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"نواب التغيير" يستكملون جولتهم الرئاسية :العبرة بالخواتيم

بري ُمصرّ على "الموازنة"
وعون وميقاتي ُ
"مرغمان" على التأليف!
بعد طول أخذ ورد وبحث
وتمحيــص ،تنطلــق اليوم
مناقشــة مــروع قانون
موازنة العام الجاري يف الهيئة
العامة وسط جملة اعرتاضات
وتحفظــات نيابية عىل بعض
مضامينها ،ال سيما من جانب
تكتل "الجمهوريــة القوية"
وكتلة "الكتائــب اللبنانية"
وتكتل "نــواب التغيري" وعدد
من النواب املســتقلني ،ربطا ً
بقصور املــروع وافتقاره
إىل األســس الواضحــة
والســليمة يف مقاربة األزمة
املاليــة واالقتصادية والخطة
االنقاذية املطلوبــة للخروج
منها .وإذ راعى رئيس املجلس
النيابي نبيه بري تزامن انعقاد
الجلســة مع إحيــاء ذكرى
اغتيال الرئيس بشري الجميّل
بأن اكتفى بانعقادها صباحا ً
عىل أن تُســتكمل املناقشات
غــدا ً يف جلســتني صباحية
ومســائية ،بــررت مصادر
مطلعة عىل أجواء عني التينة
عدم إقــدام بري عــى إلغاء
جلســة اليوم باإلشارة إىل أنه
"ليس يوم عطلة رسمية ومع
ذلك آثر أخذ مناشــدته يف هذا
الصدد باالعتبــار وقرر رفع
الجلسة بعد الظهر قبل حلول
موعد املناسبة".
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خطة التعافي معدّلة:
احتمال تحويل قسم
من الودائع إلى الليرة
على سعر صرف أقل
من "صيرفة"

إقــتـصـــاد ٨
موازنة "األعمال المعتادة"
تقتطع من اإلقتصاد
الشرعي لتمويل أزالم
السياسيين في اإلدارات

مــــدارات

١٥

سياسة عدم اإلنحياز
انتهت ولن تعود

"نواب التغيير" لدى دخولهم مقرّ كتلة "الوفاء للمقاومة" في الضاحية الجنوبية أمس (فضل عيتاني)

محطات المحروقات :بلبلة
في التسعيرة وتلويح باإلقفال
بــاتــريــســــيـــا جــــــالد

العـــالـــم ٢١
واشنطن :ال اتفاق
نوويًا قريبًا مع طهران

الريــاضــية ٢٢
"متحف كرم
ّ
للمجسمات والسيارات
ّ
المصغرة" على خريطة
السياحة الرياضية

لم يمــ ّر اليوم األول بعد رفع الدعم نهائيا ً عن البنزين مــرور الكرام ،بل بدأت أمس
تظهر بوادر البلبلة التي توعّ د بها القيّمون عىل قطاع املحروقات ،إذ شهدت املحطات زحمة
ســيارات رغم أن سعرالصفيحة بلغ أمس  646ألف لرية لبنانية ،حتى أن بعض املحطات
أقفل أبوابه بسبب إصدار وزارة الطاقة جدول تركيب أسعار املحروقات وفق سعر رصف
للدوالر بقيمة  35700لرية لبنانية وهو السعر الذي كان متداوال ً به صباحاً.
إال أن أصحــاب املحطات كما اوضح عضو نقابــة أصحاب محطات املحروقات
جورج براكس لـ"نداء الوطن" ،اشــروا الدوالر وفق سعر رصف بقيمة تراوحت بني
 36200لرية و 36400لرية و 36500لرية وذلك حســب توقيت رشائه ما اســفر عن
خســارة وقعت عليهم بقيمة  500لرية للدوالر أي بقيمة نحو  9000لرية بصفيحة
البنزين" .واعترب أن "أصحاب املحطات ال يستطيعون تحمل هذه الخسارة ،وسيقودنا
ذلك اىل البلبلة وإقفال املحطات ابوابها" بانتظار التسعرية الجديدة.
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شولتز ُيطالب بوتين بسحب كامل قواته من أوكرانيا

فرنسا تعرض المواجهات على مجلس األمن الدولي

أرمينيا وأذربيجان تتبادالن الضربات النارية

تفجّ ــر الوضع امليداني مــن جديد بني
أرمينيا وأذربيجان بشكل هائل ،إذ استغ ّلت
باكو انشغال موســكو بحربها املتعثّرة ض ّد
ّ
لتشــن هجوما ً مباغتا ً ض ّد مواقع
أوكرانيا
أرمينية فجر أمس ،حيــث ُق ِت َل  100جندي
من البلديــن يف أعنف معــارك منذ الحرب
بينهمــا يف  ،2020ما دفــع األرسة الدولية
للدعوة إىل "ضبط النفس" وتســوية النزاع
سلميّاً ،بينما ســتعرض باريس املواجهات
الدموية بني يريفان وباكو عىل مجلس األمن

السيسي في قطر:
تنسيق إقليمي ودولي
٢١ +

كييف ُتسقط مسيّرة إيرانيّة في خاركيف
بعدما كانت االســتخبارات األمريكية قد ح ّذرت يف تموز املايض من خطط
ّ
املسية املحمّ لة بالقنابل إىل روسيا ملساعدتها يف
طهران إلرسال مئات الطائرات
حربها املتعثّرة يف أوكرانيا ،كشفت إدارة االتصاالت االسرتاتيجية التابعة للقوات
ّ
مسية إيرانية الصنع يعتقد أنها من طراز
املسلحة األوكرانية أمس أنها أسقطت
"شاهد  "136بالقرب من كوبيانسك داخل منطقة خاركيف رشق أوكرانيا.
ويف غضون ذلك ،كشف حاكم مقاطعة لوغانسك األوكرانية سريغي غايداي
خــال مقابلة مع قناة "الجزيرة" أن العمليات القتالية الدائرة حاليّا ً يف منطقة
ّ
ستتوسع لتشمل مناطق أخرى من بينها شبه جزيرة القرم ،معتربا ً أن
خاركيف
ما حققته القوات األوكرانية من نتائج يرجع إىل اســتخدامها أساليب عسكرية
حديثــة لم تعتد عليها القوات الروســية ،فيما اســتعادت كييف حواىل 6000
كيلومرت مربّع من األرايض يف جبهات عدّة خالل هجوم مضاد ساحق16 .

ّ
تتول رئاســته حاليّاً ،بحسب ما
الدويل الذي
أعلن اإلليزيه.
وبعدمــا أعلن رئيس الــوزراء األرميني
نيكول باشينيان مقتل  49جنديّا ً أرمينيّا ً خالل
مداخلة أمــام الربملان يف يريفان صباح أمس،
موضحا ً أنه "لألسف ليســت هذه الحصيلة
النهائية" ،كشفت وزارة الدفاع األذربيجانية
يف بيان مساء أمس أن " 50جنديّا ً أذربيجانيّا ً
ُقتلوا بعد استفزاز أرميني عىل نطاق واسع"
عند الحدود بني البلدين.
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أمير قطر خالل استقباله
الرئيس المصري في الدوحة
أمس (الديوان األميري)

2

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٣السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

عن مالبسات زيارة نيويورك
ما الذي دفع الرئيس ميشال عون إلى العدول عن
زيارة نيويورك وترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية
وإلقاء كلمته فيها؟
في اجتماعه ما قبل األخير معه للتداول في الشأن
الحكومي ،سأل رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب
ميقاتي الرئيس عون :هل تنوي فعالً الذهاب إلى
نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية لألمم
المتحدة كما تردد في وسائل اإلعالم؟ فأجابه بأنه لم
يتخذ قراره النهائي بعد وسيدرسه ليقرر في ضوء ذلك
إذا كان سيسافر إلى األمم المتحدة.
كانت دوائر القصر الجمهوري ووزارة الخارجية بدأتا
تهيئان لزيارة الرئيس عون منذ بضعة أشهر .واستقر
الرأي على أن يصلها في  20أيلول الجاري وأن يلقي
كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية في  21منه ،إذ جاء
ترتيبه بين رؤساء الدول الذين سيتحدثون خاللها في
الرقم  .16وطلبت هذه الدوائر موعدا ً الجتماعه مع األمين
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومع عدد آخر
من رؤساء الوفود.
لكن ميقاتي أبلغ عون في ذلك االجتماع أنه سيزور
نيويورك لمناسبة الجمعية العمومية .وكان ميقاتي
من جهته طلب موعدا ً الجتماع مع غوتيريش ورؤساء
دول وقادة آخرين منهم ملك األردن عبد الله الثاني
ورؤساء ،من أجل االطالع على تطورات الوضعين الدولي
واإلقليمي والبحث في أزمة لبنان ،وإجراء لقاءات تتعلق
بالمساعدات الموعودة للبنان وباالتفاق مع صندوق النقد
الدولي ،خصوصا ً أن الجلسة النيابية إلقرار الموازنة
تكون قد انعقدت ،وهو أحد مطالب وشروط الصندوق.
وكان فريق الرئيس عون يحضر منذ أسابيع للزيارة
ال سيما لجهة طرح ملف إعادة النازحين السوريين
إلى بالدهم ،الذي يلح على إطالقه قبل نهاية واليته
الرئاسية ،باالستناد إلى مواقفه المعلنة منذ أشهر ،والذي
وافقه عليه الرئيس ميقاتي بقوله إن لبنان سيعيدهم
عبر تطبيق القانون .وترأس عون سلسلة اجتماعات
وزارية مع الوزراء المختصين في شأن هذا الملف الذي
سيطرحه الوفد اللبناني في األمم المتحدة من زاوية
قانونية واقتصادية وسياسية مؤكدا ً عدم أحقية حجج
الدول والهيئات الدولية التي تعارض هذه العودة ،بحجة
أمن النازحين العائدين وغياب ضمانات عدم التعرض
لهم من قبل أجهزة األمن السوري ،وعدم جاهزية الجانب
السوري الستقبالهم لجهة تأمين إيوائهم والبنى التحتية
لعيشهم في أماكن العودة .استندت تحضيرات الملف
الذي يفترض أن يحمله الوفد اللبناني إلى نيويورك،
إلى دراسة قانونية ال تستبعد القيام بمراجعة قضائية
حيال عرقلة هيئات دولية هذه العودة .ويأمل عون بأن
يكون تحريك ملف عودة النازحين ومحاولة انتزاع قرار
بتجاوب دولي مع هذا المطلب اللبناني أحد اإلنجازات
التي يطمح إليها قبل مغادرته الرئاسة .وفي المقابل
تساءل بعض األوساط عما إذا كان المجتمع الدولي
سيتعاطى مع رئيس ينتقل قريبا ً إلى منزله ،ألنه يتوقع
قيام سلطة جديدة في البلد .فهل هناك من نصح رئيس
الجمهورية بعدم المراهنة على نتائج ملموسة من وراء
مشاركته في الجمعية العمومية ،ألن ال اهتمام بلبنان في
ظل االستقطاب الدولي حول الحرب في أوكرانيا؟
قبل أقل من أسبوع على موعد الزيارة ،ارتأى الرئيس
عون اتخاذ قراره باإلحجام عن الذهاب إلى نيويورك،
خصوصا ً بعدما اتفق مع الرئيس ميقاتي في اتصال
بينهما شاء األخير إبالغه فيه أنه سينتقل إلى لندن آخر
األسبوع لحضور جنازة الملكة إليزابيت ،على أن يتولى
رئيس الحكومة رئاسة الوفد اللبناني إلى نيويورك أيضاً.
بصرف النظر عن مدى صحة إشاعات سبقت هذا
االتفاق عن أن ميقاتي سيزور نيويورك بدوره سواء
ترأس رئيس الجمهورية الوفد اللبناني إليها أم لم
يترأسه ،ولو بشكل منفصل من ناحية التوقيت ،إلجراء
لقاءاته مع عدد من المسؤولين هناك ،فإن اتفاقهما وفر
على البلد المزيد من الشرشحة التي بات موصوفا ً بها
أمام قادة الدول والمنظمة الدولية ،لو صح ما أشيع عن
نية ميقاتي الذهاب في شكل منفرد وبصفة شخصية
إذا ترأس عون الوفد اللبناني الرسمي .فقد سبق الرئيس
عون وفد مهمته التحضير لوصوله إليها .ولعل الفائدة
الوحيدة من وراء التردد الذي طغى على نية عون السفر
أن بعض الموظفين والمرافقين استفادوا من زيارة
نيويورك ومن البدل المالي للسفر في مثل هذه الحالة،
في ظل قصور الرواتب التي يتقاضونها في لبنان عن
تأمين معيشتهم.
في األسابيع الستة األخيرة من العهد الرئاسي
سنشهد الكثير من التحركات التي تهدف إلى إثبات
الوجود ،ومحاولة توظيفه في أدوار ما بعد انتهاء الوالية
الرئاسية ،مع ما سيتركه ذلك من انعكاسات سياسية في
خضم الخالفات .هذا في وقت فات األوان على اإلنجازات
وتحقيق المكاسب .وال مجال لتغيير مجرى األحداث في
ربع الساعة األخير .وهذا ينطبق على جميع الفرقاء.
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"السنّية السياسيّة»"بين الخصومة واإلحباط والضياع...
إجتماع "«الدار»" عودة إلى دائرة القرار؟!
خفــايـــا
أالن ســـركــيـــس

تعيش الســاحة السنّية ضياعا ً
ما بعده ضياع نتيجة الرضبات التي
ّ
تلقتها وآخرها إعالن الرئيس سعد
الحريري تعليق العمل السيايس قبل
اإلنتخابات.
يُشــبّه مــن يتابــع الشــأن
السيايس ،الوضع السنّي حاليا ً بما
م ّر به املســيحيون من عام 1994
إىل  ،2005حينهــا كانوا غائبني عن
القرار وحاول البطريرك الراحل مار
نرصالله بطرس صفري تعبئة الفراغ
وتأمني الح ّد األدنى من الحضور.
أما اليوم ،فتعمــل دار الفتوى
عىل عــدم ترك الســاحة وســط
اإلحباط الســنّي عىل رغم أن مشهد
اليوم السني أفضل بمئات امل ّرات من
مشهد أمس املسيحي ،فالحريري قد
اختار اإلعتكاف الطوعي وتيّاره ليس
مالحقا ً باإلعتقاالت واإلضطهاد.
ومــا يلفت أكثر يف املشــهدية
الســنّية أن من يحــاول أن ي ّ
ُنصب
نفســه معوضــا ً عــن اعتــكاف
«الحريرية السياسية» يسري بعكس
التوجّ ه الســنّي العــام ،فمعروف
عن الســنّية السياسية أنها تحاول
اإلنفتــاح الدائم وأنها تقدّمية وتنبذ
ّ
التعصب وتم ّد الجسور وقد برز هذا
األمر خصوصا ً مع الرئيس الشهيد
رفيق الحريري.
ّ
لكن من يقرأ املشــهد السيايس
الســنّي ،يُالحظ ّ
أن بعــض النواب
يعيشون يف حرية ،وعىل سبيل املثال،
فإن أبــرز أعضاء كتلــة «اإلعتدال

الوطنــي» النائب وليــد البعريني
يحاول أن يوحي بأنه تقدّمي وض ّد
«حزب الله» ،يف املقابل يعلن برصاحة
دعمه ترشــيح رئيس تيار «املرده»
سليمان فرنجية الذي تربطه عالقة
مميّزة بالرئيس بشار األسد ويُعترب
املدافع األول عن سياســات «حزب
الله» وسالحه.
ووسط هذا الضياع السنّي ،يربز
ثان وهو الخصومة السنّية
معطى ٍ
مع أبرز املكوّنات ،إذ إن الحالة السنّية
عىل خصومة مع البيئة الشــيعية،
لكن الالفت أيضا ً هو الخصومة مع
املكوّن املسيحي ،فبعد شهر العسل
بني الحريري ورئيس «التيار الوطني
الح ّر» النائب جربان باســيل الذي
دام حتى انتفاضــة  17ترشين ،ها
هو الجوّ الســنّي وخصوصا ً قدامى
«املســتقبل» يصبّون جام غضبهم
عىل «القوات اللبنانية» ويحمّ لونها
مســؤولية إخفاقات زعيمهم سعد
الحريري ،مستعيدين لغة الحرب...
وطواحني الهواء.
وأمام كل هذا اإلرباك الســنّي،
ّ
فإن الضياع وفقــدان لغة التحدّث
مع املكوّنات األساسية يجعالن من
الســنّية السياسيّة ضعيفة وخارج
املعادلة ،ويرتافق ذلك مع عدم مباالة

الضياع وفقدان لغة التحدّث
مع المكوّنات األساسيّة
يجعالن من «السنّية السياسيّة»
ضعيفة وخارج المعادلة

تردّد أن نائبا ً مســتقالً
ّ
تأخــر عمــدا ً عــن اجتماع
ّ
مخصص لبحث امللف الرئايس
بســبب حضور نائب زميل له
مــن القضاء نفســه ،وتردّد
أيضــا ً أن العالقة بني النائبني
شــهدت تشــنّجا ً كالميــا ً
خصوصــا ً عــى صفحــات
التواصــل اإلجتماعــي قبل
االنتخابات.
اإلجتماع المرتقب في دار الفتوى
لن يكون يتيمًا

ســعودية حتى الساعة بما يحصل
يف لبنان ،مــا يُفقد الســنّة الداعم
اإلقليمي األول.
ومن جهة ثانيــة ،فإن إجتماع
دار الفتوى املرتقــب قد ال يصل إىل
النتيجة املرجوّة بسبب غياب القيادة
السياسية املوحّ دة ،وقد ينطبق عليه
مــا انطبق عىل النــواب التغيرييني
خصوصا ً أن من بني النواب من هو
سيادي و 14آذاري وثوري وممانع،
لذلك من الصعــب الخروج بموقف
واحد أو ح ّد أدنــى من اإلتفاق عىل
بوصلة املرحلة املقبلة.
وتشري املعلومات إىل أن اإلجتماع
املرتقب يف الــدار لن يكون يتيما ً ألن
مفتــي الجمهوريــة الشــيخ عبد
اللطيف دريان يضــع نصب عينيه
توحيد املوقف وعدم إخراج الســنّة
من دائرة القرار ومن التأثري الفعيل

قيــل ّ
إن نوابا ً تغيرييني
استغربوا انســحاب زميلتهم
النائبــة ســينتيا زرازير من
اجتماعهم مع النائب جربان
باســيل يف مقر التيار الوطني
الح ّر يف مرينا الشالوحي.
قالت مصادر متابعة إن
وزير العدل بــدل أن يكحّ لها
عماها يف حديثــه عن تعيني
قــاض رديف يف قضية تفجري
ٍ
مرفأ بــروت ،فبعدما تحدث
عن ّ
البت يف إخالءات الســبيل
والدفوع الشكلية عاد ليتحدّث
عــن رضورة تحريــك امللف
النائم منذ أيلــول 2021األمر
الذي يثري الكثــر من الريبة
حول هذا القرار.
عىل الساحة السياســية ألن التجربة
املســيحية ال تزال ماثلــة أمام أعني
الجميع.

قرار رفع تعرفة الكهرباء محسوم ...ووزير المال يتم ّهل
كــلــيــر شــكـــر
عبثــا ً محــاوالت وزارة الطاقة
لإللتفاف عىل الــروط اإلصالحية
التي يفرضها البنك الدويل .ال كهرباء
إذا لم تحرتم تلك املطالب ويف طليعتها
تصحيــح التعرفة وإنشــاء الهيئة
الناظمة .أمّ ا غري ذلك فسيكون بمثابة
الدوران يف حلقة مفرغــة والتذاكي
عىل اللبنانيني من خالل إقناعهم ّ
بأن
لبنان قام بواجباتــه ،ورمى الطابة
يف ملعب البنك الــدويل .ولهذا يبدو ّ
أن
رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتــي ومعه وزيــر الطاقة وليد
فياض ،وقبلهما مؤسســة كهرباء
لبنان ،اقتنعــوا بأنّه ال مف ّر من رفع
التعرفــة .ولكن متى القــرار؟ وهل
سيصيبه ما أصاب الدوالر الجمركي
الذي ســبق ووافق عليــه وزير املال
يوســف خليل ،ليعود ويرتاجع عن
موافقته؟
ّ
نــص القــرار الصادر عن
وفق
مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/8/5
ّ
فإن «املعدّل الوســطي لسعر مبيع
الطاقة الكهربائية محتســب بحواىل
 27سنتا ً لكل كيلوواط /ساعة ،عىل
أن يحوّل عىل أســاس سعر الرصف
عىل منصــة صريفة ،بعــد موافقة
مقام مجلس الــوزراء وجانب وزارة
الطاقة واملياه وجانــب وزارة املالية
عىل ذلك ،وتعدّل التعرفة ك ّل شهر أو
شهرين بحسب السعر الوسطي عىل
منصة صريفة وبحسب كلفة اإلنتاج
الحقيقية املعتمدة عىل ســعر النفط
العاملــي (وفق ســعر برميل النفط،
عىل أن يت ّم اعتمادcorrection factor
ّ
الطن من ك ّل مــن مادتي
ألســعار
الفيــول أويل والغاز أويــل مقارنة

بســعر ّ
طن برميل النفط  Brentيف
حال لزم األمر) ،وفق معدل الشهر أو
الشهرين املاضيني (الفرتة السابقة)،
عىل أن تؤخذ يف اإلعتبار الحقا ً الكلفة
التشــغيلية لالمتيازات ،وفق األسس
التالية:
 أن تقوم الدولة اللبنانية بتسديدكامل كلفة رشاء النفــط العراقي،
واملقدّرة قيمته السنوية بحواىل 460
مليون دوالر أمريكي (عىل أســاس
 110دوالرات لربميل النفط) ما يعادل
 11,5ألف مليار لرية لبنانية محتسبة
عىل سعر الرصف عىل منصة صريفة،
وليس من حســاب مؤسسة كهرباء
لبنان.
 أن يت ّم تســديد فواتري الطاقةالكهربائية املستهلكة من قبل اإلدارات
واملؤسســات العامة بشكل شهري،
واملقــدّرة قيمتها بحواىل  200مليون
دوالر أمريكي يف الســنة ،ما يعادل 5
آالف مليار لرية لبنانية محتسبة عىل
سعر الرصف عىل منصة صريفة.
وبالتــايل يف حال عــدم التقيّد
بالرشوط املذكورة أعاله ...إبالغ مقام
مجلس الوزراء وجانب وزارة الطاقة
واملياه بأن ذلك سيؤدي حكما ً إىل رفع
إضايف لسعر مبيع الطاقة الكهربائية،
وزيادة حواىل  10سنتات لكل كيلوواط
/ساعة ،املحتسب عىل أساس سعر
الرصف عىل منصة صريفة من أجل
تأمني التوازن املايل للمؤسسة».
وفق النظام الداخيل ملؤسســة
كهربــاء لبنانّ ،
فإن املؤسســة هي
صاحبة الصالحية يف اتخاذ قرار رفع
التعرفة وتت ّم املصادقة عليه من وزير
الطاقة وموافقة وزيــر املال ،ولكن
ّ
تدخل مجلس
العتبارات سياســية
الوزراء أكثر من م ّرة لتبنّي قرار رفع
التعرفة ،منهــا يف العام  ،1994حني

ّ
وأهمها الهدر غير الفني
تنفيذ القرار دونه عقبات كثيرة

قد يصار إلى توسيع إطار
التواقيع التي ستذ ّيل القرار
بدءًا برئيس حكومة تصريف
األعمال مرورًا بوزير الطاقة
وصو ً
ال إلى وزير المال
ت ّم تثبيت تعرفة مؤسســة كهرباء
لبنان عند شــطور تبدأ من  138لرية
للكيلوواط  /ســاعة ،ومنها يف العام
 2017حني جرى أيضا ً رفعها .ولهذا،
أحال مجلس إدارة املؤسسة قراره إىل
رئاسة مجلس الوزراء من باب تأمني
غطاء ســيايس إزاء قرار سيتعرض
ملوجة انتقادات شعبية كبرية.
وعىل هذا األساس أيضاً ،قد يصار
إىل توسيع إطار التواقيع التي ستذيّل
القرار ،بدءا ً برئيس حكومة ترصيف
األعمال مرورا ً بوزير الطاقة وصوال ً
إىل وزير املال .ولهذا السبب عقد مساء
يوم االثنني اجتماع مطوّل امت ّد ألكثر
من ثالث ساعات ملناقشة هذا القرار
الذي بات عىل نار حامية ويفرتض أن
يخرج للعلن خالل أيام ال أكثر.
ّ
ولكن وضعه
إذاً ،القرار متّخــذ
موضع التنفيذ ال يــزال قيد النقاش

ويخىش أن يلحق به ما لحق بالدوالر
الجمركي من تأجيل خشية من نقمة
شعبية ،ال بل ثمة من يقول ّ
إن خصوم
رئيــس الجمهوريــة ّ
يفضلون عدم
تسليفه إقرار هذا الرشط اإلصالحي
ولو كان غري شــعبي ،وقد يعمدون
إىل تأجيل ّ
البت رســميا ً بالقرار إىل ما
بعد  31ترشين األول لكي ال يســجّ ل
يف رصيده إنجاز تصحيح التعرفة...
ولع ّل هذا مــا ّ
يفس تمهّ ل وزير املال
يف وضــع توقيعه عىل القــرار قبل
إحالته إىل وزير الطاقة ومن ث ّم رئاسة
الحكومة.
ّ
فــإن تنفيــذ القرار
ومع ذلك
دونه عقبات كثــرة وأهمها الهدر
غري الفني ،أي التعدّي عىل الشــبكة
واإلمتناع عن ســداد الفواتري ،األمر
الذي ســيفرغ الخطوة اإلصالحية
من مضمونها إذا لــم تلبّ حاجات
املؤسسة من اإليرادات لتأمني الفيول
والغاز ،وســيجعلها بال أي جدوى
خصوصا ً إذا لم تتــ ّم مواكبتها عىل
األرض سواء من القوى السياسية،
واألجهزة األمنيــة والقضائية .ويف
ظ ّل تحلل الدولة وإداراتها ،وتقاعس
املوظفني عــن االلتحــاق بمراكز
عملهم ،فقد يظــ ّل القرار حربا ً عىل
ورق ،وكيالً بمكيالني.

محـــــليـــــات
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بهدف استيالد حكومة ُترضي باسيل وتمدّه بنفوذ في السلطة

عون «"يهدّد"» نصرالله ...وميقاتي سيُواجه
راكـــيــل عــتــيّــق
يخوض رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون ورئيس «التيار الوطني
الحر» النائب جربان باســيل معركة
وجود سياســية وتحضريية ملا بعد
العهد الرئايس .فمع انتهاء والية عون
يف  31ترشين األول املقبل ســترتاجع
حيثية «العونيني» وباسيل يف السلطة
ما يســتدعي بالنســبة اىل الرجلني
تعزيز هذا «الوجود السلطوي» تالفيا ً
لخسارات يف الحكم ويف السياسة وعىل
املستوى الشعبي .لذلك يأتي «تهديد»
عون التصاعدي عىل صعيد الخطوات
التي قد يتخذها يف حــال لم يُنتخب
رئيس جديد ضمن املهلة الدستورية
ولم يُرص اىل تأليف حكومة ،للضغط
عىل رئيــس حكومة ترصيف األعمال
نجيــب ميقاتي لكي يســحب منه
تنازالت حكومية وتعزيز موقع باسيل
يف الحكومة املرتقبة وسيطرته عليها،
إذ ّ
إن هــذه الحكومة يف حــال أ ُ ّلفت
قد تشــ ّكل عامالً إضافيــا ً يف تأخري
االســتحقاق الرئايس ،ما يُعطي هذا
الفريق الســيايس مزيــدا ً من الوقت
ملحاولة اإلتيان برئيس «يناســبه»،
فضالً عن ّ
أن هــذه الحيثية الوزارية
تساعد باسيل يف مرحلة ما بعد العهد
وحكومات العهد الجديد.
إنطالقا ً من ذلــك ،تعترب جهات
سياســية ّ
أن تهديد عــون املتواصل
باتخــاذ إجراءات وخطــوات يف حال
ح ّل الشــغور الرئايس يف ظ ّل حكومة
ترصيــف األعمال الحاليــة ،ليس ّإل
مج ّرد «تهويــل» للضغط عىل حليفه
«حزب اللــه» وميقاتي ،الســتيالد
حكومة تريض باسيل وتمدّه بوجود
ونفوذ يف الســلطة ،إذ ّ
إن عون يعلم،
كما تقول مصادر سياســيةّ ،
أن هذه
املرحلة السياســية ،داخليا ً وإقليميا ً
وخارجيــاً ،تختلف عن مرحلة أواخر
الثمانينــات من القــرن املايض ،وال
يُمكنه تكرار التجربة نفسها ،ال لجهة
البقاء يف القــر وال لجهة اتخاذ أي
قرار غري دســتوري ،إذ ّ
إن هذا الفعل

ســيج ّر البلد اىل فوىض دســتورية
وسياســية وحتى أمنية ،ال يعلم أحد
اىل أين تصل وكيــف تنتهي ،فيما ّ
أن
املجتمع الــدويل ال يرغب يف حصول
هذه الفوىض أو خلق أي توترات تنقل
لبنان اىل وضع مختلف سيُرتجم تغيريا ً
يف النظام وتركيبة البلد عـ»السخن»
وينعكس عىل محيطه ويســتدعي
«انغماساً» خارجياً .فحتى اآلن ال يزال
القرار الدويل الحفاظ عىل االستقرار يف
لبنان بالحد األدنى ،أق ّله اىل حني تبلور
االتفاقات واملفاوضــات والحوارات
الدولية واإلقليمية التي تؤثر عىل وضع
البلد ،ال سيما منها املفاوضات حول
االتفاق النووي مــع طهران والحوار
اإليراني – السعودي.
ّ
يتمســك عــون بإضافة 6
لذلك
وزراء دولــة سياســيني اىل حكومة
ترصيف األعمال لكي يُوقع التشكيلة
الوزاريــة ويُصدر مرســوم تأليفها
ويغادر القرص الجمهوري بـ»سالم».
يف املقابل ال يريــد أي من رئيس
مجلس النواب نبيــه بري أو ميقاتي
إعطاء عون هذه الورقة ،وبالتايل بات
إطار التأليف محصورا ً بهذه املعادلة،
ما دفع ّ
كلً من رئيــس الجمهورية
ورئيــس «التيــار» اىل «التلويــح»
بإجراءات وخطوات يف حال لم يتحقق
لهما ما يطمحان إليه ،فبعد أن أعلن
باســيل أنّه سيعترب حكومة ترصيف
األعمال «مغتصبة ســلطة» بعد 31
ترشين األول إذا شغرت سدة الرئاسة
األوىل ،بدأ عــون يهدّد باملثل تصاعديا ً
اىل أن وصل اىل اعتبار ّ
أن استمرار هذه
الحكومة «مؤامــرة» ،ملوحا ً بأنّه يف
حال لم تؤ ّلف الحكومة التي يســعى
إليها ســتكون خطواتــه مفتوحة.
رسائل عون وباســيل هذه موجهة
أوال ً اىل «حزب الله» ،بحســب ما ترى
جهات سياسية عدة ،فالرئيس يرمي
الكــرة يف ملعب األمني العام لـ»حزب
الله» الســيد حسن نرصالله بطريقة
أو بأخرى ،ويتوجّ ه إليه بالقول :أنت
كلفت ميقاتي بــا رشوط ،وحليفك
بري يضغط عليه ،فـ»اعمُل ِشغلك»،

«"في حال لم ُ
تقم بالالزم سألجأ إلى أي خطوة أعتبر أنّها دستورية»"

يتحصن ميقاتي بدعم
ّ
المجتمع الدولي ولديه
«"خطة مواجهة"» ألي خطوة
قد يتّخذها عون
ويف حــال لم ُ
تقم بالالزم ســألجأ اىل
أي خطوة أعترب أنّها دستورية» ،مع
األخذ يف االعتبــار ّ
أن «الحزب» يبدو
أنّه غري مســتعد لخطوات عون هذه،
إذ ال مصلحة له يف املرحلة املقبلة بهز
االســتقرار الذي قد يؤدّي اىل «تف ُّلت»
الوضع بشــكل ال يُمكن ضبطه ،يف
ٍ
وقت يركــز «الحزب» عىل إنهاء ملف
الرتسيم البحري ويلتزم سياسة إيران
التي ال يبدو أنّها بدورها تريد أي تغيري
أســايس يف لبنان حاليا ً قبل أن تنهي
مفاوضاتها الدولية واإلقليمية.
ويف انتظــار قــرار «حــزب
اللــه» لجهــة التعامل مــع هذه
االستحقاقات ،يحاول عون الضغط
عىل ميقاتي وتحميله مسؤولية ما
ستؤول إليه األوضاع يف حال الشغور
الرئايس بــا تأليف حكومة جديدة.
ومن السيناريوات املطروحة سحب
الوزراء املســيحيني مــن حكومة
ترصيف األعمــال يف تلك اللحظة أو
حتى سحب الثلث زائدا ً واحدا ً أو عدد

أكرب من الــوزراء يف حال ق ّرر أفرقاء
من قوى الثامــن من آذار دعم عون
يف خطوته هذه .ك ّل الســيناريوات
املطروحة أو «ا ُملفرتضة» للخطوات
التي قد يتخذها عــون ال يتجاهلها
رئيس حكومة ترصيــف األعمال،
بل «لديــه تصــوّره يف حال حصل
الشــغور» ،علما ً أنّه يرفض «الحكم
عىل أنفسنا بالفراغ» ،ويتمنى تأليف
حكومــة جديدة .لكــن يف حال ح ّل
الشــغور الرئايس وتس ّلمت حكومة
ترصيف األعمال مسؤوليات رئيس
ٍ
حادث
الجمهوريــة فـ»عندها لك ّل
ّ
ويتمســك ميقاتي بالتزام
حديث».
ّ
ويتحصن بآراء
النص الدســتوري
الدســتوريني التي تُجمــع عىل ّ
أن
حكومته يمكنها اســتالم مهمات
رئيس الجمهورية .أمّ ا إذا كان هناك
من يرغب يف التعطيل أو سحب وزراء
من الحكومة ،فـ»هذا رهن لحظته»،
بحسب قريبني من ميقاتي .ويشري
هؤالء اىل ّ
أن ميقاتي يتمتّع بالحكمة
والدراية لتسيري األمور بأفضل املمكن
ّ
يتحصن ميقاتي
يف لحظتهــا .كذلك
بدعم املجتمع الدويل وستكون لديه
«خطــة مواجهــة» ألي خطوة قد
يتخذها عون ،حتى لــو لم يعلنها،
ّ
يتحقق
فهو ال يــزال يعوّل عىل أن ال
هذا السيناريو وعىل إمكانية إنجاز
االستحقاقني الرئايس والحكومي.

ّ
تحفظات واعتراضات على الموازنة ومقاطعة اليوم األول من الجلسة

المعترضون لن يستطيعوا إسقاطها
واقتراح بتعديل مادتين في «"الشراء العام"
أكـــرم حـــمــدان
من املقرر أن تبدأ عند الحادية عرشة من قبل ظهر
اليوم جلسة مناقشة مرشوع قانون موازنة العام 2022
بعد مــد وجزر حول ما تضمنه وقد شــابه الكثري من
عالمات اإلستفهام منذ إعالن إقراره من قبل الحكومة
حتى وصوله إىل مجلس النواب وما رافقه من مناقشات
يف لجنة املال واملوازنة الربملانية.
فمنذ والدته ،اوضح بعض الوزراء أن الحكومة لم
تق ّره وفقا لألصول التي تقيض برضورة تأمني أكثرية
الثلثني ومــن ثم طال انتظاره حتــى أحيل اىل مجلس
النــواب ومن ثم أخذ وقته يف لجنــة املال لكنه وصل يف
نهاية املطاف أمام الهيئة العامة ملجلس النواب وســط
حديث عــن عدم التفاهم عىل بعض بنوده وال ســيما
سعر الدوالر الجمركي واملواد التي سيشملها هذا الدوالر
إضافة إىل رواتب القطاع العام.
هذه العناوين التي يمكن أن تجد مخارج وحلوال ً لها
عىل الطريقة اللبنانية الرتقيعية يف ربع الســاعة االخري
لن تمنع أو تحول دون إقرار املوازنة التي يعرتض عليها
عدد ال بأس به من النواب والكتل وقد يتجاوز الـ 40نائبا ً
ولكنهم لن يستطيعوا إسقاط املوازنة أو ردّها .وعلمت
«نداء الوطن» أن الكتل والنواب الذين ســيصوتون ضد
املوازنة هم تكتل «الجمهورية القوية» كتلة «الكتائب»،

تكتل «نواب التغيري» وبعض النواب املستقلني مثل أسامة
ســعد وغريه ،وذلك عىل خلفية عدم وجود خطة إنقاذ
وتصورعام بشأن كيفية الخروج من األزمة .كذلك فإن
الجلسة التي تجاوزعدد طالبي الكالم فيها العرشين نائبا ً
حتى األمس ستقترصعىل فرتة قبل ظهراليوم ،ثم تتابع
غدًا الخميس صباحا ومساء وربما بعد ظهر يوم الجمعة
يف حال بقيت وترية طالبي الكالم تسري نحو الزيادة .وقد
بات واضحا ً أن نواب «الجمهورية القوية» و»الكتائب»
ســيقاطعون جلســة اليوم عىل أن ينضموا ويتابعوا
إعتبارا ً من جلســة الغد ،عىل خلفية تزامن موعدها مع
ذكرى إغتيال الرئيس بشريالجميل يف  14أيلول حيث دعا
حزب الكتائب إىل املشاركة يف إحياء الذكرى عند الساعة
السادسة من مساء اليوم يف ساحة ساسني يف األرشفية.
وكان الفتا موقف تكتل «اإلعتــدال الوطني» بعد
اجتماعه الــدوري أمس لجهة «التوجه إىل التحفظ عىل
إقرار املوازنة إال إذا أخذ بتوصيــات التكتل الذي يدعو
إىل إعطاء األولوية لرواتب القطاع العام من عســكريني
ومدنيني ومعلمني ويف طليعتهــم املتقاعدون ،وكذلك
تحفظ التكتل عىل «عدم إدراج أي بند يف املوازنة يخص
منطقتي عكار واملنية الضنية» ،وأكد أن املوازنة «تأتي
خارج املهل الدســتورية وبأرقام وهمية غري متوازنة
بني إيراداتها ونفقاتها ولم تلحظ أي أنواع من الحماية
اإلجتماعيــة» .وبمعزل عن املواقف السياســية التي

3

ستُطلق بمناســبة مناقشة املوازنة ،ونظرا ً لوجود نقل
مبارش عرب وســائل اإلعالم لوقائع الجلســة ،فإن ما
أنجزته اللجنة النيابية الفرعية املنبثقة من لجنة الدفاع
الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب جهاد الصمد
أمس حول مناقشة تطبيق قانون الرشاء العام ،أفىض
إىل التفاهم عىل إجــراء تعديالت عىل املادتني  46و101
لتسهيل تطبيق القانون.
وعلمت «نــداء الوطن» أن املادة  46تتعلق بإعطاء
اســتثناء للمستشــفيات واملختربات واملراكز الطبية
املتعاقدة مع األجهزة األمنية والعسكرية والسماح لها
بإجراء مناقصات بالرتايض بســبب عامل الوقت ،كما
أن املادة  101التي كانت أساس إعادة البحث واملرتبطة
بالبلديات وإتحادات البلديات ،تم التفاهم عىل تعديلها
بحيث يصبح النص املتعلق بلجان اإلســتالم يشــرط
وجود موظف فئة ثالثة أو أي فئة متوفرة ،ويف حال عدم
وجود موظف يسمح لعضو مجلس بلدي بعد أن يخضع
لدورة تدريبية .وهذا املقرتح سيتم تقديمه كمواد تضم
إىل قانون املوازنة من أجل اإلرساع يف معالجة املشــكلة
التي طرأت بعد البدء يف تنفيذ قانون الرشاء العام طاملا
ان املجلس منعقد يف هيئته العامة.
أما املحاور السياســية فستكون بانتظار إنطالقة
صفارة املواعيد لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية بعد
اإلنتهاء من املوازنة.

رامــــي الريــــــــس

ال الغتصاب السلطة
مجددًا!
ال يبدو إصرار بعض األطراف السياسيّة
اللبنانيّة على استيالد حكومة جديدة «ولو في
األسبوع األخير للعهد» بريئاً ،ولو أنه ُغ ّلف في
إطار من احترام الدستور ،الذي ق ّلما اهتمّ ت له
تلك القوى عندما دعمت حلفاءها في تعطيل
مفاعيله وفي إطالة أمد الفراغ الرئاسي أو
الحكومي لشهور وسنين طويلة في حقبات
سياسيّة سابقة!
وإذا كانت تلك القوى تريد فعالً ّأل تنزلق
البالد إلى أزمة دستوريّة باتت تباشيرها
تلوح في األفق على وقع تصريحات رئيس
الجمهوريّة وتيّاره السياسي في حال انقضاء
المهلة الدستوريّة دون انتخاب رئيس جديد؛
فإن الحريّ بها هو صرف «نفوذها» وتكريس
جهودها لتسهيل عمليّة االنتخاب ضمن المواقيت
المحددة بما يتيح إنتقاال ً سلسا ً للحكم ويضع
حدا ً لحقبة «المغامرات العونيّة» التي ك ّلفت
البالد منذ العام  1990تكاليف سياسيّة
واقتصاديّة وعسكريّة ودستوريّة باهظة.
كالم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي األخير الذي نصح فيه رئيس الجمهوريّة
أن يغادر القصر «كبيراً» كما دخله كبيراً ،إنما
يعكس حرص بكركي على الموقع األول في
الدولة وعلى الدستور وعلى انتظام العمليّة
السياسيّة .صحيحٌ أن سيّد بكركي يحاول تغليف
بعض مواقفه برداء الديبلوماسيّة ،إال ّ
أن األهداف
والمرامي واضحة وال تحتمل أي إلتباس :ال لبقاء
الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا لدقيقة
واحدة من بعد منتصف ليل  30تشرين األول
المقبل.
ولع ّل هذا الموقف المهم والهادف يؤكد أن
بكركي ،التي وقفت في الماضي ضد إسقاط
رئيس الجمهوريّة في الشارع (وهو موقف
يحتمل النقاش السياسي الهادئ بعيدا ً عن
اإلعتبارات الطائفيّة أو المذهبيّة) ،ترفض
اليوم أن «يغتصب» شاغل الموقع نفسه  -أي
رئيس الجمهوريّة  -المنصب بعد إنتهاء واليته
الدستوريّة.
للتذكير ،حتى إميل لحود لم يفعلها! لقد
«قاوم» الرجل كل الضغوطات السياسيّة
والشعبيّة التي مورست ضده كي يرحل ،ولم
يكترث للمزاج الشعبي الذي عارض التمديد له،
أو لإلضطراب السياسي الذي تو ّلد بعد زلزال
إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .بقي في
القصر وحيداً ،معزوالً ،ال يزور وال يُزار .ولكن،
مع ك ّل ذلك ،غادر القصر لحظة انتهاء واليته
القسريّة الممدّدة ،ولم «يغتصب» السلطة.
نعم ،بقاء رئيس الجمهوريّة في القصر بعد
إنتهاء واليته الدستوريّة ،بمعزل عن المب ّررات
التي يمكن أن تُساق في إطار الدعاية السياسيّة
ولو أُلبست لباسا ً دستوريّا ً فضفاضاً ،هو بمثابة
إغتصاب للسلطة وللكرسي ،ويرقى إلى مستوى
الخيانة العظمى التي تستحق المحاكمة.
ال يُحدّد الدستور شكل الحكومة التي تنتقل
إليها صالحيات الرئيس في حال الشغور
الرئاسي ،وال ي ّ
ُفصل هويّتها أو طبيعتها أو
تكوينها ،أو ما إذا كانت فاعلة أم مستقيلة.
يكتفي الدستور باإلشارة إلى الحكومة القائمة.
ووفق مبدأ إستمرارية المرفق العام ،تتو ّلى
الحكومة الراهنة هذه الصالحيّة دون إلتباس
يُذكر.
ّ
يتوسل تيار العهد
بطبيعة الحال ،سوف
وأبواق الرئاسة كل األساليب الديماغوجيّة التي
تصحّ لالستهالك الشعبوي ،وهو ما مورس من
قبل هؤالء على مدى كل السنوات الماضية .ولن
تخلو المقاربة الديماغوجيّة إيّاها من اللمسات
الطائفيّة والمذهبيّة ،وهو الوتر الذي لطالما لعب
ّ
الحساسة.
عليه التيار في مختلف المنعطفات
ولكن ،هذه األدبيّات واألساليب لم تعد تنطلي
على اللبنانيين الذين سئموا تلك الممارسات
الخارجة عن الدستور واألصول واألعراف.
المطلوب من العهد وتيّاره اإلقرار بالفشل
الذريع ،والعودة الهادئة والهانئة إلى الرابية،
وال ضير من أن يتخللها بعض اإلستعراضات
الفولكلوريّة بمواكبة من فرق «الدبكة»
و»الخيّالة» إرضاء لجمهوره أو من ّ
تبقى منه.
ليس سهالً أن يدخل جنراال ً منتصرا ً إلى بعبدا،
ويخرج منها بعد ست سنوات مهزوماً ،وقد هزم
معه لبنان بأكمله عبر قيادته إلى «جهنم»!
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٣السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

المجهول من جديد!
هل نحتمل؟
ليس تفصيالً عابرا ً أن تتحفنا القوى األمنية
بتوصيات تقضي بتوخي الحيطة والحذر في
سياراتنا حتى ال نتعرض للسرقة واالعتداء.
وليس سؤاال يجد جوابه المنطقي والبديهي عن
سبب تحول كل مواطن إلى مؤسسة أمنية خاصة
ليحمي نفسه ألن ال أمن لدى الدولة السائبة.
وال تنفع اجتماعات مجلس األمن الداخلي
المركزي أو المجلس األعلى للدفاع ما دام مردودها
إعالميا ً فقط.
وال تبشر بالخير نتائج تقييم النظام الغذائي في
لبنان التي تظهر أن األراضي المزروعة في لبنان
تغ ّ
طي أق ّل من  25%من مساحة البالد ،ويُستخدم
 % 25من إنتاجها بشكل أساسي للكفاف أو
االكتفاء الذاتي.
وال أمل في بلد تعليمه الرسمي االبتدائي
والثانوي والجامعي في موت سريري ،بحيث لن
يبقى لدينا إال األمية والتفاح والليمون الحامض
لنصدرها إلى العالم.
وليس نزيها ً الهروب باستحضار الحرب مع
إسرائيل للدفاع عن العزة والكرامة بدل السعي
للعيش الكريم الذي وحده يضمن العزة والكرامة.
وتحت هذه الحجة يتم تبرير كل الجرائم
واالرتكابات وتبييض أموال المخدرات وتجارة
األسلحة ..
وال يستقيم التهويل بأن قوات حفظ السالم
في جنوب لبنان (اليونيفيل) هي قوات احتالل،
ألن القرار  2650صوّب البوصلة باتجاه «نهاية
المطاف» التي تستوجب حصر السالح بمؤسسات
شرعية للدولة اللبنانية ،وكشف ما هو غير مستور
من عدم االلتزام بالقرار  ،1701وأدان االعتداءات
على هذه القوات تحت عنوان «عفوية األهالي»
الرافضين التعرض لـ»المقاومة» المفروض أن
تبقى شمال الليطاني بسالحها.
وال تنفع حمالت التجييش لاللتحاق بمدرسة
«المقاومة» التي ال تفتح أبوابها إال لمن اصطفاهم
الله وانتسبوا إلى حزبه وتباهى أهلهم بأنهم ال
يعدّون أوالدهم للمستقبل ،وال يهتمون بتأمين
جواز سفر لهم ،ألن السفر الوحيد المطلوب ركوبه
هو الشهادة ووجهته االرتقاء إلى جنة خاصة،
ليست كجنان الجماعات األخرى.
كذلك ال ينفع الركون إلى مظلومية تتعرض
لها طائفة العدد والمدد بفعل حمالت محور
إيران ،لتندب تشظيها وتبكي على أطالل راعيها،
وتبحث عن سوبرمان يحميها ويرفع الضيم عنها،
لتستوي مع غيرها من المذاهب في توازن الرعب
الطائفي الذي يجب أن ال نتحرر منه بالقضاء
على فكرة الزعيم لنعود مواطنين أسوياء بالحد
األدنى.
وليس مضمونا ً اإلصرار على المناداة بحقوق
المسيحيين ،والتلويح بالتقسيم والفيدرالية،
و»نحن ندفع ضرائب ...وهم ال يدفعون»
و»المسلمون ينهبون بلدية بيروت على حساب
المسيحيين» ،و»نحن يجب أن نبقى األقوى» من
خالل اإلمعان بتعطيل االستحقاقات والتفنن في
الفساد والسرقات واتهام اآلخرين بما ترتكبه أيدي
جماعة «ما خلونا» وتنفيذ بنود األجندة لخدمة
المحور وقلب الطاولة على الدستور لعل وعسى
يكون المردود وفق التطلعات إلى كرسي بعبدا.
وال تُ ْقنِع فبركات التهويل بشبكات اإلرهاب
الداعشية أو شبكات العمالة للعدو الصهيوني،
لتبرير االعتقال والتعذيب حتى الموت ،وإلهاء
الناس الذين ال يجيدون إال التخندق في زواريب
شد العصب الطائفي.
وأكثر من ذلك تبدو المناداة بالتوصل إلى
االتفاق على رئيس في «صفوف المعارضة» إلنقاذ
لبنان ،غرضية وغير مجدية ،ألن الفرصة التي لم
يتم استغاللها كانت في توحيد هذه المعارضة قبل
االنتخابات النيابية للحصول على أكثرية موصوفة
ال زغل فيها ،وليس السعي للحصول على أكبر
كتلة برلمانية في إطار التجاذب المقيت لألكثرية
التمثيلية في الطائفة.
وال نعرف ماذا سيخترعون بعد من أزمات تثبت
الفوضى وتكرس الفراغ وتتجاهل أن البرنامج
اإلنقاذي للبلد دونه صراعات بين من يتناتشون
الحصص في جثة لبنان ،مع إهمال كامل وشامل
ألهمية مقومات العيش مع توفير األمن واألمان
والمأوى والعلم والطبابة.
في الخالصة .كل ما يطرح ال يحمل خيراً...
نحن في المجهول من جديد ،ولكن هل نحتمل؟
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ّ
استخف بعقلي
زرازير تنسحب من «"الشالوحي"» :باسيل

"ن ّواب التغيير»" يجولون على «"التيار»" و»"تجدد»"
و»"أمل"» و»"حزب الله"»
مع قرب انتهاء والية رئيس الجمهورية ميشــال
عون وانطالق العد العكيس لإلســتحقاق الدستوري،
وسط غياب التوافق الســيايس حول الرئيس املوعود،
وخوفا ً مــن تكرار ســيناريو الفــراغ ،واصل تكت ّل
«التغيرييني» جولته عىل األحزاب والقوى السياســية
لليوم الثاني عىل التوايل ضمن إطار مبادرته الرئاسية،
إذ التقى وفد ض ّم النواب ميشال دويهي ،ملحم خلف،
فراس حمدان ،ياســن ياسني وسينتيا زرازير ،صباح
الوطني الح ّر» جربان باســيل يف
أمس ،رئيس «التيار
ّ
مرينا الشــالوحي ،وت ّم االتفاق عىل «رضورة انتخاب
رئيس للجمهورية وجعل االســتحقاق لبنانيا ً ال غري
وعدم حصول الفراغ يف موقع الرئاسة».
بعد اللقاء ،رأى الدويهــي أنه «من الرضوري أن
نلتقي مع الجميع عىل الرغم من الخالفات السياسية
من أجل منع الفراغ الرئايس».
غــر أن اللقاء لم يخــ ُل من توتّــر جانبي ،اثر
انســحاب النائبة زرازير من الجلسة ،التي قالت« :ال
أقبل االســتخفاف بعقيل وك ّم النفاق خالل االجتماع،
فغادرت».
تمن مــن تكتّلنا عىل أن تكون
«هناك
أضافت:
و
ٍ
جوالتنا ضمن إطار املبادرة الرئاسية فقط دون الدخول
بالخالفات بيننا ،ولم أتم ّكن من أن أكون شــاهدة عىل
الزور من دون االنفعال».
ّ
ســن الفيــل حيث التقى كتلة
ث ّم انتقل الوفد إىل
«تجــدّد» ،وعقب اإلجتماع قال ضــوّ« :نحن قادمون
عىل اســتحقاق رئايس يجب أن يتم بموعده والنقاش
مع «تجدد» أتى يف هذا الســياق وسوف نتابع النقاش
لزيادة منسوب لبننة االستحقاق من أجل حماية هذا
البلد ودستوره».
من جانبه ،أشــار النائب فــؤاد مخزومي إىل أننا
«ملسنا املقاربة بالشــكل واملضمون مع نواب التغيري
وهدفنا الوصول اىل انتخاب رئيس ســيادي قادر عىل

"«نواب التغيير"» في عين التينة

فرض حلول مناسبة لهذه األزمة».
ويف عني التينة ،كانت املح ّ
طة الثالثة لـ»التغيرييني»،
إذ التقى النواب بوال يعقوبيانّ ،
وضاح الصادق وفراس
حمدان مع أعضاء كتلة «التنمية والتحرير» ميشــال
موىس ،عيل حسن خليل ،أيوب حميّد وقاسم هاشم.
بعد اللقاء ،قالت يعقوبيان« :علينا ان ال نستسلم
لفكــرة الفراغ او الشــغور او لفكرة أن هــذا البلد ال
يستطيع ان ينتخب رئيسا ً صناعة لبنانية ،لذلك نحن
هنا وسوف نستكمل إجتماعاتنا ونختتم جوالتنا يوم
السبت» ،مضيفة «هي لقاءات نحاول فيها استمزاج
آراء مختلف الكتل ونرى مدى اســتعدادهم النتخاب
رئيس من خارج اإلصطفافات السياسية.
ولفتــت إىل أن «اللقاء كان جيّــدا ً ومثمرا ً ونبني
عليه كما كل اللقاءات االخرى ونتمنى فعالً ان يرتجم
الكالم الطيب الذي سمعناه من الزمالء ان الرئيس ب ّري
سيدعو اىل جلسة النتخاب رئيس للجمهورية حتى لو
لم يتم البت بالقوانني االصالحية».
بدوره رحّ ب النائب عيل حســن خليل «بايجابية
عاليــة وبخطوة الزمــاء وعــرض برنامجهم حول
االنتخابات الرئاســية» ،مؤ ّكدا ً عــى «انفتاحنا عىل
القوى واملكونات السياســية كافة يف املجلس ويف البلد
واالستماع بكثري من االهتمام واالنتباه اىل وجهة نظر

الزمالء حول االستحقاق الرئايس».
واعترب أن «االختالف يف وجهــات النظر يجب ان
ال يعطــل منطق الحوار بني كافة القوى خصوصا ً أننا
نعيش يف أصعب مرحلة مر بها لبنان ،تتشــابك فيها
االزمات السياسية واالقتصادية واملالية والنقدية».
وأضاف« :نحن يف موضوع االنتخابات الرئاســية
مع ان تحصل يف مواعيدها الدستورية ،والرئيس بري
كان واضحــا ً عندما أكد عىل هــذا االمر يف خطاب 31
آب وقدم مواصفات الرئيــس الذي نطمح اليه وأولها
ان يكون متوافقــا ً عليه بني مختلف القوى وان يكون
قادرا ً عىل ان يجمع بني القوى السياسية ويقدم رؤية
ومرشوعا ً يضعهما يف عهــدة الحكومة ،التي يجب ان
تكون مسؤولة عن ادارة شؤون البلد يف املرحلة املقبلة،
لقد كنا واضحني مع الزمالء بان كالم الرئيس بري عن
ربط إنجاز القوانني االصالحية باملوعد الدســتوري ال
تعني إطالقا ً انه لن يدعو اىل جلسات لالنتخاب ضمن
الوقت املحدد لهذا االمر.
وأخريا ً التقى وفد من «التغيرييني» ،كتلة «الوفاء
للمقاومــة» برئاســة النائب محمد رعــد وحضور
نائبني ،للبحث يف ملف اإلنتخابات الرئاسيّة ،وضم وفد
«التغيري» ،النواب مارك ضــو ،حليمة قعقور ،فراس
حمدان ،ملحم خلف ،وضاح الصادق وميشال دويهي.

إهتمام صيداوي بلقاء دار الفتوى ...وتساؤالت

البزري يشارك ويشرح األسباب الموجبة وسعد يعتذر
صــيــدا  -مــحـمـد دهــشــة
تتجه أنظار القوى السياسية
اىل لقاء النواب الســنة الـ  27الذي
دعا اليه مفتي الجمهورية اللبنانية
الشــيخ عبد اللطيــف دريان ،عند
الســاعة الرابعة من عرص السبت
يف  24أيلول الجاري ،يف دار الفتوى
يف بــروت ،يف خطوة هي األوىل من
نوعها منذ تويل منصبه.
ورغــم تأكيــد دار الفتوى ان
اللقاء هدفه تعزيز الوحدة الســنية
اإلســامية والوطنية ،اال ان الدعوة
اليه أثارت تســاؤلني بارزين :االول
حول خلفيتها ،كونها محصورة فقط
بالنواب دون ســواهم من الوزراء او
رؤساء الحكومات السابقني وحتى
مفتيي املناطــق او اعضاء املجلس
الرشعي اإلسالمي األعىل ،كما جرت
العادة ســابقا ملناقشــة القضايا
الوطنية املهمة او املتعلقة بالطائفة
يف االوقات العصيبة.
والتساؤل الثاني حول توقيتها،
مع اســتفحال الخالف الســيايس
واالنقســام حول تأليف الحكومة
وصالحيــات رئاســة الجمهورية
ورئاســة الحكومــة ،ومــع بدء
املهلة الدســتورية النتخاب رئيس
للجمهورية خلفا للرئيس ميشــال
عون الــذي تنتهي واليتــه يف 31
ترشين االول املقبل ،وسط مخاوف
جدية من الشغور.
وفيما بدأ النواب السنة بتحديد
موقفهــم النهائي مــن الدعوة،
حيــث أعلــن العدد االكــر منهم

نيته املشــاركة مقابل قلة اعتذرت
السباب متفاوتة ،تقدم اىل الواجهة
موقفا نائبي صيــدا الدكتور عبد
الرحمن البزري والدكتور اســامة
ســعد منهــا ،حيث أكــد البزري
مشاركته شارحا ً االسباب املوجبة،
بينما قرر ســعد االعتذار النه «ال
يشــارك يف اي اجتماع ذي طبيعة
مذهبية او طائفية».
ويؤكد البزري لـ»نداء الوطن»
ان جملة اسباب تدفعه للمشاركة
يف االجتمــاع ،اولهــا :قناعتــه
بأهميته يف هذه الظروف السياسية
واالقتصادية واملعيشــية الصعبة
يف ظل االنهيار املتوايل واالنقســام
اللبنانــي وثانيها :كون االنتخابات
النيابية أفرزت نوابا ً ووجوها ً جددا ً
من املذاهب والطوائــف واملناطق
وخاصة من الطائفة الســنية وهم
ينتمــون إىل توجهات سياســية
مختلفة ،وبالتايل من املهم التشاور
يف مــا بينهم بالقضايــا الوطنية،
وثالثها :ان دار الفتوى تؤدي دورا ً
وطنيا ً جامعاً ،ومن الطبيعي ان يتم
التشاور مع املفتي دريان يف شؤون
الناس وشجونها والبحث عن سبل
مســاعدتهم او تخفيف معاناتها،
عىل اعتبار ان الــدار لها دور مهم
اجتماعيــا ً وخدماتيا ً وانســانياً،
ومهمتنا كنواب الترشيع واملراقبة
لخدمة الناس».
وأوضح البزري «ان الهدف هو
التشاور ،وليس هناك جدول اعمال
يحــدد عنوانا او قضيــة بعينها،
خاصــة يف ما يتعلق باســتحقاق

البزري يشارك وسعد يعتذر

رئاسة الجمهورية مع قرب انتهاء
الوالية ،وتاليا ً لــم يقرر ما إذا كان
سيصدر عنه بيان أو توصيات أو أي
أمر مشابه ،وانما التشاور بمختلف
القضايا وهــذا واجبنــا الوطني
ومسؤوليتنا االخالقية والنيابية ان
نكون مع الناس التي اعطتنا ثقتها
ولن نخذلها أبدا».
ويواكب أبناء املدينة تفاصيل
اللقاء ،ويؤكدون عىل أهمية اعادة
ترتيــب البيــت الداخــي وتوحيد
املواقف بحدها االدنى من مختلف
القضايــا الســاخنة املطروحة،
خاصــة وان مقاربتها تجري وفق
منظور وطني جامــع ،دأبت عليه
دار الفتــوى ومفتــي الجمهورية
اللبنانية بعيدا ً من اي حســابات.
وأكثر من ذلــك ،يعتقد بعضهم ان

اللقاء مهــم ورضوري حيث تمر
القيادة الســنية بمرحلة انتقالية
عقب تعليق تيار «املستقبل» عمله
السيايس والنيابي حتى إشعار آخر
وعدم وصول كتلة سنية اىل الربملان
من اللون السيايس ذاته.
ويقول حســن بديع لـ «نداء
الوطــن» ان املفتي دريــان «الذي
يحــرص عىل جمع الصــف دائما
وعــدم التفرقــة عىل املســتوى
اللبناني ،لــن يلزم يف نهاية املطاف
اي نائب بموقف محــدد ،طاملا ان
العنوان التشــاور وتعزيز الوحدة
الســنية اإلســامية والوطنيــة،
ونتمنى ان يكون اللقاء خريا ً للبنان
ومقدمة للقــاءات جامعة النقاذ
البلد من أزماتــه وتخفيف معاناة
الناس قبل فوات االوان».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٣السنــــة الـرابـعـة
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خطة التعافي معدّلة :احتمال تحويل قسم من الودائع
إلى الليرة على سعر صرف أقل من «"صيرفة»"
غــــادة حـــالوي
مضيفة اليهــا تعديــات ،وزعت حكومــة ترصيف
االعمال خطة التعايف عىل النواب ليتســنى لهم االطالع عليها
ومناقشــتها .لكن الخطة التي يفرتض انها حملت تعديالت
جوهرية تضمنت توصياتها قرارات سلبية واخرى ايجابية.
ويف قــراءة اقتصادية رسيعة فان االيجابية وردت يف عناوين
املواضيــع التي تطرقت اليها والتي لحظــت معالجتها وان
افتقدت اىل التفاصيل وأهمها اموال املودعني وانشاء «صندوق
اسرتداد الودائع» والذي يمكن ان يكون عبارة عن خيال علمي
اكثر مــن كونه واقعيا ً بالنظر ملا تضمنتــه الفقرة املتعلقة
بأموال املودعــن والتي تتحدث عــن رصف الودائع باللرية
اللبنانية حسب سعر صريفة او حسب سعر الرصف الذي من
غري املعروف من يحدده وهل يبقى عىل حاله ومن يحافظ عىل
استقراره ،يف املقابل تحدثت عن اعادة هيكلة املصارف لكنها
لم ترش اىل ارشاك هذه املصارف يف تحمل جزء من الخسائر.
ولم تنــص الخطة التي تحدثت عن دعم الصناعات عىل
كيفية دعمها لالنتاج املحيل وكيف ســتؤمن تغطية صحية
شاملة للمواطنني ومن اين ستؤمن مصادر التمويل الالزمة
لذلك؟ وكيف ســتعالج االشــراكات يف الضمان بينما هي
تعتربها عبئا ً عىل القطاع الخاص.
تتحدث الخطة عن اضافة نقاط اربع عىل القيمة املضافة
ما يعني فرض رضائب جديدة ،وما الذي تعنيه بتوحيد انظمة
التقاعد فهل ســيكون الراتب التقاعدي لجميع املوظفني ام
سيحرم الجميع منه؟
املهم ان الخطــة أقرت لكنها كاملوازنــة لن يكون من
الســهل اقرارها واملوافقة عليها بالنظر اىل صعوبة تنفيذها
والحاجة اىل قرارات جريئة لن يكون من الســهل السري فيها
يف ظل حكومة ترصيف االعمال ومن دون غطاء سيايس .كل
بند من بنودها يحتاج اىل رشح مســتفيض واال كانت مجرد
وعود واهية.
وابرز ما ورد يف برنامج خطة التعايف الحكومية:
 ﺗﻌزﯾز اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻲﻟ ﻋﻰﻠ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻊ ﻣراﻋﺎةوﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
اﻟﻣﺗﮭﺎﻟﻛﺔ ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑّدھﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻲﻟ
ﺑﺷكل ﻋﺎدل وﻣﻧﺻف ،إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻲﻓ ،وإﻋﺎدة
ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻰﻠ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻲﻓ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻰﻠ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر ،وإﻋﺎدة اﻟﻠﺣﻣﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﺿرر ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدّﻻت اﻟﻔﻘر وﺗزاﯾد
اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت ﻲﻓ اﻟدﺧل واﻟﺛروة ،وﺗﺣﺳﯾن اﻟحوكمــة وﺿﻣﺎن
اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻲﻓ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوحول السياســة املاليــة حددت الخطــة «اﻷﺳﺑﺎب
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ» والتــي تكمــن ﻲﻓ اﻋﺗﻣﺎد
ً
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺿﺑطﺔ
ﻣﻌطــوﻓﺔ ﻋﻰﻠ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ
ﺳﻌت إﻰﻟ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻰﻠ ﺳﻌر ﺻرف ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻲﻓ ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل
ﻧظﺎم ﺻﺎرم ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﮫ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻋﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن
ھــذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﺟز ﺿﺧم ﻋﻰﻠ ﻓﺗرات طوﯾﻠﺔ ﻲﻓ اﻟﺣﺳﺎب
اﻟﺟﺎري اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أدى إﻰﻟ ﺗراﻛم دﯾن ﻋﺎم
ً
ھﺎﺋل،
إﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ ﻧﺿوب ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻲﻓ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟواﻓدة اﻟذي ﺗﻔﺎﻗم ﺑﻌد اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺗﺷرﯾن اﻷول 2019
ﻣﻣﺎ أدى إﻰﻟ إﺧﻔﺎق ﻟﺑﻧﺎن ﻲﻓ ﺧدﻣﺔ دﯾﻧﮫ ﻲﻓ آذار  ،2020وﻋﻠﯾﮫ
ﺳﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻰﻟ ﺗﻘﻠﯾص ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﻣدى
اﻟﻣﺗوﺳط ،ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ
ﻗطﺎﻋا اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ ،واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر.
وﻋﻰﻠ ﺻﻌﯾد اﻹﯾرادات ،ﯾطــرح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻰﻠ
ﺷراﺋﺢ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ،وﺗﻣدﯾد ﺗطﺑﯾﻖ ﺑﻌض اﻻﺣﻛﺎم ﻋﻰﻠ
اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ،واﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺄﺟﯾر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣزاد ﯾﺗم ﺗﻧظﯾﻣﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ
ﻗﺎﻧون اﻟﺷراء اﻟﻌﺎم .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻖ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﺳوق
اﻟﻣوﺣد ﻋﻰﻠ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﺿراﺋب ،وﺗﺣﺳﯾن
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﻣرﻛﻲ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻼﻋب ﻲﻓ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة .أﻣﺎ ﻋﻰﻠ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ،فســتتعهد
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻰﻠ ﻣﻌدّل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﺷرﻛﺎت رﻏم
ً
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ بـــ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻠدان ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ –  17ﻲﻓ اﻟﻣﺋﺔ
أﻧﮭﺎ ﻣﺗدﻧﯾﺔ
 20ﻲﻓ اﻟﻣﺋﺔ ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌدّل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻧظرا ً إﻰﻟ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑﻧﺎن
ﻟزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻲﻓ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن
زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً
 11ﻲﻓ اﻟﻣﺋﺔ.
تلحظ الخطــة اﻟﺣﺎﺟﺔ امللحة ﻟزﯾﺎدة اﻟرواﺗب ﻲﻓ اﻟﻘطﺎع
اﻟﻌﺎم ﻲﻓ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻟﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم
وﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ اﻟﻣوظف ﻋﺎﺟزا ً
ﻋن ﺗﺣﻣل اﻋﺑﺎء اﻟﻧﻘل ﻲﻓ ظــل ﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟوﻗود ﺑﺷﻛل
ﻣﺗﺻﺎﻋد وﻋﻰﻠ أن ﯾﺗراﻓﻖ أﯾﺿﺎ ً ﻣﻊ ﺗﺟﻣﯾد اﻟﺗوظﯾف ﻋﻰﻠ
ً
ﻛﺎﻓﺔ ،وإﻋﺎدة
ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻲﻓ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻹدارات ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣلء
اﻟﻣراﻛز اﻟﺷﺎﻏرة ﺣﯾث ﺗدﻋو اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﺎﺋض ﻣن
اﻟﻣوظﻔﯾن.
ﻲﻓ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ،ﺳﺗﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﮭﺎم
واﻧﺟﺎزات اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻣن ﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣطــروﺣﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط،
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ﺧﻔض ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻲﻓ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ 50%
ﻋﻰﻠ ﻣدى  5ﺳﻧوات ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑاﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻧﺎﻗص اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ووﻗف اﻟﺗوظﯾف وإﻗﻔﺎل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ
ﻻ ﺗﻌﻣل ،وﺗوزﯾﻊ ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﻋﻰﻠ إدارات أﺧرى أو ﺗﻘدﯾم
ّ
ﻣﺣﻔزات ﻟﮭم ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ،ورﺑط أي زﯾﺎدة ﻲﻓ رواﺗب ﻣوظﻔﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑزﯾﺎدة ﻲﻓ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،وﺗوﺣﯾد ن ُ ُ
ظــم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت
اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم.
 اﻟدﯾن اﻟﻌﺎمُ
اﺳﺗداﻣﺔ اﻟدﯾن ھدﻓﺎ ً ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح.
ﺗُﻌَ ّد
ﻓﻘد ّﺷﻛﻠت ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ﺛﻠث إﺟﻣﺎﻲﻟ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﺳﺟﻠت ﺛﺎﻧﻲ
أﻋﻰﻠ إﻧﻔﺎق ﻲﻓ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻌد أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻗﺑل ﺗﻌﻠﯾﻖ
ﺳداد ﺳﻧدات اﻟﯾوروﺑوﻧدز ﻲﻓ آذار  2020وﻗد أﺟرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟداﺋﻧﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻟﺗدﺧل رﺳﻣﯾﺎ ً ﺑﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟدًﯾﺔ
ﻹﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ دﯾﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻗﺗراب ﻟﺑﻧﺎن ﻣن إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﮫ ﻣﻊ
ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻲﻟ ،آﺧذ ًة ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗزم ﺧﻔض
ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻰﻟ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻲﻠ اﻹﺟﻣﺎﻲﻟ بشكل تدريجي ،وھذا
ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻲﻓ ظل اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﻣﻘوم
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎد ﻲﻓ ﺳﻌر اﻟﺻرف
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟداﺋﻧﯾن ﺣول إﻋﺎدة
ھﯾﻛﻠﺔ ﺳﻧدات اﻟﯾوروﺑوﻧدز.
 ﺳﻌﺮ اﻟﺮﺼف واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻰﻟ ﺗوﺣﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻲﻓ أﻗرب وﻗت
ﻣﻣﻛن ،وﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن أن ﯾﺗم ذﻟك ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذ
ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،وﺑﺎﻷﺧص ﻗﺎﻧون وﺿﻊ ﺿواﺑط
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﺗﺣﺎوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳﺣوﺑﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو «اﻟﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻛوﻧﺗرول» ،وذﻟك ﻲﻓ ﺳﯾﺎق ﺑرﻧﺎﻣﺞ
إﺻﻼﺣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ،وﻣن اﻟﻣﻔﺿل ﺑدﻋم ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻲﻟ.
 إﺻﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻲﻟً
ووﻓﻘﺎ ﻵﺧر اﻟﺗﻘدﯾرات ،ﺗﺑﻠﻎ ﻓﺟوة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻲﻓ (أو
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ) ﺣواىل الـــ  72ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻣرﻛز
ﻲﻓ ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن .وﻗد ﻧﺗﺟت ھذه اﻟﻔﺟوة ﻋن ﺛﻼث ﺻدﻣﺎت:
إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾون ،واﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﺻرف ،وزﯾﺎدة ﻲﻓ
اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛِّرة ( ) NPLsﻓﺣﺟم اﻟﻔﺟوة ﯾﺷﯾر إﻰﻟ أﻧﮫ ﻻ
ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن ﻲﻓ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ أن ﯾﻌﯾد ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺟﻣل
وداﺋﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،وأﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧوك أن ﺗﻌﯾد
ﻣﻌظــم اﻣوال ﻣودﻋﯾﮭﺎ ﻲﻓ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾطﻠﺑوﻧﮫ و ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
ذاﺗﮭﺎ .وﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻲﻟ ﺗوازﻧﺎ ً
دﻗﯾﻘﺎ ً ﯾﮭدف إﻰﻟ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣودﻋﯾن إﻰﻟ أﻗﻰﺻ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻧظرا ً
إﻰﻟ أﻧﮭم ﯾﺗﺣﻣﻠون أﻗل ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ
اﻷﻣور وﺧﺻوﺻﺎ ً ﺻﻐﺎر وﻣﺗوﺳطﻲ اﻟﻣودﻋﯾن؛ وﻲﻓ ﻧﻔس
اﻟوﻗت ﺿﻣﺎن أن ﯾﻛون ﻟﻠﺑﻧﺎن ﻗطﺎع ﻣﺻريف ﺳﻠيم وﻗﺎدر ﻋﻰﻠ
ﺗﺳﻠﯾف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻧﻣو.
ﻟﻘد ﺗﺿﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻰﻠ ﺻﻌﯾد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ ﺻﻧدوق
اﻟﻧﻘد اﻟدوﻲﻟ «اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻲﻟ»
( )FSRSوﺗم ادراﺟﮭﺎ ﺿﻣن «ﻣذﻛرة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ» ( )MEFPاﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ ھــذه اﻟورﻗﺔ .ﺗﺳﺗﻧد ھذه
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻰﻠ اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )1( :ﻓك اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن،
واﻟﻣوازﻧﺔ؛ ( )2اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن
وﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ
ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ؛ و ( )3إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ورﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﺗﺑر ﻗﺎدرة ﻋﻰﻠ اﻻﺳﺗﻣرار ،ﻣﻊ ﺿﺦ رؤوس
أﻣوال ﺟدﯾدة ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣوﺟودة.
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣودﻋﯾنﺳﺗﺣﺎول اﻟﺧطﺔ (ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻲﻟ)
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟوداﺋﻊ «اﻟﻣؤھﻠﺔ» و «ﻏﯾر اﻟﻣؤھﻠﺔ» (ﻣﻧﮭﺎ
اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺣوﻟت اﻰﻟ دوﻻر ﻋﻰﻠ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﻲ 1500
ﻟﯾرة ﻟﻠدوﻻر اﻟواﺣد ﻣﻧذ ﺗﺷرﯾن  ،2019وﯾﻌﻣل ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن
وﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻰﻠ اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻌرﯾف واﺿﺢ

وﻣﺣدّد ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص) ،إﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ ﺣﺳم «ﻓﺎﺋض اﻟﻔواﺋد»
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻰﻠ اﻟوداﺋﻊ ﻣﺎ ﻓوق الـ  100أﻟف دوﻻر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ
 ،2015وﺗﺣوﯾل ھــذه اﻟوداﺋﻊ إﻰﻟ اﻟﻠﯾرة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻋﻰﻠ ﺳﻌر
ﺻرف أﻗل ﻣن ﺳﻌر ﺻﯾرﻓﺔ.
 ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ ﻟﻐﺎﯾﺔ  100أﻟف دوﻻر (أو أﻛﺛرﺣﯾث ﯾﻣﻛن) ودﻓﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟدوﻻر أو ﺑﺎﻟﻠﯾرة ﻋﻰﻠ أﺳﺎس ﺳﻌر
اﻟﺳوق ،وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻛل ﻣودع ﻋﻰﻠ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻲﻓ .ھذا اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي
وﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد إﺟراﺋﯾﺔ واﺿﺣﺔ
ﻟﻔﺻل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك إﺻدار أرﻗﺎم ﻣدﻗﻘﺔ.
ﻗد ﯾؤدي اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣؤھﻠﺔ وﻏﯾر اﻟﻣؤھﻠﺔ إﻰﻟ
ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻲﻓ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻲﻓ واﻟذي
ﺑدوره ﻗد ﯾُﺗرﺟم إﻰﻟ ﺿﻣﺎﻧﺎت أﻋﻰﻠ ﻟﻠوداﺋﻊ.
 إﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣوﯾل ﻗﺳم ﻣن اﻟوداﺋﻊ وﺑﺷﻛل إرادي اﻰﻟاﻟﻠﯾرة ﻋﻰﻠ ﺳﻌر ﺻرف أﻗل ﻣن ﺳﻌر ﺻﯾرﻓﺔ ﻋﻰﻠ أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز
ﺣدود الـــ  4ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر وﻣن ﺿﻣن ﺳﻘف ﻣﺣدد ﻟﻛل
ﻣودع ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾؤدي ذﻟك اﻰﻟ زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻲﻓ اﻟﺳﯾوﻟﺔ.
ﻣﺗﺳﺎو ﻋﺑر
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﺷﻛل
ٍ
اﻟﺑﻧوك ،ﺑل ﺗﻌﺗﻣد ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟوداﺋﻊ ﻋﻰﻠ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧك
اﻟﺗﻲ أودﻋت ﻓﯾﮭﺎ .ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ھﻧﺎ إﻰﻟ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن
ﺗُﺳدّد ﺟﻣﯾﻊ ﻗروض اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻘدرة اﻵن ﺑﺣواىل 13
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر (ﺑوﺗﯾر ٍة ﺗﺗراوح ﺑﯾن  400 - 500ﻣﻠﯾون دوﻻر
ﺷﮭرﯾﺎً) ﻋﻧد اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻰﻠ اﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎرف.
اﻟﺧطوات اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ اﻵن:
 ﯾﺟب ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻰﻠ ﺗطﺑﯾﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻰﻠ ﺻﻌﯾداﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻲﻟ.
 إﻗرار ﻗﺎﻧون اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻗﺎﻧون إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔاﻟﻣﺻﺎرف وﻛذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﺟراءات اﻷﺧرى إن ﻛﺎن ﻣن
ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻛوﻧﺗرول
وﻏﯾرھﺎ ﻹﺛﺑﺎت ﺟدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻲﺿ ﺑﺎﻹﺻﻼح
واﻟذي ﺳﯾُﺳﮭل اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻲﻟ.
 اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗدﻗﯾﻖ ﻲﻓ أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﺎ ﻲﻓذﻟك ﻣوﺟودات اﻟذھب وإطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾﻖ ﻟﺟودة أﺻول
اﻟﺑﻧوك (.)AQRs
 ﺗوﺣﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾلﻣﻧﺻﺔ ﺻﯾرﻓﺔ اﻰﻟ اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟوﺣﯾدة ﻟﺗﻠﻘﻲ
اﻟﻌرض واﻟطﻠب وﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻧﺎء ﻋﻰﻠ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﺳوق.
 اﻟﻌﻣل ﻋﻰﻠ ﺗﺣﺿﯾر ﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻣﻲ ودﻗﯾﻖ ﻟﻠﺗﻌرﯾفﺑﺎﻟوداﺋﻊ «ﻏﯾر اﻟﻣؤھﻠﺔ» و «ﻓﺎﺋض اﻟﻔواﺋد» ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻرف
ﻟﺑﻧﺎن وﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﻣﺻﺎرف.
 اﻟﺗواﺻل اﻟداﺋم ﻣﻊ اﻟداﺋﻧﯾن ﺣﺎﻣﻲﻠ ﺳﻧداتاﻟﯾوروﺑوﻧدز وذﻟك ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم.
 إﺻﻼح ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔﻟﻘد واﻓﻖ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻋﻰﻠ ﺧطﺔ وزارة اﻟطﺎﻗﺔ
واﻟﻣﯾﺎه «اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﮭوض اﻟﻣﺳﺗدام ﺑﻘطﺎع
اﻟﻛﮭرﺑﺎء» ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘص اﻟذي طﺎل أﻣدُه ﻲﻓ ﻗطﺎع
اﻟﻛﮭرﺑﺎء ،وﺿﻣﺎن اﻟﺟدوى اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺔ .وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺧطﺔ
اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻗﺻﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ وطــوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻋﻰﻠ ﻣدار  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺣﻠول أواﺋل العام  .2026ھﻧﺎك
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻲﻓ أﻗرب وﻗت واﻟﺗﻲ
ھﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ رﻓﻊ اﻟﺗﻌرﻓﺔ ،ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن
اﻟﺑﻧك اﻟدوﻲﻟ ﻟﺗﻘدﯾم ﻗرض ﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺟرار اﻟﻐﺎز اﻟﻣﺻري
واﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻷردﻧﯾﺔ.
كلها وعود يلزمها توافق ســيايس وصدق نوايا الجميع
لتحويلها اىل وقائع واال فانهــا خطة ملحاكاة صندوق النقد
والوقوف عىل خاطره فيمــا كل ما ورد يحتاج اىل ترشيعات
وقوانني القراره بعد ان يخضع لنقاشات نيابية مستفيضة
ويصطدم بألف عقبة وعقبة.

جــان الــفــغــالــي

عون 1988
وعون ...2022
ماذا تغ َّير؟
لماذا ال يرتضي رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون
لرئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتي اليوم ،ما ارتضاه
لنفسه في العام 1988؟ وبالتالي،
ما هو األكثر هرطقة« :حكومة
تصريف أعمال» أم «حكومة
فاقدة للميثاقية»؟ وحين ح َكم
العماد عون بحكومة غير ميثاقية
العام  ،1988حتى تشرين الثاني
 ،1989ألم تكن تلك الفترة «حُ كما ً
بالهرطقة» من حكومة غير
ميثاقية؟
حين تش َّكلت الحكومة االنتقالية
في ربع الساعة األخير من عهد
الرئيس امين الجميل ،في  22أيلول
 ،1988من المجلس العسكري،
سارع األعضاء المسلمون (السني
والشيعي والدرزي) إلى اإلستقالة
منها ليبقى ثالثة أعضاء فقط
(العماد عون الماروني واللواء
عصام أبو جمرا األرثوذكسي
واللواء أدغار معلوف الكاثوليكي)،
يومها كتبت إحدى الصحف عنوانا ً
مُعبِّراً ،جاء فيه:
«الحكومة العسكرية ...نصفها
رافض ونصفها مرفوض» .لم
يأبه العماد عون لكل األصوات
والتحذيرات ،وثمة مَ ن نصحه
بتوسيع الحكومة لتعود إليها
الميثاقية ولتتمتَّع بالتوازن ،لكنه
كان يرفض (عكس ما يحصل هذه
األيام حيث يطالب هو بتوسيع
الحكومة).
عون ،وعلى مدى سنتين
وشهر ،حكم بحكومة من ثالثة
وزراء ،هو واحدهم ،وحين سئل
عن هذا الموضوع في إحدى
مؤتمراته الصحافية ،أجاب السائل
وهو صحافي فرنسيJe suis :
president et six ministres
ً
فعل ،كان عون يتولى عدة
وزارات من بينها الدفاع والداخلية
والمال والخارجية.
اليوم الرئيس عون يخالف
نفسه ،أي انه يخالف رئيس
الحكومة ميشال عون عام ،1988
فيقول:
«ال يمكن حكومة تصريف
االعمال تو ّلي صالحيات رئيس
الجمهورية .ان يحصل ذلك ال
يخالف الدستور فحسب ،بل
يع ّرضنا ألزمة وطنية حقيقية قابلة
لالشتعالّ .
أتمسك بوجهة نظري
هذه ،وأص ّر على حكومة مكتملة
المواصفات الدستورية ،بقاء
الحكومة بصفتها الحالية ،يعني
اننا امام مؤامرة».
السؤال هنا :ما يعتبره الرئيس
عون مؤامرة ،لماذا لم يعتبره في
العام 1988؟
ما هو حاصل أن هناك مَ ن
«يخيِّط» بنود الدستور «على
القياس» وتحديدا ً على «قياس»
ما يريده العماد عون ،فيصبح
«المنطق» عند هؤالء المخيّطين
ليس ما يقوله الدستور بل كيف
نجتهد في هذه المادة الدستورية
او تلك لتطويعها وفق ما يقتضيه
هذا أو ذاك؟
هي المرة الثانية التي يتم اللعب
فيها بالدستور :األولى في العام
 1988والثانية اليوم ،فهل تكون
«الثالثة ثابتة»؟ وكيف ستكون؟
يجدر إنعاش الذاكرة بأن العماد
عون لم يكن يوما مع دستور
الطائف ،فهل هي اللحظة المناسبة
بالنسبة إليه لإلنقضاض عليه؟
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حل ّ مسألة جواز السفر يبدأ في تشرين الثاني بإصدار مليون جواز

اللواء إبراهيم من بعلبك :أعدنا تفعيل خطة
عودة النازحين

حمل إلى الراعي "كعك العباس"» ولم يحمل
رسالة من «"حزب الله"»

حميّة في الديمان بدعوة من البطريركية:
لتكن اإليجابية سيدة الموقف

بــعــلــبــك  -عــيــسى يـحــيــى
حملت زيارة املديــر العام لألمن العــام اللواء عباس
إبراهيــم إىل البقاع أكثر من رســالة وهو املكلف رســميا ً
بملف عودة النازحني السوريني إىل بلدهم حيث يضم البقاع
ً
مصحوبة برســائل ذات بُعد
الشــمايل العدد األكرب منهم،
اقتصادي وتعويل عىل املنطقــة يف نهوض لبنان وصحوته
من األزمة التي يم ُّر بها.
وصل
الهرمل
بعلبك
ملثقفي
الحــواري
بدعوة من املنرب
رئيس بلدية الطيبة يقدّم إنجي ً
ال وقرآنًا إلى ابراهيم
اللواء ابراهيم اىل محافظة بعلبك الهرمل صباح أمس حيث
لبنانية ،واملزارعون اللبنانيون ال يقطفون ثمارهم ألنها ال
كانت له ثالث محطات يف الزيــارة ،املحطة األوىل يف بلدتي
تســاوي بدل أتعاب القطاف» .وحول جوازات السفر أكد
بريتال والطيبة ،والثانية يف بعلبك ،والثالثة يف بلدة عرسال.
أن الســبب يف األزمة هو التأخر يف فتح اإلعتمادات ،وعليه
ويف خطوة الفتة ،ناشــد اللواء إبراهيــم ،قبيل بدء جولته،
ارتأينا التقنني يف منحها مع العلــم أن لكل لبناني الحق يف
أهايل املنطقة بعدم نحر الخراف والذبائح وهي من العادات
أن يكون لديه جواز ســفر ،وكانت األولوية اىل املقيمني يف
والتقاليد يف إســتقبال الضيوف ،متمنيا ً توزيع ثمنها عىل
الخارج والطالب واملرىض ،عىل أن يبدأ الحل شــهر ترشين
املحتاجني يف ظل هذه الظروف اإلقتصادية الصعبة.
الثاني باصدار مليون جواز خالل ستة أشهر .وحول النزوح
املحطة األوىل بدأها ابراهيم بلقاء حاشــد نظمته بلدية
السوري أشــار إىل أنه تم وضع خطة سابقة حققت عودة
بريتال بحضور فاعليات سياسية وبلدية واختيارية ودينية،
طوعية ملئــات اآلالف وكان هنــاك عودة غري
وطالب رئيس البلدية عيل طليس ابراهيم بالعمل
طوعية توقفت مع «كورونا» ،واليوم سنعاود
عىل اقرار قانون العفو العام وإنشــاء مركز أمن
تفعيل الخطة الســابقة ونحــن بصدد تنظيم
عام يف البلدة .بدوره أشــار اللــواء إبراهيم اىل
ناشد إبراهيم
عودة طوعية ،أما طــرد النازحني بالقوة فهو
أن بلــدات وقرى البقاع لها ديــن يف عنق الدولة
يزداد ثقالً ولــم ِ
يف أح ٌد به وهو نتيجة تراكمات قبيل بدء جولته موقف ســيايس يســاعد غري املقتنعني بعودة
وإهمال من كل العهود والحكومات ،مؤكدا ً أن ال أهالي المنطقة النازحني اىل ديارهم.
من جهتــه ،طالب النائب الحاج حســن
مرشوع انقاذيا ً يف لبنان ســيكتب له النجاح من عدم نحر الخراف
بـ»تشــكيل حكومة يف هذه الظروف الصعبة
دون اســتثمار طاقات أبناء البقاع واإلستثمار
والذبائح
وانجاز املوازنة ،مشريا ً اىل أن هناك تعمدا ً لغياب
الزراعي والصناعي يف املنطقة الذي هو أســاس
الخطط االصالحية» ،مطالبــا ً بـ»اعتقال املجرمني وتجار
النمــو .بعدها انتقل ابراهيم اىل بلــدة الطيبة حيث كان يف
املخدرات ومروجيها والذين يســلبون النــاس ارزاقهم»،
اســتقباله رئيس البلدية اييل خوري الــذي دعا الناس إىل
ومؤكدا ً عىل عــودة النازحني اىل ديارهم «من دون تحريض
التمسك بأرضها والبقاء فيها« ،فالبلدة صامدة رغم مرور
وبهدوء وارادة وطنية».
االحتاللني الرتكي والفرنيس عليها».
ثم انتقل اللواء ابراهيم اىل املحطة الثالثة واألخرية وهي
املحطة الثانية كانــت يف مدينة بعلبك حيث نظم املنرب
بلدة عرسال حيث كان يف استقباله النائب ملحم الحجريي
الحواري ملثقفي بعلبــك الهرمل لقاء مع اللــواء ابراهيم
وفاعليات ،ومن هناك أكد ابراهيم عىل دور عرسال الوطني
وبمشاركة رئيس تكتل «نواب بعلبك الهرمل» حسني الحاج
واألســايس يف مواجهة العدو الصهيونــي  ،ودور ابنائها
حســن وعدد من الفاعليات الدينية ،وأشار ابراهيم اىل «أن
البطويل.
األخوة يف العراق ينتظرون أن نسدد لهم بدل الفيول منتجات

البطريرك الراعي والوزير حميّة

ح ّ
ط وزير االشــغال العامــة والنقل يف
حكومة ترصيف االعمال عيل حميّة يف الديمان
امس للقاء البطريرك املاروني الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي «بنــاء عىل دعوة من
البطريركيــة» ،كما اعلن« ،لالطالع عىل وضع
املنطقة والنقاش يف مختلف االمور ،خصوصا ً
وان البطريركية والديمان مقر وطني لتالقي
جميــع اللبنانيــن عىل مختلف مشــاربهم
ومذاهبهم واحزابهم ،ونحن يف لبنان بلد العيش
املشــرك بلد الوحدة ،بلد النقــاش والحوار
املفتوح بشكل دائم».
وعن العالقة بــن البطريركية و»حزب
الله» ،قال حميّــة« :انا وزير يف حكومة لبنان
وحســب تعريف الدســتور ،لقد قال غبطة
البطريرك خالل املقابلة عرب تلفزيون «الجديد»
ان هناك لجنة تواصل بني البطريركية و»حزب
الله» وهذا يعني ان التواصل دائم».
ونفى حميّــة ان يكون تطرق مع الراعي
اىل موضوع رئاسة الجمهورية ،وقال« :كوزير
أؤكد عــى رضورة اجــراء االســتحقاقات
الدستورية يف مواعيدها ،وعىل رضورة تشكيل
الحكومة حتى ولو يف آخر اسبوعني قبل انتهاء
والية فخامة الرئيس».
وعمــا اذا كان تناول البحث يف اســماء
املرشحني لرئاســة الجمهورية ،قال حميّة:
«أنا لست الشخص املخول البحث يف االسماء،
النــواب هم الذيــن يبحثون يف االســماء الن

انتخاب الرئيس يتم من قبل مجلس النواب».
ونفى ر ّدا ً عىل ســؤال ،ان يكون حمل اي
رســالة من قيادة «حزب الله» اىل البطريرك
املاروني ،وقال« :ما من رسالة ،واتركوا الوقع
ايجابيا ً ولتكن االيجابية سيدة املوقف يف لبنان
والتواصل البناء وليس من الرضورة ان نتطرق
اىل اي ملف سيايس».
وعن حال الطرقات من شــكا صعودا ً اىل
الديمان ،قال« :هذا الطريــق كان تم تلزيمه
بـ 10ماليني دوالر ايام الـــ ،1500وقد كلف
مجلس الوزراء حينها الهيئة العليا لالغاثة به
وهي التي لزمته ،وانا بطبيعة الحال ال أحمل
املســؤولية للهيئة العليا لالغاثــة ألن الدوالر
تجــاوز الثالثني ألفا ً ولكن امللــف ال يزال عند
الهيئة».
وأشار حميّة اىل أن «ملناسبة اربعني االمام
الحســن ،حمل اىل البطريــرك كعك العباس
الذي كان التحلية عىل مائــدة الغداء» ،حيث
عرض حميّــة للراعي ابرز خطــط عمله يف
وزارة االشــغال املنطلقة مما اسماه «مواكبة
التحوالت االسرتاتيجية يف املنطقة والهادفة اىل
تعزيز موارد الخزينة ،وبعض هذه الخطط بدأ
يعطي ثماره من عائدات املرفأ واملطار واالمالك
البحرية.
وتمنى الراعي لوزير االشــغال «النجاح
يف هذه الخطط عــى قاعدة تعزيــز قدرات
وامكانيات الدولة اللبنانية».

خطة أمنية جديدة خالل  24ساعة والعبرة في التنفيذ

مولوي :طرابلس في قبضة العصابات
و َح َملة السالح
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيـــد
دفعت األوضاع األمنيــة املتوترة والفوىض التي
تعيشها مدينة طرابلس ،وكان آخرها جريمة التل،
بوزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف األعمال
بســام مولوي إىل عقد اجتماع ملجلس األمن املركزي
لبحث األوضاع يف املدينة ،بعد موجة انتقادات طالته
وطالت ميقاتي وحكومتــه الغائبة عنها حتى من
الجانب األمني.
أراد مولــوي من خالل اإلجتمــاع اإليحاء بأن
وزارته وأجهزتها وهو شخصياً ،وعىل عكس ما يقال،
يتابعون األوضاع األمنيــة للمدينة وان األمور تحت
ســيطرتهم .ويعرتف مولوي يف كالمه بعد اإلجتماع
بأن طرابلس وصلت إىل فوىض أمنية غري مسبوقة يف
عهده وميقاتي ،عندما يشري إىل أن «طرابلس لن تعود
إىل الوراء وال يمكننا ترك عصابات الرسقة واألرشار
وسنحد من تفلت السالح والخطة األمنية ستطبق».
إذًا ،يعــرف مولــوي أن طرابلــس يف قبضة
العصابات وحملة الســاح ،واملهم يف اإلجتماع هو
القرار املتخذ بوضع خطة أمنية جديدة إلعادة األمن
واإلســتقرار إىل ربوع املدينة ،قال مولوي عن هذه
الخطة إنها أصبحت مكتوبــة «وال يمكن اإلفصاح
عنها من أجل سالمة تنفيذها».
الخطة األمنية كانت مطلب الطرابلســيني من
إبن طرابلس وزير الداخلية منــذ مدة ،بعدما بلغ
السيل الزبى يف التفلت األمني وقد تجاوز كل الحدود
يف املدينة وجوارها ،ومــا كان يجب أن تحصل كل
هذه الجرائم حتى تقرر الوزارة التحرك .إال أن هذه
الخطة لن يكتب لها النجاح بحســب متابعني إال
من خالل التنسيق الكامل مع الجيش الذي يتحرك

الخطة األمنية سيبدأ تنفيذها خالل  24ساعة

ويشري معنيون بالشأن الطرابليس إىل أن ما تعيشه
لضبط األمــن يف طرابلس يف وقت كانت تغيب قوى
طرابلس من فوىض اجتماعية مرده إىل انعدام التنمية
األمن الداخيل حتى عن ضبط الســر عىل اإلشارات
اإلجتماعية وغياب فرص العمل ،وأن الحل ســيايس
يف املدينة ،وكان قائد الجيــش يف زيارته االخرية إىل
بالدرجة األوىل ،يأخــذ باإلعتبار وضع خطة تنموية
طرابلــس ولقائه مرجعياتهــا الروحية ،قد طلب
للنهوض بطرابلــس املنكوبة يف املرحلة
منهم املســاعدة يف خطبهم وعظاتهم
املقبلة ،مــن دون إغفــال أن الفوىض
وجوالتهم عىل الحد من التفلت الحاصل
املسترشية يف املدينة بحاجة إىل تطويق
ال سيما عند جيل الشباب حيث تنترش
الخطة لن يكتب قبل أن تخــرج األمور عن الســيطرة
آفة املخدرات بقوة.
وعلمت «نــداء الوطن» من مصادر لها النجاح إال من بالكامل.
وبانتظار جالء مالبسات التحقيق
متابعــة ،أن الخطة األمنية التي وضعت
خالل التنسيق
ســتعتمد بشكل أســايس عىل تكثيف الكامل مع الجيش بجريمــة طرابلس التــي أودت بحياة
 4أشــخاص ،وأال تصبح طي النسيان
التواجد األمني لقــوى األمن الداخيل يف
كسابقاتها ،اكد وزير الداخلية بعد اإلجتماع األمني
طرابلس ،والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني الذي
أن «األمن ال يكــون بالرتايض واإلتفاق بل بالفرض،
سيعزز تواجده فيها ،وستتم مالحقة مطلقي النار
والقانون يجيز لنا ذلــك ،فالنيابة العامة التمييزية
وحاميل السالح يف األيام املقبلة.
ستســهّ ل عملنا وســتضفي الصفة الرشعية عىل
يف غضــون ذلك ،يــرى متابعــون أن «الخطة
عملنا» .هذا ما ينتظــره اللبنانيون من الدولة يف كل
األمنية والعسكرية بحاجة إىل رفع غطاء السياسيني
املناطق وليــس فقط يف طرابلس ،حتــى تعود لها
عن عدد مــن املطلوبني ومفتعيل اإلشــكاالت وإال
هيبتها ،ولكن العربة تبقى يف التنفيذ.
ســيكون مصريها كمصري الخطط التي سبقتها».

مســـاحة حـــرّة
استراتيجيّة دفاعيّة
لتذويب الدولة بالدويلة
الـدكــتــور شـربــل عــازار

(*)

من خطابات قيادات «حزب الله لألسبوع املنرصم،
السيّد هاشــم صفي الدين يُعلِن« :العقل الذي يواجه
منطقنا عق ٌل عقي ٌم وال يُريد أن يبني بلداً».
الشــيخ عيل دعموش يقول« :أمريكا تريد إذالل لبنان
ّ
ليتخل عن سالح املقاومة ويقف عىل الحياد».
الشــيخ نبيل قــاووق يتفاخــرّ :
«إن املقاومة اليوم
لها الدور الحاســم يف تحصني الحــدود والحقوق وصون
الكرامات والثروات».
الشــيخ أحمد قبالن يُ َ
ط ِ
مئ« :الجيش اللبناني رشيك
االسرتاتيجيّة الدفاعيّة»( .نشكره عىل حفظ دور للجيش).
ويف الســياق ذاته ،ويف مؤتمره الصحايف األخري رصّ ح
رئيس التيّار الح ّر النائب جربان باسيل:
«نحن مع لبنان القوي املحمي باســراتيجيّة دفاعيّة
تكون املقاومة جزءا ً منها».
ال ،هذا لــم يعد تفاهماً ،ولو و ُِّقع يف الكنيســة تحت
ٌ
رضوخ ،ال بل
أجنحة مار ميخائيل شــفيع فخامته .هذا
هذا ذوبان للدولة يف الدويلة وهذا يمحو لبنان عن خريطة
التنوّ ع والحضارة .يعني فعالً طق «شلش الحياء».
النائب جربان باســيل ي َِهبُ الدولة للحزب وللمقاومة
وللمحور اإليراني تحت إمرة املرشد األعىل،
عىل أمَ ل أن يتنعّ م بفتات كريس الرئاســة وما تحتها
كــراس وزاريّة ونيابيّة وقضائيّة وعســكريّة وأمنيّة
من
ٍ
وإداريّة...
وهي ك ّلها باتت مواقــع كرتونيّة وهميّة ال تصلح ّإل
للمرجلة واالستعالء والتس ّلط عىل الخصوم والسياديّني يف
هذا الوطن.
ما حصل مع الرئيــس عون لن يتكــ ّرر م ّرة أخرى.
فالشــجرة اقرتبت من خالقها وحان وقت يباســها ،ألنّه
ُكتِب أن ،ال شجرة تَ ِص ُل لعند ربّها.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»
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حبيب الشرتوني ميت أينما كان

حتى خصومه تمنّوا :ليت بيننا مثل بشير
"نريد رئيسًا وقف ولو مرة واحدة على قبر شهيد" .لم يقل بشير الجميل
ذلك عن عبث بل ألنه عرف أن لبنان ما كان ليبقى لبنان لو لم يستبسل
شبابه دفاعًا عن األرض والعرض والوجود .هو الرئيس الدينامي الممتلئ
صدقًا ،الذي يعرف كيف يقول كلمته مهما تكن صعبة ومهما تكن

كريم بقرادوني

ناصر قنديل

بارع يف اإلنقسام حتى بني ريال مدريد
نــــــــــوال نــــــــــصــــــــــر
وبرشلونة .ونحن نرى ان حبيب شارك
غريبٌ أمــر القتلة .غريبٌ أمر الجناة
يف الحرب عىل طريقته وج ّرب ان يدفع
حني يفاخرون بفعلتهم ويلقبون من فجّ ر
اىل انتصار مرشوعه املناقض لبشــر.
بيتا ً بأهله وناســه بطالً .الحزب السوري
وهو من أنهى املــروع اإلرسائييل يف
القومــي اإلجتماعي ،الــذي انتمى إليه
لبنان" .لكن هنــاك قرارا ً قضائيا ً صدر
القاتل ،أزال فقرة :البطل حبيب الرشتوني
بإعدامه؟ يجيب صقر "الدولة نفســها
من موقعــه اإللكرتوني حديثــاً .جيّد.
التي اصدرت هكذا قرار هي التي قررت
لكن ماذا عن آراء القوميني الســوريني؟
إعدام أنطون سعاده .الكتائب والقوات
رئيس املكتب السيايس يف الحزب السوري
قتلوا اآلالف فهل هم مــن بيت فرفور
القومي اإلجتماعي ســابقا ً حسان صقر
وذنبهم مغفور؟".
اســتقال من مســؤولياته يف الحزب بعد
هــل نفهم من ذلــك ان الحرب لم
اإلنقسام الذي شهده وهو اليوم ،كما قال،
تنته؟ يجيــب "بناء لبنان الجديد ال يتم
عىل الحياد .حزبياً ،هــو قومي اإلنتماء
إال عىل حوار هادف فحــواه :أي لبنان
والهويــة والقضية لكن بال صفة حزبية.
نريد؟ ونحن نقول ان لبنان حتى يكون
نسأله عن قاتل البشري
له أمــل بالحياة يجب
فيجيــب" :بشــر كان
أن يبنــى كدولة مدنية
يقاتل يف الحرب البنانية
وكتاب تاريــخ موحد
وكان جــزءا ً منها كما
واإلجماع عــى عداوة
حسان صقر:
كان غــره جــزءا ً من ا"لكتائب" و"القوات" قتلوا إرسائيل .وهذا ما أدعو
الحرب .ومن يشــارك
إليــه حتى مــع أعتى
يف الحرب قــد يَقتل وقد اآلالف فهل هم من بيت
الخصوم كونها الطريق
يُقتل" .نذكره ان الحرب فرفور وذنبهم مغفور؟
الوحيــد مل ّد الجســور
مواجهة وليست اغتيال
لبناء املستقبل".
رئيــس للجمهورية اللبنانيــة فيتجاوز
ســمعنا حســان صقــر للنهاية.
الســؤال متحدثا ً عن "الســبت األسود"
فلنســمع اللبنانيني ،من أحبوا البشري،
وقتل عرشات القوميــن عىل يد الكتائب
وهم كثريون .يعترب القوميون السوريون
والقوات اللبنانية .نعود لنذكره ان بشــر
قاتل البشــر بطالً .يف حــن يعترب كثري
انتخب من مجلس النواب اللبناني رئيسا ً
كثري من اللبنانيني ،مسلمني ومسيحيني،
لكل لبنان فيجيب" :إنها مجرد مرحلة من
أنه لو ُقدّر لبشري البقاء حيا ً لكان لبنان
الحرب ال انتخابات سيادية وبشري أتى يف
 الحلم ولد .لكانت الجســور توطدت يفظل اإلحتــال اإلرسائييل لبريوت .وبالتايل
الواقــع ال يف التمنيــات يف لبنان العرشة
اإلنتخاب لم يؤسس اىل مرحلة جديدة بل
آالف وأربعمئة وإثنني وخمسني كيلومرتا.
كان استكماال ً ملرحلة الحرب .ومن يقول
ولكان لبنان قويا ً قويا ً قوياً.
ّ
محق".
ان بشري كان جامعا غري
لكــن اللبنانيني القوا بشــر عىل
تشويه اإلستشهاد
اختــاف مشــاربهم وطوائفهم يف 21
لم يعد يهم أين هو حبيب الرشتوني
يومــاً؟ يجيب صقر" :يــوم انترصت
فهو ميت أينما كان .أما البشري فانترص
إســبارطة عــى اثينا هنــاك من هلل
للحياة ،لحياة الكثريين ،باإلستشــهاد.
مــن الفينيقيني ويوم عــاد األثينيون
لكن ،ما ييسء اىل كثري من اللبنانيني هو
وانتــروا عىل اســبارطة هلل أولئك
إرصار البعض عىل تصوير البشري عميالً.
أنفســهم ألثينا ايضاً .الشعب اللبناني
وتصويره هكذا معناه أن محاولتهم تلك

حسان صقر

في البزة العسكرية

تنسحب عىل املاليني يف لبنان .فهل يجوز
الســكوت عن ذلك؟ نارص قنديل ،كتب
يف ما مــى ،يوم صدور حكــم اإلعدام
باملجرم الرشتوني ،تحــت عنوان" :مع
اإلعتذار من حبيب الرشتوني" وسماه يف
فحوى مــا كتب باملناضل .فكيف يا تُرى
يُبنى لبنان هكذا؟
نارص قنديل يقول "منذ تأســيس
الكيان اللبناني وهناك انقسام يف النظرة
اىل الهويــة ،تجدد مــرارا ً زمن اإلحتالل
الفرنيس ومؤتمرات الســاحل وثورة 58
وحلف بغداد وموقع لبنــان من الحياد
واملواجهــة مع عبد النــارص ثم الوجود
الفلســطيني وحتى يف النظر اىل بطولة
املري فخر الديــن وكميل شــمعون ثم
بشري الجميل وحتى أغنية "بيي راح مع
العســكر حمل سالحو حارب وانترص يف
عنجر" موضع خــاف .فهناك من يرى
انتصارا ً يف عنجر ،عىل آل حرفوش شيعة
بعلبك ،وهناك من يــرى يف ذلك مكيدة.
وبالتــايل أتت كتابــة التاريخ من وجهة
نظر واحــدة .فهناك من ســلط الضوء
فقط عىل لحظات صعبة يف راشيا وهناك
من اعترب أدهم خنجــر بطالً يف حني رآه
البعض اآلخر من قطــاع الطرق .وهكذا
األمر بالنســبة اىل بشري الجميل وحبيب
الرشتوني .والحلول تكــون باملصارحة
واملكاشفة واعادة كتابة التاريخ".
هل هــذا معناه ان هنــاك من يريد
إعادة كتابــة التاريخ مــن وجهة نظر
مختلفة؟ يجيب قنديل "فليعرض كتاب
التاريخ وجهتي النظر .فليســألوا وليد
جنبالط عن رأيه باملري بشري".
اليوم ذكرى إغتيــال فخامة رئيس
جمهورية لبنان الشــيخ بشري الجميل.
الحلم مات .هنــاك من يريد إعادة كتابة
التاريخ وهناك من يريد إستخدام صفة
العمالة بالشــيخ بشري وهناك من يرصّ
عىل اغتيال بشــر الجميــل من جديد
باســتخدام عبارة "العمالة" قبل اسمه.
مــا رأي كريم بقرادونــي ،أحد أصدقاء
البشري ،بكل ذلك؟

عن فهمه لحالة بشري ،ولم يهاجمه يوماً.
الفلســطيني والســوري واإلرسائييل.
أما من يرصّ ون اليوم عىل اســتذكار حالة
محبو بشــر أصبحوا ،يف  21يوماً ،كثراً،
ويف اعتقادي أن الرأي العام العربي ،بني
بشــر مع إرسائيل ،ووصفها بالعمالة،
فهؤالء ينطلقون من منطق حرب ورصاع
عامــي  1982و ،2022أصبح يف مكان
ال منطق سالم والتقاء".
آخر مختلف تماما".
بشــر إلتقى مناحيم بيغن؟ نعم.
كريم بقرادوني يطرح ســؤاالً :هل
ِ
رساً .لكن ،هل تعرفون ملاذا؟
أجريت إستفتاء عن رأي اللبنانيني ،عىل
وهذا ليس ّ
ألن رقبة املسيحيني كانت تحت املقصلة
اختالف طوائفهم ،ببشري؟ إسأليهم :ماذا
"يــا قاتل يا مقتول" .لــم يكن هناك ال
أول ما تفتكرونه عن بشري؟ ستتفاجئني
مال وال ذخــرة .واملناطق املســيحية
ألنهم فهموا أن مرشوعــه كان تحرير
تحت القصف .ويومهــا دفعت الكتائب
لبنان وض ّد التوطني .وهذا ليس من باب
ثمن السالح ولم يكن مجانا ً أبداً .ويقول
النظريات أبــدا" .وردا ً عىل من يكررون
بقرادوني "بشــر كان واضحــا ً وقال
أن بشري إنخرط يف الحرب ومن يدخل يف
لهؤالء يف اجتماع نهاريا نريد أن تنسحبوا
الحرب قد يَقتل وقد يُقتل قال بقرادوني:
انسحابا ً كامال ونطالب ّ
بحق العودة ولن
"وُجد بشــر يف مرحلــة منطق الحرب
فيها هو األقــوى .لم
نقبــل بالتوطني .وهذا
أحد أســباب خالفه مع
تكن بالتــايل الحال كما
بيغن .وأكثر من كل ذلك،
هي اليــوم .ويف مرحلة
كانــت إرسائيل مدركة
الحرب ومنطق الحرب
كريم بقرادوني:
يكون منطق القوة هو وُ جد بشير في مرحلة ساد أن املسيحيني املدافعني
عــن صيغــة التعايش
األقــوى وإذا لم تعريف
كيــف تدافعــن عن فيها منطق الحرب وهو
ســيكونون آخــر من
لم يخترها
يُطبّع معها .فالعنرصية
نفسكِ فلن تستطيعي
اإلرسائيلية هي نقيض
الصمــود .وهذا املنطق
صيغة التعايش اللبنانية".
ينطبق عىل الجميــع .والتوازن مطلوب.
لسنا ندافع عن بشري .فالبشري حلم
بشري وجد نفسه يف الحرب ولم يخرتها"
اللبنانيني ،مســيحيني وغري مسيحيني،
ويستطرد بقرادوني بالقول" :أتذكر أن
وهــو الرمــز والضمــر والبطل حتى
كمال جنبالط سأل يومها يارس عرفات:
كم تحتاجون اىل وقــت لدخول املنطقة
اإلستشــهاد .بشــر الجميــل اليوم يف
الرشقية؟ أجابه :أسبوع".
الذكرى األربعني الغتياله يستمر الرئيس
األقوى والحارض األكرب والحلم الرسمدي.
يلفت بقرادوني اىل "أن حالة بشــر
وهو لم يُقتل يف معركة ،ممسكا ً ببندقية،
لم تكن عادية .وهو كان دائما إستثنائياً.
بل اغتيل رئيسا ً لجمهورية لبنان مطلقا ً
حتى أن الخصوم كانوا يســألون دائماً:
حلم :لبنان الـ  10452كيلومرتاً.
كيــف تمكن بشــر من جعــل املنطقة
الرشقية قويــة بهذا القــدر" .يضيف:
"أتذكــر أن ابراهيــم قليالت قــال أمام
الفلســطينيني :ليت لدينــا حدا متل
بشري .رشــيد كرامي بدوره لم يقل
وال مرة أي كلمة خطأ عن بشري،
خالل اإلجتماعات التنســيقية
التي تجمعنا مع الحركة الوطنية
والفلســطينيني ،كان يعلن دائما

وين مخبيينو؟

حبيب الشرتوني

ّ
القمة ،متوجًا في قلوب
الفاتورة باهظة .بشير ،استشهد وهو في
اللبنانيين عمومًا ال المسيحيين وحدهم ،وبات الروح والرمز والضمير
والنضال .أربعون عامًا َ
مضت .أربعون عامًا وهو في البال في حين أن
القاتل حبيب الشرتوني حرّ طليق .فهل من يعرف عن القاتل شيئًا؟

يقول بقرادوني "إن البشري يستم ّر،
بعد أربعني عاماً ،رمز املقاومة ،يضيف:
"هناك بعض العقائديني والحزبيني أمثال
القومي الســوري وبعض الشــيوعيني
يستخدمون صفة ال تليق ببشري .أعتقد
أن مثــل هذا الكالم قديــم وغري واقعي
بدليل أن بشري كان أول من رفض توقيع
إتفاق سالم مع إرسائيل .وهذا ما عرفه
املسلمون واملســيحيون .وصائب سالم
قال يل شــخصيا بعد لقائهما :وين كنتو
مخبيينو؟ بشــر الجميــل كان يقول
دائمــاً :مهمتي األوىل تحريــر لبنان من

8

اقــــتصــــاد

العـــدد  - 933الســـنة الـرابـعـة

األربــعــاء  14أيــلــول 2022

تخصص  96في المئة للنفقات التشغيلية و 4في المئة فقط لإلستثمارية وتترك  14مادة معلّقة

موازنة «"األعمال المعتادة"» تقتطع من اإلقتصاد الشرعي
لتمويل أزالم السياسيين في اإلدارات
ّ
تحط اليوم موازنة  2022في القاعة
العامة لمجلس النواب ،متأخرة تسعة
أشهر عن أقصى موعد طبيعي إلقرارها.
هذه الموازنة التي يفترض بها أن تمثل
خطة الدولة المالية للسنة الحالية انطالقًا
من تقدير واقعي للنفقات وااليرادات،
تأتي بعد مشارفة العام الحالي على
االنتهاء .موازنة لم يعد لها أي أهمية
بعد التراجع الهائل في مداخيل الدولة
نتيجة االضراب العام ،والتفلت الضريبي
والجمركي ،والتراجع االقتصادي من جهة،
والتوسع الفاضح في االنفاق التشغيلي
من جهة ثانية.
خــالــد أبــو شــقــــرا

االحتماالت تشير إلى إمكانية تمرير الموازنة «على عيبها» تحت حجة الضرورة

االنفاق .حيث أن بنــد الرواتب واالجور
وحده قد يمتص نحو  25ألف مليار لرية
من النفقات ،إن لــم يكن أكثر .من دون
التطرق إىل الكهرباء وخدمة الدين باللرية،
وبقية املصارف التشغيلية واالستثمارية.

بحســب الدســتور ،وتحديدا ً املادة
 83منه ،كان يفرتض بالحكومة إرسال
مرشوع قانون موازنة  2022إىل الربملان
مع بدء العقد العــادي ملجلس النواب يف
موازنة دفترية
منتصف ترشيــن االول من العام .2021
عىل الرغم من كل املناقشــات التي
وعــى االخري ،أن يقرهــا يف مهلة حدها
تط ّلبها مرشوع املوازنــة عىل مدى 22
االقىص  31كانون االول  .2021وهذا ما
جلسة يف لجنة املال واملوازنة ما زلنا أمام
لم يحصل .فالحكومة تأخرت بارســال
موازنة «األعمال املعتادة» Business as
مــروع القانــون إىل منتصف شــهر
 ،usualبــرأي عضــو
شــباط ،فيما تعــ ّذر عىل
تكتــل «الجمهوريــة
لجنة املال واملوازنة ،رفعها
إىل الهيئــة العامــة رسيعا ً
القوية» النائب د .رازي
بسبب ما تضمنته ايراداتها الموازنة ليست إصالحية الحــاج .فـ»املوازنــة
من أرقــام غــر واقعية ،إنما دفترية تعتمد على تقليديــة ،ولــم تأت
مــن ضمــن خطــة
أفضت العتبارها «وهمية ،الضرائب غير المباشرة
متكاملة تلبي الرشوط
ال تنســجم مــع الواقــع
االصالحية ،وتعيد وضــع االقتصاد عىل
االقتصــادي وقــدرات املواطنني» ،عىل
ســكة النهوض والتعايف .وهي ال تختلف
لسان رئيس «اللجنة» إبراهيم كنعان.
عن ســابقاتها من املوازنات ،التي كانت
سببا ً رئيسيا ً يف االنهيار» .وبحسب الحاج
نفقات خيالية
فانــه إىل جانب االخطاء يف السياســات
أعدت الحكومة املوازنة عىل أساس
النقديــة ،فان «السياســات املالية التي
إمكانية تحصيــل  39109مليارات لرية،
قامت خالل األعوام املاضية عىل موازنات
وإنفاق  47329مليــاراً ،أي بعجز يقدر
بعجوزات كبــرة ودائمة ،جرى تمويلها
بـ  17.4يف املئة .ومع توجه معظم الكتل
من الدين العام ،كانت ســببا ً رئيسيا ً يف
لرفض اعتماد ســعر رصف  20ألف لرية
ايصال البلد إىل هذا الدرك من االنهيار».
الحتســاب الرضائب والرسوم الذي بنت
عليه الحكومــة «أحالمها الوردية» ،فان
إشكاليات الموازنة
االيــرادات ترتاجع إىل أقل مــن  27ألف
عىل الرغم من الخالف املســتحكم
مليار لرية ،والعجــز يتجاوز  44يف املئة.
حول مختلف امللفات االقتصادية ،يتفق
وذلك مقابل عجــز واضح عن تخفيض

الجميــع رسا ً أو علنا ً عــى أربعة أمور
أساسية:
االول ،أن موازنــة  2022أصبحــت
لزوم ما ال يلزم وهي تأتي بعد ّ
«يل رضب
رضب ّ
ويل هرب هرب» ،عىل حد القول
الشعبي املأثور.
الثاني ،أنها موازنة دفرتية محاسبية
ال تتضمن أي رؤية إقتصادية.
الثالث ،ال تتضمن أي وضوح لجهة
سعر الرصف .إذ من غري املعروف لغاية
اللحظة ســعر الرصف الذي ســيعتمد
لتحصيــل الرضائب والرســوم ،ومنها
الدوالر الجمركي .وهي ترمي املسؤولية
عىل الهيئة العامة التي ال تمتلك األدوات
التقنية املطلوبة ملعالجة  14مادة معلقة،
وحسم الجدل فيها .هذا عدا عن اعطائها
وزير املاليــة صالحيات اســتثنائية يف
تحديد سعر الرصف.
الرابــع ،ســتتضمن عجــزا ً هائالً
يجعلهــا مخالفــة ألبســط متطلبات
صندوق النقد الــدويل .فالعجز قد يصل
يف هذه املوازنة إىل  20ألف مليار تشــكل
ما نســبته  44يف املئة يف أحسن االحوال.
وقد يتخطى العجــز  100يف املئة اذا ما
احتســبنا سلفات ومســاهمات تمويل
الكهرباء التي ســتتضمنها عىل ســعر
رصف غري واقعي.

المزيد من التضخم

أمام عجز قيايس غري مســبوق يف
تاريخ املوازنات يف لبنــان ،يعترب الحاج
أن «هذه املوازنة ال تشكل مؤرشا ً يصلح

الحاج فان «هذا الخطــأ جوهري .وال
لالنطــاق باالصالحــات االقتصادية،
ســيما أن هذه النفقات االستثمارية،
والدخول يف برنامــج تعاف مع صندوق
املتمثلــة بشــكل أســايس يف قوانني
النقد الدويل» .خصوصا ً أن األخري يشرتط
الربامج ،يعول عليهــا يف تأمني مردود
عجزا ً يقل عن  5يف املئة ،فما بالنا بعجز
عىل االقتصاد عامة والخزينة بشــكل
تفوق نســبته  100يف املئة .وعليه ملاذا
خاص يف الســنوات الالحقة .ومن هذه
االســتعجال لتمريرها عــى الرغم من
الربامج عىل ســبيل املثال :إعادة هيكلة
دخول البلد يف الربع الســاعة االخري من
القطاع العام ،ووضع برنامج للتوصيف
هذا العام؟
الوظيفي ،وبرنامج للتحــول الرقمي،
يجيب الحــاج« :ألن الهم محصور
وبرنامج للنقــل العام ...وغريها الكثري
بتأمني زيادة رواتــب القطاع العام من
من الربامج االساسية التي تضمن عودة
رســوم ورضائب تجبى مــن االقتصاد
النهوض االقتصادي .ما
الرشعــي ،ســواء كانوا
نراه من أرقام ومعطيات
أفرادا ً صالحني يسددون
يثبت أن هــذه املوازنة
رضائبهــم أو رشكات
ترصح بأرقــام أعمالها ال ُت ّ
شكل الموازنة مؤشرًا ليســت اصالحية ،إنما
دفرتيــة تزيد الرســوم
الحقيقيــة .االمــر الذي
يصلح لالنطالق منه
سيزيد االنكماش ويفاقم باإلصالحات االقتصادية والرضائب غري املبارشة
يف ظــل أوســع عملية
االنهيــار االقتصــادي.
تهرب رضيبي .وال تتضمن يف املقابل أي
واألهم بحســب الحاج أنه بغض النظر
تشجيع لالقتصاد غري املنظم لالنضمام
إن كان العجــز يف املوازنة  13ألف مليار
إىل االقتصاد الرشعي.
لرية ،أو  40ألف مليار كما نتوقعه ،فهو
املوازنة رفعت إىل الهيئة العامة بـ 14
ســيموّل من طباعة النقود والتســبب
مادة معقدة معلقة .ورغم أن ق ّلة اتخذت
باملزيد مــن التضخم وانهيــار القدرة
القرار بعــدم التصويت باملوافقة عليها،
الرشائية .وذلك بعد فقدان الدولة قدرتها
مثل تكتل «الجمهورية القوية» ،فانه من
عىل االستدانة من االســواق الداخلية أو
املتوقع أن يجري تمريرها «عىل عيبها»
الدولية».
من قبل االكثرية .فـ»االدارة السياسية»
لديها ما يكفي من االصوات لكي تقرها
ضآلة اإلنفاق اإلستثماري
تحت حجة الضغــط ،ومداهمة الوقت،
إىل جانــب كل هذه االخطــاء ،لم
ورشوط صندوق النقــد .فيما الحقيقة
تتضمن املوازنة إنفاقا ً اســتثماريا ً يزيد
أن الهــدف منها هو اســتمرار لألعمال
عن  4يف املئة من مجمل النفقات ،مقابل
كاملعتاد.
 96يف املئة للنفقات التشــغيلية .وبرأي

جل  28600ليرة
الدوالر يحلّق و»"صيرفة"» تس ّ
سجّ ل سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء قفزات كبرية
إذ بلغ  36350لرية لبنانية للرشاء و 36400لرية لبنانية لبيع
الــدوالر الواحد بعد ظهر أمس بعدما تــ ّم التداول به صباحا ً
بســعر  35700لرية لبنانية أي بزيادة بقيمة نحو  700لرية
لبنانية ،إال أنه عاود ارتفاعه مسا ًء ولغاية كتابة هذه السطور
اىل  36600لــرة للــراء و 36700لرية للبيــع لتصل قيمة
املكاسب التي حققها امس اىل  1000لرية لبنانية.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0002
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

ّ
منصة «صريفة» بلغ حجــم التداول عليها
وعــى صعيد
ليوم أمس  29مليون دوالر أمريكي بمعدل  28600لرية لبنانية
للدوالر الواحد وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي نُفذت من
قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكــر مرصف لبنــان بأنه عىل املصارف ومؤسســات
الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والرشاء عىل
منصة « »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

االسترليني
$ 1.1531
الين الياباني
$ 0.0069

بيـتـكـوين
$ 20875
الذهب
$ 1713

CMC crypto
$ 490
الفـضـة
$ 19.48

الروبل
$ 0.0168

اليوان الصيني
$ 0.1444

الليرة التركية
$ 0.0548

بــرنــت
$ 92.28

خام WTI
$ 83.37

طن القمح
$ 338

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٣السنــــة الـرابـعـة
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«"الهيئات اإلقتصادية"تعرض خطتها على عون:
/3 4الحسابات لغاية الـ 100ألف دوالر ُتعاد بالدوالر
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون تأييده الجهــود والحلول املنطقية
ملعالجة االزمــة االقتصاديــة الراهنة،
معربا ً عن أمله يف ان ينقل انجاز ترسيم
الحــدود البحرية الجنوبية واســتخراج
الغاز من املياه اإلقليمية للبالد اىل مرحلة
مــن االمل الواعد باملســتقبل .وشــدد
رئيس الجمهوريــة عىل رضورة بذل كل
جهد لتشــكيل حكومة جديدة او تدعيم
الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد
من السياسيني« ،االمر الذي طرحه رئيس
مجلس الوزراء املكلف يف البداية ،ثم تبدل
املوقف».
وشــدّد عون عىل رضورة ان يكون
النظــام منتجــا ً وال يســمح باالهمال
وعدم الكفاءة ملعالجة الخلل القائم عىل
املستويات كافة.
وعــن رد قانون تعديــات الرسية
املرصفية ،اوضح انه رد القانون ووضع
عليه املالحظات التي وجد انه من املناسب
اضافتها.
وحول عدم اخذ موازنة  2022بعني
االعتبــار لفــت اىل أن أي خطة تنموية
اقتصادية رضوريــة إلعطاء القطاعات
املختلفة التحفيــزات الرضورية لحماية
االقتصاد ،وأعاد الرئيــس عون التذكري
بمحاوالت التضليل التي مارسها البعض
لعدم الكشف عن واقع اللرية الحقيقي،
والتهرب مــن التدقيق املــايل الجنائي،
مؤكدا ً «اننا يف مطالبتنا بهذا التدقيق لم
نكن نريد اال البحث عن الحقيقة».
كالم الرئيــس عــون جــاء خالل
اســتقباله أمــس يف قرص بعبــدا ،وفد
الهيئات االقتصادية اللبنانية برئاســة
الوزير الســابق محمد شقري الذي سلمه
خطة التعــايف املايل واالقتصــادي التي
وضعتها الهيئات والتي تتضمن ســبل
إعادة أمــوال املودعني عىل مراحل ،وذلك
العادة البالد اىل طريق النهوض من جديد.
وضــم الوفد األمني العــام للهيئات
االقتصادية رئيــس جمعية تجار بريوت
نقوال الشــماس ،توفيق دبويس رئيس
غرفــة التجارة والصناعــة والزراعة يف
طرابلس والشمال ،نبيل فهد نائب رئيس
غرفــة التجارة والصناعــة والزراعة يف
بــروت وجبل لبنان ،غابــي تامر نائب
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة
يف بريوت وجبل لبنان ،منري التيني نائب
رئيس غرفة التجارة والصناعة يف زحلة
والبقــاع وبيار األشــقر رئيــس اتحاد
النقابات السياحية.
وأبدى شــقري االســتعداد ملناقشة
الخطة اإلقتصادية التي أعدّتها الهيئات
اإلقتصادية مــع فريق اقتصادي يختاره
رئيــس الجمهورية ،وقال« :لســنا اول
بلد يتعثر لكننا البلد األول والوحيد الذي
لم يشــهد محاولة معالجــة التعثر ،يف
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أخبار سريعة
تقييم الضرائب بين سالم
وصندوق النقد
بحث وزير االقتصاد والتجارة أمين سالم،
مع بعثة السياسة الضريبية في قسم
الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي
لمراجعة وتقييم الضرائب والرسوم في
ضوء األزمة االجتماعية واالقتصادية
والمالية األخيرة التي يمر بها لبنان .في
إصالحات السياسة الضريبية الالزمة
لضمان استدامة المالية العامة على
المديين القصير والمتوسط .وشرح سالم
للبعثة رؤيته االقتصادية والضريبية التي
على لبنان اتباعها إلعادة الثقة.

مليونان و 660ألف ليرة
سعر طن الترابة

عون متوسطًا وفد "«الهيئات اإلقتصادية"»

ظل الخالفات السياســية القائمة التي
يف التعايف االقتصــادي الوطني ،فرتاكم
اثرت بشــكل كبري عىل مختلف النواحي
إنجازاتها واقرتاحاتها مع خطة الحكومة
االقتصاديــة باإلضافة اىل املؤسســات
السابقة .وضعنا لهذه الغاية نصب اعيننا
الوطنية واالستثمارات فيه».
هدفني :حمايــة أموال املودعني ،واطالق
ثم رشح عضو الوفد رئيس املجلس
النمو االقتصــادي يف البلــد .وارتكزنا
الوطني لالقتصاديــن اللبنانيني صالح
عىل عدد من املبــادئ ،من بينها :احرتام
امللكية الخاصة وتراتب املسؤوليات ،ألن
عســران جوانــب الخطة ،وقــال إنها
هناك اكثر من فريق مســؤول يف البلد.
تأخــذ يف االعتبار املســؤوليات املختلفة
ومحاوالت الحصول عىل مساهمة عادلة
وقد انطلقنا من رقــم الودائع الدوالرية
املوجودة حاليــا ً يف املصــارف ،واذا ما
من مختلف الجهات املعنية ،مع اإلشارة
حسمنا منها مبلغ التسليفات اىل القطاع
اىل انه بموجب الخطة ســتخرج الدولة
الخاص ،يبقى حجمها مجتمعّ ة بحدود
من عملية الهيكلة بنسبة الدين اىل الناتج
 84مليار دوالر ،هــو ما يجب إيجاد حل
اإلجمايل بنحو  ،50%مما سيســمح لها
له».
بالعودة يف املســتقبل اىل أسواق التمويل
أضــاف« :إن الحل الــذي طرحته
الدوليــة املتعــددة األطــراف لتحفيز
الهيئــات اإلدارية ينقســم اىل  5أجزاء:
اقتصادها ،وتعتمد املساهمة املتوقعة من
الجــزء األول حواىل 12
الدولة يف اطارها بشــكل
مليار دوالر هي الفوائض
كبري عىل نجــاح رشكات
إدارة األصول وعىل سندات إنطلقت خطة "«الهيئات عــى الفوائــد التي تم
دفعها بني ســنة 2015
ليس لها تاريخ استحقاق
اإلقتصادية"» من رقم
و 2020نتيجة الهندسات
فال تثقل كاهلها.
وبموجب الخطة «ال الودائع الدوالرية من
املالية والتي يجب ان يتم
يحق للمواطنــن حيازة دون التسليفات البالغة اقفالها عىل سعر 1500
للدوالر .والجــزء الثاني
اســهم يف رشكات الدولة
 84مليار دوالر
هــو حــواىل  16مليار
لوجوب عدم حيازتهم حق
دوالر ،هــي أموال تــم تحويلها بعد 17
ملكيتها» ،كاشفا ً ان هذه النقطة ال تزال
ترشين األول  2019مــن اللرية اللبنانية
موضع نقاش بني املعنيني ال ســيما يف
اىل الدوالر عىل ســعر  1500وال يجوز ان
ظل رفض صندوق النقد الدويل استعمال
تعود فريش دوالر ،ألننا نكون بذلك نأكل
أمالك الدولة العــادة األموال للمودعني.
من ودائع املودعني األصليني .هذه األموال
اما بالنســبة للمصارف فانه بعد إعادة
ستعود يف نهاية السنة السابعة عىل سعر
رسملتها يمكن تحويل جزء من الودائع
رصف  8000لرية لبنانية للدوالر».
الســهم او حيازة املودع الكبري سندات
وتابع« :أما التدبري الثالث ،فهو عىل
فيها.
غــرار التعميم  158وحجمــه  19مليار
دوالر ،فســيتم بموجبه الرد اىل أصحاب
أهداف الخطة ومحاورها
الودائــع من قيمة  100الــف دوالر وما
بعد ذلك ،تحدث شــماس فقال« :إن
دون ،ثالثــة اربــاع أموالهــم بالدوالر
الهيئات االقتصادية راغبة يف املشــاركة

والربع باللرية اللبنانية عىل أساس سعر
السوق .وستتحمل املصارف هذا التدبري،
بنحو الثلث ،ومرصف لبنــان بالثلثني.
ويبقى التدبــر الرابع ،فيقع حرصا ً عىل
عاتق املصارف ،وكلفته نحو  7مليارات
دوالر ،هنــاك  4مليــارات منها فريش
ستتم اعادتها عىل امتداد  5سنوات ،و3
مليارات دوالر ســتعاد اىل املودعني عىل
شكل سندات يصدرها املرصف او أسهم
فيه.

مساهمة الدولة في إعادة األموال

والجــزء الخامس ،وهــو األبرز يف
الخطــة ،هو مســاهمة الدولة يف إعادة
جزء من األموال اىل املودعني ،وحجم هذا
الجزء  30مليار دوالر ،ستنشــئ الدولة
رشكة قابضــة« :هولدنــغ» ،وتحفظ
فيها ملكية نحو  15مؤسســة عامة يف
مختلف القطاعات من الكهرباء اىل املاء
واالتصاالت ،وصوال ً اىل رشكات ســيادية
يتم انشــاؤها يف ما بعد .فأموال الدولة
ســتبقى لها ،ولكن إدارة هذه الرشكات
ســتكون لدى القطاع الخاص .وعندما
تنتج هــذه الرشكات مــردودا ً اعىل من
املســتويات العاملية ،فإن هــذه األموال
تذهــب لتغذية صنــدوق دفــع أموال
املودعني .وكل مودع لديه سند ،ال يكون
ســند دين إنّما يخوله عــى فرتة  10اىل
 12ســنة ان يســتعيد أمواله بالكامل.
وامليزة االساســية لهذا التدبري انه ليس
دينــا ً إضافيــا ً عىل الدولة ،وال يشــكل
أعباء إضافية .ونقطة التفاوض الكبرية
مع صنــدوق النقد ســتكون حول هذه
املوضوع .وإذا ما ســارت هــذه األمور
عىل مــا يــرام ،والظروف السياســية
واالقتصادية كانت مؤاتية ،يمكن للمودع
اللبناني ان يستعيد  74%من أمواله».

إطالق الجناح اللبناني في "«معرض الغذاء الدولي"»
أطلقت «جمعية التجــارة العادلة» يف لبنان Fair
 ،Trade Lebanonبالتعاون مــع جمعية الصناعيني
اللبنانيني  ،ALIمؤسسة رينيه معوض RMFو»املعهد
العايل لألعمــال» يف بريوت  ،ESAيف قاعة فتّال يف مبنى
« ،ESAجناح الرشكات واملنتجات الغذائية اللبنانية»،
الذي سيشــارك يف معرض الغذاء الدويل  SIAL Parisيف
باريس بني  15و 19ترشيــن األول املقبل .وتم توقيع
اتفاقية تعاون بني «جمعية التجارة العادلة» يف لبنان
وغرفة التجارة الدولية/فرنسا لبنان.
يشار إىل ّ
أن هذا الجناح هو ضمن برنامج BIEEL
املخصص لدعم الصادرات الغذائيــة اللبنانية بتنفيذ
جمعية التجارة العادلــة يف لبنان واملمول من «مبادرة
الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية» .US MEPI
شــارك يف حفل االطــاق الوزيــران يف حكومة
ترصيــف األعمال االقتصــاد أمني ســام والصناعة
جورج بوشكيان ،النائب ميشال معوض ،املدير العام

لوزارة االقتصاد محمد حيدر ،منسق «مبادرة الرشاكة
األمريكية الرشق أوســطية» دايفيــد لويس وعدد من
املســؤولني والديبلوماســيني واملعنيــن يف الوزارات
اإلنتاجية ،فضال عن النقابيني ورؤساء الغرف :رئيس
جمعية الصناعيني سليم الزعني ،رئيس نقابة أصحاب
الصناعات الغذائية اللبنانية منري بساط ،رئيس غرفة
التجارة الفرنســية  -اللبنانية غابي تامر والجمعيات
ووكاالت التنمية الدوليــة واقتصاديني ورجال أعمال
وفاعليات وخرباء وإعالميني.
وأكدت الكلمــات «أهمية مشــاركة  19صناعيا
لبنانيا ً يف معرض الغذاء الدويل «ســيال باريس» ،وهذا
ما سيظهر مجددا ً أهمية التعاون بني القطاعني العام
والخاص ومختلف أطراف املجتمع اللبناني ،إىل جانب
ما ســيتم التوقيع عليه من اتفاقــات بني الرشكات
اللبنانية والفرنسية».
وتناولــت «الحاجة إىل دعم الصناعــة اللبنانية

ووضعها عــى الخارطــة العاملية من أجــل زيادة
الصــادرات وتعزيز االقتصاد اللبناني» ،مشــرة إىل
أنه «رغم تفاقم األزمات التي يشــهدها لبنان ،تعمل
جمعيــة التجارة العادلــة يف لبنــان ،بالتعاون مع
رشكائها لزرع األمل واإليمان بقدرات شعبنا للحد من
نزيف الهجرة».
وتخلل االحتفال «إعالن العمل بني جمعية التجارة
العادلــة ووزارة الصناعة عىل اطــاق مكتب داخلها
لتســهيل التصدير الصناعي وخلق حكومة الكرتونية
خاصة بالصادرات الصناعية».
كمــا تخللــه «عرض عالمــة الجنــاح اللبناني
التجارية وأهمية أنشطة العالقات العامة واسرتاتيجية
االتصال والخطة اإلعالمية املعدة لتســويق هذا الحدث
االستثنائي عىل املســتويني املحيل والخارجي ،وأهمية
عقد اجتماعات عمل بــن الرشكات ملا له من قيمة يف
تمتني العالقات بني أرباب التجارة والصناعة».

حدّدت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع
طن الترابة السوداء (باب المصنع)
بمليونين و 660ألف ليرة لبنانية .يعمل
بهذا السعر اعتبارا ً من اليوم ولغاية
الثالثاء /20/9 2022ضمناً ،وال يشمل
السعر المذكور أعاله الضريبة على
القيمة المضافة».

إجتماع إستثنائي
لحماية قطاع النقل
دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل
البري بسام طليس اتحادات ونقابات
النقل البري إلى اجتماع استثنائي في
العاشرة والنصف قبل ظهر االثنين
المقبل في مقر االتحاد العمالي العام،
لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها
حماية للقطاع والعاملين فيه.
وقال رئيس اتحادات ونقابات قطاع
النقل البري بسام طليس «اما وقد
وصلنا إلى مرحلة تخلي الدولة عن
أبسط واجباتها تجاه مواطنيها
وسائقيها ،وآخر حبات عنقود منظومة
الرعاية سقطت أمس مع تحرير
صفيحة البنزين من دعم الدولة لها،
أتوجه إلى رئيس الحكومة العمل على
اقرار خطة النقل ومنطلقها التكامل بين
القطاعين العام والخاص».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن عن مباراة غري محصورة
ان رئيس بلدية جونيه
بناء عىل محــري االنتخــاب تاريخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بناء للقــرار البلــدي رقــم  2تاريخ
 2022/2/2والقــايض باملوافقة عىل
اجراء مبــاراة غري محصورة ملىلء بعض
الوظائف الشاغرة يف مالك بلدية جونيه
املصدق وفقا ً لألصول وهي التالية:
كاتب
محاسب
سائق
املستندات الطلوبة:
 - 1بيان قيد افرادي ال يعود تاريخ ألكثر
من ثالثة أشهر.
 - 2ســجل عديل ال يعود تاريخ اىل أكثر
من شهر.
 - 3شهادة من اللجنة الطبية يف املحافظة
تثبت انه سليم من االمراض والعاهات ال
يعود تاريخها اىل أكثر من ثالثة أشهر.
 - 4نسخة عن الشهادات مصدقة.
حدد موعد املبــاراة يوم الخميس الواقع
فيــه  2022/9/29يف مبنــى املديرية
العامة لإلدارات واملجالس املحلية.
للراغبني باالشــراك باملباراة تســجيل
طلباتهم يف قلم البلدية قبل الساعة الثانية
عرش ظهرا ً مــن نهار االربعاء الواقع فيه
 2022/9/28مرفقة بكافة املستندات.
(يرفض كل طلب يرد بعد هذا التاريخ)
للراغبني يف االشــراك باملبــاراة يمكن
االطالع عىل الرشوط واملواد وموعد اجراء
املباراة يف قلم البلدية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
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المخرج روي ديب" :ألو بيروت"...
ُحك
ماضي المدينة الذي لم ي َ

يشهد متحف "بيت بيروت" السوديكو في تمام الساعة السادسة من
مساء غد الخميس ،افتتاح معرض "ألو بيروت؟" ،الهادف إلى تقييم
عالقة بيروت بأهلها عن طريق استعادة الماضي ومساءلة الحاضر في
محاولة لتص ّور مستقبل أفضل .فمن أنقاض أشهر المالهي الليلية
حينها في عين المريسة " "Cave Du Roiلمالكها بروسبير غي بارا ولد

المعرض الذي ال يتحدث عن بيروت قبل الحرب األهلية في العام 1975
فحسب ،إنما يوثّق أيضًا حقبة من الفساد والسياسات الخاطئة التي
سادت يومها .وسيتضمن عددًا هائ ً
ال من الفعاليات على مدى  9أشهر
متواصلة ،يخبرنا عن تفاصيلها المدير الفني للمعرض المخرج روي ديب
في حديثه مع "نداء الوطن".

ســــــيــــــلــــــفــــــانــــــا أبــــــي رمــــــيــــــا
كيف ولدت فكرة المعرض؟
منذ  12ســنة ،دخلــت دلفني درمــايس ،مديرة
ً
صدفة إىل فندق "إكسيلسيور" املهجور
املعرض اليوم،
يف بريوت وعثرت فيه عــى أوراق وكتب و"نيغاتيف"
صور تعود إىل حقبة الحــرب األهلية ،فأثار املوضوع
حرشيتها وبدأت أبحاثهــا حول املكان حيث تواصلت
مع عائلة املالك الراحل بروسبري غي بارا وبدأت تجميع
البيانات واملواد .عىل األثر ،ولدت معها فكرة إنشــاء
معرض تاريخي ثقايف تفاعيل يحكي قصة بريوت منذ
الســتينات حتى يومنا هذا .وش ّكلت فريقا ً خاصا ً من
 10فنانني و 6جامعي صور فوتوغرافية 7 ،صحافيني
باحثــن ،و 9مبدعــن باإلضافــة إىل  20عضوا ً من
خلفيات واختصاصات متنوّعة.

أرشيف بيروت كما ُعثر عليه

"بيت بيروت" في الزمن الجميل

لماذا اسم "ألو بيروت" دون سواه؟
اســتوحينا االســم من أغنية األسطورة صباح
"ألو بريوت" ،فهي تعيدنــا بصوتها إىل زمن املايض
الجميل .كذلــك ،نتوجه من خاللها اىل بريوت ملعرفة
أين هي اليوم من التاريخ والثقافة.

ويف القسم الثاني ،نعود إىل بريوت الستينات إنطالقا ً
من أرشــيف غي بارا ،وهو الشــخص الذي كان يملك
فندق الـ" "palm beachالذي ض ّم "مرسح الســاعة
 "10أوّل مرسح ولد يف بريوت ،وفندق "إكسلســيور"
الذي حوى " "cave du roisأقدم وأشهر ملهى لييل.
عُ رف غي بارا بكونه ناشــطا ً سياســيا ً وثقافيا ً
وليس فقط رجل أعمال ،وانطالقا ً من األرشيف الخاص
به ســنقوم بإعادة قــراءة نقديــة وتحليلية لبريوت
الســتينات حيث ســيزور الحارضون امللهى ومكتب
بروسبري وغرفة مخصصة للعملية املرصفية التي كانت
تتم يف تلك الحقبة ،وغرفة اإلدارة أيضا ً حيث سنتع ّرف
عىل القوانني التي كانت مطروحة وسارية حينها.

منى حلّق وبدايات "بيت بيروت"

فرقة "كالون مي إن" في شوارع بيروت

أخبرنا أكثر عن مضمون المعرض؟
يقسم "ألو بريوت" إىل قســمني :األول ،يشمل
بريوت اليــوم حيث قمت بدعــوة  10فنانني إلنتاج
وتحضري أعمال فنية يتكلمــون فيها عن عالقاتهم
الشــخصية مع بريوت ،وهي ُ
صمّ مت خصيصا ً لهذا
الحدث وتُعرض للمرة األوىل.

كذلك ،بــدأت التجهيزات الفنيــة للمعرض حيث
ّ
مخصصة ليختربوا فيها
ســيدخل الزوّار إىل  25غرفة
التجربة الكاملــة لهذا العمل الفني .وتعتمد التجهيزات
عىل وســائط عدّة منها :الصوت والصــورة والفيديو
وتتناول مواضيع ثورة " 17ترشين" واألزمة اإلقتصادية
والهجرة والعالقة مع مدينة يف طور اإلنهيار ،كما الذاكرة
املؤلفة لهوية املدينة وتبدّالتها عرب العصور.

منها والســيئة ،منذ نهاية القرن التاسع عرش وحتى
يومنا هذا .وناضلت منى من أجل هذا املبنى عىل مدى
 20عاماً ،وتمكنت أخريا ً من فتح أبوابه ليكون رصحا ً
يُم ّكن الزوار من الشــعور باالنتماء اىل املدينة ومعرفة
املزيد عن شــوارعها وهندســتها املعمارية وسكانها
وطقوسها ومأكوالتها.
يســتمر املعرض ملدة  9أشهر من الثالثاء لألحد
من الســاعة  11صباحا ً حتى  7مسا ًء وهو مجاني
بالكامل ومفتوح أمام الجميع من دون استثناء.

ما دور جمعية ""Clown Me In؟
تعاونّا مــع الجمعية للوصول إىل أكرب عدد ممكن
من الناس عن طريق إخبارهم بطريقة مميزة ومس ّلية
عــن انطالق املعــرض ،حيث قامت فرقــة الجمعية
بعروضات فنية وتهريجيــة يف مختلف أحياء بريوت
من الســوديكو إىل الجميزة واألرشفية وفرن الشباك
وبــرج حمود ومار مخايل ،حيــث تقمص أعضاؤها
شــخصيات متصلة باملعرض منها شخصية غي بارا
وشخصيات من األرشيف الذي نعمل عليه .وتضمنت
جولتهم ،تحويل "بيك آب" إىل مرسح متجوّل يف داخله
" "Cave du Roiوشــخصيات متعددة طبعت تاريخ
بريوت باإلضافة إىل شخصية تع ّلم الرقص وشخصية
الحكواتي .ونجحوا يف إضفاء جو من الفرح يف بريوت
املوجوعة ،وإيصال فكرة املعرض ودعوة الناس.

ماذا ستتضمن ليلة االفتتاح غدًا؟
ابتدا ًء من الســاعة السادسة مسا ًء وحتى العارشة
ليالً ،ســتزيّن االفتتاح عروض غنائية لضيوف الرشف
رنني الشعار ،خنسا وفرقة "طيارة ورق" ،بحضور فناني
املعرض وفريق العمل .وسيشــارك يف اليوم اإلفتتاحي
أيضا ً الباعة املتجولون (أمام املتحف) بعرباتهم املحمّ لة
بالفــول والصفوف واملعمول والذرة املشــوية والصاج
ً
إضافة اىل عصري الربتقال.
والكعك وغزل البنات

أخبرنا أكثر عن مكان المعرض؟
سيحتضن "بيت بريوت" -الســوديكو املعرض
بـ 25غرفة .ويقع هذا املبنى الذي تم تأهيله وتحويله
اىل متحف تابع لبلدية بريوت ،عىل الخط األخرض الذي
ّ
قسم املدينة خالل الحرب األهلية ،وش ّكل يف ذلك الوقت
قاعدة للقنّاصني ،وقد ت ّم إنقاذه من الهدم بمسعى من
الناشــطة يف مجال الحفاظ عىل الرتاث ،منى الحالق،
ليكون شــاهدا ً عىل تاريخ املدينة وذكرياتها الجميلة

من هم الفنانون المشاركون في المعرض؟
ّ
السن من
حرصت عىل اختيار أشخاص يافعني يف
خلفيات ثقافية وفنية متنوعة من مرسح وعروض
حيّة وتصوير وغرافيتي مثل كربيت وهو أصغر فنان
مشــارك معنا ويبلغ من العمر  25ســنة ،إىل جانب
روان ناصيــف ،بيرتا رسحال ،وائل قديح ،جوان باز،
لييل أبي شاهني ،كريستيل خرض ،إيفا سودار ،غيتي
دويهي ،رنا قبوط وروال أبو درويش.

كيف يتم تأمين تكاليف "ألو بيروت"؟
يصلنــا التمويل حاليا ً مــن الجامعة األمريكية
" "AUBومن جمعية "."Manchette

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ابتعد عن األنانية التي لن
ترتك يف عالقتك مع الرشيك إال
اآلثار السلبية ،فكن حذراً.

اصرب عىل املصاعب التي تواجهك
الستعادة ثقة الرشيك بك .ال
تخف إذا تأخر األمر بعض اليشء.

تلقى عىل عاتقك الكثري من
املسؤوليات العائلية الصعبة
وال تعرف كيف تتعامل معها.

عليك أن تفكر مع الرشيك بقلبك
ال بعقلك ،وهذا وحده يضمن لك
النتائج املرجوّة.

العالقة املتأرجحة التي تقف عىل شفري
الهاوية تصبح يف منأى عن الخطر،
والعالقة املتينة تشت ّد متانة وتفانياً.

تميل إىل التغيري والتقدم
والتطور ،تساعدك الظروف
عىل ذلك ،وتبدو واثقا ً بنفسك.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني-
 21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ال تدع األخطاء السابقة
تؤثر يف مستقبلك ،وحاول أن
تنهض مجدداً ،فأنت تمتلك
األسلحة الالزمة لذلك.

قد تم ّر بكل أنواع االنفعاالت من
غرية وغضب وشكوك ،ما يهدّد
االستقرار يف حياتك العاطفية.

تصل إىل وقت تجد نفسك عاجزا ً
عن تلبية طلبات الرشيك ،وهذا
ما يصعّ ب األمور بينكما.

عواطف الرشيك الجياشة ترتك
أثرها الواضح يف العالقة بينكما،
فحاول أن تستعيد املبادرة إذا
كنت مهتماً.

ال تبالغ يف ردة فعلك تجاه
ترصفات الحبيب .هذه
الترصفات تسبب االحراج له،
فكن حذرا ً بما تقوم به.

ال يجوز تحميل نفسك أكثر
مما تستطيع تحمّ له .قد
تشعر بالحزن أو اإلحباط.

١١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٣السنــــة الـرابـعـة
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MOVIES

...End of the Road

OUR RATING

خليط من األجواء العائلية والرعب

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يروي فيلم ( End of the Roadنهاية الطريق)،
من إخراج ميليسنت شيلتون وكتابة كريستوفر ج.
مور وديفيد الوري ،قصة "بريندا" (كوين لطيفة)،
وابنها "كام" (شون ديكسون) ،وشقيقها "ريجي"
(لوداكريس/كريــس بريدجس) ،حــن ينتقلون
من لوس أنجليس إىل هيوســتن .هم يقررون تغيري
مكان إقامتهم ألن زوج "بريندا"" ،جايك" (مايكل
أنتوني) ،أصيب بالرسطان ثم أفلســت العائلة بعد
دفع كلفة عالجه حتى وفاته .اضطرت هذه العائلة
إذا ً لالنتقال إىل مكان أقل كلفة يف تكساس .يف الوقت
نفســه ،تدور قصة مختلفة يف مكان آخر ،وتشمل
أتباع شخص اســمه "مســر كروس" ،و"راك"
(جييس لوكني) ،و"أوشوا" (إيفران فيال) .يُفرتض
أن يســ ّلم هؤالء الرجال حقيبة ضخمة من املال إىل
"كــروس" .لكن يغدر به "راك" ويقتل "أوشــوا"
ويستويل عىل املال .رسعان ما تتداخل حياة "بريندا"
و"راك" حني يصالن إىل الفندق الصغري نفســه ثم
تتالحق األحداث الفوضوية.
تبدو التفاعالت بني شخصيات مثل "بريندا"،
و"كام" ،و"كيــي" ،مكتوبة بطريقــة مختلفة
بالكامــل عن مشــاهد "راك" أو النقيب "جي دي

هامرز" (بو ريدجز) ،وكأن صانعي العمل جمعوا
هذين الخ َ
طني الرسدَين مــن دون التنبه إىل غياب
التناغم بينهما .تبقــى التفاعالت بني أفراد العائلة
خفيفة وفكاهية وبريئة .لكن تطغى أجواء الرعب
أو العصابات عىل جميع املشــاهد األخرى .ال يجيد
شــيلتون التوفيق بني العا َملني ،ثــم يأخذ مجازفة
كربى يف املشهد األخري من الفيلم.
يف ما ييل ملخص لألحداث التي تســبق املشهد
األخري .تســمع "بريندا" وعائلتهــا بعض األصوات
الصاخبة من غرفة "راك" يف فندق "ســان سيت"،
وينتهي الشــجار بصوت إطالق نــار .ثم يذهبون
للتحقق مما حصل ويشاهدون "راك" املصاب بطلق
ناري .تحاول "برينــدا" إنقاذه ،فيما يعثر "ريجي"
عىل الحقيبة املليئة باملال .ثم يموت "راك" ويتصلون
بالرشطة ،ويدلون بإفاداتهــم ،ويتابعون رحلتهم.
يظهر النقيب "هامرز" يف هذه املرحلة ،ويطلب من
"بريندا" أن تعود الســتجوابها حول مسائل معينة.
لكن تخــره "بريندا" بأنها لن تعــود ألنها أخربت
الرشطــة بكل ما تعرفــه .ثم يتصل بها شــخص
مجهول يســتعمل جهاز تغيري الصوت للتكلم معها
ويطالبها بإعــادة املال .يعرتف "ريجي" حينها بأنه
رسق حقيبة األموال النقدية ملســاعدة "بريندا" عىل
حل مشاكلها املادية.
حني تدرك "بريندا" أن املال يعود إىل رجل عصابة
اســمه "كروس" ،ترتك الحقيبــة يف فندق صغري آخر
وتطلب من "كروس" أخذهــا من هناك .لكن يرسقها
عضو يف عصابة نازية جديدة ويهرب .وبما أن "كروس"
لم يحصل عىل املال ،يقرر خطف "كام" ويأمر "بريندا"
باســرجاع الحقيبة ،فتبدأ بمطاردة النازيني ،وتقاتل
من يعرتض طريقها ،وتطلق النار يف جميع االتجاهات،
وتنجح يف اســتعادة املال أخرياً .يف غضون ذلك ،يقابل

"هامرز" "كييل" و"ريجــي" ويصطحبهما إىل منزله
بحجّ ة حمايتهما .هو يع ّرفهما بكل براءة عىل زوجته
"فــال" (فرانســيس يل ماكني) .لكن حــن يتجه إىل
صندوق سيارته ويظهر فيه "كام" ا ُملكبّل ،سنكتشف
أنه "كــروس" الذي قتل "راك" وأن املال يعود إليه .هو
يريد أن تجلب "بريندا" املال وإال سيبدأ بقتل عائلتها.
تحصل "برينــدا" عىل عنوان منــزل "كروس"
وتتجه إىل هناك .يحــاول "ريجي" و"كييل" و"كام"
الهرب عرب نافذة يف القبو الذي ُ
ــجنوا فيه كرهائن.
س ِ
لكن يمنعهم كلب "كــروس" من الهرب .ثم يضعون
دلوا ً مــن مادة التبييــض عىل لوح فوق الســالم،
ويخدعون "كروس" كــي يقف تحته مبارش ًة .يرمي
"كام" الدلو عليه ،فتصيبــه حرقة يف عينيه ويهرب
الثالثي من القبو .ثم تصل "بريندا" إلنقاذهم ،ويطلب
منهم "ريجــي" أال يعيدوا املال ويكتفوا بالهرب ،لكن

ترفض "بريندا" هذا االقرتاح وترتك املال عىل الطريق
وتطلــب من الجميع ركوب الســيارة وتغادر املكان.
يح ّ
طم "كروس" الباب ،ثــم يذهب مع "فال" للبحث
عن "بريندا" وعائلتها ،ما يؤدي إىل مطاردة ركيكة بني
الطرفني .تنجح "برينــدا" يف خداع "فال" و"كروس"
وتجعلهما يصطدمان بشــجرة ويموتان ،ما يسمح
ألبطال القصة بمتابعة طريقهم وهم يحملون ندوبا ً
نفسية وجســدية ،لكنهم يبقون عىل قيد الحياة عىل
األقل .يف اليوم التايل ،يكشــف "ريجــي" أثناء تناول
الفطور أنه أخذ جــزءا ً من املال من حقيبة "كروس"
وينوي االحتفاظ به .تعرتض "بريندا" مجددا ً عىل هذا
القرار انطالقا ً مــن مبادئها األخالقية وتطلب منه أن
يعيد املال .لكن يخربها "ريجي" و"كييل" و"كام" بأن
هذا املبلغ لم يعد مُلكا ً ألحد .يف النهاية ،ترضخ "بريندا"
وتفكر باستعمال تلك األموال لحل مشاكلها املادية.

جـــــــــــائـــــــــــزة

 Squid Gameو  Successionيحصدان أبرز جوائز Emmy
تقاســم إنتاجان كبريان جوائــز ""Emmy
التلفزيونية ،إذ حصــل " "Successionمن "إتش
بي أو" عىل جائزة أفضل مسلســل درامي وأفضل
سيناريو وأفضل دور مساعد (ملاثيو ماكفاديني)،
يف حــن دخــل الكــوري "( "Squid Gameلعبة
الحبار) تاريخ املســابقة بنيله مجموعة مكافآت
أبرزها تلــك املخصصة ألفضل ممثــل ،إذ مُنحت
لبطله يل جونغ جاي ليصبح أول فائز بهذه الجائزة
عن عمل بلغة غري اإلنكليزية .وك ّرس بهذا اإلنجاز
النجاح املتزايد للســينما الكورية الجنوبية بعدما

سبقه فيلم " "Parasiteللمخرج بونغ جون هو إىل
انتزاع جائزة أوسكار أفضل فيلم عام .2020
ويف فئة املسلسالت الدرامية ،حصلت زندايا عىل
جائزة أفضل ممثلة عن دورهــا كمراهقة مدمنة
عىل املخدرات يف "."Euphoria
وفــاز " "Ted Lassoمــن إنتــاج "آبل تي يف
 "+بجائزة أفضل مسلســل كوميــدي حيث يؤدي
جيسون ســوديكيس دور مدرب كرة قدم أمريكية
تُسنَد إليه مهمة غري متوقعة داخل فريق إنكليزي
لكرة القدم( .أ ف ب)

إليسا تتحرّك قانونيًا في قضيّة "أنا وبس"
ما زال الخالف بني النجمة إليســا
والشــاعر أحمد مــايض وامللحن زياد
برجي مشــتعالً حتى اآلن ،بعد أن طرح
برجي أغنية إليسا الجديدة "أنا وبس"
بصوته من خالل أغنية بعنوان "وبطري"

وصوّر فيديــو كليب خاصا ً بها وقدّمها
لزوجته بمناسبة ذكرى زواجهما.
وكانت أزمــة األغنية قد انفجرت
عندما كانت إليســا وزياد برجي معا ً
يف لقاء تلفزيونــي ،ورفضت اإلفصاح
عن اســم أغنيتهــا الجديدة واســم
ً
طالبة من زياد القيام بذلك،
شــاعرها
ما أغضب أحمد مايض إذ اعتربه غرورا ً
ُّ
وتكبا ً فخرج إىل وســائل اإلعالم
منها
وهاجمها وطلب سحب األغنية منها.
إليســا التي غابت تعليقاتها عن
ً
مكتفية بالقول حينها" :كتري
املوضوع
بحبّ ملا فنانني تانيني يغنويل أغنياتي،
عن جد الدنــي أخالق وملا اإلنســان
يفقدها ،فقد كل يش" ،عادت وتقدّمت
بدعوى قانونية عــر وكيلها املحامي
ً
معلنــة اتّخاذها إجراءات
مارك حبقة
قانونيــة ضــد ك ّل من الفنــان زياد

ً
حماية
برجي والشــاعر أحمد مايض،
لحقوقها "بوجــه التعدّي الســافر
والقرصنة املتعمّ دة عىل حقوق امللكية
الفنية واألدبية العائدة لها".
وأشــارت من خالل مو ّكلها إىل أنّها
"أصدرت أغنية "أنا وبس" بعد أن تنازل
ك ّل من زياد وأحمد عن كامل حقوقهما
الفنيــة واألدبية وتقاضيــا حقوقهما
املادية الناتجة عــن التنازل ،وأن كافة
املســتندات تؤكد عدم رشعية وقانونية
ّ
بث ونرش األغنية التــي تعكس صورة
مق ّلدة ومقرصنة عن أغنيتها الرسمية".
ولفــت حبقــة إىل أنه ســيتّخذ
اإلجراءات الالزمة "لوقف التّعدّي عىل
حقوقها املحميّة قانونياً ،ومالحقة ك ّل
من ساهم يف قرصنة أغنية "أنا وبس"
وتحويرها وتقليدهــا ونرشها خالفا ً
للقانون وتوزيعها".

جينا لولوبريجيدا تخضع لعملية جراحية
أصيبــت املمثلــــة
اإليطاليـــــــة جينــا
لولوبريجيـــدا البالغــة
 95عامـــا ً واملرشــحة
لالنتخابــات الترشيعية
املقـــررة يف  25أيلــول
الجــاري ،بكرس يف عظم
الفخذ ج ّراء ســقوطها،
وأجريــــت لها عملية
جراحيـــــة ناجحــة.
وسقطت املمثلة السابقة
التي اكتســبت شهرتها
بعــد فيلـــم "Fanfan
 "la Tulipeللمخـــرج
الفرنيس كريستيان جاك
عــام  1952يف منزلهــا

بروما ما استدعى إدخالها
املستشفى .وبعد مسريتها
الســينمائية الحافلــة يف
الواليات املتحدة حتى عام
 ،1962عــادت إىل إيطاليا،
وبات حضورها السينمائي

والتلفزيونــي بعــد ذلك
ظرفياً ،وعاودت نشاطها
الفني األسايس يف التصوير
الفوتوغــرايف ثــم النحت
الذي تف ّرغت له بالكامل يف
مطلع الثمانينات( .أ ف ب)
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UNIVERSITIES
أقامــت جامعة "الــروح القدس-
الكســليك" وأرسة األديــب الراحل جان
فيليب كميد قدّاســا ً إلهيّــا ً يف الذكرى
السنوية الثانية لرحيله ،يف كنيسة الروح
القدس ،تاله إعــان "جائزة جان كميد
للتفوّق الجامعــي" ،أثناء احتفال ن ّ
ظمه
مركز "فينيكس للدراســات اللبنانية"،
بحضور عدد من الفاعليات.
يف املناســبة ،ألقى الشــاعر هنري
زغيــب كلمة قــال فيهــا" :تحتفي به
جامعة بعض رسالتها أن تحفظ الرتاث،
وتحافظ عليه ذاكرة تستوطن املستقبل،
فإِذا به معنا اليــوم يف رحاب تراثه ،وإذا
بنا نتح ّلق حوله يف جلسة استذكار ،هو

غـــــــــيـــــــــاب
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"الكسليك" تحيي الذكرى الثانية لألديب جان كميد

الذي وسم أصدقاءه ،أ َ ْق َربيهم وغائبيهم،
شهادات من قلبه سكبها يف حربه النقي".
وأشادت الشاعرة فيكتوريا سلموني
بـ"شــعر الراحل ومزاياه" ،وعطفا ً عىل
كتابه "أضعته العمــر" ،قالت" :يا ليتنا
نقدر أن نضيع أعمارنا مثلك إبداعا ً وبحثا ً
ورعاية لصغار الطــر تأوي إليك هزيلة
ضعيفة الريش ،فتفرد أجنحتها وتد ّلها
عىل درب النسور إىل القمم".
ثــم تحــدث اإلعالمي وليــد عبود
عن ســمات الراحل ،ومســرته األدبية
واإلعالمية واإلنسانية .أما الشاعر سهيل
مطر فوصفه بـ"ظاهرة يف األدب".
بدوره ،قال نقيــب املح ّررين جوزف

القصيفي" :متفوّقا ً كان جان كميد .وألنه
كان كذلك ،اقتفى أثر املتفوقني ،ينافسهم،
يباريهم ،يســاجلهم ،يغــرف من معني
ابداعاتهم .ثم يبتعد بهدوء لريسم طريقه
بأســلوبه األنيق ،الــذي يخترص عصارة
ثقافته ،التي رفدته بكل أسباب التمايز".
مــن جهتــه ،ألقى حفيــده رشبل
شــلهوب كلمــة اعترب فيهــا ّ
أن "جان
كميد يك ّرس مفهوما ً للحضارة اللبنانية
يميّزها عن الغرب املثقل باملادية واملراهن
عىل العقل الــذي أحبطه ولــم يبلغ به
شاطئ الخالص ،كما يميّزها عن الرشق
الغارق يف الغيبيّات واملشــيح عن الفكر
الذي يمــ ّد الحضارة بمعظــم مقوّمات

الصمود والبقاء .إنها الحضارة اللبنانية
التي ينبغي أن تقوم عــى الفكر املتوَّج
ّ
والسمو".
باملحبة

وواكــب االحتفال معــرض وثائق
وصور مــن مجموعة الراحــل ووالده
املحامي فيليب كميد.

وفاة المخرج السينمائي جان لوك غودار
أخذ املخرج الفرنيس الســويرسي جان لوك غودار
معه بوفاته عن عمر يناهز 91عامــا ً جزءا ً من تاريخ
الفن الســابع ،كان خالله أحد املح ّرضني عىل ما يُعرف
بـ"املوجة الجديدة" ،إذ نســف القواعد الســينمائية
بأفالمه املبتكرة.
ملع نجــم الراحل املولود يف باريس يف  3كانون األول
 1930والــذي كان ناقدا ً يف مجلــة "Les Cahiers du
 ،"Cinemaمن خالل " "Le Meprisوهو أول فيلم روائي
طويل سيُد َّرس الحقا ً يف معاهد السينما .وأوضح باتريك
جانريه وكيل العائلة أن "غودار استعان باملساعدة عىل

اإلنهاء الطوعي للحياة ،وهو إجراء قانوني يف سويرسا،
نتيجة معاناته أمراضا ً عدة تسبّب اإلعاقة".
يف العام  ،2018منحه مهرجان "كان السينمائي"
ســعفة ذهبية خاصة عــن " "Le Livre D'imageلم
يحرض لتســ ّلمها ،تماما ً كما لم يحرض لتس ّلم جائزة
لجنة التحكيــم التي حصل عليها عام  2014عن فيلمه
"."Adieu au Language
وبوفاته ،يُطوى فصل يف تاريخ السينما علقت منه
يف الذاكرة مَ شاهد شــهرية ال تُنىس من أفالمه ،بينها
ما هو لربيجيت باردو وجان بول بلموندو وســواهما.

وكان املتم ّرد الدائم ّ
ً
نســبة إىل
امللقب اختصارا ً ""JLG
األحرف األوىل من اســمه ،يعيش منذ سنوات يف بلدة
رو ّل الواقعة عىل ضفاف بحرية جنيف ،نائيا ً بنفســه
عن عالم الفن السابع.
واعترب الرئيــس الفرنيس إيمانويــل ماكرون أن
غودار الذي أصبح ســيّدا ً للسينما الفرنسية هو بمثابة
وطني ونظرة عبقريــة" .وغ ّردت وزيرة الثقافة
"كنز
ّ
الفرنســية ريما عبدامللك عرب "تويرت"" :غودار أحرق
ك ّل قواعد الســينما ،وجعل موجة من الجرأة والحرية
تكتسح العالم"( .أ ف ب)

...والمص ّور األميركي وليام كالين
ّ
تــوف يف باريس عــن عمر يناهــز  96عاما ً
املصور األمريكي ويليام كالين الذي برز يف مجال
تصوير األزياء واملدن.
وأحدث كالين ،وهو أيضا ً ّ
رســام وصانع
أفالم وثائقية وفنان غرافيتي ،ثورة يف التصوير
الفوتوغرايف بلقطاتــه املتميّزة بحيوية تعكس
حمى املدن وعنفها ،وبرز كذلك يف عا َملي األزياء
والسينما خالل مسريته الطويلة.
ووجّ هــت أكاديمية الفنــون الجميلة التي

مـــــــعـــــــرض

استحدثت جائزة باسمه عام  ،2019تحية إىل رجل
"طبعت أعماله تاريخ التصويــر الفوتوغرايف".
وكان كاليــن املولــود يف  19نيســان  1926يف
نيويورك ،اكتشــف أوروبا أثنــاء تأديته خدمته
وسح عام  1946وك ّرس نفســه
العســكريةِّ ُ .
ّ
الرسام الفرنيس فرنان
للرسم بعدما تتلمذ عىل يد
ليجيه .وكان يعيش يف فرنســا منذ لقائه عارضة
ّ
ّ
جان فلــوران التي أصبحت
والرســامة
األزياء
زوجته وعاش معها حتى وفاتها عام .2005

يف رصيده عدد من األفالم الطويلة ،من بينها
 ")Who Are You Polly Maggoo?" (1966وأكثر
مــن  250إعالنا ً تجاريا ً مصــوّراً .عمل لصالح
مجلة " "Vogueولُ ّقب بـ"فنان الفوىض" وكان
شــعاره الوحيد "بال قواعد ،بال حدود" حيث لم
يكن يأبه إلعدادات الكامريا وكان يصوّر من دون
ّ
ويفضل الشارع والساحات واألرصفة
طلب إذن،
ومعابر املشاة ورشفات املقاهي عىل التصوير يف
االستوديوات( .أ ف ب)

رسوم لألطفال من زمن الحرب العالمية الثانية
يشــ ّكل الخوف واملعاناة نقطة اإللتقاء بني صغــار بولنديني من
زمن الحرب العاملية ،وأطفال أوكرانيني يعايشــون اليوم ما يتع ّرض له
بلدهم ،عىل ما تُ ّ
بي رســومهم املعروضة يف وارسو ،إذ تتكوّن من جثث
ومشانق ،ال من شــمس وأزهار وقطط ،كما يُفرتض أن تكون .وتقول
دوروتا سادوفسكا ،القائمة عىل املعرضّ ،
إن" :الطريقة التي يتصوّر
بها األطفال الحرب ،وما يشعرون به وينقلونه من خالل رسومهم،
تتشابه إىل ح ّد كبري .هي معاناة ّ
يعبون عنها بعفوية وبساطة".
ّ
املتنقل مئات الرسوم ،وباإلضافة إىل انعقاده يف مدن
ويض ّم املعرض
بولندية سيُن ّ
ظم بجهود بولندية وأوكرانية مشرتكة خارج بولندا .وأُخذت
رسوم األطفال األوكرانيني الذين شهدوا غزو روسيا بلدهم من املجموعة
املنشورة يف موقع مرشوع "أمي ،أشاهد الحرب".
واستخدم األطفال يف رسم أعمالهم وتلوينها أقالماً ،فيما استعملوا

"ديترويت للسيارات" يعود بحلّة جديدة
يحفل معرض "ديرتويت للسيارات" الذي افتتح امس األربعاء بعد
توقف عامني بســبب جائحة "كوفيد ،"-19بعدد كبري من الســيارات
الكهربائية ،يف مؤرش اىل الخطــوات األوىل نحو التحوّل الذي بدأ يف قطاع
تصنيع السيارات األمريكية .ويعقد هذه السنة يف أيلول بينما كان يُقام
يف العادة خالل كانــون الثاني ،ويعود الســبب إىل إمكان تنظيم بعض
فعالياته يف الهواء الطلق .ويعتمــد مقاربة جديدة تتمثل يف بهرجة أقل
من التي كانت سائدة يف نسخاته الســابقة .وسيزور الرئيس األمريكي
جو بايدن املعرض يوم االفتتاح املخصص لوســائل اإلعالم فقط ،بهدف
الرتويج لقرارات إدارته التي تشجع عىل اعتماد السيارات الكهربائية.
ويبدو ّ
أن أجواء املهرجان ســتكون مختلفة هذه السنة ،بينما كان
يشتهر ســابقا ً بتوزيع حلوى الـ"بيتي فور" وصناديق الشمبانيا من
كربى رشكات تصنيع السيارات يف ديرتويت واملجموعات العاملية الكبرية
من أمثــال "تويوتا" و"مرســيدس بنز" تزامنا ً مــع عروض صاخبة

ملركباتها الجديدة .وال يعتزم منظمو املهرجان عقده هذه الســنة يف ظل
أجــواء مماثلة ،يف مؤرش اىل تغيريات عميقة تطال القطاع منذ نســخة
املعرض الفائتة سنة .2019
وخالفا ً للمرحلة الزمنية التي كان يُقام فيها املهرجان يف الشــتاء،
ستُتاح للزوار فرصة اختبار الســيارات يف مركز مدينة ديرتويت .ومن
شــأن عرض عنوانه "معرض فوق معرض" أن يظهر قدرات مركبات
التنقل الجوي الناشــئة ،يف خطوة لتعويض النقص الحاصل يف تصنيع
سيارات جديدة بسبب غياب املجموعات العاملية الكربى.
وقد تشكل رشكة "فورد" الحدث يف املهرجان مع كشفها عن الجيل
السابع من سيارات "موســتانغ" الذي لم تكشف أي تفاصيل عنها ال
ســيما تلك املتعلقــة بمحركاتها وما إذا كانــت كهربائية أم محركات
احرتاق داخيل .وتعتزم رشكة "ســتيالنتس" أيضا ً الكشــف عن بعض
مركباتها الجديدة( .أ ف ب)

يف إنجاز بعضها أدوات رقمية .وجمع املوقع آالف الرسوم إلنشاء صورة
جامعة رقمية من املقرر بيعها يف أحد املزادات عىل شكل منتج "."NFT
وستُخصص العائدات ملساعدة األطفال املترضرين من الحرب.
ويضم القســم البولندي من املعرض رسوما ً أنجزها األطفال سنة
 1946ضمن مسابقة وطنية ن ُ ّ
ظمت آنذاك ،مستخدمني األقالم واألوراق
التي أصبحت بفعل مرور الزمن بنيّة .وجرى حفظ هذه الرسومات منذ
تلك املرحلة يف أرشــيف وارســو .وعن فكرة املعرض ،تقول سادوسكا:
"ربما سريى العالم ّ
أن كل طفل يف الحروب هو ضحية ،وكل واحد منهم
يواجه معاناة" ،مشــر ًة إىل ّ
أن املعرض يهدف كذلــك إىل دفع البالغني
للتفكري يف ما يمكن فعله لتغيري هذا الواقع.
وتظهر الرســوم دبابات وجثثا ً وطائرات محرتقة ومباني بدت آثار
القذائف عىل جدرانها وجنودا ً ومظاهر تعذيب ودموعاً( .أ ف ب)
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تاريخ العبود ّية يختصر التاريخ البشري ّ كلّه
ُ
نهضت باكرًا للذهاب إلى مكان يقع على ُبعد بضعة أميال ،على طول
في صباح أحد األيام من شهر تموز الماضي،
ّ
المحصنة
ساحل غينيا ،إللقاء خطاب في واحد من أهم المواقع التاريخية في الحقبة المعاصرة :إنها المحطة التجارية
يسميها سكان غانا "القلعة" .تشرّ ُ
ّ
فت بتلقي دعوة إلى هناك من حكومة البلد إللقاء كلمة حول
في "ألمينا" التي
كتابي الجديد Born in Blackness: Africa, Africans, and the Making of the Modern World, 1471 to
( the Second World Warمولود في السواد :أفريقيا ،واألفارقة ،وصناعة العالم الحديث ،من العام  1471حتى
الحرب العالمية الثانية) ،لكني لم أكن أعرف نوع الجمهور الذي سيحضر هذه المناسبة لسماع كالمي حول كتاب
لم يقرأه الكثيرون بعد في غانا .هل هم غانيون مهتمون بتاريخ العبودية الذي أ ّدى فيه هذا الجزء من ساحل غرب
أفريقيا دورًا بارزًا؟ أم أنهم أعضاء من الشتات األفريقي الذي حاولت الحكومة الغانية التقرب منه بوتيرة متقطعة
طوال سنوات لتشجيعه على التفكير ببلده كمكان للحج ووطن بالتبني؟ أم أنهم سيّاح يصعب اكتشاف أصلهم
الدقيق؟ سرعان ما تبيّن أن الجمهور الحاضر في الطابق العلوي من ذلك البناء الذي شيّده البرتغاليون في ثمانينات
القرن الخامس عشر للمتاجرة بالذهب يطغى عليه أميركيون من أصل أفريقي في منتصف أعمارهم.

قلعة "كيب كوست" في غانا

علمهم" إىل عالم العبودية ،لكنه لم يتطرق
هــــــــاورد فــــــــرانــــــــش
إىل "الحروب أو عبودية السكان األصليني".
أنا أوافقه الرأي حول أهمية توثيق مواقع
االتجار بالرقيق يف غانا بتفاصيل إضافية
وتحسني طريقة تدريب كل دليل سياحي،
لكن لم تكن تجربتي مشابهة هذا الصيف.
ُ
أنا أتكلم عن زيارتي إىل قلعة "أملينا"
أصغيت إليه
تكلم الدليل الســياحي الذي
بســبب الجدل الذي ّ
توســع حديثا ً حول
خــال جولتي يف ذلك املوقــع عن عبودية
الســكان األصليــن ،لكنه قــال إن تلك
استعماالت هذا املوقع من جانب السيّاح،
املمارسات لم تكن تشبه شكل العبودية يف
واملؤرخني ،والصحفيني الذين يكتبون عن
املزارع الغربية ،ثم أضاف أن الطمع بالسلع
تجربة العالم مع تجارة الرقيق عرب املحيط
األطليس وتأثريها عىل املشــاركني فيها
التجارية األوروبيــة دفع قادة املجتمعات
(من مستفيدين وضحايا) وعىل املجتمع
املتنافسة إىل القبض عىل األفارقة وبيعهم
البرشي كك ّل .بدأ هذا الجدل بسبب مقالة
عىل شكل عبيد إىل أصحاب البرشة البيضاء.
كان ســويت يهــدف مــن خالل
كتبها جيمس ســويت ،خبري يف الشؤون
هذه املقالــة إىل انتقــاد الرتكيز املفرط
األفريقيــة يف جامعة "ويسكونســن"
عىل تفســر املايض اســتنادا ً إىل القيم
ورئيس "الرابطــة التاريخية األمريكية".
واملفاهيــم املعارصة يف أبحــاث زمالئه
نرشت املجلة التــي تصدرها الرابطة تلك
األكاديميــن ،مــا يعنــي أن الكثريين
املقالة يف الشــهر املايض بعنــوان" :هل
يشعرون بأنهم يســتطيعون استعمال
أصبح التاريخ منسيّاً؟".
السياسات املعارصة لتقييم أعمال األفراد
كان ســويت موجودا ً يف غانا خالل
واملجتمعــات أو إصدار األحــكام عليها
هذا الصيف أيضاً ،وكانت زيارته إىل قلعة
انطالقا ً من املايض البعيد.
"أملينا" مشــابهة لتجربتي هناك بقيادة
أطلق هذا الــرأي ردود أفعال فورية
دليل ســياحي "مد ّرب" .قال سويت إن
وقوية مــن العلماء اآلخريــن ،ما دفع
ذلك املوقع بدا وكأنه مُصمّ م لألمريكيني
ســويت إىل االعتذار ،ولو بأسلوب مبهم.
من أصل أفريقي ،وقد شاهد تأثريهم يف
أُضيفــت مالحظة يف أعــى مقالته بعد
كل مكان خالل جولته ،فكتب" :أصبحت
نرشها ،جــاء فيها" :أنــا أتحمل كامل
قلعة "أملينا" اآلن أمريكية أفريقية بقدر
املســؤولية ألن املقالة
ما هي موقــع أثري أو
لــم تُ ّ
عب عــن حقيقة
تاريخي خاص بغينيا".
أفــكاري وعن األرضار
لكنه عاد واعرتض عىل
التي سبّبتها".
ذلك التأثــر يف املقطع
بالنسبـــــــة إىل
الالحــق فكتــب أنه،
األمريكيــن مــن أصل
كمــؤرخ متخصــص
بالنسبة إلى األميركيين
أفريقــي ،تكمــن قوة
بشــؤون أفريقيــا
"أملينــا" وقلعة "كيب
والشــتات األفريقي،
من أصل أفريقي تكمن
يشعر باالســتياء من قوة "ألمينا" وقلعة "كيب كوســت" املجاورة لها
يف نــدرة املواقع األثرية
النزعــة إىل محو اآلثار
التاريخية والسياسات كوست" المجاورة لها في
التي تســتذكر تجربة
الضيقة التــي تحملها ندرة المواقع األثرية التي االستعباد عىل مستوى
هذه األفــكار" :وصل تستذكر تجربة اإلستعباد العالــم .بــدا وكأن
ّ
يفضل أن يُر ّكز
سويت
أقــل مــن  1%مــن
على مستوى العالم
األمريكيــون من أصل
األفارقــة الذيــن م ّروا
أفريقي عىل زيارة املواقع التي شــهدت
بموقع "أملينا" إىل أمريكا الشمالية .قصد
عىل اإلتجار بأســافهم (خارج غانا عىل
معظمهم الربازيل ومنطقة الكاريبي".
األرجح) ،وأن يتّجه الربازيليون السود إىل
اشتكى سويت الحقا ً من كالم الدليل
مواقع اإلتجار بأسالفهم ،ويقوم سكان
الســياحي الذي زعم أن أســاف الغانيني
املعارصين أرســلوا َ
هايتي وجامايكا باملثل.
"خدَمهــم من دون

الزنزانة المخصصة للرق في قلعة "كيب كوست"

وصــل  12مليونا ً ونصــف املليون
أفريقي وهم مكبّلون وأحياء إىل "العالم
جبوا عىل الســخرة
الجديد" ،حيــث أ ُ ِ
وعملــوا يف معظم األوقــات حتى املوت
لتأمني الثروات لآلخرين .كذلك ،نزح عدد
آخر من األفارقة (أكثر مــن  12مليونا ً
ونصف بحسب رأيي) ،وتدمرت حياتهم
أو تراجعــت مدتها ،يف خضــم الحرب
والفــوىض التي أطلقتها هــذه املوجات
يف أنحاء أفريقيا بســبب مشاركة عدد
كبري من األفارقة املحليني أو استغاللهم
الوضع .لكن رغم هــذه األرقام املريعة،
تبقى املواقع الضخمة التي تسمح بتأمّ ل
هذا النــوع من أعمــال العنف والفصل
والخسارة خالل رحالت الحج قليلة عىل
نحو مفاجئ ،وهي ترتكــز يف معظمها
داخل غانا بسبب حوادث تاريخية معينة
أو من باب الصدفة بكل بساطة.
مــا هــو الــدرس الــذي يمكن
اســتخالصه إذاً؟ هل يجــب أن يتدفق
الناس إىل املواقــع األثرية التي تتماىش
مع خلفية أسالفهم أو هويتهم الوطنية
مبــارش ًة؟ إنــه معيار غــر منطقي
عىل مســتويات كثــرة ،ألن جزءا ً من
أهم املبــادئ التأسيســية والتنظيمية
ملمارسات االستعباد عرب األطليس كان
يتعلق بتجميع األفارقة من أي منشأ يف
األماكن التي يتجهون إليها الستعبادهم

هنــاك .كانت هذه املقاربــة تهدف إىل
إضعاف احتمــال حصــول انتفاضة
ّ
منســقة ،وإجبار العبيــد عىل التخيل
رسيعا ً عن هوياتهم ولغاتهم ودياناتهم
األصلية والرضوخ ألسيادهم الجدد.
لكن يجب أن تُعطى األولوية لرتميم
أو استكشاف أكرب عدد ممكن من املواقع
التاريخيــة األصيلة التــي تعكس هذه
الظاهرة التاريخية العاملية .باإلضافة إىل
زرت أيضا ً
ُ
زيارتي إىل غانا خالل الصيف،
مواقع مهمة تاريخياً ،لكن أقل شــهرة،
عن االتجــار بالرقيق يف توغــو وبنني.
أصبحت اســتثمارات كربى قيد التنفيذ
يف بنــن لرتميم مواقع أثّــرت بقوة عىل
عمليات االتجار بالبرش يف أنحاء األطليس،
أو إعادة تشــكيلها يف بعــض الحاالت.
اضطلع األشخاص الذين وقعوا يف رشك
العبودية يف بنني ،داخــل ممالك محلية
بدور مؤثر مللء "سانت دومينغ"
قوية،
ٍ
بالســكان :كان الفرنسيون يسيطرون
عــى هذه املســاحة ســابقا ً يف جزيرة
هيسبانيوال ،ويقال إن هذه املنطقة كانت
أغنى مستعمرة يف التاريخ بفضل ّ
توسع
ظاهرة استغالل األفارقة إلنتاج السكر،
والقهوة ،والكاكاو ،والقطن هناك.
هل يجب أن يتدفق ســكان هايتي
وحدهم إىل بنني الســتذكار املعاناة التي
عاشها أســافهم بكل أىس هناك؟ هذا

نصب الحرية من العبودية في جمهورية بنين

ّ
اشــتقت ثورة
التفكري غــر منطقي.
هايتــي من حركــة التمــرد الناجحة
الوحيدة للعبيــد تاريخياً ،وبلغت ذروتها
يف العــام  1804مع نشــوء الجمهورية
املستقلة الثانية يف نصف األرض الغربي.
لكن لم تقــف األحداث عنــد ذلك الحد:
من خالل هزم جيــوش القائد الفرنيس
نابليون بونابرت ،وإسبانيا اإلمربيالية،
وبريطانيا ،ثم فرنســا مجدداً ،شــارك
األفارقة الذين اكتسبوا الهوية الهايتية يف
تحويل الواليات املتحدة إىل القوة القارية
التي أصبحت عليها.
حصل ذلــك ألن نابليون باع األرايض
الشاسعة يف لويزيانا إىل حكومة الرئيس
األمريكي توماس جيفرســون لتغطية
الخســائر املالية الهائلة التي ســبّبتها
هزيمته .هذه العملية لم تضاعف حجم
الواليــات املتحــدة بني ليلــة وضحاها
فحسب ،بل إنها فتحت وادي املسيسيبي
أمام الزراعة عىل أوسع نطاق ،وأطلقت
ثاني أكرب موجة هجرة ألحفاد أفارقة تم
اإلتجار بهم عىل سواحل القارة .كان نتاج
السخرة التي تع ّرضوا لها هناك (القطن)
كفيالً بتأمني األلياف التي ســهّ لت بدء
الثورة الصناعيــة يف بريطانيا وأصبحت
عامــاً محوريا ً يف التقــدم االقتصادي
الرسيع الذي أحرزته الواليات املتحدة يف
القرن التاسع عرش.
يف النهاية تبقــى املواقع التاريخية
مثل قلعة "أملينا" ،ســواء كانت تقع يف
غانــا أم بنني أم الســنغال ،أم تلك التي
تنتظر من يرمّ مهــا أو يوثّقها يف أجزاء
أخرى من القارة ،بــدءا ً من جمهورية
الكونغو الديمقراطية وصوال ً إىل نيجرييا،
معالم أثرية مهمة للبرشية ك ّلها .سواء
شارك أسالفنا يف تنظيم عمليات االتجار
بالعبيد أم كانــوا من بني الذين تع ّرضوا
لالســتعباد ،يُعترب تاريخهم تجســيدا ً
لتاريخنا جميعاً .يستحق هذا النوع من
املواقع أن يقدّره الزوّار من جميع أصقاع
العالم ويفهموا تفاصيله ويســتذكروا
أحداثه .بطريقة أو بأخرى ،من الواضح
أن التاريخ القاتم الــذي تطوّر عىل م ّر
الزمن يف هــذا الجزء من العالم هو الذي
صنع البرش اليوم يف ك ّل مكان.

١٤
العـــدد  - ٩٣٣السنــــة الـرابـعـة

New Discovery

يبدو أن أسالف البرش كانوا يسريون عىل قدمَ ني
منذ  7ماليني ســنة تقريباً ،أي قبل مليون سنة مما
يظن العلماء .لكن يبقى هذا االســتنتاج املشتق من
تحليل عظمة فخذ مترضرة وعظمتَني يف الســاعد
مثريا ً للجدل.
تتفاوت التقديرات حول توقيت انفصال أسالف
البرش وقرود الشمبانزي عن بعضهم البعض ،لكنها
تُ ِ
جمع بشــكل عام عىل مدة  6ماليني سنة تقريباً.
تشــر هذه املدة أيضا ً إىل عمر أقدم أحافري تعود إىل
أشباه برش كانوا يســرون عىل قدمَ ني وينتمون إىل
فئة أورورين توجيني.
تم اكتشــاف العظام التي خضعــت للتحليل يف
الدراسة األخرية يف صحراء "جراب" يف تشاد ،وكانت
مــن بني آالف األجزاء العظمية التي ُك ِشــف النقاب
عنها للمرة األوىل يف العام  ،2001وال يشــتق أي منها
من الرئيسيات.
نرش فرانك غاي وفريقه من جامعة "بواتييه"
الفرنســية تحليال ً كامال ً لعظام الفخذ والساعد،
بما يف ذلك مسوحات باألشــعة املقطعية لرؤية
بنيتها الداخلية.
ال أحــد يعــرف إذا كانت عظام أشــباه البرش
تشــتق من الفرد نفســه أو عدد مــن األفراد ،لكن
افرتض الباحثون أنها تعود إىل فئة "أنايس الســاحل
التشــادي" ،ألنها الفصيلة الوحيدة من الرئيسيات
التي وُجدِت عظامها يف ذلك املوقع.
قارن الباحثون عظام الفخذ والساعد لدى أنايس
الساحل التشادي بتلك املشتقة من البرش املعارصين،
فضالً عن الشــمبانزي ،والغوريال ،وإنسان الغاب،
وبعض أشباه البرش ،والبرشانيات.
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األحافير ُت ِ
لمح إلى أصول المشي على قدمين
حركة مختلطة

العظام التي ُ
اكتشفت في صحراء "جراب" في تشاد

استنتج العلماء أن فصيلة أنايس الساحل التشادي
أمضت بعض الوقت وهي تتسلق األشجار ،لكنها كانت
تســر عىل قد َمني يف العادة .يشتق هذا االستنتاج من
خصائص عدة يف عظم الفخذ ،ما يثبت أن تلك الكائنات
تبدو أقرب إىل البرش املعارصيــن من البرشانيات التي
تسري عموما ً عىل أربعة أطراف .تشمل تلك الخصائص
توزيــع أجزاء أكثر ســماكة من الطبقــة الخارجية
الكثيفة للعظام (اسمها القرشة) ،ووجود سطح صلب
يف أعىل عظمة الفخذ التي تتصل بها عضالت املؤخرة.

ّ
تفضل السري
يوضح غاي" :كانت تلك الحيوانات
عــى قدمَ ني حني تدوس عــى األرض .لكنها تختار
التســلق أحيانا ً عند تواجدها عىل األشــجار .تشري
الخصائص املرصودة إىل هذا النوع من السلوكيات".
لكن لم يقتنع روبرتــو ماكيارييل من جامعة
"بواتييــه" بهذه الفكرة .يتعلق جزء من الســبب
برأيه بعدم اســتقرار الزاوية التي تُش ّكلها عظمة
الفخذ مع الحوض من الناحية امليكانيكية التخاذ
وضعية عمودية".

ٍ
وقت آلخر ،تختار أنواع من الرئيسيات التي
من
بشكل أسايس عىل أربعة أقدام الوقوف والسري
تسري
ٍ
عىل قدمني ،وقد يحمل أنايس الســاحل التشــادي
بعض خصائص السري عىل قدمَ ني لهذا السبب عىل
األرجح .ويحمل كل نوع من الرئيســيات مؤرشا ً اىل
سريه عىل قدمَ ني.
ّ
لكن يقول غاي إن االســتنتاجات التي توصلوا
إليها ال ترتكز عىل جوانب فردية من العظام ،بل عىل
مجموعة عامة من خصائصها.
تعليقا ً عــى املوضوع ،يقول فريد ســبور من
متحف التاريخ الطبيعي يف لنــدن إن املرشفني عىل
التحليل الجديد يطرحون حججا ً منطقية عن ظاهرة
الســر عىل القدمَ ني ،لكن من املتوقع أن يستمر هذا
الجدل .طاملا ال نملك آلة للسفر عرب الزمن ،ال يمكن
أن نعود إىل الوراء ونشاهد أنفسنا.
إنها مســألة مهمة ألن أشباه برش أكثر حداثة،
مثل األســرالوبيث ،كانوا يســرون عــى قدمَ ني
ويتسلقون األشجار منذ  3أو  4ماليني سنة .يضيف
ســبور" :يعني ذلك أن أول ثالثة ماليني ســنة من
تاريخنا شهدت هذا النوع من الحركة املختلطة ،ولم
يتحقق تطور كبري يف هذا املجال".
أخرياً ،تدعو كيليس بيو من املتحف األمريكي
لتاريــخ الطبيعة يف نيويــورك إىل مقارنة عظمة
الفخذ لدى أنايس الســاحل التشادي بمجموعة
أوســع من الرئيســيات الحية واملنقرضة .من
الــروري برأيها أن تدرس فِ َرق مســتقلة من
العلمــاء هــذه األحافري املثــرة لالهتمام خالل
األشهر املقبلة.

Allo Doc

ما تأثير اإلنفلونزا على قلبك؟
ّ
أتلقى لقاح اإلنفلونزا.
أنا مصاب بمرض في القلب ويقول لي طبيبي إن وضعي يفرض علي ّ أن
ما عالقة اإلنفلونزا بالقلب؟
يظن الكثريون أن ّ
ّ
تلقي لقاحات اإلنفلونزا غري نافع ألنهم يعتربون
هذه الحالة بسيطة وشائعة ،ما يعني أنها مشابهة للزكام العادي الذي
يتــاىش خالل بضعة أيام .لكن تكون أعــراض اإلنفلونزا أكثر خطورة
من الزكام العادي لألسف ،فترتافق مع حاالت أسوأ من السعال ،واأللم،
والتعب ،والحمى املرتفعــة .كذلك ،قد يؤدي تأثري اإلنفلونزا عىل الرئتني
إىل تراجع مستويات األكسجني يف الدم إىل مستويات منخفضة عىل نحو
ً
نتيجة لذلك ،قد تصبح اإلنفلونزا سببا ً لدخول املستشفى أو حتى
خطري.
الوفاة .هذه الحالة ليست نادرة ،إذ تشري تقديرات "مراكز السيطرة عىل
األمراض والوقاية منها" إىل دخول بني  140ألفا ً و 710آالف شخص إىل
املستشفى بني العامني  2010و 2020بسبب اإلنفلونزا ،فضالً عن وفاة
بني  12ألفا ً و 52ألف شخص سنويا ً يف الواليات املتحدة .يف املقابل ،يموت
حواىل  40ألف شخص بسبب حوادث السري يف الواليات املتحدة سنوياً.
لكن كيف تؤثــر اإلنفلونزا عىل القلب؟ نــادرا ً ما يصيب الفريوس
القلب مبارش ًة ،إذ تنجم اآلثار املعاكســة للفريوس عن تص ّلب رشايني

القلب .يصاب عدد كبري من الناس فوق عمر الخمسني بتص ّلب الرشايني،
ولم ي َّ
ُشخص هذا املرض لدى البعض حتى اآلن .وبما أن التص ّلب يضيّق
الرشايني ويضعّ ف ّ
تدفق الدم ،تصل كمية أقل من األكســجني إىل عضلة
القلب .وعندما ترتاجع كمية األكســجني يف الدم بسبب آثار اإلنفلونزا يف
الرئتني ،تنخفض كميات األكسجني التي تصل إىل القلب بدرجة إضافية،
ما قد يؤدي إىل اإلصابة بنوبة أو سكتة قلبية (وفاة مفاجئة).
لكن هل تبقى هذه املخاطر نظرية؟ تكشــف دراسات دقيقة عدة
أن خطر اإلصابة بأمراض القلب بعد نوبة من اإلنفلونزا يرتفع بشكل
عام .يف دراســة شملت  80ألف شخص راشد من املصابني باإلنفلونزا،
أصيب  12%منهم تقريبا ً بحادثة قلبية خطرية ،مثل النوبات القلبية،
تزامنا ً مع إصابتهم باإلنفلونزا أو خالل األسابيع الالحقة.
تزيد اإلنفلونزا خطر التع ّرض لنوبة قلبية فعالً ،لكن هل من أدلة
وافية عىل فاعلية لقــاح اإلنفلونزا للوقاية من النوبات القلبية؟ جمع
تحليل نرشته مجلة "جاما" نتائج ســت تجارب عشوائية شارك فيها

أكثر من  9آالف شــخص .ســاهم لقاح اإلنفلونزا يف تخفيض خطر
اإلصابة بنوبة قلبية أو أي حوادث قلبية أخرى ذات صلة بنسبة ،34%
وارتفع مســتوى الحماية بدرجة إضافية لدى مــن تع ّرضوا حديثا ً
ملشاكل يف القلب.
إذا كنــت مصابا ً إذا ً بمرض يف القلب ،تــزداد أهمية أن ّ
تتلقى لقاح
اإلنفلونزا سنوياً .ينطبق املبدأ نفسه عىل أكثر األشخاص عرضة ألمراض
القلب ،ومن بينهــم الناس فوق عمر الســتني ،واملدخنون ،واملصابون
بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري .إنه تدبري احتياطي آمن.

Science

مرحلة "حركة العين السريعة" تكشف اتجاه نظرة الفئران خالل األحالم
َ
تساءلت يوما ً عما تحلم به الحيوانات؟ يبدو أن مرحلة "حركة
هل
العني الرسيعة" أثناء نوم الفرئان تشــر إىل حركات الرأس التي تتخيلها
القوارض خالل األحالم.
إذا كانت هذه املعلومة تنطبق عىل البرش أيضاً ،قد يتمكن الباحثون
من مراقبة الناس وهم يتجولون يف أحالمهم عرب تعقب حركة عيونهم.
تنشــأ أكثر األحالم حيوية يف مرحلة "حركة العــن الرسيعة" ،وقد
ّ
توصل العلماء إىل هذا االكتشــاف خالل الخمسينات .لكنهم لم يعرفوا إذا
كانت حركات العني املرافقة لهذه املرحلة عشوائية أو تحمل أهمية معينة.
أراد ماسيمو سكانزياني ويوتا ســينزاي من جامعة كاليفورنيا،
سان فرانسيسكو ،أن يعرفا مدى قدرتهما عىل استكشاف هذه الظاهرة
عرب وضع أقطاب كهربائية يف أدمغة الفرئان لتســجيل نشــاط الخاليا
العصبية التي تتعقب وجهة الرأس.
ســجّ ل الباحثــون يف البداية نشــاطات تلك الخاليــا حني كانت
الحيوانــات يقظة ومتحركة ،فوضعوا كامــرا ثابتة فوق رأس الفأر
واكتشفوا أن حركة رأسه نحو اليســار أو اليمني ترتافق مع حركات

رسيعة ومتشنجة للعيون يف االتجاه نفسه .ثم تابع الباحثون التسجيل
أثناء نوم الفرئان (تبقي هذه القــوارض عيونها مفتوحة أثناء النوم
أحيانا ً لحســن الحظ) .عندما بدأت مرحلــة "حركة العني الرسيعة"،
ارتبطت حركات العني املتشــنجة بنشاطات الخاليا الدماغية املرتبطة
بوجهة الرأس .تم ّكن العلماء من فك شــيفرة أحالم الفرئان ،بحسب
االتجاه الذي تنظر إليه عىل األقل.
يعني ذلك احتمال أن يتمكن الباحثون مستقبالً من استكشاف هذا
الجانــب من أحالم القوارض من دون وضــع أي أقطاب كهربائية عىل
رؤوسها ،فيكتفون بتعقب حركة عيونها.
كشفت تجارب ســابقة ،و ُِضعت خاللها أقطاب كهربائية يف أدمغة
القــوارض ،أن الحيوانات تُكرر حركاتها داخــل متاهة يف املخترب أثناء
النوم ،ويبدو أن هذه الحركة تساعدها عىل حفظ تصميم املكان.
تتكرر عملية مشــابهة لــدى البرش عىل ما يبــدو ،ويمكن تعقب
حركات عيون الناس أثنــاء النوم عرب وضع ألواح كهربائية بالقرب من
عيونهم ،ما يعني عدم الحاجة إىل الخضوع لجراحة يف الدماغ.
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سياسة عدم اإلنحياز انتهت ولن تعود
مثلما رفضت أفريقيا ،وآسيا ،والشرق األوسط ،وأميركا الالتينية،
االصطفاف مع الغرب في مواجهته المتصاعدة ضد روسيا والصين،
ّ
توسعت المخاوف في العواصم الغربية وارتفع منسوب الحماس
في أماكن أخرى أمام احتمال أن تعود هذه المناطق إلى سياسة
عدم اإلنحياز .لكن قد يكون هذان االنطباعان خاط َئين .في الغرب ،ال
يزال شبح الحرب الباردة يطارد الجدل المرتبط بعدم اإلنحياز ،فقد كان

هذا المفهوم حينها مرادفًا التخاذ موقف ضد الغرب .ومن وجهة
نظر البلدان النامية ،لطالما كان بناء نظام غير غربي أو كيان ينشأ بعد
حقبة الهيمنة الغربية سرابًا بعيد المنال .لكن عند التعمق في تحليل
التط ّورات المتالحقة ،يسهل أن نستنتج أن سياسة عدم اإلنحياز اختفت
منذ وقت طويل .لم يندثر هذا المفهوم بالكامل على األرجح ،لكنّه ال
يطرح تهديدات بارزة على الغرب وال يفيد الشرق.

أراضيهــا .تعطي هذه األفــكار أصداء
تــشــيــالمــكــوري رجــا مــوهــان
أقوى يف العالم النامــي ،نظرا ً إىل وفرة
الحدود املتنــازع عليهــا والرصاعات
املحتملة هناك.
ثانياً ،تحمل املسافات أهمية خاصة.
إذا عجــزت أوروبا الغربية والرشقية عن
االتفاق بالكامل حــول طريقة الرد عىل
اليــوم ،تبدو ردود البلــدان الواقعة
الحرب يف أوكرانيا ،وإذا كان الجمهوريون
خارج معسكر الغرب عىل الرصاع املتجدّد
والديمقراطيون يف الواليــات املتحدة ال
بني القوى العظمــى متفاوتة لدرجة ّأل
يحملون النظرة نفســها إىل روسيا ،فما
توضــع يف خانة واحــدة .ال تتع ّلق هذه
الذي يدفــع أمريكا الالتينيــة وأفريقيا
املواقــف بمفاهيم عــدم اإلنحياز التي
وآسيا إىل تبنّي املوقف الغربي الراهن من
انترشت حني بلغت هذه الحركة ذروتها
أحداث أوكرانيا؟
بعد الحرب العامليــة الثانية ،فأصبحت
ثالثاً ،يجب أن يكتسب الغرب الدعم
الدول التي انتهى زمن استعمارها عالقة
من الدول النامية يف املسائل السياسية
وســط رصاع عاملي بني الواليات املتحدة
األكثــر أهمية بدل اعتبــار ذلك الدعم
واالتحاد الســوفياتي ،ثم شــ ّكلت كتلة
ً
حقا ً طبيعيا ً لــه .بعدما تجاهل الغرب
نتيجة لذلك.
ثالثة لها طابع مبهم
لم يكــن عدم اإلنحيــاز مفهوما ً
التزاماته السياســية تجــاه الجنوب
العاملي وتنازل عن معظم مســاحاته
متماسكا ً يوماً ،بل إنه عكس مجموعة
اإلقتصادية لصالح الصني ســعيا ً وراء
من األفــكار املختلفة حــول طبيعة
ترسيخ العوملة ،يجب أن يبذل قصارى
االلتزامات بشــؤون العالم بعد حقبة
جهده اليــوم الســرجاع الدعم الذي
االســتعمار .تتعلق واحــدة من تلك
خرسه .تكشــف تجربة الثمانينات أن
األفكار باالقرتاح القائل إن االبتعاد عن
تحقيق هذا الهدف ممكن.
القوى العظمى والكتل املنافِ ســة لها
تقــي الخطــوة األوىل باإلعرتاف
عامل أســايس لحماية حرية التحرك
بأن املنافســة املتصاعدة بــن الغرب
يف العالم .لكن اصطدم مفهوم الحياد
والتحالف الصيني الرويس تتطلب العودة
بالواقع بعد فرتة قصرية .اضطر رئيس
رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي والزعيم الكوبي فيدل كاسترو في قمة دول عدم االنحياز | نيودلهي 5 ،آذار 1983
إىل أشكال تقليدية من الدبلوماسية ،أي
الوزراء الهندي ،جواهر الل نهرو ،وهو
الثروات والســلطات الغربية ميزة غري
واشنطن انشغاالتها بني موسكو وبكني
الدعم االقتصادي والســيايس لألنظمة
كســب األصدقاء والتأثري عىل الشعوب.
أحد مؤســي مفهوم عدم اإلنحياز،
محدودة يمكن االتــكال عليها إلحداث
وطوّرت اســراتيجية للتصــدي للتقدم
التي اكتسبت استقاللها حديثاً.
قد تشمل هذه املقاربة االبتعاد التام عن
للتخيل عنه عند اندالع الحرب الصينية
التغيري املطلوب يف بقية أجزاء العالم.
الســوفياتي يف الدول النامية .دعم جزء
بلغت هذه املشــاعر ذروتها يف العام
أســلوب الوعظ الذي اعتمــده الغرب يف
الهندية يف العــام  .1962لجأ نهرو إىل
لكــن رغــم هــذه اإلخفاقــات
كبري من بلــدان "العالم الثالث" الجهود
 ،1979حني أعلنت "حركة عدم االنحياز"
آخر ثالثة عقود .لكن قد يكون املعسكر
الواليــات املتحدة لتلقي املســاعدات
واالنتكاسات املتك ّررة،
األمريكية والغربية ،ووصلت املساعدات
(ال تــزال هذه املنظمة
الغربــي الــذي يعترب
العســكرية ،بينمــا
صمدت الفرضية التي
األمريكيــة ،بموجب "عقيدة ريغان" ،إىل
قائمة حتى اليوم) أن
نفسه صديقا ً للجنوب
تحالفــت ابنته التي
َ
تتوقع أن تســر بقية
جماعات الثــوار واملتم ّردين التي كانت
االتحاد السوفياتي هو
العاملي ،مع أنه مارس
خ َلفته ،أنديرا غاندي،
دول العالم عىل خطى
تسعى إىل إســقاط األنظمة الراديكالية
"الحليــف الطبيعي"
أعىل درجات الضغوط
مع االتحاد السوفياتي
املعسكر الغربي .ليس
املوالية للسوفيات حول العالم.
للــدول النامية ،خالل
عىل الــدول النامية يف
يف العــام .1971
كان جزء من انهيــار عدم االنحياز
باختصار ،لــم يكن كان الغرب يستطيع تحسين قمة استضافها الزعيم
مفاجئا ً إذا ً أن تشــعر تملك الدول النامية اليوم مسائل كثرية ،الفريق
األوساط االسرتاتيجية
يتعلق بالعامل االقتصادي بكل بساطة.
ذلك املبــدأ املبهم أبرز موقفه من الحرب الروسية الكوبي فيدل كاسرتو يف
الذي يجد أكرب صعوبة
قوة سياسية تفوق ما
حني
بالذهول
الغربية
الجنوب
يف
الرباغماتيــون
القادة
الحظ
عامل مؤثر ،بل طبيعة بدل اعتبار الحرب صراعًا بين هافانا .لكن مقابل كل
يف إتمام هذه املهمة.
كانت تتمتّع به حين كان
امتنعت بقيــة بلدان
العاملي حدود النموذج السوفياتي ،فلجأ
زعيم لجأ إىل موســكو
أمــا الخطــوة
التهديدات املطروحة.
العالم عن الوقوف ضد عدم اإلنحياز آخر موضوع
الديمقراطيات واألنظمة
عــدد كبري منهم بحلــول الثمانينات إىل
لتلقــي الدعــم ،اتّكل
الثانيــة ،فتتعلــق
يف مرحلة معينة،
مؤثر خالل الحرب الباردة
اإلستبدادية
الغزو الرويس ألوكرانيا
الرأسمالية الغربية ونظامها املؤلف من
زعيم آخــر عىل الغرب
بإعــادة التأكيد عىل
دفعت التحديات األمنية
مؤسسات تنموية عامليةّ .
بكل وضوح.
تبي حينها أن
لضمان صمود نظامه
أهمية دراسة املناطق
الداخليــة والخارجية
لكن ال يعني هذا الوضع أن ردة فعل
االشــراكية هي التي تواجه أزمة كربى
والحفاظ عىل ميزان القوى اإلقليمي.
يف العالقات الدولية ملساعدة الحكومات
معظم الدول بعد حقبة االســتعمار إىل
الدول النامية ســتنتج شكالً جديدا ً من
وأن الرأسمالية تتّسم بقوة تحمّ ل عالية.
عىل صعيد آخــر ،كان مفهوم عدم
واملؤسسات الغربية عىل فهم تعقيدات
االصطفاف مع قوى عظمى محددة ،مع
عدم االنحياز .يجب أن يستخلص الغرب
يف مرحلة انهيار االتحاد الســوفياتي يف
االنحياز يرتكز أيضا ً عىل نشــوء حركة
مختلف املناطق والبلدان حول العالم.
أنها ّ
تمسكت بمبدأ عدم االنحياز ظاهرياً.
بعض الدروس املهمة إذا أراد أن يكســب
العام  ،1991كان معظم البلدان النامية
تســتطيع االنقالب عىل النظام الناشئ
لطاملــا كان ظهور الجماعــات التي
كان عنرص آخر من سياســة عدم
دعما ً يفوق ما يحصده حتى اآلن ،يف ملف
قــد انض ّم أصــاً إىل مســودة "إجماع
بعد العام  1945وبناء نظام جديد يكون
ترفع الصوت حــول قضية محددة يف
االنحياز يحمل طابعا ً إيديولوجيا ً محضاً،
أوكرانيا أو مسائل جيوسرتاتيجية أخرى.
واشنطن" حول التنمية االقتصادية.
أكثر إنصافــاً .بــدا وكأن موجة إنهاء
الغرب (ونجاحها يف فــرض أجندتها
ما يعني تحويل مناهضة االســتعمار إىل
أوالً ،كان الغرب يســتطيع تحسني
كانت الفكــرة القائلــة إن الغرب
االســتعمار الرسيعة خالل الســتينات
عىل الحكومات ومؤسســات التنمية
مناهضة الغرب .تبنّى الكثريون يف الن ُ َخب
موقفه من الحرب الروســية عرب وضع
ونخبته التنموية يخدمان قضية سامية
وظهور أغلبية من الــدول النامية التي
املتعددة األطــراف) عامال ً ســاما ً يف
الحاكمة داخل العالــم النامي نظريات
املشــكلة يف إطار مختلف .بدل اعتبار
(عىل غرار املبرشين املسيحيني يف حقبة
تملك حق التصويــت يف الجمعية العامة
العالقات مع البلدان النامية .حتى أن
اشــراكية حول التنمية واعتربوا الغرب
الحرب رصاعــا ً بــن الديمقراطيات
االســتعمار) قادرة عىل التأثري بالناس،
لألمم املتحدة قد يســهّ الن تغيري النظام
التمسك بهذا املســار قد يعطي نتائج
الرأسمايل تجسيدا ً لالســتعمار الجديد.
واألنظمة االســتبدادية ،كان ليستفيد
لكنّهــا تجاهلــت احتمــال أن يرفض
العاملي خالل السبعينات.
عــر تحتدم فيه
عكســية أخرى يف
ثم استغ ّل االتحاد الســوفياتي والصني
ٍ
لكن بحلــول الثمانيناتّ ،
من الرتكيز عىل سيادة أوكرانيا ووحدة
الوثنيــون تغيري دينهــم .كذلك ،لم تكن
قســمت
املنافسة بني القوى العظمى.
مشــاعر البغض تجاه الغــرب ،وقدّما
عىل صعيد آخر ،تملك الدول النامية اليوم قوة سياســية
تفــوق ما كانت تتمتع به حني كان عدم االنحياز آخر موضوع
مؤثر خالل الحــرب الباردة .لقد زادت ثرواتها ومؤسســاتها
وثقتها بنفسها ،وتع ّلم جزء كبري من الن ُ َخب فيها فن املساومة
الجيوسياسية بني القوى العظمى املتنافِ سة .هذا الوضع يقدّم
فرصا ً يجــب أن يقتنصها الغرب ،نظرا ً إىل ّ
توســع التحديات
ً
مقارنة باالتحاد
االســراتيجية التي تطرحها الصني اليــوم
السوفياتي يف املايض.
أخرياً ،يجب أن يتجاهل القادة الغربيون الخطاب الشــائع
حول "عدم اســتعداد الجنوب العاملي لالختيــار" ،ويُر ّكز عىل
املخاوف الفردية للدول األساســية يف العالــم النامي ونقاط

ضعفها ومصالحها .كانت الدبلوماســية التقليدية والكفاءة
السياســية ترتكزان عىل هذا العامل قبل أن يخطف املغامرون
اإليديولوجيون السياسات الخارجية الغربية.
يف غضون ذلك ،ال يتوق العالم النامي إىل إعادة ابتكار حركة
عدم االنحياز الفاشــلة .كان مفهوم "العالم الثالث" واألفكار
التي اشــتقت منه (العروبة ،والقومية اآلسيوية أو اإلسالمية)
مج ّرد تجربة فاشــلة .رغم الضجة التي تُحدِثها هذه املفاهيم
وســط جز ٍء من املحللني يف الجنوب العاملي ،ال يقتنع عدد كبري
من القادة يف العالم النامي اليوم بفكرة التفاوض الجماعي ضد
الشــمال العاملي .لقد أصبحوا أكثر حكمة اآلن وزادت قدرتهم
عىل تحقيق أهدافهم الوطنية الفردية.

١٦

تـــتـــــمـــــات

بري ُمصرّ على "الموازنة" وعون وميقاتي...

وعن االعرتاضات النيابية عىل بعض املحاور املتصلة بمرشوع املوازنة،
شــددت املصادر عىل ّ
أن «رئيس املجلس مُرصّ عــى إقرارها بمن حرض
وبنتيجة أكثرية األصواتّ ،
ألن الوقت يضيق والوضع لم يعد يحتمل املزيد
من التأخري» ،وأضافت ّ
أن بري «مش عم يفهم عىل شو االعرتاض وليش»،
مبديا ً تخوفه من انزالق االعرتاضات النيابية باتجاه «املزايدات الطائفية»،
ترسب إعالميا ً عن اتجاه «التيار الوطني الحر» يف هذا
ال ســيما يف ضوء ما ّ
االتجاه لحسابات شعبوية وغايات بعيدة عن أي أهداف إصالحية إنما هي
مرتبطة عــى أرض الواقع بمجرد الرغبة يف مزاحمة «القوات» والكتائب»
عىل الساحة املسيحية.
تزامناً ،عاد امللف الحكومي إىل الواجهة خالل الســاعات األخرية عىل
وقع استئناف حملة الرتاشق الرئايس بني جبهتي بعبدا والرساي ،خصوصا ً
يف ظل تجدد الهجمة اإلعالمية التي يشنها رئيس الجمهورية ميشال عون
عىل الرئيس املكلــف نجيب ميقاتي متهما ً إيــاه بالخضوع للضغوطات
وتبديل مواقفه للته ّرب من التشكيل ،األمر الذي سارع ميقاتي إىل الرد عليه
واضعا ً كالم عون من دون تســميته يف خانة «املحاولة الواضحة لتحقيق
مكاســب سياســية ال يمكن القبول بها» من خالل «االستمرار يف وضع
الرشوط والعراقيل».
غري ّ
أن مصادر واسعة االطالع رأت يف عودة الرتاشق الرئايس «مؤرشات
ً
موضحة لـ»نداء الوطن»
حاسمة تيش باقرتاب ساعة الوالدة الحكومية»،
ّ
أن عون وميقاتي يجدان نفسيهما «مرغمني عىل التوافق والتأليف ويعلمان
جيدا ً ّ
أن فسحة املناورة شارفت عىل نهايتها تحت ضغط ضيق املهل عشية
االستحقاق الرئايس» ،وأعربت عن ثقتها ّ
بأن «الحكومة الجديدة ستبرص
النور يف مطلع ترشين األول ،عىل أن تكون يف تركيبتها نسخة طبق األصل
من حكومة ترصيف األعمال الراهنة مع إدخال تعديلني أو ثالثة كحد أقىص
عليها».
ويف هذا السياق ،كشفت املصادر عن استمرار «حزب الله» يف الضغط
للدفع باتجاه تدوير الزوايا بني بعبدا والرساي و»أفضت مســاعيه حتى
الســاعة إىل إعادة تثبيت وزير االقتصاد من حصــة رئيس الجمهورية،
بالتوازي مع الســر يف آلية تبادل ســلة أسماء ســنّية ودرزية بني عون
وميقاتــي لكي يصــار إىل االختيار من بينها بالنســبة إىل الحقائب التي
سيلحظها التعديل الوزاري» ،مشرية إىل أن «تفعيل التشاور الرئايس لبلورة
الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية املرتقبة سيتم بعد عودة رئيس حكومة
ترصيف األعمال من زيارته الخارجية» التي تستمر ألسبوع ويستهلها من
لندن للمشاركة يف مراســم تأبني امللكة إليزابيث الثانية ،قبل أن يتوجه إىل
نيويورك لــرؤس وفد لبنان إىل الجمعية العمومية لألمم املتحدة ،من دون
أن تستبعد أن يقوم ميقاتي بزيارة قرص بعبدا «قبيل مغادرته بريوت نهاية
األسبوع الجاري».
أما يف الحراك املتصل باالســتحقاق الرئايس ،فيواصل «نواب التغيري»
جولة استعراض مبادرتهم التوافقية عىل سائر الكتل واألحزاب والتيارات
السياسية ،فعقدوا أمس سلسلة اجتماعات شملت رئيس «التيار الوطني
الحر» جربان باسيل يف مرينا الشــالوحي حيث اسرتعى االنتباه انسحاب
النائبة سينتيا زرازير من اللقاء احتجاجا ً عىل «استخفاف باسيل بعقول
النواب التغيرييني» لدى الحديث عن مآثره اإلصالحية ،كما رصّحت لقناة
«الجديد» ،فآثرت املغادرة لعدم قدرتها عىل «تحمّ ل هذا الك ّم من النفاق».
وإىل االجتماع مع كل من النائبني فؤاد مخزومي وجميل السيّد ،اجتمع
نواب التغيري عىل التوايل يف عني التينة مع أعضاء كتلة «التحرير والتنمية»،
ويف الضاحية الجنوبية مع رئيــس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد
رعد ،فعرضوا أمام كتلتي «الثنائي الشيعي» منطلقات مبادرتهم الرئاسية
وركائزها ،وتلقوا وعدا ً بدراســتها عىل أن يكون «للبحث صلة» كما نقلت
أوساط النواب التغيرييني ،مشدد ًة عىل ّ
أن «الرتكيز يف املرحلة الراهنة هو عىل
محاولة تعزيز منطلقات الحوار والتالقي مع كافة األفرقاء حيال التصور
اإلنقاذي املطلوب للبلد ،لكن تبقى العربة دائما ً يف خواتيم األمور لتبيان مدى
التجاوب مع املســاعي الهادفة إىل تأمني انتخاب رئيس جمهورية جديد
يتمتع باملواصفات اإلنقاذية والوطنية املنشودة ضمن املهلة الدستورية».

محطات المحروقات :بلبلة في التسعيرة...

من هنا يكمن الح ّل بحسب براكس «بالتسعري بالدوالر أو إصدار جدول
يومي وحتى أكثر من جدول يوميا ً لرتكيب أسعار املحروقات» .الفتا ً اىل أن «كل
السلع اإلستهالكية يف لبنان تســعّ ر بالدوالر األمريكي وتسدّد لحظة الرشاء
حســب ســعر رصف الدوالر املتداول به ،فال ضري أن يتبع قطاع املحروقات
وتحديدا ً البنزين هذا النظام وإال سيكون مصري رأسمالنا الذوبان».
هــذا الواقع املرير لدولرة القطاعات األساســية الحيوية يف البالد يف ظلّ
عدم وجود سعر رسمي موحد للدوالر ،ووضع قوت اللبناني أسري التطبيقات
اإللكرتونية واملضاربني الذين يتالعبون بسعر رصف الدوالر ،مستغ ّلني األجواء
ّ
واملبشة بأننا مقبلون عىل فوىض يف البالد،
السياســية التشــاؤمية املخيّمة
يطرح تساؤالت حول إمكانية دولرة جدول أسعار املحروقات وتغيري القوانني؟
هذا التســاؤل أجاب عنه املحامــي د .بول مرقص ،رئيس مؤسســة
 JUSTICIAالحقوقية ،فقال لـ»نداء الوطن»« :إن إصدار وزارة الطاقة جدول
أســعار املحروقات بالدوالر األمريكي يعترب إجرا ًء غري قانوني ،إذ إنه يف حال
أقدمت عىل ذلك من دون تحديد ما يعادل هذا الســعر باللرية اللبنانية يف ظل
تعدّد أسعار الرصف املتداولة ،تصبح الوزارة يف وضعية كأنها تلزم املواطنني
الدفع بالدوالر ،األمر الذي يعترب غري رشعي ومخالفا ً ألحكام القوانني املرعية
اإلجراء ال سيما املواد  /1/و  /7/و  /8/و /192/من قانون النقد والتسليف
وانشــاء املرصف املركزي (املرســوم رقم  - 13513الصادر يف 1963/8/1
وتعديالته) ،والتي تعطي االوراق النقدية اللبنانية قوة ابرائية غري محدودة يف
ارايض الجمهورية اللبنانية ،وتعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية
بالرشوط املحددة بالعقوبات املنصوص عليها باملادة  319من قانون العقوبات
اللبناني (املرسوم اشرتاعي رقم  - 340الصادر يف  1943/3/1وتعديالته)».
وأضاف مرقص« :سيطرح هذا األمر إشكالية :أي سعر رصف سيعتمد
يف الدفع؟ مع اإلشارة هنا اىل أن كل أسعار الرصف املطروحة حاليا ً تبقى غري
قانونية ما دامت لم تق ّر بموجب قانون يف مجلس النواب وفقا ً ألحكام املادتني
 /2/و /229/من قانون النقد والتســليف وانشــاء املرصف املركزي ،حتى
تعديل هذه النصوص وتحرير سعر الرصف وفق معايري اقتصادية صحيحة».
مع اإلشارة هنا اىل أن سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء سجّ ل ارتفاعا ً
صاروخيا ً أمس بقيمة  1000لرية لبنانية ،لريسو مساء عىل سعر الـ36700
لرية مقرتبا ً من الـ 37ألف لرية لبنانية األمر الذي سريفع سعر صفيحة البنزين
ومعها سائر املواد اإلستهالكية والغذائية ،علما ً أن سعر برميل النفط العاملي
هو اليوم يف أحسن أحواله اذ يسجّ ل نوعا ً من اإلستقرار وبلغ أمس سعر الربنت
 92دوالراً ،فماذا لو سجّ ل ارتفاعا ً فوق الـ 100دوالر أمريكي أو  120دوالرا ً كما
جرى سابقاً ،ما هو السعر الذي ســتبلغه اسعار املحروقات عندها وتحديدا ً
البنزين مع تحريرها من أي دعم؟

العـــدد  - ٩٣٣السنــــة الـرابـعـة
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كييف ُتسقط مسيّرة إيرانيّة في خاركيف

ّ
يشــن «رضبــات مكثّفة» عىل القوات
تزامناً ،أكد الجيش الرويس أنه
األوكرانيــة يف ك ّل الجبهــات ،يف حني اتهم الكرملني كييــف بتعذيب مدنيني
وإساءة معاملتهم يف املناطق التي استعادت القوات األوكرانية السيطرة عليها
يف األيام األخرية.
وذكرت وزارة الدفاع الروســية يف تقريرها اليومــي أن «القوات الجوية
والباليســتية واملدفعية الروســية تُنفذ رضبات مكثّفة عىل وحدات القوات
املسلحة األوكرانية يف ك ّل مناطق العمليات» ،مشري ًة إىل عمليات قصف بالقرب
من سلوفيانسك وكونستانتينيفكا وباخموت يف رشق أوكرانيا ،ويف منطقتي
ميكوالييف وزابوريجيا يف الجنوب ،وكذلك يف خاركيف يف الشــمال الرشقي،
حيث قادت أوكرانيا هجوما ً مضادا ً ساحقا ً أجربت خالله القوات الروسية عىل
االنسحاب من معظم أنحاء املنطقة.
ديبلوماسيّاً ،دعا املستشار األملاني أوالف شولتز الرئيس الرويس فالديمري
بوتني إىل إصدار أمر بـ»ســحب كامل» القوات الروسية من أوكرانيا .وجاء يف
بيان للمستشارية أنه خالل مكاملة هاتفية استم ّرت  90دقيقة ،شدّد شولتز
يف حديثه مع الرئيس الرويس عىل «إيجاد ح ّل ديبلومايس يف أرسع وقت ممكن
باالستناد إىل وقف إطالق النار ،وسحب كامل للقوات الروسية واحرتام وحدة
أرايض أوكرانيا وسيادتها».
وأمــام الصعوبات التي يواجههــا الجيش الرويس عىل األرض ،شــدّد
املستشار األملاني عىل أن «إجراءات ض ّم روسية جديدة محتملة لن تبقى من
دون رد ولن يتم االعرتاف بها بأي حال من األحوال» .كما شدّد املستشار عىل
«رضورة ضمان سالمة محطة الطاقة النووية» يف زابوريجيا .وطالب يف هذا
السياق بـ»تجنّب أي تصعيد والتنفيذ الفوري لإلجراءات التي أوىص بها تقرير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» .وطلب شولتز أيضا ً من الرئيس الرويس تنفيذ
اتفاقية تصدير الحبوب األوكرانية «بالكامل» وعدم «الرتاجع عنها».
وعىل خلفية الحرب الروسية ض ّد أوكرانيا ،أشاد البابا فرنسيس بالتعددية
يف مواجهة منطق «الكتل» الــذي يؤجج خطر وقوع نزاعات جديدة ،يف اليوم
األوّل من زيارته إىل كازاخســتان ،داعيــا ً إىل «تجنّب تأجيج الخصومات» ،إذ
«حان الوقت لكي نقوم بتقویة الكتل املتعارضة».
وأمام السلطات والسلك الديبلومايس ،قال الحرب األعظم« :نحن بحاجة إىل
قادة عىل املستوى الدويل یسمحون للشعوب بأن تفھم بعضھا بعضا ً وتتحاور،
فیلدون «روح ھلسنكي» جدیدة وبناء عالم فیه املزید من االستقرار والسالم»،
يف إشارة إىل اتفاقات  1975التي ك ّرست الهدنة بني الغربيني والسوفيات.
ويف ملف الطاقة ،أعلنت الرئاسة التشــيكية لالتحاد األوروبي أن وزراء
الطاقة يف دول التكتل سيجتمعون يف  30أيلول ملناقشة إجراءات الطوارئ التي
اقرتحتها املفوضية لوقف االرتفاع يف أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب يف
أوكرانيا ،يف وقت أعلنت فيه رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أن إضاءة مبنى
البلدية وبرج سان جاك واملتاحف البلدية وقاعات البلديات يف دوائر العاصمة
ستتوقف عند الساعة  22:00اعتبارا ً من  23أيلول بسبب أزمة الطاقة.
ويف األثناء ،أعلنت موسكو أن وزير الخارجية سريغي الفروف وعددا ً من
أعضاء الوفد املرافق له حصلوا عىل تأشريات دخول إىل الواليات املتحدة لحضور
أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يف وقت الحق هذا الشــهر ،يف
حني اتّهمت االستخبارات األمريكية روسيا بإرسال  300مليون دوالر عىل األق ّل
ّ
ومرشحني أجانب يف أكثر من  20بلدا ً منذ العام 2014
رسا ً إىل أحزاب سياسية
ّ
لكسب نفوذ فيها ،وفق ما جاء يف تقرير استخباراتي ُرفعت عنه الرسية أمس.
إىل ذلك ،قال مســؤول الشــؤون الخارجية يف الحزب الشيوعي الصيني
يانغ جييش خالل لقاء مع الســفري الرويس لدى بكني أندري دينيسوف الذي
أنهى مهمته بعد ســنوات يف الصني« :تحت اإلدارة االسرتاتيجية للرئيس يش
جينبينغ والرئيس فالديمري بوتني ،شــهدت العالقات بيننا تقدّما ً دائما ً عىل
الطريق الصحيح» ،الفتا ً إىل أن «الصني مســتعدّة للعمل مع روسيا من أجل
تطبيق مستم ّر لروح التعاون االسرتاتيجي الرفيع املستوى بني بلدينا وحماية
مصالحنا املشرتكة وتعزيز تطوير النظام الدويل يف اتجاه أكثر عدال ً وعقالنية».

أرمينيا وأذربيجان تتبادالن الضربات النارية

وكانت يريفان قد أعلنت أن اشتباكات ضارية حصلت بعد منتصف ليل
اإلثنــن  -الثلثاء عىل الحدود بني أرمينيا وأذربيجــان ،مؤكد ًة أن قوات باكو
ّ
املســرة ،تســعى إىل «التقدّم» داخل األرايض
مدعومة باملدفعية والطائرات
األرمينية.
وأوضحت وزارة الدفاع األرمينية يف بيان أن املعارك دارت يف عدّة نقاط عىل
الحدود و»العدو يُحاول باستمرار التقدّم» ،مشري ًة إىل أن «القوات األذربيجانية
تواصل استخدام املدفعية وقذائف هاون وطائرات من دون طيار وبنادق من
العيار الثقيل» ،بينما أعلنت موســكو التي نرشت قوة حفظ سالم يف املنطقة
بعد حرب  ،2020وقفا ً إلطالق النار يُطبّق منذ الســاعة  06:00ت غ ،يف حني
اتهمت أذربيجان أرمينيا بعد الظهر بانتهاكه «بكثافة».
وادّعــت وزارة الدفــاع األذربيجانية ّ
بأن وحدات من القوات املســلحة
األرمينية فتحت نريان املدفعية عــى مواقع الجيش األذربيجاني عند الحدود
األذربيجانيــة  -األرمينية عــى الرغم من وقف إطالق النار ،مشــر ًة إىل أنه
«اتخذت إجراءات للر ّد عىل هذه النريان» .ويف وقت سابق ،أكدت أذربيجان أنها
ّ
«حققت ك ّل أهدافها» عند الحدود مع أرمينيا.
وبينما دعا باشــينيان املجتمع الدويل إىل التحــ ّرك خالل محادثات مع
الكثري من القادة األجانب ،بينهم الرئيسان الرويس فالديمري بوتني والفرنيس
إيمانويل ماكرون ،رصّ ح مستشار الكرملني يوري أوشاكوف للصحافيني أن
روســيا «قلقة للغاية» وتدعو إىل «ضبط النفس» ،فيما اجتمع مجلس األمن
التابع ملنظمة معاهدة األمن الجماعي ( ،)CSTOالتحالف العســكري بقيادة
موســكو ،عرب دائرة الفيديو املغلقة مساء أمس بمشاركة بوتني بنا ًء لطلب
يريفان ،بحسب الكرملني الذي شدّد عىل أن بوتني «تدخل شخصيّاً» ويبذل «ك ّل
الجهود املمكنة للمساعدة يف تخفيف حدّة التوتر».
واتصل وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن بقادة أرمينيا وأذربيجان
ّ
لحضهم عىل تحقيق الســام ،يف حني دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييش البلدين إىل «اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل األزمة» .بدوره ،طالب
االتحاد األوروبي بوقف القتال وأعلن أن رئيس املجلس األوروبي شارل ميشال
الذي يقود وساطة بني يريفان وباكو ،سيتباحث مع الطرفني املتحاربني.
ويف السياق ،دعا ماكرون نظريه األذربيجاني إلهام علييف إىل «العودة إىل
ّ
وحضه خالل اتصال هاتفي عىل رضورة «وضع
احرتام وقف إطالق النــار»،
ح ّد للقتال» ،بينما دعا وزير الخارجية الرتكي مولود تشــاوش أوغلو أرمينيا
إىل «التوقف عن استفزازاتها» ض ّد أذربيجان ،و»الرتكيز عىل مفاوضات السالم
والتعاون» مع باكو.
وإذ أبدت طهران «قلقهــا إزاء تصاعد التوتــرات والنزاعات الحدودية
بني جمهورية أذربيجان وجمهوريــة أرمينيا» ،دعت إىل «ضبط النفس وح ّل
الخالفــات بني البلدين ســلميّا ً وفق القانون الدويل» .وجــدّدت الجمهورية
اإلســامية رفضها «أي تعديل للحدود» بني أرمينيا وأذربيجان ،مشدّد ًة عىل
رضورة «احرتام وحدة أرايض البلدين».
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الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1الملك العظيم.
 - 2أمين عام سابق لألمم المتحدة.
 - 3جا َر ولم َيع ِدل  -ظهر وانتشر
وسرى.
 - 4يجري في العروق  -أمير
أوروبي.
 - 5أبو البشر  -ركائز وقواعد.
 - 6صاح ذكر النعام  -عملة دولة
آسيوية.
 - 7مدينة في فلسطين  -منخفض
الحرارة.
 - 8والية أسترالية.
 - 9فيلسوف عربي  -حرف جر.

ابتكاري.
–1
ّ
 - 2ممثل مصري راحل.
 - 3ضمير منفصل  -مدينة
فرنسية.
 - 4ضربه بقبضة يده  -الين
وساهل.
 - 5مدينة إيطالية  -حلب الناقة
وترك في الضرع بعض اللبن.
 - 6أداة جزم  -أهلك وأفنى.
 - 7أمين عام سابق لألمم
المتحدة.
 - 8رافعة  -غزال.
 - 9من آالت الحدادين.

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 ألعاب صفحة رقم 18
أفقيا – 1 :الشيخ طابا  -ادمان  - 2 -بطرس بطرس غالي  -نو  - 3 -نيف
 تسامح  - 4 -اف  -ورل  -حن  -كابري  - 5 -يل  -بيالروسيا  - 6 -عار بهت  -محا  -بدا  - 7 -مسمار  -قد  -اديب  - 8 -يوم سعيد  -الوكالة - - 9دنوا  -جمال  -راشد  - 10 -سنمار  -هدا  -تاون  - 11 -وي  -روبل
 التبادل  - 12 -جواهر  -المجاهل  - 13 -دنس  -ود  -نواب  -سرع  - 14يدب  -تدرب  -نعيب  - 15 -االمازون  -يغادره.عموديا - 1 :ابن العميد  -وجدوا  - 2 -لطيف  -اسونسيون  - 3 -شرف
 يرممون  -اسيا  - 4 -يس  -ول  -اسامره  -دم  - 5 -خبير  -برع -اوروبا  - 6 -ط ط  -لبه  -يجرب  - 7 -ارق  -يتقدم  -ال  -تو  - 8 -بس
 حل  -اهـ  -لندن  - 9 -اغتنام  -الدامور  - 10 -اس  -رحال  -الجابي  - 11االكوادور  -تاب  - 12 -ديماس  -يكاتبه  -نا  - 13 -حبيب باشاالسعد  - 14 -ان  -راد  -لدود  -رير  - 15 -نوتي  -امة  -نالعبه.
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 – 1حيوانات مفترسة  -فن وأسلوب
إنجاز عمل ما.
 - 2فنا ن إ ما را تي يعد من أ شهر
الفنانين في اإلمارات.
 - 3نحيل وهزيل  -غ ّنجوا.
 - 4ركض وجرى  -لقب األمير -
إحصل.
 - 5زاد وكثر َ -م َّد وأ َ َطا َل.
 - 6المفتول.
 - 7جماعة القوم  -وحيد ال نظير له.
 - 8كا ن وا سعا أ كثر من غيره -
متشابهان  -بحث عن األخبار.
 - 9نجم غناء جزائري من أغانيه
الشهيرة «يا رايح وين مسافر »  -ولد.
 - 10صحابي جليل ومؤذن الرسول.
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هذه شبكة كلمات متقاطعة تتميز بصعوبة إضافية حيث تم محو المربعات السوداء التي
بداخلها والتي تفصل بين الكلمات ،لذلك عليك اإلجابة على التحديدات أفقيًا وعمود ًيا ووضع
المربعات السوداء داخل الشبكة في المكان المناسب.

أفقي ًا
ملحة.
 - 1إضعاف  -حاجات ّ
 - 2أماكن محدودة يستوطنها الناس
 اإلخفاق والخيبة. - 3تصديق واعتقا د  -إحدى القارات.
 - 4اجتاز النهر  -اسم موصول  -مشى
في َمي ٍل إِلى أَحد جانبيه.
المواجه لألذنين -
ش ْعر الرأس
ِ
َ -5
مهنة إنسانية.
 - 6تسد الحفرة بالتراب  -مت ِّفق على
أن يكون للسابق أو الفائز مال ونحوه.
 - 7دولة أميركية.
 - 8تدخل في  -ما ُيرسل في البريد أو
نحوه من بضاعة  -سكب الماء.
 - 9يسهل ويلين عليه األمر  -جمع
الضرائب.
 - 10حيوانات برمائ ّية.

عمودي ًا

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.

2 1

 – 1نطالبه  -بلدة لبنانية في قضاء البترون.
 - 2أديب إيرلندي راحل من مؤلفاته “ The
 - ”Importance of Being Earnestناقل األخبار
أو القصص.
 - 3مدينة أميركية في نيويورك  -أحد الوالدين
 عسكري. - 4دفن البنت في التراب وهي ح ّية  -للمساحة
 جعله منحن ًيا  -يبس الخبز. - 5متشابهان  -لحس  -مادة مطاطة  -بلدة
لبنانية في قضاء البترون.
 - 6يضعه خلسه  -ضرب بقبضة يده  -من
أعضاء الجسم  -ظلم في حكمه.
 - 7ملعب كرة قدم يقع في بريطانيا  -ك ّل
ومجمل  -للنداء.
 - 8أحرف متشابهة  -تتألف منها القصيدة -
إخبار وإعالم.
 - 9منخفض باألجنبية  -من الفواكه  -دولة
أفريقية.
 - 10رئيس اميركي راحل  -د ّرب.
 - 11عارضه وعاداه  -ضعف  -أحرف متشابهة.
 - 12أنثى الحمار  -من الحبوب  -عار ونقيصة
 من الحيوانات. - 13اتضح وظهر  -هرب  -ذكر األفعى  -بحر.
 - 14بئر قديمة  -قائد ورئيس وزراء بريطاني
راحل غلب عليه لقب “دوق ولنغتون” هزم
نابليون بونابرت في معركة واترلو.
 - 15ممثل سوري  -مطرب سوري.

شبكة األذكياء

في هده الشبكة ،استبدلت األرقام بالحروف ،عليك استخدام األرقام
من  1إلى  9داخل الدوائر .األرقام الموجودة داخل المربعات هي
حاصل مجموع أربعة أرقام محيطة بها والتي تم استبدالها بأحرف،
وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك.

8
7
9

أفقي ًا
 – 1قائد عسكري وإمبراطور الفرنسيين.
 - 2رئيس سوري راحل.
وشحمه  -عملة
ه
لحم
كثر
 - 3ملوك الغابة -
ُ
ُ
دولة آسيوية.
خالصا من ال ُّدخان  -سالم
عل
ت
ش
إ
ً
 - 4ارتاب في ِ ْ َ
واستقرار  -سعل.
 - 5مدينة أميركية في والية تكساس  -تبادل معه
الكف  -حيوان
الضربات بقبضة اليد أو ِب ُج ْمع
ّ
ّ
أهلي.
صوت الكلب دون ال ُّنباح  -دولة عربية -
-6
ُ
مخلب.
 - 7ضعف  -ح ّل العقدة  -يهدمون الحائط.
 - 8خاصته باألجنبية  -من زالت عقولهم  -والية
هندية.
 - 9مدينة أميركية في والية فلوريدا  -صلب
وقوي  -كانت أَسنا ُنه قصير ًة ملتزقة ُمقبلة على
داخل الفم.
 - 10دولة أوروبية  -األمسيات.
 - 11أرجع  -طلب حضور شخص  -مدينة إيطالية
تشتهر ببرجها المائل.
 - 12طاقة ووسع  -يصدر في األمر قرا ًرا حاس ًما
ملمسه وخال م ّما يستمسك به.
 الن ونعمُ
 - 13عاصمة دولة أوروبية  -ح ّرك بق ّوة  -مدينة
أميركية في والية ميسوري  -واحد بالفارسية.
 - 14أغنية للموسيقار المصري محمد عبد
الوهاب.
 - 15أديب فرنسي راحل من مؤلفاته “Les Yeux
زراعي ينتج بذو ًرا ُيستخرج منها
 - ”d’Elsaنبات
ّ
نوع من ال َّزيت.

األرقام والحروف

أ

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

أفقي ًا
 – 1بلدة لبنانية في عكار  -كثرة تعاطي الخمر
أو المخدرات.
 - 2دبلوماسي وسياسي مصري راحل أمين عام
سابق لألمم المتحدة  -عاصفة بحرية.
 - 3زيادة  -مغفرة.
 - 4للتذمر  -دابة على خلقة الضب أعظم منه -
اشتاق إلى  -جزيرة إيطالية.
 - 5كانت أسنانه قصيرة ملتزقة منعطفة على غار
الفم  -دولة أوروبية.
 - 6عيب ونقيصة  -دهش وسكت متح ّي ًرا  -أزال
األثر عن  -ظهر.
 - 7وتد من حديد  -قامة الرجل  -متضلع من
اللغة واألدب.
 - 8فيلم للموسيقار المصري محمد عبد الوهاب
بدل من الشخص نفسه.
 تفويض كتابي للعمل ً - 9اقتربوا ُ -حسن  -بالغ.
 - 10مهندس ينسب إليه بناء قصر الخورنق  -زال
اضطرابه وقلقه  -مدينة باألجنبية.
 - 11نعم باألجنبية  -عملة دولة كبرى  -التقايض.
 - 12آللئ  -األراضي التي لم تكتشف بعد.
 - 13تلطخ بمكروه  -حب  -ينتخبهم الشعب -
حث الخطى.
ّ
 - 14يسري الشيء في الشيء  -تم ّرن  -صوت
الغراب.
 - 15نهر في أميركا الجنوبية  -يفارقه (المكان).

تشبه هذه اللعبة الى حد كبير الكلمات المتقاطعة ،إذ ُت َح ْل باستخدام
االرقام من  1الى  9بدال ً من االحرف .كل رقم م ّدون على خط األحرف (أ
ب ج د هـ و ) أفقيا وعموديا هو جواب جمع االرقام ضمن المربعات.
المربع الرمادي هو الفاصل بين كل جواب.
 في كل مجموع ال يمكن ان يظهر الرقم أكثر من مرة واحدة مثالً  :إذاكان لدينا رقم  8ال يمكن تكرار  8 = 4+4إنما  8 =5+3أو ... 8=6+2
 نفس مجموعة االرقام ( مهما كان ترتيبها ) ال يمكن ان تظهر مرتينفي الشبكة ،وضعنا بعض األرقام في مكانها الصحيح لمساعدتك.

أ

ب

ج

د

هـ

ب
ج
د

7

هـ
و
أفقياً:
أ9 :
ب 12 :
ج 15 :
د 34 :
هـ 4 - 6 :
و3 - 7 :

سودوكو

 – 1أديب عربي ل ّقب بـ “الجاحظ الثاني” -
عثروا على.
 - 2رقيق ال جفاء فيه  -عاصمة دولة أميركية.
ُ - 3عل ّو ومجد  -يصلحون البناء  -إحدى القارات.

ليل
 - 4نعم باألجنبية  -بئر باألجنبية  -أحادثه ً
 -يجري في العروق.

 - 5متع ّمق في معرفة شيء  -أجاد في عمل -
إحدى القارات.

 - 6متشابهان  -قلبه  -يختبر ويمتحن.
باطراد  -للنفي -
 - 7سهاد  -يسير إلى األمام ّ
اثنان باألجنبية.

 - 8سنور  -فك العقدة  -للتوجع والشكوى -
عاصمة دولة أوروبية.
 - 9انتهاز  -مدينة لبنانية.
 - 10أصل البناء  -متن ّقل ال يستقر في مكان -

الموظف المكلف تحصيل أموال مستحقة.
 - 11دولة أميركية  -ندم.
 - 12قبر  -يراسله  -ضمير متصل.
 - 13رئيس لبناني راحل.

 - 14أداة نصب  -جال في األماكن المجهولة
والنائية  -خصم شديد الخصومة  -ضحك
باألجنبية.
ملح  -وطن  -نمازحه.
ّ - 15

الدوائر السحرية

األرقام المتقاطعة

أ

عمودي ًا

عمودياً:
أ 4 - 16 :
ب 21 :
ج 10 :
د 15 :
هـ 10 :
و 14 :

9

 – 1أسخط وأثار األعصاب.
 - 2من يقوم على خدمة
القوم في األكل أو الشراب.
 - 3دائرة مضيئة.
 - 4تنشأ من برعم.
 - 5تح ّرك بش ّدة.
 - 6متزحلق.
 - 7مؤ لف من شيئين
مماثلين.
 - 8وقت قصير.
 - 9ح ّذر.
 - 10مغطى ومل ّبس.
 - 11تخصيص ،تحديد.
 - 12تام النمو كامله.
 - 13يستعمل في أعمال
الطالء.
 - 14يوحي بالخوف.
 - 15حكم موقت بإشراف
دولة كبرى.
 - 16إنحدار من أعلى إلى
أسفل.
 - 1 7مقسوم إ لى قطع
مبعثرة ومتناثرة.
 - 18تن ّهد.
 - 19انطلق خفية.
 - 20كلمة تأوه أو نداء يع ّبر
توجع.
تفجع أو ّ
به عن ّ
 - 21من األحجار الكريمة.
 - 22إنكسر كسرا ً صغيرة.
 - 23ضامن.
 - 24مائل.
 - 25ابتعد عن دياره.

ا

ف

ل

23
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شبكة األذكياء

أفقيا – 1 :نابوليون بونابرت  - 2 -نور الدين االتاسي 3 -
 اسود  -سمن  -يوان  - 4 -شكك  -لهب  -امان  -اح 5 - داالس  -الكمه  -فرس  - 6 -هرير  -ليبيا  -برثن - 7 -ون  -فك  -يدكون  - 8 -سا  -المجانين  -غوا  - 9 -ميامي
 متين  -يل  - 10 -المانيا  -الليالي  - 11 -رد  -دعا  -بيزا  - 12جهد  -يبت  -ملس  - 13 -برن  -رج  -لومان  -يك  - 14يا دنيا يا غرامي  - 15 -لويس اراغون  -سمسم.عموديا  - 1 -نناشده  -سمار جبيل  - 2 -اوسكار وايلد
 راو  - 3 -بروكلين  -ام  -جندي  - 4 -واد  -ار  -اماله -نس  - 5 -ل ل  -لس  -فلين  -دريا  - 6 -يدسه  -لكم  -يد
 جار  - 7 -ويمبلي  -جماعي  -يا  - 8 -ن ن ن  -ابيات -ابالغ  - 9 -با  -اكيدنيا  -توغو  - 10 -وليم ماكينلي  -مرن
  - 11ناوأه  -ون  -أ أ أ  - 12 -اتان  -بن  -عيب  -نمس  - 13بان  -فر  -ايم  -يم  - 14 -رس  -ارثر ويلزلي - - 15تيم حسن  -الياس كرم.
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األرقام والحروف

م ا ر ب

ا ل ف ش ل أ = 9؛ ب = 3؛ ث = 6؛ ذ = 8؛ ش = 4؛
ص =  1؛ ع =  2؛ ف = 7؛ ي = .5

ا
ل
م
ب
ر
و
م

ا

ف
ر
ي
د
ا

س ي ا
ح د ل
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ر
ا
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سودوكو

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

و

األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب
معرفة الكلمة في كل دائرة لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات
داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند آخر كل خط افقي وعمودي.
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الكلمات المتقاطعة

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
خ ي 2ش

4

3

7

16

15

17

18

29

31

أفق ًيا:

19

20

27

26

32

33

28

34

36

35
37

14

22
25

30

5

13

12

21
24

6

8
11

10

 – 1أديب فرنسي راحل  -كان طاه ًرأ
أكثر من غيره.
 - 2سوء العاقبة  -جرى الماء  -قعدت.
 - 3شجرة طيبة الرائحة  -أديب فرنسي
راحل.
 - 4سايره وماشاه  -ذكر األفعى.
 - 5عائلة  -نادي كرة قدم إسباني.
 - 6سرعة التنفس إعيا ًء  -ذل وحقارة
 خلص من خطر وأذى. - 7س ّيد القوم  -من األزهار  -فائدة
غير مشروعة  -احترم.
 - 8تأكيد بالحجة والدليل  -أصفح
عنها.
 - 9إباحة وإجازة  -من الطيور.
 - 10نزيل األثر عنه  -أرشدت.
 - 11دعمه وأم ّده بالقوة  -بسط  -نجم
بهي طلوعه على بالد العرب في أواخر
ّ
القيظ.
 - 12عاصمة دولة أفريقية  -مدينة
في فلسطين.
 - 13ضعف  -العاهل  -تعب.
 - 14نلتمسه  -جديد باألجنبية  -حرف
عطف.
 - 15أبرمها (الحبال)  -رائد برتغالي
راحل أ ّول من دار حول العالم.
 - 16آخر الدواء  -والية أميركية.
 - 17صبي  -شاعر عباسي كان أعمى.

سودوكو 16

عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف الجواب
داخل المربعات الثالثة وفق األرقام (أفقيًا وعمود ًيا) ،كل جواب مؤلف
من ثالثة أحرف.

23

أفقي ًا
 – 1مطرب لبناني راحــل  -إمارة
أوروبية.
 - 2فلكي ورياضي عربي اشتهر بكتابه
“ المناظر”  -عالم وفيلسوف عربي له
قصة شهيرة “ حي بن يقظان”.
 - 3قليل الوجود  -دولة أوروبية  -تكلّم
بال فائدة.
 - 4احترم  -تركة  -رئيس جزائري
راحل.
 - 5طيب لذيذ  -كسر باألصابع كس ًرا
صغيرة  -غفل عن ونسي  -متشابهان.
 - 6ثبت ورسخ  -أقارب  -سعل -
ضمير متصل  -وحدة قياس.
 - 7مدينة بلجيكية وقعت فيها معركة
شهيرة لقي فيها نابليون بونابرت
هزيمته األخيرة  -الحزن  -أداةنصب
 للنداء. - 8سطل  -زاوله (العمل)  -ممثلة
أميركية.
 - 9مد ينة أ لما نية تعد من أ شهر
ا لمنتجعا ت ا لصحية في ا لعا لم -
الفرض.
 - 10شاعر أموي  -والدته  -أراق
الدماء  -وحدات أساسية للوراثة في
الكائنات الحية.
 - 11القسم  -ع ّينها وث ّبتها  -اإلله.
سالحا
 - 12غلظ وصلب النبات  -ألبسه
ً
 خاصتي  -رتبة من الطير. - 13استهواه وحمله على اإلعجاب
به  -اإلستيالء بالقوة على البلد  -حاجة
باألجنبية.

الثالثية

9

عمودي ًا

38

عمود ًيا:

12 13
4
10
13 14
7
5 3 1
7
16
11
12 4
4
7
13
5
3
14
2
4
6 10
15
3
14
13 1 9
1 12
4
10
2
8 7
15 16

9
2
1
15
13
4
13
2
12
5
11

حلول ألعاب صفحة رقم 20

األرقام المفقودة

9
3
8

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :تمام سالم  -رشيد الصلح  - 2 -شفيق الوزان
 المتنبي  - 3 -رتل  -حال  -دمره  - 4 -يا  -مل  -ندي -كوليت  -ما  - 5 -نحنح  -عادل  -مأل  - 6 -يمانع  -همام
 حرر  - 7 -لدود  -عاد  -ماح  -عد  -سو  - 8 -او  -هم نيون  -ابن سريج  - 9 -واهن  -سدن  -ادولف هتلر 10 - لوميير  -ابط  -لد  -بم  - 11 -يسددون  -ريم  -اف  -ديو  - 12جن  -يك  -احمد حسن البكر.عموديا - 1 :تشرين األول  - 2 -مفتاح  -دواوين  - 3 -ايل
 نيو  -همس  - 4 -مق  -محمد هنيدي  - 5 -ساحل  -يدك  - 6ل ل ل  -منع  -سرو  - 7 -اوان  -عاند  -نا  - 8 -مز دع  -دينا  - 9 -اديان  -برم  - 10 -رنم  -مناطيد - 11 -ركلها  -مح  - 12 -ياهو  -محاول  - 13 -دل  -لها  -بلدان 2
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الرباعية

منسي.
 - 1دام غير
ّ
 - 2ظا هر ا لفم ا لــذي يستر
األسنان.
 - 3أحدث صو ًتا أثناء النوم.
 - 4نقي وخلّص من الوسخ.
ثقل.
 - 5أق ّل ً
 - 6من يتولى شؤون قاصر.
هدما شدي ًدا.
 - 10ه ّدم
ً
 - 12ص ّوت بش ّدة.
 - 14تعب ،إرهاق.
 - 15وثب.
 - 16عرب رحل.
 - 17مساكن.
 - 18انتشر وفشا وشاع.
 - 19أوعية تحفظ فيها أشياء.
 - 20أوجب وألزم.
 - 24طالت اشفار عينيه.
 - 26دمغ ،ختم.
خيوطا.
 - 28م ّد وفتل
ً
 - 29أسرع إلى.
 - 30ولد صغير.
أرضا.
 - 31طرح ً
 - 32رفع صوته في غنائه وط ّرب
(الطائر).
قسم أبوا ًبا منفصلة.
ّ - 33
وتوصل إلى معرفة
م
ل
ّ
َ - 34ع ِ َ
شيء.
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 – 1نسيج غليظ خشن.
 - 3ح ّمل ومأل بالبضائع.
 - 5سير ومشي.
 - 7أنهى مفعول اتفاق.
 - 8كياسة وفطنة.
 - 9ضبط وإحكام.
 - 11ض ّم شي ًئا بعضه إلى بعض
وأحكمه.
 - 13باد وانتهى وجوده.
 - 15شذب ،قطع.
سن وأح ّد.
ّ - 17
 - 19أقام ولزم.
 - 21لزق والتصق.
 - 22في الطليعة.
 - 23نضارة ،إشراق.
 - 25أدخل رأسه في ثوبه.
 - 27كره ومقت.
 - 29انخفض مستوى.
 - 31مادة لزجة تسيل من بعض
األشجار.
 - 3 3غشا ء جسم ا إلنسا ن
والحيوان.
 - 35انبعث في المعاصي غير
مكترث.
 - 36أثبت وأق ّر وغرز.
 - 37ولد البقرة.
 - 38قضيب.
 - 39كره ولم يرض.

39

تحتوي هذه الشبكة على  16مرب ًعا كبي ًرا ( ،)4x4كل مربع منها مقسم إلى  16خانة صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1إلى  16شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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تســـــالي
العـــدد  - ٩٣٣السنــــة الـرابـعـة
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الكلمات المتقاطعة
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عمودي ًا

أفقي ًا

 – 1أحد الشهور.
 - 2إقليد  -كتب الشعر.
 - 3حيوان تصنع من قرونه قبضات
سكاكين وأدوات أخرى  -جديد
باألجنبية  -وشوش الكالم.
وشق  -ممثل مصري.
 - 4فتح
ّ
 - 5شاطئ  -يهدم الحائط.
 - 6أحرف متشابهة  -ص ّد الهجوم
 شجر باسق. - 7وقت وحين  -خالف وعارض
شخصا في ما يفعل  -ضمير متصل.
ً
 - 8ما كان طعمه بين الحامض
والحلو  -اترك  -فنانة مصرية.
 - 9مذاهب  -فتل الحبل.
 - 10أنشد  -بالونات.
 - 11رفسها  -في البيضة.
 - 12موقع إلكتروني شهير  -من
يريد إدراك األمر وإنجازه.
 - 13أرشد  -مرح ولعب  -أقطار
وأوطان.
 - 14رجائي  -مو ّبخ والئم بش ّدة -
نوتة موسيقية.
 - 15تكلّم بال فائدة  -إكتمل -
وضعها خلسة.
 - 16نوع وضرب  -الصق النسب -
خنزير بري  -حيوان ضخم.
 - 17قلب  -رجل أعمال فرنسي
راحل مبتكر أقالم الحبر الجاف
المعروفة باسمه.
 - 18مدينة في فلسطين  -ممثل
إ نكليزي را حــل ا شتهر بتمثيل
شخصية “جيمس بوند”.

 – 1رئيس وزراء لبناني سابق -
رئيس وزراء لبناني راحل.
 - 2رئيس وزراء لبناني راحل  -من
كبار شعراء العرب.
 - 3أنشد  -طاب ول ّذ  -خ ّربه.
 - 4للنداء  -سئم وضجر  -ابت ّل
الثوب  -روائية فرنسية راحلة  -اسم
موصول.
 - 5تردد صوته في صدره  -منصف
 جماعة القوم. - 6يعارض  -أسد  -أعتق العبد.
 - 7خصم شديد الخصومة  -رجع -
مزيل ومذهب لألثر  -أحصى وحسب
 وهكذا باألجنبية. - 8حرف عطف  -حزن  -غاز نادر
يستعمل في اإلنارة الكهربائية -
مكة إشتهر بالضرب
مغن من أهل ّ
ٍ
على العود وبألحانه.
 - 9ضعيف  -خدم الكعبة  -زعيم
ألماني راحل.
 - 10صناعيان فرنسيان اخترعا
التصوير السينمائي  -باطن الكتف -
اشت ّد في العداوة  -أغلظ أوتار العود.
ويوجهون إلى  -غزال
 - 11يص ّوبون
ّ
 للتذمر  -ثنائي باألجنبية. - 12فقد عقله  -واحد بالفارسية -
رئيس عراقي راحل.

8x8

األرقام المفقودة

ضع داخل كل ( )LOZANGEاألرقام من  1إلى  8في كل خط أفقي
وعمودي .األرقام الموجودة داخل المربعات الرمادية هي حاصل مجموع
أربعة أرقام محيطة بها ،وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك
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الرباعية
عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف
الجواب داخل المربعات األربعة حول الرقم الذي يمثله .كل جواب
مؤلف من أربعة أحرف وليس هناك مربع أو اتجاه محدد لتبدأ به
وضع الحروف بل يجب وضعها وفق ما يناسب األجوبة االخرى.
وضعنا جوابا ً في مكانه الصحيح لمساعدتك.
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لوجم

تإجمس

نجتب

ناجأس

ناجية
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فاءجو
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اعثب
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وارصب

طاءإب

سيطب
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تإحفر
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حأرز
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حلول ألعاب صفحة رقم 19
أفقيا – 1 :جورج الراسي  -موناكو  - 2 -ابن الهيثم  -ابن
طفيل  - 3 -نادر  -اسبانيا  -لت  - 4 -جل  -ارث  -احمد
بن بلة  - 5 -شهي  -فت  -سها  -هـ هـ  - 6 -رسا  -اهل
 اح  -نا  -انش  - 7 -واترلو  -الهم  -لن  -يا  - 8 -دلو -مارسه  -ديمي مور  - 9 -بادن بادن  -الواجب  - 10 -جرير
 امه  -سفك  -جين  - 11 -اليمين  -حددها  -الرب 12 - عسا  -دججه  -لي  -كواسر  - 13 -فتنه  -االحتالل  -نيد.عموديا - 1 :جان جيرودو  -اعف  - 2 -وبال  -سال  -جلست
  - 3رند  -شاتوبريان  - 4 -جاراه  -ايم  - 5 -ال  -ريالمدريد  - 6 -لهاث  -هوان  -نجا  - 7 -ريس  -فل  -ربا  -جل
  - 8اثبات  -اسامحها  - 9 -سماح  -الهدهد  - 10 -نمسحه دلت  - 11 -ايده  -مد  -سهيل  - 12 -مبابان  -يافا 13 - ون  -الملك  -كل  - 14 -نطلبه  -نيو  -او  - 15 -افتلها -ماجالن  - 16 -كي  -نيو جيرسي  - 17 -ولد  -بشار بن برد.

عجمأ

= 79

سودوكو 16

 - 9هالك.
 - 10عقاب على عمل سيئ.
 - 11سريع.
 - 12نقد.
 - 13أمر محتوم ،قدر.
 - 14تخفيف عذاب وأسى.
 - 15رجاء الخير لـ.
 - 16صوت ال ِه ّر.

ُ – 1مج ّد ومجتهد.
 - 2ال تأنق فيه وال تصنع.
 - 3تخفيف سرعة.
داع ودافع.
ٍ -4
 - 5مارس عمالً بصورة مستمرة
ومنتظمة.
َ - 6سير عريض من جلد ونحوه للش ّد
او للربط.
 - 7قطعة ملتهبة من النار.
 - 8حصل على نصر.
 - 9اتفق وتوافق.
 - 10ترابط األجزاء التي تؤلف كالً
متالحماً.
 - 11مستنطق.
 - 12جهاز بصري ،منظار مك ّبر.
 - 13رغبة في شيء وسعي لبلوغه.
 - 14أخذ فترة راحة.
 - 15استورد.
 - 16فارغة في الداخل.
 - 17تو ّقى وابتعد عن.
 - 18انبثق وبزغ.
 - 19أصناف.
 - 20موحي بالكآبة.
 - 21عيون.
 - 22جريمة يعاقب عليها القانون.
 - 23مصقول.
 - 24نساء الرجل.
 - 25اجترأ وأقدم.
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الثالثية

 - 1زال غموضه.
 - 2التصق بشيء.
ماض في أمر بعزيمة.
-3
ٍ
 - 4مخلص ووفي.
 - 5أنثى الحمار.
 - 6مكان فارغ.
 - 7برثن.
 - 8حجة واضحة.

م

5
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه
التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل
على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
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المربعات الذهبية

5
15

5
23

ضع داخل المربعات
األرقــام من  1إلى
 9لتحصل على
ا لمجمو ع ا لمسجل
عند آخر كل خط أفقي
وعمودي.
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33

أفق ًيا – 1:خيش  - 3 -شحن - 5 -
خطو  - 7 -فسخ  - 8 -ظرف - 9 -
دقة  - 11 -رصف  - 13 -فني 15 -
 قضب  - 17 -شحذ  - 19 -عكف  - 21دبق  - 22 -اول  - 23 -زهو  - 25قبع  - 27 -بغض - 29 -هبط  - 31 -صمغ  - 33 -جلد 35 -
 فجر  - 36 -ركز  - 37 -عجل 38 - عود  - 39 -أبى.عمود ًيا - 1 :خلد  - 2 -شفة - 3 -
شخر  - 4 -نظف  - 5 -خفف 6 -
 وصي  - 10 -قوض  - 12 -صاح  - 14نهك  - 15 -قفز  - 16 -بدو  - 17شقق  - 18 -ذاع  - 19 -علب  - 20فرض  - 24 -هدب - 26 -بصم  - 28 -غزل  - 29 -هرع 30 -
 طفل  - 31 -صرع  - 32 -غرد - - 33جزأ  -34 -درى.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - 933الســـنة الـرابـعـة

األربــعــاء  14أيــلــول 2022

"«مجهولون"» يتسبّبون بحريق في بئر نفطية إيرانية

واشنطن :ال اتفاق نوويًا قريبًا مع طهران
مع بروز التشــاؤم األوروبي الواضح
من احتمال إعادة إحيــاء االتفاق النووي
اإليراني يف املســتقبل القريب ،تبعه موقف
أمريكــي ال يقــ ّل تشــاؤماً ،إذ رأى وزير
الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن خالل
مؤتمر صحــايف يف العاصمة املكســيكية
مكسيكو ســيتي أن ر ّد إيران عىل اقرتاح
االتحــاد األوروبي يف شــأن إحياء االتفاق
النووي لعــام  ،2015يجعــل احتماالت
ّ
التوصل إىل اتفــاق عىل املدى القريب «غري
مرجّ حة».
ويف الغضون ،كشــف وزيــر الدفاع
اإلرسائييل بيني غانتس يف إحاطة لسفراء
مجلس األمن والدول األطــراف يف «إتفاق
إبراهيم» يف األمــم املتحدة أن «عدد أجهزة
الطرد املركزي املتقدّمة التي تمتلكها إيران
أكرب بكثري من العدد ا ُملعلن» ،مشــرا ً إىل ّ
أن
إيران «ضاعفــت قدرتها عىل التخصيب 3
م ّرات» يف منشأة بوردو.
ّ
وحض غانتس الــذي التقى األمني
العام لألمم املتحــدة أنطونيو غوترييش
وســفرية الواليات املتحدة لــدى األمم
املتحدة ليندا توماس غرينفيلد ،املجتمع
الدويل بأرسه ،عىل «أن يُع ّد خططا ً عملية
وسياســية واقتصاديــة وأن يتح ّرك يف
مجلس األمن ضــ ّد إيــران» ،معتربا ً أن
«أكرب عامل مزعزع لالستقرار يف الرشق
األوسط هو إيران».
ويف املقابل ،إدّعــت إيران أنها تعاونت
«بشــكل تام» مع الوكالة الدولية للطاقة

بلينكن في مكسيكو سيتي اإلثنين (أ ف ب)

الذرية يف قضية املواقــع غري املعلنة ،غداة
تجديد املدير العــام للوكالة األممية رافايل
غرويس مطالبتــه طهران بتوفري أجوبة يف
هذا الشأن.

إ ّدعت إيران أنها تعاونت «بشكل تام»
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في قضية المواقع غير المعلنة

وقال املتحدّث باسم املنظمة اإليرانية
للطاقة الذرية بهروز كمالوندي ّ
إن طهران
«تعاونت بشــكل تــام وأرســلت يف هذا
الخصوص ردودها عىل تســاؤالت الوكالة
الدولية ،بل وعقــدت اجتماعات تفاوضية
لرفع الشبهات املثارة حولها».
وبعدما قــال غرويس عــى هامش
اجتماع ملجلــس محافظي الوكالة اإلثنني:
«نُريد فقط أن يتم توضيح هذا املوضوع...
عثرنا عىل آثار يورانيوم يف أماكن لم يرصّ ح

عنها ســابقا ً وليس من املفرتض أن تكون
شهدت أي نشاط نووي ،وطرحنا أسئلة».
ّإل أن كمالونــدي رأى أن رصد آثار ملواد ال
يعني وجود نشاط غري مُعلن.
ورأى كمالوندي أنّه «ال يُمكن التعويل
عىل مشــاهدة تلوث يف عــدد من املناطق
(املواقــع) للجزم بوجود مــواد نووية لم
يت ّم الكشــف عنها» ،معتربا ً أن الجزم بني
األمرين «يتعارض واملعايري املتعارف عليها
لدى الوكالة الدولية».
توازياً ،تسبّب «مجهولون» بحريق يف
برئ ضمن حقل نفطي أســايس يف جنوب
غرب إيــران ،قبل أن تت ّم الســيطرة عليه
بالكامل .وأوضــح رئيس رشكة «مارون»
الســتخراج النفط والغاز قبــاد نارصي
أن «مجهولني أحرقــوا ...إحدى آبار حقل
شــادغان» ،مؤكدا ً أنه «تمّ ت الســيطرة
عىل الحريق فوراً» ،وأن االنتاج ســيعود إىل
مستواه املعهود «يف فرتة وجيزة».
وأشار إىل فتح تحقيق يف الحادث ملعرفة
كامل مالبســاته .وتبلغ الطاقة االنتاجية
للحقل الواقع يف محافظة خوزستان 110
آالف برميل يوميّاً ،وفق التلفزيون الرسمي،
يف حني كشــف املتحدّث باســم السلطة
القضائية يف إيران مســعود ســتاييش أن
السلطات اعتقلت عدّة أشخاص يف قضية
اغتيال العقيد يف «الحرس الثوري» حســن
صيــاد خدايي يف أيار ،و»صــدرت األوامر
القانونية الالزمة بحقهــم والقضية قيد
التحقيق».

السيسي في الدوحة لبحث التعاون الثنائي
إســتقبل أمري قطر الشــيخ تميم بن
حمد آل ثانــي الرئيس املرصي عبد الفتاح
الســييس الذي وصل إىل العاصمة القطرية
الدوحة أمس يف زيارة رســمية تســتم ّر
ليومني ،هــي األوىل له منذ توليه منصبه يف
.2014
وذكر املتحدّث باسم الرئاسة املرصية
بســام رايض يف بيــان أن الزيــارة تأتي
«تتويجا ً للمباحثات املكثّفة املتبادلة خالل
الفرتة األخرية بــن البل َديْن ،بهدف تعزيز
أطــر التعاون الثنائي املشــرك عىل كافة
األصعــدة» .ويبحث الجانبــان العالقات
الثنائيــة التي تجمع البلديــن ،فضالً عن
التشاور والتنسيق يف شأن مختلف القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشــرك
خالل املرحلة الراهنة ،وفق بيان الرئاســة
املرصية.
بدورهــا ،أوضحــت وكالــة األنباء

القطرية «قنا» أن الزيارة ستشــهد بحث
«العالقــات الثنائية بــن البلدين وأوجه
دعمهــا وتعزيزها يف مختلــف املجاالت،
ومناقشة أبرز القضايا التي ته ّم البلدين».
وقال ســفري قطــر لــدى القاهرة
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية
ســالم مبارك يف ترصيحات نقلتها وكالة
«قنا» اإلثننيّ ،
إن «الزيــارة تأتي يف خض ّم
ما يواجه العالم من ظروف اســتثنائية»،
معتربا ً أنها «تعكس مســتوى التميّز الذي
وصلت إليه العالقات بني البل َديْن».
ولفت إىل أن «هناك العديد من النزاعات
والحــروب والجبهات املفتوحة ،األمر الذي
يتط ّلب تفعيل الدور الديبلومايس والتشاور
املستم ّر بني قيادتي البلدين لتبادل وجهات
النظر والتباحــث إزاء التعامل األمثل مع
هذه املسائل والقضايا» .وكشف أن الفرتة
املاضية شــهدت «انعقادا ً منتظما ً للجنة

خالل مغادرة نعش الملكة إليزابيث الثانية إدنبره أمس (أ ف ب)

أخبار سريعة
البابا يبدأ زيارة
إلى كازاخستان

بدأ البابا فرنسيس الذي نصحه
األطباء بعدم السفر إلى أوكرانيا
في المستقبل القريب ،بزيارة
إلى كازاخستان أمس تستم ّر 3
أيام ويحمل خاللها دعوة إلى
السالم والحوار في وسط آسيا
المضطرب .وتوجّ ه البابا عقب
وصوله إلى القصر الرئاسي،
حيث التقى الرئيس قاسم
جومارت توكاييف ،ثم ألقى أوّل
خطاب له أمام السلطات والسلك
الديبلوماسي مساء .وكان البابا
البالغ  85عاما ً قد أعلن األحد
أن زيارته الثامنة والثالثين
إلى الخارج منذ انتخابه في
 2013ستكون «فرصة إلجراء
حوار كإخوة ،تح ّركنا الرغبة
المشتركة في السالم الذي
يتع ّ
طش إليه عالمنا» .وسيُشارك
الحبر األعظم في مؤتمر بين
األديان في العاصمة نورسلطان.
وأثار اإلعالن عن حضور رئيس
الكنيسة األرثوذكسية الروسية
البطريرك كيريل فعاليات مؤتمر
األديان أمالً في عقد لقاء مع
البابا ،غير أنه عدل في نهاية
المطاف عن المجيء .وسيكون
الرئيس الصيني شي جينبينغ
في نور سلطان خالل زيارة
البابا ،لكن لم يُعلن عن أي لقاء
بينهما.

ّ
تفشي
إرتفاع خطر
الكوليرا في سوريا

خالل اجتماع األمير القطري مع الرئيس المصري في الدوحة أمس (الديوان األميري القطري)

املتابعة بــن البلدين ،وزيــارات متبادلة
عىل املســتوى الوزاري وعىل مستوى كبار
املســؤولني» ،معتربا ً أن الزيارات ّ
«أسست
موســع ي ّ
ّ
ُحقق املصالح
لتعاون مستقبيل
املشرتكة للبلدين» .وسبق أن زار أمري قطر

القاهــرة يف حزيران وعقد مع الســييس
جلسة مباحثات ثنائية .وشهدت العالقات
بني مرص وقطر تطــوّرا ً إيجابيا ً ملحوظا ً
منذ أن ّ
وقعت الدولتان عىل «اتفاقية العال»
يف السعودية مطلع العام .2021

نعش الملكة إليزابيث الثانية يصل إلى لندن
أمام حشــود غالب عليها التأثر يف اســكتلندا ،غادر جثمان امللكة إليزابيث الثانية إدنربه
أمس متوجّ ها ً إىل لندن ،حيث يتوقع أن يتقاطر مئات آالف الربيطانيني لرؤية النعش وحضور
الجنازة التاريخية .ونُقل الجثمان إىل طائرة تابعة لسالح الجو امللكي برفقة األمرية آن وحمله
عسكريون يرتدون زيّا ً احتفاليّاً .واســتقبل النعش يف العاصمة الربيطانية أفراد آخرون من

٢١

العائلة امللكية ،بينهم امللك تشارلز الثالث بعد عودته من زيارته األوىل كملك إىل إيرلندا الشمالية،
وهي محطة حساســة .وكانت امللكة قد لعبت دورا ً أساســيّا ً يف املصالحة يف هذا اإلقليم الذي
شهد أحداثا ً دامية .لكن بعد حواىل ربع قرن عىل عودة سالم هش بني الجمهوريني وغالبيتهم
من الكاثوليك ،وبني الوحدويني ومعظمهم من الربوتستانت ،تأجج التوتر مع «بريكست» ،ما
أعطى زخما ً لفكرة االنفصال عن اململكة املتحدة وإعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا.
ومــا أن وصل إىل قــر هيلزبورو ،ذهب تشــارلز الثالث وزوجته كاميــا للقاء آالف
األشخاص الذين احتشدوا وراء حواجز حديد وصافحا كثريين وتبادلوا بعض الكلمات معهم.
وهذه املشاهد كان يصعب تصوّرها خالل «أحداث» إيرلندا الشمالية.
وتُعاني إيرلندا الشــمالية من الشلل الســيايس يف خضم تغيريات ناجمة عن فوز حزب
«شني فني» الجمهوري الذي ال يعرتف بسلطة امللكية ،يف االنتخابات الترشيعية األخرية.
ويف إدنربه ،انتظر عرشات آالف الربيطانيني لســاعات طوال الليل وعند ساعات الصباح
األوىل أمس اللقاء نظرة الوداع األخرية عىل نعش امللكة املســجّ ى يف كاتدرائية سانت جايلز يف
منصة وقد ّ
ّ
لف بالراية امللكية االسكتلندية وإكليل
وسجي النعش عىل
العاصمة االسكتلندية.
ّ
من الزهور البيضاء وتاج اسكتلندا املصنوع من الذهب الخالص .وتم ّكن املواطنون من املرور
أمامه طوال الليل ،فيما كان يحرسه  4رماة ملكيون.
وسيبقى النعش لليلة أخرية يف قرص باكينغهام يف لندن ،مق ّر امللكة الرسمي خالل حكمها
الذي استم ّر  70عاما ً و 7أشهر .وبعدها يُسجّ ى الجثمان مجدّدا ً هذه امل ّرة يف قرص ويستمنسرت
يف لندن .ويتوقع مرور مئات آالف األشخاص أمامه عىل مدار الساعة مدّة  5أيّام تقريباً.

ح ّذرت منظمة الصحة العالمية
أمس من أن خطر انتشار مرض
الكوليرا في سوريا «مرتفع
للغاية» بعد اإلعالن منذ نهاية
األسبوع الماضي عن تسجيل
إصابات في محافظات عدّة،
للم ّرة األولى منذ العام .2009
وقالت من ّ
ظمة الصحة ر ّدا ً على
أسئلة لوكالة «فرانس برس»:
«تم اإلبالغ عن حاالت مؤكدة
عبر اختبارات تشخيص سريع
في حلب والحسكة ودير الزور
والرقة» .وأحصت وزارة الصحة
السورية اإلثنين وفاة شخصين،
ً
إضافة إلى  26إصابة مثبتة،
غالبيّتها الساحقة في محافظة
حلب ،بعدما كانت اإلدارة الذاتية
الكردية قد أفادت السبت عن
تسجيلها  3وفيات و»إصابات
بكثرة» في مناطق سيطرتها
في الرقة والريف الغربي لدير
ّ
المنسق المقیم
الزور .وقال
ّ
ومنسق الشؤون اإلنسانیة
لألمم المتحدة في سوریا
عمران ریزا في بيان اإلثنين:
«بنا ًء على تقییم سریع أجرته
السلطات الصحیة والشركاء،
يُعتقد أن مصدر العدوى مرتبط
بشرب األشخاص لمیاه غیر
آمنة مصدرھا نھر الفرات،
وكذلك استخدام میاه ملوّثة
لريّ المحاصیل» ،موضحا ً أن
ّ
تفشي الوباء يُع ّد «مؤشرا ً على
نقص المیاه الحاد في كافة
أنحاء سوریا» ،ما قد يُش ّكل
«تھدیدا ً خطرا ً للناس في سوريا
والمنطقة».
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كـــــرة قـــــدم

ريال يبحث عن فوزه الثاني أمام اليبزيغ

دوري أبطال أوروبا :هاالند بمواجهة دورتموند
ودينامو زغرب لفوز تاريخي على ميالن
يبحث ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب عن فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم ،عندما يستضيف اليوم اليبزيغ األلماني ،فيما يقود الهداف النروجي إرلينغ هاالند مانشستر
سيتي بطل إنكلترا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند األلماني.
ويحتل ســيتي وصافة ترتيــب الدوري اإلنكليــزي ،بفارق نقطة
عن أرسنال وبالتســاوي مع توتنهام ،فيما تراجع دورتموند إىل املركز
الخامس يف أملانيا بعد خســارته القاســية أخريا ً امام اليبزيغ ،علما ً انه
اســتهل مشــواره القاري بفوز ثالثي عىل كوبنهاغن الدنماركي الذي
يستقبل إشبيلية.
والتقى الفريقان يف ربع نهائي نســخة  ،2021عندما فاز ســيتي
ذهابا ً وإيابا ً  1-2بهدفني متأخرين ملهاجمه الشاب فيل فودن.

يف املجموعة السادسة ،يستقبل ريال مدريد ،بطل املسابقة  14مرة
(رقم قيايس) والفائز يف مباراته األوىل عىل أرض الســلتيك االسكتلندي
3صفر ،اليبزيغ األملاني الذي مُني بخســارة مذلة أمام ضيفه شاختاردانييتسك األوكراني .4-1
لكن الفريق األملاني تنفس الصعداء بعد إقالة دومينيكو تيديسكو،
إذ قاده مدربه الجديد ماركو روزه إىل فوز كبري عىل دورتموند 3-صفر،
العبو ريال مدريد خالل التمارين عشية مواجهة اليبزيغ (أ ف ب)
لريتقي إىل املركز العارش يف "البوندسليغا".
ويف املجموعة عينها ،يبحث جوفنتوس ،حامل اللقب مرتني (1985
يف املقابــل ،يح ّلق ريال مدريد يف حملة الدفــاع عن لقبه يف الدوري
و ،)1996عندما يســتقبل بنفيكا عن تعويض خســارته االفتتاحية
سان جرمان للثأر
اإلسباني ،وهو الوحيد الذي حقق خمسة انتصارات كاملة ،مرتبعا ً عىل
ومساره املتع ّرج يف الدوري املحيل ،حيث تعادل أربع مرات يف  6مباريات
ويف املجموعة الثامنة يزور باريس سان جرمان بطل فرنسا مكابي
الصدارة بفارق نقطتني عن غريمه برشلونة.
ليرتاجع إىل املركز الثامن وسط انتقادات ملدربه ماسيميليانو أليغري.
حيفا االرسائييل ،بعدما قاده نجمه الشــاب كيليان مبابي إىل الفوز عىل
يُذكر ان ريال كان قد حقق بداية بطيئة عىل أرضه املوســم املايض،
وعىل رغم عراقة الناديــن ،اال انهما التقيا مرة
ضيفــه جوفنتوس اإليطــايل  1-2يف
عندما سقط أمام شرييف ترياســبول املولدايف املتواضع
واحدة يف هذه املسابقة ،عندما تفوق بنفيكا 2-صفر
الجولة األوىل.
 ،2-1قبل ان ينفــض الغبار ويحرز اللقب يف النهائي عىل
و1-صفر يف نصف نهائي نســخة العام  1968عندما
ولسان جرمان ثأر قديم مع مكابي
حساب ليفربول اإلنكليزي.
الذي أقصــاه من الــدور األول لكأس جوفنتوس يبحث عن تعويض خرس النهائي أمام مانشســر يونايتد اإلنكليزي 4-1
التهديفية
شهيته
هاالند
نقل
السابعة،
ويف املجموعة
نقل هاالند شهيته
بعد التمديد.
معه
بتعادله
،1999
األوروبية
الكؤوس
فوزه
خالل
ثنائية
له
فســجل
ســيتي،
من دورتموند إىل
خسارته االفتتاحية
التهديفية إلى سيتي
الكاســح برباعية نظيفة عىل أرض إشــبيلية اإلسباني،
 1-1يف باريس وفوزه إيابا ً  2-3بهدف
نحو فوز أوّل؟
ينوي تكرارها عندما يواجه فريقه السابق دورتموند ،الذي حمل ألوانه
قاتل يف الدقيقة قبل األخرية ،علمــا ً أن املضيف خرس مباراته األوىل عىل
ويف املجموعة الخامســة ،يبحث ميالن بطل إيطاليا وثالث الدوري
بني  2020و 2022وسجل له  86هدفا ً يف  89مباراة.
أرض بنفيكا الربتغايل صفر.-2
راهنا ً عن فوزه األول بعد تعادل عىل أرض سالزبورغ النمسوي (،)1-1
وسجّ ل هاالند ( 22عاماً)  12هدفا ً للفريق االنكليزي يف  8مباريات،
آنذاك كان يدربه آالن جرييس الــذي قال" :يملكون نوعية تجعلهم
عندما يســتقبل دينامو زغرب الكرواتي الذي أطاح تشليس اإلنكليزي
من بينها  10يف  6مباريات ضمن الدوري اإلنكليزي.
يتفوقون عىل اآلخرين .نجح باريس يف بداياته يف أوروبا ،خصوصا ً نيمار.
ومدربه األملاني توماس توخل.
وقال املدير الريايض لدورتموند سيباستيان كيهل لصحيفة "سبورت
مشاركته الفتة".
ويرشف عىل دينامو زغرب املخرضم أنتي تشاتشيتش ،وهو يبحث
بيلــد"" :لحظة االنتقال كانت جيدة للطرفني .نعرف نوعية الالعب الذي
بيد أن تشكيلة فريق العاصمة اختلفت نوعيتها بعد نحو ربع قرن،
عن قيادة دينامو إىل أول فوز عــى الفريق اللومباردي الذي هزمه أربع
خرسناه ونعرف أيضا ً انه سيصنع الفارق يف مانشسرت سيتي".
وباتت تضم أمثال مبابي ،األرجنتيني ليونيل مييس أفضل العب يف العالم
مرات سابقاً.
سبع مرات والربازييل نيمار أغىل العب يف العالم.
لكن غوارديوال ،الذي ض ّم أيضا ً املدافع السويرسي مانويل أكانجي
ويف مباراة أعيدت جدولتها بســبب نقص موارد الرشطة بعد وفاة
وكان ســان جرمان الالهث وراء أول لقب يف املسابقة قد زار ارسائيل
من دورتموند ،ح ّذر من تحميل هاالند املزيد من األثقال ،وقال" :لن نفوز
امللكة إليزابيث الثانية ،يح ّل نابويل اإليطايل عىل الرينجرز االسكتلندي يف
أخرياً ،عندما تغلب عىل نانت 4-صفر يف كأس االبطال (السوبر) يف تل أبيب
بــدوري األبطال إذا حمّ لنا هاالند كل األثقال عىل كتفيه" ،يف إشــارة إىل
املجموعة األوىل ،بعد فوزه الرائع عىل ليفربول اإلنكليزي ( .1-4أ ف ب)
يف  31تموز املايض ،يف أول مباراة رسمية ملدربه الجديد كريستوف غالتييه.
سعي مستمر إلدارته منذ  2008باحراز أول لقب يف املسابقة املرموقة.

ّ
المصغرة"
للمجسمات والسيارات
"متحف كرم
ّ
على خريطة السياحة الرياضية
أعلن وزير السياحة املهندس
وليــد ّ
نصــار إدراج الــوزارة
ّ
للمجســمات
لـ"متحــف كرم
والسيارات املصغ ّرة" عىل خريطة
الســياحة الرياضيــة املحلية
والخارجيــة وترويجه ،بإعتباره
موقعا ً سياحيا ً ورياضيا ً يف لبنان.
جــاء اإلعالن الرســمي
خالل حفــل دعا اليــه بطل
لبنان السابق للراليات وتس ّلق
الهضبة نبيل كــرم ،وحرضه

كرم يتسلّم القرار من الوزير ّ
نصار

إضافة اىل ّ
نصار ،رئيس إتحاد
بلديــات كــروان الفتــوح
ورئيــس بلديــة جونية جوان
حبيش ،رئيس النادي اللبناني
للســيارات والسياحة املحامي
إييل آصاف وعــدد من أعضاء
مجلــس االدارة ،وفاعليــات
رياضية وإدارية وإعالمية.
بعد النشيد الوطني ،لفت
كرم اىل ّ
أن املتحف الذي يحمل
ســتة أرقام قياسية يف كتاب

"غينيس" حتــى اآلن ،يحمل
أهدافا ً رياضية وســياحية،
منها تشــجيع جمال ثقافة
عالم الســيارات الذي يشتهر
به لبنان منذ عقــود طويلة،
ونــر الســامة العامة عىل
طرقات لبنان ،خصوصا ً الجيل
الواعد ،أضاف" :لقد شجّ عني
الرئيس السابق لالتحاد الدويل
للســيارات (فيا) جــان تود
الــذي زار املتحف  3مرات عىل
هذه املبــادرة ،وكان يطالب
دائما ً بتعميم السالمة العامة
والتوعية عىل الطرقات"
ّ
بدوره ،قال ّ
"أسس
نصار:
كرم وبنى متحفا ً رياضيا ً بات
محطة للكثرييــن من املهتمني
يف لبنان والخارج ونحن نفتخر
به وبأمثاله ،ومــن هنا ق ّررت
وزارة السياحة إدراج "متحف
ّ
للمجســمات والسيارات
كرم
الصغرية" عىل خريطة السياحة
الرياضية والثقافيــة املحلية
والخارجيــة ويُروج له من قبل
وزارة الســياحة ،عىل أن ندعّ م
هذا القرار بقــرارات تطبيقية
مع املعنيني".
ث ّم قدّم كرم اىل ّ
نصار هدية
تذكاريــة كناية عــن أرزة من
خشب األرز محفور عليها إسمه،
كما تس ّلم كتابا ً بمناسبة الذكرى
الخمسني لتأسيس االتحاد الدويل
للسيارات الكالسيكية.

صورة من الماضي

بطولة لبنان أللعاب القوى لعام 1971

إيلي صفير (المريميين) متألقًا في مسابقة الـ  110أمتار حواجز

نظم االتحاد اللبناني أللعاب القوى بطولة لبنان
العامة لعام  1971عىل مضمار مدينة كميل شمعون
الرياضيــة يف بريوت عىل مدى ثالثــة أيام متتالية،
وشملت  17مســابقةُ ،
وسجلت خاللها أربعة أرقام
قياسية محلية جديدة كانت من نصيب قاسم حمزه
من نادي الضاحية يف مسابقة الـ  800مرت ،مسجالً
دقيقة و 54ثانية و 3أعشار من الثانية.
ويف سباق البدل  400 *4مرت ،فاز فريق نادي
الضاحية املؤلف من محمد نارص ،محمد مذبوح،
قاسم حمزه وفضل الســباعي ،مسجالً  3دقائق
و 29ثانية و 4أعشار من الثانية.
ويف مســابقة الـ  110أمتــار حواجز ،عادل

عــدّاء املريميني ديــك املحدي ايــي صفري الذي
إستقدمه ناديه ّ
خصيصا ً من باريس للمشاركة يف
هذه البطولة ،رقم منافسه محمد نارص ،إذ سجل
 15ثانية و 8أعشار من الثانية.
ويف ســباق الـ 200مرت ،حققت كريســتيان
تركية من نادي الجمهور رقما ً قياسيا ً جديدا ً يف فئة
الناشئات ،مسجّ لة  22ثانية و 5أعشار من الثانية.
ويف الرتتيب العام لألندية ،ح ّل نادي الضاحية يف
املركز األول برصيد  177نقطة ،تاله نادي املريميني
ديك املحدي ثانيا ً بـ  174نقطة ،ث ّم نادي الجمهور
ثالثا ً ( 75نقطة) ،وهومنتمن برج حمود رابعا ً (29
نقطة) ،فاألرز بريوت خامسا ً ( 11نقطة).

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٣السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ١٤أيلول 2022

أخبار سريعة

كيمبيمبي يغيب  6أسابيع

مباريات اليوم بتوقيت بيروت
المجموعة األولى:

الرينجرز (اسكتلندا)  -نابويل (إيطاليا) 22.00

المجموعة الخامسة:

ميالن (إيطاليا)  -دينامو زغرب (كرواتيا) 19.45
تشليس (إنكلرتا)  -سالزبورغ (النمسا) 22.00

المجموعة السادسة:

شاختار (اوكرانيا)  -السلتيك (اسكتلندا) 19.45
ريال مدريد (إسبانيا)  -اليبزيغ (أملانيا) 22.00

المجموعة السابعة:

كوبنهاغن (الدنمارك)  -إشبيلية (إسبانيا) 22.00
مانشسرت سيتي (إنكلرتا)  -دورتموند (أملانيا) 22.00

المجموعة الثامنة:

مكابي حيفا (ارسائيل)  -سان جرمان (فرنسا) 22.00
جوفنتوس (إيطاليا)  -بنفيكا (الربتغال) .22.00

يضم كاريوس
نيوكاسل
ّ
تعاقد نادي نيوكاســل االنكليزي مع حارس مرمى ليفربول
السابق ،االملاني لوريس كاريوس ،بعقد قصري األمد لتعويض غياب
كارلو دارلو ،بديل الحارس االسايس نيك بوب.
وانضــم األملاني الذي بات العبا ً حرا ً منــذ أن غادر ليفربول يف
حزيران املايض ،بصفقة حتى كانون الثاني املقبل مع خيار التمديد
حتى نهاية املوسم.
ويأتي انضمــام الحارس البالغ  29عاما ً اىل نيوكاســل ،بعد
إصابة دارلو يف الكاحل أثناء التدريب.
وقال مدرب نيوكاسل إيدي هاو" :نحن سعداء بضم لوريس اىل
مجموعة حــراس املرمى لدينا .هو حارس جيد جدا ً ولديه خربة يف
الدوري االنكليزي واملنافسات االوروبية وسيشكل منافسة ويقدم
دعما ً خالل فرتة مهمة من املوسم".
وكان كاريوس يف الســابق الخيار االول لليفربول يف حراســة
املرمى تحت قيادة املدرب االملاني يورغن كلوب ،لكنه لم يخض اي
مباراة مع الفريق منذ أن أرتكب خطأين فادحني تســببا بهدفني
يف الهزيمة  1-3أمام ريال مدريد االســباني يف نهائي دوري أبطال
أوروبا  .2018وع ّلق كاريوس عىل انضمامه اىل نيوكاســل" :لدى
نيوكاســل مدرب رائع ويلعب كرة قدم جذابة حقاً .شــعرت أنه
املرشوع املناســب يل وأنا متحمس للعمل مــع املدربني وزمالئي
الجدد"( .أ ف ب)

سيغيب مدافع باريس سان
جرمان بريسنيل كيمبيمبي ،الذي
خرج مصابا ً السبت املايض أمام
بريست (1-صفر) ضمن املرحلة
الســابعة من الــدوري الفرنيس
لكرة القدم "لنحو ستة أسابيع"،
بحســب ما أعلن حامــل اللقب
أمس .وقال سان جرمان يف بيان
إنه "بعدما كان ضحية إصابة يف
أوتار الركبة اليــرى ،لن يكون
بريســنيل كيمبيمبي متاحا ً ملدة
ستة أسابيع تقريباً .سيعاد تقييم
حالته يف غضون ثمانية أيام".
هذا الغيــاب الطويل يأتي
بوقع ســيّئ عــى كيمبيمبي
( 27عاما ً و 28مبــاراة دولية)
واملنتخــب الفرنــي قبل نحو
شهرين فقط من مونديال قطر
 20( 2022ترشين الثاني 18 -
كانون األول) .ومــن املق ّرر أن
يعلن مــدرب منتخب فرنســا
ديدييه ديشان غدا ً عن تشكيلته
التــي ســتخوض دوري األمم
األوروبية نهاية أيلول الجاري.
وبعد ّ
تدخل عىل العب بريست

تابت في جوبيتر

إيرفني كاردونا يف الدقيقة األخرية
من املباراة ،بقي كيمبيمبي عىل
األرض لفرتة طويلة عندما
خاطــر بالحصول عىل
بطاقة صفراء ثانية
كادت تع ّرضه للطرد.
وبعد ذلك ،أقدم
املدافــع عــى حركة
غاضبة عندما دفع يد حكم
املباراة الــذي طلب منه الهدوء،
وعاد مبــارشة إىل غرف املالبس
وهو يعرج ،تاركا ً زمالءه إلنهاء
املباراة بعــرة العبني بعدما
اســتخدم املدرب كريســتوف
غالتييــه التبديــات املتاحة.
وتُضاف إصابــة كيمبيمبي إىل
قائمة طويلة مــن اإلصابات يف
صفــوف املنتخــب الفرنيس قبل
النافــذة الدولية املقبلة ،عىل غرار
العــب جوفنتوس اإليطــايل بول
بوغبا ،والشــكوك حيال مهاجم
ريال مدريد اإلسباني كريم بنزيمة
والعب وســط تشــليس
اإلنكليزي نغولو كانتي.
(أ ف ب)

ض ّم نادي جوبيتر الوافد الجديد
الى أندية الدرجة األولى لكرة
السلة هذا الموسم ،المد ّرب
الخبير روالن تابت ليكون مساعدا ً
للمدير الفني للفريق زياد مراد.
ونجح تابت في الموسم الفائت
مع المدرب كاسبار إسحاق في
الصعود بنادي ليدرز الى مصاف
الدرجة األولى ،وسبق أن كان
مساعدا ً لمدرب فريق التضامن
زوق مكايل الصربي ميودراك
بيريسيش لمدة ثالثة مواسم،
كما أشرف على فريق المركزية
جونية ،كذلك شغل منصب مساعد
مد ّرب منتخب لبنان للناشئين،
وهو يد ّرب حاليا ً فريق الشبيبة
الشياح في بطولة الدرجة الثالثة.

مونزا يُقيل ستروبا ويعيّن باالدينو
أقــال نادي مونــزا ،متذيل
ترتيــب الدوري اإليطــايل لكرة
القــدم بنقطة يتيمة بعد ســت
مراحل ،مد ّربه جيوفاني سرتوبا
ّ
وعي بدال ً منــه رافاييل باالدينو
مدرب فريق ما دون  19عاماً.
وشــكر مونــزا ،اململــوك
منــذ العــام  2018من قبل
رئيس الوزراء السابق
ورئيس ميــان ألكثر
من  30عاما ً (-1986
 )2017رجــل األعمال
ســيلفيو بريلوســكوني،
املدرب ســروبا ( 54عاماً) يف
بيان نرشه النــادي اللومباردي
عــر موقعــه اإللكرتوني عىل
"الرحلة الرائعة معاً ،والتي بلغت
ذروتها يف تحقيق صعود تاريخي
إىل دوري الدرجة األوىل اإليطايل".
ويخــوض مونــزا غمــار
الـ"ســري أ" للمــرة األوىل يف
تاريخه بعدمــا نجح يف الصعود
يف أيار املــايض ،بعد أربعة أعوام
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من رشاء بريلوسكوني النــادي.
وعىل رغــم تعاقدات طموحة مع
العديد مــن اإليطاليني أصحاب
الخربة (ماتيو بيسينا ،ستيفانو
سنيس ،أليســيو كرانيو ،أندريا
رانوكيا ،أندريــا بيتانيا) ،يعاني

مونزا لفرض نفسه إذ لم يحصد
ســوى نقطة يتيمة من تعادله
أمــام ليتــي  1-1يف املرحلــة
السادســة بعد خمــس هزائم
متتالية .ويقبــع مونزا يف قاع
الرتتيب مع أســوأ خــط دفاع
( 14هدفا ً يف مرمــاه) وهجوم
(ســجل  3أهداف بالتساوي مع
ســمبدوريا) ،قبل اســتضافته
جوفنتوس يف املرحلة السابعة.
وتس ّلم باالدينو ( 38عاماً)
واملتواجــد ضمــن كادر فــرق
الشــباب يف النادي منــذ العام
 2019واملسؤول عن فريق ما
دون  19عاما ً منذ املوســم
املايض ،زمام املهام الفنية.
وبعدما لعب سابقا ً يف عدة
فرق منهــا جوفنتوس،
ارتدى املــدرب الجديد
قميص منتخب بالده يف
 3مباريــات دولية بني
العامني  2007و.2009
(أ ف ب)

عودة خميس

إلتحق العب نادي العهد الدولي
خليل خميس أول من أمس
بتمارين فريقه بعد غياب طويل
عن المالعب بسبب سفره الى
ّ
تخصصه
إسبانيا لمتابعة
العلمي ،إضافة الى تع ّرضه
ّ
لحادث سير خطير ،األمر الذي
ّ
أخر إنضمامه الى زمالئه في
الفريق منذ بداية الموسم الحالي.
ويُتوقع ان يكثف خميس تمارينه
ّ
والخاصة لكي يكون
اليومية
جاهزا ً فنيا ً وبدنيا ً في أقرب
فرصة ،ما سيسمح له بالمشاركة
في صفوف بطل لبنان إبتدا ًء من
المرحلة الرابعة للدوري العام.

لبنان وموناكو
في "كأس دايفيس"

منتخب ويلز يجدّد الثقة بالمدرّب بايج
ّ
وقع روبــرت بايج عقدا ً جديــدا ً مدته أربع
ســنوات كمدرب ملنتخب ويلز لكرة القدم ،حيث
يســتعد لقيادة املنتخــب يف ثاني مشــاركة له
بنهائيات كأس العالم ،يف مونديال قطر .2022
ويتول بايج ( 48عامــاً) قيادة ّ
ّ
دفة منتخب
ويلز منذ ترشين الثاني  ،2020إذ شــغل املنصب
بداية كبديل موقت لراين غيغز.
وكان غيغز اســتُبعد من رأس الجهاز الفني
للمنتخب منــذ اتهامه باالعتــداء عىل صديقته
السابقة .واســتقال غيغز من منصبه يف حزيران
املايض ،لتفادي زعزعة االســتعدادات للمونديال
نهاية العام الجــاري ،بينما كان ينتظر محاكمته
بتهم العنف األرسي .وبالتايل ،ســيكون بايج عىل
رأس املنتخب لقيادة مشــوار ويلز يف التصفيات
املؤهلــة إىل بطولة كأس أوروبــا  ،2024إذ يمتد
عقده حتى نهائيات كأس العالم .2026
وقال بايج" :ليس هناك رشف أكرب من تدريب
منتخبك الوطني ،وال أطيق انتظار التحديات التي
ســتجلبها الســنوات األربع املقبلة ،بدءا ً بكأس
العالم األوىل لنا منذ  64عاماً".
من جهته ،قال رئيس اتحــاد اللعبة يف ويلز

ســتيف وليامس إن "نهائيــات كأس العالم هي
فرصة مثالية إلظهار ويلز عىل الســاحة العاملية،
وأنا واثق مــن أن روب هو أفضل شــخص لهذا
الدور ،يف قطر وما بعدها".
والتحق بايــج بالجهاز الفني ملنتخب ويلز يف
العام  ،2019وأصبح مدربــا ً موقتا ً عندما تنحى
غيغز ،وتم ّكن من قيادته للتأهل إىل نهائيات كأس
العالم للمرة األوىل منذ العام ( .1958أ ف ب)

يعقد االتحاد اللبناني للتنس
مؤتمرا ً صحافيا ً ظهر اليوم
في جامعة سيدة اللويزة
(ذوق مصبح) لإلعالن عن
كافة التفاصيل المتع ّلقة
باللقاء المرتقب بين لبنان
وموناكو ضمن مسابقة "كأس
دايفيس" في نهاية األسبوع
الجاري .وسيُقام حفل اإلفتتاح
الرسمي عند الساعة الثانية
ّ
عشرة والنصف من بعد ظهر
يوم الجمعة على الملعب األول
لجامعة سيدة اللويزة (ذوق
مصبح) ،تليه مباراتا فرديّ
الرجال ،على أن تقام السبت
مباراة زوجي الرجال إبتدا ًء من
الساعة ( )11.30ث ّم تتبعها
مباراتا الفرديّ  ،علما ً ّ
أن الدولة
التي تتقدّم بثالثة إنتصارات
تفوز بالمواجهة.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

تيار باسيل ...بعد التعديل

أزمة حكم ونظام:
أي "مؤتمر تأسيسي"؟
كان هنري أدامز ،وهو من رعيل اإلستقالل
األميركي ،يقول" :السياسة هي التنظيم
المنهجي للحقد" .أما في كتب العلوم
السياسية ،فإنها "فن إدارة شؤون الناس".
وأما في لبنان ،فإنها فلتان الحقد وفن إدارة
الفساد والسطو على المال العام والخاص.
فضالً عن سياسة العمل بالمقلوب في
أيام المحنة .بدل ترتيب تسوية ما لمشكلة
الحكومة ،نذهب الى أزمة حكم .بدل إعطاء
األولوية إلخراج لبنان من "جهنم" ندفعه الى
طبقة أعمق في الجحيم .وبدل ترك المحقق
العدلي طارق البيطار يكمل تحقيقاته في
تفجير المرفأ لكشف الحقيقة وإنصاف
الضحايا بتقديم المجرمين الى العدالة ،نكبل
يديه بدعاوى الرد والخصومة في أكبر تعسف
في إستعمال الحق ونقطع الطريق على بت
الدعاوى ،عبر إمتناع وزير المال من دون حق
ولسبب مفتعل عن توقيع التشكيالت المتعلقة
برؤساء محاكم التمييز ،ثم نعيّن خالفا ً للقانون
والتقاليد القضائية محققا ً رديفا ً بحجة النظر
في مسألة الموقوفين.
لكن على الذين يأخذوننا الى أزمة حكم،
سواء بالخطأ أو بالعناد أو بالقصد ،أن
يدركوا أنها تقود حتما ً الى أزمة نظام .فكيف
نواجه أزمة النظام؟ بالذهاب الى "مؤتمر
تأسيسي" بعد ثالثة عقود من مؤتمر الطائف
الذي أنتج على أيدي النواب والرعاية العربية
عبر اللجنة الثالثية والمتابعة الدولية إتفاق
الطائف ،الذي صار دستورا ً وأوقف حرب
لبنان الطويلة؟ أليس تطبيق الطائف هو
األفضل واألسهل؟ ثم من هم الذين سيذهبون
الى المؤتمر التأسيسي؟ إنهم أهل األزمة
العاجزون عن تأليف حكومة وإنتخاب
رئيس ،ولن يصبحوا قادرين على تأسيس
نظام جديد .واألهم هو القراءة في موازين
القوى وموازين المصالح .فالخلل كبير في
الموازين الداخلية .واإلهتمامات مختلفة
وتتركز على قضايا عدة في المنطقة والعالم
عند أصحاب الموازين اإلقليمية والدولية.
والطرف القوي عسكريا ً وديموغرافيا ً هو
الذي سيفرض شروطه في بلورة نظام آخر
للبنان آخر .وهذه نهاية ال بداية.
ذلك أن الدرس مكتوب على الجدار في
قصة الدولة والدويلة .أصحاب األحالم
الرومنطيقية يطالبون بنوع من التفاهم
على تفكيك الدويلة ليصبح ما يسمى قرار
الحرب والسلم في يد الدولة .وبعضهم يطلب
تفكيك الدويلة بال إتفاق ألن الوصول اليه
مهمة مستحيلة .أما أصحاب الدويلة ،فإنهم
يراهنون على القوة التي في يدهم ،والمحور
اإلقليمي الذي هم جزء منه ،وعلى تف ّرق
خصومهم ،لتفكيك الدولة ودمجها في الدويلة
التي هي نواة "الدولة".
وليس ما نعيشه سوى ضجيج حول
معركة رئاسة لجمهورية غائبة .جمهورية
يتالعب المتسلطون عليها بأزمة حكم مفتعلة
في مباراة على ما يسمونها إدارة الفراغ وهي
مجرد دوران في الفراغ .نوع من الرهان على
"الجنرال فراغ" لربح وقت يمكن أن يعطيهم
بديال ً من فرصة ضاعت .والجنرال فراغ
يقاتل عمليا ً ضد لبنان الذي عرفناه وليس
حليف الضعفاء.
ألم يقل لينين "إن ما يحتاجه المرء إلسقاط
نظام ليس منظمة قوية بل منظمة ثوريين؟".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يستطيع الغراب
التع ّرف إىل وجوه البرش
وتذ ّكرها مدى الحياة.

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

ملك األردن يوقف موكبه للسالم على شرطية
فاجأ العاهل األردني امللك عبدالله الثاني ،إحدى رقيبات السري من
مديرية األمن العام األردني ،عندما ترجل من مركبته لتحيتها وشكرها
عىل أدائها املتميز .وقال امللك للمالزم عال الجالودي بعدما أوقف موكبه
الرسمي يف العاصمة األردنية عمّ ان" :رفعتي معنوياتي اليوم".
ويعرف عن املالزم الجالودي نشــاطها وحيويتها وضحكتها التي
ال تفارقها خالل تنظيمها للســر يف شوارع العاصمة ،األمر الذي لفت
انتباه الكثري من العمانيني.
هذا املوقف ال يعــد بالجديد عىل ملك األردن الذي ســبق وأوقف
موكبه يف تموز  ،2021إللقاء التحية عىل عدد من أفراد الجالية األردنية
يف الواليات املتحدة الذين نظموا حينها وقفة للرتحيب بالعاهل األردني.

يتحطم ُبعيد إقالعه
New Shepard
ّ
تح ّ
طم صــاروخ فضائــي غري مأهــول تابع
لـ" "Blue Originبعيد إقالعه من غرب تكساس من
دون وقوع إصابات.
وقالت الرشكة يف بــادئ األمر ّ
إن" :عطالً طرأ عىل
الصاروخ خــال رحلة غري مأهولة" ،لتوضح الحقا ً ّ
أن
نظام قذف الكبســولة عمل كما ينبغي وانفصلت عن
الصاروخ وهبطت بواسطة مظالت.
وأظهر مقطع فيديو الصاروخ ""New Shepard
وهــو يقلع حامالً يف أعاله الكبســولة التــي ما لبثت
بعد قرابة دقيقة واحدة من إقالعــه أن انفصلت عنه
بواسطة محركات الطوارئ التي قذفتها بقوة إىل األعىل
ملدة  30ثانية تقريبــاً ،قبل أن تتوقف وتبارش هبوطها
الذي ّ
خففت من رسعته حزمتا مظالت فتحتا توالياً.

وأبطأت هذه املظــات كثريا ً مــن رسعة هبوط
الكبســولة لكنّها لم تحُ ل دون ارتطامها باألرض بقوّة
نوعا ً مــا ،إذ ارتفعت من املكان الذي ح ّ
طت فيه غمامة
من الغبار .ولم يُظهر الفيديو ما حدث للصاروخ الذي
ســقط عىل األرض ،يف حني أنّه كان ينبغي ،لو نجحت
عملية اإلطالق ،أن يعود برفق ويح ّ
ط بسالم يف وضعية
عمودية .وأطلق عىل هذه املهمة اسم "New Shepard
 "23وقد حملت الكبسولة معدّات بحثية حرصاً.
وإثر الحــادث ،أعلنت الهيئــة األمريكية لتنظيم
الطريان املدني أنّها منعت أيّ إقالع إضايف لهذا الصاروخ
ريثما ينتهي التحقيق يف أســباب ما جرى .وهذه هي
املهمة الـ 23للرشكة ،واألوىل التي تبوء بالفشل.
(أ ف ب)

ضعف قبضة يدك يُنبئ بالتراجع المعرفي لديك
َ
كنت مصابــا ً بألم يف اليد أو بضعف
إذا
يف العضالت ،يسهل أن تتصور مدى صعوبة
اإلمساك بمقود السيارة ،أو فتح األوعية ،أو
تحريك مفك الرباغي ،أو تنظيف األســنان.
لكن مــن الرضوري أن تحافــظ عىل قوة
قبضة يدك وال يقترص السبب عىل أداء املهام
اليومية .وفق دراسة واسعة نرشها موقع
مجلة "جاما" ،ثمة رابط بني ضعف قبضة
اليد يف منتصف العمر والرتاجع املعريف بعد
مرور عق ٍد من الزمن .شارك أكثر من 190
ألف رجل وامرأة غــر مصابني بالخرف يف
هذه الدراسة .بلغ متوســط أعمارهم 56

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

عاما ً وخضعوا للمراقبة طوال عرش سنوات
عىل األقل.
خضع املشاركون لفحوصات تقيس قوة
قبضة اليد ،ومهارات حل املشــاكل والتفكري
املنطقــي ،وأداء الذاكــرة ،وصــوّر العلماء
ً
مقارنــة بمن كانوا يتمتعون
أدمغتهم أيضاً.
بقبضة قوية يف بداية الدراســة ،كان أصحاب
القبضة األضعف أكثر عرضة ملشــاكل الحقة
عىل مستوى التفكري والذاكرة .ارتكزت الدراسة
عىل مراقبة املشاركني ،وهي ال تثبت أن ضعف
قبضة اليد هو الذي يُسبب الرتاجع املعريف .لكن
تكشف دراسات أخرى وجود رابط مماثل.
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