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دور العمر...
حبر وورق ولحم ودم

مجلس األمن :لإلسراع في "التشكيل" والتزام "الموعد الرئاسي"

"جس النبض"
عون وميقاتي ...من
ّ
ّ
"عض األصابع"!
إلى

٣

ّ
«مكمل"»...
ميقاتي "
حكومته ناقصة الدسم
لكن كاملة النشاط

مــــدارات ١٠
حان وقت التفكير
بالسيناريوات المستبعدة
في أوكرانيا

أثناء التحرك االحتجاجي أمام مدخل مقرّ المصرف المركزي في شارع الحمراء أمس (رمزي الحاج)

إقــتـصـــاد ١١

اإلتصاالت تُراكم األعباء
والمواطن يرزح تحت
الديون

كما ذهبت كل املناشــدات الداخليــة والخارجية منذ
اندالع األزمة اللبنانيــة وحتى اليوم أدراج الرياح ولم تنفع
يف إعادة إحياء ضمري الســلطة امليت ،كذلك سيذهب هبا ًء
استرصاخ مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان
املســؤولني ودعوتهم إىل "صحوة ضمري إلنقاذ لبنان" ولن
تجــدي نفعا ً كل النداءات الوطنية والروحية والعســكرية
واملدنية واالقتصاديــة واملالية واالجتماعيــة والطبية يف
استثارة ّ
حس املسؤولية لدى أركان الحكم ،ولن يبقى منها

ســوى مجرد التذكري بـ"الغصة واأللــم والجرح يف قلوب
اللبنانيني" نتيجة معاناتهم املســتمرة ،حسبما ّ
عب دريان
يف كلمته أمس مــن م ّكة املك َّرمة ملناســبة عيد األضحى،
محمالً مسؤولية التدهور وانهيار الوطن إىل "كل من يضع
العقبــات والعراقيل والرشوط املناقضــة بوجه اإلرساع يف
تشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور ملواجهة التحديات
الداخلية والخارجية الخطرية التي يشهدها لبنان".
وعىل ذلك ،سيبقى التناحر يتســيّد املشهد الحكومي

تسعيرة "الخلوي" :فوضى عارمة وسوق سوداء
العـــالـــم 14
بريطانيا تضبط شحنة
أسلحة إيرانيّة
في طريقها للحوثيين

بــــــاتــــــريــــــســــــيــــــا جــــــالد
لم يتقبّل مشــركو الهواتف الثابتة لدى رشكة
"تاتــش" حجم الفواتري التي وصلــت اىل هواتفهم
أمس األول بتأخري ســتة أيام .فهم كانوا مطمئنني
اىل أن الفاتورة ستأتيهم وفق تسعرية الـ 1500لرية
باعتبار أن العمل بالتســعرية الجديدة يبدأ بالنسبة
اليهم يف األول من آب لتحصيل فاتورة شــهر تموز،
األمــر الذي لم يحصل بل جاءتهــم فاتورة حزيران
قسمة عىل  3ومحتسبة وفق سعر منصة "صريفة".

أما بالنسبة اىل الخطوط املسبقة الدفع ،فاختفت
قيمة األرصدة بالدوالر املحتفظ بها من  20دوالرا ً عىل
ســبيل املثال اىل دوالر ونصف ،فاعترب املشرتكون أنه
تمت رسقة أرصدتهم املجمعة .وبالنسبة اىل بطاقات
الترشيجُ ،فقدت من نقاط البيــع وإن وجدت كانت
تســعريتها مرتفعة ،اذ احتســبت عىل سعر  33ألف
لرية للــدوالر الواحد مقارنة مع ســعر  25300لرية
لـ"صريفة" .ولدى سؤال "نداء الوطن" أحد أصحاب
محال الخلوي عن الســبب ،أعاد األمر إىل "الفوىض"
وعدم وجود تسعرية موحدة باللرية اللبنانية١٣ .

القوات الروسيّة تحتل ّ ربع األراضي الزراعية األوكرانية

الريــاضــية 15
اختتام بطولة غرب
آسيا أللعاب القوى
تحت الـ 20سنة

تحت وطأة احتــدام رصاع الصالحيات بــن قرص بعبدا
والــراي الكبري بعدما انتقل كباش الرئيســن ميشــال
ّ
"عض
عون ونجيب ميقاتي من مرحلة "جس النبض" إىل
األصابع" بانتظار مــن يرصخ فيهما أوالً ،وفق ما لخصت
مصادر مواكبة الوضعية السائدة راهنا ً يف عملية التأليف،
ً
موضحــة ّ
أن التطــورات باتت تدفع باتجــاه إدخال هذه
العملية يف "صــدام رئايس من شــأنه أن يفاقم تعقيدات
الوالدة الحكومية".
١٣

سقوط بطل "بريكست"
لم ترحم سلسلة الفضائح التي ه ّزت " 10داونينغ سرتيت" بطل
"بريكست" بوريس جونســون ،كما لم يرحم هو نفسه من خالل
أكاذيبه يف شــأن الفضائح التي زادت الطني ب ّلة وساهمت بسقوطه
املدوي بينما كان يحلم بأن يدخل التاريخ كواحد من رؤساء حكومات
بريطانيا الذين بقوا يف الســلطة ألطول مدّة ويُخ ّلد إسمه إىل جانب
زعماء اململكة املتحدة الكبار أمثال ونستون ترششل.
وبعدما منح املحافظني العام  2019غالبية تاريخية يف مجلس
النواب ّ
ونفذ "بريكست" ،استقال رئيس الوزراء الربيطاني بوريس
جونســون أمس من منصبه كرئيس تنفيــذي لحزب املحافظني،
ممهّ دا ً بذلك الطريق الختيار خلف له لرئاســة الوزراء بعد موجة
استقاالت واسعة من فريقه الحكومي خالل  48ساعة من األحداث
السياسية الدراماتيكية املتسارعة.
١٣

بوتين يتحدّى الغرب :الجدّ لم يبدأ بعد!
بينما تُخ ّلف اآللة الحربية الروســية دمارا ً هائالً
مع توغلها يف عمق دونباس بهدف السيطرة عىل مدينة
سلوفيانسك الصناعية تمهيدا ً البتالع دونيتسك بشكل
كامل وبالتايل الســيطرة عىل كامل منطقة دونباس،
تحــدّى "القيرص" الــرويس فالديمــر بوتني الدول
الغربية أمس أن تُج ّرب إلحاق الهزيمة بموســكو "يف
ساحة املعركة" ،معتربا ً أن التدخل العسكري لبالده يف
أوكرانيا يُمثل تحوّال ً إىل "عالم متعدّد األقطاب".
ويف واحــد من أقــوى خطاباته منذ أن أرســل
قواته إىل املســتنقع األوكراني يف  24شباط ،هاجم
بوتني "الليربالية الشمولية" التي أشار إىل ّ
أن الغرب

سعى لفرضها عىل العالم بأرسه .وخالل اجتماع مع
رؤساء الكتل يف مجلس الدوما ،قال الرئيس الرويس:
"اليوم ،نسمع أنهم يُريدون أن يُلحقوا بنا الهزيمة يف
ساحة املعركة .ماذا نقول؟ فليُحاولوا!".
وإذ شــدّد عىل أن "هذه العملية (يف أوكرانيا) ال
يُمكن وقفها" ،حــ ّذر كييف وحلفاءها الغربيني من
أن موسكو "لم تبدأ بعد األمور الجدّية" يف أوكرانيا.
لكنّه أردف" :يف الوقت نفســه ،ال نرفض مفاوضات
الســام .ولكن عىل من يرفضونهــا أن يعلموا أنه
ك ّلما طال (رفضهــم هذا) ،بات التفاوض معنا أكثر
صعوبة بالنسبة إليهم".
١٣

جونسون يدخل إلى مقرّ رئاسة الوزراء بعد إلقاء كلمته أمس (أ ف ب)
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ولـــيـــد شـــقــيــر

عن االستثمار الداخلي
في الترسيم والمسيّرات
أدخلت عملية إطالق المسيّرات الثالث غير المسلحة من قبل
«حزب الله» المشهد السياسي الداخلي بدوامة جديدة ،بموازاة
أولوية أهدافها الخارجية ،وتحديدا ً بتوقيتها على الساعة اإليرانية،
حيث ستتقدم مصلحة طهران على أي مصلحة أخرى لبنانية في
توظيف اقتحام الحزب المياه اإلسرائيلية من الجو.
رسالة التهويل بتسخين الجبهة بين الحزب وبين إسرائيل
ليست لبنانية بالتأكيد مهما كانت حجج الحزب ومطالعاته
مدروسة لتبرير إطالق المسيرات ،بعد أن كان قال أنه يقف خلف
الدولة في مفاوضات الحدود ،واألخيرة تعلن أن هناك تقدما ً وفق
الجواب الشفهي الذي حصل عليه آموس هوكشتاين ،من الجانب
اإلسرائيلي ،على العرض اللبناني برسم خط الحدود ()+ 23
الذي يضمن الحصول على حقل قانا كامالً.
كل هذه المطالعات لتبرير إطالق المسيرات متناقضة
ومعاكسة للنهج الذي اتبعه الرؤساء الثالثة مع هوكشتاين ،الذي
أقر حين حصل على العرض اللبناني أنه جاء نتيجة موقف
موحد بين الرؤساء للمرة األولى .وهي مناقضة لتأكيد الحزب
دعمه للمفاوضات وإعالنه ثقته بموقف حليفه الرئيس ميشال
عون وصالبته كمفاوض حول الحقوق البحرية ،مهما تحدث
اإلعالم الموالي للحزب عن عدم رضى رئيس الجمهورية على
بيان التبرؤ من إطالق المسيرات ،الذي صدر عن رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب ،ألن البيان
صدر بعلمه .ولذلك تجنب الحزب أو أي من قياديّيه التصريح
عن انزعاج عون من البيان ،وعن أنه ترك لميقاتي أن يخضع
للضغوط األميركية ،وأوكل مهمة الدعاية في هذا الشأن لوسائل
إعالم تدور في فلكه ،لعلمه بأنه أمر يجانب الحقيقة .حتى أن
الحزب لم يستطع انتزاع موقف واضح من الحليف الذي وضع
كل بيضه في سلة إيران والممانعة ،جبران باسيل الذي اكتفى
بالحديث عن اإلفادة من «عناصر القوة» من دون أن يذكر
المسيّرات أو يدعمها.
في انتظار معرفة كيف إليران أن توظف المسيّرات في إطار
صراعها مع الواليات المتحدة وإسرائيل على امتداد اإلقليم ،وهذا
هو الهدف األساس ،فإن ذلك ال يلغي التداعيات على المسرح
الداخلي .مع أن الحزب ال يهتم لالعتراض الداخلي على العملية
لهذا السبب ،فإن من التداعيات الداخلية أن الضجيج حول قفزه
فوق الخط  23الذي أجمع الرؤساء الثالثة على اعتماده ،للذهاب
إلى المنطقة الواقعة ضمن الخط  29حجب التركيز على مطلب
السرعة في تأليف الحكومة وكل االدعاءات بالحاجة إلى تجاوز
المطالب الفئوية في تشكيلها.
المفاوضات في شأن الحدود البحرية وتحضير لبنان
الستلحاق التقدم الذي أحرزته إسرائيل ومصر ودول أخرى على
الساحل الشرقي للبحر المتوسط ،في إنتاج النفط والغاز ،كان
على الدوام موضوع تنافس ومزايدة داخلياً ،حيث سعى كل
فريق إلى أن ينسب لنفسه أنه حقق مكسبا ً للبنان بإنهاء مشكلة
الحدود مع الدولة العبرية ،في شكل يمكنه من استغالل الثروة
الدفينة بالبحر إلخراجه من أزمته المستعصية.
في إطار الموجة الجديدة من تحرك هوكشتاين ،وبإلحاح
لبناني على عودته إلى التوسط بين بيروت وتل أبيب ،يسعى
الفريق الرئاسي إلى استعجال إنهاء المفوضات قبل نهاية عهد
عون كي يترك القصر الرئاسي وقد حقق شيئا ً وكي ال يقال
أنه ترك لبنان قابعا ً في جهنم ،بل وضعه على سكة النهوض
عبر استغالل ثروته النفطية والغازية .وهو يأمل من ذلك أن
يورث فريقه السياسي هذا اإلنجاز ،مع سعي جبران باسيل إلى
اإلفادة من الشركات التي أنشئت منذ سنوات لتلعب دورا ً في
كل ما يرافق هذه العملية الضخمة من منافع .ورئيس البرلمان
نبيه بري يرغب في إنجاح المفاوضات على ترسيم الحدود
ألنه أول من تابع هذا الملف وهو من وضع «اتفاق اإلطار»
بعد عشر سنوات من األخذ والرد حول الخط  23مع الوسطاء
األميركيين ،ورفض خط «هوف» ولم يقبل بالخط  ،29وهو في
طليعة من يمكنهم حصد النتائج اإليجابية لنجاح الترسيم فضالً
عن االستثمار في الجنوب بالعمليات التي ستسمح باإلنتاج.
والرئيس ميقاتي يسعى إلى تحقيق إنجاز لحكومته التي لم
تستطع التخفيف من أضرار األزمة االقتصادية المالية ،ولو كانت
بصفة تصريف األعمال ،طالما يتعذر قيام حكومة جديدة في
األشهر القليلة المتبقية من العهد ،لعله يستطيع أن ينسب لها
هذا اإلنجاز .والفريق الرئاسي ذهب إلى حد اتهامه بأنه نزع
حقيبة الطاقة من فريقه كي يكون االتفاق على الغاز والنفط في
رصيده...
«حزب الله» استفاق على ما سماه أمينه العام السيد حسن
نصرالله «الكنز الدفين» ،وبات منذ أشهر شريكا ً في المفاوضات
ودخل المنافسة على استثمار التفاوض سياسياً ،في الداخل،
فتجاوز تسليمه الملف للرئيس عون والحكومة لدوافع داخلية
إضافة إلى التوظيف اإليراني .في اعتقاد المتابعين لمواقفه أنه
مثلما تمكن الحزب من استثمار مساهمته الرئيسة في تحرير
الجنوب في العام  2000من االحتالل اإلسرائيلي ،ثم بصموده
في وجه عدوان تموز  2006من أجل تضخيم دوره السياسي
الداخلي ،فإنه يسعى إلى استثمار المسيرات والضغط على
إسرائيل بحجة أنه حمى التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق
الترسيم وكان أساسيا ً في تحقيق اإلنجاز .ولهذا انعكاسات في
ظل الصراع على السلطة في البلد...
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خفــايـــا

نــجــم الــهــاشــم
هل يُعيــد التاريخ نفســه
مع العماد ميشــال عون رئيسا ً
للجمهوريــة يف  31ترشين األول
 2022بحيــث يكــرر تجربــة
العمــاد عون رئيســا ً للحكومة
العســكرية يف  13ترشين األول
 1990عندمــا رفــض مغادرة
القــر الجمهــوري معتربا ً أنه
الســلطة الرشعية وأن انتخاب
رينيه معوض رئيسا ً للجمهورية
كان باطالً كمــا انتخاب الياس
الهراوي خلفــا ً له ألنه ،أي عون،
كان قرر حل مجلس النواب فجر
 5ترشين الثانــي  1989قبل أن
تهبط الطائرة التــي كانت تقل
عددا ً منهــم يف مطار القليعات يف
شــمال عكار؟ قبل ثالثة وثالثني
عاما ً كان عون رئيســا ً لحكومة
عسكرية فقدت نصف أعضائها
وقامــت مقابلهــا يف بــروت
الغربية حكومة الرئيس ســليم
الحص وحتى بعد اتفاق الطائف
وانتخاب رئيس للجمهورية بقي
عون يعترب نفســه أنه السلطة
الرشعية .كان يستند إىل اعتصامه
يف القرص الجمهــوري وإىل والء
قوى الجيش التابعة له حيث كان
احتفظ بقيادته لهذا الجيش.
اســتفاد ميشــال عون من
اإلنقسام الذي حصل حول اتفاق
الطائف ومن شــن حرب اإللغاء
ضد القوات اللبنانية وتقســيم
املناطق الرشقيــة بحيث أصبح
بقاؤه يف القرص الجمهوري حاجة
سورية أدت إىل مده بكل األسباب
املوجبــة للبقــاء حتــى حانت
اللحظة التي حتمت التخلص منه
يف  13ترشين .عندما هدد الرئيس
الهراوي وهــو عائد من زيارة إىل
ســوريا بالدبابات السورية التي
ستزحف لإلطاحة بعون بعد قليل
من تســلمه ســدة الرئاسة دعا
عون الشعب إىل التوجه إىل قرص
بعبدا .وعندما استشعر أن ساعة
الحقيقة قد اقرتبت مرة ثانية دعا
الشــعب أيضا إىل القرص .ولكنه
ليلة  12ترشين دعاهم إىل الرحيل
ألن معلومات وصلتــه تقول إن
النظام السوري حدد موعدا ً لوفد
يمثله .كانت تلك من الخدع التي

من املنتظر أن تبدأ حركة
مشاورات سياســية بني القوى
الســيادية والتغيريية واملستقلة
من أجل بلورة دعوة رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمري جعجع
لإلتفاق عىل اسم جامع لرئاسة
الجمهورية ومن املرجح أن يعمل
أكثر من وسيط عىل هذا الخط.
عون في قصر بعبدا بعد انتخابه

الخيارات ضيّقة أمام الرئيس
في حال اختار أن يسلك
هذا المسار حتى أن ال
سفارة يمكن أن يلجأ إليها
أعمته عن تصديق كل ما نقل إليه
من معلومات عــن أمر العمليات
وتحديد الساعة الصفر صباح 13
ترشين.
بعدمــا كان تعهد بأن يكون
آخر من يغادر القرص الجمهوري
ترك عائلتــه وفر إىل الســفارة
الفرنسية .اليوم هل يخطط عون
أو من يحيط به للبقاء يف القرص
الجمهوري بحجة عدم تســليم
الســلطة للفــراغ؟ لتحقيق هذا
األمر يجــب أن تتحقق خطوات
عدة:
أوالً ،أن ال يحصــل انتخاب
رئيس جديد للجمهورية قبل 31
ترشين األول وهذا يمكن أن ينتج
عن تعطيل نصاب الجلسات منعا ً
لوصول أي رئيــس للجمهورية
ال يحظــى بموافقــة مســبقة
تؤمن نصاب الثلثــن وال يكون
تحديــا ً لـ»حزب اللــه» وحليفه
الرئيس عون وال للقوى السيادية
واملســتقلة والتغيرييــة .أو أن
تحصل فوىض كبــرة وفلتان يف
الشــارع يؤدي إىل توترات كبرية
تمنع انعقاد جلســات النتخاب
الرئيس.
ثانياً ،أن ال تتشــكل حكومة
جديدة برئاســة الرئيس نجيب
ميقاتي املكلف حتى إشعار آخر
وبالتايل بقــاء حكومة ترصيف
األعمال حتى  31ترشين .وبالتايل

تكون هناك حجة دستورية يستند
إليها املنظرون لبقاء الرئيس عون
يف القرص ألنه ال يمكن أن يســلم
السلطة إىل الفراغ ،أي إىل حكومة
ترصيف أعمــال ألنها ليســت
حكومة كاملة املواصفات لتتسلم
سلطة الرئاسة.
ثالثــاً ،إذا اكتمــل التعطيل
وقرر الرئيس البقــاء يف القرص
فإنه يحتاج إىل قوة تساعده عىل
البقاء .ال يمكنــه أن يتكل هذه
املرة عىل والء الجيــش اللبناني
بقيادة العمــاد جوزاف عون وال
عىل والء قســم من هذا الجيش.
وال يمكنه اإلعتماد عىل دعم من
«حزب اللــه» .يمكنه يف حال قرر
املغامــرة بإرادته أو نــزوال ً عند
رغبة من يريدون هذه املغامرة أن
يدعو أنصاره إىل التوجه إىل قرص
بعبدا ويحوله مرة جديدة إىل قرص
الشعب .ولكن حتى لو حصل مثل
هذا األمر فإن الحشــد الشعبي
لــن يكون كبريا ً ألنه ســيقترص
عىل املوالــن الذين ال يمكنهم أن
يؤمنوا له الحماية .وحتى لو بقي
يف القرص يف  1ترشين الثاني فإن
ما ســيفتقده هو قوة الرشعية
بحيث أنه سيصبح حكما ً خارجا ً
عىل الرشعية وال رشعية ألي قرار
يأخذه خصوصــا ً أن صالحياته
ال تخولــه ذلك وال يمــون حتى
عىل املــرف املركــزي بخالف
ما حصل يف العــام  1989عندما
بقيت حكومته تعمل وبقي حاكم
املرصف املركزي الدكتور إدمون
نعيم يدفع الرواتب للحكومتني.
ولذلك فالخيارات ضيقة أمام
الرئيس يف حال اختار أن يســلك
هذا املســار حتى أن ال ســفارة
يمكن أن يلجأ إليها.

إستهجنت مصادر متابعة
استرشاس ديوان املحاسبة لوقف
مكافــآت موظفــي الداخلية
املشاركني يف العملية االنتخابية،
وموافقتــه او ســكوته عــى
تعويضات اللجــان التي تناهز
مبلغ  300مليون لرية للموظفني
املشاركني يف االمتحانات الرسمية
يف التعليم العادي واملهني.
يقــال إن مرجعــا ً اداريا ً
رقابيا ً راجــع وزير العدل هنري
خــوري حــول ســعر الرصف
الخــاص برواتــب الســلطة
القضائيــة ،وأنه أجابه «شــو
الغريــب؟ كل عمــرن القضاة
بياخدوا رواتب عالية» ،ورفض
مناقشة األسس القانونية للدوالر
القضائي.

إحتياجات العسكريين
بين عون ووزير الدفاع
عــرض رئيــس الجمهورية
العماد ميشــال عــون امس مع
وزير الدفــاع الوطنــي موريس
ســليم ،األوضاع األمنية العامة يف
البالد ،وملفات تتعلق باملؤسســة
العســكرية ،إضافــة اىل مواضيع
ترتبــط بحاجــات العســكريني
والظروف التي يعيشونها ،والسبل
الكفيلة بالتخفيف من الصعوبات
التــي يواجهونها بفعل االزمة التي
يم ّر بها لبنان.
وابلغ عون سليم وجوب القيام
بكل ما يلزم من اجل التخفيف من
معاناة العسكريني ،خصوصا ً وانهم
يقومون بواجبهــم كامالً ،حفاظا ً
عىل االستقرار واألمن يف البالد.

الحترام مواعيد اإلنتخابات الرئاسية

مجلس األمن :حكومة سريعًا وإصالحات
استعجل مجلس االمن الدويل تشكيل حكومة
جديدة يف لبنان لتنفيذ اإلصالحات الالزمة ،ودعا
اىل احرتام املواعيد الدستورية الجراء االنتخابات
الرئاسية يف موعدها.
واعلن يف بيــان صحايف امــس ان أعضاء
مجلس األمــن احيطوا علما ً «بتســمية نجيب
ميقاتي رئيســا ً جديدا ً للوزراء يف  23حزيران ،
وكذلك عرض األخري تشــكيلته الحكومية أمام
رئيس الجمهورية اللبنانية يف  29حزيران».
اضاف»:بعد أكثر من شــهر من االنتخابات
الترشيعية يف لبنان  ،يدعو أعضاء مجلس األمن
إىل اإلرساع يف تشكيل حكومة لتنفيذ اإلصالحات
الالزمــة .بالنظر إىل حدة األزمــات املتفاقمة يف
لبنان ،فمن مســؤولية وواجب جميع الفاعلني
السياسيني العمل معا ً إلعطاء األولوية للمصلحة
الوطنيــة واالرتقاء إىل مســتوى التحديات التي
تواجه الشــعب اللبناني .وشجع أعضاء مجلس
األمن عىل اتخاذ تدابري لتعزيز مشاركة الشباب
وتعزيز املشاركة السياسية الكاملة واملتساوية
والهادفة للمرأة وتمثيلها ،بما يف ذلك يف الحكومة
الجديدة ،فضال عن تمكينها اقتصادياً .وشددوا
عىل األهمية الحيوية لاللتزام بالتقويم الدستوري

استقرار لبنان أولوية مشتركة

حتى تجري االنتخابات الرئاسية يف موعدها».
وتابع البيان« :وأشــار أعضــاء مجلس
األمــن أيضــا إىل الحاجة إىل التنفيــذ العاجل
لإلصالحات امللموسة التي تم تحديدها سابقا ً
والتي من شــأنها أن تمكن مــن إبرام رسيع
التفاق مــع صندوق النقد الدويل لالســتجابة
ملطالب اللبنانيني .وشددوا عىل دور املؤسسات

اللبنانيــة ،بما يف ذلك الربملــان املنتخب حديثا ً
والحكومة الجديدة ،يف تنفيذ اإلصالحات الالزمة
ملعالجة األزمة غري املسبوقة ،واجتثاث الفساد،
وتحقيق حوكمة أكثر اســتجابة .كما شددوا
عىل أهميــة تنفيذ تلك اإلصالحــات من أجل
ضمان الدعم الدويل الفعال .وأكدوا أن استقرار
لبنان أولوية مشرتكة.
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«مكمل"» ...حكومته
ميقاتي "
ّ
ناقصة الدسم لكن كاملة النشاط

المعركة على استحقاق رئاسي مبكر

كــلــيــر شــكــر
الجمود يحيــط بامللف الحكومي.
ويفــرض أن يُرحِّ ل عيــد األضحى،
مشاورات التأليف إىل األسبوع املقبل،
إىل ما بعد انتهاء العطلة الرسمية ،حيث
ّ
املتوقع أن تشــهد الســاعات
من غري
املقبلة أي حركة قد تكرس الســتاتيكو
الواقع ،والذي فرض نفسه بعد اللقاء
الثاني الذي جمــع رئيس الجمهورية
ميشــال عون برئيس الحكومة املكلف
نجيب ميقاتي.
رئيس
عــرض
الجلســة،
يف تلك
ميقاتي مستقب ً
ال وزير العدل هنري خوري
الجمهورية عىل ضيفه سلســلة أفكار
وغري مضغوط بشــكل قــد يدفعه إىل
وســيناريوات ر ّدا ً عىل املســوّدة األوىل
تقديم أي تنازل .ولعــل هذا ما ّ
يفس
التي تقــدّم بها ميقاتي بعد ســاعات
الربودة التي يتس ّلح بها ميقاتي ،وعدم
قليلة من إنهائه اإلستشــارات النيابية
اســتعجاله طلب موعد من الرئاســة
غــر امللزمة ،والتي رسعــان ما جرى
األوىل لفتح دفاتر التأليف.
ترسيبها من قرص بعبــدا كتعبري غري
ال بل أكثر مــن ذلك ،يُكثّف رئيس
مبارش عن رفض الفريــق العوني تلك
املسودة .من الواضحّ ،
حكومة ترصيــف األعمال نشــاطه
أن الفريق العوني
الحكومــي يف الرساي يف هذه األيام من
يضغط باتجاه تطعيم الحكومة ببعض
الوجوه السياســية تحت عنــوان ّ
خالل ترؤس لجان ومتابعة شــؤون
أن
ّ
يتقصــد إبرازها
وزاريــة ،يف حركــة
الحكومة املنتظرة والدتها قد تناط بها
إعالميــاً ،ليُبلــغ من يهمــه األمر ّ
أن
مهام استثنائية كمعالجة ملف ترسيم
الحدود ،مع العلم ّ
حكومته ،ولو أنّها ناقصة الدسم ،لكنها
أن هذا امللف سيوضع
كاملة النشــاط ،وبإمكانها أن تقوم
عىل طاولتهــا ،إذا حصل ذلك« ،خالص
بمهــام حكومة كاملة
مخلــص» ،بمعنــى
ّ
الصالحيات خصوصا ً يف
أن التفــاوض بشــأن
هذه املرحلة االنتقالية،
الرتســيم ســيكون
منتهياً ،وسيكون دورها ماذا ستقول الحكومة بني عهد وآخر ...ويبدو
ّ
أن مجلس النواب بصدد
بالبصــم عــى نتيجة في بيانها الوزاري؟ ماذا
تقديم جرعة دعم لهذا
املفاوضات ال أكثر.
ّ
ستنفذ؟ ومتى؟
السيناريو.
ومع ذلــك ،يبدي
ففي حال صدقت االحتماالت ودعا
الفريق العوني ممانعته لتصور رئيس
رئيس مجلس النواب نبيه بري إىل عقد
الحكومــة املكلف ،ويرفض التخيل عن
جلســة ترشيعية بعد أن يكون املطبخ
حقيبة الطاقــة إذا لم يحصل مقابلها
الترشيعي قد أنهى تحضري الورشــة
عىل حقيبة سيادية ،وعينه عىل حقيبة
اإلصالحية ،ســتكون حكما ً بمشاركة
الداخلية .وهي معادلــة قد تحتاج إىل
حكومة ترصيف أعمال ،إلنجاز ما هو
أسابيع وأشــهر قبل أن يتمكن سعاة
مطلوب من قوانــن إصالحية يريدها
الخري من تدوير الزوايا وتطريز صيغة
تفاهمية تريض الطرفني ،مع العلم ّ
صنــدوق النقد الــدويل ،باألمس قبل
أن
اليوم ،فهذا يعني ّ
أن ميقاتي ســيرتك
هذه الجولة مــن التأليف تختلف عن
يديه يف «املاء البارد» من دون أن يكرتث
سابقاتها ،بكون عهد الرئيس ميشال
للضغط الــذي يُمارس عليه لنســف
عــون يف أيامه األخــرة ،فيما رئيس
املســودة التي تقدم بهــا والعمل عىل
الحكومة املك ّلف مرتــاح عىل وضعه

ممثل "«ألفاريز ومارسال »"
يبلّغ عون بدء عملها الفعلي
أطلع املدير اإلقليمي لرشكة
«ألفاريــز ومارســال» الســيد
جايمس دانيال ،رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون عىل ان الرشكة
بدأت بالفعل عملها يف  27حزيران
 2022يف التدقيــق املحاســبي
الجنائــي يف مــرف لبنان ،بعد
استكمال جمع الداتا واملعلومات
واملســتندات املطلوبة ،أي بعد ما
يناهز سنتني و 3اشهر من القرار
الذي كان اتخذه مجلس الوزراء يف
ذلك الوقت باجراء هذا التدقيق.
وأعــرب عون عــن ارتياحه
ملا آلت اليه األمور اخريا ً بالنســبة
اىل موضوع التدقيق املحاســبي
الجنائــي ،مع بدايــة عمل فريق
رشكة «ألفاريز ومارسال» .وأكد
خالل اســتقباله امــس يف قرص
بعبــدا وزير املال يوســف خليل،
ومفــوض الحكومة لدى مرصف
لبنان السيدة كريســتيل واكيم،
والســيد دانيال ،يف حضور الوزير
السابق ســليم جريصاتي واملدير
العام لرئاسة الجمهورية الدكتور
أنطــوان شــقري ،ان اللبنة األوىل
من مســار اإلصالح الــذي ارصّ

عليه الكثر من ســنتني و 3اشهر،
قد وضعت ،ما يعني ان املســرة
اإلصالحية لــن تتوقف بعد اليوم،
وان املساءلة ســوف تحصل عىل
املستويات كافة.
وتم خــال اللقــاء عرض
املراحــل التي قطعتها مســألة
تقديــم امللفــات واملســتندات
املطلوبة للرشكة التي تسمح لها
بالقيام بعملها التدقيقي ،وشدد
عون عىل ان تمسكه بهذه املسألة
انما ينطلق من حرصه عىل احقاق
الحق والعدالة يف تحديد املسؤولية
عــن االمــوال التي تــم حرمان
الشــعب اللبناني منها ،وعن كل
من ارتكب إساءة يف هذا املوضوع
بحق لبنان وشعبه وساهم بشكل
مبــارش يف تفاقم االزمــة املالية
واالقتصادية عــى مدى اكثر من
ســنتني .وأبدى اطمئنانه اىل ان
مسرية اإلصالح قد انطلقت فعليا ً
ولــن تتوقف بعد اليــوم ،ولو ان
املوضوع اخذ وقتا ً اكثر مما يجب
بفعل العراقيل املصطنعة ،اال انه
يف النهاية وصلت األمور اىل حيث
يجب ان تكون.

٣

مسودة جديدة.
ال بــل تشــر املعطيــات إىل ّ
أن
التشــكيلة التي وضعها ميقاتي ،وقد
كتب أسماءها بخ ّ
ط يده ،لم تكن مجرد
ّ
لجس النبض ،ال بل هي
محاولة أولية
بمثابة إطار أو سقف لن ينزل ما دونه،
وج ّل ما قــد يقوم به هو إدخال بعض
التعديالت الطفيفــة ،ال أكثر .ولهذا ال
يبدي استعجاله للجلوس قبالة رئيس
الجمهورية لتقديم ردوده عىل األفكار
التي عرضها عليه األخري يف جلستهما
الثانية .حتى ّ
أن التهويل باســتخدام
ورقــة مقاطعة الوزراء املســيحيني،
ال يلقى الكثري من الــردود االنفعالية
لدى ميقاتي ،ويكتفي بعض املتابعني
بالقول :إذا صحّ هذا الســيناريو فقد
ال يلتزم بهذا الخيــار ّإل ق ّلة قليلة من
الوزراء املســيحيني ،قــد ال يتعدون
أصابع اليد الواحدة ،ألنّهم لن يتحملوا
اتهامات التعطيل.
فعلياً ،ثمة مــن يقول ّ
إن الضغط
الذي يمــارس اليوم مــن أجل تأليف
حكومة جديدة ،فيه الكثري من املبالغة،
ذلك ألنه حتى لو افرتضنا ّ
أن مشاورات
التأليف اتسمت بالرسعة الالزمة التي
تســمح بوالدة الحكومة خــال أيام
قليلة ،فهذه الحكومة ستحتاج بدورها
أليام وأيام لكــي تنجز بيانها الوزاري
قبل أن تطلــب الثقة مــن الربملان...
ليكون الســؤال البديهي :ماذا ستقول
الحكومــة يف بيانها الــوزاري؟ ماذا
ّ
ستنفذ؟ ومتى؟

يبدو أن تشكيل الحكومة المتعثر مع ّلق على رهان  31تشرين االول ،موعد مغادرة
الرئيس ميشال عون المفترضة قصر بعبدا .افتراض المغادرة ال يلغيه تأكيد عون
وفريقه أن عون سيغادر ولن يمدد إقامته في القصر ،بذريعة عدم تسليم الصالحيات
الرئاسية الى حكومة تصريف األعمال الباقية ما دام التشكيل لم يحصل .أرسل
الرئيس عون عبر بريد الوزير سليم جريصاتي الى السفارات الفاعلة تأكيدا ً على انه
لن يبقى دقيقة واحدة في بعبدا بعد نهاية الوالية الرئاسية ،وهو بالتالي ألزم نفسه،
بأن يخلي القصر للفراغ اذا تع ّذر انتخاب الرئيس الجديد ،ذلك على عكس ما كان
ص ّرح به سابقا ً بأنه لن يسلم الفراغ ،أي بمعنى أوضح ،لن يس ّلم اال متى انتخب
جبران باسيل رئيساً.
وبغض النظر عن مصداقية االلتزام بإخالء قصر الرئاسة والرئاسة ،فإن ورقة
مطوية على هامش هذا االلتزام ال تزال موضوعة على الطاولة ،كما أن فتوى جريصاتي
ستكون حاضرة ،في حال لم يتم التوصل الى تشكيل حكومة جديدة ،وكل شيء بأوانه
العوني ،اذ ال تردد عند الحاجة بتكرار تجربة العالقة العاطفية بين عون والقصر ،كما
حصلت في العام  ،1990وما نتج عنها يومذاك ال يزال ماثالً في الذاكرة.
وفق هذه المعادلة ،تختنق مساعي تشكيل الحكومة بين رهانين .االول رهان
ميقاتي بأن ورقة ترؤسه لحكومة تصريف االعمال التي ستتسلم الصالحيات بعد
انتهاء الوالية الرئاسية ،هي ورقة قوة تفاوضية ستملي على باسيل القبول بالتشكيلة
الحكومية التي قدمها ميقاتي مع بعض التعديالت االسترضائية .هذا الرهان ليس من
السهل توقع نجاحه ألن باسيل مطلق اليدين ومغطى بدعم «حزب الله» ،وهو يكرر
ما تعلمه من استاذه األول ميشال عون ،أي اسلوب ج ّر الجميع الى الهاوية ،في حال
لم تتحقق مطالبه ،وكلها مطالب تعني بالنسبة له استمرار امتالك اوراق القوة بعد
خروج عمّ ه من القصر.
الرهان الثاني بطله باسيل الذي يعرف ان «حزب الله» لن يضغط لتشكيل الحكومة
تجاوزا ً لمطالبه ،وان الحزب ينظر بعين العدالة الى حلفائه على الضفتين ،فال يغلب
أحدا ً على آخر ،وال يكسر أحدا ً على حساب اآلخر ،ولهذا لن يمانع الحزب في استمرار
عض األصابع ،الى أن يتعب العب قبل اآلخر ،أما اذا استمر الالعبون بالعناد ،فالفراغ
الرئاسي والحكومي لن يكون اال مدخالً للمزيد من إفهام الجميع بأن هذه الصيغة
وهذا الدستور لم يعودا صالحين ،وبالتالي وجب الجلوس الى طاولة إعادة تركيب
دستور وتوازنات جديدة.
من هنا ال تنبئ أروقة «التيار الوطني الحر» بحلحلة قريبة لتشكيل الحكومة .يقول
مطلعون على موقف «التيار» إن ميقاتي الذي زار عون مرتين بشكل غير معلن عجز
عن تفسير التغيير في تشكيلته الوزارية ،فقد سأله عون عن سبب اختيار استبدال
وزراء دون آخرين ،فأجاب بأن النتائج على األرض حتمت ضرورة تغييرهم ،ولم يقتنع
عون ،الذي أثار مسألة تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،وقال لميقاتي :انتم
حريصون على عالقات لبنان العربية ،ولستم حريصين على عالقات لبنان الدولية،
حيث بات الحاكم مالحقا ً في أكثر من دولة اوروبية ،ان عدم تغيير سالمة سوف يسبّب
مشكلة مع هذه الدول.
وتطرق عون مع ميقاتي الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،فاعترض
على اقتصار التفاوض عبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في حين أن هناك
ّ
وتحفظ من جهة ثانية على
لجنة متكاملة يجب ان تقوم بالتفاوض وتطلع عليه،
طلب ميقاتي االطالع على سير مفاوضات الترسيم البحري ،باعتبار أن التفاوض من
صالحيات رئيس الجمهورية وأن الرئيس ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف اعمال.
يشير المطلعون على موقف «التيار» الى أن عون اعتبر ان تشكيلة ميقاتي تفتقد
الى التوازن»،فهل هناك حاجة في كل مرة تتش ّكل فيها حكومة لنذكر بالتوازن في
تشكيلها»؟ واشار الى أن رئيس الجمهورية هو من أقسم على الدستور ،وهو مؤتمن
على التوازن في تشكيل الحكومة ،ولن تتشكل حكومة تفتقد للتوازن الوطني.
يتبين من خالل هذا االشتباك أن المعركة على تشكيل الحكومة باتت معركة
استحقاق رئاسي مبكر.

سفراء اإلتحاد األوروبي في زيارة دعم لـ»"اليونيفيل"
زار وفد مؤلف من  15عضوا ً من سفراء
وكبار املســؤولني يف االتحاد األوروبي مقر
«اليونيفيل» ومنطقة عملياتها امس؛ تخللها
رشح عن مهامها عند الخط األزرق ،بحسب
بيان «اليونيفيل».
واســتقبل رئيس بعثــة «اليونيفيل»
وقائدها العام الجنــرال ارولدو الزارو الوفد
يف الناقورة وشكر كتلة االتحاد األوروبي عىل
دعمها .وقال« :لقــد دعمت الدول األعضاء
يف االتحــاد األوروبي اليونيفيــل وكان هذا
رضوريــا ً ملســاعدتنا يف تطبيــق واليتنا»،
مضيفاً« :تشكل قوات االتحاد األوروبي ثلث
أفراد البعثة البالغ عددهم أكثر من  10آالف
جنــدي يف الرب والبحر .لقد ســاهم عملهم
وتضحياتهم بشــكل مبارش يف الحفاظ عىل
 16عاما ً من االستقرار واالمن غري املسبوق
عىل طول الخط األزرق».
وضم الوفد برئاســة ســفري االتحاد
األوروبي يف لبنان رالف طراف ،ممثلني عن:
النمسا ،بلغاريا ،جمهورية التشيك ،فنلندا،
فرنســا ،أملانيا ،اليونان ،املجــر ،إيطاليا،
هولندا ،بولندا ،رومانيا ،سلوفاكيا وإسبانيا.
وأطلع الجنــرال الزارو الوفد عىل عمل
«اليونيفيل» مع القوات املســلحة اللبنانية
يف الحفاظ عىل األمن واالســتقرار يف جميع

أنحــاء منطقة عمليات البعثــة ،بما يف ذلك
املناطق الحساســة عىل طول الخط األزرق.
وأشــاد باالتحاد األوروبي لدعمه املجتمعات
املحليــة يف جنوب لبنان والقوات املســلحة
اللبنانية .وقــال« :أظهرت الدول األعضاء يف
االتحاد األوروبي أيضا ً التزاما ً عميقا ً بتطوير
قدرات القوات املســلحة اللبنانية ،الذين هم
رشكاء «اليونيفيل» االسرتاتيجيون .رؤيتكم
ودعمكم املايل ملقر قيــادة الفوج النموذجي
اللبناني يســاعد الجيش يف نــر املزيد من
القــوات يف الجنــوب ،وهذا ســيعزز قدرة
الحكومة عىل ممارســة سلطتها عىل جميع
األرايض اللبنانية ،وهو األمر الذي كان عنرصا ً

هاما ً يف والية «اليونيفيل» منذ القرار .»1701
بدوره ،إعترب الســفري طراف أن «والية
«اليونيفيل» كانت حاســمة يف الحفاظ عىل
وقف األعمال العدائيــة» ،منوها ً بـ»الدور
الرئيــي للبعثة يف تخفيــف التوترات بني
لبنان وإرسائيل» .وقــال« :من خالل آليات
االتصال والتنسيق ،توفر «اليونيفيل» منصة
مهمة لالتصــاالت غري املبارشة بني إرسائيل
ولبنــان ،وتلعــب دورا ً حاســما ً يف خفض
التصعيد وإدارة الرصاع وبناء الثقة» ،مشددا ً
عىل ان االتحاد األوروبــي والدول األعضاء
فيه يدعمون «اليونيفيل» بشــكل كامل يف
ممارسة هذا الدور».

4

محـــــليـــــات
العـــدد  - 880السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٨تـمـوز 2022

«"فرعية»" لقانون السرية المصرفية والمجلس اإلقتصادي يبدأ التشاور مع الكتل

مشاورات بو صعب لـ»"الكابيتال كونترول"» ودور
مجلس النواب كمنصة حوار
مالحظات ومقرتحات من جميع املشــاركني تمهيدا ً
أكــــرم حـــمـــدان
لرفعها أمام اللجان النيابية املشرتكة».
وإذ أشارت املصادر إىل «اســتحالة الجمع بني
يعمل مجلس النواب بشــكل تدريجي عىل تأدية
كل املقرتحــات ووضعها يف متن املرشوع» ،لفتت إىل
دوره إىل جانب الرقابــة والترشيع ،من خالل إطالق
أهمية «جمع هذه األفكار ورفعها أمام النواب لكي
مبادرات ذات طابع حواري ،وال سيما ما يتعلق منها
تتضح الصورة أكثر خصوصا ً وأن قانون الـ»كابيتال
بامللفات األكثر تعقيــدا ً وتواجه الرفض من جهات
كونرتول» كان يجب أن يصدر بعد أسبوع إىل أسبوعني
عدة.
كحد أقىص من بداية األزمة يف .»2019/10/17
ويف هذا اإلطار،عقد أمــس إجتماع ،بدعوة من
وتحدثــت املصادرعــن «الربط ما بــن إقرار
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع عدد
املوازنة والـ»كابيتــال كونرتول» وإعــادة هيكلة
من الخــراء القانونيني واملتخصصني يف الشــؤون
املصــارف وحماية حقــوق املودعني
املاليــة واإلقتصاديــة واملرصفيــة
وتوزيع الخســائر وهو ربط رضوري
واملمثلــن عن الهيئــات اإلقتصادية
منهجيا ً ولكــن الخوف يبقى حول ما
وجمعية املصــارف واملودعني ،بهدف
الربط ما بين إقرار
إذا كان هــذا الربط يتعلــق بتعطيل
مناقشة وطرح مختلف األفكار واآلراء
املتعلقة بمرشوع قانون الـ»كابيتال الموازنة والـ»"كابيتال تنفيذ الربنامج اإلصالحي الذي يطلبه
صندوق النقد واملجتمع الدويل لخروج
كونــرول» لإلســتفادة منها خالل
كونترول"» وإعادة
لبنان من أزمته ،وبالتايل التوجه نحو
مناقشته يف اللجان النيابية املشرتكة.
هيكلة المصارف
إقرار القوانني دون تنفيذها كما حصل
وأكد بو صعــب أن «هذه املبادرة
وحماية حقوق
مثالً مع قانون الدوالر الطالبي .وكذلك
أتت بهدف اإلســتماع اىل آراء أصحاب
فــإن معركة إعــادة هيكلة املصارف
إختصاص يمثلون عددا ً من املكونات
المودعين وتوزيع
املعنية والفاعلة يف الشأن اإلقتصادي الخسائر ضروري منهجيًا ســتأخذ وقتا ً طويالً سيما وأن هناك
من ال يريد لهذه املصارف أن تُشارك يف
واملايل واملرصيف والقانوني ،باالضافة
تحمل املسؤولية يف توزيع الخسائر».
إىل ممثلني عن املودعني وجمعية املصارف والهيئات
وال بد من التذكري بأن مرشوع قانون الـ»كابيتال
اإلقتصادية تمهيدا ً لوضع تقرير إستشــاري بنهاية
كونرتول» املحال من الحكومــة إىل املجلس النيابي
اللقاءات لتسهيل مسار دراســة القوانني ووضعها
رفض من نقابات وجمعيــات املجتمع املدني ومن
بترصف النواب لإلســتفادة منها عند مناقشتها يف
ممثيل املودعــن ،واملطلوب إما تعديلــه أو اعتماد
اللجان النيابية املشرتكة».
الصيغة التي ســبق وأقرتها لجنــة املال واملوازنة يف
ويف نهايــة اإلجتمــاع ،تمنى بــو صعب عىل
وقت سابق من عمر املجلس النيابي السابق.
الحارضين وضــع املالحظات عىل مــواد مرشوع
القانون لتتم مناقشته يف الجلسة املقبلة.
رفع السرية المصرفية
واكدت مصادر املشــاركني لـ»نداء الوطن» أن
ويف مجلــس النــواب أيضا ،بــدأت لجنة املال
اللقاء «خطــوة جيدة ومفيدة لكــي يؤدي مجلس
واملوازنة أمس مناقشة مرشوع قانون رفع الرسية
النواب دوره كمنصة للحوار والتشــاور ،وقد شهد
املرصفية وأحالته إىل لجنة فرعية برئاســة رئيسها
نقاشا ً وحوارا ً حضاريا ً يف العمق وجرى خالله تقديم

بو صعب مترئسًا اللقاء التشاوري

النائب إبراهيم كنعان وعضوية النواب :عيل فياض،
غادة ايوب ،عيل حســن خليل ،راجي الســعد ،االن
عون ،ميشــال معوض ،فؤاد مخزومــي ،ابراهيم
منيمنة ،إلنجازه ضمن مهلة  10أيام تمهيدا ً لعرضه
عىل الهيئة العامة ملجلس النواب.
وأوضــح كنعــان أن اللجنة تخ ّ
طــت األخطاء
الشكلية الواردة يف مرشوع الحكومة تسهيالً إلنجازه
بعد دراسة معمقة ملواده واعتربت أهدافه اإلصالحية
بمكافحــة الفســاد والحد من التهــرب الرضيبي
رضورة وطنية قبل أن تكون مطلبا ً دولياً».
وقال« :طالبت اللجنة رئاســة املجلس بوضع
قانون رفع الرسية املرصفية عن القطاع العام املق ّر
يف اللجنــة منذ ترشين األول  2021عىل جدول أعمال
الجلسة الترشيعية املقبلة».
وتحدثت مصادر نيابية لـ»نداء الوطن» عن أن
«املرشوع املحال من الحكومة ربما أوســع وأشمل
من اإلقرتاح الذي ســبق وأقرته لجنــة املال والذي
يطال موظفي القطاع العام فقط» ،مشــرة إىل أن
«النقــاش ظل يف العموميات وتــم تناول املوضوع
من زوايا مختلفة وفقا ً لرؤيــة كل طرف أو فريق
ومصلحته وكيفية مقاربة هذا امللف لذلك أحيل إىل
لجنة فرعية».
والحظت املصادر أن «موقف ممثل مرصف لبنان

«"لماذا لم ُتطبّق مفاعيل إنهاء اتفاق القاهرة وسحب السالح الفلسطيني؟»"

الحاج :خطر النازحين يُهدّد
الهو ّيتين اللبنانية والسورية
رأى عضو تكت ّل «الجمهورية القوية» النائب
رازي الحــاج أن «لبنان يف مأســاة وهو ضحية
جريمة منظمة أساســها االنقضاض عىل منطق
السياســات العامة وســوء حوكمة يف السلطة
التنفيذية ،يرتافق مع تحالــف عميق بني املافيا
وامليليشــيا لرضب هوية لبنان وأسسه امليثاقية
ومؤسساته الدستورية».
وتحــدث يف مؤتمر صحايف عقــده أمس يف
مجلس النواب عن قضيتي الالجئني الفلسطينيني
والنازحني الســوريني ،اللتني تلتقيان يف تعميق
مأساة مليون ونصف املليون نازح سوري ،و300
ألف الجئ فلســطيني ،ومعهم الشعب اللبناني،
وهذا يقتيض ملرة جدية الخروج عن الشــعبوية
والخفة والخبث واألجنــدات املتناقضة والعودة
إىل منطق السياسات العامة العلمية ،التي تخلت
عنهــا الحكومات املتعاقبة منــذ عقود ،لصالح
منهج منظومــة ال عالقة لها بمصلحة لبنان وال
بحقوق الالجئني والنازحــن .والعودة إىل منطق
السياســات العامــة العلمية يثبــت أن الحلول
موجودة لكن ثمة غايات يف نفس أكثر من يعقوب
تريــد إبقاء هاتني القضيتــن يف مربع املزايدات
السياسية وشد العصب الغرائزي.
وسأل الحاجِ « :ل َم حتى اآلن لم تطبق مفاعيل
إنهاء اتفاق القاهرة ،وبالتايل يســحب الســاح
الفلســطيني داخل وخارج املخيمــات ،ولم تع ّد
الحكومة اللبنانية ومن سبقها ملفا ً ديبلوماسيا ً
متكامــاً يف مــا يعنــى بحق عــودة الالجئني
الفلسطينيني بحسب ما تصفه القرارات الدولية
ويف مقدمهــا القرار »194؟ مشــرا ً إىل أن لبنان
«لم ّ
يوقع عىل إتفاقية مع وكالة غوث وتشــغيل

الالجئــن الفلســطينيني ،بما يحــدد بوضوح
كل منهما يف كل
حدود الحقوق والواجبــات بني ٍ
القطاعات ،كما لم يتم تنظيم وحل اإلشــكاالت
القائمــة يف ملــف األرايض ذات امللكية الخاصة
والعامة التي تقوم عليها املخيمات الفلسطينية».
أما يف قضيــة النازحني الســوريني ،فقال
الحاج« :ال أرقام موحدة لدى مؤسسات السلطة
التنفيذية ،ومــاذا عن تصنيف هؤالء بني نازحني
وعمال ،ولم ت ّم تجاهل هــذا التصنيف القانوني
حتى الســاعة ،وتوقيع بروتوكــول تعاون مع
املفوضية العليا لشــؤون الالجئني (،)UNHCR
وإذا كان الجــواب أن هــذا يحــوّل لبنــان بلد
لجوء ،فإن جوابا ً مماثــاً ال عالقة له ال باملنطق
القانونــي ،وال بمنطق الســيادة ،وبروتوكول
تعاون أسايس لتحديد الحقوق والواجبات ،وبحث
سياســة عودة للنازحني ،ولِ َم رفض طرح إنشاء
مراكز إيواء موقتة حدودية داخل سوريا ،وتحت
رعاية األمم املتحدة ،مما يسهل العودة ،هل رفض
الطرح لإلبقاء عىل التهريب بارتياح ،وعىل حدود
مفتوحة لحركة «حزب الله»؟
وسألِ « :ل َم َلم تطالب الحكومة اللبنانية من
خالل وزارة الخارجيــة واملغرتبني من مجموعة
الدعم الدولية الخاصة بلبنان وضع مسألة عودة
النازحني الســوريني من لبنان يف أجندة جلسات
مجلس األمن ،ولِ َم لم تطلب أن يكون لبنان عضوا ً
مراقبا ً يف مســار جنيف انطالقا ً من عدم قدرته
عىل تحمله هذه األعباء ،وهو كان طلب متأخرا ً أن
يكون عضوا ً مراقبا ً يف مسار أستانة الذي إنتهى
إىل فشل ذريع؟ وما هي خطة الحكومة اللبنانية
ملوازنة املساعدة للمجتمعات املضيفة للنازحني»؟

«"كفى استغال ً
ال لمأساة الالجئين"»

وقال الحاج« :يف محصلة هذه األســئلة من
الواضح أن السلطة التنفيذية تحرتف الشعارات
الشــعبوية ،وبعض القوى السياسية املعروفة
االرتباطــات تحرتف املزايدات ،يف وقت مأســاة
الشــعب اللبناني تزيــد ،األعبــاء االقتصادية
واالجتماعية واملالية تتفاقم ،ومأســاة النازحني
السوريني الفعليني أيضا ً عميقة .وهناك خطران
كبريان يتهددانا ،األول تفتيــت الهوية اللبنانية،
والثاني تفتيت الهوية الســورية ،وهذا ال يخدم
أبدا ً مستقبل شعبني تأ ّلما وما زاال» .وسأل« :من
يمنع عودة  300,000الجئ ســوري إىل القلمون
والزبداني والقصري؟ وهــل طلبنا من املفوضية
العليا لشــؤون الالجئني تحديــد املناطق اآلمنة
للعودة الطوعية لنبني دبلوماسيتنا عليها؟».
وختم« :كفى تدمريا ً للشعب اللبناني ،وكفى
استغالال ً ملأساة الالجئني الفلسطينيني والسوريني
وهذه األسئلة برسم الحكومة اللبنانية من موقع
رقابي».

كان يوحي برفض السري باملرشوع ،كما أن النقاش
تناول الغاية من إستمرار وجود الرسية املرصفية يف
ظل وجود قوانني وترشيعــات مثل قانون الحصول
عىل املعلومات ومكافحة الفساد وغريهما».

جلسة عمل تشاركية

باملوازاة ،وألن مبدأ التشاور»شغال» عىل أكثر من
محور ،فقد سجل أمس أيضا ،جلسة عمل تشاركية
للمجلس اإلقتصــادي واإلجتماعي والبيئي مع كتلة
«اللقــاء الديموقراطي» ،حول الواقــع اإلقتصادي
واإلجتماعي والنقدي ،وذلك ضمن سلســلة لقاءات
ســيعقدها املجلس مــع الكتل النيابيــة للبحث يف
مواضيع عدة تهم اللبنانيني.
وتحدث رئيس املجلس شارل عربيد عن اإلتفاق
عىل «رضورة الذهاب فــورا ً إىل إقرار املوازنة وتزويد
النواب بمالحظات تتعلق بالدوالر الجمركي والواردات
والتهريب وأجور القطاع العام وأمورأخرى».
ولفــت إىل أن «اللقاءات ستُســتكمل مع الكتل
األخــرى ونأمل يف خــال أســابيع أن نصدر ورقة
جامعة لكل األفكار لتكون خارطة تســاعد املرشع
والكتل النيابية ليكونــوا أقرب إىل صوت الناس وإىل
قوى اإلنتاج ألننا يف املجلس اإلقتصادي نمثل أطراف
اإلنتاج وهذا هو دورنا».

«"عدم تسليمها ُي ّ
شكل خرقًا
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان»"

منيمنة يسأل مولوي
عن أزمة جوازات السفر
وجّ ه النائب إبراهيم منيمنة سؤاال ً اىل وزير الداخلية
والبلديات يف حكومة ترصيف االعمال بســام مولوي عن
«عدم قــدرة مديرية األمن العام إنجــاز طلبات جوازات
السفر للبنانيني واللبنانيات».
وقال إن «أزمــة املديرية يف موضــوع تلبية طلبات
االستحصال عىل جوازات ســفر بدأت منذ العام الفائت،
ولكنها اســتفحلت يف العام الحــايل بحيث حصل تخبط
يف قــرارات املديرية عــر إصدار الئحة رشوط قاســية
لالســتحصال عىل جواز ســفر ،بعدها ت ّم إطالق منصة
لتســجيل املواعيد ثم إيقافها ثم إعــادة العمل بها ،كما
ان املنصــة تعطي مواعيد للراغبني يف الحصول عىل جواز
سفر اىل منتصف السنة املقبلة» ،الفتا ً إىل أن «عدم تسليم
جواز ســفر للمواطن يخرق حقوقا ً اساســية عدة ّ
نص
عليها االعالن العاملي لحقوق االنسان واالتفاقات الدولية
التي انضمــت اليها الحكومة اللبنانيــة ،وهي :الحق يف
التنقل والتعليم واالستشفاء والعمل».
واعترب أن «لبنان أصبح معتقالً كبريا ً ألبنائه ،وحتى
اآلن ما زلنا ال نعرف أسباب هذه املشكلة ،هل هي مادية
أو لوجســتية؟ بحيث أن من غري املقبــول أن الحكومة
اللبنانيــة غري قادرة عىل توفري تكلفة جوازات الســفر،
وال ســيما يف ظل ارتفاع الرســوم املتوجبة عىل املواطن
لالستحصال عليه إن كان يف لبنان عىل رغم تراجع قيمة
العملة ،ويف الخارج بحيث تعمد الســفارات والقنصليات
اىل قبض الرســوم بالعملة الصعبة ،فلو افرتضنا ان كل
اللبنانيني واللبنانيات ينوون الحصول عىل جواز ســفر،
فكم سيبلغ إنتاجهم عىل الحكومة اللبنانية؟».
وختم منيمنة سائالً« :ما هي األسباب املبارشة وغري
املبارشة لألزمة؟ ملاذا لم يتم نرش تقرير مفصل وشفاف
عن القدرة االســتيعابية للمديريــة العامة لالمن العام،
وعدد الطلبات املقدمة ،والفــرة الزمنية املتوقعة لتلبية
الطلبات ،وطرح توصيات وحلــول للخروج من االزمة؟
وهل هناك دوافع غــر معلومة لعدم تســليم جوازات
السفر؟».

محـــــليـــــات
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بعدما مرّت عالقته مع القوى الفلسطينية بمدّ وجزر وفتور وقطيعة

إنتهاء مهمة مدير عام «"األونروا"» في لبنان أواخر تموز
...وبديل موقت
صـــيـــدا  -مــحــمـــد دهـــشــة
كشفت مصادر فلســطينية موثوقة
لـ»نداء الوطــن» أن املدير العــام لوكالة
«األونروا» كالودي كوردوني سيغادر لبنان
نهاية شهر تموز الجاري ،بعدما أنهى عمله
عىل رأس الوكالة وفــق عقد مدته خمس
سنوات ،عىل أن يتوىل مكانه موقتا ً وألشهر
معدودة رئيس قســم الهندسة يف الوكالة
املهندس منري منــي ،وقد وفد من عمان –
األردن لهذه الغاية ،عــى أن يجري تعيني
مدير أصيل يف وقت الحق.
ومن املقرر أن يغادر كالودي لبنان يف
 29تموز الجاري ،مــن دون أن يت ّم تجديد
عقده كما كان يجري مع عدد من املديرين
العامني ،حيث شــهدت العالقة بينه وبني
القوى الفلســطينية واللجان الشــعبية
والحراك املدني م ّدا ً وجزرا ً وخالفات دامية،
ميّزها الفتور حينــا ً والقطيعة حينا ً آخر،
بعد اتهامه بالتقصري الفاضح يف مواجهة
جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية عىل
أبناء املخيمات ولم يوافق عىل إعالن حالتي
الطوارئ الصحية واإلغاثية كما فعل لبنان
يف حينها .ولم يقف االتهام الفلســطيني
عند هذا الحد ،بــل انهالت عليه االنتقادات
الالذعة لسوء االدارة وخاصة خالل توزيع
مســاعدات مالية مقطوعة للتخفيف من
أعباء األزمــات املعيشــية والصحية ،ما
اضط ّره أكثر من مــرة إىل وقفها وتقديم
اعتذار رغم ق ّلتهــا وقد بلغت قيمتها ،مرة
لعمــوم الالجئني ،ومرتــن لالطفال دون
الـ 18عاما ً نحو  50دوالرا ً أمريكياً.
وعقد كالودي بحضور املهندس مني
اجتماعا ً مع وفد فلســطيني مشرتك من
فصائل منظمة التحريــر وتحالف القوى
الفلســطينية يف لبنان ،يف املقر الرئييس يف
بريوت ،حيث وضعهــم يف أجواء مغادرته

كالودي كوردوني ُيطلق نداء اإلستغاثة

إعتصام أمام «"مكتب الشؤون"» في "«عين الحلوة"»

لبنان وتــويل مني مهامه موقتاً ،فشــكر
له الوفد الفلســطيني جهوده تجاه خدمة
مجتمع الالجئني وتمنى ان يبذل املهندس
مني املزيد من الجهود لتحســن الخدمات
دون تقليصهــا يف ظل تداعيــات االزمة
اللبنانية املعيشية واالقتصادية ،خاصة مع
التقارير غري الرسمية التي أظهرت أن 80%
من الالجئني يعيشــون تحــت خط الفقر
املدقــع ،مؤكدا ً االســتعداد للتعاون وفتح
حوار وتفاهم جدي يــؤدي إىل تحقيق هذا
التوجه.
وأوضح مســؤول «حزب الشــعب
الفلسطيني» يف لبنان غسان أيوب لـ»نداء
الوطــن» ،وقد شــارك يف االجتمــاع ،أن
عالقــة القوى الفلســطينية مع أي مدير
عام لـ»األونروا» تكــون متينة وقوية او
فاترة وضعيفــة ارتباطا ً بمــدى تفهّ مه
معاناة الالجئــن ومســاعيه للتخفيف
منها واســتجابته نداءاتهم يف توفري أدنى
حقوقهم وأبســط مقومات الحياة الحرة
الكريمة ،مشريا ً اىل ان التجربة مع كالودي
لم تكن مشــجعة كثرياً» .ونقل أيوب عن

عاصفة االحتجاجات لم تهدأ بعد شعبياً.
كالودي تأكيده انه ســيجري يف آب املقبل
ومنذ أســابيع تشهد مكاتب الشؤون
دفع مســاعدات مالية مقطوعة لألطفال
االجتماعيــة يف املخيمــات وخاصة عني
دون الـ ،18اضافة اىل كبار السن وأصحاب
الحلوة ،تحــركات احتجاجية من الحراك
األمراض املزمنة واملســتعصية بقيمة 50
الفلسطيني املوحد املستقل من أجل الضغط
دوالرا ً أمريكيا ً للمرة الثالثة ،لتخفيف اعباء
االستشــفاء واملعاناة ،وهــذه التقديمات
عىل رئيســه وإدارة االونروا إلعادة تقييم
ليســت دوريــة وإنما
الربنامج ورفع أعداد حاالت
العرس الشديد التي تستفيد
تدفع حينما تتوفر أموال
منه دوريا ً كل ثالثة اشهر،
إضافيــة مــن برامــج
من المقرر أن يغادر
الطوارئ .يف العام ،2016
ويقول الناشــط يف الحراك
اندلعت انتفاضة شعبية كالودي لبنان في  29ابراهيم امليعــاري لـ»نداء
فلسطينية ضد «االونروا» تموز من دون أن يتم
الوطــن»« :ان تحركاتنــا
استمرت أشــهرا ً رفضا ً تجديد عقده كما كان االحتجاجيــة مطلبيــة
ومستمرة وال تقترص عىل
لقــرار مديرهــا العام
يجري مع عدد من
الشؤون االجتماعية فقط،
ماتياس شمايل بتقليص
المديرين العامين
وانمــا وجدنــا ان غالبية
الخدمــات وخاصــة
العائالت الفلســطينية باتــت بحاجة اىل
الصحية منها ،وشكلت القوى الفلسطينية
مساعدات مع اســتفحال االزمة اللبنانية
خلية أزمــة نجحــت يف إدارة التحركات
املعيشية واالقتصادية ،لذلك دخلنا اىل هذه
االحتجاجيــة مــن الشــمال اىل الجنوب
املكاتب عىل اعتبار انها املعنية باملراجعات
وأسفرت عن تراجعه ثم نقله اىل مركز آخر،
واســتطعنا خالل يومــن تقديم أكثر من
وكاد االمــر يتكرر مع كالودي ،غري أن نداء
 750طلبا ً من عائالت فقرية وأخرى تعاني
االستغاثة الذي أطلقه أخريا شفع له ،ولكن

دعا من مكة إلى صحوة ضمير واحتضان لبنان

دريان :الوطن مهدَّد
وبعض المسؤولين في غيبوبة

اعترب مفتــي الجمهوريــة اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان ان «عيد األضحى
يمر هذا العام ويف قلــوب اللبنانيني غصة
وألم وجرح ومعاناة اقتصادية ومعيشــية
واجتماعية وصحية ،وال يمكن ان تجرتح
الحلول واملخارج لهذه األزمات إال باإلرساع
بتشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور
ملواجهة التحديات الداخليــة والخارجية
الخطرية التي يشهدها لبنان».
ويف كلمة لــه اىل اللبنانيني من مكة
املكرمة ،بمناســبة حلــول عيد األضحى
املبارك ،حمّ ل دريان مســؤولية التدهور
وانهيــار الوطن «اىل كل من يضع العقبات
والعراقيل والرشوط املناقضة بوجه تشكيل
الحكومة» ،داعيا ً اىل «صحوة ضمري إلنقاذ
لبنان العربــي التاريخ والحضارة والعيش
املشرتك واملحبة والتضامن والوحدة» ،ولفت
اىل ان «بعض املسؤولني اللبنانيني يف غيبوبة
وربما يعانون من قصــور وال يتحملون
مســؤولياتهم الوطنية لحمايــة الدولة
ومؤسســاتها من األزمــات الصعبة التي
يواجهها والتي تشكل خطرا ً عىل مستقبله
ووجــوده» ،وأكد ان «التغيــر الحقيقي
يكون يف العمل والتعاون والتضامن ووجود
أرضية صلبــة لإلصالح يف الحياة الوطنية
وهذه مسؤولية وطنية جامعة ،إلنقاذ ما
تبقى من مؤسساتنا التي أصبحت يف حالة
ترهل وضياع» .وناشد املفتي دريان الدول

العربية الشقيقة «احتضان لبنان وإخراجه
من املحاور اإلقليمية والدولية ليعود اىل ما
كان عليه من املنعة واالزدهار والتقدم».
وختم بالقــول »:ال يمكن بناء الوطن
من دون ان تكــون هناك ثقة بني املواطن
ومســؤوليه ،الوطن مهدد مــن الداخل
والخارج والشــعب اللبناني يف حال ضياع
وتشتت بسبب أوهام الغلبة واالنقسامات
مثلما هو مهدد من العدو اإلرسائييل ،عىل
املسؤولني يف كل مواقعهم تصويب البوصلة
التي ترشــدنا اىل الخــط الصحيح ،وهذا
يتطلــب الخروج من منطــق املحاصصة
واملكايدة واألنانية املفرطــة والدخول اىل
رحاب الوطن الذي يتســع لجميع أبنائه
من دون تمييز او تفريق بني فئة وأخرى،
فلبنان يستغيث وشعبه ينئ مما يعانيه من
مشــاكل وإهمال وحرمان» .وقال« :اتقوا
الله بهذا الوطن الــذي كان بحكمة أبنائه
درة الــرق وواحة العــرب وملتقى لكل
الخريين لهذا الــرق العربي الذي يحمل
يف أكنافه عمق الرســاالت التي أنزلها الله
ســبحانه وتعاىل لتكريم اإلنسان وخدمته
ليكون هذا الوطن ومــا حوله املثل واملثال
يف الوحدة والتعــاون والرحمة واملحبة بني
الناس جميعاً».
وهنــأ مفتي الجمهوريــة اللبنانيني
بعامة واملســلمني بخاصة بعيد األضحى
املبارك.

العرس الشديد لشــمولها باملساعدة ،اال ان
وكالة «االونروا» أصدرت بيانا ً قالت فيه إنها
ستجري مسحا ً وسرتاجع التقييم وستعلن
الحقا ً فتح باب تقديم الطلبات ،إال ان ذلك لم
يقنع العائالت التي تعترب «االونروا» مقرصة
يف رعايتها يف ظل الفقر املدقع ونخىش دائما ً
من املماطلة والتسويف».
وأكدت «دائرة وكالة الغوث» يف «الجبهة
الديمقراطية» ان املسح يكتنفه الغموض،
خاصة لجهة الحديث عن مراجعة الربنامج
وما يبعث عىل القلق انه يأتي يف وقت تكثر
فيه أحاديث «االونروا» ومســؤوليها عن
عدم القــدرة عىل الحفاظ عىل املســتوى
الحايل للخدمات بســبب نقــص األموال،
مشددة عىل أن انجازه يجب ان يشكل بداية
تغيري يف اسرتاتيجيات «االونروا» وطريقة
تعاطيها مــع الالجئني واملهجرين ،خاصة
ان الوكالة أنجــزت خالل الفرتة من 2010
وحتى اآلن ،نحو خمســة مسوحات كبرية
قدمت معطيــات مهمة عن واقع الالجئني
االقتصادي واالجتماعي ويمكن االستفادة
منها يف هذا املجال.

الكتيبة اإليطالية تستضيف لقاء دينيًا...
رغبة مشتركة لألخ ّوة والسالم
رعى قائد القطاع الغربي لليونيفيل
الجنرال اإليطايل ماسيميليانو ستيكا يف
مقر الكتيبة اإليطالية العاملة يف إطار
قــوة األمم املتحدة املوقتة يف شــمع –
قضاء صور ،لقاء للمرجعيات الدينية
يف جنوب لبنان بعنــوان« :مريم وثمار
الحوار بني األديان ،التعايش والتنوع»،
بهدف توطيد عالقــة الحوار والتعاون
مع الســلطات الروحيــة املتواجدة يف
منطقــة عملياتها ،حرضه الســفري
البابــوي يف لبنان جوزيف ســبيرتي،
املطران ســيزار أســيان ،الشيخ ربيع
قبيــي ممثــاً مفتي صــور وجبل
عامل ،االب طوني الياس ممثالً رئيس
ابرشــية صور للموارنة ،الشيخ عدنان
الداوود ممثالً مفتي صور ومنطقتها،
االب ماريــو خرياللــه ممثــاً رئيس
أساقفة صور وتوابعها للروم امللكيني
الكاثوليك ،االب نيكوال باســيل ممثالً
رئيس ابرشية صور وصيدا وتوابعهما
للروم األرثوذكس ،االب الروحي للكتيبة
اإليطاليــة ماركو مينــن ،ولفيف من
كهنة وقادة الوحدات الدولية املنضوية
تحت قيادة القطاع الغربي لليونيفيل.
واعتــر الجنرال ســتيكا ان هذا
اللقــاء «داللة عىل الرغبة املشــركة
لألخوة والســام ،حيث يعطي شهادة

عىل الصداقة التي قام القادة الروحيون
ببنائهــا عىل مــدار الســنوات وأنهم
يعيشون بالفعل يف التعايش والتعاون
اليومي» .وقــال« :وجودنــا معا ّ هو
بالفعل رســالة من هــذا الحوار الذي
نبحث عنه جميعا ً ونعمل عليه ولبنان
بحاجة إليه ،فهو بحاجة إىل رسالة أمل،
يحتاج إىل أي ٍد ممتدة تجاه اآلخرين».
وقال الســفري البابوي« :السعي
للســام حلم للجميــع ،ان نكون بناة
ســام هو الطريق الذي ندعــو إليه
جميعــا ً يف األرسة ،يف املؤسســات
التعليميــة ،يف مجتمعاتنا التي تنتمي
إليها ،وكذلــك بني مختلــف التقاليد
الدينية املوجودة هنــا .كقادة دينيني،
نحن مدعوون بشكل خاص ألن نكون
قدوة حسنة .كيف نستمع إىل متعاونينا
أو األشخاص الذين ينتمون إىل كنيستنا

أو مســجدنا أو مركزنا؟ كيف نخطط
لألنشطة؟ هل نقرر كل يشء أم نحاول
من خالل الحــوار الصادق أن نفهم ما
هي االحتياجات الحقيقية لكل فرد؟».
ونوه القــادة الدينيون يف كلماتهم
بـــ «عظمة مريم العــذراء التي ينظر
اليها املســلمون واملســيحيون نظرة
قداســة واجالل عظيمة» ،واثنوا عىل
جهــود الكتيبــة اإليطالية يف ســبيل
الســام واالســتقرار يف جنوب لبنان
معتربيــن «الجنود اإليطاليني رســل
ســام يف العالــم» ،كما شــددوا عىل
«عالقة الصداقة التي تربطهم بالسكان
املحليني».
تخلــل اللقــاء حفــل كوكتيل،
والتمنيات برسالة ســام من الكتيبة
اإليطالية للســكان املحليني يف جنوب
لبنان.
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اإلضراب المفتوح يضع مستقبل الدولة والنظام على المحك

"الدولة الفاشلة" ُتغيّب الحكومة اإللكترونية...
والمواطن رهينة!

ودفعتهم إىل اإلســتمرار يف إرضابهم ونقل معاناتهم
طونــــي كـــــرم
إىل جميــع املواطنني التواقــن إىل إتمام معامالتهم
الرسمية البســيطة كالحصول عىل «إخراج قيد» أو
يطرح تداعي القطاع العــام الغارق يف إرضابه
الرتخيص لوضع ســيارة قيد السري ناهيك عن دفع
املفتــوح العديد من التســاؤالت عــن دور الدولة
الرضائب.
ومستقبل إداراتها يف ظل فقدانها مقومات الصمود
اإلرضاب املفتوح الذي يعمــل به «»à la carte
والحماية لشعبها ،ما يضعها أكثر يف مصاف «الدول
أتاح عــودة بعض موظفي املالية إىل عملهم من أجل
الفاشــلة» العاجزة عــن تأمني أبســط الخدمات
تحويل الرواتب لزمالئهم ،ليجد املواطنون أنفســهم
األساسية وإشباع حاجات األفراد يف املجتمع.
يف العديد من اإلدارات األخرى أمام اعتماد أســاليب
بعيدا ً عن الغــوص يف قائمة الخدمات والحقوق
ّ
لحــث املوظفني عىل ف ّك
ملتوية بتكاليــف باهظة
األساســية التي يُحرم منها املواطنون بعد أن تحوّل
إرضابهم وتســهيل معامالتهم ،ما ييش أن الفساد
لبنان إىل «ســجن كبــر» يَحجب عنهــم الحق يف
الذي طبع مؤسسات الدولة ســيتفاقم مع اعتماد
الحصول عىل جواز ســفر ،فــإن تنحّ ي وزير العمل
املوظفني عىل تأمني فارق غالء املعيشــة من جيوب
مصطفى بريم عن متابعة مطالب موظفي القطاع
املواطنني.
العام يعكس عمق األزمة يف ظل اســتمرار موظفي
وأمام هذا الواقع ،تحول املرفق العام الذي ارتبط
اإلدارة العامــة يف إرضابهــم املفتوح الــذي يُقفل
تطوره بتطور دور الدولــة ووظائفها وقدرتها عىل
الباب أمــام الدولة ويمنعها مــن تحصيل إيراداتها
الرضيبية والخدماتية التي يفرتض أن تعود أضعافا ً
مواكبة حاجات املواطنني يف ظل التطور التكنولوجي
والعوملة التي فرضت نفسها عىل تنامي هيكل النظام
مضاعفة إىل تلبية حاجات املواطنني املتعددة ،وذلك
الدويل ،مؤرشا ً واضحا ً لفساد الدولة يف لبنان وعجزها
يف ظل غرق املســؤولني يف مناكفاتهم السياســية
املتمادي عن تأمني استمرارية مرافقها ووظائفها،
التحاصصية التي تحول دون إعادة تكوين السلطة
بعد أن كانت اآلمال معقودة قبل األزمة عىل تحقيق
التنفيذية التي سيؤول إليها العديد من امللفات ،منها
الحكومة اإللكرتونية ومكننــة الخدمات يف املرافق
متابعة خطــة التعايف اإلقتصــادي والتفاوض مع
العامة.
صنــدوق النقد الدويل ،وســط تجاهل مطلق إلعادة
اإلنهيار الذي رضب غالبية القطاعات اإلنتاجية
هيكلــة اإلدارة العامة ومكننتهــا وصوال ً إىل تطبيق
والخدماتيــة ،والتعليمية والصحية ،وســط غياب
الحكومة اإللكرتونية وقطــع الطريق عىل الزبائنية
وســائل النقل العام ،وارتفاع كلفة
واملحســوبيات يف املرافــق العامة،
اإلتصــاالت ،يف ظل انقطاع شــبه
والبدء فعليا ً يف اإلرتقاء من شعارات
مكافحة الفساد إىل تطبيقها عمليا ً
مطلق للكهرباء ،وانخفاض مستوى
الخدمات األخــرى يف حال توفرها،
عوض مناشــدة الجهــات املانحة
قضاة لبنان يتلقون
واإلعتمــاد عليها مجــددا ً لتغذية مساعدات من خارج األطر لم تســلم منه الســلطة القضائية
املعتكفــة عــن متابعــة القضايا
الصناديق الرديفة للموظفني.
القانونية
املرفوعــة أمامها ،ما خــا ّ
البت يف
اإلجتمــاع الذي عقد يف الرساي
ملفات املوقوفني وإخالءات السبيل،
الحكومي يف ضوء اإلرضاب املفتوح
واعتمادها عىل «املكرمات» أو املساعدات التي تصلها
يف القطاع العــام والذي ضم إىل جانب الرئيس نجيب
من الخارج وليس آخرها اقتطاع زمالئهم يف العراق
ميقاتــي ،وزراء املال والعمــل واإلتصاالت ووزيرة
للمرة الثانية جزءا ً من رواتبهم قارب  400ألف دوالر
الدولة لشؤون التنمية االدارية وآخرين قبل أيام ،لم
أمريكــي وزعت عىل الجســم القضائي يف لبنان من
يقارب أزمــة اإلدارة املرتهلة بمحاولة تطوير عملها
خارج األطر القانونية وأصول قبول الهبات النقدية،
وتســهيل حياة املواطنني ،إنمــا نتج عنه مضاعفة
املســاعدة اإلجتماعية إىل راتــب كامل بعد أن كانت
عىل وقع التشكيك املتمادي يف أداء الجهاز القضائي
الشاهد عىل تدخالت السياســيني التعطيلية لعمله،
نصف راتب ،وتعديــل بدل النقــل ليصبح  95ألف
وليس آخرها امتناع وزير املاليــة عن التوقيع عىل
لرية عن كل حضور يومي ،كمــا زيادة اإلعتمادات
التشكيالت القضائية لس ّد الشواغر يف الهيئة العامة
التعليمية واإلستشــفائية لتعاونية موظفي الدولة
ملحكمة التمييز ما يؤدّي إىل التّأثري سلبا ً عىل أداء هذه
يف املوازنة .هذه القرارات لم تبلســم وجع املوظفني

مؤسسات رسمية توصد أبوابها أمام المواطنين

املوظفني الذي ارتأى عدم اإللتزام باإلرضاب ،مؤكدا ً
املحكمة ويحول دون انعقادها بفعل فقدان النصاب
ّ
أن منزله القريب يبدد تكاليف النقل املرتفعة ويبعد
البــت يف الطلبــات املرفوعة أمامها
وتاليــا ً عرقلة
عنه مشــقة الجلوس يف املنزل يف ظل األفق املسدود
وأبرزها ما يرتبط بكف يــد القايض طارق البيطار
الذي فرضه اإلنهيار اإلقتصادي عىل الجميع.
وتجميد التحقيق يف قضية املرفأ.
لم تقترص العدالة املغيّبة يف أروقة قصور العدل
ويف متابعة لإلتصــاالت التي يقوم بها رئيس
عىل هذا الحدّ ،بل ارتدّت ســلبا ً عــى املواطنني كما
الحكومة مع املعنيني للعودة عن إرضابهم ،تغيب
املحامني الذين غابوا عنها ،يف حني أجمعت آراء بعض
الطروحات التي تســهّ ل حياة املواطنني وتخفف
من التقتهم «نداء الوطن» يف قرص العدل يف بعبدا عىل
عنهم مشــقة وتكاليف اإلنتقال و»الرششــحة»
أن تداعيــات األزمة كبرية عليهم كما
يف الدوائــر الرســمية ،ال بــل عىل
عىل موكليهم ،مشددين عىل أن العدالة
العكس يســود الحديث عن حضور
املتأخرة ليست بعدالة عىل اإلطالق.
املوظفني يوما ً أو يومني يف األســبوع،
ووســط اعتــكاف القضاة عن
ما يضــع املواطن رهينــة املوظفني
"الدولة الفاشلة"
اســتئناف املحاكمات مــا خال تلك
الذين سيعمدون إىل مضاعفة املبالغ
تفتقد القدرة
املرتبطة باملوقوفني واألجانب ،يواظب
التــي يحصلــون عليها عــن طريق
املساعدون القضائيون عىل الحضور على أداء وظائفها
«الرشوة» يف طرق ملتوية ،مع توجه
 3أيام يف األسبوع وتسجيل الشكاوى
الحكومة لتقديم زيادات عىل رواتبهم
كما املراجعات ،ليســجل موظفــو املالية خرقهم
ومساعدات أخرى .وعىل الرغم من أحقية البعض
اإلرضاب املفتوح والحضور يومي الثلثاء والخميس
منهم يف الحصول عليها ،إال أن إرتداداتها السلبية
إىل قصور العدل الستيفاء عائدات محارض السري.
عىل الخزينة ستفوق بأضعاف ما نتج عن سلسلة
استنســابية اإللتــزام يف اإلرضاب ال تقف عند
الرتب والرواتب وملحقاتها.
مرافق محددة ،فدوائر املالية يف بعبدا تقوم بتسهيل
وأمام هذا الواقــع ،ويف ظل غياب تعريف علمي
املعامالت عىل أن يتم الدفع يف مالية بريوت ،والعودة
شامل ملا يعنيه مصطلح الدولة الفاشلة ،فإن جميع
إليها بالوصل املدفوع إلكمال املعاملة .يف حني تلتزم
املؤرشات يف لبنان تضعه يف مصاف الدول الفاشــلة
غالبية موظفي الســجل التجاري والدوائر العقارية
من خالل اســتمرار التفكك املؤسســاتي ما يطرح
باإلرضاب ،ليعمد البعــض منهم اىل اإللتحاق بعمله
العديد من التســاؤالت والتحديات حول اإلستقرار يف
وتسهيل أمور املواطنني قدر اإلمكان وفق تعبري أحد
املرحلة املقبلة.

جل في ّ
الخوري :إلنشاء هيئة إتهامية عدلية تع ّ
بت قرارات صوان والبيطار

أهالي موقوفي  4آب يعتصمون :أين القضاء ...أين وزير العدل؟

إعتصــم أهايل املوقوفــن يف قضية
انفجار  4آب امس أمام قرص العدل.
ودعت مونــي قريطم شــقيقة
رئيس مجلــس ادارة اســتثمار مرفا
بريوت حســن قريطم يف بيان اىل «عدم
تجاهل وجــود  17معتقــاً تتدهور
صحتهم ونفســيتهم يوما بعد يوم».
وقالت« :نحــن أهــل املعتقلني وأهل
الشهداء وكل الشعب اللبناني ال نزال يف
انتظار الوصــول اىل الحقيقة والعدالة.
انها قضيــة أمنية بامتيــاز ولم يتم
التحقيق مع اي مــن االجهزة االمنية
العاملة يف املرفأ واملســؤولة عن أمنه.
قضية تســببت بشــلل القضاء وسري
مجرى العدالة ،واملســؤولون العدليون
متفرجون غري راغبني يف التدخل ،خرق
مســتمر لجميع القوانني التي تحمي
حقوق جميــع اللبنانيــن وحقهم يف
الدفاع عن انفسهم بقرينة الرباءة قبل
اتهامهم ،توقيف مســتمر منذ سنتني
رســميتني أي ما يقارب ثالث سنوات
ســجنية ألهلنا الذين لم يعرفوا ملاذا تم

توقيفهــم وما هي الشــبهات واالدلة
التي تدينهم ليتمكنــوا من الدفاع عن
أنفسهم».
وسألت« :أين العدل؟ وأين القضاء؟
وأين وزيــر العدل؟ وأيــن كان القضاة
املعنيون املحرتمون؟ هل هذا اهمال من
قبلهــم .نحن أهل املعتقلــن ننتقل من
مسؤول اىل مســؤول ان كان سياسيا ً او
قضائياً ،نناشــد الجميع ،مطالبني بحل
قضيتنا لكن لــم نصل اىل نتيجة فما هو
الحل .عىل القضاء الــذي أوقف أهالينا
ان يصل اىل حل والتحقيق مع أهلنا فورا ً
ليدافعوا عن انفسهم  .نطلب من رئيس
مجلس القضاء االعىل ووزير العدل عمال
باملادتــن  20و 28من قانــون القضاء
العديل ان يجدوا وسيلة لكف الظلم وإخالء
سبيل اهلنا وتيســر العدالة والتحقيق
للوصول اىل الحقيقة يف فرتة قصرية».
وأكدت قريطم «التضامن مع اهايل
الشــهداء ،ألن الكشــف عن معلومات
جديده قــد يكون خطوة مهمة للتقدم يف
التحقيق».

جبور

بدوره ،رئيس جهاز االعالم يف «القوات
اللبنانية» شــارل جبور الذي شــارك يف
االعتصام أكــد «ان العدالة أوال ً النفجار 4
آب الذي هز ضمائــر كل العالم ،العدالة
ال تكون عىل حســاب حرية بعض الناس
ومظلومية أناس آخريــن .العدالة هي يف
إنصاف الجميع ومحاسبة من هو املجرم
ومن هو املرتكب ،منهم ما زالوا موقوفني
يجب تحريرهم وعىل كل قاض ان يتحمل
مســؤوليته امام التاريــخ وعىل كل من
يعرقل العدالة ان يتحمل مسؤوليته .هناك
موقوفون يمكــن ان يكونوا أبرياء .يجب
االفراج عن مسار التحقيق ومحاسبة من
يجب محاسبته واالفراج عن الربيء .يجب
ان نبقى نناضــل دفاعا ً عن الحرية .نحن
نواجه ونعرتض ونرفع الصوت».

عند وزير العدل

ثم زار وفد من االهايل وزير العدل يف
حكومة ترصيف األعمال القايض هنري
الخوري يف مكتبه يف الــوزارة  ،وقد ضم

عند وزير العدل

كالً من :عايدة مرعي ،منى حيدر ،مودي
قريطم وكريم حســن ،وذلــك يف إطار
الجوالت التي يقوم بها الوفد عىل الجهات
املعنية بامللف.
واستمع الخوري اىل ما عرضه الوفد
من مطالــب أبرزها بــت طلبات تخلية
الســبيل املقدمة من الوكالء القانونيني
للموقوفــن بعــد قرابة ســنتني عىل
توقيفهم .وأشــار اىل أنه «سبق أن أعد،
بعد نحو شهرين من توليه حقيبة العدل،

مرشوعا ً متكامالً حول مقاربة ملف املرفأ
من كل جوانبه القانونية ،كونه سابقة لم
تواجهها املحاكم اللبنانية من قبل ،نظرا ً
لحجم اإلنفجــار وتداعياته الضخمة»،
الفتا ً اىل «رضورة إنشــاء هيئة إتهامية
عدلية تعمل عىل تعجيل دراسة وبت عدد
من القرارات املتخــذة من املحقق العديل
القايض فادي صــوان ثم خلفه القايض
طارق البيطار ،وهــي خطوة تحتاج اىل
ترشيع يف مجلس النواب».

محـــــليـــــات
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هل هكذا يكافأ شعب دفع دمًا في سوريا؟ وما رأي "حزب الله"؟

أزمة عبور حقيقية عند نقطة المصنع السوري...
َ
ُ
بتنطر أو بترجع َع لبنان"
"بتدفع بتم ُرق ما بتدفع

ما دفعه للقول« :ييل منط ّلعهن مندفعن
المصنــــع ـ رمــــال جــــوني
عاملصنع» .ففي الوقت الذي يغرق لبنان
عادت الرحالت الدينية تنشط نحو
بالنازحني الســوريني ،الذين ينعمون
بالدوالر الفريــش والطبابة واملدارس
ســوريا يف الفرتة االخرية ،رغم ارتفاع
االســعار ،وقد تخطت الـــ 35دوالرا ً يف
وااليجارات وغريهــا ،ويرفض هؤالء
معظمها .فهذه الحمالت ،عادة ما تكون
مغادرة لبنان النهم يعيشــون «بمهد
تجاريــة بإمتياز ،وينشــط عىل خطها
عيــى» ،فاللبناني يواجــه الذل عند
تهريب املعســل من لبنان نحو سوريا،
املعرب السوري ،ساعات االنتظار تطول
فاللبناني شــاطر يحاول استغالل كل
النجاز معاملة الدخــول ،فالتعقيدات
الفــرص املتاحة ،والتي تبدأ من ســعر
غري املــررة عند نقطــة املصنع تعيق
عمليــة انجاز ختم الدخــول ،والتي ال
الحملة املحددة بـ 15دوالرا ً للشــخص
الواحد اىل املنامة التي تصل اىل  40دوالرا ً
تنتهي اال «بالدفع» ،فكل ورقة يجب ان
تدفع  4000لرية سورية النجازها ،بدءا ً
لليلــة واحدة اىل غريهــا ،اال انه يواجه
من فحص الـ pcrاىل شــهادة اللقاح،
ازمة عبور حقيقية عند نقطة املصنع،
اىل الهوية وغريهــا ،واملواطن يقع بني
حيث الذل سيد املوقف ،وعليك اما الدفع
امرين إما الدفع او العودة اىل لبنان ،ما
او االنتظار لساعات وساعات ،من دون
دفع بكثر للســؤال عن سبب هذا الذل
عذر واضح.
املمارس هنا.
والسؤال ،هل هكذا يكافأ شعب دفع
دما ً يف سوريا؟ وما رأي «حزب الله» بما
يؤكد صاحب احدى الحمالت االمر،
يحصل عند املصنع حيث ان معظم الزوار
بل يذهب ابعد من ذلــك للقول «ربحنا
من الطائفة الشيعية الذين يتجهون نحو
ندفعه رشوة» ،وهو أمر مستغرب جداً،
ســوريا لزيارة املقامات الدينية ،اضافة
فالقيــود املوضوعة غري بريئــة برأيه،
اىل التجارة عىل خط سوريا ـ لبنان.
واكثــر يقــول« :النازحون يعيشــون
يواجــه اللبناني ازمة
مكرمني يف لبنــان ،بينما
عبور عنــد نقطة املصنع
يُذل اللبناني عند الحدود».
الســوري حيــث القيود
الكثر من اربع ساعات
قاســية جداً ،وال حل لها سعر الحملة يبدأ بـ 15انتظــرت فاطمة ووالدها
اال بالرشــوة ،حيث الذل دوالرًا للشخص الواحد عند نقطــة املصنع ،رغم
«مايش» وعالمات التجهّ م
أن اوراقها ســليمة ،اال أن
بادية عــى كل الوجوه وال أما المنامة فتصل
املوظف رفض وضع الختم
حل اال بالدفع ،وهو ما اثار إلى  40دوالرًا لليلة للدخول ،وكاد يجربها عىل
العودة اىل لبنان لوال تدخل
استياء الزوار.
واحدة
الوســاطة واملال والعمل
«بتدفــع بتمرق ،ما
عىل معالجة الورقــة يف مركز املعامالت
بتدفع بتنطــر او برتجــع ع لبنان»،
يف ريف دمشق .وفق فاطمة التي كانت
معادلــة ُف ِرضت عند نقطــة املصنع
السوري ،حيث يعيش اللبناني كابوسا ً
تتجه نحو ســوريا لقضاء عطلتها فإن
«االوراق كانت سليمة ،وليس عليها اي
حقيقياً ،عالمــات القهــر تبدو عىل
عالمة اســتفهام ،فقط ارادوا إذاللنا ال
يوســف صاحب احدى الحمالت الكثر
اكثر».
من  4ســاعات انتظرهــا عند نقطة
ال ينكــر أحد حجــم االنتظار عند
املصنع دون ســبب مقنــع ،يؤكد انه
نقطة املصنع ،وال حجم الرشــاوى التي
دفع للموظف لتمريــر الهويات ،غري
ّ
تدفع ،غري أنه كله يهون امام االنتظار.
فأخر
ان املوظف غادر وجاء بديل عنه
حاولت ســلوى القادمة مــن منطقة
املعاملة ،اىل ان تم دفع مبلغ اضايف له،

الذل ّ عند نقطة المصنع السوري

الشوف باتجاه ســوريا االستفسار عن
ســبب رفض فحص الـ pcrالخاص بها
من دون جدوى ،فاملوظف هنا ال يميش
اال «باملصــاري» رفعت صوتها قائلة «ع
شــو عم بتذلنا هيــك»؟ االمر الذي ادى
اىل توقيف بيانــات الحملة كلها ،وطلب
االعتذار ايضــاً ،ما دفع بصاحب الحملة
ووالدة الشــابة لالعتــذار ودفع مبلغ
من املال ،هذا االمر اعتربته ســلوى ّ
«ذل ً
كبرياً ،فالسوري يف لبنان يرسح ويمرح،
يأخــذ كل يشء العمل واملــال والطبابة
والــدوالرات التي يشــرون بمعظمها
الذهب ،يف حني يعاملوننا اسوأ معاملة».
«تحول املصنع الســوري اىل مغارة
عــي بابا ،فاســتغالل الحمالت واضح،
فاالزمــة االقتصادية ضاعفت من حجم
القيود املفروضــة ،وكل حملة تدرك هذا
االمر ،فهي تخصص جــزءا ً من ارباحها
للبقشــيش ،واال فإنهم يفرضون قيودا ً
علينا» ،يقول صاحب احدى الحمالت الذي
يستغرب ما يحصل ،الفتا ً اىل ان لبنان قدم
الكثري لسوريا ،فلماذا يردون لنا التحية
باإلساءات»؟

االزمــة املعيشــية ارخــت بثقلها عىل
معانــاة اللبناني تزيد مــع ازياد
الجميع ،ولكــن ان تصبح االمور فلتانة
الحمالت التي عادت لتنشط بقوة ،رغم
اىل هذا الحد ،فهو امر يســتدعي تدخالً
ارتفاع اســعار البضائع والتسوق داخل
للمعالجــة» ،وهــذا ما
ســوريا ،ومــع ذلك ما
يطالب به جهــاد الذي
زالت اســعارها ارخص
يرى ان ما يحصل معيب
بقليل من لبنان ،تقول
بحق اللبناني.
الحاجــة ام محمــد
دفع للموظف لتمرير
تســهم الحمــات
التــي عادت لتشــري الهويات غير أن الموظف
الســوق
بانعــاش
بضائــع بالجملــة من
غادر وجاء بديل عنه فأ ّ
خر
السوري ،الذي عاد ألوجّ ه
ســوق الحميدية ،فهي
ارخص مــن لبنان عىل المعاملة إلى أن ّ
تم دفع من جديد ،فعادة ما كان
متنفسا ً للبنانيني لرخص
حد زعمهــا ،غري ان ما
مبلغ إضافي له
االسعار وتحديدا ً الدواء
اســتفزها هو املعاناة
حيــث ان معظمهم يذهبــون بحثا عن
عند املصنع« ،رغم اننا من الجنوب الذي
الدواء النه ارخص من لبنان بكثري ،وهو
قدم الكثري من الشهداء ،بس شو منعمل
ما يف يش بيميش بال مصاري».
ما يربر حجم االقبــال عىل تلك الرحالت
التي ينشــط عربها التهريب عىل عكس
ليس املصنع اللبناني بأفضل حال،
ما كان يحصل سابقاً ،وتحديدا ً
ّ
املعسل،
فتجديــد رخصة عبــور الحافلة ارتفع
الذي كان يتوفر بالســوق الح ّرة سابقاً،
 99مرة عمــا كان ،فالتجديد الذي كان
اليوم يُه ّرب من لبنان باتجاه سوريا عرب
قبل االزمة بـــ 20دوالرا ً بــات بـ100
العديد من الحمالت التي تعتربه ربحا ً لها
دوالر أمريكــي ،يقول صاحــب الحملة
الذي يســتغرب ما يحصــل« ،وكأننا يف
بالنظر اىل ما يواجهونه من عذابات عند
دكانة كل واحد فاتح ع حســابو ،حكما ً
نقطة املصنع.

ّ
تخطى الـ  400ألف ليرة
سعر الكيلو

وداعًا لمعمول العيد في بيروت وعكار وطرابلس

 4أو  5كيلو ،وإذا ما حســبت حساب الضيوف يف
الشمـــال ـ مايــــز عبيـــد
العيد فإن الحســبة ســتكون أكثر من ذلك بكثري.
يكفي أن نشري إىل أن ســعر كيلو الفستق الحلبي
للســنة الثانية عىل التوايل منــذ بداية األزمة
يتجاوز الـ  500ألف لرية ،ناهيك عن ســعر الزبدة
اإلقتصادية واإلنهيــار يف العام  2019أي قبل ثالثة
أعوام ،تودّع العائالت الطرابلسية والعكارية تقليدا ً
والسميد والطحني والسكر وباقي املكونات.
تقــول هدى من عــكار« :يف عيــد األضحى
أساســيا ً من تقاليد العيد ،إنه املعمول ال ســيما
املايض وكان الدوالر بحــدود  20ألف لرية ّ
حضت
ذلك الذي يتم صنعــه يف البيوت ،فله مذاقه الذي ال
املعمول بالفســتق والجوز  6كيلــو لبيتي ولزوار
يضاهيه اي مذاق آخر.
العيد وتجــاوزت التكلفة املليون
يف محالت الحلويات يف الشمال
تخ ّ
ونص مليــون لرية .يف عيد الفطر
طى ســعر كيلو املعمول من
لم نحرض معموال ً بهدف التوفري،
الحجــم الصغري الـ  300ألف لرية
ولكن من أجل هذا العيد أجريت أنا
ويف بعض املحالت األخرى الـ 400
«أجريت أنا وزوجي حسبة
وزوجي حسبة للمعمول ألن العيد
ألف لرية ،وكلما كرب حجم قرص
املعمول كلما زاد ســعره .وليس للمعمول وإذا بالكلفة تتجاوز
ال يحلو من دونــه ،وإذا بالكلفة
الوضع بأفضل ملــن أرادوا صنع الـ  3ماليين ليرة فعدلنا عن تتجاوز الـ  3ماليني لرية لبنانية
فعدلنا عن الفكرة عىل الفور مع
املعمول يف البيوت ،ففي حســبة
الفكرة على الفو »ر
أن األوالد يستمرون بطلب املعمول
بســيطة فإن تكلفــة صنع أكلة
فهم اشتاقوا لألكلة وال يحلو العيد من دونها .أعتقد
معمول العيد بأنواعه (الفســتق ،الجوز ،التمر )..
أننا ســنلجأ إىل رشاء كيلو واحد جاهز من محالت
لعائلة ترتاوح بني  4و  10أشخاص (عائالت عكار
الحلويات ألجل األوالد ال أكثر».
وطرابلس) ،و»الحَ ماة» التي تريد أن تصنع املعمول
إىل ذلك ،عائالت كثرية لم تتمكن هذه السنة من
لبيتها وتحسب حســاب «الكناين» ،فإن الحسبة
رشاء مالبس العيد الجديدة لألطفال .بعضهم اكتفى
ستتجاوز الثالثة ماليني لرية لطبخة معمول بحدود

المعمول كان من تقاليد العيد عند أهالي عكار وطرابلس

بمالبس عيد الفطر والبعض اآلخر لم يشرت مالبس
ال يف الفطر وال يف األضحى ،ألن األسعار عىل الدوالر
يف الســوق والدوالر من الجيوب مفقود .باختصار
إن أجواء العيد هذه األيام ال تشــبه األعياد السابقة
يف يشء ،حتــى األطفــال الذين يفرحــون بالعيد
وينتظرون أجواءه وطقوسه حرموا من كل ذلك من
دون ذنب .لقد حرمــت األزمة اإلقتصادية الخانقة
اللبنانيني الكثري من العادات والتقاليد وكذلك العديد

من األكالت التي كانت تزين موائدهم ومناسباتهم.
هذا األضحى ستكون موائد الشماليني من دون لحم
لتعذر ذبح األضاحي الرتفاع أسعارها ،وأعياد الناس
بال معمول الرتفاع أســعار مكوناتــه .هكذا باتت
حياة اللبنانيني أشــبه بطبخة بال ملح ...يحاولون
تمرير الوقت بأي يشء وأقل يشء وهم يعيشون عىل
أمل أن يستمروا إىل يوم قادم سيكون أجمل ويحمل
لهم األفضل .فهل سيطول ذاك اليوم؟!.
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Life
دور العمر ...حبر وورق ولحم ودم
العـــدد  - 880السنــــة الـرابـعـة

هل يمكن أن تتخيلوا رندة كعدي بمالمح ال تمت الى االمومة
بصلة؟ هل ستصدقون صالح تيزاني بشخصية أبو سليم رغم
نجاحه بدور فارس في "سفر برلك" وشكري في "بياع الخواتم"؟
ّ
كيف يتّحد الممثل بشخصية من ورق وحبر،
فيحولها لحمًا ودمًا،
وتصبح بطاقة هويته الفنية؟ وهل يسهل على الممثل أن يخلع

الـجـمـعـة  ٨تـمـوز 2022

دور عمر سكنه طوي ً
ال ،كما يخلع قميصًا ويستبدله بآخر؟ الحديث
عن الدور يدفعنا حكمًا للحديث عن المخرج الروسي قسطنطين
ستانسالفسكي صاحب أهم المدارس األدائية في فن التمثيل،
الـ" ،"Method Actingالذي آمن بنظرية تقمص الممثل للدور الى
درجة االنصهار به.

جــــــــوزفـــــــيــــــــن حــــــــبـــــــــشــــــــي
كثر هم املمثلــون الذين يتورطون
بشــكل كامل مــع الشــخصية التي
يتقمصونها .أحمد زكــي وجد صعوبة
يف التحــرر من شــخصية الرئيس التي
ّ
جســدها يف فيلــم "أيام الســادات"،
وخالل تصوير "حليم" ،مزج احتضاره
الشــخيص بمرض العندليــب ،فجاءت
النتيجة صادمــة بواقعيتها .روبرت دي
نريو عمل كسائق تاكيس ملدة  12ساعة
يوميــا ً عىل مدى  3اشــهر أثناء اعداده
فيلم " ،"Taxi Driverودانيال داي لويس
جســد يف " "My Left Footدور الروائي
كريستي براون املولود بعاهة سببت له
شــلالً كامالً ،ما عدا قدمه اليرسي .ظل
مقعدا ً عىل كريس متحرك ،وحرص خارج
أوقــات التصوير عىل اســتخدام قدمه
اليرسى فقط .أخــرا ً وليس آخراً ،هيث
لدجــر بالغ بهذه التقنيــة اثناء اعداده
دور الجوكــر يف "،"The Dark Knight
فحبس نفسه ألسابيع ،واحتفظ بمكياج
ِ
الشخصية ،وعاش بسببها اكتئابا ً حاداً،
فبالغ بتناول الحبوب املنومة واملهدئات
التي تسببت بموته.

كميل سالمة

صالح تيزاني

جوزف بو نصار

رندة كعدي

شخصيات السجن المؤبد في لبنان

بعض األدوار يسهل التخيل عنها
بســهولة ،وبعضها اآلخــر يتحوّل
سجنا للممثل.
االستثنائيثة رندة كعدي يصعب
عليها أن تتحرر مــن دور االم الذي
أدتــه بمنتهــى الرباعــة واالتقان،
فأصبح الوســط الفنــي كله يطلق
عليها اسم "ماما" .رندة التي تفتخر
بالدور الذي يشبهها حنانا وطيبة ،لم
تكرر نفسها ابداً .حاولت دائما ً إيجاد
أدوات مختلفة لــكل "أم" ،فخلقت
لــكل منهــا عاملها الخــاص .رندة
امللقبة عن جدارة بمرييل ســريب
لبنان ،تتمنى تقديــم أدوار أخرى،
جريئة ونافرة ،ومن لم يشــاهدها
بدور العانس املســكونة بالرغبة يف
مرسحية "القفــص" للينا ابيض،
وبدور حنان بعد تناول حبة هلوسة
يف "للموت  ،"2لم ي َر شيئاً.
النجمة ماغي بــو غصن ،ورغم
مســرتها الطويلة يف عالــم التمثيل
التلفزيوني والسينمائي ،أصبح اسمها
أخريا ً مرادفا الســم "ســحر" .هذه
الشخصية االستثنائية التي قدمتها يف
مسلسل "للموت" ،هي اكثر شخصية
اثرت بها وبالجمهور عىل حد ســواء،
فانصهرت بها واخذت

ماغي بو غصن وبديع أبو شقرا

منها طاقة ومجهودا ً وليس بســهولة
استطاعت الخروج منها .تقول ماغي:
"للمــرة األوىل ال أقول "هــي" عندما
أتكلم عن الشخصية بل استخدم تعبري
"انا" ،وهذا يعني ان ســحر أصبحت
جزءا ً مني ،ولذلك نجحت الشــخصية
واســتطاعت ان تصل للنــاس "لحما ً
ودمــاً" .الختيار دور جديــد ،تعتمد
ماغي عىل الــورق ،فما إن يعجبها ما
تقرأ ،تبدأ الشــخصية باســتفزازها.
ولكن هل يعقل أن ننىس "سحر" التي
خلقتها الكاتبة ناديــن جابر وبعثت
فيها ماغي الحيــاة والنبض والروح؟
املستقبل كفيل باالجابة.

الدور األول للنص

"أنا أؤمن بالنــص ،خصوصا ً اذا
كان يحتوي دورا ً ال يشــبهني وعكس
شخصيتي تماماً ،فاملمثل يستطيع أن
يلعب عكس طبيعته" .هذا رأي الكبري
كميل ســامة الذي ينتظر دائما ً دورا ً
يتحداه ،فيقبل التحــدي ،مع تأكيده
أن كل األدوار التــي قدمهــا لم تتعبه
ألنه يحب ما يفعــل .يؤمن أن املمثل
ال يستطيع أن يفعل كل يشء لوحده،
فعني املخرج أساســية" ،ومن حسن
حظي أن معظم اعمايل يف املرسح كانت
مع ريمون جبارة ،وريمون حياة
كاملة" .ورغم أن دوره يف
" 10عبيد زغار" مطبوع

يف ذاكــرة الناس ،إال أن ســامة مقل
جدا ً يف التلفزيون ،فاملرسح هو ملعبه،
والسينما ميدانه اخرياً .يعترب دوره يف
مرسحية "زردشت صار كلباً" مفرتقا ً
يف حياته املرسحية ،وال هو وال احد من
الجمهور اللبناني والعاملي يستطيع ان
ينىس اداءه الرائع لدور املحامي الثعلبي
يف فيلم زياد دويري "القضية  "23الذي
اوصل لبنان للمشاركة للمرة األوىل يف
االوسكار .دور مشغول بحرفية كبرية
اتعبه جســديا ً وارهقه عصبياً ،ولكنه
كان مجبوال ً بالشــغف .أصداء الفيلم
الرائعــة لدى الصحافــة العاملية التي
ذكرته باالســم ،منحت سالمة الن َ َفس
والفخر".هذا الدور تــرك اثرا ً كبريا ً يف
مسريتي ،ومن خالله استطيع أن أقول
لقد وصلت اىل مكان ما".
برأي القدير جوزف بو نصار املدمن
عىل القراءة" ،ليس هناك دور سهل ودور
صعب" ،ويف املرسح والتلفزيون والسينما،
ّ
يحض كل دور سيلعبه بالتقنية نفسها،
من االلف اىل اليــاء .وعندما يحني موعد
التصوير ،يكــون مترشبا ً الشــخصية
و"مب ّكالً" الدور بالحركة والشكل واللفظ
واالبعــاد اإلنســانية واالجتماعية .دور
"عباله" أن يقدمه؟ امللك لري الذي يصاب
بالجنون وشــخصية "مردخاي" الويص
عىل الفرعون يف رواية "ارض االله" الحمد
مراد ،وتكمن أهميتهــا يف كونها تحتوي
ابعادا ً عديدة اجتماعية وسياسية خطرية.

يورغو شلهوب

نوال كامل

التصور األول للشــخصية يبدأ مع
يورغو شــلهوب عند القــراءة ،وكلما
كان النص مكتوبا ً بشــكل جيد ،كلما
كان تركيب الشــخصية اسهل .يورغو
ّ
املحصن بالعلم وباملفاتيح التي تمنحها
املناهــج التعليمية ،يثــق اوال ً بموهبة
الفنان وفطرته وتجاربه الشــخصية،
ثم بقدرته عىل تــرّ ب التقنيات التي
تســاعده عىل تركيب الشخصية بشكل
عفوي ،ألنها تصبح جزءا ً منه ،فال يفقد
تلقائيته وطبيعيته اثناء ادائها .أصعب
دور؟ "ال يوجــد دور صعب ،بل حاالت
نفســية أمر بها اثناء االعــداد للدور،
تجربني أحيانا ً أن اســر عكس التيار،
فال أعيش الحاالت الحقيقية" .وأحيانا ً
العكس ،فخالل مسلسل "مجنون ليىل"
استطاع أن يســتخدم بشكل عفوي ما
كان يعيشــه من حزن عىل وفاة صديق
له ،فاختلطت مشاعر الحزن الحقيقية
بمشــاعر انهيار الشــخصية .برأيه،
التمثيل عالج نفيس يســاعد املمثل عىل
اخراج كل ما يف داخله ويجعله "يرتاح"،
وأحيانــا العكــس ،خصوصــا عندما
تكون مرحلة تقديم الشخصية صعبة
ّ
يتحض اذا ً لشــخصية
وطويلة .فكيف
متعبــة قد يروبص بها ليــاً؟ يلجأ اىل
نوع من التأمل يساعده عىل "تنظيف"
فكره ،وخلع كل املشاعر والتخ ّلص من
كافة الرواسب.
بــدوره بديــع أبو شــقرا يرى أن

تقنيات التمثيــل كثرية وال يجب اعتماد
واحدة فقط.
"اهم يشء ان يلعــب املمثل الدور
وكأنه يلعب لعبة "بيت بيوت" ويصدقها
هو أوالً" .أصعب األدوار بالنســبة اليه
هو اكثرها بســاطة فالدور البســيط
صعب ألن عىل املمثــل أن "يط ّلع" منه
شيئاً ،والرباعة أن نقدم املعتاد بطريقة
غري متوقعة" .من قال إن الرشير يجب
أن يكون شخصا ً بمظهر مخيف؟" .من
أدواره الصعبة ،يذكر مرسحية "Body
 "13لصديقه الراحــل مجدي بو مطر
التي قدمهــا يف كندا ،وظهر فيها عاريا ً
مع  9أشخاص ألن الهدف الرتكيز عىل
أن أفكار االنســان هي غطاؤه وليس
مالبسه .أيضا ً الدور "املكبوت" صعب
جداً ،وهو دور ال يحتوي أدوات يستند
اليها املمثل لبلورة الشخصية ،فيُقيّده
ويتعبه حتى يجد مفاتيحه .يف املقابل،
بعض األدوار تمتلك أدوات تســهّ ل عىل
املمثل تجسيدها ،مثل دوره يف "بردانة
أنا" .أيضا ً يؤمن بديع أن املمثل يجب أن
يلعب الــدور "عالقد" من دون مبالغة
وكليشــيه" ،فأســهل يشء أن نظهر
قدراتنا ،ولكن هل الدور يحتمل؟ يتمنى
أن يلعب مســتقبال ً الكوميديا التي لم
يقدمها مــن قبل" .ول َم ال شــخصية
كوميدية بشكل هادئ ال مبالغـــــة
فيهــــا عىل طريقـــة بيل كوسبي
وستيف هاريف".

الختام مســك مع القديرة نوال كامل التي ال تخــاف الغوص يف أعماق أي
شخصية لفهمها واالحســاس بها .وهكذا نجحت صاحبة الشخصية الطريفة
و"أم عجقة" ،يف جعلنــا نصدق هدوءها وتعبها يف "خمســة ونص" ،وننبهر
بقدرتهــا عىل املحافظة عــى جمودها ومالمح "البوكر فايس" يف شــخصية
الباترونة يف "للموت  ."2أســألها عن أكثر دور اتعبها تحضريه ،فتسألني" :هل
شــاهدت فيلم " "August: Osage Countyملرييل سرتيب؟ لقد تمنّت تقديمه،

ولكــن لم أتوقع أن تتحقــق أمنيتي مع تحوّل الفيلــم مرسحية بعنوان "بيت
بيوت" .هو من أصعب أدوارها ،فشــخصية املرأة الســليطة اللسان واملريضة
واملدمنة عــى أدوية االعصاب صعبة ومركبة ،وتعبت لتتغلغل داخل جســدها
وروحها .وكونها فنانة شــاملة ،ترقص وتغني وتمثّل ،تمنت نوال يف شبابها أن
تجسد دورا ً اســتعراضيا ً عىل املرسح الغنائي .هل انتهت مدة صالحية األمنية؟
تضحك وكأنها ترغب أن تؤمن يف قرارة نفسها أن األمنية ال تنتهي اىل أن تتحقق.

٩
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...White Lines

دراما مليئة باإلثارة والتشويق

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يف أول مشهد من مسلسل ( White Linesخطوط
بيضاء) ،تظهر "زوي" (لورا هادوك) يف مكان م ّ
ُعقم
وغري معروف يشــبه املستشــفى أو رواق السجن،
ُ
عشت يف آخر  24ساعة أكثر مما
فتقول" :يبدو أنني
ُ
عشت يف آخر  24سنة" .ثم يبدأ مشهد هطول األمطار
مع صوت الرعد والربق يف صحراء يف إسبانيا ،وتظهر
من األرض يد محنّطة وتبدأ القصة الغامضة.
بعد العثور عىل جثة الدي جي "أكسيل كولينز"
(تــوم ريز هاريــس) يف صحراء إســبانية ،تتعهد
شــقيقته "زوي" بالبقاء يف مدينــة "إيبيزا" إىل أن
تكتشــف أســباب موته .هكذا تنغمس يف مغامرة
تدفعها إىل تجديد تواصلها مع أصدقائها ،بما يف ذلك
"ماركوس" (دانيال مايس) ،وهو والد طف َلني وتاجر
مخدرات بدوام جزئــي ،لكنه ال يدعوها إىل منزله إال
بعد جلب صندوق ميلء بالكوكايني.
لــم تعد "زوي" تريد أن يحميهــا أحد عرب اختالق
األكاذيب التي قيلــت لها عن اختفاء شــقيقها ألنها

مـجـلّـة

أصبحت راشدة اآلن .لكنها ليست الوحيدة التي سمعت
األكاذيب .و ُِجدت جثة "أكسيل" عىل أرض تملكها عائلة
غنية وقوية جدا ً يف إســبانيا ،وهــي تطمح إىل افتتاح
كازينو كبري وجديد .لذا ال يناسبهم أن ينكشف أمر الجثة
ألي ســبب .يبحث رب األرسة "أندرو كاالفات" (بيدرو
كازابالنك) عن بعض األجوبة ،مع أن زوجته "كونشيتا"
(بيلني لوبيــز) وابنه "أوريول" (خــوان دييغو بوتو)،
وابنتــه "كيكا" (مارتا ميالنــز) ،ال يعرفون معلومات
كثرية عىل ما يبدو .ثم يظهر يده اليمنى "بوكرس" (نونو
لوبيز) الذي يبدأ رحلة البحث عن األجوبة أيضاً.
تدور األحداث يف عالم النوادي الفاسقة يف "إيبيزا"،
حيث تبدو السماء ساطعة ّ
لكن أرسار املدينة قاتمة.
تكثر مشاهد الجنس واملخدرات والسهرات املشبوهة
يف هذا العالم الذي يشهد أحداثا ً درامية متالحقة.
يحمل العمل أجواء املسلسالت الطويلة والتقليدية
وتتعــدد جوانبه الجميلة والدراميــة والغامضة التي
تجمع بني التشويق والجاذبية يف آن .إنه خليط ساحر!
قد نرغب جميعا ً يف معرفة األجوبة عىل أسئلة "زوي"،
لكننا نكتفي يف لحظات كثرية بمشــاهدة تلك الوجوه
الجميلة .يحمــل الفيلم طابعا ً بذيئا ً لكنه ليس مربكاً،
وهو يستفيد من اإلنتاج اإلسباني الربيطاني املشرتك.
تقــول "زوي" يف الرواق الذي تظهر فيه يف بداية
ُ
جئت
املسلســل" :لن أغادر إيبيزا قبــل أن أحقق ما
ألفعله" .هي مُصمّ مة عىل معرفة "الحقيقة" لدرجة
أن تظهر يف نهايــة الحلقة األوىل وهي ترقص يف أحد
النوادي الليلية وتتخيل أن شقيقها امليت هو الدي جي
يف الحفلة .هذا املشهد الخيايل يجعلها تبتسم وترقص

"الدراسات الفلسطينيّة"
ُتصدر عددها الـ131

بكل حرية ،فتميض وقتا ً ممتعا ً جداً .هي تستحق أن
تستمتع بتلك السهرة ألن املغامرات التي تنتظرها لن
تكون سارة بأي شكل ،لكنها ممتعة للمشاهدين.
يســتحق املمثل خــوان دييغو بوتــو أن يتألق
بعد هذا املسلســل ويصبح نجما ً عامليا ً أكثر شهرة.
قدّم بوتو أدا ًء ممتازا ً يف مسلســل Good Behavior
(السلوك الحســن) عىل شبكة "تي إن تي" ،ويسهل
أن نســتمتع بأدائه يف جميع أعماله نظرا ً إىل قدرته
عىل التحــوّل من رجل أعمال جــدّي إىل رجل جذاب
وفاجر يف هذا املسلسل.
يف أحد املشــاهد ،يقول "مايك" (بــاري وارد)

لزوجته "زوي" إنه يوافق عىل إقامتها يف إســبانيا
والتحقيق بموت شــقيقها ،لكنــه يحذرها قائالً:
"حاويل أن تشــري يل كرســيا ً متحــركا ً ألن والدك
ســاقي حني أعود إىل املنزل من دونك".
ســيكرس
ّ
توحي هذه العبارة بحجــم املخاطر التي تنتظرها،
والتحديات التي تنتظــر زوجها ،والتداعيات الهائلة
عىل عائلتهما وحياتهما كلها.
يف النهاية ،يدخل هذا املسلسل يف خانة األعمال التي
تحمل جميع عوامل النجاح القادرة عىل جذب املشاهدين
وتشــويقهم لدرجة أن ننهي جميع الحلقات يف جلسة
واحدة .إنه عمل ممتع وغامض ويصعب تفويته!

رسالة مؤثّرة من جان قسيس البنته
وجّ ه نقيب املمثلني الســابق ،جان قسيس ،رسالة مؤثرة البنته
االعالمية باتريسيا قسيس وزوجها مصمم األزياء وسام شماس ،بعد
مرور أســبوع عىل وفاة ابنهما الطفل "يوهان" اثر تعرضه لحادثة
سقوط يف أحد املسابح ودخوله يف غيبوبة.
ونرش قســيس عىل حســابه عرب "تويرت" صورة البنته وزوجها
وابنها الراحل ،معلقاً" :إىل ابنتي پاتريســيا وزوجها وســام الحبيبَني،
أحمل معكمــا عمق الجرح ووجعــه ،ولكنّني أشــهد أنّكما كنتما يف
معاناتكما القدوة واملثال ،وع ّلمتماني كما ع ّلمتما الكثريين كيف يكون
الصرب واإليمان والرجاء" ،مضيفاً" :حملتما صليبكما بشجاعة األبرار
وردّدتما دائما ً "لتكن مشيئتك يا ربّ  .بارككما الله وحرسكما مالكنا".

صدر حديثا ً العدد  131من مجلة "الدراســات الفلسطينية"
(صيف  ،)2022تحت عنوان" :جرح القدس".
ميّز هــذا العدد من املجلــة الغالف العَ لم مــن خالل لوحة
إسماعيل شموط ،وكانت افتتاحيته بعنوان "جرح القدس" ،الن
املدينة "صارت اســتعارة لفلســطني كلها ،وفلسطني من جنني
إىل نابلس إىل رام الله ،ومــن حيفا إىل يافا إىل عكا والجليل صارت
أسماء أُخرى للقدس".
وافتُتح باب املقاالت بمقالتني عن حرب أوكرانيا ،كتبها كل من
وليد نويهض وميشال نوفل ،باالضافة اىل مقاالت ومواضيع أخرى.

سحب ثالث أغنيات لمايكل جاكسون
ْ
ُ
ســحبت ثالث أغنيات ملايكل جاكسون أثارت منذ زمن جدال ً بشأن هوية مؤديها
الحقيقي ،من منصات للبث التدفقي ،عىل ما أعلنت األربعاء رشكة "سوني" وأصحاب
حقوق أعمال املغني الراحــل .ونُرشت أغنيــات " "Breaking Newsو""Monster
و" ،"Keep Your Head Upضمن مجموعة "مايكل" املوسيقية الصادرة سنة 2010
بعد عام ونصف عام من وفاة "ملك البوب" األمريكي.

ويؤكد البعض أن الصوت الذي يُسمع يف هذه األغنيات يعود للمغني األمريكي جيسون
ماالتيش ،وهو ما تنفيه "ســوني" .وأوضحت رشكة اإلنتــاج وأصحاب حقوق أعمال
جاكسون أنهم "قرروا سحب هذه األغنيات ألنها أبسط وأفضل طريقة لرتك الجدل بشأن
هذه األغنيات وراءنا إىل األبد" .وأكد هؤالء أن القرار ال يرتبط البتة بأصالة هذه األعمال .وال
تزال األغنيات السبع األخرى يف املجموعة املوسيقية املذكورة متوافرة( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

كثرة الضغوط من الرشيك قد
تو ّلد ما لم يكن يف الحسبان،
لكن عليك تدارك الوضع حتى
ال تصل إىل األسوأ.

تترسع لتحقيق األهداف التي
ال
ّ
فالترسع قد
رسمتها ملستقبلك،
ّ
يسبب لك متاعب غري متوقعة.

يمر هذا اليوم بيشء من القلق،
لكن ال ترتك األمور تؤثر عىل
عالقتك بالرشيك ألنه يحاول
مساعدتك قدر املستطاع.

منح الرشيك املزيد من الراحة
والتفكري يساعد جديا ً يف حل املشاكل
وإيجاد مخرج لكل معضلة.

تتحمس إلطالق مرشوع جديد
وتبدو جاهزا ً لحسم األمور وادخال
تغيريات عىل حياتك اليومية.

مفاجآت ولقاءات حا ّرة
ومبادالت عاطفية مناسبة ،إال ّ
ّ
ّ
يخف قليالً وتتحوّل
أن الوهج
األجواء إىل أق ّل تشويقاً.

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

ظروف مساعدة جدا ً لبلورة
أفكار جديدة أمام أرباب العمل،
حاول االستفادة من الفرصة.

مطلوب منك الدقة يف تسوية
األمور وعدم االستخفاف ،وال
ترتبك أمام الضغوط.

ال تتفرد بالقرارات املستقبلية،
فالرشيك لن يقبل بذلك
وسيطالبك بما يعدّه حقا ً له.

تكون جريئا ً يف طرح املوضوعات
والدفاع عن حقك ،لكن رشط
التحرك يف اإلطار الصحيح.

قد تصلك أخبار جيّدة وتكون
مفيدة لك عىل الصعيد العاطفي
وتبدو متحمّ سا ً ملغامرة جديدة.

خطوات إيجابية تع ّزز وضعك
العميل ،فكن مستعدا ً لأليام املقبلة،
فهي أكثر إرشاقا ً ممّ ا تتوقع.
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حان وقت التفكير بالسيناريوات المستبعدة في أوكرانيا
في ظل احتدام الحرب في أوكرانيا ،عمد الرئيس الروسي فالديمير
بوتين إلى التهديد باستعمال األسلحة النووية ،فحذر في شهر شباط
الماضي من احتمال شن ضربة نووية قائ ً
ال" :على كل من يحاول إعاقة
مسارنا أو تهديد بلدنا وشعبه أن يعرف أن الرد الروسي سيكون فوريًا
ويؤدي إلى عواقب غير مسبوقة في التاريخ" .اعتبر معظم المراقبين

الغربيين هذا الموقف مجرّد استعراض متعجرف ألن الطرف الذي
يطلق أول ضربة نووية يقوم برهان محفوف بالمخاطر حين يتوقع أن
ّ
الخصم لن ير ّد باألسلوب
المدمر نفسه .لهذا السبب ،من المستبعد أن
يقوم القادة العقالنيون بتبادل الضربات بما يضمن تدمير بلد كل واحد
ّ
منهم.
لكن تراجع هذا االحتمال ليس كافيًا في عالم األسلحة النووية.

ريـــــتـــــشـــــارد ك .بـــــيـــــتـــــس

من الرضوري إذا ً أن يســتعد الغرب
الحتمال أن تســتخدم روسيا ترسانتها
النوويــة .ســتتصاعد املخاطر ألقىص
الدرجــات إذا بــدأت الحــرب تصبّ يف
مصلحــة أوكرانيا .إنــه الوضع الوحيد
الذي يدفع روســيا إىل أخذ هذه املجازفة
الهائلة ملحاولة منــع هزيمتها وزعزعة
أوكرانيا وداعميها يف حلف الناتو ودفعهم
إىل الرتاجع .قد يتخذ الروس هذه الخطوة
عرب تشغيل سالح نووي تكتيكي أو عدد
صغري من هذه األســلحة ضــد القوات
األوكرانية ،أو عرب إحداث تفجري رمزي يف
منطقة فارغة.
يستطيع صانعو السياسة األمريكية
أن يردوا عىل أي هجوم نووي رويس ضد
أوكرانيا بثالث طــرق .قد تقرر الواليات
املتحدة استنكار التفجري النووي شفهيا ً
وتمتنع عن التحرك عســكرياً ،أو ربما
آثار القصف الروسي على مدينة جيتومير | أوكرانيا ،أيار 2022
تستخدم أســلحتها النووية الخاصة ،أو
ظهور أسئلة محورية أخرى :هل يحتّم
وإذا أصبــح الخطر الــذي ال يزال
تمتنع عــن إطالق رد نووي مضاد لكنها
الوضع اســتعمال األســلحة النووية؟
نظريا ً اليوم واقعا ً ملموســاً ،يسهل أن
تخوض الحرب مبارش ًة عرب شن رضبات
وكيف يمكن استخدامها يف هذه الحالة؟
تتحول املشــاركة يف حــرب نووية إىل
جوية تقليدية واســعة وتعبئة القوات
يقــي خيار منطقــي بإطالق هجوم
تجربة ال يريد األمريكيون خوضها .لهذا
الربية .هذه الخيارات البديلة كلها سيئة
نووي مضاد لتدمري األهداف الروســية
الســبب ،قد يضطر صانعو السياســة
نظرا ً إىل غيــاب املقاربات التي تخلو من
بما يشبه املواقع التي استهدفها الهجوم
للجوء إىل أضعف خيار محتمل ،أي انتقاد
املخاطر إذا لم يعد اســتخدام األسلحة
الرويس .قــد يبدو هذا الخيــار بديهيا ً
التحركات الروســية الهمجية واملشينة
النووية من املحرمات .سيكون الرد عن
للوهلــة األوىل ،لكنه غري جــاذب ألنه
وفــرض العقوبــات االقتصادية التي
طريق الحــرب التقليديــة الخيار األقل
يرتافق مع تبادالت بطيئة حيث يرفض
لم تُســتعمَ ل بعد لكن من دون التحرك
ســوءا ً من بني االقرتاحــات الثالثة ألنه
كل طرف االستســام ويدمّ ر نفسه يف
عسكرياً .تثبت هذه املقاربة أن موسكو
يتجنب املخاطر الهائلة التي ترافق أقوى
نهاية املطاف.
تملك كامل الحرية إلطالق
الخيارات وأضعفها.
عىل صعيد آخر ،قد تقرر واشــنطن
التحــركات العســكرية
مع ظهور احتمال أن
الرد عرب شــن رضبات نووية عىل نطاق
التي تريدهــا ،بما يف ذلك
تستخدم روسيا األسلحة
أوســع من الرضبــة الروســية األوىل،
تكثيف استخدام األسلحة
النوويــة ،يجب أن يجيب
فتُهدد موســكو بخســائر متفاوتة إذا
النووية لتدمري الدفاعات
الناتو عىل السؤال التايل:
إستفادت موسكو
حاولت إطالق اعتداءات نووية محدودة
األوكرانيــة ،مــا يعني
هل يُعترب هــذا االحتمال
أخرى .لكن تتعدد املشاكل التي يطرحها
خطا ً أحمر بالنســبة إىل من رفض الصين والهند االعرتاف بانتصار روسيا.
هــذا الخيار .يف املقام األول ،قد تُســبب
الغرب؟ بعبارة أخرى ،هل ودول أخرى االنضمام قد يبدو االستســام بهذا
األســلحة النوويــة األمريكيــة أرضارا ً
الشكل معيبا ً بنظر مؤيدي
سيكون الهجوم النووي
بالكامل إلى حملة
جانبية يف أماكن محسوبة عىل واشنطن
اســتعمال القــوة ،لكن
الــرويس كفيــاً بتغيري
العقوبات االقتصادية
ّ
إذا استعملت تلك األســلحة ضد القوات
يفضل
مــن املتوقــع أن
نهج الناتــو ،فينتقل من
التي فرضها الغرب
الروســية داخل أوكرانيا .هذه املشكلة
األمريكيون هذا الخيار عىل
تزويد أوكرانيا باإلمدادات
ليســت جديدة .خالل الحــرب الباردة،
أرض الواقع ألنه يحميهم
إىل املشــاركة يف القتــال
انتقد الخرباء االســراتيجيون اللجوء إىل
من مخاطر االنتحار الوطني.
مبــارش ًة؟ تهدف أي نزعة روســية إىل
األســلحة النووية التكتيكيــة للتصدي
يجــب أن يتأثــر أي قــرار فوري
استخدام األســلحة النووية التكتيكية
للقوات السوفياتية الغازية ،فقالوا" :يف
باملخاطر املطروحة عىل املدى الطويل.
إىل إخافــة الناتو ومنعه مــن تجاوز
أملانيا ،تبعد البلدات عن بعضها بمسافة
إذا لم يقرر الغرب االنسحاب أو إذا أراد
ذلك الخــط األحمر ودفــع أوكرانيا إىل
 2كيلوطــن فقــط"ّ .
لكن اســتخدام
منع بوتني من إطالق رهانه النووي منذ
االستســام .إذا لم تتحــرك الواليات
األســلحة النووية ضد أهــداف محددة
البداية ،فيجب أن تعلن الحكومات بكل
املتحدة للمشــاركة يف القتال مبارش ًة
داخل روسيا قد يزيد مخاطر إطالق حرب
وضوح أن اســتخدام األسلحة النووية
رغم اســتعمال بعض األسلحة النووية
غري محدودة.
الروسية لن يخيف الناتو بل يستفزه.
الروسية ،ستحصل موسكو حينها عىل
تطرح الرضبات النووية التكتيكية
إذا قرر حلف الناتو أن يطلق رضبة
الضوء األخرض الستخدام تلك األسلحة
ً
املتبادلة مشكلة ثانية ألنها تضمن تفوّق
نيابة عــن أوكرانيا ،ال مفر من
مضادة
وسحق أوكرانيا رسيعاً.
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الهلع الســائد يف الغرب ،لكنه يعني أن
روسيا كونها تملك أسلحة نووية تكتيكية
تواجه روســيا احتمال محاربة الناتو
أكثر من الواليات املتحدة .يفرض غياب
الــذي يتفوق يف معداته غــر النووية،
التكافــؤ هــذا عىل صانعي السياســة
ويتــكل عىل قــدرات نوويــة مضادة،
األمريكية اللجوء إىل املعدات االسرتاتيجية
ومن املســتبعد أن يقف عىل الهامش إذا
يف مرحلة أبكــر (الصواريخ أو القاذفات
وجّ هت روســيا رضباتها النووية ضد
العابرة للقارات) للحفاظ عىل تفوّقهم.
الواليات املتحدة بدل القوات األوكرانية.
لكن تجازف هذه الخطوة بإحداث دمار
أما الرســالة املهمة الثانية ،فيجب أن
شــامل ومتبادل يف أرايض الدول الكربى.
تؤكد عىل إطالق رد نــووي أمريكي إذا
باختصار ،تطرح الردود املتساوية وغري
استعملت روسيا األسلحة النووية.
املتكافئة مخاطر مخيفة.
لكن يبقــى هذا الخيار
يقيض خيار أقل خطورة
التقليدي غري مقنع ألن أي
بالرد عــى الهجوم النووي
حرب مبــارشة بني القوى
عــر إطالق حملــة جوية
العظمــى قد تتحــول إىل
بالذخائــر التقليديــة ضد
دمار شــامل ،بغض النظر
املواقع العسكرية الروسية
هدف أي نزعة
عن املستوى الذي تبدأ فيه.
وتعبئــة القــوات الربيــة
تمهيدا ً لنرشها يف ســاحة روسية إلى استخدام ستكون هذه االسرتاتيجية
أضعف مــن الرد االنتقامي
املعركة يف أوكرانيا .يجب أن
األسلحة النووية
ترتافق هــذه التحركات مع التكتيكية إلى إخافة وقد تزيــد يــأس الروس
مــن احتمــال الخســارة
مواقف علنية قوية ،أبرزها
دحــض اآلراء التــي تعترب الناتو ومنعه من
بــدل تهدئتهم ،مــا يعني
هذا الخيار املحدود ضعيفاً .تجاوز الخط األحمر أن يتمســكوا بدوافعهــم
األصلية لتصعيــد الوضع
عنــد اســتخدام التقنيات
ويرصوا عىل استعمال املزيد من األسلحة
الدقيقة املعارصة ،يجب أن يشدد صانعو
النووية .هــذه الظروف تُحتّم عىل الناتو
السياســة يف الناتو عىل اعتبار األسلحة
أن يجمــع بني الرد العســكري وعرض
النووية التكتيكية غري رضورية لرضب
رشوط للتســوية ،عىل أن تشــمل أكرب
األهداف التي كانــت تُعترب ضعيفة أمام
عدد ممكن من التنازالت الظاهرية ملنح
أسلحة الدمار الشامل فقط.
روسيا شــكالً من السالم والحفاظ عىل
ســيدرك الجميع يف هــذه الحالة
كرامتها .من الناحية اإليجابية ،لن يكون
أن لجوء روســيا إىل الرضبات النووية
الخيار التقليدي محفوفا ً باملخاطر بقدر
هو دليل آخر عــى همجيتها وتخ ّلفها
االمتناع عن التحــرك أو اللجوء إىل أقوى
العســكري .لن يكون خــوض الحرب
الخيارات النووية.
بطريقة مبارشة وتقليدية كافيا ً إلخماد

َ
هدفني
إذا وقع تفجري نووي رويس فعالً ،سيواجه الناتو
متضاربَني .من جهة ،ســرغب الحلف يف نســف أي منافع
اسرتاتيجية قد تكسبها موسكو من ذلك التفجري .ومن جهة
أخرى ،ســيحاول تجنب تصعيد الوضع .لحل هذه املعضلة،
يجب أال يسمح الغرب ملوســكو باللجوء إىل األسلحة النووية
منذ البداية.
لتحقيــق هذه الغايــة ،يجب أال يكتفــي الناتو بإطالق
تهديدات واقعية بالرد عىل أي هجوم ،بل يُفرتض أن يكســب
الدعــم أيضا ً من أطراف ثالثة يريد بوتني منعها من االنضمام
إىل املعارضــة الغربية .حتى اآلن ،اســتفادت موســكو من
رفض الصني والهند ودول أخرى االنضمام بالكامل إىل حملة
العقوبات االقتصاديــة التي فرضها الغرب .لكن من مصلحة

هذه البلــدان الحيادية أن تمنع الرصاع النــووي .قد تقتنع
إذا ً بربط تعاونها االقتصادي املســتمر مع روســيا بامتناع
موسكو عن اســتخدام األسلحة النووية .وبما أن هذا املوقف
ال يــزال مرتبطا ً بحدث افرتايض ،قد تعتــر البلدان الحيادية
هذه الخطوة مبادرة قليلة الكلفة أو طريقة لتجنب الضغوط
الغربية عرب استباق احتمال مستبعد.
من املتوقع أن تبقي واشــنطن تهديداتها واسرتاتيجياتها
املحتملة مبهمة بمــا يكفي للحفاظ عىل هامــش للمناورة
وتجنّب املكائــد .لكن إذا أرصّ بوتني عىل التهديد باســتعمال
األســلحة النووية ،يُفرتض أن تتذكر واشنطن مسألة يعرفها
بوتني لكنه يفرتض أن الغرب ن َ ِسيها :تبقى روسيا ضعيفة جدا ً
أمام الردود النووية ،وال يمكن أن يفوز أحد بأي حرب نووية.

اقــــتصــــاد
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اللبنانيون لم يستفيقوا بعد من صدمة اقتطاع أرصدتهم الخليوية

اإلتصاالت ُتراكم األعباء والمواطن يرزح تحت الديون
تتوالى الضربات على رأس المواطن ،لكن بعناوين مختلفة .فبعدما عدّلت كل
القطاعات في لبنان أسعارها ،جاء الوقت لتعديل تسعيرة اإلتصاالت لتقضي على ما
ّ
تبقى من قدرة شرائية .المواطن الذي نام خاوي البطن ألشهر طويلة ،استفاق في
األول من تموز على خسارة كبيرة من قيمة رصيده الخليوي ،وتعرّضه إلى هيركات بنحو
ّ
ليتحمل خسائر هذا القطاع؟ وهل سيتأقلم مع
 90بالمئة .فما هو ذنب المواطن
األسعار الجديدة؟ أم سيتخلى عن الهاتف؟
جــويــل الـفغــالي
يف وقت سابق ،أكد وزير االتصاالت يف
حكومة ترصيف األعمال جوني القرم أن
«قرار رفع التعرفة أنقذ القطاع الذي لم
يكن قادرا ً عىل االســتمرار عىل حاله مع
كل املشكالت املالية .وبما يتعلق بالهاتف
الثابــت زادت التكلفــة مرتني ونصف
املرة ،علما ً بأن هناك باقات بأسعار أقل
ملحدودي الدخلوأخرى بأسعار أعىل .أما
الهاتف الخليوي فأصبح املعدل الوسطي
للفاتورة  7دوالرات ،علما ًبأن هناك باقة
بـ 4.5دوالرات».
انتهى عرص االتصاالت عىل الـ1500
لــرة ،ليبدأ عرص االتصاالت عىل ســعر
منصة صريفة ،ويدخل املواطن اللبناني
يف كابوس جديد ،خاصة يف ظل استحالة
التخيل عن الهاتف الخليوي بعدما أصبح
حاجة أساســية ،حيث إن عصب معظم
أعمال اللبنانيني اليوم هو اإلنرتنت.

الخدمات الجديدة

خدمــات جديدة تــم طرحها أمام
املواطن ،وســيتم احتســاب أســعار
اإلتصاالت والبيانات الخليوية عىل الشكل
التايل :تقســيم السعر السابق بثالثة من
ثم احتســاب املبلغ بحسب سعر منصة
صريفة .وبحســب أحد املصــادر« :لقد
أصبح ســعر دقيقــة التخابر للخطوط
الثابتــة  0.04دوالر أمريكي بعدما كانت
 0.11دوالر .أمــا دقيقة تخابر الخطوط

املدفوعة ســلفا ً فانخفضــت من 0.25
دوالر إىل  ،0.08وأصبح معدل الرســائل
القصــرة بـــ 0.02دوالر بعدمــا كان
بـ 0.05دوالر ســابقاً .أما بالنســبة إىل
دقيقة تخابر الخطوط املدفوعة ســلفا ً
فانخفضــت مــن  0.25دوالر إىل 0.08
دوالر .وبما يخص بطاقة إعادة التعبئة
فهناك بطاقة جديدة برصيد  4.5دوالرات
وهي صالحة ملــدة  30يوماً .أما البطاقة
التي كان يدفع ثمنهــا املواطن 39000
لرية برصيــد  ،22.73انخفضت اليوم إىل
 7.5دوالرات أي ما يعادل  190000لرية».

تتواىل بحق الرشكتني عرب تقديم دعاوى
ضدهما أمام النيابــة العامة التمييزية
بجرائم الرسقة واالحتيــال وغريها من
الجرائم التي تمس بمكانة الدولة املالية،
ألن ما قامت به رشكتا ألفا وتاتش يشبه
ما فعلته املصــارف بحق املودعني الذين
نهبت أموالهم.

األوفر ...هذا ما يبحث عنه المواطن

وتهافت عــدد كبري من الشــعب
اللبناني عــى رشاء خطــوط جديدة
مدفوعة ســلفاً ،وذلــك للتخلص من
خطوطهم الثابتــة والتي أصبحت عبئا ً
عليهم ،خاصة ألن رشكتي ألفا وتاتش
حالة من الضياع
لم تفتح بعد ميزة نقــل الخطوط من
وبحســب املصدر نفســه« ،يواجه
الثابت اىل املدفوعة ســلفاً .ويقول أحد
الشارع اللبناني اليوم حالة من الضياع،
املواطنــن« :كانــت قيمة
حيث اســتفاق يف األول من
فاتورتــي تقــدر بنحــو
حزيران عىل هريكات بنحو
 100دوالر أي مــا يعــادل
 94باملئة من رصيده .فعىل تهافت عدد كبير
 150000لــرة ،أما اليوم
ســبيل املثال تحوّل رصيد
بقيمــة  150000لرية إىل  6على شراء خطوط فــإذا احتســبناها عــى
دوالرات بعد قســمها عىل جديدة مدفوعة الســعر الجديد ،ستتخطى
الـ 700000لرية ،ومن أين
أساس سعر منصة صريفة .سلفًا بعد ارتفاع
يل أن أدفع هذا املبلغ؟ لذلك
كما تتوســع حالة الضياع كلفة الخط الثابت
اضطــررت اىل رشاء خط
بني البطاقــة القديمة وتلك
جديد غــر الثابت للتحكــم بتعبئته».
الجديــدة ،وكل من عمل عــى تخزين
وتقــول مواطنة أخــرى« :نحن نعترب
بطاقــات يف منزلــه ،تعــرض أيضا ً اىل
مــن الطبقة الفقرية ،بمــا أن الطبقة
الهريكات ،فــكل البطاقات القديمة التي
كان يقدر رصيدها مثالً بـ  22.73دوالرا ً
الوســطى اختفت عن الوجود يف لبنان،
كنت معتادة عىل دفــع  16000لرية يف
أصبح اليوم يساوي  1.38دوالر».
الشهر الواحد لترشيج خطي مع خدمة
ويف هذا الســياق ،بدأت الشــكاوى

الدوالر يترنّح صعودًا و»"صيرفة"» إلى  25400ليرة

إرتفع ســعر رصف الدوالر يف السوق
الســوداء أمس نحو  150لــرة لبنانية
عن ســعر أمس األول وســجّ ل ســعر
الرشاء  29350لرية لبنانية وســعر املبيع
 29400لــرة لبنانية .وعىل صعيد ّ
منصة

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0172
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

«صريفة» ،بلغ حجــم التداول عليها ليوم
أمــس  40,000,000دوالر أمريكي بمعدل
 25400لرية لبنانية للــدوالر الواحد وفقا ً
ألسعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل
املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.

االسترليني
$ 1.2003
الين الياباني
$ 0.0074

وذ ّكر مرصف لبنان أنه عىل املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافة عمليات البيــع والرشاء عىل منصة
« »Sayrafaوفقــا ً للتعاميم الصادرة بهذا
الخصوص.

بيـتـكـوين
$ 20848
الذهب
$ 1743

CMC crypto
$ 455
الفـضـة
$ 19.31

كلفة االتصاالت لعائلة مكونة من  4أشخاص أصبحت تفوق المليون ليرة شهريًا

 U CHATووفــر ،فأصبحت اليوم هذه
الخدمة تكلفني  130000لرية ،يعني 8
مرات عمــا كانت عليه من قبل .ويقول
مواطن اَخر بحــرة« :راتبي كلو عىل
بعضو ال يساوى  1500000لرية ،وأنفق
 9باملئة من معــايش عىل االتصاالت إذا
أردت االشرتاك بخدمة الـ 4.5دوالرات».
أما ما يخص طــاب الجامعات ما
دون الـ ،25فانخفضــت خدمة الـ +A
(ملــدة  30يوما ً وتضم  180دقيقة تخابر
و 5GBو 1000رســالة قصرية) من 15
دوالرا ً اىل  5دوالرات أي مــا يعادل بحواىل
 125000لرية لبنانية بعدما كانت تكلفه
 22500لرية .وكذلك الخط العســكري

أصبح بـ 1.5دوالر (ويتضمن  120دقيقة
تخابر120 ،رســالة قصرية و.)GB 1.5
واىل جانب اشرتاك االنرتنت يف املنزل ،فإن
عائلة مكونة من  4أشــخاص تحتاج إىل
مليون لرية يف الشهر لإلتصاالت فقط.
ما كان ينقص الشــعب اللبناني إال
هذه األزمة «لرتجعه  100سنة للوراء».
هذه األزمة التي نهشت كرامته وحرمته
الوصــول اىل أدنى حقوقــه .ويبدو أن
الســلطة السياســية يف لبنــان ال تبايل
بخطــورة االزمة التي عصفــت بلبنان،
وهي ما زالت تحمّ ل املواطن أعباء األزمة
من دون أن تحاول إيجاد حلول تتماىش
مع الوضع املعييش الصعب.

بلدية زحلة ُتطلق مشروع
المسارات السياحية السبعة
أشــار وزير الصناعــة يف حكومة
ترصيف األعمال النائب جورج بوشكيان
اىل أن «ك ُّل مبادرة مهمــا كان حجمُها
ُ
هدفها اإلنماء والخدمة العامة والتطوير
والتحســن ،هي مبــادرة مُرحَّ بٌ بها،
خصوصا ً إذا ُو ِّ
ظفت مــن أجل املجتمع
بواســطةِ
فكر الشباب
األهيل ،ون ُ ِّفذت
ِ
ّ
املحــي وعطاءاتِهم وخرباتِهم املصقولة
بالتدريب والتأهيل» .
ِ
كالم بوشــكيان جــاء خالل حفل
إطالق مرشوع املســارات الســياحية
السبعة الذي اطلقته بلدية زحلة املعلقة
وتعنايــل برعاية وزير الســياحة وليد
نصار وبــإدارة اإلعالمية دانيال خياط،
بهدف تعزيز وتنشيط السياحة املحلية
البراز مميزات زحلــة الرتاثية ،االثرية،
الدينيــة ،واملازة الزحالويــة ،بحضور
ممثّيل املنظمات الدولية غري الحكومية،
رئيس بلديــة زحلة املعلقــة وتعنايل
املهندس اســعد زغيب وأعضاء املجلس
ّ
واألدلء السياحيّني الجدد.
البلدي،
وقال :هــذه الخطوة الســياحية
بالتنســيق بني بلدية زحلة واملن ّ
ظمات
ٍ
الدولية املانحة وبمظ ّلة وزارة السياحة

الروبل
$ 0.0159
بــرنــت
$ 106.20

وبتمويــل مــن صنــدوق مايوركــي
للتعاون ،مهمّ ة ج ّدا ً ملجموعة الشــباب
الذين تطوَّعوا وأعطــوا وقتَهم وعلمَ هم
وثقافتَهم ملواكبة املجموعات السياحية
الزائرة ملدينة زحلــة والقضاء والتوّاقة
إىل التعــ ّرف عىل تاريخِ هــا وحضارتِها
وميزتِهــا .إنّني أُثمِّ ــن التفاني والرقي
ّ
يتحل به شــبابُنا ا ُملتفاني يف حبِّه
الذي
ملدينته وبالتــايل لبيئتِه واهلِه وأصدقائِه
ومعارفه.
ِ
وأضاف :ان عملُهم القيادي يتطلب
َ
معرفة وا ّ
طالع وثقافة تاريخيّة
ســعة
ِ
ِ
ومعاصة .كما يســاعد عملُهم يف جذبُ
الســيّاح نحو املدينة التــي تُعترب أصالً
من أهــ ِّم املواقع الســياحية البقاعية
واللبنانيــة ،بوجود أبنائِهــا األصيلني
ِ
عالقات
واملِضيافــن وا ُملحافطــن عىل
الو ّد والجرية واإللفة مع الجرية يف املدن
والبلدات والقــرى املتاخِ مة لزحلة .هذا
هو لبنــان االنفتاح بصيغتــه الفريدة،
ُ
قداسة
لبنان العيش املشرتك .لذلك دعاه
َ
لبنان
البابا القديس يوحنا بولس الثاني
الرســالة وملتقى الحضارات ومخترب
لتعايش األديان السماويّة.
ِ

اليوان الصيني
$ 0.1493

الليرة التركية
$ 0.0580

خام WTI
$ 104.27

طن القمح
$ 341
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 880السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٨تـمـوز 2022

ّ
ضخ الغاز ينتظر قانون قيصر والتمويل
وضع وزير الطاقة واملياه وليد فياض رئيس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتــي يف أجواء زيارتني قام
بهما ملرص والعراق.
وقال فياض« :أكد لنا االخوان يف مرص عىل جهوزيتهم
لضخ الغاز ،وهم بانتظار الضوء األخرض األمريكي بعدم
وجود عقوبات من جراء قانون قيرص ،وبانتظار التمويل
من البنك الدويل ،وأعادوا تكرار القول انهم جاهزون عىل
املستوى التجاري والتعاقدي والفني ،اي ان الخط جاهز
والكميات متوافرة والعقد جاهز أيضاً».
وأضــاف« :إتفقنا من ناحيتنــا عىل رضورة العمل
مع البنك الدويل لتأمني الدخــول يف مفاوضات التمويل

األشقر :الحجوزات جيدة
مؤمنة
والكهرباء
ّ
أكد رئيــس إتحاد النقابات الســياحية نقيب
أصحاب الفنادق بيار األشــقر يف بيــان أمس ّ
أن
«الحجوزات عشــية عيد األضحى جيّدة يف بريوت
وخارجها ،حيــث ينترش الســيّاح واملغرتبون يف
مختلف املناطق اللبنانيــة ،وترتاوح فرتة إقامتهم
بني  3و 5أيام».
ولفــت إىل أنــه «حاليا ً هناك يف لبنان ســياح
مــن األردن والعراق ومرص ،إضافــة إىل املغرتبني
اللبنانيني وبعض الجنسيات األخرى».
وطمأن إىل ّ
أن «املؤسســات السياحية تمكنت
من تخطي التحديات التي تفرضها عليها األزمة ال
ســيما إنقطاع الكهرباء واملياه وغري ذلك» ،مشريا ً
يف هذا اإلطار ،اىل ان املؤسسات السياحية اعتمدت
عــى قدراتها الذاتيــة لتأمني الكهربــاء 24/24
وكل الخدمات األخرى لتكون عىل أتم اإلســتعداد
وبجهوزية تامة إلســتقبال املغرتبني والســياح
بأعىل مستوى من الضيافة ،عىل الرغم من ّ
أن هذا
األمر سيخلق تحديا ً أساسيا ً لها بإرتفاع التكاليف
التشغيلية».
وشـــدد األشقـــر عىل ّ
أن «القطاع السياحي
ومع إنطالقة املوســم ويف ظل األزمة اإلقتصادية
الحادة التي يشــهدها لبنان ،يؤ ّ
كد أنه مؤمن بالبلد
وحارض بقوة وبفعالية ،كمــا يثبت أنه لم يخرس
مقوّماتــه وقدراتــه وبأن أصحاب املؤسســات
السياحية ال يزالون مؤمنني ومرصين عىل مواصلة
الطريق».

يف أرسع وقت ممكن ،وهذا ما سنســعى اليه .وتناولنا
موضــوع اإلصالحات التي يجب أن نعمــل عليها ومن
ضمنها إعادة النظر بالتعرفة لتغطي ،ولو جزئياً ،كلفة
الكهرباء .وتطرقنا لزيارة العراق ووضعته يف أجواء هذه
الزيارة اإليجابية جدا ً التي ّ
عب لنا من خاللها اإلخوان يف
العراق من وزراء مالية ونفط وكهرباء ،اضافة اىل حاكم
املرصف املركزي ،عن نيتهم بالوقوف اىل جانب لبنان يف
هذه املرحلة واستكمال العمل اإليجابي الذي يقومون به،
وتمديد اتفاقية الفيول التــي تمكننا من أن يكون لدينا
عدد قليل من ساعات الكهرباء .فهم يزودوننا بـ 80ألف
طن يف الشــهر ،ولكن يف هذه الفرتة الكمية أقل بسبب

أخبار سريعة
اختالف الســعر وزيادة سعر الفيول فانخفضت الكمية
اىل  40الف طن تؤمن لنا ســاعتني مــن التغذية بدل 4
ساعات.
وتابع« :نعمل لتحضري زيــارة ثانية اىل العراق من
املمكن أن تضم الرئيــس ميقاتي واللواء عباس ابراهيم
لبلورة الصيغة الجديدة لالتفاقيــة وتمديدها ،ولنظهر
للجانــب العراقي أننــا ملتزمون من طرفنا بتســديد
املســتحقات ولو بشــكل متدرج ومرحيل عرب تقديم
الخدمات لألخوان يف العــراق ،وكلفني الرئيس ميقاتي
دراسة هذا األمر لتحديد هذه الخدمات للجانب العراقي
لتفعيل هذه االتفاقية».

ُحمل الدولة
"اللقاء الديمقراطي" ي ّ
مسؤولية الخسائر ويطالب بصندوق سيادي
شــدد عضو اللقاء الديقراطي
النائب هادي أبو الحسن عىل رضورة
تشكيل الحكومة واستكمال التفاوض
مع صنــدوق النقد الــدويل ،وإقرار
القوانني االصالحية امللحة .معتربا انه
من الرضوري إدخــال تعديالت عىل
خطة التعايف تأخذ باالعتبار حماية كل
املودعني ،باستثناء الذين استفادوا من
الهندســات املالية وتأسيس صندوق
سيادي بهدف اســتثمار مؤسسات
الدولة بــإرشاف  IMFألن الدولة هي
املســؤولة عن تبديد اموال املودعني
باالضافة اىل مرصف لبنان واملصارف.
كالم أبــو الحســن أتــى عقب
اللقاء التشــاركي الذي عقده املجلس
االقتصادي واالجتماعــي والبيئي مع
كتلة اللقاء الديمقراطي ،وذلك من ضمن
سلسلة اللقاءات التي سيعقدها املجلس
مع الكتل النيابيــة للبحث يف املواضيع
التي تهم اللبنانيني ،استمرارا ً لجهوده
الرامية اىل تزخيم النقاش الوطني حول
مسارات الخروج من االزمة.
حــر اللقاء اىل رئيــس املجلس
االقتصادي شــارل عربيد النواب هادي
ابو الحســن ،د .بالل عبــد الله ،راجي
الســعد ،امني رس الحــزب التقدمي
االشــراكي ظافر نارص ،مستشــار
النائــب تيمور جنبالط وســام حرب،
نائب رئيس املجلس االقتصادي ســعد

الديــن حميدي صقر واملديــر العام د.
محمد ســيف الدين .عربيد الذي أكد
رضورة الذهاب فورا ً اىل اقرار املوازنة،
زوّد النــواب بمالحظات تتعلق بالدوالر
الجمركي والــواردات والتهريب وأجور
القطاع العام .مذكرا ً بأهمية إيالء الشق
االجتماعي االهمية القصــوى ،إذ «ال
يمكننا العمل باالقتصــاد اذا لم نضع
سياسات اجتماعية ملساعدة الطبقات
الفقرية» .معتربا ً أنه «ال حل اجتماعيا ً
مــن دون حــل اقتصــادي ،وال حل
اقتصاديا ً من دون حل املأزق السيايس،
لذلك يهمنا ان نصل اىل استحقاق ترشين
(االنتخابات الرئاسية) ويكون مجتمعنا
قادرا ً وصامداً ،الننا بدأنا نشهد تفككا ً
مجتمعيا ً وأرسيا ً خطرياً».
باالضافــة إىل حمايــة املودعني
وتأســيس الصندوق السيادي ،عرض
النائــب ابو الحســن موقــف اللقاء
الديمقراطي من قضايا الساعة ،وهي:

 إقرار املوازنة مع إعادة النظر بســعرالدوالر الجمركــي تدريجيا ً وبالتوازي
مع إعادة النظــر باألجور والتقديمات
الصحية واإلجتماعية.
 توحيد سعر الرصف. إصالح قطاعي الكهرباء واإلتصاالتاللذين شــهدا هدرا ً ونزفــا ً يدفع ثمنه
املواطن.
 ضبط التهريب الــذي كبد اللبنانينيخســارة جزء من ودائعهم ناهيك عن
التهريب باتجاه لبنان وحرمان الخزينة
امواال ً طائلة.
 إيجاد حل رسيع ألدوية األمراضاملستعصية بشكل يمنع إحتكار األدوية
املدعومــة وتأمني وصولهــا للمرىض
مبارشة بموجب قسائم مدعومة.
 اإلرساع يف إطــاق برنامج أمان،والحث عىل البطاقة التمويلية التي طال
انتظارها ولم ن َرهــا حيّز التنفيذ حتى
اآلن.

مســـاحة حـــرّة

...وخلق الله اإلكسيل Excel
جـــان-كلـــود سعــــاده

(*)

رغم خطورة األزمة وعمق الحفــرة التي وقع البلد
فيها ،ال تزال الطبقة السياسية والحكومات التي تنتجها
ّ
بخفة وبذهنية
وجميع املعنيني بالشأن العام يترصفون
البحث عن «تخريجة حســابية» يتــم تحضري وصفتها
عىل «إكســيل» ثم ترفع اىل مصاف املقدســات الوطنية
فترسب أوال ً تحت جنح الظالم ثم يعلن عنها رســميّا يف
ّ
جو من الذهول والخشوع وكأن واضعيها أعادوا اكتشاف
ّ
يتمشــون عىل
األبجدية والصباغ األرجواني بينما كانوا
شواطئ جمهوريّة فينيقيا الشعبية الكليبتوقراطيّة.

لخطة حقيقية
ال وجود ّ

ليس يف حساب هذه السلطة وال بني مشاريعها فكرة
البحث عن حلول حقيقية يبنى عليها للمســتقبل وهذا
بحد ذاته دليل واضح عىل نوعية الطبقة السياســية التي
ابتلينا بها .من حكومة ديــاب إىل حكومة ميقاتي هناك
ثابتة واضحة ومستم ّرة عندما يتعلق األمر بوضع خطط
النهوض اإلقتصادي .إنها خطط حسابية تهدف إىل لفلفة
الرسقات وتغطيــة الفجوات مع إغفــال مقصود ملبدأ
الحفاظ عىل الحقوق ومحاسبة املتسببني باألزمة .أضف
إىل ذلــك ان الذين يعملون عىل هــذه الخطط يترصفون
بانفصال تام عن واقع الناس وما يعيشه هؤالء من قهر
وكأنهم غري معنيني وال مدركني لعمق الخيبة التي وصل
اليها البلد بأكمله ،واألرجح انهم يشــطبون ويقتطعون
من ودائع الناس بينما ودائعهــم هم غري محجوزة ولم
تعد موجودة يف املصارف اللبنانيّــة فثرواتهم يف الخارج
وعائالتهم بخري ومستقبلهم ثابت وآمن.
يف املبدأ ،عندما نسمع عن «خطة نهوض» إو «خطة

ٍ
تعاف» نفــرض وجود تحديد واضح ونهائي ألســباب
األزمة وهوية املتسببني تمهيدا ً للوصول إىل رؤية شاملة
وتفصيليّة لكيفيّة الخروج منها مع تحديد واضح لشكل
اإلقتصاد الجديد وأدواته ودوره يف املنطقة والعالم .فبعد
ثالث ســنوات من إدارة اإلنحدار كل ما هو مطروح حتى
اآلن ال يتعدى العناوين العامة التي تم التوافق عليها مع
صندوق النقد إضافة إىل مخطط حسابي ترقيعي يهدف
إىل إزاحــة الفجوة املالية التي تســبب بها البنك املركزي
والقطاع املرصيف وجميع الطاقم الســيايس الذي تعاقب
عــى إدارة الدولة منذ عقود وتحميلهــا يف نهاية املطاف
إىل كتلة الودائع بطريقة عشــوائية .فما هو هذا التوكيل
املقدّس الذي ســمح ملجموعة مــن املوظفني أن يحمّ لوا
الشعب اللبناني املقيم واملغرتب نتائج أعمال شخص واحد
أو عرشة أو مئة أو ألف نتفق عىل تسميتهم بالكارتيل؟

حمالت التعمية

وألن التطبيــل أصبح الطبق املرافــق ألي موضوع
يف البلد ،فال بد من حملة تعميــة متعددة األبعاد ملرافقة
أي خ ّ
طــة؛ وهذه الحمالت هي إهانــة إضافيّة للضحايا
الحقيقيني لألزمــة .فأصبح كل طــرف يرمي بأفكاره
ّ
الخاصة يف حلقة النقاش وهذه تبدأ من الرصاع
ونظريّاته
الطبقي وتوزيع الثروة ،إىل النظريــات التي تعترب أن ما
حصل قد حصــل وال يمكن إعادة الحقوق وال املنهوبات،
وال تنتهي هذه النظريات بالدعوات الرصيحة إىل مصادرة
األموال املتبقية يف البلد لتأمني ما يســمى بشبكة األمان
اإلجتماعــي وإعادة إطالق إقتصاد مــا لم نتمكن حتى
لخلــل يف ثقافتنا ومعلوماتنا
اآلن من فهمه أو تصنيفه
ٍ
وليس لخطأ من القيادات املتنورة التي منّت بهذه األفكار
العظيمة عىل الشعب الواقع يف الحفرة.

وحمالت التعمية ال تقترصعــى بعض اإلعالم الذي
يعمل لحســاب مصالح معينة او أشــخاص معروفني
بل تتعداه إىل بعض املجموعات السياســية والجمعيات
املؤثرة يف مجاالت املال واالقتصاد والتي لم تكشــف بعد
عن مرشوعها النهائي أو مشــغلها الحقيقي .وهنا ال بد
من اإلشارة اىل ان معظم هذه الفئات أيضا ً ال تملك أمواال ً
محجوزة داخــل النظام املرصيف يف لبنــان وبالتايل فهي
ّ
تفصل من جلد غريها وعىل البارد ولخدمة مصالح معيّنة.

كركي ُينذر ّ
خطيًا
المستشفى اإلسالمي
وجّ ه المدير العام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي
الدكتور محمد كركي إنذارا ً خطيا ً
امس حمل الرقم الصادر 1374
الى المستشفى اإلسالمي بوجوب
التقيّد بمضمون عقد االتفاق
المبرم مع الصندوق وذلك تحت
طائلة وقف السلفات المالية ،ومن
ثم فسخ التعاقد بصورة نهائية
عند تكرار المخالفة .ويأتي ذلك
في إطار متابعته العالقة بين
الصندوق والمستشفيات ومدى
التزامها في تطبيق العقود المبرمة
معه ،وبعد مخالفة المستشفى
اإلسالمي في طرابلس العقد لجهة
عدم التقيد بالتعرفات ومطالبة
المرضى بدفعات مالية بالدوالر
عن كل جلسة غسيل كلى .وفي
هذا السياق ،يحذر كركي كل
من تسول له نفسه من أطباء
ومستشفيات ومختبرات ومراكز
أشعة ،مخالفة العقود المبرمة
مع الضمان تبعا ً لما جاء أعاله
تحت طائلة فسخ هذه العقود
واالدعاء أمام القضاء المختص
عند االقتضاء.

فصل رسوم هبوط
الطائرات األجنبية
عن الموازنة
غ ّرد رئيس الهيئات
االقتصادية الوزير السابق
محمد شقير عبر حسابه
على "تويتر"" :نسعى لجمع
توقيع  10نواب لتقديم
اقتراح قانون معجل مكرر
لفصل رسوم هبوط الطائرات
األجنبية في مطار بيروت
عن مشروع الموازنة وإقرار
جباية هذه الرسوم بالدوالر
النقدي.
وأشار الى أن استمرار خسارة
الخزينة نحو  700ألف دوالر
يوميا ً جريمة موصوفة ،فيما
موظفو المطار والقطاع العام
أَولى بها لتحسين أوضاعهم".

البنزين ينخفض
 10آالف ليرة

متعمد؟
هل نحن أمام إفالس
ّ

كيف نغفل يف كل مــا حدث إمكانية الخداع أو وجود
مخطط إجرامي لرسقة الدولة ومــن ثم أموال املودعني
وصوال ً اىل أخذ البلد إىل إفالس متعمّ د؟
 فاملنظومة السياسية كانت تعلم أن الوضع آيل إىلالخراب واألدلة عىل ذلك أصبحــت معروفة وموثقه منذ
سنوات،
 ومرصف لبنان بإدارته وهيئاته ولجانه كان يعلم، ووزارة املال كانت تعلم، واملصارف كانت تعلم طبيعة اللعبة التي شــاركتفيها ودرست السيناريوهت املحتملة،
الكثريون يف هذا البلــد كانوا يعلمون بما هو آت ولم
يفعلوا شيئا ً إليقافه إنما أنقذوا أنفسهم وجماعتهم وكل
صاحب واسطة أو سلطة ثم تركوا الشعب يقع يف الفخ.
ثم تأتي املجموعة إيّاها «لتزبّط» الحساب وتخرج علينا
بأغىل ورقة إكســيل يف التاريخ وتريد منّــا اإليمان والتربّك
بقدراتها العجائبية .نعم ،لقد خلق الله اإلكسيل لخري البرش
وخالص األوطان ،ويبقى أن تؤمنوا بذلك فتخلصوا.
@JeanClaudeSaade
(*)خبري متقاعد يف التواصل االسرتاتيجي

صدر جدول جديد ألسعار
المحروقات ،وأصبحت
األسعار على الشكل اآلتي:
بنزين  95أوكتان665000 :
ليرة ( -10000ليرة).
بنزين  98أوكتان676000 :
ليرة ( -10000ليرة).
المازوت 705000 :ليرة
( -11000ليرة).
وفي السياق ،أوضح عضو
نقابة أصحاب محطات
المحروقات جورج البراكس
أن "جدول تركيب اسعار
المحروقات الصادر هو نتيجة
المعادلة بين ارتفاع سعري
صرف الدوالر في لبنان
وتراجع اسعار النفط عالميا ً
حيث انخفض البرنت ما دون
المئة دوالر اميركي".

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 880السنــــة الـرابـعـة

"جس النبض" إلى ...
عون وميقاتي ...من
ّ

ونقلــت املصادر ّ
أن عدم إقدام الرئيس املكلف عىل زيارة قرص بعبدا
مطلع األســبوع كما كان مقررا ً للر ّد عىل مقرتحات ومالحظات رئيس
الجمهورية حيال التشــكيلة الوزارية املطروحة ،اعتربته دوائر الرئاسة
األوىل «تطنيشــا ً متعمدا ً وتهميشــا ً مقصودا ً مــن ميقاتي لدور عون
وصالحياته يف عملية التشــكيل» ،وعليه انكبّ الفريــق العوني خالل
الساعات األخرية عىل «تدارس الخيارات املتاحة يف مواجهة خطة الرئيس
املكلف الهادفة إىل حرش رئيس الجمهورية بني خيارين ال ثالث لهما ،إما
الرضوخ لرشوطه يف التأليف أو االستسالم أمام األمر الواقع الذي يحتّم
بقاء حكومة ترصيف األعمال حتى نهاية العهد».
ومن بني هذه الخيــارات ،ما ّ
عبت عنه قناة «أو تي يف» يف تقريرها
اإلخباري أمس ،لناحية تشديدها عىل ّ
أن عون «ما بينزرك» ولديه املخارج
ً
ً
رصاحة
ملمحة
الالزمة «إلحداث صدمــة كفيلة بتحريك املياه الراكدة»،
يف هذا املجال إىل «الســيناريو الذي يقوم عىل اســتقالة عدد من الوزراء
املسيحيني من حكومة ترصيف األعمال بهدف الضغط عىل ميقاتي».
وتوازياً ،برزت أمس رســالة تأنيب واضحة مــن جانب «حزب الله»
ّ
«املسيات» عىل
للرئيس املكلف عىل خلفية املوقف الذي أصدره عقب غارة
حقل كاريش ،حتى بدت الرسالة يف ّ
شق منها عازمة عىل تدفيعه ثمن هذا
املوقــف حكوميا ً من خالل التصويب عىل ّ
أن من يريد أن يتصدى للشــأن
العام «يجب أن يكون رجالً حقيقيا ً يتحمل املسؤولية ويتقدم إىل االمام وال
يته ّرب ويهرب تحت عناوين عديدة» ،وفق ما جاء عىل لسان رئيس املجلس
التنفيذي يف «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين ،مضيفاً« :مشكلتنا ّ
أن
هناك مجموعــة يف لبنان خياراتهم ضيقة يخافــون من األمريكيني ومن
بعض دول الخليج ثم يأتينا أحدهم ويحرشنا يف مواقف وهو إما يخاف أو
ال يعرف كيف يترصف أو أن أذنيه وعقله يف السفارة األمريكية».
ويف الغضــون ،دخل مجلس األمــن أمس عىل خط االســتحقاقني
الحكومي والرئــايس يف لبنان ،فأعلن يف بيان صحــايف ّ
أن أعضاء املجلس
أحيطوا علما ً «بتسمية نجيب ميقاتي رئيسا ً جديدا ً للوزراء يف  23حزيران
وبعرض تشكيلته الحكومية أمام رئيس الجمهورية يف  29حزيران» ،وبنا ًء
عىل ذلك فإنّهم «يدعون إىل اإلرساع يف تشــكيل حكومة لتنفيذ اإلصالحات
الالزمة بالنظر إىل حدة األزمات املتفاقمة يف لبنان» ،انطالقا ً من «مسؤولية
وواجب جميع الفاعلني السياســيني العمل معً ا إلعطاء األولوية للمصلحة
الوطنية واالرتقاء إىل مستوى التحديات التي تواجه الشعب اللبناني» ،مع
التشديد يف الوقت عينه عىل «األهمية الحيوية لاللتزام بالتقويم الدستوري
حتى تجري االنتخابات الرئاسية يف موعدها».

تسعيرة "الخلوي" :فوضى عارمة وسوق سوداء

فتســعرية بطاقة ترشيج الـ 7.5دوالرات عىل سبيل املثال ت ّم بيعها
بسعر  250ألف لرية بدال ً من  189,750لرية ،ما يعني انها تحتسب وفق
سعر دوالر بقيمة  33000ألف لرية لبنانية بدال ً من  25300لرية (تسعرية
أمس األول) .علما ً أن قلة من نقاط البيع احتســبتها وفق سعر 30700
لرية للدوالر فجاء سعرها  230ألف لرية كسعر أدنى.
إذاً ،عمّ ت الفوىض يف سوق مبيع «البطاقات السوداء» التي من املفرتض
أن تحدّد عند الرشاء عىل ســعر منصة «صريفة» التي بلغت أمس 25400
لرية لبنانية .وعلت رصخات املشــركني الذين لم يتمكنوا من التواصل مع
رشكتي اإلتصاالت عموما ً عرب املواقع اإللكرتونية والتطبيقات الخاصة بها.
عبارات الرسقة املوصوفة التي اطلقت عىل مشــغيل الخلوي وتحميل
وزير اإلتصاالت جوني القرم املسؤولية ،تزامنت مع تقديم دعويني البطال
قرار مجلس الوزراء رقم  155تاريخ  ،2022/5/20بطالنا ً مطلقاً .وتبلغ
وزير اإلتصاالت الدعويني اللتني أرســلتا اىل هيئة القضايا واإلستشارات يف
مجلس شورى الدولة مع مهلة أسبوعني للرد ،نافيا ً بذلك ما تردد عن اتخاذ
مجلس شورى الدولة قرارا ً قىض بوقف العمل بقرار الحكومة الجديد.
ووسط هذه املعمعة ،أوضحت رشكة «تاتش» بالنسبة اىل الخطوط
الثابتة أن اإلشرتاكات الشهرية للخط واشرتاكات اإلنرتنت يت ّم تقاضيها
عن الشــهر املقبل ،مشــر ًة إىل ّ
أن فاتورة شــهر حزيران «احتسبت
االتصاالت والبيانات املســتهلكة عىل ســعر رصف  1514.5ل.ل ،.فيما
ّ
املخفضة
احتسبت االشرتاكات عن شهر تموز بحسب التعرفة الجديدة
عىل سعر منصة صريفة» .أما رشكة «ألفا» التي «اقتطعت» بدورها من
األرصدة التي كانت موجودة عىل خطوط الدفع املســبقة ،فإنها تصدر
فواتري الخطوط الثابتة عادة يف  8الشهر (اليوم) وليس يف األول منه لذلك
يسود الرتقب لتبيان كيفية احتساب فواتريها عن الشهر الجاري.
وأمام هــذه املعضلة ،رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي
أبو الحسن لـ»نداء الوطن» أنه «كان يجدر بوزارة اإلتّصاالت أن تتحمّ ل
جزءا ً أساسيا ً من هذه الفاتورة ،وليس املواطن اللبناني باعتبار أن قطاع
اإلتصاالت يجب ان يكون منتجا ً ويد ّر ماليــن الدوالرات» .ولفت اىل أن
«املواطن ال يقوى عىل تحمّ ل أعباء تسعرية اإلتصاالت بالدوالر األمريكي
ّ
منصة «صريفــة» التي تتح ّرك صعوداً ،يف ظــ ّل تآكل كل مداخيل
وفق
املواطنني أكان ذلك يف القطاعني العام أو الخاص».
ومن هنا شــدد أبو الحســن عىل وجوب «أن تجد الدولــة حالً لهذا
املوضوع ،ويمكن لوزارة اإلتصاالت إعادة النظر بكل تركيبتها املالية لناحية
التوظيف العشوائي ،الرعايات والعطاءات والتربعات والرواتب واملصاريف
واإليجارات ،فكل هذه األمور يجب إعادة النظر بها لتخفيض الفاتورة».

بوتين يتحدّى الغرب :الجدّ لم يبدأ بعد!

ميدانيّاً ،اعترب البنتاغون أن األيام املقبلة ســتخترب قدرة الجيش الرويس
عىل االحتفاظ باألماكن التي أعلن سيطرته عليها ،مشريا ً إىل أن املشكالت التي
كانت تتع ّرض لها قوات موسكو يف األيام األوىل من الحرب عىل أوكرانيا ال تزال
ّ
متجسدة حاليّاً ،يف حني تع ّرضت كراماتورسك ،املركز اإلداري ملنطقة دونيتسك،
لرضبات روسية ،ما أدّى إىل مقتل شخص واحد عىل األق ّل وجرح كثر.
كما ُق ِت َل  7مدنيني وجُ رح كثر يف الســاعات الـــ 24املاضية خالل
معارك يف منطقة دونيتســك ،وفق حاكم املنطقــة بافلو كرييلنكو .ويف
سلوفيانســك ،ذكر رئيس البلدية فاديم لياخ أن نحو  23ألف شخص ال
يزالون يف املدينة من أصل  110آالف نسمة كانوا يقطنونها قبل الحرب،
ّ
«املحصنة بشكل جيّد».
مؤكدا ً أن روسيا عاجزة عن تطويق املدينة
وبعد اســتعادتها من القوات الروســية ،تعرضــت جزيرة األفعى
األوكرانية لرضبة روسية ليل األربعاء ،تســبّبت بأرضار كبرية برصيفها
البحري .وقد أصاب صاروخان أيضا ً حقالً زراعيّاً ،ما أدّى إىل تدمري  35طنا ً
من الحبوب يف الجزيرة الواقعة يف البحر األسود ،وفق السلطات األوكرانية.

١٣
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ويف الغضون ،كشفت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) ّ
أن القوات الروسية
تحت ّل حاليّا ً نحو  22يف املئة من األرايض الزراعية األوكرانية ،ما يجعلها مؤثرة
يف أحد املصادر الرئيسية لسوق الحبوب والزيوت النباتية يف العالم.
وأظهر تحليل قام به علماء الوكالة لصور مأخوذة باألقمار االصطناعية
أن احتالل روسيا لرشق أوكرانيا وجنوبها يمنحها السيطرة عىل أراض تُنتج
 28يف املئة من محاصيل البالد الشتوية ،خصوصا ً القمح والشعري والكانوال،
و 18يف املئة من املحاصيل الصيفية مثل الذرة ودوار الشمس.
وح ّذر علماء «ناسا» من أن تعطيل الحرب لعمليات الحصاد والزرع
بســبب فرار املزارعني ونقص العمالة واســتهداف الحقول بالقصف،
يُمكن أن يكون له تأثري كبري عىل اإلمدادات الغذائية العاملية ،مشريين إىل
أن «س ّلة الخبز يف العالم يف حالة حرب».
توازياً ،عادت ســفينة الشحن الروسية «جيبيك جويل» التي تتهمها
كييف بتحميل قمح أوكراني مرسوق ،إىل املياه اإلقليمية الروسية بعدما
غادرت الســاحل الرتكي ،حيث كانت عالقة منذ الجمعة ،بحســب ما
أفاد مصدران تركيان وكالة «فرانس برس» ،ما اســتدعى إدانة غاضبة
من أوكرانيا التي اســتدعت وزارة خارجيّتها الســفري الرتكي لتوضيح
مالبسات عودة السفينة إىل روسيا.
ويف األثناء ،أكدت املتحدّثة باســم وزيــر خارجية االتحاد األوروبي
جوزيب بوريل ّ
أن االتحاد يرفض اســتخدام روسيا لقاءات «مجموعة
العرشين» يف إندونيســيا «كمنصة للدعاية» يف شأن الرصاع يف أوكرانيا،
فيما تتوقع فرنســا «مواجهــة صعبة» مع روســيا يف اجتماع وزراء
خارجية «مجموعة العرشين» .بالتزامن ،التقى وزير الخارجية الصيني
وانغ يي نظريه الرويس ســرغي الفروف يف بايل ملناقشة الغزو الرويس
ألوكرانيا ،عشية اجتماع وزاري لـ»مجموعة العرشين».
وعــى صعيد آخر ،اعرتفت العبة كرة الســلة األمريكية بريتني غرينر
املعتقلة والتي تُحاكم يف روســيا ،بتهمة تهريب املخدّرات املنسوبة إليها ،يف
قضية تُتابعها واشنطن يف ســياق من التوتر الشديد مع موسكو .ويُتابع
الرئيــس األمريكي جو بايدن هذه القضية من كثــب وقد جعل من اإلفراج
عن الالعبة «أولوية» له ،فيما يعترب مراقبون ُكثر أن موســكو تستغ ّل هذه
ّ
التوصل يف املستقبل إىل تبادل للسجناء مع الواليات املتحدة.
القضية من أجل

سقوط بطل "بريكست"
ومن أمام مق ّره يف « 10دوانينغ سرتيت» ،قال جونسون« :واضح أن
إرادة الكتلــة الربملانية لحزب املحافظني أن يكون هناك زعيم جديد لهذا
ّ
الرتشح لقيادة
الحزب ،وبالتايل رئيس جديد للوزراء» .وسيُع َلن موعد بدء
الحزب األسبوع املقبل ،كما أوضح ،بعد  3سنوات مضطربة من الحكم،
الفتا ً إىل أنه سيبقى يف منصب رئيس الوزراء حتّى انتخاب بديل منه.
وبعد أن قاوم دعوات من حكومته تُطالبه باإلستقالة ،أبدى حزنه إزاء
التنحي عن «أفضل وظيفة يف العالم» ،مربّرا ً ّ
تمسكه باملنصب حتّى اللحظات
األخرية بإنجاز املهمّ ة التي فاز بها يف انتخابات عامة هيمنت عليها مسألة
«بريكست» .ووقف حلفاء جونسون القالئل املتبقون يف حزب املحافظني إىل
جانب زوجته كاري التي كانت تحمل طفلتهما رومي ،أمام مق ّر الحكومة.
وستجري انتخابات قيادة الحزب يف الصيف وسيح ّل الفائز مكان جونسون
لدى انعقاد املؤتمر السنوي للحزب مطلع ترشين األوّل ،بحسب ما نقلت هيئة
«بي بي يس» ووسائل إعالم أخرى .ويربز اسما وزير الدفاع بن واالس ،ورييش
سوناك الذي مهّ دت استقالته من منصب وزير املال الثلثاء الطريق أمام موجة
اإلستقاالت األخرى ،من بني الشخصيات األوفر ح ّ
ظا ً لخالفة جونسون ،بحسب
استطالع أجرته «يوغوف» شمل أعضاء حزب املحافظني.
واعتربت وزيــرة الخارجية ليز تراس ،وهي أيضا ً ّ
مرشــحة محتملة،
أن جونســون اتخذ «القرار الصائب» .وقطعت الوزيرة زيارة إىل إندونيسيا
للمشــاركة يف اجتماع وزاري لـ»مجموعة العرشيــن» .وكتبت يف تغريدة:
«نحن اآلن بحاجة للهدوء والوحدة ومواصلة الحكم حتّى إيجاد زعيم جديد».
ومــن فضيحة الحفــات يف « 10داونينغ ســريت» خالل الحجر
الصحــي وتوضيحاته املتباينة ،إىل تحقيــق الرشطة الذي خلص إىل أنه
انتهك القانــون والتحقيق اإلداري الذي يُدين ثقافة التســاهل يف مق ّر
رئاسة الوزراء ،ه ّزت ك ّلها ثقة البالد يف سياق تضخم بلغ أعىل مستوياته
منذ  40عاما ً وتوتر اجتماعي وارتفاع للرضائب.
وجاءت الفضيحة األخرية ،وهي قضية نائب املســؤول عن اإلنضباط
الربملاني لنواب حــزب املحافظني كريس بينرش ،املتّهــم بالتح ّرش وكان
جونسون يعرف ماضيه عندما عيّنه يف شباط ،لتدق املسمار األخري يف نعشه.
ويف ردود الفعل ،اعترب رئيس الوزراء اإليرلندي مايكل مارتن أن استقالة
جونســون «تُمثل فرصة» لتســوية العالقات املتأزمة والعــودة إىل روح
الرشاكة الحقيقية واالحرتام املتبادل الرضوري لرتســيخ اتفاقية «الجمعة
العظيمة» ،مشريا ً إىل أن العالقات بني دبلن ولندن «شهدت أزمات وتحدّيات
يف اآلونة األخرية» ألسباب ليس أق ّلها خالفات بسبب ترتيبات تجارية خاصة
ملرحلة ما بعد «بريكست» ،يف إيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم الربيطاني.
وبعدما تناول جونســون امللف األوكراني يف كلمته التي استم ّرت 6
دقائق ،بحيث قال« :إسمحوا يل أن أقول اآلن لشعب أوكرانيا ،إنّني أُدرك
بأنّنا يف اململكة املتحدة ســنُواصل دعم قتالكم مــن أجل الح ّرية طاملا
استغرق الوقت» ،شكرت الرئاسة األوكرانية لجونسون دعمه أوكرانيا يف
«أصعب األوقات» ،فيما أجرى الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي
اتصاال ً هاتفيّا ً بجونسون ليُعرب له عن «حزنه» لقراره التنحي.
ويف املقابل ،أمل الكرملني يف ّ
تول «أشــخاص أكثر مهنية وقدرة عىل
اتخاذ قرارات عرب الحوار» السلطة يف اململكة املتحدة ،مشريا ً إىل أن رئيس
الوزراء الربيطاني «ال يُحبّنا كثريا ً وال نحن كذلك» ،يف حني رأت املتحدّثة
باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا أن الوضع يف اململكة
املتحدة دليل عىل أن «األنظمة الليربالية (الغربية) تم ّر بأزمة سياســية
وأيديولوجية واقتصادية عميقة».
كما وصف نائب رئيس مجلس األمن الرويس دميرتي ميدفيديف استقالة
جونسون بأنّها «نتيجة طبيعية للغطرسة الربيطانية والسياسة السيّئة عىل
املسار الدويل» ،وقال« :أفضل أصدقاء أوكرانيا يُغادر ...النرص يف خطر! ذهب
أوّل واحد .نحن يف انتظار األخبار من أملانيا وبولندا ودول البلطيق!».
ويف أوّل بيان عقب اســتقالة جونسون ،شدّد الرئيس األمريكي جو
بايدن عىل أن «العالقة الخاصــة» بني الواليات املتحدة وبريطانيا «تظ ّل
قوية ودائمة» .ولم يذكر بايدن جونســون باإلسم أو استقالته رصاحة،
لكنّه أكد أن الواليات املتحدة ســتواصل العمل مع حكومة بريطانيا يف
شــأن القضايا الهامة ،بما يف ذلك الحرب يف أوكرانيا ،وهي قضية عمل
عليها بايدن وجونسون معا ً بشكل وثيق.
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بريطانيا تضبط شحنة أسلحة إيرانيّة في طريقها للحوثيين
كشــفت الحكومة الربيطانية أمــس أن قوات البحرية
امللكية صادرت أثناء عمليات األمن البحري الروتينية يف أوائل
العام  2022أســلحة وصواريخ متطــوّرة يف زوارق رسيعة
إيرانية يف املياه الدولية جنوب إيران ،رجّ ح مراقبون أنّها كانت
يف طريقها إىل املتم ّردين الحوثيني املدعومني من طهران.
وشملت األســلحة املضبوطة صواريخ «أرض  -جو»
ومحــ ّركات لصواريخ «كــروز» ،يصل مداهــا إىل 1000
كيلومرت ،بمــا يُخالف قرار مجلس األمن الدويل رقم ،2216
وفقا ً لبيان الحكومة الربيطانية.
وهذه هي امل ّرة األوىل التي تعرتض فيها سفينة حربية
تابعة للبحرية الربيطانية أخرى تحمل مثل هذه األســلحة
املتطوّرة من إيران .وحصلت العمليات يف  28كانون الثاني
و 25شباط  2022يف الساعات األوىل من الصباح.
وكانت املروحية التابعة لسفينة ،HMS Montrose
واملجهّ ــزة بأحدث أنظمة الرادار ،تبحث عن الســفن
التي تُه ّرب البضائــع غري املرشوعة ،حيث رصد طاقم
املروحية ســفنا ً صغــرة تتح ّرك برسعــة بعيدا ً عن
الساحل اإليراني.
واقرتب فريق من مشاة البحرية امللكية من السفن عىل
متن قارب َْي وقاما بتأمني القوارب وتفتيشها .وت ّم اكتشاف
عرشات الصناديق التي تحتوي عىل أسلحة متطوّرة والتي
تمّ ــت مصادرتها .كما دعمــت املدمّ رة التابعــة للبحرية

أخبار سريعة
"طالبان" تعرض سيّارة
للمال عمر

من األسلحة اإليرانية المصادرة ( )HMS Montrose

األمريكية  USS Gridleyالجهــود من خالل نرش مروحية
لتوفري املراقبة الحرجة أثناء العملية.
مــن جانبه ،قال وزيــر القوات املســ ّلحة جيمس هيبي:
«اململكــة املتحدة ملتزمــة بدعم القانون الــدويل ...من خالل

اعرتاض شحنات األسلحة غري القانونية التي تؤدّي إىل حالة من
عدم اإلستقرار يف الرشق األوسط» ،مؤكدا ً مواصلة لندن «العمل
لدعم سالم دائم يف اليمن وهي ملتزمة باألمن البحري الدويل حتّى
تتم ّكن السفن التجارية من العبور بأمان دون أي تهديدات».

إعالن طهران توقيف ديبلوماسيين يطرح تساؤالت
أثار إعالن وســائل اإلعالم اإليرانية األربعاء توقيف 3
ّ
التجسس يف تاريخ لم يُحدّد،
ديبلوماسيني أجانب بتهمة
تساؤالت عدّة بعدما نفت دول معنيّة أن يكون مواطنون
لها معتقلني راهنا ً يف إيران.
وبني الديبلوماسيني املعنيني ،أشار التلفزيون اإليراني
إىل مســاعد الســفري الربيطاني يف طهران جيل ويتاكر.
ور ّدا ً عىل ذلك ،كتب ســفري اململكة املتحــدة يف طهران
سايمن شريكليف بسخرية يف تغريدة« :األنباء عن اعتقال
املسؤول الثاني يف السفارة مثرية ج ّدا ً لالهتمام».
وأكد الســفري أن ويتاكر «غادر إيران يف كانون األوّل
( )2021يف ختام مهمّ ته» .وقبله ،أكدت وزارة الخارجية
الربيطانيــة أن املعلومــات عــن «توقيف حــايل» ألحد
ديبلوماسييها يف إيران «عارية من الصحة تماماً».
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كما بث التلفزيــون اإليراني صورا ً لرجل أوقف ذكر أنه
ماتيس فالشــاك ،رئيس دائــرة امليكروبيولوجيا يف جامعة
نيكــوالس  -كوبرنيك يف وســط بولندا ،الفتــا ً إىل أن «هذه

حد"
إقتراح تشكيل "مجلس ثوري مو ّ
في السودان

الشارع ما زال ينبض بـ»الثورة» في السودان (أ ف ب)

مع استمرار اإلعتصامات يف الخرطوم من أجل رحيل العسكريني عن
الحكم ّ
وتول مدنيني مقاليد السلطة ،فضالً عن رفض املعارضة والشارع
إعالن رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح الربهان
األخري ،دعا تحالف ســوداني مؤ ّلف من  23حزبا ً ونقابة مهنية أمس إىل
تشكيل «مجلس ثوري» يهدف إىل توحيد قوى الثورة يف السودان.
واقرتح التحالف الذي يحمل اسم «لجنة توحيد قوى الثورة» تكوين
ّ
مجلس ثوري من  100مقعد ،نصفهم للجان املقاومة
مقســمة عىل
أقاليم السودان والنصف اآلخر يو ّزع بني األحزاب السياسية والنقابات
وحركات التم ّرد املســ ّلحة وأُرس الشهداء .وقالت عضو لجنة التحالف
التســيريية منال صيام خالل املؤتمر ّ
إن «املجلس يهدف إىل خلق آلية
توحّ د قوى الثورة ويكون بمثابة مركز قيادة العمل الثوري املوحّ د».
وأعلن التحالف مقرتحه خالل مؤتمر صحايف غداة قرار الربهان
إعفاء األعضاء الخمسة املدنيني من عضوية مجلس السيادة الحاكم،
ليُصبح املجلس مش ّكالً من العسكريني وعىل رأسهم الربهان ونائبه
قائد قــوات «الدعم الرسيع» محمد حمــدان دقلو وأعضاء حركات
التم ّرد املس ّلحة الذين وقعوا عىل اتفاق السالم مع الحكومة يف جوبا.
وبالتزامــن مع ذلك ،يواصــل الســودانيون املناهضون للحكم
العسكري اعتصامهم منذ أسبوع يف الخرطوم وضواحيها إلنهاء الحكم
العسكري .ويف اعتصام وســط الخرطوم ،يُش ّكل املعتصمون حلقات
للنقاش ليالً ،بينما يقيض البعض الوقت يف عزف املوسيقى عىل الغيتار
وغناء األغاني الوطنية .وعُ ّلقت الفتات حمراء يف أرجاء اإلعتصام ُكتب
عليها« :ما بيننا وبينكم دماء غزيرة» و»الدم يُقابله دم ...ال نقبل الديّة».

الجامعة مرتبطة بالنظام الصهيوني» ،يف إشارة إىل إرسائيل.
لكن املتحدّث باســم الجامعة املذكــورة يف تورون،
أوضح أنها «مســألة قديمــة» ،مشــرا ً إىل أن الباحث
البولندي فالشاك أوقف يف إيران يف أيلول.
وتحدّث التلفزيون أيضا ً عن «توقيف شــخص آخر
هو رونالد غيشري ،زوج املستشــارة الثقافية يف سفارة
النمسا» ،بتهمة «تصوير منطقة عسكرية يف طهران».
ويف فيينا ،أكدت الخارجية النمسوية لوكالة «فرانس
برس» أن «جميع املو ّ
ظفني وعائالتهم يف طهران هم بخري
ولم يت ّم توقيف أحد».
وتعتقل إيران أكثــر من  12مواطنا ً غربيّاً ،معظمهم
من حاميل الجنســيّتَ ْي ،بحيث تســعى إىل ابتزاز الغرب
والحصول عىل تنازالت منه مقابل اإلفراج عنهم.

التجسس التجاري الصيني
تحذير أميركي  -بريطاني من
ّ
مع اتّســاع رقعــة املخاطر العامليّــة املرتبطة
بالسياسات التوســعيّة للنظام الشيوعي الصيني،
ح ّذر مديرا مكتب التحقيقات الفدرايل األمريكي «أف
بي آي» وجهاز اإلستخبارات الداخلية الربيطانية «أم
ّ
التجسس التجاري الصيني
آي  »5من تزايد أنشــطة
يف الغرب ،خالل مؤتمر علني نادرا ً ما يحصل يف مق ّر
اإلستخبارات الربيطانية يف لندن.
وأمام جمع من املســؤولني ورجال األعمال ،قال
املدير العام لجهاز «أم آي  »5كني ماكالوم ومدير «أف
بــي آي» كريس راي ّ
إن خطر الجواســيس الصينيني
يتزايد .ولفت ماكالوم إىل ّ
أن اإلســتخبارات الداخلية
الربيطانية ّ
وســعت كثريا ً نطاق عملياتهــا املتع ّلقة
ّ
التجسس الصينية.
بمكافحة أنشطة
ويف هذا الصدد ،كشــف ّ
أن «عدد التحقيقات التي
نُجريها اليوم هو  7أضعاف مــا كان عليه يف ،»2018
مؤكــدا ً أنّه «نحــن نُخ ّ
طط لزيادتها بالقدر نفســه،
واملحافظة يف الوقــت عينه عىل جهــد كبري ملواجهة
التهديدات الخفيّة الروسية واإليرانية».
وبحسب ماكالومّ ،
فإن أجهزة اإلستخبارات الصينية
تتّبع نهجا ً بطيئا ً ومتأنّيا ً يف ســعيها لتطوير مصادرها
والحصول عــى املعلومــات ،مشــرا ً إىل ّ
أن ق ّلة ِممَّن
تستهدفهم هذه األنشطة يعرفون أنّهم أهداف لبكني.
وتحــدّث ماكالوم عن «أنشــطة عدائية تجري

حاليا ً عىل األرايض الربيطانية» ،الفتا ً إىل ّ
أن «الحزب
الشــيوعي الصيني مهت ّم بأنظمتنــا الديموقراطية
واإلعالمية والقضائية ،ليس لتقليدها لألســف ،بل
الستخدامها ملصلحته الخاصة» ،فيما شدّد راي عىل
أن التهديد الصيني «خطر ّ
ّ
معقد ودائم ومستم ّر» عىل
الواليات املتحدة وبريطانيا كما عىل حلفاء آخرين.
وأوضــح ّ
أن الصــن «مصمّ مــة عــى رسقة
التكنولوجيا الخاصة بكم ...واستخدامها لتقويض
عملكم والسيطرة عىل السوق» .كما ح ّذر املسؤوالن
الربيطاني واألمريكي من أنّه إذا غزت الصني تايوان
ّ
ــي التجارة
فــإن هذا األمر ســيُقوّض بقوّة قطاعَ ْ
ْ
العامليَّي.
والصناعة
ّ
توخي
ودعا املســؤوالن مجتمع األعمــال إىل
اليقظة واإلبالغ عن أي تهديد محتمل ،بينما سارعت
بكني عرب سفارتها يف لندن إىل رفض هذه اإلتهامات،
معترب ًة أن «ال أســاس لها» .وقال الناطق باســم
ســفارة الصني يف اململكة املتحدة يف بيان نُرش عىل
موقعها اإللكرتوني« :هذه القضايا املزعومة ليست
سوى ذر للرماد يف العيون».
واعترب أنّهم «ينرشون أكاذيب شــتى يف شــأن
الصني لتلطيخ ســمعة النظام الســيايس الصيني
ولتأجيج الشــعور املعادي للصــن ولتحويل انتباه
الرأي العالم من أجل إخفاء ترصّ فاتهم املشينة».

بات النظام الشيوعي الصيني أكبر «عدو جيوستراتيجي» للغرب (أ ف ب)

بعد  21عاما ً من طمرها إلخفائها،
أخرجت «طالبان» في شرق
أفغانستان السيارة التي استخدمها
الزعيم التاريخي للحركة المال
محمد عمر للفرار من الضربات
األميركية بعد إعتداءات  11أيلول
 2001اإلرهابية .وأمر بإخراج
السيارة هذا األسبوع عبد الجبار
العمري ،المسؤول في «طالبان»
الذي طمرها حينذاك وهي من
طراز «تويوتا كوروال» بيضاء
اللون ،في حديقة بقرية في والية
زابل في جنوب شرق أفغانستان.
وقال مدير اإلعالم والثقافة في
والية زابل رحمة الله حماد لوكالة
«فرانس برس» إن السيارة «ال تزال
في حالة جيّدة ومقدّمتها فقط
متض ّررة قليالً» .وأضاف أن «هذه
السيارة دفنها المجاهدون تخليدا ً
لذكرى المال عمر في  2001لمنع
تدميرها» ،مشيرا ً إلى أن «طالبان»
تعتزم تسليم السيارة إلى المتحف
الوطني في كابول لعرضها على
أنها «معلم تاريخي عظيم».

"النهضة" :لمقاطعة
اإلستفتاء
دعا حزب «النهضة» اإلسالمي
المُعارض للرئيس التونسي قيس
سعيّد أمس إلى مقاطعة اإلستفتاء
حول مشروع دستور «الجمهورية
الجديدة» المرتقب في  25تموز
الحالي .وقال المتحدّث الرسمي
باسم الحركة عماد الخميري خالل
مؤتمر صحافي« :ندعو لمقاطعة
اإلستفتاء ّ
ألن ما يُمكن التصويت
عليه ليس في صالح التونسيين»،
مح ّذرا ً من أن مشروع الدستور
«يشرع لبناء نظام تسلطي
استبدادي ...الوثيقة التي عُ رضت
جاءت بصياغة فردية على المقاس
لذلك نرفضها ،وثيقة لم تصدر عن
الشعب وال عن حوار وطني» .وتتّهم
المعارضة ،ال سيّما حزب «النهضة»
وكذلك منظمات حقوقية ،رئيس
الجمهورية بالسعي إلى إقرار
دستور ّ
مفصل على مقاسه وتصفية
حسابات سياسية مع معارضيه.

إستقالة مديرة
في البيت األبيض
ستُغادر مديرة مكتب اإلعالم في
البيت األبيض كيت بدينغفيلد
منصبها قريباً ،في استقالة تأتي
قبل  4أشهر فقط من إنتخابات
منتصف الوالية التشريعية.
وأوضح البيت األبيض في بيان
ّ
أن بدينغفيلد التي كانت من أوائل
الذين انضمّ وا إلى الحملة اإلنتخابية
لجو بايدن قدّمت استقالتها
وستُغادر منصبها في نهاية تموز
الحالي «لقضاء مزيد من الوقت مع
زوجها وأطفالهما الصغار» .ونقل
البيان عن كبير مو ّ
ظفي البيت
األبيض رون كالين أنّه «من دون
موهبة كيت بدينغفيلد ومثابرتها،
لربّما كان دونالد ترامب ال يزال في
البيت األبيض».

الريــــاضـــية
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أخبار سريعة
نصر إلى الخليج

وفي ما يلي النتائج النهائية لمسابقات اليوم الرابع واألخير:

تتويج الدول الفائزة

أحرزت ســوريا املركــز األول يف
بطولة غرب آســيا الثانية للشــباب
والشابات (تحت الـ 20سنة) يف ألعاب
القوى التي نظمهــا االتحاد اللبناني
للعبة عــى ملعب نــادي الجمهور
عىل مدى أربعة ايــام برعاية رئيس
الجمهوريــة العماد ميشــال عون
ومشاركة تســع دول .واحت ّلت قطر
املركز الثاني بفارق ذهبية واحدة عن
سوريا ،والعراق املركز الثالث بفارق

ذهبيتني عــن األول ،والكويت املركز
الرابع ،فيما ح ّل لبنان خامساً.
وأقيمت منافســات اليوم الرابع
واألخري بحضور رئيــس اتحاد غرب
آسيا ســيّار العنزي وأعضاء االتحاد،
ورئيس االتحاد اللبناني أللعاب القوى
روالن ســعادة واألعضاء ،رؤســاء
وأعضاء الوفود املشــاركة يف البطولة
وعائلة ألعاب القوى اللبنانية.

فيدال
إلى فالمنغو؟

وصل العب وسط منتخب تشــييل لكرة القدم ارتورو فيدال إىل ريو دي
جانريو ،من أجل التفاوض مع فريق فالمنغو األكثر شعبية يف الربازيل ،من
أجل االنضمام إىل صفوفه حتى نهاية العام .2023
وقال فيــدال للصحافيني يف املطار ،بعدما اســتُقبل من ممثيل النادي
الربازييل والعرشات من املشجعني" :أنا سعيد لوجودي هنا .نحن اآلن نجري
مفاوضات" .وأوضح فيدال إنه سيحرض مباراة فالمنغو وديبورتيس توليما
الكولومبــي بملعب ماراكانا ضمن إياب الدور ربع النهائي ملســابقة كوبا
ليربتادوريس ( .)1-7وقال التشــييل الذي سريتدي قميص فريق من أمريكا
الجنوبية للمرة االوىل ،بعد خمســة عرش عاما ً يف أوروبا" :سأشاهد املباراة
كمشــجع .أتمنى أن يتأهل فالمنغو" .وأوضحت وســائل اإلعالم أن فيدال
سيجتاز الفحوصات الطبية اليوم ثم يســافر إىل إيطاليا إلنهاء عالقته مع
إنرت ميالن .ولعب فيدال ( 35عاماً) مع املنتخب التشــييل يف كأس العالم يف
جنوب أفريقيــا ( )2010والربازيل ( ،)2014وتــوّج معه بـ"كوبا أمريكا"
مرتني يف  2015و .2016وبدأ فيدال مسريته الكروية مع كولو كولو التشييل
( ،)2007-2005قبل االحرتاف يف القــارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن
( )2011-2007وبايــرن ميونيــخ ( )2018-2015األملانيني ،وجوفنتوس
( )2015-2011وإنرت ميالن (منذ  )2020اإليطاليني وبرشــلونة اإلسباني
(( .)2020-2018أ ف ب)

*شباب
 سباق الـ 500م: - 1بدر السويد (الكويت)
 - 2عبد هلال اليعري (اليمن)
 - 3محمد امليمي (االردن)
 رمي الرمح:- 1عباس عالوي (العراق)
 - 2زيد نعمه (العراق)
 - 3راكان حالوة (الكويت)
الوثب الثالثي: - 1منتظر نايف (العراق)
 - 2عبدالله العازمي (الكويت)
 - 3عبدالله البلويش (الكويت)
 -تتابع :X 400 4

 - 1قطر
 - 2الكويت
 - 3سلطنة عمان
*شابات
 سباق الـ 200مرت: - 1براء محمود (العراق)
 - 2سجى سعدون (قطر)
 - 3زينة صبحي (العراق)
 سباق الـ 1500مرت: - 1هبة عمر (االردن)
 - 2ديما نمر (فلسطني)
 - 3منى رمو (لبنان)
 إطاحة املطرقة: - 1مريم الشكيلية (سلطنة عمان)

 - 2أفنان البلوشــية (سلطنة
عمان)
 - 3مريم يوسف (لبنان)
 رمي الكرة الحديدية: - 1رنا البكار (االردن)
 - 2دانه العازمي (الكويت)
 - 3شهد العيل (سوريا)
الوثب الطويل: - 1لني عازار (لبنان)
 - 2ليا بوداكيان (لبنان)
 - 3سمر منصوري (قطر)
تتابع :X 400 4 - 1سوريا
 - 2لبنان

سباق فرنسا :بوغاتشار يفوز ويتصدّر
أحرز الســلوفيني تادي بوغاتشــار ،بطل
العامني املاضيني ،فوزه األول يف النسخة الـ109
من دورة فرنســا الدولية للدراجــات الهوائية،
بعد إنهائه املرحلة السادســة التي أقيمت امس
ملسافة  220كلم بني بينشه البلجيكية ولونوي
يف شمال رشق فرنسا ،يف املركز األول ،ما سمح
له بانتزاع القميــص األصفر املخصص ملتصدر
الرتتيب العام.
ورضب بوغاتشــار ( 23عامــاً) بقوة يف
األمتار الـ 500األخرية التي كانت صعوداً ،لينهي
املرحلة بفارق الرسعة النهائية عن األســرايل
مايكل ماثيوز والفرنيس دافيد غودو.
وانتزع بوغاتشــار صــدارة الرتتيب العام
مــن البلجيكي فــوت فان ايرت الــذي اكتفى
باملركــز الـ ،103بفارق  7دقائق و 28ثانية عن
السلوفيني ،ما أدى اىل تراجعه كثريا ً يف الرتتيب،
فيمــا بات األمريكي نيلســون باوليــس ثانيا ً
والدنماركي يوناس فينغيغارد ثالثاً.
وتقام املرحلة السابعة اليوم ملسافة 176.5
كلم بني تومبالن وال بالنش دي بيل يف ّ.
 ترتيب األوائل يف املرحلة السادسة: - 1الســلوفيني تــادي بوغاتشــار 4.27.13
ساعات
 - 2األسرتايل مايكل ماثيوز بنفس التوقيت

يضم مانداندا
رين
ّ
ّ
وقع حارس مرمى مرســيليا الشهري والفائز مع املنتخب الفرنيس بكأس العالم 2018
ســتيف مانداندا ،عقدا ً ملدة عامني مع نادي رين ،بعدما توصل إىل اتفاق لفســخ عقده مع
وصيف الدوري الفرنيس .قىض مانداندا ( 37عاماً) معظم مســرته يف مرسيليا ،حيث لعب
 613مبــاراة ،وهو رقم قيايس ،منــذ وصوله من لوهافر يف العام  ،2007وســاهم يف فوز
مرسيليا بآخر ألقابه التسعة يف الدوري الفرنيس يف العام .2010
وأشار رين يف بيان إىل أن مانداندا "اختار قاعدته الجديدة ّ
ووقع عقدا ً ملدة عامني".
من جهته ،أشــار نادي مرسيليا يف بيان اىل انه "قرر وستيف مانداندا السري يف طريقني
منفصلني باالتفاق املتبادل .يوّد نادي مرسيليا أن يتقدم بخالص الشكر لستيف عىل كل ما
قدمه للنادي".
وكان مانداندا متعاقدا ً مع مرســيليا حتى العام ،2024
لكنه قىض معظم املوســم املايض كبديل لإلسباني باو
لوبيز .وخضــع مانداندا لفحص طبــي يف رين قبل
اكتمال عملية انتقاله ،وهو ســيتنافس مع
الحارس الســنغايل ألفريــد غوميز عىل
اللعــب أساســيا ً يف رين .كما شــارك
مانداندا يف  34مباراة دولية مع فرنســا
كحارس بديل لهوغو لوريس.
وكان مانداندا انضم إىل كريســتال باالس
اإلنكليزي يف صفقة انتقــال مجانية يف العام
 ،2016لكنه عاد إىل النادي املتوسطي بعد عام.
(أ ف ب)

بوغاتشار مجتازًا خط الوصول (أ ف ب)

 - 3الفرنيس دافيد غودو بنفس التوقيت
 - 4الربيطاني توماس بيدكوك بنفس التوقيت
 - 5الكولومبي نايرو كينتانا بنفس التوقيت
 الرتتيب العام: - 1بوغاتشار  20.44.44ساعة
ثوان
 - 2األمريكي نيلسون باوليس بفارق 4
ٍ
 - 3الدنماركــي يوناس فينغيغــارد بفارق 31
ثانية
 - 4الربيطاني آدم ييتس بفارق  39ثانية
 - 5بيدكوك بفارق  40ثانية.
(أ ف ب)

عرض جديد من برشلونة لليفاندوفسكي
أكد رئيس برشــلونة اإلســباني جوان
البورتا أن النادي الكاتالوني قدّم عرضا ً لبايرن
ميونيخ بطل الدوري األملاني يف املواسم العرشة
املاضية ،للتعاقد مع مهاجمه البولوني روبرت
ليفاندوفســكي ،عىل أمل أن يحصل "عىل ر ّد
إيجابي" .وأشــار البورتا خالل حفل تقديم
املدافــع الدنماركي أندرياس كريستنســن،
الوافــد الجديد إىل برشــلونة ،إىل أنه "قدمنا
عرضا ً لالعب وننتظر الجواب ،وسنرى ما إذا
سيكون إيجابياً".
وتابع" :نشكر ليفاندوفسكي ألجل كل
األشــياء التي قام بها
إلظهــار رغبتــه يف
املجيء" إىل برشلونة.

ولم يحدد البورتا قيمــة العقد ،نافيا ً ما
تناقلته الشــائعات أن النــادي األملاني ،الذي
يخىش من الضائقة املالية التي يم ّر بها النادي
الكاتالوني ،يريد أن يسدد األخري قيمة الصفقة
عىل الفور.
وأردف" :ال أصــدق ذلــك ،أعتقــد أنها
معلومات مغلوطة وكانت مزحة ،إنها ال تأتي
من بايرن" .وكانت وسائل إعالم أملانية أشارت
إىل أن برشلونة عرض  40مليون يورو ،إضافة
إىل  5ماليني يورو كمكافآت عىل بايرن للتعاقد
مع قلب هجومه.
وقال البورتــا" :قدمنا عرضا ً
وعليهم أن يقيّمــوه" من دون
الخوض يف املزيد من التفاصيل.
مــن جهــة ثانيــة ،أكد
املستشــار الفني يف برشــلونة
جــوردي كرويف ،أن رحيــل املدافع
الفرنيس كليمــان النغليه قد تم تفعيله،
وقال" :نحن قريبون جدا ً من مغادرة النغليه،
وسنعلن ذلك عندما يكون رسمياً".
وبحســب الصحافة الكاتالونية ،اقرتب
النغليه مــن التعاقد عىل ســبيل اإلعارة مع
توتنهام االنكليزي للموسم املقبل.
(أ ف ب)

ّ
تلقى المد ّرب الوطني لكرة السلة
ايلي نصر عددا ً من العروض
من أندية سعودية وكويتية
للتعاقد معها للمراحل المقبلة من
بطوالتها المحلية ،وهو يدرس
حاليا ً برويّة العرض األنسب
الذي سيخوّله خوض أول تجربة
خارجية له .يُذكر ّ
أن نصر سبق
له أن د ّرب أندية عدة كاألنطونية
بعبدا ،ميروبا ،أنترانيك ،فيطرون،
أطلس والشانفيل ،كما قاد منتخب
لبنان للسيدات في العام 2009
الى إحراز لقب بطولة آسيا
وتأهله للفئة أ ،إضافة إلى تدريبه
فريقي أنترانيك والرياضي بيروت
للسيّدات وأحرز معهما أكثر من
 20لقبا ً محليا ً وعربياً.

مدرّب جديد للمنتخب

درست الهيئة التنفيذية لالتحاد
اللبناني لكرة القدم السيرة
الذاتية لعدد من المد ّربين العرب
واألوروبيين تمهيدا ً إلختيار
المناسب من بينهم والتعاقد
معه لقيادة منتخب لبنان األول
خلفا ً للمدرب السابق التشيكي
إيفان هاتشيك .وسيكشف إتحاد
اللعبة عن هوية المد ّرب الجديد
ومساعده قبل نهاية الشهر
الجاري ،ومن المرجح أن يكون
أوروبياً .هذا وسيت ّم إستدعاء
الالعبين وتجميعهم في آب
المقبل ،حيث سيخوض منتخب
األرز مباراة دولية ودّية أمام
منتخب قرغيزستان أواخر شهر
أيلول على أرض األخير.

األمسيات القتالية
في الذوق

أعلنت منظمة "Arabian
 "Combat sportفي مؤتمر
صحافي عقدته في النادي
ّ
اللبناني للسيارات والسياحة في
الكسليك عن روزنامتها القتالية
في األشهر المقبلة .وبعد النشيد
الوطني وكلمة عريف الحفل مدير
منظمة "آي سي أس" رياض
الرطل ،تحدث رئيس المنظمة
وليد عجاج عن األمسيات القتالية،
ومنها ليلة الـ "Fight Night
 "3في الفنون القتالية المختلطة
( )MMAالتي ستنطلق مساء
اليوم في مجمّ ع نهاد نوفل في
ذوق مكايل ،وتجمع العديد
من األبطال والبطالت المحليين
والعرب واألجانب ،داعيا ً اللبنانيين
الى مواكبة النزاالت بالحضور الى
الملعب وتشجيع أبطالهم.

١٦
العـــدد  - 880السنــــة الـرابـعـة

عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

القرداحي Is back
بعد انقطاع دام ربع قرن أو أكثر،
ُ
عدت إلى شاشة "تلفزيون لبنان" ،مرة
أولى من طريق الـ  Zippingإذ لمحت
األسبوع الفائت أبا ملحم والسيدة أم
ملحم على شرفة بيتهما يرتشفان قهوة،
ُ
"ميّلت"
وصببت اهتمامي على واحدة
من حلقات "يسعد مساكم" مستخلصا ً
منها ،كما استخلص أهلي ،دروسا ً في
الحياة .المرة الثانية ،وعن سابق تصوّر
وتصميم ،فتشت عن "تلفزيون لبنان"
لمتابعة حوار أجراه الزميل وليد عبّود
مع الوزير السابق جورج قرداحي ،الدائم
النضارة واألناقة والشباب رغم دخوله
المجال العمري للعقد الثامن .بحسب
محمد جمال "قلبك شب بتبقى شب
ولو عمرك فوق المية" القرداحي يثبت
صدقية محمد.
في  3كانون األوّل  2021الماضي
إستقال وزير اإلعالم قبل أن يسخن مقعده
الوزاري .لم يستمتع ولم يهنأ بالمنصب
ـ الحلم .خرج من المشهد السياسي وفي
قلبه غصة .ذهب إلى الصمت والتأمل
واستشراف الغد واكتشاف مكامن الخلل
في النظام السياسي .في بدايات الحديث
إستشهد القرداحي بنفسه "كنت دائما ً
أقول إن اتفاق الطائف دستور مسخ غير
قابل للحياة .دستور هليوني" هليوني
وليس هالمياً .وهنا اقترح القرداحي
طاولة مستديرة للحل .ال مربعة وال
مستطيلة .مستديرة .مثل مستديرة
الصالومي .ذ ّكره الزميل عبود بطاوالت
حوار لم تؤد إلى نتيجة .فكرر موقفه
"الحل بالقعدة عالطاولة .نقعد ونحكي".
بعد التحمئة ،فتح عبود موضوع
المسيّرات وكان القرداحي متأهبا ً تماما ً
ومتمكنا ً فسأل :هل هذه المسيّرات مظهر
ضعف أو مظهر قوة للبنان؟ وأجاب على
سؤاله "مظهر قوة"
هل هذه المسيّرات تدعم وتقوّي
المفاوض؟ وأجاب بنفسه على نفسه
"نعم .حدا يق ّلي أل ".أل يا جورج أنا
أقول لك .وشدد القرداحي على أن
المسيّرات سلمية .مثل الحمام الزاجل.
أوصلت رسالة .بعثت الداتا إلى القيادة.
وأربكت العدو .ولحظة سأله الزميل
عبّود ،أال يظهر األمر وكأن الدولة ملحقة
بـ"حزب الله" أجابه مرة جديدة "بدنا
نقعد ونحكي".
امت ّد الحوار مع جورج قرداحي
لساعة و 13دقيقة ،و 12ثانية من دون
الدعايات ،تحدث فيها بإعجاب عن
ملحم خلف وفرح العطاء وعن الياس
جرادة "المميز بفكره السياسي"،
ووصف نجيب ميقاتي بالـ"شجاع"
إلقدامه على تولي رئاسة "حكومة" في
هذا الظرف .وفي ختام الحوار استذكر
القرداحي ماضيه في "القناة "11
واستديوات المحطة وظروف تخليه عن
حقيبة ثمينة.
كنا مع مختصر للحلقة العاشرة من
برنامج "مع وليد" وكانت بعنوان القرداحي
 ،is backعودة إلى "يسعد مساكم".

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

اسم  Barbieالكامل
باربرا ميليسنت
روبرتس ،وتم عرض
الدمية للم ّرة األوىل
يف العام .1959

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

خروف ّ
كل يوم
...أضحى مبارك

الـجـمـعـة  ٨تـمـوز 2022

مااااااء...
دواااااء...
كهرباااااء...

الذكاء االصطناعي يُسقط الحواجز اللغوية
باتت أنظمة الذكاء االصطناعي قادرة عىل ترجمة
عدد كبري للغاية من اللغات املختلفة ،ما يق ّرب العالم من
حلمه القديم يف إزالة حواجز اللغة بني سكان الكوكب.
فقد أعلنت "ميتا" ،الرشكة األم لـ"فيسبوك" ،أن
أنظمتها للذكاء االصطناعي يف هذا املجال باتت قادرة
عىل ترجمــة مئتي لغة بصورة متبادلــة بالكامل أيا ً
كانت الرتكيبة ،بعدما كانت محدودة عند مئة لغة.
ويش ّكل هذا اإلعالن مثاال ً عن السباق عىل الرتجمة
التلقائية بني كربى مجموعات اإلنرتنت الســاعية إىل
تقديم خدماتها ومنتجاتها لســكان املعمورة قاطبة.
ونرش باحثــون يف "غوغل" يف ايار مقاال ً علميا ً بعنوان

"بناء أنظمة ترجمة تلقائية ل ّلغات األلف املقبلة"  ،ما
يعكس الطموحات الكبرية يف هذا املجال.
باتــت أنظمة الــذكاء االصطناعــي املطورة من
"غوغل" و"مايكروسوفت" و"ميتا" ،قادرة عىل ترجمة
لغات يتوافر القليل مــن البيانات املوازية لها ،ما يعني
أنها ق ّلمــا تُرتجم إىل لغات أخــرى .وهي تتيح ترجمة
نصوص بلغات محدودة االنتشــار عىل الكوكب ،لكن ال
يزال يتعــن تحديد مدى موثوقية هذه األدوات .ويف هذا
اإلطار ،تشري "ميتا" إىل أن نظامها الجديد يمكنه تقديم
أداء أفضل بنســبة  44%مقارنة مع النموذج السابق
الذي كان قادرا ً عىل ترجمة مئة لغة( .أ ف ب)

مهمة فرنسية تستكشف الكائنات الحيّة في المحيطات
تســعى مهمة علمية تشــارك فيها البحرية
الفرنســية إىل جمع بيانات دقيقة عن امليكروبيوم
الخاص باملحيطــات الذي جعــل األرض صالحة
للســكن ،يف ظل نقــص املعلومات لــدى املجتمع
العلمي عن هذه املنظومة األساسية.
ويؤكد كولومبان دي فارغاس ،وهو مســؤول
عن قسم األبحاث يف املركز الفرنيس للبحث العلمي
ويعمل يف املركــز املتخصص بعلم األحياء الواقع يف
روسكوف (غرب) ّ
أن "امليكروبيوم الخاص بكوكب
األرض يش ّكل موضوع العرص".
ّ
وتــول العالــم الســويرسي "املهــووس
باالستكشاف" رسم خرائط لعوالق املحيطات التي

تشــكل مزيجا ً من الكائنات الحية الدقيقة وتتألف
من فريوســات وبكترييا وحيوانات وغري ذلك من
الكائنات الحية .وكان لهــذه الكائنات غري املرئية
التي تتنقل يف املياه بحسب التيارات البحرية الفضل
يف جعل األرض صالحة للســكن من خالل إنتاجها
معظم كميات األكسجني الذي نتنفسه.
وبعد استخالص عرب من مهمة ""Tara océan
التي أجــرت  220عملية قياس عىل الكائنات الحية
الدقيقة املوجودة يف املحيطــات ،يعتزم كولومبان
دي فارغاس وزمالؤه الباحثون تنفيذ عملية قياس
بالتعاون وتكون غري مكلفة لكن عاملية ومستدامة
للكائنات غري املرئيني يف املحيطات( .أ ف ب)

بحيرة يوتا في أدنى مستوياتها التاريخية
بلغت البحــرة املالحــة الكربى يف واليــة يوتا
األمريكية هذا األسبوع أدنى مســتوياتها التاريخية،
جــراء الجفاف املزمن الذي يطالها كما ســائر أنحاء
غرب الواليات املتحدة مع تفاقم تبعات التغري املناخي.
ومن املعروف أن مستوى مياه البحرية ،وهي من
أكرب بحريات امليــاه املالحة يف القارة األمريكية ،يتباين
طبيعيــا ً تبعا ً للفصول ومعدالت املتســاقطات .لكنه
لم يصــل يوما ً يف املايض إىل مثل هــذا التدني منذ بدء
القياسات سنة  ،1846عند وصول طالئع املورمون إىل
منطقة سالت اليك سيتي.
وحُ طم هــذا الرقم القيــايس التاريخي مرة أوىل
يف ترشيــن األول  ،2021بحســب املعهــد األمريكي

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

للجيوفيزيــاء .ووفق تقديرات ســلطات والية يوتا
األمريكية ،تضخ البحرية املالحة الكربى سنويا إيرادات
تــوازي  1,3مليار دوالر يف االقتصاد املحيل ،ســواء يف
قطاع املناجم أو تربية األسماك أو األنشطة السياحية.
وما يثري القلق أكثر هو أن تراجع مستوى البحرية
يهدد أيضا ً أجناســا ً كثرية من الطيور املهاجرة التي
تحط رحالهــا يف املوقع وقد تكــون لذلك تبعات عىل
صحة السكان املحليني .وحذر علماء أخريا ً من مخاطر
الرواســب الغنية بجزيئات الزرنيخ يف قعر البحرية ،إذ
إنها قد تنترش يف الهواء بفعــل الرياح وتصيب البرش
الذين يتنفسونها بأمراض يف حال تراجع مستوى مياه
البحرية بصورة مفرطة( .أ ف ب)
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