Life
NI DAA A L WATA N

الخـمـيـس

 ٨أيـلـول ٢٠٢٢

الـعــدد  - ٩٢٨الســنة الــرابـــعــة

بشـــــارة شـــــربل
b.charbel@nidaalwatan.com

هكذا تكذب "الخارجية"...
هكذا يتواطأ ماكرون!
ال يكفي أن تنفي وزارة الخارجية
محاولتها تطيير مرجعية القرارين
 1559و 1680من قرار التجديد
لـ"اليونيفيل" آخر الشهر الماضي
لتب ّرئ ذمتها و"يقبض" اللبنانيون
خبريتها.
صحيح أن الوزارة ،المُفترض أن
تدافع عن مصلحة الشعب اللبناني
وعالقاته مع المجتمع الدولي ،هي
"عبد مأجور" لـ"عبد مأمور" اسمه
"العهد القوي" ،لكن ما حاولت ّ
دسه
حذفا ً
ٌ
مثبت باألدلة والوثائق وبنقاشات
السفراء وتبادلهم األوراق والتعديالت
في الكواليس وأمام أعضاء مجلس
األمن ،وال يفيد اإلنكار واللعب على
األلفاظ ألنهما يهدران ما تبقى من
سمعة وهيبة وصدقية ويمسحانها
بالتراب.
لحسن الحظ فشلت وزارة الخارجية
ومَ ن وراءهاّ .
لكن تصرفها كخاد ٍم
مطيع لـ "المنظومة" وتحديدا ً "حزب
الله" واضح كالشمس .وما طلبُها إلغاء
الفقرتين  15و 16من قرار التمديد-
الضامنتَيْن لحرية حركة قوات حفظ
السالم جنوب الليطاني والشاجبتَيْن
للتع ّرض لها -إال تنفيذ لرغبته الجامحة
في بسط هيمنته المسلحة هناك بحيث
يستم ّر العبا ً رئيسا ً في المعادلتين
االقليمية والداخلية ،وتبقى طهران
حاضرة على خط التماس مع اسرائيل،
راهنا ً الحدود الجنوبية واستقرار لبنان
بتطوّرات اإلقليم والشرارة المالئمة
للمحور االيراني.
مؤسف أن وزارة الخارجية باتت
تعمل باإلمالءات بال هامش استقاللية
يجنّبها ما أقدمت عليه من خطأ
جسيم ،بل ارتكاب شنيع يضيّع على
لبنان بالتدريج إنجاز نشر قوة دولية
في الجنوب بعد ما دفعه من أثمان
وخسارات في األرواح والممتلكات في
"حرب تموز".
تكذب وزارة الخارجية ،وكذبتها أكبر
ِ
من أن تُبتلع .فهي لم
تكتف بإفساح
المجال للتم ّلص من رقابة اليونيفيل
على جنوب الليطاني بل كادت تنجح
في ضرب مرجعية القرار  1559ومن
ضمنه االلتزام بمندرجات "اتفاق
الطائف" والتأكيد على وحدانية سالح
الدولة .أما تأييد باريس لبيروت في هذا
االتجاه فال يمكن وصفه بالغباء ،بل
بكونه خنوعا ً ماكرونيا ً مردُّه االنسحاق
أمام الصفقات والرغبة بإرضاء ايران
في المفاوضات النووية.
سقطت التعديالت المسيئة التي
حاولت وزارة الخارجية إدخالها على
القرار الحافظ ح ّدا ً أدنى من عالقة
الدولة اللبنانية بالمجتمع الدولي والذي
نحلم بتوسيعه ليشمل الحدود مع
سوريا ،إن شئنا للبنان استقرارا ً دائما ً
واستعادة مقومات الدولة وسيادتها
على المعابر والحدود .وحسنا ً فعلت
دولة االمارات بإعادة مشروع القرار الى
نصه السليم بما يالئم مصلحة لبنان.
أما استنكار روسيا والصين حليفتي
"المنظومة" ما جاء في قرار التمديد
عن وجوب مساعدة القوة الدولية
الجيش اللبناني في أزمته المالية،
فدلي ٌل إضافي الى نوع الحلفاء الذي
تقودنا إليه "الممانعة" ونوع الوالء
ِ
الذي تمارسه وزارة
خارجية كانت منذ
إنشاء لبنان درعه الدبلوماسية وصورته
الحضارية لتتحوّل مع "العهد القوي"
مصدر
ضرر وعنوان تبعية.
ٍ
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أدا ٌء مذهلٌ لـ"ميّاس" في
التصفيات نصف النهائية...
ونجوم لبنان يدعمون

"األطراف المتضررة" تدرس خطواتها :ال تحقيق للعدالة بال تحقيق دولي

"رديف" عوني لمهمة "قبع البيطار":
سيناريو مدبّر إلخالء "جماعة التيار"!
بكل ما أوتي مــن قدرة وقوة ،لــن يدّخر رئيس
"التيار الوطني الحر" جربان باسيل وسيلة لـ"حلب"
العهد العوني حتى "آخر قطرة" من واليته الرئاسية،
واستثمار طاقته التخريبية الجارفة حتى الرمق األخري
لهدم ما تبقى من هياكل وسقوف فوق رؤوس الجميع
قبل نهاية العهد .ويف طريقــه بادر إىل جرف التحقيق
العديل يف انفجار  4آب عرب تسخري فريق الرئاسة األوىل
ووزير العدل للدفع باتجاه اســتحداث منصب محقق
عديل رديف للقايض طارق البيطار،
ليتوىل مهمة البــت بإخالءات
ســبيل "جماعة التيار"

املوقوفني عىل ذمة التحقيقات القضائية يف االنفجار،
وعىل رأسهم املدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر.
وكشــفت مصادر واســعة االطالع عىل كواليس
قاض عوني
التحضري لهذا "الســيناريو املدبّر لتعيني ٍ
رديف للمحقق العديل يف ســبيل تطويقه يف أقل تقدير
أو قبعه من منصبه من خالل استفزازه بهذه الخطوة
ودفعه إىل االســتقالة" عن ّ
أن الفرتة األخرية شــهدت
"ضغوطا ً سياســية كبرية عىل مجلس القضاء األعىل
من جانب قرص بعبــدا و"التيار الوطني" بمؤازرة من
الثنائي الشــيعي لقبول مبدأ تعيني القايض الرديف يف
ّ
شــن
ملف التحقيق بانفجار املرفأ ،وذلك تحت وطأة

هجوم ســيايس علني ،سوا ًء من قبل باسيل نفسه ،أو
من قبل نائب رئيس مجلس النــواب الياس بوصعب
من القرص الجمهوري ،عىل مجلــس القضاء ،توازيا ً
مع تنظيم اعتصامات ملنارصي "التيار الوطني" أمام
قرص العدل بالتزامن مع إرسال  6نواب من "التيار" إىل
العدلية للضغط يف مسألة رضورة ّ
البت بإخالء عدد
من املوقوفني عــى ذمة التحقيق العديل
قبل نهاية العهد"١٣ .

أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام
منزل وزير العدل في الحازمية
مساء أمس (فضل عيتاني)

هبوط النفط "فرصة ذهبية"
لرفع الدعم!
خــــالــــد أبــــو شــــقــــرا
لن يفوّت مرصف لبنان فرصة تراجع أســعار النفط عامليا ً إىل ما دون
 90دوالرا ً لينقض عىل نسبة الـ  20يف املئة املتبقية من الدعم عىل البنزين.
فانخفاض أسعار النفط إىل أدنى مستوى لها منذ  7أشهر سيتيح للمركزي
رفع الدعم كلياً ،من دون أن تشهد األسعار قفزة كبرية .إال أن أسعار البنزين
ســتحافظ بعد دولرتها بالكامل عىل معدالتها املرتفعة ،بحســب أوساط
متابعة ،و"ذلك بسبب ارتفاع الطلب عىل الدوالر لتلبية االستهالك املحيل من
جهة ،واستمرار تأثر سعر الرصف باالضطرابات السياسية وفقدان األمل
بتنفيذ اإلصالحات الجوهرية من جهة ثانية" ،االمر الذي سيحرم اللبنانيني
املتعطشــن إىل تراجعات ،ولو قليلة ،يف اسعار املازوت والبنزين عىل أبواب
فصل الشتاء من االستفادة من تراجع األسعار.
١٣

ألبانيا تطرد الدبلوماسيين اإليرانيين
ّ
تتوعد بمحاسبة طهران
وواشنطن

الوكالة الذرية :ال نضمن "سلميّة"
البرنامج النووي اإليراني
يف ظ ّل أجواء تشــاؤمية تخيّم عىل امللف النووي بعــد صوالت وجوالت من املفاوضات
الشــاقة بني طهران والقوى الغربية ،أعلنت الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية أمس "أنها ال
ســلمي حرصاً" ،بسبب عدم ر ّد طهران عىل
تستطيع ضمان أن الربنامج النووي اإليراني
ّ
مســألة املواقع غري املعلنة املشتبه بأنها شهدت أنشــطة غري مرصّ ح عنها ،ما يشري إىل
إمكانية "احرتاق" الطبخة النووية عىل طاولة فيينا.
١٣

ّ
مهمتنا العسكرية لـ 2023تحويل القتال إلى القرم
كييف:

أوكرانيا تطالب بنشر ق ّوة دولية
في زابوريجيا
طالبت أوكرانيا أمس بإرســال جنود لحفظ السالم إىل محطة زابوريجيا
للطاقة النووية التي تســيطر عليها روسيا غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة
الذرية دعا إىل إقامة "منطقة أمنية" لتجنب أي حادث نووي يف املحطة.
وقالت رشكة إنرغوأتوم األوكرانية املشــغلة للمحطة إنها تؤيد نرش قوات
لحفظ السالم يف املنشأة ،داعية إىل انسحاب الجنود الروس.
وح ّذر رئيس الوكالة األوكرانية املسؤولة عن األمن النووي أوليغ كوريكوف
من أن وقوع حادث نووي يف املحطة يمكن أن يؤثر عىل بلدان مجاورة١٣ .

ألبانيا تمهل الدبلوماسيين اإليرانيين  24ساعة للمغادرة (أ ف ب)
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حراك بين نواب عونيين لفرض معركة رئاسية ...بغير باسيل
كـلــيــر شـــكــر
لم يكن قرار فصل النائب السابق زياد
الوطني الح ّر» عىل خلفية
أسود من «التيار
ّ
االنتخابات النيابية ،مفاجئاً ،كون خطوته
كانت مُنتظرة مذ إقفال صناديق االقرتاع،
بانتظار التوقيت السيايس املناسب لوضعه
عىل الطاولة .وقد باتت اللحظة مؤاتية.
يف الواقع ،ال يمكــن فصل التطورات
الحاصلــة يف الصفــوف العونيــة ،عن
الروزنامة السياسية ،ويف مقدِّم مواعيدها،
االستحقاق الرئايس ،طاملا ّ
أن جربان باسيل
ال يزال مقتنعا ً ّ
أن حظوظه الرئاســية لم
تنعدم ،و ّ
أن الوقت قد يكون كفيالً بإعادته
إىل الحلبة ّ
مرشحا ً جدياً .ولهذا يأخذ الحراك
الحزبي بعدا ً إضافياً.
إذ يقــول املتابعون ّ
إن باســيل أطلق
صفارة معركته الرئاسية ،مع تأليف اللوائح
االنتخابية خالل االستحقاق النيابي وحني
قرر توزيع بلوكات األصوات الربتقالية التي
تمون عليها مفاتيحه الحزبية ،عىل قاعدة
«قصقصــة» جوانح النــواب املعارضني
تحسبا ً
ّ
واملنترشين خارج عباءته ،ك ّل ذلك
ملا ينتظره ربطا ً بموعــد  31ترشين األول،
وذلك خشــية من والدة كتلة متمردة داخل
«تكتل لبنان القوي» من شأنها أن تتحكم
بالخيــارات الرئاســية أو أن تلقي بثقلها
عليها.
عىل الرقعة النيابيــة ،كانت خيارات
جربان باســيل جليّة يف أكثر من دائرة ،يف
تفضيله ّ
مرشــحا ً عىل آخــر ،وذلك بهدف
تحجيم مرشحني ونواب ،ال سيما القدامى
منهــم ،يرى فيهم خطرا ً عىل مســتقبله،
فكانت سياســة توزيع األصــوات ،إن لم
نقل حجبها عــن هؤالء بحجــة تعددية
الرتشيحات ،ما دفع «املستهدفني» بسياسة
التحجيم ،إىل التعبري علنا ً عن اعرتاضهم عما
تع ّرضوا له يوم  15أيار املايض.
بالنتيجة ،نجح معظــم هؤالء ولو ّ
أن
أرصدتهم الشــعبية تق ّلصت كثريا ً وبلغت

خفــايـــا
فوجــئ املســتأجرون يف
األبنية التابعة لألوقاف اإلسالمية
بفرض غرامة مالية عن كل لوح
طاقة شمســية يتم تركيبه عىل
ســطح املبنى ما تسبّب بحركة
احتجــاج دفعت املســؤولني إىل
الرتاجع عن قرارهم.

باسيل أطلق صفارة معركته الرئاسية مع تأليف اللوائح النيابية

أدنى مستوياتها ،محمّ لني القيادة مسؤولية
هذا التطويق املقصــود ،لكنهم لم يبلعوا
لباســيل فعلته ،وراحــوا يترصّفون معه
أن قيادته لـ»التيار» ،حزبيا ً
عىل أســاس ّ
وسياسياً ،لم تعد رئاسية أو ملكية.
أوىل املحطات الخالفية وقعت عشــية
انتخابات نيابة رئاســة مجلــس النواب
حني عــرض النــواب األرثوذكس خوض
االســتحقاق وعدم تركــه ،خصوصا ً و ّ
أن
«التكتل» يض ّم ثالثة نــواب أرثوذكس ما
يحتّم عدم تــرك املوقع األبــرز للطائفة،
لنواب من خارج «التكتل» ،إال ّ
أن باســيل
تصدى للطرح وعارضه بشدّة .لكن النواب
«القدامى» رفضوا الرضوخ ملشيئة رئيس
«التيار» وقــرروا فرض املعركة كأمر واقع
وخالفا ً لرغبة باسيل .وهذا ما حصل.
املشهدية نفســها تكررت حني أبلغه
ابراهيم كنعان نيّته بالرتشــح من جديد
لرئاسة لجنة املال واملوازنة ،فكان اعرتاض
باسيل بحجة ّ
أن رئاســة اللجنة هي التي
تســببت بنقمة الرأي العــام تجاه النائب
املتني ،فكان ر ّد األخري ّ
أن املعركة الرشسة
التي خاضها «التيــار» لتأمني نجاح ادي

مقتنع أنّه ال يجــوز أن يدفع «التكتل» أو
معلوف هــي التي ع ّرت بقية مرشــحي
«التيار» ثمن الخصومات الشخصية التي
«التيار» ،وتحديدا ً كنعان والياس بو صعب.
تبعد باسيل عن الرئاســة .وفق املعنيني،
وكما حصل مع النائب األرثوذكيس ،تمسك
ّ
النائب املاروني بخيار الرتشــح لرئاســة
فإن الخالفات بني رئيس «التيار» ومختلف
اللجنة من جديد.
القوى السياســية ،هي خالفات شخصية
وليست عقائدية ،بدليل ّ
ولكن مــا العالقة بني هــذه األحداث
أن عددا ً من النواب
واملعركة الرئاسية؟
العونيني تربطهم عالقــات جيدة مع ك ّل
يقول املعنيون ّ
إن رئيــس «التيار» ال
القوى السياســية التي «تعادي» باسيل.
ولهذا يشــر هؤالء إىل ّ
يزال يترصّف وفق معادلة
أن
رفض رئيس «التيار» تغيري
«أنَــا أو ال أحــد» .ال يزال
اســراتيجيته لالنتقــال
يتأمّ ــل يف تقدّمه خطوة
يُرجح أن يشهد تكتل
من الخطــة «أ» إىل الخطة
لألمام ،ولهذا يقفل الباب
«"لبنان القوي"» حراكًا
«ب» ســيكون بمثابــة
أمام أي طرح بديل ،أو اسم
رديف .يرفــض الخوض يشبه الحراك الذي عاشه خيار انتحــاريّ ّ
ألن انعدام
جديا ً يف امكان التفاهم مع يوم قرر الياس بو صعب فرص باســيل ال يعني أبدا ً
ّ
أن املعادلــة معمّ مة عىل
سليمان فرنجية ،وثمة من
ّ
الترشح لنيابة رئاسة
«التكتل» برمّ ته.
ينقل عنه «تزكيته» بعض
مجلس النواب
ولهذا يُرجح أن يشهد
األســماء أو الرتشيحات،
«تكتل لبنان القوي» حراكا ً يشــبه الحراك
كندى البستاني ،من باب تقطيع الوقت أو
«التسلية» ،ألنه للحظة لم يقتنع ّ
الذي عاشــه يوم قرر اليــاس بو صعب
أن فرصته
ّ
الرتشح لنيابة رئاسة مجلس النواب ،وقد
انتهت.
ولكن هذه االسرتاتيجية ال تلقى قبوال ً
يكون إىل اآلن حراكا ً خجوال ً لكنه مرشــح
من أكثر مــن نائب عونــيّ ،
ألن يتزايد ويأخذ أشكاال ً أكثر حضورا ً بني
ألن بعضهم

ّ
توقعت مصادر متابعة أن
تؤدي عملية طرد زياد أسود من
«التيار الوطني الحر» إىل ترسيع
عمليات الخــروج مــن التيار
اعرتاضا ً عىل سياســات رئيسه
جــران باســيل بالتزامن مع
خروج الرئيس ميشال عون من
بعبدا.
تعتقد جهــات مراقبة أن
«حزب الله» مضطــر إىل رعاية
استمرار جربان باسيل يف الواجهة
السياســية بعد انتهــاء والية
الرئيس عــون ودعمه وحمايته
من السقوط.

النواب العونينيّ ،
ألن هــؤالء مقتنعون أنه
يجب خوض معركة عدم نحرهم عىل مذبح
شــخصانية باســيل وعداواته الشخصية
مع مختلف القوى السياســية ،خصوصا ً
و ّ
أن أزمته الرئاسية ال تتجىل فقط يف كونه
مدرجا ً عىل لوائح العقوبات األمريكية ،وإنما
يف رفض القوى السياسية له ويف انخراطه
يف نظــام املحاصصة النتاج ســلطة تقوم
عىل األزالم ،بدال ً مــن العمل عىل بناء دولة
املؤسسات التي هي العمود الفقري ملحاربة
الفساد.

ّ
تتحضر لتبادر
الخطر يداهم اإلستحقاق ...باريس
أالن ســـركـــيــس
إنطلق الحراك الرئايس بشكل كبري إذ إن ك ّل الكتل
تحاول حجز دور لها يف هذا اإلســتحقاق املفصيل ،يف
حني أن ّ
للسفارات دورا ً محوريّا ً فيه أيضاً.
تســتكمل الكتل الكربى بمعظمها مشاوراتها
الرئاسية ،فـ»حزب الله» يعمل لتأمني أكثرية الثلثني
لتمرير رئيــس تيار «املرده» ســليمان فرنجية الذي
يصطدم بعقبة رئيس «التيــار الوطني الح ّر» النائب
جربان باســيل ،يف وقت تعمل أحزاب وقوى املعارضة
عىل تأمني خ ّ
ط الدفاع األول بوجه «الحزب» وهو تأمني
الثلث املع ّ
طل ملنعه من فرض رئيس وربما الذهاب من
أجل جمع الصفــوف وربما تأمني النصف زائدا ً واحدا ً
إليصال شخصية من فريقها.
وبما أن املعروف عن اإلســتحقاق الرئايس تأثره
بالعوامل اإلقليمية والدوليــة ،إال أن الدول الكربى لم
ّ
تتدخل بعد مبارشة او تطرح أسماء مرشحني بل إنها

تحاول إحاطة اإلســتحقاق الرئايس وإخراجه من يد
طهران من أجل املشاركة يف إيصال رئيس مقبول من
الجميع.
وينتظر الجميع إنتهــاء املفاوضات النووية بني
الواليات املتحدة األمريكية وإيران لتحديد مسار األمور
وكذلك نتائج املفاوضات البحرية بني لبنان وإرسائيل
ألنها ستشــ ّكل عامالً مهمّ ا ً يف منظار اإلســتحقاق
الرئايس اللبناني.
وإذا كانــت مواقف كل من واشــنطن وطهران
والريــاض معروفة ،إال أن باريــس تدرس خطواتها
بجدية تامة ،فالرئيس إيمانويل ماكرون ال يريد تكرار
أخطاء بالده وأخطائه الشخصية يف املستنقع اللبناني،
فعام  2007حاولت باريس جمع اللبنانيني يف مؤتمر
ســان كلو وطلبت الئحة من البطريرك مار نرصالله
بطرس صفري بأســماء املرشــحني للرئاسة لكنها
فشلت.
وبعد انفجار املرفأ زار ماكرون لبنان وجمع قادة

لبنان وحاول تأليف حكومة «مهمة» ،لكنه فشل أيضا ً
وخرج خائبا ً بفعل تص ّلب الطبقة السياسية اللبنانية.
وأمام كل ما يحصل ال تريد باريس حرق املراحل
أو اإلستعجال يف امللف الرئايس ،وهي ترغب يف التح ّرك
من دون ضجيج ،لكنها حكما ً ستتح ّرك.
وينتظر ماكرون نتائج الحوار األمريكي  -اإليراني
حول اإلتفاق النــووي ،ففي حال تم اإلتفاق فإنه من
الســهل انتخاب رئيس جمهورية يف لبنان ،ويف حال
الفشل فإن الفراغ سيكون حارضاً.
وتقرأ باريس جيدا ً الدخــول األمريكي عىل خط
أزمات لبنان وأبرزها الوســاطة األمريكية بني لبنان
وإرسائيل حول ترســيم الحدود البحرية واستخراج
النفط ،لذلك فــإن باريس ّ
ترتقب ما ســيكون عليه
املوقف وكيف ستكون خاتمة هذه امللفات.
ومن جهة ثانية ،فإن الوضع اللبناني دقيق لدرجة
أن الفراغ قد يرفع منســوب اإلنهيــارات ،لذلك فإن
الحذر الفرنــي ترافقه رغبة يف التدخل الرسيع ،لكن

العاطفة ال تكفي وحدها لحل األزمات

هذا التدخل لن يحصــل قبل أن تتضح مالمح امللفات
اإلقليمية الكربى.
ال ش ّك أن باريس تملك عاطفة خاصة تجاه لبنان،
لكن هــذه العاطفة ال تكفي وحدهــا لح ّل االزمات،
من هنا فإن مرحلة طرح االســماء الرئاسية ال تزال
مبكرة ،فالتســويات الكربى حول الرئيس تحصل يف
الربع الساعة األخري وليس يف بداية املهلة الدستورية
لإلنتخاب.

دعوا إلى طرح ُ
المحاصصة والشروط المتبادلة جانبًا

المطارنة الموارنة :لتشكيل الحكومة
وانتخاب رئيس فورًا
إســتغرب املطارنة املوارنة يف بيان بعد اجتماعهم
الشــهري يف الديمان برئاسة البطريرك الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي« ،التل ّكؤ الرســمي عن تأليف
حكومةٍ جديدة بالرسعة التــي تتط ّلبها ظروف البالد
الصعبة والدقيقة للغاية» .ودعــوا «املعنيّني باألمر إىل
طرح ا ُملحاصصة والرشوط املتبادلة جانباً ،وعدم دفع
األوضاع السياسيّة إىل املزيد من التعقيد ا ُملو ّلد النقسام
يف الرأي يتناول الدستور وموجباته».
وأهاب اآلبــاء «بأعضاء املجلــس النيابي ،كتالً

ومســتق ّلني ،رفض مج ّرد التفكري بالشــغور يف سدّة
رئيس
الرئاسة بحكم الدســتور ،واملبادرة إىل انتخاب
ٍ
جديد للجمهوريّة ،مع بدء املهلة الدســتوريّة لذلك»،
الفتــن «إىل أن الشــعب الــذي أوكل إىل نوّابه مهمّ ة
الترشيع والرقابة وإتمام االستحقاقات الدستوريّة يف
طبيعي وسليم ،يحمّ لهم مسؤوليّة
موعدها وعىل نحو
ّ
املماطلة يف العمل اإلنتخابي ،وا ُملنتظر منه أن يأتي عىل
رأس الجمهوريّة بشخصيّة متمتّعة باملواصفات التي
أصبحــت معروفة ،ومنفتحة عىل محــاورة األطياف

لعدم دفع األوضاع السياسيّة إلى المزيد من التعقيد

َّ
ومؤهلة وقادرة عىل اإلسهام الفعّ ال يف
السياسيّة ك ّلها،
وضع لبنان عىل س ّكة اإلصالح والتعايف».
ّ
وعــر اآلباء «عن قلقهم الشــديد أمــام تهاوي
والرقابــي واألمني ،فيما
والقضائي
الجســم اإلداريّ
ّ
ّ
جنون األســعار وانعــدام توافر املتط ّلبــات الحياتيّة
الدنيا ،من غذائيّة وكهربائيّة ومائيّة وصحيّة ،يُلقيان
باملواطنني ضحيّــة فوىض ال يعرف أحــد مُنتهاها»،

وناشــدوا «املســؤولني يف القطاعني العام والخاص
تحكيم ضمائرهم والنظر إىل مصلحة الدولة والشــعب
وتقديمها عىل أيّ مصلحــة أخرى ،ضنًّا بما ّ
تبقى من
ّ
املؤسسة العسكريّة
مقوّمات لهذه الدولة» .وحيّا اآلباء
عىل جهودها «الهادفة إىل ضبط األوضاع والحؤول دون
تف ّلتها» ،ورأوا «أن للبنانيّني جميعهم مسؤولي ًّة كربى
يف مؤازرتها لنجاح املهمات ا ُمللقاة عىل عاتقها».

محـــــليـــــات
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ٍّ
ض رديف تشعل المواقف ...وتلويح بطلبات ر ّ
وتنح:
د
«"بدعة"» تعيين قا ٍ

دفن للعدالة بقرار ٍ باطل يؤدي إلى تطيير التحقيق
وتهريب المدّعى عليهم
الخطــوة القضائية «غــر القانونية»
والقاضيــة بتعيني محقق عــديل رديف يف
ملف انفجار مرفــأ بريوتّ ،
يتول مهمة ّ
البت
بإخالء ســبيل املوقوفني يف القضية ،إىل حني
عودة املحقق العديل األصيل طارق البيطار إىل
ممارســة مهامه املجمّ دة منذ تسعة أشهر،
ظلــت أصداؤها تــردّد يف األروقة القضائية
والسياسية ويف صفوف أهايل ضحايا انفجار
مرفأ بريوت ،وقد أشــعلت املواقف الرافضة
قاض رديف عىل اعتبار أن هذا التعيني
تعيني ٍ
رضبة قاضية لــدور البيطار واســتهداف
للعدالة.

نواب التغيير

ويف هذا الســياق ،اعترب تكتل نواب قوى
التغيري أن «وزير العدل يف لبنان ،الغائب منذ
تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء ،يرتكب
 باالشــراك مع مجلس القضــاء األعىل -عملية اســتهداف للعدالة يف قضية جريمة
العرص ،بفربكة «إخراج» غري قانوني يتّســم
ّ
«محقق
بمخالفات فادحة الجسامة لتعيني
عديل جديد بصالحيات اســتثنائية مُبتكرة»
ّ
املحقــق العديل الحايل
كرضبة قاضية لدور
طارق البيطار!».
وقالــوا يف بيان إنــه «كان األجدر مثالً
توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة ملحكمة
التمييز من وزير املالية وذلك كان كافيا ً إلعادة
تفعيل القضية وغريها من األمور العالقة!»
وأضافــوا« :يبدو ّ
أن أهل العدالة أنفســهم،
ّ
فضلوا أ ْن يختاروا الوســائل غري القانونية
السيالية «لحســن ســر العمل القضائي
ُ ِ
ّ
وإحقاقا ً
للحــق» -وفاقا ً ألقوالهم  -فاغتالوا
العدالة بأيديهــم وقدّموها قرابني عىل مذبح
اإلرادات السياســية ا ُمللتوية الشتّى ،فراكموا
اليقني فوق اليقــن ّ
أن القضاء ال يزال تحت
رحمة السياسيني!».
وإذ ســأل النواب «أهكذا يُعاد مســار
العدالة يف هذه القضية ،يا أصحاب الضمائر
امليتة؟!» ،ختموا« :اليوم ،ربما دفنتم العدالة يف
باطل ومنعدم
بقرار
جريمة  4آب ،وهي حيّة،
ٍ
ٍ
الوجود! لكنّنا غداً ،بالتأكيد ،ســنتصدّى له
ولكم بك ّل الوسائل!».

معوض

واعتــر النائب ميشــال معــوض أن
«موافقة مجلس القضــاء األعىل عىل تعيني
بديل عن املحقق العديل طــارق البيطار ّ
لبت
الطلبــات الطارئــة والرضوريــة يف قضية
تفجري مرفأ بــروتومن بينها إطالق رساح
بعض املوقوفني تأتي نتيجة ضغط فاجر من
املنظومة الفاسدة واملجرمة لتطيري التحقيق
وإلغاء العدالة وتدمري ما ّ
تبقى من استقاللية
القضاء».

«إئتالف استقالل القضاء»

واعترب «ائتالف اســتقالل القضاء» يف
قاض رديف «يشــكل
بيان أن قــرار تعيني ٍ
اعتداء ســافرا ً من الســلطة التنفيذية عىل
اســتقاللية املحقق العديل وهو غري قانوني
«طاملا أنه يــؤدي إىل نقل امللف القضائي من
قاض إىل آخر من دون موافقة القايض األول
ٍ
عىل ذلك ،وهذا األمر يتعارض مع ك ّل املبادئ
قاض عن النظر
الدولية التي ال تسمح بعزل ٍ
يف ملف قضائي إال من خالل اآلليات املحدّدة
يف القانون وهي اآلليــات التي عمدت القوى
السياســية إىل تعطيلها ،مــن خالل تعطيل
مرسوم التشــكيالت القضائية ومعه الهيئة
العامــة ملحكمة التمييــز الناظرة يف طلبات
متصلة باملرفأ كما سبق بيانه».
وأضاف البيــان« :فنحن هنا أمام تدخل
مبارش مــن وزير العــدل للتأثري عىل وجهة
ّ
معــن وبتغطية من
القرار يف ملف قضائي
مجلس القضاء األعىل املعني يف الغالبية الكربى
ألعضائه من القوى السياســية وفق قاعدة
املحاصصة .وال ير ّد عىل ذلك بوجود ســابقة
 ،2006ألســباب عدّة أهمها ّ
قاض
أن تعيني ٍ
رديف محل القايض األصيل ت ّم آنذاك بموافقته
وبرضــاه ،ولتغيّبه يف إجــازة إرادية خارج
األرايض اللبنانية ،يف حــن أن التعيني الحايل

يتم خالفا ً إلرادة القايض األصيل املوجود عىل
األرايض اللبنانية واملمنــوع عن العمل قرسا ً
تبعا ً لتعطيل الهيئــة العامة ملحكمة التمييز
بقرار ســيايس غري قانوني أساسه استغالل
النفوذ لرضب العدالة.
وما يزيد من عدم قانونيــة القرار هو
أنه ليس مــررا ً بالــرورة وال محصورا ً
بمعاملــة معينة أو أجل معــن .فقد وضع
الوزير ضمن الحــاالت التي بإمكان القايض
البديل النظر فيها «طلبات إخالء الســبيل»
و»الدفوع الشكلية» فضالً عن أي أمور ملحّ ة
أخرى ،علمــا ً أنه ليس بإمــكان أحد تخيّل
وجود رضورة يف ّ
بت دفوع شــكلية يف قضية
تم ّ
كف يد القايض فيهــا .ومؤدّى ذلك ليس
فقط تمكــن املوقوفني مــن تقديم طلبات
إخالء سبيل ،إنما أيضا ً وربما باألخص تمكني
املدّعى عليهم غري املوقوفني وبعضهم فا ّر من
العدالة (ويف مقدمهم الوزراء املدعى عليهم)
من تقديم شتى الدفوع الشكلية ومنها دفع
الحصانــة إلنهاء االدعاء ضدهــم والتف ّلت
تماما ً من املحاكمة وكرس مذكرات التوقيف
الصــادرة بحقهم ،كل ذلك تحــت غطاء أن
بعض املوقوفني ســاءت أحوالهم الصحية
بشهادة وزير العدل ومن دون أي دليل».
وتابع البيان« :أنه يؤدي إىل فتح زاروب
لتهريــب املدعى عليهم واملشــتبه فيهم من
العدالة مقابل التطبيــع مع تعليق التحقيق
بالكامل .مــن ّ
البي أن كتــاب الوزير يمهّ د
الرتكاب اعتداء جديد عىل حقوق ضحايا املرفأ
وذويهم بالعدالة وحــق املجتمع بالحقيقة،
بعد ممارســات عدوانية رشسة ضد املحقق
العديل انتهت إىل تعطيل التحقيق بشكل كامل.
وعليــه ،مؤدّى القرار يف حــال تفعيله ،فتح
زاروب يمكن القوى السياســية من تهريب
املدعى عليهم املحسوبني عليها وضمنا ً غري
املوقوفني منهم ،من العدالة ،مقابل التطبيع
مع فكرة منع القايض من العمل يف إحدى أكرب
الجرائم املرتكبة يف لبنان.
وما يزيد من خطــورة األمر أن القايض
الرديف الذي يعني يف هذه الظروف ســيكون
بإمكانه ترسيب معطيات رسية يف امللف ،مع
ما يش ّكله ذلك من خطر عىل سالمة التحقيق
برمته .إنه يع ّري االنحطاط يف أداء السلطات
العامة يف لبنان».
واعترب «ائتالف اســتقالل القضاء» أن
القــرار يميط اللثام مرة أخــرى «عن الدرك
الذي وصل إليه أداء السلطات العامة املسخرة
لخدمة مصالح شخصية وفئوية بما يناقض
املصلحة العامــة ويقوّض حظوظ اللبنانيني
بالعدالــة .فوزير العدل الــذي يفرتض أنه
مؤتمن عىل حســن ســر العدالة ،استباح
القضاء بكتاب مفخخ ومفعم بســوء النية،
مؤداه فرض تأويــات مخالفة تماما ً ملعايري
اســتقالل القضاء وتهريــب املدّعى عليهم
الفارين من العدالة ،كل ذلك من دون أن يقوم
بأي جهد حقيقي إلعادة التحقيق إىل س ّكته.
والنــواب الذين يفــرض أنهم يمثلون
األمة ،واصلوا سعيهم إىل تقزيم قضية املرفأ
وآالف الضحايا والعاصمــة املدمرة يف اتجاه
اختزالها بقضية مشتبه فيه محسوب عليهم.

٣

مرفأ بيروت بعد اإلنفجار

القاضي البيطار

ولم يجدوا حرجــا ً يف اقتحام مجلس القضاء
األعىل إلمالء مطالبهم يف عدوان فئوي سافر
عليه .ومجلــس القضاء األعىل الذي يفرتض
أنه يسهر عىل استقالل القضاء وحسن سري
العدالة ،ها هو يذعن ملطالب القوى السياسية
من دون مقاومة تذكر.
هذا فضالً عن عدم إمكانية استبعاد أن
يكون هذا القرار جزءا ً من تســوية سياسية
مؤداها تكريس نظام الالعدالة».
ودعا القضــاة املســتقلني «اىل حماية
املرجعية القضائية واســتقالليتها تعويضا ً
عن سقوط مجلس القضاء األعىل يف أداء هذه
الوظيفة ،وذلك انتصارا ً الســتقالل القضاء
واعرتاضــا ً عىل اســتباحته ،ونحن ندعو يف
الوقت نفسه أي قاض يتم تعيينه بالطريقة
املذكورة إىل رفض هذه املهمة احرتاما ً لقسمه،
والتحقيق الفوري يف دور وزير العدل والنواب
يف التأثــر يف قرار مجلس القضــاء األعىل،
تمهيدا ً إلجراء املقتىض ،علما ً أن محاســبة
وزير العدل عىل تعرضــه للقضاء باتت أمرا ً
مستحقا ً سيبادر ائتالف استقالل القضاء إىل
اتخاذ الخطوات الالزمة من أجله ،والتضامن
الكيل مع الضحايا وذويهم ضد كل محاوالت
تقزيم قضيتهم ووأدها».

«متحدون»

وسأل تحالف «متحدون» يف بيان« :هل
ان طلب وزير العدل «تعيني محقق عديل آخر
بصالحيات استثنائية مبتدعة» يخدم تطبيق
القانون وحســن سري العدالة يف جريمة بهذا
الحجم ويف بلد يرزح تحــت نري ظلم متعدد
األشكال متما ٍد ومتفاقم بسبب غياب حكم
القانون والعدالة؟» .وأكــد أنه «مهما كانت
املالحظــات لدينا عىل عمــل املحقق العديل
القايض طارق البيطار ،فإنه من غري الجائز
لوزير العــدل الذي يبدو أنه نيس أو تناىس ما
كقاض ،وقد شــهدنا استنكافه
يعنيه العدل
ٍ

«"تحالف وطني"» :وزير العدل يقتل العدل
إعترب «تحالف وطني» يف بيان ،أن «إرادة سلطة األمر الواقع تظهر ،مرة جديدة،
مجتمعة رضب أســس العدالة ومقوّماتها عرب االعتداء عىل التحقيق العديل ّ يف ملف
انفجار مرفأ بــروت من خالل بروز النية والتوجّ ه إىل تعيني محقق عديل رديف ،بناء
عىل اقرتاح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء األعىل».
وأشار إىل أن «هذه الهرطقة القانونية ،التي لجأ إليها وزير العدل إنفاذا ً لإلمالءات
وإرضاء للتيار الســيايس الذي أتى به وخضع له بكل أســف مجلس القضاء األعىل
اآلتي من رحم املحاصصة الحزبية والطائفية واملذهبية ،مدانة ومســتنكرة بأشــد
عبارات السخط والتنديد» .وإذ دان «قرار وزير العدل» ،أكد «تضامنه ودعمه للقايض
البيطار» ،داعيا ً إياه إىل «عدم الرتاجع أو االنكفاء».
ودعا «أهايل الضحايا املنكوبــن وك ّل اللبنانيّني إىل منارصة التحقيق العديل ّ عرب
َ
والســر قدُما ً باملطالبة والتح ّركات الشعبيّة وإعالء
القضائي األصيل عليه
املؤتمن
ّ
ّ
الصوت ،رفضا ً
الهمجي وغري املسبوق يف هذا امللف».
لتدخل السلطة وأعوانها
ّ

عن إحقاق الحق والثابت يف أكثر من مناسبة
ليس آخرها التنكر لحقوق املودعني ،أن يقيض
بهذا الشكل عىل ما ّ
تبقى من عدل مرتجى!».
كما ســأل التحالف «إىل متى يســتم ّر
تقويض حكم القانــون ورضب القضاء حد
«الرضب بامليت» ومن أهل القضاء نفسه ال
بل من «القيّمني عليه»؟ وهل يجوز تقويض
حكــم القانون نتيجة ألخــذ الناس رهائن،
أساساً؟ إىل متى يبقى القضاء واضعا ً نفسه
«غب الطلب» ملنظومة الحكم يف لبنان بدل أن
يترصف كسلطة مستقلة ال يقوم من دونها
وطن وتقرر بحق باسم الشعب اللبناني؟».
وأعلن التحالف أنه «مع تفهمنا حقوق
ومطالب املوقوفني يف قضيــة انفجار املرفأ
وكل متــرر ،فإن الحل األنجــع واألجدى
يكون بإعادة تشكيل «الهيئة العامة ملحكمة
التمييز» عرب إنجاز املرسوم ذي الصلة ،األمر
كفيل بمعالجة القضايا العالقة.» .
وأضاف »:لقد كفانــا تعطيالً للقضاء
وتدمريا ً ملا تبقى من مؤسســات ،فلسنا من
دعاة وضــع أي معوقات أمام عمل القضاء،
إال أن قرارا ً كهذا ال ّ
يمت إىل عمل القضاء وفق
األصول وسيواجهه محامو التحالف أصحاب
الصفة بكل حزم».

«روّاد العدالة»

وأوضحت مجموعــة «روّاد العدالة» يف
بيان أن «الدائرة القانونية إذ تنظر بعني الريبة
والخجل اىل هذه الخطوة غري املســؤولة ترى
أ َّن تعيني محقق عــديل رديف ليقوم بأعمال
قضائية ولــو طارئة  -وأيا ً تكــن ماهيتها
ونوعها -يف ظل وجود محقــق عديل أصيل،
كمن ّ
يعي قاضيني للنظر يف امللف الواحد وهو
يشبه إىل حد كبري وجود إلهني للكون الواحد
قد تختلف مواقفهما يف الواقع حيال ذات األمر
الواحد ،وهو ما ال يســتقيم منطقا ً وقانونا ً
وشكالً وموضوعاً».
ولفتت اىل أن «القانــون الناظم ألصول
اإلجــراءات الجزائية لم يجــز إطالقا ً تعيني
رديــف للمحقق العديل ،كما فعل بالنســبة
ألعضــاء املجلس العديل يف املــادة  357منه،
ً
إذ َّ
رصاحة يف املادة  360عىل
نص املشــرع
تعيــن محقق عديل واحــد ال أكثر وال يوجد
يف ذلك القانون أي إشــارة عىل إمكان تعيني
محقق رديف وذل َك لغاية جديرة أراد املشرتع
االســتمرار بالحفاظ عليها من قِ بَل محقق
ُ
بحيث إ َّن تعيني
واحد وهي رسيــة التحقيق،
ّ
للبــت املزعوم
محقــق عديل إضــايف رديف
بـ»الطلبات الطارئة» يعني ما يعنيه إمكان
إ ّ
طالعــه حُ كما ً عىل ملــف ومحرض ضبط
التحقيق ،يف الوقت الذي تشــدّد فيه املشرتع
بحماية تلك الرسية املح ّ
ظر قانونا ً إفشاؤها».
ورأت أن «املشــرع اإلجرائي قد تشدَّد
كثــرا ً يف األصول الخاصــة بتعيني املحقق
العديل ،ولم يجز تعيني رديف له حتّى يف الحالة
التي (يتع ّذر) فيها عليه إصدار مذكرة إلقاء
القبض بحق املتهــم ،معطيا ً هذه الصالحية
حينها حرصا ً واســتثنا ًء وفقــط عند بدء
املحاكمة لرئيس املجلس العديل».
وأكدت أن «تعيني محقق عديل رديف ،ال
حال من األحوال ،حق هذا األخري
يعني ،بأي ٍ
يف اتخاذ قــرارات طارئة يتــم تدوينها عىل
محرض التحقيق ،ذلك ا َّن الردافة ال يمكن أن
تجد مجاال ً لتطبيقها يف ظل وجود األصالة»...
وأهابت أخريا ً باملجلــس األعىل للقضاء «أن
يبقى عاليا ً ســاميا ً مح ّلقا ً بهيبته يف سماء
العدالة ،ال أن يجعل من نفسه أسريا ً لزعامات
سياسية ال مسؤولة بائسة زائلة».

طوني فرنسيس

الترسيم والرئاسة
واألرشيف النووي
اذا كان االتفاق (النووي)
األميركي-اإليراني معلقا ً
فينبغي توقع تعليق أشياء
أخرى ،تحريكا ً أو تجميدا ً
استعمال يحددها
في وجهة
ٍ
القادرون.
في لبنان ثمة أمور كثيرة
قابلة للتعليق والتحريك
والتجميد إذا اقتضت المصلحة
ذلك .وايران هي األقدر بين كل
اطراف الخارج على ممارسة
اللعبة .انها قادرة على التلويح
بمحاربة اسرائيل واستعمال
مفاوضات الترسيم البحري
بين لبنان واسرائيل بما يالئم
مصالحها .وفي هذا الشأن
يخطئ من يظن ان الترسيم
متاح استنادا ً فقط الى عوامل
القانون الدولي واقتدار ثالثية
المقاومة والجيش والشعب،
فكل ذلك يسقط امام القرار
االيراني األخير في ما اذا كانت
طهران ستسمح ألهم مناطق
نفوذها شرقي المتوسط
بالمشاركة في واحة سالم
واستثمار مع الدولة الصهيونية
التي يُفترض ازالتها من
الوجود.
وايران قادرة على تكرار
لعبتها في تكوين السلطة
اللبنانية .الجميع يعرف ذلك
خصوصا ً الفرنسيين والروس
وبقية القوى الدولية المؤثرة
والمهتمة بالشأن اللبناني.
ومنذ  2008صارت إيران
شريكا ً حاسماً .ظهر ذلك خالل
مداوالت الدوحة وتكرس إثر
نهاية والية الرئيس ميشال
سليمان وفرض الفراغ حتى
تعيين البديل المختار ،وفي
منطق تشكيل الحكومات
وفرطها أو تعطيلها…
ايران راغبة وقادرة على لعب
ادوارها اللبنانية باتفاق نووي
أو من دونه .فكيف اذا كان
التوقيع يتعثر ويحتاج إلنضاجه
مزيدا ً من الضغوط إللغاء
العقبة األخيرة التي تعترض
طريقه؟
هذه العقبة تحدث عنها
المسؤولون االيرانيون في األيام
األخيرة ورددتها الصحافة
االيرانية مراراً .وأمس اختصرت
صحيفة «ايران» الحكومية
المشكلة بالقول ان «االتفاق
النووي معلق بسبب األالعيب
السياسية للوكالة الدولية
للطاقة» .وشرحت الصحيفة
ان الوكالة متأثرة بالضغوط
االسرائيلية الرامية الى عدم
انهاء ملف التحقيقات حول
المواقع النووية االيرانية
المشتبهة وجعل هذا الملف
مفتوحا ً الى ما ال نهاية!
لماذا تبدو قصة الوكالة
معقدة الى حد منع توقيع اتفاق
نووي كبير األهمية؟ عن هذا
السؤال يجيب مطلعون قائلين:
ألن ايران تخشى ان تقوم
اسرائيل تباعا ً بكشف اسرار
ملفها النووي بعد ان تمكنت
من شحن ارشيفه الكامل الى
تل ابيب ،وهي لذلك تتمسك
بإقفال الموضوع نهائياً…
ونقطة على السطر.
وبعد هل يكون ذلك األرشيف
نقطة التفاوض الخفية وراء
مفاوضات وتجاذبات كثيرة
مكشوفة؟
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ملخص عن "انتخابات مجلس النواب اللبناني "2022
لـ"الدولية للمعلومات"

قوانين اإلنتخاب عدّلت  10مرات
بينما مناهج التعليم ذاتها

تطلق نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر قبل ظهر اليوم الكتاب
الصادر عن «الدولية للمعلومات «االنتخابات النيابية اللبنانية  »2022وذلك في مكتبة
مجلس النواب .يقع الكتاب في  320صفحة ويضم  12فص ً
ال مع مقدمة وتمهيد
ويتناول نتائج االنتخابات في الدوائر االنتخابية الـ  15وأرقام اللوائح والمرشحين الفائزين
والخاسرين واتجاهات التصويت تبعًا للطائفة ،وأعداد الناخبين والمقترعين ونسبهم
وأحجام القوى السياسية والحزبية في الدوائر وعلى المستوى الوطني.
غــــادة حــــــالوي

أن استحقاق  2022حمل رهانات عديدة
تعود يف معظمها إىل الوقائع التالية:
األوىل ،أن االنتخابات جرت يف األشهر
األخرية من والية الرئيس ميشــال عون،
فيما كانت انتخابات  2018يف األشهر األوىل
النطالقها معززة بتحالفات متينة واندفاع
عهد جديد ،الثانية ،االنهيار املتسارع لكل
ما يف بنى الدولة اللبنانية والثالثة ،اقرتاب
انتخابات رئاسة الجمهورية توطئة لعهد
جديد.
وجاء يف أبرز املؤرشات واألرقام التي
توقف عندها الكتاب:

يف مقدمــة الكتــاب التــي كتبها
استغرب رئيس الدولية للمعلومات جواد
عدرا كيف "ان القوانني اإلنتخابية يف لبنان
عدلت  10مرات منــذ العام  ،1943بينما
بقيت املناهــج الرتبوية من دون تطوير
مهم منذ االستقالل وشــهد العام 1997
آخر تحديث لها .ولم تشــهد قوانني النقد
والتسليف ،والسلطة القضائية والبلديات
والندوات والتنظيم املدني واملالية العامة
أي تحديث جوهري وأســايس لبناء دولة
عرصية ،رأت القوى السياســة يف قوانني
الناخبون المسجلون والمقترعون
اإلنتحاب مصلحة ذاتيــة فكانت تعدلها
 بلغ عدد الناخبنيوفقــا لتلــك املصلحة،
املســجلني 3,967,508
لكنها لــم تر يف القوانني
منهم  225,277من غري
واملسائل األخرى الحيوية
واملرتبطــة باملصلحــة حل ّ حزب القوات اللبنانية املقيمني أي ما يشــكل
العامــة ،مصلحة لها" ثانيًا ونال  203,297صوتًا نســبة  5.68%مقارنة
مــع نســبة  2.21%يف
ليتابع "بعد املشــهدية
أي بنسبة  11.25%من
العــام  .2018وهــذا
االنتخابيــة علينــا أن
إجمالي المقترعين
االرتفــاع الكبري يف عدد
نســأل :أيــة انتخابات
املســجلني يف الخــارج
هذه؟ وألي لبنان؟".
كان يف جميع الدوائــر االنتخابية الـ .15
اما يف قراءة املــؤرشات لالنتخابات
ّ
لكن النسبة العليا كانت يف بريوت الثانية
وســلوكياتها فقد لحظ الكتــاب الذي
وبلغــت  ،276.6%تليهــا الجنوب األوىل
تنرش "نــداء الوطن" ملخصــا ً عما ورد
فبلغت .237.27%
فيه ،الظــروف التي احاطــت بالعملية
 بلغ العــدد اإلجمــايل للمقرتعنياالنتخابية للعام  2022والتي جرت للمرة
 1,951,683بنســبة  ،49.19%ولقــد
الثانية ،بعد العام  ،2018وفق آلية قانون
اســتحوذت دائرة الجنــوب الثالثة عىل
االنتخاب نفسه ،وهي التصويت النسبي
 12.22%من إجمايل املقرتعني ،والنسبة
لالئحة مقفلــة بصوت تفضييل واحد .إال

الدنيــا كانــت يف بــروت األوىل وبلغت
.2.48%
 بلــغ عــدد املقرتعــن املقيمني 1,810,108يشكلون نســبة 92.75%
من إجمــايل املقرتعني ،وكانت النســبة
العليا يف الجنوب الثالثة وبلغت ،12.54%
أمّ ا النســبة الدنيا فكانت يف بريوت األوىل
وبلغت . 2.32%
 بلــغ عدد املقرتعــن غري املقيمني 141,575مقرتعا ً شــكلوا نسبة 7.25%
من إجمــايل املقرتعني .وقد اســتحوذت
دائرة الشــمال الثالثة عىل النسبة العليا
وبلغت  ،12.33%تليها جبل لبنان الرابعة
 ،12.01%وأما النســبة الدنيا فكانت يف
دائرة البقاع الثانية وبلغت . 3.08%
 تراجعت نسبة االقرتاع لدى جميعالطوائف اللبنانية عن التي بلغتها يف العام
 ،2018ونســبة الرتاجع األعىل كانت لدى
الســنة وبلغت  -6.21%والنسبة الدنيا
يف الرتاجــع كانت لدى الشــيعة وبلغت
.-1.99%

األوراق البيضاء واألوراق الباطلة

 بلغ عــدد األوراق الباطلة 57,700ورقة (نســبة  2.96%مــن املقرتعني)
مقارنة مع  38,909أوراق (نسبة 2.09%
من املقرتعــن) يف انتخابات العام .2018
النسبة الكربى من األوراق الباطلة كانت
يف قضاء طرابلس وبلغت  ،5.01%والدنيا
يف بــروت الثانية وبلغت  .0.97%أمّ ا من
حيث العدد فإن العدد األكرب كان يف بريوت
الثانية وبلغ  5,795ورقة ،والعدد األدنى يف
قضاء حاصبيا وبلغ  471ورقة.
 وتبعً ا للطائفة ،فــإن العدد األكربمن األوراق الباطلة كان لدى السنة وبلغ
 22,141ورقــة بنســبة  41.37%من
األوراق الباطلة ( 53,515ورقة من دون
احتســاب املوظفني وغري املقيمني ألنه ال
يتوفر اإلقرتاع تبعا ً للطائفة) .والشــيعة
 ،26.30%واملوارنة .14.2%
 بلغ عــدد األوراق البيضاء 19,308أوراق ( 0.99%من املقرتعني) مقارنة بـ
 15,029ورقة يف العــام 0.81%( 2018
مــن املقرتعــن) ،أي بارتفــاع مقداره
 4,279ورقة ونســبته  .28.47%النسبة
العليــا يف األوراق البيضاء كانت يف قضاء
املنية وبلغت  ،2.30%ثم قضاء طرابلس
.2.04%

المرشحون

اللبنانيون ينتخبون في باريس

 توجهت األصوات التفضيلية بنسبةكبرية اىل املرشــحني وليــس اىل اللوائح،
فالناخب كان يقرتع ملرشح وليس لالئحة.
 ترشح لالنتخابات  1,044مرشحاومرشــحة مقارنــة بـ  976مرشــحا ً
ومرشــحة يف انتخابات العــام .2018
وتشكلت  103لوائح ضمّ ت  719مرشحا ً
ومرشــحة مقارنة بالعــام  2018حيث
تشــكلت  77الئحة ضمّ ت  597مرشحا ً
ومرشــحة بزيــادة يف عدد املرشــحني
نسبتها  .20.44%العدد األكرب من ال ّلوائح
واملرشــحني كان يف دائرة الشمال الثانية
وبلــغ  11الئحــة ضمّ ت  100مرشــح،
واألدنى كان يف الجنــوب الثالثة وفيها 3
لوائح ضمت  26مرشحا ً (جدول رقم .)9

ت
انتخابات  2022في معراب وتقدّم «القوا »

 ح ّل حزب القــوات اللبنانية ثانيا ًمن بني اللوائــح الـ  103كانت  37الئحة
ونال  203,297صوتا ً أي بنسبة 11.25%
مكتملــة و 66الئحة غري مكتملة (جدول
من إجمايل املقرتعني.
رقم .)26
 جاءت حركة أمل يف املرتبة الثالثة،النواب الفائزون
ونالــت  191,142صوتــا ً أي بنســبة
 فــاز بنتيجة االنتخابــات النيابية 10.57%من املقرتعني.
 57نائـــبا ً للمرة األوىل واستمر  68نائـبا ً
 ح ّل التيــار الوطني الحــر رابعاً،يف حني عاد  3نواب ســبق أن كانوا نوابا ً
ونال  164,801صوت بنسبة  9.12%من
يف دورات ســابقة (محمــد يحيى ،عماد
إجمايل املقرتعني.
الحــوت ،فادي كرم) ،أمّ ــا يف االنتخابات
 نــال الحزب التقدمي االشــراكي 75,315صوتاً ،أي بنســبة  4.17%من
املاضية فقد فاز  64نائـــبا ً للمرة األوىل.
إجمايل املقرتعني منهــم  67,152صوتا ً
ومن بني النواب الـــ  128هناك  7نواب
مستمرون منذ انتخابات العام 8( 1992
مسلماً.
دورات) ،و 5نواب مســتمرون منذ العام
 نال حزب الكتائب اللبنانية 32,141 7( 1996دورات) (رسم
صوتــاً ،أي  1.78%من
 6وجدول رقم .)30
إجمايل املقرتعني.
 التغيــر األكــر نــال تيــار املردةيف عــدد النــواب كان رأت القوى السياسة في  25,254صوتا ً بنســبة
يف الطائفــة الســنية قوانين اإلنتخاب مصلحة  1.40%مــن إجمــايل
وشمل  17نائـــبا ً من
املقرتعني منهم 18,062
مجموع  27نائـــباً ،ثم ذاتية فكانت تعدّلها وفقًا
صوتا ً مســيحيّا ً بنسبة
لتلك المصلحة
لدى الطائفــة املارونية
 3.40%مــن مجمــوع
 14نائـــبا ً من أصل 34
املقرتعني املسيحيني.
 نال املجتمع املدني  183,215صوتا ًنائـباً ،ولدى طائفة الروم األرثوذكس 10
نواب من مجموع  14نائـــبا ً (رسم رقم
أي بنسبة  10.13%من إجمايل املقرتعني.
 نال املســتقلون  142,597صوتا ً.)8
 وتبعا ً للدوائر ّفإن دائرة الشــمال
أي بنســبة  7.89%من إجمايل املقرتعني،
الثانية شهدت التغيري األكرب ،إذ تبدّل 10
منهم  85,987صوتا ً مســلما ً أي بنسبة
نواب من مجموع النواب الـ  11يف الدائرة
 7.58%من مجموع املقرتعني املسلمني.
(استمر فقط جهاد الصمد) .ويف الجنوب
 نال مرشــحو قدامى املســتقبلاألوىل شــمل التغيري  4نواب من مجموع
 98,762صوتاً ،أي بنســبة  5.46%من
النواب الـ  5يف الدائرة (اســتمر أســامة
إجمايل املقرتعني.
ســعد) .ويف البقاع الثانية شمل التغيري 5
نواب من مجمــوع النواب الـ  6يف الدائرة
الحاصل اإلنتخابي
(استمر وائل أبو فاعور) (رسم رقم .)8
ســجّ ل الحاصل االنتخابــي األوّيل
 أعىل أصوات تفضيلية من املقرتعنياألعىل يف دائرة الجنــوب الثانية ،23,297
املقيمــن الـ  15األوائل نالها  11نائـــبا ً
أمّ ا األدنى فســجّ ل يف دائرة بريوت األوىل
.5,837
من حــزب الله ،بلغ مجمــوع أصواتهم
 294,567صوتاً ،و 4من حركة أمل وبلغ
أعمار النواب
مجمــوع أصواتهــم  84,344صوتاً .أمّ ا
أكرب أعضــاء مجلس النواب ســنًّا
يف املرتبة  16فحــل نائب القوات اللبنانية
هو الرئيس نبيه بري ( 84ســنة) ،يليه
أنطوان حبيش ونال  17ألف صوت (جدول
مروان حمادة ( 83سنة) ،ث ّم كل من أكرم
رقم .)34
شهيب وعيل عسريان وجورج عدوان (75
 أمّ ا يف اقرتاع غري املقيمني فقد ح ّلسنة) ،وميشال موىس وغازي زعيرت وطه
أول إبراهيم منيمنــة ونال  2,787صوتاً،
ناجي ( 73ســنة) .أمّ ا أصغر النواب سنًّا
يليــه مارك ضــو  2,329صوتاً ،وجورج
فهو ميشــال املر ويبلغ  28سنة .ووصل
عقيص  2,174صوتاً ،وح ّل رابعا ً عدنان
متوسط أعمار النواب اىل  55.52سنة .
طرابليس ونال  2,134صوتا ً (جدول رقم
.)35
النساء المرشحات
 فاز التيار الوطني الحر بـ  21نائـبابلغ عدد النساء املرشحات  157امرأة
منهم  16حزبيا ً و 2من غري الحزبيني .وهو
(يف مقابل  111امــرأة يف انتخابات العام
متحالف مع  3نواب يف حزب الطشــناق.
وفازت القــوات اللبنانية بـ  19نائـــبا ً
 )2018انخرط منهن  118امرأة يف اللوائح
(يف مقابل  86امرأة) وفازت  8نســاء (4
منهــم  14حزبيا ً و 4من غــر الحزبيني
من املجتمع املدني) يف مقابل  6نســاء يف
وحليف واحد (هو حــزب األحرار) .فاز
العام  .2018العدد األكرب من املرشــحات
ك ّل من "حزب اللــه" وحركة أمل بـ 15
كان لــدى الطائفة املارونيــة وبلغ 34
نائـبا ً ولك ّل منهما  13حزبيًّا و 2من غري
مرشحة ،ثم لدى السنة وبلغ  27مرشحة،
الحزبيني .الحزب التقدمي االشــراكي 7
و 15لدى الروم األرثوذكس ،و 14مرشحة
نواب من الحزبيني ،ونائب غري حزبي.
لدى الشيعة.

اقتراع الطوائف للقوى السياسية

يف اقرتاع الطوائف للقوى السياسية،
بنا ًء عىل األصوات التفضيلية التقديرية:
 ح ّل حــزب الله أول ونال 356,122صوتا ً أي بنسبة  19.70%من املقرتعني.

االنتخاب في دول االغتراب

 بلغ عدد الناخبني املســجلني غرياملقيمني  225,277ناخباً ،يشكلون نسبة
 5.68%من إجمايل الناخبني .اقرتع منهم

محـــــليـــــات
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مي الريحاني تترشح لرئاسة الجمهورية

 141,575مقرتعا ،يمثلون نسبة 7.25%
وحركة أمل) مــن الحفاظ عىل حضوره
من إجمــايل املقرتعني .العدد األكرب منهم
يف البيئة الشــيعية ،وع ّزز موقعه ،لكنّه
تبعا ً للدول جاء يف فرنسا ،وبلغ 28,136
لم ينجح يف عــدم خرقه يف دائرة الجنوب
ناخباً ،اقــرع منهــم  19,958مقرتعا ً
الثالثــة التي تُعترب خزانا ً شــيعيا ً كبرياً.
بنســبة  ،70.93%تليهــا دولة اإلمارات
وتمكنت قوى املعارضة من الفوز بنائبني،
العربيــة املتحدة ،وبلغ العــدد 25,066
أحدهما أســقط أسعد حردان املستمر يف
ناخباً ،اقــرع منهــم  18,119مقرتعا ً
نيابته منذ  ،1992والثاني أسقط املرصيف
مروان خري الدين الذي قيل ّ
بنسبة  ،72.29%ويف املرتبة الثالثة كندا،
إن ترشــحه
وبلغ عدد املسجلني  27,447ناخباً ،اقرتع
كان نتيجة التوافــق بني نبيه بري ووليد
منهم  18,023مقرتعا ً بنسبة ،65.66%
جنبالط وطالل أرسالن.
ويف املرتبــة الرابعــة الواليــات املتحدة
 ع ّلق سعد الحريري عمله السيايس،األمريكية ،وتسجّ ل  27,982ناخباً ،اقرتع
وظهر عدد من السياســيني الذين كانوا
منهم  15,740مقرتعا ً بنسبة ،56.25%
ضمن تيار املستقبل ،ولكنّهم لم ينجحوا
ويف املرتبة الخامسة حلت أسرتاليا ،وبلغ
يف الفوز والحلول مكانه .فسقطت الئحة
العــدد  20,661ناخباً،
فؤاد السنيورة يف بريوت،
اقرتع منهــم 11,744
وفشل يوسف النقيب يف
مقرتعا ً بنسبة ،56.84%
صيدا بعــد تحالفه مع
وجاءت املانيا يف املرتبة
القــوات اللبنانية .أمّ ا
التغيير األكبر في عدد
السادسة.
النواب كان في الطائفة يف الشــمال وعكار فقد
 وتبعً ــا للقــوىتمكن قدامى املستقبل
السياســية ،حصــل السنية وشمل  17نائـبًا من
من اإلمســاك بالقاعدة
املجتمــع املدنــي عىل مجموع  27نائـبًا ثم لدى الشعبية وفاز  5نواب.
 35,770صوتًــا تمثل الطائفة المارونية  14نائـبًا ولــم تــؤ ّد مقاطعــة
 27.39%مــن إجمايل
الحريــري إىل انخفاض
من أصل  34نائـبًا
املقرتعني غري املقيمني،
كبري يف نسبة املقرتعني
وح ّل ثانيا ً حــزب القوات اللبنانية ،ونال
السنّة إذ تراجعت .-6.1%
 27,139صوتــا ً بنســبة  ،20.74%ويف
 تمكن وليــد جنبالط من الحفاظاملرتبة الثالثة جاء املســتقلون ،وحصلوا
عىل موقعه كزعيم درزي ،إذ نال نســبة
عىل  11,704أصوات ،بنســبة ،8.95%
 53.19%من املقرتعني الدروز ،وأسقط
وجــاء رابعــا ً حزب اللــه ،وحصل عىل
خصمه التاريخي طالل أرسالن ،لكنّه يف
 10,109أصوات ،بنســبة  ،7.73%ويف
املقابل واجه خسارة املقعد الكاثوليكي
املرتبة الخامســة جاء التيــار الوطني
يف الشــوف كي يتمكن من الحفاظ عىل
املقعدين الدرزيــن .وعدم وصول وئام
الحر ،وحصل عىل  9,220صوتا ً بنســبة
وهــاب الذي تمكن مــن الحصول عىل
 ،7.05%ويف املرتبــة السادســة ح ّلت
 10,228صوتًــا منهــا  4,257صوتا ً
حركة أمل ،ونالت  7,193صوتا بنســبة
درزياً ،بينما نال مروان حماده 11,121
.5.5%
صوتاً.
 وتبعً ــا للطائفة ،جــاء املوارنة يف تم ّكنت القوات اللبنانية من زيادةاملرتبة األوىل بني املســجلني غري املقيمني،
حصتهــا النيابية من  15إىل  18نائـــباً،
وبلغ عددهم  74,139ناخباً ،يشــكلون
وأيضا ً ارتفاع عدد أصواتها إىل 203,297
نسبة  32.91%من الناخبني ،ويف املرتبة
صوتا ً لكنّها خرست يف عرينها برشي.
الثانية جاء السنة ،وبلغ عددهم 45,783
 التيار الوطني الحــر ،بالرغم منناخبا ،يشــكلون نســبة  20.32%من
الحرب الضارية التي تعرض لها عىل مدى
الناخبني ،وح ّل الشيعة يف املرتبة الثالثة،
أكثر من سنتني سبقتا االنتخابات ،تم ّكن
وبلغ العــدد  45,049ناخباً ،يشــكلون
من الحفاظ عــى حجمه النيابي الحزبي
نسبة .20%
وفوز رئيسه جربان باســيل يف البرتون،
لكنّه مُني بخسارة كبرية يف دائرة جزين
اإلنفاق االنتخابي
بعدما كان ممثالً بنائبني.
 إن اإلنفاق الكبــر لبعض القوى زاد حــزب الكتائب مــن حجمهالسياسية واملســتقلني ورجال األعمال
النيابي نائـــبا ً واحدا ً بفوز مرشــحه يف
أدّى إىل تعزيز دور املــال االنتخابي الذي
كرسوان متحالفا ً مع نعمة افرام.
برز بقــوة أكرب من العام  2018يف معظم
 تراجع حضور تيار املردة يف دائرةالدوائر (من دون مســتند) من بينها عىل
الشــمال الثالثة ،فلم يفز ســوى طوني
سبيل املثال :بريوت األوىل ،بريوت الثانية،
فرنجية مقارنة بثالثة نواب يف االنتخابات
البقاع األوىل ،جبل لبنان األوىل ،جبل لبنان
النيابية السابقة.
الرابعة ،الشمال الثانية والشمال الثالثة.
 حقق املجتمــع املدني فوزا ً بـ 13مقعــداً ،والفضل األكرب يف هــذا الفوز
الطعون
يعــود إىل إحجام املســتقبل عن خوض
ُقدّم أمام املجلس الدســتوري ضمن
االنتخابات النيابية ال ســيما يف بريوت
مهلة الـ  30يوما ً التي تلت إعالن النتيجة
الثانيــة ،والشــوف ،والبقــاع الغربي
 15طعنا ً يف  10دوائــر تناولت نيابة 19
وطرابلس ،واقرتاع غري املقيمني بنســبة
نائبا ً منهم  10من املجتمع املدني ،و 9من
كبرية .
القوى السياسية.
 حقق املستقلون فوزا ً بـ  14مقعدا ًيف قــراءة أكثــر تفصيــاً لهــذه
نيابيا ً وهم أيضا ً استفادوا من غياب تيار
االنتخابات ،سجّ لت املالحظات التالية:
املستقبل.
 -تم ّكن الثنائي الشيعي (حزب الله

بعد الســفرية السابقة تراييس داني شــمعون ،أعلنت
األديبــة اللبنانية والخبرية يف االنمــاء العاملي مي الريحاني
ّ
ترشحها لرئاســة الجمهورية ،يف مؤتمر صحايف ،عقدته يف
فندق "البستان" يف بيت مري ،بحضور فاعليات من املجتمع
املدني وشخصيات اقتصادية واكاديمية وإعالمية.
وحددت الريحاني إنقاذ الكيان واســتعادة الدولة هدفا
لرتشــحها ،ورشحت رؤيتها القائمة عــى "حماية هوية
لبنــان" املبنية عىل الحرية وتعزيــز الديمقراطية و"تثبيت
مرجعية الدولة وســيادتها" ،عرب تفعيل مؤسسات الدولة
وتمكينها من بســط ســلطتها التامة عىل كامل أراضيها،
بما يعني "ممارســة ســيادتها الكاملة عىل كل ما له صلة
بإدارة شــؤون الدولة ومؤسســاتها" ،وأكــدت الريحاني
رضورة "ضمان اســتقالل القضاء" كرشط أسايس لتطبيق
القانون وترســيخ العدالة االجتماعية ،مشــدد ًة عىل العمل
عىل تحقيق و"ضمان قوة وجهوزية املؤسســات العسكرية
واألمنية الرشعية" كمدخل رضوري لفرض هيبة الدولة .ويف
رؤيتها أيضا ً تركيز عىل "فصل أجهزة الدولة ومؤسســاتها
عن الرصاعات الحزبية واملحاصصات الطائفية" .وإذ دعت
الريحاني اىل تفعيل دور االغرتاب يف صناعة القرار السيايس،
شــملت رؤيتها أيضا ً "تعزيز عالقة لبنان مع الدول العربية
واملجتمع الدويل".
وأعلنت الريحاني عن برنامجها االنتخابي الذي يتمحور
حول  4نقاط هي الدستور والعدالة واملساواة والوضع املايل
واالقتصادي واالجتماعي واالصالحات والسياسة الخارجية.
واكدت أن الدســتور هــو مرجعها األول واألخــر ،والتقيد
ببنوده من رضورات قيام الدولة وبقائها وهو أمر يســتلزم
التنســيق والتعاون بني رئاســتي الجمهوريــة والحكومة
ومجلس النواب كما قالت .وتعهــدت الريحاني بالعمل عىل
وضع قانون جديد لالنتخاب يضمن تمثيالً شــفافا للبنانيني
ويراعــي مقتضيات الدســتور ،وقانون أحزاب يســهم يف
خلق حياة سياســية خارج التجاذب الطائفي والطموحات
الشــخصية .كما تضمّ ن برنامجهــا االنتخابي العمل عىل"

الريحاني تعلن ترشحها

تنفيذ اســتقاللية القضاء وتحريره من التدخالت" ،الرتباط
ذلك بمبدأي العدالة واملســاواة ،ليــس فقط لجريمة تفجري
املرفــأ كما قالت بل لجميع القضايــا الخارجة عن القانون
وملكافحة الفساد.
وتعهدت املرشــحة لرئاســة الجمهورية يف برنامجها
االنتخابي بالعمل عىل "حماية أمــوال  80%من املودعني"
استنادا ً اىل خطة شــاملة إلنقاذ االقتصاد اللبناني ،وحددت
الترسيع يف االتفاق مع صندوق النقد الدويل كأولوية يف هذه
الخطة .كمــا أعلنت العمل عىل سلســلة خطوات إصالحية
ومحاربة الفساد بدءا ً "بإطالق مسار تقييمي الداء مرصف
لبنان وقطاع املصارف" ،و"وضــع مخطط توجيهي للبنى
التحتيــة والخدمــات العامة" والعمل عــى تمويله بطرق
مبتكرة مثل الكهرباء واملياه والنفايات واالتصاالت وشــبكة
املواصــات واملرافق البحرية والربيــة والجوية .أما يف البند
املتعلق بالسياســة الخارجية فشددت الريحاني عىل "تحييد
لبنان عن الرصاعات اإلقليمية والدولية وبناء عالقات بناءة
مع الجميع وتحرير القرار الوطني وعدم اخضاعه لتأثري أي
من هذه الرصاعات.

"الخارجية" :لبنان يحترم كل قرارات مجلس األمن
صدر عن وزارة الخارجية واملغرتبني البيان اآلتي:
"تداولت اليوم (امس) معلومات صحفية حول طلب لبنان
شــطب مرجعية القرارين  1559و  1680يف متن قرار تجديد
"اليونيفيل" .يهم وزارة الخارجية واملغرتبني توضيح ما ييل:
يحرتم لبنــان جميع قــرارات مجلس األمــن لدى األمم
املتحــدة ويلتزم بها ،ومن غري الوارد ان يطلب ولم يطلب حذف
اإلشارة اىل هذين القرارين املذكورين أعاله يف متن قرار التجديد
لـ"اليونيفيــل" الذي صدر مؤخراً ،علما ً بان طلب تمديد مهمة
"اليونيفيل" جاء بنا ًء عىل طلب السلطات اللبنانية.

من ناحية أخرى ،نلفت يف هذا اإلطار ان القرار الذي صدر
عن مجلــس األمن والذي ت ّم بموجبه التجديــد لـ"اليونيفيل"
يتضمن لغة ال تتوافق مع مــا ورد يف اتفاق االطار الذي وقعه
لبنان مع االمــم املتحدة ،وقد اعرتض لبنــان عىل إدخال هذه
اللغة.
بنا ًء عىل ما تقدم ،طلــب وزير الخارجية واملغرتبني اللقاء
مع رئيس بعثة "اليونيفيل" للتشــديد عىل أهمية إســتمرار
التعاون والتنســيق الدائم مع الجيــش اللبناني النجاح مهمة
القوات الدولية يف لبنان".

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلــن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العــروض إلدارة الخدمــات الطبيــة
واإلستشــفائية للمســتخدمني واألجراء
الحاليني والقدامى عن الفرتة املمتدة ما بني
 2022/10/16لغايــة 2023/10/15
ضمناً ،موضوع اســتدراج العروض رقم
ث4د 2549/تاريــخ  ،2022/7/18قد
مددت لغاية يــوم الجمعة 2022/9/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
مــن دفرت الرشوط من مصلحــة الديوان
– امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 453

إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض ألعمال صيانــة منزل املناوب
يف محطة كســارة القديمــة ،موضوع
اســتدراج العروض رقم ث4د4660/
تاريــخ  ،2021/9/15قد مددت لغاية
يوم الجمعــة  2022/10/7عند نهاية
الدوام الرســمي الســاعة  11.00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /50.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/9/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 457

إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لرشاء مواد كيماوية لزوم معامل
االنتاج ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 2551/تاريخ  ،2022/7/18قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/10/7
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشرتاك باستدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول
عىل نســخة من دفرت الــروط من
مصلحــة الديوان – امانــة الرس –
يف الغرفــة املســبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهــة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان
ضمن حرمه ،مبنــى كهرباء لبنان –
طريق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/500.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/9/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 457
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مســـاحة حـــرّة

لبنان الكبير ...والمفترق الحاسم
(*)
آن واحد ،من
د .نــبـيــل خـلـيـفـه
 - 1يعانــي لبنان اليــوم ،ويف ٍ
رصاع ايديولوجي ومواجهة سياسية ،ومجابهة
يم ّر لبنان الكبري يف هذه املرحلة بواحدة من أدّق
دينيّة ،واستقالليّة ســلطويّة وانتفاعيّة مادية.
مفاصله الدوليّة .إنّه مع ّرض ،بشكل مؤ ّكد ،اىل نوع
وهي ممارسات يســهل تحقيقها يف ظل نظام
من الخيارات املفصليّة حيث تمتحن فيه ،ويف الوقت
قائم عىل الجشع والطمع وعىل التخيل عن كافة
عينه ،طبيعتــه وتركيبته الجغرافيّــة والبرشيّة.
قيّم الفكر العقائدي الوطني اللبناني واستبداله
وموكوّناته البرشية والسياســيّة والعقائديّة .إنّه
بأنظمة غريبة عنه .ففــي الرصاع االيديولوجي
دولة يسعى البعض ،ألكثر من سبب وسبب ،إلعادة
يتواجه نموذجان للكيانيّة اللبنانية :كيان لبنان
النظــر يف وجودها ودورها عىل ضــوء التطوّرات
الســيد الح ّر املســتقل من جانب ،وكيان لبنان
والتحوّالت التي أصابت وتصيب دوّل الرشق األدنى
كوالية للفقيه من جانب آخــر .وتقع املواجهة
يف النصف األوّل مــن القرن الحادي
السياســيّة بني العرب والفرس.
والعرشين.
كما تقــع املواجهــة الدينيّة بني
وطبيعي القول ،أن ما يتع ّرض
الشيعة والســنّة .ويتحدد شكل
نحن إذن في مرحلة
له لبنان من تجارب جيو -سياسيّة،
الحكم يف الدولة عىل ضوء مفاعيل
الخيارات الوجود ّية
يش ّكل امتحانا ً قاســياً ،وال ب ّد منه،
الجشــع والطمع املعشعشــة يف
ّة
لدولة الواجهة البحرية املتوســطي
ثنايا وحنايا املؤسسات الرسميّة
المصير ّية ...نحن عند
يف منتصف الواجهة الرشقيّة للبحر
والخاصة.
المفترق الحاسم وما
ّ
املتوسط .فمنذ مئة عام ونيّف ،تقوم
 - 2األخطر من ذلك ،ان الفئة
إنذار!
هذه التجربة الدوالتيــة بكل أنواع نسمعه هو جرس
الحاكمة ال تنتظر وقوع االشكال
النشاط الفكري -السيايس ّ
املعب عن
يف السلطة كي تســتغله برسعة
عزيمة التفوّق التي ترافق نشــاط االنسان املتفوّق
وســهولة ،بل إنّها تعمد هي بالذات اىل خلق هذا
عىل مسار التاريخ .لكن هذه التجربة تواجه اليوم
االشكال كي تسارع اىل استغالله .ان طرح مقولة
امتحانا ً صعبا ً وقاســيا ً والبعض يعتربه مستحيالً
الشغور الرئايس عىل لسان السلطة الحاكمة هو
حيث يضع لبنان عىل املفرتق الحاسم ويهدد وجوده
بذاته «مؤامرة عىل ما يمثل منصب الرئاســة يف
بالذات .ان الخطــب والترصيحات التي تنطلق من
الجمهورية ،بل هو خيانة بحــق لبنان .وحذار
لبنان وتحديدا ً من الفاعليات الدينيّة والسياســيّة
التالعب برئاســة الجمهوريــة ألن التالعب بها
وآخرها للبطريــرك املاروني مار بشــارة بطرس
هو تالعب بالجمهوريــة ذاتها ،وحذار فتح هذا
الراعــي الراعــي ورئيس حزب القــوات اللبنانية
الباب».
الدكتور ســمري جعجع ،تشري اىل وجود خلل بنيوي
لــذا ،يدعو البطريرك اىل الكــف عن املغامرات
واملساومات فالرئاسة ليست ريشة يف مهب الريح
يف الرتكيبة اللبنانية الحالية وتدعو اىل تصحيح هذا
بل هي عماد البناء الســيايس الثابت للجمهوريّة.
الخلل بأقرب وقــت ،وبأفضل طريقة ،كي ال يؤدي
فإذا سقط العمود فالبناء كله يسقط.
االستمرار فيه اىل انهيار الوطن ودمار الصيغة.
 - 3يف الوقت عينه ،يطلق الدكتور سمري جعجع
فما هي الحال؟
انذارا ً اىل الجميع يف خطابه بعد قداس السنة لشهداء
وما هو املطلوب؟
املقاومة اللبنانية يف معراب يف  4أيلول الحايل:
ما هي الحال؟

شبابيّة عادة ما يقودها الحماس بأكثر مما تقودها
 فهو يدعو اىل املجيء برئيس مواجهة للسلطةالواقعيّة العلميّة .وهذا يتبدى يف صعوبة الوصول اىل
القائمة.
رأي موحّ د وموقف موحّ د مــن القضايا املطروحة
 رئيس يتحدّى السلطة القائمة وليس رئيسوال ســيما من موضوع رئاسة الجمهورية وإيجاد
تسوية.
 ويشدّد عىل ان االستحقاق الرئايس ليس مرتب ًاجماع عىل الشخصيّة املطلوبة واملقرتحة واملناسبة
طا
لشغل هذا املنصب يف املرحلة الراهنة.
بسياســات اقليميّة بل بــإرادة برملانية لبنانية تنظر
 ان قيــام تحالــف ،ولو مرحــي ،بني قوىبشكل صحيح اىل مســتقبل لبنان ،وتترصّف عىل هذا
املعارضة للنظام القائم هــو اإلمكانيّة الصحيحة
األساس خارج ضغوطات جماعة «محور املمانعة».
والوحيــدة ،الحــداث تغيــر قائم عىل األســس
 ويشــدّد جعجع ايضا ً عىل مســؤولية نوابالديمقراطيــة .حتى ولو ج ّربت القوى املمســكة
املعارضة يف التفاهم عىل اختيار شــخصيّة لبنانية
بالسلطة منع قيام مثل هذا التحالف
وطنية اصالحيّة تعيــد اىل لبنان مكانته
بجميع الوسائل املمكنة واملتاحة.
ودوره يف رســم صــورة املنطقة وليس
 ومــن البديهي القول ان قياملبنان الضعيف املعــ ّذب الجائع الفقري.
املطلوب أوال ً وأخريًا رئيس انقاذي ،ومثل منذ مئة عام ونيّف مثــل هذا التحالف هــو أمر ممكن
هــذا الخيار تتحمّ ل مســؤوليته جميع تقوم هذه التجربة ورضوري ولكنــه ليس ســهالً أبدا ً
نظــرا ً لتعقيدات الوضــع اللبناني
قوى املعارضة يف املجلس .فإذا لم تفعل
الدوالتية بكل
وارتباطاته بالخلفيات االيديولوجيّة
هذه القوى ذلك «تكــون فعالً قد خانت
أنواع النشاط
املعروفة منذ قيام كيان لبنان الكبري
األمانة التي مُنحت لها من جانب الشعب
الفكري  -السياسي والجمهورية اللبنانيّة اىل اليوم.
اللبناني!».
 4نظريًا ،ما يذهب اليه البطريرك المعبّر عن عزيمة***
باختصار ،ان ما يحدث يف لبنان
والدكتور جعجع هــو صحيح .ولكن:
التفوّق
اآلن ،ومــا يمكن ان يحدث فيه غداً،
كيــف وبأيــة طريقة يمكــن تحقيق
ليس مج ّرد خالف ســيايس ضمن الصيغة ،بل هو
االحتماالت واالمكانيــات التي يطرحانها لتحقيق
يف الحقيقة ،وبوجود «حزب الله» ،رصاع عىل كيان
هــذه القفــزة النوعيّــة يف الحياة السياســيّة
لبنان الدولة ودورها ومعنــى وجودها ألنّه رصاع
واالجتماعيّة اللبنانيّة؟
يقــوم عىل معطيات ايمانيّة مســبقة تتجاوز ،بل
• االحتمال األوّل هو أن يسيطر الوعي السيايس
تلغي مفاهيم الديمقراطيّة السياســية بصيغتها
عىل مختلف القوى التي تواجه اســتبداد السلطات
الغربية وتطرح بديالً لها صيغة دولة والية الفقيه
عىل مختلف مســتوياتها .والوعي ،يفرض أوّل ما
مع ما يســتتبع ذلك من مفاهيــم ترتبط بالرؤية
يفــرض ،تصورا ً صحيحا ً لواقــع األمور وطريقة
الشيعيّة للدولة اإلماميّة!
معالجتها بالشكل الالزم والحازم يف آن.
 ...نحــن إذن يف مرحلة الخيــارات الوجوديّة
• هذا يفرض ،عىل املستوى الثاني ،جمع هذه
املصرييّة.
القوى حول تحليل مشرتك ورؤية مشرتكة للوضعيّة
نحن عند املفرتق الحاسم!  ...وما نسمعه هو
اللبنانيّة الحاليّة .وإذا كانت األحزاب املعروفة ،ذات
جرس انذار!
توجهات معروفة أيضــاً ،يبقى املطلوب إيجاد رأي
(*) باحث يف الفكر الجيو سيايس
جامع لدى قوى املعارضة الجديدة ومنها جماعات

أخبار الجرائم وضحاياها تتح ّول تعدادًا يوميًا و»المشكل عالباب»

التوترات ترافق البقاعيين وبركان الغضب قد ينفجر
الحمرا بالزا متوعدين ك ّل سوري يم ّر عىل
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
الطريق ،كردّة فعل عىل مقتل مواطن من
بلدتهم .فيما ّ
تدخلــت القوى األمنية يف
يــكاد التوتــر يكون ســمة ترافق
مشكل «الكيوسك» ملحاولة ّ
فضه بسالم،
يوميــات أهــايل البقاع من شــماله إىل
بعدمــا تجمّ عت مجموعة من النســوة
جنوبه .فاملشــكل ،أكان كبريا ً أم صغرياً،
بداخله رافضات إزالته من املشاع العام.
يبدو وكأنه ينتظر عــى الباب ،وأخبار
الجرائم وضحاياهــا تكاد تتحوّل تعدادا ً
وبني النقطتني ،إزداد القلق لدى املواطنني
العابرين ،والضغط اليومي الذي يعانونه
يوميــاً ،حتى أنّها تمــ ّر أحيانا ً من دون
يوميا ً ج ّراء هذه اإلشكاالت التي تعرتض
اســتهجان أو حتى إدانــة ملرتكبيها ،يف
طرقاتهــم وتزيد من مشــقات التنقل
وقت تتعاظم نزعة لدى الكثريين النتزاع
عليها ،وهم مدركون تماما ً أن وقع بعض
حقوقهم بأيديهم ،فيما األجهزة األمنية
الحوادث يخفي أحيانا ً نارا ً تحت الرماد،
الحي ،بغياب البوصلة التي
تعمل باللحم
ّ
ال أحد قادر حتى اآلن عىل تحديد ســاعة
يشكلها القضاء املعتكف عن العمل حتى
انفجاره.
اآلن ،ليزيد الطني ب ّلة يف زنزانات املخافر
وبالعــودة اىل جريمــة الكرك التي
وقد بات إكتظاظها مجافيا ً لكل معايري
وقعــت ليــل الثالثاء ،فقد جــاءت بعد
اإلنســانية ،ما يضطر عنــارص املخافر
ســاعات فقــط مــن
وضباطها للعمل كسعاة
الجريمة التــي إرتكبت
صلح يف املشاكل الصغرية
عىل طريق عــام بعلبك
التي تقع ،تجنبا ً ملزيد من
التوقيفــات يف املخافــر ،حاول الجيش اللبناني
ـ يونــن املؤدية اىل بلدة
عرسال وذهب ضحيتها
التدخل في البداية
حتى ال تتحــوّل بدورها
أحد أبنائهــا .تتناقض
عبئا ً إضافيا ً عىل األجهزة
لمنع تداعيات شبّان
الروايات التــي أدت اىل
األمنية وعنارصها.
تجمعوا على مستديرة
ّ
يوم أمــس كان أيضا ً
املشــكل بني أشخاص
إمتدادا ً لهذا الجوّ املشحون الحمرا بالزا متو ّعدين كل ّ لبنانيــن وآخريــن
بالتوتر يف منطقة البقاع .سوري يمر ّ على الطريق سوريني ،إال أن نتيجتها
كانــت مقتــل اللبناني
فبــن ردّة الفعــل التي
حسن حســن طراف بطعنة سكني قيل
خ ّلفتها جريمة مقتل مواطن لبناني عىل
إنها سددت إليه من قبل املواطن السوري
يد آخر ســوري يف بلدة الكرك بضواحي
م.م.د.أ ،فيما أصيب خالل املشكل أيضا ً
مدينة زحلة ليل الثالثاء ،ومشــكل عىل
إبنــه الذي ذكر أنه طعن بســكني والدة
أحقيّة اإلحتفــاظ بـ»كيوســك» لبيع
قاتل والده.
القهوة والخدمــات الرسيعة يف منطقة
بمجرد ســقوط قتيل لبناني عىل يد
جالال التــي تقع بني تعلبايا وشــتورا،
مواطن سوري توترت األجواء يف املحلة،
وقعت الطريق املمتدّة من الكرك اىل شتورا
ما اســتدعى تدخل الجيــش اللبناني،
تحــت تأثري بركان مــن الغضب .حاول
والذي ضاعــف جهوده يف اليــوم التايل
الجيش اللبناني التدخــل يف بدايته ملنع
ملنع تســ ّلل ردّات الفعــل اىل طريق عام
تداعيات شــبّان تجمّ عوا عىل مستديرة

أمام مستديرة الحمرا بالزا إثر مقتل أحد مواطني الكرك

الفرزل – زحلة ،حيث تجمّ عت مجموعة
من الشــبان أمام مستديرة الحمرا بالزا،
وإعتدوا عىل أحد املارين بسيارته والذي
ذكر أنه سوري الجنسية.
هذه الجريمة وإن خ ّلفت قلقا ً أكرب
يف املنطقــة إال أنها لم تكــن الوحيدة.
فقبلها بســاعات كانت وسائل التواصل
اإلجتماعــي قد تداولت خــرا ً عن وفاة
الفتاة ش.م.ي .بطلــق ناري .وهي من
مجنيس منطقة البحصاصة يف بلدة قب
الياس ومن مواليد سنة  .2008الخرب كاد
يمر كحادثة عادية من دون التوقف عند
تفاصيلها ،بل إكتفي بذكر طريقة مقتل
الفتاة بطلق ناري إخرتق رقبتها ليخرج
من جهة صدرها ،لــوال بعض الخيوط
التي كشــفها التحقيق والتي ال تستبعد

فرضية القتل عمداً ،بانتظار إســتكمال
التحقيقات بعد عملية دفنها.
هذه اإلشكاالت وإن جاءت متزامنة،
فقد ســبقتها جرائم ال تقــل خطورة
قبل أيام أيضــاً ،أبرزها عملية ثأر ذهب
ضحيتها شخصان يف بلدة الفاعور رشق
منطقة زحلــة .وهي جميعهــا جرائم
قتل ّ
نفذت بدواعي إنتزاع الحق باأليدي،
برصف النظر عــن دوافعها التي تتنوّ ع
بني جرائم الــرف أو بهدف الرسقة أو
حتى الثأر القديم.
وإذا كانــت الجريمــة تأتي يف أعىل
قائمــة اإلرتكابــات الخطــرة يف هذه
املنطقة ،فإن القائمة تســتكمل بجرائم
من نوع آخر تتكــ ّرر يومياً ،من خطف،
ومحاولة ســلب وتشــليح وسطو عىل

املنازل ،اىل إعتداءات عىل مؤسسات عامة
وخاصــة ومن ضمنها رشكــة كهرباء
زحلة ،وك ّلها حــوادث تنبئ بأجواء أكثر
تشــنجا ً تتجه إليها منطقة البقاع ،التي
تعاني باألســاس تراجعا ً لسلطة الدولة
وهيبتها اىل حد إفتقاد هذه الهيبة كليا ً يف
بعض األحيان.
هذا يف وقت يراكم إعتكاف القضاة،
ملفات املواطنني العالقة يف أقبية قصور
عدلهــا ،والتي تذكر مصــادر قضائية
أن مــا يفاقم من تراكمها هو مشــكلة
النزوح السوري ،واإلشــكاالت اليومية
يف مجتمعاتها ،والتي تعتــر أنها باتت
مــواز لذلك
تحتاج اىل جهــاز قضائي
ٍ
املوجود حالياً ،حتى ينجــز كل امللفات
العالقة.

محـــــليـــــات
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المرشح زياد حايك :حظوظي دون الـ  10بالمائة

لست الخيار األ ّول ألي حزب...
أنا أو من يشبهني الخيار الثاني

يوم ُ
همس باسم زياد حايك 63( ،عامًا) كمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية،
ة في موسم التداول بأسماء
إعتقد كثيرون أن األمر ال يعدو كونه «تسريب »
الموارنة الطامحين لتب ّوؤ الموقع األول في هرمية السلطة .ويوم أعلن حايك،
بنفسه ترشيحه ،قطع الهمس باليقين ،مع علمه األكيد ،كرجل يتعاطى الشأن
عمـــــاد موســــى
ّ
املرشح حايك ،إبن بيت
أول ما يلفت يف
شباب ،سج ّله املهني الحافل،واملناصب التي
شــغلها يف الرشكات املالية والتكنولوجية
واملؤسســات الدولية،إىل تو ّليه منصب أمني
عام املجلس األعىل للخصخصة والرشاكة.
واألمر الثاني ،ثقافته الواسعة ،واملمر
إليها إتقانه لدزينة لغات حيّة وقديمة ،بينها
الفارسية لغة زوجته وهناك أحد النواب قال
له« :لشــو بدنا حدا يحكي  12لغة ،يف ناس
تقوم بالرتجمة» ،فأجابــه «املوضوع غري
مرتبط بالرتجمة فكل لغة تشكل نافذة عىل
ثقافة معينة».
واألمر الثالث الالفت إملام حايك الواضح
بمعظم مشــاكل لبنان ،بخاصــة املالية
واملرصفية ،وانتهاجه سياســة براغماتية
يف مقاربة أكثر امللفات دقــة وتعقيداً ،من
«حزب الله» ومرشوعه املتخطي مؤسسات
الدولــة وحدودها إىل ملــف اإلصالح املايل،
وهو صاحب اختصاص يف هذا املجال ،وكان
مرشحا ً يف العام  2019لرئاسة البنك الدويل
قبل أن تسحب الحكومة اللبنانية ترشيحه،
ما دفعه إىل مغادرة «اإلدارة العامة» إىل غري
رجعة.
وفكرة ترشح حايك إىل الرئاسة انطلقت
من «انتفاضة داخلية» والسؤال عن األسباب
التــي أدت إىل الوضع الذي نمر به خصوصا ً
واقع األزمة املالية املســتمرة منذ  3أعوام
لم تعمد يف خاللهــا الحكومات املتعاقبة إىل
اتخاذ أي قرار ســوى ذاك القرار املشــبوه
بالتوقف عــن الدفع( ،اإلفالس الذي زاد من
اإلنهيار) ،وســأل حايك:هل من املعقول ّأل
تقدم الحكومات عىل اتخاذ أي إجراء خالل
األزمة املالية؟ وما هي األســباب التي تدفع
املسؤولني إىل عدم اتخاذ اإلجراءات؟
ويتابــع حايــك «نعــرف ،أن رئيس
الحكومة ال يملــك الصالحيات التي أخذت
من رئيس الجمهورية ،بل إن مجلس الوزراء
مجتمعا ً هو الذي يحكــم ،ويعرف الجميع
أن جمعية خريية من  3أشــخاص تواجه
صعوبات يف إدارة وحكم الجمعية ،وكيف لـ
 30وزيرا ً أن يحكموا دولة؟
إذا ،والحال هــذه ال يمكن اتخاذ قرار
يف األزمة املاليــة ،ألن رئيس الجمهورية ال
يملك الصالحيات ،ورئيس الحكومة ال يملك
صالحية إتخاذ القــرار ،ومجلس الوزراء ال
يســتطيع اإلتفاق عىل يشء معني ...خلص
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العام بواقعية ،أن حظوظه غير مرتفعة ،في سبق األقوياء ،والمتعارف على
ّ
رئيس تحرير وزمالء ،إستقبلت حايك
تسميتهم
بالمرشحين الطبيعيين« .نداء الوطن»َ ،
ّ
كمرشح براغماتي وشخصية رصينة ومثقفة تملك رصيدًا
في مكاتبها ،وحاورته
ّ
من النجاح في الخارج ولبنان وكاسم ليس عضوًا في نادي المرشحين.

وقفت!» أي باملعنى العامي «كربجت»
تتواصل مع النواب من أجل انتخابك؟
يعتمد حايــك عىل التحليــل بمنطق
أكيــد .أما لو لم أتك ّلــم معهم ما كنت
ريايض ،يعرض لألمراض واملشــاكل ،من
ترشحت .وما كنت أعلنت ترشيحي .حكيت
الفساد إىل الســاح ويجد الحل بالحوكمة
معهم وترشحت.
الرشيدة ،والرشح يحتاج إىل ساعات.
• هل حصلت عــى تأييد أيٍّ من الكتل
ويغمــز حايــك مــن املراهنني عىل
النيابية؟
الالمركزية كحل «إذا السيســتام املركزي
جوابي دائما عىل هذا السؤال:
أنا لست الخيار األول ألي حزب اليوم.
معطــل فــا يمكــن للحــل أن يكون يف
ولكن قد أكــون الخيار الثاني للعديد منهم.
الالمركزية.أنا ما عندي يش ض ّد الالمركزية،
لست الخيار األول ألنني لست منهم .ولكني
أنا مع الالمركزية ولكن ليس بالطريقة التي
الخيــار الثاني يف حال عــدم تمكنهم من
تعرض ،والتي يتصورهــا الناس أن نبقى
التوصل إىل توافق عىل اســم منهم .فإنهم
يف مناطقنا ونجبــي الرضائب يف مناطقنا
يرون يف ّ شــخصا ً يعرفونه ،وأنا عملت مع
ونرصفهــا أيضا ً ونــرك اآلخرين يتدبرون
العديــد منهم ما يقارب  13ســنة ،وهناك
أمرهم .هذا غري واقعي ،الحل بالنســبة إيل،
بعض األحزاب عمــدت إىل طرحي كوزير يف
هو تفويض الصالحيات».
السابق ،وأحزاب أخرى عمدت إىل تعييني يف
وما نفع الالمركزية !
األمم املتحدة .أنا شخصية
فلنعد إىل الرئاســة
معروفة .ويف حال فشــل
ونســأل عن املواصفات
الخيــارات األوىل قد أكون
املفــرض توافرهــا
الخيار الثاني ألكثريتهم(.
باملرشــح للرئاسة األوىل
ال مرشح  8آذار سيحوّل
التــي يخترصها الحايك لبنان إلى قاعدة عسكرية قالها بتواضع)
براغماتية واعتدال
يُسال زياد حايك دائما ً
بالربوفايــل الســيايس يضــع حايك
بأربع:
إيرانية وال مرشح
عن حظوظه يف الوصول إىل
مواقفه يف خانة اإلعتدال وينظر إىل املسائل
 الكفاءة ،العالقاتمع الكتــل النيابية ،آراء السياديين بوصوله إلى
بعبدا .فيجيب :أقل من 10
الخالفية «بعني براغماتية» .ما يف يش أسود
سياســية ترتــاح لها بعبدا سيتخلّص من السالح يف املئة.
يا أبيض يقول حايك.
يســتغربون :أووف
اكثرية معينة من النواب،
«لنأخذ عىل ســبيل املثال سالح «حزب
بعدك مكمل؟ أجيب نعم ،ومن لديه حظوظ
عالقات دولية.
الله» ليس من الســيئ أن يكون لدينا سالح
أكثر من  10يف املئة.
وال يحبّذ وجود شخص بموقع رئيس
ندافع فيــه عن حالنا ونجرب اإلرسائييل عىل
الجمهورية كرئيس تكنوقراط.
التفاوض معنا حول الغــاز( برشوطنا)...
رئاســة الجمهورية ليســت خربة يف
هذه أمور جيدة .هناك أشخاص مع «حزب
الخارج غير مهتم
قطاع معني.املواصفات التي سبق وذكرتها
الله» يرون أن هذه األمــور تصب يف خانة
من الصعب أن يمر مرشــح من القوى
السيادة التي يطالبون بها .املقاومة تضمن
ال تتضمــن تكنوقراطــاً .إنمــا جزء من
التي تطالب بمرشح سيادي سيادي سيادي،
السيادة .ومن جهة أخرى ،يعتربون السالح
كفاءة املرشــح أن يتمتــع بخربات معينة
(بالثالث) كما أن القوى األخرى ستجد من
باإلدارة العامــة والخاصة ،وأن يمتلك نوعا ً
تكريسا ً للدويلة.
الصعوبة بمكان إيصال ســليمان فرنجية،
مــن الخربات يف الشــق املــايل اإلقتصادي
الذي نعاني منه ...وهذا ال يمكن تســميته
تكنوقراطــاً .ويجب عىل رئيس الجمهورية
ّأل يكون طرفــاً .العهود التــي كان فيها
رئيس الجمهورية طرفا ً هي ســنوات عدم
اإلستقرار .ويستغرب حايك كيف أن العقل
اللبناني «ما برتكب معو أن يكون املرشــح
سياسيا ً وصاحب كفاءة...إذا حدا  IQعنده
 150يســتطيع القيام بكل هــذه األمور...
فلماذا اإلتيان بأحد  IQعنده .80؟
ونســأل الحايك الذي يزيــن أجوبته
بميزان الذهب ويحــاذر الهفوات :هل أنت
مرشــح ليكون اســمك جديا ً خالل جلسة
إنتخاب الرئيس ،أو أن ترشيحك إعالمي؟ هل
حوار مفتوح مع «نداء الوطن» (تصوير رمزي الحاج)
لذلك ســوف يلجأون إىل الخيار الثالث الذي
أتكلــم عنه ،الذي هو أنا أو أحد يشــبهني،
أتصور أننــي أمتلك الكفــاءات والعالقة
السياسية املقبولة من الجميع ألنني عملت
مــع جميع القــوى ...وقفــت ض ّد بعض
سياساتهم ...وشاركت يف العديد من اللجان
الوزارية ،كان مكتبي يف الرساي ،وعملت مع
 4رؤساء للحكومة...
ســألني بعض النواب قالوا يل :هل أنت
مرشح فرنسا؟
ال.
مرشح أمريكا؟
ال أنا لست مرشح أي جهة من الخارج.
قالــوا يل :ملاذا تضيع وقتــك إذهب إىل
املنزل...
وعن التأثــرات الخارجية يقول حايك
« ال أحد مهتما ً يف الخارج بهذا اإلستحقاق.
ولكن اإلهتمام بالصواريــخ املوجهة نحو
إرسائيل والغاز.« ...

وللجمع بني الخيارين يجب أن أخفف
الخطاب السيايس املتشنج .ألن هذا ال يؤدي
إىل أي يشء .ال «حزب الله» ســيتمكن من
احتالل البلد .وال الســياديون سيتمكنون
من القيام بأي يشء آخر.ال مرشــح  8آذار
ســيجلس يف قــر بعبدا ويحــول لبنان
إىل قاعدة عســكرية إيرانية ،وال مرشــح
السياديني بمجرد وصوله إىل بعبدا سيتخلص
من السالح.»...
كيف يمكنك أن تقنع اآلخرين وتحديدا ً
النواب الذين سينتخبون؟
الذي يملك املؤهالت من الصعب إقناعه
وهو يقول لك من أنت لترتشح؟
أما النواب الذيــن ال يملكون مؤهالت
فيسهل إقناعهم وهم يرحبون باملرشح الذي
يملك كل تلك املؤهالت.
ويقولون يا ريت بيجي شخص متلك...
• توجهت يف برنامجــك اإلنتخابي إىل
ّ
لحث نوابهــم عىل تغيري املقاربة
املواطنني
التقليدية لإلنتخابات الرئاسيّة؟ هل سيكون
لك لقاءات شعبية خارج إطار األحزاب؟
أنا جــزء من الثــورة .أسســت أول
مجموعة معارضة يف العام  2015إحتجاجا ً
عىل سياسات النفايات (معا ً نحو الوطن) .
وتظاهرنا مع «طلعت ريحتكم»...
نحن ال نحاول تغيري النظام إنما نحاول
توعية السياسيني عىل أخطائهم .واملحاولة
ال ب ّد أن تثمر ذات يوم.
يف مــروع حايك املطبــوع عناوين
كثرية ،نظرية وعملية ،إعادة تكوين طبقة
وســطى كبرية ،تحقيق عدالــة رضائبية
ومقاربــات لعالقــات لبنــان يف محيطه
ومع العالم إىل عناويــن متصلة باإلصالح
الســيايس ،وختامها حلم بعقد إجتماعي
متجدد.
تجدر األشارة إىل ان العنوان العريض
ّ
املرشــج زياد حايــك الرئايس
ملــروع
«إســرداد الثقة وعــودة األمل» .كلمتان
باألخرض وكلمتــان باألحمر ،عىل الغالف
األول للمطوية ،فيما احتل الغالف األخري
إصحاح وآية .اإلصحــاح من إنجيل متى
« إجعَ لوا نوركــم ييضء أمام الناس ،لكي
يَ َروا أعمالكم الصالحــة ،ويمجّ دوا أباكم
الذي يف الســماء» واآلية من سورة التوبة
«وق ّل اعملوا فسريى الله عملكم ورسولُه
واملؤمنون»
ومن قــال إن لبنان يمكنــه النهوض
والطريان بجناح واحد؟.

مســـاحة حـــرّة

عار على نواب من المجلس النيابي ...إن...
المحامـي مـحـمـد بـسـام شـوكـت كـبـارة
« فلتعذورني عىل قسوة الكالم اآلن ...لتجنب
تبعات قعقعة السالح الحقاً»...
عــار عىل كل نائب يتخلف عــن إكمال نصاب
التئام الجلســة األوىل التي ستعني النتخاب رئيس
الجمهورية العتيد ،ســواء اعترب املجلس النيابي أو
مكتــب املجلس ،أن نصاب الحضــور  65نائباً ،او
 86نائباً.
عار عىل كل نائب مــن أعضاء مكتب املجلس
يقر أن نصاب حضــور او إلتئام الجلســة األوىل
النتخــاب رئيــس الجمهورية بحضــور  86نائبا ً

(خالفا ً للدستور) وليس ( 65طبقا للدستور)
عار عىل كل نائب يمتنع عن توقيع طلب تفسري
يرفع للمجلس النيابي بشأن نصاب حضور الجلسة
األوىل النتخاب رئيس الجمهورية (القانون الدستوري
رقم  )1990/18وعىل من يوافق خالفا ً للدســتور أن
هذا النصاب محدد بحضور عدد  86نائباً.
عار عىل كل نائب ،عن ســبق تصور وتصميم،
يتخلف عــن حضور جلســات انتخــاب رئيس
الجمهورية مهما تعددت ،بعد عدم اكتمال النصاب
ألي ســبب أو عند عدم انتخــاب الرئيس بأكثرية
 86صوتــا ً يف الجلســة األوىل واكثرية  ٦٥صوتا يف
الجلسات التي تيل( .املادتني  107او  108من نظام

املجلس).
عار عليك أيهــا النائب إن فعلــت ذلك ،ألنك
تسقط مؤسسة رئاســة الجمهورية اللبنانية وما
تمثل يف غياهب ســال مهمالت التاريخ وتسقط
وتحل دولة كان أسمها لبنان .وتسمح وتفتح الباب
عىل مرصاعيه لتقول ملن انتخبوك لقد خنت األمانة
وطعنت الدستور ،ورشدت شعبا ً نبيالً أعطى العالم
والكون والثقافــة الحرف فينيقيا ً واللون القرمزي
جماال ً واملبــادرات الناجحة عامليــا ً علميا ً وتقنيا ً
ورياضيا ً الــخ ..مرتكبا ً خيانــة عظمى بحق من
انتخبك...
عار عليك أيها النائب ان فشــلت يف دعم تأليف

حكومة يتعثر تأليفها ،بتعنت من ال يملك صالحية
التأليف عن توقيع مراســيم اصدارهــا بالتوافق
وليس باملشاركة مع الرئيس املكلف والتي يعتمدها
الرئيس املكلف بالتوافق مع فخامة الرئيس.
عار عليك أيهــا النائــب ان ترشذمت بني او
تحت راية رؤســاء الكتل النيابية الذين قد يبيعونك
ويشرتونك وأنت حر أبي تمثل األمة اللبنانية جمعاء
(املادة  27من الدستور).
عار عليك أيها النائب ان لــم تنتفض وترعى
مصالح لبنــان العليــا بتفعيل انتخــاب رئيس
للجمهوريــة قبل انتهاء املدة الدســتورية ،وليس
حماية مصالح فئوية أو اقليمية أو عاملية.
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تجارة صيرفة تنشط بين موظفي القطاع العام والتجار
"جيب  15مليون واربح  70دوالر"
وأعاد املبلغ يف اليوم الثاني للشخص الذي
الــنــبـطــيــة  -رمــال جـــونــي
قام بتحويله ايضــاً ،الفتا ً اىل ان «التجار
كلهــم يشــرون الدوالر وفــق صريفة
تجــارة جديدة بدأت تنشــط هذه
ويبيعوننا البضائع وفق السوق السوداء
االيــام ،انها تجــارة «صريفــة» ،كثر
الذي يواصل تحليقه».
يلجأون اىل منصة صريفة اليوم لتحويل
يربر التجار الجــدد هذا االمر بانهم
العملة اللبنانية اىل دوالرات العادة بيعها
يحاولون االستفادة من االزمة ،معظمهم
بســعر الســوق ،ويكررون الكرة مرات
ومرات ،والربــح يقدر بـ 70دوالرا ً يوميا ً
من موظفــي القطــاع العــام ،الذين
يحاولون تحقيق ارباح لم
للمواطنني امــا التجار
تعطهم اياها الدولة.
الكبار فيتخطى ربحهم
تؤكد زينب انها لجأت
الصايف الـ 30ألف دوالر
اىل هــذه الحيلــة لرفــع
ان لم يكن اكثر ،وفق ما
ال أحد بريء من تلك
يقول احدهم وقد تحولوا اللعبة ...من تاجر الخضار قيمة راتبهــا وقد بات ال
يتجاوز الـ 90دوالراً ،رغم
تجار دوالر والجزء القليل
إلى تاجر الدجاج وصو ً
ال
يقينهــا املســبق ان هذا
من االمــوال يخصص
إلى تاجر الكهرباء
االمر سينعكس سلبا ً عىل
لتجارتهم التي تســعر
الســوق املوازية ،ولكنها
وفق السوق املوازية.
تحول االموال «لتعيش ،يف حني ان التجار
فمن يردع هؤالء؟ ال احد ،فالســوق
يحولون االموال ليكسبوا اكثر».
مفتوح والالعبون من التجار كثر.
أحد ال ينكــر ان لعبة الدوالر ارهقت
املصارف وضعت ســقفا ً للتحويل
النــاس ،فكل يشء موصــول عىل دوالر
بـ 15مليون لــرة ،عىل ان يُقدم طلب يف
السوق املوازية ،ما ادى اىل تحليق االسعار
اليــوم االول ويف الثاني يتقاىض االموال،
مجــدداً ،ال يشء يقف بوجههــا ،طاملا
معظم املســتفيدين من هــذه التجارة
لعبة الدوالر «شــغالة» ،الالفت هذه املرة
يعمدون اىل االســتدانة ويف اليوم الثاني
يعيدون املال مع ربــح يومي  70دوالرا ً
ان التجار يلعبون بالســوق عىل هواهم،
مــن دون اي رادع ،يتحكمون بمفاصل
كحد ادنى.
االسعار تحت مســمى «لعبة الدوالر»،
محمــد أحد الذين يســتفيدون من
رغم انهم يشــرون الدوالر وفق ســعر
هذه التجارة املستجدة ،يؤكد انه عمد اىل
منصة صريفة ،اي انهم ال يتأثرون بلعبة
اســتدانة  15مليونا ً من احد االشخاص،

الدوالر ،ومع ذلك يمارســون لعبة خنق
املواطن اكثر .ال احد بريء من تلك اللعبة،
من تاجر الخضار اىل تاجر الدجاج وصوال ً
اىل تاجر الكهربــاء ،حتى املصارف ومن
خلفها املواطن دخلوا اللعبة ،الكل يشرتي
الدوالر وفق صريفة ويبيعه وفق السوق
املوازية.
يقــر احد تجار الدجــاج يف منطقة
النبطية انه يشرتي الدوالر وفق صريفة
ليؤمن الدجــاج ملصلحته ،هو نفســه
الذي يعمل عىل رفع ســعر كيلو الدجاج
بمجرد ارتفاع ســعر الدوالر ،واكثر من
ذلك يؤكد انه يشــري كميات قليلة من
الدجاج وباقي الــدوالرات يتاجر بها يف
الســوق النها «أربح» عىل حد تعبريه ،يف
حني الدجاج «بات خسارة بخسارة وفقا ً
للكلفة االنتاجية» ،واالنكى ان االســعار
ترتفع بشــكل كبري كلما ارتفع الدوالر.
ال يخفي التاجــر ان «هامش الربح بات
مضاعفــاً ،مرة من الربــح الصايف وفق
صريفة ،ومــرة من ربــح الهامش بني
صريفة والســوق املوازية» ،واالخطر يف
كالمه انه يؤكــد «تحمل املواطن لتبعات
هذه التجارة السوداء».
ال يعــدو الدجــاج اال واحــدا ً من
قطاعــات تجارية عــدة تتبع نفس
الطريقة ،عــى قاعدة «مــا حدا عم
برياقب» ،قلة من النــاس تعرف هذه
اللعبة الذكية التي يتبعها التجار ،فهم

«صيرفة» شرّعت سرقة التجار للناس أكثر

باتوا عىل قناعة تامة ان الغالء مرتبط
بالدوالر وغاب عن بالهــم انه مرتبط
بصريفة ،اي باملشــرح « يفرتض ان
تكون ثابتة ال متغرية».
حتى تجار الكهرباء او ما يســمون
انفسهم «اصحاب االشرتاكات» يشرتون
دوالراتهم عرب منصة صريفة ،ما يعني ان
احدا منهم ال يخرس وفق «اسطوانتهم»
التــي يكررونهــا امام الزبــون املعرت،
واالنكى انهم يفرضون خوة عىل الناس،
ويهددونهم بوضــع رضيبة عن كل يوم
تأخري ،يضعون تسعرية خيالية ويرفعون
عداد الكيلواط ليتخطــى الـ 100كيلو،
حتى لو كان املشرتك لم يتخط مرصوفه
الـ 50كيلو ،فتلك باتت سياســة متبعة
لدى كل اصحــاب االشــراكات ،الذين
يهددون الناس بالعتمــة ورفع التعرفة
بحجــة «املــازوت ارتفع» ،رغــم انهم

الزارو التقى وزير الدفاع وتمنّى زيادة قدرات
الجيش البحرية

مدير عام «األونروا» يبدأ مهامه بجولة بروتوكولية

القوى الفلسطينية تستكمل تشكيل اللجان
األمنية في المخيمات
صيــدا ـ محمـــد دهشـــة
ذكــرت مصادر فلســطينية
لـ»نــداء الوطــن» ان القــوى
السياســية الفلســطينية رفعت
وتــرة تنســيقها وتعاونهــا يف
املخيمات بهدف الحفاظ عىل أمنها
وإســتقرارها ،عىل ضوء تطورات
االوضاع اللبنانية لجهة استفحال
الخالفات السياسية وتفاقم االزمة
االقتصادية واملعيشــية الســلبية
وتداعياتها بمزيد من البؤس والفقر
املدقع من جهة ،ووقوع مشــاكل
فردية وعائليــة متنقلة يف بعضها
من جهة أخرى.
وأوضحت املصــادر ان القوى
الوطنية واالسالمية بحثت بجدية
استكمال تشــكيل اللجان االمنية
والقوة املشرتكة يف املخيمات حيث
تقتيض الحاجة ،بالتنسيق والتفاهم
مــع الجهــات اللبنانيــة االمنية
والعسكرية املختصة ،وسط استياء
وادانة استخدام السالح يف معالجة
الخالفات العائلية والفردية« ،التي
ويف أكثر االحيــان يذهب ضحيتها
االبرياء من ابناء شعبنا والقاطنني
يف املخيمــات» .وترجمــة لهــذا
التنســيق ،عقدت «هيئــة العمل
الفلســطيني املشــرك» يف لبنان
اجتماعا ً يف سفارة دولة فلسطني يف
بريوت بعد طول انقطاع ،بمشاركة
عضو املكتب الســيايس ومسؤول
ملف العالقات الفلسطينية يف حركة
«أمل» الحاج محمــد جباوي الذي
أدى دورا ً بارزا ً يف إعادة احياء الهيئة
( 3ايلــول  )2018كاطــار يجمع
القوى الفلسطينية وتفعيل دورها
بتوجيهات من رئيس مجلس النواب

نبيه بــري كخطوة عىل طريق طي
صفحة الخالفات الداخلية ،وقطع
الطريق عىل اي فتنة فلســطينية
انعكاســا ً للخــاف «الفتحاوي –
الحمساوي» ،رغم اعتبار الساحة
اللبنانية استثنائية وتتطلب الوحدة
يف مقاربة مختلف امللفات الساخنة
املطروحة.

جولة «األونروا»

توازيــا ً مع التنســيق ،بارش
املدير العام الجديد لوكالة «األونروا»
يف لبنان منري منّــي ،مهامه خلفا ً
للمدير السابق كالودي كوردوني،
وهي مثقلة بالقضايا الســاخنة
التي تبدأ بتقليص الخدمات وأبرزها
الغاء برنامج الدعــم املدريس ،وال
تنتهي بمشــاكل التوظيف وملف
الشــؤون االجتماعيــة وحاالت
العرس الشديد يف ظل شموله عددا ً
محدودا ً وهو نفسه منذ سنوات من
دون تعديل ،رغــم تردي الوضعني
االقتصــادي واالجتماعــي ألبناء
املخيمات وعجز معظم العائالت عن
تأمني احتياجاتها اليومية.
والتقــى منّي عــى رأس وفد
من كبار موظفي «األونروا» سفري
دولة فلســطني يف لبنــان ارشف
دبور ،النائبني الدكتور اسامة سعد
والدكتــور عبد الرحمــن البزري،
رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية
البرشيــة بهية الحريــري ،حيث
ُ
البحــث يف األمــور ا ُملتع ّلقة
جرى
بعمل «األونروا» وخدماتها ،وأهمية
إســتمرار هذه الخدمات وتفعيلها
وتوسيع قدراتها خصوصا ً لناحية
إزديــاد الحاجة ونقص اإلمكانات،
مــع التشــديد عــى الخدمــات

يشــرون دوالراتهم عــر صريفة التي
رشعت «رسقة التجار للناس اكثر» ،بدال ً
من لجم االسعار.
كل يشء يف النبطية باهظ الثمن ،لم
يعد هناك يشء رخيص ،يؤكد احد التجار
ان االربــاح ارتفعت مرتني وثالث ،وانهم
يشرتون الدوالر املخصص بتجارتهم عرب
صريفة ،ومع ذلــك ال يرحمون الناس،
«الفرصــة ســانحة للربح ليــش بدنا
نفوتهــا» يؤكد احدهــم ،مع ّلالً ترصفه
بأنه « يتكبد خسائر بالجملة اجرة عمال
واشرتاك وغريها وكلها تضاف اىل قطعة
املالبس».
انه زمــن الربح مــن دون رقيب،
زمن الشطارة عىل حساب الفقري،عادة
ما كان يقال «الســلطة فاسدة» ،غري
ان االزمة الراهنة كشــفت حجم فساد
التجار ايضاً.

يتمسك بالدفاع
سليم :لبنان
ّ
عن حقوقه وسيادته

مدير عام «األونروا» مع السفير أشرف دبور

اإلجتماعية والصحيــة والرتبوية
درايس
خصوصا ً عىل أبواب عــا ٍم
ّ
جديــد .وقال منّي اثــر اللقاء مع
الحريري« :هي أول زيارة يل للجنوب
منذ تســلمي ملهامي وأنا اجتمعت
مع الفاعليــات والفصائل وممثيل
املجتمــع يف مخيم عــن الحلوة
واستمعنا ملطالبهم ،وان شاء الله
نســتطيع أن نلبي بعضها يف ظل
املوارد املوجــودة .وطبعا ً ترشفنا
بلقاء الســيدة الحريري ونقدر كم
هي تدعم قطاع التعليــم تحديدا ً
وتدعــم األونروا ونشــكر جدا ً كل
جهودهــا» .وعقد منّــي اجتماعا ً
مع القيادة السياسية الفلسطينية
ملنطقة صيدا التي ســلمته مذكرة
بكافة املطالب الخدماتية والصحية
والرتبية ،ومنها املطالبة بأن تشمل
الشؤون االجتماعية (حاالت العرس
الشديد) كافة ابناء الشعب يف لبنان
وتأمني املوارد الالزمة لذلك ،ومنها
الرتبية والتعليم عــى ابواب العام
الدرايس الجديد ورضورة التحضري
لعــام درايس ناجح ،بــدءا ً بتأمني
القرطاســية والكتب املدرســية
وملء الشواغر التعليمية واالدارية
حسب االختصاص وتثبيت املعلمني
املياومني ،واعادة النظر يف سياسة
الرتفيع اآليل للتالميذ تالفيا ً للنتائج
الســلبية عىل املســرة التعليمية
لهذا االجراء ،وتأمني وســيلة نقل

للطالب الذين تبعد مدارســهم عن
اماكن سكنهم او بدل نقل ،والعمل
عىل زيادة املنــح الجامعية للطلبة
الفلسطينيني واعادة النظر بمعايري
املنــح املقدمــة حاليــاً ،وتطوير
االقســام يف مركز ســبلني املهني
بما يتالءم مــع متطلبات الحداثة.
وشددت املذكرة التي حصلت «نداء
الوطــن» عىل نســخة منها ،عىل
اهمية ترميم املنــازل حيث يوجد
عدد كبري من املنازل بحاجة العادة
تأهيل وترميــم ،وهناك بيوت آيلة
للسقوط العائالت تنتظر ترميمها
تالفيا ً ملا ستســببه من ارضار عىل
االرواح ،ورضورة ايجاد صيغة حل
للبيوت التي تمت املوافقة عليها من
«األونروا» ولم تحصل عىل ترخيص
امني بتلزيمها من قبلها ملتعهدين.
ويف امللف الصحي دعت املذكرة
اىل اعادة النظر بربنامج االستشفاء
وعدم تحميل املريض الفلسطيني
اعباء دفع الفروقات للمستشفيات،
مع عدم وجود معايري لكيفية الدفع
واستغالل املستشــفيات للمرىض
ووجــوب تأمني ادويــة االمراض
املســتعصية وخاصــة الرسطان
وعدم توفرها يف السوق ،عن طريق
الصيدليات املتعاقدة مع «األونروا»
وعدم اعرتافهــا بالفواتري الصادرة
عــن صيدليات اخــرى يف حال تم
تأمني االدوية من مصادر أخرى.

جدّد وزير الدفاع الوطني موريس ســليم تقديره لجهود األمني
العام لألمم املتحــدة أنطونيو غوترييش ،شــاكرا ً له وملجلس األمن
الدويل إصدارهم القرار رقم  2650القــايض بالتمديد لوالية القوات
الدولية العاملــة يف جنوب لبنان «اليونيفيل» ملدة ســنة ،مثنيا ً عىل
مــا تقوم به القوة الدوليــة منذ العام  1978مــن مهام يف الجنوب
بالتنســيق مع الجيش اللبناني .وأكد وزير الدفــاع ،خالل لقائه يف
مكتبه يف الــرزة ،رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدهــا العام الجنرال
أرولدو الزارو ،يرافقه نائبه جاك كريســتوفيدس والوفد املرافق ،أن
هذا التنسيق بني «اليونيفيل» والجيش قد حُ دّد وفقا ً لقراري مجلس
األمــن  425و ،426وللقرار  .1701واعترب ،جوابا ً عىل بعض ما أثاره
قائد «اليونيفيل» ،أن أي خروقات تُنسب اىل الجانب اللبناني ال تُقارن
إطالقا ً بحجم اإلعتداءات اإلرسائيلية املتكررة جوا ً وبحرا ً وبراً .وقال:
«مع التقدير الكبري لوقوف املجتمع الدويل إىل جانب لبنان ،نرى أنه يف
املحطات املفصلية يتم الرتكيز عىل ما يُســمى «خروقات من الجانب
اللبناني» ،فيما ال نرى جهدا ً وتركيزا ً مماثالً إلدانة ومنع اســتباحة
إرسائيل املتكررة للســيادة اللبنانية .وشدد الوزير سليم عىل أهمية
اســتمرار التنســيق والتعاون بني الجيش و»اليونيفيل» للمحافظة
عىل الهدوء واإلســتقرار يف الجنوب .الفتــا ً اىل ان لبنان كان وال يزال
يف موقع الدفاع عن حقوقه وســيادته ملتزمــا ً تطبيق القرار 1701
بكل مندرجاته .وأكد وجوب انســحاب الجيش اإلرسائييل من مزارع
شبعا وتالل كفرشوبا وشمايل بلدة الغجر ،والتوصل اىل ح ّل للمناطق
ّ
يتحفظ عليها لبنان عىل الخط األزرق واإلرساع برتسيم الحدود
التي
البحريــة .وكان الجنرال الزارو قد تطرق إىل عدد من النقاط املدرجة
يف قرار التمديد لـ»اليونيفيل» ،مؤكدا ً أهمية اســتمرار التعاون بني
«اليونيفيــل» والجيش ،وتمنى ان يتمكــن الجيش من زيادة قدراته
البحرية كما ّ
نص قرار مجلس األمن األخري ،وأن يُحقق العديد الالزم
للفوج النموذجي الذي أنجــز البناء املخصص له منذ مدة قصرية يف
قطاع جنوب الليطاني وان ّ
يوفر التجهيزات الالزمة له ليُبارش مهامه
يف أقرب وقت ممكن.

nidaalwatan.com
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أدا ٌء مذهلٌ لـ"ميّاس" في التصفيات
نصف النهائية ...ونجوم لبنان يدعمون
خرقت فرقة "ميّاس" جدران اليأس وطوابير الذل والفساد
ً
مقدمة أمس األول عرضًا مذه ً
ال على
المستشري في وطننا،
مسرح " ،"America's Got Talentالذي وصفت لجنته التحفة
الفنية المقدمة بـ"عرض يخطف األنفاس" .في مسرح الواليات
المتحدة ،ارتفع الهتاف والتصفيق ،ورفع الجمهور األعالم اللبنانية.

وفي لبنان ايضًا تصدرت هذه الفرقة "الترند" منذ صباح أمس الباكر،
حيث أثنى اللبنانيون على أداء أعضائها ،معتبرين ّ
أن لبنان انتفض من
خالل إبداع الراقصات اللواتي مثّلن صورة بلدهن الحقيقية ...لبنان
الفن والحياة والجمال الذي يريدون العيش فيه بعيدًا عن الظالم
الحالك المحيط بنا وثقافة الموت والسالح.

جـنـى جـبـور وســيـلـفـانـا أبـي رمـيــا
ضجّ ت مواقع التواصل االجتماعي أمس بفيديو
أداء فرقة "ميّاس" الذي أذهل رواد املنصات برقصات
متزامنة عىل مجموعة مختارة من األلحان العربية
ظهرت فيها الراقصات الـ  36كأشــجار وثعابني.
كذلك ،لم يتأخر املشــاهري ومصصمــو الرقص يف
التعبري عن فخرهم بهذه الفرقة مقدمني كل الدعم
لها.
النجمة اليسا التي اعتادت أن تفخر بكل موهبة
لبنانية فنية ،رياضية ،اجتماعية ،وعلمية ترفع اسم
الوطن عاليا ً يف العالم ،هي من اكثر املشجعات اليوم
لفرقة" مياس" ،وتقول يف حديثها لـ "نداء الوطن":
"لبنان الذي يم ّر بأســوأ حقبــة يف تاريخه ،ال يزال
ّ
يتنفس االوكسيجني بفضل مبدعني يرفعون الغبن
والعار عنه" .ميّــاس" بأدائها الرائع والعاملي اليوم،
تماما ً مثل فريق االرز يف كرة الســلة البارحة ،أدخال
ً
مضيفة:
الفخر اىل قلوبنا نحن الذين اشتقنا للفرح"،
"تعمل ميّاس بمجهود فردي ومن دون دعم سلطة
ال تبــايل ّال باغراقنا اكثر فأكثــر ،وهي تمثل لبنان
الحقيقي بمواهبها املختلفة التي تحقق االنتصارات
ً
خاتمــة "ادعو الجميع للتصويت لهم.
يف الخارج"،
صوتوا للبنان الثقافة والفــن والحضارة والجمال.
صوتوا للحياة".
أمّ ا الفنان غســان صليبا ّ
فعب عن فخره قائالً:
"أعتــز أنني من بلد تنتمي إليــه فرقة متميزة مثل
"ميّــاس" تبهرنا يف كل م ّرة بفن ال مثيل له ولوحات
راقصــة تنطق إبداعا ً وابتكارا ً وتناغماً .أشــكر كل
أعضاء الفرقة عىل تجميل صورة لبنان التي أفسدها
السياســيون ،وأدعــو كل لبنانــي للتصويت لهم
ومشاركة فيديواتهم بكثرة عىل مواقع التواصل".
ً
قائلة" :الســماء هي
وع ّلقت الفنانة ألني لحود
الحدود بالنســبة لفرقة "ميّاس" التي ال تتوانى عن
إبهارنا يف كل لوحة وكل لحظة ســانحة .ما قدّمته
الفرقة البارحة أثبت أن الفن يجري يف عروق املدرب
نديم رشفان والفتيات اللواتي رقصن جسدا ً واحداً.
أشــكرهم ألنهم أعادوا األمل اىل كل فنان منّا ما زال
يؤمن أنه يســتطيع ايصال رسالته إىل العالم .أتمنى
لهم الفوز وأن يتحولــوا اىل فرقة عاملية عريقة كما
يستحقون".
بدوره كشــف املمثل يورغو شــلهوب عن أنه
كان ينتظر بفارغ الصرب مشــاهدة نصف نهائيات
لريى ما الذي يمكــن ّ
أن تقدّمه "ميّاس" بعد كل ما
قدّمتــه! وأضاف يف حديثه معنــا" :جاءني الجواب
لوحة أقل ما يقال فيها إنها رائعة تخ ّ
طت التوقعات
والخيال ونافست كل املعايري العاملية" ،خاتما ً "كما
يقول الفيلسوف أرتور شوبنهاور" :املوهبة تصيب

فرقة "مياس" خالل أدائها على مسرح ""America's Got Talent

هدفا ً ال يمكن ألحد أن يصيبه بينما العبقرية تصيب
هدفــا ً ال يمكن ألحد رؤيته"" .مياس" فرقة عباقرة
وأكثر ...أتمنى لهم الفوز وأفتخر بهم كما كل لبناني
وأشكرهم عىل اختصار معاناة شعب برقصة تعبريية
واحدة! ما أجملكم".
ّ
بيكب القلب".
أمّ ا الفنان زين العمر فقال" :يش
مثلت "ميّاس" ابداع الشباب اللبناني ،وحازت هذه
الفرقة محبة وتشــجيع العالم كله وليس اللبنانيني
فحسب .من كندا حيث أنا اليوم ،أتمنى لهم التوفيق
يف خطواتهم املقبلة".
واعتربت نجمة الرقــص يف برنامج "dancing
 "with the starsكلويه حوراني ّ
أن "ميّاس" خطفت
ً
مضيفــة" :كراقصة ال يمكن أن
قطعة من قلبها،
اصف لكم مدى صعوبة التناغم الوقتي والجســدي
الذي احتاجته الراقصات لتقديم لوحة بهذا الكمال..
أرفع لهم القبعة وبرأيي "ميّاس" األكثر جدارة للفوز
بهذه املسابقة".
كذلك ،أبــدى الراقصون والراقصات ومصصمو
الرقص ،رأيهم بأداء الفرقة الســاحر ،وع ّلق املدرب
العاملــي خانيتو عــى اللوحة قائالً" :مــا قدمته
"ميّاس" ليس وليد الساعة بل انطلق من لبنان منذ
سنوات يف  ،"Arab's got" talentوالفن الذي يقدمه
نديم رشفان غري موجود ســوى يف الرقص الصيني

إنبهار باألداء اإلستثنائي
أبهر أداء الفرقة لجنة التحكيم " ، "America’s Got Talentوتفاعلت النجمة
ً
معربة عن اعجابهــا الكبري باألداء
العامليــة صوفيا فريغارا مــع اداء "ميّاس"،
ً
قائلة" :انا فخورة جداً ،كان شيئا ً رائعا ً وانا عاجزة عن الكالم".
واملجهود،
أمّ ا ســيمون كويل فقال" :أعد بأن كل فرد منا عىل هذا املرسح سيتذكر هذه
اللحظة" ،مضيفاً" :هذا أداء سيغري العالم".
بدوره ،أشار النجم الكندي هاوي ماندل اىل ّ
أن طوال مسريته يف الربنامج التي
بدأت منذ  13عاماً ،لم ي َر أدا ًء أفضل من فرقة "ميّاس" ،وال سيما لجهة االحرتافية
واإلبداع واألصالة التي تتمتع بها الفرقة" ،مضيفاً 36" :شابة قدّمن أدا ًء متناغما ً
ومتجانساً ،ولم أكن ألكرتث لو لم أشاهد أي أدا ٍء آخر الليلة سوى "مياس".
من جهتها ،أعربت عارضة األزياء واملمثلة هايــدي كلوم عن انبهارها بأداء
الفرقة ووصفته بالـ"املمتاز" وقد ظهرت عالمات االندهاش والتأثر عىل وجهها!

واليابانــي الصعب والنادر جــ ّداً" ،مضيفاً" :بلغت
خربتي الفنية عامها الـ 45ولم أ َر حتى اليوم اي أداء
يضاهي اســلوب وابداع وتناغم راقصات "ميّاس"
وكأنهن توحدن بجسد واحد وبروح رياضية غريبة
يصعب ايجادها عاد ًة بني الراقصات .تخيّيل ان خطأ
واحدا ً من اي راقصة كفيــل بهدم اللوحة بأكملها،
وهذا التناغم يتطلب إحرتافية عالية وساعات طويلة
ً
اضافــة اىل تصميم الرقصة
من التدريــب والصرب.
( )choreographyاملمتاز ودقة اختيار املوســيقى
واالزياء واأللوان التي عكست إحرتافية عالية ولعبت
دورا ً كبــرا ً يف تميز اللوحــة .إنطالقا ً من خربتي يف
لجان التحكيم التي امتدت عىل مدار  15سنة يف أهم
املسابقات العاملية منها بطولة العالم للرقص و Le
 Reveيف الس فيغاس ،أقــول ّ
إن الفرقة تخطت كل
املعايري العاملية .كل التقدير لنديم رشفان الذي خلق
"الفرقة الحلم" التي لم أتمكن من خلقها عىل م ّر 20
سنة خالل الحرب ،وأتمنى من كل قلبي فوز "ميّاس"
وتحقيقها النجاحات املتتالية".
أمّ ا مصمم الرقص ســامي الحــاج الذي بدأت
"مياس" تدريباتها يف أكاديميته فقال" :شــهادتي
مجروحــة بنديم رشفان الذي اعتــره بمثابة أخي
الصغري وجزءا ً من عائلة "أكاديمية ســامي الحاج"
بيته الثاني ،التي انطلقت منها كل تدريبات "ميّاس"

إىل حني وصولها إىل الواليات املتحدة للمنافســة عىل
الباز الذهبي.
لوحة البارحة تابعتهــا يف الصباح الباكر عرب
الرابط الذي أرســله يل نديم ،ورغم كل الضغوطات
والتعب تمكنت الفرقة من تقديم قطعة فنية نادرة"،
خاتما ً "لم تحتج "ميّاس" ســوى دقيقتني لتقول
للبنان من خالل لغة جســدهاُ :قم من تحت الردم
ِ
وأمسك بيدنا فرغم كل يشء سنصل معا ً إىل الشمس
والحلم".
بدورها اعتربت مصممة الرقص أليس مسابكي
ّ
أن "مــا قدمته الفرقة مذهل وال ســيما من ناحية
التصوّر العرصي للوحة التي تمكنوا من تجسيدها
باحرتافية تامة وبلغة الجســد الصعبة ،وبتنسيق
خيايل يتطلب ســاعات تدريب مرهقة ومجهودا ً ال
يوصف .تحيتي األكرب للفتاة األمامية " "Soloistالتي
أظهرت احرتافية عالية وللمدرب الذي استطاع جمع
فرقة بأكملها يف جسد واحد".
أمّ ــا الراقص ومصمم الرقــص مايك بالوديان
فقال" :ميّاس" حبســت األنفاس يف الدقائق األوىل
من بدء العرض ،حيث قدمت الراقصات نوعا ً جديدا ً
ومبتكرا ً من الفن الجميل .أتمنــى فوز الفرقة ويف
جميع األحوال نشــكرها عىل العالمة الفارقة التي
صنعتها يف عالم الرقص".

نديم شرفان
متوسطًا فرقته
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اليك هالحكي

دراما رومانسية آسرة

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
يقدم املسلسل البولندي الجديد،
( Family Secretsأرسار عائليــة)،
عــى شــبكة "نتفلكــس" ،دراما
رومانسية مشحونة عاطفياً .توشك
"كاســكا" عىل الزواج وتبدأ بتذ ّكر
بدايــة عالقتها ،ثم تنكشــف تباعا ً
بعض الحقائق الغريبة عن عائلتها
وحبيبها.
قد ال تكون الفكرة األساســية
يف هذا املسلســل جديــدة بالكامل،
لكــن يكمــن الفــرق الحقيقي يف
طريقة عرضها .تكثر األعمال التي
تشمل انكشــاف األرسار العائلية،
وتتعدد قصــص الحب التــي تبدأ
بطريقة شائكة يف هذا العرص .لكن
يجمع هذا املسلســل بــن الحبكة
الرئيســية وحبــكات فرعية أخرى
بطريقــة متماســكة .رسعان ما
تطغى مشــاعر االرتباك والذهول،
والفكاهــة ،والعواطــف املختلطة،
ً
مقارنة بأعمال
عىل أجواء القصــة.
الدراما الرومانسية األخرى ،يعرض
املسلسل قصة أعىل مستوى ويتخذ
مسارا ً مختلفاً ،مع أنه كان يستطيع
االكتفاء بعرض محتــواه بطريقة
مبــارشة ومألوفة .تضمــن هذه
املقاربة عدم الشعور بأي لحظة ملل
أو كآبة أثناء املشاهدة.
يتّســم املسلسل بســيناريو
مدهش .قد نعجز عــن مواكبته يف
البداية نظرا ً إىل التحوالت املتالحقة،
لكن رسعــان ما تتضــح األحداث

جـــائــزة

والتفاصيل وتزداد سهولة املتابعة .ال
يمكن تقديم أي عمل جاذب من دون
قصة ذكية ،وتجربنــا الحكاية التي
يقدمها هذا املسلسل عىل التعاطف
مع الشخصيات يف جميع اللحظات.
هي تعجّ بمظاهر الفوىض املتالحقة،
وتكثر العنارص التي تستحق اإلشادة
عىل مر ثماني حلقات.
نجح صانعــو العمل يف تحديد
نقاط قوة القصة ،وهم يســلطون
الضوء عليها عــر لقطات املايض.
ال وجود ألي جوانب ســطحية ،بل
يسهل أن نتأثر باألحداث املعروضة
عىل الشاشــة .تقدّم املمثلــة إليزا
رايسمبل ،بدور "كاسكا" ،أدا ًء قويا ً
يف هذا املسلســل .تنجح إليزا ،رغم
صغر ســنّها ،يف التحكــم بمختلف
جوانــب العمل وتُحوّل نفســها إىل
محــور القصة .تضمــن موهبتها
املميزة تجربة ممتعة للمشــاهدين
أيضاً ،فهــي تتعامل بأفضل الطرق
مع نقاط الضعف يف شخصيتها.
عىل صعيد آخــر ،تؤدي إيزابيال
كونا دور "مالغورزاتا" ،فتقدّم أفضل
ما لديها عىل الشاشــة .هي تضفي
طابعا ً ترفيهيا ً ومضحكا ً عىل جميع
مشاهدها .قد نميل أحيانا ً إىل الرتكيز
عىل الشــخصيات الجدّية ونتجاهل
يف املقابل الشخصيات املمتعة .لكن
تحافظ تعابري إيزابيال كونا االرتجالية
عىل أجواء حيوية يف هذا املسلســل.
أما مالغورزاتــا ميكوالجاك ،فهي
ّ
تجسد شــخصية "أليسيا" وتتكيف
مع محيطها بأفضل طريقة .قد تبدو
شخصيتها عادية للوهلة األوىل ،لكن
تحمل مشاهدها قوة عاطفية هائلة،
وهي تستحق اإلشــادة عىل طريقة
تعاملها مع السيناريو .يقدم املمثل

بيوتر باسيك من جهته دور "باول"،
وهو يضفي جانبا ً وديا ً عىل القصة.
يصعب أن ننــى الجهود الصادقة
التي تبذلها شــخصيته بعد انتهاء
املشاهدة .حتى أن ابتسامته ا ُملعدِية
وتعابريه املؤثرة ترفع مستوى العمل.
كذلك ،لن ننــى املمثل بارتوز
غيلنر الذي يتميّز بلغة جسده بدور
"جان" .تحمل جميع أفعاله يف هذا
املسلسل جانبا ً شائكاً ،لكن ال يمكن
االكتفاء من مشــاهدته .مع ذلك،
تبقى النســخة الحيوية من غيلنر
أكثر جاذبية من شخصيته العادية.
تخفي إيديتا أولزوفسكا ،بدور
"دوروتا" ،نفســها يف البداية .لكن
ال يشء يســتطيع إيقافها يف الوقت
املناســب .هي ّ
تغي مسار الحبكة
بسالســة وال تســمح للمشاهدين
بالشعور بامللل يف أي لحظة.
يُعترب باول ديالغ ،بدور "إيميل"،
ممثالً جريئا ً آخر يف هذا املسلســل.
هو يقع يف مواقف مبهمة بالكامل،
فيعرض نســخة واقعية عن وضع
معظم الرجــال يف العالم .قد ال نحب
شــخصيته ،لكن ال يمكن التشكيك
بموهبته التمثيلية ألي سبب.

لبنان وإعالمه الفني اليوم...
"على شكلو شكشكلو"

أخرياً ،ال يظهر أدريان زاريمبا،
ٍ
لوقت
بدور "روبرت" ،عىل الشاشة
طويل ،ومع ذلك يبقــى دوره بالغ
األهمية يف الحبكــة عموماً .يضفي
هذا املمثل أســلوبا ً معــارصا ً عىل
القصة ويقدم أدا ًء متقناً.
من الناحية الســلبية ،يصعب
أن نواكب الفرتات الزمنية التي تقع
فيها أحداث هذا املسلسل .حتى أننا
قد نظن يف البداية أننا نشاهد قصة
عن السفر عرب الزمن .يُعترب املايض
زمنــا ً محوريا ً يف هــذه القصة ،وال
ي َّ
ُخصص إال جزء بســيط من مدة
العرض لزمن الحارض.
يزداد الوضع تعقيدا ً ألن لقطات
املــايض ال تعود بالزمــن إىل الوراء
بطريقة واضحة ومتسلسلة ،بل إنها
تسرتجع األحداث منذ ثمانية أشهر،
ثم سبعة أشــهر ،ثم ثمانية أشهر
مجدداً ،ثم خمســة أشــهر ،وهكذا
دواليك .قــد تصبح هــذه املقاربة
مزعجــة أحياناً .لكــن ال يمكن أن
نشــعر بامللل يف أي لحظــة .لذا من
األفضل أال نُر ّكز عــى هذه النقالت
الزمنيــة بل نســتمتع بالتطورات
املتالحقة بكل بساطة.

 6كتّاب في قائمة "بوكر" النهائية

أعلنت جائزة «بوكــر» األدبية الربيطانية
العريقة أســماء الكتّاب الســتة املتأهلني إىل
املرحلــة النهائية من املنافســة عــى نيلها،
وأوضحت أنهم ينتمون إىل أربع قارات وتتناول
كتبهم مواضيع «تعنينا جميعاً».
وتضم الئحة الكتّاب املتأهلني رجاال ً ونسا ًء
من أربــع قارات وخمس جنســيات .واختري
الربيطانــي آلن غارنر عن روايتــه «Treacle
 ،»Walkerوهو أصبح عميدا ً للمرشــحني يف
تاريخ الجائزة ،ويبلغ  88عاما ً يف يوم احتفال
توزيع الجوائز يف ترشين األول املقبل.
كذلك شــملت قائمة الرتشــيحات رواية

« »Small Things Like Thisالقصرية للكاتبة
االيرلنديــة كلري كيغان التي ســبق أن فازت
بجائــزة «أورويــل» للروايات السياســية يف
منتصف تموز ،وتتناول قصة تاجر أخشــاب
وفحم يف أيرلندا عــام  .1985وضمت الالئحة

جــوزفــيــن حــبــشــي

روائيتني أخريني ســبق أن رشــحتا لجائزة
«بوكر» ،هما نو فيوليت بوالوايو من زمبابوي
عن « »Gloryواألمريكية إليزابيث سرتاوت عن
«أوه وليام!» .وبني املرشــحني الستة الكاتب
الرسيالنكي شــيهان كاروناتيالكا عن كتابه
«»The Seven Moons of Maali Almeida
وتدور أحداثه خالل الحرب األهلية التي شهدها
بلد الكاتب .ووقع االختيار أيضا ً عىل األمريكي
بريســيفال إيفريت عن روايته «»The Trees
التي تتمحور عىل جريمة قتل الفتى األمريكي
ذي األصول األفريقية إيميت تيل عام  1955يف
ميسيسيبي( .أ ف ب)

كلنا متفقون ان الصحافة واالعالم هما السلطة الرابعة في اي بلد.
وفي بلد مثل لبنان ،يعاني انهيارا ً على كافة الصعد ،ليس مستغربا ً ان
يكون قسم من "السلطة الرابعة" على صورة سلطاتنا االولى والثانية
والثالثة ،أي "عايشين على غير كوكب وبغير دنيا" عمالً بمقولة "على
شكلو شكشكلو".
نترحّ م اليوم على زمن االعالم الراقي والموضوعي والبعيد عن السخافة
و"القيل والقال" والعناوين "الطبلية" (من طبل) التي تبهر العين
بمفرقعاتها ،ومتى دخلنا الى قلب الخبر ،وجدناه فارغا ً تماما ً كالطبل.
نترحّ م اليوم على "بعض" االعالم ،تماما ً كما نترحّ م على زمن القادة
الكبار والمسؤولين "المسؤولين" بالفعل عن كافة قضايا البلد الذين
جعلوا من لبنان سويسرا الشرق في حقبة الستينات والسبعينات ،وابقوا
الوضع "نوعا ً ما" مقبوال ً خالل الحرب ،فظلت كرامات الناس محفوظة،
وصوال ً لالسف الى "كم سنة" الى الوراء ،عندما دخلنا مرحلة االنهيار
التام.
لبنان اليوم يغلي بالمشاكل واالزمات والفقر والذل والكوارث واالجرام،
وبعض الصحافة والمواقع االعالمية ،تماما ً كبعض الزعماء والسياسيين،
في عالم آخر .بعض االعالم يهتم مثالً بصورة تظهر ظهر هيفا ً
"مكرمشاً" ،ويطرح تساؤال ً خطيراً :هل تخضع صور هيفا للفوتوشوب؟
اليسا وجنيفر لوبيز ارتدتا الفستان نفسه .على من هو اجمل؟ سكوب:
"شاهدوا مايا دياب باطاللة فريدة من نوعها"… خير؟ من دون رموش
اصطناعية طولها متران مثالً؟ او ميريام فارس تخص موقعنا بصور
حصرية لم يشاهدها احد في العالم كله من قبل .صور اظافر اصابع قدم
ابنها اليمين بعدما قصتها له بعد الـ bon bainو… طبعاً ،يُختم الخبر
بكلمة نعيماً.
فيفي عبدو تكشف السر الخطير وراء رشاقتها الرائعة .وطبعا ً نسارع
ّ
سيوفر علينا عملية
للضغط على الرابط على امل ان نكتشف السر الذي
ربط معدة مثالً ،فنقع على جواب تقشع ّر له االبدان" :ما تاكلوش ،اقفلوا
"يعنون" احد اخباره بالتالي :هند
بؤوكم"….ويا سالم على االعالم عندما
ِ
صبري تفرق شعرها على اليمين وتصدم جمهورها الذي احبها مع فرق
عالشمال .اما المضحك المبكي فخبر يقول" :صورة حصرية لسيرين
عبد النور في السرير ،وهي تستعد للنوم من دون… .ماكياج!!!!!".
لحظة ،ال تبتسموا ،فانا شخصيا ً قد اتعاطف مع هكذا خبر ،ألن
"االعالميين" معذورون ،ففي بعض المسلسالت الدرامية عندنا ،تستيقظ
ِ
"هالس ِمك"
الممثلة من نومها وهي" فول ماك -اب" ،وتضع احمر شفاه
اثناء انجابها ابنها في غرفة العمليات ،ويظل "شينيون" شعرها صامدا ً
حتى بعد اسبوع على سجنها وراء القضبان.
ماذا ايضاً؟؟؟ نعم ،تذ ّكرت اآلن أن احد المواقع كتب التالي" :منى
ابو حمزة تخطف االبصار باطاللتها في حفل زواج شقيقها" ،وموقع
آخر كتب في الموضوع نفسه" :منى ابو حمزة تقطع االنفاس
باطاللتها" ...فعالً ،انا شخصيا ً شعرت ان ن َ َفسي قد ضاق وبت
احتاج لقارورة اوكسيجين ،قبل ان اكتشف انه قد تم خطفي بالكامل،
وليس بصري وحده ،والفدية؟؟؟ ان امتنع فورا ً عن قراءة هكذا
عناوين واخبار تجعلني وتجعل كثيرين مثلي ،نفقد األمل بوطن كان
رمزا للرقي والثقافة والصحافة واخالقيات الصحافة .نعم اخالقيات
الصحافة التي لم يعد يراعيها كثير من "بعض" هذا االعالم ،خصوصا ً
في تغطيات ال تراعي حرمة الموت مثالً ،وال تكترث سوى بالسبق
"المخجل" الى حد انعدام الحس االنساني .تريدون مثالً
الصحفي
ِ
قبل ان اختم؟ مندوبة احدى المحطات التلفزيونية في لبنان" ،
ّ
تلقطت" براغب عالمة على باب الكنيسة حيث كان يقام قداس وجناز
االربعين للموسيقار الراحل احسان المنذر .سألته "هل صحيح انك
تستعد لتسجيل اغنية من الحان الراحل"؟ وعندما اجابها بااليجاب،
طلبت منه اثناء استعداده للقيام بواجب العزاء "فيك تسمّ عنا مقطع
من األغنية".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

الهروب من الواقع ليس ّ
حلً
ولكن عليك أن تفكر بطريقة
أكثر موضوعية.

تتأكد أن أسلوبك يف التعامل
مع اآلخرين ليس سوى
سلسلة من ردات الفعل التي
لن توصلك إىل غاياتك.

ستشعر بالكسل اليوم وربما
تمر ساعات عديدة هذا النهار
دون إنجاز أي مهمة.

ردود أفعالك اليوم حادة ولكن عىل
الرغم من ذلك تفسريك لبعض
األحداث سيكون منطقيا َ جداً.

ال داعي للشك يف أي موضوع ألن
هناك شخصا ً ما سيستفيد من
هذه الشكوك.

ستساعدك رسعة بديهتك اليوم
عىل إخفاء مشاعرك السلبية
بشكل غري ملحوظ لآلخرين.

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

تتميز اليوم باملرح وروح
الدعابة أثناء حوارك مع
اآلخرين مما يثري استغراب
من حولك.

الدعم الذي تحصل عليه من
األصدقاء والعائلة يعزز من ثقتك
يف نفسك.

ال تدع الحزن يغري مزاجك بل
عب عما يف داخلك وكن شجاعا ً
ّ
لإلفصاح عن مشاعرك.

بدال ً من الرتكيز عىل ما تريده
اآلن ،ننصحك بقبول الظروف
واألوضاع الحالية كما هي.

لست حريصا ً اليوم عىل مشاركة
اآلخرين يف أي نشاط أو حتى
تقديم أي مساعدة لهم.

تعاملك مع أي قضية
بطريقة موضوعية سيزيد
من قدرتك عىل االستماع
واإلنصات لآلخرين.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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أزمة الوقود...

ّ
شتاء قارسًا؟
أوروبا
ب
كيف تتجن
ً
مع اقتراب نهاية الصيف في أوروبا ،تواجه جميع دول االتحاد األوروبي
أزمة معينة في قطاع الطاقة .بعد الغزو الروسي ألوكرانيا ،انضم االتحاد
األوروبي إلى الواليات المتحدة وبلدان أخرى لتصعيد حملة العقوبات
وتدابير الحظر ضد الغاز الطبيعي الروسي ،مع أن عددًا كبيرًا من دول
االتحاد يتكل على واردات الطاقة الروسية .جاءت هذه التدابير لتزيد تحليق
ســـــــــوزي ديـــــــــنـــــــــيـــــــــســـــــــون

األسعار سوءًا ،فارتفعت كلفة المعيشة بالنسبة إلى شريحة واسعة من
األوروبيين .سبق وحاولت الحكومات األوروبية تخفيف استهالك الطاقة
عبر الحد من استعمال مكيفات الهواء في المباني العامة ومطالبة
المتاجر بإطفاء أضوائها خالل الليل .لكن من المتوقع أن تزداد األزمة سوءًا.
تتخبط الحكومات اليوم لالستعداد لشتاء بالغ الصعوبة.

متناغمة ،سيجد أعضاء االتحاد األوروبي
أنفســهم يف حاجة دائمــة إىل التوفيق
ّ
التمســك بقيمهم وتلبية الحاجات
بني
األساسية ملواطنيهم .إنه توازن هش وال
مفر من أن يــيء إىل املرشوع األوروبي
بحد ذاته .يجب أن تتحــرك الحكومات
األوروبية برسعة إذا ً لدرء أحلك التداعيات
املتوقعة يف الشتاء املقبل.

يُر ّكــز صانعو السياســة يف أنحاء
االتحاد األوروبي عــى تعزيز اإلمدادات
الوطنية .ســبق وأبرمــت دول االتحاد
مؤشرات تحذيرية
اتفاقيــات ثنائية لتأمــن الطاقة من
ظهر مؤرش تحذيري يف إيطاليا خالل
مصادر بديلــة ،بما يف ذلك الجزائر وكندا
هذا الصيف ،حني أقدم عدد من األحزاب
وقطر .تناقــش الحكومات اليوم كيفية
السياسية عىل إســقاط حكومة ماريو
بناء خطوط أنابيب لنقل الغاز بني بلدان
دراغي بسبب محاوالته إبعاد االقتصاد
جنــوب أوروبا ووســطها .كذلك ،يفكر
اإليطــايل عــن مصادر
املسؤولون األوروبيون
الطاقــة الروســية.
جدّيا ً بأفضــل الطرق
اعتربت أحزاب املعارضة
لزيادة كفاءة الطاقة يف
هذا النوع من الخطوات
بلدانهــم .وافق مجلس
غــر رضوري ،وأرصّ ت
االتحاد األوروبي يف شهر
إذا أصبحت التوقعات
عىل أهمية حماية البلد
تموز عىل خطة لتوفري
من تصاعــد التكاليف
الراهنة حول انقطاع
الطاقــة تفــرض عىل
الدول األعضاء أن تُخفف الكهرباء واقعًا ملموسًا املرتتبــة عليه من خالل
متابعــة االتــكال عىل
اســتهالك الغاز بنسبة
في الشركات ستتأثر القدرة
الغاز الــرويسُ .
صدِمت
 15%بحلول الشــتاء
التنافسية الصناعية
العواصــم األوروبيــة
املقبل .حتــى أن بعض
األخرى بقــرار إيطاليا
ألوروبا بدرجة كبيرة
الحكومات ،مثل فرنسا
الذي يعــارض املوقف
وإيطاليــا وإســبانيا،
األوروبــي الصارم واملوحّ ــد من حرب
طرح تخفيضات مســتهدفة يف مستوى
بوتني املشينة .إذا كانت روما تستطيع
االســتهالك ،لكن ترتدد دول أخرى ،مثل
التخيل عن هذه الجهــود الجماعية ،قد
أملانيا ،يف فرض تدابري مماثلة.
يحذو آخرون حذوها نظرا ً إىل انتشــار
يف مطلــق األحــوال ،تعجــز هذه
أصــوات قومية مؤثــرة يف جميع دول
الخطــوات عــن معالجة األزمــة التي
االتحاد األوروبي تقريباً .يف أول أسبوع
تواجههــا أوروبا .تتعامــل الحكومات
من شــهر آب ،دعــت ماريــن لوبان،
األوروبيــة اليوم مع أعراض املشــكلة
زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني
وتتجاهل أســبابها .ال يمكن أن تُحقق
املتطرف يف فرنســا ،إىل إنهاء ما سمّ ته
أوروبا املستوى املناسب من أمن الطاقة
العقوبات "غري النافعة" ضد روســيا.
ّ
منسقة بدل
من دون سياســة خارجية
هكذا أصبحت الوحدة املبهرة التي ميّزت
االتكال عــى الردود الوطنيــة الفردية
الرد األوروبــي عىل الحرب الروســية
واملجــزأة .يف ظــل غيــاب أي تحركات
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مُهددة تحت ثقل الضغوط االقتصادية
والسياسية اليوم.
بدأ الكرملني يالحظ هذه التصدعات
عىل األرجح .زادت رصامة مواقف بوتني
بدرجة ملحوظة يف األشهر األخرية ،فالم
القوى التي فرضــت العقوبات ضد بلده
عىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود
حول العالــم .من املســتبعد أن تتخىل
موسكو عن سياســة حافة الهاوية ،ما
يعني أن تتابع اختبار قوة تحمّ ل أوروبا
لالنتهاكات الروســية للقانــون الدويل
واإلنســاني .يطرح تعنّت بوتني مخاطر
كــرى عــى األوروبيــن .إذا أصبحت

التوقعات الراهنة حول انقطاع الكهرباء
واقعا ً ملموســا ً يف الرشكات ،ســتتأثر
القدرة التنافســية الصناعيــة ألوروبا
بدرجة كبرية .يف الوقت نفسه ،قد تصبح
األهداف املناخية األوروبية مُهددة بسبب
الردود االرتجالية العابرة التي تهدف بكل
بساطة إىل استبدال الغاز الرويس املفقود
بوقود أحفوري مــن أماكن أخرى ،بدل
تعزيــز إنتاج مصــادر الطاقة املتجددة
يف أرسع وقــت .يبــدو أن العملية التي
أطلقهــا االتحاد األوروبــي لالنتقال إىل
الطاقة الخرضاء بــدأت تتفكك ،إذ تُر ّكز
الحكومات اليــوم عىل تلبية حاجاتها إىل

ً
نتيجة لذلك،
الطاقة عىل املــدى القريب.
تبدو نزعة أوروبا إىل اعتبار نفسها رائدة
عامليا ً يف مجال معالجــة التغري املناخي
مشبوهة أكثر من أي وقت مىض .كذلك،
ال مفر مــن التشــكيك بالتزامها املعلن
بحماية القيــم الليربالية وحُ كم القانون
فيمــا تتابع رشاء مصــادر الطاقة من
روســيا ،مع أن القوات الروسية تنتهك
القانــون الــدويل وحقوق اإلنســان يف
أوكرانيا .يف نهاية املطــاف ،قد تُضعِ ف
طريقة تعامــل االتحــاد األوروبي مع
هذه الحرب عىل املدى القصري مصداقية
املرشوع السيايس األوروبي كله.

نحو حماية استقاللية الطاقة في أوروبا
قد تطلق أوروبا مســارا ً لتجاوز هذه الفوىض
والبدء بحماية أمن الطاقة مستقبالً وترسيخ أمنها
عموماً .لم تغفل الصني وكوريا الشــمالية وتركيا
عن الفوىض التي أحدثها بوتــن حني قرر انتهاك
قواعد النظام الدويل بكل بســاطة .يجب أن تستعد
دول االتحاد األوروبــي اآلن للتعامل مع عال ٍم تعمّ ه
الفوىض ،فتبــدأ بجمع مواردها لتجهيز نفســها
للتكيّف مع املســتجدات املرتقبة .ويجب أن تفهم
أيضا ً أن اكتساب االستقاللية ال يمكن تحقيقه من
دون التعاون مع اآلخرين .ال مفر من أن تغرق دول
االتحاد األوروبي يف هذا املستنقع املتق ّلب إذا تابعت
التعامل مع األزمات بطريقة جزئية ،أو إذا تحركت
فرديا ً بدل تطبيق مقاربة جماعية.
عىل صعيد آخر ،يجب أن يســتعمل صانعو
السياســة خطابا ً أكثر رصامة حول أهمية أمن
الطاقة املســتدامة ،تزامنا ً مــع تطبيق التدابري
الالزمة للحفاظ عــى كفاءة الطاقــة يف أنحاء
أوروبــا ،فتتعــاون الحكومــات مــع مختلف
القطاعــات واملســتهلكني .كذلــك ،يُفرتض أن
يوضح القادة أن االتحــاد األوروبي لن ينجح يف
مساعيه من دون استهداف جميع أجزاء املجتمع

األوروبي ،ويجب أن تبــدي التحالفات الحاكمة
استعدادها لتحمّ ل التكاليف السياسية املرتتبة عن
توجيه رســالة مماثلة .تعاملت مختلف األحزاب
يف االئتالف األملاني الحاكم مــع أهمية تخفيض
اســتهالك الطاقة بدرجات متفاوتة من الجدّية
مثالً .ال يمكن أن يســتمر هذا التفاوت .نظرا ً إىل
حجم أملانيا ونفوذها ،قد تعطي مقاربة الحكومة
املرتددة لدفع املستهلكني والرشكات إىل تخفيض
االستهالك عواقب تتجاوز حدود برلني ،فتنعكس
سلبا ً عىل أي جهود أوروبية موحّ دة لتوفري الطاقة.
يتطلب هــذا الوضع أيضــا ً تخطيطا ً جماعيا ً
للتحكم بقطاع الطاقة خالل الشــتاء ،ويُفرتض أن
تُطبَّق هذه املقاربة عىل مستوى أوروبي شامل ،بدل
بشكل فردي .يجب
أن تتبناها الحكومات الوطنية
ٍ
أن يتعامل االتحاد األوروبي بطريقة اســراتيجية
مع املوارد التي تســتطيع الدول األوروبية جمعها
بطريقة مشــركة قبيل الشــتاء املقبــل لتجنب
املطالبات املجــزأة بإثبات حُ ســن النوايا وتبادل
املساعدات بني الدول األعضاء .يسهل أن تتخذ هذه
الطلبات طابعا ً مسيّسا ً وتنرش بذور االنقسام داخل
االتحــاد األوروبي .تتطلب أي مقاربة اســتباقية

ومشرتكة بعض االســتثمارات الجدّية واستعدادا ً
قويا ً لتقاسم األعباء عىل املستوى األوروبي للتمكن
من تمويل طرق االستجابة لألزمة القائمة .أصبح
االتحاد األوروبي اليوم مســتعدا ً لفعل كل ما يلزم
ملعالجة املشــكلة ،بما يشــبه وضعه خالل أزمة
اليــورو يف العام  ،2012أو خــال أزمة كورونا يف
صيف العام  .2020يجب أن يف ّكر قادته إذا ً بتكرار
جز ٍء من التحركات التي رافقت زمن الجائحة ،بما
يف ذلك االقرتاض عىل نطاق واسع من السوق ،لدعم
مصادر طاقة أكثر نظافة ومصداقية يف أرسع وقت
واســتعمالها كموارد جماعيــة لالتحاد األوروبي
لتلبيــة الطلب عىل الطاقة لفرتة تتجاوز الشــتاء
املقبل .بعبارة أخرى ،يجب أن تتماىش استثمارات
أوروبــا لتلبية حاجات القــارة إىل أمن الطاقة مع
حجم األزمة الراهنة.
لكن يجب أن يطــوّر االتحاد األوروبي يف املقام
األول سياسة خارجية قادرة عىل بناء شبكة واسعة
من العالقات مع دول ثالثة لضمان مســتقبل آمن
وأكثر اســتدامة لقطاع الطاقة يف أوروبا .يُفرتض
أن يُكثّف االتحاد استثماراته مثالً يف برامج االبتكار
املشــرك ،وي ّ
ُوســع تعاونه مع اآلخرين لتحسني

كفاءة الطاقة وإطالق مبادرات الطاقة النظيفة يف
البلدان الواقعة يف رشقه ويف أفريقيا ،لتأمني مصادر
موثوق بها من الطاقة الخرضاء .كذلك ،يُفرتض أن
يدعم االتحاد األوروبي ترسيــع العملية االنتقالية
نحو استعمال الطاقة الخرضاء يف قطاعات أساسية
داخل الدول الرشيكة ،مقابــل منع الرشكات التي
تنتهك معايــر الطاقة الخرضاء األكثر رصامة من
الوصول إىل سالسل اإلمدادات األوروبية وحرمانها
من التمويل .لهذا الســبب ،يجب أن تصبح سياسة
االتحاد الصناعية الخرضاء أكثر انفتاحا ً وتســاعد
الرشكات يف محيــط أوروبا عىل االنضمام إىل نظام
االتحاد األوروبــي ككل .إذا لم يُطبَّق هذا النوع من
دبلوماســية الطاقة املســتدامة ،قد تتكل أوروبا
مجددا ً عىل اآلخرين بمســتوى مشابه للفرتة التي
سبقت الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
تستطيع أوروبا أن تتجاوز هذه األزمة وتُ ّ
وسع
اســتقالليتها يف خضم هذه العملية .لكن ستُحدد
الخيــارات التي تقوم بها خالل األســابيع املقبلة
مدى قدرتها عىل حماية استقاللها ،أو اتجاهها إىل
تحويل املرشوع السيايس األوروبي إىل ضحية أخرى
لحرب بوتني الوحشية.

١٢

اقــــتصــــاد
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توصيات قانونية ومالية وفردية لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة في زمن اإلنهيار

"مطاردة الشمس" طريقها تمرّ حتمًا بـ"...صندوق النقد"
لو كان بمقدور اللبنانيين تمويل حاجتهم من أنظمة
الطاقة الشمسية ،لرأينا لبنان من الجو كتلة زجاجية.
فانهيار مؤسسة الكهرباء ،واإلستعصاء عن تسديد
فواتير المولّدات الخاصة ،جعال من الطاقة البديلة على
المستوى الفردي ح ً
ال إلزاميًا .األقلية من المواطنين
ّ
تمكنت من شراء األنظمة الشمسية البيئية
والمؤسسات
وتركيبها ،سواء أكان بشكل منظم أم عشوائي ،فيما
األكثرية تقف عاجزة أمام ارتفاع الكلفة والعجز عن
تأمين مصادر التمويل.
خالـــد أبـــو شقــــرا

صحيــح ّ
أن دوال ً مختلفــة وضعت
خططا ً طموحة لتخفيف اإلعتماد تدريجيا ً
عىل مصادر الوقــود االحفوري والوصول
إىل صفر انبعاثــات كربونية بحلول العام
 ،2050إال ّ
أن أيّــا ً منها لم يغرق بالفوىض
كما يحصل يف لبنان .فالفورة الحاصلة عىل
مســتوى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية
محليــاً ،لم تكــن نتيجة ارتفــاع ّ
حس
املســؤولية البيئية ،إنما نظرا ً إىل الحاجة
امللحّ ــة للكهرباء .وإذا كان «من يحتاج إىل
النار يلتقطها بيده»ّ ،
فإن كثرا ً تنازلوا عن
الرشوط واملواصفــات التقنية يف تركيب
هذه األنظمة ،ومستوى مراعاتها السالمة
العامة ،حتــى لو حرقتهم يف ما بعد .و»ما
زاد الطني بلة» ،عــدم مرافقة الدولة هذه
الفــورة بترشيعــات وتنظيمــات تعمّ ق
االســتفادة منها .وذلك عىل غــرار إقرار
قانون الطاقة املو ّزعة ،والســماح بإنتاج
ّ
والتوســع برتكيب العدّادات
وبيع الطاقة،
الذكية ،واستقطاب الرشكات اإلستثمارية
لتكبري اإلنتــاج وتخفيض الكلفة ،وتعزيز
االســتفادة املجتمعية من هذه الظاهرة
املستجدّة والحيوية واملطلوبة يف آن معاً.

اإلصالحات أو ً
ال

إذا كانت البنية الفوقيــة التنظيمية
لقطاع الطاقة مسؤولية الدولة بوزاراتها
املعنيــة وإداراتها الالمركزيــة وأجهزتها
الرقابيــة ،فإن ه ّم املواطنــن يرت ّكز عىل
تأمــن كلفة تركيب النظــام عىل الطاقة
الشمســية .وهذا اله ّم الكبري ما زال ملقى
عىل عاتقهم بعيدا ً عن املساعدات ومصادر
التمويل .فـ»املؤسســات الدولية لن تموّل
مشاريع القطاعني العام والخاص عىل حد
سواء وال مشــاريع الرشاكة يف ما بينهما،
إال يف حال التوصــل إىل اتفاق مع صندوق
ّ
املتخصصة
النقد الدويل» ،بحسب ما تؤكد
يف مشــاريع تمويل الطاقة كارول عياط.

«ألنها بذلك تضمن االســتقرار املاكرو –
اقتصادي ،وتحمي نفســها مــن تق ّلبات
ســعر الرصف ،وبقية املشــاكل النقدية
ّ
التوســع برتكيب
واملاليــة» .وعليه ،فإن
أنظمة الطاقة الشمســية يعتمد أوال ً عىل
اإلصالحات اإلقتصاديــة العامة .ويف حال
ّ
تحققها ّ
فإن «التمويل موجود ،وبوفرة»،
تؤكد عياط.

ألواح الطاقة الشمسية تنتشر على الشرفات

الشمســية» .وقد فاقت طلبات القروض
عىل هذه املشــاريع مثيالتهــا عىل رشاء
املسكن والرتميم .وقد انقسمت تقريبا ً بني
الجدوى المالية المرتفعة
 50يف املئة طلبات عىل الطاقة الشمســية
رغم الصعوبــات واألزمة االقتصادية
و 50يف املئة عىل قروض الرشاء والرتميم.
وهو ما ّ
وانهيار القيمة الرشائية للعملة الوطنية،
يؤش بحسب حبيب «عىل الحاجة
تمكــن اللبنانيّون بتمويــل فردي خاص
املاســة إىل الكهرباء يف ظل انقطاعها شبه
من تركيب أنظمة طاقة شمســية بقدرة
الدائم وارتفاع كلفة اشــراكات املو ّلدات
 450ميغــاواط 250 ،ميغــا منها متوقع
الخاصة» .وعىل الرغــم من توفر التمويل
تركيبها لغاية نهايــة العام الحايل ،و100
من أمــوال املرصف الخاصــة ،وقروض
ميغا جــرى تركيبها يف العــام املايض .ما
قديمة من الصنــدوق العربــي تعود إىل
يعني  350ميغاواط خالل
العامــن  2002و،2013
عامــن فقــط وبكلفة
فإن املواطنــن يواجهون
وصلــت إىل  300مليــون
صعوبــة يف اســتكمال
ّ
دوالر .وهو أمر إن د ّل عىل
المؤسسات الدولية
ملفاتهم بســبب إرضاب
ّ
يشء فـ»يد ّل عىل الجدوى تشترط توقيع اإلتفاق موظفي القطاع العام .وال
املاليــة الكبرية من تركيب
ســيما أن الطلبات يجب
مع صندوق النقد
هذه األنظمة» ،بحســب
أن تتضمّ ن إفادة عقارية،
عياط« .فهذه املشــاريع لتمويل مشاريع الطاقة ورخصة ســكن ،وإفادة
تــر ّد تكلفتهــا يف غضون
إرتفاق وتخطيط ،وإفادة
نفي ملكية ،وإخراج قيد إفرادي ،وســجالً
عامني أو ثالثة يف ظل ارتفاع تكلفة إنتاج
الكهرباء من املولــدات الخاصة ،وتجنب
عدلياً ،وإفادة راتب من الضمان ...وغريها
األفراد والــركات مخاطر تق ّ
طع التغذية
من املســتندات التي يتعذر تأمني أغلبيتها
وعدم استدامة العمل عىل املو ّلدات ،وبالتايل
بســبب اإلرضاب» .وبحســب حبيب فإن
«تحسني رواتب القطاع العام يساعد أيضا ً
صعوبة تحقيق األمن الطاقوي املســتم ّر
ّ
للمؤسسات اإلنتاجية».
خصوصا ً بالنسبة
رشيحة كبرية مــن اللبنانيني عىل التقدّم
بطلبــات الحصول عىل قــروض الطاقة
الطلب على القروض كبير
الشمســية» .وال ســيما مع بقاء أساس
مدير عام مرصف اإلســكان أنطوان
رواتب املوظفــن متدنّيا ً جدا ً باملقارنة مع
حبيب يالحــظ عــى أرض الواقع بحث
تكلفة رشاء هذه األنظمة التي تحتســب
املواطنني الحثيث عن طرق تمويل مشاريع
بالــدوالر .حبيب الذي شــدّد عىل أهمية
الطاقة .فـ»أغلبيــة زوّار موقع املرصف
هذه القروض بالنسبة إىل املواطنني وتأمل
الذي بلغ عددهم  176ألف شــخص كانت
زيادتها أكثر مع وصــول قرض صندوق
مهتمة بصورة أساســية بقروض الطاقة
التنمية الكويتي بقيمــة  50مليون دينار

كويتي ،قال إن «تقديم الطلبات سيتوقف
يف  30أيلول الجاري إفساحا ً يف املجال أمام
ّ
والبت بها».
درس الطلبات

الخطوات الواجب اتخاذها سريعًا

أمام هــذا الواقع الذي ينــذر بزيادة
هائلة يف مشاريع الطاقة املتجدّدة قد تصل
إىل  30يف املئة من مجمل الحاجة للطاقة يف
العام  ،2030وبقيمة  9مليارات دوالر ،ويف
ظ ّل تعمّ ق اإلعتماد عىل التمويل الشخيص
لهذه املشاريع أطلق «معهد عصام فارس
للسياســات العامة والشــؤون الدولية»،
بالتعــاون مــع «معهد حوكمــة املوارد
الطبيعيــة» ،مؤتمر «مطاردة الشــمس»
 .chasing the sunوقــد ســ ّلط املؤتمــر
الضوء عىل مدى يومني عىل تحدّيات تمويل
املشــاريع واملبادرات البلديــة .وقد و ّزع
الخطوات الواجــب اتّخاذها رسيعا ً عىل 3
محاور:
محور قانوني:
 حيث ال يزال مــن املمكن للوزاراتّ
واملؤسسات املعنية تنظيم الفورة الحاصلة
حاليــا ً يف الطلب عــى أنظمــة الطاقة
الشمسية من خالل مراقبة نوعية املعدّات
املستوردة ،ووجهتها كما وتأهيل الرشكات
العاملة يف املجال مــن أجل ضمان أفضل
املعايري.
 إستكمال اإلطار الترشيعي املختصبالطاقــة املتجدّدة وذلك مــن خالل إقرار
املجلس النيابي قانــون الطاقة املتجدّدة
املوزعة كما وقانون حفظ الطاقة رسيعا ً
وبدون تعديالت جوهرية.
 إعتمــاد مخطــط وطنــي إلعادةتدوير البطاريات وتدريب األفراد ومقدمي

الخليل ّ
يوقع مراسيم بآالف المليارات من إحتياطي الموازنة
ّ
وقع وزير املاليــة يف حكومة ترصيف االعمال
يوسف الخليل مرشوع مرسوم يقيض بنقل اعتماد
من احتياطي املوازنة العامة للعام  2022إىل موازنة
وزارة الدفاع الوطني  -الجيــش بمبلغ قدره 761
مليار لرية لبنانية لتنفيذ املرسوم رقم  8739تاريخ
 2022/1/28املتعلق بإعطاء تعويض نقل شهري
مقطــوع بقيمة  1.200.000يُضــاف إىل تعويض
االنتقال اليومي املســتحق للقوى املسلحة اعتبارا ً
من  .2022/2/3إضافة إىل مرشوع مرســوم بنقل
اعتماد مــن االحتياطي نفســه إىل موازنة وزارة
الدفــاع  -الجيش بمبلغ قدره  63مليار لرية لبنانية

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9944
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

عىل تنسيب نفقات تغذية .كما وقع الخليل مرشوع
مرســوم يقيض بنقل اعتماد آخر إىل موازنة وزارة
الداخلية والبلديات  -قوى األمن الداخيل والسجون
مبلغا ً وقــدره  813.806.250.000لــرة لبنانية
لتغذيــة أدوية ونفقات معالجة يف املستشــفيات،
ونفقات تغذية للمساجني ،إضافة إىل تغذية نبذات
محروقات ســائلة .ووقع مرشوع مرســوم بنقل
اعتمــاد إىل موازنة وزارة الخارجيــة واملغرتبني -
اإلدارة املركزية بمبلغ قدره  2.444.828.000لزوم
تأمني تصفية مساهمات لبنان يف بعض املنظمات
الدولية التي وافق عليها ديوان املحاســبة يف نهاية

االسترليني
$ 1.1465
الين الياباني
$ 0.0069

بيـتـكـوين
$ 18914
الذهب
$ 1712

الخدمات من القطاع الخاص عىل تطبيقه.
محور مايل:
 إســتعادة الثقة واإلســتقرار املايلواالقتصــادي للدولــة من خــال تنفيذ
اإلصالحات الالزمة لجذب التمويل ملشاريع
الطاقة املتجددة.
 إنشــاء آلية تمويل أكثر اســتدامةملشاريع الطاقة املتجدّدة بدعم من الجهات
املانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
 تعيني هيئة ناظمة ومستقلة لقطاعالكهرباء لتنظيم عملية ترخيص مشاريع
الطاقــة املتجدّدة يف املســتقبل واإلرشاف
عليها ،بما يتماىش مع رؤية واسرتاتيجية
وزارة الطاقة واملياه.
ّ
مؤسســة
 إعــادة بناء القدرات يفكهرباء لبنان ودعم اســتقالليتها ودورها
املحــوري كونها العمود الفقري لســوق
الطاقة املتجدّدة يف املستقبل.
محور فردي:
 إستشارة األفراد العديد من مقدميخدمات الطاقة الشمســية املعروفني قبل
تثبيت النظام والتأكد مــن جودة املعدّات
املثبتة.
 اإللتزام باإلرشــادات الصادرة عنالوزارات واملؤسســات املعنية يف ما يتعلق
بالهياكل الحديدية املثبتة ألنظمة الطاقة
الشمسية.
 تحديد االســتخدام النهائي لنظامالطاقة الشمســية قبل الرتكيب من أجل
ضمان الحجم والقدرة املناسبني.
تطبيق الرشوط القانونيــة والفنيّة
الصحيحة يشكل مدخالً مبكرا ً لعدم وقوع
هذا القطاع الحيــوي يف الفوىض املطلقة
ويضمن حسن تطوّره مستقبالً.

الدوالر يحافظ على ارتفاعه
في السوق الموازية وعلى "صيرفة »"

العام  .2021وكان الخليل قد رفع إىل رئاسة مجلس
الوزراء أيضا ً كتابــا ً حول اعتماد الجامعة اللبنانية
بمبلــغ  128.471.532.000منقول من احتياطي
املوازنة العامة للقانون  295إىل موازنة وزارة الرتبية
والتعليــم العايل  -الجامعــة اللبنانية -لعام 2022
كبديل عن املرسوم  9809تاريخ  2022/8/5وذلك
لتغطية املســاعدة االجتماعية املوقتة للعاملني يف
الجامعة بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر
ابتداء من  .2022/7/1وقد رفعت مشاريع املراسيم
هذه إىل رئاســة مجلس الوزراء إلعطائها مجراها
القانوني الالزم.

بلغ ســعر رصف الدوالر يف السوق املوازية 35200
لرية للــراء و 35100لرية للمبيــع يف حني بلغ حجم
التداول عىل منصة صريفة ليــوم أمس  28مليون دوالر
بمعدل  28000لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً ألســعار
رصف العمليات التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات
الرصافــة عىل املنصة .وحض مــرف لبنان املصارف
ومؤسســات الرصافة عىل اإلســتمرار بتسجيل كافة
عمليات البيــع والرشاء عىل منصــة « »Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

الروبل
$ 0.0164

اليوان الصيني
$ 0.1435

الليرة التركية
$ 0.0548

بــرنــت
$ 89.8

خام WTI
$ 83.8

طن القمح
$ 319.5

CMC crypto
$ 476.5
الفـضـة
$ 18.25

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٨السنــــة الـرابـعـة

"رديف" عوني لمهمة "قبع البيطار" :سيناريو...

وأوضحت املصــادر لـ»نداء الوطن» ّ
أن «املســؤولية ال تقع عىل رئيس
مجلس القضاء األعىل سهيل عبود وحده يف اتخاذ القرارات ،فاملجلس يجتمع
وإذا لم يخــرج بقرار باإلجماع يصار إىل اعتماد آليــة التصويت لبت القرار،
ومعلــوم ّ
أن غالبية أعضاء مجلس القضاء محســوبة عىل «التيار الوطني»
و»الثنائي الشيعي» ،لذلك خرج قرار املوافقة عىل تعيني قاض رديف للمحقق
العديل يف مصلحة هذين الفريقني فضالً عن ّ
أن وزير العدل الذي اقرتح هذا األمر
محسوب مبارشة عىل رئيس الجمهورية» ،مشري ًة إىل ّ
أن «تقاطع املصالح بني
باسيل والثنائي الشيعي الرافض الستمرار القايض البيطار يف منصبه أفىض
إىل هذه النتيجة غري القانونية التي من شأنها أن تشل التحقيق العديل وتطيح
بنتائجه».
ويف هذا السياق ،تؤكد مصادر قضائية لـ»نداء الوطن» ّ
أن ما جرى أقل ما
ً
واصفة قرار تعيني محقق عديل
يقال فيه إنه «سابقة غري مألوفة يف القضاء»،
رديف بأنه «قرار منعدم الوجود قانونا ً ّ
ألن املحقق العديل األصيل يف امللف ليس
خارج البالد كما حصــل عام  2006وال هو متقاعس عن القيام بواجباته بل
هو مكفوف اليد ومتوقف قرسا ً عن استكمال تحقيقاته» ،وبنا ًء عليه ،لفتت
املصادر إىل وجود «امتعاض كبري داخل الجســم القضائي نتيجة القرار الذي
اتُّخذ تحت وطأة الضغوط السياسية ومن شأنه أن يعطل التحقيقات ويطعن
بمصداقيتها ويعمّ ق الرشوخ داخل أروقة قرص العدل» ،مشــدد ًة عىل ّ
أن «أي
قاض يقبل بأن يســتلم هذه املهمة سيكون محل ارتياب مرشوع ألنه يستند
يف ذلك إىل قرار منعدم الوجود وغري مبني عىل أسس قانونية» ،وسألت« :كيف
سيبت اي قاض رديف بإخالءات الســبيل رسيعا ً كما يراد منه ،بينما قراءة
امللف فقط تحتاج إىل نحو ســتة أشهر كما حصل مع القايض البيطار عندما
استلم مهامه؟».
ويف املقابــل ،نفــذ أهايل ضحايا انفجــار  4آب أمس سلســلة وقفات
احتجاجية بدأت صباحا ً أمام قرص العدل وانتهت مسا ًء أمام منزل وزير العدل
هنري خوري ،معربني عن رفضهم سياسة «اإلمعان يف قتل أبنائهم واإلجهاز
عىل العدالة يف القضية» من خالل خطوة تعيني قاض رديف للمحقق العديل.
وكشفت أوســاط األهايل لـ»نداء الوطن» ّ
أن األطراف املترضرة من هذه
الخطوة تتدارس حاليا ً خياراتها وخطواتها للرد عىل محاولة طمس الحقيقة
ً
مبدية قناعتها ّ
بأن «املطالبة بتحقيق دويل يف الجريمة
يف جريمة انفجار املرفأ،
باتت تتصدر الخيارات ّ
ألن الســلطة من خالل مــا أقدمت عليه من ضغوط
عىل مجلس القضاء األعىل إلنهاء التحقيق العــديل املحيل ،أكدت بما ال يرقى
إليه أدنى شك اســتحالة تحقيق العدالة يف أي قضية يف لبنان من دون وجود
تحقيق دويل» ،وشددت يف الوقت عينه عىل وجوب عدم إقدام القايض البيطار
عىل االستقالة «ألنه إذا فعل يكون بذلك قدّم أكرب خدمة لألطراف السياسيني
الراغبني بطمس الحقيقة وتجهيل املرتكبني واملتواطئني يف جريمة  4آب».

هبوط النفط "فرصة ذهبية" لرفع الدعم!

وأمس شهدت أسعار النفط عىل املســتوى العاملي تراجعا ً كبرياً ،حيث
ســجل خام برنت  89.8دوالرا ً للربميل ،وخام غرب تكساس االمريكي 83.8
دوالراً .وبحسب االوســاط النفطية فان «الركود التضخمي الذي يجتاح دول
العالم ،املرتافق مع ضغوط االغالقات يف الصــن ،وارتفاع قيمة الدوالر أمام
باقي العمالت ...كلها عوامل أرخت بثقلها عىل ســعر النفط ،دافعة الذهب
االسود إىل الرتاجع اىل معدالت ما قبل حرب روسيا عىل اوكرانيا».
يرسع شــفاء االقتصاد عامة من مرض
يف املقابل فإن هذا الرتاجع الذي ّ
الركود التضخمي ،ويخفف عىل لبنان خاصة فاتورة االسترياد التي يتوقع أن
تتجاوز  4مليارات دوالر ،لن يستمر طويالً .فاملخاوف االقتصادية من الضغوط
الرافعة ألســعار النفط من جراء تقليص روسيا انتاجها ،ووقف السحب من
املخزون االســراتيجي االمريكي ،وعدم التوصل إىل اتفاق مع ايران ،ما زالت
كبرية .وإن كانت هذه العوامل ستؤثر سلبا ً عىل الدول االوروبية خاصة ،فهي
ستشكل مع ارتفاع ســعر الرصف محليا ً كماشة تطبق عىل عنق االقتصاد
واملواطن عىل حد ســواء .خصوصا ً يف ظل عدم وجود بدائل لتأمني الكهرباء
بعيدا ً عن املولدات الخاصة وما تستهلكه من مازوت ،وعدم توفر وسائل نقل
عامة تريح املواطنني من ضغط البنزين.

الوكالة الذرية :ال نضمن "سلميّة" البرنامج...

ّ
املخصب بات
وجاء يف تقرير الوكالة أن «مخزون إيــران من اليورانيوم
اآلن يتجاوز بأكثر من  19مرة الح ّد املســموح به بموجب االتفاق» .وأوضح
أن «املخزون يُقدّر حتى  21آب بـ 3940,9كيلوغراما ً من اليورانيوم املخصب،
مقابل  3809,3كيلوغرامات يف منتصف أيار .والح ّد املســموح به هو 202,8
كيلوغرام».
ّ
املخصب بنســبة 20%
وزادت إيران خصوصا ً مخزونها من اليورانيوم
إىل  331,9كيلوغراماً ،مقابل  238,4كيلوغراما ً يف الســابق ،متجاوز ًة نسبة
التخصيب املنصوص عليها يف االتفاق وهي .3,67%
ووفق تقديرات يف مستند منفصل ،فإن إيران وإضافة إىل الح ّد من وصول
ّ
املخصب
الوكالة األممية« ،واصلت يف األشهر األخرية إنتاج اليورانيوم
ّ
املخصب بنسبة  60%مقابل
وباتت تملك  55,6كيلوغراما ً من اليورانيوم
 43,1%يف السابق .وهذه النسبة تقرتب أكثر من عتبة  90%الالزمة لتصنيع
القنبلة الذرية».

١٣

الـخـمـيـس  ٨أيلول 2022

وقال املدير العام للوكالة رافاييل غرويس يف تقرير نُرش قبل أيام من انعقاد
مجلس محافظي الوكالة التابعة لألمم املتحدة ،إنه يشــعر «بقلق متزايد» يف
ّ
املخصب التي عُ ثر عليها
وقــت «لم يُحرز أي تقدّم» يف ملف آثار اليورانيــوم
يف املايض يف أماكن مختلفة ،داعيا ً طهــران إىل التزام «موجباتها القانونية»
والتعاون يف أرسع وقت ممكن.
ويف ســياق منفصل عن التوترات النووية ،برز أمس اعالن ألبانيا ،قطع
العالقات مع إيران وطرد كافة دبلوماسييها املوجودين عىل أراضيها ،مانحة
إياهم مهلة  24ساعة فقط للمغادرة.
وقال رئيس الوزراء األلباني ،إيدي راما ،إن قرار قطع العالقات مع طهران
وطرد دبلوماسييها جاء بعد تحقيق خلص إىل أنها تقف وراء هجوم إلكرتوني
استهدف العاصمة األلبانية تريانا يف تموز املايض.
ورصّ ح راما« :الحكومة قررت وبأثر فوري إنهاء العالقات الدبلوماسية
مع الجمهورية اإلســامية يف إيران» ،موضحا ً ّ
أن القرار «يتناسب تماما ً مع
خطورة الهجوم السيرباني الذي هدد بش ّل الخدمات العامة» يف ألبانيا.
وأضاف أن الهجوم هدد أيضا ً بـ»محو األنظمة الرقمية واخرتاق سجالت
الدولة ورسقة االتصاالت اإللكرتونية الحكومية عىل الشبكة الداخلية ،وإحداث
حالة من الفوىض وانعدام األمن يف البالد».
وهذه ليســت املرة األوىل التي تطرد فيها ألبانيا دبلوماســيني إيرانيني،
فقد طردت اثنني منهم العام  ،2020بســبب «نشاطهما الذي ال يتناسب مع
وضعهما الدبلومايس» ،وهي عبارة عادة ما تستخدم يف حالة التجسس.
ويف العام  ،2018طردت ألبانيا الســفري اإليراني ودبلوماسيا ً آخر بتهمة
«اإلرضار باألمن القومي».
وتؤوي ألبانيا ،منذ العام  2009نحو  3آالف من املعارضني اإليرانيني من
منظمة «مجاهدي خلق» الذين يعيشــون يف معســكر يف مانيز ،عىل بعد 30
كيلومرتا ً غرب العاصمة تريانا.
وإثر هذا االعالن ،دانت واشــنطن الهجوم االلكرتوني ضد ألبانيا ،مؤكدة
أنها ستتخذ «تدابري إضافية ملحاسبة إيران».
وقالت املتحدثة باسم مجلس األمن القومي أدريني واتسون يف بيان أمس
إن «الواليات املتحدة تدين بشــدة الهجوم اإللكرتوني اإليراني ضد حليفتنا يف
الناتو ،ألبانيا» .واتّهمت بشكل واضح طهران بالوقوف خلف هجوم إلكرتوني
«غري مســؤول» ضد الدولة الصغرية الواقعة يف البلقان ،مضيفة أنه «يشكل
سابقة مقلقة».

أوكرانيا تطالب بنشر ق ّوة دولية في زابوريجيا

وفيما تتبادل كييف وموسكو االتهامات بقصف املنشأة الذي تواصل أمس
األول بالتزامن مع نرش تقرير الوكالــة الذرية ،أكد الرئيس الرويس فالديمري
بوتني أمس أن روسيا لم تنرش عتادا ً عسكريا ً يف محطة زابوريجيا ،مضيفا ً أنه
«يثق بالتأكيد» يف تقرير الوكالة.
من جهّ تها ،حذرت رئيسة معهد الحماية من اإلشعاع والسالمة النووية
يف فرنسا كارين هريفيو من خطر «سيناريو مشابه لفوكوشيما» ،يف إشارة إىل
الكارثة النووية اليابانية عام .2011
وأضافت« :لسنا محصنني ضد عمليات القصف يف املحطة التي حتى لو لم
تؤثر بشكل مبارش عىل املفاعالت يمكن أن تؤدي إىل انبعاثات مشعة يف البيئة».
أما عىل مســتوى التطورات العســكرية ،فقد أكد رئيس أركان الجيش
األوكرانــي فالريي زالوجني للمــرة األوىل أمس ،تنفيــذ رضبات صاروخية
اســتهدفت قواعد روسية يف شــبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ،مهدّدا ً
بـ»مواصلة هذا النوع من العمليات».
وكتب يف مقال نرشته وكالة أنباء حكوميــة أن أوكرانيا «نفذت بنجاح
رضبات صاروخية عىل قواعد عسكرية للعدو خصوصا ً عىل مطار ساكي».
وكان ســمع دوي انفجارات مطلع آب يف هذا املطــار الرويس الواقع يف
شبه جزيرة القرم وتســببت يف مقتل شخص وإصابة آخرين وتدمري ذخرية
يستخدمها سالح الجو الرويس.
وأضاف أن «مهمة القوات املسلحة األوكرانية لعام  »2023هي االستمرار
يف «تحويل القتال» إىل شــبه جزيرة القرم حيث ملوسكو «تجمعات كبرية من
القوات» تستخدمها يف غزوها أوكرانيا.
ودعا زلوجني داعمي أوكرانيا الغربيني إىل إرسال مزيد من األسلحة بعيدة
املدى.
وأوضح أن مدى صواريخ «كروز» الروسية يصل إىل ألفي كيلومرت فيما ال
يتجاوز مدى صواريخ القوات األوكرانية  100كيلومرت.
ويف سياق الغزو وقضم األرايض ،اقرتح الحزب الحاكم يف موسكو ،إجراء
استفتاء يف املناطق األوكرانية التي تحتلها القوات الروسية لضمها إىل روسيا.
وقال الحزب الــذي يتزعمه بوتني ،إن األمني العام لـ»مجلس روســيا
املتحدة» أندريي تورتشــاك أكد أن «دونيتســك ولوغانسك والكثري من املدن
الروســية األخرى ســتتمكن من العودة إىل ب ّر األمان ،والعالم الرويس الذي
تقسمه اآلن حدود رسمية سيستعيد وحدة أراضيه».
وأضاف تورتشــاك« :من املؤاتي تنظيم هذه االســتفتاءات يف دونباس
واألرايض املحــررة ،يف الرابع من ترشين الثاني» ،مشــرا ً بذلك إىل منطقتي
دونيتسك ولوغانسك اللتني اعرتفت موســكو بـ»استقاللهما» قبيل غزوها
أوكرانيا ،فضالً عن منطقتي خريســون وزابوريجيا اللتني يحتلهما الجيش
الرويس.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1دولة أفريقية.
 - 2نو ع من ا ألشجا ر  -نعم
بالروسية.
 - 3إرهاق  -ترتاب في األمر.
 - 4ممنوح  -ثبت ورسخ.
 - 5أغلظ أوتار العود  -لسان النار
 أحد الوالدين. - 6نجله  -أشار بيده.
معلوما عند الجميع -
 - 7صار
ً
وعاء الخمر  -نثر الماء.
 - 8أومأ ود ّل  -أرشدها.
 - 9والية أميركية.

 – 1أحد متصرفي جبل لبنان.
 - 2أحد متصرفي جبل لبنان.
 - 3ه ّذبه  -أحذية.
 - 4خاصتي  -تح ّير من ش ّدة
الوجد  -جرذ باألجنبية.
 - 5راسله.
 - 6رافعة  -نوع من الدببة.
 - 7رجع وعطف  -أداة جزم.
ليل.
 - 8بعد اليوم  -حادثها ً
 - 9أحد متصرفي جبل لبنان.

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 :هشام حداد  - 2 -كارال حداد  - 3 -ترس  -فر  -ول - 4 -
او  -الهندي  - 5 -رنين  -اقبل  - 6 -سراق  -يا  - 7 -نتأ  -انقشع 8 -
 اوهايو  -ام  - 9 -سنن  -ضمر.عموديا - 1 :هكتار  -ناس  - 2 -شارون ستون  - 3 -ارس  -يراهن -
 - 4مل  -انا  - 5 -حافل  -قايض  - 6 -دحرها  -نوم  - 7 -اد  -نقيق
 - 8 -داود باشا  - 9 -دليل  -عمر.

سودوكو

عمال أوكرانيون يجمعون الحطام أمام مبنى مستشفى تعرض للقصف الروسي (أ ف ب)
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باريس "قلقة" لتزايد التوتر بين البلدين

أخبار سريعة

واشنطن :تهديدات أردوغان لليونان "غير مفيدة"
مع ارتفاع حدّة التوترات بني
الخصمني التاريخيني والعضوين
يف حلف شــمال األطليس ،تركيا
واليونــان ،رأت الواليات املتحدة
األمريكية أن تحذيــرات الرئيس
رجــب طيــب أردوغــان ألثينا
بشــأن النزاعات البحرية «غري
مفيدة» ودعت البلدين إىل تسوية
الخالفات بطرق دبلوماسية.
وقال متحدث باســم وزارة
الخارجية إن «الترصيحات التي
يمكن أن تثري خالفات بني حلفاء
الناتو غري مفيــدة ،خصوصا ً يف
وقت غزت فيه روسيا مرة أخرى
دولة أوروبية ذات سيادة».
وأشــار إىل أن «الواليــات
املتحدة تواصل تشجيع حلفائنا
عىل العمــل معــا ً للحفاظ عىل
الســام واألمن يف املنطقة وح ّل
الخالفات دبلوماسياً».
وكان أردوغــان رصّ ح خالل
تجمع السبت أن اليونان ستدفع

«ثمنا ً باهظاً» ملضايقتها طائرات
مقاتلة تركية فــوق بحر إيجه،
مشــرا ً إىل اســتيالء تركيا عام
 1922عىل مدينة سمرينا (إزمري
حالياً) اليونانية التاريخية ،وهي
ذكرى مريرة لليونانيني.
وفيما تقــول أنقرة إن أثينا
اســتخدمت نظاما ً دفاعيّا ً جويّا ً
رويس الصنع ملضايقة الطائرات
ّ
الرتكيــة ،رفضــت اليونان ذلك
متّهمة تركيــا يف أغلب األحيان
بإثارة توتر بما يف ذلك من خالل
طلعات جوية فوق جزر يونانية.
فرنســياً ،أعربــت وزيرة
الخارجيــة كاثرين كولونا خالل
زيارة إىل أثينــا أمس ،عن «قلق»
باريس من التوتّرات املتزايدة بني
الدولتني .وقالت كولونا يف أعقاب
محادثات أجرتهــا مع نظريها
اليونانــي نيكــوس دندياس ّ
إن
«املنطقــة ليســت بحاجــة إىل
توتّرات ،إنّها بحاجة إىل تهدئة».

لقاء وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرها اليوناني في أثينا (أ ف ب)

بــدوره ،قال دنديــاس ّ
إن
ترصيحــات املســؤولني األتراك
باتت أكثر فأكثر «شــائنة وغري
مقبولــة» ،مح ّذرا ً من ّ
أن الجيش

اليوناني «قادر عــى الدفاع عن
وطننا».
وكانت كولونا قد أشــارت
خالل زيارة إىل أنقرة أمس األول،

إىل أنّها ّ
حضــت نظريها الرتكي
مولود تشاوش أوغلو عىل تجنّب
«أيّ تصعيــد ،أكان لفظيا ً أم غري
ذلك».

أكدت أن النواب يمثلون الشعب ال كتلهم السياسية

المحكمة اإلتحادية العراقية :حل ّ البرلمان خارج اختصاصنا

اعتصام أنصار الصدر أمام المحكمة العليا في  23آب ( 2022أ ف ب)

فيمــا يرى التيار الصــدري يف ح ّل الربملــان مخرجا ً
رضوريــا ً لألزمة السياســية العراقيــة ،أعلنت املحكمة
االتحادية العليا ،رسميا ً ر ّد الدعوى معتربة األمر «خارجا ً
عــن اختصاصها» .وأكــدت املحكمة يف بيــان أمس ،أن
«أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم ال يمثلون أنفســهم
وال كتلهم السياســية ،وإنما يمثلون الشــعب ،ولذا كان
من املقتــى عليهم العمل عىل تحقيق مــا ت ّم انتخابهم
ألجله وهي مصلحة الشــعب ،ال أن يكونوا سببا ً يف تعطيل
مصالحه وتهديد سالمته».
وأشارت إىل أن «استقرار العملية السياسية يف العراق
يفــرض عىل الجميع االلتــزام بأحكام الدســتور وعدم
تجاوزه ،وال يجوز ألي سلطة االســتمرار يف تجاوز املدد
الدســتورية إىل ما ال نهاية ،ألن يف ذلك مخالفة للدستور
وهدم للعملية السياســية بالكامل وتهديــدا ً ألمن البلد
واملواطنني» .وذكرت املحكمة أن «دستور جمهورية العراق
لعام  2005قد رســم اآللية لح ّل مجلس النواب» ،الفتة اىل
أن «الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام ح ّل الربملان ،لذلك
ال مجال لتطبيق نظرية اإلغفال الدستوري».

أزمة أوكرانيا تكشف عمق الخالف بين غورباتشوف وبوتين
خالــــد العــــزي
ودّعت روسيا األســبوع الفائت آخر
رئيــس ســوفياتي وأمني عــام للحزب
الشــيوعي ميخائيل غورباتشوف ،بمأتم
شــعبي وغري رســمي .وقبل يومني من
دفنه انحنى الرئيس فالديمري بوتني أمام
جثمانه رغم الخالف بينهما يف نظرتهما
للحقبة السابقة من زمن الحرب الباردة.
رحــل رافــع شــعارات التغيــر
(الشــفافية)
«الغالسنوســت»
و»الربســريكا «(إعادة البنــاء) ،الذي
اســتطاع إقناع الناس بــرورة إعادة
هيكلة االقتصاد السوفياتي ،عىل رغم أن
تلك الحقيقة كانت مستحيلة بالنسبة له
وللماليني من تالميذ املدرسة السوفياتية،
لم تتضح إال يف آب من العام .1991
اإلصــاح كان همه منــذ وجوده يف
منظمــة الحزب يف جنوب روســيا حني
لفت نظــر أعضــاء املكتب الســيايس
بريجنيف ،تشــرنينكو وأندروبوف الذي
فتح لــه الطريــق للوصــول إىل املكتب
الســيايس ،عندما خاطبهم غورباتشوف
برفع «صورة للعجائــز» التقطت خالل
احتفال سوفياتي ،يف إشارة إىل املستقبل
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الناس للتخيل عن االتحاد الســوفياتي،
(أي الشــباب) ،فكان ر ّد «العقل األمني»
واستجاب غورباتشوف ملطالب الشعوب
(اندروبوف)« :هذا همّ نا».
باالســتقالل وتحقيق أحالمهم والوجهة
يف العام  ،1980أصبح غورباتشــوف
التي يريدونها.
أصغر عضو يف املكتب الســيايس ،وبعد
لقد كان غورباتشوف رجالً إصالحيا ً
وصولــه إىل الســلطة ،تــرّ ف األمني
حقيقيا ً وصانع سالم ،لم يهتم باملناصب
العام الجديد وفقا ً القتباس من «ســجني
ألنه تنازل طوعيا ً عن الســلطة ،مخلصا ً
القوقــاز» للكاتب الــرويس الريمنتوف:
يقتن اليخوت والقصور ،ولم
وصادقاً .لم
«العيش أمر جيد! والعيش بشــكل جيد
ِ
يكدّس املاليــن كبقية
أفضل!».
السياسيني السابقني.
بــادئ ذي بدء ،كان
ويف مقابــات مرئية
املطلــوب نزع الســاح
من االقتصــاد ،وتقليص عارض غورباتشوف احتالل ومســموعة عدّة ،شدّد
عىل أنه قاد عملية تحوّل
اإلنفاق العسكري ،ووقف
بوتين لجورجيا ()2008
وانفتــاح ،ملبّيا ً مطالب
الحرب يف أفغانســتان،
والعملية العسكرية
الشــعوب املعارضــة
ســاعده يف ذلــك «دعاة
السالم» ،ال سيما األملاني البوتينية ضد أوكرانيا في لالســتبداد والطامحــة
للحــب والحريّــة ،كما
ماتياس روست من خالل
شباط 2022
دفع االنهيار االقتصادي
الهبوط عىل متن طائرة
وعوامــل أخــرى الناس للخــروج من
رياضية يف «الساحة الحمراء» بموسكو،
القمقم االســتخباراتي القمعي ،ولم يكن
وانتهــت الحرب ،وتم توقيــع اتفاقيات
باستطاعة هذا الكيان املنهار أن يفعل أكثر
بشأن الحد من األسلحة االسرتاتيجية مع
من ذلك ،ألن االصالحات والتغيريات باتت
الواليات املتحدة.
رضورية بعد انتشار «الجراثيم يف الجسم
وفيما تفجــرت الديمقراطية يف دول
املريض» ،عىل عكس ّ
ظن «الحاملني» بعودة
االتحاد ،تم إحكام االســتبداد الشيوعي
القطبية السوفياتية الجديدة.
يف موســكو والعواصم األخرى ،ما دفع

كان عــى الراحل ،الــذي دافع عن
إصالحات السوق والديمقراطية ،أن يقوم
بتطهري البريوقراطية وقوات األمن ،األمر
الذي لم يتم تحقيقه يف وقت الحق.
ورغــم تأييده احتالل شــبه جزيرة
القرم مــن قبل موســكو ،كونها قضية
شائكة ولم تحســم أثناء ترسيم الحدود،
نظــرا ً الرتباطها تاريخيا ً بروســيا التي
تعتربها جزءا ً من أراضيها ،غري أن النفور
والخــاف كان واضحا ً بــن الزعيمني،
عندما عارض غورباتشوف احتالل بوتني
لجورجيا ( ،)2008وعــدم موافقته عىل
العملية العسكرية البوتينية ضد أوكرانيا
يف شــباط  ،2022التي أدخلت روسيا يف
عزلة بعــد أن فتح الزعيم الســوفياتي
األخري ،كل الطرق أمامهــا ،ليأتي بوتني
الذي يدّعــي انه خليفة غورباتشــوف
ويقفلها لوقت طويل.
ّ
ويتجســد الخــاف يف طريقــة
املراســيم الجنائزية ،وكأن بوتني يعاقب
غورباتشــوف عــى عدم تبنــي حملته
العســكرية يف أوكرانيــا وتحميل الغرب
مســؤولية التدخل يف شــؤون روســيا
ّ
وحق موســكو يف الدفاع عن
وحدائقها،
مصالحها وأمنها.

برلمانيون فرنسيون
يزورون تايوان
وصل برلمانيون فرنسيون إلى
تايوان أمس ،في ما يعد أكبر
وفد أوروبي يزور الجزيرة منذ
المناورات العسكرية الصينية
الكبيرة حولها في آب الماضي.
وقالت وزارة الخارجية التايوانية
إن الوفد مكوّن من  5برلمانيين
فرنسيين ويرأسه عضو مجلس
الشيوخ سيريل بيالفات ،مضيفة
أنها الزيارة الرابعة لسياسيين
فرنسيين منتخبين إلى الجزيرة
خالل عام .وتأتي هذه الزيارة بينما
تُجري تايبيه تدريبات بالذخيرة
الحيّة على مدى يومين على جزيرة
استراتيجية تقع بين ساحلها
والصين .وتعيش الجزيرة تحت
تهديد دائم من غزو بكين التي
تعتبرها جزءا ً من أراضيها وتؤكد
أنها ستستعيدها يوما ً ما ،بالقوة إذا
لزم األمر.

تونس" :جبهة الخالص"
ُتقاطع االنتخابات
أعلنت «جبهة الخالص الوطني»
التونسية أمس ،أن مكوّناتها
وأبرزها «حزب النهضة» ستقاطع
االنتخابات التشريعية المزمعة في
كانون األول القادم .وقال رئيس
الجبهة أحمد نجيب الشابي ،إن
الجبهة «اتخذت موقفا ً نهائيا ً
بمقاطعة االنتخابات».
ويعزو الشابي السبب إلى
«القانون االنتخابي الذي ينفرد
الرئيس قيس سعيّد بصياغته
وحده» ،مضيفا ً أن قرار إجراء
االنتخابات البرلمانية «أتى في
سياق انقالبي على الشرعية
الدستورية».
واعتبر أن «تجاوز األزمة»
السياسية مع سعيّد يتط ّلب أن
«يلتئم التونسيون حول طاولة
ليتفقوا على خريطة طريق للعودة
إلى الديمقراطية».
من جهته أوضح القيادي في
«الخالص الوطني» جوهر بن
مبارك أن «كل مكونات الجبهة
متفقة على هذا الموقف وهو
موقف جماعي».

موزمبيق" :جهاديون"
يحرقون كنيسة
ويقتلون راهبة
لقيت راهبة إيطالية مصرعها في
هجوم على بعثة كاثوليكية في
شمال شرق موزمبيق التي تشهد
أعمال عنف جهادية منذ نحو
خمس سنوات.
وقالت «راهبات كومبوني
التبشيرية» في بيان إن «األخت
ماريا دي كوبي ُقتلت على يد
«إرهابيين» هاجموا البعثة ،وأن
المهاجمين «دمروا وأضرموا
النار في الكنيسة ومق ّر اقامة
الراهبات والمستشفى وسيارات
اإلرسالية».
وتمكنت راهبتان أخريان،
إيطالية وإسبانية من الفرار
واالختباء في الغابة مع مجموعة
فتيات.
ووفقا ً للصحافة اإليطالية،
ِ
كانت ماريا دي كوبي ،وهي
في الثمانين من عمرها ،في
موزمبيق منذ الستينات.
وكانت البعثة تؤوي األشخاص
الذين فروا من منازلهم بسبب
الهجمات الجهادية في البالد.
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"فالشينغ ميدوز" :جابر إلى نصف النهائي وخروج كيريوس
أصبحت التونسية أنس جابر أول العبة
أفريقية وعربية تبلغ الدور نصف النهائي
من بطولة الواليات املتحدة املفتوحة ،آخر
البطوالت األربع الكــرى يف كرة املرضب
عىل مالعب "فالشينغ ميدوز" ،فيما رضب
النروجي كاسرب رود موعدا ً يف دور االربعة
مع الرويس كارن خاتشــانوف الذي أطاح
االسرتايل نيك كرييوس.
وتفوقــت جابر ،املصنفة خامســة
عاملياً ،عىل األســرالية أيال تومليانوفيتش
 4-6و 6-7يف ربــع النهائي ،فيما فاز رود
السابع عىل اإليطايل ماتيو برييتيني الرابع
عرش  1-6و 4-6و.6-7
أما كرييوس ،وصيف بطل ويمبلدون،
فسقط أمام خاتشــانوف يف مباراة مثرية
من خمس مجموعــات  5-7و 6-4و5-7
و 7-6و.4-6
وتلتقي جابــر ( 28عامــاً) يف الدور
املقبل مع الفرنسية كارولني غارسيا ()17
التي تفوقت عىل األمريكية كوكو غوف 3-6
و 4-6يف أجواء صاخبة ،يف سعي التونسية
لبلوغ ثاني نهائي لها يف "الغراند ســام"،
بعدما كانت خرست نهائي ويمبلدون أمام

الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع تموز
املايض.
أما غارســيا التي بلغــت أول نصف
نهائي كبري يف مســرتها ،فسبق أن التقت
مع جابر ســت مرات ،أربــع منها يف فئة
الناشــئات واثنتان يف منافســات رابطة
املحرتفــات ،وكان الفــوز مــن نصيب
التونسية يف جميعها.
وبعد خــروج حامل اللقــب الرويس
دانييل مدفيديف عــى يد كرييوس بالذات
واالسباني رافايل نادال ،توقع الكثريون أن
يكون االســرايل من أبرز املرشحني للفوز
باللقب ،إال أن خاتشانوف كان له رأي آخر
ليبلغ أول نصف نهائي "غراند ســام" يف
مسريته.
وحقق الــرويس املصنف  31عامليا ً 30
إرساال ً ساحقا ً و 63رضبة قاضية ،ليسقط
وصيف بطل ويمبلدون ويرضب موعدا ً مع
رود.
وقال خاتشــانوف بعد الفوز" :كانت
مباراة مجنونة كما توقعتها .أنا مســتعد
للركض ،للقتال وللعب خمس مجموعات.
لعبنــا نحو اربع ســاعات وهذه الطريقة

اليوم إنطالق "يوروبا ليغ"
تســتهل أنديــة مانشســر
يونايتــد وأرســنال االنكليزيان
وروما االيطايل مســابقة الدوري
االوروبي "يوروبا ليغ" مرشــحة
طبيعية للمنافسة عىل اللقب ،الذي
يؤهل صاحبه للمشــاركة يف دور
املجموعات من دوري ابطال اوروبا
يف املوسم التايل.
ويلعــب مانشســر يونايتد
عىل ملعبــه "أولد ترافــورد" مع
ريــال سوســييداد االســباني،
وارســنال خــارج ارضــه مــع
زوريــخ الســويرسي ،وروما مع
لودغوريتس البلغاري.
يذكر ان النسخ الـ 11االخرية
أحرزت لقبها اندية من إســبانيا
وإنكلرتا وأملانيا.
وتقــام املبــاراة النهائيــة
عىل ملعب "بوشــكاش ارينا" يف
بودابست (املجر) يف  31ايار .2023
هنا ابرز املباريات:
أيندهوفن (هولندا)  -بودو غليمت
(النروج)
زيوريخ (ســويرسا)  -أرســنال
(إنكلرتا)
لودوغوريتس (بلغاريــا)  -روما
(إيطاليا)

رد ســتار (رصبيــا)  -موناكــو
(فرنسا)
أيك الرنكا (قربص)  -رين (فرنسا)
مانشسرت يونايتد (إنكلرتا)  -ريال
سوسييداد (إسبانيا)
أونيون برلــن (أملانيا)  -ســان
جيلواز (بلجيكا)
ماملو (السويد)  -براغا (الربتغال)
نانــت (فرنســا)  -أوملبياكوس
(اليونان)
فرايبــورغ (أملانيــا)  -قــره باغ
(اذربيجان)
شــتورم غراتــس (النمســا) -
ميدتيالند (الدنمارك)
الزيو (إيطاليا)  -فينورد (هولندا).
(أ ف ب)

اليبزيغ يُقيل تيديسكو
أقال نادي اليبزيغ األملاني امس مدربه اإليطايل دومينيكو تيديسكو،
عىل أثر الخسارة الفادحة أمام ضيفه شاختار دانييتسك األوكراني 1-4
يف افتتاح دور املجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاء يف بيان عىل املوقع الرســمي للنــادي" :انفصل اليبزيغ عن
دومينيكو تيديســكو بأثر فوري .هذه نتيجة مناقشــات معمقة بعد
الهزيمة  1-4عىل أرضنا أمام شاختار يف دوري أبطال أوروبا".
وأضاف أنــه "تم إعفاء املســاعدين أندريــاس هينكل وماكس
أوروفانتشكي من مهامهما .سيقدم النادي معلومات عن خلف املدرب يف
الوقت املناسب" .واىل جانب هذه الخسارة الفادحة ،يعاني اليبزيغ الذي
كان دائما ً ينافس بايرن ميونيخ عىل لقب "البوندســليغا"
اىل جانب بوروســيا دورتموند ،من بداية سيئة يف الدوري
االملانــي ،إذ اكتفى بفوز واحد مــن أول خمس مراحل يف
مقابل تعادلني وخسارتني ويحتل املركز الحادي عرش.
وتوىل االيطــايل  -االملاني املهام يف اليبزبغ يف كانون
االول املايض خلفا ً لألمريكــي جييس مارش عندما
كان الفريــق املركــز الحادي عرش،
ونجح يف تحســن نتائجــه وإنهاء
املوسم يف املركز الرابع املؤهل اىل دوري
األبطال ،كما قاده اىل أول لقب يف تاريخه بعد
تتويجه بكأس أملانيا  2022عىل حساب فرايبورغ يف
النهائي( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
ّ
مصغرة لمعارضة
لجنة
"الطائرة"

مصافحة بين جابر (إلى اليمين) ومتومليانوفيتش بعد المباراة (أ ف ب)

الوحيدة للتفوق عىل كرييوس" .من جهته،
بلغ رود ( 23عاماً) دور االربعة للمرة االوىل
يف "فالشينغ ميدوز" ،والثانية يف "الغراند
ســام" بعدما خرس نهائي روالن غاروس
امام نادال.
ويطمح رود ليس فقط للقب أول كبري،

ولكن أيضا ً النتزاع صدارة التصنيف العاملي
من مدفيديف ،وذلك يف حال بلوغه النهائي
ولــم يكن منافســه االســباني كارلوس
ألكاراز ،أو فوزه باللقب يف حال تواجها يف
املباراة القمة.
(أ ف ب)

"ليبرتادوريس" :بالميراس يفقد لقبه
خــرج باملــراس الربازييل
حامل اللقب يف العامني االخريين،
من الدور نصف النهائي ملسابقة
"كوبا ليربتادوريس" لكرة القدم
عىل يد مواطنه أتلتيكو بارانينيس،
بعد تعادلهما  2-2إيابا ً يف ســاو
باولو (فــاز أتلتيكــو 1-صفر
ذهاباً).
وهذه املرة الثانية التي يبلغ
فيها بارانينيس الــدور النهائي
للبطولة املوازية لــدوري أبطال
أوروبا يف أمــركا الجنوبية ،بعد
العام  2005عندما ســقط امام
ســاو باولو .ومهّ ــد باملرياس
الطريق باكرا ً أمام تعويض تأخره
من املبــاراة االوىل عندما افتتح
التســجيل يف الدقيقة الثالثة عرب
غوستافو سكاربا.
إال أن الفريــق تعــرض
النتكاســة بعد أن اضطر إلكمال
املبــاراة بعرشة العبــن طوال
الشــوط الثاني إثر طرد موريلو
قاس.
ببطاقة حمراء لخطأ ِ
مع ذلــك ،نجــح أصحاب

علمت صحيفتنا ّ
أن المعارضة
في الكرة الطائرة إجتمعت ليل
سياحي
أول من أمس في منتجع
ّ
اني بحضور  15شخصا ً
كسرو ّ
يمثلون أندية اللعبة في مختلف
الدرجات ،حيث ت ّم إستعراض
أبرز المحطات الماضية ،خصوصا ً
تلك المتعلقة باألحكام القضائية
التي ن ُ ّفذت أو التي ال تزال عالقة.
وشدّد المجتمعون على وجوب
تنسيق المواقف وتوسيع مروحة
االتصاالت والمشاورات مع كافة
الفاعليات الرياضية بمختلف
إنتماءاتها السياسية والمناطقية من
أجل الوصول الى إنتخابات شفافة
ونزيهة للكرة الطائرة في أسرع
وقت .وش ّكل المعارضون لجنة
ّ
مصغرة من أجل البدء بجولتها
الرياضية قريباً.

تأهيل ملعب المركزية

العبو أتلتيكو يحتفلون بعد الفوز (أ ف ب)

االرض يف مضاعفــة النتيجــة
يف الدقيقــة  55برأســية املدافع
الباراغوياني غوستافو غوميز.
لكــن بارانينــي الذي لم
يشــكل خطورة يف الشوط االول
وخاض املباراة بغيــاب مدربه
لويس فيليبي ســكوالري ،الذي
طرد يف لقاء الذهاب ،انتفض يف
الشــوط الثاني مقلصا ً الفارق
بداية عــر بابلو بعد دقيقة من
نزوله بديالً ( ،)64قبل أن يسدد
الرضبة القاضية بهدف التعادل
للبديل اآلخر االوروغواياني دافيد

تريانس .وال يــزال فرناندينيو،
نجم مانشســر سيتي السابق،
الوحيد يف التشكيلة التي شاركت
يف نهائي العام  2005بعد أن عاد
هذا الصيف من إنكلرتا اىل ناديه
االول.
ويلتقي بارانينيس يف النهائي
املقرر يف  29ترشين االول املقبل يف
غواياكيل (االكوادور) ،فالمنغو
او فيليز سارسفيلد االرجنتيني،
علمــا ً أن الفريــق الربازييل فاز
4صفر ذهابا ً يف بوينس أيرس.(أ ف ب)

تشلسي يستغني عن توخل
دفع االملاني توماس توخل ثمن البداية املتواضعة
للموســم محليا ً والســيئة قارياً ،عىل رغم اإلنفاق
الكبري يف سوق االنتقاالت ،بإقالته من تدريب تشليس
بعد أقل من عامني عىل وصوله ،وفق ما أعلن النادي
اإلنكليزي امس.
وقال الفريق اللندني يف بيــان إنه "انفصل عن
املــدرب توماس توخــل" يف أعقــاب الهزيمة أمام
مضيفه دينامو زغرب الكرواتي  1-صفر الثالثاء يف
افتتاح دور املجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وكان توخل وصل اىل تشــليس يف كانون الثاني
 2021خلفا ً لفرانك المبارد ،وقاد الفريق بعد أشــهر
فقط اىل لقب دوري االبطال.
ويحتل تشــليس املركز السادس يف الدوري
املمتاز بثالثة انتصارات وتعادل وخسارتني.
وتابع النادي" :ســيحظى توماس عن
جدارة بمكانة يف تاريخ تشــليس بعد فوزه
بدوري أبطال أوروبا والكأس الســوبر

االوروبية وكأس العالم لألندية يف الفرتة التي قضاها
هنا".
وكان توخل ( 49عاماً) مرتبطا ً بعقد مع النادي
حتــى  ،2024وهو يرحل بعــد أن أنفقت اإلدارة يف
الصيف نحو  300مليون يورو لضم العبني جدد أمثال
رحيم ستريلينغ ،الغابوني بيار-إيمرييك أوباميانغ،
الفرنيس ويسيل فوفونا والسنغايل خاليدو كوليبايل.
لكن يبدو أن الخســارة يف زغــرب كانت قاتلة
بالنسبة اىل املالك الجديد االمريكي تود بوييل.
وعىل تشليس إيجاد مدرب جديد ،علما ً أنه يحل
عىل فولهام يف الدوري املمتاز السبت قبل أن يستقبل
سالزبورغ النمسوي يف الجولة الثانية من
دوري االبطال االربعاء املقبل.
وبــات توخل ثاني مــدرب تتم
إقالته يف الدوري املمتاز هذا املوسم،
بعــد إقالة بورثنموث لســكوت
باركر األسبوع املايض( .أ ف ب)

أخذت إدارة نادي الشانفيل
على عاتقها إعادة تأهيل أرضية
ملعب نادي المركزية جونيه
تمهيدا ً العتماده رسميا ً للتمارين
والمباريات في موسم كرة السلة
الجديد ،فيما يتد ّرب الفريق
موقتا ً على ملعب "سميا سليم"
في بكفيا تحت إشراف المد ّرب
الوطني إيلي نصر .وانطلقت
ورشة تأهيل الملعب منذ نحو
أسبوع ،على أن ينتهي العمل به
االربعاء المقبل كح ّد أقصى .وسبق
للفريق المتني أن اعتمد ملعب
المركزية في أوائل األلفية الثالثة،
كما ّ
ان تأسيس نادي الشانفيل
في الستينيات إنطلق من مدرسة
المركزية ،واستقبل فريقه يومها
فريق هارلم األميركي الشهير.

مهرجان نادي الصفرا

يفتتح نادي التضامن الصفرا
مهرجانه الرياضي السنوي الـ55
في ألعاب الكرة الطائرة وكرة
السلة والميني فوتبول لكافة
الفئات واألعمار ،وذلك عند الساعة
الثامنة من مساء اليوم على ملعبه
الجديد في البلدة .رئيس النادي
ربيع فراج أشار الى ّ
أن المهرجان
لم يُقم منذ العام  2019بسبب
انتشار وباء كورونا واإلقفال العام
في البالد ،وما تالهما من أوضاع
إقتصادية ومالية صعبة .وأوضح
ّ
أن المهرجان سيقتصر هذا العام
على النشاط الرياضي فقط ،آمالً
بأن يشهد في األعوام المقبلة عودة
لتكريم الطالب الناجحين وحفالت
األوالد والعشاء القرويّ المميّز.
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i.moussa@nidaalwatan.com

جبران باسيل
أو "ماري روز"
في صراعاتهما اليومية حول مياه
الشطف أو صياح الديك بعيد منتصف الليل
من دون سبب مقنع ،او عقب خالف على
محصول شجرة األكي دني المنتصبة على
نقطة جودزية متنازع عليها ،كانت "ماري
روز" ،كنّة التانت حبوبة تقف في مواجهة
سعاد كنّة جبرايل على الحدود الفاصلة بين
المنزلين في واحد من أحياء األشرفية ،زمن
كانت تجمّ ع قرى ،وحول خصرها المهيب
مئزر لم يُغسل منذ بدايات الحرب الكونية
األولى .تبسط ّ
كفها اليسرى وفوقها تكوّر
قبضتها اليمنى وتبرمها في حركة التزريك
ً
والتحدي
زاعقة بصوتها الكونتر ألتو:
"غصبا ً عنكم وعن اللي بيشد على مشدكم
داعسين بقلبكم وباقيين ومش فالين واللي
بيطلع بإيدكن بيطلع ...حياتكن بدنا ننكدها
يا أنجاس يا مناكيد".
وينبغي التذكير أن الحما حبوبة كانت
مستأجرة عند جدّو جبرايل وأسكنت اثنين
من أوالدها مع زوجتيهما وستة أحفاد إن
اجتمعوا على لعبة "ش ّليك" تسببوا بحرب
أهلية .كنت صغيرا ً جدا ً ألستوعب أن العجوز
جبرايل صاحب الملك كان زير نساء وحبوبة
تحب الحب.
ولعل أكثر المواجهات إثارة لجمهور
الحي ،يوم كانت " ماري روز" تشعل منقل
الفحم لشي دجاجة بتوقيت نشر سعاد
للبياضات على حبل الغسيل .لم أشهد في
حياتي ،منذ كنت طفالً على مخلوق " ِنكِد"
و"شرعوب" و"مؤذٍ" و "سلبي" أكثر من
ماري روز سوى صهر العهد .تأسيسا ً على
ما سبق يمكن الجزم أن باسيل على صبي.
الصحافي األخيرَ ،
في مؤتمره ِ
"ف َق َس"
خليفة "ماري روز" ثالثة أرباع اللبنانيين
المنتظرين بأمل ورجاء وفرح وبقلوب
بيض ليلة  31تشرين األول كي يحتفلوا
مع عوائلهم وأقاربهم وأحبائهم بس ّم ينفثه
كما ينفث دخان السيكار "ال ّلي فكرو انّو
بيخلص من ميشال عون بالرئاسة ،رح
يالقي اكثر من ميشال عون بالحكومة لمّ ا
بيجي الجدّ ،شو ما كانت وكيف ما كانت
الحكومة".
وكمثل الجنرال في حروبهّ ،
لقم المقدّم
باسيل مدافعه ،وقصف أربع خمس جبهات
دفعة واحدة :جبهة معراب .جبهة السراي.
جبهة رياض .جبهة مدعي عام التمييز.
ومرابض "اإلستيذ" نبيه ب ّري .والقيادة
المركزية للمنظومة الحاكمة ،في وقت كان
وليد فياض يدهن سماء كسروان بشحتار
المنجزات .أصابت قنابل باسيل الصوتية
غدراس والطريق الجديدة وج ّل البحر
وبربور والشحروري ومستشفى األمراض
العقلية على تلة العصفورية ،وأصاب بورة
في األشرفية ،حيث كانت " ماري روز "
تخوض معاركها وتس ّلي أهل الحي.
في هذه الزاوية بالتحديد ،وفي  3أيلول
ُ
كتبت مقاال ً بعنوان "وختامها
،2019
ُ
عددت فيها األوصاف والنعوت التي
األرنب"
ُ
أطلقها السياسيون على الصهر.
ووجدت أن
من لديه ك ّم هائل من األوصاف لن يغص بـ
"ماري روز".

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يستطيع دماغ
اإلنسان احتواء
معلومات تُقدّر بـ15
ألف كتاب وكل كتاب
مكوّن من 1000
صفحة.

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

الممثلة كوينتيسا سوينديل على سجادة مهرجان "البندقية السينمائي الدولي" الحمراء في إيطاليا (أ ف ب)

أول عملية بتر حصلت منذ  31ألف عام
عثــر علماء اآلثار عىل عظام شــاب يف
مقربة بعمق كهــف إندونييس ،قالوا إنها قد
تعيــد كتابة التاريخ الطبــي .ويقدّر هؤالء
أن جسد الشــاب ظل ملدة  31ألف عام داخل
كهف ليانــغ تيبو يف مقاطعــة كاليمانتان
الرشقية يف بورنيو ،وامللفت أنه فقد ســاقه
اليرسى الســفلية من خالل عملية برت تمت
بعناية تامة.
وبحســب العلماء ،تكشف هذه العملية

عن مهارة جراحية ســتؤدي حتما ً إىل تغيري
مفهومنا مــن ناحية تطــور البرش خالل
العرص الحجري ،وذلك ّ
ألن عملية البرت التي
نفذت بدقة تامة تشــر اىل معرفة عميقة
بالترشيح البرشي وبكيفيــة إيقاف تدفق
الدم وعملية التخدير والتعقيم .وكان يُعتقد
ســابقا ً أن البرش افتقروا إىل الخربة الالزمة
ألداء اإلجراءات الطبية الصعبة حتى ظهور
املستوطنات واملجتمعات البرشية.

صدّت بيديها هجوم نمر إلنقاذ طفلها
أنقذت امــرأة هندية نفســها وابنها البالغ 15
شهرا ً من براثن نمر واجهته بيديها العاريتني .وقال
"إن نمرا ً
املســؤول املحيل سانجيف رشيفاســتافاّ :
ّ
انقض
يُعتقد أنه ضل طريقه من محمية باندهافغار
عىل أرشانا شــوداري بُعَ يد مغادرتها منزلها مساء
األحد مع طفلها البالغ سنة وثالثة أشهر" ،مضيفا ً
ّ
ّ
بعض رأس الطفل عندما
أن "النمر املهاجم كان يه ّم
تدخلت األم يف اللحظة األخرية".
وواصــل النمر هجومه عــى األم ونجلها حتى

هبّ عدد من س ّكان القرية لنجدتهما بعدما سمعوا
رصخات االســتغاثة التي أطلقتها األم ،فما كان من
الحيوان إال أن ّ
ول هاربا ً إىل الغابة.
وأصيبت األم بثقب يف الرئتني وبجروح يف بطنها.
فيما اصيب الصبي الصغري بجروح يف رأسه تركتها
أنياب الحيوان .وأشــار رشيفاســتافا إىل أن املرأة
"أُدخلت املستشفى وتجاوزت مرحلة الخطر وباتت
يف طــور التعــايف ،يف حني أن الطفــل بصحة جيدة
أيضاً"( .أ ف ب)

نيويورك ُتعيد قطعًا أثرية مسروقة إلى إيطاليا
أعاد االدعاء العام يف نيويــورك إىل إيطاليا عرشات
القطع األثرية التي ُسقت منها وتقدّر قيمتها بنحو 19
مليون دوالر ،وقد عُ ثر عىل بعضها يف متحف مرتوبوليتان
للفنون .وقــال مدعي مانهاتن العام ألفني براغ ّ
إن "هذه
اآلثار الـ 58تمثل آالف الســنني من التاريخ الغني ،إال ّ
أن
مهربي آثار يف مختلف أنحاء إيطاليا اســتعانوا بلصوص
لرسقتها وتحقيق أرباح".
ومن بني األعمال ا ُملســتعادة ،والتــي بيع بعضها
"بصورة غري متعمدة لهــواة جمع ومتاحف" ،رأس من
الرخام لإللهة اليونانية أثينا يعود إىل عام  200قبل امليالد،

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

باإلضافة إىل كوب من ســنة  470قبل امليالد ،عىل ما ذكر
املسؤولون.
وأشــار مكتب املدعي العــام إىل ّ
أن "القطع ُسقت
بتوجيه مــن أربعة رجال كانوا يتولــون جميعهم إدارة
منظمات إجرامية مربحة جدا ً يســتعينون من خاللها
بلصوص محليني للســطو عىل مواقع أثرية يف مختلف
أنحاء إيطاليا ال يخضع عدد كبري منها للحراسة املشددة".
وأشارت النيابة العامة إىل أنها أعادت خالل هذا العام
فقط نحو  300قطعة أثرية بقيمة تقديرية تبلغ أكثر من
 66مليون دوالر إىل  12دولة( .أ ف ب)
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