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معكم الستعادة الدولة
"نداء الوطن"َ ...
بــــــــشــــــــارة شـــــــربــــــــل
"مادح نفســه كذَّاب" .لذا ،فإن تجربة ثالث سنوات
بالتمام والكمال من عمر "نداء الوطن" هي ملك القارئ
الواعي الذي يميّز الغث من السمني ،والقارئ الناقد الذي
يطرح األســئلة وال يقبل التلقني والتبشــر واإلجابات
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ً
مهنة ومواقف وقدر ًة عىل التعبري
الجاهزة .فهو اختربها
عن هموم الوطن والناس ،وإراد ًة يف الدفاع عن الســيادة
ال تقبل الرتهيــب والرتغيب وال تهاب صاحب ســلطة
وســلطان .وهو َ
ملس من غري شــك ارتباطها بكل جديد
وحديث وتجاو َزها كثريا ً من املمنوعات و"التابوهات".
حني أطلقنا "نداء الوطن" يف  1تموز  ، 2019كنا عىل

دراية تامة بحجم املهمة وصعوبة الظروف السياســية،
وألجل ذلك كانــت ،وصار لها مــكا ٌن ومكانة .وبدل أن
نسميها "يومية سياســية مستقلة" وفق ما جرت عادة
الصحف ،أعلنا ألوانها بشعار "يومية سيادية مستقلة"
مؤكدين انحيازنا املسبق لدولة مكتملة السيادة ولشعب
يستحق العيش بكرامة وحرية وانفتاح.
١٣

وزراء الخارجية العرب في بيروت :الموقف من لبنان "لم يتغيّر"

لقاء بعبدا اليوم" :شراكة دستورية"
في التشكيل والتعطيل!

الك ّل يســتعجل التأليف والك ّل يدرك استحالته ...فالعهد الذي
"شبّ وشاب" عىل ذهنية تكبيل الوالدات الحكومية برشوط تياره،
يســتحيل عليه يف آخر أيامه التسليم بقضاء التأليف وقدره بل هو
سيســترشس أكثر من أي وقت مىض لحصد ما أمكنه من مغانم
وحصص يف "الرتكة الوزارية" لرئيس "التيار الوطني الحر" جربان
باسيل ،وستبقى معادلة "لعيون صهر الجنرال ما تتشكل حكومة"
هي املعادلة الناظمــة لـ"معايري" بعبدا يف التأليف من عدمه حتى
الرمق األخري ،وسيبقى اللبنانيون ينتظرون عىل رصيف "ترصيف
األعمال" حتى انتهاء الوالية العونيــة وانتخاب رئيس جمهورية
جديد يقود البالد فعالً إىل ضفة "اإلصالح والتغيري".
وبذهنية "رابح رابح" إذا ُشكلت الحكومة أو لم تُش ّكل ،يتعاطى
رئيس حكومة ترصيف األعمال املك ّلف نجيب ميقاتي مع ملف التأليف
باعتباره األبقى يف الرساي حتى مغادرة الرئيس ميشــال عون قرص
بعبدا ...وانطالقا ً من هذه الذهنية أقدم عىل "مباغتة" عون بمسودة
تشكيلة وزارية يعلم أنها مرفوضة ســلفا ً بمجرد أنها انتزعت وزارة
الطاقة من قبضة باســيل ،لينعقد اجتماع بعبــدا الجديد اليوم تحت
سقف "رشاكتهما الدستورية" يف التشكيل والتعطيل حتى نهاية العهد.
وغداة "حــرب الترسيب" وتقاذف االتهامــات بينهما حول
الجهة التي عمدت إىل تعميم مسودة التعديل الوزاري عىل وسائل
اإلعالم ،اســتعاد املشهد الرئايس توازنه أمس بعد "ف ّك االشتباك"
اإلعالمي بني بعبــدا والرساي ،فجرى تواصــل هاتفي بني عون
وميقاتــي تداوال خاللــه يف امللف الحكومي يف ضوء التشــكيلة
الوزارية التي قدّمها الثاني لألول ،وتقرر بنتيجة االتصال أن يزور
الرئيس املكلف رئيس الجمهورية صباح اليوم الستكمال البحث يف
التشكيلة وتبادل اآلراء حولها.
١٣

مهرجانات جونية تعود بعد غياب سنتين

تصوير فضل عيتاني

بعد غياب ســنتني ،انطلقت أمس مهرجانات جونية تحت عنوان "بنص جونية" املعتمد من  ،2019وســط
ً
جاذبة الزائرين اليها لالستمتاع بربنامج هذا الحدث
أجواء صاخبة تنبض باملوسيقى عمت أرجاء أسواق املدينة،
الزاخر بالنشــاطات الرتفيهية املتنوعة واأللعاب واملرسحيات والعروض الفنّية والنشاطات العائليّة ،يوميا ً (حتى
 31تموز) من السادسة مسا ًء حتى منتصف الليل.

"توزيع الخسائر" يخضع لنظام التوافق
خـــــــالـــــــد أبـــــــو شـــــــقـــــــرا
بعدما حســم موقفه كرئيس أصيل للحكومة من تحميل املصارف مسؤولية الخسائر ،عاد
نجيب ميقاتي كرئيس مك ّلف إىل املناورة بطرح الصندوق (االئتماني) وأفكار جديدة أمام لجنة املال
واملوازنة .إنه الشخص نفسه يخطط من موقعني مختلفني ،االول كرئيس مودّع بخطة غري متينة
يستحيل التوافق عليها .والثاني ،كرئيس مكلف يسرتيض الكتل النيابية لتسهيل التأليف وإعطاء
الثقة .فميقاتي يعلم جيدا ً أن "األفراد املرتبطني ارتباطا ً وثيقا ً بالنخب السياســية يسيطرون عىل
 43يف املئة من االصول يف القطاع املرصيف التجاري" ،بحسب املقرر الخاص لالمم املتحدة ،أوليفيية
دي شوتر ،وبالتايل لن تمر أي خطة مهما كانت منطقية عىل حساب القسم األكرب منهم١٣ .

موسكو ُت ّ
حذر من "ستار حديدي" جديد

الجيش األوكراني يُحرّر جزيرة الثعبان

بالتزامن مــع جرعة الدعم الكبرية
التــي ّ
تلقتها أوكرانيا مــن قمّ ة الناتو،
أشــاد الجيش األوكراني أمس بتحرير
جزيرة الثعبان اإلسرتاتيجية بعد اإلعالن
عن انســحاب القوات الروسية من هذه
الجزيرة الواقعة يف البحر األسود واملحت ّلة
منذ األيام األوىل للغزو الرويس.
وشكر القائد العام للقوات املس ّلحة

األوكرانية فالــري زالوجني "املدافعني
عن منطقة أوديســا الذين بذلوا أقىص
جهودهم لتحرير منطقــة ذات أهمية
اسرتاتيجية" ،بينما إدّعت وزارة الدفاع
الروســية انجاز قواتها أهدافها املحدّدة
يف جزيــرة الثعبان وســحبت كتيبتها
منها كبادرة حسن نية لتسهيل تصدير
الحبوب من أوكرانيا.
١٣

إسرائيل تضرب موعدًا جديدًا مع اإلنتخابات

واشنطن :المحادثات النووية أسوأ
من أي وقت مضى
بعد فشــل "محادثــات الدوحة"
بفعــل اإلرصار اإليراني عــى تحقيق
أكرب قدر مُمكن من املكاســب يف ملفات
عدّة ال عالقــة لها بامللف النووي ،رفعت
فرنســا وبريطانيا وأملانيا املوقعة عىل
اإلتفاق النووي اإليراني منسوب الضغط
ً
األوروبي عىل طهران أمس
داعية إياها
إىل وقف التصعيد و"معــاودة التعاون
الكامل" مــع الوكالــة الدولية للطاقة
الذرية ،فيما رأت واشنطن أن املحادثات
النووية باتت أســوأ من أي وقت مىض،
معترب ًة أن "املفاوضــات التي يجب أن

تحدث هي تلك التــي ينبغي أن تحصل
داخل إيران حول ما إذا كانت هناك رغبة
يف إحياء اإلتفاق النووي".
ويف هذا الصدد ،قال السفري الفرنيس
لــدى األمم املتحــدة نيكــوال دو ريفيري
لوسائل اإلعالم إىل جانب ممثيل بريطانيا
وأملانيا" :ندعــو إيران إىل وقف تصعيدها
النووي والعــودة إىل التعاون الكامل مع
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية واملوافقة
عىل العرض املطروح عــى الطاولة من
دون تأخري ،بما يعود باملنفعة عىل شعب
وأمّ ة إيران".
١٣

حديث جانبي بين بينيت والبيد في "الكنيست" أمس (أ ف ب)
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ولـــيـــد شـــقــيــر

االستعراضية الباسيلية
وتصريف األعمال
أثناء استقبال الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب
ميقاتي تكتل «لبنان القوي» في المجلس النيابي ،في
إطار االستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها
الستمزاج الكتل النيابية رأيها في التشكيلة الحكومية
المقبلة ،ظهر رئيس التكتل النائب جبران باسيل وهو
يقوم بحركات واسعة بيديه ويطلق كالما ً لم يُسمع منه
الكثير اذ لم تلتقطه ميكروفونات الكاميرات التلفزيونية.
بدت حركات ذراعي باسيل بهلوانية وكان يتوجه
بكالمه إلى أحد زمالئه النواب الجالس إلى يمينه ،وليس
إلى الرئيس ميقاتي الذي كان يجلس إلى يساره .لكن
األخير ظهر بدوره بعد «حركات» باسيل وهو يتوجه
إليه بالكالم مرفقا ً بحركة بيده اليمنى ويدعو باسيل
إلى الهدوء ويجيبه على ما قاله .فرئيس «التيار الحر»
بدا متوتراً ،يعبر عن نرفزته من تلك الحركات التي بدت
استعراضية .رأى البعض بتلك الحركات التي شملت ما
يشبه النطنطة على مقعده ،في لغة الجسد ،محاولة منه
إلخفاء االرتباك...
قيل إن رئيس «التيار الحر» كان في تلك اللحظة يعبر
عن رغبة تكتله النيابي في التعاون مع الحكومة وتسهيل
تأليفها من أجل أن تنجز خطوات مطلوبة لتحسين
الوضع االقتصادي .وتردد أن كالمه هذا جاء بعد ما يشبه
الجدال والمشاحنة بينه وبين ميقاتي حول أحد مطالب
رئيس «التيار الحر».
قبل المشهد االستعراضي كان باسيل ،بحسب
معلومات بعض من تسنى لهم االطالع على ما حصل
خلف الكاميرات الصامتة ،يقول لميقاتي إن تكتله يريد
منه تعهدا ً واضحا ً بأنه سيوافق على إقالة حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة بقرار من مجلس الوزراء ...فأجابه
رئيس حكومة تصريف األعمال بحدة بسؤال قائالً :وهل
هذه المسألة عندي؟ أنت تعرف أن هذا الموضوع يطرحه
وزير المال وليس رئيس الحكومة وهو الذي يقترح
علي
إجراء من هذا النوع وفق صالحياته .لماذا ترمونها ّ
وتحملونني المسؤولية في غير مكانها ،وأنتم تعرفون أن
هذه القضية حلها ليس بقرار مني؟
وأشارت المعلومات إلى أن ميقاتي قال لباسيل
عال« :إذا كنتم تريدون إقالته افعلوا ذلك إذا كنتم
بصوت ٍ
تستطيعون .وكيف يمكنكم ذلك إذا لم يكن هناك توافق
على هذه الخطوة بين مختلف األفرقاء ،حتى يسلك القرار
في شأنها إلى التنفيذ؟ وهذا التوافق يصعب حصوله في
وقت أنتم لم تتركوا فريقا ً إال وفتحتم معارك معه في
الحكومة وخارجها وعالقاتكم متوترة مع كل الفرقاء».
الرواية تضيف أن ميقاتي أشار في معرض رده على
طلب باسيل التعهد بإقالة سالمة ،إلى «أنكم تطرحون
الموضوع من دون القدرة على تنفيذه والدليل أنكم
ترفعون الصوت ألنكم تخشون أال يحصل توافق على
تعيين البديل ،وال تريدون أن يتولى نائب الحاكم األول
صالحيات الحاكم ،ألنه شيعي»...
وهناك من يعتبر أن من بين العوامل التي ارتكز عليها
ميقاتي في أخذ قراره باستعجال تقديم مسودة تشكيلته
للرئيس عون ،ما ساد الجلسة مع باسيل وتكتله.
كانت هذه عينة مما تناوله اللقاء بين الرئيس المكلف
وبين باسيل والنواب المرافقين له .وهي عينة كافية
لتفسير التوتر الذي ظهر عليه الثاني جراء إلحاحه على
أن ينفذ األول أمرا ً كان تلقى والرئيس عون وعدا ً منه بأن
ال مانع لديه من تغيير الحاكم .لكن ميقاتي على جري
عادته ،يقضي تدوير الزوايا منه أن يعد بشيء مدركا ً
سلفا ً أن تحقيقه ال يتعلق بشخصه حتى لو وافق عليه،
بل بفرقاء آخرين ،بل بدول ترى أن تغيير سالمة في
الظرف الراهن على رغم كل المآخذ عليه ،قد يوقع البلد
في مشكلة تعيين البديل ،فيبقى مصرف لبنان بال حاكم،
ما يزيد الوضع النقدي تفاقما ً وتراجعاً.
إذا صح اتهام أوساط «التيار الحر» والرئاسة لميقاتي
بأنه قدم تشكيلته أول من أمس للرئيس عون ،ألنه يدرك
سلفا ً أنها مرفوضة ،ويفضل بقاء حكومة تصريف األعمال
حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،فمن باب أولى
أن يتخلى عن الشروط التعجيزية التي يطرحها باسيل
فتتسبب بإطالة أمد الفراغ الحكومي إلى ما بعد انتهاء
والية رئيس الجمهورية .وإذا كان ميقاتي تمكن من رمي
الطابة في ملعب الفريق الرئاسي ،ردها بعيدا ً خارج
الملعب جراء مظاهر التوتر واالرتباك والتناقض كما
ظهرت على باسيل الثلثاء الماضي.
هناك من ينتظر في الخارج أداء الفرقاء في األشهر
األربعة األخيرة من والية الرئيس عون ،وسط االعتقاد
بأنها على رغم كل ما يقال ،يمكن أن تحقق  3أمور،
حتى في ظل حكومة تصريف األعمال :استكمال تنفيذ
مطالب صندوق النقد الدولي تمهيدا ً إلقراره والبدء
في تلزيم بناء معملين إلنتاج الكهرباء ،والتقدم في
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الذي يفتح آفاقا ً
جديدة ولو بعد سنوات.

الـجـمـعـة ّ ١
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«"فيتو"» روسي على قائد الجيش
...وميقاتي سيفشل
أالن ســـركــيــس
عىل رغم اإلنشــغال بالحرب
األوكرانيــةّ ،إل أن روســيا تتابع
الشأن الرشق  -أوسطي باهتمام
بالــغ ألنها تعتــر أن كل امللفات
مرتبطة ببعضها.
تخوض موسكو ،ويف أق ّل من
سبع سنوات ،حربني هما األعنف
بعد انكسار نظام الثنائية وذهاب
العالم نحــو النظــام األحادي،
فالحرب األوىل دخلتها موســكو
برشاســة بعدما شعرت أن نظام
الرئيس الســوري بشار األسد يف
خطــر ،وأن نفوذها عــى البحر
األبيض املتوســط مهــدّد ،فكان
التدخل الحازم الــذي أنقذ نظام
األســد الذي انتفض عليه الشعب
السوري.
أما الحــرب الثانية فكانت يف
أوكرانيا ،تلك الحــرب التي لديها
تداعيات عىل السياســة العاملية،
فصحيح أن ســوريا مهمة ،لكن
أوكرانيا أهم ،فهــي عىل الحدود
الروسية وحاول الرئيس فالديمري
بوتني منــع حلــف «الناتو» من
الوصول إىل حدوده.
وبــن املســتنقع األوكراني
والوضع املهتز يف ســوريا ،ال يزال
الــروس يتابعون أخبــار لبنان
باهتمــام .ويف الســياق ،يؤكــد
املســؤولون الروس دعم بالدهم
الســتقالل لبنــان واســتقراره
وســامة أراضيه وعــدم إتجاه
األمور نحو الفوىض.
وإذا كانــت موســكو تعترب
أن اإلنتخابــات النيابيــة مهمة،
إال انهــا ال تزال تعتــر أن لبنان
يقع يف صلــب اإلهتمام األمريكي
وال تســتطيع التح ّرك عىل األرض
اللبنانية بسهولة مثلما يحصل يف
سوريا ،لكنها يف الوقت نفسه تعلم

خفــايـــا
يــردّد أن الرئيس املكلف
نجيــب ميقاتــي يتعاطى مع
الرئيس عون وكأنه صار خارج
قرص بعبدا ومع باســيل وكأنه
بات خارج دائرة القرار والتأثري
ويف مرحلة ما بعد 31ترشين.
لم يتعامل الرئيس ميقاتي
مع رئيس تيار املردة ســليمان
فرنجية كمــا تعامل مع األمري
طالل أرســان بحيث أبقى عىل
الوزيرين اللذين يمثالن فرنجيه
علما ً ان األخري لم يحصل إال عىل
مقعد نيابي واحد البنه طوني.
يقال إن ميقاتــي يراهن
عىل تبدل طريقة تعاطي وزراء
التيار الوطنــي الحر بعد انتهاء
والية الرئيــس عون ومن بينهم
وزير الطاقة الحايل وليد فياض
يف حال استم ّرت هذه الحكومة
بترصيف األعمال.

ّ
متحمسين لقائد الجيش ولن يخوضوا معركة ضده
الروس غير

تعلم روسيا جيدًا أنها
ليست الناخب األول في
اإلنتخابات الرئاسية اللبنانية
ألن واشنطن تبقى في
الطليعة
التوازنات اللبنانية جيدا ً وال ترغب
بكرسها يف الوقت الحايل.
وتكشف مصادر دبلوماسية
لـ»نــداء الوطن» أن املســؤولني
الروس وعىل رأســهم نائب وزير
الخارجية وموفد بوتني إىل الرشق
األوسط وشمال افريقيا ميخائيل
بوغدانوف ،يُشدّد أمام زواره عىل
رضورة تأليــف حكومــة جديدة
بأرسع وقت ممكــن لكي تبارش
بالعملية اإلنقاذية.
وعىل رغــم ترحيبهم بإعادة
تكليــف ميقاتــي ،إال أن الروس

يشككون يف إمكانية نجاح ميقاتي
يف هــذه املهمة ألن العراقيل كثرية
والوضعني الداخيل والخارجي لن
يساعداه ،ويرجحون بقاء حكومة
ترصيف األعمال حتى نهاية عهد
الرئيس ميشال عون.
ويف هذا اإلطار ،يدعو الروس
إىل رضورة إجراء االســتحقاقات
الدســتورية يف مواعيدهــا وعىل
رأســها إنتخــاب رئيــس جديد
للجمهورية ألن الوضع اللبناني ال
يحتمل الفراغ مثلما حصل يف العام
.2014
وتعلم روســيا جيــدا ً أنها
ليست الناخب األول يف اإلنتخابات
الرئاســية اللبنانية ألن واشنطن
تبقى يف الطليعــة وتليها كل من
باريس وطهران والرياض ،وتؤكد
املعلومــات الدبلوماســية أن ال
مرشح رئاســيا ً ملوسكو وكل ما
يحاول ترويجــه البعض من أنها
تدعم رئيس تيار «املردة» سليمان

فرنجية أو غريه ليس صحيحا ً عىل رغم
عالقتهــا الجيدة بفرنجيــة ،ويف املقابل
فإن الــروس غري متحمســن النتخاب
قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا ً
للجمهورية الذي ترتفع أســهمه حسب
معلوماتهم ،ألنهــم يعتربونه قريبا ً من
األمريكيني ولم يلــبِّ العديد من الدعوات
املوجّ هة إليه لزيارة موسكو بالرغم من
زيارته دوال ً أخــرى ،لكنهم يدركون أن
عدم حماســتهم لقائد الجيش لن تمنع
وصوله إذا كان هناك إتفاق عىل اســمه،
ولن يخوضوا معركة لعــدم وصوله إىل
بعبدا.
ويف املحصلة ،فإن الروس يؤكدون أن
األزمة الســورية مفتوحة وال أفق لحلول
قريبة خصوصا ً بعد العملية العســكرية
الروســية الجاريــة يف أوكرانيــا ،والتي
ستستمر إىل حني تحقيق األهداف املحددة
وال سقف زمنيا ً لها ،ولذلك يدعون القادة
اللبنانيني إىل إيجاد ح ّل ملشكالتهم والحوار
والتوافــق لكي ال تتمدّد النــار اإلقليمية
والدولية إىل أراضيهم.

«"ال تمديد"» محسومة لعون ...وقطار البحث
عن بديل انطلق
يفقد رئيس الجمهورية يف أي بلد يف العالم
هيبته عندما تشارف واليته عىل اإلنتهاء ،إذ يبدأ
اإلهتمام يرت ّكز عىل البديل والعهد الجديد.
يُطلق عىل الرئيس يف نهاية واليته يف الواليات
املتحدة األمريكية لقب «البطة العرجاء» ،يف حني
ّ
أن الرئيــس الذي ينوي التجديد لنفســه يفعل
ّ
لتول املسؤولية
كل ما بوســعه إلثبات أنه أهل
والتجديد لنفسه والية ثانية.
هــذا يف أمريكا ،أما يف لبنــان ،فإن القصة
مختلفة تماماً ،فالدســتور واضــح جدا ً يف ما
ّ
خص التمديد أو التجديــد للرئيس ،فهذا األمر
مخالف للدستور لكنه ت ّم يف مراحل سابقة وأتى
بنتائج كارثية يف معظم األوقات.
يف تاريخ لبنــان ما بعد اإلســتقاللّ ،
تول
 11رئيسا ً سدّة الرئاســة ،ثالثة منهم نجحوا
بالتمديد أو التجديد ،وعاشت البالد عىل مدى 3
مراحل فراغا ً رئاسياً.
التمديد األول حصل العــام  ،1949ويُقال
يومها إن الرئيس بشــارة الخوري أبرم صفقة
مــع اإلنكليــز مفادهــا أن يســمح ّ
للجئني
الفلســطينيني بالدخول إىل لبنان واستقبالهم
لقاء التجديد له ،ولم يســتطع الخوري إكمال
واليته بسبب سلوك شقيقه «السلطان سليم»
واسترشاء الفســاد وانتفاضة املعارضة ضدّه
ومحاولة إسقاطه يف الشارع ،فاستقال نتيجة
اإلرضاب العام.
أما التمديد الثانــي فحدث يف العام ،1995
يومها كان السوري يحكم لبنان بالحديد والنار،

وقيل حينها ان الرئيس اليــاس الهراوي الذي
انتُخب العام  1989خلفا ً للرئيس الشهيد رينه
معوض لم يســتطع الحكم يف أول ثالث سنوات
من واليته بسبب مُخ ّلفات الحرب ،فم ّر التمديد
وارتفع منسوب القبضة السورية عىل لبنان.
وكانت نتائج التمديــد الثالث عىل لبنان
كارثية ،فقد ت ّم التمديد للرئيس إميل لحود يف
أيلول  2004ملدة ثالث سنوات ،وكان لحود رجل
سوريا األول يف لبنان ،وبدأ مسلسل اإلغتياالت
وكانــت الذروة يف  14شــباط  2005باغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،فدخــل لبنان النفق
املظلم ،واســتتبع عهد لحــود باإلضطرابات
واإلنفجارات والتعطيل ومحاولة اإلنقالب عىل
ثورة األرز ،وعاش لبنان أسوأ مراحل يف تاريخه
وال يزال يعيش تداعياتها حتى وقتنا هذا.
ويعتــر الرئيس ميشــال ســليمان من
الرؤســاء القالئل الذين رفضوا التمديد يف حني

يُروّ ج البعض إىل إمكان التمديد للرئيس ميشال
عون كي ال تقع البالد يف الفراغ.
وما هو اكيد أن التمديد لعون مســتبعد ال
بل مســتحيل ،فأول من يعارضه هو البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
وهو الذي دعا إىل إنتخابات رئاسية مبكرة منذ
فرتة ،كما يصطدم هــذا الطرح برفض داخيل
حاســم وشعبي واســع ،خصوصا ً وأن الناس
تنتظر نهاية العهد العوني بفارغ الصرب ،والذي
يُصنف عىل أنه اسوأ عهد يف تاريخ لبنان ،يف وقت
ال يرىض الخارج بهذا الخيار.
ويبدو أن قطار املعركة الرئاسية قد انطلق
فعالً ولــم يعد الكالم عنه همســاً ،فكل فريق
يجمع أوراق قوته ويقــرأ تحوالت املنطقة من
أجــل التأثري عىل مجرى اإلســتحقاق وإيصال
الشخص الذي قد يكون مناسباً.
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أســـعــد بــشــارة

يتصرّف العونيون على قاعدة «"بدنا وما بدنا"

رئيس الجمهورية يريدها حكومة سياسية"« ...خلنج"»
كــلــيــر شــكــر
ال داعــي للتدقيــق بني ســطور
الترسيبات املتداولة بــن قرص بعبدا
والرساي الحكومي ،الستيضاح حقيقة
موقف ك ّل مــن رئيــس الجمهورية
ميشــال عون ومعه الفريق الباسييل،
وك ّل من رئيس الحكومة املك ّلف نجيب
ميقاتي ،من ملــف التأليف .فاملكتوب
ُفضح من عنوانه:
األخــر «يتغنّــج» بعدما وضع
التكليف يف جيبه ،يستخدم ك ّل تكتيكات
املناورة ،ملوّحا ً باســتخدام ورقة عقد
جلســة حكومية لحكومــة ترصيف
األعمــال ،رافعــا ً ســقف طموحاته
الوزارية حتــى حدّها األقىص ،ويف باله
باق فيما العهد إىل أفول.
أنّه ٍ
ّ
فيفضل أن
أمّ ــا الفريق العونــي
الحي» بآخر
يكــون رشيكا ً «باللحــم
ّ
حكومات العهــد ،ال باملواربة ،حتى لو
ادّعى غري ذلك ،خصوصا ً إذا تحولت إىل
«حكومة رؤساء الجمهورية» بعد تسلل
الفراغ إىل قرص بعبدا ،لكنه يف املقابل لن
يكون مأزوما ً لدرجة تقديم الكثري من
التنازالت بعدما صار العهد يف أسابيعه
األخــرة وأي إنجاز قــد يحقق يف هذا
الوقت ،إذا تحقق ،رسعان ما سيوضع
يف أدراج النســيان مع وصــول العهد
الجديــد .ولذا يتــرف العونيون عىل
قاعدة «بدنا وما بدنا».
ولهــذا ،ردّت املســودة األوىل التي
وضعهــا ميقاتــي يف عهــدة رئيس
الجمهورية ،عرب اإلعالم ،قبل أن يقول
الرئيس كلمته فيها ،لجملة أســباب،

يعدّدها أحد نواب «تكتل لبنان القوي»
عىل الشكل اآلتي:
 لــم تحــرم التشــكيلة وحدةاملعايري التي لطاملا نادى بها «التكتل»،
وت ّم التعامل مع القوى السياسية وفق
قاعدة الكيل بمكيالني .كأن يُسأل وليد
جنبالط عن اســم الوزير الذي يقرتحه
ليح ّل محل وزير املهجرين عصام رشف
الدين ،وكأن يبقى عىل أســماء وزراء
حزبيني «عىل الســطح» أو محسوبني
عىل أحزاب عىل نحو فاقع ...فيما يُمنع
عىل التيار الوطني الحر أن يســمّ ي أيّ
وزير .ال بل تعامل ميقاتي مع العونيني
خالل تأليف الحكومة األخرية ،وكأنّهم
«وبــاء» ال يجوز ألي وزير ســيدخل
حكومته ،أن يكون مصابــا ً به ،أو قد
التقى أيا ً من مسؤوليه!
 كذلك لم تحرتم التشكيلة نتائجاالنتخابــات النيابيــةّ ،إل يف ما ّ
خص
تمثيل «الحزب الديموقراطي اللبناني»،
فسارع ميقاتي إىل اســتبدال ممثله،
بوزير مق ّرب من جنبالط ،فيما تغاىض
رئيــس الحكومة املكلف عــن النتائج
التي أفرزها الشارع املسيحي من خالل
تكريس الرشعية التمثيلية عىل «التيار
الوطني الح ّر».
ومع ذلك ،ســيبقى بــاب الحوار
مفتوحا ً بني رئيس الجمهورية ورئيس

«التيار الوطني الحر» ال يبدي أي
حماسة لمنح الثقة لحكومة
يصرّ رئيسها على «شيطنته»

من جلسة اإلستشارات النيابية غير الملزمة (رمزي الحاج)

الحكومــة املك ّلــف يف محاولة إليجاد
أرضية مشــركة ،وقد يبــدأ ماراتون
النقاش ،اليوم يف جلسة ثنائية ،طلبها
رئيــس الجمهورية ،إلبــاغ ميقاتي
ّ
أن املســودّة التي رفعهــا ،ال تلبّي ك ّل
الطلبــات .ال بل أكثر مــن ذلك ،يقول
النائــب ذاته ّ
إن الحكومة املســتقيلة
لم تتمكن من إنجاز أي ملف ،ســواء
ما ّ
خص موضــوع النازحني ،البطاقة
التمويلية ،إنهاء التفاوض مع صندوق
النقــد الدويل ...فكيــف يمكن التمديد
لها من خالل ترقيعها ببعض األسماء
الجديدة؟
يضيف أحد نــواب «تكتل لبنان
القوي» أنّه من املرجّ ح أن يطلب رئيس
الجمهورية من رئيس الحكومة وضع
تشكيلة جديدة« ،نضيفة» ،بمعنى أن
ال ترث أي اســم من حكومة ترصيف
ّ
ويفضل رئيس الجمهورية
األعمــال،
أن تراعي نتائــج االنتخابات النيابية

التــي أعادت تثبيت حضــور «التيار
الوطني الحر» الــذي كان يُتّهم بأنه
صــار منقوص الرشعية الشــعبية،
ولهذا راح ميقاتي يف حكومته األخرية
باتجاه حكومة ادّعــى أنها حكومة
اختصاصيني ،بينما معيار االختصاص
ُفرض فقط عىل الفريق العوني ،ولهذا
سيدعوه رئيس الجمهورية إىل توسيع
الحضور السيايس يف الحكومة.
حتى اآلن ،يبدي ميقاتي استعدادا ً
إلدخال بعض التعديالت عىل حكومة
ترصيف األعمال ،ويريــد من رئيس
الجمهوريــة أن يشــاركه ببعــض
التعديــات أيضاً .وهنــا يبدأ جوهر
ّ
الخالفّ ،
يفضل تشــكيلة
ألن األخري
جديدة بمعايري موحّ دة ال تســتثني
«التيار الوطني الحر» أو من يمثّله...
فيما األخري ال يبدي أي حماســة ملنح
الثقة لحكومة ،يرصّ رئيســها ،عىل
«شيطنته».

كنعان :خطة التعافي بصيغتها النهائية لم ُتنجز بعد

لجنة المال تطالب الحكومة بتص ّور واضح لسعر الصرف
تمهيدًا لموازنة 2022
أعلن النائب إبراهيم كنعان أن «خطة
التعايف بصيغتها النهائيــة والكاملة لم
تنجز بعد من الحكومة ولم تتم إحالتها
رسميا ً إىل املجلس النيابي ،وأن العديد مما
يحكــى ال يزال مجرد أفكار لم ترتجم إىل
مشاريع قوانني» ،الفتا ً إىل أنه «تم االتفاق
مع الحكومــة عىل الرتجمــة الفعلية
وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي
تأخذ باالعتبار توزيعا ً عادال ً للخســائر
وآلية واضحة الســرداد الحقوق ،كما
معالجة الوضع االقتصــادي من خالل
تحفيز كافة القطاعات االنتاجية».
وأشــار إىل ان «موقــف لجنة املال
واضــح وهــو ينطلق مــن أن حقوق
املودعني مكفولة يف الدســتور ويجب ان
تؤمــن بالعمل مع صنــدوق النقد ،من
خالل توزيع عادل للخسائر ضمن خطة
ومشاريع قوانني تتم إحالتها اىل املجلس
النيابي ،وال يجب ان يكون هناك تمييز يف
شأنها».
كالم كنعان أتى بعــد انعقاد لجنة
املــال واملوازنة أمــس ،بحضور رئيس
حكومة ترصيف االعمال نجيب ميقاتي،
نائب رئيس املجلــس النيابي الياس بو
صعب ،نائب رئيس الحكومة ســعادة
الشــامي ،وزير املال يوسف خليل ،وزير
االقتصاد أمني ســام وعدد من النواب
واملستشارين واملوظفني الكبار للبحث يف
املسائل املتعلقة بمرشوع موازنة ،2022
كما الترشيعات املاليــة املتعلقة بخطة
التعايف.
وقال كنعانّ :
«تبي من خالل رشح
رئيس الحكومة ان هنــاك تطورا ً هاما ً
يتعلق بآلية اســرداد حقوق املودعني

من خالل انشــاء صندوق لهذا الغرض
ســتحدد آلية عمله وطبيعته من خالل
التعديالت التي طلبنا ان تحال الينا خطياً،
وهو ما لم يكن واردا ً من قبل بالنســبة
الســراتيجية النهوض املرتبطة بخطة
التعايف التي تعمــل عليها الحكومة مع
صندوق النقد ،وستحال الينا التعديالت
خطيا ً يف األيام املقبلة» .وأضاف« :طلبنا
من وزارة املال إعــداد تصوّرخالل أيام،
لتحديد ســعر رصف واضــح وواقعي
للموازنــة يزيل الخلل الكبــر املوجود
حاليا ً يف متنها بــن الواردات والنفقات،
كما دراســة حــول الــدوالر الجمركي
ومدى تأثريه عــى حياة املواطن وقدرته
االســتهالكية وفقا ً ألولوياته املعيشية،
من أجل إقرار املوازنة وح ّل اشــكاليتها
املتعــددة» ،مؤ ّكــدا ً «جهوزية املجلس
النيابي الســتكمال الورشة الترشيعية
التي بدأهــا قبل االنتخابات ،وركزنا عىل
أهمية استعادة الثقة من خالل استعادة
حقوق الناس وتحفيز االقتصاد والعمل
عىل رؤيــة اقتصادية تنمّ ي معدالت نم ّو
مقبولة يف القطاعات االنتاجية».

سعادة الشامي :الخطة شاملة
ومتكاملة

نائب رئيــس مجلس الــوزراء يف
حكومة ترصيف االعمال سعادة الشامي
أعلن بعد اإلجتماع أنــه كان مخصصا ً
ملناقشة خطة اإلصالح االقتصادي واملايل
التي تم االتفاق عليها مع صندوق النقد
الدويل يف مطلع شــهر نيســان املايض.
واضاف :لقد اســتمع ممثلو الحكومة
باهتمام كبــر إىل مالحظات الســادة

٣

البحث عن خطة اإلنقاذ

النــواب والتي يمكــن أن تغني الخطة
وتساعد يف تطويرها بما ال يتعارض مما
اتُّفق عليه مع صندوق النقد الدويل .ولقد
أتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج
مواضيــع ماكــرو اقتصادية إصالحية
أساســية باإلضافــة إىل االصالحــات
الهيكلية ،ورســمت الخطوط العريضة
لعملية إصالح القطــاع املايل واملرصيف.
ولقد نوقشت بعض االقرتاحات املتعلقة
بمعالجة خسائر القطاع املرصيف وتفعيل
دور هذا القطاع يف االقتصاد وسيستكمل
البحــث بهذه االقرتاحــات مع صندوق
النقــد ،حتــى نتوصــل إىل اتفاق عىل
التفاصيل املتعلقة بإصالح القطاع املايل
ومعالجة الخســائر .وأكد دولة رئيس
مجلس الوزراء عــى أهمية الرسعة يف
تنفيذ اإلجراءات املسبقة ألنه ليس لدينا
ترف الوقت ،وذلك حتى نتوصل إىل اتفاق
نهائي مع صنــدوق النقد الدويل يف أقرب
وقت ممكن.

حاصباني :مطلوب خطة تعا ٍ
ف

بدوره أكــد نائب رئيــس مجلس
الوزراء السابق النائب غسان حاصباني
أن «ليــس هناك بعد مــن خطة نهائية
للحكومة لكي ترتجم اىل قوانني يف مجلس

ٍ
تعاف مايل،
النواب واملطلوب هــو خطة
اقتصــادي ،نقدي واصالحــي للقطاع
العام».
ويف ترصيح له من ســاحة النجمة
عقب إجتماع لجنة املال واملوازنة ،شدّد
حاصباني عــى أن تحيل الحكومة هذه
الخطة ملجلس النواب بأقىص رسعة مع
خريطة طريق ترشيعية ونصوص قوانني
متكاملة ومرتابطــة ،تتيح تطبيق هذه
نرسع بالتعايف اىل جانب إقرار
الخطة لكي ّ
موازنة تعكس االصالحات املطلوبة».
تابع« :كل يوم تأخري يك ّلف الشعب
اللبناني  25مليــون دوالر .املطلوب ان
ترتافق هذه الخطة مــع مراعاة العدالة
لجميــع املواطنني مــن مودعني وغري
مودعني ،والتنبه اىل ان عــددا ً كبريا ً من
كبار املودعني هــم من صناديق التأمني
ومؤسسات توظف املواطنني.
كما عــى هذه الخطة ان تشــمل:
حالً ماليا ً وحالً إقتصاديــا ً وحالً نقديا ً
وإصالحــا ً يف القطاع العــام وتحميل
الدولة اللبنانية مســؤوليتها يف تسديد
ديونها التي رتبتها عىل الشعب اللبناني،
من خالل مــا لديها من امكانيات حالية
ومستقبلية ،اىل جانب مسؤولية مرصف
لبنان واملصارف يف تحمل املسؤولية».

وزارة الطاقة
ُت ّ
عطل تشكيل الحكومة
كما كانت وزارة الطاقة ،السبب في تأخير
تعيين موعد االستشارات ،كذلك تبقى السبب
الرئيسي لتعطيل تشكيل الحكومة .انها
قصة وزارة تسلمها جبران باسيل في العام
 2008لم ولن يتخ ّلى عنها ،ولو كلف األمر
فراغا ً مستداما ً في تشكيل الحكومات تخطى
السنوات قبل االنهيار وبعده.
بمعاينة التشكيلة الحكومية التي قدمها
رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي على
وجه السرعة ،يمكن التأكد من ان التغيير
شبه الوحيد طال وزارة الطاقة ،وهو ما
استدعى استنفار عون وفريقه ،ألن المطلوب
ان يحتفظ باسيل بالوزارة األهم ،التي عبرها
سيتم تلزيم معامل الكهرباء ،والتي يرتبط بها
ملف الترسيم والتنقيب عن الغاز ،واألهم ،التي
تشبه مغارة مقفلة ،يفترض ان يبدأ التدقيق
الجنائي بها .فتبعا ً لألرقام التي اعلنها حاكم
مصرف لبنان في مقابلته التلفزيونية االخيرة،
ت ّم صرف ما يفوق الـ 22مليار دوالر في
وزارة الطاقة منذ سنوات قليلة والى اليوم،
وهذا ما يستدعي الحاجة لتحقيق دولي وليس
فقط لتدقيق جنائي.
يعطي «التيار الوطني الحر» ،كعادته بعدا ً
وأهمية مذهبية لوزارة الطاقة وللنهج المتبع
في إدارتها .فكما كانت محطة سلعاتا في
التوصيف العوني محطة التغويز المسيحية،
في مقابل دير عمار والزهراني ،كذلك فإن
وزارة الطاقة هي وزارة الموارنة .يقول
مطلعون على أجواء التيار إن وزارة الطاقة
للموارنة في اي تشكيلة حكومية ،واذا ما
سحبت منهم ،يجب أن يحصلوا على وزارة
توازيها اهمية ،من ضمن مداورة شاملة ال
تستثني وزارة المال .ويؤكد هؤالء ان ابتزاز
الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية وامساكه
باليد التي توجعه ،اي تشكيل حكومة قبل
نهاية العهد ،بات أمرا ً مردوداً ،فعون لن يقبل
اال بالتشكيلة التي يقتنع بها ،ولن يعطي
توقيعه على أي تشكيلة تنتقص من التمثيل
لي
الصحيح ،ويخطئون اذا راهنوا على ّ
ذراعه ،ولتبقى حكومة تصريف األعمال اذا
أرادوا االستمرار في تهميش دور الرئيس،
اما عن «حزب الله» ،فيؤكد هؤالء أن الحزب
موافق على االسماء التي وردت في التشكيلة،
ولم يعلن موقفا ً من التعديالت التي وضعها
ميقاتي ،وبالتالي ال تأثير للحزب على موقف
عون الرافض لفرض تشكيلة حكومية غير
متوازنة ،وسيسمع ميقاتي في بعبدا قريبا ً
الموقف من صاحب الموقف.
ال يعرف الى اآلن ما هي الخطوة الجديدة
التي سيقوم بها ميقاتي .فبعد سرعة تقديم
التشكيلة االولى ورفضها ،بدا أن الطاقة
تعرقل تشكيل الحكومة ،اذ كان يكفي ميقاتي
أن يجدد للوزير الحالي وليد فياض حتى
تنفتح األبواب السحرية أمام والدة الحكومة،
لكن االختبار األول أثبت بما ال يدع مجاال ً
للشك بأن باسيل يعتبر امتالك الطاقة من
الضمانات االساسية التي تقيه مرحلة ما بعد
نهاية العهد ،فضالً عن انه ال يريد ألي جهة
سياسية ان تتولى الوزراة وان تفتش في
أوراقها وملفاتها ،من السدود الى البواخر
الى كل التلزيمات التي حصلت خارج االطر
القانونية.
تأخر الرئيس عون في تحديد موعد
االستشارات كي يلعب كل أوراق الضغط التي
يمتلكها ،من أجل تشكيل حكومة الضمانة
لباسيل ،من دون االضطرار الى كشف معادلة
«الطاقة لنا أو ال حكومة» ،لكن هذه المعادلة
أصبحت اليوم حقيقة مرئية.
أما ميقاتي ،فقد رتب للتشكيلة االولى قبل
ان يكلف ،بالتفاهم مع الرئيس بري ،وهو نثر
وعودا ً في الداخل والخارج بأن وزارة الطاقة
لن تعود لجبران باسيل ،ولو كلف االمر عدم
تشكيل حكومة جديدة ،وها هي الجولة األولى
من الكباش المستمر ،تعطل التشكيل الى
أجل غير مسمى ،ولن يسمح الوقت باستئناف
مسعى التشكيل ،ألن جميع الالعبين باتوا
مستعدين منذ االن للتعامل مع االنتخابات
الرئاسية وهي االستحقاق اآلخر المرشح
للتعطيل.
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التقى اللواء ابراهيم وبري الذي ّ
حذر من إنشاء "«الناتو األوسطي"»

األحمد :هذه الخطة الفلسطينية لمواجهة التحديات
األميركية  -اإلسرائيلية
صـــيـــدا  -مــحـمـــد دهــشــة
لم تهدأ الحركة السياسية الفلسطينية يف لبنان
منذ اكثر من أســبوع ،بدت وكأنها تســابق الوقت
مــع زيارة الرئيس االمريكي جــو بايدن اىل املنطقة
منتصف تموز الجاري لتنسيق املوقفني الفلسطيني
واللبناني ،ملواجهــة التحديات واملخاطر التي تحدق
بلبنان والقضية الفلسطينية معا عىل ضوء الجهود
الحثيثة النشاء «الناتو االوســطي» مقابل «محور
املقاومة» ،وتزامنا مع املســاعي لرتســيم الحدود
البحرية ومحاولة ارسائيل رسقة الثروات من النفط
والغاز اللبناني.
والحركة التــي بدأت مع زيــارة رئيس املكتب
السيايس لحركة «حماس» اســماعيل هنية ،مرورا ً
بلقاءات االمنــاء العامني للفصائل الفلســطينية
واالجتماعات املوسعة والثنائية ،والتي تبلغ ذروتها
اليوم مــع جوالت عضــو اللجنتــن التنفيذية لـ
«منظمة التحرير الفلسطينية» و»املركزية» لحركة
«فتح» عزام االحمد والســفري الفلسطيني يف لبنان
أرشف دبور عىل املســؤولني اللبنانيــن ،لوضعهم
يف التطورات وخارطة طريق القيادة الفلســطينية
التي تتضمن سلسلة خطوات ستطالب بها الرئيس
بايدن ،وتكشف «نداء الوطن» جانبا ً منها وابرزها:
 التأكيــد عىل محورية القضية الفلســطينيةباعتبارهــا القضيــة املركزية للعرب واملســلمني
وانه بدون حل عادل ال ســام او استقرار يف الرشق
االوســط ،وعىل قاعــدة ان اســتمرار الظلم يولد
االنفجــار ،ورضورة دعم وكالة االونــروا ماليا ً عىل
اعتبارها شــاهدا ً حيا ً عىل نكبة فلسطني ووقف كل
محاوالت انهائها وتصفيتها.
 دعوة الرئيس بايــدن اىل اقران اقواله ووعودهباالفعال باتخــاذ خطوات فعلية وملموســة حول
مجمل السياســة االرسائيلية التــي تنتهجها ضد

ً
خاصة االجراءات أحادية الجانب املتعلقة
شــعبنا،
يف القدس واالستيطان ،الجدار ،والتهجري الذي تقوم
به يف الشيخ جراح واالغوار وغريها من املدن والقوى
والبلدات الفلســطينية ،اذ ال يكفي التعامل االيجابي
مع الســلطة الوطنية من دون رفع القيود وبعض
القرارات التــي اتخذها الرئيس االمريكي الســابق
دونالد ترامب.
 ضم دولة فلســطني اىل عضوية مجلس االمنالدويل ،فتــح القنصلية األمريكيــة يف القدس ورفع
منظمة التحرير الفلســطينية عــن قائمة االرهاب
وفتح مكتبها يف واشــنطن كخطوة عــى الطريق
الصحيح العادة تصحيح الخلل والتمثيل الدبلومايس
والسيايس الفلسطيني.
ووفق مصادر فتحاوية لـــ «نداء الوطن» فان
االحمد ابلــغ الذين التقاهم بان خيارات الســلطة
مفتوحة يف حال كانت االجوبة االمريكية سلبية ،منها
االلتزام بتطبيق قرارات املجلس املركزي الفلسطيني
االخري ووقف جميع االتفاقيات والتفاهمات املتعلقة
بالكيان اإلرسائييل ،مقابل تفعيل املقاومة الشعبية
واملطالبة بالرجوع اىل تطبيــق القرار  181اي قرار
تقسيم فلسطني الذي اتخذته الجمعية العامة لالمم
املتحدة يف  29ترشين الثاني  1949يف اشارة اىل التحلل
من اتفاق «اوسلو» ،واذا اعرتضت «ارسائيل» يمكن
طردها من االمم املتحدة.

لقاءات األحمد

ميدانيا ،واصل االحمد مع الســفري دبور ووفد
من فصائل منظمة التحرير الفلســطينية زياراتهم
والتقــى رئيس مجلــس النواب نبيــه بري يف عني
التينة ،حيث وضعه يف العناوين العريضة للخطوات
الفلســطينية ،فيما نقل عن بري حرصه عىل الدفاع
عن القضية الفلســطينية وحقوق شعب فلسطني
ونضاله املرشوع حتى التحرر والعودة ،وتأكيده عىل

بري مستقب ً
ال األحمد والوفد الفلسطيني

فصائل منظمة التحرير يف املخيمات الفلسطينية ويف
انه مع الوحدة الفلســطينية بعيدا عن اي انقسام،
الساحة اللبنانية.
واعتبــاره ان حلف «الناتو االوســطي» الذي يجري
والتقى عزام والســفري دبور وأمني رس حركة
العمل النشائه يهدف اىل تصفية القضية الفلسطينية
فتح وفصائل املنظمة يف لبنــان فتحي ابو العردات
اوال ثم محارصة محور املقاومة.
املديــر العام لالمن العــام اللبناني
وقال األحمد «نقلنا تحيات الرئيس
اللواء عبــاس ابراهيم ،ثــم عُ قد
ابو مازن وأيضا هنأناه عىل تجديد الثقة
اجتمــاع مــع نائب االمــن العام
به رئيســا للمجلس النيابي وهو أهل
األحمد أبلغ الذين
للجبهة الديمقراطية فهد سليمان
لتحمل هذه املسؤولية يف ظل الظروف
التقاهم بأن خيارات
بحضور دبور وابو العردات وعضو
الراهنــة التي تواجه لبنــان واالزمات
املتشعبة سياسيا ً واقتصاديا ً والرصاع السلطة مفتوحة في قيــادة حركة فتــح يف لبنان منذر
حمزة وعضــو املكتب الســيايس
والخالف مع دولة االحتالل االرسائييل
حال كانت األجوبة
للجبهة الديمقراطية عدنان يوسف.
التي تريد ان تنهب ثروة لبنان وحدوده
األميركية سلبية
وأكد املجتمعــون أهمية الدور
البحرية حتى يبقى لبنان غري قادر عىل
الــذي تضطلع بــه منظمة التحرير الفلســطينية
الخروج من االزمات التي ارشت اليها».
ّ
املمثل الرشعي والوحيد لشعبنا يف مواجهة املخطط
عــر عن دعمه
وأضــاف االحمد :الرئيس بري
الصهيونــي ،وما ينــدرج يف اطاره من اســتهداف
وعن دعم الشعب اللبناني الشقيق وحكومته ولبنان
بكل مكوناته للمقاومة الشــعبية التي تزداد اتساعا ً
لقضيتنا وأرضنا ومقدســاتنا اإلسالمية واملسيحية
ومرشوعنــا الوطنــي ،والدعوة اىل تمتــن جبهتنا
وشــموال ً يف كل املدن واملخيمات يف الضفة وطلب أن
الداخلية والعمل املشرتك يف اطار مواجهة التحديات
ننقل دعم الشــعب اللبناني والتحامه مع الشــعب
واملخاطر املحدقة بقضيتنا الفلســطينية والحقوق
الفلســطيني بكل قيادته وعىل رأسهم الرئيس ابو
الوطنية املرشوعة لشعبنا الفلسطيني.
مازن مجــددا دعمه واعجابه وتاييــده للوحدة بني

«"دعوة مجلس النواب إلى االجتماع فورًا ووضع يده على هذه القضية"»

كنعان وخليفة :خلط «"الخط األزرق"»
بالحدود الدولية يُفرّط بحق لبنان
أعلنت الدكتــورة كلود بويــز كنعان
والدكتور عصام خليفــة يف بيان أمس ،انه
«بعد رفض الجانب االرسائييل العرض املذل
الذي ابلغه الرؤســاء الثالثة اىل الوســيط
االمريكي آموس هوكشــتاين ،وهو عرض
يرضب عرض الحائط بالقانون الدويل الذي
يعطي كل الحق للجانــب اللبناني املطالبة
بالخــط  29كحــدود جنوبيــة للمنطقة
االقتصادية الخالصة للبنان».
وقــال البيــان« :بعــد ارصار الجانب
االرسائيــي عىل الحقــوق املزعومة للدولة
العربية يف الخط  23وحقل قانا أيضاً ،يهمنا
ان نؤكد عىل النقاط التالية:
 .1مطالبة املسؤولني اللبنانيني ارسال التعديل
املقرتح من قيادة الجيش للمرسوم  6433اىل
االمم املتحدة فوراً .ونرشه حيث يجب ،وابالغ
الرشكات العامليــة ان منطقة حقل كاريش
هي منطقة متنازع عليها.
 .2اعتبار الخط  29هــو الحق الثابت للبنان
تبعا ً للقانون الدويل.
 .3تأليف خلية أزمــة من قيادة الجيش ووزارة
الخارجيــة ،والعمل عىل تحضــر ملف علمي
وقانوني حول هذا املوضــوع يتم توزيعه عىل
اعضاء مجلــس االمن وعىل الــدول الصديقة
والدول العربية البراز حق لبنان بثرواته البحرية.
 .4تطمــن اوروبا وروســيا ان لبنان ليس
بوارد اســتعمال ثرواته البحرية إال يف سبيل
املصالح املشرتكة .وان مطالبة لبنان بحقوقه
يف منطقته االقتصاديــة الخالصة ال ينطلق
من أي عداء الطراف دوليــة تربطها بلبنان
صداقات تاريخية.

 .5تحذير ارسائيل مــن أي خطوة متهورة،
ودعوة الشعب اللبناني اىل تخطي انقساماته
والتوحد حول املصالــح العليا للوطن يف هذه
املرحلة املفصلية .واستعداد لبنان الستئناف
التفاوض غري املبارش يف الناقورة عىل قاعدة
القوانني الدولية.
 .6ردا ً عــى التحيّز الذي بيّنه الســيد آموس
هوكشــتاين ،واالســتخفاف باملســؤولني
اللبنانيني ،يجــب ان يبلغ لبنان الرســمي
الجانب االمريكي رفضه الستمرار هوكشتاين
يف مهمة الوساطة.
 .7اننــا نح ّذر أي مســؤول مــن االنصياع
للتهديدات والخضوع لالمالءات االرسائيلية.
فالشعب اللبناني يقف باملرصاد لكل موقف
خياني.
 .8مطالبــة نــواب الحراك بدعــوة مجلس

النواب اىل االجتماع فورا ً ووضع يده عىل هذه
القضية.
 .9التحذير من أي ترســيم جديــد للحدود
اللبنانية الربية مع ارسائيــل .فاملادة  5من
اتفاقية الهدنة ( 23آذار  )1949أكدّت ان خط
الهدنة هو نفســه خط الحدود الدولية .وبني
 15-5كانــون االول  1949توصل لبنان مع
ارسائيل اىل اتفاق ترســيم الحدود ّ
موقع من
الكابتن فريد لندر االرسائييل واسكندر غانم
عن لبنان .ان خط االنسحاب او الخط االزرق
ليس هو خط الحدود الدولية بحســب االمم
املتحــدة .وعليه فاملوقــف اللبناني يجب ان
ينطلق من مبدأ تثبيت الحدود املرسمة فقط.
وكل مســؤول يخلط الخط االزرق بالحدود
الدولية يفرط بحق لبنان ويخالف الدســتور
اللبناني».

نعيم قاسم :أي حكومة تنشأ
أفضل من عدمها
رأى نائب األمني العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «املجلس
النيابي الجديد هو نتيجة لخيارات الشــعب ،ونحــن معه أمام مرحلة
جديدة تأسيسية للبنان ،وكل املجلس النيابي يتحمّ ل مسؤولية معالجة
األزمات التي تراكمت ،ولم نعُ د يف مرحلة ي ِ
ُحاسب فيها البعض وي َ
ُحاسب
فيهــا البعض اآلخر ،إنما نحن يف مرحلة يجــب أن يثبت فيها كل طرف
سيايس له نواب يف داخل املجلس ،مدى إمكانية تقديمه الخطوات العملية
من أجل االنتقال يف بلدنا من حالة األزمات إىل بداية املعالجات املختلفة».
وقال يف كلمة ألقاها يف بلدة معروب أمس« :من هنا يُعترب تشــكيل
ّ
الحكومة أمرا ً أساسيا ً وجوهرياً ،ألنه بدون حكومة ال يمكن أن
يتغي أي
يشء يف هذا الواقع ،بل يمكن أن تتدهور األمور أكثر فأكثر».
أضاف« :اليوم بحســب آراء الكتل النيابية ،هناك انقسام يف البلد،
ومجموعة من الكتل أعرضت عن املشــاركة يف الحكومة وعن أي عمل
يؤدي إىل إنتاج حكومة ،وأطلقت عىل نفســها تســمية املعارضة ،أنتم
معارضة ملن؟ أنتم مجلس نيابي جديــد يُفرتض أن تقدموا برنامجكم
وتقوموا بعمل يخدم الناس ،إذا بدأتــم بعنوان املعارضة ألمر مجهول،
لحكومة مجهولة لم تتكون بعد ،فذلك يعني يف الحقيقة أنتم ال تريدون
تســهيل والدة الحكومة والقيام بإنجازات يف خالل هذه املرحلة ،وهذا
منســجم تماما ً مع الرأي واملوقف األمريكي الــذي يعمل عىل إبطال أي
إنجاز يف خــال هذه الفرتة بانتظار انتهاء والية العهد الحايل عىل قاعدة
أنهم ال يريدون التعامل مع العهد الحايل ،ولكن املشــكلة أن الناس هم
الذين يتحملون هذه الخسائر الكربى ،بينما فريق آخر ونحن منه كحزب
الله ،يريد تشكيل الحكومة ،وينصح بأن ندوّر الزوايا قدر اإلمكان».
وختم« :أي حكومة تنشــأ أفضل من عدمها ،وألن بعض اإلنجازات
التي يمكن أن تقدمها يف خالل هذه الفــرة من الزمن ،يمكن أن تكون
مقدمة للخروج من املأزق».

محـــــليـــــات
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الخبز مفقود في بعلبك 600 ...ألف نسمة وفرن وحيد

إلقفال عام
نقمة شعبية عارمة وتحضيرات
ٍ

بــعــلــبــك  -عــيــســى يــحــيــى
إســتفحلت أزمة الخبــز يف بعلبك
الهرمل بعد إقفــال فرن من أصل اثنني
كانا يعمالن لتلبية حاجات أهل املنطقة،
وتُ ِرك الناس يف مهــبّ البحث عن بدائل
وتأمني لقمــة العيش وســط صمت
وغياب النواب واملسؤولني عن الذل الذي
يتع ّرض له الناس هنا.
فقدت أبســط مقوّمــات العيش
وبات رغيف الخبز صعب املنال ،يفتقده
أهايل بعلبك الهرمــل كما فقدوا الكثري
مــن الحاجــات منذ بــدء األزمة التي
يعيشونها ،يحجزون أدوارهم يف طوابري
الذل أمام األفران يف مشه ٍد تكرر سابقا ً
مع املحروقات واملواد الغذائية املدعومة،
يقصدون الفــرن الوحيد الذي يعمل يف
بعلبك وسط السوق التجارية ليل نهار
ً
تلبية لحاجاتهم التي تفوق قدرته ،فهو
ال يســتطيع أن يلبي طلبــات أكثر من
ستمئة ألف نسمة عىل امتداد املحافظة
بالتزامن مع توقــف توزيع الخبز عىل
املحال والسوبرماركت ،ويف حني كانت
أفران شمسني عىل مدخل مدينة بعلبك
الجنوبي تستوعب القســم األكرب من
الناس عىل اختــاف بلداتهم وقراهم،
توقفت عن صناعــة الخبز املخصص
لألكل بســبب نفاد الطحني وأبقت عىل
باقي األصناف لحني تأمني حاجتها من
الطحني لتعود إىل عملها.

ســوء الحال الذي تعانيه املحافظة
غيــاب تام
يف تأمــن الرغيف وســط
ٍ
للمســؤولني عنها باملطالبــة بالطحني
املدعوم الذي يكفي لشهر وفق ترصيحات
وزارة اإلقتصاد ،دفع بالناس للتوجه اىل
رشاء خبز التنور الذي ارتفعت فيه سعر
الربطة إىل ثالثــن ألفا ً يوم أمس ،غري أن
الحاجة دفعــت باملواطنني إىل رشائه ،يف
ٍ
وقت عادت العائالت بمعظمها إىل عاداتها
وتقاليدها من خــال إعداد الخبز املنزيل
عىل صاج الحطــب والغاز ،وتفاديا ً للذل
يف الطوابري وعدم تأمني حاجات األطفال
من الطعام ،بدأت ربّات العديد من املنازل
تحضري الخبز بعد أن قمن برشاء الطحني
ك ٌل حسب قدرة ربّ عائلتها ،ومع فقدان
الطحني يف األفران اســتغل بعض التجار
والبائعني الحاجة فارتفع سعر «الشوال»
منه إىل مليون وأربعمئة ألف إن وجد وهو
لشهر واحد لعائلة مكونة من ستة
يكفي
ٍ
أشخاص ،وتشري إحدى السيدات لـ»نداء
الوطن» والتي صادفنا وجودها تشــري
من أحد املحال الطحــن بالكيلو إىل أنه
مهما ارتفع ســعر كيلو الطحني يبقى
أوفر من خبز األفران ،ونحن ال نستطيع
أن نقف متفرجني عىل جوع أوالدنا دون
تأمني الخبز ،وعليه بــدأت بتحضريه يف
املنزل عىل صاج الحطب نظرا ً لغالء سعر
الغاز أيضاً.
وبالتزامن نظــم عدد من األهايل يف
مدينة بعلبك مسرية احتجاج عىل أزمة

أزمة الخبز في بعلبك

الخرب وانقطاع الكهرباء واملياه انطلقت
من أمام بلدية بعلبك يف ساحة الرساي،
وجابت األســواق ،بمشــاركة عدد من
مخاتــر وفاعليات بعلبــك التجارية
واالجتماعية ،رفضا ً للطوابري التي تمتد
يوميا ً لســاعات من أجل الحصول عىل
ربطة الخبز ،وتردي األوضاع اإلقتصادية

تحدث عن عصابة ُمتحكمة بمسألة استالم الطحين وتوزيعه

أبو فاعور :وزارة االقتصاد أساس الفساد
في أزمة الرغيف
أكد عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو
فاعور أ َّن «أزمة الطحني والخبــز اليوم مُفتعلة وجميعنا
نرى طوابــر الذل واملهانة أمام األفران التي عادت لتذ ّكرنا
بما حصل بسلع اخرى أيضا» ،الفتا ً يف مؤتمر صحايف عقده
أمس إىل أن «البعض يستســهل ربط األزمة بما يجري يف
الحرب الروسية  -االوكرانية والتي هي فعليا ً ليست السبب
األساس ،إنما الســبب الحقيقي هو عدم رحمتنا لبعضنا
البعض والفســاد والرسقات التي تحصل يف مادة الطحني
وبطريقة التعامل مع رغيف الخبز».
تاجر آخر ،أو عرب التهريب إىل سوريا عن طريق املعابر غري
أضاف« :اآلليــة النظرية التي أُق ّرت يف وزارة االقتصاد
الرشعية» ،مذكرا «أننا ندعم الطحني بنســبة  100%عرب
تقول إن عىل كل صاحب فرن ،ســواء كان كبريا ً أم صغرياً،
مرصف لبنانّ ،إل أ َّن قسما ً كبريا ً منه يتم تهريبه اىل سوريا
أن يتقدّم بطلب اىل الوزارة عرب مديرية الحبوب والشمندر
أو تتم مقايضته أو بيعه يف الســوق السوداء» ،مستطرداً:
السكري ،وبموجب هذا الطلب يحصل عىل قسيمة تتناسب
«لقد كشــفت األجهزة األمنية كميّات مــن الطحني بُدّلت
مع حجم االستهالك السنوي له من القمح او الطحني ويتم
أكياسها بأكياس جديدة ويت ّم بيعها يف
توزيعه اىل الناس بشــكل يتناسب مع
السوق السوداء».
مرصوفهم السنوي».
وبالنســبة للمطاحن ،قــال أبو
وتابع« :هذه اآلليــة هي نظرية
حمل مديرية الحبوب
ّ
فاعور« :بعض املطاحن رشيكة يف هذه
بينمــا الفعلية هــي أ َّن هناك عصابة
والشمندر السكري
العصابة املنظمــة التي ترسق الطحني
مُتحكمة بمســألة اســتالم الطحني
وتوزيعــه وهي التي تــؤدي اىل األزمة المسؤولية األولى عن الخراب ورغيف الخبز من أمام املواطن اللبناني.
وقدم «فرع املعلومــات» تقريرا ً كافيا ً
التي وصلنا إليها عرب الفساد والرسقة
والفساد الذي يحصل
لرئاســة الحكومــة وللمجلس األعىل
واالحتــكار والتهريب» .وقــال« :ألبدأ
للدفاع حول كل التفاصيل وأسماء التجار وأصحاب األفران
من رأس الهرم ،مــن وزارة االقتصاد ومن مديرية الحبوب
واملطاحــن والرشكات واملســتودعات املوجودة واملهربني
والشمندر الســكري اللتني أحمّ لهما املسؤولية األوىل عن
إىل ســوريا» .وأ ّكد أ َّن املطلوب «تحــ ّرك القضاء بدءا ً من
الخراب والفساد الذي يحصل ،كما أُحمّ ل املديرية املسؤولية
رأس الهرم واعتبار هــذا الكالم اليوم بمثابة إخبار للنيابة
ألنها هي من ترعى وتدير الفســاد والرسقات املنظمة عرب
العامة» ،داعيا ً املدعي العــام املايل القايض عيل إبراهيم اىل
موظفني كبار يف املديرية».
«التحرك بنا ًء عىل هذا األمر».
وأشــار اىل أن «الحلقة الثانية من حلقة الفســاد هم
وختم أبو فاعور متوجها ً اىل وزير اإلقتصاد والتجارة
التجار ،فهناك من ينقل ومــن يُتاجر وبعضهم يجمعون
يف حكومــة ترصيف األعمال أمني ســام بالقــول« :إبدأ
القســائم من االفران أو يأخذون أسماء االفران ويضعون
بالحلقة الضيّقة حولك يف وزارة اإلقتصاد والتي هي أساس
القسائم عىل اسمهم والطحني ال يصل اىل الفرن انما يُه ّرب
الفساد» ،محمالً «مســؤولية تغطية الفساد والخراب يف
او يُخ ّزن أو يُباع يف الســوق الســوداء ،واألجهزة األمنية
ملف الطحني وانتقائية بعض املوظفني بتوزيع القسائم إىل
كشفت أكثر من مســتودع يوجد فيه طحني ألفران بعيدة
مديرية الحبوب والشمندر السكري واألجهزة األمنية تملك
عن املخازن عرشات الكيلومرتات من أجل ابعاد الشبهة».
إسم الشخص املسؤول الذي يدير لعبة الفساد».
ولفت اىل أن «بعض األفران تبيع قســائمها إىل فرن أو

واملعيشــية ،وانقطاع التيار الكهربائي
عن مدينة بعلبك بشــكل متواصل منذ
حواىل خمسة أيام.
وتحدث باســم املحتجــن املختار
حميــد بيان فقال« :عىل مســافة أيام
من إطالق مهرجانــات بعلبك الدولية،
أصبحت مدينة الشــمس مدينة الظالم

والجــوع ،وبتنا نقــف يف طوابري الذل
للحصول عىل رغيف الخبــز ألطفالنا،
وال نعرف عن أي مهرجانات يتحدثون،
وال مياه وال كهرباء وال خبز يف بعلبك».
وأكد «التحضري إلرضاب عام يف حال لم
تعالج مشاكل الخدمات األساسية داخل
املدينة».

متح ّور "كورونا"» إلى الواجهة من جديد

األبيض :ال إقفال وال تغيير
في إجراءات المطار
مع عودة متحور «كورونا» إىل الواجهة من
جديد يف ظ ّل االرتفاع امللحوظ بعدد االصابات
وزيادة يف نسب االستشــفاء ودخول العناية
الفائقة خالل االسبوعني املاضيني ،أعلن وزير
الصحة يف حكومــة ترصيف االعمال الدكتور
فــراس االبيض ،أن «تركيزنــا حاليا ً منصبّ
عىل الواقع االستشفائي ،وحتى هذه الساعة
ما زال عدد حاالت «كورونا» يف املستشــفيات
مقبوالً ،وطاملا أن الوضع االستشفائي تحت
السيطرة ،إذا ً الوضع الوبائي تحت السيطرة».
وبعد اجتمــاع لجنة متابعــة التدابري
واالجراءات الوقائية مــن فريوس كورونا ،يف
الرساي الحكومي أمــس ،قال إن «موضوع
إقفــال البلــد أو تغيري اإلجــراءات املعتمدة
يف املطار غــر وارد حالياً ،طاملــا أن الوضع
االستشــفائي مســتقر والغالبية العظمى
مــن الحــاالت املصابة ال تضطــر إىل دخول
املستشــفى ،خصوصا ً أن الوضع االقتصادي
صعب جداً .ويف حال تغريت املعطيات ،عندها
يبنى عىل اليشء مقتضاه».
كما عرض األبيض للتدابري التي تقوم بها
الوزارة «للتعامل مع هــذه املوجة من الوباء
وأهمها:
 برنامج الرتصد الوبائي يف الوزارة ،والذيمن خالله تتم متابعة متحورات الفريوس من
خالل فحوصات التسلسل الجيني.
 تأمني فحوصات Antigen Rapid testمجانــاً ،من خالل مراكــز موزعة يف مناطق
متعددة.
 تأمني اللقاح مجانا ً وبال موعد مسبق. توعية املواطنني عىل اهمية اخذ اللقاحوارتداء الكمامة يف األماكن العامة».

توصيات اللجنة

وبعد مناقشــة الواقع الوبائي يف لبنان
والوضع االستشفائي ونسب التلقيح ،أصدرت
اللجنة التوصيات التالية:
 -رضورة أخــذ اللقــاح ،املتوفر مجاناً،

يف أي مــن مراكز التلقيــح املوزعة يف جميع
االرايض اللبنانية.
 مراعــاة املعايري التــي تعتمدها وزارةالصحة الخذ اللقاح وهي:
 1الجرعــة االوىل متاحــة لجميع منتخطت أعمارهم الـ 5سنوات.
 2الجرعة الثانية متاحة لجميع من مرعىل تلقيهم الجرعة االوىل  3أسابيع.
 3الجرعة الثالثة متاحة لجميع من مرعىل تلقيهم الجرعة الثانية  5أشهر.
 4الجرعة الرابعة متاحة لجميع من مرعىل تلقيهم الجرعة الثالثة  6أشهر.
 التشجيع عىل تلقيح االطفال من عمر 5اىل  12سنة بعد توافر اللقاح.
 التأكيــد عىل ان اخذ اللقــاح يحد منمضاعفات املرض ،ال سيما تلك التي تستدعي
دخول املستشفى ،ويخفف من نسب الوفيات.
 االلتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنةالوطنية لالمراض االنتقالية ،حول فرتة العزل
والحجر املتعلقــة بكوفيد ،-19أبرزها تحديد
فرتة العزل للحالة االيجابية ،بغض النظر عن
الوضع التلقيحي وبغض النظر عن العوارض،
يف مدة  7أيام مــن دون فحص مخربي ،أو 5
أيام مع فحص « »PCRأو «Antigen Rapid
 ،»Testرشط أن تكون الـ 24ســاعة األخرية
خالية من الحرارة مع تحسن ملحوظ يف باقي
العوارض.
 التشديد عىل تلقيح العاملني يف املرافقالعامة والسياحية والسوبرماركت والتجمعات
التجارية والتزامهم بوضع الكمامة.
 إعــادة التذكري باالجــراءات الواردة يفالتعميم رقم  2/14الصادر عن املديرية العامة
للطريان املدني بتاريخ  6نيسان .2022
 تنشــيط حمالت التوعية عرب وســائلاالعالم ومواقــع التواصــل االجتماعي عن
مخاطر «كورونــا» واملضاعفات طويلة االمد
الناتجة عن االصابة ،وعن اهمية اخذ اللقاح
والتزام وضع الكمامة.

٦
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الـجـمـعـة ّ ١
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قلّة الكالم والتواصل تزيد منسوب تفجير الغضب في الشارع

"حاكيني عالتلفون كل يوم مرّة" ...هل نقول وداعًا للـ»"ألو"»؟

االفرتايض ســيخضع للتقشــف الكبري،
الــنــبــطــيــة  -رمــال جــوني
وأكثر سيدفع كثرا ً لتخفيض حجم باقات
اإلنرتنت لديهم ،رغم أن هذا األمر سيرتك
هل نقول وداعــا ً للـ»ألــو» أم أن
ارتداداته الخطرية عىل حياتهم حيث كانوا
املواطن سيعتاد عىل فورة الغالء؟
«يفشــون» خلقهم بالتواصل االفرتايض
بالنظر إىل التجارب الســابقة ،فإن
مع اآلخريــن يف ظل أزمــة املحروقات
أحدا ً من الناس لم يعرتض عىل أي «زيادة»
وانطوائهــم يف املنــازل ،وإذا بالحكومة
وضعت إن عىل البنزين أو الخبز أو الدواء
توجه الرضبة القاضية للمواطن وتجربه
أو غريها من الســلع األساسية ،وبالتايل،
عىل «التقشف» ،وال عجب إن عاد زمن الـ
فإنه حكما ً لن يعــرض أحد عىل الزيادة
 missed callففي لبنان كل يشء وارد.
عىل االتصاالت ،عىل العكس ،ســيميض
يف توقيت خاطئ ،تزامن مع موســم
كل مواطــن يف حياته كاملعتاد ،مع فارق
االصطياف والســياحة ،اختــارت وزارة
بســيط أنه ســيعتمد نظام «التقنني»
االتصاالت رفــع التعرفة
يف االتصــاالت والتواصل،
 4أضعاف ،وسبق ذلك أن
للحفاظ عىل «امليغا» ،حيث
حاربت الرشكات املواطن
من املتوقــع أن يلجأ كثر
يتخوّف كثر من
بضعف ورسقة الجيغايات
إىل نظــام خفــض باقات
اإلنرتنــت ،أقلــه يف الفرتة استفحال موجة القتل من رصيــده ،تحت حجة
«ما يف مــازوت ،أو رسقة
األوىل ،مــن مرحلة دخول واإلشكاالت المتنقلة
الكابــات» ،يف خطــة
عالــم االتصــاالت فورة
في المرحلة المقبلة
واضحة لرتويض الشعب
الغالء ،وبعده «بيتعود» عىل
التعرفة الجديدة ،وستصبح فحالة الغليان التي يرزح إليصاله إىل فكرة «ارفعوا
تحت وطأتها الناس هذه السعر بس خلوا الخدمة
من روتينه اليومي.
ّ
جيدة».
يتحــر
فكيــف
األيام تولّد انفجارات
بالطابــور وقــف
املواطن للتسعرية الجديدة
املواطنون عند بــاب رشكات االتصاالت
راض عنها؟
لالتصاالت وهل هو ٍ
ّ
يف النبطية ،منذ ســاعات الصباح األوىل،
يتحــر املواطــن ألكــر رضبة
لالســتفادة من اليوم األخري بالســعر
موجعة يف تاريخه ،فأســعار اإلتصاالت
الرخيص ،كثر لجأوا إىل ترشيج الخطوط
الخيالية ،قــد تعيده إىل زمن الـ ،smsوقد
ملدة عام ،وكثر قــد يأكلون الرضب ،ألن
تدفع بعضهم إللغــاء االنرتنت  WiFiمن
دوالراتهم ستتحول مبارشة غدا ً عىل سعر
املنازل ،وهي خطــوة دخلت حيز التنفيذ
منصــة صريفة ،ومن يملــك  200دوالر
مــا إن قررت الرشكات رفــع التعرفة 3
ســتصبح تلقائيــا  12دوالراً ،لن تؤهله
و 4أضعــاف ،يف ظل فــورة الغالء التي
لالشــراك بخدمة الـ 20جيغا التي حدد
أطاحت بكل مقدرات الناس ،وحوّلتهم إىل
ســعرها بـ 13دوالرا ً يف ألفا و ٣٥دوالرا ً
«سلعة».
يف  ،mtcيدرك املواطــن أن الدولة ترسقه
احت ّلت أسعار باقات اإلنرتنت حديث
بشكل مبارش هذه املرة ،وهو أيقن باكرا ً
الناس ،فهم لم يستوعبوا بعد أن التواصل

طابور اتصاالت قبل رفع األسعار

أن خطة رفع األســعار ستكون الرضبة
املوجعة ،النه بذلك سينقطع عن العالم أو
سيقنن تواصله حفاظا ً عىل « امليغايات»،
ولكن ما يقلق أكثــر تأثري هذا األمر عىل
األســتاذ والطالب واملواقــع اإلخبارية
والرشكات وغريها ،فحكما ً ســتخضع
أعمالهــم إىل رفع األســعار ،تزامنا ً مع
املرحلة الجديدة.
وقف محمد ألكثر من ساعة يف رشكة
ألفا لالســتفادة من خدمة «سنة أيام»،
وفق تعبــره إنه يحــاول أن يوفر قليالً
قبل موسم الغالء ،يف حسابات محمد إن
الرشكات والحكومة ترسقنا ،وباعتقاده
أن لعبة رفع األســعار ما هي إال مرحلة
خطرة يتحرض لها املواطن ،وقد تنعكس
حكما ً عىل الوضع االجتماعي املزري».
باملقابل ترى سابني أن األحزاب كذبت
علينا وأغرقتنا باألزمــات أكثر ،وآخرها
االتصاالت بدن يخنقونا أكثر ،بيكفي».

مســـاحة حـــرّة

جامعة الوطن ...إلى أين؟
د .أيـمــن بــو حـمــدان

(*)

ســال الكثري من حرب اقالم اساتذة الجامعة
اللبنانية بكافــة فئاتهم من مَ ــاك متفرغني
ومتعاقدين بالســاعة ،وغطى صداح حناجرهم
الســاحات والطرقــات واملؤسســات املعنية
وبيوتات الساســة لرفــع الصــوت ولتفادي
املحظور وعدم انهيار جامعــة الوطن ،يف وقت
وجب ان يكون هذا الصــداح وهذا الجهد داخل
قاعــات التدريس جهارا ً وهمســا ً يف املختربات
او اثنــاء االنكباب عىل االبحــاث العلمية ،لكن
لالســف النتيجة كانت دائما ً مخيبة لآلمال ولم
يعر أصحاب الحــل والعقــد اي اهتمام المور
هذا الرصح الرتبوي العريق واستمراريته وكأن
وجوده وعدمه سيان بالنسبة لهم ،هذا الرصح
الذي اطلق عليه بحق اسم جيش الوطن الثاني ملا
يمثله من منصة للتالقي والتفاعل بني مكونات
الوطن الواحد يف اروقــة وقاعات التدريس ،هذا
باالضافة اىل الدور الريــادي للجامعة املتجيل يف
نهوض املجتمع بسائر قطاعاته ورفده بطاقات
علمية ومهنية تشكل رشطا ً الستمراره وحفاظه
عىل ذاك الــدور التغيريي-الحداثي الذي يضطلع
به خريجو الجامعة الشــباب والذي من خاللهم
يواكب الوطن التطور ويحافظ عىل ديناميكيته
وعدم ترهله.
نشــأت الجامعة اللبنانية بعد مخاض أدته
القوى الحية عىل غرار التضحيات التي أفضت اىل
نشأة قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي
عىل سبيل املثال ،فاستمرارية الجامعة وتطورها
لم يكونا قط من االمور الســهلة املنال بل تطلبا
الكثري من النضــال والتضحية من قبل كادرها
التعليمــي واالداري يف مواجهــة تصلب مواقف
الســلطة ،التي حلت الجامعة دوما ً يف آخر سلم
اهتماماتها ،فاملرســوم الحكومي لسنة 1997
عىل ســبيل املثال ال الحرص ،والذي قيد صالحية
مجلســها وحرص تفرغ اســاتذتها يف مجلس

الــوزراء وأدخلها يف التحاصص كباقي قطاعات
الدولة ،كان له االثر السلبي جدا ً الذي هدد ويهدد
وجود الجامعة ككيان مستقل.
إن التحاصص السيايس آفة ومعضلة تعاني
منه كافــة قطاعات الدولة ،حيــث اثره يكون
اشد باضعاف اذا اســترشى يف القطاع الرتبوي،
الذي ماهيتــه تلفظ وال تتقبل هــذا النوع من
املمارســة ،فالعالقات الداخلية التي تحكم سري
هذه املؤسســات محكومة ان تكون بطبيعتها
افقية ال عمودية ،قوامها التشارك يف االدارة واخذ
القرارات وغــر محصورة بفئة محددة تترصف
حسب مقتضيات السياسة.
ان الجهاز االكاديمي-االداري للجامعة من
رأس الهرم نزوال ً اىل رؤســاء االقسام االكاديمية
يجب ان يتــم انتخابــه مبارشة مــن الكادر
التعليمي للجامعة (جمعيات عمومية) حســب
الكفاءة ،وبشفافية مطلقة بعيدا ً عن كل اشكال
املحاصصة وحــر مراكز معينة بفئات معينة
دون غريها.
ان تكافؤ الفرص والوصول اىل كافة املواقع
االدارية يُفرتض ان يكــون متاحا ً الي كادر من
كادرات الجامعة عىل قدم املساواة ودون تمييز
الي سبب كان ،وهذا حق اسايس عماده الطموح
الداخيل-النفيس الي استاذ.
ان املطالبة باعادة بعض الصالحيات ملجلس
الجامعة بعدما انتزعت منه بمقتىض املرســوم
املشار اليه اعاله مع بقاء بعض املراكز املهمة يف
الجامعة حكرا ً لفئة محددة ،لن يؤتي بأي ثمار
وســتبقى جامعة الوطن تعاني مــن ازمة تلو
االزمة حتى ترهق وتصل اىل يوم أجلها املحتوم،
فالوقت يضيــق يوما ً بعد يوم فإمــا ان يتعظ
اصحاب الشــأن ويبادروا النقاذ الجامعة وإما
عىل الجامعة السالم.
(*) أستاذ متعاقد يف الجامعة اللبنانية
منذ أكثر من عرش سنوات

يتخوف كثر من اســتفحال موجة
القتل واإلشــكاالت املتنقلــة يف املرحلة
املقبلة ،فحالــة الغليان التي يرزح تحت
وطأتها الناس هذه األيام تو ّلد انفجارات
اجتماعيــة متعــددة ،ويصبــح إطالق
الرصاص عــادة «لفش الخلــق» ،وما
حصل قبل يومني يف بلدة الحنية يف صور
من إشكاالت مســلحة عىل خلفية ركن
ســيارة ،ما هي إال مرحلــة خطرية من
مراحل احتضار الدولة ،وبحسب املصادر
فــإن «من كان يفش خلقــه بالتصوير
والنرش عىل صفحته الفايسبوكية كنوع
من الرتويح عن النفس ،سيقلع عن هذا
األمر بسبب ارتفاع الفاتورة ،وهذا حكما ً
ســينعكس عىل الحياة النفسية للناس،
وبالتــايل ال عجــب إن كثرت املشــاكل
والجريمــة وغريهــا» .بحســب كامل
صاحب أحد املواقع اإلخباربة فإنه يؤكد
انه ســيخفض عملية النرش ،واملبارش،

ألن االنرتنت بات يحتاج موازنة أكرب من
إمكانياتنا ،دون أن يخفي انعكاس األمر
عىل اإلعالم واألخبار».
يحــاول أبو يوســف أن يخفف من
وطأة املرحلــة ،رغم تأكيــده أننا قبل
االنفتاح االفرتايض كنــا بألف خري ،ويا
محال تلفــون ابو ملبة ،غــر أنه يتلقف
الخطر اآلتي ،الناس اعتادوا نمطا ً جديدا ً
مــن الحياة ،وهو مــن الصعب تغيريه،
وبالتايل لن نتفاجــأ إن عمت الرسقات
أكثر لترشيج الخطــوط مثالً ،كما هي
سائدة لتوفري األكل واألدوية».
امام مرحلة جديدة ،سيقف املواطن
اليوم ،فإذا كانت الـــ 4دوالرات فجرت
البلــد وأدخلته يف انتفاضــة  17ترشين
فإن زيــادة التعرفة وفق منصة صريفة،
ســتجعل الكل يخضع ويا اتصاالت ما
يهزك دوالر ،وحاكيني عالتلفون كل يوم
مرة واحدة فقط.

جريمة أنصار إلى النيابة العامة اإلستئنافية
تمهيدًا للقرار الظنّي
إختتم قايض التحقيق األول يف
بــروت باإلنابة القايض رشبل أبو
سمرا تحقيقاته يف جريمة أنصار،
التي ذهبت ضحيتها باسمة عباس
وبناتها الـ 3ريما وتــاال ومنال،
حيث اســتكمل أمس ،استجواب
املتهمَ ــن يف الجريمــة ،اللبناني
حسني فياض والســوري حسن
الغناش ،وأحــال امللف عىل النيابة
العامة االستئنافية يف بريوت إلبداء
املطالبة باألساس تمهيدا ً إلصدار
القرار الظني.

عصابة تهريب عبر البحر في قبضة الجيش
مع استمرار نشــاط عصابات
البحــر يف لبنان ،أوقفــت قوة من
الجيــش اللبناني يف محلة ســقي
البداوي أمس ،املواطن «أ .م ».إلعداده
عملية تهريب غري رشعية عرب البحر،
وقيادته آلية نــوع بيك أب من دون
أوراق ثبوتية .كما أوقفت املواطنني
(ح.ح ).و(خ.ج ).و(خ.ش ).الذيــن
كانوا برفقته ،بحسب بيان صادر عن
مديرية التوجيه يف الجيش اللبناني.
ووفق البيانُ ،
ضبط يف حوزتهم
ســاح حربي نوع كالشــنيكوف،
و 4000ليرت من املازوت ،و 100سرتة
نجاة ،و 16دوالبا ً مــن الف ّلني ،و46
دوالبا ً هوائياً ،ومنفخان كهربائيان.
كمــا ُ
ســ ّلم املوقوفــون مع
املضبوطات وبورش التحقيق بإرشاف
القضاء املختص.

تحـــت المجـــهر
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تنسيق مشاريع مع األمم المتحدة والجهات المانحة

ّ
وحمايتهن من أي ّ عنف
جمعيّات تعمل لتمكين النساء

خدمات جليّة قدّمتها الجمعيّات النسائيّة وال تزال تقدّمها للدفاع عن قضايا المرأة وزيادة وعيها لحقوقها في مسيرة نضاليّة تمتدّ لعقود،
إستطاعت خاللها الحركة النسوية اللبنانية تحقيق إنجازات عديدة ،لعل ّ أبرزها على ّ
الصعيد التّشريعي قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من
العنف األسري أو القانون رقم  293سنة .2014
شــادي عــبــد الــســاتــر
تقوم الجمعيّات النسائيّة التطوّعيّة
ا ّلتي تواصلنا معها بجهــود كبرية لدعم
املــرأة وتمكينها ،وتشــرك جميعها يف
النضال ملحاربــة التمييــز والعنف ض ّد
النســاء والدفاع عن سائر قضايا حقوق
املرأة .سيســ ّلط هذا التّحقيق ّ
الضوء عىل
شق الخدمات امليدانيّة ا ّلتي تقدّمها هذه
املؤسســات ،إضافة إىل حمــات توعية
ونشــاطات عديدة ،بما فيها مشــاريع
الرشاكة مع هيئات األمم املتحدة والجهات
املانحة األخــرى ،مع التّ ّ
وقــف عند أبرز
التّحديات التي تواجه هذه الجمعيات.

ّ
منسقة اإلعالم والتواصل
رشا وزنة
للتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

في إطار مكافحة تزويج القاصرات
قدما ً بأجندة الرشاكة واملساواة الجندرية
والعنف ضد المرأة
كرشط أســايس لتحقيق فعيل للتنمية
النسائي الديمقراطي
يعمل التجمّ ع
ّ
املســتدامة ،كما تعمل عــى مناهضة
اللبناني ( )RDFLالذي تأســس ســنة
ّ
أوجه التمييز والعنف املوجه ضد الفئات
 ،1976عىل دعم ومنارصة حقوق النساء
املهمّ شــة وتحديدا ً النســاء واألطفال.
والفتيات يف لبنان .فيعمل منذ أكثر من 40
ترشح لنا الســيدة غيدا عناني ،الرشيكة
عاما ً عىل حماية النساء والفتيات من ك ّل
املؤسســة ومديرة املنظمة ،العالقة التي
أشكال العنف بما يف ذلك تزويج الطفالت
تربط «أبعاد» باألمــم املتحدة« :عالقتنا
واألطفال يف لبنان .وبحسب السيدة رشا
مع منظمة األمــم املتحدة عالقة رشاكة
وزنة منسقة اإلعالم والتواصل يف التّجمّ ع:
عــى مســتوى التخطيــط .نحن جزء
«من خالل فروعه الخمســة املنترشة يف
مــن عدة مجالــس استشــارية تابعة
لبنان ،يدعم التّجمّ ع سنويًا أكثر من 400
لألمم املتحــدة تضع بعــض األولويات
امرأة من جنســيات وخلفيات مختلفة،
ّ
يختص بالربامج
والرؤى الوطنيــة يف ما
باإلضافــة إىل زيــادة الوعــي والتمكني
واألهداف واألولويات التــي تركز عليها
والدعوة لحقــوق املرأة واملســاواة بني
وكاالت األمم املتحدة املختلفة» .وتشــر
الجنسني».
الســيدة عنانــي إىل ّ
أن «أبعــاد» عضو
وتطلعنا الســيدة لورا صفري ،رئيسة
منتخب يف املجلس االستشــاري الخاص
الهيئة اللبنانية ملناهضة
( LHFالتمويل الخاص
العنف ضد املــرأة التي
بلبنــان عىل مســتوى
تأسست ســنة ،1997
الطوارئ االنســانية)،
عىل نشــاطات الهيئة
وهي جــزء مــن هذا
قانون العنف األسري
التــي تتابــع الناجيات تشوبه ثغرات ما يؤثر على املجلــس اإلستشــاري
مــن العنــف األرسي:
ممثلــة املجتمع املدني،
الناجيات سلبًا
«يُحــدد للناجيات موعد
والذي يناقش األولويات
ّ
لهن
للمساعدة ،وتقدّم
التمويليــة ،وتقــدّم
االستشــارة القانونية وكذلــك املتابعة يف
مشــورة يف كل قضايا املساواة الجندرية
املحاكم ،باإلضافة اىل جلسات التوعية حول
وعىل مستوى العنف املوجه ضد النساء.
ّ
حقوقهن القانونية» .وتســتفيد النســاء
تقدّم االستشارات يف املقر الرئييس لألمم
الناجيات من جلسات توعية ودعم نفيس
ّ
وتنســق بشكل خاص وتتعاون
املتحدة،
اجتماعي وخدمة الوساطة العائليّة وخدمة
مــع  UN WOMENيف مق ّرهــا الرئييس
الطب الرشعي ،ويؤمّ ن بدل مادي بســيط
وكذلك تتعاون معها إقليميا ً ومحلياً .كذلك
لبعض الحاالت امللحّ ة .وتســتفيد النساء
لدى «أبعاد» مشــاريع مشرتكة كرشيك
ّ
والفتيات من برامج مكافحة العنف القائم
منفذ مع اليونيســيف ومــع UNFPA
عىل النوع االجتماعي.
(صندوق االمم املتحدة للســكان) ،ومع
املفوّضيّة الســامية لشــؤون الالجئني
صفوف وتدريبات
 ،UNHCRوتعاونت يف مرحلة معيّنة مع
ترشح الســيدة لورا صفري دور الهيئة
منظمة الغذاء العامليّة  ،WFPوعملت عىل
اللبنانية ملكافحــة العنف ض ّد املرأة يف بناء
إدماج موضوع التوعية وموضوع الدعم
املهارات لدى النساء ،إذ تن ّ
ظم صفوفا ً ّ
ّ
لهن
وحث األشــخاص
النفيس االجتماعي،
ّ
ّ
وتدريبهن عىل
مهاراتهــن الحياتية
لتنمية
الذين يتعرضون للعنــف عىل اإلفصاح
اإلسعافات األولية .ويستهدف هذا الربنامج
وتقديم الدعم املتخصص.
كذلك الفئات الشــابة ،وتــو ّزع الحصص
ويف مجــال التنســيق مــع األمم
ّ
ً
الخاصة للنســاء ،باإلضافة اىل الحصص
التجمّ
النســائي
ع
ع
ل
يتط
،
ا
أيض
املتحدة
ّ
اإلنســانية التي تؤمنها الهيئة بعد حدوث
الكوارث واألزمات مثل انفجار  4آب .كذلك
يستفدن من سياسة الوقاية من التحرش
الجنيس ،التي تطبقها الهيئة داخل مراكزها
كافة .وتقدم الهيئة جلسات الدعم النفيس
االجتماعي لقضايا متعــددة ،مثل العنف
القائم عىل النوع االجتماعــي ،والتزويج
املبكــر والتح ّرش الجنــي ،والوقاية من
فريوس كورونا ،وغريها .وتشــارك النساء
والفتيات يف صفوف بنــاء القدرات ضمن
برنامج التمكني االقتصادي ،كالتدريب عىل
أشغال يدويّة متعدّدة.
تعاون مع هيئات األمم المتحدة

تعمل منظمة أبعاد بشــكل أسايس
منذ تأسيسها ســنة  ،2011عىل الدفع

غيدا عناني الشريكة المؤسسة ومديرة
منظمة أبعاد

لورا صفير رئيسة الهيئة اللبنانية
لمناهضة العنف ضد المرأة

اللبناني لبدء تنفيذ مرشوع
الديمقراطي
ّ
مدعــوم مــن  UN Womenيف املناطق
الشــمالية وخصوصا ً األكثــر فقرا ً يف
طرابلس لتمكني النســاء والفتيات ضد
مخاطر العنــف عىل مختلــف أنواعه،
وتقديم خدمات الحماية واالستشــارات
القانونيــة وغريها .وقد ســبق وأطلق
التجمع سنة  2017حملة إلنهاء تزويج
الطفالت واألطفــال يف لبنــان بعنوان
#مش_قبــل_اﻟ 18بتمويــل مــن UN
 ،Womenوعمل عىل توفري إطار قانوني
من شأنه تعزيز هذه القضية يف الربملان.
وشــ ّكل تحالفا ً وطنيا ً لحماية األطفال
والطفالت من التزويــج املبكر يضم 57
منظمة.

نقال ً عن السيدة لورا صفري« :صعوبات
االقتصادي القائم عىل النوع االجتماعي
تمويليــة كعــدم وجود اســتمرارية
ويهــدف إىل املنارصة حول هذه الظاهرة
يف املشــاريع املموّلــة ،فيكون تمويل
املتفاقمة مؤخرا ً وإحداث مناخ تغيريي يف
الجهــات املانحة متقطعــاً ،ونواجه
املجتمع بفئاته كافة حول قضايا العنف
صعوبة يف الحصول عىل تمويل مرشوع
االقتصادي ،وتمكني النســاء والفتيات
ّ
معي من مصــادر ثانية ،وعدم توافر
ملجابهة العنف االقتصــادي القائم عىل
الدعم املادي من قبــل الدولة أو حتى
النــوع االجتماعــي بأشــكاله كافة».
من قبــل الجهات املانحة الســتكمال
وضمن نشــاطات املرشوع ،تــم إعداد
بعض النشــاطات والخدمات .وضمن
دراســة اجتماعية قانونية حول العنف
التحديات أيضاً ،تغيري وجهات التمويل
االقتصادي يف لبنان عامة وشمال لبنان
نحــو أوروبــا أو الــدول القريبة من
تحديداً ،ون ُ ّفذت حولــه دورات تدريبية،
أوكرانيا لالستجابة لألزمة والحرب يف
إستهدفت رشكاء ورشيكات من جمعيات
أوكرانيا» ،وبالتــايل تخرس الجمعيات
ومنظمات وإعالميني/ات ومحامني/ات
النســائية قســما ً كبريا ً من موازنات
ودورة تدريبية بالتعاون مع معهد حقوق
املنظمــات الدولية ومنظمــات األمم
اإلنســان يف نقابة املحامني يف طرابلس.
ّ
ّ
مخصصة للبنان.
املتحدة التي كانــت
«ننفذ
وحاليــاً ،وفق الســيدة شــندر:
وتضيف صفري تحدّي سيطرة الذهنية
سلسلة جلسات توعية لنساء وفتيات من
الذكورية ومعارضة رجال
مختلف الخلفيات الثقافية
الدين للعديد من القضايا
واالجتماعيــة والفتيــات
املطروحة ،كما املماطلة
املهمّ شــات للتوعية حول
العنف االقتصادي والقيادة تحالف وطني لحماية يف مناقشة ودراسة اقرتاح
وبنــاء القــدرات للتصدي األطفال والطفالت القوانني املقدمة من قبل
الجمعيــات النســائية.
ألشكال هذا العنف .لتقوم من التزويج المبكر
وكذلك عدم تطبيق قانون
بعدهــا ســيدات وفتيات
يضم  57منظمة
العنف األرسي بالشــكل
خضعــن لهذه الــدورات
املطلــوب والثغرات التي تشــوبه ما
والجلســات بنرش التوعيــة واملعارف
ّ
ّ
يؤثر عىل الناجيات سلباً ،باإلضافة اىل
مجتمعاتهن».
بدورهن يف
الكلفة العاليــة التي تتطلبها الدعاوى
للدفاع عن حقوق النســاء وللحصول
حجر كورونا واستفحال
عــى الطــاق ومفاعيلــه كالنفقة
األزمة االقتصاد ّية
والحضانة وغريهــا ،ووجود عدد قليل
صعوبــات جمّ ــة ال تــزال تواجه
جــدا ً من مالجــئ النســاء يف لبنان،
الحركة النسوية يف لبنان .أبرز العوائق
ومقوّمات الدخــول إليها ،تكون عادة
التي أجمعــت عليهــا الجمعيات التي
ّ
ومعقــدة .تح ّد آخر هو النقص
صعبة
تواصلنا معها ،هي أزمة كورونا ملا ترتّب
عليها من صعوبة ّ
يف القوانني الحمائية والوقائية ،وعدم
تنقــل بفعل الحجر
املنزيل .توضح السيدة رشا وزنة ّ
تنفيــذ العقوبات الالزمــة الرادعة يف
أن هذا
جرائم قتل النساء.
الحجــر نجم عنه عدم قدرة الســيدات
اللواتــي يتعرضن للعنف والســيدات
فجوة عدم االستقرار السياسي
الناجيات مــن الوصول اىل املراكز اآلمنة
تتحدّث الســيدة غيدا عناني عن
للجمعيات النسائية ،فأبقت الجمعيات
الفجوة عىل مستوى اآلليات الوطنية،
عىل مواكبتهن عــر الخدمات الهاتفية
ّ
أو الهياكل الوطنية التي تواجه الوطن يف
خاص عرب األرقام الساخنة.
وبشــكل
ك ّل مرحلة .وترشح عناني هذه الفجوة
واألزمة االقتصادية التــي تعاني منها
البالد ومــا ترتّب عليها من غالء كبري يف
كالتايل« :يف كل مــرة نواجه فراغا ً عىل
املستوى الوزاري والترشيعي ،وعندما
ســعر املحروقات هي أيضا ً تح ّد كبري،
تحدث تطوّرات يف البلد ،كمرحلة ما قبل
ملا نتج عنها من ارتفــاع كبري يف كلفة
االنتخابات وقبلها مرحلة الحراك ،تؤثر
املواصالت وصعوبة وصول الناجيات إىل
هذه األحداث يف تقدم األجندة النسوية،
املراكز للحصول عىل جلسات الدعم.
ألن األولويــات تصبــح اعتباراتهــا
مختلفة ،ويصبح هناك صعوبة للعمل
متقطع
تمويل
ّ
مع املرجعيات او املؤثرين يف البلد يف ما
وتقاعس المسؤولين
ّ
يختص بقضايانا».
تضاف اىل جائحة كورونا واألزمة
تبقى الحركة النســوية اللبنانية،
االقتصاديّــة صعوبــات عديدة ،منها
ّ
مؤسســاتها واإلنجازات التي
بديناميّة
بحســب السيدة غنوة شــندر« :عدم
ّ
حققتها بجهود الناشــطات العامالت
تجــاوب السياســيني إجمــاال ً مع
فيها ،شعلة نضال متّقد يف ميدان الدّفاع
الجمعيات الحقوقيــة وعدم منحهم
عن حقوق اإلنسان عامّ ة وحقوق املرأة
أولوية لقضايا حقوق اإلنسان ال سيما
ّ
خاص ،وقدوة يف عاملنا العربي
بشــكل
حقوق املــرأة ،وتقاعســهم عن أداء
كنموذج للنجاح رغم ك ّل ّ
الصعوبات.
دورهم بهذا الخصوص» .نضيف إليها،

لمجابهة العنف االقتصادي
القائم على النوع االجتماعي

يف إطــار املشــاريع املدعومة من
الجهــات الدوليةّ ،
تنفــذ من ّ
ِ
«أنت
ظمة
الحيــاة»  ،Women Aliveوهي منظمة
حقوقية نســوية تأسســت عام 2021
تعمل عىل تعزيــز العدالة والديمقراطية
وحقــوق اإلنســان ال ســيما حقوق
املرأة ،مرشوع «قياديات ال مهمشــات»
بالرشاكة مع الهيئــة اللبنانية ملناهضة
العنف ضد املرأة ،وبتمويل من CRTDA
لبنان و  KTKالسويدية ووزارة الخارجية
الهولنديــة .تع ّرفنا الرشيكة املؤسســة
ومديرة املنظمة ّ
الســيدّة غنوة شــندر
بهذا املرشوع« :هو مرشوع إقليمي ملدة
 4ســنوات ومرشوع ريادي كونه يتناول
للمــرة األوىل يف لبنــان ظاهــرة العنف

أرقام الخطوط اآلمنة
النســائي الديمقراطي
التجمّ ع
ّ
اللبناني71 08 08 50 :
ّ
الهيئة اللبنانية ملكافحة العنف
ض ّد املرأة70 51 82 91 :
منظمة «أبعاد»81 78 81 78 :
منظمة :Women Alive
78 84 39 08

غنوة شندر الشريكة المؤسسة ومديرة
منظمة Women Alive

٨
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تمرّدت على المرض في كتاب "كان سرًّا"

ميسا رعد :الحياة بحدّ ذاتها حافزٌ للمواجهة

تقف ميسا رعد بثق ٍ
ة أمام غريمها "الخبيث" .تتحدّاه بابتسامة
ساخرةّ ،
ثم تصرخ في وجهه بكل ما أوتيت من قهر .ترمي أمامه
ّ
كل سنواتها الصعبة وتجاربها القاسية معه،
وتؤكد أنّها ستتغلّب
ّ
عليه .ميسا شابة في ربيع العمر ،جميلة،
مثقفة ،قوية .لها
صوالت وجوالت مع السرطان الذي خطف منها والدتها في
صغرها .فقد زارها قبل سنوات ،وانتصرت عليه .وها هو يعود
ريــــتــــا ابــــراهــــيــــم فــــريــــد
كتابك "كان سرًّا" يدعو الى "ثورة
البوح بما في داخلنا من دون خجل".
كيف يمكن لهذه الثورة أن تكون
أولى خطوات التعافي؟
املشاعر الســلبية واملؤذية تخرج
مــن داخلنا بمجــ ّرد أن نبــوح بها.
ســأعطي مثاال ً عن ذلك .كوني أمتلك
ً
شــخصية فضولية ،كان دوما ً الشكل
الخارجي لألشخاص يدفعني للتق ّرب
منهم كي أعرف قصصهــم وأحاول
تقديم املســاعدة لهم ،ال ســيّما أني
ُ
كنت أتمنى أن أحصل بدوري عىل هذا
الدعم ،لذلك أحــاول تقديمه لآلخرين
حني أالحظ الحزن باديا ً عىل وجوههم.
ُ
كنت أتابع جلســات العالج يف
وحني
ُ
كنت ألتقي مع املرىض
املستشــفى،
خالل فــرة االنتظار ،وكنّا نتســاير
ُ
كنت أســألهم إن كانوا قد
ونتحدّث.
ري يف الفرتة التي سبقت
كب
بحزن
م ّروا
ٍ
ٍ
إصابتهم بالرسطــان .وأؤ ّ
كد ُ
هنا من
دون مبالغــةّ ،
أن أكثــر من  90باملئة
منهم أتى جوابهــم إيجابياً ،واعرتفوا
بأنّهم م ّروا بظروف صعبة جدا ً وأوضاع
نفسية قاسية وغري مستق ّرة .بالطبع
ال أتحدّث هنا عــن الحزن العادي .بل
عن األلم الكبري الذي يدمّ رنا نفســياً،

ّ
حتى
بــت عىل يقني بأنــه يتحوّل اىل
خاليا رسطانية مع الوقت .بالتايل ،من
خالل التعبري وتجنّب الكتمان ،يمكننا
أن نتخ ّلص من املشــاعر السلبية وأن
ّ
نخفف قدر اإلمكان مــن األذية التي
تلحقها بنا.
من العبارات الالفتة في الكتاب:
"ناعمة مثل نسمة الصباح ،صلبة
كالجذور ،خشنة كأشواك زهرية
جورية ،طيبة كعطر الياسمين" .كيف
استطعت أن تجمعي بين كل هذه
التناقضات؟
عىل اإلنســان أن يتقــن كيفية
التحوّل .فهناك ظروف تفرض علينا
أن نتحــوّل .إذا بقينــا عــى النمط
ذاته ،من املستحيل أن نكمل حياتنا.
يجدر بنا أن نكــون أقوياء ملواجهة
املواقف الصعبة التي تعرتضنا .حني
ُ
علمت بمريض ،كان عــي ّ أن أجري
أحد التحاليــل الطبية الذي يت ّم خالل
إدخــال حقنة كبــرة اىل الكبد أكثر
من مــرة ،للحصول عىل خزعة .األمر
كان صعبــا ً ألنّه يت ّم من دون تخدير،
ُ
وكنت أتألم بشــدّةُ .
ُ
ســمعت
وهنا
الطبيب يتحــدّث اىل زوجي (من دون
أن يعلم أني أســتمع) ويقول له" :ما
شايفها عم تموت ،هيدي برتوح بني
ُ
بكيت كثرياً .لكن بالرغم من
إيديي".
قساوة هذه العبارة ،كان عيل ّ أن أتّخذ
ّ
ُ
تمالكت نفيس
بالتحل بالقوة.
قراري
ُ
ُ
وانتفضــت عليه.
ودخلــت غاضبة
فانهمرت دموعه واعتذر مني ،وأجرى
ُ
أدركت بيني
يل سحب الخزعة .حينها
وبني نفيس أنّي بمجــ ّرد قدرتي عىل
الصمود لهــذه الدقائق العرش خالل
استخراج الخزعة ،بالتايل يمكنني أن
أستم ّر يف املواجهة.
شدّدتِ أيضًا عن منطق القوة ،وقلتِ:
وتتمسك
"الحياة ال تقبل الضعفاء،
ّ
بالذي يعاندها" .لكننا نعلم أنّ
المرض يُضعف اإلنسان .برأيك ما هو
الحافز كي يستمرّ بالمواجهة؟
ّ
خاص به .أنا
لك ّل إنســان حافز

اليوم .فاختارت ميسا أن تغيّر شكل المعركة ،وأن تنشر ّ
قصتها التي
تبوح فيها بكل ّ ما في داخلها من أسرار وأحزان .فأصدرت كتاب
"كان سرًّا" ،الذي تروي من خالله تجربتها مع هذا المرض ،مشدّدة
ّ
على أهمية المواجهة
والتمسك بالحياة" .نداء الوطن" تواصلت
مع ميسا التي تحدّثت عن كتابها الجديد وعن أملها الدائم بالشفاء
ورفضها لالستسالم.

أرصّ ح دوما ً ّ
بأن إبني نديم هو الحافز
ّ
لكــن الحياة بح ّد ذاتها هي
لصمودي،
الحافز األســايس .إرصاري عىل البقاء
ورغبتي بأن أعيش لفرتة أطول .الحياة
ّ
تستحق أن نعيشــها رغم كل ما فيها
من صعوبات .عىل اإلنســان أن يأخذ
قــراره من الداخل بأنــه يريد الحياة.
أحيانا ً يصل املريض اىل مرحلة متقدّمة
من التعبُ ،
وهنا قد يموت إذا استسلم،
لكنّــه قد يعيش لفرتة أطــول إذا ق ّرر
ّ
التمسك بالحياة.
ما أهمية أن يتصالح اإلنسان مع
ذاكرته وأن يتحرّر من الماضي كي
يواجه؟
حني نقرتب من املرض ،نشــعر
بالندم عىل لحظات الحزن يف السابق.
تماما ً مثل قيادة الســيارة ،علينا أن
ننظر دوما ً اىل األمام .إذ ال يمكننا أن
نكمل حياتنا بطريقة سليمة إذا بقينا
متمحورين يف املايض .علينا أن ندرك
أن املايض ال يمكن تغيريه أبداًّ ،
ّ
وأن ما
يمكننا فعله هو أن نتصالح معه ،وأن
نأخذ منه العرب كي نستم ّد القوة .كما
علينا تقبّل املــايض باعتباره مرحلة
مررنــا بها كي تســاعدنا اليوم عىل
املواجهة بطريقة أقوى .فهناك دوما ً
هدف أو رســالة ما خلف ما نم ّر به
من صعوبات ،وسنفهمها الحقا ً مع
مرور الوقت.
ماذا عن الدور الذي لعبه اإلعالمي
سامي كليب في تحفيـــــــزك لنشــــــر
الكتاب؟
برصاحــة ،لوال دعمه وتشــجيعه
ُ
ُ
أصدرت هذا الكتاب.
كنت
املســتم ّر ،ملا
فهي تجربتــي األوىل يف الكتابة ،ولم أكن
أمتلك الثقــة الكافية بقدرتي عىل تقديم
األفضل ،خصوصا ً أنّي أكره أن أقوم بأيّ
عمل ناقص .األستاذ سامي كليب صحّ ح
يل األجزاء األربعة األوىل من الكتاب لناحية
التدقيق اللغوي وأخطاء القواعد .ثم بدأ
بتعليمي كيف أطوّر نفــي وأتع ّلم من
ُ
أكملت األجزاء الباقية
أخطائي .وهكــذا
بأسلوب أفضل.

ميسا مع ابنها نديم

الكاتبة نادين جابر عبّرت عن إعجابها
بالكتاب بشكل الف ٍ
ت أيضًا .أين
ّ
نتلقاه من
يترجم هذا الدعم الذي
المحبين؟
الدعم الذي نحصل عليــه مه ّم جداً،
خصوصا ً من الذين نثق بهم ،فمن شأنه أن
ّ
يحفزنا عىل تقديم األفضل .كما ّ
أن محبة
الناس هــي إحدى النعــم يف حياتي التي
ساهمت بتشجيعي عىل امليضّ قدماً ،حيث
أنّي أذ ّكر نفيس دوما ً بالتأثري الذي أتركه يف
نفوسهم ،فال يجدر بي أن أخيّب أملهم.

بالضعف يف مرحلة مــا .عليه أن يذ ّ
كر
نفســه بما م ّر به وصــوال ً اىل اليوم،
وباالنتصارات التي ّ
حققها.
الرحلة صعبــة واملرض متعب،
ّ
شــك يف ذلك .لكن عليــه ّأل ينىس
ال
أن هناك فرصة دائمة للشــفاءّ ،
ّ
وأن
الطبّ يتطوّر بشــكل رسيع ،بالتايل
فاألمل كبري بظهــور قريب للعالج
الذي ســيقيض كليا ً عىل هذا املرض.
وعلينا أن نحافــظ عىل حياتنا حتى
يأتي هذا اليوم.

مــــن خالل تجربتــــــك ،ماذا تقوليــــن
لكل ّ مريض يشعر أنّه على وشــــــــك
االستسالم؟
من الطبيعي أن يشــعر أي إنسان

هل من مشروع لتحويل هذه القصة
الى فيلم؟
حتــى اآلن ال .لكني أؤ ّكــد ّ
أن هناك
كتاب جدي ٍد بإذن الله.
مرشوعا ً إلصدار
ٍ

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

اذا كنت تبحث عن أفضل السبل
لتعزيز موقعك يف العمل ،ستجد
أمامك مجاالت متعددة لتحقيق
ذلك لكن ليس يف عملك الحايل.

خطوة نوعية تعيدك إىل دائرة
الضوء مجدداً ،وخصوصا ً أنك
واجهت يف الفرتة املاضية تراجعا ً
الفتا ً يف عملك.

تجد نفسك مندفعا ً للقيام
بخطوات مستقبلية تجاه
الرشيك ،لكنّه قد يعلمك بأنه غري
جاهز لذلك بعد.

من يتمتع بالوفاء واإلخالص مثلك
يجب أال يستسلم لألمر الواقع،
فأنت قادر عىل النهوض والسري
مجددا ً نحو مستقبل أفضل.

تفهّ م ترصّفات الرشيك مهما بلغت
حدّتها ،وخصوصا ً أنّه تحمّ ل الكثري
بسببك يف الفرتة األخرية.

تح ّرك من الرشيك يعيد
تصويب األمور ،ويضع العالقة
بينكما عىل السكة الصحيحة.

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

يكون لك دور بنّاء يف تلطيف
األجواء املهنية ،وتق ّرب
املسافة بني األشخاص وتسهل
اللقاء والحوار واملصالحة.

قد تفوّت عليك فرصة إيجاد الحب
املثايل ،وقد يكون عزاؤك الوحيد
اللجوء إىل األصدقاء ملواساتك.

تحوالت رسيعة يف العمل ترتد
ايجابا ً عىل وضعك املادي واملهني
ربما تكون خارج البالد.

يحاول الرشيك معرفة مشاريعك
املستقبلية ،أمالً منه يف
مساعدتك عىل تنفيذها بنجاح.

مصارحة الرشيك بالحقيقة
صعبة ،لكنها قد تحدد طبيعة
العالقة لأليام املقبلة.

أحد مواليد الحمل يعود من
املايض إنما ليدفعك هذه
املرة إىل االرتباط بعالقة
عاطفية جدية.

٩
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جورج وسوف وصابر الرباعي يسلطنان في جدّة
شــهد مرسح "ليالينا -بنش مارك" ليلة طربيّة بامتياز،
سلطن خاللها جمهور جدّة عىل صوتَي سلطان الطرب جورج
ّ
وسوف والنجم التونيس صابر الرباعي .وافتتح الرباعي الحفلة
بأغنية "ســعوديّة اشتقتلك" ،الفتا ً إىل أنّه "لم يكن يتصوّر أن
يأتي يوم تُقام فيه عىل أرض "الحرمني الرشيفني" يف اململكة
ّ
يستحق الحياة والسعادة".
العربيّة السعوديّة حفالت لجمهور
أمّ ا ســلطان الطــرب فاعتىل املرسح وســط هتاف
الجمهور الذي اســتوقفه لبضع دقائق ،ث ّم قدّم مجموعة
من أروع أغانيه مثل "حلف القمر" و"يا ام العيون كحىل"،
"قدّك امليّاس"" ،خرست ك ّل الناس"" ،ع ّلم قلبي الشــوق"
و"شافوني قالو متهنّي" وغريها...

إنتــرت عــر مواقــع التواصل
االجتماعي صورة قديمة نادرة جمعت
الســيدة فــروز والفنانــة الراحلة أم
ً
إضافة إىل الســيدة نهلة القديس
كلثوم،
زوجة املوسيقار املرصي الراحل محمد
عبد الوهاب.
والالفت فيها ّ
أن أم كلثوم كانت تبتسم،
عىل عكس الكثري من صورها املحفوظة يف
االرشيف .واعترب الجمهور يف تعليقاتهم ّ
ان
ضحكة فريوز كانت السبب يف ذلك.

كاميرون دياز تعود للتمثيل بعد اعتزالها

ّ
يتوقف عن الغناء في قرطاج
ناصيف زيتون

مــن املقــ ّرر أن تعــود املمثّلة
األمريكية كامريون ديــاز إىل التثميل
بعد قرارها باالعتزال الذي دام ثماني
ً
بطلــة يف فيلم جديد
ســنوات ،لتح ّل
بعنوان "( "Back in Actionالعودة إىل
العمل) إىل جانب املمثّل جيمي فوكس
الذي أثار اإلعالن عىل وسائل التواصل
مرسبا ً مكاملة هاتفية بينه
االجتماعي،
ّ
وبني دياز ،حيث كان يقدّم لها بعض

عــاش الفنان الســوري ناصيــف زيتون
لحظات مؤثرة عىل املرسح أثناء إحيائه حفلته
األخرية يف قرطاج .ونرش مقطع فيديو عىل حسابه
عرب "إنستغرام" ظهر فيه أثناء تأديته ملقطع من
أغنية "كذبة ورا كذبة" حيث تفاعل معه الجمهور
بشدة مرددين كلمات االغنية بصوت مرتفع ،فتأثر
ناصيف وتوقف عن الغناء.

النصائــح حول إطالق عــودة املمثلة
بطريقة مميزة.
ويأتي ذلك بعد ثماني ســنوات
مــن ظهور الثنائي معــا ً يف ما كان
عمل لديــاز يف إعادة إنتاج
يع ّد آخر
ٍ
لفيلــم "آنــي" ،حيث لعبــت دور
اآلنسة هانيجان .وقالت دياز البالغة
 49عاماً" :كنت قلقة جــ ًدا ً لكنني
متحمسة جدا ً للعودة".

نــــوافـــذ

منازل القاهرة العائمة مهدّدة بالزوال
تواجــه قرابة  30عوامة عــى النيل يف القاهرة خطر الزوال بســبب
مرشوع أعده الجيش يضحي ،وفق الســكان ،بتلك البيوت الرتاثية العائمة
من أجل جنــي أرباح .غري أن مياه النيل قد تتوقــف عن التالطم مع هذه
املنــازل العائمة املرتكزة عىل صناديق كبرية من املعدن عىل طول كورنيش
النيل يف منطقتي الكيت كات وامبامبة قبالة حي الزمالك الراقي الواقع عىل
الضفة األخرى للنهر.
ففي  20حزيران ،تلقى ســكان العوامات أمرا ً ينص عىل إخالء املوقع
خالل أسبوعني ،وبالفعل يتم اخالء بعضها من دون أي طرح بالتعويض أو
تقديم سكن بديل لألشخاص املعنيني.
وترتبط هذه العوامات يف أذهان ووجدان الجمهور العربي كله ،وليس

املرصي فقط ،بأفالم سينمائية شهرية .فهذه املنازل العائمة كانت خلفية
للكثري من االفالم منذ الخمســينات ،مثل فيلم عبــد الحليم حافظ "ايام
وليايل" الذي غنى فيه أغنيته املعروفة "انا لك عىل طول" وهو يف مركب يف
النيل بينما حبيبته تراقبه من رشفة عوامتها.
وشــ ّكلت إحدى العوامات كذلك ملتقى لشخصيات درامية متنوعة يف
فيلم "ثرثرة فوق النيل" ،املأخوذ عن رواية باالسم نفسه للروائي املرصي
نجيب محفوظ الحائز جائزة نوبل.
ولكن برصف النظر عن عالقة هذه العوامات بالســينما املرصية ،فان
كارثة مالية تنتظر أصحاب هذه املنازل العائمة ،والحل الوحيد للسكان من
أجل االحتفاظ بمنازلهم هو تسجيلها كمنشأة سياحية أو تجارية( .أ ف ب)

Social Media

ُتطلق نسختها المدفوعة
ً
ً
مدفوعة من تطبيقها
نسخة
أطلقت شبكة "سنابتشات" األمريكية
يف مسعى لكســب مزي ٍد من األرباح عىل منصتها املتخصصة بالرسائل
املصوّرة الزائلة.
وقالت الرشكة التــي تتخذ من كاليفورنيا مقرا ً ّ
إن "االشــراك يف
"سنابتشات بالس" يبلغ  4دوالرات شــهريا ً ويتيح للمستخدم ميزات
حرصية من بينها أولوية تلقيه الدعــم التقني وإتاحة ميزات تجريبية
له قبل طرحها".
ً
وأوضحت ّ
بداية يف أسرتاليا
أن النســخة املدفوعة ســتكون مُتاحة

وبريطانيــا وكندا وفرنســا وأملانيا ونيوزيلندا والســعودية واإلمارات
والواليات املتحدة.
وكانت الرشكة أعلنت يف شــباط عن أول أرباح ربعية لها ،غري أنها
أشارت بعد شــهرين إىل أن التوقعات االقتصادية أصبحت غري واضحة
ري .وأفادت بأن أكثر من  332مليون شخص يف مختلف أنحاء
ٍ
بشــكل كب ٍ
العالم يستخدمون "سنابتشات" يومياً.
وأضافت" :النسخة املدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة
بالتطبيق للمستخدمني األكثر شغفا ً بهذه املنصة"( .أ ف ب)

Astronomy

 James Webbيلتقط أبعد صورة للكون
تعتزم وكالة الفضاء األمريكية "ناســا" الكشف يف  12تموز عن
"أبعد صــورة التقطها لكوننــا عىل اإلطالق" التلســكوب الفضائي
"جيمس ويب" ،عىل ما أعلن رئيس الوكالة بيل نيلســون ،قائالًّ :
"إن
الصورة تظهر أبعد ما تمكنت البرشية رصده سابقاً".
وتبلــغ قيمة مرشوع "جيمس ويب"  10مليــارات دوالر وأُطلق
بنجاح يف كانــون األول ،فيما هو حاليا ً عىل بعد مليون ونصف مليون
كيلومرت من األرض .ويتمتع التلســكوب بقدرة رصد ظواهر فضائية
أقدم من تلك التي اســتطاعت التلســكوبات رصدهــا بفضل مرآته
الرئيسية الضخمة وأدواته التي تلتقط اإلشارات تحت الحمراء ما يتيح
له الرصد عرب سحب الغبار.
وأضاف نيلســونّ :
"إن التلسكوب سيكتشف األجسام املوجودة
يف النظام الشــميس ،باإلضافة إىل األغلفة الجوية للكواكب املوجودة

خارج املجموعة الشمســية ،والتي تدور حول نجوم أخرى ،ما يوفر
لنا مؤرشات عما إذا كانت أغلفتهــا الجوية مماثلة لغالف األرض".
وأوضح أنّه "من شأن هذه املعطيات أن تجيب عىل عدد من تساؤالتنا
أبرزها من أين أتت البرشية؟ وهل من كائنات أخرى؟ وتوفري أجوبة
إضافية نجهلها".
ويُتوقع خصوصا ً أن يجعل التلسكوب مراقبة املجرات األوىل ،التي
تشــكلت بعد بضع مئات ماليني الســنني فقط بعد االنفجار العظيم،
ممكنة ،باإلضافة إىل الكواكب املوجودة خارج املنظومة الشمســية.
وقالت نائبة رئيس "ناسا" بام ميلرويّ :
"إن التلسكوب سيتمكن من
العمل لعرشين سنة أي ضعف ما كان متوقعا ً له".
ومن املقرر الكشــف يف  12تموز عن أول صور يلتقطها "جيمس
ويب" بتقنية التحليل الطيفي لكوكب بعيد خارج املنظومة الشمسية.

وتشــكل املطيافية أداة تتيح معرفة الرتكيبــة الكيميائية والجزيئية
لألجســام البعيدة ،وتســاعد يف تحديد غالف الكوكب الجوي أو رصد
وجود املاء فيه أو تحليل تربته( .أ ف ب)

١٠
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األمم المتحدة تعرف أن أفغانستان
في ورطة لكنها تلتزم الصمت
أكد تقرير داخلي صادر عن األمم المتحدة وقوع أسوأ المخاوف
المرتبطة بتجاوزات حركة "طالبان" في أفغانستان ،بما في
ذلك إساءة معاملة النساء واألوالد ،وإسكات وسائل اإلعالم،

واستهداف الناشطين في المجتمع المدني ،وإغالق منظمات
حقوق اإلنسان ،واستبدال التعليم العام
بشكل متطرف من
ٍ
التلقين الديني.

أخرى من الشــمال أيضاً ،قوبل القتال
لـــــيـــــن أودونـــــيـــــل
بردود وحشية.
عىل صعيد آخر ،تذكر وثيقة "بعثة
األمم املتحدة ملســاعدة أفغانســتان"
حصول "عمليــات قتل خــارج نطاق
القضاء ،واعتقاالت تعســفية ،وأعمال
أشخاص
تعذيب وســوء معاملة" بحق
ٍ
ّ
يفصل التقرير الذي أصدرته "بعثة
متّهمني بارتباطهــم بـ"جبهة املقاومة
األمم املتحدة ملســاعدة أفغانســتان"
الوطنية" و"الدولة اإلســامية يف والية
يف شــهر أيار وضع حقوق اإلنســان يف
خراسان" التابعة لتنظيم "داعش".
أفغانســتان واالنتهــاكات والتجاوزات
تدخل هذه الترصفات يف خانة أعمال
املشــينة التي ترتكبها "طالبان" هناك.
العنف املبارشة ،لكــن تتبنى "طالبان"
يوضح هــذا التقرير أن األمــم املتحدة
نهجا ً وحشيا ً غري مبارش أيضاً.
لم تؤثر عىل ازدراء اإلســاميني بأبسط
يذكــر تقرير األمم املتحــدة أن األوالد
حقوق اإلنسان ،بما يف ذلك تأمني الطعام
والنســاء يتأثرون بالفقر املدقع بدرجات
والتعليم ،رغم تواصلهــا مع "طالبان"
متفاوتة نتيجــة ســوء إدارة "طالبان"
منذ ســنة تقريبا ً باعتبارهــا الحاكمة
القتصاد البلد .هم مع ّرضون "لالســتغالل
الفعلية ألفغانستان.
وسوء املعاملة بســبب ممارسات االتجار
خالل األشــهر العرشة منذ استيالء
بالبرش ،وبيع األوالد ،وزواج األطفال والزواج
"طالبان" عــى البلد مجــدداً ،بفضل
باإلكراه ،وعمالة األطفال ،والعنف املنزيل".
"اتفاق الســام" الذي أبرمــه الرئيس
حتى أن حركة "طالبان" بدأت تستبدل
األمريكي الســابق دونالد ترامب وقرار
بعض املدارس الرسمية بمدارس دينية حيث
الرئيس الحايل جو بايدن بســحب جميع
يتعرض األوالد لســوء املعاملة ويتع ّلمون
القــوات األمريكية ،تدهــور وضع البلد
التطرف .يضيف التقريــر ،لكن من دون
برسعة هائلة .أقدمت "طالبان" عىل كبح
أفغانيات بالبرقع ينتظرن مع أطفالهن توزيع الغذاء من "برنامج الغذاء العالمي" في ضواحي كابول | أفغانستان 6 ،تشرين الثاني 2021
طرح تفاصيل وافية ،أن "السلطات تتابع
معظم التقــدم االجتماعي واالقتصادي
ّ
هذا التقريــر هو عبــارة عن بيان
(حــواىل  38مليون نســمة) يواجهون
الضوء عىل غيــاب التنظيمات والرقابة
حتى اآلن تجنيد األوالد واستغاللهم".
تحقق عىل مر عرشين
والســيايس الذي
داخيل دوري حول وضع حقوق اإلنسان،
نقصا ً حــادا ً يف املــواد الغذائية ،ويتوىل
يف ذلك القطاع .يقول رئيس منظمة غري
عىل مر عرشين ســنة مــن عمليات
سنة من عهد الجمهورية األفغانية.
وتُو ّزعه وكاالت األمم املتحدة وســفارات
الــركاء املحليون تســليم أكرب كمية
حكومية محلية لم يفصح عن اســمه
التمرد ،استعملت "طالبان" الجنود األطفال
تتعلــق مشــكلة كــرى بامتناع
الدول األعضاء وأطــراف مهتمة أخرى.
من املســاعدات .ثمــة  4آالف منظمة
حفاظا ً عىل سالمته" :ال تملك املنظمات
عىل جبهات القتال أو لزرع عبوات ناســفة
الجهات املانحــة الدولية عن تقديم املال
ربما يُرصّ املعنيون عــى إعطائه طابعا ً
ّ
غري حكومية مســجّ لة يف أفغانســتان
غري الحكومية ،ســواء كانت محلية أو
تستهدف القوات العسكرية الدولية .كذلك،
تفضل ضخ
إىل "طالبان" مبارش ًة ،فهي
وفق املصــادر امل ّ
اســتُ ِ
رسيا ً انطالقــا ً من الفكــرة القائلة إن
طلعة ،لكن يقترص عدد
دولية ،القدرة عىل تحدّي السلطات".
عمل األوالد كانتحاريني يف مناسبات
األمــوال عرب قنوات أخــرى .لكن لطاملا
الضغــوط يف األوســاط الخاصة تبقى
املنظمات الناشطة عىل نصف هذا الرقم.
كان األطباء وخــراء الطوارئ من
متكــررة ،فكانــت الحركــة تأخذهم أو
ســيطرت األمم املتحدة عىل الجمعيات
أكثــر فعالية من التشــهري العلني ،كما
خالل جلســة مخصصة ملناقشــة
بني آالف األشــخاص الذين غادروا البلد
تشرتيهم من عائالتهم الفقرية وتربّيهم يف
الخريية األصغر حجمــا ً واملنظمات غري
يحصــل يف بلــدان مثل
الوضع يف أفغانســتان يــوم الخميس
بعد اســتيالء "طالبان"
املدارس الدينية يف األرايض
الحكومية التي تنشط يف
عليه يف آب  .2021و ُ
الصني .تذكــر مصادر يف
املايض ،ســمع مجلس األمــن يف األمم
ط ِرد
الحدودية بني أفغانســتان
أفغانســتان ،ما يُصعّ ب
قطاع املســاعدات أيضا ً
املتحــدة أن الحكومة الجديــدة تحاول
عدد كبري من الذين بقوا
وباكســتان .هم يتد ّربون
عليها إتمام مهامها كما
أن وكاالت األمــم املتحدة
املشــاركة يف اختيار املســتفيدين ونقل
يف أفغانســتان حني بدأ
هنــاك عــى اســتعمال
يقول املســؤولون فيها،
يف أفغانســتان تخىش أن
أشخاص تعطيهم األولوية.
املساعدات إىل
النظــام الجديد يتخلص
األســلحة وصنع العبوات
ٍ
مــع أن هــذه الخطوة
لم تكت ِ
ف "طالبان"
تتعلّق مشكلة كبرى
توقف "طالبان" العمليات
يحصل ذلك رغم التدابري الرامية إىل منع
من بقايا الجمهورية.
الناسفة بني عمر الخامسة
تهــدف إىل إيصــال املال
إىل الشعب األفغاني بدل بامتناع الجهات المانحة
"طالبان" من اســتالم املساعدات املالية
يف هذا السياق ،يقول
املطلوبة منها إذا تع ّرضت باالنقالب على حقوق والسادســة ،وتُ َ
غســــل
أدمغتهم عرب منحهم وعودا ً
النتقادات علنية.
الدوليــة وتعهد الحركــة باالمتناع عن
الدولية عن تقديم المال محمــد حقمــل ،رئيس
النساء والمواطنين
النظام.
ّ
ِ
لكــن لــم
محاوالت مماثلة.
قســم الصحــة العامة
تكتــف األفغان اآلخرين بل إنها بدخول الجنة.
لعة
ط
م
مصادر
وفق
ً
إلى "طالبان"
مباشرة
"طالبان" باالنقالب عىل
تنرش "بعثة األمم املتحدة ملســاعدة
الســابق يف أفغانستان:
يف الوقت نفســه،
عىل قطاع املســاعدات
ّ
تفضل ضخ األموال
فهي
حقوق النساء واملواطنني أطلقت موجة قتل ضد
أفغانســتان" محتوى اجتماعاتها مع
"هــذا مــا يحصل حني
يذكــر تقريــر "بعثة
الخاصة بأفغانســتان،
عبر قنوات أخرى
خصومها
األفغان اآلخرين ،بل إنها
بشكل دوري،
مســؤولني من "طالبان"
يقوم الصغــار بأعمال
األمم املتحدة ملساعدة
ٍ
تســيطر "طالبان" عىل
أطلقت موجــة قتل ضد
وهي تقول إنها تتابــع الضغط عليهم
الكبار .هــم ال يملكون
أفغانســـــــتان" أن
املنظمات غري الحكومية
خصومهــا يف أنحاء البلــد ،وفق تقرير
لتنفيــذ التزاماتهــم يف مجــال حقوق
املوارد الالزمــة ،وال يريدون اإلصغاء إىل
الحريات األساسية "ال تزال مع ّرضة
محلياً ،ما يعني حصولها عىل اإلمدادات
األمم املتحدة .تذكر مصــادر من داخل
اإلنســان .حصلت صحيفــة "فورين
أشــخاص يجيدون الترصف يف ظروف
لالنتهــاكات" ،إذ ال تســمح الحركة
ٍ
التي يُعاد توجيهها يف معظم األوقات إىل
أفغانستان وخارجها أن الحركة اعتقلت
بولييس" عىل وثيقــة صادرة عن البعثة
مماثلــة ،وال يهتمــون بالتع ّلم .الوضع
بنــر آراء مخالفة لهــا .ونظرا ً إىل
منارصيها وجنودها .وقعت هزة أرضية
النــاس ورضبتهم وعذبتهــم وقتلتهم
ومؤلفة من ثالث صفحات ،وهي توضح
عبارة عن فوىض عارمة".
اســتهداف الناشــطني والصحافيني
بلغت قوتهــا  6.1درجات يف  22حزيران
والعاملــن يف وســائل اإلعالمّ ،
وحرقت منازلهم يف وادي "بنجشــر"،
أن التقــدم الذي يحرزه البلد لتحســن
طلبت األمم املتحدة حواىل  5مليارات
فضل
ودمّ رت أجــزا ًء من واليتَي "خوســت"
بالقــرب مــن كابول ،حيث اســتمرت
ظروف ماليني األفغان ال يزال محدودا ً أو
دوالر لتلبيــة الحاجــات اإلنســانية يف
معظمهم فــرض رقابــة ذاتية عىل
و"باكتيكا" الرشقيتَني ،فســقط آالف
املقاومــة لحُ كم "طالبــان" .ويف أجزاء
شبه معدوم.
أفغانستان هذه السنة ألن نصف السكان
أنفسهم حفاظا ً عىل سالمتهم.
القتىل والجرحى .ســ ّلط هــذا الحدث

أفغان خلف القضبان

يف غضون ذلك ،تم إسكات منظمات املراقبة،
فقد أُغلِقت املؤسســات املك ّلفــة بالحفاظ عىل
نزاهة الحكومــة ،بما يف ذلك اللجنــة األفغانية
املســتقلة لحقوق اإلنسان وقســم دعم حقوق
اإلنسان التابع لوزارة العدل ،فأُلغِ يت بذلك اآلليات
التي تسمح بتلقي شكاوى الناس والتواصل مع
السلطات .كذلك ،يتع ّرض األشخاص القابعون يف
السجون لالحتجاز لفرتة طويلة قبل محاكمتهم،
ويُمنَع املحامون من مقابلتهم يف معظم األحيان،
وال تؤمّ ن لهم الســجون كميات مناســبة من
الطعام ووســائل الراحة والرعاية الصحية وأي
خدمات أخرى.
يذكر التقريــر أيضا ً أن حركــة "طالبان"،
رغم عدم االعرتاف بهــا كحكومة رشعية ،تبقى
ملتزمــة باملعاهــدات التي تضمــن "الحقوق

املدنية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية ،لجميع الناس يف أفغانستان".
يحذر تقرير األمم املتحدة من اندالع اضطرابات
مدنية حتمية يف حال التنصــل من هذه الواجبات،
وتقول مصــادر مق ّربة من "طالبان" إن ّ
توســع
اإلحباط بسبب الفقر املدقع واقرتاب ماليني الناس
من املجاعة قد يصل إىل نقطة الالعودة قريباً.
أخرياً ،يقول مصدر مق ّرب من قيادة "طالبان"
(لم يرغب يف اإلفصاح عن اسمه حفاظا ً عىل سالمته
أيضاً)" :ســتدمّ ر "طالبان" نفسها بنفسها إذا لم
تهتم بحاجــات جميع الناس .من الواضح أن أعداء
"طالبان" ثالثة هي الجوع والجفاف وانعدام األمان.
من املتوقــع أن تُمهّ د هذه التعاســة كلها لتأجيج
مشاعر الغضب .وإذا قرر  1%من الشعب فقط أن
يبدأ القتال ،ستزول "طالبان" من الوجود".

اقــــتصــــاد
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خطة التعافي ُتنسف من "بيت أبيها" ...والصناديق السيادية "عود على بدء"

أصول الدولة لحماية ثروات المصرفيين
على حساب المواطنين

خالـــد أبــــو شــــقرا
بعد إقرار الحكومة بمعارضة من
وزراء الثنائي الشــيعي "اسرتاتيجية
النهوض يف القطاع املايل" ،عاد رئيس
حكومــة ترصيف االعمــال الدخال
تعديالت جوهرية عليهــا .تعديالت
وصفها النائب حســن فضل الله بعد
انتهاء جلســة لجنة املال واملوازنة،
بانها "أفكار جديدة تنســف ما سبق
وعــرض علينا مــن خطــة التعايف
الحكوميــة" .وهي تبقــي عىل مبدأ
التعويض للودائع التي تقل عن 100
ألف دوالر ولكنها ترمي إىل تأســيس
صندوق (سيادي) جديد.

يدخل إضراب موظفي القطاع العام
أسبوعه الثالث وما من حلحلة في األفق.
شلل تام يلف اإلدارات ،والخدمات العامة
متوقفة بالكامل .كل "الحلول" المطروحة
ليست أكثر من ترقيعات ،تندرج ضمن
سياسات "لحس المبرد" والهروب إلى
األمام التي أصبحت ماركة مسجلة لنظام
التعطيل .منها مثالً مقترح احتساب رواتب
الموظفين على دوالر  .8000سعر صرف
جديد يضاف إلى سلة أسعار الصرف.

التحجج بالمودعين

الغريــب أن رئيــس الحكومــة
وفريقه ّ
الضيف "استقتال" لتمرير ما
درج عىل تسميتها بـ"خطة التعايف"
يف جلسة  20أيار االخرية ،قبل تحول
الحكومة إىل ترصيــف االعمال .وقد
أدارا "األذن الطرشــاء" لــكل رأي
"يشتمّ" منه إمكانية تحميل الدولة أو
مرصفها املركزي املسؤولية يف توزيع
الخســائر .فمبدأ تراتبيــة الحقوق
واملطالب املتفــق علىيها بحذافريها
مع "صندوق النقد الدويل" يقيض بان
املســؤولية االوىل تقع عىل املصارف
التجارية .وعليه فهو يتطلب شــطب
نحو  72مليــار دوالر ديونا ً موظفة
يف مرصف لبنــان .ويحمّ ل املصارف
مســؤولية التعويــض مــن خالل
رساميلها عىل املودعني.
التعديــات املطروحــة وضعت
يف قالــب حمايــة املودعــن وليس
املصارف .ذلك مع العلــم أن املنطق
يفــرض أن األخرية هي املســؤولة
عن إرجــاع الودائــع لزبائنها .وهو
نفس املنطق الــذي كان نائب رئيس
الحكومــة واملفــاوض االول مــع
"الصندوق" الوزير ســعادة الشامي
قــد تحجج به يف رده عــى "جمعية
املصــارف" حني قــال" :يف حني أننا
نتفهــم قلــق مســاهمي املصارف
عىل ثرواتهم الخاصــة نتيجة لخطة
النهوض االقتصادي واملايل ،وهو ألمر
طبيعي ومتوقع ،إال أن الخطري وغري

المحافظة على موارد الدولة

من الواضح أن هناك ضغطا ًمرصفيا ً
متواصالً ،يرتافــق مع الحاجة إىل إيجاد
مخرج مقنع أكثر لناحية التعويض عىل
كبار املودعني" ،تقول املديرة التنفيذية
يف "كلنا إرادة" ديانا منعم .حيث يظهر
أن "االسرتاتيجية" التي قضت باقتطاع
قســم كبري من أموال املودعني لن تمر،
وستواجه رفضا ً سياسياً".
الخيار إذا ً انحــر بني أمر من
اثنــن :إمــا التصميم عــى تطبيق
االســراتيجية كما هي ،مع املعرفة
املسبقة بعدم امكانية إبصارها النور،
نظرا ً لكون فريق املصارف ومن يدعمه
من السياســيني ربــح كل الجوالت
الســابقة ،أو تقديم بعض التنازالت
من أجل وضعها موضع التنفيذ .هذا
الواقع املســتجد يأخذنا إىل مجموعة
من االســئلة تتعلق بحجم التنازالت
املقدمة وطبيعتها ،وإن كان تقديمها
عىل "مذبح" الخطــة مفيد أكثر من
عرقلة كل الخطط والطروحات!
كيفما "طبشــت" كفــة امليزان
بــن الخيارين من املهــم "املحافظة
عــى املــوارد التي تســمح باطالق
عجلة االقتصاد يف املســتقبل" ،برأي
منعــم .فانحصار التفكــر بكيفية
توزيع الخســائر ،وأي جهة تتحملها
أكثر مــن االخرى ،ينســينا الحاجة
إىل رضورة تأمني االيــرادات الالزمة
والكافية لتحقيق نمو مستدام يسمح
بعودة النشــاط ،وخلق فرص العمل،
وتحقيق االزدهار والقدرة عىل خدمة

ميقاتي يسترضي حزب المصارف "شفهيًا" ويأمل بإعطاء الثقة لحكومته
"خطيًا" (رمزي الحاج)

الدين وتخفيض نســبته من الناتج.
"هذا النمو املنشــود لــن يتحقق يف
حال املســاس بأصول الدولة" ،تشدد
منعم .فوضع امللــك العام يف صندوق
سيادي للتعويض عىل املودعني يفيد1
يف املئة منهم ،عىل حســاب  99يف املئة
من الشــعب اللبناني .وحتى االدعاء
بان العوائد تذهــب إىل خزينة الدولة،
والفائــض عــن الحاجــة يخصص
للتعويض عىل املودعني يطرح مخاوف
جدية من إمكانيــة تخفيض الدولة
نفقاتهــا االســتثمارية عىل الصحة
والبنــى التحتية والتعليــم وخالفه
وزيادة الرضائب بنسب كبرية من أجل
تحقيق فائض أويل مصطنع يســمح
باعادة االموال لهذه النسبة الصغرية
جدا ً مــن املودعني .مــن هنا فان أي
آلية توزيع للخســائر يجب أن تلحظ
املحافظة عىل املــوارد وعدم حرصها
بالتعويض عىل قلة من املودعني.

الحاجة إلى أرقام دقيقة

النقطــة الثانية التــي يجب أن
تعالــج قبل البدء بتوزيع الخســائر
هي إعــادة هيكلــة القطاع املرصيف
والتدقيــق يف الحســابات بعد إقرار
قانون تعديل الرسية املرصفية ،لكي
يكون املودعون مستحقني للتعويض
عليهــم بالدرجــة االوىل .حيث يجب
إعطــاء االولوية لصغــار املودعني،
وصناديــق التقاعد عند توزيع املوارد
املتاحة" ،بحســب ما تؤكــد الورقة
االقتصادية لـــ "كلنــا إرادة" .أما
تعويــض الودائع الكبــرة فريتبط
بـ"القدرة عىل تطبيق مبدأ الشفافية
واملحاسبة ،وذلك من خالل التدقيق يف
الودائع والتحويــات وتحديد االموال
غري املرشوعة واملهربة .وأيضا ً تمييز
املودعني الذين استفادوا من معاملة
تفضيليــة ،خصوصا ً بعــد ترشين
االول  ،2019ومــن ضمنهم أصحاب

الحســابات االئتمانيــة .كما يمكن
ربط التعويضــات باالموال املحصلة
بموجب تعقب عمليــات اإلثراء غري
املرشوع" .هذه الخطوات التي تتطلب
أرقاما ً دقيقة يجب إنجازها قبل البدء
بتوزيع الخســائر لكي تكون الخطة
دقيقة وعادلة".
بعد نحو عامني و 10أشــهر عىل
إندالع األزمــة ال يوجد رقم واحد مُدقق
يمكن االسرتشاد به .فالضبابية وتضييع
الــرأي العام والجهــات الرقابية تصب
يف مصلحة اســتمرار تحميل الخسائر
للمواطنني واملودعني ،من دون مطالبة
الجهــات املعنيــة باملســؤولية .ولعل
املثال الفاقع يتجــى يف تصدي القطاع
املرصيف للتدقيق يف األرقام واالرصار عىل
سيناريو عدم كفاية االصول واملوجودات
للتعويــض ،يف حني ان أصــول البنوك
التجارية بالعملة االجنبية وتوظيفاتها
يف الخارج والعقــارات واألموال النقدية
التي بحوزتها قد تصل بحســب البعض
إىل ضعف الرقم املقدر بـ حواىل  19مليار
دوالر.
يشكل املودعون الذين تقل قيمة
ودائعهم عــن  100ألف دوالر حواىل
 88يف املئــة من مجمــل املودعني،
فيمــا يمتلك أقل مــن  1يف املئة من
املودعــن حســابات مرصفية تزيد
قيمة كل منها عــن  200ألف دوالر.
أما عدد الحســابات التــي تزيد عن
مليــون دوالر فهي ال تتخطى 5000
حساب .وعليه فان استغالل االصول
العامة يف النظرة الواسعة ليس سوى
إمعــان يف السياســات املعمول بها
منذ  3عقود ،والتي تقوم عىل تجريد
غالبية املجتمع من ثرواته ومداخيله
وتحويلها إىل الرشيحة االغنى .أما إذا
"ضيقنا البيكار" ،فقد يكون الهدف
من تعديل الخطة اســرضاء حزب
املصــارف للموافقة عىل التشــكيلة
الحكومية واعطائها الثقة.

الدوالر  28150ليرة و"صيرفة"  25200ليرة
سجّ ل ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء
أمس  28100لرية لبنانيــة للرشاء و  28150لرية
ّ
منصة
لبنانيــة لبيع الدوالر الواحــد .وعىل صعيد
صريفة بلــغ حجم التــداول عليها ليــوم أمس

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0460
هرفينا األوكرانية
$ 0.0338

 44,500,000دوالر أمريكــي بمعدل  25200لرية
لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً ألسعار رصف العمليات
التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة
عىل املنصة.

االسترليني
$ 1.2155
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 19136
الذهب
$ 1807

وذ ّ
كــر مــرف لبنــان أن عــى املصارف
ومؤسســات الرصافة اإلســتمرار بتسجيل كافة
عمليات البيع والرشاء عىل منصة " "Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

CMC crypto
$ 409.56
الفـضـة
$ 20.20

ســامــي نــادر

إضراب القطاع العام
والحلول الوهمية

مارس فريقا المنظومة والمصارف منذ بداية األزمة
"لعبة" تبادل األدوار بحرفية قل ّ نظيرها .لكن على عكس
المبتغى من هذا االسلوب الدرامي المستعمل للشعور
بالطرف اآلخر ،لم يكن هدف المنظومة إال تضييع الوقت،
تمييع االصالحات ،واالستمرار بتحميل المواطنين كلفة
االنهيار من خالل التضخم وتذويب الودائع.
املســؤول يتجىل يف محاولة مكشوفة
لربط مصــر أموالهــم باملودعني.
وهي محاولة لاللتفــاف عىل خطة
متكاملة العنارص كانت محط تقييم
وتقديــر من قبل دول ومؤسســات
دولية مســتعدة لتقديم املســاعدة
للبنــان" .وعليه ،ما الــذي تغري بني
ليلة وضحاها الدخــال تعديالت عىل
االسرتاتيجية "املتكاملة" ،وهل يحق
لحكومة ترصيف االعمال تعديلها ،أم
أن التعديالت ستؤجل إىل حني تشكيل
حكومــة جديــدة ،وهــل اتفق عىل
التعديالت مع صنــدوق النقد الدويل،
وما هو موقفه منها؟
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الروبل
$ 0.0185
بــرنــت
$ 115

كلها حلول غير مستدامة ،تستنفد
مفاعيلها لحظة اإلعالن عنها ،لما تسببه
من تضخم .والسبب أن هذه التدابير تمول
إما عبر طبع الليرة أو عبر ما تبقى من
إحتياطي مصرف لبنان .وكل منهما يشكل
عامالً ضاغطا ً على العملة الوطنية .كما
وقد تُقدم الحكومة ،إن تشكلت ،على زيادة
بعض الرسوم ،مثل الرسم الجمركي العتيد،
تحت ذريعة تمويل زيادة الرواتب .لهذا
التدبير أيضاً ،والذي قد يمرر من دون إقرار
قانون ،آثار تضخمية ،ال بل تدميرية على
المواطن وعلى اإلقتصاد.
ال أحد يشك للحظة في ضرورة زيادة
رواتب العاملين في القطاع العام .رواتبهم ال
تكفي بدل نقل ألسبوع واحد .لكن المسألة
المطروحة ليست في أحقية هذه الزيادة،
إنما في كيفية تمويلها ،كي ال تكون زيادة
صورية ،الغرض منها إيهام مستحقيها
انهم حصلوا على حقوقهم ،إنما زيادة
فعلية ،تساهم في تحسين أحوالهم وتحسين
قدرتهم الشرائية.
لنقلها بصريح العبارة ،تمويل القطاع
العام ال يمكن أن يتحقق بشكل فعلي
ومستدام إال عبر اإلنتاج وليس على حسابه.
فالمطلوب إدارة وخدمات وزارية تساهم في
رفع اإلنتاجية ،بمعنى آخر تغذي اإلقتصاد
وتتغذى منه.
أزمة القطاع العام هي مشكلة هيكلية
بامتياز تكمن أوال ً في حجمه الذي فاق
كل المقاييس العالمية حتى بات عبئا ً
على اإلقتصاد ،وبالتالي على لقمة عيش
المواطنين .والواقع أن تضخم القطاع العام
سبق التضخم المالي الذي نعيش ال بل كان
احد اسبابه الرئيسية.
الموجع في األمر أن الصالح "ذهب في
ضهر الطالح" ،والعاملين المستحقين
في القطاع العام ،وهم ليسوا قلة ،كانوا
أولى ضحايا السياسة الزبائنية والتوظيف
السياسي اللذين أرهقا الخزينة وحمال
اإلدارة أكثر من حاجتها واكثر من قدرة
اإلقتصاد على التحمّ ل .أما النتيجة الحتمية
فكانت رزوح المركب بحمولته الزائدة
وغرقه بمن فيه.
أي حل جدي إلنقاذ القطاع العام ال بد أن
يمر بتقليص حجمه ،ومن ثم تحديثه وإعادة
تأهيله على كافة المستويات ،لكي يتماشى
مع حجم اإلقتصاد؛ ينمو معه ويتطور معه،
في عالقة تفاعلية تكاملية .وقد تكون الدولة
القدوة في هذا المجال دولة سنغافورة،
هناك مثالً رواتب القطاع العام تضاهي ال
بل تفوق رواتب القطاع الخاص .السبب
بسيط هو أن القطاع العام عبر خدماته
وإنتاجيته يشكل قاطرة لإلقتصاد ويساهم
في تعزيز الميزات التفاضلية للدولة
الصغيرة القيمة على اقتصاد كبير.
نستحضر مثال سنغافورة ،ألن من حقنا
أن نحلم .حتى في ظل اإلنهيار ،علينا أن
نحلم ،كي ال نعيد تجربة نظام المحاصصة
الذي حوّل القطاع العام إلى إقطاع عام.

اليوان الصيني
$ 0.1492

الليرة التركية
$ 0.0594

خام WTI
$ 106.73

طن القمح
$ 371
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إقتـــصـــــاد
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الـجـمـعـة  ١تـمـوز 2022

تعرفة "تاتش" و"ألفا" الجديدة تبدأ اليوم على سعر "صيرفة"
تبدأ اليوم رشكتا «تاتش» و»ألفا» لالتصاالت والبيانات
الخلوية ،تســعريتهما الجديدة عمالً بقرار مجلس الوزراء
رقــم  155الصادر بتاريخ  20أيــار  2022واملتعلق بتغيري
تعرفة الخدمات الخلوية التي سرتتفع  5أضعاف ،واملبارشة
بتطبيق التعرفة الجديدة بدءا ً من اليوم األول من تموز.
وســرتكز القاعدة العامة الحتساب أسعار االتصاالت
والبيانات الخلوية عىل تقســيم السعر السابق إىل ثالثة من
ثم احتساب املبلغ بحسب ســعر منصة صريفة ،وتنطبق
هذه اآللية عىل الخطوط الثابتة واملدفوعة سلفاً.
وأعلنت رشكة «تاتش» يف بيان ،أن سعر دقيقة التخابر
للخطوط الثابتة أصبح  0.04دوالر أمريكي مقابل  0.11د.أ.
حالياً ،وسعر االشــراك الشهري انخفض من  15د.أ .إىل 5
د.أ ،.مع اإلبقاء عــى  60دقيقة تخابر مجانية ،أما دقيقة
تخابر الخطوط املدفوعة ســلفا ً فانخفضت من  0.25د.أ.
إىل  0.08د.أ.
كما تطرح «تاتــش» عرضا ً جديدا ً بالتوازي مع تعديل
األسعار ،وهو يتمثل ببطاقة إعادة التعبئة برصيد  4.5د.أ.
التي تعطي صاحبها إما  56دقيقة تخابر أو  500ميغابايت
من الداتا و 12دقيقة تخابر ،وهي صالحة لـ 35يوماً .أما يف
ما يتعلق بالرصيد الحايل للمشرتك ،فسيقسم بحسب سعر
صريفة ،حيــث يتحول رصيد بقيمة  150000ل.ل .مثالً إىل
 6.03د.أ .بعد قســمته عىل  24,900ل.ل ،.تعطي صاحبها
 75دقيقة تخابــر أو  500ميغابايت من الداتا و 31دقيقة
تخابر.
إضافة إىل ذلك ،ســيحصل الزبون عــى ثالثني دقيقة
تخابر لدى اســتخدامه أول ثالث بطاقــات إعادة التعبئة
التي كان ســعرها  22.73د.أ( .ال يتضمن رضيبة القيمة
املضافة) وأصبح سعرها  7.58د.أ .بعد تقسيمها إىل ثالثة.

أمــا يف ما يتعلق بخطي «بالخدمــة» الخاص بالقوى
األمنية والعســكرية و»معك» لذوي االحتياجات الخاصة،
مراع وهو
فحرصت «تاتش» عىل أن يبقيا متوفرين بسعر
ٍ
 1.5د.أ .أو ما يعادله باللرية اللبنانية حسب سعر صريفة.

إتفاقية بين الشؤون
اإلجتماعية و GIZلبنان
لدعم التوظيف

«ألفا»

وبدورهــا ،أعلنت رشكة «ألفا» يف بيــان أن «التعرفة
الجديدة تتضمن تخفيضا ً يف أسعار الخدمات بنسبة  67يف
املئة (قسمة السعر األسايس عىل ثالثة) ثم احتساب الكلفة
الجديدة للخدمة عىل سعر صريفة (مرفقا ً تسعرية «ألفا»).
وأشارت اىل أن «رضورات تحديث األنظمة تحتّم ّ
توقف
كل خدمــات الدفع النقدي واإللكرتوني وتســديد الفواتري
ليومــن يف  1و 2تموز ،يف كل متاجــر «ألفا» وعىل املوقع
اإللكرتوني والتطبيق ونقاط البيع املشــركة مع أوجريو
ويف كل مراكــز الدفع لدى الــوكالء املعتمدين .وتعتذر ألفا
ملشرتكيها عن هذا التوقف القرسي».
وقال رئيس مجلس إدارة رشكة «ألفا» ومديرها العام
جاد ناصيف« :ســيؤمّ ن تحديث التعرفة القدرة عىل إبقاء
شــبكة ألفا يف متناول كل من يعتمد عىل خدماتنا يومياً».
ولفت اىل ّ
أن القــرار كان رضوريا ً بفعــل التحديات التي
يواجهها القطاع ال سيما يف ظل األزمة اإلقتصادية واملالية
وارتفاع كلفة تأمني الطاقة ملحطاتنا».
وأشــار إىل أن «طرحنا كان بطاقات ترشيج بأسعار
مخفضة تتــاءم وحاجات مختلــف الرشائح مثل بطاقة
الــــ 4.5دوالرات كمــا وبطاقة الــــ 7.58دوالرات التي
ســتوفر قريبا ً إضافة اىل ميزاتها الحالية 30 ،دقيقة تخابر
مجانية .كما نعمل عىل تفعيــل إمكانية تحويل الخط من
ثابت إىل مسبق الدفع قريبا ً بعد تأمني الجهوزية التقنية».

أسعار "ألفا" الجديدة

إجتماع تشاركي مع «"المهن الحرة" :خريطة طريق لـ"الودائع"
عُ قد يف مقر املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
يف وســط بريوت ،بدعوة من رئيسه شارل عربيد ،اجتماع
عمل تشــاركي مع اتحاد نقابات املهن الحرة ،يعني كل
اللبنانيني «لجهة الودائع يف املصارف» .وقال عربيد« :رغم
مما يحكى ويكتب يوميا ً يف هذا املجال ،فاننا كلبنانيني ال
نعلم يف أي اتجاه ستذهب االمور».
حرض اللقاء نقيب املحامني يف بريوت نارض كســبار،
نقيبة املحامني يف طرابلس والشــمال ماري تراز القوال،
نقيب املهندســن يف طرابلس بهاء حرب ،نقيب محرري
الصحافــة اللبنانية جوزف القصيفــي ،نقيب االطباء يف
لبنان د .يوســف بخاش ،نقيب االطباء يف طرابلس محمد
صايف ،نقيب أطباء االســنان يف لبنان رونالد يونس ،نقيب
أطباء االســنان يف طرابلس ناظم الحفار ،نقيب الصيادلة
يف لبنان جو سلوم ،نقيب خرباء املحاسبة املجازين عفيف
رشارة ،نقيبة املمرضــات واملمرضني يف لبنــان د .ريما
ساسني ،نقيب الطوبوغرافيني املجازين يف لبنان رسكيس
فدعوس ونقيب املعالجني الفيزيائيني الدكتور اييل قويق.
وأكــد عربيد ،أن «هناك عددا ً مــن املحامني يتابعون
موضوع الودائع ،ومــن دون الوصول اىل مكان نخرب من
خالله الناس عن احوال ودائعهم ،وهناك مشاريع وقوانني
تبحــث ،والحكومة تعمل عىل هذا املوضــوع ،لكن حتى
اآلن ،لم نلمس شــيئا ً من الحوار التفاعيل والتشاركي بني
املعنيني».
وشــدد عىل «وقوف املجلس اىل جانب اتحاد نقابات
املهن الحرة بكل خطواته ،اىل جانب الدور وواجب املشاركة
للمجلــس االقتصــادي للذهاب اىل يشء جــدي اكثر مع
املسؤولني واملصارف وجمعية املصارف ،املمثلة يف املجلس
اليجاد اعالن جدي حول موضوع الودائع».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام زاهد يوغوس
يقتيض حضورك اىل هــذه املحكمة الثالثاء
 2022/9/20الثامنــة صباحــا لحضور
الجلســة يف الدعــوى املتكونــة بينك وبني
زبيده قدور بمادة تفريــق للغيبة املنقطعه
بسبب تعذر تحصيل النفقة واملؤسسة برقم
 2022/639وإذا لم تحرض او ترسل وكيال
عنــك او تتخذ مقاما مختــارا ضمن نطاق
املحكمة الستالم االوراق الخاصة بهذه الدعوى
تعتــر مبلغا اصوال حتــى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/6/30
نائب رئيس القلم
ابراهيم الحج

وأعلــن ان «االجتماع ســتنتج عنــه مجموعة من
عن موضــوع مصري أموال املودعني ،ولــن ترتاجع حتى
اسرتجاع آخر لرية للبنان».
االجراءات سيجري تطبيقها بالتعاون مع اتحاد النقابات،
وحذر نقيــب اطباء لبنان د .بخــاش من «خطورة
وبذل كل ما يلزم من جهد للتقدم رسيعاً» .وأ ّكد «استمرار
انهيــار القطاع الصحي الذي يشــكل العمــود الفقري
االجتماعات» ،وأمــل «ان ينضم الحقــا ً االتحاد العمايل
للمجتمــع اللبناني» .وقــال« :اليوم النقابــة والطبيب
والهيئات االقتصادية ،للبدء يف خطط تنفيذية رسيعة مع
رضورة التعاون الكامل من قبل مرصف لبنان واملصارف
واملواطــن اللبناني يف خطر ،فالنقابة تواجه مشــاكل يف
والحكومة».
رصف واســتخدام ودائعها يف سبيل دفع الراتب التقاعدي
للمنتسبني .والطبيب اللبناني ال يستطيع العيش بكرامة،
وال يمكنــه رصف مداخيله او التحويــات من الهيئات
وضع مأسوي
الضامنة الرسمية .وكذلك املواطن يف خطر الن اكثر من 72
مــن جهته اعترب نقيــب املحامني نارض كســبار،
يف املائة منهــم أصبحوا تحت خط الفقر ،وال امكانية لهم
ان «املودعني يف وضع مأســوي ،ســيما يف ظل الشح يف
للحصول عىل الخدمات الصحية النهم ال
االموال النقديــة» .ولفت اىل انه «وخالل
يملكون االمكانات املادية».
اجتماعــات ولقاءات عــدة مع معظم
وشــدد عىل ان «الوقت حان لتحرك
املسؤولني لم يلمسوا جدية يف التعاطي»،
اتحاد نقابــات املهن الحرة بالتعاون مع
معلنا ً ان «االسبوع املقبل سيكون حاسما ً كسبار :األسبوع المقبل
لجهــة اتخاذ قرار برفــع الدعاوى التي سيكون حاسمًا لجهة اتخاذ املجلس االقتصادي واالجتماعي واتخاذ
االجــراءات الالزمة يف حق املســؤولني
أصبحت جاهــزة ،النه كلما اقرتب موعد
رفعها يتصلون بنــا لعدم اقامة الدعوى قرار برفع الدعاوى التي
واخطائهــم ،لتفادي االنهيــار الذي قد
أصبحت جاهزة
يوصلنا اىل كارثة وطنية أكرب».
تحت حجة افالس املصارف ،وهذا كله ذر
للرماد يف العيون».
من جهته ،دعا نقيب صيادلة لبنان
وأشــار اىل انه بعد «تقديم الدعاوى سيجري الطلب
الدكتور جو سلوم املجلس اىل «إنقاذ لبنان إقتصاديا ً من
من املحاكم والطلب من القضاة اتخاذ القرارات الجريئة».
خالل وضع خطة متكاملة تنهض بكل القطاعات ويف
داعيا ً اىل «تحــركات يف وجه من يتســببون باالذى للبلد
مقدمها القطاع الصحي» ،بحســب بيان للنقابة .كما
واملودعني ،وعدم ترك االمور ومواكبة القضاء عىل االرض».
دعا اىل «العمل عىل اســتعادة اموال املودعني والنقابات
وأبدى كســبار أســفه لـ»ضياع تعب الناس وجنى
من دون التأثري عىل النظام املــريف الكفيل يف عملية
عمرهم وتقاعدهم» ،مســتغربا ً «ترصف مرصف لبنان
النهوض اإلقتصادي» ،مشــددا ً عىل «رضورة محاسبة
واملعنيني وكأن شــيئا ً لــم يحصل» ،واصفا ً املســؤولني
كل مسؤول ســاهم يف تدهور الوضع يف لبنان وحجز
بـ»املستلشــقني» ،مؤكدا ً ان «نقابة املحامني لن تسكت
أموال املودعني».

تسعيرة المولّدات ترتفع إلى  13556ليرة
لكل كيلواط/ساعة
إرتفعت تعرفة املولدات الخاصة لشــهر حزيران نحو 1000
لــرة لبنانية اىل  13556لرية لبنانية عن كل كيلواط ســاعة من
 12568لرية لبنانية يف شــهر أيار للمشرتكني بالعدادات يف املدن
و 14.911لرية لبنانية لكل كيلواط/ســاعة مــن  13.825لرية
لبنانية للمشرتكني بالعدادات يف املناطق عىل ارتفاع اكثر من 700
مرت.
وجــاء يف البيان الصادر عن وزارة الطاقة واملياه ،أن الســعر
العادل لتعرفات املولدات الكهربائية الخاصة من شـــهر حزيران
هو التايل 13.556 :ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 للمشــركني بالعدادات يف املدن أو التجمعات املكتظة أو عىلارتفاع أقل من  700مرت:
 قــدرة  5أمبــر 100.000 :ل.ل + .املقطوعية الشــهرية x13.556ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 قــدرة  10أمبري 220.000 :ل.ل + .املقطوعية الشــهرية x 13.556ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.

أخبار سريعة

  14.911ل.ل .عن كل كيلواط ساعة. للمشــركني بالعدادات يف القرى أو املناطق املتباعدة أو عىلارتفاع اكثر من  700مرت:
 قدرة  5أمبري 100.000 :ل.ل( .ثابت)  +املقطوعية الشهرية x 14.911ل.ل .عن كل كيلوواط/ساعة.
 قدرة  10أمبري 220.000 :ل.ل( .ثابت)  +املقطوعية الشهرية x 14.911ل.ل .عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف  120.000ل.ل .عىل الشــطر الثابت من تســعرية
العدادات لكل  5أمبري إضايف.
وإن هذه التعرفـــة مبنية عىل أساس سعر وسطي لصفيحة
املازوت ( 20ليرتاً) يف شهر حزيران البالغ  695.643ل.ل.
وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكالف املولدات
باإلضافة إىل هامش ربــح جيد ألصحابها ،وقــد أخذنا بعني
االعتبار وبالتنســيق مع وزارة االقتصاد والتجارة كلفة توزيع
الصفيحة من محطة الوقود ولغاية املولد.

ّ
وقع وزير الشؤون االجتماعية في
حكومة تصريف االعمال هكتور
الحجار ومدير مكتب ()GIZ
Deutsche Gesellschaft
für Internationale
 Zusammenarbeitفي لبنان
توماس مولير ،ومدير المشروع
كارلوس مور ،إتفاقية تنفيذ
مشروع «دعم التوظيف في لبنان»
الممول من الوزارة االتحادية
األلمانية للتعاون االقتصادي
والتنمية ( ،)BMZفي حضور
أعضاء من مكتب ( )GIZفي لبنان.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز
قابليّة توظيف الشباب والنساء
واألشخاص ذوي اإلحتياجات
الخاصة في لبنان ،وتعزيز قدرات
الشركات على االحتفاظ بموظفيها
الحاليين وتوظيف موظفين
جدد .ويسعى المشروع أيضا،
إلى تحسين القدرة التنافسية
للمؤسسات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة الحجم في
القطاعات التي توفر فرص عمل.
على أن تنفذ  GIZلبنان أنشطة
هذا المشروع بالشراكة مع وزارة
الشؤون االجتماعية في كل من
بيروت وجبل لبنان.

"اإلقتصاد" ُتقفل فرنًا
بالشمع األحمر
قامت مديرية حماية المستهلك
بجوالت رقابية على المطاحن
واالفران في كافة المحافظات،
بمؤازرة من قوى االمن العام
ومكتب الجرائم المالية .وكانت
الحصيلة عدة محاضر ضبط
بحق اصحاب افران كما
وتم اقفال فرن في الشمال
بالشمع االحمر .ومن بين
االجراءات التي ستتخذها
الوزارة بشكل مباشر القيام
بشطب االفران او المطاحن
المخالفة عن جداول الوزارة
وسحب التراخيص .وأ ّكدت
وزارة اإلقتصاد استكمال
جوالتها الرقابية برفقة االمن
العام وبنا ًء على اشارة النيابة
العامة المالية ،كما واستمرارها
بالتشدد في ضبط المخالفات
في مختلف القطاعات ،من
سالمة الغذاء الى احتكار
المواد الغذائية والمحروقات
مرورا ً بالتالعب بأسعار السلع،
إضافة الى قطاع المولدات
الكهربائية ،واحالتها امام
القضاء المختص.

هل أُنجزت رواتب
الموظفين العامين؟
أعلن موظفو مديرية الصرفيات
في وزارة المال ،أمس أن عملية
صرف الرواتب ومعاشات
التقاعد والمساعدة االجتماعية
تبدأ من أول الشهر وهذا ما ال
يلتفت إليه البعض وبالتالي
وبسبب اإلقفال القسري الذي
فرضته علينا الظروف فإننا
غير مسؤولين في أي شكل
من األشكال عن عدم صرف
المساعدة االجتماعية عن
شهري أيار وحزيران والرواتب
والمعاشات التقاعدية التي
ستستحق خالل شهر تموز في
حال عدم ايجاد الحلول الناجعة
قبل تاريخ .2022/7/4

تــتــــــــمــات
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"نداء الوطن" ...معَ كم الستعادة الدولة

توقعنا أشياء كثرية ومواجهات ،لكننا لم نتخيل «معمودية نار» بعد أربعني
يوما ً من الصدور .وكان لعنوان «ســفراء جدد يف بعبدا :أهالً بكم يف جمهورية
خامنئي» أن أكد لنا ضيق صدر «ســاكن بعبدا» بالرأي الحر وتبعية النيابات
العامة للســلطة وقوى األمر الواقع .فواجهْ نا بالقضاء وانترصنا عىل االفرتاء
«الرئايس» بقوة حقنا الدستوري «غري القابل للترصف» ،وبتضامن أهل الرأي
والسياسة والقضاء املتحررين من االستزالم ملحور املمانعة واملنظومة الفاسدة.
كان االعتداء عىل الحريات أحد مظاهــر عدوان «املنظومة» عىل مقدرات
البالد وبني مقدمات االنهيار ،إذ ما لبثت أن اندلعت «ثورة  17ترشين» ،فانحازت
لها «نداء الوطن» فوراً ،وشكلت صوتها الصارخ بال قفازات أو «لكن» رمادية.
حملت مطالبها بإسقاط السلطة الناهبة ،ورفعت العقرية منددة بمنع إقفال
الطرقات وبقلع العيون عىل «ثغور» مجلس النواب ،يف موازاة الدعوة اىل إصالح
شامل ووحدانية السالح وحياد لبنان.
وإذ رضب االنهيار املــايل البالد فإننا رفضنا «توزيع الخســائر» الظالم
معتربين أنه عمليا ً «توزيع أرباح» عىل السارقني .فطالبنا باملحاسبة الشاملة
بدءا ً من «الحاكم» املشتبه فيه واملرصفيني النصابني ،مع علمنا األكيد بأن مافيا
طت الجرائم عىل مدى عقود ثالثة ...وح ُّ
الســلطة غ َّ
ظنا ســيّئ يف فشل الثورة
ونجاة كل الطبقة املرتكبة من دفع الحساب.
أما موقفنا إزاء جريمة تفجري مرفأ بريوت ،فســيبقى دائما ً منترصا ً لدم
الضحايا وداعيا ً لوقف عرقلة املحقــق العديل ،ومطالبا ً بجلب املدعى عليهم اىل
التحقيق من دون اســتثناء رئيس مكابر أو وزير متشــاوف أو نائب فاجر أو
رئيس جهاز أمني يخال نفسه فوق القانون ،ومن دون احرتام أي غطاء طائفي
 ديني للفاسدين أو من استدعاهم القايض بيطار.وكما أن «نداء الوطن» ثابتة يف مواقفها السياسية والوطنية ،فإنها ثابتة يف
التزامها قضايا املجتمع كلها .وليس صدفة تحولها مرجعا ًيف التحليل االقتصادي
واجتذابها نخبة من املختصني .وعىل هذا املنوال تسري الجريدة يف تعاطيها مع
الشــأن العربي والدويل والثقايف والفني والريايض ،ويتطور موقعها االلكرتوني
ليغطي املستجدات عىل مدار الساعة وينبِّه املتابع اىل كل مهم وجديد.
وال يسعنا يف هذه الجردة الرسيعة إال توجيه تحية اىل روح ميشال مكتف.
فهو زرع اللُبنة األوىل ورحل يف آذار املايض تاركا ً ذكرى طيبة ومؤسسة صلبة يف
التزامها وروحها الوثَّابة.
محكمة «نداء الوطن» ،هما القارئ وقناعاتُها الراسخة .ال عدد «الاليكات»
وال «شطارة» رشكات االستطالع وال البهرجات الفارغة .جريدتكم هذه لبنانية
سيادية ليربالية ملتزمة قضايا الناس وحقهم يف حوكمة رشيدة وقضاء مستقل
ودولة تضمن الحريات واالستقرار وتوقِف قوارب املوت والهجرة .أمامنا الكثري
والتجاوب كبري .وفخورون بما أنجزناه.

لقاء بعبدا اليوم" :شراكة دستورية"...

ويف هذا اإلطار ،أكدت املعلومات املســتقاة من دوائر الرئاسة األوىل أ ّن عون
سريكز يف مالحظاته عىل اســتيضاح «املعايري» التي اتبعها ميقاتي يف مسودته
الوزارية ،ال سيما يف ما يتصل بعملية «استبعاد بعض الوزراء دون سواهم واستبدال
بعــض الحقائب بأخرى يف الرتكيبة الوزارية بني القوى السياســية ،وتخصيص
جهات حزبية بوزراء سياســيني دون غريها» ،مع تأكيد االنفتاح يف الوقت عينه
عىل «مبدأ املــداورة والتعديل الوزاري لكن ضمن إطار معايري موحّ دة تنطبق عىل
األسماء والحقائب التي ستخضع لهذا املبدأ ،وإال فلتكن تشكيلة حكومية جديدة
ال تنطلق يف تركيبتها من تشكيلة حكومة ترصيف األعمال الراهنة».
ويف الغضون ،تتجه األنظار غدا ً إىل استضافة بريوت االجتماع التشاوري العربي
تحضريا ً لقمة الجزائر ،بحيث بدأ أمس توافد وزراء خارجية  21دولة عربية إىل لبنان
للمشاركة يف االجتماع باعتباره يرأس الدورة الحالية ملجلس وزراء الخارجية العرب،
وســط تشديد أوساط ديبلوماسية عىل كون الوجود العربي يف بريوت ال يعدو كونه
«بروتوكوليا ً ال يؤرش إىل أي تغيري يف املوقف العربي املعلن والواضح إزاء امللف اللبناني،
والذي ال يزال يربط بني اإلصالح ووقف الهدر والفساد ،وبني املساهمة يف عملية إنقاذ
لبنان واســتنهاضه من أزمته ،بالتوازي مع االستمرار يف البحث عن السبل اآليلة إىل
تقديم الدعم املبارش للشعب اللبناني من دون املرور عرب قنوات السلطة».
ويف طليعة الواصلني ،كان نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
ّ
يخص قائد الجيش العماد
محمــد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي حرص عــى أن
جوزيف عون بزيارة بالغة الداللة يف مســتهل جولته عىل املسؤولني ،تأكيدا ً عىل
اســتمرار «الدعم واملؤازرة» للمؤسسة العســكرية ،بينما أثنى العماد عون عىل
«اللفتة الكريمة» من أمري قطر بإعالنه تقديم مســاهمة مالية بقيمة  60مليون
دوالر لدعــم عنارص الجيش اللبناني ،مع التنويه يف الوقت نفســه بمبادرة قطر
«منذ نحو عام إىل إرسال مساعدات غذائية شهرية إىل املؤسسة العسكرية يف ظل
معاناتها من تداعيات األزمة اإلقتصادية التي يمر بها لبنان».
ومسا ًء استقبل رئيس حكومة ترصيف األعمال وزير الخارجية القطري يف
دارته ،معربا ً عن تقدير الدعم القطري الجديد للجيش ،واملساعدات الدورية لسائر
القوى العسكرية واألمنية للمساعدة عىل «حفظ االستقرار يف لبنان»

"توزيع الخسائر" يخضع لنظام التوافق

حمل ميقاتي إىل جلســة لجنة املال واملوازنة النيابية «اسرتاتيجية النهوض
بالقطاع املايل» املقرة يف  20أيار ،وأضاف اليها أفكارا ً جديدة «غري مدرجة بالخطة،
تتعلق بكيفية مقاربة ملف الودائع» ،بحسب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب
رازي الحاج« ،من ضمنها إنشاء صندوق اسرتداد الودائع» ،تجمّع فيه االموال من
مصادر مختلفة «للتعويض عن رشيحة املودعــن التي تملك أكثر من  100ألف
دوالر» .الحاج الذي يؤكد أن ما طرح لم يخرج عن إطار االفكار املعروضة للنقاش،
قال إ ّن «الخطة املوزعة تقترص عىل إعادة اســتنهاض القطاع املايل والنقدي وال
تتطرق إىل كيفية إعادة إطالق االقتصاد وتفعيله .وعليه فان حسم املوقف من أي
طرح يتطلب خطة متكاملة مكتوبة تتضمن إضافة إىل الشق النقدي واملايل ،بقية
املطالب االصالحية ،وأهمها :ترشــيق القطاع العام ،وإصالح اإلدارة ،ومكافحة
التهريب وخلق فرص عمل ...وغريها الكثري من املتطلبات املجمدة».
الطامة الكربى أنه بعد أقل من ثالثة أعوام بقليل عىل انفجار االزمة ما زال
النقاش عالقا ً يف مربع توزيع الخسائر االول .وما يطرح اليوم من معالجات عرب
صندوق (ائتماني) ،يهدف إىل توســيع التعويض عىل املودعني وال سيما منهم
الرشيحة الواقعة بني  100ألف دوالر واملليون دوالر ،والتي تشكل  99يف املئة من
املودعني ،و»هــي تتطلب مصادر مالية قد ال يمكن تأمينها إال من خالل إعادة
إطالق االقتصاد» ،برأي الحاج.
لع ّل أخطر ما يف الطرح «الشفهي» الجديد للرئيس املكلف هو أمران :األول،
تضييع املزيد من الوقت عىل نقاش بيزنطي يتضمن انقسامات عمودية وأفقية
كبرية جداً .والثاني هو العودة إىل إمكانية استعمال اصول الدولة ،أو جزء منها
بطريقة أو بأخرى للتعويض عن الخســائر املحققة يف املصارف .مع العلم أن
االستفادة االكرب ستنحرص بمن يملك الودائع االكرب .وهو ما يع ّرض مبدأ العدالة
يف توزيع الخسائر الهتزازات كبرية.

الجيش األوكراني يُحرّر جزيرة الثعبان

ويف غضــون ذلك ،إختتم الناتو قمّ ته يف مدريد أمس عىل وقع تحذير رويس
من قيام «ســتار حديدي» بني موسكو والغرب ،إذ قال وزير الخارجية الرويس
سريغي الفروف خالل مؤتمر صحايف يف مينسك مع نظريه البيالرويس فالديمري
ماكــي« :الواقع أن الســتار الحديدي هو يف طور القيام» ،مســتعيدا ً العبارة
الشهرية لونستون ترششل الذي كان يُشري من خاللها إىل فصل القارة األوروبّية
بني دول رأسمالية والكتلة السوفياتية ،ما أدّى إىل «الحرب الباردة».
وأعلن الحلفاء الغربيون عن مساعدات عسكرية إضافية ألوكرانيا ،حيث
كشف رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون عن مساعدات إضافية بمليار
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جنيه اسرتليني ( 1.16مليار يورو) ،فيما أعلن الرئيس األمريكي جو بايدن أن
واشــنطن ستُس ّلم أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة «بأكثر من  800مليون
دوالر» من مضادات للطائرات ومدفعية ومعدّات أخرى.
ويف ختام قمّ ة «حلف شــمال األطليس» ،قال بايدن« :ســنبقى إىل جانب
أوكرانيا وك ّل الحلف ســيبقى إىل جانب أوكرانيا طاملا لزم األمر لضمان أنها لن
تُهزم من قبل روسيا» ،مضيفاً« :ال أعرف كيف ومتى سينتهي األمر .لكن الحرب
لن تنتهي بهزيمة أوكرانيا» ،يف حني أشار الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون إىل
مراجعة للربنامج العسكري للبالد ،مشدّدا ً عىل رضورة «ترسيع وتفعيل إنتاج
بعض أنواع املعدّات» ،بينما ندّد املستشار األملاني أوالف شولتز باتهام الرئيس
الرويس فالديمري بوتني للحلف األطليس بأن لديه «طموحات إمربيالية» ،واصفا ً
التوصيف بأنه «سخيف».
توازياً ،دعــا الرئيس الرتكي رجــب طيب أردوغــان إىل تكثيف الجهود
ّ
الديبلوماســية يف سبيل
التوصل إىل «وقف دائم إلطالق النار» يف أوكرانيا .وقال:
«نُحافظ عىل نهج متوازن وليس عىل سياســة عدوانية» ،إذ «نستورد أكثر من
 40يف املئة من غازنا من روســيا ،نبني مح ّ
طة للطاقة النووية مع روسيا ،ك ّل
هذا له أهمّ ية كبرية بالنسبة إلينا» ،يف وقت كشف فيه الرئيس اإلندونييس جوكو
ويدودو أنه س ّلم بوتني رسالة من الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي ،من
دون أن يكشف مضمونها.
من ناحيته ،نفى الرئيس الرويس أي مســؤولية ملوســكو عن املخاوف
املرتبطة بخطر حدوث أزمة غذاء عاملية ،وذلك أثناء استقباله نظريه اإلندونييس
الذي ّ
تتول بالده الرئاسة الدورية لـ»مجموعة العرشين» ،فيما أعلنت السلطات
التي ّ
نصبتها قوات االحتالل الروســية يف جنوب أوكرانيا انطالق أوّل ســفينة
محمّ لة بـ 7آالف طن من الحبوب األوكرانية من مرفأ بريديانسك ،يف أوّل عملية
تصدير من نوعها.
تزامناً ،اســتدعت وزارة الخارجية الروســية ســفرية اململكة املتحدة يف
موســكو ديبورا برونرت وأبلغتها احتجاجها الشــديد عىل «الترصيحات غري
الالئقة للسلطات الربيطانية إزاء روســيا ورئيسها ومسؤوليها ،وكذلك حيال
الشعب الرويس» .وكان جونسون قد اعترب أنّه «لو كان بوتني إمرأة ،وهو ليس
كذلك كما هو واضح ،فال ّ
ّ
أظن أنّه كان
سيشن هذه الحرب الذكورية املجنونة...
حرب عنيفة تهــدف إىل اجتياح أوكرانيا» ،بينما ر ّد الرئيس الرويس عليه قائالً:
«أُريد فقط أن أستعيد أحداثا ً من التاريخ ...عندما ق ّررت مارغريت تاترش ّ
شن
عمليات عســكرية ض ّد األرجنتني من أجل الســيطرة عىل جزر فوكالند .هنا،
اتخذت إمرأة قرارا ً ّ
بشن عمل عسكري».

واشنطن :المحادثات النووية أسوأ من أي وقت ...

وأضاف يف بيان مشــرك أن «برنامج إيران النــووي بات اآلن أكثر تقدّما ً
من أي وقت مىض» ،يف حني من املقــ ّرر أن يعقد مجلس األمن الدويل اجتماعا ً
عاديّا ً حول امللف النووي اإليراني .وتابع« :الجهود الديبلوماسية املكثفة لتحريك
اإلتفاق النووي اإليراني أســفرت عن صفقة قابلــة للتطبيق مطروحة عىل
الطاولة منذ مطلع آذار».
وإذ أبدى أســفه «ألن تكون إيران رفضت حتّى اآلن اغتنام هذه الفرصة
الديبلوماسية وواصلت تصعيدها النووي» ،اســتنكر رفض إيران م ّرة أخرى
اغتنام الفرصة خــال االجتماع الذي اختُتم يف الدوحــة وقدّمت بدال ً من ذلك
مطالب جديدة غريبة وغري واقعية لسوء الحظ.
كما شــدّد نائب املندوبة األمريكية لدى األمم املتحدة ريتشــارد ميلز عىل
أن الواليات املتحدة ما زالت مســتعدّة للعودة الكاملة إىل اإلتفاق النووي ،بينما
«إيران لم تُب ِد حتّى اآلن أي حرص عىل إبرام اإلتفاق».
وقال ميلز« :نشــعر بقلق إزاء خطوات اتخذتهــا طهران تُقوّض مراقبة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،فيما كشف مسؤول أمريكي لوكالة «رويرتز»
أن طهران قدّمت مطالب غامضة خالل «محادثات الدوحة» وطلبت أشــياء ال
عالقة لها باإلتفاق النووي وأعادت فتح ملفات ت ّم حسمها سابقاً ،مح ّذرا ً من
أن التوقعات بإحياء اإلتفاق النووي باتت تسوء من يوم آلخر.
وأمام وسائل اإلعالم ،دعت سفرية إيرلندا لدى األمم املتحدة جريالدين برين
نيســون التي تُدير امللف اإليراني يف مجلس األمن ،إىل عودة جميع األطراف إىل
طاولة املفاوضات .وقالت« :ما زلنا نؤمن بأن جميع األطراف بما يف ذلك الواليات
املتحدة بالطبع يجب أن تعود إىل طاولة املفاوضات».
ويف مجلس األمن الدويل ،شــدّدت الصني وروسيا ،البلدان اآلخران املوقعان
عــى اإلتفاق النــووي ،عىل أهمية الحفــاظ عليه .واعترب الســفري الصيني
يتعي علينا «الحفاظ عىل النتائج التي ت ّم تحقيقها» ،رافضا ً
تشــانغ جون أنّه ّ
«التدخالت» ،ودعا جميع األطراف إىل تجنّب أي «إجراء أحادي».
ورأى نائب الســفري الرويس لدى األمم املتحدة دميرتي بوليانســكي أن
انســحاب الواليات املتحدة األحادي يف العــام  2018قد ع ّرض اإلتفاق للخطر،
مؤكدا ً أنه «ال يوجد ح ّل بديل» .واعترب أنّه «يجب بذل قصارى جهدنا إلحيائه»،
رافضا ً أي «ضغط عىل إيران».
من ناحيته ،أكد وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبداللهيان تصميم
بالده عىل مواصلة املفاوضات حول برنامجهــا النووي .وبعد مكاملة هاتفية
مع نظريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،قال الوزير اإليراني يف بيان:
ّ
«نحن مصمّ مون عىل مواصلة املحادثات حتّى يت ّم
التوصل إىل إتفاق واقعي».
وأوضح أن «تقييمنا للمرحلــة األخرية من املحادثات يف الدوحة ايجابي».
ّ
وتابع« :أشدّد عىل أنّنا جادّون يف
التوصل إىل إتفاق جيّد وصلب ودائم» ،مؤ ّكدا ً أن
«اإلتفاق يُمكن تحقيقه إذا كانت الواليات املتحدة واقعية».
ويف ما يتع ّلــق بالزيارة املرتقبة للرئيس األمريكي جــو بايدن إىل اململكة
العربية السعودية ،أبدى بايدن اعتقاده أنه سيُقابل امللك سلمان بن عبد العزيز
وويل العهد محمد بن سلمان ،بحيث سيكونان جزءا ً من اجتماع أكرب.
ولدى سؤاله خالل مؤتمر صحايف يف ختام مشاركته بقمة الناتو يف مدريد
عمّ ا إذا كان سيطلب من القادة الســعوديني زيادة إنتاج النفط ،أجاب بايدن:
«ال» ،مشدّدا ً عىل أن ذلك ليس الهدف من الزيارة.
وأشــار إىل أنه ّ
يتعي عىل ك ّل دول الخليج زيادة إنتاج النفط بشكل عام،
وليس السعودية بشكل خاص ،آمالً يف أن تستنتج الدول الخليجية أن هذا اإلجراء
من مصلحتها ،فيما كشف أن الهدف من رحلته إىل الرشق األوسط «ليس خفض
أســعار النفط ،بل دفع التكامل بني املنطقة وإرسائيل» .وبالحديث عن الدولة
العربية ،أق ّر النواب اإلرسائيليون ح ّل «الكنيســت» أمس ،ما يفتح الباب أمام
إجراء إنتخابات ترشيعية ســتكون الخامسة يف البالد خالل  3سنوات ونصف
السنة ،ت ّم تحديد موعدها يف األوّل من ترشين الثاني.
وصوّت  92نائبا ً من أصل  120لصالح ح ّل الربملان أمس ،يف اقرتاع سيسمح
أيضا ً لوزير الخارجية يائري البيد بأن ّ
يتول رئاسة الحكومة خلفا ً لنفتايل بينيت.
وبعد قرار الكنيست ،انتقل رئيس الوزراء الجديد إىل نصب املحرقة النازية «ياد
فاشيم» يف القدس ،خصوصا ً أن والده أحد الناجني منها.
وقال البيد ( 58عاماً) يف بيان« :هناك ،وعدت والدي الراحل بأنّني سأُبقي
عىل إرسائيل قوية دائما ً وقادرة عىل الدفاع عن نفسها وحماية أبنائها» .وبعدما
كشف بينيت عدم مشاركته يف اإلنتخابات املقبلة ،معلنا ً انسحابه من السياسة،
استقبل بُعيد تصويت الربملان البيد يف عملية تس ّلم وتسليم قصرية.
وبينما يــي قرار ح ّل الربملان وإجراء إنتخابات جديدة بأن الدولة العربية
ال تزال غارقة يف حقبة غري مســبوقة من عدم اإلســتقرار الســيايس ،تُشري
اســتطالعات الرأي إىل أن النتائج لن تكون حاسمة هذه امل ّرة أيضاًّ .
لكن رئيس
الوزراء اليميني الســابق بنيامني نتنياهو أكد أنه وحلفاءه من اليمني املتط ّرف
سيحصلون عىل الغالبية يف اإلنتخابات املقبلة.
وبدأ نتنياهو حملته عىل الفور ،وقال ملتسوّقني يف مركز تجاري يف القدس
أمس ّ
إن معالجة ارتفاع األسعار الذي حمّ ل حكومة بينيت «السيّئة» مسؤوليّته،
ستكون «مهمّ ته األوىل» بعد عودته إىل السلطة.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1ممثل مصري راحل.
 - 2ممثل مصري راحل.
شق األرض
 - 3ساحة القتال ّ -
للزراعة.
 - 4يسفك دم أعدائه  -كتيبة
عظيمة من الجيش.
 - 5إله مصري  -شخصية
رسوم متحركة.
 - 6أغنية للمطربة اللبنانية
وط َّهره.
نانسي عجرم َ -ق ّدسه َ
 - 7متشابهان  -المنهل.
 - 8لقب تونسي  -وجعي.
 - 9رجع وعطف  -تضوع
الطيب  -اختلس النظر.

 – 1مطرب لبناني راحل.
 - 2نائب لبناني راحل.
 - 3إحدى مديريات محافظة حجة
في اليمن.
 - 4يحرس ويالحظ ويرصد.
 - 5كان جا ًّدا ُم َّت ِز ًنا وقو ًرا  -إعالم
وإخبار.
 - 6عاقبة  -مكابح.
 - 7قائد ألماني راحل ل ّقب بـ
“ثعلب الصحراء”.
 - 8ممثلة مصرية.
صح وثبت وصدق  -هدم
-9
ّ
البناء.

سودوكو
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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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :دخيلة  -نخل  - 2 -االم  -مكسب  - 3 -ويل سميث - 4 -
دل  -هلك  -دا  - 5 -حمد  -حيتان  - 6 -سطوع  -ريم  - 7 -يرد  -نور
  - 8نا  -مورانو  - 9 -نال  -كنية.عموديا - 1 :داود حسين  - 2 -خليل مطران  - 3 -يال  -دود - 4 -
لمسه  -مل  - 5 -ملح  -نو  - 6 -ميكي رورك  - 7 -نكث  -تيران 8 -
 -خس  -دام  -ني  - 9 -لبنان  -هوة.
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العـــدد  - 874الســـنة الـرابـعـة

بكين ُتندّد بمحاوالت الناتو لتشويه سمعتها

شي :هونغ كونغ شهدت والدة جديدة من النار!
بعد وصوله إليها بمناســبة الذكرى
الـــ 25إلعــادة املســتعمرة الربيطانية
الســابقة إىل بكني ،يف أوّل زيــارة له منذ
ســحق الحركة املطالبة بالديموقراطية يف
املدينة ،إعترب الرئيس الصيني يش جينبينغ
أمــس أن هونغ كونغ نجحــت يف «والدة
جديدة من النار» بعد مرحلة صعبة.
وفيمــا تُشــ ّكل زيارة يش مناســبة
للحزب الشيوعي الصيني إلظهار سيطرته
عىل املدينة بعد موجة التظاهرات املطالبة
بالديموقراطية التــي ُقمعت ،قال الرئيس
الصينــي عقب وصولــه يف قطار رسيع:
«خالل الفــرة املنرصمــة ،عرفت هونغ
كونغ أكثر من اختبار خطر وتجاوزت أكثر
من خطر وتحدّ» ،مضيفاً« :بعد العواصف،
تولد هونغ كونغ من جديد من النار وتظهر
بحيوية كبرية».
ورأى أن «الوقائــع أثبتت أن مبدأ «بلد
واحد ونظامان» ميلء بالحيوية» ،موضحا ً
أنه يُمكنه «ضمان اإلســتقرار واإلزدهار
عىل املدى الطويل يف هونــغ كونغ ورفاه
سكان هونغ كونغ» ،بينما يرى مراقبون
أن قانون األمن القومي الذي فرضته بكني
العام  2020بعد تظاهــرات العام 2019
قىض بشكل تام عىل الح ّريات.

ورافق الرئيــس الصيني زوجته بينغ
ليونان ووزيــر الخارجية وانغ يل ،وكان يف
اســتقباله يف املح ّ
طلب حملوا أعالما ً
طة ّ
وباقــات ورود ،وكذلــك راقصون وبعض
وسائل اإلعالم املعتمدة .لكن تفاصيل هذه
رسيــة للغاية ،وقد أُحيطت
الزيارة بقيت ّ
بانتشار أمني كثيف.
وعىل صعيد آخر ،ندّدت بكني بمحاوالت
حلف شــمال األطليس «العقيمة» لتشويه
سمعتها ولتضخيم التهديد الصيني ،بعدما
نرش التكتل العسكري الغربي وثيقة تُقدّم
بكني للم ّرة األوىل عىل أنها «تحدّ» ملصالحه.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية
جاو ليجيان خــال مؤتمر صحايف« :هذه
الوثيقة املزعومة حول مفهوم اسرتاتيجي
لـ»حلف شــمال األطليس» ال تمت للواقع
بصلة ،وتعرض الوقائع بشكل معاكس...
وتُمعن يف تشــويه صورة سياسة الصني
الخارجية».
وأضاف جاو« :يُمعــن (الناتو) خطأ
يف تقديم الصني عــى أنها تح ّد للنظام ويف
تشويه صورة سياسة الصني الخارجية»،
مشدّدا ً عىل معارضة بكني «القوية» لذلك.
كما اعترب أن «الناتو يُش ّكل التحدّي الفعيل
للسالم واإلستقرار العاملي َّْي».

إحتجاجات دمو ّية تهز ّ السودان

ُقتِــ َل  6متظاهرين يف مدينة أم درمان يف ضاحية الخرطــوم أمس ،أثناء احتجاجات
حاشــدة شارك فيها عرشات آالف السودانيني ،مطالبني بإسقاط النظام العسكري لرئيس
مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان.
وأعلنت «لجنة أطباء السودان املركزية» املؤيّدة للديموقراطية مقتل  6متظاهرين عىل
أيدي قوات األمــن ،أُصيب  4منهم «برصاص مبارش يف الصدر أو يف الرأس أو يف الظهر» ،ما
يرفع عدد القتىل إىل  109منذ بدء االحتجاجات التي تخرج بانتظام ض ّد اإلنقالب الذي ّ
نفذه
الربهان يف  25ترشين األوّل.
وندّدت اللجنة بإطالق قوات األمن «قنابل الغاز املســيل للدموع يف أحد املستشفيات يف
العاصمة الخرطوم ومنع عربة اإلسعاف من دخول املستشفى» .وهتف املتظاهرون «الشعب
يُريد إسقاط الربهان» و»لو مُتنا ك ّلنا ،ما يحكمنا العسكر» .وتأتي هذه االحتجاجات وسط
جهود أممية وأفريقية مكثفة لكرس جمود الوضع السيايس منذ اإلنقالب.

إنتهاء محادثات جنيف في شأن ليبيا
إنتهــت املحادثــات التي
رعتها األمم املتحــدة يف جنيف
بني رئيس الربملان عقيلة صالح
ورئيس املجلس األعــى للدولة
خالد املرشي ،مــن دون إتفاق
عىل إطار دســتوري يُتيح إجراء
إنتخابات وطنيــة .ويف ختام 3
أيّام من املحادثات التي جرت يف
مق ّر األمم املتحدة يف جنيف ،قالت
موفدة األمم املتحدة ســتيفاني
ويليامز« :إذا كان التقدّم الذي أُحرز خالل جوالت املشــاورات الثالث يف القاهرة وهذه الجولة يف
جنيف مهمّ اً ،فإنّه يبقى غري كاف».
وأضافت« :رغم التقدّم الذي أُحرز خالل املفاوضات هذا األســبوع ...يستم ّر الخالف حول
رشوط أهلية ّ
املرشــحني ألوّل انتخابات رئاســية» ،فيما ذكرت وسائل إعالم ليبية أن الخالفات
تتصل خصوصا ً بإمكان ّ
ترشــح من يحملون جنسيّتَ ْي أم ال .واستبعاد من يحملون جنسيّتَ ْي
ّ
ّ
وحضت ويليامز
الرتشح لإلنتخابات سيشمل خليفة حفرت ،الذي يحمل الجنسية األمريكية.
من
الربملانيني عىل «تجاوز الخالف يف أرسع وقت» .كما دعت جميع األفرقاء وجميع األطراف يف ليبيا
مترسعة» ،مشدّد ًة عىل «رضورة الحفاظ عىل الهدوء واإلستقرار».
إىل «عدم اتخاذ إجراءات
ّ

شي مخاطبًا الحضور بعد وصوله إلى هونغ كونغ أمس (أ ف ب)

جرعة دعم سعود ّية لليمن
إســتقبل رئيس مجلس القيادة الرئايس يف الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي يف مقر
إقامته خالل زيارته الخاصة إىل اململكة العربية السعودية ،نائب وزير الدفاع األمري خالد بن سلمان
بن عبدالعزيز.
وانطالقا ً من حرص قيــادة اململكة عىل دعم جهود رئيس مجلــس القيادة الرئايس اليمني
وأعضاء املجلس والحكومة اليمنية يف النهوض باليمن سياسيّا ً واقتصاديّاً ،واستمرارا ً لدعم اململكة
للشــعب اليمني ،فقد أُعلنت خالل اللقاء حزمة من املشــاريع التنموية الحيوية التي سيُنفذها
الربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ،شــملت  17مرشوعا ً تنمويّا ً يف  6قطاعات بقيمة 400
ً
إضافة إىل  200مليون دوالر لتوفري املشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
مليون دوالر،
كما بُحثت خالل اللقاء مستجدّات األوضاع يف اليمن ،وجهود مجلس القيادة الرئايس اليمني يف
توحيد وجمع املكوّنات اليمنية بهدف الوصول إىل ح ّل سيايس شامل.

الفيليبين :ماركوس جونيور يُقسم
اليمين الدستورية

الـجـمـعـة  ١تـمـوز 2022

أخبار سريعة
إعادة تفعيل الحوار
في اإلكوادور
أعلنت الحكومة اإلكوادورية
ليل األربعاء  -الخميس معاودة
التفاوض مع المحتجين من
السكان األصليين ،في حين
أعادت فرض «حال الطوارئ»
مجدّدا ً في  4من مقاطعات
البالد على خلفية تظاهرات على
غالء المعيشة تخ ّلل غالبيّتها
أعمال شغب وعنف .وقال وزير
الشؤون الحكومية فرانسيسكو
خيمينيس« :في محاولة إلعادة
السالم إلى الشعب اإلكوادوري
ق ّررنا القبول بوساطة مجلس
أساقفة األكوادور» .لكنّه لم
يُحدّد موعد هذه المحادثات،
الفتا ً إلى أن مجلس األساقفة
يهت ّم بتفاصيلها «حتّى نتم ّكن
من الوصول إلى ح ّل نهائي
لهذا لنزاع» .وأكد أنّه «نحن
مستعدّون لالصغاء والحوار،
لكنّنا لن نقوم بذلك والمسدّس
موجّ ه إلى رؤوسنا» .وفي اليوم
الـ 17من االحتجاجات األربعاء،
سار اآلالف من السكان األصليين
في شوارع وسط كيتو وفي
جوار المق ّر الرئاسي مطالبين
بـ»استئناف المفاوضات».

إرتفاع حصيلة ضحايا
"شاحنة تكساس"
أعلنت السلطات األميركية ّ
أن
حصيلة مأساة المهاجرين
الذين عُ ِث َر عليهم اإلثنين
مكدّسين داخل مقطورة
شاحنة تركت تحت أشعة
الشمس الحارقة في سان
أنتونيو بوالية تكساس ،ارتفعت
إلى  53قتيال ً من أصل 64
شخصاً ،مشير ًة إلى أنّها أوقفت
 4أشخاص بشبهة تو ّرطهم
في تهريب هؤالء المهاجرين
غير الشرعيين .وذكرت أجهزة
أن  11ناجيا ً
الهجرة األميركية ّ
من هذه المأساة ما زالوا
ّ
يتلقون العالج في مستشفيات
المدينة ،من دون أن تُحدّد
مدى خطورة وضعهم.
وبحسب السلطات المكسيكية،
ّ
فإن القتلى الـ 53هم 27
مكسيكيّا ً و 14هندوراسيّا ً و7
غواتيماليين وسلفادوريان،
بينما لم يت ّم التع ّرف بعد إلى
جنسيات القتلى الثالثة الباقين.

تمديد البعثة األمميّة
في مالي
ماركوس اإلبن يؤ ّ
دي اليمين الدستورية رئيسًا للبالد أمس (أ ف ب)

أدّى نجل الديكتاتور الفيليبيني السابق فرديناند ماركوس اليمني الدستوريّة رئيسا ً للبالد
أمس ،مك ّرســا ً جهودا ً عائلية اســتم ّرت عقودا ً للعودة إىل رأس الدولة ،بعدما ُ
ط ِر َد والده من
الحكم نتيجة تم ّرد شعبي يف العام  .1986وأقسم فرديناند «بونغ بونغ» ماركوس اإلبن (64
عاماً) ،الذي فاز بغالبية ساحقة يف اإلنتخابات الرئاسية التي جرت الشهر املايض ،اليمني خالل
مراسم عامة يف متحف مانيال الوطني أمام مئات الشخصيات املح ّلية واألجنبية ،بينهم نائب
الرئيس الصيني وانغ كيشان .وأمام والدته إيميلدا البالغة  92عاماً ،أشاد الرئيس الفيليبيني
بعهد والده ،الرئيس املستب ّد الذي حكم األرخبيل قرابة  3عقود ،وقال« :عرفت يف املايض رجالً
رأى كم هي قليلة األمور التي أُنجزت منذ اإلستقالل ،وقام بتحقيقها» ،متحدّثا ً عن إنجازات
والده .وأردف« :هكذا سيكون األمر مع ابنه ،ولن تكون هناك أي أعذار من جانبي».
ش أكثر من  15ألفا ً من عنارص الرشطة والجيش وحرس الحدود يف الساحات العامة
ون ُ ِ َ
بمناسبة مراســم التولية .وكانت املحكمة العليا قد رفضت قبل أيام قليلة املحاوالت األخرية
إلبطال فوز ماركوس اإلبن ملنعه من ّ
تول الرئاسة.
وفيما يزيد التضخم الضغوط عىل االقتصاد ،جعل ماركوس جونيور من مكافحة ارتفاع
األســعار وإنعاش النمو وزيادة اإلنتاج الغذائي ،أبرز أولويّاته .وبادر إىل ّ
تول وزارة الزراعة
شخصيّا ً إلنجاز إصالح هذا القطاع الذي يُعاني مشكالت كثرية.
وكان التحالف مع ســاره دوتريتي ،ابنة الرئيس السابق رودريغو دوتريتي ،التي فازت
بمنصب نائب الرئيس ،أساسيّا ً يف نجاح ماركوس جونيور.

ق ّرر مجلس األمن الدولي بغالبية
 13صوتا ً من أصل  ،15مع
امتناع روسيا والصين عن
التصويت ،تمديد مهمة بعثة األمم
المتحدة للسالم في مالي لمدّة
عام من دون دعم جوي فرنسي
كما في الماضي ،وهو ما قد يدفع
الدول األوروبّية إلى مغادرة هذه
القوة الدولية التي تتأ ّلف من نحو
 15ألف جندي وشرطي .واعتبر
ديبلوماسي أنها «مجازفة» ،ملمّ حا ً
إلى بقاء ألمانيا وبريطانيا في
هذه العملية التي أُطلقت العام
 2013وأصبحت اآلن البعثة التي
تكبّدت أكبر الخسائر في صفوفها
من قوات حفظ السالم .وأوضحت
موسكو أنها امتنعت عن التصويت
بسبب «صيغ تدخلية» في ّ
النص،
الذي صاغته فرنسا ،في شأن
حقوق اإلنسان ،مع السيادة
المالية.

الريــــاضـــية
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"ويمبلدون" :مواجهة ثأرية بين تسيتسيباس وكيرغيوس
يخــوض اليونانــي ســتيفانوس
تسيتسيباس مباراة ثأرية يف الدور الثالث من
بطولة ويمبلدون اإلنكليزية ،ثالثة البطوالت
األربع الكربى يف كرة املرضب ،أمام األسرتايل
نيك كريغيوس ،بعد تأهلهمــا إثر فوز األول
عىل األسرتايل جوردان تومسون ،والثاني عىل
الرصبي فيليب كرايينوفيتش.
وتغ ّلب تسيتســيباس ،املصنف خامسا ً
عامليا ً عىل تومسون  2-6و 3-6و ،5-7ليصل
إىل الــدور الثالث للمرة الثانيــة ،فيما تغلب
كريغيوس عــى كرايينوفيتش بســهولة يف
مباراة رائعــة  2-6و 3-6و 1-6ليبلغ الدور
الثالث للمرة السادسة.
وســبق لتسيتســيباس وكريغيوس أن
التقيا يف أربع مناسبات سابقة ،فاز األخري يف
ثالث منهــا ،آخرها يف دورة هاله االملانية عىل
األرض العشبية يف حزيران املايض.
وقال تسيتســيباس بعد املبــاراة عن
مواجهته مع كريغيوس" :أشــعر أن الجميع
هنا يعــرف من هو نيك .لقــد خضنا العديد
من املباريــات الرائعة ضد بعضنا البعض .أنا
أحرتمه بسبب أسلوبه والطريقة التي يقاتل
بها عندما يريد ذلك".

من جهته ،قال كريغيــوس بعد فوزه:
"أردت فقط تذكــر الجميع بأنني جيد جداً.
إذا كان بإمكانــي االســتمرار يف اللعب بهذه
الطريقة ،فأنا خطري للغاية".
ولدى الســيدات ،واصلت البولونية إيغا
شــفياتيك األوىل عامليــا ً انتصاراتها املتتالية
عندما تغلبت عىل الهولندية ليسالي باتيناما
كريخويف املصنفــة  138عامليا ً والصاعدة من
التصفيــات  4-6و 6-4و ،3-6وبلغت الدور
الثالث .وهو الفوز الـ 37عىل التوايل لشفياتيك
هذا املوســم ،والتي تبحث عــن لقب أول يف
ويمبلدون بعد أن توجــت بلقبني كبريين يف
مسريتها ،كالهما يف بطولة فرنسا املفتوحة
عىل مالعب روالن غاروس يف  2020و.2022
وتلتقي شــفياتيك يف الــدور الثالث مع
الفرنسية أليزيه كورنيه الفائزة عىل األمريكية
كلري ليو  3-6و .3-6وتأهلت اإلسبانية باوال
بادوزا ،املصنفة رابعة عاملياً ،اىل الدور الثالث
بفوزها عىل الرومانيــة إيرينا بارا  ،3-6و-6
 ،2فيما ودعت التشيكية كارولينا بليسكوفا
وصيفة العام املايض واملصنفة سابعة عامليا ً
أمام الربيطانية كايتي بولرت.
وتلتقي بــادوزا ،التي وصلــت اىل ثمن

موراتا يغادر جوفنتوس

أعلن املهاجم االسباني الدويل ألفارو موراتا أنه سيرتك نادي جوفنتوس
االيطايل مع نهاية فرتة إعارته عىل مدى الســنتني االخريتني ،علما ً أنه مرتبط
بعقد رسمي مع اتلتيكو مدريد حتى  30حزيران .2023
وقال موراتا ( 29عاماً) عرب حسابه عىل "إنستغرام"" :لطاملا دافعت عن
ألوان هذا القميص بكل قوتي" ،من دون ان يحدد وجهته املستقبلية.
بدوره ،أكد جوفنتوس نهاية مشوار موراتا معه بقوله يف بيان" :لقد انتهت
مغامرة ألفارو موراتا .سيبقى هدفه االخري والرائع ،ذلك الذي سجله يف مرمى
الزيو ( )2-2يف  16ايار املايض خالل آخر ظهور له يف قميص جوفنتوس".
وســبق ملوراتا ان لعب يف صفوف جوفنتوس ايضا ً يف الفرتة بني العامني
 2014و .2016وتوج موراتا يف صفوف "الســيدة العجــوز" بلقب الدوري
االيطــايل مرتني يف العامــن  2015و ،2016وبكأس ايطاليــا ثالث مرات يف
االعوام  2015و 2016و .2021وكان مهاجم ريال مدريد االســباني وتشليس
االنكليزي سابقا ً عاد اىل جوفنتوس يف ايلول من العام  2020عىل سبيل االعارة
ملدة موسمني .كذلك اعلن جوفنتوس رسميا ً امس رحيل مهاجمه االرجنتيني
باولو ديباال ،املرشــح لالنتقال اىل صفوف إنرت ميالن ،باالضافة اىل فيديريكو
برنارديسكي( .أ ف ب)

مشجعة تلتقط صورة سيلفي مع تسيتسيباس (أ ف ب)

النهائي العام املــايض يف البطولة االنكليزية،
مع التشــيكية برتا كفيتوفــا حاملة اللقب
مرتني والتي فازت عىل الرومانية أنا بوغدان
 1-6و.6-7
يف املقابــل ،ودّعت بليســكوفا البطولة
بخسارتها أمام بوتلر املصنفة  118واملشاركة
ببطاقة دعوة  6-3و 6-7و.4-6
وهذه املرة الثانية خالل أســبوع تخرس

تابعــت البعثــة اللبنانية
مشاركتها يف منافســات دورة
ألعاب البحر املتوســط املقامة
حاليا ً يف مدينة وهران الجزائرية
من دون تحقيق النتائج املرجوّة،
حيث عىل رغم تأهل العب القوس
والنشــاب جاك الريّس إىل الدور
الـ ،16إال ّ أنه خرس مباراته أمام
املرصي عيل عبد البار بنتيجة (0
–  )6وفشل بالتايل يف الصعود إىل
الدور النهائي.
وأوضح رئيس البعثة نائب
رئيــس اللجنــة األوملبية رئيس
اإلتحاد اللبناني للقوس والنشاب
جاك تامر أن الريّس أضاع فرصة
التأهــل للنهائيات التي كان عىل
مشارفها عىل رغم خربته ،مشريا ً
أن إتحاد اللعبــة يعمل حاليا ً
اىل ّ
عىل إعداد جيل جديد من الناشئني
يؤمل لهم بمستقبل واعد.
من جهته ،تعــ ّرض الالعب

أعلن نادي أتلتيك بلباو اإلســباني لكرة القدم أمس رســمياً ،عودة مدربه السابق
إرنســتو فالفريدي لتسلم املهام الفنية للمرة الثالثة ،كما كان متوقعا ً عقب فوز جون
أوريارتي يف انتخابات رئاسة النادي الباسكي األسبوع املايض.
وكان فالفريدي ( 58عاماً) الذي خاض أكثر عدد من املباريات عىل مقاعد التدريب
مع بلباو ،هو الخيــار املفضل لقيادة الفريق لكل من اوريارتي ومنافســه ريكاردو
باركاال ،بخالف املرشح الثالث يف السباق الرئايس إينياكي أريتشاباليتا الذي كان يرغب
بالتعاقد مع األرجنتيني مارسيلو بييلسا.
ويعود فالفريدي لــإرشاف عىل النادي
الباســكي للمرة الثالثة ،بعد مرور أوّل بني
ثان بني العامني
العامــن  2003و ،2006ثم ٍ
 2013و ،2017حيــث قــاده اىل تحقيق لقبه
األوّل منــذ  31عامــا ً بفوزه بكأس الســوبر
االسبانية يف العام .2015
وسيتسلم فالفريدي مهامه الفنية مع بلباو
بعد عامني من مغادرة برشلونة ،الذي أرشف
عليه بني  2017وكانون الثاني  ،2020وفاز
معه بلقب الدوري مرتني وبكأس امللك مرة
وبكأس السوبر اإلسبانية .وحل بلباو ثامنا ً
يف ترتيب الدوري اإلســباني "ال ليغا" املوسم
املايض ،من دون أن ينجح يف التأهل اىل املسابقات
األوروبية( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
الصفقة األغلى

فيها التشيكية أمام بوتلر بعدما فازت عليها
يف إيستبورن األسبوع املايض.
وتواجــه الربيطانية البالغــة  25عاما ً
الفرنســية هارمونــس تان التــي أقصت
األمريكية ســرينا وليامس يف الــدور األول،
وفازت امس عىل اإلسبانية سارا سوريبيس
 3-6و.4-6
(أ ف ب)

لبنان خارج المنافسات في الدورة
المتوسطيّة

فالفيردي يعود لتدريب بلباو

15

الر ّيس بالقميص األحمر خالل مسابقة القوس والنشاب

مالك ضو إلصابة يف ركبته خالل
مسابقة رياضة الرشاع ،وقد أدخل
املستشفى وحالته مطمئنة ،لكن
ليس بمقدوره إكمال املنافسات
بحســب ما أوضح عضو اللجنة
األوملبية رئيس إتحــاد اليخوت
الكومودور ربيع ســالم ،الفتا ً اىل
ّ
أن ضو إفتقد الخربة مقارنة مع
منافسيه ،خصوصا ً األوروبيني.
أضاف" :كان واضحا ً منذ البداية
أننا ال نملك القدرات للمنافســة
عىل امليداليات امللوّنة ،و ّ
أن إتحاد

فتــي ،حيث لم
اللعبة الحــايل
ّ
يشارك يف مثل هذه الدورات ذات
املســتويات الفنية العالية منذ
سنوات طويلة".
تجدر اإلشارة إىل أنه يبقى يف
برنامج البعثة اللبنانية املنافسة
منافسات رياضة رفع األثقال مع
الرباعتني محاسن فتوح وأندريانا
إلطــون األحد املقبــل ،ورياضة
املبــارزة عرب الالعــب أنطوني
الشويري يوم اإلثنني والالعبة ريتا
أبو جودة الثلثاء.

ضم ريتشارليسون
توتنهام يسعى إلى ّ
ّ
يتحــر نــادي توتنهام هوتســر
االنكليزي لتدعيم ترسانته الهجومية عرب
التعاقد مع الربازييل ريتشارليسون مهاجم
إيفرتــون يف صفقة قد تصل قيمتها إىل 60
مليون جنيه اسرتليني ( 73مليون دوالر).
وأشــار موقع "ذي أثلتيك" اىل انه تم
االتفاق عىل مبلــغ مبدئي قدره  50مليون
جنيه إســرليني ،إضافــة إىل  10ماليني
مكافآت.
وانضم ريتشارليســون ( 25عاماً) إىل
إيفرتون قادما ً من واتفورد يف العام 2018
مقابل  50مليوناً ،وســجل  53هدفا ً يف
 152مبــاراة اليفرتون ،منها  6أهداف
يف املباريات التســع األخرية يف املوسم
املايض ليســاهم يف بقاء النادي يف
الـ"بريمريليغ".
ونقلــت محطتا "بي بي
يس" و"سكاي سبورتس"
أن إيفرتــون بحاجة إىل
انهاء الصفقــة رسيعاً،
للمســاعدة يف وضــع
موازنتــه ،خصوصــا ً انه تكبد
خســائر بقيمــة  372مليون
جنيه إســرليني عىل مدار

الســنوات الثالث املاضية .وتنص قواعد
الدوري االنكليزي املمتاز عىل أن خسائر
األندية يمكن أن تبلغ  105ماليني جنيه
إســرليني عىل مدى ثالث سنوات ،قبل
أن يتــم تخفيف القيود بســبب جائحة
فريوس كورونا.
ويلبي االنتقــال إىل توتنهــام رغبة
ريتشارليسون يف املشاركة بمسابقة دوري
أبطال أوروبا ،لكنه سيواجه منافسة قوية
لفرض نفسه واللعب بانتظام يف ظل وجود
الثنائي الهجومي هــاري كاين والكوري
الجنوبي سون هيونغ-مني.
وتعاقد توتنهام ،الذي يرشف
عليه املدرب اإليطايل أنتونيو
كونتــي خــال ســوق
االنتقــاالت الحالية،
مع الجناح الكرواتي
إيفان برييســيتش
بصفقة حرة من إنرت
ميالن االيطايل ،والحارس فرايزر
فورسرت من ساوثمبتون والعب
الوسط املايل إيف بيسوما من
برايتون.
(أ ف ب)

علمت صحيفتنا ّ
أن المبلغ الذي
دفعته إدارة نادي بيروت بطل
لبنان للتعاقد مع الالعب الدولي
علي حيدر ( 32عاماً) القادم من
نادي دينامو لبنان تخ ّ
طى بكثير
ما دفعه نادي الحكمة مؤخرا ً
لض ّم نجم فريق بيروت سيرجيو
درويش .وسيحصل حيدر على
راتبه نقدا ً بالدوالر األميركي على
عدة دفعات إلى حين انتهاء موسم
كرة السلة المقبل ،كما سيشارك
مع الفريق في بطولتي آسيا
والعرب .ويملك حيدر سجالً حافالً
الخارجي،
على صعيد اإلحتراف
ّ
حيث لعب مع فرق النصر الليبي،
والحشد الشعبي العراقي ،والمنامة
البحريني ،والوحدات األردني،
كما دافع محليا ً عن ألوان أندية
الرياضي والشانفيل ودينامو
بيروت.

منتخب "السلة"
إلى بطولة العالم
غادرت بعثة منتخب لبنان
للذكور (تحت الـ 17سنة) بكرة
السلة الى مدينة ملقة اإلسبانية
للمشاركة في نهائيات بطولة
العالم التي ستنطلق غداً ،وضمّ ت
عضو االتحاد المحاسب هشام
جرادي (رئيساً) ،ربيع فرنسيس
(مد ّرباً) ،جورج عقيقي ومارون
ديب (مساعدَي مد ّرب) ،جو
عرموني (معالجا ً فيزيائياً)،
متري حبيب (لياقة بدنية)،
كلود أبي جبرايل (حكما ً دولياً)،
والالعبين جان بول الشامي ،جاد
طبارة ،ريان هاشم ،جيورجيو
قزي ،سيروج افيديسيان ،راي
أبو سليمان ،أنطوني النبّا،
طوني عواد ،براين صالح ،كارل
زماطة ،كريس هاشم ونيقوالي
شويري .وسيسته ّل منتخب
األرز مبارياته بمواجهة نظيره
األميركي غدا ً السبت ضمن
المجموعة الثالثة.

الحكمة مستنفر

يستع ّد فريق الحكمة لكرة القدم
بقيادة المدير الفني اميل رستم
ومساعده بول رستم لتشكيل
فريق قويّ للموسم المقبل قادر
على األقل على أن يحجز مكانه
بين أندية النخبة ،ولهذه الغاية
يسعى لض ّم عدد من الالعبين
المعروفين والمميزين ،حيث
وصلت المفاوضات مع الالعبَين
أكرم مغربي وأبو بكر الم ّل اللذين
لعبا في الموسم الفائت مع فريق
البرج لمراحلها األخيرة .كما
يعمل الجهاز الفني على إكمال
دعم كافة الخطوط من خالل
االتصاالت التي يجريها مع العبين
حصلوا على استغناءاتهم من
أنديتهم.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

أخطأ الرئيس ميقاتي
أخطأ الرئيس محمد نجيب ميقاتي،
بإقصاء الدكتور وليد فياض ،عن وزارة
الطاقة والمياه في تشكيلته الجديدة ،وقد
شهدت فترة والية فيّاض القصيرة سلسلة
أعاجيب منها تفجّ ر المياه بربع المسيلحة
الخالي وتحوّله بين ليلة وضحاها إلى بحيرة
تتقافز فيها األسماك الملونة والضفادع
وتشكيل هيئة ناظمة للموتورات وبدء
التنقيب عن الغاز في حقل وطى الجوز.
وأخطأ الرئيس كذلك بإقصاء معبود
الجماهير أمين سالم عن وزارة اإلقتصاد في
وقت كان األخير ّ
يمشط ذقنه لخالفته في
السراي .أن ينسى لن ينسى سالم رذالة ميقاتي.
وأخطأ ميقاتي مرتين بإقصاء الوزير
عصام شرف الدين عن تشكيلته مرة
باستعداء عطوفة المير طالل الذي يمر
بحالة نفسية صعبة ومرة بزرع بذور فتنة
درزية أرثوذكسية .شو إلو سجيع عطيه
شغل بالنازحين والمهجرين؟
واخطأ ميقاتي بابقاء نجالء رياشي
عساكر في التشكيلة الطازجة .طق قلبها
بدّها ترجع تصيّف بالخنشارة وترتاح
من هالبلبوشة ،مثلها مثل وزير الخارجية
عبدالله بو حبيب .أغتنمها فرصة لتوجيه
تحية إلى دميانوس ق ّ
طار.
وأخطأ ميقاتي بإبقائه الرجل غير
المناسب في المكان غير المناسب ضمن
التشكيلة ،الدكتور جورج ّ
كلس أنموذج.
أخطأ بعدم مشاهدة حلقة يسعد مساكم
ليلة الثالثاء مع أبو ملحم وإم ملحم وإيلي
ضاهر ودرويش .حلقة مفعمة بالعِ بر.
وأخطأ ميقاتي بسحب حقيبة المال
من الدكتور يوسف خليل .فما الغاية من
استبدال خليل بياسين جابر؟ اإلثنان مرضى
عنهما أميركياً .واإلثنان من المحسوبين على
عين التينة .واإلثنان بارعان في عالم المال.
استبدال خليل بخليل وحده يصنع الفرق.
وأخطأ ميقاتي بظنّه أن جبران تعفف
وأصيب بالزهد.
وأخطأ ميقاتي بطائفة الدكتور هكتور
حجار فاحتسبه من حصة الكاثوليك فيما
الدكتور هكتور هو خاطف حقيبة األقليات
من أمام حبيب أفرام.آخ النطرة شو صعبة.
وأخطأ ميقاتي برهانه على حصان
الحكومة األبيض.
وأخطأ ميقاتي وبالغ في مسايرة الثنائي
الوطني الشيعي المستقل ش.م .ل.
وأخطأ ميقاتي بعدم إرفاق البيان الوزاري
بمسودة الحكومة المُعاد ترميمها.
وأخطأ ميقاتي بحصر الفشل والتقصير
بوزارتين.
وأخطأ ميقاتي بفهم شخصية السيد الرئيس
ومحاولة لي ذراعه القوية .بطل العالم بالكباش
ويتهيّب المنازلة ومواجهة بي الكل.
وأخطأ المستشار ف .ج بعدم اإلشارة
صراحة إلى دور المستشار ط .ق .في عملية
التسريب الممنهج.
أخطاء رئيس حكومة تصريف األعمال
واألفعال واألسماء كثيرة .ومقابل هذا الكم
من األخطاء نجح ميقاتي في تحقيق رقم
جديد للبنان :أسرع تشكيلة وزارية .كان
أسرع من المرحوم عبد الحليم خدام.

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

تمثل غابات
األمازون أكثر
من نصف الغابات
املطرية املتبقية
عىل كوكب األرض.

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

تشكيلة نجيب
إن ما صابت ما بتخيب

إصالحات داخلية في باكنغهام بعد شكوى ميغن ماركل
أســفر تحقيق أُطلق يف شأن تنمّ ر
مزعوم من دوقة ساسكس ميغن ماركل
تجاه موظفني لــدى العائلة املالكة عن
تحســن يف اإلجراءات الداخلية ،غري أن
تفاصيله ســتبقى رسيــة ،عىل ما ذكر
مصدر بارز يف قرص باكنغهام.
وكشفت صحيفة "تايمز" يف آذار2021
عن اتهامات بالتنمر تطــال زوجة األمري
هــاري يف الفرتة التي كانت تســكن فيها
قرص كينسينغتون يف لندن قبل أن يستقيل

الثنائي من مهامهمــا امللكية ،فيما اعترب
قرص باكنغهــام ّ
أن هذه االتهامات مقلقة
جداً .وأفادت عن رفع جايسون نوف ،وهو
مسؤول التواصل الســابق لهاري وميغن،
دعوى يف ترشين األول  2018يف شأن تنمر
حصل تجاه مســاعدين للعائلــة املالكة.
ونفت ميغن من جانبها هذه االتهامات.
وقال القــرّ :
"إن املوظفني املعنيني
بالتنمــر املزعوم من بينهــم أولئك الذين
توقفوا عــن العمل لدى العائلــة املالكة،

سيُدعون للمشاركة يف التحقيق ملعرفة ما
إذا كانت أي دروس ستُستخلص" ،مشددا ً
عىل أنه "ال يتســامح ولن يتساهل مع أي
تنمر يُسجل يف مكان العمل".
وتطرقت صحيفة "صنداي تايمز"
أخريا ً إىل اإلصالحات الداخلية التي ذكرها
ً
متحدثة كذلك عن خيبة
املصدر األمس،
أمل لدى املشــاركني يف التحقيق بسبب
دفن تفاصيله وعدم نــر النتائج التي
توصل إليها( .أ ف ب)

سالمونيال في أكبر مصنع شوكوال في العالم
أعلنــت مجموعــة ""Barry Callebaut
السويرسية األوىل عامليا ً يف تصنيع الكاكاو ومنتجات
الشــوكوال عن توقف مصنعها يف بلجيكا ،عن إنتاج
الشوكوال بعد رصد السلمونيال يف عدد من منتجاتها،
مشــر ًة اىل ّ
أن بكترييا السلمونيال ُرصدت االثنني يف
كمية منتجــات مُصنّعة يف مصنــع ويز بمنطقة
ً
مضيفة ّ
أن" :خرباء الجودة لدينا
فالندر البلجيكية"،
أ ّكدوا أن الليسيثني يشكل مصدر العدوى".
وقال ناطق باسم الرشكة ّ
إن "غالبية املنتجات
املعنيــة ال تزال موجودة يف املصنع" ،مشــرا ً إىل ّ
أن
املجموعة تتواصل مع زبائنها الثالثة والسبعني من

رشكات صناعية كربى وحرفيــن للتأكد من عدم
تسجيل إصابات بني صفوف مستهلكي املنتجات.
وأكدت الوكالة الفدرالية لســامة السلســلة
الغذائية ّ
أن املجموعة أوقفت كل خطوط إنتاجها من
الشــوكوال يف مصنع ويز كإجراء احرتازي وأعلمت
الســلطات الصحية يف بلجيكا بما حصل .ولفتت إىل
أنّه "ت ّم حظر كل منتجات الشــوكوال التي ُ
صنّعت
يف ويز بعد  25حزيــرانّ ،
وأن خطوط اإلنتاج كلها
ستُنظف وتُعقم قبل اســتئناف التصنيع" ،وأ ّكدت
إرســالها فريقا ً إىل املصنع وفتحها تحقيقا ً لجمع
املعلومات كلها وتتبّع العدوى( .أ ف ب)

بيسون يُهاجم عائلة في منتزه أميركي
أصيب رجــل يف ذراعــه وأُدخل
املستشفى بعد تعرضه وعائلته لهجوم
من بيسون يف متنزه يلوستون الوطني
يف الواليات املتحدة ،عىل ما أعلنت هيئة
ً
داعية
املتنزهات الوطنيــة األمريكية
الســياح إىل عدم االقــراب من هذه
األبقار الضخمة.
وكان الرجــل البالــغ  34عاما ً
يميش مع عائلته عــى جرس يف هذا
املتنزه الشــهري يف غرب البالد عندما
هاجم بيسون املجموعة .ولم يغادر
أفــراد العائلة املــكان ،فيما واصل
البيسون هجومه ونطح الرجل الذي

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

أصيب يف ذراعه ونُقل إىل املستشــفى
بصورة طارئة.

وأظهــر فيديو نرشته وســائل
إعالم محليــة البيســون مهاجما ً
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مجموعــة صغرية من األشــخاص
الذين لــم يهمّ وا بالرحيــل .بعدها
يتعرض الحيوان لشخص بالغ وطفل
قبل أن يبدآ الركض.
وبحسب هيئة املتنزهات الوطنية،
هذا ثاني هجوم مــن نوعه يف أقل من
لشخص
شــهر يتع ّرض فيه بيسون
ٍ
ٍ
اقرتب منه أكثر من اللزوم .كما لفتت
الهيئة إىل ّ
أن "البيسون حيوان ال يمكن
توقع سلوكه ويمكن أن يركض أرسع
بثالث مــرات من البــر الذين يجب
عليهم أن يبتعدوا عنه ملســافة ال تقل
عن  25مرتاً"( .أ ف ب)
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