصة إلى ملفات المصارف والمصرف 
المركزي والمهجرين والنافعة، القروض المدعومة  والتحويالت المالية 
إلى الخارج وغيرها من الملفات؟ حقنا وحق كل لبناني أن يسأل وأن 

يعرف«.

بشارة  الكاردينال  الماروني  البطريرك  حّث 
ومؤسسات  والقضائية  األمنية  األجهزة  الراعي، 
ال��رق��اب��ة، ع��ل��ى  ده���م ال��م��س��ت��ودع��ات ووق��ف 

االحتكار.
أدركت  »لو  ببكركي:  األح��د  ق��داس  في  وق��ال 
الجماعة السياسية عندنا رسالة لبنان وقيمتها 
أدرك��وا  ول��و  والدولية.  العربية  األسرتين  في 
وقطعوا  عليه  لحافظوا  وهويته،  خصوصيته 

الطريق عن الساعين إلى تشويهه«.
على  المنتفضة  ال��ج��دي��دة  »ال��ق��وى  وح��ّي��ا   
المحاصصة والفساد والمحسوبيات والخيارات 
الخاطئة والتقصير في تحّمل المسؤولية«، معتبراً 
أنه »على هذه القوى الجديدة يبنى لبنان، ال على 
جماعة سياسية غير قادرة على تأليف حكومة، 
وكهرباء  ورغ��ي��ف  دواء  تأمين  على  حتى  وال 

ومحروقات، فأعلنت هي بنفسها فشلها«.
غير  ونقّدرها،  الصعوبات  »نعرف  وأضاف: 
الجشع  بسبب  مفتعل  األزمة  من  جزءاً  هناك  أن 
واالحتكار. لقد حان الوقت لترشيد الدعم من دون 
المّس باالحتياط المالي في مصرف لبنان الذي 
هو مال المودعين. وهو خصوصاً مال الطبقتين 
أموالهم  حّولوا  الباقين  ألن  والفقيرة،  الوسطى 
تأخير  بين  ولكن،  يبدو.  ما  على  الخارج،  إلى 
اللبنانية،  السوق  لحاجة  كاف  وهو  التمويل 

في  وتكديسها  المستوردة  األدوية  تخزين  وبين 
بعد  بالكسب  رغبًة  توزيعها  دون  من  المخازن 
الصحة  وزارة  رقابة  فقدان  وبين  الدعم،  رفع 
المخازن  هذه  على  واألمنية  القضائية  واألجهزة 
والصيدليات، وبين التهريب والتالعب في قواعد 
التوزيع، بين كل ذلك، يدفع المواطنون ثمن هذا 
االستهتار بالحياة. فمن واجبات األجهزة األمنية 
بدهم  القيام  الرقابة،  ومؤسسات  والقضائية 
معابر  وإغ��الق  االحتكار،  ووق��ف  المستودعات 

هل  العام؟  التقصير  هذا  ما  ونتساءل:  التهريب. 
أمام  أنحن  الدولة؟  مؤسسات  جميع  أضربت 

دولة متواطئة بكاملها على شعبها بكامله؟«.
للدول  السياسي  »الموقف  تفهمه  أك��د  وإذ 
مساعدتنا  ت��رب��ط  ال��ت��ي  والصديقة  الشقيقة 
أشار  جدية«،  بإصالحات  تقوم  حكومة  بتأليف 
الشعب  بلغه  الذي  المأسوي  »الوضع  أّن  إلى 
هذا  مساعدة  على  الدول  هذه  لنستحّث  يدفعنا 

الشعب قبل فوات األوان«.



3 الوطن Thirteenth year /Monday / 31 May 2021
2021 أيار   31  / االثنني   / عشرة  الثالثة  السنة 

 ال�سياحة في لبنان بعد جائحة كورونا:

فر�ش الإنعا�ش �القت�صاد �أم وهم؟ 

{ د.أحمد الزين 
على مستوى األفراد والدول، السياحة ليست ترفاً بل ضرورة، هي عنصر من عناصر الثقافة وواحدة من 
التي تستقبلهم، تغتني بهم ويغتنون  المصّدرة للسياح وتلك  المجتمعات  فإّن  المعرفة.  لذلك  أهّم مصادر 
المجتمعات  لنمو  الالزم  والثقافي  والفّني  الفكري  التالقح  يحصل  فعبرها  المستويات  مختلف  على  بها 

وتطّورها..
 إضافة إلى ذلك، فإّن للسياحة بعداً اقتصادّياً تسعى الّدول والحكومات لتعزيزه واالستفادة منه ليكون 
ركناً مهّماً في تحقيق ازدهارها ورخائها. وانطالقاً من ذلك، يؤكد العديد من الخبراء االقتصاديين أّن »صناعة 
السياحة« أمر حيوي وضروري لنجاح اقتصادات الّدول حول العالم كونها تخلق آالف الوظائف، وتساهم 

في تطوير البنى التحتية للبالد.
 8.9 2019 وحده، ساهمت السياحة بنسبة ٪10.3 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، أي   ففي عام 
تريليون دوالر أميركي، كما أنها وّفرت 330 مليون وظيفة، أي وظيفة من كل 10 وظائف حول العالم. تتنوع 
الوظائف التي خلقتها السياحة في العديد من المجاالت، وال تقتصر على قطاع السياحة فحسب، بل تشمل 

أيضاً قطاعات أخرى مثل الزراعة واالتصاالت والقطاعين الصحي والتعليمي. 
 وفي العام نفسه، شهد قطاع السياحة نمواً بنسبة ٪3.5 ، متجاوزاً النمو االقتصادي العالمي البالغ 2.5٪ 
للعام التاسع على التوالي. أما على مستوى خلق الوظائف الجديدة، فقد ساهمت السياحة خالل السنوات 
الخمس قبل 2019 بواحدة من كل أربع وظائف جديدة وهذه تعتبر نسبة ضخمة جداً إذا ما تمت مقارنتها 

بأي قطاع آخر.
إيراداتها  من  كبيرة  بنسبة  السياحة  على  تعتمد  التي  الحكومات  أّن  إلى  هنا  اإلشارة  المفيد  من  ولعّل     
تجري  أن  عليها  السياح  من  والمزيد  المزيد  تجذب  ولكي  فهي  للبالد.  التحتية  البنية  في  الكثير  تستثمر 
محسنة،  عامة  وأماكن   ، مطورة  وحدائق  جديدة،  سريعة  طرق  كإنشاء  الحيوّية  مرافقها  في  تحسينات 
ومطارات جديدة، وربما مدارس ومستشفيات أفضل. فهذه البنى التحتية اآلمنة والمبتكرة تسمح بالتدفق 
في  ويساهم  والتعليمي  االقتصادي  للنمو  بفرصة  المحليين  للسكان  يسمح  ما  والخدمات  للسلع  السلس 

اجتذاب أكبر عدد من السياح.
ثّم أطّل عام 2020 ومعه وباء كورونا اّلذي أوقف السفر إال للضرورات القصوى، ما أّدى إلى تدمير صناعة 
السياحة. وبحلول نيسان 2020 ، كان ما ال يقّل عن 7.1 مليار شخص، أو ٪91 من سكان العالم، يعيشون 

مع قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا.
ولكن مع تخفيف العديد من الدول من إجراءاتها المتعلقة بفيروس كورونا نتيجة عمليات التلقيح، فإّن 
لن  السياحة  قطاع  لكن  السياحية،  األسواق  في  المنافسة  إلى  للعودة  تتجهز  بدأت  السياحية  الشركات 
يعود إلى زمنه الذهبي من دون دعم الحكومات أو ربما ابتكار أساليب سياحية جديدة تستفيد من التطور 

التكنولوجي. 
تعّد أزمة فيروس كورونا لحظة فاصلة لمواءمة جهود الحفاظ على سبل العيش المعتمدة على السياحة 
الموارد  استخدام  في  أكبر  وكفاءة  وشمولية  مرونة  أكثر  مستقبل  وضمان  المستدامة  التنمية  أهداف  مع 
المتاحة للمعالم السياحية للتغلب على اآلثار السلبية لفيروس كورونا وإلنعاش قطاع السياحة، وهنا من 
المفيد في هذه العجالة أن نستعرض أربع نقاط أساسية وضرورّية لتحقيق ما تصبو إليه الّدول والحكومات 

من إنعاش للسياحة وإعادة الّرخاء واالزدهار إلى بلدان العالم: 
- تعزيز القدرة التنافسية للشركات السياحية وبناء المرونة، بما في ذلك التنويع االقتصادي، مع تعزيز 

السياحة المحلية واإلقليمية حيثما أمكن، وتيسير بيئة األعمال المواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- النهوض باالبتكار والتحّول الرقمي للسياحة، بما في ذلك تشجيع االستثمار في المهارات الرقمية، ال 

سيما للعاملين الذين ليس لديهم وظائف )مياومون( وللباحثين عن عمل.
الموارد  حيث  من  وفعال  وتنافسي  مرن  سياحي  قطاع  نحو  للتحّول  األخضر  والنمو  االستدامة  تعزيز   -
وخاٍل من انبعاثات الكربون. يمكن أن تستهدف االستثمارات الخضراء للتعافي المناطق المحمية والطاقة 

المتجددة والمباني الذكية واالقتصاد الدائري من بين فرص أخرى.
- التنسيق والشراكات إلعادة تشغيل القطاع وتحويله نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قيود  لتخفيف  معاً  فيعملون  األول  المقام  في  الناس  يضع  وتعافيها  السياحة  تنشيط  إعادة  ضمان  إّن 
السفر ورفعها بطريقة مسؤولة ومنسقة.

مع  جنب  إلى  جنباً  العيش  من  السياحة  اقتصاد  لتمكين  ضرورية  المرنة  السياسية  الحلول  فإّن  كذلك 
ذلك  من  أبعد  هو  ما  إلى  النظر  بمكان  األهمّية  من  فإّن  هنا  من  والمتوّسط،  القصير  المديين  على  الفيروس 

واتخاذ خطوات للتعلم من األزمة، التي كشفت عن وجود فجوات في استعداد الحكومات لالستجابة لها.
هذه األزمة، وككّل األزمات، هي في جوهرها فرصة إلعادة التفكير في السياحة في المستقبل.

 السياحة عند مفترق طرق واإلجراءات التي يتم اتخاذها اليوم ستشكل سياحة الغد التي قد تختلف في 
بعض أركانها عن سياحة األمس. تحتاج الحكومات إلى النظر في اآلثار طويلة المدى لألزمة، مع االستفادة 

من الرقمنة، وتعزيز التحول الهيكلي الالزم لبناء اقتصاد سياحي أقوى وأكثر استدامة ومرونة.
من العالم إلى لبنان اّلذي لطالما كان لقطاع السياحة اليد الّطولى في تحقيق رخائه وازدهاره وهو اّلذي 
يتمّتع بطبيعة ساحرة، وعمق تاريخي جاذب، وشعب منفتح مرن مؤّهل لقيادة قطاع سياحي ناجح. لبنان 
بين  المنتشرة  العديدة  السياحية  للمعالم  أفضل  استثمار  سبيل  في  السياحة  مفهوم  يطّور  أن  عليه  هذا 
ربوعه ألن هذا القطاع من األعمدة الرئيسية اّلتي يقوم عليه اقتصاده وال نغفل في هذا اإلطار أهمّية االقتصاد 

المنتج.
 قد يرى البعض أّن السياحة ستحتاج إلى سنين للنهوض، لكن في هذا الّرأي مجانبة للواقع إذ إّنه بعد 
ما يزيد عن السنة والنصف من الحجر المنزلي فإّن العديد من عاشقي السفر والسياحة هم على »أحر من 
الجمر« للعودة إلى أحضان المغامرات السياحية. وبطبيعة الحال فإّن الحكومة اللبنانية مدعوة إلى بناء 
ترغب  دول  أربع  هنالك  الحصر  ال  المثال  سبيل  فعلى  القطاع.  هذا  تطوير  بهدف  صديقة  دول  مع  شراكات 
وهذه  لبنان،  في  القطاع  لهذا  رافعة  يشّكل  أن  معها  السياحي  للتبادل  ويمكن  السياحي  قطاعها  تطوير  في 
كذلك  البالد.  في  المهمة  الموارد  من  السياحة  تجعل  بان  ترغب  التي  والسعودية  وإيران  روسيا  هي  الّدول 
فإّن الّشراكة التي يمكنها أن تشّكل دعماً كبيراً للسياحة في لبنان هي مع العراق والعراقيين الذي يعتبرون 

لبنان بلدهم الثاني. 
الحكومات  أّن  إال  القطاع  السابق على هذا  لبنان في  اعتماد  السياحة مورد مهم جداً، لكن لألسف مع  إّن 
وجه  وعلى  نحتاج،  فإّننا  هنا  من  القطاع.  هذا  مقومات  % من   20 من  أكثر  تستثمر  لم  المتعاقبة  اللبنانية 
نهضة  في  له  والمؤّهل  منه  المطلوب  دوره  السياحة  قطاع  يؤّدي  كي  متكاملة  سياخّية  خّطة  إلى  الّسرعة، 
جديدة لهذا الوطن الّرائع رغم الجراح، الّصامد رغم محاوالت الّتيئيس، والذي سيبقى طالما هنالك من يؤمن 

به.

القومي  السوري  الحزب   منفذية  في  الدوري  اجتماعه  خالل  طرابلس،  في  الوطنية  والقوى  األحزاب  لقاء  بحث 
االجتماعي في الجميزات في المستجدات على الساحة الوطنية وتداعيات ما يجري في المنطقة »التي توحي بأن 
مرحلة جديدة بدأ التحضير لها وتوشك أن تظهر نتيجة تشابك المصالح التي تفرض حراكاً مختلفاً«، بحسب بيان 

صدر عن المجتمعين.
إليها وعقدهم  السفراء  زيارة  الغربية بطرابلس وكثرة  للسفارات  الديبلوماسي  االهتمام  »أمام  الحضور  وتوقف 
اجتماعات متعددة مع بعض جمعيات المجتمع المدني وتقديم المساعدات لها مع وعود بمساعدات أخرى واإلكثار 
اهتمام مفاجئ ببعض مشاريعها وفي مقدمها  لفترة طويلة مع  لها استمر  الغداء والعشاء، بعد تجاهل  من مآدب 

المرفأ« وتساءلوا »عن دوافع وتوقيت هذا االهتمام«.
البعض لتوتير الوضع األمني في طرابلس في محاولة لتعميم ما جرى أخيراً في مناطق  واستغربوا »مساعي 
أخرى ضد أبناء طرابلس الذين كانوا متوجهين إلى الجنوب للتعبير عن تضامنهم مع اإلخوة الفلسطينيين الذين 
يواجهون االحتالل الصهيوني والذي تزامن مع المساعي الهادفة لمنع النازحين السوريين من التوجه إلى سفارتهم 

في بيروت للمشاركة في االنتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد أن ظهر أن طرفاً واحداً يقف وراء تلك األحداث«.
وثمّنوا »موقف أهلنا في منطقة جبل محسن الذين شجبوا محاوالت الفتنة لتفجير الوضع األمني ورفضوا االنجرار 

إليها« ونوهوا بالدور الذي لعبه الجيش لنزع فتيل الفتنة وتطويق مضاعفاتها ومنعها من التمدد.
واعتبروا أنه »لم يعد جائزاً استمرار المماطلة والتسويف في تشكيل الحكومة العتيدة والغرق في مماحكات ال 
جدوى منها في وقت يزداد فيه االنهيار االقتصادي والمالي واالجتماعي بعد تفاقم البطالة بما تعكسه من جوع بعد 

أن أصبح رفع الدعم واقعاً بكل ما يعكسه من تسريع لالنهيار الذي ال يسعى أحد لوقف تداعياته«.
وأسطورة  الصهيوني  التفوق  خرافة  وأسقطت  الفلسطيني  الشعب  وّحدت  التي  القدس  سيف  »انتفاضة  وحّيوا 
الجيش الذي ال ُيقهر بعد أن طالت صواريخ المقاومة كل المناطق المحتلة وأرغمت الصهاينة على البقاء في المالجئ 

وطلب وقف النار واالستجابة لطلب وقف تهويد القدس«.
25 أيار الذي أنهى االحتالل الصهيوني للجنوب المقاوم وأجبر الصهاينة على الهرب  كما حّيوا »ذكرى انتصار 
في الليل تاركين أسلحتهم في أرض المعركة« وثمنوا »المعادلة الجديدة التي فرضها سيد المقاومة حول القدس 

والحرب اإلقليمية«.
وتوقفوا أمام إعادة انتخاب الرئيس بشار األسد لوالية رئاسية رابعة »الذي تحول إلى استفتاء جماهيري داخل 
سورية وخارجها لم تشهده سورية من قبل تجسد بإصرار شعبي على التمسك بسيادته قائداً مقاوماً يتابع مسيرة 
تحرير األرض واستعادة كامل الحقوق ويبدأ مسيرة عودة النازحين وإعمار سورية وصوالً إلى استعادة دورسورية 

الوطني والقومي واإلقليمي والدولي«.

اأحزاب طرابل�س ت�ساءلت عن دوافع
تقديم �سفارات غربية م�ساعدات لجمعيات

مسؤولو األحزاب في طرابلس خالل االجتماع في مكتب منفذية القومي

المسؤولين  من  التهنئة  واتصاالت  برقيات  تواصلت 
األس��د  بشار  للرئيس  لبنان،  ف��ي  السياسية  وال��ق��وى 

بانتخابه لوالية رئاسية جديدة.
العماد  الجمهورية  رئيس  ق��ال  السياق،  ه��ذا  وف��ي     
»أتوجه  األس��د:  الرئيس  إل��ى  برقيته  في  ع��ون  ميشال 
رئيساً  انتخابكم  إعادة  لمناسبة  القلبية  بالتهنئة  إليكم 
للجمهورية العربية السورية الشقيقة، متمنياً أن تتواصل 
الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت االستقرار في بلدكم، 
وإعادة اللحمة بين أرجائه كافة، فينعم الشعب السوري 
الشقيق باألمن واالزدهار وتترسخ عملية عودة النازحين 

إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه«.
الروابط  عمق  ألؤك��د  المناسبة  هذه  »أغتنم  أض��اف: 
عالقاتنا  تطوير  إل��ى  وتطلعي  بلدينا  بين  التاريخية 
شعبينا  مصالح  تخدم  التي  كافة  المجاالت  في  الثنائية 

العليا«.
طالل  اللبناني  الديمقراطي  الحزب  رئيس  وأج��رى 
وأعرب   بانتخابه.  مهّنئاً  باألسد،  هاتفياً  اتصاالً  أرسالن، 
الرئاسية،  االنتخابات  لنتيجة  استغرابه  »ع��دم  عن 
األبّي  الّسوري  الّشعب  من  المليونية  الحشود  ولمشهد 
الكونية  المؤامرات  بوجه  صمد  ال��ذي  الّشعب  الجّبار، 
عاٍل  مستوًى  عن  بّينت  التي  الحكيمة  قيادته  جانب  إلى 
الجبهة  حّصن  ما  والديبلوماسية،  والصالبة  الحنكة  من 
المعادلة  في  أساسي  كالعٍب  سورية  ووض��ع  الداخلية 

اإلقليمية والدولية«.
تكن  لم  المشّرفة  المتوقعة  النتيجة  هذه  »إّن  وق��ال 
فقط ثقة شعبية عارمة، بل كانت نتيجة طبيعية لوحدة 
وحكومة،  وبرلماناً  وشعباً  جيشاً  السورية  المؤسسات 
مرحلة  في  استثنائي  رجل  قيادة  تحت  عال  مهني  وأداء 

استثنائية من تاريخ هذه األّمة«.
والنجاح  التوفيق  دوام  األسد  للرئيس  أرسالن  وتمّنى 
في المرحلة المقبلة، ولسورية المزيد من االزدهار واألمن 

واالستقرار.
بدوره، وّجه رئيس التّيار الوطني الحّر النائب جبران 
باسيل برقية تهنئة إلى الرئيس األسد، جاء فيها: »السيد 
الشقيق  ال��س��وري  الشعب  وم��ن  منكم  أتقدم  الرئيس، 
بأصدق التهاني بإعادة انتخابكم بما يعكس ثقة شعبكم 
بكم وأمله بأن تقودوا مسيرة إعادة إعمار سورية وتثبيت 
العالم  في  ومكانتها  مكانها  إل��ى  وإعادتها  استقرارها 

العربي عموماً وشرق المتوسط خصوصاً«.
السوري،  الشعب  يبذلها  التي  »التضحيات  أّن  واعتبر 
يهدف  مشبوه  مشروع  أي  لمنع  الضمانة  هي  ستكون 

قسم  بتشتيت  لسورية  االجتماعي  النسيج  ضرب  إلى 
ثقة  على  »إنني  مضيفاً:  العالم«،  أنحاء  في  شعبها  من 
السوريين  النازحين  عودة  تسهيل  إلى  ستبادرون  بأنكم 
سّدد  لبنان.  إلى  نزحوا  الذين  منهم  وأخّص  أرضهم  إلى 
باألمن  آماله  جميع  السوري  للشعب  وحقق  خطاكم  الله 

واالستقرار واالزدهار«.
البرلمانية  والصداقة  األُُخ���ّوة  لجنة  رئيس  وأب��رق 
اللبنانية - السورية النائب علي حسن خليل إلى الرئيس 
وإع��ادة  الديمقراطي  االستحقاق  بإنجاز  مهنئاً  األس��د 
األخوة  لجنة  »باسم  البرقية:  نص  في  وجاء  انتخابه.  
منكم  أتقدم  أن  يسرني  -السورية،  اللبنانية  والصداقة 
الشعب  بثقة  المستحق  فوزكم  بمناسبة  التهاني  بأحر 
للجمهورية  رئيساً  انتخابكم  وتجديد  العزيز  السوري 
لكم  نعّبر  إننا  جديدة.  رئاسية  لوالية  السورية  العربية 
شهده  ال��ذي  الكبير  الديمقراطي  بالعرس  سرورنا  عن 
بلدكم وبنسبة االقتراع العالية التي فاقت أي مشاركة في 
مجدداً  شعبياً  استفتاًء  وشكلت  العالم  في  آخر  مكان  أي 
على خيارات األشقاء السوريين بما يرسم مستقبالً أفضل 

لبلدهم بقيادتكم الحكيمة.
طي  في  االستحقاق  هذا  إنجاز  يسهم  أن  نتمنى  إننا 
إعادة  وفي  الحبيب،  بلدكم  على  الكونية  الحرب  صفحة 
قال  أن  بعد  وحلفائه،  اإلرهابي  المشروع  دمره  ما  إعمار 
صور  أرق��ى  في  االق��ت��راع  صندوق  داخ��ل  كلمته  الشعب 
يحفظ  أن  وتعالى،  سبحانه  الله  ونسأل  الديمقراطية. 
لما  ويوفقكم  ومنعته  وقوته  وازده��اره  استقراره  لبلدكم 

فيه مصلحة الشعب السوري الشقيق«.
كما أبرق خليل للغاية نفسها إلى رئيس مجلس الشعب 
األخوة  لجنة  باسم  فيها  هنأ  الصباغ،  حموده  السوري 
المجلس  السورية،   - اللبنانية  البرلمانية  والصداقة 
»بإنجاز العرس الديمقراطي الكبير المتمثل باالنتخابات 
بثقة  األسد  بشار  الدكتور  الرئيس  سيادة  وفوز  الرئاسية 
أن  وتعالى،  سبحانه  الله  نسأل  جديدة.  مرة  الشعب 
من  ومنعته  وقوته  وازده��اره  استقراره  لبلدكم  يحفظ 

خالل القيادة الحكيمة للرئيس األسد«.
النائب  اللبنانية«  الشعبية  »الحركة  رئيس  أبرق  كما 
أن »تحمل هذه  آمالً  الرئيس األسد،  إلى  مصطفى حسين، 
الوالية المنتظرة كل الخير لسورية وشعبها الذي عّبر عن 
السنوات  »أثبتت  وقال:  االقتراع«.  صناديق  في  خياره 
والتصدي  بالبالد  للنهوض  قائد  خير  أنكم  األخ��ي��رة، 
األنظار  هي  وها  اإلره��اب،  ودح��ر  الخارجية  للمؤامرات 
منبع  ليكون  العمل  على  رهان  وسط  اليوم  اليكم  تتوجه 

األمل بمستقبل سورية«.
اللبناني  »النضال  لحركة  العام  األمين  نائب  ووجه 
العربي« طارق الداود برقية تهنئة للرئيس األسد، معتبراً 
أّن »هذا الخيار الذي أظهرته النتائج االنتخابية المشّرفة 
نت  شُّ التي  الحروب  أنواع  كل  على  سوري  رّد  أفضل  هو 

على الدولة السورية«.
ينتصر  ك��ان  كعادته  ال��س��وري  »الشعب  وأض���اف: 
لدولته ورمزها ويحبط كل أنواع المؤامرات ويجدد الثقة 
بخياراته الوطنية السيادية العروبية. كما كنا على يقين 
قيادتها  خالل  من  قادرة،  سورية  أن  نؤكد  سنبقى  دوماً، 
التحديات  ومواجهة  المحن  على  التغلّب  على  وشعبها 

وإعادة الدور الريادي لدمشق في قيادة األّمة«.
صندوق  ف��ي  كلمتهم  ق��ال��وا  السوريين  »إن  وخ��ت��م: 
الهزيمة  يعرف  ال  شعب  أنهم  للعالم  وأظهروا  االنتخاب، 
أعاد  الذي  السوري  للشعب  التهاني  فكل  االنكسار.  وال 
تثبيت بالده وقيادته في مكانهم الطبيعي. وسنكون نحن 
كعادتنا خلف الدولة السورية بقيادة الرئيس بشار األسد 
طريق  على  المضي  إلستكمال  القومية  الخيارات  كل  في 

الحق. واننا معكم سيادة الرئيس سنكون منتصرين«.
تقي  »بالل  الوطني  »الوفاق  حزب  رئيس  أبرق  بدوره 
جديدة،  لوالية  بانتخابه  مهنئا  األسد  الرئيس  إلى  الدين 
والقومية  الوطنية  سورية  خ��ي��ارات  »انتصار  م��ؤك��داً 

المقاومة التي فرضتها على المتآمرين«.
خياراته  أن  أك��د  ال��س��وري  »الشعب  أّن  إل��ى  ولفت 
محسومة بالوقوف إلى جانب الرئيس المقاوم بشار األسد 
االنتصار  الكونية على سورية، وهذا  الحرب  في مواجهة 
-الصهيوني،  األميركي  للمشروع  كبيرة  هزيمة  يشكل 

وهذا اليوم هو مفصلي في تاريخ سورية«.
من جهته، بارك المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد 
المختلفة  وقطاعاته  وقيادته  السوري  للشعب  قبالن 
رئيساً  األس��د  بشار  المقاوم  الرئيس  انتخاب  »إع���ادة 
وممانعة  ق��وة  رم��ز  من  سورية  تعنيه  ما  بكل  لسورية 

وثبات ومقاومة وانتصارات«.
»أكد  االنتخابات  بهذه  السوري  الشعب  أّن  واعتبر 
صفعة  بذلك  وليوجه  ال��ق��وة،  وم��ي��زان  الثقل  مركز  أن��ه 
قادت  التي  واإلقليمية  الدولية  المشاريع  لكل  مدوية 
سورية،  هزيمة  بهدف  واشنطن  بزعامة  عالمية  حرباً 
محور  ومعها  سورية  وانتصرت  مهزوماً،  العالم  فخرج 
والتضحيات  ال��دم  شاركها  ال��ذي  والمقاومة  الممانعة 

واالنتصارات«.

مزيد من التهاني للرئي�س االأ�سد بانتحابه لوالية رئا�سية جديدة

عون: اأتطلع اإلى تطوير عالقاتنا الثنائية في المجاالت كافة

سجل عداد »كورونا« انحساراً ملحوظاً 
الصحة  وزارة  أعلنت  إذ  مسبوق،  غير 
فقط،  جديدة  إصابة   145 تسجيل  العامة 
المثبتة  للحاالت  التراكمي  العدد  رفعت 
حاالت   5 تسجيل  تم  كما   ،540277 إلى 
الحريري  رفيق  »مستشفى  وأعلن  وف��اة. 
آخر  عن  اليومي  تقريره  في  الجامعي«، 
تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 

التقرير: 13 حالة حرجة لديه. وجاء في 
داخل  أجريت  التي  الفحوص  ع��دد    -
ساعة  ال�24  خالل  المستشفى  مختبرات 

المنصرمة: 221.
بفيروس  المصابين  المرضى  ع��دد    -
المستشفى  داخ��ل  الموجودين  ك��ورون��ا 

للمتابعة: 19.
إصابتها  في  المشتبه  الحاالت  عدد    -
ساعة  ال�24  خ���الل  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس 

المنصرمة: 1.
ال��م��رض��ى  ش���ف���اء  ح�����االت  ع����دد   -  
ال�24  خالل  المستشفى  داخل  الموجودين 

ساعة المنصرمة: 0.
-  مجموع حاالت شفاء مرضى من داخل 
تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى 

.1178

من  نقلها  ت��م  ال��ت��ي  ال��ح��االت  ع��دد    -
العزل لتحسن  المركزة إلى وحدة  العناية 

حالتها: 0.
ال��ح��رج��ة داخ���ل  ال���ح���االت  -  ع����دد 

المستشفى: 13.
 - حاالت وفاة: 0.

وغّرد وزير الصحة في حكومة تصريف 
األعمال حمد حسن عبر »تويتر«، معلناً أن 
لقاح  ألف  وخمسون  مئة  األولى،  »الدفعة 
اآلن نستلّمها من شركة فايزر مشكورة من 
أصل سبعمئة وثمانين ألف مجدولة خالل 
نحنا  قريباً،  فايزر  ماراتون  حزيران.  شهر 
حدكم لحمايتكم«. وكانت اللجنة التنفيذية 
للقاح كوفيد - 19، قد أعلنت عبر حسابها 
عمرية  فئة  استهداف  بدء  »تويتر«،  على 
جديدة من لقاح Pfizer لجميع المواطنين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 40 - 49 )من 
األكبر سناً(، والذين تسجلوا على المنصة 
ومستعصية.  مزمنة  أم���راض  ول��دي��ه��م 
إرسال  استكمال  سيتم  أنه  إلى  وأش��ارت 
اضافية  عمرية  لفئات  تباعاً  المواعيد 
وأمراض أخرى خالل االسبوع المقبل وفق 

خطة وزارة الصحة العامة.
وكان يوم السبت شهد انطالق »ماراتون 

وزارة  عنه  أعلنت  ال��ذي  أسترازينيكا« 
محافظة  في  محددة،  مراكز  في  الصحة، 
بعلبك  النبطية،  الجنوب،  عكار،  الشمال، 
وشهدت  لبنان.  وجبل  البقاع،  الهرمل، 
اللقاح.  تلقي  على  كثيفاً  اق��ب��االً  المراكز 
 10 تلقيح  السبت  الصحة  وزارة  وسجلت 

آالف شخص.
ب�«الماراتوني«،  اليوم  حسن  ووصف 
كل  سيتكرر  التلقيح  م��ارات��ون  أن  معلناً 
اللقاحات  أسبوع وفقاً للحاجة ووفق عدد 
المتوفرة، مشيراً إلى أن الماراتون سيطال 
والمراكز  المناطق  بعض  المقبل  األسبوع 
واوضح  باالشتراك.  راغبة  تكن  لم  التي 
أن عدد متلقي اللقاح السبت بلغ 10521، 
 65% شكلوا  اللبنانيين  أن  ال��ى  الف��ت��اً 
العمال  اللقاح و%23 كانوا من  ممن تلقوا 

األجانب.
رئيس  من  ات��ص��االً  تلقى   حسن  وك��ان 
دي��اب،  حسان  األعمال  تصريف  حكومة 
الجرعة  تلقيه  إثر  صحته،  إلى  فيه  اطمأن 
له  وتمنى  أسترازينيكا،  لقاح  من  األول��ى 
التلقيح  ماراتون  بإطالقه  وهنأه  السالمة. 

من مركز اتحاد بلديات بعلبك.
البنك  من  إداري���اً  »وف���داً  أن  إل��ى  ولفت 

المقبل،  األسبوع  لبنان  سيزور  الدولي 
بأدائها،  والتنويه  الصحة،  وزارة  لمواكبة 

فهو مثال يبرز على المستوى العالمي«.
رفيق  مستشفى  »م��دي��ر  غ���ّرد  ت��زام��ًن��ا 
حسابه  عبر  أب��ي��ض«،  ف��راس  الحريري 
إلى  تشير  »األبحاث  كاتباً  »تويتر«  على 
أن تلقي اللقاح بشكل كامل يمكن أن يكون 
الحاجة  من  الحّد  في   90% بنسبة  فّعاالً 
التعرض للمتحورات  لالستشفاء في حال 
الهند«.  في  اكتشفت  التي  ع��دوى  األكثر 

وختم »لنحِم مجتمعنا«.
في  عالمة،  فادي  الدكتور  النائب  وقال 
أنه  إلى  ندعو  كنا  »دائماً  التلقيح  ماراثون 
إقامة  مكان  من  التلقيح  مراكز  قّربنا  كلما 
إيجابياً  التجاوب  سيكون  كلما  المواطنين 
أن  على  ذل��ك  وسيشجعهم  قبلهم،  م��ن 
إلى  الوصول  »الهدف  وأض��اف  يتلقحوا. 
المناعة المجتمعية التي نطمح إليها، وهي 
70 في المئة، ولدينا مشوار طويل من أجل 
ويكون  يكتمل  أن  للماراثون  ونتمنى  ذلك. 
هناك مراكز انتشار أكثر وأكثر في االراضي 
ألخذ  ال��ن��اس  لتشجيع  ك��اف��ة،  اللبنانية 

اللقاح لكي نرجع إلى حياتنا الطبيعية«.

بعد ا�سترازينيكا... ماراتون »فايزر« قريبًا

وانح�سار ملحوظ لكورونا

النائب عالمة يشرف على حملة التلقيح في مستشفى الساحل وزير الصحة تلقى الجرعة األولى من لقاح أسترازينيكا في بعلبك

هاشم  السيد  الله  حزب  في  التنفيذي  المجلس  رئيس  أكد 
صفي الدين، ضرورة »اإلسراع في تشكيل الحكومة  من أجل 
بعض  عن  النظر  بغض  لألوضاع،  الطويلة  المعالجة  بدء 
من  جهة  أو  هنا  من  مسؤول  يضعها  أن  يمكن  التي  العيوب 
هناك«، متمنياً »التجاوب مع المبادرة األخيرة، والتي نأمل أن 
تكون األخيرة لتشكيل الحكومة، ال أن تكون األخيرة للوصول 

إلى اليأس.
المنطقة  إطفاء  »ف��وج  إط��الق  حفل  رعايته  خ��الل  وش��ّدد 
األولى« في مدينة بنت جبيل، على أن »المسؤولية اليوم تكمن 
في  واقتصادية  مالية  إمكانات  من  بقي  ما  على  الحفاظ  في 
بلدنا، فهي أكبر وأهم من أي أولوية أخرى عند أي سياسي أو 

جهة أو حزب أو فئة«.
ثابت  اليوم،  المنطقة  في  المقاومة  »محور  أن   إلى  ولفت 
التي  الحقيقة  وهو  المعادلة  وفي  سياسية  وحقيقة  وق��وي 

سُتحّدد المستقبل لبلدنا وكل بلدان منطقتنا«.
غ��ّزة  ف��ي  المقاومة  انتصرت  أن  »بعد  أن��ه  إل��ى  وأش���ار 
بصواريخها وانتصر الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين، 
وأن  النتائج  على  ينقلبوا  أن  والمتربصون  األع��داء  يحاول 
يأخذوا من الفلسطينيين النتائج العظيمة التي ُحققت، وهذا 

ما فعلوه معنا بعد كل انتصار«، مؤكداً أنه  »كما فشلوا معنا 
اليوم  سيفشلون  االنتصارات،  نتائج  واحتواء  استيعاب  في 

مرة جديدة«.
وتوّجه إلى الذين ينفقون مليارات الدوالرات من أجل تشويه 
صورة حزب الله والمقاومة واستهداف مجتمعها بالقول »كلما 
الشعبي  لعملنا  ودعايتكم  وحقدكم  وخبثكم  استهدافكم  زاد 
والخدماتي والتنموي في خدمة الناس، ازددنا قناعة بضرورة 
لم  ما  وسننفق  بينهم،  وحضوراً  الناس  خدمة  في  نكون  أن 
ننفقه في السابق من أجل أن نكون دائماً في خدمتهم«، مؤكداً 
أن »بعض الخبثاء الماكرين الذين كانوا أدوات الخراب المالي 
إننا  قالوا  حينما  خسئوا  لبنان،  في  والمعيشي  واالقتصادي 
دويلة داخل الدولة، فنحن لسنا دويلة ضمن دولة، وما نقوم 
به، هو تقديم نموذج لهؤالء الحاقدين ولكل الناس كيف ُتبنى 

الدولة، وكيف ُتصرف األموال في خدمة الناس وال ُتسرق«.
ولفت إلى أن »هناك طبقات في لبنان من أحزاب وشخصيات 
الذي  اليوم  وسيأتي  واالنتهازي،  الدعائي  المال  من  تعتاش 
نذكر فيه أسماء هؤالء األشخاص الذين يعيشون على التسّول 
اللبناني  المجتمع  في  فئات  بضرب  األجنبي  ووعد  والتوّسل 
عليه،  أدل��ة  لدينا  وه��ذا  بأكملها  لبنانية  ق��درات  واستهداف 

األدلة«، وأضاف: »نقول  الذي ننشر فيه هذه  اليوم  وسيأتي 
لهؤالء ولكل من يشير إلينا بتهمة أو ما شاكل في عملنا التنموي 
واالجتماعي والخدماتي، إن حزب الله على رأس السطح هو 

أشرف وأكبر وأعظم وأهم من كل افتراءاتكم وأكاذيبكم«.
»الهيئة  في  المدني  الدفاع  العام  المدير  أعلن  ب��دوره، 
 22 وتجهيز  ش��راء  عن   مقدم  عدنان  اإلسالمية«  الصحية 
خالل  إسعاف  سيارة  و20  إنقاذ  سيارات  و10  إطفاء  سيارة 
العام 2021، لتضاف إلى أسطول سيارات الدفاع المدني في 

المناطق كافة.

�سفي الدين: محور المقاومة �سُيحّدد م�ستقبل منطقتنا

)موقع العهد( صفي الدين متحدثاً في بنت جبيل  
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الحمائم ال�س�د

{ أحمد عجمي*

ل��م��اذا ه���ذا ال��ع��ن��وان األس���ود 
الكلمة؟  ه��ذه  ب��ه  افتتحنا  ال���ذي 
الى  التفتنا  مهما  أننا  المؤسف 
لبنان، ال نجد  ناحية من نواحي 
هذا  ع��ل��ى  ي��س��ي��ط��ر  ال���س���واد  إال 
بنزين  تنكة  أمام  الُمَذّل  الشعب 
أو مازوت في طوابير الطول، أو 
الطويلة  الخبز، والطوابير  ربطة 
أموال  سرقت  التي  البنوك  أمام 
إّن  قلت  إذا  أتجنّى  وال  ال��ن��اس، 
التاريخ  يسّجلها  لم  الفرّية  هذه 
عن  عبارة  وهي  هذا،  زمننا  قبل 
الضمير  وف��ق��دان  الدين  نسيان 
التي  ال����زائ����دة  ال���وق���اح���ة  وع����ن 
الشعب  ه��ذا  بحق  يمارسونها 
تلفه  ال�����ذي  ال���م���ج���اه���د  ال���ط���ي���ب 

الويالت من كّل جانب. 
السود  الحمائم  هذه  أّن  أملنا 
ت���غ���يّ���ر ل���ون���ه���ا ال������ى األب���ي���ض 
ال����ذي ي��ب��ع��ث ال��ف��رح��ة واألم����ان 
الشعب  نفوس  في  واالستقرار 
وحاجاته  آالم��ه  م��ن  ي��رت��اح  ك��ي 
العيش  ل��ق��م��ة  ع���ل���ى  وي��ن��ت��ص��ر 

الفاسدين. ويطرد 
حمى الله لبنان من المؤامرات 

أبنائه. بعض  ينفذها  التي 
*نائب سابق 

�سّحة الإن�سان 

اأول�ّية...

{ الشيخ راجح نديم عبد الخالق

ال����م����واط����ن  ه������ذا  ي���ك���ف���ي  أال 
إخ��ض��اع��ه ألق��س��ى أن����واع ال���ذّل 
االنتظار  على  وإجباره  والقهر، 
طوابير  ض��م��ن  ال��ّط��رق��ات  ع��ل��ى 
استعطاًء  وس��اع��ات،  ل��س��اع��ات 

الوقود؟! من  ليترات  لبضعة 
للمهانة  ت��ع��ّرض��ه  ي��ك��ف��ي��ه  أال 
الّسوبر  أب����واب  أم����ام  م��ن��ت��ظ��راً 
م���ارك���ات ل��ي��ح��ص��ل ع��ل��ى ق��وت 
ضمن  ذل���ك  ي��ن��درج  أال  ع��ي��ال��ه؟ 
إط���������ار ت����خ����لّ����ي ال�������ّدول�������ة ع��ن 
مواطنيها،  ت��ج��اه  مسؤوليّاتها 
أبنائها  عن  تخلّيها  قوله  األجدر 

وشعبها؟!
إمعاٍن  أم��ام  ال��ي��وم  نحن  وه��ا 
آخ��ر ج��دي��د م��ن ف��ص��ول تراخي 
ال���ّدول���ة وت��رّه��ل��ه��ا وت��ف��لّ��ت��ه��ا من 
مسؤوليّتها عن أبسط واجباتها. 
عن  ع��اج��زاً  المواطن  ب��ات  حيث 
الّذي  ال��ّض��روري  ال���ّدواء  إي��ج��اد 
ُي��ب��ق��ي��ه ع��ل��ى ق��ي��د ال���ح���ي���اة... إذا 
النّاس  إماتة  المشروع  يكن  لم 

وسحقهم.
صّحة  ألّن  مسؤول  جميعكم 
الّدولة  عند  أول��وّي��ة  المواطنين 
وعند  ن��ف��س��ه��ا،  ت��ح��ت��رم  الّ���ت���ي 
انتخبهم  الّذين  الوزراء والنواب 
ال���ّش���ع���ب، ل���ي���ك���ون���وا ل����ه ال���ّس���ّد 
والوجع  الجوع  وجه  في  المنيع 

والمرض...
ن���ل���ق���ي ال������لّ������وم ع����ل����ى ك����اّف����ة 
موقع  ف��ي  ألّن��ه��م  ال��م��س��ؤول��ي��ن 

القرار. واتخاذ  الّسلطة 
صّحة  أم��ام  حمراء  خطوط  ال 

وكرامته... اإلنسان 
أذنيه وقر. فلْيفهم من في 

ال يهادن وال يفرط، ال ينحني وال يهاب، يعرف ما لسورية وما عليها، وكيف يحفظها 
ويدافع عنها، وال يتخلى عن ثوابتها والتزاماتها الوطنية والقومية، حيث قدرها أن 
الذّل  أو  الضالل،  أو  االنحراف  تعرف  ال  التي  وبوصلتها  ونبضها،  األمة  قلب  تكون 

والخنوع.
    إذن، معركة الغرب موجهة مباشرة وبكّل وقاحة ضّد الرئيس الذي يجسد ويحمل 
هذه القيم والمبادئ والمواقف. فال يهّم الغرب من يكون رئيس سورية، ما يهّمه هو أن 

يكون رئيس سورية في خدمة أهداف الغرب وتطلعاته ومشاريعه!
تطالب  سورية،  في  األحداث  اندالع  من  قليلة  أسابيع  بعد  األصوات  ترتفع  ألم    
الرئيس األسد بالتنّحي وتسليم السلطة لقوى المعارضة المسلحة التي فتكت بالبالد 

والمؤسسات، وارتكبت الجرائم بحق الدولة والشعب السوري؟!
سورية  ضّد  تغتفر  ال  معيبة  قرارات  باتخاذ  بدولها  العربية  الجامعة  تقم  ألم     
المقاطعة  عليها  فرضت  الذي  الوقت  في  التنحي،  على  رئيسها  إلرغ��ام  ونظامها، 

والعقوبات السياسية واالقتصادية والمالية والتجارية وغيرها؟!
   ألم تتطلع تركيا منذ اللحظة األولى الندالع األحداث في سورية الى تغيير النظام 
في  السورية  للمعارضة  مؤتمر  اول  احتضنت  التي  وهي  األشكال،  من  شكل  بأي 
أنطاليا التركية، في شهر حزيران، أّي بعد ثالثة أشهر من نشوب األحداث في سورية، 
الزعماء  تصريحات  حيث  ورئيسه،  السوري  النظام  تجاه  الفاضح  عداءها  وأظهرت 
األتراك كانت تحمل في ثناياها تهديدات، وتطالب الرئيس السوري بالتنحي وتسليم 

السلطة الى المعارضة؟
هذا  في  صّبت  عربية  دول  مواقف  مع  ويتوافق  لينسجم  تركيا  موقف  يكن  ألم 
االتجاه؟! ألم ترتفع أصوات لقادة دول أوروبية استعمرت هذه المنطقة لعقود طويلة، 

واستبّدت بها، ليطالبوا بتغيير النظام، وتنّحي الرئيس السوري عن السلطة؟
النواب  مجلس  في  الخارجية  الشؤون  لجنة  داخل  أعضاء  أصوات  ترتفع  ألم    
األميركي يوم 23 حزيران 2011، أي بعد مئة يوم من بداية األحداث، وهم يناقشون 
سياسة الواليات المتحدة تجاه إيران وسورية من خالل مطالعة المدير التنفيذي في 
الذي قّدم للجنة  »معهد واشنطن للسياسة في الشرق األدنى«، د. روبرت ساتلوف 

الشؤون الخارجية بناء على طلبها، حيث جاء فيها: 
واضح  وتهديد  توتر  مصدر  ال��دوام  على  كان  نظام  بقاء  من  أكثر  هي  المسألة   «

للمصالح األميركية على جبهات عديدة ما يقارب طوال سيطرة عائلة األسد...
المسألة باألحرى، هي الفرصة السانحة في توجيه ضربة مؤلمة وربما حاسمة 
تنطلق  والتي  ألميركا،  المناهضة  واألنظمة  والغرب،   )!!( للسالم  المعادي  للمحور 
التوسع  الى  تطلعات  مع  وغزة،  بيروت  الى  ثم  ومن  دمشق،  على  وتمّر  إي��ران،  من 
نحو بغداد والخليج وما بعده )...( إّن مصالح أميركا بالنسبة لسورية واضحة... 
نفسه  يعد  نظام  أّي  أّن  ذلك  األس��د،  نظام  سقوط  من  كبيرة  فائدة  ألميركا  سيكون 

الخطرة  السياسات  من  واسعة  مجموعة  تنفيذ  في  األسد  كنظام  يتعهد  لن  لخالفته 
في زعزعة االستقرار، وتحقيق برنامج التسلح النووي بطريقة سرية وغير شرعية، 
وتسهيل  ودعمها  الفلسطينية،  والساحة  لبنان  في  اإلسالمية  الميليشيات  وتسليح 
لقد   )...( العراق  في  األجانب  المقاتلين  بواسطة  األميركية  القوات  على  الهجمات 
حان األوان اآلن، ألن ُيستفاد من هذا التقارب االستراتيجي بين األوروبيين والعرب 
األسد،  نظام  زوال  تسريع  أجل  من  الخطوات  التخاذ  األتراك،  والقادة  واإلسرائيليبن 
القائم في سورية،  النظام  إمكانية ظهور قادة يخلفون  الجهود بحكمة في  وتوظيف 

يشاركون مصالحنا في األمن والسالم اإلقليميين )!!!(«.
هذه هي حقيقة الغرب ونياته. إنه ال يريد رئيساً يجّسد آمال وعزة وطن، وطموح 
وكرامة أمة، بل بريدون رئيساً سورياً تابعاً مأموراً، ال حول وال قوة وال قرار له، على 

شاكلة الحكام في عالمنا العربي الذين تعاملوا معهم على مدى عقود ماضية!
عرفنا  وهل  ورئيسه؟!  السوري  للنظام  الغربي  العداء  هذا  لماذا  اليوم  عرفنا  هل 
لماذا ينّددون باالنتخابات التي جرت في سورية، وجّددت الوالء والبيعة لمن وقف 

في وجه قوى الهيمنة واإلرهاب، وأسقط مشاريعها المدّمرة بحق سورية واألمة؟!
العدوان  دولة  وداعمي  والفوضى،  الفتن  مؤّججي  نرى  أن  الدنيا  نكد  من  إنه    
»اإلسرائيلي« وقوى اإلرهاب، ينّددون باالنتخابات السورية ونتائجها، ويتباكون 
بلدان  في  بها  وعبثوا  انتهكوها،  التي  اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية  الحرية  على 

أمتنا، على مرأى من العالم كله.
حقوق  مجلس  أيام  منذ  قّرره  لما  السافر،  برفضهم  بوضوح،  تجلى  هؤالء  نفاق 
حول  دولي  تحقيق  إطالق  له،  طارئة  جلسة  في  جنيف،  في  المتحدة  لألمم  اإلنسان 
المحتلة منذ نيسان  الفلسطينية  انتهاكات »إسرائيل« لحقوق اإلنسان في األراضي 
الماضي. دول صّوتت ضّد القرار، ودول امتنعت عن التصويت، وهي الدول الملّوثة 
بسياساتها  العالم  عرفها  التي  عنها،  يتحدث  الذي  القبيح  االستعماري  بتاريخها 
العنصرية الالأخالقية، والتي تكيل بمكيالين، وتنحاز بتصويتها لجرائم »إسرائيل« 

وتشجعها، ثم تّدعي التزامها بالديمقراطية وحقوق اإلنسان !
إال نصيرة للكيان الصهيوني المحتّل،   إّن دولة كالواليات المتحدة ما كانت يوماً 
يستمّد  منها  التي  وهي  اإلنسان،  حقوق  مجلس  لقرار  الشديد«  »أسفها  عن  عّبرت 

االحتالل »اإلسرائيلي« القوة والدعم المتواصل.
وبعد كّل هذا العهر السياسي، يريدون أن يظهروا غيرتهم على الشعب السوري، 

ويصدروا حكمهم على عملية االنتخابات ونتائجها وما أسفر عنها!
إنه منطق االستعمار القديم، ومنطق قوى العدوان واالستغالل والتسلط واالستبداد 

الجديد، الذي لم يتغّير ولم يتبّدل!
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق.

الجيش  ق���درات  تفعيل  ف��ي  ترغب  ب��اي��دن  ج��و  الرئيس 
اللبناني الحتواء نفوذ طهران في لبنان والتصّدي ل�ِ حزب 
مؤسسات  سقوط  ومنع  اإلرهاب  الئحة  على  المدرج  الله 

الدولة اللبنانية األمنية بيد هذا التنظيم«.
من  غيرهما  )وال  األم��ي��رك��ي��ان  ال��م��س��ؤوالن  ُي��ش��ر  ل��م 
مؤسسات  اّن  الى  الفرنسيين(  أو  األميركيين  المسؤولين 
الدولة سقطت كلها او كادت نتيجَة عوامل خطيرة ليس أقلها 
وتحويل  المصرفي،  القطاع  واهتزاز  العام،  الدين  تعاظم 
مليارات الدوالرات من األموال العامة الى الخارج بصورة 
مخالفة للقانون، وانفجار مرفأ بيروت وتداعياته، وتفاقم 
الضائقة المعيشية، وتصّدع الوحدة الوطنية. ولم يقل أيٌّ 
من المسؤولين األجانب بطبيعة الحال إّن حزب الله، بما 
هو قائد المقاومة اللبنانية، ليس مهجوساً بالسيطرة على 
التي قامت سنة  السلطة بل منشغل بمواجهة »إسرائيل« 
1982 باجتياح لبنان، وحاولت سنة 2006 اجتياحه مرًة 
أخرى لوال أن تصّدت لها قوى المقاومة اللبنانية ودحرتها 
ونجحت في ردعها عن معاودة العدوان طيلة السنوات ال� 

الماضية وما زالت.  15
ليصبح  ينشط  ع��ون  ج��وزف  العماد  إّن  ق��ال  َم��ن  ث��م، 
حاكماً للبالد؟ صحيح اّن أربعة من قادة الجيش وصلوا 
الى سّدة الرئاسة في السنوات 1958 و 1989 و 1998و 
عن  جداً  تختلف  ظروف  خالل  حدث  ذلك  لكن   ،2008
الظروف االستثنائية الراهنة. وإذا كان للواليات المتحدة 
من القوة والنفوذ وهامش المناورة ما مّكنها من أن يكون 
لها، مباشرًة او مداورًة، يد في صنع األحداث او توجيهها 
عوامل  او  الظروف  تلك  مثل  الى  حالّياً  تفتقر  فإنها  آنذاك، 

القوة التي كانت متوافرة في الماضي.
األرجح اّن العماد جوزف عون يدرك تعقيدات الظروف 
في  االنخراط  تالياً  ويحاذر  البالد،  تعانيها  التي  الراهنة 
أالعيب سلطوية غير مأمونة العواقب. ولعله يدرك أيضاً اّن 
فرصته الوحيدة لالرتقاء الى سدة الرئاسة مرهونة بشروط 
ومبادرته  واألمني،  السياسي  الوضعين  استقرار  ثالثة: 
دونما إبطاء الى دعم حزب الله وسائر قوى المقاومة إذا ما 
جازفت »إسرائيل« بشن حرب جديدة على لبنان، وتوافق 

القوى السياسية الوطنية الوازنة عليه كرئيس - تسوية 
للخروج من دوامة عدم االتفاق على أحٍد سواه.

واألج��ان��ب،  المحليون  الالعبون  يجهل  ال  ذل��ك،  ال��ى 
الذي  واألب��رز  األخطر  التحدي  اّن  بعضهم،  تجاهل  وإْن 
السياسي  االنهيار  ه��و  اآلون���ة  ه��ذه  ف��ي  لبنان  ي��واج��ه 
بانفجار  والعباد  البالد  يهّدد  الذي  واالقتصادي  والمالي 
تبّقى  ما  تفتيت  الى  ينتهي  قد  شامل  اجتماعي   - أمني 
السياسية  القوى  قيام  والى  المتهالكة  الدولة  هيكل  من 
بالسيطرة  وعّدة  عدداً  واألق��وى  ونفوذاً  جمهوراً  األوسع 
البالد  يحّول  الذي  األمر  وحركتها  وجودها  مناطق  على 
الذاتي.  الحكم  ومناطق  الكانتونات  من  مجموعٍة  الى 
– يصعب تقدير كم من  الله  – ال سمح  وإذا ما حدث ذلك 
الوقت والجهد والتضحيات تتطلبه مسألة إعادة الوحدة 

السياسية واإلدارية الى البالد؟
ال أمل يرتجى من شبكٍة سياسية، بكّل تالوينها، حكمت 
االستعمار  سلطات  »أنجبتها«  التي  األول��ى  الجمهورية 
الفرنسي سنة 1920 وأورثت مقاليدها الى أمراء الطوائف 
ما  في  نسجوا  الذين  واألم���وال  األع��م��ال  رج��ال  وبعض 
السلطات  على  سيطرت  ومتحّكمة  حاكمة  منظومًة  بينهم 
والموارد منذ ذلك الزمان الى أن أوصلت البالد والعباد الى 

الحضيض الراهن.
القوى  على  معقودان  وال��رج��اء  األم��ل  أّن  الحقيقة    
بناء  على  والتوافق  االتحاد  الى  المدعوة  الحّية  الوطنية 
برنامج  على  واالتفاق  والتغيير،  لإلنقاذ  وطني  مؤتمر 
متكامل لعمل شعبي هادف، والتعاون مع َمن بقي مخلصاً 
ونظيفاً من أهل القرار، واالستفادة من تناقضات وتناحرات 
أركان السلطة المتهافتة من أجل إزاحة المنظومة الحاكمة 
الجمهورية  قواعد  وإرساء  الطائفية  المحاصصة  ونظام 

الثانية البازغة في دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.
مع  لكن  الصعوبة،  وبالغة  وتاريخية  جليلة  المهمة 
توافر اإلرادة الوطنية الصلبة والضغط الشعبي المتواصل 

ينفتح مسار العمل واألمل والنهوض الحضاري.
*نائب ووزير سابق.

بمختلف  الوطن  ألعداء  مسبوق  غير  تحّد  ظاهرة  كان  به  قمتم  »ما  وأضاف 
الزائف،  وكبريائهم  لغرورهم  تحطيماً  كان  وتبعيتهم،  ووالءاتهم  جنسياتهم 
وصفعة على وجوه عمالئهم وأزالمهم، هذا التحّدي هو أعلى درجات التعبير عن 
الوالء الصادق والعميق للوطن، وهو أقوى مستويات الشدة في إرسال الرسائل 
ويرسمون  الدسائس  يحوكون  المظلمة  الغرف  في  جلسوا  ألشخاص  المناسبة 
الخطط، ويحلمون بالنجاح على حساب أموالنا ودمائنا وشرفنا وكرامتنا، والذين 
سينُدبون حظهم مرة أخرى مع إمعاتهم، لسوء تقديرهم وخطأ حساباتهم، وقصر 

نظرهم، وعدم فهمهم لحقيقة وطبيعة ومعدن هذا الشعب«.
وقال »لقد قلب الشعب السوري الموازين ونسف قواعَد اللعبة وأكد بما ال يدع 
مجاالً للشك أن قواعدها توضع هنا، وتصنع هنا، وتحدد هنا، بأيدينا.. وال مكان 

لشركاء سوى لإلخوة واألصدقاء«.
الوطنية وهذا يعني بشكل تلقائّي إعادة  وأضاف »السوريون أعادوا تعريف 
تعريف الخيانة، والفرق بينهما هو كالفرق بين ما ُسّمي ثورة ثوار، وما شهدناه 
من ثوران ثيران، هو الفرق ما بين ثائر يتشّرب الشرف، وثور يعلف بالعلف، بين 
ثائر نهجه عٌز وفخار، وثور يهوى الذل والعار، وما بين ثائر يركع لخالقه، وثور 

يخّر ساجداً أمام الدوالر«.
وتابع: »إن الشعب السوري عرف الثورة وأعاد إليها ألقها بعد أن لّوث اسَمها 

سمعتها  أنقذتم  سوري،  سفر  جواز  حاملي  الشرف  وفاقدي  المرتزقة  من  جزء 
ثورة  كان  بل  اإلط��الق،  على  احتفاالت  يكن  لم  حصل  ما  لذلك  إطالقها،  وأعدتم 
والخيانة  اإلرهاب  ضد  ثورة  مجازي،  ال  حقيقي  معنى  من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل 
واالنحطاط األخالقي، ثورة لسان وقلم وعمل وسالح، ثورٌة عنوانها الشرف ضد 
كِل ساقط ارتضى لنفسه أن يكون مطّية يمتطيها اآلخرون ليصلوا بها إلى حيثما 

يشاؤون«.
وقال الرئيس األسد »اختيار الشعب لي ألقوم بخدمته في الفترة الدستورّية 
ليس  الشعب.  لهذا  االنتماء  شرف  سوى  إليه  يرقى  ال  عظيم  شرف  هو  القادمة 
حماسًة  يزيدني  وما  والعادات،  والقيِم  واألفكار  بالتطلعاِت  وإنما  فقط،  بالهوية 
يمكن  ال  دونها،  من  والتي  لديكم،  الموجودِة  التحدي  روح  هو  بالمستقبل،  وثقًة 
يمكن  ال  دونها  ومن  الكبرى.  الوطنية  التحديات  مواجهة  من  المسؤوليِة  لحامل 
تظهر  والتي  لديكم  الكامنُة  القوة  إنها  الحرب.  من  سنوات   10 بعد  القياُم  لوطٍن 
بشكلها الجلي في المفاصل الكبرى، والتي تستفُزها التحديات، وتحّولها إرادُتكم 
للفوز  وتؤهله  بالقوة،  الوطن  تمّد  التي  الجبارة  الطاقة  إنها  وإنجاز،  عمل  إلى 

واالنتصار«.
وأضاف »أنا واثق من أننا بهذه الروح المقاتلة، سنتمّكن من هزيمة كل أعدائنا 
للمرحلة  نحتاجه  ما  هي  الروح  هذه  الخطوب،  واشتّدت  النزاالت،  كُثرت  مهما 

المقبلة، وهي مرحلة عمل مستمٍر ومقاومة وصمود، لكي نثبت ألعدائنا مرة أخرى 
أن محاربة شعِبنا بمتطلباته األساسّية وبلقمة عيشه، ال تزيده إال تمسكاً بوطنه، 
وبكل ما يرمز إليه، وأن هذا الشعب عند االستحقاقات واالمتحانات الكبرى، دائماً 

ما اثبت ان الوطن يعلو وال ُيعلى عليه«.
للوطن،  محبته  عن  بطريقته  عّبر  سوري  مواطن  لكل  بالتحية  »أتوّجه  وقال 
في كل مدينة وبلدة وقرية، سواء عبر المسيرات أو التجّمعات الشعبية أو بغير 
ذلك ولكل فرد وعائلة وعشيرة، عّبروا عن انتمائهم المطلق لبلدهم ورفعوا رايته، 

فصمدوا في الحرب، وتحّدوا في االستحقاق«.
وأضاف »أوّجه التحية لمواطنينا في المغترب الذين تكاملوا برسائلهم من 
من  والعقبات  المسافات  تمنعهم  ولم  الداخل،  في  إخوتهم  رسائل  مع  الخارج 
لضغوط  بذلك  القيام  من  يتمكن  لم  ولمن  االنتخابات،  في  بحماس  المشاركة 
عبر  ليس  مضاعفة،  وبقوة  وصَل  صوُتك  له،  نقول  لها،  تعّرض  لبلطجة  أو 
الوطنية  والمهمة  وصلت،  لألعداء  فالرسالة  الموقف،  عبر  وإنما  الصندوق 

أُنجزت«.
وكان الرئيس األسد فاز باألمس باالنتخابات الرئاسية، التي جرت في 26 مايو 
داخل سورية وفي 20 منه في دول االغتراب، حيث حصل على األغلبية المطلقة 

بنسبة تصويت وصلت إلى 95.1 %.

في  ال��ح��رب  ق��رار  تسلّم  واشنطن  أن  يعني  م��ا  للحماية،  حاجتها 
المنطقة، وخطر توّرطها في هذه الحرب لمن ال يقيم اعتباراً للنظرة 
وال  لتطلعاته،  خدمتها  بمقدار  إال  األميركية  والمصالح  األميركية 
ستخلط  انها  العتقاده  إقليمية  بحرب  أميركا  ت��وري��ط  ف��ي  يمانع 
األوراق وتمنع هزيمته منفرداً في أية مواجهة، أو سقوطه بالضربة 

السياسية القاضية داخل الكيان بسبب الفشل.
- واشنطن تحتاج حكومة تعمل على التهدئة بين السكان العرب 
التوتر ومنع  المستوطنين، لتخفيض  األصليين في فلسطين وبين 
تدرك  إقليمية،  حرب  اندالع  على  الطريق  قطع  وبالتالي  التصعيد، 
والمصالح  السياسات  وعلى  أوالً،  الكيان  على  مخاطرها  واشنطن 
األميركية تالياً، ولذلك فإن الطريق إلى ذلك هو إقصاء نتنياهو عن 
مبكرة  انتخابات  إلى  بالذهاب  رغبته  تلبية  وعدم  الحكومة،  رئاسة 
مساعي  ن��ج��اح  ق���راءة  يمكن  ال��س��ي��اق  ه��ذا  وف��ي  ال��خ��ام��س��ة.  للمرة 
إقصاء  شعار  تحت  للكنيست  المتناقضة  المكّونات  بين  التقارب 
نتنياهو، وهو ما ال يمكن تحقيقه بجمع اليمين واليسار إال بتدخل 
أميركّي واضح، وهذا التحول ليس مطلوباً منه بنظر واشنطن فتح 
الطريق لتسوية شاملة يدرك األميركيون أنها ال تملك تغطية كافية 
التصعيد  الكيان، بل يكفي أن تكون حكومة تهدئة ومنع  في داخل 
والسير بتسويات جزئية، كفك الحصار عن غزة، ووقف التصعيد 
في القدس واألراضي المحتلة عام 48، وبدء التفاوض مع السلطة 
الصراع وفتح  لتمييع  الممكن  بالحد  نبدأ  لمعادلة  الفلسطينية وفقاً 
النتائج  على  نبني  ث��م  المقاومة  خ��ي��ار  على  التشويش  م��س��ارات 

التالية. الخطوة 

السقوف  رفع  يتعّدى  ال  يجري  ما  وبالتالي  البرلمان،  من  الخروج 
للحصول على المطلوب ال سيما أن جلسة المجلس النيابي أعطت دفعاً 
للحريري بعدما كان التيار الوطني الحر ينتظر أن تأتي نتائج الجلسة 

العهد. لمصلحة 
عودة  توقيت  ان  الى  ل�«البناء«  فأشارت  المستقبل،  تيار  مصادر  أما 
الحريري  ان  الى  الحريري الى بيروت لن يتجاوز ال� 24 ساعة، مشيرة 
على  وهو  األخير  ومساعي  بري  الرئيس  مبادرة  على  انفتاحاً  يبدي 
تأليف  على  يعمل  أنه  اكد  األول  اليوم  منذ  وهو  معه.  مستمر  تواصل 
تأليف  على  القائم  موقفه  على  وانه  الدستورية  األطر  ضمن  حكومة 
حكومة من دون أي ثلث معطل ألحد، خاصة أن فريق رئيس الجمهورية 
والمساعي،  المبادرات  على  واالنقالب  المناورة  اسلوب  يعتمد  يزال  ال 
الفتة الى أن بعث الرئيس عون بمسودتين الى البطريرك الراعي مرّده 
يدرك  أنه  علماً  مساعيه،  بري  الرئيس  على  يخربط«  »بدو  العهد  أن 
عن  عطفاً  الراعي،  والبطريرك  بري  الرئيس  بين  تنسيقاً  هناك  أن  تماماً 
الماروني، وأن  البطريرك  الحريري على تواصل مستمر مع  الرئيس  أن 
في  بكركي  الماضية  الساعات  في  زار  خوري  غطاس  السابق  الوزير 

إطار اتصاالت الحكومة.
تعّرض  التي  اإلشاعات  المستقبل  مصادر  تستغرب  لم  بعيداً  وليس 
لها الرئيس الحريري حول توقيفه في اإلمارات، معتبرة أن مصدرها هو 

التيار الوطني الحر؛ وهذا األمر أصبح معروفاً للجميع.
وكان الرئيس المكلف غّرد عبر حسابه على تويتر صباح أمس، بعد 
توقيفه  حول  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  بها  التداول  يتّم  أخبار 

في اإلمارات، قائالً: »يسعد صباحكم بالخير. كيفكم اليوم؟«.
مسيحيي  عن  بممثلين  سيجتمع  أنه  أمس،  فرنسيس  البابا  وأعلن 
وقال  بالدهم.  في  الصعب  الوضع  لمناقشة  تموز  من  األول  في  لبنان 
البابا: »سألتقي في الفاتيكان مع قادة المجتمعات المسيحية في لبنان 
السالم  نعمة  أجل  من  معاً  والصالة  البالد  في  المقلق  الوضع  لمناقشة 

واالستقرار«.
االرثوذكس  األرمن  بطريرك  به  قام  تواصل  على  بناء  الدعوة  وتأتي 

لقاء  عقد  طارحاً  الفاتيكان  مع  كشيشيان  األّول  آرام  الكاثوليكوس 
روحي مع البابا للصالة على نية لبنان والبحث في األوضاع. 

المسيحي  اللقاء  هذا  ان  ل�«البناء«  الحراك  لهذا  متابعة  مصادر  ورأت 
اكثر من مهم وضروري في الوقت الراهن، ال سيما أن االنقسام الحاصل 
ومتناقضة  مختلفة  بمحاور  والتحاقها  لبنان  في  المسيحية  القوى  بين 
نسبة  ازدي��اد  مع  لبنان  في  المسيحي  الواقع  على  سلباً  ينعكس  بات 
هجرة المسيحيين، هذا فضالً عن أن اللقاء من شأنه ان يشدد على اهمية 
التعالي على الحسابات والدفع نحو الحوار الدائم بين القوى المسيحية 
أبنائه  بتنّوع  أال  يبنى  ال  الذي  لبنان  في  اإلسالمية  القوى  مع  والتعاون 

والتركيز على حياد لبنان والمحافظة على استقراره وسيادته.
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني  البطريرك  سأل  ذلك  الى 
الدولة استقالت  األمنّية من مكافحة االحتكار؟ فهل  القوى  الراعي »أين 
من مهامها؟ أم هي متواطئة على شعبها؟«، مشيراً في عظة االحد، إلى 
اللبناني  والشعب  واألدوية  الغذائية  بالمواد  مليئة  »المستودعات  أّن 

يدفع الثمن«.
المساس  دون  م��ن  ال��دع��م  لترشيد  ال��وق��ت  »ح��ان  ال��راع��ي:  وق��ال 
الموقَف  َنتفَّهُم  إذ  الراعي:  وقال  لبنان«.  لمصرف  اإللزامي  باالحتياطي 
لبنان  دولِة  مساعدَة  َترُبُط  التي  والصديقِة  الشقيقة  للدوِل  السياسيَّ 
الذي  المأَسوي  الوضَع  فإن  ِجدّية،  بإصالحاٍت  تقوم  حكومٍة  بتأليِف 
هذا  مساعدِة  على  الدول  هذه  لنستحّث  يدفعنا  اللبنانيُّ  الشعُب  َبلغه 
ِخياراِتها،  ومن  دولِته،  من  بريٌء  فالشعُب  األوان.  فواِت  قبَل  الشعب 

ومن حكومِته، ومن الجماعِة السياسّيِة عموًما.
م��اروات��ون  السبت  ي��وم  لبنان  شهد  وفيما  الصحّي،  الشأن  وف��ي 
المعنّيون  وصفها  خطوة  ف��ي  لبنان،  محافظات  ف��ي  استرازينيكا 
تأمين  أجل  من  المقبلة  األسابيع  في  تتكّرر  سوف  والتي  باإليجابّية 
على  حسابه  عبر  حسن  حمد  الصحة  وزير  غّرد  المجتمعية،  الحماية 
تويتر قائالً: الدفعة األولى 150 ألف لقاح اآلن نتسلمها من شركة فايزر 
مشكورة من أصل 780 ألف مجدولة خالل شهر حزيران؛ ماراتون فايزر 

قريباً؛ نحن حدكم لحمايتكم.

الوزراء الصهيوني، بنيامين  ناقش رئيس 
ال��م��خ��اب��رات  رئ��ي��س  م��ع  أم���س،  نتنياهو، 
حركة  منع  سبل  كامل،  عباس  المصرية، 
ح��راك  ضمن  ق��درات��ه��ا،  تعزيز  م��ن  ح��م��اس 
بين  النار  إط��الق  وقف  لتثبيت  دبلوماسي 
ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي وف��ص��ائ��ل ال��م��ق��اوم��ة 

الفلسطينية في قطاع غزة.
االحتالل،  وزراء  رئيس  لمكتب  بيان  وقال 
القدس،  في  لكامل  نتنياهو  استقبال  تناول 
اإلسرائيلي  التعاون  »تعزيز  بحثا  إنهما 
رئيس  ورح��ب  إقليمية،  وقضايا  المصري 
الثنائية  بالعالقات  كامل  والسيد  ال��وزراء 
إليها  ال��ت��وص��ل  ت��م  ال��ت��ي  وب��ال��ت��ف��اه��م��ات 
الدولتان  تبذلها  التي  المشتركة  وبالجهود 

حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة«.
وذكر البيان أن نتنياهو خالل االجتماع طرح 
ومدنييها  جنودها  الستعادة  إسرائيل  مطالب 
المحتجزين في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن، 
شأنها  من  التي  »اآلليات  كامل  مع  بحث  كما 
قدراتها  تعزيز  م��ن  »ح��م��اس«  ح��رك��ة  منع 
التي  الموارد  استخدام  من  ومنعها  العسكرية 

ستوّجه مستقبالً لدعم سكان القطاع«.
االستخبارات  وزير  بحضور  االجتماع  وعقد 
اإلسرائيلي إيلي كوهين ومستشار األمن القومي 
للدولة العبرية مئير بن شبات الذي عقد الحقاً 

لقاء مطوالً مع رئيس المخابرات المصرية.
زيارة  مع  بالتزامن  االجتماع  هذا  وج��اء 

أشكنازي  غابي  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير 
 13 منذ   نوعها  من  األول��ى  )ه��ي  مصر  إل��ى 

نظيره  م��ع  مفاوضات  أج��رى  حيث  ع��ام��اً( 
المصري سامح شكري.

نتنياهو يناق�س مع رئي�س المخابرات الم�سرّية �سبل 

منع المقاومة الفل�سطينّية من تعزيز قدرتها الع�سكرّية!
الرئيس  أنه أجرى اتصاالً هاتفياً مع  الرئيس األميركي، جو بايدن، أمس،  أعلن 
بايدن منصبه في  أول مكالمة معه منذ تولي  بينغ، وذلك في  الصيني، شي جين 

كانون الثاني 2021.
الذكرى،  ألقاها أمس، في والية ديالفير بمناسبة يوم  وقال بايدن، خالل كلمة 
الرئيس  مع  طويلة  مكالمة  ساعة  منذ  »أجريت  المتحدة:  الواليات  به  تحتفل  الذي 
شي. وأكدت بوضوح أنه ال يمكننا أال ندعو لحماية حقوق اإلنسان في كل أنحاء 

العالم«.
ولم يجر بايدن قبل ذلك منذ توليه الرئاسة األميركية مكالمات هاتفية أعلن عنها 
الرئيس  نائب  منصب  شغل  خالل  م��راراً  التقاه  لكنه  الصيني،  الرئيس  مع  رسمياً 

األميركي في إدارة باراك أوباما.
»منافسة  م��ن  معها  المتحالفة  واألط���راف  الغربية  ال���دول  سابقاً  ب��اي��دن  وح��ذر 
استراتيجية صارمة وطويلة األمد مع الصين« كما اعتبر أن مواجهتها »أكبر تحد« 

إلدارته.
الرئيس األميركي إن نظيره الصيني يعتقد أن بالده ستتمكن من  قال  ومؤخراً 

»امتالك« الواليات المتحدة بحلول عام 2035.
إلى  تسعى  إنها  يي،  وان��غ  خارجيتها،  وزي��ر  لسان  على  الصين  قالت  بدورها، 
»حوار مع الواليات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء وال تريد تحدي الطرف 
الرئيس  إدارة  إلج��راءات  يعود  الجانبين  بين  التوتر  »سبب  أن  معتبرة  األميركي«، 

السابق، دونالد ترامب«.
في  تصاعد  مستمراً،  توتراً  المتحدة  والواليات  الصين  بين  العالقات  وتشهد 
كورونا،  فيروس  جائحة  رأسها  على  عديدة  قضايا  خلفية  على  الماضية  األشهر 
بحر  في  الطاقة  حقول  وقضية  التجارية،  والخالفات  كونغ،  هونغ  وم��وض��وع 
منطقة  خاصة  الصينية،  األراضي  في  اإلنسان  حقوق  ومسألة  الجنوبي،  الصين 

شنجان ذاتية الحكم.

بايدن يعتبر مواجهة ال�سين اأكبر تحٍد لإدارته 

وُيجري اأول ات�سال مع نظيره ال�سينّي
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أقامت منفذية دمشق في الحزب السوري القومي االجتماعي نقطة انتخابية في منطقة القصاع، وقد حضر 
عضو  سلمان،  صفوان  الدكتور  التقدمّية  الوطنية  للجبهة  المركزية  القيادة  وعضو  السياسي  المكتب  رئيس 
أسعد  الداخلية  عميد  وكيل  األحمد،  طارق  السياسي  المكتب  عضو  مرعي،  أحمد  د.  النائب  السياسي  المكتب 
البحري، وكيل عميد التنمية المحلية وإدارة الشؤون البلدية واالنتخابية د. مجد كيالي، ناموس عمدة اإلذاعة 
خليل البحري، ناموس عمدة الدفاع شادي يازجي، ناموس عمدة االقتصاد جالوا ميماس، األمين فاخر كيالي، 
األمينة جاكلين ايلو، منفذ عام القنيطرة صالح الحسين، منفذ عام حرمون حاتم ستوت، إضافة إلى منفذ عام 
دمشق رزق الله أيوب وأعضاء هيئة المنفذية ومديري مديريات: الميدان، الدويلعة، دمشق الجديدة، قاسيون 

وحشد من القوميين والمواطنين.
تخلل االحتفالّية تأكيد أهمية االستحقاق الدستوري إن لجهة المشاركة الكثيفة أو لجهة نتائجه التي تصّب 

في مصلحة سورية وترّسخ انتصارها على اإلرهاب ورعاته.

منفذية دم�شق في »القومي« اأقامت نقطة انتخابّية 
اع.. تاأكيد اأهمّية اال�شتحقاق الد�شتورّي في الق�شّ

مواكبة لالستحقاق الدستوري، أقامت مديرية الميدان التابعة لمنفذية دمشق في الحزب 
السوري القومي االجتماعي فعالية انتخابية، حضرها وكيل عميد الداخلية أسعد البحري، 
مجد  كيالي،  الدكتور  واالنتخابية  البلدية  الشؤون  المحلية وإدارة  التنمية  عميد  وكيل 
وهيئة  أي��وب  الله  رزق  دمشق  منفذية  عام  منفذ  البحري،  خليل  اإلذاع��ة  عمدة  ناموس 
من  وجمع  األمناء  من  وعدد  المديرية  وهيئة  الطباع  رفعت  الميدان  مديرية  مدير  المنفذية، 

القوميين والمواطنين.
وحضر أيضاً، رئيس فرع دمشق للجبهة الوطنية التقدمية أمين فرع حزب البعث العربي 
اإلشتراكي الدكتور حسام السمان، عضو قيادة الفرع رضوان سودان زأعضاء قيادة شعبة 
الميدان. كما حضر أمين شعبة الميدان في الحزب اإلشتراكي العربي مازن سرغاني وأعضاء 
قيادة الشعبة، الشيخ أبو بدر النابلسي، رئيسة فرع دمشق لألمانة العامة للثوابت الوطنية 

فداء ونوس على رأس وفد، وفاعليات الميدان.
تخلّل اإلحتفالية كلمات، استهلت بكلمة ترحيب وتقديم ألقاها ناموس عمدة اإلذاعة خليل 

البحري.

وألقى وكيل عميد الداخلية أسعد البحري كلمة أكّد فيها أن انتخاب الرئيس بشار األسد 
لوالية دستورية جديدة هو تحصين إلنتصار سورية في مواجهة الحرب االرهابية الكونية، 

وترسيخ لإلنجازات التي تحققت على الصعد كافة.
األمان،  بّر  إلى  سورية  قاد  األسد  الرئيس  أّن  النابلسي  بدر  أبو  الشيخ  أكّد  ناحيته،  من 

والثقة به رئيساً وقائداً ثابتة وراسخة.
وفي السياق ذاته، أكّد أمين شعبة الميدان في الحزب اإلشتراكي العربي مازن سرغاني 

على خيار انتخاب الدكتور بشار األسد رئيساً لبالدنا.
رئيس  من  تحية  مستهلها  في  نقل  كلمة   أيوب  الله  رزق  دمشق  منفذية  عام  منفذ  وألقى 
المكتب السياسي عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الدكتور صفوان سلمان 
تجاه  واجبنا  نؤدي  المنفذيات،  سائر  كما  دمشق،  منفذية  في  نحن  وقال:  الحضور،   إلى 
التي هي فوق كل مصلحة، وهذه ثوابتنا غير  بالدنا، ونضع في األولوية مصلحة سورية 
قابلة للتبديل، وسنترجم قرار حزبنا بانتخاب الرئيس بشار األسد لوالية دستورية جديدة، 

تحصيناً إلنتصار سورية على االرهاب. 

مديرية الميدان في »القومي« تقيم فعالية انتخابية: 
منفذ عام دم�شق: ثوابتنا غير قابلة للتبديل.. م�شلحة �شورية فوق كل م�شلحة«

القومي  السوري  الحزب  في  دمشق  منفذية  أّدته  الذي  الدور  إطار  في 
االجتماعي مواكبة لالستحقاق الدستوري، وفي يوم االستحقاق جال وفد 

من المنفذية على المراكز االنتخابية ضمن نطاق المنفذية.
ضم الوفد منفذ عام دمشق رزق الله أيوب، ناظر المالية مهاب خربوطلي، 
مدير مديرية الفيحاء حسام السروجي، مدير مديرية الميدان رفعت الطباع 

وعدد من أعضاء هيئتي المديريتين وجمعاً من القوميين والطلبة.
ومن المراكز التي جال عليها الوفد، مركز نقابة األطباء حيث كان هناك 
وكيل عميد التنمية المحلية وإدارة الشؤون البلدية واالنتخابية د. مجد 

كيالي واألمين فاخر كيالي واألمينة جاكلين ايلو.
المكتب  عضو  هناك  كانت  حيث  دمشق،  محافظة  مركز  الوفد  زار  كما 
انتصار  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  عن  المحافظة  في  التنفيذّي 

جزماتي.
الدستوري  االستحقاق  أهمية  على  الجولة  خالل  العام  المنفذ  وشّدد 

ونتائجه لتحصين االنتصار على االرهاب وعاة االرهاب.

منفذية دم�شق في »القومي« جالت على المراكز االنتخابية مواكبة لال�شتحقاق الرئا�شّي
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منفذّية حلب في »القومي« نّظمت م�سيرة جابت المدينة في يوم اال�ستحقاق ورفعت اأعالم الجمهورية والحزب

المنفذ العام طالل حوري: ممار�صة واجب النتخاب ل تقّل اأهمية عن معركة ال�صمود وقتال الإرهاب

الحزب  في  حلب  منفذّية  نّظمت  الدستوري،  االستحقاق  يوم  في 
المدينة  ش��وارع  جابت  سيارة  مسيرة  االجتماعي  القومي  السوري 
ورفع المشاركون أعالم الحزب والجمهورية العربية السورية وصور 

الرئيس بشار األسد.
هيئة  وأع��ض��اء  ح��وري  ط��الل  حلب  ع��ام  منفذ  المسيرة  وواك���ب 
حلب  في  التقدمّية  الوطنّية  الجبهة  فرع  في  الحزب  وممثل  المنفذية، 

معاوية هنانو، ومدير مديرية القلعة ومدير مديرية الطلبة الجامعيين 
ومدير مديرية الشهيد خالد أزرق، وعدد من أعضاء الهيئات.

مراكز  على  القوميين  من  وجمع  والمسؤولون  العام  المنفذ  وجال 
االقتراع، ومارسوا حقهم الدستوري اقتراعاً بنعم للرئيس األسد.

الدوائر  من  وعدداً  المحافظة  مقّر  المرافق  والوفد  العام  المنفذ  وزار 
الحكومّية التي أقيمت فيها مراكز اقتراع.

نقيب  ال��راش��د،  سعد  »الجماهير«  ج��ري��دة  مدير  ال��وف��د  والتقى 
في  ودوره  الحزب  بمواقف  أش��ادوا  الذين  عفش  نجدت  المحامين 

مواجهة اإلرهاب.
وشارك في الوفد أعضاء القوة المركزية ل� نسور الزوبعة في حلب، 

الذين مارسوا بدورهم واجبهم االنتخابي.
شباباً  االجتماعيين  القوميين  أّن  حوري  طالل  حلب  عام  منفذ  وأكد 

وشيباً رجاالً ونساء ونسوراً خرجوا في الساعات األولى لالستحقاق 
الحزب  ق��ي��ادة  لتوجيهات  إن��ف��اذاً  بأصواتهم،  ل��إدالء  ال��دس��ت��وري 

المركزية. 
معركة  عن  أهمية  تقّل  ال  االنتخاب  واجب  ممارسة  أن  إلى  وأش��ار 
المعارك تحّصن بالدنا في مواجهة  اإلرهاب، فكل هذه  الصمود وقتال 

الحرب اإلرهابّية الكونّية.

في نقابة المحامين مع مدير جريدة الجماهيرالمنفذ العام طالل حوري يقترع
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منفذّية القنيطرة في »القومي«.. م�صاركة الفتة في يوم اال�صتحقاق الد�صتورّي تح�صيدًا وت�صويتًا 

و�صل�صلة من االأن�صطة والم�صاركات االنتخابّية ودعمًا ل�صعبنا في فل�صطين ومقاومته �صد العدو
يوم  بفعالية  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  القنيطرة  منفذية  شاركت 
االستحقاق الدستوري تحشيداً وتصويتاً، حيث خرج القوميون منذ ساعات الصباح 
متوجهين وأصدقاءهم إلى أقالم االقتراع والتصويت وفقاً لتوجيهات قيادة الحزب 
المركزية. وكان الفتاً حضور القوميين، ال سيما نسور الزوبعة أمام مراكز االقتراع، 
في مخيم السبينة وفي سائر المتحدات، معتبرين أن المشاركة في هذا االستحقاق 
التفتيت  ومشاريع  اإلرهاب  على  لالنتصارات  استكمال  وهو  وقومي،  وطني  واجب 

والتقسيم.
االنتخابية،  األنشطة  من  عدداً  »القومي«  في  القنيطرة  منفذية  نظمت  أن  وسبق 
ووقفات تضامن مع ابناء شعبنا في فلسطين، أضافة إلى مشاركتها في الكثير من 

األنشطة والفعاليات وفي »خيمة وطن«.

 اعتصام في نطاق مديرية السبينة
دعما لفلسطين ومقاومة شعبنا

نّفذت منفذية القنيطرة في الحزب السوري القومي االجتماعي اعتصاماً في نطاق 
في  وشارك  وفلسطين؛  القدس  في  شعبنا  ألبناء  وانتصاراً  دعماً  السبينة  مديرية 
االعتصام عدد من المسؤولين المركزيين في »القومي« تقدمهم عميد االقتصاد طارق 
األحمد، وكيل عميد الداخلية أسعد البحري، وكيل عميد العمل والشؤون االجتماعية 
محمود بكار إلى جانب منفذ عام منفذية القنيطرة  صالح الحسين، ناموس المنفذية 
يحيى ذياب، ناظر اإلذاعة زهير قاسم، ناظر العمل والشؤون االجتماعية فادي العلي 

ومدير مديرية السبينة هيثم الخطيب.
وشارك في االعتصام عدد من ممثلي األحزاب السياسّية والفصائل الفلسطينّية 

والدفاع الوطني في صحنايا وأبناء متحد السبينة.
ألقى ناظر اإلذاعة في منفذية القنيطرة زهير قاسم كلمة أكد فيها أن القدس بأقصاها 
وقيامتها ُتختصر بها قضية فلسطين بكل أبعادها الوطنية والقومية وحق أهلها بها 
غير قابل للتصّرف وغير قابل للتفاوض على قسمتها. وأن محاوالت الصهاينة اقتحام 
األقصى ستسقطها قبضات المقاومين الذين يتصّدون للعدو باللحم الحّي ويضعون 
الدفاع عن األقصى بعتباته وحرمه وبواباته على مستوى الحياة أو الموت. مؤمنين 

أن الدماء التي تجري في عروقنا هي عيُنها وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها.
فلسطين  أبناء  كل  أن  إلى  فأشار  األحمد  ط��ارق  العميد  االعتصام  في  وتحّدث 
يشتركون اليوم في الكفاح ضد المحتل وبأشكال مختلفة، فأهلنا في القدس والضفة 
يسقطون  واللد  ويافا  حيفا  في  وأهلنا  الصهيوني،  االحتالل  ويواجهون  ينتفضون 
أبناء  ظهور  تحمي  غزة  في  والمقاومة  العدو،  بهوية  العدو  مع  التعايش  أكذوبة 
شعبنا في كل فلسطين، فتقصف المراكز الحساسة في كيان االحتالل بالصواريخ، 
والصواريخ ال تنضب ألن المقاومة وّطنت صناعتها المحلية بدعم محور المقاومة 

بدءاً من سورية حاضنة المقاومة.
وأشار األحمد إلى أن صمود سورية ودوام بوصلتها نحو فلسطين، وتماسك قوى 

المقاومة، منعا االستفراد بالمقاومة الفلسطينية، وأفشال مخطط صفقة القرن.
الغربية  ال��دول  فعلت  كما  فلسطين  على  المساومة  اليوم  بعد  يمكن  ال  وق��ال: 
والجامعة العربية منذ ثورة ال� 1936 وحرب 1948 إلى كل الحروب حتى حرب غزة 
عام 2014. ففي هذه الحرب وبفضل قوة محور المقاومة وتكامله ستترّسخ معادلة 

ردع مغايرة تضع كيان االحتالل على عتبة الزوال.
بكار  محمود  االجتماعية  الشؤون  العمل  عميد  وكيل  صّرح  االعتصام  وخالل 
لوسائل اإلعالم فحّيا أبناء الجنوب السوري الذين يجسدون وقفات العز؛ وأكد بأننا 

من شام المقاومة على العهد والوعد حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.

 مشاركة في »خيمة وطن« ضمن نطاق
 مديرية ضاحية المجد

شاركت منفذية القنيطرة في الحزب السوري القومي االجتماعي في »خيمة وطن« 
بضاحية المجد، فحضر منفذ عام القنيطرة صالح الحسين على رأس وفد كبير من 

هيئة المنفذية ومسؤولي الوحدات. 
وألقى المنفذ العام كلمة قال فيها سننتخب الدكتور بشار األسد ألنه يجّسد وقفات 
العز، ويعمل لمصلحة سورية، ويبني جسور المحبة والتعاون ويحافظ على وحدة 

النسيج السورّي ووحدة األرض.
أضاف: االستحقاق الدستوري محطة حاسمة فهو يؤكد قوة الدولة ومؤسساتها 

الهامة، بالتوازي مع محاربة اإلرهاب ومواجهة  وقدرتها على إنجاز االستحقاقات 
الحرب الكونّية والتصّدي لكل الضغوط والتدخالت واالحتالالت الخارجية .

وكانت كلمة لمدير مديرية السبينة في »القومي« محمد سعيد قال فيها:
علينا أن نرسل للعالم أجمع أن الشعب السوري قوي اإلرادة وقادر على االنبعاث 
أهمية  إلى  الفتاً  الفضاء،  في  محلقاً  الرماد  من  خرج  الذي  الفينيق  كطائر  جديد  من 
مشاركة السوريين باالستحقاق الرئاسي؛ لنؤكد للعالم أجمع أننا منارة لكل شعوب 

العالم .

مشاركة في »مسيرة »فتح« و »خيمة وطن« بدعوة من 
الفصائل وحزب التطوير والتحديث والعائلة القديرية

نظمت حركة التحرر الوطني الفلسطيني »فتح« مسيرة شعبية نصرة ألهلنا في 
فلسطين المحتلة، وشارك في المسيرة وفد من منفذية القنيطرة في الحزب السوري 
مديرية  وعضو  قاسم  زهير  المنفذية  في  اإلذاع��ة  ناظر  تقّدمه  االجتماعي،  القومي 

السبينة محمد جراد ومجموعة من المواطنين اإلذاعيين.
لّبى وفد من منفذية القنيطرة في الحزب السوري القومي االجتماعي تقّدمه ناظر 
التطوير  حزب  في  الغزالنّية  شعبة  أمين  دعوة  قاسم،  زهير  المنفذية  في  اإلذاع��ة 
والتحديث زيدان زيدان للقاء في »خيمة وطن« تحت شعار رّد الوفاء بالوفاء لسورية 
الرئاسّي،  االستحقاق  في  األسد  بشار  الدكتور  للرئيس  وتاييداً  المقاومة،  داعمة 

وانتصاراً لشعبنا في فلسطين ومقاومته ضد العدو الصهيوني.
شارك وفد من منفذية القنيطرة في الحزب السوري القومي االجتماعي في »خيمة 
في  حّيا  كلمة  قاسم  زهير  اإلذاعة  ناظر  وألقى  القديرية.  العائلة  من  بدعوة  وطن« 
عز،  وقفة  كلها  الحياة  بأن  ويقين  إيمان  على  نشأنا  نحن  وقال  الحضور  مستهلها 
واليوم نقف معاً هذه الوقفة لنقول البناء األفاعي: من لم يستطع هزيمتنا بصناديق 
الذخيرة، لن يستطيع هزيمتنا بصناديق االقتراع، وليعلم الجميع أن ورقة االنتخاب 

ليست مجرد ورقة؛ بل رصاصة في قلب األعداء.
المقاومة  فصائل  من  بدعوة  وط��ن«  »خيمة  في  القنيطرة  منفذية  وش��ارك��ت 

الفلسطينية، وفي العديد من الوقفات التي اقيمت في متحد السبينة.

من اعتصام السبينة

من نشاط فتح االنتفاضة

من نشاط ضاحية المجد

من نشاط العائلة القديرية

من نشاط حزب التطوير والتحديث

{ العميد طارق الأحمد: 
�لمقاومة تحمي ظهور �أبناء 

�صعبنا.. و�صواريخها ل 

تن�صب بعدما وّطنتها بدعم 

�سورية وكل محور �لمقاومة 

{ �لمنفذ �لعام �سالح 
�لح�سين: �ال�ستحقاق 

�لد�ستورّي محطة حا�سمة 

موؤكدة قوة �لدولة 

وموؤ�س�ساتها

{ ناظر الإذاعة زهير 
 قا�سم: �النتخاب

 لي�س مجرد ورقة بل 

ر�سا�سة في قلب �الأعد�ء
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أشار منفذ عام حوران في الحزب السوري القومي 
المشاركة  أن  إل��ى  النصرالله  محرز  االجتماعي 
إلى  رسالة  هي  الدستورّي  االستحقاق  في  الواسعة 

العالم أجمع، تؤكد خيار الشعب وقراره.
االستحقاق،  هذا  في  يشاركون  القوميين  أن  وأكد 
لمواصلة  األس��د،  بشار  للرئيس  بنعم  ويقترعون 
ومحو  واإلعمار  النهوض  ومسيرة  التحرير  معركة 
دمار  من  خلّفته  وما  الكونّية  اإلرهابّية  الحرب  آثار 

وخراب.
مع  بها  قام  جولة  خالل  جاء  العام  المنفذ  موقف 
عدد من أعضاء هيئة المنفذّية والمسؤولين وجمع من 

القوميين على المراكز االنتخابية في مدينة إزرع. 
شاركت  حاشدة  فعالّية  إزرع  مدينة  وشهدت 
فيها منفذية حوران في »القومي«، حيث ألقى المنفذ 
العام محرز النصرالله كلمة أعلن خاللها قرار الحزب 

بانتخاب الرئيس األسد.

   منفذّية حوران في »القومي«.. جولة على المراكز االنتخابّية وم�شاركة في فعاليات التح�شيد 

 نّظمت منفذية السويداء في الحزب السوري القومي االجتماعي مسيرة سّيارة يوم االستحقاق 
الدستورّي، جابت أنحاء المدينة والبلدات المجاورة، ورفع المشاركون أعالماً وصور الرئيس 

بشار األسد.
تقّدم المسيرة منفذ عام السويداء باسم رضوان وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من مسؤولي 

الوحدات الى جانب جمع من القوميين وأصدقائهم.
بلدنا،  تاريخ  في  مفصلّي  الدستوري  االستحقاق  إن يوم  له،  العام في تصريح  المنفذ  وقال 
فهو يرسخ انتصار سورية على اإلرهاب ومشاريع التفتيت، ويعّبد طريق األمل بالعمل من أجل 

مستقبل واعد لشعبنا.
يقود  رئيساً  األسد  بشار  بالدكتور  الثقة  لنجّدد  االقتراع  صناديق  الى  نذهب  اليوم  أضاف: 
كما  بها  نلتزم  التي  المركزية،  الحزب  قيادة  توجيهات  وهذه  واألمان.  الخالص  بّر  إلى  بالدنا 
جساماً  تضحيات  فيها  قّدمنا  والتي  والتطّرف  اإلره��اب  مواجهة  معركة  خوض  في  التزامنا 

وشهداء أبطاالً سطروا بدمائهم نصر سوريانا.
سورية  أعداء  مضاجع  ستقّض  االقتراع  صناديق  في  اليوم  أصواتنا  أن  العام،  المنفذ  وأكد 

وخصومها، ألنها كلها تصّب لصالح الرئيس الشجاع بشار حافظ األسد.
وجال المنفذ العام والوفد القومّي على مراكز االقتراع، حيث أدلى القومّيون بأصواتهم، كما 

زار مركز المحافظة.
الوقفة  في  القوميين  من  ومجموعة  المنفذية  هيئة  أعضاء  مع  العام  المنفذ  شارك  ذلك،  إلى 
من  العديد  في  كما  الدستورّي،  االستحقاق  بمناسبة  العسكرية  القيادة  نظمتها  التي  الوطنية 

األنشطة والفعاليات.

منفذية ال�سويداء في »القومي« تّنظم م�سيرة �سّيارة وتجول على مراكز االإقتراع يوم اال�ستحقاق الد�ستورّي

المنفذ العام با�شم ر�شوان: يوم اال�شتحقاق الد�شتوري مف�شلّي في تاريخ �شورية الأنه ير�شخ انت�شارها على االإرهاب وم�شاريع التفتيت

المنفذ العا باسم رضوان يدلي بتصريح

المنفذ العام باسم رضوان يقترع

في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  الحسكة  منفذّية  شاركت 
الدستورّي في  التي سبقت االستحقاق  الفعاليات واألنشطة  العديد من 
وجموع  الحزبية  الوحدات  ومسؤولو  المنفذية  هيئة  وتناوبت  الشام، 
القوميين الحضور في »خيمة وطن« في العديد من المدينة والمتحدات، 

وكان حضوراً الفتاً ومميزاً.
حملة  تقّدمتها  مسيرة  المنفذية  نّظمت  الدستورّي  االستحقاق  ويوم 
أنحاء  المسيرة  وجابت  األسد،  بشار  الرئيس  وصور  والزوابع  األعالم 
واألصدقاء  القوميون  أدلى  حيث  االقتراع،  أقالم  عند  متوقفة  المدينة 

بأصواتهم.
الحسكة  عام  منفذ  االقتراع،  مراكز  على  والجولة  المسيرة  في  شارك 
وأعضاء  عبدة،  أمين  الحسكة  في  التقدمية  الوطنية  الجبهة  فرع  عضو 
االجتماعّية  والشؤون  العمل  ناظر  المسلط،  جميل  المالية  ناظر  الهيئة: 
ماجد  الحسكة  مديرية  مدير  خالد،  عالء  التدريب  ناظر  العبيد،  طالل 

الكوكو وجمع من القوميين والطلبة واألشبال.
اتحاد  مركز  القومي،  الوفد  زارها  التي  االنتخابّية  المراكز  بين  ومن 
كلية  ومركز  المحامين  نقابة  مركز  المعلمين،  نقابة  مركز  العمال، 

الحقوق.
في  االجتماعيين  القوميين  أن  »القومّي«  في  الحسكة  عام  منفذ  وأكد 
يعتبرون  المركزية،  الحزب  قيادة  لتوجيهات  وإنفاذاً  المنفذية،  نطاق 
لترسيخ  األساسّية  المعارك  من  واح��دة  االستحقاق  في  المشاركة 

االنتصار الذي حققته سورية بقيادة الرئيس بشار األسد.
وأشار المنفذ العام إلى أن المشاركة الكثيفة في االستحقاق الدستوري، 
شّكلت رسالة قوّية ألعداء سورية وخصومها، وأكدت أن الشعب ملتّف 

حول قائده وجيشه في معركة الصمود والسيادة والكرامة.
وإضافة الى المشاركة الفاعلة يوم االستحقاق، عاد القوميون ونزلوا 
دستورية  لوالية  األسد  الرئيس  بفوز  النتائج  إعالن  بعد  الشوارع  الى 
وخفقت  بالحشود  للمدينة  العامة  الساحة  امتألت  حيث  ج��دي��دة، 
الزوابع الى جانب األعالم السورية تعبيراً عن الفرح بإنجاز االستحقاق 

الدستوري واالنطالق الى مرحلة تحقيق األمل بالعمل.

منفذّية الح�سكة في »القومي« �ساركت باال�ستحقاق الد�ستورّي ونّظمت م�سيرة واحتفلت بالنتائج 

 منفذ عام الح�شكة اأمين عبدة: الم�شاركة الكثيفة ر�شالة قوّية الأعداء �شورية وخ�شومها مفادها اأن ال�شعب ملتّف حول قائده وجي�شه
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السوري  الحزب  في  دمشق  ريف  منفذية  شاركت 
لإلستحقاق  تحشدية  األنشطة  في  االجتماعي  القومي 
حيث  االنتخابية.  والوقفات  والفعاليات  الدستوري، 
هيئة  وأعضاء  الحسن  أنس  شبعا  مديرية  مدير  حضر 
المديرية والقوميين والمواطنين في »خيمة وطن« التي 
أقيمت في بلدة شبعا، وكان كلمة ألقاها وكيل عميد العمل 
والشؤون اإلجتماعية محمود بكار أكد خاللها أن إنتخاب 

الرئيس بشار األسد هو تحصين لإلنتصار.
كما شاركت مديرية شبعا في المسير الذي ُنظم في 
الرئيس  صور  القوميون  ووّزع  اإلنتخاب،  يوم  البلدة 

األسد في كل ارجاء البلدة.
ونّظم القوميون في مديريتي جرمانا وكشكول حملة 
واسعة في مدينة جرمانا وزعت خاللها صور الرئيس 

األسد. 
فرع  في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  ممثل 
شاش  أبو  أنور  التقدمية  الوطنية  للجبهة  دمشق  ريف 
دمشق  ريف  في  الجبهة  فرع  أعضاء  جانب  إلى  شارك 
في الجوالت التي شملت مدن الغوطة الشرقية وبلداتها. 
بيوم  اإلنتخابية  المراكز  على  الجولة  في  ش��ارك  كما 

اإلستحقاق .
منفذ عام منفذية ريف دمشق محمد حابو شارك على 
رأس وفد ضم األمين سيمون حاجوج وومثل الحزب لدى 
الجبهة انور أبو شاش في ندوة تضمنت عدة محاور عن 
القدماء  المحاربين  الرئاسي نظمتها رابطة  اإلستحقاق 

في جرمانا.
دمشق  ري��ف  منفذية  حشدت  االستحقاق  وي��وم 
مديريات  نطاق  في  واألصدقاء  والمواطنيين  القوميين 
االستحقاق  في  للمشاركة  وكشكول  وشبعا   جرمانا 
بأصواتهم  ل��إلدالء  اإلق��ت��راع  صناديق  إل��ى  والتوجه 
إلتزاما بقرار الحزب السوري القومي االجتماعي إنتخاب 

الدكتور بشار حافظ األسد رئيسا للجمهورية. 
وكان لنسور الزوبعة دورهم على األرض فإلى جانب 
في  إنتشاراً  نظموا  اقتراعاً،  االستحقاق  في  مشاركتهم 

انحاء مدينة جرماناً مساهمة في التنظيم.

منفذية ريف دم�سق في »القومي« �ساركت في التح�سيد لال�ستحقاق الد�ستوري ون�سور الزوبعة اقترعوا ونفذوا انت�سارًا م�ساهمة في التنظيم

وفد من منفذية �سلمية في »القومي« يجول على مراكز االقتراع:

القوميون وعائالتهم واأ�سدقاوؤهم اقترعوا للرئي�س االأ�سد بنعم ملوؤها الثقة واالعتزاز

االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  سلمية  منفذية  من  وفد  جال 
سلمية  عام  ومنفذ  المال  ميسر  والتخطيط  الدراسات  عميد  وكيل  تقدمه 
الوحدات على مراكز  الهيئة وعدد من مسؤولي  الجرف وأعضاء  عدنان 
االقتراع في متحدات سلمية وتل حسن باشا وتل سنان وعقارب، وذلك 
في إطار التحشيد للمشاركة في االستحقاق الدستوري حيث عبر أبناء 
الدكتور بشار األسد والتفافهم حول قيادته  بالرئيس  شعبنا عن ثقتهم 

الحكيمة.
مقترعين  الدستوري  حقهم  الوفد  اعضاء  م��ارس  الجولة،  وخ��الل 
لمصلحة سورية. كما توّجه إلى صناديق االقتراع القوميون االجتماعيون 

المنضوون في تشكيالت وفصائل نسور الزوبعة.
االجتماعيين  القوميين  أن  الجرف،  عدنان  سلمية  عام  منفذ  وأك��د 
االسد  بشار  الدكتور  الرئيس  لصالح  اقترعوا  وأصدقائهم  وعائالتهم 
بنعم ملؤها الثقة واالعتزاز، ألننا على يقين بأن ّمن قاد سورية بمواجهة 
ايصال  على  المؤتمن  هو  انتصاراتها،  وقاد  الكونية  اإلرهابية  الحرب 

بالدنا إلى بّر األمان.
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مديرية �سبعا في »القومي« نظمت م�سيرًا حا�سدًا يوم اال�ستحقاق الد�ستوري 

تاأكيدا على واجب الم�ساركة.. وتحية لمقاومة �سعبنا في فل�سطين

نظمت مديرية شبعا التابعة لمنفذية ريف دمشق في الحزب السوري القومي االجتماعي مسيراً 
بمناسبة االستحقاق الدستوري، ودعماً النتصار فلسطين ومقاومتها بوجه العدو الصهيوني .

انطلق المسير تتقدمه سيارة تبث األغاني والهتافات الوطنية والقومية، ورفع المشاركون صور 
الرئيس األسد وأعالم الجمهورية العربية السورية والحزب السوري القومي االجتماعي وفلسطين، 
وعلت أصوات القوميين بالمجد لسورية ولحياتها. وتوقف المشاركون عند كل مراكز االنتخاب في 

متحد شبعا، وأدلوا بأصواتهم تأدية لواجبهم القومي والوطني.
شارك في المسير وكيل عميد العمل والشؤون االجتماعية محمود بكار، مدير مديرية شبعا أنس 

الحسن وأعضاء هيئة المديرية وجمع كبير من القوميين والمواطنين واألشبال والنسور.
وفي تصريح له قال مدير مديرية شبعا أنس الحسن: إن المشاركة في االستحقاق الدستوري 
يعبر عن تمسك أبناء شعبنا بحقهم في اختيار رئيسهم، ونحن جئنا لنؤكد أننا خيارنا في الحزب 
القائد  فهو  للجمهورية،  رئيساً  األسد  بشار  الدكتور  اختيار  في  ثابت  االجتماعي  القومي  السوري 

واألمين المؤتمن على سورية ووحدتها.
االستحقاق  يوم  أن  بكار  محمود  االجتماعية  والشؤون  العمل  عميد  وكيل  اعتبر  جهته،  من 
الدستوري، يوم تاريخي، فأبناء شعبنا يعبرون عن ثقتهم بقيادة الرئيس المقاوم الدكتور بشار 

األسد، ورفضهم لكل أشكال التدخل الخارجي وتمسكهم بخيار الصمود لدحر االرهاب واالحتالل.
لوحدة  الرافضين  صدور  في  طعنة  يمثل  الذي  الرئاسي  االستحقاق  بانجاز  نبارك  أضاف: 
لسورية والساعين لتقسيمها وتفتيتها، مؤكدين أن سورية تحيا بأبنائها المؤمنين بالحق والخير 

والجمال. 
وحيا بكار تضحيات أبناء شعبنا في فلسطين الذين توحدوا في الميدان وقهروا جبروت العدو 

الصهيوني.
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