«كـــــورونـــــا» 31 :ح ــال ــة وفـــاة
و 2213اصـــــابـــــة جــــديــــدة

بــطــولــة لــبــنــان فــي ك ــرة السلة

فـــــــــــوز مـــــثـــــيـــــر لــــهــــوبــــس
عـــلـــى أطــــلــــس ()64-67

وهومنتمن فاجأ الحكمة ()80-88
ص 10

2000 L.L.

 2000ل.ل.

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 2213
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  2020إىل  496846حالة.
«تم تســجيل  2174حالــة إصابة بني
وأوضحــت أنّه ّ
«تم
املقيمــن و 39حالة بني الوافدين» ،مشــر ًة إىل أنّه ّ
تســجيل  31حالة وفاة جديدة ،لريتفــع العدد اإلجاميل
للوف ّيات إىل .»6661

ُ
ُ
تح ــــ ٍد جديـــــد يواجـــــه اللبنانييـــــن ...املصـــــارف املراســـــلة تقفـــــل حســـــابات املصـــــارف اللبنانيـــــة
األم ـــن الغذائ ـــي ف ـــي خط ـــر ومخ ـــاوف م ـــن ع ـــدم الق ـــدرة عل ـــى اس ـــتيراد الس ـــلع وامل ـــواد ّ
األولي ـــة
ّ
ّ
ّ
الصــراع السياســي يضــع لبنــان فــي مهــب الريــح ...مــن يتحمــل املســؤولية بعــد شــلل حكومــة ديــاب؟
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حقيقة الديار

املطلـــوب مواطـــن جديـــد

نزيف من االطباء ،يُهاجرون من مستشــفيات لبنان
باملئات ،نزيف من املهندسني يُهاجرون ايضاً اىل الخارج،
الجســم الطبي خرس  50باملئة من عديده وهاجروا اىل
الخليج ،ومنهم اىل فرنســا وبلجيــكا وايطاليا ،وفق
احصاءات عن تأشريات السفر اىل هذه البلدان ،نزيف من
وعمل القطاع االلكرتوين،
وعمل املطاعم
عمل املصانع
ّ
ّ
ّ
وكلهم هاجروا ،وقسم كبري يتحرض للهجرة.
ومــع ان املهاجرين هم من الشــعب اللبناين ،اال ان
املسيحيني هم االكرثية الساحقة املهاجرة ،هل هذا هو
اسرتجاع حقوق املسيحيني يف لبنان؟ وماذا يكون لبنان
اذا اصبح بدون مسيحيني خاصة النخبة منهم؟
لبنان من دون مســيحيني ال يُساوي شيئاً ،ال نقول ان
املسيحيني ال ســمح الله ،هم «شعب الله املختار» عىل
قاعدة الصهيونية ،بل نقول ان املسيحيني هم من قاموا
ببناء لبنان بنسبة  60اىل  70باملئة منذ مئة عام وحتى
اليوم .هــل تحتاج الدول العربية اىل دولة اســامية
اضافية يك يُصبح لبنان دولة من دون مسيحيني؟
جلني
ان الذين ينظرون اىل عدد الطالب املسيحيني املس ّ
يف املدارس الرسمية والخاصة ،يكتشفون ان نسبتهم
اصبحــت  20باملئة مــن مجموع طالب لبنان من بقية
الطوائف ،وهذه كارثة بعدما كان العدد يف عهد الرئيس
فؤاد شهاب  52باملئة من الطالب املسيحيني و 42باملئة
من بقية الطوائف االسالمية.
هل كان العهد عندما اســتلم الرئيس العامد ميشــال
عون افضل ام اليوم هو افضل ؟ هل عندما كان الرئيس
الحريري رئيســاً للحكومــة كان الوضع افضل ام اآلن
افضل؟
والسؤال هو اين شعار االصالح والتغيري الذي طرحه
فخامة رئيس الجمهورية العامد عون؟ فلقد اصبحنا يف
جهنم عن حق .عندما كان «تيار املســتقبل» يف رئاسة
الحكومة كان الوضع مقبوالً ،فاذا مبوقف الرئيس سعد
الحريري وعناده وارصاره عىل  18وزيراً اضاع  150يوماً،
فيام الوضع ينهار ويعيش لبنان اكرب ازمة اقتصادية.
وايــن هو الحريري ايضاً مــن رحالته وزياراته اىل
الخــارج ،فبدل ان يجتمع مــع الكتل النيابية والتفاهم
معها ،نراه يتنقل من بلد اىل بلد ،وهو يعلم انه من دون
يكنه تشكيل حكومة.
التشاور مع الكتل ال ُ
اما السياســيون الفاسدون مبعظمهم ،فيستحقون
املحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية لشعبهم.
لكــن املجرم االكرب ،هو الناخــب اللبناين الذي كلّام
وقــف امام صندوق االقرتاع يعود ويختار االشــخاص
ذاتهم ،رمبا يكون عنده والء لزعيم طائفته او جامعته،
يتم انتخابها
لكن هل كل االســاء االخرى صالحة يك ّ
يتــم ضخ مجلس النواب بدم جديد من الشــباب او
وال
ّ
رجــال امتلكوا من الحكمة والخربة يف الحياة ما يكفي
ليجعلوا الوفاق اللبناين حاصالً عىل قاعدة العقل والقيم
واالخالق والضمري؟
اخطــر يشء حصل بعــد انفجار املرفــأ هو هجرة
املســيحيني .ونك ّرر لنقول ان لبنان من دون مسيحيني
ال يُساوي شيئاً ،ونقول ذلك ليس من منطلق طائفي بل
من منطلق انه مك ّون او مجموعة اساسية من الشعب
اللبنــاين تندثر وتزول .اما شــعارات االصالح والتغيري
وشعار «تيار املســتقبل» وشعارات االحزاب كلها ،هي
كلامت بكلامت ،وخطابات بخطابات ،وفارغة املضمون
مــن حيث التنفيذ ،وكيف ال عندما يقوم املجلس االعىل
وتم
للقضاء باجراء تشكيالت قضائية اق ّرها باالجامعّ ،
توقيفها من اجل قاضية صديقة وضعت استقالتها امام
رئيس الجمهورية العامد عون.
لبنــان اليوم ليس ضمن اتفاق الطائف وال دســتور
الطائف ،لبنان اليوم ليس ميثاق  ،1943بل هو يف حالة
طوارئ عســكرية ،حتى ان النظام يتح ّول تحت ستار
حالة الطوارئ العســكرية وحالــة التعبئة ،اىل نظام
عسكري واجهزة امنية تحكم البالد.
عندما نتحدث عن الهجرة املســيحية ،نحذر من خطر
زوال اعظــم مثــال للتعايش يف العامل بني املســلمني
واملســيحيني ،وعن فكر ونهضة وثقافة واخالق دينية
روحية عظيمة.
جه للمسيحيني :ملاذا الثنايئ الشيعي عىل
والسؤال ُمو ّ
تفاهم مع جمهوره الواسع الذي يصل اىل %80؟
ملاذا الطائفة الدرزية عىل توافق؟ وآخر مثال ما حصل
للمقعد الدرزي والتسوية التي توصلوا اليها؟
ملاذا السنة هم عىل كلمة سواء واحدة؟
نسأل املسيحيني :ملاذا انتم مرشذمون  4احزاب ُمتنافرة
تتصــارع فيام بينها؟ هل هذه هي الروح التي برش بها
السيد املسيح قائالً“ :باركوا العينيكم سامحوا اعداءكم
اح ّبوا بعضكم كام انا اجببتكم”.
ال بدّ من وعي مســيحي ،خاصة عىل مستوى الحكم
يك تصطلــح االمور ،بدل التفتيش عن تحطيم القيادات
املســيحية بعضها لبعض ،حيث يعتقد كل فريق انه اذا
رضب خصمه ينتــر ،ولكن بالحقيقة هو يعمل عىل
رضب قوة مسيحية كمجموعة برشية ثقافية نهضت
بلبنــان وكان لها دوراً كبــراً يف النهضة .ولكن كيف
يتم ذلك ،واملســيحيون يُهاجرون باآلالف من لبنان اىل
ّ
الخارج؟
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جاسم عجاقة
املرصف املراســل ( )Correspondent Bankهو عبارة عن
مرصف أو مؤسســة مالية يف بلد أجنبــي ،يُقدّ م خدمات
ّ
محل.
مالية ومرصفية إىل مؤسســة ماليــة أو مرصف
وتنص ُمه ّمة املصارف املراســلة عىل العمل كوســيط أو
ّ
ّ
املحل ،وبالتايل تســهيل التحويالت
وكيــل عن املــرف
اإللكرتونية وإجراء املعامــات التجارية ،وقبول الودائع،
وتجميع املُستندات وغريها من الخدمات املرصفية واملالية.
وبالتايل فإن عمل املصارف املراســلة أســايس ويؤثر عىل
األمن الغذايئ يف البلدان التي تعتمد عىل اإلســترياد لتلبية
فيتم عادة إستخدام
حاجات الغذاء املحيل .واما بشكلٍ عام،
ّ
خدمات املصارف املراســلة للوصول إىل األســواق املالية
وأسواق الســلع والبضائع (تَ ْتميم ِ
الش ّق املايل) بدال من أن
ّ
املحل يف فتح فروع له يف البلدان األخرى.
يقوم املرصف
أهم الخدمات التي تقدّ مها املصارف املراسلة :تحويل
ومن ّ
األمــوال ،دفع األمــوال ،التحقّق من املقاصــة ،التحاويل
اإللكرتونية ،رشاء وبيع العمالت ،رشاء وبيع أدوات مالية،
التحــ ّوط ،تأمني األموال لعمــاء املصارف املحلية يف حال
تتم
ســفرهم إىل الخارج ،إدارة املحافظ...هــذه العمليات ّ
من خالل حســابات مرصفية تفتحها املصارف املحلّية لدى
املصارف املراســلة وتُس ّمى هذه بحسابات ( Nostroحساب
البنك املحيل لدى املرصف املراســل) و( Vostroحساب البنك
ّ
املحل) حيــث يحتفظ كال املرصفني
املراســل لدى املرصف
بحســابات لبعضهام البعض بهدف تتبع العمليات املرصفية
والديون واإلئتامنات بني الطرفني.
تلعــب املصارف املراســلة دو ًرا محوريًــا يف عامل املال
واإلقتصــاد ،إذ أنها توفر وســيلة عملية للمصارف املحلّية
للعمــل عندما ال يكون لهذه األخرية فروع يف الخارج .ومبا
أن العنرص األسايس يف عملية التعاون بني املصارف املحلية

طوابري السيارات اما محطات البنزين
واملصارف املراســلة مبني عــى التحاويل املالية ،يتم تنفيذ
هذه التحاويل من خالل شبكة االتصاالت املالية العاملية بني
املصارف املعروف بنظام .SWIFT
ّ
محل لفتح حساب لدى
العقبة األساســية ألي مرصف
مرصف مراســل تكمن يف إستيفاء رشوط املرصف املراسل
قسم من هذه الرشوط ذايت (له عالقة باملرصف
نظ ًرا إىل أن
ً
ّ
املحــي مثل إجــراءات مكافحة تبييــض األموال ومتويل

ّ
املحل
اإلرهــاب) والقســم اآلخر له عالقة ببلــد املرصف
ّ
املحل ل ُيشكّل
( .)Country Riskوبالتايل يأيت تصنيف البلد
العقبة األساســية بحكم أن القاعدة يف العامل املرصيف أنه
يكن ألي مرصف أو مؤسســة مالية أن يتم ّتع بتصنيف
ال ُ
إئتامين أعىل من التصنيف اإلئتامين للبلد .وتفرض القوانني
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قــــــوات االحــــتــــال ت ــش ــن حــمــلــة اعـــتـــقـــاالت فــــي ال ــض ــف ــة والـــقـــدس
وتــــقــــتــــحــــم بـــــــاحـــــــات االقـــــــــصـــــــــى ..وتــــــتــــــوغــــــل فـــــــي غـــــزة
شــنت قوات االحتالل اإلرسائييل ليل الســبت وفجر األحد،
حملة دهم واعتقاالت يف مناطــق متفرقة بالضفة الغربية
والقدس املحتلتني ،فيام بلغ عن توغل عسكري محدود آلليات
االحتالل يف قطاع غزة.
اشــارة اىل ان مناطق متفرقة يف الضفة الغربية والقدس
تشــهد يوميا اقتحامات ليليــة ،يتخللها دهم وتفتيش منازل
وتخريب محتوياتها ،وإرهاب ســاكنيها خاصة من النســاء
واألطفال.
وقالت مصادر مقدسية ،بأن  65مستوطنا اقتحموا باحات
األقىص عىل شــكل مجموعات من جهة باب املغاربة ،وتحت
حامية قوات االحتالل قبل أن يغادروه من باب السلسلة ,ولفتت
املصادر إىل أن املســتوطنني أدوا طقوسا تلمودية استفزازية،
وسط انتشار لقوات االحتالل.
اشــارة اىل انه خالل موســم «األعياد اليهودية» ،تتصاعد
انتهاكات االحتالل واملستوطنني بحق املواطنني الفلسطينيني
واملقدسات اإلسالمية يف القدس املحتلة بشكل خاص وباقي
أنحاء الضفة الغربية.
وتتنافس ما تســمى بجامعات «الهيكل» املزعوم يف الحشد
القتحامات جامعية ضخمة للمســجد األقىص عرب مواقعها
اإللكرتونية واملنصات االجتامعية.

ّ
ايـــــران  :منشـــــأة نطنـــــز تعرضـــــت لحـــــادث ارهابـــــي نـــــووي
االذاعـــة «االســـرائيلية»  :املوســـاد يقـــف وراء «الهجـــوم الســـبراني»
بعدمــا اعلــن الرئيــس
االيراين حسن روحاين يوم
الســبت عن البدء بضخ غاز
اليورانيوم « »uf6يف اجهزة
الطرد املركــزي يف مفاعل
نطنز النــووي اكد املتحدث
باسم منظمة الطاقة الذرية
االيرانية بهروز كاملوندي ان
شــبكة توزيع الكهرباء يف
منشأة نطنز تعرضت لحادث
فجر امس.
وقــال كاملونــدي يف
ترصيــح خاص لوكالة أنباء
فــارس ان مجمع الشــهيد
احمــدي روشــن لتخصيب
اليورانيوم يف نطنز تعرض
لحــادث فجر امــس االحد،
مؤكــدا عــى عــدم وقوع
اصابــات برشيــة او تلوث

(التتمة ص)12
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عىل طريق الديار
التدقيــق الجنايئ
ســيحصل ولن يبقى
رأس يف لبنان لن تناله
سمعة حتى يف عمل
سليم .ولكن التحقيق
الجنايئ ســيكون ضد
فئــة لصــــالح فئة
اخرى.
عىل كل حال ننتظر
التدقيــق الجنــايئ
بأرسع وقت والشعب
اللبناين يريد ان يعرف
من نهب امواله.
وحتى ذلك التاريخ،
ننتظر الجــواب ،النه
لن يبقى رأس لن يطاله
التدقيق الجنايئ ،الن
الفســاد كان شامال
وكامال.

منشأة نطنز

أول ظــــهــــور لـــأمـــيـــر حــــمــــزة بـــرفـــقـــة املــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه بـــعـــد األزمــــــة
روســـــــيـــــــا :إصــــــــــــدار بــــــــــــراءة اخـــــــتـــــــراع لــــــــــــدواء ضــــــد عــــــــــدوى كـــــورونـــــا
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ُ
تحــــــــ ٍد جديــــــــد يُواجــــــــه اللبنانيين...املصــــــــارف املراســــــــلة تقفــــــــل حســــــــابات املصــــــــارف اللبنانيــــــــة
األمـــــن الغذائـــــي فـــــي خطـــــر ومخـــــاوف مـــــن عـــــدم القـــــدرة علـــــى اســـــتيراد الســـــلع واملـــــواد ّ
األوليـــــة
ّ
ّ
الصــــراع السياســــي يضــــع لبنــــان فــــي مهـــ ّ
ـب الريــــح ...مــــن يتحمــــل املســــؤولية بعــــد شــــلل حكومــــة ديــــاب؟
(تتمة ص)1
يف العديد من البلدان عىل املصارف املراسلة أن يكون التصنيف
ّ
املحل أعىل من تصنيف ُمحدّ د يختلف
اإلئتامين لبلد املرصف
بحســب القوانني ويكون خاض ًعا ملوافقة ُمســبقة من قبل
السلطات الرقابية املرصفية.
} مخاطر الدولة }
ّ
املحل) أو ما يُعرف بالـ
تلعب مخاطر الد ّولة (بلد املرصف
 Country Riskدو ًرا أساس ًيا يف تحديد العالقة بني املصارف
املراســلة واملصارف املحلّية باإلضافة إىل إجراءات مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهــاب .فإرتفاع مخاطر الد ّولة
ُيص ّعــب عىل املصارف املراســلة قبول التعامل مع املصارف
املحلّية ويجعلــه مكلفاً ،أو قد يؤدي يف بعض األحيان إىل
إيقاف التعامل مع هذه املصارف .هذا األمر نابع من املخاطر
يكن للمصارف املراسلة تك ّبدها يف حال تعاملت
املالية التي ُ
مــع مصارف محلّية يف بلــدان ذات مخاطر عالية .مبعنى
أخر ،تواجه املصارف املراســلة معضلة تحقيق التوازن بني
الحفاظ عىل عالقاتها املالية بهدف تحقيق أرباح من جهة،
وتلبية متطلبــات العناية الواجبة وإرتفاع تكاليف اإلمتثال
لقوانــن بالدها من جهــة أخرى .وبالتــايل ومع ارتفاع
املتطلبــات التنظيمية والرقابية عىل هذه املصارف وإرتفاع
تكاليف اإلمتثال ،تقوم هذه املصارف بعملية تج ّنب املخاطر
أو ما يُعرف بالـ  ،de-riskingوتحوي هذه العملية عىل وقف
تعاملهــا مع بعض املصارف املتواجدة يف بالد ذات مخاطر
عالية.
وبالتايل تأيت عملية تقييم مخاطر الد ّولة كعنرص أسايس
يتم أخذ العديد من األبعاد
يف عمل املصارف املراســلة حيث ّ
يف هذه العملية:
أوال – املخاطــر اإلقتصادية :الثبــات واملالءة املرصفية،
ّ
املحل اإلجاميل ،الدين العام
يخــص الناتج
التوقعات فيام
ّ
ّ
املحل اإلجاميل ،البطالة ،مالية الد ّولة،
نســبة إىل الناتج
السياســة النقديــة ،الثبات النقدي ،ســعر رصف الع ّملة،
الوصول إىل رأس املال...
ثان ًيا – املخاطر السياســية :الثبات الحكومي ،الشفافية

والحصــول عىل املعلومــات ،اإلرهــاب ،الجرمية ،العنف،
البيئة التنظيمية ،حرية القوى العاملة ،برامج املســاعدات
الحكومية للرشكات ،قوانني الهجرة والعمل ،السياسات تجاه
االستثامر األجنبي ،قوانني ُمكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب ،قوانني مكافحة الفساد...
وتضــم الدميوغرافية ،البنية
ثالثًــا – املخاطر الهيكلية
ّ
التحتية واإلجتامعية ،القوى العاملة ،املنافســن ،املشاركة
يف معاهــدات دولية ،قوانني التصدير ،قوانني االســترياد،
فرص اإلنتاج املشرتك مع دول أخرى...
راب ًعــا – إدارة الدين العام :إجاميل الدين العام إىل الناتج
القومي اإلجاميل ،نســبة الدين العام إىل الصادرات ،نسبة
الحساب الجاري إىل الناتج القومي اإلجاميل...
عمل ًيا تعتمد املصارف املراســلة عىل التصنيف اإلئتامين
ّ
مقياســا ف ّعاال ملخاطــر الد ّولة .من هنا
للدول الذي يُعترب
ً
تــأيت أه ّمية إدارة املخاطر للد ّولة التي من املفروض أنها من
يتم ُمحاســبتها يف الدميوقراطيات
مهام الحكومات التي ّ
عىل اإلجــراءات التي تتخذها .الجدير ذكره أن عدم ُمعالجة
املخاطــر املُحدقة بالدولة يــؤدّي إىل عواقب وخيمة وعىل
رأسها الخسائر املالية الفادحة ،الرضر اإلجتامعي ،الدعاوى
القضائيــة ،وبالتايل العزلة عن املجتمع الدويل أو ما يُعرف
باإلقصاء املايل.
} املصارف اللبنانية ومخاطر الدّ ولة }
يتعــ ّرض القطــاع املرصيف اللبناين يف هــذه األيام إىل
إقفال حســاباته لــدى العديد من املصارف املراســلة نظ ًرا
إىل ارتفــاع مخاطر الدولة اللبنانيــة .وإذا ما ق ّمنا بتحديد
العوامل األساســية التي لعبت دو ًرا يف ارتفاع املخاطر ،نرى
أن التخ ّبط السيايس وإعالن وقف دفع سندات اليوروبوندز
تحتل الصدارة يف ظل إســتمرار تراكم الخسائر عىل الدولة
اللبنانية.
جهه حاكم مرصف لبنان رياض سالمة
وبحسب كتاب و ّ
إىل القايض غسان عويدات ،أقفل العديد من املصارف املراسلة
حسابات مرصف لبنان عىل مثال مرصف  WellsFragoالذي
أقفل حساب املركزي بالدوالر األمرييك ،و HSBCالذي اقفل
حســابه بالجنيه اإلسترليني ،و Danskeالذي أقفل حسابه

قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس
وتــقــتــحــم ب ــاح ــات االقـ ــصـ ــى ..وتــتــوغــل ف ــي غــزة
(تتمة ص)1
ويقود عمليات االقتحامــات املركزة لألقىص
وزراء يف حكومة االحتالل وحاخامات كاملتطرف
«يهودا غليك».
وتتواصل الدعوات لعموم املسلمني يف الداخل
الفلسطيني املحتل وأهايل القدس ومن يستطيع
الوصول لألقىص من سكان الضفة الغربية ،إىل
تكثيف شــد الرحال نحو املسجد األقىص املبارك
وإعامره باملصلني واملرابطني ،إفشــاال ملخططات
املستوطنني.
كــا تكثفت الدعوات يف اآلونة األخرية لشــد
الرحــال نحو املســجد األقىص لصــدّ محاوالت
مســتوطنني ذبح «قرابني» قرب املســجد خالل
اقتحامه يف «أعيادهم اليهودية».
واستهدفت قوات االحتالل املقدسيني من خالل
االعتقاالت واإلبعاد والغرامات ،بهدف إبعادهم عن
املسجد األقىص ،وتركه لقمة سائغة أمام األطامع
االستيطانية.
ويستهدف االحتالل موظفي وحراس األقىص
باالعتقــال واإلبعاد والتضييــق بهدف ثنيهم عن
دورهم يف حامية املسجد وتأمينه.
وأفاد مكتب إعالم األرسى ،بأن قوات االحتالل
اعتقلت  13فلســطينيا من الضفة بعد مداهمة
منازلهم وتفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات
ميدانية ،حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة
األمنية بحجة املشاركة يف أعامل مقاومة شعبية
ضد املستوطنني وجنود االحتالل.
يذكــر انــه يف الفرتة األخــرة اعتقلت قوات
االحتــال العديد مــن قيــادات حركة حامس
وكواردها ،تزامنا مع التحضري إلجراء االنتخابات
الترشيعيــة التي تم االتفــاق عىل إجرائها خالل
الشهر القادم.
ويف محافظة بيت لحم ،داهمت قوات االحتالل
منزل القيادي يف حامس واملرشــح عىل قامئتها
االنتخابية «القدس موعدنا» األسري حسن ورديان
وأقربائه ،يف منطقة هندازة ،وفتشــته وعبثت
مبحتوياته ،واعتقلت نجله االسري املحرر محمود
الورديان.
وأفــاد ضياء الورديان ،نجل القيادي حســن،
باقتحام قوات االحتــال وصفه بالهمجي عىل
منزل األسري الشيخ حسن الورديان ومنازل أبنائه،

وتعمد التكسري والتخريب وإعاثة الفساد فيها.
والقيادي ورديان أسري محرر ،اعتقل األسبوع
املايض ،وأمىض أكرث من  20يف سجون االحتالل،
وهــو قيادي يف حركة حامس يف محافظة بيت
لحم وأحد مرشحيها يف قامئة «القدس موعدنا».
كام اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شــبان من
قرية حرملة ،وهم فادي عادل عطا الله ،وإبراهيم
وجيــه صباح ،وحمزة عوض عطا الله ،وبســام
الزير بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشــ،تها.
ويف محافظة الخليل ،أصيب عرشات املواطنني
باالختناق بالغاز املسيل للدموع ،خالل مواجهات
اندلعت إثر اقتحام قوات االحتالل بلدة بيت أمر.
واقتحمت قوات االحتــال منطقة أبو طوق،
القريبــة من مدخل بيت أمر ،وأطلقت قنابل الغاز
الســام املسيل للدموع صوب منازل املواطنني ،ما
تسبب بإصابة العرشات باالختناق.
ويف القــدس املحتلة ،اندلعــت مواجهات مع
قوات االحتالل ،يف قرية العيسوية ،حيث اعتقلت
قوات االحتالل حسن يارس درويش ،وأحمد عصام
درويش وشــقيقه ماجد ،من منازلهام وســط
مواجهات مع جيش االحتالل الذي اقتحم القرية
بعد إغالق مداخلها.
ويف محافظة رام الله ،اعتقلت قوات االحتالل
الشاب يوسف عليان من مخيم الجلزون ،واعتقلت
الشاب مجاهد الشني يف مدينة رام الله.
بينــا يف محافظــة جنــن ،اقتحمت قوات
االحتالل بلدة قباطية واعتقلت ثالثة شبان وهم:
محمود أحمد خليل أبو الرب ومحمد تيســر ذياب
ومحمد ناجح كميل ،ومحمد زكارنة ،وذلك عقب
دهم منازل ذويهم والعبث مبحتوياتها.
يف قطــاع غزة ،توغلت عدة آليات عســكرية
إرسائيلية ،صباح اليوم األحد ،ملســافة محدودة
رشق مخيم املغازي وسط قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان أن خمس جرافات عسكرية
إرسائيليــة توغلــت لعرشات األمتــار انطالقا
مــن بوابة أبو صفية ،ورشعت بأعامل تســوية
وتجريف.
وتنفذ أليات االحتالل عمليات توغل محدود من
حني ألخر عىل طول الحدود الشــالية والرشقية
لقطاع غزة.

روس ــــــيا  :إص ــــــدار ب ــــــراءة اخت ــــــراع ل ــــــدواء ض ــــــد ع ــــــدوى كورون ــــــا
حصلت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية
الروســية عىل براءة اخرتاع لــدواء «مري»19-
املســتخدم ملنع اإلصابة مبــرض «كوفيد»19-
والعالج منه ،حسبام أوردت الوكالة يف بيان،امس
األحد.
وأشــار البيان إىل أن براءة االخرتاع تم منحها
ملعهد علــم املناعة التابع للوكالــة ،والذي طور
الدواء الجديد بتوجيهات من رئيســتها فريونيكا
سكفورتسوفا.
ويتم تناول الدواء الجديد عن طريق االستنشاق
أو عــر األنف .وأكدت سكفورتســوفا ســابقا

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

أن «مــر »19-يوقف تكاثــر الفريوس ويحمي
اإلنسان من اإلصابة بأشكال خطرية من مــرض
«كوفيــد »19-أو غريه من أمراض أجهزة التنفس
والتي ميكن أن تتطور لدى اإلنســان عىل خلفية
إصابتــه بفريوس كورونــا ،وذلك دون أن ميس
الدواء بجينات اإلنســان ومنــاعته.
وذكــرت الوكالة أن انتهــاء املرحلة األوىل من
اختبــارات «مري »19-الرسيرية كشــف أنه آمن
ويتحمله اإلنســان بشــكل جيد ،معلنة انطالق
املرحلة الثانية من اختباراته عىل حاالت مصابة
بفريوس كورونا املستجد.
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بالكورون الســويدي ،و CIBSالذي أوقــف كل التعامالت مع
املرصف املركزي!
جهة نظر املصارف املراســلة ،نرى أن
و
إىل
وإذا ما نظرنا
ّ
تقيمهــا للوضع يف لبنان أصبح ســي ًئا لدرجة أنها تُفضّ ل
الخروج من السوق اللبناين وذلك للعوامل التالية:
شــح
أوال – إنخفــاض مالءة القطاع املرصيف نظ ًرا إىل
ّ
الــدوالر وهو ما يرفع مــن املخاطر اإلئتامنية يف محفظة
املرصف املراسل وبالتايل تُكبدّ ه خسائر مالية؛
ثان ًيا – التخ ّبط الســيايس الذي مي ّنع الحلول اإلقتصادية
حيل اإلجاميل ويرفع
واملالية مام يخفّض توقّعات الناتج امل ّ
ّ
املحل اإلجاميل؛
من الدين العام نسب ًة إىل الناتج
ثالثًا – تراجع ســعر رصف اللرية ُمقابل الدوالر األمرييك
يف الســوق السوداء مع ارتفاع الـ  volatilityوهوما يرضب
الثبات النقدي؛
جم عىل القطاع املرصيف ورفع دعاوى قضائية
راب ًعا – الته ّ
ضدّ ه وهو ما يضع املصارف املراسلة يف خط ّر تح ّمل خسائر
ماليــة نتيجة العالقة التعاقدية والتشــابك الناتج عن هذه
العالقة؛
خامسا –الضغوطات السياسية الخارجية والتي تؤثّر عىل
ً
توافد الدوالر إىل السوق اللبناين وتزيد من القيود عىل نشاط
املصارف اللبنانية؛
} اإلسترياد يف خطر }
مع إقفال املصارف املراســلة الواحد تلو األخر لحسابات
املصارف اللبنانية وحســابات مصــــرف لبنــان ،يظهر
إىل العــــلن ُمشكلة إسترياد الســــلع واملواد الغــذائية
تتم من خالل فتح
واأل ّوليــــة بحكم أن عمليات اإلسترياد ّ
إعــــتامدات لدى املصارف املراســلة .وبالتايل ففي حال
إقفال املصارف املراســلة لحسابات املصارف اللبنانية ،هناك
وســيتم ترجمتها
ُمشــــكلة إســترياد ستظهر إىل العلن
ّ
بنقص حاد يف السلع واملواد الغــذائية واأل ّولية يف السوق
اللبــناين!
عمل ًيــا هذا األمر يعني أن األمن الغذايئ للمواطن اللبناين
أصبــح يف خطر كبــر وهنا يأيت دور القوى السياســية
يف تح ّمل مســؤوليتها بعد شــلل الحكومة امل ُستقيلة .هذه

القوى التي تُ عن يف عملية تعطيل تشــكيل الحكومة تُساهم
بشــكل أسايس يف تدهور الوضع االقتصادي واملايل والنقدي
واإلجتامعي.وبالتــايل هناك إلزامية للتعجيل يف إيجاد حلول
لتشــكيل حكومة قــادرة عىل مواجهة األزمــة ألن القطاع
املرصيف أصبح عاج ًزا عن مواجهة األزمة وحيدً ا.

} ماذا إذا إستم ّر التخ ّبط؟ }

إذا إســتم ّر التخ ّبط الســيايس عىل ما هــو عليه أي أن
القوى السياسية مل تستطع تشكيل حكومة ،هناك تحدّ يات
ستواجه القطاع املرصيف وأخرى ستواجه الد ّولة اللبنانية:
عــى صعيد القطاع املرصيف ،التحــدي األول يكمن يف
األقل ( )JP Morganوذلك
ّ
الحفاظ عىل مرصف مراسل عىل
بهدف تأمني إســترياد السلع الغذائية واملواد األولية بحدّ ها
األدىن .أمــا عىل صعيد الدّ ولــة ،فالتحدي يكمن يف إيجاد
د ّولة تقبل باإلســترياد لصالح لبنــان وذلك من خالل فتح
اإلعتـــامدات لدى املصارف املراسلة لصالح إسترياد السلع
واملواد الغذائية وهو ما سيزيد الكلفة طب ًعا عىل لبنان .هذا
األمر يضع لبنان يف مســتوى الدول األكرث فق ًرا يف العامل
أجمع ويضعه تحت وصاية دولية إقتصادية ومالية وحتى
نقدية.
كام أن هذا األمر ســيزيد من شــلل الحكومة املستقيلة،
إضافة إىل شــلل قوى السلطة الحاكمة ،مام يعني االنهيار
الكامل للدولة واملؤسسات كافة .وبالتايل يجب عىل من ميلك
(إىل اآلن) فرصــة رفع هذه الكأس املرة أن يبادر قبل أن تخرج
األمور حقيقة عن السيطرة الكلية.
يف كل هذا اإلطار األســود ،هناك خرب خفف من الضغط
عىل القطاع املرصيف وهو إسقاط القضاء األمرييك للدعوى
التــي رفعها مودع لبناين وزوجته ضد مرصف لبنان وثالثة
مصــارف لبنانية لتحصيل أموالهم مــن املصارف اللبنانية
وتقاضيهــا يف الواليات املُتحــدة األمريكية .قرار القاضية
األمريكية جاء بتأكيد عــدم صالحيتها يف البت يف قضايا
من هذا النوع.
مع اإلشــارة إىل أن هذا األمر ال يعني سقوط االحتامالت
التي سبق ذكرها ،وإمنا يعني أن األمر ما زال قابالً لإلصالح
حت النوايا.
إذا َ
صلُ َ

ّ
تـــعـــرضـــت لــــحــــادث ارهــــابــــي نــــووي
ايــــــــران :م ــن ــش ــأة نــطــنــز
االذاعـــة «االســرائــيــلــيــة» :املــوســاد يقف وراء «الــهــجــوم السبراني»

(تتمة ص)1
اشعاعي نتيجة للحادث.
واضــاف كاملوندي ان التحقيقات جارية ملعرفة االســباب املؤدية اىل
الحادث ،وسيتم االعالن عنها يف وقت الحق
وقد اعرتف رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية عيل أكرب صالحي بأن
الحادث الغامض الذي وقع فجر امس يف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم
كان بفعــل فاعــل .ووصف صالحي ،يف ترصيحات أدىل بها  ،حادث نطنز
بأنه «تحرك شــائن وإرهاب نووي مدان» ،مشددا عىل أن هذا الحادث ميثل
مؤرشا عىل عجز معاريض التقدم الصناعي والســيايس يف إيران عن منع
تطور الصناعة النووية يف هذا البلد.
كام أشار إىل أن حادث نطنز يدل عىل عجز معاريض املفاوضات النووية
التي ترمــي لرفع العقوبات األمريكية عن إيــران ،ودعا صالحي املجتمع
الــدويل والوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل «التعامل مع اإلرهاب النووي
ضد إيران» ،مضيفا أن طهران «تحتفظ بحقها يف الرد عىل منفذي حادثة
نطنز ومن يقف وراءهم ويدعمهم».
وتعهــد رئيــس املنظمة بــأن تعمل إيران بـــــجدية عــى تطوير
صـــناعتـــها النووية ورفع العقوبات «ألجل إحباط مثل هذه التحركات
اليائسة».

} وزير الدفاع اإليراين :الحرب ضدنا
مل تقترص عىل االقتصاد }

كام أعلن وزيــر الدفاع اإليراين أمري حامتي عن تعرض بالده لـ»أعامل
إرهابيــة وتخريبية» عىل أيــدي أعدائها ورصح حامتي ،خالل لقاء عقده
امــس مع املوظفــن يف وزارته« :إجراءات العدو يف حربه ضد الشــعب
اإليراين مل تقترص عىل الجانب االقتصادي ،ويف العام املايض (الذي انتهى
يف  20اذار حســب التقويم اإليراين) نفذ العدو أعامال إرهابية وتخريبية

يف مناطق من البالد».
وأشار حامتي إىل أن بني تلك األعامل اغتيال العامل النووي اإليراين البارز
محسن فخري زاده يف 27ترشين الثاين املايض ،مشددا عىل أن العمل الذي
كان يؤديه هذا العامل مل يتوقف مع قتله بل أمثرت بحوثه يف تطــوير لقاح
ضــــد فريوس كــورونا اجتازت حتى اآلن املرحلة األوىل من االختبارات
الرسيرية.

} مثة شبهات قوية بعمل تخريبي
وراء الحادث }

أقر النائب الربملاين واملتحدث باســم لجنة الطاقة يف مجلس الشــورى
اإليراين ،مالك رشيعتي نيارس ،بوجود شبهات قوية بأن الحادث الغامض
األخري يف موقع نظنز النووي نجم عن عمل تخريبي.
وكتب املسؤول الربملاين يف تغريدة نرشها عىل حسابه يف «تويرت» امس:
«يســتدعي الحادث الذي حصل يف اليوم الوطني للتكنولوجيات النووية
ويف الوقت الذي تســعى فيه إيران إىل إجبــار الغرب عىل رفع عقوباته،
شــبهات قوية بوقوع عمل تخريبي وتســلل».وأكد النائب أن الربملانيني
اطلعوا عىل القضية ويتابعونها بالتفصيل ،وســيتم اإلعالن عن رأيهم بعد
التوصل إىل استنتاجات نهائية.

} مصادر استخباراتية  :املوساد يقف وراء الحادث }

وافادت «االذاعة العامة االرسائيلية» نقال عن مصادر استخباراتية قولها
مســاء بأن جهاز املوســاد يقف وراء حادث موقع ايران النووي واضافت
املصــادر ان وكالة االســتخبارات االرسائيلية (املوســاد) نفذت هجوما
سيربانيا ضد منشأة نظرن النووية االيرانية.
ومل يكشف تقرير اذاعة «كان» عن جنسية مصادر املخابرات.
كام نقلت صحيفة «جريوزاليم بوست» عن مصادر استخباراتية غربية
قولها ان جهاز املوساد االرسائييل يقف وراء «الهجوم السرباين» وبحسب
الصحيفة فان املصادر الغربية قالت ان الهجوم الذي اشري اليه يف البداية
من قبل ايران عىل انه حادث قام املوساد بتنفيذه.

أول ظهور لألمير حمزة برفقة امللك عبد الله بعد األزمــة
زار العاهل األردين ،امللك عبدالله الثاين،
برفقــة األمري حمزة بن الحســن وعدة
أمراء ،األرضحة امللكية مبناســبة مئوية
الدولة ،وذلك يف أول ظهور لهام ســويا
بعد األزمة األخرية.
ورافــق امللك ضمن الوفــد ،ويل العهد
واألمري ،الحسن بن طالل ،واألمري ،فيصل
بن الحســن ،واألمري ،عيل بن الحسني،
واألمري ،هاشم بن الحسني ،واألمري ،راشد
بن الحسن ،واألمري ،رعد بن زيد ،واألمري،
غــازي بن محمد ،واألمري ،طــــال بن
محمد.
يذكر أن هــذا أول ظهور لألمري حمزة
برفقة امللك عبــد الله الثاين بعد األحداث
األخــرة يف األردن ،حيث أعلــن العاهل
األردين ،األربعــاء املــايض ،أن «الفتنة
وئدت» يف البالد بعد خالف مع أخيه غري
الشــقيق ويل العهد السابق ،األمري حمزة
بن الحسني ،وشــدد عىل أن اململكة اآلن امللك عبدالله واىل جانبه االمري حمزة امام االرضحة امللكية
«مستقرة وآمنة».
بني يدي امللك.
وســبق خطاب العاهل األردين صدور بيان
من الديوان املليك األردين ،أشار إىل أن األمري الحسن بن طالل ،قاد جهود
وكانت الحكومة األردنية قالت األحد املايض ،إن األمري حمزة كان جزءا
حل القضية ،وتوصل إىل توقيع األمري حمزة عىل بيان وضع فيه نفســه من مخطط لـ «زعزعة استقرار وأمن األردن».
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