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أنباء لبنانية

أنباء سورية أنباء مصرية

انطالق جولة احلسم في انتخابات «الشيوخ» 
للمصريني في اخلارج «بريديًا»

احلرائق تلتهم آالف الدومنات من األراضي الزراعية 
واحلراجية في ريفي الالذقية وحماة

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

بدأت خارج مصر، امس 
انتخابــات اإلعــادة ملجلس 
الشيوخ، وتستمر اليوم، في 
آلية  ١٢٤ دولة، باســتخدام 
البريد السريع، وذلك في ظل 
التي  اإلجراءات االحترازية 
تطبقها دول العالم ملواجهة 
واحلد من انتشــار ڤيروس 
كورونــا، فيمــا تســتقبل 
جلان التصويت داخل مصر 
الناخبني الثالثاء واألربعاء ٨ 
و٩ سبتمبر، حلسم املنافسة 
على ٢٦ مقعدا فرديا في ١٤ 
محافظــة، بني ٧ أحزاب هي 
مســتقبل وطــن، والنــور، 
وحمــاة الوطــن، واالحتاد، 
واملؤمتر، واحلركة الوطنية، 
اجلمهــوري،  والشــعب 
باإلضافــة إلى ١٦ مرشــحا 

مستقال. 
وقال املستشــار الشــني 
الهيئــة  إبراهيــم، رئيــس 
إن  الوطنيــة لالنتخابــات، 
بــدأت  التصويــت  عمليــة 
في متام التاســعة صباحا، 
ويتم خاللها إرسال مظاريف 
االقتراع اخلاصة بتصويت 

وكاالت: التهمــت النيــران 
آالف  أيــام  منــذ  املشــتعلة 
االراضــي  مــن  الهيكتــارات 
الزراعية واحلراجية في غابات 

ريفي الالذقية وحماة.
الســوري  وقــال املرصــد 
حلقوق االنســان إن احلرائق 
حولت آالف األشجار احلراجية 
واملثمرة إلى رماد، حيث نشب 
حريــق كبير لــم تتمكن فرق 
اإلطفــاء مــن إخمــاده بالقرب 
من قرى القرندح وعني احلياة 
وبترياس في اجلهة الشــرقية 
من جبال الساحل املطلة على 

سهل الغاب بريف حماة.
كمــا اندلع حريق كبير في 
املنطقة احلراجية بالقرب من 
قرية بيرة اجلرد التابعة لناحية 
وادي العيون بريف مصياف في 

محافظة حماة،.
وفي ريف الالذقية نشــب 
١٤ حريقــا أكبرها فــي كل من 
منطقة محمية الشوح في منطقة 
صلنفــة، وحريق فــي منطقة 
القموحية وبستا وعني التينة 
وبيــادر الذرة ونبــع اخلندق 
وحريقان حراجيان ضمن ناحية 
كســب وحريق ضخم مبنطقة 
الشعرة، وآخر مبنطقة سلمية. 

على اخلطاب من اخلارج هو 
الناخب شخصيا، وأن تكون 
جميع البيانات اخلاصة به 
جرى تسجيلها مسبقا خالل 
فترة التسجيل بهذه البعثة، 
وأيضا أن يكون الناخب لم 
يــدِل بصوته فــي أي جلنة 

انتخابية أخرى.

إليهم. وأمس قالت وكالة األنباء 
الرسمية «سانا» أمس، استمرت 
النيران في التهام «غابة محمية 
(الشــوح) مبنطقة (صلنفة) 
في ريف الالذقية الشــمالي»، 
واتسعت رقعة احلريق باجتاه 
غابات الريف الغربي حملافظة 
حماة وحتديدا قــرى الفريكة 
الفوقانيــة وعني بدرية مخلفا 
أضرارا فادحة بالثروة احلراجية 
وبعــض منــازل وممتلــكات 
األهالي. وأضافــت الوكالة أن 

وخرج حزب الوفد خارج 
السباق االنتخابي على املقاعد 
الفردية، حيث لم يحصد أي 
مقاعد فرديــة، وكذا أحزاب 
أخــرى، كالتجمــع، والغد، 
الدميوقراطــي  واملصــري 
االجتماعي، وكذا الســيدات 
لم يفزن بأي مقاعد فردية.

«عناصر اإلطفاء وآليات مديرية 
الزراعــة بالالذقية متكنوا من 
إخمــاد احلريــق الــذي اندلع 
في األحراج الشــرقية ملنطقة 
صلنفة. وأجرت عمليات تبريد 
للموقــع منعا لتجدد احلريق. 
وأكد مختصون أن شدة انحدار 
املنطقة بنســبة ٨٥٪ شــكلت 
عائقا أمام فــرق اإلطفاء، فيما 
أعلن مسؤول أن السيطرة على 
النيران بلغت نسبتها ٧٥ إلى 

٨٠٪ أمس.

دّمرت عشرات آالف األشجار املثمرة واملعمرة في صلنفة والغاب ورأس البسيط ومصياف٧ أحزاب و١٦ مستقالً يتنافسون على ٢٦ مقعداً بـ ١٤ محافظة

صورة ارشيفية للهيئة الوطنية لالنتخابات املصرية

(انترنت) صورة تداولها ناشطون للحرائق التي طالت منطقة  الغاب في ريف حماة 

الناخبني عبر البريد، وشدد 
على عدم السماح للناخبني 
بالتوجه إلى مقار البعثات 
الديبلوماســية التابعني لها 

لتسليمها بأنفسهم. 
وشــدد رئيــس الهيئــة 
الوطنيــة لالنتخابات، على 
أن يكون الراسل املدون اسمه 

كما نشبت حرائق متوسطة في 
كل من جب حسن واملارونيات 
والقطرية. وكان املرصد كشف 
أن أول هــذه احلرائــق اندلــع 
اخلميــس املاضــي فــي جبال 
منطقة رأس البسيط في ريف 
الالذقية، حيث التهمت النيران 
غابات الصنوبر التي تعد مناطق 
اصطياف، ووصلت إلى منازل 
املدنيــني، مــا أدى إلــى نزوح 
عشــرات العائالت من املنطقة 
النيران ووصولها  قبل امتداد 

تعقيدات تتنامى في طريق أديب.. والراعي حلكومة طوارئ ُمصغرة
بيروت - عمر حبنجر

املتنامية  التعقيــدات  أمام 
فــي طريــق تشــكيل حكومة 
د.مصطفــى أديب، عاد الرهان 
الــى الشــارع، دعما  للرجوع 
الفرنســي  الرئيــس  ملبــادرة 
اميانويــل ماكرون، أو جتاوزا 
لها، وقد أعلن رئيس «القوات 
اللبنانية» د.سمير جعجع ذلك 
صراحة في احتفال ذكرى شهداء 
القوات اللبنانيــة، حيث قال: 
«إن قناعة القوات راسخة بأن 
األمل في احداث التغيير يبقى 

في انتفاضة اللبنانيني».
الرســمية  وتبرر املصادر 
التباطؤ احلاصل في تشــكيل 
احلكومة، بأن املرحلة الراهنة 
هــي للتعــارف بــني الرئيس 
املكلف واألطراف السياســية، 
علما أنه من املتوافق عليه، ان 
يقدم الرئيس املكلف حكومته 
الى الرئيس ميشال عون بعد 
غــد األربعــاء، التزامــا مبهلة 
األسبوعني التي حددها ماكرون.
البطريرك املاروني بشارة 
الراعي توجــه في عظة األحد 
من الدميان الى الرئيس املكلف 
مصطفــى أديــب قائــال: «ألف 
حكومــة طــوارئ، مصغــرة، 
مؤهلة، قوية، توحي باجلدية 
والكفاءة واألمل، تثق بنفسها، 
وبها يثق الشــعب، وال تسأل 
ضمانــة أخــرى. فــال ضمانة 
تعلو علــى ضمانة الشــعب، 
ونحن معه. فالزمن املصيري 
يســتلزم حكومة من الشعب 
وللشعب، وليس من السياسيني 
ال  حكومــة  وللسياســيني، 
احتكار فيها حلقائب، يستلزم 
حكومة تتفاوض مبســؤولية 
مــع صنــدوق النقــد الدولي، 
وتطلق ورشة اإلصالح الفعلية، 

عنــوان «نهايــة األمــل فــي 
الشرق األوسط»، أكدت مجلة 
«فــورن بوليســي» األميركية 
أنــه ال توجــد  املتخصصــة، 
سيناريوهات إيجابية للبنان، 
واملستقبل مجهول، واللبنانيون 
سيعانون أكثر مع مرور الوقت 
وانهيــار الدولــة، ومع ضغط 
جهات داخليــة وخارجية، إال 
أن املجلة استبعدت وقوع لبنان 

في دوامة عنف جديدة.
إلى ذلــك، جاهرت مصادر 
سياسية متابعة بالقلق البالغ 
حيال املؤشــرات التي أعقبت 
زيارة الرئيس الفرنسي الثانية، 
بعدما أطلت احملاصصة احلزبية 
مجددا في نكدية واضحة حيال 
املبادرة الفرنســية، ما ســمح 
ملؤيــدي هــذه املبــادرة بلوم 
املرونة الزائــدة التي اعتمدها 
ماكرون حيــال الفريق اآلخر، 
حيث يرى هؤالء أنه كان على 
ماكرون االنطــالق من حتمية 
إغــالق املعابــر احلدودية مع 
ســورية، وقــد لوحــوا بــأن 
االنتفاضــة الشــعبية املقبلة، 

لن توفر القصر اجلمهوري. 
وفــي هــذا الســياق، غرد 
النائب الســابق فارس سعيد 
على تويتر قائال: ان رفض حزب 
اهللا جلنة حتقيــق دولية في 
انفجــار املرفــأ، يزيدنا قناعة 
بأن سبب االنفجار هو تخزين 

أسلحة تابعة للحزب. 
وأضاف ســعيد: بعد شهر 
علــى فاجعــة املرفــأ ال نتائج 
لتحقيق مقنع، ال مبادرة أخالقية 
ألي مســؤول، خارج استقالة 
بعــض النواب، ال نظام مقنعا 
ملساعدة املنكوبني، وال تغييرا 
سياســيا بحجم الكارثة، لكن 
احملاســبة آتية ال محالة. وفي 
مطار رفيق احلريري الدولي، 
عايــن املدعي العام املالي علي 
ابراهيم البنية التحتية وأجرى 
كشــفا على منشــآت الكهرباء 
والوقود ومياه األمطار، وألزم 
ابراهيم املتعهد مارون شماس 
القّيم باإلصالحات الضرورية 
بشكل فوري، ملا ينطوي عليه 
األمر من خطر على الســالمة 

العامة.

إحباط مبادرة ماكرون يساوي العودة إلى الشارع.. ومصادر لـ «األنباء»: االنتفاضة املقبلة لن توفر بعبدا

البطريرك املاروني بشارة الراعي خالل قداس االحد في الصرح البطريركي الصيفي في الدميان   (محمود الطويل)

وحتييد لبنان عن الصراعات 
وحتييد اللبنانيني عنها».

النائــب املســتقيل مروان 
حمــادة، الــذي كان بــني مــن 
التقاهم مساعد وزير اخلارجية 
األميركي ديڤيد شــينكر، قال 
الديبلوماســي األميركــي  إن 
كان منفتحا جدا على املبادرة 
الفرنســية. وأضاف عبر قناة 
«ام تــي فــي»: «على احلكومة 
العتيدة ان تكون مستقلة، وان 
يجري تشكيلها حتت املجهر، 

كي تكون مستقلة فعال».
حمادة كشف عن عقوبات 
أميركيــة مقبلــة علــى حلفاء 
حزب اهللا، وهو أبلغ ذلك إلى 
املعنيــني، وتنــاول موضــوع 
ترســيم احلدود، الذي سيثار 
مجددا بعد تشــكيل احلكومة، 
ولــم يتحــدث عن أســماء من 
ستســتهدفهم العقوبات، إمنا 
اكتفى بالقــول: هناك عقوبات 
على حلفاء حزب اهللا وهو ما 
أشارت إليه «األنباء» في عدد 

األمس.
في هــذا الســياق، وحتت 

رشيد درباس لـ «األنباء»: اختيار أديب 
مة باملال والقصاص معادلة دولية ُمدعَّ

بيروت ـ زينة طّبارة

الوزير السابق رشيد درباس أن  رأى 
التســوية اجلديدة عبرت عن نفسها وال 
مجال للتكهن حــول صحتها، «فإن يتفق 
٩٠ نائبا بقدرة قادر وبسرعة قياسية على 
تكليف شخصية من خارج التوقعات، دليل 
قاطع على ان التسوية كانت مطبوخة داخليا 
وخارجيا ومعدة للســكب، وحالوتها انها 
محاطة برعاية فرنسية ـ اوروبية، وبغطاء 
اميركي اقله متحفظ. فما ميكن استخالصه 
بالتالي هو ان الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون زار لبنان وفي جعبته اسم الرئيس 

املكلف، وبيان وزاري مترجم وحائز سلفا على موافقة غالبية 
االطراف».

ولفت درباس، في حديث لـ «األنباء»، الى ان وراء موافقة 
غالبية النواب على التسوية امرين متالزمني ال ثالث لهما:

١ـ  عدم قدرة اي من الفرقاء االساسيني على حتمل نتائج 
انفجــار املرفأ، الذي اتى معبرا عن انهيــار البنية اللبنانية 
اقتصاديا وماليا وسياســيا، اضافة الى فشل حكومة دياب، 

التي وعدت بالصعود الى القمر فتفشكلت بنفسها.
٢ ـ العقوبات والعواقب التي لوح بها كل من الفرنســي 
واالميركي، وذلك بصريح كالم مساعد وزير اخلارجية األميركي 
لشؤون الشرق األدنى ديڤيد شينكر، معتبرا ان املؤسف في 
هذه التسوية هو ان اللبنانيني ال يتنازلون لبعضهم عن حبة 
اخلردل، لكنهم عند تدخــل االجنبي في صراعاتهم، نراهم 

يتفقون على ما كان مستحيال.
وردا على سؤال، لفت الى ان لبنان ملتقى االديان ومالذ 
آمن لالقليات، وهو بالتالي شــرفة راقية حتتاج الى قيادات 
راقية للجلوس عليها، لكننا اليوم نعيش االســتثناء وقد آن 
االوان للخروج منه، ألن البديــل عن العودة الى الرقي هو 
االنفجــار احلتمي واحتراق املجتمع الدولي بنيرانه، فالعالم 

بأسره يحرص على بقاء لبنان صيغة مميزة 
وفريدة، االمر الذي من اجل ترســيخه لن 
يرضى بان يكون شرفة ايرانية، او حتى 
في ركب التبعية ألي من القوى االقليمية 

او الدولية.
وعود على بدء، أكد درباس ان ما يجري 
حاليا خلف الكواليس عملية خلط اوراق، 
معربــا بالتالي عن اعتقــاده بان الرئيس 
املكلف مصطفى اديب سيزور بعبدا وفي 
جعبته تشكيلة حكومية من وزراء مستقلني 
واصحاب اختصاص للتفاهم عليها مع رئيس 
اجلمهورية، حتى اذا ما باء التفاهم بالفشل، 
ســيكون هناك حتما الئحة بديلة جاهزة 
للعرض، معربــا في املقابل عن يقينه بــأن اي حكومة من 
مستقلني مطعمة بسياسيني لن تسلك طريقها ال الى جلسة 
الثقة وال الى السرايا الكبير، فال اديب وال غيره يستطيع ان 
يتحمل نتائج هذا اخليار، وســتكون سببا مباشرا النتحار 
كل من ســمى مصطفى اديب لرئاسة احلكومة، ألن اختيار 
اديب معادلة دولية مدعمة باملــال والقصاص في آن واحد، 
وبالتالي فرصة لبنانية لوقف االنهيار االقتصادي والنقدي.

وختم درباس مؤكدا ان الرئيس سعد احلريري لم يترجل 
عن صهوة حصانه، فاستقالته من رئاسة احلكومة استجابة 
لرغبة الثوار، إضافة الى أنه استشعر استحالة بقائه في احلكم، 
خصوصا بعد سقوط التسوية الرئاسية، ناهيك عن انه كان 
يستشرف قدوم الويالت على املستويني االقتصادي واملالي، لكن 
ما ربحه الرئيس احلريري بنتيجة االستقالة، هو ان خصومه 
اعترفوا بأهمية وجوده على رأس السلطة التنفيذية، وان ال 
غنى عنه في هذه اللحظة احلرجة من تاريخ لبنان، خصوصا 
بعدما تبني أن حكومة دياب من تصميم متحف الشمع، وما 
خروج اسم مصطفى اديب رئيسا للحكومة من بيت الوسط، 
سوى اعتراف صريح من قبل اجلهات االربع، خصوم وحلفاء 

واصدقاء، مبرجعيته الوطنية اوال والسنية ثانيا.

لبنان شرفة راقية حتتاج إلى قيادات راقية

رشيد درباس

.. عن خطاب الدكتور جعجع
محمد بسام احلسيني

يقول أخناتون «محوت نفسي مرات 
ومرات حتى أصبحت شفافاً»!...

يتميز د.سمير جعجع رئيس حزب 
القوات اللبنانية بأنه بني قلة قليلة جداً 
من السياســيني اللبنانيني الذين طبقوا 
مبدأ مراجعة الذات ومحاولة تنقيتها من 
شوائب املاضي، ولذلك يبدو في كل كلمة 
له خطيباً مقبوالً ومتصاحلاً مع نفسه 
ومنسجما مع إرادته في طّي صفحة لغة 
القوة واحلرب والكفاح املسلح واإلصرار 
على منطــق الدولة، ويقدم لنا بوضوح 
صورة السياسي الذي يؤمن قوالً وفعالً 
بإرادة التغيير بالســبل الدميوقراطية 
واملدنية واملتحضرة التي تستبعد اجلنوح 

عن السلمية.
من تابع خطاب د.جعجع باألمس في 
الذي  اللبنانية»  املقاومة  «ذكرى شهداء 

أقامته «القوات»، يالحظ كل هذه األمور، 
وحبذا لو ينتهج بقية السياســيني من 
املغضوب عليهم في الشارع اليوم نفس 
منهجية االعتــراف واملراجعة بدالً من 
املكابرة ليكونوا أكثر مقبولية، وليفكر 
الناس بإعطائهم فرصة بعد كل ما أحدثوه 

من دمار في االقتصاد واملجتمع.
ومع ذلــك، تبقى ثمة مالحظات البد 
من أخذها في االعتبار بعد سماع كلمة 
د.جعجع، وهي إصــراره على صورة 
«الزعيم املسيحي»، رغم أن ما يطرحه 
وطرحــه خالل الســنوات املاضية من 
أفكار يلقى قبوالً لدى فئات ال بأس بها 
من اللبنانيني املســلمني الذين لو جرت 
انتخابات اآلن سيصوتون لتوجهاته حتماً.
ولو استثمر في مخاطبة هذه الفئات 
بالشكل املالئم، فإنه سيضيف إلى رصيده 
املســيحي رصيدا آخر يجعله املرشح 

األبرز لقيادة كل لبنان مستقبالً.

نعم، ذاكرة املواطن عادة قصيرة، لكن 
مع األزمات الكبرى واخلســارة خاصة 
املالية املباشرة كما حصل بسبب أزمتي 

البنوك وانفجار بيروت، فإنه يعود الى 
االهتمــام باملراجعــة وتقييم األحزاب 
ومعاييرها في اختيار الوزراء ويكتشف 
حتى ولو كان مسلماً أن خيارات «القوات» 
ـ وكذلك «الكتائب»ـ  عند مشاركة احلزبني 
كانت األفضــل واألقرب ملا يطمح إليه 
اللبنانيون رغم التضييق على احلزبني 
وعدم إتاحة الفرصة لهما بالعمل كما يجب. 
ومتيزت «القوات» باعتماد معيار الكفاءة 
في الوظائف العامة، وهو برأينا أهم ما 
قدمته، متسامية بالفعل وليس بالشعارات 
على الطرح الطائفي وصوالً إلى محاولة 
االنفتاح واحلوار وعدم اإللغاء، كل هذا 
يثبت أنه عند اختبار «القوات» جدياً فإنها 
لم تتصرف طائفياً بل وطنياً، ولهذا جند 
ان الثورة في لبنان لم تتخذ موقفاً حاداً 

منها كما فعلت مع بقية األحزاب.
ما يتبقى أمامها وأمام رئيســها هو 
حتدي مخاطبة القسم اآلخر من اللبنانيني 

وصوالً الــى مرحلة ال تعود فيها حتى 
أفكار مثل «الدميوقراطية العددية» التي 
حذر منها الدكتور جعجع تخيفها ألنها 
واثقة من أن اللبنانيني لن يخذلوها، وإال 

فإنهم سيكونون ضد مصاحلهم.
غالبيــة اللبنانيني اليــوم يريدون 
مشــروع الدولة وعودة الرخاء وإعادة 
تكوين اإلدارة بشــكل يحّد من الفساد 
ويطمحون الستعادة ودفء العالقــــات 
مع األشــقاء وكلها أمور مفقودة حالياً، 

وحتتاج جتديداً سياسياً إلمتامها.
في أميركا، يدرك الساعون للرئاسة أو 
أي مناصب قيادية أهمية التوجه الى كل 
مكونات البلد، لذا يجهد كل منهم إلظهار 
ما قدمه للجميع وليــس لفئة محددة، 
رغم ان مشــاكلهم أحيانا مثل القضايا 
العنصرية ال تقل تعقيداً عما نعانيه في 
دولنا، ولها انعكاساتها على كل الفئات، 
فالرئيــس دونالد ترامب ـ مثال ـ يهمه 

احلصول على نسبة تأييد ولو مقبولة 
لدى األميركينيـ  األفارقة أو الالتينيني أو 
اآلسيويني ليعزز قوة رئاسته وشعبيته، 
وفي املقابل يسعى منافسه جو بايدن ـ 
لو فازـ  الى ان تكون نسبه بني من يطلق 
عليهم «األميركيونـ  البيض» عالية حتى 
وان تقدم عليه ترامب بينهم ليكون الفائز 
باحملصلة والقــادر على اجلمع وليس 

املزيد من التفرقة.
ونأمل من د.جعجع كمراقبني للسياسة 
اللبنانية من اخلارج أن يواصل مسيرته 
بنفس الزخم، ولكن مبزيد من االنفتاح 
على اآلخــر، وحضورا له في خطاباته، 
لكسبه في جانبه والتأسيس لنهج سياسي 
ووطني جديد وتأسيسي ملستقبل لبنان، 
فذلك ســيزيد من رصيده وســيعطي 
«القوات» مكانة أكبر ودوراً أهم كحزب 
سياسي ميلك مشروع إدارة وطنية على 

امتداد البلد.

رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع


