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فرنجية في الديمان:
لزوم ما ال يلزم
لم يكن رئيس "تيار المردة"
سليمان فرنجية بحاجة لزيارة
الديمان .فال هو متضامن فعليا ً مع
البطريرك الراعي والمطران الحاج ،وال
المسيحيون ينتظرون في خضم هذه
الحادثة من "يك ُرز" عليهم بأهمية
الحوار واالنفتاح واحترام المؤسسات.
مواقف فرنجية السياسية معروفة
ويسهل توقع ما سيقوله في كل
شأن عام ،لذلك كانت لزوم ما ال يلزم
محاولته إمساك العصا من وسطها
وإحالته قضية توقيف المطران الى
"نظرية مؤامرة" تطرح سؤال :من
المستفيد؟
مفيد تذكير رئيس "المردة"
والقارئ الذي لم يجايل فترة
الثمانينات بأن هذا السؤال الغريب
العجيب تردد كثيرا ً على لسان وزير
خارجية سوريا الراحل فاروق الشرع
في كل مرة كان يُخطف فيها أجانب
في لبنان و"يتوسط" شخصيا ً
إلطالقهم بقدرة قادر أمام الكاميرات
في الشام .والجواب لم يكن يخفى على
اي متابع ساذج أو سياسي ناضج.
ولكي ال يبقى رئيس "المردة" في
حالة التباس ،نقول إنه ليس هناك
مستفيد مباشر ،بل مَ ن يريد بطريقة
ملتوية أن يلوي ذراع البطريرك الراعي
مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة
ويبلغه بأن المواصفات التي وضعها
لمن يخلف ميشال عون تنقض الرسم
التشبيهي لمرشح  8آذار ،وأن دون
التمسك بانتخاب رئيس سيادي ينقذ
لبنان عبر الحياد دف ُع أثمان .والطرف
نفسه يرغب في إفهام اللبنانيين أنه
يستطيع استهداف رأس "الممانعة
السيادية" لتمريغ بكركي في ملفات
ترفض "فحص دم" فيها ،أو تقديم
تنازالت تتعلق بقناعاتها منذ زيارة
البطريرك الى القدس برفقة البابا
فرنسيس قبل تسعة أعوام.
زيارة فرنجية للديمان لم تُعدل
صورته مسيحيا ً في موسم ترشحه
ألعلى منصب ماروني ،ليس ألنه
مواربٌ في موضوع توقيف المطران
الحاج ،بل ألنه ال يزال يجاهر باالنتماء
المباشر الى المحور السوري االيراني.
وليس تذرعه بالواقعية في التعاطي
مع مسألة سالح "حزب الله" اال نسخة
عن واقعية مشابهة كان يعبّر عنها
رافضا ً اعادة انتشار الجيش السوري،
قبل ان يصير جالؤه مطلب األكثرية
الساحقة من اللبنانيين إثر "اإلغتيال
الكبير".
ِمثل الرئيس اميل لحود ،ال يحتاج
سليمان فرنجية اصالً الى غطاء
مسيحي في سباقه الى الرئاسة .فال
يقلل من حظوظه اختصار تمثيله
النيابي الى نائب واحد في زغرتا
أو عدم ايفائه بأي شرط سيادي
من مواصفات البطريرك الماروني.
هو مرشح "طبيعي" لقوى  8آذار
و"الثنائي الشيعي" ،وأحد مخرجات
إفطار الضاحية الشهير الذي جمعه
مع منافسه جبران باسيل .يُر ِّوج له
أحد أركان "المنظومة" مع الفرنسيين،
ويسوِّقه آخر عند بعض الخليج،
ويستعجل الرئيس بري لتمريره قبل
تغيّر الظرف اإلقليمي ،لكن رهان
"حزب الله" إلنجاحه قائم أساسا ً على
تذبذب النواب "التغييريين" ،وضياع
ُ
"سنة الحريري" السابقين ،وتشتّت
المعارضين السياديين.
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متحف سرسق
يستضيف مزادًا علنيًا
ً
تحية لغايا
لألعمال الحديثة

دعوات إلى حشد شعبي األحد في الديمان

قضية المطران الحاج:
ُ
َ
أقفِ ل ملف ليُفتح ملف

فرنجية لدى زيارته البطريرك الراعي في الديمان أمس (ميشال عقل)

يبدو أن قضية توقيف املطران موىس الحاج رئيس
البطريركي عىل
أساقفة أبرشيّة حيفا املارونيّة والنائب
ّ
القدس واألرايض الفلســطينيّة وعمّ ان وأرايض اململكة
األردنيّة الهاشميّة لم تنته فصولها بعد.
البيان الشــديد اللهجة الذي صدر اول من أمس عن
البطريركية املارونية يف الديمان بعد اجتماع اســتثنائي
لسينودس األساقفة أخذ القضية إىل بعد أكرب من مجرد

عملية توقيف متعلقة باملطران .السقف الذي ذهب إليه
البيان كان يحمل رسائل كثرية لعل أبرزها اإلشارة املبارشة
إىل أن الهدف من العملية استهداف بكركي ودورها وصوال ً
إىل املطالبة بإعادة األغراض التي تمت مصادرتها .أهم ما
يف هذه املصادرات حجز جواز ســفر املطران ومنعه من
الســفر األمر الذي يعني حكما ً التحكم بمكان وجوده،
وكأن هــذا األمر يعني تجاوز قــرار بكركي والفاتيكان

بتحديد مهمة ووظيفة املطران والرتويج ملسألة التعامل
مع العــدو اإلرسائييل ،من دون األخــذ باإلعتبار املهمة
اإلنسانية التي كان املطران وســيطا ً فيها .وكأن هناك
من يريد أن يفرض عىل البطريركية املارونية ما يجب أن
يفعله املطارنة وأن يكون رشيكا ً لها يف اختيارهم واختيار
ما يقومون به ويف تعيينهم ،وهو األمر الذي لم يحصل يف
األزمنة السابقة التي تحدث عنها بيان الديمان١٣ .

التض ّخم و"تحليق" األسعار...
األسباب معروفة و"الخير لقدّام"

إتفاق تصدير الحبوب يُبصر النور اليوم

إرتفعت أسعار السلع اإلســتهالكية يف شهر حزيران بنسبة 9.3%
عن شهر أيار املايض ،علما ً أن سعر رصف الدوالر بعد اإلنتخابات النيابية
وصل اىل  37ألف لــرة لبنانية قبل ان يتدخل مرصف لبنان ويصدر بيانا ً
يجيز فيه لحاميل اللرية اللبنانية التوجّ ه اىل املصارف وترصيفها اىل دوالر
عرب ســعر "صريفة" .وقتها بدأ الدوالر بالرتاجع ووصل اىل  28ألف لرية
ولم يتخ َّ
ط منذ ذلك اليوم ســقف الـ 30ألف لرية .فما الذي أدى اىل زيادة
ّ
التضخم الشهري اىل  9.3%للسلع اإلستهالكية والسنوي لشهر حزيران
بنسبة  210,08يف املئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام  ،2021إستنادا ً
اىل تقريرادارة االحصاء املركزي يف رئاسة مجلس الوزراء؟
١٣

بعــد طول انتظــار وفيما تُهــدّد األزمة
الغذائية العاملية بخطر حصول موجة مجاعة
واســعة النطاق ،خصوصا ً يف أفريقيا جنوب
الصحراء ،كشفت الرئاسة الرتكية مساء أمس
أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان بعد ظهر اليوم
يف قرص دوملا بهجة يف اســطنبول إتفاقا ً حول
تصدير الحبوب ،مشري ًة إىل أن الرئيس الرتكي
رجب طيب أردوغان واألمني العام لألمم املتحدة
ً
إضافــة إىل ممثلني عن
أنطونيــو غوترييش،
روسيا وأوكرانيا ،سيُشاركون يف حفل التوقيع.

بــاتــريــســــيــا جــــــالد

ميدفيديف :أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم!

وســارعت الواليات املتحــدة إىل الرتحيب
باإلتفاق ،وقال املتحدّث باسم وزارة الخارجية
األمريكية نيــد برايس" :نُرحّ ــب بإعالن هذا
اإلتفــاق من حيث املبدأ ،ولكــن ما يهمّ نا اآلن
هو تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ هذا اإلتفاق
والســماح للحبوب األوكرانية ببلوغ األسواق
العاملية" ،معتربا ً أنّه مــا كان ينبغي أن نكون
يف هذا الوضــع منذ البدايــة .ورأى أنّه "كان
ذلك قرارا ً متعمّ دا ً من جانب روسيا باستخدام
األسمدة الغذائية كسالح".
١٣

دراغي يستقيل وماتاريال يحل ّ البرلمان

إيطاليا ُتص ّوت في  25أيلول

بعدما قدّم رئيس الوزراء اإليطايل ماريو دراغي اســتقالته أمس
بسبب فشــل الجهود إليجاد أرضية مشــركة بني أحزاب اإلئتالف
مجلس
الحكومي املنقسمة ،ح ّل الرئيس اإليطايل سريجيو ماتاريال
َ ْ
الشيوخ والنواب ،يف خطوة تُحتّم إجراء إنتخابات مبكرة حُ دّد موعدها
يف  25أيلول .وأوضح ماتاريال خالل كلمة عرب التلفزيون أن "الوضع
الســيايس أدّى إىل هذا القرار" ،يف إشــارة إىل اســتقالة دراغي بعد
انسحاب  3أحزاب كبرية من إئتالفه الحكومي ،معتربا ً أن "املناقشة
والتصويت وكيفية التعبري عن التصويت باألمس (األربعاء) يف مجلس
الشيوخ" أثبتت عدم وجود "دعم برملاني للحكومة وانعدام امكانات
نشوء غالبية جديدة".
١٣

ماتاريال خالل توقيعه مرسوم حل ّ البرلمان أمام دراغي أمس (أ ف ب)

٢
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ولـــيـــد شـــقــيــر

«"الحنين»" إلى اقتحامات
وأساليب الماضي
أخذ األمر بعدا ً أكثر جدية من وصفه بالعصفورية.
بين حادثتي اقتحام الفريق العوني القضائي األمني
المصرف المركزي والتحقيق المطوّل مع النائب
البطريركي الماروني موسى الحاج تعيدنا الذاكرة إلى
ما هو أدهى وأكثر خطورة سواء وصف بالجنون أو
جرى تصنيفه بالرسائل الهادفة ،مع كل ما تحمله من
خلفيات سياسية.
في العام  1989وأثناء ترؤس العماد ميشال عون
الحكومة العسكرية المبتورة لم يتردد الفريق العوني
في حينها بالتفكير ببعض الخطوات الجهنمية.
السيطرة على مصرف لبنان المركزي كانت هاجسا ً
منذ ذلك الوقت بموازاة إطالق حرب التحرير .في
َ
يتوان هذا الفريق عن طرح فكرة
إحدى الجلسات لم
اقتحام غرب بيروت من أجل السيطرة على مبنى
مصرف لبنان ،ألن الحاكم في حينها الراحل إدمون
نعيم كان يتعاطى مع رئيس الحكومة المقابلة
الدكتور سليم الحص ،وكان يعمل على تيسير األمور
في ظل االنقسام بين شرقية وغربية ،بإرسال رواتب
العسكريين الذين تحت إمرة الجنرال .الشكوى كانت
أن ما يصرفه البنك المركزي ال يكفي لشراء ذخيرة،
هي التي كان يقصف بها الجيش غرب بيروت ،ثم التي
استهدف بها مناطق سيطرة «القوات اللبنانية» بعد
حصوله على أسلحة وذخائر من عراق صدام حسين.
والحقا ً جرى قصف منزل الرئيس الحص بأكبر
القذائف وأشدها فتكاً ،فأخطأته ببضعة أمتار وحفرت
في الشارع الذي يقطن فيه َ
حفرا ً ضخمة.
بعض الضباط في اليرزة الذين هالتهم فكرة
اقتحام بيروت من أجل السيطرة على مصرف لبنان
أوصلوا المعلومة إلى من يلزم فاتُّخذت االحتياطات،
ثم جاء التقييم العسكري بأن األمر متعذر نظرا ً إلى
وجود الجيش السوري ووحدات الجيش الخاضعة
ألوامر حكومة الرئيس الحص في غرب بيروت وبالتالي
يستحيل القيام بعملية عسكرية من هذا النوع.
لكن فكرة أخرى راودت الفريق المغامر ،هي
مشاورات جرت مع بعض أصحاب المصارف ،منهم
رئيس جمعية المصارف في حينها الراحل جورج
عشي ،بأن يجري تأسيس مصرف لبنان مركزي آخر
تحت سلطة الحكومة العسكرية تتولى طبع الليرة
اللبنانية واإلنفاق منها .صرف النظر عن الفكرة بعدما
كانت نصيحة عشي وغيره بأنها خطوة مستحيلة ألن
األمر ال يتعلق فقط بطبع المال بل بالتوقيع المعترف
به دوليا ً للحاكم إدمون النعيم ،على العملة ،وبحصر
شرعية التحويالت عبر المصرف المركزي ...بعض
جوانب الواقعة األخيرة منشورة في كتاب نائب حاكم
مصرف لبنان السابق غسان عياش عن مذكراته...
التذكير بهذه الوقائع يفضي إلى أن «اقتحام»
مصرف لبنان و»السيطرة» عليه لمناسبة دخوله
االستعراضي من قبل القاضية عون ،مرده «الحنين»
إلى أفكار من هذا النوع منذ أكثر من  30سنة.
أمر آخر يستدعي الذكريات أيضاً .مع واقعة استجواب
المطران موسى الحاج قبل أيام في الناقورة .ومع
اختالف الحادثتين وبصرف النظر عمن يقف ،سياسياً،
خلف هذه وتلك ،فإن الرسالة الموجهة إلى البطريرك
بشارة الراعي ،وغيره من الزعامات ،من وراء الحادثة،
تحمل دالالت كبيرة .والذي حصل أمر جلل ،إذ يضيق
صدر الفريق صاحب السلطة الفعلية في البلد ويضيق
الهامش الذي يقبل به من معارضي إمساكه بالقرار.
ومن دون االستغراق في التفاصيل ،والضياع في
سردياتها ،تقفز إلى الذهن حادثة أخرى تدعو إلى
التساؤل عما إذا كنا بدأنا نشهد سيناريو يشبه ذلك
الذي حصل في العام  . 2004فهل تتكرر وقائع
شبيهة بتلك التي حصلت قبل أشهر من االستحقاق
الرئاسي؟ فبعدما شعر الرئيس السوري بشار األسد
بأن بعض دول الغرب وبعض القوى في السلطة،
ومنهم الرئيس الراحل رفيق الحريري يتجهون إلى
التفتيش عن خيارات مستقلة ،في انتخابات رئاسة
الجمهورية ،استدعى الحريري وفي حضور  3ضباط
مخابرات معنيين بالوضع اللبناني ليبلغه بفجاجة
وفي حضورهم أنه «أنا الذي أقرر من يأتي رئيسا ً
للجمهورية في لبنان ،ال أنت وال أي من ضباط
المخابرات ،أو أي كان آخر»...
هل بلغ الضيق من مواصفات الراعي لرئيس
الجمهورية المقبل حد استخدام وسائل كالتي
استُخدم فيها القضاء مع المطران الحاج ،كرسالة
إلى البطريرك ،ما استدعى إشارة بيان المجمع الدائم
لألساقفة الموارنة إلى «أزمنةِ
االحتالل والوال ِة في
ِ
القرون السابقةِ ؟».
ِ
الحنين إلى التاريخ ال يعني تكرار تجارب أخذ البلد
مآس وحوادث لم يعد يحتملها...
إلى ٍ

الـجـمـعـة  ٢٢تـمـوز 2022

فرنجية يفتتح معركة الرئاسة من الديمان:
ظروف الترشيح تغيّرت وكذلك المؤيدون
غـــادة حـــالوي
بزيارته اىل الديمان ،إفتتح رئيس
تيار املردة سليمان فرنجية باب ترشيحه
الرئايس عىل مرصاعيه .املوعد مقرر منذ
أســبوع والبحث رئايس بامتياز وإن
كانت الزيارة وقعت يف ظروف ملتبسة
بالنظر اىل وضع البطريركية املنشغلة
حاليا ً بقضايا أخرى.
وإذا كانــت أوىل خطواتــه من
الديمان فليس معروفا ً اتجاه الخطوة
الثانيــة وزيارته املقبلــة .متصالحا ً
مع نفسه يترصف سليمان فرنجية.
املرشــح الوحيد الذي يعلن ترشيحه
ويسوّقه برصاحته املعهودة .ال يبالغ
يف التنبؤات ويعلم أن ترشــيحه يجب
أن يحظــى داخليا ً بغطاء مســيحي
ومن بعده الثنائي الشــيعي والسنة
والدروز وإقليميا ً مباركة الســعودية
وســوريا وليس بعيدا ً مرص .تغريت
وضعية فرنجية كمرشح رئايس اليوم
عن الفرتة املاضية .مؤيّدوه لم يعودوا
أنفسهم« .حزب الله» لم يعلن موقفا ً
واضحا ً بعد ،وكذلــك رئيس املجلس
نبيه بري ،فيما وليد جنبالط الذي كان
خياره نواف سالم لرئاسة الحكومة،
له أن يكون مختلفا ً أيضا ً يف رئاســة
الجمهورية ،وعن امللعب السيايس غاب
الحريري ومعه بات موقف السعودية
ضبابياً.
يف األول من أيلول سيدعو رئيس
مجلــس النــواب نبيه بــري حكما ً
اىل جلســة النتخــاب رئيــس جديد
للجمهوريــة .كل املواقف تلتقي عىل
تأكيــد رضورة إجــراء االنتخابات
الرئاســية يف موعدهــا ومن ضمنها
مواقــف الجهات الدولية والســفراء
املعتمدين يف لبنان.
مــن الترصيح الــذي أعلن فيه
دعمه ترشــيح قائد الجيش رئيســا ً
للجمهورية إفتتح رئيس حزب القوات
اللبنانية سمري جعجع معركة الرئاسة
األوىل .تاله البطريرك الراعي الذي حدد
مواصفات الرئيس املقبل .ما عدا ذلك
فإن البحث يف املوضوع الرئايس بقدر
ما يشهد زخما ً خلف الكواليس إال أن
الصورة لم تــزل غري واضحة بعد من
ناحية املرشــحني وتموضع التكتالت
النيابية الكربى واملســيحية عىل وجه
الخصوص .لكن االوراق ستنكشــف

خفــايـــا
قالت مصادر متابعة إن
مــن ال موقف له شــاجبا ً من
قضية توقيــف املطران موىس
الحــاج واســتهداف بكركي ال
يســتحق أن يكــون رئيســا ً
للجمهورية.
فرنجية في الديمان

مشكلة فرنجية أن القوى
السياسية التي كانت تؤيده
سابقًا لم يعد بعضها يؤ ّيده
باستثناء ««"حزب الله"»

حكما ً بعــد اإلعالن عن أول جلســة
النتخاب الرئيس سواء اكتمل نصابها
أم كان عقدها مستحيالً.
تأخري تشكيل الحكومة وتعاطي
الرئيس املكلف نجيب ميقاتي دليالن
إضافيــان عىل ان تشــكيل حكومة
جديدة لم يعد واردا ً وان البحث انتقل
إىل رئاســة الجمهوريــة .ومثل هذا
االنتقال يريــح ميقاتي ،فهو يخ ّلصه
من عبء تشــكيل مســتحيل يف ظل
ما تبقى من عهــد رئيس الجمهورية
ميشــال عون ويخفف وطأة السجال
بشأن تأخريه بتشكيل حكومة بحجة
االنشغال بالرئاسة.
أســبوع بعد أســبوع سينشط
الحراك الرئــايس وأول تجلياته ظهر
أمس بالزيارة التي قام بها رئيس تيار
املردة ســليمان فرنجيــة اىل الديمان
للوقوف عىل حقيقــة موقف الراعي
من االستحقاق الرئايس وعما اذا كان
يقصد شــخصية معينة باملواصفات
التي طرحها.
مشــكلة فرنجيــة أن القــوى
السياسية التي كانت تؤيده سابقا ً لم
يعد بعضها يؤيّده باســتثناء «حزب
اللــه» الذي لم يعلن لغايــة اليوم أي
موقف يتعلق برتشيح فرنجية أو غريه
من املرشحني املحتملني.
عىل أن كل ما يجري حتى الساعة
هو تحرك خارج الطبق الرئايس وهو

أن «حزب اللــه» وأخصامه لم يعلنوا
موقفا ً نهائيا ً حاسما ً بامللف الرئايس
ولم يكشــف اي منهم عن شخصية
مرشــحه املحتمل .ففــي ما يتصل
بـ»حزب الله» فإن املوضوع الرئايس ال
يزال موضع درس وتقييم وهذا سبب
يجعل فرنجيــة قلقا ً بالنظر اىل جملة
معطيات إقليمية ومحلية من شأنها
أن تحدد بوصلة االنتخابات الرئاسية
يف لبنان.
باملوازاة ال يزال مرشــح خصوم
«حزب اللــه» مما يســمى بالقوى
الســيادية وقوى  14آذار غري معلن
بعد حيث ال توجد شخصية يلتقي عىل
ترشيحها كل االطراف أو غالبيتها.
بعد أن يحدد بري موعد الجلسة
االوىل النتخاب رئيس الجمهورية والتي
ستكون إعالنا ً لنهاية عهد ميشال عون
الرئايس ،سيكون الجميع مجربا ً عىل
كشــف أوراقه فهل سيكتمل النصاب
من الجلسة االوىل أي  86نائبا ً ويتأمن
انتخاب رئيس للجمهورية من الدورة
االوىل ومن سيكون هذا الرئيس؟
يف املــرة املاضيــة كان مفتاح
انتخاب رئيس الجمهورية يف يد «حزب
الله» لكنه صار اليوم بيد املسيحيني اي
بكركي والتيار الوطني الحر والقوات
اللبنانيــة .تأمني النصــاب ألي جهة
غري ممكــن يف ظل غياب كتلتي التيار
والقــوات وهما معــا ً إن اتفقا ،وهذا
مستبعد ،قد يقطعان الطريق عىل أي
مرشح محتمل ،حتى سليمان فرنجية.
لكــن مثل هذا االحتمــال غري ممكن
الن رئيس التيار الوطني الحر جربان
باســيل لن يحلق رئاسيا ً خارج رسب
«حزب الله» والتنسيق معه خصوصا ً
إذا تبنى «حزب الله» ترشيح فرنجية

أفادت معلومات أن مرجعا ً
راض
عسكريا ً كان منزعجا ً وغري ٍ
عمّ ا حصل مــع املطران موىس
الحاج عىل معرب الناقورة.
أشاد بعض املسؤولني يف
«التيار الوطني الحر» ومن بينهم
مــن يعتــرون قانونيــن
وحقوقيني ،بقــايض التحقيق
العسكري فادي عقيقي وانتقدوا
عدم دعم بكركي الرئيس ميشال
عون.
وخاض معركته داخل املجلس وخارجه.
املعركة الرئاسية ســتكون هذه الدورة
أكثر صعوبة من امل ّرات التي سبقت ،حتى
بالنسبة لـ»حزب الله» بالنظر لشخصية
الرئيس املطلوبــة وتقاطعاته اإلقليمية
والدولية واملحلية.
جلســة انتخاب رئيس الجمهورية
التــي يشــرط توافر نصــاب  86نائبا ً
النعقادها ،ليســت مضمونة االنعقاد يف
املوعد الذي سيحدد ألول جلسة انتخاب.
واذا كان انتخــاب الرئيــس ميشــال
سليمان ســبقه انعقاد  20جلسة بينما
ســبق انتخاب عون  45جلسة فإن من
غري املعروف ما هو عدد الجلســات التي
ستعقد قبل انتخاب رئيس جديد .املفارقة
اليوم ان اي جهــة ال تملك اكثرية نيابية
تؤهل لوصول مرشحها اىل سدة الرئاسة
وحتى الساعة لم تبلور التكتالت النيابية
مواقفها يف العلن فيما هناك عمل دؤوب
يتم خلف الكواليس حول إمكانية تشكيل
تكتــل نيابي واســع تكــون كفته هي
املرجحة .األمور تحتــاج اىل وقت وبداية
أيلول مفرتق صعب .املهم فيه بالنســبة
لربي وآخريــن انه ســيغلق الباب عىل
عهد عون لكنه ســيفتح أبواب البلد عىل
املجهول.

"«التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان لن يتوقف"

عون مجدّدًا :العراقيل أمام مسيرتي اإلصالحية كانت كثيرة
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
عىل «ان التدقيق الجنائي يف الحســابات املالية
ملرصف لبنان ،والذي بدأ متأخرا ً سنتني وبضعة
أشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده
يف شــهر آذار  ،2020لن يتوقــف حتى يصل اىل
نتائــج عملية مهما وضعــت يف وجهه عراقيل
وصعوبات».
وأشــار خالل اســتقباله املجلس الجديد
املنتخب يف  19حزيران لنقابة خرباء املحاســبة
املجازين يف لبنان برئاسة النقيب عفيف رشاره،
اىل ان «عمــل خرباء املحاســبة مهــم ودقيق،
ومســؤوليتهم كبرية يف تحقيق االنتظام املايل يف
القطاعني العام والخاص» ،معتربا ً ان «األساس
يف هذا العمل هو الثقة والدقة والصدق واألمانة».
واعترب عون ان «العراقيل التي وضعت امام
عملية اإلصالح التي ســعى اىل تحقيقها منذ ما
قبل تسلمه ســدة الرئاسة األوىل ،وخالل تحمله
هذه املسؤولية ،كانت كثرية ال سيما لجهة كشف
املخالفات املالية التي ارتكبت عىل مر الســنني
املاضية ،وعدم إقــرار موازنة الدولة اال يف العام
 ،2017ناهيك عن عدم التدقيق يف قطع الحساب

المجلس الجديد لنقابة خبراء المحاسبة

للســنوات املالية منذ التســعينيات .وقال« :إن
تصميمي واضح منذ اللحظة األوىل عىل تصحيح
الخلل الــذي اعرتى الواقع املــايل يف البالد ،لكن
العقبات التي وضعت يف الطريق كانت كثرية ،ال
سيما لجهة كشف مكامن الفساد واملرتكبني».
وأعلن عون انه سيواصل العمل يف ما تبقى
من واليته الرئاســية لتوفري األسس الرضورية
واالرضية املناسبة لتســتمر العملية االصالحية
مع رئيس الجمهورية املقبل.
وكان النقيب رشاره قدم لرئيس الجمهورية

يف مســتهل اللقاء أعضاء املجلس الجديد لنقابة
خرباء املحاسبة املجازين يف لبنان بعد االنتخابات
التي حصلــت يف  19حزيران املايض .وضم الوفد
الخرباء :نائب النقيب مروان بو زيّان ،وامني الرس
بيار كميد ،وامني الخزينة جمال مدهون ،وامني
الرس الرديف محمد بليق ،وامني الخزينة الرديف
جيزيل عبدو ،كما ضم املستشارين :الفرد نعمة،
ومحمود مزهــر ،ونرصالله فتوني ،ونبيل غيث،
وعضو املجلــس التأديبي نزار فرحات ،واالمينة
العامة للنقابة نادين عون.

محـــــليـــــات
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مواقف تشدّد على إقالة عقيقي وأن «زمن اإلحتالل ولّى»

قضية المطران تتح ّول كرة نار وقضية رأي عام
بعد الســقف الــذي رفعه املجمع
الدائم لسينودوس أســاقفة الكنيسة
املارونيــة أمــس األول ،ملعالجة قضية
املطــران مــوىس الحــاج ،يف املقــ ّر
البطريركي الصيفــي يف الديمان ،املط ّل
عىل وادي القديسني الشاهد عىل نضاالت
البطريركية املارونية يف ســبيل الحريّة
وكرامة اإلنســان ،وصمودها التاريخي
بوجــه العواصــف واإلضطهــادات،
ومسريتها الريادية يف نشأة وبناء الدولة
اللبنانية ،اســتم ّرت املواقف الشاجبة
لقرار قايض التحقيق العســكري فادي
عقيقي ،لتتحول كــرة نار وقضية رأي
عام.

سليمان

يف غضون ذلك ،دعا الرئيس العماد
ميشال سليمان يف بيان إىل «االبتعاد عن
املناكفات السياسية» ،مؤكدا ً «الوقوف
إىل جانــب بكركي التي تقــف دوما ً إىل
جانب الحــق» ،مشــددا ً عىل»رضورة
الحفاظ عىل العدالة واملساواة يف معاملة
املواطنني واملرجعيات وتطبيق القانون
عىل الجميع وضبــط املعابر كافة من
دون تمييز» .وإذ شــدّد ســليمان عىل
«أهمية دور القضــاء النزيه والعادل»،
دعا الجميع اىل «عدم التدخل يف الشؤون
القضائية حفا ً
ظا عىل هيبة القضاء».

جنبالط

أمــا رئيــس «الحــزب التقدمي
االشــراكي» وليد جنبــاط فقال عرب
«تويرت»« :أيــا ً كانت املالبســات وراء
توقيف املطــران الحاج اال انه من املفيد
التنبيه بــان املعالجة الهادئة افضل من
هذا الضجيج وان احرتام املؤسســات
يف هــذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار.
ومن ناحية اخرى نرفض االســتغالل
االرسائييل ملقام رجال الدين يف محاولة
تهريب االموال ملآرب سياسية».

الرابطة المارونية

أمــا الرابطة املارونيــة ،فدعت إىل
محاسبة املسؤولني عما حصل ،رافضة
«هذا املنحــى يف التعامل مــع املطران
الحــاج الذي لم يقــرف جرما ً يعاقب
عليــه ،أو يمس بهيبــة الدولة وأمنها
القومي ،وهو القيّم عىل أبرشية قائمة
منذ القرن الخامس عرش يسوســها،
كما ساســها أســافه ،بروح املحبة
واالنفتاح ،والوقوف إىل جانب إخوته يف
اإليمان الذين يعانــون أصالً من أحوال
صعبة حيثما هــم .لكنهم ظلوا أوفياء
لكنيستهم ،وأبنائها ،ويعقدون فروض
الوالء لها ولتعاليمها ،بعيدا ً من السياسة
واالعتبــارات املرتبطة بها ،والرصاعات
الدائرة يف املنطقة».

«القوات اللبنانية»

من جهتها ،اعتربت النائبة سرتيدا

جعجع ،أن توقيــف الحاج «ليس فقط
تعديا ً عىل شخص سيادة املطران وإنما
عىل الكنيسة املارونيّة ودورها يف لبنان
والرشق كما عىل مقام بكركي الوطني
الذي لم يتع ّرض العتداء مماثل يف أحلك
الظروف واألزمنة السوداء عىل البالد إن
كان خالل حكم الســلطنة العثمانيّة أو
اإلحتالل السوري للبنان».
وأشــارت يف بيان أمس اىل أن «ما
حصل ال يشــبه لبنان أبداً ،وأنها ليست
املــرة األوىل التي يقــرف فيها القايض
ً
أعمال خــارج األعراف
فــادي عقيقي
واملألــوف» ،مطالبة رئيــس مجلس
القضاء األعــى واملدعي العام التمييزي
بإحالة عقيقي عىل التفتيش القضائي
وتنحيته» .وختمت جعجع« :أســتذكر
العبــارة التي جاءت عىل لســان مث ّلث
الرحمة البطريرك الراحل مار نرصالله
بطرس صفري «بئس هذا الزمن الرديء»،
فقد أصبحنــا يف مكان يتجرأ فيه بعض
الصغار املأجورين عىل التطاول عىل من
أعطي مجد لبنان».
ولفــت النائب غســان حاصباني
عرب «تويرت» إىل أنها «ليســت املرة األوىل
التي تحاول فيها ســلطات عىل األرايض
اللبنانية النيل من الكنيســة ورموزها.
ما حدث مع ســيادة املطران الحاج هو
جزء من أعمال منظومة تسعى لفرض
أمر واقع جديد عــى لبنان .التصحيح
يبدأ بتنحية القايض املسؤول وصوال ً اىل
توقف املحاكم العسكرية عن التعاطي
مع غري العسكريني».

«الجبهة السيادية»

بدورها ،اعتربت «الجبهة السيادية
من أجــل لبنــان» يف مؤتمر صحايف يف
مقر «حزب الوطنيني االحرار» ،أن أزمة
توقيف املطران الحــاج «هي أبعد من
قضية إغتصــاب أرايض البطريركية يف
الســا وال نبالغ إذا ما قلنا إن إنقالبا ما،
بدأ لالنقضاض عــى نتائج اإلنتخابات
النيابية األخرية .فاملســألة ليست مع
عقيقي بل من يقــف وراءه» .ولفتت
إىل أن «االعتــداء الصارخ عىل أســقف
مارونــي ومصــادرة أمــوال وأدوية
ومســاعدات مخصصة لشعب أفقروه
ويمنعون عنه حبة الدواء التي تصل عرب
ّ
خيين ،لم نشــهده حتى بزمن الجيش
«العثمــي» ،باملقابل تصــل «كراتني»
وصناديق املال اإليراني اىل بريوت بطرق
ملتوية متخطية كل القوانني واألعراف
واألصول».
وتوجهت «الجبهة» إىل «حزب الله»:
«واضح أن التقارير التي تصلك مبتورة
لكن فلتعلم هذه امليليشيا أنه حتى هذه
اللحظة ،الكنيسة وحزبا القوات اللبنانية
والوطنيني األحرار وكتلتنا النيابية وكل
مكونات الجبهة السيادية يعملون عىل
تهدئــة روع الناس حتى وصلت ببعض
املكونات بعدما كفرت بكم وبسلوككم

سليمان :إلى جانب بكركي...
إلى جانب الحق

السعد :يجب تقديم اعتذار رسمي
وعلني

وسالحكم اىل املطالبة باإلنفصال عنكم
لكونكم أتباع إيران».

البعريني ،محمد سليمان ،أحمد الخري
رس التكتّل النائب
وأحمد رستم ،وأمني ّ
السابق هادي حبيش «وقوفنا بجانب
هذا الرصح يف وجه كل املمارسات التي
يتع ّرض لها من خــال ما تعرض له
املطران الحاج».
وقال حبيش« :كان من املفرتض
بمفــوض الحكومة لــدى املحكمة
العسكرية قبل اتخاذ أي إجراء باملطران
أن يقــرأ القرار الصــادر عن قايض
التحقيق األول يف املحكمة العســكرية
القايض فــادي صوان ،الــذي اعترب
عدم جواز مالحقــة املطارنة من قبل
املحكمة العسكرية وأصدر قرارا ً يف هذا
املوضوع وصدقت عليه النيابة العامة
لدى املحكمة العســكرية ،فكيف هذه
النيابة اليوم تعود وتالحق املطران؟».

«الكتائب»

قــام وفد مــن حــزب «الكتائب
اللبنانية» برئاسة نقيب املحامني األسبق
جورج جريج ،بزيارة تضامنية اىل النائب
البطريركي العام املطران موىس الحاج،
حيث أكد جريج بعد اللقاء« ،أن النظام
البولييس لن يكتب له النجاح ،ولن يجدي
نفعا ً مــع بكركي التي خ ً
طت باســم
اللبنانيني دولة لبنان الكبري ،ولن يكون
ُ
رشف التعرض
لقاض خاضع ومن يمثل
ٍ
ملطران السالم والخري أو إثارة الشبهات
َ
املعروف ْي ورسالته
حول معدنه وأصالته
االنسانية».
واعترب جريج «أنها مناسبة ليجدد
الكتائب تأكيده عــى اقرتاحي قانونني
سبق وتقدم بهما ويدعو اىل اقرارهما يف
الجلسة الترشيعية املقبلة وهما:
اقرتاح قانون عفو عام عن الجرائم
املنصوص عنها يف املواد  273اىل  298من
قانون العقوبــات واملتعلقة بالجنايات
الواقعة عــى أمن الدولــة الخارجي،
وهو اقرتاح تقدم به نــواب الكتائب يف
 ،2011/8/24بما يســمح بعودة آمنة
للبنانيــن املبعدين قــرا ً اىل ارسائيل.
واقرتاح القانون املقدم يف 2016/8/23
الرامــي اىل تعديــل قانــون القضاء
العسكري رقم  24تاريخ ،1968/4/13
بما يكفل قضا ًء عادال ً وكفوءاً» .بدوره،
اعترب النائب سليم الصايغ ان «ما قامت
به املحكمة هو امر مشــبوه النه يخدم
مصلحة املشــغلني السياســيني لهذه
املحكمة وهي بدال ً من الحفاظ عىل االمن
القومي اللبناني تنفخ بنار الفتنة حتى
باتت هذه املحكمة هي محكمة الفتنة».
وطالب الصايغ بالتنحي الفوري للقايض
عقيقي ،وبتقليص صالحيات املحكمة
وحــر اختصاصها بجرائــم محددة
يرتكبها العســكريون يف اطار الوظيفة
واملطالبة بعدم محاكمة املدنيني امامها
واحالتهم اىل املحاكم العادية.

«كتلة االعتدال»

ومــن الديمــان ،أكــدت «كتلة
اإلعتــدال» التي ضمّ ت النــواب وليد

مارك ض ّو

بدوره ،شــجب النائب مارك ضو
«التمــادي الالمتناهــي والتوقيفات
االعتباطية واملداهمات االســتعراضية
وتسخري عمل املؤسسات األمنية ألوامر
قضائية مشــبوهة .بخاصة ما جرى
مع املطران مــوىس الحاج من «توقيف
اعتدائي».

السعد

أما عضو «اللقــاء الديمقراطي»
النائب راجي السعد ،فدعا إىل «تقديم
اعتذار رســمي وعلني إىل الكنيســة
املارونية ممثلة برأســها الكاردينال
مار بشــارة بطرس الراعي  ،ومجلس
األســاقفة املوارنة واملطــران موىس
الحاج ،من املسؤولني املعنيني يف الدولة
اللبنانية عىل ما بدر من القايض فادي
عقيقي وإحالته فــورا ً إىل التفتيش
القضائي تمهيــدا ً ملحاكمتــه أمام
املجلس التأديبي ،ويف االنتظار تنحيته
عن منصبه الذي بات يستغله لتنفيذ
أجندات سياسية مشبوهة تهدد يف كل
مرة بج ّر لبنان إىل فتنة داخلية» ،مشدّدا ً
عىل أن «زمن االحتالالت يف لبنان ّ
ول إىل
غري رجعة» ،ومحاولــة التطاول عىل
أحد أحبار الكنيسة املارونية مرفوضة
ومدانة ويجب محاسبة مرتكبها مهما
عال شأنه».

في رسالة دعم من جعجع ...رازي الحاج يلتقي المطران الحاج
يف رسالة دعم من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري جعجع ،زار عضو
تكتل «الجمهورية القوية» رازي الحــاج أمس ،النائب البطريركي العام عىل
أبرشية حيفا واألرايض املقدســة واململكة الهاشمية ،املطران موىس الحاج،
حيث طالب النائب الحاج «بإحالة القايض فــادي عقيقي فورا ً إىل التفتيش
القضائي تمهيــدا ً ملحاكمته أمام املجلس التأديبي ،وتنحيته عن منصبه الذي
بات يستغله لتنفيذ أجندات سياسية مشبوهة».
وشدّد عىل أن «زمن االحتالالت يف لبنان ّ
ول إىل غري رجعة ومحاولة التطاول
عىل أحد أحبار الكنيســة املارونية مرفوضة ومدانة ويجب محاسبة مرتكبها
مهما عال شأنه .ومن سخرية القدر أن نرى املزايدين املتلمذين عىل يد النظام
السوري ،ومن ســعوا إىل توقيف املطران موىس الحاج ،يستنكرون ويعملون
لحلحلة ملفه» ،آســفا ً أن «يتم يف عهد رئيس الجمهورية ميشال عون توقيف
نائب بطريركي والتحقيق معه وتفتيشــه كأنه عميل ،يف وقت يأتي إسماعيل
هنية تحت أنظار الطريان اإلرسائييل من غزة ويُفتح له صالون الرشف».

٣

اســعــد بــشــارة

توقيف مطران ليس من
اختصاص «"حقوق المسيحيين »"
أن يكون الكمين الذي نصب للمطران
موسى الحاج العائد من مهمته الرعوية،
على هذا النحو من االتقان والتحضير ،فهذا
يستدعي توصيفه بالمكائد الكبرى التي
حصلت في فترة الوصاية السورية ،ومنها
على سبيل المثال ال الحصر ،تفجير كنيسة
سيدة النجاة وما تالها من استهداف وتوقيف
وسجن وإلغاء .كمين الناقورة الذي كان أشبه
بعاصفة استهدفت الكنيسة ،لم يحصل لو لم
يحظ بتوقيع القاضي فادي عقيقي ،لكن هل
هذا القاضي المطواع الذي ّ
وقع مذكرة احضار
لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
في أحداث الطيونة ،تص ّرف من تلقاء نفسه،
او على مسؤوليته؟ بالتأكيد سيكون حصر
البحث بما حصل بالقاضي عقيقي مضيعة
للوقت ،فالتاريخ لن يذكر من اصدر مذكرة
التوقيف ،بل من خطط للكمين ،تماما ً كما
يذكر التاريخ أن تفجير الكنيسة رتّب بتدبير
من النظام األمني السوري اللبناني.
وبالتالي ،يفترض بالكنيسة التي تعرضت
لهذا االعتداء أن تتجاهل القاضي عقيقي،
وان تتجاوز مطلب إقالته ،ألن هذا المطلب
بات هامشياً ،أمام الفاعلين الحقيقيين الذين
يحركون المحكمة العسكرية برفع االصبع.
عندما ستروى احداث الطيونة بشكل
مفصل ،سيظهر الدور الحقيقي للقاضي
عقيقي ،وهو دور اقتصر على تلبية الطلبات
المجنونة ألصحاب القرار الفعليين ،وألتباعهم
من حزب شهوة السلطة لتوقيف جعجع ،ولو
كلف التوقيف حربا ً أهلية ،كما سيظهر دور ما
ّ
تبقى من عقالء الذين استطاعوا تفكيك اللغم
وردّه الى اصحابه بعد تعطيله.
كما في الطيونة كذلك في توقيف المطران
الحاج ،وجب البحث بما بعد بعد القاضي
عقيقي ،فالرسالة الى بكركي تشبه الحمالت
المنسقة ،التي تهدف للترهيب واالسكات ،وما
بعد بعد يصل الى المسؤول األمني اياه الذي
يحرك احجار الشطرنج ،والى المسترئس
الذي لم ت ُرق له مواقف البطريرك الراعي
ومواصفاته الرئاسية ،فبصم خطوة استهداف
الكنيسة وغ ّ
طاها باعتبارها جزءا ً من سطوة
مشروع السالح الذي يغطيه منذ العام ،2005
وباعتبار مردوده ،اذا نجح ترهيب الكنيسة،
سيصب في خدمة االسترئاس.
لهذا بات من العبث التساؤل عن الموقف
الصامت للرئيس ميشال عون حامي حمى
المسيحيين ،إزاء توقيف مطران ماروني ،بعد
فبركة تهمة العمالة له .فهذا التوقيف ليس من
اختصاص حقوق المسيحيين ،التي تقتصر
على االسترئاس على جثة بلد منهار ،وعلى
تأمين المصالح وتعطيل تشكيل الحكومات
وتعطيل االنتخابات الرئاسية ،فقط لالحتفاظ
بقصر بعبدا.
ولهذا ايضاً ،بات من العبث اقتصار تفسير
الصمت على انه مجرد عجز .فالحصة العونية
في القاضي عقيقي ليست هامشية ،فهو
القريب من باسيل والذي يلبي ما يريد اسوة
بكل من تم تعيينهم في االدارة والقضاء ،وهذا
التق ّرب ال يحجب عالقته المتينة بـ»حزب
الله» ،الذي يعتبر المحكمة العسكرية من اهم
االدوات التي يستعملها في اللعبة الداخلية.
لقد وصلت الرسالة الى الكنيسة ،بتوقيع
الفاعلين األصليين ال سعاة البريد ،وهذه
الرسالة ت ّم الر ّد عليها في بيان االساقفة من
الديمان ر ّدا ً اولياً ،على ان تستمر الكنيسة
في مواقفها الثابتة خصوصا ً في االستحقاق
الرئاسي الذي تخشى فيه من ست سنوات
جديدة من عهد عون ،ذلك ايا ً كان االسم الذي
سيحاول «حزب الله» فرضه تحت طائلة
التعطيل .الرسالة تهدف الى لجم المواقف
السيادية لبكركي ،والى فرملة توجهها
النتخاب رئيس يمتلك الحد االدنى من القدرة
على تحمل المسؤولية ،ولهذا ال تقتصر
الرسالة على استهداف بكركي ،بل تصل
الى ضرب مواصفات هذا الرئيس ،ومن هذه
الزاوية ،ليس تفصيالً ان يكون احد االهداف
توقيف المطران الحاج تحت انظار المؤسسة
العسكرية وقائدها ،في سيناريو مك ّرر لكمين
الطيونة.
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جــان الــفــغــالــي

الكنيسة المارونية والقضاة الموارنة
يا لها من مصادفة ،جميعهم موارنة ،من القاضي فيليب خيرالله
إلى القاضي فوزي داغر إلى القاضي منير حنين إلى القاضي
فادي عقيقي وصوال ً إلى قضاة أصبحوا وزراء.
في أية خانة َ
يوضع أداؤهم؟
ُّ
العضومية» التي تقوم على «الوالء
إنهم من زمن «الحقبة
والطاعة» لنيل المراتب والمناصب والمكاسب ،ويبدو أن
«العضومية» لم تعد مرتبطة بشخص بل اصبحت نهجا ً سار عليه
جيل إلى جيل.
قضاة منذ ثالثين عاماً ،وتوارثها قضاة من ٍ
قد يكون مالئما ً للقاضي أن ال يسمع صوت كنيسته (علما ً أن
قضاة يأتمرون بمراجع دينية من سائر الطوائف) لكنه يسمع من
المناوب» في عه ٍد أو حقبة ،أو من رئيس هذا الجهاز أو
«الضابط
ِ
ذاك ،فإذا كان مرضيا ً عنهَّ ،
ونفذ «التعليمات» تبوَّأ أعلى المناصب
ٍ
قرار اتخذه.
الوزارية ،مكافأ ًة له على
«صمت ارتكبه» أو ٍ
القاضي فادي عقيقي ليس األول ولن يكون األخير ،لألسف،
هو قرأ جيدا ً في «كتاب» عدنان عضوم ،وتد َّرج في كتب عدد ممن
سبقوه من قضاة موارنة وغير موارنة في مناصب رفيعة وحساسة
زمن حقبة الوصاية حملوا «بصمة الطاعة» ،فكان «التلميذ
النجيب».
ليس من باب المصادفة أن تسمي البطريركية المارونية في
بيانها القاضي عقيقي باإلسم فتؤكد ان ما حصل هو «بقرار من
مفوّض الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريِّة ،القاضي فادي عقيقي»
ِ
لتنهي فقرتها بالمطالبة بإقالته« :أمّ ا وقد حصل ك ُّل ذلك ،فال ب َّد
مسؤول عمّ ا
من مواجهةِ هذا التطاول وتصحيحه بمحاسبة ك ّل
ٍ
جرى مهما كان منصبه ،وحتى إقالته».
وتتابع البطريركية« :ليست الم ّرة األولى التي يَقترف فيها
ُ
مفوّض الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريّة أعماال ً خارج األعراف
والمألوف .لذلك نطالب أيَضا ً مدّعي عام التمييز إحالة القاضي
القضائي وتنحيته .ونجدّد مطالبتنا
عقيقي إلى التفتيش
ّ
باستقالليّة القضاء عن السلطة السياسيّة».
هل قام القاضي عقيقي بما قام به« ،من ِ
رأسه»؟ هل اراد ان
يبرهِ ن ألسيادِ ه أو «سيِّده» ان والءه ليس فيه «زغل»؟ هل َّ
توهم
أن المطران بهذه «البالهة» ليكون عميالً بنقل االموال من عمالء
لعمالء؟ قد يكون َسكِر القاضي عقيقي من «زبيبة» الطيونة،
وتراءى له ان هذه الممارسات ستُجلسه على كرسي القاضي
هنري خوري في وزارة العدل ،لكنه نسي او تناسى ان هذا
الكرسي جلس عليه القاضي عدنان عضوم ايضاً.
ما حصل للبطريركية المارونية على يد القاضي فادي عقيقي،
البطريركي
«الصرح
هو سط ٌر من كتاب اإلضطهاد الذي تعرض له
ّ
ِ
ٍ
الذي َ
ودول ،فزالوا هم وبَقيت
وسلطنات
صمَ د في وجهِ ممال َك
ٍ
البطريركيّة» وفق بيان البطريركية .لكن هل تش ِّكل فصول هذا
الكتاب دروسا ً للقاضي عقيقي ولغيره من قضاة لبسوا ثوب قوس
المحكمة بالمقلوب!؟
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جدول أعمال دوكان في بيروت:
الموازنة وسعر الصرف والودائع
كــلــيـــر شـــكـــر
بــا أيّ ضجيج ،ح ّ
ط الســفري الفرنيس
املكلف تنسيق الدعم الدويل للبنان بيار دوكان
وفريق عمله ،يف بريوت ،يف زيارة هي ...األرجح
ّ
أن محبّي لغة األرقام واألعــداد ،أهملوا عدّاد
زيارات املوفد الفرنيس إىل بريوت ،ألنّها صارت
أقل من عادية!
بدأ الســفري الفرنيس لقاءاتــه باجتماع
مع الهيئات االقتصاديــة ،وخاض أمس أكثر
من ســاعة من النقاش التفصييل مع رئيس
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي يف ما
قامت به حكومتــه من «إنجازات إصالحية».
بينهما ،عدل الرجل يف رأيــه ،عن تلبية دعوة
ميقاتي خالل استقباله دوكان في حضور السفيرة الفرنسية (داالتي ونهرا)
املحامي كارلوس أبو جودة إىل العشاء ،ولو أنّها
قليلة من انتهاء والية الرئيس ميشــال عون.
بأي أمــر أو طرح جديد ،وجــ ّل ما فعله هو
كانت تكريمية ،عىل رشفه بمشاركة حشد من
«استجواب» املســؤولني اللبنانيني يف ما ّ
كل ما هناك ،هو بعض الترسيبات الواردة من
خص
السياسيني الطامحني إىل «مصافحة» املندوب
دبلوماســيني إىل بعض السياسيني التي تيش
الخطوات املطلوبة لتوقيــع برنامج التعاون
الســامي الجديد! يف الواقــع ،ال تتعدّى زيارة
بإمكانية طرح امللف اللبناني خالل قمة املناخ
مع صندوق النقد بجولته الثانية والنهائية...
دوكان ،كما ســابقاتها ،حدود البحث يف امللف
وتوجيه «التوبيخات» ّ
ّ
التي ســتعقد يف رشم الشــيخ يف شهر ترشين
بحق
املقصين.
االقتصادي  -املــايل ذي الطابع اإلصالحي يف
يقول أحــد املواكبني لجولــة دوكان ّ
الثاني املقبل حيث ســتحاول مرص االستفادة
إن
سبيل ترسيع اإلجراءات والرشوط املطلوبة من
من هذه الفرصة لتفعيل التواصل واالتصاالت
أبرز مســتجدّات جولته تتصل بإرصاره عىل
صندوق النقد الدويل .حاول الســفري الفرنيس
بشأن ملفات املنطقة ،ومنها امللف اللبناني ،مع
ثالثــة ملفات :إقرار املوازنــة العامة ،تحديد
االستفســار عــن تفاصيل الخطــوات التي
العلــم ّ
أن قائد الجيش العماد جوزاف عون هو
ســعر موحد للرصف ،وتحديد مصري الودائع
أحرزتها الحكومة اللبنانية يف هذا الصدد وعن
ّ
املفضل للقاهرة لرئاسة الجمهورية
املرشــح
أي توزيع الخســائر .الالفت
مصري املشــاريع التي ينكب
اللبنانية ،إال ّ
ّ
أن ترئيســه يتطلب تسوية دولية
أن الســفري الفرنيس يطالب
مجلس النواب عىل دراســتها.
تأتي بتفاهم لبناني شــامل تعيد تكرار تجربة
بحسمها بشكل متزامن.
ويف باله إقــرار القوانني ذات
حتى اآلن ال مؤشرات
وصول ميشــال ســليمان إىل قرص بعبدا عىل
أمّ ا غري ذلــك ،فال يحمل
الصلــة مثل املوازنــة العامة
جدية تفيد عن
حصان أغلبية الثلثني وتجعله يتجاوز معمودية
املوفد الفرنيس أي طرح جديد
والكابيتــال كونرتول وهيكلة
التعديل الدستوري للمادة .49
قد يخرق املشــهدية أو يضيف
املصــارف وقانــون الرسية
مبادرة متكاملة قد
ولكــن باالنتظار ،تويل باريــس اهتماما ً
أي معطيات جديدة ،مع العلم
املرصفية.
تقودها باريس إلتمام
ّ
اســتثنائيا ً بشــأن امللف اإلصالحي وتسعى
أن زيارته تأتي عىل مشــارف
يف العناويــن العريضة ،ال
الستثمار الوقت الضائع يف سبيل الضغط عىل
تكتســب زيارة دوكان أهمية اإلستحقاق الرئاسي في دخول البالد مدار االستحقاق
الســلطات اللبنانية ،الترشيعيــة والتنفيذية
اســتثنائية ،إال بكونها جرس موعده أو بعد أسابيع الرئايس وســط تكهّ نات تفيد
ّ
إلقــرار ما تبقى من إصالحــات مطلوبة من
بأن إدارته قد تحاول أن تؤدي
إنذار يعيد تذكري املســؤولني قليلة من انتهاء والية
صندوق النقد ،عىل أمــل االنتهاء منها خالل
دورا ً وســيطا ً لتأمــن إجراء
اللبنانيني بـ»واجباتهم» تجاه
الرئيس ميشال عون
املهلة الفاصلة قبل إتمام االنتخابات الرئاسية
االستحقاق الرئايس يف موعده،
صندوق النقد حيــث تحاول
وتشكيل حكومة جديدة .ولهذا يسعى رئيس
ليكون مدخالً لتســوية سياسية  -اقتصادية
اإلدارة الفرنســية أن تلعــب دور «الويص»
الحكومة املكلــف إىل تركيز نشــاطه يف هذا
تعيد االستقرار إىل الوضع اللبناني.
املك ّلف من املجتمع الدويل ،وتحديدا ً من اإلدارة
الســياق ،واضعا ً جانبا ً ملــف التأليف الذي
حتــى اآلن ،ال مؤرشات جديــة تفيد عن
األمريكية ،إلدارة امللف اللبناني وتهيئته لوضعه
يواجه الرشوط والرشوط املضادة التي تحول
مبــادرة متكاملة قد تقودهــا باريس إلتمام
عىل الســكة اإلصالحية ليكون جاهزا ً للحظة
دون إتمامه يف الوقت الحارض.
االســتحقاق الرئايس يف موعده ،أو بعد أسابيع
التسوية اإلقليمية .بهذا املعنى ،لم يأت دوكان

خوري يستعرض التطورات و ُيهيّئ لزيارة الراعي

ال معطيات لدى وزير العدل عن «نوايا» غادة عون؟!
اقتحام مرصف لبنان والتوجه أكثر من مرة اىل
التطوّرات الحاصلة يف مــا يتعلق ببعض
منزل حاكم مرصف لبنان ،وهل من املمكن أن
امللفــات القضائية الشــائكة ،أبرزها توقيف
يتكرر هذا األمر ،أجاب« :هذه أمور ال يمكن أن
النائــب البطريركي العام عىل أبرشــية حيفا
أتوقعها برصاحة ،ال معطيات لدي».
واألرايض املقدسة واململكة الهاشمية ،املطران
وعمــا إذا كان للقاضية عــون صالحية
مــوىس الحــاج ،واملطالبة بتنحيــة مفوض
للقيام بذلك قال« :املداهمة يف بريوت ،أكيد انها
الحكومــة لدى املحكمة العســكرية ،القايض
عمل غري متــاح من ناحية الصالحية للقاضية
فادي عقيقي ،باإلضافــة اىل مداهمة املدعية
عون .أمــا يف ما تنوي القيام بــه ،والخطوات
العامة يف جبل لبنان القاضية غادة عون ،مق ّر
الالحقة لها فال علم يل بها».
مرصف لبنان ومحاولتها توقيف حاكمه رياض
وعما ينوي فعله؟ أجــاب« :هذا موضوع
ســامة ،طرحت عىل طاولــة اجتماع عقد يف
دراسة بيني وبني املراجع القضائية املعنية».
الرساي الحكومي أمس ،برئاسة رئيس حكومة
وحول املطالبــات النيابية بحد ســلطة
ترصيف األعمال نجيــب ميقاتي ،وضم وزير
املحكمة العسكرية بالنظر بأمور العسكريني؟
العدل القايض هنري خــوري ،رئيس مجلس
أجاب« :كل يشء عندما يطرح
القضاء األعىل القايض ســهيل
عيل هو قابل للنقاش والبحث،
عبود واملدعي العــام التمييزي
للنظر بمدى صوابيته وقانونيته
القايض غسان عويدات.
وأوضــح خــوري بعــد وزير العدل :دعوا القضاء
او عدم صوابيته».
«اســتعرضنا يحصل على حقوقه ال
وعن تصــوره للقضاء يف
االجتمــاع:
لبنان الذي يتخبط يف الكثري من
التطورات التي حصلت يف هذين
أكثر وال أقل
األمور؟ أجــاب« :نحن نريد ان
اليومــن يف ما يتعلــق ببعض
تسري األمور القضائية بشكل صحيح وسليم وان
امللفات القضائية الشائكة ،وطلب دولة الرئيس
تعود الدورة القضائية اىل العمل وفقا ً لألصول،
معالجة األمور وفق األصــول والقانون ،وهذا
وهذا ما يتمناه الجميــع مع كل املعوقات التي
كان املوضوع األسايس».
تعرتض العمل القضائــي حاليا ً لجهة الرواتب
وبالنســبة إىل موقفــه مــن مطالبــة
وكلفة التنقالت من املركز القضائي واليه ،هذه
البطريركية املارونيــة بإقالة القايض عقيقي،
أمور كلها بجب أن تؤخــذ بعناية تامة إلعادة
أجاب« :أكيد ،اطلعت عىل البيان وســيكون يل
تسيري العمل القضائي وفق األصول».
زيــارة لغبطة البطريرك املاروني مار بشــارة
وعن صدور التعيينات القضائية قال« :اآلن
بطرس الراعي بعد اســتجماع كامل املعطيات
يف ظل حكومة ترصيــف أعمال يجب أن ننظر
أمامي وســأقوم بعرضهــا والوقوف عىل رأي
ضمن أي إطار أو مسار يمكننا أن نترصف».
غبطة البطريرك يف هذا الخصوص».
وعن اللغــط الحاصل حول رواتب القضاة
وعمّ ا قامت به القاضيــة عون من خالل

والذي استحوذ عىل جدل واسع أكد خوري انه
«من الطبيعي ان تصحح األجور بالنســبة إىل
كل القطاع العام ،اما بالنســبة إىل القضاء فال
شك بأنه سلطة دســتورية نصت عليها املادة
 20من الدســتور اللبناني ،والوضع القضائي
كان مميزا ً ويجب ان يبقى مميزا ً كما هو الحال
يف كل البلدان يف العالم .ومنذ انشــائها وجدت
الدولة وضعــا ً مميزا ً للقضــاء وكانت رواتب
القضاة تتجاوز باقي الرواتب يف الدولة ،هذا ال
يعني أنه يجب حرمــان الباقني من حقوقهم،
إنما دعوا القضــاء يحصل عىل حقوقه ال أكثر
وال أقل .ومن اعرتضــوا عىل ما تم ،أوضح لهم
أن هناك مؤسسات يف الدولة وادارات تتقاىض
رواتب هائلة وطائلــة جدا ً فل َم ال يتحدث عنها
اإلعالم ،فيما يف املقابل كلما تناول األمر الوضع
القضائي نجد كل هذه الحمالت؟ هذا أضعه يف
عهدة الجميع».
ســئل :يف ظل إرضاب القطاع العام ،هناك
ملفات قضائيــة تتعلق باملوقوفني ال تســلك
مجراها القضائي؟
أجاب :هذا كله يدخل ضمن إطار تســوية
الوضع العام القضائي وغريه.

مكتب وزير العدل

والحقاً ،اعلــن مكتب خــوري اإلعالمي
يف بيــان أن «الوزيــر بصــدد املطالبة من كل
املراجع القضائية املعنية بإفادته فورا ً وخطيا ً
بالتطورات التي حصلــت يف اليومني املاضيني
يف ما يتعلــق بالتحقيق مع ســيادة املطران
موىس الحاج ومداهمة مــرف لبنان إلجراء
املقتىض».

«"نوايا خبيثة تستهدف العالقة الممتازة
بين بكركي والمدير العام"»

«األمن العام» ينفي حصول
إتصال بين إبراهيم والراعي
أشــارت املديرية العامة لألمن العــام يف بيان أمس ،اىل أن
«بعض وســائل اإلعالم ومواقع التواصــل االجتماعي تناقلت
صباح اليوم (أمس) ما زعمت أنه اتصــال وحوار أجراه املدير
العــام لألمن العام اللــواء عباس إبراهيم بغبطــة البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،عىل إثر ما حصل
مع املطران موىس الحــاج يف مركز أمن عام الناقورة الحدودي
بتاريــخ  .»2022/7/18أضافت« :إن املديريــة العامة لألمن
العام تؤكد أن هذا اإلتصال لم يحصل ،وأن ما ورد يف الترسيبات
املزعومة هو من نســج الخيال ،ويستبطن نوايا خبيثة تهدف
إىل الدخول عىل العالقة املمتازة القائمة بني الرصح البطريركي
واملدير العام لألمن العام ،كما تحاول يائسة ّ
دق إسفني يف عالقة
التعاون والتنســيق اليومي القائمة بني قادة ورؤساء األجهزة
العسكرية واألمنية ،وهذا أمر يتك ّرر دائما ً عندما يحاول صغار
النفوس أخذ األمور يف اتجاهات من أجل حرف األنظار والتعمية
عىل قضايا مطروحة».
وتابعت« :ويف هذا اإلطار ،تشري املديرية العامة لألمن العام
إىل أن ما قامت به عنــارص املديرية يف مركز الناقورة الحدودي
مع املطران مــوىس الحاج ،هو إجراء قانوني تنفيذا ً إلشــارة
القضاء من جهة ،والتعليمات الخاصة بالعبور من وإىل األرايض
الفلســطينية املحتلة ،التي يخضع لهــا كل العابرين من دون
إستثناء ،من جهة ثانية».
وختم البيان« :أمَّ ا يف ما خص التحقيق مع املطران الحاج،
يهــم املديرية أن توضح للمعنيني وللرأي العام ،أنه منذ اللحظة
األوىل التي تبدأ فيها إشــارة القضاء املعنــي بالتنفيذ ،يُصبح
املحقــق العديل يف مركز األمن العام بتــرف املرجع القضائي
صاحب اإلشارة طيلة فرتة التحقيق حتى إقفال امللف».
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"لتوقيع االتفاق النهائي مع الصندوق قبل انتهاء والية عون"

دوكان في بعبدا والسراي وعين التينة:
تم التوافق عليه
للمضي في ما ّ
نقل املنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار
دوكان اىل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس
تحيات الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون ،وتأكيده عىل
استمرار االهتمام الفرنيس بلبنان ورغبته يف املساعدة
عــى خروجه من االزمــة التي يمر بهــا عىل مختلف
املستويات ،مشددا ً عىل أهمية توقيع االتفاق النهائي مع
صندوق النقد الدويل ،قبل انتهاء والية الرئيس عون ،الفتا ً
اىل ان ذلك اإلنجاز يحتاج اىل إقرار مجلس النواب لقوانني
إصالحية ابرزها :مرشوع قانون موازنة  ،2022وتعديل
قانون الرسية املرصفية ،وقانون الـ»كابيتال كونرتول»
املوجودة نصوصها يف مجلس النواب ،واالرساع يف انجاز
مرشوع قانون اعادة هيكلة املصارف.
وشــكر دوكان لعون دعمــه للعملية اإلصالحية
ولربنامج صندوق النقد الدويل يف شقه اإلصالحي ،داعيا ً
اىل النظر لهذا الربنامج كأســاس العادة الثقة بلبنان
وتحفيز االقتصاد وتوســيع حجمه ،ألن ذلك يعيد ثقة
املؤسســات الدولية باالقتصاد اللبناني .واكد ان فرنسا
ستعمل عىل تشجيع الدول املانحة واملؤسسات الدولية
للمساهمة يف دعم لبنان من أجل تحسني البنى التحتية،
ما يزيد من فرص العمل ويحد من تنامي الهجرة ،داعيا ً
اىل التطلع للمستقبل بثقة لتحفيز االقتصاد ،ومعربا ً عن
تقديره ملا اعلنه عون بأنه يدعم العمل اإلصالحي ويريد
الوصول اىل نتائج إيجابية.

عون

وكان دوكان زار امــس قرص بعبدا مع ســفرية

فرنسا لدى لبنان الســفرية أن غريو والسيد François
 de Ricolfisوالســيدة  .Emeraude Roedererواكــد
عون امامه إرصاره «عىل مواصلة املســرة اإلصالحية
الرضورية من اجل االنطالق بالتعايف املايل واالقتصادي
يف لبنان» ،متطلعا ً اىل «ان يعمد املجلس النيابي الجديد
اىل إقرار املشاريع اإلصالحية الالزمة ومن بينها :موازنة
العام  ،2022وتعديــل قانون الرسية املرصفية وقانون
الـ»كابيتال كونرتول» ،وغريها من مشــاريع القوانني
املحالة اليه لدراســتها ،التزاما بتحقيق هذه الغاية».
وشدد عىل «استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدويل
ألنه املدخل األســايس لبداية التعايف واســتعادة الثقة
باالقتصاد اللبناني» ،متمنيا ً «عىل فرنسا ان تعمل عىل
حض املسؤولني يف الصندوق عىل اإلرساع يف إبرام االتفاق
الالزم مع لبنان بعد اجراء اإلصالحات األولية» ،شــاكرا ً
للرئيس ماكرون «عنايته الدائمــة بلبنان ،عىل الرغم
من جسامة املســؤوليات امللقاة عىل عاتقه بعد إعادة
انتخابه ،والتي ترجمت أخريا ً من خالل الدعم الفرنيس-
السعودي للشعب اللبناني من خالل سلسلة من برامج
االنماء واملشاريع اإلنســانية ،إضافة اىل تقديم فرنسا
هبة للبنان هي كناية عن  50حافلة للركاب لتشــجيع
النقل املشــرك» .وإذ أشــاد عون بـ»جهود فرنســا
ومساهمتها يف املساعدة عىل إعادة توطيد العالقات بني
لبنان ودول الخليج» ،امل «يف ان تتشكل قريبا حكومة
تقوم بواجباتها عىل اكمل وجه ،ال سيما لجهة مواصلة
اإلصالحات املطلوبة وأهمها :العمل عىل توحيد ســعر
الرصف ،ومتابعة عملية التدقيق الجنائي التي انطلقت

من املرصف املركزي ،وتقاسم الخسائر بصورة عادلة،
والعمل عىل تأمني االمن الغذائي ،اىل جانب وضع خطة
النهوض بقطاع الكهرباء موضع التنفيذ ،وإعادة النظر
بالتعرفة ال ســيما بالنسبة اىل الجهات امليسورة وليس
من خالل إضافة األعباء عىل الطبقات الفقرية» ،مشريا
ِّ
ويحفز
اىل «ان كل ذلك من شــأنه ان يعيد الثقة بلبنان
عىل استعادة االمل بمستقبله».

في السراي

ومن الرساي الحكومي شدد دوكان خالل اجتماعه
مع رئيس حكومة ترصيــف االعمال نجيب ميقاتي يف
حضور غريو والوزير الســابق نقوال نحاس والسفري
بطرس عســاكر ،عىل «أهمية املــي يف ما تم التوافق
عليه مع صندوق النقد الــدويل والرتكيز عىل االجراءات
التي تؤمن اعادة الحيوية لالقتصاد».
كذلك شــدد «عــى رضورة اســتكمال الرشوط
املفروضة الســتكمال االتفــاق االويل باتفاق يعرض
عــى ادارة الصندوق ،وعىل اقــرار القوانني ذات الصلة
مثل املوازنــة والـ»كابيتال كونرتول» وهيكلة املصارف
وقانون الرسية املرصفية».

في عين التينة

بدوره اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف
مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة السفري دوكان ،يف
حضور الســفرية آن غريو حيث تم البحث يف االوضاع
العامة.

إستنسابيّة القضاء في تعاطي القاضيين فادي عقيقي وغادة عون

المؤسسات سقطت ويجب تنظيم المقاومة اللبنانيّة
جرمانوس:
ّ
محفوض :األدوات السابقة لمواجهة ««"حزب الله"»» لم تعد تنفع
الــشــمــاعــي
د .مــيــشــال
ّ
واقعة حدثت خــال الحرب العامليّة
ّ
التوقف عندها لإلتّعاظ
الثانية ،ال ب ّد من
من التجــارب قبل أن نقــول نجّ نا من
التجــارب .بعدما امطــر النازيون لندن
بآالف القذائف وتركوها مدينة لألشباح،
وجّ ه ونســتون ترششل رئيس الوزراء يف
بريطانيا سؤاال ً إىل وزير العدل يف حكومته:
«هل القضاء مــا زال بخري؟» وحني أتاه
الــر ّد باإليجاب قال ترششــل لحكومته
ً
مجتمعة« :ال تقلقوا عىل بريطانيا فهي
ما زالت بخري» .وكذلــك الجنرال املتم ّرد
الذي قاد املقاومة الفرنسيّة من بريطانيا
لتحرير بلده فرنسا ،بعدما دخلها مح ِّررا ً
من غــزوة النازيّني يف الحقبة نفســها،
ســأل صديقه أندريه مارلو« :كيف حال
القضاء؟» فأجابــه« :إنّه ما زال ببعض
الخــر» .فــر ّد الجنرال ديغــول« :إذن،
نستطيع أن نبني فرنسا من جديد».
ويف لبنان ،الوضع مؤلم أكثر بكثري.
فالقضاء يف لبنان لم يعد بخري ،لكن بعض
ّ
الحق
القضاة مــا زالوا بخري .وصــوت
يصــدح من حناجرهم وحــر الحقيقة
يسيل من أقالمهم.

المؤسسات سقطت ،ويجب
ّ
تنظيم المقاومة اللبنانيّة

ّ
وللتوقف عند استنســابيّة القضاء
وتوظيفه يف السياســة ،إن من حيث أداء
القاضية غادة عون وفيلمها الطويل مع
الحاكم رياض سالمه ،وإن من حيث أداء
قايض التحقيق العسكري فادي عقيقي
بعد التحقيق مع املطــران موىس الحاج
الثالثــاء الفائت؛ كان لـ»نــداء الوطن»
حديث مع القايض بيرت جرمانوس الذي
لفت إىل ّ
أن «ال فائــدة تُذ َكر من الدخول
يف آليــة عمل القضــاء واألجهزة األمنية
يف ظ ّل ســيطرة «حزب الله» عىل كامل
مفاصل الدولــة» .ورأى جرمانوس أنّه

«بعد تحقيقــه إنتصــارا ً يف االنتخابات
ّ
ينقض
النيابيّة (أي حــزب الله) ،ها هو
ّ
املؤسســات واالفــراد املصنّفني يف
عىل
خانة املعارضة» .وللقادم من األيّام قال
جرمانوس« :نتوقع تصعيدا ً من قبل حزب
إيران ،من خالل إستعماله أجهزة الدولة
ض ّد ك ّل مَن يقف يف وجه مرشوعه الرامي
إىل تغيــر هوية لبنــان» .ويف موضوع
إمكانيّة التصدّي لـ»حزب الله» وحلفائه
الذين يستخدمون القضاء لتنفيذ مآربهم،
أ ّكد جرمانوس ّ
ّ
املؤسسات سقطت،
«أن
ويجب تنظيم املقاومة اللبنانيّة».

"حزب الله" هو المسؤول
عما حصل
المباشر ّ

أمّ ا املحامي إيــي محفوض ،رئيس
حركة التغيري وعضو الجبهة الســياديّة
فلفت يف حديثه لـ»نــداء الوطن» إىل ّ
أن
«املشكلة يف مَن يقف وراء القايض فادي
عقيقي ،وأبعد من ذلك ،مَن يقف وراء هذه
اليد التي تح ّركه .وعدم تحميل مسؤوليّة
ما حصــل لـ»حزب اللــه» باملبارش هو
تجهيل للواقع ،ألننا منذ سنوات تحوّلنا إىل
جمهورية خاضعة لـ»حزب الله» تابعة
إليران ،واليوم نحن يف مواجهة فصيل من
الفصائل اإليرانيّة املس ّلحة».
وتابع محفوض «ال شــ ّك أنّه يف أيام
ّ
العثمل» يف جبل لبنان لم يتج ّرأ
«العسكر
أي طاغية عثماني أو غريه ،بالتطاول عىل
أيّ أســقف ماروني .وال حتى يف زمن أي
احتالل آخر إن كان سوريا ً أو فلسطينيا ً
او إرسائيلياً .ومــن أوقف املطران موىس
ملدة  12ساعة ،لكأنّه يقول للبطريرك أنا
قادر أن أسجنه» .ويف موضوع مصادرة
األموال التي كان يحملها املطران الحاج
أشــار محفوض «بينما تعمد ميليشيا
«حزب اللــه» إىل تهريب أموال عرب املطار
واملرفأ والحدود لتســتخدمها يف تمويل
مرشوعهــا التخريبي للبنان فتشــري
ّ
املسيات والصواريخ،
األمونيوم وتصنّع

بيتر جرمانوس

إيلي محفوض

تت ّم مصادرة أموال وأدوية لخدمة الناس
والوقوف معهم جنبــا ً إىل جنب يف األزمة
التي أوصلنــا إليها «حزب الله» وحلفاؤه
نتيجة لسياســاتهم الفاشلة وفسادهم
يف مؤسســات الدولة .وال أســتطيع إال
أن ّ
أؤش إىل ّ
أن «حزب الله» نفســه الذي
يمنع تسليم قتلة الرئيس رفيق الحريري،
ويمنــع توقيــف مَن صــدرت بحقهم
مذكرات توقيف يف قضيّة املرفأ ،هو نفسه
يقف وراء توقيف املطران موىس الحاج».

أكثريّة نيابيّة بوجــه الحزب وحلفائه،
لكنّنا لم نقدر اســتعمال هذه األكثرية
تبي لنا ّ
حيــث ّ
أن الحــزب بما يملك من
سطوة وهيمنة ،قد استطاع االنقضاض
عليها ،وعرقلة نتائجها ،فلم تســتطع
املعارضة ترجمتها يف الداخل».
ويف طريقة املواجهة لفت محفوض
اىل انه «لم يعــد أمامنا إال املعاملة باملثل.
«كل رطل بــدو رطل ووقية» .وخري مثال
عىل ذلك ما حدث يف غــزوة عني الرمانة
األخرية .فلو ّ
أن أهايل عني الرمانة سكتوا،
ولم يواجهوا غــزوة «حزب الله» لبيوتهم
وأحيائهــم ،لكانت اليوم عــن الرمانة
مستباحة من «حزب الله» .فهذه الحادثة
هــي إشــارة للتكوكب حــول مرشوع
ســيادي -كياني – مقاوماتــي بوجه
مرشوع الحــزب .بكركي تقــاوم اليوم
بأســلوبها .فاملقاومة ليســت بالسالح
فقط ،الكل يقــاوم :بكركــي والجبهة
السيادية والقوات اللبنانيّة والصحافيون
ّ
«فليكف
األحــرار» .وختم محفــوض:
«حزب الله» عن اســتفزاز الناس ّ
ألن ما
يقوم به ســيؤدي إىل أفعال لن يستطيع
تحمّ ل نتائجها هو نفسه وال أحد يريدها».
ّ
املحصلة ال يمكن القبول بأق ّل من
يف
إحالة ما حصل عــى القضاء والتفتيش
القضائي .فبنهاية املطاف لم يعد القضاء
بخــر .وإن لم نعمل ك ّلنــا يف لبنان عىل
تصحيح مســار القضاء فمصري لبنان
ك ّله سيكون عىل املح ّك .وعندها لن ينفع
البكاء ورصيف األسنان.

كفى استفزازًا للناس
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أمّ ــا بالنســبة إىل أداء املعارضــة
اللبنانية فرأى محفــوض ّ
«أن هذا األداء
ال يرتقي إىل حجم األخطار التي تش ّكلها
ميليشيا «حزب الله» عىل الكيان والسيادة
والحضور الح ّر يف لبنان وهو الذي سمح
لـ»حزب اللــه» بالتطاول عىل ســيادة
املطران ،وسيتطاول عىل غريه إن استطاع
ذلك أيضاً .فهذه السياسة الناعمة بوجه
السياسة الخشنة لم تعد نافعة .فالتل ّكؤ
يف املواجهة منذ  14آذار هو ما أدّى إىل ما
وصلنا إليه اليوم».
ولفت محفوض إىل أنّه «من املعيب
غياب املســؤولني عمّ ا حدث ويحدث يف
موضــوع القضاء اليــوم ،وبالتحديد يف
موضوع توقيف سيادة املطران الحاج».
ّ
بــأن األدوات
وتابــع « :يجب اإلقــرار
الســابقة ملواجهة «حــزب الله» لم تعد
تنفع وأصبحت دون جــدوى .مع العلم
بأنّنا عوّلنا عىل نتائج االنتخاباتّ ،
وحققنا

بسـام أبو زيـد

المطران الحاج
والحج إلى فلسطين
قد يكون بعض الذين هاجموا المطران
موسى الحاج يجهلون أن فلسطين هي
مهد المسيحية وأن فيها مسيحيين
يعيشون على امتداد مساحتها ،ويجهل
هؤالء أيضا ً أن الكنيسة المارونية تهتم
بأبنائها الموارنة هناك منذ مئات السنين
وربما أدّى هذا الجهل إضافة إلى عملية
غسل األدمغة التي تعرض لها هؤالء
وال سيما المسيحيون منهم إلى اتهام
المطران الحاج بالعمالة ،حتى أن بعض
هؤالء اتصلوا بنواب من التيار الوطني
الحر مستنكرين البيان الصادر عن التيار
المندد بما حصل مع مطران األراضي
المقدسة ،مستغربين كيف أن التيار يدافع
عن مطران يتحرك ذهابا ً وإيابا ً بين لبنان
وفلسطين ،وقد فات هؤالء أن هذا المطران
ومن سبقه عيّنوا من قبل السلطة الكنسية
وبرعاية فاتيكانية ومن الطبيعي أن
يتنقلوا بين موقع خدمتهم الكنسية ومركز
الكنيسة األم في لبنان.
هؤالء هم أنفسهم الذين هاجموا
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
عندما قام بزيارة لتفقد الرعية في
األراضي المقدسة ،وكأن هؤالء ّ
ينفذون
عن معرفة ما يرغب به اإلسرائيليون وهو
قطع التواصل بين رأس الكنيسة وأبنائها
وسعيها إلى تثبيتهم في أرضهم والحفاظ
على مقدساتهم ،وقد كان حريا ً بهؤالء أن
يطالبوا بأن يكون لكل مسيحي لبناني
الحق في زيارة حج إلى األراضي المقدسة
إلى أورشليم القدس وبيت لحم والناصرة
وغيرها من المواقع التي وطأتها أقدام
المسيح ورسله.
أما في ما يخص تهمة التطبيع وخرق
قانون مقاطعة إسرائيل ،ففي مفهوم من
أطلق هذه التهمة أن المطران يجب أال
يقيم الذبيحة اإللهية في كنيسة في داخلها
مؤمنون يحملون جنسية إسرائيلية ،كما
يجب عليه أال يركب سيارة تسير بوقود من
شركة إسرائيلية ،كما يجب أن يمتنع عن
تناول أي طعام على عالقة إلسرائيل به في
أي شكل من األشكال ،كما يجب أن يستخدم
عملة خاصة به غير عملة الشيكل المتداولة
في إسرائيل ،وفي الخالصة حتى ال يتهم
المطران بالعمالة والتطبيع وخرق قانون
مقاطعة إسرائيل عليه أن يتخلى عن مهمته
وعمّ ا قام به كل أسالفه منذ مئات السنوات
كي يثبت لدعاة الوطنية أنه من صنفهم.
لقد أُخذ على المطران موسى الحاج
أنه نقل وينقل أمواال ً وأدوية من لبنانيين
فروا إلى إسرائيل في العام ألفين ،إلى
من تبقى من ذويهم وعائالتهم في لبنان،
وهنا ال بد من سؤال ينطلق من بعد
إنساني ،ماذا يفعل هؤالء وهم يشاهدون
ويسمعون أن البلد منهار واألزمة المعيشية
والصحية مستشرية والغالء يتصاعد؟
هل يتفرجون على من تبقى منهم في
لبنان يجوع ويفقر؟ هل أتت تلك األموال
لتمويل تخريب في البلد يفوق التخريب
الذي ارتكبه أركان السلطة في لبنان وفي
طليعتهم من يردحون ليل نهار بالعداء
إلسرائيل؟
لقد هاجر العديد من الذين فروا إلى
إسرائيل إلى بلدان أوروبية وإلى الواليات
المتحدة وكندا ويستم ّرون من هناك في
مساعدة أهلهم وذويهم ويرسلون لهم
األموال واألدوية وغيرها فهل سيعاقب
األهل هنا ألنهم يتلقون المساعدات من
هؤالء؟
لقد كان األجدى بالدولة اللبنانية أن
تجد الحل وتطبّقه لتعيد إلى لبنان كل
الذين ف ّروا إلى إسرائيل وفي مجلس النواب
اللبناني قانون يحكم هذه القضية ووضع
اآللية لعودة هؤالء ،واألهم أن تفاهم قاعة
مار مخايل نص في إحدى فقراته على
معالجة أوضاع من ف ّروا إلى إسرائيل ولكن
كل ذلك بقي حبرا ً على ورق ربما بانتظار
تنفيذ وعد تطوير وتحسين التفاهم وهو
وعد لم ولن يحصل.
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مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ...كيف يعمل وهل من ضرورة لوجوده؟
"لحكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ اإلصالحات"

جلسة الثلثاء تنتخب أعضاءه النواب

"الخارجية االميركية" :لم نعلن
أي سفر لهوكشتاين

أكـــرم حمــــدان
ما إن اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب اإلثنني
املنرصم يف عني التينة ،يف أوىل جلساتها بعد اإلنتخابات
النيابية التي جرت يف أيار املايض ،حتى نشطت اللجان
النيابية والنواب يف إنجاز وتحضري اإلقرتاحات تمهيدا
للجلســة التي دعا إليها أمس رئيس مجلس النواب
نبيه بري الساعة الحادية عرشة من قبل ظهر الثلثاء
املقبل يف  26تموز الجاري.
من يحاكم من؟
باملــوازاة برز يف متن الدعوة للجلســة وجدول
أعمالها عملية إنتخاب  7نواب لعضوية املجلس األعىل
ّ
املرشحني ســنّا ً منتخباً» .وتنتهي عضويّة
يعد أكرب
ملحاكمة الرؤســاء والــوزراء إىل جانب درس وإقرار
النائب يف املجلس األعىل طبقا ً للمادة  7يف حاالت الوفاة
جدول
مشــاريع واقرتاحات القوانــن املدرجة عىل
النيابي ،أو فقدان النائب
وانتهاء مدّة واليــة املجلس
ّ
األعمال ،وهذا األمر يفتح املجال مجددا ً
عن
للســؤال
رشوط العضويّة فيه ،أو باالستقالة ،ويعترب يف حكم
رضورة
هناك
املجلس وكيفية عمله ،ومــا إذا كانت
املستقيل النائب الذي ّ
يتول الوزارة.
لوجــوده بعدما جــرى الحديث ســابقا ً
تعديل
عن
كما يقســم أعضاء املجلس األعــى األصيلون
قانون إنشــائه ،وبعدما قال نواب شــغلوا منصب
النيابي يف جلسة علنيّة
واالحتياطيّون أمام املجلس
ّ
عضويته بأنه أصبح لزوم ما ال يلزم نظرا ً إلستحالة
اليمني اآلتية« :اقســم بالله العظيــم عىل ان أقوم
القيام بدوره وغري ذلك من األسئلة .وبما أن الجدول
بوظيفتــي يف املجلس األعىل بك ّل إخــاص وأمانة
الخالفية
الترشيعي للجلسة ال يحمل الكثري من البنود
رس املذاكــرة والتزم يف ك ّل اعمايل الصدق
وان أصون ّ
أو الجدليــة ،فإن بداية الجلســة
والــرف» ،وفق املــادة الرابعة.
ستشــكل املحور األساس ،سيما
وهذا املجلس هو هيئــة برملانية
إذا تكرر مشهد العملية اإلنتخابية
قضائية لم يسبق له أن اتهم أحدا ً
الذي جرى خالل جلســة إنتخاب
التصويت
رفضوا
ّاب
و
الن
منذ إنشــائه ،وآلية املحاكمة عربه
اللجــان لجهة عدد املرشــحني على طلب إتهام السنيورة معقدة ،وتبدو كأنّها بمثابة رشوط
وعملية الفرز وغياب التوافق بني
تعجيزية ،وُضعــت بهدف تكبيله
ما أدى إلى ر ّده فيما
القوى السياســية والكتل النيابية
من داخله .ومن أبرز تلك التعقيدات
وافقت غالبية  70نائبًا
بشــأن إنتخاب أعضــاء املجلس
أن قانــون املجلس يفرض وجوب
ّ
األعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء
برصوميان
هام
ت
ا
طلب
على
تأمني ثلثي عــدد أعضاء مجلس
الـ 7والـ  3الردفاء .ويشــ ّكل هذا
النــواب كرشط أســايس إلتهام
خالله
من
يمكن
الذي
املجلس اإلطار الوحيد يف البالد
وإحالة املتهــم ،أي يجب أن يصوت  86نائبا ً لصالح
محاكمة الرؤســاء والوزراء ،ووفقــا ً
من
1
للمادة
إتهام رئيس أو وزير ،وهو رشط مستحيل التحقيق
قانون إنشائه« :ينتخب مجلس النوّاب ،فور نرش هذا
يف ظل الرتكيبة السياسية واملذهبية للكتل الربملانية،
القانون ،ويف بدء ك ّل والية ،يف أوّل جلســة يعقدها،
فضالً عن أن قرار اإلدانة يف املجلس األعىل يحتاج إىل
النوّاب الـ 7أعضاء املجلس األعىل املنصوص عنهم يف
تأييد عرشة أصوات من أصل خمســة عرش .ويضم
ينتخب
املادة  80من الدســتور ،أعضاء أصيلني ،كما
املجلس األعىل ،إضافة إىل النواب 8 ،من أعىل القضاة
اإلنتخاب
 3نوّاب آخرين أعضاء احتياطيّني .ويجري
اللبنانيني ً
رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو
مجموع
من
الرسيّ  ،وبالغالبيــة املطلقة
باإلقــراع ّ
بالنظر إىل األقدمية إذا تساوت درجاتهم ،ويجتمعون
ّة
ي
وبالغالب
األوىل،
الــدورة
يف
النيابي
أعضاء املجلس
ّ
تحت رئاســة أعىل هؤالء القضاة رتبــة وفق املادة
األصوات،
تساوت
وإذا
تيل،
التي
الدورات
النســبيّة يف
 80من الدســتور ،وتسمّ ي محكمة التمييز ،بجميع

غرفها ،هــؤالء القضاة العدليني الـــ 8بمن فيهم
الرئيس ،وتســمّ ي أيضا ً  3قضــاة عدليني أعضاء
رديفني ،ويقوم بمهمــة النيابة العامة لدى املجلس
قاض تســمّ يه محكمة التمييــز يف هيئتها
األعىلٍ ،
ً
إضافــة إىل قاضيني معاونــن له .ويُعترب
العامة،
املجلس األعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء أحد أهم
البنود اإلصالحية التي أقرت يف وثيقة الوفاق الوطني
يف الطائف عــام  ،1989حيث جاء يف النقطة الثالثة
من الوثيقــة ويف البند (ب) تحت عنوان املحاكم« :أ-
ضمانا ً لخضوع املسؤولني واملواطنني جميعا ً لسيادة
القانون وتأمينا ً لتوافق عمل الســلطتني الترشيعية
والتنفيذية مع مســلمات العيش املشرتك وحقوق
اللبنانيني األساسية املنصوص عليها يف الدستور1-:
يشــكل املجلس األعىل املنصوص عليه يف الدستور
ومهمته محاكمة الرؤســاء والوزراء ،ويُسن قانون
خاص بأصول املحاكمات لديه» .تبقى اإلشارة إىل أن
سابقة وحيدة حصلت ،دفعت املجلس النيابي إىل ّ
بت
طلبَي إتّهام يف العــام  ،2003بحق كل من الوزيرين
السابقني فؤاد الســنيورة وشاهي برصوميان ،لكن
النوّاب رفضوا التصويت عىل طلب إتهام السنيورة،
ما أدى إىل ردّه ،فيما وافقت غالبية  70نائبا ً عىل طلب
اتّهام برصوميان بتهمة بيع رواسب نفطية ،ثم عاد
مجلس النواب وقرر إغالق ملف برصوميان وتربئته،
بعد إعتبار أن األفعال املنســوبة إليه غري ثابتة ،وال
مربّر قانونيــا ً إلتهامه أو مالحقته .كذلك فقد جرت
عمليــة إنتخاب أعضاء املجلس وأداء القســم أمام
مجلس النواب آخر مرة يف جلسة عقدت يف  20ترشين
األول  2020يف قرص األونيســكو ،مع اإلشارة إىل ان
بعض النواب الذيــن كانوا أعضاء قد أصبحوا خارج
مجلس النواب وربما بعض القضاة أيضا ً قد تقاعدوا.

سراي النبطية بدأ العمل فيه منذ أكثر من  15عامًا ولم ُينجز بعد

نفق الناقورة ورقة مهمة في التفاوض...
ّ
"حقنا وبدّنا ياه"
حمية:
النبطيــــة ـ رمـــال جونــــي
يبدو ان نفق الناقورة ســتكون
له الكلمة الفصل يف معادلة ترســيم
الحدود ،واكثر من ذلك ،سيكون سالح
قوة بيد املفاوضني ،عىل ما اشار وزير
االشغال العامة والنقل عيل حمية ،بل
ان إثــارة حق لبنان يف النفق تأتي من
باب تعزيز نقاط قوة التفاوض ،وفقه.
ليســت معادلة جديدة يفرضها
نفق الناقورة ،إنما هي بمثابة اظهار
حقوق واملطالبة بها ،وال عجب إن جاء
توقيته مع توقيت الرتسيم وحق لبنان
بنفطه وغازه.
ال يألو الوزير حمية جهدا ً يف هذا
امللف ،فهو سيوقع مراسيم الرتسيم
كما يقول ،واكثــر ،فإنه ينطلق من
قاعدة «حقنا وبدنا ياه».
منذ ما قبــل االحتالل ،كان نفق
الناقورة معربا ً تجاريا ً واقتصاديا ً بني
لبنان وفلســطني املحتلة ،عرب السكة
الحديد وقد كان لهــا عزها ،واعطت
للبنان هويــة تجارية وســياحية،
وتحديدا ً عند الناقورة ،التي تشــتهر
بش ّ
طها االجمل عىل شاطئ املتوسط،
وموقعها الســياحي املهــم« ،الذي
سنعيد مجده» ،يؤكد حمية.
ال يختلف اثنان عــى ان العيون
كلهــا شــاخصة نحو ثــروة لبنان
تحت امليــاه ،فهي خالصه من كارثته
االقتصاديــة ،غــر ان الخالفــات
والكيديات السياسية الداخلية ابعدت

لبنان اميــاال ً ضوئية عن هذه الثروة،
وحتى اليــوم ،مــا زال متأخراً ،رغم
الحديث عن قــرب موعد االتفاق عىل
الرتســيم ،اال انه يبقــى كالما ً حتى
يرتجم بالتوقيع الخطي.
يف جعبة حميــة الكثري حول هذا
امللف ،يرفض الكشــف عنها ،غري انه
يعمل بكل طاقته للتنقيب عن كل ملف
وتفصيل يخدم حق لبنان بثروته من
هنا كانت زيارته اىل الناقورة «لريى بأم
العني» حقيقة ما يحصل ،ويقول أكثر:
«العدو االرسائييل يعتدي عىل ارضنا،
وبنى جــدارا ً اســمنتيا ً داخل الخط
االزرق يف ارض لبنانية ،وهيدا بدنا ياه
لتعزيز السياحة» .صحيح ان الوزير
حمية تحرك باتجاه نفــق الناقورة،
انطالقا ً من خط السكة الحديد ،ومن
تنشيط السياحة يف الناقورة ،غري ان
الهدف الخفي املعلن «توجيه رســالة
غري مبارشة ،للعدو ،ثروتنا خط أحمر،
وسنحصل عليها بكل الطرق».
أمام مرحلة جديدة من املفاجآت
يف ملف الرتســيم يقف لبنــان اليوم،
فالثــروة النفطية تشــغل بال الكل،
فهي خالص لبنان ،واكثر ،هي نهضة،
ويتمســك حمية بقوله« :ملف النفق
نقطة قوة بيد املفاوضني وســتخدم
التفاوض».
وفيما يتــم التحضري لدعم ثروة
لبنان النفطية يف الناقورة عرب نشاط
مفتــوح اليوم ،كان وزير االشــغال
يكمل جوالتــه عىل قــرى الجنوب،

هوكشتاين سيواصل العمل في ملف ترسيم الحدود البحرية

أ ّ
كد املتحدث باســم وزارة الخارجية االمريكية نيد
برايس أن املستشــار االمريكي لشؤون الطاقة آموس
هوكشــتاين ســيواصل العمل مع لبنان وارسائيل يف
ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
وردا ً عىل ســؤال عما إذا كانت هنــاك أي خطة
لذهــاب هوكشــتاين إىل لبنــان أو إرسائيــل لدفع
املحادثات بني البلدين ،قال برايس :لم نعلن أي ســفر
آلموس هوكستني ،فقد كان يف لبنان ،وكان يف إرسائيل
خالل األسابيع القليلة املاضية ،وسبق أن أصدرنا بيانا ً
يف أعقاب سفره األخري.
وشــدد برايس ،خالل مؤتمر صحايف ،عىل ترحيب
الواليات املتحــدة بالحوار البنــاء ،وبالتقدم الذي تم
إحرازه ،وقال :ســنفعل كل ما يف وســعنا ،وسيفعل
هوكستني كل ما يف وسعه لدعم ذلك ودفعه إىل األمام.
وحول الوضع الداخيل للمؤسسات الحكومية التي
تنهار ،وتعثر تشــكيل حكومة جديدة ،وعمّ ا إذا كانت
الواليات املتحدة ستحاول فعل أي يشء لدفع األوضاع
إىل األمام ،أوضح برايس أن واشنطن كانت عىل اتصال
ّ
بحث
منتظم مع الرشكاء اللبنانيني الفتا ً اىل «أننا قمنا
الجهات املعنية عىل تشــكيل حكومة قادرة وملتزمة
بتنفيذ اإلصالحات واستعادة ثقة الشعب اللبناني».
ودعا القادة اللبنانيــن إىل العمل بجدية وعاجلة
لتنفيذ اإلصالحات واتخاذ اإلجــراءات الالزمة إلنقاذ
االقتصاد اللبناني ،بما يف ذلــك اإلجراءات التي يمكن
اتخاذها خالل هذه الفرتة الحالية لتشكيل الحكومة.

"النازحون" في صلب لقاءات
مبعوث بريطانيا إلى سوريا

حمية أمام سراي النبطية

ولكن هذه املــرة «لرتقيع»  15طريقا ً
رئيســيا ً يف قرى النبطيــة ،ولتفقد
رساي النبطية الحكومي وقد توقفت
االعمال داخلــه بانتظار تأمني الدعم
له .وان حرض النقــل العام عىل خط
الزيارة التي اســتهلها من خط زفتا
النمريية الرشقية الــذي يتم تأهيله
عىل نفقــة الوزارة ،فقــد أكد حمية
خالل لقائه رؤســاء بلديــات هذه
القرى ،ان الوزارة «ما فيها مصاري»
وأنه يعمل باالمكانيات الضئيلة ،ولم
يغفل االشــارة اىل انه وبعدما كانت
الوزارة محــج املتعهدين الســتالم
مشــاريع متنوعة ،لم يعد هناك احد
يريد االســتثمار مع الدولــة باللرية
اللبنانية باســتثناء رشكتني او ثالث،
رغم مطالبات رؤساء البلديات بالعمل
عىل ســد كل الفتحات عىل اوتوسرتاد
النبطية الزهرانــي ،لتخفيف حوادث
السري سيما وانه حصد اكثر من 200
ضحية.
واىل رساي النبطيــة الحكومي
الذي يجري العمل عىل انشــائه منذ

اكثر مــن  15عاما ً ولــم ينجز بعد،
انتقل حميــة حيث اطلع عىل الرساي
الضخم الذي ســيضم كل مؤسسات
الدولة املستأجرة يف معظمها ،الفتا ً اىل
ان رساي النبطية مهم عىل اعتبار انه
يضم كل مؤسســات الدولة الرسمية
غري انه غري مدرج عىل روزنامة وزارة
االشغال العامة الستكماله ،اال انه وعد
بالبحث عن مصــادر تمويل هبة او
قرض او غريه.
بعدهــا انتقل حميــة اىل مكتب
رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
محمد رعد ،الــذي عرض عليه العديد
من املشــاكل وتحديدا ً النقل املشرتك
متمنيا ً عــى حمية ان يخص النبطية
بخط نقل عمومي الهميته ،والنظر يف
العديد من طرقات املدينة ،مشريا ً اىل ان
البلديات تقوم بمهام كربى.
بدوره رد حمية بالقول ان هناك
مــا يقــارب  15اىل  16طريقا ً جرى
لحظها بخطة الرتقيــع التي اتبعتها
الوزارة وســيبدأ العمل بها االسبوع
املقبل.

حرضت قضية عودة النازحني السوريني امس يف
جولة املبعوث الربيطاني الخاص إىل ســوريا جوناثان
هارغريفز مع نائب بعثة بريطانيا إىل لبنان الســيدة
أليسون أوبي ،عىل كل من وزيري الخارجية واملغرتبني
يف حكومة ترصيف االعمال الدكتور عبدالله بو حبيب،
واملهجريــن الدكتور عصــام رشف الدين الذي رشح
العمل القائم والرتتيبات يف قضية عودتهم «إىل املناطق
اآلمنة بشكل طوعي وآمن لهم واىل مراكز إيواء ضمن
املحافظات التي ينتمون إليها بعد التنســيق املســبق
مع السلطات الســورية ،لفئتني من أصل ثالث ،عىل
أن يتــم تأمني الالجئــن السياســيني اىل دولة ثالثة
وتكــون عىل عاتق املفوضية الســامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني» .وأكد أيضا «وجوب اعتماد الناحية
اإلنسانية خارج االصطفاف الســيايس املعتمد دوليا ً
يف هذا امللف الحســاس ،لحرص الدولة اللبنانية عىل
سالمة النازحني العائدين إىل بالدهم».
من جهته أكد املبعــوث هارغريفز ونائبة البعثة
أوبي «امتنانهما لســماع أن مرشوع عودة النازحني
يقع ضمن القوانني الدولية».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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البزري :إدارة معمل النفايات مسؤولة عن ّ
توقفه عن العمل

خالد قدورة يح ّول "التوكتوك" على الطاقة
الشمسية :لن أستسلم
أعباء البنزين يومياً ،غري ان امام
صيــدا ـ محمــد دهشـــة
تفاقم االزمات وانقطاع الكهرباء
بالكامل وغالء رســوم االشرتاك،
لم يستسلم جميع املواطنني
وجدت نفيس يف دوامة املراوحة يف
لألزمات املعيشــية واالقتصادية
مكاني واحيانا ً امليش اىل الوراء ،اي
التي تفتك بهم يومياً ،وتحارصهم
أدفع كل ما اكســبه لسد الفواتري
يف لقمة عيشهم الكريم ،بل منهم
فقط وبالكاد اوفــر ثمن الطعام
من يبتدع طرقا ً جديــدة للتأقلم
والــراب ،فقــررت تركيب لوح
مع الواقع رغم صعوبته ويسعى
من الطاقة الشمسية بكلفة 700
اليجــاد حلــول بديلــة عن كل
دوالر تقريبا لوقــف معاناتي يف
أزمة ،بخاصة مع ارتفاع اســعار
خضم االزمات املعيشية».
املحروقات وفواتري االشرتاكات يف
ويتوجه قــدورة صباح كل
املولدات الخاصــة ومع االنقطاع
يوم اىل حســبة صيدا ،يشــري
التام للتيار الكهربائي ،االمر الذي
بالجملة منها اكياسا ً من البطاطا
حرم كثريين من شحن بطارياتهم
والثــوم والبصــل و ،...ثم يجول
لتسيري أعمالهم.
عــى الـ»توك توك» بــن االحياء
خالد قدورة ،واحد من هؤالء
الشــعبية وينادي
لم يستسلم للغالء
بأعىل صوته لبيعها
والبطالــة معاً،
بأســعار أرخص،
وكافــح من أجل
لقمة عيش كريم يجول على "التوكتوك" ويؤكــد« :عندمــا
اســتطعت التوفري
لعائلته ،فاشرتى
بين األحياء الشعبية
من فواتري االشرتاك
«توك توك» يعمل
وينادي بأعلى صوته
والبنزيــن ،اصبح
عــى بطاريــة
لبيعها بأسعار أرخص
بمقــدوري بيعها
شحن توفريا ً لثمن
بأقل ثمــن ،فكيلــو البصل مثالً
البنزين ،من أجل التجوال به وبيع
بـــ  12ألف لرية بينمــا يف املحال
البطاطا والبصل والثوم وغريها يف
بنحــو  17ألفاً ،وكيلــو البطاطا
االحياء الشعبية يف صيدا ،غري ان
بنحــو  8500لرية بينما هو بنحو
انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع
 ،10000والثوم ارخص من غريه،
رسوم االشرتاك يف املولدات الخاصة
وهكذا ضبطت ايقاع حياتي عىل
حرمه من شحن بطاريته ،فابتدع
قدر قدرتي املالية ،استفيد واحاول
طريقة لرتكيب لــوح من الطاقة
افــادة غــري من خــال البيع
الشمسية عىل سقفه للتخلص من
باالرخص».
الشحن بواسطة الكهرباء نهائياً.
وال تتوقف مســاعدة قدورة
ويقــول قــدورة لـ»نــداء
عىل ذلك ،بــل يعمد بــن الحني
الوطن»« :عندما اشرتيت الـ»توك
واآلخر يف طريقه اىل الحســبة او
توك» عــى البطاريــة قبل عام
التجوال بني االحياء اىل نقل بعض
تقريبا ً كان الهــدف التخلص من

خالد قدورة يجول على "التوكتوك" في صيدا

الناس مجاناً ،فـ»الناس يف ضائقة
كبرية ،ولديّ قناعة راســخة من
يســاعد الناس اللــه يرزقه بغري
حســاب ،مشــكلتنا الكربى يف
هذه االزمات ليــس فقدان الثقة
فقط ،وال عدم مباالة الناس بغري
انفســهم او انعدام مساعدتهم
لآلخرين والشــعور باالنسانية،
وانما الجشع والطمع واالحتكار،
الدنيا مــا زالت بألف خري والناس
لبعضهــا البعــض وخاصــة يف
االزمات الخانقة».

إقفال وأزمة

واالزمــات املغمســة بحياة
الكادحني وعرقهم ،تظهرت جليا ً
يف معمل معالجة النفايات الصلبة
الحديث يف منطقة سينيق جنوب
صيدا ،حيــث توقف العاملون عن
العمل للمطالبة بدفــع رواتبهم
بانتظــام وزيادتها يف ظل االزمة،
فأقفل ابوابه ،ويتوقع ان تشــهد
املدينة ازمة نفايات جديدة حيث
ترتاكم حاليا ً يف االحياء والشوارع
يف مشــهد مقزز ،يف ظل انتشــار
الروائح الكريهــة والحرشات مع
ارتفاع درجات الحــرارة صيفاً،
علمــا ً ان احد العاملــن كان قد

٧

تويف جــراء حادث عــريض منذ
ايام .واعتــر النائب الدكتور عبد
الرحمن البــزري «أن إدارة املعمل
تتحمّ ل املسؤولية الكاملة لتوقفه
عن العمل ،وهي املقرصة يف حماية
عمّ الها ،ويف تأمني معاشاتهم ،فال
يجــب أن تدفع صيدا ثمن ســوء
إدارة هــذا املرفق الصحي والبيئي
املهم» ،داعيا ً بلدية صيدا العمل «اىل
متابعة املوضــوع وإجبار اإلدارة
عىل معالجة املشكلة وفتح املعمل
وإســتقبال النفايــات ،واللجوء
اىل القضــاء يف حــال إضطرت اىل
ذلك ملنع تراكم املشــكلة البيئية
التي تعاني منها أساسا ً املدينة».
واتصل بنائــب رئيس بلدية صيدا
والقائم بمهام رئاســتها إبراهيم
بســاط من أجل متابعة املوضوع
واإلرساع يف إيجاد الحل املناسب.
كذلــك تظهــرت االزمة من
خــال اصابة شــخص بصعقة
كهربائيــة أثناء عملــه بالطاقة
الشمســية ،حيــث توجهت عىل
الفور فرق الدفاع املدني اللبناني
اىل املكان واسعفته ،ونقل املصاب
عرب الصليب االحمــر اللبناني اىل
مركز لبيب الطبــي لتلقي العالج
الالزم.

مســـاحة حـــرّة

السيرة الذاتية الضريبية
نبيــل منــــوال يونــــس
إن أهــم مطالــب اللبنانيني يف املرحلة الحــارضة هو تفعيل
املحاســبة التي غابت عن حياتنا السياسية واالجتماعية واإلدارية
والتي أدّى غيابها اىل انهيار اقتصــادي ونقدي ،فربزت الحاجة اىل
إجراءات عاجلة ملعالجة األوضاع االقتصادية واملعيشية واإلنمائية.
ّ
ظن البعض أن محاسبة السياسيني واإلداريني تتحقق بمجرد
الكشف عن حســاباتهم املرصفية من ج ّراء رفع الرسية عنها ،إال
أن رفع الرسية املرصفية يبقى عديم الفائدة بالنسبة اىل املسؤولني
السياسيني واإلداريني الذين احتاطوا باستعمال أسماء مستعارة أو
بتوظيف أموالهم بموجودات غــر نقدية أو بتحويلها اىل الخارج.
فإذا كانت الغاية من اكتشــاف الجرائم هي التمهيد للمحاســبة،
يبقى أن رفع الرسية املرصفية هو عديم الفائدة ،سواء قضائيا ً ام
لدى محكمة الرأي العام إذا لم تعقبها محاسبة ومساءلة.
فعىل اثر حراك  17ترشين بدأت الصحافة والناشطون بكشف
فضائح عديدة بقيــت موضوع حلقات تلفزيونية وأصبحت مجرد
نبأ صحفي ولم يتحرك لها الحق العام للمحاســبة ونسيها الرأي
العام.
إن الثورات هــي كاالخرتاعات وكاألفــكار تأتي عندما يحني
وقتها وعندها تصبح حتمية.
فإذا كانت الثورة بمفهومها الواسع لم ِ
تأت بعد اىل لبنان فألن
ّ
حس املحاسبة ،بتعريفها الدقيق ،لم يكن قد نضج بعد عند أكثرية
اللبنانيني ،لذلك اقترص الحراك عــى الفضائح والغضب وخال من
املحاسبة.
إذا كانت املحاسبة املبنية عىل معلومات عن حيازة األموال النقدية
والحســابات املرصفية الصعبة التحقيق ،ألن لرفع الرسية املرصفية
نتائج محدودة ،فيبقى أنه باالمكان تحقيق املحاســبة اســتنادا ً اىل
االطــاع عىل الترصيحــات الرضيبية للسياســيني وملوظفي الدولة
وللقيمني عىل املؤسسات املولجة بإدارة املال العام ،الحاليني واملاضني
منهم ،واملرشحني لها ،بغية التحقق من صدقها ام عدم صدقها.
لذلك باإلمــكان ،بل يقتيض ،اشــراط تقديم ســرة ذاتية
رضيبية عىل كل مرشح سيايس أو إداري ،آلخر عرشين سنة بغية
محاســبتهم عىل اساس تناسب مســتوى العيش واملرصوف مع
املدخول املرصح به ولتفسري ملكيّة األموال النقدية والعينية وعىل
أســاس الصدق الرضيبي الذي يبقى معيارا ً أساسيا ً للمحاسبة يف
الدول املتطورة.
ان الســرة الذاتية للترصيــح الرضيبي ،فيمــا إذا اعتمدت،
ستفسح املجال للمساءلة من قبل الرأي العام باإلضافة اىل إمكانية
املحاسبة القضائية واملسلكية.

حتى محالت الـ"وان  -دوالر" باتت أسعارها فوق قدرة الكثيرين

رصيف دوار ساعة التل  -طرابلس
سوق لألواني

يعقوبيان تقترح إعتبار مبنى األهراءات
معلمًا يخلّد ذكرى  4آب

طرابلــس  -مــايز عبيـــد

تقدّمت النائبة بوال يعقوبيان يف مؤتمر صحايف
عقدته أمس يف مجلس النواب باقرتاح قانون معجل
مكــرر ،يرمي إىل اعتبار مبنى أهــراءات القمح يف
مرفأ بريوت معلما ً يخ ّلد ذكرى فاجعة  4آب ،2020
بمادة وحيدة ،وفيه:
«يعترب مبنى أهــراءات القمح يف مرفأ بريوت
معلما ً للرتاث الوطني اإلنساني يخ ِّلد ذكرى فاجعة
انفجــار مرفأ بريوت يف  /4آب 2020 /املعلن عنها
كيوم حــداد وطني بموجب املرســوم رقم 8007
تاريخ /23تموز ،2021/ويقتيض العمل يف سبيل
َّ
بالشكل
ذلك عىل تدعيم هذا املبنى واملحافظة عليه
الذي بقي فيه بعد اإلنفجار ومَ نْع َهدْمه أو انهياره.
يعمــل يف هذا القانون فور نــره يف الجريدة
الرسمية».
األسباب املوجبة
وجاء يف األسباب املوجية»:ملا كانت قد وقعت
بتاريخ /4آب 2020 /فاجعة انفجار مرفأ بريوت،
التي أدَّت إىل سقوط الكثري من الضحايا والجرحى
وإىل تدمري جزء كبري من مدينة بريوت.
وملا كان مرفأ بريوت ،حيث وقع اإلنفجار ،قد
تع َّرض لدمار شامل لكن بقي مبنى أهراءات القمح
فيه شامخا ً عىل الرغم من تلقيه القسم األكرب من
عَ صف اإلنفجار إذ لوال وجوده لدمّ رت مدينة بريوت
بأكملها ،ما يجعل من هذا املبنى شاهدا ً حيا ً وخالدا ً
عىل هذه الفاجعة.
وملا كان من املهــم ،يف ضوء ما تقدم ،الحفاظ
عىل مبنى األهراءات مــن محاوالت هدمه وبالتايل
إبقاؤه بالشــكل الذي هو فيه بعد اإلنفجار ،وذلك
بإعالنه معلما ً للــراث الوطني اإلنســاني يخ ّلد
ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بريوت خصوصا ً بعد أن
أعلن يوم الرابع من آب كيوم حداد وطني بموجب
املرسوم رقم  8007تاريخ /23تموز.2021/

لألزمة تداعياتها بال شــك
عىل كافة الصعد ال ســيما عىل
الصعيد اإلقتصادي  -اإلجتماعي
وتراجع قدرة العائالت واألفراد
عــى تأمني متطلبــات الحياة
بالشــكل األفضل أو كما كان
الوضــع يف الســابق .وإذا كان
لألزمة أي ميــزة إيجابية فهي
أنها فتحت بعض فرص العمل
عىل حســاب إقفــال أخرى،
وأعــادت النــاس إىل الرتاثــي
والتقليدي وإىل القبول بأي يشء
ألنه أفضل من الاليشء.
يف ساحة التل ومستديرتها
مقابل بــرج الســاعة ينترش
باعة الطرقــات واألرصفة كما
ينتــر باعة القهــوة .هؤالء
افرتشوا الرصيف وفرشوا عليه
بضاعتهم املختلفــة من ثياب
وأحذيــة وأوان منزلية ،بعضها
قديم العهد وبعضها من الستوك
الشبيه بالحديث ومن النوعيات
التقليد ،طالبني بيعها إىل الزبائن
واملــا ّرة الكثر يف التل التي تعترب
بمثابة الوســط التجاري ملدينة
طرابلس.
وإذا كان زبائــن هــذه
البضائع قلة يف السابق وكانت
أكثــر مــا تتواجــد يف محالت
الـ»وان دوالر» فــإن األوضاع
ّ
املعيشية ّ
بتغي السنوات،
تغيت

األزمة أعادت الناس إلى التراثي والتقليدي

فأصبح من ال يرغب يف السابق
يرغب اآلن ،وصار لهذه البضائع
زبائنهــا الكثــر ألن أغلبيــة
اللبنانيني اليــوم يبحثون عن
التوفري.
يف نفس املكان ،كان جهاد
يبحث ويراقب ويختار ويفاصل
باألســعار؛ رغم أنهــا أقل من
املحالت املخصصة لهذه اللوازم،
وزوجتــه عىل مقربــة منه يف
الجهــة املقابلة مــن الرصيف
تبحــث يف األواني املعروضة عن
طلبها ،فأخربتنــا أنها وجدت
هذا السوق الرصيفي -إن صح
التعبــرـ بالصدفة بينما كانت
تمــر يف املكان باتجاه ســاحة
الكــورة« ،وأســعار األواني يف
املحــات أصبحت غاليــة جدا ً
حتــى أن محالت الـــ»وان -
دوالر» باتــت أســعارها فوق
مستوى الكثريين ،ولذلك لجأنا

إىل هذا الســوق عــى الرصيف
ألشــري وآمل أن أجــد الكثري
من املســتلزمات املنزلية التي
أحتاجها».
أشخاص كثر ،رجال ونساء
وحتى أطفال ،هــم من املئات
بل اآلالف الذيــن يم ّرون يوميا ً
من هذه النقطة الوســطية يف
مدينة طرابلــس .كث ٌر أيضا ً من
يســتوقفهم املشهد فيتوقفون
ليعاينوا مــا هو معروض وهل
هناك مــا يلزمهم منها .األواني
املعروضة يف السوق عىل رصيف
مستديرة ساحة التل قد تكون
عائدة ألشــخاص من منازلهم
وأرادوا بيعها وقد تكون بضائع
مشــراة مما يشــبه موردي
الـ»وان  -دوالر» ،غري أن األزمة
وتداعياتهــا جعلــت لكل يشء
ســوقه وراغبيه ،فاألحوال مع
َّ
وتغيت.
الناس تبدَّلت

إقتراح بصفة المع ّ
جل المكرّر

لذلــك ،فإننا نتقدم باقــراح القانون املعجل
املكرر عىل أمل مناقشته وإقراره».
وبررت يعقوبيان صفة االســتعجال املكرر
لالقرتاح ،بمذكرة توجهت فيها اىل رئيس املجلس
نبيه بري «عمالً باملــادة  110من النظام الداخيل
ملجلس النــواب ،وقالت »:ملا كانت هناك محاوالت
حثيثة وجدية لهدم مبنى أهراءات القمح يف مرفأ
بريوت رغم أنه الشاهد األبرز عىل فاجعة انفجار
املرفأ يف الرابع من آب عــام  ،2020وإننا نلتمس
يف ذلك خطرا ً داهمــا ً هدفه الحقيقي طمس هذه
الفاجعة وأية معالم تخ ّلدهــا ما يفرض حماية
هذا املبنى واملحافظة عليه بأقىص رسعة ممكنة
وذلك من خالل تكريســه كمعلم للرتاث الوطني
اإلنســاني ،ما يربر إعطاء هــذا اإلقرتاح صفة
اإلستعجال املك َّرر.
لذلــك ،جئنــا بمذكرتنــا هــذه طالبني من
حرضتكم طرح اقرتاح القانون املعجل املكرر عىل
مجلس النواب يف أول جلســة يعقدها ،وذلك سندا ً
للمواد  109و 110و 112من النظام الداخيل ملجلس
النواب ،راجني من املجلس الكريم إقراره».

٨

Life

العـــدد  - 890السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٢٢تـمـوز 2022

متحف سرسق يستضيف مزادًا علنيًا
ً
تحية لغايا فودوليان
لألعمال الحديثة
هــــــنــــــد مــــــطــــــر
عينان تلمعان بوميض الدموع العابرة
التي نــادرا ً ما تظهر .لكــن الحدث" ،هذا
املساء" ،إستثنائي .والقيّمة عىل املعارض
آني فارتيفاريان تسمح لنفسها أن تُ ّ
عب عن
بعض الذي يسكنها منذ أن سلب زلزال الرابع
من آب من تلك الســنة ،ابنتها الرائعة ،غايا
ّ
ســخرت حياتها القصرية
فودوليان ،التي
ُملساعدة الحيوانات الشاردة ولدعم أي فنان
الشهي يف عالم الخلق.
آمنت بجنونه
ّ
وكانت مسألة يف غاية األهمية بالنسبة
لهــا أن يُقام مــزاد "TAKE ME AWAY
( "TO BETTER DAYSخذنــي بعيدا ً إىل
أيام أفضــل) الذي يعود ريعه لدعم "THE
"GAIA FODOULIAN ASSOCIATION
(جمعية غايا فودوليــان) لحماية ودعم
الحيوانات الضا ّلة ،يف متحف رسسق الذي
مــا زال يحمل بني أروقتــه وعىل جدرانه
بعض آثار من ذلك املساء الذي بدّل حيوات
بكاملها ،وإن كان البعــض يتعامل معه
وكأنه "غيمة ومرقت".
وأرصّ ت آنــي فارتيفاريان أن تُكمل
رســالة غايا التــي ينبثق منها الشــق
اإلنســاني من خالل مُســاعدة الكائنات
ّ
وتتجسد بالجمعيّة،
الضعيفة واملنســية
ّ
منصة "ART DESIGN
وأيضا ً من خالل

 "LEBANONالرقميّــة التــي تضطلع
أحيانا ً بدور الغالــري التي تظهر فجأة
لتختفي فتظهر مُجددا ً يف مكان آخر (PoP
 .)Up Galleryوكانــت غايا قد رســمت
الخطــوط األوىل لهذا املرشوع ،ولكن كان
للقــدر ُ
خططه .فإذا بآنــي التي نادرا ً ما
تُفارق اإلبتسامة الصغرية وجهها ،تو ّ
ظف
أملها لتكملة هذه الرسالة التي لم تتم ّكن
غايا من أن تعيشها كاملة.
فإذا بها تقوم بسلسلة من األنشطة
الثقافية يف مختلف الفســحات البريوتيّة
ليكون لغايا مــا أرادت :أن تقف إىل جانب

الكائنــات املرتوكة من جهــة وأن تدعم
من جهة أخرى كل فنــان وجد يف الخلق
أرجوحته اإلفرتاضيّة الصغرية التي تقيه
رشّ الواقع .إذ تعود كل األرباح من املعارض
التي تقوم بها " "AD LEBإىل جمعيّة غايا
فودوليان يف ســعيها لتأمني بعض آمان
للحيوانات التي أحبتها وأمضت أيامها يف
إنقاذها من رعب الشوارع وظلم اإلنسان.
وأتى هــذا املزاد العلنــي الذي أقيم
يف الباحــة الخارجيّــة للمتحف العريق
ّ
منصــة ""ArtScoops
بالتعاون مــع
الرقميّة والـ" "Agenda Culturelبعد أن

عمل مشترك بين ندى دبس ورينا جابر

تصميم لشيرين فتوح

كارولين تابت وجوانا اندراوس في العمل المشترك

ضياء مراد وأهراءات القمح التي أنقذت نصف المدينة

يحطم رقمًا قياسيًا بفيلم "بحبك"
تامر حسني
ّ
شارك الفنان املرصي تامر حسن 
ي
تقرير الرشكة املوزعــة دوليا ً لفيلمه
الجديــد "بحبك" ،وذلك عرب حســابه
الخاص عىل موقع التواصل االجتماعي.
وأكــدت تقارير الرشكــة املوزعة
دولياً ،والرشكــة املنتجــة ،أن الفيلم
حصد أكثــر من مليون ونصف من رواد
الســينما خالل الـ 11يوما ً من طرحه
يف دور العرض السينمائية .وعىل األثر،
قال حســني" :احب افرحكــم معايا
بالخــر الجميل دا الــي اعلنته رشكة

دعوات لترميم منزل أم كلثوم
أطلق حفيد شقيق أم
كلثوم نداءات كثرية مطالبا ً
برتميم منزل الســيدة ام
كلثوم يف محافظة الدقهلية
 دلتا يف مرص بعدما وصلاىل حالة سيئة جداً.
وتحدث عــن الوضع
الســيئ الذي وصــل اليه
املنــزل ،مؤكــدا ً ّ
أن زوار
كثريين يأتون لرؤيته عىل

مدار الســنة ،كما عرض
لقطات من املنزل الذي بات
بال سقف.
وأعلنــت مؤسســة
"حياة كريمة" انها ستأخذ
عىل عاتقها عملية ترميمه
معتــرة ان ام كلثــوم
هــي قيمــة تراثية ملرص
والحفاظ عىل ذكراها أمر
بالغ االهمية.

غايا فودوليان وتصميمها الذي لم يتمكن منه ذاك الزلزال

عُ رضت عرشات األعمال الحديثة بني 15
تموز و 19منه يف صالة املعارض السفليّة
للمتحف قبل أن تنتقل إىل املزاد.
وأرصّ ت آني بحســب ما تؤكد لنا،
"قيــام الحدث يف املتحف ال ســيما وأن
رسالة " "AD LEBتبقى إقامة معارض
يف ُ
الفســحات ا ُملتميزة ،وهذا املكان من
الرموز املحوريّة يف البلد".
ويف ما يتع ّلق بالفنانني الذين شاركوا يف
هذا الحدث اإلستثنائي فكان الخيار له عالقة
مُبارشة بغايا ،إذ كانــت إما تُحب أعمالهم
وإما عملت معهم سابقا ً عندما كانت تُدير

غالريي والدتها" ،ليتيسيا" يف شارع الحمراء،
أم أنها كانــت تُريد أن تُســلط الضوء عىل
أعمالهم من خــال مرشوعها ""AD LEB
الذي لم تتم ّكن من أن تُكمل كتابة قصته.
 28فنانا ً ومُصمما ً عرضوا أعمالهم
الفريدة أو املحــدودة من حيث الكميّة يف
هذا الحدث اإلستثنائي ،منهم آيلني كوبر
وأدليتا ســتيفان وسيبيل طرزي ،وكانت
املفاجأة الجميلة إرصار آني فارتيفاريان
عىل دمج األعمال الحديثة يف هذا املتحف
القادم من التاريخ ويُحاول جاهدا ً كتابة
تاريخه الجديد بكثري من األناقة.
ّ
وتول الربيطانــي ادوارد رايزينغ
الذي يُدير منذ اكثر مــن  25عاما ً أهم
املزادات ،إدارة الحدث متوســاً الروح
املرحــة والحماســة لتليق األمســية
البريوتيّــة بكل ما ترمــز إليه من أمل.
وطيف البدايات الجميل.
عندما أسأل آني فجأة خالل دردشتي
معها" ،ما الــذي يجعلك بهذه القوة؟ ما
الذي يدفعك للمُثابرة؟" ،تنساب الدموع
الحمراء يف عينيها وتُجيب" ،هيدا سؤال
شوي غريب .وحياتك ما بعرف .ال أحلل.
أنطلق من غريزتي .ال أفكر"ُ .
وسعان ما
ترتســم عىل وجهها اإلبتسامة الصغرية
التي تُرافقها يف كل املناسبات.

هيفا وهبي بصورة تذكارية للسياح
تداول جمهور النجمةهيفا
وهبي صورة للوحــة تذكارية
مرســوم ة عليهــا صورتها،
موجودة يف ســوق مدينة صيدا
القديم .وجاء يف املنشــور الذي
انترش عــر مواقــع التواصل
االجتماعــي" :لوحات تذكارية
لبنانيّة مرســومة عليها هيفاء
ّ
متوف رة للسياح يف سوق
وهبي
صيدا القديــم يف جنوب البالد،
فمن يمثل لبنــان أجمل تمثيل
غري الديفا؟".

اورينت املوزعة الدوليــة لألفالم يف كل
العالم ورشكة ســينرجي املشــاركه
يف انتــاج الفيلم وأيضــا ً املنتجة ألهم
األفــام املرصية… و كل الشــكر لكل
األبطــال حبايب قلبــي بقولهم مليون
مربوك وكل الشــكر للرشكــة املوزعة
الدولية "اورينت" ورشكة "سينرجي"
و"ســكاي ليمت" دا نجــاح لينا كلنا
وللفيلم املرصي العربي بشكل عام
كل الشــكر للجمهور العظيم اليل
دايما ً يف ضهري الحمدلله".

نانسي عجرم تدخل قائمة
تمكنت الفنانــة نانيس عجرم
من ان تســجل اول دخــول لفنانة
عربيــة اىل قائمــة ""Billboard
العاملية ،واحتلت املرتبة الـ 38ضمن
قائمة افضل اغاني "Hot/Dance
 "Electronicوذلــك عــن اغنيتها
"صــح صح" التي شــاركها فيها
"الدي جي" العاملي "."Marshmello
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آثــــــــــــــــــــار

اإلمارات تساعد فرنسا في قضية تهريب اآلثار
تقدّم اإلمارات ،موطن الفرع األجنبي الوحيد ملتحف اللوفر ،مساعدة
للتحقيقات التي تجريها فرنســا يف قضية االتجــار بآثار منهوبة من
الرشق األوسط ،وذلك للتأ ّكد من تحقيق تقدّم يف القضية.
ويشــتبه املحققون الفرنســيون يف أن املئات من القطع األثرية قد
نُهبت من مرص ودول أخرى يف الرشق األوســط خالل موجة احتجاجات
"الربيع العربي" وبيعت بعد ذلك إىل صاالت العرض واملتاحف حول العالم.
ُ
وفتحــت القضية يف تموز  2018بعد عامني من رشاء متحف اللوفر
أبوظبي ،الذي أصبح طرفــا ً مدنيا ً يف التحقيق ،شــاهدة من الغرانيت
الوردي حُ فر عليها اســم امللك توت عنخ آمون ،وأربعة أعمال تاريخية
أخرى مقابل ثمانية ماليني يورو ( 8,14ماليني دوالر).
وقالت الوزيرة اإلماراتية هذا األســبوع بينمــا كان رئيس الدولة

الخليجية الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان يزور فرنسا لتعزيز التقارب
السيايس واالقتصادي األخري" :لدينا عالقة شــفافة وبناءة للغاية مع
نظريتنا الفرنســية" .وتابعت يف تعليقات نادرة ملسؤول إماراتي رفيع
عىل القضية التي أحدثت اضطرابات يف أسواق اآلثار والفنون أنّه "عندما
حدثت القضية األخرية املرتبطة باالتجار املؤســف أصبحنا نســاعد يف
التحقيق والتأكد من تقدّمه بشكل واضح".
ويرى متحف اللوفر أبوظبــي أنّه "ضحية لعمليات إتجار باآلثار"،
حسبما أفاد يف السابق أحد محامي الرصح الثقايف اإلماراتي.
وتــم ربط االتجار باآلثار بجماعات مســلحة مثــل تنظيم الدولة
اإلسالمية املتطرف .وقد س ّلط االتهام الضوء عىل مشكلة إجرامية عابرة
للحدود ال يزال من الصعب للغاية التعامل معها.

وقال الشــيخ محمد بن زايد خالل مأدبة عشــاء أقامها ماكرون
االثنني" :صحيح أنّه تجمعنا عالقات تعاون ســيايس واقتصادي ،إال أن
التعاون الثقايف يُمثل ُد َّر َة تعاوننا ،وهو أمر يجســد جودة هذه الرشاكة
اإلسرتاتيجية"( .أ ف ب)

ستراسبورغ عاصمة الكتاب 2024
إختارت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (يونيسكو)
سرتاســبورغ عاصمة عاملية للكتاب لسنة  ،2024لتصبح أول مدينة
فرنسية تنال هذا اللقب منذ إطالقه يف العام .2001
وأبدت اليونيســكو إعجابها باألهمية التي توليها سرتاســبورغ
للكتاب كوسيلة ملواجهة تحديات االنصهار االجتماعي والتغري املناخي،
ً
قائلة" :إن سرتاسبورغ ،وهي املدينة الفرنسية الوحيدة التي شاركت
يف املنافسة ،تســلط الضوء عىل دور الكتاب يف تشارك املخاوف البيئية
واملعارف العلمية ،مع إعطاء أولوية للشباب كالعبني يف التغيري".
واعتربت رئيســة بلدية املدينة الفرنســية الفائزة جان بارسيغيان
أن "الرهــان من هذا الرتشــيح كان يف أن نظهر أن الرابــط القوي جدا ً
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حي
لسرتاسبورغ مع القراءة ال يرتبط فقط برتاثها الغني للغاية .الكتاب ّ
يف سرتاسبورغ وله جمهوره ،إنها مدينة نهمة عىل القراءة وعاشقة للكتب،
مع منظومة مذهلة من الكتّاب والرســامني التوضيحيني ودور النرش".
وتنطلق فعاليات هذه الســنة االحتفالية يف  23نيسان  ،2024تزامنا ً مع
اليوم العاملي للكتاب وحقوق النرش ،وستكون سرتاسبورغ املدينة الرابعة
والعرشين التي تحمل لقب العاصمة العاملية للكتاب منذ .2001
وتنافست سرتاســبورغ عىل نيل اللقب مع تسع مدن أخرى هي
عمّ ان األردنية وهافانا الكوبية وياش الرومانية وأوبيدوس الربتغالية
وبلوديف الربتغالية والرياض الســعودية وســاالمانكا اإلســبانية
وطشقند األوزبكية وفيليكو تارنوفو البلغارية( .أ ف ب)

جيمس ويب يرصد أبعد مجرّة على اإلطالق

بعد أسبوع فقط عىل الكشف عن الصور األوىل التي التقطها "جيمس
ويب" ،قد يكون هذا التلســكوب الفضائي الذي يُع ّد األقوى من نوعه عثر
عىل أبعد مجرة تُرصد عىل اإلطالق وتشــكلت قبل  13,5مليار سنة .ويقول
روان نايدو من مركــز الفيزياء الفلكية التابع لجامعة هارفارد ّ
إن "املج ّرة
املسماة " "GLASS-z13تعود إىل  300مليون سنة بعد االنفجار العظيم ،أي
هي أقدم بمئة مليون سنة من أي جرم ُرصد عىل اإلطالق".
ونايدو هو املعد الرئييس لدراســة تحلل بيانــات مأخوذة مما رصده
جيمس ويب وال يزال .ونُرشت هذه البيانــات عرب االنرتنت لتُصبح متاحة
أمام علماء الفضاء يف مختلــف أنحاء العالم .وتتمثل إحدى مهام "جيمس
ويب" الرئيســية يف رصد املجرات األوىل التي تشكلت بعيد االنفجار العظيم
الذي حصل قبل  13,8مليار سنة.
ويف علم الفلك ،يتطلب النظر إىل تاريخ الكون العودة بالزمن إىل ماضيه،

فضوء الشمس مثالً يستغرق ثماني دقائق للوصول إىل األرض لذا نراه كما
كان قبــل ثماني دقائق .ومن خالل النظر إىل أبعد ما يمكن ،نســتطيع أن
نتعرف إىل األجرام كما كانت قبل مليارات السنني.
وانبعث الضوء من مجرة " "GLASS-z13قبل  13,5مليار ســنة .ولم
يتم بعد التحقق من نتائج الدراسة املرتبطة باملجرة لكنها نُرشت كـ"نسخة
تمهيدية" لتكون متاحة بشــكل رسيع أمام الخرباء .وأشــار نايدو إىل انها
أصبحت يف حوزة مجلة علمية ســتتوىل نرشها قريباً .وقبل أن تصبح نتائج
الدراسة علنية ،نرش عدد كبري من علماء الفضاء عرب مواقع التواصل تعليقات
عىل هذا االكتشاف تنطوي عىل حماســة .إال ان املدير املعاون لدى "ناسا"
واملسؤول عن العلوم توماس زوربوخن غرد قائالً ّ
إن" :االكتشافات الفضائية
أصبحت عىل شــفا الهاوية" ،مضيفاً" :نعم ،أميل إىل اإلشادة فقط بالنتائج
العلمية التي تم التحقق منها .لكن هذا االكتشاف يبدو واعدا ً جداً!"( .أ ف ب)

 29آب موعد محتمل إلطالق Artemis 1
أعلنت وكالــة الفضاء األمريكية (ناســا) أنها قد تطلق
"أرتيميس  ،"1أول مهمة ضمن الربنامج األمريكي للعودة إىل
القمر ،يف  29آب املقبل .وأوضحت الوكالة وجود موعدين بديلني
هما يف الثاني من أيلول والخامس منه .وتزامن اإلعالن عن هذه
املواعيد مع الذكرى السنوية الثالثة والخمسني لهبوط مهمة
"أبولو  "11عىل سطح القمر يف  20تموز .1969
وبعد أكثر مــن نصف قرن ،يُتوقــع أن يفتح برنامج
"أرتيميس" الباب أمام عــودة األمريكيني إىل القمر ،ضمن
طاقم يضم أول امرأة وأول شــخص من ذوي البرشة امللونة
يصعدان إىل القمر .غــر أن "أرتيميس  "1لن تضم أي رواد

فضاء ،إذ إن هــذه املهمة ترمي إىل اختبار صاروخ ناســا
العمالق الجديد ،الذي ســيجري أوىل رحالته ،وعىل ســقفه
كبسولة "أوريون" التي سيجلس فيها طاقم برشي اعتبارا ً
من املهمة الالحقة "أرتيميس  ."2وســيحصل االنطالق من
قاعدة كاب كانافريال بوالية فلوريدا األمريكية .وســتتجه
الكبسولة فور إطالقها بدفع من الصاروخ ،نحو القمر حيث
ستتمركز يف املدار قبل العودة إىل األرض.
وقد تســتمر املهمة ،تبعا ً للتاريخ النهائي لإلطالق من بني
املواعيد الثالثة املعلنة ،ما بني  39إىل  42يوماً .وســبق لكبسولة
"أوريون" أن حلقت يف الفضاء يف رحلة تجريبية أوىل سنة ،2014

وأُطلقــت حينها عرب صاروخ "دلتــا  ."4وأجرت دورتني حول
األرض ،خصوصا ً الختبار درعها الحرارية .وبعدما كان مقررا ً يف
وقت سابق هذا العام ،أُرجئ إطالق "أرتيميس  "1إلنهاء االختبار
عىل منصة اإلطالق يف حزيران الفائت .وال تزال املهمة "أرتيميس
 "2مقررة للعام  .2024وستكون هذه املهمة املأهولة األوىل ضمن
الربنامج ،لكنها لن تهبط عىل القمر بل ستجري رحلة يف مداره.
أما النزول عىل ســطح القمر فمن املقرر أن يحصل
عرب مهمة "أرتيميس  "3املقررة ســنة  2025عىل أقرب
تقدير .ويعود آخر هبوط لإلنســان عىل سطح القمر إىل
سنة  1972مع مهمة "أبولو ( ."17أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

أجواء إيجابية لطرح مشاريع
تطوير قدراتــك العملية ،ابذل
ما يف وسعك لالســتفادة قدر
املستطاع وال تفوّت الفرصة.

ال تغامر من أجل أمور تافهة
ألنها قد تنعكس عىل العالقة
سلبا ً فتدفع ثمن اندفاعك غري
املربَّر وتكون الخارس األكرب.

تجاربك السابقة يف مجال العمل
لم تكن جيّدة ،لكن ما تواجهه
اليوم يختلف كليا ً ويضعك أمام
مسؤوليات كبرية.

يعدك هذا اليوم بأخبار مفرحة
ومفيدة جدا ً عىل الصعيد
املهني ،فتشعر بمزيد من
االستقرار يف العمل.

تق ّرر والرشيك اتخاذ قرارات
مهمة واإلقدام عىل خطوات
حاسمة بشأن العالقة خوفا ً عىل
انهيارها يف أي لحظة.

قد تضطر إىل اتخاذ قرارات
حاسمةّ ،
لكن العقبة هي الرشيك
املعارض بشدة لهذه القرارات
ألنه يراها يف غري مصلحتك.

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

ال تتف ّرد بالقرارات املستقبلية،
فالرشيك لن يقبل بذلك وسيطالبك
بما يعتربه حقا ً له ،لذا من األفضل
أن تكون ليّنا ً وتلبي طلباته.

تطورات إيجابية عىل الصعيد
العاطفي ،فكن مستعدا ً ملرحلة
مرشقة تعرف خاللها والرشيك
أوقاتا ً رومانسية جميلة.

حافظ عىل موضوعيتك وتيقظك
وصفاء ذهنك يف العالقة ألنك
تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة يف
حياتك العاطفية.

عليك أن تعتمد مع الرشيك مبدأ
املعاملة باملثل ،وهذا سيكون
أفضل للطرفني بغية االستمرار
يف العالقة.

عليك معاملة الرشيك بالطريقة
التي يستحقها ،وخصوصا ً
إذا كنت مقتنعا ً بخطواتك
املستقبلية تجاهه.

يحمل إليك هذا اليوم وضعا ً
عاطفيا ً مرضياً ،فتسيطر
عىل انفعاالتك وتبدو واثقا ً
أكثر بنفسك.
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ماذا لو خرجت الحرب في أوكرانيا عن السيطرة؟
ستدخل الحرب في أوكرانيا شهرها السادس قريبًا .ورغم وفرة
الكالم عن تجاوز روسيا الخطوط الحمراء الغربية عبر تحركاتها خالل
الحرب وتجاوز الغرب الخطوط الحمراء الروسية عبر تقديم المساعدات
العسكرية إلى أوكرانيا ،لم ينتهك أحد بعد الخطوط الحمراء الحقيقية.
في بداية الحرب ،أعلن الطرفان مجموعة من القواعد الخفية ،منها
تقبّل روسيا تقديم أسلحة ثقيلة ودعم استخباري من الحلفاء إلى

أوكرانيا ،لكن من دون نشر أي قوات غربية ميدانيًا .كذلك ،كان ُيفترض
أن تتقبّل الدول الغربية ،ولو على مضض ،الحرب التقليدية الروسية
داخل الحدود األوكرانية طالما ال يؤدي الصراع إلى استخدام أسلحة
الدمار الشامل .حتى اآلن ،ال تزال هذه القواعد الخفية قائمة ،وهي
تثبت أن الرئيس األميركي جو بايدن ونظيره الروسي فالديمير بوتين ال
يريدان خوض الحرب على نطاق أوسع.

لــيــانــا فــيــكــس ،مــايــكــل كــيــمــاج

لكن يبقى احتمال اندالع هذا النوع
مــن الحروب ممكناً ،إذ ال تســيطر أي
آلية دولية عىل مســار الرصاع املستمر.
بقــي دور األمــم املتحدة هامشــياً،
وينحاز االتحــاد األوروبــي إىل طرف
واحد .أما الواليات املتحدة ،فال يســمح
لها موقعها بإنهــاء الحرب برشوطها،
وتعجز روســيا أو أوكرانيا عن تحقيق
هذا الهدف أيضاً .لقد انهارت املحادثات
بني كييف وموســكو ،ولــم تنطلق أي
جهود دبلوماسية لتجديد التواصل بني
الواليات املتحدة وروسيا منذ بدء الحرب
يف  24شــباط املــايض .وال ننىس تأثري
حجم الــراع وتعقيداته ،وعدد البلدان
املتورطة فيه ،وطبيعة التقنيات الجديدة
املستعملة :يسهل أن يصبح هذا الخليط
ساما ً بامتياز.
لهذا الســبب ،ال تضمن رغبة بوتني
ّ
متوسعة
وبايدن املشرتكة يف تجنب حرب
جندي أوكراني في دورية بالقرب من زابوروجي | أوكرانيا  ،تموز 2022
احتواء املعركة من تلقاء نفســها .يسهل
بتورط الناتــو ،ولن يفرض عىل أوكرانيا
النــووي ،تكمن أحــداث قاتمة كادت
أن يخرج أي رصاع عن السيطرة حتى لو
أهدافا ً حربية أكثــر تطرفا ً من تلك التي
تطلق مواجهة شــبه حتمية وتتعدد
لم يتخذ أي طرف قرارا ً مقصودا ً بتصعيد
حدّدتها كييف .تقــدم الواليات املتحدة
فصول التصعيد املتقطع خالل النصف
الوضع أو اســتخدام أســلحة نووية .قد
كميات هائلة من املعــدات إىل أوكرانيا،
الثاني من القرن العرشين .من املتوقع
يبدو الهجــوم النووي مســتبعداً ،لكنه
لكن شــدّد بايدن عــى رضورة التمييز
أن تتبع الحــرب يف أوكرانيا هذا النمط
يبقى خيارا ً ممكنا ً نظرا ً إىل حجم القدرات
بني دفاع أوكرانيا عن نفســها ،وهو بند
نفســه ،مــا يعني أن
الروسية وغموض عقيدة
بشــكل ال لبس فيه،
تلتزم به واشنطن
تشــمل مراحل تبقى
ٍ
موســكو النووية .حتى
والرضبــات األوكرانية التي تســتهدف
فيهــا املواجهة العامة
أن التصعيــد العــريض
روسيا .يبقى الدعم العسكري ألوكرانيا
تحت السيطرة ثم تليها
قــد يكون مرعبــا ً أكثر
محصــورا ً ضمن هذه الخطــوط .يريد
مراحــل أخــرى حيث
مــن التصعيــد املتعمد
قد يبدو الهجوم النووي
بايدن أن تنترص أوكرانيا برشوطها وعىل
يحتدم الــراع فجأ ًة
ألن الخيــار الثاني ينذر
مستبعدًا لكنه يبقى
أرضهــا ،لكنه ال يرغب يف تحويل الرصاع
منحى فوضوياً.
ويتّخذ
ً
باحتمال إخماد الوضع يف
إىل حــرب إقليمية ،حتى أنه اســتعمل
أي لحظة .بعبارة أخرى ،خيارًا ممكنًا نظرًا إلى حجم يجــب أن يســتعد
افتتاحية يف صحيفــة "نيويورك تايمز"
يســهل أن يُكبَــح أي القدرات الروسية وغموض صانعــو السياســة
ً
لنقل هذه األهداف إىل موسكو.
والدبلوماســيون عىل
مقارنة
مســار مقصود
عقيدة موسكو النووية
َ
يف املقابــل ،بقيت مواقــف بوتني
طرف األطليس للتعامل
بالتصعيد العشوائي.
أكثر غموضــاً ،فتعهد أن يواجه الحلفاء
مع هــذا الســيناريو
قد تكــون الحرب
"عواقــب" وخيمــة ألنهــم يقدمون
بحذر يفوق اســتعدادهم ألي تصعيد
الباردة دليال ً مفيــدا ً عىل األحداث التي
ٍ
مساعدات عســكرية إىل كييف .يف شهر
متعمّ د .لقد أصبــح "ضباب الحرب"
باتت تلــوح يف األفق .نظــرا ً إىل طول
حزيران مثــاً ،كان الجدل محتدما ً حول
احتماال ً واقعيا ً ويسهل أن يحجب حتى
الرصاع يف تلــك الحقبة وتخبّط القادة
َ
تسليم الســلع إىل "كالينينغراد" (إقليم
أفضل االسرتاتيجيات.
الطرفني،
السياسيني والعسكريني من
رويس منفصل عن الرب الرويس الرئييس)،
أوضح بايدن منــذ البداية الخطوط
كان الفتا ً أن تنتهي املواجهة األمريكية
فهدد بوتني ليتوانيــا بمواجهة عقوبات
التي يرفض تجاوزها يف أوكرانيا .هو لن
الســوفياتية بطريقة ســلمية .لكن
غري محددة .ليتوانيا منتســبة إىل حلف
يتدخل يف الرصاع مبارش ًة ،ولن يســمح
وراء معجزة صمود البرشية يف العرص
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وضعها بوتني .سيؤدي أي رصاع إضايف
إذا ً إىل تفاقم هذه املشــاكل ،ال ســيما
إذا حصلت املواجهة مــع قوات الناتو
املجهّ زة بأفضل املعدّات .نظرياً ،يمكن
إيجاد حل وســطي بني بوتني وبايدن،
فهما ال يريدان إشعال الوضع ويفضالن
االلتزام بقواعد الحرب الخفية.
يبدو أن أكثــر ما يه ّم الدول الغربية
اليوم هو إبقــاء جنودها خارج الحرب.
ابتعدت الواليــات املتحدة عــن قواعد
الحــرب البــاردة وتخ ّلت عــن خيار
إنــكار تو ّرطهــا يف الرصاعــات حني
دعمت املجاهدين يف أفغانســتان خالل
معركتهــم ضــد القوات الســوفياتية
يف فــرة الثمانينــات .يف أوكرانيا ،قدّم
األمريكيون وحلفاؤهم أسلحة ثقيلة إىل
الجيش األوكراني علناً ،ون ّ
ظموا تدريبات
عســكرية للعنارص خــارج أوكرانيا،
وتقاســموا املعلومات االستخبارية مع
األوكرانيني لتحديد املواقع املســتهدفة.
أما روسيا ،فهي لم تســتهدف مواكب
األســلحة املتوجهــة إىل أوكرانيا أثناء
وجودهــا عــى أرايض دول الناتو ،ولم
تمنع تدفق القادة السياسيني األمريكيني
والحلفاء إىل كييف يف مناسبات متكررة،
إذ يضطر جميعهم للتنقل يف بلد غارق يف
الناتو ،وسيؤدي أي هجوم رويس ضدها
الحرب .كان هذا النوع من ضبط النفس
إىل انــدالع رصاع عســكري مبارش .يف
مســتبعدا ً بالكامل خالل الحرب العاملية
أماكن أخرى ،قد يهندس بوتني األزمة أو
الثانية ،لكنه نموذجي يف الحرب الباردة.
يستغلها يف البلقان مثالً لتحسني موقع
رغم جميــع املخاطــر املطروحة،
روســيا ،فين ّ
ظم االنقالبات ،أو يشارك يف
يمكــن منــع الــراع يف أوكرانيا من
نشاطات شبه عسكرية ،أو
الخروج عن السيطرة عرب
يطلق غزوا ً مبارشاً .تحمل
التحــي بالصرب والحفاظ
االعتــداءات الســيربانية
عــى الهــدوء بطريقــة
الكربى ضد البنية التحتية
مدروســة .يــرر النجاح
األساســية يف أوروبــا
يف الحرب اتخــاذ قرارات
والواليات املتحدة مخاطر نحن أمام حرب واسعة
ّ
لكن
حاســمة ورسيعة،
قد تدوم لسنوات
إضافية ،وقد تر ّد الواليات
تعقيــدات الــراع تربر
املتحدة ودول أخرى عليها وهي تدور في قلب إبطاء املســار أيضاً .عند
يف حــال وقوعها ،ما يعني النظام الدولي وتقترب وقوع أي حادث (مثل عمل
بدء فصل جديد من الحرب.
حربي رويس ضد بلد خارج
من حدود الفوضى
لكن يبقــى جزء من
أوكرانيا ،لكن من دون أن
مواقف بوتــن الغامضة
بأمــر من بوتني)،
يحصل
ٍ
مجــ ّرد كالم صاخب .هو ال يســتطيع
مــن الــروري أن يقيّــم األمريكيون
تحمّ ل كلفة توســيع نطــاق الحرب.
وحلفاؤهم الوضع بدقة .قد يصعب جمع
تملك روسيا عىل األرجح األموال الالزمة
األدلة يف هــذه الظروف ،لكن يُفرتض أن
يبقى الرد األمريكي مدروســا ً ومنطقيا ً
ملتابعــة تطبيق سياســتها الرامية إىل
تغيري النظــام يف أوكرانيــا ،لكن ثمة
وأال يرتكز بالــرورة عىل منطق العني
نقص كبري يف عنــارص الجيش الرويس
بالعني ،وإال يســتحيل عىل أي طرف أن
نتيجة خطة الحرب األولية املدمّ رة التي
يكبح دوامة التصعيد غري املربرة.

ال تستطيع الدول الغربية أن تكبح نزعة بوتني
إىل توسيع نطاق الرصاع .هو وحده يستطيع فعل
ذلك ،وتترصف الواليات املتحدة حتى اآلن بتحفظ
واضح .ابتكرت واشنطن قنوات إلخماد التصعيد
َ
الطرفني يف سوريا،
العســكري بما يخدم مصالح
ويُفرتض أن تتابع القيام باملثل يف أوكرانيا .يجب
أن تتذ ّكر الواليــات املتحدة وتُذ ّكر حلفاءها مرارا ً
بمخاطــر التصعيد غري املرغــوب فيه ورضورة
التعامل مع املواقف الروسية االستفزازية بالشكل
املناســب .يبقى التجاهل أفضل رد عىل أســلوب
االستفزاز الذي يحبّذه بوتني .ينطبق املبدأ نفسه
عــى تهديدات بوتــن النووية .يجــب أال تُقابَل
املواقف الشفهية العدائية بالر ّد يف جميع الحاالت،
بل يمكن تجاهلها اسرتاتيجياً.
ّ
توســع نطاق
ما من حل ســحري لتجنب
الحرب .لن تكون املحادثات واملفاوضات والجهود
الدبلوماسية كافية لتحقيق هذا الهدف .ال يمكن
السيطرة عىل بوتني إال من خالل استعمال القوة،

ّ
لكن هذه املقاربــة ال تخلو من املخاطر يف جميع
الظروف .لتطبيق سياسة فاعلة عىل املدى الطويل،
تقيض الخطوة األوىل باالعرتاف بالواقع املستجد:
نحن أمام حرب واســعة قد تدوم لسنوات ،وهي
تدور يف قلــب النظام الدويل وتقــرب من حدود
الفوىض .اعتاد صانعو السياسة والدبلوماسيون
يف الدول الحليفة تطبيق قواعد نظام دويل ليربايل،
لكن يجب أن يتعلموا اآلن كيفية التعامل مع غياب
هذا النظام.
ال توشك الواليات املتحدة وروسيا عىل خوض
حرب عاملية ثالثة ،وال تُعتــر كل خطوة يف هذه
املرحلــة وجودية .يواجه الجيــش الرويس عددا ً
هائالً ومتزايدا ً مــن القيود ،وال مف ّر من أن تطلق
الحرب يف أوكرانيا حاالت طارئة جديدة ،وشائكة،
ومزعجة ومرعبة .يجب أن يتع ّلم العالم التعايش
مع هذا الوضع .دامت أزمة الصواريخ الكوبية يف
املايض  13يومــاً ،لكن من املتوقع أن تدوم األزمة
الناجمة عن الحرب يف أوكرانيا لفرتة طويلة.

اقــــتصــــاد
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األزمة "تحبل" بنظريات اإلقتصاد المنتج و"تلد"
إقتصاد التوكتوك
العشوائية تجتاح االقتصاد في زمن االنهيار ،وتعززه أكثر .المصالح التقليدية ،وال
سيما منها الفردية الصغيرة "تذبل" ،لتنشأ على جوانبها مصالح جديدة ال تقدم
قيمة مضافة كبيرة لالقتصاد .من هذه المصالح تبرز وسيلة النقل "التوكتوك"،
التي تمعن نتيجة غياب الدولة وانعدام التنظيم ،في "صبغ" االقتصاد المأزوم أصال
بـ"ألوان" تقلص االنتاج الحقيقي.

الوســيلة وجود فعيل يف لبنان قبل العام  2019ارتفع
خالـــد أبـــو شقــــرا
العدد اليــوم إىل اآلالف .ومع تعمق االزمة االقتصادية
يخال للمتجــول يف املناطق اللبنانيــة عامة ،ويف
أكثر ،وتراجع الناتج املحيل إىل أقل من  20مليار دوالر
بعض قرى البقاع وعكار خاصة ،أنه يسري يف مومباي
وانهيار القــدرة الرشائية للرواتــب واالجور باللرية
الهندية ،أو كابل العراقيــة ،أو حتى الدويقة املرصية.
اللبنانية ســيزيد اســتعماله أكثر .فاملواطن الذي لم
القاسم املشرتك بني هذه العشوائيات الفقرية هو تحول
يعد بمقدوره تحمل كلفة التنقل بالســيارة الخاصة،
التوكتوك من وســيلة نقل فرديــة (دراجة) ،إىل مهنة
ســيعتمد عىل التوكتوك ،خصوصا يف ظل غياب النقل
قائمة بحــد ذاتها .فارتفاع أســعار البنزين ،وتراجع
العــام .إذ أنه يف الوقت الذي تســتهلك فيه الســيارة
فرص العمــل يف الزارعة والبناء وإصالح الســيارات،
صفيحــة بنزين بقيمة  623ألف لــرة لكل  150كلم
والزيــادة الكبرية التي لحقت يف إيجــارات املحالت...
تقطعها ،يســر التوكتوك ملســافة  700كلم بـ 20
عوامل دفعت ســائق االجرة والبناء واملزارع والتاجر
ليرتاً .و"هذا ما أدى إىل ارتفاع الطلب عليه" ،بحســب
والحريف ،إىل االستثمار برشاء التوكتوك
رئيس تجمّ ع سيدات ورجال األعمال
الذي يكلف حواىل  3000دوالر ،لتأمني
اللبنانيــن  RDCLوصاحب رشكة
القوت كل يوم بيومه .وهكذا تحولت
" ANBأبو خاطر" نيكوال أبو خاطر.
هذه الوســيلة الهندية املنشأ سيارة
باالضافة إىل أنه يتسع لثالث ركاب يف
غالبًا ما تترافق ظاهرة
حني أن متوسط عدد ركاب السيارة
أجرة ،ومحل بقالــة متنقالً ،وخدمة
التوكتوك مع تخلّف
توصيل البضائــع ،ومقهى ومطعما ً
يف لبنان هو  1.5شخص .االمر الذي
وقاطرة الخواتها املعطلة ...والقائمة االقتصادات وليس تقدّمها
أدى إىل دفــع العائــات إىل التهافت
تطول من ابتــكارات فرضها الواقع
عليه من أجل الوصول إىل االشغال أو
املر.
إيصال االوالد إىل املدارس أو الذهاب
إىل الســوق ...وغريها الكثري مــن الوظائف ،التي لم
يعد بمقدور املواطنني اســتعمال السيارات من أجل
استغالل الفوضى
إتمامها".
معذورون "مســتثمرو" التوكتوك ،ســواء كانت
اســتعماالت التوكتوك لم تقترص يف لبنان ،كما يف
الرشكات املســتوردة ،أو الذين رأوا يف هذه الوســيلة
كل البلدان الذي ينترش فيها ،عىل النقل إنما تعدّتها إىل
خالصهم من جحيم الفقر .فـ"الطبيعة تكره الفراغ"
وســيلة لتحقيق الدخل يف ظل ارتفاع البطالة وتقلص
عىل حــد وصف أرســطو .وإن لم تمأله املؤسســات
فرص العمل ،و"هو ما ســاعد الكثري من العائالت عىل
االنتاجيــة الرشعية ســيمأله اقتصــاد الظل بمهن
الصمــود يف ظل هذه الظروف الصعبة" ،بحســب أبو
ظرفية ،يخــى أن تتحول إىل دائمة يف ظل اســتمرار
خاطر كما أدت زيادة الطلب إىل إنشــاء "خط تجميع"
ضعف الدولة ،ووجود نية مبطنــة لتصفية االقتصاد
يوظف عرشات العمال من أجــل جمع هذه الدراجات
الرشعي .فـ"هناك من يســتفيد من األزمة وما تنتجه
التي تأتــي إىل لبنان مفككة" .ويلفــت أبو خاطر اىل
من تطورات لالستمرار يف خراب البلد ،وعدم قيام النقل
أن "التوكتوك ليس وســيلة النقل الوحيدة التي تالقي
العام املنظم والرشعي" ،بحسب الباحث يف ميدان النقل
رواجا ً يف لبنان بسبب ارتفاع اسعار املحروقات وأكالف
شوقي حاطوم" .ما يؤدي إىل تحقيق أهدافه بهدم دولة
الصيانة إنما أيضا الدراجــات الكهربائية والدراجات
القانون واملؤسسات ،ليبني دولته عىل أنقاضها".
الهوائية الكهربائيــة .فمع تراجع مبيع الســيارات
الجديدة بأكثر من  90يف املئة ،نشأت الحاجة إىل بدائل
وليد الحاجة
عملية فكانت هذه الوسائل املتنفس للكثري من االفراد
غالبا ً ما ترتافــق ظاهرة التوكتــوك مع تخلف
واملؤسسات".
االقتصادات وليــس تقدمها .فبعدما لــم يكن لهذه

ارتفاع أسعار المحروقات جعل من التوكتوك بدي ً
ال عن السيارات

ال يوجد تصنيف للتوكتوك

غياب التنظيــم عن القطاع يبــدأ بعدم وجود
تصنيف للتوكتوك بعد يف لبنان .فهو يسجل بحسب
رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور،
كدراجة ناريــة .و"لهذا يصعب إحصاء العدد الفعيل
لهذه اآلليات .مع العلم أن املعلومات شــبه املؤكدة
تلحظ وجود بني  700و 800توكتوك مسجل بشكل
رســمي منذ العــام  2020ولغاية اليــوم .يف حني
أن العدد الفعــي املوجود يف الشــوراع قد يتخطى
هذا الرقــم بأضعاف .فالكثري مــن املواطنني الذين
يســتعملون هذه اآللية يف القرى واالرياف ال يرون
داعيا ً لقوننتها وتســجيلها؛ أوال لعــدم معرفتهم
بانها خاضعة للتســجيل كونها تعترب دراجة نارية
وتســتلزم دفع امليكانيك .وثانيا ً القتصار االستعمال
عىل االحياء الداخلية يف القرى واالرياف وعدم السري
به عــى الطرقات العامة" .اما مــن الناحية الثانية
فيلفت عبد الغفور إىل أن "الكثري من اآلليات املشابهة
للتوكتوك والتي تقل قوة محركها عن  1000واط ال
تحتاج إىل التســجيل ،إال أن هذه الفئة ما زال عددها
قليالً .ويلفت عبد الغفور إىل "رضورة تعديل القوانني
لكي يصنف التوكتوك كفئة مســتقلة ومختلفة عن
الدراجــات النارية ،وتحديد وظائفه بشــكل دقيق.
وهذا ما لم يلحظه النص الترشيعي االسايس الصادر
يف العام  2012عندمــا لم تكن بعد ظاهرة التوكتوك
منترشة يف لبنان .بعدها يصبح من الســهل تنظيم
هذه الفئة من اآلليات ،ومالحقة املخالفة منها".

سوء االستعمال

املشكلة الثانية تتمثل يف سوء استعمال التوكتوك.
حيث يجلس فيه  4أشــخاص إضافة إىل السائق ،االمر
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ســجّ ل ســعر رصف
الدوالر يف الســوق السوداء
أمــس 29750 ،لرية لبنانية
للرشاء و 29800لرية لبنانية
لبيــع الــدوالر الواحد اي
بارتفاع بقيمــة نحو 100
لرية عن أمس األول .وال تزال
ّ
منصة "صريفــة" مقفلة
بسبب اإلرضاب الذي ينف ّذه
موظفو مرصف لبنان لفرتة
ثالثة أيام ،مــا أدى اىل وقف
كل التداوالت عربها ،عىل ان
تعاود "صريفة" عملها يوم
اإلثنني املقبل.

أسواق وعمالت

هرفينا األوكرانية
$ 0.0274

البديل موجود ...ولكن!

البديل عــن التوكتوك يكون بوجــود نقل عام
منظم ال ينحرص يف املدن الكــرى ،إنما يطال أيضا
االرياف وصوال ً حتى املناطــق النائية" ،من وجهة
نظر حاطوم .و"يمكن اســتخدام الباصات وامليني
باصــات املنتــرة بكثافــة يف كل املناطق يف هذه
الخطة التي تكلف بــن  500مليون دوالر و 2مليار
بالحد االقــى ،وتوفر عىل املواطنني املبالغ الطائلة
التي يتكبدونهــا عىل النقل ،وتخفــف عن موازنة
الدولة االكالف الكبرية .خصوصا ً مع رفض موظفي
القطاع العام أن يكون بــدل النقل عن اليوم الواحد
 95ألف لرية ،ومطالبتهم برفعــه إىل أكثر من 200
ألف أو استبداله بقسائم بنزين .االمر الذي ال طاقة
للدولة عىل تحملة.
كثرة الحديث عــن االقتصاد املننتج منذ العام
 ،2019كبديل عن االقتصاد الريعي املنترش ،أدت إىل
"حمــل" البلد باالفكار التي وصلــت إىل حد املناداة
بالزراعة عىل الرشفــات والبالكني .وبعد نحو ثالث
سنوات عىل "حبل" االزمة املتفلتة من أي معالجات،
كانت النتجية والدة اقتصاد "التوكتوك" .خطورته
أنه ال ينحــر بتأمني قوت كل يــوم بيومه ،إنما
بجنوحه باالقتصاد أكثر نحــو االعمال "امليكرو –
صغرية" عىل حساب االنتاج الحقيقي.

رقم اليوم

الدوالر يرتفع إلى  29800ليرة

اليـــــورو
$ 1.0206

الذي يعرض السالمة العامة للخطر ،بنسبة تتجاوز 90
يف املئة ،بحسب حاطوم" .كما أن حلوله مكان سيارات
االجرة ،أدى إىل انخفاض ســعر النمرة الحمراء من 35
ألــف دوالر إىل  5000دوالر ،وإضافة مشــكلة جديدة
عىل هذا القطاع الذي يعاني أساسا من التزوير املنظم
واملقونن".

مليارات ليرة
قيمة اإلعتماد
لتغذية السجون

أعلن وزير املال يوســف الخليل أنه "تــم تحويل اعتماد
بقيمة عرشة مليارات لرية لبنانية نقدا ً كسلفة خزينة لصالح
تمويل تغذية السجون".
وشــكر الوزير الخليل املديرين واملعنيــن عىل "التجاوب
الذي أبدوه مع رغبته امللحة بالحضور االستثنائي إىل مكاتبهم
يف ظل اإلرضاب القائم ،إلنهاء كامل اإلجراءات املطلوبة لرصف
املبلغ املذكور ،والذي أصبح يف عهدة الجهة املختصة منذ مساء
أمس".

االسترليني
$ 1.1971
الين الياباني
$ 0.00175

بيـتـكـوين
$ 22627
الذهب
$ 1710

CMC crypto
$ 509
الفـضـة
$ 18.67

الروبل
$ 0.0175
بــرنــت
$ 103.94

اليوان الصيني
$ 0.1476

الليرة التركية
$ 0.0564

خام WTI
$ 96.25

طن القمح
$ 353
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 890السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٢٢تـمـوز 2022

اليونيسف :شبكات المياه في لبنان على حافة الهاوية
أعلنت اليونيســف يف تقرير جديد تحت
عنوان «صعوبة الحصول عــى املياه» ،أن»
لبنــان تمكن من درء انهيــار كامل يف بنيته
التحتية للمياه ،ولكن شبكات إمدادات املياه
ال تزال تتأرجح عىل حافة الهاوية ،ما يع ّرض
صحة املاليني من األشــخاص ،وال ســيما
األطفال ،للخطر».
وقالت« :إن آفاق التوصل إىل ح ّل ستظ ّل
قاتمة بينما تســتمر أزمة الطاقة ،حيث إن
نقص الكهرباء يجعل من املستحيل ضخ ما
يكفي من املياه ،ويف بعض الحاالت يتســبب
بتوقف عمليات الضخ تماماً».
وينظر التقرير يف «التطورات التي حدثت
منذ أن ح ّذرت اليونيســيف قبل عام من أن
نظام املياه وصل إىل نقطة االنهيار».
وقال ممثل اليونيســف يف لبنان إدوارد
بيجبيدر« :يف حني تم تفادي اإلنهيار الشامل
لشبكات إمدادات املياه العامة حتى اآلن ،غري
أنه لم يت ّم ح ّل األزمة بعد .ويتأثر حاليا ً ماليني
األشخاص يف البالد من محدودية توافر املياه
النظيفة واآلمنة .إن معالجة هذه القضية يف
غاية األهمية من أجل ضمان صحّ ة األطفال
والعائالت يف لبنــان» .أضاف التقرير« :فاقم
إرتفاع األســعار العاملية للنفــط باإلنهيار
اإلقتصادي يف البالد ،وزاد األمر ســوءا ً تأثري
جائحــة كوفيد  ،19مضافــا ً إليها تداعيات
التفجري الكارثي يف مرفأ بريوت عام  2020ما
أثّر بشدة عىل البنية التحتية الحيوية.

تكاليف قطع الغيار ونقل المياه

لم يتمكن مقدمــو الخدمات يف القطاع
العــام للمياه من توفري مــا يكفي من املياه
لزبائنهم ،ويرجع ذلــك إىل حد كبري إىل أزمة

عدم توافر مصادر الطاقة الالزمة لضخ املياه،
ولكن أيضا ً اىل عدم قدرتهم عىل تحمّ ل تكاليف
قطع الغيار واإلصالحات الرضورية وأسعار
الديزل ،وســط التضخم املتصاعد .منذ بداية
األزمة ،انخفضت إمدادات املياه من مؤسسات
املياه األربع انخفاضا ً كبــراً ،اىل أقل من 35
ليرتا ً للفرد الواحد يف اليوم وهي نســبة تُعترب
الحد األدنى للكمية املقبولة الستهالك الفرد
من املياه.
كما ويعتمــد العديد مــن املنازل عىل
النقل املكلف للميــاه بالصهاريج أو من قبل
مقدمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي
ضمانات بشأن جودة تلك املياه».
وأشــار اىل أنه «وصل متوســط تكلفة
 1000ليرت مــن املياه املنقولة بالصهاريج اىل
 145ألف لرية لبنانية يف نيســان  ،2022أي
بزيادة قدرها خمسون يف املئة تقريبا ً مقارنة
بشهر نيســان  ،2021وبزيادة تعادل ستة
أضعاف عما كانت عليه يف العام .2019
إضافــة إىل ذلك ،تعتمــد معظم األرس

مشاريع قوانين تعنى بتفعيل
المرافق العامة
أعلن وزير االشــغال العامة والنقل يف
حكومــة ترصيف االعمال عــي حميه ان
«خمســة اقرتاحات قوانني معجلة مكررة
تدرج عىل جدول أعمال أول جلســة نيابية
ترشيعية كقوانني اصالحية بإمتياز ،رافدة
للخزينة بمئات ماليني الدوالرات ومن دون
املســاس بجيوب املواطنني مطلقاً» .وقال
بدأنا العمل يف الوزارة عىل اعداد مشــاريع
قوانني تعنى بتفعيل املرافق العامة ،بحيث
تم اعداد خمسة مشاريع قوانني اعتربناها
رضورية لتحقيق ما نصبو اليه.
« - 1تعديــل جداول رســوم املرافئ
واملنائر واملطارات الواردة يف الجدول الرقم
( )9امللحق بقانون موازنة العام .2019
 - 2تعديــل املــادة األوىل من القانون

كفرحلدا وبيت شالال
ودير بلّ :تأمين
الكهرباء أو التصعيد
ّ
نفذ أهــايل كفرحلدا وبيت
ّ
وديربل ،بدعوة من بلديات
شالال
ومخاتــر بلداتهــم ،اعتصاما ً
أمام محطــة الضخ يف كفرحلدا
للمطالبة بتأمني الكهرباء إليها،
بعد انقطاع امليــاه عن منازلهم
منذ ما يزيد عن شهر.
وأكدوا أن هذا االعتصام هو
خطوة أوىل للفت االنظار والتحرك
باهتمــام إليجاد حل إما لتأمني
التيار الكهربائــي وإما املازوت،
الفتني إىل وجــود خط توتر عال
خاص باملحطة .وأشاروا إىل أنه
إذا لم يتم التجــاوب إليجاد حل
فسيتبع ذلك خطوات تصعيدية
مفتوحة عىل كل االحتماالت.

الرقــم  90تاريــخ  1991/9/10واملتعلق
بفرض رسم خروج عىل املسافرين بطريق
الجــو او البحر ورســم دخــول عىل غري
اللبنانيني.
 - 3تعديل املادة  35من القانون الرقم
 6الصادر بتاريــخ  ( 2020/3/5املوازنة
العامة واملوازنات امللحقة للعام .2020
 - 4تعديل املادة  72من القانون 326
الصــادر بتاريــخ ( 2001/6/28موازنة
العام  )2001الرسم املستوىف لقاء استعمال
صالونات الرشف يف مطار رفيق الحريري
الدويل  -بريوت.
 - 5تعديل الفقرة  2من املادة  178من
القانون الرقم ( 2012 / 243قانون السري
الجديد)».

اللبنانية عىل املياه املعبّأة لتلبية احتياجاتها
من ميــاه الشــفة ،ويرجع ذلــك جزئيا ً إىل
مخاوف أفرادها بشأن جودة املياه التي تصل
اىل حنفيات بيوتهم .يف شــهر نيسان ،2022
أصبح يتوجــب عىل العائالت التي تعتمد عىل
املياه املعبــأة لتلبية احتياجاتهــا من مياه
الشفة ،أن تدفع بني ثالثة اىل خمسة أضعاف
ما كانت تسدده قبل عام واحد فقط .تحتاج
األرسة املكونة من خمسة أفراد ،يتناولون ما
مجموعه  10ليــرات يوميا ً من املياه املعبأة،
اىل إنفاق نحو  6,5ماليني لرية سنويا ً  -أي ما
يعادل  261دوالرا ً أمريكيا ً  -باإلضافة اىل كلفة
املياه املســتخدمة لتلبية احتياجات الطهي
والنظافة العامة».

تأثير أزمة المياه على اإلستشفاء

بشــكل حاسم
وتابع« :تؤثر أزمة املياه
ٍ
وخطري عىل القطاع اإلستشــفائي يف البالد
وعىل املراكز الصحيــة األخرى ،باإلضافة اىل
مياه الشفة يف املدارس.

"لجنة المال" ُتقرّ قانون إيجارات
األماكن غير السكنية
درســت لجنة املال واملوازنة يف الجلسة
التي عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان
وحضور وزيــر املــال يف حكومة ترصيف
االعمال يوســف خليــل اتفاقيــة التعاون
التقني بني الجمهوريــة اللبنانية وحكومة
اليابان واقرتها وتشــجيع النمو االقتصادي
واالجتماعي بني البلدين.
وتقوم وكالة التعــاون الدويل اليابانية
بموجب االتفاقية بتنفيذ اشــكال التعاون
التقني والتنمــوي الثنائي مــع الحكومة
اللبنانية ومؤسســاتها .كذلك اقرت اللجنة
القانــون املتعلق بااليجــارات لالماكن غري
الســكنية والــذي درس يف االدارة والعدل يف
وقت سابق ،وع ّلقت لجنة املال عددا ً من املواد
املتعلقة باالعفاءات الرضيبية والنسب لبتها
يف الجلسة الترشيعية املقبلة ،نظرا ً الهميته
القانونية بالنســبة للمالك واملستأجر عىل
حد ســواء ،علما ً ان القانون يتعلق بتعزيز

وتوسع
الصناعيون :لمعالجة «"النزوح"»
ّ
اإلقتصاد غير الشرعي والعالقات الخليجية
شدّد رئيس جمعية الصناعيني سليم
الزعني خــال لقائه رئيــس «مجموعة
العمل األمريكية من أجل لبنان» الســفري
إدوارد غابريال وعضو املجموعة شــايان
معوض اللذين زارا الجمعية ،عىل رضورة
معالجــة ثالثة مواضيع أساســية ،األول
يتمثل بتوســع اإلقتصاد غــر الرشعي
عىل حســاب االقتصاد الرشعي الذي بات
يفقــد إمكانياته وقدراته عــى الصمود
واإلســتمرار .أما املوضوع الثاني فيتمثل
برضورة إعادة العالقات مع الدول العربية
ال سيما الخليجية اىل طبيعتها.
واملوضوع الثالث فهو النزوح السوري
الذي بات يشــكل عبئا ً كبريا ً عىل االقتصاد
اللبناني ،ولألسف إن حله ال يعود للبنانيني
انما للمجتمع الدويل ودول القرار.
ويف نهاية اإلجتماع ،شدد املجتمعون
عىل رضورة إيالء امللفات التي تم عرضها
خالل اإلجتمــاع أولوية قصــوى كونها

وتشكل عدم كفاية إمدادات املياه املأمونة
خطــرا ً كبريا ً عىل الرضع وصغــار األطفال،
بشــكل خاص لإلصابة باألمراض
املعرضني
ٍ
املرتبطة باملياه والرصف الصحي ،وهي أحد
األسباب الرئيسية لوفيات األطفال دون سن
الخامسة».
وشــددت اليونيســف عىل أن « توفري
املياه من خالل مرافق التشــغيل العامة يظل
الحل األفضل واألقــ ّل كلفة .وأنه يجب اتخاذ
خطوات فورية لحل أزمة الطاقة ودعم توفري
الخدمات ،يف املوازاة هناك حاجة ماســة اىل
القيام باستثمارات كبرية كي تستعيد شبكات
املياه العامة فعاليتها».
وقال بيجبيــدر« :بينما تعمل الحكومة
عىل إيجاد حلول لألزمة ،من املهم أن تضمن
قــدرة كل العائالت ،ال ســيما األكثر ضعفاً،
عىل تحمّ ل تكاليف امليــاه «إن الحصول عىل
املياه ليس حاجة رضورية فحســب ،بل هو
حق أســايس .إن الحصول عــى مياه كافية
ومأمونة وبأســعار معقولة ينقــذ األرواح
ويحافظ عىل صحة األطفال» ،مشــرا ً اىل ان
املنظمة «ضاعفت بشكل كبري دعمها خدمات
امليــاه يف لبنان منذ بدايــة األزمة ،بما يف ذلك
توفري اإلمدادات واإلحتياجات اإلســتهالكية
الرضوريــة وتنفيذ التصليحــات الرسيعة،
للمساعدة يف ضمان حصول الجميع عىل املياه
اآلمنة الصالحة للرشب».
وختم التقرير« :تحتاج اليونيسف اليوم
إىل  75مليون دوالر أمريكي ســنويا ً للحفاظ
عىل إســتمرارية تشــغيل األنظمة الحيوية
وتدفق املياه إىل أكثر من أربعة ماليني شخص
يف جميــع أنحاء البالد وحمايــة الوصول إىل
أنظمة املياه العامة وتشغيلها».

تشكل ركيزة أساســية لخروج لبنان من
أزماته.
حرض اللقاء نائبا الرئيس زياد بكداش
وجورج نرصاوي واألعضاء منري البساط
وجــورج صابونجيان وبــول ابي نرص
ومدير عام الجمعية طالل حجازي .وتم
البحث خالل اللقاء يف األوضاع السياسية
واألمنيــة واالقتصاديــة واإلجتماعية يف
لبنان .ورحّ ــب الزعني بالوفــد ،مثمّ نا ً
الجهــود التي تبذلهــا «مجموعة العمل
األمريكية من أجل لبنان» ملساعدة لبنان
والشــعب اللبناني .وأشار اىل الصعوبات
التــي يعانيها لبنان والتــي تتدحرج من
سيئ اىل أسوأ ،مشددا ً عىل رضورة وقوف
أصدقاء لبنان اىل جانبه ملساعدته للعودة
اىل طريق التعايف والنهوض .وأ ّكد غابريال،
أن االتفــاق مع صندوق النقد وترســيم
الحدود يجب أن يكونا من أولويات الدولة
اللبنانية.

املنافسة ورفع الظلم عن االطراف املعنيني.
وكان كنعان تســلم خالل الجلسة من وزير
املال الدراســة التي تهــدف اىل اعادة تقييم
املوازنة وفق معايري موحدة تتعلق بســعر
الرصف ،والتي كانــت لجنة املال قد طلبتها
منذ نيسان املايض من وزارة املال.
وســتقوم لجنة املال بمناقشــة هذه
الدراســة بعد إستئناف جلســات مناقشة
واقرار مــروع موازنة العــام  2022بعد
الجلسة الترشيعية املقررة االسبوع املقبل.
وكانت الجلســة انعقــدت يف حضور
النــواب :ايهاب مطــر ،غادة ايــوب ،جان
طالوزيان ،فؤاد مخزومــي ،جهاد الصمد،
راجي السعد ،غازي زعيرت ،ابراهيم منينمة،
ميشــال معوض ،فراس حمدان ،ياســن
ياســن ،مارك ضو ،حليمــة قعقور ،طه
ناجي ،طوني فرنجية ،عدنان طرابليس ،بالل
عبدالله ،جيمي جبور.

أخبار سريعة
إنذاران لفرن وملحمة
في حارة حريك
قامت المفرزة الصحية في بلدية
حارة حريك بالتعاون مع مراقبي
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية،
خالل الكشف اليومي على المنشآت
الغذائية ،بتوجيه انذار خطي لفرن
ضمن نطاقها لمدة  24ساعة
وذلك بسبب عدم التقيد ببعض
االرشادات المتعلقة بسالمة الغذاء
اهمها النظافة العامة اضافة الى
وجود حشرات في المكان.
كما تم توجيه انذار شفهي
لملحمة وفرن ضمن النطاق للتقيّد
بالمعايير واالرشادات المتعلقة
بسالمة الغذاء.
وفي اطار رفع جهوزية افراد
شرطة اتحاد وبلديات الضاحية
الجنوبية ،خضع  21شرطيا ً لورشة
تدريبية تذكيرية حول االسعاف
االولي ،وذلك في قاعة إتحاد بلديات
الضاحية الجنوبية.

حريق محمية الصنوبر
كارثة إقتصادية
تفقد وزير الزراعة في حكومة
تصريف األعمال عباس الحاج
حسن محمية الصنوبر التي
التهمتها النيران في جبل الرفيع
سهل الميذنة كفررمان ،وأتت
النيران على مساحة واسعة من
الجبل وامتدت الى سجد ،وألحقت
أضرارا ً كبيرة في أشجار الصنوبر
والسنديان والصعتر البري .واكد
الحاج حسن أن «ما حصل هو
كارثة بيئية واقتصادية».

بوشكيان يمنع
استيراد البرغل
أعلن وزير الصناعة في حكومة
تصريف األعمال النائب جورج
بوشكيان منع استيراد البرغل إال
بإجازة تصدر عن وزير الصناعة
على أن ينشر هذا القرار ويعمل
به من تاريخ نشره.
وجاء ذلك القرار رقم 52/1
بناء على المراسيم رقم
 8376و  642ورقم ،13173
وانطالقا ً من المسؤولية الوطنية
وحفاظا ً على مقومات األمن
الغذائي واإلنتاج الوطني ،وبناء
على اقتراح مدير عام وزارة
الصناعة.

آلية معالجة السلفة على غالء المعيشة
أصدر املدير العام للصنــدوق الوطني للضمان اإلجتماعي مذكرة حملت الرقم 35
بتاريخ  2022/7/21قىض بموجبها رشح أصول وكيفية معالجة الســلفة عىل غالء
املعيشــة املمنوحة من أصحاب العمل قبل صدور املرســوم  ،9129حيث يتوجب عىل
أصحاب العمل حســم السلفات عىل غالء املعيشة من بدل الغالء املقر يف املرسوم 9129
خالل عامني من صدور هذا املرســوم ،رشط أن تكون شاملة لجميع األجراء من دون
استثناء.
وأعلنت مديرية العالقات العامة يف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،يف بيان
أمس ،انه «بعد صدور املرسوم  9129تاريخ  12أيار  2022املنشور يف الجريدة الرسمية
عدد  22تاريخ  2022/5/19والقايض بتحديد بدل غالء املعيشة للمستخدمني والعمال
الخاضعني لقانون العمل ،كذلك بعد املذكرة اإلعالمية رقم  686التي أصدرها املدير العام
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي بتاريخ  2022/6/6لتطبيق أحكام
هذا املرســوم ،إضافة اىل مذكرتي وزير العمل املتعلقتني باملوضوع املذكور ،وعىل ضوء
املراجعات التي وردت اىل إدارة الصندوق من قبل بعض أصحاب العمل واالجتماع األخري
الذي عقد بني املدير العام ورئيس الهيئات االقتصادية معايل الوزير محمد شقري.
كما حدّدت املذكرة املستندات والبيانات الواجب عىل أصحاب العمل تأمينها والتقدّم
بها اىل مكاتب ومديريات الصندوق ،إضافة اىل املهام واملسؤوليات املوكلة اىل مستخدمي
الصندوق املعنيني معالجة االشــراكات ،كذلك املديريات املختصــة (املديرية املالية -
مصلحة االشرتاكات ومديرية التتفتيش واملراقبة)».

تــتــــــــمــات
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العـــدد  - ٨٩٠السنــــة الـرابـعـة

قضية المطران الحاج :أُقفِ ل ملف ليُف َتح ملف

فبحســب املعلومات ليســت املرة األوىل التي يقوم فيها املطران بهذه
املهمة .وقد سبق له وحرض إىل املحكمة العسكرية مطلع العام الحايل وت ّم
اإلســتماع إليه لدى القاضية نجاة أبو شــقرا يف املوضوع املتعلق بتوقيف
عسكري كانت وصلته مساعدة مالية .ولكن هذا امللف ت ّم إقفاله بقرار من
قايض التحقيق العسكري فادي صوان قىض باعالن عدم اختصاص وعدم
صالحية القضاء العســكري اللبناني ملالحقته ومحاكمته جزائياً ،ســندا ً
للمادة  1060من مجموعة قوانني الكنائس الرشقية الصادرة عن الفاتيكان
ســنة  1990والنافذة يف لبنان منذ  1991التي تمنح ،حرصاً ،قداسة البابا
يف الفاتيكان حق محاكمة األســاقفة املالحقني بقضايا جزائية .وقد أقفل
امللف عىل هذا األســاس ،ليتم فتح هذا امللف الجديــد بعد توقيف املطران
يوم اإلثنني املايض عىل معرب الناقــورة ،ويمكن أن يكون هذا األمر ردا ً عىل
إقفال امللف السابق من مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القايض
فادي عقيقي ،الذي لم يستأنف القرار الذي صدر عن القايض صوان وكان
يمكنه أن يفعل ذلك ،والذي طالبت بكركي بتنحيته وخرج أمس عن موجب
التحفظ عندما أدىل بحديث حول موضوع توقيف املطران مدافعا ً عن نفسه
وعما حصل مع املطران ونافيا ً أن يكون طلب موعدا ً من البطريرك الراعي.
أمــس توجه املطران موىس الحاج إىل دير مــار نهرا يف قرنة الحمرا يف
املتن للمشاركة يف القداس يف ظل ترسيب معلومات عن قوى أمنية يمكن أن
تكون تنتظره .واليوم من املنتظر أن يلتقي يف قرص بعبدا رئيس الجمهوية
ميشــال عون يف موعد مقرر عند الســاعة العارشة بعدما تم التواصل مع
القرص الجمهوري عن طريق املطران ميشــال عون الذي قد يرافق املطران
موىس الحاج .هذا اللقاء مع الرئيس يرفع حكما ً التهمة التي تمحور حولها
التحقيق مع املطران وهي التعامل مع العدو اإلرسائييل أو قبول نقل أموال
وأغراض من داخل األرايض املحتلة ،إذ كيف لرئيس الجمهورية أن يستقبل
متهما ً بهذه التهمة؟
وعىل وقع الدعوات التي وجهت لحشد شعبي كبري يف مقر البطريركية
املارونية يف الديمان يوم األحد املقبل الســاعة التاسعة والنصف ودعوة كل
اللبنانيني السياديني للتجمع هناك اســتنكارا ً للتعدي عىل املطران موىس
الحاج ودعمــا ملواقف بكركي ،ذكــرت معلومات أن بعض من أُرســلت
املساعدات لهم تلقوا اتصاالت من أجل التحقيق معهم .ويف ظل هذا الوضع
بدا املطران مرتاحا ً لسياق األمور خصوصا ً بعد املوقف الكبري الذي صدر من
الديمان أمس األول وهو يعترب أنه يقوم بمهمة إنسانية ،وهو ينتظر أن تعاد
أغراضه الشخصية إليه واألموال املصادرة ألنها ليست له وأن يسقط قرار
منعه من الســفر ليتمكن من العودة إىل أبرشيته .وهو متمسك باستكمال
الرســالة التي يقوم بها ومؤمن بأن الحق سينترص يف النهاية ،وبأن هذه
القضية ستنتهي.
خارج هذا السياق لم يطرأ أي جديد يف موضوع تأليف الحكومة حيث ال
تزال العقدة يف عدم طلب الرئيس املكلف نجيب ميقاتي موعدا ً لزيارة القرص
الجمهوري ويف عدم تحديد القرص الجمهوري موعدا ً للرئيس املكلف من دون
وجود حركة وســطاء بني الطرفني أو أي مبادرة ،وكأن هناك تسليما ً بأن
هذه الحكومة الجديدة لن تولد .ويف ظل هذا الفراغ كانت أمس ترسيبة حول
احتمال أن يقوم الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين بزيارة لبنان حامالً
ردودا ً إرسائيليــة بينما كانت الخارجية األمريكية أعلنت أن ال موعد محددا ً
لزيارته .ومن هنا تبدو األنظار متجهة أكثر نحو الرتكيز عىل اإلســتحقاق
الرئايس وال يمكن النظر إىل الهجمة عىل البطريرك املاروني من خالل املطران
موىس الحاج إال ضمن هذا السياق من أجل كرس هيبة بكركي ،التي أعلنت
سقف املواصفات الرئاســية واستقبلت أمس رئيس تيار «املردة» سليمان
فرنجية يف إطاللة أوىل عىل رئاسة الجمهورية من مقر رئاسة الطائفة.

التض ّخم و"تحليق" األسعار...

عوامل عدة ساهمت يف ارتفاع أسعار السلع اإلستهالكية يف لبنان خالل
شهر واحد أوضحها لـ»نداء الوطن» رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية
منري البساط وهي تعود اىل أمرين:
أوالً ،وهو السبب الرئيس»،إرتفاع أسعار النفط ما انعكس زيادة يف كلفة
االنتاج والشحن التي كانت مرتفعة أصالً ومختلف انواع الخدمات».
ثانياً« ،اإلرضاب العام الذي ّ
ً
ينفذ منذ شهر حزيران وال يزال مستم ّرا لغاية
اليوم ما يحول دون إخراج البضاعة املستوردة من املرفأ ومكوثها فيه لفرتة
شهر أو شهر ونصف الشهر».
ّ
وتوقع أن تشــهد اســعار الســلع «مزيدا ً من اإلرتفاع بسبب استمرار
اإلرضاب وعدم التمكن مــن تخليص البضائع ،ما يكبّــد التاجر مصاريف
اضافية عن كل يوم تأخري ما ينعكس ســلبا ً عىل املستهلك الذي سيسدّد من
جيبه كلفة هذا األمر من خالل زيادة األسعار».
أما بالنسبة اىل القفزة الكبرية يف أسعار السلع اإلستهالكية عىل الصعيد
السنوي والتي بلغت نسبة  210,08يف املئة ،فقال البساط« :إن تداعيات الحرب
األوكرانية التضخمية كانت كبرية وطاولت لبنان فارتفعت أسعار معظم املواد
األولية مبارشة بعد بدء الحرب بنســب متفاوتة بلغت  30يف املئة ووصلت اىل
 100يف املئة .ولكن مقارنة مع الشهرين املاضيني لم ّ
تتغي اسعار املواد األولية
كثريا ً علما ً أن أسعار البعض منها انخفضت بنسب بسيطة».
وتعود نسبة زيادة أســعار املواد األولية اىل زيادة الطلب عليها وارتفاع
كلفة الشحن نتيجة ارتفاع اسعار النفط الذي له تداعيات تضخمية كبرية عىل
اسعار كل السلع اإلستهالكية والغذائية.
ّ
املحل أدت زيادة اســعار النفط اىل زيادة كلفة الشحن عىل
فعىل الصعيد
املســتورد للمواد األولية قبل تصنيعها وبعد تصنيعها بسبب اإلنقطاع شبه
الدائم للكهرباء واإلعتماد عىل املو ّلدات« .وتشــ ّكل املحروقات والطاقة ّ
حصة
ترتاوح بني  5و 10يف املئة من كلفة إنتــاج الصناعات الغذائية وهي تختلف
بحســب كل مصنع ،اذ يعتمد البعض عىل الطاقة الشمســية وآخرون عىل
املو ّلدات» ،بحسب البســاط .الفتا ً اىل أن «املصانع الغذائية تستخدم الطاقة
لتوليد الكهرباء وللبخار لطبخ املنتجات الصناعية الغذائية».
أما الصناعات األخرى فتشكل الطاقة نسبة تصل اىل  45%من الكلفة التي
تتكبدها املصانع يف اإلنتاج خصوصا ً تلك املتعلقة بعمليات التدوير والتوضيب.
مؤش أسعار اإلســتهالك يف لبنان ،فقد بلغ ّ
وبالعودة اىل ّ
مؤش تضخم
أسعار االســتهالك خالل االشهر الســتة االوىل من الســنة  39.65يف املئة.
أما لشــهر حزيران ،مقارنــة بأيار ،فارتفعت األســعار كما ييل عىل صعيد
املحافظات :بريوت بنســبة  5,61يف املئة ،جبل لبنان بنسبة  11,48يف املئة،
الشمال بنسبة  7,64يف املئة ،البقاع بنسبة  7,26يف املئة ،الجنوب بنسبة 7,72
يف املئة ،والنبطية بنسبة  8,39يف املئة.
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إتفاق تصدير الحبوب يُبصر النور اليوم

ويف سياق رســائل التهويل والتهديد الروســيّة املتتالية ،خصوصا ً عىل
لســان نائب رئيس مجلس األمن الرويس دميرتي ميدفيديف ،تحدّث األخري
عن إمكانية اختفــاء أوكرانيا من خريطة العالم ،وقــال ّ
إن أوكرانيا كدولة
«نتيجة لك ّل ما يحدث قد تختفي من خريطة العالم» ،معتربا ً أن الســبب هو
«خطاياهم» وأن روسيا «ال تتحمّ ل مسؤوليّته».
توازياً ،اعترب الرئيس البيالرويس املش ّكك يف رشعيّته ألكسندر لوكاشينكو
خالل مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن عىل الغرب وأوكرانيا وروسيا وضع
ح ّد للنزاع لتجنّب الســقوط يف «هاوية حرب نوويّــة» ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته
أنه كان عىل كييف والغرب التنازل للكرملني .ونبّه لوكاشــينكو إىل أن األمور
يف أوكرانيا يُمكن أن تتدهور ،مذ ّكرا ً بأن الرئيس الرويس فالديمري بوتني ح ّذر
من أن جيشــه لم يســتخدم بعد ك ّل قدراته يف النزاع .وقال« :الحرب القائمة
هناك ليست حتّى اآلن ما يُمكن لروسيا أن تخوضه» ،الفتا ً إىل أسلحة «مرعبة»
لم تســتخدمها موسكو بعد .كما رأى أن عىل أوكرانيا املوافقة عىل خسارتها
األرايض التي احت ّلتها موسكو يف رشق البالد وجنوبها.
ويف الغضونُ ،ق ِت َل حواىل  15ألف جندي رويس يف أوكرانيا منذ بدء الحرب
يف  24شباط ،وفق تقديرات وكالتَ ْي اإلستخبارات األمريكية والربيطانية .أمّ ا
الحكومة األوكرانية فتُفيد عن أرقام أعىل بكثري ،إذ أعلنت يف وقت ســابق من
الشهر مقتل  36200جندي رويس.
وعىل صعيد ملف الطاقة ،اتهمت أملانيا روسيا بأنها باتت «عامالً متزايدا ً
النعدام األمن» يف ســوق الطاقة يف أوروبا ،بعد استئناف تدفق الغاز عرب خط
أنابيب «نورد سرتيم» بمستوى إمدادات «ضعيف» و»غري موثوق» ،معترب ًة أنه
«لم يكن هناك ما يمنع تقنيّا ً «نورد سرتيم» من العودة إىل العمل بكامل طاقته
ّ
بعد أعمال الصيانة» .ورأت أن «هذه املستويات املتدنية من
الضخ تحمل معنى
سياسيّا ً واضحا ً يؤكد أنه ال يُمكننا الوثوق بهذه اإلمدادات».
ويف املقابل ،حمّ ل الكرملني العقوبات الغربية املسؤولية عن ك ّل املشكالت
التقنية املتع ّلقة بتوصيل الغاز الرويس إىل أوروبا .رافضا ً اإلتهامات التي وجّ هها
الغرب إىل موســكو «باالبتزاز» يف قضية الغاز ،قال املتحدّث الرئايس دميرتي
بيسكوف« :هذه القيود هي التي تمنع إصالح املعدّات ،ال سيّما التوربينات يف
مح ّ
طات الضغط».
تزامناً ،كشــف وزير الخارجية الرويس ســرغي الفروف خالل مؤتمر
صحايف مشــرك مع نظــره املجري بيرت ســيجارتو يف موســكو أن بالده
«ستدرس» إمكان تزويد املجر كمّ يات إضافية من الغاز هذا العام .وقام الوزير
املجري بزيارة مفاجئة إىل موسكو ملناقشة رشاء  700مليون مرت مكعب من
الغاز تُضاف إىل  4.5مليارات مرت مكعب كانت تحصل عليها بودابست سنويّا ً
قبل ّ
شن الحرب الروسية ض ّد أوكرانيا.
وعىل خ ّ
ط الطاقــة أيضاً ،بحث بوتني وويل العهد الســعودي محمد بن
سلمان أوضاع ســوق النفط ،وأكدا أهمّ ية التعاون داخل «أوبك بالس» ،وفق
الكرملني الذي أوضح أنه «لوحظ بارتيــاح أن الدول أعضاء هذه اآللية تفي
باســتمرار بالتزاماتها من أجل الحفاظ عىل التوازن واإلستقرار الالزم َْي يف
سوق الطاقة العاملية».
ويف األثناء ،فرض االتحاد األوروبي عقوبات عىل  10ســوريني ورشكتَ ْي
ّ
خاصتَ ْي لضلوعهم يف تجنيد مرتزقة سوريني وفلسطينيني وإرسالهم
أمنيّتَ ْي
للقتال لحساب روســيا يف أوكرانيا .وبني األفراد املشمولني بالعقوبات ،مالك
رشكة «أجنحة الشام» للطريان عصام شموط ،وهو رجل أعمال عىل ارتباط
بنظام الرئيس السوري بشار األسد .وفرضت عقوبات عىل ضابط يف الجيش
الســوري هو العميد صالح العبدالله لتجنيده عســكريني من «اللواء  »16يف
الجيش الســوري للقتال يف أوكرانيا .كما أدرج االتحاد األوروبي عىل الئحته
الســوداء قائد «جيش التحرير الفلســطيني» محمد السلطي ،وهو مواطن
سوري ،التهامه بـ»تجنيد مرتزقة فلسطينيني» إلرسالهم إىل ليبيا وأوكرانيا،
ً
إضافة إىل مسؤو َل ْي عسكري َّْي وزعيم فصيل سيايس سوري.
ً
ّ
وكان الفتا باألمس طلب وزارة العدل الروســية حــل الوكالة اليهودية
للهجرة يف روسيا والتي تتعامل بشكل خاص مع الهجرة إىل إرسائيل ،بحسب
ما أعلنت محكمة يف موسكو ،بينما أكد رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد يف
بيان عزمه عىل إرسال وفد إىل روسيا األسبوع املقبل «لضمان استمرار نشاط
الوكالة اليهودية يف روسيا».

إيطاليا ُتص ّوت في  25أيلول

وإذ أشار ماتاريال إىل أن «هذا الرشط جعل ح ّل الربملان أمرا ً ال مف ّر منه»،
أكد أنه «دائما ً الخيار األخري» ،مشــيدا ً بـ»الجهــود التي بذلها» دراغي خالل
األشهر الـ 18املاضية.
وفيما ســتجري اإلنتخابات الترشيعية لتبديل أعضاء
مجلس الشيوخ
َ ْ
والنواب يف  25أيلول ،يبدو إئتالف ما يُســمّ ى «يمني الوســط» األوفر ح ّ
ظا ً يف
الفوز ،وهو يض ّم يف شكل أســايس حزب «فورتسا إيطاليا» اليميني بزعامة
ســيلفيو برلوســكوني واليمني املتط ّرف ممثالً بحزب «الرابطة» الشعبوي
بزعامة ماتيو سالفيني وحزب «إخوة إيطاليا» (فراتييل ديتاليا) من الفاشيني
الجُ دد برئاسة جورجيا ميلوني.
وتُشــر إســتطالعات الرأي إىل تصدّر «إخوة إيطاليا» بحصوله عىل ما
يُقارب  24يف املئة من نوايا األصوات ،متقدّما ً عىل الحزب الديموقراطي ( 22يف
املئة) والرابطة ( 14يف املئة) ،وفق تحقيق أجراه معهد «إس دبليو جي» يف 18
تموز .أمّ ا «فورتسا إيطاليا» ،فجمع  7.4يف املئة من نوايا األصوات فيما تذهب
 11.2يف املئة من األصوات لـ»حركة خمس نجوم» الشعبوية املعادية للهجرة.
وتُثري هذه التوقعات مخاوف لدى رشكاء إيطاليــا األوروبّيني ،إذ يدعو
«إخوة إيطاليا» إىل مراجعة املعاهدات واعتماد «كونفدرالية دول ذات سيادة»
بدل «اتحاد» أوروبــي ،ولو أنه ال يُدافع عن الخروج مــن االتحاد األوروبي.
وكتبت جورجيا ميلوني ( 45عاماً) التي قد تُصبح رئيسة الحكومة املقبلة ،يف
تغريدة« :إنّنا مستعدّون .هذه األمّ ة بحاجة ماسة الستعادة ضمريها وع ّزتها
وح ّريتها».
وتحتّم عــى دراغي تقديم اســتقالته بعدما ق ّرر «فورتســا إيطاليا»
و»الرابطة» و»حركة خمس نجوم» عدم املشاركة يف تصويت عىل الثقة طلبه
رئيس الحكومة من مجلس الشيوخ األربعاء .وكان دراغي قد أبدى استعداده
للبقاء يف منصبه برشط أن يتّحد أعضاء إئتالفه حول «ميثاق» للحكم تزعزع
م ّرة أوىل األســبوع املايض مع مقاطعة «حركة خمس نجوم» تصويتا ً مهمّ اً،
فجاء ر ّد األحزاب شديداً.
ً
وكان الرئيس الســابق للبنك املركزي األوروبي البالــغ  74عاما والذي
ّ
تول رئاسة الحكومة يف شــباط  2021إلخراج إيطاليا من األزمتَ ْي الصحية
واالقتصادية ،قد قدّم استقالته يف  14تموز إىل ماتاريال الذي رفضها عىل الفور.
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العراق يُو ّدع ضحاياه بحزن وغضب ...وتنديد عربي ودولي
بحزن وغضب شــدي َديْن ،شيّع العراق
باألمس ضحايا قصف حمّ لت بغداد تركيا
مســؤوليّته ،وأودى بحيــاة  9مدنيني يف
منتجع سياحي يف محافظة دهوك يف إقليم
كردستان.
ويف مطــار أربيــل ،أُرســلت طائرة
عسكرية لنقل جثامني الضحايا إىل بغداد.
ونُقِ َلت التوابيت التســعة بسيارة إسعاف،
بينهــا تابوت طفل صغــرّ ،
ولفت بالعلم
العراقي وأكاليل الورود.
وحمل وزير الخارجية فؤاد حسني
ورئيــس إقليــم كردســتان نجريفان
بارزاني ،التابــوت الصغري نحو الطائرة
قبــل أن تُقلع إىل بغداد ،حيث اســتقبل
رئيــس الحكومة مصطفــى الكاظمي
الجثامــن وتقدّم مراســم التشــييع
الرســمي ،بحضور عدد مــن القيادات
األمنية واملســؤولني والتقــى بعائالت
الضحايا ،بحسب بيان رسمي.
وأعلــن الكاظمي يوم حــداد وطني،
فيمــا تصاعد الغضب الشــعبي يف العراق
عىل املأســاة التي أودت بحياة  9عراقيني
غالبيّتهــم من وســط البــاد وجنوبها،

ويتوجهون إىل املناطق الجبلية يف كردستان
املحاذية لرتكيا ،هربا ً من الح ّر.
ويف وقت الحق ،اســتدعت الخارجية
العراقية الســفري الرتكي عيل رضا كوناي
يف بغداد وســ ّلمته مذ ّكرة احتجاج شديدة
اللهجــة «لهــذه الجريمة النكــراء التي
ارتكبتها القوات الرتكية».
وتظاهــر العرشات أمــام مركز ملنح
تأشــرات دخول إىل تركيا ،وسط إجراءات
أمنية مشــدّدة ،مطالبني بطرد الســفري
الرتكي من العــراق ،يف حني قوبل الهجوم
بإدانة عربية ودوليّة واسعة.
ويف هذا الصــدد ،أعلن األمــن العام
لجامعــة الدول العربية أحمــد أبو الغيط
«الرفض الكامــل لإلعتــداء الرتكي عىل
الســيادة العراقية» ،واعتربه يُمثل «خرقا ً
رصيحا ً للقانون الدويل ،وانتهاكا ً ســافرا ً
ملبادئ حسن الجوار».
كما أعربت الســعودية عــن إدانتها
واســتنكارها للهجوم ،مؤكــد ًة «وقوفها
التام إىل جانب حكومة العراق الشــقيق يف
مواجهة التحدّيات التي تُهدّد أمنه وسيادته
وسالمة أراضيه».

إعترب مديــر وكالة اإلســتخبارات
املركزية األمريكيــة «يس آي إيه» وليام
برينز خــال «منتدى آســبن األمني» يف
والية كولورادو ّ
أن الدروس التي استقتها
الصني من غزو روســيا ألوكرانيا لم تنل
من عزمها عىل غزو تايوان يف الســنوات
القليلة املقبلة ،بل جعلتها تُعيد حساباتها
يف شأن «متى» و»كيف» ستفعل ذلك.
وق ّلل املســؤول األمريكي من شــأن
التكهّ نات التي تُرجّ ــح إمكانية أن يتّخذ
الرئيــس الصينــي يش جينبينــغ قرارا ً
بغــزو تايــوان يف وقت الحــق من هذا
العام ،وتحديــدا ً بعد اجتماع مه ّم للحزب
الشيوعي الحاكم ،وقال برينز« :يبدو لنا
ّ
أن مثل هذه املخاطــر تتزايد ك ّلما اقرتب
هذا العقد من نهايته».

تراس األوفر ّ
حظًا في مواجهة سوناك

تبدأ وزيرة الخارجية الربيطانية ليز تراس املرحلة األخرية من الســباق إىل « 10داونينغ
سرتيت» باعتبارها األوفر ح ّ
ظا ً وفق استطالعات الرأي ،يف مواجهة وزير املال السابق رييش
سوناك ،الذي تنتقد سج ّله االقتصادي.
ويف اليوم التايل ّ
لتأهلهما للسباق النهائي الذي سيحسمه أعضاء الحزب املحافظ وتُعلن
نتيجته يف  5أيلول ،عرض ّ
املرشحان مشاريعهما يف الصحافة .ويعتقد ك ّل منهما أنه يف أفضل
وضع للفوز يف اإلنتخابات املقبلة العام  2024عىل املعارضة العمالية التي تتصدّر استطالعات
الرأي بعد تراكم الفضائح تحت قيادة بوريس جونسون.
ويف صحيفة «دييل ميل» ،س ّلطت تراس الضوء عىل نهجها «املتج ّذر يف القيم املحافظة»،
وعىل االنخفاض الفوري للعبء الرضيبي الذي وصل إىل أعىل مستوياته منذ  70عاماً.
ومن ث ّم وعدت بإعادة النظر يف الزيادة األخرية عىل الرسوم االجتماعية ،وتعليق الرضيبة
املفروضة عىل فواتري الطاقة لدعم الطاقات الخرضاء ،وبميزانية طوارئ.
وبعدما أيّدت البقاء يف االتحــاد األوروبي يف العام  ،2016اعتربت أنها كانت «مخطئة».
وعــى أعمدة الـ»دييل تلغراف» ،التي عنونت «ميزة تراس» ،حاول ســوناك مواجهة وزيرة
الخارجية بإرث مارغريت تاترش.
وقال وزير املال الســابق« :قِ يَمي تاترشية ،أؤمن بالعمل واألرسة والنزاهة» ،مضيفاً:
«أنا تاترشي ،أنا أتنافس كواحد من أتباع تاترش ،وسأحكم كتاترشي» .ووعد بـ»سلسلة من
اإلصالحات الجذرية مثل تلك التــي ّ
نفذتها املرأة الحديدية يف ثمانينات القرن املايض إلطالق
النمو واالزدهار.»...

أخبار سريعة
بايدن ُمصاب بـ"كوفيد"

خالل تشييع أحد ضحايا اإلعتداء في بغداد أمس (أ ف ب)

بدورها ،دانت مرص بـ»أش ّد العبارات»
اإلعتداء ،مؤكد ًة «دعمها الكامل لســيادة
العراق عىل أراضيه ومســاندتها ملا تتّخذه
الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن
واستقرار البالد ومقدّرات الشعب العراقي
الشقيق».

كذلك ،دانت الخارجية األملانية الهجوم،
ً
داعية إىل فتح تحقيق طارئ يف املالبســات
واملسؤوليات عن هذه العملية .واعتربت يف
بيان أن «الهجمات عىل املدنيني غري مقبولة
عىل اإلطالق ،ويجب أن تكــون حمايتهم
أولوية مطلقة يف كافة الظروف».

متى تغزو الصين تايوان؟
ورجّ ح أن تكون بكني «منزعجة» من
املسار الذي ســلكته الحرب يف أوكرانيا،
واصفا ً غزو روســيا لجارتها بأنّه «فشل
اســراتيجي» للرئيس الرويس فالديمري
بوتني الذي اعتقد ّ
أن بإمــكان قواته أن
تنترص عىل كييف يف غضون أسبوع واحد.
وبالنسبة إىل مدير الـ»يس آي إيه»ّ ،
فإن
أحد الدروس التي اســتخلصتها بكني من
هذه النتيجة هو أنّــه «ال يُمكنك أن تُ ّ
حقق
لق بثقل
انتصارات رسيعة وحاسمة» إذا لم تُ ِ
عسكري ٍ
كاف يف املعركة ،مشدّدا ً أيضا ً عىل
أهمّ ية «السيطرة عىل الفضاء املعلوماتي»
واالستعداد لعقوبات اقتصادية محتملة.
ُ
وقبيــل إدالء برينــز بترصيحه هذا،
أكد السفري الصيني لدى الواليات املتّحدة
تشني غانغ خالل املنتدى األمني نفسه ّ
أن

الـجـمـعـة  ٢٢تـمـوز 2022

أعلن البيت األبيض أمس أن
الرئيس جو بايدن أجرى اختبارا ً
لـ»كوفيد» جاءت نتيجته إيجابية،
مشيرا ً إلى ّ
أن الرئيس البالغ 79
عاما ً والحاصل على جرعتَيْن
مع ّززتَيْن يُعاني «أعراضا ً خفيفة»
وسيواصل القيام بعمله أثناء
فترة عزله .وكشف البيت األبيض
أن بايدن بدأ بتناول حبوب
«باكسلوفيد» المضادة لـ»كورونا»
والتي تُنتجها شركة «فايزر» ،الفتا ً
إلى أنّه «سيُعزل في البيت األبيض
وسيُواصل أداء كافة واجباته
بشكل كامل» .كما وعد البيت
األبيض باإلحاطة «ك ّل يوم» حول
الحالة الصحية لبايدن ،الذي أشار
الفحص الطبي في تشرين الثاني
ّ
و»مؤهل»
الماضي إلى أنه «صلب»
لممارسة وظائفه .وكان من
المق ّرر أن يُسافر بايدن إلى والية
بنسلفانيا خالل النهار في إطار
سلسلة من الرحالت في كافة أنحاء
البالد ،تهدف إلى إحياء حظوظ
الديموقراطيين المتضائلة قبل
انتخابات التجديد النصفي.

بلجيكا ُتقرّ معاهدة
تبادل السجناء مع إيران

بالده «ما زالت تدعم عملية سلمية إلعادة
رب الرئييس .وقال:
توحيد» الجزيرة مع ال ّ
«ال نزاع ،ال حرب :هذا هو أه ّم إتفاق بني
الصني والواليات املتحدة».
وعــى صعيد آخــر ،نــدّدت بكني
باســتقبال براغ وفدا ً تايوانيــاً ،مح ّذر ًة

جمهورية التشــيك من ّ
أن هذه الخطوة
تنتهك مبدأ «صــن واحدة» .وأتى املوقف
الصيني بعدما أمىض وفد رسمي تايواني
يقوده رئيــس الربملان يو يس كون  4أيام
تتــول حاليّا ً
ّ
يف جمهورية التشــيك التي
الرئاسة الدورية ملجلس االتحاد األوروبي.

نصف األميركيين يتوقعون حربًا أهليّة
أظهر استطالع صادم للرأي أن نصف األمريكيني يتوقعون أن تشهد بالدهم حربا ً أهليّة
ثانية ،بعد الحرب التي حصلت يف القرن التاسع عرش وانتهت بطي صفحة الرقيق.
وكشف االســتطالع الذي أجراه باحثون يف جامعة كاليفورنيا  -دافيس بني  13أيّار و2
ّ
مؤسسات البالد ،وميل
حزيران ،عن مســتويات مقلقة من انعدام الثقة وعدم اإلنتماء إىل
متزايد الستخدام العنف بني األمريكيني.
ّ
وتوقع غالبيّة املشاركني يف االستطالع ،وبلغ عددهم  8620بالغاً ،اندالع الحرب األهلية
خالل ســنوات فقط .كما ذكر أكثر من ثلث َ ْي املســتطلعني أنهم يُالحظــون «تهديدا ً خطرا ً
للديموقراطية» يف الواليات املتحدة ،بينما اعترب  40يف املئة من األمريكيني أن وجود قائد قوي
أكثر أهمّ ية للبالد من الديموقراطية.
وكان الفتا ً يف االســتطالع ظهور ميل متزايد لدى األمريكيني لح ّل الخالفات السياسية
بالعنف ،إذ قال نحو ُ
خمس املشــاركني إنّهم قد يلجأون إىل التس ّلح وامتالك البنادق يف حال
حدوث توتر سيايس كبري يف البالد خالل السنوات املقبلة.
وليس هذا فحسب ،بل إن  4يف املئة منهم قالوا إنّهم يُمكن أن يُطلقوا النار عىل شخص
ما .لكن بعض األكاديميّني رأوا أن الدراســة بمثابة «تنبيه» للشــعب األمريكي لكي يتع ّرف
إىل التهديد ويســتجيب له ،معتربين أنّه ال تزال هناك فسحة أمل ،إذ إن غالبية املشاركني يف
االستطالع رفضت اللجوء إىل العنف السيايس تماماً.

أق ّر مجلس النواب البلجيكي مساء
األربعاء معاهدة ترعى تبادل
السجناء بين بروكسل وطهران.
وصادق النواب على ّ
نص المعاهدة
بغالبية  79صوتا ً مقابل 41
وامتناع  11عن التصويت ،فيما
كانت لجنة نيابية قد أق ّرت في
 6تموز الحالي هذه المعاهدة
التي أبرمتها الحكومتان اإليرانية
والبلجيكية في آذار .ويعتبر
منتقدو هذه المعاهدة أنّها تفتح
الباب أمام «عملية تبادل» بين
عامل اإلغاثة البلجيكي المسجون
في الجمهورية اإلسالمية أوليفيه
فانديكاستيل وعميل إرهابي للنظام
اإليراني مسجون في بلجيكا هو
أسدالله أسدي .تزامناً ،اعتبر مدير
وكالة اإلستخبارات المركزية
األميركية وليام بيرنز أن إيران
تُش ّكل تهديدا ً متزايدا ً في الشرق
األوسط ،الفتا ً إلى أن تطوير طهران
أجهزة طرد مركزي يعني قربها من
القنبلة النووية.

واشنطن :سريالنكا
ّ
قامت بـ"رهانات غبية"
رأى مدير وكالة اإلستخبارات
المركزية األميركية وليام بيرنز
أن سريالنكا قامت بـ»رهانات
غبية» من خالل االستدانة من
الصين ،معتبرا ً أن األزمة في
سريالنكا يجب أن تكون بمثابة
درس «ليس في الشرق األوسط
أو جنوب آسيا فحسب ،بل أيضا ً
في ك ّل أنحاء العالم ،بالحفاظ
على اليقظة في شأن هذا النوع
من الصفقات» .توازياً ،أدّى رانيل
ويكريمسينغه اليمين الدستورية
أمام رئيس المحكمة العليا
جاياناثا جاياسوريا أمس كرئيس
للبالد ،فيما أفاد مسؤولون بأنّه
يتط ّلع إلى تشكيل حكومة وحدة
إلدارة االضطرابات .وبينما وقف
قائد الشرطة وكبار الضباط
العسكريين خلف الرئيس الجديد
خالل االحتفال ،يقف آالف
السريالنكيين يوميّا ً في طوابير
طويلة أمام مكتب إدارة الهجرة
للحصول على جوازات سفر تُتيح
لهم الهروب من بالدهم.
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"تور دو فرانس" :فينغيغارد ينتظر ويفوز ويبتعد
أحكم الدنماركي يوناس فينغيغارد
قبضته عــى صدارة الرتتيــب العام يف
سباق فرنسا الدويل للدراجات الهوائية،
بإحــرازه امس املرحلــة الثامنة عرشة
التي انطلقــت من لــورد وانتهت عىل
جبل أوتاكام ،بعد ســقوط حامل اللقب
الســلوفيني تادي بوغاتشــار عىل بعد
أربعة كيلومرتات من خط النهاية.
وبات فينغيغــارد مرتبعا ً عىل عرش
صدارة الرتتيــب العام بفارق  3.26دقائق
عن بوغاتشــار ،مع بقاء ثــاث مراحل
عىل ختام الســباق االحــد املقبل يف جادة
الشانزيليزيه الشهرية يف العاصمة باريس.
وعــى رغم إحــراز املرحلــة ،قال
فينغيغارد عند خــط النهاية" :ال أريد
أن أتحدث عــن الفوز بالســباق بعد،
فلنتحدث عنهــا يف باريس ،هناك ثالثة
أيام متبقية".
وتعانق الرجالن عنــد خط النهاية
بعدما تشــاركا لحظة ال تُنىس يف وقت
ســابق ،عندما انتظر الفائــز باملرحلة
حامل اللقب مرتني ،عىل إثر سقوطه يف
آخر منحدر ،للحاق بركب املتسابقني.

وقال فينغيغارد" :معجبون ببعضنا
البعض ،نتقدم ونحرتم بعضنا".
ويراقــب الدنماركي والســلوفيني
بعضهمــا عىل مــدار الســباق ،إذ فاز
بوغاتشــار بثــاث مراحــل وظفــر
بالقميص األصفر يف املرحلة الســابعة،
ّ
ينقض عليه فينغيغارد مستغال ً
قبل أن
موجة الح ّر يف جبال األلب.
وســتكون املرحلة التاسعة عرشة
اليوم ،يف منطقة تــارن املعزولة ،ومن
املحتمل أن تنتهي يف ســباق تســارع.
أما مرحلة الســبت فهي تجربة قاسية
عىل مدى  41كيلومرتا ً بتوقيت فردي يف
سباق ضد الساعة ،ما يرتك بصيص أمل
لبوغاتشــار الذي أحرز اللقب يف العام
 2020مع تحوّل يف اليوم األخري.
أمــا املرحلة الحاديــة والعرشين،
فهي جولــة احتفالية إىل حــ ّد كبري يف
باريــس ،وتنتهي بثمانــي لفات حول
الشانزيليزيه.
 ترتيب األوائل يف املرحلة :18 - 1الدنماركــي يونــاس فينغيغــارد
 3.59:50ساعات

هاردن باقٍ مع فيالدلفيا
وافق جيمس هاردن عىل البقاء يف صفوف فريقه الحايل فيالدلفيا
سفنتي سيكرسز ملدة عامني ،يف مقابل  68.6مليون دوالر.
وتناقلت عدة وسائل اعالم خرب الصفقة الجديدة التي تأتي بعد أقل
من شهر عىل رفض أفضل العب يف الدوري يف العام  ،2018تفعيل خيار
تمديد عقده مع النادي الذي كان سيســمح له بتقايض  47.36مليون
دوالر املوسم املقبل ،من أجل السماح لفريقه بتعزيز تشكيلته.
وتتضمن الصفقة الجديدة حصول هــاردن عىل  33مليون دوالر
يف موســم  2023 2022-مع خيار اضايف يف مقابل  35.6مليونا ً ملوسم
 .2024-2023وأقدم سفنتي سيكرسز عىل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع
املخرضم أنتوني ليون "بي جاي" تاكر ( 37عاماً) ودانويل هاوس.
وانضم هاردن ،الذي شــارك يف مباراة كل النجوم "أول ســتارز"
 10مرات ،إىل فيالدلفيــا قادما ً من بروكلني نتس
قبل وقت قصري من اقفال ســوق االنتقاالت يف
شباط املايض ،يف صفقة تبادل ضخمة تضمنت
رحيل العب فيالدلفيا االسرتايل بن سيمونز
إىل نتس.
وبلغ معدل هــاردن  21نقطة و10.5
تمريرات حاســمة و 7.1متابعات يف 21
مبــاراة خاضها يف املوســم املنتظم مع
فيالدلفيا.
ورصّ ح هــاردن عقــب خروج
فريقه أمام ميامــي هيت يف الدور
الثاني من األدوار اإلقصائية "بالي
أوف" إنــه ســيفعل "كل ما يلزم
ملســاعدة الفريق عىل االســتمرار
يف النمو ووضعــه يف مصاف أفضل
األندية"( .أ ف ب)

ّ
توف أوفه زيلر ،نجــم كرة القدم يف
أملانيا الغربية بعد الحرب العاملية الثانية،
عن  85عاما ً بحســب بلديــة هامبورغ
حيث أمىض كامل مسريته االحرتافية.
وكان زيلــر أحد أبــرز املهاجمني
يف العالــم خالل احرتافــه بني منتصف
الخمســينات وأوائل ســبعينات القرن
املايض .اختري ثالث مرات افضل العب يف
أملانيا يف األعوام  1960و 1964و.1970
وعىل رغــم انه لم يحرز أي لقب مع
املانيا الغربية ،إذ ح ّل وصيفا ً يف مونديال
 1966وثالثــا ً يف  ،1977كان ثاني العب
يحصل عىل لقب القائد الفخري ملنتخب
املانيا .ســاهم بقيادة هامبورغ إىل لقب
الدوري يف العام  ،1960والكأس يف .1963
عندما شــارك هامبورغ يف تأسيس
"البوندســليغا" يف  ،1964-1963أصبح
زيلر أول هداف للدوري مع  30هدفاً.
خاض أول مبــاراة دولية يف 1954
بعمر السابعة عرشة .لكنه فرض نفسه
نجما ً يف مونديال السويد .1958

فينغيغارد (باألصفر) وخلفه بوغاتشار خالل السباق (أ ف ب)

 - 2الســلوفيني تادي بوغاتشار بفارق
 1.04دقيقة
 - 3البلجيكــي فوت فــان أيرت بفارق
 2.10د
 - 4الربيطانــي غرياينت توماس بفارق
 2.54د
 - 5الفرنيس دافيد غودو بفارق  2.58د

برز الوافدان الجديدان املهاجم الســنغايل
ســاديو مانيه وقلب الدفاع الهولندي ماتيس
دي ليخــت بقميص فريقهمــا بايرن ميونيخ
بطل أملانيا ،يف الفوز العريض الودّي عىل دي يس
يونايتد االمريكي  2-6يف العاصمة واشــنطن،
ضمن اســتعدادات النادي البافاري للموســم
الجديد.
وافتتح مانيــه القادم من ليفربول اإلنكليزي
التســجيل من ركلة جزاء ( ،)5وأضاف دي ليخت
املنضم من جوفنتوس الهــدف الرابع من ركنية
بعــد دقيقتني مــن دخولــه إىل أرض امللعب بعد
االسرتاحة (.)47
وتناوب عىل تســجيل األهداف النمســوي
مارســيل سابيتزر ( )12وســرج غنابري ()44
والهولندي يوشــوا زيرتزي ( )51وتوماس مولر
( ،)90فيما ســجل هديف يونايتد الذي تعاقد أخريا ً
مع العبه السابق االنكليزي واين روني ويم ّر بفرتة
صعبة إثر احتالله املركز األخري يف الدوري ،البديالن
النروجي سكاغه سيمونسن ليالند ( )54وثيودور
كو ديبيرتو (.)83
ويف مدينة هيوســتن األمريكيــة ،قاد العب
الوســط البلجيكي كيفــن دي برويــن فريقه
مانشسرت ســيتي ،بطل الدوري االنكليزي ،للفوز
عىل أمريكا دي مكسيكو املكسيكي  1-2يف مباراة

 الرتتيب العام: - 1فينغيغارد  71.53.34ساعة
 - 2بوغاتشار بفارق  3.26دقائق
 - 3توماس بفارق  8.00د
 - 4غودو بفارق  11.05د
 - 5الكولومبــي نايــرو كينتانا بفارق
 13.25د( .أ ف ب)

أخبار سريعة

يسعى المدير الفني لنادي الصفاء
يوسف الجوهري الى تعزيز
صفوف فريقه وس ّد كل الثغرات
لعدم تكرار تجربة مأساة الموسم
الكرويّ الفائت ال ُم ّرة ،وذلك من
خالل ض ّم أكثر من العب في
جميع المراكز بما فيها حراسة
المرمى .فعلى رغم وجود أربعة
حراس مرمى جاهزين كربيع
الكاخي ،طالل دندشلي ،عمر
أدلبي وحارس منتخب لبنان
للناشئين وليد القطع ،إال ّ
ان
الجوهري يأمل بالتعاقد مع أحد
الح ّراس المعروفين الذين برزوا
الموسم الفائت ،كما وافق على
إستقدام بعض الالعبين األجانب
من الجنسيتَين الغانية والسنغالية،
على ان يصلوا أواخر األسبوع
الجاري الى بيروت لتجربتهم.

بطولة كرة اليد

سابيتزر ُيسدّد و ُيس ّ
جل هدف بايرن الثاني (أ ف ب)

ودية غاب عنها الوافد الجديد إىل ســيتي املهاجم
النروجي إرلينغ هاالند.
افتتح البلجيكي التسجيل بعد  30دقيقة من
صافرة البداية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
عجز الحارس غيريمو أوتشوا عن صدها.
وعادل هنري مارتن للفريق املكسيكي بعدما
اســتفاد من كرة يف العمق وقــاوم عودة املدافع
الهولنــدي ناثان أكيه ( ،)43قبل أن يســجل دي
بروين الهدف الشخيص الثاني له والفوز لفريقه
بتمريرة من الجزائري رياض محرز (.)45
(أ ف ب)

ينضم إلى جوفنتوس
بريمر
ّ

يف العام  ،1966كان يف عداد املنتخب
الذي خرس النهائي أمام إنكلرتا املضيفة
 4-2بعــد التمديد ،لكــن بعدها بأربع
سنوات يف املكســيك ،ثأرت أملانيا الغربية
من إنكلرتا ،عندما ســجل زيلر وساهم
بالفوز  2-3يف ربع النهائي.
اعتزل دوليا ً يف أيلول  ،1970وخاض
مباراته األخرية لهامبورغ يف أيار ،1972
علما ً أنــه ترأس هامبــورغ بني 1995
و( .1998أ ف ب)
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ّ
يحصن الصفاء
الجوهري

فوزان و ّديان لبايرن  2-6وسيتي 1-2

ألمانيا تخسر زيلر
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عزز جوفنتــوس اإليطايل خ ّ
طه الخلفي
بضم قلب الدفاع الربازييل غليســون بريمر
من جاره تورينو بعقد ألربعة أعوام.
ودافع بريمــر ( 25عامــاً) عن ألوان
تورينو طوال أربعة مواسم بعد قدومه اليه
من أتلتيكو مينيريو الربازييل ،وهو سيعوّض
رحيل املدافع الهولندي ماتيس دي ليخت اىل
بايرن ميونيخ األملاني.
وقــال جوفنتوس يف بيــان اإلعالن عن
التعاقد مــع بريمر ،إنه "خــال مروره يف
إيطاليا ،فرض نفســه أحد أفضل الالعبني
الحاليني" .وكان من املتوقع أن ينضم بريمر
اىل الغريم إنرت ميــان ،لكن جوفنتوس
خطــف خدماته بعدمــا دفع نحو 40
مليــون يورو لضمه وفــق تقديرات
وسائل اإلعالم.
وضمن مسعاه الستعادة لقب
الدوري املحيل الــذي احتكره
تسعة مواســم متتالية بني
 2012و ،2020قبل التنازل
عنه ملصلحة إنــر وجار
األخري ميــان عىل التوايل،
نشط جوفنتوس يف فرتة
االنتقــاالت الحالية وضم

األرجنتيني أنخل دي ماريا والعبه الســابق
الفرنيس بــول بوغبا يف صفقتي انتقال ح ّر،
بعد انتهاء عقديهما مع باريس سان جرمان
الفرنيس ومانشسرت يونايتد اإلنكليزي عىل
التوايل.
كما حصل فريق املدرب ماســيميليانو
أليغري عىل الظهري األيرس أندريا كامبياسو
من جنوى ،لكنه أعاره اىل بولونيا ،فيما خرس
يف املقابل جهود املهاجــم األرجنتيني باولو
ديباال املنتقل اىل روما بعد فشــل الطرفني يف
التوصل التفاق من أجل تمديد عقده.
ورحل عــن جوفنتوس أيضــا ً مدافعه
املخــرم جيورجو
كييلينــي والعــب
وسطه فيديريكو
برنا رد يســكي
الــدوري
اىل
األمريكي ،للدفاع
عــن ألــوان لوس
أنجليــس وتورونتــو
الكندي عىل التــوايل ،فيما انتهت
فرتة اســتعارة املهاجم اإلسباني
ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد.
(أ ف ب)

وضع فريق الشباب حارة صيدا
قدما ً في الدور النهائي لبطولة
لبنان في كرة اليد لعام 2022
بعد فوزه على ضيفه نادي 1875
بنتيجة ( )25-41في قاعة الرئيس
نبيه بري بحارة صيدا ،ليتقدّم
عليه ( 1-صفر) من أصل ثالث
مباريات ممكنة في الدور نصف
النهائي .وكان أفضل مسجّ ل في
صفوف الفريق الفائز الذي حافظ
على سجله خاليا ً من الخسارة هذا
الموسم ،خضر نحاس برصيد 10
أهداف .وتقام المباراة الثانية عند
الثامنة من مساء اليوم في قاعة
حاتم عاشور بنادي الصداقة،
وفوز الفريق الجنوبي يؤهله للدور
النهائي.

عودة بعثة الجودو

عادت إلى بيروت قادمة من المجر
بعثة اإلتحاد اللبناني للجودو
وفروعه بعدما شاركت في دورة
تدريبية دولية في الجودو أقيمت
في العاصمة بودابست لمدّة أسبوع
تحت إشراف االتحاد الدولي للعبة،
وقد تألفت من الالعب كرم نوب
والالعبات اكويلينا الشايب ،ناتاشا
طربيه ويارا طربيه والمد ّرب
جونيور سعادة .إشارة الى ّ
أن نوب
تأهل الى بطولة العالم المقبلة في
أوزبكستان ،ما دفع إتحاد الجودو
لتأمين مشاركة له في دورة
تدريبية إضافية في المانيا مباشرة
بعد بودابست ،وذلك إستعدادا ً
لبطولة آسيا في كازاخستان إضافة
الى البطولة العالمية.

١٦
العـــدد  - 890السنــــة الـرابـعـة
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

فولكلور أو دراما؟
إستاءت النائبة العامة اإلستئنافية في جبل
لبنان القاضية غادة عون من وصف تحركاتها
اإلستعراضية بالـ"فولكلور" ،كما أن ّ
عشاق
الدلعونا والشراويل والعتابا ويا غزيّل يا بو
الهيبة استنكروا زج الفولكلور في ما شاهدناه
من سيناريوات تصلح مادة لرواية بوليسية
معاصرة .لو عاش الكاتب البلجيكي جورج
سيمنون في عهد رياض/غادة الستلهم
مادة لرواية تجري أحداثها المشوقة بين
الرابية وشارع الحمرا .ولو أم ّد الله بعمر أبي
الفولكلور لطوّر أغنيته الشهيرة واستبدل
"عونَك" بـ"عونِك" وصاغ مطلع أغنيته
كاآلتي" :عونِك جايي من الله  /تيرجعلي
مالي  /وفيك يا غادِة الله  /أنا شايف حالي".
لعون طرائقها في تطبيق القانون
ومالحقة الفارين من وجه العدالة وتحقيق
بطوالت وهمية تضعها في حساب السيد
الرئيس .والواضح أنها تميل ،كما قال
رئيس الحكومة ،لالستعراض .تشعرها
مساندة الحرس القديم بفخر اإلنتماء إلى
المدرسة العونية ،وتطربها هتافات الدعم
وآيات التبجيل وتغريدات المحبين .ال
تتفاعل عون سوى مع كلمات المديح وال
تتوقف عند أي نقد .كما أنها تحب المواكبة
اإلعالمية .كاميرات الباباراتزي تعشقها.
والميكروفونات تالحقها خطوة خطوة.
في العرض األخير أبعدت ميكرو الـ"
أم تي في" بيدها .ثم ص ّرحت باقتضاب
عن مسار عملية "الثعلب" .كانت العملية
فاشلة كسابقاتها إعدادا ً وإخراجا ً وتمثيالً
إلى درجة أن النائب اللواء جميل السيّد،
رأى أن "مداهمة مصرف لبنان أصبحت
فولكلورا ً فاشالً مُسيئا ً للقضاء واألمن معاً،
لذلك أوقفوا هذه المهزلة قوموا بمداهمة
بشكل صحيح" .فولكلور .فولكلور .ضاقت
ٍ
البطلة ذرعا ً بالفولكلور فغ ّردت عبر
حسابها على "تويتر"" :هل أصبح تطبيق
إشارة قضائية "فولكلور"؟ ،هل محاولة
توقيف أحدهم مدعى بوجه بعدة جرائم
هي "فولكلور"؟ وهل يجب على القضاء أن
يأخذ اإلذن السياسي ليتصرف في ملف فيه
ادلة توفر شبهة بحق أحدهم؟".
أسئلة يمكن أن تُحال إلى القسم
الشرقي في الكونسرفاتوار الوطني ليبت
باألمر :فولكلور أو مش فولكلور.
وإذا مش فولكلور ما قامت به العدو رقم
واحد لحاكم مصرف لبنان ،فهو مسلسل
درامي يتابع اللبنانيون حلقاته األخيرة منذ
ثالثة أعوام تقريبا ً والتوقعات أن ينتهي:
إما بالقبض على الحاكم مختبئا ً في
خزانة ثياب أو في جرن ّ
غسالة.
إما بفشل اإلنزال على سطح مصرف
لبنان المركزي.
إما بإطالق نار من غادة باتجاه رياض
وإصابة مديرة مكتبه عن طريق الخطأ
كما حصل في مسلسل "مرارة الحب"،
حيث أخطأت بتول جوليا فراح راكان
غوموش أوغلو فرق عملة.
أحد المشاهدين الظرفاء توقع أن ينتهي
المسلسل بزواج رياض وغادة في احتفال
مشهود تحضره األخت أغنيس .ومن قال
ان الكراهية المتبادلة قد ٌر محتوم؟

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

يش ّكل الدّم
 8%من وزن
جسم اإلنسان.

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

ترامب يو ّدع زوجته األولى في جنازة بنيويورك
ودّع الرئيس السابق دونالد ترامب وأبناؤه
األكرب سنا ً يف كنيسة يف نيويورك ،زوجته األوىل
إيفانا التي توفيت األسبوع املايض عن  73عاماً.
وانضم دون جونيــور وإيفانكا وإريك ترامب
إىل والدهم والســيدة األوىل السابقة ميالنيا يف
جنازة والدتهم يف كنيسة سانت فنسنت فريير
يف مانهاتن .ودخل الرئيس األمريكي الســابق
وميالنيا من باب جانبي ،فيما أجريت املراسم
يف ظل إجراءات أمنية مشددة.
وخالل املراســم ،قــال إريــك ترامب أمام
الحارضينّ :
"إن والدته املولودة يف تشيكيا كانت
تجسيدا ً للحلم األمريكي" .أما إيفانكا فوصفت
والدتها بأنهــا "رائدة خالل مراســم الجنازة

الكاثوليكية التي وصفت بأنها احتفال بالحياة".
ّ
وتوفيت إيفانا ترامب ،الزوجة األوىل للرئيس
األمريكي السابق دونالد ترامب الخميس متأثرة
بـ"جروح ســببتها رضبة قوية" عرضية عىل
جذعها بعد سقوطها عىل درج منزلها.
وتزوجّ ت عارضة األزيــاء إيفانا ترامب
التي ترعرعــت يف ظل الحكم الشــيوعي يف
تشيكوسلوفاكيا السابقة عام  1977دونالد
ترامــب الــذي كان حينها مطــوّرا ً عقارياً،
وأنجبت طفلهمــا األوّل دونالد االبن يف وقت
الحق من العام.
وقد رزقــت إيفانــكا يف  1981وإريك يف
 ،1984وتتطلقا يف مطلع التسعينات( .أ ف ب)

البحث عن خاطف كل َبي ليدي غاغا
كثّفت الرشطة األمريكية جهودها للبحث عن
رجــل أطلق رساحه بالخطأ بعدما كان مســجونا ً
لالشــتباه يف اعتدائه عىل موظف لــدى ليدي غاغا
بهدف خطف كالبها.
وأفرج عن جيمس هاورد جاكســون ( 19سنة)
يف  6نيســان نتيجة خطأ إداري ،عىل ما ذكرت وحدة
املارشال األمريكية املســؤولة عن مالحقة الفارين،
عرضت فيه ما يصل إىل خمسة آالف دوالر كمكافأة ملن
يوفر لها أي معلومة قد تفيض إىل القبض عىل الشاب.
ووجهت لجاكسون ،إىل جانب شخصني آخرين،
تهمة الرشوع بالقتــل والرسقة بعد إطالقهم النار
عىل موظف لدى ليدي غاغا كان يسري برفقة كالبها
الثالثة من نوع البولدوغ الفرنسية قبل خطف اثنني

منها .ووقعت هذه الحادثــة أثناء تواجد املغنية يف
إيطاليا لتصوير فيلم "."House of Gucci
وعرضت ليــدي غاغا مكافــأة قدرها نصف
مليون دوالر ملن يتم ّكن من إعــادة كلبيها كوجي
وغوستاف لها .وكانت امرأة أعادت للمغنية الكلبني
مدعية أنها وجدتهما مقيدين عىل أحد األعمدة قبل
أن تقبــض الرشطة عليها .وذكــرت املعلومات ّ
أن
املرأة كانت عىل عالقة مع والد أحد املشتبه فيهم.
وأظهــرت هــذه القضية مــدى أهمية كالب
البولدوغ الفرنسية لدى النجوم من جهة واملجرمني
الذين يستفيدون من صغر حجم هذا النوع وسعره
املرتفع لبيعه يف السوق السوداء من ناحية أخرى.
(أ ف ب)

نفوق عميد حيوانات الباندا
نفق عميد دببة الباندا العمالقة املوجودة يف األرس
"ان ان" عن  35ســنة ،عىل ما أعلنت حديقة حيوانات
يف هونغ كونغ أمىض الباندا فيها معظم أيام حياته.
وكانت صحة "ان ان" تدهورت خالل األســابيع
املاضية ،إذ انخفض نشــاطه البدني وفقدت شهيته
بشــكل كبري ،ليتوىل أطباء بيطريون صباح الخميس
قتله مستندين إىل مبدأ القتل الرحيم .وأشارت الحديقة
إىل ّ
أن "عمــر "ان ان" يوازي  105ســنوات يف العمر
البرشي" ،مؤكد ًة ّ
أن "قتله اســتنادا ً إىل نظرية القتل
الرحيم ش ّكل قرارا ً صعبا ً اتُخذ ألسباب تتعلق بصحته

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

وبعد التشــاور مع خرباء صينيني" .ووُلد "ان ان" يف
برية مقاطعة سيتشوان الواقعة يف بر الصني الرئييس،
وكان أحد حيواني باندا أهدتهمــا بكني لهونغ كونغ
بمناسبة الذكرى الثانية لنقل السيادة عىل املدينة من
بريطانيا إىل الصني سنة .1999
وأمىض عميد الباندا إىل جانب رشيكته "جيا جيا"
بقيــة أيام حياتهما يف "أوشــن بارك" وشــكال ثنائيا ً
مذهالً .ودخلت "جيا جيا" موسوعة "غينيس" لألرقام
القياسية كأكرب باندا عىل قيد الحياة وأطول باندا عمرا ً
يف األرس عندما نفقت سنة  2016عن  38عاماً( .أ ف ب)
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