بــــاريــــس وبـــرلـــيـــن االكــــثــــر حــمــاســة
الجـــــــــــــراءات بــــحــــق املـــســـؤولـــيـــن
وس ــت ــض ــغ ــط ــان فــــي  19ال ــح ــال ــي!
ً
اللواء ابراهيم «نفض يديه «حكوميا..
لكن بري ُم ّ
ستمر بمسعاه وينتظر اجوبة

بـــــــطـــــــولـــــــة لـــــبـــــنـــــان
فـــــــي كـــــــــرة الــــســــلــــة:
فــــــوز ك ــب ــي ــر لــلــريــاضــي
عـــــــــلـــــــــى املــــــتــــــحــــــد
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هيـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي بيـ ـ ـ ــروت ملوحـ ـ ـ ــا بـــ «العصـ ـ ـ ــا» األميركيـ ـ ـ ــة والعقوبـ ـ ـ ــات األوروبيـ ـ ـ ــة
املرســوم  6433فــي ملعــب ديــاب ...وعــون للبنانيي ــن  :س ــنؤمن كامــل حقوقنــا بــرا وبح ــرا
الحريــري يغــط فــي موســكو اليــوم بعــد تجميــد محركاتــه الحكوميــة وحــراك روســي مرتقــب
حقيقة الديار

لبنان العصابات السياسية
ما الــذي جلب الويل عىل لبنان بهذا الشــكل ولوال
وجود عصابات سياســية حكمت لبنان منذ  35سنة،
وهي بنســبة  90باملئة من الذين تعاطوا السياسة يف
لبنان ،الن هنالك  10باملئة كانوا من الرشفاء واصحاب
الضمري ومل ميدوا يدهم عىل املال العام.
رصفت هذه العصابات الكبرية طوال  35ســنة 100
مليــار دوالر ،بني عجز يف وزارتهم وبني هدر لالموال
وبــني الرسقة من موازنــات وزاراتهم وبني صفقات
عقدوها من دون مناقصات ومل يحاســبهم احد حتى
االن ،واذا كان هنالــك االن مــن تحقيق جنايئ ،فنحن
نتمنــى ان يجري التحقيق الجنايئ لكنه لن يطال احدا
من الــرؤوس الكبرية ال بل حتى من الرؤوس الثانوية
عىل مســتوى وزير او نائب النهم كلهم متشاركون يف
الرسقات وتكوين العصابة اللبنانية السياســية التي
ادارت البالد منذ  35ســنة وحتى اليوم .ما الذي جلب
الويل عىل لبنان سوى هذه الفئة التي ما زالت حاكمة
وموجودة يف كل مفاصل الدولة وتدير شــؤون لبنان
واذا كانت هذه العصابات السياسية عطلت تحقيق مرفأ
بريوت الذي هو من اكــرب االنفجارات فظاعة ورهبة
وخوفــا وحجــام ،فهي قادرة عــىل تعطيل التحقيق
الجنايئ الن رؤســاء العصابات السياســية ال ميكن
محاكمتهم بحكم الحصانة التي يتمتعون بها من اعىل
مستوى اىل مستوى نائب.
وســتدور االمور حول مدراء عامني ورؤساء اقسام
وتنتهي القصة مبحاســبتهم دون محاسبة رؤساء ا
لعصابات السياسية اللبنانية التي تشكل  90باملئة من
العاملني يف الشأن العام اللبناين.
ال نستطيع ان نسمي اسامء ألننا سنقع يف االحراج
والن التدقيق ا لجنايئ مل يحصل بعد لكن مجرى االمور
يــدل عىل ان التقرير الذي ســتضعه رشكات التحقيق
الجنايئ ســيبقى حربا عىل ورق ولن يستطيع احد ان
يحاكم االخر الن القضاء اللبناين محكوم بنســبة 70
باملئة تقريبا ،ونقول 7 0باملئة الننا ال نتســطيع تقدير
مدى ســيطرة السياسة عىل القضاء لكن من املعروف
ان السياســة تســيطر عىل القضاء ذلك ان التعيينات
القضائيــة تأيت من الرؤوس الكبــرية يف العصابات
السياسية اللبنانية ويضطر القايض ان يكون خاضعا
ملن قام بتعيينه يف مركزه القضايئ وان ال ميس املصالح
السياسية للذي قام بتعيينه.
هذه العصابات السياسية اللبنانية بنسبة  90باملئة
رصفت  100مليار دوالر و 100مليار دوالر كانت جعلت
من لبنان جنة الجنات وجعلته اهم من سويرسا الرشق
االوســط وجعلته اهم بلد سياحي يف املنطقة وجعلت
كل اداراته منظمة وتقوم بخدمة الشعب اللبناين بكل
فئاته وكانت شيدت مستشــفيات ومدارس وكهرباء
وطرقات وجسور ومباين لالدارات العامة ،لكن رؤساء
العصابات السياسية اللبنانية رسقوا االموال واوقعوا
وزاراتهــم يف عجز حتى تم هدر  100مليار دوالر وهي
ميزانية تكفي لبناء لبنان وبلد ثان فكيف لو تم رصفها
عىل لبنان كله.
ان فخامة رئيس الجمهورية الذي يطالب بالتحقيق
الجنايئ يدور حوله فئة من رؤساء العصابات السياسية
اللبنانية كام ان دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه
بري ودولة رئيس مجلس الوزراء املكلف سعد الحريري
اضافة اىل رؤســاء احزاب كــربى كلهم تدور حولهم
رؤوس من العصابات السياســية فكيف سيحاكمونها
وهــم مل يتجرؤوا عىل اكامل التحقيق يف انفجار مرفأ
بــريوت وقاموا باقصاء القايض فادي صوان النه يريد
التفتيش عن الحقيقــة الفعلية مع العلم ان املوضوع
هــو موضوع اهامل كبــري الن التقارير مرفوعة عىل
وزراء االشــغال ومرفوعة من االجهزة االمنية يف 20
متوز  2020اىل دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب
ورئيس املجلس االعىل وفخامة الرئيس.
غري ان اللواء اســمر قال للرئيس حسان دياب االمر
ليــس مهــام وبني فرتة  20متوز وحتــى  4آب حصل
االنفجار الرهيب يف مرفأ بريوت.
لسنا قضاة يف الديار ومل نعرف تفاصيل التحقيقات
بدقــة لكن من مراجعتنا مللفــات التحقيق يف انفجار
 4آب يبــدو انه اهامل من قبل املســؤولني الذين كانوا
وزراء اشغال ومن اجهزة امنية ومن رؤساء العصابات
السياسية اللبنانية ومن مسؤولني كبار.
التحقيــق الجنايئ رضوري لكن االهم اســتقاللية
القضــاء اللبنــاين وهذه االســتقاللية مفقودة وكل
مدعــي عام ملنطقــة يف لبنان تم تعيينــه بدعم من
رئيس عصابة سياسية لبنانية وهو الذي يأمتر بأوامر
مــن قام بتعيينه ،اخريا نســأل اين هــي األموال التي
رصفــت؟ واين ذهبت؟ اين املستشــفيات الحكومية؟
اين الكهرباء؟ اين شبكات املياه؟ اين الجسور الجديدة
التي تفك ازمة الســري؟ اين ضامن الشــيخوخة؟ اين
الضامن االجتامعــي؟ وقد افقروه ورسقوا امواله من
قبل سياسيني وازالم السياسيني.
لبنان محكوم برؤساء عصابات سياسية لبنانية.

شارل أيوب

بوال مراد
فاجأت رئاســة الجمهورية يوم أمــس اللبنانيني باعالنها
احالة مرشوع مرســوم تعديل املرســوم  6433الذي يتم عىل
اساسه توسعة الحدود اللبنانية مبساحة  1430كيلومرتاً اىل
األمانــة العامة ملجلس الوزراء رضوخــا لرأي هيئة الترشيع
واالستشارات التي قالت انه يحتاج لقرار حكومي .فبعد توقيع
وزيري األشــغال والنقل والدفاع كام رئيس حكومة ترصيف
االعامل حسان دياب عىل املرشوع يف الساعات املاضية ،كان
مــن املنتظر ان يوقعه رئيس الجمهورية يوم أمس ليعيده اىل
الرساي حيث يصدره دياب بصفة مرســوم «استثنايئ» ،لكن
املفاجأة كانت باحالته من دون توقيعه اىل األمانة العامة ملجلس
الوزراء ما طرح أكرث من عالمة استفهام .وفيام ربط البعض
بــني قرار رئيس الجمهورية وزيارة مســاعد وزير الخارجية
للشؤون السياسية ديفيد هيل لتبيان ما يحمله معه فال يكون
لبنان مبوقع من يص ّعد قبل االستامع للموقف األمرييك ،نفت
مصادر قريبة من رئاســة الجمهورية االمر جملة وتفصيال،
وشددت لـ»الديار» عىل ان ما قام به الرئيس عون يندرج باطار
مسؤولياته الرئاسية وكونه مؤمتن عىل الدستور ونصوصه،
خاصة وان رأي هيئة الترشيع واالستشارات كان واضحا لجهة
ان تعديل املرســوم يحتاج قــرار الحكومة مجتمعة حتى وان
كانــت حكومة ترصيف اعامل نظرا الهميته وللنتائج املرتتبة

(تتمة املانشيت ص)12

الخط  ..29هل يكون نقطة الخالف الجديدة بني لبنان والعدو

حــشــود عــســكــريــة كــبــيــرة فــي الــبــحــر األســــــود ...وواشــنــطــن تــحــذر روســيــا
موسكو :ال نريد الحرب لكن سندافع عن املواطنين الناطقين باللغة الروسية
طالب حلف شامل األطليس
«ناتــو» ( )NATOروســيا
بإنهــاء التصعيد عىل حدود
أوكرانيا ،يف وقت تحدثت فيه
موســكو عن وجود طائرات
مسرية تركية رشقي أوكرانيا،
وأرسلت ســفنا حربية إىل
البحر األسود.
ففــي مؤمتــر صحفي
مشــرتك مع وزير خارجية
أوكرانيا دميرتو كوليبا أمس
الثالثــاء يف بروكســل قال
األمــني العــام للحلف ينس
ســتولتنربغ إن عىل روسيا
إنهــاء التصعيد العســكري
يف أوكرانيا وعىل حدودها،

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار

حشود عسكرية كبرية يف البحر األسود

إيـــــــران :ن ــح ــذر مـــن الــتــخــريــب وردنــــــا ســيــكــون ح ــازم ــا
روس ــي ــا تــدعــو لــعــدم تــقــويــض االت ــف ــاق ال ــن ــووي وان ــق ــاذه

ً

قالاملتحدثباسمالحكومة
اإليرانية عيل ربيعي إن إيران
تحتفظ بالحق الكامل يف الرد
عىل هجــوم نطنز ،يف حني
اتهم وزير الخارجية اإليراين
محمــد جواد ظريف إرسائيل
بلعب مقامرة بالغة الســوء
وتوعد برد حازم.
وأكد ربيعي أن الهجوم عىل
املنشــأة مل يأت من خارجها،
وأنه تم تحديد هوية الشخص
الذي خان بالده ،حسب قوله.
وأشــار ربيعــي إىل أنه ال
يوجد تغيري يف موقف طهران
بعدم التفــاوض املبارش مع

منشأة نطنز

ً

(التتمة ص)12

«الديار»

قــوات االحــتــال تعتقل مرشحا
لـــحـــمـــاس ب ــق ــائ ــم ــة الـــقـــدس

(التتمة ص)12

الرئيس العراقي يوقع مرسوما بإجراء االنتخابات النيابية املبكرة
وقع الرئيس العراقي برهم
صالــح ،املرســوم الخاص
بإجــراء االنتخابات املبكرة،
معترباً أن االنتخابات «مهمة
وتأسيسية ومفصلية».
ودعــا صالــح يف كلمة
له خالل إصداره املرســوم
الجمهوري الخاص لـ»إجراء
االنتخابــات يف  10ترشين
األول املقبــل» .كــام دعــا
«الجميــع إىل االســتعداد
ِ
لالنتخابات واملشاركة الجادة
فيهــا والتعبري عــن اإلرادة
الحــرة ،فاالنتخابات فرصة
لتحقيــق تطلعات الشــعب

عندما ســقطت العملة املرصية امام الدوالر ،فتحت
مرص ابوابها امام السياحة الن اسعار البضائع والسياحة
يف مرص اصبحت رخيصة جدا ،فحققت  19مليار دوالر
ربحا صافيا من الســياحة ،نتيجة رخص االسعار تجاه
الــدوالر والعمــالت االجنبية ،وعندما ســقطت اللرية
الرتكية امام الدوالر حققت تركيا  28مليار دوالر عائدات
من السياحة ،الن االســعار يف تركيا اصبحت رخيصة
جــدا تجاه الدوالر ،ومثال عىل ذلك اصبح فنجان القهوة
ارخص  75باملئة من سعره االسايس تجاه الدوالر.
يف لبنان اليوم رغم فقر الشعب اللبناين ألن مرصوفه
باللرية اللبنانية ،يجب ان نعمل عىل تشــجيع السياحة
الن كل االسعار اصبحت رخيصة نسبة للدوالر واليورو
والعملــة االجنبية ،وميكن ان نحقق مداخيل من العملة
االجنبية اذا اســتطعنا جعل السياحة مزدهرة ،وفتحنا
الفنــادق واملطاعم واملحــالت التجارية وغريها ضمن
قواعد االصول الصحية ملكافحةا لكورونا.
هــل من يفكر ماذا فعلت مرص وتركيا لنفعل مثلهام،
مع العلم ان االمر ممكن جدا تنفيذه من قبل هيئة تعبئة
حقيقية للسياحة وليس للكورونا فقط.

ناجح عايص مرشح قامئة القدس التابعة لحركة حامس
اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل ناجح عايص مرشــح
قامئــة القدس التابعة لحركة حــامس يف الضفة الغربية.
ونرشت ابنته فيديو يظهر مغادرة آلية عســكرية إرسائيلية
محيط املنزل بعد توقيفه.
وقال شــهود عيان ،ملراســل وكالة األناضــول ،إن قوة
عســكرية إرسائيلية دهمت منزل عــايص يف حي البالوع
بــرام الله ،واعتقلته.ويف  6نيســان الجاري اعتقل الجيش
اإلرسائييل املرشــح عن قامئة حركة حامس حسن الوريدان
من مدينة بيت لحم (جنوب).
عربت أوســاط من حامس عن قلقها إزاء شــ ّن
وأخــرياّ ،
إرسائيــل حمالت اعتقال ومالحقة واســعة بحق أعضائها،
مع اقرتاب موعد االنتخابات الترشيعية والرئاســية يف 22
أيار و 31متوز.
ويف األســابيع األخرية اعتقل الجيــش اإلرسائييل قادة
بارزين من حامس بالضفة الغربية.

} خروق مليثاق الرشف }

من جهة أخرى قالت حركة حامس ،االثنني ،إنها ســجلت

الرئيس العراقي يوقع مرسوماً بإجراء االنتخابات النيابية املبكرة
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ذهـــلـــنـــا تــفــجــيــر ن ــط ــنــ ...

نبيه الربجي

لطاملا تابعنا بشــغف
األفالم الهوليوودية حول
«رصاع الجواسيس» بني
الواليات املتحدة واالتحاد
الســوفيايت .يف وقــت
متأخــر وصلتنــا الكتب
حــول األداء «الخرايف»
للموســاد يف البلــدان
العربيــة .مهمة األجهزة
العربيــة كانت (ورمبا ال
تزال) حامية األنظمة من املعارضني حتى ولو كانوا عىل
شاكلة ...الديكة
يف لبنان ،عشنا ،يف الخمسينات ،تجربة شوال كوهني
(اللؤلؤة) .اليهودية املرصية التي تزوجت من ثري يهودي
لبناين ،لتنتقل اىل بريوت وهي يف السادسة عرشة .كام
كانت وزيرة الخارجية السابقة وزعيمة حزب «كادميا»
تســيبي ليفني تضاجع كبار املســؤولني العرب ،كانت
كوهني تضاجع كبار الساســة ،والضبــاط ،يف لبنان،
لتهريب يهود وادي أبو جميل اىل ارسائيل.
غري أنها كانت أقل هوالً بكثري من اييل كوهني الذي كاد
يعني وزيراً للدفاع يف سوريا ،ورمبا أن ينتخب رئيساً
أن ّ
للدولة قبل أن يفتضح أمره ويشنق يف ساحة املرجة.
وحتــى يف الواليات املتحدة ،قام اليهوديان جوليوس
روزنربغ ،وزوجتــه ايتل ،بنقــل ارسار القنبلة الذرية
اىل جوزف ســتالني .املؤسســة اليهودية استنفرت كل
امكاناتها النقاذهام من الكــريس الكهربايئ .الرئيس
دوايت ايزنهاور قال «ال استطيع أن أتحمل الشيطان عىل
كتفي» .وصوالً اىل اليهودي جوناثان بوالرد ،املحلل يف
البحرية األمريكية .بالرغم من التداخل ،وحتى التامهي،
بني مصالح الجانبني ،ضبط وهو يتجســس للموســاد،
وحكم عليه بالسجن لثالثني عاماً.
هذا يدخل يف البنية الالهوتية للرتاث اليهودي ،وهو
ما استند اليه الحاخام آري شافات الذي افتى بأن الديانة
اليهودية تبيح للمرأة اســتخدام جسدها ألغراض تتعلق
بأمن ارسائيل.
كل ذلك ال ميكن أن يربر التقصري املروع الذي حدث يف
نطنز ،وحيث أجهزة الطــرد املركزي األكرث تطوراً .كيف
ميكن أن يظهر تقني يف هذه املنشــأة ،ويعمل لحساب
املوساد؟ الحدث الذي أثار ذهولنا...
حتى أصحاب الدكاكني يتابعون عرب الكامريات ما يدور
عندهم عىل مدار الســاعة .العميل زرع القنبلة ،دون أن
تدوي أجهزة االنذار ويلقى القبض عليه ؟
انها املرة الثالثة التي تســتهدف فيها املنشــأة ،لتبدو
املسألة اشــد خطورة من اغتيال «أبو القنبلة االيرانية»
محســن فخري زادة ،دون اغفال الحرائق ،والتفجريات،
التي حصلت ،تباعاً ،يف منش ت أخرى...
االيرانيــون الذين يوصفون بالجديــة ،وبالحنكة ،مل
يتمكنوا من معالجة تلك الثغرات القاتلة فيام مل تستطع
أجهزة كربى الدخول اىل مفاعل دميونا ،وال االقرتاب من
الصوامــع التي تخزن فيها القنابــل االرسائيلية ،اىل أن
كشف موردخاي عفنونو تلك الخبابا املثرية اىل صحيفة
«الصنداي تاميــز» يف  5ترشيــن األول  ، 1985ليبادر
املوساد ،وينقله مخدراً من روما اىل تل أبيب.
الغاية واضحة من التصعيد االرسائييل .تفجري املسار
التفاويض بني واشنطن وطهران حول العودة اىل اتفاق
فيينا .هذا تزامن مع ضغوط هائلة مارســتها املؤسسة
اليهوديــة عىل االتحاد األورو لفــرض عقوبات عىل
شخصيات محورية يف ايران ،ابرزها قائد الحرس الثوري
حسني سالمي بذريعة قمع التظاهرات عام !! 2019
ملاذا ا ن ،ويف ذروة املســعى األورو لردم الفجوة
بني واشــنطن وطهران ؟ هذا يظهــر الدور األخطبوطي
للمؤسســة اليهودية يف الســيطرة عىل السياســات
الغربيــة .حكومة بنيامــني نتنياهو تــرى أن تطبيع
العالقــات بني األمريكيني وااليرانيــني ال بد أن يؤدي اىل
الحد من دورارسائيــل التقليدي .دور العصا الغليظة يف
املنطقة.
املسألة ليســت هنا وا ا يف الثغرات التي يف الشبكة
األمنية االيرانية ،وتحديداً حول الربنامج النووي ،بالبعد
التكنولوجي ،والبعد االســرتاتيجي ،الفائق الحساسية.
تلك السلسلة من االخرتاقات حدثت يف نظام يتعقب حتى
دبيب النمل عىل األرض ،وتحت األرض.
ال يكفي أن يقال لنا انه تم تجــاوز آثار التفجري ،وأن
البحث جار عن الفاعل .أبعد بكثري من كل ذلك...

الحريري التقى سفيري ايطاليا ورومانيا

الحرير مجت عاً مع س رية ايطاليا

استقبل الرئيس املكلف سعد الحريري ظهر امس يف «بيت
الوسط» السفرية اإليطالية يف لبنان نيكوليتا بومبارديريي،
يف حضور مستشاره للشــؤون الديبلوماسية الدكتور باسم
الشــاب ،وعرضها معها األوضاع العامة يف لبنان والعالقات
الثنائية بني البلدين.
ثم استقبل سفري رومانيا الجديد رادو كاتاالن مارداري الذي
أوضح بعد اللقاء أنه «قدم نفســه إىل الرئيس الحريري ،وتم
البحث يف الوضع الراهن يف لبنان واملنطقة وكل االحتامالت
املتاحة».

قائد الجي استقبل نصري وري

عون مجت عاً مع و
اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة االمني العام للمجلس األعىل السوري اللبناين نرصي
خوري ،وتم التداول يف شؤون مختلفة.

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
باريس وبرلين االكثر حماسة الجراءات بحق املسؤولين وستضغطان في  19الحالي!
ً
ُ
ّ
الــلــواء ابراهيم «نفض يديه «حكوميا ..لكن بــري مستمر بمسعاه وينتظر اجوبة
بعبدا تن بنفس ا عن التعليق على «عظة بطته»  :ال مقايضة بين التدقيق والحكومة!
مصادر بكركي تستغرب الحملة على ّ
سيدها  :اسيء ف م كامه ونتمنى على الرئيس التد ل!

جويل بو يونس

هو الجمود املسيطر عىل املشهد الحكومي باميتاز،فبعد فشل
املساعي الفرنســية بجمع الرئيس املكلف برئيس التيار الوطني
الحر يف باريس وكالم وزير الخارجية السعودية ر ّداً عىل سؤال
عام إذا كانت السعودية مستعدة لدعم رئيس الوزراء املكلف سعد
ّ
الحريري ،وهو القائل بأنّ اململكة مستعدة لدعم أي شخص يف
لبنان سيتمكّن من تبني أجندة إصالحية ،ها هو االسبوع الطالع
يفتتح بغياب اي اتصال او حركة سجلتها الساعات املاضية عىل
الخط الحكومي باســتثناء تأكيد مصادر مطلعة عىل جو عني
التينة بان رئيس مجلس النواب نبيه بري ال يزال مستمرا مبسعاه
باعتبار ان مبادرته التي تعمل عىل صيغة الـ 24التي قبل بها اكرث
من طرف هي الوحيدة املتبقية عىل طاولة النقا وهي تنتظر
اجوبة معينة من قبل البعض والسيام رئيس التيار الوطني الحر
عرب وسطاء ،بحسب املصادر.
هذه املعطيات تنفيها مصــادر رفيعة يف التيار الوطني الحر
عرب «الديار» وتؤكد ان هذا الكالم غري دقيق .وتذكر املصادر بان
التيار سلم االمر لرئيس الجمهورية املفاوض باسمه مؤكدا يف
الوقت نفسه انه ال ميكن رهن اعطائه الثقة باملوافقة سلفا عىل
الحكومة ،وقالت املصادر «اذا وافق الرئيس عون عىل اية صيغة
جديدة فالتيار يدرس الشخصيات التي تضمها وبرنامج الحكومة
وبعدها يقرر اعطاءها الثقة من عدمه .لتختم ســائلة »ليش
الحريري وافق اصال عىل الـ »24؟
ويف االطار نفســه،جددت مصادر بعبدا التأكيد عرب «الديار»
بان ال حاجة لتكرار مواقف بعبدا الحكومية التي باتت معروفة ،
فالرئيس عون ينتظر ،بحسب املصادر ،ان يحمل له الرئيس املكلف
اي طرح جديد ،مؤكدة يف الوقت نفســه ان بعبدا مل تتبل حتى
اللحظة باي طرح رســمي من قبل الرئيس بري ،وتقول مصادر
بعبدا اذا تم االتفاق فعال عىل صيغة ال  24فلم ال يبادر اذا الرئيس
املكلف ويرفع طرحا بهذا العدد لرئيس الجمهورية؟
وردا عىل ســؤال حول كالم رئيــس الجمهورية االخري حول
التدقيق الجنايئ وعظة البطريــرك الراعي القائلة بان ال تدقيق
جنائيا قبل تشكيل الحكومة ،رفضت املصادر التعليق واكدت انها
ال تعلق عىل كالم غبطته لتكمل بان املقايضة بني التدقيق الجنايئ
والحكومة غري واردة اصال عنــد رئيس الجمهورية ،مذكرة بان
التدقيق قرار حكومي اتخذ العام املايض.
من جهتها ،استغربت مصادر مقربة من بكريك عرب «الديار»
الحملة التي رافقــت كالم البطريرك الراعــي يف عظته االحد
معتربة انها بغري محلها وان كالم البطريرك ايسء فهمه من قبل
البعــض ،واكدت املصادر ان كالم غبطته ا ليحث املعنيني عىل
تأليف حكومة وهو قال ما معناه » اذا بدكن تدقيق جنايئ عملوا
حكومة لتسال وين الغلط يف هذا الكالم؟

وجــددت املصادر املقربة مــن بكريك التاكيــد بان الرصح
البطريريك ال يقف مع طرف ضد اخر والراعي ليس بوارد الدفاع ال
عن حاكم مرصف لبنان وال عن غريه ،ومتنت املصادر عىل رئيس
الجمهورية التدخل لوقف الحمالت عــىل مواقع التواصل التي
طالت البطريرك الراعي معربة عن خوفها من وجود نوايا مسبقة
وكان البعض» ناطر البطريرك عالكوع» مع التشديد عىل ان هذه
الحملة لن تدفع بالراعي للرتاجع عن مواقفه والسيام انه مل يقل
اال الحقيقة والواقع.
اما عىل خط بيت الوســط ،فالرئيس املكلف يســتعد بحسب
معلومــات «الديار» ملغادرة االرايض اللبنانية باتجاه موســكو
والفاتيكان ،ويف هذا الســياق ،اكدت مصادر مطلعة عىل جوه
لـ»الديار» بان ال جديد لديه وهو ال يزال متمسكا بحكومة الـ18
لحني صدور موقف واضح مــن قبل رئيس الجمهورية بالقبول
بصيغة الـ 24بال ثلث معطــل وبعدها لكل حادث حديث.وتنقل
بعض االوســاط التي تتواصل مع الحريري عنه ان «االمور بعدا
مسكرة».
هذا داخليا اما خارجيــا  ،فاالنظار تتوجه اىل اوروبا وتحديدا
اىل اجتامع وزراء خارجية االتحاد االورو املقرر يف  19الحا
والســيام ان ملف لبنان ســيطرح بدفع فرنيس ،اال ان مصادر
باريسية تســتغرب ما نرش يف لبنان من اخبار اعالمية تتحدث

لـــــ ـــــذا اعــــتــــمــــد جــــنــــبــــا

فادي عيد

أثارت مواقف رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط
«املهادنة» األخرية سلســلة تســاؤالت ،خصوصاً وأنه للمرة
الثانية يؤكد عىل رضورة عدم اســتقالة رئيس الجمهورية
حي ،إذ
ميشــال عون ،ال ســيام أنه كان أول من دعاه إىل التن ّ
ينقل عن املتابعني ملساره السيايس أن لقاءه األخري يف قرص
بعبدا كان إيجابياً ،ومن هذا املنطلق ،يقدم سيد املختارة عىل
هذه املواقف لجملة اعتبارات تف ّندها أوساط مق ّربة منه وفق
العناوين التالية
1ـ إن جنبــالط عاد بالذاكرة إىل حقبة الرئيس إميل لحود،
ويومها مل تتجاوب معه األحزاب املسيحية املنضوية يف فريق
 14آذار بإسقاط لحود ،مبا يف ذلك البطريرك املاروين نرصالله
صفري آنذاك ،وبالتا  ،تك ّرر ذلك معه يف العهد الحا  ،إىل أن
جه ضد
ّ
فرس كالمه أنه مو ّ
توصل إىل قناعة مفادهــا أن ال ي ّ
املسيحيني بشــكل عام ،خصوصاً وأنه من خالل معلوماته
التي اســتقاها من مرجعيات دولية وديبلوماســية ،أن هذه
الخطوة دونها عقبات ومحاذير ،وقد تؤدي إىل اهتزازت أمنية
وإىل اتساع رقعة اإلنقسام يف لبنان ،كام أن عواقبها ستكون
وخيمة ،وال سيام بوجود من يدعم رئيس الجمهورية.
وبناء عليه ،فإن جنبالط يرى أنه ،ويف هذه املرحلة بالذات،
حيث الجوع واألوضــاع املرتدّية وحال اإلفــالس يف البلد،
عدم اســتقالة رئيس الجمهوريــة ،وهو الذي تبقّى
يقت
له حواىل العام والنصف من واليته ،مام يســتدعي طي هذا
املوضوع.
2ـ إن جنبــالط ،ومن خالل لقاءاته الديبلوماســية ومع
استشــف ،أنهــم ال يح ّبذون يف هذه
موفدين عرب ودوليني،
ّ
املرحلة استقالة رئيس الجمهورية ،وبالتا  ،فهم متخ ّوفون
من انفجار كبري يف البلد ،ال سيام وأن لبنان ليس عىل جدول
أولويات اإلدارة األمريكيــة يف هذه املرحلة ،كون اهتامماتها
األساســية ترتكّز عىل امللف اإليراين ،والــذي يراه جنبالط
أساسياً بالنســبة لطهران ،وبالتا  ،فإن ما يح عن حرب
قد تشــ ّن عليها ال يســتند إىل أي وقائع .ومن هذه الزاوية،
أشــار جنبالط إىل صرب طهران الطويل يف مواجهة تحديات
املجتمع الدو  ،وهو ألول مرة منذ فرتة طويلة يشري إىل ما
يص ّنف يف خانة اإليجابية بالنســبة إليران ،وكذلك لـ»حزب
الله» ،حيث أكد عىل دوره وحضوره حكومياً ونيابياً وسياسياً،
ما يعني أنه ي ّتجه إىل التهدئة مع حارة حريك ،وهذا ما حصل
منذ فرتة من أجل تعزيز حالة اإلستقرار مع الحزب.
3ـ إن الزعيم الجنبالطي ،ومن خالل أجوائه ال يريد الخالف
أو العودة إىل املايض مع أي مك ّون أو حزب مسيحي ،أو حتى
غري مســيحي ،فالتواصل قائم مع الجميع ،ولكن التباينات
كثرية ،وخصوصاً حول قانون اإلنتخاب ،وهذا ما أدّى إىل فتور
يف العالقة مع «القوات اللبنانية» حيث ويف اللقاء األخري له
مع رئيس الحزب الدكتور سمري جعجع ،كان هناك حرص عىل
التواصل والتنسيق وتحصني مصالحة الجبل ،إ ا ولدى إثارة
موضوع قانون اإلنتخاب ظهر الخالف عميقاً بينهام بســبب
متسك جعجع بالقانون الحا ل نتخابات.
ّ
ويبقى أن زعيــم املختارة وعىل حدّ قــول مصادر مقربة
منه ويف هذه املرحلة تبدو هواجســه كثرية ومتشــ ّعبة إن
عىل صعيد جائحــة كورونا ،أو بالنســبة لتدهور األوضاع
اإلجتامعية واملعيشية واملالية ،وعىل هذه الخلفية أنشأ خلية
أزمة يف معظم مناطق الجبل وصوال ً إىل راشــيا وحاصبيا
والســاحل ،وذلك يف موازاة العمل عىل املستوى السيايس،
لتدويــر الزوايا من خــالل عدم الصدام مــع أي طرف داخل
الساحة الدرزية ،ويف هذا اإلطار أ تواصله ولقاؤه األخري
مع النائب طالل إرســالن ،إضافة إىل اإلتصاالت مع ســائر
القوى الدرزية التي تص ّنف مــن ضمن فريق  8آذار ،من أجل
تحصني الجبل واستقراره.

عن ان باريس ستصدر بالساعات املقلبلة بيانا تسمي فيه معرقيل
تاليف الحكومة باالسامء متهيدا الجراءات قاسية ستتخذ خالل
االجتامع املرتقب يف  19الحــا ومن ضمنها فرض عقوبات،
مؤكــدة ان باريس ال تتعاطى عىل الطريقة االمريكية بهذا امللف
وان ما يح غري دقيق.
واوضحت املصادر الباريسية بان االكيد ان باريس ومعها برلني
مهتمتان اكرث من غريهام بامللف اللبناين ،وهام سيحضان بقية
دول االتحاد االورو عىل اتخاذ اجراءات وتشديد الضغوط عىل
املسؤولني اللبنانيني لحثهم عىل حل االزمة اللبنانية ،علامً ان عددا
ال بأس به من دول االتحاد االورو ال يرحب بفكرة فرنسا واملانيا،
لتكمل املصادر عىل اي حال فاالكيد ان ملف لبنان سيطرح عىل
طاولة البحث يف  19الحا  ،وذلك للمرة االوىل عىل مســتوى
االتحاد االورو اال ان ما ميكن ان يحصل او يتخذ سيكون بداية
الطريق الن االمر يتطلب مسارا طويال وصعباً.
وبانتظار ما قــد ينتج عن اجتامع  19الحــا وعن الزيارة
الوداعية للمســؤول االمرييك دايفيد هايل ،فاالكيد بحسب ما
يكشف مصدر مطلع يف  8اذار عن ان الفرج يلوح باالفق القريب
والسيام ان معلومات الديار تفيد بان اللواء عباس ابراهيم «نفض
يديه» حكوميا ومل يعد يتعاطى اقله راهنا مبسألة صيغة الـ 24
لتبقى مبادرة بري وحدها يف امليدان تسابق اجتامع  19الحا
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ّ

هيل في لبنان اليوم و دا لودا املسؤولين وا ستما الي م وحث م على تشكيل الحكومة
ً
ّ
تعديل املرسوم  6433قلق العدو الذي كان مطم نا للخافات الدا لية حوله ..وقد يرد باملثل
دوليل بشعالين
فيام ال يزال لبنان ينتظر أن تســ ّمي
اإلدارة األمريكيــة الجديــدة مع تو ّ
الرئيس جو بايدن مقاليد الســلطة يف
البيت األبيض ،إســم الوسيط األمرييك
الــذي سيشــارك يف املفاوضات غري
املبارشة لرتســيم الحدود البحرية بينه
وبني العدو اإلرسائييل ،يزور وكيل وزارة
الخارجيــة األمريكية لشــؤون الرشق
األد لبنان اليوم األربعاء وغداً الخميس
للتأكيــد عىل قلــق بالده مــن تدهور
األوضــاع اإلقتصاديــة واإلجتامعية،
بحســب ما ورد يف البيان الصادر عن
وزارة الخارجية االمريكية .فلبنان يريد
اســتئناف هذه املفاوضات التي عقدت
بــني  14ت 1و 11ت 2والتي علّقت من
قبل العــدو اإلرسائييل تحت ذرائع عدّ ة،
فيام يأيت هيل لوداع املسؤولني وحثّهم
عىل تحريك امللف الحكومي واإلرساع يف
تشــكيل الحكومة إلنقاذ الوضع اإلقتصادي من دون أن
يكون له أي موقف حازم ال من الحكومة وال من ترســيم
الحدود ،كونه ميثّل سياســة الرئيس األمرييك الســابق
دونالد ترامب وليس سياســة الرئيس الحا جو بايدن.
فهل ستكون زيارة هيل وداعية وتقترص فقط عىل جمع
املعلومات لكتابة تقرير نهاية خدمته يف منصبه الحا
إذ ستخلفه بعد أسبوعني السفرية فيكتوريا نوالند ،أم أنّها
ستحمل بعض املقرتحات حول تشكيل الحكومة وترسيم
الحدود البحرية بني لبنان والعدو اإلرسائييل؟
أوساط ديبلوماســية مواكبة أكّدت أنّ السفري هيل مل
يكن معنياً مبوضوع ترسيم الحدود البحرية يف األساس،
فهذا امللف تواله يف وقت ســابق السفري ديفيد ساترفيلد،
ثم انتقل بعد تعيينه سفرياً للواليات املتحدة يف تركيا ،اىل
ّ
ديفيد شينكر الذي ح الجلسة اإلفتتاحية للمفاوضات
غري املبارشة لرتسيم الحدود البحرية مع العدو اإلرسائييل
يف الناقــورة التي جــرت عىل خمس جلســات برعاية
واســتضافة األمم املتحدة وبحضور الوســيط األمرييك
جون ديرورش الذي ع ّينتــه إدارة ترامب .وإذ جرى تعليق
جلســات هذه املفاوضات يف فرتة عيــدي امليالد ورأس
الســنة الفائتني ،وجرى التم ّني أن يعــاود تحديد موعد
استئنافها بعد اســتالم إدارة بايدن السلطة يف الواليات
املتحدة ،ســيام وأنّ الوسيط األمرييك يلعب دوراً محورياً
وأساســ ّياً فيها ،فإنّ لبنان ينتظر ،عىل ما سبق وأن قال
وزير الخارجية واملغرتبني رشبــل وهبة لجريدة «الديار»
أن تتخــذ إدارة بايدن إ ّما اإلبقاء عىل الشــخص نفســه
(أي الســفري ديرورش) أو تعيني شخص آخر ميثّل اإلدارة
الجديدة .فهل يحمل هيل يف جعبته إســم هذا الوسيط أم
يبقى يف جعبة الوكيلة الجديدة ،سيام وأنّ وضعه الحا
بالحل والربط يف موضوع ترسيم الحدود
ّ
ال يســمح له
كونه سيغادر منصبه بعد أسبوعني؟
وقالت االوســاط بأنّه يف الوقت الذي يكون فيه هيل
يف بريوت خــالل هذين اليومني ،يقــوم الرئيس املكلّف
تشكيل الحكومة سعد الحريري بزيارة اىل موسكو ،ومن
بعدها يزور الفاتيكان يف  22نيسان الجاري ،ما يعني بأنّ
أي اقرتاح ســيقدّ مه هيل( ،وهو لــن يفعل ،عىل ما يؤكّد
املراقبون السياســيون) ،لن يكون له أي تأثري يف مسألة

تشكيل الحكومة الجديدة ال ســلباً وال إيجاباً .وترى بأنّ
هيل سيكون هذه امل ّرة مستمعاً للمسؤولني والشخصيات
التي ســيلتقيها خالل وجوده يف لبنان ليت ّمكن من كتابة
تقرير نهايــة خدمته يف املنصب الحــا ورفعه إلدارة
الرئيس بايدن.
وأشارت األوساط نفسها اىل أنّه ليس من موقف واضح
بعــد إلدارة بايدن فيــام يتعلّق بامللف اللبنــاين .فاإلدارة
كل اهتامماتها حالياً عىل موضوع
تصب ّ
األمريكية الجديدة
ّ
اإلتفاق النووي اإليراين مع مجموعة الخمس زائد واحد،
الذي خرجت منه إدارة ترامب .وتو اهتامماً لدول عدّ ة يف
املنطقة منها العراق واليمن ،فيام ترتك امللف اللبناين حال ّياً
يف يد الســفرية األمريكية فيه دورو شــ ّيا التي يظهر
كل شــاردة وواردة يف الداخل
أداؤها بوضوح تدخّلها يف ّ
اللبناين .وذكرت بأنّ شــيا تواكب موضــوع املفاوضات
غري املبارشة لرتســيم الحدود البحرية بني لبنان والعدو
اإلرسائييل منــذ أن جرى تعليق هذه املفاوضات .والجميع
رأى كيف تدخّلت أخرياً لثني املسؤولني اللبنانيني عن توقيع
تعديل املرســوم  6433وإرســاله اىل األمم املتحدة ،وقد
ابلغتهم رسائل شديدة اللجهة عن مخاطر تعديل املرسوم
املذكور مح ّذرة من ردّة فعل العدو اإلرسائييل عليه.
من هنا ،شدّ دت االوساط الديبلوماسية عىل أنّ املوقف
عام كان
األمرييك مع بايــدن يبدو مختلفاً بطبيعة الحال ّ
عليه يف عهــد ترامب الذي أراد متريــر «صفقة القرن»
يف منطقة الرشق األوســط ،وتوزيع األموال عىل بعض
جة أنّها مساعدات لتحسني األوضاع اإلقتصادية
دولها بح ّ
وإيجاد فرص العمل للشــباب فيها .ولهــذا فإنّ بايدن ال
مهتــامً للتدخّل يف تفاصيل تشــكيل الحكومة يف
يبدو
ّ
كل ما يه ّمه اليوم هــو تغيري األكرثية القامئة
لبنان ،بل ّ
وعدم «تحكّم» حزب الله يف الحكومــة ،وإذا أمكن عدم
مشــاركته يف الحكومة الجديدة يكون أفضل .أ ّما التغيري
فيحصل يف صناديــق اإلقرتاع وإجراء اإلنتخابات النيابية
يف موعدهــا أي يف أ ّيار من العــام املقبل ،ما يجعل إدارة
بايدن ال تستعجل أي أمر.
وفيام يتعلّق بتعديل لبنان للمرسوم  6433وإرساله اىل
األمم تزامناً مع زيارة هيل للبنان ،فتقول االوســاط بأنّ
جل للبنان ،عــىل أنّه قام بأمر ج ّيد
مثل هذه الخطوة تســ ّ
كونه قرار يتعلّق بالحفا عىل الســيادة اللبنانية ،ويعيد

لــه كرامته الوطنية املهــدورة يف هذا
امللف بالــذات .كذلك أثبت هذا التعديل أنّ
لبنان ال يزال ميلــك القدرات واإلمكانات
حداً
ال ســيام عندما يتخذ موقفــاً مو ّ
يصب يف مصلحته ومصلحة شــعبه.
ّ
واألهم من ذلك كلّه ،أنّه فيام كان يح
ّ
عن خالفات بني املســؤولني اللبنانيني
حول تعديل وتوقيع هذا املرسوم ،األمر
الذي طــ ن العــدو اإلرسائييل وجعل
الســفرية األمريكية تتحــ ّرك يف اتجاه
املســؤولني وتح ّذرهم من تعديله ،كون
العدو اإلرسائييل سيكون لديه ردّة فعل
قو ّيــة عليه ،اتخذ املعنيــون من رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون ،ورئيس
حســان دياب،
الحكومــة املســتقيلة ّ
ووزيــري الدفاع زينة عكر واألشــغال
جار القرار املناسب الذي
العا ّمة ميشال ن ّ
حــق لبنان يف ثروتــه الغازية
يضمن
ّ
والنفطية .وقد أظهر هــذا األمر وحدة
املوقــف اللبناين وأنّــه ليس من خالف
داخيل بني املســؤولني اللبنانيني ال ســيام إذا ما تعلّقت
املسألة بالحفا عىل حقوق لبنان البحرية والربيّة.
وبرأي األوســاط ذاتها ،إنّ محاوالت العدو اإلرسائييل
الضغط عىل رشكات التحالف (الكونسورتيوم) ،وال سيام
رشكة «توتال» الفرنســية لعدم البدء بالتنقيب يف البلوك
 9كونه يدخل يف مثلث النزاع البحري (ومســاحته 860
كلم )2بني لبنان والعدو اإلرسائييل ،ســوف ينعكس أيضاً
عىل رشكة «إنرجــني» اليونانية الــذي ل ّزمها هذا األخري
شــفط الغاز والنفط يف أوائل حزيــران املقبل ،يف حقل
«كاريش» الذي يدخل يف جزء كبري منه ضمن املســاحة
وسع فيها لبنان منطقة النزاع والتي تصل
اإلضافية التي ّ
اىل  1430كلم .2فإذا غادرت «توتال» ســتغادر «إنرجني»
أيضاً ،ألنّ العــدو اإلرسائييل إذا مل يتف ّهــم خطوة لبنان
األخرية املتمثّلة بتعديل مرســوم الحــدود البحرية وفق
اإلحداثيات الجديدة ،وســري ّد عىل هــذه الخطوة بخطوة
مامثلة ،عىل ما قال وزير الطاقة اإلرسائييل ،فسيكون هو
املت ّ ر األكرب بطريقة غري مبارشة .فالعدو اإلرسائييل قد
أنجز عمليات الحفر يف حقل «كاريش» وســيبدأ بسحب
الرثوة النفطية من البلوك  ،72لهذا فهو مســتعجل أكرث
مــن لبنان عىل إنهاء عمله ،فيام لبنان ال يزال يف الخطوة
األوىل من عملية التنقيــب التي يأمل منها الحصول عىل
كميات كبرية من النفط والغاز لتحسني الوضع اإلقتصادي
العام يف البالد ولو بعد سنوات من ا ن.
أ ّما وكيلــة وزارة الخارجية األمريكيــة الجديدة والتي
ستتســلّم مهامها بعد أســبوعني فهي فيكتوريا نوالند.
ونوالند ،بحســب املعلومات ،تتحدّ ر مــن عائلة يهودية،
وتعمل يف الســلك الديبلومايس منذ  32عاماً .وقد كانت
أخرياً مساعدة وزير الخارجية السابق للشؤون األوروبية
واألوروبية ا ســيوية يف وزارة الخارجيــة األمريكية،
وحصلت عــىل رتبة ســفرية مهن ّية ،وهــي أعىل رتبة
ديبلوماســية يف وزارة الخارجية األمريكية .وهي تتكلّم
اىل جانب اإلنكليزية اللغتني الروســية والفرنسية .فهل
ســتقوم نوالند بزيــارة اىل لبنان فور تســلّمها مهامها
الجديدة ،لتعلن إسم الوســيط الجديد الذي سيشارك يف
املفاوضات غري املبارشة لرتســيم الحــدود البحرية ،أم
ســتعلن موقف العدو اإلرسائييل عن موعد اســتئناف أو
توقّف املفاوضات بشكل نهايئ؟

كتـــــاب مـــــن رئاســـــة الجم وريـــــة الـــــى االمانـــــة العامـــــة ملجلـــــس الـــــوزراء:
تعديل مرســـــــــــــــوم  6433يحتـــــــــــــــا الى قـــــــــــــــرار الحكومـــــــــــــــة مجتمعة
ً
ً
ّ
عـــــون للبنانيين  :ت كـــــدوا ان االمور لـــــن تجري اال بمـــــا يؤمن حقوق لبنان بـــــرا وبحرا
صدر عن املديرية العامة لرئاسة الجمهورية
البيان ا يت «بناء عىل توجيهات فخامة رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون ،وجهت املديرية
العامة لرئاســة الجمهورية كتابــا اىل األمانة
العامة ملجلــس الوزراء جاء فيــه ،ان مرشوع
املرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل
املرســوم  ،6433يحتاج اىل قرار يتخذه مجلس
الــوزراء مجتمعا وفقــا لرأي هيئــة الترشيع
واالستشــارات ،حتى يف ظل حكومة ترصيف
االعامل نظرا اىل أهميته والنتائج املرتتبة عليه،
خصوصا ان الوزراء املوقعــني ربطوا توقيعهم
بإقرار املرسوم يف مجلس الوزراء.
إن لرئيــس الجمهورية أن يحــدد ما يرتأيه
األفضل لحفظ الوطــن ،وهو مؤمتن عىل ذلك
بالدستور والقسم.
إن فخامة الرئيس يدعو اللبنانيني اىل الوثوق

بقوة املوقــف اللبناين ،ويقول لهــم تأكدوا ان
األمور لن تجري اال مبا يؤمن كامل حقوق لبنان
برا وبحرا».
عىل صعيد آخر ،استقبل الرئيس عون قبل ظهر
امس يف قرص بعبدا ،وزير االقتصاد والتجارة يف
حكومة ترصيــف االعامل ،راوول نعمه ،وعرض
معه االوضاع االقتصاديــة يف ضوء التطورات
االخرية واملرتقب منها مستقبال.
كام تطرق البحث اىل مرشوع دعم االرس واىل
دعوة الرئيس عون اىل قيام ســوق مشرتكة بني
دول املرشق العر ومتطلبات قيامه.
اىل ذلك ،تلقى عون املزيد من برقيات التهنئة
ملناسبة حلول شهر رمضان املبارك ،ابرزها من
امري دولة الكويت الشــي نواف االحمد الجابر
الصباح والعاهل االردين امللك عبد الله الثاين ابن
الحسني.

عون مجت عاً مع نع

داال

كل املبادرات سقط ووسطاء الدا ل والخار رفعوا العشرة ...لم يبق سو طر بري!
ليل في حركة مكوكية نتج موافقة الحريري  ...وح ب الله يج د قنا عون وباسيل

صونيا رزق

مل يعد اللبنانيون يصدّ قون بأنّ التشــكيلة الحكومية
ســتبرص النور ،بحيث إنتظروا فــرتات طويلة تخطت
السبعة اشــهر ،من دون أي بصيص أمل بنهاية ايجابية
لهذا امللف الشــائك ،الن قصة ابريق الزيت مل ولن تتغّري.
وما نشهده ليس سوى حفلة اتهامات متبادلة بالفساد
والرسقة وتقاذف مســؤوليات ،مام يعني انّ أي توافق
سيبقى بعيداً ،الن الخالفات والتناحرات مسيطرة وبقوة
عىل الساحة الحكومية.
هذا ما إستنتجه الزوار العرب واالجانب خالل مجيئهم
اىل لبنان ،للمساهمة يف حل التشكيلة املعضلة ،فعادوا
اىل بالدهم « رافعني العرشة « ،مندهشني غري مصدّ قني
رصف
ملا عايشــوه عىل مدى يومني ال اكرث ،من سلوك وت ّ
املســؤولني اللبنانيني تجاه االزمة الحكومية ،اذ خرجوا
بإنطباع انّ الحكام غري مهتمني بوضع بلدهم الذي وصل
جهت
اىل النهاية ،عىل الرغم مــن كل التحذيرات التي و ّ
تغري
ء
لهم من املجتمعني العر والــدو  ،لكن ال
ّ
ســوى املزيد من تدهور االوضاع اىل االسوأ ،اىل ان بتنا
يف املحظور من دون أي حل مرتقب.
اىل ذلك يح ّمل نائــب معارض خالل حديثه لـ»الديار»

كل املعنيني بالتشكيلة مســؤولية وصول االوضاع اىل
هذا الدرك ،ويقول » الرئيس املكلف سعد الحريري ورئيس
التيار الوطني الحر جربان باســيل ،هام اول من يتح ّمل
تداعيات الوضع الكار الذي اوصلونا اليه ،الن خالفهام
ســبب كل علّة ،وكان من االجدى تطبيــق نظرية « اما
الحريري وباسيل معاً يف الحكومة واما معاً خارجها»،
ولو نفــذت هذه املقولة ،لكانت الحكومة تشــكلت منذ
اشهر.
وتابع املصدر » ال احد من املعنيني بالتشكيلة مستثنى
حمالن
ايضاً من املســؤولية ،لكن الحريري وباســيل يت ّ
معظمها ،النهام أطاحا بالجهــود الداخلية والخارجية،
ووضعا الع ّ يف دواليبها ،تحــت عنوان « التحدّ ي»،
فيام ن هذا التحدّ ي دفعه لبنان واللبنانيون لالســف،
ورأى بأنّ كل املبادرات ســقطت واملحركات السياســية
إنطفأت ،لذا مل يبق ســوى طرح رئيس املجلس النيا
نبيه بري ،إلنتشال عملية التأليف من التأزم الذي تتخّبط
فيه ،وكشــف املصدر عن ان بري تلقى تجاوباً من بعض
اطراف الخارج حــول االفكار التي طرحها ،اذ نالت تأييد
وزير الخارجية املرصية سامح شــكري ،واألمني العام
املســاعد لجامعة الدول العربية حســام زيك ،كام انّ
رئيس املجلس النيا عىل تشــاور دائم مع املســؤولني

ون را

الفرنســيني ،الذين ابدوا رغبتهــم بتحقيق مبادرته عىل
ارض الواقع ،ما شــجعه اكرث عىل معاودة طرحها يف
الداخل ،فأرسل معاونه السيايس النائب عيل حسن خليل
اىل بيت الوســط ،إلستطالع موقف الرئيس املكلف سعد
الحريري ،فنــال موافقته عىل معظم االفكار املطروحة،
كام حظي بدعم من حــزب الله ،بعد لقاء خليل باملعاون
الســيايس لالمني العام للحزب حسني خليل .واشار اىل
انّ التواصل لعب دوره ايضاً وبعيداً عن االعالم ،مع دخول
حزب الله عــىل خط رئيس الجمهوريــة ورئيس التيار
الوطني الحر ،يف محاولة إلقناعهام بتخفيض ســقف
الرشوط ،والقبــول بالطرح بعد ســقوط كل املبادرات
الخارجية ،فجهدوا إلقناع الرئيس عون والنائب باســيل
للمواقفة من دون ان يتبلغوا بعد أي قرار رسمي ونهايئ
يف هذا االطار.
وعىل الخط االمرييك ،امل املصدر املذكور بأن تشــكّل
زيارة نائب وزير الخارجية األمريكية للشؤون السياسية
ديفيد هيل للبنان اليوم ،فسحة امل لحل االزمة الحكومية،
مع انّ محادثاته ستنحرص يف ملف املفاوضات الخاصة
برتســيم الحدود البحرية بني لبنــان و»إرسائيل» ،لكن
بالتأكيد لن تغيب معضلة التأليف عن محادثات املسؤول
االمرييك مع كبار املسؤولني اللبنانيني.

تحت املبضع

الطائ السوري ...ما زال قائما

ً

فؤاد ابو زيد
اتفاق الطائف الذي انهى
الحرب ،تسبب ايضا بانهاء
لبنان بعدما اعطيت سوريا
عربيا ودوليا حق الوصاية
عــىل لبنــان ،فطبقــت
اتفاق الطائــف مبا يخدم
مصالحها ويحقق حلمها
بوضع اليد عىل لبنان اىل
االبد.
الشــعب اللبنــاين بعد
ثورة  14اذار  2005أخرج
الجيش الســوري من لبنان ،لكن الحكومــات املتتالية منذ تلك
السنة حتى اليوم ،ما زالت تطبق الطائف السوري املشوه ،ولذلك
فان الحرب ما زالت قامئة ولو بشكل اخر ،ألن اهم بند يف اتفاق
الطائف وهو تحقيق الالمركزية االدارية املوســعة مل يطبق،
عىل الرغم من الوعود التي كان السياسيون الرافضون لتطبيق
الطائف ،يغدقونها عىل اللبنانيني وال يصدقون .
لوطبقت الالمركزيــة يف العــام  ،2005كان لبنان نجا من
الكارثة الواقع فيها حاليا ،ومبا ان ال ء بال ء يذكر ،نسجل
بأنه لو اســتمع مجلس النواب اىل مطالبة النائب جورج عدوان
منذ كان ســليم جريصايت وزيرا للعدل ،بتشكيل لجنة برملانية
للتحقيق بوضع مرصف لبنان واملصارف ،والحملة التي شــنت
عليه من التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار املستقبل ،ما كان
الشــعب خرس ودائعه ،وال الناس جاعوا ،وال شــبابنا هاجروا،
واليوم ايضــا طلب مدير عام ادارة املناقصات جان العلية أن يبدأ
التحقيق الجنايئ من دائرة املناقصات التي تعرف جميع الصفقات
التي متت عربهــا والتي متت خارجها ،واغلــب الظن أن الذين
يطالبون حاليا بالتدقيق ،سريفضون دعوة العلية ،وااليت قريب .
يف القسم الثاين من مقا يؤكد مرصيف عتيق أن الحكومة
املنقذة لن تتشكل ،واذا تشكلت لن تسمح لها الطبقة السياسية
املســيطرة عىل مجلس الوزراء ومجلس النــواب أن تنفذ البنود
االصالحية الثامنية التي طلبها صندوق النقد الدو ووافق البنك
الدو عليها وهــي  1التدقيق الجنايئ  2الكابيتال كونرتول
 3ضامن استقاللية القضاء  4توحيد اسعار الرصف 5اعادة
تأهيــل الكهرباء  6تحقيق فائض ما اعتبــارا من 7 ،2022
اعادة هيكلة النظام املا  8انشاء شبكة أمان اجتامعية.
هل تعرفون االن ملاذا يستعجل البطريرك بشارة الراعي الحياد
واملؤمتر الدو من أجل لبنان ؟؟

ّ
وهبة سلم علي مذكرة املوق اللبناني
من ترسيم مياهه ا قليمية

وهبة مجت عاً مع س ري سو يا
ســلّم وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف اإلعامل
رشبل وهبه ســفري ســوريا لدى لبنان عيل عبــد الكريم عيل،
مذكرة تتضمن تأكيد املوقف اللبناين من ترســيم مياهه اإلقليمية
ودعوة السلطات السورية اىل التفاوض حول الرتسيم من منطلق
العالقات االخوية عىل اساس قانون البحار الدو .
بعد اللقاء الذي استمر اكرث من ســاعة متنى السفري السوري
ان يجد لبنان مخارج حكومية ومواجهة كل التحديات التي يعاين
منها .وقال «اســتمعت من الوزير وهبه اىل رشح حول ما حدث
يف مفاوضات الحدود البحرية مع كيان العدو املحتل ،وعربت عن
ارتياحي ملا أنجز باالمس وما يســتكمل يف رئاسة الحكومة ويف
القرص الجمهوري مع فخامة الرئيس».
ونقل السفري السوري عن الوزير وهبه ان سوريا ولبنان تعودا
عىل التنسيق بني بعضهام البعض وبدوري اكدت له ان سوريا ترى
يف لبنان بلدا عزيزا شــقيقا وما يؤذيــه يؤذيها .وعبء الالجئني
السوريني اكرب من طاقة لبنان وســوريا ترغب بعودة كل ابنائها
وهي قدمت كل التسهيالت والتطمينات املمكنة لعودتهم .
وقال هذا يتطلب تنسيقا بني القيادات املعنية يف البلدين وعدم
الســامح ملن يريد االستثامر يف أزمة الســوريني ومشاكلهم وما
يرسم لتعطيل اعادة اعامر ســوريا ونهوضها خصوصا وان حربا
ارهابية اكملــت عامها العارش وبقيت صامــدة رغم انها خرست
الكثــري اال انها منعت االرهــاب ان يكون واجهة لــدول املنطقة
وتستحق ان يشــكرها العامل الن االرهاب الذي واجهته والذي كان
يحمل اكرث من تسعني جنسية واستح من كل بقاع العامل كان
لبنان رشيكا لها يف مواجهة االرهاب ذاته.
اضاف لذلك اعترب الوزير وهبه ان كل هذا يقت ا ن الخروج
من هذه املمرات املعتمة اىل التنسيق والتكامل .وعدم السامح للقوى
التي تحاول شــيطنة صورة سوريا ،كذلك االستمرار يف العقوبات
االحادية الظاملة التي تخنق الشعب السوري ومعه الشعب اللبناين
الن ما تعاقب به سوريا كون البلدين لهام هذه الجغرافيا املتداخلة
وهذا الفضاء االقتصادي الذي يفرض عىل البلدين التكامل .
تابع كام اتفقنا عىل اهمية التنســيق بني الدولتني الن سوريا
تريــد عودة كل ابنائها حتى الذين لهم قضايــا قانونية او جرمية
ونحن نتعاون ملساعدة الجميع إليجاد املخارج بافضل الطرق .
واعلن السفري الســوري انه سينقل رغبة الوزير وهبه والقيادة
يف لبنان مبا يخص التفاوض يف كل امللفات ومن ضمنها الحدود
البحرية ،يعني التكامل والتنســيق والتفهم  ،وسوريا ترحب دامئا
بأي تنســيق وهي حريصة عىل ذلك وان شاء الله ترفع العقوبات
عن ســوريا ولبنان  ،هذه العقوبات اصابــت املصارف واالقتصاد
والتنمية تقت رؤية تكاملية بني البلدين باتجاه الخليج والرشق
والغرب معا ،وباتجاه العامل.
وختم «مع بعضنا نحن اقوى ونحــن نغار عىل لبنان كغريتنا
عىل ســوريا ونتمنى األمان االقتصــادي واالجتامعي لبلد نحبه
ونقــدره ،وانا اجد كفاءات عالية يف هــذا البلد واتعلم من بعضها
وامتنى من بعضها ا خر االتجاه نحو البناء والتكامل وليس باتجاه
التحريض والنيل من بعضنا البعض».

} سفري الربازيل }

كذلك اســتقبل وهبة ســفري الربازيل لدى لبنان آرمانو ريبريو،
وشدد عىل رضورة دعم الربازيل للبنان للحفا عىل صيغته املتنوعة
يف وجه ما يحاك للبنان واملنطقة من مخططات للتفتيت والرشذمة.
وتم خالل اللقاء االتفاق عىل تبادل التأييد يف ترشيحات البلدين
امام املحافل الدولية.

} سفري أرمينيا }

وعرض وزير الخارجية مع ســفري ارمينيا لــدى لبنان فهاكن
آتابكيان ،العالقات االخوية والتحضــريات الجارية الحياء ذكرى
املجزرة االرمينية .
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ما نفع العقوبات على ح ب الله اذا كان واشنطن تفاو لرفع ا عن ط ران
األميركيون يتعاملون بليونة مع « قيصر» ...وشاحنات النفط تصل بانياس
رضوان الذيب
عىل بعــض القــوى السياســية اللبنانية
ميينا ووسطا والثوار يف الساحات ان يدركوا
جيدا ،ان نظرة إدارة بايــدن للمنطقة تختلف
جذريا عن ترامب وعقوباته ،ووزير الخارجية
األمرييك بلينكن ومعاونوه ابلغوا مســؤولني
عربا ان اإلدارة الجديدة تعترب العقوبات مسألة
غري أخالقية وانها اصابت الشــعبني السوري
واللبناين قبــل النظام الســوري وحزب الله
اللذين مل يتأثرا بالعقوبات كام دفع الشــعب
اإليراين الثمــن ،ولذلك فــإن اإلدارة الجديدة
األمريكية بدأت بالتعامــل مبرونة مع قانون
قيرص بشأن سوريا دون اإلعالن عن ذلك ،حيث
رست خالل اليومني املاضيني  4سفن عمالقة
محملة بالنفط يف بانياس ،يف موازاة االنتهاء
من اإلصالحات يف مصفاة بانياس وعاودت
العمل خالل اليومني املاضيني ،مام سيســاهم
بحل أزمة الســوق الســوري من الوقود وهذا
ما يخفف أزمة الخبز وزيادة ســاعات التغذية
بالكهربــاء ،ورافــق ذلك وصول مســاعدات
اماراتية وتحســن يف تأمني املــواد الغذائية
عىل أبواب شــهر رمضان ،ومن يشكك يف هذه
املعلومات عليه أن يسأل تجار النفط اللبنانيني
الذين رمبا يتم االســتنغناء عن خدماتهم يف
تهريب املحروقات لسوريا بأسعار خيالية.
وعىل هذه القوى أيضا أن تســأل نفســها
وبهدوء ،مــا قيمة العقوبات عىل حزب الله اذا
كانت أمريكا تفاوض لرفع العقوبات عن إيران
وتضع كل ثقلها لنجــاح االتفاق النووي ،حتى
أن اإلدارة األمريكيــة والــدول االوروبية ودول
الـ  ،1+5مل ينتظروا انجاز التوافق النووي بل
بدأت رشكاتهم بالوصول إىل طهران للتفاوض
واالستثامر يف احد أكرب االسواق لالستثامرات،
ومن يراهن عىل فرنسا يف لبنان عليه أن يدرك
أن باريس تلهــث االن لتأمني عودة التوتال إىل
الســوق اإليراين ،حتــى أن اإلدارة األمريكية
ســمحت لكوريا الجنوبية ومســقط والعراق
برفع الحجز عــن األموال اإليرانيــة ،والذين
يراهنون عىل عقبات قــد متنع طريق االتفاق
النــووي عليهم أن يدركوا ان االتفاق ســيوقع
بعد االنتخابــات اإليرانيــة ،وان التواصل بني
الحزب الدميوقراطي ومسؤوليه الذين يديرون
بايدن حاليا مل ينقطع مع اإليرانيني طوال فرتة
حكم ترامب وهناك تفاهامت مسبقة عىل كل
التفاصيل ،وبعد االتفــاق النووي فإن املنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني التينة النائب نقوال نحاس،
حيث تم عرض ملا وصل اليه إقرتاح قانون «الكابيتال
كونرتول» وتبني أن هناك تقدما عىل صعيد الشق
املتعلق بإقرتاح االموال املحولة اىل الخارج ،غري انه
مل يتضمن اي نص يتعلــق بحقوق املودعني وذلك
عىل عكس ما قاله رئيــس اللجنة النائب إبراهيم
كنعان «مرصون عىل أن يكون الكبيتال كونرتول
متوازيا ويؤمن حقوق املودعني» وكام أردف كنعان
«مل أسلم يوما يف لجنة املال بأمر يحاولون فرضه
علينا و لن أسلم ابدا» ،ولديه حق بهذا املوضوع.
ومتنى بري عىل لجنة املال سد هذا النقص يف
االقرتاح متهيدا القراره.
وملناسبة حلول شهر رمضان املبارك ،تلقى رئيس
مجلس النــواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس
مبا فيها لبنان رمبا يتجهون نحو مسار إيجا
مختلف ،والســعودية وارسائيل لن يســتطيعا
عرقلــة توقيع االتفــاق واي حرب أساســها
امرييك وليس اي دولة أخرى ،فواشنطن تحرتم
ونتفهم وســتدافع عن مصالح وأمن ارساىيل
يف ســوريا ولبنان واالردن اوال باملقابل هناك
احرتام امرييك ملصالح إيران بالنووي وكذلك
يف العراق وافغانستان وباكستان وروسيا مع
اإلبتعاد عن حدود إرسائيــل ،ويف موازاة ذلك،
فإن الســعي األمرييك لحل امللف اليمني ومنع
القصف عىل الرياض ســيتعاظم بالتزامن مع
تقليــم اظافر و العهد الســعودي محمد بن
سلامن دون التخيل عن دعم مصالح الرياض،
وهذه التطورات سرتيح حزب الله ولبنان وايضا
سعد الحريري ،وطبعا سوريا بالدرجة االول.
امــا الذين يراهنــون عــىل العقوبات عىل
السياســيني اللبنانيني ،عليهــم أن يدركوا ان
املباد الفرنســية التاريخية ترفض وتعارض
فــرض عقوبات عــىل املســيحيني وعىل أي
مســيحي منذ القرن التاســع عرش واألحداث
بني املسيحيني والدروز يف تلك الفرتة خري دليل
حيث تم نفى  538درزيا إىل بلغراد والبوسنة
ومل يتم فرض عقوبات عىل اي مسيحي بقرار
فرنيس ،فباريس تعترب نفســها «االم الحنون
« للمســيحيني اوال يف لبنان وسوريا والرشق،
وهذا تقليد تاريخي التتزاجع عنه وترفض اي
مس باي مســيحي ،ومن هــذه البوابة وقفت
مع ميشــال عون عام  1989وترفض االن اي
عقوبة عىل جربان باســيل كام يحلم البعض

اوالتخيل عن ورقة التيار الوطني ووزن ميشال
عون كام أن فرنسا تعرف ان التعطيل مسؤولية
كل القوى السياسية  ،علام ان الغطاء الفرنيس
ملســيحي الرشق جعل ماكــرون تبني مؤخرا
رســالة  500شخصية مســيحية عاملية إىل
بايدن ب ورة رفع الحصار عن ســوريا كونه
يصيب املســيحيني بنتائــج كارثيــة ،ولذلك
فإن ماكرون ســيناقش ملــف العقوبات عىل
شخصيات لبنانية يف بروكسل يف  17نيسان
ل يصدر القرار عــن االتحاد األورو حيث
تشــري املعلومات ا صعوبة فرض العقوبات
النه يخالف قانون ومبــاد االتحاد األورو
وهناك موانــع قانونية تحول دون صدوره مع
االكتفاء ببيان شديد اللهجة.
ولذلك تدعو مصــادر متابعة للتاليف القوى
املحلية إىل عدم الرهــان عىل حلول خارجية،
«فالرتياق لن يــأيت من الخــارج» ابدا ،حيث
يضع الخارج مصالحه اوال ومصلحة واشنطن
وفرنســا االن توقيع االتفاق النــووي ،ولذلك
فإن واشــنطن اختارت شــخصية مقربة من
إيــران إلدارة امللفــات اللبنانية والســورية
والفلســطينية والنفط بديال عــن ديفيد هيل
الذي يقوم بزيارة وداعية ،فيام شــينكر غادر
ومل يعد وبالتا لعبة املصالح تفرض مســارا
دوليــا مختلفا عــن الربيع العــر وتدمري
االنظمــة والرتويــج لحكم االخــوان لصالح
مســارات مختلفة تفرضهــا املصالح الكربى،
فيام اللبنانيون بارعــون يف لعبة» االنانيات
الشخصية عىل حساب مصالح الوطن وشعبه.

ّ
«املطبات»
ال تجميد للمشاورات ...وباريس على مبادرت ا ر م
هيام عيد
تالحظ أوســاط نيابية واسعة اإلطالع،
أن اإلدارة الفرنسية تواجه حالة من اإلرباك
يف االيــام القليلــة الفاصلة عــن اجتامع
اإلتحــاد األورو يف التاســع عرش من
الجاري ،ذلك أن اإلنتقال من مرحلة املبادرة
الفرنسية يف لبنان إىل املواجهة الفرنسية
مع لبنــان ،ســيرتجم واقعــاً مختلفاً من
العالقات بني بريوت وباريس ،وتحديداً بني
القوى السياســية التي ستشملها الضغوط
األوروبيــة التي يجري الحديــث عنها يف
املرحلة املقبلة  .وبالتا  ،فإن إدارة الرئيس
الفرنــيس إميانويل ماكــرون وفريق األزمة
الذي يتابع عملية تأليــف الحكومة اللبنانية
الجديدة ،ال يؤيّدون الذهاب إىل قطع العالقات
الجيدة نســبياً مــع كل األطراف السياســية
اللبنانية ،سواء التي تعرقل املبادرة الفرنسية،
أو التي تعمل لتنفيذها .وبحســب األوســاط
النيابية ،فــإن الرأي الفرنيس مييل إىل الرتيّث
ملدة أســابيع محدودة قبل قطع الجســور من
خالل العقوبات ،خصوصــاً يف ضوء الحديث
عىل الساحة الداخلية ،عن مرحلة حاسمة يف
يتم وضع خامتة
نيسان الجاري ،تســمح بأن ّ
لكل الحركة الجارية عىل الســاحة اللبنانية،
وذلك ،عىل الرغم مــن أن هذه الحركة ما زالت
بطيئة ،ولكنها تســتند اىل صيغة الـ،8+8+8
والتي تدرس يف كواليس املق ّرات الرئاسية.

وعليه ،فإن املشــهد الســيايس الحا قد
أصبح مفتوحاً عىل خيار وحيد ،كام تكشــف
بتوحيد الجهود املحلية
هذه األوساط ،ويق
بعيداً عن أية تح ّركات خارجية ،من أجل تنظيم
الخالف املحيل والبحث عن الحل بالتوافق ،بعيداً
عن كل الخالفات حــول املعايري والصالحيات
الدســتورية ،والتي ترتــدي طابع الرصاع عىل
النفوذ أكــرث منه حول تطبيق الدســتور ،وقد
بدا ذلك واضحاً من خــالل الحمالت والبيانات
التصعيدية بني أكرث من طرف ســيايس داخيل
عىل عناوين عــدة مالية وسياســية وأمنية،
والتي ال تعكس سوى حجم اإلنسداد واإلحتدام،
وبالتا  ،اإلنقسامات العميقة والتي قد ال ينفع
معها أي وســاطة أو تحــرك خارجي أو حتى
عقوبات مهام كان نوعها.
ومــع تراجع أولوية تأليــف الحكومة عىل

الروزنامــة الداخلية ،كــام تقول
األوســاط النيابية نفســها ،فإن
الــدور العر بشــكل خــاص لن
يتوقــف عــىل الرغــم من فشــل
املســاعي املرصية اإلخــرية ،وذلك
عــىل اعتبار أن املنــا العر بات
متف ّهامً لكل العوائــق املحلية التي
أسقطت املبادرات ،ولكنه لن يتخىل
عــن إرصاره عىل حاميــة الواقع
اللبناين مــن أي انزالق رسيع نحو
الهاويــة ،وهو ما ســيكون حتمياً
فيام لــو اســتم ّرت املقاربات عىل
حالها وبقيــت التعقيدات بني قرص
بعبدا وبيت الوســط .ويف هذا الســياق ،ترى
األوســاط نفســها ،أن الحائط املســدود لن
يبقى عىل هذه الحــال ،حيث من املتوقّع ويف
أي لحظة إقليمية ،أن تتحرك املشــاورات عىل
املستوى الداخيل ،وأن يتبدل املشهد الحكومي
وكأن شــيئاً مل يكن ،وذلك بفعل «ساحر» ،كام
كان يحصل يف مراحل واســتحقاقات سابقة.
وبالتا  ،فإن الجهود الفرنســية ،كام تكشف
األوســاط النيابية ،لن تتوقف عىل الرغم من
كل «املط ّبات» التي اصطدمت بها يف األشــهر
املاضيــة ،وأن باريــس عــىل مبادرتها حتى
الوصول إىل لحظة الحقيقة أي إعالن الفشــل
والذهاب إىل العقوبــات أو النجاح يف تحقيق
الخطة الرئاســية التي تبدأ بتأليف الحكومة
وبتنفيذ برنامج إنقاذي.

املعلو لـ «الديار» ً :ورة  1تشرين فشل نتيجة ياب الخطة والتعميم الظالم
ال حـــل انـــقـــاذيـــا ســــو بــــثــــورة حــقــيــقــيــة فـــي ــن ــادي ــق االقـــتـــرا
زياد العسل
يرتقب اللبنان ّيون املشهد السيايس املعقّد
واللّوعة وســط غياب
بكثري مــن األ
ألي مــؤرش ايجا حتى اللّحظة ينتشــل
اليسء الذي
املشــهدية اللبنانية من الدرك
ّ
وصلت إليه عىل كل الصعد وســط تخ ّوف
جهات دوليــة من انهيار كامل وثورة جياع
تغري املشهد بر ّمته.
قادمة قد ّ
ويف حديــث خاص بالديــار رأى النائب
ســيزار املعلوف ان املبادرة املرصية فشلت
النها كانت مبثابة جهة مؤيدة الطراف عىل
حســاب أخرى ،واملبادرة الفرنسية ما زالت
مســتمرة رغم انها بدأت خاطئة منذ بدايتها،
فعندما يقــال ان الرئيس اميانويل ماكرون أو
غريه من اي بلد يف العامل يسمي وزراء ،فهذا
انتقاص للســيادة اللبنانيــة ،وعندما يكون
رأس الحكومــ ِة املقرتحة رئيــس كتلة
عىل ِ
سياســية ،فهذا يتنا باملطلــق مع مفهوم
«التكنوقراط» ،فكل الطروحات ال قيمة لها اذا
ِ
أرض املشهد السيايس بشكل
تتجســد عىل
مل
ّ
واضــح وجيل ،واملطلوب اليــوم هو حكومة
من خارج الطبقة السياســية الحاكمة التي

تلقى برقيات ت ن ة بحلول رمضان

ّ
ّ
بـــــــــــــــري تمنـــــــــــــــى ســـــــــــــــد النقـــــــــــــــ املتعلـــــــــــــــق
بحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق املودعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا قان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

أوصلــت البالد اىل هذا الــدرك الجهنمي ،وأن
يدرك املســؤولون عــن التشــكيل أن الوقت
مل يعد ســانحاً للتفكري مبكاســب وحصص
هنــا وهناك ،بــل إن اوجاع الناس واملشــهد
اإلقتصادي واإلجتامعي املزري هو الذي يجب
ان يتصدر الواجهة يف البحث والجهد.
ويؤكد املعلوف ان ثورة  17ترشين فشــلت
بشــكل واضح النهــا افتقــدت اىل الخطّة،
واســتخدمت شــعار «كلن يعني كلن» ،الذي
يضع الناس واالحــزاب كلها يف خندق واحد،
وهنا كانت بداية الفشل ،وعىل الثوار معرفة

من يحمــل همومهم وشــؤونهم
وشجونهم ووضع اليد مع الجهات
الصادقــة والحقيقيــة يف هــذا
اإلطــار ،وتابع املعلــوف مؤكداً أن
الثورة اليوم حــارضة يف كل بيت
لبناين رغم فشــلها عىل املستوى
التنظيمي ،واملطلوب من اللبنانيني
ترجمة النقمــة والغضب عىل هذه
الطغمــة السياســية يف صناديق
االقرتاع يف االستحقاق املقبل ،واال
يكــون اللبنانيون قــد حكموا عىل
انفســهم باالعدام اذا قرروا اعادة
املنظومة نفســها التي أفســدت
البالد وأودتهــا اىل هذا النفــق املظلم الذي
وصلنا اليه.
يئ ،يرى املعلوف
الجنا
دقيق
ت
بال
يتعلق
فيام
ّ
ّ
أن خطــوة رئيــس الجمهوية مهمــة جداً،
ولكــن املطلوب هو تطبيقهــا يف كل ادارات
ووزارات وصناديق الدولة دون استثناء ،بدءاً
من حاكم ّية مــرصف لبنان لــوزارة الطاقة
واالدارات جميعا حتى تتحقّق الفائدة املرج ّوة
من هذا التدقيــق الذي نقف اىل جانبه كفكرة
تساهم يف كشــف مكامن الخلل والفساد يف
الدولة.

املرصي عبد الفتاح السييس ،كام تلقى الرئيس بري
برقية مامثلة من الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلســطينية محمود
عباس ومن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشي
نارص االحمد الجابر املبارك الصباح.
وتلقى اتصــال تهنئة من شــي عقل طائفة
املوحدين الدروز الشي نعيم حسن.
عىل صعيد آخر ،أجرى بري اتصاال هاتفيا بالعامل
اللبناين رئيس مؤسسة «ميديستار» منذر حوراين
مهنئا بإســم مجلس النواب وبإسم لبنان وسيام
الجنوبيني باإلنجاز الذي حققه مؤخرأ عىل صعيد
محاربة فريوس كورونــا (كوفيد  )19ونال عليه
املرتبة االعىل يف الواليات املتحدة االمريكية.
ما اتصل بري بالسيد مهدي االمني ،معزيا برحيل
والده العالمة القايض السيد محمد حسن االمني .

ّ
وجه رسالة الصوم

قبان  :للتجاوب مع ي مبادرة ومسعى يلجم االن يار
ويُــــحــــقــــق تــــوافــــقــــا يُـــنـــتـــ حـــكـــومـــة ا ـــاحـــيـــة
وجه رئيس املجلس اإلســالمي
الشــيعي األعىل اإلمام الشي عبد
األمــري قبالن رســالة الصوم لهذ
العام ،وقال فيها «نهنىء اللبنانيني
واملسلمني بحلول شهر مبارك دعينا
فيه اىل ضيافــة الله تعاىل لنكون
من اهل التقــوى والصالح عاملني
مبا امرنا ســبحانه تعاىل ملتزمني
نهج االستقامة والفالح ،فنخلص
للــه يف عبادتنا ونصلــح وضعنا
ونصحح مسريتنا ،فهذا الشهر هو
أفضل الشــهور كام قال رسول الله
«هو شــهر دعيتم فيه إىل ضيافة الله» .وهذه
الضيافة تحتاج إىل حســن الوفــادة والعمل
والتحيل مبكارم األخالق والعمل مبا يريض الله
ويبعدنا عن معاصيه ،حتى يحقق الصوم معاين
التقــوى يف نفوس الصامئــني مصداقا لقوله
تعاىل يا أيها الذين آمنــوا كتب عليكم الصيام
كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون».
أضاف «ان التقــوى هي ابرز مقاصد الصوم
منا أن نتقي الله يف عباده ف حم
التي تقت
بعضنــا البعض ونــرب األيتام ونصــل االرحام
ونحفظ العائالت املســتورة و د يد العون لكل
محتاج وفقري فنكون ســندا لكل الناس ،وشهر
رمضان خري مناسبة للتخفيف عن شعبنا الذي
يعيش ضائقة اقتصادية صعبة تتفاقم شــدتها
بفعل جائحة كورونا واســتغالل الفاسدين من
محتكرين وتجار أزمات يســتكملون مســرية
النهب والرسقة التي انتهجتها طبقة سياســية
فاســدة أســهمت يف انهيار البلد املســتهدف
تاريخيا من العدو الصهيوين واإلدارة األمريكية،
بغيــة تجويع شــعبه واخضاعــه المالءات
وضغوط تبــدأ بالتوطني وال تنتهــي مع ملف
رسقة خريات وثــروات لبنان ،وإيجاد رش بني
املقاومة وبيئتها».
وتابع «من روحية الصوم الهادفة ،نناشــد
السياســيني يف لبنان ان يتقوا الله يف عباده
ويرحمــوا اهل األرض لريحمهم رب الســامء،
فيمتنعوا عن املناكفــة والكيدية واملحاصصة
ويقلعوا عن الســجاالت العقيمة والخطابات

املتشــنجة ،ويشــكلوا حكومة انقاذية قادرة
عىل حفــظ املواطن وصــون كرامته وتوفري
مقومات عيشــه الكريم من خالل إقامة دولة
املواطنة العادلة الحاضنة ألبنائها تحت مظلة
القانون واملؤسســات .ان حكومة اإلنقاذ اكرث
من رضورة وطنية لبقاء لبنان وحفظ شــعبه
ومؤسســاته ،فاملطلوب مــن الجميع تنازالت
متبادلة ليس لحساب أشــخاص ا ا لحساب
وطن مهــدد يف كيانــه واســتقراره وأمنه
وســالمه ،وندعو اللبنانيــني اىل اتخاذ العرب
واالتعا مام اصاب بلدهــم من أزمات وف
وال ســيام اننا اليوم يف ذكــرى الحرب الفتنة
التي عصفت بالوطن».
وأردف «نطالــب الجميــع بالتجاوب مع أي
مبادرة ومســعى يلجم االنهيار ويحقق توافقا
سياســيا ينتج حكومة اصالحيــة همها األول
واألخري مصلحة الوطن واملواطن عىل الســواء.
ونطالــب اللبنانيني بالتضامــن الوطني ودعم
الجهود املبذولة الســتعادة املال العام املنهوب
واالفــراج عن أمــوال املودعــني يف املصارف،
وتثبيت ســعر النقد الوطنــي واملحافظة عىل
القيمة الرشائية للرية اللبنانية».
وختــم «مبارك للصامئني صومهم ،وأســأل
الباري عــز وجل ان يتقبــل أعاملهم وان تحل
بركات هذا الشهر عىل املؤمنني بالخري والسالم
والط نينة ،وقد رصف الله تعاىل الوباء والبالء
عن بالدنا وكل الشعوب وأنعم بفيوضات رحمته
عىل أهلنا وشــعوبنا وعىل وطننا باالستقرار
واالزدهار والرخاء».

«التمييــــــــ العس ــــــــكرية» ادانــــــــ بــــــــ بفبرك ــــــــة
التعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع «اســـــــــــــــرائيل» لعيتانـــــــــــــــي
وســـــــــــــــوزان الحـــــــــــــــا بكتـــــــــــــــم معلومـــــــــــــــات
قضت محكمة التمييز العســكرية برئاســة
القايض طاين لطوف وبحضــور املحامي العام
التمييزي القايض غسان الخوري ،بإنزال عقوبة
األشغال الشاقة مدة ثالث سنوات بحق املقرصن
إييل غبش بعــد إدانته بجرم اختالق جرم التعامل
مــع إرسائيل للممثل زياد عيتــاين ،عرب اختالق
حساب وهمي مزعوم صدوره عن إرسائيل ،وأنزلت
العقوبة تخفيفا إىل األشغال الشاقة سنة ونصف
السنة ،بخالف حكم املحكمة العسكرية الدامئة
بسجنه سنة واحدة.
الذي ق
وبرأت املحكمــة املقدم يف قوى األمن الداخيل
ســوزان الحاج ،من جرم التدخــل مع غبش يف
فربكة هذا امللف وشــد عزميته عــىل ذلك ،لعدم
توفر األدلة عىل ارتكابها هذا الجرم ،لكنها حكمت
بحبسها مدة شــهرين فقط ،بجرم «إهامل إفادة
رؤســائها عن مخطط غبش رغم علمها بذلك»،
وهي نفس العقوبة التي كانت املحكمة العسكرية
الدامئة حكمت فيها عىل الحاج.
هذا الحكم املربم الذي أصدرته محكمة التمييز
العسكرية ،مســاء اليوم جاء بعد جلسة مطولة
عقدتها اليوم ،يف حضور ممثــل النيابة العامة
القايض غسان الخوري ،حيث ح املتهم غبش
ومعه وكيله املحامــي جهاد لطفي ،كام ح ت
املقدم الحاج ومعها فريق الدفاع عنها املؤلف من
النقيب رشــيد درباس واملحامون مارك حبقة،
وسام عيد وزياد حبيش ،جورج خوري وكريستني
سمعان ،واستهلت الجلســة باالستامع إىل زياد
عيتاين كشــاهد ،فأيد إفادته التي أدىل بها أمام
املحكمة العسكرية الدامئة يف  21شباط ،2019
واعترب أنه خالفا ملا أدلت به ســوزان الحاج بأنها
ال تعرفه ،فهو تواصل معها عندما وضعت إشارة
إعجاب (اليك) لتغريــدة املخرج رشبل خليل ضد
اململكة العربية الســعودية ،وسألها «معقول يا
ستنا؟» ،فأجابته «بالخطأ يا عزيزي» ،ثم إن موقع
«أيوب نيوز» نســ هذه اإلشارة ونرشها وهو ما
تسبب بنقلها من مركزها كرئيسة ملكتب مكافحة
جرائم املعلوماتية.
بعد ذلك ،ترافع املحامي العام التمييزي القايض
غسان الخوري ،فطالب محكمة التمييز العسكرية
بـ»األخذ بالهدف املقصود من طلب النقض وإعادة
املحاكمــة الذي تقدم به ،وهــو مالحقة كل من

ســاهم يف تلفيق أدلة جرمية بحق املدعو زياد
عيتاين من خالل التحقيق األو لدى جهاز أمن
الدولة ،والتأكيد عىل إحالــة األوراق بعد الحكم
اىل النيابة العامة العسكرية إلجراء التحقيق مع
كل من دفع املدعو عيتاين عىل االعرتاف بجرم مل
يرتكبه» .ودعا القايض الخوري يف مرافعته إىل
«تصحيح الخلل يف مسار الحكم البدايئ العسكري
الذي جاء عىل شكل حكم تسوية» .وطالب بإدانة
من يفرتض إدانته وإنزال العقوبة الالزمة ســندا
ملواد االتهام.
وترافع وكيل غبش املحامي جهاد لطفي ،فاعترب
أن موكله «نفذ قرصنة بيضاء وليســت سوداء،
وال خلفية إجرامية لفعله ،وكان هدفه مســاعدة
األجهزة األمنية يف كشــف شــبكات العمالء».
وطلب اعالن براءته واســتطرادا تغيري الوصف
الجرمي مكن الجناية اىل الجنحة.
بعد ذلك ترافع النقيب رشــيد درباس بوكالته
عن سوزان الحاج ،فعرب عن استغرابه ألن املدعي
العام يتهمه بـ»ابرام تســوية» ،علام أن مفوض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية (السابق) بيرت
جرمانوس ،الذي ترافع أمام املحكمة العسكرية،
مل يرتك ما أقوله ،وهو من طلب الرباءة ملوكلتي،
والحكم صدر باسم الشعب اللبناين .وشدد درباس
عىل أن «الوقائع ثابتة بأن أمن الدولة كان يراقب
زيــاد عيتاين وله ملف لدى هــذا الجهاز ،عندما
كان يدافع عن املخــرج زياد الدويري الذي خضع
للتحقيق يف قضية مامثلة» ،مشريا إىل أن «فرع
املعلومات يف قوى األمن الداخيل أخفى مستندات
من شأنها أن ترب موكلته سوزان الحاج ،التي ال
تحمل أي ضغينــة ضد عيتاين ،يف حني أن غبش
هو من فربك امللف» .ولفت إىل أن القرار االتهامي
الذي أصــدره قايض التحقيق العســكري األول
رياض أبو غيدا تشوبه الكثري من العيوب» ،معتربا
أن غبش كان له مصلجة بالزج بسوزان الحاج يف
هذا امللف ،وخلص إىل طلب كف التعقبات عنها.
أما املحامي مارك حبقــة ،فانتقد بدوره القرار
االتهامي الذي صدر بشكل مغاير ل دلة ،واعترب
أن «عزمية غبش عىل تركيب هذا امللف كان بدافع
الحصول عىل املــال الذي حصل عليــه من أمن
الدولة» .وطلب إعالن براءة موكلته مام نســب
اليها.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
حــســن زيـ ــن ل ــم يــنــس م ــا ح ــد ــه ب ــه مــؤســس الــقــومــي ف ــي ل ــق ــاءات ــه مــعــه:
عــودتــي الـــى لــبــنــان لتط ير الــحــ ب  ..وتــابــ واالش ــق ــر حــــاوال ت يرها
كامل ذبيان
«قبل ان ين » ،كتب حســن زين قليالً مــن مذكراته ،التي
حرصها بســاعتني من اللقاء مع انطون سعاده مؤسس وزعيم
الحزب الســوري القومي االجتامعــي ،اىل بعض جوانب حياته
العائلية ودراسته.
فصاحب اللكتاب ،مــن مدينة صور انتمى اىل الحزب القومي
مطلع االربعينات عن عمــر  16عاماً ،وهو من عائلة متواضعة
متدينة ،كام يقول ،دخل اىل السجن عام  ،1942يف زمن االنتداب
الفرنيس للبنان ،لكنه مل يبق اال اليــام قليلة ،والتهمة املوجهة
اليــه ،كام لرفقائه ،عــن عالقة تربط الحــزب بالنازية ،لكنها
سقطت مع التحقيق وافرج عن حسن ،بعد اخالء سبيل رفقائه.
اال ان ابرز واهم ما د ّونه حسن زين قبل ان ين  ،وهو عنوان
كتابه «قبل ان ان » ،هو اللقاء الصدفة ،مع سعاده يف القارة
التي ذهب اليها ليدرس يف جامعة فؤاد االول يف فرع الفلســفة
وعلم النفس يف كلية االداب ،وكان هو مع اربعة قوميني سافروا
اىل مرص للدراســة من صور وهم عصام العرب واحســان ابو
خليــل (امني عام مجلس النواب الحقاً ووالد الدكتور اســعد ابو
خليل) ،وتســجال يف كلية الحقوق ،وعــيل توفيق حالوي يف
كلية الزراعة ،اضافة اىل قومي من االردن غاب اسمه عن ذاكرة
حسن ،وبل من العمر  97عاماً ،لكنه مل ينس اللقاءات الثالث مع
ســعاده ،فكان يدونها ويرويها باستمرار ،اىل ان اصبحت كتاباً،
عاونه فيه الدكتــور بالل بو رضغم الذي التقــاه صدفة ،وبعد
وتعرف عليه ،وعلم انه قومي اجتامعي ،قام بالل وبعد ان وضع
حسن بني يديه كل ما دونه من اوراق وكراريس ،كثري منها يح
اللقاءات مع ســعاده ،بتدقيق املعلومــات وتنظيمها وتصفيف
نصها ،دون املساس باملحتوى الذي صي باسلوب اد فريد ،كام
يشري بالل يف مقدمة الكتاب ،وساعده والده الدكتور نسيب ابو
رضغم يف التدقيق ،وايضــا الصحايف والباحث احمد اصفهاين،
وهؤالء توجه اليهم الكاتب حسن زين بالشكر.
اما عن اللقاء ـ الصدفة مع ســعاده يف القاهرة ،فريوي زين،
بانــه يف احد االيام انتقل من حرم الجامعة ،يف احدى الحافالت
فريوي ما حصل راحت الحافلــة تتهادى بني املحالت الضخمة
ترصع واجهاتها بالرصيفني اللذين يعجان باملارة ،وملا اقرتبت
التي ّ
من محالت شيكوربل ،رأيت رأسا يطفو عىل سبيل املشاة ،حدقت
به ،ومل اصدق ،اعدت التجربة ،ومل اجد نفيس اال وكأن قوة خفية
قذفتني من مقعــدي ،واندفعت نحو املخرج والقيت بنفيس عىل
الرصيف ،ليطالعني الوجه الذي كان يســري صاحبه بعكس سري
الحافلــة ،وتتضح معامله  ،وتأكدت انــه الرئيس نعمة ثابت،
وانطلقت راكضاً نحــوه ارص الهثاً حــ ة الرئيس ،ح ة
الرئيس (كان ثابت رئيســاً للحزب القومي اثناء وجود سعاده يف
مغرتبه القرسي) ،والتفت الرئيس وراءه لرياين ،ووقف مشدوهاً
قائال الرفيق حسن؟ اية صدفة هذه؟
ويتابع كاتب املذكرات مدّ الرئيــس ثابت يده التي تلقفتها
بشــغف ،ومضت ثوان قبل ان ارى انه مل يكــن وحده ،والتفت
اىل رفيقــه اصافحه عىل عجل ،وعــدت اىل الرئيس مركزاً عليه
من الســالم عىل
اهتاممي ،فوجدته وقد الحظ رسعة تخل
رفيقه ،فبدا عىل وجهه حرج شــديد ،احرتت يف تأويله ،واخرياً
قــال «اراك مل تعرف من هو رفيقــي؟» ،والتفت اىل صاحبه
اتفحصه ،رويــداً رويداً ،كأنه فيلم يدور ببطء .فلمحت الشــعر
املكزبر ،واالبتســامة التي تنري وجهه ،مالمح االســطورة التي
تعودت منذ عرش سنوات عىل حبها واحرتامها ،ان الصاحب كان
سعاده ،انطون سعاده ،ح ة الزعيم ،واقرتبت منه ،ورفعت يدي
دون حرج وتحسست براحتها ،برفق شديد ،واجهة جاكيتته ،كام
لو كنت اود التأكد من مادية من ضمنت ،وبينام كانت يدي تؤكد
هذا الوجود املادي ،ســمعتني امتتم ح ة الزعيم؟ ويضيف
حسن زين ال شــك اين كنت يف حالة ثانية ،واين كنت بحاجة
اىل اغاثة عاجلة ،واذ بالزعيم يقرتب مني ويحيط بساعده كتفي،
ويخاطبني بكل بساطة ،متعمداً تجاهل الدوامة التي انا فيها اين
«مرسور جداً بلقائك يا رفيق حســن» .وتوجه اىل الرئيس نعمة
ثابت قائال «ما رأيك يف الغاء املشــوار الذي نحن بصدده ،ونعود
مصطحبني حســن معنا لزيارة الرفيق اســد االشقر» .ثم التفت

نحوي ليقــول «انه مريض بانفلونزا حــادة» .قلت بكل رسور
ح ة الزعيم.
ويرسد زين ،يف مذكراته ،بان الزعيم سأله عن دراسته واخربه
حسن ،بانه يدرس مع خمسة من الرفقاء «اسسنا رمزياً مديرة»،
ملواصلة العمل الحز  ،ثم روى عن لقاء الزعيم باســد االشقر،
الذي متنى له الشــفاء ،ثم طلب مني الزعيم ان ارافقه اىل فندق
«شيربد».
وتحدث زين عن الغداء الذي جمعه بسعاده يف الفندق ،ليعود
فيلتقي به السابعة مســاء ويخرب رفقاءه عن لقاء به ،وهذا ما
فعله عندما عاد اىل سكنه يف شــارع فؤاد االول ،ولكن الذهول
اصابهم مام سمعوه ،ال سيام عندما ابلغهم بان سعاده سيلتقيهم
غداً ،بعد ان يلتقيه مســاء ،وقد بدأت التســاؤالت تدور يف رأس
حســن ،عن الســبب الذي دفع بالزعيم ،ليلتقي به منفرداً قبل
القوميني ا خرين ،اىل ان كان اللقاء يف الفندق ،الذي وصل اليه
امللك فاروق ،الذي هب النزالء للســالم عليه اال الزعيم الذي بقي
جالسا يرتشــف القهوة ،ومنعني من ان افعل ما يفعله ا خرون
وقــال «ان العامل العر مريض كيف ال ،وعىل رأســه رجل
مستهرت كفاروق».
وهنا يبدأ زين يروي ما حصل يف اللقاء مع سعاده الذي بادره
بالقول «انني اقدر حرجك واعــرف انه من الصعب عىل القومي
االجتامعي املنضبط ان يتعدى حدوده ،اال اين اعيد عليك ســؤا
بصياغــة مبارشة ،هل لديك مأخذ عىل املامرســة الحزبية ،كام
عشتها يف االشهر االخرية؟
لقد تلقيتم مبادىء رصيحة واقسمتم عىل الوالء لها ،فهل يف
فرتة من الفرتات خالجتك فكرة ان بعض السلوك الحز يتنا
مع هذه املبادىء ،او تعرض لتقليم طفيف ليتالءم مع تأويل جديد
لها؟
استجمع حسن افكاره ،ورد عىل ســؤال الزعيم ،مبالحظتني
االوىل وهي اهمها الواقع اللبناين (كان طرحه ثابت واالشــقر
ومأمــون اياس) ،او الكيان اللبناين لقد فوجىء الكثريون بادىء
االمر بان يتقلص الواقع عىل الكيان الســوري وينكمش يف جزء
من ســوريا ،لبنان لقد قالوا لنا انها اسرتاتيجية جديدة اعتمدها
املجلس االعىل لفك الحصار الذي تفرضه الســلطة عىل الحزب،
الذي كان ممنوعاً ،وقادته يف السجون.
ويكشــف صاحب املذكرات كيف روى امام الزعيم ،عن تغيري
الســلطة اللبنانية لســلوكها مع الحزب ،بعد االعالن عن الواقع
اللبناين ،اذ تم افراغ الســجون واملعتقالت من القوميني ،والغيت

مذكرات الجلب ،وانتهت املطــاردات ،واختفى كل تلفيق ،وعادت
االجتامعات والنشاطات العلنية.
ويخرب حســن زين للزعيم ،بان «االنضبــاط كان اهم دعائم
ســلوك الســوري القومي االجتامعي يلجم يف نفوسنا حوافز
الظن والشك ومينعها من الوصول اىل شفاهنا كنا نكتفي احيانا
بتبادل نظرات ال تلبث ان تظهر خوفنا من هذا التبدل كانت ثقتنا
بقيادتنا ال حد لها شاملة نهائية».
وبعد ان يعرض زين الوضع يف تلك املرحلة يتوجه اىل الزعيم
قائال املشكلة ان شبه الضياع الذي نحن فيه كان مصدره الرئيس
نعمة ثابت والعميد فايز صاي .
اما املالحظة الثانية التي اوردها زين يف كتابه وقالها للزعيم
تتعلق بالذهاب اىلديك املحدي ملشاركة الرفيق اسد االشقر بوفاة
شقيقه املونسنيور اذ اتت وفود من كل املناطق والقى فيها االمني
عبدالله قربيص كلمة الحزب التي كانت عزاؤنا الوحيد وان املأتم
كان اشبه مبهرجان ســيايس انتخا عىل ما استنتج حسن
وقال لزعيم ما كان يتم تداوله آنذاك.
وينقل حسن يف كتابه عن الزعيم ورده عىل املالحظتني اللتني
ابــدا هامله فقال «لقد كنت اوال بأول عىل علم بتطور هذا الورم
الذي زرعــوه يف العقيدة القومية لعلهــم فعلوا هذا دون قصد
الخروج عن املباد او بنية التغيري الجذري االان هذا ال يشــكل
لهم اي عذر او يحميهم من الحســاب ان جهلك للقانون ال يسوغ
لك الخروج عليه.
وبعد ان يســتعرض الزعيم املفاهيم العقائدية يقول لحســن
زين يجب عىل القوميني املخلصــني الذين مل يتلوثوا بهذه البدع
ان يتهيأوا ملواجهة زلزال يعصف بكل هذه التأويالت ومن توالها.
ان وضع الحزب الذي نذرت نفيس له لن يســتيعد عافيته بعالج
ترقيعي وا ا هو بحاجة ماسة اىل مبضع جراح يجتز من جسده
االنحراف الخطر الــذي يرسي فيه اين عدت النظف البيت والعيد
له خلقته االوىل .
ويجري صاحب املذكرات مــا دار يف اللقاء الذي جمع الرفقاء
الخمســة بالزعيم يف اليوم التا حيث اســتمع اليهم باهتامم
وعرض كل واحد منهم ما عنده وما يفكر به.
ويكشــف زين يف كتابه من ان تابت و االشــقر حاوال اقناع
الزعيم بتأخري عودته اىل لبنان لتدبري االمر مع السلطة اللبنانية
لدواع امنية واخرى تتعلق باســرتاتيجية الحزب مع الحكم وان
الخالصة من وجهة نظرهام بحســب ما نقل زين عن سعاده ان
الظروف غري مؤاتية وغري مناسبة لعوديت.
ويقول سعاده انهام تابت واالشقر مل يألوا جهدا برسد اكوام
يل ومن
من الرباهني والعلل التي تؤكد ان عوديت ستشكل خطرا ع ّ
ثم عىل الحــزب ان االمر اوال واخرا عائــد ا ّ وقد قررت العودة
فورا النني وانا استمع اليهام احسست يف اعامقي ويف وجداين
ان الحــزب يف خطر ،وان من واجبي ان اســتبق الزلزال الذي ان
مل يحطم الحزب فعىل االقل سيوشــوهه حتــام ومي ّيع مراميه
ومقاصده.
اما اللقاء الثاين فتم بني ســعاده وزين يف ضهور الشوير اثر
مقال كتبه االخري يف جريدة النهار ردا عىل بيان لنعمة ثابت بعد
طرده من الحزب فاستدعى الزعيم حسن يف  29متوز  1947اىل
ضهور الشــوير للقائه والتنويه مبا كتبه حيث يذكر الكاتب عن
اللقاء الذي تم يف فندق قاصوف يف ضهور الشــوير بالرغم من
مذكرة التوقيف الصادرة بحق ســعاده اال انه ارص عىل ان يلتقيه
يقول حســن بعد ان زاره يف احد املنازل يف الشــوير وح ت
االمينة االوىل جولييت املري زوجــة الزعيم ويف حضنها ابنتها
اليسار.
يف اثناء الجلسة املطلة عىل صنني يح احد الضباط ويبل
ســعاده بأن دورية ســتداهم املكان إللقاء ا لقبض عليه وبأنه
ميكنه ان يغادر وهذا ما حصل.
انه كتاب من الحجم الوسط بعدد صفحات  151صدر عن
دار الفرات بريوت وهو يكشــف من خالل مؤلفة حســن
زين عن مرحلة خطرية من تاري الحزب الســوري القومي
االجتامعي بعد عودة سعاده اىل لبنان من القاهرة اىل بريوت
واملؤامرة املد ّبرة عىل زعيم الحــزب القومي عاد اىل الوطن
لتطهري الحزب.

ّ
بيـــــن «القـــــوات» و «التيار» رام مســـــتحيل ...مـــــاذا حصل بـ « وعـــــى ي »
باوال عطية
هي عالقة سامة أو ما يعرف باللغة االنجليزية بالـ «toxic
 »relationshipتلــك التي تربط التيار الوطنــي الح ّر بحزب
القوات اللبنانية ،حيث مل يســتطع الفريقان املسيحيان عىل
مدى أكرث من  40عاما التوصل اىل أرضية مشــرتكة والعمل
من أجل مصلحة لبنان بالدرجة األوىل ،حيث يرى املراقبون أنّ
تبني أنه مج ّرد ورقة «بلوا ورشبوا م ّيتها»
حتى إتفاق معراب ّ
مل ت عىل أســس ثابتــة بل عىل كيفية تقاســم الحصص
املسيحية يف الحكومة ال سيام الوزارات السيادية ،مع اقرار
قانون انتخا يعتمد عىل النسبية لتأمني متثيل أكرب للقوات
اللبنانية مقابل ان تؤيد كتلة القوات رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون وتعمل عىل انجاح عهده».
ولعل أبرز أسباب الخالف بني الفريقني تعود بحسب املصادر
ّ
إىل «الطموح الجامح لكال الطرفني بامتالك الساحة املسيحية
فالرصاع يدور حول «من ســيكون الزعيم املسيحي األقوى؟»،
وهو ما ستحدده االســتحقاقات االنتخابية املقبلة من بلدية
فنيابية ورئاســية وعىل ما يبدو معركة شدّ العصب قد بدأت
من ا ن ،متهيدا للمرحلة املقبلة ،ظهرت رشارتها ببيانات تبادل
فيها التيار والقوات الرتاشــق بالتهم التي لغّمت بنبش لقبور
املــايض وتذكري بأحداث الحرب األهليــة ،ورضب صالحيات
رئيس الجمهورية ،وتهجري املسيحيني.»...
ويرى املراقبون أننا «عدنا إىل نقطة الصفر ،ليصبح «شعار
أوعى خ ّيك» نكتة ســاذجة يســتخدمها املســيحيون الذين
«هشلوا» من كال الحزبني بعد أن سئموا حروبهم العبثية».

} القوات املواجهة االوىل هي بني التيار وثورة
 17ترشين التي هتفت «هيال هيال هو» }

يف هذا االطار ،تقول مصادر «القوات اللبنانية» يف حديث
للديــار أنّ «القوات» أخذت عىل عاتقها عــدم الرد عىل التيار
الوطني الح ّر وعدم الدخول يف سجاالت معه ،اال انها من وقت
خر تضطر اىل وضع النقاط عــىل الحروف لتذكري االجيال
الجديدة بتاري هذا التيار السيايس ملا ارتكبه من اخطاء وإىل
أين اوصل لبنان مبامرساته وكيف اسقط الجمهورية باالمس
وكيف يسقطها اليوم ،مع فارق اسايس ان بني االمس واليوم
املواجهة كانت محصورة بني التيار والقوات ألن القوات كانت
أ ّول من اكتشف هذا التيار عىل حقيقته أ ّما اليوم فأصبح التيار
مكشوفا ودخل يف مواجهة مع الجميع ،واملواجهة األوىل هي
مع ثورة  17ترشين التي هتفت هيال هيال هو ومع البطريرك
املاروين مار بشــارة بطرس الراعي حيــث قاموا بحملة عىل
«تويرت» يوم امس ضدّ الراعي بهاشتاغ «راعي الفساد» ،كام انّ
التيار دخل مبواجهة مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان

ومع املجلس املذهبي لطائفة
املوحدين الــدروز ،وما قمنا
به كان فقط للتذكري».
وعــام إذا كان الهــدف
من بيانات الــرد والرد عىل
الرد هــو انتخــا أجابت
مصادر القــوات بأنّ «العمل
لالنتخابات بدأ منذ اللحظة
التي أقفلت فيهــا صناديق
االقرتاع يف انتخابات 2018
وال عالقة له بالبيانات التي
تطلق اليــوم ونحن واثقون
من أنّ ال احــد من اللبنانيني
سيعيد انتخاب فريق اوصله
اىل الجــوع والفقر» ،وفيام
يخــص معركــة رئاســة
ّ
الجمهورية تأمل املصادر بأنّ
«تبقى جمهورية».
ويف جوابها عن مصري املصالحة املسيحية املسيحية تعترب
«القوات» انها «مرحلة وانتهت بعد ان حصل انقالب عىل هذا
االتفاق ،وتكرر االنقالب بأكرث من مرحلة « ،مشــرية اىل انّ
«غاية حزب القوات من اتفــاق معراب كانت املصالحة وطي
صفحة املايض ،بينــام الهدف من وراء االتفاقية بالنســبة
للطرف ا خر كان الوصول اىل رئاســة الجمهورية» ،مشددة
عىل انّ «نظرة القوات لالتفاق كانت نظرة اخالقية بينام نظرة
الطرف ا خر كانت مصلحة».
ورفضت مصادر «القوات» تصوير الخالف عىل أنه انقسام
مسيحي مسيحي» ،باشــارة إىل انّ «املسيحيني املستقلني
عليهم النظر بشــكل موضوعي ملا يحصل ،حيث أنّ املواجهة
ليست بني التيار والقوات إ ا هي بني التيار وجميع اللبنانيني».

} «التيار» أصبح من الصعب ترميم اتفاق
معراب ...وليس اتهاما ان نكون مبفردنا
مبواجهة دولة تعج بالفساد }

بدورهــا رأت مصــادر «التيار الوطني الحــر» أنّه «عندما
ني لنا أنّنا
تجتمع كل رموز الفســاد ضد شخص واحد فهنا يتب ّ
حــق ،وهو ليس اتهاما ان نكــون مبفردنا يف مواجهة
عىل
ّ
دولة تعج بالفســاد بل هو رشف لنا ،ومن يقرأ التاري «غري
املح ّرف « سيعي من تاريخه غري مرشف ،فهم يحاولون تشويه
تاريخنا يف الوقت الذي حقق تاريخنا الحرية والسيادة للبنان
واالستقالل وهو الذي أعاد املسيحيني أقوياء ومل يبيعهم عند
كل مفرتق طرق ،فنحن أزلنا امليليشيات وأعدنا الرشعية لبلدنا
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القضاة واملحامون ...مواق وطرائ

املحامي نارض كسبار
} كونوا بأخالقكم باقة ورد }

كتب القايض جامل الحلو ما يأيت
كونوا بأخالقكم باقة ورد
ارقى واجمل العطور ما يخرج من لسانك
ويسمعه غريك ،ويشــعر به من حولك .وقد قيل
الكلمة الطيبة صدقة.
أرقى الســالم ملن يزهرون القلب بحروفهم .فرغم
قسوة الواقع إال ان هنالك دامئاً ابتسامة امل.
يف عالقاتك مع ا خرين ،البعض غلطة محسوبة،
والبعــض درس ال ين  ،والبعــض ذكرى جميلة
وتنتهي ،أما البعض الثابت فهم حالة من الرقي يف
االقوال واالفعال فحافظ عليهم.
وأعلم ان ارفع منازل الصداقة منزلتان الصرب عىل
الصديق حني يغلبه طبعه فييسء اليه ثم صربك عىل
هذا الصرب حني تغالب طبعك لكيال تيسء اليه.
هذا ،وال تجعل عالقتك بالله كعالقتك باالسعاف.
ال تتصــل به عند الطوار فحســب ،بل اجعل قلبك
متعلقاً باللــه ،واذكره واكرث من ذكره يف الشــدة
والرخاء.
لقد كان ا يشــرتي من بضائع البسطاء بأغىل
اال ان رغم انــه ال يحتاجها .فكنت اغضب من هذا
هي صدقــة مغلفة بالعزة يا
الترصف ،فيقول
ولدي.
كونوا بأخالقكم باقة ورد ،لونها االمل ،ســحرها
الحياء ،رحيقها االدب واحرتام مشاعر ا خرين.
إنها كلامت مغلفة بأريج الصدق ،مفعمة بشــذا
الطيبة ،والغاية منها الترصف السليم بعقل حكيم،
وقلب مفعم بذكر العليم.

} كربنا بهدوء }

كتبت الدكتورة يرسى املهداوي
كربنا بهدوء...
كربنا لدرجة اننا مل نعد نبحث عن اصدقاء جدد او
حتى عىل اشخاص يحبوننا ونحبهم...
كربنا لدرجة اننا نرتدي نفس املالبس الســبوع
واسبوعني متتاليني دون ان نشعر بالحرج...
كربنا لدرجة اننا اصبحنا نخاف عىل اهلنا بدال من
الخوف منهم...
توقفنــا عن مجادلــة احد حتــى وإن كنا عىل
صــواب ...اصبحنا نرتك االيــام تثبت صحة وجهة
نظرنا...
كربنا لدرجة إنه ما عدنا نتحدث مع احد عام يحدث
معنا وال عام يؤملنا ورصنا نداوي جراحنا بأنفســنا...
كربنا ورصنا نفرح بصمــت ونب بصمت ونضحك
بابتسامة ...مل نعد نهتم بنوع الهاتف الذي تلكه وال
نوع السيارة او رقمها ...دون ان نخجل مام لك ...ومل
نعد نتأثر مبعسول الكالم اصبحنا نريد افعاال من القلب...
مل نعد نســتهز بالغري ...بل رصنا نقول (الله يعني
الناس)...
كربنا ورصنا نعطي صدقة للفقري ونساعد املحتاج
رغم ضعفنا...
كربنا وعرفنا ان املظاهر خداعة ،وتعلمنا انه ليس
كل ما يلمع ذهبا ،وان حبــل الكذب قصري ...رصنا
نعرف من يضحك علينا بل ونرتكه يصدق نفسه بأنه
استغفلنا...
رصنا نعرف متى نسامح وال ننتقم ومتى نتغا
ء من
ومتى نعديها بكيفنا .وتعلمنا اال ننتظر اي
احد وال نتأمل باحد بل تعلمنا كيف نكتفي بانفسنا.

} النقيب حسن املرعبي...رجل املواقف }

عىل اثر رحيــل نقيب املحامني االســبق يف طرابلس
حسن املرعبي كتب القايض نبيل صاري ما يأيت

} فارس املحاماة والحق والعدالة }

أمري الكرم والجود والبيــوت والعقول املفتوحة للخري
والخري فقط.
رجل املواقف يف زمن عز فيه الرجال.
النقيب حســن املرعبي االمني العام املســاعد إلتحاد
املحامني العرب.
رحل بجسده اليوم وبقي بفكره ونهجه وصدقه.
اإلنسان الذي قال كلمة الحق بوجه كل ظامل.
اإلمتحــان الذي كان يتوجب عىل كل نقيب ومرشــح
لعضوية مجلــس نقابة املحامــني بطرابلس ان مير به
وعربه.
يف الوقت الذي كان فيه حزب القوات اللبنانية ميليشيا تتفق
مع الســوريني الزالة ميشــال عون لك ّنهم خ ّيب املهم وعاد
أقوى».
وأشــارت املصــادر إىل أنّ «القوات» منــذ البداية تحارب
العهد وال تريده أن ينجح ،أ ّما إتفاق معراب فســاهم بتخفيف
االحتقان بني الشــارعني وأدخل روحية جديدة اىل املجتمعني
القــوايت والعوين ا ا القــوات عادت وح ّولــت االتفاق اىل
مصلحة لتســقطه ،فنواياهم مل تكــن صافية وهدفهم من
االتفاق مل يكن لتحقيق مصلحة لبنان بل لتحقيق مصالحهم
الضيقة والخاصة حيث انّ االتفاق تكلّل ببنود كثرية تهدف اىل
احقاق مصلحة الوطن عىل الصعيد الواسع وهم من اخلوا به،
وأصبح من الصعب ترميم هذا االتفاق من جديد ».
وعن معركة القوات الرئاســية النيابية إعتربت املصادر انّه
يهم القــوات اليوم هو االنتخابات
«أصبــح واضحا أنّ ّ
كل ما ّ
النيابية املبكرة والرئاسية ولو بأصوات األقلية ،حيث اعرتفوا
بلســانهم عن رغبتهم باجراء انتخابات خارج خارطة مجلس
النواب والجمهوريــة  ،عىل امل ان يصل ســمري جعجع او
عقيلته سرتيدا جعجع اىل سدة الرئاسة».
وردّا عىل اتهــام التيار بالرشوع مبعركة رئاســية اجابت
املصادر بأنّ «التيار الوطني الحر لو أراد الرئاسة ملا عاد الجميع
فمن يريد أن يفوز باالنتخابات الرئاسية عليه القيام بتسويات
وأن يصمت او يغــض النظر عن كل االخطــاء واالرتكابات،
امــا التيار فقد خاض معركة الفســاد وطرح عناوين صعبة
كالتدقيق الجنايئ ،وهو ما جعلــه مكروها من قبل الجميع،
لكن التيار يهدف اىل تحقيق فرق وتغيري للمستقبل».

تـــوقـــيـــ ل ــب ــن ــان ــي وســـوريـــيـــن
ملـــــــــحـــــــــاولـــــــــة تــــــ ــــــريــــــب
بــنــ يــن ومـــــــازوت الــــى ســوريــا
صدر عن قيادة
الجيش مديرية
التوجيــه البيان
ا يت
يف إطار عمليات
ضبــط الحــدود
و مكا فحــة
التهريــب ،أوقفت
وحــدات الجيش
املنترشة يف البقاع
لبناين وســوريني
أثنــاء محاولتهم
امتــام عمليــة
تهريب كميــة من ماديت البنزين واملــازوت اىل داخل األرايض
الســورية .وقد تم ضبط حواىل  35500ليــرت من مادة املازوت
وحواىل  260ليرتاً من مادة البنزين وصهريجني يستخدمان يف
عملية النقل ،باإلضافة إىل سيارة يستخدمها املهربون.
ســلم املوقوفون مــع املضبوطــات إىل املراجع املختصة
وبورش التحقيق.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ّ
مت ــــــــى يحي ــــــــن موع ــــــــد العم ــــــــل باملنص ــــــــة ا لكتروني ــــــــة لضب ــــــــط س ــــــــعر ــــــــر ال ــــــــدوالر
ّ
ُ
ّ
حم ــــــات مس ــــــتمرة ض ــــــد ري ــــــا س ــــــامة ...وال ق ــــــة بالقط ــــــا املصرف ــــــي حت ــــــى إش ــــــعار ــــــر!
يارا حرب
نفت مصادر مرصفيــة لـ»الديار» علمها مبوعد بدء العمل
باملنصة اإللكرتونيــة التي من املتوقــع أن يطلقها مرصف
ّ
لبنان لضبط ســعر رصف الدوالر األمرييك بعدما وصل إىل
مســتويات قياســية مل يعرفها لبنان من قبل .ويف الوقت
الذي حدّ د فيه مرصف لبنــان تاري 16الجاري كمهلة أخرية
النتساب املصارف والصيارفة «فئة أوىل» ،ذكرت هذه املصادر
املنصة مل تتبل بعد املوعد املحدّ د
أن «املصارف املشــارِكة يف
ّ
إلطالقها» ،عازية الســبب إىل «كرثة انشغاالت مرصف لبنان
يف جملة من القضايا التي يعالجها اليوم ،ومنها إعادة هيكلة
القطاع املرصيف والعالقات مع املصارف املراسلة التي أعلمت
مرصف لبنان عن إمكانيــة التوقف عن التعامل مع املصارف
اللبنانية».
وتوقفت عند الحملة املســتمرة عــىل حاكم مرصف لبنان
رياض سالمة «وانعكاسها سلباً عىل الوضعني النقدي واملا
وحتى املرصيف» ،مستغربة «كيف ميكن إعادة الثقة إىل هذا
القطاع الذي يتع ّرض يومياً لسلسلة من الحمالت كان آخرها
من بعض املواقع السياسية».
وأكدت املصادر املرصفية «عزم حاكم مرصف لبنان خفض
الدوالر إىل مــا دون الـ  10آالف لــرية لبنانية خصوصاً مع
معاودة ارتفاعه وتخطيــه عتبة الـ  13ألف لرية بحيث يجب
تضافر كل الجهود لتحقيق هــذا الخفض ألنه بداية لرتاجع
أسعار السلع واملواد الغذائية واملحروقات والطحني واألدوية،
املنصة عىل رغم
وبالتا من املفرتض الرتكيز عىل إطالق هذه
ّ
أنها ال ت ِ
ح ّل املشكلة بكل تفاصيلها ،ألنها تحتاج إىل حكومة
فاعلة تط ّبق اإلجــراءات اإلصالحية وتبارش باملفاوضات مع
صندوق النقد الدو «املم ّر اإللزامي» ألي مساعدة خارجية.
لكن املصادر مل تستبعد أن يحدّ د مرصف لبنان موعداً جديداً
املنصة اإللكرتونية «التي تبقــى أفضل من فو
إلطــالق
ّ
السوق السوداء واملواقع اإللكرتونية» .اذاً يجب متابعة وضع
املنصة اإللكرتونية لعمليات
ا لية لتعميم املرصف حول إنشاء
ّ
الرصافة حامي ًة لسعر رصف اللرية والحدّ من االرتفاع الجنوين
من دون مربّر للدوالر األمرييك.

} مل يتم تحديد دور املصارف }

ويف ســياق متصل ،ذكرت مصادر مرصفيــة لـ «الديار»،
املنصة انطلق بداي ًة من طلب املصارف ومؤسســات
أن عمل
ّ
املنصة ،فأعطيت مهلة حتى  16نيسان
الرصافة االنتساب إىل
ّ
الجاري لالشــرتاك تحت طائلة الشطب من قامئة الرصافني
يف لبنان .وكشــفت املصادر أن «تحديد سعر رصف سيكون
قريباً من السعر املتداول يف الســوق السوداء ،وبالتا يف
ضوء العرض والطلــب ميكن ملرصف لبنان أن يحدّ د ســعر
الرصف انخفاضاً أو ارتفاعــاً ،وإن حجم تدخل مرصف لبنان
ســيكون بني  4و 5ماليني دوالر يومياً ،وهذا التدخل مرتبط
مبدى تطبيق ترشــيد الســلع أو إلغاء الدعم» ،موضحة أن
«املنصة اإللكرتونية ميكن أن تبدأ بسعر رصف يرتاوح بني 9
ّ
و 10آالف لرية للــدوالر الواحد ،وميكن أن يرتفع هذا الرقم أو
ينخفض بحسب العرض والطلب والذي يحظى برقابة مبارشة
من مرصف لبنان ولجنة الرقابة عىل املصارف».
هذا وأضافت مصادرنا املرصفية «مل يتم لغاية ا ن تحديد
دور املصارف ومن أين ســتأيت بالـ»كا » وتحديداً بالدوالر

مج ّمد ملدّ ة خمس ســنوات .أ ّمــا إذا كان العميل املعني أحد
رؤســاء أو أعضاء مجالــس ادارة املصــارف ،أو أحد كبار
املساهمني فيها ،أو أحد األشــخاص املع ّرضني سياسياً ،أي
الذين يشــغلون مناصب تنفيذيّة أو ترشيع ّية أو إداريّة عليا
إعادتها وتجميدها
يف الدولة ،فتصبح النسبة التي يقت
ملدة خمس ســنوات هي  30من قيمة التحويالت التي متّت
إىل الخارج.
وحني يلتزم معظم املصارف اللبنانية بتطبيق التعميم املشار
اليه ،كيف سيكون تعاطي املصارف مع املودعني ،وهل سيتاح
لهم ســحب املزيد من الودائع وبالتا عــودة الثقة اىل
القطاع بشكل تدريجي؟

} املصارف أمنت  3من مجموع
الودائع بالعملة االجنبية }

األمرييك ألن مرصف لبنان حرص عمليــات التداول بالنقدي
وليس بالحســابات املرصفية ،كذلك مل يعــرف حتى ا ن من
املنصة من تجار وصناعيني أو بعض األفراد».
سيعتمد هذه
ّ
املنصة يف غضون أيام ،بحسب املصادر
ويرتقب أن تنطلق
ّ
«بعد أن يكون مرصف لبنان قد وضع ا لية لها ،لكن لن تكون
السحر الذي ســيعيد اللرية إىل عهدها األول طاملا أن الوضع
الســيايس يســاعد يف ارتفاع الدوالر ،وطاملا مل يتم تشكيل
الحكومة» ،مستبعدة تراجع الدوالر مبعدالت كبرية «طاملا أن
الرشوط التي وضعها املجتمع الدو وصندوق النقد الدو
مل تنفذ ال سيام تطبيق اإلصالحات ومنع التهريب ومكافحة
الفساد».
واعتــربت املصادر املرصفية أنــه «ال ميكن لحاكم مرصف
لبنان أن يكون «الرجل الخارق» يف قدرته عىل إعادة التوازن
النقدي ،طاملا أن األوضاع السياســية ال تســاعده عىل ذلك،
والدليل تحميله مســؤولية الخســائر ،فيام كان يعمل عىل
إيجاد الفرص لتأخري االنفجــار االقتصادي يف ظل املراوحة
السياسية» ،مشرية إىل أن «الحاكم يحاول وحيداً فتح أي ثغرة
ميكن أن تنعش البالد عىل رغم الحمالت القاسية عليه».
من جهة اخرى ،وبوتــرية مكثفة تتواىل االجتامعات التي
تعقد يف مرصف لبنان بني لجنة الرقابة عىل املصارف وهيئة
االســواق املالية والهيئة املرصفية العليــا وهيئة التحقيق
الخاصة بإرشاف حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة لدرس
ملفات املصارف تطبيقاً للتعميم  154القايض بزيادة رأسامل
املصارف بنسبة  20يف املئة وتأمني نسبة  3يف املئة كسيولة
خارجية للمصارف املراسلة.

} استدعاء املصادر التي
مل تلتزم بالتعميم }

مصادر مرصفيــة مطلعة تفيد «الديار» ان نســبة زيادة
رأســامل املصارف لن تعرتضه اي شــائبة باعتبــار ان كل
املصارف تقيدت بهذه الزيــادة ،لكن االجتامعات املنعقدة يف
مــرصف لبنان تتجه اىل متديد املهل للمصارف التي مل تتمكن
من زيادة السيولة للمصارف املراسلة ،وقد يلجأ مرصف لبنان
اىل هذا التدبري بعد دراســة ملفــات كل املصارف باعتبار ان
الحاكم يريد تنقية القطاع املرصيف واعادة هيكلته ،وبالتا

لن يرفض التمديد الذي قد ال تكون مدته نفسها لكل املصارف،
ا ا بحســب وضع كل منها ،يف وقت لن تتأخر االجتامعات
يف بت مصري سائر املصارف يف ضوء التعميم .154
وتؤكد املصادر ان التعاون قائم بني مرصف لبنان وجمعية
املصارف مبــا يخدم اعادة الثقة بهذا القطاع الذي كان املمول
االســايس لالقتصاد الوطني وبالتا فــان مرصف لبنان
يعي اهمية وجوده ولن يلجــاء اىل اتخاذ تدابري رسيعة قبل
استنفاد كل الوسائل املمكنة ملساعدة املصارف املحتاجة اىل
مزيد من الوقت لتأمني الســيولة املطلوبة من مساهميها او
كبار مودعيها وحتى من بعض املستثمرين.
وال تستبعد املصادر املرصفية ان يتم استدعاء املصارف التي
مل تتمكن من تطبيق التعميم اىل اجتامعات ليبنى يف ضوئها
عىل ال ء مقتضاه .ويف هذه الحال سيكون مرصف لبنان
امام واحد من ثالث احتامالت
 1تطبيق التعميم بحرفيتــه واحالة كل مرصف مل يتقيد
بالتعميم اىل الهيئة املرصفية العليا التخاذ القرار املناسب.
 2متديــد املهلة لبعض املصارف التــي طالبت بها لتطبق
التعميم يف ضوء االوراق املقدمة منها.
 3متديد جزيئ للتعميم ،ان بالنســبة لزيادة الرأسامل او
لزيادة السيولة.
يف ســياق منفصل ،تعمل هيئة التحقيــق الخاصة عىل
تطبيق مــا تبقى من التعميم ،وهو حــث املصارف لعمالئها
الذين حولوا اموالهم اىل الخارج اىل اســتعادتها بنسبة 15
يف املئة ،وبالنسبة لرؤساء مجالس ادارات املصارف واملدراء
العامني نســبة  30يف املئة ومدى التعــاون يف هذا املجال
الستعادة االموال املح ّولة.
ويهدف التعميم الرقم  154إىل إعادة تفعيل عمل املصارف
العاملــة يف لبنان ،من اجل تلبية مطالب املركزي بالنســبة
اىل زيادات يف رأس املال بنســبة  20وتكوين السيولة لدى
املصارف املراســلة بنســبة  3من مجموع الودائع بالعملة
األجنبية لديها ،ضمن حساب خارجي حر من أي التزامات.
ّ
«حث» عمالئها ،الذين قاموا
يطلب التعميم مــن املصارف
بتحويــالت تفوق قيمتها الـ 500ألــف دوالر أو ما يوازيها
بالعمــالت األجنب ّية إىل الخارج منــذ أ ّول متوز  ،2017عىل
إعادة  15من القيم املح ّولة وإيداعها يف «حســاب خاص»

أشــار كبري االقتصاديني يف مجموعة بنك بيبلوس نسيب
غربيل لـ «الديار» اىل ان الســيولة بنســبة  3من مجموع
الودائــع بالعملة األجنبية لدى كل املصارف يســاوي نحو 3
مليــارات و 450مليون دوالر ،الفتــاً اىل انه من اجل تحقيق
هذا الهدف ،باعت مصارف اصــول لها يف الخارج يف مرص
واالردن والعراق ،كــام هناك مصارف يف طور بيع اصول لها
يف الخارج .
واوضح غربيل ،عرب «الديار» ان كل املصارف حاولت االلتزام
باملعيار املحدد يف تعاميم املــرصف املركزي ،لكن حني صدر
التعميم  154يف أواخر شــهر آب الفائت ،ما كان احد يتوقع
ان يستمر الفراغ يف السلطة التنفيذية الكرث من ستة اشهر،
ال مــرصف لبنان وال املصارف التجاريــة ،االمر الذي انعكس
ســلباً عىل الواقع االقتصادي ككل ،مع العلم ان لبنان يتخبط
بالكثري من االزمات.
واوضح غربيل ان املصارف امنت الـ  3من مجموع الودائع
بالعملة األجنبية لكن مرصف لبنان ال يســمح لها بالترصف
بها ،بل انها اموال توضع يف حســابات مصارف مراسلة من
اجل دعم االقتصاد اللبنــاين دون اي ايضاح .وبالتا يجب
عىل املصارف ان تنتظر املرحلة التالية ،وما ســيصدر خاللها
من تعاميم .وذكّر ان املصارف بدأت تقديم ملفاتها اىل مرصف
لبنان ولجنة الرقابة عىل املصارف التي بدورها تدرس كل ملف
عىل حدة ،وترفع تقريراً اىل املجلس املركزي يف مرصف لبنان
الذي يقرر يف ضوء النتائج ما هي القرارات التي ســيتخذها،
وقد يعطي مهــال اضافية لبعض املصارف مــن اجل انهاء
عمليات بيع اصول لها يف الخارج.
واشــار غربيل اىل ان مرصف لبنان طلــب من املصارف
تجميد مبل الـ  3مليارات و 450مليون دوالر يف حسابات
عىل مدى  5سنوات دون اســتخدامها ،مبعنى انه ال ميكن
الي مرصف ان يترصف بـ  3دون ان يصدر املركزي تعميامً
ذات صلــة ،ومعلوم ان مرصف لبنــان يعمل بدقة يف هذا
املجال.
ويف املقابل ،رأى غربيل ان هناك شقاً حوله عالمة استفهام
كبرية ،ويتعلــق باملفاوضات بني الحكومة اللبنانية من جهة
وحاميل ســندات اليوروبوندز من جهة اخرى ،ومعالجة هذا
االمر ليســت من مهام مرصف لبنان ،بل تقع عىل الســلطة
التنفيذية الغائبة منذ ان وقع التعرث يف تســديد استحقاقات
اليوروبوندز منذ نحو عام ،فهي مل تفاوض حاميل الســندات
اكانوا الخارجيني اواملحليني.

محكمة سجن روميه :مليون دوالر كلفة انشائ ا دون ي ت ير يُذكر!
ّ
يموت :كسل القضاة وتد ات سياسية تحول دون تسريع املحاكمات
رجاء الخطيب
إن واقع الســجون يف لبنان امر ال ميكن اإلحاطة به يف
مقالني أو ثــالث أو حتى مجموعة من املقــاالت ،هو ملف
كبري يتضمن العدد من الجوانب تبدأ من الطاقة االستيعابية
للســجون ،حقوق املساجني ،عمليات الســوق ،املحاكامت،
التمــردات ،الثغرات األمنيــة ،وغريها الكثري مــن القضايا
املرتبطة بشــكل مبارش بهذا امللف .مبعزل عن هذه النقاط،
قررنا التوقف عند موضــوع قاعةاملحاكمة املتواجدة داخل
ســجن روميه ومــا إذا كانت ذات فعاليــة أو كان باإلمكان
إستثامر اموالها بشكل أخر.
وفق املعلومات املتوفرة ،فإن ســجن رومية كان يضم يف
الســتينات محكمة تجري فيها معظم املحاكامت ،وبتاري
 2012 10 15تم افتتاح قاعة املحاكمة داخل السجن برعاية
معا وزير الداخليــة وحضور معا وزيــر العدل ،حيث
رصح معا وزير الداخلية مــروان رشبل يف كلمته «هذه
رسع «االجراءات القضائيــة لكل املوقوفني
القاعة ســوف ت ّ
اإلســالميني» وأشــار يف هذا االطار اىل أنهذه املحكمة أنلم
تنشأ فقط ملحاكمة االسالميني وإ ا عندما نطورها سنشهد
بفضلها عددا كبريا مــن إخالءات الســبيل» موضحا أنهذه
املحكمة «تخفف كثريا من االنزعاج وتعريض السجناء للخطر
رسع يف املحاكامت».
وست ّ
ويف حديــث الحق للوزير رشبل عــام  2019رصح قائالً
«أنشأنا ،يف عهدي ،محكمة يف ســجن رومية مبواصفات

دولية ،كلفــت مليونني ونصف مليون دوالر أمرييك ،ما زالت
حتى اليوم مقفلة ،اكلها الغبار ،ولسوء الحظ مل تستخدم».
يف  11حزيران  2020أعلنــت «لجنة الرعاية الصحية يف
الســجون» ،يف بيان اليوم(امس) ،ان جهودها أ رت« ،وأول
الغيث كان صباح امس حيث عادت جلســات املحاكمة تعقد
يف قاعة املحكمة املنشــأة يف سجن رومية بعد  13سنة من
توقفها».
للغاية كان ال بد من التواصل مــع أحد أكرث املطّلعني عىل
أحوال سجن روميه ،ا نسة مايا ميوت نائبة رئيسة جمعية
منع الجرمية واالختصاصية يف علم النفس اإلجتامعي التي
ترى أن املحكمة مل تنجز مهمتها األساسية املتمثلة بترسيع
املحاكامت ،فهي يف بداية تأسيســها قامــت بالبت بقضية
إرهاب واحدة للمدعو جامل دفــرتدار وتوقفت عند ذلك .بني
عامــي 2018و 2019حصــل ضغط إعالمي كبــري لتحريك
ملف املحكمة داخل الســجن وبالتا تم إعادة تفعيلها بعد
ذلك بشــكل خجول ،خصوصاً وأن معظم املحامني ال يحبذوا
الحضور إىل هذه املحكمة تحديداً بســبب أساليب التفتيش
التي يتعرضوا لها والتي متــس بكرامتهم وفق البعض .ويف
ســياق متصل ،تعترب ميوت أن القضــاة ال يصدرون أحكام
كافية خالل العام وهناك الكثري من التأجيل للمحاكامت أألمر
الذي يتعارض مع املبدأ الذي انشــئت من أجله هذه املحكمة
أساساً.
تخترص ميوت املشكلة يف كســل وتعجرف بعض القضاة
بعــدم الحضور إىل محكمة روميــه ،باإلضافة إىل ضغوط

سياسية رهيبة متارس يف ملف موقويف طرابلس أالسالميني
واإلرصار عىل محاكمتهم أمام املحكمة العســكرية املعروفة
عوضاً عن إنشاء محكمة خاصة بقضايا أإلرهاب ،دامئاً وفق
ميوت.
تعترب ميوت ان املحكمة توفر عــىل خزينة الدولة الكثري
من األموال يف حال تم تفعيلها بالشــكل الالزم (ككلفة نقل
السجناء وإستهالك آليات قوة األمن الداخيل) كام أنها تحفظ
كرامة الســجني خالل نقله وتحد من خطر الفرار أو الكامئن
خالل عمليات النقل هذه.
ولكن رغم ذلك تــرى أنه كان من األجــدى أن تذهب هذه
األموال إىل إنشاء مراكز تأهيل عوضاً عن اإلبقاء عىل مفهوم
السجن كعقاب فقط .فالسجني يجب أن ميلك مهنة يك يضمن
مســتقبله بعد إنتهاء حكمه ويك ال يشكل عبئا اضافيا عىل

الدولة أو يعود إىل إرتكاب األخطاء بعد إنتهاء محكوميته.
ختاماً ترى ميوت أن أألســلوب املتبع مع املوقوفني وعدم
ترسيع املحاكامت بشــكل عام وعدم قيام القضاة مبهامهم
بشــكل تام يؤدي بالنتيجة إىل إزدياد معــدل الجرائم كون
الســجون باتت تصدر مجموعة من الناقمني عىل مجتمعهم
وواقعهم عوضاً عن أشــخاص تلقوا عقابهم ومروا مبراحل
تأهيل متكنهم من أإلندماج بشكل سلس مع مجتمعهم.
مرشوع آخر ميكن إعتبــاره هدر آخر للامل العام ،محكمة
تأسســت لترسيع املحاكامت وبقيت خارج الخدمة مدة 13
عاماً فعن أي إصالح نتحدث؟ وملاذا نتوجه باللوم ملن يطالب
بالعفو العــام اليوم؟ دولة غائبة عن ذاتها وعمودها الفقري
يتأكله الفســاد .أإلنفجار أإلجتامعي آت ال محال مرتافق مع
غري خالقة ومتسمة باألذى
فو

ُ

«عـــ يـــ تـــي لــــفــــ » يــعــيــد ال ــح ــي ــاة الــــى م ــس ــر املــديــنــة
ُ
يـــوري مــرقــدي لـــ»الــديــار»:عــش ـ نفس التجربة مــع زوجــتــي!
جويل عرموين
بعد االقفال ألشــهر عدّ ة ج ّراء انتشــار وباء كورونا يف
لبنان ،استعاد مرسح املدينة يف الحمرا نشاطه وسط حضور
تم عرض مرسحيــة رائعة قدمتها
جامهريي الفت ،حيــث ّ
الكاتبة واملمثلة ألفت خطار بعنوان «عزيزيت ألفت» عىل مدى
ثالثة أيام ،وسيكون لها بعد ذلك جوالت عدة يف املناطق يف
األشــهر املقبلة ،وهي من انتاج «مرسح شغل بيت» واخراج
شــادي الهرب،مســاعد مخرج جميل الحلو ،تصميم اإلضاءة
هاكوب درغوكاسيان ،تنفيذ اإلضاءة ايشا عبد الكريم ،إعالم
وإدارة إنتاج كريس غفري ،تصميم غرافيكس سمرية حزوري،
أغنية «لو كان قلبان شــعر لقيس بــن امللوح ،غناء عمر
أحمد ،صوت مسجل مها مرجي .
قصة امرأة منذ طفولتها ،مروراً مبرحلة
وتروي املرسحية ّ
القصة بالقيود الصارمة التي
املراهقة فالشباب .وت ّتسم هذه
ّ
تفرضها الرتبية واملجتمع من قمع وممنوعات ،مروراً بقصة
حب مع رجل من طائفة أخرى ،وقرارها الزواج منه متحدية
ّ
مامنعة عائلتها وتحريم دينها لهذا الزواج.
تقل صعوبة عنها
ترسد املرأة حياتها بعد الزواج التي مل ّ

قبلــه ،فتتحدث عن إنجابها لطفــل وانقالب األحداث يف
حياتها لتصــل إىل الطالق الذي عانت منه كثريا بســبب
مام أدى
عدم وجود قانون أحوال شــخصية مدين وعادلّ ،
اىل حرمانها من طفلها بســبب قوانني األحكام الرشعية.
وبعد ذلك ،تــروي معركتها مع الحياة بهدف لقاء ابنها من
جديد.
«عزيزيت ألفــت» عمل مرسحي وشــهادة حياة يطرحان
مواضيع إنســانية ونسائية مؤملة تعيشها معظم النساء يف
لبنان منذ الطفولة وحتى املوت.

} ألفت خطار لِتجرؤ املرأة
عىل رفض كل ما يؤذيها }

بعد انتهاء العرض ،أعربــت املمثلة ألفت خطار يف حديث
لـ»الديار» عن سعادتها باألصداء اإليجابية التي تلقّتها ،معلن ًة
«مســتوحى من تجربتها الشخصية مع بعض
أن هذا العمل
ً
التعديالت االخراجية» .كام أكدت أنه «عىل املرأة اتخاذ قرارات
حازمة ل تتمكن من تغيري الواقع الذي تعيشــه ،والتجرؤ
عىل رفض كل ما يؤذيها ويحرمها من حقوقها» .وتابعت »ال
بد من تطوير القوانــني والترشيعات لتؤ ّمن الحامية الالزمة

للمرأة».
جسدته
ما
تشبه
صعوبات
زوجتي
عاشــت
مرقدي
يوري
ّ
ألفت
ويف لقاء مع الفنان يوري مرقدي الذي شــاهد املرسحية،
عرب عن فرحته مبا شــاهده من مضمون ثقايف واجتامعي
ّ
مميز ،ال سيام انه وزوجته عاشــا نفس التجربة ،أكان ذلك
من ناحية إختالف الدين يف زواجه أم ما عاشته زوجته من

جسدته ألفت خطار
رفض وصعوبات تشــبه اىل حد بعيد ما ّ
يف عملهــا .وه ّنأ يوري الكاتبة واملمثلــة وفريق العمل عىل
املجهود الكبري واملستوى املميز الذي قاموا بتقدميه من خالل
هذه املرسحية.
وتجدر اإلشــارة اىل أن منظمي هذا العمــل املرسحي قد
اتخذوا اإلجراءات الوقائية الالزمة من مســافات بني املقاعد
ووضع الكاممات وذلك لتج ّنب مخاطر كورونا.

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

ُ

سـامة  :كنـ امل  3ملـيـون دوالر ـال الــعـام 1993
لـبنان يعاني عج ين كبيرين االول نت عن املوازنات الحكومية
و ّوت علي ا املجلس النيابي ..والثاني الحساب الجاري واالنفاقات

أكد حاكم «مرصف لبنان« رياض ســالمة،
أن «املرصف املركزي ال يزال آخر دعامة صلبة
للبالد».
وأشار ســالمة يف حديث لـ»،»le Figaro
إىل أن «لبنــان يعاين من عجزيــن كبريين.
األول نتج عــن املوازنــات التــي اعتمدتها
الحكومات وصوت عليهــا الربملان ،والتي مل
تأخذ يف االعتبار الحاجة إىل اإلصالح ،والتي
رشعت يف زيادات كبــرية للغاية يف األجور
يف القطاع العام يف ترشيــن الثاين .2017
والثاين يتعلق بالحساب الجاري مع الواردات
املفرطة ،مبا يتجاوز احتياجات البلد».
وذكر أن «عــىل مدى ثالث ســنوات ،بني
عامــي  2017و  ،2019بلغــت وارداتنا 65
مليار دوالر .انخفض حجم وارداتنا اليوم إىل
أساســا إىل حقيقة أن
النصف .ويرجع ذلك
ً
لبنان مل يســتورد لنفسه فقط بل لسوريا أيضاً.
إىل هذين العجزين ،وهام نتيجة قرارات سياسية
يف املقام األول ،أضيفت عوامــل منذ نهاية عام
 2019إغــالق البنوك ،وتفجــري املرفأ  ،واألزمة
الصحية العاملية».
وشدد ســالمة عىل ان «مل يكن لدي أي أموال
غري مرشوعة أو أموال مختلســة عىل حســاب
البنك املركزي  ،سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.
رشحت يف وقت ســابق من خالل عرض الوثائق
التي تثبــت امتاليك  23مليــون دوالر يف عام
 ،1993قبل أن أتوىل رئاســة مرصف لبنان  .لقد
جمعت هذه الــرثوة بعد عرشيــن عا ًما ،بفضل
راتبي الشهري الكبري جدً ا البال  165ألف دوالر.
ومتكنت من إدارة هذه األموال بشكل جيد من قبل
مستشاري ،وجعلها تزيد».
وأوضح أنّــه «يتم الترصيح عن جميع أصو ،
مبا يف ذلك أصو يف الخارج ،وأنا أدفع رضائبي.

أنا املســتفيد املعلن يف كل ما أملك ألنني شفاف
ء أريد تخبئته ،وبالتا يسهل عىل
وال يوجد
الجميــع الوصول إىل املعلومــات عني واختالق
األكاذيب .كل هــذه االتهامات هي ضجيج يهدف
إىل إلحاق األذى وهي جزء من حملة شيطنة
بدوافع سياسية وأيديولوجية خفية».
وحول امللف يف ســويرسا ،أوضح ســالمة أن
«هناك تحقيقــ اً أولياً يف ســويرسا .ال ميكنني
اإلفصاح عن معلومــات الحرتام رسية التحقيق،
لكني أكرر أنني مل أســتفد قــط من األموال غري
املرشوعة عىل حســاب مرصف لبنان ،ال بشكل
مبارش أو غري مبارش».
وتابع «مثل الكثري من اللبنانيني ،أنا مم جدً ا
للرئيس الفرنــيس إميانويل ماكرون عىل جهوده
إلنقاذ لبنان ،ملجيئه إىل هنا برسعة بعد االنفجار
املأســاوي يف ميناء بــريوت .إن البنك هو األداة
الوحيــدة التي متول احتياجــات القطاعني العام
والخاص والتي تضمن استرياد السلع األساسية»،

معتربا أنه «لو كان هنــاك «مخطط بونزي»
كــام ن ّتهم ،لكان النظام املــا قد انهار ولن
يكون هناك املزيد من املال».
وفرس أنّ «فيام يتعلق بخياراتنا ملدة ثالثني
ّ
عا ًم ا ،كانت مهمة البنك هي ضامن ســيولة
االقتصــاد  .يف بلد «دولرة» مثــل لبنان ،من
ال وري أن يكــون للبنك القدرة عىل التدخل
يف الســوق بهذه العملــة .كان علينا جذب
الســيولة بالعملة األجنبية لتلبية احتياجات
القطاعني العــام والخاص ،وعىل العكس من
ذلك ،ســحب العمالت املتداولــة عند وجود
فوائض .لذلك كان علينا العمل يف الســوق.
تطلب هذا «الهندســة» من أجل الحفا عىل
النمو االقتصادي والقــوة الرشائية للبنانيني.
عىل عكس ما قرأته ،مل ندفع أبدً ا أسعار فائدة
مفرطة».
كام لفت سالمة اىل «أننا عندما نقارن أسعارنا
مع أســعار جرياننا مثل مرص أو تركيا ،كان لبنان
يدفع معدالت فائدة أقــل .كان هذا النظام يقوم
عىل الثقة .وقد أدى العجــز املتكرر يف ميزانية
الدولة إىل إضعاف هذه الثقة .الفضل اليوم للبنك
املركزي لبقاء الدولة ،ألنه راكم احتياطيات كبرية
من العمالت األجنبيــة .مرصف لبنان هو العمود
األخري من أركان البلد».
وكشــف أن «الدولة متتلك  16 350مليار دوالر
من السيولة الخارجية وما يعادل  18مليار دوالر
من احتياطي الذهب  .هذا مهم ويساعد عىل منع
أي انهيار .لذلك فإن لبنــان لديه مجال للمناورة،
حتى لو كنــت مدركًا للصعوبــات التي يواجهها
بعض أبناء وطننا يوم ًيا .لقد وضعنا خطة إلنهاء
األزمة .إذا تم تشــكيل حكومة  ،ومتكنت األخرية
من استعادة الثقة واســتمر اتباع توصيات البنك
املركزي ،ستخرج البالد من األزمة».

لقاء مطم ن بين حاكم مصر لبنان و«جمعية تجار بيروت»

ّ
ّ
شــمــاس  :ب ــش ــرن ــا بــبــدء تــحــســن الــســيــولــة واملــــــاءة ف ــي املــصــار
ً
وان الخرو من االزمة ال ي ال ممكنا واالحتياطي  16 3مليار دوالر
يف إطار اللقاءات الدورية بني الجانبني ،زار وفد
من جمعية تجار بريوت برئاســة رئيســها نقوال
شامس ،حاكم مرصف لبنان رياض سالمة ،و»كان
اللقاء رصيحاً ،مفيداً وبالتا منتجاً» بحســب ما
كشف شامس « حيث قال بدأ الحاكم اللقاء بعرض
مســهب للوضع املا والنقــدي واالقتصادي يف
لبنان ،معترباً أن «الخروج من هذه األزمة عىل رغم
حديّتهــا وصعوبتها ومعاناة األرس واملؤسســات
تبــني األرقام أن
اللبنانيــة ...ال يــزال ممكناً .إذ
ّ
احتياطي مرصف لبنان من العمالت األجنبية حتى
اليوم ال يــزال يف حدود  16مليــاراً و 350مليون
دوالر ،يف حني أن احتياطي الذهب يف حدود الـ18
ملياراً .فإن هذه «الخمرية» قادرة عىل املساعدة يف
إخراج البالد من أزمتها وتفادي االنهيار الكبري».
ولفت شامس إىل أن «خريطة الطريق بالنسبة
إىل الحاكم ســالمة تكمــن يف التعميــم الرقم
 154والذي تبلغنــا أمس أن الســواد األعظم من
املصارف التزم مبندرجاته ال سيام لجهة الرسملة
والســيولة ...وهذا دليل إىل أن أصحاب املصارف
واملســاهمني ملتزمون فعالً بإكامل املسرية وبذل
الجهود وبالتا لن يدعوا املؤسســات املرصفية
تنهار بل عىل عكس ذلك ...إنها خطوة إيجابية عىل
طريق «األلف ميل».
ونقل شامس عن سالمة ط نته إىل أن «من ا ن
ستتحسن مؤرشات السيولة واملالءة يف
وصاعداً
ّ
املتوسط ،وذلك بإعادة
املدى
عىل
املرصيف
القطاع
ّ
مزاولة النشــاط املرصيف إىل أن يصبح طبيعياً»،
معترباً أن «بداية الحل من الناحية النقدية واملالية
هي يف الـ Fresh Moneyفظاهرة فتح الحسابات
الخارجية أصبحت رائجة وبــدأت تلعب دوراً الفتاً
باالقتصــاد اللبناين وبالتا ســتكون خشــبة

الخــالص للبالد للخروج من أزمتها» ،شــارحاً أن
«عندما ترتاكم هذه املواد املالية الطازجة ستشكّل
مفتاح اإلنقاذ ل موال املجمدة وتحريكها من خالل
الـ «  »Fresh Moneyالتي بدأت تصل مبئات ماليني
الدوالرات شهرياً».
ومل يغفل شــامس اإلجامع عىل أن «بداية الحل
هي يف تشكيل حكومة إنقاذية ،فاالقتصاد اليوم
يقف عىل قدم واحدة «الشق النقدي» إذ أن الحركة
تــأيت من مرصف لبنــان يف ظل شــلل الوزارات
وإدارات الدولــة .كام أن متويــل القطاعني العام
والخــاص ال يأيت إال من مــرصف لبنان من خالل
تأمني الدعم ومتويل الدولة ...وتابع لذلك ال ميكن
االستمرار يف هذا الوضع
بل يجب تكوين السلطة من جديد وإقرار موازنة
الصعوبــات التي ّر بهــا وإزالة
عامة متا
مسؤولية الدعم عن كاهل مرصف لبنان.
أضــاف من هنــا بداية اســتعادة الثقة وهي
رضورية لط نــة املصارف املراســلة التي تفقد
الثقة بلبنان بعد التجاذبات السياسية والتخلّف عن
تسديد مستحقات اليوروبوند ،والحمالت العنيفة
عىل مرصف لبنان والقطاع املرصيف اللبناين.
مطالب تجار بريوت...
ومل يقترص اللقاء عىل عرض الوضع الراهن من
الناحية النقدية واملالية ،إ ا أيضاً شــكّل مناسبة
حة ،بعدما
لعرض جمعية تجار بريوت مطالبها املل ّ
أثنــى الوفد «عىل دور مرصف لبنــان الذي ال يزال
يقوم به من دون توقف وهــو الوحيد الذي ميلك
خريطة طريق للخروج من األزمة مقابل «ال خطة»
للحكومة».
أما مطالب الجمعية فحدّ دها شامس بـ
أوالً نِســب الفوائد متنينا خفــض الفائدة

دبــوســي طــر مشا ري ع طرابلس الكبر
فــــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة االمــيــركــيــة

دبو

ودم

رحب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس
والشــامل توفيق دبويس باملهندس هاشم دملج ،الفتا االنتباه
اىل أنه «شــكل قصة نجاح مميزة يف هيوس يف الواليات
املتحدة األمريكية» ،معربا عن تقديره «لتتبعه ملختلف األنشطة
واملشاريع االستثامرية التطويرية التي تطلقها غرفة طرابلس
والشامل وتشكل قاعدة متينة لوضع لبنان من خالل طرابلس
الكربى عىل خارطة اإلســتثامر اللبناين والعر واإلقليمي
والدو وتوفر مئات ا الف من فرص العمل لجيل الشباب».
بــدوره رأى املهنــدس دملج أن «مشــاريع غرفة طرابلس
والشامل اإلستثامرية ذات االبعاد الدولية تفتح ا فاق واسعة
أمام تطوير املجتمع اللبناين عموما والطرابليس والشــام
خصوصا» ،واعدا لــدى عودته اىل هيوســ ب»طرح هذه
املشاريع ،ال ســيام املنظومة اإلقتصادية املتكاملة عىل الرأي
العام األمرييك وعــىل أصحاب القــرار يف الواليات املتحدة
األمريكية يف مختلف املؤسســات الدســتورية والترشيعية
والسلطات املحلية املتمثلة بالبلديا».
وختم معربا عن رسوره «بتوجهات دبويس بإطالق املشاريع
اإلستثامرية اإلســرتاتيجية من طرابلس الكربى والتي تهدف
اىل تهيئة الظروف املســاعدة عىل توفري الفرص أمام مواردنا
البرشية الشابة التي تشكل اداة التغيري والتطوير املستقبيل يف
مجتمعنا اللبناين».

املدينة التي تعيق النشاط االقتصادي ،عىل أن يقوم
مرصف لبنان بالوســاطة كســلطة وصاية ،مع
املصارف لحل هذه النقطة.
ثانيــاً كتلة من القــروض التجارية أصبحت
تشكّل عبئاً عىل التاجر واملرصف والنظام املرصيف
ككل .متنينــا أن يكون الفصل الثــاين من إطفاء
الديون يف القطــاع التجاري ،بعدما كان األول يف
القطاع العقاري .ال ســيام مساعدة صغار التجار
إلطفاء جزء من ديونهم القامئة بشكل مدعوم عىل
أن يكون ســعر الرصف املعتمد بني السعر الرسمي
املنصة.
وسعر
ّ
ثالثاً عدم فرض قيود عىل ســحب الـFresh
 Moneyمبعنــى الســامح للتاجر بســحب كامل
املبل عند الحاجة ،وليس تقنني السحب .فالحاكم
سالمة أكد أن الـ»»Fresh Money
محرر من قانون الـ»كابيتال كونرتول».
رابعاً وقف دعم السلع الذي يق ّوض احتياطي
مرصف لبنان من العمالت ،واالنتقال اىل البطاقات
التمويلية  ...فالتجار هم أول من طالب بذلك.
خامساً ســعر الرصف أرهق القطاع التجاري
إن لجهــة ارتفاعه الجنــوين ،أو لجهة العحز عن
الحصول عىل الدوالرات بالكميات املطلوبة للدفع
املنصة اإللكرتونية
للمورِدين .من هنا التعويل عىل
ّ
التي ســيطلقها مرصف لبنان يف القريب العاجل،
ومشــاركة املصارف فيها تعطي مصداقية أكرب،
وتتظ ّهر حقيقة سعر الرصف جلياً من خالل هذه
املنصة التي ســتكون العامل املساعد عىل طريق
ّ
استعادة شبه االستقرار يف سعر الرصف.
وختم شامس مؤكداً أن «التواصل سيبقى قامئاً
بني جمعية تجار بريوت ومــرصف لبنان ملتابعة
الخطوات املقبلة».
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الــعــلــيــة يـــدعـــو الــــى انـــطـــاق الــتــدقــيــق
ال ــج ــن ــائ ــي مــــن ال ــص ــف ــق ــات الــعــمــومــيــة

عقد املدير العام إلدارة املناقصات جان العلية
مؤمتراًصحافياًتحتشعار«الفاسدونيخشون
التدقيق الجنايئ أما األبرياء فيفرحون به» ،يف
«نادي الصحافة» .وأعلن مبادرته طرح «فكرة
انطالق عملية التدقيق الجنايئ الشــامل من
الصفقات العمومية باعتبارها يف لبنان كام يف
معظم دول العامل تشــكّل واحة وساحة لعبث
املفسدين واملفسدين الفاســدين باملال العام،
وثــروات الوطن والقيــم االخالقية واملعنوية
ل مة».
وقال التزاماً ملا صدر عن رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون ،يف اطاللته التلفزيونية
يف  2021-04-07لناحيــة وجــوب خضوع

كل اإلدارات واملؤسســات والقطاعات العامة
للتدقيق الجنايئ الشامل ،بادرت ،إنفاذاً ملوجبايت
املواطنية والوظيفية واألخالقية ،وانسجاماً مع
قناعايت وثوابتي الوطنية القامئة عىل مرتكز
دولة القانون هي الضامنة لجميع أبناء الوطن،
اىل طرح فكرة انطالق عملية التدقيق الجنايئ
الشــامل بداية ،من إدارة املناقصات لتشــمل
كل الصفقات العموميــة منها الصفقات التي
جرت من خارجها مبــا فيها العقود الرضائية،
استدراجات العروض ،الصفقات مبوجب بيان
أو فاتورة وصفقات البلديات واملؤسسات العامة
والهيئات والصناديق والصفقــات التي جرت
بإرشافهاورقابتها.

استغربت «جمعية إ اء طرابلس وامليناء»
القــرار الصادر عن وزيــر البيئة يف حكومة
ترصيف األعامل دميانــوس قطار والقايض
بتعيني لجنة مــن املتط ّوعــني ملحم ّية جزر
«النخل» و«سنني» و«رامكني» الطبيعية عىل
شــاط طرابلس وامليناء ،وقوامها  7أعضاء
توزّعوا عىل  6من الطائفة اإلســالمية وواحد
فقط من الطائفة املسيحية».
ولفتــت يف بيــان إىل أن «املفاجأة يف هذا
القرار تكمن يف غياب الحدّ األد من املناصفة
يف توزيــع العضوية بــني الطوائف ،إذ جرت
العادة عىل أن يتم تعيني عضوين مسيحيني عىل
األقل من بلدة امليناء».
من هنا ،شددت الجمعية عىل «رضورة أخذ
هذا املوضوع باالعتبار يف تعيني أعضاء اللجنة،
والعمل عىل إضافة عضوين مسيحيني آخرين
من املينــاء ،ليس من باب التطــ ّرف الطائفي
ال ســمح الله ،إ ا ملا لهــذه اللوحة الطائف ّية

غنى وقيمــة مضافة لتطوير
املتن ّوعة مــن ً
يصــب يف الحفا
العمل داخــل اللجنة مبا
ّ
يف
عىل محم ّية هذه الجزر وتنميتها ،وامل
مسار نشاطات اللجنة ومشاريعها التطويريّة
ويعكس الصورة الحقيقية للتعايش والتواصل
والتكامل يف مدينة امليناء».
ومام جــاء يف اقرتاح التعيــني ملتطوعني
ملحمية جزيرة النخل وجزيرة ســنتي وجزيرة
رامكني الطبيعية قوامها
املهندس عامر حداد عن بلدية امليناء رئيسا
للجنة املهندس محمــد نور االيو عن بلدية
طرابلس الكتور رمضان جرادي خبري يف العلوم
البيئية االختصايص سامر مطيع فتفت خبري
يف علم االيكولوجيــا البحرية االختصايص
مجد كميل حبيب خبري يف علم االحياء البحرية
وااليكولوجيا الســيد محمد نهاد الزيلع عن
جمعية لجنة رعاية البيئة الســيد مصطفى
النوري عن جمعية البيئة البحرية .

«إنــــمــــاء ط ــراب ــل ــس واملـ ــيـ ــنـ ــاء» تــســتــغــرب
ُ ُ
ّ
محمية الــج ـ ر فــي امليناء
تعيينات لجنة

كــركــي رف ــع تــعــرفــة جلسة
مـــن  1 4لــــ ل ــي ــرة الــــــى

أعلنت مديرية العالقات العامة يف الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي يف بيان ،انه «يف
إطار املتابعة الحثيثة لقضايا الناس وبخاصة
تلك التي تعنــى بأمنهم الصحي ،وحرصا منه
عىل مواكبة األوضاع املعيشية ومراعاة األزمة
املالية الخانقة التي طالــت القطاعات كافة
السيام القطاع االستشفايئ ،عمد املدير العام
للصندوق الوطني للضامن االجتامعي الدكتور
محمد كريك اىل اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة
التي من من شأنها دعم هذا القطاع يك يبقى
قدما بعدما اجتاح
قادرا عىل الصمود وامل
العامل وباء استنزف طاقاته املالية والبرشية.
وعليه واستكامال للمســار اإلداري ،وبغية
عدم تحميل املريض املضمون أية أعباء إضافية
أصدر املدير العام مذكرة إعالمية حملت الرقم
مبوجبها
 665بتاري  2021/4/13ق

رفع تعرفة جلسة غســيل الكىل من 154
الــف ل.ل اىل  250الــف ل.ل ،وذلك بعد إمتام
الدراسات التي أجرتها إدارة الصندوق وخلصت
إىل أن هكــذا زيادة باتت رضورة ملحة ومتت
املوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة».
وأشــار البيان اىل «ان الدكتور كريك شدد
يف هذا السياق ،عىل الجهات املعنية ال سيام
املستشــفيات املتعاقدة مع الصندوق تقايض
أتعابها وفــق هذه التعرفــة وااللتزام بكافة
تعرفات الصنــدوق تحت طائلة اتخاذ التدابري
الالزمة يف حق املخالفني».
وتوجه الدكتــور كــريك اىل املضمونني
«أال يــرتددوا بتقديم شــكاوى يف حال طلب
منهم مبال ماليــة إضافية» واعدا أنه وإدارة
الضامن يعمالون عىل حامية أمنهم الصحي
واالجتامعي».

كــ ــرب ــاء لــبــنــان وشـــركـــة «ســيــمــنــس» تــوافــقــان
على تفري با رة الغاز اويل «»HISTRIA PERLA

اعلنت املديرية العامة للنفط يف وزارة الطاقة
واملياه يف بيان ،أنه «توضيحا للرأي العام حول
ما أثري بشأن تفري حمولة الباخرة «Histria
»Perla
إن جميــع نتائج تحاليل مــادة الغاز اويل
املحملة عىل م «  « Histria Perlaالواردة يف
دفرت الرشوط واملطلوبة من مؤسسة كهرباء
لبنان جاءت مطابقة للمواصفات املعتمدة.
وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان مل توافق
عىل إفراغ حمولة هذه الباخرة بناء عىل توصية
رشكة  Siemensاملصنعة ملعامل انتاج الطاقة
لديهــا التي اعرتضت عــىل طريقة فحص ال
 ،381 Gum Content - ASTM Dوطلبت إجراء

اعــتــصــام ملــو ــفــي شــركــة «لــيــبــان ب ــوســ » بــمــشــاركــة
االســــمــــر لــلــمــطــالــبــة ب ــان ــص ــافـ ـ ــم فــــي رواتـــبـــ ـــم

نفذ موظفــو رشكة «ليبان
بوســت» اعتصاما قبل ظهر
امس أمام مركــز الرشكة يف
مطار رفيــق الحريري الدو ،
مبشــاركة رئيــس االتحــاد
العام العام بشــارة االسمر
ورئيس اتحاد النقل الجوي يف
لبنان عيل محســن ،للمطالبة
باحتســاب رواتبهــم عــىل
اســاس  3900لــرية لبنانية
حســب املنصة ،كام هو الحال
مع قســم كبري من املوظفني
ومساعدة املوزعني يف الرشكة ال االعت ا
عىل صيانة سياراتهم ،اضافة
اىل تعهد رســمي من االدارة
بعدم التعرض ألي شــخص من األشخاص الذين يشاركون يف
التحركات.
واكد املشاركون ان هذا االعتصام «غري موجه لالدارة ،وال نريد
القيام بانقالب ،فالرشكة هي بيتنا ا ا نحن نطالب بجزء صغري
من حقنا ،وهذا ال يؤثر عىل الرشكة ،ال سيام وان رواتبنا ال تتجاوز
املليون لرية لبنانية ،متمنني التجاوب من اإلدارة» .ودعوا املوظفني
يف كل املناطق اللبنانية اىل الوقــوف اىل جانبهم ،فالحق هو
للجميع وليس لقسم معني ،وال داعي للخوف والرضو للتهديدات
التي تصل اىل بعض املوظفني من قبل بعض األطراف السياسية،
ال احد سيمون علينا الننا نعمل بعرق جبيننا».
وكانت كلمة لرئيس االتحاد العام العام اكد فيها «ان االتحاد
العام العام متضامن مع املعتصمني يف رشكة «ليبان بوست»
والبال عددهم ما يقارب  1200موظف ،وجزء كبري منهم يبل
راتبه ما بــني  800و  900الف لرية لبنانيــة ،وجزء اخر له يف
راتبا مبليون ومئتي
الخدمة ما يقارب عرشيــن عاما يتقا
الف لرية لبنانية .هذا واقع غري مقبول يف ظل األزمة االقتصادية
التي نعيشها ،مشــريا اىل «ان قسام كبريا من موظفي الرشكة

سيل الكلى
لــــ لــيــرة

فحوصــات إضافية من خــارج الفحوصات
املطلوبة مبوجب دفرت الرشوط.
بادرت املديرية العامة للنفط بإخطار املخترب
العاملــي  Bureau Veritasبرشوط مؤسســة
كهرباء لبنان و  ،Siemensال سيام لجهة إجراء
الفحوصات اإلضافية يف مخترباتها يف د .
وبعد أن صدرت نتائج الفحوصات االضافية
عن مختربات  ،Bureau Veritasزودت املديرية
العامة للنفط مؤسسة كهرباء لبنان بها بشكل
رسمي ،والتي بدورها أبلغتها إىل .Siemens
وبناء عليه ،وافقت  Siemensومؤسســة
كهرباء لبنان عىل تفريــ الباخرة Histria
 Perlaبتاري .2021/04/12

األمـــــن ال ــغ ــذائ ــي فـــي ــطــر

رغم ط نة نقيب مستوردي املواد الغذائية هاين بحصيل اىل
أن «البضائع متوفرة لشهرين ونصف» ،إال أنه أشار اىل ان «ل من
الغذايئ ثالث ركائز توفري الغذاء عرب االســترياد او الصناعة،
الوصول اىل الغذاء أي القدرة الرشائية للمواطن ،وسالمة الغذاء».
وأوضح يف حديث إذاعي أن «وقف تعامل املصارف األجنبية
مع لبنان ي ب الركيزة األساسية وهي توفري الغذاء ،ما يعني
بالتــا قطع الرشيان الرئيس يف ظل غيــاب أي خطة بديلة
وعليه سنكون أمام العودة اىل اعتامد فريق ثالث لتنفيذ عملية
االسترياد ،وهو ما يتطلّب إذناً من مرصف لبنان لتأمني األموال
بالعملة األجنبية ولذلك تأثري سلبي عىل األسعار أيضاً».

اعتصام ال ــحــاب املسال احتجاجا
على عدم اعطائ م اللحوم املدعومة

املحظوظني يتقاضون رواتب مرتفعة جدا».
وقال االسمر «نحن هنا للمطالبة بالعدل ،كون هذه الرشكة
رابحــة .واليوم كل التحويالت من داخل او خارج لبنان تتم عرب
هذه الرشكة ،لذلك ال بد لهذه الرشكة ان تنصف موظفيها وتدفع
لهم عىل اساس املنصة».
واشــار اىل انه تواصــل مع مســؤولني يف الرشكة ،وقال
«تواصلت مع السيد خليل داوود الذي وعد خريا بهذا الخصوص
حني يعود اىل لبنان يوم الجمعة املقبل ،وسيكون لنا حوار معه
ملا يعود لخري املوظفني واستمرارية الرشكة».
واكــد «ان أي تهديــد يوجه اىل اي موظف ا ــا يوجه اىل
اإلتحاد العام العام واىل بشــارة االسمر شخصيا» ،الفتا اىل
وقوفه كرئيس لالتحاد إىل جانب اي موظف يتعرض للتهديد».
وقال «ان عددا من املوظفني يســتعملون سيارتهم او دراجتهم
الخاصة ،لذلك ال بد من تأمني تعويضات لهم ودفع أجور البنزين
مع استفحال األزمة املعيشية يف لبنان ،اضافة اىل ان كل عمل
إضايف ال بد وان يدفع نقدا وفورا».
وأمل االسمر بالوصول اىل حل للموضوع واعطاء املوظفني
حقوقهم بعد التعاطي االيجا للسيد خليل داوود».

ً

نفذ أصحاب املسال يف منطقة صور إعتصاما عند منطقة
القاســمية إحتجاجا عىل القرار القايض عدم إعطائهم اللحوم
املدعومة ،وحرصها ببعض التجار الكبار  .وصدر عن املعتصمني
بيانا اكدوا فيه «ان ما يجري بحقهم من تهميش ،وعدم تزويدهم
باللحوم املدعومة ،وحرصها ببعض التجار الطارئني ،وحرمان
آالف العائالت من تحصيل ززقهم ،قد يدفعهم اىل إتخاذ خطوات
تصعيدية ومنها مصادرة اي ناقلة تقــل موا وذبحها يف
مسالخهم» .وناشد املعتصمون الرئيس نبيه بري «التدخل الفوري
ورضع حد لهذه املواضيع التي من شأنها الضغط عىل اهلنا».

ال ارد تتوقع تسار التعافي االقتصادي
في وروبا ال النص الثاني من العام
توقعت رئيسة البنك املركزي األورو كريستني الغارد ،تسارع
تعايف االقتصاد يف النصف الثاين من العام الجاري ،رغم استمرار
أزمة الوبــاء .وقالت الغارد ،يف مقابلة مع محطة «يس إن
يس» األمريكية ،إنه رغم حقيقة فرض تدابري اإلغالق قيودا عىل
النمو االقتصادي ،فإنها تشــعر بالتفاؤل حيال إمكانية تحسن
األداء االقتصادي هذا العام.
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عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات

روحاني :مواج ة األحادية األميركية عبر تطوير التعاون ا قليمي
قال الرئيس اإليراين حسن
روحاين ،إنه «يجب مواجهة
األحاديــة األمريكيــة عرب
تطوير التعاون اإلقليمي».
وخالل اللقــاء مع وزير
الخارجية الرويس سريغي
الفروف يف طهران ،أضاف
روحاين ،أنــه «من الخطر
إتاحة موط قــدم للكيان
الصهيــوين يف منطقــة
الخليــج» ،موضحاً أن «أمن
املنطقة يجب أن يتم توفريه
بواسطة دول املنطقة».
وأعرب روحاين عن تقدير
طهران موقف روسيا الداعم
لهــا يف االتفــاق النووي،
منوهاً إىل «الواليات املتحدة
وكل العــامل توصلــوا إىل
قد
نتيجــة مفادها أن سياســة الضغط األق
فشــلت ،وأن الطريقة الوحيدة لعــودة الواليات
املتحدة إىل االتفاق النووي هي رفع العقوبات».
وأكد الرئيس اإليــراين أن بــالده «تريد عودة
األجــواء والعالقات إىل التزامــات واتفاقية عام
 ،2015وأن تنفذ جميع األطراف يف االتفاق النووي
تعهداتها ووعودهــا» ،وقال «نوافق عى كل ما تم
االتفاق عليه يف ذلك الوقت ،ولســنا عىل استعداد
لقبول أقل وال نسعى إىل أكرث من ذلك».
من جهة أخرى ،شــدد روحاين عىل أن «إيران
تؤكد عىل تطوير وتعميــق العالقات االقتصادية
اإليرانية الروسية إىل جانب العالقات السياسية»،
مرحباً باستمرار التعاون بني طهران وموسكو يف
مجال مكافحة كورونــا ورضورة ترسيع إطالق
خط إنتاج مشرتك للقاح كورونا يف إيران».
ونــوه إىل أن إيران تؤكد عــىل رضورة ترسيع
تنفيذ االتفاقيات وتنفيذ املشــاريع املشرتكة بني
البلدين.
بدوره ،شــدد الفروف عىل أن «الحل الوحيد يف

موضوع االتفــاق النووي هو العــودة األمريكية
الكاملة وغــري املرشوطة إىل االتفــاق» ،معترباً
أنه «من غــري املجدي مطالبة إيران بقبول رشوط
جديدة يف إطار االتفاق النووي».
كام أعرب الفروف يف وقت ســابق امس خالل
لقاءه نظريه اإليراين محمد جواد ظريف ،عن أمله
يف عــودة الواليات املتحــدة «إىل التنفيذ الكامل
لالتفاق النووي مع إيران».
ودان أي محاوالت لتعطيل محادثات فيينا بشأن
إعادة العمل بالخطة الشاملة ،مشدداً عىل «إنشاء
آليات مشــرتكة للرد عىل التهديــدات يف منطقة
الخليج مبشاركة إيران».
من جانبه ،قال الفروف ،حســب بيان للرئاسة
اإليرانية ،إنه ال يوجد أي عوائق أمام تعزيز التعاون
بني موســكو وطهران يف كافة املجاالت مبا فيها
الفني والدفاعي.
وأضاف الفروف أن لدى موسكو وطهران أهدافا
مشــرتكة ومتقاربة فيام يخص التعاون اإلقليمي
والدو .
وأكد أن الحل الوحيد إلحياء االتفاق النووي هو

اعترب رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق ،إيهود
أوملرت ،أن رئيــس الحكومة ،بنيامني نتنياهو،
مستعد لبيع أمن إرسائيل من أجل تحقيق أمنه
الشخ .
وقال أوملرت لصحيفة «يديعوت أحرونوت»
«بيبي(يقصدبنيامنينتنياهو)مستعدلبيعأمن
إرسائيل من أجل تحقيق أمنه الشخ ..أنا ال
أتحدث بكلامت مغسولة ،أقول هذا بأوضح وأدق
صورة ،وأنا أدعوه هو وعصابته ،الروبوتات ،مع
ابنه املضطرب ،للتشهري واإلساءة عىل شبكاتهم
بكلالطرقاملمكنة».
وأضاف «يف رأيي ،يقوم نتنياهو عن قصد
وعن قصد بأشــياء يعرف أنها ميكــن أن ت بأمن
إرسائيل بالفعل ،وهو يفعل ذلك ألنه يعتقد أن ذلك قد
يفيدأمنهالشخ ».
كام أشــار رئيس الوزراء الســابق إىل «التوترات»
بني إرسائيل وإيران ،عىل خلفية «العملية التخريبية»
يف منشأة نطنز النووية التي حملت طهران إرسائيل
مسؤوليتها.
واتهم أوملــرت بنيامني نتنياهــو بـ»الترسيبات
املتعمدة التي يساندها ،رمبا لخدمة مصالح سياسية
أو شخصية ،»،مشــريا إىل أنه «من املمكن أن تكون
قنبلة مهربة إىل املوقــع النووي قد تم تفعيلها عن
بعد» ،معتربا أنه عىل املدى القصري فإن «التهديد يأيت
من سوريا».
وأضاف أن هــدف نتنياهو مــن ترسيب عملية

الهجوم عىل «نطنز» هو «خلق جو من التخوف من
تطورات عســكرية ميكن أن تحــدث يف إرسائيل»،
مضيفا «هذا األمر ميكن أن يخدم الضغوط التي يريد
أن ميارســها عىل رشكائه املحتملــني يف االئتالف
الحكومي ،من خــالل إخبارهم بأنه ميكن أن تتطور
األمور إىل حرب ومواجهة عسكرية وحاالت طوار
وما شابه».
واتهم نتنياهو بـ»تعمد اســتفزاز األمريكيني يف
الوقت الذي يتضح فيه احتاملية أنهم يريدون الدخول
يف ترتيب جديد مع اإليرانيني ،ورمبا (يحاول نتنياهو)
تعطيلهذهاالحتاملية».
وأبدى أوملرت ســخريته من ترسيب معلومات عن
عملية «نطنز» من مصادر من دائرة نتنياهو ونسبها
إىل «مصادر أجنبية» ،معتربا أن الحديث عن ذلك «كالم
فارغ».

عودة واشنطن إىل االتفاق
من دون قيد أو رشط وتنفيذ
بنوده وتطبيق القرار .2231
من جانبه ،قال الفروف،
حســب بيــان للرئاســة
اإليرانيــة ،إنــه ال يوجد أي
عوائق أمــام تعزيز التعاون
بني موســكو وطهران يف
كافــة املجاالت مبــا فيها
الفني والدفاعي.
وأضاف الفــروف أن لدى
موســكو وطهــران أهدافا
مشــرتكة ومتقاربة فيام
يخــص التعــاون اإلقليمي
والدو .
وأكــد أن الحــل الوحيد
إلحياء االتفــاق النووي هو
عودة واشنطن إىل االتفاق
من دون قيد أو رشط وتنفيذ بنوده وتطبيق القرار
.2231
وقال إنــه «ليس من املفيــد الطلب من طهران
القبول بتعهدات خارج ما جاء يف االتفاق النووي»،
لكنه ميكن دراســة أي وثائق تكميلية أو إضافية
حول مختلف القضايا ،مبا يف ذلــك اإلقليمية أو
التنمية العســكرية ،بشــكل منفصل خارج إطار
االتفاق النووي ،ويف إطار ضــامن أمن املنطقة
والخليج مبشاركة دول املنطقة.
وكان وزير الخارجية اإليراين جواد ظريف قال
امس يف مؤمتر مشــرتك مع الفروف يف طهران،
إن بالده تبحث « فرض عقوبات عىل بعض األفراد
األوروبيني ممن لعبوا دوراً يف عمليات ضد إيران».
وقــال إن «لدينا يف فيينا فرصــة محدودة لعودة
األوروبيني وواشــنطن إىل االلتزام بتعهداتهم يف
االتفاق النووي».
كام تطــرق الوزيران إىل الهجــامت اإلرهابية
عىل إيران كحادثة منشأة نطنز ،التي تعقّد وضع
املفاوضات بالنسبة لواشنطن.

ّ
ُ
وملــــــرت :نــتــنــيــاهــو مــســتــعــد لــبــيــع مــــن «إســـرائـــيـــل» م ــن جــــل مــنــه الشخصي

«الحشد» يُطي بشبكة

أعلنت هيئة الحشد الشــعبي يف العراق،
امس ،اإلطاحة بشبكة «إرهابية» كانت تخطط
لشــن هجامت يف محافظة نينوى شام
البالد .وذكرت الهيئة يف بيان صحفي «بناء
عىل معلومات اســتخبارية دقيقة وبحسب
مذكــرات إلقاء قبض ،نفذت قوة مشــرتكة
من قيادة عمليات نينوى يف الحشد الشعبي

طط ل جمات في نينو

واستخبارات اللواء  30ومعاونية استخبارات
الحشد عملية أمنية محكمة».
وأضافت ،أن «القوة املشرتكة متكنت من
اعتقال ستة من العنارص اإلرهابية املطلوبة
للقضاء وفــق مذكرات اعتقال ،وســلمت
للجهــات األمنية وفــق مذكرات تســليم
رسمية».

زيارة لبعثة منية سودانية الى «إسرائيل»
أفــادت هيئــة البــث
اإلرسائيليــة «كان» بأنــه
بعد إلغاء الســودان قانون
مقاطعــة إرسائيل ،تجري
هــذه األيــام اتصــاالت
متقدمــة لرتتيــب زيارة
بعثة أمنية من الســودان
إىل إرسائيل خــالل الفرتة
القادمة.
وصادقــت الحكومــة
الســودانية االنتقالية يف
جلستها األســبوع املايض
عىل إلغاء قانون مقاطعة
إرسائيل لعام  ،1958ومــن املتوقع أن يتم
إلغاء القانون بشــكل نهايئ يف جلســة
مشــرتكة ملجلــس الســيادة والحكومة
السودانية.

ويف كانــون الثاين املــايض زارت بعثة
إرسائيلية برئاسة وزير االستخبارات إييل
كوهــني ،الخرطوم ،حيــث اجتمع أعضاء
البعثة مع مسؤولني ســودانيني من بينهم
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان.

وحول «تهديد إيــران النووي» ،أوضح أوملرت
قائال «أعتقد أن التهديد النووي اإليراين هو أمر
خطري يحتاج إىل معالجة ...خالل فرتة واليتي
كرئيس للوزراء ،خالل فرتة مئري داغان كرئيس
ملؤسسة،قمنابأشياءكثريةمتنوعةوجوهرية،
نحن بحاجة ملواصلــة معالجة هذه القضية،
ولكن محاولة خلق االنطباع بأن اإليرانيني صباح
الغد سيمتلكون أسلحة نووية وقد نواجه تهديدا
حقيقياوفوريا هومبالغةكبرية».
وأضاف أوملرت «فشلنا األمني الخطري كان
احتامل السامح للقوات اإليرانية بدخول سوريا،
فهي ليســت بعيدة عن الحدود اإلرسائيلية ،و
ميكن أن تصل إىل أي نقطة تقري ًبا يف البالد بأسلحة
دقيقة ..نحن نحارب هذه القضية ولكن يف بلدي».
وتابع «رأينافقدنافرصةإخراجهممنسوريا..ليس
تهديدًا نوويا ،ولكنه أكرث خطورة وحقيقية من التهديد
النووي قصري املدى ،وعىل املدى الطويل ،يجب التعامل
مع التهديد النووي ،ولكن من يجب أن يتعامل معه مع
كل االحرتام الواجب للواليات املتحدة األمريكية ،عليهم
أن يقودوها».
ويف موضوع العالقات األمريكيــة اإلرسائيلية،
هاجم أوملرت رئيس الوزراء أيضا اقتصاديا وسياسيا،
وقال «يجب أن يتوقــف (يقصد نتنياهو) ،لكنه لن
يتوقف طاملا أنــه هو رئيس الــوزراء ،ألن طريقته
الوحيدة للبقاء يف املنصب هي القيام بكل هذه األشياء
التي تثري الذعر والقلق بني الناس».

السعودي املل سلمان
العاهل ً
ً
يتلقى اتصاال هاتفيا من مير قطر

أفادت وكالة األنباء الســعودية بأن امللك ســلامن بن عبد
العزيز آل سعود تلقى اتصاال هاتفيا من الشي متيم بن حمد
آل ثاين أمري دولة قطر ،هنأه فيه بحلول شهر رمضان املبارك.
وأضافــت الوكالة أن امللك ســلامن بادلــه التهنئة بهذه
املناســبة ،ســائال الله أن يعيدها عىل األمتني اإلســالمية
والعربية بالخري والربكات.
من جهتها ذكرت وكالة األباء القطرية الرسمية أن الشي
متيم بن حمد آل ثاين تبادل التهاين مبناســبة حلول شــهر
رمضان املبارك مع امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود.

«حج تحفظي» مصري على «إيفر يفن»

كشفت مصادر أن السلطات القضائية يف مرص تنفيذ أمر
قضايئ صدر بإجراء الحجز التحفظي عىل السفينة «إيفرجيفن»،
التي تســببت يف تعطيل املالحة بقناة الســويس عدة أيام قبل
أسبوعني .وقالت مصادر قضائية يف محافظة اإلسامعيلية إنه
«من املنتظر أن يتوجه مح و محكمة اإلسامعيلية االقتصادية،
إىل مكان توقف السفينة بالبحريات املرة ،إلخطار طاقمها بالقرار
والسري يف إجراءات تنفيذه».
وكانت املحكمــة االقتصادية قررت إجراء حجز تحفظي عىل
الســفينة ،بعد الدعوى التي أقامتها هيئة قناة الســويس عىل
خلفية مامطلة الرشكة املشغلة للسفينة يف سداد قيمة التلفيات
والتعويضات التي نجمت عن شحوط السفينة باملمر املالحي.
وقال رئيس هيئة قناة الســويس الفريق أســامة ربيع يف
ترصيحاتلـ»سكاينيوزعربية»،إنالنتيجةالنهائيةللتحقيقات
يف الحادث سوف تعلن الخميس ،متضمنة كافة مالبسات حادث
شحوط الســفينة يف املمر املالحي لقناة السويس ،منذ وقوع
الحادث وحتى تعويم الســفينة وتوجيهها إىل منطقة تخزين
متفرعة من املجري املالحي مبنطقة البحريات املرة.
وأضاف ربيع أن «خرباء الهيئة أوشكوا عىل وضع تقرير شامل
يحدد القيمة الفعلية ل رضار والخسائر التي نجمت عن الحادث».

رئيـــــــــــــــس األركان املصـــــــــــــــري يُشـــــــــــــــر
عل ــــــــى تدري ــــــــب عس ــــــــكري جنوب ــــــــي الب ــــــــاد

أرشف رئيس أركان الجيش املرصي ،الفريق
محمد فريد ،عىل تدريب «الفاتح  »2021يف
منطقة العسكرية الجنوبية يف مرص املطلة
عىل البحر األحمر.
وقال املتحدث العسكري املرصي إن إحدى
وحدات املنطقة الجنوبية العســكرية نفذت
التدريب بالتعاون مع األفرع الرئيسية للقوات
املسلحة.
وأضاف أن «الفاتح  »2021اســتمر لعدة
أيام ،وذلك يف إطار الخطة السنوية للتدريب
القتا لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة
املرصية.
وتضمنت املرحلة الرئيسية للتدريب عرض
اإلجراءات املنفــذة أثناء مرحلــة التحضري
والتنظيــم للمعركة والتحــرك للتغلب عىل

عنــارص نطاق األمن ودفع القوة الرئيســية
لتحقيق املهام املخططة.
كام شمل التدريب التخطيط لتطهري إحدى
جزر البحر األحمر وقرية حدودية من العنارص
اإلرهابية املتسللة ،وتنفيذ رمايات غري طية
بالذخرية الحية ،حيث أظهرت القوات املشاركة
مهارات قتالية عاليــة ودقة يف تنفيذ املهام
املخططة والطارئة بكفاءة عالية.
وناقــش رئيــس أركان عدد مــن القادة
والضباط املشــاركني باملرشوع يف أســلوب
تنفيذهم للمهام املكلفني بها.
وفرض الفريق محمد فريد عددا من املواقف
التكتيكية الطارئة للتأكــد من قدرتهم عىل
اتخاذ القرار السليم ملواجهـة التغيـرات الحادة
والرسيعة أثنـاء سري املعركة.

تــركــيــا :االفـــــرا عــن مــوقــوفــي «بــيــان مــونــتــرو»

أفادت صحيفة «زمان» الرتكية ،بأن أنقرة
أفرجت عن  14ضابطا متقاعــدا بالبحرية
الرتكية ،تم اعتقال  10منهم واســتجواب 4
آخرين عىل خلفية إصدار «بيان مونرتو».
وأصدر  104ضباط متقاعدون يف البحرية
الرتكية ،بيانا سمي بـ»بيان مونرتو» حذروا
فيه الرئيــس الرتيك رجب طيــب أردوغان
من االنسحاب من اتفاقية مونرتو الخاصة
باملضائق البحرية.
وقد أصدر مكتب املدعي العام قرار اإلفراج
عن الضباط ،لكنه فرض عليهم حظر مغادرة
البالد والرقابة القضائية.

وبحســب «زمان» الضباط هم عالء الدين
ســيفيم ،أتيال كيزيك ،أتيال كيــات ،بولنت
أولكاي ،قادر صاجديــش ،مصطفى أوز ،
رمضان جيم غوردينيز ،تورغي أردوغ ،توركر
إرتورك ،عيل سعدي أونسال ،جميل شكرو بوز
أوغلو  ،إنجني بايكال ،نادير هاكان أرايدن.
فيــام أصدر مكتــب املدعي العــام قرارا
باعتقال أرجون مانجي ،الذي أعد البيان.
واتفاقية مونرتو بشــأن نظــام املضائق
هي اتفاقية عقدت يف مونرتو السويرسية
يف العام  1936منحت تركيا الســيطرة عىل
مضيقي البوسفور والدردنيل الرتكيني.

انفج ــــــــار س ــــــــيارة ف ــــــــي ريــــــــ الحس ــــــــكة

أصيب عدد من األشــخاص جراء انفجار
عبوة ناســفة بســيارة يف محيــط مدينة
رأس العني بريف الحســكة الشام الغر
بسوريا ،حسب ما ذكرت وكالة «سانا».
ونقلــت الوكالة عن مصــادر محلية أن
السيارة انفجرت يف منطقة النارصية قبيل
وصولها إىل أحد تجمعــات فصائل موالية
لرتكيا ،وقالت إن عــددا منهم أصيب إضافة

إىل األرضار املادية يف املكان.
بينام قــال املجلس املحــيل للمدينة التي
تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا ،إن عبوة
ناســفة انفجرت يف ســيارة أحد املدنيني،
وذكرت أن األرضار اقترصت عىل املاديات.
وكانت ســيارة انفجرت قرب «حر عني
دارة» يف منطقــة عفرين التي تخضع أيضا
لسيطرة فصائل تدعمها تركيا يف ريف حلب.

تونس :حرق مرك للشرطة بعد وفاة شابين

أفادت وكالة تونس إفريقيا
ل نباء بأن عــددا من أها
منطقة الســوايس يف والية
املهدية بتونــس ،أقدموا عىل
حرق مركز رشطة وســيارة
أمنية جراء وفاة شــابني يف
حــادث مرور تســببت فيه
سيارة أمنية .ونقال عن مصدر
أمني ،أشــارت الوكالة إىل أن
أقارب الشــابني أحرقوا مركز
األمن والســيارة األمنية التي
صدمتهــام كــردة فعل عىل
وفاة الشــابني ،الفتة إىل أن
الضحيتــني كانا ميتطيان دراجــة نارية قبل
أن تصدمها الســيارة األمنية ،ويفارقا الحياة،
وهو ما خلف حالــة احتقان لــدى ذويهام.

كام ذكر املصدر للوكالة أن النريان أتت عىل كامل
مركز األمن والســيارة األمنية الرابضة أمامه،
فيام غادر رجال األمن املركز دون تسجيل أرضار
برشية.
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

بطول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة:
ف ــــــــوز كبي ــــــــر للرياض ــــــــي عل ــــــــى املتح ــــــــد
حقق النــادي الريايض
لكرة الســلة ،فــوزا كبريا
عىل حساب املتحد ،بنتيجة
 ،72 99أمس الثالثاء ،عىل
ملعب الريــايض يف املنارة
يف ختام منافسات املرحلة
الرابعــة من بطولــة لبنان
«أكس أكس أل أي جي» يف
كرة السلة.
وشــهدت املباراة تفوق
واملتحد
الريــايض يف كل فرتاتها ،م مبا اة الريا
حيث انتهى الشــوط األول
 13 25والثــاين 31 52
الخامس برصيد  6نقاط من  4مباريات.
والثالث .49 79
وضمن املرحلة الخامسة ،يلتقي اليوم األربعاء
وســجل مارك خــوري  23نقطة كأفضل عند الساعة الثامنة مساء الهومنتمن مع أطلس
مســجل يف اللقاء ،متفوقا عىل نجم املتحد عىل ملعب سنرت أغباليان يف مزهر بصاليم.
إبراهيم حداد ( 16نقطة).
وتســتكمل املرحلة غداً الخميس فيلتقي
ورفــع الريايض رصيــده إىل  5نقاط من عند الســاعة الرابعة بعد الظهر هوبس مع
انتصاريــن وخســارة ،ليتقــدم إىل املركز الريايض بريوت عىل ملعب مجمع ميشــال
الســادس ،يف حني تراجع املتحد إىل املركز املر.

ت ــحــ اشـــــــرا االتــــحــــاد الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة
لـــقـــاء لــــعــــاب قـــــو لــــنــــادي انـــتـــر لــيــبــانــون

الـــــرئـــــيـــــس املــــكــــلــــ اس ــت ــق ــب ــل
وفـــــــــد الــــــــنــــــــادي الـــــريـــــاضـــــي

الرئيس املك

سعد الحرير مع و د الناد الريا

اســتقبل رئيس الحكومة املكلف ســعد الحريري يف بيت
الوسط وفداً من النادي الريايض بريوت برئاسة مازن طبارة
قدم إليه الكأس االوروآسيوية التي أحرز لقبها الفريق مؤخرا
يف أرمينيا ،وذلك بحضور أمينة رس مصلحة الرياضة يف تيار
املستقبل سهى مرزوق ممثلة املنسق العام فيصل قلعاوي.
وأشاد الحريري بـ»االنجاز الذي تحقق والذي يشكل نقطة
مضيئة يف هذا السواد القاتم متمنيا للنادي الفوز مبزيد من
البطوالت التي ترفع اسم لبنان عاليا» .من جهته ،شدد طبارة
عىل أهميــة االنجاز الذي تحقق عىل أيدي الالعبني اللبنانيني
فقط.
يذكر أن وفــد الريايض ضم أيضا أمــني رس النادي متام
جارودي ومدير االنشــطة جودت شاكر ومدير الفريق أحمد
شاكر وأعضاء الفريق ومسؤول الرياضة يف منسقية بريوت
عمر بكري ومسؤول الربوتوكول يف مصلحة الرياضة خ
عليوان.

ت جيل بطولة لبنان للكبار في الجودو
أعلن االتحاد اللبناين للجــودو وفروعه انه نظرا لتضارب
موعد بطولــة لبنان مع االعياد املباركــة ،فقد قررت اللجنة
االدارية لالتحاد تأجيل هــذه البطولة من  2021/4/25اىل
موعد الحق سيتم ابالغ االندية به يف الوقت املناسب.

إ ابة سيرجيو راموس بفيروس كورونا

م سبا ال

جا

تحت ارشاف االتحاد اللبناين أللعاب القوى ،نظّم
نادي إنرت ليبانون لقاءاً بالعاب القوى يف مدينة
كميل شــمعون الرياضية ببريوت بحضور أمني
رس العام لالتحاد وسيم الحو وعضو االتحاد
ال ّ
رئيس اللجنة الفنية فيليب بجاين.
وأتت النتائج عىل الشكل التا
مسابقة الوثب الطويل سيدات نهايئ
املركز األول كريستال صانع بلو ستارز
 5 62 :مرتاً
املركز الثاين ماريز نصور بلو ســتارز
 4 18 :م
املركز الثالث يارا حطيط بلو ســتارز
 4 12م
مسابقة رمي القرص رجال نهايئ
املركز األول رامــي منصــور الجيش
اللبناين  41 22م
سباق 100م سيدات نهايئ
األول عزيــزة ســبيتي األنطــوين
 11 95ثانية
الثــاين ميســا معــوض الجمهور
 12 46ث
الثالث لني غزاوي الجمهور  13 39ث
سباق  100م نهايئ
املركز األول كريســتوف بولــس انرت
ليبانون  10 99ث
املركز الثاين حســن صلــح الجيش
اللبناين  11 00ث
املركز الثالث عبــد الرحيم الريس انرت
ليبانون  11 05ث
سباق  400م رجال نهايئ
انرت
املركــز األول محمــد مرتــ
ليبانون  49 60ث
مــارك أنطــوين
املركز الثــاين
إبراهيم األنطوين  50 35ث
املركــز الثالث أمين كبيــدات الجيش
اللبناين  51 42ث
سباق  800م سيدات نهايئ
املركــز األول جينيفر تومــازو انرت

ليبانون  2 31 18د
املركز الثاين يــارا رزق
 2 39 89د
املركز الثالث جوزيــت مرعي الجيش
اللبناين  2 42 81د
مسابقة رمي الرمح رجال نهايئ
املركز األول نبيــل األكومي الجيش
اللبناين  56 83م
املركــز الثاين عبد الرحمــن الحالين
الجيش اللبناين  54 97م
سباق  800م رجال نهايئ
املركــز األول بيرت الخــوري انــرت
ليبانون  1 53 41دقيقة
املركز الثاين محمد حنوف انرت ليبانون
 1 54 55د
املركز الثالــث كامل األحمــد الجيش
اللبناين  1 56 91د
سباق  5000م رجال نهايئ
املركز األول عــيل كنعــان القلعة
 15 34 34د
املركز الثاين عمر الكك الجيش اللبناين
 15 43 93 :د
املركز الثالــث محمد قــدوح الجيش
اللبناين  15 49 09د
سباق  200م سيدات نهايئ
املركز األول عزيزة ســبيتي األنطوين
 25 19ث
املركز الثاين ميسا معوض الجمهور
 26 59ث
املركز الثالــث لني غــزاوي الجمهور
 27 98ث
سباق  200م رجال نهايئ
املركــز األول عبد الرحيــم الريس انرت
ليبانون  22 36ث
كيفــن عــون
املركز الثــاين
الجمهور  23 04ث
املركز الثالــث مــارك أنطــوين إبراهيم
األنطوين  23 37ث
انرت ليبانون

ســــان جـــرمـــان ت ــاس ــع األنــــديــــة األكـــثـــر قيمة
أصبح نادي باريس سان
جريمــان الفرنيس واحد
من أكرث عــرشة أندية كرة
قدم قيمــة ،وفقا لتصنيف
فوربس الذي كشفت عنه
مجلة األعامل الرائدة.
وجــاء باريس ســان
جريمان يف املركز التاسع،
محققاً تقدمــاً مبركزين،
حيــث زاد تقييمه مبقدار
ري با يس سان جرمان
 1 4مليار دوالر مقابل آخر
جدول نرشته فوربس.
الخاصة بنــا .يف أقل من عرش ســنوات،
،2018
عام
يف
الســابقة
ومنذ النسخة
أصبحت عالمــة باريس ســان جريمان
تقييمه،
ضعف
من
أكرث
جريمان
حقق سان
مرجعيــة عامليــة يف مجــال الرياضة
دوالر
مليار
2
5
مببلــ
اليوم
ر
وبــات ي
قدّ
وكأســلوب حياة ،بفضل جهودنا املكثفة
هذه
بإجراء
تقــوم
التي
املجلة
خــالل
من
حتى ا ن ،لدينا قاعدة أصــول قوية لبناء
الزمن.
من
عقد
من
أكرث
منذ
التقييامت
املزيد من النجاحات املستقبلية ،سواء داخل
ومنذ عــام  ،2011فرض باريس ســان امللعب أو خارجه.
جريمان نفســه باعتباره النــادي األكرث
وهنا ترتيب األندية الـ 10األوائل
ديناميكية يف العامل .ويف عام  ،2021دخل
 1برشلونة
النادل ألول مرة يف قامئة أفضل  10األوائل
 2ريال مدريد
ملجلة فوربس.
 3بايرن ميوني
وكان التقييم األول للنادي من قبل فوربس
 4مانشسرت يونايتد
عــام  2014يف املركز الخامس عرش (415
 5ليفربول
مليون دوالر).
 6مانشسرت سيتي
ونقل املوقع االلكرتوين لســان جريمان
 7تشيليس
ترصيحــات للســيد نارص الخليفي رئيس
 8أرسنال
النــادي الذي قال «هــذا الرتتيب هو تأكيد
 9باريس سان جريمان
إضايف الســرتاتيجية التطويــر والتنويع
 10توتنهام

سريجيو اموس
أعلن نادي ريال مدريد اإلســباين أمس الثالثاء عن إصابة
قائد الفريق األول سريجيو راموس بفريوس كورونا.
وغــاب راموس عن الكالســيكو الذي ظفــر فيه فريقه
بالفوز  1 2عىل غرميه األز برشــلونة ،بسبب إصابة يف
ربلة الســاق اليرسى تعرض لها مع املنتخب اإلسباين خالل
تصفيات كأس العامل  FIFAقطر  2022نهاية شــهر آذار
املايض.
وزاد تأكيد غيــاب راموس عن إياب ربع نهايئ األبطال بني
ريال مدريد وليفربول يوم غد األربعاء.
وقــال املريينغي يف بيــان «جاءت نتيجــة اختبار العبنا
سريخيو راموس إيجابية يف اختبار كوفيد  19األخري الذي
أجراه».
إصابة راموس هي الثانية بفريوس كورونا يف ريال مدريد
بغضون أســبوع ،بعد أن جاءت نتيجة اختبار رافاييل فاران
إيجابية يوم الثالثاء املــايض .ومل يتلق الفرنيس بعد الضوء
األخ لتدعيم زمالئه يف الفريق.
يف سن الخامسة والثالثني ،مير راموس ،املعروف بحياته
الصحية التي ال تشــوبها شــائبة ،بأحد أصعب املواسم يف
مسريته ،فقد خضع املدافع املحوري بالفعل لعملية جراحية
يف الغــ وف املفصيل الداخيل للركبــة اليرسى يف أوائل
شباط ،ليعود إىل امللعب يف منتصف آذار ،قبل أن يغيب مجدداً
عن مباراة الدوري أمام ســلتا فيغو يف  25منه بعدما تلقى
رضبة عىل الساق اليرسى.
ويحوم الشك حول مســتقبل راموس مع نادي العاصمة
حيث ينتهي عقده يف  30حزيران املقبل من دون التوصل إىل
اتفاق لتجديده.
ويحتل ريــال املركز الثاين يف «الليغــا» برصيد  66نقطة
متأخراً بفارق نقطة عن «جاره» أتلتيكو املتصدر ،فيام يتأخر
برشلونة الثالث بفارق نقطتني.

مـــــحـــــيـــــط مـــــيـــــســـــي يـــــوضـــــ
حــقــيــقــة ض ــغ ــط ــه عـــلـــى نــيــمــار

كشف تقرير صحفي إســباين ،أمس الثالثاء ،عن حقيقة
ضغط ليونيل مييس ،نجم برشلونة ،عىل زميله السابق نيامر
دا سيلفا ،جناح باريس سان جريمان ،للعودة إىل برشلونة.
وزعمــت صحيفة «ليكيب» الفرنســية قبــل يومني ،أن
برشــلونة ومييس يضغطان عىل نيامر لرفض تجديد عقده
مع سان جريمان والعودة إىل النادي الكاتالوين.
ووفقــا لصحيفة «مونــدو ديبورتيفو» اإلســبانية،
قالت مصــادر قريبة من مييس إن هذه األنباء غري صحيحة،
ألن الربغوث مل يقرر مســتقبله بعد ،ســواء باالستمرار مع
برشلونة أو الرحيل.
وأضافت املصــادر أن مييس لن يضغط عىل أي شــخص
للذهاب إىل النادي الذي ينتهي عقده معه.
وأكدت مصادر مقربة من عائلة نيامر أن الالعب يشــعر
بالراحة يف ســان جريمــان ،وأنه رمبــا وافق عىل رشوط
التجديد مع النادي الفرنيس ،لكن أيضً ا حلمه الكبري أن يعود
إىل كامب نو ويلعب مع مييس.
وأضافت أن نيامر ينتظر تحليل أحداث املوسم الحا  ،مثل تجديد
كيليان مبا ومييس ،وموقف الفريق يف دوري أبطال أوروبا.

رونــالــدو يــرهــن بــقــاءه فــي يوفنتوس بـ مــر واحــد
كشــف تقريــر صحفي
إيطا  ،أمــس الثالثاء ،عن
تطور جديد بشأن مستقبل
كريســتيانو
الربتغــا
رونالدو ،نجم يوفنتوس ،يف
املوسم املقبل.
وكان رونالــدو ألقــى
قميص اليويف أرضا ،عقب
نهاية مباراة جنوى ،ثم وجه
بعض اللكامت لحائط غرفة
خلع املالبس ،وســط حالة
غضب سيطرت عليه ،قبل أن كريستيانو ونالدو
يغادر رسيعا.
يوفنتوس الســابق ،نصيحة ألندريا أنيييل،
اإليطالية،
«توتوسبورت»
لصحيفة
ووفقا
رئيس السيدة العجوز ،بشأن النجم الربتغا
يوفنتوس،
وضع
مــن
غاضب
رونالدو
فإن
كريستيانو رونالدو.
النادي.
ملغادرة
بالفعل
ويخطط
وكشــفت تقارير صحفية إيطالية عن
وب ّينت الصحيفــة أن رونالدو يرهن بقاءه لقــاء أنيييل مع أليغري مؤخــرا ،كام أن
يف يوفنتوس يف املوسم املقبل بتأهل الفريق أندريا بريلــو ،مدرب يوفنتوس ،أكد صحة
لدوري أبطال أوروبا.
هذا النبأ.
رونالدو
أن
اإليطاليــة
وذكرت الصحيفة
ووفقا لصحيفة «ال ريبوبليكا» اإليطالية،
وريال
يونايتد
مانشســرت
ارتبط بالعودة إىل
فــإن أليجري نصــح أنييــيل يف االجتامع
األخرية.
األسابيع
مدريد يف
بالتخلص من رونالدو ،وقال إنه يعيق تطور
يذكر أن يوفنتــوس يحتل املركــز الثالث
الفريق والنادي.
يف جــدول ترتيب الــدوري اإليطا برصيد
وأشــارت إىل أن رونالدو سيعقد اجتام ًعا
 62نقطة ،عىل بعــد  3نقاط فقط من املركز
مع مسؤو يوفنتوس عقب انتهاء املوسم
الخامــس املؤهل إىل الــدوري األورو يف
ملناقشة مستقبله.
املوسم املقبل.
وشددت عىل أن النادي اإليطا مستعد
} نصيحة أليغري }
للموافقة عىل رحيل صارو ماديرا ،لكن ال
اىل ذلك ،وجه ماسيميليانو أليغري ،مدرب توجد حتى ا ن عروض محددة لرونالدو.

ً

فلورنتين ــــــــو بيريــــــــ رئيس ــــــــا لري ــــــــال مدري ــــــــد

أعلن نادي ريــال مدريد
االســباين ،أمس الثالثاء،
اســتمرار فلورنتينو برييز
عىل مقعد رئاســة النادي
لفرتة جديدة.
وقال ريال مدريد ،يف بيان
رســمي «اجتمع املجلس
االنتخــا لنــادي ريــال
مدريد يف حضــور الرئيس
خوسيه مانويل دي كارلوس
جراو ،واألمني خوان راؤول
و نتينو برييز ئيساً لريا مد يد لوالية جديدة
كاســتيالنوس تاراغــو،
واألعضاء لورينزو ألفاريز
االقتصادي بعد االنتكاسة التي عانت منها كرة
بوينتي،
ال
دي
ريفولتــا
مارتن ،وألفريــدو
القدم بســبب وباء كورونا ،مع تحقيق نقطة
كالفو.
هويرتا
ولويس أليخاندرو
ء يف الطريق وسيعود
التوازن هذه ،وهو
الحا
الصحي
للوضــع
«نظرا
وأضــاف
الجمهــور للمدرجات مرة أخرى ،وســيعود
خوســيه
قرر
كورونا،
جائحة
عــن
الناتج
املرينجي إىل السوق من جديد.
املجلس
أعضاء
أن
غراو
كارلوس
دي
مانويــل
وبينــت الصحيفــة أن التحــدي الجديد
االنتخا ميكنهم املشاركة يف االجتامع عن لبرييز خارج أســوار مدريد ،حيث سبق وأن
بعد».
دعم إقامة دوري الســوبر األورو  ،حيث
يف
واحد
مرشــح
تقدم
«بعــد
واختتــم
ســبق ورصح علنا بأن كرة القدم األوروبية
االنتخابــات عىل مقعد الرئاســة ،ومبوجب بحاجة إىل تغيري يضمن املستقبل االقتصادي
املادة  40من النظام الداخيل للنادي ،تم إعالن
ل ندية.
فلورنتينو برييز رودريغيز رئيسا لريال مدريد».
وبحســب صحيفة ماركا اإلسبانية ،فإن }الحرس القديم والوافدون الجدد}
برييز جلس عىل كريس الرئاســة  18عاما
هناك املزيد من الالعبني يف املحفظة ،بد ًءا
خــالل مرحلتني مختلفتــني ،نجح خاللهام من العب رين الفرنيس الشــاب كامافينجا
من جعل ريال مدريــد الكيان الريايض األول الذي أوقــف الوباء توقيعــه املحتمل ،وهو
من حيث الحضور والدخل االقتصادي ،ورفع أمر مل يحــدث مع نجم بايرن ميوني الحا
عدد كؤوس دوري أبطال أوروبا إىل  13كأسا أالبا ،الذي مل يحســم وجهتــه القادمة بعد،
تزيــن خزائن النادي ،وســتكون يف صدارة ويف انتظار وضوح الرؤية بخصوصه ،يبدو
متحف سانتياغو برينابيو الذي سريتدي حلته مســتقبل القائد راموس بعيــدا كل يوم عن
الجديدة يف خريف العام القادم.
االستمرار باللون األبيض ،كام أنه مل تظهر أي
خطوات بخصوص التجديد للوكاس فاسكيز،
} سنوات الحصاد املثمر }
واستعرضت الصحيفة األلقاب التي حققها ويبدو أن إصابته األخرية حسمت أمر خروجه
برييز خالل حقبتيه ،والتي وصل مجموعها من النادي بشكل نهايئ.
 26لقبــا ،وهو مــا يقل عن األلقــاب التي
} تطوير معقل النادي }
حققها الريال يف عهد أســطورته سانتياغو
ونجح برييز يف تنفيذ خطته القامئة عىل
برنابيو ،وســيكون تحطيم هذا الرقم واحدا تطوير ملعب سانتياغو برنابيو ،وتجاوز كل
من العالمات البارزة يف مسرية برييز بعهده التحديات املاليــة العاصفة ،وأطلق املرشوع
الجديد.
الذي تصــل تكلفته إىل ما يقرب نصف مليار
وحقــق برنابيو  6كــؤوس أوروبية ،يف
يــورو ،وذلك بوضع ســقف متحرك للملعب
الوقت الذي جمع فيه بــريز  5منها ،يضاف
وتحديث مرافقه بشكل شامل ،وتغيري شكله
إليها  21لقبا جمعها برييز ما بني كرة القدم
الخارجي بلمســات ســاحرة ،حيث يستعد
والســلة ،إضافة إىل الشباب ،وهو ما جعله
النادي املل الفتتاح ملعبه الســاحر بنهاية
يعمل بشكل شــمو ويبحث عن حصاد كل
املوسم الجاري ،بعد أن استثمر جائحة كورونا
ء يف األلعاب الرياضية البيضاء.
وغياب الجامهري ،بتفرغ امللعب بشــكل تام
} تحديات خارج الحدود }
ألعامل التطوير ،ونقل جميع مباريات فريق
وأشارت الصحيفة إىل أن التحدي الرئييس الكرة إىل ملعب دي ستيفانو ،الذي شهد عىل
للمرحلة الجديدة ليس سوى تحقيق االستقرار املزيد من االنتصارات امللكية.

كوري يصب فضل مسجل في تاري
بات ســتيفن كوري أفضل مسجل يف تاري
غولدن ســتايت ووريرز متخطياً األســطورة
ويلت تشــامربالين ،بتســجيله  53نقطة يف
مبــاراة الفوز عىل دنفر ناغتــس ،107 116
فيام استعاد فيالدلفيا سفنتي سيكرسز صدارة
املنطقــة الرشقية منفرداً بفــوزه عىل داالس
مافريكــس  95 113بفضل نجمه الكامريوين
جويل إمبيد يف الدوري األمرييك لكرة السلة.
يف املباراة األوىل ،احتــاج كوري إىل 19
نقطة فقط من أجل تخطي رصيد أســطورة
الستينيات تشامربالين ونقاطه الـ 17 783
بقميص ووريرز محتفظــاً بالرقم القيايس
ألكرث من  50عامــاً ،فنجح يف الوصول إىل
مبتغاه بعــد  10دقائق فقط من الربع األ ّول،
منهياً املباراة مع .53

} شعلة عىل أرض امللعب }

ويعترب هذا املوزع العبقري رمزاً يف ووريرز
منذ زمن طويــل ،بعدما قــاده للفوز بلقب
الــدوري  3مــرات وإىل نهائيني يف غضون
خمســة أعوام ( ،)2019 2015وهو ما زال
يف سن الـ  33عاماً شعلة عىل أرض امللعب.
وهي املرة السابعة ينجح فيها كوري يف تسجيل
عىل األقل  50نقطة ،منها  10رميات ثالثية.
غري أن هذه األمسية الساحرة لكوري انتهت
باصابة الكندي جامل موراي يف الركبة اليرسى،
ما يشــكّل رضبة موجعة لفريقه ناغتس رابع
املنطقة الغربية الذي سيفتقد لجهوده يف حال

ولدن ستاي

غاب لفرتة طويلة عن املالعب.

}إمبيد ..أفضل العب يف الدوري}

ويف داالس ،قاد العب االرتكاز الكامريوين
إمبيد ،املرشح للفوز بلقب أفضل يف املوسم
العادي ،فريقه فيالدلفيا ســفنتي سيكرسز
للفوز عىل مافريكس بتســجيله  36نقطة
) 10من أصل  17من الرميات) ،إضافة إىل 7
متابعات يف  26دقيقة فقط.
أثنى مدرب ســفنتي سيكرسز دوك ريفرز
عــىل أداء العبه بالقول إنه «لعب بأســلوب
هجومي طوال األمسية» ،من دون أن يظهر
أي عالمات إزعاج من دعامة الركبة التي كان
قال يف وقت سابق أنها تعيق لعبه.
وأردف «من الواضح أنه يعتاد عليها ،اعتقد
أنه لعب بأســلوب هجومي طوال املباراة ومل
يستقر».
وختم مبدياً ســعادته من تحقيق فريقه 3
انتصارات يف  4مباريات خارج ملعبه «كان
من بني أهدافنا قبل بداية املوســم ،ويف حال
أردنــا أن نكون ما نحن عليــه علينا ا ن ،أن
نكون جيدين خارج ملعبنا».
وانفرد سفنتي سيكرسز بصدارة املنطقة
الرشقية مع  37فوزاً و 17خسارة ،مستفيداً
من تأجيل مبــاراة مينيســوتا متربوولفز
وبروكلني نتس الثاين بعد مقتل شــاب أسود
دانتي رايت أثناء استجوابه بالقرب من املدينة
األحد.
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1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

هيــــــــل فــــــــي بيــــــــروت ملوحــــــــا بـــ «العصــــــــا» األميركيــــــــة والعقوبــــــــات األوروبيــــــــة
املرســـــوم  6433فـــــي ملعـــــب ديـــــاب ...وعـــــون للبنانييـــــن  :ســـــنؤمن كامـــــل حقوقنـــــا بـــــرا وبحـــــرا
الحريــــري يغــــط فــــي موســــكو اليــــوم بعــــد تجميــــد محركاتــــه الحكوميــــة وحــــراك روســــي مرتقــــب
(تتمة ص(1
عليه ،أضف ان الوزراء املوقعني ربطوا توقيعهم بإقرار املرسوم
يف مجلس الوزراء.

} عون يتمسك بخياراته االخرى }

وكان بيان صادر عن رئاســة الجمهورية اعترب ان «لرئيس
الجمهورية ان يحدد ما يرتئيه االفضل لحفظ ســالمة الوطن.
وهو مؤمتن عىل ذلك بالدســتور والقسم وهو يدعو اللبنانيني
اىل الوثوق بقوة املوقف اللبناين ويقول لهم «تأكدوا بأن األمور
لن تجري االّ مبا يؤ ّمن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».
واعتربت مصادر مواكبة للمســتجدات عــىل هذا الصعيد
ان عــون رمى كرة املرســوم يف ملعب ديــاب لريى ما اذا كان
ســيتجاوب معه ويدعو مجلس الوزراء لالنعقاد ،لكن يف حال
أرص عىل موقفه الســابق لجهة رفضه عقد جلسات لحكومة
ترصيــف االعامل ،فهو لن يتأخــر باللجوء اىل خيارات أخرى
وأبرزهــا توقيعه املرســوم من دون تردد ليصدر عىل شــكل
مرسوم استثنايئ.
ويؤكد رئيــس منظمة «جوستيســيا» الحقوقية الدكتور
بول مرقص أن املرســوم يتطلب قرارا حكوميا حتى وان كانت
الحكومة حكومة ترصيف أعامل ،فاتخاذ قرار مامثل ال يشكل
تجاوزا للدســتور وللامدة  64منه ،بل بالعكس متاما باعتباره
مــن «االعامل ال ورية التي ان مل تحصل تلحق رضرا بلبنان
وباملصلحــة اللبنانية العليــا» .ويوضح مرقص يف حديث لـ
«الديار» ان «مفهوم ترصيف األعامل باملعنى الض ّيق ي ّتسع كّلام
طالت فرتة تشكيل الحكومة الجديدة .كذلك األمر عند مواجهة
حالة طارئة أو إستثنائية عىل حدّ ما ذهبت اإلجتهادات اللّبنانية
والفرنســية كام الفقه يف بلجيكا التي قاســت مثلنا التأخري
الحكومي ،حفاظاً عىل املصلحة العامة وعىل إستمرارية املرفق
العام».

وبالتــوازي مع الحراك الحاصل لتوســعة الحدود البحرية
الجنوبية للبنان ،تحرك ملف الحدود الشــاملية .فقد سلّم وزير
الخارجية واملغرتبني رشبل وهبه ســفري ســوريا لدى لبنان
عــيل عبد الكريم عيل يوم أمس مذكرة تضمنت «تأكيد املوقف
اللبناين من ترسيم مياهه اإلقليمية ودعوة السلطات السورية
للتفاوض حول الرتســيم مــن منطلق العالقات االخوية عىل
اســاس قانون البحار الدو » .وقال الســفري السوري بعد
اللقاء «استمعت من الوزير وهبه اىل رشح حول ما حدث يف
مفاوضــات الحدود البحرية مع كيان العدو املحتل ،وقد عربت
عن ارتياحي ملا أنجز باالمس وما يستكمل يف رئاسة الحكومة
ويف القرص الجمهوري مع فخامة الرئيس ...وســأنقل رغبة
الوزيــر وهبه والقيــادة يف لبنان مبا يخص التفاوض يف كل
امللفات ومن ضمنها الحدود البحرية ،يعني التكامل والتنسيق
والتفهم ،وســوريا ترحب دامئا بأي تنسيق وهي حريصة عىل
ذلك وان شاء الله ترفع العقوبات عن سوريا ولبنان ،من منطلق
ان هذه العقوبات اصابت املصارف واالقتصاد والتنمية تقت
رؤية تكاملية بني البلدين باتجاه الخليج والرشق والغرب معا،
وباتجاه العامل».

} هيل مصعدا يف بريوت }

وعىل وقع خطوات املرســوم  ،6433وصل مســاعد وزير
الخارجية للشــؤون السياسية ديفيد هيل يوم أمس اىل بريوت
حيــث ميكث يومني بحســب ما أعلن بيان صــادر عن مكتب
املتحدث باســم وزارة الخارجية االمريكية ،لعقد اجتامعات مع
مجموعة كبرية من القادة اللبنانيني.
ولفــت البيان اىل ان هيل ســيؤكد عىل قلق الواليات املتحدة
من تدهور األوضاع االجتامعية واالقتصادية يف مختلف أنحاء
البالد واملأزق السيايس الذي يساهم يف هذا التدهور .وسيضغط
عىل املســؤولني اللبنانيني وقادة األحزاب لالجتامع وتشــكيل
حكومة قادرة عىل تنفيذ إصالحات اقتصادية وإدارية وملتزمة

بذلك حتى يتمكن الشعب اللبناين من تحقيق كامل إمكاناته.
وبحسب املعلومات ،فان هيل يحمل معه «العصا» االمريكية
وهو لن يرتدد بالتحذير املبارش من مخاطر تعديل املرسوم 6433
لجهة ان ذلك ســيؤدي لنســف مسار املفاوضات غري املبارشة
مع ارسائيل .ويتبنى االمريكيون متاما وجهة النظر االرسائيلية
لجهة ما تقول تل ابيب انها حقوق لها .وتقول مصادر مطلعة
لـ «الديار» ان املســؤول االمرييك لن يتوا عن التلويح حتى
بعقوبــات اوروبيــة من بوابة امللف الحكومي مبســعى منه
لتخويف املســؤولني اللبنانيني وحثهم عىل الرتاجع عن حقوق
لبنــان البحرية .فوفق املعطيات فان زيــارة هيل اىل بريوت
تتزامــن مع زيارة وزير الخارجيــة االمريكية أنطوين بلنكني
اىل بروكســيل حيث يواكب التحضريات النعقاد مجلس وزراء
الخارجية االورو  ،وينتهز الفرصة ،بحسب وكالة «املركزية»
إلعادة الدفع يف اتجاه فرض عقوبات من قبل االتحاد األورو
عىل معطيل تشكيل الحكومة من املسؤولني اللبنانيني.

} حركة يف موسكو وانسداد أفق يف لبنان }

ويف ظل انسداد االفق الحكومي وتوقف املشاورات والحركة
يف الداخل اللبناين ،يعيد رئيس املكلف ســعد الحريري تشغيل
محــركات طائرتــه .اذ يحط اليوم يف موســكو تلبية لدعوة
رئيس الوزراء الرويس ميخائيل ميشوســتني يف زيارة يجري
خاللها مباحثــات مع الرئيس فالدميري بوتني ورئيس الوزراء
ميشوســتني ووزير الخارجية ســريغي الفــروف وعدد من
املســؤولني .وبحسب املعلومات فان زيارة الحريري اىل روسيا
سيليها زيارات ألكرث من مسؤول لبناين وأبرزهم رئيس «التيار
الوطنــي الحر» جربان باســيل ،رئيس تيار «املردة» ســليامن
فرنجيــة ورئيس الحزب «التقدمي االشــرتايك» وليد جنبالط
اضافة لرئيس الحزب «الدميقراطي اللبناين» طالل ارســالن.
وال تحمل موسكو أفكارا او مبادرة محددة تخرج امللف الحكومة
مــن عنق الزجاجة اال انها ترى ان مــن واجبها التحرك لتليني

املواقف ولعب دور توفيقي بني القوى اللبنانية املتنازعة خاصة
وانها تطمح لدور قيادي يف املنطقة.
وعــىل الصعيد الحكومي ايضا ،بــدا الفتا ما نقل عن عضو
كتلــة «التنمية والتحرير» عيل بــزي يوم أمس وقوله ان «ما
يعوق االنفراج عىل املســتوى الحكومي هو انتظار االفراج عن
عقدة الثلث املعطل التي تعطل الحل بعد ان تعطلت أحوال البالد
والعباد» ،ما يعني تحميل بزي ومن خلفه رئيس املجلس النيا
نبيه بري رئيس الجمهورية والوزير الســابق جربان باســيل
مسؤولية تعطيل عملية تشكيل الحكومة.

} سالمة املرصف املركزي
آخر دعامة يف البلد }

ورغم كل االنتقادات التي تطاله والدعوات لالطاحة به ،خرج
حاكم مرصف لبنان رياض سالمة يوم أمس ليؤكد أن املرصف
املركزي ال يزال آخر دعامة صلبة للبالد .وشــدد يف حديث لـ
« ،« le Figaroأنه مل يختلس األموال عىل حساب البنك املركزي،
ال بشــكل مبارش وال بشكل غري مبارش .وقال «رشحت يف 8
نيسان  2020عىل إحدى القنوات أصول ثرويت وذلك من خالل
إظهار املستندات التي تثبت أنني أملك  23مليون دوالر يف عام
 ،1993قبل أن أتوىل رئاسة املرصف املركزي».
ويف سياق متصل ،عقد مدير عام دائرة املناقصات جان العلية
يوم أمس مؤمتــراً صحافياً بادر خالله ،إلتزاماً بقرار الرئيس
ميشــال عون لناحية خضوع كل املؤسسات للتدقيق الجنايئ
الشامل ،إىل طرح فكرة إنطالق التدقيق الجنايئ من الصفقات
العمومية يف إدارة املناقصات ،ويف االدارات الرسمية باعتبار
ضم
انها تشكل واحة لعبث املفسدين والفاسدين .وقال «يجب ّ
صفقة بواخر الكهرباء عام  2013-2012و 2018ألنها مخالفة
للدستور ،ولدينا هيئة تفتيش مركزي ال تقوم بعملها ،كام يجب
التدقيــق يف صفقات الفيول التي قام بها مجلس الوزراء عام
 ،2017بحيث أنّها كانت صفقات احتيالية بامتياز».

حـــــشـــــود عـ ــسـ ــكـ ــريـ ــة كــــبــــيــــرة فــــــي الــــبــــحــــر األســــــــــــــــود ...وواشـــــنـــــطـــــن تـــــحـــــذر روســــيــــا
مـــوســـكـــو :ال نـــريـــد الــــحــــرب ل ــك ــن ســـنـــدافـــع عــــن املـــواطـــنـــيـــن ال ــن ــاط ــق ــي ــن بــالــلــغــة ال ــروس ــي ــة
(تتمة ص(1
ووقف االستفزازات.
وأكد ســتولتنربغ دعم الحلف وحــدة األرايض األوكرانية
وســيادتها ،مشــددا عىل عدم االعرتاف مبا سامه ضم روسيا
غري املرشوع لجزيرة القرم األوكرانية عام .2014
وقال إن الحلف األطليس وليس روسيا هو من يقرر بشأن
انضامم أوكرانيا إليه.

} أوكرانيا ال تريد الحرب }

مــن جهته ،قال وزير الخارجية األوكراين دميرتو كوليبا إن
بالده ال تريد الحرب مع روســيا ،وإنها تود إنهاء النزاع بشكل
دبلومايس .وأكد كوليبا أن أوكرانيا والناتو ميكنهام فعل الكثري
ملنع روسيا من التصعيد ،مطالبا الحلف بتقديم املزيد من الدعم
لبالده ،مبا يف ذلك الدعم العسكري.
وقد نقلت وكالة رويرتز عن مصدرين دبلوماسيني أن وزراء
الخارجية والدفاع يف الناتو ســيبحثون اليوم األربعاء الوضع
يف أوكرانيا وأفغانستان ،وذلك خالل اجتامع يرشف عليه األمني
العام للحلف.
يف غضون ذلك ،طالبت واشــنطن والناتو روســيا بوقف
حشــدها العســكري الذي وصفاه بالعدواين عىل طول حدود

أوكرانيا ،ويف شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام
.2014
جــاء ذلك يف اتصال هاتفي بــني وزير الخارجية األمرييك
أنتوين بلينكن واألمني العام لحلف الناتو ينس ستولتنربغ.
ويف مواجهة االتهامات الغربية بالتصعيد عرب حشد القوات
وتســليح االنفصاليــني األوكرانيني املوالــني لها يف منطقة
دونباس ،قالت موسكو االثنني إنها ال تسعى إىل حرب ،ولكنها
لن تسمح بحدوثها رشقي أوكرانيا.
ويف وقت سابق ،حذر وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن
من عواقب وقوع ما وصفه بعدوان رويس عىل أوكرانيا ،وعرب
عن قلق بالده من تحركات روســيا يف إقليم دونباس (رشقي
أوكرانيا) وشبه جزيرة القرم ،وحشد قواتها عىل حدود أوكرانيا،
واصفا الحشود الروسية بأنها األكرب منذ .2014

} طائرات مسرية تركية وسفن أمريكية }

من جهته ،قال ســريغي ريابكوف نائــب وزير الخارجية
الــرويس أمس الثالثاء إن املعلومــات التي تحدثت عن ظهور
طائرات مسرية تركية بجنوب رشقي أوكرانيا ليست سارة.
وأضاف ريابكوف يف ترصيحات صحفية أن موسكو وأنقرة
تدرسان مسألة توريد األسلحة من الجانب الرتيك لدول أخرى.
كام قال إن تســليح أوكرانيا يف تصاعد ،وواشنطن والناتو
يريــدان تحويلهــا إىل «برميل من البــارود» ،معتربا أن الدعم

العسكري األمرييك لكييف يعد تحديا ألمن روسيا.
ويف وقت سابق ،حذر املسؤول الرويس من الدخول املرتقب
لســفن حربية أمريكية إىل حوض البحر األســود ،وندد بهذه
الخطــوة بوصفها عمال اســتفزازيا ،داعيا واشــنطن إلبقاء
سفنها بعيدا عن سواحل جزيرة القرم.
وقد أفيد بأن سفنا حربية روسية وغواصة تابعة ألسطول
البحر األسود يف شبه جزيرة القرم ،غادرت مكان متركزها يف
ميناء «سيفاستوبل» ،وتتجه نحو عمق البحر األسود.
وكانت وزارة الدفاع الروســية أعلنت أمس أن  15ســفينة
حربية تابعة ألســطول بحــر قزوين تعرب القنــوات املائية
والنهرية يف جنوب روســيا باتجاه البحر األسود ،للمشاركة
يف تدريبات عسكرية مشرتكة مع سفن أسطول البحر األسود.
ويتزامــن ذلك مع توجه ســفينتني حربيتني أمريكيتني إىل
حــوض البحر األســود ،لدعم أوكرانيــا يف مواجهة العدوان
الرويس ،بحسب ما أعلن الجانب األمرييك.
وكانت وكالة روتريز نقلت يوم الجمعة املايض عن السلطات
الرتكية أن الواليات املتحدة سرتســل خالل األســبوع الجاري
سفينتني حربيتني إىل البحر األسود ،ونرشت روسيا عدة سفن
حربية هناك يف سياق التوتر بينها وبني أوكرانيا.
ويف ترصيحاته بشــأن الوضع يف أوكرانيا ،قال نائب وزير
الخارجية الرويس إن موســكو ستستمر يف حامية السكان
الناطقني باللغة الروســية يف جنوب رشق أوكرانيا عىل الرغم

روســـيـــا تـــدعـــو لـــعـــدم تــقــويــض االتــــفــــاق الــــنــــووي وانـــقـــاذه

(تتمة ص(1
واشــنطن قبل عودتها لالتفاق النــووي ،وأضاف أن
الهجــوم عىل نطنز «جاء بعد فشــل العدو يف إيقاف
برنامج إيران النووي».
وحول طبيعة مكان الرد اإليراين املحتمل ،قال ربيعي
إن مكان الرد ســيكون عــىل أرض الجهة التي نفذت
االعتداء.
وبحســب وكالة األنباء اإليرانية الرسمية (إرنا) فإن
ربيعي قال إن رد إيران عىل حادث نطنز ســيتمثل يف 3
أمور «أولها إفشال الحظر ورفعه عن إيران ،والثاين هو
التطوير املستمر ألجهزة الطرد املركزي ،والثالث هو الرد
الحاسم عىل املعتدين».

} رد حازم }

وقد توعد وزير الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف
بأن إيران ســرتد ردا حازما عىل هجوم منشــأة نطنز
النوويــة ،واتهم إرسائيل بلعب مقامرة بالغة الســوء
ستعزز موقف طهران يف محادثاتها مع القوى الكربى،
إلحياء االتفاق النووي املربم عام  2015الذي انســحبت
منه واشنطن قبل  3أعوام .وأضاف ظريف خالل مؤمتر
صحفي مشرتك مع نظريه الرويس سريغي الفروف يف
طهران «أطمئنكم بــأن أجهزة طرد مركزي أكرث تطورا
ستوضع يف منشأة نطنز يف القريب العاجل».
وأكد أن إيران ســتخصب اليورانيــوم بوترية أرسع
يف املنشــأة مام كانت عليه قبل الهجوم ،مضيفا «ظن
اإلرسائيليون أن الهجوم ســيضعف يدنا يف محادثات
فيينا لكنه عىل العكس سيعزز موقفنا».
وحــذر ظريف مــن أن «عمليــات تخريب» وفرض
«عقوبــات» لن تدعــم موقف الواليــات املتحدة يف
املفاوضات بشأن امللف النووي اإليراين.
وأضاف «ليعلم األمريكيون أنه ال العقوبات وال أعامل
التخريب ستزودهم بأدوات للتفاوض ،وأن هذه األعامل
من شأنها أن تجعل الوضع أكرث تعقيدا بالنسبة لهم».
ودعــا إىل رفع العقوبات املفروضة عىل بالده ،قائال
إن إيران ال تسعى للحرب مع أي طرف.
وهاجــم ظريف موقف االتحــاد األورو  ،وقال إن

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

االتحاد ينتهج السياســة األمريكيــة يف التعامل مع
إيران.ويف ترصيحات إيرانية أخرى ،أكد املتحدث باسم
الحكومة اإليرانية عيل ربيعي أن الهجوم عىل منشــأة
نطنز مل يأت من خارجها وإنه «تم تحديد هوية الشخص
الذي خان بالده».
وقــال إن ما وصفه بالهجوم اإلرها والتخريب يف
نطنز ألحق أرضارا باملنشــأة النووية ،وإن إيران تحتفظ
بحقها يف الرد عىل منفذي الهجوم عىل منشــأة نطنز
ومن يقف خلفهم.
وأكــد أنه ال تعديــل يف موقف بالده بعدم التفاوض
املبارش مع واشنطن قبل عودتها لالتفاق النووي.

} ترصيحات الفروف }

من جهتــه ،أكد وزير الخارجية الرويس ســريغي
الفــروف أن بالده تدعم محادثات فيينا بشــأن االتفاق
النووي اإليــراين ،وترفض أي محاولة إلطالة أمدها أو
عرقلتها ،حسب تعبريه.
وأكد الفروف يف مؤمتر صحفي مشــرتك مع نظريه
اإليراين يف طهران أن روسيا «تع ّول» عىل إنقاذ االتفاق
النووي اإليراين يف حال عــادت الواليات املتحدة إليه،
متهام االتحــاد األورو بتعريض املحادثات الجارية
للخطر مــن خالل فرض عقوبات عىل إيران يف مجال
حقوق اإلنسان.وقال الفروف خالل زيارة لطهران «نع ّول
عىل إمكانية إنقاذ االتفاق وعىل أن واشــنطن ستعود
لتطبق قرارات األمم املتحدة ذات الصلة بالكامل».
وأكد أن تنفيذ خطة العمل املشرتكة مع إيران يتطلب
التزام واشنطن باالتفاق النووي وتنفيذ جميع األطراف
التزاماتها أيضا.
وقد وقع الطرفان عىل مذكرة تفاهم بني البلدين تشمل
التعــاون يف مختلف القطاعــات ،وتعترب هذه املذكرة
متديدا ملذكرة التفاهم السابقة بني البلدين.
بدوره ،قال ســريغي ريابكوف نائب وزير الخارجية
الرويس إنه من غري املمكن إيقاف عمل محطة بوشهر،
وإن التعاون مستمر مع إيران يف املجال النووي.
ويف وقــت ســابق ،قالت روســيا إن الهجوم الذي
تعرضت له منشأة نطنز النووية اإليرانية لن يؤثر عىل
املباحثات الجارية بشأن امللف النووي اإليراين يف فيينا.
وأضــاف ريابكــوف أن املفاوضات بشــأن االتفاق
مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون
مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص
مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

قدمــا ،وال داعي للقلق عىل
النــووي اإليراين مت
خلفية الهجوم عىل منشــأة نطنز (وسط إيران) ،وهي
املخصصة لتخصيب اليورانيوم.
وأوضح املسؤول الرويس يف ترصيحات صحفية أن
مشكلة العقوبات عىل طهران والقضايا املتعلقة بعودة
إيران للوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاق النووي قامئة
ضمن العمل الجــاري ،وال داعي إلضفاء طابع درامي،
حسب تعبريه.
وكانت صحيفــة «نيويورك تاميز» (
 )Timesاألمريكيــة أوردت أن مســؤولني أمريكيــني
وإرسائيليني أكدوا دور إرسائيل يف حادث منشأة نطنز
التــي تعرضت لهجوم إلكرتوين األحــد أعطب توزيع
شــبكة الكهرباء ،يف حني ذكرت وسائل إعالم إيرانية
محلية أنه تم تحديد هوية الشخص املتسبب يف الحادث.

} االتحاد األورو

}

وجــدد االتحاد األورو دعوتــه إىل عدم تقويض
مفاوضات فيينا والجهود الدبلوماسية لعودة الواليات
املتحدة إىل االتفاق النووي ،وقال املتحدث باسم االتحاد
بيرت ســتانو بشأن هجوم منشأة نطنز «يجب توضيح
مالبســات هذا الحــادث عىل الفور وبشــكل معمق،
املباحثات بشأن االتفاق النووي مع إيران مت عىل قدم
وســاق ،وتهدف إىل إعادة هذا االتفاق ملساره الصحيح،
ونحن نرفض بشكل قاطع كل محاوالت تقويضه».
من جهة أخرى ،قال وزير الدفاع اإلرسائييل إنه توجه
بطلب من املستشــار القضايئ للحكومة لفتح تحقيق
بشــأن الترسيبات اإلعالمية ،وخرق سياســة التعتيم
اإلرسائيلية املتعلقة باستهداف املنشأة النووية اإليرانية.
ووصف الوزيــر اإلرسائييل ما ســامها «فضيحة
الترسيبات» بالخطرية ،مضيفا أنها ت بأمن إرسائيل
ومصالحها.
وكانــت اإلذاعــة اإلرسائيليــة نقلت عــن مصادر
استخباراتية قولها إن جهاز األمن الخارجي (املوساد)
نفذ هجوما إلكرتونيا استهدف منشأة نطنز ،وإن األرضار
التي لحقت باملنشأة كبرية ومست أجهزة الطرد املركزي.
وأضافت املصادر أن التقديرات تشــري إىل أن ال ر
ســيقوض قدرات إيران عىل تخصيب اليورانيوم ،وأن
توقيت العملية مل يكن مصادفة.
مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو
مسؤول قسم االخراج سمري فغا
رئيس القسم الفني وجيه عيل

مام وصفها بالتهديدات األمريكية ضد بالده.
وانتقــد ريابكوف الترصيحات األمريكية التي أشــارت إىل
أن موســكو ستدفع ن األعامل العدائية يف رشقي أوكرانيا،
مشــددا عىل أن استخدام مثل هذه اللغة تجاه روسيا يعد أمرا
غري مقبول.
وأكد أن بالده ستســتمر يف الدفاع عن مصالحها ومصالح
املواطنني الناطقني باللغة الروسية ،حسب تعبريه.

} صواري باتريوت }

يف األثناء ،طالبت الرئاسة األوكرانية أمس الواليات املتحدة
بنصــب منظومات صواري «باتريــوت» ( )Patriotاملضادة
للطائرات عىل األرايض األوكرانية.
وأخــريا ،أعلنت كييف إجراء مناورات مشــرتكة مع قوات
من الناتو يف غضون بضعة أشــهر ،كام طلبت ترسيع وترية
انضاممها إىل الحلف.
وكان الجيــش األوكراين قد أعلن مقتل أحد جنوده وإصابة
اثنني يف هجوم لطائرة مســرية تابعــة لالنفصاليني املوالني
لروســيا عىل مواقع للجيش األوكراين قرب بلدة مريوســ
رشقي البالد.
واتهمــت وزارة الدفاع األوكرانية القوات االنفصالية بخرق
وقف إطــالق النار يف إقليم دونباس أكرث من  17مرة ،وكانت
أكدت أخريا وقوع قصف رويس عىل عدد من مواقعها.

الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي يــــوقــــع مـــرســـومـــا
بــــإجــــراء االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة املــبــكــرة
(تتمة ص(1
النبيلة».
وأضــاف صالــح «فلتكــن أصواتنا
االنتخابية حاســمة وحازمة يف تأكيد
االنتقال بالعــراق إىل مرحلة يكون فيها
أكرث تقدماً وعدالً واستقراراً واستقالالً»،
ِ
«مؤسسات الدولة املعنية
مشــرياً إىل أن
تحقيق متطلبات إجرا ِء
يف
مدعوة ل رساع
ِ
انتخابات نزيهة ،ومبــا يزيل الهواجس
والشــكوك التي كانت ســبباً رئيسياً يف
عزوف قطــاع ليس بالقليل من املواطنني
ِ
االنتخابات السابقة».
عن
وأشار إىل أن «االنتخابات ستجري يف
ظروف نقدر وتقدرون حتامً مصاعبها ،من

ً

جائحة كورونا والتحدي األمني مبجابهة
اإلرهــاب والخارجني عن القانون ،إال أننا
نع ّول عىل ه ّمــة أجهزتِنا األمنية ووعي
شــعبنا بتحمل املسؤولية يف حفظ أمن
االنتخابات والناخبني».
يذكــر أنّ رئيس مجلس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمــي ،أعلن يف  31متوز
املايض ،أنّ السادس من حزيران من العام
 2021ســيكون موعد إجراء االنتخابات
الترشيع ّيــة املبكرة .لكن املفوضية العليا
لالنتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتأجيل
موعدها ،واستجاب املجلس لها ،وصوت
باإلجــامع عــىل تحديد املوعــد الجديد
لالنتخابــات يف  10ترشين األول املقبل،
موعداً جديداً إلجراء االنتخابات املبكرة.

قــــــــــوات االحـــــــتـــــــال تـــعـــتـــقـــل مـــرشـــحـــا
لـــــــحـــــــمـــــــاس بــــــقــــــائــــــمــــــة الـــــــقـــــــدس
(تتمة ص(1
خروقًا عدة مليثاق الرشف الذي وقعته مع
الفصائل الفلســطينية بالقاهرة ،إلجراء
االنتخابات العامة.
وقال عضو املكتب السيايس للحركة
خليــل الحية ،يف أثناء لقاء متلفز عرب
فضائيــة األق  ،إنهــم أبلغوا لجنة
االنتخابات عن الخروق التي سجلوها
يف ملف تعيني املوظفني املرشفني عىل
االنتخابــات ،وإنه ال بد من أن تحافظ
لجنة االنتخابات عىل حيادها.
ومل يــدل الحية بتفاصيل أكرث عن تلك

املـدير املا عــامد معـلوف
ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار هشام زين الدين
مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

الخروق أو الجهة التي ارتكبتها.
ويف آذار املــايض وقعــت الفصائل
الفلســطينية ،أثناء اجتامعها بالقاهرة،
ميثاق رشف لخوض االنتخابات العامة.
وأكد الحيــة أن حركة حامس ذاهبة
إىل االنتخابات إلعادة بناء املؤسســات
الفلســطينية ،وتشكيل حكومة موحدة
ترشف عىل إنهاء االنقســام ،ويراقبها
ويحاسبها مجلس ترشيعي قوي.
وذكــر أن حركته ســتقبل بنتائجها
(االنتخابــات) مهام كانت ،وســتدعم
تشكيل حكومة وحدة وطنية.

هاتف 03/811785 - 05/923830 -1-2
فاكس 05/923773
االعالنات 05/923776-923768-923767-923770
فاكس 05/923771
info@addiyaronline.com

