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مجلس األمن يستعد للتصويت على متديد حظر السالح على إيران
يستعد مجلس األمن الدولي للتصويت هذا األسبوع على اقتراح 
أميركي بتمديد حظر السالح على إيران، في خطوة يتوقع أن يكون 
مصيرها الفشل بسبب املوقف الروسي والصيني الرافض لها، كما 
أنها ستعرض االتفاق النووي بني طهران والدول الكبرى للخطر 
بشكل أكبر. وكشفت مصادر عن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا 

وأملانيا للتوسط في تسوية مع روسيا والصني بشأن اقتراح 
أميركي لتمديد حظر السالح على إيران لكنها لم تفلح، وذلك قبل 

تصويت في مجلس األمن هذا األسبوع.
ونقلت املصادر عن دبلوماسي صيني في األمم املتحدة تأكيده 
أن ال فرصة للتوافق مع النص األميركي، من منطلق أن متديد حظر 

األسلحة على إيران يفتقر إلى األساس القانوني وسيقوض جهود 
احملافظة على االتفاق النووي. من جهتها، اتهمت السفيرة األميركية 
ل��دى األمم املتحدة كيلي ك��راف��ت ف��ي تصريحات لشبكة فوكس 
نيوز، روسيا والصني بالسعي لالستفادة جتاريا من انتهاء حظر 

األسلحة.
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أغلقت سلطات االح��ت��الل اإلسرائيلي 
ص��ب��اح ام��س ال��ث��الث��اء وح��ت��ى إش��ع��ار آخر 
معبر ك��رم أب��و سالم، وه��و املنفذ التجاري 
الوحيد مع قطاع غزة بزعم الرد على إطالق 
بالونات حارقة من القطاع جتاه مستوطنات 

إسرائيلية.
وق��ال��ت وح��دة تنسيق أع��م��ال احلكومة 
اإلسرائيلية في األراض��ي الفلسطينية في 
بيان إن معبر كرم أبو سالم الذي متر عبره 
البضائع الى غزة »سُيغلق أم��ام م��رور كل 
البضائع، باستثناء املساعدات اإلنسانية 

األساسية والوقود«.
واتهم البيان حركة املقاومة اإلسالمية 

)ح��م��اس( بأنها »م��س��ؤول��ة« ع��ن عمليات 
اإلط���الق ه��ذه بالنظر إل��ى سيطرتها على 

القطاع.
من جهته، قال مسؤول فلسطيني -طلب 
عدم نشر اسمه- إن السلطات اإلسرائيلية 
أبلغت اجل��ه��ات الفلسطينية ب��ق��رار وقف 
إدخال مواد البناء وكافة املتعلقات بها بشكل 
كامل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، 
بداية من صباح ام��س وحتى إشعار آخر، 
مضيفا أنها عزت ذلك إلى إط��الق بالونات 
حارقة ومتفجرة من قطاع غزة خالل األيام 
املاضية، نحو املستوطنات اإلسرائيلية 

مبحيط غزة.

عون يكلف دياب 
بتصريف األعمال 

بعد استقالته والنيابة 
تستجوب قادة أمنيني

سلم رئيس احلكومة اللبنانية حسان دي��اب 
استقالته مساء االثنني إلى رئيس الدولة ميشال عون 
الذي قبلها وكلفه بتصريف األعمال، في ظل استمرار 
الغليان بالشارع اللبناني عقب كارثة انفجار مرفأ 

بيروت.
وقبل تسليم استقالته في قصر بعبدا قال دياب في 
كلمة متلفزة »اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال 
الذي ضرب البلد، نحن اليوم نحتكم إلى الناس وإلى 
مطالبهم مبحاسبة املسؤولني عن الكارثة املختبئة 
منذ 7 سنوات، إل��ى رغبتهم بالتغيير احلقيقي«. 
وأضاف »أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء 
بالوقوف مع الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه 

احلكومة«.
وأكد دياب أن »منظومة الفساد أكبر من الدولة، 
والدولة مكبلة باملنظومة وال تستطيع مواجهتها أو 
التخلص منها، وانفجر أحد مناذج الفساد في مرفأ 

بيروت«.
لكن االستقالة لم ترض املتظاهرين الذين يطالبون 
بإسقاط كل الطبقة السياسية التي باتوا يتهمونها -
إلى جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم املزمنة- 
باالستهتار بحياة ال��ن��اس بعد االنفجار امل��روع. 
وقد عاد عدد من املتظاهرين إلى الشارع في وسط 

العاصمة مرددين »كلن يعني كلن«.
من جهة أخ��رى، دعا وزي��ر اخلارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان لبنان إلى »اإلس��راع في تشكيل 
حكومة تثبت فاعليتها أم��ام الشعب«، وذل��ك عقب 

استقالة حكومة دياب.
وق���ال ل��ودري��ان ف��ي ب��ي��ان إن احل��ك��وم��ة املقبلة 
»تقتضي مهمتها االستجابة للتحديات الرئيسية 
للبالد، خصوصا إعادة إعمار بيروت واإلصالحات 
التي من دونها ستمضي البالد نحو انهيار اقتصادي 
واجتماعي وس��ي��اس��ي«. وأض���اف أن��ه »ال ب��د من 
اإلصغاء إلى التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون 

على صعيد اإلصالحات وكيفية ممارسة احلكم«.
وقبل إع��الن دي��اب االستقالة، ق��دم وزي��ر املالية 
غازي وزني استقالته، ليكون الوزير الرابع املستقيل 
عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع أكثر من 
160 قتيال و6 آالف جريح وسبب دم��ارا هائال في 

العاصمة اللبنانية.
وسبق وزني كل من وزيرة العدل ماري كلود جنم، 
ووزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة اإلعالم منال 
عبد الصمد، وذل��ك على خلفية غضب شعبي عارم 

يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البالد.
وعلى صعيد التحقيقات، أحالت حكومة دياب قبل 
ساعات من استقالتها ملف انفجار مرفأ بيروت إلى 
املجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، 
وتعتبر األحكام ال��ص��ادرة عنه نهائية وال تسقط 

بالتقادم.
ويختص املجلس العدلي -وفقا ملا هو مذكور 
على موقع اجليش اللبناني- بوجه ع��ام في نظر 
اجلرائم الواقعة على أمن الدولة، مبا في ذلك اجلرائم 
التي تنال من ال��وح��دة الوطنية أو تعكر الصفاء 
بني عناصر األمة أو تنال من مكانة الدولة املالية، 
وجرائم األسلحة والذخائر والتعدي على احلقوق 

والواجبات املدنية.
وواصلت األجهزة القضائية واألمنية حتقيقاتها 
في انفجار املرفأ، إذ استمع احملامي العام التمييزي 
القاضي غسان اخلوري على مدى ساعات إلى إفادة 
املدير العام جلهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا 
بشأن مالبسات االنفجار، على أن يستمع تباعا إلى 

قادة أمنيني آخرين.

سلطات االحتالل  تغلق املنفذ التجاري 
الوحيد مع غزة حتى إشعار آخر

أسبوع على فاجعة لبنان.. حكومة مستقيلة ومجاعة تلوح
ثمانية أيام مّرت على كارثة انفجار 
مرفأ ب��ي��روت ال��ذي وق��ع ال��ث��الث��اء قبل 
امل��اض��ي، مخّلفاً 163 قتياًل وأك��ث��ر من 
6 آالف جريح حتى ال��ي��وم، وعشرات 
امل��ف��ق��ودي��ن. ذاك األس��ب��وع ك��ان مليئاً 
باحلزن، فقد انشغل اللبنانيون بدفن 
ضحاياهم، وانتشال من تبقى منهم حتت 

الركام.
كما شغلتهم أي��ض��اً زي���ارة الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون، الذي أكدت 
ب���الده أم��س أن لبنان ف��ي طريقه إلى 
كارثة ما لم تنفذ فيه إصالحات عاجلة، 
وم��ا رافقها من تعاطف واس��ع، عربياً 

وإقليمياً.
إال أن ه��ذا االن��ش��غ��ال ل��م يطفأ نار 
غضب اللبنانيني ال��ذي��ن س��ارع��وا إلى 
الشوارع مطالبني مبحاسبة املسؤولني 
عن الكارثة، حتى حتققت أولى املطالب 
بإعالن استقالة حكومة حسان دياب، 

االثنني.
بيد أن انفجار بيروت كان بالنسبة 
للبنانيني الشعرة التي قصمت ظهر 
البعير، واستقالة احلكومة لن تهدأ أبداً 
من غضب ال��ش��ارع، ألن االنفجار، بكل 
بساطة، كان النقطة األخيرة التي طّوفت 
كأساً ممتلئة أصال باألزمات منها انهيار 

االقتصاد، والفساد، وسوء اإلدارة.
فمنذ أواخ��ر العام امل��اض��ي، ولبنان 
يشهد ب��ني احل��ني واآلخ���ر احتجاجات 
تطالب بالتغيير، وبعد االنفجار ازدادت 

وتيرتها بشكل كبير.
وبعد »علقوا امل��ش��ان��ق«، الهاشتاغ 
ال��ذي ك��ان رم��ز املطالب في لبنان بعد 
الكارثة، والذي أشار إلى ضرورة معاقبة 
امل��س��ؤول��ني عنها، غ��دا إس��ق��اط النظام 
املطلب األب��رز، وذل��ك ألن تولي حكومة 
جديدة السلطة في البالد لن يغير من 

الوضع شيئا، بحسب احملتجني.
فيما يتطلب نظام احلكم أن يتشاور 

الرئيس اللبناني ميشال عون مع الكتل 
البرملانية بشأن م��ن ينبغي أن يكون 
رئيس الوزراء املقبل، وهو ملزم بتعيني 
املرشح الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم 
بني أعضاء البرملان، وذل��ك على الرغم 
من أنه كلّف احلكومة احلالية بتصريف 
األعمال حلني اإلعالن عن حكومة جديدة.

بيروت جائعة
فيما أت���ت ه���ذه ال��ت��ط��ورات ف��ي ظل 
أزم��ة غ��ذاء خانقة يعيشها لبنان بعد 
دمار املرفأ، حيث أبدى املدير التنفيذي 
لبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم 
املتحدة، ديفيد بيزلي، قلقه من نفاد اخلبز 

من بيروت خالل أسبوعني ونصف.
وق��ال: »قلق للغاية من نفاد اخلبز 
في لبنان،، ألن %85 من احلبوب تأتي 
عبر مرفأ بيروت املدمر«، إال أنه يعتقد 
أنه ميكن تشغيل منطقة من امليناء هذا 

الشهر.
وأش��ار بيزلي، امل��وج��ود في بيروت 
لتقييم األض���رار وآف���اق التعافي، إلى 
وجود موطئ قدم في املرفأ ميكن العمل 
عليه بصفة مؤقتة، مضيفاً أنه بالعمل 
مع اجليش اللبناني، فمن املمكن أن يتم 
تطهير جزء من ذلك املدّمر لنقل بعض 

املعدات جوا.

أكد املسؤول األممي أن على السلطات 
احلالية بعد استقالة احلكومة التعاون 
الكلي، ألن الشارع غاضب، وهو بحاجة 
إلى مساعدة دولية، مع ضرورة التحقق 
م��ن أن امل��س��اع��دة ت��وج��ه م��ب��اش��رة إلى 
الناس. وبحسب وسائل إعالم رسمية، 
فقد رس��ت سفينتان في مرفأ بيروت، 
إحداهما حتمل احلبوب التي ستضخ 
مباشرة في أنابيب معقمة إلى الشاحنات 
أو األكياس بسبب تدمير صوامع الغالل 
ج��راء االنفجار. مع العلم أن احلوض 
اخلامس بامليناء، حيث ترسو السفن، ما 
زال سليما ولم يتأثر بالكارثة، وهو ما 

يشكل أمالً أن أزمة ما لن حتدث.
في السياق ذاته، قالت املنسقة املقيمة 
لألمم املتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون 
اإلنسانية، جناة رشدي، »إنهم متفائلون 
للغاية لبدء عملية إعادة التأهيل هذه في 
أقرب وقت هذا األسبوع لزيادة الطاقة 

االستيعابية ملرفأ بيروت«.
وأضافت خالل مؤمتر صحافي أنها 
تدرك أن سفينة ستصل اخلميس محملة 
ببعض مواد البناء، تليها سفينة محملة 
بالقمح واحلبوب، »ملعاجلة مسألة األمن 
الغذائي وللتأكد من أن بيروت لن تعاني 

نقصا في اخلبز«، بحسب قولها.

أكدوا أن لبنان يعيش في مرحلة الدولة الفاشلة

ثائر سياسي  بركان  حافة  على  لبنان  يضع  دياب  حكومة  استقالة  خبراء: 

عزت حامد

تتواصل ردود الفعل على الساحة 
السياسية اللبنانية عقب تقدمي رئيس 
ال��وزراء حسان دياب الستقالته ، وهي 
اخلطوة التي يبدو أنها ستحمل الكثير 
من التبعات خاصة في ظل دقة الوضع 

الداخلي اللبناني أو اخل��ارج��ي سواء 
على الصعيد اإلقليمي أو الدولي على 

حد سواء. 
الالفت أن الكثير من اخلبراء باتوا 
مقتنعني بأن يوم 4 آب 2020 بات محطة 
مفصلية في تاريخ لبنان بني مرحلتي ما 

قبله وما بعده، مثل تواريخ عدة ُسّجلت 
في مسيرة هذا البلد. 

وع���ن ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ت��ق��ول الكاتبة 
اللبنانية راكيل عتيق إن لبنان وقبل عام 
1975 ليس كما بعده، وأّنه قبل »اتفاق 
الطائف« ليس كما بعد عام 1990، وقبل 

استشهاد الرئيس رفيق احلريري ليس 
كما بعده، قائلة أيضا في مقال له أمس 
الثالثاء بصحيفة اجلمهورية إن لبنان 
بعد 4 آب ليس كما قبله. إنفجار بيروت 
في هذا التاريخ فتح األبواب التي كانت 
م��ا ت��زال ُمغلقة، أم��ام ك��ّل االحتماالت، 

وش��ّك��ل نقطة الفشل التي م��ألت كوب 
جرائم الُسلطة، وحّطمت أّي جسر ثقة 
متبقياً بني املواطن وال��دول��ة. فبات أّي 
تغيير على صعيد السلطة تفصيالً 
أمام السؤال املطروح: هل ال زال لبنان 
بشكله ونظامه ودس��ت��وره احلاليني، 

قابالً للحياة؟
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية 
معارضة تقليلها م��ن خطوة استقالة 
حسان دياب ، قائلة إنها حكومة ال متتلك 
قرارها ، مشيرة إلى أن أرك��ان الُسلطة 
بحثوا ومنذ اشتعال األزم��ة عن أفضل 
طريقة الستقالة احلكومة، حتفظ ماء 
ال��وج��ه وخ��ّط الرجعة وتثّبت م��ن هو 
صاحب القرار ، قائلة » إخراج استقالة 
احلكومة كان مدار بحث بني املسؤولني 
املعنيني على كّل اجلبهات، لُتقّدم حكومة 
دياب قرباناً على ذبيحة اإلنفجار، فيما 
أّن أياً من مكونات الُسلطة األساسيني لم 

يستِقل ويترك احلكم«.
وأضاف التقرير أنه وفي حني بدأ َبث 
أج��واء تأليف حكومة »وح��دة وطنية«، 
حتى قبل استقالة حكومة دي��اب، هناك 
رفض سياسي وشعبي كبير ألّي حكومة 
من هذا النوع جتمع َمن انتفَض عليهم 
اللبنانيون في 17 تشرين األول. وفي 
ح��ني ه��ن��اك مطلب شعبي وسياسي 
واسع باإلتيان بحكومة مستقلة وإجراء 
انتخابات نيابية مبكرة، ال ت��زال قوى 
ع���دة مت��ان��ع إج����راء ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات 
فق مؤخرا على  ومنها »حزب الله«، واتُّ
»تخريجة« تقضي باستقالة حكومة 
دياب مقابل عدم استقالة كتلتي »اللقاء 
الدميقراطي« و»املستقبل« من مجلس 

النواب.

حسان دياب


