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ماذا بعد
طوفان البحر بالمهاجرين؟

تعاو ْن مع المنظمات الدولية ّ
ونفذ اإلصالحات
دول الخليج للبنان:
َ

"حزب الله" ينقل "بارودة الـ"65
إلى الكتف الحكومي :ميقاتي أو ً
ال
بني جلســة الثالثاء األوىل وجلسة
الثالثــاء الثانيــة ،أســبوع مخصص
ملراجعة الحســابات واستخالص العرب
مــن "الــدرس" االنتخابي الــذي حتّم
عىل األكثريــة العددية يف مجلس النواب
إتقان "لعبة األرقــام" أكثر يف مواجهة
االستحقاقات املقبلة ،بعدما أجاد "حزب
اللــه" إدارة الجولة األوىل عىل ســاحة
املعركة ،متســلحا ً بأكثرية متحركة من
 65صوتا ً م ّكنته من إعادة بسط سطوته

عىل املجلس ،برئاســته ونيابة رئاسته
وهيئة مكتبه ،لتتجه األنظــار تاليا ً إىل
مجريات الجولة الثانية من املعركة عىل
حلبة انتخابات رؤساء اللجان وأعضائها
ومقرريها الثالثاء املقبل ،بحيث تتكثف
االتصاالت واملشــاورات بــن مختلف
الكتل والنواب ،وسط ترقب ملا ستخرج
به اجتماعــات النــواب التغيرييني من
ترشيحات خاصة برئاسات وعضويات
اللجان.
١٣

أبو حيدر لـ"نداء الوطن" :سنراقب التجار
المستفيدين من "صيرفة"
التأم املجلس املركزي ملرصف لبنان أمس يف حضور حاكم املرصف املركزي رياض سالمة
ونوّابه ومفوّض الحكومة واملدير العام لوزارة اإلقتصاد محمد أبو حيدر ،الذي استوضح خالل
ّ
منصة "صريفة" السترياد املواد الغذائيّة
اإلجتماع آلية الحصول عىل أســماء املستفيدين من
لبنان.
مرصف
اىل
املصارف
أرسلتها
طاملا أن كل طلبات اإلستفادة من "صريفة"
١٣

مــــدارات ١٠
ضحايا "داعش"
األطفال بحاجة
إلى مساعدة عاجلة

إقــتـصـــاد ١١
المركزي "ينفخ" في
"فحم" التعميم ...161
و"يشعل" الدوالر

كلفة خيالية المتصاص فائض الليرات
خـــالـــد أبـــو شــــقـــــرا
عقب االنتخابات النيابية ولغاية نهاية أيار ،ارتفعت
الكتلــة النقديــة باللرية املوضوعة يف التداول بحســب
بيانــات مرصف لبنان بقيمة  2750مليار لرية 15 .يوما ً

فقط كانت كفيلة بخســارة اللرية أكثر من  13.7يف املئة
إضافية من قيمتها ،حيث ارتفع سعر رصف الدوالر من
حــدود  27الف لرية قبل يوم واحد من االنتخابات إىل 38
ألفاً ،ليعود ســعر رصف أيار ليقفل عىل  31.2ألف لرية
مقابل الدوالر .فعليا ً بدأت عملية ضخ اللريات تتســارع

مناورات جوية إسرائيلية ُتحاكي الهجوم على إيران

العـــالـــم 14
أردوغان ُيجدّد
ّ
بشن عملية
التهديد
في سوريا

الريــاضــية 15
"روالن غاروس" :نادال
يحسم لقاء "العمالقة"
مع ديوكوفيتش

"التعاون الخليجي" يطلب المشاركة
في المفاوضات مع طهران
مــا زالــت القضايــا املتع ّلقة
بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،من
امللف النــووي وصــوال ً إىل ّ
تدخالتها
بالشــؤون الداخليّة لــدول املنطقة،
مرورا ً بربامجها للصواريخ الباليستيّة
ّ
واملسيات ،تتســبّب بتوتّرات إقليميّة
تتفاقــم حينــا ً وتخمد حينــا ً آخر
بحسب حسابات طهران التفاوضيّة
والتوســعية ،ما يدفــع دول الخليج

التهافت على المصارف (رمزي الحاج)
يف نيسان "مع بدء تنفيذ مراسيم املساعدات االجتماعية
املســتحقة ،ورفع بدل النقل للقطاع العام" ،بحســب
عضو املجلس االقتصادي واالجتماعي عدنان رمّ ال الذي
يتوقع أن تصل كلفتها الشــهرية إىل حدود  1200مليار
لرية.
١٣

بيروت ينسحب ويتأخر ( )0-2في النهائي

العربي إىل حجز مقعــد حول طاولة
ّ
يخــص أمن املنطقة
املفاوضات بما
واستقرارها ،كان آخرها تأكيد مجلس
التعاون الخليجي يف بيان صدر أمس
يف ختام أعمال اجتماع الدورة الـ152
للمجلس الــوزاري التابع له ،رضورة
مشاركة دوله األعضاء يف املفاوضات
واملباحثات واالجتماعــات اإلقليمية
والدولية مع إيران.
١٣

ّ
يتوقع استمرار حرب أوكرانيا "أشهرًا عدّة"
بلينكن

"تصب الزيت
الكرملين :واشنطن
ّ
على النار"!

بعد اإلعالن الهام عن تســليم أنظمة صواريــخ أمريكية دقيقة يصل مداها
إىل  80كلم من طراز "هيمارس" إىل كييــف لص ّد الهجوم الرويس يف رشق البالد
وجنوبها ،اتهم الكرملني واشــنطن بـ"صبّ الزيت عىل النــار عمدا ً وبعناية"،
معتربا ً أن "خط الواليات املتحدة هو محاربة روســيا حتى آخر أوكراني" ،ورأى
أن "تسليم شــحنات من هذا النوع ال يُشــجّ ع القيادة األوكرانية عىل استئناف
مفاوضات السالم".
١٣

مواجهة "أجنبية" بين كيكانوفيتش والماجري

لم يُكتب ملباراة الريايض وبريوت فريست
التي أقيمت ليل أمس عىل ملعب املنارة ضمن
الدور النهائي لبطولة لبنان لكرة السلة ،نهاية
سعيدة ،إذ إنســحب فريق بريوت من امللعب
قبل نهايــة الوقت اإلضايف بـ 51ثانية وكانت
النتيجة ملصلحة أصحــاب األرض ()70-77
بعدما إعرتض بشــدّة عىل ترصّ فات جمهور

الريــايض الغفري عىل املد ّرجــات ،ما أدى اىل
توقف املباراة م ّرتني ولفرتة طويلة من الوقت،
فاعتُرب خارسا ً بنتيجــة ( )0-20ليتأخر (-0
 )2يف السلسلة النهائية .وكان الوقت األصيل
إنتهى بالتعادل ( .)67-67ويلتقي الفريقان
مجددا ً عند العارشة إال ثلثا ً من مساء غد عىل
ملعب مجمّ ع الشياح الريايض.
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يؤمن الغطاء السنّي لرئيس الحكومة المقبل؟
من ّ
كــلــيــر شــكــر
إىل اآلن ،ال تبــدي دوائر قرص بعبدا
أي استعجال لتحديد موعد لالستشارات
النيابيــة امللزمة الختيــار خلف لرئيس
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي،
الذي بدا خــال مقابلتــه التلفزيونية
األخرية كمن يقدّم أوراق اعتماده لرتؤس
حكومــة الشــغور الرئــايس املرتقب.
واألرجح ّ
أن القواعد التي أرساها رئيس
الجمهورية ميشــال عون يف عهده من
خالل االســتفادة من املهل الدستورية
املفتوحة ،ســواء للتكليف ،أو للتأليف،
إلنضــاج طبخة الحكومــة قبل تحديد
مواعيد اســتقبال النواب لسؤالهم عن
أصواتهم يف استشــارات تسمية رئيس
الحكومــة ،هي التي ســتحكم الجولة
املقبلة أيضاً.
إذ يقول أحد وزراء حكومة ترصيف
األعمــال ّ
إن ميقاتــي عُ رف برئاســته
حكومات انتقالية ،بني مرحلة سياسية
وأخرى ،وهو كان كذلك خالل الحكومات
الثالث التي ترأســها .ويبــدو يف الوقت
الراهــن أنه أكثر األســماء قبــوال ً لهذا
املوقع ،يف ضوء حالة الفوىض السياسية
التي أرســتها صناديق االقرتاع ،ال سيما
ّ
خص توازنات الربملــان ...والكتلة
يف ما
السنية.
يف الواقــع ،قد يكون الحــ ّ
ظ حليفا ً
لنجيب ميقاتي يف حال قررت قوى الثامن
من آذار أن تجدد خاليا السلطة التنفيذية،
وتنهــي عهد ميشــال عــون بحكومة
كاملــة الصالحية ،كمــا يضغط رئيس
«التيــار الوطني الحر» جربان باســيل
الــذي ال ّ
يوفر فرصة ّإل ويعيد التأكيد ّ
أن
حقبة حكومــات التكنوقراط قد و ّلت إىل
غري رجعة .ويكفــي التدقيق يف تركيبة
األغلبيتني اللتني نالهمــا ك ّل من رئيس
مجلس النواب نبيه بــري ونائبه الياس
بو صعــب ،للتأكد من ّ
أن قــوى الثامن
من آذار قادرة عىل االســتحواذ من جديد

خفــايـــا
بعدما وافق مجلس الوزراء
عىل مسودة دفرت رشوط العقد
الخاص إلطــاق مزايدة تلزيم
الخدمــات الربيديــة والوثائق
العائــدة له مع تعديــل تاريخ
التمديد لرشكة ليبان بوســت
ليصبــح  2023/5/31تبني أن
مزايــدة الربيد تأخرت بســبب
عدم توفــر االعتمادات الالزمة
لنرش اإلعالن يف الصحف املحلية.
تماطــل وزارة املاليــة يف
إصــدار آالف اإلفادات العقارية
لعقارات املصارف التي ســيتم
االدعاء عليهــا من قبل نقابات
املهن الحرة وجمعيات املودعني.

ميقاتي وحكومته في جلسة انتخاب بري (رمزي الحاج)

عىل أغلبيــة نيابية ،بالتكاتف والتضامن
وبينها «التيار الوطني الحر» و»الثنائي
مع بعض املســتقلني ومنهــم تحديدا ً
الشيعي» و»الحزب التقدمي االشرتاكي»
«قدامى املستقبل» ،أو مع رئيس الحزب
و»تيار املستقبل» كما ميقاتي ،شاركوا
«التقدمي اإلشرتاكي» وليد جنبالط.
يف تركيبة الحكومة عرب وزراء تكنوقراط.
ما يعنــي ّ
أمّ ا اليومّ ،
أن احتمــال تأمني هذه
فإن املوزاييك الســيايس،
األغلبيــة بهدف تكليــف رئيس حكومة
الغريب ،الذي يطغى عىل املشهد النيابي
جديــد وتأليــف حكومة
الســني ،قد يصعّ ب مهمة
ّ
جديــدة ليس مســتحيالً،
أي شــخصية ســتتوىل
خصوصا ً ّ
أن «املعارضات»
رئاســة الحكومة ،يف ضوء
المشهد السنّي
التشــ ّ
تميل إىل البقاء عىل مقاعد
ظي الــذي يصيب
املعارضة وترفض املشاركة «"هجين"» في تركيبته األصوات الســنية ،إذ ثمة
يف حكومة وحــدة وطنية،
سبعة نواب سنّة يدورون
واألرجح أنّ مشروع
ما يســهّ ل عملية التأليف.
يف فلك «املســتقبل» أو هم
رئاسة الحكومة
ليبقى السؤال :من سيغطي
من قدامى هــذا الفريق،
هكذا حكومة ،سنياً؟
المقبلة سيكون بين بينهــم وليــد البعريني،
مع تكليــف ميقاتي أيدي ثالث كتل أساسية محمد سليمان ،عبد العزيز
شــ ّكل نــادي رؤســاء
الصمد ،أحمد الخري ،كريم
الحكومات الســابقني الغطاء الســني
كبارة ،نبيل بدر وبالل الحشــيمي .فيما
لحكومة رفضــت «القوات» و»الكتائب»
لقوى الثامــن مــن آذار ثمانية حلفاء
أن تكونا يف عداد مكوناتها ،ولو باملواربة،
أيضا ً من السنّة وهم حسن مراد ،ملحم
عىل اعتبار ّ
أن بقية القوى السياســية،
الحجريي ،ينال الصلح ،قاســم هاشم،

جهاد الصمــد ،عدنــان طرابليس ،طه
ناجي ،ومحمد يحيى .كذلك ثمة مجموعة
من النــواب املســتقلني أو املعارضني،
بينهم اسامة سعد ،عبد الرحمن البزري،
فؤاد مخزومــي ،أرشف ريفــي ،عماد
الحوت (الجماعة االســامية) ،بالل عبد
الله («اللقــاء الديموقراطي») ،ابراهيم
منيمنة ،وضاح الصادق ،ياسني ياسني،
حليمة قعقور ،ورامي فنج («تغيري»).
السني «هجني»
يف الحصيلة ،املشهد
ّ
يف تركيبته .واألرجح ّ
أن مرشوع رئاســة
الحكومة املقبلة سيكون بني أيدي ثالث
كتل أساسية:
كتلة قوى الثامن مــن آذار ولو ّ
أن
خيــارات الثنائي و»التيار الوطني الحر»
قــد ال تكون حتــى اآلن متطابقة يف ما
ّ
خص هذا االستحقاق.
كتلة «القــوات» التي تــرك ورقة
أرشف ريفي من باب الضغط.
كتلة « 17ترشيــن» التي تض ّم أكثر
من مرشــح محتمل للرئاســة الثالثة،

تبني أن معظم املستفيدين
مــن البطاقــات التمويليــة
مسجلون عىل اللوائح الحزبية
يف بعض املناطــق ويتقاضون
رواتــب مــن هــذه الجهات
الحزبية.
وتحاول مللمــة صفوفها وهي تعمل عىل
طريقة تجميــع النواة الصلبة أوالً ،ومن
ثم توســيع بيكار املشــاورات مع بقية
املعارضات.
بهذا املعنــى ،يكون ميقاتي متقدّما ً
عىل غريه اذا نجــح يف ترتيب العالقة مع
باسيل بعد االشكال الذي وقع عىل خلفية
سحب وزير الطاقة وليد فياض البندين
املرتبطني بملفــات الطاقة ،وإذا اقتنعت
مكونــات قوى الثامن مــن آذار بتأليف
حكومــة بتوازنات الحكومــة الحالية
نفســها ،لكن بوجوه سياســية ،أولها
جربان باسيل.

اإلستشارات النيابية الملزمة شرطها اإلتفاق على التأليف قبل التكليف
باتجاه دعم شخصية محددة لتويل العمل الحكومي،
غـــادة حــالوي
ام تكتفــي بالرتصد عــن بعد تجنبــا ً لتجربتها يف
االنتخابــات النيابيــة؟ وماذا عن الــدور الفرنيس
من مجلس النواب وما شهدته تحديدا ً نقاشات
واالمريكي ربطاً؟
انتخــاب هيئة مكتــب املجلس يمكــن التنبؤ بما
سعودياً ،تقول اوساط مراقبة إن لديها معلومات
ستكون عليه النقاشات املتعلقة بتشكيل الحكومة
حتى الساعة تفيد بأن اململكة ترفض اعادة تكليف
الجديدة .الفوىض والتحدي والنكد السيايس ستحكم
رئيس الحكومة الحايل ،وعىل عكسها املوقف الفرنيس
املشــاورات حكما ً بالنظر اىل غيــاب الكتل الكبرية
الذي يشــجع عىل اعادة تكليف ميقاتي مجددا ً مع
مقابل كتل صغرية منقسمة يف ما بينها ،وال تتوحد
بعض التعديالت عىل حكومته الحالية .يف املعطيات
عىل توجه محدد وتختلف عىل ســلم االولويات حتى
ان الفرنســيني بارشوا ّ
جس النبض الحكومي مع
بني الحلفاء.
القوى السياســية البارزة .زيارة السفرية الفرنسية
شع بــاب البحث الحكومي عــى مرصاعيه.
ُ ِّ
آن غريــو لرئيس «التيــار الوطنــي الحر» جربان
املتوقع دعوة رئيس الجمهورية إلستشارات نيابية
باســيل تصب يف هذا االتجاه ،كذلك زيارتها املرتقبة
ملزمــة خالل األيــام العرشة املقبلــة ريثما تكون
اىل ضاحيــة بريوت الجنوبية .ووفق ما رشــح عن
تشــكلت الكتل النيابية وتبلغت بهــا دوائر القرص
زيارتها باسيل ان البحث تطرق اىل التكتالت النيابية
الجمهوري .خالل لقائهما االخري بعد زيارة الرئيس
وتو ّزعها والحديث عن عدم وجود
نبيه بري قرص بعبدا ،بحث ورئيس
أكثريــة نيابية مرجّ حــة .عطفا ً
الجمهوريــة موضــوع الحكومة
عــى خطابه الســابق والرشوط
املقبلة .أمل بري بمرحلة من التعاون
المشهد المربك على
خالل واليته الســابعة بينما تعهد
التــي وضعها لرئيــس الحكومة
ّ
سيعقد
الساحة السنية
عون بتنفيــذ الخطوات االصالحية
املقبل ،يمكن االســتنتاج ان خيار
مرصا ً عىل تشكيل حكومة ملواجهة حكمًا عملية اإلختيار لغياب «التيار» لــن يكون ميقاتي حكما ً
وســيختلف مع الثنائي الشيعي
تحديات االزمة واســتحالة تسليم
المرجعية وعدم وجود
الذي يميــل الســتمرار ميقاتي،
صالحياته لحكومة ترصيف اعمال.
شخصية قيادية
منــذ أعلنت نتائــج االنتخابات بدأ
وهــو ما تؤكده مصــادر مطلعة
عىل املوقف الفرنيس أنها ملســت تشــجيعا ً فرنسيا ً
التداول بشــكل الحكومة الجديدة ومستوى تمثيل
الكتل النيابية واألســماء املؤهلة لرتؤسها .مثل هذا
عىل اعادة تكليــف ميقاتي مــع تعديالت طفيفة
النقاش تضج به كواليس كل القوى السياســية من
عىل الحكومة الحالية .يف بورصة االســماء ،جملة
دون استثناء انطالقا ً من تقييم املشاركة وحجمها يف
ترشيحات مطروحة اىل جانب ميقاتي من بينها عبد
اي حكومة مقبلة.
الرحمن البزري ونواف ســام وآخرون .ويف املقابل
من بــن القوى من اســتعرض الوقائع ربطا ً
تعترب خيارات من نوع ارشف ريفي وفؤاد مخزومي
محروقة سلفاً.
بنتائج االنتخابــات وبنى عليها .قوى أخرى فضلت
املشهد املربك عىل الســاحة السنية ال سيما يف
الرتيث ريثمــا تتوضح الرؤية يف مــا يتعلق بالدور
ّ
السعودي وحجمه .وهل سيكون هذا الدور مشابها ً
سيعقد حكما ً عملية
ضوء نتائج االنتخابات النيابية
االختيار لغيــاب املرجعية وعدم وجود شــخصية
لذاك الذي شــهدناه يف االنتخابات النيابية ،والدفع

بري في بعبدا بعد انتخابه

قيادية .من غري املعروف بعد من هي الجهة املمسكة
بالقرار الســني ومن سيقرر تمثيلهم ،السعودية ام
مرص مثالً املحبذة الســتمرار ميقاتي؟ مقتضيات
النظام التوافقي تعنــي التوافق مع اي طائفة عىل
ممثلها فمع اي جهة ســيكون االتفاق بخصوص
رئيس الحكومة الســني؟ وهل يمكن حرص التمثيل
الدرزي بالحزب «االشرتاكي» بعد فشل رئيس الحزب
«الديمقراطي اللبناني» طالل ارســان انتخابياً ،ام
ســتمثل قوى التغيري؟ وتمثليها ان لــم يكن درزيا ً
فسيسحب من درب اي طائفة؟
االجوبة عــى مثل هذه األســئلة تحدِّد بوصلة
الحكومة املقبلة ورئيســها وهذه تتوقف عىل شكل
الكتل النيابية وعددها وخريطة طريقها الســيايس
ومقاربتها للحكومة .وهل يشــارك حزبا «القوات»
و»الكتائب» يف الحكومة وبــأي حجم مقابل تمثيل
«التيار»؟ وماذا عن تمثيل «حزب الله» وهل سيكون
التمثل مع «القــوات» يف نفس الحكومة بعد موقعة
الطيونــة؟ بمعنى آخــر كلمة الفصل يف تشــكيل
الحكومة ستكون لالكثرية الجديدة أم للمعارضة؟

ومن هي الشــخصيات املحتمــل ان تختارها
«القــوات» او تســميها قوى التغيــر وترىض بها
«الكتائب» وماذا لو كانت خيارات صدامية؟
نقطــة ثانيــة مهمــة وهي رفــض رئيس
الجمهورية التكليف قبل االتفاق مع أي رئيس مكلف
عىل التأليف والبيان الوزاري ،وكل التفاصيل املحتمل
أن تعيق تأليف الحكومة وتســتنزف الوقت املتبقي
من عمر العهد من دون حكومة ،ومنعا ً الســتمرار
حكومة ترصيــف األعمال الحاليــة مع صالحيات
رئيس الجمهورية وهو سيناريو محتمل وقد استعد
له ميقاتــي ،بدليل تلميحــه اىل إمكانية الدعوة إىل
جلسات حكومية واعتماد منطق املراسيم الجوالة.
امــا الثالثة واالهم فهي رفــض طرح حكومة
االختصاصيني او التكنوقراط واالرصار عىل حكومة
سياســية وام املعارك فيها ســتكون ،واكثر من اي
وقت مىض ،عىل حقيبتــي الطاقة والخارجية حيث
املستقبل الســتخراج الثروة النفطية وموقع لبنان
ودوره الخارجــي يف زمــن التســويات املنتظرة يف
املنطقة.
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إحتفاالت بانتخابه ّ
عمت العديد من مناطق الشمال

«"قدامى المستقبل" ص ّوتوا لبرّي أم للحريري؟
الـشــمــال – -مــايــز عــبــيــد
إنتهــت اإلنتخابــات النيابيــة عىل
ما انتهــت إليه مــن نتائــج ،وإذا كان
تيار»املستقبل» ورئيسه سعد الحريري قد
اتّخذ لنفسه صفة املحايد عنها بعد تعليق
عمله الســيايس ،غري أن مــن نتائج هذه
اإلنتخابات وصول عدد من النواب املق ّربني
من التيــار األزرق وال يرتكون مناســبة
إال ويؤكــدون فيها أنهم عــى نهج رفيق
الحريري ونجله سعد.
هــؤالء بطبيعــة الحال هــم نواب
«املســتقبل» أو الشــخصيات القريبــة
ّ
الرتشــح
مــن التيــار األزرق التي قررت
لإلنتخابات رغم عــزوف الحريري .نتيجة
اإلنتخابات أوصلت النواب :وليد البعريني،
محمد ســليمان ،أحمد رســتم ،سجيع
عطية عن عكار ،أحمــد الخري عن املنية،
عبد العزيــز الصمد عن الضنيــة ،كريم
كبارة عن طرابلــس ،نبيل بدر عن بريوت
وبالل الحشيمي عن البقاع األوسط ،وهم
جميعا ً مق ّربون من الجو السيايس األزرق،
وإن كانــت طريقة فــوز بعضهم تختلف
يف التحالفات واللوائــح ،ومع أن الرئيس
الحريري لم يع ّلق عىل ّ
ترشــحهم سلبا ً أو
إيجابا ً وحاول طيلة الفرتة التي ســبقت
اإلنتخابات إبعاد نفسه عنها ،ولم يكن له
موقف واحد مماثل مــن الجميع ،إال أنه،
كما يقــال ،لن يكون منزعجــا ً يف النهاية
من وصــول عدد من النــواب من صبغته
السياسية ،وقد ك ّلف عمته النائبة السابقة
بهية الحريري اإلتصال بهم وتهنئتهم.
أوضاع هــذه «الكتلــة» ،إذا صحت
تسميتها كذلك ،أو اللقاء النيابي ،من دون
الحريــري ومرجعيته لن تكون كما هي يف
حال وجوده .من هنــا وعقب اإلنتخابات
انطلق النائب البعريني بسلسلة مشاورات
ولقاءات لتوحيد موقف هؤالء النواب الذين
ينتمون إىل التوجّ ه الســيايس العام نفسه،
ورســم صيغة تحالفات مع كتل أخرى يف

اجتماع سابق لنواب "قدامى المستقبل" قبل جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه

وفق ما أعلن نواب كتلة
"إنماء عكار" األربعة وليد البعريني
ومحمد سليمان وأحمد رستم
وسجيع عطية ونائب المنية أحمد
الخير فقد صوّتوا لبرّي في رئاسة
المجلس ولغسان سكاف لمنصب
نائب الرئيس
الربملان لتكون لديها قدرة أكرب عىل التأثري
وفرض الــروط وهي تطالــب بحقوق
أهايل مناطقها ،إىل جانب املوقف السيايس
املوحّ د ،ســيما وأن أول وأقرب استحقاق
داهم أمامهــم كان انتخاب رئيس مجلس
النواب ونائبه.
ما بات قيد التــداول ووفق ما أعلنوا،
أن نواب كتلــة «إنماء عكار» األربعة :وليد
البعريني ،محمد ســليمان ،أحمد رســتم
وســجيع عطية ،ونائب املنية أحمد الخري،
صوّتوا للرئيس نبيه بري يف رئاسة املجلس
النيابي وللنائب غســان ســكاف ملنصب
نائب الرئيس ،وعــى األرجح هذا ما فعله
باقي النواب ممن يصطلح عىل تسميتهم
بـ «قدامى املســتقبل» أو «أهل الوفاء».
التصويت لربي يف جلسة أمس االول قابلته
موجة اعرتاض محيل عىل وسائل التواصل
اإلجتماعي ،ورجّ ح البعض أن يكون هؤالء
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قد صوّتــوا للنائب الياس بو صعب ملنصب
نائب الرئيسّ .
لكن بيانــي كل من «إنماء
عــكار» والنائب الخري يشــران إىل أنهم
صوّتــوا للرئيس بري احرتامــا ً للميثاقية
إذ لم يرتشــح غريه لهذا املنصب من نواب
الطائفة الشــيعية ،يف حــن أنهم صوّتوا
لســكاف ملنصب نائب الرئيــس خالفا ً ملا
يروّ ج له البعض بأنهم صوّتوا لبو صعب.
ويف الحقيقة ،ال يمكن فصل أداء هؤالء
النواب بشــكل عام عن أداء الرئيس سعد
الحريري السيايس .حيث تقول أوساطهم
أنه لو كان الحريري اليوم نائبا ً لكان صوّت
لربي بالطبع ومن دون أي تردد .فالجميع
يدرك مــا وصلت إليه العالقــة والتحالف
السيايس بني الحريري وبري ،إذ كان سعد،
ّ
ّ
املفضل لدى بري لرئاسة
املرشح
وال يزال،
الحكومة وباســيل هو الخصم السيايس
املشرتك للرجلني .الحريري هو من قال ذات
يو ٍم «أنا مع نبيه بــري ظاملا ً أو مظلوماً»،
يف معرض رده عىل كالم بري «أنا مع سعد
ظاملا ً أو مظلوماً» .فيكــون نواب قدامى
«املســتقبل» قد صوّتوا لســعد الحريري
بالتصويت لــري ،وصوّتوا مــع التغيري
بالتصويت لسكاف.
الجدير بالذكر أن اإلحتفاالت بانتخاب
بري قد عمّ ت العديد من املناطق يف الشمال
وبعضها جاء بدعوة من رؤســاء بلديات
واتحادات بلدية ،يف مشــهد غري مألوف يف
السابق.

طــونــي فــرنــســيــس

بيضتان ال بيضة!
تغيّرت صورة مجلس النواب وتبدلت حسابات ادارته ونسج توازناته
وصنع قراراته.
تحوّل المجلس بعد ايار  ،2008وقبله إثر مسلسل اإلغتيال النيابي،
الى مجموعات متك ّلسة يتحكم بها صاحب الميليشيا والسالح .صار
سلق الجلسات االنتخابية والتشريعية طريقة حياة ،والزمة ُ
«صدّق»
عنوانا ً لمرحلة .كانت سطوة األخ األكبر التي تكرست في جمع اإلخوة
من دون حصر إرث تحت عباءته وبشعاراته ،قد اصبحت قانونا ً
منذ نسف اتفاق الطائف في الدوحة .بات الثلث المعطل اجتهادا ً
سياسيا ً يترجم قوة األمر الواقع من خارج تصويت الناس أو رغباتهم
وقراراتهم ،ومنه انبثقت الحكومات ،وإليه استندت في اتخاذ قراراتها
أو في حجبها.
تكلست القوى السياسية في مواقعها .األخ األكبر حاصرها في
زاوية المذهب والعمالة والسفارة ،فصار همها البقاء على قيد السياسة
اليومية ،وتحولت السياسة بذلك الى فعل تحاصص وترتيب أوضاع…
ومبروك للوزير علي حمية آخر ابداعات هذا التحاصص.
االنتخابات األخيرة ،وربما بفعل غياب «الحاصل السنّي» التقليدي،
باعتباره تحصيالً حاصالً ضروريا ً إلعالء شأن «الحاصل الشيعي»
وترسيم حدود خنادق المواجهة… وبفعل انكشاف حكم ورثة الدوحة
والتسويات الرئاسية ونتائجه المدمرة ،أسهمت في خلخلة نظام
ساد منذ  ،2008وجعلت من االستعانة بالقمصان السود مهزلة
يصعب تكرارها .دخل د ٌم جديد الى المجلس ال يمكن تصنيفه ضمن
االنقسامات السابقة .د ٌم ال عالقة له بسطوة نبيه بري الممتدة منذ
معركة العلمين أو االنتفاضات الشموس ،وال بغضب الحاج علي عمّ ار
على الياس عطالله أو بغيظ محمد رعد من القادمين الجدد الذين ف ّكر
بتأديبهم.
هؤالء فرضوا على المجلس وَسادتِه القدامى ان يستمعوا الى
خياراتهم التي هي خيارات الغالبية العظمى من اللبنانيين ،وكان جميالً
ان يتكرر على المسامع تعبير العدالة لضحايا المرفأ أو اسم لقمان
سليم ليقول رئيس الجلسة معقباً :ملغاة .كان األداء مكشوفا ً ومريعا ً
في آن ،فهناك من قرر الغاء العدالة سابقا ً وها هو يعترف علناً .كان
أمرا ً صعبا ً ان يفرض الدم الجديد هذا القدر من الشفافية في مجلس
اعتاد العمل في الظلمة ،ما اثار غضب المستفيدين ،فثارت دستوريتهم
وانضباطيتهم ونقدهم المباشر لبري السابع وادارته وسماحه بإسماع
الناس ما يقوله ممثلوهم الجدد.
ثم كانت نتائج التصويت على حد السكين .لم يألف احد نتائج من
هذا القبيل قبل اليوم .اذ لم يعد المجلس مقسوما ً الى كتلتين وفريق
يتولى قيادتهما ،وانتهت مرحلة بيضة القبان الواحدة التي كان يمثلها
وليد جنبالط ويخشى كسرها في لعبة األمم .صار المجلس ثالثة أثالث،
وببيضتي قبان هذه المرة يمكنهما رسم المسار المقبل من دون وجل،
بين خطي استعادة الدولة أو تغليب الدويلة .البيضة التاريخية جنبالط،
والبيضة التي لم يتوقعوها وصارت ميزانا ً هي كتلة نواب تشرين،
واالستحقاقات المقبلة كفيلة ببلورة حركتهما.

القاضي سليمان مدّعيًا عامًا عدليًا محل قبالن

هل تريد السلطة حقًا إسترداد خورخيه موريرا؟
أكــد النائب العــام التمييزي القايض غســان
عويدات ،أنه كلف املحامــي العام التمييزي القايض
صبوح سليمان كمدع عام عديل يف ملف تفجري مرفأ
بريوت ،موقتــا ً مكان القايض عمــاد قبالن بعدما
تقدمت نقابة املحامني يف بــروت ،املدعية يف امللف،
بطلب رد قبالن .هذا الطلب كان عىل خلفية أن االخري
أعطى اذونات لصحافيني اجروا مقابالت هاتفية مع
عدد من املوقوفــن يف قضية تفجري املرفأ من مكان
توقيفهــم ،ما اعتربته الجهــة املدعية خرقا ً لرسية
التحقيق.
جدير بالذكر أن سليمان هو القايض الثالث من
املحامني العامــن التمييزيني الذي ّ
يعي يف هذا امللف
بعدما ســبق للنقابة نفســها ،أيام النقيب السابق
ملحم خلف ،ان طلبت نقــل الدعوى من يد القايض
غسان الخوري بسبب االرتياب املرشوع متهمة إياه

مرفأ بيروت بعد اإلنفجار

بأنــه يعمل لعرقلة التحقيق الــذي يقوم به املحقق
العديل القايض طارق البيطار .وصــدر قرار حينها
عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة
كفوري بنقل الدعوى من يده ،وهذا ما دفع بالخوري
اىل تقديم دعوى مخاصمة القضاة ضدها امام الهيئة
العامة ملحكمة التمييز.
وكان تم تعيني القايض قبالن مدعيا ً عاما ً عدليا ً
يف امللف ،يف وقت كان التحقيق قد ع ّلق وال يزال نتيجة

هل يمكن أن يكشف القاضي سليمان الخيط
الذي يربط موريرا بتفجير المرفأ أم أن ما
يقوم به هو مجرد تدبير روتيني في ظل
منع القاضي البيطار من استئناف التحقيق؟

دعاوى رد املحقــق العديل طــارق البيطار ودعوى
مخاصمة القضــاة الذين ينظرون يف دعوى رده من
قبل الثنائي النائبني غازي زعيرت وعيل حسن خليل،
وهــي ال تزال من دون قرارات بســبب امتناع وزير
املالية عن توقيع تشــكيالت هيئة محاكم التمييز،
حيــث اقترص عمل قبالن يف تلــك الفرتة عىل اعطاء
اذونات مواجهــة الهايل املوقوفني ،قبــل ان يوافق
عىل اجراء مقابالت لعدد منهم من مكان توقيفهم،
وتطلب نقابة املحامني رده.
بعد تبلغ قبالن طلب ردهّ ،
عي مدعي عام التمييز
القايض عويدات القايض سليمان الذي بارش بإعداد
طلب اسرتداد الربتغايل خورخيه موريرا ،الذي سبق
لســلطات بالده ان اوقفته بناء عىل مذكرة التوقيف
الغيابية التي اصدرها بحقه القضاء اللبناني بملف
املرفأ وتم تعميمها بواســطة األنرتبول الدويل ،غري
انها عادت واطلقت رساحه الن لبنان لم يطلب حينها
اســرداده .وكانت انقطعت أخبــار موريرا إىل حني
ظهر يف وكاالت األنباء العاملية يف  22نيســان املايض
أنه قد مُنع من الدخول اىل تشــييل التي وصلها عىل
متن طائرة آتيا ً من اســبانيا ،وقد عمدت السلطات
التشــيلية إىل إعادة ترحيله فورا ً إىل اسبانيا بواسطة
األنرتبول ولم يعرف ملاذا لم يتــم توقيفه ،وإذا كان
ال يزال يف اسبانيا منذ ذلك الوقت حيث أن السلطات
القضائية اللبنانية لم تتحرك فورا ً السرتداده بسبب
تعطيل عمل القايض البيطار ،ولم يعرف حتى إذا ما
كانت تابعت املوضوع مع السلطات اإلسبانية ملعرفة
إذا كان تم توقيفه أو إذا كان ال يزال يف إسبانيا ،وملاذا
لم يكن موقوفا ً وكيف ســمح له بالسفر إىل تشييل.
وهو ،كما تم ترسيبه من بعض املستندات املوجودة
يف ملف التحقيق يف تفجري املرفــأ ،كان زار لبنان يف

خورخيه موريرا موقوفًا في التشيلي

العــام  2014موفدا ً من الرشكــة املوزمبيقية حيث
كشف عىل شــحنة نيرتات االمونيوم التي يزعم ان
الشــحنة عائدة إليها ،مع اإلشارة إىل أن التحقيقات
كشفت أنه كان له دور يف رشاء كمية النيرتات ،ولكن
من دون التأكد عما إذا كان اشــراها فعالً ملصلحة
رشكة املتفجرات املوزمبيقية ،أم أنه تم اســتخدام
اسم هذه الرشكة فقط من أجل إتمام الصفقة ،حيث
أنها لم تطالب بتسلمها منذ تم حجز باخرة روسوس
التي كانت تحملها يف مرفأ بريوت ،وتم نقل البضاعة
إىل العنرب رقــم  12حيث بقيت من العام  2014حتى
تفجريهــا يف  4آب  .2020فهل يمكن أن يكشــف
القايض ســليمان الخيط الذي يربط موريرا بتفجري
املرفأ أم أن ما يقوم به هــو مجرد تدبري روتيني يف
ظل منع القايض البيطار من اســتئناف التحقيق؟
وكل ذلك وســط التســاؤل عما إذا كانت السلطات
السياسية يف لبنان راغبة فعالً بكشف الحقيقة طاملا
أنها ال تعمل إلطالق التحقيق من األرس.

٤
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بسـام أبو زيـد

«"القوات"» وحيدة!
قد يكون البعض فرحا ً بأن
«القوات اللبنانية» بدت «وحيدة»
في مجلس النواب أكثر مما هو
فرح بإعادة انتخاب الرئيس
نبيه بري في رئاسة المجلس
وانتخاب النائب الياس بو
صعب نائبا ً للرئيس ،ولكن
الواقع ليس كذلك فـ»القوات»
بقيت منسجمة مع مواقفها
التي أعلنتها في خالل الحملة
االنتخابية وبقي إلى جانبها قلة
ممن التزموا بشعارات حمالتهم
االنتخابية ،وال سيما لجهة
السيادة ورفض سيطرة «حزب
الله» ومحور الممانعة ومواجهة
الفساد.
االلتزام بهذه العناوين في
مجلس النواب وفي الحكومة
العتيدة وفي أي ممارسة
سياسية هو الذي سيخرج البلد
من أزمته ،اما االستمرار بمنطق
التسويات من فوق الطاولة او
من تحتها لن يوصل البلد إال
إلى المزيد من الخراب واالنهيار
كما د ّلت كل التجارب السابقة،
وهذا ما يجب ان يدركه جميع
من يسمّ ون أنفسهم بالسياديين
والتغييريين.
هذا األمر يفترض أن يلتزم
به نواب «اللقاء الديمقراطي»
والنواب السنة من تركة الرئيس
سعد الحريري ومنهم من
تحالف مع «القوات» ،والنواب
المسيحيون الذين تحالفوا مع
حزب «الكتائب» تحت هذه
العناوين ،ونواب مسيحيون ما
تركوا مناسبة إال وقالوا فيها إنهم
يلتزمون بتوجهات البطريركية
المارونية ،وإلى هؤالء جميعا ً
يجب القول إن االنتقام السياسي
من «القوات اللبنانية» إنطالقا ً
من خلفيات متعددة موجودة
لديكم لن يوصل البلد إلى بر
األمان ،فاالنتقام يجب أن يكون
ممن أوصل البلد إلى ما هو عليه
إال إذا كنتم شركاء مع هؤالء ال
سمح الله.
يبقى نواب «التغيير» ،أو نواب
«إنتفاضة  17تشرين» ،وهؤالء
أخذوا في الجلسة األولى لمجلس
النواب قسطهم من االستعراض
والتعبير عن حالوة االنتصار
والدخول إلى المجلس النيابي
نيابة عن «الثوار» ،ولكن على هؤالء
أن يدركوا أن التغيير المنشود
ال يتحقق بهذه الطريقة ،كما
أن ال قدرة لهم على تحقيق أي
تغيير من دون تحالف مع قوى
سياسية كبيرة في المجلس النيابي
وفي مقدمها «القوات اللبنانية»،
فالسياسة ليست على مبدأ «الفن
للفن» وبالتالي االستمرار في
شيطنة «القوات» ورفض التعاون
معها هو رفض ألي محاولة للتغيير
ولكسر حلقة االنهيار التي تدور
فيها البالد ،ويحاول أصحابها
تمتينها بعدما تعرضت للخرق
نتيجة لإلنتخابات.
في الحقيقة ليست «القوات
اللبنانية» وحيدة ،بل إن القوى
والنواب الذين يفترض أن
يتحالفوا معها هم المشتتون
والخائفون على مصالحهم
ومواقعهم ،والمفارقة أن هؤالء
لو سألوا اليوم عن العناوين
التي خاضوا على أساسها
االنتخابات واستثاروا حماسة
الناخبين لردّوا ربما بأنهم إما قد
نسوها أو أنها كانت فقط عدة
االنتخابات وجمع األصوات.

الـخـمـيـس  ٢حــزيــران 2022

االمتحانات الرسمية في موعدها وحقوق األساتذة ُ
ستدفع «"عالبكلة»"

مدارس النبطية متفاجئة :وزير التربية عندنا؟
والحلبي :بهرتوني...
الــنــبـطــيــة  -رمــال جــونـــي
هي املرة األوىل التي تحظى فيها مدارس
النبطية الرسمية بزيارة حافلة لوزير تربية يف
الحكومة اللبنانية ،نعم فعلها عباس الحلبي،
بزيارتــه عددا ً من تلك املــدارس التي أثبتت
كفاءتها العلمية يف شتى امليادين ،إذ شكلت
جولته «إبرة دعم» ولو معنوية ملدارس تعاني
الويالت االقتصادية والرتبوية ،ج ّراء عاصفة
الغــاء وقد باتت تهدد قدرة األســاتذة عىل
الوصول اىل مدارســهم .لع ّل أبرز ما حملته
الزيــارة ،تأكيده أن االمتحانات الرســمية
ســتجري يف مواعيدها ،وأن حقوق املعلمني
ســيت ّم دفعها «عالبكلة» ولو تأخرت قليالً،
فهو يــدرك جيدا ً أن املعلمني يف وضع صعب،
وكثر يعجزون عن توفري بدل النقل ،غري أنه
اعترب أن  95باملئة منهم حصلوا عىل الدعم،
ومن بقي بسبب خلل يف «السيستم» تجري
معالجته.

«انا حدك ..ما تتخلى عني»

إذاً ،جــاء الحلبي اىل مــدارس النبطية
يف خطــوة التفافية عىل األصــوات املنادية
بمقاطعة االمتحانات الرسمية ،وهو ما دفعه
للقول «لو اضطررت لالستدانة من الحكومة
لتسديد النقل وأتعاب األساتذة سأفعلها ،فأنا
أمامهم وليس خلفهــم ،طارحا ً الكثري من
الوعود التي ستهدّئ روع االساتذة املتعاقدين
واملثبتني واملســتعان بهم ،عــى قاعدة «انا
حدك ...ما تتخىل عني».
صحيح ان الزيارة لم تحمل سوى وعود
قد يطول تحقيقها ،غري أنها حملت يف طياتها
انفتاح املدارس الرسمية عىل إبداعاتها وقد
أبهرت الحلبي ،ففوجئ بمســتوى التعليم
الرسمي الجنوبي الذي يضاهي كربى املدارس
الخاصة ،وأثبتت معظــم املدارس كفاءاتها
الرتبوية التي ســجلت تفوقا ً علميا ً يف العديد
من املباريات املحلية والدولية ،ولعل مدرسة

شوكني الرسمية واحدة منها ،فمعظم هذه
املدارس تطوّرت بفضــل إداراتها الناجحة،
التي ح ّلت مكان الوزارة يف كثري من األحيان،
وأكثرها فتحت أبوابها عىل الجهات املانحة
التي م ّكنــت عددا ً منها مــن تركيب طاقة
شمسية وإدخال الرتبية الذكية عىل التعليم،
إىل تطويــر مناهجها الرتبوية والتحول نحو
التعليم الرقمي اإلبداعي الذي أخرج املدارس
من بوتقة التعليــم الجامد إىل عرص التعليم
التفاعيل االبداعي.

في روضة كفررمان

وعود قد يطول تحقيقها

هذا ما لحظه الحلبي وقــد بدأ جولته
وأكثر ،جزم ان االمتحانات الرسمية قائمة يف
من روضة كفررمان الرســمية ،فلها سمة
مواعيدها ،متكئا ً عىل اموال الجهات املانحة
خاصــة ،إذ تعتمد يف تطورهــا عىل كفاءة
التي ستوفر كل تكاليفها املالية واللوجستية.
معلماتها .تمكنت مــن التحول نحو الرتبية
ســمع الحلبــي الكثري خــال جولته
العرصيــة وإرشاك االطفــال يف صناعــة
الطويلة عىل مدارس النبطية ،لعل ابرزها ما
طاقاتهم ومواهبهم .بالزجل الشــعبي الذي
ســمعه من النائب هاني قبييس الذي تمنى
حمل مطالب الروضة «بنــاء طابق جديد،
عليه ايالء التعليم املهني رعاية خاصة ،انطلق
دفع مستحقات املعلمات» وغريها ،استقبل
قبييس يف مقاربته من اهمية التعليم املهني
االطفال الوزير الحلبي ،وقد سمع الكثري من
يف تجديد القطــاع املهني يف
معاناة املعلمني ،وتحديدا ً يف
لبنان ،وهو يشــكل العمود
ما يتعلق بالنقل واملساعدة
الفقري للشباب ،ويم ّكنهم
وغريها ،إذ جــاءت زيارته
ّ
أتوقع
الحلبي :كنت
من اكتســاب مهنة ويوفر
عــى وقــع االرضاب العام
شيئًا ووجدت شيئًا
لهم فــرص عمل .كثرية هي
الذي شهده القطاع الرسمي
نهــار الثالثــاء ،وهــو ما آخر ...عالم من التطور معاناة مدارس النبطية تبدأ
دفعه ليطلــق وعوده «بدل الكبير وهو ما يعطي بالكهرباء وال تنتهي باالوراق
نقل ومستحقات األساتذة حافزًا لألهالي لإللتحاق والنقــل واملخصصــات،
وأخطرها إحــكام املصارف
ســتدفع بالكامل قبل 15
بالمدرسة الرسمية
قبضتهــا عىل أمــوال تلك
حزيران» ،يف رسالة منه أنه
املدارس ،ما يعيق عملها االداري والرتبوي عىل
يقف اىل جانب األساتذة ويفهم مطالبهم.
ما قاله مديروها ،وهو ما وعد الحلبي بالعمل
ما ال شــك فيه أن زيارة الحلبي تصب
يف خانــة ّ
عليه ،وأوعز بمعالجتــه رسيعا ً انطالقا ً من
حث االســاتذة عىل املشــاركة يف
قاعدة ان «املدارس الرسمية ستكون وجهة
االمتحانــات الرســمية ،فمقاطعتهم لها
كثر من االهايل العام املقبل ،يف ظل تضاعف
ســتهددها وقد تطيح بها ،وهــذا ما دفعه
أقســاط املدارس الخاصــة» ،ولعل زيارته
للقول «حتى لو اضطررت ألخذ ســلفة من
تصب يف هذه الخانة ،تسليط الضوء عىل تلك
الحكومة لتغطية نفقات االساتذة سأفعلها».

املدارس ،وقد فوجئ بحجم تطورها ســواء
من ناحية املبانــي أم من ناحية التجهيزات
الرتبوية ،ما دفعه للقــول «بهرتوني ،كنت
اتوقع شــيئا ً ووجدت شــيئا ً آخر ،عالم من
التطور الكبري ،وهو ما يعطي حافزا ً لالهايل
لاللتحاق باملدرسة الرسمية».
لم يرتك الحلبي مجاال ً للمعلمني «للنق»
إذ إنه عىل دراية شاملة بمعاناتهم ،وهو ما
أعلنه امام مديري املدارس وقد اختتم جولته
معهم ،وأكــد لهم عمله الــدؤوب لتحويل
مستحقاتهم ،وانه فتح الباب للجهات املانحة
لدعم املدرســة الرســمية ،وهم سيدعمون
االمتحانات الرســمية باألوراق واملال ،معلنا ً
ان كل التحضريات باتت جاهزة ،وان ال يشء
سيعيق هذا االستحقاق الرتبوي املهم.
إذاً ،رفــد الحلبي املدارس واألســاتذة
بجرعــة دعم ،وانه معهــم ،وكل قرش لهم
سيأخذونه ،اي انه لعب عىل وترهم ،رشط أن
ال تطري االمتحانات الرسمية.
انتهت الجولــة عىل أمل أن تحول أموال
االساتذة كما وعد ،ولكن ماذا لو «تفركش»
األمر؟ حينها ســتكون االمتحانات يف مهبّ
عصيان األساتذة وهي الورقة الضاغطة التي
يمارســونها للحصول عىل حقوقهم ،وغدا ً
لناظره قريب.

ّ
تدخال لحل إشكال «"الحقوق" في جل الديب
أيوب والحاج

إسطفان :يحاولون إعادة زمن الوصاية لنظام األقبية السوداء
نديم الجميل"« :ما تح ّولوا الجيش لفرقة انضباط عند التيار »"
توضيحا ً لإلشــكال الذي حصل أمام
كلية الحقوق  -الفرع الثاني يف جل الديب
أوضحت مصلحة الطالب يف حزب «القوات
اللبنانية» يف بيان صادر عنها أن «منارصي
«التيّار الوطنــي الحر» حاولــوا الثالثاء
رفع الفتــة للمطالبة بالتدقيــق الجنائي
من دون إذن مســبق ،وذلك مكان صورتي
الرئيس الشهيد بشري الجميل ورئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمري جعجع أمام كلية
الحقوق يف الجامعة اللبنانية يف جل الديب،
والحائزتــن عىل الرتاخيــص الالزمة من
البلدية وفقا ً لألصول ،ما أدى إىل تشنج بني
طالب الجامعة.
بعدهــا عملت األجهــزة األمنية عىل
تهدئة الوضــع ،واتفق الطرفان عىل إعادة
رفع صــورة ك ّل من الجميّــل وجعجع يف
مكانهما األسايس ،إضافة اىل الفتة التدقيق
الجنائي.
يف اليــوم التــايل ،تجاهــل منارصو
«التيّــار» اإلتفاق ،وعمــدوا إىل إزالة صور
«القوات» ورفعوا الفتــة للتدقيق الجنائي
من دون االســتحصال عىل أي إذن رسمي،
ما و ّلد إشكاال ً بني منارصي الطرفني ،وما
استدعى أيضا ً ّ
تدخل الجيش اللبناني ،حيث
اعتــدى البعض من عنــارصه عىل طالب
«القوات» وبعض األساتذة.
وعليــه ،تؤكــد مصلحــة الطالب يف

حزب «القوات اللبنانية» رفضها الرضوخ
ّ
بحــق ّ
طلبها.
والســكوت عن التعدّيات
كما تسأل املصلحة بأيّ حق تُنتزع صورة
لرئيــس الجمهورية الســابق؟ ولم عمد
بعض األجهزة األمنية إىل تغطية ترصّفات
«التيار»؟ ومتى سنشــهد عىل قيام الدولة
بكل مؤسساتها ،خصوصا ً الرتبوية منها،
بعيدا ً مــن «بلطجة» هــذا الفريق وذاك؟
وبنا ًء عىل ذلك ،تضــع مصلحة الطالب يف
«القوات اللبنانية» هذا اإلشــكال يف عهدة
القوى األمنية ،وتطالبهــا بمعالجة األمر
بأرسع وقت ممكن».
وقد غ ّرد النائب الياس اسطفان معلقا ً
عىل الحادث بما ييل« :ها هم يســتكملون
انقضاضهم عىل الدولة ،ويستدرجوننا إىل
حيث يربعون ويتفننون.
هــل االعتــداء عىل طــاب «القوات
اللبنانية» يف حرم كلية الحقوق يف جل الديب
استكمال ملسلسل الرتهيب والتخويف؟
يحاولون إعادة عقارب الســاعة اىل
زمن الوصاية لنظام االقبية السوداء…
ولكن فاتهم أننا هنا ولن نسمح!!!
وبعد الظهر ،حرض النائبان غادة ايوب
ورازي الحاج اىل الكلية واجتمعا مع مدير
الفــرع الدكتور أمني لبس لحل اإلشــكال
ضمن األطرالقانونية الالزمة.
واســتنكرت أيوب عرب «نداء الوطن»

خالل اإلشكال

التعرض ملدير الكليــة ،وللدكتور رودريك
أبي خليــل ،ولطالب كلية الحقوق. وقالت:
«التعــرض بالعنف أمر مرفــوض تماماً،
والبعــض قــام باالعتداءعــى طالبنا ال
العكس ،بعمــل ممنهج مــن قبل فريق
معروف ،وقد تواصلنا مع األجهزة األمنية
لضبــط األمور». وكانت قــد عملت أيوب
مع الجهات املعنية عــى إعادة الصور إىل
مكانها ،وتهدئة النفوس.
من جهته ،أكد النائب الحاج أن «حريّة
التعبري مكرســة يف الدســتور ،وللصور
املعلقة رخص قانونية من البلدية ،وليست
جديدة ،بل وضعت منذزمن».
وأضاف« :وضــع اليافطة الجديدة لم
يكن باألمر الربيء ،وله أبعاده السياسيّة،

ونحن ال نحبذ أن تصــل األمور إىل ما هي
عليه ،لذلك نطالب القوى األمنية أن تكون
جازمــة بالحق ،ألن نبــش القبور لم يعد
يجدي».
أمــا النائب نديم الجميّــل فع ّلق عىل
اإلشــكال الذي وقع يف محيط الكليةقائالً:
«أســوأ ما يمكن أن يحدث يف لبنان هو أن
يفقد الجيــش هيبته واحرتامــه يف هذه
املنطقــة الوحيدة التي ما زال يفرض فيها
قوته».
وأضــاف« :نحرتم الجيــش وندعمه
ونقــدر جهوده ،لكن اإلفراطباســتعمال
العنف الذي أصبح ممنهجا ً بوجه شــبابنا
زاد عن حــده». وح ّذر« :ما تحولوا الجيش
لفرقة انضباط عند التيار!».
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بسام حمود لـ»"نداء الوطن"» :نخشى انفجارًا اجتماعيًا يؤدي إلى فوضى وتوتر أمني

«"سكران"» يُطلق النار قرب منزل البزري ويُسلّم نفسه
حاضنة سياسية واجتماعية وعلينا كقوى
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
سياسية الوقوف اىل جانب الناس يف أزمتهم
والتكاتف من أجل تأمــن الحد األدنى من
طويت صفحة االنتخابــات النيابية
استمرار الخدمات أو تخفيف املعاناة يف وقت
يف صيدا ،وبدأت القوى السياســية تتل ّمس
الضيق».
خطورة األوضاع املعيشــية واالقتصادية
«االزمة كبرية وخطرية وليس املطلوب
عىل ضوء ارتفاع ســعر رصف الدوالر من
منا أن نقوم مكان الدولة أو نقدم خدماتها»،
جهة وانســداد األفق بتشــكيل الحكومة
يردف حمود« ،ولكن العمل بشكل فردي من
العتيدة قريبا ً من جهة أخرى ،ما دفع بعض
كل طرف سيايس ال يوصل
األطــراف الصيداوية إىل
اىل النتيجــة املرجوة إزاء
إطالق دعــوة اىل التالقي
هذه األزمــة وألننا نعيش
بني القوى السياســية
والبلدية وتشكيل حاضنة دعوة صيداوية لتشكيل أوضاعا ً استثنائية تتطلب
قــرارا ً واحــدا ً وتكاتفا ً
حاضنة سياسية
مشــركة سياســية
موحداً» ،متوقعا ً أن «ينجح
واجتماعية ومعيشية.
واجتماعية لتخفيف
الســعودي بمســاعيه
الدعــوة أطلقهــا
المعاناة ومحاولة لجمع
الحميدة ،الن جميع القوى
املســؤول الســيايس
سعد والبزري والعمة
الصيداويــة حريصة عىل
لـ»الجماعة اإلسالمية»
يف الجنوب الدكتور بسام بهية وفاعليات المدينة خدمة املدينة والتعايل عن
الحسابات الضيقة بعيدا ً
حمود ،خــال اجتماعه
عن االصطفاف السيايس واملناكفات خاصة
مع رئيــس بلدية صيــدا املهندس محمد
أن صفحة االنتخابات طويت».
الســعودي يف القرص البلدي ،وجاءت عىل
توازياً ،يقرأ السعودي صعوبة األوضاع
خلفية تفاقم املشــاكل الحياتية اليومية.
املعيشــية ،ويق ّر بالظروف الســيئة عىل
ويقــول حمود لـ»نــداء الوطن»« :نخىش
كل املســتويات خاصــة الخدماتية منها،
انفجارا ً اجتماعيا ً يــؤدي إىل فوىض وتوتر
ّ
«فاألزمــات تحارص النــاس من كل حدب
بأمــس الحاجة اىل تأمني
أمني ،لذلك نحن

حمود يطلق دعوة اللقاء خالل اجتماعه مع السعودي

وصوب والفقر املدقع يؤرق حياتهم ،لذلك
علينا ايجــاد الحلول للمشــاكل اليومية،
خصوصا ً أزمة النفايات واملياه واملحروقات
واملعاشات» ،مثنيا ً عىل دعوة حمود إىل عقد
اجتماع للقوى الرئيسية يف املدينة ،النائبني
الحاليني اسامة سعد والدكتور عبد الرحمن
البزري ،اىل جانب الســيدة بهية الحريري
وممثل الجماعة االسالمية الدكتور حمود،
«عىل أســاس أن نضع عــى الطاولة كل
مشــاكل املدينة وكيفية التعاون من أجل
ّ
وسأحض لهذا االجتماع وإن شاء الله
ح ّلها،

يكون خالل االسبوعني املقبلني».
يف املقابل ،لم تهدأ حركة النائبني سعد
والبزري يف متابعــة معالجة قضايا املدينة
وخاصة ما يتعلق منها بالنفايات والكهرباء
واملياه ،وشــاركا يف وقفة احتجاج نظمها
أهايل منطقة رشحبيل – بقسطا ،استنكارا ً
النقطاع املياه منذ فرتة طويلة وعدم وجود
خط خدمات يغ ّذي مضخات املياه ما أجرب
االهايل عــى رشاء صهاريج املياه بشــكل
يومي .وتابعت الحريــري جهودها يف دعم
استمرار عمل مستشفى صيدا الحكومي،

بعدما دق رئيس مجلس إدارتها املدير العام
الدكتور أحمد الصمدي ناقوس خطر توقف
خدماتهــا الطبية واالستشــفائية نتيجة
فقدان كل املســتلزمات ،وترجمتها مبادرة
باسم «مؤسسة الحريري للتنمية البرشية
املستدامة» ،إذ سلمت إدارة املستشفى دفعة
جديدة من املساعدات.
أمنياً ،انشــغلت القوى األمنية بحادث
إطالق النــار قرب منزل النائب البزري ليالً،
حيث تبني أنــه ليس اســتهدافا ً أمنيا ً وال
خلفيات سياسية وراءه ،وإنما مطلق النار
كان يف حالة سكر وأطلق النار يف الهواء من
داخل سيارته الرباعية الدفع فأصيب زجاج
شقة ســكنية يف مبنى الدندشيل املالصق
ملنزل البزري عن طريق الخطأ وقد ســ ّلم
نفسه اىل شــعبة املعلومات يف صيدا ّ
وتبي
أنه يدعى بسام شــعبان ولم يتم الحديث
عن انتماء ســيايس له .ويف املعلومات أنه
بعد إطالق النار اتصــل بأحد املقربني من
النائب البزري وأبلغه بما قام به وبأنه كان
يف حالة سكر وسيقوم بتسليم نفسه .وقد
نقل املقــ ّرب املعلومات إىل البزري وعىل هذا
األســاس نفي البزري منذ البداية أن تكون
لعملية إطالق النار أبعاد سياسية ووضعها
يف إطار الحادث العابر.

المدافِ ع الشرعي الوحيد عن لبنان
كوالرد من الناقورة :الجيش ُ
زار الســفري الربيطاني يف لبنان الدكتور إيان كوالرد يرافقه امللحق
العســكري يف السفارة املقدم يل سوندرز مقر قوات األمم املتحدة املوقتة
يف لبنان (اليونيفيل) يف الناقورة ومنطقة عمليات البعثة والخط األزرق.
واطلع عىل عمل اليونيفيل «وخاصة عىل طول الخط األزرق والتحديات
التــي تواجهها يف الوقت الحايل .كما تم إطالعه عىل طريقة عمل الجيش
اللبناني للحفاظ عىل االستقرار يف جنوب لبنان» ،كما ذكر بيان السفارة
الربيطانية ،مشــرا ً اىل ان رئيس بعثة اليونيفيــل وقائدها العام اللواء
أرولدو الثارو اســتقبل السفري كوالرد يف مكتبه وناقشا املسائل املتعلقة

بعمليات اليونيفيــل .وأوضح كوالرد انه كرر خــال اجتماعاته «دعم
اململكة املتحدة املســتمر للجيش اللبناني ،الذي يعترب أساسيا ً الستقرار
لبنان بصفته املدافع الرشعي الوحيد عــن البالد .ونقلت التزام اململكة
املتحدة القوي بلبنان مســتقر وآمن ،واحرتام قرارات مجلس األمن بما
يف ذلك القرار  1701وإدانة جميع االنتهاكات .ويف نهاية زيارتي شكرت
قوات اليونيفيل ،التي تضطلع بدور حاسم يف الحفاظ عىل وقف األعمال
العدائيــة ،وتهدئة التوتر يف منطقة عمليــات اليونيفيل ،والحفاظ عىل
االستقرار عىل طول الخط األزرق».

مســـاحة حـــرّة

مســـاحة حـــرّة

كتلة 17ت تفرض إيقاعًا ديمقراطيًا
على الحياة البرلمانية

رحلة القطار ال تزال مستمرّة

يــوســف مــرتــضــى
مع دخــول كتلة قوى التغيــر إىل الربملان وعىل قلة
عددها ،بدأنا نشهد تغريا ً جوهريا ً يف إدارة جلسات املجلس
النيابي .انتهى عهد التعليــب واملحاصصة ،وانتهى عهد
صدّق بال ع ّد وال احتساب لألصوات.
أُكره رئيس الســن نبيه بري وبطلب من النائبة بوال
يعقوبيان عىل إعادة تالوة مــا جاء يف األوراق امللغاة التي
دمغت بكلمة العدالة لضحايا انفجار املرفأ ،لضحايا الثوار
من تعنيف رشطة رئيس املجلس ،العدالة للقمان ســليم،
العدالة للمودعــن ،العدالة للنســاء املغتصبات ،العدالة
للمــرأة املعنّفة ،العدالة للجميع ...هــذه األوراق أصابت
رئيس السن بغصة ،لذا أراد طمس مضمونها تجاه الرأي
العام ،انسجاما ً مع سياساته واملنظومة الحاكمة الفاسدة
يف طمسها املتمادي لها بالواقع والفعل ،حيث يستمر وزير
املالية يوســف خليل باالمتناع عن توقيع مرسوم تعيني
النيابات العامة التمييزية ،ليعطل بذلك تشــكيل مجلس
القضاء األعــى ،ويثابروا عىل دورهم املشــن يف تعطيل
العدالة بقضية انفجار املرفــأ ومنع القايض البيطار من
متابعة تحقيقاته.
إن أكثرية الـ 65صوتا ً التي فاز بها نبيه بري برئاسة
املجلس وبو صعب بنيابتــه وآالن عون بأمانة رسه ،هي
أكثرية هزيلة وغري ثابتة وســوف تكشفها االستحقاقات
القادمة .هذه األكثرية ما كانت لتحصل لوال جهود وسطوة
املايسرتو «حزب الله» الدي تم ّكن من جمع أصحاب نعوت
«البلطجة» وأعدائها عىل صحن واحد.
وما يؤكد القلق الكبري الذي يساور «حزب الله» وحلفاؤه
من التغيري يف إيقاع عمل املجلس النيابي الذي فرضته كتلة
نواب 17ت ،ذاك الخطاب الذي جاء من خارج السياق للنائب

عيل عمار ،الذي قال :إن ما يتلقاه من أصداء يف الشارع عما
يدور يف جلسة مجلس النواب ال يبرش بالخري ،محذرا ً يف ختام
كلمته من مخاطر النهج الجديد ،أي ممارسة الديمقراطية
يف التصويت بديالً ألسلوب التعليب واملحاصصة الذي اعتادوا
عليه لعقود ثالثة خلت.
إن أهم ما يسجل لكتلة نواب 17ت يف املحطة األوىل من
دورهم الربملاني هو تماســكهم ككتلة مرتاصة يف مواقف
موحدة رغــم أن الكتلة لم يكتمــل تنظيمها بعد .واألمر
الثاني هو يف إعادة االعتبار لقواعــد العمل الديمقراطي
الذي لــم تعتد عليه كتل منظومة التحاصص الفاســدة،
ما أصابهــا بالذهول واالرتياب من اآلتي .وعلينا أن نتأمل
بأنه مع كتلة نواب 17ت ،لن تطمس بعد اليوم عدالة من
دون مواجهــة ،وال تجاهل حقــوق للمواطنيني من دون
فضح املتآمرين عليها ،وال تجاهل تطبيق مواد دستورية
أساسية يف بناء دولة القانون واملؤسسات املدنية من دون
التصدي لهم وعىل وجه الخصوص ،املادة  ،95أي تشكيل
الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية واالنتهاء من نظام املزرعة
الذي أظهر املجلس النيابي يف جلســته األوىل كأنه مجلس
عشــائر ال مجلس مواطنني ،وكذلك تطبيق املادة  22من
الدســتور التي تنص عىل نظام املجلسني ،مجلس نيابي
خارج القيد الطائفي ومجلس للشيوخ تمثّل فيه املكونات
الطائفية بالتساوي.
إن تقديم اقرتاحات القوانــن بهذه القضايا وقانون
مدني لألحوال الشــخصية سيكشف زيف ادعاءات أركان
املنظومــة الحاكمة من تبنيهم املعلن واملشــكوك بأمره
لتطبيق دســتور اتفاق الطائف يف قيــام دولة املواطنة
املدنية ،كلمــا رفعت قوى التغيري الصــوت ونادت بذلك
تصويبا ً ملسار بناء الدولة عىل أســس املواطنية الحديثة
والعرصية.

الـدكــتـور شــربــل عــازار

(*)

تعليقا ً عىل توزيع األدوار يف انتخابات
هيئة مكتب املجلس النيابي الجديد:
النائبان قاسم هاشم ومحمد خواجة،
من كتلــة «التنمية والتحريــر» ،أ ّكدا ان
كتلة الرئيس ب ّري صوّتت بالكامل لنائب
«التيّــار» الياس بو صعــب ملنصب نائب
رئيس مجلس النوابّ ،
وأن نوّابا ً من «التيّار
الوطني الح ّر» صوّتوا لرئيس حركة «أمل»
ّ
النائب نبيه ب ّري ملنصــب رئيس مجلس
النواب.
رئيس «التيّار الحــ ّر» النائب جربان
باســيل طالب بالتقليل مــن الصفقات
والتسويات .وهذا الكالم الفت وللمتابعة.
للتذكــر ،يف مهرجان  14آذار ،2022
أيّ يف ذكرى حرب التحرير عند العونيّني،
ابتكر النائب باســيل فكــرة مكيافيلليّة
غري مســبوقة للتيّاريّــن مفادها انّهم
«ســيقعدون بالئحة انتخابية واحدة مع
خصومهم ليوم االنتخــاب ،وبعدها ،كل
واحد بروح عــى كتلته وحركته وتيّاره»،
َ
ســر َكبُون يف نفــس القطار
و»أنّهــم
االنتخابي هم وأخصامهــم« ،البلطجيّة
ّ
ا ّلذين حاربوهم ومــا خ ّلوهم» ،لكن ك ّل
واحد بمقصورة ،وك ّل واحد لديه شــبّاكه
ومشهده وعند الوصول اىل املحطة يذهب
كل واحد بطريقه».
ظاهر الحــالّ ،
أن الرحلة-الرفقة لم
تنتهِ يف  15أيــار ،تاريخ نهاية االنتخابات

النيابيّــة ،كما اعتقدنا ســاذجني وكما
فهمنا من سعادة النائب باسيل ،بل هي،
أيّ رحلة القطار ،أكملــت بتضامن غري
مسبوق بني «الحركة» و»التيّار».
الحظوا 65 :صوتا ً للرئيس نبيه ب ّري،
 65صوتا ً لنائب الرئيس الياس بو صعب،
الــر النائب آالن عون.
 65صوتا ً ألمني
ّ
(قسمة ّ
أشقاء من ذات الرحم).
وأصبح من املؤ ّكدّ ،
أن القطار بمجمل
مقصوراته وشبابيكه ومناظره ،سي ِ
ُكمل
رحلته بكامل ر ّكابــه اىل اللجان النيابية
واىل رئاســة الحكومة والحكومة ،فتبقى
وزارة املال مــع «الحركة» ووزارة الطاقة
مع «التيّار» اىل أن ن َ ِصل اىل محطة ترشين
االول  2022تاريخ االستحقاق الرئايس.
أين ســيَتَ ّ
وقف القطار وســي َ
َنفخِ ت
ّ
ّ
العشاق؟ ال أحد يدري.
الدف ويتف ّرق
قطارهم ينتظر كلمة السيّد ،والسيّد
ينتظر إيحاء ا ُملرشد األعىل ،وا ُمل ِ
رشد األعىل
ينتظــر فيينّا ،والشــعب ينتظر عجائب
السماء.
اىل السياديّني الصادقني مع أنفسهم،
واىل التغيرييّــن ا ّلذيــن أنتجتهــم ثورة
وانتفاضة  17ترشيــن ،إليكم تتّجه آمال
الشعب لتواجهوا ،بشبك األيدي وبشجاعة
املوقف ،االنهيار املتمــادي الذي ال يمكن
لهذه السلطة أن تخرجنا منه إمّ ا لتواطئها
وإمّ ا لعجزها...
(*) عضو «الجبهة السياديّة
من أجل لبنان»
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شهادات حيّة ...مرضى يروون معاناتهم على أبواب المستشفيات وداخلها

هم عندهم إذا متت أو عشت »"
قيمة اإلنسان صفر"« ...وآخر ّ

صرخة تلو األخرى تُطلقها نقابات األطباء وأصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الممرضين .والعناوين ،كما المضامين ،تتكرّر .مطالبة بتسديد
المستحقات واإلفراج عن أموال محتجزة في المصارف .مستشفيات فقدت قدرتها على تأمين أبسط مق ّومات االستمرار .أطباء وممرضون
ّ
ّ
تشكل صمام أمان للقطاع
تبخرت رواتبهم يبحثون عن فرص عمل في الخارج .كل ذلك في كنف دولة تتخبّط بمؤسساتها التي ُيفترض أن
الطبي .هي مهنة  -رسالة بحسب جميع الشرائع والمواثيق وأخالقياتها مدماكها األول .فالحق في الطبابة ال يجب أن يكون منّة من أحد .لكن،
في ظل ترنّح متما ٍد للقطاع ،بات المريض في لبنان الحلقة األضعف والضحية األكبر.
كــاريــن عــبــد الــنــور
باألمس القريب ،وتحديدا ً سنة ،2018
احتل لبنان املرتبة  33مــن بني  195دولة
ّ
مؤش الوصــول إىل الرعايــة الصحية
يف
وجودتهــا متصدّرا ً دول الرشق األوســط.
لن نتط ّرق إىل أســباب التدهور الحا ّد الذي
أودى بقطاع االستشــفاء مــن بعدها إىل
غرفة العنايــة املر ّكزة .ولن نُع ّرج عىل عجز
الجهات الرســمية الضامنة ،من الصندوق
الوطني للضمــان االجتماعــي ،إىل وزارة
الصحة وتعاونيــة موظفي الدولة وغريها،
عن تأمني كلفة االستشفاء الباهظة ال سيما
يف املستشــفيات الخاصة .كما لن نتحدّث
عن رشكات التأمني الخاصة وممارســاتها
الغريبــة العجيبة يف كثري من األحيان .فهي
جميعهــا أمور ما برحت يف الواقع تُشــبع
رشحاً.
ما أردنا هنا إيصاله هو باألحرى صوت
مرىض تخ ّ
طى أملهم النفيس ذلك الجســدي،
لينتهي بهم املطاف ّ
أذلء يف وطنهم عىل أبواب
املستشــفيات .منهم من لم يت ّم استقباله
أصــاً ،ومنهم من انتظر أيامــا ً وليايل َ عىل
مداخل الطوارئ قبل تأمني املبالغ الخيالية
املطلوبة .وثمة من جــرى التعاطي معهم
وكأن االستشفاء سوق سوداء من نوع آخر
ال أكثر .وآخرون لم يكــن لديهم الخيار ،يا
لألسف ،فعادوا من حيث أتوا وليس أمامهم
سوى مواجهة املصري« .أعطني الصحة وخذ
ثروتي» ،يقول املثل اإلنكليــزي .لكن ماذا
تقول شهادات بعض هؤالء؟

فوضى التسعير

خالد شاب تع ّرض لحادث سري مروّع
قبل أيام يف أسفل نفق فندق فينيسيا .وت ّم
نقله إىل مستشــفى الجامعة األمريكية
مصابا ً بكرس يف ف ّكه األسفل .عند وصوله
إىل مدخل الطوارئ ،أبلغت إدارة املستشفى
ذويه بالحادث طالبة منهم إحضار مبلغ
 23مليون لرية يُســدَّد عند الدخول وقبل
أخذ صور األشــعة وإجراء الفحوصات
الروتينيــة .وصل الوالد عىل وجه الرسعة
ويف حوزته املبلغ املطلــوب  -والذي كان
تسديده رشطا ً أساسيا ً للبدء باإلجراءات
ّ
يتبــن أن خالد بحاجة إىل عملية
الالزمة.
جراحية طارئة يف الفك .فيتوجّ ه الوالد إىل
مكتب املحاسبة ،ليتفاجأ باملوظف يبتسم
يف وجهه باستخفاف متسائالً« :هل أنت

سنة  2018احتل لبنان المرتبة  33من
ّ
مؤشر الوصول
بين  195دولة في
إلى الرعاية الصحية وجودتها متصدّرًا
دول الشرق األوسط

الداخل مولود؟

ّ
يتكفل بالدفع؟
من

أسرّة الوجع أم الشفاء؟

جاهز للصدمة؟» .لم يدرك الوالد يف البداية
عن أي صدمة يُسأل إىل أن علِم بأن املبلغ
املطلوب إلجراء العملية هو  45ألف دوالر
«فريش» .موقف ال يُحســد الوالد عليه.
ف َلم يرتدد باللجــوء إىل طبيب صديق ع ّله
يتمكن من إقناع اإلدارة بتخفيض املبلغ.
إال أن األخري لم يفلــح إال بالحصول عىل
خصم ألفي دوالر من أصــل املبلغ« .من
أين لنا تأمني مبلغ  43ألف دوالر وأموالنا
محتجزة ونحن بالــكاد نتدبّر مصاريف
الحياة اليومية» ،يتســاءل الوالد بحزن
أمامنا.
بعد ســاعات طويلة مــن االنتظار يف
غرفة الطوارئ ،راح خالد يرتجف بشدّة قبل
أن يفقد الوعيّ .
توســل الوالد اإلدارة إدخال
ابنه إىل غرفة العمليات ،متعهّ دا ً تأمني املبلغ
الحقاً ،غــر أن األخرية أرصّت عىل رشطها
مــع تأجيل موعــد العملية خمســة أيام
بانتظار وصول الطبيب املختص من السويد.
نسأل الوالد ما إذا كان خالد يحتمل التأجيل؟
«مســتحيل ،رأيته يموت أمام عيني ،وحني
ُ
سدّت جميع الســبل يف وجهي ،ق ّررت نقله
إىل مستشفى خوري حيث خضع يف صباح
اليوم التايل للعملية بكلفة  1800دوالر» .ما
هذا الفارق؟ أو أن التســعري أصبح وجهة
نظر؟ ال ندري.

المستشفى تسعيرة
والطبيب تسعيرة

إليكم حالة أخرى .شــعر وديع عشية
أحــد أيام كانون األول املــايض بألم حا ّد يف
املعدة .توجّ ه إىل مستشفى بيت شباب ،بناء
عىل طلب طبيبه ،وهو املستشــفى األقرب
إىل مكان إقامتــه ،حيث خضع لفحص دم
شامل ظهرت من خالله نســبة التهابات
مرتفعــة وخطرية .لكن كون املستشــفى
غري مجهّ ز باملعــدات الالزمة إلجراء الصور
الشعاعيةُ ،
طلب منه التوجّ ه إىل مستشفى
بحنّس .قاد وديع سيارته وهو «يفرتخ» أملا ً
وعند دخوله الطوارئ ن ُ ِصح مجددا ً باالنتقال
إىل مستشفى ضهر الباشق .يضيف وديع:
«أنا ال أتمتّع بتغطيــة صحية خاصة ،كما
أني لست مضموناً ،وبما أن مستشفى ضهر
الباشق هو مستشفى حكومي ،فالتحاليل
هناك حتما ً أقل تكلفة».
الربد كان قارســا ً واأللم ال يســتكني.
فوديع يشــعر أن حالته خطرية تستدعي
ّ
تدخالً طبيا ً عاجالً .وصــل أخريا ً إىل مدخل
الطوارئ حيــث طال انتظــاره ألكثر من
ساعة .وكانت املفاجأة« :بعد طول انتظار
واأللم املــرح ال يفارقني ،دخل أحد األطباء
إىل غرفة الطوارئ ليبلغني بوجوب تســديد
مبلغ  10ماليني لرية قبل السماح يل بدخول

املستشفى .وأكمل معتذرا ً عن إجراء الصورة
ّ
مخصصة
الشعاعية ألن آلة التصوير ليست
لألوزان الثقيلة» .أحد أفراد عائلة وليد تواصل
مع مستشفى مار يوسف ،فما كان منهم إال
أن طلبوا إحضار مبلغ  15مليون لرية إلجراء
الصورة الشــعاعية .األمر يزداد سوءاً .إنها
الثانية والنصف بعد منتصف الليل وما زال
وليد عىل باب الطوارئ وقد «خدّره الوجع»،
بحسب قوله .عندها ق ّررت العائلة نقله من
مستشفى ضهر الباشق إىل مستشفى جبل
لبنان التي لم تتوا َن إدارتها هي األخرى عن
طلب مبلغ  15مليونا ً الســتقباله .تعهدّت
شــقيقته ،بما يشــبه االستســام لألمر
الواقع ،بتأمني املبلغ مــع حلول الصباح.
وبالفعل ،تأمّ ن املبلغ فأُجريت الفحوصات
الالزمة لتشري إىل رضورة استئصال «الزائدة
ّ
الدودية» منعا ً
لتفــي االلتهاب .يف غرفة
الطوارئ ،لــم يكن الوضع أفضل حاالً .فقد
توجّ ه الطبيــب إىل وديع هامســا ً يف أذنه:
«عزيزي ،أنا حســابي منفصل عن حساب
املستشــفى ،بدّي مرصياتي فريش وإال ما
بعمــل العملية» .ابتعد الطبيــب وعاد بعد
دقائق مك ّررا ً السؤال نفسه« :شو يا وديع،
تأمّ نت املصــاري؟ أنا ّ
حقي بــدي ياه قبل
املستشفى؟» .ما الح ّل إذاً؟ تواصلت الشقيقة
مع جمعية «ك ّلنا عيلة» التي وعدت بتسديد
املبلغ املطلوب .وهكذا حصل .استوجب األمر
تعهدا ً خطيا ً للطبيب بتسديد املبلغ بالدوالر
الفريــش ليُدخل وديع إىل غرفة العمليات يف
فرتة بعد ظهر .والقصة لم تنتهِ  .فقد حُ جز
وديع يف املستشــفى يومــن كاملني إىل أن
سدّدت الجمعية  50مليون لرية كمستحقات
املستشفى و 600دوالر بدل أتعاب الطبيب.
«أجــزم أني كنت ألفــارق الحياة عىل باب
ّ
تتدخل الجمعية ...آخر هم
املستشفى لو لم
عندهم إذا متت أو عشت».

العالج مشروط

القلق على المصير

حالة ثالثة ن ّ
طلع عليهــا لكن املعاناة
واحدة .ليىل عانت من نزيف حاد وانخفاض
مفاجــئ يف ضغــط الدم قبل أســابيع ما
استدعى نقلها إىل طوارئ مستشفى بحنّس.
هي املعيلة الوحيــدة لعائلة تتأ ّلف من زوج
مــن ذوي االحتياجات الخاصــة وولدين.
أحد األبناء يبحث عن عمــل واآلخر جندي
بالكاد يكفيه راتبــه .تبادرنا ليىل بالقول:
«صارت قيمة اإلنســان صفــراً ،بيفضلوا
تموتي تريتاحوا منّك» .الرشط األول لدخول
املستشــفى كان تأمني مبلغ  5ماليني لرية
إلجــراء الفحوصات وآخــر بقيمة موازية
للصورة الشــعاعية .وتضيف« :أنا معايش
ك ّلو ما بيوصل للمليونــن لرية» .كمرحلة
أوىلَ ،
خضعَ ت ليىل للفحوصات املخربية بعد
أن تم ّكــن ابنها من تأمني مبلغ الـ 5ماليني
لرية لكنهــا بقيت يف الطوارئ ،دون عالج أو
متابعة ،حتى عشــية اليوم التايل .فما كان
عىل االبن سوى طرق باب إحدى الجمعيات
التي ّ
تكفلت بتسديد املصاريف .هنا أيضاً ،لم

لم يُدرك الوالد في البداية عن
أي صدمة يُسأل إلى أن علِم بأن
المبلغ المطلوب إلجراء العملية
هو  45ألف دوالر «"فريش"»
َّ
تتلق ليــى أي عالج قبل تأمني املبلغ يف حني
بقيت محتجزة يف املستشفى ،حالها كحال
وديع ،إىل أن قامت الجمعية بتســديد مبلغ
إضايف بقيمة  17مليــون لرية ثمن أمصال
وأدوية التهاب.

فريش ،ضمان ،وزارة ...وتأمين

كيفما تنظر من حولك تطالعك املواقف
املؤملة .تخربنا ســارة عن تجربــة والدها
املصــاب بمرض الرسطــان .وهي برفقته
يوما ً يف أحد مستشــفيات بريوت ،تفاجأت
باستبدال ربطة اليد التي عادة ما تحمل اسم
املريض ،بالعبارات التالية :فريش ،ضمان،
وزارة .وتتابــع« :من ينعــم بالفريش له
األولية يف الخدمة والعناية ،أما اآلخرون مثلنا
بيمرجحوا وبيرششحوا فني قد ما بدّك».
نســمع كالمــا ً كثريا ً عن سياســات
رشكات التأمني التي تحتّــم عليها تغطية
التكاليف االستشــفائية برمّ تها يف حاالت
تسديد قيمة البوالص بالدوالر الطازج .لكن
إسمع تفرح ،ج ّرب تحزن .سامر يخترص لنا
تجربته مع إحدى الرشكات ملقيا ً الضوء عىل
طرق التحايل التي يجري اعتمادها« :دخلت
أمي إىل املستشــفى إلجراء عملية قسطلة
للقلب .وبالرغم من أن ثمن بوليصة التأمني
الخاصة بها سبق ُ
وســدّد نقدا ً بالدوالر ،إال
أن رشكة التأمني تقاعست عن تسديد كافة
املصاريف محمّ لــة إيّانا مبلغ  7ماليني لرية
ع ّدا ً ونقداً».

سوق ...وأيام سوداء

نستمع يف الختام إىل كوليت التي تصارع
رسطان الثدي والرئة منذ ســنوات طويلة.
وهي اآلن كمن يع ّد أيامه األخرية بعد أن تع ّذر
عليها إكمال العالج« .تمنّع املستشفى عن
استقبايل ...فإما أن أشرتي الدواء عىل نفقتي
الخاصة (بعد أن ّ
توقفت وزارة الصحة عن
تغطية نفقات العالج) من داخل املستشفى
وهو يُباع علنا ً يف السوق السوداء بسعر 18
مليون لرية ،أو أن أتدبّر تحصيله من خارج
لبنان وقد بلغ ســعره يف تركيا  1200دوالر،
فكيف يل تأمني هذا املبلغ شهرياً؟».
كوليت ،أســوة بجميع مــن تواصلنا
معهم ،أمطرتنا بوابل من األســئلة :كيف
نســتمر ،ولِم هذا الك ّم من العذاب وإىل متى
نقاوم؟ لكن ليس يف جعبتنا إجابات .أليست
هذه مســؤولية الدولة (أو ما ّ
تبقى منها)؟
عىل أي حــال ،االعتصامــات واإلرضابات
تتواصل من قِ بَــل أهل القطاع الطبي .وآالم
املرىض كذلك .ارحموهم...

تحـــت المجـــهر
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«وكالة األمم المتحدة للهجرة» واإلتجار بالبشر

ماذا بعد طوفان البحر بالمهاجرين؟
قبل أن تطوف جثث «الفقراء المهاجرين» على «شط» طرابلس ،وتنقلب محاوالت النجاة -هربًا من عدمية الحياة
ّ
الوجودية في بل ٍد مخلّع -وتتح ّول إلى مو ٍ
نظن
ت محتّم ،لم نكن ننتبه إلى معاني جرائم اإلتجار بالبشر .كنا
أن لبنان وسكان لبنان ،ومن ينوون الهجرة من لبنان ،ال ُيشبهون المهاجرين «اليمنيين» و»العراقيين» و»السودانيين»
و»الفلسطينيين» و»السوريين» وكل الشعوب التي تعيش رغبة العبور إلى الحياة ،في مقلب آخر ،ولو عاشت الخطر
وفاض بها البحر ولفظها جثثًا ...لكن ،فجأة بتنا في الحضيض ،وأصبح حال لبنان حا ً
ال ...وبحر طرابلس شاهد.
من خطف واحتيال وخداع.
نـــوال نـــصــــر
الصحافة رســالة .لكــن ،هناك قيم
أخالقية كثرية يفتقدها صحافيون كثريون.
بدعوة من «وكالة األمم املتحدة للهجرة-
هذا املوضــوع طرحته الدكتــورة مريفت
 ،»IOMإلتقى يف القاهــرة صحافيون من
أبــو عوف التي تحدثت عــن مفهوم القيم
تســع دول عربية وأفريقية هــي :لبنان،
األخالقيــة واألخالقيــات املهنية .ومريفت
مرص ،اليمن ،الســودان ،تونس ،البحرين،
هي شقيقة كل من الفنانني الراحلني عزت
املغرب ،الكويت واألردن حول طاولة واحدة،
ومها أبو عوف -تناولت مريفت بأســلوبها
يف ورشة عمل ،تحاور فيها املشاركون حول
اإلســتثنائي «املبادئ واملعايري التي توجه
املخاطر املرتبطة بالهجــرة غري النظامية
الفرد وتضبط ســلوكه يف الحيــاة ،وبينها
واإلتجار بالبرش وممارسات الهجرة اآلمنة.
املحبة والقدوة الحســنة والقصد الحسن
نعم ،اســمها الهجرة غري النظامية
والتمييز بني ما هو صواب وما هو خطأ وبني
ال الهجرة غري الرشعيــة .فلنُصحح منذ
ما هو مقبول أو غري مقبول من حيث املهنة
البداية هــذا املصطلح .تناقشــنا حوله
واملكان والزمان .كل ذلك قد
واقتنعنــا بصوابيــة
ال يتحقق إذا لم يكن هناك
التسمية الجديدة حماية
ميثــاق رشف إعالمــي».
للمهاجــر «ألن الهجرة
هل نجحنا في عكس
الصحافة مسؤولية هذا ما
بشــكل غري نظامي ال
ّ
المعقد ألشخاص خلص الجميع إليه .وهناك
تعفي الدول من واجب الواقع
حماية حقوق املهاجر يرمون أنفسهم في البحر مبادئ خمســة للصحافة
األخالقية :الحقيقة والدقة،
أما القول إن هجرته غري
في سبيل النجاة؟
اإلســتقاللية ،الحياديــة
رشعية فمعناه أنه فاقد
والنزاهة ،املسؤولية واملساءلة ،واإلنسانية.
ألي حقوق» .ثمة أخالقيات يف املصطلحات
نعم ،هذا امللف إنساني أوال ً وآخِ راً.
أيضاً .وثمة وجع كبري عند شعوبنا العربية
من مــر قد نتعلم .هنــاك ،تقدمت
واألفريقية .فهموم السودانيني همومنا.
الدولــة كثريا ً يف معالجة ملــف املهاجرين.
وهمــوم اليمنيــن هموم الســودانيني
واليوم ،يبــدو أن أكثر  11محافظة مصدرة
واللبنانيني واملغاربة واملرصيني واألردنيني
للمهاجرين غــر النظاميني يف مرص هي:
أيضا ً وأيضاً.
الرشقيــة ،الدقلهية ،القليوبيــة ،املنوفية،
الغربيــة ،البحرية ،كفر الشــيخ ،الفيوم،
نقل وإتجار
أسيوط ،األقرص ،واملنيا .والسؤال البديهي:
لم يقترص حوار «الورشة» عىل «نقل
أيّ طرق تعتمد يف نقــل هؤالء املهاجرين؟
املهاجرين» بل تضمن أيضا ً اإلتجار بهم.
هناك سمارسة يقومون بتهريب األشخاص،
فهناك من يرتبّصون الصطياد ضحاياهم
ويف التفاصيــل ،يتم اإلتفــاق عىل تجميع
مــن الفقــراء والبائســن .والضحايا
األشخاص ،ثم الســر بهم يف الصحراء أو
يتوقعون أن تكون رحلتهم بداية ال نهاية.
سيارات الشــحن ثم نقلهم يف «زوودياك»
والسؤال البديهي يف البداية :ما هو تعريف
او «فلوكــه» اىل حني وصولهم اىل «عائمات
اإلتجار بالبرش؟ إنــه يتضمن تجنيدا ً أو
الصيــد» لإلبحار بهــم اىل دول أوروبية أو
نقالً أو إيوا ًء أو استقبال األشخاص ،عن
تســليمهم اىل مراكب تجاريــة .نتابع يف
طريق التهديد واستخدام القوة أو غريها

تحت عين IOM

اإلتجار بالبشر

بين موج البحر

غرقوا في البحر

التجربة املرصية .يعمد بعض املهاجرين اىل
الزواج من مواطنات بعض الدول األوروبية
ورشق اوروبا كي يحظى بوضع قانوني .يف
كل حال ،التجربة املرصية تستحق الدراسة
وهــي نجحت يف التعامل مــع امللف بوعي
كامل وتأسست اللجنة الوطنية التنسيقية
ملكافحة ومنــع الهجرة غري النظامية (غري
الرشعية) واإلتجار بالبرش رســميا ً يف 23
كانــون الثاني  2017بموجــب قرار رقمه
.2017 /192
نحــن ،يف لبنــان ،نتنــاول املوضوع
إنســانياً .ونتغاىض عن «العصابات» التي
تعتمد هذا امللــف لإلتجار بالبرش وتحقيق
أكرب العائدات املالية .ثمة سلبية يف التغطية
اإلعالمية حول هــذا النوع مــن الهجرة
«الخالصية اىل البعض» .ومن األدلة البحثية
التي ظهرت «ان وســائل اإلعــام تربط
األخبار الســيئة باملهاجرين بصفة عامة
حول العالم .والتغطية الســلبية أكثر من
ضعف املحتوى اإليجابي .واملصطلحات التي
تســتخدم حول الهجرة غالبا ً ما تساهم يف

مزر؟
البحر يف سبيل الخالص من واقع ٍ
كل حياة مهاجر مهمة .فهل هناك من
حفظ اسم «مهاجر» واحد نجح يف الخالص
من فقره املدقع يف بالدنــا أو حتى أحد من
حاولوا الهجرة وانتهى لقمة سائغة ألسماك
وقروش؟
بربكــم ،هل ت ّم القبــض يف لبنان عىل
متاجر واحد ،واحــد فقط ،بالبرش؟ هناك،
يف مرص قانون رقمه  64صدر العام 2010
حدد يف مادته السادسة عقوبة ذلك :يعاقب
كل من ارتكــب جريمة اإلتجــار بالبرش
بالسجن املؤبد وبغرامة ال تقل عن 100,000
جنيــه ،إذا كان الجاني قد أســس أو أدار
جماعة إجرامية منظمــة ألغراض اإلتجار
بالبرش .وإذا ارتكبــت الجريمة عن طريق
التهديد ،وإذا كان الجاني زوج املجني عليه
(أو عليها) أو مسؤول عنه (أو عنها) .وإذا
خلق صور نمطية وسلبية عنهم .وكل ذلك
كان املجني عليه طفــاً أو عديم األهلية أو
سببه عدم وجود صحافيني مدربني تدريبا ً
مــن ذوي اإلحتياجات الخاص وإذا ارتكبت
مهنيا ً لتغطية هذه القضايا بمعرفة وإدراك
الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة».
ووعي .وأكثر ســلبيات التعاطي الصحايف
فماذا عمّ ن ينظم رحالت املهاجرين من لبنان
مع هذا امللف هو استخدام مصطلحات غري
اىل العالم؟ هل أوقف أحد الفاعلني؟ هناك من
دقيقة مثل «األجانــب» و»غري الرشعيني»
قد يعترب سؤاال ً كهذا ساذجا ً يف دولة ال تحمي
وعدم التمييز بني طالبي اللجوء واملهاجرين
مواطنيها وال املقيمني فيها فما لها ولهم إن
والالجئــن والحقــوق والحماية بموجب
رحلوا أو انتهوا طعاما ً للسمك؟
القانون الــدويل .وبالتايل ،يجب التبليغ عن
هنــاك اتفاق عاملي مــن أجل الهجرة
هكذا قضايا كقضايا إنسانية ال «أزمات».
اآلمنة واملنظمة والنظاميــة .وأحد أهدافه
مصطلح األزمة يؤذي وال يفيد .وما يفرتض
منع اإلتجار بالبــر ومكافحته والقضاء
اعتماده منا جميعا ً هو رضورة اإلبتعاد عن
عليه يف سياق الهجرة الدولية .وما ال يعرفه
التهويل واإلثارة يف عرض األحداث املتعلقة
كثريون (ممن يتفرجون عىل رحالت املوت)
بقضايا الهجرة.
أنها قد تتضمن جرائم اإلتجار بالبرش التي
هناك آمر آخــر ال نلحظه ونحن نتابع
هي إحدى أكثر الجرائــم إدرارا ً لألرباح غري
قضايا مــن يرمــون أنفســهم يف البحر
املرشوعــة يف العالم .إنهــم يربحون مبالغ
ويطوفون بحثا ً عن حياة .ثمة إتجار بالبرش
طائلة مقابل مخــاوف قليلة من املالحقة
يحدث .هناك من يســهلون هجرات كهذه
القانونية .ويتضمّ ن هذا النوع من اإلتجار
يف سبيل اإلتجار باألعضاء البرشية وإتمام
تهريــب املهاجرين وتدبــر دخولهم غري
زواج الصفقة والعمل القرسي واإلستغالل
النظامي اىل دولة ليس ذلك الشــخص من
الجنــي لذا فلنقل بصوت عــال :معا ً ضد
رعاياها أو املقيمــن الدائمني فيها مقابل
اإلتجار بالبرش.
منفعة مالية.
تميم اليــان ،وهو
أمر أخــر ال يعرفه
خبري يف املنظمة الدولية
كثــرون وهــو أن حالة
للهجــرة  ،IOMيتحدث نتناول الموضوع إنسانيًا تهريب املهاجرين يمكن
أن تتحول اىل حالة إتجار
عن التغطيــة اإلعالمية ونتغاضى عن «العصابات»
الســلبية ملوضوعــات
بالبــر .فاملهاجــرون
التي تتاجر بالبشر
الهجرة واإلتجار بالبرش،
امله ّربــون الذيــن يتــم
حيث غالبا ً ما يُربز اإلعالم املعاناة واملأساة
استغاللهم يف أي مرحلة من العملية يمكن
مرتكزا ً عىل خطــاب الهوية (نحن وهم)
أن يصبحوا ضحايا إتجار بالبرش .املهاجرون
وعىل التمايز الثقايف والعرقي والديني .لذا
إذاً ،الذين وضعوا أرواحهم يف مهبّ املجهول
املطلوب وبإلحــاح التحول من القصص
قد ينتهون ضحايا من نوع آخر .فيا لشدة
العاطفية اىل القصص التي تتضمّ ن حلوال ً
قهر هؤالء ،او يا لجهلهم ،يف مالطمة أمواج
وتحدّد املسؤوليات .وإنتاج القصص التي
البحر!
تضع املهاجرين يف السياق األوسع وتركز
قبل أن نقفل املوضوع ،بنقطة يف آخره،
عىل مسائل السياســات .والسؤال الذي
ثمــة خرب وصل للتــوّ 70 :مفقودا ً يف غرق
يجــب أن نطرحه جميعنا عىل أنفســنا:
مركب يق ّل مهاجرين قبالة سواحل تونس...
هل تغطيتنــا متحجرة يف إطار واحد؟ هل
خرب آخــر قديم -جديد مــن لبنان:
يوصل هذا اإلطــار القصة كما هي؟ هل
يواصل الجيش اللبناني البحث عن ناجني
تغطيتنا تثري إحساسا ً سلبيا ً أم إيجابياً؟
من «قارب املوت» ...أربعون يوما ً والبحث
هل نجحنا يف كل ما قلناه وفعلناه يف عكس
مستم ّر ...والتجارب الجديدة العتالء زوارق
الواقع املعقد ألشخاص يرمون أنفسهم يف
املوت مستمرة...

٨
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بعد السجائر اإللكترونية...

الشيشة اإللكترونية تتصدّر الواجهة...
فهل هي بديل آمن؟
ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريــــــد
بالرغم من انتشــار عــدد كبري من
الدراســات التي أ ّكدت مخاطر التدخني
اإللكرتونــي ،وخصوصــا ً الســجائر
اإللكرتونية التي يلجــأ إليها البعض إما
كبديل مســاعد لإلقالع عن التدخني ،أو
كمحاولة لتجنّب أرضاره قدر اإلمكان ،أو
ربّما ألنّها "موضة" أو " ،"Trendyلكن
يبدو ّ
أن التسويق لهذه البدائل اإللكرتونية
لم يرتاجع ،حيث ّ
إن شــعبيّتها ازدادت
خصوصا ً بني األوساط الشبابية.
وهــا هــي بدورهــا "الشيشــة
اإللكرتونيــة" أو الـــ" "E-hookahأو
الـــ" "Vapeتقتحــم الواجهــة اليوم،
وتنترش يف األســواق بعرشات األشــكال
واأللوان والنكهــات املختلفة بني طعم
الفاكهة والحلويات واملرشوبات.
كما أنّهــا تتواجد بأنواع مختلفة ،إذ
يمكن االختيار بــن أجهزة الـ""vapes
القابلة إلعادة الشــحن وإعادة التعبئة،
والتي تتواجد بأحجــام مختلفة ،منها
ما يشــبه النرجيلة التقليدية ،ومنها ما
هو صغري ويشــبه القلم ،ويت ّم تبخريها
من خالل أنابيــب املياه التقليدية كبدائل
للشيشــة القابلة لإلحرتاق .كما يمكن
اإلختيار أيضــا ً بني أجهزة صغرية أخرى
قائمة عىل الكبســوالت املعبّأة مسبقاً،
بحيــث تحتوي عــى عدد محــدّد من
"املجّ ات" ،يرتاوح عاد ًة بني  800وصوال ً
للـــ 4000نفث .وعندما ينفد الســائل
اإللكرتوني منها ،سيحتاج املستخدم إىل
استبدال الجهاز بالكامل.

النكهات والرائحة المنعشة
أساس المتعة

مــن الواضــح ّ
أن "الشيشــة"
اإللكرتونية تســتقطب الفئة الشبابية
بشــكل خاص ،فهي تنترش يف األسواق
بأحجــام صغرية مقارنة مع الشيشــة
التقليدية ،إضافة إىل كونها سهلة الحمل.
ويف هذا اإلطار ،تشري ريم ( 31عاماً)
إىل أنّها سمعت عنها من خالل أصدقائها.
وإذ تردّدت يف البداية برشائها ،حيث قيل
لها إنّها تتسبّب برسطان يف الحلق ،لكنّها
شعرت الحقا ً برغبة يف تجربتها .وتقول
يف حديث لـ"نداء الوطن"" :أوقات بيطلع
عبايل مجّ ة أركيلــة .وتوفريا ً للوقت الذي
يستغرقه تحضري النرجيلة التقليدية بني
ّ
خاصة
تعبئة التنباك وإشــعال الفحم،
ّ
أن لديّ أطفاال ً صغــارا ً يف املنزل ،وكي ال
يش ّكل تواجدها خطرا ً عليهم ،فالنرجيلة

الدكتور كارلوس نجيم

شيشة إلكترونية صغيرة قابلة إلعادة الشحن

اإللكرتونية تفــي بالغــرض .كما أنّي
أحملها يف حقيبتي أينما ذهبت ،خصوصا ً
يف األماكــن أو املقاهــي التــي ال تقدّم
األراكيل" .هذا وتشــدّد عىل أنّها ليست
من مدمني النرجيلة بشــكل عام "يعني
أوقات بستعملها كتري ،وأوقات بنساها،
وأوقات برجع بفيق عليها".
من جهته ،لجأ جونــي ( 35عاماً)
اىل الشيشة اإللكرتونية منذ فرتة قصرية
ال تتعدّى الشــهر ،بهدف تجربة أسلوب
جديد يف التدخــن" ،موضة دارجة وبدنا
نج ّربها" ،كمــا يقول .وكونه مدمنا ً عىل
تدخني الســجائر التقليديــة والنرجيلة
العاديةّ ،
ظن أنّها قد تساعده عىل اإلقالع
عنها .لكن ما حصــل كان العكس" :ما
ّ
زلت ّ
ُ
وأدخن
أدخن ســجائري كاملعتاد،
النرجيلة العادية بالوترية نفسها ،إضافة
اىل النرجيلة اإللكرتونية".
أما عــاء ( 25عاماً) ،فقد ســاعدته
الشيشــة عىل تخفيف كمية السجائر التي
ّ
يدخنها ،كما كانت بالفعل بديالً عن النرجيلة
التقليديــة .ويقول" :جذبتنــي يف البداية
رائحتها املنعشــة ،بخــاف رائحة الدخان
أظن ّ
العــادي .و ّ
أن هــذه الرائحة هي أكثر
ما يجعل تدخني الـــ" "E-hookahممتعاً.
كما ّ
أن ســعرها مقبول مقارنة مع أسعار
السجائر اإللكرتونية (الـ Iqosمثالً)".

النرجيلــة اإللكرتونيةّ ،
ألن األخرية تُعترب
حديثة نسبيا ً بالنســبة إىل بقية وسائل
التدخني .فعدد الدراســات التي أجريت
حولها ال يزال خجوال ً بشكل عام ،كونها
بدأت بالدخول اىل األسواق يف العام ،2014
حيث ت ّم التســويق لها عــى أنّها بديل
صحّ ــي ذات خطورة أق ّل مــن النرجيلة
التقليديــة .وهذا ما شــ ّكل دفعا ً للجيل
الشــاب كي يتّجه اليها ،وازداد اإلقبال
عليها بشكل خاص يف العام .2019
ورغم التشابه بالرضر الذي تتسبّب
به كلتا النرجيلتني عىل جســم االنسان،
لكن يبدو ّ
أن الدراســات التي تنطبق عىل
األوىل ال تنطبق بشكل كامل عىل الثانية،
بحسب ما يشري اإلختصايص يف األمراض
الصدرية والعناية الفائقة والحساســية
والربو الدكتور كارلوس نجيم .ويضيف
يف حديــث لنــا ّ
أن الشــباب يالحقون
التكنولوجيا ويميلون اىل تجربة كل ما هو
جديد ،ظنّا ً منهم أنه غري مرضّ  .ويوضح:
"يقع اللوم ُهنا عىل ق ّلة املعرفة .إضافة
اىل ّ
أن التسويق لهذه املنتجات غالبا ً يكون
إما ناقصاً ،أو أنّه ير ّكز عىل ّ
شق ّ
معي يف
نرش املعلومات".
ولفــت اىل ّ
أن بعض هــذه األجهزة
اإللكرتونية يتضمّ ن خ ّزانا ً صغريا ً للمياه،
يكون بالعادة متّصالً عرب أنبوب بســائل
متعدّد النكهات .هذا السائل يحتوي عىل
مادّة النيكوتني بنسبة صغرية جداً ،حتى
أنه قد يكــون خاليا ً تماما ً منها يف بعض
ّ
بتنشــق جزيئات
األحيان .والعملية تت ّم
معيّنة من خالل تسخني السائل املتواجد
يف الخزان الصغري ،بدال ً من حرقه أو حرق
التنباك كما يحصل يف الشيشة العادية.

الشباب يميلون الى تجربة
كل جديد

بعد إجراء بحث صغري ورسيعّ ،
تبي
ّ
أن دراسات كثرية أجريت حول السيجارة
اإللكرتونية ،والتي بدأت تظهر يف األسواق
منذ العام  .2003بخالف الدراسات حول

وتكمن املغالطــات ُهنا يف ّ
أن البعض
يكتفي بالتأكيد عــى ّ
خال من
أن الجهاز ٍ
النيكوتني ،كي يســ ّلم بأنّه بديل صحّ ي.
ويرشح الدكتور نجيم ذلك قائالً" :ال ش ّك
يف ّ
أن النيكوتني مرضّ بحيث إنّه يتســبّب
لكــن رضره يبقــى محدودا ً
ّ
باإلدمــان.
مقارنة بالســوائل أو املوا ّد السامّ ة التي
تنتج عن تسخني التبغ" ،ويضيف مشدّداً:
"خالفا ً ملا يشاع ،املياه املتواجدة يف الخزان
الصغري غري قــادرة عىل تصفيــة املواد
املرضّ ة بشــكل ٍ
كاف .بالتايل فاملواد التي
تخرج بعد تسخني السائل ،قد تكون سامة
أو حتى مرسطنة ،وقد تش ّكل خطورة عىل
الرئتني والفم والحلق والرشايني".

ضرر مباشر على القلب والشرايين
والكبد

وأشار الدكتور نجيم اىل دراسة لفريق
تمرييض من لوس أنجلوسّ ،
تبي من خاللها
ّ
أن الشيشة اإللكرتونية تنترش بشكل أكرب

بني الجيل الجديد ،وخصوصا ً لدى العنرص
النســائي .كما ّ
أن الفريق نفســه أجرى
دراسة أخرى حول النرجيلة االلكرتونية يف
إطار مقارنة مع النرجيلة العادية لقياس
فتبي ّ
ّ
أن
مدى تأثريها عــى الرشايــن.
الـ" "E-hookahقد تتســبب بنسبة أعىل
باإلصابة بأمــراض القلب والرشايني .كما
لوحظ ّ
أن أرضارها وخطورتها مشــابهة
ألرضار النرجيلة العادية وأحيانا ً أكثر.
كما تحدّث عن دراسة أخرى أجراها
فريق عراقي عىل فرئان ع ّرضوها للدخان
املنبعث من النرجيلة االلكرتونية لساعة
وتبي ّ
ّ
أن هذا
واحــدة يوميا ً ملدّة شــهر.
الدخان ترك تأثريا ً مبارشا ً عىل خاليا الكبد
لدى الفرئان.
مــن جهة أخــرى ،نــوّه الدكتور
ّ
بــأن مشــاركة تدخني هذه
كارلــوس
األجهزة مع اآلخرين قد تتســبّب بنقل
جراثيم أو التهابات أو أمراض يف الجهاز
ّ
التنفيس من شخص اىل آخر .وهذا األمر
ال عالقة مبارشة له بالشيشة االلكرتونية
تحديداً ،لكن بمبدأ الشيشة ومشاركتها
مع اآلخرين بشكل عام.

ضرورة حماية النساء الحوامل

بالنسبة اىل التدخني السلبي ،وفرضية
أن تشــ ّكل الـ" "E-hookahخطرا ً عىل
األشــخاص املتواجدين يف الغرفة نفسها
مع الذي ّ
يدخنهــا ،واملع ّرضني بالتايل اىل
تنشــق رائحتها ،يشري الدكتور نجيم اىل
أنّه من املب ّكر تأكيد ذلك ،فحتى اليوم لم
تصدر بعد دراســات واضحة حول هذا
املوضوع .وتابــع" :لكن بانتظار ظهور
دراسات علمية جديدة ،نشدّد باستمرار
عــى ّ
أن هناك خوفا ً دائما ً عىل النســاء
ّ
ابتعادهن عن التواجد
الحوامل ،ورضورة
ّ
املدخنــن أو الجلوس يف غرف
اىل جانب
مغلقة معهم".

إذا ً بشــكل عام ،هل يُنصح بالـ" "E-hookahكبديل صحّ ــي عن النرجيلة
العادية؟ ُهنا أيضا ً يشــر الدكتور كارلوس اىل أنّه مــن املب ّكر تأكيد ذلك أو نفيه،
ّ
"لكن مبدئيا ً الرضر موجود ،بالتايل ال يمكن التسويق لها عىل أنّها بديل صحي".
وبالنســبة إىل موضوع اإلدمان عليها ،كما سبق وذكرنا أعاله ،هناك أنواع من
هذه الشيشــة ال يحتوي عىل النيكوتني ،فال خوف إذا ً من اإلدمان .لكن يف املقابل
"تبي مــن خالل إحدى الدراســات ّ
ّ
أن بعض الذين
يح ّذر الدكتــور نجيم قائالً:
يستهلكون الشيشــة اإللكرتونية ،وخصوصا ً من فئة الجيل الشاب ،مع ّرض أكثر
من غريه للميل نحو الكحول والحشيشة .وبالتايل فاإلدمان لديهم قد يذهب باتجاه
آخر .من ُهنا تأتي رضورة التثقيف وتوعية املجتمع حول أرضارها وخطرها عىل
صحّ ة اإلنسان ،ومواكبة أحدث املعطيات التي تظهر مع الفرق الطبية التي تجري
الدراسات حولها".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

قد تظهر بعض التطوّرات
الالفتة ،وربّما تطرأ مسؤوليات
ملحّ ة ومهمّ ة تس ّلط األضواء
عىل مهارتك وإجتهادك.

التساهل مع الرشيك قد يرتك
آثارا ً إيجابية ،وهذا سيؤدّي حتما ً
إىل نهاية سعيدة وعالقة متينة.

ينبغي أن تكون أكثر صربا ً مع
الرشيك ،وأن تتحمّ ل تجاوزاته
وخصوصا ً إذا كانت غري متعمدة.

تقوم بدور وساطة معيّنة
يف العمل من أجل إيجاد
التسويات والتخفيف من
التشنّجات الراهنة.

الراحة اإللزامية مهمة
وخصوصا ً إذا ترافقت مع
هدنة غري معلنة مع الرشيك،
لالنطالق مجدّداً.

ينتقل فينوس إىل برج العذراء
ليفتتح دورة عاطفية جيدة
وواعدة ،وترتاح إىل الرشيك
أكثر من أي وقت مىض.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

اندفاعك قد يك ّلفك الكثري ،لكن
بعض الحذر يف التعاطي مع
اآلخرين يح ّد من الخسائر يف
حال حصولها.

حافظ عىل الهدوء املطلوب هذا
اليوم ،وقد تنتهي املواجهات يف
مصلحتك ومصلحة الرشيك كما
جرت العادة.

تعمل ملرشوع خريي يتطلب
عمالً جماعياً ،وربما تستعني
بأصحاب االختصاص املقربني
منك إلنجازه.

يطرأ هذا اليوم أمر مستجد
يجعلك قلقا ً عىل بعض الزمالء
املق ّربني منك يف مجال عملك.

تبتسم لك األقدار وتجعلك متزنا ً
وقادرا ً عىل بلورة األمور والتأقلم
مع األوضاع العاطفية الجديدة.

يشء ما يخرج عن الروتني
وتطرأ احداث استثنائية،
حاول أن تصغي إىل الرشيك
وأن تستشريه.
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جمعية محترف راشيا :لترميم قلعة دوبية في شقرا قبل إنهيار أقسامها
حوال (عاصمة الكنعانيني) وشــقرا (ابنة النبــي يعقوب حوما) ،عند
مثلث ودياني اسرتاتيجي للغاية يحوطه مجموعة قالع بمثابة حصانة
للقلعة مخصصة للســكن وتقع عىل ضفاف نهر عظيم اســمه وادي
الحجري ونهر السلوقي".
وختم" :نظرا ً ألهمية القلعة وتاريخها ،نناشــد املسؤولني والدول
املانحة ا ُملهتمة بهذا الشــأن التدخل ،ووضع خطة شــاملة لرتميمها
واملحافظة عليها وخصوصا ً أنها من العنارص املهمة يف املستقبل لقضاء
بنت جبيل عىل الصعيد السياحي والثقايف".

ناشــد رئيس "جمعية محرتف الفن التشــكييل للثقافة والفنون"
شوقي دالل املسؤولني وبخاصة وزارة الثقافة ومديرية اآلثار بـ"رضورة
التدخل رسيعا ً إلنقاذ قلعة دوبية يف بلدة شــقرا قضاء بنت جبيل ،وذلك يف
اطار املرشوع الوطني للحفاظ عىل العمارة الرتاثية يف لبنان".
وقال" :نوجه نداء اىل جميع القيمني واملســؤولني رضورة التدخل
إلنقاذ هــذا املعلم األثري املهم يف جنوب لبنــان ،فهذه القلعة كنعانية
االصل ويتجاوز عمرها الـ 2800ســنة ،وكانت قلعــة رسية للغاية
تســمى قلعة املربض أو الرابضة يف حضن الجبــال ،وتقع بني بلدتي

جـــــــــــائـــــــــــزة

لبنان يفوز بميداليتين ذهبيتين
في "أوروبا لإلختراعات"

"األسد الذهبي" لكاترين دونوف
في "البندقية السينمائي"

فاز وفد الهيئــة الوطنية
للعلــوم والبحــوث بميداليتني
ذهبيتــن يف معــرض اوروبا
لالخرتاعــات (EuroInvent
 )2021والذي اقيم بني  26و27
أيار  .2022وأتت هذه املشاركة
بشــكل افــرايضّ باخرتاعني
ٍ
من بــن  400اخــراع من 20
دولة مختلفة .وفــاز بامليدالية
الذهبيــة األوىل ابتــكار "UV
 "Warriorللطــاب مايا بدير،
خيمكان عمر ،عيل ّ شهاب ،النا
الفتى بإرشاف األســتاذ أحمد

تُمنَــح النجمة الفرنســية
كاتريــن دونوف جائزة األســد
الذهبــي الفخرية خــال الدورة
التاســعة والســبعني ملهرجان
"البندقية السينمائي" التي تقام
بني  31آب و 10أيلول.
وعلقت املمثلــة البالغة من
"يرسني
العمــر  78عاما ً بالقول:
ّ
تســ ّلم هذه الجائزة املرموقة يف
هذا املهرجــان الذي أحبه وأعرفه
منذ مدة طويلة ،منذ حصول فيلم
" "Belle de jourللويس بونويل
عىل جائزة األسد الذهبي".

املرصي .بينما فــاز بامليدالية
الذهبية الثانية ابتكار "Insect
 "Monitorللطالب احمد حرب،

مــــتــــحــــف

حســن مروة ،ياسمينا حايك،
بتول ظاهر ،املدرب حسني حرب
بإرشاف األستاذ هاني علوش.

وحصلــت دونــوف خــال
مســرتها الفنيــة الطويلة عىل
جوائز عدة ،مــن أبرزها جائزتا
ســيزار ألفضل ممثلــة يف العام
 1981عن ""Le Dernier Métro
والعــام  1993عن ""Indochine
الذي نــال أيضا ً أوســكار أفضل
فيلم أجنبي ،والســعفة الذهبية
يف "كان" العــام  ،2005إضافــة
إىل جائــزة الــدب الفيض ألفضل
مساهمة فنية يف مهرجان برلني
العام  2002عن ""Huit femmes
لفرنسوا أوزون( .أ ف ب)

متحف يعرض تاريخ منتجات
يهدف متحــف منتجات "آبل" الذي فتــح أبوابه أخريا ً
يف وارســو إىل رسد قصة املعلوماتيــة املخصصة للجمهور
العريض من خالل نجاحــات وإخفاقات الرشكة التي تتخذ
التفاحة شعارا ً لها.
ويقول ياســيك لوبينا ،وهو مهنــدس معماري ومصمم
غرافيك محرتف يبلغ  56عاما ً وشــغوف بمنتجات "آبل"ّ :
"إن
املتحف يضم أكرب مجموعة وأكثرها اكتماال ً لـ"آبل" يف العالم".
وقرب مدخل املتحف ،تظهر مع علبتها الخشبية املصنوعة

من خشب املاهوغني نسخة طبق األصل من "آبل  ،"1وهو أول
جهاز كمبيوتر شخيص طرحه يف األسواق عام  1976مؤسسا
الرشكة ستيف جوبز وستيف فوزنياك.
وتُعرض يف القاعة الكبرية عرشات من أجهزة الكمبيوتر ،من
بينها "آبل  "2و"ليســا" و"آي ماك" و"باورماك" و"ماك بوك"
و"ماك برو" ،باإلضافة إىل أجهــزة "آي فون" و"آي بود" و"آي
باد" ودالئل املســتخدم وبرمجيات وغري ذلك من منتجات تابعة
لرشكة "آبل"( .أ ف ب)

كــــــــتـــــــــاب

فؤاد أبو ناضر" ...لبنان :نضالي ،قضيتي"

من المتراس إلى مشروع جديد لعيش مشترك
يروي فؤاد أبو ناضر نضاله المبني ّ على قناعة في أعماقه ،فحواها ّ
أن تمرد لبنان عبر التاريخ كان بسبب توقه إلى
الحرية .وهو لم يبحث في سرده عن اإليجابية حول ما فعل فقط ،والتي اعتمدها رجال الحكم وقادة الميليشيات
في مذكراتهم ،بل تناول ما كان سلبيًا أيضًا كي تتعلّم األجيال المقبلة من أخطاء تلك التجارب.
جــــــــــاد حــــــــــداد
ليس لبنان وطنا ً مصطنعا ً بل كيانا ً خاصا ً اعتُرب يف
ظل فخر الدين مالذا ً لكل أقليات املنطقة .وما كان للبنان
أن يوجد بعد الحرب العاملية األوىل من دون املسيحيني،
فقد أرصّ البطريــرك املاروني الحويــك عىل املطالبة
بإنشــاء لبنان الكبري العتقاده "أن مصلحة املسيحيني
هي العيش مع اآلخرين ومن أجلهم" ،و ّ
أن رسالتهم أن
يكونوا "الخمري يف العجني" لبناء أمة واحدة.
وعىل الرغــم من جميــع التقلبــات واألزمات
ّ
فــإن الجميع بدأ يشــاركنا
والحــروب واالحتالالت
اليــوم فكرة "لبنان أ ّوالً" ،وخصوصــا ً بعدما ّ
تبي أن
ً
ً
فادحة يف ســيادة لبنان
طعنة
"اتفاق القاهرة" كان
واستقراره ،وهذا ما جعل رئيس الوزراء فؤاد السنيورة
يعطي الضوء األخرض للجيــش اللبناني ،إبّان معركة
نهر البارد عام  2007ليقصف املخيم الفلسطيني.
ّ
إن "لبنــان أوّ الً" غدا شــعارا ً رحّ ب به الجميع
بعدما دفعــوا ثمنا ً باهظا ً نتيجــة التحاقهم بدول
أخرى ،وإن ترافق هذا الشــعار مع رؤية فؤاد أبو
نــارض ملا يجب أن يكــون عليه لبنــان إذا تعهّ دنا

اإلصالحاتّ ،
فإن صيغة عيشــنا املشــرك الفريدة
ً
قابلة ألن تُعاش.
سوف تكون

بداية السيرة

حدثان هامان أقنعا فــؤاد أبو نارض للتطوّ ع يف
صفوف حزب الكتائب وهو يف عامه الخامس عرش.
األول يوم كان صاعدا ً مع أبيه اىل برمانا ،فأوقفهما
رجال مس ّلحون وطلبوا هوّية أبيه .صدمته محاولة
فلســطينيني الهيمنة عــى اللبنانيــن يف وطنهم
وإذاللهم .والحادث الثاني خطف بشري يف العام 1970
عندما كان متوجّ ها ً لزيارة مقاتيل الدكوانة .وقد تأكد
ّ
أن قراره كان صائبا ً بعــد ترصيح األمني العام لدار
الفتوى والذي جاء فيه ":بالنسبة إلينا نحن مسلمي
لبنان ،الفلسطينيون هم جيشنا ال الجيش اللبناني".
ّ
يجســد القضية اللبنانية التي كان
كان بشــر
الشباب ألجلها يتجنّدون ،وكان يمثّل التغيري ،روحا ً
ون َ َفســا ً جديدين .بينما كان أمني سياسيا ً أكثر لكنّه
حارضٌ أيضا ً أمام جنده.
ّ
أسس بشــر القوّات اللبنانية عام  ،1980وق ّرر
أنها ســتكون نقيضــا ً للجيش فال وســاطات وال

توصيات ،بعد أن فرض نفســه قائــدا ً عىل املجتمع
املسيحي بعملية "توحيد البندقية" التي بقيت جرحا ً
مفتوحاً ،إذْ بمعركة زحلة تشتعل ويغدو بشري جديرا ً
بأن يصبح رئيسا ً للجمهورية يتودّد إليه األمريكيون
والغرب والعربّ .
لكن الحلم لم يتحقق إذ بعد انتخابه
بواحد وعرشين يوما ً ت ّم اغتياله.

أحداث غيّرت مجرى التاريخ

ينتقل املؤلف برصاحة وصدق من واقعةٍ قد عايشها
إىل أخرى ،فريوي ما جرى بني أمل والفلسطينيني ،وبني
أمل و"حــزب الله" ،حتى يصل إىل حــرب عام 1990
عار يف تاريخهم
التي أنهكت املسيحيني وكانت وصمة ٍ
ّ
فتغيت املعادلة السياسية بعد مؤتمر الطائف
الحديث،
الذي اعتُمدت وقائعه دستورا ً للجمهورية اللبنانية.

إرادة العيش معًا

بعد العرض الذي قام بــه املؤلف انطالقا ً من العام
 ،1970وبعدمــا غادر الســوريون لبنــان عام 2005
واســتعدنا حرية القرار ،اقرتح القيام بنقد ذاتي ،إنما
ما من تشكيل حزبي أو عسكري ق ِبل بذلكّ ،
فأسس مع

مجموعة مقاومني قدامى جبهة الحرية غري املرتهنة أليّ
الوطني.
حزب ،بهدف تدعيم حضور املسيحيني ودورهم
ّ
تركت هذه التجربة أثرا ً يف طريقة تصوُّر مستقبل
لبنان لــدى أبو نارض ،واتّجه مــع بعض الرفاق إىل
تقديم حلول ملموسة تقوم عىل مصالح جامعة لك ّل
الطوائف ،فأســس معهم منظمة "نورج" وهدفها
حماية وجود املسيحيني بما أنهم لحمة هذه البالد.
واليــوم ينــادي فؤاد أبــو نارض مع شــ ّلة من
الرؤيويــن املخلصني بميثاق جديد لعيش مشــرك
قادر عىل كرس الحلقة املفرغة للنزاع والرتكيز عىل ما
يوحّ د اللبنانيّني .ونجاح هذا املرشوع يقوم عىل ركائز
عدّة :الحياد ،الالمركزية ،توحيد األحوال الشــخصية
يف القانــون املدني الذي ســيقود اىل الفصل بني الدين
والدولة ثم إىل العلمنة ،فيسمح بإعداد نظام انتخابي
حيث تشعر كل طائفة بأنها ممثلة جيدا ً ونوّابها غري
خاضعني لحزب آخر .إ ّذاك يشعر كل مواطن بأنه غري
مهان ،بل يتمتّع بكامل حقوقه ،مع العلم ّ
بأن الرتبية
ستكون يف أساس هذا املرشوع .وهكذا تتحقق عبارات
البابــا يوحنا بولس الثاني ":لبنــان أكثر من بلد .إنه
رسالة حرية ومثال تعدّدية للرشق كما للغرب".

10

مـــــدارات
العـــدد  - 849السنــــة الثــالثــة

الـخـمـيـس  ٢حــزيــران 2022

ضحايا "داعش" األطفال
بحاجة إلى مساعدة عاجلة
منذ ثالث سنوات ،استرجع تحالف عالمي من الدول بقيادة
الواليات المتحدة معظم األراضي التي سيطر عليها تنظيم
"داعش" في العراق وسوريا .حين ُ
هزِم "داعش" في ساحة
المعركة ،انتقل العالم لمعالجة ملفات أخرى .لكن لم يتكلم أحد
ص جاؤوا من الخارج طوعًا أو باإلكراه ،بما في ذلك
عن مصير أشخا ٍ
آالف األوالد ،للعيش تحت ُ
حكم "داعش" ،وقد تخلّت عنهم
حكوماتهم اآلن .في نهاية المطاف ،وصل عدد كبير من النساء
ّ
"داعش"،
تفضل تلك الــدول أن تتخىل
فــــيــــونــــواال نــــي أولــــيــــن
عن مواطنيهــا وتُحمّ ل مســؤوليتهم
لقوات ســوريا الديمقراطية التي تفتقر
إىل اإلمكانــات الالزمــة لتلبية حاجات
املصابني بصدمات نفسية وال يعرتف بها
أي بلد كسلطة رشعية .هذا التساهل مع
االعتقال التعســفي الجماعي ،ال سيما
بُنِي مخيّم الهــول ،وهو األكرب بني
بحق األوالد والنســاء ،يتعــارض بكل
املعسك َرين ،من أجل الالجئني العراقيني
وضوح مع النظام القانوني الدويل الذي
يف العام  .1991أمــا مخيّم روج األصغر
يُفرتض أن يحمي حقوق األطفال.
حجماً ،فقد انشئ يف العام  ،2014وكان
يُعتــر مخيّما الهــول وروج رمزا ً
مُصمّ ما ً الســتضافة العائــات الهاربة
لفشــل العالــم جماعيــا ً يف مراعــاة
من العراق .رسعان ما ّ
توســع املخيّمان
الحاجـــات اإلنسانية
يف العام  ،2019بعدما
وحقـوق اإلنسان بعد
اجتاحت "قوات سوريا
ســقوط "داعــش".
الديمقراطية" بقيادة
ســيكون العجز عن
األكراد بلدة باغوز ،آخر
إغالق هــذا النوع من
معقل لتنظيم "داعش"
يف ســوريا .تختلــف يستحق عدد كبير من سكان معســكرات االعتقال
التقديــرات املرتبطة المخيّمات الحماية الدولية كفيـــــاً بزعزعــة
استقرار املنطقة كلها،
بالعدد السكاني داخل على األرجح أو حتى صفة
وال مفر من أن ينعكس
املخيّمَ ني ،لكن تشــر اللجوء ألنهم يستطيعون
هذا الوضع عىل أماكن
معطيات اليونيسف إىل
إثبات تعرّضهم لالضطهاد
أبعد منها .قد يشــعر
وجود أكثر من  60ألف
األوالد الذين يربون يف
شخص فيهما ،وتفوق
أجواء البؤس املدقع والظلم بالتهميش
نسبة النساء واألوالد بينهم عتبة الثمانني
االجتماعي ،ما يجعلهم ضحايا مثاليني
يف املئة .يف مخيّــم الهول ،يبلغ  50%من
للجماعــات اإلرهابية التــي تبحث عن
السكان أقل من  12عاما ً (حواىل  30ألف
مجنّدين فيها .قــد ترفض الدول إعادة
طفل) ،وتصل هذه النســبة إىل  55%يف
مواطنيها بحجّ ة االحتماء من اإلرهاب،
مخيم روج ،وفق تقديرات "جمعية إنقاذ
لكنها تطلق بهذه الطريقة جولة جديدة
الطفولة" .تســتفحل مظاهر الفوىض
من املعاناة والتهميش.
وانعدام األمان يف املخيّمَ ني معاً ،ويواجه
ملعالجة الكابوس املتفاقم يف مخيّمَ ي
األوالد هناك مجموعة كبرية من األرضار،
الهول وروج ،يقيض أفضل حل بإرســال
بما يف ذلــك العنف ،والجــوع ،واملرض،
املقيمني األجانب فيهما إىل ديارهم .حصل
وغياب التعليم.
تقدّم بســيط يف هذا املجال ،فقد أعادت
يشمل مخيّما الهول وروج مواطنني
الواليــات املتحدة  27أمريكيــا ً من هناك
من  59بلداً .يأتي معظمهم من ســوريا
وقدّمت الدعم اللوجســتي واألمني الالزم
والعراق ،لكــن جاء أكثر مــن  11ألف
لضمان نقلهم من الحــدود العراقية إىل
شــخص من دول أخرى أيضاً .مع ذلك،
بلدهم ،وتستطيع الدول األخرى أن تحذو
يرفض جزء كبري من تلك البلدان ،بما يف
حذوها .كذلك ،أخذت أوزبكستان املبادرة
ذلك بعض الدول الديمقراطية ،الســماح
ورحّ لــت  521شــخصا ً مــن املخيّمَ ني،
بعودة مواطنيها إىل ديارهم .بدل التعامل
وأعادت تأهيلهم ودمجتهم يف مجتمعهم
مع مشــكلة إعادتهم ومحاســبة من
بعد عودتهم .تنفي جهود أوزبكســتان
سافروا إىل العراق وسوريا لالنضمام إىل

واألوالد ،ومجموعة صغيرة من الرجال ،إلى معسك َري اعتقال
في وسط الصحراء ،في شمال شرق سوريا ،حيث يقبعون اليوم
من دون أي مخرج في األفق .أصبح جزء من سكان المعسك َرين
من أتباع "داعش" طوعًا ،لكن وقع آخرون ضحية االتجار بالبشر
وعمليات الخداع عبر اإلنترنت .كذلك ،انضم أوالد إلى "داعش" أو
عاشوا في األراضي التي يسيطر عليها ،ثم تهجروا واختاروا العيش
ُ
تحت ُ
جبروا على ذلك.
حكم التنظيم أو أ ِ
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يف هذا امللف العذر الذي تســتعمله الدول
األخرى حول اســتحالة إعادة املواطنني
بســبب غياب القنصليات يف شمال رشق
ســوريا ،كما أنها تثبت إىل أي حد تحتاج
عمليات الرتحيل إىل دع ٍم من وكاالت األمم
املتحدة املتخصصة مثل اليونيســف ،إذ
تتكل هذه الهيئات عىل خربتها لتســهيل
جهود االندماج االجتماعي وتقديم الدعم
الالزم عىل املدى الطويل.
انتقلــت دول أوروبيــة ،مثل أملانيا
والدنمارك ،من مواقــف رافضة إلعادة
املواطنني إىل إرجاع عدد كبري من النساء
واألوالد يف الســنة املاضيــة ،ومن دون
مواجهة أي عواقب سلبية .لكن ال تبدي
معظم الدول األخرى اســتعدادها للقيام
بواجبهــا حتى اآلن ،وعىل رأســها كندا
والنروج اللتان قدّمتا الدعم الســيايس
واملايل لربنامــج "األطفــال يف الرصاع
املســ ّلح" التابع لألمم املتحدة (بموجب

عىل صعيد آخــر ،يجب أن توضــع آلية معينة
لتأمني وثائق قانونية لــأوالد يف املخيمات .إلطالق
هذه العملية ،يحتــاج النظام املعمــول به إىل دعم
"قوات ســوريا الديمقراطيــة" ،باإلضافة إىل الدول
امللتزمة بهذه املبادرة .وإلضفاء الرشعية الالزمة عىل
هذه اآلليــة ،يجب أن تطبّقها منظمات األمم املتحدة
التي تتمتع بالخربات املطلوبة ،أبرزها اليونيســف،
واملنظمة الدوليــة للهجرة ،ووكالــة األمم املتحدة
لالجئــن .يجــب أن يحصل كل فــرد يف املخيّم عىل
شــكل من الوثائق املدنية .وإذا ترافقت هذه العملية
ٍ
مع موارد مناســبة ودعم أمنــي ٍ
كاف للحفاظ عىل
ســامة املوظفني ،يُفرتض أن تقــدّم األمم املتحدة
أيضــا ً فحوصات الحمــض النووي يف الــدول التي
تطلبها للتأكد من ن َ َســب األوالد أو جنســياتهم .قد
تبدو معامالت التسجيل معقدة للوهلة األوىل ،لكنها
الطريقة الوحيدة ملنــح مكانة قانونية لهؤالء األوالد
واالعرتاف بهم تمهيدا ً لحمايتهم بموجب القانون.

قرار صادر عــن الجمعيــة العامة ،يف
العام  ،1997أنشــأ هذا الربنامج مكتبا ً
مستقالً يُعنى بحماية األوالد من األرضار
يف مناطق الرصاع) .لكن تثبت ترصفات
هذه البلدان أنها تعتــر تدابري الحماية
مُصمّ مــة لــأوالد القادمــن من دول
ورصاعات أخرى ،ما يعني أن مواطنيها
غري معنيّني بها.
من الواضــح أن عمليــات ترحيل
النساء واألوالد ستكون بطيئة ومتقطعة.
ّ
لكن كل يوم إضــايف يمضيه أي طفل يف
هذه الظروف غري اإلنسانية يزيد صعوبة
إعادة دمجــه يف مجتمعه .لترسيع هذه
العملية ،يجب أن تكافــئ األمم املتحدة
والدول امللتزمة بإعــادة مواطنيها (عىل
رأســها الواليات املتحــدة) البلدان التي
تطبّق هــذه الخطة عــر منحها الدعم
الســيايس واملايل ،مقابل تسمية وفضح
الدول التي تمتنع عن فعل ذلك.

يستحق عدد كبري من سكان املخيّمات الحماية
الدوليــة عىل األرجح ،أو حتى صفــة اللجوء ،ألنهم
يستطيعون إثبات تع ّرضهم لالضطهاد .يُعترب األوالد
والنســاء اليزيديون يف املخيمات خري مثال عىل ذلك.
تســتطيع الــوكاالت املتخصصة تقديم املســاعدة
لحماية املؤهلني ألن "قوات ســوريا الديمقراطية"
ليست دولة متعارف عليها ،وهي غري مُل َزمة باتفاقية
العام  1951الخاصة بوضع الالجئني (هذه االتفاقية
تمنح الالجئني خيار االنتقال اآلمن إىل بلد ثالث).
أخرياً ،يجب أن تقوم الدول باستثمارات إنسانية
هائلة لتأمني حياة كريمة لــأوالد يف تلك املخيمات.
يُفرتض أن تقدّم الجهات املانحة خدمات مناســبة
يف مجال الرعاية الطبية ،وإعــادة التأهيل ،والدعم
النفــي ،والتعليــم .وبالتعاون مــع وكاالت مثل
اليونيسف ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان
يف األمم املتحدة ،يجــب أن تُطوّر تلــك الدول أيضا ً
برامج الجتثاث ظاهرة التطرف وسط األطفال وتلبية

تربز الحاجة يف املقام األول إىل تقييم
ممارسات الرتحيل والعفو بحق املعتقلني
الســوريني الذين ســمحت لهم "قوات
سوريا الديمقراطية" بمغادرة املخيّمَ ني.
انتقــل عدد كبري من هؤالء األشــخاص
للعيش يف مناطق أخرى من شمال رشق
ســوريا ،بينما عاد آخــرون إىل األرايض
التي يسيطر عليها النظام السوري .يبدو
أنهم ضمنوا إطــاق رساحهم بموجب
اتفاقيات مبهمة وغري رسمية قد تقترص
يف حــاالت كثرية عىل دفع الرشــاوى إىل
حرس "قــوات ســوريا الديمقراطية".
انطالقا ً من مبادئ األمن وحُ كم القانون،
يجب أن تنكشف الصفقات التي أبرموها
مع النظام الســوري أو "قوات سوريا
الديمقراطية" ،ومن الرضوري أيضا ً أن
ينشــأ نظام ملتابعة تلك العائالت والتأكد
من وضعها ،تزامنا ً مــع تقييم مخاطر
التطرف والعودة إىل صفوف "داعش".

حاجــات األوالد وعائالتهم .يف بعــض الحاالت ،قد
يضطر املعنيون التخاذ قرارت صعبة وإبعاد الطفل
ً
خدمة ملصلحتــه ،لكن يُفرتض أن يبقى
عن والدَيه
فصل األوالد عن أهاليهم امللجأ األخري بشكل عام ،ما
يعني عدم اللجوء إىل هذا الحل إال بعد فشل الوسائل
األخرى يف الحفاظ عىل ترابط العائلة.
باختصار ،ال تزال منطقة شمال رشق سوريا
أشبه بقنبلة موقوتة قد تنفجر يف أي لحظة .حتى
اآلن ،تنشــغل بقية دول العالم بأحــداث أوكرانيا،
لكنها تتجاهل هذه املخيمــات رغم املخاطر التي
تطرحها .طاملا تبقى هــذه املخيمات موجودة ،لن
تكون مج ّرد بيئة حاضنة للكوارث اإلنســانية بل
إنها ستطرح مشكلة أمنية دائمة .من خالل حرمان
األوالد مــن طفولتهم واعتبارهم غري مســتحقني
رصاع
للحمايــة القانونية ،ال مفر مــن زرع بذور
ٍ
عنيف ودائم يف املنطقة .يف هذه الحالة ،ســيضيع
جيل كامل من األبناء بسبب أخطاء آبائهم.

اقــــتصــــاد
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العـــدد  - 849السنــــة الثالثــــة الـخـمـيـس  ٢حزيران 2022

إستمرار إستنفاد التوظيفات اإللزامية كرمى تأمين اإلستقرار للمنظومة

"المركزي" ينفخ في "فحم" التعميم ...161
و"يُشعل" الدوالر
لن ينعكس المسار
التصاعدي للدوالر إال مع
بدء العالج باإلصالحات
الجدية .فـ"الرشوش"
التي توضع على "جرح"
االنهيار النقدي ،لن
توقف النزيف مهما
أُكثر منها .وعلى الرغم
من كلفتها الهائلة
بالمقارنة مع جدواها،
يستمر "المركزي" في
استعالمها بضغط من
القوى السياسية لتالفي
"تقطيب" الهدر والفساد،
واستمرار الهروب من
المحاسبة إلى االمام.

السياسات النقدية تزيد من مآسي المواطنين (رمزي الحاج)

خالـــد أبــــو شقــــرا
يقال" :من ج ّرب مج َّرب كان عقلو مخ ّرب"،
فكيــف إذا كان ا ُملج ِّرب الذي يحاول لجم ســعر
الرصف بالتدخل بســوق القطع" ،محنّكاً" َ
خ ِب
كل أشــكال الهندســات املالية ونتائجها! األمر
الذي يقود إىل االســتنتاج أن مــا يجري ما هو إال
"هدايــا" للطبقة السياســية بكلفة ناهزت 4.1
مليــارات دوالر لفرتة ال تتعدى  5أشــهر ونصف
الشهر .وذلك إذا انطلقنا مما رصح به نائب رئيس
الحكومة ســعادة الشــامي ،بأن "كلفة التدخل
اليومي من املركــزي تبلغ  25مليون دوالر وتدفع
من االحتياطي".

وحواىل  6.6مليارات دوالر من تحويالت املغرتبني.
هذه املبالــغ إذا ما جمعت مع مــا بحوزته من
توظيفات الزامية بقيمة  10مليارات دوالر ،ونحو
 1مليار دوالر من حقوق الســحب الخاصة ،وما
يُحمل من الخارج بالجيــوب ،وما هو موجود يف
خزنات البيوت ...تســتطيع أن تمتص ســلبيات
ضخه الدوالر".

عجز الميزانين يدحض التفاؤل

إال أنه يف املقابل ،فان مــا يدخل من دوالرات
إىل االقتصــاد يجب أن يقارن مــع ما يخرج عىل
االســترياد أوالً ،ومع اســتمرار العجز يف ميزان
املدفوعات ثانياً .ففي حــن تخطى عجز ميزان
املدفوعات  2مليــار دوالر يف العام  ،2021تجاوز
العجز يف امليزان التجــاري  9مليارات دوالر .حيث
هدايا من جيوب المودعين
اســتورد لبنان بحســب أرقام الجمارك ســلعا ً
الهدية االوىل قدمهــا حاكم املرصف املركزي
وبضائــع بقيمة  13.8مليــار دوالر .وعىل الرغم
للرئيس ميقاتــي يف منتصف كانــون االول من
من عدم صدور إحصاءات التجارة الخارجية عن
العــام املايض ،بإصــداره التعميــم  ،161وفتح
الفصــل االول من العــام الحايل،
ســقوف تحويل اللرية إىل دوالر،
يمكن االستنتاج أن فاتوة االسترياد
عىل أن تنتهي مفاعيله بعد إقرار
سرتتفع هذا العام ولن تنخفض.
خطة التعايف وتحوّل الحكومة إىل
الوقائع التي يرتكز عليها حيث تضاعفت رواتب العاملني يف
ترصيف االعمال.
القطاعني العــام والخاص نتيجة
للرئيس
قدمها
الثانية
الهدية
مصرف لبنان لتد ّ
خله
إقرار مرســوم بدل غالء املعيشة
نبيه بري قبــل  4أيام عىل إعادة
وحماية الليرة وهمية
للمستخدمني والعمال الخاضعني
انتخابــه ،وتمثلــت بإعادة ضخ
وليست حقيقية
لقانون العمــل ،واعطاء موظفي
الحياة بالتعميم  161بعدما فقد
القطــاع العام مســاعدات غالء
جدواه ،وذلك من أجل منع فلتان
املعيشة بمراسيم رئاسية .يضاف اليهما االرتفاع
الشــارع عىل وقع تحليق الدوالر قبل التجديد له
الكبري يف اســعار املشــتقات النفطية والحبوب
لوالية سابعة عىل رأس الربملان.
نتيجة الحرب االوكرانية .وعىل هذا االســاس فان
أما الهديــة الثالثة فهي مســتمرة منذ بدء
ّ
لتدخله
"الوقائع التي يرتكز عليها مرصف لبنان
االزمة أو حتــى ما قبل اندالعهــا ،ولغاية نهاية
وحمايــة اللرية ،وهمية وليســت حقيقية ،وهي
العهد الحايل ،وتهدف للسيطرة عىل سعر الرصف
خارج قدرته ،ولن تعوض مــا يخرسه لبنان من
بأي ثمن كان ،منعا ً لالنهيار الشامل.
دوالرات" ،بحســب فحيــي ،و"يصح بها وصف
الفلتان النقدي وليست سياسة نقدية".
الرهان الخاطئ
القــراءة بــن ســطور بيانــات ومواقف
كل جديد وله رهجة
"املركــزي" وحاكمه ،ومن يــدور يف فلكه تدفع
"التدخــل بمنصة صريفة لتخفيض ســعر
لالستنتاج بحســب الخبري االقتصادي د .محمد
الرصف من خالل التعميم  161فعل فعلته يف املرة
فحيــي أن "مرصف لبنان يعترب أن ما ســيدفعه
األوىل عىل أساس أن "كل جديد وله رهجته" .ولكنه
اليوم سيعوضه غداً ،خصوصا ً إذا تشكلت حكومة
فشــل يف املرة الثانية بعد صدور بيان "املركزي"
يف وقت رسيــع ووقعت االتفاق مع صندوق النقد
االخري الذي يذكر برضورة االلتزام بتحويل اللرية
الدويل الــذي يؤمن  3مليارات دوالر" .وبحســب
إىل دوالر من دون ســقوف ،و"صار بدو دفشة".
فحييل فان "املركــزي يراهن عىل تدفق نحو 4.4
فبعد انخفاض الدوالر إىل حــدود  27ألف لرية يف
مليارات دوالر من عوائد الســياحة هذا الصيف،

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0651
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

االسترليني
$ 1.2476
الين الياباني
$ 0.0077

بيـتـكـوين
$ 30635
الذهب
$ 1849
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عطلة نهاية االسبوع الفائت عاد لريتفع متجاوزا ً
 31500لرية .باالضافة إىل قراءة السوق الصحيحة
لنوايا مــرف لبنــان ،فلقد خــر املتعاملون
استنسابية املصارف يف تطبيق التعاميم وعجزها
لوجســتيا ً عن مواكبة قرارات املركزي" ،بحسب
فحييل .وكون البنوك أصبحت عاجزة عن تحقيق
االرباح من العمــل الطبيعي "لجــأت إىل فرض
العموالت "يمنة ويرسة" عىل االيداع والســحب.
وبعضهــا فرض وضــع  10يف املئة مــن الدوالر
بحســاب الفريش ،أو احتجاز جزء من اللريات يف
حساب البطاقة ،أي الســتعماله يف املشرتيات...
وغريهــا الكثري من االرتجاالت التي خففت الزخم
والرغبة عنــد جمهور عمالئها باالســتفادة من
تعميم "املركــزي" .وبالتايل انطفــأ وهج رشاء
العملة الصعبة وبيعها بالسوق باملبالغ التي راهن
عليها مرصف لبنان .وبقيت االستفادة محصورة
بمن يملك اللــرات من مضاربني أو حتى املرصف
املركزي نفسه ،الذي يراكم اللريات يف خزائنه".

إستنفاد التوظيفات

إنطالقا ً مما تقدم ،واستنادا ً إىل ترصيح نائب
رئيس الحكومة سعادة الشامي "من غري املستبعد
أن نصحو يف وقــت قريب عــى اعرتاف مرصف
لبنان باستنفاد التوظيفات اإللزامية ،تحت حجة
الحفاظ عىل عدم انهيار اللرية أكثر" ،تقول عضو
"رابطة املودعني" املحاميــة دينا أبو الزور" .مع
العلم أن "املركزي" يســتنزف االحتياطي لخدمة
مصالحه بالتواطؤ مع بعض الرصافني واملضاربني.
والدليل هو التالعب الذي يحصل يف ســعر الرصف
الذي ال يســتفيد منه فعليــا ً إال القلة التي عمدت
إىل بيع الدوالر عىل ســعر مرتفع ،وعادت لتشرتيه
عىل املنصة بســعر  24ألف لرية .فنحن فعليا ً أمام
مجموعات تحقق الثروات ليس فقط عىل حساب
ما تبقى مــن حقوق املودعني املحتجزة يف مرصف
لبنان ،إنما أيضا ً من رفع االسعار وعدم تخفيضها
عند تراجع سعر رصف الدوالر".
سياســة مرصف لبنان التي يصورها البعض
عىل أنها الضامن لعدم ارتفاع الدوالر أكثر ،ما هي
يف الحقيقة إال املحفز الرتفاعــات كمية ونوعية
يف املســتقبل القريب .فمع خفوت وهج التعميم
 161ارتفع الــدوالر إىل  37ألف لرية ولم ينخفض
تحت سقف  32ألفا ً رغم كل التدخالت .وعليه فان
االرتفاع القادم سيتخطى  45أو حتى  50ألف لرية
بسهولة".

CMC crypto
$ 667.41
الفـضـة
$ 23.27

الروبل
$ 0.0157
بــرنــت
$ 116.18

ســامــي نــادر

تقلّبات الدوالر والربح السريع
ما شهدته سوق القطع في األيام األخيرة
يدعو للدهشة ال بل مثير للشكوك .هبوط
مفاجئ للدوالر لم يدم سوى أيام ال يتجاوز
عددها أصابع اليد ،تبعه ارتفاع بوتيرة
سريعة .هبوط ما كان ليتم لوال إعالن مصرف
لبنان القاضي بضخ السيولة بالدوالر األميركي
من دون قيود عبر منصة صيرفة .أسئلة كثيرة
تطرح حول هذا التكتيك الذي أصبح الزمة
في أساليب مصرف لبنان .ما كان وقع هذا
القرار؟ هل يندرج ضمن السياسات النقدية
الكالسيكية ووفق قواعد الحوكمة المالية
الرشيدة؟ من استفاد ومن خسر ج ّراء هذا
القرار؟ وهل هذه التق ّلبات في سعر الصرف
مُهندسة عن سابق تصور وتصميم أو أتت
بشكل عشوائي ،من دون أي وقع يُذكر،
كضرب السيف في المياه؟
لنقلها بوضوح لم يكن لهذا القرار الصادر
عن مصرف لبنان أي أثر إيجابي ،ال على
مستوى حماية القدرة الشرائية للمواطنين
وال على مستوى تحصين األمان اإلجتماعي.
الدوالر عاد لإلرتفاع بعد ساعات من اإلعالن.
المؤسف أن كلفة العملية التي تجاوزت
الـ 300مليون دوالر في يومين إستنزفت من
االحتياطي.
األخطر أن هذا اإلعالن وفي وضعية تعدد
سعر الصرف ش ّكل ّ
محفزا ً للمضاربة والربح
السريع .وأفسح اإلمكانية لبعض النافذين أو
المطلعين أن يبيعوا الدوالر على الـ36000
ليرة ليعودوا و يشتروه على سعر المنصة
محققين هامشا ً ربحيا ً تخطى الـ % 35لليوم
الواحد .من جال على الص ّرافين ،تبين له أن
هناك من قام بهذا النوع من العمليات وبمبالغ
كبيرة .والسؤال هل من قام بها واستفاد من
تقلبات الدوالر كان على علم مسبق بقرار
المصرف؟ أال يستأهل األمر تحقيقا ً أو تدقيقا ً
أو حتى مساءلة من قبل أجهزة الرقابة المالية
وخاصة من قبل المجلس النيابي الجديد؟
أما المصارف فارتأت هي أيضا ً أن تقتنص
حصتها من هذه الهدية المجانية أو هذا
"الفائض" من السيولة ،فراحت تفرض
عموالت وقيودا ً على عمليات شراء وبيع العملة
الخضراء بلغت نسبا ً خيالية .هكذا إمتصت
من المصدر قسما ً من أرباح المضاربة .وهكذا
وباختصار إنتهت عملية الضخ التي أرادها
مصرف لبنان لكبح جماح الدوالر بمضاربات
توزعت أرباحها بين المضاربين والمصارف.
وتباعا ً لماذا قام مصرف لبنان بهذه
العملية التي لم تلجم الدوالر سوى لساعات؟
صحيح أن هذا النوع من التدخالت في
سوق القطع كان يقوم به مصرف لبنان في
السابق المتصاص الليرة بهدف تأمين رواتب
الموظفين في القطاع العام .ولكن آثارها
السلبية كانت شبه معدومة على اإلقتصاد
وعلى المواطنين .اليوم األمر اختلف ،ثلثا
اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ،وأركان
اإلنتاج والحماية اإلجتماعية تنهار ،هؤالء هم
من يتحملون أعباء هذه المضاربات.
في السابق كانت هذه التقنيات التقليدية
للمصرف المركزي تتم تحت سيطرته التامة
من دون أي تدخل أو هامش ربح لطرف
ثالث وفي ظل توحيد لسعر الصرف يحول
دون المضاربات .أما اليوم فتعدد أسعار
الصرف ،وانتكاسة المصارف واقتصار
نشاطها على حفنة من الخدمات والعموالت،
أفسحت المجال أمام مضاربات ال تخلق أي
قيمة مضافة ال بل تساهم في تدمير الثروة
الوطنية .المضاربة والربح السريع  ،أينما ّ
حل
في العالم يفتحان األنظار ويطرحان أسئلة
مشروعة ،ليس أقلها ،هل من كان على علم
مسبق بقرارات المصرف المركزي وتوقيتها
ّ
تحضر لها؟ .الله عليم ...على ك ٍّل السؤال
برسم النواب الجدد.

اليوان الصيني
$ 0.1496
خام WTI
$ 123

الليرة التركية
$ 0.0611
طن القمح
$ 406.245
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 849السنــــة الثــالثــة

الـخـمـيـس  ٢حــزيــران 2022

"يوم غضب" للسائقين العموميين في  23حزيران
أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل الربّي عن
«يوم اســتثنائي ّ
يعب فيه الســائقون عن غضبهم
ووجعهــم الخميس يف  23حزيــران  ،2022عىل أن
يُع َلن عن آليــات اإلرضاب والتحــ ّرك والتصعيد يف
مؤتمــر صحايف ي َ
ُعقد االثنني يف  20حزيران  2022يف
مق ّر االتحاد العمايل العام» .وكانت عقدت اجتماعا ً
برئاسة بســام طليس وحضور رؤساء االتحادات
والنقابــات والنقابيني يف مقر االتحاد العمايل العام.
وبدأ االجتماع بكلمة رئيس نقابة سائقي شاحنات

مرفأ بريوت رشبــل متى تحدث فيهــا عن معاناة
ســائقي الشــاحنات وأصحابها يف املرفأ ،مطالبا ً
بمعالجة املوضوع قبل الذهاب إىل اإلرضاب وإقفال
املرفأ.
وقال طليس :ننتقل إىل وجع السائقني عىل جميع
األرايض اللبنانية وبجميع فئات القطاع وهذا ما ّ
يعب
عنه السائقون من تحركات يف بريوت واملناطق .وسأل:
ملاذا ال يتم تنفيذ االتفاق الذي التزم به رئيس الحكومة؟
ملاذا ال تجتمع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للبدء

بتطبيق االتفاق؟ ملاذا االلتفاف عىل السائقني والعمال
واملوظفني ببدعة زيادة بدل النقل التي لم تلتزم الدولة
وغالبية املؤسسات العامة والخاصة بتطبيقها؟ ولفت
إىل أن «التعرفة ال يمكن إصدارها بشكل رسمي طاملا
ال يوجد سقف ألسعار املحروقات وقطع الغيار وجنون
الدوالر» ،مؤكدا ً تأييده لوزير األشغال والنقل «للجهد
الذي يبذله من أجل إحياء النقل املشرتك ولكن ال يكتمل
هذا الجهــد ما لم يرتافق مع تطبيق االتفاق والتكامل
بني القطاعني العام والخاص».

ة  24500ليرة
الدوالر يتراجع و»صيرف »
إنخفض سعر رصف الدوالر أمس
من  30200لــرة اىل  29ألف لرية بعد
ظهر أمس فإىل  28500لرية للرشاء و
 28600ألف لرية لبيع الدوالر الواحد.
ويأتي ذلك بعــد  3أيام من بدء التزام
املصــارف بتعميــم مــرف لبنان
والــذي أتاح للبنانيــن رشاء الدوالر
من املصارف من الكاش باللرية التي
بحوزتهم.
ّ
منصة «صريفة»،
وبالنســبة اىل
«بلغ حجم التــداول عليها أمس 124
مليونا ً و 500ألف دوالر أمريكي بمعدل
 24500لرية لبنانيــة للدوالر الواحد،
وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي

نفذت من قبل املصارف ومؤسســات
الرصافة عــى املنصة .وعىل املصارف
ومؤسســات الرصافة االستمرار يف
تســجيل كل عمليات البيع والرشاء
عىل منصــة  ،Sayrafaوفقا ً للتعاميم
الصادرة يف هذا الخصوص».

مصرف لبنان :لعدم استيفاء
المصارف رسومًا

من جهــة أخرى اصــدر حاكم
مرصف لبنان رياض ســامة اعالما ً
اىل املصارف حمــل الرقم  ،949طلب
فيه «التقيد باحــكام القرار املتعلق
باالجراءات االســتثنائية للسحوبات

مذكرة تفاهم لتطوير منصة وظيفة

تبادل الوثائق بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة العمل وجمعية سند لبنان

ّ
وقع وزير العمل يف حكومة ترصيف االعمال مصطفى بريم مذكرة تفاهم مع
جمعية «سند لبنان» هي عبارة عن هبة مقدمة من الجمعية تتعلق بتطوير منصة
وظيفة التي كانت اطلقتها الوزارة وتحديثها وتزويدها باالجهزة والربامج الحديثة
كافة وتسويقها ألكثر عدد من الرشكات.
ووقع املذكرة املدير العام للجمعية نديم منصور نيابة عن رئيســها حكمت
نارص ،يف حضور املديرة العامة للوزارة باالنابة مارلني عطاالله ورؤســاء املصالح
والدوائر ،ممثلني عن نقابة تكنولوجيا الرتبية يف لبنان ،و»جهاد البناء» ،و»جمعية
املبدعني اللبنانيني « ،ولجنة الخرباء يف شــبكة التحول والحوكمة الرقمية يف لبنان
وجمعية «بركة».
والقى الوزير بريم كلمة يف املناســبة شــكر فيها الجمعية عىل ما تقدمه من
مســاعدة للوزارة وقال «خلفية برنامج التعاون هذا مسؤولية يف الظرف الصعب
وروحية عطاء وتعاون ومؤازرة  ،وهذا ما يؤكد بان املواطنة الصالحة تســتطيع
ان تأخذ مجالها».
ولفت إىل أن «ما إن اطلقنا منصــة العمل يف هذا الظرف الصعب حتى امتدت
لنا يد العون وبعض الجســور من حيث ال نتوقع  ،وهذا االمر تجىل بتوقيع مذكرة
التعــاون هذه وأبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذه الخطوة وهو شــجع
بشكل كبري جداً».
وأكد بريم «من الناحية القانونية نقوم بتنفيذ الخطة الثالثية التي وافق عليها
مجلس الوزراء وال تتعارض مع مسألة ترصيف االعمال ،الن كل ما تقرر يف فرتة ما
قبــل ترصيف االعمال ويحتاج اىل خطوات تنفيذية بعد الدخول يف مرحلة ترصيف
االعمال يعترب من االمور غري الخاضعة اىل ترصيف االعمال».
وشــدّد عــى أن «التوظيف يتم يف لبنان وهذا ال يشــجع عــى الهجرة ابداً،
والوظائف قد تكون عرب «االونالين» او االســتفادة من منصات مشابهة» ،مشددا ً
عىل أن «هذه املبادرة مجانية وطابعها العطاء والتربع ســواء عىل مستوى املوارد
املادية او البرشية ،العنوان الرئيس فيها تأمني وظائف ،وتحســن منصة العمالة
التي اطلقتها وزارة العمل».
ثم تحدث منصور موضحا ً أن «هدف جمعية «سند لبنان» منذ تأسيسها كان
تنمويــا ً يف قطاعات متعددة ،ومنذ االطالع عىل منصــة وظيفة التي كانت احدى
االفكار املوجودة يف جدول اعمال الجمعية ،وجدنا ان الوزارة طاملا هي تعمل بهذا
املضمار فلماذا ال نشبك هذه الجهود حتى نظهر للمجتمع اللبناني والسوق املحلية
والعاملية ان هناك منصة متكاملة؟».

ّ
التأخر يف تلبية طلبات
النقدية ،وعدم
العمالء وتنفيذ العمليات كاملة ،وعدم
اســتيفاء اي عموالت او نفقات من
اي نوع كانت مقابل تنفيذ العمليات
املنوه عنها ،أو اقتطاع أي نسبة منها

أو تحويلهــا اىل البطاقات املرصفية
الستعمالها حرصا ً عرب أجهزة نقاط
البيــع  .»POSمحــ ّذرا ً املصارف غري
امللتزمة باتخاذ اإلجــراءات اإلدارية
ّ
بحقها.
والقانونية املناسبة

رقم اليوم

1

مليون ليرة تعرفة
"الضمان" لغسيل
الكلى
أعلن مديــر عام الصنــدوق الوطني
للضمان االجتماعــي د .محمد كركي رفع
تعرفة جلســة غســيل الكىل من  500الف
ل.ل اىل مليــون ل.ل ،كما تم رفع بدل أتعاب
الطبيب املعالج من  75الــف ل.ل .اىل 200
الف ل.ل . .ويف هذا الســياق ،يشدّد كركي
عىل الجهات املعنية ال ســيّما املستشفيات
املتعاقــدة مع الصندوق تقــايض أتعابها
وفق هذه التعرفة وعدم تحميل املضمونني
أيّــة فروقات ماليّة كمــا توجه اىل املرىض
املضمونني بأن ال يرتددوا بتقديم شــكاوى
اىل املراقبني اإلداريــن واألطباء املراقبني يف
ّ
كافة املستشفيات املتعاقدة مع الصندوق،
يف حال ُ
طلبت منهــم مبالغ مالية إضافية.
كما يجدّد د .كركي مناشدة الدولة اللبنانية
تحمّ ل مسؤولياتها والبت رسيعا ً بملف رفع
التعرفات الدوائية واالستشفائيّة والطبيّة
ّ
بخاصة بعد تقديمه سلســلة من الحلول
املقرتحة القابلة للتنفيذ والتي سوف تؤمّ ن
التمويل الالزم لهذه الزيادة.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض
لرشاء مادتي البنزين واملازوت األخرض لزوم
آليات املؤسسة ،موضوع استدراج العروض
رقــم ث4د 5076/تاريخ ،2020/7/15
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2022/6/17
عند نهاية الدوام الرســمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
من دفرت الرشوط مــن مصلحة الديوان –
امانة الرس – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم
 38املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه،
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكــن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املســبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربيــة من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/5/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 303
إعالن عن وضع جداول التكليف
األساسية قيد التحصيل
يعلن رئيــس بلدية حــارة حريك قضاء
بعبدا ،عن وضع جداول التكليف األساسية
لكافة الرســوم البلدية عن عام  ،2022قيد
التحصيل عمالً بنص املادة  104من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60ويلفت النظر
إىل ما ييل:
أ ّوالً :عمــاً بنص املــادة  106من قانون
الرســوم البلدية رقم  ،88/60عىل املكلفني
املبادرة فورا ً إىل تســديد الرســوم البلدية
املتوجبــة عليهم خالل مهلة شــهرين من
تاريخ اإلعالن يف الجريدة الرسمية.
ثانيــاً :عمالً بنص املــادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخري قدرها  2%عن كل شــهر تأخري عن
املبالغ التي لم تُســدّد خــال املهلة املبيّنة
يف البنــد األول أعاله ،ويعترب كرس الشــهر

شــهرا ً كامالً .مع اعتبار هذا االعالن بمثابة
إنذار شخيص قاطع ملرور الزمن عن جميع
املستحقات واملتأخرات املتوجبة للبلدية تجاه
املكلفني عن السنوات السابقة.
 20أيار 2022
رئيس بلدية حارة حريك
زياد ادمون واكد
التكليف 298
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض
لتأهيل جورتــي املصاعد يف املجموعة األوىل
والثانية وأعمال تصليــح قاعدة الباطون
التابعة ملحرك مروحة الهواء األساسية جهة
جونيه يف معمــل الذوق الحراري ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 3655/تاريخ
 ،2021/7/9قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2022/6/24عند نهاية الدوام الرســمي
الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
من دفرت الرشوط مــن مصلحة الديوان –
امانة الرس – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم
 38املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه،
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكــن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املســبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربيــة من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/5/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 314
اعالن
تعلن رشكة كهرباء لبنان الشمايل املغفلة –
القاديشا عن تمديد مهلة استدراج العروض
العائد لصيانــة املعامل املائيــة االربعة،
وذلك وفــق املواصفات الفنيــة والرشوط
االدارية املحــددة يف دفرت الــروط الذي
يمكن الحصول عىل نســخة عنه لقاء مبلغ

مئتا الف لــرة لبنانية (تضاف  )TVAمن
دائرة الشؤون املشرتكة يف مركز الرشكة يف
البحصاص ما بني الســاعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل بإستثناء يوم الجمعة
لغاية الساعة  11ظهراً.
تقدم العروض يف أمانة الرس يف القاديشا –
البحصاص.
تنتهي مدة تقديــم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  23حزيران  2022الســاعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 319
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية إجراء
مناقصة عامة بواسطة الظرف املختوم لتلزيم
تقديم مواد كيميائية ومستعمرات البكتريية
لزوم مخترب الجراثيم يف محطة الفنار التابعة
للمصلحة.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية – رياق –
البقاع.
الزمان :الســاعة العارشة مــن صباح يوم
األربعاء الواقع بتاريخ 2022/06/8
فعىل من يهمّــه األمر الحصــول عىل دفرت
الرشوط الخاص املودع نسخا ً عنه يف محطة
تــل العمــارة – رياق – البقاع لدى قســم
املناقصــات ويف محطة الفنار – جديدة املتن
لدى الســيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام
الرســمي علما ً بأن ثمن كل نسخة عن دفرت
الرشوط هو خمسون ألف لرية لبنانية.
ترسل العروض مبارشة باليد إىل إدارة مصلحة
األبحاث العلمية يف محطة تل العمارة – رياق
– البقاع خالل الدوام الرســمي عىل أن تصل
العروض قبل الســاعة الثالثة عرشة من آخر
يوم عمل يســبق تاريخ إجراء هذه املناقصة
وتهمل العروض التي تصل بعد هذا املوعد./.
تل العمارة يف  19أيار 2022
رئيس مجلس اإلدارة  -املدير العام
ميشال انطوان افرام

مـــطــــلــــوب
رشكة دكركــو فودز اند بروساســينغ
ش.م.ل .بحاجة لعمال حمالني لبنانيني
بدوام كامل .كافــة التقديمات القانونية
مؤمنة .هاتف 01202227

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
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"حزب الله" ينقل "بارودة الـ "65إلى الكتف...

ومن انتخابات ســاحة النجمة إىل استشــارات قرص بعبدا ،يتحرض
«حزب الله» لنقل «بارودة الـ »65صوتا ً إىل الكتف الحكومي لقطع الطريق
أمام احتمال وصول أي مرشــح لألحزاب والقوى الســيادية والتغيريية
إىل سدة الرئاســة الثالثة ،وكشــفت مصادر مواكبة لالتصاالت الجارية
بني الحلفاء عىل ضفة قوى  8آذار ّ
أن «الرئيســن ميشال عون ونبيه بري
اتفقــا خالل اجتماعهما يف قرص بعبدا (أمس األول) عىل عدم تأخري رئيس
الجمهورية الدعوة لالستشارات النيابية امللزمة» ،مشري ًة إىل ّ
أن «الرتشيحات
ال تزال محل أخذ ور ّد بني «حزب الله» و»التيار الوطني» للتوصل إىل تسمية
مشرتكة للشخصية املنوي تكليفها تشكيل الحكومة وخوض االستحقاق
الحكومي بـ»بلوك» موّحد أسوة بما حصل يف االستحقاق النيابي».
وإذ لفتت إىل ّ
أن رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي «ال يزال
يح ّل يف املرتبة األوىل» عىل قائمة ترشــيحات «حزب الله» وحلفائه ،قياسا ً
عىل تجربتهم «املريحة» معه يف الحكومة األخريةّ ،
فإن املصادر أشارت إىل ّ
أن
ما يعيق إعادة تسميته هو «دفرت الرشوط الذي يريد رئيس «التيار الوطني
الحر» جربان باســيل فرضه عليه إلعادة تكليفه ،بينما ميقاتي ال يبدي أي
استعداد للتنازل والرضوخ لرشوط باسيل ،ومن هذه الزاوية أتت «رسائله
املضادة» عرب ترصيحات إعالمية متكررة تؤكد أنه ال يرغب بإعادة تكليفه
تشكيل الحكومة الجديدة».
وعن موعد توجيه عون الدعوة إلجراء االستشارات ،أوضحت املصادر
أنه «بمجرد اكتمال عملية تشــكيل الكتل النيابية وإرسال األمانة العامة
ملجلس النواب إىل دوائر الرئاسة األوىل النسخة النهائية لتسميات التكتالت
والكتل وأعضائها وتحديد أســماء النواب املستقلني غري املنضوين ضمن
أي كتلــة أو تكتل ،من املفرتض أن يصار األســبوع املقبل إىل تحديد موعد
االستشارات ،عىل أن يســتفيد «حزب الله» من الفرتة الفاصلة عن املوعد
املرتقب ملحاولة «تدوير الزوايا» مع باسيل بغية تأمني إعادة تكليف ميقاتي
«وتأجيل مسألة البحث يف مقتضيات التأليف إىل املرحلة الالحقة».
أما عىل جبهة معراب ،فجزم رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري
جعجع أمس رفضه تكليف «أي شــخص متحالف مع «حزب الله» ملنصب
رئاســة الحكومة» ،وقال لوكالة «رويــرز»« :إذا حكومة مثل العادة مع
الــكل أكيد ما منوافق وما منشــارك» ،مفضالً يف الوقــت عينه الرتيث يف
تحديد املوقف إزاء احتمال إعــادة تكليف رئيس حكومة ترصيف األعمال،
وأضاف يف معرض التشديد عىل رضورة التعاون مع النواب التغيرييني حيال
االستحقاقات املقبلة« :كلنا سوا بحاجة لبعضنا لنقدر نقوم بعملية التغيري
واإلنقاذ املطلوبة».
وتزامناً ،جدد مجلس التعــاون الخليجي أمس اإلعراب عن «التضامن
الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه
واســتقراره» ،مُرحّ با ً بنجاح العملية االنتخابية يف لبنان ،ومتطلعا ً «لقيام
أعضاء مجلس النواب املنتخب وكل القوى السياســية يف لبنان بالعمل عىل
تحقيق تطلعات الشعب اللبناني يف االستقرار والتقدم واالزدهار».
ولتحقيق هذه الغاية ،ذ ّكرت دول الخليج لبنان بوجوب «التعاون البناء
مع املنظمات الدولية وتنفيذ اإلصالحات الالزمة ومكافحة الفســاد وسوء
اإلدارة ،وضمان أال يكون منطلقا ً ألي أعمال إرهابية أو حاضنة للتنظيمات
والجماعات اإلرهابية التي تســتهدف أمن واستقرار لبنان واملنطقة ،وأال
يكون مصدرا ً لتهريب املخدرات».

أبو حيدر لـ"نداء الوطن" :سنراقب التجار...

ويف هذا الســياق ،كشــف أبو حيدر لـ»نداء الوطن» أنه «فور تسلمه
الالئحة سيودعها لدى مديرية حماية املستهلك ملتابعة آلية التسعري املتبعة
ّ
من التجار واملســتوردين وما اذا كانت وفق
منصة «صريفة أو الســوق
الســوداء» ،يف خطوة تهدف إىل الدفع باتجاه ضبط الفلتان يف أسعار السلع
الغذائية والتأكد من خفضها من قبل املستوردين وأصحاب السوبرماركات،
خصوصا ً بعدما عمد العديد من التجار إىل تسعري املنتجات وفق سعر رصف
الدوالر يف السوق السوداء بينما هم فعليا ً يشرتون الدوالر عىل سعر رصف
«صريفة» بغية تحقيق املزيد من األرباح عىل حساب املستهلك.

كلفة خيالية المتصاص فائض الليرات

مع تراجــع إيرادات الدولة ،التي ما زالــت مقومة بجزئها االكرب عىل
سعر  1500لرية ،ومع شبه التوقف عن العمل يف االدارات العامة ،يُتوقع أن
الزيادات التي ستعطى للقطاع العام لن تموّل من االيرادات ،إنما من طباعة
اللريات .وهذا ما يفرس تضخــم الكتلة بالعملة الوطنية عىل الرغم من كل
محاوالت امتصاصها من خالل رشائها بالدوالر عىل سعر صريفة .هذا الواقع
«أدخل االقتصاد يف دوامة يستحيل الخروج منها إن لم تبادر الدولة رسيعا ً
إىل تنفيذ االصالحات واتخاذ االجراءات االساســية التي كان يجب اتخاذها
قبل فرتة طويلة» ،بحسب عدنان رمّ ال .فما أضيف عىل رواتب القطاع العام
من مســاعدات وبدل نقل «ما زال ال يكفي املوظفني كلفة النقل لوصولهم
إىل مراكز عملهم ،وأسعار السلع املستوردة التي تشكل أكثر من  80يف املئة
من استهالكنا زادت بنسبة كبرية نتيجة االرتفاع العاملي يف االسعار .وهذه
العوامل ســتدفع تلقائيا ً إىل ضخ املزيد من العملة الوطنية ،وكلما ّ
ضخينا
لريات أكثر كلما زاد الطلب عىل الدوالر وكلما انهار سعر الرصف أكثر».
ويف ظــل الرتاجع الواضح لتدخل مرصف لبنان يف ســوق القطع بعد
االنتخابات النيابية ،واالستنسابية يف التطبيق من قبل املصارف ،تحول نحو
 50يف املئة أو حتى أكثر من الطلب الفردي والتجاري إىل السوق املوازية فزاد
الطلب عىل الدوالر بشــكل كبري وكثرت املضاربات فارتفع سعره .ويقول
رمال« :نحن اليوم أمام طلب عىل الــدوالر اكثر من املعروض ،والدليل هو
بلوغ التداول عىل صريفة يف غضون  3أيام  425.5مليون دوالر .وهذه الكتلة
الضخمــة تقل قليالً عما يحوله املغرتبون مــن عملة صعبة تقدر قيمتها
الشهرية بـ  550مليون دوالر .ما يدل عىل تعطش السوق للعملة الصعبة،
وأن البلد سيكون أمام صعوبات كبرية يف القادم من األيام.

"التعاون الخليجي" يطلب المشاركة...

وشــدّد مجلس التعاون الخليجي عىل «رضورة أن تشمل مفاوضات
امللف النووي اإليراني ،وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران ،معالجة سلوكها
املزعزع الســتقرار املنطقة ،ورعايتها لإلرهاب وامليليشــيات الطائفية،
وبرنامجها الصاروخي ،وسالمة املالحة الدولية واملنشآت النفطية» ،داعيا ً
إىل «رضورة التــزام إيران باملبادئ املبنية عىل ميثاق األمم املتحدة والقانون
الدويل يف شأن العالقات بني الدول ،بما يف ذلك مبادئ حُ سن الجوار ،واحرتام

١٣

الـخـمـيـس  ٢حــزيــران 2022

سيادة الدول ،وعدم التدخل يف الشــؤون الداخلية ،وح ّل الخالفات بالطرق
السلمية ،وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ،ونبذ اإلرهاب والطائفية».
وبعد اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بعدم الشفافية وإخفاء
تفاصيل عن برنامجها النووي ،دعا مرشوع قرار صاغته الواليات املتحدة
وفرنســا وبريطانيا وأملانيا طهران إىل التعاون مع الوكالة الذرية واإلجابة
عىل أسئلة الوكالة التي طال انتظارها يف شأن آثار اليورانيوم التي عُ ثر عليها
يف  3مواقع غري مُعلن عنها يف إيــران ،يُرجّ ح عرضه خالل اجتماع مجلس
محافظي الوكالة األسبوع املقبل ،يف وقت هدّدت فيه طهران بأنها سرت ّد عىل
أي «خطوة غري بنّاءة» قد يتّخذها مجلس املحافظني.
ويف هذا الصدد ،ح ّذر املتحدّث باســم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب
زاده يف بيان من أن «تداعيات ذلك ســتُثقل كاهل أولئك الذين يتّخذون من
مجلس املحافظني وتقرير املدير العام (للوكالة الدولية رافايل غرويس) ورقة
ضغط وأداة سياسية ض ّد إيران» .كما اتهم خطيب زاده إرسائيل يف تغريدة
بأنّها «البلد الوحيد الذي يمتلك السالح النووي يف منطقة الرشق األوسط»،
ّ
معتربا ً ّ
أن «الوقت قد حان للدول األوروبّية الثالث والواليات املتحدة
للكف عن
االدعاء بأنها غافلة» عن ذلك ،وأردف« :يُمكنها أن تعتمد الديبلوماسية ،أو
تعتمد عكسها .نحن مستعدّون لألم َريْن».
وعىل صعيد آخر ،كشــف مدير «مكتب التحقيقات الفدرايل» األمريكي
كريســتوفر راي خالل خطاب ألقاه يف «بوســطن كوليدج» أن مقرصنني
مدعومني من الحكومة اإليرانية حاولوا «تنفيذ واحدة من أبغض الهجمات
اإللكرتونية التي رأيتها عىل اإلطالق» عرب اســتهداف مستشفى بوسطن
لألطفال خالل صيف العام  ،2020مشــرا ً إىل أنهــم تراجعوا عن خ ّ
طتهم
بمج ّرد أن علم األمريكيون باألمر.
وبالعــودة إىل املنطقةّ ،
نفذ الجيش اإلرسائيــي الثلثاء تمارين جوّية
ّ
حاكت تحليقات طويلة املدى
وشــن غارات يف عمــق أرايض العدو ،وفق
املتحدّث باســم الجيش أفخــاي أدرعي الذي أوضــح باألمس أن عرشات
الطائرات شاركت يف التدريب الذي جاء يف إطار مناورات «عربات النار» التي
يُجريها الجيش اإلرسائييل وكجزء من رفع الجاهزية لســيناريوات حربية
متعدّدة الجبهــات ،بعيدة كانت أو قريبة .وذكــرت صحيفة «جريوزاليم
ّ
منصات سالح الجو اإلرسائييل ،بما
بوســت» أن طائرات حربية أقلعت من
يف ذلــك مقاتالت وطائرات تزوّد بالوقود ،من قواعد مختلفة ملحاكاة رضب
أهداف بعيدة عن حدود إرسائيل ،بما يف ذلك إيران.

"تصب الزيت على النار"!
الكرملين :واشنطن
ّ

كما ح ّذر نائب وزير الخارجية الرويس ســرغي ريابكوف من ّ
أن هذه
الشحنات قد تزيد من خطر حدوث مواجهة مبارشة بني واشنطن وموسكو،
بينما كشف وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن خالل مؤتمر صحايف
مشــرك مع األمني العام للناتو ينس ستولتنربغ أن كييف وعدت الواليات
املتحدة بأنها لن تستخدم األسلحة الجديدة البعيدة املدى ض ّد أهداف داخل
روسيا ،نافيا ً االدعاءات بأن بالده تُخاطر بالتصعيد مع موسكو.
واعترب بلينكن أن الحرب «قد تنتهي غدا ً إذا أوقفت روســيا عدوانها»،
لكن «ال نرى أي ّ
مؤش يف هذا االتجاه يف املرحلة الراهنة» ،الفتا ً إىل أن الحرب
ستســتم ّر «أشــهرا ً عدّة» ،فيما كان الرئيس األمريكي جو بايدن قد أعلن
الثلثاء أن الواليات املتحدة «ســتُزوّد األوكرانيني أنظمة صاروخية وذخرية
أكثر تطوّرا ً من شــأنها الســماح لهم برضب أهداف رئيسية بدقة أكرب يف
ساحة املعركة يف أوكرانيا».
ويف سياق متّصل ،كشف املستشار األملاني أوالف شولتز لنواب الربملان
أن الحكومة ق ّررت تزويد أوكرانيا بصواريخ «إيريس  -تي» الحديثة املضادة
للطائــرات التي طوّرتها أملانيا مع دول أخرى يف «حلف شــمال األطليس»،
مشريا ً كذلك إىل أن «بالده ستُزوّد الحكومة األوكرانية بأنظمة رادار للمساعدة
يف تحديد مواقع مدفعية العدو» ،بحسب ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».
ميدانيّاً ،أعلن حاكم منطقة لوغانســك ســرغي غايداي أن القوات
الروسية تواصل هجومها وتُع ّزز مواقعها يف وسط مدينة سيفريودونيتسك
تشن هجمات أيضا ً
ّ
اإلسرتاتيجية يف رشق البالد ،الفتا ً إىل أن القوات الروسية
يف األحياء الشمالية والجنوبية والرشقية يف سيفريودونيتسك ،يف حني أعلن
اإلنفصاليون املوالون للكرملني أنهم حققوا مكاســب تكتيكية من خالل
َ
الطريق ْي املؤدي َْي إىل بلدة أفدييفكا التي تُســيطر عليها القوات
قطع أحد
األوكرانية قرب معقل املتم ّردين يف دونيتسك.
توازياً ،كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية يف مجلس النواب الرويس
ليونيد سلوتسكي ،وهو أحد املفاوضني الروس يف شأن الحرب يف أوكرانيا،
لوكالة «ريا نوفوستي» ،أن األرايض األوكرانية التي سيطرت عليها روسيا
عسكريّا ً قد تُن ّ
ظم استفتاءات بشكل شبه متزامن اعتبارا ً من تموز بهدف
ضمّ ها.
وحول ملف الطاقة ،أوضح وزير الخارجية الرويس ســرغي الفروف
من الرياض أن بــاده تود مواصلة التعاون يف إطار إتفاقات «أوبك بالس»،
معتربا ً أن دول مجلس التعــاون الخليجي تتفهّ م طبيعة الرصاع بني بالده
والغرب .كما لفــت إىل أن دول الخليج أكدت أنها لــن تنض ّم إىل العقوبات
ض ّد موســكو .وبعد اجتماع عقد بني وزراء خارجية دول مجلس التعاون
الخليجي والفروف ،أكد وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان
أن املوقف الخليجي من األزمة يف أوكرانيا موحّ د.
ويف األثناء ،أكد الكرملني أن روسيا تتّخذ إجراءات من شأنها أن تُق ّلل من
تأثري الحظر عىل النفط الرويس الذي ق ّرره االتحاد األوروبي ،يف وقت تراجعت
فيه صادرات الغاز الرويس بنسبة  27.6يف املئة بني كانون الثاني وأيار 2022
ً
مقارنة مع الفرتة نفسها من  ،2021بحسب مجموعة «غازبروم» الروسية
العمالقة ،بعد خسارة العديد من العمالء األوروبّيني.
تزامنــاً ،أعلنت الرابطة الدولية لصكوك املقايضة واملشــتقات ISDA
يف الواليات املتحدة أن موسكو لم تُســدّد فوائد مستحقة عىل أحد أقساط
ديونها ،ما يُق ّرب الدولة الروســية من التخ ّلف عن الســداد .وأبلغ حاملو
ســندات روســية هذه اللجنة أنهم لم يتقاضوا من الدولة الروسية فوائد
تُقارب  1.9مليون دوالر عن تأخري يف ســداد اســتحقاق مرتتب عليها ،ما
يوازي «فشالً يف الدفع» وبالتايل «حدثا ً ائتمانيّاً» ،وفق ما جاء يف قرار نرشته
اللجنة عىل اإلنرتنت.
وعىل صعيد آخر ،يعتزم «حلف شمال األطليس» إجراء محادثات تتع ّلق
برتكيا وفنلندا والسويد قبل افتتاح قمّ ته يف مدريد يف  28حزيران ،يف محاولة
لتجاوز معارضة أنقرة انضمام الدولتَ ْي االسكندنافيّتَ ْي إىل الحلف .وكشف
األمني العام ينس ستولتنربغ أنه ســيدعو مسؤولني رفيعي املستوى من
الدول الثالث إىل بروكســل يف األيام املقبلة «لضمان أن نُحرز تقدّما ً يف طلب َْي
فنلندا والسويد اإلنضمام إىل الناتو».
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أفقيا:

 – 1ممثلة فرنسية.
 - 2عالم موسوعي وطبيب
عربي يعتبر مكتشف الدورة
الدموية الصغرى.
 - 3شحيح  -إحدى مقاطعات
إندونسيا.
 - 4خاصتك باألجنبية  -فريق
باألجنبية.
ساخط  -قفز.
ُ - 5م ْستاء ِج ًّدا
ِ
 - 6مكيال للسوائل  -التهذيب.
 - 7والية أميركية.
ريزي.
 - 8مانح ُ -ك ْره َغ ّ
 - 9لين ملمس  -امرأة االبن
أو األخ.

عموديا :

 – 1و َق َع به  -طائر ليلي.
 - 2أ ّنبه وع ّنفه  -تحصل على.
 - 3باد وانتهى وجوده  -أثبتها في
األرض وزرعها (األشجار).
 - 4من المدن الساحلية السياحية
الهامة في شبه جزيرة القرم -
ارتدى الثوب.
 - 5سئم وضجر  -أردف.
 - 6و ّبخ وع ّنف  -نبات َب ِّر ّي كثير
الشوك.
َّ
 - 7عظام الميت  -انحل وانفصل.
 - 8مغنية كندية.
 - 9فنان لبناني راحل.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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أخبار سريعة

بلينكن :أي هجوم تركي س ُيعرّض المنطقة للخطر

ّ
بشن عمليّة في سوريا
أردوغان يُجدّد التهديد

دورية عسكرية أميركية في الحسكة قرب الحدود التركية األسبوع الماضي (أ ف ب)

كــ ّرر الرئيــس الرتكــي رجب طيب
ّ
بشــن
أردوغان أمام الربملان أمس تهديده
ــي منبج وتل
عملية عســكرية عىل بلدتَ ْ
رفعت يف شمال سوريا ،تستهدف املقاتلني
األكراد الذين تعتربهم أنقرة «إرهابيني».
وإذ قال أردوغــان« :ننتقل إىل مرحلة
جديدة يف عملية إقامة منطقة آمنة من 30
كيلومرتا ً عند حدودنا الجنوبية .ســنُن ّ
ظف
منبج وتل رفعت» ،وعــد بالعمل «خطوة
خطوة يف مناطق أخرى» .وأضاف« :سنرى
من الذي ســيدعم هــذه العمليات األمنية
املرشوعة بقيــادة تركيا ومن ســيُحاول
معارضتها».
ويف املقابــل ،ح ّذر وزيــر الخارجية
األمريكي أنتوني بلينكن تركيا خالل مؤتمر
صحايف مشــرك مع األمني العــام للناتو
ينس ستولتنربغ من ّ
شن هجوم عسكري
يف ســوريا ،معتربا ً أنه ســيُع ّرض املنطقة
ّ
وحض تركيا عــى التزام إتفاق
للخطــر.
وقف إطالق النار الذي وضع العام .2019
وقال بلينكــن« :القلــق الكبري الذي
يُساورنا هو أن أي هجوم جديد من شأنه

الصدق» ،وقال« :لــن نعقد لقاءات ثنائيّة
أن يُقوّض اإلســتقرار اإلقليمي وأن يوفر
معهم» ،وذلك يف ظ ّل اتهامات متبادلة بني
لألطراف الفاعلة الخبيثة إمكانية الستغالل
َ
الطرف ْي.
عــدم اإلســتقرار» ،مضيفــاً« :إنّه أمر
وأضاف« :تعلمون أنّنــا عقدنا إتفاقا ً
نُعارضه» .وتابــع« :ال نُريد رؤية أي يشء
اسرتاتيجي أعىل مع اليونان.
حول مجلس
يُع ّرض للخطر الجهود التي بذلناها إلبقاء
ّ
أعلمت وزير الخارجية باألمس أنّنا أوقفنا
تنظيــم «الدولة اإلســامية» يف الصندوق
ّ
وينص اإلتفاق
العمل به».
الذي حبسناه فيه».
املعقود بــن البل َديْن العام
من ناحيته ،قال مدير
 2010عــى عقــد لقاءات
املركز اإلعالمــي لـ»قوات
دوريّة عىل أعىل املستويات
ســوريا الديموقراطية»،
ندّد أردوغان برئيس
لتعزيز التعاون بني البل َديْن.
حليفة واشــنطن ،فرهاد
الوزراء اليوناني
وندّد أردوغان برئيس
شــامي لوكالــة «فرانس
ُسميه
من دون أن ي ّ
الوزراء اليوناني كريياكوس
بــرس» بُعيــد ترصيــح
أردوغان ّ
ميتسوتاكيس من دون أن
إن «قوّات سوريا
يُسمّ يه ،قائالً« :يذهب إىل الواليات املتحدة،
الديموقراطية تتوقع منــذ فرتة طويلة
ويتحدّث ضدّنا أمام الكونغرس ،ســئمنا
معركة محتملة» ،الفتــا ً إىل أنّه «يف حال
ذلك .نحن مســتعدّون للرتحيــب بك إن
أي هجوم ،سنوقف الحرب ض ّد «داعش»
كنت صادقاً ،لكــن إن لم تكن كذلك ،نحن
ونبدأ بإجراءاتنا العســكرية ض ّد الغزو
آســفون» .وقد صعّ دت تركيا انتقاداتها
الرتكي».
ض ّد اليونان بعــد خطاب الرئيس اليوناني
وبالعــودة إىل ترصيــح الرئيــس
أمام الكونغرس األمريكــي منتصف أيّار.
الرتكي ،أعلن أردوغــان أنّه لن يلتقي بعد
لكن العالقات بني البل َديْن تشهد اضطرابات
اآلن مســؤولني يونانيــن يتّهمهم «بعدم

"العفو الدولية" تدعو لندن
إلى محاسبة طهران
وصفت منظمة العفــو الدولية أمس اعتقال
اإليرانية  -الربيطانية نازانني زاغاري راتكليف الذي
اســتم ّر  6سنوات يف إيران قبل أن يُطلق رساحها يف
آذار املايض بأنه «عمليــة احتجاز رهينة» ،ودعت
الســلطات الربيطانية إىل التحقيق مع املسؤولني
اإليرانيني ومالحقتهم إذا لزم األمر.
ورأت نائبــة مديــر املنظمة غــر الحكومية
للرشق األوســط وشــمال أفريقيا ديانا الطحاوي
أن «الســلطات اإليرانية حرمــت» راتكليف «عمدا ً
وبوقاحة من ح ّريتها» .وأوضحت أنهم «استخدموا
تُهمــا ً ّ
ملفقــة تتع ّلق باألمن القومــي وإجراءات
قانونيــة زائفــة ضدّها يف محاولــة للضغط عىل
حكومة اململكة املتحدة لتســوية ديونها» ،معترب ًة
أن احتجــاز راتكليف رهينة يجــب ّ
«أل يفلت من
العقاب».
ودعــت املنظمــة لنــدن إىل «التحقيــق مع
املســؤولني اإليرانيني املشتبه يف مســؤوليّتهم عن
هذه الجريمة» وإىل «طلب تســليمهم ومحاكمتهم
حيــث تتوافر أد ّلة كافية» .وأدانــت العفو الدولية
«أجواء اإلفالت من العقاب» التي تسمح للسلطات
اإليرانية باســتخدام مزدوجي الجنسية واملواطنني
األجانب «ورقة تبادل».
وكانت املنظمــة غري الحكومية نفســها قد
ذكــرت يف أيار أن األكاديمي اإليراني  -الســويدي
أحمد رضا جــايل املحكوم عليــه باإلعدام بتهمة
ّ
التجســس «محتجــز رهينة» أيضا ً وتســتخدمه

نازانين زاغاري راتكليف (أرشيف)

طهــران «بيدقاً» الســتعادة مســؤو َل ْي إيراني َّْي
محتج َزيْن يف بلجيكا والسويد .وعادت راتكليف إىل
بريطانيا يف منتصف آذار بعدما أمضت  6ســنوات
محتجــزة يف إيران بتهمة التآمــر لإلطاحة بنظام
الجمهورية اإلسالمية ،وهو ما نفته باستمرار هذه
املو ّ
ّ
مؤسسة «تومسون رويرتز».
ظفة يف
وقد أُفــرج عنها مع بريطانــي  -إيراني آخر
هو أنوشــه آشوري ،بعدما سدّدت لندن دينا ً قديما ً
بقيمــة  394مليون جنيه إســرليني (حواىل 463
مليون يورو) مستحقة إليران .وما زال أكثر من 12
غربيّا ً معظمهم من مزدوجي الجنسية ،محتجزين
حاليّا ً يف إيران كرهائن ملبادلتهم مقابل تنازالت من
الغرب.

متك ّررة ،وتتبادل أنقرة وأثينا باســتمرار
اإلتهــام بانتهاك امليــاه اإلقليمية واملجال
الجوّي لك ّل منهما.
وكان رئيــس الــوزراء اليوناني قد
انتقــد تركيا من دون أن يُســمّ يها ،بينما
رأت وســائل إعالم تركيّة يف هذا الخطاب
دعوة لواشــنطن لالمتناع عن تزويد تركيا
بطائرات «أف  »16تُطالب بها.
كذلــك ،تتّهــم الســلطات الرتكية
اليونانيني بتســليح جزر بحر إيجه .وك ّرر
وزيــر الخارجية الرتكي مولود تشــاوش
أوغلو الثلثاء أن أنقرة ستُشــ ّكك يف سيادة
اليونان عىل الجزر إذا اســتم ّرت يف إرسال
قوات إليها.
وقال مولــود تشــاوش أوغلو خالل
مقابلــة مع وكالــة أنبــاء «األناضول»:
«إنتهكت اليونان وضع هذه الجزر وعليها
إزالة السالح منهاّ .
وإل سيبدأ نقاش حول
ســيادتها» ،يف حني دعم الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون اليونــان يف نزاعها مع
تركيا حول الجزر ،مندّدا ً بأي تشــكيك يف
«السيادة» اليونانية عليها.

محادثات تجار ّية بين واشنطن
وتايبيه
ّ
توغل
بعد يومَ ْي من
 30طائــرة صينيــة يف
منطقــة الدفــاع الجوّي
التايوانيــة التــي تعيش
تحت تهديــد دائم بغزو
صيني ،أعلنــت الواليات
املتحدة وتايوان أمس بدء
محادثات تجارية ثنائية،
يف تح ٍد لبكــن التي تعترب
الجزيــرة إحدى مقاطعاتها وترفض الســماح لها بإقامة عالقات
رسمية مع دول أجنبية.
وذكرت ممثلة التجارة األمريكية يف بيان أن نائبتها سارة بيانكي
والوزيــر التايواني جون دينغ أطلقا خالل لقاء عرب اإلنرتنت الثلثاء
«مبادرة التجارة األمريكيــة  -التايوانية للقرن الحادي والعرشين،
بهدف تطوير طــرق ملموســة لتعميق عالقاتهمــا االقتصادية
والتجارية».
وأضافت أنه من املقــ ّرر أن يعقد أوّل اجتماع يف وقت الحق من
هذا الشهر يف واشــنطن برعاية مكتب تايبيه التمثييل االقتصادي
والثقــايف يف الواليات املتحدة (تيكــرو) واملعهد األمريكي يف تايوان.
ويُمثل «تيكرو» مصالح تايوان يف الواليات املتحدة يف غياب عالقات
ّ
ويتول مهمات سفارة بحكم األمر الواقع.
ديبلوماسية رسمية،
والهدف من املبادرة التي أُطلقت ،هو تســهيل التبادالت وتبنّي
َ
مجال ْ البيئة أو العمل
«ممارســات سليمة وشــفافة» والتعاون يف
املناخــي ،وفقا ً ملمثلة التجارة األمريكيــة ،وكذلك «البحث يف تدابري
تهدف إىل تسهيل التجارة الزراعية ومكافحة الفساد».
وأعلنت واشنطن وتايبيه األســبوع املايض أنهما ق ّررتا تعزيز
عالقاتهما التجارية ،علما ً أنهما ترتبطان منذ العام  1994بـ»إطار
تعاون» للتجارة واالســتثمارات .وانضمّ ت تايبيه أيضا ً إىل منظمة
التجارة العاملية يف العام  ،2002ما ساهم يف نمو التجارة الثنائية.

مقتل أسيرة محرّرة
في الضفة
ُق ِت َلت الصحافية الفلسطينية غفران
هارون حامد وراسنة برصاص
جنود إسرائيليين خالل محاولتها
االقتراب من جندي وهي تحمل
سكينا ً عند مدخل مخيّم العروب
شمال الخليل في الضفة الغربية
أمس ،بحسب رواية الجيش
اإلسرائيلي .وتحدّث الجيش في
بيان عن «محاولة طعن» وقعت
عند مدخل مخيّم العروب ،مشيرا ً
إلى أن «الجنود ر ّدوا بنيران حية
من دون تسجيل إصابات في
صفوف الجيش» ،بينما أوضحت
وزارة الصحة الفلسطينية أن
«الرصاصة اخترقت صدرها
من الجهة اليسرى وخرجت من
الجانب األيمن» .وبحسب وكالة
األنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)،
ّ
فإن الشابة تبلغ  31عاماً .ونعت
هيئة شؤون األسرى «األسيرة
المح ّررة غفران وراسنة».

مصر :عفو رئاسي
عن معارض بارز
أصدر الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي أمس عفوا ً رئاسيّا ً
عن المعارض المصري البارز
يحي حسين عبد الهادي (67
عاماً) المحبوس منذ أكثر من 3
أعوام وصدر قبل قرابة أسبوع
حكم بحبسه  4سنوات بتهمة نشر
أخبار كاذبة .وجاء القرار بعد
أن أفرجت النيابة العامة خالل
الـ 48ساعة األخيرة عن  11من
النشطاء السياسيين ،وفق لجنة
العفو الرئاسي ،كانوا محبوسين
احتياطيّا ً على ذمّ ة قضايا تتع ّلق
معظمها بتهمتَ ْي نشر أخبار
كاذبة وتعكير السلم العام .وكان
عبد الهادي قد انتقد سياسات
السيسي علنا ً قبل توقيفه ،وكان
معارضا ً من قبل للرئيس اإلسالمي
الراحل محمد مرسي .كما كان
من ّ
مؤسسي حركة «كفاية» التي
مهّ دت الطريق خالل السنوات
الخمس األخيرة من عصر حسني
مبارك ،للثورة التي أدّت إلى
اطاحته في العام .2011

المجلس النروجي
للّجئين ُي ّ
حذر
ح ّذر المجلس النروجي لالجئين في
تقرير نشره باألمس من أن العالم ال
يولي اهتماما ً كافيا ً ألزمات النزوح
الجماعي في مختلف أنحاء القارة
األفريقية ،التي تتسبّب بالمجاعة
وبنشوب نزاعات طويلة األمد .وقال
األمين العام للمجلس يان ايغيالند
في بيان« :في ظ ّل الحرب الشاملة
في أوكرانيا األوروبّية ،أخشى أن
تُدفع معاناة األفريقيين في اتجاه
الظ ّل أكثر» ،موضحا ً أن أكثر
أزمات النزوح المُهملة في العالم
هي بالترتيب ،تلك التي تحدث في
جمهورية الكونغو الديموقراطية
وبوركينا فاسو وكاميرون وجنوب
السودان وتشاد ومالي والسودان
ونيجيريا وبوروندي وإثيوبيا.
وهي الم ّرة األولى التي تكون
فيها األزمات العشر الواردة على
الالئحة السنوية للمجلس النروجي
لالجئين ،تحصل في القارة
السمراء .وتُصنّف األزمات بحسب
التراجع في االستجابة السياسية
الدولية لها والتغطية اإلعالمية لها،
باإلضافة إلى مبالغ المساعدات
المتعهّ د بها لمعالجتها.

الريــــاضـــية
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"روالن غاروس" :نادال يحسم لقاء "العمالقة" مع ديوكوفيتش
ج ّرد االسباني رافايل نادال ،حامل اللقب
 13مرة ،غريمه الرصبي نوفاك ديوكوفيتش،
املصنف أول عاملياً ،من لقبه يف روالن غاروس
الفرنسية ،بعد أن حســم املواجهة الرقم 59
التي جمعته مع غريمــه ،ليبلغ الدور نصف
النهائي لثانية البطوالت االربع الكربى للمرة
الخامســة عرشة ،بفوزه عليــه  2-6و6-4
و.6-7 2-6
وثأر نادال من خســارته يف نصف نهائي
نسخة العام املايض أمام الرصبي ،الذي ألحق
به الهزيمة الثالثة فقط يف تاريخ مشــاركاته
يف روالن غــاروس ،وحقق انتصاره الـ 29عىل
ديوكوفيتش يف املواجهات املبارشة بينهما بعد
 4ساعات و 12دقيقة ،يف مقابل  30للرصبي.
ويلتقي نــادال يف دور االربعة مع االملاني
ألكسندر زفرييف ،الثالث عاملياً ،الفائز بدوره
عىل االســباني الواعد كارلوس ألكاراس 4-6
و 4-6و 6-4و.6-7
وعــزز "املاتــادور" انتصاراتــه ضد
ديوكوفيتش يف روالن غــاروس اىل ثمانية يف
مقابل اثنني لألخري ،من بينها ثالثة يف مباريات
نهائية.
وكانت هذه املباراة االوىل بني الالعبني منذ

السيدات

بايل يو ّدع
ريال مدريد

أ ّكد الجناح الويلزي غاريث بايل رحيله عن ريال مدريد اإلسباني يف رسالة
وداعية شكره فيها عىل "تحويل حلمي اىل حقيقة وأكثر من ذلك بكثري" وفق
بيان نرشه عىل "تويرت" .وقال بايل ( 32عاماً) الذي كان ضمن تشكيلة الفريق
خالل تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا" :إني أكتب هذه الرسالة ألشكر جميع
زمالئي الحاليني والسابقني ،واملدربني والطواقم واملشجعني عىل مساندتي".
وتابع" :وصلت اىل هنا قبل  9أعوام كشاب أراد تحقيق حلمه باللعب مع
ريال مدريد ،أن يرتدي هذا القميص األبيض العريق ،أن يرتدي هذا الشعار عىل
صدري ،أن ألعب يف ســانتياغو برنابيو ،أن أفوز باأللقاب وأن أكون جزءا ً من
الذي يشتهر به النادي ،وهو الفوز بلقب دوري األبطال".
ووصل بايل اىل ريال مدريد يف العام  2013قادما ً من توتنهام اإلنكليزي يف
صفقة قياسية قدرت بمئة مليون يورو ،ولعب دورا ً أساسيا ً يف قيادة الفريق اىل
لقب دوري األبطال يف األعوام  2014و 2016و 2017و ،2018وصوال ًَ اىل لقبه
الشخيص الخامس هذا املوسم ،لكن من دون أن يكون مؤثرا ً نظرا ً لتواجده عىل
مقاعد البدالء أو خارج التشكيلة غالبية املوسم ويف كافة املسابقات( .أ ف ب)

رحيل بوغبا عن يونايتد
أعلن نادي مانشســر يونايتد االنكليزي عن رحيل العب الوسط
الفرنيس الدويل بول بوغبا عن صفوفه هذا الصيف ،بعد ســت سنوات
أمضاها يف الفرتة الثانية له مع "الشــياطني الحمــر" .وجاء يف بيان
للنادي أن بوغبا ســرحل "يف نهاية حزيران الجاري عند انتهاء عقده"،
وســط تقارير عن إمكانية عودته اىل جوفنتوس االيطايل حيث لعب بني
 2012و ،2016بعد فرتة أوىل مع يونايتد الذي تخرج يف صفوفه من فرق
الناشــئني.وكان يونايتد أعاد بوغبا اىل ملعب "أولد ترافورد" يف
 2016بصفقة عاملية قياســية حينها بلغت  89مليون جنيه
إسرتليني ( 112مليون دوالر) .ولم يقدم بوغبا مع يونايتد
املستويات التي ظهر بها يف جوفنتوس وكان أحد أبرز
العنارص الذين ساهموا بتتويجه بلقب الدوري االيطايل
أربع مرات ،أو دوره املحوري مع منتخب فرنســا يف
مونديال روســيا  .2018وكانــت أفضل فرتاته مع
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو عندما أحرز يونايتد
آخر ألقابه يف العام  2017بتتويجه بالدوري االوروبي
"يوروبا ليغ" وكأس الرابطة االنكليزية.
وتابع النادي يف بيانــه أن الالعب البالغ 29
عاما ً "انتهت آخر مبارياتــه مع يونايتد البالغ
عددها  233يف الدقيقة العارشة عىل ملعب أنفيلد
يف الخسارة امام ليفربول يف نيسان ."2022
(أ ف ب)
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أخبار سريعة
بدر مستمرّ

نصف نهائي العــام املايض .وكان نادال فض
رشاكته مع ديوكوفيتش والسويرسي روجيه
فيديرير يف عدد ألقاب البطوالت الكربى ،رافعا ً
إياه اىل  21لقبا ً لينفرد بالرقم القيايس ،عندما
توّج مطلع العام يف أسرتاليا املفتوحة بعد أن
حُ رم الرصبي من الدفــاع عن لقبه فيها بعد
ترحيله لعدم تلقيه اللقاح ضد فريوس كورونا.
وقــال نادال بعد فوزه الـــ 110يف روالن
غــاروس" :نوفــاك أحد أفضــل الالعبني يف
التاريخ ،لذا اللعب ضــده هو دائما ً تح ٍد نظرا ً
لتاريخنــا .وكان هذا تح ٍد آخر هنا ،ويجب ان
تلعب افضل ما لديك مــن النقطة االوىل حتى
االخرية ضده".
ولدى الســيدات ،تابعــت البولونية إيغا
شــفياتيك ،املصنفة أوىل عاملياً ،سلســلتها
الرائعــة وحققت فوزها الـــ 33عىل التوايل،
وكان عىل حســاب األمريكية جيسيكا بيغوال
الحادية عرشة  3-6و ،2-6يف ربع النهائي.
ورضبت شــفياتيك ( 21عاماً) ،حاملة
لقب  ،2020موعدا ً يف املربع األخري مع الروسية
داريــا كاســاتكينا الفائزة عــى مواطنتها
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نادال (باألصفر) مصافحًا ديوكوفيتش بعد المباراة (أ ف ب)

فريونيكا كوديرميتوفا  4-6و.6-7
واقرتبت شــفياتيك من أفضل سلسلة يف
القرن الحادي والعرشيــن بتوقيع األمريكية
فينوس وليامــس ( 35فوزا ً عىل التوايل) تليها
شقيقتها الصغرى سريينا (.)34
وكانت كاســاتكينا ،املصنفة  20عاملياً،
بلغت الدور نصف النهائي لبطولة كربى للمرة

األوىل يف مسريتها ،بفوزها عىل كوديرميتوفا.
وكانت أفضــل نتيجة لكاســاتكينا يف
الـ"غراندسالم" بلوغها الدور ربع النهائي يف
ويمبلدون الربيطانية .2018
وقالت بعد فوزها" :املباراة كانت عصيبة
ومتقاربة جدا ً خصوصا ً يف شوط كرس التعادل
والنقاط االخرية منه"( .أ ف ب)

سمي بعث َتيها إلى دور َتي
"األولمبية" اللبنانية ُت ّ
وهران وقونيا
ســمّ ت اللجنــة التنفيذية
للجنة األوملبيــة اللبنانية خالل
جلســتها العادية ،رئيسها بيار
جلــخ وأمينهــا العــام العميد
املتقاعد حسان رستم للمشاركة
يف الجمعيــة العموميــة للجنة
الدولية أللعاب البحر املتوســط
التي ســتقام يف مدينة تورونتو
اإليطالية يف ترشين الثاني املقبل.
كذلك ســمّ ت نائــب رئيس
اللجنة جاك تامر رئيســا ً لبعثة
دورة ألعاب البحر املتوسط التي
ستقام يف مدينة وهران الجزائرية
يف شه َري حزيران الجاري وتموز
املقبل ،والبعثة مؤلفة من :خرض
مقلد (إداري فريق رفع األثقال)،
محمد عيل حطاب (إداري فريق
املالكمة) ،واملد ّربني :فادي صيقيل
(جــودو) ومصطفــى الزينو
(مالكمة) وإييل إيليا (تايكواندو)
وريان روسل (رفع أثقال) وفيليب
تامر (قوس ونشاب) ولورا زيادة
كرم (يخوت) ،والحكم ســهيل
القييس (رفــع أثقال) ،والالعبني
والالعبات :جــاك الريس (قوس
ونشاب) ،حســن الزينو ،زينب
خاتون وعيل هاشــم (مالكمة)،
أنطوان الشويري وريتا أبو جودة
(مبارزة) ،غدي موىس ،كرامنوب
زغيب وناتاشا طربيه (جودو)،

اللجنة األولمبية اللبنانية

مالك ضو (يخوت) ،راي باســيل
(رمايــة) ،أنطوني أبــو ديوان
(تايكوانــدو) ،أندريانا ألطون،
محاســن فتوح وأليكســا مينا
(رفع أثقال).
وإطلعت اللجنــة األوملبية
مــن نائــب الرئيــس الغراند
ماسرت ســامي قبالوي عىل آخر
التحضريات ملشــاركة لبنان يف
دورة ألعاب التضامن اإلســامي
– قونيــا  2022يف تركيا بصفته
رئيســا ً للبعثة ،وقد تألفت من
وســام شريي (مســاعد رئيس
البعثــة) ،عبد الرحمــن الريس
(إداري كيك بوكســينغ) ،سهيل
القيــي وخرض مقلــد (إداريا
رفع األثقال) ،رالف حرب (إداري
تايكوانــدو) ،فرنســوا جونيور
سعادة (إداري جودو) ،املد ّربون
والالعبــون والالعبــات :نــاي
ســامة ،ريتا ابو جودة ،أنطوني
الشــويري ،مصطفــى الحاج،
كارل أبو خليــل وفيليب واكيم

(مبارزة) ليتيسيا عون ،انطوني
أبو ديوان ،مــارك خليفة ،رالف
حنينه ،يامن فرج ،مارك زينون،
رشبل كرييولس ،طارق موصليل،
راي راعــي ،ماريــاال بو حبيب،
كاريل حرفوش ،كارال بســتاني
وورد سلمان (تايكواندو) أكوالينا
الشــايب ،كارانوف زغيب وجو
حداد (جودو) ،عالء بو رســان
ورامي الخطيب (كيك بوكسينغ)،
اليسا صادق ،اليساندرا ابو نصار
وأناســتازيا زكرسكيا (جمباز)،
محمد حمية ،سعد الدين الهبش
وأحمــد حرب (كــرة الطاولة)،
محاســن فتوح وادريانا الطن
(رفــع أثقال) ،ليــا قربان واييل
بجاني (رماية).
كما أخــذت اللجنة علما ً
بتأجيل دورة األلعاب اآلسيوية
(هانغــزو) الصينية إىل تاريخ
يحــدُد الحقاً ،وبإلغــاء دورة
األلعاب اآلســيوية الشــبابية
.2022

كشف إداري بارز في نادي
األنصار ّ
أن رئيس النادي نبيل
بدر المُنتخب حديثا ً نائبا ً عن
بيروت مستم ّر في دعمه الال
محدود على الصعيدَين الماديّ
والمعنويّ  ،كما هو بصدد وضع
ميزانية جديدة للموسم الكرويّ
المقبل ،خالفا ً لما يت ّم تداوله في
بعض وسائل اإلعالم بأنه سيبتعد
عن رئاسة النادي بسبب انشغاله
بمسؤولياته الجديدة التي تتطلب
منه وقتا ً طويالً .وكان بدر الذي
َ
سبق أن شغل منصب رئيس
إتحاد الشطرنج ،تسلم رئاسة
نادي األنصار في العام 2013
من سلفه كريم دياب.

الشقيقتان رسالن
تتألقان في قطر

تُوّجت السبّاحة اللبنانيّة كاثرين
رسالن ( 11عاماً) من نادي
" H20قطر" بخمس ميداليات،
من بينها ذهبيّة الـ 50مترا ً
ح ّرة ،إضافة الى فضيّتَين
وبرونزيتَين ،ضمن سباقات
ّ
"مؤسسة قطر سلسلة السباحة
 المسابقة الخامسة" للسباحةالتنافسيّة التي أقيمت في المركز
الرياضي في العاصمة
الترفيهي
ّ
ّ
الدوحة ،وشارك فيها أكثر من
 400سبّاح وسبّاحة يمثلون
مختلف األكاديميّات واألندية من
معظم الدول العربية واألجنبية.
كما أحرزت شقيقتها الصغرى
جيسيكا ( 9أعوام) من النادي
َ
عينه ميداليتَين ّ
لسباقي
فضيتَين
الـ 100متر والـ 50مترا ً صدراً.

إنطالق بطولة اليد

ألكانتارا يغيب عن "ال روخا"
غادر العب وســط منتخب اسبانيا تياغو ألكانتارا
املعســكر التدريبي لـ"ال روخا" جراء تعرضه الصابة
عضلية ،ما ســيحول دون مشاركته أمام الربتغال اليوم
يف إشــبيلية ضمن منافسات الجولة األوىل من املجموعة
الثانية ملسابقة دوري األمم األوروبية لكرة القدم.
وأشار املنتخب الوطني يف بيان إىل أن تياغو "عانى
من إصابة عضلية يف الجزء الخلفي من ساقه اليمنى قبل
بداية التجمع ،ما ســيمنعه من خوض املباريات األربع
املقررة الشهر الجاري يف إطار دوري األمم األوروبية".
وأضاف ان العب خط وســط ليفربــول االنكليزي
"سيبقى يف املعسكر التدريبي للمنتخب االسباني حتى ما
بعد املباراة ضد الربتغال" .وحامت الشكوك حول امكانية
مشاركة ألكانتارا يف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا،
الذي خرسه ليفربول أمام ريال مدريد االسباني صفر-1
عىل ملعب "ســتاد دو فرانس" يف ضواحي فرنسا ،لكنه
شارك اساسيا ً وتم اســتبداله يف الدقيقة  77بالربازييل
روبرتو فريمينــو .وقرر مدرب "ال روخا" لويس أنريكي

عدم استدعاء اي العب بدال ً من ألكانتارا مكتفيا ً بقائمة
مــن  24العباً .ويخــوض املنتخب االســباني ،وصيف
النسخة الثانية من املسابقة القارية (خرس أمام فرنسا
 )2-1أربع مباريات الشهر الجاري ،فبعد الربتغال يسافر
إىل براغ ملواجهة تشيكيا األحد ،ثم سويرسا يف جنيف يف 9
الجاري ،قبل أن يلعب مجددا ً أمام تشيكيا يف ملقة يف 12
منه( .أ ف ب)

تفتتح مساء اليوم المرحلة
األولى من بطولة لبنان لكرة
اليد ،فيلعب فوج إطفاء بلدية
بيروت مع نادي  1875في
قاعة الجامعة اليسوعية -
المتحف الساعة ( ،)19.00في
حين يُقام غدا ً لقا ٌء واحد بين
الشباب حارة صيدا والجمهور
في قاعة نبيه بري في صيدا
( .)19.00وتستكمل المرحلة
الثلثاء المقبل ،فيلتقي الصداقة
حامل اللقب مع المب ّرة في
قاعة حاتم عاشور (،)19.00
وتختتم األربعاء بمباراة بين
الجيش وشباب مار الياس في
مجمّ ع اميل لحود العسكري في
الدكوانة (.)18.00
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أسماء ورؤساء
تع ّرض الرئيس الياس الهراوي ،في
خالل عهده المديد لسهام الخصوم واألحبة،
بسبب خضوعه التام لوصاية الباب العالي
على الجمهورية ،رئيسا ً وحكومة ومجلسا ً
ومؤسسات ،والحصة األكبر نالها من حزب
"الوطنيّون األحرار" ومن الريّس دوري ما
اضطر صاحب الفخامة الزحالوي ألن يذ ّكر ابن
الرئيس شمعون أن كريمته اسمها زلفا .صحيح
ومع ذلك ما كان الهراوي رئيسا ً شمعونيّاً.
وعلى اسم الرئيس سليمان فرنجيه سمّ ى
النائب الراحل جان عبيد بكره الذي سعى
لخالفة والده في طرابلس ،فلم يسعفه االسم وال
أسعفته الحا ُل ...السياسية .فيما اختار سليمان
فرنجيه الحفيد لنجله الثاني اسم باسل ،على
اسم اإلبن البكر للرئيس السوري حافظ األسد
الذي توفي في كانون الثاني  ،1994ما ش ّرع
أبواب الخالفة لطبيب العيون الدكتور ّ
بشار .لو
رزق رئيس تيّار "المردة" بشقيق ذكر لباسل
وطوني لكان اسمه في انتظاره .رئيس "حركة
التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب
اعطى لولديه اسمين مميزين هادي ّ
وبشار.
وهما بطاقتا عبور إلى مستقبل الممانعة.
االسم قيمة مضافة على الكفاءة والمعرفة
واإلرث الوطني الكبير .هذا ما فكر فيه الرئيس
نبيه بري في زمن صعود اسم باسل األسد،
سمى باسل الذي قال مرة لصحافي فاتحه
بمسألة وراثة أبيه بهذا الجواب" :نحن نعمل
لمشروع وليس لمنصب" .الرئيس الشهيد
رفيق الحريري سمّ ى أحد أبنائه "فهد" تيمنا ً
بالعاهل السعودي الراحل الملك فهد .وأحد
أبناء سعد الحريري يحمل اسم عبد العزيز.
ف ّكر سعد الحريري وسمّ ى .أما النائب آالن
عون فلم يشغل رأسه كثيرا ً كثيرا ً عندما رزق
بمولوده األول قبل عشرة أعوام :ميشال عون.
ومن يدري أي مستقبل زاهر ينتظر الصبي؟
أنا فكرت باسم عمر بدال ً من غدي لكن عمرو
موسى ليس مثالي األعلى في الحياة ،بينما
كان صدام حسين مثاال ً أعلى لطارق عزيز،
فسمى أحد أوالده صدّام .قبيل عيد الميالد من
العام  ،1999تعرفت في منزل نائب الرئيس
العراقي على صدام عزيز .طالب طب أسنان
كان .بدا لي خجوال ً قليل الكالم .شعرت معه
بعبء اإلسم ال بأهميته.
أعود من ضفة دجلة إلى بلدي وحبيبي.
في ضفة اليمين (اإلنعزالي) ،كثيرون
سمّ وا بشير ،زمن صعود بشير الجميل.
المخرج الراحل سيمون أسمر لم يكتف
ببشير فسمّ ى كريم وبشير .واسم ستريدا
قبل ستريدا جعجع ما كان مطروحا ً أمام
المخاتير ،ومعظم من حملن اإلسم هذا من
مواليد التسعينات وما بعد بعد التسعينات.
وبعيدا ً عن السياسة وأهلها الكرام ،نذكر
أن كثيرين من اللبنانيين سمّ وا ابناءهم صباح
وإليسا وهويدا وإلسي وداليدا وإليزابيت
ورندلى ويارا إلعجابهم بنجوم األمس وما
طلع به الشعراء ،ومع بروز شركة روتانا في
عالم اإلنتاج وأقنيتها ،المملوكة بنسبة كبيرة
من األمير الوليد بن طالل ،وُلد لوليد توفيق
وجورجينا رزق صبي سمّ ياه الوليد .ومثله
فعل عاصي ّ
الحلني مع والدة ولي عهده،
الحلني اليوم فنان يملك صوتا ً قويا ً
والوليد ّ
واسما ً له وقعه الرنّان.

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

يحتوي الفلفل الحار
عىل نسبة عالية
جدا ً من الفيتامني C
مقارنة بالخرضوات
والفواكه األخرى.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

من أجواء احتفاالت يوم " "Ros Beiaardommegangفي دندرموند  -بلجيكا (أ ف ب)

أبوظبي تحصر استخدام أكياس البالستيك
بدأت العاصمة اإلماراتية أبوظبي حرص األكياس
البالستيكية املستخدمة ملرة واحدة أمس ،عىل أن يتم
اســتبدال غالبيتها بأخرى قابلة إلعادة االســتخدام
يف مقابل رســم مادي يف أحد أكثر البلدان اســتهالكا ً
ألكياس البالستيك.
وغ ّرد املكتــب االعالمي لحكومة اإلمارة "أبوظبي
تبدأ حظر استخدام األكياس البالستيكية املستخدمة
ملرة واحدة اعتبــارا ً من أمس األربعاء" .ويســتثنى
من القرار أكياس االدويــة والنفايات واملواد الغذائية
كالفواكه واللحوم وأكياس التبضع للمالبس وااللعاب.
ودعت هيئة البيئة الحكوميــة يف أبوظبي منافذ

البيع بالتجزئــة إىل توفري أكياس بديلة صديقة للبيئة
وقابلة إلعادة االستخدام يف مقابل رسم رمزي لتشجيع
املســتهلكني عىل تبني هذا التغري اإليجابي يف السلوك
ً
قائلةّ :
"إن الهدف من القرار دعم جهود اإلمارة
البيئي،
نحو تحقيق مستقبل صديق للبيئة".
وبحسب وســائل إعالم محلية ،تستهلك اإلمارات
 11مليارا ً من األكياس البالســتيكية ســنويا ً أي ما
يعادل  1182كيســا ً بالستيكيا ً ســنويا ً عىل مستوى
الفرد .ويعتــر ذلك معدال ً مرتفعا ً جــدا ً مقارنة مع
املعدل العاملي والبالغ نحو  307أكياس للفرد سنوياً.
ويذكر ّ
أن بلدية دبــي تنوي فرض تعرفة مالية

عىل األكياس البالســتيكية ذات االستخدام الواحد
ابتــداء من األول من تموز ،وصــوال ً للحظر الكامل
خالل عامني( .أ ف ب)

نجت من هجوم نادر من أسد بوما
نجت فتاة تبلغ تسع سنوات كانت ضمن مخيم بوالية
واشنطن (شــمال غرب الواليات املتحدة) من هجوم أسد
أمريكي بري (بوما) ،وهو حيوان يندر جدا ً أن يســتهدف
البرش ،عــى ما قال عمها الذي أطلــق حملة تربعات عرب
اإلنرتنت لعالجها.
وأوضحت الســلطات أن "لييل كريجانيفسكي كانت
تلعب لعبــة االختباء يف الغابة بالقــرب من املخيم صباح
الســبت مع طفلني آخريــن عندما هاجمها أســد البوما
فجأة" .ونُقلت الفتاة بطوافة إىل املستشفى وهي مصابة
بجروح عــدة يف الجزء العلوي من جســدها ويف وجهها،

وخضعــت لعمليات جراحية عدة وكانــت واعية تماما ً ملا
حصل لها عندما أفاقت االثنني من الغيبوبة ،بحسب ما افاد
عمها أليكس مانتســيفيتش .وأشارت الرشطة إىل أن حال
الفتاة الصحية كانت مستقرة الثالثاء.
وأرفق عمها نداءه إىل التربع لتغطية أكالف عالجها بصور
لها عىل رسيرها يف املستشــفى ،ظهر فيهــا وجهها مثخنا ً
بجروح كبرية بدت نوعا ً من خدوش حادة .وتعرض  20شخصا ً
فحسب منذ عام  1924لهجمات من أسود جبال يف هذه الوالية
التي تتســم بطبيعتها الربية والجبلية ،تويف منهم شخصان،
ً
وفقا لهيئة حماية الطبيعة يف والية واشنطن( .أ ف ب)

ألمانيا ُتعيد إلى فرنسا كتبًا لفولتير
أعادت أملانيا إىل فرنســا عرشة كتب من مؤلفات
الكاتب والفيلســوف الفرنيس الشــهري فولتري كانت
ُسقــت خالل الحرب العاملية الثانيــة ،عىل ما أعلنت
األربعاء وزارة الثقافة الفرنسية.
وأشارت الوزارة إىل ّ
أن مكتبة إقليم برلني املركزية
وجدت عرشة مجلدات من األعمال الكاملة للفيلسوف
الفرنيس رسقتها القوات األملانية أثناء احتاللها فرنسا
خالل الحرب العاملية الثانية .وأضافت أن هذه األعمال
كانت محفوظة يف وزارة املال يف القرن التاســع عرش،
وهو ما يظهره ختم تحمله الكتب باســم "مسؤول
جباية الرضائب فريون".

أســسهــا :مـيـشـــــال مكـــــتـف
رئــيس التحــرير :بشــــارة شـــربل
المدير المسؤول :جورج بربـاري
e-mail: info@nidaalwatan.com

وتولت مكتبة جان فريديريك ألكسندر لوكيان بني
عامي  1820و 1823نرش هذه األعمال التي تشــكل
جزءا ً من مجموعة أعمــال فولتري الكاملة التي تضم
سبعني مجلداً .وســ ّلمت الكتب يف  23أيار يف السفارة
الفرنسية بربلني .وأصبحت بحوزة إدارة املحفوظات
االقتصادية واملالية التابعة لوزارة املال الفرنسية.
وأطلقت مكتبة برلني مرشوعــا ً كبريا ً يهدف إىل
العثور بني رفوفها عىل آالف الكتب التي ُسقت خالل
حقبة أملانيا النازية وتســعى إىل إعادتها إىل أصحابها
الرشعيني .ومن املرتقب أن تســرد فرنسا كتبا ً أخرى
خالل األشهر املقبلة( .أ ف ب)
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