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غادة عون إلى "التأديب" ...وعويدات ردًا على ته ّ
جمها عليه" :بارانويا"

السلطة "تنتقم" من اللبنانيين:
"موتوا من الجوع"!

بري "حشر" الكتل بموعد الثلثاء :هل "يبايع" باسيل عصام فارس؟
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المفتشية العامة
التربوية بحاجة لهيئة
مستقلّة وخطط
تطوير

مــــدارات ١٠
الصين تستخلص دروسًا
مهمة من الحرب
الروسية في أوكرانيا

خالل األعمال المستمرة إلزالة العوائق والحواجز اإلسمنتية من محيط مجلس النواب أمس (فضل عيتاني)

دخل لبنان عمليا ً مدار االرتطام بقعر االنهيار واقرتب فتيل
القنبلة االجتماعية من لحظة االنفجار املعييش املدوّي عىل وقع
تسارع اشتعال "بارود" الدوالر يف السوق السوداء مطيحا ً بما
تبقى من قدرة رشائية لدى املواطنني وقدرة تشغيلية لدى مختلف
القطاعات واملؤسسات ،ليبدأ املشهد اللبناني فصالً دراماتيكيا ً
جديدا ًمن انعدام التوازن واالستقرار األهيل الحت طالئعه امليدانية

خالل الساعات األخرية عرب تدحرج كرة تحركات احتجاجية عىل
األرض تنذر بدخول البلد يف مرحلة سوداوية متالطمة املصائب،
حياتيا ًوغذائيا ًواجتماعيا ًواقتصاديا ًوصحياً.
وأمام تعايل الرصخات والتحذيــرات أمس ،من املواطنني
وأصحاب األفران واملستشفيات واألطباء واملمرضني والسائقني
العموميني ومحطات الوقود ،وتداعي الناس تحت وطأة الجوع

تصفية المصارف في الخارج:
تعزيز الرسملة في الداخل؟
العـــالـــم 14

"حماس" تُ ّ
حذر إسرائيل
من حرب أخرى

ما كان متوقعا ً يف نهاية العام  2020لجهة خروج فروع املصارف اللبنانية
العاملة يف كل من قربص والعراق ،تحقق .البنوك التسعة العاملة عىل الجزيرة
ستغادر إىل غري رجعة ،فيما ستقفل ثالثة بنوك من أصل  10يف بالد الرافدين،
بعدما أرهقتها املتطلبات الناتجة عن سوء سمعة مصارفها األم.
من جهة ستخفض البيوعات املرصفية ربحية املصارف وتق ّلص حجمها،
لكن سينتج عنها سيولة من جهة أخرى ،خصوصا ً بالنسبة إىل املصارف التي
ســتبيع أســهمها ،ولن تتجه للتصفية الطوعية عىل غرار كل من بنك ميد،
وفرنسبنك واالعتماد اللبناني يف العراق .وهو ما قد يشكل فرصة جدية لزيادة
الرسملة الداخلية يف حال مواكبة العملية من السلطة النقدية بجدية١٣ .

والعوز إىل قطع الطرق يف بريوت واملناطق ...كانت السلطة من
"رأسها" إىل "أخمص" مسؤوليها مشلولة غائبة عن السمع ال
تحرك ساكنا ً لتخفيف معاناة اللبنانيني ،بل بدت كاملجرم الذي
يتلذذ بعذابات ضحاياه ،عازمة عىل "التشفي" بهم و"االنتقام"
منهم بأن ترتكهم "يموتون جوعاً" بعدما خذلوها يف صناديق
االقرتاع وانتفضوا بأصواتهم عىل سطوتها وفسادها١٣ .

تل أبيب تؤكد لواشنطن مسؤوليّتها عن تصفية خدائي

مقتل مهندس إيراني في وحدة
"أبحاث عسكرية"
بعد أيام من اغتيــال العقيد يف "الحرس
الثوري" اإليراني صياد خدائي بالرصاص قرب
منزله يف طهران ،وفيما تــزداد حدّة التوتّرات
الجيوسياسية بني الدولة العربية والجمهورية
اإلســامية اإليرانيــة ،أعلنــت وزارة الدفاع
اإليرانية أمس مقتل املهندس إحسان قد بيغي

وإصابة أحد زمالئه ج ّراء حادث حصل األربعاء
يف وحدة أبحاث تابعة لها يف منطقة بارشــن
جنوب رشق طهــران ،والتي تضــ ّم مجمّ عا ً
عسكريّا ً يُشتبه يف أنه سبق أن شهد اختبارات
تفجري عىل صلة بامللف النووي ،مشري ًة إىل فتح
"تحقيق يف أسباب هذا الحادث".
١٣

ألمانيا ُتساعد أوكرانيا في تصدير القمح
الريــاضــية 15
"روالن غاروس":
صعود شفياتيك
وخروج بليشكوفا
وهاليب

دونباس :مرحلة طويلة من القتال

إحتدم النزال العسكري بني روسيا وأوكرانيا
ّ
تتوغــل اآللة الحربية
بقوّة يف دونبــاس ،حيث
الروســيّة يف املنطقة الصناعيّة ملحاولة احتالل
مناطق جديدة وسط معارك طاحنة بلغت "حدّها
األقىص" ،بحســب نائبة وزير الدفاع األوكراني
غانا ماليار التــي أوضحت خالل مؤتمر صحايف
أن "قــوات العدو تقتحم مواقــع قواتنا يف عدّة
اتجاهات ويف الوقت نفسه" ،مح ّذر ًة من "مرحلة
طويلــة وبالغــة الصعوبة من القتــال" ،إذ إن
"الوضع ال يزال صعبا ً ويُنذر بمزيد من التدهور".
خ ّ
طط الجيش الرويس ملســار بطيء ولكن

ّ
للتوغل يف منطقة دونباس منذ انســحاب
ثابت
قواته بطريقــة مذ ّلة من الشــمال األوكراني،
من أجــل تعزيز الجهود العســكرية يف الرشق،
حيث يُحارص الجيش الــرويس العديد من املدن،
خصوصا ً سيفريودونيتسك وليسيتشانسك ،التي
تُشــ ّكل عائقا ً للوصول إىل املركز اإلداري الرشقي
ألوكرانيا يف كراماتورســك .بالتزامن ،ذكر حاكم
منطقة لوغانســك ســرغي غيداي أن القصف
الرويس الكثيف عىل ليسيتشانسك ألحق أرضارا ً
جســيمة بالبنى التحتية املدنية ،بما فيها مركز
املساعدات اإلنسانية.
١٣

الرئيس األوكراني خالل استقباله رئيسة وزراء فنلندا في كييف أمس (أ ف ب)
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ولـــيـــد شـــقــيــر

إلدارة دولية بالكامل لألزمة
هل إن الفوضى التي يشهدها البلد تعني العودة إلى
تلك النظرية القائلة إنه من األفضل تركه ينهار لتجري
بعدها إعادة لملمته وتركيبه ،أم أن الدينامية التلقائية
لتطور األحداث ،في غياب أي رؤية دولية واضحة إلدارة
األزمة فيه ،تسهم في االنهيار نتيجة انصراف الدول
الكبرى المعنية عنه وعن غيره من األزمات النغماسها
في الحرب بين دول الغرب وروسيا في أوكرانيا؟
سواء صحّ ت هذه النظرية أم تلك ،فإن النتيجة
الكارثية التي يعيشها لبنان واحدة :ال ضوابط للسقوط
الحر الذي نشهده من دون حدود على رغم إجراء
االنتخابات النيابية ،التي كان يراد لها أن تساهم في
تنظيم أو وضع حواجز للتردي المعيشي وإطالق
إجراءات األلف ميل من خطوات تمهّ د للتعافي
االقتصادي المديد.
فأي تعديل في المسار االنحداري يحتاج إلى قيادة
سياسية ما زالت غائبة ،في ظل كل هذا الضخ اإلعالمي
والسياسي عن الفراغ الحكومي المنتظر والفراغ
الرئاسي المتوقع .بل إن السلطة مغيّبة بفعل فاعل
هو السلطة القائمة .فكل ما فعلته االنتخابات ،هو أنها
أنتجت مشهدا ً سياسيا ً تتح ّكم فيه حالة انعدام الوزن،
بينما قوى السلطة الحاكمة ما زالت تمارس اإلنكار
الكامل لما أفرزته من تغييرات وما شهدته من تحوّالت
في المزاج الشعبي العام ،حتى في صفوف الجمهور
الخاضع لالستنفار الطائفي والمذهبي ،والذي تجذبه
قوى السلطة من أجل المنافع وأوهام الحقوق الفئوية.
وبعض أركان هذه السلطة ومن بينهم «حزب الله» ،تائه
بين المستجدات اللبنانية الداخلية وبين تطورات الوضع
اإلقليمي والدولي المتحرك الذي دخلت عليه قواعد
جديدة بعد حرب أوكرانيا .إذ إن العقوبات التي صدرت
أول من أمس عن وزارة الخزانة األميركية ،مستهدفة
شبكة لبيع النفط اإليراني لمصلحة «قوة القدس» في
«الحرس الثوري» اإليراني ،و»حزب الله» دمجت وللمرة
األولى بين إجراءاتها ضد روسيا وعقوباتها ضد إيران.
قبل االنتخابات اعتمدت الدول التي ترعى األزمة
اللبنانية في مقاربتها المراحل التي تليها القاعدة القائلة
بمعالجة شؤون كل من المراحل حين يأتي وقتها .لكن
هذه القاعدة لم تعد تفي بالغرض بعد التدهور المريع
في األوضاع المعيشية في ظل العجز الكامل للسلطة عن
التصدي لها .والتفسيرات ك ّلها لهذا التدهور تشير إلى
أن االتفاق الذي صاغه رئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
بعيد نيل حكومته الثقة ،على أن يساهم في تهدئة سوق
القطع عبر منصة صيرفة حتى االنتخابات ،قد انتهى
مفعوله من دون تجديد مفاعيله ولو ليوم واحد.
ربما بات على الدول الراعية لألزمة اللبنانية أن تجري
تعديالً في مقاربتها مرحلة ما بعد االنتخابات ،بحيث
تتمكن من إجراء تعديل للمسار االنحداري ،يختصر
الطريق من دون انتظار المراحل التي ستبنى على ك ّل
منها كيفية التعاطي مع البلد ،فهل يكفي صدور بيان
عن مجلس األمن يدعو إلى «تشكيل حكومة شاملة
سريعاً» ،من أجل إحداث اختراق للصورة القاتمة التي
يغرق فيها البلد على أهمية اإلجماع الدولي في هذه
الظروف المعقدة بعد حرب أوكرانيا؟ وكيف يمكن
ترجمة ذلك بخطوات ملموسة تحول دون االنهيار الذي
قيل إن المجتمع الدولي سيمنع حدوثه؟
وإذا كانت الدول الراعية لألزمة اللبنانية تنتظر
خطوات من القوى نفسها التي سبق أن اختبرتها حين
أسقطت خريطة الطريق الفرنسية ،بعد االستحقاق
االنتخابي ،فقد ثبت أنه على رغم التغييرات التي
أحدثتها هذه االنتخابات ،فإنها لن تنعكس على السلوك
السياسي للفرقاء الرئيسيين المعنيين بإعادة إنتاج
السلطة .وليس من عادة القوى التي تتح ّكم بمفاصل
هذه السلطة أن تحترم الخيارات الديموقراطية،
وتاريخها ال يوحي إال بأنها قادرة على االلتفاف على ما
ترغب فيه أكثرية الشعب ،باسم الشعارات الكبرى التي
ال تسمن من جوع وال تأتي بالرغيف أو بالدواء .وال ينفع
وعد اللبنانيين باستخراج النفط والغاز بعد سنوات،
بضغط قوة السالح للرد على آخر مظاهر الكارثة ،كما
اقترح األمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله.
إذا كان الموقف الدولي سيقتصر على ما نصح به
نائب وزير الخارجية األميركي السابق ديفيد هيل في
مقاله في  20أيار ،عن أن «أفضل ما يمكن أن تقوم
به واشنطن في ظل الظروف الراهنة االستمرار في
السياسة األميركية الحالية بدعم بناء الجيش والقوى
األمنية كقوى استقرار ،وربط اإلعانات المالية المشروطة
باإلصالح» ،فإن هذا ال يعني سوى إلقاء تبعات عدم
االستقرار الناجم عن الكارثة المعيشية المتمادية ،على
كاهل القوات المسلحة.
يعتقد بعض الخبراء األجانب أنه ربما األفضل أن
تكون اإلدارة المالية للبنان دولية بالكامل ،بدال ً من
وضع شروط على تقديم المساعدات له ،لن تنفذ.

الـجـمـعـة  ٢٧أيـــــــار 2022

شعب يغرق في الظلمة...
لماذا ينتخب وزراء "«العتمة"»؟!
أالن ســـركــيـــس
ترسي يف األوســاط الشــعبية
موجة من اليأس واإلحباط مستقاة
من أن  3وزراء تعاقبــوا عىل وزارة
«الطاقة» أصبحوا نوابا ً لألمة.
تُطرح عالمات استفهام كبرية
حول استقتال «التيار الوطني الح ّر»
للحفــاظ عــى وزارة الطاقة ،وهو
يحاول ابتــزاز رئيس مجلس النواب
نبيه ب ّري و»حزب اللــه» ومحاولة
املقايضــة بني إعــادة إنتخاب بري
رئيســا ً للمجلــس النيابــي وبني
احتفاظه بوزارات أساســية وعىل
رأسها الطاقة.
ويأتي هذا املوضــوع متقدما ً
يف حســابات رئيس «التيار» النائب
جربان باســيل عىل ملف إنتخابات
رئيس الجمهورية ،وهناك رأي يقول
إن «التيار» إرتكب يف هــذه الوزارة
«السبعة وذمتها» لذلك يريد اإلحتفاظ
بها لكــي ال يفضحه أحد ،يف حني أن
هناك رأيا ً ثانيا ً يؤ ّكد أن هذه الوزارة
التي تفــوح منها رائحة الفســاد
والهدر والصفقات والسمرسات هي
بمثابة مزراب ذهب لباســيل ،ولذلك
ّ
التخل عنها.
من املستحيل
ويف الســياق ،فقد استلم وزراء
«التيار» هذه الوزارة منذ العام 2009
والبالد تغرق يف العتمة ،لكن املفارقة
أن الشعب الذي يغرق يف الظلمة جدّد
قسم منه الثقة لثالثة وزراء تعاقبوا
عىل «الطاقة» وهم باســيل وسيزار
أبي خليل وندى البستاني.
قد يكون هــذا املوضوع مثريا ً
للصدمة وليس لإلســتغراب ،لكن
إذا نظرنا إىل األرقام التي حصدها
مرشــحو «التيار» الثالثة نكتشف
ما ييل:

لماذا استقتال «التيار» للحفاظ على وزارة الطاقة؟

البداية مع ســيزار أبي خليل،
فقد نال األخري  5698صوتا ً تفضيليا ً
أي ما نســبته  9.1باملئة من مجمل
أصوات قضاء عاليــه ولم يصل إىل
نصف الحاصل ،لكــن لعبة القانون
النســبي أعادته إىل املجلس النيابي
وقد أعلنها زميله عىل الالئحة الوزير
الســابق وئام وهــاب بأننا وطالل
إرســان منحنا «التيــار»  3نواب،
وطبعا ً من بينهم أبي خليل.
وباالنتقال إىل كــروان ،فقد
فازت ندى البســتاني بمقعد نيابي
وهنا يُطرح تساؤل كبري وهو :ألم ي َر
الناخب الكرسواني الذي ادىل بصوته
للبستاني بأنه يعيش يف العتمة؟ وأين
النخب املارونية التي تحاسب؟
وبعيدا ً من جلد الذات ،فقد نالت
البســتاني  11338صوتا ً تفضيلياً،
أي ما نسبته  20.2باملئة من أصوات
القضاء ،وطبعا ً هذا رقم مرتفع ،لكن
كل أصوات «التيار» التفضيلية صبّت
ملصلحتها ،وهذا «التيار» تراجع من
 70باملئة عام  2005إىل  50يف دورتي
 2009و 2018ووصــل إىل هذا الرقم
يف هذه الدورة ،وقد فازت البســتاني

وحيد ًة ،مــا يعني أن هناك  79باملئة
من أهايل كــروان ض ّد سياســة
«التيار» وعاقبوه عىل األداء «املعتم»
يف وزارة «الطاقــة» .أمــا الرضبة
األكرب ،فقد تلقاها باسيل شخصيا ً يف
البرتون ،فقد سبقه مرشح «القوات»
غياث يزبــك بنحــو  2100صوت
تفضييل يف حني ان باسيل نال 8922
صوتا ً تفضيليا ً أي ما نســبته 26.6
باملئــة من مجمل أصــوات القضاء
الذي أغــدق عليه كل ما طاب له من
مقدرات الدولة ،وبالتايل فإن الشعب
البرتوني قد أســقط باسيل حتى لو
وصل إىل النيابة.
قد يكــون وهاب مــن أرصح
السياسيني يف فريق  8آذار حيث رفض
أن تعود وزارة «الطاقة» إىل باســيل
وفريقه ،لكن الحقيقة أن الشــعب
كان عليه أن يقول كلمة مدوّية أكرب
يف صناديق اإلقرتاع ض ّد من أوصله إىل
العتمة ،وبالتايل فإن املشكلة تبقى يف
ّ
بغض النظر عمّ ا إذا
التح ّزب األعمى
كان هــذا الخيار ينقذ البلد أو يُغرقه
يف الظلمة.
وإذا كانت املعركة السياســية

خفــايـــا
إستغربت مصادر سياسية
تعمّ ــد النائــب جميل الســيد
الحديث من قــر بعبدا وبعد
لقائــه الرئيس عون عن الفراغ
رابطا ً املســألة بعدم تشــكيل
حكومة وعدم رشعية تســليم
الســلطة لحكومــة ترصيف
أعمال .وكشفت أن الرئيس أوعز
إىل مستشاره سليم جريصاتي
للرد عليــه حتى ال يقــال إنه
تحدث معه يف املوضوع.
مــن املحتمل أن تتشــكل
داخــل «التيــار الوطني الحر»
كتلــة نيابية عىل مســافة من
رئيس «التيار» جربان باســيل
وتضم النواب الذين أوحى بعدم
التصويــت لهم وبالتــايل كان
يفضل إسقاطهم يف اإلنتخابات،
عىل قاعدة التشــحيل السيايس
الذي كان لجأ إليه العماد عون
عند ترئيس باســيل لـ»التيار»
بالتزكية.
يتــم درس خيــار اعتماد
ســائر مكونــات املعارضــة
واألكثريــة الجديدة مرشــحا ً
وحيدا ً لنيابة رئاسة املجلس ردا ً
عىل كون الرئيس بري مرشحا ً
وحيدا ً للرئاســة ،ومن املمكن
أن يؤدي نجاح هــذا الخيار إىل
فرض تســمية رئيــس مكلف
للحكومة باسم األكثرية أيضاً.
طاغية ،إال أن هناك مشكلة يف تفكري بعض
الناس الذين ما زالوا مضللني بشــعار «ما
خ ّلونا»  ،يف حني أنهــم ال يرون من العتمة
التي ســبّبها وزراء «التيــار» ،وهؤالء ماذا
سيكون موقفهم بعد «نشاف» س ّد املسيلحة
يف الصيف وهــم الذين ه ّللوا له عندما امتأل
بفعل ارتفاع منسوب نهر الجوز وتفاخروا
بصور باسيل وهو يُج ّذف يف الس ّد وصوّروه
كأنه يوحنا املعمدان عندما عمّ د املســيح يف
نهر األردن أو عندما ّ
شق النبي موىس البحر
االحمر بعصاه؟ ...عساهم يبرصون!

ّ
وخفف عنها عبء المواجهة
خسارة قوى  8آذار األكثرية أراحها

هل يزور ماكرون لبنان نهاية العام؟
غـــادة حـــالوي

يف لبنان تراكم أزمات ال تجد لها سببا ً يف العلن
وال خلفية واقعية .جنون عىل كل املســتويات .يف
السياســة كما يف االقتصاد وكذلك يف االمن املتفلت.
عىل وقع ارتفاع الدوالر غادر رئيس حكومة ترصيف
االعمال نجيــب ميقاتي البالد يف اجــازة عائلية.
ويســتعد رئيس مجلس النواب السابق نبيه بري
لخوض انتخابات لوالية سابعة ضبابية املسار .وبني
هذه وتلك انرصف الوزراء اىل ترصيف االعمال ألجَ ل
لن يكون قريباً .كان الفتا ً كيف ان تسعة اشهر من
التناغم السيايس والقفز فوق الحساسيات انتهى اىل
خالف عميق ومساجلة بني رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي و»التيــار الوطني الحر» .ما ليس مفهوما ً
حتى لدى العديد من الــوزراء رس الخالف العميق
الــذي ظهرت معامله عىل خلفيــة تلزيمات معامل
الكهرباء .شهدت الجلســة االخرية قبل ان تتحول
الحكومة اىل ترصيف االعمال تشنجا ً غري مسبوق،
شــعر معه بعض الوزراء بوجود قطبة مخفية او
«تمريرة» لم يلتزم بها ميقاتي كانت سببا ً للتشنج.
يف الجلســة عينها أثريت خطة التعايف التي جاءت
مخيبة للتوقعات فعارضها وزراء الثنائي الشيعي
الن تطبيقها مستحيل وكارثي عىل املواطن.
يمكن البناء عىل الجلســة االخــرة للقول ان
االزمة السياسية التي انتهت اليها مؤهلة لالستمرار
اىل ما بعد انتهاء عهد رئيس الجمهورية .وبسببها
بات الوزراء عىل قناعة ان فرتة ترصيفهم لالعمال
ستطول وخاللها ســيدعو ميقاتي اىل عقد جلسة
للحكومــة الن الدعوة ملثل هذه الجلســة لن تكون
مخالفة للقانون ،وهدفها تســيري االمور الحياتية
وتلك املتعلقة بالتزامــات لبنان امام صندوق النقد
الدويل .بعد جلسة انتخاب رئيس ملجلس النواب وما

صفوف املعارضة مريح فيما املتبقي من عمر العهد
ســتحمله من صورة ضبابية تعكس تموضعا ً غري
لن يزيد عىل أشــهر قليلة ،خاللها لن يجد «التيار
واضح املعالم نيابياً ،يســتنتج صعوبة االتفاق عىل
الوطني» حاجة للمهادنة او املقايضة عىل البدائل.
شخصية رئيس الحكومة الجديدة وتوزيع الحصص
ان يكون «التيار» خارج الحكومة مسألة فيها نظر.
فيها .حتى الســاعة ال يوجد مرشحون فعليون بل
مجرد توقعات لم تالمس الواقع .من كان متحمسا ً
وكما يف رئاســة الحكومة كذلك يف انتخاب رئيس
الجمهورية هل ال يــزال املوضوع يحتل االولويات؟
لخوض املواجهة ســابقا ً صار يحاذر اليوم وهناك
باملنطــق تريد هــذه القوى من يزيــل العبء عن
من رفض طرح اسمه ولو عىل سبيل جس النبض.
كاهلها ،واي مرشح يُتفق عليه لن تقف يف مواجهته
كثرية تلــك العوامل التي تتحكم بتســمية رئيس
طاملا يشــكل تقاطعا ً معها .اي انها حكما ً لن تقبل
الحكومة ومنها واألهم املوقف الســعودي من هذا
مرشحا ً مســتفزا ً ولن تعارض باملقابل شخصية
االستحقاق.
كقائد الجيــش العماد جوزف عــون وإن حظي
أما تعويم الحكومة الحالية برئاســة ميقاتي
ترشيحه بتزكية من االمريكيني .ربما
ويف ضوء السجال املستجد مع «التيار»
يكون االنسب للجميع ان يكون رجل
فان االخري لن يرىض بميقاتي حكماً،
بينما لن يمانع الثنائي الشيعي طرحا ً
املرحلة افضل من اي مرشــح آخر.
ســبق وحســم منذ تم االتفاق مع قوى  8آذار لن تقبل
انتخاب الرئيس قد يأتي عىل صفيح
ميقاتي عىل رئاســة الحكومة ،لكن مرشحًا مستفزًّا ولن ساخن اجتماعي بدأت مالمحه منذ
ّ
تغــرت .صارت االكثرية يف تعارض في المقابل زمن ومرشــح لالنفجار عىل وقع
الظروف
مكان آخر ،ودخول كتلة نواب التغيري شخصية كقائد الجيش ارتفاع جنوني لسعر رصف الدوالر،
وسيايس مرشــح للتفاقم ما يجعل
عىل املشهد النيابي بدلت تعاطي بقية
الكتل النيابية .باتت تحاذر يف اطالق العماد جوزف عون
التدخل الخارجي حتميا ً ورضورياً.
مواقفها كي ال تكون عرضة للمزايدة .وإن حظي ترشيحه
واذا كانــت فرنســا الخارجة من
ولذا شــهدنا كيف ان الكتل النيابية بتزكية من األميركيين انتخابات رئاســية حديثة وتستعد
النتخابات ترشيعية ،فعينها ستكون
القديمة تســابقت مع النواب الجدد
عىل لبنان يف غضون االشــهر القليلة املقبلة ،يقول
عىل رفض ترشــيح بري ،وهي تعرف اصول اللعبة
املطلعون عىل ملف العالقات الفرنســية اللبنانية،
الربملانية وطبيعة الرتكيبة الطائفية يف البلد.
ومن خالل رعاية مؤتمر حوار جامع يتواله الرئيس
حكوميــا ً ايضا ً ليس مســتبعدا ً ان نشــهد
الفرنــي ايمانويل ماكرون خــال زيارة مرتقبة
تموضعات جديدة يف حال تشكيل حكومة .يف قراءة
له اىل لبنان نهاية العام الجــاري .كل ذلك مرهون
رسيعة الحد كوادرها ان خســارة قوى الثامن من
ّ
بالتطورات الدولية وتطــورات املنطقة والحرب يف
وخفف عــن كاهلها عبء
آذار لالكثريــة أراحها
اوكرانيا .لكن حتى ذلك الحني ســيكون لبنان عىل
املواجهة وتحمّ ل املسؤولية يف اصعب ظرف تمر فيه
موعد مع ازمــات متتالية يؤمل اال ترتجم اىل صدام
البالد .وانطالقا ً من هذا االعتبار لن تعارض تسمية
امني او ما شاكل.
رئيس حكومة تقرتحه االكثرية املستجدة .الوجود يف
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ما هي صالحياتها ودورها وماذا عن تعطيل المجلس َ
وش َللِه؟

إنتخاب هيئة مكتب المجلس الثلثاء:
عودة النواب إلى ساحة النجمة
ويجرى انتخاب هيئة مكتــب املجلس يف أول
أكــرم حــمــدان
جلســة يعقدها املجلس بعد تجديــد إنتخابه ،ويف
مهلة أقصاها خمســة عرش يوما ً من بدء واليته،
دعا الرئيس نبيه بري وبصفته رئيســا للسن
وطبعا ً بناء لدعوة من رئيس السن يف املجلس ،وفق
يف املجلس الجديد إىل عقد جلســة عامة يف الساعة
املادة الثانية من النظام .
 11قبل ظهر الثلثاء املقبل يف  31الجاري يف القاعة
ويتــم إنتخاب الرئيس ونائــب الرئيس وفقا ً
العامة ملجلس النواب يف ســاحة النجمة ،إلنتخاب
للمادة  44من الدســتور معطوفة عىل املادة الثالثة
رئيــس ونائب رئيــس للمجلس النيابــي وأميني
من النظــام الداخيل ،ك ّل منهما عىل حدة ،باإلقرتاع
رس وثالثة مفوضني ،عمالً باحــكام املادة  44من
الرسي ،وبالغالبية املطلقة من أصوات املقرتعني يف
الدستور.
ّ
الدورة األوىل ،وبالغالبية النسبية يف الدورتني الثانية
وبمعــزل عن الســيناريوات التــي يمكن أن
والثالثة ،وإذا تســاوت األصوات فاألكرب سنا ً يعترب
تخرج بها وقائع هذه الجلسة والتي ربما تُشكل يف
منتخباً.
بعض محطاتها مفاجــآت غري متوقعة كما نتائج
أما صالحيــات هيئــة مكتب
اإلنتخابات النيابيــة ،فإن الرئيس
املجلس ،فتحددها املادة الخامســة
بري يعمل عىل ضمان حصوله عىل
من النظام الداخيل التي تتحدث عن
األكثرية املطلوبة للفوز من الدورة
صالحيات رئيس املجلس الذي يمثل
األوىل ،أي  65صوتاً.
نائب الرئيس يتولّى
املجلس ويتكلم باســمه ،ويرعى يف
يف املقابل ،فإن انتخابات نائب
الرئيس تكتسب أهمية أيضا ً وربما صالحيات الرئيس في
املجلس أحكام الدســتور والقانون
ّ
دالالت تــؤرش اىل تركيبــة الربملان حال غيابه أو عند تعذر والنظام الداخيل ،ويرأس الجلســات
ويتوىل الصالحيات املنصوص عليها
الجديد وشــكل التحالفات وتعامل قيامه بمهامه وفقًا
القوى السياسية يف املرحلة املقبلة.
يف النظــام ويحفــظ األمــن داخل
للمادة السادسة من
وبعيــدا ً مــن التحليــات
املجلس ويف حرمــه ،ويلفظ ويطبق
النظام الداخلي
العقوبات.
واملعطيات حول املرشــحني وتوزع
أما نائب الرئيــس فيتوىل صالحيات الرئيس يف
عملية التصويت للرئيس ونائبه وحتى ألميني الرس
حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه ،وفقا للمادة
واملفوضني الثالثة والتي كانت تتم عادة وفق تفاهم
السادسة من النظام الداخيل ،وإذا تعذرعىل الرئيس
بني القوى السياســية والكتل الربملانية يف املجلس،
ونائبه متابعة رئاســة الجلسة ،يتوىل الرئاسة أكرب
فإن هناك العديد من األسئلة حول دور نائب رئيس
املجلس وهيئة مكتب املجلس وطريقة إدارة املجلس
األعضاء الحارضين سناً ،وذلك بتكليف من الرئيس
ربما من املفيد اإلضاءة عليهــا للرأي العام وحتى
أو نائبه.
ويف حني يتوىل أمينا الرس ،وفق املادة الســابعة
للنواب الجدد.
من النظام ،مساعدة الرئيس يف تدوين أسماء طالبي
تتألف هيئة مكتــب املجلس وفقا للمادة األوىل
الكالم ،فرز أوراق اإلقرتاع ومراقبة تنظيم محارض
من النظــام الداخيل للمجلس ،مــن رئيس ونائب
رئيس وأميني رس وثالثة مفوضني.
الجلســات وخالصتها ،تتوىل هيئة مكتب املجلس،

وفق املــادة الثامنة مــن النظــام الداخيل ،درس
اإلعرتاضات التي تقدم يف شــأن محارض الجلسات
وخالصاتها ،وإدارة الجلســات والتصويت ،وإعالن
نتيجة اإلقــراع والفصل بها ،تقرير جدول األعمال
لكل جلسة من جلسات املجلس ،نرش جدول األعمال
املقرر يف بهو املجلس وتبليغه إىل النواب مع نسخة
عن املشاريع واإلقرتاحات والتقارير موضوع جدول
األعمال قبل إنعقاد الجلسة بأربع وعرشين ساعة
عىل األقل ،تنظيم موازنة املجلس السنوية واإلرشاف
عىل تنفيذها.
أما حــواالت الرصف والتصفية وســائرعقود
النفقات فيوقعها الرئيــس أو نائبه مع أحد أميني
الرس وأحد املفوضني ،عىل أن تطبق بشأنها أحكام
قانون املحاسبة العمومية.
ومن صالحيــات هيئة املكتــب أيضا ،تقرير
وتعديل مالكات وأنظمــة موظفي املجلس املدنيني
والعســكريني عىل أن يطبق عىل موظفي مجلس
النواب املدنيــن أحكام أنظمــة موظفي اإلدارات
العامة ،وعىل العسكريني أحكام األنظمة العسكرية،
ويتم تعيــن املوظفني بقرار مــن رئيس املجلس،
إضافة إىل درس العرائض والشكاوى.
وتخضع إجتماعــات هيئة مكتــب املجلس
ألصول إجتماعات اللجان ،كما ال يجوز الجمع بني
عضوية هيئة مكتب املجلس وبني الوزارة.
هذه اإلضاءة ربما تؤكــد ما ذهبت إليه بعض
القــراءات والتحليالت وحتى املعطيات بأن املجلس
النيابي الجديد مهدد بالتعطيل لعدة أسباب أهمها
عملية التدهور واإلنهيار الرسيعة التي يشــهدها
البلد ،إىل جانب إستحالة التوافق بني مكوناته التي
ستزيد من التعقيد والشــلل وربما نعود إىل مطلب
حل املجلــس وإجراء إنتخابات مبكــرة بعد إعادة
النظر يف قانون اإلنتخاب...لننتظر ون َر ...أول الغيث
الثلثاء املقبل...

ْ
كسر النمطيّة السائدة بين أفرقاء الحكم أصبح واقعًا

تكتّل "قوى التغيير" خالل أيام :الثوابت ثوابت...
ال تسويات ال صفقات
طــونــي كـــرم
حجبت التحديات واإلســتحقاقات
الدســتورية املتتالية نشــوة الفوز عن
النواب التغيريين الذين استقطبوا بني ليلة
وضحاها انظار جميع القوى السياسيّة
لتحديد كيفيّة التعامل معهم ،أكان لجهة
إحتواء خياراتهم أو اإلستمرار يف التصدي
للطروحات التي أوصلتهم وأدّت إىل «ف ّك
الحصار» عن املجلس النيابي.
تعــدد اللوائــح التــي انبثقت من
ســاحات « 17ترشيــن» أبعــد عنهم
عنــوة تقديم التصــوّر النهائي ألدائهم
وبرنامجهم التغيــري قبل اإلنتخابات،
لتحتم النتائج التــي أفرزتها الصناديق
مســؤولية مضاعفة لدى النواب الجدد.
وهذا ما ساهم يف تغليب املصلحة الوطنية
العامة عــى جميع اإلختالفــات التي
اعرتضت طريقهم ومسريتهم إىل املجلس،
ومنها رفــض التحالــف إنتخابيا ً مع
األحزاب والعائالت السياســيّة .لتفرض
اليوم ،اإلستحقاقات املرتقبة والتحديات
التي يمر بها لبنان ،بلورة إطار تنظيمي
بني القــوى التي تحمل األفكار والثوابت
املشــركة ،للتضامن واإلنسجام حول
طاولة مستديرة تكرس النمطية السائدة
للزعيم والرئيس والتابع .ما من شــأنه
تقديم صــورة مختلفة تظهــر الوجه
الحضاري الشبابي القائم عىل املساواة،
ليشــكل إحــرام الدســتور والقوانني

الفيصل يف إتخاذ القــرارات ديمقراطيا ً
بني جميع النواب املشــاركني يف «التكتل
الجديد».
وإن كانــت الصورة النهائية للكتلة
أو التكتل ســتبرص النور خالل أيام ،إال
أن األكيد وفق النائب الدكتور رامي فنج،
أنها ســتضم نوابا ً تغيريين متصالحني
مــع أنفســهم وأفكارهــم وثوابتهم،
يعمدون إىل مقاربة العمل املؤسســاتي
بطريقة مغايرة ال تشبه إطالقا ً النمطية
السياسيّة الســابقة .لتشكل مقاربتهم
وموقفهم من إنتخــاب رئيس املجلس
النيابي ونائبــه إىل جانب مكتب املجلس
«اإلمتحان» األول لهم الذي سيرتافق مع
اعالن التكتل بشكله النهائي والرسمي.
فنج الذي يشــدد عىل التضامن بني
أعضاء التكتل ،أ ّكد اإلنفتاح عىل التواصل
والتعاون مع الــركاء اآلخرين الذين
يشبهونهم يف مواقفهم «السيادية» من
أجل إتخاذ القرارات املناسبة إنطالقا ً من
ثوابتهم السياســيّة التغيرييّة بعيدا ً عن
لغة اإلقصاء ،بما يشكل إمتدادا ً وإلتزاما ً
بخيــارات « 17ترشيــن» التي ال يمكن
التنــازل عنها تحت أيّ ذريعة .مشــرا ً
إىل أن مشــاركتهم يف اللجــان النيابية
هي أمــر بديهي إنطالقا ً مــن الواجب
الترشيعي والرقابي لوجودهم يف املجلس
ومشــاركتهم يف تحمل املسؤولية التي
انتخبوا عىل أساسها لتحقيق اإلصالحات
املطلوبة وتفعيل عمل املؤسسات.
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تغليب المصلحة الوطنية على جميع اإلختالفات

وإذ رأى فنج أن قرار املشــاركة يف
الحكومــة يعلن يف حينه ،شــدد عىل أن
ال مرشــحني من بني النواب للمشاركة
يف الحكومــة إنطالقا ً مــن اعتمادهم
واحرتامهم مبدأ الفصل ما بني السلطات
وتحديدا ً الترشيعية والتنفيذية.
ويف املوازاة ،كشف النائب مارك ضو
توجه «قوى التغيري» إىل تســمية رئيس
للحكومــة يحمل تصورهــم لتحقيق
التغيري واإلصالحات املطلوبة إنطالقا ً من
مقاربتهم للعمل الســيايس والحكومي
بمــا يصبّ يف مصلحة البلــد .ضو الذي
إعترب أن التســويات مع هذه الســلطة
غري واردة عىل اإلطالق ،استبعد أن تعمد
«قوى التغيري» إىل تقديم مرشح إىل مركز
نائب رئيس للمجلس ،رغم اإلستمرار يف
مناقشــة الخيارات املعروضة أمامهم،
ومنها كيفيّة التصدي للتســويات التي

ّ
التوصــل إليها بني أفرقاء الحكم
قد يتم
إنطالقا ً من هذا اإلستحقاق.
وإنطالقا ً من التوجه الذي تســعى
«قوى التغيري» اىل بلورته ،فإن املؤرشات
توحي بأن كرس النمطيّة الســائدة بني
أفرقــاء الحكم أصبح واقعــا ً ال محال.
املناصب وإن كانت مرشوعة بالنســبة
لهم ،فإنها لن ترتقي إىل مستوى األهداف
لعقد التنازالت والصفقات من أجل انتزاع
التعيينــات واملراكز اآلنية عىل حســاب
اآلمال يف تحقيــق التغيري املطلوب .فهل
تصــبّ أولويات «قــوى التغيري» داخل
املؤسسات بما يخدم املواطنني التواقني
إىل «الفــرج» أم أن الرهــان عىل تغيري
«املنظومة الحاكمة» تحت شــعار «كلن
يعني كلن» ونقل الشعارات الثورية من
الســاحات إىل داخل املؤسسات سيكون
عنوان املرحلة املقبلة؟

أســعــد بــشــارة

باسيل يستهدف الجيش
متسلّ ً
ال ويفشل
يك ّرر النائب جبران باسيل المرة تلو األخرى
استهداف المؤسسة العسكرية وقائدها العماد
جوزاف عون .هذا االستهداف بدأ بعد فترة قليلة
من تعيين عون على رأس المؤسسة العسكرية،
وكان وزراء الدفاع التابعون لباسيل بالتواتر
يضيّقون اداريا ً على الجيش الى درجة عدم
توقيع المراسالت االدارية ،كما يحاولون بتوجيه
منه ،محاصرة قيادة الجيش والتضييق عليها.
قبل ثورة  17تشرين وخاللها كان العماد
جوزاف عون يتعرض لضغط من فريق الرئيس
ميشال عون لفتح الطرقات بالقوة حتى لو ادى
ذلك الى إسالة الدماء ،اما قائد الجيش فقد التزم
بتأمين االرواح والممتلكات العامة والخاصة،
ولم يذهب تحت الضغط الى مواجهة الناس في
الشارع ،وكانت إدارة األزمة قد حظيت بترحيب
وإعجاب في الداخل والخارج ،فال الجيش تلوث
بقمع شعبه ،وال هو سمح بالفوضى ،فحافظ
على االستقرار النسبي في واحدة من أخطر
المراحل التي ما زال يعيشها لبنان.
م ّر الجيش باختبارات كثيرة أبرزها اختبار
الطيونة ،وكان األصعب .بنتيجته تمت حماية
المنطقة والسلم االهلي ،وذلك على الرغم من
وجود مخطط لتوريط المؤسسة العسكرية في
ما يشبه أحداث مار مخايل ،التي وعلى الرغم
من خطورتها ،لم تربك الجيش بقيادة العماد
ميشال سليمان.
كان موقف فريق الرئيس عون من احداث
الطيونة فيه الكثير من المزايدات وتضييع
الحقائق ،ولم تسلم المؤسسة العسكرية من
النقد ،ذلك على الرغم من ان «حزب الله» حليف
«التيار» كان المحرض االساسي الذي رتب
لالعتصام ،الذي انحرف عن مساره ،وكاد ينتج
حربا ً اهلية.
في مأساة غرق المركب في بحر طرابلس
كشف باسيل عن عداء مزمن للجيش وقائده،
فلم ينتظر اال قليال ليتّهم الجيش ويدعو الى
المحاسبة قبل أي تحقيق ،ثم استبق مشاركة
قائد الجيش في جلسة الحكومة ،فكتب في
موقع «تويتر» التابع لرئاسة الجمهورية أنه تم
استدعاء «عون» الى جلسة الحكومة ،وكان يريد
إحالة الملف الى اعلى هيئة قضائية ،اي تحويل
الحادثة الى محاكمة للجيش وقائده ،قطعا ً
للطريق امام أي منافسة رئاسية يراها قادمة
ال محالة.
انطالقا ً من الهاجس الدائم إلزاحة منافس
جدّي ،حاول باسيل التسلل مرة جديدة،
مستهدفا ً الجيش .التفاصيل يفترض ان يرويها
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،بحيث ال يكتفي
بكشف فضيحة سحب دفتر شروط تلزيم
معامل الكهرباء ،بل ليسرد كيف ان باسيل عبر
المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير،
طلب من أمين عام مجلس الوزراء القاضي
محمود مكية ،في السراي ،تضمين جدول
اعمال الجلسة االخيرة للحكومة ،بندي إقالة كل
من قائد الجيش جوزاف عون وحاكم المصرف
المركزي رياض سالمة .وقد عال صوت ميقاتي
من مكتبه رافضا ً ما يريده باسيل ،الذي يريد ان
يحقق بالتسلل ما عجز عن تحقيقه طوال الفترة
الماضية.
واذا كان هدف باسيل من محاولة إقالة
رياض سالمة ،تحقيق مكسب شعبوي ،فعينه
دائما ً على قيادة الجيش تترجم غيظا ً لم يعد
دفيناً ،من العماد جوزاف عون الذي كان
نهجه في ادارة المؤسسة العسكرية مناقضا ً
بشكل كامل ألداء المنظومة التي يُع ّد باسيل
أبرز رموزها .هذا األداء بات يشبه االدانة
التي يفترض التخلص منها ،حتى لو بخطوة
متسرعة في حكومة كانت تعد الساعات لتصبح
حكومة تصريف أعمال.
ويبقى السؤال :هل علم الرئيس ميشال عون
مسبقا ً بالطلب الذي قدمه شقير ،ام أن مالئكة
باسيل عملت بشكل ذاتي ،ولو على حساب ما
ّ
تبقى من هيبة للرئاسة والرئيس ،وهل ان هذه
األجندة ستكون بمثابة دفتر شروط اضافي
سيصعّ ب والدة حكومة جديدة؟
االكيد أن باسيل لم يُخرج من حساباته حلم
بعبدا ،واألكيد أن الرعونة في بعض الخطوات
التي يقوم به ،ستجعل من هذا الحلم أثرا ً
منسياً.

٤

محـــــليـــــات
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جــان الــفــغــالــي

جبران باسيل ...جوزيف عون
الطلقة األخيرة المرتدّة
لم ينزل تعيين العماد جوزيف عون بردا ً
وسالما ً على رئيس «التيار الوطني الحر»
جبران باسيل ،لكنه «م َّررها» على مضض ،في
الموازاة ،لم يترك باسيل مناسبة إال وحاول
«تطويق» عون أو «تطويعه» ،بوسائل شتى:
حينا ً من خالل تسمية وزير للدفاع «شغلتو»
التنكيد على قائد الجيش ،وحينا ً آخر من خالل
«فرض» او محاولة فرض تعيينات في مواقع
حساسة في الجيش ،كمدير للمخابرات أو
مدير للعمليات.
رئيس التيار ال يك ّل وال يم ّل في محاوالته
«قبع» العماد جوزيف عون ،حاول ذلك بعد
أحداث قبرشمون ،واستمر يحاول ،إلى أن
كانت محاولته األخيرة عشية الجلسة األخيرة
لمجلس الوزراء ،عبر إيصال رسالة إلى رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي مفادها أن رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون يريد أن يطرح
من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء إقالة
قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ،وأن األسماء
البديلة جاهزة .وثمة مَ ن يكشف أن مطلب
إقالة قائد الجيش هو مطلب باسيل وليس
مطلب رئيس الجمهورية ،لكن ايّا ً يكن الطالِب
فإن المطلب ُرفض.
سياسي مخضرم عارف بدقائق التركيبة
السياسية اللبنانية وتشعباتها ،يحلل خلفية
«مطالبات» باسيل فيعتبر أن األخير «يتوهم»
أنه «يمون» على مفاصل أساسية في
المؤسسة العسكرية ،كمدير المخابرات أو
مدير العمليات ،لكن فاته أن جسم المؤسسة
العسكرية يتفاعل في ما بينه ويلفظ أي «جس ٍم
غريب» وهذا ما ال يعرفه المدنيون ،وهذا ما
لمسه أكثر من سياسي أو قطب أو وزير دفاع
كان له «مرور غير الكرام» في اليرزة.
ويتابع السياسي المخضرم باستغراب :ما
الموجبة» التي يطرحها باسيل
هي «األسباب
ِ
إلقالة قائد الجيش؟ هل ألنه نجح في توفير
مناخ أمني أتاح إجراء االنتخابات النيابية
ٍ
من دون ضربة كف؟ هل ألنه نجح طوال
شهور الثورة وما رافقها من قطع طرقات
واحتجاجات ،من تسيير أمور البلد من دون
السماح بضرب السلم األهلي؟ هل ألنه ال
يتراجع ولم يسحب الجيش إلى ثكناته؟
ربما كان رئيس «التيار» يريد من قائد
الجيش أن يكون واحدا ً من الذين «يحجون»
إلى البياضة أو اللقلوق أو ميرنا الشالوحي،
فيكون أحد «زوار الليل» من سياسيين وقضاة
ومدراء عامين ممَّ ن «يريدون شيئا ً ألنفسهم»
في مقابل والء.
ويتابع السياسي المخضرم فيستفيض أن
العماد جوزيف عون فيه في شخصيته شيء
من اللواء فؤاد شهاب ومن العماد ابراهيم
طنوس ،وربما هواة السياسة ومراهقوها ال
يعرفون هذه الحقائق ،والجامع المشترك بين
شهاب وطنوس وعون ،أن السياسيين حاولوا
«بيع رأس» ك ّل منهم :اللواء شهاب يئس من
السياسيين إلى درجة القرف ،والعماد طنوس
«باعوا رأسه» للسوري ،ومَ ن َ
خلفه ،العماد
ميشال عون ،يعرف ذلك.
اليوم يحاول باسيل ان يعيد التاريخ نفسه،
فيج ِّرب إزاحة طيف اللواء شهاب وطيف
العماد طنوس عن اليرزة.
ماذا تُسمَّ ى هذه السياسة غير «هروب إلى
األمام»؟
باسيل أمامه «جبل» من األزمات في تياره:
من زياد أسود إلى ماريو عون إلى حكمت ديب
إلى ابراهيم كنعان إلى سيمون أبي رميا ...كل
واحد من هؤالء «قنبلة سياسية موقوتة» ،فهل
من سبيل إلرجاء تفجّ رها غير افتعال معارك
وهمية أو معارك طواحين الهواء؟
ويبقى سؤال أساسي :مَ ن كان باسيل
يز ِّكي لقيادة الجيش؟ وهل في هذه اللحظة
المفصلية سياسيا ً وأمنيا ً مسموح التالعب
باستحقاق في غير أوانه؟
مالحظة أخيرة :مَ ن يكون جبران باسيل
ليطالب بإقالة قائد الجيش؟ هل يكفي ان
يكون صهر الرئيس ليتخذ القرار عنه؟
ٌ
«سقطة» جديدة قد ال تكون األخيرة .وال
شك في أنها كانت محاولة فاشلة وطلقة
ارتدت على مطلقها.
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بين اقتراب مهلة إنتهاء عقد تشغيل الشركة والفواتير والتقنين

هم الكهرباء
زحلة ونطاقها يعيشان ّ

زحـلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
ما كادت مؤسســة كهرباء لبنان
تعلن توقــف العمل يف معمل دير عمار
الحراري ،الوحيد الذي كان ال يزال يغذي
الشــبكة ،حتى صدر بيان عن رشكة
كهرباء زحلــة يعلن زيادة ســاعات
التقنني يف املدينة و 17قرية تتغذى من
شبكتها ،ورفعها اىل  8ساعات يومياً.
القرار طبق فور إصــدار البيان،
فيما الناس ال تزال تشــكو من فواتري
الكهرباء «امللعلعة» شهرياً ،يكاد أدناها
يالمس املليون لــرة ،نتيجة إلعتماد
الرشكة كليا عىل مادة املازوت لتشغيل
مولداتها .وقــد باتت هــذه الفواتري
الحديــث املتكرر يف نهاية كل شــهر،
بعد أن أســقطت األزمــة اإلقتصادية
العامــة خصوصيــات املناطــق ،وال
ســيما يف زحلة ،التي لطاملا شــكلت
رشكة كهربائها مرضب مثل بتغذيتها
املتواصلة ،وفواتريها األدنى بنسبة 40
باملئة عن باقي املناطق.
فأصــاب الزحليــن مــا أصاب
اللبنانيني عموما ً من ســهام التقنني
وغالء الفاتورة ،بعدما وصلت األخرية
اىل مســتويات لم يكن أحد يحســب
أنها ســتبلغه .وهو ما يولــد غليانا ً
إستشــعرته رشكة كهرباء زحلة التي
قالــت يف بيــان زيادة التقنــن الذي
أصدرته «نتفهم غضــب الناس ألننا
أول الغاضبني مــن الحالة التي وصلنا
اليها ،ونضم صوتنا إىل صوتكم لنوجه
رصخــة ألم للدولــة اللبنانية وجميع
املسؤولني» وحمّ لت الرشكة املسؤولية
كاملة اىل الدولــة «لكونها لم تأخذ أية
تدابري أو تضع خطة إنقاذية للتعايف».
وعىل طريقــة «ال تشــكييل ببكيلك»
تابع بيــان الرشكة مخاطبــا الدولة
بالقول «إرحمونا وارحموا هذا الشعب
املنهك من سياساتكم التي أوصلتنا إىل
االنهيار .فشعوب أعظم دول العالم ال
يمكنها تحمّ ــل تدهور العملة الوطنية

هل ولّى زمن اإلجماع على الشركة؟

وهذا البيــان األوضــح بتوجيه
بهذا الشــكل ،فماذا عــن اللبنانيني
اللوم اىل الدولة من قبل رشكة كهرباء
املنهكني منذ سنني والذين ُسق جنى
زحلة ،قــرئ أيضا عىل انــه محاولة
عمرهم يف املصارف».
للتنصل من مســؤوليات مستقبلية،
إال أن الزحليني توجسوا من رصخة
يعتقــد البعض أنها قــد تصل اىل حد
الرشكة ،وقد قرأوا فيها إستباقا ً ملا بات
قطع الكهرباء لساعات أطول ،أو تخيل
متوقعا ً من زيادة عىل فواتري الكهرباء،
اإلدارة الحالية عن عقدها التشغييل مع
حيث بدأت الرشكة تسوق لدوالر بسعر
مؤسســة كهرباء لبنان ،خصوصا أن
 35الف لــرة قبل يومني عىل األقل من
بلوغه هذا املستوى ،قائلة «يف ظ ّل هذه
هذا العقد شــارف عىل نهايته يف نهاية
الظروف ال يمكن ألي رشكة أو مؤسسة
العام الجاري ،وســط إنعــدام الرؤية
االســتمرار بتأدية واجبهــا والقيام
حــول كيفية تأمني ديمومة تشــغيل
الرشكة ،بعدمــا قرص املعنيون مجددا ً
بعملها .فكيف يمكن لرشكة تســدد
جميع مصاريفها
بوضع دفاتر الرشوط وإجراء
بالدوالر األمريكي،
املناقصــات لتلزيــم الرشكة
أبرزهــا املازوت،
لجهة مشغلة .األمر الذي كان
وجبايتها باللرية الهواجس بدأت تطرق يفرتض أن يجــرى منذ اكثر
اللبنانيــة ،تأمني أبواب الزحليين حول ما من ثالث ســنوات ،مع دخول
توازنهــا املــايل
الرشكة بعد إنتهاء إمتيازها يف
وتلبيــة حاجات إذا كانت اإلدارة الحالية مرحلة تلزيمها ملشغلني.
النــاس .وكيف راغبة فعليًا بالتجديد
واقــراب عقد مشــغيل
الرشكة مــن النهاية ،يرتافق
يمكن للمواطنني
هذه املرة مــع غيــاب الحماس لدى
تسديد فواتريهم يف ظل ارتفاع مستمر
املواطنــن إلدارتهــا التي اكتســبت
يف األســعار؟» .علما ً ان األخطر الذي
ســمعتها منذ أيام العز الكهربائي يف
تضمنه بيان الرشكــة هو ما وضعته
املدينة .فتالىش جــزء من تأييد الناس
من إحتمال لخيارات صعبة قد توصلنا
لهــا ،أمام فقــدان ميــزات التغذية
إىل كارثــة العتمة يف حال اســتمرار
والفواتري املنخفضة السابقة ،من دون
اإلنهيار الحاصل.

أن يعني ذلك إستعداد الزحليني للدخول
يف املجهول .وإذا كان تجديد عقد اإلدارة
الحالية هو املتوقع مجددا ً يف ظل غياب
الحلول املســتدامة ،فــإن الهواجس
بدأت تطرق أبــواب الزحليني حول ما
إذا كانــت اإلدارة الحالية راغبة فعليا ً
بهذا التجديد .وبيانهــا االخري يخفي
مثل هذا األمر ،وهذا ما يمكن أن يوقع
الرشكة يف فراغ غري محمود ،خصوصا
ان إنتهاء عقد الرشكة يرتافق هذه املرة
مع مرحلة سياســية ضبابية ،يخىش
اللبنانيــون مما قد تؤدي اليه من فراغ
عىل جميع املســتويات ،ويحمل معه
إنهيار مزيد من املؤسسات ،ومن بينها
إنهيار رشكة كهرباء زحلة.
ومن هنا قد تبدو مسألة البحث يف
كيفية تشغيل رشكة كهرباء زحلة بعد
انتهاء عقدهــا يف نهاية العام الجاري،
البند األول الــذي عىل نواب زحلة البدء
بمناقشــته مجتمعني ،كمــا وعد كل
منهــم ردا ً عــى دعوة رئيــس بلدية
زحلة أسعد زغيب اىل توحيد جهودهم
إنمائيا ً إذا لم يكن ذلك ممكنا ً سياسياً.
واملسؤولية هنا مشــركة بني جميع
املعنيني من نواب ورؤســاء بلديات يف
زحلة وكل القرى التي تتغذى من نطاق
رشكة كهرباء زحلة.

عصابات الهجرة غير الشرعية تنقل مسرح عملياتها من الشمال

إحباط تهريب أشخاص عبر مركب من ضبيّه إلى إيطاليا
هل تحولت عمليات الفرار من لبنان بطرق غري
رشعية طلبا ً للجوء إىل الدول الغربية إىل عمل تجاري
يستغل أوجاع الناس الطالبني للهجرة؟ مركب املوت
الذي غرق يف امليــاه اإلقليمية وكان ينقل مواطنني
من الشــمال كان مثاال ً عىل ذلك .يشرتي أشخاص
زورقــا ً ويعيــدون ترميمه ويجهزونــه بما يلزم
الجتياز املســافة البحرية من أحد املرايس يف نقطة
معينة من الســاحل اللبناني إىل املياه اإلقليمية ألي
دولة أوروبية من قربص إىل إيطاليا وما بعد إيطاليا.
وعىل رغــم النهاية املأســوية ملركب املوت إال
أن املحاوالت ال تزال تتكــرر ولع ّل إحداها كانت يف
اكتشــاف مديرية املخابرات لعملية هروب من هذا
النوع من أحد املنتجعات الســياحية يف الشــمال.
ولكن يبــدو أن «املغامرين» لم يأبهوا ولم يرتاجعوا
ونقلوا مرسح عملياتهم إىل خارج منطقة الشمال
وصوال ً إىل ضبيه ،حيث كشــف أمــس بيان صادر
عن املديرية العامة لقوى االمن الداخيل  -شــعبة
العالقات العامة
عملية من هذا النوع كان يتم التحضري لها وتم
إحباطها ،نتيجة املراقبة املسبقة للموانئ واملرافئ
الصغرية ولحركة بيع ورشاء املراكب التي يمكن أن
تستخدم يف عمليات من هذا النوع.
فقد كشفت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل
يف بيانها انه «يف إطار املتابعة املســتمرة التي تقوم
بها شــعبة املعلومات يف قوى االمن الداخيل ملكافحة
عمليــات الهجرة غري الرشعيــة ،والتي اتخذت من
الشواطئ اللبنانية نقطة انطالق لها بواسطة قوارب
غري آمنة ،غالبا ً ما تعرض حيــاة املهاجرين لخطر

شبكة التهريب

الغرق واملوت .عىل إثر ذلك ،كلفت الشعبة قطعاتها
املختصة بتكثيــف الجهود االســتعالمية ملالحقة
املتورطني الرئيســيني يف هذه العمليات وتوقيفهم،
إضافة إىل تحديد القوارب واملراكب التي تســتخدم
لهذه الغاية ،وضبطها ملنع تكرار حوادث مؤسفة».
وأوضحت انه «نتيجة االستقصاءات والتحريات
املكثفة تمكنت دوريات الشعبة من جمع معلومات
حول قيام أفراد شــبكة مجهولني بتجهيز وصيانة
مركب يف محلة ضبيه ،لتنفيــذ عملية تهريب عدد
كبري من األشخاص ،عرب البحر ،اىل إيطاليا.
من خالل عملية مراقبة ورصد ملكان املركب،
توصلت هــذه الدوريات إىل تحديــد هويات أفراد
الشبكة ،وهم كل من:
 ع .س( .من مواليد عام  ،1987لبناني) -أ .أ( .من مواليد عام  ،1997سوري)

 ع .م( .من مواليد عام  ،1991سوري) ط .ع( .من مواليد عام  ،1984سوري)ع .ر .أ( .من مواليد عام  ،1963لبناني)أعطيــت األوامــر للعمل عىل تحديــد مكان
تواجدهم ،وتوقيفهم».
واعلنت انه «بعد رصد ومراقبة دقيقة ،أوقفت
قوة خاصة تابعة لشــعبة املعلومات األول يف محلة
سن الفيل ،وتزامناً ،داهمت مكان القارب يف ميناء
ضبيه ،حيث ضبطته وألقت القبض عىل باقي أفراد
الشبكة .بالتحقيق معهم ،اعرتفوا بما نسب إليهم
وأنهم كانوا بصــدد تجهيز املركب وصيانته لتنفيذ
عملية تهريب أشــخاص ،عىل متنه ،إىل إيطاليا .تم
حجز املركب عدلياً ،وأجري املقتىض القانوني بحق
املوقوفني ،وأودعوا املرجــع املعني ،وذلك بناء عىل
إشارة القضاء املختص».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٤السنــــة الثــالثــة
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مســـاحة حـــرّة

بسـام أبو زيـد

في زمن إستشهاد حسن خالد وصبحي الصالح ورفيق الحريري!
التحدّي اإلسالميّ :لبنان وطن نهائي ّ لجميع أبنائه!
د .نــبــيــل خــلـيــفــه

(*)

أحيت الســفارة الســعودية يف لبنان الذكرى الثالثة
والثالثني الستشهاد املفتي الشيخ حسن خالد بمبادرة من
ســعادة الســفري وليد بخاري وذلك يف إطار امللتقى الثقايف
السعودي – اللبناني.
لقد جاءت هذه املناســبة يف املكان والزمان املناسبني.
فبريوت تسعى ألن تسرتجع ألق الفكر والتحرر عىل الشاطئ
الرشقي للمتوسط ،ولبنان يعيش املرحلة الثالثة من مسار
الكيانيّة اللبنانيّة :من الكيان املفروض ،اىل الكيان املقبول،
اىل الكيان النهائي.
ولقد كان للمفتي الشهيد حسن خالد دو ٌر مه ّم يف رسم
التاريخي لهذا املسار ،ومن ا ّلذين ساعدوا املفتي
مالمح الخط
ّ
الشــهيد وعملوا معه وبلوروا أفكاره وخياراته السياسية
وااليديولوجيّة ،الشيخ الشهيد صبحي الصالح ابن الفيحاء
طرابلس وأســتاذي يف مادة فقه ال ّلغة العربيّة يف الجامعة
اللبنانيّة .ولقد عمل الرجالن العاملان عىل بلورة فكر سيايس
إســامي تقدمّي يرتقي بالرؤية اإلسالميّة اىل لبنان الكيان،
من مج ّرد كيان مقبول اىل كيان نهائي .ويف هذا الخيار ذروة
االلتزام الوطني الذي ســيحمل لواءه من بعد ويدفع ثمنه
الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ماذا يعني ذلك؟
وأين يقع دور مفتي الجمهورية الشيخ الشهيد حسن
خالد عىل الخط البياني للكيانيّة اللبنانيّة؟
شغلت مســألة الكيان اللبناني يف أبعادها الجغرافية
والتاريخية حيّــزا ً مه ّما ً من جدليات الفكر اللبناني بأبعاده
الثقافيّة والتاريخيّة والسياسيّة عىل امتداد ما يزيد عىل قرن
ونصف من الزمن:
من بروتوكول  1861إىل إعــان لبنان الكبري  1920اىل
االســتقالل وامليثاق  1943وصوال ً اىل وثيقة الوفاق الوطني
 .1989ويف كل ذلــك كان املطروح ،وال يــزال لدى البعض
من أبنائــه ،معنى ومنطلق مفهوم لبنان االنســان الدولة
والكيان ،ذلك ان االشكاليّة اللبنانية هي أبعد من النصوص
التسوويّة .وكما يقول األب الدكتور يوسف مونّس «إن لبنان
السيايس موجود كأمة (كدولة) معرتف بها ضمن استقاللها
وحدودها مــن معظم األمم ،ولكن لبنــان كمعطى للقلب

٥

والضمري لم يصبح بعد ظاهرة عامة أو ايديولوجيّة فلسفيّة
بحيث تفرض نفسها بشكل واضح وحاسم عىل كل أبنائها».
 ...عىل هذا املفرتق املصريي بالــذات يقع دور املفتي
الشهيد حسن خالد للتوجه بأهل السنّة من لبنان املؤقت اىل
لبنان النهائي فيضحي لبنان ال مج ّرد معطى ســيايس ،بل
معطى للقلب والضمري يف أعماق كل لبناني.
أوالً :الكيان املفروض.
تقوم الدولة عىل ثالثة أســس :االقليم الجغرايف بحدود
ّ
مرســمة .والشــعب املقيم عىل هذا االقليم ،والسلطة التي
يمارسها الشــعب عىل كافة أنحاء هذا االقليم .بعد انهيار
السلطنة العثمانية إبّان الحرب العامليّة األوىل قامت يف الرشق
األدنى ،زمن االنتداب الفرنيس والربيطاني مجموعة دول يف
املرشق العربي بينها لبنان .كانت الغالبيّة من املســيحيني
اللبنانيــن اىل جانب قيام الكيــان اللبناني ،يف حني لم تكن
الغالبيّة االسالميّة اىل جانب هذا التوجّ ه .ومع إعالن الجنرال
غورو دولة لبنان الكبري عام  1920اعترب البعض هذا القرار
الفرنيس بمثابة «كيان مفروض» الصطدامه بعوامل متنوعة
منها :تعدّد املذاهب الدينيّة ،وتعدّد االيديولوجيات القوميّة.
وتعدّد الجماعــات األقلويّة .وتعدّد مصالح الدول الغربية يف
املنطقة .كل ذلك جعل من لبنــان «وطنًا يعيش عىل حدود
الخطر الدائم» ،كما يقول ميشال شيحا .وازداد هذا الخطر
مع نشــوء دولة ارسائيل عىل حدود لبنان الجنوبية وقيام
الدولة الســورية التي لم تعرتف بالكيان اللبناني إذ هو يف
نظرها «جزء من ريف دمشق» .وال تزال اىل يومنا هذا ترفض
ترسيم حدودها مع لبنان .أما فرنســا الدولة املنتدبة عىل
لبنان فقد عمل مندوبوها يف لبنان عىل التفريق بني املواطنني
واملسؤولني بانحيازهم اىل املســيحيني وجعلهم أهل الح ّل
والربط والسلطة والكلمة املسموعة يف مختلف دوائر الدولة،
األمر الذي أدّى يف العام  1934اىل أمر خطري جدا ً وهو توجيه
رســالة من جانب وجهاء املسلمني السنّة يف لبنان اىل السيد
الفال وزير الخارجية الفرنيس يطالبون فيها بتبادل السكان
املسلمني واملسيحيني بني لبنان والبالد العربية.
ثانيًا :الكيان املؤقت.
ظ ّل لبنــان يف الذهــن العام الســني كيانــا ً مؤقتا ً
( )Momentanéليس مقدرا ً له ان يســتمر اىل ما ال نهاية.
وتجاه األمر الواقع وفيه فرنســا والغرب من جانب ،وكذلك

جامعة الــدول العربية ،وجد ريــاض الصلح أن أفضل ح ّل
لهذه االشــكالية ولو مؤقتاً ،هو مصالحة أهل الســنّة مع
الكيان .وهــذا ما عمل عىل تأكيــده بالتفاهم مع الرئيس
بشاره الخوري .غري ان هذا الخيار املؤقت للكيان املؤقت ،لم
يستمر طويالً إذ واجه إشكاليات كربى ّ
عبت عنها الحركات
العروبيّــة االيديولوجيــات (البعث العربي االشــراكي)،
والسورويّة (الحزب السوري القومي االجتماعي) والوحدوية
(النارصية) والقضيّة الفلسطينية (دخول منظمة التحرير
يف الحرب اللبنانية) جميع هــذه التحوالت الكربى يف لبنان
واملنطقــة دفعت أهل الســنّة اىل إعادة التفكــر والعمل
والخيارات يف موقعهم عىل الســاحة اللبنانية ،وخاصة بعد
انتهاء الحرب اللبنانية والعمل عىل ايجاد ح ّل جديد للمسألة
اللبنانية وهو ما ســعت اليه اململكة العربية السعودية من
خــال اتفاق الطائف ،وعىل قاعــدة :ان لبنان وطن نهائي
لجميع أبنائه.
ثالثًا :الكيان النهائي
سعت قوى إســامية فاعلة للخروج من عقدة لبنان
املؤقت اىل الحل عرب لبنــان النهائي ( ،)Définitifوهذا يعني
االعرتاف بلبنان كيانا ً قائما ً وثابتا ً وال ّ
يتغي أبداً ،وله حدوده
ّ
واملرسمة .وكان من أهم وأكثر القوى فاعلية
املع ّرفة واملحدّدة
يف هذا االتجاه ،سماحة الشيخ حسن خالد ومستشاره املف ّكر
والرؤيوي الشيخ صبحي الصالح .وكانت القوى املترضرة من
نهائيّة لبنان تدرك خطورة التوجّ ه الذي تقوم به دار االفتاء.
لذا ت ّم اغتيال الشــيخ صبحي الصالح بمثابة رسالة تهديد
وتحذير اىل املفتي حســن خالد .وإذ أرصّ املفتي عىل خياره
التاريخي هذا استشــهد هو اآلخر بعد مستشاره بخمسة
أشهر .لكن الشــعلة اللبنانية التي أضاءتها دار الفتوى لم
تنطفئ ولــم تذبل بل ازدادت تألقا ً ونوارنيّة .وكان بني ا ّلذين
حملوا شعلتها ودعوا اىل تحرير الكيانية من القوى املسلحة
عرب القرار  1559الرئيس الشــهيد رفيق الحريري الذي أعلن
جهارا ً ايمانه بلبنان النهائي ودفع الثمن.
...لقد كان الشيخ الشهيد حسن خالد مفرتقا ً حاسما ً
يف الخيارات املصرييــة الكربى ألهل الســنّة يف لبنان ،فله
وملستشــاره وللرئيس الحريري معنى اآلية الكريمة« :فأمّا
ُ
فيمكث يف األرض».
الزبد فيذهب جفا ًء وأمّا ما ينفع الناس
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس

الطبابة لألثرياء فقط والجهات الضامنة باتت خارج الخدمة

المستشفيات «"ع آخر نفس»" واالستشفاء
بـ"الفريش دوالر»" قريبًا؟
كليا ً عن هــذا القطاع ،بل تركته يصارع
الـنــبـطــيــة  -رمــال جــونــي
طواحني األزمــات ،حتى الحواالت املالية
تتأخر ،ويمنع املــرف رصفها قبل ان
ككرة الثلــج تتدحــرج األزمات ،لم
يأخذ  80باملئة منها ،وهو أمر استنزف قدرة
تســتثن أحداً ،رضبت القطــاع الصحي
املستشفى نهائياً.
فدخل يف إرضاب ليومني مع املستشــفيات
أمام قسم الطوارئ جلس محمد ينتظر
الخاصة ،وليس مستبعدا ً ان تلحق به املشايف
تأمني ورك لوالدته التــي تعرضت لحادث
الحكومية ،فاألزمــة املالية داخلها صعبة
سقوط ،وكلفة الجهاز  2500دوالر كاش،
للغاية ،تعيش «عالتنفــس االصطناعي»
يتأمل حركة املرىض التي تراجعت بنســبة
وتنتظر خشبة الخالص من دون جدوى.
 80باملئة ،فاملريض ال يقصد املستشــفى
داخل مستشــفى النجدة الشعبية يف
إال «ع اخــر نفــس» تهربا ً مــن االكالف
النبطية ،توقفــت حركة العمل التمرييض،
وحده قســم الطــوارئ يعمــل ،وتحديدا ً
املرتفعة للعالج ،وهي خارج قدرته ،فحتى
«فحصية» طبيب وبضعة أدوية يف قســم
للحاالت الطارئة .يدرك الجميع أن الضغط
الطوارئ بات يعجز عن دفعهما .ما أسعف
عرب املستشفيات ال يرضّ إال املواطن نفسه،
محمد ان شقيقه مغرتب،
من هنا يحــاول القيّمون
ولكن هنــاك مريض يعجز
عليها رفــع الصوت عىل
عن تأمني الجهــاز بعدما
مراحل ،ع ّل صوتهم يصل.
ال عجب إن استغنى
نفضت الجهــات الضامنة
ال يخفي أحد أن واقع
مــزر ،بل المريض عن المستشفى يدها من امللف.
املستشــفيات
ٍ
يؤكد مدير املستشفى
االحتضار،
مرحلة
دخلــت
واكتفى بدواء بديل أو
الدكتور الشــفيع فوعاني
تعيش «كل يــوم بيومه»
ربما أعشاب طبية
خطورة الوضــع الصحي،
فأكالف املستلزمات الطبية
معلنا ً أن املستشفى التزم اإلرضاب يومني،
الباهظة وأجرة العاملني واالدوية وغريها،
غري انها ابقت عىل قســم الطوارئ ،فقط
كلها تدفــع نحو انهيــار الواقع الصحي
للحاالت الطارئة :حــوادث ،ازمات قلبية،
الذي يلفظ أنفاســه االخرية ،إال إذا حصلت
حوادث منزلية وغريها ،اما العمليات الباردة
معجزة وجرى دعمها ،غري ان هذا االحتمال
وحتى العالجات الخفيفة فتوقفت ليومني،
غري وارد يف حســابات أحد ،ما يتمنّونه أن
ويجزم بأن الضغــط عىل املواطن ال ينفع،
يتم ضخ جرعة دعم ولو محدودة ليستم ّر
والظروف لم تعد مؤاتية للنهوض الصحي،
القطاع بالعمل.
ومــع ذلك يرى أن املستشــفيات الخاصة
هي «رضبة معلم» خطوة املستشفيات
تعاني أزمة خطرية ،ويشبه واقعها بغرفة
الخاصــة اليــوم ،جاء إرضابهــم بمثابة
اإلنعاش ،يف اشارة واضحة لحجم الكارثة.
«صفعة» مدوّية عىل جبني الحكومة الغائبة

المستشفيات للحاالت الطارئة فقط

مــا يطالب بــه فوعاني هــو ككل
املستشفيات ،الدعم املايل ودفع املستحقات
املالية كي تحافظ عــى صمودها ،اإلفراج
عن أتعاب املستشفيات واالطباء املحتجزة يف
املصارف ناهيك عن تأثري الوضع االقتصادي
عىل املستشفيات ،مؤكدا ً ان التحرك رسالة
تحذيريــة« ،وهو أكثر ما يمكننا فعله الننا
ال نلجأ اىل قطع طرقات أو اشــعال اطارات
وغريها ،ونأمــل يف ان تســمع الحكومة
استغاثتنا وتساندنا ،بدال ً من رمينا يف عمق
االزمة».
حتى املستشــفيات الخاصة أرضبت،
فاألزمة املاليــة طالتها يف العمق ،شــ ّلت
قدرتها عىل النهــوض ،وتقف عاجزة عن
توفري كل احتياجاتها ،يف النبطية والجنوب
التــزم معظــم املستشــفيات الخاصة
باالرضاب ،واوقفــت كل العمليات الباردة
ودخول املستشفى كورقة ضغط مبارشة
هذه املرة عىل وزارة يبــدو أنها غائبة عن
السمع.
منذ ما يقارب العام ونصف العام وازمة
املستشــفيات تتفاقم ،فقد دخلت يف سباق
مع الدوالر الذي «دمّ ر» القطاع برمته ،اال اذا

تحولت الطبابة اىل «الفريش دوالر» وهو امر
غري مستبعد وســط تسارع وترية االنهيار
ما بعد االنتخابات ،ولع ّل إرضاب امس اوىل
خطوات التوجه نحو «الدولرة» وان بطريقة
غري مبارشة ،فوفق املعلومات ،االزمة املالية
داخلها ال يمكن مواجهتها اال «بالدولرة» ال
سيما ان كل املســتلزمات واملعدات الطبية
تشرتي وفق سعر السوق املوازية ،وبالتايل
ليس مســتغربا ً أن تطالب املستشــفيات
الخاصة يف ارضابها الالحق بهذا االمر لتبقي
نفسها عىل قيد الحياة.
حكما ً ســتصبح الطبابــة لالثرياء
فقط ،فالجهــات الضامنــة باتت خارج
الخدمة ،ويتكبّد املواطــن مبالغ طائلة يف
عالج حاالت بســيطة ،فعملية «عاملايش»
تكلف  5ماليني لرية يف اليــوم الواحد ،عدا
االدوية واجرة الطبيــب وقد باتت ترصف
من خارج الفاتــورة ،كل ذلك ينذر بكارثة
صحية خطــرة ال تبرش بالخري ،وال عجب
إن استغنى املريض عن املستشفى واكتفى
بدواء بديل او ربما اعشاب طبية ،فالقدرة
املالية استنزفته مثلما شلت املستشفيات
واستنزفتها.

سالح الدوالر
ضد نتائج االنتخابات
والجيش
لم يكن قد ّ
تبقى من الدولة
اللبنانية سوى الجيش واألجهزة
األمنية ،ولكن الجيش هو الضمانة
الوحيدة أو المؤسسة الوحيدة التي
يعوّل عليها من أجل أن تكون نواة
لدولة قوية وفاعلة وتملك وحدها
قرار الحرب والسلم.
لم يكن من السهل على
المخططين للسيطرة على البلد
وتفكيك ما تبقى من مظاهر للدولة
والحلول مكانها ،أن يتالعبوا
بالجيش كي يعمدوا إلى فرطه
وان تشير كل أصابع االتهام إليهم
ولذلك قرروا الخالص من هذه
المؤسسة عن طريق سيناريو بدأ
بالتشكيك بقدرات الجيش واتهامه
بالوالء للواليات المتحدة ،عدو محور
الممانعة ،وصوال ً إلى التقنين في
المخصصات المالية له من أجل الحد
من فعالية تحركه وإثارة غضب
الضباط والجنود ودفعهم إلى عدم
االلتزام باألوامر وتنفيذ المهمات.
تمكنت قيادة الجيش وعلى رأسها
العماد جوزف عون من تخطي هذا
الواقع بصعوبة ،واستمرت المؤسسة
العسكرية باللحم الحي كما يقال
واعتمدت على مساعدات داخلية
وخارجية من أجل الصمود ،وقد
صمدت وكانت صمام األمان في
االنتخابات النيابية األخيرة.
إنتهت االنتخابات وأتت نتائجها على
عكس تمنيات من يتحكمون بالبالد
والعباد ،وما كادت النتائج تظهر حتى
بدأت المرحلة األخيرة من خطة فرط
البلد والجيش ،وتمثلت في رفع سعر
صرف الدوالر بشكل مشبوه.
إن من يستطيع التالعب بالدوالر
هي جهات تملك كميات كبيرة منه
نقدا ً وكذلك تملك كميات كبيرة
بالليرة اللبنانية ،وقد أراد هؤالء،
بهدف سياسي وتغطية سياسية،
االنقالب على نتائج االنتخابات
والقضاء على ما تبقى من مظاهر
للدولة وفي مقدمها مؤسسة الجيش،
فتنتفي عندها الحاجة إلى الحديث
عن تطبيق أي استراتيجية دفاعية
بإشراف الجيش ووضع أي سالح
غير شرعي بإمرته.
إن االرتفاع الجنوني المقصود
في سعر صرف الدوالر سيؤدي
إلى تآكل رواتب العسكريين في
شكل سريع وكبير ،ولن يكون
باستطاعة قيادة الجيش تعويض
هؤالء عن الخسائر التي لحقت
بهم جراء تدهور الليرة وبالتالي
أصبحت رواتبهم ال تساوي شيئاً،
وستزداد حتما ً الصعوبات أمام قيادة
الجيش لتأمين الغذاء والدواء وكل
ما يحتاجونه مع عائالتهم ما قد
يخلق نوعا ً من البلبلة ،وربما التمرد
والتلكؤ في صفوف العسكريين
ليصبح هؤالء عندها عاجزين عن
تنفيذ المهام المنوطة بهم أو على
األقل ال يرغبون بتنفيذها.
إزاء هذا الواقع سيتصاعد
الحديث عن أن كل مؤسسات الدولة
قد انهارت وساعتها «الشاطر
بشطارتو» في األمن واالقتصاد
والخدمات والسياسة ،واألفعل في
كل ذلك هي الجهات السياسية التي
تتموّل من الخارج وتملك الدوالر
والغذاء والدواء والسالح ،وعندها لن
ينفع الحديث في أي قضية سياسية
أو أمنية ألن الهدف سيكون واحدا ً
فقط تأمين لقمة العيش واألمن
الذاتي لكل مجموعة أو طائفة أو
مذهب.

٦
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 - 2نواب الثورة
بعضهم من مواليد ما قبل الثورة ومنهم
من انتسب إليها يافعاً .منهم القادم من
أصول يسارية ومنهم من أفرزته منظمات
المجتمع المدني والجامعات والكفاءات
العلميةّ .
جسدوا التنوع فيها أفضل تجسيد
وها هم يبحثون اليوم عن صيغة للتنسيق أو
للتحالف أو للنشاط الجبهوي ،في ما بينهم
في البداية ثم مع زمالئهم في البرلمان.
قبل االنتخابات لم يشكل التنسيق شغال ً
شاغال ً ألهل الثورة .كانوا يمارسون حرية
التعبير عن تنوعهم ضمن مروحة تمتد ما
بين إصرار على استخدام العنف وثورة
تحت سقف الدستور .وانتهت الجولة
بانتصار الخيار السلمي الذي دخل ممثلوه
إلى البرلمان من غير أن يشكلوا وحدهم
أكثرية.
قبل الثورة أجمع المتنوعون على مواجهة
"المنظومة الحاكمة" .اكتشفوا أن مصطلح
المنظومة الذي صوبوا عليه قبل االنتخابات
تحت شعار كلن يعني كلن ،كان صالحا ً في
لحظة قصيرة من حياة الثورة ولم يعد ذا
جدوى بل بات مضرا ً تحت قبة البرلمان.
في  17تشرين األول  2019بدأت الثورة
جولتها األولى ،وفي  16أيار  2022جولتها
الثانية .في األولى حاصرت البرلمان وفي
الثانية دخلته من بوابته الكبرى .بعد أن كانت
معارضة صرفا ً صارت جزءا ً من السلطة
التشريعية ،فهل يصحّ أن يتم التعامل مع
برلمانييها باعتبارهم جزءا ً من المنظومة؟
ليس الطفيليون وأنصار العنف من اليسار
المغامر وحدهم من لهم مصلحة في ذلك.
المنظومة مصطلح مغلوط .ال بد من
تعديله وتبديله مع مفعول رجعي ونقد
ذاتي .لن يستطيع بضعة عشر نائبا ً االكتفاء
بما وفرته لهم بدايات الثورة من مبادئ
ومعايير وشحنات حماسية .السياسة فن
الممكن .سيجدون أنفسهم مضطرين
للتعاون والتحالف مع من كانوا خصوما ً
لهم في الجولة األولى .فهل يصح استبداله
بمصطلح أكثر دقة" :التحالف الحاكم".
في  20كانون األول عام  2020حين كان
أهل الثورة يضربون خبط عشواء ويصوبون
في كل اتجاه ،ضد النظام الطائفي وضد
اإلمبريالية والصهيونية ،ويتظاهرون أمام
المصارف ويرعدون ويزبدون في وجه
حاكم البنك المركزي ،ناشدتهم في مقالة
لي أال يسددوا خارج مرمى التحالف الحاكم
المحدد بدقة بقائمتين من الشيعية السياسية
وعارضة من "التيار الوطني الحر" .بعد
عامين بات هذا الفرز حقيقة ساطعة.
نواب الثورة اليوم أمام هذه الحقيقة التي
تملي عليهم ضرورة التعاون مع كل من ليس
من مكونات المرمى ،ليواجهوا نهج التدمير
المنهجي للدولة واالقتصاد والثقافة والسيادة
والمجتمع الذي أرساه التحالف الحاكم.
نواب الثورة مسؤولون قبل سواهم وأكثر
من سواهم عن تجميع كل من ال ينتمي
إلى تحالف التدمير والتعطيل واالنتهاك
المتمادي للدستور ،وذلك للحؤول دون
تنفيذ المخطط المشؤوم الهادف إلى دفع
الوطن نحو انهيار مالي ونقدي واقتصادي
وثقافي غير مسبوق.
الثورة تمكنت عبر االنتخابات من إسقاط
عكازات التحالف وأدوات الممانعة ،وهي
تطلب اليوم من ممثليها في البرلمان إرساء
نهج جديد للعمل السياسي من شأنه رفع
مستوى النائب من معقب معامالت إلى
مشرع ومراقب ومحاسب للحكومة.
ليس هذا فحسب ،بل هي تضع أمامهم
مهمة إعادة االعتبار لآلليات الدستورية
في تشكيل الحكومات تلك اآلليات التي
تولى تشويهها في عهد الوصاية سماسرة
النظام السوري ،الذين تو ّزعوا سيادة الدولة
وأجهزتها اإلدارية والعسكرية واألمنية
بالمحاصصة وعمّ موا قيم الفساد وتقاسموا
ثروات البالد ومواردها البشرية والمالية
وكأنّها آلت إليهم بالوراثة.
أنتم باكورة إنجازات الثورة .أول الغيث
قطر ثم ينهمر .أنتم القطر وغيثكم آت.
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الجنرال الزارو في دار الفتوى

ريفي بعد لقاء المفتي :نرفض كل سالح غير شرعي
زار النائــب اللواء أرشف ريفــي أمس دار الفتوى
والتقى مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان،
وأكد بعد اللقاء ان دوره «سيكون إىل جانب املؤسسات
الرسمية وتفعيل دورها ومنع تعطيلها أو تحويلها إىل
طائفية ومذهبية» ،مؤكــدا ً رفضه «للمنطق الطائفي
واملذهبــي ومواجهة أية محاولة لعــزل مكون لبناني
ووطني بكل مسؤولية وبما يتاح لنا من إمكانات».
ريفي أيّد كل خطوة يقوم بها املفتي «لجمع الصف
اإلسالمي والوطني عىل قاعدة حماية الوطن ومؤسساته
وسلمه األهيل وعيشه املشرتك .حيث وضعنا أنفسنا إىل
جانب سماحته يف العمل معا ً عىل إعادة الصفاء والوئام
لعالقات لبنان وشــعبه مع الدول الشقيقة والصديقة،
ويف مقدمها دول مجلــس التعاون الخليجي ومواجهة
حمالت التحريض واإلســاءة املنهجية التي تستهدف
األمة اإلسالمية والعربية .والبداية تكون باحرتام وتنفيذ
قرارات الرشعية الدولية والعربية ،وااللتزام بالدستور
نصا ً وروحاً ،واحرتام القوانني واألنظمة».
وقــال ريفــي« :إن احــرام النظــام الربملاني
الديموقراطي يف لبنان يبدأ مع تفعيل دور املؤسســات
الدستورية يف الرقابة واملحاســبة والترشيع ،وتفعيل
تشكيل حكومة لبنانية فاعلة ال يتم عرقلتها وتعطيلها
بأن تكون فريق عمل متجانسا ً ومنسجماً ،ال مجموعة
من التابعني لهذا الفريــق أو ذاك ،مهمتها التعطيل ال

يتم التحقيــق معهم منذ توقيفهــم ،وبالتايل لم تجر
محاكمتهم بعد سنوات من التوقيف بناء عىل شبهة أو
وثيقة اتصال».

البناء والنهوض ،خاصة وأننا نمر يف أزمة عميقة تهدد
لبنان وشعبه وكيانه بل وجوده».
وإذ جدد ريفــي رفضه «وجود كل ســاح غري
رشعي» ،أكد وقوفه «إىل جانب املؤسســات الرسمية
العســكرية واألمنيــة ،التي تشــكل ضمانــة األمن
واالســتقرار وحماية حقوق املواطنني من ممارسات
الفوىض املســلحة مع تزايد أحداث القتــل واإلجرام
والخطب واالعتداء ،وليس آخرهــا ما جرى يف مدينة
بعلبك من جريمة بشعة نتيجة فلتان هذا السالح الذي
تغطيه ميليشيات األمر الواقع».
كما أكد ريفــي للمفتي «أننا ضــد طرح الزواج
املدني بكل أشكاله ملخالفته الدين والدستور الذي نظم
يف مادته التاســعة أمور األحوال الشــخصية ،بشكل
يحرتم فيه كل األديان وخصوصية الطوائف» .وشــدد
«عىل إنجاز ملف املوقوفني اإلســاميني وإنصافهم يف
ظل البطء الحاد يف اإلجراءات القضائية ،وتردي الحالة
الصحيــة واالقتصادية واملعيشــية ،إضافة إىل تطبيق
املساواة يف التوقيفات والتحقيقات بشأن حادثة خلدة،
لجهة اإلفراج عن املوقوفني فيها من شباب العرب الذين
دافعوا عن أهلهم وأنفسهم يف وجه املعتدين» .ورأى إن
إصدار قانون العفو العام بات أمرا ً ملحا ً يف ظل األزمات
التي نعيشها ،واآلخذة بالتصاعد يوميا ً بغية رفع الظلم
عن العديد منهم وإنصافهــم خاصة وأن معظمهم لم

الزارو

واستقبل مفتي الجمهورية قائد قوة «اليونيفيل»
يف لبنان أرولدو الزارو ،يف زيارة بروتوكولية بعد استالم
مهامه يف لبنان .وت ّم عرض الوضع يف لبنان واملنطقة.

البخاري يلتقي وفود العشائر
العربية بحضور سليمان
وعريمط
يف خطوة الفتة إســتقبل ســفري اململكة
العربية الســعودية وليد البخــاري يف دارته يف
الريزه أمس وفدا ً من ممثيل وفاعليات العشائر
العربية ،وذلك يف حضور النائب محمد سليمان
والقايض الشــيخ خلدون عريمط رئيس املركز
االسالمي للدراسات واالعالم.

مســـاحة حـــرّة

كتلة 17ت النيابية ثمرة تح ّول
وما بعد مجلس  2022ليس كما قبله
يوســف مرتضـــى
حتى عشية املرحلة األوىل من االنتخابات النيابية
يف الثامن من أيار  2022كانت أبواق املنظومة تهدر يف
مقالبها املختلفة ،مطمئنة لنتائج انتخابات دفعت عىل
سكة الوصول اليها خالل األشهر السابقة ،املال الوفري،
ووزعت أطنانا ً من املواد الغذائية واملازوت يف أكثر من
منطقة يف عمليــة رشاء مفضوحة للذمم ،ع ّلها تعيد
إنتاج نفســها ولو برشعية شعبية مزورة .وما شجع
املنظومة الفاســدة عىل تأملها ذاك أمران :األول هو
ما أشــيع من أجواء إحباط يف الشارع عن إمكانية أن
تحقق الثورة أي اخرتاق يف جدار سلطة متجذرة تملك
كل تلك اإلمكانات املادية والقدرات اإلعالمية يف عملية
شــد العصب الطائفي واملذهبي فتهزم قوى التغيري
املشتتة بالرضبة القاضية .األمر الثاني ،هو عدم نجاح
قوى التغيري يف اإلئتالف ضمن لوائح انتخابية موحدة
ما ســوف يؤدي إىل تشتيت اصواتها يف مواجهة لوائح
قوى السلطة التي عملت جاهدة عىل تجميع صفوفها
يف أكثر مــن دائرة انتخابية .ولكــن كلمة حق تقال،
إن ما أظهرته مشــهدية حماســة صفوف املغرتبني
أمام مراكز االقــراع يف أكثر من بلد يف الخارج قد ّ
غي
الصورة ،ولعــب دورا ً كبريا ً يف إنعاش األمل يف صفوف
قوى التغيــر يف الداخل ،لجعل الخامس عرش من أيار
 2022تاريخــا ً جديدا ً للبنان مــن نوع جديد .وهكذا
كان يوم حصاد قوى 17ت يف االنتخابات النيابية أمرا ً
محبطا ً ألهل الســلطة وأتباعها ،وفاتحا ً باب املجلس
النيابي أمام كتلة ثورية من  14نائباً ،يمثلون  330ألف
ناخب لبناني من طائفة واحدة ،هي طائفة الوطنية
اللبنانية.
هذه النتيجة التي مثّل االغرتاب فيها حجر الزاوية،
كان يمكن أن تكون مضاعفة لو اعتمد امليغاســنرت
حتى مع القانون الســيئ الذي ّ
فصلته قوى املنظومة
عىل مقاســها يف مرحلة املحاصصات الكربى عشية
انتخابات عام .2018
إن فوز قوى 17ت بكتلة نيابية وازنة نســبياً ،قد
م ّكنها من إنزال الهزيمة بالعديد من ركائز املنظومة
من أســعد حــردان إىل طالل أرســان ووئام وهاب
وإييل الفرزيل وفيصل كرامي ،وتقليص حجم الغطاء
املسيحي الذي احتمى به «حزب الله» منذ تفاهم مار
مخايل العام  2006لريهن القرار الســيايس اللبناني
ملصالــح محور إقليمي ال ناقة للبنــان فيه وال جمل
 ،بل عىل العكس من ذلك قد تســبب يف عزلته العربية
والدولية ،وكان سببا ً أساسيا ً فيما تتخبط به البالد من
أزمات.
ملاذا تمكنت قوى التغيري من تحقيق هذه النتيجة
يف االنتخابات النيابية؟
 - 1لقد أثبتت نتائج االنتخابات بأن ثورة 17ت 2019
لم تكن حــراكا ً مطلبيا ً محــدوداً ،وال هي انتفاضة

موسمية أو لحظية ،إنما هي ثورة وعي شملت مئات
األلوف من اللبنانيات واللبنانيني الذين مألوا الساحات
تحت رايــة العلم اللبناني وحــده ،وهتفوا عىل أنغام
النشــيد الوطني بصوت واحد ،نريد دولة املواطنة ال
دولــة الطوائف واملذاهب ،التي أفلســت البالد وأذلت
العباد خالل العقــود املاضية .وما يجعلني أخلص إىل
هذا االســتنتاج ،هو أنه رغم ما اعرتى مسرية الثورة
من العام  2019حتى عشــية االنتخابات النياببة من
سكون بســبب كورونا من جهة وبسبب قمع اجهزة
الســلطة وأحزابها للثوار من جهة ثانية ،وبســبب
الضائقة املعيشية التي كانت تلقي بثقلها عىل الثوار
وعىل جميــع املواطنني يوما ً تلو اآلخر من جهة ثالثة،
ورغم فشل مجموعات وقوى واحزاب الثورة يف تشكيل
لوائح انتخابية موحدة من جهة رابعة والقدرات املالية
املحدودة لهذه القوى من جهة خامسة ،أظهرت نتائج
االنتخابات ،أن تحوال ً كامنــا ً يف الوعي الذي انفجر يف
17ت قد ظهر بوضوح يف صندوقــة االقرتاع .فنواب
الثورة وإن ترشــحوا عىل مواقع لها ميزتها الطائفية
التزاما ً بما ينص عليه القانون ،لكنهم انتخبوا ممثلني
للوطنية اللبنانية وليس لهذه الطائفة أو تلك ،وال أداة
لهــذا الزعيم أو ذاك ،خاصــة وأن العديد منهم كانوا
قد تعرضوا لحمــات تحريض منظمة من مرجعيات
طائفية ســاءها وصول شابات وشــباب إىل الندوة
الربملانيــة يحملون خيار الدولــة املدنية ،ويطالبون
بقانون مدني لألحوال السخصية.
إذا ً هي مسألة تحول يف الوعي االجتماعي نحو التغيري،
إىل دولة مدنية حديثة تنشدها األجيال الشابة .تحوّل ال
بد من الرهان عليه وعىل إمكانية تطويره خاصة إذا ما
نجحت كتلة 17ت يف تصويب مسار العمل الترشيعي
وإعادته إىل نصابه الدســتوري بعيدا ً من التسويات
واملحاصصات وهو ما نثق بحدوثه حتماً.
 - 2إن إسقاط حكومة الحريري يف بداية الثورة قد أدى
إىل إســقاط التسويات بني أفرقاء املنظومة التي طاملا
شكلت قاعدة املحاصصة بينهم .فتفرقوا وتخاصموا
ما أضعف قبضتهم وسطوتهم ،هذا فضالً عن فشلهم
املتنامي يف مواجهة تحديات األزمة املعيشــية واملالية
التي ازدادت تفاقماً ،فازدادت نقمة الناس عليهم.
 - 3إن خروج ســعد الحريري من معادلة االنتخابات
النيابية قــد زاد يف خلخلة تركيبة القوى الحاكمة ،ما
ساعد يف إفادة قوى التغيري منه انتخابيا ً بهذه الطريقة
أو تلك.
 - 4رغم تعدد لوائح قوى التغيري واالعرتاض يف مختلف
الدوائــر ،إال أن الناخب عرف كيــف يميّز بني الئحة
وأخرى فأعطى صوته لالئحة األقرب إىل االخرتاق .وهنا
لو احتسبنا األصوات التي حازت عليها قوى التغيري يف
اللوائح املختلفة لكنا فزنا بعرشين نائب عىل األقل.
وتجدر اإلشارة إىل أنه حيث توحدت قوى التغيري
واالعــراض يف الئحة واحدة كمــا حصل يف (الجنوب

الثالثة) وهي من أصعب الدوائــر تمكنت الثورة من
الخرق فيها بنائبني ،وحيث فشــلنا يف تشكيل الئحة
واحدة يف بعبــدا مثالً خرسنا الحاصــل بفارق 800
صوت ،وخرسنا بضوء ذلك احتمال االخرتاق بمقعدين
بفارق مئات األصوات أحدهما املقعد الشيعي لواصف
الحركة بفارق  600صوت ضد النائب فادي عالمة.
أين تكمن أهميــة دور كتلــة 17ت النيابية يف
تصويب العمل الربملانــي الترشيعي ودوره يف املراقبة
واملحاسبة رغم قلة عددها؟
يف ظــل نظام الوصاية الســورية عىل لبنان ملدة
 15عاماً ،تعطلت الحياة الربملانية الديمقراطية وكان
الســوري هو اآلمر الناهي فيها .وبني العامني 2005
و 2009ك ّرس التحالف الرباعــي نظام املحاصصة،
فغابت معادلة املــواالة واملعارضة .ومنذ العام 2009
حتــى  15أيار  2022فــرض «حزب اللــه» إيقاعه
مستظالً تفاهم مار مخايل واتفاق الدوحة ،عىل الحياة
السياســية والربملانية ببدعة الديمقراطية التوافقية
وحكومات الوحــدة الوطنية ،فتحولــت الحكومات
ّ
مصغر ال حسيب وال رقيب
املتعاقبة إىل مجلس نيابي
عليها.
كتلة 17ت ســتفرض إيقاعا ً جديدا ً لم تشــهده
املجالس النيابية الســابقة .مقاربتهــا إلدارة الحكم
مقاربــة ديمقراطية خالصة ،أكثريــة تحكم وأقلية
تعارض ،ال مســاومات وال حكومة وحــدة وطنية
(تعطيلية) .ومجلس نيابي تســوده الشــفافية يف
النقاش والتصويت العلنــي ،وال مجال لعبارة صُ دق
وم ّ
َش يا خال .النواب يمثّلون إرادة الشعب يف الربملان،
لذلك يجب أن يكون الشــعب عىل اطالع دائم بشــكل
واضح ورصيح عىل أداء نوابه ومواقفهم من مختلف
القضايا.
كتلة 17ت تحمــل خيار تطبيق الدســتور من
دون استنســابية أو اجتزاء ،واحرتام دور املؤسسات
الدستورية ونظام فصل السلطات ،لذلك املنتظر منها،
أن تبادر إىل تقديم اقرتاحات القوانني بناء ملواد الدستور
لوضع األســس الكفيلة ببناء دولــة املواطنة املدنية
السيدة العادلة ،املواد  22،28 ،95الالمركزية اإلدارية،
وكل ما يتعلق باتفاق الطائف لجهة حل املليشــيات
وتطبيــق القرارت الدولية التي تحفظ ســيادة لبنان
وثرواته.
كتلة 17ت ســتكون عــى تفاعــل يومي مع
املجموعات والقــوى التغيريية لتشــكل مع حركة
الشارع قوة الضغط الالزمة لتحقيق أهداف ثورة 17ت
بتفعيل اجهزة الرقابة واملحاســبة وتحرير القضاء
من ســطوة احزاب املنظومة الحاكمة .رياح التغيري
انطلقت عرب الخيار الدســتوري الديمقراطي ،األزمة
العامة يف البالد قد تطول ،لكن ثورة  17ترشين ستبقى
شعلتها متوقدة ومتفاعلة مع طليعتها يف الربملان حتى
تحقيق التغيري املنشود.

تحـــت المجـــهر
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مؤسسات الدولة في دولة المؤسسات

ّ
شح في الموارد والتمويل
تعمل بال موازنة مستقلة وفي ظل

المفتشية العامة التربوية بحاجة لهيئة مستقلّة وخطط تطوير
بعد إلقاء الضوء على دور المفتشية العامة التربوية على صعيد االمتحانات الرسمية ومراقبة مراحل الروضة والمدارس التي تُعنى بذوي االحتياجات الخاصة،
كما رفع مستوى الشهادة الرسمية وتطوير المناهج ،نفتح مع المفتش العام التربوي ،فاتن جمعة ،ملف عالقة المفتشية بوزارة التربية والمركز التربوي
للبحوث واإلنماء ،كما المع ّوقات التي تواجه المفتشية في عملها ،وأنجع السبل للقيام بالدور الرقابي المنوط بها وتطوير الخطط المستقبلية.

كــاريــن عــبــد الــنــور
وفقا ً لقانون إنشاء التفتيش املركزي،
يُعترب املفتش العــام الرتبوي رئيس إدارة
املفتشية العامة الرتبوية وعضوا ً حكميا ً يف
هيئة التفتيش املركزي .وإذا كان التفتيش
املركزي هو أحد األجهزة الرقابية التي تعمل
عىل قمع وكبح كل فعل يُش ّكل فساداً ،فهو
يعمل حكما ً عىل مراقبة مدى تنفيذ اإلدارة
ملهامها وفقا ً للقوانــن واألنظمة النافذة.
فهدفه األســايس ،طبعاً ،يتمثّل بالحفاظ
ّ
والتحقق من صحة الترصّف
عىل املال العام
التفتيش المركزي
طبقا ً للقوانني واألنظمة سارية املفعول.
التأديبية واملاليــة والجزائية تبعا ً لطبيعة
ومن مهــام املفتش العــام الرتبوي
ونوع املخالفــة املرتكبة .وقــد نتج عن
األساســية ،مراقبة اإلدارات واملؤسسات
عدة تحقيقات إعادة أموال مختلســة من
العامة والبلديات بواســطة التفتيش عىل
قِ بَل بعض مدراء املــدارس والثانويات إىل
اختالف أنواعه ،السعي إىل تحسني أساليب
صناديق هذه املدارس» ،كما تخربنا جمعة.
العمل اإلداري ،إبداء املشــورة للسلطات
اإلدارية عفــوا ً أو بناء لطلبها ،تنســيق
العالقة بمركز البحوث واإلنماء
األعمال املشــركة بني عدة إدارات عامة،
ووزارة التربية
والقيام بالدراسات والتحقيقات واألعمال
رغم أن النصــوص القانونية النافذة
التي تك ّلفه بها السلطات املعنيّة.
لم تُن ّ
ظم عالقة التفتيــش الرتبوي باملركز
تحت ســقف هذه املهام األساســية
الرتبوي للبحوث واإلنماء ،إال أن هذه العالقة
املنصوص عنها ،تقوم املفتشــية العامة
تبلورت من خالل املمارسة والنصوص التي
الرتبويــة بأعمال الرقابة واإلرشــاد عىل
تُحدّد صالحية املفتشية العامة الرتبوية .عن
جميع مؤسســات التعليم الرســمي ما
ذلك تقول جمعــة« :التفتيش الرتبوي عىل
قبل الجامعــي بمختلف درجاته ومراحله
سبيل املثال ،ومن خالل رقابته عىل تطبيق
وأنواعــه وفروعه .إذ يراقب املفتشــون
املناهج ،أصبح يشــارك يف تعديل وتقليص
الرتبويون بوجه خاص ســر العمل فيها
املناهج يف التعليم الرسمي .ومن خالل دوره
وكفــاءة أفراد الهيئــة التعليمية وكيفية
يف تقييم أفراد الهيئة التعليمية واملســتوى
قيامهم بواجباتهــم ومدى تطبيق أنظمة
التعليمي يف التعليم الرسمي ،أصبح يواكب
االمتحانات الرســمية ومراقبة املرشدين
أيضا ً املشاريع الرتبوية والدورات التدريبية
الرتبويني.
التي يقيمها املركز الرتبوي».
ويربز دور املفتشية العامة الرتبوية يف
من جهة أخرى ،يقوم التفتيش الرتبوي
ردع املخالفات والفساد من خالل التقارير
باقرتاح مواضيع الــدورات التدريبية التي
التــي تضعها والتحقيقــات التي تجريها
يحتاجها األساتذة واملعلمون
عفوا ً أو بناء لشكوى تردها
يف املــدارس والثانويــات
أو تبعــا ً لتكليــف خــاص
الرســمية ،وذلك بشــكل
يصدر عــن رئيس التفتيش
تقوم المفتشية
سنوي وبناء عىل طلب املركز
املركزي ،فتكــون النتيجة
إمــا توصيــات أو عقوبات العامة التربوية بأعمال الرتبوي للبحــوث واإلنماء.
تأديبيــة بحــق املخالفني .الرقابة واإلرشاد على مع اإلشــارة إىل أن صالحية
التفتيــش الرتبوي تقترص
وتشمل رقابة املفتشية عىل
جميع مؤسسات
يف كل ما سبق عىل الناحية
املدارس واملعاهد والثانويات
التعليم الرسمي
الرتبوية الفنيــة فقط .أما
الرســمية ،كافة الجوانب
ما قبل الجامعي
الجانــب املــايل ،فهو من
اإلداريــة والفنيــة واملالية
اختصاص املفتشية العامة
وتهــدف إىل التأكد من عدم
بمختلف درجاته
املالية ،يف حــن أن النواحي
ارتكاب املسؤولني مخالفات
اإلداريــة يف الــوزارة هي مــن اختصاص
للقوانــن واألنظمــة املرعيــة اإلجراء،
ّ
املفتشية العامة اإلدارية.
والتحقــق من كل فعل أو ترصّف يشــكل
نأتــي إىل العالقة بني التفتيش الرتبوي
خطأً ،سواء كان صادرا ً عن عمد أو إهمال
ووزارة الرتبية .وتلفت جمعة يف هذا السياق
أو تقصري ،ينجم عنه رصف وتبديد لألموال
إىل أن «التفتيش يراقب قانونية كل إجراء أو
العامة وتحقيق يف املخالفات املالية.
قرار إداري متّخذ مــن قِ بَل اإلدارة الرتبوية
لكن مــاذا لو ثبت وجــود اختالس؟
وله تأثري عىل سري العمل يف املدارس واملعاهد
«يُحــال عندها املرتكب نتيجــة التحقيق
والثانويات الرسمية أو حتى عىل االمتحانات
إىل النيابــة العامــة وديوان املحاســبة،
الرســمية» .وبنتيجة هــذه الرقابة ،يتّخذ
ويمكــن أن يحال أيضــا ً إىل الهيئة العليا
التفتيش الرتبــوي اإلجــراءات القانونية
للتأديب .وبنتيجــة التحقيقات والتقارير
بحق كل من يخالــف أو ّ
يقص أو يهمل يف
التي تضعهــا املفتشــية الرتبوية ،يمكن
معرض أداء واجباته القانونية.
إنزال عقوبات بحــق املرتكب ترتاوح بني

مستقبل ...على المحك

فاتن جمعة

إضافــة إىل ذلك ،يمكــن أن ينتج عن
دراســة قانونية القرارات اإلدارية الصادرة
عن وزارة الرتبية توصيات من املفتشــية
العامة بإعادة النظــر بالقرارات تلك ،لعدم
قانونيتهــا وملا يســبّبه تنفيذها من هدر
يف املال العام أو التأثري عىل ســر العمل يف
املدارس والثانويات واملعاهد الرسمية .مثال
عىل ذلك قرارات نقل أفراد الهيئة التعليمية
التــي تتم أحيانا ً من مــدارس وثانويات ال
زالت بحاجة إىل خدماتهم واختصاصاتهم،
مش ّكلني بذلك فائضا ً يف األماكن التي نُقلوا
إليها .ولس ّد الحاجة الناتجة عن عملية النقل
يت ّم اللجوء إىل التعاقد ،ما يُعترب هدرا ً للمال
العام .هنا تويص املفتشية بإعادة النظر يف
القرار لعدم قانونيته.

تراجع في اإلمكانيات
ومطالبة في تفعيل الدور

تض ّم املفتشــية الرتبويــة حاليا ً 42
مفتشــاً .وهو عدد قابل للرتاجع ســنويا ً
بســبب بلوغ العديد من املفتشــن السن
القانونيــة .وقد ّ
خص الترشيع املفتشــية
العامة الرتبوية بميزة تحديد عدد املفتشني
واملفتشني املعاونني سنويا ً يف املوازنة العامة،
بحيث يتالءم العدد مع حجم املهام نســبة
إىل عدد املدارس والثانويات الرســمية ودور
املعلمــن .لكن جمعة تع ّلــق« :إال أن هذه
امليزة تبقى حربا ً عىل ورق يف ظل عدم إجراء
مباريات دورية لتعيني مفتشني جدد .فهي
بالتايل ميــزة يف القانون ال تظهر مفاعيلها
عىل أرض الواقع».
ثم نســأل عن أنجع الســبل لتمكني
التفتيــش الرتبوي مــن القيــام بدوره،

فتجيب جمعة دون تردّد« :جعل املفتشــية
الرتبوية أحيانــا ً لناحية إيــداع التفتيش
العامة الرتبوية مستقلة يف اتخاذ القرارات
الرتبوي بعض املعلومات واملستندات الالزمة
مبارشة ،ذلــك أن إجراء أي تحقيق من قِ بَل
إلنجاز بعض التحقيقات أو الدراســات من
املفتشية ينتج عنه اقرتاح بالعقوبة من قِ بَل
قِ بَله .إذ ،وبمــا أن أهداف التفتيش املركزي
املفتشــن واملفتش العام الرتبوي ،ثم يحال
هي نفسها أهداف اإلدارة ،من البديهي تأمني
امللف إىل رئيس التفتيــش املركزي لعرضه
التعاون والتنســيق وقيام كل جهة بما هو
عىل هيئة التفتيش إلصــدار القرار املالئم
منوط بها .غري أنه يالحَ ظ عدم التزام اإلدارة
بشأنه» .وبالرغم من أن نص املادة  19من
دائما ً بتوصيات التفتيش ،ما يعيق الوصول
املرســوم االشــراعي رقم
إىل األهــداف املرجــوة من
 59/115يقيض بأن يعرض
األعمــال الرقابية .وتضيف
رئيــس التفتيــش التقارير
جمعة« :إذا كانت توصيات
يقوم التفتيش
التفتيش غري ملزمة قانونا ً
عىل الهيئة خالل شــهر من
التربوي باقتراح
تاريخ رفعها له ،إال أن كثافة
لــإدارة إال أنهــا يجب أن
امللفات املحالة إليه من كافة
تكــون عىل األقــل ملزمة
مواضيع الدورات
املفتشيات العامة واجتماع التدريبية التي يحتاجها أدبياً .فإضافة إىل عدم التزام
الهيئة م ّرتني يف الشهر كحد
اإلدارة بهذه التوصيات ،ثمة
أقىص ،إنما يؤديان إىل إطالة األساتذة والمعلمون يشء من املرارة التي يخ ّلفها
في المدارس
أمد البت يف امللفات الرتبوية،
لدى املفتشني شعورهم بأن
جهود إعداد التقارير ووضع
يف حــن أن هــذه األخرية والثانويات الرسمية
تستدعي الرسعة يف بتّها.
التوصيــات التوجيهية لم
تح َ
والحــال أن التأخــر يف البت يمكن أن
ظ باهتمام والتزام اإلدارة بها».
يؤثر عىل سري العمل يف املدارس والثانويات
ومن األســباب اإلضافيــة التي تعيق
واملعاهد الرسمية كما عىل معنويات املفتش
تحقيــق األهــداف ،عدم تحديــث أنظمة
أو املفتشني الذين أعدّوا امللفات .ويمكن أن
التفتيــش ملواكبة املســتجدات الضخمة
يؤدي أيضا ً إىل بلوغ أحد املؤاخذين الســن
الطارئة عىل قطاع الرتبية ،وعدم قيام اإلدارة
القانونية وإفالته بالتايل من العقوبة« .لذلك
بشــكل منتظم بأعمال الرقابة التسلسلية،
نقرتح دائما ً بأن يكون لكل مفتشية عامة
وإلقاء كامل املسؤولية عىل عاتق التفتيش يف
هيئة مستقلة ّ
تبت بامللفات بنفسها وتكون
ظل شح املوارد البرشية واملادية واللوجستية
صاحبة صالحية واختصاص ،عىل أن يبقى
املتاحة أمام هذا األخري.
للهيئة األساســية صالحية البت بطلبات
إعادة النظــر فقط ،ما يؤمّ ــن الرسعة يف
خطط تطوير في ظل غياب
معالجة كافة امللفات» ،كما تطالب جمعة.
مصادر التمويل
«ال موازنــة مســتقلة أو أي مصادر
تمويل خارجية للمفتشية العامة الرتبوية»،
العوائق وكيفية تجاوزها
بحسب جمعة التي تتابع أن األخرية «تؤمّ ن
خالل قيامه بواجبــه الرقابي ،يواجه
مســتلزماتها من خالل طلب خطي يُقدَّم
التفتيش الرتبوي عدة معوّقات .ومن أهمّ ها:
اىل رئيس التفتيش املركزي كونه املسؤول
نقص يف املــوارد البرشية مقارنة مع املهام
قانونا ً عن عقد ورصف النفقات يف التفتيش
امللقاة عــى عاتقه نظرا ً لتزايد عدد املدارس
املركزي» .وبالرغم من أن قانون املحاسبة
والثانويات واملعاهد الخاضعة لرقابته .هذا
العمومية يعطي كل مديــر عام يف إدارات
إضافة إىل عدم ضمان الرواتب والتعويضات
الدولة حق عقد النفقة ضمن حدود معيّنة،
التي تتناسب مع نوعية العمل والصالحيات
إال أن هذا الحق ال يشــمل صالحية املفتش
املنوطة باملفتشني« .من هنا رضورة ضمان
العام يف التفتيش املركزي.
التناســب واملواءمة بني األعباء امللقاة عىل
أما بالنســبة لخطط التطوير ،فهي
عاتق املفتشــن والحقوق املق ّررة لهم ،عىل
تندرج ضمن االسرتاتيجية العامة لتطوير
األقل لتحفيزهم عــى أداء مهامم الرقابية
جهاز التفتيش املركزي بأكمله والتي ّ
يتعي
عىل أحسن وجه» ،من وجهة نظر جمعة.
عىل هيئة التفتيش أن تق ّرها .وتشري جمعة
ومن املعوّقات أيضا ً عدم تجاوب اإلدارة
يف هذا اإلطار« :ما نسعى للقيام به مستقبالً
هو العمل عىل تعزيز دور املفتشية العامة
الرتبوية وتوسيع صالحياتها القانونية يف
عدة مجاالت ،ما يســاهم يف التأثري بشكل
إيجابي عىل مســتوى التعليم الرســمي.
هذا إضافة إىل الســعي لتضمــن اإلطار
الرقابي للمفتشية العامة الرتبوية أساليب
حديثــة لكشــف األخطــاء واالنحرافات
والعمل الرسيع عــى معالجتها .هذا دون
إغفال العمل عىل تدعيم اإلمكانيات املادية
والبرشية الالزمة والكافية لقيام املفتشية
بدورها بشكل فعّ ال».
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رامي عيّاش :ال أتص ّور العيش بعيدًا عن لبنان
وعملي اإلنساني مدعاة افتخاري
في إطار فعاليات " "Meet the Artistالتي باتت موعدًا شهريًا نظم
القسم الثقافي في السفارة األميركية في بيروت لقاء مع "البوب
ستار" رامي عيّاش بحضور السفيرة األميركية دوروثي شيا وحشد كبير
ّ
من االعالميين وأهل الثقافة
والفن باالضافة الى المواهب الصاعدة
ً
في عالمي الغناء والموسيقى .وكان اللقاء
فرصة لمدّ الجسور بين
الفنان النجم والمواهب الصاعدة وتعريف الطاقم الدبلوماسي
بالنسيج الثقافي والفني في لبنان .اتخذ اللقاء طابعًا حميمًا وعفويًا

عيّاش مع السفيرة األميركية دوروثي شيا (تصوير رمزي الحاج)

جـــــورج بـــــو عـــــبـــــدو
أجمل ما يف اللقــاء كان التع ّرف اىل
عيّاش االنســاني الذي ق ّلما يركز عليه
االعالم كونه يســلط الضوء عموما ً عىل
الجانب الفني من النجم .فعياش صاحب
مؤسسة "عياش  -الطفولة" التي تعنى
بتعليم  2000طفل ،يهمه الطفل وتربية
الطفــل لبناء جيل صالــح وتلك قضية
ً
أولوية لديــه" .يهمني االرث الذي
تحت ّل
ســأتركه من بعدي لالجيال الصاعدة أي
أن ابنــي جيالً يتســ ّلح بالعلم واملعرفة
فأسهم بنرش ثقافة السالم والوئام بعيدا ً
عن العنــف والعداء .بذلك أتــرك أثرا ً يف
عمل
بفعل ملموس خالد وليس
االذهان
ٍ
ٍ
آني يتمحــور حول "األنا" وحبّ الذات"،
أ ّكد عياش بابتسامةٍ عريضة.
لــم يرتدد عيــاش يف قبــول دعوة
الســفارة بل أعرب جهارا ً عن سعادته
باللقاء خصوصا ً أنه انطلق من خلفيتني
إحداهما إنســانية إجتماعية واألخرى
ثقافية فنيــة .وع ّلق قائالً" :للدعوة هذه

عيّاش مع جورج زغيب

معــان كثرية وهذا النوع مــن الدعوات
ٍ
نادر ويســهم يف تكوين صــورة جميلة
نحو مستقبل واعد ومرشق لجيل جديد
من الفنانني .وألكون واضحا ً وشــفافا ً
وحدهم املوســيقيون والفنانون هم من
يضع لبنان يف الصدارة وليس السياسيني،
فنحــن نرى لبنان كما رســمه منصور
وعــايص الرحباني وكمــا غنته فريوز
ووديع الصايف الذين تربينا عىل ألحانهم
وأغنياتهم .وباملوسيقى والفنون الجميلة
نستطيع النهوض بلبنان".
وردا ً عىل أســئلة النجوم الصاعدة
حــول املصاعب التي تعرتض مســرة
الفنان يف لبنان أشار عياش اىل ّ
ان الفنان
اللبناني مرغم عــى االتكال عىل جهوده
الخاصة كونه ال يتلقى دعما ً من أي جهة
ّ
بالتحل بالصرب
ولكنــه نصح الشــباب
واالمل فهي شــدّة ال ب ّد مــن أن تزول،
ودعاهم اىل عــدم اإلنجرار وراء التيارات
اآلنية العابرة والتمسك بالهوية الخاصة.
وعــن رواج االغانــي املبتذلة التي
نسمعها كل يوم عىل وســائل التواصل

بعيدًا عن التكلّف والتصنّع ومقتضيات اللياقة المفرطة ولعل ّ العفوية
هذه بالذات هي ما ميّز الحدث ونقله الى منزلة أخرى قلّما تجدها
في حرم الدبلوماسية ،وتخللت اللقاء أغنيتان قدمهما عيّاش ،لينتقل
بعدها الحضور لمتابعة حلقة حوارية بين الفنان والسفيرة أدارته
ّ
المسؤولة عن البرنامج جولي مراد ،فبدا عيّاش قريبًا من القلب،
بحس
عال من الفكاهة وذهن حا ّد ونظرة ثاقبة ال سيما في مواضيع
ٍ
ّ
تتعلق بالتربية وشجون البلد.

حضور متن ّوع

االجتماعــي ر ّد انه ليس مــع او ضد،
فاملوسيقى للجميع وعىل الناس إختيار
ما يعجبهم وبالتــايل ال يمكننا ان نوقف
من يصنع املوســيقى بغض النظر عن
نوعيتها .فهو كموسيقي ال يمكنه تقبل
أشياء كثرية خاصة انه ترعرع يف مدرسة
منصور وعايص الرحباني .وأردف قائالً:
"أنا أحــرم كل أنواع املوســيقى علما ً
أنني أتيت اىل الفــن من خلفية الرحابنة
وأعمالهم العظيمة والعيب ليس يف تعدد
األذواق الفنيــة بل يف محطات "األف أم"
التي تقبض لنــر األغاني الهابطة .هو
ذنب اإلعالم إذا ً يف نرش األغاني الهابطة".
وهل يقدّم اللحن عــى الكلمة عند
اختياره ألغانيه؟ يجيب" :املوسيقى أهم
موســيقي يف األساس
بالنســبة إيل ّ فأنا
ّ
لذلك أر ّكز عىل اللحن ألن املوســيقى لغة
عاملية يفهمهــا الجميع ويأتي الكالم يف
مرحلــة ثانوية" ،مشــددا ً عىل "وجوب
حضور هويــة الفنان يف أغنياته ،منتقدا ً
رشاء األغاني عرب الواتساب كي ال تتحوّل
صناعة األغنية اىل مسألة تجارية بحتة.

...ومع كارال سليمان

تج ّ
ذر وعالمية

حني سأله أحد املواهب الصاعدة عن
ســبب احجامه عن التعاون مع فنانني
عامليني أشــار اىل أنه "أول من تعاون مع
الفنان العاملي "" "Belly the Rapperلكنه
لم يكن معروفا ً آنذاك بل كانت شــهرتي
أكرب من شــهرته" ،يرشح باقتضاب .أما
بالنسبة اىل سؤال عن الشخص الذي يعزو
إليــه نجاحه فر ّد عىل الفــور وبال تردّد:
"أمي التي رافقتني بالصالة والدعاء دون
ســواها" .ارتفع صوت احدى االعالميات
مذكر ًة إيــاه باملخرج الراحل ســيمون
أسمر صاحب الفضل عىل غالبية النجوم
اللبنانيني فر ّد قائالً" :طبعا ً ال ننكر فضله
ولكننــي لم أت ّلق منه الدعــم بعد مرحلة
ســتوديو الفن ،بل املحاربة بعد فسخي
املبكر للعقد بيننا".
وعن تشــجيعه ولديه عىل سلوك
ّ
الفن اعتــر أن "الوقت ال يزال
طريق
مبكرا ً للتحدث عن انخــراط ولديه يف
املجال الفني ولكنه سيرتك لهما حرية
القرار حني يحني الوقت.

وعن إمــكان اعتزاله العمل الفني
قريبا ً اعترب ّ
أن املســألة مطروحة كل
يوم ألن املصاعــب كثرية ،ولكنه يقوم
بفنه بحب وشــغف ،علمــا ً أنه يموّل
عمله اإلنساني من انتاجه الفني فهو
ال يعتمد عىل جهــات مانحة للميض
قدما ً يف هذا املجال ،خصوصا ً ان العمل
اإلنســاني يفرض التزاما ً باالستمرار
ليــس بهدف الربــح أو التجارة ،وهو
مرصّ عىل هذا الهدف السامي الذي هو
مدعاة فخر له.
وعــن اختيــاره تعليــم األوالد
لإلســتثمار يف املجال اإلنساني تحدث
عن املشــقات التــي تكبّدهــا والده
لتعليمه وأشــقائه أثناء الحرب وع ّلق:
"كانت أمنيتي أنذاك أن يجد والدي من
يســاعده يف تلك املهمة ولهذا السبب
بالذات احتفظت بهذه الرغبة يف قلبي
وأردت أن ألبيها عرب مســاعدة األوالد
املفتقرين اىل االمكانيــات املادية فأنا
ّ
بــأن إعادة ل ّم شــمل اللبنانيني
أؤمن
وتنقيــة ذاكرتهم تمــ ّر أوال ً بالرتبية
ولذلك اخرتت شعارا ً ملؤسستي :فليكن
العلم سالحهم!
رغم اســتثماره يف أعمــال خارج
لبنان يرصّ عيــاش عىل تج ّذره يف لبنان
ورفضه مغادرته يف أوقات املحنة" :أريد
أن أعيد االشــخاص واالعمال اىل ربوع
لبنان .وطننا بحاجــة اىل جميع أبنائه
املهاجرين ،من االختصاصات كافة وال
ســيما الفنانني منهم .نحن بحاجة اىل
األدمغة اللبنانيــة التي انترشت يف بالد
اإلغرتاب .ال يمكننــي أن أتصوّر نفيس
بعيدا ً عن وطني ،فأنا رجل جبيلّ ،متع ّلق
باألرض فهي أثمن ممتلكات اإلنســان،
وكل امرئ ســيعود اىل أرضــه يف أحد
األيام .وأنا أصيل لعــودة ك ّل لبناني اىل
أرض الوطن قريبا ً جداً ،وكل نشــاطي
اإلنساني يصب يف هذا األتجاه" .وختم:
"علينــا أن نعطي لبنان وليس فقط أن
نأخذ منه".
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رحيل عالم اإلجتماع التنويري ملحم شاوول

غــــــــيــــــــاب

غيّب املــوت أمس ،الباحث املوســوعي الدكتور
ملحم شاوول عن عمر  72عاما ً بعد رصاع مع املرض،
وهو عرف بمؤلفاته الشاملة يف علم االجتماع وعمله
األكاديمي .ونعته "حركة التجــدد الديموقراطي"،
ً
قائلة" :بمزيد من الحزن واألســف ،ننعي د .شاوول،
أحد مؤســي حركة التجدّد وأحد أبرز ناشــطيها
وأحد أبرز محركي االنتــاج العلمي والثقايف يف لبنان
وأحد بناة الجسور بني عالم املعرفة وعالم السياسة
ً
مضيفة:
والنضال الوطني وااللتــزام االجتماعي"،

"يف رصيــده عــرات الكتب واألبحــاث واملؤلفات
واملســاهمات ،منها" :الخطاب السيايس والتوافق"
(" ،)1988االنتخابــات األوىل يف لبنان بعد الحرب -
" ،)1993( "1992االفرتاق والجمع" (" ،)1996أزمة
الديموقراطية يف لبنان -انتخابات ،)1997( "1996
"قضايــا الجامعة اللبنانيــة واصالحها" (،)2000
"انتخابــات  :2000تحليل نتائج اســتطالع الرأي"
(" ،)2001خارطــة طريق اىل الدولــة املدنية :إدارة
التعدد الطائفي داخل نظام ديموقراطي" (.")2017

وختمت" :رفاقــه يف حركة التجدد ،ويف مقدمهم
رفيقة عمــره ورفيقتنا ندى ،وزمــاؤه وأصدقاؤه
املنتــرون يف كل انحاء لبنــان وكل أصقاع العالم،
سيفتقدون حضوره الذكي واللماح وطيبته الفياضة
ومساهماته الغنية املثمرة ووطنيته اللبنانية الخالصة
املفعمة باالنسانية والخالية من أي تعصب او انزواء.
لروحه الطيبة األبية الراحة والســام ،ولألعزاء ندى
وجوزيــف ورجا والعائلــة جمعــاء وكل أصدقائه
ومحبيه وأهله يف زحلة العزيزة كل العزاء واملواساة".

مــــهــــرجــــان

مـعـرض

عصيان ثقافي في "بيروت الدولي للرقص المعاصر"
إنطلق مهرجان بــروت الدويل للرقص
املعارص " "Bipodيف نسخته الثامنة عرشة،
بعرض اســتُخدمت فيه البيــارق عىل وقع
طبول الحرب ،فيما تر ّكــز هذه الدورة التي
تحمل عنــوان "عصيان-ثقــايف" عىل دور
الثقافة كدافع للتغيريالسيايس.
وافتُتح املهرجان بعــرض "!"Ara! Ara
للثنائي االيطــايل جينيفرا بانزيتــي وانريكو

جــــــــــــائــــــــــــزة

تيكوني يحاكي عالقة الجسد بالبريق الذي يرمز
اىل االنتماء اىل األرض .وصدحت مدى  50دقيقة
موســيقى قرع الطبول العســكرية املطعمة
بنقيق الطيور ،وتحــرك عىل وقعها الراقصان
بتناغم ،مســتخدمني بليونة بريقني باللونني
االزرق واألصفــر .وأمام جمهــور مأل قاعة
مرسح " ،"Béryteقال مؤسس املهرجان عمر
راجح يف كلمة االفتتاح وإىل جانبه املديرة الفنية

جائزة

أعلــن اتحاد الكرمــة والنبيذ يف لبنــان (Union Vinicole du
 )Libanان " 9مــن اعضائه شــاركوا يف الجناح اللبناني يف معرض
" "ProWeinيف " "Dusseldorfاملانيا من  15الحايل اىل  17منه ،للسنة
العارشة عــى التوايل ،وركزوا جهودهم للبحث عن اســواق وبلدان
جديدة لتصدير النبيذ اللبناني إليها ،يف خطوة يحتاجها لبنان يف هذه
االزمة االقتصادية الخانقــة ،وع ّرفوا الحارضين عىل النبيذ اللبناني
املنتج من خالل اصناف العنب اللبنانية مثل العبيدي واملرواح والعمل
عىل تسويق هذه األنواع" .وأضاف" :تابع املشاركون تفاعل االسواق
ً
نسبة
الحالية مع النبيذ اللبناني الذي يعترب من اهم املنتجات العاملية
لسمعته الجيدة والجوائز التي سبق أن حصدها".

ميا حبيس" :إن من خالل عنوان هذه النسخة
نأمل يف أن نميض نحو تحقيق العدالة واملساواة
واالنفتــاح والوعي ومواضيــع كثرية اخرى
مرتبطة بالعرق واللون والجندرية" .وتستمر
نشــاطات املهرجان حتى  29أيّار ،وتقدّم هذه
الدورة ،اىل جانب عروض الرقص ،أفالم فيديو
وورش عمل وحوارات ونقاشات تتمحور عىل
موضوع العصيان الثقــايف وتبث عىل منصة
" "citerne.liveللبث التدفقي .وتقارن الراقصة
الربازيلية فانيا فانو يف عرض عنوانه ""Nebula
جسم اإلنســان بالطبيعة .ويحاول بسام أبو
دياب يف عرض " "Pina my Loveتجسيد ردود
فعل املمارسات الالإنسانية التي تدفع الجسد
اىل الرقص من أجــل البقاء .ويختتم املهرجان
بعرض عنوانه " "From Scratchللكوريغراف
والراقص اليونانــي يوانيس مندافونس يعتمد
عىل اقرتاحات الجمهــور الحارض ويحولها اىل
لوحة راقصة مرتجلة( .أ ف ب)

الكبرى لـ La Jauria

حصل فيلــم " "La Jauriaللمخــرج الكولومبي
أندريس رامرييز بوليدو عىل الجائزة الكربى ألســبوع
النقاد املخصص للمواهب الشــابة ضمــن مهرجان
"كان" الســينمائي ،ويتمحور هذا الرشيط عىل دوّامة
العنف املفرغة يف الدولة األمريكية الجنوبية.
ويتناول " "La Jauriaالحياة اليومية للشــباب
الجانحني واملجرمــن الذين يحــاول املربي ألفارو
إعطاءهم فرصة ثانية من خــال عالج جماعي يف

Social Media

النبيذ اللبناني في ألمانيا

منزل مهجور يف قلب الغابة االســتوائية .إال أن إعادة
تأهيل الشــباب يف األجواء الرطبة والخانقة للغابة
الكولومبية تبدو اشــبه بالســجن أكثر من كونها
مخرجا ً نحو املستقبل.
وســبق ألندريس رامرييز بوليــدو ( 32عاماً) أن
حصل عىل جوائز عدة عن فيلميه القصريين يف عدد من
املهرجانات الدولية .وقال يف "كان" إنه "سعى يف اللغة
السينمائية إىل االعتماد كثريا ً عىل الصورة إلبراز العنف".

ومُنحت جائــزة " "French Touchلفيلم "After
 "sunللمخرجة الربيطانية تشــارلوت ويلز عن العالقة
بني ابنــة ووالدها .أمــا جائــزة " "Rising Starمن
مؤسسة لوي رويدرير فكانت من نصيب املراهقة زيلدا
سامســون بطلة فيلم " "Dalvaللفرنســية إيمانويل
نيكو .وحصل فيلــم " "Ice Merchantsللربتغايل جواو
غونزاليس عــى جائزة " "Leitz Cinéلألفالم القصرية،
وهو رشيط يخلو من الحوارات( .أ ف ب)

إيلون ماسك يرفع مساهمته في

رفع إيلون ماسك إىل  33,5مليار دوالر املبلغ الذي جمعه مبارشة مع رشكائه لرشاء
"تويرت" مخفضا ً بذلك قيمة القروض التي سيستدينها من املصارف.
وبعد اإلعالن ،ارتفع ســهم "تويرت" يف املبادالت بعد اغالق "وول" ســريت بنســبة
تجاوزت  .5%وكان ماسك الذي يرأس رشكة " "Teslaللسيارات الكهربائية ،تقدم بطلب
للحصول عىل قروض بقيمة  25,5مليار دوالر إال انه خفضها إىل  13مليار دوالر ما يخفض
العبء املايل بشكل كبري .ومطلع أيار ،التزم مساهمون حاليون يف "تويرت" إرشاك اسهمهم
يف العملية والبقاء يف رأسمال الرشكة وإن بنسبة أقل بعد سحبها من التداول يف البورصة.

وتساهم قيمة اسهمهم تاليا ً يف خفض املبلغ الذي ينبغي عىل ماسك تأمينه .وأعلن ماسك
مؤســس رشكة " "SpaceXلصناعات الفضاء أيضاً ،أنه تلقــى التزامات مبارشة أخرى
سمحت له بخفض القروض لحصول عملية الرشاء ،بمعدل  6,25مليارات دوالر إضافية.
ولم يحدد إن كانت هذه املبالغ مصدرها امواله الخاصة كليا ً أو جزئيا ً أو أن مســتثمرين
آخرين انضموا إليه.
وكان حجم القروض األساسية ،أثار قلق محللني ألنها كانت تستند إىل أسهم ""Tesla
وتقيم ارتباطا ً مع رشكة صناعة السيارات األمر الذي لم تحبذه األسواق( .أ ف ب)
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حاول أن تتجنّب اإلرهاق
وكثرة املجهود غري املربّر،
ألنك ستواجه بعض التعب
يف األيام املقبلة.

مواقف غري مربّرة من الرشيك
بسبب ردات الفعل التي ظهرت
أخريا ً منك.

إذا أردت أن تتخ ّلص من قيود
العمل ،عليك أن تعتمد أسلوبا ً
مقنعا ً للوصول إىل األهداف التي
حدّدتها لنفسك.

تترسع يف اتخاذ قرارات
ال
ّ
عشوائية وغري مربّرة تجاه
الرشيك ،ألنك قد تندم الحقاً.

قرارات جذرية يف العمل ملعالجة
األخطاء ،وبعد تصويب األمور
عليك أن تعيد تثبيت أولوياتك.

ما يسعى إليه الرشيك هو
املصداقية ،فاذا كنت مستعدا ً
عليك ان تظهر له حقيقة
مشاعرك تجاهه.
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تستمع بموضوعية إىل طلبات
الرشيك للمرحلة املقبلة،
فحاول أن تتعامل مع هذه
املطالب بجدية.

تبادل األفكار مع الرشيك سيعزز
الثقة بينكما ،وسيؤدي إىل خلق
مناخ إيجابي يف كل األمور.

مهما تع ّرضت لالستفزاز يف
العمل ،ال ترتدّد يف املطالبة بما
تعتربه حقوقا ً مهدورة أو ضائعة.

الدعم الذي ّ
يوفره لك الرشيك
سيكون حاسما ً يف بعض األمور
املصريية ،فكن جاهزا ً لرد
الجميل قريباً.

األنانية غري املربّرة ستدفعك إىل
اتخاذ مواقف خارج قناعاتك،
لذلك عليك اإلرساع يف إعادة
تصويب الوضع قبل فوات األوان.

إذا رغبت يف امليضّ ُقدُما ً بعالقة
جديدة ،عليك أن تبادر إىل إنهاء
عالقتك بالرشيك لئال تبقى
أسري الضياع.

١٠

مـــــدارات
العـــدد  - ٨٤٤السنــــة الثــالثــة

الـجـمـعـة  ٢٧أيـــــــار 2022

الصين تستخلص دروسًا مهمة
من الحرب الروسية في أوكرانيا
خارج النطاق األوروبي ،يمكن رصد تداعيات الغزو الروسي ألوكرانيا على
ُبعد  5آالف ميل ،في جزيرة تايوان .يشعر عدد كبير من التايوانيين
بالقلق من تعرّضهم للغزو قريبًا على يد جارتهم الصينية القوية.
إنها مخاوف مبررة .تكثر االختالفات بين أوكرانيا وتايوان ،لكن يواجه
الطرفان مأزقًا استراتيجيًا مشابهًا ألن كل بلد منهما هو عبارة عن
ديمقراطية ناشئة نسبيًا تقع في جوار دولة استبدادية أكبر حجمًا.
مثلما اعتبر الرئيس الروسي فالديمير بوتين استرجاع "الوحدة التاريخية"
ّ
بين روسيا وأوكرانيا
مهمة روحية ،يظن الرئيس الصيني شي جين بينغ
أن إعادة توحيد بر الصين الرئيسي وتايوان ،التي يعتبرها مقاطعة
مفقودة من بلده ،ستساعده على ترسيخ مكانته التاريخية .يتكلم
شي عن تايوان مثلما يتكلم بوتين عن أوكرانيا ،فيسلّط الضوء على
ديـــــفـــــيـــــد ســـــاكـــــس

رابط الدم بين الطرفين ويعتبر الصين وتايوان عائلة واحدة .تحدى
بوتين في الفترة األخيرة المفهوم التقليدي لسيادة الدول على اعتبار
أن أوكرانيا ال تستحق هذا النوع من السيادة ،ويحرم الرئيس الصيني
تايوان من سيادتها بالكامل ،على غرار جميع أسالفه .لكن رغم نقاط
التشابه هذه ،يخطئ من يفترض أن الغزو الروسي ألوكرانيا قد يسرّع
رغبة الصين في ضم تايوان .تدخل حسابات القادة الصينيين المرتبطة
بصوابية استعمال القوة ضد تايوان في خانة القرارات السياسية ولن
تؤثر عليها تحركات موسكو .كذلك ،يدرك المسؤولون الصينيون أن
مهاجمة تايوان تؤ ّ
جج المخاوف الغربية من نشوء محور استبدادي
بين بكين وموسكو وتكثيف التعاون بينهما ،ما يزيد احتمال حصول
ّ
تدخل مباشر من جانب األميركيين وحلفائهم.
مبــارش ًة .يُفرتض أن تتعــاون الواليات
املتحدة أيضا ً مع تايوان وتطلق برنامجا ً
تدريبيا ً ثنائيا ً مكثفا ً لزيادة قدرة الجزيرة
عىل الدفاع عن نفســها ،حتــى أنها قد
تستفيد من مساعدة تايوان عىل تطوير
اسرتاتيجية دفاعية غري متماثلة وإعطاء
األولوية إليصال األسلحة إىل الجزيرة.
أثبتــت االســتخبارات األمريكيــة
جدارتهــا خالل األزمــة األوكرانية حني
كشــفت تحركات بوتني املرتقبة قبل أن
يُقدِم عليها وتقاســمت هذه املعلومات
مــع حلفاء واشــنطن ،فعجــز بوتني
بذلك عن إحداث مفاجأة اســراتيجية
وتوحّ د التحالف الغربي لفرض عقوبات
صارمة وتقديم الدعم العسكري الالزم.
يجب أن تســتعد الواليــات املتحدة إذا ً
لجمــع املعلومات االســتخبارية حول
الخطط الصينية وتتقاسمها مسبقا ً مع
اآلخرين .ويُفرتض أن تتحرك فورا ً لفهم
املؤرشات األولية التي تتعلق بتحضريات
جيش التحرير الشعبي ملهاجمة تايوان،
مطلق األحوال .ونظرا ً إىل أهمية الصني يف
وتستعد لتقاسم هذه األدلة مع رشكائها
االقتصاد العاملي ،سيكون فرض عقوبات
للتخطيط لرد مشرتك قبل بدء الحرب.
كربى عليها أكثر صعوبة بكثري.
ّ
توســع االصطفاف بني
نظــرا ً إىل
كذلك ،يجب أن تُ ّ
نسق الواليات املتحدة
روســيا والصني ،ال تســتطيع الواليات
حزمة العقوبات مع حلفائها ورشكائها
املتحــدة أن تســتبعد احتمــال وصول
يف زمن السلم وتستكشف أفضل الطرق
مساعدات روسية كربى إىل الصني خالل
لتخفيف اتكالها االقتصادي
رصاعهــا مع تايــوان ،بما
عىل الصــن .تبقى مصادر
يف ذلك األســلحة ،ومصادر
الطاقــة الروســية أكــر
الطاقــة ،واملــواد الغذائية،
نقطة ضعــف يف العقوبات
واملعلومات االســتخبارية.
املفروضة عىل موسكو ،نظرا ً
كذلــك ،يجــب أن تتوقــع
يصعب تزويد
إىل اتكال أوروبا عىل إمدادات
الواليات املتحــدة أن تُلهيها
النفــط والغاز الروســية .تايوان بما تحتاج روســيا ملنعها من محاربة
لهذا الســبب ،يجب أن تبذل
الصني عــر إطالق هجمات
إليه إذا تعرّضت
الواليــات املتحــدة الجهود
سيربانية أو محاولة زعزعة
للغزو أو الحصار
الالزمة لتأمني مصادر بديلة
اســتقرار أوروبــا .أعادت
عن مواد أساسية ،مثل املعادن األرضية
الصني وروســيا التأكيد عىل قوة الدعم
النــادرة ،ألن معظم العالــم يتكل عىل
املشــرك بينهما لحمايــة مصالحهما
الصني لتأمينها.
األساســية ،يف بيان مشــرك بتاريخ 4
لكن بعد أحداث أوكرانيا ،قد تستنتج
شباط ،حيث أ ّكد البلدان عىل صداقتهما
الصــن أن الواليات املتحــدة لن تبدي
"غري املحدودة" ،واعتربت روسيا تايوان
ً
استعدادها للتدخل عســكريا ً
جزءا ً ال يتجزأ من الصني .تتوقع بكني إذا ً
نيابة عن
تايوان .لهذا الســبب ،يجــب أن تطرح
أن تتلقى الدعم نفسه خالل رصاعها مع
واشنطن سياســة واضحة اسرتاتيجيا ً
تايوان بعد دعمها املتواصل لروسيا عىل
للتأكيد عــى نيّتها الدفاع عــن تايوان
مر الحرب يف أوكرانيا.

يراقب يش جني بينــغ وقيادة جيش
التحرير الشعبي أحداث أوكرانيا عن قرب
دروس مفيــدة يمكن تطبيقها
بحثا ً عن
ٍ
عىل أي رصاع محتمل مع تايوان .لن تكون
املشاكل التي تواجهها روسيا كافية لثني
الصني عن فرض ســيطرتها عىل تايوان.
مــن وجهة نظــر بكني ،تُعتــر الحرب
الروسية يف أوكرانيا مج ّرد ملحة واقعية عن
التكاليف التي ستتكبدها الصني إذا لجأت
إىل الحــرب .من املتوقــع أن يحلل القادة
الصينيــون إخفاقات روســيا ويعدّلون
خططهم منعا ً الرتكاب األخطاء نفسها.
يجب أن تقــوم تايــوان والواليات
املتحدة باملثــل ،فرتاقبــان كل مرحلة
شي جين بينغ وفالديمير بوتين خالل اجتماعهما في بكين | الصين في  4فبراير 2022
من الحرب يف أوكرانيــا من وجهة نظر
لن يكون ســهالً ألن السفن والطائرات
وتُر ّكــز عىل اكتســاب القــدرات التي
املسؤولني الصينيني .قد يتمكن الطرفان
التجاريــة لن تجازف بحيــاة طاقمها
تســتخدمها أوكرانيــا اليــوم ،بما يف
بهــذه الطريقة من تحديــد الوقائع أو
ملتابعة تسليم السلع.
ذلك أنظمــة الدفاع الجــوي املحمولة،
األنماط التي تــردع الصينيني حتى اآلن
ّ
بما أن الصــن الحظت اتكال أوكرانيا
املسية ،والصواريخ املضادة
والطائرات
وتأمني القــدرات التي تســمح لتايوان
عىل اإلمدادات الغربية رغم احتدام الحرب،
للدبابات .كذلك ،يُفرتض أن تُكثّف تايوان
بردع أي هجــوم .يخطئ من يفرتض أن
من املنطقي أن تعطي األولوية لعزل تايوان
إنتاج الصواريخ املضادة للسفن ،وتجعل
التحركات الروســية تؤثر مبارش ًة عىل
ّ
يف أرسع وقت خالل أي رصاع محتمل .لهذا
أنظمة التحكــم والقيادة
لكن تحديد
قرارات بكني،
الســبب ،يجب أن تســتبق تايوان الوضع
المركزية ،وتُطوّر أنظمة
األدلة التــي تقنع الصني
وتســتعد منذ اآلن عرب تخزين احتياطيات
لتقوية وحــدات الجيش
بأن قرار بوتني بمهاجمة
أوكرانيــا كان إخفاقــا ً
من الذخائر والنفط واملواد الغذائية وسلع
األصغــر حجمــا ً لتحليل
الظــروف املتبدّلة ميدانيا ً
أساســية أخرى ،وتو ّزع هذه اإلمدادات يف
اسرتاتيجيا ً كبريا ً قد يساعد
الخــراء االســراتيجيني يخطئ من يفترض أن
أنحاء الجزيرة .باختصار ،يجب أن تشمل
والتكيّف معها رسيعاً.
األمريكيــن والتايوانيني التحركات الروسية تؤثر
تايوان كل ما تحتاج إليــه ملحاربة جيش
عــى صعيــد آخر،
ً
التحرير الشــعبي خالل فــرة متواصلة
مباشرة على قرارات يجــب أن تنشــئ تايوان
عىل منع الصني من إطالق
وتؤمّ ن الطعام للشعب وتحافظ عىل صحته
قــوة احتياطيــة مد ّربة
هجوم كارثي ضد تايوان.
بكين
لحشد املقاومة الالزمة عند اندالع الرصاع.
وأكثر جهوزيــة ،وتجمع
بمــا أن الصني تنوي
يجب أن تُحــدد الواليــات املتحدة
قوات دفاعية برية جديدة ،وتضع خطة
االســتفادة مــن الحرب الروســية يف
ّ
بدورها القواعد التي تســمح لها بردع
متوســعة لتعبئة املجتمــع ككل .كانت
أوكرانيا لتحســن تخطيطها للرصاع
أي هجوم ضد تايوان والرد عىل العدوان
قــدرة األوكرانيني العاديــن عىل تحمّ ل
املرتقب ،يجب أن تحذو تايوان حذوها.
الصينــي .ال يمكنهــا أن تتــكل مثالً
القصف وحمل الســاح إثباتــا ً عىل ما
تتعدد املــؤرشات الواعدة اليــوم .بعد
عــى التهديد بالعقوبات بكل بســاطة
يســتطيع التايوانيون فعلــه للتصدي
نجاحات أوكرانيا األولية ضد روســيا،
لتغيري حســابات يش جني بينغ .حذرت
للهجــوم الصينــي .إذا هاجمت الصني
نزل عدد كبري من التايوانيني إىل الشارع
الواليات املتحدة بوتني علنا ً من العواقب
تايوان فعالً ،ســتحاول عىل األرجح أن
لالحتفال ،ويقول الناشطون واملحللون
االقتصاديــة الهائلة التــي تنتظره إذا
تحكــم  24مليون نســمة إىل أجل غري
إن قــدرة أوكرانيا عىل ص ّد عدو متفوّق
هاجم أوكرانيا ،لكنه أقدم عىل غزوها يف
مُسمّ ى ،ومن واجب الشعب التايواني أن
عسكريا ً أقنعت التايوانيني بقدرتهم عىل
يمنع حصول ذلك.
القيام باملثل .أنشأ وزير الدفاع التايواني
يجب أن تعالــج تايوان أيضا ً نقطة
مجموعة عمــل لدراســة التكتيكات
ضعف أخرى ،فهي تجد صعوبة يف إعادة
األوكرانية واقرتح إطالــة مدة الخدمة
باختصــار ،يجب أن تتخذ واشــنطن وتايبيه الخطوات
تزويد شعبها وجيشها باإلمدادات خالل
العســكرية اإللزاميــة ،وتحظى هذه
الالزمة لتعزيز نظام الردع بحذر ،ما يعني االمتناع عن تأجيج
الرصاعات .أوكرانيا تَحِ ّد دوال ً منتســبة
الخطوة راهنا ً بتأييد معظم املشــاركني
الرصاع عن غــر قصد .يف املقام األول ،يجــب أن يحصل أي
إىل حلف الناتو ،وهذا ما ســمح بدخول
يف استطالعات الرأي .كذلك ،زاد االهتمام
تنســيق مكثّف مع تايوان بعيدا ً عن األضواء .كذلك ،يُفرتض
األســلحة واإلمدادات اإلنسانية إىل البلد
بتع ّلــم اإلســعافات األوليــة وخطط
أن تُر ّكز الواليــات املتحدة وتايوان عىل زيــادة قدرة تايبيه
بعد الغزو الرويس ،لكــن يصعب تزويد
االستجابة للكوارث.
عىل خوض الحرب .يف الوقت نفســه ،يجب أن تؤكد واشنطن
تايــوان بما تحتــاج إليــه إذا تع ّرضت
لكن لن تكون هذه الخطوة كافية.
للصني ،يف أوســاطها الخاصة ،عىل تمايش هذه الخطوات مع
للغزو أو الحصار .حتى أن تأمني السلع
بل يجب أن تتبنى تايوان اســراتيجية
سياسة "الصني الواحدة" التي يتبناها األمريكيون واعتبارها
األساسية ،مثل املواد الغذائية واألدوية،
دفاعية غــر متماثلــة يف أرسع وقت،

ردا ً عىل تصدّع ميزان القوى يف مضيق تايوان نتيجة الحشــد
العســكري الصيني هناك .ويف األوســاط العامة ،يُفرتض أن
تشــدد الواليات املتحدة عىل عدم دعمها الســتقالل الجزيرة
واهتمامها بالحفاظ عىل الوضع الراهن يف مضيق تايوان.
يف النهاية ،تقدّم الحرب املستمرة يف أوكرانيا دروسا ً مهمة
للصني وتايوان والواليات املتحدة .يبدو أن الطرف األكثر براعة
يف التكيّف مع املستجدات هو من سيُحدّد فاعلية نظام الردع
أو احتمال اندالع رصاع قد ّ
يغي وجه العالم.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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المصارف اللبنانية تغادر قبرص وأسئلة عن انعكاس العملية على التعويضات

البنوك "تأكل حصرم" تصفيتها الفروع الخارجية...
والمودعون "يضرسون"
لم يكن خروج فروع المصارف اللبنانية من أسواق
خلف البحار التي انتشرت فيها إال مسألة وقت .بعض
البنوك باعت طواعية لتلبية متطلبات الرسملة داخليًا،
كبنك لبنان والمهجر في مصر .البعض اآلخر أجبر على
االنسحاب كما في العراق وقبرص نتيجة تشدد مصارفها
المركزية بشروط االمتثال لمتطلبات المخاطر على االيداع
واالقراض .ما يعني اللبنانيين عمومًا ،والمودعين
خصوصًا ليس خسارة االستثمارات الخارجية ،بقدر انعكاس
هذه البيوعات على مصير ودائعهم من جهة ،وإمكانية
تأثيرها على سعر الصرف من جهة ثانية.

خالـــد أبــــو شقــــرا
كان مــن الواضح يف نهايــة العام
 2020أن االزمة اللبنانية أخذت املنعطف
الخاطئ .وقد أيقن الخارج ،كما الداخل،
إن خروج البنوك مــن محنتها متعافية
مهمة شبه مستحيلة .فأجرب "املركزي"
القربيص فــروع البنوك اللبنانية العاملة
عىل الجزيــرة ،والتي تعود إىل  9مصارف
(بنك بريوت ،بيمو ،البحر املتوسط ،بنك
بريوت والبالد العربيــة ،لبنان واملهجر،
بيبلــوس ،االعتمــاد اللبنانــي ،لبنان
والخليــج ،و أنرتكونتيننتال) إىل تكوين
احتياطيات الزامية تماثل  105يف املئة من
إجمايل ودائعها .كما فرض رسما ً سنويا ً
بنسبة  5بااللف عىل هذه الضمانات .هذه
الرشوط القاســية عىل كفاية رأس املال
 CAPITAL ADEQUACYالتي تهدف إىل
عدم امتداد الحريق اللبناني إىل الســوق
القربصية ،كبلت عمل املصارف واعدمت
فــرص جذب الودائع وحتــى االقراض.
ومع فشــل كل املحادثات التي كان فيها
"املركــزي" اللبناني طرفــاً ،اضطرت
جميع البنوك اللبنانية إىل االنسحاب من
السوق القربصية.

المودعون لن يستفيدوا

من الناحية النظرية يبدو أن "مللمة
املصارف اللبنانية نفسها يف الخارج أمر
إيجابي بالنســبة إىل جمهور مودعيها
بالداخل .حيــث ترتفع فرص التعويض
عن خســائرهم نتيجة تحســن وضع
املصارف املايل .إنما من الناحية العملية

المساهمون الذين
سيجنون ماليين الدوالرات
من صفقة البيع الخارجية
مدينون بالداخل
يعترب هذا الخروج ضارا ً جداً" ،بحسب
املستشار املايل د .غســان شماس" .إذ
عىل عكس شــقيقاتها يف الداخل التي
تحولت مع مرصفهــا األم إىل "رصاف
آيل" ( )ATMهائــل ،دوره محصــور
بســحب الودائع بقيم غري حقيقية ،ما
زالت الفروع يف الخارج تعمل بشــكل
طبيعــي .وبتوقفها تخــر املصارف
فرص ممارســة عملها الطبيعي بجذب
الودائع واإلقراض ،كما تخرس مراكزها
االساســية يف الداخل ضــخ تحويالت
جديدة بالعمالت الصعبة؛ هذا من دون
أن نتحدث عن الخســارة املعنوية التي
ستمنى بها".
خالفا ً ملا يعتقــده الكثريون ،أو ما
يحاول البعض تســويقه عن سوء نية
أو عن عدم معرفة ،فان "البنوك عندما
تخرج من سوق ما ،ال تقوم بـ"سواب"
بني مطلوباتهــا وموجوداتهــا ،أو ما
يعني إرجاع الودائع وتحصيل القروض
و"إطفــاء األضواء" ،والخــروج .إنما
تبيع األسهم املضافة إىل االسم التجاري
للمرصف" ،يقول شــماس .و"الفرق
بــن الطريقتني كبــر جــداً .فاالوىل
عملية محاسبية دفرتية رصف تضمن

البنوك تبيع في الخارج وسعر الصرف يحلّق في الداخل (رمزي الحاج)

اســرجاع البنك للفرق بــن األصول
والخصوم ،فيما الثانية تجارية قيمتها
أعــى بما ال يقــاس" .إال أن الفرق بني
القيمتــن الدفرتية والتجارية لن يذهب
إىل املودعني ،إنما إىل حملة االســهم ،أي
بعبارة أخرى "الصحاب املرصف الذين
تحملوا املخاطر" ،برأي شــماس .و"ال
سيما مع انتهاء مفاعيل العمل بالتعميم
 154يف شــباط من العام املايض ،والذي
قىض بزيادة رأســمال املصارف بنسبة
 20يف املئة ،وإعــادة تكوين ما يوازي 3
يف املئة من قيمة األمــوال املودعة لدى
املصارف يف حســاباتها لــدى املصارف
املراسلة يف الخارج.

فرض الرسملة داخليًا

يف املقابــل فان املســاهمني الذين
ســيجنون ماليني الدوالرات من صفقة
البيع هذه مدينون بالداخل .ويف ذمتهم
حقــوق آلالف املودعــن نتجــت عن
اســتخدام الودائع بتوظيفــات عالية
املخاطر مع دولة فســادة ومشــكوك
بقدرتها عــى إرجاع الديــن .ويف هذه
الحالة يصبح لزاما ً اتخاذ تدبري من اثنني
بحسب شماس :إما إقرار قانون يفرض
عىل املصارف البائعة استخدام العوائد يف
الرسلمة الداخلية ،أو إصدار تعميم ملزم
من مرصف لبنان يف هذا الخصوص .عدا
ذلك فان "الرأســمال املباع سيدخل من
وجة نظر شماس يف حساب املساهمني
وليس املودعني ،مــن دون املعرفة عىل
وجه الدقة بحسب الصفقات الحقيقية،
وذلك "نتيجة اختالف الوضعية القانونية

الدوالر يطأ عتبة الـ 36ألفًا و"صيرفة"  24600ليرة
سجّ ل سعر رصف الدوالر يف الســوق السوداء أمس إرتفاعا ً
صاروخيا ً بقيمة  1700لرية لبنانية من  34300لرية لبنانية أمس
األول اىل  35900لرية لبنانية للــراء و 36000لرية لبنانية لبيع
الدوالر الواحد بسبب تزايد الطلب عىل الدوالر لدى السوق السوداء
واســتفحال املضاربات والتالعب بســعر الرصف .وعىل صعيد
ّ
منصة "صريفة" بلغ حجم التداول عليها ليوم أمس 64,000,000
بمعــدل  24600لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً ألســعار رصف
العمليات التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسســات الرصافة عىل
املنصة .وعىل املصارف ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافة عمليات البيع والرشاء عىل منصة " "Sayrafaوفقا ً للتعاميم
الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0723
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

االسترليني
$ 1.2581
الين الياباني
$ 0.0079

يجب إقرار قانون يفرض
على المصارف البائعة
استخدام العوائد في
الرسملة الداخلية
لكل مرصف يف الخــارج عىل حدة ،وإن
كان مملــوكا ً بالكامل مــن الداخل أم
هنــاك رشاكات أجنبية" .وما يؤكد عىل
هذه الفرضية التســويق باقفال فروع
املصارف يف الخارج بما يثري من دالالت
عىل بيعهــا لقيمتهــا الدفرتية وليس
التجارية ،ويحمل عىل الشــك بتهريب
فرق القيمة إىل الخارج".

في العراق أيضًا

بالتزامن ،وعىل عكس ما يحصل يف
قربص تقدمت ثالثة مصارف يف العراق
من أصــل  10عاملة ،وهــي :ميد بنك،
فرنســبنك واالعتمــاد اللبناني بكتاب
إىل "املركــزي" تعلمه فيــه باقفالها.
حيث تنــوي البنوك الثالثة بيع كياناتها
املرصفية يف ســياق تصفيــة طوعية.
والالفــت يف العراق أن فــروع املصارف
اللبنانيــة تتجه لالقفــال وليس البيع.
حيث أعلمت زبائنها الســتالم ودائعهم
وطالبت الدائنني بتسديد ديونهم.

العالقة مع سعر الصرف

تجمّ ع االحداث مع بعضها البعض،
يف نفــس التوقيــت يدعــو إىل افرتاض

تأثريهــا الســلبي عىل ســعر الرصف
اآلخــذ يف التحليــق .فابتــداء بصعوبة
تمرير االستحقاقات الدستورية ،مرورا ً
بالرصاع املحتدم بــن البنوك والحكومة
عىل خلفية خطة التعايف املالية ،ووصوال ً
إىل إقفــال فروع املصــارف اللبنانية يف
قربص ،عوامل كلها ســلبية من الناحية
النظرية عىل ســعر الرصف .إنما فعليا ً
فان ما نشهده اليوم يعود إىل أمرين برأي
شماس:
االول معنوي ،حيث أن سعر السوق
املــوازي اليــوم الذي تخطــى  36ألف
لرية هو سعر ســيايس بالدرجة االوىل،
تخفيضه مرتبط برتاجــع الهجوم عىل
حاكــم "املركــزي" .وال ســيما مع ما
تشــهده املرحلة التي أعقبت االنتخابات
النيابيــة من تطــورات تغيريية تطالب
برأس الحاكم كأولوية.
الثانــي عمــي ،ويتلخص بضخ
مرصف لبنان يف خالل شهر واحد حواىل
 2200مليــار لرية ســتتحول حتما ً إىل
طلب عىل الدوالر بشــكل مبارش وغري
مبارش.
االنفــاش الهائل بالكتلــة النقدية
باللرية يمكن االســتدالل عليه من خالل
طبعة الـ  100ألــف الجديدة املتداولة يف
السوق .كما ال يمكن تفسري تمديد العمل
بالتعميــم  161القــايض بتبديل اللرية
بالدوالر من دون ســقوف ملدة شهرين،
بعدمــا كان يمدد العمل به كل شــهر
بشهره ،إال محاولة يائسة من "املركزي"
لـ"لمّ" الفائض من الــدوالر الناتج عن
االنتخابات النيابية.

حبيب يتمنّى تنفيذ قرض
الصندوق العربي
عرض الرئيس املدير العام ملرصف اإلســكان أنطوان حبيب لسفري
الكويت عبد العال القناعي ،يف مقر الســفارة يف بريوت ،لألوضاع العامة
يف البالد وبرنامج املرصف للســنوات الثالث املقبلة ،كمــا تر ّكز البحث
عىل موضوع القرض املقدم من الصنــدوق العربي للتنمية االقتصادية
واالجتماعية والذي صادق عليه كل من مجلس النواب يف لبنان ومجلس
إدارة الصندوق العربي.
وخالل اللقاء ،تمنى حبيب "تنفيذ القــرض يف القريب العاجل كي
يتمكن مرصف اإلسكان من مساعدة ذوي الدخل املحدود واملتوسط ،عرب
تأمني قروض السكن والرتميم والطاقة الشمسية ملا تشكله تلك القروض
من بارقة أمل يف ظل الظروف الصعبــة التي يمر بها لبنان واللبنانيون،
فتكون كهدية تثلج قلــب العائالت اللبنانية ،وتخرق فجوة فرج يف جدار
األزمة االقتصادية واالجتماعية الخانقة".

بيـتـكـوين
$ 29567
الذهب
$ 1844

CMC crypto
$ 649.72
الفـضـة
$ 21.93

الروبل
$ 0.0157

اليوان الصيني
$ 0.1484

الليرة التركية
$ 0.0612

بــرنــت
$ 117.33

خام WTI
$ 114.51

طن القمح
$ 442.5
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الـجـمـعـة  ٢٧أيـــــــار 2022

دقيقة تخابر الخطوط الثابتة  0.04دوالر والمدفوعة سلفًا  0.08دوالر
عقــد كل من مدير عام هيئــة «اوجريو» عماد
كريدية ورئيــي مجلس ادارة رشكتــي الخليوي
ســالم عيتاني (تاتش) وجاد ناصيف (ألفا) مؤتمرا ً
صحافيا ً رشحوا خالله آلية تحديث أسعار االتصاالت
واالنرتنت برعاية وحضور وزيــر االتصاالت جوني
القرم.
وتط ّرق رئيس مجلس إدارة رشكة «تاتش» سالم
عيتاني ،اىل مقرتح تعديل تعرفة االتصاالت الخلوية،
موضحا ً أنه «باحتســاب التعرفة وفق القسمة عىل
ثالثة ،سريتفع متوســط اإليرادات لكل مشرتك من
 1.20دوالر أمريكي  freshحاليا ً الذي يكبّد خســائر
مالية كبرية وإرضارا ً بشــبكتي االتصاالت ،إىل حواىل
 6.3دوالرات ،علما ً أنه ســيظل أدنى من املتوســط
اإلقليمي .يف موازاة ذلك ،تم تخفيض إجمايل اإلنفاق
(النفقات الرأسمالية والتشغيلية) من  530مليون
دوالر أمريكــي يف  2018إىل  254مليون دوالر ،عىل
الرغــم من الزيــادة الكبرية يف كلفــة الطاقة التي
ارتفعت إىل مــا يزيد عن  50%راهنــا مقابل نحو
 9%من النفقات التشــغيلية يف العام  .2018وهي
ســتنخفض إىل  25%عند تعديــل التعرفة وتحويل
جميع النفقات التشغيلية اىل الدوالر الـ «.fresh
وعن آلية احتســاب أسعار االتصاالت والبيانات
الخلوية ،أوضح عيتاني أن القاعدة العامة ألي سعر

وأكد رئيس مجلس إدارة رشكة «ألفا» ومديرها
ارتكزت عىل تقســيم السعر الســابق اىل ثالثة ومن
العــام جاد ناصيف أن املقاربــة يف مرشوع تحديث
ثم احتساب املبلغ بحســب السعر اليومي لصريفة،
التعرفة هدفت اىل تأمني استمرارية القطاع مع األخذ
وتنطبق هذه اآلليــة عىل الخطوط الثابتة واملدفوعة
سلفاً ،حيث أصبح ســعر دقيقة التخابر للخطوط
باإلعتبار رضورة مراعاة الحالة اإلقتصادية العامة
الثابتــة  0.04دوالر أمريكــي مقابل
للمواطنني ،فالهدف لم يكن يوما ً رفع
 0.11د.أ .حاليا ً وســعر االشــراك
السعر بل تأمني اإلستمرارية.
الشهري انخفض من  15د.أ إىل  5د.أ،
ولفــت اىل أن تعرفــة الخطوط
أما دقيقــة تخابر الخطوط املدفوعة بطاقة إعادة التعبئة الثابتة ستشــهد تعديالً وفق القاعدة
ســلفا ً فانخفضت مــن  0.25د.أ إىل
املتبعة الحتســاب الكلفــة الجديدة
برصيد  4.5دوالرات
 0.08د.أ
تعطي صاحبها إما  56للخدمــات .ورشح بأن ســعر الخط
الثابت ســيصبح  16.67دوالرا ً (50
دقيقة تخابر أو 500
دوالرا ً ســابقاً) .فيما ســتعدل كلفة
عرض جديد
كما كشــف عيتاني عن العرض ميغابايت من الداتا و 12اإلشــراك الشــهري يف الخط الثابت
لتصبح  5دوالرات ( 15دوالرا ً سابقا).
الجديد الذي ســيتم طرحه بالتوازي
دقيقة تخابر
أما كلفة الدقيقة ،فســتعدل لتصبح
مــع تعديل األســعار ،وهــو يتمثل
بــ  0.04دوالر ( 0.11دوالر ســابقا) فيما تصبح
ببطاقــة إعادة التعبئة برصيــد  4.5د.أ التي تعطي
كلفة الرســالة القصــرة  SMS 0.02دوالر (0.05
صاحبها إما  56دقيقة تخابر أو  500ميغابايت من
ســابقا) والـــ  Call Servicesبـــ 1.67دوالر (5
الداتــا و 12دقيقة تخابر ،وهي صالحة لـ  35يوماً.
دوالرات سابقاً).
أما يف ما يتعلق بالرصيد الحايل للمشرتك ،فسيقسم
بحسب ســعر صريفة اليومي ،حيث يتحول رصيد
الخطوط المسبقة الدفع
بقيمة  100د.أ .مثالً إىل  6.25د.أ يف حال قســم عىل
أما بالنسبة للخطوط املســبقة الدفع ،فيعدّل
 24000ل.ل ،تعطي صاحبهــا  78دقيقة تخابر أو
ســعر الخط ليصبــح بــــ  7دوالرات ( 3دوالرات
 500ميغابايت من الداتا و 34دقيقة تخابر.

سابقاً) .وكمثال ،يصبح سعر البطاقة املباعة حاليا
بــــ  22.73دوالرا ً (أو  34ألفا ً عىل ســعر الرصف
الرســمي) 7.58 ،دوالرات .وهــو مــا يعادل 182
ألف لرية لبنانية عند احتســاب الكلفة عىل صريفة
(حالياً) .ولفت اىل أن مدة صالحية البطاقة ،أي مدة
الشهر ،تبقى عىل حالها دون تعديل.

باقات اإلنترنت

وتطــرق ناصيف إىل أســعار باقــات اإلنرتنت
عند تطبيق التعرفــة الجديدة يف األول من تموز عىل
ســعر صريفة لتصبح كالتــايل 3.5 ،دوالرات لباقة
الــ 500MB (10دوالرات ســابقا) 13 ،دوالرا ً لباقة
الـ  20GB (39دوالرا ً سابقا) ،و 19.50دوالرا ً لباقة
الـ 40GB (59دوالرا ً ســابقا) .ويطبق املبدأ نفسه
يف احتســاب الكلفة ،أي القســمة عىل ثالثة من ثم
احتساب السعر النهائي للخدمة بحسب صريفة ،عىل
باقي باقات اإلنرتنت املتاحة للمشرتكني.
واكد رئيس هيئة «اوجــرو» عماد كريدية ان
الزودة ال تكفي لتغطي الكلفة التشــغيلية الوجريو
نظــرا لتدهور ســعر الرصف وعدم توفــر الطاقة
وارتفاع ســعر املــازوت الفتا ً اىل ان هــذه الزيادة
اخذت باالعتبار القدرة الرشائية للمواطن وحاجاته
لخدمات االنرتنت يف الرشكات واملنازل.

العاملون في القطاع الطبي اإلستشفائي :ال الحتجاز األموال
ّ
نفــذ العاملــون يف القطــاع الطبي
واإلستشــفائي اعتصاما ً أمــس ،بدعوة
من نقابة أصحاب املستشــفيات يف لبنان
وكل مــن نقابتي أطباء لبنــان يف بريوت
ويف طرابلس ،أمــام املقر الرئييس ملرصف
لبنان يف بــروت« ،احتجاجا ً عىل احتجاز
اموالهم يف املصارف وعدم تأمني السيولة
الرضورية» ،وفق بيان عن نقابة أصحاب
املستشفيات .شــارك يف اإلعتصام نقيب
أصحاب املستشفيات ســليمان هارون،
نقيب اطباء لبنان يف بريوت الربوفســور
رشف ابــو رشف ،نقيب اطبــاء لبنان يف
طرابلس د .ســليم ابي صالح ،كما انضم
اىل االعتصــام نقيب محــرري الصحافة
جوزف القصيفي .ترافق هذا التحرك مع
اإلرضاب التحذيري الذي اعلنت عن تنفيذه
هذه النقابــات ليومني ،يف  26و 27أيار ،يف
العيادات واملراكز الصحية واملستشــفيات
باســتثناء الحاالت الطارئــة والحرجة
وغسيل الكىل والعالج الكيميائي فقط.
وقــال أبــو رشف «إن العالقــات
املرصفية الســيئة بني املصارف اللبنانية
واملودعني أصبحت قائمة عىل الشواذ وعدم
احرتام القوانني ،وأصــول العمل املرصيف.
واستفحلت اإلجراءات التعسفية التي يقوم
بها معظم املصارف اللبنانية مع املنتسبني

إىل نقابات املهــن الحرة واملودعني ،وبلغت
حدا ً خطريا ً ومرفوضاً ،وخصوصاً:
 عدم قبول الشيكات وعدم التعاملمع الشيكات ،ويف حال القبول االستنسابي،
بوضع رشوط تعجيزيــة وفرض عمولة
خيالية تصل إىل حد  ،40%كما وإيداعات
فعلية لدى الكاتب العدل ،وإغالق حسابات
املودعني املرصفية.
 رفض قبول تســديد املســتحقاتاملالية عن طريق البطاقات املرصفية وحمل
التجار عىل فرض عموالت خيالية مالزمة
ما ســبب للمودعني واملواطنني صعوبات
كبرية لتأمني حاجاتهم االساســية ،وقد
ينذر ذلك بكارثة اجتماعية خطرية.
 حرمان النقابات من حق استعمالهاحســاباتها الجارية يف العملــة الوطنية
او الدوالر لتســديد مســتحقاتها ومنها
األجور واملعاشات التقاعدية والتعويضات
والنفقات االستشفائية».
وقال ابو رشف« :إن مســتقبل اآلالف
من املنتســبني لهذه النقابات بات يف دائرة
الخطر ،ال ســيما أن األطبــاء واملمرضني
واملمرضات يهاجرون بأعــداد كبرية ،وقد
بلــغ عددهم حتى اآلن مــا يزيد عن ثالثة
آالف طبيب وثالثة آالف ممرض وممرضة».
وطالب بـ»رضورة قبول التعامل بالشيكات

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيّة السنيّة
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام أحمد مشهور مرعب
يقتيض حضورك اىل هــذه املحكمة الثالثاء
 2022/6/28الثامنة صباحا ًلحضور الجلسة
يف الدعوى املتكونة بينك وبني زينة هاني عبد
الــرزاق بمادة اثبات طالق واملؤسســة برقم
 2021/3163وإذا لم تحرض أو ترسل وكيالً
عنك الستالم األوراق الخاصة بهذه الدعوى أو
تتخذ مقاما ً مختارا ً ضمن نطاق املحكمة تعترب
مبلغا أصوال ً حتى الحكــم القطعي ويجري
بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/5/24
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم
اعالن صادر عن محكمة عكار حلبا
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ الدكتور اسامه الرفاعي
اىل مجهول املقام عبد القادر عمر عيل
يقتيض حضورك اىل هــذه املحكمة االربعاء
 2022/6/22الثامنــة صباحــا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني فاطمه

نارص طفران بمادة تفريق للغيبة واملؤسسة
برقم  2022/337وإذا لم تحرض او ترســل
وكيال عنك او تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق
املحكمة تعترب مبلغا اصوال حتى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
حلبا يف 2022/5/24
رئيس القلم
الشيخ وليد املصطفى

مـــطــــلــــوب
رشكة كمال غالييني بحاجة لعمال حمالني
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01628888
رشكة ليبانت بحاجــة لعمال تنظيفات
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01788585
رشكة دكركــو فودز اند بروساســينغ
ش.م.ل .بحاجة لعمال حمالني لبنانيني
بدوام كامل .كافــة التقديمات القانونية
مؤمنة .هاتف 01202227

أبو شرف وهارون يلقيان كلمتيهما خالل مشاركتهما في اإلعتصام

والبطاقــات املرصفية وعدم فرض رشوط
تعجيزية أو عموالت خيالية عليها».

انقطاع الدواء والعالج

وأ ّكد هارون «أن ما نشهده يف القطاع
االستشــفائي هــو أمر غري مســبوق،
فاألموال التي تحوّلها لنا الدولة بدل طبابة
املواطنني تحتجزها املصارف وتمنعنا من
اســتعمالها» .وقال« :ان هذا التواطؤ بني
الدولة ومرصف لبنــان واملصارف بقطع
الســيولة عن املستشــفيات سوف يؤدي
مبــارشة اىل انقطاع الــدواء والعالج عن
املريض» .وأعلن «ان املستشفيات عاجزة
عن تأمني السيولة الالزمة لتتابع عملها.

واألطبــاء والعاملون يف الشــأن الصحي
ال يمكنهــم الحصول عــى أتعابهم وهم
محرومون مــن حقوقهم والتي هي اصالً
اصبحت غري كافية لتأمــن عيش كريم
لهم ولعائالتهم» .بــدوره قال النقيب ابي
صالح« :طفح الكيل ،لهذا اضطررنا اطباء
وممرضني وعاملني صحيــن واصحاب
مستشفيات إىل اإلرضاب ،واجتمعنا اليوم
لنؤكد رفضنا مصــادرة ودائعنا النقابية
والشخصية بأي شكل من االشكال ،سواء
أكان بتأجيل استحقاقها أم تقسيطها عىل
فرتة طويلة أم شــطب اية نسبة منها ام
دفعها بطريقة تؤدي اىل خســارة قيمتها
الحقيقية».

شبكة القطاع الخاص تعلن شروط
انتعاش ونمو اإلقتصاد
عقدت شــبكة القطاع الخاص اللبناني
( )The Networkيف قاعــة  AVAيف األرشفية
لقــا ًء ضم حواىل  600شــخص مــن وزراء
ونواب ،ورؤساء نقابات و جمعيات اقتصادية
وعمداء جامعات وسفراء وملحقني تجاريني
واعالميني وصحافيني ،وكبار الشــخصيات
واملهنيني من مختلــف القطاعات لإلعالن عن
 10رشوط لالنتعاش والنم ّو االقتصادي ،وهي:
األمن االقتصادي ،العدالة ،االقتصاد الرشعي،
التعايف املادي ،دولة حديثــة المركزية ،األمن
الغذائي ،الناتج املحيل ،تأمني العناية الصحية،
بناء القدرات ،االستدامة.
باإلضافة إىل ذلك ،قام خمســة متحدثني
ضيــوف بمداخالت خالل اللقاء ،شــارك ك ّل
منهــم وجهة نظــره حول الوضــع الحايل:
جيلربت غوســطني ،الرئيس التنفيذي لرشكة
 Firmenich؛ ناديــن حشــاش ،املؤسســة
والرئيسة التنفيذية لرشكة  Proximie؛ إيدي
مارون ،الرئيس التنفيــذي ألنغامي؛ ابراهيم
معلوف امللحن وعازف الجاز وعيل جابر مدير
تلفزيون ومجموعة الـ.MBC

وتعليقا ً عىل املناسبة ،قالت ريما فريجي،
املنســقة العامة لشــبكة القطــاع الخاص
اللبنانــي« :بدأ كل يشء بفضــل قناعة قوية
وملحّ ة بأن هناك صوتا ً واحدا ً لم يُمنح مكانته
الصحيحة ،لم يكن مرتفعا ً بما يكفي ،ولم يكن
جريئا ً بما فيه الكفاية وهذا الصوت ينتمي إىل
القطاع الخاص».
مضيفــة« :عدد أعضاء شــبكة القطاع
الخاص ارتفع من  3أعضاء يف شــباط ،2021
إىل أكثر مــن  75عضوا ً ينتمــون اىل مختلف
القطاعات االقتصادية والنقابات والجمعيات
واملن ّ
ظمات غري الحكومية ...نحن هنا للحفاظ
ولالحتفاء بريادة االعمــال والهوية اإلبداعية
ليس فقط كأفراد بل كقوة جامعة ومتعاونة».
وتوجهت فريحة إىل النواب وصانعي السياسات
بالقول« :لقد اســتمعنا طويالً لكم ،آن األوان
ّ
متخصصون يف التعليم
ان تصغوا لنا .لدينــا
والوســاطة واملالية ومحامون وخرباء بيئيون
وممارســون صحيّون وأعضاء من املجتمع
اإلبداعــي .نحن حراس البوابــة ،نحن مح ّرك
النموّ ،نحن القطاع الخاص الذي ال يستسلم».

أخبار سريعة
أصحاب األفران يطالبون
بتسعيرة جديدة للرغيف
إعتصم أصحاب االفران أمام
وزارة االقتصاد للمطالبة بتأمين
القمح للمطاحن ووضع تسعيرة
لربطة الخبز تناسب سعر
الصرف ،كما طالب المعتصمون
مجلس النواب الجديد باالسراع
في إقرار قانون قرض البنك
الدولي لدعم القمح.
وقال أمين سر نقابة المخابز
واألفران في بيروت وجبل
لبنان ناصر سرور «مشكلتنا
كبيرة ألنها تتعلق برغيف الخبز
والطبقة السياسية أقفلت معظم
مؤسسات البلد وال مشكلة
لديها أن نقفل نحن أيضاً».
وسأل «لماذا لم يوقع كتاب
صرف اعتمادات القمح لمدة
شهرين؟» ،متمنيا ً «على وزير
المال أن يوقع االعتمادات كي ال
تذل الناس».

...وأصحاب المحطات
بجدول يومي ألسعار
المحروقات أو اإلقفال
إرتفع سعر البنزين  95و98
أوكتان  9آالف ليرة ،المازوت 51
ألف ليرة ،والغاز  31ألف ليرة.
وأصبحت االسعار كاآلتي :بنزين
 95أوكتان 597 :ألف ليرة.
بنزين  98أوكتان 608 :آالف
ليرة .ديزل أويل 732 :ألف ليرة.
غاز 447 :ألف ليرة.
وفي السياق أصدرت نقابة
أصحاب محطات المحروقات
في لبنان ،بيانا ً شدّدت فيه على
ضرورة إصدار جدول تركيب
اسعار بشكل يومي كي نح ّد من
حجم خسائرنا ولالسف ان هذا
الجدول ال يصدر بشكل منتظم
وان صدر فهو يصدر بوقت متأخر
جدا ً ما يسبب لنا خسائر كبيرة لم
تعد تحتمل والمسؤول المباشر
عن هذا الوضع هو مديرية
النفط» .واعتبرت نقابة أصحاب
المحطات أن «هذا البيان هو بيان
تحذيري لكل المعنيين والجهات
المختصة كي ال نضطر آسفين
القفال جميع المحطات في كافة
االراضي اللبنانية».

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٤السنــــة الثــالثــة

السلطة "تنتقم" من اللبنانيين" :موتوا من...

فال املناشــدات العربية وال الدولية وال نداء مجلس األمن األخري برضورة
اإلرساع يف إعادة االنتظام إىل الحياة الدســتورية وتشكيل الحكومة والرشوع
فورا ً يف تنفيذ اإلصالحات الهيكلية املطلوبة بغية «التوصل الرسيع التفاق مع
صندوق النقد» ،حالت دون استمرار أركان املنظومة يف لعبة «شد الحبال» عىل
حلبة املحاصصة واملناصب ،بدءا ً من االستحقاق الترشيعي حيث الحبل ال يزال
عىل غاربــه يف «بازار» انتخاب رئيس املجلس ونائبه وهيئة املكتب ،خصوصا ً
ّ
بعدما باغت «رئيس
السن» نبيه بري الجميع بدعوة املجلس الجديد إىل االنعقاد
صباح يوم الثلثاء املقبل «ليحرش بذلك الكتل والنواب بهذا املوعد ويضعهم أمام
مهلة  72ساعة لحســم املوقف النهائي خالل عطلة نهاية األسبوع تمهيدا ً
لإلعالن عنه نهار االثنني» ،وفق ما رأت مصادر نيابية ،معربة لـ»نداء الوطن»
عن اعتقادها ّ
بأن «بري وإن كان يف الشــكل يريد وضع جميع الكتل النيابية
أمام مسؤولياتها ،لكنه ضمنا ً أراد اإلرساع يف استثمار لحظة االنقسام النيابي
حول موقع نيابة رئاســة املجلس لكونه ال يرغب يف إفســاح املجال أمام أي
فرصة لربوز مرشح توافقي يحظى بتقاطعات نيابية وازنة فتكون النتيجة
أن يحصد نائب رئيس املجلس أصواتا ً أكثر من رئيس املجلس نفسه».
وإذ رست معلومات خالل الساعات األخرية حول احتمال حصول توافق
بني نواب األكثرية الجديدة عىل اســم النائب غسان سكاف لتويل موقع نيابة
رئاسة املجلس النيابي ،ال تزال قوى  8آذار تسعى عىل الضفة املقابلة إىل تأمني
حاصل انتخابي ملرشح «تأمن جانبه» ليجلس إىل يمني رئيس املجلس ،غري ّ
أن
«االنقسام الســائد داخل صفوف كتلة «التيار الوطني الحر» ،بني طرح يؤيد
ترشــيح النائب الياس بوصعب وآخر يؤيد ترشيح النائب جورج عطالله ،ما
زال ّ
يعقد املهمة التي يرعاها «حزب الله» للتوصل إىل مقايضة يف األصوات بني
الكتلة والنواب الشــيعة» ،حسبما نقلت مصادر مطلعة عىل أجواء «الكتلة»،
أن ما ّ
ً
كاشــفة ّ
يعقد األمور أكثر يف هذا املجال هــو ّ
أن رئيس «التيار الوطني
الحر» جربان باســيل يميل إىل «قطع الطريق أمام وصول بو صعب إىل نيابة
الرئاسة الثانية ما قد يدفعه يف حال عدم تمكنه من تأمني فوز عطالله باملوقع،
إىل أن يتخذ خيار «مبايعة» مرشح النائب السابق عصام فارس فيقرر تجيري
أصوات تكتله لصالح النائب سجيع عطية يف جلسة الثلثاء ،سيّما و ّ
أن باسيل
عىل تواصل مســتمر مع فارس ويرتدد لزيارته بــن الحني واآلخر يف جنوب
فرنسا».
قضائياً ،لفــت االنتباه أمس اإلعالن عن إحالــة القاضية غادة عون إىل
املجلس التأديبي يف قضيــة «مخالفتها موجب التحفظ من خالل التطرق إىل
ملفات قضائية وفضــح رسية التحقيقات يف مكان عام يف باريس فضالً عن
تشهريها العلني بزمالء لها يف السلطة القضائية» .وعىل األثر سارعت عون إىل
التهجم عىل النائب العام التمييزي القايض غسان عويدات ،معترب ًة يف تعليقها
لقناة «أو تي يف» عىل خطوة إحالتها إىل «التأديب» أنه «يتخطى كل القوانني وال
أحد يطاله» ،مع تشديدها عىل ّ
أن توقيت إحالتها يأتي «خوفا ً من استمرارها
بمتابعــة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصــل اىل نتيجة بموضوع محاربة
الفساد».
ويف املقابــل ،آثر القايض عويدات عدم الــر ّد عىل القاضية عون واكتفى
بالتعليق لـ»نداء الوطن» عىل كالمها وتهجمّ ها عليه بكلمة واحدة« :بارانويا».

تصفية المصارف في الخارج :تعزيز الرسملة...

عوائد البيوعات يف الخارج ســتذهب باملبدأ للمســاهمني ،أي ألصحاب
املصارف ،ولن يســتفيد املودعون منها بيشء ،وال سيما مع انتهاء مفاعيل
التعميم  154الذي قىض بزيادة رأســمال املصارف بنسبة  20يف املئة ،وإعادة
تكوين ما يوازي  3يف املئة من قيمة األموال املودعة لديها ،يف حســاباتها لدى
املصارف املراســلة يف الخارج .ويف املقابل ّ
فإن املساهمني مدينون يف الداخل
وعليهم واجب زيادة رســاميلهم بالنقد الصعب ،بعدما ســاعدتهم تعاميم
مرصف لبنان عــى نفخها باللرية اللبنانية وبأســعار غري حقيقية وتقييم
ملتبس لألصول .ومن الواجب بحسب املستشار املايل د .غسان شماس «صدور
قانون عن مجلس النواب أو تعميم ملزم من مرصف لبنان بتوظيف االموال يف
إعادة الرسملة الداخلية».
صحيــح أن زيادة الرســملة الداخلية لن تحل األزمــة النقدية إال أنها
قد تكــون ،إذا ما أضيفت عىل مالحقة األمــوال الخاصة ألصحاب املصارف
واســرجاع األموال امله ّربة وتطبيق متطلبات الرشوط الدولية ،البحصة التي
تســند الخابية .وقد تساعد بعض البنوك عىل عدم االقفال وتعريض املودعني
لعذابات ضمان الودائع التي ال تتجاوز  75مليون لرية.

مقتل مهندس إيراني في وحدة "أبحاث...
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وأتى بيان الوزارة بعد ساعات من نقل وكالة «إرنا» الرسمية عن «مصدر
م ّ
طلع» ،أن «حادثا ً صناعيّاً» وقع يف بارشــن وأدّى إىل مقتل شخص وإصابة
آخر .وكانت منطقة بارشــن قد شــهدت يف حزيران  ،2020انفجار «خزان
غاز صناعي» قرب املجمّ ع العســكري ،وفق ما أعلنت يف حينه وزارة الدفاع،
من دون أن يؤدّي ذلك إىل وقوع ضحايا .ويُشــتبه يف ّ
أن موقع بارشــن شهد
اختبارات عىل انفجارات تقليدية يُمكــن تطبيقها يف املجال النووي ،وهو ما
سبق للجمهورية اإلسالمية أن نفته.
وكانت طهران ترفض قبل ذلك الســماح ملفتيش الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بزيارة املوقع ،مؤكد ًة أنهم قاموا بعمليات تفتيش ســابقة فيه خالل
العام  2005من دون اثبات حصول نشاط يُثري الشبهاتّ .إل أن املوقع خضع

الـجـمـعـة  ٢٧أيـــــــار 2022

لتدقيــق من الوكالة عام  ،2015بُعيد انجاز اإلتفاق النووي بني إيران والقوى
الكربى .وقام املدير السابق للوكالة يف حينه ،الراحل يوكيا أمانو ،بزيارة املكان.
ويف غضون ذلك ،أبلغت الدولة العربية واشنطن بمسؤوليّتها عن اغتيال
صياد خدائي ،وذلك بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول
اســتخباراتي األربعاء .وذكر املصدر الذي طلب عدم كشف اسمه ّ
أن تل أبيب
أبلغت واشــنطن ّ
رسية
بأن االغتيال هدفه تحذير إيران لوقف عمليات وحدة ّ
ضمن «فيلق القدس» املوكل العمليات الخارجية يف «الحرس الثوري».
وجدّد قائد «الحرس الثوري» اللواء حســن سالمي التأكيد أن االغتيال
«ســيت ّم الر ّد عليه ...عىل أعدائنا أن ينتظروا» ،من دون تســميتهم .وأضاف
يف ترصيحــات متلفزة« :لن ّ
تغي أعمال التبجّ ح هذه شــيئاً ...يف حال أعلنوا
(املسؤولية) أم لم يُعلنوها ،سن ُ ّ
نفذ خططنا وسنقوم بعملنا».
ويف األمم املتحدة ،دعا سفري إيران مجيد تخت روانيش املجتمع الدويل إىل
إدانة االغتيال ،وذلك يف رســالة إىل األمني العام أنطونيو غوترييش جاء فيها:
«تماشيا ً مع مسؤوليّاتها يف مكافحة اإلرهاب بصدق وبطريقة غري تمييزية،
يُنتظر من األمم املتحدة أن تُدين هذا العمل الشائن» .ومن دون أن يُسمّ ي أي
إن الهجوم ّ
جهة قال ّ
نفذته «أنظمة معيّنة لدفع أهداف سياساتها الخارجية
غري الرشعية يف املنطقة».
نوويّاًّ ،
حض وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبد اللهيان الرئيس
األمريكي جو بايدن خالل مشــاركته يف منتدى االقتصــاد العاملي يف دافوس
ّ
بســويرسا عىل رفع العقوبات االقتصادية عن طهران
والتخل عن سياسات
«الضغوط القصوى» لســلفه دونالد ترامب من أجل إحياء اإلتفاق النووي.
وقــال« :إذا كنتم تتحدّثون عن مباحثات مبــارشة ،عليكم أن تُثبتوا لنا أنّكم
مختلفون عن الرئيس ترامب».
وبعدما فرضت الخزانة األمريكية األربعاء عقوبات جديدة عىل شــبكة
مدعومة من «الحرس الثوري» ومســؤولني روس ،مشري ًة إىل أنها ساهمت
يف توفري مئات ماليني الدوالرات من عائدات النفط الخاضع للعقوبات ،اعترب
املتحدّث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده أن «اإلجراء األخري بفرض
حظر جديد عىل إيران دليل آخر عىل سوء نوايا اإلدارة األمريكية تجاه الشعب
اإليراني» ،و»استمرار لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة».
كما شــدّد خطيب زاده عىل «حق إيران يف الر ّد بالشكل املناسب يف إطار
القوانــن الدولية» .وجاءت الترصيحات اإليرانية بعــد يوم عىل إعالن املوفد
األمريكي الخاص املك ّلــف ملف املحادثات النووية مع إيــران روب مايل ،أن
احتماالت نجاح املفاوضات أق ّل من احتماالت فشلها.

دونباس :مرحلة طويلة من القتال

ويف األثناء ،أعرب املستشار األملاني أوالف شولتز خالل خطاب ألقاه أمام
اجتماع املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس بســويرسا عن ثقته ّ
بأن روسيا
لن تكسب الحرب التي تســبّبت بها يف أوكرانيا ،مؤكدا ً أنه لن يُسمح للرئيس
فالديمري بوتني بإمالء رشوط السالم .ورأى أن بوتني «لم يُحقق أساسا ً أهدافه
اإلسرتاتيجية» ،معتربا ً ان «اجتياح ك ّل أوكرانيا» يبدو اآلن «أبعد ِممَّا كان عليه
عند بداية الهجوم».
ويف السياق ذاته ،شدّدت وزيرة الخارجية الربيطانية ليز تراس بعد لقاء
مع نظريتها البوسنية بيسريا توركوفيتش يف ساراييفو عىل أن الغرب يجب أن
يضمن هزيمــة بوتني يف أوكرانيا ،وأن يواصل دعم كييف من دون أي تراجع،
مح ّذر ًة من «تقديم ح ّل وسط أو اسرتضاء لبوتني» .وقالت« :يتع ّلق األمر بأن
نحفر عميقا ً يف مواردنا الخاصة وليس أن نرتاجع ...مع مواصلة إمداد أوكرانيا
باألسلحة التي تحتاج إليها لإلنتصار واستعادة وحدة أراضيها وسيادتها».
ويف الغضون ،أ ّكدت محكمة عسكرية يف جمهورية قربدينو  -بلقاريا يف
جنوب روسيا طرد  115من عنارص «الحرس الوطني» اعرتضوا عىل إقالتهم
بعد رفضهم املشــاركة يف الغزو الرويس ألوكرانيا ،فيما اعترب وزير الخارجية
الرويس سريغي الفروف أن خ ّ
طة الســام التي اقرتحتها إيطاليا قبل أيام يف
ّ
ً
شأن أوكرانيا «ليســت جدّية» ،الفتا إىل أنه لم يعلم بمضمون الخطة إل عرب
اإلعالم ،إذ إن ّ
نص االقرتاح لم يُرســل إىل موســكو ،بينما كان نائبه أندريه
رودينكو قد أوضح اإلثنني أن روسيا ّ
تلقت خ ّ
طة السالم التي اقرتحتها إيطاليا
وتدرسها.
توازياً ،تعمل أملانيا عىل نقل ماليني األطنان من الحبوب العالقة يف موانئ
بحرية أوكرانية بســبب حصار الجيش الرويس ،عن طريق الســكك الحديد،
بحسب ما كشف الجنرال كريســتوفر كافويل ،املتوقع أن يكون القائد املقبل
للقيادة األمريكية يف أوروبا ،خالل جلســة املصادقــة عىل تعيينه يف مجلس
الشــيوخ األمريكي ،يف وقت اتّهم فيه الكرملني الدول الغربية بمنع الســفن
التي تحمل الحبوب من مغادرة املوانئ يف أوكرانيا ،علما ً أن موســكو تفرض
حصــارا ً بحريّا ً عىل أوكرانيا .وتُح ّذر األمم املتحــدة من أزمة غذائية متزايدة
يُمكن أن تســتم ّر لسنوات يف حال عدم التصدّي ألســبابها ،ودعت إىل إتاحة
تصدير الحبــوب األوكرانية .وعىل صعيد آخر ،دعا الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون نظــره الرتكي رجب طيب أردوغان إىل «احرتام الخيار الســيادي»
لفنلندا والسويد بطلب انضمامهما إىل «حلف شمال األطليس» ،متمنّيا ً
ّ
التوصل
رسيعا ً إىل ح ّل ملعارضة أنقرة .كما تط ّرق ماكرون وأردوغان إىل «رضورة جعل
صادرات الحبوب األوكرانية ممكنة» ،يف حني سيواصل الرئيسان «االتصاالت
يف شــأن هذا املوضوع يف األيام املقبلة مع الجهات الدولية املناسبة» .وبحثا
أيضا ً إمكان إنشاء مم ّر مائي من مدينة أوديسا يف البحر األسود قد تؤدّي فيه
تركيا دورا ً مهمّ اً.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1رئيس وزراء لبناني راحل.
 - 2شاعر لبناني راحل.
 - 3أحد الشهور  -اسم الوكالة
ا لمسؤ و لة عن ا لبر نا مج
الفضائي للواليات المتحدة.
دهش منه وتح ّير  -سقي -
ِ -4
رجع وعطف.
 - 5جاحد للجميل  -أسقي.
 - 6أعوام.
 - 7والية أميركية.
 - 8وشى  -ذرائعه.
 - 9قضاء لبناني.

 – 1عالم وطبيب عربي.
 - 2ممثلة مصرية  -سئم وضجر.
 - 3يساهمون في.
 - 4مقر الرهبان  -أعالم.
 - 5اجتهد في العمل  -تشرح
األمر.
 - 6ملكة عربية  -والد فالن.
نحات فرنسي راحل.
 - 7للنداء ّ -
 - 8عاصمة دولة كبرى  -أحد
الوالدين.
 - 9يسابقه ويزاحمه  -سنور.
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منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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العـــــالــــم

العـــدد  - ٨٤٤السنــــة الثالثــــة

"حماس" ُتح ّ
ذر إسرائيل من حرب أخرى
ح ّذرت حركــة «حمــاس» إرسائيل
القــدس بكاملها عاصمتها ،وهو وضع
من أنها تُخاطر بحرب أخرى إذا ســمحت
ال يحظى باعرتاف دويل.
بـ»مســرة األعالم» التي يُخ ّ
توازياً ،أكد النائب العام الفلســطيني
طط لها يهود
أكرم الخطيب أن أحد الجنود اإلرسائيليني
متط ّرفــون باملرور يف البلــدة القديمة يف
أطلق الرصاص عىل مراســلة «الجزيرة»
القدس يوم األحد املقبل.
شــرين أبو عاقلة وأصابها يف الرأس أثناء
ودعــا رئيس دائــرة السياســة
محاولتها الهرب ،مشــرا ً إىل أن الرصاصة
والعالقــات الخارجيــة يف «حماس» يف
التي قتلتها تحتوي عىل جزء حديدي خارق
قطاع غزة باســم نعيم ،حكومات دول
للدروع.
العالــم ،إىل الضغط عىل
وكشف الخطيب خالل
إرسائيل لتغيري مســار
مؤتمر صحــايف تفاصيل
املســرة التي من املق ّرر
التحقيق الخاص باغتيال
حتى اآلن أن تم ّر يف قلب
أكد النائب العام
أبو عاقلة ،والذي ُ
ســ ّلم إىل
البلدة القديمة ،بحســب
الفلسطيني أن أحد
الرئيس الفلسطيني محمود
ما نقلت وكالة «رويرتز»
الجنود اإلسرائيليين أطلق عباس .وأوضح أن ســبب
لألنباء.
وإذ قــال نعيم من الرصاص على أبو عاقلة الوفاة كان التهتك يف دماغ
الصحافية ،بما يُفيد بأنها
مكتبــه« :أتوقــع أن
وأصابها في الرأس
كانت يف وضعية هروب.
«حمــاس» والفصائــل
وذكر أن القــوات اإلرسائيلية أطلقت
األخــرى مســتعدّة لبــذل ك ّل مــا يف
النار بشــكل مبــارش عىل موقــع وجود
وســعها ملنع هذا الحــدث بغض النظر
الصحافيــن يف جنني بشــكل مســتم ّر،
عــن الكلفة» ،أضــاف« :القــرار بيد
اإلرسائيليني واملجتمــع الدويل .يُمكنهم
وبينهم شريين ،من دون أي تحذير مسبق،
تجنّب الحرب والتصعيد إذا أوقفوا هذه
مشريا ً إىل أن القوات اإلرسائيلية كانت ترى
املسرية املجنونة».
الصحافيني بشكل جيل ومكشوف ،إذ إنهم
قاموا بإظهار أنفسهم بشكل واضح للجنود
وتحتفل «مسرية األعالم» السنوية
باســتيالء إرسائيل عىل املدينة القديمة
اإلرسائيليــن يف جنني وكانــوا يرتدون زيّ
الصحافة املتعارف عليه صحافيّا ً ودوليّاً.
يف حرب العــام  .1967وتعترب إرسائيل

المسجد األقصى (أ ف ب)

وعــى صعيد آخر ،أصــدر الرئيس
الفلسطيني قرارا ً بتكليف عضو اللجنة
التنفيذية لـ»منظمة التحرير» حســن
الشــيخ بمهام أمني رس اللجنة ،بحسب
ما ذكــرت وكالة األنباء الفلســطينية
«وفا» .وانتُخب الشيخ عضوا ً يف اللجنة
التنفيذية مطلــع العام الحايل ،إذ يعترب
من املق ّربني لعبــاس وكان متوقعا ً أن
انتخابه سيُمهّ د لتوليه امللف الذي حمله
صائب عريقات لسنوات طويلة.

لكن ما زال غري واضح إن كان الشيخ
ّ
ســيتول ملف املفاوضات مع إرسائيل.
ويشغل الشــيخ منذ ســنوات منصب
وزير هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية
ّ
تتول التنســيق املدني مع الجانب
التي
ّ
يخــص الحياة اليومية
اإلرسائييل يف ما
للفلسطينيني .وتويف عريقات ،الذي كان
يُعــ ّد «كبري املفاوضني الفلســطينيني»
يف العارش من ترشيــن الثاني من العام
 2020اثر إصابته بـ»كوفيد».

إتهم وزيــر الخارجية األمريكــي أنتوني بلينكن
بكني أمس بتأجيج التوتر إزاء تايوان ،وشــدّد عىل أن
ّ
تتغي يف أعقاب إعالن الرئيس
السياسات األمريكية لم
جو بايدن استعداد واشنطن للدفاع عن الجزيرة.
وقال بلينكن خالل خطاب يف شــأن سياسة بالده
تتغي سياســاتناّ ،
حيال الصــن« :يف حني لم ّ
فإن ما
ّ
تغي هو التهديد املتزايد من جانب بكني» ،متحدّثا ً عن
محاوالت الصني «قطع عالقات تايوان مع دول يف أنحاء
العالم ،ومنعها من املشاركة يف منظمات دولية».
وبينما أشار إىل انخراط بكني «يف خطاب استفزازي
بشــكل متزايد وأنشــطة مثل تحليق لطائرات جيش
التحرير الشعبي قرب تايوان بشكل شبه يومي» ،أبدى
معارضة بالده لـ»أي تغيري أحادي يف الوضع القائم من

كال الجانب َْي ،ال ندعم استقالل تايوان ،ونتوقع تسوية
الخالفات بني جانب َْي املضيق ُ
بســبل سلمية» .تزامناً،
أطلقت الصني مبادرة كربى تهدف إىل توسيع التعاون
يف املجال األمني والتبادل الحر مع دول املحيط الهادئ،
يف وقت ّ
عبت فيه دول عدّة يف املنطقة مثل أســراليا
والواليات املتحدة عن قلقها من اآلن إزاء هذه الخطوة.
وعند وصولــه إىل جزر ســليمان ،أعلــن وزير
الخارجيــة الصيني وانغ يي أن بكني «ال نية لديها عىل
اإلطالق» يف بناء قاعدة عسكرية يف الجزر ،يف حني ح ّذر
الرئيس الفيليبيني الجديد فرديناند ماركوس جونيور
من أنه لن يسمح للصني بـ»دوس» حقوق الفيليبينيني
يف بحر الصني الجنوبي الذي يتنازع البلدان السيادة عىل
مناطق عدّة فيه.

عقدت منظمة معاهدة األمن الجماعي
اجتماعهــا الدوري يف موســكو يف  16أيار
الحايل ،بحضور الــدول املمثلة يف العضوية
والتي تضم ّ
كلً من االتحاد الرويس وأرمينيا
وبيالروسيا وكازاخســتان وقريغيزستان
وطاجيكستان ،بمناســبة الذكرى الثالثني
النشائها يف العام .1992
ويف خطابه ذكر الرئيس الرويس فالديمري
بوتــن أمام أعضاء الحلف عــدّة نقاط من
بينها« :معارضة محاوالت تبييض النازيني»،
«النشاط البيولوجي العسكري األمريكي يف
ّ
«توسع
فضاء ما بعد االتحاد الســوفياتي»،
الناتــو» و»اندفــاع الخوف من روســيا يف
املجتمع الغربي».
وتحدّث بوتني عن إدخال وحدة القوات
العســكرية التابعة ملنظمة معاهدة األمن
الجماعي لفرتة محدودة إىل كازاخســتان،
والتــي «منعت االســتيالء عىل الســلطة»
فيها من قبل «املتط ّرفــن الذين كانوا أيضا ً
تحت الســيطرة من الخارج ،وساعدت عىل
رسعة استقرار الوضع السيايس الداخيل يف
الجمهورية».
وعىل الرغم من التغنــي بهذه الحادثة
التي حصلت يف كازاخســتان ،لكن الرشخ
ّ
توسع مع أعضاء دول املنظمة التي ال تُشارك
بوتــن يف غزوته ألوكرانيا عدا بيالروســيا،

لتطوير مناهج منســقة للمشكلة لتحسني
التــي باتت قابعة تحــت القبضة البوتينية
الوضع الدويل ومواجهة التحديات والتهديدات
منذ تظاهــرات املعارضة يف آب العام ،2020
التــي يتعني عىل الدول مواجهتها بحســب
بعد االعرتاض الواسع عىل نتائج اإلنتخابات
نص اتفاق «املنظمة» ،الذي يُشــر إىل ذلك
الرئاســية وإدخال قوات روســية لحماية
واالســتعداد لضمان «أمن وحدود املنظمة»
النظام الذي ال يزال يُحاول الخروج من هذه
القبضة .لــم ِ
بالوسائل العسكرية.
تعط املنظمــة لبوتني فرصة
لكن املشــاكل التــي تواجهها املنظمة
لتغطية حملته ض ّد أوكرانيا لسبب َْي :األوّل،
والتي تحــدّث قــادة الدول الســت عنها
ألنها لم تقتنع بالحملة التي شــنّها الجيش
بأنفسهم ،كأفغانستان التي تقع عىل حدود
الرويس عىل مناطق ومدن أوكرانيا وأدّت إىل
املنطقة ومســؤولية دول املنظمة ،وكذلك
تدمري االقتصاد األوكراني وتهجري املدنيني،
تأثري الحصار والعقوبات
ولــم تســتطع تحقيق
االقتصادية املفروضة عىل
األهــداف املعلنة .والثاني،
روســيا ،ما دفعها رسيعا ً
الخوف الذي بات يُسيطر
ُتحاول روسيا تعميم
إىل منع تصدير الســلع
عىل رؤســاء جمهوريات
املنظمة الذيــن يتخوّفون مواقفها على دول منظمة االسرتاتيجية حتّى إىل هذه
من روسيا التي قد تُطالب معاهدة األمن الجماعي
الدول املرتبطة بروســيا،
وأســواقها اقتصاديّــا ً
هــذه الــدول بالتصحيح
وماليّــاً ،وهــذا يفرض حاجة مشــركة
التاريخــي لحدودهــا أيّــام األمرباطورية
للتخفيف من عواقب العقوبات ومنع تدهور
الروسية ،ما دفع بشعوب هذه الجمهوريات
الوضع االجتماعي واالقتصادي يف هذه الدول.
لالعرتاض عىل حكوماتهم وعدم املوافقة عىل
كما تأمل روســيا من دول املنظمة يف العمل
الذهاب للقتال إىل جانب روسيا ض ّد أوكرانيا
كجبهة موحدة عىل الساحة الدولية ،وخاصة
التي عاشوا معها طوال الحقبات السابقة.
ّ
املنصات الدولية.
ما يحدث يف التصويت عىل
لذلك تُحاول روســيا تعميــم مواقفها
روســيا ترتك لهذه الدول ح ّرية التفكري
عىل دول املنظمة لتبنّيه لتحضري اإلمكانات
ضمن إطارها الخاص يف كيفية الر ّد سياسيّا ً
املناســبة لضمان أمــن الــدول األعضاء
عىل موجة جديدة من ّ
توسع الناتو ،مع األخذ
واســتقرارها ،انطالقا ً من أنه ال يوجد بديل
الجدّي بنوايا البعض (فنلندا والسويد) .ولقد
لحل املشــاكل الدولية القائمة بالوســائل
شــدّد بوتني عىل نمو «القومية والنازية» يف
السياسية والديبلوماسية ،وتعطي األولوية

كشف مسؤولون أتراك بارزون
أنه أُلقي القبض على زعيم
تنظيم «الدولة اإلسالمية» الجديد
أبو الحسن الهاشمي القريشي
خالل مداهمة في إسطنبول،
بحسب وكالة «بلومبيرغ».
وذكر المسؤولون الذين طلبوا
عدم كشف هويّتهم لحساسية
األمر أن عناصر شرطة مكافحة
اإلرهاب واإلستخبارات اعتقلوا
رجالً يعتقدون أنه قاد تنظيم
«داعش» منذ مقتل القائد السابق
أبو إبراهيم القرشي في شباط
الماضي .وأوضح المسؤولون
أن الرئيس رجب طيب أردوغان
أُبلغ باعتقاله ،ومن المتوقع أن
يُعلن عن تفاصيل العملية في
األيام المقبلة .وذكر المسؤولون
أن الزعيم اإلرهابي اعتُقل بعد
مراقبة الشرطة منزال ً كان يُقيم
فيه ،مشيرين إلى أنه لم تُفتح
النار أثناء المداهمة.

مقتل  50مدنيًّا
في بوركينا فاسو
ُق ِت َل  50مدنيّا ً في هجوم ّ
نفذه
جهاديون مفترضون في
شرق بوركينا فاسو األربعاء.
وأوضح حاكم المنطقة الشرقية
الكولونيل هوبير ياميوغو
في بيان أمس أن «سكانا ً من
مادجواري» المحاصرة من
جهاديين «تع ّرضوا لهجوم من
قبل مس ّلحين مجهولين» أثناء
محاولتهم الفرار ،مشيرا ً إلى
أن «الحصيلة غير النهائية»
تُفيد بمقتل  50شخصاً .وأكد
أن إجراءات أمنية اتُّخذت
إلعادة الهدوء .ومثل المناطق
األخرى في شمال بوركينا
فاسو وشرقها ،تتع ّرض منطقة
مادجواري لحصار الجهاديين
الذين يشنّون هجمات في هذه
المناطق.

مادورو غير مدع ّو
إلى ّ
قمة األميركيّ َتيْن

موسكو تسعى إلى إحياء حلف وارسو

خالـــد العـــزي

أخبار سريعة
هل ُق ِب َض
على زعيم "داعش"؟

بلينكن يتّهم بكين بتأجيج التوتر

بلينكن متحدّثًا في واشنطن أمس (أ ف ب)
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الغــرب ،وليس فقط يف أوكرانيــا ،حيث ت ّم
«هدم النصب التذكارية لألبطال السوفيات
ا ُملح ّرريــن» ،و»يحظــرون وضــع الزهور
ويحاولون إعادة كتابة التاريخ ،ويمدحون
القتلة والخونــة ويهينون ضحايانا وتاريخ
شعبنا الذي عانى وانترص ...خافوا من إعادة
روسيا إىل الســاحة الدولية ،وتفعيل دورها
السيايس».
كان بوتني يُشــر إىل فشل حملته ض ّد
كييــف ملعاقبة النازية بســبب الغرب الذي
يقف ويدعم النازيــة الجديدة فيها ملعاقبة
روسيا .ولفت الرئيس الرويس يف خطابه إىل
أن «البنتاغون أنشأ عرشات املعامل واملراكز
ّ
املتخصصة ضــ ّد دولنا ،لقد ت ّم
البيولوجية
تأكيد هذه املعلومات خالل العملية الخاصة
يف أوكرانيا» .يُمكن اعتبــار النتيجة األكثر
أهمية للقمة بالنسبة إىل روسيا حاليّاً ،بيان
قادة الدول الست الذي حدّدوا فيه مستقبل
منظمة معاهــدة األمــن الجماعي ،حيث
اســتطاع التأثري عليهم بخطابه املتشعّ ب.
لذلك تدفع روســيا هؤالء الرؤساء للتفكري
الجدّي يف حال نجاح حملتها العســكرية يف
أوكرانيا أو تعثرها ،لطرح فكرة تأســيس
حلف جديد يشــبه حلف «وارسو» ،يفرض
عىل الدول الســت التقيّد العسكري واألمني
ببنودها إلعادة عقارب الساعة إىل القطبية
الثنائية أيــام الحرب الباردة من أجل ضمان
األمن املشرتك.

لن تدعو الواليات المتحدة
ممثلين للرئيس الفنزويلي
المش ّكك في شرعيّته نيكوالس
مادورو أو النيكاراغوي دانيال
أورتيغا لحضور قمّ ة األميركيّتَيْن
في لوس أنجليس الشهر
المقبل .وقال ّ
منسق القمة
كيفن أورايلي للجنة في مجلس
الشيوخ عندما ُس ِئ َل عن مشاركة
حكومة مادورو« :بالطبع ال.
نحن ال نعترف بها كحكومة
ذات سيادة» .وعن مشاركة
أورتيغا ال ُمتّهم بممارسة مزيد
من االستبداد ،في القمة ،أبدى
أورايلي أيضا ً رفضا ً قاطعا ً
لألمر ،فيما أعطى إجابة ملتبسة
عندما ُس ِئ َل عمّ ا إذا كان ممثلو
الحكومة الكوبية سيحضرون،
قائالً ّ
إن البيت األبيض هو
المسؤول في هذا الشأن لكن
لم تُرسل أي دعوة «بحسب
علمي» .بالتوازي ،أعلن الرئيس
الكوبي ميغيل دياز كانيل أنه
لن يُشارك «في أي من األحوال»
في قمة األميركيّتَيْن ،في حين
أعلن رؤساء المكسيك وبوليفيا
وغواتيماال وهندوراس والكثير
من دول الكاريبي أنهم لن
يحضروا القمّ ة إذا لم تت ّم دعوة
ك ّل دول المنطقة.

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٤السنــــة الثالثــــة

"روالن غاروس" :صعود شفياتيك وخروج بليشكوفا وهاليب
واصلــت البولونيــة إيغــا
شــفياتيك املصنفــة أوىل عامليا ً
وبطلة  2020انتصاراتها املتتالية
ورفعتهــا إىل  30عندمــا تغلبت
عىل األمريكية اليســون ريســك
السادسة والثالثني 6-صفر و-6
 ،2وبلغت الدور الثالث من بطولة
روالن غاروس الفرنســية ،ثانية
البطولــة االربع الكــرى يف كرة
املرضب.
وباتــت شــفياتيك (20
عامــاً) رابع العبــة منذ بداية
القــرن تحقــق سلســلة من
ثالثني انتصارا ً عــى األقل بعد
الشقيقتني ســرينا وفينوس
وليامس والبلجيكية جوستني
هينــان ،علما ً أنهــا باتت عىل
بعد أربعة انتصارات من الرقم
القيايس الذي حققته سريينا يف
العام .2013
وتلتقــي البولونيــة يف
الــدور املقبل مــع املونتينيغرية
دانــكا كوفينيتــش الفائــزة

عىل الســلوفاكية آنــا كارولينا
شمييلدوفا  3-6و.5-7
وباتت التشــيكية كارولينا
بليشكوفا الثامنة ،سادس العبة
مصنفة ضمن العــر االوليات
تودع مبكــرا ً بخســارتها امام
الفرنسية املغمورة ليوليا جانجان
املصنفة  227عامليا ً  6-2و.6-2
يف املقابــل ،باتــت جانجان
ادنى العبة تصنيفــا ً تتغلب عىل
العبة من العرش االوليات يف روالن
غاروس منذ  34عاماً.
ولم تكــن حــال الرومانية
ســيمونا هاليب التاسعة عرشة
وحاملة لقب نسخة  2018أفضل،
وخرجت بخسارتها امام الصينية
جينغ كينوين  2-6و 6-2و.6-1
يف املقابل ،وجدت االسبانية
باوال بــادوزا صعوبة يف تخطي
السلوفينية كايا يوفان واحتاجت
اىل ثالث مجموعــات  5-7و6-3
و.2-6
ويف فئــة الرجــال ،لم يجد

زالتان يغيب  8أشهر
خضع املهاجم الســويدي زالتــان إبراهيموفيتش لجراحة يف
ركبته اليرسى ســتبعده عن املالعب "بني  7و 8أشهر" ،بحسب ما
أعلن ناديه ميالن املتوّ ج أخريا ً بلقــب الدوري اإليطايل لكرة القدم،
فيما لم يفصح الالعب عن نيته االعتزال.
وخضع زالتان ( 40عاماً) للجراحة األربعاء يف مستشفى جان-
مريموز يف ليون (فرنسا) ،بـ"نجاح كامل" بحسب ما أوضح النادي
اللومباردي ،مشــرا ً إىل تشــخيص بابتعاده بني "ســبعة وثمانية
أشــهر" .وإذا ق ّرر زالتان ،العائد إىل ميالن يف كانــون الثاني ،2020
متابعة مســرته الزاخرة ،فلن يكون بمقدوره العودة قبل مطلع العام
.2023
وكان الســويدي العمالق قد خضع
لجراحــة يف ركبته اليــرى يف حزيران
 ،2021ما أجــره عىل الغياب عن كأس
أوروبا األخرية وتعرقلت بداية موسمه
مع ميالن .وترك زالتان الشــكوك
تحوم حيال مســتقبله ،مشريا ً
إىل أن قــراره "يعتمــد" عىل
أجوبة ينتظرها حيال وضعه
الجسدي .وعمّ ا إذا كان قد خاض
مباراته األخــرة ،أجاب" :يتوقف
األمــر عىل قيامــي ببعض
األمور كي أكون
بحــال جيدة،
ويتوقــف عىل
ما ســيحصل
يف األيــام القليلة
املقبلة"( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
عبد النور بخير

جانجان فائزة على بليشكوفا

الرويس دانييــل مدفيديف الثاني
صعوبــة يف بلوغ الــدور الثالث
بتغلبه عىل الرصبي السلو ديريي
 3-6و 4-6و.3-6
ويلتقــي مدفيديف يف الدور
الثالث مع الرصبي اآلخر ميومري
كيســمانوفيتش الفائــز عــى

كينوين في مباراتها وهاليب (أ ف ب)

الكازاخســتاني الكسندر بوبليك
 6-4و 5-7و 2-6و.1-6
وبلــغ الدنماركــي الواعد
هولغر رونــي ( 19عاماً) الدور
الثالــث للمــرة األوىل يف تاريخ
مشــاركاته يف البطــوالت األربع
الكربى بفوزه عىل الســويرسي

هنري الكسونن  2-6و 3-6و-6
.3
ورضب روني موعدا ً يف الدور
املقبل مع اليوناني ســتيفانوس
تسيتسيباس الرابع ووصيف بطل
املوسم املايض أو التشيكي زدينيك
كوالر الـ 154عاملياً( .أ ف ب)

نهائي "الشرقيّة" :بوسطن يتقدّم ميامي 2-3
سجّ ل جايلن براون  25نقطة ،وأضاف زميله
جايســون تايتوم  22نقطة مــع  12متابعة و9
تمريرات حاسمة ،ليقرتب بوسطن سلتيكس من
التأهل إىل نهائي الــدوري األمريكي للمحرتفني يف
كرة الســلة ،بفوزه عىل ميامــي هيت  80-93يف
املباراة الخامسة من نهائي املنطقة الرشقية.
وبهذا الفوز ،بات سلتيكس متقدما ً  2-3من
أصل  7مباريات ،وقد يتمكن من حســم التأهل يف
حال فاز باملباراة السادسة عىل أرضه غداً.
وبالتايل بات ســلتيكس ،الذي أقىص يف الدور
الثاني حامل اللقب ميلووكي باكس ،عىل بعد فوز
واحد من بلوغ نهائي الدوري للمرة األوىل منذ العام
 ،2010عندما خرس أمام لوس أنجليس اليكرز.
كما أن الفريق لم يفز بلقب الدوري منذ العام
 ،2008عندما تغلب عىل اليكرز نفسه.
وشــهدت املباراة تنافســا ً بدنيــا ً ودفاعيا ً
خصوصا ً مع نهاية الربع الثالــث وأوائل الرابع،
عندما تقدم سلتيكس .2-24
وسيطر ســلتيكس عىل الربع الثالث ،وتفوق
عىل ميامي  ،16-32وأنهى الربع مع عرش نقاط
متتالية مقابل صفر نقطة مليامي ،محرزا ً تقدما ً
 58-69عند دخول الربع الرابع.
وكان بــام أديبايــو أفضل املســجلني لدى
ميامي برصيــد  18نقطة و 10متابعات ،وأضاف

كومباني يتخلّى عن تدريب أندرلخت
ّ
تخل نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشســر سيتي السابق فنسان كومباني عن
تدريب أندرلخت البلجيكي بالرتايض مع ادارة النادي ،وســط تقارير تشري إىل إمكانية
توليه تدريب برينيل االنكليزي الذي ودع الدرجة املمتازة األسبوع املايض.
وقال النادي البلجيكي العريق يف بيان" :قام النادي واملدرب بتحليل املوسم املايض
وناقشــنا املخططات للمستقبل .توصل الطرفان إىل اتفاق يقيض بوقف التعاون بيننا
بالرتايض".
وأضاف" :تم اتخاذ هذا القرار بكثري من االحرتام املتبادل واالمتنان لكل ما تحقق".
وعــاد كومباني إىل أندرلخت بصفــة العب ومدرب يف العــام  2019علما ً أنه بدأ
مســرته كالعب يف أندرلخت .ثم اعتزل اللعب نهائيا ً وأصبح مدربا ً بشــكل كامل
للفريــق يف العام التايل ،لكنه فشــل يف إعادة األمجاد إىل
النادي عىل رغم بلوغه نهائي كأس بلجيكا.
وقال كومباني" :أنا فخــور ألني بدأت حقبة
جديدة يف النادي األع ّز إىل قلبي .أستطيع القول اني
دافعت عن ألوان أندرلخت وأرشفت عىل تدريبه،
لكن األهم أنني سأبقى منارصا ً وفيا ً للنادي".
ويأتي رحيــل كومباني وســط أنباء عن
إمكانية تو ّليــه تدريب نادي برينيل ،الذي
سيخوض غمار دوري "تشامبيونشيب"
يف انكلــرا (الدرجة االوىل) ،وســتكون
مهمته األساسية إعادة الفريق للعب ضمن
أندية النخبة املوسم املقبل( .أ ف ب)

ج ً
أديبايو مس ّ
ال من دانك لميامي (أ ف ب)

آل هورفورد  16نقطة وســبع متابعات وخمس
تمريرات حاســمة وصدتني لسلتيكس ،مع سعي
الالعب الدومينيكاني البالغ مــن العمر  35عاما ً
إىل الظفــر بأول لقــب له يف الــدوري األمريكي
للمحرتفني.
ولعب ماركوس ســمارت مع بوســطن عىل
رغم التواء يف كاحلــه األيمن ،وكان زميله روبرت
وليامس يف امللعب أيضا ً عىل رغم إصابة يف الركبة
اليرسى.
(أ ف ب)

صالح باقٍ مع ليفربول
أ ّكد النجم املــري محمد صالح أنه
سيبقى يف صفوف ناديه ليفربول االنكليزي
حتى نهاية عقده املوســم املقبل ،من دون
ان يلتزم ما اذا كان سيجدّده من عدمه.
وينتهــي عقد صالح مــع ليفربول يف
 30حزيــران  ،2023وقد دخل يف مفاوضات
طويلة يف االشــهر االخرية مع ليفربول من
أجل تجديده ،لكن الطرفــن لم يتوصال اىل
اتفاق.
ويف مؤتمــر صحــايف مفتــوح
ّ
مخصص لنهائي دوري ابطال
اوروبا ،الذي يجمع ليفربول
مع ريال مدريد اإلسباني
يف باريس غداً ،أ ّكد صالح
( 29عاماً) ان كل تركيزه
منصب عىل إحراز اللقب
املرموق للمرة الثانية يف مسريته بعد
األول مع ليفربــول بالذات يف العام
 2019عندما تغ ّلب فريقه
عــى توتنهــام
2صفر.و قــا ل
صــاح ،الذي
أحرز لقب هداف

الــدوري اإلنكليزي" :ال أريــد التحدث
عن تجديد العقد .ســأبقى هنا بالتأكيد
املوسم املقبل ،سنرى ماذا سيحصل بعد
ذلك" ،وأضاف" :ال أريد أن أكون أنانياً،
االمر يتعلق بالفريق يف الوقت الحايل ،انه
اسبوع يف غاية االهمية بالنسبة الينا".
أما رشيكه يف خط املقدمة السنغايل
ســاديو مانيــه ،فرفــض بدوره
الحديــث عن تجديــد عقده الذي
ينتهــي ايضا ً يف حزيــران ،2023
بقوله" :الســؤال حول مستقبيل
سأعلن عنه بعد نهائي دوري ابطال
اوروبا .سأجيب عىل هذا السؤال اذا
قررت البقاء او الرحيل
بعد دوري االبطال".
يف املقابــل ،نفــى
مدرب ليفربول االملاني يورغن
كلوب ان يكــون مصري كل
من صالح وسانيه مرتبطا ً
بنتيجــة املبــاراة النهائية
بقولــه" :كال عىل االطالق.
ملــاذا؟ اذا فزنــا هل
يريدان الرحيل؟".
(أ ف ب)

إلتحق قائد الرياضي بيروت
جان عبد النور بتمارين فريقه
أمس إستعدادا ً للمباراة الرابعة
أمام دينامو لبنان في الدور
نصف النهائي لبطولة لبنان
لكرة السلة التي ستقام غدا ً
السبت في مجمّ ع نهاد نوفل.
وكان عبد النور غاب عن مواجهة
فريقه الثالثة التي خسرها على
أرضه في المنارة مساء األربعاء،
وذلك بعدما طلب من الجهاز
الفني إراحته بسبب شعوره بآالم
خفيفة في ركبته اليمنى التي
كانت خضعت لعملية جراحية
سابقاً ،وقد ّ
فضل مد ّربه جورج
جعجع عدم المخاطرة بإشراكه
خوفا ً من تفاقم اإلصابة.

المطلوب أنظمة جديدة

رياضي معروف ّ
أن
أكد خبي ٌر
ّ
استمرار لعبتي كرة القدم وكرة
السلة يتطلب تعديالً في القوانين
من قبل الجمعيتَين العموميتَين
لهذين اإلتحادَين ،ويتمثل
بتطوير األنظمة المعتمدة من
خالل إقامة بطولة تحت مسمّ ى
"دوريّ السوبر" لألندية القادرة
على تأمين ميزانية كبيرة ،مع
اإلبقاء على بطولتَي الدرجتين
األولى والثانية "بمن حضر" ،ال
سيما ّ
أن الموسم المقبل سيشهد
على األرجح عودة الالعب
األجنبي بدءا ً من المراحل األولى.
إشارة الى أندية عدّة في لعبتي
كرة السلة وكرة القدم غير قادرة
على اإلستمرار ،وقد لمّ حت عن
نيتها باالنسحاب في الموسم
المقبل.

إنجاز لنادي بليفرز
في قبرص

نجح نادي بليفرز الرياضي
الثقافي اللويزة بعبدا في إحراز
ميداليتَين ،ذهبية (فئة المختلط)
وبرونزية (أبيجاييل ّ
دخو -
فئة اإلناث) في دورة الرنكا
القبرصية الدولية لكرة الطاولة
تحت عنوان ""BE A HERO
التي أقيمت تحت إشراف االتحاد
القبرصي للعبة ،وشارك فيها
 37العبا ً والعبة من ثماني دول
هي أوكرانيا ،روسيا ،اليونان،
رومانيا ،األردن ،قطر ،لبنان
وقبرص .وتألف الوفد اللبناني
من الشمّ اس جاك حدّاد رئيساً،
ّ
القس نبيه حدّاد واألخت ساميا
حدّاد مرشدَين ،عيسى الصدّي
مد ّرباً ،ستيفن جونيور حدادّ،
ساندي شالال ،أبيجاييل ّ
دخو،
جورج حكيم وساندرين حكيم
(العبين).
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عمـــــــاد موســـــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

قصر عين التينة لمين؟
ذات يوم ،شكت الدكتورة نجالء صبري
حمادة من التدابير األمنية المشددة التي
تطاول جيران قصر عين التينة ،وهي
وأهل بيتها منهم ،وقالت ألحد زائريها
"والدي باع أرزاقه وصرف على زعامته
ونبيه بري أصبح زعيما ً من أموال غيره".
والسؤال المتأخر ثالثة عقود ...لماذا
هناك قصر للرئاسة الثانية أسوة بالرئاسة
األولى ما دام مكتب "دولة الرئيس"
ودوائر مجلس النواب تقع في مبنى
البرلمان في ساحة النجمة؟
بموجب أي نص قانوني أو دستوري
وأي فتوى ُشيّد القصر مطلع التسعينات
على عهد المغفور له الياس الهراوي؟
هل أراد الرئيس حسين الحسيني
التأسيس لعرف جديد وتكريس موقع
مساو لرئاسة
الرئاسة الثانية كموقع
ٍ
الجمهورية ،حيث يعتبر قصر بعبدا
سكنى رئيس الجمهورية طوال فترة واليته
والمقر الرسمي للرئيس ومكاتب القصر؟
أو أن الحسيني أرادها واحدة بواحدة.
لرئيس الحكومة سراياه ،ولنا قصرنا،
علما ً أن رؤساء الحكومة المتعاقبين
منذ االستقالل األول ،لم يؤثثوا أجنحة
لعوائلهم في السراي الحكومي .وحده
الرئيس فؤاد السنيورة ،اختار هو
ووزراؤه المبيت في السراي ألشهر
كسجناء ألسباب يعرفها جيدا ً القاصي
والداني والرئيس بري و"الحوزب".
والالفت جغرافيا ً أن موقع قصر عين
التينة ال يبعد كثيرا ً عن منزل الحسيني.
بناه الحسيني وسكنه بري وعائلته في
النصف األول من التسعينات وال يزال .في
عين التينة يستقبل ويودّع ويتمتّع برغد
العيش ويعقد اجتماعات لنواب كتلته
ولقيادات حركة أمل .وعندما قامت القيامة
على ض ّم المختبر المركزي المالصق
لقصر عين التينة ،إلى القصر ،قبل أكثر
من عقد جاء رد المصادر المق ّربة من بري
على هذا النحو:
"إن مقر الرئاسة الثانية مؤسسة
حكومية تابعة للسلطة اللبنانية ال ملكية
خاصة للرئيس بري فقد ارتأت رئاسة
المجلس السير في مشروع الضم إلحالة
مبنى المختبر الى قاعة اجتماعات
ومكاتب ادارية" ،ما دام األمر كذلك،
يخل بري مقر الرئاسة الثانية
لماذا لم ِ
مع انتهاء واليته كرئيس مجلس؟ وهو
منذ  21أيار ال صفة له سوى أنه رئيس
للسن ورئيس سابق لمجلس النوّاب إلى
أن يحين موعد انتخاب رئيس قديم/جديد
يوم الثالثاء المقبل.
وثمة تساؤالت تُطرح :بعد عمر طويل
هل ستعود السيدة رنده بري إلى حي
بربور الشعبي؟ أو تبتاع ،مما ادّخره
راق؟
"اإلستيذ" ،بيتا ً جديدا ً في ّ
حي ٍ
وهل ستنقل حرم رئيس مجلس النواب
ّ
السجّ اجيد وقطع الكريستال
والفضيات
والفرش واألدوات الكهربائية معها أو
ستكون ملكا ً للوافد الجديد إلى رئاسة
المجلس النيابي؟ التساؤالت هذه عرضها
أمامي زميل قديم وال يسعني سوى تبنّيها.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يُعترب البطيخ األسود
من أغىل الفاكهة،
إذ تصل قيمة الحبة
الواحدة أق ّله .3000$

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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شارع المصارف
يتحرر من الحواجز

إليزابيث الثانية ملكة األرقام القياسية
إعتــادت امللكة اليزابيــث الثانية التي يســتعد
الربيطانيون لالحتفال باليوبيل البالتيني لجلوسها عىل
العرش ،عىل تسجيل األرقام القياسية ،إذ جالت العالم
 42مرة وتتوىل العرش الربيطاني منذ سبعني عاماً.
وتتوىل امللكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا منذ
سبعني عاما ً وأربعة أشهر .كما أن إليزابيث بأعوامها
الستة والتســعني هي أكرب ملكة ال تزال جالسة عىل
العرش يف العالم .وزارت أكثر من مئة دولة ،وهو رقم
قيايس آخر لعاهل بريطانــي وقامت بأكثر من 150
زيارة إىل دول الكومنولث.
وجالت امللكة العالم بمعدل  42مرة قبل أن تتوقف

عن الســفر إىل الخارج .واســتغرقت أطول رحلة لها
خــارج اململكة املتحدة  168يومــاً ،زارت خاللها 13
دولة .واســتمر زواجها من األمري فيليب  73عاما ً ما
يمثل أيضا ً رقما ً قياسيا ً مللك بريطاني.
واليزابيث هي امللكــة الوحيدة التي قفزت باملظلة
مــع جيمس بونــد ،إذ ظهرت يف مقطــع فيديو أُنجز
الفتتاح أوملبياد  2012يف لندن ،وهي تستقبل الجاسوس
الذي يجسد دوره املمثل دانيال كريغ يف قرص باكنغهام
قبل أن يركبا كالهما طوافة ويحلقا يف ســماء لندن ثم
يقفزا (يف مشــهد تمثييل) فوق االســتاد األوملبي الذي
شهد حضورا ً فعليا ً للملكة القى ترحيبا ً كبرياً( .أ ف ب)

أكبر معمر في العالم يحتفل بعيده
يحتفل اليوم الفنزوييل خوان فيسينتي مورا،
الذي منحته موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية،
األســبوع املايض ،لقب أكرب معمر يف العالم ،بعيد
ميالده رقم  .113وملورا ،الذي يتمتع بصحة جيدة،
 41حفيدا ً و 18من أبناء األحفــاد و 12من أبناء
أبناء األحفاد.
وقال إنريك بوخان ،الطبيب بمصحة "ســان

خوزيه دي بوليفار" بوالية تاتشريا الفنزويلية ،إنه
"باستثناء ارتفاع بســيط يف ضغط الدم ومشاكل
يف السمع بســبب التقدم يف العمر ،فإن مورا يتمتع
بصحة جيدة للغاية وال يتعاطى أي أدوية" .وأصبح
مورا أكرب معمر يف العالم بعد وفاة ســاتورنينو دي
الفوينتي غارســيا ،الذي ولد يف  11شباط  1909يف
إسبانيا ،وتويف عن عمر  112عاما ً و 341يوماً.

 The Ellen DeGeneres Showيسدل ستارته بعد عقدين
توقف برنامج ""The Ellen DeGeneres Show
الحواري أمس ،بعد أكثر من ثالثة آالف حلقة عىل مدى
حواىل عقدين ،كان له خاللها تأثري ثقايف كبري بكرسه
األفكار النمطية وجمعه بني الكوميديا والحوارات مع
النجوم ،لكن سمعته تلطخت بفعل فضيحة مرتبطة
بأجواء عمل مسيئة.
وبعد ثالثة آالف حلقــة ،توقف عرض الربنامج الذي
ش ّكل منافسا ً حتى لربنامج أوبرا وينفري الحواري لناحية
التأثري الثقايف ،وذلك بعد اتهامات طالته يف شــأن وجود
أجواء عمل غري الئقة تتناقض مع شعاره "كن لطيفاً".
وقالت مقدمته الشــهرية إلــن دي جينرييس يف
ترصيح أدلت به الشهر املايض بعد تسجيل مسبق للحلقة

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

األخرية" :عندما انطلقنا عام  ،2003لم يكن "األيفون"
وال وسائل التواصل االجتماعي موجودة .ولم يكن زواج
املثليني مرشّعاً" .وعىل مدار  19موســماً ،اســتضاف
الربنامج أبرز الوجوه الهوليوودية ونجوم البوب وشكل
منصة اتاحت لهم الرتويج ألحــدث أعمالهم .لم يحمل
الربنامج أي مواقف مفاجئة أو محرجة للضيوف وظهر
عدد من النجوم أكثر من  12مرة يف الربنامج.
إال أن شائعات مفادها ّ
أن األجواء وراء الكواليس
أقــل مثالية مما يظهر طالــت الربنامج ،ووصلت إىل
ذروتها بعدما أشار موقع " "Buzzfeedعام  2020إىل
وجود ثقافة عمل مسيئة تحيط بالربنامج من ضمنها
تحرش جنيس وتنمّ ر وعنرصية( .أ ف ب)
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