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 1٢صفحة

هيل «العتيق» برسالة االدارة االميركية الجديدة الى القادة اللبنانيين :تنازلوا عن الشروط املتبادلة النتاج الحكومة

الحكومة تستعصي على محاوالت تدوير الزوايا بسبب سياسة املتاريس بين بعبدا وبيت الوسط
عون عازم على رفع سيف التدقيق قبل الحكومة ...والحريري في موسكو اليوم لتاكيد الدعم الروسي
محمد بلوط
االنطباع السائد ان الحكومة الجديدة ليست مبتناول اليد حتى
اآلن  ،وان كل املســاعي الداخلية والدعوات الخارجية ما زالت
تصطدم بسياســة املتاريس املرفوعة ومعركة عض االصابع
املستمرة بني بعبدا وبيت الوسط.
فالرئيس عون مشــدود اىل خوض معركة التدقيق الجنايئ
كجزء من ادوات املواجهة مع خصومه منتظرا تبديال او تراجعا
ما يف موقف رئيس الحكومة املكلف للظفر مبعركة الحكومة.
والرئيــس الحريري يواصل زياراته اىل الــدول املؤثرة لتعزيز
موقعــه يف الخارج واســتثامره يف الداخل ولفتح افاق نجاح
حكومته املوعودة.
مشــهد دراماتييك مقرون بالكارثة التي يتخبط فيها لبنان،
بحيث بتنا نحتاج اىل منجمني الســترشاف مسرية الحكومة
املنتظرة منذ شهور طويلة...
ويف املعلومــات املتوافرة للديار امس ان عملية تدوير الزوايا
التــي قام ويقــوم بها الرئيس بري بدعم من حزب الله والنائب
جنبالط مل تنجح بعد بســبب تعنت عون والحريري ورمي كل
طرف املسؤولية عىل اآلخر.
وتضيف املعلومات ان بري كان قد متكن بالتعاون مع الحزب
مــن انتزاع موافقة الرجلني عىل تشــكيلة ال ٢٤التي قيل انها
تســهل اكــر تجنب الثلث املعطل ،لكن الخالف عىل تســمية
الوزيرين املسيحيني االضافيني ابقى التعقيدات يف وجه حسم
التشكيلة.
وقال مصدر مطلع للديار ان ما حصل مؤخرا يؤكد ان املسألة

الحريري يف موسكو

بري مستقبال هيل
ليست مسألة ارقام وحقائب  ،عىل اهميتها  ،بقدر ما هي ازمة
ثقة بني عون والحريري وامتدادا بني الحريري وجربان باســيل
الذي يعترب ان اســتبعاده من التفــاوض املبارش هو جزء من
سيناريو اضعافه سياسيا وشعبيا.
وحسب املعلومات فقد اكد بري امام زواره امس انه مستمر
يف جهــوده الن البالد بحاجة لحكومة بأرسع وقت ،لكنه مل
يخف قلقه الشــديد من استمرار االزمة الحكومية منذ  ٨اشهر
ومن تداعياتهــا الخطرة عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي

واملايل والتــي تهدد مبزيد من الفوىض وغرق البالد خصوصا
مع تبخر الدعم يف غضون شهر او شهر ونصف .

} زيارة هيل }

يف هذا الوقت ،جاءت امس زيارة مســاعد وزير الخارجية
االمرييك للشؤون السياسية ديفيد هيل للبنان وجولته املكثفة
عىل الرؤســاء والقيادات اللبنانية بتكليف من وزير الخارجية
يف االدارة االمريكية الجديدة بلينكن.
وحــرص هيل عىل االعالن عــن ان زيارته هي بتكليف من

ســاعــة الــصــفــر اقــتــربــت ...األول مــن حــزيــران نــهــايــة الــدعــم وبــدايــة الــكــارثــة
ُ
الحكومة املستقيلة في غيبوبة واملؤسسات مشلولة واألحزاب السياسية تجهز على ما تبقى
املُحلّل االقتصادي
إنها ســاعة الصفر التي تقرتب ببطء ولكن
أقل
بخطى ثابتة تحت أنظار طبقة سياســية ّ
هــم مواطنيها ال يعنيها ال
مــا يُقال عنها أن
ّ
مــن قريب وال من بعيد .الكتاب الذي أرســله
أمس حاكــم مرصف لبنان رياض ســالمة
إىل وزيــر املال غازي وزين ،يدق فيه ناقوس
الخطر عــىل ما قد تؤول إليه األمور يف فرتة
ال تتعدّ ى األســابيع مع إضمحالل اإلحتياطي
من العمالت الخارجيــة من خارج اإلحتياط
اإللزامي .وجــاء يف الكتاب أن مرصف لبنان
ُلح قيــام الحكومة،
«يرى أنــه أصبح من امل ّ
وبشكل رسيع ،بوضع تص ّور واضح لسياسة
الدعــم التي تريد إعتامدهــا تضع حدً ا للهدر
الحاصــل وضمــن حدود وضوابط تســمح
بالحفــاظ عــىل موجودات مــرصف لبنان

بالعمالت األجنبية ،والعمل عىل املســاهمة
يف تأمــني واردات بالعمالت الصعبة لتغطية
كلفة الدعم ،والتفــاوض مع نقابة املحامني
يف بــريوت يف ما يتعلّق بالدعاوى القضائية
رصح النقيب أنّه ســيتقدم بها وذلك در ًءا
التي ّ
ألي مخاطــر قانونية وواقعية قد تنتج منها.
ونظ ًرا لخطورة الوضع وللتأثريات االقتصادية
واإلجتامعيــة التي قد تنتج مــن التأخر يف
البــت مبا تقدّ م ،نتمنى عليكم إعطاءنا أجوبة
ّ
واضحة وذلك بالرسعة امل ُمكنة».
ويُعترب هذا الكتاب كانذار أخري قبل اإلنفجار
االجتامعي حيث ان مرصف لبنان ُمحارص من
قبل حكومة الدياب بطلب دعم اإلســترياد من
جهــة ،ومن جهة أخرى مــن قبل الرأي العام
ونقابة املحامني الذين هدّ دوا برفع دعاوى يف

أول دولة أوروبية تتراجع بشكل دائم
عن استخدام لقاح «أسترازينيكا»
أصبحت الدمنارك أول دولة تسحب لقاح رشكة «أسرتازينيكا»
ضد فريوس كورونا بشكل دائم من برنامجها الوطني للتطعيم
ضد الوباء.
وأكــدت هيئة الصحة الدمناركيــة يف بيان أصدرته أمس
األربعــاء أن البالد ســتواصل حملــة التطعيم ضد الفريوس
التاجي دون اســتخدام لقاح «أسرتازينيكا» ،مشرية إىل أن هذا
القرار صــدر عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية عىل خلفية
اكتشــاف صلة بني هذا العقار والجلطات التي ظهرت يف دم

(التتمة ص)1٢

طالبت الرئاسة الفلسطينية املجتمع الدويل بالتحرك الجدي
من أجــل وقف العدوان اإلرسائييل املتواصل عىل املقدســات
اإلســالمية واملســيحية يف مدينة القدس املحتلة ،وال سيام
العدوان عىل املسجد األقىص.
وقال الناطق باسم الرئاســة الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة،
إنــه عىل املجتمع الدويل التحرك لوقــف العدوان اإلرسائييل،
مشــدداً عىل أن املامرســات اإلرسائيلية عدواناً عنرصياً عىل
حرمة املقدسات ،وعىل حرية العبادة وانتهاكاً صارخاً ملواثيق

(التتمة ص)1٢

هل يلتقي بايدن وبوتني؟

(التتمة ص)1٢

أعلنــت كل من فرنســا
وبريطانيا وأملانيا أنها تتابع
بقلق شــديد إعــالن إيران
البدء يف تخصيب اليورانيوم
بنسبة تصل إىل .%60
وأضافــت أن اإلجــراء
اإليراين تطــور خطري ،ألن
إنتــاج اليورانيــوم العايل
التخصيب خطوة مهمة يف
إنتاج ســالح نووي ،مربزة
أن تركيــب طهران ألف جهاز
طرد مركزي إضايف يف نطنز
يزيد كثــريا من قدرتها عىل
التخصيب.

ذكرت صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية نقالً عن مسؤول
إرسائييل قوله ،إنّ «إرسائيل ال تنوي الرد بهجوم عىل ســفينة
إيرانية للحد من التوتر يف املنطقة”>
وقالت الصحيفة نقالً عن مســؤول أمرييك ،إنّ «إرسائيل»
طلبت من أمريكا يف األيام املاضية املساعدة يف حامية سفينة
إرسائيلية”>
يذكر أنّ سفينة «إرسائيلية» اســ ُتهدفت ،الثالثاء ،بالقرب
مــن إمارة الفجرية اإلماراتية .وتحمل اســم «هايبيرين راي -
 »Hyperion Rayوهي تابعة لرشكة « pccاإلرسائيلية» وتحمل

(التتمة ص)1٢

اقرتبت ساعة الصفر!!

روحاني :رفع نسبة تخصيب اليورانيوم هو ردنا على
«اإلرهاب النووي» ...والبيت األبيض :ملواصلة املفاوضات

مسؤول إسرائيلي لـ «نيويورك تايمز»:
ال ننوي الرد على مهاجمة إيران للسفينة

روحاين
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لويس أبو رشف «لبنانيات» (دار النهار)

استدعت الرئاسة الروسية
السفري األمرييك لدى روسيا،
وأبلغته نيتها الحاسمة الرد
عىل أي عقوبــات أمريكية
محتملة ضد موسكو ،بينام
قــال الكرملني إنــه يدرس
اقرتاح بايــدن عقد قمة مع
بوتني يف بلد ثالث.
ونقلت وكالة نوفوســتي
الروسية أن مساعد الرئيس
الــرويس أبلــغ الســفري
األمــرييك لــدى روســيا
االتحادية جون ســوليفان،
بأن موســكو ســرتد بأكر

االحتالل يقطع أسالك مكبرات الصوت
بـ«األقصى» في أول أيام شهر رمضان

(تتمة املانشيت ص)1٢

بــالدي إميانًا ويحرت ُم
النفس يجعل ِم ْن هـــوى
ِ
يب
مر َ
حــى بكل أ ِّ
َ
ُ
مم <
ِمم االجيــالِ وال ِذ ُ
لبنــانُ أم ُة آمالٍ اذا انتفضـــت تحيــا بها ر ُ

موسكو تدرس مقترح بايدن بشأن قمة ثنائية مع بوتين
وت ــت ــوع ــد بـــالـــرد عــلــى أي ع ــق ــوب ــات أمــيــركــيــة

(التتمة ص)1٢

بلينكن ليعكس اهميتها يف اطاللة اوىل مبارشة الدارة الرئيس
بايدن عىل امللف اللبناين ،ويف اشارة اىل ان هذه االدارة ليست
منرصفــة عن الوضــع اللبناين امنا هي راغبــة يف متابعته
باهتامم من منظارها وتقوميه للموقف يف لبنان.
وحسب مصدر مطلع شــارك يف احد اللقاءات التي اجراها
هيل ل”الديار” فان املسؤول االمرييك ركز عىل مواضيع عديدة

(التتمة ص)9

منــذ فرتة وجيزة  ،قام االســتاذ االديــب همدان حيدر
بزيــاريت يف نقابة األطباء ،وقــدّ م يل كتابه عن الدكتور
سليم حيدر نسيبه وابن بعلبك ،شاعرها ،خطيبها وممثلها
يف املجلــس النيايب يف القرن املــايض .رسرت بالهدية
الثمينــة ،وأهديته <لبنانيات» لويس أبو رشف الذي كانت
تربطه عالقــة طيبة بزميله الدكتور ســليم .فبعث إيل
االستاذ همدان برسالة شكر جاء فيها:
عندما أهداين الربوفسور رشف أبو رشف ،نقيب االطباء
يف لبنان ،مجلدين عن والده النائب والوزير االستاذ لويس
أبــورشف  ،بعنوان <لبنانيات (دار النهار) شــعرت أين قد
تســلّمت هدية ال تقدّ ر بثمن ،ذلك أن الفكر واالدب والشعر
قطع ناد ٌر ال يحســ ُن الحصول عليه إالّ من كان ذا موهبة
ٌ
اكتسبها بالســليقة  ،وغ ّذاها ومنّاها باملامرسة والدرس
واالجتهاد.
كنت شــابا عندما كنت أســمع خطب االســتاذ لويس
طرب لنربة
يف مجلس النواب ويف مناســبات وطنية ،فأً ُ
كنت أعلم أنّه شاعر،
صوته ،وسحر بيانه ،ووضوح مرماهُ .
اىل أن تك ّرم نجلــه الطبيب – النقيب بإهدايئ <لبنانيات”
ففوجئت بأن املجلّد الثاين عبارة عن ديوا ن شــعر
ُ
والده.
ووجدت يف شــعره كام يف نره
ُ
كامل متعدد املوضوعات.
إرشاقات وومضــات خالّبة تريح نفس قارئها ،فكيف لو
سمعها بصوت كاتبها أيب رشف الرنان؟.
أذكر أن نسيبي الدكتور سليم حيدر الشاعر والفيلسوف
كان يثني وميتدح زميله يف الوزارة والنيابة االستاذ لويس
أبا رشف ،معرتفا له ببالغة خطبه وسالمة لغته وصفاء
وطنيته ،وصدق صداقته...
ويقيني ان هذا ما كان عليه أيضا الدكتور سليم حيدر يف
البالغة والصدق والوطنية ...وهذا ما عرفناه يف الخطابة
يف القرن العرشين .ولكني ما زلت أطرح السؤال عن سبب
االنحطاط الخطايب الكبري الذي نعيشــه يف القرن الواحد
والعرشين .وأخىش ما أخشــاه أن تكون الخطابة رحلت
بكل بســاطة عن لبنان ملصلحة ظاهرات صوتية منتشية
بضجيجها ...قلّة قليلة جسدت بحد ذاتها الخطابة تجسيدا
جعلنا نتوق يف غالب االحيان اىل سامعها  ،وال يزال إدمون
حي عىل عهد الخطابة الذهبي.
رزق خري مثال ّ
قبل مغادريت لبنان اىل بالد السويد لدراسة الطب ،كنت
أجدين دوما مبعية والدي لويس أبو رشف  .ســألته يوما :
كيف تنجح يف جمع املعلم والشاعر والخطيب والسيايس
يف شــخصك؟ فأجاب  :اعتامدي عىل ريب ،وثقة بالنفس
مطمئنة ،وتق ّيد مببادىء سليمة ال غبار عليها وال انحراف
عنها.
فالتعليم رســالتي وينســجم مع طبيعتي ،والشــعر
والخطابة موهبة ،والسياســة جوهــر حيايت الوطنية
الصافية القامئة عىل االســتقامة يف االقوال واالعامل،
والســري عىل املبادىء واالخالق ،والعمل الذي يرىض عنه
الرشف والواجب والضمري يف سبيل لبنان”.
يل يوما بكل يشء؟
وبعد أال أحزن لغياب ذاك الذي جاد ع ّ
وكان رائده خدمة االنســان ودور لبنان كقيمة حضارية
انســانية  .ال شــك انني أفعل وال يزال اللقاء به ممك ًنا يف
رحاب <لبنانيته».
ما نعيشه اليوم من فســاد سيايس مسترشٍ ،وإقطاع
ديني وســيايس ومايل  ،وهجــرة متامدية وفقر وجوع
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أميركا ضاحية صينية
نبيه الربجي
يقول جوزف ستيغليتز،
األمرييك الحائــز جائزة
نوبــل يف االقتصــاد «،
اآلن ،أقف ،كام تقف الكرة
األرضية ،عند مفرتق .بعد
الكورونا ،وظهور الحاجة
اىل مسيح آخر ال اىل يهوذا
آخر .هل هي العودة اىل ما
قبل الزمــن أم هو الدخول
يف ...ما بعــد الزمن ؟».
يف ثقافــة العــرب ،ال
مكان لنا يف هذا الســؤال .من قــرون ونحن عىل قارعة
الزمن .اســاقفة الدنيــا أقنعونا بأنهم اآللهــة ما فوق
الزمن .أســاقفة اآلخرة أقنعونا بأن زمننا يف العامل اآلخر.
يف لبنــان ،وقد أعادتنا املنظومة السياســية اىل ما قبل
الكهربــاء واىل ما قبل املــاء ،واىل ما قبــل الطرقات،
وحتــى اىل ما قبــل الكائن البــرشي .ال خيــارات ،وال
رؤى ،حتــى الدارة األزمة .ال بــل ان املنظومة اياها تبدو
وقــد تحولــت اىل متحف للشــمع .متــى كان لتامثيل
الشــمع أن تستشــعر أنــني الرعايــا ،ورصا الرعايا ؟
نحن رعايا الالدولة ،والالقانون ،مصرينا ،كأنصاف برش،
بني حجري الرحى يف قرص بعبدا وبيت الوسط .ال رؤوس،
ال آذان الهل السلطة ليك يلتفتوا ،وليك يرحلوا ،أمام ذهول
رجال الدنيا الذين يسألون ،وبالصوت العايل ،اىل أين انتم
ذاهبون ببلدكم ،وقد تحول اىل نسخة بانورامية عن الجحيم ؟
عىل كل ،ســتيغليتز الذي تنبأ باألزمة املالية التي زعزعت
األمرباطوريــة عــام  ،٢00٨رأى أن املجتمعات الكربى،
مجتمعات مــا بعد التكنولوجيا ،أظهــرت أننا ال نزال يف
زمن الدولة ـ القبيلة .معســكرات مقفلة ،مقابر مقفلة،
ليسأل ما اذا كانت البرشية قد اقرتبت من الخراب الكبري...
صاحب «صدمات العوملة» الذي يرى أن الكورونا مل يظهر
فقط مدى هشاشة املعتقدات ،ومدى هشاشة الثقافات،
أمنا أظهر أيضاً مدى هشاشة االسرتاتيجيات الكربى ،كام
هشاشة العالقات االنسانية « .كلنا اختبأنا يف جحورنا،
متاماًكامتختفياألفاعي(أمالف ان؟)يفمواسمالصقيع».
يف نظــره أن االقتصاد العاملي ســيكون أمــام اختبارات
أبوكاليبتيــة يف العقد املقبل ،ورمبــا يف العقود املقبلة.
ــة دول أوروبية مرشــحة لالنحــالل بعدما تحول
الدخان األســود الــذي كان ينبعث مــن املصانع كداللة
لالزدهار ،وحتى للتفوق ،اىل «لها أســود» .التنني الذي
عىل وشك أن يستنســ املوايش ،غزا كل األسواق ،بعيداً
عــن الرؤى الكالســيكية للحضارة الغربية .ال انســان،
وال مثــال ،يف الصني .فربكــة هائلة النتاج الســلع...
أين هو كونفوشيوس يف الوجدان الصيني ؟ حتى أمريكا
التــي كان بنيامني فرنكلني يرى فيهــا «أرض الخالص»،
وبتلــك االنجــازات التكنولوجية التي كام لــو أنها نتاج
ميتولوجيات ما فوق البرشيــة ،مل تتعامل مع اآلخرين،
مبن فيهــم اآلباء عــىل الضفة األخرى مــن األطل ،
أكر مــن كونهم نســخة بيضــاء عن الهنــود الحمر.
ســتيغليتز الذي ســبق ووصــف دونالد ترامــب برجل
األرصفة (أرصفة الغانيات) ،عــاد ليقول انه كان األكر
تعبــرياً عن أزمــة القيم يف أمــريكا (األزمــة القاتلة)،
وحيث تالشت القاعدة الفلســفية ل مرباطورية « .هذا
ما قد ينب بأننــا قادمون ،للتو ،عــىل االنفجار الكبري.
رمبــا األفضــل أن نســتخدم املصطلــح الرومان أو
املصطلح الرتاجيــدي األكر تداوالً  ...الغــروب الكبري».
ال يستبعد أبداً ،و»التصدعات الجيولوجية» داخل املجتمع
األمرييك تزداد حدة ،أن يظهر «هتلر األمرييك» ،ولكن بأرمادا
نووية «قد تفاج الله بالقضاء عىل البرشية ،دون أن تكون
البنى اللوجيستية يف السامء جاهزة ملثل تلك اللحظة ».
هذا دون أن يكون الهروب اىل املري أو اىل أي كوكب آخر
وشيكاً .الصني التي خرج «كوفيد ـ « 19من أرضها ال بد أن
يخرج منها «الفريوس» األشد هوالً .منتجاتها تحطم غالبية
املؤسسات الصناعية الغربية ،ليتكدس العاطلون عن العمل
كام يف رواية جون شتاينبك الرائعة «عناقيد الغضب»« .ذات
يوم قد نتوسل اىل الشيطان أن يقود العامل بدالً من التنني».
ستغليتز «يعلم» أن الروس يتوجسون من الصينيني الذين
يرونيفسيبريياليسفقط«أرضااللدورادو»،وامناالطريق
اىل مضيق برينغ الذي يالمس الشواط األمريكية بعدما
عربه العاملان الفلكيان الصينيان «هو» و»ت » منذ ٤6٤0
عاما ،ووصال اىل غواتيامال .علامء األنرتوبولوجيا يعيدون
أصل الســكان األصليني يف أمريكا اىل القبائل اآلسيوية.
هــل يعني ذلــك أن يش جينبنــغ الذي يتبنــى الخطط
العســكرية ،واالقتصاديــة ،التي تتيح لبــالده أن تكون
القــوة األوىل عــىل األرض حتى قبل منتصــف القرن،
يتطلــع نحو تحويــل أمــريكا اىل ضاحيــة صينية ؟
حتــامً ليس املقصود بــأن تكون  ...ضاحيــة الصفيح.
ســتيغليتز يذكّرنا بــأن الصني بالد األســاطري القدمية،
والتكنولوجيات القدميــة ،مل تكن الصدفة اللغوية ،أو اي
صدفة أخرى ،هي التي جعلت شــعارها التنني .انها التنني
فعــالً« .ال أدري اىل أين تتدحرج بنا الكــرة األرضية»...
قي لبنان تدحرجنا اىل القاع ،وق األمر .ال داعي للحرية
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بري عر الوضع املالي مع سالمة
واستقبل الشوابكة وتلقى برقية تهن ة

بري مستقبال سالمة

حس ابراهي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يفعنيالتينة،االمنيالعاملالتحادالربملاينالعريبفايزالشوابكة،
الذي أطلعه عىل وضع االتحاد وجدول نشاطاته املستقبلية.
عىل صعيد آخــر ،تلقى رئيس املجلس برقية تهنئة من رئيس
مجلس الشعب الســوري حمودة الصبا  ،مبناسبة حلول شهر
رمضاناملبارك.
من جهة ثانية ،دعا الرئيس بري لجــان :املال واملوازنة ،االدارة
والعدل ،الشــؤون الخارجية واملغرتبني الصحة العامة والعمل
والشؤون االجتامعية ،الرتبية والتعليم العايل والثقافة ،االشغال
العامة والنقل والطاقة واملياه ،الدفاع الوطني الداخلية والبلديات،
اىل جلسة مشرتكة عند الساعة العارشة والنصف من قبل ظهر
يوم االربعاء  ٢1نيسان.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
التطمينـــات ال تل ـــي التســـا الت املشـــروعة حـــول «دعســـة» بعبـــدا الناقصـــة
ُ
واشـــنطن غيـــر معنيـــة بالســـجاالت حـــول الترســـيم ومهتمـــة بموقـــف حـــزب اللـــ
اقـــرار «اســـرائيلي» بالفشـــل فـــي مواجهـــة «الـــدرون»  :املنشـــ ت الحيويـــة بخطـــر

ابراهيم نارص الدين

مل تكن خطوة رئيس الجمهورية ميشــال
عون باعادة «كرة» مرســوم تعديل الحدود
البحريــة الجنوبيــة اىل «ملعــب» رئيس
الحكومة حســان دياب موفقة ،واي تربير
قانــوين اعطي يف هــذا االطــار ،مل يقنع
احدا حتى حلفاء الرئيس الذين ال يشــككون
يف نوايــاه ،ولكنهم ال يؤيدون اســتخدام
ملف وطني واســرتاتيجي يف املواجهة مع
«ارسائيل» يف «بــازار» املامحكات الداخلية،
كام ليسوا ابدا مع مترير «رسائل» لالمريكيني
عشية زيارة وكيل وزارة الخارجية االمريكية
دافيد هيل ،بان املســألة قابلــة للنقا او
املقايضة من خالل السامح للعدو باالستفادة
من الثغرات القانونية اللبنانية واملمحاكات
السياسية التي ستؤدي اىل اضعاف موقف
املفاوض اللبناين..
واذا كانت الرئاســة االوىل قد وعدت من
راجعها بانها لن تفــرط بالحقوق اللبنانية،
وان الوقت ما يزال متاحا ملنع «ارسائيل» من
املبارشة يف التنقيــب يف املنطقة املتنازع
عليهــا ،اال ان ما حصل «دعســة» ناقصة،
بحســب مصادر معنية بهــذا امللف ،الن ما
حصل وضع الرئاســة االوىل يف دائرة اتهامات كانت بغنى
عنها ،خصوصا ان االمريكيني ليسوا يف وارد تبديل سياساتهم
تجاه الداخل اللبناين ،ولن يعيدوا مراجعة العقوبات املفروضة
عىل الوزير جربان باسيل ،مبجرد تأخري التوقيع عىل املرسوم،
وما قالوه قبل العقوبات ال يزال ساريا حتى االن ،اما «الطالق»
مع حزب الله او ما «حدا يعذب حالو» الن ما كتب قد كتب ولن
يتغري مع تبدل االدارة يف واشــنطن ،فثمة ثوابت ال مراجعة
فيها ،مصلحة ارسائيل والعداء للحزب،اما ملف الرتســيم فال
ميكن املقايضة عليه ،واالمريكيون يدركون ان الكلمة الفصل
ستكون يف نهاية املطاف لدى حزب الله الطرف الوحيد القادر
عىل لعب دور حاسم يف وقف عمليات التنقيب «االرسائيلية»،
ولهذا ال يعريون االنتباه لكل السجاالت االخرى املرتبطة بامللف
ويســعون وراء موقف الحزب مام يجري عىل خط التفاوض
غري املبارش ،وليسوا مقتنعني ان تأخري التوقيع عىل املرسوم
يتناســب مع اســرتاتيجيته.وقد حاولت السفرية االمريكية
دورو شيا الحصول عىل احاطة كاملة حول هذا امللف قبيل
وصول هيل اىل بريوت
وتلفت تلك االوساط ،اىل ان الرئاسة االوىل سببت لنفسها
را معنويا مل يكــن يف مكانه ،فبعــد حملة ناجحة يف
السياســة واالعالم،وجد كل املرتددين انفسهم يف «الزاوية»
واضطــروا اىل مجاراة خرائط الجي اللبناين يف توســيع

االعــالم «االرسائييل» عن «صمتــه» ازاء ما
اسامه نقاط ضعف اسرتاتيجية يف مواجهة
طائرات «الدرون» ،تضاف اىل خطر الصواري
الدقيقــة التي ميلكهــا حزب اللــه ،ووفقا
الحد تقرير صادرعــن «مراقب» الدولة يف
«ارسائيل» ،فان خطط حامية القواعد واملرافق
من تهديد الطائرات بدون ط ّيار مل يتم تنفيذها
بالشكل املطلوب .وبحسب موقع القناة الـ1٢
يف التلفزيرون «االرسائيــيل» ،يحذر تقرير
مراقب الدولة نتنياهو أنغلامن حول املؤسسة
العســكرية من أنّ «ارسائيل» ليس مستعدة
للتعامل مع تهديد الطائرات املسرية من دون
طيار ،كام ان حامية املنش ت األمنية من هذا
التهديد ليس كاف ًيا.
ولفت التقرير اىل ان «التأهب اإلرسائييل»
للدفاع ضد تهديد الطائرات املسرية ليست كام
ينبغي ،وبالتايل ،باتت هذه الطائرة تصنف عىل
أنها تهديد أمني ..واملفارقة ان التحذيرات بدأت
منذ العام  ٢017وحتى االن ال جواب من الجهات
االمنية لحل مشكلة الطائرات املسرية..واالسوأ
من ذلك انه تم تجهيــز «الجي اإلرسائييل»
بأنظمة مضادة للطائرات املسرية بأقل من ربع
املبلغ املطلوب لحامية معســكرات ومنش ت
«الجي اإلرسائييل» ،مقارنة بالحاجة املقدمة
يف قسم العمليات ،ونتيجة لذلك ،يشري تقرير املراقب أن هناك
خوفًا من أنه يف حالة تهديد الطائرة املســرية ملعسكر تابعة ل
«الجي اإلرسائييل» أو منشأة حيوية فلن تتمكن أطقم األمن
من الدفاع عنها بشكل صحيح ،فالخطة املتبعة ال تقدم استجابة
للتهديــد ،وإجراءات الحامية األمنيــة ،ألن ما هو قائم اليوم ال
يتوافق مع توصيات إدارة القوات الجوية.
ويف هذا االطار ،يربز «القلق االرسائييل» الكبري من مخاطر
الذهاب اىل التنقيــب يف البحر دون التفاهم مع لبنان القادر
عــىل تعطيل اي عملية رسقة لغازه مبجــرد تحليق «درون»
فوق واحدة من تلك املنش ت ،وهكذا ال يحتاج االمر اىل اطالق
صواري والدخول يف مواجهة ،لكــن قبل الوصول اىل هذه
النقطة يحتــاج الجانب اللبناين اىل تثبيــت حقه القانوين
يف االمم املتحدة غري املعنية «بحرب» التواقيع عىل املراســيم
التي لــن يتجرأ احد يف الداخل عىل الطعن يف صحتها ،ولهذا
فان هدر الوقت ال يخــدم املصالح الوطنية ب ء ،خصوصا
ان املنطقــة تقف عىل فوهة «بركان» حــذرت منه صحيفة
«هارتس» التي تخ ّوفــت من اخطاء «قــادة ارسائيل» التي
ســتدفع ايران اىل الرد  ..فهل تتحمــل االمور ترف املناكفات
الداخلية؟ والعبث باملســائل االســرتاتيجية يف وقت تنهار
البالد بوجود حكومة ترصيف اعامل ال تريد ان تعمل ،ورئيس
حكومة مكلف ال يريد ان يؤلف؟

«هارتـــــــــــــــس» تحـــــــــــــــ ر  :ا طـــــــــــــــا قـــــــــــــــادة
«اس ــــــــرائيل» س ــــــــتدفع اي ــــــــران ال ــــــــى ال ــــــــرد
الحدود البحرية ،لكن ة من اكتشف يف بعبدا فجأة ان هذا
القرار يحتاج إىل مجلس وزراء؟ فهل هكذا تدار االمور ؟ وهل
يتحمل هذا امللف املزايدة؟ وملــاذا تصوير االمر عىل انه ملف
قابل للمقايضة عشــية وصول هيل؟ فهنــاك اكر من ٢00
مرسوم حصل عىل موافقات اســتثنائية واحيل إىل األمانة
العامة ملجلس الوزراء ليقر عىل ســبيل التســوية مبوافقة
الجميع ،فلامذا هذا االمر ال يرسي عىل مرسوم التعديل؟واذا
كان التذرع بعدم رسيــان االمر عىل ملف بهذه االهمية ،فان
الســؤال امللح يبقى ماذا اذا ارص دياب عىل عدم عقد جلسة
اســتثنائية ملجلس الــوزراء قبل حزيران؟ فهل ســيم
الرئيس باملرســوم االســتثنايئ؟ واذا حصل هذا االمر كيف
سيقنع املرتبصني به انه مل يؤخره السباب تتعلق بزيارة هيل
ومحاولة «اسرتضائه»؟ اومل يكن من الحنكة مترير املرسوم
قبل زيارة املسؤول االمرييك الرسال «رسالة» واضحة حول
وحدة املوقف اللبناين يف مفاوضات الرتســيم؟ وبدل «رمي
الكرة» يف «ملعــب» دياب ،كان االفضل وضعها يف «حضن»
الحريري الذي ســبق واكد امام زواره انه ليس بوارد توقيعه
كل ما حد تقول تلك االوساط« ،عبث» سيايس «وتخبي »
يزيــد موقف لبنان ضعفا ،مع العلم ان مــا متلكه البالد من
اوراق قوة ،يجعلها يف موقف متقدم يف عملية التفاوض مع
«ارسائيل» ،اذا ما احسن استخدامها.
ويف هذا السياق ،برز خالل الساعات القليلة املاضية خروج

مـــرســـوم تــعــديــل الـــحـــدود الــبــحــريــة مــلــف ســـيـــادي ووطـــنـــي و ـــــارج الــتــجــا بــات
ار وحــزب الــلـ  :التوقيع واقــع وانــعــقــاد حكومة تصريف االعــمــال ضــرورة
تحالف
عيل ضاحي
يف ظل التأزم الحكومــي وانعدام فرص التوصل اىل حلول
يف املدى القريب ويف خضم املعمعة الدولية واالقليمية غري
املساعدة للبنان ،سقط تعديل مرســوم الحدود « 6٤33من
السامء» وكـ»شــحمة عىل فطرية» لتصفية الحسابات بني
البعض ،وخوض معارك وهمية وطواحني الهواء والتشــكيك
بوطنية البعض واالنتقاص من اداء وتوجهات البعض.
وتقرأ اوســاط بــارزة يف تحالف  ٨آذار وحــزب الله يف
تطــورات االيام املاضية .وتقول لـ»الديــار» انها عصفورية
سياسية وملهاة ورصف انظار عن حقيقة ما ينتظر اللبنانيني
يف قــادم االيام وآتيهــا ،وتؤكد االوســاط ان ملف الحدود
البحرية والربية والخروقات «االرسائيلية» املعادية واليومية،
وصوالً اىل ملف املقاومة للعدو ،وطرده من املناطق اللبنانية
املحتلة ،والتصدي له بشــكل دائم .كلها ليست امورا للبيع او
للرشاء او للبازار السيايس واالعالمي ،وهي لن تكون مط ّية
ألحد ليســلف االمرييك و»االرسائييل» اي نقاط مجانية يف

السياســة بعدما فشــلوا يف انتزاعها يف العسكر وامليدان،
يعرب عن
وتشري اىل ان الســجال الحاصل يف االيام املاضيةّ ،
خواء الساحة السياسية ،وانعدام اي افق ألي حلحلة حكومية
وغياب االرادة الجدية النتاج حكومة.
وتقول االوســاط ان تحالف  ٨آذار وحــزب الله ،ينظر اىل
امللــف من زاوية وطنية بحتة وله بُعــد تقني قام به كل من
رئيس حكومة ترصيف االعامل حسان دياب ،ووزيري الدفاع
زينة عكر واالشغال ميشــال نجار .وتم توقيع الثالثة عليه
ومن استمهل التوقيع قام بذلك السباب تقنية ولعدم الدخول
يف خطوة ناقصة ورفع املرســوم اىل رئيــس الجمهورية
العامد ميشال عون اىل توقيعه ،وكان متوقعاً ذلك لكنه ارتأى
ان يعيد الكرة اىل ملعب الحكومة املستقيلة ولعقدها جلسة
يقر خاللها املرسوم بشكل جامعي.
وتشري االوساط اىل ان اتهام البعض بوطنيتهم او مبحاباة
االمرييك واالرسائييل ،او مســايرة ديفيد هيــل بالتزامن مع
وصوله ليس امراً صحياً وصحيحاً ،اذ ال معلومات لدى فريقنا
غري قناعاته الوطنية او
ان النائب السابق سليامن فرنجية قد ّ

فك تحالفه مع املقاومة او تحالف مع االمريكيني واالرسائيليني.
وكذلك االمر مع رئيس الجمهورية ميشال عون والذي ال يعرف
انه يحــايب االمريكيني او يخضع لرشوطهــم .لذلك املطلوب
توقيع املرســوم امس قبل اليوم ،واليوم قبل غداً وعدم انتظار
اي امر ،النه حيوي سيادي وهام للبنان ،كام ال يجب ان يكون
السجال الحاصل حوله مقدمة لبدء فح النوايا واالفكار عند
كل مفصل هام وحساس للبنان ،وتؤكد ان احالة عون املرسوم
اىل مجلس الوزراء ،يجب ان يعالج بالترسيع بدعوة الحكومة
املســتقيلة اىل االنعقاد ،والتي يجب ان تنعقد يف امور عديدة
طارئة وليس بخصوص املرسوم البحري فقط.
يف املقابل ،تؤكد اوساط دســتورية لـ»الديار» ،ان هناك
مساراً آخراً للمرسوم وميكن سلوكه عىل اعتبار ان ال ورة
تغلب عىل املرســوم البحري وهو امر مفصيل وسيادي هام
ويعنى بأمــر يخ االمن القومي للبنان .ففي حال مل تنعقد
حكومة ترصيف االعامل او تعــذر انعقادها وبالتايل ينطبق
عىل املرســوم صفة االستثنائية وميكن لعون ان يوقعه وان
يحمل طابع املرسوم االستثنايئ.

املبـادرة الفرنسـية اجهضتهـا قـو سياسـية لبنانيـة فعلقهـا صاحبهـا الـى حيـن...
كامل ذبيان
منذ ان اندلعت الحرب االهلية يف لبنان قبل  ٤7عام وصودف
ذكراها امس ،فتوقفت املبادرات الداخلية والخارجية للمساعدة
يف الحل .فح موفدون لرؤساء وزعامء دول اجنبية وعربية
ووزراء خارجية وغريهم ،وعقــدت مؤمترات حوار بدأت يف
الرساي الحكومي ،مع االشــهر االوىل للفتنــة وانتقلت اىل
دمشق والرياض والقاهرة وجنيف ولوزان ثم تونس فالكويت
والجزائر ،ومل تتوقف اال بعــد التوصل اىل اتفاق الطائف الذي
اوقف الحرب الداخلية ومل يعالج اسبابها وهي كثرية ،منها ما
له عالقة مبطالب اصالحية يف النظام السيايس ورد بعضها
يف نصوص وثيقة الوفاق الوطني لكنها مل تطبق ويف غالبها
رصاع دول ومصالحهــا ونفوذها يف لبنــان ،كموقع جيو-
سيايس ويطل عىل البحر االبيض املتوسط.
وبعد اتفاق الطائف الذي رعت ســوريا تنفيذه ،ومل تفعل
سوى توحيد السلطة واملؤسسات وازالة املعابر وجمع بعض
السالح وحل امليليشيات ،لكنها مل تساهم يف عبور لبنان اىل
نظام سيايس ال طائفي ،بإلغاء املادة  95من دستوره واصدار
قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ،بل اكتفى الراعي السوري
من خالل نظام امني بأن ادار االزمة وحل الخالفات بني اركان
الحكــم التي كانت تدور حول املحاصصــة واملغانم وتحقيق
مكاســب يف الســلطة ومنها اذ يســتعيد مصدر سيايس،
كيف انه مل تحصل ازمات سياســية او دستورية كربى يف
زمن الوجود السوري فلم يكن تشــكيل الحكومة يأخذ وقتا
طويال فكانت املراســيم تصدر فورا وكذلك انتخابات رئاسة
الجمهورية للياس الهراوي واميل لحــود ،والتمديد لهام ،اذ
صدر عنوان يف صحيفة االهــرام املرصية كالم منقول عن
الرئيس حاف االسد ،ان الشــعب اللبناين اختار اميل لحود
رئيســا للجمهورية ،ليقف السجال السيايس ويدعى مجلس
النواب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويفوز لحود.
وما اشــبه اليوم باألمس ،لجهة وجــود مبادرات وتحرك
وساطات ،وارســال موفدين من الدول املهتمة واملعنية يف

لبنان ،واقرتاح الرئيس الفرن اميانويل ماكرون مبادرة لحل
االزمة ،لكنها ما زالت تــدور يف حلقة مفرغة ،يقول املصدر
الذي يرى ،بــان الزخم الذي رافق املبــادرة ،بعد تفجري مرفأ
بريوت يف  ٤آب  ،٢0٢0والعطف الذي حصل عليه اللبنانيون
خف وتراجع ،الن املهتمني بلبنان توصلوا
من شــعوب العاملّ ،
اىل نتيجة بأن القوى السياســية الفاعلة ،ال تقدم املساعدة
للبنان ،واالتفاق عىل حكومة مهمة ،او انقاذ او اي اسم آخر.
فاملبادرة الفرنســية اجهضت من قبل االطراف السياسية
التــي التقاها الرئيس ماكرون يف قــرص الصنوبر قبل نحو
انية اشــهر ،النها مل تلتزم بالوعد الذي قطعته له ،تسهيل
والدة حكومة بعد ان ترشح لرئاســتها سعد الحريري ،الذي
متوضــع عىل عدد  1٨وزيــراً من غــري الحزبيني واصحاب
االختصاص ،وبانه يعمل تحت سقف املبادرة الفرنسية ،التي
ووفق املصدر ،مل تعد هي نفسها التي طرحها صاحبها ،وكان
يحث ان ال تكون من قوى سياسية ،بل ان تحصل عىل دعمهم

لحكومة ،اختري لرئاســتها الســفري مصطفى اديب ،ليكون
اعضاءها مثله ،اكادمييني وتكنوقراط ،متحررين من مصالح
السياسيني ،لكن مثل هذه الحكومة ال تشكل يف لبنان ،الذي
يحكمه نظام طائفي ،ودميوقراطية ســميت توافقية ،فلم
يعد الرئيس الفرن متمســكا بشكل ما للحكومة ،او بعدد
بان تكون نتاج اتفاق داخيل ،وس ّهل لكل
اعضائها ،بل او
من ينجح يف لبنان ،ان يساعد يف تقريب وجهات النظر بني
االطراف ،ال ســيام الرئيسني ميشــال عون وسعد الحريري،
واالخري والوزير جربان باسيل ،لكن مل ينجح اي طرف داخيل
بوســاطته ســوى التحرر من  1٨وزيراً اىل  ،٢٤دون الثلث
الضامن الي طرف داخل الحكومة ،لكن حل هاتني العقدتني ،مل
اسمي الوزيرين املسيحيني،
يحل معهام ،توزيع الحقائب ،كام
ْ
من خارج التوزيع السيايس ،بعد اقرار رئيس الجمهورية ان
تكون تسميتهام من حقه.
فاملبادرة الفرنسية معلّقة بقرار من صاحبها ماكرون واىل
حني ،وال يؤيت عىل ذكرها ،ســوى ما اعلنه الرئيس عون بأن
«التدقيق املايل الجنايئ» ،هو جزء منها ،وحلقة اساسية من
حلقات االصــالح املطلوب دولياً ،كرشط لتقديم مســاعدات
وقروض ،وانقاذ الوضــع املايل املتدهور ،اذ يرى املصدر ،بان
التحــرك العريب الذي حصل مؤخرا باتجاه لبنان ،ســواء من
وزير الخارجية املرصي سامح شكري ،او االمني العام املساعد
لجامعة الدول العربية حســام زيك ،كان استطالعياً ،واظهر
شكري وزيك حركتهام بانها منحازة ،لفريق سيايس ،وداعم
للرئيــس الحريري ،وان عدم لقائهام مبســؤولني يف «حزب
اللــه» ،وبرئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل ،تأكيد
عىل انهام ليسا وسيطني ،وهام ليسا عىل مسافة واحدة من
الجميع ،فال يحمالن مبادرة.
فالحل باتجاه تشــكيل الحكومة ،مستبعد داخلياً مع تعر
التسويات التي طرحت من اكر من طرف ،ومنها افكار تقدم
بها الرئيس نبيه بري ،والنائب السابق وليد جنبالط ،و»حزب
اللــه» ،واللواء عبــاس ابراهيم ،لكنها مل تصــل اىل نتيجة
ايجابية ،بل دوران يف حلقة مفرغة.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

كم ــــــــا ف ــــــــي التدقي ــــــــق هكــــــــ ا ف ــــــــي الترس ــــــــيم  :بعب ــــــــدا ل ــــــــن تتراج ــــــــع ع ــــــــن التعدي ــــــــل
اتص ــــــال بي ــــــن ع ــــــون ودي ــــــاب ب ــــــال اتف ــــــاق ...واوس ــــــاط بعب ــــــدا « :يب ــــــدو ان ــــــو دي ــــــاب ا ــــــد موق ــــــف»
ح ــــــزب الل ـــــ يلت ــــــزم الصم ــــــت لكن ـــــ س ــــــيلتزم بم ــــــا تق ــــــرر الدول ــــــة كحدود...ويتعه ــــــد بالدف ــــــا عن ـــــ
الحري ــــــــري لنوابــــــــ  :فلنن ــــــــأ بانفس ــــــــنا ع ــــــــن «س ــــــــجال الترس ــــــــيم» و «بعدن ــــــــا محلن ــــــــا حكومي ــــــــا»

جويل بو يونس

فاجــأ رئيس الجمهورية العامد ميشــال عــون مختلف
االوساط السياســية واالعالمية بعدم توقيعه عىل املرسوم
الذي يزيد من املســاحة التي يطالب بهــا لبنان يف املنطقة
االقتصادية البحرية املتنــازع عليها مع إرسائيل مع اعالن
جهت كتاباً إىل
املديرية العامة لرئاســة الجمهورية ،أنها و ّ
األمانة العامة ملجلس الوزراء جاء فيه ،أن مرشوع املرسوم
الوارد من رئاســة مجلس الوزراء لتعديل املرســوم ،6٤33
يحتاج إىل قرار يتخذه مجلس الــوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي
هيئة الترشيع واالستشارات ،حتى يف ظل حكومة ترصيف
األعامل نظراً إىل أهميته والنتائج املرتتبة عليه ،خصوصاً أن
الوزراء املوقعني ربطوا توقيعهم بإقرار املرسوم يف مجلس
الوزراء.
ما كاد هذا املوقف يصدر عن بعبــدا حتى انهالت املواقف
املســتهجنة لعدم توقيع رئيس الجمهورية يف الوقت الذي
طالب فيه الجميع وزير االشغال ميشال نجار بالتوقيع لحد
ان البعض اعترب ان الرئيس عون فرط بحقوق لبنان الهداف
ابرزها توجيهه رســالة ايجابية للواليات املتحدة مســتبقا
بذلك زيــارة وكيل وزارة الخارجية للشــؤون السياســية
األمريكيــة ديفيد هيل الذي وصل إىل بــريوت والتقى عددا
من املسؤولني ،ومحاولة منه إلعادة إحياء حكومة ترصيف
األعامل بشتى الوسائل.فام الذي حصل؟
مصادر مطلعة عىل جو الرئيس عون علقت عرب «الديار»
بالتاكيــد بان رئيــس الجمهورية مل يرفــض التوقيع عىل
املرســوم ،امنا كان ر ّد واضحــاً باعتبار انــه يحتاج إىل
اجتــامع ملجلس الوزراء نظراً إىل أهميتــه والنتائج املرتتبة
عليه ،وال ميكن أن مي ّر عرب موافقة اســتثنائية،موضحة ان
مرشوع تعديل املرســوم  6٤33يتعلق برتسيم حدود ترتتب
عليها إنعكاســات داخلية وخارجية ،وعليه اســتند رئيس

الجمهورية إىل كون املرسوم تض ّمن رشطا مفاده أن يجري
إقراره مــن مجلس الوزراء وقد وقع عليــه الوزراء ورئيس
الحكومة ،وهذا ينسجم مع الرأي الذي قدمته هيئة الترشيع
واإلستشارات يف  17شباط  ٢0٢1وهذا ما مل يحصل ،وهذا
ما دفع بعون للتمهل يف التوقيع وإعادته إىل األمانة العامة
ملجلس الوزراء مرفقا برسالة واضحة مفادها ورة عقد
جلســة ملجلس الــوزراء للتصديق عىل املرســوم ،علام ان
املعلومات تؤكد ان اتصاال تم بالســاعات املاضية بني عون
ورئيس حكومة ترصيف األعامل حسان
دياب حول هذا امللف وان اي قرار حاســم مل يتم االتفاق
بشــانه ،علام ان مصــادر موثوقة تقول  »:يبــدو الرئيس
دياب «آخــد موقف» وما بدو يعمل جلســة حتى للبت بهذا
املوضوع».
وردا عىل عملية ترسيــب صورة طبق األصل عن مرشوع
مراســلة بني رئيس الجمهورية واألمني العام ل مم املتحدة
انطونيو غوترييس تســتند إىل كــون لبنان تزود مبعطيات
تقول بأن له الحق ب 1٤00كلــم  ٢يف املنطقة اإلقتصادية
الخالصة ،أوضحت املصادر أنه مل يتم إرســال هذه املراسلة
وحتى لو تم ذلك تبقى يف إطار املراسلة ال أكر وال أقل سيام
وأن رئيــس الجمهورية يعلم متاما أن مســألة مامثلة تتم
مبوجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ويرسل إىل األمني
العام ل مم املتحدة بعد توقيع رئيس الجمهورية وعرب وزارة
الخارجية .وأي كالم مغاير يكون إما عن سوء نية أو جهل.
ونبهت املصــادر املقربة من رئيــس الجمهورية اىل ان
الخطأ يكون بتوقيع مرســوم يصل اىل االمم املتحدة فيه»
عطب قانوين ودستوري»  ،والسيام ان اي موافقة مل ينلها
من مجلس الوزراء.وشــددت املصادر عــىل ان اي موافقة
اســتثنائية ال ميكن ان تختزل قــرار الحكومة عندما يتعلق
االمر مبســائل هامة وتتعلق بامور اســرتايجية قد تشكل
خطرا عىل البالد.
ولكن هناك من اتهم رئيس الجمهورية مبحاولة املقايضة

بني مســألة ترسيم الحدود
ورفــع العقوبات عن رئيس
التيار جربان باسيل عشية
زيارة دايفيد هيل إىل لبنان
نقول للمصادر فرتد جازمة:
« هذا الــكالم باطل فرئيس
الجمهوريــة ال يتحرك يف
مسألة وطنية وفق توقيت
زيارات معينة وهو يفاوض
تحــت ســقف الســيادة
وهــذا االمر يتعلــق بقرار
اسرتاتيجي ولبنان لتضيف
 :إرسائيل هــي التي ج ّمدت
املفاوضات وليــس لبنان،
ولرئيس الجمهورية وحده
الحــق يف تحديد املســار
التفــاويض ،كونــه القائد
األعــىل للقوات املســلحة
ورئيس الدولة».
وختمــت املصادر املقربة مــن بعبدا بالتاكيــد بانه كام
انــه مل ولن يرتاجع مبوضــوع التدقيق الجنــايئ ،فهو لن
يرتاجع مبوضوع «التعديل» وال عن العودة إىل املفاوضات،
وسيلمس كل من ترسع باصدار االحكام املسبقة بانه اخطأ
التقدير والتصويب ،بحسب املصادر..
هــذا عىل خط بعبدا اما عىل خط حــارة حريك التي قيل
انهــا تفاجأت بخطوة رئيس الجمهوريــة  ،فبدا واضحا ان
حزب الله يناى بنفســه عن السجال يف هذا امللف اذ رفضت
مصادر مطلعة عىل جو حزب الله التعليق عرب الديار عىل ما
رافق مسالة «املرسوم املعدل» وتقول  :مل نقحم انفسنا يف
الســجال منذ البداية وتضيف »:ما تقرره الدولة كحدود هو
ما نلتزم به ونتعهد بالدفاع عنه».

وهــبــة لـــ «الـــديـــار» :ع ــون ال يُــقــدم هــدايــا مــن حــقــوق وطنية ألي كـــان...
ُ
وأبل ت هيل أن أك ر من يستطيع إعطا تصورا عما لت إلي مفاوضات الترسيم

دوليل بشعالين
«صحيح بأنّ املقاربة األمريكية للبنان ودول منطقة
تغريت من إدارة الرئيس األمرييك
الرشق األوســط ّ
دونالد ترامب اىل الرئيس األمرييك الجديد جو بايدن،
لكن لبنان ال يزال من ضمن اهتاممات الواليات املتحدة،
وال يزال اإلستقرار من ضمن أهدافها ،اىل جانب دعم
الجي اللبناين الذي تعتربه أمريكا جيشاً صديقاً لديها
عالقة معه وثقة بكفاءاته وإنجازاته» .هذا ما أكّده
وزير الخارجية واملغرتبني رشبل وهبه خالل دردشة
جمعته بالصحافيــني املعتمدين يف وزارة الخارجية
بعد لقائه وكيل وزارة الخارجية األمريكية للشــؤون
السياسية السفري ديفيد هيل يف مكتبه األربعاء قبل
مغادرة األخري منصبه بعد أسبوعني ،الذي بحث معه
يف مواضيع مختلفة وأطلعه عىل املقاربة األمريكية
الجديدةللبنانواملنطقة.
عام دار بينه وبني املبعو األمرييك
وكشف وهبه ّ
هيل الذي وصفــه بالرجــل الديبلومايس املحرتف
والصديق للبنان ،فيام يتعلّق مبوضوع ترسيم الحدود
البحرية واملفاوضات غري املبارشة مع العدو اإلرسائييل
التي ُعلّقت ،فقال إنّ الحديث تط ّرق اىل ما معناه أنّه
سيتكلّم به مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ،ألنّ
موضوع املفاوضات مع العــدو اإلرسائييل ُوضعت
بعهدة فخامة الرئيس منذ أن ترك الرئيس ب ّري «إتفاق
يدي عون .وأبلغته أنّ أكر شخ يستطيع
اإلطار» بني ّ
أن ُيعطيك تص ّوراً اىل ما آلت إليه املفاوضات هو فخامة
الرئيس.
قيل لهّ :ة رأي يقول بأنّ ما صدر عن مكتب رئاسة
الجمهورية فيام يتعلّق برمي تعديل املرســوم 6٤33
عىل مجلس الوزراء مجتمعــاً ،كان هدية لهيل قبل
وصوله اىل لبنان لتهدئــة األمريكيني ،ولبنان خائف
من أن يضغطوا عليه ليك ال يقّــر الخط  ،٢9أجاب:
«ال أتص ّور أنّ فخامة الرئيس ُيقدّم هدايا من مصالح
الوطن ،بالعكس متاماً ،ال هو شخصه وال من موقعه
ألي كان من حقوق
الدستوري يستطيع أن ُيقدّم هدايا ٍ
وطنية أبداً .أؤكّد أن ال هدايا».
وفيام يتعلّق مبا اعتربه البعض أنّ خطوة الرئيس
عون بعدم التوقيع عىل تعديل املرسوم ،6٤33وإحالته
اىلرئاسةمجلسالوزراءهوعملياًتطيريلهذااملرسوم
رص عىل عدم عقد جلسة ،وما
مبا أنّ الرئيس دياب م ّ
مصري هذا املرسوم يف حال مل تُعقد جلسة إستثنائية
يف مجلس الوزراء ،رأى الوزير وهبة اىل أن ال جواب
لديه بقدر ما هناك موقف قانوين دســتوري (اتخذه
الرئيس عون) إذ ين ّ املرســوم عىل «وبعد جلسة
ميكنه بطبيعة
الــوزراء» ...ورئيس الجمهوريــة ال ُ
الحال ،أن يتجاوز ما هو وارد يف نصوص املرســوم.

وأحياناً ال يجب أن نتوقّف عىل الشــكل ،وندخل يف
صلب املوضوع .ولكن إذا مل نتوقّف عىل الشكل وطُعن
باملرسوم وأُبطل ،هل نكون حقّقنا نتيجة؟
ولكن هذا الوقــت الضائع ،قد يُصبح ذريعة للعدو
اإلرسائييل للبدء بعملية شفط الغاز ،قال« :أنا أؤيّد هذا
األمر .وموقفي كوزير للخارجية كان منذ البداية مع
رصاً عليه.
تعديل الخــط  ٢3اىل الخط  ،٢9وما زلت م ّ
لدي قدرات دستورية
ولكن كيف ّ
يتم هذا التعديل ،ليس ّ
للقول كيف ،ولكنني معه .عندما سئل رأيي خاطبت
جهت األسئلة القانونية لهيئة الترشيع
وزارة العدل وو ّ
واإلستشارات.
ولكن أمل يكن باإلمكان تخطّي قرار هيئة الترشيع
كونه غري ملزم ،بحســب توصيتها أن يتخذ مجلس
الوزراء مجتمعاً قرار تعديل املرسوم ،أوضح« :مل أقل
لهيئة الترشيع أن تتخذ هذا األمر .ولكن من املعروف
دستوريّاً أنّه عندما تستقيل الحكومة ،فاإلستعاضة
عن القرارات التــي تتخذ يف مجلس الــوزراء ،عند
الــ ورة ،تتخــذ مبوافقة إســتثنائية من رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة عىل أن تُعرض الحقاً يف
مجلسالوزراء».
وعــام إذا كان قد ملس من هيل أنّ لديهم حامســاً
ّ
للعودة اىل طاولة املفاوضات من جديد ،أجاب وهبه
رصيت عليه وكلّمته بشكل
«مل يرفض» .وأضاف« :أ ّ
مبارش بأنّ لبنــان يتم ّنى ويدعــو الواليات املتحدة
لإلستمرار بلعب دور الوســيط وبتفعيل التفاوض
حفاظاً عىل حقوق لبنان يف مياهه اإلقليمية وعدم
التفريط بها جنوباً مع العدو اإلرسائييل .اآلن اىل أين
يصل التفــاوض ،اىل أي ّ
خط؟ فهذا املوضوع مرتوك
لحنكة املفاوضات ولإلســتمرار والصالبة باملوقف
اللبناين الذي سنتخذه خالل املفاوضات .وبالطبع إنّ
التفاوض يحصل بطريقة غري مبارشة وعرب الوسيط
األمرييك ولكن وفق القانون الدويل».
سئل ،هل تأيت زيارة هيل إلعادة تحريك املياه الراكدة
مبوضوع استئناف املفاوضات غري املبارشة مع العدو
اإلرسائييل ،قــال« :لن أقول أنّه يــأيت لتحريك املياه
الراكدة ،ولكنني أثرت املوضوع معه ،وهو مل يرفض.
وأبلغني بأنّه سيستطلع آراء املسؤولني السياسيني يف
ميكن أن تقوم به الواليات املتحدة».
البلد ملعرفة ما ُ
وعن دور الخارجيــة يف هذا املوضوع ،قال« :منذ
األساسنحنالنُشاركبالتفاوضمعالعدواإلرسائييل،
ألنّه ليس من مقاربة ال سياسية وال ديبلوماسية»،
مشرياً اىل أنّ للخارجية دور تنفيذي ،و»نحن ننفّذ ما
يتم اإلتفاق عليه إ ّما يف مجلس الوزراء أو بني الرؤساء
ّ
الثال » .وهيــل يعتقد أنّه من األفضــل العودة اىل
املفاوضات من حيث توقّفت أو انتهت ،أي اىل الوضع
الذي كانت عليه يف كانون األول .وهل هذا يعني اىل

«خط هوف» ،عقّب وهبه :ال ،اىل الخط  ،٢3علامً بأنّ
حل وسطي
سم خطوطاً .و»خط هوف» هو ّ
هيل مل يُ ّ
اقرتحته الواليات املتحــدة يف العام  ،٢01٢ونحن مل
نقبل به .كام أنّنا مل نقبل بالخط رقم  ،1وقلنا آنذاك أنّ
ّ
خط حدودنا هو  .٢3اليوم خرباء الجي يقولون إنّ
خطنا هو  .٢9هذا موضوع نقا داخل املفاوضات.
سئل :ما هي رســالة هيل السياسية للبنان وماذ
جهرسالةللبنان
يحمليفأجندتهلبنانياً،أجاب«:مليُو ّ
خالل لقايئ به ،ولكن طبعاً لقاؤه غداً(اليوم الخميس)
مع فخامة الرئيس ،ومع رئيس الحكومة دياب ومع
عام ميكن أن
الرئيس ب ّري (اليوم) تعطيكم فكرة أكر ّ
يقوله لدى الرؤساء .ولكن مقاربته طبعاً أنّ لبنان ال
يزال من اهتاممات الواليات املتحدة وال يزال اإلستقرار
فيه من أهدافها ،فضالً عن دعم الجي اللبناين .وقد
شدّدت عىل هذا املوضوع ،وكان مرح ّباً جدّ اً به ،وقال يل
بأنّنا نعترب الجي اللبناين جيشاً صديقاً ولدينا عالقة
وثقة بكفاءاته وبإنجازاته .وبالنسبة لإلستقرار يف
الجنوب شدّد عىل ورة استمرار التعاون بني الجي
و»اليونيفيل» ،وعىل تنفيذ القرار  ،1701وطبعاً تأليف
حكومة لبنانية لينتعــ اإلقتصاد اللبناين ولوضع
برنامج إقتصادي عىل سكّة التعايف.
وهل تط ّرق هيل اىل موضوع تشــكيل الحكومة
وأعطى رأيه بها ،أكّد أنّــه مل يرد الخوض أبداً بنقا
له عالقة بتفاصيل الحكومة أو باألوضاع الداخلية.
كام أنّني لســت الشخ املكلّف أساساً للبحث معه
باملوضوع الحكومي ،فهو يُبحث مع فخامة الرئيس
والرئيس املكلّف .ولكن بالطبع هو مع تأليف حكومة.
فكل الســفراء والســلطات األجنبية تقول لنا «قبل
ّ
تأليف حكومة ال تنتظروا م ّنا ال مســاعدات وال دعم
وال موقف داعم لإلقتصاد» .ولفت اىل أنّ األمريكيني
يُشدّدونعىل ورةتأليف حكومةلينتع اإلقتصاد
اللبناين ولوضع برنامج إقتصــادي يقود البالد اىل
سكّة التعايف ،كام عىل استمرار التعاون بني الجي
و»اليونيفيل» ،وعىل تنفيذ القرار.1701
ور ّداً عىل سؤال حول إذا ما تناول الحديث مع هيل
العقوبات األمريكيــة ،أو الدفع األمرييك للعقوبات
األوروبية عىل لبنان ،قال وهبــه :ال ،ليس من دفع
أمرييك ألوروبا لفرض عقوبات .مل نبحث هذا األمر.
ولكــن تحدّثت معه عن تفســريه لعقوبات «قانون
قيرص» املفروض عىل سوريا ،وأثرت معه مسألة أنّ
لبنان ال يجوز أن يتح ّمل نتائج عقوبات هو ال ذنب له
فيها .فأجاب ،بأنّ هذا القانون ال يطال لبنان.
وأضــاف وهبه« :أوضح يل هيــل مقاربة اإلدارة
األمريكيــة الجديدة لوضع لبنــان وألوضاع الرشق
األوســط .تكلّمنا عن أوضاع املفاوضات األمريكية -
اإليرانية ،وعن األوضاع املتوتّرة بني روسيا وأوكرانيا،

هـ ــيـ ــل :إلبــــــــدا املـــــرونـــــة لــتــشــكــيــل ح ــكـــوم ــة قــــــــادرة ع ــلـــى اإلصـــــالح
ابدى وكيل وزارة الخارجيــة االمريكية دايفيد
هيل ،قلــق الواليات املتحدة وحلفائها من فشــل
الساســة اللبنانيني يف إطــالق برنامج اإلصالح
الحاسم الذي طاملا طالب به الشعب اللبناين .واكد
«ثقة واشــنطن بالجي ودعمه والتزام أمريكا
بالشعب اللبناين .ودعا القادة اللبنانيني إىل إبداء
املرونة الكافية لتشــكيل حكومة راغبة وقادرة
عىل اإلصالح الحقيقي واألسايس».
وعشــية مغادرة منصبــه يف وزارة الخارجية
األمريكية ،جــال وكيلها دايفيد هيــل عىل كبار
املســؤولني وقادة األحزاب بهدف إجراء محادثات
حول ملف التشكيل.
} يف عني التينة}
زار هيل برفقــة ســفرية الواليــات املتحدة
دورو شــيا ،مقر الرئاســة الثانية يف عني
التينــة ،حيث التقى رئيس مجلــس النواب نبيه
بري وقال بعــد اللقاء« :التقيت للتو الرئيس بري
للبحث يف األحدا الجاريــة ،أنا يف لبنان بناء

طلب الوزير انطوين بلينكن ملناقشة األزمة
عىل
ِ
السياســية واالقتصاديــة املؤملة التــي تواجه
لبنان وإلعادة التأكيد عىل التزام أمريكا بالشعب
اللبناين».
أضاف «إن أمريكا ورشكاءها الدوليني قلقون جدا
ازاء الفشل الحاصل هنا يف إطالق برنامج اإلصالح
الحاســم الذي طاملا طالب به الشعب اللبناين .لقد
قمت بزيارة لبنان يف كانون األول من العام ٢019
ومرة أخرى يف آب من العام  ،٢0٢0وسمعت آنذاك
إجامعا واســع النطاق بني القادة اللبنانيني حول
الحاجة ،التي طال انتظارها ،إىل تنفيذ إصالحات
مالية واقتصادية وحوكمة رشيدة ،امنا حتى اليوم
مل يحرز سوى تقدم ضئيل جدا».
وختم« :حــان الوقت ليك ندعو القادة اللبنانيني
إىل إبداء املرونة الكافية لتشــكيل حكومة راغبة
وقادرة عىل اإلصالح الحقيقي واألسايس ،هذا هو
الســبيل الوحيد للخروج من هذه األزمة .كام أنها
ليست سوى خطوة أوىل وستكون هناك حاجة اىل

تحقيق تعاون مستدام إذا كنا س ى اعتامد وتنفيذ
إصالحات شــفافة» .ال بدّ من التعاون إذا أردنا أن
تُنفّذ اإلصالحات ،ألننا وحلفاءنا قلقون من فشــل
الساسة اللبنانيني إلجراء إصالحات.

} يف بيت الوسط }

ويف الثانيــة مــن بعــد الظهــر ،زار هيــل
برفقة الســفرية األمريكية ،بيت الوســط ،حيث
التقى الرئيس املكلف ســعد الحريري ،وتم عرض
آخر املســتجدات السياســية يف لبنان واملنطقة
والعالقات الثنائية بني البلدين.

} يف كليمنصو }

كذلك زار هيل برفقة شيا ،كليمنصو ،حيث التقى
رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط يف
ومروان
حضور النائبني السابقني غازي العري
حامدة ،وتــم عــرض مختلف األوضــاع العامة
والتطورات السياسية.
واستبقى جنبالط الحضور اىل مائدة الغداء.

ومن حارة حريك اىل بيت الوســط ،فهنا نقلت اوســاط
مطلعة عن الرئيس املكلف ســعد الحريــري قبيل مغادرته
اىل روسيا امس عندما ســئل من بعض نوابه خالل اجتامع
افرتايض للكتلة ،حول املوقف من املرســوم املعدل وتوقيعه
من عدمه «اننا ال دخل لنا حاليا كجهة رســمية فلننأى عن
نحصل اكرت
الســجاالت بهذا املوضوع علام اننا «شــو فينا
ّ
مساحة للبنان نحنا بنم يف» ،علام ان الحريري اكد امام
نوابه امس اال تقدم بامللف الحكومي «وبعدنا محلنا» كام قال.
ويف اطار الزيارة التي بدأها اىل موســكو ،افادت بعض
االوســاط املطلعة عىل جوه للديار بان الحريري يعمل عىل
تأمني حواىل  500الف لقاح من نوع
SPUTNIK LIGHTمن موسكو ويف حال متت االمور كام
يجب وانجزت فهو قد يعلن عن ذلك رسميا.

وهب م ت ا م هيل

املبعو األميركي ير أن من األفضل العودة الى املفاوضات
مـــن حــيــ انـــتـــهـــت ...ومــوقــفــي كـــوزيـــر لــلــخــارجــيــة
ال يــــــزال مــــع ت ــع ــدي ــل الـــخـــط  23الـــــى الـــخـــط 2
وعن العقوبات املفروضة عىل سوريا من قبل
حل الدولتني
الواليات املتحدة األمريكيــة ،وعن ّ
بالرصاع الفلســطيني  -اإلرسائييل ،والعريب-
اإلرسائييلّ .ة مقاربة أمريكية جديدة بعدما
تغــريت إدارة الرئيس ترامب ،ونحن رصنا أقرب
ّ
للفهم إلدارة الرئيس بايدن ،وهذا األمر ال يُزعجنا
أبداً أن نستطيع مواكبة هذه األفكار السياسية
إلدارة بايدن مبا يُحقّق مصلحتنا».
وفيام يتعلّق بالحديث عن «اليونيفيل» ،سيام
هم «حزب الله» واليونيفيل
وأنّ األمريكيني لديهم ّ
والحدودمعاألرايضالفلسطينيةاملحتلّة،أجاب:
«هيل مع بقاء اســتمرار «اليونيفيل» وتفعيل
دورها واإللتزام بالقرار  ...1701وقد مت ّنيت عليه
أن يســتمر التعاون العسكري بني «اليونيفيل»
بــكل املحطات ليك ال يحد
ّ
والجي اللبناين
أي إشكال يعرتض «اليونيفيل» أو يكون بسبب
عدم التعاون والتنسيق .وقلت إنّ وجود الجي
اللبناين اىل جانــب «اليونيفيل» وري جدّ اً،
ألنّه من صلب مهامها مساعدة الجي اللبناين
عىل بســط ســلطته عىل األرايض اللبنانية
وليس العكس .فالسلطة للسيادة اللبنانية عىل
األرايض اللبنانية و»اليونيفيل» موجودة عىل
األرايض اللبنانية ومن صلب مهامها مساعدة
الدولة اللبنانية والجي اللبناين عىل اإلنتشار.
ويحل % 90
ّ
وري جدّ اً
التعاون مع الجيــ
من املشاكل .أنا ذكّرته بهذا املوضوع .وهو قال
يل نحن مع اإلستقرار يف الجنوب ومع استقرار
«اليونيفيل»وقيامهامبهامها،وأكّدحرصإدارته
عىل اإلستقرار يف لبنان».
وفياميتعلّقمبوضوعترسيمالحدودالبحرية
مع ســوريا ،قال وهبه ،إنّ الحــدود املتداخلة،
وملف ترسيم الحدود سيســتغرق وقتاً .فمنذ
العام ٢009كان هناك لجنة لبنانية ألّفت لرتسيم
الحدود الربيّة وض ّمت أمني عام وزارة الخارجية
وقضاة ومحاف البقــاع ،وال يشء مينع من
إعادة تفعيلها أو من تأليــف لجان أخرى .وما
استجدّ هي الحدود البحرية اللبنانية  -السورية
التي تستوجب منا البحث مع سوريا لرتسيمها
مصــب النهر الكبري الجنويب.
بدءاً من نقطة
ّ
وحدودنا الرب ّية مع سوريا مرسومة يف عكّار
يعني النهر الكبــري الجنويب هو الحدّ الفاصل،
وهو نهر طبيعي دويل يفصل بني لبنان وسوريا.
يتغري مص ّبه ،أول
يتغري مجراه ولن
هذا النهر لن
ّ
ّ
نقطةمص ّبهينطلقمنهاترسيمالحدودالبحريّة
باتجاه قربص .وأكّد أنّنا لــن ندع ملف الحدود

البحريةللبنانتضيع.نحننبحثجميعامللفات،
وأمامنا ملف حدود لبنان البحرية وس كّز عليه.
وعام إذا كان ملس من خالل لقائه هيل أو
ّ
سواه من الســفراء العرب واألجانب إنفراج
ما عىل املســتوى املحيل ،ألن جزء كبري من
األزمة أساســه خارجي ،قــال :ال مل أملس.
اإلنفراج مبعنى أنّ التواصــل الديبلومايس
مع دول الخارج يُســاعد عــىل اإلنفراج يف
الداخل أنا ال أرى أنّه يُساعد .يعطيني وجهة
نظر الدول التي أســتطيع اإلستامع لها ،لكن
ال ميكننــي القول كم من املمكن أن يُســاعد
ذلك يف اإلنفــراج الداخيل .وقــال بأنّ دول
الخارج تُطالب بــرشوط محدّ دة منا ،ونحن
أيضاً نطالب بالرشوط نفسها .ما الذي يريده
الشــعب اللبناين؟ يريد تأليف حكومة ،هل
هناك أحد من الشــعب اللبنــاين ضدّ تأليف
الحكومة؟ والغرب يقول لنا «ألّفوا حكومة».
املجتمع الدويل يقول إنّه يريد رشيكاً .الحوار
يتم عــرب بلديات وجمعيات غري حكومية،
ال ّ
بــل عن طريــق رشكاء يف الداخل .من هنا،
حل
فاملقاربة الديبلوماســية ال تُساعد عىل ّ
حل املشــكلة هو
املشــكلة يف البالد ،بينام ّ
بيدنا يف الداخل ،وأؤكّد أنّه أول ما نضع يدنا
عــىل الحلول ،الخارج ال يســتطيع أن مينع
عندها سياســيي لبنان من تأليف حكومة،
حتى ولو مل يكن راضياً.
قيل له عىل السياسيني اللبنانيني التح ّرر من
الخارج ،أجاب« :هذا يعني أنّ العقدة عنا وليست
مفروضة علينا من الخــارج .البعض م ّنا لديه
مقاربة أنّه يأخذ رأي الخارج قبل أن يُقدم عىل
عمل وطني يجب أن يفعله .يجب أن يكون لدينا
الحل
شجاعة الحوار داخل لبنان ،والوصول اىل ّ
الحل الوطني ،نحن علينا اتخاذه ولن
الوطنيّ .
حل وطني».
يتخذه أحد عنا .تأليف الحكومة هو ّ
جــه الوزير وهبه اليوم اىل اليونان
هذا ويتو ّ
للمشــاركة يف االجتامع الثــال اللبناين -
اليونــاين -القرب لبحــث مواضيع األمن
واإلستقرار يف رشق املتوســط ،التعاون بني
الدول الثال يف مجال تبادل املعلومات األمنية
ال سيام حول النازحني والالجئني .سيطرح لبنان
خالل اإلجتامع الثــال املوضوع اإلقتصادي
ال ســيام وأنّ اليونان وقربص يُشكّالن ب ّوابة
للبنان إقتصادياً لإلتحاد األورويب .كام سيطرح
موضوعالنفطوالغازمعهامألنّهامسبقتالبنان
يف استخراج هاتني املادتني.
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«الوطني الحر»  :عون يعمل بما يُملي علي الدستور وواجب الوطني
ار « :التيار» يمتهن املعارك الشعبوية ويسعى للمقايضة

التكاملاالقتصاديفياملشرقالعربي :بيناألمنياتوالتحديات
وليد عكر -أستاذ جامعي
يكر الحديث عن االوضاع االقتصادية يف
كيانات املرشق العريب وغالبا ما يرتافق ذلك
مع دعوات مخلصة القامة تكامل اقتصادي
بــني هذه الكيانات عىل امــل ان يؤدي هذا
التكامل اىل تحســن يف املستوى املعي
للشــعب إضافة اىل تحقيــق التقدم يف
املؤرشات التي تتعلق باالقتصاد الكيل.
وقد يقــول البعض ان يف هــذه الدعوة
الكثري من العاطفــة الصادقة لكن ذلك ال
يعني انها بال ورة دعوة موضوعية مبنية
عىل الحجج العلمية الن علم االقتصاد مبني
عىل املقاييس واألرقام قبل ان يكون وجهة
نظــر .وبالتايل علينــا ان ال نقحم رغباتنا
برؤية مجتمعنا السوري متقدما ومتعاونا
ومزدهرا مبا قد يكون مغايرا لحقيقة الواقع
االقتصادي.
ماذا لو كان التعاون الزراعي عىل ســبيل
املثال بني لبنان و الجمهورية السورية ذات
نتائج ســلبية عىل االقتصاد اللبناين لعدم
قدرة القطاع الزراعي اللبناين عىل املنافسة
نتيجة لعوامل عدة اهمها ارتفاع كلفة اليد
العاملة اللبنانية مقارنة بالسورية؟ وماذا
لو مل يكن العراق يف حاجــة اىل التفاعل
لدرجة التكامل مع سورية واالردن ولبنان
كونــه مصــدرا للنفط االمر الــذي مينح
االقتصاد العراقي أسبقية اقتصادية ومالية
عىل باقي الدول التي نتكلم عنها؟ وقد يؤدي
ذلك التعــاون اىل زيادة االعباء عىل اقتصاد
العراق عوضا عن مساعدته ودعمه.
إ ًذا مــا هي الفوائد املتأتيــة عن التعاون
االقتصادي او يف أفضــل األحوال االندماج
االقتصادي بني هذه الــدول األربعة؟ وهل
باإلمــكان توقع نتائــج إيجابية عن هكذا
تعــاون؟ وما هي إمكانية قيــاس النتائج
االيجابية عىل املؤرشات االقتصادية وأهمها
ّ
املحيل ومعدل الدخل الفردي ونسب
الناتج
البطالــة يف هذه الكيانــات؟ ملقاربة هذا
املوضوع علينا أوال ان نعرض بشكل مخترص
ألوضاع هذه الكيانات االقتصادية حاليا ،اي
الناتج املحيل ،معدل الدخل الفردي ،البطالة،
املوازنة ،الدين العــام وامليزان التجاري .كل
هــذا دون أن نهمل نســبة التضخم .وهنا
علينا التوقف والتعاطي مع األرقام الرسمية
بحذر الن الحــروب املتتالية عىل امتنا ادّت
اىل جانب التدمري الكبري ملجمل القطاعات
االقتصادية ،اىل نســب تضخــم مرتفعة
بشكل كبري يف السنوات االخرية األمر الذي
يضعف من مصداقية االرقام واالحصاءات.
وما يزيد من هذه املشكلة اننا ما زلنا نشهد
ارتفاعا عاليا باألسعار ،اي بنسب التضخم،
يف هذه الكيانات يوميا.
لكن لإلجابة عن االســئلة املذكورة ال بد
من تقديم عرض مخترص الوضاع الكيانات
االقتصادية حاليا وذلــك من خالل اعتامد
معدل احصاءات األمم املتحدة يف السنوات
الخمس االخرية .اي اننا ســنتفادى اعتامد
االرقــام واملــؤرشات االحصائيــة النافرة
الناتجة من نســب التضخم ذات القفزات
الرسيعة واعتبارها استثناء للقاعدة.

نشــري اىل ان نســبة البطالة يف لبنان
وســورية عالية جدا وان النسبة املذكورة
ليست رســمية علام ان الدولة اللبنانية ال
تصدر اي احصاء رسمي عن نسبة البطالة
منذ انشاء دولة لبنان الكبري.
هذه االرقام املتعارف عليها يف االقتصاد
الــكيل أي العلوم االقتصاديــة التي تعنى
باألمم ودولها تدل بشــكل واضح عىل أن
هذه الدول تعاين من تخلف إقتصادي كبري
قد يصل اىل االنهيار ،األمر الذي يضعها يف
مراتب متأخرة سواء نظر إليها كاقتصاديات
دول منفــردة او مجتمعة كأقليم إقتصادي
واحد.
ان كل واحــد مــن هــذه املــؤرشات
االقتصادية بحاجة اىل دراســات وأبحا
علميــة متخصصــة ،كل عىل حــدة ،مع
تجنب اعتامد االدب االقتصادي املجرد ،ألن
اآلراء االقتصاديــة التي تفتقــد املقاييس
واالحصاءات الرقمية ال قيمة لها يف عرصنا
الحايل.
من اجل ذلك س كز يف طرحنا هذا عىل
موضوع واحد من هــذه املوضوعات وهو
األثر الذي قد يحدثــه االنفتاح االقتصادي
عىل صعيد التجارة الحــرة بني دول العراق
واالردن وســوريا ولبنان عىل معدل الدخل
الفردي والبطالة مقارنة باحوال هذه الدول
الحالية.
واقع الحال أن من هــذه الدول األربعة،
ينفــرد العراق بتحقيق فائــض يف امليزان
التجاري بلغ يف عام  %1٢ ٢0٢0من الناتج
املحيل وذلك نتيجة للصادرات النفطية .أما
دول االقليم األخرى فهــي تعاين من عجز
مزمن يف امليزان التجاري بلغ العام املايض
كنســبة مئوية من الناتج املحيل  %35يف
لبنان و %٢0يف االردن و %13يف ســورية.
وهذه نســب مرتفعة جدا إذا ما اعتربنا ان
النســبة املقبولة لدى الدول عادة ما ترتاوح
بني .% 5-3

} تقرير مؤسسة راند }

نرشت مؤسسة راند املختصة باألبحا
تقريرا عن املنافع االقتصادية التي ميكن ان

تنتج من اندماج دول املرشق يف مجموعة
واحدة.
يعالج هــذا التقرير النتائــج والتاثريات
املمكنة واملرتقبة لالندماج االقتصادي لست
من دول املرشق هي العراق ،االردن ،ســوريا
ولبنان اضافة اىل تركيا ومرص .عندما نتكلم
عن االندماج االقتصادي نعني بشكل محدد
املنافــع املتأتية عن تعزيــز التجارة الحرة
بني دول املــرشق وقيام اتفاقية تجارة حرة
للمنطقة تساهم مبساعدة هذه الدول عىل
مواجهة تحديني كبريين:
اوال :اعادة بناء الجمهورية السورية.
ثانيا :خلــق فرص عمل جديــدة العداد
الشــباب الكبرية من الذين يدخلون سوق
العمل سنويا يف العقد الحايل .٢030-٢0٢0
وتشــري الدراســة اىل انه يف حال تعذر
قيام منطقة للتجارة الحــرة لدول املرشق
نتيجة للخالفات والرصاعات السياســية
فــان قيام اتفاق جــزيئ كالذي حصل بني
العراق واالردن يف شباط  ،٢019قد يشكل
بداية جيدة النطالق تعاون أوسع بني الشام
ولبنان واالردن والعراق.
يقدم التقرير أدوات تقنية بإمكان صانعي
السياسات االقتصادية واملالية استخدامها
مــن اجــل قياســة واحتســاب املنفعة
االقتصادية الناتجة من التكامل االقتصادي.
إن قيام اتفاق شامل للتجارة الحرة يعني
إزالة العوائق أمام تبادل البضائع والســلع
والخدمات بني دول املــرشق وهذه العوائق
تحديدا هي:
أوال :الجامرك (التعرفة) التي تقلّ من
تبادل البضائع والسلع.
ثانيا :التأشــريات التي تحــد من حرية
وسهولة انتقال اليد العاملة.
ثالثا :الرشوط املالية التــي تعرقل قيام
االستثامرات املتبادلة.
إن ازالة العوائق املذكورة اعاله قد تزيد من
نســبة النمو االقتصادي للناتج املحيل لكل
دولة من  3%اىل  7%باملئة.
كام ان سياســة التجارة الحرة بني دول
املرشق قد تخلق بني سبعامئة ألف ومليون
وســتامئة ألف ()1 600 000-700 000
فرصة عمل جديدة األمر الذي يخفض نسبة
البطالة يف املنطقة بنسبة  %9اىل  ٢0%يف
كل دولة عام هي عليه قبل التعاون الذي قد
يصل اىل االندماج االقتصادي.
يشــتمل تقريــر «راند» عــىل تقديرات
اقتصادية ألربع مــن دول الهالل الخصيب
هي العراق-االردن -سورية ولبنان اضافة
اىل مرص وتركيا .ويعتمد التقرير عىل ثالثة
مرتكــزات :التجارة الحرة واالســتثامرات
والسياحة وهي جميعها تتاثر بشكل كبري
بقيام اتفاق للتجارة الحرة.
يقوم التقرير باحتســاب نسبة الزيادة
بالناتج املحيل نتيجة للزيادة بالتجارة الحرة
واالســتثامرات والســياحة .كام يحتسب
التقرير نسبة انخفاض معدالت البطالة كام
ذكرنا ،باجراء مقارنة بني نسب البطالة يف
هذه الدول حاليا ونســب البطالة املتوقعة
بعد انشــاء اتفاقية التجارة الحرة .يحتسب
التقرير هذه النسب بطريقتني:
أوال :الطريقــة الحذرة
وهــي اقل تفــاؤال الن
النتائج املرجوة تأيت من
قيام اتفاق ثنايئ للتجارة
الحرة كاالتفاق العراقي-
األردين.
ثانيا :الطريقة املتفائلة
الن النتائــج املرجــوة
تايت مــن قيــام اتفاق
كامل وشــامل للتجارة
الحــرة بــني دول الهالل
الخصيــب اضافــة اىل
تركيا ومرص .إن التعاون االقتصادي القادر
عىل التطور باتجاه االندمــاج االقتصادي
يؤدي اىل التحســن بالتعاون التجاري من
ناحية تبادل البضائع والســلع والخدمات
إضافــة اىل تحقيق املزيد من االســتقرار
الســيايس واالمني الذي يشجع عىل املزيد
من االستثامرات اضافة اىل تطوير السياحة
والســفر .إن الفوائد املرجوة من االندماج
االقتصادي الشــامل قد تتخطى التوقعات
إذا ما رافقتها إصالحات محلية شاملة يف
البنيــة التحتية من مواصــالت واتصاالت
وكهرباء وسدود للمياه.
لكن تحقيق هذه املنافع يتطلب نســبة
عالية من االستقرار يف سورية اىل جانب
قيام عالقات عىل درجة عالية من التعاون
بني دولتني متجاورتني كاألردن وسورية أو
سورية والعراق عىل غرار التعاون القائم بني
األردن والعراق منذ .٢019
واذا ما عدنا اىل عام  ،٢011نجد ان دول
ســورية ولبنــان واألردن قامت مبحاولة
جدية لتوحيد الجامرك بالتعاون مع تركيا
وأنجــزت هذه الدول خطــوات كبرية بهذا
االتجاه عىل غرار االتحــاد االورويب الذي
نشأ يف بداياته كتعاون مقترص عىل ست
دول أوروبية.
لو قيض لهذا االتفاق الحياة لوجدنا حرية
كبرية بانتقال البضائع والســلع والخدمات
اضافة اىل سهولة يف انتقال اليد العاملة.
لكن تســارع االحدا االمنية يف ســوريا
عطل هذه املحاولة مانعا تحقيقها وتقدمها.
واألمــل املتبقــي حاليا هــو يف الرتجمة
الرسيعة لالتفاقيات املوقعــة بني االردن
والعراق التي قد تؤدي اىل الخطوات االوىل
باتجاه االندماج االقتصــادي املرشقي يف
الهالل الخصيب ودول الجوار.
موءسسة «راند» تعنى باالبحا وتهتم
بتطوير وتنمية الحلول لتحديات السياسات
املاليــة والنقدية الحكوميــة يف القطاع
العام من اجل جعل الدول اكر امانا ورخاء
وتقدما .تاسست «راند» كمنظمة ال تتوخى
الربح يف الواليات املتحــدة عام  19٤٨بعد
انتهاء الحرب العاملية الثانية.

محمد علو

بعد أن ُوقّع املرسوم  6٤33املتعلق بتعديل حدود
لبنــان البحرية من قبل املعنيــني به يف حكومة
ترصيف األعاملَ ،وقَع املرســوم وعاد إىل «نقطة
الصفــر» ،وهو مــا كان متوقّعاً مــن قبل قوى
سياسية عديدة ،بحسب ما تؤكد مصادر نيابية يف
فريق  ٨آذار ،كانت تعلم بأن هذه املســألة ال تعدو
كونهــا «معركة وهمية» جديــدة يخوضها التيار
الوطني الحر ،والذي تؤكــد مصادره أن «خلفياته
وطنية بامتياز».
«مل يقم رئيس الجمهورية ميشال عون سوى مبا
ميليه ضمــريه واملصلحة الوطنية» ،تقول مصادر
ُ
«التيار الوطني الحر» ،مشــرية عــرب «الديار» إىل
أن هذه املســألة ال ميكن أن تُقارب بشكل شخ
أو فئوي ألنها تتعلّق بأكر امللفات حساســية يف
لبنان.
وتضيف مصادر «الوطني الحر» « :الشــعبوية
بأن ُيوقّع املرســوم ويحصد عون
كانــت تقت
انتصاره ،ولكن الرئاســة ال تُريد ســوى مصلحة
البلد ،وهي تعمل وفق القوانني ،وما قرره عون كان
بناء الستشــارة قانونية تُح ّتم اتخاذ القرار بشأن
املرســوم عىل صعيد وطنــي ،ال وزارات محدّ دة»،
مشــرية إىل أننا «ال نريد أن نكرر تاري األخطاء،
وال نريد لكل حكومة جديدة أن تتعامل مع املسألة
بحســب رؤيتها ،لذلك نســعى ليك تكون الرؤية
حدة ،وجامعة ،وقادرة عىل الدفاع عن
اللبنانية مو ّ
أي موقف تتخذه.
بالنسبة إىل املصادر النيابية يف  ٨آذار فإن التيار

الوطني الحر بات ممتهناً للعبة املعارك الشــعبوية
الوهمية ،فهــو خاض أرشس معركــة إعالمية
منذ أيــام بوجه خصومه بتهمــة عرقلة «توقيع
املرســوم» ،وتضييع حقوق لبنان البحرية وحقه
بروته النفطية ،واعترب أن توقيع ميشــال نجار،
ومن بعده حســان دياب عىل املرسوم إنتصاراً له
تبــني أن الهدف مل يكن
وللبنان ،ولكن رسعان ما
ّ
توقيع املرسوم إمنا العكس.
وتقول املصادر عرب «الديــار» « :كان يظن هذا
الفريق أن املرسوم لن يُوقّع ،وأنه بإمكانه استثامر
هذا الرفض يف السياسة ولعبة الرأي العام ،وهي
للمناسبة اللعبة التي ميارسها التيار الوطني الحر
مؤخراً متهيداً لإلنتخابات النيابية ،فوصل به األمر
حدّ اتّهام رئيــس املجلس النيايب نبيه بري ورئيس
تيار املردة ســليامن فرنجيــة «بخيانة القضية»،
مشرية إىل أنه عندما ُوقّع املرسوم وأصبحت الكرة

يف ملعب رئاسة الجمهورية كان ال بدّ من التفكري
باملخارج ،وكان املخرج األســهل التذرع برأي هيئة
الترشيع واإلستشارات ،غري امللزم ،ورمي الكرة عىل
مجلس الوزراء مجدّ داً.
«ال يريد الوطني الحر كرس الجرة مع األمرييك»،
عربوا عن
تقول املصــادر ،خاصة أن األمريكيــني ّ
غضبهم من املرســوم ،وح ّملوا ديفيد هيل رسائل
يف هذا اإلطار ،ابرزها رسالة إرسائيلية بأن وصول
املرســوم إىل األمم املتحدة يعني انتهاء التفاوض
غري املبارش مع لبنان ،لذلك مل يكن التيار بوارد حمل
هذه املسألة لوحده ،مشرية إىل انها ال تُخفي قلقها
من أن يُصبح هذا املرســوم «ســلعة» للمقايضة،
خصوصاً أنه يشــكّل مل ّفاً اســرتاتيجياً أساسياً
لإلدارة األمريكية ،وبالتايل ليس هناك ما مينع من
أن يدخل املرســوم «البازار» السيايس ليحاول كل
طرف اإلستفادة منه بالشكل الذي يناسبه.

مه ّمة التأليف بشخصه ،باالتفاق مع الرئيس.
وبعدها حاول الفرنسيون إنقاذ املبادرة بنتيجة
رفض الحريري ،وأرجئت زيارة باسيل إىل باريس،
أو رمبا ألغيت ،لتُســتبدَ ل ب ِ
ح ٍ
ومرصي
يب،
راك عر ّ
ّ
تحديدً اُ ،و ِ
صف بأنّه مك ّمل للمبادرة الفرنس ّية لكن
بنكهة ليســت محايدة عىل خلفية عدم اللقاء بني
ثم مساعد
باسيل ووزير الخارجية املرصي ،ومن ّ
األمني العام للجامعة العربية السفري حسام زيك
 ،لك ّنه جاء بنظر كثريين مخ ّي ًبا ل مال ،بل أضيف
إىل السلب ّيات املستجدّ ة.
وتلفت هذه االوساط اىل أن الرهان عىل ال ِ
حراك
العريب مل يكن كبريًا ،نظ ًرا النعدام تأثري الجامعة
يل ،فإنّ هناك من يعترب
العربية عىل الواقع الداخ ّ
أنّ الدخول املرصي عىل الخط كان عامال ســلب ًيا
علام أنّ استثناء
ش ّو عىل املبادرة الفرنســ ّية،
ً
الوزير باســيل من أجندة وزير الخارجية املرصي
حملّها أوزان ال تســتطيع رفعها نحو مســتوى
االيجابية ،وخالفًا لســائر الفرقاء مل يُف َهم سوى
عىل أنّه إعالن انحياز ،ما أفر تلقائيا الوســاطة
إن ُوجِ دت ،من مضمونها.
وتتحد هذه االوساط عن «خطة « متجددة بعد
تبدّ د اإليجاب ّية التي انطلقت بها خالل األســبوع
املايض ،وبدا أنّ فرنســا خرست جولة أخرى يف
علام أنّ هناك من بدأ الحديث عن بديل للقاء
لبنانً ،

املوسع
الحريري وباســيل ،عىل طريقة االجتامع
ّ
الذي يجمع مختلف األفرقاء الذين ســبق للرئيس
الفرن إميانويــل ماكرون أن جمعهم يف قرص
الصنوبر ،وحصــل منهم عىل»التعهــدات بدعم
املبادرة الفرنسية ،ومبا ال يُحرِج الحريري أو غريه.
لكن هل تغامر فرنســا من جديــد عىل أبواب
االنتخابات الرئاسية عندها؟؟
هذه االوســاط تقول أن باريــس الباحثة عن
انتصار لها يف لبنان ،تستعيد من خالله حيث ّيتها
يف املنطقة ،لن تقبل بفشل جديد يف لبنان ،ولذلك
موسع خشية
فهي ترتدد يف الدعوة ألي اجتامع
ّ
أن يكــون رفع عتب ويك ّرر ســيناريو اجتامعات
قــرص الصنوبر ،التــي ال يزال ماكــرون ُعرضة
خصوصا
لالنتقادات يف داخل فرنســا بســببها،
ً
أي إنجاز ميكن أن يضعه
بعدمــا عجز عن تحقيق ّ
يف سجلّه
وهنــاك خيار اّخر تتحد عنه هذه االوســاط
يتمثــل بســالح العقوبات ،الــذي تكثفت وترية
التلويح به يف األيام املاضيــة ،بد ًءا من ماكرون
نفســه ،إىل وزير خارجيته جــان إيف لودريان،
الذي بدأ يرفع اللهجة إىل مستويات غري مسبوقة
كل ما ســبق يَ بأنّ خيار العقوبات
 ،وإذا كان ّ
بات موضو ًعــا بجدية عىل الطاولة ،فإنّ ّة من
يح ّذر يف املقابل من أنّه قد ال يكون ذا جدوى.

ُ
تـــخـــبـــط عــــــربــــــي ...ومــــــاكــــــرون أصــــبــــح مــــحــــرجــــا

عي

بو عي

مع بدء الحديث يف االســبوع املايض عن لقاء
مفرتض ســيجمع كالً من الحريري وباسيل يف
باريس ،وبرعاية فرنســ ّية ،ســارع رئيس التيار
الوطنــي الحر ليبدي انفتاحــه ،ويؤكد أنّه جاهز
أي كان وأينــام كان ،إذا كان من شــأن
للقــاء ّ
االجتامع أن يفتح ك ّوة يف جدار االزمة ،فيام التزم
رئيس الحكومة املكلّف بالصمت.
ورسعان ما كشفت أوساط سياسية عليمة أنّ
صمت الحريــري كان مبثابة رفض ضمني لفكرة
اللقاء من األســاس ،وهو ما يشري البعض إىل أنّه
بكل وضــوح ورصاحة ،وعلّله
أبلغه للفرنســ ّيني ّ
لعل أه ّمها
مبجموعة من االعتبارات واألســبابّ ،
ليس رفضه تعويم باسيل وفق إعتقاده ،وأنّ اللقاء
معه سيشــكّل هزمية له ،ومكســبا يف املقابل
ل خري.
وتضيــف االوســاط أنّ الحريــري انطلق ،يف
أي لقاء ســيجمعه اليوم بباسيل،
رفضه ،من أنّ ّ
وقبل إنجازه مه ّمة تشــكيل الحكومة ،سيشكّل
إقــرا ًرا بالحيث ّية التي ميتلكها األخــري حكوم ًيا،
وهو الذي يرفض طلب رئيــس الجمهورية الدائم
بالعودة إليه يف النقا  ،بوصفه رئيس أكرب تك ّتل
ومتسكه يف املقابل بأنّ الدستور يحرص
مسيحي،
ّ
ّ

التدقيق الجنائــــــي والفرصة اإلنقا ية الجديــــــة ...فهل تأتي
زياد العسل
الســيايس
بــات الواقع
ُّ
واإلقتصادي ُّواإلجتامعي يف
لبنــان واقعاً مريــراً للغاية،
بحيــث ال ميك ُن ألحــ ٍد من
ســكان املعمورة أن يحســدَ
اللبنانيني عــىل واقع حالهم
املتشــظّي بني انهيار العمل ِة
والبطالة والهدر والفســاد،
األمر الذي حصــد اللبنان ّيون
نتيجتــه اليوم مــع قلقهم
الحقيقــي عــىل فقــدان
أموالهم يف املصارف وتح ّول
ري
قسم كبري منهم لفقرا ٍء غ َ
قادرين عــىل تأمني اولويات
حاجاتهم.
يئ الذي يطفو اليوم عىل ســطح
الجنا
دقيق
ال ّت ُ
ُّ
املشــهد الســيايس ،هو فرص ُة جد ّي ُة للعبور من
املشــهد املظلم الذي يرزح تحته لبنان ،اذ يراهن
ني
كر أن هذا التدقيق من شــأنه أن ميكّن اللبناني َ
من اكتشــاف العمليات غري الرشعية واإلختالس
فضح
والهدر الذي ُمورس طوال عقود ،وبالتايل
ُ
جدي يف إيصالِ
كل املرتكبني الذين تو ّرطوا بشكل
ّ
البالد لهذا الدّ رك الصعب الذي يضع الكيان برمته
يف مهب الريح.
عضو املكتب السيايس يف التيار الوطني الحر
التدقيق
وليد االشــقر يرى يف حديث «للديار» أن
َ
يئ هو الفرصــ ُة الوحيدة للخروج من النفق
الجنا َّ
املظلم وال مجال الســتعادة الثّقة الدّ ولية وطلب
مساعدات من الجهات املانحة من دول وصناديق
اذا مل نتمكن من سد كل مزاريب الفساد السابقة،

واملجتمع الدويل اليوم يســاند رئيس الجمهورية
يف طلبــه ،يف ظل وجود قــوى داخلية تحاول
العرقلة بشــ ّتى األســاليب النهــا مت رة من
هذا التدقيق ،ومام ال شــك فيه وفق األشــقر أنّ
ملف تشــكيل الحكومة مرتبط بشــكل مبارش
بهذا املوضوع ،والحجج التــي يخرتعها الرئيس
الحريري يتم دحضها من قبل رئيس الجمهورية،
وبات من الواضح اآلن أن الحريري ال ميلك اي نية
لل ّتشكيل إال بعد التأكد من تفريغ التدقيق الجنايئ
من مضمونــه ،وهذا ما ال ميكن البتة أن يقبل به
رئيس الجمهورية.
عىل صعيد م ّتصل ،رأى عضو املكتب السيايس
يف ت ّيار املستقبل وسام شبيل أنّنا كلبنانيني نواجه
ٍ
وانتصارات
عقالً الغائياً يبحث عن ضحايا وأعداء
وهميــ ٍة ليس لها عالق ٌة بأصل املشــكلة ،وفيام
يئ يجب عىل هذا ال ّتدقيق ان
يتعلّق بال ّتدقيق الجنا ّ

َ
يطال كل القطاعات واملجالس
والــوزارات ،ولكــن القــول
وتصويــر التدقيــق الجنايئ
انه مفتاح الحلول الســحرية
هــي
شــامع ُة سياســي ُة ال
ّ
أكر ،وهــذا التدقيق هو جزء
من ســلّ ٍة إصالحيــ ٍة كاملة
متكاملة ،وهذا اإلصالح ال يتم
اال من خالل حكوم ٍة لتطبيق
مرشوع اإلصــالح الذي كان
مطلوباً يف ســيدر واملجتمع
الدويل ،فاألساس هو حكومة
مه ّمــة حكومة قــادرة عىل
انتشال املشــهد ،ونحن نجزم
أنّ الجهــ َة التي تحاول عرقلة
تشــكيل الحكومة هي عينها
املعرقلة لإلصالح.
مــن جهتــه رأى املحامي نا كاســبار يف
حديث خاص لجريدة «الديــار» أن ال ّتدقيق يجب
ان يحصل يف شــ ّتى الــوزارات واإلدارات العامة
ومرصف لبنان ،ملعرفة مكامن الفساد والرسقة،
والوجهة القانون ّية تؤكد أن املطلوب هو االتصال
بكل االدارات من قبل مجلس الــوزراء للمبارشة
بعمليات التدقيق بعد االتفاق عىل تفاصيل العقد
يل ،وذلك عرب رشكة مستقلة
بشــكل واضح وج ّ
غري مضط ّرة لالنحيــاز اىل جانب جهة ما دون
االخــرى ،والواقع ّية برأي كاســبار تقول أنه من
الصعــب منطقيا ان يصل ال ّتدقيــق الجنايئ إىل
ّ
مــكان ما آنياً ،نظراً للهوة واالنقســام بني الكتل
السياسية التي تحكم املشــهد اللبناين واختالف
العقليــات واملقاربات واملصالح املرتبطة بشــكل
وثيق باإلطار الطّائفي واملذهبي واملناطقي.

سفير إسبانيا من بكركي  :مهتمون بمبادرة الراعي
استقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي ،بعد ظهر امس ،يف
الــرصح البطريريك ببكــريك ،نائب رئيس
حزب الكتائب اللبنانية الوزير الســابق سليم
الصايغ ،الذي قال« :إن الزيارة متت يف إطار
متابعة املســتجدات ،وخصوصا تلك املتعلقة
مببادرة غبطته حول الحياد واملؤمتر الدويل،
واليوم ،نضع إمكاناتنا يف ترصف غبطته».
وبعد الظهر ،استقبل الراعي سفري إسبانيا
خوســيه ماريا فرييه ،الذي قال بعد اللقاء:
«كانت مناسبة عرضنا خاللها الوضع الراهن

يف لبنان ،ال سيام وضع الجامعة املسيحية
فيه ،إضافــة إىل املبادرة التي أطلقها غبطته
واملتعلقة بحياد لبنــان وباملؤمتر الدويل من
أجل هذا البلد .ونحــن نؤكد ،يف هذا اإلطار،
اهتامم اسبانيا بهذه املواضيع وبدعمها هذه
املبادرة» ،مضيفاً «كذلك ،تطرقنا إىل موضوع
هوية لبنان وهوية الجامعة املســيحية يف
هذا الرشق ودور لبنان الذي يجب اســتعادته
مبساعدة األرسة الدولية».
والتقى الراعي رئيس بلدية طرابلس السابق
عبد القادر علم الدين.

الراعي مستقبال السف ا سباين
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

ســؤال في الــوجــود والعدم
لبنان الساعي اىل زوال ،هل بقيت يف قاموس حياته
كلمة عىل معناها ؟ ما الوجود ،اصال ،حني يفقد الوجود
مربره ؟ ما معنى الحكومة ،اليوم ،يف لبنان ؟ وما معنى
مجلس النواب ؟ وما معنى الرئاسات ،كل الرئاسات ،يف
دولة تدول ،يف دولة تزول ؟
واي معنى بقي ألحزاب تجهد ،مبعرة ،يك ين ظاملو
الشعب ،يف الداخل والخارج ،انها كانت احزابا مجاهدة،
تستطيع ،عىل مفارق التاري  ،ان تغري مجرى التاري ؟
وما معنى ،ال ســيام ما معنــى ان تنترص عىل عدو
الخارج الذي ليس كمثله عدو وتعجز عن التصدي الفعيل
للفساد الذي هو هو «ارسائيل» داخل البالد ؟
ما معنى ان تظل تقتات من رصيدك يف التاري  ،وقد
بات اشــبه برصيد املودعني يف مصارف تديرها اخالق
التوراة ؟
ما معنى هذه املرجعيــة الدينية او تلك حني ال تبحث
هي عن معناها اال يف قاموس السياســة ،والسياسة،
يف لبنان ،ثعلبة ونفاق وخطــوط حمر تحمي الثعالب
والذئاب.؟
نحن بلد مفلس ،مفلس قاموسه من معاين الكلامت.
الجدران ،وحدها ،تحاف عــىل معانيها .فهل من يفتح
يف جدار ،ولو ثغرة ،تنطلق منها رصاصة تحمل بصي
ضوء ؟ ام يبقى العدم وحده زاهيا معناه ؟

استقبل كبير مستشاري «الدفا » البريطانية

عــون  :اإلصــالحــات والتدقيق
من أولى مهام الحكومة الجديدة

ُ
معارك مرتقبة بين بعبدا وعين التينة على جبهتي التدقيق وامللف الحكومي
م ل «بري ــ الحريري ــ جنبالط « يُش ل بال عون ...وباسيل يتصد من بوابة «املال»
صونيا رزق
ينــس بعد رئيس الجمهورية ميشــال
مل
َ
عون ،كيف م ّرت عملية إنتخابه رئيساً يف 31
ترشين االول  ، ٢016من دون ان ينال اصوات
كتلة « التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس
املجلس النيايب نبيه بري ،الذي فضّ ل حينها
وصول رئيس تيار املردة سليامن فرنجية اىل
قــرص بعبدا .اذ مل متّر تلــك العملية لغاية
اليوم مرور الكرام لدى عون ،عىل الرغم من
انّ بعــض الكتل مل تؤيده ،لكنه مل يهتم نظراً
لحجمها الصغري ،كذلك االمر بالنسبة للنواب
املســتقلني الذين اختاروا الورقــة البيضاء
كتعبري عن رأيهم ،لكن ان يُســتثنى عون من
تأييد «حليف الحليف» فهذا كثري.
لذا بقيت تلك الخطوة عالقة يف ذهن بعبدا
وفريقها وداعمهــا االول ،أي التيار الوطني
الحر ورئيســه جربان باسيل ،الذي مل يعرف
طريقــاً إيجابياً بعد اىل الدرب الذي يوصله اىل عني التينة ،اذ
ال يزال وعــراً ومل يُفتح يف أي مرة ،كام تتطلّب عادة العالقة
بني أي طرفني .لكن رئيــس املجلس النيايب املعروف بكلامته
الديبلوماســية واملختارة بعناء ،مع ما تحويه من «لطشات»
ال تخلو من الفكاهة ،إستطاع دامئاً
تخطي الخالفات الخفية
ّ
والقاطنة يف الكواليس ،خصوصاً مع النائب باســيل حيث
تغيــب الكيمياء بينه وبــ ّري .اىل ان إنتقل التناحر بني وزراء
التيار الوطني الحــر ووزراء حركة امل ،وبصورة خاصة بني
باسيل والوزير عيل حســن خليل ،ضمن امللفات الحكومية
املتعاقبــة ،فبدت حينها األلفة السياســية بعيــدة جداً يف
مسافاتها بني عون وب ّري ،وإن عمل بعض الوسطاء عىل خط

االنفتاح الذي بقي مغلقاً بشكل ف ّعال.
اىل ذلــك وتعليقاً عىل هذه العالقــة املتأرجحة بني بعبدا
وعني التينة ،يرى وزير سابق مطلّع عىل العالقة بني الطرفني
بأنها ليست وليدة اليوم ،ويقول لـ «الديار» « :عدم االنسجام
هذا يعود اىل مرحلة ما بعد اتفــاق الطائف ،وتواجد العامد
عون يف املنفى ،حيث كان يطلق الســهام السياسية ضد كل
َمن ساهم بهذا االتفاق او وقّع عليه ،وبري يُعترب من اركانه،
كام مل يعرب كل تلك السنوات أي إنسجام سيايس بني الرجلني،
وصوالً اىل املرحلة التي نشــهدها اليوم ،فالخالفات بينهام
تتوســع وما اكر ملفاتها ،فهي تتنقــل اوالً يف الكواليس
ّ
السياســية ،ثم تطلق يف العلن عرب وسائل االعالم ،وتحديداً
من خالل الرتاشق يف محطتي التلفزة التابعتني لعون وب ّري،

وبعدها تع ّمم الخالفات عىل مواقع التواصل
االجتامعي ،حيث يشــعل منارصو الطرفني
الوضع من كل جوانبه».
ويتابع املصــدر« :رئيس الجمهورية يعترب
انّ رئيس املجلس يستميل الحريري وجنبالط
لناحيته ،لذا فهو مضطــر للوقوف باملرصاد
ضد مثلــث قوي ،عرب وضع الــرشوط امام
مبادرة ب ّري ،التي تعمل عىل خطوط التشكيلة
الحكومية منذ ايام وبعيــداً عن االعالم ،كام
يرى الرئيس عون بأنّ الثال املذكور يســعى
لتعطيل التدقيــق الجنــايئ ،وعرقلة مهام
ومخططات النائب جربان باســيل ،وبصورة
خاصة منعه من الوصول اىل الرئاسة االوىل،
وهذا ما يسعى اليه اليوم الرئيس عون وبشتى
الطرق ،اذ يجهد ديبلوماسياً إلزالة عزلة صهره
بعد فرض العقوبــات عليه ،وهذا من الصعب
جداً تحقيقه ،النّ حظوظه باتت ضئيلة جداً،
مع االمل بأن يبقى البلد اوالً وهذا هو املهم».
وعىل خــط امللفات املطروحة ،يعترب الوزير الســابق بأنّ
التدقيق الجنايئ يلعب دوراً كبرياً يف عرقلة العالقة بني بعبدا
وعني التينة ،والدليل ما جرى قبل ايام بني الوزير السابق غسان
عطالله والنائب عيل ب ّزي ،عىل خلفيــة االتهامات املتبادلة
بتعطيل هذا امللف ،الذي سيؤدي قريباً اىل «خربطة» العالقة
رص عىل حصول التدقيق الجنايئ
اكر ،فرئيس الجمهورية م ّ
الذي يرى فيه إســتهدافاً لربّي ،الن وزارة املال املحســوبة
سياسياً عىل رئيس املجلس ،هي مبثابة الوصية عىل مرصف
لبنان ،ويف املقابل يشــدّ د الرئيس ب ّري عىل ان يشمل التدقيق
الجنايئ كل الوزارات ومؤسسات الدولة ،ويف طليعتها وزارة
الطاقة التي لطاملا كانت من حصة التيار الوطني الحر.

حكوم ــة التجا ب ــات بي ــن الدا ــل والخ ــارج  ...عل ــى وق ــع الس ــجاالت الفارغ ــة
فاطمة شكر

عون م ت ا م الو د ال ي اين
أكد رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عــون ،ان «من
أوىل مهــام الحكومة الجديدة ســتكون تحقيق اإلصالحات
ومتابعة مســألة التدقيق املايل الجنــايئ» ،معتربا ان «هذه
الخطوات أساســية النها تعيد الثقة الدولية بلبنان وال سيام
ثقة الصناديق املالية التي ســوف تساعده عىل تنفيذ خطة
النهوض االقتصادي».
كالم الرئيس عون جاء خالل استقباله قبل ظهر امس يف
قرص بعبدا ،كبري مستشاري وزارة الدفاع الربيطانية لشؤون
الرشق األوســط الج ال مارتن سامبسون والوفد املرافق يف
زيــارة لالطالع عىل األوضاع يف لبنــان والتعاون اللبناين-
الربيطاين يف املجاالت كافة ،ال سيام املجال العسكري.
ويف هذا االطار ،شــكر الرئيس عون الج ال سامبســون
عىل املساعدات التي تقدمها بالده يف تأمني الحدود الرشقية
والشــاملية ،وال سيام بناء أبراج ومراكز مراقبة حدودية بلغ
عددها حتــى االن  79برجا ،إضافــة اىل منظومات املراقبة
املتحركة والسيارات املصفحة ،ودورات التدريب والتخص .
كذلك شكره عىل املساعدات اإلنسانية واإلمنائية التي تقدمها
بريطانيــا يف مجال دعم القطاع التعليمــي ومواجهة ازمة
كورونا واملساعدة عىل تحمل عبء النزوح السوري وتداعيات
انفجار مرفأ بريوت».
وخالل اللقاء الذي حــ ه القائم باالعامل الربيطاين يف
لبنــان مارتن لنغدن ،قدم الرئيس عــون تعازيه بوفاة األمري
فيليب زوج امللكة اليزابيت الثانية ،منوها مبا تركه من اثر لدى
الربيطانيني خصوصا ويف العامل عموما.

ح ــت ــي حـــــ ر مـــن ان ــت ــح ــال إســم ـ
ُ
لـــطـــلـــب مــــســــاعــــدات مــــالــــيــــة
أعلن الوزير الســابق للخارجية واملغرتبني ناصيف حتي،
يف بيــان صادر عن مكتبه االعالمي «ان بعض األشــخاص
عمدوا إىل إنتحال إســم وزير الخارجية واملغرتبني الســابق
ناصيف حتي لطلب مســاعدة مالية من لبنانيني يف الوطن
ويف االغرتاب ،لغايات إنسانية واجتامعية كاذبة».
أضاف البيان« :إن حتي يحذر من إنتحال إسمه ويتمنى عىل
من يتلقى أي طلب عدم التجاوب».
وختم «تم إبال الســلطات األمنية املختصة التي ستتخذ
اإلجــراءات الالزمة ملالحقــة املرتكبني وإنــزال العقوبات
بحقهم».

عـ ـ ــم ــان ال ــت ــق ــى وفـــــدا
مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــي

استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن
يف مكتبه بثكنــة املقر العام ظهر امــس ،رئيس الحوكمة
واألمــن والتنمية االجتامعية واملجتمع املــدين لدى االتحاد
i ia
األورويب رين نيالند ،عىل رأس وفــد ،ضمe ، :
 ، oa in a en ia ar ia، on e o a arroو
ino
 ، o a a e aيف زيارة جرى يف خاللها عرض لســبل
تعزيز التعاون يف مجال الرشطة املجتمعية.

حتى لــو اجتمع أهل األرض من أجــل معالجة ملف لبنان
يتغري يشء ،كل واحــد يرمي الكرة يف ملعب
الحكومي ،لن
ّ
اآلخر ،وتأليف الحكومة ال زال يشــرتك فيه الداخل والخارج،
قســم تديره اإلدارة األمريكية،
الداخل املنقسم اىل قسمني،
ٌ
أطراف
وقســم آخر مييل اىل إيران ،والخارج الذي تشرتك فيه
ٌ
أربعة ،أمريكا ،فرنسا ،إيران والسعودية.
يشــغل بال الجميع فهو ،هل ســتولد
ُ
أما الســؤال الذي
الحكومة خالل أيام ؟
أم أنها ستبقى عالقة بني تجاذبات الخارج والداخل
ماذا لو توسعت مساحات التفاعل اإليجايب رغم السجاالت
واملناورات السياسية ؟
مــل اللبنانيون وأصيبــوا بالرصع
َّ
كل هذا الــكالم الذي
منه عقب التبدالت السياســية التي باتت غري مألوفة وغري
مطمئنة ،لن تجدي نفعاً  .وما األحاديث املتداولة والنقاشات
املســتمرة إال كالم غري مهم وفلسفة ال تدخل إال يف قاموس
الجدل البيزنطي ،الذي ال ينفــع اللبنانيني بعد أن دخل الفقر
والجوع والعوز بيوتهم.
ويف خضــم هذه األجواء املتوترة ،ال يزال الرئيســان عون
والحريري يتبادالن اإلتهامات بتعطيل تشكيل الحكومة ،مام
يزيد من فرصة إدخــال البلد يف نفق التعطيل واملراوغة دون
أي تقدم.
وفيام يســعى الرئيس بري جاهدً ا لتذليل العقبات ،يذهب
البعض اىل تطوير الرصاع والعمل عىل التفرقة والتعطيل دون
تحتمل رصاعات األخوة داخل
ُ
أن يدرك البعض بأن البالد مل تعد

وطن ينزف وينهار أمام أعني أهل النظر ودون أي بصرية.
حتى الساعة مل تلق املبادرة التي قدمها بري أي صدى بشأن
تأليف الحكومة ،وهذا ال يعني إبقاء التفاصيل طي الكتامن،
وأن الرئيس يعجز عن طرح قواعد وركائز واضحة تقدم أمام
الرأي العام.
ويف معلومات خاصة ،فإن بري يريد فرض تسوية إنقاذية
مرنة بهدوء ،بعيداً عن صخب املناورات السياسية التي تدور
عادة يف البلد لتحســني الرشوط الحكوميــة ،مام يعني أنه
يؤمن أرضيــة خصبة تتيح تأليف الحكومــة الجديدة ،عىل
قاعــدة ينتجها عادة «حاكم املجلس» يف طرحه التســويات
الوطنية عىل قاعدة  :ال غالــب وال مغلوب .ويضيف املصدر:
أن هذه املبادرة تسلم مســاراً جدياً فاعالً ومنتجاً عىل األقل
مل يرصد هذه املرة وجود ســهام سياسية من أي إتجاه تطال
مســاعي بري ،ال بل إنَّ املصادر املطلعــة تؤكد وجود أجواء
إيجابية يبنى عليها هذه املرة ،مل تشهدها مراحل التأليف قبل
ذلك منذ تكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة.
العواصم اإلقليمية والدولية تواكب مجريات مبادرة الرئيس
بري ،وتنظر بعني الرضا والتأييد لطرح يؤدي اىل إخراج لبنان
من مأزقه.
عىل مقلب آخــر ،ال تزال الدول تقــدم طروحاتها من أجل
استثامر مرفأ بريوت بعد الكارثة التي حلت به يف آب املايض
عقب اإلنفجار الذي ه َّز لبنان والعامل ،وآخرها أملانيا التي قدمت
اقرتاحها من أجل بناء املرفأ واستثامره ،ويسعى األوروبيون
و روســيا لإلســتثامر يف حقول الغاز والنفط املوعودة يف
بلوكات لبنان البحرية ،بينام ترصد أمريكا تفاصيل الســاحة
اللبنانية التي ال تريد خسارتها.

أساقفة الروم الكاثولي  :حكومة االنقا املرجوة
يحول دونها صرا املسؤولين من أجل املحاصصة
ترأس بطريرك انطاكية وسائر املرشق للروم
امللكيني الكاثوليك يوســف العب  ،االجتامع
الشهري الســاقفة الروم الكاثوليك والرؤساء
العامني والرئيسات العامات يف املقر البطريريك
يف الربوة ،وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية.
ويف ختام االجتــامع ،أصدروا بيانا تقدم به
اآلباء توقفــوا فيه عند «وجع اللبنانيني األكرب،
أال وهو الهم االقتصادي وعند الوضع املأساوي
الذي يعي فيه اللبنانيون ،وقد وصل معظمهم
إىل حافة الفقر ،وهم يتسابقون للحصول عىل
بعض املواد الغذائيــة املدعومة التي يحتكرها
بعض املتســلطني ،ويتوسلون الدوالر الطالبي
ليقي أبناءهم العوز يف بالد االغرتاب ،ويقفون
بإذالل طوابري أمام األفــران ومحطات الوقود،
فيام املواد املدعومة تهرب خارج الحدود الفالتة،
واملســؤولون يف الدولة ال يهتمون إال بتأمني
مصالحهم الخاصة ،ومطامع أحزابهم الضيقة.
وال يأبهون ال لجوع الفقراء ،وال النهيار الدولة،
وال النهيار االقتصاد وال لتدين القيمة الرشائية
لعملتنا الوطنيــة وال لحجز أموال املودعني يف
املصارف».
ودعا املجتمعون املسؤولني إىل «ترشيد الدعم،
وإيجاد سبل علمية لتأمني الحاجيات ال ورية
للمواطن .كام أيدوا مطالب ذوي ضحايا إنفجار
املرفأ املحقة ومســاعدة األهايل يف إعامر ما
تهدم .ورأوا ان الكل يعلم أن الحل الوحيد الراهن
هو تشــكيل حكومة إنقاذ يطالب بها املجتمع
الدويل ليتمكن من مساعدتنا عىل الخروج من

أزمتنا .لكن هذه الحكومة املرجوة يحول دونها
عناد املسؤولني ،وتعنتهم ،ورصاعاتهم من أجل
املحاصصة».
وحــذر املجتمعون من» إفــرا لبنان ودفع
شبابه وطاقاته إىل الهجرة من جميع القطاعات
الصحيــة واالجتامعية واالقتصادية حســب
املعلومات التي تصدر عن السفارات األجنبية».
ودعــوا جميع املواطنــني إىل «تلقي اللقاح
ملواجهــة جائحة كوفيد  19بــدون تردد ،ألنه
يؤمن قــدرا عاليا من الســالمة املجتمعية.
ورحبوا باملبادرات الفردية التي تقوم بها بعض
الشخصيات ورجال األعامل لتوزيع اللقاحات
مجانا «.
وتلقف اآلباء «مبادرة البابا فرنسيس ،وبعض
الدول إلعادة إعامر مرافق هامة يف لبنان ،ويأيت
هذا يف سياق ما تقوم به عدة دول صديقة ،من
أجل عدم تركه ينهار ،وكأنه يلوح يف األفق نية
دولية ملساعدة لبنان خارجا عن اإلطار الرسمي
الحكومي ،وهذا أمر له أبعــاد عديدة إيجابية
ملستقبلالوطن».
واكد املجتمعون « ســيادة لبنان يف حقوقه
الربيــة والبحرية من خالل ترســيم الحدود
والحرص عــىل الحقوق يف املــوارد النفطية
والطبيعية».
ويف الختام ،اعيد خالل االجتامع انتخاب األم
نيكولحروالرئيسةالعامةلجمعيةراهباتسيدة
املعونة الدامئة كأمينة رس ملجلس األســاقفة
والرؤساءوالرئيساتالعامنييفلبنان».

القصيفـــي :ن األوان للتوقـــف عـــن اســـتدعا
صحافييـــن للتحقيق معهم في مخالفات النشـــر

ع ن م و د ا تحا ا ورو

لفت نقيــب محرري الصحافــة اللبنانية
جوزف القصيفي يف بيــان ،اىل «مخالفات
متكــررة يرتكبها مكتب جرائــم املعلوماتية
باســتدعاء صحافيني للتحقيــق معهم يف
مخالفــات نرش ،علام أن كل مــا يتصل بهذا
املوضوع هــو من إختصاص قايض التحقيق
ومحكمة املطبوعات وفق ما ين عليه قانون
املطبوعات ال سيام يف املادتني  ٢٨و  ٢9منه.
فالصحايف ليس مجرما وحقوقه مصانة يف

القوانني املرعية االجراء وحرية الرأي والتعبري
يكفلها الدستور».
وقــال القصيفي« :ان هــذا الترصف الذي
يقوم به مكتب جرائم املعلوماتية ينســحب
عىل حالــة الصحايف الريــايض يف جريدة
«نداء الوطن» فادي سمعان ،يف موضوع نرش
خرب أقل من عادي نرش يف الجريدة».
وختم القصيفي «آن االوان للتوقف عن هذا
السلوك».

الكل اليوم ينتظر والدة الحكومة العتيدة لبدء اإلستثامرات
يف لبنــان ورفع إقتصاده املنهار والــذي تهاوى اىل ما دون
الصفر.
يف غضون ذلك ،ناشــد البطريرك الراعي جميع املسؤولني
السياسيني يف رســالة الفصح بأن يكفوا عن السلوك املهني
واملهيمن واألناين والســلطوي  .وقد علــم من مصدر مطلع
أن الوزير الذي سيسميه البطريرك الراعي هو وزير الداخلية
مبوافقة الرئيسني عون والحريري ،وذلك كحلٍ وسط لتمسك
رئيس الجمهورية بحقيبة الداخلية ومتسك الحريري بتسمية
الوزير باإلتفاق مع عون ،أي أن ال يكون محسوباً عىل رئيس
الجمهورية.
فهل ســينجح القيمون بكرس الجليد الســيايس لتشكيل
الحكومة بأرسع وقت من أجل النهوض وإنقاذ الوطن ؟
رص واشــنطن عىل محارصة لبنــان عرب فرضها
دولياً ،ت ُّ
عقوبات ولعب سياســة الضغط عليه ،حتــى الوصول اىل
نقطة الصفر مع إيران ســواء كان عرب املفاوضات أو الصدام
معها واإلنتقال اىل مرحلة جديدة من املتغريات والتي ستكون
هذه املرة مغايرة  .واشــنطن لن تألو جهداً يف زيادة الضغط
ومامرســة املزيد من شد الخناق من أجل أن ال يشرتك الحزب
يف تشــكيل الحكومة ،التي ترص السعودية و واشنطن عىل
أخذ حص ٍة فيها ،رغم كل يشء.
يقف املواطن
ويف غمرة هذه األجواء الداخلية والخارجية
ُ
مكتــوف اليدين أمام ما يجــري ،دون أي مراعــا ٍة لهمومه
املتعاظمة  .مشاهد األشــهر السابقة رسخت فكرة اللبناين
بأن ال أهمية للمواطن ،لكن املهم هي تحصيل كل ما تريد هذه
القوى السياسية وعىل الدنيا السالم ...

وفـد بريطانـي زار فـوج الحـدود البريـة الرابـع

ال ال يار
زار العميد الربيطاين ســامي سامبسون
يرافقه القائم بأعامل الســفارة الربيطانية
يف لبنــان .Martin LONGDEN Dr
وامللحق العســكري املقدم «LEE Richard
»Saundersعــىل رأس وفــد مرافق ،فوج
الحدود الربية الرابع حيث يقوم فريق تدريب
بريطاين باإلرشاف عــىل دورة تدريبية يف

مدرسة تدريب أفواج الحدود الربية لعنارص
من هذه األفواج عىل آليات نوع «،»RWMIK
وذلك بحضور قائد فوج الحدود الربية الرابع
وقائد املدرسة وعدد من الضباط.
واســتمع الوفد إىل إيجــا ٍز حول املهامت
املنفــذة يف ضبط الحــدود ،وح مناورة
نفذها العسكريون املتدربون.

«الصحة» :عنوان إلكتروني
يــســهــل مــتــابــعــة رس ــائ ــل
تــحــديــد مــواعــيــد التلقيح

«لجنة متابعة كــورونــا» :إست ناف النشاط
في القطا التربوي بكل فروع ومراحل

أعلنــت وزارة الصحــة
العامة أنها و»تسهيال ألمور
املواطنني الذين مسحوا عن
طريــق الخطأ رســالة الـ
 smsالتي تلقوها من املنصة
الرســمية لتحديــد موعد
للحصــول عىل اللقــاح ،أو
يجدون صعوبة يف متابعة
املطلــوب تقنيــا ،وضعت
بترصفهــم عنوانا إلكرتونيا
ميكنهــم الدخــول إليــه
واإلكتفاء بتسجيل رقم هاتف
الشخ املعني وإسمه كام
ورد يف األساس عىل املنصة
وإعادة اإلرسالِ.
والعنــوان هــو التــايل:
p : o a . op . o .
i pa o i e a ine

عقدت لجنة متابعة التدابري واإلجراءات الوقائية لفريوس
كورونا أمس ،إجتامعاً برئاســة األمني العام للمجلس األعىل
للدفاع اللواء الركن محمود األســمر رئيس اللجنة ومشاركة
وزير الرتبية والتعليم العــايل يف حكومة ترصيف األعامل
طارق املجذوب.
وصدر عن اإلجتامع ما ييل« :حيث أنه جرى تحديد رشوط
العودة اآلمنة واســتئناف النشــاط يف القطاع الرتبوي من
خالل الدليل الصحي الذي تم إعــداده بالتعاون ما بني وزارة
الرتبيــة ،وزارة الصحة العامة التي أكــدت أولوية اهتاممها
املطلق بهذا القطاع ،الصليب األحمر اللبناين ،منظمة الصحة
العاملية ومنظمة اليونيسف وحيث أن تلقي اللقاح ليس برشط
الستئناف النشاط اإلقتصادي ،اإلجتامعي والرتبوي وفقا ملا
تظهره الدراسات العلمية وواقع الحال املتمثل مبعاودة العمل
يف عدة قطاعات أساســية صناعية ،تجارية ،رسمية ،ومع
التزامها بكافة التدابري واإلجراءات الوقائية لفريوس كورونا
اللجنة بـ اســتئناف النشاط يف القطاع
بناء ملا تقدم تو
الرتبوي بكافة فروعه ومراحله التعليم العام ،التعليم املهني
والتقتي والتعليم العايل ) بشكل تدريجي ضمن منهج مدمج».
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

فوضى النيات الحسنة أودت بحياة شــاب طرابلسي أثــنــا تــوزيــع حص
«الـــــديـــــار» تـــــروي تــفــاصــيــل الـــحـــادثـــة األلــيــمــة

رجاء الخطيب

بتنا يف وطننا من ّني النفــس برغيف خبز طازج ونقف يف
طوابري اإلنتظار علنا ننــال نصيبنا من توزيع حصة غذائية،
هي أقىص ما نتمنى يف القرن الواحد والعرشين.
ال يخفى عــىل أحد أن األزمة الحاليــة هي كأرض خصبة
لجذب التمويل للجمعيات ولفتح شــهية األحزاب السياسية
عىل اإلســتثامر يف األزمة ملصالــح إنتخابية بحتة وال متت
لإلنسانية بصلة.
كتب عامل النفس الســويرسي كارل غوستاف يونغ تجربة
البرش حول خمسة أنواع رئيســية من الغرائز ،وهي :الجوع
والجنس والنشــاط والتفكري واإلبداع« .هذه الغرائز ،امل ُدرجة
يف قامئة بحســب درجــة تزايد اســتخالصها ،تعمل عىل
اســتنباط وتقييد السلوك البرشي ،ولكن يف الوقت ذاته ترتك
مجاال للحرية يف تنفيذها وخاصة عند تفاعلها .حتى الشعور
بالجوع البســيط ميكن أن يؤدي إىل العديد من االستجابات
املختلفة»
إذاً فالبــرش عندما يتشــاركون غريزة الجــوع فانهم قد
يتجهون إىل إســتجابة غري متوقعة ولعل أبرز مثال عىل ذلك
هو ما شهدناه من اقتتال يف محل السوبرماركت عىل البضائع
املدعومة.
األمور تختلف وتزداد حدة خطورة ردات فعل الجموع عندما
يصبح األمر متعلقا بعمليات توزيع املســاعدات التي تتطلب
معايــري خاصة ورشوطا ال بد من توافرها لضامن ســالمة
وأمن الجهة التي تقوم بالتوزيع واملستفيدين.
تتبنى املنظامت غــري الحكومية أســاليب عمل وخططا
محكمة الدراســة قبيل تنفيذ أي نشــاط توزيع آخذة بعني
اإلعتبار مبدأ مشــرتكا قامئا عىل عدم األذية ،أو ما يعرف بـ
!do no harm
فهــل هذا مــا يحصل يف لبنــان؟ بســاطة :كال معظم
الجمعيات واملنظامت غري الحكومية تلتزم معايري الســالمة،

ولكن ال يزال هناك الكثري من الفوىض التي تتســم
بها هكذا نشاطات بسبب سوء التنظيم واإلدارة.
قد يبقــى األمر شــبه مقبول ،ولكــن أن تصل
الفوىض حد ازهــاق األرواح ،فاألمر يجب التوقف
عنده وبشدة ألنه من غري املقبول أن نتسبب  -بقصد
أو دون قصد -مبــوت من كان أصالً ميتاً إقتصادياً
وإجتامعياً وحقوقياً.
بتاري  13نيسان  ٢0٢1سقط قتيل وجريحان ،
يف إشــكال حصل يف منطقة الخناق يف طرابلس،
بني عدد من الشــبان ،عــىل خلفية توزيع حص
غذائية يف املنطقة .وتطور االشكال اىل اطالق نار،
ادى اىل وفاة الشاب (ك.م.د) متأثرا بجروحه بعدما
نقل اىل مستشــفى املظلوم ،فيام سقط جريحان
خالل اطــالق النار هام( :ا ،س) و(ا ،ص) وقد نقال
اىل املستشفى للمعالجة.
للمزيد من التفاصيل ،إتصلت «الديار» بالناشــط
والكاتب الســيايس ابن مدينة طرابلس ،شادي نشابه ،الذي
أكد وقوع الحادثة أثنــاء عملية توزيع حص غذائية كانت
منظمة من قبل أحد األشــخاص الذي يدعى الشــي سلطان
والذي نظم هذه العملية بهبة أســرتالية بشكل منفرد وضمن
منطقة ســكنية مكتظــة بعد أن قام بتوزيع قســائم ألهل
املنطقة .يتابع نشابه ســارداً ما حصل أثناء التوزيع ،حيث
رصوا عىل
حــ إىل املكان مجموعة من الشــبان الذيــن ا ّ
الحصول عىل حص دون أن تكون اســامؤهم مدرجة يف
القســائم ،األمر الذي أدى إىل تالسن مع املنظمني ما لبث أن
تطــور إىل إطالق نار أودى بحياة أحــد املنظمني وجرح أحد
الشــبان من طرف املجموعة التي حاولت أخد بعض الحص
عنوةً ،دامئاً وفق نشابه.
بعد الحادثة ترك املنظمون املكان ،لتقوم الجموع باقتحامه
والحصول عىل الحص بنفســها يف ظل فوىض عارمة ال
تخلو من عدم اإللتزام بالرشوط الصحية ويف أجواء ت ّتســم

الطرابلسيون يُطالبون املسلمين واملسيحيين بمقاطعة اللحوم
«ايام الدالل» في رمضان ولت ...ووجبة السم لالغنيا

دموع االسمر
رمضان هذا العام ليس كرمضان الســنوات املاضية ...فقد
حل شــهر الصيام يف ظل أزمة مالية ومعيشية واقتصادية
مستفحلة جدا ومرتافقة مع تف وباء كورونا...
فقــد كان الفتا اقبــال املواطنني عىل املحــالت التجارية
و»الســوبرماركات» قبل ايام قليلة من حلول شهر رمضان،
والسبب مخاوف من ارتفاع اسعار املواد الغذائية ،وحصل ما
كان متوقعا حيث استيق الصامئون عىل اخبار ارتفاع كافة
السلع الغذائية وبشكل خاص املواد االساسية التي يحتاجها
الصائم يف افطاره اليومي صبيحة اول يوم من شهر الصيام
وســط غياب كامل لوزارة االقتصاد عــام يجري يف املحالت
التجارية والغذائية .
وما يثري التساؤالت ان االسعار تتفاوت بني محل وآخر ،حيث
يبلغ كيلو لحم العجل  70الف لرية ،ويف محل آخر بخمســني
الــف لرية ،وكيلو الدجاج بني  ٢٢الفا و ٢5الفا ،ولحم الخروف
بني  90الف و  150الف لرية ،ما دفــع باملواطنني للدعوة اىل
اعالن املقاطعة لكل منتوجات اللحوم والدجاج للضغط عىل
التجار الذين يشعرون ان بضاعتهم بدأت بالكساد فيضطرون
اىل خفض االسعار وهو االسلوب الذي يؤثر يف التجار ما دام
الضمري غائبا لدى البعض منهم.
ووجه الصامئــون دعــوة اىل كل اللبنانيني مســيحيني
ومسلمني مبقاطعة كل مشــتقات اللحوم والدجاج واعتبار
انفســهم صامئني ليس عن الطعام وحســب بل عن اللحوم
والدجاج حتى يخفض سعرها.
اما يف ما يخــ تناول الصامئني االســامك ،فقد اصبح

اســتــنــابــات قــضــائــيــة لــلــمــحــقــق الــعــدلــي
ومتابعة البت في طلبات تخلية السبيل
تابع املحقــق العــديل يف جرمية إنفجــار مرفأ بريوت
القايض طــارق البيطار ،تحقيقاته يف امللف من خالل العمل
عىل تسطري إستنابات قضائية داخلية وأخرى خارجية تتصل
بالتحقيقات اىل دول عدة معنية بشكل مبارش أو غري مبارش
مبســار شــحنة األمونيوم التي وصلت اىل املرفأ ،ومن هذه
الدول جورجيا املوزمبيك ،اليونان ،قربص وتركيا.
كام ينتظر املحقق العديل تقرير الخرباء الفرنســيني الذين
أجروا كشفا ميدانيا للمرفأ ،وعاينوا األ ار ورفعوا العينات.
ويف السياق نفسه ،يتابع القايض البيطار درس طلبات تخلية
السبيل التي تقدم بها وكالء املوقوفني يف امللف للبت فيها.

تــــــوقــــــيــــــف مــــــــــــــروج مـــــــخـــــــدرات
مــــــســــــتــــــأجــــــرا غـــــــرفـــــــة بــــفــــنــــدق

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل  -شــعبة
العالقــات العا ّمــة ،أنّ «يف إطار مالحقة شــبكات تجارة
املخدرات وترويجها ،من ِقبل عنارص مكتب مكافحة املخدّ رات
املركزي يف وحــدة الرشطة القضائية ،توافرت معلومات عن
قيام أحد األشــخاص بعمل ّيات ترويج يف مدينة بريوت إىل
عد ٍد كبريٍ من الزبائن ،مســتأج ًرا لهــذه الغاية غرف ًة يف أحد
الفنادق يف محلّة الحمراء».
  ، -وبعد عمل ّيةوأوضحت يف بــال  ،أنّ «بتاري
رصــد ومتابعة وال ّتأكّد من وجــوده يف غرفته ،داهمته ق ّوة
مشــرتكة من مكتب مكافحة املخدّ رات املركزي واملجموعة
الخاصة ،حيث متكّنت من توقيفه» ،مشري ًة إىل أنّه «ضُ بِطت
ّ
للرتويج ،عىل الشّ كل اآليت:
بحوزته كم ّية من املخدّ رات املعدّ ة ّ
 37مظروفًــا بداخله مادّة باز الكوكايني ،زِنتها  78غرا ًما،
علب بالستيك ّية و ظرفًا بداخلها مادّة الكوكايني ،زِنتها 93
6،
 8 ،أكياس بداخلها مادّة حشيشــة الكيف ،زِنتها
غرامات من مادّة «كريستال ميث» 31 ،حبة «كبتاغون».
بحق املوقوف،
وذكرت املديريّة أنّ «املقت
القانوين أُجري ّ
بإرشاف القضاء املخت ».

غ ائية

املحامي نا

كسبار

الــســيــاحــة ...لجعلها مــزدهــرة
بخطورة نشوب أي إحتكاك برشي اخر كان من املمكن أن يرفع
الضحايا.
يرى نشابه أن عملية التوزيع شــابها خط ن قاتلني متثال
يف إختيار املكان ضمن املنطقة السكنية عوضاً عن أي مكان
أخر مفتوح وبعيد عن اإلكتظاظ السكاين ،وثانيهام كان عدم
إبال القوى األمنية عن النية للقيام بهكذا نوع من النشاطات
وهو األمر الذي لو حصل لكان ساهم يف تفادي ازهاق األرواح.
يف بلــد تنوعت فيه أســباب املوت ،يبقى املســبب واحدا
وهو غياب الدولــة التام عن ارضهــا ومواطنيها األمر الذي
يدفع بالبعض اىل محاولة تعويض غيابها فيفشــل عن غري
ذي قصد ،ويقوم البعض األخر باســتغالل هيبتها املكسورة
ليفرض نفســه ويحاول تحصيل ما هو ليس من حقه بقوة
السالح املتفلت.
نعم لتنظيم العمل اإلنساين واإلجتامعي ،نعم لتدخل وزارة
الشؤون بوضع معايري سالمة وأمان لهكذا نوع من النشاطات
كيال نبقى نهاب املوت عند كل حني.

الحديث عن االســامك من املايض ،بسبب ارتفاع اسعاره منذ
فرتة حيث وصل ســعر كيلو السمك الواحد اىل اكر من ٢00
الف ،لذلك فان االســامك باتت وجبة االغنياء حرصيا يف هذا
البلد.
واعتربت اوساط شاملية ان هذا الشهر سيكون قاسيا عىل
الفئات الشعبية والطبقة الوسطى من موظفي القطاع العام
والخاص عىل حد سواء ،فايام الدالل يف هذا الشهر لن تعود،
وعىل املواطنني اعداد لوائح اطعمة جديدة ال تتضمن اللحوم
والدجاج.
ولفتت عائالت يف املدينة انه يتوجب عىل الجمعيات والذين
يخوضون الشــأن العام توزيع اللحــوم والدجاج يوميا عىل
العائالت املتعففة املسحوقة.
اما يف ليايل رمضان فســتكون الزيارات محدودة ،بسبب
وباء كورونا ،لكن يف االحياء الشعبية نسبة االلتزام مل تصل
اىل  ،%5وباقي املناطق نسبة االلتزام .%50
ورغــم ذلك ،فان لهذا الشــهر نكهة دينيــة حيث يتوجه
املواطنون بعد االفطار اىل املســاجد الداء صالة الرتاويح مع
االلتزام بالتباعد االجتامعي ووضع الكاممات حسب توصيات
دار الفتوى.
وتفتح املقاهي واملطاعم ابوابهــا حتى الفجر رغم تعميم
التقيد باقفال البلد من الســاعة السابعة غروب كل يوم حتى
الساعة الخامسة فجرا ،اال ان الكثري من املواطنني ابدوا نياتهم
بخــرق التعميم وعدم االلتزام بالقرارات ،علام ان وباء كورونا
استفحل يف مدينة طرابلس وضواحيها وبلغ عدد الوفيات يف
املدينة ما يقارب  500شخ  ،ورغم ذلك ،فان الناس ما زالوا
مستهرتين مبخاطر هذا الوباء.

ان تكون
ال تكاد متر مناســبة إال واكتب بأنه يقت
الحكومــة العتيدة مؤلفة من  ٢٤وزيــراً بحيث يتوىل
كل وزيــر وزارة واحدة ال اكــر .واذا وجد املعنيون بأن
هناك وزارات غــري مفيدة وغري منتجة وال حاجة اليها،
فليتــم الغاءها ،الن لــكل وزارة اهميتها وخصوصيتها
وانتاجيتها.
أكتب هذا الكالم مجدداً الن هناك وزارة شــبه منسية
وهي وزارة الســياحة .فال هي سيادية (عىل من؟) وال
هــي خدماتية (ملن؟) .يف حني انها مــن اهم الوزارات
وخصوصاً لجهة إدخال العملة الصعبة اىل لبنان.
وبعيداً عن اللغة الشــعرية والعاطفيــة والزجلية،
وما كان يردده النائب اوغســت باخوس من ان الشاعر
الزجيل اقوى إنســان ،إذ يســتطيع ان ينقل الجبل من
مكان اىل آخر ببيت شــعر ،فإن لبنان بالفعل ال بالقول
من اجمل دول العامل عىل االطــالق .إذ انه البلد الوحيد
تقريباً الذي ترى الثلوج عــىل جباله وانت جالس عىل
شاط البحر .هذا عدا عن االماكن االثرية وهي باملئات،
وليس تلك املعروفة بشــكل عام ،بل يف معظم املناطق
والبلدات اللبنانية .بحيث اذا جرى االهتامم بها ميكن ان
تصنف هي ايضا ضمن املعــامل االثرية .وكذلك الفنادق
الفخمة والخدمات التي تقدمها مع املطاعم واملؤسسات
السياحية والتجارية االخرى .واالهم االهم ،تلك اللهفة
لدى الشعب اللبناين يف استقبال السائحني واملغرتبني،
وان كان جزء من هذا الشــعب يف حالة عصبية بسبب
االوضاع السياسية واالقتصادية والصحية .فلن نن
املغرتبني الذين ال تزال عقولهم وقلوبهم يف لبنان ،وهم
بحاجة ملزيد من املتابعة والتواصل ،وهم ســفراء لبنان
يف الخارج.
قدمياً قال الشــاعر لحبيبته :ال خيل عندك تهديها وال
مال فليسعف النطق ان مل تسعف الحال.
فإذا كان النــزاع ال يزال عىل اشــده يف ملف النفط
الذي اخىش ان يذهب بالبقبشــة ،عــىل طريقة القول
«ان العميان اجاهم ولد ر ّوحوه بالبقبشة» .واذا مل تكن
لدينا القدرة عىل تصنيع الطائرات والســيارات وغريها.
إال ان لدينا الزراعة التي ميكن ان نســتفيد من السهول
الواســعة واالرايض املنتجة .كام لدينا الســياحة التي
تســاعد الســواح واملغرتبني عىل الحضــور اىل لبنان
وانعا االقتصاد.
لقد اسمعت لو ناديت حياً
ولكن ال حياة ملن تنادي.
{ { {

الـــــــــقـــــــــمـــــــــر والـــــــــــديـــــــــــر

كان املحامي جوزيف بشــارة الخــوري مدعواً لحفل
غداء يف منزل املحامي فادي حنني يف دير القمر ،فمرت
به النقيبة امل حــداد الخذه معها .ومــا ان صعد اىل
السيارة حتى قال:
ـ وصلنا عالقمر قبل ما نوصل عالدير.
{ { {

بـــــيـــــن الـــــنـــــحـــــو والــــــصــــــرف

اطـــــــــــــالق حـــــمـــــلـــــة «كـــــــــيـــــــــفـــــــــ  ...احــــكــــيــــلــــنــــا»
ملــنـ ــمــة مــالــطــا لــبــنــان بــالــتــعــاون م ــع «الــقــديــس يــوســف»
نظ ًرا للواقــع املأزوم الذي يشــهده لبنان وانعكاســاته
الســلبية عىل مختلف فئات املجتمع ،أطلقت منظّمة «مالطا
لبنان» بالتعاون مــع جامعة القدّ يس يوســف يف بريوت،
حة النفســ ّية ،وذلك مبشاركة
حملة «كيفك؟...احكيلنا» للص ّ
اختصاص ّيني ومعالجني نفســ ّيني من الجامعــة واملنظّمة،
ودعم
وبتمويل من الوكالــة األملانية للتعاون الدويل()BMZ
ٍ
.
من «.»Malteser Internationa
تهدف الحملة إىل الحدّ من الوصمة االجتامعية ل مراض
النفســ ّية والعقل ّية ومن إطالق األحكام املســبقة والصور
املجتمعي حول أهمية
النمط ّية .تســعى كذلك إىل رفع الوعي
ّ
املتخص عنــد اللزوم ،كام
ّ
املبادرة لطلب الدعــم النف ّ
ح ّية األولية
الص
الرعاية
مراكــز
اللّجوء إىل طبيب العائلة أو
ّ
أو للعائلة واألصدقاء املق ّربني بهدف مشاركة ورسد مشاكلهم
كوسيلة للشــعور بالراحة النفســ ّية ،والتخفيف من وطأة
همومهم ومخاوفهم ،ال س ّيام يف ظل تأثريات ما بعد الصدمة
نتيجة األزمات املتفاقمــة التي مي ّر بها لبنان .كام تســلّط
يف علم النفس
كل من االختصا
الحملــة الضوء عىل دور ّ
أي
استهالك
قبل
الطبيب
استشارة
والطبيب النف  ،وأهمية
ّ
من أدوية األعصاب واملهدّ ئات .تأيت هذه الحملة بالتزامن مع
ارتفاع معدّالت التوتّر والقلق ج ّراء األحدا املتتالية يف لبنان،
ال ســ ّيام بعد انفجار مرفأ بريوت واالنهيار االقتصادي الحادّ.
أضف إىل ذلك ،تداعيات اإلقفال العام والحجر املنزيل ملكافحة
انتشار فريوس «كوفيد – .»19
وقد اعتمدت املنظّمة يف مقاربتهــا لهذه الحملة ،مفهوم
اإلصغاء واالســتامع عن كثب ملشــاكل األفراد عىل اختالف
فئاتهــم العمرية واالجتامعية ،فلجأت إىل الشــارع لتل ّمس
حال الناس واألفراد واالستفســار عن وضعهم النف  ،حيث
حة النفس ّية يف
متّت إحالة هذه الشهادات إىل خرباء يف الص ّ
تم تحديد س ّتة مواضيع
جامعة القدّ يس يوســف وبنا ًء عليهّ ،
تجسد أبرز االضطرابات النفس ّية التي اشت منها اللبنان ّيون،
ّ
لتشكّل محاور الحملة.
وتلخّصــت هذه األعــراض الســ ّتة كاآليت :القلق ،األرق،
االكتئاب واملشــاعر الســلبية ،الوحدة والعزلة االجتامعية
ٍ
حيــة ،إضاف ًة إىل
املرتافقة مع
ســلوكيات ســلبية غري ص ّ
االضطرابات النفســ ّية بشــكلٍ عام واالضطرابات السلوكية
والعاطفية عند األطفال واملراهقني والشباب (الطاقة املفرطة،
التفاعل مع األهل ،قلّــة الرتكيز وانعدام التواصل مع اآلخرين
نتيجة االستخدام الطويل ل جهزة اإللكرتونية ،وعدم اتّباعهم
يومي منتظم).
ني
لروت ٍ
ّ
تتجسد أهداف الحملة بتنفيذ أفالم توعوية تنقل هواجس
ّ
ٍ
كل من األعراض النفســ ّية
إرشــادات حول ّ
األفــراد ،وتوفّر

الــــــقــــــضــــــاة واملــــــحــــــامــــــون
 ...مــــــواقــــــف وطـــــرائـــــف

ستتم كذلك مناقشة
املذكورة ،أسبابها وســبل الوقاية منها.
ّ
ٍ
حلقــات تلفزيون ّية،
مفصل من خالل
هذه املواضيع بشــكل
ّ
يعــرض خاللها األطباء واالختصاص ّيــون النصائح والحلول
وكيف ّية تخطّي املصاعب املرتبطة بهذه األعراض.
تتخطّى الحملة الشــق التوعوي لتشمل اإلحالة إىل املراكز
الصحية االجتامعيــة التابعة للمنظّمــة ،واملندرجة ضمن
حية األولية» أو إىل أحد املراكز التابعة
برنامج «الرعايــة الص ّ
لرشكاء املنظّمــة .وقد ط ّورت مراكــز املنظّمة خدماتها يف
فريق مــد ّر ٍب ،حيث ميكن
الطب النفــ ّ من خالل
مجال
ٍ
ّ
للمريض استشــارة املم ّرض أو املســاعد ة االجتامعي ة أو
طبيب العائلة ،بهدف االســتامع ملشــاكله وتحديد األعراض
يتم تحويله إىل
وتقييم الحالة النفس ّية التي مي ّر بها ،قبل أن ّ
متخص  ،إذا لزم األمر.
طبيب
ٍ
ّ
ويف هذا اإلطــار ،قالت مديرة قســم التواصل والعالقات
حة
العا ّمة ملنظّمة مالطا لبنان أميمة فرح« :تأيت حملة الص ّ
النفس ّية كذلك ضمن إطار سلســلة خدمات جديدة أطلقتها
ً
حية
منظّمة مالطا لبنان يف مراكزها،
استكامال لخدماتها الص ّ
واالجتامعية واإلنسانية ،ال س ّيام يف ظل ما يشهده لبنان من
ٍ
ضغوط جسيمة ،عىل املســتويات االقتصادية واالجتامعية
حية» ،مضيفة «نتطلّع من خالل الحملة إىل مســاندة
والص ّ
األفراد وتشجيعهم عىل طلب الدعم النف ّ من خالل مراكزنا
املؤهّلة بفرقٍ طبية متم ّر ٍ
ســة يف هذا املجال ،أو إحالتهم إىل
املراكز التابعة لرشكائنا».
الطب
من جهته ،أشــاد الربفسور سامي ريشا رئيس قسم
ّ
الجامعي «أوتيل ديــو دو فرانس»
النف ّ يف املستشــفى
ّ
أكادميي
بـ»الرشاكة املعرف ّية الهادفة التــي تربطنا كرصحٍ
ّ
أســاس
ٍ
فاعلٍ باملنظّمة ،بحيث ميثّل هذا الرتابط الوثيق حجر
ح ّي
ين والص ّ
ين اإلنســا ّ
لتشــبيك الجهود بني العمل امليــدا ّ
املتخص من جه ٍة
االجتامعي مــن جهة ،واملجال الط ّبــي
ّ
ّ
حة النفســ ّية
أخرى ،بهــدف تعزيز الوعي حول مفهوم الص ّ
حة الجســدية
والعقلية ،باعتبارهــا جز ًءا ال يتج ّزأ من الص ّ
والبدنية».

} نبذة عن منظّمة مالطا لبنان }

منظّمة مالطا هي منظّمة دينية ذات سيادة ،غري سياسية،
جا لخدمة الفئات األكر
ت ّتخذ من التم ّيز والتن ّوع والتواضع نه ً
جهها ،عىل
حاجة .ارتكزت منظّمة مالطا يف صميم عملها وتو ّ
اإلنسان لناحية تحسني سبل عيشــه وحف ع ّزته وكرامته،
كمنص ٍة للمشــاريع والربامج الرؤيوية
رســ مكانتها
ّ
ما ّ
واملبادرات املتكاملة .وقد جسدت بذلك دورها كمح ّف ٍز أسايس
للتغيري وأدا ٍة فاعلة إلرساء السالم يف لبنان.

وعندما وصــل اىل دير القمر شــاهد معايل النقيب
عصام الخوري يتكلم مع احدى املدعوات باللغة النحوية
فقال له:
اال تعلم يا معايل الوزير ان الذي يتكلم مع النســوان
بالنحوي بيرصفوه؟
{ { {

أجــــــمــــــل بــــــيــــــوت الـــشـــعـــر

ويقول املحامي جوزيف الخوري ان اجمل بيوت الشعر
التي نظمها والــده االخطل الصغري كانت يف آخر ايامه
وقبل ان يتو  .فقد قال:
أيوم اصبحت ال شم وال قمري
من ذا يغني عىل عود بال وتر
صفت القريض ،ومايل يف القريض يد
يد الطبيعة فيه او يد القمر
ان املواهب ال فضل لصاحبها
كالصوت للطري او كالنر للزهر.
{ { {

كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــة رثـــــــــــــــــــا

بعد انتخابه نقيبــا للمحامني دعي النقيب الشــي
ميشــال خطار إللقاء كلمة يف رثاء احدى الشخصيات
التــي كان يحبها وقال :لقد ح ت كلمــة من الواقع
امللموس واال الستطعت فتح كتاب« :اين خلكان يف رثاء
االعيان» النتقاء اجمل كلمة.
{ { {

الـــكـــتـــابـــة مــــن اجــــــل الــعــلــم

وقرأ مرة كتابا الحد زمالئه دعام لنظريته يف دعوى
وكان هذا الزميل قد الف كتابا آخر بصورة علمية مجردة
فقال له النقيب خطار:
ـ هذا الكتاب حني تكتب مــن اجل العلم وذاك الكتاب
حني تكتب من اجل الدعوى.
{ { {

يــــــــرفــــــــع يــــــــــــد بـــتـــحـــفـــ

يروي املحامي جورج زيدان ان املحامي املرحوم جورج
جرب دخل اىل املحكمة لحضور جلسة مهمة .وعندما بدأ
باملرافعة كان يضع يــده يف جيبه .فطلب منه القايض
رفعها إال ان االستاذ جرب اجابه قائال:
ـ وهل هناك قانون يجربين عىل رفع يدي من جيبي؟
فأجابه القايض:
ذلك.
ـ ال ما يف قانون ولكن قانون الذوق يق
فقال االستاذ جرب:
ـ إذن ارفعها بتحف .

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

«يـــــضـــــع حـــــــــدا لــــلــــهــــدر الــــحــــاصــــل والـــــحـــــفـــــا عــــلــــى مـــــــوجـــــــودات املــــــركــــــزي »

ســــــالمــــــة وجـــــــــــ كـــــتـــــابـــــا الـــــــــى وزنـــــــــــي طـــــالـــــبـــــ ف ــيــ
بــــوضــــع الــــحــــكــــومــــة تــــــصــــــورا واضــــــحــــــا لـــســـيـــاســـة الــــدعــــم
جه حاكم مرصف لبنان رياض سالمة كتابا اىل
و ّ
وزير املالية يف حكومة ترصيف االعامل غازي وزين
اعلن فيه انه اصبح من امللح قيام الحكومة وبشكل
رسيع بوضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد
اعتامدها تضع حدا للهــدر الحاصل وضمن حدود
وضوابط تســمح بالحفاظ عىل موجودات مرصف
لبنان بالعمالت االجنبية والعمل عىل املساهمة يف
تأمني واردات بالعمالت الصعبة لتغطية كلفة الدعم
والتفاوض مع نقابة املحامني يف ما يتعلق بالدعاوى
القضائية التي رصح عنها النقيب درءا ألي مخاطر
قانونية وواقعية قد تنتج منها.
وجاء يف الكتاب:
«نظــراً ل وضــاع االجتامعيــة واالقتصادية
واملالية القامئة والظروف االســتثنائية التي مت ّر
بها البالد،
وبنا ًء عىل املادة  70من قانون النقد والتســليف
والتــي تفرض عىل مرصف لبنــان “الحفاظ عىل
النقد لتأمني أســاس منو اقتصــادي واجتامعي
دائم».
وبنا ًء عىل طلب الحكومة والوزراء املعنيني.
ومتشياً مع سياسة الحكومة للدعم.
وحامية للقــدرة الرشائية للمواطنني والحد من
االنهيار االجتامعي.
قام مرصف لبنان خالل األشــهر املاضية ،ببيع
الدوالر عىل الســعر املحدد لتعامالته مع املصارف
وعىل ســعر املنصة ،وفقــاً للتعاميم ذات الصلة،

وبتأمني العمالت األجنبية للمستوردات األساسية،
األمر الذي ســاهم يف الحد مــن التضخم املقدر
بنسبة  ،%٨٤والذي كان ليناهز الـ  %٢75لوال هذا
التدخل.
وعطفاً عىل كتبنا املوجهة اليكم خالل األشهر
الثامنية املاضية واملشــار اليها أعاله والتي أكدنا
فيها عدم قابلية االســتمرار بهذه السياسة نظراً
لعدم جدواها وللهدر الكبري الناتج من عدم إمكانية
مالحقــة املتالعبني واملهربني للمــواد املدعومة،
رصح بــه العديد من الوزراء يف
رصح وي ّ
وفقاً ملا ّ
الحكومة ،مع اإلشــارة اىل اننا كنا قد أكدنا مراراً
عىل ورة أن ينصب الدعم بشكل مبارش ل رس
األكر حاجة،
ونظراً لالنخفــاض املتواصــل يف موجودات
مرصف لبنان بالعمــالت األجنبية نتيجة انقطاع
تدفق العمــالت األجنبية من جهــة ،وعدم تقدّ م
الحكومة من جهة أخرى بأي سياســة لرتشــيد
الدعم ،األمر الذي يؤثر سلباً عىل إمكانية استمرار
مرصف لبنان بسياسة الدعم الحالية للحكومة،
وبنا ًء عىل الكتاب املوجه من قبل نقيب املحامني
والذي طلب فيه مــن «جمعية املصارف واملصارف
القيام فوراً بكل ما يلزم ،يف لبنان ويف الخارج لدى
مراسيل مرصف لبنان ،لحامية االحتياطي اإللزامي،
كونه يشــكّل آخر ما تبقى من أمــوال املودعني»،
واعترب فيه رصاحة ان «االحتياطي اإللزامي أمانة
لدى املصارف ومرصف لبنان ،وان املســاس به بأي

شكل من األشــكال ،وخاصة لتمويل القطاع العام
املفلس ســوف يضطر النقابــة اىل اتخاذ كافة
اإلجراءات حيال املرتكبني» ميثل اخالالً ل مانة،
وحيث انه ،وبغض النظــر عن موقف مرصف
لبنان من الكتاب املذكور،
ونظراً ألهميــة موقع نقابة املحامني القانوين،
فإن هذا الوضع سيؤدي اىل تحميل مرصف لبنان
مســؤوليات قانونية وقضائيــة وبالتايل يهدّ د
إمكانية اســتمرار املرصف بالتعــاون مع طلبات
واملــس بعالقات مرصف لبنان مع
الحكومة ،كام
ّ
املصارف املراسلة يف الخارج.
بنا ًء عىل ما تقدم،
امللح قيام
يرى مرصف لبنــان أنه أصبح مــن
ّ
الحكومة ،وبشــكل رسيع ،بوضع تص ّور واضح
لسياسة الدعم التي تريد اعتامدها تضع حداً للهدر
الحاصل وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ
عىل موجودات مرصف لبنان بالعمالت األجنبية،
والعمل عىل املساهمة يف تأمني واردات بالعمالت
الصعبة لتغطيــة كلفة الدعــم ،والتفاوض مع
نقابة املحامني يف بريوت يف ما يتعلق بالدعاوى
رصح النقيب أنه سيتقدم بها وذلك
القضائية التي ّ
درءاً ألي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج منها.
ونظراً لخطورة الوضــع وللتأثريات االقتصادية
البت
واالجتامعيــة التي قد تنتج مــن التأخّر يف ّ
مبا تقدم ،نتمنى عليكــم إعطاءنا أجوبة واضحة
ورصيحة وذلك بالرسعة املمكنة».

هــل غمز ســالمــة مــن قــنــاة التشكيل ووقـــف الــحــمــالت فــي كتاب إلــى وزنــي
القصار :سياسة الــدعــم أثبتت فشلها ...فليوفروا ال قة حتى تأتي األمــوال
جر حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة قنبلة
ف ّ
صائبة يف توقيتها ومضمونها ،عرب إرساله كتاباً
إىل وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل ،مشدداً
فيه عــىل « ورة أن تقوم الحكومــة رسيعاً،
بوضع تصــ ّور واضح لسياســة الدعم تضع حداً
للهدر الحاصل ...والعمل عىل املساهمة يف تأمني
واردات بالعمالت الصعبة لتغطية كلفة الدعم.»...
إن صوابيــة التوقيــت تتزامن مــع الحمالت
املتتالية عىل حاكم البنك املركزي والقطاع املرصيف
اللبناين وإلباســهام تُهمة الفســاد والهدر التي
أوصلت البالد إىل هذا املستوى من االنحدار ...وذلك
حرف النظر عن تقصري الدولة اتجاه شــعبها يف
ل َ
تح ّمل مسؤولية املالية العامة والحفاظ عليها من
الفساد الســيايس وحاميتها من عبث الطامعني
السياسيني بخريات البالد وممتلكاته  ...ومراكزه.
أما صوابية املضمون فتكمن يف املناشــدة التي
حربة يف خوض
طاملا كان القطاع املرصيف رأس ال َ
معركة وقف الدعم رحم ًة مبا تبقى من االحتياطي
اإللزامي الذي يعود إىل أمــوال املو ِدعني ...إضافة
إىل كون دعم الســلع ال يســتفيد منه اللبنانيون
إمنا الغالبية الســورية ،وما املشاهد اليومية يف
الســوبرماركات ســوى خري دليل عىل ذلك ،عدا
عــن التهريب عــرب الحدود وغريه من الوســائل
غري الرشعية ل َينحرِف مســار الدعم عن الســكة
الصحيحة.
القصار :الحكومة تفتقد إىل الوعي املطلوب

وتعليقــاً عىل كتاب حاكم البنــك املركزي ،رأى
نائب رئيس جمعية مصــارف لبنان نديم القصار
عرب «املركزية» أن «الحكومــة الحالية تفتقد إىل
الوعي املطلوب لخطورة الوضع ،وتحديداً من خالل
متسكها باالســتمرار يف سياسة الدعم ومتويله
ّ
من احتياطي مــرصف لبنان ،حتــى وصل األمر
إىل حــدّ خصوصاً يف ظــل االتهامات وحمالت
التج ّني املتزايدة عىل حاكم مــرصف لبنان ،فيام
أن الحكومة هي َمن ق ّررت وقف تســديد ديونها
جة الحفاظ عىل أمــوال املو ِدعني يف مرصف
بح ّ
لبنان ...لكنها ل ســف قامت بعكس ذلك ،فأعلنت
يف سياسة الدعم واليوم
إفالســها وق ّررت امل
تلجأ إىل ما تبقى من احتياطات مرصف لبنان من
َس
العمالت مخالِفة بذلك القانون الذي ال يسمح امل ّ
باحتياطي «املركزي».
وتوقع القصار أن يشهد يوم غد حمالت إضافية
عىل الحاكــم كردّة فعل عىل كتــاب اليوم« ،لكن
كل تلك الحمالت ال تبدّ ل شــيئاً يف الواقع اللبناين
األليم ،علامً أننا ناشدنا والحاكم منذ أشهر عديدة
الحكومة وجميع املعنيني ورة ترشيد الدعم...
من دون أن نلقى آذاناً صاغية ل سف».
وســأل يف الســياق «هل يجوز أن يبحث إبن
البقاع عن صفيحة مازوت فيام التهريب ســائد
عرب الحدود مع ســوريا؟ » ،فقال :من هنا أصبح
من امل ُجدي وقف الدعــم تج ّنباً ملزيد من النزف يف
احتياطي مرصف لبنان.

خطة الدعم أثبتت فشلها
وتعليقاً عــىل مطالبة الحاكــم يف كتابه إىل
وزير املــال بـ»العمل عىل املســاهمة يف تأمني
واردات بالعمالت الصعبــة لتغطية كلفة الدعم»،
ك ّرر القصار تأكيده أن «خطة الدعم أثبتت فشلها
الذريع ألنه مل يصل للمواطن اللبناين بل اســتفاد
امله ِّربون فكانت النتيجــة أن ِ
خرس البلد واملواطن
واملو ِدع معاً».
ولفــت إىل أن «الحاكم ســالمة تح ّمل أكر
مــن طاقته ومبا يفــوق صالحياتــه يف هذا
املوضــوع ،أما إذا أرادت الحكومة أن تســاهم
يف تأمــني واردات بالعمــالت الصعبة لتغطية
كلفة الدعم ،فعليهــا أوالً توفري «عامل الثقة»،
ألن أحد اً ،داخليــاً أو عاملياً ،ليس لديه ثقة بهذه
الحكومــة ،وبالتــايل إذا أرادت تأمني مصادر
خارجيــة لجذب األموال فعليهــا قبل أي يشء
أن توفّــر ثقة الخــارج والداخل بهــا ...وليس
عرب رمي االتهامات جزافــاً هنا وهناك وإعالن
الق ّيمــني عىل البالد أن الجميــع يف لبنان غري
قابلني للثقة وفاســدون  ...فكيف بذلك ستأيت
األموال املأمولة إىل لبنان؟ ».
وخل القصار إىل القول «وكأن الحاكم سالمة
يقول للمعنيني يف هذا الكتــاب ،با ِدروا إىل وقف
الحمالت علينا لتربير فشــلكم ،وشكّلوا حكومة
وابــدأوا باإلصالحــات للبدء بجــذب األموال إىل
لبنان ...وعدم التل ّهي بأمور ال طائل تحتها».

االتــحــاد العمالي :اإلســــرا فــي حكومة إنــقــا اقــتــصــادي مطلب وطــنــي ودولــي
ُ
فــــيــــمــــا ال يــــــــــزال املــــــســــــؤولــــــون يـــــتـــــقـــــا فـــــون تــــــهــــــم ال ــت ــع ــط ــي ــل
عقــدت هيئة مكتب املجلــس التنفيذي لالتحاد
العاميل العام اجتامعاً يف إطار اجتامعاتها املفتوحة.
وبعد مناقشة جدول األعامل أصدرت البيان اآليت:
مبناسبةهذاالشهرالفضيلالذينستقبلهببهجةمصحوبة بغصة خانقة ألنّ ما نرشه «مرصد األزمة
يف الجامعــة األمريكية يف بــريوت» من مخترص
لدراســة ميدانية يدعو اىل األمل حيث ذكر أنّ إفطاراً
ألرسة من خمسة أشخاص يحتوي عىل األساسيات
من حبة متــر وكوب ل وصحن فتو وحفنة من
الرز وقطعة من الدجاج يكلّف شهرياً عىل مدى الشهر
الفضيل مليونا و امنئة ألف لرية لبنانية أي ما يعادل
ثال مرات الحد األد ل جور ،بينام تشري الدراسة
نفسها اىل أنّ متوســط األجور للعامل يف مختلف
املناطق ال يتجاوز مليونا ومئتي ألف لرية لبنانية.
إنّ هذه الدراسة تؤكد ليس فقط عل عمق األزمة بل
كذلك عىل اقرتاب املجتمع اللبناين من االنفجار الكبري
الذي ال يعرف أحد اىل أين سيصل بنا.
 لقد بات اللبنانيون متســ ّولني يف بلدهم ،فيامكراتني اإلعاشة تنترش كالفطر يف مختلف املناطق
اللبنانية .والنــاس «تتنات » وتتضارب عىل ربطة
الخبز أمام األفران وكذلك األمر أمام محطات الوقود
والصيدليــات تفــر رفوفها من أكريــة األدوية
يف الوقت الذي ارتفعت فيه أســعار املواد الغذائية
األساســية حوايل  %٤00وخرست العملة الوطنية
من قيمتهــا الرشائية بــني  ٨0و  %٨5تجاه الدوالر
األمرييك.

رشنــا الوزراء املعنيون بقرب رفع الدعم
 بينام يب ّالذي مل يكن اساســاً يف معظمه سوى دعامً للتجار
ولغري اللبنانيني وفرصة للتهريب واالحتكار ،وفيام
يرفع الدعم عملياً عن الرغيف والدواء واملحروقات من
دون قرار أو «ضجة» ال يزال املسؤولون يص ّمون اآلذان
عن طلباتنا املتكررة بــأن تبدأ تفكيك االحتكارات يف
القطاعات االسرتاتيجية باالسترياد مبارش ًة من قبل
الدولة للقمح والدواء واملحروقات واملستلزمات الطبية
وتوفّر عىل الخزينــة واملواطن الهدر الهائل واألرباح
الفاحشــة وتلغي الوكاالت الحرصية وتفّعل هيئات
الرقابة وأجهزة األمن يف مكافحة االحتكار والتهريب.
 إنّ التوجه اىل رفع تعرفة املستشفيات وأسعارالدواء يهدّد بالقضاء عىل تقدميات الصندوق الوطني
للضامناالجتامعيومختلفالهيئاتالضامنةوينزع
عن رؤوس العامل واملوظفني آخر غطاء يسرت عريهم
رص مجدداً عىل
ويق عىل أبسط حاجاتهم .وإننا ن ّ
رفض أي رفع للدعم من دون خطة متكاملة مرافقة
رس األكر حاجة وما أكرها
ببطاقة متويلية ل َ
 إنّ اإلرساع يف تشكيل حكومة إنقاذ اقتصاديبات مطلبــاً وطنياً وعربيــاً ودولياً فيــام ال يزال
املسؤولون يتقاذفون تُهم التعطيل بني بعضهم تاركني
شعبهم يف متاهات املجاعة والبطالة والع َوز والوطن
يتفــكك ويكاد يفقد كيانه ونحن نؤكد أنّ الشــعب
والتاري لن يرحم املعرقلني واملتقاعسني عن القيام
فوراً بهذه املهمة التي تضع األساس إلنقاذ البالد من
محنتها كام تضع أسساً لقيام «عقد اجتامعي جديد»

بعد سقوط العقد القديم مع سقوط الدولة بالعديد
من مؤسساتها وخدماتها وواجباتها.
تق ّيمهيئةاملكتبإيجاباًتح ّركالسائقنيالعمومينيوموظفي وعامل الرشكة املكلفة بصيانة الجامعة
اللبنانية يف الحــد وموظفي وعامل رشكة Liban
 Postوموظفي برنامج وزارة الشؤون االجتامعية .وقد
ساهم االتحاد بواجبه يف مساندة ودعم هذه الفئات
كافة للتوصل إىل العديد من حقوقهم .كام أنّ االتحاد
العاميل العام الذي ســاهم مع مدير عام الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي محمد كريك يف تعجيل
وزارة املال بدفع جزء من املستحقات املالية يشكر وزير
املال غــازي وزين عىل تجاوبه مع مطالب الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي واملؤسســات واملصالح
املستقلةواالتحادالعاميلالعام.
رص االتحاد عىل مبــدأ تعليق العمل باملعاينة
ي ّامليكانيكية ملدّة سنة واحدة لتجنب اللبنانيني طوابري
الذل واألمراض ومصاريف التصليحات التي ال طاقة
لهم عىل دفعها عىل أن تُدفع رســومها يف أماكن
محددة وذلك حفظاً عىل املوظفني والعامل يف هذه
املراكز وإفساحاً يف املجال الســتعادة هذا القطاع
إىل كنف الدولة - .إنّ انجاز تعديل املرســوم 6٤33
والوصول إىل خواتيمه بإرســاله إىل األمم املتحدة
برسعة وقبل بــدء املفاوضات الجديــدة مع العدو
اإلرسائييل إمنا هو جزء من مقاومة الشعب اللبناين
يف الحفاظ عىل أرضه ومياهه ونفطه وغازه وجميع
حقوقه املرشوعة.

ُ
«رابـــــــطـــــــة املــــــودعــــــيــــــن» تــــعــــلــــن ان الــــبــــنــــ الـــــــدولـــــــي مــــصــــر
ال  246مــــــلــــــيــــــون بـــــــــالـــــــــدوالر
عــــــلــــــى تـــــــــوزيـــــــــع قــــــــــــر
أعلنت رابطة املودعني ،يف بيان ،انه «بعد تكرار
الضغــط وطلب الرابطــة التوضيح ،رصح املدير
اإلقليمي للبنك الدويل يف لبنان ،العراق ،ســوريا،
األردن وإيران الســيد ســاروج كومار ،بأن البنك
الدويل مرص عىل توزيع القرض الذي تبلغ قيمته
 ٢٤6مليون دوالر ،بالــدوالر حرصا ،وانه املوقف
الرسمي للبنك الدويل».
وأوضحت ان هذا الترصيح «جاء خالل اجتامع
بني ممثيل رابطــة املودعني يف لبنان والســيد
كومــار عقــد يف  13نيســان  ،٢0٢1وان هذا
الترصيح ميثل دحضا قاطعــا للبيان الصادر يف
 1٢نيسان عن حاكم مرصف لبنان رياض سالمة
الذي أوضح يف إفــادة أن املرصف املركزي منفتح

عىل رصف املوال «بسعر السوق املوازية» ،والذي
ستحدده الجهات املانحة ووزارة املال» .ويتناقض
املوقف أيضا مع نية حكومة لبنان ولجنة اإلدارة
واملالية يف توزيع القرض عىل املستفيدين مبعدل
 6٢٤0لرية للدوالر».
ورأت يف ترصيح البنك الدويل «رسالة واضحة
اىل حكومة لبنان مفادها أن سياســة أســعار
الرصف املتعددة التي يتمســك بها مرصف لبنان
ال أســاس لهــا وال ينبغــي تطبيقها عىل رصف
القــرض» .ولفتت اىل ان «الســيد كومار اوضح
خالل االجتامع أن موقف البنك هو أن يتم توزيع
القرض مبارشة عىل املســتفيدين بالدوالر ،وأن
الربنامج ال يــزال قيد التحضري واملناقشــة مع

الحكومة اللبنانية».
وأكد كومار أيضا ،بحســب الرابطة ،أن «البنك
الــدويل مل يرده أي جواب رســمي من الحكومة
اللبنانية عــىل طلبه توزيع القرض بالدوالر ،كام
أكد أن هذا املوقف قد يتغري إذا ما تم تنفيذ برنامج
اصالحي مدعوم مــن صندوق النقــد أو تعديل
قانوين لسعر الرصف الرسمي».
وأوضحت الرابطــة ان كومار «طلب االجتامع
برابطة املودعني بعدما توجهت برســائل عديدة
اىل البنك الدويل وأصــدرت بيانات تحدد موقفها
الواضح بــأن رصف املســاعدات والقروض يف
لبنان يجب اال يخضع لسياسة سعر الرصف غري
القانونية التي ميارسها املرصف املركزي».

الخميس  15نيسان ٢0٢1

«بن بيبلوس» :االحتياطي من العمالت االجنبية بل
مــلــيــار دوالر فــي نــهــايــة ار املــاضــي
اظهرت امليزانيــة العمومية ملرصف لبنان أن
مجمــوع املوجودات بلــغ  15٢ ٢مليار دوالر
أمرييك يف  31آذار  ،٢0٢1أي بارتفاع بنســبة
 ٢ ٤%عن  1٤٨ 6مليــار دوالر يف نهاية العام
 ،٢0٢0وبنسبة  ٤ 1%من  1٤6 3مليار دوالر يف
نهاية آذار .٢0٢0
وبلغت املوجودات بالعمالت األجنبية ٢٢ ٢
مليار دوالر يف نهاية آذار  ،٢0٢1أي بانخفاض
بقيمة  1 9مليار دوالر ،أو بنسبة  ،٨%من ٢٤ 1
مليار دوالر يف نهاية العــام  ،٢0٢0وبرتاجع
بقيمة  13 1مليار دوالر ،أو بنسبة  ،37 1%من
 35 ٢مليار دوالر يف نهاية آذار  .٢0٢0تشــمل
املوجودات بالعمالت األجنبية سندات يورو بوند
لبنانية بقيمة  5 03مليار دوالر ،دون أي تغيري
عن نهاية آذار  .٢0٢0وقد وردت نتائج ميزانية
مرصف لبنان يف التقرير االقتصادي األسبوعي
ملجموعةبنكبيبلوس.
وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية،
بلغ ت موج ــودات مرصف ل ب نــان بالعمالت
األجنبية  17 1مليار دوالر يف نهاية آذار ،٢0٢1
أي بانخفــاض بقيمة  13 0٨مليــار دوالر ،أو
بنسبة  ،٤3 3%من  30 ٢مليار دوالر يف نهاية
آذار  .٢0٢0ويعزى االنخفــاض اإلجاميل يف
موجودات مرصف لبنــان بالعمالت األجنبية،
باستثناءسنداتاليوروبونداللبنانية،إىلمتويل
استرياداملحروقات،والطحني،واألدوية،واملعدات

تضم أكر من300
الطبية ،ودعم سلّة الغذاء التي ّ
مادة غذائيــة وغري غذائية ،باإلضافة إىل مواد
أولية تستخدم يف قطاعي الزراعة والصناعة.
باإلضافةإىلذلك،بلغتقيمةاحتياطيالذهب
يف مرصف لبنان  15 5مليــار دوالر يف نهاية
آذار  ،٢0٢1ما يشــكّل انخفاضً ا بنسبة 10 3%
يف الفصل األول مــن العــام  ،٢0٢1وارتفا ًعا
بنســبة  ٤ 9%من  1٤ ٨مليار دوالر يف نهاية
آذار  .٢0٢0وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب يف
نهاية أيلول  ٢0٢0ذروة قدرها  1٨ 1مليار دوالر.
وبلغ مجموع املحفظة املالية لدى مرصف لبنان
 ٤0 ٨مليار دوالر يف نهاية آذار ،٢0٢1أي بارتفاع
بنسبة  1 9%من  ٤0مليار دوالر يف نهاية العام
 ،٢0٢0وبنســبة  6 3%من  3٨ ٤مليار دوالر يف
نهايــة آذار  .٢0٢0عالوة عــىل ذلك ،انخفض
ّ
املحيل بـ٤ 6%
مجموع التسليفات للقطاع املايل
من نهايــة آذار  ،٢0٢0وبـ 0 9%من نهاية العام
 ٢0٢0إىل  1٤ 1مليار دوالر يف نهاية آذار .٢0٢1
وبلغت ودائع القطاع املايل  10٨ ٢مليار دوالر يف
نهاية آذار ٢0٢1وارتفعت بـ ٢05مليون دوالر يف
الفصل األول من العام  ،٢0٢1يف حني تراجعت
بـ ٤ 9مليار دوالر من نهاية آذار  .٢0٢0وكام بلغ
إجاميل ودائع القطاع العام لدى مرصف لبنان٤ 7
مليار دوالر يف نهاية آذار ،٢0٢1وارتفع بـ٢03 7
مليون دوالر من نهاية العــام  ،٢0٢0وبـ٢67 ٨
مليون دوالر من نهاية آذار.٢0٢0

«لــجــنــة الــــزراعــــة تــقــر ق ــان ــون مــســاعــدة»
القطا السياحي لتخطي االزم ــة االقتصادية
عقــدتل ج ن ـ ـ ةال زراعة
والسياحة جلسة يف العارشة
والنصــف من قبل ظهر امس
برئاســة النائب أيوب حميد،
وحضور مقرر اللجنة النائب
قيرص معلوف والنواب :ادكار
معلوف ،ادي دمرجيان ،هادي
ابو الحسن ،هاغوب ترزيان،
ابراهيم املوسوي ،عيل فياض،
غازي زعيرت ،عدنان طرابل ،
انور جمعة وحســني ج  .ا ت ل ة ال
كام ح الوزراء يف حكومة
ترصيــف االعــامل :الزراعة
عباس مرت  ،الصناعة عامد حب الله يرافقه
املدير العــام للوزارة داين جدعون ،الســياحة
الربوفســور رمزي املرشفيه ترافقه رئيســة
مصلحة الدراســات يف الوزارة جامنة كربيت
وممثل وزارة املالية املدير العام بالتكليف جورج
معراوي ،وذلك لدرس جدول اعامل الجلسة.
بداية ،عرضت اللجنة اقرتاح القانون الرامي
اىل اجازة الرتخي للمواطنني اللبنانيني بزراعة
االمالك العامة عىل سبيل التسامح واملقدم من
النائبة السابقة بوال يعقوبيان ومل يتبنه احد من
النواب الحا ين ،وبالتايل مل تتم مناقشته.

راعة
ثم ناقشت مرشوع القانون املعجل الوارد يف
املرسوم رقم  6631تاري  ٢0٢0/7/10الرامي
اىل م س ا ع د ة املؤسسات السياحية املرخصة
يف تخطي االزمة االقتصادية ،وأقرته .بعد ذلك
ناقشت اقرتاح القانون املتعلق بتصغري الفائدة
ع ىل ا ل د يون والقروض الصناعية والزراعية
والسياحية،وأقرتهمعدال.
كام ناقشــــت اقرتاح القانون الرامي اىل
ان ش ـ ـ ـ ـ اء صندوق تعويضات للمزارعني عن
ا ار الكوار الطبيعيــــة وكافة االخطار
التي تــــؤدي اىل ر او خســــائر بالعمل
الزراعي ويف كافــــة مراحله ،وأقرته معدال.

«هي ة التعليم العالي» تتبنى وتدعم مطلب
سحب عودة املو فين الى الدوام الكامل
عقدت هيئــة التعليم العــايل يف التعبئة
الرتبوية لحزب اللــه اجتامعها الدوري حيث
متت مناقشــة قضايا جامعية السيام قضية
املوظفني واملتعاقدين من األســاتذة الذين قد
م عىل إ ابهم ما يزيد عىل ثالثة أسابيع
وخل االجتامع إىل ما يأيت:
أوالً :إن هيئة التعليــم العايل تتبنى وتدعم
مطلب املوظفني يف الجامعة لجهة ســحب
مجلس العمداء قرار عودة املوظفني إىل الدوام
الكامل باعتباره مخالفا لتعميم وزير الرتبية
والتعليم العايل الذي حدد الــدوام اإلداري يف
املؤسسات التعليمية بنسبة  %50مداور ًة ما بني
املوظفني وهي نسبة كافية لتسيري األعامل
اإلدارية املطلوبة يف ظل التعلم عن بعد.
ثانيــاً  :تؤكد الهيئة عــىل ورة مراعاة
األوضاع الصحية يف ظل تنامي وترية اإلصابات

بفريوس كورونا ونســبة الوفيــات اليومية
من جهة ومراعاة األزمة املعيشية للموظفني
جراء تدهور القيمة الرشائية للرواتب واألجور
والغالء الفاح للســلع االستهالكية وملادة
املحروقات من جهة ثانية.
ثالثاً  :تؤكد الهيئة وقوفها إىل جانب األساتذة
املتعاقدين وتتبنــى مطلبهم املحق يف التفر
وكذلــك مطلب األســاتذة املتفرغني بالدخول
إىل املالك وهذه املطالب من أبســط الحقوق
الهيئة إدارة الجامعة
املرشوعة .رابعاً  :تو
بــ ورة تأمني العــودة اآلمنــة إىل الحياة
الجامعية عرب تأمني اللقاح للكادرين التعليمي
واإلداري بشكل أويل .امساً  :تؤكد الهيئة عىل
سالمة استمرارية العام الدرايس ووصوله إىل
خواتيمه الصحيحة وهي يف هذا اإلطار تقدر
وتثمن جهود أهل الجامعة جميعاً.

زار وفد من جمعية الصناعيني اللبنانيني
مركز حزب الطاشــناق حيــث التقى كتلة
«نواب االرمن» ،ووزيرة الشــباب والرياضة
يف حكومــة ترصيــف االعــامل فارتينيه
أوهانيان  ،وتــم البحث يف الصعوبات التي
تواجه الصناعة اللبنانيــة والخطوات التي
يجــب اتخاذها من اجل اعــادة تفعيل هذا
القطاع.
وعــرض الوفــد لرؤيته لتحســني وضع
الصناعة اللبنانية ،وكذلك الصعوبات القامئة

اليوم يف ما يتعلق بتصدير املنتجات اللبنانية.
وعــرب االمني العام للحــزب رئيس الكتلة
النائب هاكــوب بقرادونيان عن»اســتعداد
الكتلة للوقــوف اىل جانب القطاع الصناعي
والعمل عىل دعم مشاريع القوانني ال ورية
يف حال متت مناقشتها يف مجلس النواب».
بدورهــا تطرقــت أوهانيــان للقضايا
واملخــاوف التي أثارتهــا الحكومة واللجان
الحكومية مشــرية اىل انهــا «لطاملا كانت
داعمة ملطالب القطاع الصناعي».

الــطــاشــنــاق يُـــؤيـــد مــطــالــب الــصــنــاعــيــيــن

الـــــحـــــوت اس ــت ــق ــب ــل الــــطــــائــــرة الـــجـــديـــدة
«
الــ ــامــنــة مـــن «طـــــــراز  32نــيــو
اســتقبل رئيس مجلس
إدارة طريان الرشق االوسط
محمــد الحــوت ،الطائرة
الثامنة من طــراز  3٢1نيو
 ، ٨التــي وصلــت بعد
ظهرامــس اىل مطار رفيق
الحريري الدويل ،يف حضور
املدير العــام للطريان املدين
املهنــدس فادي الحســن،
رئيــس العمليــات الجوية
يف الرشكــة الكاب أحمد
منصور ورئيس املضيفني واملضيفات النقيب
روبري فغايل.
وامل الحوت «ان تحمــل الطائرة الجديدة

كل الخري» ،متوجها بالتحيــة اىل «الفريق
الذي قاد الطائرة الجديدة والذين قاموا بعمل
جميل بقيادة املهندس ياســني صبا  ،وعىل
امل اإلتيان بطائرة أخرى جديدة».
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…dOË n?OHË wML?O« œUB? ô« “e?FO '«¡«d?ù« pK nË
ÆWO U ù« …UQ*« Ác wAH ÊËœ WuKO(«Ë Ÿ«dB« bOFB
bbA? U …d"c*« vK Êu?Fu*« Êu?O"dO?_« »«uM« VU!Ë
»U???_ —u??H« vK W??{Ëd??H*« œu?O??I« W«“ù W??U??(« vK
ÆWO U ≈

¡«b??????Ž_« «b?¹b??????N??????²Ð w?U??????³?‡‡?‡‡?½ Ê√ V?‡‡?‡‡?−?¹ ∫ u¼U??????O?M²?½

¡«d« w …b?«Ë WËœ w ÊuAOF? UFOL? rN √ò ‡ ¨f U0
ÀËb WGò s «—c ¨åsbu «uI Ê√ rNOKË ¨¡«dC«Ë
qN «cN?" «—uD Ê√Ë VFA« ·uH w '«dJ?FË 'ö J
ÆårN 5Bd *« ¡«b_« »—P

t √ vK ¨uU?OM ? 5U?OM ¨wKOz«d?ù« ¡«—“u« fOz— œb?
‰U??O? …ôU????ö« s WU?? w ÊuJ Ê√ qO?z«d?ù “u?? ôò
ÆåUNœUù ÊuBd *« Uƒ«b√ UNIKD w « '«bbN «
w «uDI? sc« 5OK?Oz«d?ù« Èd"– ¡U?O?≈ r«d? ‰ö?Ë
f« dN6 q ÁUI√ »UD w ¨åW?Oz«bF« 'UOKLF«òË »Ëd(«
¨WM ∑≥ q?? XL?O?√ qOz«d?≈ W?Ëœò ∫uU?OM 5U??OM ‰U?
œËc« ÊuK«uË UM Ëœ Wd? s Êu?F «b «u«“ U? U œuMË
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5-b?? ÊU–_« v?≈ b??O?F? ∑≥ rd«ò Ê√ uU??OM? `{Ë√Ë
Âu »d? U?L ¨U?N??—U w qOz«d?≈ U?L?N? ??U? b? 5L?N?
5 OËd*« ÂœUB ÀœUË ¨±π∑≥ ÂU w XA w « Ê«dHG«
ÂU? s ◊U? w UbM Êu?F?Ë W-ö- t? ?O?{ Õ«— Íc«
`?B ö?O?" rN?{—Q p?L ?« …—Ëd{ò v≈ «d?O?A? ¨å±ππ∑
Æåöz«“ U-b qOz«d≈
sL{ ‰ËƒU 'Ud" WdJF« …d?I*U WOMOQ r«d w Ë
wMO ¨wKOz«dù« ŸU b« d“Ë œU √ ¨Èd?"cK WuM« 'UOUFH«

ÂU??9≈ v???K??Ž o???«u??ð Êb???¹U??Ð …—«œ≈
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fOzd« …—«œ≈ò Ê≈ ¨w"d?O?_« ”dG uJ« w ÊËb?U? ‰U?
WLOI WIH w UÎ b? wCL  UN √ ”dG uJ« XGK√ ÊbU u
≠·≈ò '«dzU! UNML{ s '«—Uû? WK√ lO ¨—ôËœ —UOK ≤≥
ÆåÈd√ '«bFË WÒK …dO '«dzU!Ë WbI *« å≥μ
Âe F …—«œù«ò Ê≈ ¨W?O"dO_« W?O—U)« rU Àb?  ‰UË
Íc« Xu« w v ?ò '«—U?û W?K_« lO w ÎU?b? wC*«
5ËR??*« l —ËU?A? «Ë qO??U?H? « W??F?«d? t?O?? q«u
ÆåWK_« Â«b U oKF  ULO ¨5O«—Uù«
nu ¨WO"d?O_« …b *« 'Uôu« w '«—Uù« dO?H ÊU"Ë
w"d?O?_« fOzd« W?F«d?ò Ê√ oU? XË w b?Ò"√ ¨W?O? ?F«
'Uôu« ¡UHK v≈ WIKF*« WK_« 'U?FO* ÊbU u bb'«
lO WI?H ÂU9≈ s o-«Ëò t ≈ W?O F« ‰U?Ë ÆåWd …b? *«
ÆåÊbU WF«d bF ¨'«—Uù« v≈ WO"dO_« ≥μ≠·≈ '«dzU!
w '«dzUD« W?I?H? Xd√ X U?" '«—Uù« Ê√ Ád?"– db?'«
—UOK ≤≥ W?LO?I wË ¨V«d bU Ëœ oU« fO?zd« ÂU√ d¬
…dzU! ±∏Ë ¨…b?«Ë μ∞ Uœb?Ë ≥μ ·≈ '«d?zU! qL?AË —ôËœ
ÆÈd√ WK√Ë …dO

tKO?' W??MU t √ 5KH— 5 Ëƒ— wKOz«d?ù« fOzd« d?"–
Ê_ 5OKOz«dù« U?œË ¨åUONb «d√ò XO q?Oz«d≈ WËœ ÊS
w 5KH— ‰U?Ë ÆårN d? q√ sò ‰U ?IK sbF? ? «u uJ
5OKOz«d?ù« Èd"– ¡UO?≈ r«d ‰ö? ”bI« w UUI?√ WLK"
w WMUò ∫åWOz«bF« 'U?OKLF«òË »Ëd(« w «uDI sc«
Xdd ¨UO?Nb fO d√ qOz«d≈ WËœ ¨wKO q?J WMUË
ÆåWËœ UN UM sJ r w « …d HU bu"
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U? ¨Õö« ¡U?I Ë wB??A« ‰U,*«Ë W?Ud« ¨d?BMK wF?«
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ÊuJ Ê√ UMO?K V ≠ s_« Wu?I q√ sò ∫5?KH— lUË
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bbNË —UF?_« rC w ÎUOU?√ ÎU bF ¨W?OMLO« T «u*«
'Ub?)« qA Ë ÍœU?B ô« —U?ON ô« w rN?Ë wz«cG« s_«
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Ê«œuK åWŽ–ôò WOÐuOŁ≈ WUÝ—

UNðUIOI% √b³ð WËb« s √
…eLŠ dO _UÐ WD³ðd*« åWM²H« WOC ò ‡Ð

o!UM*« ÊQ?A? Ê«œu?« v≈ W?–ô WU?— U?O?u?O-≈ XN?Ë
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W?—U??L0 wËb« lL?? ?:« W??Ou?O-ù« W??O?—U?)« X?,?Ë
W?Ou?O-ù« w?{«—_« s U?N«u? ¡ö?ù Ê«œu?« v?K jG?C«
gO'« ÊU?" UbM w{U*« w? U,« sdA ∂ c?M UN K ?« w «
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5KJ d ≠œUL b ≠ ÊUe« w U ∫—b«
“«u bË ≠ Êö« ≠ ÊUe« w U ≠ œUL b ∫qO)« —U«
‘u(« pK ≠ ÊUM b ≠ dLI« nK ∫—b«
‘u(« pK ≠ —Ëd ≠ —«d" ≠ dLI« nK ∫qO)« —U«

5 ¨5u?« c?M Ud« ÊU?"Ë w U?,« e?"d*U Êü« WUG? '«d fL? Òq ∫ ÊUe?« w U
ÂuO« vE ÆÆÆt—U? UNu? ÁdLC rC?N rË ¨Á—U »u? w u« s n « ‚—UH d?
ÁdB “«d?ô Ê«Ëô« Ê¬ bË tF? ZC Ë Èu ?«Ë tb vK Ÿdd Íc« åbMN?ò ‰UO)« …œU?OI
ÆÆÆt «uI, ‰Ëô«

¨5KJ d ¨œUL b? vK “U Âu d  ±¥∞∞ W U* bÒO?'« t u —UE ô« tO« XH ∫dLI« nK
f UM*«Ë ¨WKuD?« 'U U?*« V t « «c? tU?? ‰ö? s 5 ¨W?O U- ¥±Ë W?IO?œ ¨Êö?«Ë
sJO? t « WKH?(« Ác w? …bO?u?« t ?K Íc« å—«d?"ò ‚—U?)« w u?« ◊u?A« w t b?O?u«
ÆÆÆdOGK WMU Á“u s qC « t—UË —U(« t!u Í—u U

dLI« nKŠ
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åeU VOò Áœ«u l wKO ‰—U Âud*« ÍËUN «
¡U-ö,« Âu wKO? ‰—U eeF« WO U?H« UO b« Ác s q—
Ê«b?O? w v? M ô …uK 'Ud?"– Á¡«—Ë U?"—U ÊU??O ±≥ w
Yb(« fK ÊU" ¡Ub« l b?OB« 'ö— w Ë qO)« ‚U
pI??? l{«u? ?? ¨Ád?G- ‚—U?H ô W??L??« ¨ŸU??!ô« ΔœU ≠
»« åwOKO?F«ò Wd ? WKzUË e s« u?N ¨bO?F s ÂöU
‚d? ô ¨¡ËbË …œu?? qJË lO?{«u*« l?O?L? p-œU?? b? s
∫dOGË dO" 5Ë ¨dOI Ë« wM0 ÊU « 5 ÁbM
X U??"Ë ©5J?U??® 'UMO?? ??« W?«b w „uK*« W?«u??N qœ
«uC? sÒO UbF?Ë åWOKO?F« qOò vËô« W—b?« s rNKO
Ê«bO*« ÁbI HO ÆÆÆVzUB« Í√d« ULz«œ t ÊU"Ë ¨Ê«bO*« WM' w
ÆÆÆ«b dO" ⁄«d „bF s „d? Ë —U U p«Ë t« s q"Ë
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Êu?F? ?L? ? ô Êu?b?I « ‰U?d «Ë ¡U?M? «ò Ê√ ¨U U? « ·U?{√
rN?≈ ¨p – s fJ?F « vK? q ¨rd???O??? s qN???√ …U???O???
U? U?? U? rN?? ¨p – vK …Ëö?? ¨U?C√ rNK U??A? Êu??N?«u
w sL?J rNu???! sJ ò l UË ÆåW???{—U??F?? l{u?? Êu?uJ
ÆVC?M ô Íc « Â_« W?????O?MJ « d???- s? U??Lz«œ w? « ¨…ö???B «
¨`O U?B*« X?e Àb? U?L? rNU1≈ WKF?? ÊËc?G …ö?B U
Æå¡Ud «Ë ÊU1ù« od/ vK Ub! dO « w ÊuC1 «cJË
öOK! ô≈ Êu ô U U U sc « ¨5bI «ò Ê√ U U « d –Ë
WKQ ô ¨tuL?b sc « p- Ë√ l!«u « w r ¨r UF « dE w
Æå…öB « Õö q ¨Âöù«Ë WDK «Ë ‰U*«

˝ wË— bbM ˝

bO ÍËb tM—
—u“√ rK ÍËb Âud*« WK—√
d??? Í“U?F?? « WKzU??F « q?I?? 
U??N??? —U??A s q? dJAË nU???N «
Æt “UM s …öB «
∞≥Ø∂∑∑∑∑∑ ∫Ê«uD√
∞≥Ø∂∑π∑∑∑ ∫œUN
∞≥Ø∏∂μ∞∞∞ ∫UMO
∞≥Ø≤≤∑∑±± ∫fO d
∞≥Ø∂∑∑¥¥¥ ∫vM
∞≥Ø≥∏∞∑∑∑ ∫5 √

U?NMH? w ÍËuM « lb « U? d?; ’U œu?!Ë ÃU? ù •∂∞
ÆWO d(«
‰«e ô ÊbU u fOzd « Ê√ iO? _« XO « b √ ¨t ?N s
«c s rd « vK? ¨Ê«d≈ l U?{ËU?H*« WK"«u* «b?F? ??
ÆÊöù«
sò w U?? 5 iO _« XO?? « rU Wb?? ?*« X U?!Ë
ÊuI«Ë s ¨Í“«e?H ô« Êö?ù« «c ‰UO? ÊuIK! bO? Q U
w ÂbI “«dù bO?u « odD « u wUuK b « —U*« Ê√ s
d??O? XU?? u v ?? ≠ UœU??? ¡«d??≈ ÊQ Ë ¨œb??B « «c
åq v ≈ q"u K qC_« odD « u ≠…dU

v ≈ ’U)« wËd « fOzd « Àu?F ‰U?! ¨uJu wË
«u?I « »U?« q?OQ Ê≈ ·u u? U d?O?«“ ÊU? U?G?√
Âö « WOKL bOIF v ≈ ÍœRO? ÊU UG√ s WO dO_«
ÆbK « «c w
w d?O?_« »U??ô« qO?Q wËd « ‰ËR?*« d?? ?«Ë
…b??? *« Uôu « 5 W??Ëb « ‚U?H?ô U???{«Ë U? U?N?? «
qO???Q ÊQ???A W??? d??(« Êö???≈ Ê√Ë ¨ÊU??? U/ W?? d???Ë
vK Ê√ v ≈ «d?O??A? ¨U?F?!u? ? ÊU? w d??O?_« »U??ô«
ÆU!UHô«Ë œuIF « Â«d « 5O dO_«

W? u?????????????????? U?ö?????????« ‡ W? u?????????????????? U?ö?????????« ‡ W? u?????????????????? U?ö?????????« ‡ W? u?????????????????? U?ö?????????« ‡ W? u?????????????????? U?ö?????????«

mOK Âö≈
‡ W—«œù« …dz«b « …dz«œ ŸUI « WEU w WOLOK!ù« W?O U*« WKB*« ‡ WUF « WO U*« Wdb ‡ WO U*« …—«“Ë ub
vM? U«d « ‡ —U?H u « ‡ WK“ w szUJ « …dz«b « e? d v « —u?CK ÁUœ« ‰Ëb?'« w rƒUL?« …œ—«u « 5HKJ*«
s Uu? 5ö WKN ‰ö? rNM q r≈ ÁU& —u? c*« bd « mK? ∞∏Ø∏∞±∞∞≥ ∫nU wU0 « o UD « ‡ W?O U*«
¨Áö« UNO? « —UA*« WF«d*« WKN ¡UN? « bF WO" …—u?B ö"U mOK « d ?F Òô«Ë ¨Âöù« «c dA a—U
’U)« wËd J ù« l!u*« vK Âöù« «c dA Òr O t√ ULK
ÊuLC*« bd « r!—
RR188748270LB
RR188749765LB
RR188751999LB
RR188749757LB
RR188749607LB
RR188750066LB
RR188749655LB
RR188751296LB
RR188751282LB
RR188748535LB
RR188749788LB
RR188750724LB
RR188749638LB
RR188748615LB
RR188751398LB
RR188749774LB
RR188747742LB
RR188750070LB
RR188752005LB
RR188749845LB
RR188748221LB
RR188751795LB
RR188751906LB
RR188747756LB
RR188752169LB
RR188748337LB
RR188748694LB
RR188748460LB
RR188749831LB
RR188751061LB
RR188751526LB
RR188747901LB
RR188751375LB
RR188748283LB
RR188747915LB
RR188748558LB
RR188751781LB
RR188748442LB
RR188747932LB
RR188747861LB
RR188750605LB
RR188747875LB
RR188747892LB
RR188750463LB
RR188748601LB
RR188752243LB
RR188751720LB
RR188748218LB
RR188752257LB

nKJ*« r!—
±≥≤∞±
¥¥∏πμ
¥μ≤¥≤
¥μ≥∏∂
¥μμ¥μ
¥∂∂≤∑
±μπ∂ππ
±∂≥∞≥≥
±∂≥∞≥μ
±∑¥≤∏∂
±∏∏μ±∞
≤≤≤±∑μ
≤≤≤±∏∞
≤∑±∞≤≥
≤∞μ∞μ∑
≥±±¥μπ
¥∑≤∂∏≥
∏¥μ¥∑∏
∏μ∂∏¥π
∏∑¥∂±∂
±≥∏≤μ∞≤
±¥∂∑∂≥¥
±∑≥μμμ∂
±∑≥∂≤≥∏
±∑∂±∑∏π
±∑∂≤¥∏∏
±∑π±≥≥π
±π±∑∞≤π
≤∞±∑∂±∑
≤∞μ∞π∏μ
≤∞μ≤¥≥±
≤∞∂¥∞∂∑
≤≥±∂μ¥∑
≤≥¥∑≤≤≥
≤≥¥∏≥≥≤
≤μ¥∂∑≥∑
≤∑∞±∂≤π
≤∑π∏∏≥π
≤∏≥∏μππ
≤∏∏¥∏∑≤
≤πμ∞μ≥¥
≥∞≤μμ±≤
≥±±∑∏∞π
≥±∑π∞¥π
≥±π≤∂±μ
≥μ∞π¥μπ
≥μ≤∞≥≤≤
≥μ≤∞π≥μ
≥μπ≤∑∏μ

nKJ*« r≈
ÂÆÂÆ‘ suL K ŸUI « W d
UOK" ”uOU/ Ã—u
Êub ·“u ‰UAO
UOK" ÊULF XO—u
UOK" ÊULF XOU
wLOA(« œuL nODK « b
Í—uM ee q d
‰U— 5 wU
ÍË«e*« r U wU
GET LEBANON ÂÆÂÆ‘ ÊuUO XO
q d ·“u UMO
UOK" oOH ôuI
Í—uH nO"U s“Ë—
‚“— VO$ ‰UAO
w “d nu qOK
hU, lœË Èb—
ÂÆÂÆ‘ fJO O“u fu qO—U
wLOA(« nODK « b wK
Íbd ·“u w U
ÍË«d wU dU
W«—e «Ë …—U, K ndA « W d
‰ÆÂÆ‘ v :« bL W d
wLOA « XF— Áb U
«—UO « dOQ wuœ ÊËË«
·u"U! Ê«uD« Ã—u
‰Ud ”UO « ·“u
Õd u « f u dOL
5DI s UU
ÍbO ”uU/ wu
Ã«d u « f u qO
Õ«d qOK b U
ÂÆÂÆ‘ WUF « …—U, K ÁU dË nu wK —u√ W d
·UJ « ÊU oOH
ÂÆÂÆ‘ fU —U 
Quality Food s.a.r.l ÂÆÂÆ‘ œËu w O «u
Baity s.a.r.l ÂÆÂÆ‘ w O
ÆÂÆÂÆ‘ Ê«u≈ wU  W d
Â Â ‘ sË wuO W d
ÂÆÂÆ‘ —« Íb Í« W d
ÂÆÂÆ‘ WUMB «Ë …—U, K hLOL
Êö! fd U—
ÂÆÂÆ‘ WOUMK « UU u W d
ÂÆÂÆ‘ …—U, «Ë W«—eK ÃU d W d
ÂÆÂÆ‘ «—U/û ŸUI « W d
Áb Ëb ”UO «
WN UH «Ë —UC)«Ë WUF « …—U, K dU W d
tJdË ÁœU —UL qO  f Ëd W d
ÁU dË wuK, Ê«Ëd? b,« ‡ W—U, « wuK,Ë wö?O W d
WDO WO"u ‡
Â Â ‘ Ëd¬ Ídu

ÆmOK « a—U w U « ÂuO « s sdNA …œÒb;« ÷«d ù« WKN √b
ŸUI « WEU w WOLOK!ù« WKB*« fOz—

qOL'« 5 √
±π∂ nOKJ «

5b  —«d

w½UDOK« WÐUIM WOKOLJð UÐU²½≈

W??????????????O??????????????L??????????????— U??ö??????????????«

wUDOK « dNM W?OM/u « WKB*« ‰UL?Ë wb ? W UI XMK√
¡UF —_« a—U ¡U?C√ WF W?OKOLJ U U « Íd,?  UN«
‰U? wË ¨Í—u?)« …—U?A ‡ W?K?B*« vM? w ≤∞≤±ØμØ≤∂
¡U??F —_« a—U?? W??OU …—Ëœ Íd??& »U??BM? « ‰U?L?? ?? « Âb??
Ë« fOzd « Èb `Od « UK/ .b?I WKN d¬Ë ≤∞≤±Ø∂Ø≤
Âu s Î«dN …dA WOU0 « W?U « bM tO d/ œu Òd « 5«
Æ≤∞≤±ØμØ≤≤ a—U X «
W‡‡ U‡‡‡‡I‡M‡ « fOz—
’u!d‡ bL«

w??œö??????????????????G??M??? « »d??
Mohammad
Ismail
w t??Ëb??? ‰e?M s Miah
∑∂Ø∑¥±∂≥≤∫ ÊËd  «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W????O? u????Oô« W?KU????F? « Òd????
‰e??M? s?? Derartu Kasim
∞≥Ø∂∞±μ±±∫ UNOb 

U!dH 
‰UL
UËdH

V? ?J? ‘d??????????? l?O????????????K?

W—«œ«
∑±Ø¥∞≤∞∑≥∫
q?I??????? w? W?????????¬ »uK?D?
ËdO jË ¨…d? ¨W?U;«
∞≥Ø∂∂∂π∏∏ ‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W???????????????????????????O??????????????????????????L???????????????????????????— U??ö???????????????????????????«
‡ W???O???d??ô« W???ID?M w szU?J «
‡ W?O U*«Ë W—«œù« ÊËR?A « Wdb?
ÆwU0 « o UD « ‡ W—«œù« …dz«b «
…d??O? Êu??OK? ∫X!R*« 5Q??? «
WOUM
—U??F?« .b??I ∫.e?K « W??Id/
ÆqHI*« ·dE « WIdD
’u??B oË ÷Ëd??F « ÂÒb??I
sJ1 Íc « ’U?)« ◊Ëd?A « d? ?œ
vK? ‰u???B????(«Ë t???OK? Ÿö/ù«
ÊËR?A « W?db? s ¨tM W???
W—«œù« …d?z«b « ‡ W??O? U*«Ë W—«œù«
ÆwLd « Â«Ëb « U!Ë√ ‰ö
rK! v « ÷ËdF « rÒK Ê« V,
…—«“Ë w? Ê«ub? « W????????KB???????
W?KB? ‡ 5 d? ?G*«Ë W?O?—U?)«
WU? « q! ‰Ëô« o UD « ‡ Ê«ub «
Âu d?¬ s «d?N …d??A? W?OU?0 «
Òi W???K a?—U o??? qL???
Æ÷ËdF «
≤∞≤± ÊUO ±≤ w ËdO
5 d G*«Ë WO—U)« d“Ë

tË q d
≤±μ nOKJ «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö≈
ÊUM ¡U? d?N? W???R?? sKF
dO«uH « qOB? « bO! XF{Ë UN«
…U????,K œÒb?? r w « …d??Q?? *«
p –Ë W??Ou? …dz«œ v « …bzU??F «Ë
du ≤∞≤∞Ø≤ d?N? —«b"« WU?G
ÆiHM
r s?c « 5 d???? ???A?*« vKF????
…—œU*« ¨…—u c*« rdO«u «ËœÒb
W??OMF?*« …dz«b « w Ub?b?? v «
t?—U s 5?u??« WKN? ‰ö?
wzU d?NJ « —U?O? « l?D! WKzU/ X%
W?O?UE?M « d?O «b? « –U??«Ë ¨rNM
¡U???G « v? « qB w? «Ë rN????I???
ÆrNU «d «
sJ?1 qO????"U????H??? ? « s b?e*
l!u?? v?K Ÿö/ù« 5 d?? ??A???LK
w?Ëd???????? ?J ù« W????????????????R?*«
www.edl.gov.lb
mOK W U?00 Êöù« «c d? F
ÆwB
≤∞≤±Ø¥Ø±≥ w ËdO
…—«œù« fK, fOz—
ÂUF « db*«

pU(« ‰UL
≤±∑ nOKJ «

W??OU?0 « W??U?? « q??! ‰Ëô« o UD «
o? qL Âu d?¬ s «d?N …dA?
Æ÷ËdF « Òi WK a—U
≤∞≤± ÊUO ±≤ w ËdO
5 d G*«Ë WO—U)« d“Ë

tË q d
≤±¥ nOKJ «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö≈
U?O ü«Ë d?O « …—«œ« W?-?O sKF
¡«d??« w U?N?? ???— s? U??? d*«Ë
nOEM? .eK W??O?u??L? W??B??!UM
U?O ü«Ë d??O? « …—«œ« W?-?O w?U??
¨UNËdË UNU!«Ë U d*«Ë
„«d???? ???ù« w? 5????«dK s?J1
¨Áö?√ —u c*« W?O?u?LF « W?B?!UM*U
d?? ??œ s? W???? vK? ‰u??B??(«
d?O?? « …—«œ« W?-??O rK! s ◊Ëd??A «
WIDM? w szUJ « U? d*«Ë UO ü«Ë
qO????,??? W????K?B??? ‡ W«u???? b «
Æ«—UO «
W-O rK! v « bO U ÷ËdF « rÒK
szUJ « U d*«Ë UO ü«Ë dO « …—«œ«
qO, WKB ‡ t«u b « WIDM w
.bI bu d?¬ ÊQ ULK ¨«—UO «
…d?A W?OU?0 « WU? « u ÷Ëd?F «
w? l?!«u « ¡U????????0?K?0? « —U???????N? s?
¨≤∞≤±ØμØ¥
÷Ëd??F « Òi? W??K r? ?? ??Ë
—U??N s …d??A?? W?OU??0 « W??U?? «
vM?? w? ≤∞≤±ØμØμ w ¡U??F —ô«
U? d*«Ë UO ü«Ë dO « …—«œ« W?-O
qO???,?? W???KB?? ‡ W«u??? b « w
Æ«—UO «
≤∞≤±Ø¥Ø∑ w ËdO
…—«œù« fK, fOz—
ÂUF « db*«

ÂuK Èb ”bMN*«
≤∞∑ nOKJ «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

.eK Êö≈
…—«“Ë wU? w U?H?OEM ‰UL?«
5 d G*«Ë WO—U)«
÷Ëd Ã«—b « WIdD
s «d?N …d?A? WOU?0 « W?U? «
w? l?!«u? « f?O??????????L??????????)« Âu?
…—«“Ë Íd???????????????& ≤∞≤±Ø∞¥Ø≤π
Ã«—b?? ??« 5 d?? ?G?*«Ë W?O??—U??)«
w U?HO?EM « ‰UL?« .eK ÷Ëd?
Ue?? d??? w p –Ë ¨…—«“u « w?U????

P&H W Òd? ? WF?«—Ë ©sD « vK®
s åw? U??L??? ò ”U??« vK? ≤œb??
w ©v?K_« d??F??? «® …b«e?*« od/
ÆËdO Qd
Ác w „«d?? ??ù« 5??«d « vK
◊Ëd??A « d??? ??œ V?? W??B???!UM*«
Qd*« w Ê«ub « WKB s ’U)«
—U??N s ¡«b?? « ¨f?U?)« o? UD « ‡
p? –Ë ¨≤∞≤±Ø¥Ø±¥ w ¡U?????F? —ô«
ÆwUEM « Â«Ëb « sL{
÷Ëd??F « .b??I?? WKN?? d??¬ Ê≈
t??O?? l!«u? « ¡U??F —ô« —U??N wN??? M
…dA WOU?0 « WU « ≤∞≤±Ø¥Ø≤∏
ÆÎ«dN
—U?NM « w ÷Ëd?F « Òi Íd?,Ë
≤∞≤±Ø¥Ø≤∏ t??????O????? l?!«u « t?«–
b?F nBM «Ë …dA? WOU?0 « WU? «
ÆÂUF « db*« fOzd « V J w dNE «
∞±Øμ∏∑∞∑μ ∫nU
∞±Øμ∏μ∏≥μ ∫f U
≤∞≤±Ø∞¥Ø±≥ w ËdO
ÂUF « db*« fOzd «

wOI « rU
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

.eK Êö≈
…—«“Ë ÂËe U????u????D .b????I
5 d G*«Ë WO—U)«
÷Ëd Ã«—b « WIdD
s nB?M «Ë …d??U??F « W??U?? «
w l?!«u « fO???L???)« Âu ÕU??????"
…—«“Ë Íd???????????????& ≤∞≤±Ø∞¥Ø≤π
Ã«—b?? ??« 5 d?? ?G?*«Ë W?O??—U??)«
p –Ë ¨UuD .bI .eK ÷Ëd
WOdô« WIDM w szUJ « Ue d w
‡ W?O U*«Ë W—«œù« ÊËR??A « Wdb? ‡
ÆwU0 « o UD « ‡ W—«œù« …dz«b «
…d????O Êu???O?K ∫X!R?*« 5Q???? «
ÆWOUM
—U???F??« .b???I ∫.eK? « W??I?d/
ÆqHI*« ·dE « WIdD
d œ ’u?B oË ÷ËdF « ÂÒbI
Ÿö/ù« sJ1 Íc « ’U??)« ◊Ëd?A «
s ¨tM W? vK ‰uB?(«Ë tOK
‡ W??O U*«Ë W?—«œù« ÊËR?A? « Wdb??
Â«Ëb « U???!Ë√ ‰ö?? W?—«œù« …dz«b «
ÆwLd «
rK! v? « ÷Ëd??F « rÒK? Ê« V,
WO?—U)« …—«“Ë w Ê«ub « W?KB
‡ Ê«ub? « W???KB??? ‡ 5 d??? ???G*«Ë

‡ V ?? b?OK& W?? d?A? »uKD
ö??U??Ë ‰U?L?? —UD?*« od/
∞±Ø¥μμ∞∞∞ ∫WF«dLK
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö≈
Ò- b?! tQ? ÊUM ¡U d?N?? sKF
Ã«—b??? ??« .b???I WKN??? qb???F
…—b?! ôu??? `KB? ? ÷Ëd?F «
MT/BT
„«d??? ??ù« w 5???«dK? sJ1
Áö« …—u c*« ÷Ëd?F « Ã«—b S
d?? ?œ s W???? vK ‰u?B??(«
‡ Ê«ub? « W??K?B?? s ◊Ëd???A «
W?I??*« W?d?G « w ‡ Òd? « WU?√
w W?b????? ???*« ≥∏ r!— lM?B «
Íe? d*« vM*« s W?O d?G « WN?'«
¨td sL{ ÊUM ¡U dN WR*
d?NM « od/ ‡ ÊU?M ¡U d?N? vM?
Á—b????????! m?K???????? ¡U????????I? p? –Ë
‰Æ‰Ø≥∞∞∞∞∞Ø
WU?√ v « bO U ÷Ëd?F « rÒK
W??d??G « w ‡ ÊU?M ¡U d??N?? Òd??
Wb? *« ≤∞ r!— lMB « WI?*«
vM?*« s W???O d???G « W???N???'« w
ÊUM ¡U? d?N?? W???R* Íe?? d*«
ÆdNM « od/ td sL{
.b??I?? b??u?? d???¬ Ê≈ ÎU??LK
l!«u « W?F?L'« —U?N u ÷Ëd?F «
Â«Ëb « WU??N bM ≤∞≤±ØμØ∑ w
ÆdNE « q! ±±\∞∞ WU « wLd «
≤∞≤±Ø¥Øπ w ËdO
ÂUF « db*« s iuH
W UùU W d A*« ÊËRA « db

U{d2Ë Êu{d2
ÊË“U?,? ©«® Êu?{d2 »uKD
÷d2 ©…®b????U????????Ë ©«®
e??? d??? w qL???F?K (…® wU?M
‰U??—« ¡U??d? « ÆwD « f?M
∫email vK W???O«c « …d??O??? «
Ë« hr@bhannes.com
∫r??!d? « v??K? ‰U????????????????B??ô«
±±≤≤ rÒ????I???? ∞¥Øπ∏≥∑∑∞
s?? ±¥\≥∞‡? «Ë ∑\≥∞‡?? « 5? ®
5 Ë W?????F????L?????'« v « 5?Mù«
—U??????????N? ±≥\∞∞‡? «Ë ∏\∞∞‡? «
X «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

«—UI
«bF
oI

wMOM n"«Ë ”bMN*«
≤±± nOKJ «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö≈
Á—uJ U Í—UIF « q, « WU_
wCd??F « wU? ÂU??? VK/
bM Í—u?? ÊU?? s W U?? u U
s 5Q …œU?N?? sË lzU?{ ‰b
s—UIF « s Æ‰ÆÂÆ‘ ”uKO pM
Æ»U XO ±¥∂Ë ±¥¥
ÆWF«dLK ÎUu ±μ ÷d FLK
Í—UIF « q, « 5√

W U ‡ ±◊ ÂÆÂ≤∞∞ WI? lOK
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ميش ــــــــال اب ــــــــي رمي ــــــــا عاش ــــــــق الرياض ــــــــة
وم ــــــــا زال ــــــــت الك ــــــــرة الطائ ــــــــرة ف ــــــــي قلبــــــــ

جالل بعينو

ســلّم رئيس االتحاد
اللبناين للكــرة الطائرة
ميشال أيب رميا مقاليد
الرئاسة اىل خلفه وليد
شــحادة القاصوف يف
كانــون األول الفائــت
لريتاح ،رمبا مؤقتاً ،من
العمل الريايض االداري
بعدمــا شــغل منصب
الرئاسة ألكر من ثال
ســنوات خلفاً
للرئيس
رميا
الر ي الساب تحا الكر ال ا ر مي ا
الســابق جــان هامم
بكرة الســلة من جديد وباتت تســميتها
وتحديداً يف حزيران من
العام  . ٢017وعــىل الرغم من ابتعاده عن «بطولة لبنان اكــس اكس أل اي جي» هذه
مهامه الرئاســية يف اتحاد الكرة الطائرة البطولة التي تســري بنجاح كبري وســط
وتف ّرغه لعمله الخاص ،استمر أيب رميا عىل اجراءات صارمة للوقاية من وباء «كورونا»
تواصل مع العائلة الرياضية عامة وعائلة والتي تالقي االستحسان من عائلة اللعبة.
ومن املت ّوقع أال يــرتك ايب رميا «عرينه»
لعبة الكرة الطائرة خاصة ولو من بعيد لرجل
أحب الرياضة .ومنذ تأسيســه مع أشقائه اتحاد الكــرة الطائرة وحيداً يف امليدان وهو
ّ
«رشكة أيب رميــا اخوان» منذ اكر من ربع شــارك يف دعم فريق لبنان مالياً يف جولة
قرن ،ساهم ميشال ايب رميا كرئيس مجلس قطر ضمن الدوري العاملــي للكرة الطائرة
ادارة ومدير عام الرشكــة وما زال يف دعم الشاطئية الشهر الفائت (احتل لبنان املركز
الرياضة اللبنانية من بطولة لبنان للدرجة التاســع من بني  3٢فريــق) ومن املحتمل
األوىل للرجــال يف كرة الســلة اىل جانب ان يشــارك يف دعم االتحاد املشار اليه يف
رعاية منتخــب لبنان للرجــال يف اللعبة املستقبل كام فعل لسنوات طويلة.
وخالل تسل ّمه مهامه الرياضية االدارية
وبطولة الدرجــة األوىل يف الكرة الطائرة
وبطولة لبنان بكرة القدم وبطولة لبنان يف منذ رئاسته لنادي حفرون حتى انتهاء واليته
الفوتسال اىل جانب رعاية ودعم عدد كبري الرئاســية يف اتحاد الكرة الطائرة ربطت
من االتحادات الفرديــة واألندية اللبنانية عالقة وطيدة بني ميشال ايب رميا والعائلة
والــدورات يف كافة املناطــق ورياضيني الرياضية وخاصة عائلة الكرة الطائرة حيث
لبنانيني اىل جانب رعاية نشاطات رياضية عمل ابن اهمج عىل تنشيط اللعبة ومساعدة
وغــري رياضية متعــددة .ويف الســرية األندية يف كافة املناطق لالســتمرار يف
الرياضية االدارية مليشــال ايب رميا ،املولود مسريتهاالرياضية.
واملعــروف عن ايب رميــا رصاحته الال
يف  ٨أيــار  1957يف بلــدة اهمج (قضاء
لف وال
دون
من
الواضح
وكالمــه
متناهية
(اهمج)
جبيل) ،ترؤسه نادي بلدته حفرون
ّ
دوران واعتداله البارز للعيان حتى ان البعض
لسنوات عدة يف بداية األلفية الثالثة.
ثم انتخــب عضواً يف اللجنــة االدارية يعترب ان ابتعاده عن مسؤولياته يف الوسط
لالتحــاد اللبناين للكــرة الطائرة يف عهد الريايض ليس سوى «اسرتاحة محارب» يف
رئيس االتحاد الســابق املحامي وليد يونس ظل الخــربة عىل كافة األصعدة التي يتمتع
) )٢00٨-٢005ثــم يف عهد الرئيس جان بها .ويردّد ايب رميا قائال»ان الرئيس الحايل
هامم لثال واليات متتالية بني عامي  ٢00٨الصديق وليد القاصوف قــادر عىل تح ّمل
و ٢017يف منصب محاســب االتحاد ويف املسؤولية وهو يتمتع بخربة ادارية هائلة
منصب عضوية لجنة التلفزة واالعالم يف اكتسبها من والده الراحل شحادة القاصوف
االتحاد الدويل للكرة الطائرة .ويف حزيران ويف منصبــه كنائب لرئيــس االتحاد يف
 ٢017انتخــب ايب رميا رئيســاً لالتحاد عهد الرئيس املحامي نرصي لحود (-٢00٢
اللبنــاين للكرة الطائرة بعدمــا ق ّرر هامم  )٢005وكأمــني عام بــني  ٢00٨و٢0٢0
التفر ملهامه الرئاسية يف اللجنة األوملبية اي طيلة  1٢ســنة وحالياً كرئيس لالتحاد
اللبنانية وبات أيب رميا «رأس هرم» اللعبة ومعروف باعتداله ايضاً».
وكلمة حــق تقال أن ميشــال ايب رميا
وقاد االتحاد ألكر من ثال ســنوات عمل
خاللها عىل اقامة كافة البطوالت وصقل أبعد العامل الســيايس عن عمله الريايض
الفئات العمرية واعداد منتخبي الناشــئني ومل يسمح للسياســة بأن تدخل يف عمله
والشباب لالستحقاقات الخارجية اىل جانب الريايض فنادى باســتقالل الرياضة عن
االهتامم بلعبة الكرة الطائرة الشــاطئية السياسة وهو ما فعله يف مهامه الخاصة
محلياً وخارجياً بالتعاون مع سائر اعضاء والرياضية مام أكسبه الكثري من االحرتام
اللجنة االدارية ويف مقدمتهم األمني العام لدى العائلة الرياضية من دون استثناء.
نأمل ان تكون خطوة ايب رميا يف رعاية
وليد القاصوف.
وبعد تسليمه األمانة الرئاسية اىل رفيق بطولة لبنان لكرة الســلة بداية ملزيد من
دربه وليد القاصوف ،الذي ميلك رؤيا لتطوير الرعايات مع كالم شبه مؤكد أن ايب رميا
اللعبة مع انحسار وباء «كورونا» ،استمرت لن يرتك لعبة الكرة الطائرة هذه اللعبة التي
عني أيب رميــا مصوبة نحو الرياضة فق ّرر وصل اىل رأس هرمها فرعاها كأحد ابنائه
رعاية بطولة لبنان للدرجة األوىل (رجال) وسيظل يرعاها.

بـــــطـــــولـــــة لـــــبـــــنـــــان فـــــــي كـــــــــرة الـــــســـــلـــــة :
أط ــل ــس يــكــتــســح الــهــومــنــتــمــن بـــفـــارق  35نقطة
حقق أطلس الفرزل فوزاً كاسحاً عىل
مضيفه الهومنتمن بفارق  35نقطة (-105
 ،)70الربع األول ( ،)٢1-٢7والثاين (-5٢
 ،)35والثالث ( ،)٤7-٨٢يف املباراة التي جرت
أمس األربعاء عىل ملعب سنرت أغباليان يف
مزهر  -بصاليم ،يف افتتاح منافسات املرحلة
الخامسة من بطولة لبنان «أكس أكس أل
أي جي» يف كرة السلة للرجال ألندية الدرجة
األوىل .وجاء فوز أطلس بفضل الرباعي أمري
كساب وجان مارك جاروج ومارك أيب خرس
وهشام الحلو ،إذ سجل األول  ٢7نقطة و5

ريباوندز ،والثاين  1٨نقطة و 3ريباوندز
ومتريرة حاسمة واحدة ،والثالث  10نقاط
و 11ريباوندز و 5متريرات حاسمة ،والرابع
 10نقاط و 5ريباوندز و ٤متريرات حاسمة.
ويف صفوف الهومنتمن ،سجل كارل زلعوم
 1٨نقطة و 5ريباوندز و 5متريرات حاسمة،
ورفعت حرب  1٢نقطة و 7ريباوندز.
وتستكمل املرحلة اليوم الخميس ،فيلتقي
عند الساعة السادسة مساء أبناء أنيبال مع
الشانفيل عىل ملعب راهبات القلبني األقدسني
يف زحلة.

كـــــــــــــــرة قـــــــــــــــدم  :تصفيـــــــــــــــات بطولـــــــــــــــة
تحـــــــــــــــدي املهـــــــــــــــارات الفنيـــــــــــــــة

ريـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــة
روزنامة نشاطات اإلتحاد اللبناني
اللعاب القو لعام 202

بدأ االتحاد اللبناين
القــوى
أللعــاب
تحضرياتــه للقــاء
العــاب القــوى الذي
ســينظمه يف ٢٤
نيســان الجــاري يف
مدينة كميل شمعون
الرياضيــة ببريوت.
وســبق لالتحــاد ان
اطلق باكورة نشاطاته
للعام الجــاري باقامة
ار ا تحا اللب اين ل ا القو
كأس وبطولة االتحاد
الخــرتاق الضاحية يف  13آذار الفائــت ثم ارشف عىل لقائني
بالعاب القوى وعىل سباقي ماراتون ونصف ماراتون.

} الروزنامة املحلية }

ويف ما ييل الروزنامة املؤقتة للنشاطات مع االشارة اىل
انه سيتم ابال املعنيني يف حال طرأ اي تعديل عليها وفق
الظروف التي مير بها لبنان عىل ان يتم اتخاذ كافة االجراءات
الوقائية من وباء «كورونا» خالل املسابقات والبطوالت:
لقاء بألعاب القوى يف ٢٤نيســان (مدينة كميل شمعون
الرياضية)
لقاء بألعاب القوى يف  ٢٨نيســان (مدينة كميل شمعون
الرياضية).
لقاء بألعــاب القوى يف  ٢٢ايار (مدينة كميل شــمعون
الرياضية)
لقــاء بألعاب القــوى يف ٢9أيار(مدينة كميل شــمعون
الرياضية)
لقاء بألعاب القوىيف  1٢حزيران (مدينة كميل شمعون
الرياضية)
لقاء بألعاب القوى يف  ٢6حزيران (مدينة كميل شمعون
الرياضية)
كأس اإلتحاد بألعاب القوى  ٢0٢1للفرق (تحت  1٢سنة و
تحت  1٤سنة)  3-٢متوز.
كأس اإلتحاد بألعاب القوى  ٢0٢1للفرق (تحت  16سنة و
تحت  1٨سنة وتحت  ٢0سنة)  9و 10و 11متوز .
بطولة لبنان العامة اإلفراديّة بألعاب القوى ( ٢0٢1رجال
وسيدات) -٢3-٢٤-٢٢٢5متوز.
كأس اإلتحاد بألعاب القوى العامة ل ندية (الفرق) ٢0٢1
للرجال والسيدات  15-1٤-13-1٢آب.
بطولة لبنان لسباق النصف ماراتون  10 -ترشين األول.
اما املسابقات التي ستقام تحت ارشاف االتحاد فهي:
سباق بلوم ( 16كلم) لجمعية «ران تو رايز» يف  16ايار
سباق السيدات ( 10كلم) لجمعية بريوت ماراتون ٢3 -ايار
»سباق نادي ليتز ران» ( 10كلم)  -يف ايلول

} املشاركات الخارجية }

هذا باإلضافة إىل املشاركة يف العديد من البطوالت العربية
واالقليمية والعامل ّية وهي :
البطولة العربية الـ  ٢٢أللعاب القوى (رجال وســيدات)
تونس  ٢0-16حزيران.
بطولة آسيا الـ  1٨لســباق املاراتون -باتايا (تايالندا) 1٨
متوز.
أوملبياد طوكيو  - ٢0٢0اليابان من  30متوز إىل  ٨آب.
بطولــة العامل أللعاب القوى (تحت  ٢0ســنة) نريويب -
كينيا ،من  17إىل  ٢٢آب.
بطولة آسيا الرابعة أللعاب القوى (تحت  1٨سنة) الكويت
 ترشين األ ّول .دورة األلعاب اآلســيوية الثالثة تحت الـ  1٨سنة٢7-٢٤-
ترشين الثاين.

املوت ي يب والدة رئيس
االتحاد اللبناني للووشو كون فو

غيب املوت الراحلة مــاري تريز جان لوي فيال ،والدة رئيس
االتحــاد اللبناين للووشــو كونغ فو الدكتــور جورج نصري.
وأقيمت مراسم الصالة لراحة نفسها أمس األربعاء يف كنيسة
السان تريز  -الفياضية.

صفقة يوفنتوس املزدوجة
تهدد عودة رونالدو ملدريد

ريستيا و رو الدو
كشــف تقرير صحفي إيطايل ،أمس األربعاء ،عن الوجهة
األقرب للربتغايل كريستيانو رونالدو ،نجم يوفنتوس ،يف حال
رحيله عن البيانكونريي ،الصيــف املقبل .وترددت أنباء خالل
الســاعات القليلة املاضية ،عن اتخاذ رونالــدو قرارا مبغادرة
يوفنتوس ،إذا مل يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا ،يف املوسم
القادم .وبحســب موقع «فوتبول إيطاليا» ،فإن باريس سان
جريمان وريال مدريد هــام األقرب لضم «الدون» ،إذا رحل عن
يوفنتوس .وأضاف املوقع أن النادي الباري سيكون الطرف
األفضل ليوفنتــوس ،ألن البيانكونريي يرغب يف ضم الثنايئ،
ماورو إيكاردي ومويس كني ،من يب إس جي.
ولن يقبل يوفنتوس بأقل من  ٢5مليون يورو لبيع رونالدو،
لعدم تكبد أي خســائر ،لكن األزمة الحقيقية تتمثل يف وجود
نا ٍد ،يقبل بدفع راتب رونالدو املرتفع.

 3نقطة لدورانت تصحح مسار بروكلين نتس

ا ار ون يف ا سابقة
اســتضافت أكادميية «Talents Football
 »Academyعــىل أرض ملعــب «ســرتايك
فورس» يف ســن الفيل املرحلــة األوىل من
تصفيات «بطولــة تحدي املهــارات الفنية
وتسديد بات الجزاء ألكادمييات كرة القدم»
من تنظيم « ســبورتس مانيا» ودعم االتحاد
اللبناين لكرة القدم .تحدي مهارات كرة القدم
عبارة عن مشــاركة كل العب فردياً يف مترير
الكرة بني حواجز وعوائق يف امللعب وتســديد
عىل املرمى .أما مسابقة بات الجزاء فهي
عبارة عن تســديد كل العب لخمس بات
وتخطيه للحواجز املوجودة عىل املرمى .هذه
املسابقة ستكون عىل أرض كل أكادميية عىل
حدة ومبشاركة ســبع فئات عمريّة للذكور
واإلنا (دون  9سنوات ،دون  10سنوات ،دون

0

 11سنة ،دون  1٢سنة ،دون  1٤سنة ،دون 16
سنة ودون  1٨سنة).
وقد تأهل صاحــب املركز األول والثاين عن
كل فئة عمرية إىل بطولة لبنان العا ّمة لتحدي
املهارات الفنية وتسديد بات الجزاء.
ويف ما ييل الفائزين يف املركز االول لتحدي
املهارات الفردية يف االكادميية :ابراهيم العبد
(ما دون  9ســنوات) ،رشبل ابراهيم (ما دون
 10ســنوات) ،مارتن عبد املسيح (ما دون 11
ســنة) ،الياس راعي (ما دون  1٢سنة) ،غي
كالوست (ما دون  1٤سنة) ،رشبل خوري ح ّنا
(ما دون  16سنة).
امــا الفائزين يف املركز األول يف تســديد
بات الجزاء فهم :غي كالوست (ما دون 1٤
سنة) وكارلوس ضو (ما دون  16سنة).

ع ّوض فريق بروكلني نتس خســارته القاســية أمام لوس
أنجليس ليكرز يف الدوري األمرييك للمحرتفني يف كرة السلة،
وحقق فوزاً كبرياً عىل مينيسوتا متربوولفز كان لكيفن دورانت
الفضل األكرب فيه مع تسجيله  31نقطة.
وتصدر دورانت هــدايف املباراة التي انتهت  97-1٢7وكانت
قد تأجلت ألربع وعرشين ســاعة بعد مقتل الشــاب األسود
داونرتايت البالغ  ٢0عاماً برصــاص الرشطة خالل اعتقاله،
ما أثار اضطرابات .ويف ظهــوره الثالث منذ عودته من غياب
دام نحو شهرين بســبب اإلصابة ،مل يضيع دورانت وقتاً يف
تأكيد حضوره ،مســجالً اين نقاط يف أول خمس دقائق له
يف امللعب .ومل يكن فريق متربوولفز صاحب أســوأ سجل يف
الدوري األمرييك للمحرتفني مع  1٤انتصاراً فقط و ٤1خسارة،
يف وضع تنافــ مطلقاً وتخلّف بفارق  ٤5نقطة يف إحدى
فرتات الربع األخري .وتلقى دورانت الدعم من زميله جو هاريس
الذي أنهــى املباراة برصيد  ٢3نقطة ،والندري شــاميت الذي
أضاف  19نقطة بعد دخوله بديالً.

بوكيتينو  :الفضل لالعبين في قهر بايرن ميوني
فلي  :الــح ـ لــم يحالفنا وفــريــقــي ك ــان األفــضــل
أشاد ماوريسيوبوكيتينو،
مدرب باريس ســان جريمان،
بالعبيــه بعد إقصــاء بايرن
ميونيــ  ،مــن دوري أبطال
أوروبا.
ورصح بوكيتينو عرب قناة
» »RMCأوال أريد تهنئة العبي
باريس ،كل الفضــل لهم ،أنا
سعيد جدا من أجلهم ،والجهاز
الفني ورئيــس النادي واملدير
الريايض».
وأضاف املدرب األرجنتيني
«من الطبيعــي أن يثق العبني م مبارا باري
كبار مثــل كيميت وتوماس
مولر يف أنفسهم ،ويعتربون
فريقهم هو املرشح للتأهل».
واســتدرك يف ختام ترصيحاته «لكن كرة
القدم لعبة مثرية ،ويجب أال نستســلم ،لقد
بذلنا أقىص جهد وعلينا مواصلة العمل».
وينتظر باريــس ،الفائز من مانشســرت
سيتي وبوروسيا دورمتوند ،بعدما تفوق ٢-3
عىل بايرن ميون يف أملانيا ،وخرس بهدف يف
حديقة األمراء.
فليك :الح مل يحالفنا
يف املقابل ،يرى هانــز فليك ،مدرب بايرن
ميوني  ،أن فريقــه كان الطرف األفضل يف
مواجهتي ربــع نهــايئ دوري األبطال ضد
باريس سان جريمان.
واســتطاع الفريق البافــاري التغلب عىل
نظــريه الفرن يف معقله ( ،)0-1لكن هذا
االنتصــار مل يكن كاف ًيا لتعويض خســارته
ذهابا ( )3-٢يف ميون بجولة الذهاب.
وأبرز موقع «ســبورت »1ترصيحات فليك
عقب املباراة ،حيث قال« :مل نســجل أهدافا
كافية يف جولة الذهاب ،لكن بالنظر إىل كلتا
املباراتني ،فإننا كنا الفريق األفضل».
وأضــاف« :رأينا اليوم مــدى الجودة التي
ميلكها باريس يف خط هجومه ،لكن يتحتم
يل الثناء عىل فريقــي ،ألنهم حاولوا كثريا
ع ّ
وكانوا عىل أعىل درجة من الرتكيز».
وأشار املدرب األملاين إىل سوء ح فريقه
بســبب كرة اإلصابات ،إال أن ذلك مل مينعه
من تهنئة باريس ســان جريمان عىل التأهل
لنصف النهــايئ .وأردف« :كنت آمل فقط بأن
ً
قليال ،خاصة يف فرصة ساين
يحالفنا الح
األخرية ،حيث قام بعمل فــردي مميز ،لكنه
اختار إرسال عرضية زاحفة».
وأكــد هانز فليك أن فريقه افتقد للمســة
األخرية أمــام املرمى ،مضيفًا« :الفريق حاول
فعل كل يشء ،ويجب علينا تقبل ما حد ».
نيامر بعد إقصاء البايرن :ال أهدر هذا الكم
من الفرص
من جهتــه ،مل يبد نيامردا ســيلفا ،نجم
باريس ســان جريمان ،انزعاجا من الفرص
العديدة التي أضاعها يف مباراة بايرن ميون .
وقال نيامر عرب شبكة «مونت كارلو»« :كل
هذه الفرص الضائعة ،أهدر عددا قليال منها،
ولكن يبقى ال ء األهم ،أنني سعيد للغاية،

سان رمان وبايرن ميو ي
ألننا تأهلنا للدور قبل النهايئ».
وأضاف الالعب الربازييل «أنا سعيد للغاية
رغم الهزمية ،واجهنا فريقًــا رائ ًعا ،وأثبتنا
أيضــا الليلة أن باريس فريــق رائع ،وتأهلنا
عىل حســاب بطل أوروبا ،واآلن علينا العمل
والتحســن لتقديم مستوى مميز يف املرحلة
املقبلة».
واستطرد «بالطبع نتحد مع بعضنا كثريا
داخل امللعــب ،نحن فريق جامعي ،لقد ركض
دي ماريا كثريا الليلة ،لذا الجميع يســتحق
التهنئة».
واســتمر نيامر ترصيحاته «باريس سان
جريمان فريق رائع ،اآلن علينا أن يكون التأهل
لقبل النهايئ هدفا دامئا للفريق».
وختم «باريس سان جريمان فريق كبري ال
يرىض بالقليل .نحن عىل أقل تقدير يف نصف
النهايئ».

} مولر :ما حد أمر مخيب ل مال }

أعرب توماس مولر ،مهاجم بايرن ميوني ،
عن أســفه إلقصاء فريقه مــن ربع نهايئ
دوري األبطال أمام باريس ســان جريمان،
مؤكدا أنهم مل ينجحوا يف مامرسة الضغط
الكايف عىل الفرنسيني.
ويف ترصيحــات عقــب املواجهــة التي
أقيمت عىل ملعــب حديقة األمراء ،قال مولر
إن «املباراة مل تكن مثــل تلك التي أقيمت يف
ميوني ».
وزاد« :مل ننجح يف مامرســة الكثري من
الضغــط عليهم يف منطقتهم منــذ البداية،
وحصل ســان جريمان عىل أفضل الفرص.
وقام نوير بالتصديات بشكل جيد».
وتابع مهاجم بايرن ميوني « :يف الشوط
الثاين ،تحســن الجهد ،لكن املبــاراة كانت
مغلقة للغاية ،ومل نتمكن من تسجيل أهداف
أكر يف شباكهم».
وأضاف مولر صاحب الـ 31عاما« :إنه ألمر
مخيب ل مال للغاية أن يتم إقصاؤك من هذه
املنافسة بعد الفوز يف باريس».
وتعد هذه هي املرة الثانية التي يغادر فيها
الفريق البافاري البطولــة من دور الثامنية
خالل آخر  5ســنوات ،حيث كانت املناســبة
املاضيــة يف موســم ( ،)17-٢016عندما
خرج عىل يد ريال مدريد اإلسباين ،بطل تلك
النسخة.

الــــشــــكــــوك تــــتــــزايــــد حــــــول م ــس ــت ــق ــب ــل فــلــي ـ
عــــــــقــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــودا األوروبــــــــــــــــــــــــي
لطاملا كانــت مهمة فريق
بايرن ميونيــ األملاين لكرة
القدم ،صعبة يف التعايف من
الخسارة ( )3 - ٢أمام باريس
ســان جريمــان يف مباراة
الذهاب لدور الثامنية بدوري
أبطال أوروبا.
وقــدم الفريــق مبــاراة
جيدة بــدون مهاجمه روبرت
ليفاندوفســيك ،وفــاز (- 1
صفر) يف مباراة اإلياب
وودع البطولة بسبب قاعدة
احتساب الهدف خارج األرض ها لي
بهدفني.
ولكــن كل األنظار أصبحت
موجهة حاليا صــوب هانز فليك ،املدير الفني
للفريق ،بعــد املزيد من التلميحــات املتعلقة
برحيله عن الفريق.
وكان فليك فخــورا بالطريقة التي نقل بها
فريقه املعركة إىل فرنســا وفوزه هناك بهدف
نظيف.
رمبا كان فخره إزاء توديع البطولة بشــكل
يتسم بســوء الح  ،هو الســبب الذي جعله
يتخىل عن حذره يف مقابلة تليفزيونية بعد أيام
من قوله إنه ال يرغب يف مناقشــة مستقبله،
وسط تكهنات بوجود خالف مع املدير الريايض
حسن صالح حميديت .
واعرتف فليك رصاحة أنه يدرس العمل كمدير
فني للمنتخب األملاين ،وما إذا كان الوقت أصبح
مناســبا للرحيل عن بايرن ميوني  ،بعد أن فاز
بستة ألقاب يف  1٨شهرا توىل فيها مسؤولية
تدريب الفريقني.
وقال لشبكة «سكاي» « :تتساءل دامئا عام
سيحد  ،ما الذي سيتطور بعد ذلك».
وقال فليك إن عائلته «تدعمني وتقف خلفي
أيا كان ما أفعله» ،وأضــاف إن العمل لالتحاد
األملاين لكرة القدم كان «إيقاعا مختلفا».
العديد من النقاد اعتربوا أن هذا يعني وجود
احتاملية ملوافقته عىل تدريب املنتخب األملاين
إذا تلقى عرضا .وكان فليك يعمل كمدرب مساعد
ليواكيم لوف ،عندما توج املنتخب األملاين بكأس
العامل  ،٢01٤ويرحل لوف عن تدريب املنتخب
األملاين يف متوزاملقبل.
وذكر فليك إنه مل يحصل عىل موعد ملقابلة
أوليفــر كان الرئيس التنفيــذي املقبل لبايرن
ميوني .
واســتطرد فليك« :إذا أراد أوليفر أن يتحد
معي ،ســيقول يل يف وقتها .لدي وقت ،لذلك
هذه ليست أزمة بالنسبة يل».
وذكرت تقارير إعالميــة أن الخالفات مع

حميديت تتعلق بسياسة االنتقاالت للفريق،
وقال فليك األسبوع املايض يف مؤمتر صحفي
إن فريقه يف العام املايض ،عندما فاز بدوري
أبطال أوروبا ،كان أفضل من نسخة هذا املوسم.
وكان باريس ســان جريمان مرشحا لعبور
دور الثامنية ،وأن يثأر من خسارته يف املباراة
النهائية لنســخة العام املايض أمــام بايرن
ميونيــ  ،خاصة وأن الفريــق األملاين اضطر
للعب بــدون أفضل العب يف العــامل روبرت
ليفاندوفسيك بسبب اإلصابة.
ولكن سجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ،
يف مباراة الذهاب التي أقيمت األسبوع املايض،
ومرة أخرى يف مباراة الثالثاء ،ليظهر أنه ليس
العبا احتياطيا ،ولو كانت محاولتان هجوميتان
قد لعبتا بطريقة مختلفة ،لتأهل بايرن ميون
للدور قبل النهايئ.
ويتعني عىل فليــك حاليــا أن يركز للفوز
بالدوري األملاين (بوندســليغا) ،حيث يسعى
بايرن للتتويج بلقبه التاسع عىل التوايل.
وينبغي أن يكون تصدر بايرن ميوني لجدول
الرتتيب ،بفارق  5نقاط عن أقرب مالحقيه مع
تبقي  6جوالت عىل نهاية املسابقة ،هو مبثابة
إعالن رســمي لتتويجه باللقــب ،ولكن عدم
اليقني الذي يحيط باملدرب رغم النجاح األخري
يصعب األمور.
وقال نيكوكوفات  ،املدير الفني الســابق
لبايرن ،والذي تم اســتبداله بفليك ،لصحيفة
«بيلد»« :شــخصيا ،ال أفهم ملــاذا توجد هذه
املناقــــشات بــــشأن فــــليك رغم هذه
النجاحات».
ولكن مدرب موناكو اعــرتف أنه يفضل أن
يكون له دورا يف االنتقــاالت مع فريقه الذي
ينافس بالدوري الفرن  ،مقارنة مبا يحد مع
املدربني يف بايرن فإن لديهم القليل ليقولونه.
وأضاف« :كلنا نعلم كيف تســري األمور يف
بايرن .هناك ،األمر معكوس متاما».
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

هيــل «العتيــق» برســالة االدارة االميركيــة الجديــدة الــى القــادة اللبنانييــن :تنازلــوا عــن الشــروط املتبادلة النتــاج الحكومة
(تتمة ص(1
ابرزهــا الوضع الحكومي ،وقضيــة املفاوضات حول الحدود
البحرية ،واالصالحات املطلوبة ،والوضع جنوبا.
واضاف املصــدر ان هيل ابلغ املســؤولني اللبنانيني موقفا
لجهة ورة ان يساعد اللبنانيون
مشابها للموقف الفرن
انفســهم من خالل التعاون والتنــازل عن الرشوط والرشوط
املضادة النتاج حكومــة تنرصف اىل تحقيق االصالحات التي
ينشدها الشعب اللبناين.
وقــال هيل خالل لقائه احد املســؤولني اللبنانيني ان العامل
يتطلع ويريد رشيكا لبنانيا للتعاون معه من اجل مساعدة لبنان
واخراجــه من ازمته ،وان هــذا الرشيك يكون بتاليف حكومة
جديدة تضع االصالحات الحقيقية وتنطلق يف عملها الداخيل
والخارجي.
ومل يتطرق او يتحد عن اي رشوط امريكية معينة بشــأن
التشكيلة الحكومية ،كام انه مل يتحد عن اجراءات او عقوبات
امريكية لكنه ركز عىل تحمل املسؤولني اللبنانيني مسؤولياتهم
النتاج الحكومة يف أرسع وقت.
ويف البيان الذي ادىل به بعد لقائه الرئيس بري يف عني التينة
قال هيل ”:ان امريكا واملجتمع الدويل مســتعدان للمســاعدة
لكــن ال ميكننا ان نغعل شــيئا ذا مغزى دون الرشيك اللبناين.
وحــان الوقت لــيك ندعو القادة اللبنانيــني اىل ابداء املرونة
الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة عىل االصالح الحقيقي
واالسايس .هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه االزمة ،كام
انها ليست سوى خطوة اوىل وستكون هناك حاجة اىل تحقيق
تعاون مستدام اذا كنا س ى اعتامد وتنفيذ اصالحات شفافة”.
واعرب عن بالغ قلق امريكا ورشكائها الدوليني ازاء الفشــل
الحاصل هنا يف اطالق برنامج االصالح الحاســم الذي طالب
به الشعب اللبناين”.
ورأى انه عىل الرغم من االجامع الواسع النطاق الذي سمعه
من القادة اللبنانيني منذ كانون االول عام  ٢019ويف اب ٢0٢0
حول الحاجة لتنفيذ االصالحات املالية واالقتصادية وحوكمة
رشيدة فانه مل يحرز حتى اآلن سوى تقدم ضئيل جدا.
ويف دردشــة مــع االعالميني عكس وزيــر الخارجية يف
حكومة ترصيف االعامل رشبــل وهبة اجواء لقائه مع هيل،
فاشار اىل ان لبنان ال يزال ضمن اهتاممات الواليات املتحدة ،وان
املسؤول االمرييك شدد عىل ان واشنطن تعترب الجي اللبناين
صديقا  ،وانه اكد عىل اهمية االســتقرار يف الجنوب وتعاون
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اما يف شان الحدود البحرية فقد اعرب هيل عن انه يعترب من
االفضل العودة اىل املفاوضات كام كانت يف كانون االول املايض
 ،مؤكدا استمرار رغبة واشنطن يف تأدية دورها التفاويض.
وزار هيــل امس كال من  :الرئيس بــري ،الرئيس الحريري،
الوزير وهبة ،رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط،
واستضافه الرئيس نجيب ميقايت اىل افطار رمضاين.
ويزور اليوم الرئيس عون ،والرئيس دياب ،وعددا من القيادات
السياسية .
وكان عون اكد امس امام كبري املستشارين يف وزارة الدفاع
الربيطانيــة ان تحقيق االصالحات ومتابعــة التدقيق املايل
الجنايئ ستكون اوىل مهام الحكومة الجديدة النها تعيد الثقة
الدولية بلبنان .

} زيارة الحريري ملوسكو }

عىل صعيد آخر ،يجري الرئيس الحريري اليوم سلسلة لقاءات
يف موسكو مع القيادة الروسية حيث يلتقي الرئيس فالدميري
بوتني ،ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ومســؤولني آخرين.
وينتظر ان يرتكز البحث حول شقني  :الوضع السيايس يف لبنات
ال سيام املوضوع الحكومي ،والوضع االقتصادي والتعاون بني
لبنان وروسيا يف شتى املجاالت بعد تشكيل الحكومة.
ومن شــأن هذه الزيارة واللقاءات الرفيعة التي ســيجريها
ان تعزز كســب الحريري لدعم روسيا التي اخذت مؤخرا تعزز
اهتاممها بزيادة وتفعيل دورها تجاه لبنان.
ونقلت “ ســبوتنيك “ الروســية عن مستشار الحريري يف
موسكو جورج شعبان انه سيطلب من روسيا استخدام وزنها
السيايس للمساعدة يف الخروج من املأزق السيايس اللبناين.
كام نقلت وكالة روسية اخرى عنه ان الحريري يعتزم ايضا
ان يطلب مســاعدة روسية يف مجال ترميم مرفأ بريوت وبناء
محطات توليد كهرباء.
وقالت مصادر الحريري للديار مســاء امس ان الزيارة تندرج
يف اطــار الزيارات التي قام ويقوم بها لعدد من الدول العربية
واالجنبية يف اطار توفري وتعزيز التعاون مع لبنان يف مرحلة
النهوض بعد تشكيل الحكومة .ويتطرق البحث اىل شأن تأمني
اللقاحات ضد كورونا.
وردا عىل سؤال حول ما آلت اليه املساعي الحكومية اكتفت
املصادر بالقول انه مل يسجل اي جديد ،وان الوضع عىل حاله.
ومن املقرر ان يقوم الحريري بزيارة ليومني االســبوع املقبل
اىل الفاتيكان يلتقي خاللها قداســة البابا وكبار املسؤولني يف

الفاتيكان.
ويتوقــع ايضــا ان يزور يف العاصمــة االيطالية عددا من
املسؤولني االيطاليني.

} مرسوم الحدود البحرية }

مــن جهة اخرى بقي موضوع مرســوم الحــدود البحرية
يتفاعل عىل وقع التفسريات الدستورية والحسابات السياسية،
ال ســيام بعد مفاجأة الرئيس عــون بعدم التوقيع عليه ورمي
الكرة يف مرمى مجلس الوزراء استنادا لرأي هيئة االستشارات
والقضايا .
ويعني ذلك ان رئيس الجمهورية ينتظر من رئيس الحكومة
املســتقيلة حســان دياب دعوة مجلس الوزراء اىل جلســة
اســتثنائية لهذه الغاية من اجل اقرار وتوقيع املرســوم مثلام
حصــل يف عهد حكومــة الرئيس ميقايت املســتقيلة عندما
اجتمعت اســتثنائيا لتعيني رئيس واعضاء لجنة االرشاف عىل
االنتخابات النيابية.
لكــن الرئيس دياب ال يبدو انه ســيقدم عىل هذه الخطوة،
ما يطرح عالمات اســتفهام حول مصري املرســوم الذي شغل
املسؤولني مؤخرا.
ونقلت وكالة االنبــاء املركزية عن مصادر مقربة من بعبدا
امس ان املســار الذي سلكه الرئيس عون استند اىل الدراسات
يف هذا الشــأن واىل الجانب الدستوري ومل يصدر عن الرئيس
اي رفض او انكار التفاق االطار (الذي توصل اليه رئيس املجلس
واعلنه بعد عرش ســنوات من املفاوضات ) ومل يكن هناك اي
تشكيك يف ما انجزه الرئيس بري ال بل تم بناء عليه.
واضافت ان مرشوع تعديل املرســوم  6٤33يتعلق برتســيم
الحدود .وعليه استند رئيس الجمهورية اىل مسألتني اساسيتني
 :ان املرســوم تضمن رشطا مفاده ان يجري اقراره من مجلس
الوزراء وقد وقع عليه الوزراء ورئيس الحكومة وهذا ينسجم مع
رأي هيئة الترشيع يف  17شباط املايض ،االمر الذي مل يحصل.
وهذا ما استدعى الرئيس عون اىل التمهل بالتوقيع عليه واعادته
اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء مصحوبا برســالة واضحة
مفادها ورة عقد جلسة ملجلس الوزراء القراره .
وعلم ان عون اتصل بدياب لهذه الغاية.
واملعلوم ان تعديل املرســوم  6٤33ين عىل ان للبنان يف
هذه املنطقة التي يجري التفاوض حولها بناء لدراسات الجي
والخرباء  1٤30كيلومرتا.
ويف املجــال نفســه عقد رئيس كتلــة الجمهورية القوية
النائب جورج عدوان مؤمترا صحافيا ايد فيه تعديل املرســوم

مشيدا بجهود الجي  ،وطالب ألرئيس دياب بالدعوة اىل جلسة
استثنائية للحكومة القراره .ويف حال مل يجتمع مجلس الوزراء
قبل االسبوع املقبل دعا عدوان الرئيس عون اىل توقيع املرسوم
مؤكدا انه يحف حقوق لبنان ويقوي موقفه التفاويض ومينع
مــ ارسائيل يف االفادك من بــ الغاز يف املنطقة املتنازع
عليها.

} سالمة يستعجل الحكومة }

حسم تصور الدعم ويف ظل املراوحة بالشأن الحكومي تشهد
االوضاع املعيشــية واملالية واالقتصاديــة مزيدا من التدهور
والفوىض يف غياب اي اجراءات وكوابح للفلتان الحاصل اكان
عىل صعيد جنون االســعار ام عىل صعيد ارتفاع سعر الدوالر
من دون حسيب او رقيب.
وادى تهافــت املواطنني عىل الحصــ الغذائية التي كانت
توزعها احدى الجمعيات يف طرابلس اىل اشكال ذهب ضحيته
احد املتطوعني كريم محي الدين  .وحصل اشــكال عىل الزيت
املدعوم يف احــد املحالت التجارية الكربى يف ضبيه ادى اىل
ا ار مادية قبل تدخل القوى االمنية.
ويف الشأن املتصل بالدعم طالب حاكم مرصف لبنان رياض
ســالم الحكومة يف رســالة لوزير املال غازي وزنة بالحاح
وضع تصور لسياسة الدعم التي نريدها حفاظا عىل احتياطي
مــرصف لبنان وتجنبا للدعاوى التي لوحت بها نقابة املحامني
نتيجة اساءة االئتامن والترصف باموال املودعني.
ونبه اىل ان عدم تقدم الحكومة بأي سياســة لرتشيد الدعم
يؤثر يف احتياطي املرصف ،مطالبا باجوبة رسيعة.
وحسب مصادر مطلعة للديار فان الرئيس دياب ما زال عىل
موقفه لجهة تجنب كأس رفع الدعم املرة ،وان كان ابلغ االنتظار
اىل الشــهر املقبل مشــددا يف الوقت نفسه عىل وجوب حسم
تاليف الحكومة الجديدة.
وكان سالمة زار امس الرئيس بري وعرض معه لهذا املوضوع
وموضوع املنصة التي سيطلقها املرصف املركزي غدا للرصافة
يف املصارف من اجل تحديد سعر رسمي يف السوق وضبطها،
والتي ستســاهم يف تخفيض سعر الدوالر اىل ما دون العرشة
االالف لرية حسب التقديرات.
وسجل الدوالر امس تراجعا محدودا اىل  1٢150لرية .
مــن جهة اخرى ،اصدر قايض التحقيق االول يف جبل لبنان
بالحجز عىل ممتلكات نقيب
نقوال منصور امــس قرارا ق
الرصافني السابق محمود حالوي عىل خلفية مخالفاته قانون
الرصافة وعمليات مضاربة وتالعب بسعر اللرية.

ســــــاعــــــة الـــــصـــــفـــــر اقـــــــتـــــــربـــــــت ...األول مـــــــن حــــــــزيــــــــران نـــــهـــــايـــــة الـــــــدعـــــــم وبــــــــدايــــــــة الـــــكـــــارثـــــة
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تم إســتخدام اإلحتياط اإللزامي الذي هو أموال املودعني
حال ّ
(إسم ًيا).
األول من حزيران سيكون مفصال تاريخ ًيا يف حياة اللبناين
مع وقف دعم كل السلع الغذائية واملواد األولية واألساسية وهو
ما ســينتج منه ارتفاع جنوين يف األسعار لن يستطيع معها
املواطن اإلستمرار وهو ما سيؤدّي إىل إنفجار إجتامعي كار
تضغط السلطة التنفيذية عىل مرصف لبنان لإلستمرار يف
دعم السلع الغذائية واملواد األولية وذلك من أموال املودعني – أي
اإلحتياطي اإللزامي .وهذا األمر ُمخالف للدســتور نظ ًرا إىل أن
املقدّ مة تن ً عىل قدسية امللكية ،وبالتايل تأخذ نقابة املحامني
جة لرفع دعاوى ضد املعنيني وعىل رأسهم مرصف
هذا األمر كح ّ
تم إستعامل هذا اإلحتياطي.
لبنان يف حال ّ
وبدل أن تقوم القوى السياســية بترسيع تشــكيل حكومة
قادرة عىل ُمعالجــة الوضع ووضع حد للتهريب املنظم ،ترتك
جــار يقومون بعملية إســتنزاف إلحتياطات مرصف لبنان
الت ّ

عرب تهريب الســلع والبضائع إىل الدول املجاورة منها والبعيدة
(من ســوريا وصوال إىل أسرتاليا مرو ًرا برتكيا والكويت وغانا
وغريها ) .وقد تخلّت الحكومة عن مســؤولياتها بشكل ّ
كيل
من خالل عدم إعطائهــا الجهات الرقابية أمراً بوقف التهريب
ومالحقــة التجار الذين يُهربون الســلع والبضائع عىل مرأى
ومعرفة من أجهزة الدولة الذين يعرفون امله ّربني باالسم
عمل ًيا الســلطة التنفيذية تقود الشــعب إىل الهالك ،فسعر
صفيحة البنزين بعد رفع الدعم سيصل إىل  1٨٤ألف لرية لبنانية
بحكم أن البنزين مدعوم بنســبة  %90وكل رفع للدعم بقيمة
 %10يزيد سعر الصفيحة  16الف لرية لبنانية .كل هذا باعتبار
أن الدوالر األمرييك يف الســوق الســوداء سيبقى عىل سعره
اليــوم (أي بحدود  1٢750لرية لبنانية) .واألصعب يف األمر أن
محطّات البنزين تعمد إىل إقفال أبوابها قبل يوم من تســعري
علام منها أن األسعار سرتتفع يف اليوم التايل
صفيحة البنزين ً
وبذلك يقومون برسقة الشــعب نظ ًرا إىل خزاناتهم التي تحوي
عىل بنزين بسعر ُمنخفض .إنه اإلنحطاط الكامل
أيضً ا سيقفز سعر ربطة الخبز إىل مستويات عرشة آالف لرية
لبنانية للربطة الواحدة وماذا نقول عن أســعار األدوية وعن

أول دولــة أوروبــيــة تتراجع بشكل دائــم عن استخدام لقاح «أسترازينيكا»
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عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.
وأشار رئيس املجلس ،سورين بروسرتوم ،إىل أن الفحوصات
اكتشــفت وجود «عرض جانبي نــادر لكنه خطر» لدى لقاح
«أســرتازينيكا» ،الفتا يف الوقت نفسه إىل أن القرار الجديد ال
بسحب الرتخي املمنوح يف البالد لهذا اللقاح.
يق
وأوضح املسؤول أنه يشارك وكالة األدوية األوروبية موقفه
بأن فوائد لقاح «أسرتازينيكا» تتجاوز بشكل ملموس خطورة

الجلطات املذكورة ،وقال إنه كان ســيأمر باستخدام هذا العقار
لــو واجهت الدمنارك موجة جديــدة من الفريوس التاجي مع
الضغوطات املتزايدة عىل نظام الرعاية الصحية.
وذكرت قناة  ٢الدمناركية أن هذا اإلجراء سيؤدي إىل تأخر
حملة التطعيم ضد كورونا يف البالد لبعض األسابيع.
وســبق أن قررت الســلطات الدمناركية يف  11آذار تعليق
استخدام لقاح «أســرتازينيكا» مؤقتا ،ومددت هذا القرار يف
 ٢5آذار ملدة ثالثة أسابيع.
وتلقــى قرابــة  150ألــف شــخ يف الدمنــارك لقاح
«أسرتازينيكا» ،حسب البيانات الرسمية.

االحتالل يقطع أسالك مكبرات الصوت بـ «األقصى» في أول أيام شهر رمضان
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حقوق اإلنسان العاملية.
وحذر أبو ردينة يف بيان من عواقب السياسة العدوانية التي
تنذر بتحويل الــرصاع إىل حرب دينية مفتوحة تقوض أركان
الســلم واألمن الدوليني ،وهو ما تتحمل مســؤوليته حكومة
االحتالل بشكل كامل ،وفق تأكيده.
بــدوره ،اعترب الناطق اإلعالمي باســم حركة حامس حازم
قاسم ،أن قيام رشطة االحتالل بقطع أسالك مكربات الصوت يف
املسجد األقىص ومنع رفع أذان العشاء يف أول أيام شهر رمضان،
«عدوان عنرصي عىل املقدسات وانتهاك لحرية العبادة”.
وقامت قوات االحتالل أمس األول ،يف أول أيام شهر رمضان،

بقطع األسالك الكهربائية يف مئذنة باب األسباط يف املسجد
األقىص.
يف املقابل ،انترش عىل مواقع التواصل االجتامعي ،قبل أيام
صور ومقاطع فيديو لنساء وأطفال ورجال من القدس املحتلة،
وهم يغسلون قبة الصخرة وساحات املسجد األقىص استعداداً
لشهر رمضان املبارك.
وتأيت هذه الحملة بعد أيام من اقتحام عرشات املستوطنني،
باحات املســجد األقىص املبارك ،بحامية مشــددة من رشطة
االحتالل اإلرسائييل.
وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس املحتلة «أن ٨6
مستوطناً اقتحموا األقىص عىل شكل مجموعات من جهة باب
املغاربة ،قبل أن يغادروه من باب السلسلة”.

مسؤول إسرائيلي لـ «نيويورك تايمز» :ال ننوي الرد على مهاجمة إيران للسفينة
(تتمة ص(1
الرقم .9690559
وقال موقع صحيفة «إرسائيل هيوم» اإلرسائيلية إن السفينة
شوهدت مؤخراً مقابل سواحل اإلمارات ،مضيفاً أنها «موجودة
حاليــاً مقابل مرفأ الفجــرية بعد أن وصلت إىل هناك من مرفأ
يف الكويت”>
ووفقاً للمسؤول األمرييك فإنّ املسؤولني اإلرسائيليني «كانوا
قلقون من احتامل اســتهدافها من قبل إيران ،كرد عىل هجوم

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

األلغام الواضح الذي شــنته إرسائيل األســبوع املايض عىل
سفينة عسكرية إيرانية يف البحر األحمر”>
يأيت ذلك بالتوزاي مع وقوع حاد يف مفاعل نطنز النووي
اإليراين يف  11نيسان الجاري .وقال مندوب إيران لدى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي إن دور «إرسائيل» يف
حادثة مفاعل «نطنز» يبــدو «واضحاً جداً» ،مضيفاً أن إيران
أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.
وســبق حادثــة «نطنز» تعرض ســفينة شــحن إيرانية
لهجوم يف البحر األحمر قبالة سواحل أريرتيا يف  6نيسان ما
أسفر عن تعرضها إلصابات.
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الطبابة التي أصبحت كارثية مع رفع ســعر الدوالر الطبي إىل
 3900لرية فكيف الحال إذا ما إرتفع ســعر الدوالر الط ّبي إىل
سعر السوق الســوداء؟ يف الواقع ستموت الناس عىل أبواب
املستشفيات ،وكل هذا أمام أنظار سلطة أنانية تأيت مصالحها
قبل مصالح الشعب.
امل ُشــكلة الحقيقية تكمن يف أن الشعب مقسوم عىل نفسه
و ُمحارص بطائفية وحزبية قاتلة متر قبل لقمة عيشه .ويكفي
النظر إىل موقع تويرت ملعرفة حال املواطن اللبناين ،حيث تح ّول
موقع تويرت إىل ساحة حرب لفظية تُستخدم فيها أشدّ عبارات
اإلهانة والســباب مبا يعكس عجز املواطــن اللبناين عن أخذ
مصريه بيده
تتمثّل عالمات الوصول إىل القعر بفقدان املواد الغذائية يف
الســوبرماركات وهذا األمر مل يعد بعيدً ا حيث تفصلنا عنه عدّ ة
أسابيع فقط .هذا املؤرش سيؤدّي إىل عمليات عنف عىل مثال ما
حصل البارحة يف إحدى السوبرماركات يف منطقة رصبا يف
كرسوان حيث تح ّول املكان إىل عراك كبري بني لبنانيني وسوريني
يتقاتلون عىل املواد الغذائية .وكل هذا تحت أنظار سلطة فاسدة
تراقب شعبها ميوت من الجوع.

يعي اللبناين عىل وترية األخبار اآلتية من أوروبا والتي تدور
حول فرض عقوبات عىل مسؤولني سياسيني لبنانيني ساهموا
يف ب شــعبهم .هذا األمر الــذي يظّن العديد من اللبنانيني
أنه خشــبة خالص ،يف الواقع هــو يخدم مصالح هذه الدول
بالدرجــة األوىل .وبالتايل فــإن املخاوف أن يكون البعض من
السياســيني يُساوم عىل مصلحة اللبنانيني لتربئة نفسه أمام
امل ُجتمع الدويل يف حني أن يديه ملطختان يف تجويع شعبه.
السيناريو املطروح األكر إحتامال هو أن ال حكومة يف املدى
وســيتم رفع الدعم يف أخر أيار مام سيدفع لبنان إىل
املنظور،
ّ
طلب ُمساعدات إنسانية من قبل املجتمع الدويل وهو سيجعل
لبنان شــبيها بدول منكوبة مثل أريرتيا أو العراق بعد اإلجتياح
أي تحت وصاية غذائية دولية مام يجعل الشعب اللبناين يعي
عىل املساعدات ويقف يف الصف للحصول عىل كرتونة إعاشة
غذائية
بئس هذا الزمن الذي وصل فيه اللبناين إىل هذا املستوى من
التعاطي السيايس .عصابات تحكم لبنان وتتقاسم فيام بينها
موارده وثرواته وتتقاتل عىل جثّته امللقاة عىل حافة السياسيني
واملتنفذين.

مـــوســـكـــو تـــــــدرس مـــقـــتـــرح بـــايـــدن
بـــشـــأن ق ــم ــة ث ــن ــائ ــي ــة مــــع بــوتــيــن
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الطرق حسام ،عىل حد تعبريه.
من جانبها ،أكدت املتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا
زاخاروفا ،أن روسيا تريد بناء عالقات مع الواليات املتحدة عىل أساس
املنفعة املتبادلة.
وقالــت زاخاروفا -يف حديــث تلفزيوين -إنه مــن الناحية
العقائدية واأليديولوجية والسياســية ،تريد روسيا بناء عالقات
مع الواليات املتحدة عىل أساس املنفعة املتبادلة ،مبا يحقق الفائدة
للبلدين.
وأوضحت زاخاروفا أن الترصيحات والخطوات التي اتخذتها الواليات
املتحدة حتى وقت قريب ،تجعل تجاهل هذا األمر مستحيال.
وكان البيــت األبيض قد قــال إن الرئيس األمرييك جو بايدن أجرى
اتصاال هاتفيا الثالثاء مع نظريه الرويس فالدميري بوتني ،بحثا خالله
ملفات عدة عىل رأسها األزمة األوكرانية.
وقال البيت األبيض إن بايدن طالب موسكو بخفض التوتر مع كييف،
وأكد لبوتني التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وأضاف البيت األبيض أن بايدن أبدى لبوتني قلق واشنطن من الحشود
العسكرية الروسية عىل الحدود مع القرم وأوكرانيا ،واقرتح عليه عقد
قمة يف بلد ثالث خالل األشهر املقبلة.
وأعلن الكرملني -أمس األربعاء -أنه ســينظر يف اقرتاح بايدن عقد
قمة مع بوتني ،حيث قال املتحد باســم الكرملني دميرتي بيسكوف
إن «مــن املبكر التحد عن هذا اللقاء من حيث التفاصيل ...إنه اقرتاح
جديد وستتم دراسته».
وأضاف أنه ال يوجد حتى اآلن جدول أعامل محدد للقمة ،لكنه قال إن
«العالقات الثنائية مهمة بال شك» يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك.
تصاعد التوتر
وتصاعد التوتر بني موســكو وواشــنطن يف األسابيع األخرية ،مع
اتهام روسيا بتعزيز قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا ،حيث تقاتل القوات
ضم شبه جزيرة القرم يف
الحكومية انفصاليني موالني ملوســكو منذ ّ
عام .٢01٤
ونفى الكرملني مرارا تورطه يف النزاع األوكراين املستمر منذ سنوات،
ويرفض املزاعم القائلة إن موسكو تدعم القوات االنفصالية.
وتوترت العالقات األمريكية الروســية أيضا بعدما طالبت واشنطن
باإلفراج عن املعارض املسجون أليك نافالني ،وفرضت عقوبات عىل
موسكو بسبب تعرضه للتسمم يف آب املايض.
لكن بيســكوف قال إن قضية نافالني مل تتم مناقشــتها يف مكاملة
بوتني وبايدن.
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وذل ،ينبــىء بأســوأ الكوار  ،مــا مل تج ّند كل
الطاقات والكفايات والعبقريات لرفع شــأن هذا
البلد املنكوب واملنهوب واملسلوب االرادة .مئة عام
م ّرت عىل تأســيس دولة لبنان الكبري ومل نتمكن
بعد من بناء وطن آمن ومزدهر لجميع أبنائه...
يف ختام اســتذكاري له ،أستذكر أنه كان دوما
ينادي برفــع االيدي عن لبنان وإن االرتهان مذلة
ألي منا خارج لبنان.
وهوان ،وأن ال عزة وال كرامة ٍ
وها هــم زعامؤنا اليوم يجوبــون االرض غربًا
ورشقًا بحثًا عن حلول خارجية ملشــاكل داخلية،
بدل العمل عــىل حلّها حول طاولة حوار لبنانية،
يظل لبنان لإلســتعامر مم ًرا أو مق ًرا ،بل
حتى ال ّ
ً
مستقال لجميع أبنائه< .يأخذ
يعود وط ًنا سيدً ا ح ًرا
مــن الرشق روحيته ومن الغرب علميته ،من دون
أن يــذوب يف االخذ أو يفنــى يف العطاء .فلبنان
يســتقل وال ينعزل ،يتصــل وال ينفصل ،وله دور
كبري ورســالة كبرية ،وسياسة تنبثق من صميم
ســيادته ،وكرامته ومصلحتــه ،من داخله ال من
خارجه .وساعة نؤمن بهذا ونعمل بوحيه يصبح
لبنان وطناً عاملياً تحرص الدنيا عىل وجوده موطن
قيم وانسانية”.
لويس أبو رشف ،أيها املعلم املثال ،لقد عشــت
رســوالً للفكر واالخالق مدّ العمر ،وعامالً يف
ســبيل توحيد الكلمة وجمــع اللبنانيني .عزاء
الرسالة بك أن صورتك باقية يف أذهان عارفيك
وأبنائهــم بعدهم ،ألنك عملت مبا لك من أصالة
يف اللغة ،وســالمة الذوق عىل صفاء التنشئة
األدبية والصــدق واالخالق ،ب ًرا بالذات والوطن
واالنســان ،وسم ًوا بالتجرد والعقل اىل عالوات
الشمو .
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