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لِ َمن تفتح صفوف
المدارس الخاصة أبوابها؟

البخاري يسعى لوحدة "الصف السنّي" ...وميقاتي "يحبس األنفاس"

"معركة" التكليف تحتدم:
أسهم نواف سالم ترتفع

عــى قاعدة "مرتا مرتاّ "...
تلف الســلطة وتدور حول
االســتحقاقات وتته ّرب من املطلوب منها داخليا ً وخارجيا ً
بإغــداق الوعود عىل مســامع الناس واملســؤولني العرب
والدوليني بتلبية رشوط اإلصــاح واإلنقاذ ،ولم يكن املمثل
املقيم لصندوق النقد ّ
املعي حديثا ًفريديريكو ليما ليبدأ مهامه
يف بريوت قبل أن يخترب حفلة التكاذب والنفاق الرسمية عىل
إيقاع اجرتار املســؤولني أمامه الزمة "االلتزام باإلصالحات
املطلوبة" مــن الصندوق ملعالجة األوضاع
االقتصادية واملالية يف لبنان.

وإذا كان "ألــف بــاء" اإلصالح يبدأ من املؤسســة
التنفيذية باعتبارها حجــر الزاوية واللبنة األوىل يف البنية
اإلصالحية املنشــودةّ ،
فإن "معاول" أهل الحكم تواصل
أعمال "الحفر" تحــت االســتحقاق الحكومي لزعزعة
أساســات عملية التغيري يف الرتكيبة الوزارية العتيدة بدءا ً
من محاولة إعادة قولبة استشــارات التكليف يف القالب
املعهود نفســه توصالً إىل النتيجة التحاصصية نفسها يف
خارطة التأليف ...غري ّ
أن املــؤرشات التي الحت يف األفق
عــى الضفة املقابلة خالل الســاعات األخرية عكســت

يف طياتها مالمــح "معركة" بدأت تتشــكل عىل الحلبة
الحكومية ،ال ســيما يف ضوء ما بدا مــن ارتفاع ملحوظ
يف أسهم السفري نواف ســام لدى النواب التغيرييني ،كما
كشــفت مصادر مطلعة عىل أجواء اجتماعاتهم املفتوحة
للتداول يف املوقف حيال استحقاق الخميس ،بالتوازي مع
ما كشفته املعلومات املتوافرة عن إبداء أحزاب املعارضة
استعدادها للســر يف خيار ترشيح سالم والتأكيد
عىل كونها "جاهــزة لتبنّيه يف حال توافقت عليه
القوى التغيريية".
١٣

مــــدارات ١٠
اختراق غير متوقع
في إسرائيل

إقــتـصـــاد ١١
األزمة تعدّ أيامها
األخيرة ...إما اإلنقاذ
وإما فقدان القدرة
على النجاة

خالل اعتصام عناصر الدفاع المدني في ساحة رياض الصلح للمطالبة بحقوقهم أمس (فضل عيتاني)

"دولرة المولّدات" :الدولة تتصرّف
كأنها "دكانة تنافس دكانة أخرى"
العـــالـــم 14
الفرنسيّون ُيقيّدون
حركة ماكرون
في واليته الثانية

بــاتــريــســـيــا جــــــالد
كان ينقص ســباق الدولرة القائم بني
القطاعات الخاصــة والذي حظي باعرتاف
الســلطة به من خالل دولرة فواتري املطاعم
لغاية أيلول كخطــوة أوىل ،مطالعة تجمّ ع
أصحاب املولدات الخاصة عن التوافق خالل
اجتماع عقــد أمس عىل اعتماد تســعرية

الفواتــر بالــدوالر يت ّم رصفهــا اىل اللرية
اللبنانية وفق سعر رصف السوق السوداء،
باإلضافة إىل اتفاق التجمع عىل رفع ســعر
الشطر الثابت يف التسعرية من خالل االتفاق
مع وزارة الطاقة حول التســعرية الجديدة،
واالتفاق عــى رفع ســاعات التغذية من
املولــدات الخاصة "بــرط التفاهم بني
صاحب املولد واملشرتكني".
١٣

غانتس يكشف عن برنامج دفاع ج ّوي إقليمي بمواجهة إيران

إسرائيل :سباق بين اإلنتخابات والحرب!

تقف الدولة العربية اليوم أمام استحقاقات داخلية وخارجيّة متسارعة ومتشعّ بة،
تبدأ بح ّل الكنيســت والدعوة إىل انتخابات نيابية مبكــرة ،وقد تنتهي بمواجهة مع
رسية" تُخاض بينهما عىل أكثر من
الجمهورية اإلســامية اإليرانية يف خض ّم "حرب ّ
ســاحة ترفع معها احتماالت أن تتحوّل يف أي لحظة إىل حرب مبارشة ،خصوصا ً مع
تعثّر "محادثات فيينا" النوويــة .وفيما أعلن زعيما اإلئتالف الحاكم ،رئيس الوزراء
اإلرسائييل نفتايل بينيت ووزير الخارجية يائري البيــد ،عزمهما ح ّل الربملان والدعوة
إىل انتخابات نيابية مبكرة ســتكون الخامسة خالل أق ّل من  4سنوات ،أوضحا أنّهما
سيطرحان قانونا ً لح ّل الربملان يف الكنيست األسبوع املقبل.
١٣

ّ
منصات نفطيّة في البحر
روسيا تتّهم أوكرانيا باستهداف

الريــاضــية 15
تصنيف المحترفات:
مركز ثالث "تاريخي"
لجابر

أوروبا :عرقلة موسكو تصدير الحبوب
"جريمة حرب"
وسط تصاعد املخاوف الدولية من نقص
يف اإلمدادات الغذائية ســينعكس ســلبا ً عىل
حيــاة مئات املاليني حول العالــم ويؤدّي إىل
مجاعة ،طالب مسؤول السياسة الخارجية
يف االتحــاد األوروبي جوزيــب بوريل أمس
بمحاسبة موسكو إذا واصلت عرقلة تصدير
الحبوب األوكرانية إىل العالــم ،واصفا ً األمر
بأنه "جريمة حــرب" .وإذ قــال بوريل يف
مسته ّل اجتماع لوزراء خارجية دول االتحاد

األوروبي يف لوكســمبورغ" :ال يستطيع املرء
أن يتخيّل أن ماليني األطنان من القمح عالقة
يف أوكرانيا ،بينما يُعاني الناس يف باقي أنحاء
العالم مــن الجــوع" ،رأى أن "هذه جريمة
حرب حقيقية" ،فيما شدّدت وزيرة الخارجية
الفرنسية كاترين كولونا عىل أن "روسيا يجب
أن تتوقف عن اللعب بالجوع العاملي" ،معترب ًة
أن "ترك الحبوب عالقة هو أمر خطر بالنسبة
إىل اإلستقرار يف العالم".
١٣

الجيش األوكراني يسحب الدبابات الروسية المتفحمة من منطقة كييف أمس (أ ف ب)
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االستشارات :ميقاتي ُمتقدّم...
والعمل على سيناريو مفاجئ
كــلــيــر شــكــر
حتى الســاعة ،يبدو رئيس مجلس
النواب نبيه بري األكثر حماســة لعودة
نجيــب ميقاتي إىل الــراي الحكومي،
ألســباب تتجاوز اسم املك ّلف ،إىل ظروف
التكليف التي يعتقد أكثــر من فريق ّ
أن
مراسيمه لن تُلحق بمراســيم التأليف.
واألرجح ّ
أن الثنائي الشــيعي هو األكثر
اعتقادا ً ّ
أن االستحقاق الرئايس سيجري
يف موعده من دون أن يسبقه الشغور إىل
قرص بعبدا أســوة بما حصل يف أعقاب
انتهاء والية الرئيس ميشــال سليمان.
وبالتايل ال داعي ،أو باألحرى ليس هناك
متسع من الوقت إلشــغاله بمشاورات
التأليف التي قد تحتاج إىل عصا سحرية
كي تنجز يف أسابيع محدودة!
وربطــا ً بموقف الرئيــس بري ،من
أن يكون «حزب الله» منســجما ً
املتوقع ّ
معه يف ملف التكليف ليعيد تسمية ميقاتي
رئيسا ً لـ»حكومة األســابيع املعدودة»،
مخالفا ً بذلك رغبة حليفه ،رئيس «التيار
الوطني الح ّر» جربان باســيل املســتعد
سنيّ ،إل ميقاتي عىل خلفية
لرتئيس أي
ّ
التبايــن الحاصل بينهمــا حول طبيعة
الحكومة ومكوّناتها ،بعد إعالن باســيل
يف أكثر من مناســبة عن رغبته بالدفع
باتجاه تأليف حكومة سياســية ،أو أقله
تكنوسياسية ،وهذا رشط جوهري يباعد
بني ميقاتي وباسيل.
ويتبي ّ
ّ
أن موقف الثنائي الشــيعي
ينطلق أيضا ً من الواقع املســتجد الذي
فرضتــه صناديق االقرتاع يف الســاحة
السنية بعد تعليق رئيس «تيار املستقبل»
سعد الحريري عمله الســيايس ،والتي

أصيبــت بالتشــظي والتشــتّت ،ما قد
يجعلها موضع ترشذم سينعكس حكما ً
عىل موقعهــا يف الرتكيبة الدســتورية،
وتحديدا ً يف رئاسة الحكومة بعدما فقدت
بوصلة الزعامة والرأي الواحد.
واألرجح ّ
أن هذا االعتبار هو الذي يميل
عىل الثنائي الشــيعي التصويت مليقاتي،
الحاصل عىل دعم اإلدارة الفرنسية وتأييد
عدد ال بأس به من النواب السنّة ،ال سيما
أولئك الذين يــدورون ،أو باألحرى كانوا
يدورون يف فلك الحريرية السياسية ،وذلك
من بــاب قطع الطريق عىل ســيناريوات
انقالبيــة قد تتســلل من خرم املشــهد
الســوريايل الذي يحيط بالساحة السنيّة
ســني مرشوع
والــذي يجعل مــن كل
ّ
ّ
مرشــح لرئاســة الحكومــة ،ويف ضوء
التباينات الحاصلة بني الكتل النيابية ازاء
االستحقاق الحكومي.
وها همــا نائبا مجموعــة «تقدّم»
مارك ضو ونجاة عون يعلنان التصويت
للسفري الســابق نواف ســام لرئاسة
الحكومة ،والذي ســبق «للتيار الوطني
الحر» ّ
أن ّملح يف االســتحقاق الحكومي
الســابق ،إىل إمكانية تكليفــه أيضاً ،ما
يعني ّ
أن ترشيح سالم قد يتحوّل إىل كرة
ثلج جديّة ،أســوة بما حصل مع ترشيح
غسان سكاف ملوقع نيابة رئاسة مجلس
النواب ،ليكون منافســا ً جديا ً مليقاتي.
ولهذا ،يســود االعتقاد يف أوساط الثنائي
الشيعي ّ
أن ترك االســتحقاق الحكومي
حتى اللحظات األخــرة ،قد يفتح الباب
أمام ســيناريوات غري متوقعة قد ّ
تغي
املشــهد الحكومي برمّ تــه وتحمله إىل
ّ
متوقعة.
مطارح غري
وهنا ،يرتدد ّ
أن الســفري السعودي

خفــايـــا
أبدت اوســاط اقتصادية
عربيــة ارتياحها لــدور لبنان
يف اتحاد املقاولــن العرب بعد
قيام ممثــل لبنان بدور تقريب
وجهــات النظر بــن مختلف
ممثيل االتحادات العربية وتذليل
العقبــات التــي تحــول دون
انشــاء اتحاد املقاولني يف الدول
االســامية ،وفقــا ً لتوجهات
الهيئات االقتصادية يف لبنان.

ترميم الحكومة أو «"تجميلها"» بعض الشيء قد يكون أقل الخيارات صعوبة

وليــد البخــاري يســعى إىل تزخيــم
االســتحقاق الحكومي من خالل الدفع
باتجاه ترشــيح شــخصية قد تحظى
بقبول عدد من القوى السياسية ،ومنها
«القوات» و»الحزب التقدمي االشرتاكي»
وبعــض النواب املســتقلني ،يف محاولة
لفرض معركة جدية ،قد تخربط األوراق
يف اللحظات األخرية.
ويف هذا الســياق ،ثمة من يعتقد ّ
أن
الساعات الفاصلة عن موعد االستشارات
النيابيــة امللزمــة ستشــهد سلســلة
مشــاورات عابرة للقوى السياسية من
شــأنها أن تزيل الضبابيــة التي ال تزال
تحيط بهذا امللــف عىل اعتبار ّ
أن املواقف
النهائية لم تعلن بعد وال تزال موضع أخذ
ور ّد وترشيحات محتملة.
ومع ذلك ،ال يبدو ّ
أن احتمال تأجيل
موعد االستشــارات امللزمــة ،ملزيد من
التشاور الســيايس ،وارد أو مرجّ ح .ما
يعني ّ
أن يوم الخميس سيكون عىل موعد

مع احتمالني:
 تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومةبمعزل عــن ســكور األصــوات التي
ســينالها ،وبمعزل عن امتناع الكتلتني
املســيحيتني األكرب ،أي «التيار الوطني
الحر» و»القوات» ،عن التصويت له .أمّ أ
التأليف فدونه عقبــات كثرية ،واألرجح
ّ
أن ترميم الحكومة أو «تجميلها» بعض
اليشء قد يكون أقــل الخيارات صعوبة
وأكثرهــا قابلية للتنفيــذ ،خصوصا ً اذا
رفعت األســابيع املقبلة أسهم حصول
االستحقاق الرئايس يف موعده.
 تبني قــوى معارضة لرتشــيحتنافيس قد يقلب الحسابات ،ما قد يدفع
ّ
ميقاتي إىل االعتذار قبل التأليف ،مع العلم
ّ
أن ثمة أسماء طرحت يف هذا السياق ،ولم
تنجح بعد يف تأمني التفاهم حولها ،حيث
تجرى االتصاالت بــن معراب واملختارة
والنواب املســتقلني بينهــم مجموعة
الـ ،13لالتفاق عىل مرشح موحد ،وهو

إستغربت اوساط حكومية
عدم ســر الــوزارات املعنية
بالخطــة التي اقرهــا مجلس
الوزراء لتشجيع زراعة القمح،
ال ســيما لجهة رفــض وزارة
املالية رشاء محصول القمح من
املزارعني.
شبهت اوســاط سياسية
امتنــاع لبنــان عــن ســداد
مستحقات الدولة من القروض
الخارجية واالشرتاكات لصالح
الصناديق واملؤسسات العربية
والدوليــة ،بقــرار التوقف عن
الدفع غــر املنظم الذي اتخذته
حكومة حسان دياب ،مشرية اىل
ان خلفيات هذا القرار سياسية
وتهــدف اىل عرقلة تنفيذ بعض
املشــاريع يف بعــض املناطق
من خالل تجميــد التمويل من
الصناديق العربية.
رشط خوض غمار هذه املعركة ،أقله من
جانب «الحزب التقدمي» الذي يبدو غري
معني بتقديم أي خطوة مجانية باتجاه
ميقاتي ،خصوصــا ً ّ
وأن املختارة فرضت
نفسها ممرا ً إلزاميا ً للتمثيل الدرزي.

"التغييريون" أسرى الشعارات...
البلد يحترق ويتل ّهون بـ»"السيجارة"»!
حتى الســاعة ،وظهر هذا جليا ً خالل
أالن ســـركــيــس
اإلستشــارات النيابيــة امللزمة التي
ينوي رئيس الجمهورية العماد ميشال
بعد مرور أكثر من شهر عىل انتهاء
عون إجراءها يف  23من الشهر الحايل،
اإلنتخابات النيابية ،بات باإلمكان إجراء
حيث سيذهب كل نائب تغيريي ،وعىل
قراءة هادئــة للنتائــج العامة والتي
رأسهم الـ 13الذين يعتربون أنفسهم
أســفرت عن ضياع األكثرية يف املجلس
من ّزهني ،لوحده إىل اإلستشارات حسب
النيابي.
ليس صحيحا ً أن الشعب ليس تواقا ً
جدول مواعيد القــر الجمهوري إذا
لم يحصل أي تغيــر ،إال إذا حصل أمر
للتغيري أو انه «مربوط» بزعيمه إىل ح ّد
ما ووحدهم واتفقوا عىل اســم واحد
التبعية ،لكن الحقيقة أن اللبناني الذي
لرئاســة الحكومة مع بقيــة القوى
ذاق املــآيس ال يمكنه أن يدخل بمغامرة
املعارضة.
غري محسوبة األهداف.
عندما اندلع الربيع العربي يف تونس
ويف الســياق ،فإن الشعب اللبناني
ّ
وظن
صوّت بقسم كبري منه للتغيرييني
وامت ّد إىل مرص وسوريا ومن ث ّم إىل معظم
أنه قلب األكثرية من مكان إىل آخر ،فماذا
أرجاء الدول العربية ،رفع الثوار العرب
كانت النتيجــة؟ النتيجة كانت بإعادة
شعار «الشــعب يريد إسقاط النظام»،
إنتخاب نبيه ب ّري رئيسا ً ملجلس النواب
لكن نريان هذا الربيع تحوّلت إىل لهيب،
لوالية سابعة ،أما الصدمة
ولم تصل إىل بريوت ،حينها
ّ
مرشح
فكانت بســقوط
قيل إن النظام اللبناني من
املعارضة النائب غســان
أقوى األنظمة العربية ألنه
الشعب شبع من
ّ
مرشــح
ســكاف أمام
موجود بقــوّة لكنه غري
«حــزب اللــه» و»التيار الكالم ويريد حلو ً
ال
مرئي للعني ،فعىل ســبيل
الوطنــي الحــر» وبري ،لمشكالته اإلقتصادية املثال ،فقد ثار املرصيون
ض ّد حكم الرئيس حسني
النائب اليــاس بو صعب والحياتية والصحية
يف نيابة رئاســة مجلس
مبارك ،والســوريون ض ّد
النواب ،ليتفاجأ الجميع بإشادة النائبة
الرئيس بشــار األســد ،فعىل من يثور
التغيرييــة نجاة عون بربي والقول عنه
الشعب اللبناني؟
«بري مدرسة وما حدا يتفلسف».
وش ّكلت  17ترشين منطلقا ً لحراك
إجتماعــي وتغيريي ،لكــن رسعان ما
إذاً ،قام قسم من الشعب بواجباته
ظن ،لكن قســما ً
صح» كما ّ
«وانتخب ّ
خفتت شــعلتها بعد دخول عدّة عوامل
عىل خ ّ
ط اإلنتفاضة ،مما دفع الناس إىل
من النــواب التغيرييــن خذله ،وأتت
إعادة إجراء الحسابات والسؤال إىل أين
الفضيحة األكرب ،عــدا عن كالم نجاة
ذاهبون وأين القيادة املوحّ دة للثورة؟
عون ،بعدم توحّ دهــم يف كتلة واحدة

االتحاد عنوان التغيير ...لماذا ال يتّحدون؟!

ويمكــن ان تعطي نتائــج ما بعد
اإلنتخابــات تربيــرا ً للنــاس التي لم
ّ
مرشح
«تنفحط» بمن حاول القول إنه
باسم الثورة ،والدليل أن عددا ً من النواب
التغيرييني كان مخروقا ً من قِ بل «حزب
الله» ،يف حني أن األهــم هو التهاء عدد
من النواب بالقشــور وعــدم اإللتفات
ملعاناة الناس.
وعىل ســبيل املثال ،فــإن املعضلة
اليوم ليســت بإقرار الــزواج املدني بل
بتأمني لقمة العيش والدواء للمواطن أو
منفضة للدخان يف مجلس النواب ،وليس
بتغيري مذهب رؤساء اللجان بل بتأمني
الكهربــاء واملياه للمواطنــن وإعادة
إطالق عجلة املؤسســات وعىل رأسها

املجلــس النيابي وإقــرار الترشيعات
الرضورية ،فحتى الســاعة لم تجتمع
املعارضة وتطرح خطــة للكهرباء ،يف
حني أن الناس ســبقتهم يف كل املناطق
ً
مســتخدمة
وبــدأت توليــد الكهرباء
الطاقة البديلة ومن جيبها ،فما حاجة
هــؤالء الناس إذا ً إىل نــواب إذا كانوا ال
يرغبون يف مالمســة وجعهم الحقيقي
وطرح حل ملشكالت البلد سواء املعيشية
أو الحياتية وصوال ً إىل املشــكلة الكربى
املتعلقة بســيادة الدولة وقرار الســلم
والحرب.
ليــس املطلــوب مــن النــواب
التغيرييني إجــراح املعجزات ،فأزمة
بلد عمرهــا  30عاما ً ال يمكن ح ّلها يف

يوم أو شهر أو ســنة ،فالبلد يحرتق
ويجب إطفاء الحريق قبل معرفة من
رمى الســيجارة الحارقة ال سيجارة
التدخني ،ألن من رمــى النار يف أرزات
الوطن بــات معروفــا ً وأحدهم هو
رمز لهذه املنظومة وأشادت به نائبة
التغيري ،فاألســاس يبقــى يف إنطالق
الحــل وليــس الدخــول يف مزايدات
شعبوية ألن الشــعب شبع من الكالم
ويريد حلوالً ،وهو يعلم أن الســلطة
فاســدة ولن يتفاجأ بفسادها ،لكنه
سينتكس إذا استمر النواب التغيرييون
واملعارضون بهذا النهج ولن يتوحدوا،
فبتف ّرقهم يقولون لـ»حزب الله» أنت
الحاكم وأنت اآلمر الناهي.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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الـثـلـثـاء  ٢١حــزيــران 2022

طــونــي فـرنـسـيـس

اللجان النيابية تطلق برامج عملها قبيل اإلستشارات الملزمة وتشكيل الحكومة

أولوية «"اإلدارة »" إستقاللية القضاء ...و"»التربية »"
وقف اإلنهيار ...وبوال خارج «"اإلعالم»"
أكــرم حـــــمـــدان
بينما يتم ّ
ترقب حركة املواقف
واإلجتماعات للكتل النيابية والقوى
السياســية وما يمكن أن ترســو
عليه تجاه اإلستشــارات النيابية
امللزمة لتكليف رئيــس الحكومة
العتيــد واملقررة يــوم الخميس
املقبل ،إنطلق النــواب يف مهمتهم
الترشيعيــة عرب بــدء اجتماعات
اللجان ووضع خطط عمل وبرامج
وأولويات لهــا خالل والية املجلس
أو أقله خالل املرحلة الفاصلة عن
عقد ترشيــن األول املقبل ملجلس
النواب الذي يبدأ حكما ً ودستوريا ً
مع تجديد انتخاب لجانه.
وباإلنتظار ،فإن اإلجتماعات
التي عقــدت حتى اآلن ســجلت
بعض العناوين التي يمكن التوقف
عندها ،فلجنة املال واملوازنة ستبدأ
هذا األسبوع مع امللف املايل إنطالقا ً
مــن موازنة العــام  2022وخطة
التعايف اإلقتصادي ،أما لجنة اإلدارة
والعدل فقد ركزت عــى الدورين
الترشيعي والرقابــي اللذين يجب
تفعيلهما ملجلس النواب الجديد.
ومن املقرر أن يستقبل رئيسا
لجنتــي املــال واإلدارة النائبــان
إبراهيــم كنعان وجــورج عدوان
اليوم وفدا ً من صندوق النقد الدويل
يضم املمثل الجديد املقيم يف لبنان
يف مجلس النواب.
وكشــف عدوان أنه ســيتم
الطلــب من رئيــس املجلس نبيه
بري أن يخصص جلســة كل شهر
ملســاءلة الحكومة ،مع التشديد
عىل تفعيل اللجنة الخاصة بمتابعة
تنفيذ القوانني الصادرة عن املجلس
ولم تنفذ.
ومن أولويات لجنــة اإلدارة،
موضوع القضاء لجهــة متابعة
الوضع غري اإلنساني لقصور العدل
وشكوى الناس من بعض القضاة
الذيــن يعملون عكــس القانون
ولغايات سياســية أو شخصية،
وهــذا األمــر ســيكون محــور
متابعة مــع وزير العدل إضافة إىل
مالحظاته عىل قانون اســتقاللية

القضاء العديل التي تنتظرها اللجنة
ومجلس النواب.
بدورها ،ناقشت لجنة الرتبية
والثقافــة والتعليــم العايل أمس،
منهجية عملها مع تأكيد رئيسها
النائب حسن مراد ،تقديم خارطة
طريق للقطاع الرتبــوي وكيفية
إنقــاذه والعام الــدرايس الحايل،
عىل أن تناقش مشــاكل الجامعة
اللبنانيــة واملــدارس الرســمية
والخاصة ،األسبوع املقبل ووضع
تصــور وخطــة طــوارئ إلنقاذ
القطاع الرتبوي.
وقــدم مراد خــال اإلجتماع
ورقــة عمــل تضمّ نــت عناوين
ومحــاور عدة تحدثت عــن تميّز
التعليم يف لبنــان وجودته وتطوّره
لفرتة طويلــة ،وجعل الشــباب
اللبناني أهــم قيمــة إقتصادية
للبلد واعتبارهم رأســماله األغىل،
مح ّذرا ً من استمرار هجرة الكادر
الرتبــوي ،مؤكدا ً أن املســؤولية
الوطنيــة توجب إطــاق الخطة
الوطنية لتحصني «ا ُملع ّلم» اللبناني
من خالل دراسة يقوم بها املجلس
النيابي بالتكافــل والتضامن مع
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،يجري
خاللهــا إســتجرار تمويل (عرب
هبات خارجية أم من خالل ترشيد
اإلنفاق).
وت ّم عرض مشاكل وتحديات
عدة ال ســيّما إنقاذ العام الدرايس
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املقبل بعد ســنتي وبــاء كورونا،
إنحــدار مســتوى التعليم ،جمود
املناهــج الرتبوية ،أزمــة الرواتب
ألســاتذة الجامعــة وأســاتذة
املــاك واملتعاقدين عــى مختلف
تســمياتهم ،الحوافز املالية التي
لم تصل يف مواعيدهــا للمعلمني،
مشاكل التعليم الرسمي ،التعاون
مع وزارة الرتبيــة ملعرفة وحرص
ومواكبــة الهبات واملســاعدات
واملنــح والقــروض املقدمة من
الجهــات املانحــة ،العمــل عىل
تطويــر هيكليــة وزارة الرتبية،
مشكلة الشغور يف املراكز اإلدارية
يف الوزارة ،هجــرة وترسب الكثري
من الكفاءات التعليمية ،مشــكلة
النزوح الســوري وتأثريه ،مشاكل
الجامعة اللبنانيــة ومنها قضايا
التفرغ واملالك ورواتب األســاتذة
وتطوير املبانــي ومراكز األبحاث
فيها ،مشــكلة التعليــم عن بعد
ورضورة وضع الترشيعات الالزمة
لها ،العمل عىل تعزيز موازنة وزارة
الرتبية ،معالجة مشــاكل التعليم
املهني املتعــددة ،العمل عىل تعزيز
الحوكمة الرقمية يف قطاع الرتبية،
مواكبة قضايا التعليم الخاص وحل
مشاكله املتنوعة ،العمل عىل إيجاد
سياســة ثقافية جامعــة ،إعادة
النظر بالترشيعات الناظمة لقطاع
الثقافة يف لبنان وحماية املمتلكات
الثقافية املعرضة للخطر ،اإلهتمام

باألرشــيف الوطنــي وتعزيز دور
املكتبة الوطنية.
ولفت مراد إىل أن هذه العناوين
وامللفــات تحتــاج إىل عقد خلوة
تربوية وثقافيــة وعدد من ورش
العمل يشــارك فيها أعضاء لجنة
الرتبية والتعليم العــايل والثقافة
وخــراء تربويــون ومثقفــون
وممثلون عــن أطياف الجســم
الرتبــوي واملؤسســات التعليمية
لننطلق إىل رحاب عام درايس جديد
نحاول أن يكــون بداية صحيحة
ملســرة الرتبية يف وطننا انطالقا ً
من القاعدة الجوهرية« :إذا كانت
الرتبية بخري فال خوف عىل الوطن
ألنه ينهض من خاللها».
وبينما عقــدت لجنة حقوق
اإلنســان جلسة إســتعرضت ما
قامــت بــه يف الفــرة املاضية،
ووضعــت خطة عمــل للمرحلة
املقبلة ،كان الحدث يف لجنة اإلعالم
واإلتصاالت حيث اكتشفت النائبة
بــوال يعقوبيان أن اســمها غري
موجــود يف عضويــة اللجنة وقد
استبدل باسمها اســم نائب آخر
وعند اإلستفسار ،وعد األمني العام
ملجلس النواب بمعالجة األمر ،علما ً
أن يعقوبيــان كانت انتخبت خالل
جلســة انتخاب أعضاء اللجان يف
عضوية اللجنــة وبالتايل ال يمكن
إجراء أي تعديل إال خالل جلســة
بداية عقد ترشيــن األول وتقديم
اســتقالتها أو عــدم ترشــحها
لعضوية اللجنة.
ووفــق معلومــات «نــداء
الوطن» ،يبدو أن اإلشكالية كانت
بدأت بعد جلســة انتخاب أعضاء
اللجــان حيث قامــت يعقوبيان
بإبالغ األمني العام ملجلس النواب
عدنــان ضاهر برغبتهــا يف ترك
مكانها يف عضوية اللجنة لزميلها
النائب مــارك ضو بعدما تبني أنه
لم ينجح يف عضوية أي لجنة من
اللجان التي ترشــح لعضويتها،
فكان رد األمني العام أن هذا األمر
ال يمكن معالجته إال عند بدء عقد
ترشين وتجديــد املجلس للجان،
وانتهى األمر عند هذا الحد.

الفراغ شرط لفرض حكومة
الوحدة الوطنية
الطريق األسهل لفرض استعادة منطق حكومات
التوافق «الوطني» هو في وضع األطراف جميعاً،
ومنذ اآلن ،تحت التهديد بالفراغ في تشرين المقبل.
في تشرين تنتهي والية رئيس الجمهورية ميشال
عون ،وحسب الدستور واألعراف يفترض أن يستنفر
النواب في عملية محددة هدفها انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ضمن المهل الدستورية المعروفة ،لكن
تحقيق ذلك لم يعد متاحا ً منذ االنقالب على النصوص
والقوانين ،ودخول بدائع الثلث المعطل والتفسيرات
الشخصانية لألكثرية المطلوبة في جلسات المجلس
النيابي من أجل انتخاب الرئيس ،ثم في همايونية
االجتهادات الدستورية التي تتيح انتخابا ً من دون
تعديل للدستور وتجعل االختيار تعيينا ً مسبقا ً
والعملية بمجملها مجرد تنصيب بكل ما للكلمة من
معنى.
بدأ التقليد الجديد في الممارسة «الدستورية»
منذ تسلم النظام السوري إدارة الشأن اللبناني بعد
الطائف .كان التمديد المتتالي للرئيسين الياس
الهراوي ثم إميل لحود نموذجا ً لمَ ا سيصبح عليه
اختيار رأس الدولة.
لم يكن لبنان منذ االستقالل قابالً لالجتهادات
الجديدة المفروضة .وبالعكس كان تفكير أي رئيس
بالتمديد أو التجديد كفيالً بإثارة انتفاضات وثورات،
وهذا ما حصل في وجه الرئيسين بشارة الخوري
وكميل شمعون وهما من الرؤساء األكثر شعبية في
تاريخ لبنان .فؤاد شهاب في المقابل رفض التمديد
والياس سركيس أنهى واليته في موعدها ومثله سبقه
سليمان فرنجية.
في التمديد السوري للرئيسين الهراوي ولحود
زرعت األلغام التي ستفجر االلتزامات الدستورية
وتقاليدها ،وبعد خروج السوريين انتقل مركز
القرار إلى الممانعة االيرانية .وبات الفراغ مدخالً
لفرض الرئيس الذي سيأتي ولسلة المساومات التي
ترافق تعيينه .بعد لحود امت ّد الفراغ في منصب
الرئيس ستة شهور ،حتى كانت غزوة أيار وتسوية
الدوحة ،وبعد انتهاء والية ميشال سليمان امت ّد الفراغ
عامين ونصف العام حتى «اقتنع» النواب بضرورة
التصويت للمرشح الوحيد ،وفي تشرين المقبل يبدو
أن الحلقة الثالثة من مسلسل الفراغ ستتكرر.
في الحاالت السابقة تعلم الممسكون بخناق البلد
درسا ً أساسياً ،وهو عدم ترك السلطة لخصومهم
في زمن االنتقال .والحكومة التي ستعيش بين فراغ
الرئيسين هي مكان االقتسام والتقاسم بانتظار
اإلتيان برئيس جديد يُكرر لعبة الفراغ الرئاسي في
الفراغ الحكومي .لذلك ،وعشية  23حزيران موعد
تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة ،ال يذهب
النقاش إلى حكومة تنفذ برنامجا ً وتعهدها قوى
فائزة في االنتخابات ،بل يراوح بالقوة الجبرية في
زاوية أن الحكومة ستبقى لتدير الفراغ بعد عون ،وال
بد بالتالي أن تكون حكومة وحدة وطنية .أما نتائج
االنتخابات وأحالم التغيير فيمكنها االنتظار.

ميقاتي :لتعاون دولي إلعادة النازحين السوريين إلى بلدهم ...وإال!
دعــا رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتــي «املجتمع
الــدويل إىل التعاون مع لبنان إلعادة النازحني الســوريني إىل بلدهم وإال
فســيكون للبنان موقف ليس مستحبّا ً عىل دول الغرب ،وهو العمل عىل
إخراج السوريني من لبنان بالطرق القانونية ،من خالل تطبيق القوانني
اللبنانية بحزم».
وخــال رعايته أمس يف الــراي الحكومي إطــاق «خطة لبنان
لالســتجابة لألزمة لعــام  »2023-2022بدعوة من وزارة الشــؤون
االجتماعيــة ،بحضور الوزراء وليد فياض ،عبــاس الحلبي ،عبدالله بو
حبيب ،فراس األبيض ،نارص ياســن ،عباس الحاج حســن ،املنسقة
الخاصة لألمــم املتحدة يف لبنان جوانا ورونيكا ،منســقة الشــؤون
اإلنســانية لألمم املتحدة يف لبنان نجاة رشدي ،وعدد من السفراء ،قال
ميقاتي :عىل مدى السنوات الـ 11املاضية ،تحمّ ل لبنان عبئا ً ضاغطا ً ال
يحتمل بسبب وجود أكثر من  1.7مليون نازح سوري والجئ فلسطيني
يعيشــون يف  97%من البلديات يف كل لبنان الذي أظهر أعىل مستويات
االحتضان والضيافة للنازحني ،عىل الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة
مجتمعاتنا املضيفة التي تزداد حاجة وعوزاً».
وأكد «إننا نم ّر اآلن بواحدة من أشــد األزمــات االقتصادية واملالية
واالجتماعية والسياســية يف العالم .نتيجة لذلــك ،يعيش حواىل 85%
من اللبنانيني تحت خط الفقر .كما أن نحو ثلث ســكان لبنان هم اآلن
نازحــون يعانون من فقر أيضــاً .لذلك ال يمكننا إهمــال اللبنانيني يف
املجتمعات املضيفة الذين يعيشون يف ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من
أي وقت مىض .لذلك ،يعتمد لبنان عليكم اآلن يف مســاعدتنا يف الحفاظ

الحاليــة يف لبنان التي دفعت بجميع الســكان إىل حافة الهاوية ،ال
تزال الحاجة ماسة إىل جهود مشرتكة من قبل جميع الرشكاء لدعم
الالجئني واملجتمع املضيف من خالل خطة لبنان لالستجابة لألزمة.

الدول المانحة

عىل االستقرار األمني واالقتصادي واالجتماعي».
وختم« :أدعــو املجتمع الدويل إىل التعاون مع لبنان إلعادة النازحني
السوريني إىل بلدهم ،وإال فسيكون للبنان موقف ليس مستحبّا ً عىل دول
الغرب وهو العمل عىل إخراج السوريني من لبنان بالطرق القانونية ،من
خالل تطبيق القوانني اللبنانية بحزم».

رشدي

رأت منسقة الشــؤون اإلنســانية لألمم املتحدة يف لبنان نجاة
رشدي ،أنه «مع اســتمرار تأثري األزمة السورية واألزمة االقتصادية

أشــارت ســفرية كندا يف لبنان شانتال شاســناي باسم الدول
املانحة ،إىل «مؤتمر بروكسل الذي تم فيه التعهد بمبلغ  4,1مليارات
دوالر للنازحني الســوريني وللمجتمعات املضيفة ،مع تأكيد االلتزام
بالحل السيايس لألزمة يف ســوريا والرتكيز عىل عملية التعايف داخل
ســوريا والتعهد بدعم الدول املضيفة ،إضافة إىل دعم لبنان ملعالجة
النــزوح الطويــل األمد من خــال التنمية والتمويــل» .ولفتت إىل
«رضورة الحفاظ عىل الدعم لالجئــن وللمجتمعات املعنية ،والعمل
معا ً لضمان اســتجابة فعالة ومنســقة وخاضعة للمساءلة يف هذه
الظروف الصعبة».

حجار

قال وزير الشؤون االجتماعية هكتور الحجار« :خالل مشاركتنا
يف املؤتمر الســادس حول دعم مستقبل سوريا واملنطقة يف بروكسل
يف شــهر أيار  - 2022أعلنّا موقف الدولة اللبنانية بوضوح وواقعية،
وشــدّدنا عىل أن لبنان ملتزم بمبدأ عدم اإلعادة القرسية للنازحني.
ولكن الوضع لم يعــد يحتمل ،ولم تعد الدولــة اللبنانية قادرة عىل
تحمل أعباء هذا امللف».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٦٥السنــــة الثــالثــة

مســـاحة حـــرّة

أســعــد بــشــارة

مفاوضات الحدود البحرية"« :أوسلو"» لبناني!

اإلستشارات :الفرز واالمتحان
تتقدم حظوظ التوافق على مرشح واحد
لتسميته في االستشارات النيابية الملزمة بعد
غد الخميس ،التوافق بين المكونات ،التي
يفترض بها أن توحد نظرتها لإلنقاذ ،ولو
من زوايا مختلفة قد تصل الى التعارض.
لم يعد الترف مجدياً ،وهو أصبح بمثابة
العبث ،فأمام مشهد التجديد الذي تسعى
اليه المنظومة ،فرضت أولوية االتيان برئيس
مكلف من قماشة مختلفة ،الن بهذا الرئيس
المكلف يمكن البدء بالخطوة األولى ،وهي
تشكيل حكومة تناقض المسار ،الذي أعطى
للتسويات اسما ً هو منها براء .لم تكن تلك
تسويات المقصود منها الخير العام ،بل
صفقات ألبست ثيابا ً زاهية ،فيما حقيقتها
ال تتخطى مجرد كونها عملية تقاسم نتنة،
أبطالها أشبه بشخصيات فيلم العراب.
يتقدم اسم نواف سالم بين الكتل
المعارضة الحزبية والمستقلة ،والتغييريين،
ولإلسم مواصفاته وآخرها اهمية في التراتبية،
عائلته البيروتية العريقة ،فهو ابن عبدالله
شقيق الرئيس صائب سالم .يمكن التوقف
في هذه التراتبية عند بعض األفضليات التي
ال تنتمي إلى زمن التسويات والمحاصصة.
أكاديمي عريق وسفير للبنان في األمم
المتحدة ،وقاض منتخب في محكمة العدل
الدولية ،لم يتردد عند النظر بمقاضاة نادرة
رفعتها ايران أمام المحكمة في اصدار حكم
بمعزل عن رأيه في الجهة المستدعية.
إصالحي قليل الكالم ،له مؤلفات في
االصالح يمكن أن تكون أساسا ً للبيان
الوزاري .سيادي ينتمي الى نادي المفكرين
الذين تجرأوا بعد الحرب على ممارسة النقد
الذاتي على أنفسهم .عروبي ال تتناقض
عروبته مع لبنانيته ،ومن أكبر الداعمين
للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
عن مواصفات نواف سالم يمكن الكتابة
اكثر ،لكن يكفي في هذا التوقيت أن يكون
السجل خاليا ً من لوثة التورط في وحول
الفساد ،لتكون بطاقة العبور ،صدمة ايجابية
تفتح الباب للثقة في الداخل والخارج ،بأن
رجل دولة قد تولى أخيرا ً موقعا ً رئاسيا ً
ومسؤولية تشكيل حكومة فعلية ،ال إئتالفا ً
بتوقيع المافيا.
بهذا النموذج ستتمكن المعارضة اذا
نجحت في حشد االصوات النيابية ،بأن
تقدم نموذجا ً يصلح للمقارنة ،مع كل ما
سبق ،فبهذا النموذج يمكن ان نشهد بداية
الفرز الجدي ،فإما خيار جديد يطوي كل ما
سبق ،يمكن من خالله بدء رحلة األلف ميل
الى ممارسة السياسة بمفهومها الحديث
والى استعادة السيادة ،وتحرير لبنان من
قيد محكم ،وإما االستمرار بالدوران العبثي
والمدمر في الحلقة المفرغة لتحالف السالح
والفساد.
سنشهد يوم الخميس أول استشارات نيابية
جدية ،بغض النظر عن نتائجها غير المعروفة
حتى اآلن .لن يتمكن رئيس الجمهورية ميشال
عون من تأجيل االستشارات ،وإذا فعل في
اللحظة األخيرة ،فهو يكون قد أطلق الرصاصة
األخيرة على ما تبقى من عهده الهزيل ،واذا ما
اجريت االستشارات ،فإن اتفاق المعارضة على
اسم موحد (حتى اآلن نواف سالم) سيكون
كافيا ً إلحداث اختراق كبير ،ألن الفوز في
االستشارات بالمرشح المؤهل لقطع الطريق
على المسار المدمر ،ستعقبه مشاورات لتشكيل
حكومة جديدة ،تقوم على أنقاض سلوك
الفساد ،وعلى الجميع حينها متابعة رد فعل
قصر بعبدا ،الذي يناور تياره اليوم باحتمال
تسمية من ستسميه قوى المعارضة ،كما على
الجميع متابعة ما سيقوم به ثنائي «أمل  -حزب
الله» إلجهاض الرئيس المكلف ومنع والدة
حكومته ،وما سيستعمل من ادوات «ميثاقية»
وتخوينية تستخدم عادة في خدمة التعطيل.
ستكون هذه االستشارات المحطة االولى
بعد االنتخابات ،والتي ستتجاوز انتخابات
رئيس المجلس ونائبه أهمية ،فهي المعبر
الى مرحلة جديدة ،وبخالصاتها ،يمكن فرملة
نوايا التجديد والتوريث في قصر بعبدا،
وبخالصاتها التي لن تحتمل الشك أن اكثرية
غير حديدية قد ولدت فعالً ،وانها مؤهلة لتحمل
المسؤولية في المراحل الصعبة المقبلة.

الـثـلـثـاء  ٢١حــزيــران 2022

مــحــمــد عــبــيــد

«أوسلو» لبناني

(*)

ربما لــم يعد لبنان بحاجة اىل معرفة رد كيان
العدو اإلرسائييل عىل جوابه عىل املقرتح الذي سبق
وتقدم به املبعوث األمريكي آموس هوكشــتني اىل
السلطة السياســية اللبنانية .إذ يكفي مشاهدة
املقابلة التي بثتها قناة «الحرة» قبل أيام عدة مع
هوكشتني حتى يتيقن أن الســقوف التفاوضية
التــي أوردهــا يف املقابلة كافية لرســم خريطة
النهايات املحتملــة للمفاوضات غــر املبارشة
املوعودة .ذلك أن هوكشــتني حرص النزاع القائم
بني لبنان و»إرسائيل» بني الخطني  1و 23املودعني
من كال الطرفني لــدى دوائر األمم املتحدة ،معتربا ً
أن الطــرف اإلرسائييل يمتلك كل يشء ،أما الجانب
اللبناني فال يشء لديه وبالتــايل عليه القبول بما
يُعطى له مــن دون وضع مطالــب عىل الطاولة
تتجاوز قدراته الواقعية ،أو ال تأخذ بعني االعتبار
مســاحته الضيقة يف املناورة أو أن ينتظر تبدال ً يف
التوازنات اإلقليمية تتيح له تحســن رشوطه يف
التفاوض.
يبدو أن آموس هوكشــتني تقصد أن يترصف
باستهزاء يف معرض جوابه عىل إمكانية املقايضة
بني حقــي «كاريــش» و»قانا» ،ممــا يعني أن
ُني عليه الجواب اللبناني ساقط
األســاس الذي ب َ
أصالً .كذلك لم تخ ُل مفردات هوكشتني من التهديد
املبطن بأن ال ســبيل الســتعادة لبنان بعضا ً من
العافية «الكهربائية» أو املعيشية أو االستثمارية
إال بعد قبوله بالتنازل حتى عن املتنازل عنه أصالً!
واألســوأ من ذلك كله أن السلطة السياسية
اللبنانية التي اتحدت عىل باطل التنازل عن أوراق
قوتهــا التفاوضية من خالل الهــروب من تعديل
املرسوم  ،6433سيطول انتظارها لعودة املبعوث
األمريكي املنشغل أصالً بأمور الطاقة العاملية التي
تتصدر اهتمامات حكومات الدول كافة ،خصوصا ً
وأنه لم يكلف نفسه نقل الجواب اللبناني بنفسه
اىل حكومة العدو وسيكتفي بإيفاد بعضا ً من فريق
عمله للمتابعة ،مما يعني أن اإلجراءات اإلرسائيلية
القائمة يف حقل «كاريش» ستستمر وكأن شيئا ً لم
يحدث ولم يُقل.
الســؤال األبرز الذي يطرح نفسه اليوم :ماذا
تبقى من أوراق قوة بيد الســلطة اللبنانية لتكون
بدائل ممكنة التنفيذ يف حال لم تتلق ردا ً «مقبوالً»
عىل طرحها األخري؟!
الجواب ستكشفه األســابيع القليلة املقبلة،
لكن األهم أن هذه الســلطة لم تتعظ من تجارب
التفــاوض العربي-اإلرسائيــي ،وخصوصا ً منها
التجربة الفلسطينية.

كان ســهالً عــى املبعــوث األمريكــي آموس
هوكشــتني أن يعيد اســتعمال املنطق نفسه الذي
اعتمدتــه إدارات بالده املتعاقبــة يف مقارباتها مللف
التفاوض الفلســطيني-اإلرسائييل ،هذا املنطق الذي
أخرج فلســطني ،كامل فلسطني ،من بازار التفاوض
ليتم حرصه يف املســاحات املتقطعــة غري املرتابطة
الذي تضمــن االطمئنان إلرسائيل وفق معادلة« :أنتم
ال تملكون شــيئاً ،األفضل لكم أن تقبلوا بما يُع َرض
عليكم» .انطلقــت القيادة الفلســطينية آنذاك عىل
أســاس التنازل عــن كامل فلســطني والقبول بما
يســمى حدود الـ» »67ومن ضمنها الجزء الرشقي
من القدس .وباملقارنة فإن السلطة اللبنانية انطلقت
يف مفاوضاتها مع هذا املبعوث من التســليم بالتنازل
عن حدود الخــط  29والقبول بالخط  23كح ٍد أقىص
للتفاوض بدءا ً منه.
بعد ذلــك انتقلت القيــادة الفلســطينية من
التفاوض عىل حدود الـ» ،»67اىل القبول بغزة وأريحا
كمحطة أولية النتقال هذه القيادة إليها .كذلك انتقلت
الســلطة اللبنانية من التفاوض عــى الخط  23اىل
مناقشة العرض الذي قدمه هوكشتني والذي يقتطع
فيه جــزءا ً من البلوك اللبناني رقــم  8لصالح كيان
العدو اإلرسائييل!
ومهما يكن الرد الشــفهي الذي سمعه املبعوث
األمريكي من املسؤولني اللبنانيني ،إال أن خط التنازل
التدريجــي الذي اعتمــده هؤالء املســؤولون كآلية
ملقاربة ملف التفاوض املبــارش مع األمريكي ،أظهر
عدم خربة ودراية مســؤويل السلطة اللبنانية ،هذا إذا
أردنــا اصطناع مربرات لهم .أما الواقع فإن ســاح
التهديد املبطن بالعقوبــات األمريكية الحارض دائما ً
يف كواليس الجلســات مع «الوســطاء» األمريكيني
املتعاقبني ،إضافة اىل األدوار التي تلعبها حاشــيات
هؤالء املســؤولني ومــن بينهم مستشــارون برتب
ٍ
مختلفة بــن
الهث لكســب رىض األمريكي أو آخر
إمتهن وظيفة املنسق لألنشــطة األمريكية ،كل ذلك
أفىض اىل أن تكون السلطة اللبنانية أسهل وأرسع يف
اإلذعان للعرض األمريكي الذي َ
ضيَّق مساحة املنطقة
التــي من املفرتض أن يكون النــزاع حولها اىل حدود
تسمح للعدو اإلرسائييل باستكمال خططه للسيطرة
عىل كامل املساحة جنوب الخط  23باتجاه فلسطني
املحتلة.

لبنان واألمم المتحدة

إن تصحيح املوقف اللبنانــي يبدأ من العودة اىل
تعديل املرســوم رقم  6433وإيداعــه األمم املتحدة
مرفقا ً باإلحداثيات التي تدعم هذا املوقف ،والتي تدفع
بهذه املرجعية الدولية املســؤولة عن إحالل القانون

الدويل كأســاس لحل النزاعات بني الدول والشعوب،
تدفعها اىل الضغط عىل إرسائيل كافة أعمال التنقيب
واالستخراج شمال الخط  .29وإن أي اعتقاد بأنه ال
يمكن الرهان عىل األمم املتحــدة لنيل لبنان حقوقه
السيادية يف ثرواته من مياهه ،يعترب إضعافا ً للموقف
اللبناني وتنازال ً عن حقوق ضمنهــا القانون الدويل
وخصوصا ً منــه املتعلق بالبحار وبكيفية ترســيم
الحدود بني الدول والكيانات املتنازعة.
إضافــة اىل أن إيداع التعديــل املذكور لدى دوائر
األمم املتحدة املعنية سيوفر للبنان مرشوعية قانونية
دوليــة ،تمنحه الحــق يف التــرف إزاء االعتداءات
اإلرسائيلية عىل مياهه وثرواته .وبعبارة أوضح ،فإن
أي ترصف يمكن أن تقوم به الدولة من خالل الجيش
اللبناني أو أن تنفرد املقاومة يف القيام به تحت ذريعة
عدم قــدرة الدولة عىل التصدي للعــدو ،ال بد من أن
يســبقه تثبيت لحقوق لبنان دوليا ً من خالل تعديل
املرســوم املذكور ،وإال ســيعتربه ما يسمى املجتمع
الدويل «اعتداءً» ألنه يفتقد اىل الســند القانوني الدويل
كون لبنان لم يعرتض رسميا ً عىل األعمال اإلرسائيلية.
وللتذكري ،فإن املرشوعية التي اكتســبها لبنان
ومقاومته من خــال القرار الدويل رقــم  425بعد
االجتياح اإلرسائييل يف العــام  ،1978ما زالت قائمة
حتى اآلن يف معــرض مطالبته كيان العدو اإلرسائييل
االنسحاب التام اىل الحدود املعرتف بها دوليا ً كما نص
القرار املذكور ،وعدم قبوله باعتماد ما يسمى «الخط
األزرق» كخط انســحاب نهائي والذي جرى ترسيمه
من طرف العدو إثر دحره من األرايض اللبنانية العام
.2000
إن تجاوز تعديل املرسوم  6433كرشط سيايس
أسايس لتثبيت حقوق لبنان دوليا ً وإلضفاء مرشوعية
قانونيــة دولية ووطنية لبنانية عــى أي فعل أمني
أو عســكري لبنانــي ردا ً عىل األعمــال واإلجراءات
اإلرسائيلية ،ســيزيد مــن أزمات لبنــان الخارجية
والداخلية.
إن الكرة يف ملعب «حزب الله» ،ذلك أن من تنازل
عن حقوق لبنان هم حلفــاؤه الذين كانوا متهالكني
سياسيا ً وشعبيا ً والذين أعاد إنتاجهم يف مواقع القرار
يف السلطة ،وهم أنفســهم الذين يتهربون من اتخاذ
قرار وطني جريء بتعديل املرسوم املذكور.
إن استنفاد الجهد السيايس والديبلومايس يجب
أن يشــكل أولوية يف مقاربة ملف الدفاع عن حقوق
لبنان يف مياهه وثرواته ،عــى أن يكون بموازاة ذلك
االســتعداد العســكري للدفاع عن هذه الحقوق بعد
تثبيتها قانونياً ،وال يمكن أن يكون ذلك كله من خالل
االنصياع لتهديدات املبعوث األمريكي أو عرب مسايرته
ومراعاة خواطره.
(*) املدير العام السابق لوزارة اإلعالم

اإلستحقاق الحكومي :صراع على من يدير الفراغ الرئاسي

مصدر دبلوماسي لـ"نداء الوطن" :للتأليف سقف
وبعدها يبدأ فورًا البحث في االستحقاق الرئاسي
خــاص " -نــداء الــوطــن"
ما يحصل عشــية اإلستشــارات
النيابية امللزمة ،من عملية شــ ّد حبال
بني الحلفاء أنفسهم وبني الخصوم ،هو
بحسب مصدر دبلومايس رفيع« ،رصاع
عىل حكومة إدارة الفراغ الرئايس ،شبيه
بالرصاع الذي دار يــوم كلف الرئيس
تمام ســام تأليف الحكومة قبل سنة
ونيف من نهاية عهــد الرئيس العماد
ميشال سليمان ،واستم ّر قرابة السنة
قبل أن تبرص الحكومة النور».
ويضيــف املصدر قائــاً لـ»نداء
الوطن» إن «أكثر من نصيحة أســديت
إىل املســؤولني اللبنانيني عىل مختلف
مواقعهم ،بــرورة عدم التعاطي مع
تأليف الحكومة الجديدة عىل أنها هي
الحكومة التي ســتناط بها صالحيات
رئيــس الجمهورية ،عــى قاعدة أن
الفراغ محتــوم ،ألن يف ذلك جهالً لكل
مســار األمور يف اإلقليم الذي ينعكس
عىل الداخل اللبنانــي ،ألن من يقارب
االســتحقاق الحكومــي بنوايا الفراغ

الرئايس يمكن وصفــه بأنه من هواة
االنتحار».
ويقول املصــدر إن «الظروف التي
رافقت الفــراغ الــذي أدارته حكومة
الرئيــس تمام ســام مغايــرة كليا ً
للظــروف الحالية أقلــه يف ثالثة أمور
أساسية وهي:
أوالً :إن الــذي كان مانعــا ً إلتمام
االســتحقاق الرئايس يف أيار  2014هو
الشــعارات التي رفعت حول الرشاكة
والندية وامليثاقية وإن األكثر تمثيالً يف
طائفته هو الذي يكون رئيســا ً حتى
يتمكن من أن يكون رشيكا ً يف الحكم،
وبعد تجربة العهد القــوي ثبت أن ما
ينطبق عىل الرئاســتني الثانية والثالثة
ال ينطبق عىل الرئاســة األوىل ،فالقوي
يف موقع رئاســة الجمهورية هو من
يكــون األقــدر عــى إدارة التوازنات
اللبنانية الدقيقة والذي ال ينحاز طرفا ً
إنما يمارس دوره مــن موقع الحكم
ممســكا ً بأهم توقيع وهو مرســوم
تأليف الحكومة ،وهــو التوقيع الذي
عربه يحدد رئيــس الجمهورية دوره

وموقعــه وفق الدســتور بعيــدا ً من
الحصص واملحاصصة واملفاصلة عىل
وزير بالناقص أو وزير بالزائد.
ثانياً :يف ظل حكومة الرئيس سالم،
لم يقع الوضع االقتصادي واالجتماعي
واملايل واملعييش والخدماتي عىل الحالة
الراهنة ذاتها من االنهيار التام ،كانت
هناك رعايــة خارجية إلدارة الحكومة
الفراغ حافظت عىل ثبات ســعر النقد
الوطني وعىل الخدمات األساسية وعىل
الوضع املعييش مســتقراً ،أمّ ا أي فراغ
اليوم فأول ما ستواجهه حكومة إدارة
الفراغ هو انفالت خطري جدا ً بســعر
رصف الــدوالر وحينها يبدأ التســعري
بـ 100ألف لرية للدوالر الواحد وصعودا ً
إىل سقف غري مفتوح ،ناهيك عن الدمار
الشامل لكل القطاعات.
ثالثاً :من قــال إن الخارج القريب
منه والبعيد يريد أو يدفع باتجاه فراغ
رئايس يف لبنــان ،مخطئ فالعكس هو
الصحيــح ،ألن ما ســمعه املعنيون يف
لبنان رسميني وحزبيني ،هو أن السقف
الزمني بعــد التكليف لتأليف الحكومة

ليــس مفتوحاً ،وإذا تبــن يف مهلة ال
تتجاوز منتصف آب أن التأليف متعذر،
فإنه فورا ً ســيتم االنتقال إىل البحث يف
االســتحقاق الرئايس لتهيئة الظروف
إلتمامه من ضمن املهلة الدســتورية
التي تبدأ منتصف ليــل  31آب ،بحيث
يبدأ البحث عن الشخصية التي تتوافر
فيها املواصفــات املطلوبة للتعامل مع
الصعوبات واملخاطر التي يقبع تحتها
لبنان».
ويحذر املصدر «من أن الطامحني
كي تكــون لهــم الكلمــة الفصل يف
الحكومة املقبلة حتى يمسكوا بالقرار
يف حال حصــول الفراغ ،ســيندمون
عىل الســاعة التي اعتقــدوا فيها أن
هــذا مكســب اســراتيجي ،ألن أي
حكومة تدير الفراغ ســتواجه فوىض
عارمــة نظــرا ً لالنهيــار الكبري الذي
ســيصيب كل يشء ،بحيث يصبح من
هم ممثلــون يف الحكومــة بمواجهة
الداخل ومعه الخارج ،الذي سيجعلهم
يرضخون للخيار الرئايس الذي ال يشبه
اشتهاءاتهم وتمنياتهم».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٥السنــــة الثــالثــة
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ترسيم حدود المنطقة االقتصادية الخالصة للبنان حسب تسلسلها التاريخي ( 3من )3

رواية الرئيس فؤاد السنيورة:
◌ "»حزب الله"» كان في قلب الحكومات والقرارات
◌ الخالفات واإلعتراضات والحل المقترح

«قد يكون الحل األمثل يف أن تبادر الحكومة اللبنانية إىل طلب استشــارة
من اثنتني أو حتى ثالث من كربيات املؤسســات الدولية املعتربة والعاملة يف
مجال تحديد الحدود الدولية بني الدول ،من أجل أن تعطي رأيها بتحديد حدود
املنطقة االقتصادية الخالصة للبنان يف الجنوب وكذلك يف الشــمال» ،هذا هو
ملخص التصور للحل الذي اقرتحه الرئيس فؤاد الســنيورة يف روايته ملسألة
ترسيم حدود املنطقة االقتصادية الخالصة للبنان حسب تسلسلها التاريخي.
هذا التصور وضعه الرئيس الســنيورة يف العام  2021ونرش هذه الرواية يف
كتابه «املالية العامة للدولة بني التســييس والتضليل» يف امللحق رقم  22وقد
نرشه ووزعه يف آذار من هذا العام ،وكان حريصا ً يف لقاءات صحافية عىل إعادة
التذكري به وكأنه ال يزال يتبناه كحل للخروج من مســألة الخالفات الداخلية
حول أي خط يجب اعتماده ،ليكون الخط الرسمي للحدود البحرية يف الشمال
ماذا يف مــا تبقى من روايــة الرئيس
السنيورة للتسلسل التاريخي لرتسيم حدود
املنطقة االقتصاديــة الخالصة للبنان وهو
يف مواقفه األخرية ال يزال يدعو إىل التمســك
بالخط .23
يقول الرئيس السنيورة:
 -VIIخالل السنوات القليلة املاضية،
حــرص الحزب عــى أن يســعِّ ر هجومه
ولحكومتي ،وأن يشن
ويوجه االتهامات يل
ّ
معركة مزايدات ويدعي بطوالت ويزيد من
حدّتها من أجل إظهار موقفه بأنه هو الذي
يدافع عن مصالــح لبنان الوطنية ،يف وجه
من يتهمهــم زورا ً وبهتانا ً بانهم يحاولون
التفريط بحقوق لبنان يف وجه إرسائيل.
يف تلك الفرتة اتخــذت إرسائيل موقفا ً
مخادعاً ،كان القصد منه إرباك لبنان وليس
إال .ولذلك فقد عمدت إرسائيل إىل تقســيم
املناطــق العائــدة ملنطقتهــا االقتصادية
الخالصة املتاخمة لحدود لبنان الجنوبية يف
منطقتــه االقتصادية الخالصة إىل بلوكات.
تلك البلوكات تقــع كلها يف داخل منطقتها
االقتصادية الخالصة التي تقول انها تابعة
لها .بمعنى ان إرسائيل احرتمت بذلك حدود
املنطقة االقتصادية الخالصة التابعة للبنان
وذلك عىل أســاس الخط الذي رسمه لبنان
لحدود منطقته الجنوبيــة ،أي عىل الخط
الذي رســمه لبنان انفراديــا ً واملنطلق من
رأس الناقــورة حتى النقطة  23يف ما ّ
خص
منطقته االقتصاديــة الخالصة من ناحية
الجنوب.
لكن إرسائيل قامت بعد ذلك ومن جانب
آخــر ،باملطالبة باملســاحات الفاصلة بني
النقطة  1والنقطة  23والبالغة مســاحتها
 860كلم مربع كوسيلة للضغط عىل لبنان

إسرائيل احترمت بذلك حدود
المنطقة االقتصادية الخالصة
التابعة للبنان وذلك على أساس
الخط الذي رسمه لبنان لحدود
منطقته الجنوبية

التسلسل التاريخي لعملية ترسيم
الحدود البحرية اللبنانية

ويف الجنوب .وهو كان حريصا ً عىل إعادة نرش املستندات املتعلقة بهذه الرواية
والتي تتناول مختلف جوانب القضية وخصوصا ً تسلسلها الزمني.
الرئيس الســنيورة كان وال يزال يريد رد التهم التــي وجهت إليه وإىل
حكومتيــه بالتفريط بالحدود البحرية الســيادية للبنــان ،وهو من خالل
رسديته يجعل املســؤولية شاملة وعامة نتيجة كون هذا امللف تعاقبت عليه
كل الحكومــات منذ العام  2008والتي لم تنقــض كل واحدة ما فعلته التي
سبقتها ،وصوال ً إىل طرح مسألة تعديل املرسوم  6433واقرتاح أن يكون الخط
 29هو خط التفاوض وليس الخط  .23ولكن هذه الفرضية ســقطت ايضا ً
مع اعتماد الخط  23رسميا ً خطا ً للحدود البحرية الجنوبية ودعوة الوسيط
األمريكي آموس هوكشتاين الستئناف وساطته بني لبنان وإرسائيل عىل هذا
اإلساس .قد يكون الوقت لم يعد يسمح باعتماد ما اقرتحه الرئيس السنيورة

ألنه قد ال يكون هناك مجال لتكليف مؤسسات دولية موثوقة للقيام بدراسات
علمية جديدة ،عىل ضوء اإلختالفات التي نشــبت حتى حول دراسة املكتب
الهيدروغــرايف الربيطاني وتحول تحديده للخط  29مادة للســجال الداخيل
واإلتهامات ،بحيث طغت وجهات النظر واملواقف السياســية عىل النواحي
العلمية واملبدئية.
منذ  15عاما ً ال يزال لبنان ضائعا ً بني الخطوط املرسومة عىل سطح مياه
البحر بينما بدأت إرسائيل اســتخراج نفطها وغازها .وال يزال لبنان ينتظر
عودة هوكشتاين الذي يبدو أنه ليس مهتما ً كثريا ً باملوقف الذي تبلغه يف لبنان
باملقايضة بني حقل كاريش وحقل قانا .وال يبدو أن رحلة هذا الضياع ستكون
لها نهاية.

نجم الهاشم

خالل السنوات القليلة الماضية
حرص الحزب على أن يُسعِّ ر
جه االتهامات لي
هجومه ويو ّ
ولحكومتي ّ وأن يشنّ معركة
مزايدات ويدّعي بطوالت
حكومة الرئيس السنيورة  19تموز 2005

وإرباكه .وهي قد عمــدت إىل اإلرصار عىل
موقفها يف املفاوضات غرب املبارشة التي ال
تزال مســتمرة حتى اآلن .والقصد من ذلك
إعاقة جهود لبنان يف البــدء بالتنقيب عن
مكامن النفط والغاز يف منطقته االقتصادية
الخالصة وال ســيما يف البلوكات  9 ،8و10
التابعة للبنان.
ثامنــاً :الطريــف يف موقــف «حزب
الله» ونوابــه يف ادعاءاتهم وتهجمهم عىل
حكومتي ،وعيل ّ شخصيا ً يف ما خص تحديد
ّ
حــدود املنطقة الجنوبية لحــدود لبنان يف
منطقته االقتصادية الخالصة هو يف اتهامي
واتهام حكومتي بالتفريط.
املفارقة الكبرية ّ
أن الحزب تعمَّد إغفال
املســألة املماثلة ،والتي تمثل الجانب اآلخر
من هذه القضية واملتعلقة بشمايل املنطقة
االقتصادية الخالصة للبنــان ،والتي تقع
بمحــاذاة املنطقة االقتصاديــة الخالصة
التابعة للجمهورية العربية السورية .تجدر
اإلشارة إىل ّ
أن ســوريا ،وبعد أن ّ
رسم لبنان
منفردا ً وبشــكل موَقت حــدود منطقته
االقتصادية الخالصة الشمالية املحاذية لتلك
العائدة لسوريا ،عمدت ســوريا إىل القيام
بذات املمارســة التي قامت بها إرسائيل يف
ما يختص بادعائها مللكية قسم من املنطقة
االقتصادية الخالصــة العائدة للبنان ،عىل
غرار ما ادعته إرسائيــل مللكيتها لجزء من
القســم الجنوبي من تلك املنطقة العائدة
للبنان.
إال ّ أن الحزب يف الجانــب اآلخر ،التزم
الصمت والسكوت املطبق يف ما خص املوقف
الذي اتخذته ســوريا التــي اعرتضت عىل
الرتسيم املنفرد الذي قام به لبنان ملنطقته
االقتصاديــة الخالصة يف الشــمال ،وذلك
عرب ارسال رســالة اإلحتجاج التي ارسلتها
سوريا اىل األمني العام لألمم املتحدة يف العام
 .2014وال سيما و ّ
أن ســوريا ادعت يف تلك
الرسالة ملكية جزء من املنطقة االقتصادية

الخالصة للبنان والتي تقول ســوريا بأنها
تعود إليها ،وذلــك مثلما فعلت إرسائيل من
ناحية الجنوب.
ذلك كلــه ما يؤكد بالفعــل ان موقف
«حزب الله» لم يكن اال عمالً شعبويا ً ودعائيا ً
القصد منه فقط اختــاق وافتعال قضية
يتمســك بها الحزب من أجــل حرف انتباه
اللبنانيني عن مشكالتهم الحقيقية ،وادعاء
الطهرانية وانــه هو الذي يدافع عن حقوق
لبنــان يف منطقته االقتصاديــة الخالصة
وتوجيــه االتهامات لآلخريــن بالتفريط
بحقوق لبنان.
ال بل واكثر من ذلك فقد كان ه ّم الحزب
من ذلك تشتيت انتباه اللبنانيني وبالتايل عدم
الرتكيز عىل اعتمــاد اإلصالحات الحقيقية
اليجــاد الحلــول الصحيحة ملشــكالتهم
املتفاقمة من جهــة أوىل .كذلك ومن جهة
أخرى للتعمية وإبقاء املــررات للحزب يف
االســتمرار باالحتفاظ بسالحه وهو االمر
الذي كان وال يزال مصدر القلق االســاس
للحزب والــذي يتحكم بمجمــل مواقفه
وقراراته.
تاسعاً :هذه القضية إىل أين؟
مما ال شــ ّك فيه ّ
أن هنــاك حاجة
للتوصــل إىل ح ّل عادل لحــدود لبنان يف
منطقته االقتصادية الخالصة يف الجنوب

حكومة الرئيس تمام سالم  15شباط 2014

حكومة الرئيس نجيب ميقاتي  10أيلول 2021

وبعدها يف الشمال.
اســتنادا ً اىل ما تقدم ويف مسألة تحديد
لبنان لحدود منطقته االقتصادية الخالصة
من ناحيــة الجنوب فإنه مــن الرضوري
وضع صيغة تتم عرب رعاية تقوم بها األمم
املتحدة ملفاوضات غري مبارشة ،ويتم فيها
االســتعانة بمح َّكم أو جهة دولية منصفة
يمكن التوصل من خاللها ،وعرب رعاية األمم
املتحدة إىل ح ّل حقيقي منصف للبنان .وهي
القاعدة التي يمكن اللجــوء إليها كذلك يف
تحديد الحدود النهائية للمنطقة االقتصادية
الخالصة للبنان من ناحية الشــمال ومع
الشقيقة الجمهورية العربية السورية.
الذي حصل مؤخــرا ً هو ان لبنان وافق
عىل صيغة للتفاوض غري املبارش مع العدو
اإلرسائيــي برعاية أمريكية وبحضور األمم

الحزب تعمَّ د إغفال المسألة
المماثلة المتعلّقة بشمالي
المنطقة االقتصادية الخالصة
للبنان والتي تقع بمحاذاة
المنطقة االقتصادية الخالصة
التابعة للجمهورية العربية السورية

املتحدة ويف مركز هذه األخرية يف الناقورة.
وعــى ما يبدو حتــى اآلن ،فإنه تزداد
الضغوط من أجل تعديل املرسوم الصادر عن
مجلس الوزراء ،والذي أق ّر ،وبشكل منفرد،
تحديد حدود املنطقة االقتصادية الخالصة
للبنان يف القسم الجنوبي بالنقطة  ،23وذلك
بتعديلها لتصبح النقطة  .29والتربير املقدَّم
لذلك هو تعزيز القــوة التفاوضية للبنان؛
وهو أمر -وكما يبدو حتى اآلن -أنّه يفتقر
إىل املوضوعية ،وإ ْن كان يبدو أنه ،ومن جهة
أوىل ،يفرتض به أن يخدم أهدافا ً شــخصية
لبعض املســؤولني اللبنانيني .وكذلك ومن
جهة ثانية ،يفرتض به أن يخدم أهداف من
يريدون عــدم التوصل إىل حل عادل ونهائي
لهذه املشكلة املســتعصية ،وبالتايل إيجاد
املربر لالســتمرار يف خلق الذرائع لـ»حزب
اللــه» من أجــل أن يســتمر يف االحتفاظ
بسالحه.
يف هذا الخصــوص ،ودفعا ً ألي احتمال
يف أن يكون هناك ســوء تقدير لحدود لبنان
يف منطقته االقتصادية الخالصة -كما سبق
وأقرت -بــأن تكون يف النقطة  ،23وبالتايل،
ومنعا ً الســتغالل هذا األمر الســتعماله يف
الســجال الســيايس املحتدم يف لبنان ،فقد
يكون الحــل األمثل يف أن تبــادر الحكومة
اللبنانية إىل طلب استشــارة من اثنتني أو
حتى ثالث من كربيات املؤسســات الدولية
املعتربة والعاملة يف مجــال تحديد الحدود
الدولية بــن الدول ،من أجل أن تعطي رأيها
بتحديد حدود املنطقة االقتصادية الخالصة
للبنان يف الجنوب وكذلك يف الشــمال .بذلك
يمكن للبنان أن يســتنري بتلك االستشارة
املهنية ،وبالتــايل أن يتســ ّلح لبنان بذلك
باستشارة إضافية علمية ،تكون موضوعية
وغري متحيّزة ،وتم ّكنــه من تعزيز موقفه
التفاويض غري املبارش الذي يمكن ان يجري
مع العدو اإلرسائييل بشــأن حدود املنطقة
االقتصادية الخالصة للبنــان مع املنطقة
االقتصادية الخالصة لفلســطني املحتلة،
وذلك برعاية مشرتكة من الواليات املتحدة
األمريكية واألمم املتحدة.

حكومة الرئيس سعد الحريري  9تشرين الثاني 2009
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٦٥السنــــة الثــالثــة

الـثـلـثـاء  ٢١حــزيــران 2022

ّ
يتفقد "الهمشري"
شيّا ُتشارك في افتتاح مدرسة فلسطينية ...ومساعد وزير الخارجية

رسائل أميركية إيجابية تجاه "األونروا"...
فهل تترجم باجتماع الدول المانحة؟

صيــدا ـ محمــد دهشــة
توقفــت االوســاط السياســية اللبنانيــة
والفلســطينية يف لبنان باهتمام بالغ أمام الرسائل
األمريكيــة اإليجابية تجــاه وكالة «االونــروا» مع
املساعي املتواصلة لحشــد التأييد الدويل لسد العجز
الذي تنئ منه ،وتجاه الالجئني الفلسطينيني يف االطالع
عىل احتياجاتهم االنســانية والخدماتية وخصوصا ً
الصحية والرتبوية ،مع التقارير غري الرســمية التي
أشارت اىل أن  86%منهم يعيشون تحت خط الفقر.
االهتمام الســيايس املشــرك ،مرده اىل قراءة
مؤرشات جديدة يف املوقــف االمريكي قبل ايام قليلة
عىل موعــد اجتماع ممثيل الدول املانحة ملســاعدات
«االونروا» يف نيويورك الخميــس القادم ،حيث يأمل
املســؤولون اللبنانيون والفلســطينيون ان تواصل
االدارة االمريكية دعمها املايل لســد العجز البالغ نحو
 100مليون دوالر امريكــي لتغطية نفقات خدماتها
لالجئني للفــرة املتبقية من عام  ،2022كخطوة اوىل
عىل طريق تجديد واليتها لـ 3سنوات جديدة يف االمم
املتحدة ،يف شــهر كانون االول املقبل وفق التفويض
املمنوح لها.
وتؤكد اوســاط فلســطينية لـ»نداء الوطن»،
ان الشعب الفلســطيني وقيادته الرســمية وقواه
السياســية ولجانه الشــعبية عانوا كثريا ً يف حقبة
الرئيس االمريكي السابق دونالد ترامب ،حيث أوقف
دعمه املايل للوكالة والســلطة الفســطينية ضمن
سلسلة قرارات تعسفية تجاه القضية الفلسطينية ،يف
اطار الضغط السيايس واملايل لفرض «صفقة القرن»
الهادفة اىل تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق

العودة وفرض التوطني او التهجري ،وتاليا ً إنهاء عمل
«االونروا» عىل اعتبارها الشاهد الحي عىل النكبة.
غــر ان ادارة الرئيس جو بايــدن ،قدمت العام
املايض  2021مســاهمة بقيمة  338.4مليون دوالر،
عىل أمــل ان ترتجم يف اجتماع الخميس دعما ً اضافيا ً
لتلبي احتياجات الالجئني الفلسطينيني املتزايدة ،بعد
قناعة عربت عنها القوى السياسية كافة ويف مقدمها
السفري الفلســطيني يف لبنان ارشف دبور بأن تأمني
التمويل وتجديد التفويض للوكالة االممية مسؤولية
املجتمع الدويل حتى تتم العودة وفق القرار  ،194وعىل
اعتبار ذلك عامل استقرار يف املنطقة.
أول املؤرشات االيجابية ،مشاركة سفرية الواليات
املتحدة األمريكية يف لبنان دوروثي شــيا شخصيا ً اىل
جانب السفرية الفرنسية يف لبنان آن غريّو مع السفري
الفلسطيني دبّور يف افتتاح مدرسة األونروا املختلطة،
التي بنيت حديثا ً يف بلــدة املية ومية يف صيدا بتمويل
مشــرك من حكومتي الواليات املتحــدة األمريكية
وفرنســا وبدعم من «منظمة التحرير الفلسطينية»
التي قدمــت االرض ،للتخفيف من وطأة املشــاكل
التعليميــة وبما يضمن حصول الطــاب عىل تعليم
جيّد ،منصف وشامل .حيث أكدت شيّا ّ
أن «األونروا»
هي رشيان حياة للفلسطينيني املحتاجني سواء كان
ذلك عرب توفري التعليم والرعاية الصحية أو املساعدة
الطارئة للمترضرين من النزاع» ،يف رسالة واضحة اىل
املوقف االمريكي بمواصلة دعمها مادياً.
ثانــي املــؤرشات االيجابية ،قيــام وفد رفيع
املستوى من الســفارة األمريكية يف بريوت برئاسة
مساعد وزير الخارجية السيد  Scott Turnerبتفقد
«الهمرشي» (املستشــفى املركزي لجمعية الهالل

السفراء غريو وشيّا ودبور يشاركون في افتتاح المدرسة الفلسطينية في صيدا

األحمر الفلســطيني يف لبنان) يف املية ومية – صيدا،
حيث إطلع من مديــره العام الدكتــور رياض ابو
العينني عىل احتياجاته واقســامه وحركة التطوير
التى حصلت يف األعوام األخــرة ،بدعم من الرئيس
محمــود عباس وإرشاف مبارش من الســفري دبور
ومســاهمة الدول املانحة يف هذه النهضة وخاصة
الـــ ،UNDP GIZفيما أبدى الســيد Scott Turner
إعجابه بالنهضة يف مستشــفى «الهمرشي» ،خالل
جولته التي شملت األقسام كافة كما بالخدمات التي
يقدمها املستشفى لالجئني الفلسطينيني والسوريني
والجوار اللبناني.
تجدر االشــارة اىل ان لجنة الحــوار اللبناني –
الفلسطيني ورئيســها الدكتور باسل الحسن لعب

دورا ً محوريــا ً يف ابراز معاناة الالجئني يف لبنان خالل
اجتماعات «اللجنة االستشارية» الخاصة باالونروا،
والتي عقــدت برئاســة لبنان يف بريوت االســبوع
املنرصم ،اىل جانب عضو اللجنة التنفيذية لـ»منظمة
التحرير الفلسطينية» ،رئيس «دائرة شؤون الالجئني»
الدكتــور أحمد أبو هويل لجهة التنســيق املشــرك
واالعــداد الجيد وتوحيد املواقف قبــل االجتماعات،
وتنظيم جوالت ميدانيــة اىل بعض املخيمات لالطالع
عىل حياة ابنائها اليومية عن كثب ،وصوال ً اىل حماية
تفويض «االونروا» من اي تبديل او تغيري ،وقد ترجم
ذلك بالتمديد للبنان باإلجماع يف رئاسة اللجنة لوالية
جديدة تســتمر ســنة ،ولربيطانيا يف نيابة الرئاسة
وهي سابقة الفتة.

جورج حاوي ُغيّب جسدًا ...لكنه باقٍ فينا فكرًا ونهجًا
يوســـف مرتضـــى
سبعة عرش عاما ً انقضت عىل اغتيال
القائد الوطني جــورج حاوي ،وحتى هذا
اليوم لم يُكشف عن القتلة ،إما ألن القضاء
اللبناني لم يعر هذا امللــف أي اهتمام ،أو
ُكفت يده من قبل قــوى األمر الواقع كما
حصل مع ملفات اغتيال سياسية أخرى،
وكما هو حاصــل يف ملف جريمة انفجار
املرفــأ .ما علمناه بعد أشــهر عىل اغتيال
جورج حاوي ،أن قــوى األمن الداخيل قد
تمكنت من وضع اليد عىل خيوط جدية يف
هذا امللف ،لكن جــرى التكتم عليها الحقا ً
بأمر مــن مجهول معلــوم .وبعد صدور
الحكم املربم من املحكمة الدولية الخاصة
بلبنان بإدانــة عضوي «حزب الله» حبيب
مرعي وحســن عنييس بجريمة اغتيال
رئيس الحكومة األســبق الشــهيد رفيق
الحريري و 22آخرين مــن رفاقه ،أرى أن
هذا الحكــم ال بد أنه يشــمل ضمنا ً قتلة
الشهيد جورج حاوي ،ألنهم هم أنفسهم،
أخذا ً باالعتبار ما كانت املحكمة قد أشارت
إليه من ترابط واقعي بني حيثيات اغتيال
الشــهيد رفيق الحريــري ورفاقه وتلك
املرتبطة باغتيال الشــهيد جورج حاوي
ومحاولتَي اغتيال الوزيرين مروان حمادة
والياس املر .والســؤال اليــوم موجه إىل
السلطات األمنية اللبنانية ،هل سوف تقدم
عىل اعتقال املجرمني مرعي وعنييس انفاذا ً
لقرار املحكمة الدولية ما يســهّ ل متابعة
التحقيق يف قضايا االغتياالت السياســية،
ومالحقــة الجهة التي تقــف وراء القتلة
لوضع حد لسياســة اإلفالت من العقاب
وإعادة االعتبار لدولة القانون واملؤسسات،
أم أن الشعب اللبناني سيبقى رهينة حكم
رشيعة الغاب؟
للقتلــة ومــن أمرهم بهــذا الفعل
الشــنيع ،أقول :إن لجوءكــم إىل مواجهة
العقل بالرصاص واإللغاء الجســدي ،هو

فعــل ال يقوم بــه إال الجهلــة والجبناء.
العقل املولد لألفكار ال يموت بموت جسد
صاحبه .جورج حــاوي وعىل مدى عقود
من الزمن أســس مدرســة يف املمارسة
السياســة الوطنية والقوميــة التقدمية،
واألممية اإلنسانية ،ما جعله يتميز بفكره
النــر ونهجه الذي زاوج بــن الديالكتيك
والربغماتية ،فتحول من قائد حزبي إىل قائد
وطني احتل مكانة مرموقة يف وطنه لبنان،
ويف دوائر القرار ويف أوساط النخب الثقافية
عىل املستويني العربي والدويل.

ماذا علّمنا الشهيد جورج حاوي؟

علمنا التفاني من أجل الوطن وحريته
وسيادته واستقالله ،فكان املبادر إىل جانب
رفيقه محســن ابراهيم إىل إطالق جبهة
املقاومة الوطنية اللبنانية يف  16أيلول عام
 ،1982ومن ثم رعايتهــا ،إىل أن ُكفت يده
من قبل نظام الوصاية الســورية يف العام
 .1989وكانت جبهة املقاومة يف تلك الفرتة
قد دحرت قوات العدو الصهيوني إىل داخل
ما سمي بالرشيط الحدودي .وعىل أثر ذلك
ح ّذر جورج حــاوي من يعنيهم األمر ،من
مخاطر تطييف املقاومة وتوظيف دورها
يف املحاور اإلقليمية ،خشية أن تفقد دورها
املقاوم وتتحول إىل عامل انقســام وطني
بعدما كانت رمزا ً للوحدة الوطنية ،وهو ما
انتهت إليه لألسف اليوم فعالً.
ع ّلمنا الجرأة يف نقد الذات قبل انتقاد
اآلخر ،فكان جريئا ً يف نقــد تجربة حزبه
يف الحرب األهلية العبثية املشــؤومة ،ولم
يتأخــر منذ العام  1983عــن اإلعالن بأن
الحزب الشيوعي الذي قاده يف تلك الحقبة
مع رشكائــه يف الحركة الوطنية ،قد حمّ ل
لبنان وحده ،من أجل القضية الفلسطينية،
ما لم يكن قادرا ً عــى تحمّ له .ثم ذهب إىل
اإلقرار منتقدا ً تلك التجربة يف حوار له مع
جريدة النهار يف العام  2003بخطأ تقدير
الحزب والحركة الوطنيــة ،أنه باإلمكان

االســتفادة من الزخم الفلسطيني أحيانا ً
ومن الدعم السوري أحيانا ً أخرى ،لتحقيق
التغيري املرجو يف الداخل.
ع ّلمنا أهميــة االنفتــاح عىل اآلخر
املختلف ،لذلــك اعترب بعــد توقيع اتفاق
الطائف عــام  ،1989أنه ال بد من ترجمة
هذا االتفــاق بمصالحة وطنية شــاملة،
واالنتقال من الرصاع العســكري البغيض
بني األخصــام ،إىل التنافس الســيايس يف
إطار الديموقراطية ،واالعــراف املتبادل
بحق االختــاف .من هــذه الخلفية بادر
جورج حــاوي يف  9كانــون األول العام
 1990بالدعوة إىل لقاء انطلياس متجاوزا ً
تقســيمات الحرب بني رشقيــة وغربية.
هذا اللقــاء الذي دعا إليــه جميع القوى
يمينا ً ويساراً ،حرضه حزب الكتائب الذي
كان رأس الحربة يف الفريق اآلخر .وحصل
هذا اللقاء الذي أقيم عىل رشف الســفري
السوفياتي آنذاك ،رغم رفض حلفاء الحزب
الشيوعي يف الحرب ،وحتى رغم املعارضة
داخل الحــزب بالذات .وبعد لقــاء فوار
انطلياس زار جــورج حاوي بلدة غدراس
والتقى قائد القوات اللبنانية سمري جعجع.
وتجلت ذروة االنفتــاح الفكري لدى
جورج حاوي برؤيته للماركسية وتعامله
معها بصفتها منهجا ً ومرشدا ً للعمل ليس
إال .بهذه الرؤية االستقاللية عن املركز األم يف
موسكو خاض جورج املعارك داخل الحزب
وخارجه ،ضد الجمــود العقائدي .وبهذه
الرؤية وجه نقده للتجربة السوفياتية وما
تسببت به من تشويهات ،أدت إىل انهيارات
عميقة يف الحركتني الشيوعية واالشرتاكية
يف العالم .وبرؤيته هذه ،كان جورج حاوي
حاســم اإلدانة لتغييــب الديموقراطية
ومصادرتها يف التجربة الســوفياتية ويف
األحزاب الشــيوعية واالحزاب الشمولية.
ذاك االنفتاح الفكري ،وتلك الرؤية النقدية
للفكر الســائد ،دفعا جورج حاوي العام
 1992يف املؤتمر الســادس للحزب لقيادة

عملية إصالح فكرية ،برنامجية ،سياسية
وتنظيمية بما يف ذلك تغيري إســم الحزب
والعودة إىل إسمه األصيل» حزب الشعب».
غري أن عمليــة اإلصالح فشــلت ،فقدم
اســتقالته من األمانة العامــة يف املؤتمر
السابع الذي عقد العام  ،1993وهو كان ما
زال يف عز عطائه ،لكنه آثر االستقالة عىل
البقاء أمينا ً عاماً ،انســجاما ً مع قناعاته
وتطلعاته.
أكتفي بهذا القدر ،ألن املجال ال يتسع
ألكثر من ذلك يف تعداد مزايا جورج حاوي
الفكرية والسياسية واألخالقية .وإىل رفعة
جورج حاوي الفكرية وليــس النضالية
والسياسية فقط ،تجدر اإلشارة إىل أنه ،يف
أيار عام  ،1976قال له كمال جنبالط «ان
املشكلة عندنا نحن العرب أن الثورة العقلية
لم تقم بعد» ،مــن كتاب ايغور تيموفايف
(كمال جنبالط  -الرجل واألسطورة) .من
هذا القول نفهم ،أن القائدين الشهيدين كانا
مهمومني بانجاز ثورة العقل يف مجتمعنا
اللبناني والعربي ،ونســتنتج من ذلك ملاذا
توجهت ســهام انظمة االستبداد والقوى
الظالمية للنيل منهما ومن كل من كان دأبه
النضال من أجل تغذية ثورة العقل ،فاغتالوا
كمــال حنبالط وجورج حاوي وحســن
مروة وحسن حمدان والشيخ حسن خالد

والشــيخ صبحي الصالح ،وسمري قصري،
وجربان تويني ولقمان سليم ،وغيّبوا اإلمام
موىس الصدر…وقضوا عىل كل من اعتربوه
معيقا ً ملرشوعهم االســتبدادي  -الظالمي،
فاغتالوا عىل هــذا الطريق رفيق الحريري
ورفاقه.
الرفيق الشــهيد القائد جورج حاوي،
بعد سبعة عرش عاما ً عىل اغتيالك واسكات
صوتك ،بــكل ثقة أقــول ،إن قضية بناء
الدولة املدنية الديمقراطية الســيدة الحرة
والعادلة التي بذلــت حياتك من أجلها ،قد
نجحت ثورة 17ت يف إطالق عجلة التغيري
نحوها بوصول كتلة نيابية وازنة إىل الندوة
الربملانية ،وأن ثــورة العقل التي طمحت
إلنجازها مع القائد كمال جنبالط ســوف
تنمو وتكــر مع جيل هذه الثــورة الذي
أثبت تمســكه بخيار دولة املواطنة ونبذ
العصبيات الطائفية واملذهبية .وإننا بتنا
اليوم نتنشق بعضا ً من عبق الديمقراطية
يف إدارة املؤسســات بعدمــا تمكنت كتلة
نواب قوى التغيري من فــرض إيقاعها يف
أول جلسة للمجلس النيابي الجديد ،ووقف
تعليبها كما درجت عليه لعقود خلت قوى
املنظومة الفاسدة.
رفيق جورج اشتقنا إليك ،حضورك ال
باق فكرا ً ونهجاً.
يعوّضه أي يشء .أنت ٍ

تحـــت المجـــهر
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من  500إلى  3950دوالرًا زيادة على األقساط

لِ َمن تفتح صفوف المدارس الخاصة أبوابها؟

بعد الجامعات ،يأتي دور المدارس .وكأن براثن الدولرة لن ّ
توفر قطاعًا من شرّها .الحديث عن فرض المدارس الخاصة تسديد األقساط بالدوالر ،كليًّا
ّ
ق في هذا البلد،
أو جزئيًا ،بدءًا من العام الدراسي المقبل يتكثف .ومعه تتلبّد غيوم إضافية في سماء القطاع التربوي الذي ،إن كان ثمة أمل با ٍ
ّ
مهب المجهول .األشهر القليلة المقبلة ،كما يبدو ،ستكون مفصلية.
فهو إحدى ركائزه .المدارس واألساتذة واألهل والطالب على السواء في
والصيف التربوي سيكون حارًّا.
كــاريــن عــبــد الــنــور

لدور املجالس التحكيميــة ،من األفضل أن
يدرك األهل مســبقا ً القسط املرتتب عليهم،
وستكون املدارس الرسمية جاهزة الستقبال
أبنائهم دون إفادات».
والحال أن الوزارة رشعت بإعداد خطة
للعام الدرايس املقبل الســتيعاب أكرب عدد
ممكن مــن الطالب يف املدارس الرســمية،
كما تعمل عىل خطط اســتباقية ألن األمور
مفتوحة عىل جميع االحتماالت ال سيما مع
غياب سقف يلجم ارتفاع أسعار املحروقات.
ويختم األشــقر« :نحن أمام خطر وجودي
تربوي ،وأمام مجاعة تربوية تهدّدنا .حري
بنا أن نتكاتــف كلبنانيني لتخ ّ
طي املرحلة،
فنحن يف مركب واحد وليس الوقت مناسبا ً
لتبادل االتهامات».

نبدأ ببعض األرقام .فقد بلغت موازنة
وزارة الرتبيــة والتعليــم العايل ،يف مرشوع
قانون موازنة العام  3 ،2022مليارات و388
مليون لرية ،أي ما نسبته  6.8%من نفقات
املوازنة .يف حني تبلغ موازنة التعليم األسايس
 15مليار لرية ونصف املليار .هنا أحد أسس
املشكلة ،مع عدم تخصيص أي مبلغ للح ّد
الترسب املــدريس يف ظ ّل الواقع
من ظاهرة
ّ
الحايل .وبحســب الدولية للمعلومات ،تربز
الترسب هذه يف لبنان يف ظل ارتفاع
مشكلة
ّ
لما الطويل
المونسنيور شادي أبو حبيب
عماد األشقر
محمد شمس الدين
نســبة الفقر التي تجــاوزت الـ 60%كما
املدارس ،عن قصد أو بدونه.
القانونية .فـ»دولرة األقساط غري قانونية،
ارتفــاع كلفة التعليم .ورغم أنه ال نســبة
ضمن املوازنة (مثل رسوم فتح امللف ،الزي
وتحديد القسط قبل الفصل األول من العام
التــرب املــدريس ،إال أن
رســمية تحدّد
املدريس ،القرطاســية ،أرباح الكافيترييا،
ّ
أين المجالس التحكيمية
اإلحصاءات تشري إىل ارتفاعها من  6%قبل
وغريها) لضمــان عدم ارتفاع األقســاط
الدرايس الجديد وقبل تقديم قطع حســاب
أبواب المساعدات ...مفتوحة
التربوية؟
األزمة إىل أكثر من  8%خالل السنة الحالية.
إىل لجان األهل من قِ بَل املدارس هو أمر غري
بهذا الشكل املخيف» .الحلول البديلة ليست
وهي نسبة ي ّ
للمدارس طبعــا ً وجهة نظر مختلفة.
أين وزارة الرتبية من كل ذلك؟ يف اتصال
ُتوقع ارتفاعها يف العام الدرايس
قانوني بدوره ...أما ابتداع صندوق بالدوالر
رساباً ،لكن العائق عىل ما يبدو يتمثّل برفض
تقشــفية شفافة ّ
املقبل مع تف ّلت األقساط وعدم ّ
تقديم موازنات ّ
منعزل عن املوازنة ال يجب أن يكون إلزاميا ً
تحدثت «نداء الوطن» إىل رئيس مدرسة مار
لـ»نداء الوطن» مع رئيس مصلحة التعليم
توفر مدارس
مدققة
يوسف – قرنة شــهوان ،املونسنيور شادي
الخاص ،الســيّد عماد األشــقر ،شدّد عىل
رســمية قريبة يف معظم الحاالت وارتفاع
بل اعتباره صنــدوق تربعات ملن يرغب من
ومدروسة.
أبو حبيب ،الذي ب ّرر الزيادة عىل األقســاط
رضورة تطبيق القانون  515الذي ينظر يف
كلفة النقل.
األهل» ،كما تقــول .وتتابع« :ال شــ ّك أن
قائالً« :صحيــح أن القانون رقم  515يجرب
كيفية تحديد األقســاط املدرسية .وأضاف:
البيانات ال ُتغني عن المحاسبة
الباحــث يف الدولية للمعلومات ،محمد
املدارس مأزومة ،كما األهل واألساتذة ،ولكي
املدارس عىل تقايض األقســاط باللرية لكنه
«حــن أصدر الوزير التعميــم رقم  23منذ
بــن مخالفات فاضحة وتقاعســات
شمس الدين ،يلفت إىل أن  65%من املدارس
نحافظ عىل الرصوح الرتبوية التي وثقنا بها
ال يلحظ واقع األزمات ،ونحن نعيش اليوم
حواىل األسبوع ،ح ّذر خالله من تطبيق املادة
واضحة ،نســأل الطويل عن دور الجهات
الخاصة تعتزم رفع أقساطها وفرض تسديد
وعهدنا إليها تربية أبنائنا ،علينا أن نعرتف
أزمة حادة .فالقانــون ينص عىل تقايض
 13مــن القانون عىل املدارس التي لن تلتزم
الرسمية .فهل صمت وزارة الرتبية يعني أن
ما بــن  25%إىل  35%منها بالدوالر ،وذلك
بأن الزيادة بمفهومها العام حتمية يف ظل
التكاليف باللرية بينما نقوم نحن بتسديدها
القانون ،والتي تعطي الحق لرئيس مصلحة
ال صالحية لها يف الح ّد من التجاوزات؟ «لقد
بذريعة االســتمرار .وهــذه بعض األمثلة:
الوضع االقتصــادي الراهن» .ك ّل ما تطالب
ّ
اليــوم بالــدوالر» .وإذ أ ّكد أبــو حبيب أن
التعليم الخاص االستعانة بخرباء محاسبة
نصت املادة  13مــن القانون رقم  515أنه،
مدرســة  Well Springفرضــت ،إضافة
به لجان األهل دون أن تلقى تجاوبا ً من قِ بَل
األرقام وُضعت بناء عىل
متخصصــن لتدقيــق
يف حال وجدت مصلحــة التعليم الخاص يف
إىل القســط باللرية ،مبلغ
إدارات املــدارس هو اعتماد
دراسة تلحظ احتياجات
املوازنات ،تحت مسؤولية
وزارة الرتبية أن األقساط املدرسية املحددة
3950$؛ مدرسة الشويفات
مبدأ الشــفافية يف كيفية
املدرســة ومصاريفها
اإلحالــة إىل القضــاء».
أو املفروضة من قِ بَل املدرســة أو أن الزيادة
الدولية1500$ :؛ ليسيه نهر
تحديد هذه الزيادة .والسؤال
وهنا بيــت القصيد .فكما تثبيت جزء من راتب األستاذ بالدوالر وزيــادة 10%
عىل األقســاط مخالفة ألحــكام القانون،
ابراهيم1000$ :؛ مدرســة األشقر :نحن أمام خطر هنا :هل املدارس مســتعدة
عىل راتــب األســاتذة
ذكرنا ،املجالس التحكيمية
تتم دعوة إدارة املدرســة إىل التقيّد بأحكام
للتعاطي بشفافية والتعاون
اإلخوة املريميني  -الشانفيل:
بالدوالر ال بدّ أن يُشعره
وجودي ...ومجاعة
ُ
ّ
بالدوالر ،لم ِ
ينف حراجة
محاكم
عترب
ت
التي
الرتبوية،
يف
القضائية.
املالحقة
طائلة
تحت
القانون
يقومون
فني
ل
مح
خرباء
مع
900$؛ ليســيه ألفونس دو
بنوع من اإلستقرار
تربوية تهدّدنا
املوقف الذي يرزح تحته
خاصة مهمّ تها مالحقة كل
هذه الحال ،تُحدّد املصلحة للمدرســة قيمة
بــدرس قطــع حســاب
المارتني  -طرابلس900$ :؛
من يخالف القانــون رقم  515مع ّ
األهل مؤ ّكدا ً أن باب املساعدات االجتماعية
طلة منذ
األقســاط أو الزيادة ،وإن لــم تلتزم وجب
املوازنــات التي عىل أساســها تُحدّد املبالغ
مدرسة مار يوســف قرنة شهوان850$ :؛
ســيبقى مفتوحا ً دوماً ،كي يساهم املقتدر
العام  2016باستثناء جبل لبنان .األسباب:
إحالتها إىل املجلس التحكيمي املختص بقرار
الواجب فرضها لتأمني االستمرارية؟
مدرســة القلبني األقدســن  -كفرحباب:
كذلك ،ماذا عن األربــاح التي ّ
ويساعَ د املحتاج.
سياســية ربما كما بلغنا من أكثر من جهة
من وزير الرتبية».
حققتها
800$؛ ثانوية الراهبات األنطونيات  -غزير:
التســاؤالت والهواجــس املطروحة
متابعة.
لألسف ،املجالس التحكيمية لم تُش َّكل
املدارس الخاصة يف خالل ســنوات مضت؟
.500$
ّ
محقة مرشوعة بمجملها ،بحســب أبو
األشــقر يروي ما حدث مع مدرســة
بعد إال يف محافظة جبــل لبنان ،وهي غري
ففي حني يشكو البعض من حجز املصارف
أرقام مرعبة ســتكون حيالها األرس
حبيب .لكنه رأى أن ثمــة رضورة للنظر
الشــويفات الدولية« :كان لنا تجربة معها
فعّ الة أيضاً .إذ بالرغــم من تعيني القضاة
هذه األموال ،اتّجهت مدارس أخرى لتسديد
اللبنانيــة العاجزة عن الدفــع والتي تصل
يف وضع األســتاذ الذي لم يعــد قادرا ً عىل
وهي كانت مــن أوىل املدارس التي اعتمدت
من قِ بَل وزير العدل ،وتحديد أسماء أعضاء
قروض مشــاريع اإلعمار والتوسيع التي
نسبتها إىل حواىل  70%أمام خيارين ال ثالث
أن مرســوم تشكيلها لم َّ
الدوالر يف أقســاطهاُ ،
املجالسّ ،إل ّ
الوصول إىل املدرســة بعد تدنّــي راتبه إىل
فقمنا بسحب توقيع
يوقع
أطلقتها ،مستفيدة من األزمة االقتصادية،
لهما :إما التوجّ ه إىل املدارس الرســمية التي
حــواىل  100دوالر .فتثبيت جزء من راتبه
ثالثة مديرين وملدة ســنة ،بنــاء عىل قرار
من كل مــن رئيس الجمهوريــة ورئيس
يف حني أن هذه األموال تُعترب ،بحسب املادة
تعاني بدورها من نفاد قدرتها االستيعابية
بالدوالر ال بد أن يشعره بنوع من االستقرار.
صدر مبارشة من الوزارة ،لكن أين املجالس
مجلس الوزراء .ما السبب؟ ال ندري.
الرابعة من القانون  ،515أرباحا ً مادية يجب
أو عدم إرسال األوالد إىل املدرسة من أصله.
«هناك إغراءات كثرية يتع ّرض لها أساتذتنا
التحكيمية ملتابعة امللف؟ ...هناك  34ملفا ً يف
إزاء ذلك ،تلفت الطويــل إىل أن «الح ّل
أن تعود إىل األهل.
وهل من وصفة أكثــر فعالية تؤدي بمن ال
هو يف إصدار وزير الرتبية تعميما ً رســميا ً
من مدارس لديهــا القدرة عىل دفع رواتب
املجلس التحكيمي يف جبل لبنان ،لم يُنظر يف
سؤال آخر برســم املدارس :لم ال يتم
قدرة له عىل الجلــوس عىل مقعد درايس إىل
أعىل نظرا ً للهبات الطائلة التي تصلها من
أي منها للسنة الثانية عىل التوايل».
يمنع فيــه لجوء املــدارس إىل الدولرة كما
إدخال الهبات واملساعدات التي تحصل عليها
االنحراف عىل أنواعه؟
الخارج .فإذا تدهور وضع األستاذ سينتقل
يفرض عليها دراسة موازناتها .فترصيحه
وعن مصري القطــاع الرتبوي والطالب
من الخارج ،وبشــكل غري مسبوق ،ضمن
حتما ً إىل مدرســة يتقاىض فيها أكثر .من
منذ يومني لن يأتي بنتيجةّ ،إل إذا ت ّم اتخاذ
الذين ال قدرة لذويهم عىل تسديد األقساط،
المطلوب موازنات شفافة
موازناتها ما يساهم يف تخفيض األقساط؟
هنا محاولة رفع الرواتب إذ من غري املقبول
إجراءات صارمة كســحب توقيــع املدراء
يشري األشــقر إىل أن «استهداف الرتبية هو
تواصلــت «نداء الوطن» مع رئيســة
عن ذلك تجيــب الطويل« :عىل وزير الرتبية
املساهمة يف تدنّي املستوى التعليمي بسبب
من املــدارس املخالفة أو إغــاق بعضها».
اســتهداف للوطن ،إذ ال ثروات أخرى يمكن
اتحاد لجان األهل وأولياء األمور يف املدارس
إلزام املدارس تطبيق االستشــارة رقم 75
خســارة األســاتذة الكفوئني» ،وفق أبو
االتّكال عليها يف لبنان .املــدارس الخاصة
ثمة مــن يهمس هنا أن غيــاب اإلجراءات
الخاصة ،الســيدة ملا الطويــل ،التي أ ّكدت
والتي تحتّــم عليها الترصيــح عن كامل
حبيب.
كما الرسمية يف خطر ،ويف ظل الغياب التام
يرقــى إىل مســتوى التواطؤ مــع إدارات
رفضهــا ك ّل ما يجري كونــه خارج األطر
الهبات املقدّمة واإليــرادات التي لم تندرج
سؤال يدور عىل ألسنة الكثريين نقلناه
إىل أبو حبيب حول دور الكنيســة وما إذا
رفع األقساط للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢
المدارس الكاثوليكية المهددة وتلك القادرة على الصمود
كان العلم قد تحوّل من رســالة إىل تجارة.
ويجيب« :نحن ما زلنا عىل رسالتنا .ليس
لدينا مدرســة لألغنياء وأخــرى للفقراء
ّ
ملتوسطي الحال .مدارسنا للجميع،
وثالثة
لكن هناك مدارس تكاليفها أعىل ما يُرتجم
أقســاطا ً أعىل .نبذل جهدنا لتقديم نوعية
التعليم نفســها يف مدارسنا املجانية ،لكن
طبعــا ً بإمكانيات أقل .رســالتنا هي مع
الفقري قبل أن تكون مع الغني ،لكن يجب
أن يكون لألستاذ حيّز منها أيضاً».
آراء وآراء مغايــرة .لكن الوضع يراوح
عىل حافة الكارثة الرتبوية التي لن يســلم
أحد من شــظايا انفجارها .هل هي خطة
ممنهجة لرضب القطــاع؟ وإن كان األمر
خالف ذلــك ،ما عىس الذي يلــوح يف األفق
يكون؟ نش ّد األحزمة ألن ذلك األفق ،أق ّله يف
املدى املنظور ،مسدود.
األكثرية دولرت أقساطها
الخطر داهم
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عاصي الرحباني...
رحل في الصيف وأخذ معه الفصول كلّها

فيروز وعاصي

عرس عاصي وفيروز

جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبــــــشـــــي
كــم غريــب أن يرحــل عــايص
الرحبانــي ،أبو الفــن اللبناني ،يف 21
حزيران من ســنة  ،1986مع أول يوم
مــن أيام فصل الصيــف ،ويف يوم عيد
املوسيقى وعيد األب.
غريــب أن يرحل حبيــب فريوز يف
الصيف ،وهــي التي غنّت لــه "حبيتك
بالصيف" ،و"صيّف يــا صيف َع جبهة
حبيبي" .رحل عــايص يف الصيف وأخذ
معه الفصول ك ّلها ،فلم يعد اللوز يضحك
يف الربيــع ،وال العصفورة تعشــش يف
القرميد ،ولــم يعد الذهــب ذهبا ً يلمع
يف ورق أيلول ،ولم يعــد الرصيف ملقى
العاشــقني ،بــل تحوّل بحــرة دموع،
وشارع األنغام غريق.
لطاملا كان عــايص الرحباني قلقا ً
عــى صحتــه ،وخصوصا ً مــن تالعب
ضغط الدم ،كما ذكر يوما ً طبيب العائلة
الدكتور فريد أبو جودة للشــاعر هنري
زغيب" .كان خائفا ً مــن "مجهول ما"
قد يغدر به فجــأة فيكون عمره قصرياً.

وصدق حدسه ،ففي "آخر أيام الصيفية
" وتحديدا ً يف  26أيلــول من عام ،1972
أصيب عايص الرحباني الذي لم يتجاوز
يومها الـ 49عاماً ،بنزيف حا ّد يف الجهة
اليرسى مــن دماغه .تــم نقله بأقىص
رسعة إىل مستشفى رزق يف بريوت ،حيث
أرشف عىل حالته الحرجة والدقيقة فريق
من األطباء الذين أكدوا أن أسباب النزيف
عديدة ،كالعوامل الوراثيــة أو التدخني
ا ُملفــرط أو العمل دون راحة .أســباب
كلها تنطبق عىل وضع عايص الرحباني
الذي كان يقبع يف املستشفى ،معلقا ً بني
الحيــاة واملوت ،وربمــا كان يتهادى إىل
مسامعه صوت فريوز املالئكي ينشد له
"بيتي أنا بيتك ومــا إيل حدا ،من كثر ما
ناديتك وسع املدى .ال تهملني ال تنساني
ما إيل غريك ال تنساني".
العمليــة الجراحيــة لدماغ عايص
كانــت رضورة قصــوى يومهــا ،رغم
املخاطــر الجمّ ة التــي كان يعترب أقلها
العمى ،الشــلل ،تلف الدماغ أو جميعها
معاً .مخاطر لم يجــرؤ أحد من األطباء
االختصاصيــن يف بــروت أن يقدم عىل

فيروز وعاصي الرحباني وابنهما زياد

تحدّيها ،ملعرفتهم بحجــم الكنز الفني
واإلنســاني املوضوع تحــت مبضعهم.
وهكذا تــ ّم االقرتاح باســتدعاء رئيس
قسم جراحة الدماغ والنخاع الشوكي يف
مونبلييه (فرنســا) الربوفسور لوغرو.
بعد رحلة شــاقة ،بــدّل خاللها الج ّراح
الشهري ثالث طائرات (لعدم وجود رحلة
مبارشة) ،وصل لوغرو إىل املستشــفى
البريوتي عند منتصــف الليل .إطلع عىل
الصور الشــعاعية واختىل فورا ً بفريوز
ومنصور وطبيب العائلة فريد أبو جودة،
واســتمع منهم إىل كافة التفاصيل التي
ســبقت انفجار دماغ عــايص :الصداع
القوي ثم الدوار ،ثم تلعثم اللســان قبل
أن" ...ضاع شادي" .وتم تحديد العملية
الخطــرة يف الثامنة من صبــاح اليوم
التايل ،وفوجــئ الربوفســور الفرنيس
أثناء إجرائهــا بحجم دماغ عايص .قال:
"هذا دماغ غري عــادي ،أكرب من الحجم
الطبيعي" .كما وصــف العملية يومها
بأنهــا األدق واألخطر بني العمليات التي
ســبق وأجراها ،وأن حجم دماغ عايص
أكرب من أدمغة خمسة وخمسني مريضا ً

"القمرجي" يجمع الفارسين قريبًا
شــوّق الشــاعر وامللحــن
فارس اسكندر متابعيه ،ألغنية
جديدة مع الفنــان فارس كرم،
وذلك مــن خــال فيديو نرشه
عرب حســابه الخاص عىل موقع
التواصــل االجتماعي ،ظهر فيه
الثنائي يغني مقطعا ً من األغنية
الجديــدة ،والتــي كشــف أنها
ستحمل اسم "القمرجي" ،وأكد
أنها ستُطرح قريباً.

أجرى لهم عمليات مماثلة حول العالم.
ويبدو حسب الطبيب ،دماغه الكبري هو
الذي ســاعده عىل تحمّ ل وطأة النزيف،
ومنع بالتايل حصــول مضاعفات كانت
ستؤدي إىل شلل يف سائر أعضائه.
يومها كان العالم العربي ك ّله يف حالة
ّ
ترقب وصالة ودعــاء .وما إن تم اإلعالن
عن نجــاح العملية ،حتى عــ ّم الفرح
يف كافة أرجاء لبنــانُ ،
وقرعت أجراس
الكنائس ،و ُرفعت صلوات الشكر .ورغم
إعالن الربوفسور لوغرو أن مراحل شفاء
عايص ستمتد إىل خمسة أو ستة أشهر،
إال أن العبقري اللبناني خالف التوقعات،
واســتطاع الخروج من املستشفى سريا ً
عىل األقدام بعد شهرين فقط عىل إجراء
العمليــة .معجزات عــايص الرحباني
توالــت ،فبعد أق ّل من ثالثة أشــهر عىل
أزمته الصحيّة ،اســتطاع اإلمساك بآلة
البزق ،وعزف لحنا ً جديدا ً هو لحن اغنية
"ليايل الشــمال الحزينة" .هذه األغنية
قدمتها فريوز يف مرسحيّة "املح ّ
طة" التي
كان قد كتبها عــايص ولحّ ن جزءا ً كبريا ً
منهــا قبل إصابته بالنزيــف يف دماغه.

وبعد مــرور أقل من أربعة أشــهر عىل
العملية الجراحية ،إستأنف عايص حياته
بشكل طبيعي ،كالنزول يوميا ً إىل مكتبه
يف شــارع بدارو يف بريوت .وتحوّلت من
جديد ليايل الشمال الحزينة إىل سعيدة ،إىل
أن تم إدخال عايص مجددا ً اىل املستشفى
يف أوائل ثمانينــات القرن املايض .وتك ّرر
الدخول إىل املستشــفى ،وكانت آخر م ّرة
يف أوائل العام  ،1986بعدما دخل يف حالة
غيبوبة دامت ستّة أشهر.
يوم الســبت  21حزيران من ســنة
 ،1986رحل عــايص .كم غريب أن يغيب
والد املوسيقى والفن اللبناني يف يوم عيد
املوسيقى وعيد األب .كم غريب أن تغرب
شمسه يف أول أيام الصيف ،فريحل تاركا ً
ملهمته فريوز التي غنّــت له من ألحان
ابنهما زياد" :ســألوني النــاس عنك يا
حبيبي ،كتبوا املكاتيب وأخدها الهوا ،بيعز
عليي غني يا حبيبي ،وألول مرة ما منكون
سوا" .فريوز التي التقاها للمرة األوىل عام
 1950أثنــاء دخولها اإلذاعة اللبنانية مع
الطالئع ،فعشــق صوتها وقــدّم لها أول
لحن منه ،لحن أغنية "غروب".

إليسا في طرحة العروس
شــاركت الفنانة إليسا متابعيها
عىل مواقــع التواصـــل االجتماعي،
صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير
خضعت لها.
ويف التفاصيــل ،ارتــدت طرحة
العــروس ،من دون فســتان الزفاف،
ما أثار التكهنات بــن املتابعني حول
ً
مرفقة الصورة
اقرتاب موعد زفافها،
بتعليق" :لبنان حبي الخالد ،قلعة فقرا
من بلدي الجميل لبنان".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

إنتبه لوضعك املعنوي
والصحي فقد تقع ضحية
اإلحباط أو املرض.

تتس ّلط عليك األضواء وتخضع
لعدة تجارب مهمة فال تضعف
ُ
وقم بواجباتك عىل أكمل وجه.

ع ِّزز العالقات اإلجتماعية
والعائلية فالفرتة تساعد عىل
الروابط رغم شدتها.

ال يناسبك إطالة الخالف
والزعل ،سارع يف تقريب
وجهات النظر والتسامح.

قد تناقش موضوع إرث أو مال.
باستطاعتك إدارة املفاوضات
بشكل جيد ولبق.

عالج كل التطورات
بموضوعية وأعصاب باردة.
تترسع يف اتخاذ القرارات.
ال
ّ

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ال تسمح للواجبات بالتزامن
وال بالرتاكم .كن أكثر تنظيما ً
وأحسن إدارة عملك ومنزلك.

تجنب إثارة العداوات وإهمال
وضعك الصحي .خذ قسطا ً من
الراحة واهدأ.

تصبح األجواء أكثر مرونة .قد
تظهر لقاءات طارئة مع اإلخوة.

فرتة مناسبة لإلعتذار أو
للقيام بخطوة تتط ّلب جُ رأة
وحماسة منك.

ال تبخل عىل العائلة بالعطف واللطف،
فهم سعداء بوجودك بقربهم.

ال تكرتث النتقادات الغري بل
اعمل وفق ما يمليه عليك
عقلك وحدسك.

٩

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٥السنــــة الثــالثــة
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...You Don t Know Me

NETFLIX CORNER

SERIES

OUR RATING

قضية مثيرة داخل قاعة المحكمة

جـــــــــــاد حــــــــــداد
يف مسلســل ( You Don’t Know Meأنتــم ال
تعرفوني) ،يجد بطل القصة (ســامويل أديونمي)
نفسه يف موقف صعب .هو بائع سيارات من جنوب
لندن ،لكنه يُحا َكم بجريمة قتل تاجر مخدرات محيل
اســمه "جميل" (روجر جان نســينغييومفا) ،وقد
ُ
ط ِرحت للتو أدلة مقنعة ضده أمام هيئة املحلفني.
يتلقى املتّهم نصائح بعدم تقديم أي أدلة بنفسه،
لكنه ليس راضيا ً عىل مسار املحاكمة لذا يقرر طرد
فريق املحامني الخاص به كي يدافع عن نفســه يف
ختام املرافعة.
بدل أن يخترص الرجل األدلة املقدّمة من فريقه
القانوني ،يعود ويتطــرق إىل أحداث مختلفة مهّ دت
ّ
ويغي مسار
لحادثة إطالق النار ،فيطرح أدلة جديدة
املحاكمة فجأ ًة.
هو يوضح أن شــيئا ً من هذه األحداث ما كان
ليقع لو لم يقابل امرأة أحالمه "كريا" (صويف وايلد)
ِ
تختف بطريقة غامضة يف أحد األيام.
ولو لم
يكشف املتّهم أنه انج ّر إىل عالم الجريمة القاتم

MOVIES

الذي كان يجهله بالكامل حني طلب املســاعدة من
"جميل" للعثور عىل "كريا" .ثم يرشح أن شــقيقته
"بليس" (باكي باكــري) وصديقه املق ّرب "كريت"
(تواين باريت) ســاعداه عىل إنهــاء الفوىض التي
ُص طــوال الوقت عىل أنه لم
انغمــس فيها .لكنه ي ِ ّ
يرتكب أي جريمة قتل ،مع أنه قام بأشياء ال يفتخر
بها ألسباب جديرة بالثناء.
أصبحت املسلسالت الدرامية التي تتمحور حول
املحاكمات رائجة جداً .عرضــت قناة "بي بي يس"
منذ فرتة قصــرة مسلســل ( Showtrialمحاكمة
ُ
صورية) ،لكن تكثر االختالفات بني العم َلني.
ال تبدأ املحاكمة يف املسلســل األول قبل الحلقة
الرابعة من أصل خمســة .يف املقابل ،تبدأ األحداث يف
قاعة املحكمة وتستمر هناك عىل مر الحلقات األربع
يف مسلسل .You Don’t Know Me
كذلك ،يخصص املسلســل األول وقتــا ً إضافيا ً
لتحقيقات الرشطة واســتجواب الشــهود ،بينما
يتمحور العمل الثاني حول ســماع املدعى عليه وال
أحد سواه.
كان الفتا ً أيضا ً أن تكون بطلة أول مسلســل
امرأة ثرية ومعادية للمجتمع ،وهي تســتحق عىل
األرجح دخول السجن لفرتة ،سواء كانت مذنبة يف
جريمة القتل أو لم تكــن كذلك .يف املقابل ،ال مفر
من التعاطف مع املشــتبه به يف املسلسل الجديد،
فريغب املشــاهدون يف إنقــاذه وال يريدون رؤيته
وراء القضبــان ،حتى لــو كان مذنباً .يعرتف هذا
املتّهم بأنه ارتكب أعماال ً تربر دخوله إىل الســجن،
ولو أنه ال يستحق الســجن املؤبد .لكن إىل أي حد
يمكن تصديق قصته؟
تبدو بنية املسلسل غري تقليدية ،إذ يحاول بائع

سيارات أن يرشح للقايض وهيئة املحلفني ما جعله
ينغمس يف هذه الفوىض كلها ،ويســتفيد العمل من
لقطات املايض وحِ يَل إخراجية متقنة إلضفاء طابع
منعش عىل القصة ككل.
تبقى التفاصيل التي يرويها املدعى عليه مقنعة
طوال الوقت ،وهــي تتغري مع كل تحوّل يف األحداث.
لكن عندما توحــي التطورات بأن كالمه قد ال يكون
صحيحــاً ،تتصاعد أجــواء اإلثارة وتزيد شــكوك
املشاهدين بصوابية دعم بطل القصة.
يشــارك يف املسلســل ممثلون غــر معروفني
يف معظمهــم ،وهو أمر غري مألوف يف املسلســات

الدرامية التــي تعرضها قناة "بــي بي يس" ،وهم
يقدمون جميعا ً أدا ًء واقعياً ،ما يضفي طابعا ً صادقا ً
عىل العمل كله.
تحمل هذه القصة الدرامية جوانب مشــوّقة
حتماً ،لكنها تطرح يف الوقت نفســه نظرة مثرية
لالهتمــام ،أو حتى مقلقة ،حــول كيفية انجرار
أشــخاص صالحني إىل عالم اإلجرام عن غري قصد
ٍ
حني يحاولون القيام بالصواب ومساعدة أحبابهم،
إذ يســهل أن ترتاكم القرارات الســيئة وتُستعمَ ل
األدلــة بطريقــة مخادعة وخبيثــة لطرح قصة
خاطئة بالكامل.

 Jurassic World: Dominionفي صدارة شباك التذاكر في أميركا
تصــدر فيلــم "Jurassic World:
 ،"Dominionالجزء السادس من سلسلة
األفــام عن عالم الديناصورات ،شــباك
التذاكر يف أمريكا الشمالية بعد أسبوعني
عىل بدء عرضه .وحقق الفيلم ،وهو من
إخراج األمريكي كولــن تريفورو وإنتاج
رشكة " ،"Universal Picturesيف الفرتة
املمتدة بني الجمعة واألحد إيرادات بقيمة
 58,7مليــون دوالر ،ليصبــح مجموع
إيراداته منذ بدء عرضه يف صاالت أمريكا
الشمالية  250مليون دوالر.
وبعد أربع سنوات عىل صدور الجزء

الســابق "Jurassic World: Fallen
 ،"Kingdomتجوب الديناصورات يف هذا
العمل األرض بحرية فيمــا ينبغي عىل
البرش أن يتعلموا كيف يتعايشــون مع
هذه الحيوانات العمالقة التي قد تشكل
مصدر إزعاج أو خطر عىل حياتهم .وح ّل
فيلــم " "Lightyearيف املركز الثاني منذ
األيــام األوىل لطرحه ،محققــا ً إيرادات
بلغت  51مليــون دوالر .ويتحدث العمل
الــذي تولت إنتاجه رشكــة "Disney-
 "Pixarعن " ،"Buzzوهو شخصية من
فيلم " ،"Toy storyالــذي يظهر يف هذا

الفيلم بعيدا ً من عالم األلعاب إذ يتمحور
العمل عــى دوره كـ"حــارس فضاء"
تتقطع به الســبل إىل جانب فريقه عىل
كوكب بعيد.
وتراجع فيلم ""Top Gun: Maverick
مركزا ً واحدا ً ليح ّل ثالثا ً محققا ً  44مليون
دوالر بعد أربعة أســابيع عىل بدء عرضه.
وحظيت تتمــة " "Top Gunالذي حقق
نجاحا ً واسعا ً قبل  36عاماً ،باستحسان
النقــاد .ومرة جديدة ،يــؤدي توم كروز
دور الطيار بيت " "Maverickميتشــل
الذي يصبح يف العمل الجديد نقيبا ً مهمّ ته

بول هاغيس
متّهم باالعتداء الجنسي

مـهـرجـان

"الجونة" يُرجئ دورته السادسة
أرجــأت إدارة مهرجــان الجونــة
الســينمائي دورته السادســة التي كان
مقررا ً إطالقهــا يف ترشين األول ،إىل العام
املقبل بسبب التحديات العاملية الحالية.

وقالت" :تعلن إدارة املهرجان تأجيل
فاعليــات الدورة السادســة التي كان
مقررا ً عقدها بني  13و 22ترشين األول
 2022للعام املقبل يف موعد يتم تحديده

قصف منشــأة تخصيب يورانيوم تابعة
لدولة معادية.
وجــاءت املرتبة الرابعــة من نصيب
"Doctor Strange in the Multiverse
 "of Madnessالــذي تــوىل بطولته املمثل
الربيطاني بنديكــت كامربباتش ،محققا ً
إيرادات بـــ 4,2ماليني دوالر بعد ســبعة
أسابيع عىل بدء عرضه يف صاالت السينما.
أما خامساً ،فح ّل فيلم "The Bob's Burger
 "Movieالذي يســتند إىل مسلسل أمريكي
يحمل االسم نفســه مع إيرادات بلغت 1,1
مليون دوالر( .أ ف ب)

الحقاً ،وان القرار أتى بسبب التحديات
العاملية الحاليــة والتي قد تعوق إضفاء
الصبغة العاملية واإلقليمية التي تسعى
اإلدارة لتحقيقها والتأكيــد عليها منذ
الدورة األوىل".
وكان املهرجان الذي أسســه رجل
األعمــال وامللياردير املرصي الشــهري
نجيب ساويرس ،انطلق يف نسخته األوىل
عــام  2017بحضور أكثــر من ثمانني
نجما ً ســينمائيا ً عربيا ً وأجنبياً .ويقام
يف منتجع الجونة السياحي الذي أسسه
امللياردير املرصي سميح ساويرس ،عىل
ســاحل البحر األحمر يف شــمال مدينة
الغردقة الســاحلية التي تبعد نحو 450
كيلومرتا ً جنوب رشق القاهرة.
(أ ف ب)

أُوقف املخــرج واملنتج الكندي
بــول هاغيس يف جنــوب إيطاليا
بتهمة االعتداء جنســيا ً عىل شابة
أجنبية .ويشــتبه جديا ً يف ارتكابه
جرائم اعتداء جنيس وأذى جسدي
مع أســباب مشــددة للعقوبة يف
حق شابة أجنبية .ونفى هاغيس
هذه االتهامات قائال ً عرب محاميه
ِ
"باشوا
اإليطايل ميكييل الفورجيا:
بالتحقيقات يف أقرب وقت ممكن،
فأنا بريء تماماً".
وكان يُفرتض أن يحرض هاغيس
( 69عامــاً) الذي تــوىل كتابة فيلم
" "Crashوإخراجــه ،وهــو عمل
حاز بفضله جوائز أوســكار عدة ،يف
مهرجان " "Allora Festالسينمائي
الذي ينطلق اليوم يف مدينة أوستوني
الواقعة يف مقاطعة برينديزي .وأشار

املدعي العام إىل ّ
أن "الضحية املزعومة
كانت برفقة هاغيس قبل املهرجان".
وأوضح ّ
أن "املشتبه فيه أجرب الشابة
التــي التقاها منذ فــرة عىل إقامة
عالقات جنســية معه" ،مضيفا ً انها
"اضطــرت للخضوع لعــاج طبي
نتيجة هذه العالقات"( .أ ف ب)

١٠

مـــــدارات
العـــدد  - ٨٦٥السنــــة الثــالثــة

الـثـلـثـاء  ٢١حــزيــران 2022

اختراق غير متوقع في إسرائيل
في  6حزيران الماضي ،منعت المعارضة اإلسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء
السابق بنيامين نتنياهو تجديد التشريع الذي ّ
يوسع نطاق القانون المدني
اإلسرائيلي ليشمل حوالى  450ألف
مستوطن في الضفة الغربية .بدا
ِ
فشل مشروع القانون محيّرًا على المستوى اإليديولوجي ،فقد كان
ذلك التشريع يتجدد كل خمس سنوات من دون إثارة أي ضجة منذ العام

ّ
 ،1967وهو
يشكل الركيزة الضمنية لسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
برأي نتنياهو وحلفائه ،منهم أشرس األحزاب القومية المتد ّينة والمؤ ّيدة
لالستيطان في إسرائيلُ ،يعتبر ذلك القانون أساسيًا لمنح المستوطنين
حقوقًا مشابهة للمواطنين اإلسرائيليين اآلخرين ،تزامنًا مع تطبيق
األحكام العرفية اإلسرائيلية على الفلسطينيين في األماكن نفسها.

دالـــــــيــــــا شــــــيــــــنــــــدلــــــيــــــن

ينشــغل نتنياهــو بتحقيق هدف
أكثر إلحاحاً ،فهــو يريد تدمري االئتالف
الحاكم الذي طرده من السلطة قبل سنة
ويشــمل مجموعة واسعة وغري متوقعة
من األحــزاب ،بقيادة حليفه الســابق
ورئيس الوزراء الحايل نفتايل بينيت .تلقى
نتنياهو هذه املرة املســاعدة من أعضاء
يف االئتالف نفسه ،فقد رفض هؤالء دعم
القانون يف الكنيست .هذه الهزيمة جعلت
الحكومة عىل شــفري االنهيار ،علما ً أنها
كانت قد خرست أصالً األغلبية يف الربملان.
إذا ســقطت الحكومة فعالً ،ستتحقق
التوقعات التــي أطلقها املتشــائمون
منذ أشــهر :هذا االئتالف الحاكم املثقل
باألحزاب محكوم بالفشل.
لكن أغفل الكثريون أهم حدث وسط
هذه املعمعــة كلها .عــى عكس جميع
وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت في القدس | أيار 2022
التوقعات ،حافظت الحكومة اإلرسائيلية
األســباب وحدها ،مهّ دت تجربة االئتالف
لكن تجاوزت التغريات حدود الكالم
عىل تماســكها طوال سنة مع أنها تشمل
الشفهي يف مجاالت أخرى .يف عهد نتنياهو
الحاكم لظهور ديناميــة جديدة ،ما يثبت
أحزابا ً من معسك َري اليمني واليسار ،بما
مثالً ،تدهورت عالقة إرسائيل مع األردن
إمكانية اخرتاق الجمــود الذي بدا دائما ً يف
يف ذلك حزب عربي مســتقل للمرة األوىل
عىل اإلطــاق .قد تُ
عىل مســتوى القيادة السياسية بسبب
عهد اليمني القومي الشعبوي.
ــرع األزمة األخرية
ّ
مقاربة نتنياهو الصدامية واســتفزازاته
خالل الســنة التي أمضاها االئتالف
سقوط هذه الحكومة ،لكن نجحت القيادة
غري املربرة ،مثل تهديداتــه بضم أجزاء
الحاكم يف السلطة ،كانت
الراهنــة ،يف آخــر 12
واســعة من الضفــة الغربيــة ،مع أن
الشــؤون الخارجية من
شــهراً ،يف كرس الجمود
الروابط األمنية مع عمّ ان استمرت رغم
أبرز املجاالت التي أثبتت
الســيايس يف إرسائيــل
كل يشء .لكن ّ
غي بينيت رسيعا ً مســار
فيها السياسة الحكومية
وإبقــاء نتنياهــو عىل
هذه العالقة الثنائيــة ،فأطلق مبادرات
تماسكها .طوّر نتنياهو،
الهامش .يف الوقت نفسه
أثبتت الحكومة الجديدة
حسن نية تجاه األردن عرب زيادة إمدادات
يف الســنوات األخــرة
ظهر أسلوب مختلف من
تمسكها بسياسات
ّ
املياه اإلرسائيلية إىل اململكة وبناء عالقة
من عهــده ،عالقاته مع
الحُ كم ،فانتقــل القادة
شخصية مع امللك عبدالله.
من العداء الشعبوي الذي نتنياهو تزامنًا مع التلويح زعماء غــر ليرباليني يف
يف مجــاالت أخرى من السياســة
يســتعمله نتنياهــو إىل باستعدادها للتعاون بدل املجر ،والهند ،والربازيل،
الخارجية ،أثبتــت الحكومة الجديدة
والواليــات املتحــدة .يف
روح التوافق واإلجماع.
معاداة اآلخرين
تمســكها بسياســات نتنياهو تزامنا ً
ّ
املقابــل أعلن يائري لبيد،
يف محاولــة الحتواء
مع التلويــح باســتعدادها للتعاون
وزيــر الخارجيــة يف
القوى السياسية املتباينة،
بدل معاداة اآلخريــن .تتابع الحكومة
االئتالف الحاكــم ،التزام إرسائيل بمحور
لطاملا لجأ االئتــاف إىل التعاون ،ولو عىل
اإلرسائيلية رفض الجهــود األمريكية
الديمقراطيــات الليربالية يف خطابه أمام
مضض ،وحرص عىل ضمان صموده .لكنه
الرامية إىل إعادة إحياء االتفاق النووي
دبلوماســيني من االتحاد األوروبي بعد
حقق أيضا ً إنجازات بارزة عىل املســتوى
اإليراني ،وقــد اســتأنفت اعتداءاتها
توليه منصبه بفــرة قصرية ،فتكلم عن
الســيايس ،بما يف ذلك إقرار امليزانية للمرة
داخل إيران واســتهدفت مواقع إيرانية
املصالــح والقيم املشــركة ،مثل تفوّق
األوىل منذ ســنوات ،وتطبيــق اإلصالحات
يف ســوريا .مع ذلك ،أكــدت الحكومة
حقوق اإلنســان ،والتــزام البلد "بأهم
الالزمة يف مجاالت محلية ،وتصميم سياسة
ّ
تفضــل إخماد
الجديــدة مــرارا ً أنها
عنارص الديمقراطية".
خارجيــة معدّلة وأكثــر براغماتية .لهذه

اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية
في باحة المسجد األقصى

املتحدة وأوروبا أقــل عدائية مما كانت
عليه ،وتتّجه عالقاتها مع رشكائها الجدد
يف املنطقــة ،ومع حلفائهــا اإلقليميني
ّ
التحسن.
القدامى لكن املهمّ شني ،نحو
حــن وصــل االئتــاف الحاكم إىل
السلطة منذ ســنة ،تعهد إثبات إمكانية
شكل مختلف ومحرتم من الحُ كم
تطبيق
ٍ
املبني عىل التعاون ،فبــدأ يعيد إرسائيل
إىل مســارها الصحيح يف املجاالت التي
تع ّرضت فيها امليزانية وأولويات سياسية
أخــرى لإلهمال .كذلــك ،اعرتف أعضاء
الحكومة بأنهــم ال يتفقون عىل أصعب
مسألة (الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني)،
لذا وافقوا عىل وضع هــذا امللف جانباً.
َ
هدفني بدرجة معينة،
حقق االئتالف أول
ّ
لكن فشــله يف تحقيق الهــدف الثالث
املرتبط بالرصاع املســتمر بني إرسائيل
ُرسع سقوطه.
والفلسطينيني قد ي ّ
لكن قد يكون االختالف الذي أثبته
ً
مقارنــة بحكومات
االئتــاف الحاكم
نتنياهو السابقة الجانب األكثر أهمية
يف كل ما يحصل .طرح نتنياهو نفســه
باعتباره الزعيم األكثــر رصامة تجاه
ّ
لكــن ضغطه الفائق ضد "خطة
إيران،
االنتقادات العلنية مقابل العمل بهدوء
العمل الشاملة املشرتكة" يف واشنطن ثم
مع إدارة بايدن .يختلف هذا النهج عن
دعمه الكبري انسحاب الواليات املتحدة
أسلوب نتنياهو الذي هاجم إدارة أوباما
من االتفاق ق ّربا إيران من تطوير أسلحة
علنا ً بسبب االتفاق اإليراني.
نووية أكثر من أي وقت مىض ،وانعكسا
يمكــن اعتبــار هذه السياســات
ســلبا ً عىل دعم الحزبَــن الجمهوري
ً
ُجتمعة مقاربة معتدلة
م
والديمقراطي إلرسائيل.
نظرا ً إىل طبيعة الناخبني
يف الوقــت نفســــه،
القوميني واملنقســمني
اســتمرت مظاهــــر
عــى نحــو خطري يف
الالمساواة الفادحة يف
إرسائيل .األهم من ذلك
البلد وزاد حجم العجز،
حمل الشركاء الغربيون
هو حرص الحكومة عىل
مع أن نتنياهو يتفاخر
آما ً
ال كبرى حول
تجنب خطــاب نتنياهو
بما حققه عىل مستوى
األمني الشائك الذي يعجّ
نمو االقتصــاد الكيل.
نشوء نسخة ليبرالية
بعبارات مثل "التهديدات وديمقراطية من إسرائيل خاضت إرسائيل خالل
الوجوديــة" والخــوف
عهــده ثــاث حروب
بعد عهد نتنياهو
من أعــداء الداخل .هذه
مع غــزة ،مــا أدى إىل
التحذيــرات ّ
رســخت
تقريب صواريخ حركة
الفكرة القائلة إن نتنياهو هو الشخص
"حماس" من عمــق إرسائيل .اندلعت
الوحيد املخوّل حُ كم البلد.
آخر حــرب يف العــام  2021وأطلقت
حمل الرشكاء الغربيون آماال ً كربى
أســوأ أشــكال العنف الداخيل يف املدن
(ومفرطة عــى األرجح) حول نشــوء
اإلرسائيلية منذ سنوات ،فحصل صدام
نسخة ليربالية وديمقراطية من إرسائيل
بني اإلرسائيليني اليهود وعرب إرسائيل
بعد عهد نتنياهو .لكن أصبحت عالقات
ألن نتنياهــو رشّ ع التحريض العرقي
إرسائيل مع حلفائها ا ُملع َلنني يف الواليات
طوال سنوات.

ّ
تحقق نجاح آخر حني تمكن االئتالف من إبعاد إرسائيل
عىل صعيد آخر،
عن أســوأ سياسات نتنياهو يف آخر  12شهرا ً ونســف إرثه املبني عىل نزعة
شــعبوية مثرية لالنقســام .لكن قد يكون الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني
املتفاقم كفيالً بوضع ح ّد لتلك اإلنجازات .يف محاولة ملعالجة هذه املســألة،
ّ
لجأ االئتالف مجددا ً إىل سياســات نتنياهو التي تشمل ترسيخ تاريخ
التوسع
واالســتيطان والســيطرة اإلرسائيلية الدائمة بعد العــام  ،1967ما أدى إىل
استمرار الرصاع.
لم يُحدِث االئتــاف أي تغيري يف هذه املســائل ،فمهّ د بذلــك لزيادة أعمال
العنف وأ ّكد عىل الطابع ّ
املؤقت ألي اســتقرار محتمــل .لم يتفاجأ عدد كبري من
اإلرسائيليني بتصاعد العنف تزامنا ً مع شهر رمضان يف الربيع املايض ،لكن تجاهل
ّ
التوسع االســتيطاني بفضل مناقصات اإلسكان ،وتدمري منازل
معظم الناخبني
الفلسطينيني والضغط عليهم يف املنطقة "ج" ،وضم األرايض الفلسطينية ،وتدهور
القيادة الفلسطينية وتاليش سلطتها عىل شعبها .حتى أن الخطوات البارزة التي
اتخذتها الحكومة اإلرسائيلية لتخفيف التدابــر املفروضة عىل قطاع غزة ،مثل
إصدار املزيد مــن تراخيص العمل ،لم تُحقق الكثري يف ظــل التدهور االقتصادي
السائد هناك .وال يلوح يف األفق حتى اآلن أي مسار مقنع للتوصل إىل حل سيايس.
تُعترب موجة االعتداءات والغارات والحمالت القمعية يف الربيع املايض أحدث دليل
عىل اســتمرار الرصاع .عجزت الحكومة عن تحمّ ل التصدعات السياسية الحتمية
التي ســبّبتها تلك األحداث وقد تكون كافية إلسقاطها قريباً .أدت االشتباكات يف
املسجد األقىص ،خالل شــهر رمضان ،إىل خروج حزب "راعم" مؤقتا ً من االئتالف

الحاكم .كذلك ،كانت عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي من حزب "مريتس" قد
انسحبت أوال ً بسبب االشتباكات نفسها ،ومقتل الصحفية الفلسطينية األمريكية
شريين أبو عاقلة ،وعدائية الرشطة اإلرسائيلية خالل جنازتها.
أما الرضبة األخرية التي تع ّرضت لهــا الحكومة ،فكانت محاولة إرسائيل
تجديــد قانون م ّر مرور الكرام طوال  55عاماً ،وهو الذي يضمن البنية التحتية
الدائمة وغري املرئية الحتالل الضفة الغربية .سيستفيد نتنياهو دوما ً من عمق
االنقسامات القائمة بشأن الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ومن املخاوف األمنية
املتزايدة ،حتى أن هذه الظروف قد تســاعده للعودة إىل السلطة خالل األسابيع
املقبلة .مع ذلك ،ترتاجــع املؤرشات التي تثبت تلقيه دعما ً هائالً ،إذ يكشــف
اســتطالع واحد من أصل  ،12يف آخر شــه َرين ،أن حزب "الليكود" ورشكاءه
املحتملني يف االئتالف سيحصدون مقاعد كافية لتشكيل حكومة جديدة.
حتــى لو انهار االئتالف الحاكم ،ســتثبت إرسائيــل أن البلد قد تحكمه
التسويات الرباغماتية واحرتام االختالفات وأنه قادر عىل إطالق مسار يضمن
تحســن العالقات الخارجيــة .كان الفتا ً أن يتقبّل يهــود إرسائيل ،ولو عىل
مضض ،مشــاركة  20%من املواطنني (وهم من العرب) يف الهيئة الحاكمة،
وهو تطوّر كان يُفرتض أن يتحقق منذ ٍ
وقت طويل .ال يمكن التأكيد منذ اآلن
عىل نجاح هذا الشكل من الحُ كم يف ترك انطباع دائم لدى الناخبني اإلرسائيليني
املتشائمني .لكن بعد عهد نتنياهو الذي امتد عىل  12سنة ،حيث كان املواطنون
يصوّتون له يف معظم األحيان نظرا ً إىل غياب أي خيار آخر ،ظهرت رؤية جديدة
اآلن عىل الساحة اإلرسائيلية :يمكن قيادة البلد بطريقة مختلفة فعالً.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٥الســـنة الثــالثــة
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«"الجمعية االقتصادية اللبنانية"» ُت ّ
سمي مديرًا في صندوق النقد لرئاسة الحكومة

األزمة «تعدّ أيامها» األخيرة ...إما االنقاذ وإما فقدان
القدرة على النجاة
قبل أيام قليلة على موعد االستشارات النيابية الملزمة
لتسمية رئيس للحكومة ،يقف لبنان أمام خيارين ال ثالث
لهما :إما تضييع الوقت وصو ًال لالنهيار الكامل في حال
التجديد لنفس التركيبة الحكومية ،وإما االنقاذ من خالل
اختيار البدائل المناسبة .إنه االمتحان االصعب في تاريخ
لبنان الذي يتطلب من الكتل النيابية ،ومن خلفها االحزاب
وضع مصالحها جانبًا لمرة واحدة واختيار مصلحة الوطن.
فالفشل هذه المرة ال يمكن إصالحه ،وتداعياته ستكون
خطيرة جدًا على كل المستويات الحياتية.
خــالــد أبــو شــقــرا
أخطر مــا يف التجديد لرموز املرحلة الســابقة
يتمثل يف استئناف العمل بما يطلق عليها إسم «خطة
التعايف» .فهذه الخطة تتضمن مغالطات يف الشــكل
واملضمــون كفيلة بمحو لبنان عــن خريطة العالم
االقتصادية ،بحســب خرباء «الجمعية االقتصادية
اللبنانية» الذين تداعوا لعقد مؤتمر صحايف يف «نادي
الصحافة» الطالع الــرأي العام عىل املخاطر املرتتبة
عىل التأخر بتنفيــذ االصالحات االقتصادية واملالية،
وأثرها الســلبي عىل الودائع واالقتصــاد .فقدموا
الحلول وعرضوا الخطوات االصالحية رسيعة التنفيذ
التي تســتهدف الحفاظ عىل حقوق جميع املودعني
واعــادة الثقة وانعــاش االقتصاد ،باالســتناد إىل
مشاركة كافة رشائح املجتمع اللبناني».

خطيئة الخطط

املغالطــة االوىل التــي تســجلها «الجمعيــة
االقتصاديــة» اللبنانيــة يف الشــكل هي تســويق
«اســراتيجيّة النهوض بالقطاع املــايل» لحكومة
الرئيس نجيــب ميقاتي عىل أنها خطة ،مع العلم أن
الفرق شاســع بني الخطة واالسرتاتيجية .فاالخرية
عامة وتتطلب ســنوات عدة للتنفيذ وعىل مراحل وال
يمكن تطبيقها يف غضون أشــهر قليلة .يف حني أن
الخطــة تكون قريبة املدى وتصيــب اهدافا ً محددة
بدقــة .هذا من دون التطرق إىل املعارضة الرشســة
السرتاتيجية الحكومة السباب سياسية عند البعض
وتقنيــة اقتصادية عند البعــض اآلخر من أصحاب
االختصــاص .أما يف املضمون فان «االســراتيجية
التي تربئ املودع ،تحمله يف املقابل الكلفة االكرب ،إن

«"الجمعية االقتصادية"» :ما ُيطلق عليها اسم «خطة التعافي» تتضمن مغالطات كفيلة بمحو لبنان عن خريطة العالم االقتصادية

جعلت هدف املودعني ســحب كل مــا يملكونه يف
املصارف لتخزينه أو إخراجــه من لبنان .وعند هذه
املرحلة بالتحديد يستحيل عىل أي نظام مرصيف تلبية
مثل هذا النوع من الطلب».

لم نقل كل العبء» ،بحســب رئيس الجمعية د .منري
راشــد .فهذه االســراتيجية تقوم عىل إلغاء ودائع
بقيمة تصل إىل  70مليار دوالر .األمر الذي سيزعزع
ثقة املودع باالقتصاد والدولة ،وينفر املســتثمرين
واملتمولني من لبنان يف املستقبل .وهي ال تأخذ بعني
 8أشهر تفصلنا عن االنهيار الشامل
االعتبار النتائج الوخيمة لتسديد الودائع التي تفوق
انطالقا ً ممــا تقدم «ال يجوز وضع الخطط عىل
 100ألف دوالر بغري عملتها االصلية .والتي ستؤدي
حســاب املودعني بأي شكل من االشــكال» ،يقول
إىل انهيار القــدرة الرشائية أكثــر وتعميق الركود
الخبري االقتصادي واملرصيف نيكوال شيخاني .و»الحل
وانعدام القدرة عــى النهوض باالقتصاد واملحافظة
االنجع لم يكن ولن يكون شــطب الودائع .فالدولة
عىل املؤسسات».
اللبنانية غنية وتمتلك أصــوال ً كثرية قابلة للتطوير
يتطلب شــطب الودائع بما تمثل من مطلوبات،
واالســتفادة منها الرجاع دينها ،من دون أن نعني
شــطب قيم مماثلة من املوجــودات ،ومن ضمنها
بالطبــع بيع هذه االصــول ،إنمــا تفعيلها وزيادة
القــروض عىل القطاعني الخــاص والعام والودائع
انتاجيتها من خالل االدارة السليمة.
يف مرصف لبنان .هذا املبدأ البســيط
ولع ّل أبسط مثال عىل ذلك واقع قطاع
يف املحاســبة ســتنتج عنه إفالسات
االتصاالت الخــارس الذي كان يدخل
بالجملــة يف القطاع املــريف ،مع
العلم أن الكثري مــن قروض القطاع االستراتيجية التي ُتبرّئ عىل لبنــان حــواىل  1.5مليار دوالر
يف الســنة .وعليه يرى شيخاني أن
الخاص مأخــوذة مقابل ضمانات»،
حمله في
المودع ُت ّ
الخطوات الواجب اتباعها فورا ً هي:
بحسب راشــد .و»هذا ما لم تلحظه
الخطة ،مثله مثل عدم جواز شــطب المقابل الكلفة األكبر إن
 إصدار قانون لحماية الودائع.لم نقل كل العبء
 دعوة النواب إىل االجتماع عىلديــون الدولة .فالــدول املدينة وهي
فكــرة االنقاذ واختيار الشــخصية
كثرية جــدا ً تحرص عىل إيجاد الطرق
املناسبة لرئاسة الحكومة.
املناسبة لخدمة دينها وليس شطبه بجرة قلم ،وإال
ألفلس العالم ولم يعد من دائن يقرض الدول قرشــا ً
ويف حال العكس فان البلد سيصمد  8أشهر بالحد
االقىص ،أي إىل حني نفاد النقد الصعب من املركزي.
واحداً .وبرأي راشد فان «الخطأ الكبري الذي اقرتفته
عندها سيرتحم اللبنانيون عىل سيناريو فينزوال.
السلطتان السياســية والنقدية كان توقف مرصف
لبنان عن إمداد املصارف بالســيولة يف بداية األزمة.
ترشيح النصولي لرئاسة الحكومة
مع العلم أنه كان يملك احيتاطيات نقد صعب بقية
عــى الرغم من ضجيج الخطــط واالتفاقيات
 44مليار دوالر امريكي .فهذا التوقف الذي نتج عنه
ظلت الســلطة تتحني الفرصة الســانحة لتحقيق
ســعران للرصف ،خلق حالة من الهلع وعدم الثقة،

رقم اليوم

الدوالر يترنّح صعودًا و»"صيرفة"» على حالها

600

إرتفع سعر رصف الدوالر يف السوق
السوداء أمس بقيمة نحو  150لرية عن
يوم األحد ،إذ سجّ ل  28450لرية للرشاء
و 28500لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد.
وعــى صعيــد منصــة «صريفة»
بلغ حجم التــداول عليهــا ليوم أمس
 41,000,000دوالر أمريكــي بمعــدل
 24900لــرة لبنانية للــدوالر الواحد
وفقا ً ألســعار رصف العمليــات التي
نُفذت مــن قبل املصارف ومؤسســات
الرصافــة عىل املنصة .وعــى املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافة عمليات البيع والرشاء عىل منصة
« »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا
الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0498
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

االصالحــات دفعة واحدة« ،مــع العلم أن اإلصالح
يكــون تدريجياً» ،برأي د .منري راشــد .ويف أحيان
كثــرة غري مكلــف ،كتحرير ســعر الرصف عىل
ســبيل املثال .و»للوصول إىل مرحلــة تطبيق هذه
االصالحات برسعة وفعالية ،بغض النظر إن وقعنا
اتفاقا ً مع صندوق النقد الدويل أو لم نوقعه ،يتطلب
األمر وجود شــخص مســؤول ،فعال ومنزه عن
الحســابات الضيقة يف ســدة القرار .من هنا كان
توجهنــا يف «الجمعية» إىل تســمية الدكتور صالح
النصويل لرئاسة الحكومة كونه الشخص املناسب،
ويتمتع بالخربة العاملية يف إيجاد الحلول االقتصادية
الناجعة والفعالة ،وله باع طويل ألكثر من  40سنة
يف العمــل يف أرفع مناصب صنــدوق النقد الدويل.
وقد عمــل النصويل كرئيس دائــرة لتقييم الربامج
واالتفاقيات بني الــدول و»الصندوق» .ومن املمكن
أن يتوصل إىل تحســن رشوط التفاوض والتوقيع
مع الصندوق يف غضون أقل من شــهرين ويلتزم يف
تطبيق االصالحات».
«اليوم لحظة الحقيقــة ،لحظة والدة الحلول
الناجعة بعد املخاض املســتمر منذ العام ،»2019
يقول الكاتب يف االقتصاد السيايس وعضو الجمعية
االقتصاديــة اللبنانية د .بيار الخــوري .فـ»إما
النهوض وإما االستمرار يف االنهيار الذي ال قعر له.
ما يحدد الفرق هو الشخصية التي ستكلف تشكيل
الحكومة .من هنا كانت تســميتنا ودعمنا لصالح
النصويل .فهو من الشخصيات الوازنة عىل املستوى
الدويل ،لها موقعها ومصداقيتها ومشهورة بنظافة
كفها وحياديتها وعالقاتها مع الحكومات االجنبية
واملؤسســات الدولية .فهل يحسن لبنان االختيار
هذه املرة؟!

ألف دوالر خسارة
الخزينة اليومية
غ ّرد رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير الســابق محمد
شقري عرب حسابه عىل «تويرت»« :نعرب عن استغرابنا الشديد
إستمرار مطار رفيق الحريري الدويل باستيفاء الرسوم عىل
الطائرات األجنبية عىل أساس دوالر بـ 1500لرية ،الذي يؤدي
إىل خســارة الخزينة بني  500و 600ألف دوالر يومياً ،فيما
املوظفــون والعاملون يف الدولة هــم أوىل بزيادة بدل النقل
وتحسني مداخيلهم واإلستمرار بالعمل».

االسترليني
$ 1.2230
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 18377
الذهب
$ 1841

CMC crypto
$ 438
الفـضـة
$ 24.63

الروبل
$ 0.0178

اليوان الصيني
$ 0.1489

الليرة التركية
$ 0.0577

بــرنــت
$ 113.56

خام WTI
$ 110.48

طن القمح
$ 409
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"المالية" ال تسدّد قروض الصناديق العربية والدولية
تمتنــع وزارة املالية عن تســديد مســتحقات الدولة
من القروض الخارجية واالشــراكات لصالــح الصناديق
واملؤسسات العربية والدولية ،رغم تأمني األموال.
فعزل لبنان عن كافة الصناديق واملؤسســات العربية
والدولية ،وتجميد املشاريع املمولة من تلك الصناديق بسبب
تخلف لبنان عن ســداد مســتحقات الدولــة من القروض
الخارجيــة واالشــراكات لصالح الصناديق واملؤسســات
العربية والدولية.
ويأتي ذلك رغــم صدور قرار مجلس الــوزراء بتاريخ
 2022/5/5املتضمــن إعطاء وزارة املالية ســلفة خزينة
بقيمــة  966مليار لــرة لبنانية لدفع مســتحقات الدولة
من القروض الخارجية واالشــراكات لصالــح الصناديق
واملؤسسات العربية والدولية ،رغم تخصيص مرصف لبنان
مبلغا ً وقدره  35,3مليون دوالر أمريكي من حقوق السحب
الخاصة وذلك لتســديد هذه املستحقات ،مع ان هذه املبالغ
املســتحقة هي متوجبة عىل لبنان كمســاهمة من الدولة
اللبنانية بموجب اتفاقيات قروض مع هذه الصناديق لتنفيذ
مشــاريع وبنى تحتية بموجب قروض ميرسة وممولة من
هذه الصناديق.
اال ان وزارة املاليــة ال تــزال تمتنــع عن تســديد

مســتحقات الدولة من القروض الخارجية واالشرتاكات
لصالح الصناديق واملؤسســات العربية والدولية مما دفع
تلك الصناديق واهمها الصندوقــان العربي والكويتي اىل
اتخاذ اجراء بتجميــد التمويل لكافة املشــاريع املمولة
منهما يف لبنان ،وهو االمر الذي ســيؤدي اىل إيقاف كافة
مشــاريع البنــى التحتية املتعلقة بالــرف الصحي يف
مختلف املحافظات ومياه الشــفة يف محافظتي الشمال
وجبــل لبنان ،وكذلك مرشوع ري الجنوب عىل منســوب
 800مرت يف محافظتي البقاع والنبطية .علما ً ان صناديق
أخرى ستكون مجربة بحكم االتفاقيات املعقودة مع لبنان
اىل اتخاذ إجراءات مشابهة أهمها البنك اإلسالمي وبعض
الصناديق العربية واألجنبية.
وت ّم أمــس التداول بمســتندات موافقة مرصف لبنان
عىل تســديد األموال ،وأخرى كانت موجهة من وزارة املالية
اىل حاكم مرصف لبنان تطلب منه تسديد مستحقات الدولة
من القروض الخارجية واالشــراكات لصالــح الصناديق
واملؤسسات العربية والدولية ،بالعمالت األجنبية.
وتتضمن تلك األوراق والتــي حصلت «نداء الوطن»
عىل نســخة عنها والتي جاءت بتاريح  28كانون الثاني
املايض ،أنه «ملا قامــت وزارة املاليــة بإعالمكم بقرار

ّ
متوفر» ...األفران تفتعل أزمة؟!
الطحين «
ال تزال املواجهة قائمة بني وزارة اإلقتصاد التي تؤ ّكد أن الطحني موجود ملدة شــهر
وأكثر وبني أصحــاب األفران الذين يرفعون الصوت مطالبني بعدم ّ
توفر الطحني لديهم.
وأطلق رئيس اتحاد نقابات املخابز واالفران يف لبنان عيل ابراهيم رصخة أمس يف مؤتمر
صحايف عقده يف حضور النقباء رياض السيد ،طارق املري ومدير افران موالن دور ممثالً
طوني سيف وحشــد من اصحاب االفران .وأ ّكد امني رس نقابة اصحاب االفران يف جبل
لبنان نارص رسور ،ان ال عالقة لالفران بأي أزمة ،بل املســؤولية تقع عىل عاتق الوزارة
املعنية .واعترب ابراهيــم «ان اتهام االفران بافتعال ازمة ،كالم مرفوض ،الن االفران هي
من يرفع الصوت لتأمني الطحني وسط الواقع املرير الذي يشهده قطاع املطاحن ،كما ان
اذونات تسليم االفران حصتها من الطحني تصدر عن وزارة االقتصاد والتجارة للمطاحن.
واذا كان اكثر من خمس مطاحن متوقفة عن العمل وهي :التاج ،بقاليان ،البقاع ،الدورة،
الرشق االوسط ،من أين تتم تغطية النقص الناتج عن توقف هذه املطاحن ،ومن هنا تبدأ
االزمة».

طرابلس

يف املقابل شهدت أفران طرابلس وجوارها ومعظم املناطق الشمالية ازدحاماً ،حيث
اصطف املواطنون يف طوابري لرشاء ربطات الخبز خوفا ً من فقدانها من االســواق .وعىل
االثر ،اتصل محافظ الشمال القايض رمزي نهرا باملدير العام للحبوب والشمندر السكري
يف وزارة اإلقتصاد جرجس برباري ،واســتفرس منه عن اسباب فقدان مادة الطحني من
االفران الشمالية.
وأكد برباري أن «كميات الطحني موجودة ملدة شــهر واكثــر» ،وقال« :نحن ندير
ازمة لكن هناك افرانا ً تبيع الطحني يف السوق السوداء ،ويعمد بعض التجار اىل استغالل
الطحني املدعوم إلنتاج الحلويات والخبز اإلفرنجي وغريها من املنتجات التي تباع بأسعار
عالية وتحقق فيها األفران أرباحا ً هائلة عىل حساب الطحني املدعوم ،وهذا االمر الرئييس
الذي يسبب أزمة الخبز».

أخبار سريعة
ّ
عمال المخابز:
أين حقوقنا؟

نسخة عن موافقة مجلس الوزراء على سلفة خزينة

مجلس الوزراء بتاريخ  2022/1/27الرامي اىل تســديد
مســتحقات القــروض الخارجية لصالــح الصناديق
واملؤسســات العربية بالعمالت األجنبية ،وأرسلت كتب
تسديد املستحقات اىل مرصف لبنان ،واقراض الحكومة
املبالغ املستحقة ،لذلك تطلب تسديد اإلستحقاقات.

لجنة األمن الغذائي في"«الهيئات"
تطالب بإخراج البضائع من المرفأ
أصدرت لجنة األمن الغذائي يف الهيئات االقتصادية اللبنانية برئاســة الوزير الســابق
محمد شقري بيانا ً أمس ،ح ّذرت فيه من «تداعيات سلبية عىل األمن الغذائي يف لبنان نتيجة
توقف أخراج مئات املســتوعبات املألى باملواد الغذائية وباملواد األولية املســتوردة لصالح
املصانع الغذائية يف لبنان ،واملكدســة يف باحات مرفأ بريوت نتيجة عدم إنجاز معامالتها يف
الوزارات املعنية بسبب اإلرضاب املفتوح الذي ينفذه موظفو اإلدارة العامة».
وطالبت اللجنة «وبإلحاح املسؤولني بإتخاذ إجراءات إستثنائية إلخراج هذه املستوعبات
وتسهيل إخراج مســتوعبات مماثلة عند وصولها اىل مرفأ بريوت ،لضمان إستمرار تدفق
املواد الغذائية اىل الســوق اللبنانية واملواد األولية اىل املصانع الغذائية اللذين يشكالن حاجة
ملحة ال يمكن تأخريها تحت أي ســبب كان ،مقرتحة يف هذا اإلطار إخراج البضائع بتعهد
اىل حني التوصل اىل حلول يف ما خص إرضاب املوظفني» .كما أشارت اىل أن استمرار التأخري
يف إخراج املستوعبات سيكبد الرشكات خســائر مالية كبرية تدفعها مقابل رسوم أرضية
املرفأ ،ما ســينعكس سلبا ً عىل املستهلكني .وإذ أعلنت تضامنها الكامل مع موظفي اإلدارة
العامة يف الوصول اىل مطالبهم املحقة ،اعتربت أنه «من غري املقبول إبقاء أوضاع املوظفني
والعاملني يف قطاعات الدولة عىل ما هي عليه بعدما تآكلت أجورهم ومداخيلهم بشكل كبري
مع إنهيار العملة الوطنية ،مطالبة املســؤولني بإتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بإنصافهم ال
سيما إقرار موزانة العام  .»2022وختمت بالتشديد عىل ان «هذا املوضوع ال يقبل املماطلة
والتســويف ،فاملطلوب إجراءات فورية اليوم قبل الغد إلخراج البضائع منعا ً من الوقوع يف
املحظور وتعريض أمن اللبنانيــن الغذائي ألي مخاطر» .وتضم اللجنة :اللجنة الزراعية يف
اتحاد الغرف اللبنانية ،نقابة مستوردي املواد الغذائية ،نقابة اصحاب السوبرماركت ،نقابة
اصحاب الصناعات الغذائية ،تجمع املطاحن يف لبنان ،نقابة صناعة الخبز يف لبنان ،النقابة
اللبنانية للدواجن ونقابة إتحاد القصابني وتجار املوايش.

إجتمع وفد نقابة عمال المخابز
في بيروت وجبل لبنان ،برئاسة
رئيس النقابة شحادة المصري
وعضوية امين سر نقابة عمال
االفران في صيدا والجنوب النقابي
احمد مستو ،مع وزير العمل في
حكومة تصريف االعمال مصطفى
بيرم ،وتداول معه «اوضاع عمال
المخابز واالفران ومعاناتهم
في هذه الظروف االقتصادية
والمعيشية الصعبة» .وسلم الوفد
الوزير مذكرة بمطالب العمال
و»حرمانهم حقوقهم ومعاناتهم
ومطالبهم المشروعة التي نصت
عليها القوانين المرعية ،وحرمانهم
من ابسط حقوقهم اإلنسانية التي
اقرتها عشرات التوصيات الصادرة
عن منظمة العمل الدولية ومنظمة
العمل العربية».

إفتتاح وحدة مراقبة
الشحن الجوي في المطار
أكد وزير المالية في حكومة
تصريف األعمال يوسف الخليل
خالل افتتاح وحدة مراقبة الشحن
الجوي في مطار رفيق الحريري
الدولي في بيروت التابع لمكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة ،أن «هذه الوحدة هي
جزء من برنامج مراقبة الحاويات
الذي بدأ تنفيذه في لبنان منذ
العام  2019من قبل كل من مكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة والمنظمة الدولية
للجمارك ،بالتعاون مع الجمارك
اللبنانية وبتمويل مشكور من
حكومة النروج ،بعد أن سبقتها
حكومتا ألمانيا وأستراليا في
مرفأي بيروت وطرابلس ومعبر
المصنع الحدودي مع سوريا».
وشدد على أنها «خطوة مهمة على
صعيد استعادة النمو االقتصادي
المستدام عبر سلسلة من الخطوات
الهادفة لتدعيم ثقة المستثمرين
الراغبين بالعمل في ومع لبنان،
وثقة شركائنا الداعمين للبنان.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام ربيع محمد املرقبي
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الثالثاء
 2022/10/4الثامنــة صباحا لحضور
الجلســة يف الدعوى املتكونة بينك وبني
هند عبد الكريم بمادة تفريق لعلة الشقاق
والنزاع واملؤسسة برقم  2022/281وإذا
لم تحرض او ترســل وكيال عنك او تتخذ
مقاما مختارا ضمن نطاق املحكمة ألستالم
االوراق الخاصة بهذه الدعوى تعترب مبلغا
اصوال حتى الحكم القطعي ويجري بحقك
االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/6/20
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم
اعالن
عن استدراج عروض
تعلن وزارة العمل عن إجراء اســتدراج
عروض لتلزيــم صيانة برمجيات املوقع
االلكرتوني وملحقاته لزوم وزارة العمل
للمرة الثانية بطريقة استدراج العروض
للعــام  ،2022وذلك يف مبناها الكائن يف
الشياح – املرشفية بتاريخ 2022/7/14
الساعة التاسعة صباحاً.
عىل من يرغب من أربــاب املهنة الذين
تتوفر فيهم املؤهــات الالزمة التقدم
بعرضه ضمن أوقات الدوام الرســمي

إىل ديــوان وزارة العمــل يف فــرة ال
تتجاوز الســاعة الثانيــة عرشة ظهرا
من آخر يوم عمل يســبق تاريخ إجراء
االستدراج.
يمكــن اإلطالع عــى دفــر الرشوط
واملســتندات املطلوبة يف قسم املوظفني
واملحاســبة يف وزارة العمل – الشياح،
وعىل املوقع WWW.LABOR.GOV.LB
2022/6/13
وزير العمل
مصطفى بريم
التكليف 344
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
يف تمام الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
الواقــع فيــه  2022/6/28الثامن
والعــرون من شــهر حزيــران عام
 ،2022يجري مجلس الجنوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم أشــغال كهربائية (غب
الطلب) يف قرى قضاءي البقاع الغربي
وراشــيا وبعض القــرى يف محافظتي
الجنوب والنبطية ،وعىل اســاس تقديم
اسعار.
يمكــن للمتعهدين املصنفــن بالدرجة
االوىل الشــغال كهربائيــة والراغبــن
باالشرتاك يف املناقصة الحضور اىل االدارة
اثناء الدوام الرسمي للحصول عىل امللف
الكامل لالشــغال لدى مصلحة الديوان
بعد تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالربيد املضمون او تسلم

باليد عىل ان تصل وتسجل يف قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
عرشة من اخر يوم عمل يســبق التاريخ
املحدد الجراء املناقصة.
نائب رئيس مجلس الجنوب
جان مخايل
التكليف 345
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
يف تمام الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
الواقــع فيــه  2022/6/28الثامــن
والعرشون من شهر حزيران عام ،2022
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم أشغال بناء قاعة وغرف خدمات
لزوم مدرسة بنعفول – قضاء صيدا وعىل
اساس تقديم اسعار.
يمكــن للمتعهدين املصنفــن بالدرجة
االوىل الشغال مباني والراغبني باالشرتاك
يف املناقصــة الحضــور اىل االدارة اثناء
الدوام الرســمي للحصــول عىل امللف
الكامل لالشــغال لدى مصلحة الديوان
بعد تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالربيد املضمون او تسلم
باليد عىل ان تصل وتسجل يف قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
عرشة من اخر يوم عمل يســبق التاريخ
املحدد الجراء املناقصة.
نائب رئيس مجلس الجنوب
جان مخايل
التكليف 345

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 865السنــــة الثــالثــة

"معركة" التكليف تحتدم :أسهم نواف سالم...

وعىل هذا األســاس ،ال تزال أحزاب «القوات» و»االشرتاكي» و»الكتائب» عىل
موقفها املرتقب ملا ستخلص إليه اجتماعات نواب التغيري فضالً عن اتضاح االتجاه
الذي سيسلكه النواب السنّة يف مسار عملية التكليف «قبل تحديد املوقف النهائي
من االستحقاق الحكومي» ،مع تأكيد االنفتاح عىل أي خيار «يمكن التوافق عليه
والســر قدما ً به كجبهة معارضة موحدة يف االستشــارات النيابية امللزمة ليتم
تكليف شخصية ّ
تعب عن العزيمة املشرتكة بني أحزاب املعارضة والقوى التغيريية
عىل إحداث خرق إيجابي يف جدار التكليف بما يتماىش مع التطلعات واملواصفات
اإلصالحية املطلوبة يف شخص الرئيس املكلف ،مع األخذ بالحسبان محدودية قدرة
أي شــخصية يتم تكليفها عىل تشكيل حكومة إصالحية حقيقية يف ظل إستئثار
العهد وتياره بالتوقيع األخــر لتغليب رشوطهما التحاصصية يف ميزان الرتكيبة
الوزارية».
وكان حزب «تقدّم» قد أعلن أمس تسمية سالم «لرئاسة الحكومة وتأليفها»
بوصفه شــخصية تمتلك «النزاهة والشفافية والقدرة املطلوبة للعمل واملواجهة
وليس لديها مصالح مع شبكة املحاصصة والفساد» ،ليعود النائب مارك ضو إىل
نقل هذا الطرح إىل طاولة اجتماعــات نواب التغيري طلبا ً لتبنيه ،فاعترب بعضهم
وفق ما نقلت أوســاط مواكبة أنه «استباق للخيارات بقصد وضع سائر أعضاء
الكتلة التغيريية أمام أمر واقع يحتّم التوافق عىل اســم نواف ســام تحت طائل
عدم االتفاق عىل اســم مرشح بديل» ،لكن رسعان ما خضع هذا الطرح للتشاور
والبحث املتأني «فأعرب معظم النواب التغيرييني عن استعدادهم لتسمية سالم يف
استشارات التكليف ،عىل أن يصار إىل حسم املوقف النهائي خالل الساعات املقبلة
ليتم بعدها اإلعالن رصاحة عن الخيار املتفق عليه ودعوة جميع األحزاب والنواب
املستقلني إىل دعمه».
أما عىل الساحة السنّية ،فربز أمس تشــديد مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان عىل رضورة التعامل مع االستشــارات النيابية امللزمة لتســمية
الرئيس املكلف من منطلق أنها «أمانة الختيــار من لديه حكمة ومعرفة ورؤية
واضحة ملعالجة الوضع الصعب الذي يمر به لبنان» ،داعيا ً يف هذا السياق إىل «توحيد
الصف والكلمة لتمرير تســمية رئيس مكلف تشكيل حكومة يكون عىل عاتقها
متابعة تحقيق اإلصالحات املطلوبة إلخراج لبنان من أزماته املالية واالقتصادية
واالجتماعية واملعيشية والوصول إىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ويف االتجاه نفسه ،اتجهت األنظار إىل حركة السفري السعودي وليد البخاري
التي شملت عقد سلسلة لقاءات مع عدد من النواب السنة وسط بروز معطيات
غري مؤكدة تفيد باحتمال أن تشــهد السفارة السعودية يف الريزة اجتماعا ً جامعا ً
للنواب السنّة يف إطار السعي إىل «توحيد الصف السني» حيال االستحقاق الحكومي
بما تقتضيه مصلحة لبنان وأبنائه يف املرحلة الدقيقة الراهنة والداهمة عىل البلد.
وحيال هذه املســتجدات ،آثر رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي
«حبس األنفاس» والتزام سياسة «النأي بالنفس» عن بورصة الرتشيحات بانتظار
ما ستسفر عنه حركة االتصاالت واملشاورات الجارية بني األحزاب والكتل ،فأعلن
مكتبه اإلعالمي مســا ًء التربؤ من كل ما يتم التداول به من «أخبار وترسيبات»
تتعلق بموقف ميقاتي من موضوع االستشارات النيابية امللزمة ،مع التشديد عىل
أنه ال يملك أي موقف «قبل كلمة السادة أعضاء مجلس النواب».

"دولرة المولّدات" :الدولة تتصرّف كأنها "دكانة...

مطلب تسعري فواتري املولدات بالعملة الخرضاء ،يطرح سلسلة من التساؤالت
حول قانونية هذا التدبري أوالً ،وثانيا ً مدى الرضر الذي يلحقه باملواطن الفقري الذي
ّ
تأتي فاتورته بماليني اللريات مع تقنني ،يف ظ ّل غياب دولة تحميه
وتوفر له أدنى
مقومات الحياة اليومية ،بينما تؤكد وزارة الطاقة واملياه ،وتحديدا ً هيئة الترشيع
واإلستشــارات فيها لدى تواصل «نداء الوطن» معها ،أن هذا التدبري غري قانوني
و»تسعري املو ّلدات الكهربائية بالدوالر ممنوع».
وبالنسبة اىل انعكاسات هذا األمر يف حال تم التسعري بالدوالر من خالل اتخاذ
قرار استثنائي عىل سبيل املثال ،فإن من شأنه اإلرضار باملواطن الذي لن يستطيع
ضبط تسعرية املولد ومعرفة القيمة التقريبية للفاتورة نهاية الشهر بل يعود ذلك
األمر اىل تح ّرك سعر الرصف ،وخصوصا ً ّ
أن بعض أصحاب املولدات الذين يتهربون
من تركيب العدادات يعتمد التسعرية «املقطوعة» يف الفوترة.
ويف الســياق ،أ ّكد املدير العام الســابق لالســتثمار يف وزارة الطاقة واملياه
غســان بيضون لـ»نداء الوطن» حول الســر بفوترة املولدات تسعريتها وفق
دوالر الســوق الســوداء ،أنه «إجراء غري قانوني ،ويف حال ت ّم السري بهذا املطلب
ّ
فإن الدولة تكون ترشّ ع نشــاطا ً غري رشعي وكأننا اعرتفنا به ،ما قد يرتّب عىل
قطاع املولدات الخاصة حقوقا ً مكتسبة سوا ًء يف مسألة تسيري املرفق عوضا ً عن
الدولة أو لناحية املطالبة بتعويضات» ،مشــددا ً عىل ّ
أن «كل القرارات التي تصدر
عن الوزراء بالتسعري بالدوالر هي مخالفة للقانون ،وكأنهم يحررون التجار من
التقيّد بالعملة الوطنية» .وسأل بيضون« :من يقول إن تسعرية املولدات بالكيلواط
الواحد التي تصدر وقد تصدر بالدوالر هي عادلة وصحيحة؟ ومن يعرف التكلفة
الحقيقية التي يتكبدها أصحاب املولدات ،فاملستخدمون يف وزارة الطاقة ليس لهم
عالقة بالحسابات ويتبعون للوزير ،وقد يشطح قلمهم ويزيدون سعر الكيلواط يف
التسعرية التي تصدرعنهم؟ ثم إن تكلفة العنارص التي يتطلبها تشغيل مولد ليست
كلها بالدوالر ،املازوت فقط بالدوالر ولكن أجرة العمال ليست بالدوالر وال األرض
املستأجرة وكذلك األمر بالنسبة اىل أجرة الصيانة».
ولفت اىل أنه «حتى تسعرية «الطاقة» ملؤسسة كهرباء لبنان ت ّم رفعها اىل 50
سنتا ً للكيلواط من تقديرات سابقة بأن تكون  10سنتات ثم تمت زيادتها اىل 27
سنتاً ،فتنافس بذلك تسعرية الـ 50سنتا ً تلك التي يتقاضاها أصحاب املولدات».
وكان تردّد أن كلفة تزويد الكهرباء من خالل مؤسســة الكهرباء بواسطة
الفيول واملازوت تقدّر بـ 24ســنتا ً عىل الفيول ،فسأل بيضون انطالقا ً من ذلك:
«كيف سيتم بيع سعر الكيلوواط/ساعة عىل الغاز (والذي سعره أق ّل بنسبة 40%
من الفيول) بسعر أعىل من الفيول وتشغيله بقيمة  50سنتاً؟» واصفا ً الكالم عن
تلك التسعرية بالـ»هذيان» ،مشددا ً عىل أنه «ال يمكن للدولة الترصّف كأنها د ّكانة
تنافس د ّكانة أخرى».
من جهته رأى الخبري اإلقتصادي واملايل وليد أبو ســليمان يف تعليقه لـ»نداء
الوطن» أن مطلب أصحــاب املولدات «الفوترة» بالعملة الخرضاء يأتي بعد إقدام
وزارة السياحة عىل دولرة فواتري املطاعم «يف إطار الدولرة الشاملة» ،معتربا ً أنه يف
حال وافقت وزارة الطاقة عىل هذا األمر ســيكون ذلك «بمثابة اعرتاف من الدولة
اللبنانية بالســوق املوازية خصوصا ً وأن وزارة املالية عليها مسؤولية التدقيق يف
الفواتــر لفرض الرضائب املرتتبة عىل صاحب املولد أو التاجر ،ومن هنا فإن هذا
اإلجراء ال يصبّ يف مصلحة املواطن ،واألجدر بوزارة الطاقة رفع ساعات التغذية
بالتيار الكهربائي ،ليتق ّلص الدور الذي يلعبه اصحاب املو ّلدات».
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والحقاً ،كشــف بينيت أن البيد «سيُصبح قريبا ً رئيسا ً للوزراء» خالل الفرتة
املمتدّة بني ح ّل الربملان وتشكيل الحكومة الجديدة .وع ّلق زعيم املعارضة بنيامني
نتنياهو عىل هذا التطــوّر بالقول« :من الواضح للجميع أن الحكومة األفشــل
يف التاريخ أنهت مســارها» ،مؤكدا ً أنه يُريد تحقيق «غالبية يمينية» يف حكومة
«مستق ّرة وقوية» بدال ً من التحالف مع حزب عربي.
وإذا جرى إقرار مرشوع القانون الذي يهدف إىل ح ّل الربملان من قبل النواب،
ســيكون البيد هو رئيس الحكومة خالل الزيــارة املرتقبة للرئيس األمريكي جو
بايدن يف  13تموز املقبل والتي ستكون األوىل له إىل إرسائيل منذ تو ّليه سدة الرئاسة
األمريكية يف كانون الثاني .2021
ويف األثناء ،كشف بينيت «إحباط عمليات» و»اعتقال مخ ّربني» عىل األرايض
الرتكية يف األيام األخرية ،بالتعاون مع إرسائيل .وتط ّرق رئيس الوزراء اإلرسائييل
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لزيارة الرئيس األمريكي جو بايدن املرتقبة الشــهر املقبل ،موضحا ً أن «الغرض
الرئييس من الزيارة هو إبرام خطة عمل مشــركة وواضحة لكبح برنامج إيران
النووي» .وك ّرر بينيت أن «إيران بحاجــة ألن تعرف أن قواعد اللعبة قد ّ
تغيت»،
مح ّذرا ً طهران من أن «أي شــخص يُحاول إلحاق الرضر بنا ســيتع ّرض لألذى،
طط إىل ا ُمل ّ
من ا ُملخ ّ
نفذ .سنســتم ّر يف فضح وجه إيران الحقيقي والر ّد بقوة .لدينا
ُ
مســاحة كبرية للمناورة» .وشــدّد عىل أن «األيام التي تموّل فيها إيران اإلرهاب
وتُجهّ ز اإلرهابيني وتُد ّربهم وتُخ ّرجهم من دون أن تدفع الثمن ،قد و ّلت».
توازياً ،كشــف وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتــس أن إرسائيل والواليات
املتحدة ورشكاء إقليميني قد طوّروا برنامجا ً مشرتكا ً للدفاع للجوّي نجح يف إحباط
محاوالت إيرانية ملهاجمة إرسائيل ودول أخرى يف الرشق األوسط.
وأوضح غانتس خالل جلسة برملانية يف الكنيست أن الربنامج املعروف باسم
«الدفاع الجوّي للرشق األوســط» قد ت ّم بناؤه خالل العام املايض ،ويعمل بالفعل
لحماية إرسائيل وجريانها من صواريخ «كروز» والطائرات بال طيار ،بحســب ما
نقلت وكالة «بلومبريغ».
تزامناً ،شدّد االتحاد األوروبي خالل مصادقة وزراء خارجية دوله عىل وثيقة
الرشاكة اإلســراتيجية مع دول الخليج عىل أن تزويد إيران للميليشيات املس ّلحة
بالصواريــخ يُع ّد مصدر قلق ،مؤكدا ً أن طهران ضالعــة مبارشة أو عرب وكالئها
بتهديد اســتقرار املنطقة .واعترب أن دول الخليج رشيك موثوق للتزوّد بالطاقة
وضمان توازن السوق العاملية.
ويف املقابل ،قال الناطق باســم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده خالل
مؤتمر صحايف« :إنّنا مستم ّرون يف املسار الديبلومايس ،والقطار لم يخرج بعد عن
سكته رغم تراجع األمريكيني عن التزاماتهم» ،معتربا ً أن «الواليات املتحدة ق ّررت
مجدّدا ً تأخــر اإلتفاق وتوجّ هت إىل اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة
الذرية مع وهِ م التم ّكن من استخدامه ورقة» ض ّد طهران.
وأردف خطيب زاده« :ر ّد إيران كان حازماً» ،فيما كشــفت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية أن الجمهورية اإلسالمية أبلغتها أنها بدأت تغيري مستوى التخصيب
منذ يوم األحد ،مشــرة إىل أنّها تنتظر من طهران توضيحات يف شأن مستويات
التخصيب التي تعتزم القيام بها.
كما اعترب خطيب زاده أنه ســيكون من الســابق ألوانــه أن تتحدّث إيران
والسعودية عن مسألة إعادة فتح سفارتَيْهما ،يف وقت شدّد فيه الرئيس اإليراني
إبراهيم رئييس عىل أن مشكالت املنطقة يجب أن تُح ّل عرب دول املنطقة وشعوبها،
مهدّدا ً بأن الوجود األجنبي يف املنطقة لن يكون يف مصلحة دولها.
وعىل صعيد إقليمي آخر ،وصل ويل العهد الســعودي األمري محمد بن سلمان
مســاء أمس إىل القاهرة ،حيث كان الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف مقدّم
مستقبليه .وتأتي زيارة األمري محمد بن سلمان إىل مرص يف مسته ّل جولة تشمل
األردن وتركيا ،ســيلتقي خاللها قادة هذه الدول لبحث العالقات الثنائية ُ
وسبل
تعزيزها يف مختلف املجاالت ،ومناقشة القضايا ذات االهتمام املشرتك.
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ويف السياق ذاته ،كشف الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي خالل خطاب
عرب الفيديو توجه فيه إىل أعضاء االتحاد األفريقي أن «مفاوضات صعبة» تجري
راهنا ً لرفــع الحصار الرويس عن املوانئ األوكرانية حيــث يتع ّذر تصدير ماليني
األطنــان من الحبوب نحو أفريقيا ،من دون تحقيق تقــدّم حتّى اآلن ،معتربا ً أن
القارة السمراء «رهينة أولئك الذين شنّوا الحرب عىل دولتنا».
كمــا رأى أن «األزمة الغذائية يف العالم ستســتم ّر ما دامــت هذه الحرب
االســتعمارية مســتم ّرة» ،موضحا ً أن الروس «يحتاجون إىل هذه األزمة» وهم
«يُفاقمونها بشــكل متعمّ د» ،بينما اعتربت الخارجية الروسية أنّه «يف ما يتع ّلق
باحتمال حدوث مجاعة ،يتّجه عدد متزايد من الخرباء نحو ســيناريو متشائم،
وهذا ناجم عن األنظمة الغربية التي تعمل كمح ّرض ومدمّ ر» ،فيما تُن ّ
ظم الحكومة
األملانية يف برلني مؤتمرا ً دوليّا ً الجمعة يحمل اسم «الوحدة من أجل األمن الغذائي
العاملي» ،يحرضه خصوصا ً وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن.
توازياً ،طالبت روســيا ليتوانيا برفع «القيود املعاديــة» التي فرضتها عىل
عبور قطارات الشــحن املحمّ لة بضائــع خاضعة لعقوبات االتحــاد األوروبي
أراضيها إىل جيب كالينينغراد املحاذي لليتوانيا وبولندا .واستدعت وزارة الخارجية
الروسية القائم باألعمال الليتواني يف موسكو لالحتجاج عىل تدابري «استفزازية»
و»معادية» .وجاء يف بيان الخارجية الروسية أنه «إذا لم يت ّم استئناف حركة العبور
بالكاملّ ،
فإن روسيا تحتفظ بحقها يف التح ّرك للدفاع عن مصالحها الوطنية».
واعترب املتحدّث باســم الكرملني ديمرتي بيســكوف أن قرار ليتوانيا «غري
مســبوق» ويُشــ ّكل «انتهاكاً» ،متحدّثا ً عن تدابري انتقامية ستُتّخذ .وح ّذر من
أن «الوضع أكثر من خطر ويتط ّلب إجراء تحليــل معمّ ق قبل بلورة أي تدابري أو
قرارات» ،يف وقت اســتبعد فيه الرئيس األمريكي جو بايدن زيارة أوكرانيا خالل
رحلته إىل أوروبا التي تبدأ هذا األسبوع.
ميدانيّاً ،اتّهمت أوكرانيا روسيا بتكثيف عمليات القصف يف رشق البالد ،حيث
ّ
تُبدي قواتها مقاومة رشســة ،يف حني أعلنت موسكو أن كييف قصفت
منصات
ً
نفطية يف البحر األسود قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّ تها يف العام ،2014
الفتة
إىل سقوط  5جرحى .وذكرت الرئاسة األوكرانية أن روسيا كثّفت قصفها ملنطقة
خاركوف التي تُع ّد ثاني أكرب مدينة يف البالد والتي تُقاوم القوات الروسية منذ بدء
الغزو يف  24شباط.
ّ
ويف منطقة دونيتســك ،أفادت الرئاســة األوكرانية
بــأن عمليات القصف
«اشــتدّت عىل طول خط الجبهة» وأوقعت قتيالً و 7جرحــى ،بينهم طفل .ويف
سيفريودونيتسك« ،سيطر الروس عىل غالبية األحياء السكنية» ولكن «ليس عىل
املدينة كاملة ،إذ ال يزال أكثر من ثلثها تحت سيطرة قواتنا املس ّلحة» ،وفق ما أعلن
حاكم املنطقة أولكسندر سرتيوك.
لكن حاكم منطقة لوغانسك ســرغي غايداي أكد سقوط بلدة ميتولكينو
املحاذية لسيفريودونيتسك لجهة الجنوب الرشقي ،والتي كان وزير الدفاع الرويس
قد أعلن السيطرة عليها األحد.
وعــى صعيد إمدادات الطاقــة إىل أوروبا ،أكدت أملانيــا اإلبقاء عىل هدفها
االســتغناء عن الفحم لتوليد الكهرباء بحلول العــام  ،2030غداة إعالنها زيادة
محتملة الســتخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم لتعويض تراجع إمداداتها
من الغاز الرويس ،األمر الذي اعتمدته الحكومة النمسوية أيضاً ،إذ ستُعيد تشغيل
محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بسبب النقص يف إنتاج الكهرباء.
ويف إطار متّصل ،زادت الصني وارداتها من النفط الرويس بشكل كبري يف أيار،
وفق ما أظهرت أرقام رسمية ،ما ساعد موسكو عىل تعويض األسواق الغربية التي
حرمت منها .واشــرت بكني الشهر املايض من روسيا نحو  8.42ماليني طن من
النفط ،بحسب الجمارك الصينية .وتفوق هذه الكمية واردات النفط من اململكة
العربية السعودية ،أوّل مزوّد نفط للصني تقليديّاً .أمّ ا يف ما يتع ّلق بمشرتيات الغاز
الطبيعي املسال ،فارتفعت الشهر املايض بنســبة  54يف املئة عىل أساس سنوي
لتصل إىل  397ألف طن.
وعىل صعيد آخر ،كشــف األمني العــام لـ»حلف شــمال األطليس» ينس
ستولتنربغ أن تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات بنّاءة يف شأن معارضة أنقرة
انضمام هاتَ ْي الدولتَ ْي إىل الحلف .وبعد اجتماع مســؤولني من البلدان الثالثة يف
مق ّر الناتو يف بروكســل ،قال ستولتنربغ« :سنُواصل املحادثات حول طلب َْي فنلندا
والســويد اإلنضمام إىل الناتو ،واتط ّلع إىل إيجاد ُ
ســبل للميض قدما ً بأرسع وقت
ممكن».
من جانبه ،أوضح الناطق باســم الرئاســة الرتكية إبراهيم كالني أن قمة
لبت طلب َْي ّ
«األطليس» يف مدريد ليســت «املهلة النهائية» ّ
ترشــح السويد وفنلندا
إىل الحلف ،مشــرا ً إىل «مواصلة املحادثات» ،واعترب أن «ما سيحصل الحقا ً رهن
بالخطوات التي سيتّخذها» البلدان.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
أفقيا:

 – 1والية أميركية.
 - 2والية أميركية.
 - 3واليــة أميركية  -سئم
وضجر.
 - 4للتوجع وا لشكوى -
عاهدها.
 - 5متشابهان  -بلدة لبنانية في
قضاء بعلبك.
 - 6مطرود مشؤوم  -اسم
موصول.
 - 7تزوير  -ع ّد د ما فعل من
إحسان حتى أفسده.
 - 8شاعر عباسي.
 - 9د َّربه عليها (الرماية) -
ملتقى عظم ا لفخذ بعظم
الساق.

عموديا :

 – 1تقال للوالدة  -ك ُّل ما ُي ْنتفع به
و ُيرغب في اقتنائه.
 - 2يأتي بعدها  -روث الحيوانات.
 - 3ر ّوض واعتنى بالدواب ُ -م َّدته
أَربع وعشرون ساعة.
صه من
ص َ
 - 4يفشي بالس ّر َ -خ َّ
الجملة.
 - 5عاصمة البوسنة والهرسك.
 - 6ينحرفون  -للمساحة.
 - 7منخفض باألجنبية  -اسم لكل
عمل مبدع  -أخذ بالشيء وتعلَّق.
 - 8مسيطر.
ـب النفس
 - 9اإلفــراط في ُحـ ِّ
واإلعجاب بها مع عدم ال َّتفكي ِر
في الغير.

سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
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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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :سمير صبري  - 2 -متروبوليت  - 3 -راسل  -فجور 4 -
 تل  -يدري  - 5 -بينوا  -كاو  - 6 -نح  -معاون  - 7 -ايسر  -هـهـ  - 8 -باسل  -اما  - 9 -البير كامو.
عموديا  – 1 :مرتب  -ربا  - 2 -ستالين  -ال  - 3 -مرس  -نحاسب -
 - 4يوليو  -يلي  - 5 -رب  -دامس  - 6 -صوفر  -عراك  - 7 -بلجيكا
 -ما  - 8 -ريو  -اوهام  - 9 -يتركونه.
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الـثـلـثـاء  ٢١حــزيــران 2022

ّ
"التجمع الوطني" ُيحدث زلزا ً
ال و ُيصبح حزب المعارضة األ ّول

الفرنسيّون يُقيّدون حركة ماكرون في واليته الثانية
قيّــد الفرنســيّون حركة رئيســهم
مفاوضات وتسويات برملانية .لم يعد األمر
إيمانويــل ماكرون السياســية وأضعفوا
حكم رجل مهيمن إنّمــا رئيس يُعاني من
موقعــه األحد ،بعدما انتخبوه يف نيســان
نقص يف الغالبية يف الجمعية الوطنية».
رئيسا ً لوالية ثانية من  5سنوات ،إذ اختاروا
وانتهت الدورة الثانية من اإلنتخابات
حرمانه مــن الغالبية يف الجمعية الوطنية
الترشيعية بصفعة ملاكرون الذي لم يحتفظ
لينهوا بذلك رئاسة كانت شديدة املركزية يف
ائتالفه سوى بـ 245مقعدا ً من أصل 577
الوالية األوىل.
يف الجمعية الوطنية ،بعيــدا ً عن الغالبية
ومع عدد مقاعد يضع اإلئتالف الرئايس
املطلقة املتمثلة بـ 289مقعداً .لكن الحزب
ّ
لتول
بعيدا ً عن املقاعد الـــ 289املطلوبة
اليميني التقليــدي «الجمهوريون» صمد
غالبية مطلقة« ،نال الفرنسيون ما كانوا
ونال  61نائبا ً ويُمكن أن يؤدّي دور الحكم،
يرغبــون به جماعيّاً» ،كمــا أوضح مدير
وقد م ّد املعسكر الرئايس اليد له اعتبارا ً من
الدراســات السياســية يف معهد «كانتار»
مساء األحد.
ويف املقابــل ،اجتاز حــزب «التجمّ ع
إيمانويل ريفيري لوكالة «فرانس برس».
الوطنــي» بقيــادة مارين لوبــن «عتبة
ورأى ريفيري أن «اســتطالعات الرأي
أجمعت بالواقع عــى الرغبة يف عدم منح
تاريخية» ليُصبح حــزب املعارضة األوّل
ويســتحوذ عىل رشعية
ماكرون الغالبية املطلقة،
لطاملا أفلتــت منه .ورأى
وال لجان لوك ميالنشون»،
مراقبون أن النتيجة تد ّل
رئيــس حزب «فرنســا
عىل تبدّل عميق يف عالقة
األبية» اليساري الراديكايل،
"التجمع الوطني"
سارع
ّ
ووجّ ــه الناخبــون بذلك إلى الكشف عن طموحاته الفرنســيني مع «التجمع
الوطني».
رسالة واضحة وقوية إىل
الجديدة مطالبًا برئاسة
ومع أن استطالعات
رئيس الدولة.
وأشــار ريفيري إىل أن لجنة المال في الجمعية الــرأي جميعهــا كانت
تُشري إىل احتمال حصول
مســألة القدرة الرشائية،
الوطنية
«التجمّ ع الوطني» عىل 20
ال سيّما ســعر البنزين،
كان لها تأثري قــوي عىل نتيجة التصويت،
إىل  50مقعــدا ً يف الجمعية الوطنية ،خالف
الحزب اليميني املتط ّرف التوقعات وحصل
الفتا ً إىل أن «مشــاكل الحياة اليومية كانت
عىل  89نائبا ً يف مقابــل  8نواب يف الوالية
حارضة يف أذهان الفرنسيني أكثر مما هي
الربملانية الســابقة ،متقدّمــا ً عىل حزب
يف النقاش».
«فرنسا األبية» الذي حصل عىل  72مقعداً.
ومن دون غالبيــة إلئتالفه يف الربملان،
ويطرح «التجمّ ع الوطني» نفسه اآلن
لن تكــون والية ماكرون الثانية شــبيهة
حــزب املعارضــة األوّل يف مجلس النواب
باألوىل .وقال أســتاذ القانون الدستوري
ويُمكن للحزب املدين أن يعتمد عىل مصدر
يف جامعة «بانثيون ســوربون» دومينيك
تمويل كبري ،إذ يتلقى أمواال ً عامة عن ك ّل
روســو« :بالنســبة إىل ماكرون ،ستكون
نائب تابع له.
هذه الوالية املؤ ّلفة من  5ســنوات ،والية

ماكرون بات في وضع ال ُيحسد عليه داخليًّا (أ ف ب)

وقال الخبري السيايس جان إيف كامو:
«هذا تقــدّم صاروخي» مع وجود للتجمّ ع
الوطنــي «ليس فقط يف املناطــق املؤيّدة
له تقليداً» بــل أيضا ً يف «مناطق قريبة من
باريس ومقاطعــات أقفلت املصانع فيها
وباتت منسية».
وأكدت لوبن التي أُعيد انتخابها بفارق
كبري األحد يف معقلها إينان بومون يف شمال
فرنسا« :لقد فوجئنا إيجابا ً بالتعبئة التي
أبداها مواطنونا كي ال تختفي من الجمعية
الوطنية مواضيع مثل الهجرة وانعدام األمن
ومكافحة التط ّرف اإلســامي» ،مشري ًة إىل

كولومبيا تنتخب أ ّول رئيس يساري
في تاريخها
أصبح غوستافو بيرتو األحد
أوّل رئيــس يســاريّ يف تاريــخ
كولومبيــا بعد أن حصد  50.45يف
املئة من األصوات يف الجولة الثانية
من اإلنتخابات الرئاســيّة ،وتعهّ د
بإجراء «تغيــر حقيقي» يف بالده
وبتشكيل «حكومة أمل».
وقال بيــرو ( 62عاماً) أمام
مئات من أنصاره الذين تجمّ عوا يف
بوغوتا« :لن نخون هؤالء الناخبني
ّ
تتغي البالد»،
الذين طالبوا بــأن
مؤكداً« :نحــن ملتزمون بتغيري
فعيل وبتغيــر حقيقي» .وأوضح
أن «التغيري يعني تــرك الكراهية
ّ
والتعصب وراءنا .وصلت حكومة
األمل».
ّ
ســتتول
و»الحكومــة التي
الســلطة يف  7آب ،ســتكون
حكومة الحياة والســام والعدالة
االجتماعيــة والعدالــة البيئية»،
بحسب ما قال الرئيس الكولومبي
املنتخــب وإىل جانبــه عائلتــه
ّ
ومرشحته لنيابة الرئاسة فرانسيا
ماركيــز املتحــدّرة مــن أصول
أفريقية .كما تعهّ د بأن كولومبيا
«ســتقود مكافحة ّ
تغي املناخ يف
العالم» مــن اآلن فصاعداً ،وتُنقذ
غابات األمازون إىل جانب البلدان
األخرى يف القارة.
وبعدما أقــ ّر خصمه املليونري
رودولفو هرينانديز بهزيمته ،وهو
الذي حصل عىل  47.30يف املئة من
األصوات ،أي بفارق نحو  700ألف
صوت ،أوضح الرئيس املنتخب أنّه
«يُمكن ملؤيّدي رودولفو هرينانديز
املجيء والتحاور معنا متى أرادوا.
املعارضة ،أيا ً ت ُكن ،ستكون دائما ً
موضع ترحيب يف مق ّر الرئاســة

بيترو ُيحيّي أنصاره في بوغوتا األحد (أ ف ب)

من أجل التحاور حول مســتقبل
كولومبيا».
وتابع« :لن يكون هناك سوى
االحرتام والحــوار ،بهذه الطريقة
يُمكننا أن نبنــي الوفاق الوطني
الكبري والســام الشامل» ،مشيدا ً
بـ»قوّة التغيــر واملحبة واألمل».
وكان هرينانديز قد قال يف ّ
حي
بث ّ
عرب «فيسبوك»« :اختارت غالبيّة
ّ
املرشح َ
اآلخر ...أنا أقبل
املواطنني
النتيجة كما هي»ّ ،
معبا ً عن أمله
يف أن «يعرف غوستافو بيرتو كيف
يقــود البالد وأن يكــون مخلصا ً
لخطابه املضاد للفساد».
من جهتــه ،كتــب الرئيس
املحافظ الذي ســيُغادر منصبه
قريبا ً إيفــان دوكي عىل «تويرت»:
«اتّ
ُ
صلت بغوستافو بيرتو لتهنئته
بصفته رئيســا ً منتخبا ً للشعب
الكولومبــي» ،مضيفــاً« :إتّفقنا
عىل االجتمــاع يف األيّــام املقبلة
ّ
ومؤسساتي
لبدء انتقال ســلس
ّ
وشفاف».
ودُعي األحــد نحو  39مليون
ناخــب لــإدالء بأصواتهم حتّى

ّ
املحل
الرابعة بعد الظهر بالتوقيت
يف  12500مركــز اقرتاع لالختيار
ّ
َ
معارض ْي للمنظومة
مرشحَ ْي
بني
القائمة .وعمل حــواىل  320ألف
رشطي وعسكري عىل حفظ أمن
اإلنتخابات التــي جرت بإرشاف
عدد من املراقبني الدوليّني.
وبينما أشــاد رؤساء الكثري
من دول أمريكا الالتينية بانتخاب
بيــرو ،رحّ ب االتحــاد األوروبي
بالفوز «املؤكد» للرئيس اليساري
املنتخب .ولدى وصوله إىل اجتماع
لــوزراء خارجيــة دول االتحاد
يف لوكســمبورغ ،رأى مســؤول
السياســة الخارجيــة يف االتحاد
جوزيــب بوريل أنــه «تصويت
واضح لصالح التغيري الســيايس
ومجتمع أكثر عدالة».
وبيرتو مقاتل سابق يف الحرب
األهليّة ،بات اشرتاكيّا ً ديموقراطيّاً،
وشغل سابقا ً منصب رئيس بلديّة
بوغوتــا .أمّ ا هرينانديــز فكان
رئيسا ً لبلديّة مدينة بوكارامانغا يف
شمال البالد ،ووعد بالتخ ّلص من
«اللصوص» و»البريوقراطيّة».

ّ
تتول رئاسة الحزب لتُك ّرس وقتها
أنّها لن
لرئاســة كتلة «التجمّ ع الوطني» املقبلة يف
الجمعية الوطنية.
وســارع الحــزب إىل الكشــف عن
طموحاته الجديدة مطالبا ً برئاســة لجنة
املال النافــذة ج ّدا ً يف الجمعيــة الوطنية.
ويُطالب اليســار أيضا ً بهذا املنصب ،وهو
يعود تقليدا ً منذ  2007ألكرب كتلة معارضة.
ّ
سيتول نائب من التجمّ ع
ويف داللة رمزية،
هو جوزيه غونزاليس ،عميد الســن (79
عاماً) ،افتتاح الوالية الربملانية الجديدة يف
 28حزيران.

األمم المتحدة ُتعلن فشل
اإلتفاق حول اإلنتخابات الليبية
كشفت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا أمس فشل األطراف الليبية
ً
يف اإلتفاق عىل اإلطار الدســتوري املن ّ
داعية إىل اجتماع
ظم لإلنتخابات،
جديد خالل  10أيام لحسم النقاط الخالفية.
واختتمت األطــراف الليبية األحد ،ممثلة يف لجنة مشــركة من
مجلس النــواب واملجلس األعىل للدولة ،مباحثاتها املتع ّلقة باملســار
ّ
التوصل
الدستوري يف العاصمة املرصية منذ أسبوع ،وكان يتوقع إعالن
إىل اتفاق نهائي يف الجولة الثالثة واألخرية من محادثات القاهرة.
وأوضحت البعثة األممية يف بيان أن اللجنة املشرتكة «أحرزت الكثري
من التوافق عىل املواد الخالفية يف مسودة الدستور الليبي» .واستدركت:
«لكن الخالفات ظ ّلت قائمة يف شأن التدابري املنظمة للمرحلة اإلنتقالية
املؤدية إىل اإلنتخابات».
ودعت املستشــارة الخاصة لألمني العام يف شأن ليبيا ستيفاني
َ
املجلس ْي لالجتماع خالل  10أيام يف مكان يُتّفق عليه،
وليامز ،رئاســة
لتجاوز ما وصفته بـ»النقاط العالقة».
وأكدت وليامــز أن األمم املتحدة ســتظ ّل «ملتزمة بدعمها كافة
الجهــود الليبية إلنهاء املراحل االنتقالية املطوّلة ،وانعدام اإلســتقرار
الذي أصاب البالد ،وذلك عرب انتخابات وطنية شاملة وشفافة يف أقرب
تاريخ مُمكن ،وتلبية تط ّلعات ما يقارب  3ماليني ليبي ِممَن ســجلوا
للتصويت».
ّ
للتوصل إىل توافق حول اإلطار
وكان يُعوّل عىل مباحثات القاهرة
الدســتوري املنظم لإلنتخابات العامة ،خصوصا ً بعد الفشل يف إجراء
اإلنتخابات يف  24كانون األوّل املايض ،بسبب الخالفات حول دستورية
القوانني املنظمة للعملية اإلنتخابية آنذاك.
ويبدو أن إجــراء اإلنتخابات يف ليبيا خالل هذا العام أصبح يواجه
صعوبة بشــكل متصاعد ،نظرا ً الســتمرار عدم التوافق بني األطراف
السياسية املتنازعة.

أخبار سريعة
سوريا :هجوم دموي
يستهدف جنود النظام
ُق ِت َل  15عنصرا ً من قوات
النظام صباح أمس ج ّراء هجوم
استهدف حافلة في شمال
سوريا ،بحسب ما أفاد «المرصد
السوري لحقوق اإلنسان» الذي
أدرج االستهداف في إطار
«استمرار عمليات تنظيم «الدولة
اإلسالمية» في البادية» التابعة
لريف محافظة الرقة .وذكرت
وكالة األنباء السورية الرسمية
«سانا» نقالً عن مصدر عسكري
وقوع «هجوم إرهابي» أدّى
إلى مقتل  11عسكريّا ً ومدنيَّيْن
وجرح  3عسكريين آخرين.
ووقع الهجوم على الطريق الذي
يربط مدينة الرقة التي كانت
من أبرز معاقل تنظيم «الدولة
اإلسالمية» خالل سيطرته على
مساحات واسعة في العراق
وسوريا ،والخاضعة حاليّا ً
لسيطرة األكراد ،بمدينة حمص
في وسط البالد الخاضعة
لسيطرة قوات النظام.

وفد صناعي مصري
في إسرائيل
بدأ وفد من الصناعيين
المصريين أمس زيارة إلى
إسرائيل هي األولى منذ نحو عقد
بهدف تعزيز التعاون االقتصادي
بين البل َديْن .وأوضحت وزارات
الخارجية واالقتصاد والصناعة
اإلسرائيلية في بيان مشترك
أن «وفدا ً مصريّا ً وصل ليل
األحد في إطار إتفاقية المناطق
الصناعية المؤهلة «كويز»
الموقعة بين إسرائيل ومصر
والواليات المتحدة» .واعتبر
البيان أن «وصول هذا الوفد
يرمز إلى خطوة أخرى في دفء
وتعزيز العالقات االقتصادية
بين مصر وإسرائيل» .ويض ّم
الوفد المصري  12من كبار
الصناعيين ورجال األعمال في
مجال المنسوجات والمالبس،
سيلتقون كبار المسؤولين
اإلسرائيليين في وزارة
الخارجية ووزارة االقتصاد
والصناعة واتحاد الصناعيين
واتحاد الغرف التجارية ومعهد
التصدير ،بحسب البيان.

بوركينا فاسو :عمليات
للجيش ضدّ اإلرهاب
كشف جيش بوركينا فاسو
أمس أنه قتل  128إرهابيّا ً مطلع
حزيران خالل عمليات عدّة،
منها عملية نفذت في إطار القوة
اإلقليمية المناهضة للجهاديين في
مجموعة دول الساحل الخمس.
ون ُ ّفذت أوّل عملية في منطقة
بوكلي دو موهون على الحدود
مع مالي ،بحسب بيان صادر
عن هيئة األركان العامة للجيوش
التي أوضحت أن «الهجمات
على قاعدتَ ْي بوراسو وزوناكوي
التابعتَيْن لإلرهابيين سمحت
بتحييد  100إرهابي» .وأدّت
عملية ثانية بعد هجوم على موقع
للتعدين في ناميسيغيما إلى تحييد
«أكثر من  20إرهابيّاً» .وأخيراً،
حصلت عملية ثالثة «خ ّ
طط لها
في إطار مجموعة دول الساحل
الخمس بقيادة وحدات من بوركينا
فاسو والنيجر» في الفترة الممتدّة
من  4إلى  10حزيران في منطقة
ماركوي ،حيث قتل  8إرهابيين.

الريــــاضـــية
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تصنيف المحترفات :مركز ثالث "تاريخي" لجابر
واصلت التونســية أنس جابر تقدّمها
التاريخــي يف تصنيــف رابطــة الالعبات
املحرتفات يف كــرة املرضب ،بصعودها من
املركز الرابع اىل الثالث ،نتيجة فوزها األحد
املايض بلقبها يف دورة برلني االملانية الدولية،
بعد انسحاب منافستها السويرسية بليندا
بنسيتش من املباراة النهائية.
وهذا اللقب الثالث لجابر يف مسريتها،
بعــد برمنغهــام اإلنكليزيــة ومدريد
االسبانية.
وقبل أيــام عدة عىل انطــاق بطولة
ويمبلــدون الربيطانية ،ثالثــة البطوالت
األربع الكربى ،عززت التونسية البالغة 27
عاما ً أفضل ترتيب يف مسريتها االحرتافية،
بصعودهــا مركزا ً إضافيــا ً بعدما رفعت
رصيدها اىل  4340نقطــة ،لتصبح قريبة
جدا ً من صاحبة املركز الثاني اإلســتونية
أنيت كونتافيت ( 4511نقطة) ،فيما تغ ّرد
البولونية إيغا شــفياتيك بعيدة يف الصدارة
برصيد  8631نقطة.
وبعد تتويجها يف دورة مدريد وحلولها
وصيفة لشــفياتيك يف رومــا االيطالية،
كالهما ضمن دورات األلــف ،كانت جابر

مرشحة للمنافسة بقوة يف روالن غاروس
قبل أن تخرج بشــكل مفاجــئ من الدور
األول ،لذا تأمل يف أن تحقق نتيجة أفضل يف
بطولة ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر
الجاري.
وتقدّمت جابر اىل املركــز الثالث عىل
حساب اإلسبانية باوال بادوزا ضمن ثالثة
تغيريات عىل نــادي العــر األوليات ،إذ
استعادت اليونانية ماريا ساكاري مركزها
الخامس من البيالروسية أرينا سابالينكا،
فيما تقدمت األمريكية دانيال كولينز مركزا ً
اىل الثامن عىل حساب مواطنتها جيسيكا
بيغوال.
وعند الرجال ،حافــظ الرويس دانييل
مدفيديف عىل صــدارة تصنيف املحرتفني،
عىل رغم خسارته نهائي دورة هاله األملانية
أمام البولوني هوبرت هوركاش الذي قفز
مركزين ليصبح عارشاً.
وتواصلت عقــدة مدفيديف الذي عاد
األســبوع املــايض اىل صــدارة التصنيف
عىل حســاب الرصبي نوفاك ديوكوفيتش
املرتاجــع اىل املركز الثالث ،مــع املالعب
العشبية بخسارته األحد نهائي دورة هاله

لوريان يُقيل مدرّبه
إختار رئيس نادي لوريان الفرنيس لكرة القدم لويك فريي االفرتاق
عن مدربه كريستوف بيليسييه ،مفضالً التعويل عىل مسؤول التكوين
ريجيس لو بريس ،بحسب ما ذكر مصدر قريب من النادي.
ّ
املتخصص يف
وكان "الساحر" بيليسييه،
الصعود ،قد انجز مهمته بالعودة إىل الدرجة
األوىل يف  .2020لكــن الفريــق عانى كثريا ً
للبقاء يف دوري النخبة يف آخر موسمني.
وكان بيليســييه ( 56عامــاً) قد ّ
عب
مرارا ً يف السابق عن رغبته بالبقاء مع لوريان
والوصــول إىل نهاية عقــده يف العام
 ،2024وكانت االمور تســر بهذا
االتجــاه حتى أيار املــايض ،لكن
الرئيــس فريي أعــاد خلط األمور
معتربا ً أنــه يبحث عن "موســم
مقبل أكثــر رصانة وأفضل من حيث
النتائج".
وح ّل لوريان يف املوسم املنتهي يف
ايار املايض يف املركز السادس عرش،
عــى مقربة من منطقــة الهبوط،
مستفيدا ً من تعثر منافسيه يف املراحل
األخرية من دور اإلياب.
وفيما دعــم فريي مدربه خالل املوســم،
اشــتكى االخري من نوعية تشــكيلته ،ما دفع
الرئيس إىل تذكريه بــأن النادي ال يملك اال امليزانية
الرقم  12يف الدوري الفرنيس ،وقد استثمر  37مليون
يورو عىل انتقاالت الالعبني يف آخر موسمني.
(أ ف ب)
			

من دون مقاومة تذكر أمام هوركاش 6-1
و.6-4
وتقــدم هــوركاش اىل املركز العارش
عىل حساب اإليطايل ماتيو برييتيني الذي،
وعىل رغــم احتفاظه بلقــب دورة كوينز
اإلنكليزيــة ،تراجع اىل املركز الحادي عرش
أمام الربيطانــي كامريون نوري الذي بات
الثاني عرش برتاجعه مركزا ً أيضاً.

وصعد الرصبــي فيليب كرايينوفيتش
من املركــز الثامن واألربعــن اىل الحادي
والثالثني ،نتيجــة وصوله اىل نهائي كوينز
حيث خرس أمام برييتيني.
وخلــف مدفيديف ،حافــظ األملاني
ألكســندر زفرييــف عىل الوصافــة أمام
ديوكوفيتش واإلسباني رافايل نادال.
(أ ف ب)

هل يعود لوكاكو إلى األنتر؟
باتــت عــودة البلجيكي الــدويل روميلو
لوكاكو ،مهاجم تشــليس اإلنكليزي ،إىل ناديه
السابق إنرت ميالن وصيف بطل الدوري اإليطايل
لكرة القدم" ،خيارا ً ممكناً ،لكن ال تزال هناك
صعوبات" ،بحســب مدير الفريق جوزيبي
ماروتا.
وقــال موراتــا" :خيــار لوكاكو
ممكن ،لكــن ال تزال هناك صعوبات
ّ
ويتعــن علينا انتظــار نجاح هذا
األمر من عدمه".
وتابــع موراتا الــذي تنازل
فريقه عــن لقب الــدوري لجاره
اللدود ميالن" :من واجبنــا بناء فريق
تنافيس ،مع احرتام التوازنات املالية.
انطالقــا ً من هــذه النقطــة ،نقوم
باستطالعات ومفاوضات .يجب أن
نطمح الستكشاف كل السبل دون
أن نخىش عدم التوصل اليها".
وكان لوكاكــو ( 29عاماً)،
أحد أبرز أسلحة اإلنرت يف موسم
 ،2021قد انضم إىل تشــليس
الصيف املايض بصفقة ُقدّرت
بـ 115مليون يورو.
لكن البلجيكــي املتعاقد

أخبار سريعة

مــع النادي اللندني حتــى  ،2026لم يخف يف
كانون األول املــايض انزعاجه لعدم
الحصول عىل وقــت كاف يف ملعب
ّ
معبا ً عن ندمه
ستامفورد بريدج،
لرتك إنرت.
وبحســب الصحــف
اإليطالية ،قد يقبل تشليس
رحيــل العبه عىل ســبيل
إعــارة مدفوعــة مقابل
 10ماليني يــورو خارج
املكافآت.
ويف مــا يتعلق بباقي
صفقات االنتقــاالت ،أ ّ
كد
ماروتــا ان املفاوضــات
مســتمرة مــع األرجنتيني
باولو ديبــاال الذي ترك جوفنوس،
مســتبعدا ً رحيل مواطــن األخري
الهداف الوتــارو مارتينيــز ،والذي
وصفه بـ"العنرص الرضوري".
كما أ ّ
كد وصول العب الوسط األرميني
هنريخ مخيتاريان املنتهي عقده مع روما
اإليطايل والحــارس الكامريوني أندريه أونانا
املعلن عنه منذ عدة أشهر.
(أ ف ب)

أنهى معظم العبي النادي الرياضي
لكرة السلة عقودهم رسميا ً مع
الفريق أمثال علي منصور ،مارك
خوري ،كريم زينون واألخوين
مارك وجو أبي خريس وغيرهم،
إضافة الى المدير الفني جورج
جعجع ومساعده مروان دياب،
ّ
لكن األولوية لهؤالء تبقى التجديد
مع "القلعة الصفراء" بإنتظار
قرار اللجنة اإلدارية الجديدة التي
من المق ّرر أن تبصر النور الشهر
المقبل .أما بالنسبة لقائد الفريق
جان عبد النور وامير سعود ّ
فإن
عقديهما ينتهيان في ختام موسم
.2023-2022

"عمومية" إتحاد الرماية

صادقت الجمعية العمومية لالتحاد
اللبناني للرماية والصيد على
البيانين اإلداري والمالي باالجماع
خالل الجلسة السنوية العادية التي
عُ قدت في المق ّر الموقت لالتحاد
في مستشفى العين واالذن في
النقاش .وحضر رئيس االتحاد
بيار جلخ (رئيس اللجنة األولمبية
اللبنانية) وعدد من أعضاء االتحاد،
ونائب رئيس اللجنة األولمبية أسعد
النخل ممثالً اللجنة ،ومندوبو 9
أندية  7منها مستوفاة للشروط
القانونية للتصويت في الجلسة
من اصل ّ 12
يحق لها التصويت.
وتحدّث جلخ عارضا ً نشاط إتحاد
الرماية المكثّف والنتائج المميّزة
للعبته ،مثنيا ً على الرماة والراميات
الذين يرفعون شأن الرياضة
اللبنانية في المحافل الخارجية.

تجديد الثقة

العبو جيرونا يحتفلون بعد الفوز

مقابل هدف لكارلــوس رويز
أريناغا (.)59
وسيخوض جريونا تجربة
اللعب بني الكبــار للمرة الثانية
فقط يف تاريخه بعد أوىل ملوسمني
يف  2018-2017و.2019-2018
وتغلب النــادي الكاتالوني
يف نصــف نهائــي امللحق عىل
إيبار الذي أنهى املوسم املنتظم
يف املركز الثالث ( 1-2بمجموع

الـثـلـثـاء  ٢١حــزيــران 2022

إنتهاء العقود

إسبانيا :جيرونا إلى الدرجة األولى
عــاد جريونــا إىل دوري
الدرجة األوىل اإلســباني لكرة
القدم ،بعد فــوزه عىل مضيفه
تينرييفــي  1-3يف إياب نهائي
ملحق الدرجــة الثانية ،ليلحق
بكل من أملرييــا وفاالدوليد إىل
دوري األضواء.
وبــدا تينرييفــي األوفــر
حظا ً للعــودة إىل الدرجة األوىل
للمرة األوىل منذ موسم -2009
 ،2010بعدما عــاد من ملعب
جريونــا الكاتالونــي بالتعادل
الســلبي ذهابا ً يف نهائي ملحق
الصعود ،لكن الضيف الذي ح ّل
سادسا ً يف نهاية املوسم مبارشة
خلف منافســه ،بــدد أحالمه
بالفــوز عليه بثالثــة أهداف
لألوروغوايانــي كريســتيان
ســتواني ( 42من ركلة جزاء)
وخوســيه ليــون ( 68خطأ يف
مرماه) وأرناو مارتينيز (،)80
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املباراتــن) ،فيما فاز تينرييفي
عىل جــاره الس باملاس (1-3
بمجموع املباراتني).
وســيحل جريونا وأملرييا
وفاالدوليد يف دوري الدرجة األوىل
بدال ً من غراناداطــة وليفانتي
وأالفيس التــي هبطت يف نهاية
املوســم إىل الدرجــة الثانيــة
باحتاللها املراكز الثالثة األخرية.
(أ ف ب)

مخلوف رئيسًا لنادي الكهرباء
إلتأمــت الجمعيــة
العموميــة لنــادي
الكهربــاء الريايض –
ذوق مكايــل بتاريخ
الثالــث مــن أيــار
الفائت يف ملعب نادي
الكهربــاء يف جلســتها
الثانيــة إلنتخــاب لجنة
إدارية جديــدة تمت ّد واليتها حتى
 2أيــار  ،2025بحضور  58عضوا ً
ّ
يحق لهم التصويت،
من أصل 97
وقد اعتربت رشعية كون نصابها
القانونــي تط ّلــبَ حضور نصف
ّ
أعضاء الجمعية العمومية للنادي
زائدا ً واحداً.
كما حرضت الجلسة مندوبة
وزارة الشــباب والرياضة جوانا
رمّ ال وترأســها أكــر األعضاء
ســنا ً جورج جربا .وإثر العملية
االنتخابية التي شارك فيها رئيس
الرس
النــادي آالن صايــغ وأمني
ّ
زيد بطيــش وتميّــزت أجواؤها
باإليجابية والديمقراطية ،إجتمع
الفائزون الـ 12وو ّزعوا املناصب

اإلداريــة يف مــا بينهم
كاآلتي:
سابا بطرس
مخلوف رئيســاً،
زيــاد أنطــوان
الشــويري نائبا ً
للرئيس ،جان ألبري
مامــو أمينــا ً
للرس،
ّ
داني أنطوان مــدوّر أمينا ً
للصندوق ،جايسن رفيق القزح
مســؤول العالقــات العامــة،
ابراهيم مخايل دنيا مســؤول
اللجنة الفنية ،رسكيس بسايي
كورجيــان مســؤول لعبة كرة
السلة ،آالن مرســيل حرفوش
مســؤول التســويق ،جوزف
ســمعان زغيب وإيــي انطوان
تابــت وســهيل بســيم فهيم
ســفر وعماد نبيل خليل أعضاء
مستشارين.
وذيّلــت اإلفادة الرســمية
الصادرة بتاريخ  8حزيران 2022
بتوقيع مدير عام وزارة الشــباب
والرياضة زيد خيامي.

جدّدت إدارة نادي اإلخاء األهلي
عاليه ثقتها الكاملة بالمدير الفني
حسين حمدان بعدما نجح في
قيادة الفريق الى ب ّر األمان .وتعمل
إدارة النادي الجبلي مع الجهاز
الفني على إبرام تعاقدات جديدة
وتدعيم مقعد اإلحتياط وس ّد بعض
الثغرات التي عانى منها الفريق في
أن عددا ً كبيرا ً
الموسم الفائت ،علما ً ّ
من الالعبين االساسيين تع ّرضوا
لإلصابات في الموسم الفائت.
يُذكر ّ
أن اإلخاء كان الفريق الوحيد
الذي خاض دوريّ كرة القدم
بالعبين ج ّلهم من الشباب الذين
اثبتوا كفاءتهم على أرض الملعب،
مع وجود العب واحد تخطى
عمره الثالثين وهو عميد الالعبين
اللبنانيين عباس عطوي.

١٦
العـــدد  - ٨٦٥السنــــة الثــالثــة

الـثـلـثـاء  ٢١حــزيــران 2022

عمـــــــاد موســـــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

أحلى من غيرنا بكتير
فضيحة في مطار هيثرو ،أحد أكثر
مطارات العالم ازدحاماً .عط ٌل في نظام فرز
األمتعة بالمبنى الرقم  2أجبر مئات المسافرين
على السفر من دون أمتعتهم .محررة أخبار
الدفاع واألمن في "سكاي نيوز" ديبورا
هاينز ،طارت إلى مطار هيثرو الليلة الماضية
وشهدت الفوضى" :عندما خرجت ،رأيت هذه
الكتلة المجنونة من الحقائب تمأل الرصيف
مثل سجادة ضخمة لألمتعة"ُ .
صدمت ديبورا.
إندهش المشاهدون لمرأى جبال الحقائب.
تسابقت الصحف على نقل الخبر .ووجد وزير
األشغال العامة والنقل في حكومة تصريف
األعمال الدكتور علي حمية ،في هذه الفوضى
مدعاة للتبجّ ح "نحن مش مثلنا مثل غيرنا،
نحن أحلى من غيرنا بكتير".
شو جاب مطار هيثرو ،األول في أوروبا
بـ 81مليون مسافر سنويا ً لمطار رفيق
الحريري الدولي؟
الشهر الماضي توقفت حركة اإلقالع
والهبوط في مطار الملكة علياء الدولي
لمدة  40دقيقة ،ولم يع ّلق الوزير حمية
بشيء .وال ع ّلق على توقف عمليات اإلقالع
والهبوط في مطاري جنيف وزوريخ قبل
أيام بسبب عطل معلوماتي.
نحن في لبنان ،نقارن مطارنا بمطار
شارل ديغول ،بمطار شنغهاي ،بمطارات
الواليات المتحدة ،بمطار هيثرو ...وبطبيعة
الحال نحن أحلى من غيرنا بكتير.
ال مكيفات تتوقف في صاالت مطار
رفيق الحريري الدولي.
ال سكانر يتقاعد وهو قاعد مكانه.
ال انقطاع للتيار الكهربائي.
ال أعطال تصيب نظام الحقائب
والمسافرين بالسكتة الدماغية.
ال مخاوف متكررة من انقطاع المازوت.
ال اسراب حمام تواكب الطائرات.
ال تعددية أمنية وتشابك صالحيات.
ال روائح ياسمين وغاردينيا تمأل صدور
الوافدين إلى ربوعنا.
قطار بال سكة .باصات من دون
سائقين .طرقات بال صيانة ،مسرح بال
متف ّرجين ،زجّ الون بال دفوف.
ونحن في قاع القاع نتبجح كلبنانيين
ونتشاوف على أمم األرض .إن وقعت
جريمة في الدوير على خلفية تدوير سيارة
يطلع من يقول :أنظروا ماذا فعل الشاب
سلفادور راموس في تكساس .نحن ،في
مجال األمن ،أحسن من غيرنا بكتير .ونحن
عندنا مقاومة غيرنا "ما عندوش".
وإن انتقد مراقب بعض الشغب في ملعب
المنارة ،يحيلك "منقود" إلى شغب "ستاد دو
فرانس" في نهائي دوري أبطال أوروبا ولسان
حاله "نحن بعدنا أحلى من غيرنا بكتير".
وإن قيل أن البلد ومصارفه ومؤسساته
في حال انهيار وإفالس يقفز "شوفيني"
عن مقعده ليروي لنا عن إحتياطي الذهب،
ولبنان يا سادة يا كرام يحتل المرتبة
الثانية عربيا ً والمرتبة عشرين عالميا ً
برصيد  10ماليين أونصة ذهب.
أما على صعيد السعادة ،فنشكر الله
أننا "أحلى بكتير" من أفغانستان وننافس
زيمبابوي على المنخار.

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

تبلغ مدة أطول
فيلم يف العالم
 85ساعة وهو
"The Cure for
"Insomnia

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

من أجواء التحضيرات لسباق فرنسا في مدينة جيلينج  -الدنمارك (أ ف ب)

"الملك" وليام يحتفل بعامه األربعين
يحتفل األمري وليام بعيد ميــاده األربعني اليوم،
يف محطة هامة لهذا الوجه األســايس يف العائلة امللكية
الربيطانية الحريص عىل التوفيق بني الحداثة والتقاليد،
بانتظار أن يصبح ملكاً.
وينضم دوق كامربيدج الذي يحتل املرتبة الثانية
يف ترتيب خالفــة العرش ،إىل دائــرة األربعينيني بعد
بضعة أشهر من زوجته كاثرين يف كانون الثاني والتي
شكل معها ثنائيا ً متماسكا ً وشعبيا ً يجسد مستقبل
النظام امللكي.
وقال املعلق امللكي ريتشارد فيتزويليامز إن "هذه

خطوة مهمة جدا ً بالنسبة إليه ألنه يزيد مع والده االمري
تشارلز ،الدعم للملكة ويواصل بناء هوية لنفسه كملك
يف املستقبل".
عىل مر الســنني ،فاز وليام بقلــوب الربيطانيني
الذيــن أيّد كثري منهم أن يخلف جدتــه امللكة إليزابيث
الثانية ،مبارشة بدال ً من تشــارلز الذي يحظى بتقدير
أقل .ويؤكد أن "وليام وكايت يمثالن مســتقبل النظام
امللكي ،كمــا يتضح من ظهورهمــا عىل رشفة قرص
باكنغهام مع امللكة ملناسبة الذكرى السنوية السبعني
العتالئها العرش"( .أ ف ب)

"إكسبو دبي" يتح ّول إلى مدينة
أعلنت إمــارة دبي ّ
أن موقــع معرض "Expo
 "2020الضخم ســيعيد فتح أبوابــه أمام الزوار يف
ترشين األول املقبل باسم " "Expo city Dubaiالتي
ستضم مركزا ً ضخما ً للمعارض وعددا ً من الرشكات.
واختتــم املعرض فعالياتــه يف  31من آذار
املايض بعدما ســجّ ل عىل مدى ســتة أشهر 24
مليونا ً و 102ألف و 967زيارة واستقبل أجنحة
 192دولة .وأقيم يف موقع شاســع عىل مشارف
اإلمارة ك ّلف نحو ســبعة مليارات دوالر .ويربط
خط للمرتو بني موقع "إكســبو" ومدينة دبي،
ويقع عىل الطريق املؤدي إىل العاصمة أبوظبي.
وكتب حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد

آل مكتوم يف تغريدة عــى "تويرت"" :نعلن اليوم
عن تحويل موقــع املعرض إىل مدينة إكســبو
دبي ،مدينة تمثل أجمل طموحات دبي" ،مؤكدا ً
أن "املدينة ســتضم متحفا ً جديدا ً ومركزا ً عامليا ً
ّ
للمعارض ومقرات رشكات اقتصادية ضخمة".
وســيحتفظ املوقع بقبة الوصل يف وسطه
والتي اســتقبلت حفالت موسيقية واحتفاالت،
باإلضافة إىل عدد من األجنحة بما يف ذلك اإلمارات
ومرص واملغرب والســعودية .وأضافت اإلمارة
إقامة املعرض للمرة األوىل يف الرشق األوســط إىل
ســجل إنجازاتها ،ومنها ناطحات الســحاب ال
سيما برج خليفة( .أ ف ب)

صدمات الحرب في معرض باريسي
يعــرف برتيت خليــاي ،الحرب جيــدا ً إذ
عاشــها يف كوســوفو كطفل الجئ ،وينقل هذا
الفنان املتخصص يف الفنون املرئية تجربته هذه
من خالل رســوم يمكن للجمهور حاليا ً رؤيتها
خالل معــرض يف باريس .بــات خليالي فنانا ً
معروفاً ،ويواصل استكشــاف صدمات الحرب
ومسألة الالجئني ،ما يتجىل يف معرض ألعماله
تســتضيفه حاليا ً دار كامل منــور يف باريس
حتى  23حزيران الحايل ،بعد عروض ألعماله يف
متحف تايت الربيطاني الشهري.

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

يقدم هذا الرجل دروسا ً مرة واحدة شهريا ً يف
كلية الفنون الجميلة يف باريس ،يرى األشــياء عىل
نطاق واسع من خالل عرض نسخ بحجم عريض
لرســومات طفولته والطبيعة والحيوانات ،وأيضا ً
بعض الرسوم املستوحاة من الحرب .لكن بعيدا ً عن
رســومات الطفولة البسيطة ،يرى يف الفن طريقة
للتعبري عن التجربة التي عاشها عندما كان طفالً
ومشاركتها ،ما ينقل أصوات ماليني األطفال الذين
أجربوا عىل الفرار من حرب وحشــية عىل األرض
األوروبية مجدداً ،يف أوكرانيا هذه املرة( .أ ف ب)
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